
8 مسير گشايش اقتصادي
4 اقتصاددان و 4 فعال بخش خصوصي در پيشنهادهايي به همشهري مطرح كردند

 تقويت بخش خصوصي، قانونگذاري خوانا، اعتمادسازي، تعيين تكليف رژيم ارزي، كاهش هزينه ها
و واگذاري امور به مردم  از جمله اين پيشنهادهاست

مأموريت       به 
وزيرارتباطات درمحرم

 تاكيد روحاني بر فراهم كردن زيرساخت هاي الزم براي 
مراسم عزاداري آنالين

از وزيرارتباطات می خواهم دراين ايام به هيچ مسئول مهمی 
كه بايد مراقب باشد، مرخصی  ندهد. حتی درتاسوعا و عاشورا، 

14بايد  سر كار رفته و مراقب باشند

19

در كنار نقش مدرسه، خانواده، جامعه و مؤسسات كنكور، از 
نقش سازمان سنجش هم در ايجاد اين معضل نبايد گذشت؛ 

سازماني كه كنكور را هر سال متفاوت تر و چالشي تر از سال هاي پيش برگزار مي كند 
و در سال هاي مختلف باعث اعتراض گسترده داوطلبان به سؤاالت شده است. 
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شاد؛  نيستيم

معبد فراموشی

30 پاكبان نمونه 
تهران  معرفی شدند

در نظرســنجی وزيــر ارتباطــات 
۷۳درصد كاربران اعالم كرده اند كه 
برای آموزش مجازی از اپليكيشن 

شاد استفاده نمی كنند 

ويژه نامه اولين  ورزشگاه مدرن ايران

ســاخت اســتاديوم امجديه 
سال 1۳1۷ به پايان رسيد  و 
يك سال بعد در شهريور  رسماً 
افتتاح شد شــيرودي امروز و 
امجديه ديروز  روزگاري معبد 

ورزش ايران بود

اتفاقات تاريخــي كه  در 
 اســتاديوم قديمي تهــران 

رقم خورده است

انتخــاب پاكبان هــای نمونــه با 
مشاركت شــهروندان و شهرداران 
مناطق صورت گرفتــه و به زودی از 

آنها تقدير خواهد شد

يادداشت
محسن هاشمي رفسنجاني؛رئيس شوراي شهر تهران

محرم سال 1۳99، فرا رسيده و شور حسيني، دل هاي 
عاشقان ساالر شهيدان را ماالمال از شيدايي و دلتنگي 
كرده است. امسال شــيفتگان اباعبداهلل عليه السالم،  
نه تنها در تهران و ايران، بلكه در سراسر جهان و حتي 
عراق و عتبات عاليات، محرم متفاوتي را تجربــه مي كنند. تأثيرات پاندمي كرونا بر 
سالمتي انسان ها كه موجب مرگ قريب به يك ميليون انسان شده، همه فعاليت ها 
در جوامع مختلف را دستخوش تغيير كرده و عزاداري در جامعه ما نيز از اين تغيير 
مستثني نيست. اما تفاوت عزاي حسين)ع( با ساير فعاليت هاي اجتماعي انسان ها 

در محدود نبودن به ظاهر و عناصر مادي اين عزاست.
اگر اكثريت قريب به اتفاق مسلمانان جهان از مراســم حج امسال محروم شدند و 
ساير عبادات و گردهمايي هاي فرهنگي، هنري، سياسي و اقتصادي در جهان به علت 
بيماري كرونا، لغو يا محدود شد، عزاي حسين)ع( امسال با شور و سوز و عمق بيشتري 
نسبت به گذشته در حال برگزاري است، زيرا  عشق به حســين)ع( با اعماق روح و 

منتهاي جان شيفتگان ثاراهلل آميخته شده است.
 محرم امسال تهران، به عنوان ام القري جهان تشيع و كانون دلدادگان ساالر شهيدان، 
محزون تر از هر سال است و خانه هر عزاداري و فضاي كل شهري يك حسينيه بزرگ 
است. هر كوي و معبري،  مي تواند به محل توســل و عرض ادب و ارادت به خاندان 

عصمت و طهارت تبديل شود.
زمان آن فرارسيده است كه در محرم امســال، فراتر از هر اختالف سليقه و نظري، 
دوشادوش يكديگر براي رونق و تجلي حماسه حسيني بكوشيم و اگر پروتكل هاي 
ايمني و مقررات بهداشتي، برخي مناسك عزاداري را با محدوديت مواجه كرده است، 
كميت كاسته شده را با ارتقاي كيفيت و افزودن شعور و معرفت حسيني بر شور آن 
جبران كنيم. حســين بن علي)ع( در صحراي كربالي سال 61هجري، ما را به خود 
مي خواند، اين دعوت نه براي او، كه براي خود خود ماست؛ مايي كه در هياهوي دنيا 
و سياست، به روزمرگي كشيده شده  ايم و خويشتن خويش را به فراموشي سپرده ايم. 
حسين ما را نه براي خودش بلكه براي خودمان مي خواهد و مي خواند، پس بياييد 
بي هيچ تكلف، شماتت، تخريب و تحقيري دوشادوش يكديگر آماده سفري دروني 

شده و  با قافله حسين)ع( همراه شويم.

تهران و شورحسينی
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  ۳محور منطقه اي و اروپايي در حوزه 
مديترانه بر ســر تقابل با تركيه اجماع 

دارند
  فعال تأثير كشــف ميادين گازي 
جديد، بيشــتر رواني است و 
به همين دليل بر تقويت  لير 

اثر داشته است

2

سقوط از بام كنكور

 كشف گاز، تركيه را 
قوي تر مي كند

گفت و گو با چنگيز تامر،  كارشناس خاورميانه و مدير دانشگاه احمد يسوي

ميدانگاه اميركبير 
عرصه اي  براي حضور مردم

ميدانگاه اميركبير به وسعت 8400مترمربع، در نخستين شب افتتاح
 با استقبال پرشور اهالي محله 17شهريور و شكوفه روبه رو شد

تصوير تهران امــروز براي شــهروندان بــا خيابان هاي 
پرترافيك، ســاختمان هاي بلند، آلودگي هوا، معضالت 
شهري درهم آميخته است. شهروندان سرگشته در اين فضاي بيكران و آشفته ترجيحشان 
اين اســت كه ايام تعطيل و اوقات فراغت خود را خارج از آن سپري كنند. اما چرا به اين 
سطح از بيگانگي با شهرها رسيده ايم؟ شهرهاي اوليه با اين هدف تاسيس شدند كه عالوه 
بر ايفاي كاركردهاي مسكوني، امكان ها و فرصت هاي بيشتري براي گسترش اقدامات و 
كنش هاي شهرنشينان فراهم كنند. شهرها قرار بود مازادي براي زندگي ساده روستايي 
خلق كنند، ