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نگاه
رضا كرمي محمدي ؛  رئیس سازمان پیشگیري و مدیریت بحران شهر تهران

حادثه انفجار مهیب اخیر در بیروت، ناشي از بي توجهي 
مقامات و مدیران این شهر نسبت به دپوي مقادیر زیاد 
نیترات آمونیوم، این نگراني را در میان مردم و مسئولین 
بسیاري از شهرها ایجاد كرده است كه مبادا مشابه این 
مخاطرات شــهرهاي آنها را نیز تهدید مي كند و آیا آنها براي رفع این خطرات كاري 
كرده اند؟ همه مي دانیم در شــهر ما تهران نیز مخاطراتي وجود دارد كه هرازگاهي 
آتش یکي از این مخاطرات شعله ور شده و دامن ما را مي گیرد. باید بپذیریم اغلب این 
مخاطرات ناشي از رشد و توسعه نامتناسب شهر در گذشته )و چه بسا اكنون( است و 
انبارها و مستحدثاتي كه روزي در خارج شهر و به دور از هرگونه خطري براي مناطق 
مسکوني بوده اند هم اینك در حلقه تنگ محاصره ساختمان هاي مسکوني، اداري و 
تجاري قرار گرفته اند و تبدیل به تهدیدي براي سالمت شهر  شده اند. انبارهاي نفت 
شهران تنها نمونه اي از این موارد اســت كه اخیرا سبب نگرانی هایي از وقوع حوادث 
 مشــابه بیروت در تهران شده اســت. البته در این مورد به خصوص باید گفت كه در

15-10سال گذشته اقدامات خوبي براي مهار خطرات ناشي از این مخازن در شهر 
صورت گرفته و شایسته است مسئوالن محترم وزارت نفت هرچه سریع تر نسبت به 
گزارش اقدامات خود در این زمینه به مردم توضیح دهند تا از گسترش دامنه نگراني ها 
بکاهند. چنانچه نیاز به اقدامات تکمیل كننده نیز باشد برنامه خود را براي آن اعالم 
كنند تا به سؤاالت و ابهامات مردم پاسخ درخور داده باشند. البته انبارهاي نفت شهران 
تنها مخاطرات تهدید كننده شهر نبوده و موارد دیگري نیز در این فهرست وجود دارند. 
یکي از این موارد هم وجود گودهاي خطرناك متعدد در سطح شهر به حساب مي آید 
كه بدون استحکام الزم براي مدت ها باقي مانده اند و صاحبان آنها با وجود تأكیدات 
سازمان نظام مهندسي و پیگیري هاي مکرر مدیریت شهري تهران، اقدام شایسته اي 
براي اصالح آنها نمي كنند. این موضــوع به ویژه در مناطقي كه از لحاظ ژئوتکنیکي 
خاك سست و نرم تري دارند خطرات به مراتب بزرگ تري ایجاد مي كنند. حادثه اخیر 

ریزش ساختمان در یکي از مناطق جنوبي شهر یکي از همین موارد بود.
موضوع به همین موارد ختم نمي شود و اگر عزم جدي براي توجه كافي به مسائل بحران زا 
و مخاطره آمیز در برنامه ریزي هاي توسعه اي شهر نشود و اگر همیشه آخرین چیزي كه 
به ذهن مي رسد بررسي مخاطرات و ریسك هاي ناشي از اجراي پروژه هاي شهري باشد و 
اولویتي براي این امور قائل نباشیم باید منتظر گسترش روزافزون چنین حوادثي در جامعه 
بي توجه به این امور باشیم. در كالنشهرهایي نظیر تهران باید در اجراي هر پروژه خصوصي 
یا دولتي، خطرات و آسیب پذیري هاي فعلي و آتي ناشي از اجراي پروژه، جامعه تحت خطر 
و نیز ظرفیت هاي الزم براي مواجه با مخاطرات حاصله كامال مورد توجه قرار بگیرند تا در 
آینده كمتر شاهد حوادث ناگهاني و پیش بیني نشده اینچنیني باشیم. پروژه هاي مهم 
شهري باید داراي پیوست ایمني و مدیریت بحران باشند تا مردم شهر بیش از این 
در معرض مخاطرات روزافزون قرار نگیرند. شهردار محترم تهران تأكیدات ویژه اي 
در این زمینه داشته اند و ان شــاءاهلل با جدیت و اهتمام شوراي محترم شهر تهران 

به زودي اقدامات قانوني مناسبي در این حوزه صورت مي پذیرد.

مخاطرات توسعه نامتوازن شهرها

دیدگاه
محمد باريكاني؛ روزنامه نگار

»لبنان روي صفحه شیشــه اي« تعبیري كه »رابرت 
فیسك« روزنامه نگار امور خاورمیانه ایندیپندنت یك 
دهه پیش مطرح كرد. زماني كــه طرف هاي لبناني به 
توافق بر سر انتخاب رئیس جمهوري نمي رسیدند و این 
كشور ماه ها بدون رئیس جمهوري اداره شد. آن زمان رابرت فیسك، روزنامه نگاري كه 
3دهه در لبنان زیسته است و زیر و بم هاي سیاست و زندگي در این جامعه چندمذهبي 
و چندطایفه اي را مي شناسد، در مقاله اي نوشت كه لبنان روي یك صفحه شیشه اي 

ترك خورده نشسته است.
بیش از یك دهه از این تعبیر گذشــته و حاال این صفحه شیشــه اي با انفجار 2هزار 
و750كیلوگرم نیترات آمونیوم در بندرگاه بیروت در نزدیکي محله كارانتینا فرو ریخته 
است. فرو ریختن این صفحه شیشه اي به مرگ بیش از 150انسان، زخمي شدن بیش 

از 15هزار تن و بي خانماني 300هزار لبناني منجر شد.
بندر بیروت مبدأ و مقصد اصلي تجارت لبنان با جهان خارج از مسیر مدیترانه است 
و ساكنان این منطقه عمدتا مسیحیان ماروني هوادار جنبش 14مارس هستند. این 
جنبش پس از ترور رفیق حریري با انفجار كامیون حامل یك هزار كیلوگرم تي ان تي 
در چند كیلومتري این بندر در قلب بیروت به عرصه سیاســي لبنان قدم گذاشت. 
14مارس را رهبران احزاب نزدیك به عربستان، آمریکا و غرب بنیان گذاشتند. حزب 
كتائب لبنان به ریاست امین جمیل، حزب المستقبل به ریاست سعد حریري، حزب 
قوات لبناني به ریاست سمیر جعجع و حزب اشتراكي لبنان به رهبري ولید جنبالط؛ 
بخش زیادي از مسیحیان ماروني، اهل تسنن، مسیحیان تندرو یا همان فاالنژهاي 
لبناني و البته دروزي هاي لبنان جریان اصلي جنبش 14مارس هســتند. این گروه 
بر تحقیقات بین المللي در موضوع ترور رفیق حریري اصرار داشــتند و بشار اسد و 
حزب اهلل را عامل ترور حریري معرفي مي كردند. حزب اهلل اما به عنوان جریان اصلي 
جنبش 8مارس به همراه »میشل عون« رهبر جنبش میهني آزاد از شاخه مسیحیان 
جدا شده از 14مارس، بارها این اتهام را رد كردند و طرح این موضوعات را تالش براي 

اختالف افکني در لبنان دانستند.
از زمان ترور رفیق حریري، شیرازه سیاســت و اقتصاد در لبنان فروپاشید. اوج این 
فروپاشــي از 4روز قبل با انفجار عظیم بیروت كه در رســانه هاي لبناني حتي لقب 
»انفجار هسته اي« گرفت، در جهان نمایان شد. احزاب سیاسي لبنان از حزب اهلل تا 
تندروترین احزاب مخالف این جریان، رفیق حریري را معمار بیروت جدید مي دانند. 
بیروتي كه توانست در دوران كوتاه نخست وزیري او، لبناني هاي خارج از آن كشور را 
ترغیب به بازگشت براي ساختن عروس ویران شده خاورمیانه كند. حریري توانست 
عالوه بر تالش براي ایجاد لبنان مدرن، برچسب سوئیس خاورمیانه را براي فعالیت 
نظام بانکداري جهاني بر پیشاني لبنان بچسباند. از رفیق حریري حاال در قلب بیروت 
تنها یك مجسمه تمام قد برنزي در محل انفجار مهیب باقي است و آن دو نگهباني كه 
در روز به احترام معمار لبنان جدید كنار آن مي ایستند و از یادبود نخست وزیر فقید 

حفاظت مي كنند.
سیاســتمداران لبناني اما میراث داران خوبي براي رفیق حریري نبودند. پس از او 
نظام طایفه گرایي با 18گروه و مذهب و طایفــه و جریان فکري - عقیدتي به جاي 
تالش براي حفظ وحدت ملي، تقویت شــد. سهم خواهي طوایف هم شدت گرفت. 
سردمداران جریان هاي اصلي سیاســي لبنان به جاي اندیشیدن به تداوم ساخت 
لبنان جدید، میراث حریري را به دریا ســپردند. فرزندان حریري هم میراث داران 
خوبي براي لبنان نبودند. ســعد، رهبر جریان المســتقبل و لیــدر اصلي جنبش 
14مارس سر به آبشخور عربستان برد. سمیر جعجع، رهبر حزب قوات لبنان، آمریکا 

را منجي جریان وابسته به  خود دانست. ولید جنبالط تذبذب 
سیاســي در پیش گرفت و هرگاه منافع اقتصادي و سیاسي 

اقتضا كرد یا به دامان حزب اهلل پناه برد یا به آمریکا و فرانسه نزدیك شد.  سیدحسن 
نصراهلل هم  از همان ابتدا ایران را متحد استراتژیك لبنان اعالم كرد.

لبنان؛ صفحه شيشه اي فروريخت

یادداشت
رضا كربالئي ؛ روزنامه نگار

بازار ارز ایران این روزها ثبات نسبي را تجربه مي كند 
و البته این ثبات ایجادشده درصورت هیجان زدگي در 
تحلیل روند بازار ارز یــا تصمیم گیري و موضع گیري 
درباره آینده بازار مي تواند شکننده و كوتاه مدت باشد، 
چراكه هرگونه خطاي تحلیلي و تصمیم گیري مي تواند شوك ارزي را دوباره تقویت 

و زمینه الزم براي مین گذاري در بازار ارز را مساعد سازد.
در تحلیل رونــد اتفاقات ارزي ضــرورت دارد پیش و بیش از آنکــه بر گفته هاي 
منعکس كننده منویات سیاســتمداران جهت رفع تکدر ارزي تکیه شود، به این 
واقعیت پراخته شود كه بازار ارز دســت كم از لحاظ متغیرهاي كالن اقتصادي و 
عوامل سیاسي حاكم بر نقل و انتقال ارز ازجمله جریان ورودي ارز و میزان تقاضاي 
واقعي با چالش هاي جدي مواجه اســت و به همین دلیل سیاستگذاري ارزي در 
صورتي مي تواند تضمین كننده ثبات در بازار ارز به جاي كاهش تصنعي مبتني بر 
اقتدار قانوني باشــد كه اركان تصمیم گیرنده در صدد اصالح برخي سیاست هاي 
تحریك كننده ارزي برآیند. حقیقت این اســت كه نرخ بهره منفي بانکي یکي از 
عوامل تهدید كننده بازار ارز است؛ آن هم در شرایطي كه نرخ رشد نقدینگي و پایه 
پولي درصورت بازگشت دولت به دوران پولي كردن كسري بودجه بر دامنه انتظارات 
تورمي و ســرمایه گذاري در بازار ارز دامن مي زد. از این جهت یکي از مسیرهاي 
حفظ ثبات ارزي دست كم تا زمان گشایش در كانال هاي دسترسي به منابع ارزي 
بلوكه شده، اصالح نرخ بهره منفي بانکي جهت جلوگیري از مهاجرت پول به بازار ارز 

است و این گزاره بهتر از امنیتي شدن بازار حساس ارز نتیجه خواهد داد.
از سوي دیگر هرچه سیاستگذار ارزي بتواند به جاي تنبیه صادركنندگان نسبت 
به شفافیت سیاست ارزي به تشویق آنها اقدام كند، انتظار مي رود روند ورودي ارز 
ناشي از این صادرات بهبود پیدا كند تا دســت كم بخش قابل توجهي از تقاضاي 
ارز تجاري و خدماتي از این محل به صورت مســتمر تامین شود و با اختالل هاي 
جدي مواجه نشود. در واقع سیاســتگذار ارزي براي حفظ ثبات در بازار ارز نباید 
دنبال كاهش تصنعي و هیجاني قیمت ارز در كوتاه مدت باشــد بــا این امید كه 
رضایت آنــي دولتمردان را به دســت آورد، مهم براي مردم و فعــاالن اقتصادي، 
ثبات در سیاســت هاي كالن اقتصادي و ارائه تصویري شــفاف از تحوالت آینده 
 است؛ نه اینکه بخواهد با ارزپاشــي و مداخله از كانال تزریق ارز، قیمت را به كانال 
رواني مورد انتظار سیاستمداران هدایت كند و در ماه هاي آتي دوباره شاهد تنش 

در بازار ارز باشد.
آنچه مي تواند میزان موفقیت نهاد سیاســتگذار را در حفظ ثبات نسبي بازار ارز 
در كوتاه مدت تضمین كند، بســتگي به سیاســتگذاري پولي و رفتار مالي دولت 
خواهد داشــت و خطاي تصمیم گیري این بار تاوان سخت تري را به همراه خواهد 
داشــت. در میان مدت هم با توجه به محدودیت در تجارت خارجي كشور و ابهام 
در دسترسي به منابع ارزي، اولویت نخســت مي تواند تقویت صادرات غیرنفتي و 
تشویق صادركنندگان به جاي اصرار بر نرخ مطلوب ارز سیاستمداران باشد، از این 
منظر انتظار نمي رود كه سیاست فشار حداكثري به صادركنندگان بتواند استمرار 
پیدا كند. در بلندمدت اما ضرورت دارد تا نه فقط سیاستگذار پولي و ارزي كشور، كه 
سایر اركان حاكمیت در صدد رفع محدودیت ها و موانع ناشي از تنگناهاي تحریم  
برآیند تا مســیر نقل و انتقال ارز از كانال بانکي هموار شود، شركاي تجاري ایران 

افزایش یابند و اقتصاد ایران روزهاي بهتري را تجربه كند.
انتظار براي ثبات ارزي به عنوان یك مطالبه ملي در گروي اراده واحد قواي سه گانه 
و دیگر اركان تصمیم ساز است؛ چراكه در شرایط خاكستري ارز، این مردم هستند 
كه آسیب مي بینند و اقتصاد ایران است كه تضعیف مي شود. خنثي كردن جنبه هاي 
امنیتي و سیاســي حاكم بر بازار ارز با تدبیر و عقالنیت در اصالح سیاســتگذاري 
اقتصادي هم در بعد داخلي، هم تنش زدایي در عرصه سیاست خارجي امکان پذیر 

خواهد بود و راه رانت ارزي و ایجاد تنش دوباره را خواهد بست.

ثبات يا هيجان زدگي ارزي
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 قطار مترو 
 در ايستگاه 

توليد داخلی
از  »رونمایــي  مراســم   
دستاوردهاي طراحي و ساخت 

یك رام قطار ملي« برگزار شد
 پیروز حناچی: پــروژه قطار 
متروي داخلی بــه 47 درصد 

پیشرفت فیزیکی رسیده است
 محســن هاشــمی: تولید 
قطارهای ملی مورد نیاز تهران،  
4000 تا 5000 میلیارد تومان 

بودجه  الزم دارد
 ســورنا ســتاری: حــدود 
30شــركت دانش بنیان برای 
تولید قطار ملــی به كار گرفته 

شده اند

در نشست انجمن صنفي 
روزنامه نگاران تهران مطرح شد

 گفت وگوي همشهري با 
 سهیل شاهین،  سخنگوي 

دفتر سیاسي طالبان در قطر 

   بر سر آتش بس هنوز توافقي 
نکرده ایم

  توافق ما با دولت آمریکاست 
نه دولت افغانستان

  عباس عبــدي: مشــکالت 
پیش روي رســانه ها نسبت به 
ســال پیش عمیق تر شــده و 
پیامدهاي ناشي از شیوع كرونا 

نیز به آن افزوده شده است
  شــهریار شــمس: انجمــن 
صنفــي روزنامه نــگاران تهران 
حوزه فعالیت هایش را گسترده و 

12سراسري مي كند

2

 پيام تسليت رهبرمعظم انقالب 
درپي درگذشت حجت االسالم موسويان

حضرت آیت اهلل خامنه اي در پیامي درگذشت حجت االسالم سیدعباس موسویان از 
متخصصان فقه اقتصادي را تسلیت گفتند.

به گزارش پایگاه اطالع رســاني دفتر مقام معظم رهبري، متن پیــام رهبر انقالب 
اسالمي به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
درگذشت جناب حجت االسالم سیدعباس موسویان رحمت اهلل علیه را به بازماندگان 
مکّرم ایشان و نیز به شاگردان و همکاران و ارادتمندان این روحاني ارزشمند تسلیت 
عرض مي كنم. ایشان از متخصصان فقه اقتصادي و صاحب نظر در بانکداري اسالمي و 
دیگر مسائل مالي فقه بودند و فقدان ایشان ضایعه است. از خداوند رحمت و مغفرت 
و علو درجات براي آن فقید و صبر و آرامش و اجر براي بازماندگانش مسئلت مي كنم.
سیدعلي خامنه اي
20 مرداد 13۹۹

ادامه در 
صفحه17

پور
ناه

یرپ
/ ام

ري
شه

هم
س: 

عک

در همشهري سده سنگ و الماس 
امروز  مي خوانید

 سونامي استعفا  
در لبنان

مشاور وزیر بهداشت با انتشار 
صحبت های تازه سعید نمکی 
با عنــوان »برگــزاری كنکور 
سراســری به تعویــق افتاد« 

توییتی را منتشر كرد.
علیرضا وهــاب زاده در توییت 
خود از قــول وزیر بهداشــت 
نوشته است: »وزیر بهداشت: 
به مســئوالن برگزاري كنکور 

اعالم كردم اگر واقعا نمي شود دستورالعمل ها در زمان باقي مانده اعمال شود با برگزاري 
كنکور مخالفم. آزمون را به تعویق بیندازید تا بتوانید از لحاظ فضا و امکانات تمام  ضوابط 

و دستورالعمل هاي ابالغي را فراهم كنید.«
پس از این توییت بحث تعویق كنکور سراســری داغ شده اســت. گزارش كامل این 

موضوع فردا در همشهری منتشر می شود.

احتمال تعويق كنكورسراسری 
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كمتــر از يــك ســال تــا انتخابــات 
رياست جمهوري سيزدهم باقي مانده اما 
از  ماه ها پيش گمانه زني ها درباره حضور 
احتمالي برخي از افراد و چهره ها به عنوان 
نامزد رياست جمهوري آغاز شده است. از 
رياست جمهوري دوازدهم به اين سو، از 
ميان همه چهره ها، حضور يا عدم حضور 
محمــود احمدي نژاد همــواره يكي از 
مشغله هاي محافل سياسي و رسانه ها 
بوده است. او اما آمد و صالحيتش احراز 
نشد و يا به عبارتي، ردصالحيت شد. با 
اين حال، نام احمدي نژاد در فهرســت 
نامزدهاي احتمالي رياســت جمهوري 

1400 قرار دارد و رسانه ها و چهره هاي 
سياسي، گاه و بيگاه به حضور احتمالي 
او مي پردازند و بر پايه آن، سناريوهاي 
مختلف و آرايش هاي گوناگون انتخاباتي 

را تحليل و بررسي مي كنند.
اما سخنان ديروز ســخنگوي شوراي 
نگهبــان آب پاكــي را روي دســت 
احمدي نژاد و كساني ريخت كه به حضور 
او در انتخابات 1400 دل بســته بودند. 
عباسعلي كدخدايي در نشست خبري 
با خبرنگاران درخصوص اعالم برخي از 
اسامي براي رياســت جمهوري 1400، 
گفت: »شــوراي نگهبان هنــوز درگير 
انتخابات نشــده و در ايــن زمينه ورود 
نكرده و اقدامي نيز نكرده است. از جهات 
قانوني افراد مي توانند در هر زمان ثبت نام 

كنند، اما مي توان توصيه كرد افرادي كه 
در گذشــته رد صالحيت شده اند، ديگر 
ثبت نام نكنند.« هرچند كدخدايي اين 
اظهارات را »نظر شخصي« خود دانست، 
اما اين يك جمله او به تيتر خبرگزاري ها 
و رسانه ها تبديل شد. نگاهي به عملكرد 
شــوراي نگهبــان طــي ادوار مختلف 
انتخابــات رياســت جمهوري نيز اين 
قاعده را تقويــت و تأييد مي كند؛ اغلب 
كســاني كه طي يك دوره رد صالحيت 
شــده اند، اصرار دوباره آنها براي حضور 
در انتخابــات، نظر شــوراي نگهبان را 
تغيير نداده  و در نهايت به ردصالحيت 
اين دسته از داوطلبان انجاميده است. 
از ميان ردصالحيت شــده ها، ماجراي 
ردصالحيت محمــود احمدي نژاد در 

انتخابــات 96 و آيت اهلل اكبر هاشــمي 
رفســنجاني در انتخابات 92 به عنوان 
2 چهره اي كه سابقه رياست جمهوري 
داشــته اند، در تاريخ جمهوري اسالمي 
ايران جنجال برانگيز بوده است. اين دو 
با تأييد صالحيت همين شوراي نگهبان 
4دوره مســئوليت قوه اجرايي كشور را 
داشــته اند اما اين نهاد ناظر انتخابات، 
صالحيت آنها را رد كرده است.با توجه 
به درگذشت هاشمي رفسنجاني، توجه 
رسانه ها و افكار عمومي به حضور يا غيبت 
احمدي نژاد در انتخابات 1400بود، اما با 
توجه به سابقه ردصالحيت او و اظهارات 
ديروز سخنگوي شوراي نگهبان به نظر 
مي رسد كه او شانســي براي حضور در 
عرصــه رقابت هاي رياســت جمهوري 

نخواهد داشت. ثبت نام احمدي نژاد براي 
انتخابات 1396 و ردصالحيت او در حالي 
اتفاق افتاد كه او صراحتا از سوي رهبر 
معظم انقالب براي حضور در انتخابات 

نهي شده بود.

ردصالحيت شدگان ادوار
به جز محمود احمدي نژاد، در هر دوره 
از انتخابــات، صالحيت تعــداد قابل 

توجهــي از چهره ها و شــخصيت هاي 
سياسي توسط شــوراي نگهبان احراز 
نشــده و ايــن دســته از داوطلبان از 
رقابت ها حــذف شــده اند. در جدول 
زير نام تعدادي از ايــن چهره ها مورد 
اشــاره قرار گرفته اســت؛ افرادي كه 
بنا بــر توصيه ســخنگوي شــوراي 
 نگهبان نبايد بــراي انتخابات پا پيش

 بگذارند.

 گفت وگو با سهيل شاهين
سخنگوي دفتر سياسي طالبان در قطر ميكند طالبانازموضعپيروزجنگمذاكره

رد صالحيت شدگان نيايند

آخرين آزمون 
شوراي امنيت امروز درباره قطعنامه پيشنهادي آمريكا عليه لغو تحريم هاي 

تسليحاتي رأي گيري مي كند

سخنگوي شوراي نگهبان آب پاكي را روي دست احمدي نژاد و ردصالحيت شدگان سابق ريخت

رأي گيري درباره قطعنامه پيشنهادي آمريكا به دليل شرايط 
كرونايي  به صورت غيرحضوري و ايميلي انجام مي شود 

شوراي امنيت تا ســاعاتي ديگر )امروز سه شنبه( 
قطعنامه اي را بــه رأي مي گذارد كــه تصويب آن 
تير خالص به برجام ارزيابي مي شود. آمريكا قصد 
دارد 2ماه مانده به موعد برچيده شدن تحريم هاي 
تســليحاتي ايران، اين تحريم ها را تمديد كند، اما 
ساير اعضاي شوراي امنيت ســازمان ملل واكنش 
مثبتي نســبت به ايــن تالش هاي آمريكا نشــان 

نداده اند.
آمريكا رايزني براي تمديد تحريم هاي تسليحاتي 
ايران را از سال گذشته آغاز كرد، وزارت خارجه اين 
كشور از يك سال قبل روزشماري را در وب سايت 
خود قرار داد كــه موعد پايان تحريم تســليحاتي 
ايران در 27مهر امسال را نشان مي داد. آنها نوشته 
بودند كه پس از لغو تحريم تسليحاتي ايران، سردار 
قاســم ســليماني قادر خواهد بود به كشــورهاي 
مختلف ســفر كند. آنها دي ماه ســال قبل سردار 
قاسم سليماني را در سفر به عراق ترور كردند و در 
سايت وزارت خارجه نام سردار سالمي را جايگزين 
سردار سليماني  كردند! براســاس توافق هسته اي 
كه 5ســال قبل بين ايران و 1+5 حاصل شد، ايران 
در ازاي برخي مزاياي سياسي و اقتصادي پذيرفت 
محدوديت هايي را در برنامه هســته اي خود اعمال 
كند. با روي كار آمدن دولت ترامــپ در آمريكا، او 
در ارديبهشت 2سال قبل خروج آمريكا از برجام را 
اعالم كرد تا با بازگشت تحريم هاي همه جانبه آمريكا 
عليه ايران، عمال دســتاورد اقتصادي برجام براي 

ايران صفر شــود. حاال 
دولت آمريــكا درصدد 
اســت تنها دســتاورد 
باقيمانــده برجام براي 
ايــران يعنــي اعتبار 
سياسي را با بازگرداندن 
تحريم تسليحاتي ايران 
هدف قرار دهد. چين و 
روسيه به عنوان 2عضو 
برجام و شوراي امنيت 
اعالم كرده اند با تمديد 
تحريم تسليحاتي ايران 
مخالفند اما ســاعاتي 
ديگر )امروز سه شنبه( 
مشــخص خواهد شد 
كه آيا اين موضع گيري 

به معناي وتوي قطعنامه ضد ايرانــي خواهد بود يا 
خير. روس ها تا كنون فقط يك بار قطعنامه اي عليه 
ايران را وتــو كرده اند كه آن هــم در رابطه با يمن 
بود.آمريكا براي تصويــب قطعنامه تمديد تحريم 
تسليحاتي ايران به 9رأي مثبت از 15رأي اعضاي 
شوراي امنيت نياز دارد، درحالي كه هر 5عضو دائم 
شــوراي امنيت شــامل آمريكا، انگليس، روسيه، 
چين و فرانســه بايد رأي مخالف نداده باشــند، بر 
همين اســاس در روزهاي اخير خبرگزاري فرانسه 
گزارش داده بود شــايد آمريكا نتواند رأي 9عضو 
شوراي امنيت را جلب كند كه در اين صورت اساسا 
نيازي به وتوي چين و روســيه نخواهد بود.آمريكا 
در اين پيش نويس از تمامي كشــورها مي خواهد 
از عرضه مستقيم يا غيرمســتقيم، فروش يا انتقال 
اســلحه به داخل و از ايران جلوگيــري كنند.اين 
قطعنامه پيشــنهادي همچنين باعث مي شود كه 
كشــورها هرگونه كااليي را كه احتمال مي  دهند 
حاوي اقالم ممنوعه باشد، بازرسي كنند. كشورها 
همچنين موظف  خواهند شــد بنا به همين دليل 
به بازرسي كشتي ها نيز بپردازند. براساس آخرين 
خبرهاي دريافتــي، رأي گيري دربــاره قطعنامه 
پيشنهادي آمريكا به دليل شرايط كرونايي به صورت 
غيرحضوري و ايميلي انجام مي شود. برايان هوك، 
نماينده مستعفي آمريكا در امور ايران گفته بود كه 
اگر تمديد تحريم هاي تسليحاتي ايران در شوراي 
امنيت سازمان ملل متحد وتو شــود، واشنگتن از 
روش هاي ديگر براي تمديد آن استفاده خواهد كرد.

طرح دوم آمريكا
اگر آمريكا امروز در شوراي امنيت به در بسته بخورد، 

يكي از روش هايي كه به دنبال استفاده از آن مي رود، 
اسنپ بك يا مكانيسم ماشه اســت كه كار آمريكا 
در اين مســير به مراتب از صــدور قطعنامه تمديد 
تحريم ها ســخت تر اســت، چون مهم ترين شرط 
استفاده از مكانيسم ماشه- كه يكي از سازوكارهاي 
موجــود در برجام درصورت نقض توافق از ســوي 
ايران بوده- حضور و عضويت آمريكا در برجام است، 
درحالي كه آمريكا با خروج از برجام عمال مشاركت 
در اين توافــق را پايان داد، به هميــن دليل حتي 
هم پيمانان آمريكا شــامل كشورهاي اروپايي عضو 
برجام هم استدالل آمريكا براي اسنپ بك را آبكي 
تلقي مي كنند. ايران پس از خروج آمريكا از برجام 
تا يك سال به انجام تعهدات خود ادامه داد، اما از آن 
پس به علت ناتوانــي اروپايي ها در عمل به تعهدات 
خود به صورت گام بــه گام اجراي تعهدات برجامي 
را متوقف كــرد و در آخرين گام اعــالم كرد هيچ 
محدوديتي در حوزه فناوري هســته اي براي خود 
قائل نيست.3كشور اروپايي پس از خروج آمريكا از 
برجام تعهد داده بودند كه فروش نفت ايران، تجارت 
با ايران، برقراري كانال مالي بــا ايران، حمل ونقل، 
بيمه، پتروشــيمي و... را تضمين كننــد اما پس از 
2سال اقدامات آنها در يك كانال به نام اينستكس 
محدود شد كه رهبر معظم انقالب  هفته گذشته از 
تعبير »چرند« براي آن استفاده كردند. ايران انتظار 
دارد حاال كــه اروپايي ها به بهانــه خصوصي بودن 
اقتصاد و تجارت در اين كشورها از عمل به تعهدات 
اقتصادي خود ســر باز زده اند، دست كم در عرصه 

سياسي از برجام حفاظت كنند.

هشدارهاي ايران
رئيس جمهــور ايــران 
ارديبهشت در نامه اي به 
سران انگليس، فرانسه و 
آلمان هشدار داده بود 
درصورت اســنپ بك و 
بازگشــت تحريم هاي 
تســليحاتي ايــران و 
قطعنامه هاي شــوراي 
امنيــت، واكنش ايران 
شــديد خواهد بود كه 
برخي خروج از ان پي تي 
و توقف پروتكل الحاقي 
را ازجمله واكنش هاي 
معنا دار ايــران عنوان 
ازجملــه  كرده انــد، 
تعابيري كه مقامــات ايران، چين و روســيه براي 
فروپاشي برجام از آن استفاده كرده اند، تشبيه برجام 
به جعبه پاندورا ست؛ جعبه اي اساطيري كه براساس 
افسانه ها بازشدن آن باعث بال و شوربختي مي شود. 
به گفته فدريكا موگريني، مســئول سابق سياست 
خارجي اتحاديه اروپا مهم ترين دســتاورد برجام 
براي اروپايي ها ثبات و امنيت بوده و بر همين اساس 
اروپايي ها صدمه به توافق هسته اي را باعث بي ثباتي 
و ناامني در منطقه و جهان ارزيابي مي كنند. ديروز 
محمود واعظي، رئيس دفتر رئيس جمهور با اشاره به 
فشارهاي آمريكا براي تحميل قطعنامه اي عليه ايران 
به شوراي امنيت ســازمان ملل در توييتي نوشت: 
»اعضاي شــوراي امنيت در معرض آزموني بزرگ 
براي نشان دادن استقالل رأي خود و واكنش منفي 
در قبال فشارهاي رژيم آمريكا براي تحميل اراده اش 
عليه ايران و نقــض قطعنامه2231 و فروپاشــي 
برجام قرار دارنــد.« امانوئل مكرون، رئيس جمهور 
فرانســه 3روز قبل با دونالد ترامپ، رئيس جمهور 
آمريكا تلفني گفت وگو كرده بود. روز گذشــته هم 
مايك پمپئو، وزير خارجه آمريكا با استناد به بيانيه 
دبيركل شوراي همكاري خليج فارس كه خواستار 
تمديد تحريم هاي تســليحاتي ايران شده بود، از 
شوراي امنيت خواست به قطعنامه ضد ايراني رأي 
مثبت بدهد.بيانيه شــوراي همكاري خليج فارس 
در حالي صادر شده كه ســخنگوي وزارت خارجه 
ايران در انتســاب اين بيانيه به اعضا تشكيك كرده 
است، البته پس از گذشت 24ساعت از انتشار بيانيه 
ضد ايراني شوراي همكاري، كشورهاي عضو ازجمله 
قطر و عمان كه به ظاهر روابط خوبي با تهران دارند، 

از قطعنامه ضد ايراني اعالم برائت نكردند.

اسماعيل سلطنت پور
خبرنگار

شورايهمكاريورشكستهاست
سيدعباس موسوي، سخنگوي وزارت امور 
خارجه با ابراز تأسف از رويكرد غيرسازنده 
برخي اعضاي شوراي همكاري خليج فارس 
در قبال جمهوري اســالمي ايران، اظهار 
داشت: بيانيه غيرمســئوالنه دبيركل در 
حالي به صورت يكجانبه و ديكته شده صادر 
مي شود كه برخي از اعضاي شورا حتي در 
زمان مشكالت اقتصادي، دست از خريد 
و انباشت سالح بر نداشته و از بزرگ ترين 
خريداران تســليحات در منطقه و جهان 
بوده و بدون شك منافع آمريكا نيز به فروش 
بيشتر تسليحات به اين كشورها با چنين 
رويكرد و ادعاهاي واهي گره خورده است.

نظارتحصريشوراينگهبان؟!
سخنگوي شــوراي نگهبان درخصوص واگذاري نظارت بر نامزدهاي شوراي شهر به 
شوراي نگهبان گفت: دوســتانمان در مجلس چنين نظري دارند كه با توجه به اينكه 
مجلس سازوكار نظارت مؤثر در بحث انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و روستا را ندارد، 
اين كار را به شوراي نگهبان واگذار كنند. كدخدايي يادآور شد: در مصوبات مشابهي كه 
در سال هاي گذشته برايمان ارسال شده بود، اعضاي شوراي نگهبان اشكال اصل۹۹ را 
گرفتند، چون در آنجا به صورت حصري نظارت بر انتخابات را به عهده شوراي نگهبان نهاده 
است، از اين جهت اين ايراد را در گذشته ما گرفته ايم. بايد منتظر طرح مجلس باشيم؛ اگر 

مثل طرح هاي گذشته باشد، شوراي نگهبان آن را قبول نخواهد كرد.

پاسخبهمطهري
وي در واكنش به اظهارات »علي مطهري« مبني بر اينكه نظرات پژوهشــكده شوراي 
نگهبان حريت مجلس را گرفته است، گفت: »پژوهشكده شوراي نگهبان يك پژوهشكده 
علمي است و استقالل قواي سه گانه را مخدوش نكرده و اين حرف خنده دار است.« چندي 
پيش علي مطهري، نماينده سابق مجلس در نامه اي به محمدباقر قاليباف از وي خواسته 
بود تا در مقام رئيس مجلس يازدهم از استقالل و حريت مجلس دفاع كند. وي ضمن انتقاد 
از اظهارات آيت اهلل جنتي درباره ورود كارشناسان پژوهشكده شوراي نگهبان به بررسي 
طرح ها و لوايح در كميسيون هاي مجلس نوشته بود: »كارشناس پژوهشكده شوراي 
نگهبان -چنان كه در گذشته نيز شاهد بوده ايم- نماينده شوراي نگهبان تلقي مي شود 
و حضور او موضوع تأييد صالحيت در آينده را براي نماينده تداعي مي كند و از استقالل 

و حريت وي مي كاهد. ديگر اينكه اين امر موجب تداخل كار قانونگذار و ناظر مي شود.«

انتخابات 13۹6

رئيس جمهور پيشين و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظاممحمود ا حمدي نژاد

نماينده مجلسعليرضا زاكاني 

رئيس پيشين سازمان صدا و سيمامحمد هاشمي رفسنجاني 

وزير آموزش و پرورش دولت دهم و نماينده فعلي مجلسحميدرضا حاجي بابايي

رئيس سابق بنياد شهيد مسعود زريبافان 

وزير كشاورزي در دولت احمدي نژادصادق خليليان

وزير آموزش و پرورش در دولت احمدي نژادمحمدمهدي زاهدي

معاون حقوقي و مجلس در دولت اول احمدي نژادسيداحمد موسوي

نامزد انتخابات رياست جمهوري يازدهمسيدمحمد غرضي

وزير امورخارجه در دولت هاي نهم و دهممنوچهر متكي

رئيس كل اسبق بانك مركزي طهماسب مظاهري

معاون اجرايي رئيس جمهور در دولت دوم احمد ي نژادحميد بقايي

 عضو سابق شــوراي عالي انقالب فرهنگي و عضو سابق صادق واعظ زاده
مجمع تشخيص مصلحت نظام

جدول ردصالحيت يا عدم احراز صالحيت شدگان انتخابات رياست جمهوری ۹2و۹6

انتخابات 13۹2

اكبر هاشمي 
رفسنجاني

رئيس جمهور اسبق، رئيس سابق مجمع تشخيص 
مصلحت نظام، رئيس سابق مجلس خبرگان رهبري

 اسفنديار 
رحيم مشايي

معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث 
فرهنگي

عضو سابق مجلس خبرگان رهبري، وزير اسبق علي فالحيان
اطالعات

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعيمحمد شريعتمداري

نايب رئيس اول مجلس در دوره دهم و نماينده مسعود پزشكيان
فعلي مجلس

نماينده مجلس و رئيس مركز پژوهش هاي مجلسعليرضا زاكاني

رئيس سابق بنياد مستضعفان انقالب اسالميمحمد سعيدي كيا

نماينده سابق اصالح طلب در مجلس ششم و هفتماكبر اعلمي

محمدحسن قديري 
سفير سابق ايران در استراليا و مكزيكابيانه

وزير رفاه و تأمين اجتماعي در دولت دهم و محكوم پرويز كاظمي
به 20سال حبس به جرم اخالل در نظام پولي كشور

»صلح« واژه اي است كه بعد از 40سال جنگ در افغانستان، اين روزها بيش از هر 
واژه ديگري شنيده مي شود. طي 4دهه گذشته اين »جنگ« بوده كه سرنوشت 
نسلي بعد از نسل ديگر را در ميان افغان ها تعيين كرده است؛ آنها كه در جنگ 
به دنيا آمدند، در جنگ زندگي كردند، جالي وطن كردند و حتي جان دادند. 
اسفندماه سال گذشته، زماني كه آمريكا و طالبان دست دوستي دادند و براي 
پايان دادن به 2دهه جنگ توافقنامه صلح امضا كردند، بسياري به پايان سال ها 

جنگ در افغانستان اميدوار شدند. درگيري ها اما ادامه پيدا كرد تا همه بدانند 
كه مسئله افغانستان همچنان مســئله اي پيچيده است. افغان ها قبل از اين 
20سال، حدود 20سال ديگر هم درگير جنگ داخلي و اشغال شوروی بوده اند. 
آنها خسته از جنگ هستند و به مذاكرات بين االفغاني كه گفته مي شود طي 
روزهاي آينده آغاز مي شود، چشم دوخته اند؛ مذاكراتي كه »سهيل شاهين«، 
سخنگوي دفتر سياسي طالبان در دوحه مي گويد طالبان در آن به عنوان يك 
طرف عمده و طرف پيروز جنگ حاضر خواهد شد. او در گفت وگوي تلفني به 
همشهري مي گويد كه سرنوشت دولت، نوع نظام حكمراني، وضعيت زنان و 

تكليف سالح طالبان در مذاكرات مشخص خواهد شد.

محمدامين خرمي
خبرنگار

قطعنامه اي كه روز يكشــنبه در نشست پاياني 
لويه جرگه مشورتي صلح افغانستان قرائت شد، شامل 25بند 
است كه 3خواسته مهم دارد؛ يكي اينكه مذاكرات بدون هيچ 
پيش شرطي فورا آغاز شود، ديگر اينكه آتش بس فوري برقرار 
شود و موضوع سوم اينكه طالبان به دولت و ملت افغانستان 
اطمينان دهد زندانيان آزاد شــده بار ديگر به ميدان جنگ 

برنمي گردند. طالبان آيا اين 3خواسته را عملي خواهد كرد؟
اصل براي ما توافقنامه دوحه اســت. در آن توافقنامه ذكر شده 
كه قبل از آغاز مذاكرات بين االفغانــي بايد 5هزار نيروي طالبان 
رها شوند. خب، جرگه اي تشــكيل داده اند و در مورد آزادي اين 
نيروها بحث كرده اند. اين لويه جرگه  از نظر ما قانوني نيســت و 
مشروعيتي ندارد. 400زنداني باقيمانده بايد براساس توافقنامه 
دوحه رها مي شدند. همه اقدامات ما براساس آن توافقنامه است. 
نمي شود كه هر روز جرگه اي را فراخواند و هر موضوعي را در آن 
به بحث گذاشت. آتش بس نيز در توافقنامه ذكر شده است. طبق 
توافقنامه زماني كه مذاكرات آغاز شد، بر سر آتش بس هم گفت وگو 
مي كنيم. آتش بس يكــي از موضوعات مورد بحــث در جريان 
مذاكرات بين االفغاني خواهد بود. در جاي خودش راجع به آن بحث 
مي كنيم، نه قبل از آغاز مذاكرات. اينها در توافقنامه موجود است. 
اينكه لويه جرگه در مورد آتش بــس چيزي بگويد يا نگويد، مهم 

نيست. مذاكره بر سر آتش بس در جاي خودش و وقت خودش.
در واقع شــما مي گوييد كه طالبان آتش بس را 
اجرايي نمي كند؟ اما آنچه در كابل مطرح شده اين است كه 

آتش بس فراگير اجرا شود و سپس مذاكرات آغاز شود.
ببينيد، در توافقنامه موضوع آتش بس ذكر شــده است؛ چطور 
توافقنامه را نقض كنيم و جرگه اي كه از طرف دولت كابل تشكيل 
شــده را بپذيريم؟ ما با آمريكا يك توافقنامــه داريم كه از طرف 

سازمان ملل هم مورد تأييد قرار گرفته اســت. طبق توافقنامه، 
بعد از آغاز مذاكرات بين االفغاني، آتش بــس يكي از موضوعات 

مورد بحث است.
حدود 3200نفر در لويه جرگه مشــورتي صلح 
در كابل طي 3روز حضور داشــته اند. چرا مي گوييد كه اين 
جرگه غيرقانوني است؟ اين افراد به هر حال نماينده مردم 

افغانستان بوده اند.
اين جرگه براي بحث در مورد آزادي زندانيان طالبان تشكيل شد. 
ما مي گوييم كه در توافقنامه ذكر شده كه 5هزار زنداني بايد رها 
شوند؛ صريحا ذكر شده است. تشكيل جرگه چه ضرورتي دارد؟ 
به اين دليل است كه مي گوييم نيازي به تشكيل اين جرگه نبوده 
و تشكيل آن غيرقانوني است. به هر حال، حتي همين جرگه هم 
تصميم گرفته كه زنداني هاي باقيمانده طالبان بايد رها شوند. ما از 

اين تصميم استقبال مي كنيم.
دليل اصلي تعويــق مذاكــرات بين االفغاني، 
عدم آزادي فهرســت 5هزار نفره اي بود كه شما در اختيار 
دولت گذاشته بوديد. اين مسئله 4 ماه مذاكرات را به تأخير 
انداخته اســت. چرا تا به اين حد بر خواسته خود كه آزادي 
همه 5هزار نفر است، پافشاري داشتيد؟ آيا نمي شد مذاكرات 
را آغاز كــرد و همزمان آزادي نيروها را هــم پيش برد؟ آيا 
اگر طالبان مي پذيرفت مذاكرات را آغاز كند، خون كمتري 

ريخته نمي شد؟
خواسته ما هم همين بوده است؛ مي خواستيم كه در افغانستان 
خون كمتري ريخته شود. ما 10روز فرصت داديم. قرار بود طي 
10روز زندانيان مبادله شوند تا مذاكرات بين االفغاني آغاز شود. 
چرا دولت چنين نكرد؟ دولت كابل مي گويد آتش بس برقرار شود 
تا زندانيان آزاد شوند و مذاكرات هم آغاز شود. آنها به دنبال تثبيت 

حكومت خود هستند. مي گويند آتش بس برقرار شود تا حكومت 
و رژيم ما در جاي خود باقي بماند. ما با آمريكا به توافق رسيده ايم؛ 
هنوز كه در مورد آينده افغانســتان و حكومــت آينده به نتيجه 
نرسيده ايم. دولت كابل مسئول اين تأخير و خون هايي است كه 
ريخته شده اســت. باز هم مي گويم، ما به توافق پايبنديم و طبق 

آن عمل مي كنيم.
آمار منتشر شده از سوي دولت افغانستان نشان 
مي دهد كه طي ماه  هاي بعــد از امضاي توافق دوحه، نه تنها 
حمالت طالبان كاهش پيدا نكرده، بلكه افزايش هم پيدا كرده 
است. شما طي 4 ماه بيش از 5هزار حمله كوچك و بزرگ در 
افغانســتان انجام داده ايد. به عبارت ديگر، در هر ماه به طور 
متوسط حدود هزار و 300حمله داشته ايد. چطور مي گوييد 

كه به توافق پايبنديد و طبق آن عمل مي كنيد؟ 
آماري كه دولت منتشر كرده صحيح نيست. آنها هميشه مبالغه 
مي كنند. ما حمــالت خود را كاهــش داده ايم. قبال مــا روزانه 
150حمله مي كرديم اما االن اين تعداد به 30 تا 40حمله رسيده 
است. اين كاهش حمالت را نشان مي دهد. عالوه بر اين، ما طي 
ماه هاي اخير به مراكز واليات و پايتخت حمله نكرده ايم. به مراكز 
بزرگ نظامي هم حمله نكرده ايم. رفتار ما دفاعي بوده است. مثال 
گاهي نيروهاي دولتي وارد مناطق تحت ســيطره ما مي شوند و 
پســت هاي نظامي برپا مي كنند، يا كاروان هاي نظامي خود را از 
مناطق ما عبور مي دهند، در چنين مواردي درگيري رخ مي دهد. 
در غير اين صورت، ما عمليات خود را تقليل داده ايم و به اين روند 

ادامه خواهيم داد.
در همين 30 تا 40حمله روزانه كه به آن اشــاره 
كرديد، بدون شــك مردم عادي و غيرنظاميان هم كشته 

مي شوند. چه دليلي دارد كه اكنون كه بحث صلح مطرح است، 
طالبان همچنان به حمالتش ادامه مي دهد؟ حمالتي كه تلفات 

غيرنظامي هم دارد.
تلفات به غيرنظاميان از طرف ما انجام نمي شــود بلكه از طرف 
حكومت كابل است. ما سالح سنگين نداريم. اين دولت است كه به 
توپخانه و هواپيماهاي جنگي مجهز است. مردم در بمباران دولتي 
كشته مي شوند. شايد شما هم خبر منطقه سنگين واليت هلمند 
را شنيده  باشيد كه نيروهاي دولتي چندين نفر را در يك تجمع 
كشتند و شهيد كردند. به مراسم عروسي مردم حمله مي كنند، 
به مراســم عزاي مردم حمله مي كنند. اهداف ما مشخص است؛ 

مناطق نظامي.
آقاي شــاهين، من مي پذيرم كه مردم عادي در 
بخش هايي از افغانستان به خصوص مناطق دور از پايتخت 
كه اخبارشان كمتر شنيده مي شود و به ويژه در مناطق تحت 
كنترل طالبان، بر اثر بمباران نيروهاي دولتي كشته شده و 
مي شوند. اما خاطرمان هست كه در انتخابات مجلس، شعب 
ثبت نام و سپس شعب رأي دهي هدف حمالت نيروهاي شما 
قرار گرفت. شما مردم را تهديد كرده بوديد كه در انتخابات 
شركت نكنند، در غير اين صورت تنبيه مي شوند. چرا مردم 

عادي را در حمالت تان هدف قرار مي دهيد؟
ما آن زمان اعالم كرديم كه تحت اشغال، انتخابات معني ندارد و اين 
انتخابات هيچ كمكي به حل مسئله افغانستان نمي كند. شاهد بوديد 

كه در انتخابات تا چه حد تقلب شــد. ما به 
مردم اعالم كرده بوديم كه انتخابات را تحريم 

كنند. خيلي ها پذيرفتند. از 35 تا 40ميليون نفر، كمتر از يك ميليون 
نفر پاي صندوق ها رفتند. مردم هميشه به دعوت ما لبيك گفته اند.

اصغر صوفی
خبرنگار

ادامه در  
صفحه1۹
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1500واگــن  تهــران 
متــرو)200 رام قطار( نياز گزارش

دارد ولــي تحريم هــا مانع 
واردات واگن مي شود، توليد مشترك واگن 
با كشــور هاي ديگر هم بــه همين دليل و 
به دليل مشــكالت اقتصادي ناممكن شده 
است. تنها راه ممكن توليد قطار در داخل 
كشور است و امســال همكاري شهرداري، 
شركت هاي دانش بنيان و صنايع ريلي، نويد 
ســاخت واگن داخلي را مي دهد. بر همين 
اســاس ديــروز در مراســم »رونمايي از 
دستاوردهاي طراحي و ساخت يك رام قطار 
ملي« در كارخانــه واگن ســازي تهران؛ 
تفاهمنامــه اي ميــان متــرو، شــركت 
واگن سازي و جهاد دانشگاهي به امضا رسيد 
تا زمينه توليد مــداوم قطار مترو در داخل 
فراهم شود. اين تفاهمنامه در مراحل بعدي 
تبديل به قرارداد  ســاخت متروي داخلي 
خواهد شد و ديگر صنايع مرتبط هم به آن  
افزوده مي شوند. بخشــي از اين مراسم نيز 
نمايشــگاهي از دســتاورد هاي صنايــع 
دانش بنيان و شركت هاي تخصصي بود كه 
قادر به توليد قطعــات مختلف حمل ونقل 

ريلي شده اند.
شــهردار تهران در مراســم روز گذشته 
درباره توليــد قطار و واگن مــورد نياز با 
همت توليدكننــدگان داخلــي گفت: 

»حدود يك ســال قبل و براساس برنامه 
ششم توســعه، قراردادي بين شهرداري 
و معاونت فناوري رياست جمهوري براي 
طراحي و اجــراي يــك رام كامل قطار 
منعقد شــد. اكنون بعد از يك سال اين 
پروژه بــه ۴۷درصد پيشــرفت فيزيكي 
رسيده و بخش عمده اي از قطعات مورد 
نياز آن تامين شده است. قطعات ديگر نيز 
به دليل نداشتن توجيه اقتصادي از طريق 

واردات تامين مي شود.«
پيروز حناچي گفت: »بيش از 9 كالنشهر 
با جمعيــت باالي يــك ميليــون نفر در 
كشور داريم و اين شــهرها نياز به سيستم 
حمل ونقل عمومي و مترو دارند. اين فرصت 
مي تواند مبناي يك تصميم گيري شــود و 
نياز داخلي را در همه شــهرها تامين كند. 
االن موضوع تامين واگن هــاي مترو براي 
تهران است اما ظرفيت واگن سازي  بيشتر از 
اين است و با توجه به نياز كشور همين االن 
هم اين كارخانه به ســاير شهرها مي تواند 

سرويس بدهد.« 
او گفت: »ديروز در شــوراي شــهر تهران 
اليحه اي با موضوع توليد داخلي قطار مترو 
به تصويب رســيد كه اميدوارم منشأ خير 

براي همه كالنشهرها باشد.« 
حناچي گفت: »در اين جمع بيش از همه 
ما رئيس شوراي شهر بايد خوشحال باشند 
چون زحمات ايشان امروز به بار مي نشيند 
و من به نمايندگي از شــهرداري تهران از 
تمام زحمات آقاي هاشــمي و كساني كه 

پايه گذار اين شــبكه عظيــم ريلي بودند 
تشكر مي كنم.«

قطارهــاي مــورد نيــاز تهران 
5000ميليارد تومان بودجه مي خواهد

رئيس شوراي شهر تهران نيز در اين مراسم 
اظهار كرد: »مهم اين است كه بعد از ساخت 
قطار اول اين راه را ادامه بدهيم و قطار هاي 
بعدي را بســازيم. براي خريد هر قطار يك 
ميليون دالر پول الزم است. اگر اين پول را 
ضرب در ارز نيمايي كنيــم، مي بينيم كه 
براي توليد قطارهــاي  ملي به تعداد 200 
رام ۴000 تــا 5000ميليــارد تومان پول 
الزم است. موقعي كه قطار وارد مي كرديم 
اين پول را مي داديم و براي توليد هم بايد 

همين مقدار هزينه كنيم.«
محسن هاشمي رفسنجاني افزود: »از دولت 
و شــهرداري مي خواهم كه از همين حاال 
پيگيري كنند تا در بودجه سال آينده اين 

هزينه درنظر گرفته شود. بايد قراردادهاي 
الزم براي ســاخت قطارهاي ملي را آماده 
كنند تــا تامين اعتبار شــود و بتوانيم اين 

قطار ها را به توليد انبوه برسانيم.«
او با شــرح بخش هاي مختلف ســامانه 
قطار شــهري تهران گفــت: »مترو از دو 
قسمت ســاختماني و تجهيزات تشكيل 
شده اســت كه در بخش ســاختماني يا 
سيويل هيچ مشكلي نداريم. تجهيزات هم 
خود به دو قسمت ثابت و متحرك تقسيم 
مي شوند و در زمينه تجهيزات ثابت هم از 
توانايي خوبي  بهره منده هستيم چنان كه 
قسمت هايي مانند برق رســاني و تهويه 

بيشتر در داخل كشور توليد مي شود.« 
هاشمي تأكيد كرد: »در قرارداد هاي قبلي 
كه با كشور هاي ديگر و به صورت فاينانس 
بسته مي شد، طرف مقابل مي خواست در 
كشور خودش اشتغال ايجاد كند و به همين 
دليل قادر به توليد قســمت هايي از واگن 

امسال نخستين قطار توليد داخل وارد شبكه مترو خواهد شد

قطار مترو در ايستگاه توليد داخلي

محمد سرابي
خبر نگار

يادداشت

 لزوم به كارگيري عدالت ترميمي
در شهرها

ســاكنان كالنشــهرها با موضوعات مختلفي 
ازجمله حمل ونقل، آلودگي، ترافيك، اشتغال، 
هزينه هاي سرسام آور مســكن و... روبه رو هستند. جمعيت ميليوني 
ساكن در شهرها امروز بيش از هر زمان ديگر نياز به آسايش، آرامش 
و امنيت دارند. منازعات و اختالفات مردم در گذشــته در روســتا يا 
شهرهاي كوچك اغلب بر سر مالكيت زمين يا گاهي قبيله اي و ناموسي 
بود كه اكثرا با ريش سفيدي و كدخدامنشي بزرگان ده و روستا قابل 
حل و فصل بود. اما امروزه با وجود هيأت هاي حل اختالف، بسياري از 
مشكالت مردم در شهرها همچنان بالتكليف مانده و راهكارهاي قبلي 
پاسخگو نيستند. البته بسياري از مشــكالت و مسائل پيچيده امروز 
شهروندان به موضوعات بين دولت - ملت ها تبديل شده كه موضوع 

اين نوشتار نيست.
باتوجه به افزايش تعداد مراجعات مردم براي دادخواهي از دستگاه هاي 
اجرايي يا همســايگان به خاطر ناهنجاري هاي زندگي شهري، لزوم 
سازوكارهاي جديد و نوآورانه در شهرها بيش از پيش حس مي شود. 
يكي از راه حل هاي نوينــي كه در برخي از كشــورهاي دنيا ازجمله 
انگليس در اين زمينه به كار  گرفته مي شــده، استفاده از دانش و ابزار 
مفهوم »عدالت ترميمي« است كه با همكاري دستگاه هاي انتظامي 
و قضايي، مشاركت سازمان هاي مردم  نهاد، قضات داوطلب و استفاده 
از ظرفيت هاي مردم براي حل مشكالتشان است. از مهم ترين مسائل 
شــهرهاي غربي، افزايش جرم و جنايت در محالت شــهري اســت 
كه مي تواند تأثيرات زيادي روي قربانيــان بگذارد كه گاهي عميق و 
ماندگار مي شود؛ بنابراين رويكرد مديريت شهري لندن به عنوان مثال 
لزوم ايجاد تغييراتي در رويكردهاي عدالت كيفري و حركت به سوي 
عدالت ترميمي را احساس كرد و تالش خود را روي بهبود فرايندها و 

رويه هاي انتظامي و قضايي با حمايت دولت، متمركز كرد.
طبق داده هاي آماري پليس لندن در ســال2016 ميالدي، از حدود 
۷۴0هزار قرباني جرائم گوناگون در لندن، حــدود 25درصد از آنها 
مراجعه به دادگاه را به داليل مختلف بي فايده مي دانستند. اين موضوع 
مسئوالن شهر لندن را برآن داشت تا عالوه بر وجود امكان دادخواهي 
مجاني به مراكز مدني1 وابســته به محالت شــهري و اســتفاده از 
وكيل و مشــاوره حقوقي به مردم براي شكايت هايي كه بار مالي آنها 
زير 5000دالر اســت، با ارائه برنامه اي جامع، بــار مراجعه مردم به 
سازمان هاي انتظامي و قضايي شهر رابه طور چشمگيري كاهش دهند. 
اين اقدام همچنين موجب كاهش فشارهاي مالي هم به مردم و هم به 

سازمان هاي مورد مراجعه آنها شد.
صادق خان شــهردار لندن، در اواخر ســال201۷ ميالدي، از برنامه 
عدالت ترميمي 1.3ميليون پوندي خــود رونمايي كرد. اين برنامه با 
همكاري پليس و دادگاه اصرار بر انجام اقدامات ترميمي براي بهبود 
تجربه لندني هايي داشت كه به نوعي قرباني جرم يا جنايت شده اند و 
زندگي ايشان تحت تأثير و مورد آسيب قرار گرفته است؛ تمركز برنامه 
صادق خان بر توجه به نيازهايي از قربانيان بود كه تاكنون ناديده گرفته 
شــده اند. برنامه صادق خان به همه لندني هايي كه تحت تأثير جرم و 
جنايت قرار گرفته اند اين امكان را مي دهد كــه درصورت تمايل، با 
حمايت و ميانجيگري تســهيلگران آموزش ديــده، با مجرمان مورد 
دعواي خود بر سر ميز ديدار و گفت وگو، رو در رو بنشينند و پيرامون 
موضوع جرم تجارب خــود را در ميان گذاشــته و مطابقت دهند و 
بدين وسيله دنبال راهي بهتر براي ادامه زندگي خود باشند؛البته  اين 

فرايند حل اختالف از طريق نهادهاي مردمي، 
ضمن كاستن از پيامد هاي بازگشت مجدد به 

زندگي براي طرفين، كاهش هزينه مالي را نيز در پي دارد و به امن تر 
كردن جامعه كمك مي كند. 

درپي اصالح اساسنامه ها در شوراي شهر تهران؛
تمامي سازمان ها و شركت هاي 
شهرداري ساختارمند مي شوند

اصالح اساسنامه شركت ساماندهي صنايع و 
مشاغل شهر تهران كه روز يكشنبه در صحن 
شوراي شهر به تصويب رسيد، گامي بزرگ 
براي ساماندهي ســازمان ها و شركت هاي 
شهرداري به حساب مي آيد. اساسنامه هاي 
اصالح شده مي تواند جلوي بسياري از منافذ فساد در مديريت شهري 
را ببندد و به گفته سيدحسن رسولي اين موضوع، رويكرد شوراي 
پنجم از ابتدا بوده است. به گزارش همشهري، رسولي كه نايب رئيس 
كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران است، گفت: »از ابتداي 
دوره پنجم، هدف ما ساماندهي سازمان ها و شركت هاي شهرداري 
بوده است. مشخص شدن سهام شهرداري در شركت ها مورد اختالف 
ما و شهرداري و وزارت كشور اســت. اين مصوبه به هيأت تطبيق 
ارتباط ندارد، زيرا وفق ماده8۴ و ماده51 قانون با تأييد وزارت كشور 

عملياتي مي شود. 
استدالل اين است كه گرچه قانون تجارت سهامي خاص را مشخص 
كرده، اما در مورد شــهرداري اين ماده قانون تجارت مصداق ندارد 
و به نوعي طوالني كردن گردش كار است.« به گفته او كل سرمايه 
شركت هاي وابسته اينچنيني مثل شركت ساماندهي مشاغل متعلق 
به شهرداري بوده و هدفشان با توجه به موافقت وزارت كشور اصالح 

روال سابق است.
 رسولي در مورد تبصره ماده واحده اي در اصالح اساسنامه شركت 
ساماندهي مشــاغل گفت: »در يكي از تبصره ماده واحده ها، آورده 
شده اين اساسنامه به عنوان اساســنامه نمونه تمامي شركت هاي 
تابعه اســت و شــهرداري موظف اســت ظرف 3ماه بر مبناي اين 
ساختار، نظرات خود را در اليحه هاي ديگر بگويد. بنابراين فقط بحث 
ما اركان شركت هاست و از ۴3سازمان و شركت، فقط 5 الي 6مورد 

اساسنامه شان مشخص شده است.«
خزانه دار شوراي شهر تهران با اشــاره به بند30 ماده80، تأكيد كرد: 
»براساس اين بند وظايف شوراي شهر نظارت بر امور شهرداري، كليه 
سازمان ها و حفظ اموال شهرداري و پيگيري هاي الزم براساس مقررات 
و قانون است. اگر حسابرس را جزو اركان حساب نكنيم، به اين معني 
است كه شوراي شهر به بند30 ماده80 عمل نكرده است. اگر حسابرس 
را حذف كنيم، عمال امكان نظارت بر دوسوم كار شهرداري را از دست 
داده ايم. بنابراين يكي از بازوهاي نظارتي شورا حسابرس است و بايد 

اهميت آن  را جدي بگيريم.«

سيدمهدي معيني
مشاور شهردار مشهد
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شناسايي 200كانون زباله گردي در پايتخت
200نقطه از سوي ســازمان مديريت پسماند به عنوان محل تجمع و دادوستد 

عوامل تفكيك غيرمجاز به نيروي انتظامي معرفي شد. به گزارش همشهري، پسماند
جلسه اي با حضور سردار حسين رحيمي، فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ 
و صدرالدين عليپور، مديرعامل سازمان مديريت پســماند شهرداري تهران با هدف بررسي 
همه جانبه پديده مذموم زباله گــردي و لزوم همكاري 2ارگان براي برخورد با اين آســيب 
اجتماعي و اقتصادي برگزار شد. در ابتداي اين جلسه عليپور به داليل شيوع پديده مذموم 
زباله گردي در پايتخت پرداخت. او در اين رابطه گفت: در ابتداي دهه۷0 يكي از راه ها براي 
ساماندهي پسماندهاي شــهر و جمع آوري آنها نصب مخازن 1100ليتري در معابر اصلي و 
فرعي بود. اگرچه وجود مخازن براي حفظ پاكيزگي شــهر الزامي اســت، به تدريج به دليل 
دسترســي آســان به زباله هاي موجود در مخازن و تجارت پرسود پســماند خشك، شاهد 
شــكل گيري گروه هاي غيرمجاز تفكيك در شــهر بوديم. عليپور به عواقب ناشي از حضور 
زباله گردها در تهران به ويژه در دوره شيوع كرونا اشاره كرد و ادامه داد: براي حفظ جان عوامل 
تفكيك و شــهروندان، هر نوع تفكيك زباله را از ابتداي اسفند تا ارديبهشت ماه به طور كامل 
ممنوع كرديم و حتي با همكاري پليس و شهرداري 6گروه از سردسته عوامل تفكيك غيرمجاز 
در تهران شناسايي و دستگير شدند. مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران در 
ادامه به اين نكته اشاره كرد كه تعداد قابل توجهي از زباله گردها از اتباع افغانستان هستند. او 
گفت: حضور افغانستاني ها در بدنه خدمات شهري را نمي توان انكار كرد، اما اين افراد كه در 
زمينه نظافت شهر به كار گرفته مي شوند همگي داراي شناسنامه كار هستند و قابل شناسايي. 
در مقابل ولي هيچ گونه اطالعاتي در زمينه زباله گردهاي افغان وجود ندارد كه همين امر به 
نگراني ها در مورد حضور اين افراد در شهر دامن زده است. عليپور از معرفي 200نقطه از سوي 
سازمان مديريت پسماند به عنوان محل تجمع و دادوستد عوامل تفكيك غيرمجاز به نيروي 
انتظامي خبر داد و گفت: مطابق قانون مديريت پسماند تخليه، نگهداري، جمع آوري و دفع 
پسماند شهري تخلف محسوب مي شود و باتوجه به ماده55 قانون شهرداري ها و مواد16، 19 
و 20 قانون مديريت پسماند، مأمورين شهرداري بايد با موارد تخلف به همراه مأمورين قانون 
)نيروي انتظامي( برخورد كنند. در ادامه جلسه، سردار حسين رحيمي تأكيد كرد كه پديده 
زباله گردي به عنوان يك معضــل اجتماعي كه داراي عواقب داخلي و بين المللي اســت، از 
دغدغه هاي پليس محسوب مي شود و به طور حتم، در اين زمينه اقداماتي انجام خواهد شد. 
او اين را هم گفت كه پليس ميان سردسته ها به عنوان عوامل سوءاستفاده گر با كودكان و اتباع 
كه به دليل شرايط سخت اقتصادي تن به اين كار مي دهند تمايز قائل مي شود و تالش مي كند 
مانند سازمان مديريت پسماند با نگاه همه جانبه و اجتماعي با موضوع زباله گردي برخورد كند. 
فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ در پايان اظهار اميدواري كــرد تا با همكاري پليس و 

شهرداري تهران در آينده اقدامات الزم براي ساماندهي زباله گردها انجام شود.

كارخانه سيمان شهر ري جهت كاربري 
فرهنگي با همكاري آلمان احيا مي شود. بازآفريني

از همين رو شهرداري تهران براي بررسي 

ابعاد اين همكاري با رايزن فرهنگي سفارت جمهوري 
فدرال آلمان در تهران يك نشست خبري آنالين برگزار 
كرد. فولكا ردر، رايزن فرهنگي سفارت جمهوري فدرال 
آلمان در اين جلسه به بازديد »كلوربرشتولد«، سفير 
وقت آلمان، به دعوت پيروز حناچي، شهردار تهران از 
كارخانه سيمان ري در تابســتان1398 اشاره كرد و 

گفت: پس از اين بازديد، طرح همكاري براي استفاده از 
پتانسيل هاي كارخانه سيمان ري جهت استفاده هاي 
فرهنگي و هنري، سال گذشته به شهرداري تهران ارائه 
شــد و اين طرح آن زمان مورد اســتقبال قرار گرفت؛ 
هم اكنون هم گويا شــهرداري تهران درصدد بررسي 

امكانات اجرايي آن طرح است. 

 ادامه  در 
صفحه 7

عصر امروز كلنــگ احداث بوســتاني در محدوده 
خيابان دســتغيِب تهــران به زميــن مي خورد تا شهر

مقدمات تغيير كاربري پادگان جي و تبديل آن به 
فضاي همگاني فراهم شود. به گزارش همشهري، مديريت شهري 
تهران با ارتش براي خروج پادگان جي به توافق رسيده است. براي 
اين منظور سازمان امالك شهرداري تهران سال گذشته مذاكراتي 

با وزارت دفاع و ارتش داشت و ســرانجام براي تملك ۷هكتار از 
پادگان جي دوطرف به تفاهم رســيدند. حال اين توافق مي تواند 

مسير را براي امتداد بخش جنوبي بزرگراه يادگار امام باز كند.
پادگان قديمي جي در نزديكي ميدان فتــح قرار گرفته و با انجام 
عمليات اجرايي خروجش از شــهر، از يكسو فضاي مناسبي براي 
توسعه فضاي سبز منطقه دراختيار شــهرداري قرار مي گيرد و از 
سوي ديگر مشكل فضاي تنگ و ترش محدوده براي تعريض معابر 
و امتداد چند مسير، از بين مي رود. بزرگراه يادگار امام، زماني كه 
به خيابان نوري نياركي مي رســد از قالب بزرگراه خارج شده و از 
زير پادگان جي عبور مي كند و به اتوبان فتح متصل مي شــود. در 
اين ميان با انجام پروژه اي در بخش شرقي پادگان جي، زيرگذري 

براي امتداد بزرگراه يادگار امام ســاخته شــده و سطح رويي نيز 
تبديل به يك بوستان مي شود. نكته اينجاست كه درختان پادگان 
جي هم  كامل باقي مانده انــد و هيچ درختي در زمان فعاليت هاي 
عمراني قطع نشده است. براساس اين گزارش به هر ترتيب، امروز 
همزمان با افتتاح و بهره برداري از چند پروژه عمراني در منطقه9، 
اقدامات ايجاد فضاي همگاني در قســمت شرقي پادگان جي نيز 
آغاز خواهد شــد. بر اين اساس، كلنگ ســاخت بوستان جي به 
زمين مي خورد. البته نام نهايي اين بوستان هنوز مشخص نيست 
و كميســيون نامگذاري معابر بايد آن را مشــخص و مصوب كند. 
افتتاح الين ديگري از مسير اســتاد معين نيز از برنامه هاي امروز 

به حساب مي آيد.

 پادگان مي رود
و بوستان جي مي آيد

  نامگذاري 2 معبر تهران به نام 2 فعال 
رسانه اي 

حجت نظري، عضو كميسيون فرهنگي و 
اجتماعي شوراي شهر تهران

 در جلسه كميســيون نامگذاري شوراي شهر 
تهران، 2 معبر پيشنهادي بنده براي تغيير به نام 
2 فعال حوزه رسانه كه كرونا از ما گرفت، يعني 
روح اهلل رجايي و ســهيل گوهري در مجاورت 
دفتر انجمن صنفي روزنامه نگاران در خيابان 
شريعتي به تصويب كميسيون رسيد و به زودي 

تابلوهاي آن نصب مي شود. )همشهري(

  لغو طرح ترافيك مشكالت زيادي را به 
همراه داشته است 

محمد عليخاني، رئيس كميسيون عمران 
و حمل ونقل شهرداري تهران

هم اكنون خيابان هاي مركز شهر به دليل افزايش 
ترددها و گره هاي ترافيكي قفل شــده اند. با لغو 
طرح ترافيك، نه تنها در خيابان هاي اصلي بلكه در 
خيابان هاي فرعي نيز با ازدحام خودروها روبه رو 
شــده ايم. لغو طرح ترافيك، به معناي تشويق 
مردم براي ورود به محدوده طرح ترافيك است 
و با انجام سفرهاي غيرضروري، ميزان تجمعات 
در مركز شــهر و احتمال انتقال كرونا را افزايش 
مي دهد. همچنين لغو طرح ترافيك به دليل ورود 
خودروها به خطوط ويژه، حركت اتوبوس ها در 
اين خطوط را با اختالل روبه رو كرده است. )مهر(

  رابطه افزايش ذرات معلق هوا بر شيوع 
كرونا 

حسين شهيد زاده، مديرعامل شركت 
كنترل كيفيت هواي تهران 

براساس تحقيقات، كرونا مي تواند از طريق 
ذرات معلق منتقل شــود و زمان بيشتري 
را در هوا بماند.آلودگي هوا تابع يك متغير 
نيست، بلكه تابع عواملي ازجمله باد، دماي 
هوا، تابش نور خورشــيد و ميــزان توليد 
آالينده هاي اوليه اســت. وقتي دما 2 الي 3 
درجه كاهش مي يابد، واكنش هاي شيميايي 
در جو كه ازن را توليد مي كند نيز به شدت 
كاهش پيدا مي كنــد، بنابراين مقايســه 
صحيحي نيست كه بگوييم آلودگي كمتر 
يا بيشتر شــده و بايد همه عوامل را بررسي 
و ســپس اظهارنظر كرد. آنچه مسلم است، 
اينكه غلظت آالينده ذرات معلق به واسطه 
لغو طرح ترافيك و تردد بيشتر خودروها در 
هفته گذشته افزايش يافته است كه مي تواند 
زنگ خطري براي شــيوع بيشتر ويروس 
كرونابه خاطر حضور بيشــتر ذرات  معلق 

باشد.  )همشهري(

   قطار توليد داخلي تا دهه فجر مي رسد
مديرعامل متروي تهران  در مراسم  ديروز با اشاره به اينكه پروژه توليد يك رام قطار متروي ملي به 
ميانه راه رسيده است، گفت:»اميدواريم تا دهه فجر بتوانيم يك رام قطار توليد ملي را عرضه كنيم.«

علي امام افزود: »كار ما محدود به توليد يك قطار نيست و حتما انبوه سازي  را دنبال مي كنيم، بر 
همين اساس در مجمع عمومي مترو مجوز انعقاد قرارداد با همين مجموعه ها را براي توليد 105واگن 

دريافت و تفاهمنامه هاي آن را با جهاد دانشگاهي و شركت واگن سازي  امضا كرده ايم.«
امام با تأكيد بر اينكه اميدواريم قطار ملي كشــور با استفاده از ظرفيت 4 كارخانه واگن سازي  
كشور دنبال شود گفت: »براساس برنامه 5ساله قرار بود ساخت 2000واگن از طريف فاينانس 
پيگيري شود اما به دليل تحريم ها مي توان اين فرصت را به شركت هاي داخلي داد و از ظرفيت 
آنها استفاده كرد. اميدواريم با حمايت هاي دولت از شركت هاي داخلي بتوانيم اين 2000واگن 

را داخلي سازي  كنيم.«

نبوديم و عمده اين تجهيزات وارد مي شد.«
معاون علمي و فناوري رئيس جمهور نيز در 
اين مراسم با بيان اينكه تير ماه سال گذشته 
پروژه ساخت قطار ملي با شهرداري تهران 
نهايي شد، اعالم كرد كه تا پايان سال يك 
رام قطار توليد داخــل روي ريل مترو قرار 

خواهد گرفت.
سورنا ستاري گفت: »براي اين پروژه حدود 
30شركت دانش بنيان به كار گرفته شده اند 
و االن يك واگن نهايي شده داريم ولي اميد 
اســت تا پايان ســال بتوانيم يك رام قطار 
توليد ملي را عرضه كنيم. اكنون تحولي رخ 
داده است و اميدواريم از اين روند حمايت 
شود تا بتوانيم با استفاده از توليدات داخلي 

از جوان ايراني حمايت كنيم.«
او با اشاره به تالش هاي انجام شده از سوي 
جهاد دانشگاهي براي داخلي سازي  قطعات 
مترو، گفت:» تالش ها نشان مي دهد كه اگر 
بخواهيم، مي توانيم به موفقيت برســيم و 
براي به حركت درآوردن زيست بوم فناوري 
نياز به اراده اشخاصي داريم كه در آن درگير 

هستند.«

ظرفيت 6ميليون سفر با مترو
در بخش ديگــري از اين مراســم، معاون 
حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران اظهار 
كرد:»توليد يك رام قطار ملي بدون حمايت 
و تأمين اعتبار از جانب دولت موفق نخواهد 
بود چرا كه منابع در اختيار شهرداري بسيار 
محدود است. اگر توليد ملي داشته باشيم 
اما حمايت دولت را نداشــته باشيم موفق 

نخواهيم بود.«
سيد مناف هاشمي، با بيان اينكه هم اكنون 
شهر تهران به يك هزار و 500دستگاه واگن 
نيــاز دارد، افزود: »قرارداد 630دســتگاه 
واگن با چين منعقد شده است. همچنين 
پروژه توليد 105دســتگاه واگن با شركت 
واگن سازي  ملي و 105دستگاه واگن ديگر 
با شركت واگن ســازي  تهران نهايي شده 

است.«
او در ادامه افــزود: »اگر 1500دســتگاه 
واگن مورد نياز تهران تأمين شود مي توان 
ظرفيــت حمل ونقل متــرو را از 2ميليون 
مســافر به 6 ميليــون ارتقــا داد. حمايت 
دولت از توليد انبوه ملي ســبب جلوگيري 
از بيكاري و رونــق توليد ملي مي شــود. 
همچنيــن توليد انبوه واگن هــا در جهت 

توسعه حمل و نقل پاك خواهد بود.« 
اين مراســم با حضور شــهردار، رئيس و 
برخي اعضاي شوراي شــهر، معاون علمي 
و فناوري رئيس جمهور، معاون حمل ونقل 
و ترافيك، معاون مالي و اقتصاد شــهري، 
مديران ساخت و بهره برداري مترو و صنايع 

ريلي برگزار شد.

 مذاكره با آلمان براي احياي 
كارخانه سيمان شهر ري 

فيلم رونمايی از 
دستاوردهای طراحی و 

ساخت يك رام قطار ملی را 
با اسكن اين كد ببينيد
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   روحاني: همه مراقب باشيم
در نشست ديروز رئيس جمهور با اشاره به ضرورت حفظ انســجام و همگرايي قواي سه گانه در راستاي حل وفصل 
مشكالت اقتصادي و معيشتي مردم و مقابله با تحريم و توطئه دشمنان، تأكيد كرد: دولت با همكاري قواي ديگر، 
به دنبال گشايش در اقتصاد و معيشت مردم است و نخواهيم گذاشت توطئه دشمنان به ثمر بنشيند. حسن روحاني، 
تأكيد كرد: بايد به گونه اي برنامه ريزي و اقدام كنيم تا مردم ايران حس كنند مجموعه نظام براي حل مشكالت اقتصادي 
و معيشت آنان در تالش هستند و اين موضوع در شرايط خاص و پيچيده اقتصادي امروز كشور، بسيار حائز اهميت 
است. رئيس جمهور ادامه داد: عبور از شرايط پيچيده اي كه شيوع بيماري كرونا و تحريم دشمنان بر كشور تحميل 
كرده، نيازمند اتخاذ تدابير و سياست هايي است كه بتواند گشايش هايي را در وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم ايجاد 
كند و در اين راستا هر سه قوه در كنار هم با وفاق و همگرايي تالش مي كنند. روحاني با بيان اينكه امروز دشمنان عالوه 
بر تحريم و اعمال فشار، به دنبال سياه نمايي و ايجاد يأس، نااميدي و دلسردي نسبت به آينده در ميان مردم بوده و 
مي خواهند با شايعه پراكني، اختالف و چنددستگي ميان مسئوالن را به جامعه القا كنند، اظهار داشت: همه مسئوالن 
بايد در گفتار و رفتار خود مراقب و هوشيار باشند. رئيس جمهور افزود: سران سه قوه وديگر مسئوالن از پيشنهادها 

و انتقادات  كارشناسان و فعاالن اقتصادي در مسير بهبود شرايط اقتصادي و معيشتي مردم استقبال مي كنند.

نبض بازار

ديروز چالش عرضه شــدن يا نشــدن دومين صندوق سرمايه گذاري 
دولتي با نام »دارا دوم« كه شــامل سهام 4پااليشگاه است روي بورس 
اثر منفي گذاشت و منجر به افت شاخص شد. سازمان خصوصي سازي  
مي گويد: وزارت نفت با واگذاري ســهام پااليشــگاه در قالب صندوق 
ســرمايه گذاري موافق نبوده، اما شــركت ملي پااليــش و پخش به 
نمايندگي از وزارت نفت تلويحا اين موضــوع را رد و تأكيد كرده، قرار 
نبوده سهام پااليشگاه در قالب صندوق هاي سرمايه گذاري فروخته شود. 
به گزارش همشهري، ديروز با وجود آنكه در ابتداي صبح شاخص كل 
بورس با يك روند مثبت كار خود را آغاز كرده بود، اما انتشار خبر هايي 
در مورد واگذار نشدن دومين صندوق سرمايه گذاري دولتي منجر به 
افت 13هزارو 435واحدي شاخص شد و بيش از 71هزار ميليارد تومان 
از ارزش سهام شركت هاي بازار سهام كاسته شد. انتشار اين خبر منجر 
به اين امر شد كه با وجود اينكه سهام پااليشــگاه ها در ابتداي صبح با 
صف هاي خريد مواجه بودند اما در ميانه معامالت با صف هاي سنگين 
فروش از سوي سهامداران مواجه شوند. اين جو منفي بالفاصله به كل 
بازار سرايت كرد و منجر به افت ســهام بسياري از شركت ها شد. همه 
اينها در حالي است كه ماجراي واگذاري دومين صندوق سرمايه گذاري 
دولتي ميان تأييد و تكذيب سازمان خصوصي ســازي  و شركت ملي 

پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي مبهم باقي مانده است.

ماجرا از چه قرار است؟
ماجرا از اين قرار اســت كه طبق اعالم قبلي، برنامه ريزي شــده بود 
دومين صندوق سرمايه گذاري دولتي كه مشتمل بر سهام پااليشگا ها 
بود، شهريورماه در بورس عرضه شود، اما از چندي پيش خبر هايي در 
مورد لغو اين واگذاري به گوش رســيد تا اينكه مشخص شد سازمان 
خصوصي سازي  قصد دارد سهام برخي از پااليشــگاه ها را به صورت 
بلوكي بفروشد، اما هنوز ماجراي فروش اين صندوق به طور كامل ملغي 
نشده بود. با وجود مبهم بودن شرايط واگذاري اين صندوق، يكشنبه 
شب خبر شبانگاهي شبكه سوم ســيما، از قول عليرضا صالح، رئيس 
سازمان خصوصي ســازي اعالم كرد؛ پذيره نويسي دومين صندوق 
سرمايه گذاري دولتي شامل 15درصد از سهام پااليشگاه هاي اصفهان، 
بندرعباس، تبريز و تهران با ســقف خريد 5 ميليــون تومان از اوايل 
شهريور انجام مي شود. با وجود انتشار اين خبر، اما صبح ديروز حسن 
عاليي، معاون سازمان خصوصي سازي  در سخناني متفاوت آب پاكي 
را روي دست همه ريخت و به طور كامل خبر از لغو واگذاري صندوق 
دولتي دارا دوم در بورس داد و منجر به آشفتگي بازار سهام شد. پس از 
انتشار خبر لغو واگذاري صندوق دارا دوم شركت ملي پااليش و پخش 
فرآورده هاي نفتي با انتشــار اطالعيه اي اين موضوع را رد كرد، اما با 
توجه به اينكه اطالعيه دوم بعد از ساعت معامالت منتشر شد، اثري 
بر بازار نداشت. آن طور كه سازمان خصوصي سازي  اعالم كرده، دليل 
لغو واگذاري صندوق دارا دوم، مخالفت وزارت نفت بوده، اما شركت 
ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي اين موضوع را تأييد نمي كند.

روابط عمومي سازمان خصوصي ســازي  ديروز با انتشار اطالعيه اي 
ضمن تكذيب خبر واگذاري صندوق دارا دوم اعالم كرد: براساس اعالم 
قبلي سازمان خصوصي سازي  قرار بود سهام دولت در 4 پااليشگاه در 
قالب دومين صندوق ســرمايه گذاري قابل معامله )etf( عرضه شود؛ 
ليكن با توجه به عدم  اقدام وزارت نفت در تاســيس صندوق مذكور، 
هيأت واگذاري در آخرين جلســه خود و با توجه عرضه قبلي سهام 
شــركت پااليش نفت تبريز، عرضه باقيمانده بلوك سهام متعلق به 
دولت در 3 شــركت پااليش نفت بندرعباس، تهران و اصفهان را نيز 
مصوب كرد؛ لذا بر همين اســاس آگهي عرضه عمده و بلوكي سهام 
اين شركت ها هفته گذشته منتشر شده كه پس از هماهنگي با بورس 
تاريخ دقيق عرضه آن در بازار سرمايه مشخص خواهد شد. بالفاصله 
پس از انتشار اين اطالعيه، روابط عمومي شركت ملي پااليش و پخش 
فرآورده هاي نفتي ايران در موضع گيــري متقابل اعالم كرد: مطابق 
توافق انجام شده قرار است ســهام اين پااليشگاه ها به صورت بلوكي 
فروخته شود. روابط عمومي شركت ملي پااليش و پخش همچنين در 
پاسخ به اظهارات عليرضا صالح، رئيس سازمان خصوصي سازي  درباره 
عدم همراهي وزارت نفت براي واگذاري ســهام پااليشگاه ها با اظهار 
تعجب از مطالب اظهار شده توســط رئيس سازمان خصوصي، اعالم 
كرد: طبق آخرين نظر فرهاد دژپســند، وزير امور اقتصادي و دارايي، 
قرار شد سهام پااليشگاه ها به صورت بلوكي فروخته شود؛ لذا با انتخاب 
اين روش عرضه، ديگر لزومي به تشكيل صندوق سرمايه گذاري نبوده 
است. شــركت پااليش و پخش در ادامه تأكيد كرده است: درهرحال 
درصورت تغيير اين نظر و تصميم براي تشكيل صندوق سرمايه گذاري 
ETF، اين شركت و وزارت نفت آماده بوده و هستند كه تمام اختيارات 
خود را در اين خصوص به وزير و وزارت محترم امور اقتصادي و دارايي، 
تفويض كنند. همه اين تأييد و تكذيب ها ديروز اثرات منفي زيادي بر 

بازار سهام گذاشت و زمينه نزول بازار سهام را فراهم كرد.

از شركت ها چه خبر؟
معامالت بازار سهام ديروز در شــرايطي دنبال شد كه سازمان بورس 
بار ديگر با ابالغ آخرين اصالحات مصوبه كميته پايش ريســك بازار، 
از كاهش دوباره ضريب اعتباري ســهام به 10 درصد خبر داد. به نظر 
مي رسد اين آخرين كاهش ضريب اعتباري خريد سهام است. ديروز 
همچنين مشخص شد كه سهام شــركت بهساز كاشانه تهران به طور 
قطع در روز چهارشنبه 22مرداد براي نخســتين بار در بورس عرضه 
خواهد شد. همچنين مديرعامل شركت ملي صنايع مس ايران با بيان 
آنكه صادرات در 4 ماه گذشته نسبت به سال 98افزايش دوبرابري داشته 
است، روند فعاليت اين شركت را جلوتر از برنامه ريزي هاي انجام شده 
دانست. خبر هاي ديگر حاكي از آن است كه احتماال سهام باشگاه هاي 

پرسپوليس و استقالل مهرماه در بازار سهام عرضه خواهد شد.

نماگر هاي بازار سهام در مبادالت روز گذشته
درصد تغييرمقدار تغييرمقدارنماگر

-0.65-206510813437شاخص كل بورس-واحد

-5.65-287561722ارزش معامالت- ميليارد تومان

-0.99-278286627746تعداد معامالت- دفعه

-0.77-910571ارزش بازار- هزار ميليارد تومان

دعوا بر سر »دارا دوم«، بورس را به هم ريخت

ســرانجام نشســت شــوراي عالي 
هماهنگي اقتصادي با حضور سران كالن

قوا در نهاد رياست جمهوري برگزار 
شد و حسن روحاني، رئيس جمهور، سيدابراهيم 
رئيســي رئيس قوه قضاييه و محمدباقر قاليباف 
رئيس مجلس شوراي اسالمي از بسته پيشنهادي 
ستاد اقتصادي دولت براي مقابله با تحريم نفتي و 
نحــوه مديريت نقدينگــي اســتقبال كردند اما 
تصميم گيري نهايي درباره متن بســته پيشنهاد 
شده و شيوه اجراي آن به نشست ديگري موكول 

شد.
به گزارش همشهري، در اين نشست مهم كه ديروز 
برگزار شد، اعضاي شوراي عالي هماهنگي اقتصادي 
بر سر متن طرح پيشنهادي ستاد اقتصادي دولت 
مبني بر پيش فروش نفت به مردم و شيوه اجراي 
آن به جمع بندي نرسيدند اما هم حسن روحاني، 
هم سيدابراهيم رئيســي و هم محمدباقر قاليباف 
از كليات اين طرح اســتقبال كردند. با اين اتفاق 
مي توان گفت كه بسته گشايش بزرگ اقتصادي 
همچنان در مرز تصميم و ترديد قرار دارد. پايگاه 
اطالع رســاني رئيس جمهور در خبري اعالم كرد: 
در جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران 
قوا، پيشنهاد مطرح شده از سوي ستاد اقتصادي 
دولت براي مقابله با تحريم نفتي و هدايت نقدينگي 
مورد بحث و بررسي قرار گرفت و ضمن استقبال 
از اين طرح، تصميمات الزم جهت نهايي شــدن 

آن اتخاذ شد.
به نظر مي رسد هنوز بين اعضاي اين شورا به ويژه 
سران قوا بر سر اينكه متن پيشنهاد شده مي تواند 
به تصويب شوراي عالي هماهنگي اقتصادي برسد 
و به اجرا گذاشــته شــود يا اينكه مسير ديگري 
ازجمله مجلس براي تصويب طي شــود، اختالف 

نظر وجود دارد.

استقبال مشروط رئيسي
رئيس قوه قضاييه در اين جلسه اظهار كرد: از هر 
اقدامي كه در جهت گره گشــايي از زندگي مردم 
باشد استقبال مي كنيم؛ اما هر طرح اقتصادي بايد 
همراه با بررسي كارشناســانه جزئيات )نه صرف 
كليات( و اقناع افكار عمومــي و نخبگاني همراه 
باشد. به نظر مي رسد سيدابراهيم رئيسي، به عنوان 
يك ركن از شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا، 
همراهي با رئيس دولت براي تصويب و اجراي طرح 
گشــايش اقتصادي را منوط و مشروط به بررسي  
جزئيات طرح مي داند. رئيســي در جلسه ديروز 
شــوراي عالي قوه قضاييه تصريح كرد: اقناع افكار 
عمومي و نخبگان در مورد جزئيات كارشناســي 
طرح هاي اقتصادي به مــردم و فعاالن اقتصادي 
آرامش مي دهد و در غيراين صورت موجب حيرت 

و سرگرداني آنها خواهد شد. 

گشايش اقتصادي از منظر قاليباف
محمدباقر قاليبــاف، در نطق آغاز جلســه علني 

يكشنبه گذشــته مجلس، همانند حسن روحاني 
به طرح مهمي در شوراي عالي هماهنگي اقتصادي 
قوا اشاره كرد كه در حال بررسي است و مي تواند 
بر اقتصاد تأثير ملموســي بگذارد. او گفت: »اين 
طرح فقط درصورتي كه در جزئيــات آن، نظرات 
كارشناســي براي حفظ منافع مردم مدنظر قرار 
گيرد، مي تواند به اهداف خود برسد. در اين زمينه 
اختالف نظرهاي كارشناســي وجود دارد و هنوز 
هيچ طرحي قطعي نشــده است ازاين رو بايد صبر 
كرد و اجازه داد تا اين بحث ها در فضاي كارشناسي 
بررسي شــده و به نتيجه نهايي برســد.«. رئيس 
مجلس در نطــق خود به مــردم اطمينان داد كه 
مجلس با تركيبي از نمايندگان توانمند در عرصه 
اقتصاد و كارشناســان مركز پژوهش ها، با رعايت 
نظرات كارشناســي، منافع مردم را تأمين خواهد 

كرد. 

نماي بسته از گشايش اقتصادي
براساس جزئيات مطرح شده تاكنون، درصورت 
تصويب و اجراي طرح گشــايش هاي اقتصادي، 
دولت به شركت ملي نفت مجوز پيش فروش نفت 
را مي دهد؛ در اين حالت يك نهاد واســط اوراق 
پيش فروش را به همراه حواله كه نشــان دهنده 
تعهد شركت نفت اســت خريداري مي كند. اين 

نهاد اوراق را بــه همراه تضاميــن الزم به مردم 
مي فروشد. در زمان سررســيد خريداران اوراق 
مي توانند نفت خريداري شــده را تحويل بگيرند 
يا به شــركت ملي نفــت وكالت دهنــد تا نفت 
پيش خريد شده از سوي آنان را بفروشد. براساس 
پيشــنهاد اوليه دولت يك ســال مهلت دارد كه 
ايــن 200ميليون بشــكه را پيش فــروش كند. 
براي ضمانت نرخ ســود، دولت پيشنهاد كرده با 
هدف پوشش ريســك كاهش قيمت دالر و نفت 
در اين قرارداد نرخ ســود ســپرده بلندمدت در 
سررسيد به عنوان كف ســود درنظر گرفته شود. 
در اين فرايند، اگر قيمت نفــت در زمان تحويل 
باالتر از زمان پيش خريد باشــد كه ســود آن به 
خريدار مي رســد؛ اما اگر قيمت اوراق پايين تر از 
زمان پيش خريد باشــد دولت به ميزان نرخ سود 
سپرده بلندمدت به خريداران در يك سال آينده 
مابه التفاوت آن را پرداخت خواهد كرد. همچنين، 
پيشنهاد دولت اســتفاده از نرخ سنا براي تبديل 
نفت پيش فروش شــده به ريال است. فارغ از اين 
مسائل، عبدالناصر همتي، رئيس كل بانك مركزي 
با اشاره به بررسي ابعاد كارشناسي طرح گشايش 
اقتصادي در جلسه ديروز شوراي عالي هماهنگي 
اقتصادي، گفته است: اين طرح بايد در ارتباط با 

مديريت نقدينگي و تأمين مالي باشد.

نشست شوراي عالي اقتصادي با حضور سران قوا برگزار شد

گشايش اقتصادي در مرز تصميم
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روند شاخص  كل بورس تهران در روز گذشته

 معاونت مسكن و ساختمان وزارت 
راه و شهرســازي مي گويد: براي مسكن

خانه هــاي خالــي بانك هــا و 
دســتگاه هاي دولتي تا دو برابر ديگر خانه هاي 

خالي ماليات وضع مي شود.
هنوز چند صباحي تا نهايي شدن طرح شناسايي 
و دريافت ماليات از خانه هاي خالي باقي مانده و 
چشم انداز روشني از نحوه اجراي اين طرح وجود 
ندارد اما آنچه روي كاغذ براي ســاماندهي بازار 
اجاره مســكن نوشته شــده و از زبان مسئوالن 
مجلسي و دولتي نقل مي شود حكايت از آن دارد 
كه قرار است قواعد به غايت سخت گيرانه اي اتخاذ 
شــود تا هيچ خانه  اي به هيچ بهانه غيرمعتبري 
خالي نماند. تعيين ضريب دو برابري براي ماليات 
خانه هاي خالي متعلق به بانك ها و دستگاه هاي 
دولتي و همچنين خانه هاي متعلق به محتكران 

مسكن از نمونه اين قواعد سخت گيرانه است.
به گــزارش همشــهري، در پنجمين ســالگرد 
تصويب قانون اخذ ماليــات از خانه هاي خالي و 
در شرايطي كه عماًل هيچ اقدامي براي شناسايي 
و اخذ ماليــات از اين واحدها انجام نشــده بود، 
كميسيون اقتصادي مجلس طرحي براي اصالح 
ماده 54مكرر قانون ماليات  هاي مستقيم ارائه داد 
كه براساس آن به واسطه الزام خوداظهاري محل 
سكونت توسط مردم، مسير شناسايي واحدهاي 

خالي نســبت به قانون قبلي هموارتر است و از 
ســوي ديگر به دليل باال رفتن ضرايب مالياتي، 
بازدارندگي بيشــتري براي جلوگيري از خالي 

ماندن واحدهاي مسكوني مي شود.

ماليات بدون سقف براي خانه هاي خالي
در طرح كميسيون اقتصادي مجلس، خانه هايي 
كه به عنوان خانه خالي شناسايي شوند در سال 
اول معادل 6 برابر ماليــات متعلقه به اجاره و در 
سال دوم و ســوم به ترتيب معادل 12 و 18برابر 
ماليات متعلقه به اجاره هر خانه مشمول پرداخت 
ماليات هســتند. ارائه دهندگان طرح معتقدند 
با اجراي اين قانون، مالكان واحدهاي مسكوني 
خالي از نظر صرفه اقتصــادي ترغيب خواهند 
شد كه به جاي خالي نگه داشتن واحد و پرداخت 
ماليات ســنگين، آن واحد يا واحدهــا را براي 
اجاره عرضــه كنند و عالوه بر رهايــي از هزينه 
ماليات، به درآمد قابل قبول اجاره نيز برســند. 
البته اين معيار براي واحدهاي مســكوني خالي 
كه در اختيار عامه مردم بايد پذيرفتني اســت 
اما بانك ها، دستگاه هاي دولتي و سرمايه  داراني 
كه بخشي از ســرمايه خود را به صورت امالك 
بكر و بدون استفاده نگهداري مي  كنند، كارايي 
ندارد. بر همين اساس است كه معاون مسكن و 
ســاختمان وزير راه و شهرسازي مي  گويد: براي 

خانه هاي خالي در تملك دستگاه هاي دولتي و 
بانك ها، ضرايب مالياتي تا دو برابر درنظر گرفته 
شده است. محمود محمودزاده، مهم ترين هدف 
طرح ماليات بر خانه هاي خالي را وارد كردن اين 
واحدها به بازار مصرف عنوان كرده و به ايســنا 
گفته اســت: فرقي نمي كند كــه خانه ها به چه 
تعداد و متعلق به چه كساني باشد و حتي اگر يك 
خانه خالي هم وجود داشته باشد بايد در اختيار 

مصرف كننده قرار بگيرد.

تدوين ليست خانه هاي خالي تا آخر تابستان
اثرگذار نبودن ماليات ستاني از خانه هاي خالي 
بر بازار اجاره مســكن، يكي از مسائلي است كه 
همواره موردبحث طرفــداران و منتقدان اين 
موضوع بوده است. اتفاقاً يكي از داليل اجرايي 
نشــدن قانون اخذ ماليــات از خانه هاي خالي 
از اواخر ســال94 تا حدود يك سال پيش نيز 
اعتقاد وزير سابق راه و شهرســازي و متوليان 
ســازمان امور مالياتي بر مؤثر و به صرفه نبودن 
اجراي اين قانون بر بازار بود. در ادامه اما، وقتي 
محمد اسالمي، وزير راه و شهرسازي، راه اندازي 
سامانه ملي امالك و اســكان را وعده داد ابراز 
خوش بيني كرد تا تابستان امســال و پيش از 
اتمام فصل جابه جايي در بازار مسكن، ماليات 
ســتاني از خانه هاي خالي اجرايي شود. اين در 
حالي است كه حاال، محمودزاده، معاون مسكن 
و ســاختمان وزير راه و شهرســازي مي گويد: 
ليســت خانه هاي خالي تا پايان تابســتان به 
ســازمان امور مالياتي تحويل داده مي شود كه 
مي توانــد به منزله اجرا نشــدن قانون دريافت 
ماليات از اين خانه ها تا پايان تابســتان قلمداد 
شود. به عبارت ديگر، با وجود اينكه اجراي قانون 
مالياتي عليه خانه هــاي خالي يكي از ابزارهاي 
تبليغاتي براي ساماندهي بازار اجاره امسال بوده 
است، بازهم اميد چنداني به تحقق اين تبليغات 
وجود ندارد. البته همچنان معتقدان اين طرح 
بر مواضع خود مبني بر بي اثر بودن آن پافشاري 
مي كنند؛ اما مسئوالن وزارت راه و شهرسازي 
مي گويند: هدف عرضه اين خانه ها به بازار است؛ 
فارغ از اينكه تعدادشان چقدر باشد و چه تأثيري 

بر بازار داشته باشند.

ماليات دوبرابری براي خانه هاي خالي غيرمردمي

تحريك انتظارات تورمي ثبات بازار ارز را تهديد مي كند
رفت و برگشت دالر در كانال 21هزار تومان

تحريــك انتظــارات 
انتقــال ارز و  تورمــي 

پيام هــــــايي كــه 
نشــان دهنده بي ثباتــي و تزلزل در 
تصميم گيري اقتصادي اســت باعث 
مي شود كه ثبات نسبي ايجاد شده در 
بازار آزاد ارز ايران، آن هم در شرايطي 
كه جريان ورودي و تقويت طرف عرضه 
ارز با موانع جدي مواجه است، به حالت 
شكننده درآيد. به گزارش همشهري، 
ديروز و تــا قبل از ظهــر ارزش همه 
ارزهاي خارجي به ويژه ارزهاي اثرگذار 
بر نوسان قيمت در بازار ازجمله دالر 
آمريــكا، يورو، پونــد انگليس، درهم 
امارات، يــوان چين و ليــر تركيه در 
وضعيت كاهش قيمت قرار داشت اما 
از ظهر به بعد همزمان با طرح مباحثي 
مبني بر احتمال به بن بست رسيدن 
مذاكرات ســران قــوا بر ســر برنامه 
گشايش اقتصادي وعده داده شده از 
ســوي رئيس جمهور و ابهــام درباره 
سرنوشت عرضه ســهام داران دوم در 
بورس، انتظارات تــازه اي در بازار ارز 
شكل گرفت كه نشــانه اين تغيير در 
رشــد قيمــت ارزش اكثــر ارزهاي 
خارجي در برابر ريال ايران به جز دالر 

آمريكا و يورو بود.
ايــن گــزارش مي افزايد: تــا قبل از 
ساعت13 ديروز قيمت همه ارزهاي 
خارجي روندي كاهشي را تجربه كرد تا 
جايي كه هر دالر آمريكا در صرافي هاي 
مجاز با هزار تومان كاهش، در محدوده 
20هزار تومان نوســان داشت اما اين 
وضعيت پايــداري كافي نداشــت و 
قيمت دالر آمريــكا به تدريج اندكي 
رشد قيمت را تجربه كرد و به محدوده 
21هزار تومان برگشــت. در بازار آزاد 

و معامالت فردايي هــم كه هر دالر تا 
مرز 21هزار تومان دادوســتد مي شد 
با مشاهده نشــانه هايي از ابهام درباره 
طرح گشايش اقتصادي و تزلزل وزارت 
اقتصاد در عرضه سهام دارا يكم قيمت 
دالر فردايي به كانــال 22هزار تومان 
برگشــت و ارزش هر درهم امارات در 
بازار آزاد رشدي 2درصدي را نسبت 

به روز قبل تجربه كرد.
نوسان نزولي قيمت ارزهاي خارجي 
به ويژه دالر آمريكا، يورو و درهم پس 
از اظهارنظر اخيــر عبدالناصر همتي، 
رئيــس كل بانك مركزي آغاز شــد و 
انتظار فعاالن بــازار اين بود كه دولت 
و بانك مركزي درصدد حفظ ثبات در 
بازار ارز هستند و نمي خواهند دوباره 
اين بازار با تنش قيمتي مواجه شود. 
سياست مهار قيمت ارز در هفته هاي 
اخير به ويژه با تغيير رويكرد در تامين 
كســري بودجه دولت از كانال حراج 
هفتگي اوراق بدهي دولتي تنها يكي 
از راه هاي حفظ ثبات در بازار ارز بود و 
انتظار دولت و بانك مركزي اين است 
كه طرح گشــايش اقتصادي با هدف 
تامين مالي دولت و مديريت نقدينگي 
بتواند از مهاجرت نقدينگي به سمت 
بازارهايي ازجمله ارز و سكه جلوگيري 

كند.
هيجان مانع از ثبات ارزي 

بازار ارز ازجمله بازارهاي داراي قدرت 
نقدشوندگي باالســت كه نه فقط به 
تحوالت اقتصادي كه به اظهارنظرها 
و موضع گيري هاي سياسي داخلي و 
خارجي واكنش فوري نشان مي دهد و 
شرط حفظ ثبات ارزي در كشور پرهيز 
از اظهارنظرهــا و موضع گيري هــاي 
هيجاني اســت. اين چالــش وقتي 

جدي تر مي شود كه همزمان با ثبات 
نســبي ايجاد شــده در بازار ارز، يك 
مقام دولتي نزديك به رئيس جمهور از 
نزديك شدن به دوران پايان تحريم ها 
سخن مي گويد در حالي كه چشم انداز 
روشني از تغيير رويكرد دولت آمريكا 
براي پايان دادن به تحريم ها در عمل 
وجود ندارد. هرچند تا ساعت16 عصر 
ديروز ارزش هر دالر آمريــكا و يورو 
به ترتيب 3.8درصد و 4.5درصد نسبت 
به روز قبل كاهش قيمت را تجربه كرد، 
اما روند افزايشي قيمت ساير ارزهاي 
خارجي مهم و تأثير گــذار به ويژه در 
مبادالت تجاري ايران ازجمله درهم 
امارت، لير تركيه و يوان چين با توجه 
به سهم باالي اين 3 كشور در تجارت 
خارجي ايران نشان مي دهد كه هنوز 
اقتصاد ايران با دوران بازگشت به ثبات 
بادوام بازار ارز فاصله زيــادي دارد و 
هرگونه هيجان زدگي در تحليل بازار 
ارز مي تواند ســطح اعتمــاد مردم به 
كارايي سياست هاي اقتصادي به ويژه 
سياســت هاي ارزي را با تزلزل جدي 

مواجه سازد.

خطر تحريك انتظارات تورمي
جهش نرخ تــورم ماهانــه در تيرماه 
امســال نســبت به خردادماه و رشد 
نقدينگي و پايــه پولــي در 3 ماهه 
نخســت باعث شــده تا انتظار براي 
تورم باالتر در جامعه ايجاد و ترديدها 
نسبت به هدف گذاري بانك مركزي 
در كاهش نرخ تورم بــه دامنه 20 تا 
20درصد تشديد شــود. به گزارش 
همشهري، شكل گيري موج انتظارات 
تورمي و رشــد قابل توجــه پول در 
آمارهاي بانك مركزي نشان مي دهد 
كه برخــي بازارهــاي دارايي محور 
ازجمله مســكن و خودرو و بازارهاي 
داراي سرعت نقدشوندگي نظير طال 
و ارز همچنــان با خطرات ناشــي از 
انتظارات تورمي مواجه است و انتظار 
مي رود تا دولتمردان و سياستگذاران 
در اظهارنظرها عجله نكنند و انتظارات 
تورمي را تحريك نكنند. چرا كه بازار 
ارز همچنان با فشــارها و تنگناهاي 
جدي مواجه اســت و افت احتمالي 
صادرات غيرنفتي ايــران در ماه هاي 
آينده و دشوارتر شدن مسير دسترسي 
ايران به منابع ارزي بلوكه شــده در 
خارج از كشور از يك ســو و تشديد 
تقاضاي سرمايه گذاري و تجاري براي 
ارز باعث خواهد شد تا رؤياي بازگشت 
ثبات به بــازار ارز بــه كابوس تبديل 

شود.

دالر به زير 20هزار تومان سقوط مي كند

ث
آيا ممكن اســت دالر به كمتر از 20هزار تومان هم برسد؟ به گزارش مك

همشهري، چند روز پيش عبدالناصر همتي، رئيس كل بانك مركزي 
با بيان اينكه قيمت كنوني ارز واقعي نيســت، بار ديگر وعده داد كه 
قيمت ارز به زودي كاهش يابد. او گفت: در مدتي كه شاهد نوسان بازار 
ارز هستيم اقدامات زيادي انجام شده كه در روزهاي آينده نتايج آن را 
مشاهده مي كنيم. به مردم مي گويم كه نرخ ارز اين چيزي كه مي بينيد 
نيست و ارز 24هزار توماني واقعي نيست. افزايش شيب نزولي قيمت 
دالر اميدواري ها را نسبت به سقوط دالر به زير 20هزار تومان افزايش 
داد؛ با اين حال هنوز مشخص نيست كه آيا بانك مركزي قادر است زمينه 
نزولي قيمت دالر به زير 20هزار تومــان را فراهم كند.از نظر تكنيكي 
محدوده 20هزار تومان نوعي مرز رواني براي قيمت دالر محســوب 
مي شود كه سقوط آن به زير اين مرز مي تواند زمينه نزول بيشتر قيمت 
دالر را فراهم كند. نيما آزادي، يك تحليلگر بازار مالي درباره احتمال 
كاهش بيشــتر قيمت دالر می گويد: به نظر حد فاصل 19 تا 20تومان 
كف قيمت دالر باشد و خود دولت هم چندان دنبال برگشت قوي دالر 
نيست.به گفته او، حاال كه دولت ريسك اين عدد را در اقتصاد پذيرفته 
براي جلوگيري از ركود سنگين به احتمال زياد اجازه ريزش قوي را به 

دالر نخواهد داد.

صندوق بيمه بالهاي بزرگ در انتظار تصميم آخر
 رئيــس كل بيمــه مركــزي مي گويد: 

تصميم گيــري دربــاره اليحه تشــكيل بيمه
صندوق بيمه حوادث همگاني مراحل آخر 
را مي گذراند و به احتمال زياد ابهام شــوراي نگهبان با 
مصوبه جديد كميسيون اقتصادي مجلس و بيمه مركزي 
برطرف خواهد شد تا اين صندوق ايجاد شود. به گزارش 
همشهري، چندين سال است كه تاسيس صندوق بيمه 
حوادث همگاني در بن بســت قانونگذاري قرار گرفته و 
چندين بار شــوراي نگهبان اليحه پيشــنهادي دولت و 
مصوبه مجلس را رد كرده اســت. غالمرضا ســليماني، 
رئيس كل بيمه مركزي در پاسخ به سؤال خبرنگار ما كه 
آيا اين اليحه سرانجام از بن بست قانوني خارج مي شود؟ 
اظهار كرد: در ديدار اخير با رئيس مجلس دراين باره بحث 
شد و قرار است كه ابهام قانوني شوراي نگهبان زودتر رفع 
شود تا بتوانيم اين صندوق را ايجاد كنيم. وي تأكيد كرد: 
البته رسيدگي به ابهام هاي مطرح شده در جلسه علني 
كميســيون اقتصادي مجلس مراحل پاياني را ســپري 
مي كند و انتظار داريم به زودي اين اليحه در صحن علني 
مجلس مطرح و به تصويب برسد و براي شوراي نگهبان 

ارسال شود.
رئيس كل بيمه مركزي در پاســخ به اين سؤال كه ابهام 
شــوراي نگهبان چيســت؟ مي گويد: براســاس اليحه 
پيشنهادی، 50درصد از حق بيمه واحدهاي مسكوني در 
برابر بالهاي بزرگ و حوادث طبيعي را دولت مي پردازد 
و 50درصد باقي مانده را مردم بايد بپردازند اما شــوراي 
نگهبان اين ابهام را مطرح كرده است كه حق بيمه افراد 
ناتوان و فقير را چه نهادي پرداخــت مي كند كه پس از 
بررسي در كميسيون اقتصادي مجلس، قرار شد حق بيمه 
افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي سازمان بهزيستي 
و كميته امداد را اين دو نهاد بپردازند. ســليماني تأكيد 
كرد: حق بيمه ســاير افراد ناتوان از پرداخت حق بيمه 
حوادث طبيعي را قرار شد نهادهاي ديگر ازجمله بنياد 
مستضعفان، ستاد اجرايي حضرت امام)ره( بنياد مسكن 
انقالب اسالمي با اذن مقام معظم رهبري پرداخت كنند 
كه درصورت تأييد اين اصالحيه از سوي شوراي نگهبان 
پس از رأي مثبت نمايندگان مجلس، شاهد تولد صندوق 

بيمه حوادث همگاني خواهيم بود.

بيمه هواپيماي اوكرايني ربطي به ما ندارد
رئيس كل بيمــه مركــزي همچنين دربــاره پرداخت 
خسارت به هواپيماي اوكرايني گفت: اين هواپيما توسط 

شــركت هاي بيمه اي در اوكراين و اتكايي اروپايي تحت 
پوشــش قرار گرفته بود و شــركت هاي ايراني ارتباطي 
با اين موضوع ندارند. وي در نشســت خبري مجازي با 
خبرنگاران، افزود: اگر پرداختي هم  در اين زمينه انجام 
شود، بايد توسط شــركت هايي كه اين هواپيما را تحت 

پوشش قرار داده بودند، صورت گيرد.

پرداخت خسارت به بيماران كرونايي
سليماني همچنين درباره پرداخت هزينه هاي درماني به 
بيماران كرونايي گفت: افــرادي كه داراي بيمه تكميلي 
درمان يا زندگي هستند مي توانند از پرداخت هزينه هاي 
درماني خود اســتفاده كنند. وي افزود: تعداد زيادي از 
بيماران كرونايي در بيمارســتان هاي دولتي بســتري 
شده بودند كه هزينه هاي آنها توسط اين بيمارستان ها 
پرداخت شــده و افرادي هــم كه به بيمارســتان هاي 
خصوصي مراجعه كرده بودند، هزينه هايشــان توسط 
شركت هاي بيمه گر پرداخت شده است. رئيس كل بيمه 
مركزي درباره تأثير كرونا بر صنعت بيمه نيز گفت: شيوع 
اين ويروس باعث كاهش 3درصدي پرتفوي صنعت بيمه 
در ســطح جهان شده و در ايران هم شــاهد هستيم كه 
درآمد از محل بيمه مسافرتي به دليل كاهش چشمگير 
سفرها به داخل يا خارج از كشــور به صفر نزديك شده 
است. رئيس شوراي عالي بيمه خاطرنشان كرد: يكي از 
شركت هاي بيمه پيشــنهاد داده آن دسته از واحدهاي 
تجاري كه كرونا منجر به تعطيلي يا ركود يا خسارت آنها 
شده است، به مدت 3 ماه تحت پوشش قرار بگيرند و اين 
شركت بيمه، خسارت آنها را پرداخت كند و من دستور 

دادم كه اين موضوع پيگيري شود.

   شناسايي با هوش مصنوعي
معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي از آمادگي وزارت راه و شهرسازي براي شناسايي خانه هاي خالي 
خبر داد و گفت: شناخت واحدهاي خالي در ســامانه، براساس هوش مصنوعي در حال شناسايي است. به گزارش 
وزارت راه و شهرسازي، محمودزاده ارسال پيامك به مالكان واحدهاي خالي را اقدامي پاياني به منظور خوداظهاري 
برشمرد و افزود: براساس قانون جديدي كه در مجلس مراحل تصويب را مي گذراند، همه افرادي كه در مناطق شهري 
ساكن هستند، موظف اند آدرس سكونتي خود را در سامانه مربوطه ثبت كنند كه با اين راهكار، به نوعي پيوند بين كد 
ملي سرپرست خانوار و كد پستي آن محل و واحد مسكوني برقرار مي شود و خانه هاي داراي سكنه و فاقد سكونت 
مشخص مي شود. معاون وزير راه و شهرسازي، اخذ كد رهگيري را از ديگر موارد صحت سنجي درخصوص واحدهاي 
خالي برشمرد و گفت: درخصوص شناســايي خانه هاي خالي برايند فعاليت سامانه هاي مختلف كنار هم گذاشته 
مي شود و سپس با ارسال پيامك و تأييد يا عدم تأييد درخصوص خالي بودن و يا نبودن يك واحد درخصوص اخذ 
ماليات تصميم گيري مي شود. به گفته او، به دليل اينكه ممكن است بعد از ثبت اطالعات، نقل وانتقال و يا واگذاري 
انجام گرفته باشد، پيامكي براي مالك ارسال مي شود تا خالي بودن و يا خالي نبودن واحد تأييد شود. محمودزاده 
ادامه داد: با ارسال پيامك به مالكان واحدهاي خالي، شناسايي نهايي خانه ها انجام مي شود و پس از قطعي شدن آنها 
ليست به سازمان امور مالياتي ارائه خواهد شد. او تصريح كرد: شناسايي خانه هاي خالي توسط وزارت راه و شهرسازي 
براساس اطالعات موجود در حال انجام است و براساس قول وزارت راه و شهرسازي، اين ليست در پايان تابستان به 

سازمان امور مالياتي ارائه خواهد شد.
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تذكر به وزير ميراث  براي نقض حريم نقش جهان 
  نايب رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس از وزير 
ميراث خواست حريم ميدان نقش جهان را ابالغ كند 

  دادستاني اصفهان ارتفاع گيري مجتمع تجاري واقع در 
حريم نقش جهان را موقتا متوقف كرد

محمدباريكاني
خبر نگار

 باال رفتن ارتفاع يك مجتمع تجاري در حريم ميدان 
ميراث
نقش جهــان خــارج از تمامــي قوانيــن و ضوابط جهاني

ميراث فرهنگي كشور و همچنين سربرآوردن يك هتل 
بلندمرتبه در بخشــي ديگر از حريم ميــدان نقش جهان و تخريب 
خانه هاي تاريخي پشت مسجد شيخ لطف اهلل اصفهان به منظور احداث 
گذر آقانجفي، داد مجلس را درآورد و نماينده اصفهان در خانه ملت در 
تذكري كتبي به وزير ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي از او 
خواست حريم ميدان نقش جهان را كه از سال95 تاكنون معطل مانده 
است ابالغ كند. در تذكر كتبي عباس مقتدايي، نايب رئيس كميسيون 
امنيت ملي و نماينده مردم اصفهان در مجلس خطاب به علي اصغر 
مونسان، وزير ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي آمده است: 
»با توجه به ضرورت حفظ بافت تاريخي ميدان نقش جهان با حداقل 
مداخله و جلوگيري از هرگونه تخريب بــراي ايجاد گذرهاي جديد 
همچون گذر آقا نجفي و ساخت وســازهاي غيرقانوني نظير هتل، 
مجتمع تجاري و... در حريم اين بافت تاريخي ضروري است وزارت 

ميراث فرهنگي در ابالغ طرح بازنگري حريم اقدام كند.«
اين نخستين تذكر مجلس جديد به وزير ميراث فرهنگي، گردشگري 
و صنايع دستي در لزوم صيانت از حريم آثار تاريخي كشور است كه در 
قالب تذكر كتبي به علي اصغر مونسان ارائه شد و مجلس از او خواست 
پيگيري و اقدام الزم را انجام و نتيجه اقدامات انجام شده براي صيانت 

از ميدان نقش جهان اصفهان را گزارش دهد.
سايت صداي ميراث نخســتين بار از صدور حكمي در ديوان عدالت 
اداري به نفع مالك يك مجتمع تجاري خبر داد كه براساس آن مالك 
مجتمع تجاري واقع در حريم ميدان نقش جهان اصفهان توانســت 
حكم 9متر ارتفاع گيري مجتمع تجاري خود را از آن ديوان اخذ و اقدام 
به باال بردن ستون هاي مجتمع خود در حريم ميدان نقش جهان كند. 
تصاوير منتشر شده از ساخت وساز جديد در حريم ميدان نقش جهان 
مشخص  كرد كه اين مجتمع حريم بصري اين اثر ثبت جهاني شده 

را مخدوش مي كند.
روزنامه همشهري نيز در گزارشي كه ديروز منتشر شد از تكرار تجربه 
ساخت برج جهان نما در حريم ميدان نقش جهان كه به تذكر يونسكو 
براي خروج ميدان نقش جهان از فهرســت ميراث  جهاني انجاميد، 

خبر داد.
حكمتوقفرامعمارهاگرفتندنهمديرميراث

خبرگزاري ايرنا ديروز خبر داد كه كارشناسان انجمن صنفی مهندسان 
معمار اصفهان توانستند به طور موقت دستور توقف ساخت مجتمع 
تجاری واقع در حريم ميدان نقش جهان را از قاضی كشيك دادگاه 
عمومی و انقالب اصفهان بگيرند تا بزودی ادله اي كه بر اســاس آن 
گفته می شــود اين مجتمع تجاری با حفر 3طبقه زيرزمين در يك 
سايت تاريخی و گرفتن مجوز باال بردن اين مجتمع تا ارتفاع 9متر كه 

نقض آشكار حريم يك اثر ثبت جهاني شده كشور است بررسی شود.
براساس قوانين ميراث فرهنگي، ساخت وساز در حريم آثار تاريخي 
ازجمله ميدان نقش جهان اصفهان نبايد بيش از پنج و نيم متر ارتفاع 
داشته باشند. درحالي كه مالك مجتمع تجاري واقع در حريم ميدان 
نقش جهان توانســت رأي ساخت وســاز به ارتفاع 9متر را از ديوان 
عدالت اداري بگيرد و حتي در حكم شــعبه تجديدنظر اين ديوان، 

ميراث فرهنگي و شهرداري اصفهان را ملزم به همكاري كند.
آتوسا افغان، رئيس انجمن صنفی مهندسان معمار استان اصفهان 
با اشاره به دستور موقت دادســتان اصفهان برای توقف ساخت وساز 
مجتمع تجاری مذكور در حريم ميدان نقش جهان گفت: به واسطه 
حضور معاونــت دادســتانی در اصفهان و با همــكاری نمايندگان 
مجلس دستور توقف موقت گرفته شد و يك مهلت 3روزه داده شد تا 
كارشناسان معماری با كار كارشناسی ادله خود را درخصوص نقض 

حريم ميدان نقش جهان در اختيار دادستان قرار دهند.
به گفته رييس انجمن صنفی مهندسان معمار اصفهان، ديوان عدالت 
اداری با مدارک ارائه شده توسط مالك مجتمع تجاري تاحدودي گمراه 
شده و طبيعی است كه ديوان به حقوق مكتسبه افراد احترام می  گذارد 
اما چندين نكته وجود دارد؛ يكی اينكه مالك در سال های اخير ملك را 
خريده و به طور حتم در زمان خريد مالك تفهيم می شود كه در سايت 
تاريخی و با ضوابط تاريخی خريد می كند؛ در نتيجه نمی توان گفت كه 

به حق مكتسبه مالك خلل وارد شده است.

شكستسكوت
فريدون اللهياری، مديركل ميراث فرهنگی، گردشگری و صنايع دستی 
استان اصفهان نيز ديروز سرانجام سكوت طوالني خود را درخصوص 
مجتمع تجاري واقع در حريم ميدان نقش جهان را شكست. او به ايرنا 
گفت: ميراث فرهنگی مخالف ارتفاع گرفتن اين مجتمع تجاری بود 
و ضوابط ما هم اجازه چنين ارتفاعی را نمی دهد. اما به هرحال مالك 
به لحاظ قانونی پيگيری كرد و ديــوان عدالت اداری رأی داد و ما هم 

ناگزير به اجرا بوديم.
او افزود: وقتی رأی قضايی صادر شود هركســی بايد آن را اجرا كند 
كمااينكه ميراث فرهنگی هم بعد از صدور رأی در تالش بوده است تا 
بلكه ديوان را متقاعد كند. اما بحثی كه وجود دارد اين است كه وقتی 

اخطار »استنكاف« داده می شود ناگزير به اجرا هستيم.

درخواستازرهبريبراي
ابطالوقفآقمشهد

60استاد دانشگاه و فعال محيط زيست 
با ارســال نامه اي به رهبر معظم انقالب، 
خواســتار ابطال اســناد وقف جنگل ها 
و مراتــع كشــور در پرونده هايي نظير 
آق مشهد شدند. اساتيد دانشگاه از مقام 
معظم رهبري درخواست كردند، با صدور 
حكم حكومتي، مديريت منابع طبيعي و 

محيط زيست كشور را سامان دهند.
به گزارش ســايت اســكان، در اين نامه 
آمده اســت: »حســب ماده يك قانون 
ملي شدن جنگل ها مصوب سال 1341 
كليه جنگل ها و مراتع و بيشه هاي طبيعي 
و اراضي جنگلي كشور جزء اموال عمومي 
و متعلق به دولت است ولو اينكه قبل از 
اين تاريخ، افراد آن را متصرف شده و سند 

مالكيت گرفته باشند.«
دلسوزان منابع طبيعي كشــور در اين 
نامه تأكيد كردند: »بــا عنايت به اينكه 
در پرونده »آق مشــهد« حســب نظريه 
كارشــناس بــدوي و هيأت ســه نفره 
كارشناسي كه در اســباب موجهه رأي 
ديوان عالي كشــور هم بيان شده است، 
كل عرصه و حريم بالــغ بر 5100هكتار 
داراي پوشش درختان غيرمثمر جنگلي 
و نباتات مرتعي بوده و خاک عرصه كامال 
جنگلي، لذا مشــخصا مشمول تبصره 6 
قانون الحاق2 تبصره به ماده واحده قانون 
ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي 
موقوفه مي شــود كه از هرگونه وقفيت 

احتمالي خارج مي شود.« 
اساتيد دانشــگاه و فعاالن محيط زيست 
در اين نامه خطاب به مقام معظم رهبري 
نوشته اند: »جناب عالي استحضار داريد 
كه سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري 
كشــور به نمايندگي از دولت جمهوري 
اســالمي، مالكيت و توليت 83درصد از 
مساحت ايران را به عنوان منابع طبيعي 
برعهده دارد و طبق مفاد قانون مديريت 
خدمات كشــوري وظايف اين سازمان 
جزو مشــاغل حاكميتي تعريف شــده 
است. بدين ترتيب از محضر رهبر انقالب 
درخواســت مي كنيم با صــدور حكمي 
حكومتي براي ابطال كليه اســناد وقف 
جنگل هــا و مراتع طبيعي كشــور، گام 
اساســي در راه حفاظت از طبيعت ايران 

برداشته شود.« 
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افقي:
 1- سرشــماري- رزمي كار 

فيلم خشم اژدها- نمك
2- كتابي از صادق هدايت- 

پادشاه مقتدر
3- دهبان- چند ذره- آماده 

و فراهم
4- پدربزرگ- افزوني- زباني 

از شاخه زبان هاي سامي
5- نيرويــي كــه ســبب 
كندشدن حركت مي شود- 
نمايــش و آواز- بادمجانش 

آفت ندارد
6- دورنماي عمر- پايتخت 

اسپانيا- شفاف و درخشان
7- زننده- اندازه و مقدار- از 

اندام تنفسي بدن
8- نوآور- داســتاني نوشته 
ماكســيم گوركي، نويسنده 

روسي- مورد پذيرش
9- شمشــير دفاعي ژاپني- 

محوكردن- اپراي كوچك
10- اسراف كار- از مشتقات 

آمونياک- تكنيك
11- يادداشت- دچار ترديد- 

اثر ارزشمند عالمه اميني
ورزش  خاســتگاه   -12

ژيمناستيك- خيال- ردپا
13- ستون- قدرت و نيرو- 

مجله حاوي مدل هاي لباس
14- رماني نوشته اميرحسن 

چهل تــن- از بنيانگــذاران 
مكتب ادبي سوررئاليسم

15- مقابل اصل- فرشته هاي 
آسماني- بهشت
  

عمودي:
1- به رنگ دود- يار دليله- 
باور هاي پذيرفته شده جامعه
2- اســب ماده- بزرگ ترين 

شهر ايالت مريلند آمريكا
3- افراد- مايع خنك كننده 
موتــور خــودرو- به وجود 

آورنده
4- جوانمــرد- طمعــكار- 

گريزنده از روي ترس
5- پيــروز- به كار بســتن 

قانون- شهر سوهان
6- مخترع تلفن- محل تولد- 

عقب هر چيز
7- روضه خــوان- يك يــك 

مردم- زنان عرب
8- كار بلد- مساوي و برابر- 

گروهي
9- آســمان- مترســك- 

بيهوده و بي معني 
10- رايانه كيفــي- هنگام 
ورود به جايي گفته مي شود- 

سوداي ناله
11- مســاوي- نوشــيدني 

شيرين- رسول
12- دارايي هــا- همســايه 

شبســتر- نوعي تســهيالت 
بانكي

13- پــاک و پاكيــزه- واحد 
معــادل  روســي  طــول 

1067متر- مجال و فرصت
14- مختــرع خــط ويــژه 
نابينايان- نخســتين پادشاه 

دوره حماسي شاهنامه
15- غار بعثت- گويند حبيب 

خداست- قسمتي از پا
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بيابان زايي در كشــور چنان سرعت 
منابع
گرفتــه كه براســاس بررســي هاي طبيعي

همشــهري، هرســال 33هــزار 
كيلومترمربع از خاک ايران تبديل به بيابان مي شود؛ 
يعني در هر ســاعت، 4كيلومترمربع از خاک ايران، 
بيابان مي شود و با چنين سرعتي طي 32سال آينده 

همه ايران به بيابان تبديل مي شود.
هم اكنون يك بيســتم مساحت كشــور را بيابان ها 
تشــكيل داده اند، اما ســرعت بيابان زايي چنان در 
ايران باال ســت كه طي 3دهه پيش رو باقي مساحت 
كشور نيز با تهديد بياباني شدن مواجه مي شوند. در 
چنين شرايطي بايد هرچه سريع تر زمينه هاي توسعه 

برنامه هاي بيابان زدايي را به ويژه در استان هاي درگير 
و بعد كل كشور گسترش داد، چون مقابله با جريان 
بياباني شــدن ايران يك اجبار اكولوژيك اســت كه 
بايد هرچه سريع تر به آن پرداخته شود. بررسي هاي 
كارشناســان و داده هاي آماري در روند بيابان زايي 
كشور كه در گزارش پيش رو آمده است، حاصل ترجمه 
بخش هايي از مقاله »خشكسالي و بيابان زايي در ايران« 
 »Hydrology« است كه سال2019 در مجله علمي

نيز منتشر شده است.

درچهوضعيتيهستيم؟
هر سال 2درصد از خاک ايران به بيابان تبديل مي شود. 
محمدرضا محبوب فر، كارشــناس محيط زيست در 
اين باره مي گويد: وقتي در منطقــه اي از كره زمين 
تغييرات اقليمي اتفاق مي افتد، آنجا دچار فرسايش 

خاک مي شود. تخريب محيط زيست، چراي بي رويه 
دام، از بين رفتن پوشــش گياهي و دخل و تصرف در 
اراضي ملي و مناطق كوهستاني نيز ازجمله عوامل 
فرسايش خاک هســتند. آنطور كه اين كارشناس 
محيط زيست به ايسنا گفته است: خاک يكي از منابع 
ارزشمند زمين و به عنوان ميراث طبيعي محسوب 
مي شود كه اگر دچار فرسايش شــود و از بين برود، 
تجديدپذيري آن بيش از 500سال طول مي كشد. 
به گفته او، فرســايش خاک از رشته كوه هاي البرز تا 
رشته كوه هاي زاگرس كشــيده شده است به طوري 
كه در استان هاي غربي و زاگرس نشين كشور شاهد 
فرسايش خاک هستيم. به گفته محبوب فر، فرسودگي 
و از بين رفتن خاک به تدريج صورت مي گيرد و به مرور 
زمان خاک از بستر خود جدا و زمين تبديل به صحرا 

و بيابان مي شود.

ايران32سالديگربيابانميشود
 سرعت بيابان زايي كشور آنقدر افزايش يافته كه بخش زيادي از كشور با تهديد بيابان شدن روبه روست 
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درصد80
مساحتبخش
هزار كيلومتر865خشكايران

وسعتبيابانهاي
ايران درصد26

مساحتمستعد
بيابانزايي

هزاركيلومترمربعدرسال33سرعت بيابان زايي در ايران

كيلومترمربعدرروز9سرعت بيابان زايي در ايران

كيلومترمربعدرساعت4سرعت بيابان زايي در ايران

منطقه۱۸۲

شهرستان97

سطح درگير كشور در بيابان زايي

سطح درگير كشور در بيابان زايي

استان۱۸سطح درگير كشور در بيابان زايي

علل افزايش سرعت بيابان زايي
    استفاده  افراطي از سموم شيميايي

    شخم زني اراضي در جهت شيب
    بهره برداري بي رويه از سفره هاي آب زيرزميني

    چراي مفرط و بيش از ظرفيت دام در مراتع
    بهره برداري هاي بي رويه از جنگل ها و جنگل تراشي

    تبديل منابع ملي به زمين هاي كشاورزي، ويالسازي و ساخت وساز

چه بايد كرد؟
    تقويت آگاهي براي مناطق در معرض بياباني شدن 

    توسعه  برنامه هاي همه جانبه بيابان زدايي 
    حفاظت خاك، جنگل كاري و احياي جنگل ها و مراتع

    مقابله با خشكسالي
    ارتقاي سطح زندگي در مناطق در معرض بياباني شدن

بيشترين
سرعت
بيابانزايي
خوزستان
فارس
لرستان
گياهان
بيابانزدا

پسپالومساحلي
برموداگرس
ساليكورنيا
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 بيماري كوويــد-19 زندگي ما را 
آنگونه كه شاهد هستيم تغيير داده اینترنت

است. هنگامي كه دولت ها در ماه 
مارس ناگزير به اجراي تعطيلي ها شــدند، مردم 
خانه هاي خود را به محل كار، سالن هاي بدنسازي 
و رستوران تبديل كردند. براي بسياري از مردم 
دنيا، قــدم زدن در خيابان هــا و حتي در بعضي 
كشورها، زندگي اجتماعي، به خاطره اي قديمي 
تبديل شده است. اكنون كه كشورها محدوديت ها 
را كاهش داده اند، شــهروندان دوباره از خانه ها 
خــارج شــده  و در محيط هاي شــهري حضور 
يافته اند؛ اما نه مانند گذشــته. طبق تحليل هاي 
اكونوميست براساس داده هاي جست وجوي مردم 
جهان در گوگل، احتماال مردم دنيا به طور روزانه، 
در  ماه ژوئيه 25درصد كمتر از  ماه مارس از خانه 

خارج شده اند.
احتياط مصرف كننــدگان ضربه ســخت تري 
به صنايع نســبت به حوزه هاي ديگر وارد كرده 
اســت. با مطالعه يك مدل آمــاري در داده هاي 
جست وجوي جهاني گوگل از سال2016، متوجه 
مي شويم كه جست وجوي كلمه »رستوران« )يا 
واژه هاي مشــابه به زبان هاي ديگر( در شــرايط 
فعلي 17درصد كمتر از حد معمول در اين دوره 
از سال بوده اســت. كافه ها ممكن است عملكرد 
بهتري داشته باشــند، زيرا جست وجو براي واژه 
»پاتوق« پس از 40درصد كاهش در ماه مارس، 
در ماه ژوئيه به ســطح عادي رســيده است. اما 
جست وجوهاي مرتبط با واژه »بليت« 58درصد 
كاهش يافته اســت. روزنامه اكونوميست نتيجه 
اين بازگشــت نامتوازن ســبك زندگي مردم را 
»اقتصاد 90درصدي« ناميده اســت. از آنجا كه 
مردم براي خروج از خانه احساس آرامش كمتري 
دارنــد، داده هاي گوگل نشــان مي دهد كه آنها 
فعاليت هايي را كه طي ماه هاي گذشــته انجام 
 مي دادند، همچنــان در خانه ادامــه مي دهند. 
جســت وجوي واژه »مخمر« براي پخت نان به 
ســرعت افزايش يافت، به طوري كه 280درصد 
در ماه آوريل رشد كرد و البته در ايتاليا اين ميزان 

به 1300درصد رســيد. در سراســر جهان، اين 
ميزان از آن زمان كاهش يافته اســت، اما هنوز 
19درصد باالتر از ميزان نرمال اســت. واژه هاي 
ديگري كــه مرتبط بــا تغذيه هســتند، الگوي 
مشابهي را نشان مي دهند. اين در حالي است كه 
جست وجوي واژه »غذاي بيرون بر« حتي بيشتر 
شده است. پخت وپز كار هر كسي نيست و همه 
آن را انجام نمي دهند. همچنين جســت وجوي 
عبارت »دســتور پخت« 22درصــد و »مخلوط 
كن« حدود 32درصد افزايش داشته است. هرچند 
مردم در خانه به جشن و سرور ادامه مي دهند، با 
اين حال، تناسب اندام در طول قرنطينه تبديل به 
اولويت هاي آنها شده است. جست و جوها براي 
واژه »دمبل« و »Strava« كه يك اپليكيشــن 
تمرين ورزشي است، با وجود بازگشايي سالن هاي 
ورزشي، 60درصد بيشــتر از ميزان معمول باقي 
مانده است. عالقه مضاعف به »دوچرخه برقي« 
و »ميز ايســتاده« )به خصوص در آمريكا( نشان 

مي دهد كه مردم براي ســالمت خود در اموري 
چون حمل ونقل و كار در خانــه اهميت زيادي 
قائل هستند. ميزهاي بلند به اين منظور ساخته 
شده اند تا كاركنان كمتر روي صندلي بنشينند و 
بيشتر به طور ايستاده فعاليت هاي كاري خود را 
انجام دهند. به همين ترتيب، فراگيري هنرهاي 
مختلف و صنايع دستي در ماه آوريل افزايش يافته 
است. جست وجو براي عبارت »نقاشي براساس 
اعــداد« )painting by numbers( بيــش 
از 2برابر ميزان معمول خود باقي مانده و رشــد 
112درصدي داشته اســت. در اين نوع نقاشي 
يك طرح ديده مي شــود كه هر قسمت از طرح 
يك شــماره دارد. به همراه اين طرح قوطي هاي 
رنگ شماره دار هم ارائه مي شود كه هنردوستان 
هر قسمت شماره دار را براســاس شماره قوطي 
رنگ آميزي مي كنند. عبارت »ماشين هاي اصالح 
مو« همچنان براي آرايشــگران آماتور جذابيت 
دارد و 58درصد افزايش نشان مي دهد. به همين 

ترتيب، واژه »tie-dye« كه به معني رنگ آميزي 
پارچه در طرح هاي متنوع است 235درصد رشد 
داشــته اســت)به خصوص آلماني ها كه به نظر 
مي رسد »جيل ســاندر« درونشان هميشه فعال 
اســت(. جيل ســاندر يك طراح لباس معروف 
آلماني اســت. با اين حال، همانطور كه در مورد 
پخت وپز مشاهده مي شود، بسياري از افراد تنبل 
هم ديده مي شــوند كه فاقد حس هنردوســتي 
هســتند. نتفليكس هم بايد سپاسگزار كساني 
باشد كه پس از اشتياق وافر مردم در ماه مارس، 
23درصد بيشتر از حد معمول در اواخر ماه ژوئيه 
اين پلتفرم را جست و جو كردند. ترندهاي گوگل 
براي بسياري از اين سرگرمي هاي خانگي نشان 
مي دهد كه محبوبيت جديد آنها ممكن اســت 
طوالني تر از مدت زماني باشد كه كوويد-19 به 
تاخت و تاز ادامه مي دهد. اگر چنين باشد، جهان 
مي تواند به درآمدهاي كمتــر و البته تجربيات 

غني تر دست يابد.

 بررسي جست وجوهاي اينترنتي مردم جهان نشان مي دهد به خاطر شيوع بيماري كوويد-19 تغييرات مثبتي در 
سبك زندگي كاربران به وجود آمده است

خرده  اختالف هاي گیگا بایتی 
نماد همراه اول در بورس كه به خاطر گزارش وزارت ارتباطات 

تعليق شده بود روز گذشته بازگشايي شد و اين اپراتور 
به صورت يك طرفه 200گيگا بايت هديه به خبرنگاران داد 

تنش ها و اختالف ها بر ســر قيمت بســته هاي اينترنت 
موبايل همچنــان در حوزه هــاي مختلف ادامــه دارد. فناوری

درحالي كه روز يكشــنبه و به دنبال نامه سازمان تنظيم 
مقررات نماد همراه اول در بورس معلق شده بود، روز گذشته به دنبال 

نامه طرف مقابل يعني مديرعامل همراه اول بازگشايي شد.
مديرعامل همراه اول در نامه خود بار ديگر اعالم كرده اســت كه اين 
اپراتور در مسئله بســته هاي اينترنت موبايل اقدامي غيرقانوني انجام 
نداده و جريمه اعالم شده از سوي سازمان تنظيم مقررات هم وجاهت 

قانوني ندارد.
از حدود يك ماه پيش همراه اول و ايرانســل به عنوان 2 اپراتور مسلط 
كشور اقدام به گران كردن بسته هاي اينترنت ازجمله حذف بسته هاي 
بلندمدت كردند. اين مســئله بــا واكنش جــدي وزارت ارتباطات و 
رگوالتوري مواجه شــد و حتي قبض جريمه اي 2ميليارد توماني هم 
در پرونده اپراتورها قرار گرفت. همچنين نامه رئيس ســازمان تنظيم 

مقررات به بورس باعث تعليق يك روزه نماد اين شركت شد.
به  گزارش همشهري، مديرعامل همراه اول در نامه جديد خود اعالم 
كرده كه بسته هاي اينترنتي اين شركت تنها از برخي درگاه ها حذف 
شده اند و در پورتال شركت موجود هستند و به همين دليل تخلفي 
از مصوبات كميســيون تنظيم مقررات ارتباطات رخ نداده اســت. 
واقعيت اين است كه 2اپراتور مسلط كشور در اپليكيشن ها و كدهاي 
ستاره مربع بسته هاي به صرفه را حذف كرده اند. هنوز اما در سايت 
آنها مشتركان مي توانند بسته هاي بلندمدت و به صرفه را خريداري 
كنند. مسئله حساس اينجاست كه براساس آمار 98درصد كاربران 
از طريق اپليكيشن يا كدهاي ستاره مربع، بسته خريداري مي كنند 
و تنها 2درصد هستند كه براي خريد بسته، به سايت اپراتورها سر 

مي زنند.
مديرعامل همراه اول همچنين به سازمان بورس اطمينان داده است 
اين شركت مشمول جريمه هاي مصوبه 304 كميسيون تنظيم مقررات 
نمي شود. اين مصوبه تأكيد دارد درصورت تخلف اپراتورها از مقررات 
تعرفه اي، به ازای هر روز تخلف، يك دهم درآمد ناخالص ساالنه جريمه 
تعلق مي گيرد. اين مصوبه جديد هفته گذشته و بعد از دريافت تأييد از 

هيأت وزيران از سمت رگوالتوري به اپراتورها ابالغ شد.

۲۰۰گیگا بایت اینترنت به خبرنگاران 
روز گذشته همچنين همراه اول به فهرست خبرنگاراني كه سال گذشته 
از اين اپراتور هديه روز خبرنگار را دريافت كرده بودند 200گيگا بايت 
اينترنت رايگان داد. اين اقدام پس از آن صورت گرفت كه به نظر رسيد 
وزارت ارتباطات برخالف سال گذشــته به خاطر اختالف هاي موجود 
2اپراتور مسلط كشور را از طرح هديه روز خبرنگار كنار گذاشته است. 
خبرنگاران براساس طرح امسال وزارت ارتباطات مي توانند 120گيگا 

بايت اينترنت هديه را تنها از اپراتور رايتل دريافت كنند.

تغييرات مثبت جست وجوهاي اينترنتي در عصر كرونا

عمادالدین قاسمي پناه
خبر نگار

جهان استارتاپي

دمپایي هاي دوستدار محیط زیست

پليمرهاي نفتي مورد استفاده در ساخت دمپايي هاي الانگشتي 
از نظر دوام و راحتي فوق العاده مهم هســتند، اما در عين حال 
به مشكل آلودگي پالستيكي محيط زيست دامن مي زنند، زيرا 
تجزيه آنها زمان زيادي به طول مي انجامد. به گزارش تك كالنچ، 
تيمي در دانشگاه »كاليفرنيا سن ديه گو« روي حل اين مشكل 
كار كرده و اكنون موادي بر پايه نوعي جلبك را ابداع كرده اند 
كه در مدت 16هفته در محيط زيســت تجزيه مي شود. تمركز 
اين تيم روي نوع جديدي از فوم پلي اورتان ســاخته شــده از 
روغن جلبك قرار دارد و سال هاســت كــه آزمايش هايي را در 
اين خصوص مي كند. اين تيم در راســتاي عملي كردن طرح 
خود، همكاري با اســتارتاپ Algenesis را آغاز كرده است. 
اين اســتارتاپ قرار اســت با همكاري تيم دانشگاه »كاليفرنيا 
ســن ديه گو«، محصول نهايي را وارد بازار كند. افزايش نياز به 
توليد محصولي بادوام كه مطابق با استانداردهاي تجاري كفش 
بوده و در تخريب محيط زيســت نيز ضعيف باشــد، فرايندي 
طوالني و دشوار بوده اســت، اما حاال دانشمندان بر اين باورند 
كه آنها روي دستور العمل درســتي گام برمي دارند. اين فوم ها 
به گفته سازندگان شان قابليت استفاده تجاري داشته و آسيب 

بسيار كمي به محيط زيست وارد مي كنند.
 

جلیقه اي در خدمت كم بینایان
دانشجويان دانشگاه »هاروارد« اخيراً موفق به توسعه جليقه اي 
براي افراد كم بينا شده اند كه مي تواند به آنها در حركت كردن 
كمك كند. به گزارش وب سايت »تك اكسپلور«، دانشجويان 
اين دانشگاه پس از راه اندازي اســتارتاپي به نام »فورسايت« 
)Foresight( كار طراحي اين فناوري پوشــيدني را انجام 
دادند. آنها از فناوري پيشرفته اي استفاده كردند كه ديد رايانه 
و روباتيك نرم دارد و به دوربين تلفن هوشمند كاربر متصل 
مي شوند و زير گردن و روي جليقه قرار مي گيرد. اين فناوري 
با اتصال به دوربين، به كاربر مي گويد اشــيا كجا قرار دارند و 
اين اطالعات پس از آن به جليقه اي كه باد كرده تحويل داده 
مي شــود تا بازخورد لمســي ارائه دهد. معموال دستگاه هاي 
پوشــيدني از لرزش براي برقراري ارتباط با كاربران استفاده 
مي كنند، اما اين دســتگاه پيشــرفته تر اســت و با باد شدن 
احســاس راحتي را به كاربران مي دهد. جليقــه با توجه به 
فاصله بين جسم و كاربر، باد مي كند و بايد گفت كه كشف و 
شناسايي اشياي اطراف كاربر با استفاده از الگوريتم ديد رايانه 

انجام مي شود.

100ثانيه خبر

   ایجاد برند فرعي در هیونداي
 Ioniq شركت خودروســازي هيونداي موتورز اعالم كرد كه نام
مورد اســتفاده براي خودروهاي برقي خود را به يك برند فرعي 
با همين نــام تبديل خواهد كرد. به گــزارش انگجت، هيونداي 
قصد دارد 3 خــودروي الكتريكي )EV( را بــا نام تجاري جديد 
 Ioniq6 در ســال2021ميالدي و Ioniq5 راه اندازي كند و از
و Ioniq7 به ترتيب در ســال هاي2022 و 2024 رونمايي كند. 
در طرح نامگذاري جديد هيونداي، وســايل نقليه داراي اعداد 
فرد، كراس اوور يا SUV را نشــان مي دهند و مدل هاي سدان، 

شماره هاي زوج دارند.
   مذاكره اســتارتاپ هاي حوزه ســامت با وزارت 

بهداشت
اتاق بازرگاني تهران يكشنبه شــب در صفحه اينستاگرامي خود 
به بهانــه ممنوعيت فعاليت اســتارتاپ هاي حوزه ســالمت در 
آزمايش كرونا گفت وگوي زنــده با عنــوان »مداخله دولت در 
كسب وكارهاي اســتارتاپي« برگزار كرد. در اين برنامه اعالم شد 
كه جلسه استارتاپ هاي حوزه ســالمت با حضور نماينده اي از 
وزارت بهداشت برگزارخواهد شد و نماينده اين وزارتخانه هم قول 

همكاري درخصوص مشكالت پيش آمده را داده است.
   سقف دهان، كار نوك انگشتان را مي كند!

يك گروه از دانشجويان رشــته طراحي كالج ســلطنتي لندن 
دستگاهي به نام استيلت ساخته اند كه مي تواند در داخل دهان 
افراد قرار بگيرد و به عنوان ابزاري براي تأييد هويت عمل كند. به 
گزارش وب سايت دي زين، اين ابزار پوشيدني مي تواند جايگزيني 
براي اثر انگشت و تشخيص چهره باشــد. دستگاه استيلت روي 
چين هاي ســقف دهان كاربر قرار مي گيرد و دقيقــا همانند اثر 
انگشت كار اسكن را انجام مي دهد. چين هاي سقف دهان هر فرد 

با فرد ديگر متفاوت بوده و داراي الگوي خاصي است.
   تزریق انسولین بدون سوزن

چيني ها روشي جديد براي تزريق انسولين به بدن ابداع كرده اند 
كه نيازي به استفاده از ســوزن ندارد. به گزارش سي جي تي ان، 
مهم ترين مزيت اين روش، كاهش درد و رنج ناشــي از استفاده 
مداوم از سوزن براي افراد مبتال به ديابت است. در اين متد، از يك 
مايع فشرده شده و انتقال آن به درون بدن از طريق منافذ پوست 
با استفاده از ابزاري كه قطر لوله آن كمتر از 0/14ميلي متر است 
استفاده مي شود. اين قطر كم و استفاده از منافذ طبيعي پوست 

باعث مي شود تا فرد دردي را حس نكند.
5G روش جدید كتابخواني   

كتابخانه ملي چين قصد دارد با ساخت يك مركز مجهز به فناوري 
5G تجربه اي جديد از كتابخواني را براي اقشــار مختلف فراهم 
آورد. به گزارش خبرگزاري شينهوا، كتابخانه ملي چين قرارداد 
همكاري با »شركت ملي واردات و صادرات انتشارات چين« امضا 
كرده تا با كمك يكديگر مدل هاي جديد كتابخواني، ويدئوهاي 

پانوراميك و تصاوير هولوگرافيك را توسعه دهند.

كرونا پیش ما مي ماند؛ با واكسن یا بدون آن

انسان ها هرگز در ريشه كن كردن ويروس هاي 
كامل، موفق نبوده اند. ويروس جديد كرونا كه سامت

مولد بيمــاري مهلك كوويد-19 اســت نيز 
ممكن است از اين قاعده مستثنا نباشد. به گزارش ان پي آر، 
تاكنون بيش از 19ميليون نفر در جهان به كوويد-19 مبتال 
شده اند كه از اين ميان بيش از 700هزار نفر جان خود را از 
دست داده اند. درحالي كه دانشــمندان در حال رقابت براي 
يافتن درماني براي ايــن ويروس هســتند، احتمال اينكه 
كوويد-19 هرگز به طور كامل از بين نمــي رود - با يا بدون 
واكسن - زياد است. نگران نباشيد، اين به معناي آن نيست 

كه بايد تا ابد خودمان را قرنطينه كنيم.
وينت مناخري، يك محقق كروناويروس در دانشكده پزشكي 
دانشــگاه تگزاس مي گويد: يكي از محتمل ترين سناريوها 
اين است كه گســترش كوويد-19 در نتيجه ايمني گله اي 
سرانجام كند مي شــود. اگر قرار باشــد ما همچنان تا 2 يا 
3سال آينده را هم با ماسك و رعايت فاصله اجتماعي 2متري 
سپري كنيم، قطعا شگفت زده مي شــوم؛ چراكه به نظر من 
با گذشــت زمان اين ويروس نمي توانــد جدي تر از ويروس 

سرماخوردگي باشد.
مناخري در ادامه مي گويد: نخستين چيزي كه بايد به خاطر 
بســپاريم، اين اســت كه ما به هيچ وجه در ريشه كن كردن 

بسياري از ويروس ها موفق نبوده ايم. درواقع به استثناي آبله، 
بســياري از اين ويروس ها نه تنها در جمعيت انسان بلكه در 
جمعيت حيوانات نيز وجود دارند؛ بنابراين ممكن است كرونا 
ويروس ها مانند سارس فقط از جمعيت انسان ها حذف شوند، 
اما مي دانيم كه آن ويروس ها يا ويروس هايي شبيه به آن هنوز 
در طبيعت وجود دارند و در هر زمان ممكن است دوباره به 

شكلي ديگر به ميان انسان ها بيايند.
كوويد-19 از چند جهت مختلف يك ويروس بي نظير است؛ 
اول اينكه مانند كروناويروس هاي سرماخوردگي بسيار آسان 
منتقل مي شود، اما برخالف سرماخوردگي، مي تواند منجر به 
يك بيماري وخيم شود. آنچه ما در مورد ويروس هاي كروناي 
معمول سرماخوردگي مي دانيم اين است كه مصونيت افراد 
در برابر آن طوالني نيست؛ بنابراين چيزي كه مشخص نيست 
اين اســت كه اگر مصونيت به كوويد-19 با گذشت زمان از 
بين برود و ويروس همچنان تا 2 يا 3ســال ديگر در جهان 
شيوع داشته باشد، فرد دوباره به اين ويروس مبتال مي شود يا 
نه؟ اين فرايند شبيه به روند ابتالي يك فرد به كروناويروس 
سرماخوردگي است كه مي تواند سالي چندبار يا هرچند سال 

يك بار به آن مبتال شود.
از طرف ديگر، اگر فردي بــه ويروس هايي مانند SARS و 
MERS، مبتال شده و بر آنها غلبه كرده و بهبود يافته باشد، 
به طور كلي پاسخ ايمني بدن او طوالني مدت خواهد بود. اما 

چيزي كه ما درباره كوويد-19 نمي دانيم همين است.
مناخري مي گويد: من فكر مي كنم ما در نهايت به مصونيت 

گله اي خواهيم رســيد. بهترين راه براي رسيدن به ايمني 
گله اي از طريق واكسن و برخي از جمعيت خاصي است كه 
قبال در معرض ابتال به ويروس قــرار گرفته اند يا در معرض 
آن قرار دارند. انتظــار دارم اين ويــروس درواقع تبديل به 

كروناويروس سرماخوردگي بعدي شود.
شواهد تاريخي نشان مي دهد كه شــيوع بيماري مربوط به 
انتقال اين ويروس از گاوها به انسان بوده كه منجر به بيماري 
بسيار شديدي شــده و پس از گذشــت چند سال، ويروس 
فقط باعث سرماخوردگي شده است؛ بنابراين در 3 تا 5سال 
آينده ممكن است در جوامع خاصي از مردم يا هر چند سال 
يك بار كسي مبتال به كوويد-19 شود، اما اميدوارم كه بروز 
بيماري تنها به شكل سرماخوردگي باشد كه اگر اينگونه باشد 
مي توانيم با آن مقابله كنيم و ديگر شاهد بستري يا مرگ ومير 

بيماران و تعطيلي كشورها نخواهيم بود.

ضرر هنگفت اپل درصورت ممنوعیت وي چت
كارشناسان فناوري پيش بيني كرده اند ممنوعيت وي چت كاهش 30درصدي فروش آيفون را به دنبال خواهد داشت 

براساس يادداشت جديد تحقيقاتي يك 
تحليلگر به نام مينگ-چي كيو، درصورتي 
كه اپــل ناگزير به حذف اپليكيشــن وي 
چت از اپ استورها در سراسر جهان شود، 
محموله هاي ســاالنه آيفــون در بدترين 
حالت به ميزان 25 تــا 30درصد كاهش 
مي يابد. حــذف وي چت، ممكن اســت 
به خاطر دستورالعمل اجرايي اخير دولت 
آمريكا مبني بــر ممنوعيــت معامالت 
تجاري با وي چت و شركت اصلي آن يعني 

»تنسنت«، اتفاق بيفتد.
به گزارش ســايت مــك رومــرز، كيو، 
سناريوهاي خوش ــبينانه و بدبينانه اي را 
براساس 2دستورالعمل متفاوت پيش بيني 
كرده است. در خوش بينانه ترين حالت، اپل 
بايد وي چت را از اپ استور آمريكا حذف 
كند و در بدبينانه ترين سناريو، اين شركت 
ناچار است كه وي چت را از اپ استور همه 

كشورها حذف كند.

وي چت در ميــان كاربران چيني موبايل 
بسيار محبوب است و بسياري از كاربران 
آن را در سيستم هاي عامل iOS و اندرويد 
خود اجرا كرده اند. ايــن برنامه همچنين 
به طور گسترده در سراســر جهان مورد 
استقبال قرار گرفته است و ماهانه بيش از 
1.2ميليارد كاربر فعال دارد. كيو استدالل 

مي كند كه ممنوعيت جهاني وي چت در 
اپ استور، نتيجه اي ويران كننده به همراه 

خواهد داشت.
كيو مي گويد: از آنجــا كه وي چت به يك 
ضرورت روزانه در چين تبديل شده است و 
كاركردهاي تلفيقي آن مانند پيام رساني، 
پرداخــت وجــه، تجــارت الكترونيكي، 

شــبكه هاي اجتماعي و خوانــدن اخبار، 
بهره وري مناسبي را براي كاربران در پي 
دارد، درصورت حذف آن از اپ استور، ما 
معتقديم كه بازار محصوالت سخت افزاري 
اپل در چين به شــكل قابــل توجهي با 
مشــكل روبه رو مي شــود. ما پيش بيني 
مي كنيم كــه محموله هاي ســاالنه اپل 
بين 25 تــا 30درصد كاهــش مي يابد و 
محموله هاي ساالنه ســاير دستگاه هاي 
ســخت افزاري اپل، ازجمله ايرپاد، آي پد، 
اپل  واچ و مــك، بين 15 تــا 25درصد با 

كاهش روبه رو خواهند شد.
همچنيــن براســاس يــك ســناريوي 
خوش بينانه، درصورتي كه وي چت فقط از 
اپ استور اياالت متحده آمريكا خارج  شود، 
كيو پيش بينــي مي كند كه محموله هاي 
جهاني آيفون با كاهــش 3 تا 6درصدي 
مواجه شوند و ساير محصوالت اپل كمتر از 

3درصد تحت تأثير قرار بگيرند.

زهرا خلجي
خبر نگار

اس، ارزان تر از ایكس باكس ایكس
پيش از آنكه شــركت مايكروســافت نسل بعدي 

كنسول هاي بازي اش يعني »ايكس باكس سري 
ايكس« را معرفي كند، شايعاتي درخصوص 

وجود نســخه اي ارزان تر بدون داشــتن 
 Lockhart ديســك  درايور با اســم كد
منتشر شــده بود. اين شــايعه اما ظاهرا 
به حقيقت بدل شــده و ســروصدايي را 
در محافل مختلف به وجود آورده اســت. 

وب سايت انگجت در اين خصوص با انتشار 
مطلبي نوشته است: با اطالعات به دست آمده از منابع مختلف، به نظر مي رسد كه اين دستگاه 
نام »ايكس باكس سري  اس« را بر خود داشته باشد. شخصي كه اخيرا موفق به خريد يكي از 
دسته هاي ايكس باكس نسل جديد شده است، مي گويد، روي آن نوشته: »اين محصول براي 
ايكس باكس سري ايكس اس« طراحي شده است. منابع موثق اعالم كرده اند كه اين مدل 
از ايكس باكس نيز همزمان با ايكس باكس ايكس كه در روز دوازدهم دسامبر سال گذشته 
ميالدي رونمايي شده بود، به بازار خواهد آمد. البته شركت هنوز قيمت كنسول جديد را 
اعالم نكرده، اما آنچه مشخص شده اين است كه سري اس به مراتب ارزان تر از سري ايكس 
خواهد بود. رزولوشن تصويري ايكس باكس سري  اس روي 1080p و 1440p تنظيم شده 
است و خبري از بازي هاي 4K در آن نيســت. همچنين بايد به اين نكته بسيار مهم اشاره 
كرد كه كنسول سري  اس، 7.5گيگابايت رم دارد كه اين در مقايسه با 13.5گيگابايت رم 
دستگاه سري ايكس، ضعيف تر نشــان مي دهد. در مجموع، تراشــه و پردازنده گرافيكي 
ايكس باكس سري اس، پايين تر از سري ايكس خواهد بود. در عين حال، به نظر مي رسد كه 
جزئيات بيشتر، تفاوت هاي بين اين دو سري و همچنين بازي هاي اختصاصي كنسول جديد 

مايكروسافت در  ماه جاري ميالدي در مراسمي به اطالع عموم برسد.

تغيير در تردد   رستوران پاتوق  بليت 
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نقاشي براساس اعداد   نتفليكس رنگ آميزي پارچه  ماشين اصالح مو 

دستور پخت  مخمر  نانغذاي بيرون بر مخلوط كن 

دمبل   دوچرخه برقي ميز ايستاده  اپليكيشن استراوا 
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»عدالــت ترميمي« و 
»شــهر ترميمي« طي گزارش

3،2 دهــه اخير يكي از 
مباحث مهم در سراســر جهان بوده 
اســت. عدالــت ترميمــي در واقع 
بازگشــتي به حل و فصل مســائل و 
مشكالت مردم بر پايه ريش سفيدي 
و با ظرفيت خود مردم است. به بيان 
ديگر، اين مفهــوم به دنبال بازكردن 
گره هايي اســت كه نيازي به دندان 
ندارنــد و با دســت باز مي شــوند؛ 
موضوعــي كــه در ايــران جديد به 
حساب مي آيد. 8 ماه پيش مديريت 
شهري مشهد براي نخســتين بار با 
كليد زدن طرح هاي مبتني بر عدالت 
ترميمي، شهر ترميمي را هدفگذاري 
و 2مــاه بعــد، دبيرخانــه آن را در 
شهرداري راه اندازي كرد. از آنجا كه 
حل اختالفات ميان شهروندان در اين 
روزها با جنجال هــاي زيادي همراه 
است و عموما اين موارد در دادگاه ها 
مطرح و پيگيري مي شــود، مديريت 
شــهري تهــران هــم مي توانــد با 
بهره گيــري از الگوهــاي جهاني و 

همچنين استفاده از تجربيات كوتاه 
اما موفق شهر مشهد، شهر ترميمي را 
پيگيــري و در پايتخت پياده كند. بر 
اين نكته مجيد فراهاني، عضو شوراي 
شــهر تهــران هــم در گفت وگو با 
همشهري تأكيد كرد. او معتقد است؛ 
شهر ترميمي در تهران مي تواند حالل 
بسياري از مشكالتي باشد. مشكالت 
و چالش هايي كه وقت شــهروندان و 
مراجع قضايي را تلــف مي كند. اما با 
شــهر ترميمي به نوعي احياي سنت 
حسنه ريش سفيدي در گذشته هاي 
نه چندان دور رخ مي دهد. به اعتقاد 
فراهانــي، اســتفاده از ظرفيت هاي 
محلي و معتمدين محالت مي تواند 
بسياري از مسائل و اختالفات را به دور 
از جنجال حل و فصــل كند. ضمن 
اينكه پياده ســازی عدالت و شــهر 
ترميمي از يك سو هزينه هاي شهر و 
شهروندان را كاهش مي دهد و ازسوي 
ديگر، از ورود و تشــكيل پرونده  هاي 
اختالفات، نزاع ها و...به مراجع قضايي 
جلوگيــري مي كند. كارشناســان 
شــهري درباره مفاهيم و تجربه هاي 
اين مفهوم نو در شــهرهاي ايران با 
همشــهري گفت وگو كرده اند كه در 

ادامه مي خوانيد: 

همشهري مفهوم تازه »عدالت و شهر ترميمي« را بررسي مي كند

با ايجاد شهر ترميمي دعواي بين مردم تا حد ممكن در سطح محله ها بررسي و رفع مي شود
حل اختالفات بين شهروندي با ريش سفيدي

مجيد جباري
خبر نگار

يادداشت

لزوم به كارگيري عدالت ترميمي در شهرها
هدف اين برنامــه به اعتقاد شــهردار لندن، 
سهل انگاري در مجازات مجرمان نيست و از 
مجازات هاي مجاز درنظر گرفته شده براي مجرمان به عنوان بخشي 
از مجازات هاي آنها كم نمي كند، بلكه اين اقدامات مي تواند به ايجاد 

»شهري امن تر براي تمامي لندني ها« منجر شود.
نتايج يك نظرسنجي كه در ســال2015 ميالدي انجام پذيرفت، 
نشان داد كه 46درصد قربانيان مايل به مالقات و گفت وگو با مجرم 
هستند، اما تا آن زمان چنين امكاني فراهم نبود و هرچه بود تجربه 
مشاجرات و انكار طرفين در جلسات دادگاه با حضور قاضي و وكال 
بوده است. تكميل و تقويت خدمات و پر كردن اينگونه شكاف هايي 
در رويه هاي دادرسي كيفري در كنار شنيدن تجارب آسيب ديدگان 
و قربانيان در مورد چگونگــي ارائه خدمات با كيفيت بهتر و انجام 
حمايت ها و مراقبت موجب شد تا شــهر لندن تبديل به شهري 
ترميمي شود تا از اين طريق به ساكنان اين شهر كمك كند عدالت 
مورد نظر خود را به دست آورند و همچنين به مجرمان كمك كند 
تا با ديدن تأثيرات جرمي كه مرتكب شــده اند بر زندگي قربانيان 
بتوانند خود را به جاي ايشان گذاشته و تجربه تلخ قربانيان را نيز 
درك كنند و از فرصتي كه براي اصالح و جبران در اختيارشان قرار 

داده مي شود به نحو احسن استفاده كنند.
اما با توجه به حوزه مسئوليت و وظايف مديريت شهري در ايران، 
به كارگيري مفهوم »عدالت ترميمي« در معناي عام آن مي تواند 
در قالب »شهر ترميمي« در محالت آسيب پذير شهري در اولويت 
مديريت شهري قرار بگيرد. خوشبختانه اين مهم با پذيرش توسط 
دكتر كالئي، شــهردار محترم مشــهد، هم اكنون براي نخستين 
بار در برخي مناطق و همچنين از طريق دفاتر تسهيلگري هدف 
بازآفريني با يك تيم حقوقي زيرنظر مشاور حقوقي شهردار محترم 
مشــهد و با همكاري كميسيون حقوقي شــوراي اسالمي شهر 
مشهد راهبري و شروع شده است؛ اميد است كه با كمك آن بتوان 
مطالبات بحق ساكنان از دســتگاه هاي اجرايي و خدماتي شهر، 
مشكالت همسايگي ساكنان محالت با يكديگر و در نهايت توجه 
به صداهايي كه كمتر شنيده مي شود را با بكارگيري سازوكارهاي 
شهر ترميمي و با حمايت و ميانجيگري تسهيلگران آموزش ديده 
ترميم و جبران كرد. همچنان كه در اين راه، بار سنگين مراجعات 
بي شمار  مردم به دســتگاه هاي اجرايي، دادگاه ها يا دادسراها يا 
ادارات دولتي بــراي گرفتن دادخواهي و حــق خود كاهش يابد. 
هماهنگي با مســئوالن و همراهي آنها با مردم و مديريت شهري 

بدون شك، ضامن بقاي اين طرح خواهد بود.
منابع:

1- Civic Center
2- A safer city for all Londoners
3- https://www.london.gov.uk/sites/default/files/
mopac_police_and_crime_plan_2017-2021.pdf

ادامه از 
صفحه 3

تغيير نگاه ها از برخوردهاي 
سخت به ترميم و جبران تخلفات

عباس شيخ االسالمي، مشاور حقوقي 
شهردار مشهد

عدالت و شــهر ترميمي حدود 8 ماه 
پيش براي نخســتين بار در مشــهد 
مطرح شــد و شــهرداري 2ماه بعد 
دبيرخانه شهر ترميمي را در اين شهر 
راه اندازي كرد. در بحث مدل شــهر 
ترميمي 14كارگروه فعاليت مي كنند 
كه هريك در حوزه خودشــان سعي 
دارند نگاه مسئوالن را از بحث تنبيه و 
مجازات و برخوردهاي سخت به ترميم 
و جبران خساراتي كه عمل و تخلف به 
همراه دارد، تغيير دهند. شــهرداري 
مشهد به عنوان نخستين شهري كه 
اين مفهوم را در كشور اجرايي كرده، 
نمونه هاي موفقــي را در حوزه هاي 
مختلف شــهر پيگيري كرده است؛ 
براي مثال در مباحثي مثل جمع آوري 
دستفروشان، مقابله سخت با سد معبر 
و افرادي كه زباله جمع آوري مي كند، 
برخوردهاي ترميمي دنبال مي شود. در 
اين رويكرد ساماندهي دستفروشان و 
وانت بارهاي سيار در بازار هاي هفتگي 
يا مكان هاي ثابت پيگيري مي شــود. 
هدف از اجراي اين مدل اين اســت تا 
امكان زيست شــهري را بدون اينكه 
افراد تخلف بكنند، فراهم كنيم. اين 
مبحث در مدارس و دانشــگاه ها و... 
حوزه هاي مختلف هم اجرا شده است. 
از ســوي ديگر، طرحي هم به عنوان 
محله ترميمي به عنــوان پايلوت در 
2محله مشهد مقدس در حال اجراست. 
در اين طرح نزاع هايي كه اتفاق مي افتد 
در دفاتر تسهيلگري و با ميانجيگري 
و ريش ســفيدي حل و فصل مي شود 
تا مردم به ســمت دادگاه ها و مراجع 
قضايي نروند. يكــي ديگر از اقدامات 
مديريت شهري پيش بيني پارك هايي 
به عنوان پارك هاي گفت وگو اســت، 
براي اينكه مردم بتوانند مشكالتشان 
را بــه مســئوالن منعكــس كنند. 
تجربه هايي كه در اين  مدت كوتاه در 
مشهد شكل گرفته مي تواند در تهران 
و كل كشور اجرا شود. به خصوص در 
شرايط حاضر كه مشكالت اقتصادي 
مردم زياد است بايد اين ديد حاكم شود 
كه مردم به عنوان متخلف و مجرم تلقي 
نشــوند. چون كار، كار انساني است، 
دستگاه هاي مختلف پاي كار آمده اند 
و با شهرداري همكاري مي كنند تا اين 

ايده به نتيجه خوبي برسد.

ث
مك

   3ويژگي شهر ترميمي
شهر ترميمي به رسميت شناختن آسيب ها، تخلفات و جرائم موجود در شهر است: 

يكي از مشكالت موجود در سياست هاي كنترل جرم اين است كه درباره بسياري از 1
مسائل مبتال به اجماعي وجود ندارد.همچنين در بسياري از مسائل و پديده هاي شهري آمار 
دقيقي وجود ندارد و مبناي شناسايي مشكالت براساس باال بودن آمار پرونده هاي آن موضوع 
است، حال آنكه در برخي موضوعات دسترسي به آمار رسمي وجود ندارد يا بزه ديدگان در 

برخي جرائم به داليل مختلف شكايتي طرح نمي كنند.
 توجه به عوامل زيربنايي تخلفات و آسيب ها: بخش زيادي از برخورد هايي كه صورت 

مي گيرد، ارتباطي با عوامل و بستر هاي آن پديده ارتباطي ندارد و به همين دليل حل 2
نمي شود و مقطعي است؛ بنابراين تا زماني كه در متغير هاي تأثيرگذار يك پديده مداخله اي 
صورت نگيرد، امكان ندارد آن مسئله حل شود. هرگاه سازوكار كنترل اجتماعي سياست زده 

شود، موضوع از مسير علمي خارج مي شود.
 شهر ترميمي احياي ظرفيت هاي موجود در بستر جامعه براي تأمين نظم و امنيت 

است.3

لی
وك

د ت
حم

س: م
عك

نقش جوامع محلي در حل و فصل مسائل

محمد فرجي ها، عضو هيأت  علمي دانشگاه تربيت مدرس و يكي از 
پايه گذاران عدالت ترميمي در كشور:

از دهه8۰ به بعد تحوالتي در نظام هاي كيفري سراســر دنيا و به 
تبع آن ايران رخ داد. براســاس اين تحوالت، نتايج مداخله هاي 
رسمي و عدالت كيفري اعم از قانونگذاري كيفري و تصويب قوانين 
سختگيرانه، شــدت عمل كيفري و ايجاد پليس هاي تخصصي، 
دادسرا ها و دادگاه هاي ويژه رسيدگي به جرائم و... برخالف انتظار 
افكار عمومي موفق نشــد به اهداف خود برســد. به اين منظور 
قانونگذاري هاي كيفري، سياست هاي قضايي و پليسي، رويه هاي 
موجود در زندان و... ارزيابي و ثابت شد كه اثربخشي آنها بسيار 
محدود است. از سوي ديگر، اثربخشي اندك و هزينه بر بودن اين 
نهادها، نظام هاي حقوقي را بر آن داشت كه درصدد طرح ايده هاي 
مكمل و جايگزين قضايي برآيند. براساس اين ارزيابي ها و برخالف 
تصور رايج، امن ترين كشور ها داراي ماليم ترين نظام هاي كيفري 
هستند. پيش از ظهور دولت هاي مدرن امروزي، مسائل همواره با 
مشاركت جامعه محلي، حل وفصل مي شد، اما با ظهور دولت هاي 
مدرن اين ظرفيت هاي موجود در بستر جامعه به فراموشي سپرده 
شد. با اين حال امروزه كشورهاي توسعه يافته به عنصر مشاركت 
مردم توجه كرده اند. بايد بپذيريم اگر نهاد هاي مداخله گر دولتي و 
سزاگرايانه مؤثر بود، كار به عدالت ترميمي نمي رسيد.در ساليان 
گذشــته انواع مداخله هاي عدالت كيفري در حوزه موادمخدر، 

قاچاق كاال و سوخت و... را تجربه كرده ايم و اكنون فرصت مناسبي 
است كه اثربخشي اين مداخالت را ارزيابي كنيم.

اوج ظهور انديشــه هاي عدالت ترميمي تصويب قطعنامه اصول 
اساســي كاربرد برنامه هاي عدالت ترميمــي در امور كيفري 
مصوب2۰۰2 شوراي اقتصادي و  اجتماعي سازمان ملل است كه 
براي نخستين بار تفكر عدالت ترميمي را به رسميت شناخت.در 
اين قطعنامه ويژگي ها، شرايط و اصول عدالت ترميمي بيان شده 
و به كشور هاي عضو توصيه شده اســت تا سازوكار هاي عدالت 
ترميمي را در سياست ها بگنجانند. مطابق اين قطعنامه، عدالت 
ترميمي فرايندي اســت كه در آن بزهكار و بزه ديده با مشاركت 
فعال يكديگر و با كمك تســهيل گر يا ميانجيگر و كساني كه از 
وقوع جرم تأثير پذيرفته اند، تالش مي كنند براي مشكالت ناشي 
از جرم راهكاري پيدا كنند. بر اين اساس جرم بيش از آنكه نقض 
هنجار هاي حقوقي باشد، در وهله نخست يك آسيب اجتماعي 
است كه بايد براي آن به دنبال راهكار بود. عدالت ترميمي محدود 
به روابط بزهكار و بزه ديده نيست و بايد به تدريج وارد ساير حوزه ها 
از جمله خانواده، مدرسه، محله و شهر شود تا مشكل را برطرف كند. 
مقررات شهر ترميمي بايد به گونه اي طراحي، تدوين و اجرا شود كه 
شهروندان براي گذران امور زندگي شان به نقض مقررات و تخلف 
مجبور نشوند. چنين شهري به نياز هاي قانوني و حقوقي شهروندان 

پاسخ منطقي و مشروع مي دهد. 
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بندهايي از قــرارداد و ميزان دســتمزد برانكــو ايوانكوويچ در 
پرسپوليس منتشر شده كه واكنش هايي به دنبال داشته است. 
مربي كروات اما در اين مورد گفته: »اين موضوع برايم مهم نيست. 
براي دالر به دالر اين پول زحمت كشــيديم.« خب، البته قصه 
خود آقاي برانكو كه فرق مي كند و جايگاهش روشــن است، اما 
از ياد نبريم داداش ايشان هم براي دالر به دالر دستمزدش رنج 
كشيد و حسابي عرق ريخت. استاد زالتكو كه دوره اول حضورش 
در ايران سابقه فرستادن برق شيراز به دسته يك را داشت، اين بار 
هم با آن صورت خونسرد و يخي، خيلي زيرپوستي براي موفقيت 
تيم زحمت كشــيد. البته ما كه بي خبريم، اما مي گويند يكي از 
ســرگرمي هاي جناب زالتكو در تمرين، گــوش دادن به پخش 
زنده مذاكرات پارلمان كرواسي از طريق اينترنت بود. ديگر براي 

موفقيت پرسپوليس بايد چه كار مي كرد؟

من و داداشم؛ مخصوصا داداشم

عليرضا بيرانوند همينطور يك بند در حال مصاحبه است و دارد از 
جفاي بزرگي كه در حقش شده حرف مي زند؛ اينكه موقع اهداي 
مدال ها از بلندگوي ورزشگاه اسم آنتوني استوكس را خوانده اند، اما 
يادي از او نكرده اند. آقا خواندن اسم استوكس اشتباه بود، اما وقتي 
شــما نبودي چرا بايد صدايت مي زدند؛ مگر مسخره بازي است؟ 
باشگاه مي گويد نشان و لباس ويژه قهرماني براي شما فراهم شده و 
موجود است. به عالوه بهتر است جناب بيرو خيلي هم فيلم را هندي 
نكند. نامبرده امسال غير از مهار پنالتي علي كريمي در داربي گلي 
به سر تيم نزد، كلي گل بد خورد، يك بار از تمرين قهر كرد و رفت 
و يك بار هم با خميازه هايش روي نيمكت همه را به فيض رساند. 
زشت واقعي هم اين است كه عليرضا در مراسم بدرقه اش شركت 

نكرد و كيك خداحافظي اش ماند روي دست تداركات تيم.

ديگر هندي اش نكن!

تكراري تريــن جمله يحيي گل محمدي از زمــان حضورش در 
پرسپوليس مي دانيد چيست؟ اينكه »نيمه اول در حد پرسپوليس 
بازي نكرديم، اما نيمه دوم خوب بوديم.« تعداد استفاده يحيي از 
اين جمله در پايان مسابقات پرسپوليس قشنگ دورقمي است؛ 
مثال او بعد از داربي برگشت اين حرف را زد؛ همينطور پس از بازي 
با شاهين بوشــهر، فوالد يا همين ذوب آهن. قطعا بخشي از اين 
بهبود شرايط تيم در نيمه دوم به خاطر هنر آناليز يحيي است، اما 
غير از اين اگر او ترفند خاصي دارد يا بين دو نيمه حرف ويژه اي به 
بازيكنانش مي زند، حتما بايد اين موضوع را به پيش از بازي منتقل 
كند. خيلي مواقع فقط يك نيمه خوب بودن براي رستگاري كافي 
نيست؛ مثل بازي با ذوب آهن و الدوحيل يا حتي داربي كه اگر گل 

زاويه بسته بشار نبود، شايد سرنوشت كل فصل عوض مي شد.

حرف هايت را اول بازي بزن

نكته بازي

اميري:دردوگانههمدبلميكنيم
مطمئنمبرادرمدراروپاموفقميشود

رسنبهاردويعراقنميرود
بشاررسنبهاردويتداركاتيتيممليكشورشنميرود.سرپرستتيممليعراقباتاييداينخبرگفتهاست:
»مانامهنگاریالزمباباشگاهپرسپوليسانجامداديمولیبهدليلشرايطبازیهاوپروتکلهایبهداشتیبرای
بازگشترسنبهعراقحضوراودراردویاربيلميسرنيست.«

يك»جمله«كهبزرگترينرازجاللاست
چراكاپيتانپرسپوليستمامنميشود؟

حميدرضاعليپور|وحيــداميريبعدازدوري
يکسالهازسرخپوشــاندراينفصلدوباره
باحضــورشتبديلبــهيکــيازمهرههاي
تأثيرگذارپرسپوليسشــدونقشزياديدر
كسبپوكرقهرمانيداشــت.اوحتيدراين
روزهايآخرفصلبهدليــلكمبودبازيکندر
پســتغيرتخصصيدفاعچپهمبهميدان
رفتوتوقعاتيحيــيگلمحمديرابرآورده
كرد.مليپوشبااخالقپرسپوليس،2روزبعد
ازجشنقهرمانياينتيمبهسؤاالتهمشهري

ورزشيپاسخدادهاست.

ســرانجامچهارمينجامپياپي
ليگهمدراختيارپرسپوليسقرارگرفت.

جشنقهرمانيچطوربود؟
واقعا جاي هــواداران در اين بازي به شــدت خالي 
بود و  اي كاش مي توانســتيم در كنار آنها جشــن 
بگيريم. به نظر من جشن قهرماني بدون هواداران 

اصال نچسبيد.
تصورميكــرديبتوانيدبراي

چهارمينبارقهرمانليگشويد؟
به نظرم واقعا كار بزرگي بود كه تمام بچه ها توانستند 
انجام دهند. در اين 4ســال تغييــرات زيادي در 
پرســپوليس اتفاق افتاد - از كادر فنــي گرفته تا 
بازيكنان و حتي مديريت - امــا همه بازيكنان هر 
ســال با تمام وجود براي تيم بازي كردند و 4سال 

رؤيايي را براي باشگاه رقم زدند.
بهنظرتاينتيمميتوانددرفصل

آيندههمموفقشود؟
بزرگ ترين نقطه قوت پرسپوليس، يكدلي بازيكنان 
است و به همين دليل مطمئن باشيد پرسپوليس با 
اين بازيكنان تا چند سال ديگر هم مي تواند مدعي 
اول قهرماني باشد. البته براي فكر كردن به قهرماني 
ســال آينده هنوز خيلي زود است و همه تمركز ما 

روي جام حذفي و ليگ قهرمانان است.
فکرميكنيبتوانيددرجامحذفي

همقهرمانشويد؟
به هر حال جام حذفي سختي هاي خودش را دارد اما 
حاال ما تمركزمان روي اين جام است و مي خواهيم 

به قول فوتبالي ها در دوگانه هم دبل كنيم.
بعــدازبازگشــتدوبــارهبه
پرسپوليسدوبارهبااينتيمقهرمانشدي
وبهنظرميرسدبابازيهايخوبيكهانجام

داديهوادارانهمازتوراضيهستند.
خوشــحالم كه توانســتم دوباره در بازگشــت به 
پرســپوليس به همراه اين تيم قهرمان شوم و فكر 

مي كنم توانسته باشم دينم را به هواداران ادا كنم.
فکرميكنيپرســپوليسبتواند

سالآيندههمبازيکنانشراحفظكند؟
اميدوارم مسئوالن باشــگاه بتوانند بازيكنان را در 
تيم نگه دارند. به هر حال بعضــي از بازيكنان هم 
پيشنهادهايي دارند اما ما اميدوار هستيم كه سال 

آينده هم با اين بازيكنان در ليگ حاضر شويم.
حســابيهمجايبيرانوندرادر

جشنقهرمانيخاليكرديد.
بله واقعــا جاي بيرانوند در جشــن قهرماني خالي 
بود. اما مطمئنم برادرم در اروپا موفق مي شود و به 

تيم هاي بزرگ تري خواهد رفت.

در شلوغي هاي جشــن قهرماني، جالل حسيني يكي 
از نخســتين نفراتي بود كه در مصاحبه زنده تلويزيوني 
حاضر شد. كاپيتان پرسپوليس در اين مصاحبه از يك 
جمله بسيار جالب استفاده كرد؛ جمله اي كه شايد راز 
تداوم حيرت انگيز حسيني را در ســينه داشت. جالل 
گفت: »به هواداران تبريك مي گويــم. آنها حق دارند 
شــاهد باشــند و بيش از اين لذت ببرند. بــراي ما اما 

همه  چيز همين امشب تمام مي شــود. از فردا كارهاي 
مهم تر و بزرگ تري داريم.« حواس تان باشد كه مدافع 
38ساله پرسپوليسي ها اين حرف را بعد از يك پيروزي 
معمولي يا مثال بردن داربي نمي زند. پس از نخســتين 
پوكر تاريــخ فوتبال ايران اســت كه جــالل از عبارت 
»كارهاي مهم تــري داريم« اســتفاده مي كند. بدون 
هرگونه تعارف و مبالغه، دستاورد پرسپوليس تا همين 

جا هم عالي و بي نظير بوده؛ در اين صورت حتما تيم هاي 
ديگري هم مي توانستند 3 يا  4قهرماني پياپي را جشن 
بگيرند. با اين همه حسيني به اين مقدار راضي نيست و 

هنوز چيزهاي بيشتري از فوتبال مي خواهد.
بازيكنان پرسپوليس مي گويند: »حسيني در رختكن 
بزرگ تري مي كند« و اگر اينطور باشد، راحت مي شود 
فهميد پشــت پرده جنگجويي و مبارزه طلبي كل تيم، 
همين تفكر كاپيتــان قرار گرفته اســت. بدون چنين 
ذهنيت قدرتمنــدي، جالل نمي توانســت 8 قهرماني 
ليگ برتري به دســت بياورد. بدون اين روح چالش گرا 
و سيري ناپذير، حســيني قادر نبود پس از يك بار ترك 
پرسپوليس و يك بار منتفي شدن بازگشتش به اين تيم، 

دوباره سرخپوش شود و براي خودش در تاريخ باشگاه 
جايگاهي بي بديل بسازد. شايد هر بازيكن ديگري جاي 
او بود و ابتداي ليــگ پانزدهم با جــواب منفي برانكو 
مواجه مي شد، قيد پرسپوليس را مي زد و به زراندوزي 
در ســال هاي پاياني فوتبالش فكر مي كرد، اما حسيني 
تفكر ديگري دارد. او از ليگ شــانزدهم به پرسپوليس 
برگشت و از همان سال قهرماني هاي اين تيم شروع شد. 
كاپيتان حاال در پايان فصلي كه با نيمكت نشــيني اش 
همراه شده و شايعه خداحافظي او را هم در دل داشت، 
همچنــان از »كارهاي مهم تر« حــرف مي زند و حتي 
 اگر اين يك تعارف هم باشــد، باز فوق العــاده آموزنده

 است.
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بهروز رســايلي| اين مهدي رسول پناه كه هر روز مصاحبه مي كند و از 
تسويه حساب با برانكو حرف مي زند، ششمين مدير ارشد پرسپوليس 
است كه مربي كروات از زمان حضورش در اين باشگاه ديده و با او سر و 
كار داشته. اين يك حكايت شگفت انگيز است كه احتماال كمتر جايي 
از دنيا مشابهش را مي شود ديد. همه جاي جهان موفقيت نتيجه ثبات 
اســت، اما در فوتبال بي قاعده ايران، بهترين تيم دهه 90 بيشترين 
تغييرات ممكن را تجربه كرده است. برانكو طي دوران حضورش روي 
نيمكت پرسپوليس، با 4 مديرعامل كار كرد و پس از جدايي نيز فعال با 

2 مدير ديگر بر سر وصول مطالباتش كلنجار داشته است.

 برانكو و نژادفالح؛ آغاز داستان
هيچ كس فكرش را هم نمي كرد محمدحسين نژادفالح به عنوان يك اسم 
تكراري در همه هيأت مديره هاي فرمايشي و ناكارآمد دهه 80 و 90، ناگهان 
يكي از بزرگ ترين و بهترين تصميمات تاريخ باشگاه را بگيرد. اين اتفاق اما 
رخ داد و نژادفالح- آنگونه كه مي گويند به دستور اميررضا خادم، معاون 
وقت وزارت ورزش و جوانان- برانكو را به ايران آورد. اواخر ليگ چهاردهم 
 مسجل شده بود كه حميد درخشــان بايد برود. باشگاه براي جانشيني او
 2 گزينه داشت؛ افشين قطبي و برانكو ايوانكوويچ. اين از آن دوراهي هايي 

بود كه اگر اشتباه مي رفتي، نتيجه زمين تا آسمان فرق مي كرد. نژادفالح 
اما به كمك مشاوره هايي كه گرفت سمت برانكو رفت و داستان پرسپوليس 

پرافتخار شروع شد.
 برانكو و طاهري؛ تسليم محض پروفسور

از اشتباهات علي اكبر طاهري مي شود يك طومار نوشت؛ درگيري الكي 
با عادل فردوســي پور، اطرافيان غيرموجه، گولــچ و بازيكنان اوكرايني و 
شاه بيت همه اينها بازگرداندن مهدي طارمي و محروميت بعدش. با وجود 
اين طاهري خدمات قابل مالحظه اي هم داشت كه مهم ترين آنها راه اندازي 
سامانه هاي پيامكي، رفع نياز مالي تيم و احياي سنت قراردادهاي بلندمدت 
با بازيكنان بود. در مجموع، نزديكان به باشگاه پرسپوليس روايت مي كنند 
كه برانكو از طاهري حساب مي برد و در دوران او كامال شمايل يك كارمند 
مطيع را داشت. به هر حال دوره اقتدار پرسپوليس از اينجا شروع شد؛ بعدتر 
هر چه كارنامه برانكو پربارتر شد، قواره مديران پرسپوليس هم آب رفت. 
در نتيجه رابطه مدير و كارمنــدي به تدريج از بين رفت و مربي كروات در 

باالدست نشست.
 برانكو و گرشاسبي؛ ادامه روزهاي خوب

حميدرضا گرشاسبي سومين مديري بود كه برانكو به چشم ديد. در مجموع 
بين دو طرف مشكل خاصي وجود نداشت؛ مخصوصا كه گرشاسبي ناچار 
شد به خاطر حفظ تيم پشت پنجره هاي بسته، سهم نامتعارف 30 درصدي 
از پاداش آسيايي را به برانكو و بازيكنان اختصاص بدهد. طبيعتا پروفسور 

از اين حاتم بخشي خشنود بود!
 برانكو و عرب؛ زمان خداحافظي

ايرج عرب احتماال فكرش را هم نمي كرد تأخير در وصول مطالبات برانكو 

به جدايي او بينجامد. شايد نجابت ايوانكوويچ طي دوران حضورش در ايران 
باعث شده بود مديران باشگاه اولتيماتوم ها و بندهاي قرارداد او را خيلي 
جدي نگيرند، اما برانكو كه گويا از مدت هــا قبل تصميمش را براي قطع 
همكاري با پرسپوليس گرفته بود، نهايتا از اين فرصت سود برد و قراردادش 
را يكطرفه فسخ كرد. عرب به معناي واقعي كلمه يك مدير »اشتباهي« براي 
پرسپوليس بود؛ كسي كه حتي با حفظ شاكله اصلي تيم و جذب بهينه يك 
مربي در سطح گابريل كالدرون هم نتوانست نظر افكار عمومي را نسبت 

به خودش تعديل كند.
 برانكو و انصاري فرد؛ فرصت سوزي تاريخي

محمدحسن انصاري فرد كامال اين فرصت را در اختيار داشت كه با برانكو 
ســازش كند. گارد پروفســور در آن زمان باز بود، چند نشست مشترك 
برگزار شــد و انصاري فرد هم هر روز قول توافق قريب الوقوع را مي داد، اما 
اين فرصت تاريخي از بين رفت تا به نقطه اي برسيم كه برانكو خشمگين 
هر 8 ســاعت يك بار مصاحبه مي كند و مي گويد: »يك دالر هم تخفيف 

نمي دهم.«
 برانكو و رسول پناه؛ اين آخري است؟

دوره اجراي حكم برانكو به مهدي رســول پناه خورده و سرپرست موقت 
باشگاه در حال واريز قطره چكاني پول به حساب مربي كروات است. كسي 
نمي داند كه آيا اين قصه همين جا به پايان مي رسد يا كار به محروميت و 
كسر امتياز خواهد كشيد. همينطور كسي نمي داند آيا اين آخرين مدير 
پرسپوليس اســت كه كار پروفســور به حضورش گره خورده يا به زودي 
مديري ديگر در خيابان شيخ بهايي مشغول به كار خواهد شد و بالفاصله 

شعار خواهد داد كه: »به زودي طلب برانكو را مي دهيم!«

  يك برانكو و 6 مديرعامل
  حكايتي عجيب از كتاب هزار و يك شب فوتبال ايران

 منتظري به ليگ ستارگان رسيد
پژمان منتظري با الخريطيات به ليگ ستارگان قطر صعود كرد. اين تيم با پيروزي مقابل المسيمير جواز حضور در 
سطح اول فوتبال قطر را كسب كرد. اين تيم با ركورد 16 بازي بدون شكست راهي ليگ ستارگان شد. تيم منتظري 

اين فصل تنها 12 گل خورد و صاحب بهترين خط دفاع ليگ دوم قطر بود.

در فوتبال ايران يك باور عميق وجود دارد كه مي گويد 
اهالي فوتبال هر چقدر از رسانه ها فاصله داشته باشند، 
عملكردشان بهتر مي شود و بهره وري آنها باالتر خواهد 
رفت. البته اين باور شــايد تا حدي درست باشد؛ به هر 
حال زياده روي در هر زمينه اي غلط اســت و حضور در 
رســانه ها هم نمي تواند از اين قاعده مستثني باشد، اما 
فراموش نكنيم رســانه گريزي هم هرگز معجزه نكرده 
است. به پرســپوليس نگاه كنيد؛ اين تيم 4سال است 
دارد قهرمان مي شود، اما در تمام طول اين مدت، تقريبا 
همه اعضاي تيم در دســترس رســانه ها بوده اند. شايد 
غير از كريم باقــري كه فقط موقع دير شــدن دريافت 
دستمزد يا عقد قراردادش مصاحبه مي كند، بقيه هميشه 
پاسخگو بوده اند. حتما با يك جست وجوي كوتاه ذهني 
مصاديق پرشماري از مصاحبه هاي عليرضا بيرانوند، جالل 
حسيني، شــجاع خليل زاده، كنعاني، شيري، نعمتي، 
عاليشاه، ترابي، عليپور و ديگران را پيدا مي كنيد. حتي 
مهدي طارمي هم دوره حضورش در تيم راحت با رسانه ها 
حرف مي زد. سرمربيان پرسپوليس هم كامال در دسترس 

بودند. برانكو كه يك الگو در تعامل با رســانه ها به شمار 
مي آمد، كالدرون نيز به چندين درخواســت مصاحبه از 
سوي رسانه هاي ديداري، نوشتاري و آنالين جواب مثبت 
داد، االن هم يحيي گل محمدي خودش را پنهان نكرده 

است. آيا اين مسائل به پرسپوليس ضربه زد؟
در نقطه مقابل سال هاســت كه در اســتقالل به شكلي 
شگفت انگيز يك گارد بســته مقابل رسانه ها وجود دارد 
و عجيب اينكه هيچ نوع تغييري در هيچ ســطح، حتي 
مديريت و كادرفني هم اين اصل را عوض نكرده اســت. 
بازيكنان اين تيم بسيار به ندرت تن به مصاحبه مي دهند. 
اول مطلب هم گفتيــم حتما بايد حجــم مصاحبه ها 
مديريت شود و حساب و كتاب داشته باشد. در اين مورد 
نه افراط جواب مي دهد و نه تفريطــي كه االن گريبان 
استقالل را گرفته است. باز اگر اين تيم موفقيت هاي قابل 
توجهي كسب مي كرد، مي شــد اين استراتژي سكوت 
جمعي را به  عنوان بخشي از رازهاي كاميابي تلقي كرد، 
اما واقعا اين همه وقت قهر با رسانه ها چه آورده اي براي 

آبي ها داشته است؟

   آيا رسانه گريزي عامل موفقيت است؟
  يك مقايسه ساده بين پرسپوليس و استقالل

  كرونا فوتبال را ول نمي كند
 سايه ويروس چيني بر سر ليگ قهرمانان اروپا

  با اينكه مســابقات فوتبال به روال عادي برگشته و بازيكنان همديگر را در 
آغوش مي گيرند يا يارگيري من تومن مي كنند و قرار است از فصل آينده در 
انگليس و آلمان و اسپانيا مســابقات ليگ با حضور 50درصدي تماشاگران 
روي صندلي ها و 30درصدي روي سكوها آغاز شود، كرونا باز هم از فوتبال 
قرباني مي گيرد. اعالم شده كه 2 بازيكن اتلتيكو مادريد به كوويد-19 مبتال 
شده اند اما نامي از آنها برده نشده. اين در حالي است كه قرار است بازي هاي 
مرحله يك چهارم پاياني ليگ قهرمانان اروپا از فرداشب در ليسبون پرتغال 
كه يك منطقه سبز از لحاظ كرونا در اروپاست، برگزار شود و همين اتلتيكو 
هم يكي از تيم هاي حاضر در اين تورنمنت متمركز اســت. انگليسي ها كه 
ورود كرونا به كشورشــان را تقصير هواداران اتلتيكــو انداخته اند كه براي 
تشويق تيم شان در بازي برگشت مقابل ليورپول به اين بندر سفر كرده بودند، 
براي بازي برگشــت رئال مادريد در زمين منچسترسيتي هم نگراني هايي 

داشتند چون موج دوم كرونا در اسپانيا آغاز شده و اين كشور در كنار بلژيك 
مهم ترين كانون هــاي ويروس چيني در موج دوم هســتند. حاال نگراني به 
پرتغال هم سرايت كرده است. اسپانيايي ها انگار دوباره ناقل شده اند. اتلتيكو 
پنجشنبه شــب بايد به مصاف اليپزيش برود. 2 بازيكني كه تست اوليه آنها 
مثبت اعالم شده، به خانه بازگردانده شده اند. ديروز دوباره از همه اعضا تست 
گرفته شد. حتي شايعه شد كه ممكن اســت درصورت باال رفتن ريسك و 
مثبت شدن نتايج تســت هاي جديد بازي هم به تعويق بيفتد اما يوفا اعالم 
كرد در هر شرايطي حتي با وجود 13بازيكن سالم از هر تيم اين بازي ها بايد 

برگزار شود.
  يك تيم مراكشي هم كه ادعا كرده بود 26عضو آن دچار ويروس شده اند 
به دستور فدراســيون فوتبال اين كشــور مجبور به انجام بازي مقابل تيم 
رنسانس اسپتورتيوه بركانه شد. نام اين تيم اتحاد تانژه است كه يك سرمربي 

اسپانيايي به نام پدرو بنالي دارد. خود سرمربي هم بيمار شده بود.
  در روسيه هم تســت يك بازيكن زنيت ســن پترزبورگ مثبت در آمد. 
سرگئي سماك، ســرمربي اين تيم چنين خبري را اعالم كرد و گفت يك 

بازيكن ديگر هم مشكوك به كروناست. 
  مسي كه بنياد خيريه اش حاشيه هاي زيادي داشته، با اهداي 50دستگاه 
تنفس مصنوعي به بيمارستان هاي شهر روســاريو در آرژانتين بار ديگر نام 
خود را بر سر زبان ها انداخت. مسي اين دســتگاه ها را با پرواز اختصاصي به 

شهر زادگاهش ارسال كرد.
  مسي در ديدار با ناپولي با 2 نفر دست نداد؛ اولي مانوالس كه 2 فصل قبل 
گل حذف بارسلونا در شب كام بك آاس رم را وارد دروازه اين تيم كرده بود و 
دومي داور هميشه پراشتباه تركيه اي كه گل او را در اين بازي مردود كرد. 
هيچ يك از اين 2 امتناع از دست دادن به خاطر رعايت پروتكل هاي بهداشتي 

نبود و دليل شخصي و انتقام ورزي داشت.
 در برزيل يك بازي از ســري آ به دليــل ابتالي 10 بازيكــن يك تيم به 
كوويد-19 لغو شد. قرار بود در هفته اول فصل جديد ليگ فوتبال اين كشور 
تيم هاي گوياس و سائوپولو به مصاف هم بروند اما باشگاه گوياس با رو كردن 
تست مثبت 10 عضو خود موفق به لغو اين بازي شد. تست اوليه را فدراسيون 
رد كرد اما تســت دوم هم مثبت از آب درآمد. برزيل با 3 ميليون كرونايي و 

بيش از 100هزار قرباني از اين لحاظ در آمريكاي جنوبي مقام اول را دارد.
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متــن كـامـل در سایت

آب رسانی به ۱۳ روستای چالدران
معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار چالدران گفت: عملیات آب رسانی به ۱۳ روستای این 
شهرستان آذربایجان غربی در حال اجراست. نادر یوسف زاده گفت: 
طرح های در دست اجرا همزمان با هفته دولت به بهره برداری می رسد. 
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   چابهار یا دیار کارون ، فرقی نمی کند  
کدام باشــد. هر بار نقطه ای در جنوب گزارش

ایران ، گرم ترین شهر کشور یا حتی برای 
ساعتی گرم ترین نقطه زمین می شود. هرچند سازمان 
هواشناسی از مواج شــدن خلیج فارس از روز گذشته 
)دوشــنبه( خبــر داده و بــرای ایــن روزهــای 
سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و فارس رگبار 
و باد شــدید پیش بینی کرده، اما همچنان شــرجی 
باالست و بسیاری از شهرهای نیمه جنوبی دمای باالی 
50 درجه را تجربه می کنند. شوش ،  ماهشهر، آبادان، 
دزفول، اهواز، رامهرمز ،  امیدیه و هندیجان از جمله این 
شهرها هستند و حتی طی ماه گذشته شوش و امیدیه 
هر کدام برای ساعاتی به عنوان گرم ترین نقطه زمین 
ثبت شدند. در بوشهر هم با اینکه اغلب شهرها فقط تا 
مرز 50 درجه می رفتند ،  امــا بندر دیر چند روز دمای 

باالی 50 درجه سانتیگراد داشت. 

داغ آفتاب 
جنوبی ها،  چاره ای ندارند جز اینکه برای امرار معاش 
جان شــان را به آفتاب تیز و شرجی تابستان بسپارند. 
همین آفتاب هم کارشان را می سازد و بسیاری از جوانان 
این خطه، در جوانی به بیماری هایی چون فشار خون 
مبتال می شوند. فشار خون اما همه درد کارگرانی نیست 
که در آفتاب سوزان کار می کنند؛ خانواده های زیادی 
در شهرهای گرمسیری جوان خود را با سکته مغزی از 
دست داده  اند و پزشکان دلیل آن را گرمای هوا و آفتاب 

داغ اعالم کرده اند. »هاجر« یکی از زنان عرب خوزستان 
است که 10 سال از فوت پسر جوانش گذشته، اما درد 
دل مادر داغ و داغ است؛ شبیه خاک تفتیده روستای 
»وحدت«. »هاجر« عربی صحبت می کند و های های 
گریه امانش را می برد. مرد همســایه جمله هایش را 
ترجمه می کند: »ماجد ۲۴ ســاله بود که مرد. خیلی 
جوان بود. دلیل مرگش را سکته مغزی اعالم کردند. در 
نخلستان ها چاه می کند. دکتر می گفت که به خاطر کار 

در آفتاب داغ و گرمای زیاد این اتفاق افتاده.«
مرد همسایه توضیح می دهد که در روستاهای دزفول، 
جوان  های بسیاری مانند ماجد سکته کرده  و جان خود 

را از دست داده  یا از کار افتاده شده اند.
»مریم« هم زن جوانی از همین منطقه اســت. با دو 
فرزند رخت عزا به تن دارد. مریم می گوید شــوهرش 
در ۲۸ ســالگی از دنیا رفته و دلیل مرگش هم سکته 

مغزی بوده است.
او توضیح می دهد: »شوهرم کارگری می کرد. هر کاری 
که پیش بیاید. در خوزستان آفتاب همیشه بر فرق سر 
می تابد. پاییز و نیمه اول زمستان، هوا نفس گیر نیست، 
اما بعد از آن وقتی روزها بدون هیچ وسیله محافظتی، 
در ظل آفتاب کار کنی، خیلی گرم و نفس گیر است. فکر 
نکنید ما عادت به این هوا داریم. برای همه سخت است. 
برای کارگرها سخت تر.« »عبدالکریم« هم اهل همین 
منطقه اســت. هر چند جانش را نباخته، اما 1۴ سال 
است روی صندلی چرخدار نشسته و به قول خودش 
نه تنها دیگر نان آور خانه نیســت، بلکه وبال زندگی 
پسرهایش شده است. او ۲ بار ســکته مغزی را از سر 
گذرانده. یک بار در ۳0 سالگی و بار دیگر در ۳۶ سالگی و 

حاال هم روزهایش را به سختی می گذراند. 

تامین معیشت گرما نمی شناسد
با وجود اینکه مریم یا هاجر رخت عزایشــان را نشانه 
ناسازگاری با گرما می دانند، اما همه می دانند زندگی 
در جنوب جور دیگری رقم می خورد. با این همه ممکن 
است کســی در این فصل از ســال تا وقتی آفتاب در 
آسمان است ،  برای پیاده روی بیرون نیاید، اما ساعت 

بیرون کارگران و کشاورزان دست خودشان نیست. 
بهزادی  از کارگران روزمزد بوشــهر است. هرچند از 
بیکاری در روزهای کرونا گالیه می کند، اما اگر کاری 
پیدا شود،  او و هم صنفانش ناچارند حتی در شرجی باال 
و با لباس های خیس از رطوبت کار کنند. مراعات حال 

کارگران در گرما و شرجی یا کار در ساعت های خنکی 
روز برای او چیزی شبیه شوخی است. به اعتقاد بهزادی، 
صاحب کاری که می خواهد بار تازه رسیده اش را خالی 
کند صبر نمی کند هوا خنک شــود تا مبادا کارگران 

گرمازده نشوند.
این صحبت را »سعید باوی« کارگر یکی از دکل های 
حفاری خوزســتان هم تاییــد می کنــد. او و دیگر 
همکارانش تجربه گرمازدگی و بی حالــی در گرما را 
طی همین ماه گذشــته داشــته اند،  اما ساعت کاری 
کارگر پتروشــیمی به آفتاب عمود و شرجی ارتباطی 
پیدا نمی کند. کارگران یک هفته 1۲ ساعت در روز کار 
می کنند و یک هفته 1۲ ساعت شب. شرکت حفاری 
تعطیلی نــدارد و کارگران ســر دکل و زیر آفتاب کار 
می کنند و در ازای این کار ســخت،  حقوق زیادی هم 
دریافت نمی کنند؛ ســه میلیون و خرده ای که کفاف 

زندگی شان را نمی دهد.
او تاکیــد می کند که هرچند دما در مناطق شــهری 
تا 50 درجه اعالم می شــود،  اما روزهایی و در بخش 
دکل حفاری غیزانیه تا 70 درجه هم رسیده و با همین 
گرمای زیاد است که معضل فشار خون بین جوان های 

جنوبی بیداد می کند.

زمین ها و دام ها تلف می شوند
خورشید جنوب بی رحم است و یک بار این بی رحمی 
را نثار جان جوان و پیرش می کنــد و یک جا دام ها و 
زراعت  را نشانه می گیرد. »توفیق باوی« از کشاورزان 
روســتای »مشــرفه کوچک« در غیزانیه خوزستان 
است. او و دیگر کشــاورزان منطقه ناچارند هر روز از 
طلوع تا غروب آفتاب در گرمای باالی 50 درجه اهواز 
روی زمین هایشان کار کنند یا دام هایشان را برای چرا 
ببرند؛  زمین و دام هایی که در گرما و به دلیل تشنگی در 
حال تلف شدن هستند. باوی به همشهری می گوید : 
»بســیاری از اهالی منطقه دامدار هستند. دام ها این 
روزها تشنه اند و آب بیشتری می خواهند. زراعت مان 
هم همین طور است و اگر بارانی نیاید، محصولی نداریم. 
کار و گذران زندگی که گرما و شرجی نمی شناسد و 
ناچاریم در اوج گرما هم کار کنیم. اگر بخواهیم کارمان 
را به ســاعت های غروب و خنکی هوا بیاندازیم، سر و 

کله دزدها پیدا می شود که به دام ها رحم نمی کنند.«
باوی یکی از هزاران کشاورزی اســت که بسیاری از 
نخل هایش به دلیل کم آبی و تشنگی در روزهای گرم 
سال از بین رفته اند یا به قول او، مرده اند. روستای او هم 
مانند بسیاری از روستاهای غیزانیه آب ندارد و آبی که 

به صورت سیار و با تانکر توزیع می شود به زحمت کفاف 
مصرف خانگی و دام هایشان را می دهد و دیگر چیزی 

به زمین تشنه نمی رسد.
کم آبــی، معضل بســیاری دیگر از دیگر شــهرهای 
جنوبی از بوشــهر و بندرعباس گرفتــه تا چابهار هم 
هســت. »علیرضا برازجانی« از اهالــی برازجان در 
اســتان بوشــهر و فعال رســانه ای توضیح می دهد 
که مهم ترین مشــکل و تبعات گرما در بســیاری از 
این شــهرها کم آبی و  نوسان برق اســت که منجر به 
 سوختگی لوازم خانگی و خســارت هنگفت به مردم 

می شود.

اما گرما همیشه هم بد نیست 
با وجود همه سختی ها اما اهالی شهرهای نیمه  جنوبی 
کشور، گرما را خاصیت این خطه می دانند. گرمای هوا 
در نیمه جنوبی از اواخر فروردین شروع می شود و این 
وقت از سال )مرداد( در زبان محلی به خرماپزان معروف 
است. اصطالح خرماپزان نشان می دهد گرما همه اش 
ضرر نیست و همین گرما برای بار دادن نخیالت و به 
بار نشستن رطب و خرما به عنوان مهم ترین محصول 

استان های جنوبی  ،  ضروری است. 

کارگری در گرم ترین شهرهای زمین
وقتی گرمای باالی 50درجه و شرجی 95درصد را تصور می کنی حتی نفس کشیدن هم سخت می شود، اما کارگران جنوب از جان می گذرند تا نان آور خانواده باشند

سیده زهرا عباسی
 خبرنگار

بسیاری از کارگران جنوب به دلیل ساعت های طوالنی کار زیر تیغ آفتاب در جوانی دچاربیماری هایی چون فشار خون می شوند./عکس: ایسنا

البرز

حاشیه های بی پایان شورای شهر فردیس 
 شورای شهر فردیس بعد از ماه ها هنوز نتوانسته 

برای انتخاب شهردار به اجماع برسد
 

فردیس در سال 9۲ به عنوان ششمین شهرستان البرز شکل گرفت و ۴ سال 
بعد، اولین انتخابات شورای شهر در مرکز این شهرستان برگزار شد. حاال ۳ سال 
از عمر شورای شهر فردیس می گذرد و طی همین ۳ سال ۴ بار شهردار این شهر 
عوض شده است. از اردیبهشت امسال تاکنون هم فردیس بدون شهردار مانده و 
شورای شهر با اختالف نظرهای متعدد بحرانی ترین روزهایش را سپری می کند. 
با توجه به این که یک سال از عمر این شورا باقی مانده، مردم امیدوارند حداقل 
در مدت باقی مانده شورا بتواند عملکرد سه ســاله اش را جبران کند. فردیس 
جمعیت متراکم  و مشکالت زیادی دارد و انتخاب شهردار آن به همین دلیل 
اهمیتی زیاد دارد. بعد از برکناری محمد خســروزاده از شهرداری فردیس در 
اردیبهشت امسال، مصطفی سعیدی سیرایی با 9 رای موافق شهردار فردیس 
شد، اما با دخالت مستقیم استانداری البرز، خسروزاده به محل کار خود برگشت 
و فرایند عزل او غیرقانونی اعالم شد. در ادامه با پیگیری مجدد شورا و طی مراحل 
مورد نظر استانداری، خسروزاده بار دیگر در تیرماه با 7 رای مخالف برکنار شد.

بعد از این ماجراها و با توجه به جناح بندی پنج و چهارنفره در ترکیب شورا بار 
دیگر شانس سعیدی سیرایی برای شهردار شدن باال رفت، اما ۴ عضو مخالف با 
سیرایی برای ممانعت از این انتخاب از حضور در جلسه های شورا امتناع می ورزند 
تا شورا به حد نصاب نرسد.»ابوالفضل اینانلو« فرماندار فردیس، درباره آخرین 
وضعیت شورای شهر و روند انتخاب شهردار به همشهری می گوید: »در طول 
فعالیت شورای شهر فردیس، بر اساس وظایف قانونی فرمانداری، بارها تذکر 
الزم شفاهی و کتبی به اعضا داده ایم و مواردی هم به هیات حل اختالف ارجاع 

و منجر به صدور حکم شده است.
 مستندات الزم درباره تشکیل نشدن جلسه های اخیر این شورا با محور انتخاب 
شهردار هم جمع آوری شــده و به هیات حل اختالف ارجاع خواهد شد.«امام 
جمعه فردیس هم درباره حاشیه های انتخاب شــهردار در فردیس می گوید: 
»برخی از اعضای شورا در شرایطی که شــهرداری با سرپرست اداره می شود 
و زمان پیمان برخی از پیمانکاران رو به اتمام اســت و باید ادامه فعالیتشــان 
تعیین تکلیف شود و چند الیحه در نوبت طرح در صحن شوراست، به مرخصی 

رفته اند.«
حجت االسالم و المسلمین »علی اکبر ایمانی« می افزاید: »به نظر می رسد اگر 
دخالت های بی مورد برخی از مقامات اجرایی استانی و شهرستان و تاثیرپذیری 
برخی از اعضای شورای شهر نبود، این اتفاقات نمی افتاد. از رئیس دادگستری 
استان و دادستان شهرستان تقاضا دارم به عنوان مدعی العموم به این عرصه وارد 
شوند.«مهم تر از این که چه کسی بر مسند شهرداری فردیس تکیه می زند این 
است که حاشیه های متعدد اعتماد عمومی را به این مجموعه سلب کرده است. 
نباید فراموش کرد که ماه هاست پروژه های عمرانی و اقدامات اجرایی شهرداری 
فردیس تحت تاثیر نبود شهردار و درگیر شدن اعضای شورا به حاشیه رفته است. 
حدود ۲0 الیحه بررسی نشده روی دست شورا مانده و مصوبه های کمیسیون ها 
هم بالتکلیف است. بخش قابل توجهی از کارکنان شهرداری مشکالت معیشتی 

و شغلی دارند که رفع آنها به تصمیم مناسب شهردار نیاز دارد. 

   یک پیشنهاد به مدیران شهرهای گرمسیر
»علیرضا برازجانی« فعال رســانه ای بوشــهری با 
اشاره به خیابان های بدون پوشش گیاهی، سایه بان 
و وســایل حمل و نقل عمومی بدون کولر در اغلب 
شهرهای جنوبی می گوید: »در شهر کربال در برخی 
از خیابان های منتهی به حــرم مطهر از بادزن برقی 
و آب پاش استفاده شده است که برای دقایقی حال  
افراد را خوب می کند و با همین کاهش نقطه ای دما 
جلوی مشــکالت بعدی از جمله گرمازدگی گرفته 
می شود. مدیران شهرهای جنوبی و گرمسیر کشور 
می توانند از این تجربه استفاده کنند تا حداقل مردم 

در نقاطی از شهر بتوانند نفسی تازه کنند. 

فتانه احدی 
 کرج - خبرنگار
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كافه مجلس

  پيگيري 1۲طرح ضدآمريكايي در مجلس
مجتبي ذوالنور، رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي با اشاره به 
بررسي طرح دوفوريتي توقف اجراي پروتكل الحاقي در اين كميسيون، گفت: 
اين طرح در دستوركار هيأت رئيسه مجلس قرار دارد و به زودي در يكي از 
جلسات علني مجلس بررسي مي شود. به گزارش تسنيم، وي همچنين از 
بررسي 12طرح ضدآمريكايي در كميسيون امنيت ملي مجلس خبر داد و 
افزود: بررسي اين طرح ها در كميسيون امنيت ملي مجلس پايان يافته و به 

نوبت در دستور كار جلسات علني مجلس قرار خواهد گرفت.

  دورزدن مجلس براي فروش نفت!
محسن زنگنه، نماينده تربت حيدريه كار بدون كارشناسي و خارج از مسير 
قانوني دولت را دورزدن مجلس قلمداد كرد. زنگنه در صفحه شخصي اش در 
توييتر نوشت: دولت قصد دارد با فروش 220ميليون بشكه نفت، بخشي از 
كسري بودجه را جبران كند. اينكه دولت به اين نتيجه رسيد كه با مديريت 
نقدينگي، مشكالت كشور قابل حل است، امري است مبارك، اما اينكه دولت 
بدون كار كارشناسي و خارج از مسير قانوني، قصد دورزدن مجلس را دارد، 

سنتي است ناپسند.

  وزير پيشنهادي روحاني رأي اعتماد مي گيرد؟
علي يزديخواه، نماينده تهران گفت: مدرسي خياباني از روحيه الزم براي گام 
برداشتن نسبت به حل مشكالت برخوردار است و احتماال رأي اعتماد را از 
مجلس بگيرد. او در گفت وگو با خانه ملت به رويكرد وزير پيشنهادي صمت و 
همچنين عملكردش در دوران سرپرستي وزارتخانه اشاره كرد و گفت: معرفي 
مدرسي خياباني را به عنوان وزير پيشنهادي صمت به نفع مردم مي دانيم؛ 
چراكه در دوران سرپرستي اين وزارتخانه عملكرد خوبي داشتند. وي در ادامه 
افزود: مطالبات جدي ما در حوزه كنترل قيمت ها، ساماندهي بازار خودرو 

و همچنين بحث صادرات محور كردن محصوالت و جهش به توليد است.

  مردم منتظر كدام خبرند؟
محمدحســن آصفري در گفت وگو با خانه ملت، با اشــاره به وعده خوش 
رئيس جمهور گفت: آقاي رئيس جمهور بارهــا از وعده هاي خوش گفته، 
اما تا امروز نتيجه اي از وعده هاي خوششان نديده ايم. نماينده مردم اراك 
و كميجان در مجلس شوراي اسالمي تأكيد كرد: در شرايط كنوني وعده اي 
جز حل مشكل گراني كشور، كاهش تورم و  بهبود معيشت مردم از سوي 
مردم قابل قبول نخواهد بود. حسن روحاني جمعه از گشايش و خبر خوشي 

خبر داده كه هنوز جزئيات اين گشايش مشخص نشده است.

  پرونده هاي مفتوح مالك هفت تپه
علي بابايي، نماينده ســاري در گفت وگو با فارس با اشاره به تخلف مالك 
شركت هفت تپه گفت: اين فرد )اســدبيگي( عالوه بر تخلفات و عدم انجام 
تعهداتش در مورد شركت هفت تپه و كارگران آن مرتكب تخلفات ارزي در 
ارتباط با ارزهاي دولتي )ارز 4200توماني(  براي كاالهاي اساسي نيز شده و 
پرونده اين بخش از تخلفات وي در قوه قضاييه مفتوح است .وي افزود: عالوه 
بر اين، مالك هفت تپه )اسدبيگي( اقساط مربوط به خريد شركت هفته تپه را           
به حساب دولت واريز نمي كند و در ارتباط با اين موضوع نيز مرتكب تخلف 

شده است.

گفت وگوي تلويزيوني اخير پرويز 
فتاح واكنش يك به يك چهره ها و نظامي

ارگان هــاي مســتأجر بنيــاد 
مستضعفان را برانگيخته است. 

بعد از دفتر محمــود احمدي نژاد رئيس جمهور 
سابق، مجمع تشخيص مصلحت نظام و معصومه 
ابتكار، معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده 
رياســت جمهوري و ارتش هم دربــاره پادگان 

كوهك خود اطالعيه داد.
 پرويز فتاح، رئيس بنياد مستضعفان گفته بود: 
»يكي از جاهايي كه حريف او نمي شويم، نيروهاي 
مسلح هستند. قانونا نمي توانيم عليه آنها شكايت 
كنيم. اكنون يك جاي خوب بنياد در كوهك در 
اختيار نيروي دريايي ارتش است و مقام معظم 
رهبري فرمانده كل قوا هم فرموده است،رئيس 
ستاد كل نيروهاي مســلح و  فرمانده ارتش هم 
امضا كرده است، اما نمي روند و پيگيري هاي ما به 

در بسته خورده است. 
روابط عمومي پادگان كوهك هم در واكنش به 
اين اظهارات رئيس بنياد مستضعفان اعالم كرد: 
اين مكان، از پيش از انقالب اســالمي در اختيار 
اين نيرو بوده و بعد از انقالب نيز به عنوان ســتاد 

فرماندهي از آن بهره برداري مي كند. 
اين اطالعيــه مي افزايد: اين مطلب براســاس 
مصوبات ابالغي مقرر شده اراضي پادگان كوهك 
بالمناصفه ميان نيروي دريايــي ارتش و بنياد 
مستضعفان تقســيم شود و در مســير اجراي 

اين مصوبه ســتادكل نيروهاي مسلح به عنوان 
َحكم عمل خواهد كــرد. تمامي عوايد حاصل از 
اعيان اراضي پادگان كوهك )ساخت و سازهاي 
انجام شده در محدوده پادگان( متعلق به نيروي 

دريايــي ارتش خواهــد بود و بنيــاد موظف به 
پرداخت ارزش آن به نيروي دريايي است.

در بخشي از جوابيه ارتش به بنياد مستضعفان 
آمده اســت: پس از برگزاری جلسات متعدد در 
سطح نيروی دريايی ارتش و بنياد مستضعفان 
و تعيين نحوه اجرای مصوبــات ابالغی از طريق 
به كارگيــری كارشناســان منتخــب طرفين 
به منظور تعيين ارزش كارشناســی روز عرصه و 
اعيان پادگان كوهك، كارشناس منتخب بنياد 
مســتضعفان، منصفانه و عادالنه عمل نكرده و 
موجب توقف هرگونه اقــدام در پرداخت ارزش 
واقعی حاصل از عرصه و اعيان به نيروی دريايی 
ارتش شــد كه همين امر توقف اجرای مصوبه 

ابالغی را به دنبال داشت.
پاسخ شــفاف تر را اما دفتر محمود احمدي نژاد، 
رئيس جمهــور دولت  هاي نهم و دهــم داده و با 
پذيرش اصل ماجرا اعالم كرده بود: »طي ســال 
گذشــته و با افزايش نجومي قيمت ها، اين دفتر 
ابتدائا و رأســا پيشــنهاد تخليه را به مسئوالن 

بنياد داده اســت، ليكن از طرف آنــان تا كنون 
هيچ درخواستي حتي تلويحي براي تخليه ارائه 
نشده است. با اين حال آمادگي داشته و داريم كه 
ساختمان مذكور را تخليه نماييم و خواهيم كرد. 
كافي بود مســئوالن مربوطه درخواست خود را 

مستقيما به اين دفتر اعالم مي نمودند.« 
مجمع تشــخيص مصلحت نظام هم ســومين 
نهادي بود كه به دنبال اظهــارات فتاح، خبر از 

تخليه كامل 3ساختمان در اختيار مجمع داد. 
در مهم ترين بخش از اين بيانيه تصريح شــده 
بود: »عالوه بر ساختمان كاخ مرمر، 2ساختمان 
مركز تحقيقات استراتژيك كه توسط جناب آقاي 
دكتر روحاني و سپس جناب آقاي دكتر واليتي 
مديريت مي شد نيز در مردادماه1397 به رياست 
وقت بنياد، جناب آقاي مهندس ســعيدي كيا 
تحويل شــد. پــس از تحويل ســاختمان هاي 
فوق الذكر به بنياد مستضعفان، مجمع تشخيص 
مصلحــت نظــام، هيچ گونــه بهره بــرداري از 

ساختمان هاي مذكور نداشته است.«

 پاسخ ارتش به گزارش 
رئيس بنياد مستضعفان: 

از ميان چهره ها و شخصيت  هاي مخاطب رئيس بنياد مستضعفان تنها غالمعلي حدادعادل واكنشي به اين اظهارات نداشته است

پرويز فتاح اخيرا افشاگري هايي درباره غصب امالك بنياد مستضعفان داشته است.

ستاد كل نيروي هاي مسلح داور باشد چهره ها

چند كشور مقداري از پول مان را بازگردانده اند

واكنش فوتبالي سخنگو به بركناري هوك

نامه شوراي همكاري خليج فارس جعل سند است

وزير امور خارجه با اشاره به اقدامات اين وزارتخانه براي استرداد ارزهاي 
بلوكه شده ايران در بانك هاي كشورهاي مختلف، گفت: ما براي استرداد 
پول هاي بلوكه شده كشورمان مذاكره انجام مي دهيم و در صورت لزوم 
از طريق شكايت در دادگاه ها هم اين موضوع را پيگيري خواهيم كرد. 
محمد جواد ظريف در گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت، با بيان اينكه 
روش هاي مختلفي براي بازگرداندن پول از طريق تهاتر يا خريدهايي 
از كشورهاي مورد نظر وجود دارد، تصريح كرد: انواع روش ها طي اين 
چندين سال براي بازگرداندن پول هاي كشورمان از ديگر كشورها پيدا 
شده و ما هم مطمئنا از آنها استفاده مي كنيم. ظريف در پاسخ به سؤالي 
مبني بر اينكه آيا تاكنون نسبت به بازگرداندن بخشي از مطالبات مالي 
خود از ديگر كشــورها موفق بوده ايم، اظهار كرد: در برخي موارد بله، 

اكنون چند كشور مقداري از پول ما را بازگردانده اند.

سخنگوي وزارت امور خارجه درباره كناره گيري برايان هوك، نماينده 
ويژه ايران اظهار كرد: جا به جايي افــراد و نمايندگان ويژه خيلي براي 
ما اهميت ندارد. طبيعي است وقتي شكست خوردند، افراد را جا به جا 
كنند، مثل بازي فوتبال. در فوتبال هم وقتي تيمي شكست مي خورد، 
افراد را جابه جا مي كنند. اين در حالي است كه وقتي چند هيچ عقب 
هســتيد، اين جا به جايي  ها در نتيجه تأثير چنداني ندارد. به گزارش 
ايسنا، سيدعباس موسوي درباره برخي ادعاها مبني بر دخالت ايران 
در انتخابات آمريكا، گفت: دولت هاي مختلف با رويكردهاي مختلف در 

40سال گذشته را آزموديم و تقريبا همه در آن مردود شدند.

معاون وزير خارجه نامه دبيركل شوراي همكاري خليج فارس به شوراي 
امنيت درباره تمديد تحريم تسليحاتي ايران را جعل سند و كالهبرداري 
آشكار خواند و گفت: 2نفر در نيويورك نشسته اند و نامه اي تهيه كرده 
و آن را به نام و از طرف اعضا ارسال و منتشر كرده اند. به گزارش فارس 
محسن بهاروند افزود: جالب تر اينكه مايك پمپئو وزير خارجه آمريكا با 
ديدن اين نامه با علم به غيرواقعي بودن آن خود را ذوق زده نشان داده 
و از شوراي امنيت مي خواهد كه به نداي كشورهاي منطقه طبق اين 

نامه پاسخ مثبت دهد.

پانزدهميــن جلســه دادگاه 
 عكس
رســيدگي به اتهام مديرعامل خبر

ســابق شــركت بازرگانــي 
پتروشــيمي و 1۴ متهم ديگر به 
رياست قاضي مســعودي مقام برگزار شد. به 
گزارش خبرگــزاري ميزان، رئيــس دادگاه در 
بخشي از جلسه اين دادگاه در واكنش به دفاعيات 
وكيل يكي از متهمان گفت: آقايان فكر مي كنند 
صاحبان قدرت و پول مستثني هستند. وي گفت: 
هركس هر ميزانــي كه وجه برده باشــد بايد 
برگرداند. اگر مشروع باشد كاري نداريم و تكليف 
ما اين است كه سرمايه گذاري درست را تشويق 

كنيم./ عكس: ميزان

 صاحبان قدرت 
مستثني نيستند

آنهايي كه پاسخ ندادند
پرويز فتاح درخصوص امالك تحت اسكان برخي نهادها و چهره هاي ديگر هم سخن گفته بود كه 
تاكنون جوابيه اي از سمت آنان منتشر نشده است. براساس گفته هاي رئيس بنياد مستضعفان؛ 
»حتي يكي از امالك خوب ما در منطقه جماران در دست سپاه ولي امر است، اما آن را به بنياد 
پس نمي دهند و بنده را در اين ملك راه ندادند. ارزش اين ملك بيش از ۲۰۰ميليارد تومان است و 
از آن استفاده هم نمي شود، اما به كجا شكايت ببريم؟« او همچنين در بخش ديگري از اظهاراتش 
درباره امالك استيجاري بنياد دست غالمعلي حدادعادل گفته بود: »ايشان براي احداث مدرسه 
فرهنگ در خيابان فرشته بنايي را اجاره نمودند و اين اجاره چندين نوبت تمديد شد البته اين 
اجاره بها با مالحظات بوده و مشمول نرخ روز نمي شد، هم اكنون موعد اجاره به سر رسيده است 
و بايد تخليه شود يا اجاره بها به نرخ روز تنظيم گردد كه البته با توجه به گراني آن منطقه احتماال 
تمديد اجاره با نرخ روز براي ايشان به صرفه نخواهد بود.«  با اين حال، رئيس فرهنگستان ادب 

فارسي تاكنون واكنشي به اين گزارش نشان نداده است.

ث
مك
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 انجمن صنفي روزنامه نگاران 
تهران اعالم كرده است كه رسانه

»سند ملي رسانه« را تدوين 
مي كند. اين سند با هدف شناسايي و تبيين 
»چالش هــاي حــال حاضــر و آينــده 
روزنامه نگاري و رســانه در ايران« و ارائه 
راهكارهايي عملياتي براي برون رفت از اين 

شرايط آماده سازي مي شود.
به گزارش همشــهري، ديروز به مناسبت 
روزخبرنگار نشســتي در انجمن صنفي 
روزنامه نگاران اســتان تهران برگزار شد. 
عباس عبدي، رئيس هيأت مديره انجمن 
و شهريار شمس مستوفي، دبير انجمن در 
اين نشست حاضر بودند. نشست 2موضوع 
اصلي داشــت؛ يكي برنامه انجمن صنفي 
براي تهيه سند ملي رسانه و ديگري تشريح 
برنامه هاي صنفي آموزشــي و حمايتي از 

خبرنگاران و روزنامه نگاران.
سال گذشته هم انجمن به دولت پيشنهاد 
تدوين اين سند  را داده بود اما گويا دولت 
عالقه اي به انجام اين كار نداشــت. حاال و 
در شرايطي كه روزنامه نگاري ايران و نيز 
خبرنگاران با چالش هاي فراواني دســت 
به گريبان هستند، انجمن صنفي تصميم 
گرفته  كه اين سند ملي را با مشاركت اعضا 

و پژوهشگران حوزه رسانه آماده كند.
عباس عبدي، رئيس هيأت مديره انجمن 
صنفــي روزنامه نــگاران اســتان تهران 
چشم انداز پيش روي حرفه روزنامه نگاري 
در ايران را تيــره و نگران كننده توصيف 
كرد. او گفت: »سال گذشته انجمن صنفي 
روزنامه نگاران استان تهران پيشنهاد تهيه 
و تدوين »سند ملي رسانه« را به دولت ارائه 
داد، اما اين سند تا به حال مورد بي مهري 
مسئوالن دولتي قرار گرفته و آنطور كه در 

بيانيه  انجمن صنفي روزنامه نگاران استان 
تهران همزمان با روز خبرنگار به آن اشاره 
كرديم، اين بار از اهالي رسانه و پژوهشگران 
خواسته شد كه براي تهيه سندي با موضوع 
»چالش حــال و آينــده روزنامه نگاري و 
رسانه در ايران« مشــاركت فعال داشته 
باشند؛ چراكه امسال هم در روندي فزاينده 
درگير مشكالتي اســت كه در سال هاي 
اخير به نحو چشمگيري افزايش يافته اند؛ 
مشكالتي كه نه تنها نسبت به سال پيش 
عميق تر شــده بلكه پيامدهاي ناشــي از 

شيوع كرونا نيز به آن افزوده شده است.«
به گفته عبــدي، نبود امنيــت حرفه اي، 
پايين بــودن دســتمزدها، فشــار بــر 
روزنامه نــگاران و رســانه ها، كمبودهاي 
شديد در زيرساخت ها، تالش براي اعمال 
محدوديت بر بسترهاي نوين ارتباطي در 
محيط وب، فيلترينگ، جلوگيري از حق 
دسترســي روزنامه نگاران بــه اطالعات، 
ممانعت از انتشــار اطالعات، مســائل و 
مشكالتي هستند كه در ابتدايي ترين نگاه 

به چشم مي آيند.
او گفت كه انجمن صنفي روزنامه نگاران 
اســتان تهران با توجه به شــرايطي كه 
توصيف شــد، تصميم گرفته »سند ملي 
رسانه« را با همكاري فعاالن اين حرفه و 
پژوهشگران رســانه اي تهيه كند، با اين 
هدف كه محتــواي آن بتواند تلنگري بر 
بي توجهي مزمن ساختار قدرت نسبت به 

مسئله رسانه شود.

فعاليتهايانجمنگستردهميشود
 شهريار شمس مســتوفي، دبير انجمن 
صنفــي روزنامه نــگاران تهــران نيز از 
گســترش فعاليــت انجمــن صنفــي 
روزنامه نگاران تهران خبــر داد و گفت: 
»قرار است تمام اهالي رســانه در قالب 
يك تشــكل بزرگ گرد هم   آيند و منافع 

مشترك شان را پيگيري  كنند. عضو گيري 
انجمن صنفي روزنامه نــگاران تهران از 
سراسر كشــور به زودي كليد مي خورد و 
از اين رو انجمن صنفــي روزنامه نگاران 
تهران با گسترش فعاليت خود در سراسر 
كشور  به كانون سراسري فرهنگ، هنر و 

رسانه بپيوندد.«
در ادامه عبدي در رابطه با قدرت اجرايي 
انجمــن صنفــي و پيگيــري مطالبات 
خبرنگاران با تأكيد بر مشــاركت بيشتر 
اعضا، گفت: »نهاد هاي دولتي قدرتشــان 
منبعث از قانون است، اما نهاد هايي مانند 
انجمن هاي صنفي فاقد هر قدرتي است؛ 
يعني به صورت ذاتي قدرتي ندارند. مثال 
نمي توانند بگويند كسي اخراج يا استخدام 
شود و حتي نمي توانند در مورد دستمزد 
حرف بزنند. هيچ اختياراتي ندارند. دراين 
باره نخســتين ســؤالي كه پيش مي آيد 
اين است كه انجمن هاي صنفي چه كاره 
هستند؟ پاســخ يك جمله است: قدرت 

انجمن ها برآمده از اعضاي شــان اســت. 
در واقع اگر يك حزب، 20عضو داشــته 
باشــد، كاري از پيش نخواهد برد اما اگر 
حزبي يك ميليون عضو داشــته باشــد و 
اعضاي آن مشــاركت كنند، بي ترديد در 
تصميم گيري ها تأثير گــذار خواهند بود. 
بنابر اين انجمن ها نيــز مانند حزب هاي 
سياسي هستند با اين تفاوت كه انجمن ها 

در پي مطالبات صنفي خود هستند.«
 او ادامه داد: »انجمن صنفي روزنامه نگاران 
تابع قدرت روزنامه نگاران اســت؛ هرچند 
كه هيأت مديــره نيز بايد بــراي فعاليت 
روزنامه نگاران بستر ســازي  كنــد. اما در 
نهايت اين اعضا  هســتند كه با حمايت و 
مشاركت خودشان مي توانند قدرت را به 
انجمن ها تزريق كنند. متأسفانه به خاطر 
اتفاق هايي كه براي صنف رخ داده اعضا هم 
انگيزه و تعهد كافي براي فعاليت در صنف را 
نشان نمي دهند. ضمانت اجراي تصميمات 
در انجمن صنفي از اين رو به شدت وابسته 

به مشاركت اعضاي آن است.«

اعطايواموسبدكاالازهفتهآينده
شمس مستوفي با بيان اينكه در راستاي 
حمايت صنفي از اعضاي انجمن اقداماتي 
انجام شده، توضيح داد: »اقدامات رفاهي 
شــامل پرداخت وام 15ميليون توماني 
با ســود كم و ارائه ســبد كاال به اعضا با 
حمايت شــهرداري تهران انجام شــده 
اســت. ثبت نام ها براي دريافت وام انجام 
شــده و از هفته آينده مرحلــه اجرايي و 
اداري آن آغاز مي شود. ســبدكاال نيز از 
اواخر همين هفته به اعضا ارائه مي شود. 
در بخش دســتمزدها نيــز وارد مذاكره 
شده ايم با سازمان تامين اجتماعي. در اين 
رابطه كميته ســه جانبه اي تشكيل شده 
با حضور انجمن صنفــي روزنامه نگاران 
تهران، سازمان تامين اجتماعي و وزارت 

تعاون، كار  و رفاه اجتماعــي. اين كميته 
ســه جانبه 2 وظيفه دارد؛ ابتــدا تعيين 
دستمزدهاي مقطوع براي روزنامه نگاران، 
چراكه دســتمزد روزنامه نگاران حداقلي 
است؛ يعني هر خبرنگاري كارش با قرارداد 
حداقلي وزارت كار آغاز مي شود. درصدد 
هستيم در اين كميته قانوني مصوب كنيم 
كه به واسطه آن براساس سطح تخصص 
همكاران روزنامه نگار دستمزد  آنها افزايش 
پيدا مي كند. موضوع بعدي كه اين كميته 
پيگيري مي كند، بحث سخت و زيان آوري 
حرفه خبرنــگاري اســت. همكاراني كه 
به صورت آزاد در حال فعاليت هســتند، 
بيمه آنها زيرمجموعه مشــاغل آزاد است 
و سخت و زيان آوري روزنامه نگاري، شامل 

آنها نمي شود. «
دبير انجمن ادامــه داد: »يكي از وظايف 
انجمن صنفي ارائه خدمات به اعضا ست؛ 
هرچند انجمــن صنفــي روزنامه نگاران 
تهران به همكاراني كه عضو نيســتند هم 
خدمات مي دهد، اما تمركز ما بيشتر براي 
خدمات دهي به اعضا ست. در اين چند ماهه 
حمايت هاي پزشكي و مالي از سوي انجمن 
صنفي روزنامه نــگاران به خبرنگاراني كه 
درگير بيماري كرونا شده اند، انجام شده 
اســت. همچنين به رغم كاهش سهميه 
طرح ترافيك رســانه ها، با پيگيري هاي 
انجمن سهميه طرح ترافيك اعضاي انجمن 
صنفي روزنامه نگاران تهران افزايش يافته 
است. عالوه بر اين، مشاوره حقوقي به اعضا 

به صورت رايگان ارائه داده مي شود.«
عبدي نيز در تكميل خدماتي كه انجمن 
به خبرنگاران ارائه داده، گفت: »تعدادي 
از روزنامه نگاران دچار مشكالت حقوقي 
و كيفري مي شــوند و به زندان مي افتند. 
ما در اين خصوص 2 راهكار داريم؛ روش 
اول صدور بيانيه اي است كه اين اقدام را 
محكوم مي كند. از نظر ما اين ساده ترين 

كاري است كه مي توان انجام داد و احتماال 
كمترين تأثيــر را براي فرد مــورد نظر 
دارد. راهــكار دوم نامه نگاري، گفت وگو و 
پيگيري هاي مداوم است. انجمن صنفي 
روزنامه نــگاران تهران راهــكار دوم را در 
پيش گرفته و هيأت مديره زمان بسياري 
را صرف اينگونــه پيگيري ها مي كند كه 
به خاطر مالحظاتي ايــن اقدامات بازتاب 
داده نمي شــود. اين در حالي اســت كه 
بسياري از اين روزنامه نگاران عضو انجمن 
هم نيستند اما انجمن روزنامه نگاران تهران 

مشكالت آنها را پيگيري مي كند.«

نيازمندفضايبازرسانهايهستيم
عبــدي در پاســخ به پرســش خبرنگار 
همشهري در رابطه با برنامه هاي انجمن 
 براي برون رفت روزنامه هــا از بحران كه 
ناشي از هزينه هاي سنگين چاپ و فعاليت 
رسانه  ديجيتال است، اينطور توضيح داد: 
»هدف تهيه و تنظيم سند ملي رسانه نيز 
پاسخ به همين ســؤال است. هر چند كه 
گمان نمي كنم مطبوعات بتوانند جايگاه 
قبلي خود را بازيابنــد؛ چراكه مطبوعات 
مانند هر رسانه شــامل فرم و محتواست. 
محتوا هميشه وجود دارد و تفاوت با سابق 
ندارد، اما فــرم تغيير كرده و با ســرعت 
بيشتري محتوا منتشر و منطبق مي شود. 
اما به عقيده من اگر حكومت به شيوه اي 
رفتار كند كه فضاي بازتري براي مطبوعات 
ايجاد شود و تن به آزادي رسانه بدهد، تا 
حدودي مطبوعات بازسازي مي شود، چون 

وضعيت بحراني مطبوعات در ايران بيشتر 
از آنكه ناشي از تحوالت تكنولوژيك باشد،  

ناشي از فضاي بسته   رسانه اي است.«
 عبدي در پاســخ به اين پرســش كه آيا 
فضاي باز رسانه جزو حقوق روزنامه نگار 
است نيز گفت: »بيش از اينكه جزو حقوق 
روزنامه نگاران باشد، جزو نيازهاي جوامع 
كنوني اســت. هيچ پديــده اي در ايران 
بيش از حكومت به اين فضاي باز نيازمند 
نيست. حكومتي كه تمركز و توجهش به 
رسانه هاي خارجي است  و تحت تأثير اين 
جريان هاي خبري اســت، در اين شرايط 
بيش از همه نيازمند  رسانه آزاد است. البته 
حقوقي كه حكومت دارد، ناشي از حقوق 
ملت است، بنابراين روزنامه نگاران عالوه بر 
اينكه به عنوان يك شهروند به فضاي باز 
رسانه اي نيازمند هستند، به عنوان خبرنگار 
هم اين حق را دارند. تقريبا مشابه دادرسي 
عادالنه هستند؛ همانطور كه شهروندان 
حق دادرسي عادالنه دارند، قاضي هم اين 
حق را دارد چراكه يك قاضي فقط زماني 
اعتبار دارد و زماني وجدان آســوده دارد 
كه دادرسي عادالنه انجام دهد. قاضي اي 
كه نتواند دادرسي عادالنه اي انجام دهد، 
عمال انسان بي اعتبار و بي هويتي است كه 
با كارش بيگانه است. بنابراين روزنامه نگار 
هم از اين حيث آزادي رسانه حق اش است 
كه بتواند رسالت و وظيفه اصلي خودش را 
انجام دهد و وجداني آسوده داشته باشد.«

تا به حال هيچ پروتكل و شــيوه نامه اي در 
رابطه با خبرنگاري در شرايط بحراني كرونا 

تنظيم نشده است؛ نه از سوي رسانه ها و 
نه از طرف انجمن صنفي روزنامه نگاران. 
عبدي در اين رابطه پاسخ مي دهد: »در اين 
زمينه بعد از سيل صحبتي شد با جمعيت 
هالل احمــر. چنديــن دوره خبرنگاري 
بحران برگزار شــد اما به لحاظ كيفيت و 
كميت بايد توسعه پيدا كند و اين پيشنهاد 

انجمن بود و هست.«
عبدي پيشــنهاد كرد خبرنگاراني كه در 
حوزه بحران فعاليــت مي كنند و تجربه 
حضور را دارند، مي توانند كميته اي تحت 
عنوان كميته خبرنگاري بحران تشكيل 
دهند و انجمن صنفي روزنامه نگاران هم از 
اين اقدام استقبال و حمايت مي كند: »اين 
در واقع مي تواند يك فراخوان محسوب 
شود. اين كميته را هيأت مديره تصويب 
مي كند، تمــام امكانات و وســايل الزم 
هم فراهم مي شــود. فقط بحث آموزش 
خبرنــگاري در بحران نيســت و تنظيم 
پروتكل براي خبرنــگاري در دوره كرونا 
مي توانــد از اقدامات مهــم اين كميته 

باشد.«
شمس مستوفي نيز در پايان،  برنامه هاي 
آينده انجمن صنفي روزنامه نگاران تهران 
را اينطور تشــريح كرد: »دوره آموزشي 
براي خبرنــگاري آنالين هــم به زودي 
شروع مي شــود. هدف آشنايي و آموزش 
خبرنگاران با توليد پادكست، توليد فيلم 
و... است. با وزارت فناوري و ارتباطات هم 
وارد مذاكره شده ايم و به زودي اين دوره ها 

براي همكاران برگزار مي شود.«

در نشست انجمن صنفي روزنامه نگاران تهران مطرح شد 

  عباس عبدي: مشكالت پيش روي رسانه ها نسبت به سال پيش عميق تر شده و پيامدهاي ناشي از شيوع كرونا نيز به آن افزوده شده است
  انجمن صنفي روزنامه نگاران تهران حوزه فعاليت هايش را گسترده تر مي كند

سندمليرسانه،بدونحمايتدولتتدوينميشود

محمدصادقخسرويعليا
خبر نگار

قــدرت انجمن هــا برآمــده از 
اعضاي شان اســت. در واقع اگر 
يك حزب، 20عضو داشته باشد، 
كاري از پيش نخواهد برد اما اگر 
حزبي يك ميليون عضو داشــته 
باشد و اعضاي آن مشاركت كنند، 
بي ترديــد در تصميم گيري هــا 
تأثير گذار خواهنــد بود. بنابر اين 
انجمن ها نيز ماننــد حزب هاي 
سياسي هستند با اين تفاوت كه 
انجمن ها در پي مطالبات صنفي 

خود هستند

اجراي سليقه اي پروتكل هاي ستاد ملي مقابله 
با كرونا در برخي سازمان هاي دولتي

كاركنان:اجرانميشود
مديرعامل:اجراميشود

با شيوع بيماري كرونا از سال گذشته، اعمال برخي 
محدوديت ها براي كنترل شيوع بيماري در دستور كرونا

كار دولت قرار گرفت. دولت مصوبات خود در اين 
حوزه را در قالب ســتادهاي ملي و استاني مقابله با كرونا تدوين و 
مصوبات اين ستادها را براي همه بخش هاي اقتصادي، اجتماعي، 
فرهنگي در حوزه هاي دولتي و خصوصي الزم االجرا كرد. در اين 
راســتا، ســتاد ملي مقابله با كرونا در مرحله اول شيوع ويروس، 
تعطيلي اصناف و واحدهاي خدماتي و نيز دوركاری دوســوم از 
نيروهاي اداري شــاغل در دســتگاه ها را در طرح فاصله گذاري 

فيزيكي تصويب كرد و به مرحله اجرا درآورد.
با پايان شــيوع دور اول بيماري، محدوديت ها به شكل تدريجي 
كاهش يافت و دوركاري دوسوم از نيروها به يك سوم تقليل پيدا 
كرد. اصناف و واحدهاي خدماتي نيز به شرط رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي فعاليت خود را از سر گرفتند. اما با شيوع دوباره بيماري، 
موضوع اعمال محدوديت ها و تأكيد بيشتر بر رعايت پروتكل هاي 
مصوب ستاد ملي مقابله با كرونا مورد توجه قرار گرفت. با اين حال، 
رضايتمندي ستاد ملي مقابله با كرونا از رعايت دستورالعمل هاي 
ابالغي باال نبود. بســياري از مردم فاصله گذاري فيزيكي را جدي 

نگرفتند و برخي ادارات هم به مصوبــه دوركاري كاركنان توجه 
نكردند. اين بي توجهي ها آنقدر جدي بــود كه رئيس جمهور در 
جلسه ســتاد ملي مقابله با كرونا برضرورت برخورد با افرادي كه 
پروتكل هاي بهداشــتي را رعايت نمی كنند،تأكيــد كرد. وزارت 
نفت ازجمله اين سازمان هاســت كه كاركنان برخي شركت هاي 
زيرمجموعه اين وزارتخانه، در تماس با همشهري از رعايت نشدن 
دستورالعمل دوركاري يك ســوم كاركنان خبر مي دهند. يكي از 
كاركنان شركت نفت فالت قاره كه خواســت نامش فاش نشود 
در اين باره به همشــهري مي گويد: »ســتاد ملي مقابله با كرونا و 
ستاد مقابله با كروناي استان تهران تأكيد كرده است كه يك سوم 
كاركنان بايد در ادارات دوركار شــوند اما اين دوركاري مشمول 
كارمندان اين شــركت نشده اســت.« او حرفش را اينطور ادامه 
مي دهد: »به ما گفته اند امــكان دوركاري نداريم، چراكه ابالغي 
از ســوي وزارت نفت براي اين كار به شــركت داده نشده است.« 
يكي ديگر از كارمندان اين شركت نيز مي گويد: »مصوبه مربوط 
به دوركاري در دور دوم شــيوع كرونا به قدري دير ابالغ مي شود 
كه كارمندان عمال نمي توانند از آن اســتفاده كنند.« اين كارمند 
از افزايش 100نفري پرسنل ساختمان ســتادي اين شركت در 
روزهاي اخير خبــر مي دهد و مي گويد:»كارمندان ســاختمان 
استيجاري شركت به بهانه كاهش هزينه اجاره به ساختمان ستاد 
اضافه شده اند. اين افزايش تعداد نفرات در حالي است كه اتاق ها 
كوچك است و هيچ كدام از نيروها دوركار نشده و بيشتر آنها سر كار 
خود حاضرند.« كارمند ديگري نيز مي گويد: »ستاد مقابله با كرونا 
در تهران 2هفته است كه دوركاري را تمديد كرده است. كارمندان 
براي اســتفاده از مزيت دوركاري بايد درخواست بدهند. مديران 

برخي واحدها با درخواست ها موافقت و مديران واحدهاي ديگر با 
آن مخالفت مي كنند. اين موضوع باعث چنددستگي در استفاده از 

مزيت دوركاري براي كارمندان شده است.«

نيروهادوركارينميروند
دراين حــال، مديرعامل شــركت نفت فالت قــاره مي گويد اين 
شركت مشكلي براي دوركاري يك سوم كاركنان خود ندارد اما اين 
كارمندان شركت هستند كه حاضر به استفاده از مزاياي دوركاري 
نمي شــوند. »عليرضا ســلمان زاده« به همشــهري مي گويد كه 
كارمندان خواهان استفاده از120ساعت اضافه كار براي دوركاري 
هستند كه اين خواسته آنها قانونا قابل اجرا نيست: »براساس قانون، 
كارمنداني كه دوركاري مي روند تنها مي توانند از حداكثر 50درصد 
اضافه كاري قانوني اســتفاده كنند. برخي كارمندان خواهان آن 
هستند كه از دوركاري با 120ســاعت اضافه كاري استفاده كنند 
كه اين موضوع امكان پذير نيســت.« او با اشاره به اينكه 80درصد 
پرسنل شركت در مناطق جنوبي و سكوهاي حفاري مشغول كار 
هستند، توضيح داد: »شركت نفت فالت قاره مشكلي براي دوركاري 
پرسنل ندارد اما، برخي كارمندان به دليل مشغله كاري باال يا نبود 
نيروي جايگزين يا داشــتن مشاغل حســاس نيازمند استفاده از 
اســناد محرمانه، امكان دوركاري ندارند اما درصورت درخواست 
ساير كارمندان با رعايت سقف دوركاري، افراد مي توانند دوركاري 
كنند.« سلمان زاده خاطرنشــان كرد: »اگر كارمندي درخواست 
دوركاري داشته باشد، مديرعامل شــركت با استفاده از اختيارات 
خود با دوركاري افراد موافقت كرده و دوركاري كارمندان، نياز به 

مصوبه يا ابالغيه اي از سوي وزارت نفت ندارد.«

كروناوماجرايتوقيف
روزنامهجهانصنعت

روزنامه جهان صنعت، به دليل انتشار مطلبي درباره آمار كرونا توقيف 
شد.محمدرضا سعدي، مديرمســئول روزنامه »جهان صنعت« به 
ايرنا گفته كه روز دوشنبه 20 مردادماه، در جلسه هيأت نظارت بر 
مطبوعات كه 2 نفر از اعضاي آن - ازجمله نماينده مجلس كه هنوز 
تعيين تكليف نشده – حضور نداشتند، به دليل انتشار يك مصاحبه 
در شماره روز گذشته )يكشنبه 19 مرداد 1399(، حكم به توقيف 
موقت روزنامه جهان صنعت داده شد. مطلبي كه دليل توقيف اين 
روزنامه بوده با تيتر »به آمار دولتي اعتماد نيست« در صفحه جامعه 
اين روزنامه منتشر شده بود. محمد رضا محبوب فر، جامعه شناس و 
اپيدميولوژيســت در اين مصاحبه آمارهاي اعالمي درباره كرونا را 
غيرواقعي و مهندسي شده خوانده بود. در اين مصاحبه او عضو ستاد 
ملي مقابله با كرونا معرفي شده بود درحالي كه پس از آن خودش در 
مصاحبه اي گفته كه در اين ستاد عضويت نداشته است. محبوب فر 
گفته است: »روزنامه جهان صنعت به اشتباه عنوان بنده را عضو ستاد 
ملي كرونا زده بود. بنده عضو انجمن علمي آموزش بهداشت و ارتقاي 
سالمت ايران و يك كارشناس مســتقل بهداشت هستم. مدرك 
بهداشت محيط دارم و بخش اعظم كار و فعاليت بنده بهداشت محيط 
و بهداشت فردي است.« پيش از اين در رسانه ها محبوب فر به عنوان 
يكي از اعضاي كميته كشوري پيشگيري از كرونا و متخصصاني كه 
در كميته هاي تخصصي ستاد ملي مقابله با كرونا فعاليت دارند، مورد 

مصاحبه قرار گرفته بود.
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مشكل اصلي كنوني توليد كنندگان فرش چيست؟
اولين مشكل توليدكنندگان، تامين مواد اوليه است؛ درحالي كه مي توانند با 
اندكي سرمايه گذاري در داخل كشور راحت تر و ارزان تر تهيه كنند، ناچارند 
آن را با قيمت بســيار بااليي از خارج از كشور تامين كنند. مشكل دوم، بيمه 
قالي بافان است. دولت در سال88 بيمه قالي بافي را تصويب كرد و تا مدتي هم 
خيلي خوب در اين زمينه كار شد و حدود450هزار قالي باف بيمه شدند اما 
از سال92 كه بايد بودجه اين كار افزايش مي يافت تا 500هزار قالي باف ديگر 
بيمه شوند، اين بودجه متأسفانه تامين نشد و حتي ريزش پيدا كرد. به تازگي 
رئيس جديد مركز ملي فرش اعالم كرده كه بافنده ها تحت پوشــش بيمه 
روستايي و عشايري قرار مي گيرند، اين در حالي است كه بيمه روستايي بيمه 
كاملي براي قالي بافان نيست. مبلغ بيمه هر قالي باف 600تا 700هزار تومان 
است و توليدكنندگان هم بودجه كافي براي بيمه قالي باف ها ندارند. اهميت 
بحث بيمه قالي بافان در اين اســت كه باعث مي شود بافنده با اتكا به پوشش 
بيمه كاملي كه دارد فقط به كار بافندگي بپردازد و اين كار را شغل اصلي خود 
قرار دهد، درصورتي كه اكنون بسياري از بافندگان براي برخورداري از بيمه 
به ناچار شغل ديگري را هم در كنار بافندگي ادامه مي دهند و اين طبيعتا از 
ميزان بازدهي آنها تا حد زيادي مي كاهد. مسئله ديگري كه توليدكنندگان، 
فروشــندگان و صادركنندگان فرش ايراني را همزمان تحت تأثير قرار داده، 
نبود تبليغات درست اســت. صنعت توليد فرش دستباف بار اشتغال بااليي 
 را از دوش كشور برداشــته و اين كمترين انتظار اســت كه امكان تبليغات 
كم هزينه تر براي اين صنعت در عرصه ملي و بين المللي فراهم شود. بازرگاني 
خارجي مركز ملي فرش يا خود وزارت صنعــت، معدن و تجارت بايد در اين 
زمينه فعال تر عمل مي كردند و تبليغات درستي را در زمينه معرفي ماهيت 
فرش دستباف در عرصه بين المللي انجام مي دادند. شاخصه هاي منحصر به 
فرد فرش دستباف ايراني كه فرش هاي هندي و چيني فاقد آن هستند بايد به 
خريداران بين المللي معرفي شود. واقعيت اين است كه فرش دستباف ايراني 
با وجود همه مشكالتي كه توليدكنندگان دارند، هنوز بهترين فرش دنياست 
و درصورتي كه ويژگي هاي خاص آن در جهان معرفي شــود مشتري هاي 
خارجي ديگر فقط به دنبال خريد فرش دســتباف نيستند بلكه دنبال خريد 
فرش دستباف ايراني هستند و اين مي تواند در توسعه صادرات ما نقش بسيار 

مهمي داشته باشد.
در شرايطي كه هم هزينه توليد باالست و هم تحت تحريم 
اقتصادي هســتيم، تبليغات چقدر مي تواند در افزايش صادرات مؤثر 

باشد؟
با همه تقلب يا تقليدهايي كه كشورهاي ديگر از فرش ايراني انجام مي دهند، 
ما فرش هايي داريم كه در هيچ جاي دنيا توليد نمي شــود. فرش هاي ريزباف 
ابريشمي ما را هيچ كشــوري ندارد، رنگرزي هاي خاص گياهي كه در فرش 
ايراني وجود دارد ديگر كشورها ندارند. فرش ايراني را هنر-صنعت مي نامند 
درحالي كه در نگاه مسئوالن به اين موضوع، نه ديدگاه هنري وجود دارد و نه 
ديدگاه صنعتي. اگر به چشم هنر به فرش ايراني نگاه مي شود بايد ويژگي هاي 
خاص اين هنر برجسته و معرفي شود تا بازارهاي بين المللي بيشتري براي آن 
ايجاد شود. اگر به چشم صنعت به آن نگاه مي شود، بايد هزينه هايي كه در طول 
سال ها به آن تحميل شده از قبيل بيمه و هزينه مواد اوليه و چالش هاي صادراتي 

برداشته شود تا اين صنعت بتواند 
جايگاه خود را بازيابد. جالب است 
بدانيد براي توليد فرش حتي ماليات 
هم در نظر گرفته بودنــد كه قرار 
است مجلس براي لغو آن اقدام كند. 
اين هزينه ها باعث مي شــود فرش 
ايراني گران تر از فرش هند و چين 
توليد شود و در نبود تبليغات مؤثر، 
مشتري هاي خارجي خود را از دست 
بدهد. اما واقعيت اين است كه فرش 
دستباف ايران به اندازه اي ارزشمند 
است كه رقباي ما هنوز براي فروش 
و بازاريابي از اسم برندهاي فرش ما 
استفاده مي كنند. االن فرش هايي به 
نام »نايين چين« يا »كاشان چين« 
فروخته مي شود! چرا ما نبايد بتوانيم 
از برندهاي فرش ايراني دفاع كنيم؟ 

اين ناآگاهي و نبود شناخت در بازار داخل كشــور هم وجود دارد؛ بسياري از 
فروشندگان ما درباره مزيت فرش دســتباف به فرش ماشيني هم اطالعاتي 
 ندارند. حتي در اين حد هم كار انجام نشــده و همينطور رؤســاي مركزملي

فرش مي آيند و عوض مي شوند و مي روند و متأسفانه هيچ اقدام عملي اي براي 
بهبود شرايط فرش دستباف ايراني انجام نمي شود. درحالي كه اگر دولت خود 
را صاحب اين هنر-صنعت و دلسوز آن بداند مي تواند با كمترين هزينه در عرض 

6 ماه تا يك سال تحول عظيمي در زمينه فرش دستباف ايجاد كند.
آيا موفقيت رقباي فرش ايران نشــان نمي دهد كه مشتري 

خارجي هم به دنبال خريد به صرفه است؟
تجربه شخصي من در اين زمينه نشــان مي دهد اگر دنيا با جزئيات توليد و 
ويژگي هاي فرش ايراني آشنا شود، هرگز به دنبال خريد فرش ديگر كشورها 
نمي رود. در نمايشگاهي كه در كشور كرواسي برگزار شد، وقتي توضيحاتي 
در اين زمينه براي مديران داده شــد همگي عالقه مند بودند بيشتر در اين 
زمينه بداننــد و 2 روز كامل براي 
آشنايي با فرش دســتباف ايراني 
برنامه گذاشتند. خريداران خارجي 
به دنبال خريد جنس خوب هستند 
اما با دليل. وقتي براي خريد ماشين 
يا لباس يا هرچيــز ديگر به دنبال 
مارك و برند خاصي هستيم حتما 
دليلي براي آن وجود دارد و برتري 
خاصي نســبت به ديگر برندهاي 
آن كاال دارد. به خاطــر اين برتري 
حاضريم بيشتر هزينه كنيم حتي 
اگر ســايرين ظاهر بهتر يا قيمت 
كمتري داشته باشــند. تبليغات 
صحيح مي تواند فرش دســتباف 
ايــران را بــه جايي برســاند كه 
خريداران جهاني به دنبال دسترسي 
به آن باشند، نه اينكه صادركننده 

براي فروش فرش خود به دنبال مشتري بگردد. اين موضوع ابتدا بايد از طرف 
مسئوالن كشوري درك و ضرورت آن احساس شود تا بتواند منشأ اقدامات 
مؤثر باشد. زماني فرش ايران بي رقيب بود، آمريكا به تنهايي خريدار 30درصد 
فرش ايراني بود اما امروز شــرايط تغيير كرده، هم رقباي چيني و هندي و 
پاكستاني و افغانستاني به دنبال به دست آوردن بازارهاي صادراتي ما هستند 
و هم تحريم شرايط را براي صادركننده ها بسيار سخت كرده اما من معتقدم 
اگر تبليغات مؤثر انجام شــود حتي خريداران آمريكايي هم فرش چيني و 

هندي نمي خرند.
به نظر شــما با وجود گراني فرش دستباف نسبت به انواع ماشيني، 

تبليغات بر افزايش خريد داخلي هم مؤثر است؟
اين هم نتيجه ناآگاهي و نبود شناخت است و اينكه معرفي و تبليغي در اين 
زمينه صورت نگرفته اســت. مردم تصور مي كنند همه انواع فرش دستباف 
قيمت بسيار بااليي دارند و همه فرش هاي ماشيني ارزان تر هستند. جغرافياي 
بافت فرش در ايران فوق العاده وسيع است و ما فرش هاي دستبافي با طرح هاي 
مختلف و قيمت هاي مختلفي داريم كه اگر توســط فروشــندگان به مردم 
معرفي شوند مردم از خريد آنها اســتقبال مي كنند. اما متأسفانه نه تنها اين 
كار انجام نمي شــود، بلكه جديدا بعضي انواع فرش ماشــيني را به نام فرش 
دستباف مي فروشــند كه در اين زمينه حتي شكاياتي هم داشتيم. خريدار، 
فرش ماشيني را به جاي فرش دستباف مي خرد و فروشنده هم او را متوجه 
اشتباهش نمي كند. جالب است كه بعضي از فروشندگان هم فرش ماشيني 
را اشتباها به جاي دستباف خريده اند. گفته مي شــود در بافت اين فرش ها 
از گره استفاده شده اما به هرحال اين گره با ماشــين زده شده نه با دست و 
چنين فرشي دستباف محسوب نمي شود و بافنده براي آن زحمت نكشيده 
پس قيمت و ارزش آن نمي تواند با فرش دستباف برابر باشد. به بعضي از اين 
فرش ها سرريشه مي دوزند تا بتوانند دقيقا آن را به جاي دستباف بفروشند. 
بسياري از فرش هاي دستباف ايراني كه اتفاقا با سليقه بخش زيادي از مردم 
همخواني دارد، قيمت هاي كمتري نسبت به بعضي فرش هاي ماشيني دارند 
ولي مردم آنها را نمي شناسند. امروز در بازار فرش دستباف متري 500هزار 
تومان وجود دارد درحالي كه خيلي از فرش هاي ماشيني متري يك ميليون 

تومان به فروش مي رسد.

افزايش هزينه تمام شده توليد و قيمت خرده فروشی انواع ماهی  تعمير،جايگزين تعويض لوازم خانگی شد توليد كنندگان، عامل گرانی سيمان و مصالح ساختمانی نيستند

كمبود و افزايش شــديد قيمت انواع لوازم خانگي در بازار خرده فروشي، موجب اقبال 90درصد مشتريان به 
تعمير و نگهداري محصوالتي شــده كه قبال خريداري كرده اند و اكنون نيازمند سرويس يا انجام تعميرات 
هستند. به گزارش همشهري، با وجود مصوبه سازمان حمايت، مبني بر افزايش 20درصدي قيمت تلويزيون 
و حداكثر 25درصدي ساير لوازم خانگي نسبت به بهمن ماه سال گذشته، هنوز هم كمبود و افزايش قيمت ها 
حرف نخست در بازار لوازم خانگي است. اين شرايط و كاهش قدرت مشتريان موجب اقبال آنها به نگهداري 
لوازم خانگي قبلي شده است. دبير انجمن صنفي توزيع كنندگان لوازم خانگي تهران با بيان اينكه رشد قيمت ها 
سبب شده تا در بازار شاهد افزايش حدود 90درصدي مراجعات افراد براي تعمير لوازم خانگي به جاي تعويض 
باشيم، گفت: افزايش قيمت لوازم خانگي و افت قدرت خريد مردم موجب تشديد ركود حاكم بر بازار لوازم خانگي 
شده اســت. اكبر پازوكي افزود:  اكنون  جز افرادي كه براي تهيه جهيزيه نوعروسان به بازار مراجعه مي كنند، 
در عمل، خريداري در بازار لوازم خانگي وجود ندارد. او افزود: بايد نقدينگي مورد نياز شركت هاي توليد كننده 

تامين شود تا با افزايش توليد، هزينه هاي سربار آنها كمتر شود و قيمت فروش محصوالتشان را كاهش دهند.

افزايش هزينه تمام شده توليد و صيد انواع ماهيان پرورشي و آزاد، موجب افزايش قيمت مصرف كننده 
اين اقالم و كاهش سهم آن در سبد مصرفي خانوارهاي ايراني شده است. به گزارش همشهري، مشكالت 
تامين نهاده هاي پرورش انواع ماهيان سردآبي و در قفس، افزايش نرخ دستمزد، بيمه و ساير هزينه هاي 
توليد، موجب افزايش قيمت تمام شده انواع ماهي و باال رفتن نرخ خرده فروشي اين اقالم در بازار مصرف 
شده است. عالوه بر اين، تلفات ماهيان پرورشي به معضلي براي توليدكنندگاني تبديل شده كه تحت 
پوشش بيمه نيستند. مديرعامل اتحاديه مركزي تعاوني هاي كشاورزي ماهيان سردآبي كشور با بيان 
اينكه هيچ شركت بيمه بازرگاني اي در زمينه ماهيان سردآبي فعال نيست، گفت: ازكل بخش ماهيان 
سردآبي تنها يك درصد بيمه هستند و آبزي پروران هم از عملكرد صندوق بيمه كشاورزي در صنف 
متبوع خود رضايتي ندارند. آرش نبي زاده افزود: پس از رايزني هاي بسيار با دولت، مقرر شده است از 
اول مهرماه سال جاري تمامي محصوالت كشاورزي در بخش سردآبي بيمه اجباري شوند و ديگر هيچ 

آبزي پروري نمي تواند ماهي را بدون بيمه جابه جا كند.

افزايش هزينه تمام شده توليد و قيمت مصوب برخي انواع مصالح ساختماني مانند سيمان، زمينه گراني و 
گرانفروشي اين اقالم در بازار خرده فروشي را فراهم كرده است. به گزارش همشهري، اخيرا سازمان حمايت، 
نرخ فروش مصرف كننده براي هر پاكت سيمان خاكستري را حداكثر 17هزار و 500تومان و هر تن سيمان 
فله را 290هزار تومان اعالم كرده است، اما قيمت خرده فروشــي اين محصول در بازار مصرف همچنان در 
حال افزايش است. دبير انجمن صنفي كارفرمايان گفت: طي 4 ماه ابتداي سال تاكنون، به دليل گراني ساير 
محصوالت و مصالح ساختماني مانند فوالد، آهن و ميلگرد، تقاضاي خريد سيمان به عنوان محصول جايگزين 
ارزان قيمت، بيشتر شده و اين موضوع ناآرامي در بازار سيمان را به دنبال داشته است. اما حاال سازمان حمايت 
موظف است عوامل تشديد اين تالطم قيمت را شناسايي كند. عبدالرضا شيخان افزود: امروز در حالي جنجال 
بر سر گراني سيمان است كه اين محصول درب كارخانه با قيمت هاي مصوب كارخانه به فروش مي رسد. اما نرخ 
جديد سيمان بدون محاسبه ماليات بر ارزش افزوده محاسبه مي شود و افزودن اين نرخ به قيمت مصوب فروش 

سيمان به معناي گرانفروشي نيست، چراكه بايد ارزش افزوده نيز بر قيمت مصوب لحاظ شود.
قیمت برخی انواع ماهی بسته بندی در فروشگاه های اینترنتی  قیمت برخي انواع یخچال فریزر در بازار           قیمت برخی انواع مصالح ساختمانی  در فروشگاه های اینترنتی 

فن بازار 

راسته بازار

  اگر وجود برخي خط وخش ها در رنگ 
بدنه خودروی تان شــما را آزار می دهد 
و فعــال نمي خواهيــد هزينــه تعمير يا 
پوليش كردن رنگ خــودرو را بپردازيد، 
راهكارهــاي موقتي براي حــذف اين 

خط و خش ها وجود دارد.
  اســتفاده از خميردندان براي از بين 
بــردن خط وخش هــاي موجــود روي 
سي دي، دي وي دي و صفحات لپ تاپ، 
تلفن همراه و تبلت  از گذشــته مرسوم 
بوده، اما اطالع داشته باشيد كه مي توانيد 
با خيال راحت اين محصول بهداشــتي 
را بــراي كاهش ميزان شــدت خطوط 
ايجادشــده روي بدنه اتومبيل خود نيز 

استفاده كنيد.
  برخــي كيت ها يا بســته بندي هاي 
باكيفيت در بازار وجود دارد كه در داخل 
آنها، ريموورهاي خط وخش بدنه خودرو 
قرار دارد و شــما مي توانيد با استفاده از 
آن، اين خط وخش ها را به طور موقت، اما 
به گونه اي از بيــن ببريد كه حتي زير نور 
زياد نيز مشخص نباشــد. اين ابزار، فيلر 
يا پركننده خط وخش رنگ بدنه خودرو 
اســت كه با پركردن بخش صدمه ديده 
رنگ بدنــه، به طور موقتــي آن را از بين 

مي برد.
  اگر خطوط عميقي را در سراسر بدنه 
اتومبيل مشــاهده كرديد، مي توانيد از 
پوشش با چســب برزنتي استفاده كنيد 
و روی همه اين خطوط چســب برزنتي 
بزنيد، اما بايد چسبي را انتخاب كنيد كه 
دقيقا همرنگ بدنه اتومبيل شــما باشد. 
هنگام زدن چسب برزنتي روي خطوط، 
مراقب باشيد دچار هيچ نوع شكستگي يا 
انحرافي نشود؛ يعني دست شما هنگام 

زدن اين چسب اصال نبايد بلرزد.
  اســتفاده از خــود رنگ يا اســپري 
متناســب با رنگ بدنه خــودرو از ديگر 
روش هاي  از بين بردن خط وخش روی 
بدنه خودرو اســت، اما توجــه كنيد كه 
خودرنگ به دليل كنترل بيشــتر شــما 
هنگام استفاده از آن، راحت تر از اسپري 
اســت و عالوه بــر اين رنگ هــا طيف 
وسيع تري داشته و انتخاب آنها راحت تر 

است.
  به كارگيري استيكرها و برچسب ها، 
شيوه ديگري براي پوشاندن خط وخش 
بدنه خودرو است. اين استيكرهاي تزئيني 
پوشش مناســبي براي خط وخش هاي 
خودرو هســتند و عالوه بــر اين ظاهر 

خودرو را نو، جالب و فانتزي مي كند.

   اگر به دنبال نو كردن ظروف چيني و بلور 
آشپزخانه يا تهيه جهيزيه براي نوعروسان 
دم بخت هستيد، بايد شال و كاله كنيد و 
سري به بزرگ ترين بورس بازار اين اقالم در 
محدوده ميدان شوش تا خيابان صابونيان 
بزنيد. در اين راسته بازار انواع محصوالت 
ايراني و خارجي با قيمت و كيفيت مناسب 

عرضه مي شود.
  به دليل تنوع بســيار باالي محصوالت 
عرضه شده در اين راســته بازار خيالتان 
راحت باشــد كه با هر ميزان بودجه و نوع 
سليقه اي قادر خواهيد بود تا بلور و چيني و 
برخي ديگر از ظروف آشپزخانه را خريداري 
كنيد و مطمئن باشــيد كه دست خالي به 

خانه بازنمي گرديد.
  عالوه بــر ظروف بلــور و چيني در اين 
راســته بازار انواع اجناس پالســتيكي و 
خرده ريزهاي جانبي مورد نياز منزلتان نيز 
با قيمت  و تنوع بســيار باال عرضه مي شود 
كه مي توانيد سري به پاساژ هاي متعددي 
بزنيد كه اينگونه لوازم را عرضه مي كنند و 

كاالي مورد نظرتان را تامين كنيد.
  از نظر سيماي عمومي نيز بورس بلور و 
چيني ميدان شوش تلفيقي از فروشگاه هاي 
سنتي و مدرن اســت. عالوه بر پاساژهاي 
مدرن با پله برقي و در هاي اتوماتيك، هنوز 
هم فروشندگان سنتي درگاراژهاي قديمي 
فاقد هرگونه تجهيزات كه فقط نام پاســاژ 
را يدك مي كشــد به فروش اينگونه اقالم 

مشغول هستند.
  با توجه بــه تنوع اجنــاس و قيمت ها 
در اين راســته بازار هرگز تصور نكنيد كه 
همه كاالهاي ارزان قيمت عرضه شده در 
بورس بلور و چيني ميدان شوش بي كيفيت 
هســتند؛ چرا كه مشــكالت تامين كاال 
به خصوص در مورد محصــوالت وارداتي 
موجب اختالف قيمت ها از يك فروشــگاه 
تا فروشگاه ديگر شده است. پس بهتر است 
به هنــگام خريد عجله نكنيــد و با دقت و 
وسواس بيشــتر كاالهايي را انتخاب كنيد 
كه با كيفيت مشابه از قيمت مناسب تري 

برخوردار هستند.

از بين بردن خط و خش خودرو

بورس بلور و چيني شوش

  رئيس اتحاديه توليدكنندگان و بافندگان فرش دستباف: فرش دستباف ايرانی
 به رغم همه مشكالتی كه توليدكنندگان دارند

هنوز بهترين فرش دنياست و  رقبای ما برای بازاريابی از نام برندهای شاخص فرش ايران استفاده می كنند

فرش دستباف »نائین چین«

قیمت )تومان(مشخصات نوع و برند مصالح
16.450پرتلند-تيپ 5- كيسه 50 كيلوگرمی سيمان اصفهان 
15.950پرتلند- تيپ 2- كيسه 50 كيلوگرمیسيمان اردستان 
15.950پرتلند- تيپ 2- كيسه 50 كيلوگرمیسيمان اصفهان

14.450پرتلند تيپ 1- كيسه 50 كيلوگرمیسيمان اصفهان

6.800كسيه 30 كيلوگرمی- عمده فروشی گچ سفيدكاری- سوپر متين 

6.800كيسه 30 كيلوگرمی- خرده فروشیگچ زيركاری- زيوان 

7.300كيسه 30 كيلوگرمی- عمده فروشیگچ و خاك آماده- زيوان

4.950كيسه 33 كيلوگرمی- عمده فروشی گچ سفيد كاری- متين

4.200كيسه 30 كيلوگرمی- عمده فروشیگچ زيركار- سمنان  

7.300كيسه 30 كيلوگرمی- عمده فروشی گچ و خاك آماده- كيميا

قیمت )تومان(مشخصات نوع و برند ماهی
65.600بدون تيغ- 500 گرمی  فيله ماهی گيدر- تحفه  

76.000منجمد- 700 گرمیفيله ماهی شوريده- تحفه  

50.025شكم خالی- يك كيلوگرمیقزل آالی تازه- شيالت خليج فارس نوين 

92.700بی استخوان و پوست- يك كيلوگرمی فيله ماهی تيالپيا- شارين 

71.200منجمد- 700 گرمی فيله ماهی هوكی-  شيالت خليج فارس نوين

31.500منجمد- 700 گرمی فيله ماهی منجمد حسون- تحفه  

51.120منجمد- 700 گرمی فيله ماهی سنگسر شهر- زرافشان جنوب

83.160بدون استخوان- 600 گرمی  فيله ماهی قزل آالی سالمون- بيستون 

81.000منجمد 600 گرمی استيك ماهی شير- بيستون   

85.040منجمد بسته بندی 700 گرمی استيك ماهی شير جنوب - زرافشان جنوب 

قیمت ) تومان (مدلبرند

11.000.000دوقلو SR-103سيلور

45.000.000دوقلو RR30PN-PZ30PNسامسونگ

BFN20D3216.500.000امرسان

10.000.000دوقلو LRDST170WD-FRZNF170پارس

16.000.000دوقلو NR15-NF15يخساران

D2BF-0028GW19.000.000دوو

ES278.000.000الكترواستيل

TM-962004.000.000ايستكول

18.000.000دوقلو NR440D+-+NF280dهيماليا

16.000.000دوقلو NR592DN-NF592DNنيكسان

صادرات فرش دستباف ايران در يك ســال و نيم اخير به پايين ترين سطح خود 
رسيده است. بسياري از بازار هاي صادراتي فرش دستباف ايران حاال ديگر در اختيار 
رقباست و مشتري هاي هميشگي فرش ايران، امروز فرش هاي هند و چين و پاكستان 
و افغانستان را به خانه مي برند. كارشناســان يكي از مهم ترين داليل اين امر را اختالف قيمت شديد فرش ايران با 
رقبايش مي دانند؛ واقعيت اين است كه فرش دستباف ايران با قيمتي بسيار باالتر از دستبافه هاي ديگر كشورها به 
بازار جهاني مي رسد و اين خود به داليلي ازجمله گراني مواداوليه -كه اغلب وارداتي هم هستند- و نيروي كار ارزان تر 
در كشورهاي رقيب است. باال رفتن نرخ ارز هزينه خريد مواداوليه را افزايش مي دهد و تورم و گراني باعث افزايش 
دستمزد بافندگان شده، هرچند اين قشر هنوز هم از محروم ترين اقشار كشور محسوب مي شوند. اما قيمت باالتر 
تنها عامل كاهش صادرات نيست. شرايط خاص بين المللي و سياست خارجي كشور درهاي صادرات را روي بسياري 
از كاالهاي ايراني بسته و واقعيت اين است كه تحريم هاي اقتصادي عرصه را براي صادركنندگان تنگ كرده و بازار 
آمريكا را به عنوان بزرگ ترين خريدار فرش دستباف ايران به روي آنها بسته است. در كنار مشكالتي كه توليدكنندگان 
و صادركنندگان ايراني با آن مواجه هستند، از تالش برخي رقباي ايران نيز نبايد غافل شد كه با بهره گيري از تمام 
توان براي گرفتن جاي ايران در بازارهاي بين المللي تالش مي كنند. بسياري از فعاالن صنعت فرش ايران در سال هاي 
اخير جذب صنعت و بازار فرش تركيه شده اند و اين كشور با دادن تسهيالتي به فعاالن اين صنف، برخي طراحان و 
بافندگان ايراني را به استخدام خود درآورده است. سؤال اين است كه آيا در ايران به اندازه كافي در زمينه كاستن از 
مشكالت جاري در زنجيره توليد فرش از بافنده تا فروش و صادرات تالش شده است؟ چرا فرش دستباف كه در طول 
تاريخ آيينه هنر ايران زمين بوده اين چنين جايگاه خود را در عرصه بين المللي از دست داده است؟ و اينكه براي باز 
پس گرفتن اين جايگاه چه مي توان كرد؟ با محمدعلي زرينه كفش، رئيس اتحاديه توليدكنندگان و بافندگان فرش 

دستباف ايران در اين زمينه گفت وگو كرده ايم.

فرخنده رفائی
خبر نگار

   می توانستیم  تولیدکننده مواد اولیه باشیم
در ابريشم صددرصد به واردات وابسته ايم 
و متأسفانه كرك و پشم هم تا 80درصد بايد 
با واردات تامين شود. در زمينه نخ ابريشم 
زماني در صومعه سرا توليداتي انجام مي شد 
كه چون حمايتي از توليدكنندگان صورت 
نگرفت توليد متوقف شــد، درصورتي كه 
اگر ادامه پيدا مي كرد تا حدي مي توانست 

از ميزان وابســتگي به واردات كم كند. در زمينه پشم هم به قدري پشم 
با كيفيت عالي در كشــور وجود دارد كه اگر چند كارخانه پشم شويي و 
ريسندگي خوب در كشور داشتيم كه اين پشم درجه يك را فراوري كند 
شــايد ميزان واردات ما نهايتا 20درصد بود يا شايد اصال واردات به صفر 
مي رسيد، اما متأسفانه هم اكنون فناوري اين كار را نداريم و همين باعث 
شده وابستگي ما به واردات پشم تا اين حد باال باشد. در شرايطي كه نرخ 
ارز روزبه روز افزايش مي يابد اين وابستگي به واردات، هزينه هاي توليد و 
قيمت نهايي فرش را بسيار باال برده است و ما را در مقايسه با رقبا در شرايط 

سخت تري قرار داده است.
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 فروش
اطالعات

این شماره

 ايرانو
كرهجنوبی

روابط اقتصادي ايران و كره جنوبي چه وضعيتي دارد؟

خداحافظي
باشراكت17ميليارددالري

گفت وگو با رئيس اتاق مشترك بازرگاني ايران و كره جنوبي

روابط سئول و تهران با نقش آفريني تحريم رو به تيرگي رفته است. آن رابطه 
تجاري نزديك به 17ميليارد دالري ايران و كره جنوبي در دوران طاليي برجام، 
حال به يك بن بست رسيده اســت؛ ديگر نه كااليي از ايران راهي كره جنوبي 

مي شود و نه ايران مانند سال هاي پيش ميزبان خودرو و وسايل خانه با برند كره است.

بر اســاس آماري كه دفتــر بازرگاني كشــورهاي 
آســيا- اقيانوســيه در رابطه با آمار تجارت ايران و 
كره جنوبي منتشر كرده است، وسايل نقليه موتوري 
با حجم ســيلندر 1500سي سي تا 2000 سي سي، 
وســايل نقليه موتوري به جز آمبوالنس و هيبريدي 
بــا ارزش 75ميليون دالر، قطعــات منفصله جهت 
توليد اتومبيل ســواري با ارزش 38.4ميليون دالر، 
پروتزهاي دندان به ارزش 30ميليون دالر، همچنين 
اجزا و قطعات يخچال ها، فريزرها و ســاير تجهيزات 
سردكننده يا منجمد كننده به ارزش 12.6ميليون 
دالر و كنترل پنل الكتريكي مخصوص لوازم خانگي، 
يخچال، لباسشويي و... به ارزش 22.3ميليون دالر 
بخشــي از كاالهايي بودند كه در فهرست مهم ترين 

اقالم وارداتي از كره جنوبي در سال98 جاي داشتند.
بر اســاس آمار موجــود، ميزان صــادرات ايران به 
كره جنوبي از رقم يك ميليارد و388ميليون دالر در 
سال90 به ميزان 287ميليون دالر در سال98 رسيد 
و ميزان واردات از كره جنوبي نيز در فاصله 9ســال 
دچار تغييرات جدي شــد؛ چرا كه ميــزان واردات 
سال90 رقمي نزديك به 4ميليارد و737ميليون دالر 
ثبــت شــده بــود، در حالي كــه ســال98 تنها 
278ميليــون دالر واردات از مبــدأ كره جنوبي به 

مقصد ايران ثبت شد.

آينده مبهم تجارت تهران و سئول
توقف رابطه پررونق ايران و كره جنوبي اتفاقي است 

كه موجب دلخوري و اعتراض اعضاي اتاق بازرگاني 
ايران و كره جنوبي نيز شده است و آنها نسبت به آينده 

نامعلوم رابطه دو كشور ابراز نگراني كرده اند.
حسين تنهايي، رئيس اتاق مشترك بازرگاني ايران و 
كره جنوبي در مورد رابطه تهران و سئول به همشهري 
گفت: در دوران تحريم ابتدايي، كره جنوبي با زيركي 
توانســت خودش را از دايره تحريم ايران مستثني 
كند. در اين دوران به رغم اينكه اروپا به طور كامل ما 
را تحريم كرده بود، ما توانستيم از طريق كره جنوبي 

بســياري از كاالها را وارد كنيم امــا در دوره جديد 
تحريم هــا - با توجه بــه تأكيد ترامــپ- كره  اي ها 
به خصوص شركت هاي بزرگشان ترسيدند و دست 

از معامله با ايران كشيدند.
او همچون بسياري از تحليل گران سياسي و اقتصادي 
آينده رابطه ايران و كره را به نتيجه انتخابات آمريكا 
گره زد؛ »با توجه به اينكه كره پول ما را نداده است، 
من اميدوار هســتم كه بعد از انتخابات جديد، گره 
اين مشكل باز شــود. اگر هم انتخابات به نفع ترامپ 

باشد كه اين روند ادامه خواهد داشت و بدهي ايران 
همچنان وصول نخواهد شد. وقتي من با مسئوالن 
وزارت خارجه كره جنوبي در ايران و مسئوالن بخش 
بازرگاني اين كشور صحبت مي كردم، فهميدم آنها 
عالقه ندارند كه معامالتشان را با ايران متوقف كنند 
اما از ترس آمريكا مجبور شــده اند جلوي معامله با 

ايران را بگيرند.«
او در صحبت هايــش به تذكر و گلــه اش خطاب به 
مسئوالن كره اي و به خصوص ســفير كره در ايران 
اشــاره كرد و گفت:»من حتي به سفير كره در ايران 
گفتم كه دوست كسي است كه در زمان سختي كنار 
ما باشــد. اين نكته را در جلسه با شركت هاي بزرگ 
كره هم طرح كردم. كره هم اكنون بر اساس منافعش 

تصميم گرفته است كه جانب آمريكا را بگيرد«.
پويا فيروزي، دبير كل اتاق مشــترك بازرگاني ايران 
و كره جنوبي نيز در گفت وگو با همشــهري به بيان 

جزئيات كاالهاي تجاري ميان دو كشور پرداخت.
بر اســاس گفته او واردات اقــالم الكترونيكي، لوازم 
خانگي، خــودرو )تا پيش از ايجــاد محدوديت هاي 
خودرويي در ايــران(، قطعات خــودرو و همچنين 
ميعانات گازي، فلزات و برخي محصوالت كشاورزي 
از مهم ترين محورهاي صادراتي ايران به كره جنوبي 

محسوب مي شد و در مقابل ايران نيز تأمين  ميعانات 
گازي و فلــزات كره جنوبي تا پيــش از تحريم دوم 
برعهده داشــت. او در رابطــه با صــادرات ايران به 
كره جنوبي توضيح داد:»بيشــترين صــادرات ما به 
كره جنوبي در حوزه نفت است. از زماني كه ميعانات 
گازي جزو كاالهاي غيرنفتي قرارگرفتند، بيشترين 
صــادرات ما به اين حــوزه ميعانــات گازي مربوط 
مي شــد. در بين ســال هاي 93 تــا 97 نزديك به 
10ميليارد دالر به اين كشــور ميعانات گازي صادر 
كرديم و بر اين اساس بايد بگوييم كه در آن سال ها 
بزرگ ترين تامين كننده شان بوديم. خودرو بيشترين 
واردات ما از كره بــود و زماني كه واردات آن به دليل 
تحريم ممنوع شــد، اين واردات به قطعات خودرو 
تبديل شد و لوازم خانگي- به شكل جزئي تلويزيون 
و لوازم تصويري- بيشتر از كره جنوبي وارد مي شد«.

فيروزي در رابطه با بدهي كره جنوبي به ايران معتقد 
اســت: »اين پولي كه در كره جنوبي بلوكه شــده، 
مالكيتش براي ايران است و وضعيتش بايد مشخص 
شــود. اگر كره جنوبي در مورد اين مســئله اقدامي 
نكند، تجارت آينده شــرايط خوبي نخواهد داشت، 
چون باالخره بازار در مســير خودش پيش مي رود و 

جايگزيني پيدا مي كند«.

نورا عباسی
روزنامه نگار

139013911392139313941395139613971398سال
1388916.2335391.6134.3286143862567287صادرات
4737480338484302.23682.2337736832011781واردات

494-516703556-3552-3910.6-3513-2887-3349-تراز تجاري

روند تغييرات مبادالت تجاري ايران و كره جنوبي از سال 1390تا 1398- ميليون دالر

ايران و كره جنوبي چه روابطي با يكديگر داشته اند؟

58 سال دوستي با كمي تنش
جزئياتي از سوابق روابط سياسي و اقتصادي ايران و كره جنوبي

40 سال روابط دوستانه؛ اين توصيفي بود كه تا همين 2سال پيش درباره نوع روابط سياسي و اقتصادي كشورهاي ايران و كره جنوبي نقل مي شد. اما اين 
دوستي ظاهرا تحت تأثير و نفوذ شديد دونالد ترامپ، رئيس جمهور پابرجا بود زيرا به محض خروج آمريكا از برجام، تحريم بانك هاي ايراني از سوي آمريكا 
و آغاز تهديد كشورهايي كه خواهان حفظ رابطه با ايران بودند از سوي دونالد ترامپ، كره جنوبي در دسته نخستين كشورهايي قرار گرفت كه بار و بنه خود 
را جمع كرد و به همراه بازرگانان، شركت هاي تجاري  و سرمايه گذارانش ايران را ترك كرد؛ اقدامي كه با ورشكستگي شركت هاي كوچك زيادي در كره جنوبي و آسيب هاي مالي زيادي 
در ايران همراه بود. اما اين تنها آسيبي نبود كه از پايان چند دهه رابطه دوستانه با كره به ايران وارد شد. كره جنوبي در ابتداي آغاز تحريم ها جزو كشورهايي بود كه براي خريد نفت از 
مقررات تحريم ها معاف بود، اما اين معافيت به سرعت لغو شد و كره جنوبي در ازاي سال ها خريد نفتي از ايران ميلياردها دالر بدهي خود را پرداخت نكرده باقي گذاشت، در شرايطي كه 
راهكار خاصي نيز براي پرداخت اين بدهي به ايران ارائه نداده است. كره اي ها تحت تأثير فشارهاي آمريكا پس از آغاز تحريم ها عليه ايران، دالري بودن مطالبات ايران و منع همكاري 
با اين كشور از سوي مؤسسات مالي و بانك هاي آمريكايي را بهانه كردند تا ناتواني خود در بازپرداخت بدهي هايشان را توجيه كنند. گفته مي شود دارايي هاي بلوكه شده ايران در 
كره جنوبي ارزشي در حدود 6.5 تا 9ميليارد دالر دارد، اما وزارت امور خارجه ارزش اين اموال را 7 ميليارد دالر اعالم كرده است كه با كاهش نزديك به صفر روابط 2 كشور، دسترسي به 
اين اموال نيز با دشواري هاي فراوان و  همكاري نكردن كره جنوبي مواجه شده است. اگرچه به تازگي اخباري مبني بر توافق ايران و كره جنوبي برسر ايجاد كارگروهي جديد توسط كره 
براي توسعه تجارت كاالهاي بشردوستانه توسط خبرگزاري يونهاپ منتشر شده است، اما  همكاري نكردن كره جنوبي و پيچيده تر ساختن فرايند بازپرداخت بدهي هاي ايران توسط 

اين كشور، سطح كدورت در روابط را در تاريخ روابط 2 كشور به حد غيرمنتظره اي رسانده است؛ روابطي كه تا همين 2سال پيش در مسيري كامال متفاوت در جريان شكوفايي بود.

1341
   آغاز روابط ايران و كره جنوبي؛ پيش از تاسيس سفارت ايران در سئول، سفارت 

ايران در هنگ كنگ مسئوليت هماهنگي روابط را به عهده داشت

1346
   افتتاح سفارت ايران در كره جنوبي

1354
   برگزاري نخستين كميسيون مشترك اقتصادي و فني ايران و كره جنوبي

1355
   آغاز تالش كره براي همكاري با دولت ايران در يك برنامه پرسود اقتصادي

   برگزاري دومين اجالس كره-ايران براي نزديكي اقتصادي و همكاري تكنيكي در سئول
   توافق بر سر رساندن حجم معامالت تجاري تا سال1360 به بيش از 2ميليارد دالر

   توافق بر سر فروش 60هزار بشكه نفت ايران در دوره اي پانزده ساله
   بسته شدن قرارداد ميان شركت سانگ يانگ و شركت ملي نفت ايران

1356
   تبادل سفراي ايران و كره جنوبي

   آغاز همكاري هاي تجاري، بازرگاني در حوزه هاي نساجي، شيالت، مخابرات، 
صنايع خودروسازي و الستيك، نفت و گردشگري 

   آغاز صادرات كاالهاي سنتي و معدني ايران به كره
   آغاز همكاري شركت هيونداي با ايران در زمينه ساخت كارخانه كشتي سازي در بندرعباس
   بسته شدن قرارداد هايي در حوزه صنعت هوانوردي و سالمت ميان تهران و سئول

   تا پيش از انقالب، توافقات رسمي از قبيل اشتغال 12هزار كارگر كره اي در 
ايران، امضای قراردادهاي همكاري ماهيگيري و ورزشي و تاسيس انجمن دوستي 

2 كشور ميان 2 كشور به امضا رسيدند
   سفر شهردار وقت تهران به سئول و توافق براي نامگذاري خياباني به نام  تهران 
در سئول و خياباني به نام سئول در تهران به رسم خواهرخواندگي ميان دو شهر.

1357
   كره جنوبي جزو نخســتين كشورهايي بود كه جمهوري اســالمي ايران را به 

رسميت شناخت
   حجم مبادالت بازرگاني 2كشور به 500ميليون دالر رسيد

   تا بيش از يك دهه پس از انقالب روابط 2 كشور در سكون باقي ماند

1368
   ايجاد تحوالت جديد در روابط 2 كشور پس از آتش بس جنگ تحميلي و سفر 

معاون وقت اقيانوسيه و آسيا به سئول

1376
   سطح مبادالت تجاري ايران و كره جنوبي به 1.8ميليارد دالر رسيد

1386
   گفت وگوي هونگ كي هــوا نماينده اقتصادي كره جنوبــي با محمد خزائي 

نماينده ايران بر سر تشكيل هيأتي براي گسترش روابط اقتصادي 2كشور
    اعالم عالقه مندي رئيس مجلس كره جنوبي به فعاليت شركت هاي كره اي و 

سرمايه گذاري در ايران
   انتخاب بان كي مون به عنوان دبير كل سازمان ملل و ابراز نگراني او نسبت به 

مقاومت ايران در برابر تعليق برنامه هسته اي

1387
   رابطه اقتصادي دو طرفه اي به ارزش 10ميليارد دالر ميان 2كشور شكل گرفته بود

1389
   مالقات و گفت وگوي حسين هاشمي مســئول انجمن دوستي ايران و كره 
با سخنگوي وزارت امور خارجه كره جنوبي در ســئول درباره گسترش روابط 

دوجانبه
   تأكيد نماينده كره بر حق ايران در استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي و تأكيد 

بر غيرنظامي بودن برنامه هسته اي ايران
   آغاز تبادالت رسانه اي و گسترش سطح آموزش و فناوري ميان 2 كشور

   توافق كتابخانه ملي ايران با كتابخانه ملي كره جنوبي بر سر گسترش همكاري ها
   رسيدن سطح مبادالت تجاري 2 كشور به 11.5ميليارد دالر

1390
   رسيدن حجم مبادالت تجاري ايران و كره جنوبي به 15.5ميليارد دالر

   صادرات 9.3ميليارد دالر نفت خام ايران به كره جنوبي

1391
   صادرات 6.3ميليارد دالر نفت خام ايران به كره جنوبي- ارتقای كره جنوبي به 

چهارمين شريك تجاري ايران

1392
   صادرات 5.1ميليارد دالر نفت خام ايران به كره جنوبي 

   حجم تجارت 2 كشور به 9.2ميليارد دالر رسيد
   آغاز تحريم هاي آمريكا عليه ايران و كاهش حجم مبادالت تجاري 2كشــور 

تحت تأثير تحريم ها

1393
   صادرات 4.5ميليــارد دالر نفت خام ايران بــه كره جنوبي- ارزش مبادالت 

2كشور به حدود 6ميليارد دالر رسيد

1394
   به دنبال رفع تحريم هاي بين المللي عليه ايران 

   دولت كره جنوبــي محدوديت هايش در زمينه تجارت و ســرمايه گذاري در 
ايران را رفع كرد 

   صادرات 2.2ميليارد دالر نفت خام ايران به كره جنوبي
   راه اندازي يك مركز تجاري به منظور پشــتيباني از شركت هايي كه به ايران 

صادرات دارند، در كره جنوبي 
   سهم 3 ميليارد و 213ميليون دالري كره جنوبي در مجموع واردات به ايران

   مالقات وو تائه هي معاون وزير تجارت كره جنوبي به همراه هيأت هاي تجاري 
كره اي با مقامات ايراني

1395
   ورود پارك گئون  هاي رئيس جمهور كره جنوبي به همراه هيأتي 236نفره از 

بازرگانان كره اي به ايران پس از اجراي برجام
   امضاي بيش از 20تفاهمنامه همكاري اقتصادي ميان ايران و كره جنوبي

   ابراز اميدواري حســن روحاني به افزايش روابط تجاري ايران و كره تا سقف 
30ميليارد دالر

   مالقات 130شركت كره جنوبي با مشتريان ايراني
   صادرات 4.5ميليارد دالر نفت خام ايران به كره جنوبي

1396
  امضاي قرارداد 8ميليارد يورويي ايران با اگزيم بانك كره جنوبي

  صادرات 7.8ميليارد دالر نفت خام به كره جنوبي
  كاهش 39درصدي واردات نفت از ايران توسط كره جنوبي و آغاز گمانه زني ها 

درباره جايگزين شدن نفت ايران توسط كشوري ديگر

1396
  امضاي قرارداد نفت به ازاي كاال ميــان ايران و كره جنوبي به منظور دور زدن 

تحريم هاي آمريكا 
  صادرات ايران به كره جنوبي، شــامل ميعانات گازي، ســرب تصفيه شده، 
اكســيدها، اوره، آلومينيوم، روي و كنســانتره مــس در 8 ماه از ســال برابر 
853ميليون دالر و صادرات كره جنوبي به ايران شامل قطعات منفصله خودرو، 
ماژول نمايشگر، سيســتم كنترل الكترونيكي ضد قفل )ABS(، كاغذ و مقوا، 
قطعات يخچال و فريزر و گوشــي تلفن همراه برابر يــك ميليارد 726ميليون 

دالر بود
  فســخ قرارداد 2ميليارد دالري پااليشــگاهي در ايران توسط شركت داليم 

كره جنوبي 
  فسخ قرارداد شركت خودروســازي هيونداي با خودروسازان ايراني به  دليل 

آغاز تحريم ها
  خودداري كره جنوبي از پرداخت بهاي نفت خريداري شده از ايران به بهانه 

تحريم آمريكا
  مبادالت تجاري كره جنوبي و ايران به كمترين ميــزان از زمان توافق اتمي 

رسيد

1398
  خروج شركت هاي كره اي سامسونگ و ال جي از ايران در پي خروج يكجانبه 

آمريكا از برجام و بازگشت دوباره تحريم ها عليه ايران
  توقف كامل خريد نفت كره جنوبي از ايران و جايگزيني ايران توسط آمريكا به 

 عنوان دومين تامين كننده نفتي كره جنوبي

1399
  احضار ســفير ايران توســط وزارت امور خارجه كره جنوبي بــراي اعتراض 
به تصميم تهران جهت شــكايت از بلوكه شــدن دارايي هاي خود در بانك هاي 

كره جنوبي
  توافق كره جنوبي و ايران در چارچوب معافيت از تحريم هاي ايران براي ايجاد 

يك كارگروه به منظور توسعه تجارت كاالهاي بشردوستانه
  ارسال محموله كمك هاي بشردوســتانه به ايران توسط كره جنوبي به ارزش 

نيم ميليون دالر

1388
   صادرات روزانه 157هزار بشكه نفت خام به كره جنوبي

   شركت وزراي كره جنوبي در كنفرانس بزرگ سرمايه گذاري خارجي در تهران
   پيوستن سئول به مشتريان اصلي گاز ايران

   گفت وگوي كيم هيونگ او سخنگوي وزارت امور خارجه كره جنوبي و آيت اهلل 
هاشمي شاهرودي رئيس وقت قوه قضاييه ايران درباره توسعه روابط 2 كشور

   اعالم آمادگي ايران براي حل بحران 2 كره
   آغاز مذاكرات مسئول امور خارجي ايران با همتاي كره اي خود لي يانگ جان 

درباره حل بحران ميان كره شمالي و جنوبي
   ورود 2 فيلم ايراني به جشنواره جهاني فيلم بوسان

سميرا رحيمي
روزنامه نگار
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 سوءاستفاده
از كرونا

این شماره

 ايرانو
كرهجنوبی

بدهي كره جنوبي به ايران، چه تأثيري بر روابط دو كشور دارد؟

ايران به كره جنوبي اعتراض مي كند 
اما دشمني نه

گفت وگو با سيدجالل ساداتيان، مديركل پيشين شرق آسياي وزارت خارجه

خانه دوست كجاست؟
داستان دو خيابان »تهران« و »سئول« در كره جنوبي و ايران

قرار بود همه چيز خوب باشد. قرار بود خانه هايي از دوستي در دل دو كشور 
بنا شــود و ما مرزها را با نقطه چين هاي فرضي كمرنگ كنيم و به هم پل 
بزنيم؛ از همان سال هاي 1۳۴۶ كه سفارت ايران در كره جنوبي گشوده شد 
تا بعدتر كه ۲۰۰ هزار كارگر كره جنوبي براي كار در بخش هاي ساخت وساز به ايران آمدند و بحران نفتي كره 
كه باعث برگزاري اجالس كره-ايران در تهران شد و قرار بود در 5سال حجم معادالت تجاري به ۲ميليارد 
دالر برسد تا قراردادهاي سانگ يانگ و شركت ملي نفت ايران، هنگامي كه شركت هيونداي وارد همكاري 
با ما شد تا براي ساخت يك كارخانه كشتي سازي در نزديكي بندرعباس، پيمانكاران كره اي فعاليت شان 
را در ايران بيشتر كنند، قراردادهاي خطوط هوايي، استخدام 7۰ پرستار كره اي در »بيمارستان مفيد« 

تهران قبل انقالب، همه تالش هايي بود براي كنار هم ماندن. 

هرچند گاهي اين روابط با نوسان همراه بود، مثل آن 
وقت كه ســاكنين محله گانگنام از دولت خواستند 
نام خيابان تهران را در ســئول تغييــر دهد؛ چون 
به نظرشــان ايران در دهه1980 ميالدي كشوري 
منــزوي و  دور از جامعه بين المللي تصور مي شــد. 
حتي وقتي چنين نشــد و دوباره پيوندها پا گرفت 
و كمپاني هاي آي تي شــروع به فعاليت در خيابان 
تهران كردند تا آن خيابان را در سئول به قلب صنعت 
فناوري اطالعات بدل كنند و لقب ســيليكون َولي 
بر تهراِن ســئول بگذارند، مي خواســتند دو كشور 
كنار يكديگر باشــند. چه باك كه همواره رابطه ها با 
افت و خيز همراه است. روزهايي بود كه كره دوست 
داشت مانند ايران باشد و امروزهايي هست كه ايران 

دوست دارد كره شــود. اما براي محكم كردن رابطه 
دو كشــور فعاليت هاي فرهنگي نيز انجام شده كه 
در اينجا به نام گذاري دو خيابان تهران و ســئول در 
دو كشور اشــاره خواهيم كرد؛ داستان دوستي با دو 

خيابان.

تالش هايي براي دوستي
آن زمان كه غالمرضا نيك پي، شهردار وقت تهران، 
به ســئول رفت تا براي همكاري ميان اين دو شهر، 
شالوده نامگذاري دو خيابان بزرگ در اين دو پايتخت 
را بگذارد، سال ها با رابطه اقتصادي دوطرفه، فروش 
روزانه 1۵۷هزار بشكه نفت خام به كره جنوبي و ديدار 
براي گسترش روابط دوجانبه و بهبود رابطه دو كشور 

در تبادالت اخبار و رســانه تا گســترش آموزش و 
تكنولوژي و حتي اجراي توافقنامه هسته اي ايران كه 
هيأتي از بازرگانان را وارد ايران كرد و 20 تفاهمنامه 
امضا شــد و بيش از ۴90 خريدار ايراني در هتلي در 
تهران ديدار كردند و روزهاي تلخ خروج 2شــركت 
مهم ال جي و سامسونگ و توقف سريال كره اي توسط 

صدا و سيما فاصله داشتيم.
آن زمان خيابان سئول، هنوز در شمال تهران نبود. 
سال13۵۴ بود كه غالمرضا نيك پي، شهردار تهران 

به سئول رفت و اين فكر به ذهنش رسيد تا تهران را 
به سئول برساند. او شالوده نامگذاري 2 خيابان بزرگ 
در اين دو پايتخت را گذاشت و به اين شكل خياباني 
در تهران به نام »سئول« و خياباني در سئول به نام 
»تهران« نامگذاري شــدند. خيابان سئول از پايان 
بزرگراه يادگار امام، نزديكي اوين آغاز مي شــود و تا 
ميدان شــيخ بهايي ادامه پيدا مي كند. نكته جالب 
آن است كه خيابان تهران تنها نام خارجي در ميان 
خيابان هاي سئول اســت كه با گذشت  3دهه اين 

خيابان به اصلي ترين، زيباترين و گرانبهاترين خيابان 
سئول تبديل شده است. در خيابان سئول؛ نمايشگاه 
بين المللي تهران، مجموعه ورزشي انقالب، كميته 
ملي المپيك و ميدان شيخ بهايي، جاي گرفته اند و 
در خيابان تهران شركت هاي سامسونگ و هينيكس 

قرار دارند.
 اما چرا اين دو شــهر چنين توافقــي كردند؟ پيش 
از انقالب با مسافرت شهردار تهران، براي همكاري 
دو كشــور، ســنگ بناي نامگذاري2 خيابان بزرگ 
در پايتخت دو كشــور گذاشته شــد. در لوح يادبود 
نامگذاري اين خيابان چنين آمــده ؛ »جاويدان باد 
دوستي بي شائبه مردم دو شهر تهران و سئول«. اما از 
آنجا كه هر خيابان براي خود تاريخچه اي دارد بايد 
اين را هــم بدانيم كه در گذشــته، كره اي ها آرزوي 

رسيدن به توسعه و پيشرفت ايران را داشتند.

داستان ما و دوستي ها
روابط اقتصادي دو كشــور ايران و كره از گذشــته 
بسيار نزديك و دوجانبه بود. در جريان جنگ اعراب 
با اســرائيل، كشــورهاي عربي فروش نفت به همه 
كشورهاي طرفدار آمريكا را تحريم كرده بودند. در 
آن زمان كره و ايران، هر دو طرفدار آمريكا بودند. اين 
بود كه ايران با فروش نفت به اين كشور، كارخانه هاي 
كره اي را نجــات داد. همكاري دو كشــور با انقالب 
اسالمي و پس از آن هم ادامه پيدا كرد. با رشد سريع 
كره، فعاليت شــركت هاي بزرگي مثل سامسونگ، 
ال جي، هيونــدا و دوو در بازارهاي ايران گســترش 
يافت. هر دو كشــور عضو سازمان جنبش عدم تعهد 

بــوده و هســتند و هيچ گونه وابســتگي خاصي به 
قطب هاي نظامي جهان ندارند. روابط اين دو كشور 
پيش و پس از اعمال تحريم هــا عليه ايران متفاوت 
بوده  است. در سال هاي اخير كره جنوبي چهارمين 
خريدار بزرگ نفت از ايران بوده. كره جنوبي در كنار 
آلمان، بريتانيا، ژاپن، هلند و مالزي از خريداران اصلي 
گاز ايران شدند. همينطور همكاري براي بازگرداندن 
امنيت به افغانســتان بين اين دو كشور بيشتر شد. 
البته فعاليت فرهنگي به اين دو خيابان محدود نماند 
و با برگزاري مراســمي به نام »كره، شب درخشان 
ايران« در تهــران، حضور دو كارگــردان ايراني در 
جشنواره بوسان و گســترش همكاري دو كتابخانه 
ملي ايران و كره با يكديگر سعي شد اين نزديكي ها 
حفظ شود. حتي پس از سال ها در سال 2003 پارك 
سئول هم در تهران افتتاح شــد. در اين زمان ديگر 
شهردار تهران، محمدحسن ملك مدني بود و او اين 
پروژه را به مناسبت چهلمين سالگرد روابط دو كشور 

به عهده گرفت.
حاال اشــتراكات زيادي بين دو كشــور وجود دارد؛ 
داستان پركشش و دنباله داري از تالش براي كنار هم 
ماندن ها، تالش براي رونق تهران در سئول و سئول 
در تهران كه توانســته بخشــي از مردم كره جنوبي 
را در تهران و دلبســتگي هايي از تهران را در سئول 
مستقر كند. روابط هميشــه بر ظرايفي استوار است 
كه كسي نمي داند چه آينده اي برايمان خواب ديده. 
هرچند تحريم سايه سياه و تندي داشته كه بخشي 
از دوستي هايمان را خدشه دار كرده است؛ آنقدر كه 

بايد پرسيد خانه دوست كجاست؟

زهرا رستگارمقدم
روزنامه نگار

۲9 اسفند 9۶؛ تاريخي كه واردات لوازم خانگي به كشور ممنوع اعالم شد و توجه رسانه ها به اين حوزه را 
به خود جلب كرد. در اين مدت اخباري مبني بر خروج كره اي ها و قطع همكاري با ايران در بازار لوازم خانگي 
به گوش رسيد؛ تا جايي كه رئيس وقت اتحاديه لوازم خانگي در گفت وگوهايش با خبرگزاري ها اين موضوع 
را تأييد كرد كه مديران گلديران اعالم كرده اند ديگر هيچ گونه ارتباطي با شركت ال جي كره وجود ندارد. همچنين سامسونگ قرار 
است با برند سام فعاليت خود را در ايران ادامه دهد. به گفته اكبر پازوكي، رئيس اتحاديه لوازم خانگي تهران حدود 15سال از فعاليت 
كره اي ها در بازار لوازم خانگي ايران مي گذرد. وي در گفت وگو با همشهري از داليل موفقيت شركت هاي كره اي در ايران و سمت و 

سويي كه توليدات داخل در پيش خواهند گرفت، مي گويد.

چه شــد كه جاي پاي 
لوازم خانگي كره اي در خانه هاي 
ايراني ها محكم شــد؟ اين همه 

اعتماد چگونه شكل گرفت؟
واقعيت اين اســت كه كره اي ها در 
همه جاي دنيا با ســليقه آن كشور 
شروع به توليد محصوالتشان كردند 
و ۵ اصل را سرلوحه كارشان قرار دادند. نياز مردم منطقه را شناسايي 
كردند و مورد توجه قرار دادند و موقعيــت جغرافيايي منطقه را در 
توليدات شــان مدنظر قرار دادند. به عنوان مثال آيا شــما در اروپا 
سايد باي سايد ديده ايد؟ در آن كشورها از يخچال استفاده مي كنند 
يا يخچال فريزر دوقلو. تا ۴سال پيش در اين كشورها حتي يخچال با 
يخ ساز و آب سرد نيز توليد نمي شد چون مي گفتند پرت انرژي دارد. 
اما ســليقه ايراني ها و در كل خاورميانه به علت موقعيت جغرافيايي 
و آب و هوايي چيز ديگري بود. آنها احتياج به يخ و آب يخ داشــتند. 
بنابراين سايدباي سايد و يخچال فريزرها طوري طراحي شدند كه 
آب سرد كن و يخ ساز داشته باشد. كره اي ها در مرحله دوم روي ارائه 
خدمات پس از فروش و گارانتي محصوالتشــان هم مانور دادند. از 
طرفي روي تبليغات متمركز شدند. سعي كردند هر از چند گاه روي 
كاالهايشان آپشن بگذارند تا وسوسه خريد ايجاد كنند و البته بحث 

قيمت گذاري مناسب را نيز مورد توجه قرار دادند.
آيا ايراني ها از رفتار آنها در توليد و فروش الگوبرداري 

كردند؟
خوشبختانه در 2 سال گذشته تمام شركت هاي ايراني به اين سمت 
و سو حركت كرده اند. در حال تنوع بخشيدن به محصوالت هستند و 
بخش خدمات پس از فروش را تقويت مي كنند. همچنين كاالها را 

به روزرساني مي كنند.

الزمه دادن خدمات پس از فروش، اطمينان از كيفيت كاالي توليدي 
است. آيا شــركت های ايراني مانند كره به همان اندازه اطميناني از 
كيفيت برند توليدي خود دارند؟ كاري كه شــركت آبسال در ايران 
كرده آيــا كره اي ها كرده انــد؟ اينكه مصرف كننده بعــد از يك ماه 
درصورت نارضايتي مي تواند جنس را عودت دهد و مبلغ را دريافت 
كند. كدام شــركت كره اي يا آلماني اين كار را كرده اند؟ آنها نهايتا 
تعويض كاال مي كننــد اما پول را عودت نمي دهنــد. اين كار يعني 

توليدكننده به كيفيت كاالي توليدي خود اطمينان كامل دارد.
نمونه اي ديگر مثال مي زنيد كه كاالي ايراني با همان 

كيفيت كره اي عرضه شود.
زماني كه اسنوا  در زيرمجموعه گروه صنعتي انتخاب شد و شروع به 
توليد كرد، مگر شركت كره اي، دوو الكترونيك را نخريد؟ مگر با نام 
دوو شروع به كار نكرد؟ تأييد مي كنيد كه شركت هاي كره اي از ايران 
خارج شده اند؟ در ظاهر امر اين اتفاق افتاده. شركت ها خارج شده اند و 
هيچ كااليي وارد ايران نمي شود. اما شما بايد از مديران شركت ال جي 
و سامسونگ بپرسيد كه اين قطع رابطه به طور صددرصد رخ داده يا 
خير چون طبق قانون، تعهدنامه هاي بين المللي بين دو شركت رد 

و بدل شده است.
خدمات پس از فروش كاالهاي كره اي چه سرنوشتي 

پيدا مي كند؟
اين شركت ها هنوز حضور دارند و خودشــان اين خدمات را انجام 
مي دهند. طبق قانون صنعت، معــدن و تجارت زماني كه يك تاجر 
مي خواهد قــرارداد يك كاال را ببندد و كاال را وارد كشــور كند بايد 
خدمات پس از فروش داشــته باشد. بنابراين شــركت هاي كره اي 
طبق قرارداد بايد همچنان خدمات پس از فروش خود را ارائه دهند. 
برهمين اساس شركت هاي داخلي اسم گارانتي ها را عوض نكرده اند تا 
مردم بدانند هنوز مي توانند با همان گارانتي با خيال راحت از دستگاه 

چگونه بازار لوازم خانگي ايران در تسخير شركت هاي كره اي قرار گرفت؟

كره اي ها در ظاهر، از بازار 
لوازم خانگي رفته اند

گفت وگو با رئيس اتحاديه لوازم خانگي تهران

خريداري شده در منزلشان استفاده كنند.
برخي بازاريابان ال جي معتقدند كه پايين كشيدن 
تابلوی برند شــركت هاي كره اي از ســوي اتحاديه درست 
نيســت. مي گويند اين تابلوها براي آنها برند نيست بلكه براي 

فروشگاه هاست. نظر شما چيست؟
هر شــركت خارجي براي فروش كاالي خود در ايــران مغازه هايي 
به عنوان نماينده تحت اختيار مي گيرد. اين فروشــگاه ها موظفند 
طوري تبليغ كنند كه منافع آن شــركت از لحاظ قيمت، كيفيت و 
تبليغ برند تامين شود. اقدام پايين كشيدن تابلوها در اين راستا بوده 
است. البته در بعضي مواقع در برخي فروشگاه ها اين اتفاق مي افتد 
كه صاحب مغازه عالوه بر فروش كاال با برند خاص، اجناس ديگري 
را هم به فروش مي رســاند و از اين برندها در جهت فروش بيشــتر 

استفاده مي كند.
چه برندهاي ايراني قرار اســت جايگزين برندهاي 

كره اي مانند سامسونگ و ال جي شوند؟ 
تا جايي كه بنده اطالع دارم تمام شركت هايي كه نمايندگي فروش 
داشــتند و كاال وارد مي كردند قرار بود كه به مرور زمان شــروع به 
توليد همان كاال كنند. شــركت ال جي و سامسونگ هزينه خيلي 
ســنگيني كردند و به مرور زمان كارخانه ها را به ايران آوردند و با 
همان برند شروع به توليد كردند. زماني كه با تحريم ها در سال96 
روبه رو شديم و كره از دادن كاال به ايران ممانعت كرد، خوشبختانه 
با مديريت داخلي، كارخانه ها در كشور داير بودند و شروع كردند به 
برندسازي. هم اكنون مشاهده مي كنيد كه برند سام با همان ضمانت 
سام سرويس به فروش مي رسد. جي پالس هم با ضمانت گلديران 
به فروش مي رسد. چون مردم با اين اسم ها خو گرفته اند و مي دانند 
ضمانت اصلي است. توليدات اين كارخانجات كم كم هم به سمت 

صادرات مي رود.
گاهی شنيده مي شود ممنوعيت واردات موجب شده 
تا كره اي ها به هر ترفندي به ويژه فعاليت هاي زيرزميني سعي در 
استمرار فروش خود و حفظ بازار كنند؛ آيا اين موضوع صحت 

دارد؟
اين ماجرا از همان زماني هم كه شــركت ها به طــور قانوني فعاليت 
داشتند وجود داشت و ماجراي كاالي قاچاق موضوع تازه اي نيست. 
در اين مورد بايد دستگاه هاي ذي ربط پاسخگو باشند. من اطالعي در 

مورد اينكه فعاليت زيرزميني اكنون وجود دارد يا خير ندارم.
آيا كره اي ها همچنان تمايل دارند بازار لوازم خانگي 

ايران را به دست بگيرند؟
كدام توليدكننده اي امروز دوست ندارد كه كااليش فروش نرود؟ آنها 
با سليقه ما جلو رفتند و براي سليقه ايراني كاال ساختند و هدفشان 
در خاورميانه اول روي ايران بوده اســت. ولي شركت هاي ايراني با 
افزايش توليد و تغيير چهره اجناس و به روزرساني دستگاه ها جاي 

كاالي كره اي را پر مي كنند.
آيا تمام قطعات براي ســاخت لوازم خانگي در حد 

كيفيت كره اي در كشور موجود است؟
در كل دنيا ۴ يا ۵كشــور وجود دارند كه قادرند براي لوازم خانگي 
موتور بسازند. بنابراين كشوري نمي تواند مدعي شود كه همه  چيز را 
خودش مي سازد چون امكان پذير نيست. بايد يك نقطه هدف براي 
يك كارخانه يا شركت مشخص كرد. كارخانه ها بايد كم كم به سمت 
قطعه سازي  بروند تا به جايي برسيم كه از خارج قطعه اي وارد نكنيم 

و حتي صادرات هم انجام دهيم.
توليدكننده در بحث قيمت گذاري چطور مي تواند با 

كاالي خارجي رقابت كند؟
مواداوليه و نوسان نرخ ارز هميشه منجر به افزايش قيمت محصوالت 
توليدي مي شود؛ چرا كه اثرش را روي قطعات استراتژيكي وارداتي 
مورد اســتفاده در توليد لوازم خانگي مي گذارد. ما شــركت هايي 
داشتيم كه 30 تا 100درصد افزايش توليد داشــته اند اما هنوز به 
توليد دلخواه و اشباع بازار نرسيده اند. بايد از اين نكته غافل نشويم 
كه توليد كننده ايراني خود را با دنيا وفق مي دهد. بنابراين اگر دولت 
حمايت كند ما مي توانيم با صادرات لــوازم خانگي بازار خاورميانه 
را اشــباع كنيم. تا كي مي خواهيم مصرف كننده باشيم، امروز بايد 

توليد كننده باشيم.
آيا انتشار اخباری مبني بر خروج شركت هاي كره اي 

موجب التهاب بازار نشده است؟
خير. البته شــايد مردم متصور شدند اگر اين شــركت ها بروند ما 
بي يخچال يا بي لباسشــويي خواهيم شــد اما اينها تنها احساسات 
شخصي افراد بود. مردم مي بينند كه يخچال همچنان در حال توليد 

است؛ شايد با طرح هاي زيباتر، متنوع تر و به روزتر از قبل.
آيا خروج كره اي ها براي توليدات ما بهتر است؟

معتقدم براي حفظ بازار بايد رقابت وجود داشــته باشد و اگر نباشد 
نمي توان خود را باال كشيد. وگرنه مشــابه همان اتفاقي مي افتد كه 
براي صنعت خودروي داخلي افتاده است. براي دستيابي به يك افق 
روشن، كارخانجات ما بايد از نخبگان بهره ببرند و در يك فضاي كامال 

رقابتي به توليد بپردازند.

خديجه نوروزی
روزنامه نگار

ايران به دنبال وصول طلب هايش است. در روزگاري كه درآمد نفتي ايران در سال۲۰19 نسبت به 
سال۲۰18 نزديك به ۴1ميليارد دالر كاهش پيدا كرده است، ايران نمي تواند دست روي دست 
بگذارد و نظاره گر آب شــدن منابع درآمدي اش زير آفتاب تموز تحريم باشد. به همين خاطر 
مسئوالن دست به دست هم داده اند تا طلب شان را از چشــم بادامي ها وصول كنند. نزديك به ۲سال است كه 7ميليارد 
دالر پول ايران حاصل از فروش نفت و ميعانات گازي به كره جنوبي در بانك هاي اين كشور بلوكه شده است. هيچ تالش و 
رايزني اي از جانب ايران موجب نشد تا چشم بادامي ها قدمي براي پرداخت بدهي خود بردارند، اين كشور تحريم را بهانه اي 
براي نپرداختن بدهي خود قرار داده و پس از توقف واردات اين محصول از ايران، آمريكا را به عنوان مبدأ واردات محصوالت 
نفتي مورد نياز خود تعيين كرده است. پيگيري چنين سياستي از جانب كره جنوبي، واكنش هاي مختلفي را در پي داشت 
تا جايي كه سيدعباس موسوي، سخنگوي وزارت خارجه گفت:»بهانه كره جنوبي براي عدم پرداخت بدهي به ايران اصال 
قابل قبول نيست و مطالبات قانوني تهران را از طريق مراجع قانوني بين المللي پيگيري خواهند كرد«. گذشت زمان نشان 
از اين واقعيت دارد كه گره رابطه ايران و كره جنوبي هر روز كورتر مي شود. براي بررسي تأثير اين تنش اقتصادي و سياسي 
با سيدجالل ساداتيان، مديركل پيشين شرق آسياي وزارت امور خارجه به گفت وگو نشستيم. ساداتيان معتقد است كه 
ايران به دليل طلبش از كره، دست به اعتراض مي زند اما وارد مرحله دشمني و شكايت در سطح بين المللي نمي شود چراكه 

براي تعريف آينده رابطه اش با كره جنوبي، گوشه چشمي به انتخابات آمريكا دارد.

تعهــدات مالي 
كره جنوبي بــه ايران طي 
روزهاي اخير حاشيه ساز 
شده اســت، در اين ميان 
شــاهد بوديم كه به دليل 
اظهار گله سخنگوي وزارت 
خارجه از اين كشور، سفير 
ايران در كره جنوبي از سوي وزارت خارجه كره جنوبي 
احضار يا به قولي دعوت به ديدار شــد. به نظر شما چرا 
رابطه حســنه ايران و كره جنوبي دچار مشكل شده 

است؟
براي تحليل وضعيــت فعلي كره جنوبــي و تصميم گيري 
مسئوالن آن بايد كمي به گذشته برگرديم. وقتي چند سال 
از جنگ كره جنوبي گذشــت، اين جنگ بــه نبرد ميان دو 
بلوك شرق و غرب تبديل شد. اياالت متحده آمريكا پشت 
كره جنوبي ايستاد و چين و روسيه هم از كره شمالي حمايت 
كردند. از همــان زمان اين رقابت ادامه داشــت و غربي ها، 
به خصوص آمريكايي ها، كره جنوبي را در دست خود گرفتند 

و به تزريق سرمايه به اين كشور پرداختند.
كره جنوبي به دليل همسايگي با كره شمالي مجبور است كه 
بر حمايت هاي امنيتي آمريكا حساب كند، بنابراين بايد گفت 
كه كره جنوبي در حوزه سرمايه  و امنيت از جانب آمريكا مورد 
حمايت قرار گرفته بود و در نتيجه نبايد از كره انتظار داشت 
كه در برابر حامي خــود- آمريكا- نظر مخالفــي ارائه كند. 
كره جنوبي تا مدتي با ايران همراهي كرد اما وقتي تحريم ها 
شروع شد و ترامپ و تيم اداره كننده كاخ سفيد به كره دستور 
دادند تا از ايران فاصله بگيرد و حتي پول نفت هايي كه ايران 

به اين كشور فروخته است را تسويه نكنند.
در اين ميان خبرهايي مبني بر ايجاد كارگروه 
توسعه تجارت كاالهاي بشردوستانه به گوش مي رسد، 
نظر شــما در اين رابطه چيســت؟ آيا چنين راه هايي 
مي تواند راهگشا باشد و تا چه حد قابليت اجرايي  دارد؟

اينكه كره جنوبي اعالم كرده اســت كه ارسال كمك هاي 
انسان دوستانه را به ايران پيگيري مي كند، غنيمت است اما 
اين اقدام، حالل تمام مشكالت ما با كره جنوبي نخواهد بود. 
در واقع بايد خطاب به مســئوالن كره جنوبي گفت كه اين 
اقدام آنها در ذهن ايران خواهند ماند، چرا كه اين كشور در 
شرايط سختي، زمينه را براي فشار بيشتر بر ايران مهيا كرد.

در اين ميــان نبايد فراموش كرد كه بنــاي ايران در رابطه 
بــا كره جنوبي مبتني بر خصومت و دشــمني نيســت اما 
طبيعي اســت كه ايران در معامالت تجاري مانند گذشته 
با كره جنوبي رفتار نخواهد كــرد و اينگونه نخواهد بود كه 

درهاي بازار ايران به روي كره اي ها گشوده بماند.
يعني ايران با كشورهايي كه در شــرايط سختي وارد بازار 
ايران شــدند، همكاري اش را ادامه خواهــد داد و محدوده 

فعاليت كره اي ها در ايران محدودتر خواهد شد.
البته اين نكات شما در شرايطي است كه براي 

دوران تحريم نقطه پاياني در آينــده نزديك متصور 
باشيم و در غيراين صورت ايران همچنان به كشورهايي 

مانند كره وابسته است...
بله، همينطور است. البته نبايد فراموش كنيم كه اين رفتار 
كره اي ها در اين مدت از جانب ايران قابل درك هم بوده و 
ايران مي داند كه كره جنوبي از جانب آمريكا تحت فشــار 
است و آنها به دستور آمريكا از ايران خارج شدند، پول ايران 
را در موضوع صادرات نفت پرداخت نكردند و مراوداتشان را 
با ايران كم كردند. كره اي ها به شكل غيرمستقيم و با اشارات 
چشم و ابرو به ايران فهماندند كه تحت فشار آمريكا دست 
به چنين تصميماتي زده اند. البته ناگفته نماند حتي در اين 
شرايط، چنين رفتاري از كره قابل قبول نيست و جا دارد كه 

كره از خود استقالل عمل نشان دهد.
كره جنوبــي مي تواند مانند كشــورهاي كه زير بار فشــار 
آمريكا، كجدار و مريز با ايــران همراهي كردند، عمل كند 
اما متأسفانه كره با ســرعتي عجيب تســليم آمريكا شد، 
البته اين رفتار ممكن است با توجه به نتيجه انتخابات آتي 
آمريكا و حاكم شدن جناح مقابل آقاي ترامپ بر كاخ سفيد 

تغيير كند.
شما مي گوييد كه در موقعيت كنوني و تا تعيين 
انتخابات آمريكا، ايران مجبور اســت كه مسير كنوني 
را پيش بگيرد و اين موضــوع را در جايگاه تخاصمي 
پيگيري نخواهد كرد اما ما شاهد بوديم كه آقاي ظريف 
و همچنين سخنگوي وزارت امور خارجه به اين رفتار 
كره جنوبي واكنش نشان دادند، در واقع بايد گفت كه 
ايران هم چندان ساكت نبوده است. شما گمان مي كنيد 

كه ايران به راحتي با اين موضوع كنار مي آيد؟
بله! قاعدتا كنار مي آيد. برخورد ايران برخورد خيلي تندي 
نبود البته اين رفتار معنايش اين نيســت كه ايران اعتراض 
نكند. در واقع بايد گفت كه اين برخــورد اعتراضي ايران و 
واكنش مســئوالن وزارت خارجه با تخاصم و شكايت هاي 
جدي عليه كره جنوبي در محافل بين المللي متفاوت است 
و ايران هرگز وارد چنين ســطحي از دشمني با كره جنوبي 
نشده است. بايد گفت كه ايران شمشير به روي كره نكشيده 

است اما حقش را مطالبه كرده است.
پيش بيني تان اين است كه اين اختالف تا چه 
زماني ادامه داشته باشــد؟ گمان مي كنيد كه حل اين 
مشــكل با بودن يا نبودن ترامپ گره خورده باشد؟ آيا 
كره جنوبي حاضر مي شود كه هر چه زودتر بدهي اش را 

به ايران پرداخت كند؟
به گمان من تا انتخابات رياســت جمهوري آمريكا بايد اين 
حالت صبــر و انتظار را تحمل كرد، چرا كه سياســت هاي 
فعلي كره جنوبي ريشه در روابط قديمي اش با آمريكا دارد 
و شــكرآب شــدن رابطه ايران و كره جنوبي ثمرات رابطه 
آمريكا با اين كشور است. مســئوالن كره جنوبي براساس 
منافع شان تصميم گرفته اند كه در زمين آمريكا بازي و به 

ايران پشت كنند.

ليال شريف
روزنامه نگار
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بــرادرم رضــا 
بازیکن تیم فوتبال 
فجر سپاســی بود. 
فیلم بازی هایش را 
که می دیــدم، نقش 
داور برایم جذاب بود.

از بچگــی رهبــری را 
دوست داشتم و همیشه 
می خواســتم تیمی را 
رهبری کنم. اما به نظرم 
اقتداری که داور فوتسال 
داشــت، داور فوتبــال 
نداشت. بازی فوتسال 
ســریع تر وسخت تر 
به نظرم آمــد و من 
دوست داشتم کار 
سخت تر را انجام 

بدهم.

عشق سوت مي زند
زري فتحي از داوران برتر فوتسال آسیاست که  در جام ملت هاي اروپا هم قضاوت داشته است. او براي یك فصل داوري در ایران 3میلیون تومان مي گیرد

از عشــق مي گويد؛ اينكه عشــق نباشد 
نمي شــود كاري كرد. پاي حرف هايش كه 
مي نشيني، به حرفش مي رسي؛ مگر مي شود 
6 ماه كار كني و بيشترين دستمزدت 3ميليون تومان باشد. در همه اين 6 ماه 
هم همه بهت نق بزنند كه اينجاي كارت ايراد داشت و آنجا، آن سوت را اشتباه 

زدي. اين وضعيت يكي از بهترين داوران زن ايران است؛ زري فتحي. فتحي را 
مثل خيلي از زناني كه در ورزش به جايي رسيده اند، خيلي ها نمي شناسند، جز 
آنهايي كه درگير فوتسال هستند. شايد كسي نداند كه او در جام ملت هاي اروپا 
سوت زده، در مسابقات دانشجويان جهان سرداور يكي از مسابقات مردان بوده  
و در ۲ سال گذشته ركورددار تست بدني داوران آسيا بوده است. فتحي با داشتن 

كارشناسي ارشد فيزيولوژي، معلم است؛ معلم ورزش مدرسه ابتدايي. او 
به دانش آموزانش هم عشق مي دهد؛ دانش آموزاني كه به خاطر كرونا 

از آنها دور مانده. ۲هفته ديگر ليگ فوتسال زنان به پايان مي رسد. 
اعتراضات به داوري اين فصل از ليگ بيشتر از هر فصل ديگر بود. 

همين بهانه اي شد تا با فتحي هم صحبت شويم.

ليلی خرسند
خبرنگار

 در فوتسال زنان اين ادعا وجود 
دارد كه ايران بهتريــن داوران را دارد. 
دليلش هم حضور شــما و گالره ناظمي 
است كه در ســطح اروپا و در مسابقات 
مردان هم داوري كرده ايد. اما درهمين 
ليگ داخلي ايران، هميشه از داوري گاليه 
است، به خصوص اين فصل كه تقريبا همه 
تيم ها از داوري ناراضي بوده اند و بعد از هر 
شكستي كه تيمشان داشته، به داوري 
اعتراض كرده اند. نمونه اش همين بازي 
مس كرمان و هيأت فوتبال خراسان در 
مرحله پلي آف بود كه خراساني ها مدعي 

بودند ۲پنالتي برايشان گرفته نشده.
من این اجــازه را ندارم که بــازي به بازي 
دربــاره داوري صحبــت کنم امــا در کل 
بخواهیم حرف بزنیم بلــه اینکه مي گویند 
ما بهترین داوران را داریم درســت اســت. 
این بهترین بودن هــم به خاطر کالس هایي 
اســت که کمیته داوران مي گذارد. کمیته 
براي تدریس در این کالس ها حتي از پدرو 
گاالن، رئیــس کمیتــه داوران فیفا دعوت 
مي کند. داوران ما آموزش هاي خیلي خوبي 
مي بینند و سطح شــان باالست و به صرف 
اینکه در خیلي از بازي ها، مربیان به داوري 
معترض هستند، نمي شــود گفت که آنها 
کارشان خوب نیست. بعد  از هر بازي یکي از 
صفحه هاي اینستاگرامي که اخبار فوتبال و 
فوتسال زنان را پوشش مي دهد، صحنه هاي 
مشکوك داوري را مي گذارد و از کارشناسان 
نظر مي پرســد. در بیشــتر صحنه ها نظر 
کارشناسان این اســت که داوري مشکلي 
نداشته. به نظر من مشــکل از مربیان است 
که از قوانین داوري آگاه نیستند. به هر حال 
مربیان دوست دارند در بازي براي تیم آنها 
پنالتي گرفته شود یا هر اتفاق دیگري به نفع 

تیم شان بیفتد.

يعنــي  داوران ايراني هيچ 
اشتباهي ندارند؟

نه من نمي گویم داوران اشــتباهي ندارند. 
همانطور که یك مربي مي تواند یك تعویض 
اشتباه داشته باشد یا بازیکن توپ صددرصد 
گل را بیرون بزند، داور هم انســان است و 
مي تواند اشتباه داشته باشد و یك صحنه از 
دیدش دور بماند. داور وقتي اشتباه مي کند، 
قبل از هر کســي خودش ناراحت مي شود 
و خودش را ســرزنش مي کنــد. قضاوت، 
سخت ترین کار در دنیاست به خصوص در 
رشته اي مثل فوتسال که ســرعت باالیي 
دارد. یك اشتباه من مي تواند نتیجه بازي را 

عوض کند و هیچ داوري نمي خواهد حیثیت 
خودش را زیرسؤال ببرد. به نظر من در حق 

داوران ایراني خیلي کم لطفي مي شود.

 مربيان تيم ها در شروع ليگ، 
كالس توجيه داوري نمي روند؟ 

امســال که قوانین تغییراتي کــرده، قرار 
است ســازمان لیگ براي سرپرست، مربي 
و کاپیتــان تیم ها کالس بگــذارد و آنها را 
توجیه کنــد. در لیگ مردان هر ســال این 
اتفاق مي افتد و قوانیــن داوري را به تیم ها 
مي گویند. باور مي کنیــد مربیان ما بعضي 
از قوانین ساده را هم نمي دانند. چند وقت 
پیش در یك بــازي، یك مربي معترض بود 
که چه ایرادي دارد بازیکن ما جلوي بازیکن 
حریف را گرفته تا نتواند جلو برود. این مربي 
نمي داند که این کار بالك است و خطاست.

 ولي بازيكنان كــه بايد اين 
قوانيــن را بدانند، به هر حــال ايران، 
قهرمان آسياســت و در تورنمنت هاي 

بين المللي هم شركت مي كند.
بازیکنان حرفه اي زیادي داریم که در آسیا 
حرف اول را مي زنند. خیلــي از آنها کمك 
مي کنند ولي بعضي هــا تحت تأثیر مربیان 

قرار مي گیرند.

شما در آسيا و حتي اروپا هم 
داوري كرده ايد، آنجا هم مربيان به داوري 

معترض هستند؟
نه اصال. مربیان اینجا دنبال این هســتند 
که باخت را به گــردن داور  بیندازند و این 
کار عرف شــده. به جاي اینکــه بعد از هر 
بازي دنبال ضعف هاي خودشان و تیم شان 
باشــند، علیه داوري جو مي سازند. امسال 
این اعتراض ها بیشتر از سال هاي قبل بود. 
یك مربي اعتراض را باب کرد و بقیه هم از او 

پیروي کردند.

 كرونــا روي كار داوران هم 
تأثيرگذار بوده است؟

اول باید به سازمان لیگ فوتسال خداقوت 
بگویم. درحالي که لیگ فوتبال، بســکتبال 
و دیگر مســابقات زنان نیمه کاره ماند ولي 
سازمان لیگ رفتاري حرفه اي داشت و لیگ 
فوتسال را ادامه داد. مسابقات فوتسال زنان 
مثل فوتبال مــردان، با رعایت پروتکل هاي 
بهداشتي برگزار شد. امســال لیگ پویایي 
داشــتیم و اگر نیمه تمام مي ماند، به زنان 
بي محبتي مي شد. این فصل براي ما داوران 

هم فصل ســختي بود. چند ماه اســت که 
قرنطینه هستیم و نمي توانیم راحت تمرین 
کنیم. در گروه هایي که در فضاهاي مجازي 
داریم، صحنه هایي از داوري ها را مي گذاریم 
و بحث مي کنیم. بــراي اینکه بدن هایمان 
هم از فرم خارج نشود و افت نکند، در خانه 
تمریــن مي کنیم و کار بعضــي از ما هم به 

روي پشت بام هم کشیده.

 صحنه هاي بازي هايي كه قبال 
انجام شده را مي بينيد؟

صحنه هایــي از بازي هایــي که هســت یا 
ویدئوکلیپ هایي را که اي اف سي در اختیار 
داوران مي گــذارد، تحلیل مي کنیم. درباره 
قوانیني که عوض شــده، صحبت مي کنیم 

و... .

 تمرينات هم نبايد ســخت 
باشد.

خانــه تمرین مي کــردم. یك مــدت هم 
روي پشــت بام تمرینات کششي و قدرتي 
انجام مــي دادم اما دیگر تمریــن در خانه 
کسل کننده شد و نمي توانستم ادامه بدهم. 
به خاطر همین به یك باشگاه بدنسازي که 
مي شناختم رفتم و مربي گرفتم. 2 ماه هم 
زیرنظر مربي کار مي کردم. تمریناتي مثل 
تمرینات چابکي و طناب زني را مي شود در 
جاهاي کوچك انجام داد اما بقیه تمرینات 

را نه.

 از تمريناتي كه داوران انجام 
مي دهند در اين حد تصور نيست. به نظر 
مي رسد كه داوران با يك ساعت دويدن 
در پارك هم مي توانند خودشان را آماده 

نگه دارند.
دید همــه بــه داوران همین اســت. فکر 
مي کنند کــه تمرینــات ســاده اي انجام 
مي دهیم ولي اینطور نیست. ما تست R یك 
باید بدهیم؛ تست ســرعت و چابکي است. 
حدنصابي است که باید پاس کنیم. کار بسیار 
سختي اســت. داوران ایراني به نحو احسن 
این تســت را پاس مي کننــد. در هر فصل 
شــاید یك داور یا دو داور باشند که نتوانند 
این تست را پشت ســر بگذارند. هر داوري 
هم مربي یا برنامه تمریني خاص خودش را 
دارد. در سمیناري هم که اي اف سي چند ماه 
پیش در مالزي گذاشته بود، گفت هر داور 
زني که بتواند تســت مــردان را پاس کند، 
مي تواند براي داوري در جام جهاني مردان 
نامزد شود. من و یك داور زن چیني بودیم 

که توانستیم این تســت را پاس کنیم. این 
آمادگي جســماني ما هم به خاطر کمیته 
داوران است. اینطور نیست که کمیته داوران 
بگوید در این تاریخ تســت مي گیریم. یك 
دفعه تاریخ را اعــالم مي کنند. همین باعث 
شده که داوران سطح آمادگي جسماني شان 

باال باشد.

 تســت زنان و مردان چقدر 
متفاوت است؟

تست مردان 38قســمت دارد و تست زنان 
30. در هر قسمت ســرعت بیشتر و زمان 
کمتر مي شود. من باالتر از 38هم رفتم و به 
قسمت 51 هم رسیدم. به هر حال آمادگي 
جسماني مردان با زنان متفاوت است و آنها 
از ما آماده تر هســتند؛ مثل رکوردهایي که 
مردان در دوها دارند که از رکوردهاي زنان 

بهتر است.

 در اين شرايط چرا شما را براي داوري 
مسابقات مردان مي گذارند؟

بــه خاطر همین تســت مي دهیــم. فقط 
داوران زني مي توانند مســابقات مردان را 
سوت بزنند که تست داوري مردان را پاس 
کرده باشند. بازي مردان با بازي زنان اصال 
قابل قیاس نیســت. داوري در بازي مردان 
خیلي لذت بخش است. ســرعت، تمرکز و 
هر چیز دیگري را کــه داور نیاز دارد و باید 
انجام بدهد، در بازي مردان هســت و این 

لذت بخش است.

 اين حــرف را مي زنيد زنان 
ناراحت نمي شوند؟

نه، چرا ناراحت بشــوند. یك بار یکي از من 
پرسید داوري در کدام بازي به دلت نشسته 
و در ذهنت مانده، من فکر کردم دیدم بازي 
فینالي که در مسابقات دانش آموزي سوت 
زدم بیش از هر بازي دیگري در ذهنم مانده.

 شما در جام ملت هاي فوتسال 
زنان اروپــا داوري كرده ايد، در بازي ها 
دانشجويان جهان مسابقه مردان را سوت 
زده ايد ولي االن مي گوييد فينال مسابقات 

دانش آموزي در ذهنتان مانده.
داوري در جــام ملت هــاي اروپا که ســال 
2019برگزار شــد تجربه جدید و متفاوتي 
بود. در آن جام من 2  بازي ســوت زدم که 
حتي االن اسم تیم ها یادم نیست ولي فینال 
مسابقات دانش آموزي خیلي خوب در ذهنم 
مانده. مســابقات، 2ســال پیش در مشهد 

برگزار شد؛ مسابقات دختران ابتدایي بود. 
به قدري بچه ها جنب وجوش داشــتند و 

ما پا به پاي آنهــا در زمین دویدیم که 
واقعا لذت بردیم. من هیچ وقت فکر 
نمي کردم که در اروپا ســوت بزنم. 

سقف آرزوهایم جام جهاني بود اما 
به مسابقات اروپایي هم  دعوت 

شدم.

فيزيولوژي  شــما   
خوانده ايد. يكي از اتفاقاتي كه در 

ليگ فوتسال زنان مي افتد، آسيب هاي 
زياد است؛ بازيكن حرفه اي و غيرحرفه اي 
هم ندارد، همه مصدوم مي شــوند. فكر 
مي كنيد چرا اينقدر بازيكنان آســيب 

مي بينند و كارشان به جراحي مي كشد؟
اتفاقا چنــد وقت پیش با یکي از دوســتانم 
که متخصص آسیب شناســي است درباره 
این موضوع صحبت مي کــردم. از نظر او یا 
تمرینات اصولي نیستند و یك دفعه بازیکنان 
از تمرینات ســبك وارد تمرینات سنگین 
مي شوند یا اینکه کفپوش سالن ها مناسب 
نیســتند. تعداد قابل توجهــي از بازیکنان 
مینیســك پاره مي کنند و زیر تیغ جراحي 
مي روند. مصدومیت فقط بــراي بازیکنان 
ایراني نیست ولي بازیکنان حرفه اي خیلي 
دیر به این آسیب ها مي رسند. این درحالي 
اســت که بازیکنان ما در ســن هاي پایین 
مصدومیتي در حد پاره شــدن مینیسك را 

تجربه مي کنند.

 فكــر مي كنيــد مربيان در 
طراحي تمرين حرفه اي نيستند؟

همانطور که من دوست ندارم مربیان کار من 
را قضاوت کنند، دوست ندارم که خودم هم 
درباره کار تخصصي آنها نظر بدهم. ولي حرف 
آسیب شناس این است که تمرینات بازیکنان 
ما غیراصولي است و کفپوش ها مشکل دارند.

 در مقايســه با سالن هايي كه 
در اروپا ديده ايد، كفپوش هاي سالن هاي 

ايران خيلي مشكل دارند؟
اروپا را کنار بگذاریم، در همین آســیا هم 
کفپوش هاي ســالن ها خیلــي متفاوت از 
کفپوش هاي ســالن های ما هســتند. این 
بي انصافي اســت اگر ما بگوییم پیشــرفت 
نکرده ایم، ما پیشــرفت کرده ایم و مدیریت 
باشــگاه ها هم در فکر بهترشــدن امکانات 
هستند ولي باید قبول کنیم که هنوز ضعیف 

هستیم.

صبا سلیمي، بازیکن تیم فوتبال و فوتسال ایران دوباره لژیونر شد. 
او که پیش از این براي تیم القطان عراق بازي مي کرد، با تیم فوتبال 
مارشــال آذربایجان قرارداد یك ساله بسته اســت. مارشال تیم 
استان شکي جمهوري آذربایجان است. روزهاي گذشته ائلگون 
حسین اف، سخنگوي تیم مارشال در گفت وگو با رسانه هاي آذري 
خبري پیوستن صبا به این تیم را تایید کرده بود. صفحه اینستاگرام 
مارشال هم با انتشار عکسي از صبا با پیراهن این تیم به او خوش آمد 
گفته است.  سلیمي روزهاي گذشته هم با صفحه ورزش بانوان در 
اینستاگرام درباره تیم جدیدش صحبت کرد. صبا از 14 سالگي 
فوتسال را شروع کرد. قبل از آن کاراته کار مي کرد و کمربند مشکي 

هم داشــت. اما جذابیت فوتبال او را هم به سمت خودش کشاند. 
خود او در این خصوص مي گوید:»اول رفتم فوتسال ولي بعدش 
فوتبال بازي کردم.« تبریز تیم فوتبال زنان ندارد و همین دلیلي 
شد که او به راحتي نتواند فوتبال بازي کند؛ »به زحمت یك زمین 
چمن پیدا مي کردم تا فوتبال بازي کنم. شــب ها ساعت یازده یا 
حتي یك و دو صبح یك زمین براي تمرین پیدا مي کردم. پدرم 
حریف تمریني ام بود و مادرم هم تــوپ جمع کن.« او خودش را 
مدیون زحمات پدر و مــادرش مي داند. صبا زماني که براي ادامه 
فوتبالش به خوزستان رفت، مادر و پدر همراهش شدند؛ »کارشان 
را به خوزســتان بردند و به آنجا اثاث کشــي کردیــم که تنهایم 

نگذارند.« صبا از خوزستان به عراق و تیم القطان رفت و از آنجا به 
تیم مارشال؛ »خیلي خوش شانس بودم که از تیم القطان به من 
پیشنهاد دادند. در این تیم بود که کمك مربي تیم باکویي آنجا من 
را دید و پیشنهاد داد که به مارشال بروم و من هم قبول کردم.«  صبا 
که در ایران بیشتر در تیم هاي فوتسال بازي کرده، یك دوره هم به 
اردوي تیم ملي فوتبال دعوت شده بود. قرار است از این به بعد او 
فوتبال بازي کند. صبا درباره مبلغ قراردادش هم گفته است: »در 
مقایسه با ایران سوبله و چوبله مي گیرم. در همان شروع هم 20 
درصد قرارداد را پرداخت کردند. ولي در ایران اینطور نیست. حتي 

چك هایي را از تیم ها دارم که هنوز پاس نشده است.« 

لژيونر فوتبال اين بار در كشور همسايه 
صبا سلیمي، دختر فوتبالیستي که در ایران  بازیکن شناخته  شده اي نیست با یك تیم از جمهوري آذربایجان قرارداد بسته است

  شیراز بازیکن دارد پول ندارد
شما چرا فوتسال را انتخاب كرديد؟ وقتي فوتبال و جذابيت هايش هست، چرا انتخاب شما فوتسال بوده؟
برادرم، رضا، بازيكن تيم فوتبال فجر سپاسي بود. فيلم بازي هايش را كه مي ديدم، نقش داور برايم 
جذاب بود. از بچگي رهبري را دوست داشتم و هميشه مي خواستم تيمي را رهبري كنم. اما به نظرم 
اقتداري كه داور فوتسال داشت، داور فوتبال نداشت. بازي فوتسال، سريع تر وسخت تر به نظرم آمد 

و من دوست داشتم كار سخت تر را انجام بدهم.
 پشيمان نيستيد؟

اصال. اگر بميرم و يك بار ديگر به دنيا بيايم، باز هم دوســت دارم داور فوتســال شــوم، با همه 
بي محبتي هايي كه هست و مي شود.

 و با همه بي پولي هايي كه داوري دارد.
بله. كمترين مبلغي كه يك بازيكن در فوتسال زنان آخر فصل مي گيرد، 10ميليون تومان است اما 
داوران اگر هر هفته داوري كنند و در همه بازي ها هم سرداور باشند، ۲تا 3ميليون تومان مي گيرند. 
6 ماه كار كني و همه دستمزدت فقط اين باشد. خيلي وقت ها هم شده كه فدراسيون نتوانسته براي 
داوران پرواز بگيرد، بچه ها يا خودشان پرواز گرفته اند و يا زميني به محل مسابقه رفته اند. مي دانيد 
دستمزدها هم كه سر وقت پرداخت نمي شود. تا عشق نباشد با اين شرايط نمي شود كار كرد. هيچ 
وقت هم نديده ايد كه داوران فوتســال از بي پولي گاليه كنند. باحياترين قشر در ورزش، داوران 

فوتسال هستند.
 شيراز بازيكن و داور خوب دارد ولي كم پيش آمده كه تيم داشته باشد.

چون اسپانسر نيست. يا كسي حمايت نمي كند يا اگر هم اسپانسري باشد و تيمي بدهد، وسط فصل 
تيم را رها مي كند. بازيكن كم نداريم ولي به خاطر همين كه كسي نيست سرمايه گذاري كند، در 

تيم ها و شهرهاي ديگر بازي مي كنند.
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     زنگ ورزش تخصصی شده
شما معلم هم هستيد. در اين چند ماه كرونا اين كارتان را هم تعطيل كرد. 

بله من معلم ورزش دبســتان دخترانه در شيراز هستم. بچه ها دل نشين ترين 
موجودات هستند. كرونا هم ما را قرنطينه كرد و اجازه نداد بچه ها را ببينيم و 
هم اينكه همه برنامه هايمان را نيمه تمام گذاشت. ما معلمان ورزش از اول مهر 
براي بچه ها برنامه هاي خاص چيده بوديم و قرار بود اين برنامه ها ارديبهشــت 
نتيجه بدهد و به اتمام برسد ولي وسط كار رها شد. ما برنامه هاي استعداديابي 
در رشته هاي خاص داشتيم و به مرحله مسابقه رسيده بوديم كه كرونا همه  چيز 

را تعطيل كرد.
 چيزي كه ما از زنگ ورزش مدرسه به ياد داريم، اين چيزهايي كه شما مي گوييد 

نيست. كسي برنامه ريزي نمي كرد و بيشتر در اين ساعت رياضي مي خوانديم.
براي خود ما هم همينطور بود اما االن همه  چيز متفاوت شده است. مثال در كالس 
چهارم بچه ها تخصصي طناب زدن را ياد مي گيرند، طناب زني دونفره، سه نفره، 
نمايشي و... ما كه دو ساعت در هفته بيشــتر زنگ ورزش نداريم. با خانواده ها 
صحبت مي كنيم كه براي هماهنگي عضله و عصــب بچه ها حتما در خانه هم 
پيگير تمرينات آنها بشــوند. وقتي اين توصيه را مي كنيم تعجب مي كنند و 
مي گويند در زنگ ورزش به ما يك تــوپ مي دادند و مي گفتند بازي كنيد ولي 
االن براي خانه هم تمرين مي دهيد. سيستم آموزشي متفاوت شده. االن براي 
كالس پنجم تخصصي تنيس روي ميز را به بچه ها ياد مي دهيم يا در كالس ششم، 

آموزش دووميداني داريم. كار ما سخت شده ولي معلمي موفق است كه بتواند 
اين كارها را انجام بدهد.

 همه معلمان ورزش اين توانايي را دارند كه اين برنامه ها را براي دانش آموزان 
برنامه ريزي و اجرا كنند؟

جواناني كه استخدام مي شوند اين توانايي ها را دارند.
 شما در اين مدت بين دانش آموزان خودتان استعدادهايي را هم ديده ايد كه براي 

ورزش قهرماني و حرفه اي مناسب باشند؟
در اين 10سالي كه كار مي كنم اســتعدادهاي جديد زياد ديده ام. در واليبال، 
شطرنج، تنيس روي ميز، شــنا و.. نفراتي را داشته ايم كه استعداد ويژه دارند. 
البته در بعضي از رشته ها راحت نمي شود كار كرد مثل شنا. مدرسه ها استخر 
ندارند و فقط بچه هايي را كه به شنا عالقه دارند، آموزش كوتاه مدت مي دهيم. در 
شيراز مدارسي هم به نام بهسا هست كه آموزش های تخصصي ورزشي به بچه ها 
مي دهد. اين مدارس را در تهران هم من نديده ام ولي در شيراز، ۲ مدرسه براي 
پسران و ۲ مدرسه هم براي دختران داريم. مثال كسي كه در واليبال استعداد 
دارد يك ســال زيرنظر مربيان متخصص در اين رشته تمرين مي كند. اگر هم 
بعد از يك مدت ببينند بچه اي در رشته اي كه هست خيلي استعدادش شكوفا 
نشده، به يك رشته ديگر مي رود و اينقدر در رشته ها مي چرخد كه ورزش مورد 

عالقه اش را پيدا كند.
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  حادثه شهري بيروت براي پيشگيري بررسي دقيق شود
تهران شهري است كه برخي مســائل آن حل نشده و در مقابل 
حوادث شــهري حتي بي دفاع تر از بيروت اســت. ما هر روز را با 
دلهره به شب مي رسانيم و مديران و مردم ساكن در تهران مدام 
به اميد آن هستيم كه هيچ »حادثه اي« روي ندهد تا نقاط ضعف 
ساختاري شهر خودنمايي نكند. آخرين نمونه روشن آن هم قرار 
گرفتن مخازن بزرگ ســوخت و مواد آتش زا در تهران و در كنار 
مناطق مســكوني تازه تاسيس است. مســئوالن تيم هايي براي 
بررســي ابعاد مختلف حادثه بيروت انتخاب و آن را به طور دقيق 
بررســي كنند و جلوي حوادث مشــابه آن را در كالنشهر تهران 

بگيرند.
زمان آبادي از تهران

   چرا بانك ها مقداري از وام پرداختي را بلوكه مي كنند؟
بانك ها زمــان پرداخــت وام مقــداري از وام را بلوكه مي كنند؛ 
درحالي كه وام گيرنده هم بايد ســود باال پرداخت كند؛ به همين 
دليل مثال اگر ما 20ميليون تومان الزم داشته باشيم بايد تقاضاي 
25ميليون تومــان وام بدهيم. آيا اين روش بانك هــا ربا اندر ربا 

نيست؟
آزاد از سمنان

   كاهش ارزش پول ملي ســفره ها را بسيار كوچك كرده 
است

جريان تحريم يك سوي مشــكالت كنوني كشور است و ضعف 
مديريت سوي ديگر ماجرا، ولي بدتر از همه اينها تحريف حقايق و 
واژگون نشان دادن واقعيات است كه بيشترين ضربه را به روحيه 
مردم مي زند. مســئوالن اندكي به فكر سالمت رواني جامعه هم 
باشند و همينطور مراقب اخبار و اطالعاتي كه به رسانه ها مي دهند 

تا اين موضوع اندك اندك به ساحل آرامش برسد.
رزم آور از تهران

   احداث خط راه آهن بوشهر چه شد؟
احداث خط راه آهن بوشــهر جزو مصوباتي اســت كه مدت هاي 
مديدي است عقب افتاده است و مسئوالن مدام از كمبود بودجه 
براي تكميل آن سخن مي گويند. از تمام مسئوالن استاني تقاضا 
داريم در 2 عرصه تأمين اعتبارات و مديريت اجرايي خط راه آهن 

بوشهر تجديدنظر كنند.
اعال از بوشهر

   قيمت موز به آستانه 20هزار تومان رسيده است
درحالي كه قيمت سكه كاهش يك ميليون توماني داشته و دالر 
نيز اندكي پايين آمده قيمت موز در بازار ميوه تهران 19هزار تومان 
و انبه از 30تا 48هزار تومان اســت. وقتي هــم به گراني اعتراض 
مي كنيم مي گويند مگر واجب است موز و انبه بخوريد. چرا همه   

خوراكي هاي خوب و مفيد دستمايه چنين سخني مي شوند.
شيوا از تهران 

   تبليغات مداوم فروشگاه هاي زنجيره اي دلخوشي هاي 
مردم را گرفته است

در شرايط سخت اقتصادي كه در آن به سر مي بريم، فروشگاه هاي 
زنجيره اي با پشتوانه مالي باال و نفوذي كه در رسانه هاي جمعي 
دارند با هر ترفندي سعي در ترغيب جامعه براي خريد بيشتر از 
آنها دارند؛ جوايز ميليوني شبانه، تخفيف در اجناس مختلف، در 
نظرگرفتن خودروهاي لوكس براي مشــتريان خوش شانس و... 
همه اضالع پازلي هســتند كه با در اختيار داشتن بهترين زمان 
آنتن تلويزيون براي اقناع بيننده و خريد از فروشگاه ها فراهم  شده 
است. اين در حالي است كه خانواده هاي قشر متوسط هم حسرت 
مي خورند و جز تماشا كردن و حرص خوردن راهي ندارند. واقعا 
صدا و سيما نمي تواند مالحظه بيشــتري نسبت به حال اقتصاد 

جامعه و مردم داشته باشد.
نبئي از تهران 

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

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

با مردم

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

سمپاشــي با اســتفاده از قرص برنج در خانه اي در مشــهد، جان 
دختربچه 4ساله را گرفت. در اين شرايط بازپرس جنايي اقدام مرد 
سمپاش را عملي نوعاً كشــنده درنظر گرفت و اتهام قتل عمد را به 

او تفهيم كرد.
به گزارش همشهري، مدتي قبل 2دختر كه به دليل مسموميت در 
شرايط بدي قرار داشتند به بيمارســتاني در مشهد منتقل شدند. 
از همان ابتدا تالش پزشــكان براي نجات جان آنها آغاز شــد اما 
دختربچه 4ساله جانش را از دست داد و خواهرش از مرگ حتمي 
نجات يافت. به دنبال مرگ دختربچه خردســال، ماجرا به قاضي 
علي اكبر احمدي نژاد، كشيك جنايي مشهد گزارش و با حضور او 

در بيمارســتان تحقيقات در اين ماجرا آغاز شد. به گفته پزشكان 
دختربچه 4ساله به دليل مسموميت ناشي از قرص برنج جانش را از 
دست داده و اين در حالي بود كه خانواده اش مي گفتند هرگز از قرص 
برنج در خانه شان استفاده نكرده  اند. اما در ادامه تحقيقات معلوم شد 

كه ماجرا به دليل سمپاشي رخ داده است.
بررسي ها نشان داد كه پدربزرگ قرباني، صاحب خانه اي دوطبقه در 
مشهد است كه خودش در طبقه اول و خانواده پسرش در طبقه دوم 
زندگي مي كنند. پدربزرگ مدتي قبل به دليل وجود حشرات موذي 
در خانه اش تصميم مي گيرد كه آنجا را سمپاشــي كند و به همين 
دليل نزد يك ســمپاش مي رود و او نيز قبول مي كند كه سمپاشي 
را انجام دهد. مرد ســمپاش براي انجام اين كار از برادرش كمك 
مي گيرد و برادر او راهي عطاري شــده و مقدار زيادي قرص برنج 
خريده و راهي خانه آنها مي شود. او با قراردادن تعدادي قرص در هر 
ليوان و ريختن كمي آب روي آن، ليوان ها را در نقاط مختلف خانه 
قرار مي دهد تا از اين طريق حشرات موذي از بين بروند اما قرص هاي 
برنج گازي توليد مي كنند كه بــه راحتي و از طريق منافذي كه در 
خانه وجود دارند به طبقه باال نفوذ كرده و باعث مســموميت 2نوه 

پدربزرگ و در نهايت مرگ دختربچه 4ساله مي شود.

با ايــن اطالعات، قاضي جنايي دســتور 
بازداشــت فردي را كه اقدام به قراردادن 
قرص ها در خانه كرده بــود، صادر كرد و 
مأموران اين مرد را بازداشــت كردند. او 
در تحقيقات اوليه مدعي شد كه هرگز از 
قرص برنج استفاده نكرده و از سم ديگري 
براي سمپاشي اســتفاده كرده و مقصر 
اصلي خانواده قرباني بوده اند كه راه هاي 
نفوذ ســم به خانه شان را نبســته اند، اما 
همه شــواهد از اين حكايت داشــت كه 
سم استفاده شــده در اين ماجرا، قرص 
برنج بوده اســت. در اين شــرايط قاضي 
احمدي نژاد بار ديگــر به تحقيق از متهم 

پرونده پرداخــت و او اين بار اعتراف كرد كــه از قرص برنج براي 
سمپاشي خانه استفاده كرده است. در اين شرايط قاضي جنايي 
با توجه به اينكه متهم پرونــده از خطرناك و مرگبار بودن قرص 
برنج آگاهي داشته است، اقدام او را در استفاده از اين قرص عملي 
نوعا كشنده دانست و در اين شــرايط براي او با اتهام قتل عمدي 

قرار قانوني صادر كرد تا با ارســال پرونده 
به دادگاه، قضــات دادگاه در اين خصوص 

تصميم گيري كنند.
براساس اين گزارش، استفاده از قرص برنج 
براي از بين بردن حشــرات نخستين باري 
نيســت كه باعث مــرگ افــرادي بي گناه 
مي شود. مدتي قبل از مرگ اين دختربچه 
نيز اتفاقي مشابه در مشــهد رخ داد كه در 
جريان آن دختــر جواني به دليــل اينكه 
همسايه شــان از اين قرص براي سمپاشي 
خانه اش استفاده كرده بود جان باخت. در 
سال94 نيز به دليل اينكه در هتلي در مشهد 
از قرص برنج براي از بين بردن حشــرات 
استفاده شده بود، 4زائر عربســتاني جان باختند و در سال93 هم 
اقدام مشابه مردي براي سمپاشــي خانه اش در بندرعباس باعث 
مرگ 3نفر از همسايه ها شــد كه همه اين اتفاقات نشان مي دهد 
استفاده از اين قرص براي ازبين بردن حشــرات در خانه ها همراه 

با خطر مرگ است.

 اتهام قتل عمد
براي مرد سمپاش 

استفاده از قرص برنج براي از بين بردن حشرات 
خانه باز هم قرباني گرفت

 توصيه
حيات بخش

»دوربين موبايل ها به سوي آنجا 
گرفته شده. ساختمان مي لرزد و داخلي

ناگهان بــه تلي از خــاك تبديل 
مي شود.« اين تصوير دلهره آوري از ريزش آوار در 
جنــوب تهران اســت كــه چنــد روز قبل در 
گوشي هاي موبايل دست به دست مي شد. باز هم 
حكايت گودبرداري هاي ناايمن و ريزش آوار. با 
وجود اينكه چندين نفر در ساختماني كه ريزش 
كرد حضور داشــتند ولي به هيچ كس آســيبي 
نرسيد. اما اين حادثه وحشــتناك چطور هيچ 

تلفاتي نداشت؟
به گــزارش همشــهري، اين حادثــه عصر روز 
چهارشنبه گذشــته در محله صالح آباد غربي، 
در جنوب تهران اتفاق افتــاد. مالك زميني كه 
براي احداث ساختمان گودبرداري انجام داده بود 
متوجه ترك هاي بزرگي در ساختمان مجاور شد 
و اينكه مدام زير ساختمان ريزش مي كرد.ازاين 
رو در تماس با آتش نشاني درخواست كمك كرد. 
با وجود اينكه محل حادثه در محدوده شهرداري 
و آتش نشــاني تهران قرار ندارد اما آتش نشانان 
ايستگاه 35براي بررســي ماجرا راهي صالح آباد 
شــدند. آنجا زميني 120متري بود كه درونش 
گودبرداري عميقي انجام شده بود. در مجاورت 
گودبرداري 2 ســاختمان قرار داشت؛ يكي يك 
مغازه اســباب بازي فروشي كه در طبقه دومش 
انبار بود و ساختمان ديگر نيز يك مشاور امالك 
بود. گودبرداري از سمت شرقي كه اسباب بازي 
فروشــي در آنجا قرار داشــت ناايمن شده بود. 
ترك هاي بزرگي روي ديوار ايجاد شده و هرلحظه 

ديوارهاي آنجا سست تر مي شد.

زمان طاليي در حوادث
سيدجالل ملكي، سخنگوي آتش نشاني تهران

خوشــبختانه در حادثه ريــزش آوار در صالح آباد با وجــود اينكه مالكان 
ســاختمان ها براي تخليه آنجا مقاومت مي كردند اما سرانجام از آنجا خارج 
شدند و به هيچ كس آسيبي نرسيد اما متأسفانه در بسياري از موارد شهروندان 
به توصيه هاي ايمني بي توجهي مي كنند و شاهد وقوع حوادث تلخي هستيم. 
شهروندان بايد به خاطر داشته باشند كه توصيه هاي همكارانم حاصل سال ها 
تجربه و طي كردن دوره هاي تخصصي است. بنابر اين وقتي توصيه اي به آنها 

مي شود بايد حتما به آن توجه شود. مثال ممكن است در يك حادثه حريق همكارانم تشخيص دهند كه افراد گرفتار 
شده بايد به پشت بام بروند. يا در مواردي ديگر ممكن است تشخيص آنها اين باشد كه بايد فورا محل حادثه تخليه 
شود. از سوي ديگر شــهروندان بايد توجه كنند كه هنگام وقوع حادثه زمان حكم طال را دارد و اگر وقت طاليي 
از دست برود و اقدامات مؤثر ايمني انجام نشود ممكن است اين كوتاهي نتايج غيرقابل جبراني داشته باشد. از 
سوي ديگر در مواردي مثل آنچه در صالح آباد اتفاق افتاد سستي خاك و ترك هاي ايجاد شده آنقدر مشخص بود 
كه افراد حاضر در ساختمان حتي پيش از حضور و توصيه آتش نشانان مي توانستند آنجا را ترك كنند. در مواقعي 

كه ايمني محلی به خطر افتاده است شهروندان بايد سالمتي خود را در اولويت قرار دهند و آنجا را ترك كنند.

مقاومت دربرابر تخليه
در اين شــرايط بود كه آتش نشــانان از ساكنان 
2ســاختمان خواســتند كــه آنجــا را تخليه 
كنند. ابتدا آتش نشــانان مشــتريان حاضر در 
اسباب بازي فروشي را از مغازه بيرون بردند و اجازه 
ورود مشتري جديد را ندادند. با وجود اينكه هر 
لحظه امكان ريزش ســاختمان وجود داشت اما 
2 فروشــنده مغازه در برابر توصيه آتش نشانان 
مقاومت مي كردند. آنها بيشتر از جان شان نگران 
اجناس و مدارك شان بودند. با وجود اين با اصرار 
آتش نشــانان و درحالي كه هر لحظه ساختمان 
سست تر مي شد آنها حاضر شدند محل كارشان 
را ترك كنند. با وجود ايــن آنها نگران لپ  تاپ و 
گوشي موبايل و ديگر وسايل شخصي شان بودند و 
مي خواستند بار ديگر وارد مغازه شوند كه درست 
در همان لحظات ســاختمان پس از چند لرزش 

شديد به طور ناگهاني فرو ريخت.

موبايل به دست هاي مزاحم
لحظاتي پيش از آوار شــدن ســاختمان افراد 
زيادي موبايل به دست در آنجا جمع شده بودند و 
بي توجه به توصيه آتش نشانان منتظر لحظه وقوع 
حادثه بودند. به دنبال ريزش ساختمان تا لحظاتي 
چشم، چشم را نمي ديد. گردوغبار زيادي به هوا 
بلند شده بود و آتش نشانان در تكاپو بودند تا به 
كسي آسيب وارد نشود. وقتي همه  چيز آرام گرفت 
بخش دوم اين حادثه رقم خورد. شكسته شدن 
لوله هاي گاز موجب نشت گاز و آتش سوزي شد. 
با وجود ريزش ساختمان و آتش سوزي گسترده، 
اما خيال آتش نشانان راحت بود كه هيچ كس زير 

آوار گرفتار نشده و آســيب نديده است. در اين 
شرايط آتش نشانان عمليات اطفاي حريق را آغاز 
كردند و ساعتي بعد آتش ســوزي به طور كامل 

خاموش شد.

حادثه به روايت يك آتش نشان
ســعيد آجرلــو، فرمانده نجــات 6ايســتگاه 
35آتش نشــاني تهران ســاعتي پيش از حادثه 
همراه همكارانش خود را به محل حادثه رسانده 
بود. شايد اگر حضور او و ساير آتش نشانان نبود 
اين حادثه به يك فاجعه بزرگ تبديل مي شد و 
آوار و آتش سوزي جان چندين نفر را مي گرفت. 
او درباره آنچه در حادثه صالح آبــاد رخ داده به 
همشــهري مي گويد: »يكي از ماموريت هاي ما 
بازديد از مراكز پرخطر و تذكر بــه مالكان آنجا 
اســت. درباره اين ملك، همكارانم چند روز قبل 
پــس از بازديد زمين گودبرداري شــده متوجه 
سستي خاك آنجا و وجود ترك ها شده و به مالك 
تذكر داده بودند اما توجهي به اين تذكر نشــده 
بود. به جز اين مورد معموال اغلب مردم مشتاق 
نيستند كه ما بازديدهاي فني انجام دهيم و گاهي 

ما را به محل راه نمي دهند.«
وي ادامه مي دهد: »ســاعتي پيش از ريزش آوار 
خبر رســيد كه ترك هاي بزرگي در ساختمان 
مجاور زمين گودبرداري شــده اتفاق افتاده و ما 
فورا خود را به آنجا رســانديم. ساختمان پايدار 
نبود و زير آن ريزش داشــت و هر لحظه بخشي 
ازپي آن خالي مي شــد. از همــان لحظه بود كه 
گفتيم بايد ســاختمان هاي مجاور تخليه شود؛ 
اما از همان زمان ساكنان 2ســاختماني كه در 
طرفين زمين گودبرداري شــده بودند شروع به 
مقاومت كردند. با شرايطي كه وجود داشت هر 
لحظه ممكن بود ســاختمان فروبريزد و افرادي 
كه هنوز در آنجا وجود داشــتند جان خود را از 
دســت بدهند اما آنها هنوز نگران وسايل شــان 
بودند.« آجرلو ادامه مي دهد: »سرانجام با زحمت 
زياد مغازه داران حاضر شدند مغازه شان را تخليه 
كنند و دقايقي بعد ناگهان ســاختمان لرزيد و 
ريزش كرد. به دنبال اين حادثه به دليل نشــت 
گاز آتش ســوزي اتفاق افتاد كه همكارانم موفق 
شدند آتش را مهار كنند. اما خوشبختانه به دليل 
تخليه به موقع 2 ساختمان مجاور در اين حادثه 
به هيچ كس آسيبي نرسيد. نكته جالب اينكه بعد 
از حادثه همان افرادي كه به توصيه ها بي توجهي 
مي كردنــد از ما به دليل حضور به موقع تشــكر 

مي كردند.«

آتش نشانان با حضور و توصيه هاي به 

موقع در يك حادثه از وقوع فاجعه اي 

مرگبار پيشگيري كردند

مهدي و پدرش در پارك سرگرم 
بازي پينگ پنگ بودند كه ناگهان دادسرا

توپ شــان به درون باغچه افتاد. 
پسربچه براي برداشتن توپ وارد باغچه شد اما 
به خاطر اتصالي تير برق، دچار برق گرفتگي شد 

و جانش را از دست داد.
به گزارش همشهري، شــامگاه شنبه شب بود 
كه مهدي 12ساله به همراه پدرش به پارك الله 
تهران رفتند. پدر و پسر به سراغ يكي از ميزهاي 
پينگ پنگ رفتند و سرگرم بازي شدند. حوالي 
ساعت23 بود و آنها گرم بازي بودند كه ناگهان 
توپ پينگ پنگ به درون باغچه كنار ميز افتاد. 
مهدي كه به شدت هيجان زده بود فورا به سمت 
باغچه رفت تا تــوپ را بــردارد و هرچه زودتر 
بازي را ادامه بدهد اما خبر نداشــت كه حادثه 

غم انگيزي در انتظارش است.
به خاطر آبياري درختان و فضاي ســبز، داخل 
باغچه پر از آب بود و توپ هم روي آن شــناور. 
مهدي به داخل باغچه رفت و توپ را برداشــت 

اما به خاطر وجود آب در 
باغچه دســتانش خيس 
شــده بود. او درحالي كه 
مي خواســت از باغچــه 
خارج شود دستش را روي 
تير برقي كه بين درختان 
بود گذاشت كه تعادلش 
را حفظ كنــد اما جريان 
برقي كه داخــل تير بود 
باعث شد تا مهدي دچار 

برق گرفتگي شود.

گزارش مرگ 
پدر مهدي با ديدن وضعيت 
پسرش وحشت زده فرياد 

كشــيد و افرادي كه در پارك حضور داشــتند 
بالفاصله با اورژانس تماس گرفتند و درخواست 
كمك كردند. طولي نكشــيد كــه آمبوالنس 
اورژانس در پارك الله حاضر شد و پسر 12ساله 
براي درمــان به بيمارســتان امام خميني)ره( 
انتقال يافــت. تالش براي نجــات مهدي آغاز 
شد اما ســاعت 11 صبح يكشنبه قلب پسرك 
براي هميشه از تپش ايســتاد و خانواده اش را 
عزادار كرد. بــا مرگ مهدي، ماجــرا به قاضي 
رحيم دشتبان، كشيك جنايي تهران گزارش و 

تحقيقات درباره علت اين حادثه آغاز شد.

سهل انگاري
قاضي جنايي بــه همراه تيم بررســي صحنه 
جرم راهي محل حادثه شدند. با دستور قاضي 
كارشــناس برق نيــز در پارك حضــور يافت. 
زمين بازي با 3ميــز پينگ پنگ در چند قدمي 
باغچه اي قرار داشت و كارشــناس برق پس از 
بررســي هاي تخصصي اعالم كرد كه به دليل 
اتصاالت پوسيده، برق به تير آهني منتقل شده و 

اين حادثه غم انگيز رقم خورده است.
با اعــالم اين نظريــه، قاضي جنايي دســتور 
بازداشــت 3نفر را صادر كرد. يكي از آنها ناظر 

پارك و 2 نفر ديگر پيمانكار سابق و فعلي پارك 
هستند كه به اتهام تسبيب در قتل شبه عمدي 
بازداشت شــدند. آنها روز گذشته براي تحقيق 
در دادسراي جنايي تهران حاضر شدند و حاال 
بررسي ها براي شناســايي مقصران اين حادثه 

دردناك آغاز شده است.

2 روز پس از حادثه
از شــبي كه حادثه تلخ براي مهدي رقم خورد 
و خانــواده اش را عزادار كرد تا صبح دوشــنبه 
كه خبرنگاران جنايي راهي محل حادثه يعني 
پارك الله شدند، 2روز گذشته است. اما همچنان 
اطراف باغچه اي كه اين حادثه در آنجا رخ داده 
نواري كشيده و روي آن نوشته شده:  فضاي سبز، 
لطفا وارد نشــويد. در انتهاي نزديكي سومين 
ميز پينگ پنــگ، تير برقــي روي زمين افتاده 
است. به گفته شــاهدان، تيم تحقيقي كه براي 
بررسي راهي پارك شــده بودند تير را باز كرده 
بودند تا علت حادثه را بررســي كنند. اما نكته 
عجيب اينكه تير همانطور 
باز شده در آنجا رها شده 
است و هنوز احتمال خطر 
وجود دارد. حتي چند متر 
آ ن طرف تــر نيز ســيمي 
رها شده اســت كه افراد 
حاضر در پارك مي گويند 
اين ســيم رها شــده نيز 
ممكن اســت براي مردم 

خطرآفرين باشد.
در نزديكي باغچه اي كه 
حادثه مرگبــار رخ داده 
ميز هاي پينگ پنگ ديده 
مي شــود. حتي چند نفر 
سرگرم بازي هستند. يكي 
از آنها كه مهندس بازنشسته است و هرازگاهي 
براي بــازي پينگ پنــگ به پــارك مي رود، 
مي گويد: چندين بــار پيش آمده كه توپ هاي 
ما درون باغچه افتاده و من و دوســتان ديگرم 
ناچار شديم براي برداشتن توپ قدم در باغچه 
بگذاريم. بارها شده برق من و دوستان ديگرم 
را گرفته اما شانس آورديم كه درون باغچه آب 
نبود در غيراين صورت جان ما هم در خطر بود.

يكي از شــاهدان حادثه كه در پارك حضور 
دارد نيز مي گويد: خيلي شــب تلخي بود. با 
چشم خودم ديدم كه بچه تير برق را گرفت و 
خشكش زد. بنده خدا سرگرم بازي با پدرش 
بود و از خوشــحالي مدام جيغ مي كشــيد. 
چه كســي مي دانســت چنين حادثه تلخي 
انتظارش را مي كشــد. پدرش پس از ديدن او 
شوكه شده بود اما كاري از دستش برنمي آمد. 
فقط ديدم كه به سرعت به ســمتش دويد و 
بعد همه فرياد كشيدند و جمعيت زيادي دور 
بچه اي كه از حال رفته بود حلقه زدند. تا صبح 
هزار بار دعا كردم كه حال پسربچه خوب شود 
اما متأســفانه او جانش را از دست داد و حاال 
معلوم نيست مقصران اين حادثه چه كساني 

هستند.

حادثه غم انگيز براي پسربچه 12ساله در پارك 

برق قاتل مهدي شد

ظن مأموران پليس فــرودگاه به مردي كه 
تعداد زيادي دسته چك به همراهش بود، انتظامي

اسرار بزرگ ترين باند كالهبرداري كشور را 
برمال كرد. به گزارش همشــهري، چندي پيش مأموران 
پليس فرودگاه مشهد هنگام بازرسي مسافران به فردي 
كه تعداد زيادي دســته چك همراهش داشت مشكوك 
شــدند و وقتي كيف وي را بــه دقت بازرســي كردند، 
سرنخ هايي به دســت آوردند كه نشــان مي داد اين مرد 
سردسته يك باند بزرگ كالهبرداري است. به اين ترتيب 
تحقيقات در اين باره آغاز و جزئيات بيشتري از اقدامات 
مجرمانه وي كشف شد. سردار حسن مهري، رئيس پليس 
فرودگاه هاي كشور در اين باره گفت: » اقدامات مجرمانه 
متهم از سال93 آغاز شد. او براي افراد معتاد و بي بضاعت 
در شــهرهاي مختلف خانه اجاره مي كرد و بعد آنها را به 

بانك مي برد و برايشان حساب جاري باز مي كرد و دسته 
چك مي گرفت و دســته چك هاي 50برگي را به شكل 
سفيدامضا از آنها مي گرفت و خرج مي كرد. او با اين شگرد 
1200ميليارد تومان چك برگشتي در 10بانك مختلف 

صادر كرد.«
رئيس پليس فرودگاه هاي كشــور ادامه داد: »بيشترين 
چك برگشــتي از يكــي از اعضــاي اين باند بــه مبلغ 
156ميليارد تومان است كه باعث شده 30هزار فقره چك 
برگشت بخورد و از 39هزار نفر كالهبرداري انجام شود. 
هنوز ۷0هزار برگه چك به دســت پليس نرسيده است؛ 
چراكه فعاليت اين باند در كشور بسيار گسترده است. از 
سويي اموال زيادي از اين باند شناسايي شده كه هيچ كدام 
از آنها به نام خودشان نيست و همه را به نام نزديكان شان 

ثبت كرده اند تا ردي از خودشان نگذارند.« 
سردار مهري در ادامه گفت: »اعضاي اين باند اغلب داراي 
سوابق كيفري متعددي هستند. سركرده اين باند با تطميع 
رئيس يكي از شعب بانك ها، توانسته دسته چك بگيرد. او 
در يك مورد با چكي ۷00ميليون توماني، خرما خريده كه 

فرد مالباخته زندگي اش نابود شده است. يا در موردي ديگر 
او با خريد از افرادي كه در بازار آهن كار مي كردند زندگي 
آنها را تباه كرده اســت؛ طوري كه يكــي از مالباختگان 
كارتن خواب شــده اســت. همچنين يكي از اعضاي اين 
باند، هنگام دستگيري به مأمور پليس پيشنهاد 100سكه 
بهار آزادي داده بود اما اين مأمور از دريافت اين رشــوه 

خودداري كرد و متهم را به دست قانون سپرد.«
در همين حال قاضي سيدجواد حسيني، معاون دادستان 
مشــهد نيز گفت: با توجه به اهميت و حساسيت موضوع 
پرونده به دادسراي عمومي و انقالب مشهد ارجاع شد و 
تحقيقات روي اين پرونده همچنان ادامه دارد. وي ادامه 
داد: تاكنــون 12نفر از اعضاي اين باند شــامل يك زن و 
11مرد دستگير شــده اند  كه اتهامات متعددي ازجمله 
مشاركت در كالهبرداري شــبكه اي، جعل و استفاده از 
اسناد، رهبري در ايجاد شبكه كالهبرداري و... متوجه آنان 
است. وي در ادامه گفت: عالوه بر رد مال و جزاي نقدي، 
حبس هاي طويل مدت و گاهــي مجازات اعدام براي اين 

دسته از مجرمان  پيش بيني شده است.

دستگيري كالهبردار 
1200ميلياردي در فرودگاه مشهد

لبنان؛ صفحه شيشه اي فروريخت
لبناني ها اما گروگان نظام طايفه اي و قبيله اي و 
سردمداران ناكارآمد شده اند. دمكراسي لبناني 
هم ديگر يك مضحكه كامل است. لبناني ها براساس قانون اساسي، 
اجازه انتخاب مستقيم رئيس جمهور را ندارند. قانون اساسي براساس 
سهم خواهي مذهبي و طايفه اي شكل گرفته است. رئيس جمهوري 
بايد از مسيحيان ماروني باشد. نخست وزير بايد از اهل تسنن انتخاب 
شود. رئيس مجلس هم بايد شيعه باشــد. در نگاه نخست شايد اين 
قانون مترقي به نظر برســد، اما در نگاه عميق تر امكان انتخاب آزاد 
را از مردم لبنان ســلب و حق تعيين سرنوشت يك ملت را مخدوش 

مي كند.
لبناني ها به نمايندگاني رأي مي دهند كه بايد براساس سهم طوايف 
كرســي هاي پارلمان را در اختيار بگيرند. پس از آن ســردمداران 
جريان ها، احزاب و طوايــف لبناني در پارلمان و نــه مردم لبنان، با 
رايزني ميان خود يك نام را ترغيب به پذيرفتن پست رياست جمهوري 
مي كنند. مردم هم بايد از سيستم و تصميمات تشكيالتي و طايفه اي 
تبعيت كنند. اين همان دمكراسي شيشــه اي است كه با يك ضربه 
كوچك فرو مي ريزد و لبنان را هر از گاهي در گرداب خشونت، جنگ 

داخلي، تعرض خارجي و نابودي اقتصادي غرق مي كند.
اين بار اما شــورش بيروت به بهانه انفجار مهيب بندر بيروت، چهره 
متفاوتي از تمام شورش ها و جنگ هاي محدود داخلي ميان طوايف 
و مذاهب اين كشور به نمايش گذاشته است. جريان سومي به ميدان 
آمده كه خسته از فساد سياسي - اقتصادي دولتمردان و سردمداران 
طوايف، خسته از سركوب و كتمان، اقتصاد نحيف و بيمار و به شدت 
مقروض و ناتوان از تامين شــغل و معيشــت، فرياد تغيير بزرگ را 
در خيابان هاي بيروت سر مي دهد. در اين مســير حتي ساختمان 
وزارتخانه ها را تسخير مي كند، به نظام پارلماني سنگ پراني مي كند و 
ماكت سياستمداران را در خيابان هاي بيروت به طناب دار مي  سپرد. 
جريان سوم در تمام اين سال ها در بازي سياستمداران لبناني ناديده 
گرفته شــده و حاال از تمام خط قرمزهاي طايفه گرايي تشــكيالتي 
لبناني عبور كرده است. جريان سوم همان سونامي پس از زلزله عظيم 
بيروت است كه به تعبير روزنامه النهار چاپ بيروت، نه تنها لبنان كه 

تمام مسببان اين وضعيت را نيز با خود خواهد برد.

ادامه از 
صفحه اول
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بدويتحرفهاي
چندنمايشازيكپرده،عليزند)رسام(،گالريسو
استفاده از مؤلفه هاي نقاشــي مذهبي و شمايل نگاري 
ســنتي ايران در نقاشي معاصر شــكل هاي گوناگون 
داشته اســت. هر كدام از نقاشــان امروز با رويكردي 
سراغ شــمايل نگاري هاي مذهبي گذشــته رفته اند و 
شكل هايي از نقاشي قهوه خانه اي دوره قاجار و نقاشي 
كتاب هاي چاپ سنگي و نقاشي هاي مذهبي دوره هاي 
گذشته را بازآفريني كرده اند. علي اكبر صادقي بازآفريني 
نقاشي هاي چاپ ســنگي را در بوم هاي بزرگ خود به 
كمال رسانده است. محمود فرشچيان نوعي از نگارگري 
را به ســبك خود كــه نمونه اعالي چنيــن هنري در 
ايران امروز اســت، در موضوعات مذهبــي اجرا كرده 
است. نقاشــي مثل حســن روح االمين كه كارهاي او 
در سال هاي اخير اقبال بســيار يافته، براساس قرائت 
امروز شيعي به بازآفريني شخصيت ها و وقايع مذهبي 
به ســبك نقاشي هاي مســيحي قرون گذشــته اروپا 
مي پردازد. نقاشان ديگري مثل عبدالحميد قديريان، 
علي محمد شيخي و عليرضا اسكندري نيز هر كدام به 
شكلي از شــمايل ها و مؤلفه هاي نقاشي مذهبي بهره 
برده اند. گرافيســت ها در طول سال هاي اخير بسيار از 
شمايل نگاري ها و نقاشــي هاي مذهبي بهره برده اند و 
اجزاي گوناگون نقاشــي ها را در كارهايشان استفاده 

كرده اند و... .
4 سال پيش در نهمين نمايشگاه ساالنه منتخب نسل نو 
كه به همت گالري هما و گالري شيرين برگزار شد، علي 
زند )رسام( 2نقاشي شمايل نگارانه ارائه كرد كه چشمگير 
بودند و در روز نخست به فروش رسيدند. حاال نخستين 
نمايشگاه انفرادي او را در گالري سو نقاشي هايي شكل 
داده اند كه همه شــمايل نگاري  هاي حضرت علي)ع( 
است. به نظر مي رســد نقاش در ســال هاي اخير يك 
شــمايل نگار تمام وقت بوده و همه وقت خود را صرف 
شمايل نگاري كرده است. گوناگوني شمايل ها نيز نشان 
مي دهد كه نقاش همه گونه هاي ايراني و عربي )عراقي( 
شــمايل نگاري ها را به دقت ديده و در خلق هر كدام از 
آنها به اندازه كافي مهارت يافته است. از يك سو، رسام 
به رغم همه آگاهي ها و مهارت هاي خود به عنوان نقاش 
امروز، بدويت كارهاي شــمايل نگارانه را حفظ كرده و 
كوشيده است كارهايي كه خلق مي كند در حد امكان به 
شمايل نگاري عاميانه نزديك باشد. نوع خط خوردگي ها 
و سادگي ها و تكراِر به ظاهر ناشــيانه مؤلفه هايي مثل 
»الفتي اال علي الســيف اال ذوالفقار« يا هاله نوري كه 
دور شماري از شمايل نگاري هاســت، بر حس بدويت 
كار مي افزايد. از ســوي ديگر، وقتي مي بينيم نقاش در 

هر كدام از شــمايل نگاري ها آگاهانه از رنگ اســتفاده 
كرده است، رنگ ها بازيگوشانه و هنرمندانه از چارچوب 
كالبد و اشــيا بيرون مي زنند و به بخش هاي ديگر بوم 
تسري مي يابند و تركيب بندي متفاوتي خلق مي كنند؛ 
آن قدر كه گاه به ســمت نوعي انتزاع نقاشانه مي روند، 
درمي يابيم كه بدويت هاي نقاش آگاهانه اســت و او در 
جايي باالتر از شمايل نگاري سنتي و رويكردهاي امروزي 
به شمايل نگاري ايستاده  است. نقاشي هاي »چند روايت 
از يك پرده« هم مي تواند تماشاگران حرفه اي نقاشي را 
به تأمل وادارد و هم عموم تماشاگران را جذب خود كند. 
علي  زند )رسام( هم از آنهاســت كه دير يا زود آوازه اي 
بسيار مي يابد و دوستداران هنر شيعي/ اسالمي/ ايراني، 
به ويژه آنها كه نگاهي مستشرق گرايانه دارند، او را كشف 
مي كنند و يكي از نمايندگان چنين هنري در خارج از 

مرزهاي ايران مي شود.

سبزآبي،قهوهايزنگزده،خاكستري
آبرفت،زهرااميريگانه،گالريشيرين

زهرا اميريگانه نيز در شمار نقاشاني است كه بازآفريني 
واقعيت را در دســتور كار خود قرار داده انــد. او هم به 
سبك نقاشان هايپررئاليســت  يا فراواقع گراي ايراني 
زيبايي شناســي را در متروكه ها و بازآفريني فضاهاي 
فراموش شده جست و جو مي كند و نمايشگاه به نمايشگاه 
پيش مي آيد. پــس از »بازمانده روز« و »گذشــته ن 
گذشته« حاال نمايشگاه تازه خود »آبُرفت« را در گالري 

شيرين داير كرده است.
زهرا اميريگانه نقاشي شمالي است، نه فقط بدين خاطر 
كه نقاشي هاي او در شمال ايران اتفاق مي افتد، بلكه در 
تركيب رنگ ها و رسيدن به سبزآبي درها و پنجره هاي 
چوبي و قهوه اي زنگ زده ســقف ها و شــيرواني هاي 
خانه هاي شــمالي و آميختن خاكستري ها  براي نشان 
دادن خانه هاي متروكه رطوبــت زده و پرده هايي كه از 
آســمان ابري حكايت مي كنند، به تمايزي از آِن خود 

رسيده است.
هدر رفتن آب خط اتصال آثار نمايشــگاه »آبُرفت« به 
همديگر است. نمايشگاه در حقيقت قصه اي تصويري 
اســت. نقاشــي ها در كنار هم پازل هاي قصه را كامل 
مي كنند. آب  راه به خانه متروكــه باز مي كند و كم كم 
اتاق ها را در خود غرق مي كند. در يكي از نقاشي ها كه 
انگار قرار است پازل اصلي براي رمزگشايي قصه باشد، 
آدم هايي از باال به درون خانه آب مي ريزند كه احتماالً 
قرار است بگويد منشــأ همه هدر رفتن هاي آب، انسان 
است. طبيعي اســت كه چنين بياني قدري گل درشت 
و تصنعي به نظر مي رسد. نقاشي ها، فارغ از قصه، آن قدر 

قدرتمندنــد كــه او را در ميان نقاشــان فراواقع گراي 
ســال هاي اخير متمايز كند؛ همچنان كه »گذشته ن 

گذشته« نيز مي توانست مستقل از قصه بايستد.

دشواروسهمگين
خاكزار،مجتبيخسروي،گالرياُ

شبيه جنگلي سوخته كه خاكســتر و خاك از آن به جا 
مانده، شــبيه موج هايي بلند كه آسمان را شكافته اند و 
بعد در هم پيچيده اند كه گردابي را شكل دهند، شبيه 
مزرعه اي بي حاصل كه چشــم اندازي عقيم را به تماشا 
گذاشته، شبيه خاكي سخت كه شكاف خورده و اليه هاي 
ژرف رنگارنگش به چشــم آمده اند و... . نقاشــي هاي 
مجتبي خسروي چنين تصويرهاي دشوار و سهمگيني 

را تداعي مي كند.
نقاش مي داند زيبايي شناسي او در تركيب رنگ هاي سرد 
و مكدر شكل مي گيرند، مي داند كه خلق مناظر و مرايا 
در رنگ هاي سرِد سنگيِن مكدر دشوار است، مي داند كه 
چنين نقاشي هايي نمي تواند عموم تماشاگران را به خود 
جلب كند، اما راه خود را انتخاب كرده و با همه دشواري ها 
كنار آمده است. »خاكزار« روايت سوختن، بي حاصلي و 
سرگرداني است و رنگ ها و بافت هاي نقاش به كار چنين 

روايتي مي آيند.
نمايشــگاه، مجموعه اي از كارهــاي گوناگون مجتبي 
خسروي است كه در حقيقت مي توانست 2 يا 3 نمايشگاه 
باشد. شماري از طراحي هاي روي كاغذ كه در قاب هاي 
كوچك در گوشه اي از نمايشگاه گرد آمده اند و در كنار 
كارهاي بزرگ به چشــم نمي آينــد، مي توانند بعدها 

نمايشگاه مستقلي را شكل دهند.
اما برگ آخر نقاش 3 پرتره در انتهاي نمايشــگاه است. 
باز رنگ هاي سرد و مكدرند كه پرتره ها را شكل داده اند. 
نقاش در خلق خطوط صورت ها و نگاه ها استادانه عمل 
كرده است. صورت هاي پير سرد اســت و بدون نگاه يا 
»كورســويي ز نگاهي رنجــور« دارد. اجزاي صورت ها 
در خدمت بافت نقاشــي درآمده اند و مثل نقاشي هاي 
نخست نمايشگاه بافت بر نقاشي غلبه دارد، اما حسي كه 
مي آفريند تلخ تر و تكان دهنده تر از همه نقاشي هاست. 
خاكزار از ظهور نقاشــي خبر مي دهد كــه در تركيب 
رنگ هاي ســرد و مكدر و خلق جهاني تــازه مي تواند 
يكي از متفاوت ترين نقاشان آينده ايران باشد؛ نقاشي 
كه هم خلق خطوط و صورتگري را به خوبي بلد اســت 
و هم برخالف بســياري از نقاشــان مي تواند به راحتي 
بافت هاي ســنگين روي بوم بيافريند. شگفت انگيزتر 
و ســتايش برانگيزتر از همه آنچه گذشت اين است كه 

مجتبي خاكزاد اكنون 22 ساله است.

ستايش نقاشان جوان در تماشاي 3 نمايشگاه »چند نمايش از يك پرده«، »آبُرفت« و »خاكزار«
موجهايیبلندكهآسمانراشكافتهاند

شماريازشخصيتهاينامدارهنر
ايراندرهفتهايكهگذشتكارهاي
خودرابهگالريآوردند.نمايشگاهي
ازآثارغالمحسيناميرخاني،استاد
بزرگخوشنويســيايراندرگالري
طراحيهنربرگزارشــد.نمايشگاه
عكسهايمحمدصيــاددرعمارت
نبشيهنوزدايراست.عليگلستانه،
پيشكســوتصاحبسبك، نقاش
نمايشــگاهيازآثــارخــودرادر
گالري۰۰۹8۲1برگزاركردهاســت،
اماآنچهفــارغازارزشهايهنري
آثارپيشكســوتانبهچشمميآيد،
هنرمندانجوانياندكــههركدام
ميتوانندآغازگرانــيدرهنرامروز
ايرانباشــند.ازمياننمايشگاههاي
هفتهگذشته3نمايشگاه»چندنمايش
ازيكپرده«،»آبُرفت«و»خاكزار«را

قدريبيشتربهتماشانشستهايم.

مرتضيكاردر
يگرديروزنامه نگار

گالر

ويزيون
تل محبوبترينشويتلويزيوني

آمريكاتعطيلميشود؟
انتقادازيكچهرهرسانهايمبراازنقد

النديجنرس،مجريويكيازتهيهكنندگان
تاكشويپرطرفدار»النديجنرسشو«كهدر
ماههاياخيرازسويبرخيكاركنانومهمانان
برنامهاشبهرفتارهــايتوهينآميزوناديده
گرفتنجوبدونژادپرستانهايكهدربرنامهاش
وجودداشتهمتهمشده،احتمالدارداينشوي
كمديموفقراتعطيلكنــد.»النديجنرس
شو«ازسال۲۰۰4تاكنوندر17فصلو۲هزار
و7۰۰اپيزودتوليدشدهويكيازموفقترينو
محبوبترينتاكشوهايآمريكاييمحسوب
ميشود.كاناليوتيوبياينبرنامهدرميان۲۰
كانالپرمشتركيوتيوبقرارداردواينتاكشو
بارهانامزدوبرندهجوايزتلويزيونياِميشده
وپسازشوياپراوينفرييكيازموفقترين
شوهايروزانهتاريختلويزيونآمريكاست.اما
همهاينافتخاراتهمنتوانستهازالنوشوي
محبوبشمحافظتكندوازميزانفشارهايي
كهدرماههاياخيربهاووديگرســازندگان
برنامهواردشــده،بكاهد.باشــروعويروس
كرونا،الندر11مارس۲۰۲۰)۲1اسفند13۹8(
اعالمكردكهبرايحفظسالمتتماشاگرانو
كاركنانش،اينبرنامهبدونحضورتماشاگران
دراســتوديوجلويدوربينميرود،اما۲روز
بعد،الناعالمكردتوليدايــنبرنامهبهدليل
شيوعكرونافعالبهتعويقافتادهاست.پساز
آنخبرهاييمبنيبراخراجوتعديلتعدادياز
كاركناناينبرنامهدردورهقرنطينهمنتشرشد
وبعضيازعواملبرنامهاعالمكردندكهچهره
واقعيالنبارفتارانســانيومهربانانهايكهاز
خوددرمقابلدوربينهانشانميدهد،بسيار
متفاوتاست.اماقضيهبههمينجاختمنشد
ودامنهافشاگريهادربارهيكيازمحبوبترين
شوهايآمريكاييكهمبّلغحمايتازگروهها
ونهادهايخيريهواقداماتانساندوســتانه
بود،گســترشيافت.برخيعواملبرنامهاز
قلدريها،بيحرمتيهــاوتحقيرهاييكهاز
سويدستاندركارانردهباالياينتاكشودر
طولسالهاسرزدهبود،پردهبرداشتندو
جوپشتصحنهاينبرنامهراسميتوصيف
كردند.كاركنانرنگينپوستيازنكهاز
تحقيرهاينژاديوتبعيضهايجنسيتي
مقاماتردهباالبهستوهآمدهبودند،لببه
ِشكوهگشودندوچهرهزشتوغيرواقعي
اينبرنامهراكهزيررنگولعابمهرباني
مجريوفضايشادومفرحآنپنهانشده
بود،عيانكردند.باباالگرفتناعتراضات،
تهيهكنندگاناينبرنامهبيانيهايمنتشر
كردندوقولپيگيريودلجوييدادند،اما
تشترسواييآنهاازبامافتادهبودوباوعده
ووعيدنميشــدقطارمعترضانراازريل
خارجكرد.حاالجيمزكوردن،»مجريشوي
خيليخيليديروقتبــاجيمزكوردن«،كه

مدتهاپيشازشروعمشكالتالنديجنرسبه
برنامهعصرانهالنچشمداشت،آمادهاستكه
جاياورابگيردوشويخودراترككند.البته
ستارههاييمثلكيتيپري،خوانندهمشهور

آمريكايينيزازالنحمايتكردند.
نكتهايكهدراينقضيــهميتواندبرايما،در
اينســردنيا،حائزاهميتباشد،ايناستكه
درآنسويدنياسلبريتيهاوافرادسرشناس
كهچهرههايرســانهايمحسوبميشوندو
ازاينبابتزندگيراحتوبيدغدغهايبراي
خودبههمزدهاند،حقندارندازپاسخگوييدر
برابرافكارعموميطفرهبروند.آنهاباحمايتو
استفادهازاعتمادمردمبهجايگاهيبرجسته
دستيافتهاندودرصورتيكهمشتشانباز
شودكهازاعتمادعموميسوءاستفادهكردهاند،
حداقلكاريكهميتوانندبرايحفظجايگاه
وكارنامهشــانانجامدهند،تركانظاراست
تاآبهاازآســياببيفتدوشايدباگذرزمان
دوبارهبتوانندبهصحنهبرگردند.امادراينجا،
سلبريتيهاخودشانرابههيچكسوهيچجا
پاسخگونميدانندوهرپرسشوانتقاديرابه
دسيسهچينيمافياييكهباآنهادشمنيدارد
ياتجاوزعمومبهحريمخصوصيشانتقليل

ميدهند.

واكنشهــاونظراتســلبريتيهادرمورد
پديدههايمختلفبسيارسريعترازويروس
كرونادرهمهجاپخشميشــود.براياغلب
سلبريتيها،مثلبســياريازمردمعادي،
فرقينميكندچقدرازچيزيكهدربارهاش
اظهارنظرميكنند،سررشتهدارند،اماتفاوت
ســلبريتيهاومردمعاديدراينجاستكه
معموالميزاننفوذحرفمردمعاديازدايره
اطرافيانشــاندورترنميرود،امــاگفتارو
كرداريكآدممشــهورميتواندرويافراد
زيادياثربگذارد.هرچندگفتنشخوشايند
نيست،امامتأســفانهتصورغالبمردمبر
ايناستكســيكهتصويرشرادرفيلمها
وســريالهاديدهانديابارهاباصدايشدر
خصوصيترينلحظاتشاناحساساتيشدهاند
يادررقابتهايورزشيبرايموفقيتشهورا
كشيدهاند،آنقدرصالحيتداردكهدرمسائل
وموضوعاتمختلفزندگــيراهنماوحتي

مشاورآنهاباشد.
درســالهاياخيركهتبتاكشوهايشبانه
درشــبكههايتلويزيونيداخليباالگرفته،
مجرياناينبرنامههامعمــوالرفتاريحقبه
جانبوشبيهبهدانايكلدارندوبهبينندگان
القاميكنندكهازهرخطاولغزشــيمصون
هستندوميتوانندبهعنوانالگوهاييكامل،
هدايتجامعــهرادرعرصههــايمختلف
بهدســتبگيرند.اماهمينكهخبريدرباره
اعمالورفتارآنهامنتشرميشودكهدرتضاد
باتصويرغيرواقعيخللناپذيرشانقراردارد،
بابيتفاوتيياباپرخــاشبهمنتقدان-بااين
ايدهكهبهتريندفاعحملهاســت-وگاه
حتيباتوسلبهمراجعقانونيميكوشند
صدايانتقاداتراخاموشكنند.مجريان
تاكشوهايايرانيبهخصوصدرتلويزيون
كهخطــوطقرمزپررنگــشاجازههيچ
ساختارشكنيايرانميدهد،دربهترين
حالت،شــمايلهاييازسرگرميسازان
سازشكاريهستندكهبههيچوجهنبايد
روياظهارنظراتخاموسطحيآنهادر
اموراساســيتكيهكرد.ازسويديگر،
سلبريتيهاييكهدرآمدومحبوبيتشان
رامديونسپهرعموميجامعههستند،
حتياگرالنديجنرسباشند،نميتوانند
ازپاســخگوييبهپرســشهايافكار

عموميبهراحتيشانهخاليكنند.

محمدناصراحدي
روزنامه نگار
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كيوسك

اما واقعيت اين است كه حمالت 
شما به كشته شدن همين مردم 

منجر شده است.
همانطور كه گفتم ما ســاح سبك اســتفاده مي  كنيم. 
تلفات عمده مربوط به حمات نيروهاي دولتي و بمباران 

آنهاست.
سالح سبك هم تلفات دارد.

ببينيد، شما هميشه اخبار را از رســانه هاي كابل دنبال 
مي كنيد. اين همه واقعيت نيست.

به موضوع مذاكرات بين االفغاني برگرديم. 
خبرهايي وجود دارد مبني بر اينكه برخي گروه هاي 
زيرمجموعه طالبان اعالم كرده اند حتي اگر بر ســر 
آتش بس توافق شــود، آنها نمي پذيرند؛ يعني حتي 
اگر بر سر آتش بس توافق شود، برخي از فرماندهان 
ميداني شــما آن را نخواهند پذيرفت. آيا روي همه 
فرماندهــان ميداني  تان كنترل داريــد كه بتوانيد 

آتش بس را در نهايت اجرايي كنيد؟
اول اينكه اين خبرهايي كه مي گوييد مبهم اســت. اگر از 
ميان فرماندهان ما كسي چنين چيزي گفته باشد، نامش 
مشخص اســت. ما چنين اطاعاتي در دست نداريم. دوم 
اينكه ما در روزهاي عيد آتش بس اعــام كرديم و به آن 
پايبند بوديم؛ در عيد فطــر و عيد قربان آتش بس كرديم. 
هيچ كسي با آتش بس اعام شــده مخالفت نكرد و همه 
فرماندهان آن را اجرا كردند. اين فرماندهاني كه مي گوييد، 
هيچ نام و نشــاني ندارند. اينها اطاعات غلطي است كه 

استخبارات كابل ارائه مي كند.
مي  گوييد كه طالبان به توافق دوحه پايبند 
است. يكي از بندهاي اين توافق اين است كه طالبان 
متعهد شده ارتباطش را با گروه هاي تروريستي قطع 
كند. شبكه حقاني متحد طالبان است و جزو گروه هاي 
زيرمجموعه شما به شمار مي رود. شبكه حقاني متهم 
به همكاري با داعش در حمله مرگبار اخير در ننگرهار 
شده است. سؤال اين است كه چه تضميني وجود دارد 
كه همه گروه هاي زيرمجموعه طالبان از نظر شوراي 
كويته پيروي كنند. همكاري شبكه حقاني با داعش 

چگونه توجيه مي شود؟
اول بگويم كه شبكه حقاني وجود ندارد. اينها را استخبارات 
ديگر كشــورها مطرح مي كنند. حقاني، معــاون امارت 
اسامي افغانستان است و جزو رهبران ماست و از ما جدا 
نيست. دوم اينكه ما حمات اخير در كابل و جال آباد را 
كار افرادي درون نظــام در پايتخت مي دانيم كه با داعش 
هم همكاري دارند. ما بوديم كه داعــش را از جال آباد و 
ننگرهار و كنر بيرون كرديم. همان موقــع، صدها نفر از 
اعضاي داعش تسليم دولت شدند. زماني كه ما با داعش 
مبارزه مي كرديم، دولت از نيروهــاي اين گروه حمايت 
لجســتيكي مي كرد. به همين دليل بود كــه اين نيروها 
تســليم دولت شــدند، نه ما. ما حمات اخير را به شدت 
محكوم كرده  و اعام كرده  ايم كــه اين حمات در داخل 
دولت كابل طرح ريزي مي شود. در مورد اين حمات بايد 
تحقيقات بي طرفانه انجام شود و مسببان به مردم ما و به 

جهانيان معرفي شوند.
نسبت شما با داعش چگونه است؟ شفاف 

بگوييد كه آيا داعش را دشمن خود مي دانيد؟
اين ما بوديم كه داعش را در شــمال و شــرق افغانستان 
تصفيه كرديم. چه كســي چنين قدرتــي دارد جز ما؟ ما 

مسئله داعش در افغانســتان را فيصله داديم، درحالي كه 
نيروهاي داعش از طرف دولت كابل و دولت آمريكا حمايت 
مي شدند. نيروهاي دولتي و آمريكايي ها بارها نيروهاي ما 
را در مناطقي كه مشغول جنگ با داعش بوده ايم، بمباران 
كرده اند. در لشگركشي ما به ننگرهار، 140نفر از مجاهدين 
ما بر اثر بمباران هواپيماهاي دولتي و آمريكا كشته شدند. 
با اين حال، نيروهاي ما داعش را در ننگرهار شكست دادند.
در قطعنامه لويه جرگه غير از درخواست ها، 
نگراني هايــي هــم مطرح شــده اســت. اعضاي 
شركت كننده نگران آن هســتند كه دستاوردهايي 
كه طي 2دهه گذشته در افغانســتان به دست آمده، 
بعد از اين به خطر بيفتد. چيزهايي مثل مردم ساالري، 
جمهوريت و حقوق اساسي اقليت ها. موضع طالبان در 

قبال اين موضوعات چه خواهد بود؟
در مورد اقليت ها ما هيچ مشــكلي نداريــم. اما در مورد 
اينكه ســاختار نظام چگونه باشــد، بايــد در مذاكرات 
تصميم گيري شود. ما دستور كار و برنامه خود را داريم و 
آن را به مذاكرات بين االفغاني خواهيم برد و در آنجا بحث 

 و تصميم گيري مي شود.
ممكن است شكل كنوني حكومت، يعني 

جمهوري اسالمي را نپذيريد؟
بايد بحث شــود. از االن نمي توان چيزي گفت. ما برنامه 

خود را ارائه مي دهيم و تصميم گيري خواهد شد.
درست است، اما شكل حكومت پيشنهادي 

شما احتماال چه خواهد بود؟
هدف ما اين اســت كه نظام، يك نظام اســامي باشد. ما 
امارت اسامي افغانستان هســتيم و در همين چارچوب 

پيشنهاد خود را ارائه خواهيم كرد.
طي يك ســال و نيمي كه مذاكرات ميان 
طالبان و آمريــكا در جريان بــوده، موضوع زنان و 
جايگاه آنها در آينده افغانســتان، يكي از مهم ترين 
موضوعات مورد بحث در ميان افغان ها بوده اســت. 
به هرحال طالبان در گذشته رويكرد خاصي در قبال 
زنان داشته است. بسياري مي خواهند بدانند بعد از 
اين و در آينده چه اتفاقي براي زنان خواهد افتاد. نگاه 

طالبان چيست؟
زنان اگر حجاب شرعي را رعايت كنند، ما هيچ مشكلي با 
تعليم و كار زنان نداريم. ما به حقوقي كه اسام براي زنان 
تعيين كرده پايبنديم. به آنها كه نگرانند مي گوييم كه طي 
20سال گذشته آزارهايي كه زنان ديده اند، قابل مقايسه با 

دوره حكومت ما نيست. در دوره ما يك دهم اين وضعيت 
هم حاكم نبوده است. زنان حق دارند تجارت كنند، شوهر 
خود را انتخاب كنند؛ ما با حقــوق زنان بر مبناي موازين 

اسامي موافق هستيم.
گفته مي شــود كه طالبان بــا كالس هاي 

مختلط در دانشگاه ها مخالف است. آيا مخالفيد؟
خب، آن يك مكانيسم است. حقوق اساسي زنان يك چيز 
است و اين مكانيسم ها چيز ديگري است. ما به اصل حق 
تعليم زنان معتقديم، اما اينكه مكانيسم چگونه باشد، در 

آينده بحث خواهد شد.
شما اعالم كرده ايد كه طي روزهاي آينده 
مذاكرات بين االفغاني آغاز مي شود. طرف طالبان در 
مذاكرات چه كسي خواهد بود؟ آيا شوراي عالي مصالحه 
را طرف خود مي دانيد؟ دولت را طرف خود مي دانيد؟ يا 

طرفي غير از اينها.
اين واضح است. ما در توافقنامه اعام كرده ايم كه با همه 
جهات افغان ها مذاكره مي كنيم؛ نگفتيم دولت يا حكومت؛ 
گفته ايم همه جهات. اگر شــوراي مصالحه نماينده همه 
جهات افغانستان باشد و همه بگويند كه اين شورا نماينده 
ماســت و همه جهات را نمايندگي مي كند، ما مشكلي با 

آن نداريم.
فرض كنيم مذاكــرات بين االفغاني آغاز 
شود؛ آيا طالبان قصد مشــاركت در قدرت را دارد يا 

همه قدرت را مي خواهد؟ 
ما برنامه خود را به ميز مذاكــرات مي بريم و طرف مقابل 
هم برنامه خود را خواهد آورد. قطعا تصميم گيري ها بعد از 
بحث فراوان ممكن خواهد شد. ما به عنوان امارت اسامي 

افغانستان، دستور كار خود را داريم.
منظورم  اين است كه شــما از چه موضعي 
وارد مذاكرات خواهيد شــد؟ خواهيد گفت ما پيروز 
جنگيم و گروه هاي افغان بيايند با ما مذاكره كنند يا 
اينكه خود را يكي از گروه هاي افغان و يكي از گروه هاي 
حاضر در مذاكرات مي دانيد؟ لطفا شفاف پاسخ دهيد.

ما يك طرف عمده مذاكرات هستيم. به هر حال ما 20سال 
مبارزه كرده ايم و پيروز جنگيم؛ براي آزادي افغانســتان 
مبارزه كرده ايم. آمريكايي ها اين را قبول كرده اند و همپاي 
ما توافقنامه امضا كرده اند. آمريكا طبق يك جدول زماني 
از افغانستان خارج مي شود. هدف عمده ما ايجاد يك نظام 
اسامي در افغانستان است و با اين نگاه در ميز مذاكرات 

حاضر خواهيم شد.

كمي به عقب تر برگرديم. در خالل مذاكرات 
دوحه، گفته مي شد كه خواسته آمريكا حذف ايران از 
مذاكرات بوده؛ مي خواهيم بدانيم در اين مذاكرات نگاه 

آمريكايي ها به ايران چه بوده است؟
اين مذاكرات به موضوع خروج آمريكا از افغانستان و خاتمه 
اشغال افغانستان متمركز بود. محور ديگر، بحث مذاكرات 
بين االفغاني و تعيين آينده افغانستان بود. در مورد ايران بايد 
بگويم كه ما سياست خود را داريم و به آمريكا و هيچ كشور 
ديگري اجازه نمي دهيم در سياست ما در قبال ايران دخالت 
كند. ما به دنبال روابط خوب با همه همسايگان خود هستيم. 
نه ايران را مي توان از اين منطقه بيرون كرد و نه افغانستان را. 
ما همسايه هستيم و به ديده احترام با يكديگر رفتار خواهيم 

كرد. اين موضوع كاما از مذاكرات ما با آمريكا جداست.
آقاي خليل زاد همين چنــد هفته قبل از 
عدم همراهي ايران با مذاكرات صلح افغانستان گاليه 
كرد. فارغ از تعارفات سياسي، نقش ايران را در قبال 

مذاكرات چگونه ديديد؟ 
ما با ايران روابط خود را داريــم. تماس هاي ما برقرار بوده 
است. شــك نداريم كه ايران به دنبال حل مسالمت آميز 
مسائل افغانستان اســت. نقش ايران در مذاكرات مثبت 

بوده است.
19سال قبل آمريكا به دليل حمايت طالبان 
از القاعده به افغانستان حمله كرد كه نتيجه آن پايان 
حكومت طالبان بود. همانطور كه قبال اشــاره كردم، 
در توافقنامه دوحه شــما به قطع ارتباط با گروه هاي 
تروريستي متعهد شــده ايد. نسبت شما بعد از اين با 

القاعده چگونه خواهد بود؟
ما براساس توافقنامه متعهد هســتيم كه به هيچ گروه يا 
فردي اجازه ندهيم از خاك افغانستان براي اقدام عليه منافع 
آمريكا، متحدانش و ديگر كشورها استفاده كند. اين شامل 

همه گروه ها خواهد بود.
از جمله القاعده؟

همه گروه ها.
طالبان بعد از 2دهــه جنگ، آيا قصد دارد 
سالحش را زمين بگذارد و به عنوان يكي از گروه هاي 
سياسي بين ديگر گروه هاي سياسي افغانستان حضور 

پيدا كند يا همچنان سالح تان را حفظ خواهيد كرد؟
طبعا وقتي يك حكومت همه شمول به وجود  آيد، در مورد 
ارتش ملي و نيروهاي مســلح ما هم تصميم گيري خواهد 
شد. آن باب ديگري است. ما در اين مرحله، ضداشغال ساح 
به دست گرفته بوديم. مرحله بعدي، استقرار يك حكومت 
اسامي و بازســازي افغانستان اســت. اينكه شما گفتيد 

مسئله آينده است.
آقاي شاهين، طالبان سال1399 با طالبان 

20سال قبل چه تفاوتي كرده است؟
خب، آن زمان همه كشــورها مخالف ما بودنــد و وانمود 
مي كردند كه ما يك گروه هســتيم. بعد از 20ســال، آنها 
پذيرفته اند كه ما نماينده مردم افغانســتان هستيم. ما با 
54كشــور مبارزه كرده ايم. بايد يادآوري كنم كه طي اين 
سال ها همه رسانه ها عليه ما تبليغات زهرآگين كرده اند. 
ما به صلح اسامي متعهد هســتيم. معتقديم همه اتباع 
افغانستان حق كار و تعليم دارند. ما به دنبال روابط خوب 
و سازنده با همســايه هاي افغانســتان و ديگر كشورهاي 
جهان هستيم. براساس اصول اسامي، كشور خود را  پيش 

خواهيم برد.

  ناكازاكي هفتادوپنجمين سالگرد 
بمب هسته اي را برگزار كرد

   در ميانه بحث هاي انتخابات، اليحه 
مخالفان، نتانياهو را از نخست وزيري 

بعدي منع مي كند

   نخستين پيامدها: دولت لبنان در 
آستانه فروپاشي

   آنكارا در ترميم زخم ها دركنار 
بيروت است

ادامه از 
صفحه 2

  طبق توافقنامه زماني كه مذاكرات آغاز شد، بر ســر آتش بس هم گفت وگو مي كنيم. در جاي خودش راجع به آن بحث 
مي كنيم، نه قبل از آغاز مذاكرات. 

  قبال ما روزانه 150 حمله مي كرديم اما االن اين تعداد به 30 تا 40 حمله رسيده است. اين كاهش حمالت را نشان مي دهد.
  شبكه حقاني وجود ندارد. اين ها را استخبارات ديگر كشورها مطرح مي كنند. حقاني معاون امارت اسالمي افغانستان است 

و جزو رهبران ماست و از ما جدا نيست. 
  اين ما بوديم كه داعش را در شمال و شرق افغانستان تصفيه كرديم. چه كسي چنين قدرتي دارد جز ما؟ ما مسئله داعش در 

افغانستان را فيصله داديم، در حالي كه نيروهاي داعش از طرف دولت كابل و دولت آمريكا حمايت مي شدند.
  در مورد اينكه ساختار نظام چگونه باشد، بايد در مذاكرات تصميم گيري شود. هدف ما اين است كه نظام، يك نظام اسالمي 

باشد. ما امارت اسالمي افغانستان هستيم و در همين چارچوب پيشنهاد خود را ارائه خواهيم كرد.
  ما يك طرف عمده مذاكرات هستيم. به هر حال ما 20 سال مبارزه كرده ايم و پيروز جنگيم؛ براي آزادي افغانستان مبارزه 

كرده ايم. آمريكايي ها اين را قبول كرده اند و هم  پاي ما توافقنامه امضا كرده اند. 
  ما با ايران روابط خود را داريم. تماس هاي ما برقرار بوده اســت. شك نداريم كه ايران به دنبال حل مسالمت آميز مسائل 

افغانستان است. نقش ايران در مذاكرات مثبت بوده است.
  زنان اگر حجاب شرعي را رعايت كنند، ما هيچ مشكلي با تعليم و كار زنان نداريم. به آن ها كه نگرانند مي گوييم كه طي 20 

سال گذشته آزارهايي كه زنان ديده اند، قابل مقايسه با دوره حكومت ما نيست.

 توافق با ايران
با برجام يا بدون برجام 

انتخابات آمريكا

هر چه بيشــتر به تاريخ انتخابات رياست جمهوري آمريكا 
نزديك مي شــويم، 2 نامزد اين رقابت به  صورت جزئي تر 
درباره برنامه هاي شــان درصورت پيــروزي در انتخابات 
صحبت مي كنند. در اين ميان، ايران يكي از كليد واژه هايي 
است كه بسيار در سخنان نامزدهاي انتخابات و مشاوران و 

معاونان آنها شنيده مي شود.
دونالــد ترامپ كه بعد از انتشــار گزارش ســرويس هاي 
اطاعاتــي آمريكا دربــاره احتمال مداخله 3 كشــور در 
انتخابات، اين روزها بيشتر درباره سياست  خارجي صحبت 

مي كند، ديروز درباره تاريخ توافق با ايران هم حرف زد.
به گزارش روزنامه يو اس اي تــودي، ترامپ ديروز در يك 
جمع خصوصي كه براي جمع آوري كمك مالي براي ستاد 
انتخاباتي اش تشكيل شده  بود گفت: اگر پيروز شوم، طي 

4هفته با ايران به توافق مي رسيم.
ترامپ 2 روز پيش هم ادعا كرده  بود كه ايران به دنبال توافق 
است و اگر او پيروز انتخابات شــود، حتما توافق به دست 
خواهد آمد. اين ســخنان درحالي بيان مي شود كه هفته 
گذشــته ســرويس هاي  اطاعاتي آمريكا در گزارشي در 
آســتانه انتخا بات آبان ماه، ادعا كردند كه روســيه، چين 
و ايران  به دنبال مداخله در انتخابات  رياســت جمهوري 
آمريكا هستند. اما در روزهايي كه ترامپ با سخن گفتن و 
وعده دادن درباره ايران، تاش مي كند يكي از ناكامي هاي 
سياست خارجي دولت 4ساله اش را پنهان كند، تيم بايدن 
هم جزئيات بيشــتري از طرح او دربــاره برجام درصورت 

مستقر شدن در كاخ سفيد را در رسانه ها مطرح كرده اند.
جيك ساليوان، مشاور ارشــد جو بايدن در حوزه سياست 
خارجي و از حاضــران در مذاكرات برجامــي دولت اوباما 
با ايران، اخيرا در سخنراني در نشســتي به ميزباني مركز 
امنيت آمريكاي جديد، گفته است: » آمريكا بايد به توافق 
هسته اي با ايران برگردد تا بتواند به الگويي براي همزيستي 

مسالمت آميز ايران و همسايگان برسد.« 
ساليوان كه در زمان معاون اولي جو بايدن در دولت اوباما، 
مشاور سياست  خارجي او بود و اكنون رهبري تيم سياست 
 خارجي او را به  عهــده دارد، به صراحــت گفت كه بايدن 
درصــورت رئيس جمهور شــدن تاش مي كنــد پرونده 
هسته اي با ايران را ببندد؛ چرا كه اين را پيش  شرطي براي 
پرداختن به موضوعات ديگر مي داند. او در اين ســخنراني 
گفت: فكر نمي كنم چيزي مانع از يافتن راهي براي رسيدن 
به يك ديپلماسي هسته اي در سال آينده )ميادي( بشود؛ 
آن وقت زمينه براي مذاكره بر سر يك توافقنامه تكميلي 
فراهم خواهد شد. ساليوان به صراحت از بازگشت به برجام 
سخن نگفت، اما درباره ســناريويي صحبت كرد كه در آن 
»دولت بايدن در ســال 2021كاهش تحريم ها را به ايران 
پيشــنهاد مي كند و در مقابل از ايران مي خواهد به برخي 
تعهدات برجامي اش برگردد.« ســاليوان سياســت فشار 
حداكثري دولت ترامپ عليه ايران را محكوم كرده  و گفته 
 است: ما نبايد ديپلماسي هســته اي را به خاطر ديپلماسي 
منطقه اي گروگان بگيريم، بلكه بايد به راه هايي فكر كنيم 
كه هردوي اين اهداف را پيش ببرد. اين مشــاور ارشــد 
سياست خارجي بايدن گفته  است: » وقتي وارد ديپلماسي 
هسته اي شديم، دوستان ما در خليج فارس بارها گفتند كه 
مسئله منطقه را به محور مذاكرات تبديل نكنيد؛ زيرا اگر 
ما پشت ميز نباشــيم حتما موضوع روي ميز خواهيم بود. 
واقعيت اين اســت كه موضوعات منطقه اي بايد با هدايت 
و مديريت بازيگران منطقه اي پيش برود.« آنتوني بلينكن، 
يكي ديگر از مشاوران ارشد بايدن درباره بازگشت به برجام 

درصورت آمادگي ايران سخن گفته  است.

 گفت وگو با سهيل شاهين
طالبانازموضعپيروزجنگمذاكرهميكند سخنگوي دفتر سياسي طالبان در قطر

بعد از 2 شــب اعتراض خياباني در بيروت به دنبال 
انفجار ويرانگر عصر سه شنبه هفته گذشته در بندر 
اين شهر، شب گذشته نخست وزير و اعضاي كابينه 

دولت لبنان استعفا دادند. 
پيش  از اين،  وزراي دادگســتري، اطاع رســاني، 
دارايي و محيط زيســت به همراه 9نماينده مجلس 
نيز اســتعفا داده بودند. اينها نخســتين پيامدهاي 
انفجاري است كه عصر سه شــنبه گذشته نيمي از 
شهر بيروت را ســوزاند. از ســوي ديگر كشورهاي 
شركت كننده در نشست مجازي كمك به لبنان كه 
به ابتكار فرانسه برگزار شده  است، وعده 300ميليون 
دالر كمك انسان دوستانه براي اين كشور بحران زده 
را داده اند. انفجار عصر سه شــنبه بيــروت تا كنون 

200كشــته، بيــش از 50هزار مجــروح و بيش از 
300هزار بي خانمان به جا گذاشــته  است. تاكنون 
20نفر به دنبال اين واقعه دستگير شده اند و بازجويي 
از ســران ســرويس هاي امنيتي لبنان توسط يك 
قاضي آغاز شده  اســت. معترضان لبناني ديشب نيز 
مقابل كاخ بعبدا مقر رياســت جمهوري اين كشور 

تجمع كردند.

سونامي استعفا در لبنان 
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عكس:فرانسپرس مسئوالنمهدكودكيدرغزهبرايآموزشماسكزدنبهكودكان،دلقكاستخدامكردهاند.

با توجه به اينكه كودكان هم به طور كامل از ابتال به كرونا در 
امان نيستند بهتر است براي مراقبت  از آنها برخي نكات را مد 

نظر داشته باشيم. 
  متخصصان توصيه مي كنند از دادن نوشــابه های شــيرين 
به خصوص نوشــابه های گازدار، فســت فودها، تنقالت، انواع 
كيک هاوكلوچه هــا به كــودكان خــودداري كنيــد. از دادن 
شكالت های مختلف و همه موادی كه عمدتاً قند ساده هستند، به 

فرزندان خودداری شود. قند ساده ايمني فرد را كاهش مي دهد.
   بهترين منابع پروتئين برای كودكان انواع گوشــت، انواع 
حبوبات،  تخم مرغ، انواع لبنيات پاستوريزه و انواع آجيل های 

كم نمک يا بدون نمک است.
  كودكان زير دو ســال بايد مكمل ها را طبق پروتكل خود 
دريافت و از تولد تا دو سالگی، روزی 1500 واحد ويتامين A و 

400 واحد ويتامين D مصرف كنند.
  كودكان از دو سالگی به طور معمول نياز به مكمل خاصی 
ندارند مگر اين كه كمبود آن اثبات شده باشد. تنها مكملی كه 
در پروتكل كشوری تاكيد شده ، دريافت ويتامين D است كه  
دريافت روزی 800 واحد در افراد باالی 2 ســال تا 60 سال 

ضروری است تا شاهد كمبود آن در جامعه نباشيم.
   در دوران نقاهت كودكان و نوجوانان بهبود يافته از كرونا 
مصرف انواع كربوهيدرات های پيچيــده از جمله برنج، انواع 
نان سبوس دار و ماكارونی ترجيحا سبوس دار، رشته و غالت 

صبحانه، سبزی ها و ميوه ها توصيه می شود.   

انفجار بندر بيروت بيشــتر براي 
مردم نقاط ديگر جهان شوك آور 

بــود، ولي مــا فــرو ريختن 
پالسكو را ديده ايم. چند 

روز بعــد از آن فاجعه 
بزرگ بــا دوربين 
ري  تصويربــردا
داخل مغازه هاي 
دور مــيــــدان 

ولي عصر رفتم و از آنها خواستم تا كپسول اطفاي حريق شان 
را نشانم بدهند. تاريخ مصرف بيشــتر آنها گذشته بود اما 
خودشان نمي دانستند. بعضي ها گفتند اصال كپسول ندارند. 
يک صاحب مغازه كفش فروشي شاگردش را صدا زد، گفت: 
»اون كپســول را از باال بردار بيار!« شاگرد گفت: »كپسول 
را كه پارسال آمدند بردند براي شــارژ ديگر نياوردند. االن 
نداريم.« از صاحب مغازه پرســيدم: »پالسكو درس عبرت 
نشد؟« او پاسخ داد: »ما عبرت بگير نيستيم.« وقتي مطلع 
شدم سازمان آتش نشاني تهران به يک مركز خريد معروف 
هشــدار داده، با يكي از اعضاي هيأت مديره اش به بازديد از 
آنجا پرداختم. او گفت: »چند سال قبل يک جوان افسرده 
خودش را از بالكن به پايين پرتاب كــرد. بعد از آن درهاي 
بالكن همه طبقات را قفل كرديم. اما آتش نشاني آمد و گفت 
درها را باز كنيد چون شــهروندان هنگام وقوع آتش سوزي 
بايد به آن دسترسي داشته باشند.« آسانسور دقيقا جلوي 
يک ستون پهن بتني نصب شده بود. گفت: »آتش نشاني به 
ما هشــدار داده كه اين وضعيت خطرناك است. اما چه كار 
مي توانيم بكنيم؟ ستون را كه نمي شود برداشت، آسانسور 
هم اينجاست.« به او گفتم مي توانيد آسانسور را بدون نياز به 
كنده كاري براي ايجاد شفت، به نقطه ديگري منتقل كنيد. 
اما موضوع اين بود كه كسي در مجتمع زير بار هزينه هايش 
نمي رفت. اكنون بســياري از واحدهاي مسكوني و اداري و 
ســاختمان هاي قديمي در تهران انبار پوشاك و حتي مواد 
خطرناك اشتعالزا يا الستيک خودروست چون هزينه اجاره 
آن از انبار و سوله كمتر تمام مي شود، از سوي ديگر مكانش 
به فروشگاه ها يا مراكز پخش نزديک تر است و صاحب كاال 
پول كمتري بابت حمل ونقل مي دهد. يعني ايمني شــهر، 
قرباني ســودجويي و بي مســئوليتي عده اي فرصت طلب 
شده. نمي توان از آتش نشــاني انتظار داشت كه داخل هر 
آپارتمان و خانه اي سرك بكشــد و وضعيت ايمني آنجا را 
بررسي كند. شهروندان خودشان بايد آگاه باشند كه شهر را 
ناايمن كرده اند. ولي ما نه از پالسكو، نه از آتش سوزي كارگاه 
دوخت لباس در خيابان جمهــوري و نه بندر بيروت عبرت 

نمي گيريم.

بررسي هاي اخير نشان مي دهند كه در 
برخي بيماران كوويد-19 كروناويروس 
باعث مي شود دستگاه ايمني واكنش 
نابه جاي بيش از حد شديدي را از خود 

نشــان دهد كه به بدن آسيب 
مي زند.

دســتگاه ايمني در برخي از 
بيماران به جاي آنكه سلول ها 
و مولكول هاي مناسب را براي 

مقابله با ويروس هاي مهاجم بسيج كند، مجموعه اي كامل از 
سالح ها را به محل مي آورد و حمله  شديد بي هدفي را ايجاد 

مي كند كه به بافت هاي سالم آسيب مي زند.
پاســخ اوليه دفاعي، عمدتا به مولكول هايي پيام دهنده به 
نام »سايتوكاين ها« بســتگي دارد كه در پاسخ به ويروس 
آزاد مي شوند. سايتوكاين ها مانند آژيرهايي ميكروسكوپي 
مي توانند نيروهــاي كمكي را از همه جــاي بدن به محل 
عفونت فراخوانند و باعث ايجاد التهاب شوند. در مرحله  يک 
نوع سلول دستگاه ايمني به نام سلول هاي B كه آنتي بادي 
 T توليد مي كنند و سلول هاي ايمني ديگر به نام سلول هاي
به عنوان نيروهايي متخصص وارد صحنه مي شوند تا ويروس و 
سلول هاي آلوده شده به آن را از بين ببرند. اما به  نظر مي رسد 
اين روند هماهنگ  شده در افراد دچار كوويد-19 شديد به 
هم مي خورد. سايتوكاين هايي كه آژير اوليه حمله را به صدا 
  Tدر مي آورند، حتي پس از ورود آنتي بادي ها و سلول هاي
صحنه را ترك نمي كنند، در نتيجه پاسخ شديد التهابي حتي 

در هنگامي كه نيازي به آن نيست، فروكش نمي كند.
پيام دهي مداوم التهاب زا ممكن است تا حدي به اين علت 
باشد كه بدن نمي تواند ويروس را مهار كند. بسياري از افرادي 
كه ديرتر از بيماري بهبود پيدا مي كنند، نسبت به آنهايي كه 
به سرعت بهبود مي يابند، براي مدت طوالني تري ويروس 
را در بدن شان دارند و شايد همين عامل باعث مي شود كه 

دستگاه ايمني به واكنش التهابي ديوانه وارش ادامه دهد.
ناتواني در دفاع خط اول ممكن است باعث شود كه دستگاه 
ايمني آژيرهايش را حتي بلندتر به صدا درآورد و باعث پاسخ 
التهابي به روندي ويران كننده بدل شود. در چنين وضعيتي 
با وجود پاســخ ايمني بسيار شــديد، ويروس همچنان به 

تكثيرش ادامه مي دهد.
اشتباه در هدفگيري به قلمروي سلول هاي B و سلول هاي 
T كه براي هماهنگ كردن حمالت شان بايد با هم در ارتباط 
باشند، هم گسترش مي يابد و كروناويروس به طريقي مانع از 
ارتباط درست اين 2نوع سلول دستگاه ايمني با هم مي شود.

»ســندباد بحري« و »اوليس 
و غول يک چشــم« 2عنوان از 
سري هفتم و هشتم »كتاب هاي 
طاليي« نشــر نو هســتند كه 
به تازگي منتشر شــده اند. در 
واقــع كتاب هاي طاليــي، نام 
مجموعه اي از كتاب هاي كودك 
و نوجوان است كه در دهه 40 

توسط انتشارات اميركبير به چاپ 
مي رسيد. 

در كتاب هاي ايــن مجموعه تعدادي از مشــهورترين و 
بهترين داستان هاي كالسيک، اغلب با ترجمه محمدرضا 
جعفري منتشــر شدند و شــايد بتوان گفت كه بسياري 
از كودكان و نوجوانان در آن ســال ها بــا كتاب هاي اين 
مجموعه با جهان ادبيات آشنا شــدند. با گذشت چيزي 
بيش از 50 سال از آغاز انتشار مجموعه كتاب هاي طاليي، 
نشر نو به تازگي چاپ مجدد اين مجموعه را با همان شكل 
و شــمايل آغاز كرده اســت و تاكنون چند عنوان از اين 

مجموعه به چاپ رسيده است.
اوليس و غول يک چشم از اين مجموعه شامل 4 داستان 
با عناوين: اردك ســفيد، رامئل اســتل كين، قلم موي 

سحرآميز و اوليس و غول يک چشم است.
داستان ســندباد بحري چنين شروع مي شود: روزي بود 
و روزگاري بود. در شــهر بغداد حمالي بود به نام هندباد. 
روزي از روزهاي گرم تابســتان هندباد صندوق بزرگي 
بر پشتش گذاشته بود كه به در قصر بزرگي رسيد و ديد 
نگهباني دم در ايستاده است. نگهبان لباس زربفت بسيار 

زيبايي به تن داشت. 
هندباد به او گفت: »ممكن اســت به من بگويي اين قصر 
متعلق به كيست؟« نگهبان جواب داد: »مگر تو اهل بغداد 
نيستي؟ همه مي دانند كه اين قصر متعلق به سندباد است. 
او همه درياها را گشته و با كشتي  هايش به سرزمين هاي 

زيادي سفر كرده و از خليفه هم ثروتمندتر است!«
هندباد گفت: »ببين زندگي من چقدر با او فرق دارد! آخر 
من هم مثل او آدمم. آيا درست است كه او تا اين حد خوش 
و راحت باشــد و در چنين قصر زيبايي زندگي كند و آن 
وقت من از صبح تا شب جان بكنم اما باز هم محتاج نان 
شب باشم و در يک كلبه محقر زندگي كنم؟ مگر او چه كار 

كرده كه بايد از من خوشبخت تر باشد؟«
هر يک از ايــن كتاب ها را نشــر نو با شــمارگان هزار و 

100نسخه به بهاي 15هزار تومان منتشر كرده است.

انتشارات بلومســبري، صاحب امتياز كتاب هاي 
هري پاتر توانســت رقباي انگليســي خود را كنار 
بزند و امتياز چاپ كتــاب جديد دااليي  الما، رهبر 
بوداييان تبت را كســب كند.  به گزارش بوكسلر، 
»جيم مارتين« ويراستار ارشد انتشارات بلومسبري 
عنوان اين كتاب را »تنها خانه ما« اعالم كرده است 
كه فقط جلد اين كتاب را در اختيار رسانه ها قرار 
داده اســت. امتياز چاپ اين كتاب را در آمريكا و 
كانادا انتشــارات هارپركالينز گرفته است.  رهبر 
بوداييان تبــت در اين كتاب از رهبران سياســي 

جهان خواسته اســت كه تغييرات آب و هوايي در كره زمين را جدي بگيرند و در 
تصميم گيري هاي خود اين مســئله را ناديده نگيرند. وي اعتقاد دارد همه مردم 
جهان بايد براي حفاظت از محيط زيســت و كره زمين تالش كنند تا كره خاكي 
جاي بهتري براي زندگي آيندگان شود.  دااليي الما لقبي است كه به رهبر بوداييان 
تبت داده مي شود كه هم اكنون اين لقب در اختيار »تنزين گياتسو« قرار دارد. اين 
انتشارات انگليسي مي گويد نوامبر سال جاري كتابي از دااليي  الما منتشر مي كند 
كه در آن درباره محيط زيست صحبت شده است.  هفته نامه تايم در آخرين فهرست 
مربوط به بانفوذترين زنان و مردان جهان، دااليي  الما را در مقام اول اين ليســت 
معرفي كرده بود. ســال 1989دااليي الما جايزه صلح نوبل را به خاطر تالش براي 

استقالل كشورش كسب كرد.

گروه تحقيقي در دانشگاه ايلينوي روشــي نوين براي كنترل شيوع همه گيري 
كوويد 19 ارائه كرده اند؛ يک نسخه پروتئين سطحي)پذيرنده( مهندسي شده كه 

به ويروس متصل مي شود از ورود عفونت به بدن جلوگيري مي كند. 
به گزارش مهر، به طور كلي ويروس براي مبتال كردن انســان نخست بايد به يک 
پروتئين سطحي متصل شود كه روي ســلول هاي بدن انسان قرار دارد. ويروس 
SARS- CoV-2 نيز به پروتئين هاي پذيرنده ACE2 متصل مي شود كه وظيفه 

تنظيم فشارخون، ميزان خون و تورم در بدن انسان را برعهده دارد.
 اين پروتئين در بافت سراسر بدن به خصوص در ريه ها، قلب، رگ ها، كليه و معده 

وجود دارد.

پژوهشگران متوجه شدند كه يک ديواره بزرگ از ابرهاي اسيدي كه بيش از 4 هزار 
مايل كشيده شده و با سرعتي مشــابه يک هواپيماي جت در حال حركت است، 

به مدت 35 سال در اتمسفر ونوس پنهان شده است. 
به گزارش ديلي ميل، اين اختالل جوي در حدود 31 مايل باالتر از سطح سياره 
است كه بيش از 4 هزار مايل كشيده شده است. ستاره شناسان هنوز چنين ابري 
 )Solar System( در مقياس ســياره اي را در جايي ديگر در منظومه شمسي
مشاهده نكرده اند ولي حدس مي زنند كه اين ابر اســيدي بيش از 3 دهه در جو 
سياره ونوس كمين كرده بوده است. براي نخستين بار، »آژانس فضايي ژاپن« اين 
ابرهاي سمي را در تصاوير مادون قرمز رصد كرده است. اين تصاوير به لطف سمت 
شب ونوس )Venus( است كه در عرض جغرافيايي ميانه و ناحيه استوايي سياره 

گرفته شده است.

فرورتيشرضوانيه بومرنگ
ويترينروزنامه نگار

مهارت

دريچه

دانستني ها

سالمت

منهتن: در شرايط شيوع كرونا حدود 139هتل تجاري، 
ازجمله شماري از هتل هاي لوكس منهتن، براي اسكان 
موقت بي خانمان ها داوطلب شدند. به گزارش اينديپندنت، 
از آنجا كه بســياري از اين هتل ها در گران ترين مناطق 
نيويورك قرار دارند، ســاكنان ثروتمند اين محله ها پس 
از اســكان بي خانمان ها در هتل هاي اطراف شــان از اين 
موضوع ابراز نارضايتي كردند. اما با توجه به  اجراي قانون 
حق سرپناه در نيويورك اين اسكان ها همچنان ادامه دارد.

لسآنجلس: روزنامه  فايننشــال تايمز طي مطلبي ميانگين 
قيمت جهاني واكسن كرونا را پيش بيني كرده است. اگرچه دولت 
آمريكا پس از توافق 2ميليارد دالري خود با شركت داروسازي 
فايزر براي دريافت 100ميليون واحد واكسن ميانگين قيمت 
آن براي هر فرد را 40دالر تعيين كرد اما روزنامه  فايننشال تايمز 
اين قيمت را براي ساير كشور هاي جهان بيشتر ارزيابي كرد. به 
نوشته اين روزنامه تحقيقات نشان مي دهد؛ اين قيمت براي ساير 

كشور ها بين 50 تا 60دالر در نوسان خواهد بود.

آريزونا: والدين يک نوجوان 14ســاله كه بي اجازه پدر 
خانواده خودروي او را برداشــته بود تصميــم گرفتند او 
و وســايلش را از خانــه بيــرون بيندازند. بــه گزارش 
آديتي ســنترال، اين نوجوان با تخــت و تلويزيونش در 
پياده رو به سر مي برد و وضعيت او سوژه  برخي رسانه هاي 
تصويري اين كشور هم شد. اين نوع تنبيه كردن كودكان و 
نوجوانان در برخي كشور ها به عنوان تنبيهي موقت و گذرا 
مرسوم است اما روانشناسان با آن به شدت مخالف هستند.

نيومكزيكو:يک مجرم 77ســاله كــه نزديک نيم قرن 
پيش از زنداني در كلرادوي آمريكا گريخته بود در شــهر 
اســپانيوالي ايالت نيومكزيكوي اين كشور دستگير شد. 
مجرم در سال1973 ميالدي به اتهام شليک به يک مأمور 
پليس در سال1971 دستگير شد، اما يک سال بعد توانست 
از زندان ايالت كلرادو فرار كند. پليس مضروب اما در دوران 
بازنشســتگي اش و فقط با يک بار تمــاس تلفني مجرم، 

توانست او را رديابي كند.

دستگيريپسازنيمقرنبيرونانداختنپسر14سالهپيشبينيقيمتواكسنكروناهتلهايلوكسپذيرايبيخانمانها

توصيههايكروناييبرايمراقبتاز
كودكان

چرابيماريكرونادربرخيهاشديدانفجاربيروتوپالسكو
ودربرخيديگرخفيفاست؟

سندبادبحريواوليس
وغوليكچشم

ناشرهريپاتر،امتيازكتابداالييالماراگرفت

كشفپروتئينجديديبرايمقابلهباكرونا

35سالپنهانماندنابرياسيدي

شــكل گيري گروه هاي مختلف مردم با اهداف 
مشــترك، يكي از اركان توســعه پايــدار در 

حوزه اجتماعــي به حســاب مي آيد. گرچه 
تاريخچه بخشي از تشكل هاي مردمي در 
بخش هاي اقتصادي و اجتماعي ايران به 
بيش از نيم قرن مي رسد، اما وجود آنها 
در تصميم گيري ها و سياستگذاري هاي 

شهري و اجتماعي چندان رنگ و بويي ندارد.
اغلب آنها در قالب ســنديكاهاي صنفي در پي كسب حق و 
حقوق همگنان شان هستند و در برهه هاي حساس تاريخي، 
چندان كه بايد به چشــم نيامده اند. اين در حالي اســت كه 
سنديكاها و صنوف مختلف در كشورهاي توسعه يافته موفق 
به تصاحب كرسي هاي پارلماني شــده و در سياستگذاري و 
تصميم سازي ها مشــاركت فعالي دارند. يكي از كاركردهاي 
تشــكل هاي غيردولتي، نظارت بر عملكرد نهادهاي دولتي 
و چگونگــي كيفيــت كاري و توزيع هزينه هاســت. جوامع 
توســعه يافته توزيع قدرت را از پايين ترين بخش اجتماعي 
شــروع كرده و تا رده هاي باالي سياســي ادامه مي دهند و 
بدين ترتيب همه اركان دولتي بــراي مردم قابل نظارت بوده 
و سيستم اقتصادي داراي شفافيت الزم براي آسيب شناسي 
مي شود. در جوامع توسعه يافته چنانچه مشكل حاد اقتصادي 
يا اجتماعي ظهور كند، با شفافيت و گزارش هاي تشكل هاي 
مختلف براي اهل فن، قابل بررسي و كنكاش بوده و مي توانند 
با خرد جمعي مشكل را برطرف كنند. اين در حالي است كه 
در جوامع توسعه نيافته تشكل ها و اصناف هنوز كاركرد خود 
را پيدا نكرده و در پيچ و خم احياي حقوق همكاران شــان از 
بخش هاي ديگر جامعه به ويژه دولت هســتند. براي نمونه، 
افزايش ماليات در روزهايي كه بيماري كوويد-19كســب و 
كارهاي بسياري را به تعطيلي كشــانده و كاسبان زيادي را 
متضرر كرده ، يكي از دغدغه ها و مسائل مهم پيش روي اصناف 
فعال است كه موجب دلسردي كارآفرينان زيادي شده  است. 
كســاني كه پروانه كسب شــان را به اتحاديه ها تحويل و آن 
را ابطال كرده اند. رشد منفي در حوزه اشــتغال با استناد به 
نماگرهاي بانک مركزي نشان از تعطيل واحدهاي صنفي و 
خانه نشيني كاسبان بسياري در سطح كشور دارد. اتحاديه ها 
و اصناف نتوانســتند در تصميم گيري تعيين ماليات، تأثير 
خاصي بگذارند و حتي در حوزه دفاع از حقوق همكاران شان 
نيز چندان مؤثر نبوده اند. يكي از مهم ترين اركان توسعه پايدار، 
روش تصميم گيري براساس خرد جمعي به  شمار مي رود و ما 
هنوز تا رسيدن به اين مرحله و قدرتمند شدن تشكل ها، راهي 

طوالني در پيش داريم.

ايمانمهديزادهيادداشت
پژوهشگر توسعه پايدار

جايگاهاصنافوتشكلها
درتوسعهپايدار

عليمالئكهپزشک همشهری
 روزنامه نگار و پزشک
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هزار سال فردوسي 
گزارشي از افتتاح مقبره فردوسي در توس و فيلم 

فردوسي ساخته عبدالحسين سپنتا 

شكرا هلل عزيز منش   ����������������������������������������������������������������

 در اين سال يكي از مهم ترين رويداد فرهنگي دهه دوم 
قرن را برگزاري آيین های هزارمین سال میالد فردوسی 
در چند شهر کشور تجربه شد� کنگرٔه هزارٔه فردوسی با 
حضور۴۰ تن از ايران شناسان برجسته از ۱۷ کشور و ۴۰ تن 
از دانشمندان و اديبان ايرانی از ۱۲ تا ۱۶ مهر ۱۳۱۳ در تاالر 
دارالفنون در تهران برگزار شد� افتتاح مقبره فردوسي از 
برنامه هاي اين رويداد بود� گزارش سالنامه پارس در ۱۳۱۴ 
از افتتاح مقبره فردوسي در توس  اينجا بازچاپ مي شود�    

ميراث

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

شــايد از معدود کســاني که حاال 
هســتند و فعالیــت مي کنند و 
»حســین عال« را از نزديك ديده 
باشــند، نوش آفرين انصاري باشد 
که روايتش از ديدار با او در شیراز، 
به سبب پیشه پدرش )عبدالحسین 
مسعود انصاري( که ديپلمات و اهل 

سیاست بود، جالب است�
او کسي را در کودکي از نزديك ديده 
است که همه عمرش را وکیل و سفیر 
و وزير و حتي نخســت وزير بود و 
کودکي و نوجواني او هم به واســطه 
شغل پدرش )میرزا محمدعلي  خان 
عالءالســلطنه( که او هم در درياي 
سیاست و ديپلماسي غوطه ور بود، 
در اين شهر و آن شهر به ويژه تفلیس 

و لندن گذشت�
میرزا حســین خان عال در لندن و 
پاريس و مادريــد وزيرمختار و در 
واشنگتن ســفیرکبیر بود و همین 
ماموريت، او را به ايجاد تشكیالتي 
رهنمون ساخت که کمتر مورد توجه 
بوده است� او در برهه اي به آمريكا 
رفت؛ ارديبهشــت تا بهمن۱۳۰۲- 
و با اينكه نماينــده مجلس پنجم 
شــده بود، با اجازه مجلس تا پايان 
تابستان۱۳۰۳ماند ، شهريور۱۳۲۴تا 

اسفند�۱۳۲8
او در همان ماموريت نخست، با آرتور 
آپهام پوپ، هنرپژوه، تاريخ نگار و 
ايران شناس آمريكايي، مذاکره کرد 
و او را به ايران دعوت کرد تا در ايجاد 
نهادي که »انجمن ايران و آمريكا« 

نام گرفت، ياري اش کند�
پوپ، چندي بعد، در فروردين۱۳۰۴، 
در جايگاه رئیــس بخش هنرهاي 
خاورنزديك در مؤسســه صنايع 
ظريفه شیكاگو براي نخستین بار به 
ايران آمد و میزبانش، کسي نبود جز 
حسین عال� او، دوم ارديبهشت همان 
سال، در مجلســي در خانه سردار 
اســعد بختیاري، درباره هنر ايراني 
سخن گفت و پیشــنهاد ايجاد اين 
انجمن را مطرح کرد؛ مجلســي که 
از رضاخان و فروغي و تیمورتاش و 
داور تا تقي زاده و مستوفي الممالك و 
مشیرالدوله پیرنیا و محتشم السلطنه 
و حتي آرتور میلسپو و دکتر ساموئل 

جردن  در آن حضور داشتند�
انجمن تشكیل شــد و محمدعلي 
فروغــي، رياســتش را برعهده 
گرفت و قرار شــد عال بــه همراه 
محتشم الســلطنه و محمدعلــي 
فرزين و ارباب کیخســرو شاهرخ 
هیأت مؤسس آن باشــند� اگرچه 
در عمــل، از ســال۱۳۴۳، در 
سپهرسیاســي و فرهنگي ايران 

فعالیت کرد�

سياستمدار

مرِد پدرپيشه
حسين عال، وزيرمختار ايران در 

لندن شد

گزارش اول
فرزانه ابراهیم زاده �����������������������������������

»بعداز ظهر امروز اعليحضرت همايون شاهي 
تاالر تشريح را در محل دانشگاه تهران اراضي 
جالليه بازديد و افتتــاح فرمودند. در ضمن 
نصب لوح تاريخي ســاختمان دانشــگاه كه 
مرتب از عمارت دانشكده فني حقوق و طب و 

ادبيات معمول گرديد«. 
اين خبر يــك روزنامه اطالعــات در روز ۱۵ 
بهمن۱۳۱۳ شمســي بود؛ روزي كه كلنگ 
دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه اصلي ايران 

در جنوب جالليه رسما به زمين خورد.
به گزارش خبرنگار روزنامه در مراســمي كه 
روز ۱۵ بهمن ۱۳۱۳ در محل ســالن تشريح 
دانشگاه تهران در شــمال محوطه دانشگاه با 
حضور رضاشاه برگزار شد طرح دانشگاه و محل 
ساختمان هاي آن مشخص شد. براساس خبر 
روزنامه اطالعات، سالن تشريح دانشگاه تهران 
در قسمت شــمال اراضي دانشگاه مجاور آب 
كرج ساخته شــده و آخرين قطعه دانشگاه 

است.
قرار بود در محل سنگ بناي دانشگاه تهران 
يك لوح طال زير خاك دفن شود. اما يك روز 
مانده به مراسم، رضاشــاه از علي اصغرخان 
حكمت، كفيل وزارت معارف و پيمانكار اصلي 
دانشگاه خواست تا لوحي فلزي را آماده كنند. 
او دفن كردن لوح طاليي با آن وزن را اقتصادي 

ندانست و معتقد بود هزينه اضافي است.
حكمت در خاطراتش نوشته است كه لوحي 
برنزي را به خط نســتعليق با اين متن آماده 
كــرد و در روز كلنگ زدن دانشــگاه آن را به 
شاه داد تا در نقطه صفر دانشگاه در جايي كه 
كلنگ دانشكده طب را زد زير خاك بگذارد. 
براساس نوشته حكمت روي اين لوح چنين 
نوشته شده بود: »هنگام شاهنشاهي پادشاه 
ايران  رضا شـاه پهـــلوي سر دودمان پهلوي، 
ساختمان   دانشــگاه  تهران  به  فرمان  او آغاز 
و اين  نوشته  كـه بـه يـــادگار در دل سنگ 
جا گرفته به زمين  ســپرده شــد.بهمن ماه 

۱۳۱۳خورشيدي«.
روزنامه هاي قبل از مراسم نوشته اند كه يك 
روز پيش از افتتاحيه دانشــگاه، باران و برف 
شــديدي در تهران گرفــت و به نظر مي آمد 
مراسم لغو شود؛ اما رضاشــاه اعالم كرد اگر 
سنگ از آسمان بيايد اين مراسم برگزار خواهد 
شد. صبح ۱۵بهمن نه تنها آفتاب شد كه زمين 

هم خشك شد.
اما كلنگ ساخت دانشگاه اصلي ايران در كجا 
به زمين خورد.  اين سؤالي است كه بسياري 
از كساني كه در ۸۶سال گذشته گذرشان به 
اين دانشگاه خورده از خودشان سؤال كرده اند. 
كلنگ دانشگاه دقيقا در شمالي ترين بخش 
پرديس اصلي دانشگاه يعني خيابان پورسينا و 
در محل پلكان تاالر دانشكده پزشكي دانشگاه 
تهران به زمين خورده و لوح ساخت دانشگاه 

نيز در همانجا به خاك سپرده شده است.
به استناد اسناد تاريخي، سالن تشريح و تاالر 
دانشكده پزشكي دانشگاه تهران قديمي ترين 
بخش دانشــگاهي مدرن ايران است كه در 
آستانه ۱۴۰۰ وارد ۸۷سالگي خود مي شود؛ 
۸۷سالي كه هنوز تاريخ درست و كاملي برايش 
نوشته نشده اســت. البته اين مراسم، مراسم 
نامگذاري و آغاز ســاختمان دانشــگاه بود و 
مراسم رسمي افتتاح دانشگاه يك ماه و چند 
روز بعد يعني روز ۲۴ اســفند همين ســال 

برگزار شد.
قبل از اينكه بخواهيم داستان اصلي دانشگاه 
تهران را روايت كنيم بايد اين نكته را فراموش 
نكنيم كه پيرامون اين دانشگاه مادر، داستان ها 
و روايت هاي تحريف شده و شكل افسانه گونه 
كم نيســت. يكي از اين افســانه ها داستان 
شكل گيري دانشگاه تهران است كه پيشنهاد 
ساخت آن را به تالش دكتر محمود حسابي 

نسبت مي دهند.
واقعيت اين اســت كه وي در شــكل گيري 
مجموعه بزرگي به اسم دانشگاه تهران نقش 
زيادي نداشت و ماجراي ساخت اين دانشگاه 
ســال ها پيش از ۱۵ بهمن۱۳۱۳ با پيشنهاد 
يكي از نمايندگان مجلس شوراي ملي مطرح 

شد.
 دكتر اســماعيل ســنگ، نماينده ساري و 
تنكابن در مجلس ششم بود كه براي نخستين 
بار ايده ساخت دانشگاهي سراسري به شكل 
اونيورسيته هاي فرنگي مطرح كرد و از وزير 
معارف وقت خواســت تا به آن توجه شــود؛ 
موضوعي كه متأســفانه ميان هياهوي زياد 
دوســتداران دكتر محمود حسابي گم شده 
است. دكتر ســنگ كه حاال خياباني هم در 
تهران به نامش است، در سال۱۳۰۵ نامه اي به  
سيدمحمد تدين، وزير معارف نوشت و درباره 

اقدام به تأسيس دانشگاه و اهميت آن گفت و 
از او خواست تا نظرش را درباره دانشگاه بگويد. 
به نظر مي رسد او قصد پاسخ دادن به سؤالي 
را داشت كه براي نخســتين بار عباس ميرزا 
پرسيده بود و اميركبير در پاسخ به اين سؤال 
دارالفنون را راه انداخته بود. اما نزديك ۸۰سال 
از ساخت دارالفنون گذشــته بود و اين مركز 

علمي نياز جامعه ايران را تامين نمي كرد.
دكتر اسماعيل سنگ از وزارت معارف خواست 
تا اقدامي براي ســاخت دانشگاه بزرگي براي 
رفع نياز علمي كشــور انجام دهد. تدين در 
پاسخ او نوشــت:»راجع به اونيورسيته كه آن 
را مي توانيم دارالعلوم بگوييم كمال عالقه را 
دارم و مشغول تهيه لوازم و مقدمات آن هستم. 
نظر من اين است كه در يك فضاي وسيعي كه 
شايد ۸۰ تا ۱۰۰ هزار ذرع مربع وسعت داشته 
باشد، بنايي ساخته شود كه شعب علوم و فنون 

در آنجا تأسيس گردد«.
طرح دانشگاه با انتشار اين نامه از سوي تدين 
به واسطه عبدالحسين خان تيمورتاش، وزير 
دربار و البته مشاور اصلي به گوش شاه رسيد. 
رضاشاه كه تازه به قدرت رســيده بود با اين 
پيشنهاد موافقت كرد و از تدين دعوت كرد تا 

درباره ايده دانشگاه بيشتر توضيح دهد.
تدين نيز درباره ايده ســاخت دانشگاهي در 
پايتخت در فضايي ۸۰ تــا ۱۰۰هزار متري با 
تيمورتاش و شــاه صحبت كرد. رضاشاه هم 
كه از اين ايده خوش اش آمــده بود از دكتر 
عيسي صديق اعلم خواســت تا به اروپا برود 
و با مطالعــه در وضعيت دانشــگاه هاي اين 
كشورها طرح كلي دانشــگاه را نوشته و ارائه 
دهد. درحالي كــه دكتر صديــق اعلم براي 
تحقيق رفت دانشسراي عالي و دارالمعلمين 
و دارالمعلمات نيز در تهــران فعاليت خود را 
آغاز كردند. مدرسه حقوق و علوم سياسي به 
رياست دهخدا در الله زار و مدرسه پزشكي در 

خيابان شاه آباد فعاليت داشتند.
همزمان با بازگشت دكتر صديق اعلم و آماده 
شدن طرح دانشگاه در بهمن۱۳۱۲ در جلسه 
هيأت دولــت محمدعلي فروغي شــروع به 
توصيف آباداني تازه تهــران كرد. علي اصغر 
حكمت كه در آن زمان كفيل وزارت معارف 
بود بار ديگر با اشــاره به اينكه اين شهر زيبا 
تنها اشكالي كه دارد نداشتن دانشگاه است بار 
ديگر موضوع دانشگاه را به جريان انداخته بود.

حكمت در خاطراتش نوشته است: »در يكي 
از شب هاي فرخنده اواخر بهمن ۱۳۱۲جلسه 
هيــأت وزراء در  حضور  شــاه  در عمارتي كه 
اكنون مقر كاخ ملكه پهلوي  اســت  تشكيل 
شـده بـود، سـخن از آبادي تهران و عظمت  
ابنيه و عـمارت و قـصور زيـــباي جديد در 
ميان آمد، مرحوم فروغي رئيس  الوزرا  در  اين 
باب به شاهنشاه تبريك مي گفت.ديگر وزيران 

نيز هر  يك به تحسين و تمجيد زبـان گـشوده 
بـودند.چون نوبت به بنده  نگارنده رسيد كه بـه 
سـمت كفيل وزارت  معارف  در  آن ميان حاضر 
بودم گويا خداوند متعال به  قلب من الهام  كرد  
كه عرض كردم در آبادي و عـظمت پايـتخت 
البـــته شكي نيست ولي نقصي كه  دارد اين 
است كه  اين  شهر  هنوز عـــمارت مخصوص 
اونيورسيته )دانشگاه( ندارد و حيف است كه  
اين شــهر نوين  از  همه  بالد بزرگ عالم از اين 
حيث عقب بـاشد.شـاه بـعد از اندك تأملي 

گفتند :بسيارخوب  آن  را  بسازيد«.
اين بســيار خوب در مقابل هيــأت وزيران 
بهانه اي شــد تا حكمت آن  را در جلسه بعد 
هيأت وزراء مطرح كند. در آغاز اين جلسه كه با 
حضور شاه برگزار شد بـه وزيـر عدليه مرحوم 
علي اكبر  داور  رو نمــوده فرمودند در بودجه 
ســال بعد ۲۵۰۰۰۰تومان به وزارت معارف 
اعتبار  بدهيد  كه  بـــه مـــصرف سـاختمان  

مدرسه برسانند«.
بودجه ۲۵۰۰۰۰ تومانــي در اختيار وزارت 
معارف قرار گرفت تا زمين مناســبي را براي 
ساخت دانشــگاه تهران پيدا كنند. حكمت 
درباره انتخاب زمين نوشته است: »باالخره باغ 
جـالليه  را از هـرجهت  مناسب  ديدم، ازجمله 
زمين هايي كه عرضه شد در بهجت  آباد بود كه 
آن وقت در اطراف  بـاغ مـعروف  آن عمارت و 
خانه هايي بود. مهندس وزارت معارف- موسيو 
آندره گدار- آن را نپســنديد و كمي  عرصه  و 

قلت وسعت آن را خـاطرنشان ساخت«.
انتخاب گــدار زمين هاي جالليــه بود و اين 
را به حكمــت گفت. او در بخــش ديگري از 
خاطراتش نوشته: »مالكين اراضي  بهجت آباد  
كه  از اين جانب مأيوس شدند نزد وزير  مـاليه 
كـوشش  كـرده و خاطر آن مرحوم را بر ترجيح 
زمين خــود جلب كردند.  يكي  از شــب هاي 
فروردين  ماه همان سال  كه  پيـشنهاد جـالليه  
و بـهجت آباد  مطرح  شد مرحوم داور، رجحان 
بهجت آباد را  قويا  پشتيباني مي كرد و باالخره 
اخذ رأي به عـمل آمـــد و معلوم شد ايشان 
اكثريت  داشتند  و من بســيار دل شكسته و 
نوميد گشــتم. در  اين اثنا شاه به  جلسه وزرا 
ورود فـرمودند پس از  انـدكي  به رسم معمول  
از مرحوم فروغي، نخســت وزير سؤال كردند 
چه مي كرديد.مرحوم فـــروغي  عـرض  كرد 
»صحبت انتخاب زمين براي  دانشگاه  بـــود  
دو مـحل پيـــشنهاد  شده  يكي بهجت آباد و 
ديگري جالليه «. شاه  بـــعد از انـدك تأملي 
فرمودنــد »باغ جالليــه را انتخــاب كنيد. 
بهجت آباد ابدا شايسته نيست  من  همه ايـن 
نـــواحي را با اسب  گردش  كرده و ديـده ام « 
مـــطلب  تمام  شـد و مـن مـــشغول به كار  

شدم«.
مهم ترين دليلي كه شاه براي نامناسب بودن 

بهجت آباد دانسته بود؛ سطح سيل گير زمين 
و پستي آن نســبت به مناطق اطرافش بود. 
در نهايت حرف آخر را رضاشــاه زد و گفت 
كه جالليه را براي دانشگاه انتخاب كنيد. اين 

حرف ختم كالم بود.
خريد ايــن زمين هــا هــم يكي ديگــر از 
داستان هايي است كه پيرامون دانشگاه تهران 
وجود دارد و بســياري معتقدند زمين بزرگ 
محل دانشــگاه تهران به قيمت هر متر يك 
تومان خريداري شده اســت. اما واقعيت امر 
براساس اسناد رسمي اين است كه بخشي از 
زمين ها متعلق به حاج كاظم اتحاديه و بخش 
ديگر متعلق به ورثه و يتيم هاي ارباب گيو بود.

 حكمت دربــاره معاملــه زمين هــا هم در 
خاطراتش اشــاره مي كند و مي نويسد: »باغ 
جالليه افزون از ۲۰۰۰۰۰مـترمربع بـود كه از 
مالك آن تاجري به نام حاج  رحيم   آقا اتحاديه 
تبريزي خريداري شد و تـوافق  حـاصل  شد  
كه  متري  ۵ريال حساب نـــمايد  از  اين  مبلغ 
وزير مـاليه مـــتري ده شاهي آن را كم كرد.

در مـوقع امـــضاي قباله به نماينده  وزارت  
معارف   دستور داده شده بود كه در قباله  قنات  
مخصوص  جـالليه  نـيز  بايد  قيد شود و اال قباله 
را امـضاء نـنمايد.به ناچار مالك قبول كـرد 
و مـــبلغي در حدود ۱۰۰۰۰۰تومان كه بـه 
پول امـروز شايد ۲۰ميليون تومان ارزش دارد 
دريافت  كرد و قباله امضا و زمين تحويل وزارت 
معارف گرديد و موسيو گدار بـه طـرح نقشه 
آن مشغول شد.اول چيزي كه بـه عمل آمـد 
نرده اطـراف آن بـاغ  و اراضـي آن بود كه هنوز  
آن سر در فلزي زيبا برقرار است و اميد است 

كه تا ابد برقرار باشد«.
آنچه از اســناد رســمي و البته ســند رسمي 
دانشگاه تهران به دست مي آيد البته اين است 
كه كل زمين هاي دانشــگاه تهران در نهايت 
به قيمت نودهزار و نهصــد و نود و يك تومان و 
هشت قران معامله شد. سندش هم ظاهرا در 
دفتر اسناد رسمي شماره۱۸ به اين شرح تنظيم 
شــده اســت: »مورد معامله يك قطعه زمين 
بياض مفروز از اراضي جالليــه واقع در ناحيه 
۳ حسن آباد داراي پالك هاي ۳۷۱۰ تا ۳۷۳۰ 
مساحت مورد معامله دويست و دوهزار و چهار 
گز مربع به انضمام شش دانگ قنات جالليه كه 
در آن تاريخ بي آب و مخروبه بود. به انضمام يك 
دستگاه بنا موجود در وسط اراضي مرقوم است.

حدود آن شماال سرحد اراضي جالليه و اميرآباد 
محدود است. غربا به ســرحد اراضي جالليه و 
جمشيد آباد محدود اســت. جنوبا به خيابان 
چهل گزي معروف به شاهپور كه جديد االحداث 
محدود است. شرقا اراضي بياض جالليه محدود 
است. قيمت نودهزار و نهصد و نود يك تومان و 

هشت قران. ثبت برابر سند است«.
نكته جالب در اين سند اين است كه همزمان با 

اين معامله خيابان انقالب امروزي كامل شده 
بود و قرار بود ابتدا به نام شــاهپور نامگذاري 
شود. اما بعد از كامل شــدن به اسم شاه رضا 

معروف شد.
در باره واژه دانشــگاه نيز بايد توضيح بدهم 
كه اين واژه در ابتدا به عنوان انيورســيته بود. 
اما فرهنگستان نام دانشگاه را براي مجموعه 
واحدهاي مستقل آموزشــي انتخاب كرد و 
نام هر كدام از واحدها را دانشكده گذاشتند. 
كلمه استاد براي معلمان دانشگاه و دانشجو 
نيز از واژه هايي بود كه در اين فرهنگســتان 

انتخاب شد.
درباره اينكه چرا ابتدا سالن تشريح آماده شد 
را علي اصغر حكمت چنين مي داند: »بنابراين 
درنظر  گرفته  شد كه ســاختمان دانشگاه  از  
دانشكده پزشكي شروع شود و از آنهم شعبه 
Selle de Des�تشريح عـملي و تاالر تشريح 

section آغــاز گردد.در اوايل ارديبهشــت 
اين ســاختمان آغاز گرديد و با كمال جديت 
تعقيب مي شد نقشه  محل  نگهداري  اجساد 
و سالن هاي تشريح در دو طبقه و آمفي تئاتر 
مخصــوص تعليمات نظري بــه  مرحله اجرا 
گـذارده شـد و تا اواخر دي ماه ۱۳۱۳خاتمه 
پذيرفت وقتي كه گــزارش اتمام  بنا به عرض 
پيشگاه شاهنشاه  رســيد  از سرعت  اتمام آن 
بنا ابراز تعجب كردند و قرار شــد كه يك  روز 
مخصوص به زمين دانـشگاه تـشريف آورده  

و تاالر تشريح رامعاينه فرمايند«.
به نوشــته حكمت: »دكتر امير اعلم رئيس 
كـرسي تـشريح بود و دكتر ابوالقاسم   بـختيار،  
جـــراح و معاون  دانشــكده طب و دكتر بلر 
آمريكايي جراح بيمارستان آمريكايي تهران 
ســعي بليغ  و كوشــش  فراوان   در اين راه به 
خرج دادند حتي براي نخســتين بار اجساد 
امـوات بـــالصاحب را مخفيانه  دكتر بختيار 
از مـريضخانه هاي دولتـي تحويل گرفته و در 
اتومبيل شخصي خود به تاالر  تشريح مي آورد 
و در سالن  زيرزمين  در محوطه هاي مخصوص 

محلول ضدعفوني قرار مي گرفت«.
رضاشاه بعد از نصب لوح دانشگاه گفت:  »ايجاد  
دانشگاه كاري اسـت كـه مـلت ايران بايستي  
كه  خيلي  قبل  از  اين  شروع  كرده باشد حال كه 
شروع شـــده بـــايد جديت نمود كه زودتر 
انجام گيرد«.  به نوشــته حكمت: »در ميان 
حضار مرحــوم مهدي قلــي هدايت،حاجي 
مخبرالسلطنه )رئيـس الوزراء( سـابق  ايران  كه 
از لحاظ سن و قدمت خدمت مرتبه ارشديت 
داشت مرتجال عرض كـــرد »ذات مـقدس  
شاهانه چند ســال قبل كلنگي به زمـــين 
زدنـد كـــه اوضاع جسمي مردم اين كشور 
را اصالح  مي كرد  )اشـاره او به كلنگي بود كه 
اعليحضرت شاه در ســال ۱۳۰۷براي ايجاد 
راه آهن در محل ايستگاه  كنوني بـــه زمـين 
زدند(امروز نيز بنايي را شـروع مـي فرمائيد كه 
روح را  پرورش مـي دهد. الحـمد اهلل  كه نمردم 
و چنين روزگاري را ديـدم.بـعد از آن تلگراف 
ذيل كه از طرف موســيو شــارلوتي، رئيس 
دانشگاه پاريس مخابره   شده  بـــود قـــرائت 
شد: جناب... وزير  معارف  ايران: امـــروز كه 
در ظل عنايت اعـليحضرت رضـاشاه پهلوي 
شالوده دانشگاه تـهران گـــذارده  مي شود، 
دانشگاه هاي فرانسه تبريكات صميمانه خود 
را از اين عمل  عظيم  تقديــم مي دارد و ترقي 
و پيـشرفت  عـــلمي  آن دانشگاه را مسالت 

مي دارد. شارلوتي«.
حكمت در خاطراتش مي نويســد: »پس از 
روز تاريخي ۱۵بهمن ۱۳۱۳كه  اعليحضرت 
شاهنشاه لوحه يادگار بنياد عمارت دانشگاه 
را در مـحلي كه اكنون پلكان  ورودي جنوبي 
دانشكده پزشكي  است  در دل  سنگ به وديعه 
نهادند ساختمان در زمـــين وسيع جالليه 
بي درنگ شـروع گـرديد.عرصه اين زمين كه 
اكنون از طرف شمال منتهي به خيابان دانش 

و جنوب آن خيابان  شــاه رضا و ضلع  شرقي 
آن خيابــان آناتول فرانــس و ضلع غربي آن 
خيابان ۲۱ آذر است شامل  ۲۰۱۱۸۰مترمربع 
است و مساحت ابنيه اعياني آن كه شامل بر 
دانشكده هاي شش گانه و كتابخانه مركزي و 

باشگاه است، ۱۱9۵۸۰مترمربع  است«.
 بــه گفتــه كفيــل وزارت معــارف وقت: 
»دســتگاهي در ســال ۱۳۱۳ش در وزارت 
معارف به نام»اداره  ساختمان«تـشكيل شـده  
بود كه با اعضاي فني و اعتبار ۲۵۰۰۰۰تومان 
اعطايي بودجه معارف آغاز به كار كرد.نخست 
طرح چهار خيابان خارجي و دو خيابان داخلي 
ريخته شد و در اواخر  زمستان  آن  سال در تمام 
اين شـش  خـيابان  نهال هاي  درختان سايه 
گستر چنار غرس گرديد كه  اكنون ۴۰ساله- 

زمان نوشتن خاطرات حكمت- شده اند«.
افتتاح رسمي دانشــگاه تهران در روز جمعه 
۲۴ اسفند ۱۳۱۳ يك ساعت و نيم قبل از ظهر 
در دانشكده حقوق انجام گرفت. نخست وزير 
وقت محمدعلي فروغي در نطق خود درباره 
مقام علم و دانش گفت و از افتتاح دانشــگاه 
به عنوان يك اتفاق فرخنده در تاريخ فرهنگ 
ايران ياد كرد. همزمان با افتتاح دانشگاه تهران، 
شوراي دانشگاه تهران با حضور چهره هايي كه 
قرار بود دانشــكده هاي مختلف را راه اندازي 
كنند، تشكيل شد. در اين شورا اين افراد حضور 
داشتند:»دانشكده ها طب دكتر لقمان الدوله 
و دكتــر اميراعلم، حقوق دهخــدا و صديق 
حضرت، ادبيات و علــوم صديق اعلم و ميرزا 
غالمحسين خان رهنما و دكتر سياسي، معقول 
و منقول حاج سيدنصراهلل تقوي و بديع الزمان 
فروزانفر، دانشكده فني امين رئيس اداره كل 

صناعت و دكتر حسابي«.
دانشگاه تهران با ادغام مؤسسه هاي دارالفنون، 
مدرســه علوم سياســي، طب، مدرسه عالي 
فالحت، مدرسه صنايع و هنر، مدرسه عالي 
معماري و دانشســراي عالي در ۲۴ اســفند 

۱۳۱۳ كار خود را آغاز كرد.
اولين جلسه شوراي دانشگاه قبل از ظهر شنبه 

۲۵ اسفند ۱۳۱۳ تشكيل شد.
از آغاز تاسيس دانشــگاه تا ۱۵ بهمن ۱۳۲۱ 
رياســت دانشــگاه به وزراي فرهنگ سپرده 
مي شد. طرح ساخت دانشكده هاي مختلف 
دانشگاه تهران براســاس معماري مؤسسات 
آموزش عالي فرانسه بود. حكمت در خاطراتش 
تأكيد كرده است:»نقشــه عمومي دانشگاه 
را يك معمار عالي مقام فرانســوي موسوم به 
آندره گدار، رئيس كل  باستان شناسي و موزه 
ايران باستان، ديپلمه مـدرسه عـالي صنايع 
ظريفه پاريس طرح كرد و نگارنده  روز  مبارك  
۱۵بهمن ۱۳۱۳در تاالر تشريح آن را به عرض 
شاهنشاه رسانيده و ضمنا توضيحات  الزم را 

تقديم نمودم و مورد تصويب قرار گرفت«. 
طراحاني كــه براي ســاخت دانشــكده ها 
و ســاختمان ها انتخاب شــدند نيز بيشتر 
فرانســوي بودند و رونارلد دوبرل، ماكسيم 
سيرو، آلكســاندر موزر، آندره گدار به همراه 
ماركف و محســن فروغي دانشكده مختلف 
دانشگاه تهران را طراحي و ساختند. نخستين 
مدير دانشــگاه تهران وزير معارف يعني علي 
اصغر حكمت بود. بعــد از آن دكتر علي اكبر 
سياسي تا نيمه دهه ۳۰ سرپرستي دانشگاه 

را برعهده گرفت.
نخســتين دانشــكده هايي كه افتتاح شــد 
دانشــكده طب و دانشــكده علوم سياسي و 
دانشكده معقول ومنقول كه بعدها به دانشكده 
الهيأت و ادبيات وعلوم انســاني تقسيم شد، 
بودند. مسجد دانشگاه تهران نيز در سال هاي 
بعد با طراحي عبدالعزيز فرمانفرماييان ساخته 
شد. دانشگاه تهران نه فقط نخستين دانشگاه 
ايران و تهران كه دانشگاه مادر ايران است. جدا 
از اين دانشكده ها بخش هايي از دانشگاه نيز در 

بخش هاي ديگري از تهران ساخته شد.

اين آگهي در شماره ۲9 روزنامه توفیق به تاريخ ۲۱ خرداد ۱۳۱۳ منتشر شده 

يك گزارش دست اول از ساخت مهم ترين دانشگاه كشور 

مدعوين و مستشرقین مراسم  هزاره فردوسي با لباس رسمي در انتظار ورود شاه 
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ميرزا محمدحسين شيرازي)ميرزاي اول( نسلي از طلبه هايي را تربيت 
كرد كه در ســال هاي پس از فتواي تنباكو اعتمادبه نفس ورود به عرصه 
سياسي را پيدا كرده بودند. اگرچه گه گاه اختالف نظرهاي بسيار پررنگي 
ميان شاگردان ميرزا وجود داشت، اما همه آنها به رغم اين اختالفات در 
يك موضوع كلي اتفاق نظر داشــتند و آن مبارزه با استعمار بود. يكي از 
شاگردان نسل دوم ميرزاي شيرازي كه در عرصه سياست ورود پيدا كرد، 
سيدابوالقاســم دهكردي بود. دهكردي تحصيالتش را در اصفهان آغاز 

كرد. بعد از مدتي به سامرا رفت و از محضر ميرزاي شيرازي بهره مند شد. 
بعد از پايان تحصيالتش نيز به زادگاهش اصفهان برگشته و به تدريس 

و افتا پرداخت.
از ماندگار ترين فعاليت هاي سياســي ابوالقاســم دهكردي مي توان به 
اعالميه اي پنج ماده اي اشــاره كرد كه توســط او و برخي ديگر از علما 
به منظور مبارزه با نفوذ اســتعمارگران امضا شــد. مطابق اين اعالميه، 
ابوالقاسم دهكردي دركنار آقانوراهلل اصفهاني و چندين نفر ديگر از علما 
متعهد شده بودند كه قباله  و فتاواي شرعي را روي كاغذ ايراني بنويسند، 
تنها لباس هاي ايراني به تن كنند و تا حــد امكان از پارچه هاي خارجي 

استفاده نكنند، بر مردگاني كه كفنشــان از پارچه غيرايراني است نماز 
نخوانند، اهل وافور را اكرام نكنند و در مهماني هاي اعياني شركت ننمايند.
به نظر مي رســد انتشــار اين اعالميه مربوط به زمان تأسيس شركت 
اسالميه باشد؛ شركتي كه با حمايت ويژه آقا نوراهلل اصفهاني تأسيس شد 
و با هدف مبارزه با حضور اقتصادي »خارجي ها« در ايران شكل گرفت؛ 
ايده اي كه در زمان خودش بسيار نوآورانه بود و توسط آخوند خراساني 
و مردم حمايت مي شد. ابوالقاسم دهكردي سرانجام در هفدهم دي ماه 
1313از دنيا رفت و مطابق وصيتش در امامزاده زينبيه اصفهان به خاك 

سپرده شد.
بر مردگاني كه كفنشان از پارچه غيرايراني است نماز 

نخوانند

سيد ابوالقاسم دهكردي

چهره اول

 1 3 1 3

نخستين رئيس ايراني گمرك كشور 

 مردم براي ديدن هجوم آوردند

داور به حضور بلژيكي ها در گمرك خاتمه داد

گزارش روزنامه كوشش از اعدام اصغر بروجردي در ميدان توپخانه تهران 
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اقتصاد

حوادث

دروغ بزرگ تاريخ 
سفر رضاخان به تركيه را بزرگ نمايي كردند 

ديپلماسی

 يعقوب توكلي  �����������������������������������������������������������������������������������������������������

سفرهاي خارجي سران ايران در دوره قاجار و پهلوي اول شايد به تعداد انگشتان دو دست نرسد. 
يكي دو سفر ناصرالدين شاه، يكي دو سفر مظفرالدين شاه و البته سلطنت بي سفر محمدعلي شاه 
كه سفر نهايي اش كه به اخراج او از كشور منجر شد، سفر پادشاهانه تلقي نمي شد. يكي دو سفر 
احمدشاه و واپسين سفر تا آن دوره، سفر رضاخان به تركيه بود. سفرهاي اروپايي به اين شكل 
هدف گذاري مي شد كه بتوانند دستاوردهاي مدرنيته غربي و جهان نو را در آن زمان ببينند. اين 
سفرها تأثيراتي هم داشت مانند آوردن برخي از صنايع يا مظاهر هنري و انعقاد قراردادهايي كه 
بين ايران و انگلستان يا ايران و فرانسه يا ايران روسيه منعقد مي شد. اما سفر رضاخان به تركيه 
يك بار معنايي ديگري دارد و آن به اين معناست كه دست كم در اين زمان، با توجه به شكل گيري 
دولت هاي منطقه اي كه تحت تأثير و تقسيم بندي ناشي از قرارداد سايكس پيكو در منطقه شكل 
گرفت، رضاخان امكان سفر به اروپا را نيافت. عالوه بر اينها سفر رضاخان نشان مي دهد كه جريان 
روشنفكري حاكم بر ايران، آن قدر در سطح سياست منطقه اي و بين الملل ناتوان بود كه امكان 
فراهم كردن سفر اروپايي براي رضاخان را نداشت. از سوي ديگر شاهد اين واقعيت نيز هستيم 
كه تا حدود زيادي در فرايند تبعيت از غرب، آتاتورك مقتداي رضاخان است و براي رضاخان 
نقش معلم دست اول و طراز اول را دارد. براي آشنايي با آنچه مظاهر غرب يا مظاهر تمدن نوين 
تلقي مي شود، جريان روشنفكري حاكم بر سياست ايران، توانست همين سفر را به همين اندازه 
فراهم كند و تا همين اندازه ظرفيت داشت تا براي رضاخان ايجاد تنفس خارجي كند. اما در پس 
اين سفر شاهد آنيم كه اتفاقاتي در كشور افتاد كه ادعا شد كه تأثيرات سفر رضاخان به تركيه 
بوده است. يكي از اين ادعاها، ادعاي سياست كشف حجاب اجباري بود و سياست هاي تغيير 
لباس و تغيير فرم و تغيير ظاهر فيزيكي جامعه ايران كه به نوعي تحميل خشــونت بار و الزام 
آزاردهنده نسبت به مردم ايران در اين زمان بود. نكته عجيب اين است كه در تاريخ پهلوي ها و 
تاريخ روشنفكري در ايران، اقدام هاي پس از اين سفر رضاخان به گردن همين يك سفر و تقليد 
رضاخان از آتاتورك انداخته مي شود كه من اين را يك دروغ بزرگ در تاريخ و تاريخ نگاري ايران 
مي دانم. سفر رضاخان مانند ديگر سفرهاي مقام هاي ايراني به خارج از كشور يك سفر طبيعي و 
عادي و نه چندان مهم بود. چون پس از آن شاهد گسترش همكاري هاي پيش رونده بين ايران و 
تركيه نيستيم. همچنين شاهد انعقاد قراردادهاي جديد و جدي كه منتهي به مبادالت اقتصادي 
يا اقدام هاي مهمي بين روابط دو كشور باشد، نيستيم. البته در عين حال پيمان مرزي بين ايران 

و تركيه منعقد مي شود كه البته آنجا هم ما واگذاري هايي به ترك ها در بلندي هاي آرارات داريم 
و كوتاه آمدن  هايي را مي بينيم و نمي توانيم به هيچ وجه آنها را به عنوان دستاورد و پيروزي تلقي 
كنيم. اما نكته مهم كه در اين بين وجود دارد آن است كه اقدام هاي بعدي رضاخان به گردن اين 
سفر و تبعيت او از آتاتورك گذاشته شد. اين موضوع نشان مي دهد كه جريان و آنچه سياست هاي 
فرهنگي و اجتماعي و ضد اسالمي رضاخان را در ايران اجرا كرد، به دنبال يك محمل و مقصري 
براي وقوع اين سياست هاي شكست خورده عليه ملت ايران بود. سياستمداران و تأثيرگذاران 
در حوزه سياست داخلي كشور، بيشتر از اين سفر استفاده تبليغاتي كردند و به عنوان يك ابزار 
تبليغاتي از آن بهره برداري شد. از طرفي عده اي نيز تالش كردند تا نقش خودشان را در اجراي 
سياست هاي خشونت بار فرهنگي ايران پس از اين سفر، به نوعي پنهان كنند. حال كه واقعيت 
اين است كه جريان روشنفكري ايران همگام و همراه با اجراي سياست هاي رضاخان بودند و 
آنها بودند كه رضاخان را براي اجراي اين سياست ها همراهي و تشويق مي كردند و اين روند را 
به اجرا درآوردند و رضاخان هم يكي از پايه هاي اجرايي اين تصميمات بود. معتقدم كه درباره 
تأثيرات اين سفر در ايران بزرگ نمايي فراوان صورت گرفت و در مجموع پيامدهاي ويژه اي براي 
كشور نداشت و مثل بقيه سفرها كه در تاريخ اتفاق مي افتد و دولت ها و مقام ها سفرهايي چنين 
دارند، امر جديد و جدي اي از اين سفر نمي توانيم كشف و مستفاد كنيم مگر راه آهن رضاخاني كه 
بايد بگوييم مصوبه اش متعلق به سال1307 است و 40سال پيش از روي كار آمدن رضاخان در 
ايران، قرار بود مناطق مختلف را به يكديگر متصل كند. اگر بخش سياست قشون متحدالشكل را 
بگويم متعلق به دوره سلطنت رضاخان بوده و بسياري از تصميماتي كه به نام رضاخان در تاريخ 
ثبت و ضبط شده، اگر آثار و اخبار مربوط به مذاكرات مجلس را مرور كنيد و بخوانيم، به سادگي 
درخواهيد يافت كه همگي در مجلس و از روي كار آمدن رضاخان در دوره مشروطه به تصويب 
رسيده و صرفاً در دوره رضاخان به اجرا درآمده است. لذا اينكه باور كنيم رضاخان بخش قابل 
توجهي از ايده هاي اجرايي خود را از آتاتورك گرفته، از اين حيث كه آتاتورك براي او تا حدود 
زيادي نقش يك معلم و راهنما كه مترصد آن است تا كشور خود را به شكل كشورهاي اروپايي 
تغيير فرم و تغيير ظاهر بدهد، واقعيت دارد اما از اين حيث كه اقدام هاي رضاخان را بخواهيم 
به قبل و بعد از اين سفر ربط بدهيم چندان منطقي نيست. به اين دليل كه آن دستگاهي كه از 
تركيه آتاتورك را در مسير سياست غربي سازي تركيه هدايت مي كرد، همان كانون و قدرت هم 
رضاخان را هدايت مي كرد و آنها نماينده كشورهايي بودند كه بعضاً به صورت مستعمره يا از طريق 

دولت هاي به ظاهر مستقل محلي اداره مي شدند. عليرضا احمدي   ��������������������������������������������������������������������

بهار1313 كه با خبر قتل سرداراسعد بختياري، وزيرسابق جنگ در 
زندان قصر آغاز شده بود، با پايان دادن به فعاليت كاركنان بلژيكي 
گمركات از سوي علي اكبر داور وزيرماليه در22 ارديبهشت ادامه 
يافت. از اين پس امورگمركات به مأمــوران ايراني واگذار و دكتر 
محمد سجادي به عنوان نخســتين رئيس ايراني گمرك كشور 

معرفي شد. در نخستين روزهاي مهرماه 1313دانشكده 
فني تهران از ســوي محمدعلي فروغــي، رئيس الوزرا 
افتتاح شد تا سنگ بناي تربيت كادر فني براي توسعه 
زيرساخت هاي اقتصادي كشور گذارده شود. منصور، 
وزير طرق دراين مراســم به اعزام 160محصل به اروپا 
ازسوي اين وزارتخانه اشاره و بر تربيت نيروهاي فني در 

داخل كشور تأكيد كرد.

 محمد مقدسي   ��������������������������������������������������������������������������������������������������

»حكم اعدام علي اصغر بروجردي قاتل كه از محكمه عالي جنايي صادر و در ديوان 
تميز ابرام شــده بود، ديروز به موقع اجرا گذاشته شد. اشــخاصي كه در اواخر شب 
چهارشنبه و يكي دو ساعت بعد از نصف شــب از ميدان سپه)توپخانه( عبور كردند، 
مشاهده نمودند كه عده زيادي قبل از وقت براي تماشاي اعدام علي اصغر در ميدان 
سپه حاضر شده بودند كه صبح از حيث تهيه جا در زحمت نباشند. ساعت پنج بعد از 
نصف شب روز چهارشنبه، آقاي سياسي مدعي العموم استيناف، آقاي شهيدي مدير 
دفتر استيناف، آقاي دكتر فالتي و دكتر شــهريار اطباي قانوني در محبس نظميه 
حضور به هم رسانده و با حضور آقايان رئيس پليس و رئيس اداره محبس و سرهنگ 
ســرداري، حكم اعدام را مطابق مقررات به جاني مذكور، ابالغ نمودند. در اين موقع 
جمعيت كثير تماشاچي در ميدان سپه موج مي زد، صفوف مختلفه زن و مرد از جلوي 
عمارت نظميه، مقابل بلديه و وزارت پست و تلگراف براي ديدن اجراي حكم اعدام 
حاضر شده و به طوري جمعيت متراكم شده بود كه عبور و مرور نقليه موقتا تعطيل 
شده و مردم براي تماشا روي سقف اتوبوس ها رفته بودند.قبل از اينكه اصغر از حبس 

خارج شود به او گفته شده تقاضايي دارد يا نه؟ 
چون انجام تقاضاي او كه ديدن مادر و خاله اش بود، به واسطه اينكه مادرش در بغداد 
و خاله اش در بروجرد بود و انجام تقاضاي اصغر اجــراي حكم را به تعويق انداخته و 
مخالف مقررات بود، لــذا به او گفتند انجام اين تقاضا ممكن نيســت و اگر تقاضاي 
ديگري دارد، بنمايد. اصغر ديگر تقاضايي نداشت و از توقيفگاه خارجش كرده براي 
اجراي حكم به پاي دار آوردند. اصغر اظهار مي داشت چرا مرا مي كشيد من كه سيد را 
نكشته ام براي چند بچه ولگرد چرا مي خواهيد مرا بكشيد؟ در موقع اداي اين كلمات 
هنوز حالت عادي خود را حفظ نموده ولي پس از اينكه وارد ميدان شد و چشمش به 
انبوه جمعيت افتاد و مجازات كرده هاي خود را پيش چشم ديد، حالتش تغيير نموده 
و بناي تضرع گذاشت. موجودي كه در تمام مدت عمر بويي از ترحم و عفو به مشامش 
نرسيده بود، اينك در مقابل منظره مرگ تقاضاي عفو مي كرد و مي گفت اگر از اين 
حادثه خالص بشوم دو گوسفند نذر كرده ام كه بروم در حضرت عبدالعظيم]ع[ بكشم.

مردم براي ديدن او هجوم آوردند ولي افراد پليس ســواره و پياده انتظامات را كامال 
حفظ مي نمودند. اصغر به نزديك چوبه دار، روبه روي تابلوي كوچكي كه نوشته شده 
بود )اعدام علي اصغر قاتل( ايســتاد.اصغر به چهارپايه نزديك شد، حكم محكوميت 
مشاراليه مطابق تشــريفات قانوني قرائت گرديد. به او گفته شد كه باالي چهارپايه 
برود، باال رفت. طناب را گردنش انداخته باال كشيدند، تقريباً ده دقيقه دست و پا زد و 
بعد جان داد. جمعيت تماشاچي تا ساعت۸ هم در ميدان بودند و هر دم از اطراف شهر 

به تماشاي مجازات اصغر مي آمدند. جنازه جنايتكار مذكور از ساعت6 تا ۸ صبح در 
باالي دار بود و به قدري احساسات نفرت آميز از طرف جمعيت تماشاچي از زن و مرد 
بروز داده مي شد كه حد نداشت. در موقع پايين آوردن جنازه صداي كف زدن مردم 

تمام محوطه ميدان سپه را گرفته و انتظامات كاماًل برقرار بود«.
روزنامه كوشش، پنجشنبه ۷ تير ۱۳۱۳

فكاهی

لرزاده، ماركار يا ماركوف 

  سيل، قم را محاصره كرد

ساختمان مركزي پست را كدام معمار ساخته است؟ 

سيل مردم براي كمك به قم 

معماری

دور از مركز

مرضيه ثمره حسيني ����������������������������������������������

در سوم خرداد 1313شمسي سيل مهيبي شهر قم 
را درنورديد. براســاس گزارش هاي رسمي، مجموعا 
2310 خانه بر اثر اين ســيل ويران شد كه بيشترين 
خســارت مربوط به محله خندق و دروازه قلعه بود 
كه 400خانه آن تخريب شــد. بنابر اين گزارش ها، 
بيش از 10هزار نفر از اهالي قم بي خانمان شدند در 
حالي كه خطر گرسنگي و بيماري، بسياري از آنها را 
تهديد مي كرد. از سوي ديگر، تمام راه هاي ارتباطي 
قم با شهرهاي مجاور از جمله اراك و اصفهان و تهران 
مسدود شد. اين سيل تلفات جاني نداشت و تنها چند 
نفر مصدوم بر جاي گذاشت. در پي اين سيل، خيل 
عظيم سيل زدگان قمي به مســاجد و امامزاده هاي 

اين شهر پناه بردند و بسياري از آنها نيز در بيابان ها 
سرگردان شدند. دولت وقت در مواجهه با اين سيل 
دســت به دامان كمك هاي مردمي شــد. از طرفي، 
آيت اهلل عبدالكريم حائري نيز دســت به كار شــد و 
طي تلگرافي از تجار شيراز درخواست كمك رساني 
به ســيل زدگان كــرد: »در اثر حادثه ســيل تقريباً 
ثلث شــهر خراب و هزاران نفوس مسلمان با عيال و 
اطفال پريشان و ســرگردان در كنج مساجد و صحرا 
ويالنند«.تجار شيراز هر كدام مبلغي را براي كمك به 
ســيل زدگان قم پرداخت كردند. سواي وجوه تجار، 
كميسيون شيروخورشيد ســرخ فارس نيز صندوق 
و يك حساب بانكي به جمع آوري كمك هاي مردمي 
اختصاص داد و در نهايت توانست بيش از ده هزار ريال 

براي سيل زدگان جمع آوري كند.

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

سال 1313، سال مهمي براي معماري دوره پهلوي اول به شمار مي رود؛ طرح هايي كه در 
طول چند سال اول حكومت او به تصويب رسيده، يكي يكي در حال احداث و بهره برداري 
هستند، كارخانه سيمان ري هم، سيمان ارزان را به عنوان مهم ترين و سريع ترين مصالح 
ســاختماني روز توليد مي كند و انجمن مفاخر به دنبال آن است كه نيات واالحضرت 
الاقل در تهران و شهرهاي بزرگ اجرايي شوند. عجالتا از ميان ساختمان هاي مهمي كه 
در اين سال بهره برداري شده اند، عمارت مركزي پست و تلگراف را انتخاب كرده ايم كه 
درباره ساخت آن مناقشاتي وجود دارد. آنچه روشن است اين است كه اين ساختمان 
در ششم مرداد 1313به دست ذكاء الملك فروغي افتتاح شده. گروهي اما مدعي اند كه 
اين بنا را ماركار گالســتيانس، معمار ايراني ارمني تبار ساخته و گروهي ديگر آن را از 
آثار درخشان ماركوف مي دانند كه با هزينه 500هزار تومان ساخته شده است. شايد 
اين ساختمان، نخستين ساختماني نيست كه درباره معمار آن مناقشاتي وجود دارد 
اما اين مناقشه مي تواند حامل يك پيام مهم درباره معماري آن روزگار نيز باشد. به نظر 
مي رسد كه در آن روزگار، نام ماركوف به عنوان معمار مقرب به پيشگاه رضاخان پاي 
بسياري از پروژه هاي ملي هست حتي اگر خودش آن را نساخته باشد. درست است كه 
سرستون هاي متصل به بدنه، طاق نماهاي آجري، صحن مركزي و عمارت چهارايوانه، 

از ويژگي هاي كار ماركوف به شمار مي رود اما هر ســاختماني را كه در اين دوره نگاه 
كنيد، نوعي ماركوفيسم در آن ديده مي شود و عجيب نيست كه اگر ماركوف را معمار 
پروژه بگير اين دوره بدانيم همچنان كه به روايت عباس مسعودي، روزنامه نگار و استاد 
حسين لرزاده معمار، ساخت بناي پستخانه مركزي به دست الگال گالستيانس بوده اما 

همه جا فقط نام ماركوف ديده مي شود.

تجسم اعمال اصغر قاتل 
 شروان اميرزاده ������������������������������������������������������������������������������������������������������

اعدام علي اصغر بروجردي به جرم قتل هاي پي در پي، بازتاب گوناگوني در مطبوعات 
آن سال داشت. در اين ميان طرح هفته نامه سياسي، فكاهي، كاريكاتوري اميد كه در 
شماره221 به تاريخ 19خرداد 1313چاپ شده شايد به نظر بيشتر ترسناك است تا 

سياسي، فكاهي و يا حتي كاريكاتوري.

اسناد تاريخي آرشيو ملي ايران، شماره 29۳/۳99۳۱و 
29۳/۳69۱۳

ان
ير

ك ا
مر

س گ
رئي

ن 
ولي

ي، ا
اد

سج
د 

حم
ر م

كت
د

تل
ر قا

صغ
ه ا

ف ب
رو

 مع
دي

جر
رو

ر ب
صغ

ي ا
 عل

 به
ب

س
منت

س 
عك



  علي بزرگيان �����������������������������������������������������������������������������������

»چمدان« نخستین مجموعه داستان بزرگ علوی در این سال منتشر 
شد. تربیت اشرافی و اقامت چندین ساله بزرگ علوی در آلمان اثر خود 
را بر داستان های او در چمدان گذاشته بود. در اغلب داستان های این 
مجموعه جوان فرنگی و متجددی حضور دارد که دیگر نمی تواند آداب 
و رسوم و »هوا«ی این جا را تحمل کند. علوی خود  نمونه ای از جوانانی 
بود که در دوره رضاشــاه به اروپا اعزام شدند و چون بازگشتند خسته 
از رسم های دســت وپاگیر، به مخالفت با سنت های جانکاه در جامعه 

پرداخت. وجود زن های مرفه اروپایی در داستان های چمدان از تجربة 
زیست نویسنده در خارج از کشور ناشی می شد. داستان های چمدان 
اما، نثر ساده ای داشت و از لحاظ محتوی نیز اثر رمانتیسم ادبیات آلمان 
بر کارهای علوی چنان عمیق بود که حتی اجتماعی ترین داستان های 
این دوره اش را در برمی گرفت. همچنیــن ناگفته نماند که در تمامی 
داســتان های چمدان، تأثیر نوشــته های صادق هدایت آشکار بود. 
علوی نیز چون هدایت، به حاالت روانــی و درونی آدم ها می پرداخت 
و شخصیت های داستان هایش ســرگردان و نومید، درگیر ماجرای 
عاشقانه ناکامی بودند. بزرگ علوی، مانند صادق هدایت، آموخته های 

خود از روانــکاوی فروید را در داســتان های کوتاهش به کار گرفت و 
قهرمانانی حساس و منزوی آفرید که بر اثر شکست های عشقی دچار 
جنون و مرگ می شوند. فشار سهمگینی که ریشه در پدرساالری چیره 
بر تاریخ ما و خفقان نفس گیر سال های ســلطنت رضاشاه داشت.به 
قول منتقدی آن چه چمدان را به مجموعه داســتانی خواندنی مبدل 
می کند، ضدیت آشــکار - اگرچه نومیدانه – قهرمان داســتان ها با 
قراردادها و رسوم پذیرفته شده اســت. در این داستان ها، پدر، مظهر 
نظام کهنه ای است که در پوششی نو به سلطه پدرساالرانه و جبارانه 

خود ادامه می دهد.
 چمدان نخستین مجموعه 

داستان بزرگ علوی منتشر شد

جاي پای فروید  در چمدان

ادبيات

2و3صفحـــــــههاي

پروگرام رسمي ورزش در مدارس
گام بلندي در ترویج ورزش در سراسر کشور برداشته شد 

ورزش

معراج قنبری 

نشانه دانشگاه تهران
گزارش ويژه

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

بعد از تغییر بنیادیــن رویکرد به ورزش در ایــران، وزارت معارف 
در سال1313 بخشنامه اي سراســري تهیه کرد و با ارسال آن به 
تمامي مدارس کشور، گام بلندي براي ترویج بیش از پیش ورزش 
برداشت. پیش تر در ســال 1306ورزش در مدارس اجباري شده 
بود اما نه مدیران مدارس و نه محصــان آن را جدي نمي گرفتند. 
»متحدالمال« جدید که با ورود توماس گیبسون ،مستشار آمریکایي 
اداره تربیت بدني تصویب شــده بود، بر انجام ورزش هاي گروهي 
تأکید مي کرد. پیش از آن ورزش مســئله اي صرفا صحي دانسته  
مي شد اما در رویکرد جدید، بر مســئله رقابت در آن تأکید زیادي 
مي شد و اساس آن، پرداختن به رشته هاي تیمي بود. این بخشنامه 

عاوه بر ساعات رسمي در مدارس، »پروگرامي از بازي ها و عملیات 
ورزشي براي ساعات غیررسمي« مدارس هم پیشنهاد مي کرد. این 
بخشنامه که براي سیکل هاي اول و دوم متوسطه نوشته شده بود به 
شرح انواع ورزش ها مي پرداخت و عاوه بر قوانین آنها، شیوه بازي 

را هم مفصل شرح مي داد.
تصویب و اباغ این بخشنامه، گام بلندي در ترویج ورزش در سراسر 
کشــور بود و افراد بیشــتري را درگیر ورزش کرد.تأکید بر انجام 
فعالیت ها در خارج از ساعات مدرسه، تاش براي رواج پیشاهنگي 
در ایران بود. پیشــاهنگي که ذیل اداره تربیت بدني در ایران بود و 
ریاست آن را محمدرضا پهلوي، ولیعهد وقت به عهده  داشت، در حال 
اوج گیري بود تا اینکه در سال1320 به خاطر رسیدن سایه جنگ 

جهاني دوم، به ایران، موقتا به دست فراموشي سپرده شد.

داستان طراحي نشانه مهم ترین مرکز علمي کشور

 عاقبت معتمدترين دوست شاه

زرشناس شيفته

سردار اسعد: مانند یك نفر سرباز تیرباران شوم

ملك زاده بیاني در سال 1313براي تحصیل به فرانسه 
فرستاده شد

يك سال، يك خبر

زنان

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

»اگر خطاکارم مانند یك نفر مجرم محاکمه شــده و مانند یك نفر 
سرباز تیرباران شوم،  نه اینکه در مدت 12روز اخیر،  سه مرتبه در 
مقام مســموم کردن من برآمده و از ترس مسموم شدن،  خوراکم 
تخم مرغ باشد...«؛ این جمات بخشي از وصیت نامه جعفرقلي خان 
بختیاري یا سردار اسعد است؛ کسي که بهترین دوست رضاشاه بود 
و عاقبت گرفتار توهمات و سوءظن شده و به قتل رسید. در گزارش 
دادستاني عالي جنایي که پس از عزل رضاشاه منتشر شد،  درباره 
این اتفاق آمده است: »از شب دوم فروردین،  غذاي او آلوده به سم 
شد،  صبح که از خواب برخاست،  خستگي،  سرگیجه،  قي و اسهال 
سخت پیدا کرد. پس فهمیده بود که قصد کشــتنش را دارند و تا 
جایي که مي توانست از خوردن و آشامیدن آب خودداري مي کرد 
و تنها تخم مرغي کــه در حضور خودش پخته مي شــد را مصرف 
مي کرد. چون نتیجه دلخواه حاصل نشد،  او را پنجم فروردین،  در 
حالي که جاني به تن نداشــت از زندان قصر خارج کرده و به زندان 
موقت شهرباني منتقل کردند تا کارش را یکسره کنند. صبح ششم 
فروردین پزشك احمدي به عنوان معاینه به سلول او مي رود. پرتقالي 
که به سم آمیخته شده را به او داده و سردار که مدت هاست چیزي 
نخورده،  به خوردن آن مشغول مي شود و عصر همان روز احمدي 
که مي بیند ســم اثري بر او نکرده،  خوردن مایعي را به زور تکلیف 
مي کند اما سردار که مي داند چه در انتظارش است،  آن را در نهایت 
پس مي زند. تا روز دهم فروردین به جز همــان پرتقال،  چیزي به 
او داده نمي شــود تا اینکه در شــب بین نهم و دهم فروردین ماه،  
پزشك احمدي بار دیگر به سلول او رفته،  داخل یك نعلبکي چیزي 
درســت کرده و به او تزریق مي کند. دقایقي بعد اسعد تشنج کرده 
و صداهایي از او درمي آید که در کل بند شــنیده مي شود تا اینکه 

صداي او براي همیشه خاموش مي شود«. مهدي قلي خان هدایت 
در کتاب خاطراتش مي نویسد: »گفتند محرمانه اسلحه به بختیاري 
وارد کرده اما من از او به جز صمیمیت نسبت به پهلوي ندیدم و در 

نسبتي که به او دادند،  تردید دارم«.

  ستايش يگانه  �����������������������������������������������������������������������������

14ســاله بود که به همــراه پدر و مــادر و خواهــر کوچکش به 
تخت جمشید رفتند. عظمت ستون ها و سرســتون ها، پاشنه ها و 
پلکان ها، نقــوش و تزئینات پرجال و جبــروت کاخ او را چنان به 
وجد آورد که ملکه نوجوان از خود بي خود شد و بناي گریه کردن 
گذاشت. سروپا چشم شده بود و محو تماشاي زیبایي و شکوهي که 
او را احاطه کرده بود؛ پنداري در مرکز جهان ایستاده بود و رازي را 
درك مي کرد که دیگران از آن بي خبر بودند. آدم بزرگ ها از واکنش 

ملکه ملك زاده بیاني در مواجهه با تخت جمشید جا خورده بودند 
و برایشان سؤال بود که دختري به سن وسال او در این بنا چه دیده 
که چنین اختیار از کف داده است. هنگام بازگشت از تخت جمشید 
خواست که تکه ســنگ مدوري را با خود به یادگار ببرد تا شوري را 
که در آنجا تجربه کرده بود، همیشه به خاطر داشته باشد، اما چنین 
اجازه اي به او داده نشد و گفتند نوع دیگري به دستش خواهد رسید. 
به هر حال پدرش مهدي ملك زاده فرزنــد ملك المتکلمین بود و 
نمي شد دخترش را دست به ســر کرد. بعد از مدتي، همان قطعه 
ســنگ که نام کورش بزرگ با خط میخي رویش حك شده بود به 
دستش رسید و چون گوهري تابان چراغ راهش شد که ملك زاده 
بیاني را به تحصیل در رشته باستان شناسي و سکه شناسي ترغیب 
کرد. در ســال1313، جز نخســتین دختران ایراني بود که براي 
تحصیل به فرنگ فرستاده شد و در دانشکده هنرهاي زیباي پاریس 
نقاشي آموخت و فوق لیســانس خود را در رشته باستان شناسي و 
سکه شناسي اخذ کرد. او در بازگشت به ایران رئیس بخش سکه ها، 
مهرها و الواح موزه ایران باســتان شــد و آموزش سکه شناسي و 
مهرشناسي را در دانشــگاه تهران آغاز کرد. تاســیس موزه سکه 
بانك سپه و عضویت در نخستین دور تأسیس شعبه ایران سازمان 
یونسکو از دیگر فعالیت هاي ملك زاده بیاني اســت که نام او را در 

تاریخ زنان ایران جاودانه کرده است.

این نشانه  توسط   محســن مقدم )12۷۹-1366(  با   اقتباس   از   یکي   از   گچبري هاي   مربوط   به  
 کاخ   تیسفون   در   دوره    ساساني،    طراحي   شد. برخي اسناد نشان مي دهد که این نشانه قبل از 
1342طراحي شده است. اما  تاریخ   دقیق   طراحي   این   نشانه   مشخص   نیست   و   نگارنده   تا   زمان  
 نوشتن   این   متن،    اسناد   قابل   ارجاعي   درباره    تاریخ   دقیق   به دســت نیاورده   است.    این   نشانه  
 یك بار   در   سال    13۵0توسط   مرتضي   ممیز   بازسازي   و   ساده   شد   و   براي   مدتي   توسط   دانشگاه  
 مورد   استفاده   قرار   گرفت. ممیز  نتیجه    حاصل   از   آن   بازطراحي   را   در   نخستین   کتاب   از   مجموعه  
 نشانه هایش )1362- نشر چهاررنگ( منتشــر   کرد.  در   ابتداي   همان   کتاب   فیروزه   صابري   از  
 ممیز   مي پرسد   »دانشگاه   تهران    « و »جشنواره    جهاني   فیلم   تهران    « را   در   کارهاي تان   دو طرح       
نشانه آورده اید.   نقش   شما،    به   عنوان   بازسازي   کننده    این   طرح ها   تا   چه   حد   مي تواند   شما   را   در  

 مالکیت   این   طرح ها   سهیم   و   شریك   کند؟ 
ممیز   در   پاسخ   مي گوید :      »گاه   یك   فکر   را   دو   نفر   با   دو   بیان   و   اجرا   مطرح   مي کنند. به  هر   حال  
 هر   یك   از   این   دو   بیان   و   اجرا   متعلق   به   صاحبان   آن   طرح هاست. از   سوي   دیگر،    یك   طرح   از  
 مرحله    فکر   تا   تنظیم   و   اجرا   ممکن   است   به   دست   افراد   متعددي   سپرده   شود.  فکري   را   مدیر  
 هنري   بدهد،    تجسم   آن   را   طراح   بکند   و   اجراي   آن   را   رسام   انجام   بدهد.  هر   یك   از   این   آدم ها، 
   به   ترتیب   اهمیت   خلق   طرح   در   مالکیت   آن   سهیم   هستند.  نشــانه    دانشگاه   تهران،    نقشي  
 ساساني ست   که   قسمت   باالي   آن   تبدیل   به   نوشته  »    دانشگاه   تهران«    شده   است .  این   نقش   را  
 آقاي   محسن   مقدم   انتخاب   کرده اند .  دلیل   این   انتخاب   نیز   احتماال   این   بوده   که   اولین   دانشگاه  
 ایراني،    دانشگاه   جندي شاپور   بوده   است   که   در   دوره    ساسانیان   تاسیس   شده   بود .  بعدها   یکي   از  
 رؤساي   دانشگاه،    این   نشانه   را   با   مقداري   نقوش   اضافي   بي مورد   و   جمله هایي   چند،    به   صورت  
 ترکیب   زشتي   درآورد.  سپس   بار   دیگر،    تصمیم   گرفتند   که   همان   نشانه    نخستین   را   که   نشانه   
 زیبایي   هم   هست   به   کار   بگیرند .  در   این   زمان   قرار   شد   که   من   روي   این   نشانه   کار   کنم   و   آن   را  
 به   صورت   ساده   و   گرافیکي   درآورم   و   شیوه    نوشته    آن   را   که   نادرست   بود   اصاح   کنم . طرحي  
 شد   که   در   این   مجموعه   آمده   اســت .  اما   این   طرح   نیز   مدت   کوتاهي   استفاده   شد   و   باز   همان  

 شکل   اولیه   به   کار   برده   شد «.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
این نشانه یکي از نمونه هاي درخشان و ماندگار در تاریخ طراحي گرافیك ایران است. اتودهاي  

 این   نشانه   در »    موزه    مقدم« در تهران  نگه داري   مي شود .         

ناقوس مرگ چه كسي 
به صدا در مي آيد

عاقه به ماجراهاي جنایي و ذات خیر و شر آدمي 

وانكاوی معاصر ر

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

ژانر جنایت، به خصوص جنایت حرفه اي یکي از دسته بندي هاي 
مهم و مورد عاقه مردم اســت. قاتل هاي ســریالي، مرگ به 
شــیوه هاي تازه، به تصویر کشــیدن یا مکتوب کردن جزئیات 
یك جنایت و دسته بندي مشهور فیلم ها و سریال هاي »خون 

آشامي«.
در عالم واقعیت هم شــغل برخي »آدم کشــي« است.چهره 
شــاخص تر و غیرمنفعت طلبانه »قتل« در سرگذشت قاتلین 
سریالي که به تکرار و اصاح شــیوه خود مي پردازند، روشن تر 

است.
داستان »اصغر قاتل« به عنوان کسي که از او به عنوان نخستین 
قاتل سریالي ایران یاد مي شــود، نمونه اي است که درباره آن 

بسیار گفته و شنیده شده است.
ماجراي دســتگیري علي اصغر بروجردي حدود 3ســال در 
رسانه هاي وقت بازتاب گسترده داشت. نام او در کتاب مشاهیر 
ایران درج شد و هنوز هم به بهانه هاي مختلف رسانه ها به سراغ 
این داستان مي روند و حتي در چند ســال اخیر در برخي از 
فیلم ها و سریال ها این کاراکتر در فیلمنامه و داستان حضور 

دارد.
موضوع تجاوز و قتل 33کودك به دست کسي که تا لحظه آخر 
هم از انجام این اعمال احساس پشــیماني نمي کرده، چطور 
براي مردم جذاب مي شود؟ چرا شخصیت هاي بد داستان به 
اندازه شخصیت هاي خوب و حتي گاهي بیشتر از آنها محبوب 

مي شوند. 
مرگ و زندگي به عنوان دو غریزه اصلي در انســان در روان او 
با یکدیگر در جدالي همیشگي به سرمي برند و هر زمان یکي 
از آنها دســت برتر را در زندگي دارد. میل بــه زندگي او را به 
ساختن، برقراري رابطه، تاش و همکاري تشویق مي کند و 
میل ناهشیار آدمي به مرگ، گاهي او را به کشتن و تخریب هر 

آنچه بیرون اوست، سوق مي دهد.
سرشت طبیعي انسان و محیطي که او را در برمي گیرد، شرایط 
را براي تمایل بیشتر به سوي مرگ یا زندگي مهیا مي سازد.
انسان همواره خودش را در این تناقض بنیادین مي بیند که 
از طرفي وابسته به زیســتن با شرایطي سخت و از طرفي در 

آرزوي مرگ براي رها شدن از رنج و درد زندگي است.
آدمي اما به زندگي عاقه بیشتري دارد زیرا براي او مجهولي 
بزرگ تر از مرگ وجود نــدارد و این نادانــي برایش ترس 
بزرگ تري ایجاد مي کند تا او به سمت ترجیح دادن همین 

لذت هاي گذرا به جاي مرگ بیندیشد.
این جنــگ بي پایان و بــدون آتش بس میــان »اروس« و 
»تاناتوس« است. انســان هر قدر هم به پوچي و بي ارزشي 
جهان واقف باشــد، باز میل به زنده بودن در او هست.ما به 
جنایت و مرگ هم عاقه داریم اما به زندگي عاقه مندتریم.



نفر چهارم

نثر

1 3 1 3

من تالش از بهر بيداري 
ملت مي كنم

سيد اشرف الدين گيالني )نسيم شمال( 
۳۱۳۱ـ ۹۴۲۱

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

شــعري  را  مشــروطه  شــعر   اگــر 
سياسي ـ   اجتماعي بدانيم كه زبان ساده اي 
دارد و آكنده از واژه هــاي روزمره و مظاهر 
زندگي جديد است و مي كوشد شعري براي 
عموم مردم باشد و بخواهيم از ميان شاعران 
دوره مشــروطه يك نفر را به عنوان نماينده 
انتخاب كنيم، نسيم شمال بر صدر مي نشيند�

شعر نسيم شمال ســاده و عاميانه و اغلب 
طنزآميز است كه كاركرد سياسي ـ  اجتماعي 
دارد، در عين حال برخالف شــعر ايرج ميرزا 
ركيك نيســت و در خلوت و جلوت مي شود 
خواند� نوعي شعر روزنامه نگارانه است كه به 
دغدغه هاي روزمره مردم مثل فقر و گراني و 
نابه ساماني اوضاع و احوال مي پردازد و سنگ 
بناي نوعي از طنز را در شعر امروز مي گذارد كه 
تا سال ها بعد نيز بسياري از شاعران طنز بدين 

سبك و سياق شعر مي گويند�
  

سيد اشرف الدين گيالني كه به نام روزنامه اش 
نسيم شمال معروف است، در قزوين و نجف 
و تبريز درس مي خواند و لباس روحانيت به 
تن مي كند اما برخــالف ديگراني مثل عارف 
قزويني يا ملك الشعرای بهار لباس روحانيت را 
از تن در نمي آورد� او روزنامه )هفته نامه( نسيم 
شمال را ابتدا در گيالن و بعد در تهران منتشر 
مي كند� نسيم شمال در سال هاي مشروطه 
و سال هاي اســتبداد صغير چندبار توقيف 
مي شود و پايمردي سيداشرف است كه سبب 
انتشــار دوباره روزنامه مي شود� اصلي ترين 
مطالب روزنامه شعرها و نوشته هاي خود او 

است�
تا مصدر كار ُمستبد است 
تا دل به نفاق مستعد است
تا ملت ما به شاه ضد  است 
تا شاه به خائنين ممد است

جان كندن و سعي ما خفنگ است
اين قافله تا به حشر لنگ است

  

بيشتر شــعرهاي نسيم شــمال تا امروز 
نمانده اند� شعرهاي او مثل روزنامه كاركردي 
روزانه داشتند و به مرور زمان فراموش شدند� 
اما اگر بخواهيم به نيمه پر ليوان شــاعري او 
بنگريم، او از پيشقراوالن شاعراني است كه 
زبان دشوار شعر ســنتي ايران را مي شكند 
و شــعر را به زبان مردم كوچه و بازار نزديك 
مي كند و قبــح ورود واژه هــاي تازه، حتي 
واژه هاي نامتعارف بيگانه، را به شــعر از بين 
مي برد و زمينه را براي تغيير زبان شعر فراهم 

مي كند�
با اين همه، سطرهايي از او آن قدر مشهورند كه 
به ضرب المثل تبديل شده اند مثل »عيد آمد 
و ما قبا نداريم«، »با آل علي هر كه درافتاد، 
ورافتاد«، »الل شوم، كور شوم، كر شوم/ ليك 
محال است كه من خر شوم« و��� كه هنوز هم 

مردم زمزمه مي كنند�
  

سيد اشرف همه عمر را تنها زندگي  كرد� به 
قولي در سال هاي پاياني عمر به اختالل مشاعر 
و اعصاب دچار و در تيمارستان بستري شد� هر 
چند عده اي جنون را تهمتي براي بستن دهان 
او مي دانند� به هر روي، او سال هاي پاياني عمر 

را در انزوا و سرخوردگي  گذراند�
در روز اول فروردين۱۳۱۳ روزنامه »نســيم 
شمال« خبر درگذشت بنيانگذار خود را اعالم 
كرد� تاريخ درگذشت او ۲۹ اسفند۱۳۱۲ است�

فيلم »فردوسي« با دستور رضا شاه تغيير كرد و سلطان محمود غزنوي شاهي عادل و هنردوست شد

در جوار عشق و انديشه 
عباسعلي پاسبان رضوي كتابفروشي باستان را در مشهد افتتاح كرد 

غرب زدگي
رياست غالمحسين مين باشيان بر هنرستان موسيقي

چه فرمان يزدان چه فرمان شاه

4صفحــــه

سينما 

نشر

موسيقی

شاه در پايتخت، خواب جاودانگي مي بيند

اپرت ارگ تبريز 

قرارداد با آگوست مايار، مجسمه ساز فرانسوي براي ساخت سه مجسمه از رضاشاه 

سالن شيرخورشيد براي 800نفر گنجايش دارد 

  حافظ روحاني   ��������������������������������������������������� 

شــايد از ســر بخت بود كه نام اين مجسمه ســاز 
فرانســوي به نوعي با تاريخ ايران پيوند مي خورد. 
آگوست مايار در سال 1864)1243( به دنيا مي آيد 
و براي تحصيل مجسمه ســازي به مدرسه عالي 
هنرهاي زيبا يا همان بوزار مي رود. بيشتر كارهاي  
هنري ا ش در طول زندگي 80ســاله ا ش ساختن 
يادمان هاســت. در آن روزها كــه حصار برچيده، 
دروازه هاي تهران قجري تخريــب و ميادين تازه 
به جاي شان ســاخته مي شــود، قرعه به نام اين 
مجسمه ســاز مي افتد تا با ثبت قراردادي با دولت 
ايران، 3 مجسمه از رضاشاه براي ميادين راه آهن، 
سپه و جاده جديد كرج بســازد. در آن روزگاران، 
مايار مجسمه ســاز كهنه كار و باســابقه  و سن و 
سال  داري است. با مدال از نمايشگاه بين المللي 
سال هاي 1900و حضور در نمايشگاه بين المللي 
سال 1905.به اين ترتيب شهر جديد كه قرار است 
نماينده ايران نويــن و پايتخت حكومت پهلوي 
باشد به ســبك و ســياق پايتخت هاي اروپايي 
صاحب مجسمه هايي از شاه جديد مي شود. اين 
قرارداد درست يك ســال قبل از افتتاح ايستگاه 
قطار تهران در ميدان راه آهن بســته مي شود؛ 
در ميداني كه احتماالً شــاه جديد به آن افتخار 

مي كرده.

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

آگهي هاي تبليغاتي نخســتين و دوميــن اجراي اپرت در ســالن 
شير خورشيد سرخ تبريز. ساخت اين سالن از  1306با دستورسپهبد 
اميراحمدي آغاز شد و معماران ايراني و روسي در ساخت آن از سالن 
تئاترمشهور سن پترزبورگ الهام گرفته بودند. اين سالن تئاتر كه به تئاتر 
ارگ تبريز نيز مشهور بود، سال1359 از ميان رفت. در اسناد آمده است 
كه ابعاد آن30 در 10متر بود، دو طبقه ايوان و 16 لژ با 6صندلي داشت. 

اين سالن تئاتر در هر اجرا مي توانست پذيراي 800تماشاگر باشد.
)منبع سند: سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران، 

شماره سند: 2916814( 

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

بعد از موفقيت چشــمگير »دختر لر«، گروه سازنده فيلم خيلي 
سريع مشــغول تدارك توليد فيلم بعدي شدند. اين بار سفارش 
دهنده اي هم وجود داشت و وزارت معارف سرمايه توليد فيلم را 
عهده دار شد. عبدالحسين ســپنتا فيلمنامه فردوسي را نوشت 
و فيلم در هندوســتان و تقريبا با همان عوامــل فيلم دختر لر 
فيلمبرداري شد. در دوراني كه تأكيد به روي شاهنامه و گذشته 
پرافتخار ايران و شاهان قدر قدرتش، با هدف مشروعيت بخشيدن 
به سلطنت پهلوي مورد تأكيد قرار گرفته بود، فردوسي با سرمايه 
دولتي مقابل دوربين رفت تا به جشن هزاره سوم فردوسي برسد 

كه در مهر ماه1313 برگزار مي شد.
اين طور كه سپنتا روايت كرده رضا شاه از فصل هاي سلطان محمود 
غزنوي و شيوه برخوردش با حكيم توس رضايت نداشت و دستور 
حذف و تغيير اين سكانس ها را صادر كرد. جاي فصل هاي حذف 
شده سكانسي با بازي نصرت اهلل محتشم در نقش سلطان محمود به 

فيلم اضافه شد تا رضايت پادشاه جلب شود. در اين سكانس از سلطان 
محمود، تصوير شاهي فرهنگ دوست و هنرپرور ارائه شد. فردوسي 
با اعمال تغييرات به فيلمي زير يك ساعت تبديل شد و همين نسخه 
هم در هزاره سوم فردوسي پخش شد. زمان كوتاه فيلم و مثله شدنش 
امكان موفقيتش در اكران را با ترديد مواجه مي كرد. البته اين موضوع 
براي اردشير ايراني تهيه كننده فردوسي اهميتي نداشت چون با 
سرمايه گذاري وزارت معارف او در توليد به سود رسيده و انگيزه اي 
براي اكران عمومي نداشت. فردوسي نخستين فيلم تاريخ سينماي 
ايران است كه با سرمايه دولتي ساخته شد و در توليد به سود رسيد. 
سپنتا از نسخه جرح و تعديل شده رضايتي نداشت ولي اردشير ايراني 
كه سرمايه اش با سود بازگشته بود و برگزار كنندگان هزاره فردوسي 
كه نمايش فيلم براي حضار و مهمانان خارجــي را موفقيت آميز 
ارزيابي مي كردند، راضي و خوشــحال بودند. سپنتا اما هميشه از 
بي سر و ته شــدن فيلمش با حذف و تغيير سكانس هاي سلطان 
محمود گله مند بود؛نســخه اي كه در فروردين 1305 در سينما 
سپه تهران به نمايش درآمد و خيلي هم مورد استقبال قرار نگرفت.

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

دقيق معلوم نيست چه كتابي شاگرد كتابفروشي »زوار« را، كه هميشه 
سيگار اشنو گوشه لب داشت، شيفته كتاب كرد اما خودش گفته بود 
از نخستين روز آشنايي اش با كتاب احســاس كرده كه اين دوست 

نويافته در سينه خود شعله هاي جاويداني از فروغ 
انديشه انسان هاي بزرگ دارد. پس تصميم گرفت 
اين روشنايي ها را با انتشــار كتاب به ميان اجتماع 
آورد. عباسعلي پاســبان رضوي در 1313شمسي 
كتابفروشي خود را به نام »پاســبان« در نزديكي 
مرقد امام هشــتم)ع( افتتاح كرد و بعدها نام آن را 
به »باستان« تغيير داد. شروع كارش با كتاب هاي 
كم حجم و درســي بود ولي در ادامه به چاپ و نشر 
كتاب هاي دانشگاهي و متون اصلي ادبيات و الهيات 
اسالمي همت گماشت. اينطور شد كه باستان، گعده 

استادان دانشگاه شد. به گفته محمود ناظران، از پيشكسوتان چاپ و 
نشر خراسان، در مشهد انتشارات باســتان تنها ناشري بود كه اغلب 
استادان دانشگاه به آن اعتماد داشتند. البته چاپ كتاب هاي علمي 
خالي از سختي هم نبود، چنان كه خودش در اين باره گفته: »اقدام 
به چاپ كتب علمي كار مشكلي است و ناشر در حالي مي تواند نسبت 
به چاپ كتاب هاي بزرگ و حجيم اقدام كند 
و موفق شود كه ســرمايه كالني را در اين راه 
به مصرف برســاند و از كوشش و تالش براي 
رسيدن به مقصود خسته نشــود... به ويژه در 
شهرستان هاي دور از مركز فقدان وسايل، كار 
را دشوارتر مي كند«. خيرخواهي عباسعلي در 
خانواده و در ميان بزرگان مشهد زبانزد بود و 
به دانش آموزان بي بضاعت، كتاب و نوشت افزار 
مجاني مي داد يا با قرض و نسيه دادن كتاب، 
مشتريان جوانش را به مطالعه تشويق مي كرد.

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

پس از ســر باززدن كلنل وزيري از اجراي اركســتر »مدرســه 
موسيقي« در مهماني رضاشاه، او از تمام مقام هاي پيشين خود 
عزل و خانه نشين شد. در همان ســال غالمحسين مين باشيان، 
فرزند ساالر معزز -كه پيش از اين تحصيالت موسيقايي خود را در 
كنسرواتور ژنوو سپس برلين تكميل كرده بود و در سال1311 به 
ايران بازگشته بود- با خواهرزن رضاشاه ازدواج كرد. مين باشيان كه 
بر حسب لياقت در طول دوران تحصيل خود به عنوان دانش آموز 

و دانشجوي نمونه در سطح اروپا معرفي شده بود، در همين سال 
حكم سرپرستي و رهبري »اركستر سمفوني بلديه«و همچنين 
رياست »هنرستان موسيقي« )به جاي كلنل وزيري( را نيز دريافت 
كرد. حضور و معرفي نگرش و رويكرد مين باشــيان كه موسيقي 
ايراني را بيشتر نوعي موسيقي محلي مي دانست و قائل به حذف 
نظريات اين موسيقي از آموزشــگاه ها بود، سرمنشأ شكل گيري 
گفتماني تازه  در اين عرصه شد كه رشته بافته شده اش از آن زمان، 
تاكنون و با فراز و فرودهاي مختلــف به موازات كليه جريان هاي 

موسيقايي تداوم يافته است.

تجسمی

تئاتر

درگذشت نسيم شمال و تولد آژانس خبری پارس
مطبوعات

صحبت من او را خسته مي كرد. يك گربه سياه آمده بود 
لب حوض و با پنجه اش آب را تكان مي داد.
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نوش و شرنگ

علي اكبر شيرواني ��������������������������������������������������������������������������

»چمدان« مجتبي بزرگ علوي حاوي »چشم هايش« بود كه هنوز بعد 
از 7دهه در آمارهاي فروش كتاب رتبه دارد. داستان هاي كوتاه چمدان 
سال1313 با نثري ســاده، روان و بي تكلف نوشته شده بود و نه از آن 
سوي محاوره نويسي افتاد و نه اين سوي نثر ديواني. ديگراني پيش از 
بزرگ علوي راه را براي او باز كرده بودند و هنرش اين بود كه زبان مهيا 
را پيوند زد با داستاني عاشقانه، سياســي و اجتماعي؛ و ماندگار شد. 
بزرگ علوي نسبت به ديگر نوگرايان گروه ربعه، رويكرد محافظه كاري 

برگزيده بود و جسارت هاي زباني هدايت و فرزاد را نداشت اما لباس نو 
به تن داستان هايش مي نشست. »درخت ها تازه جوانه كرده بود. شب 
پيش نم نمك باران آمده بود. اما امروز هوا صاف و خندان بود. خسرو 
روي تخت خوابيده بود. بعد از سه ماه ناخوشي بستري براي نخستين 
دفعه در اطاق را باز كرده بود. صورتش صاف و چشم هايش خمار و بي نور 
مي نمود. جلوي پنجره، در حياط، سه تا مرغ به زمين نوك مي زدند، 
با پاهاي خود خاك باغچه را پخش مي كردند. يك مرغ و خروس لب 
حوض رفته، آب مي خوردند و پس از فرو دادن هرچكه آب سرهايشان 
را به طرف هم چرخانيده، بهم نگاه مي كردند. من در كنار تخب خواب 

خسرو نشسته بودم. مدت ها بود كه او كسي را نمي پذيرفت. اما من همه 
هفته يكي دو مرتبه براي احوال پرسي به خانه او مي رفتم، با مادرش 
صحبت مي كردم. امروز نمي  دانم چطور شــده بود كــه مرا نزد خود 
پذيرفت. من گفتم: خوب، حالت كه بهتر شده است. ديگر تا دو سه روز 
ديگر بلند مي شوي. چون جوابي نداد، من حرفم را دنبال كردم. تا به 
حال چندين مرتبه احوال پرسي تو آمده بودم. هميشه از مادرت جوياي 
سالمتي تو بوده ام. او گفت: بله، مي دانم. بعد غلتي به طرف حياط زد، 
مثل اينكه صحبت من او را خسته مي كرد. يك گربه سياه آمده بود لب 

حوض و با پنجه اش آب را تكان مي داد.«

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

سنگ بنای خبرگزاری جمهوری اسالمی ايران، كه به انگليسی 
Islamic Republic News Agency ناميــده می شــود و با 
سرواژه IRNA شهرت دارد، در سال 1313 گذاشته شده است. 
اين خبرگزاری كه قديمی ترين خبرگزاری ايران به شمار می رود، 
در سال1313 و به فرمان رضاشاه، »آژانس پارس« فعاليت خود را 
زير نظر وزارت امور خارجه آغاز كرد. مأموريت اين آژانس خبری 
اطالع رسانی درباره اقدامات دولت، مجلس، ســازمان ها و افراد 
مختلف برای ايرانيان و ساير ملل و همچنين انعكاس اخبار مهم 
و موثق خارجی در داخل بود. سودای راه اندازی يك خبرگزاری 
زمانی در مخيله رضاشاه جان گرفت كه در تنها سفر خارجی اش 
به تركيه از خبرگزاری »آناطولــی« بازديد كرد و تصميم گرفت 
خبرگزاری مشابهی در ايران راه اندازی كند. اما پيش از تولد اين 
آژانس خبری، در فروردين اين سال اتفاقی اسفناك واقع شد كه 
به كام قلم زنان، از شعرا و طنزپردازان تا روزنامه نگاران و مؤلفان، 
شــرنگ ريخت. سيد اشرف الدين حســينی قزوينی، معروف به 
»نسيم شمال« كه از مشــاهير روزگار بود، در گوشه تنگ عزلت 
در دارالمجانينــی در نزديكی دروازه قزوين تهران جان ســپرد. 
اشرف الدين مؤســس، مدير و همه كاره جريده بلندآوازه »نسيم 
شــمال« بود كه تمام مطالبش از رشــحات خامه خودش بود و 
به مدت 20سال هرهفته روزنامه »نسيم شــمال« را در مطبعه 
»كليميان« تهران در 4صفحه چاپ می كرد و به دســت مردمی 
می رساند كه بی صبرانه منتظر بودند ببينند »آقای نسيم شمال« 

چه چشمه ديگری از قريحه و ذوقش را رو كرده است. اشرف الدين 
آزادانديش بود، تعصب نداشت، خوش محضر و بی كينه و بذله گو 
و شــوخ بود. در همه عمر همســری اختيار نكرد و گويا تنها دل 
در گرو سرودن و نوشتن داشــت. از 1309 نشانه هايی از اختالل 
حواس در وی مشاهده شد؛ اما شايد اين فقط بهتانی بود از برای 
خالصی از دست مردی كه با قلمش دولت ها را به ستوه می آورد و 
نمی گذاشت آب خوش از گلويشان پايين برود. شايد می خواستند 
سر به نيستش كنند و دســت آخر هم در تيمارستان به وضعيت 
مشكوكی درگذشت. سعيد نفيسی گفته بود در واپسين روزهای 
عمر نسيم شمال او را مالقات كرده و هيچ نشانه ای از جنون در اين 
مرد بزرگ نديده بود. شاعر ملی عهد انقالب، همچون بسياری از 
بزرگان اين سرزمين، چنان كه شايسته اش بود در سال های پايانی 
عمر ارج و قرب نديد، اما هرگــز نامش از حافظه تاريخ مطبوعات 

ايران زدوده نخواهد شد.  
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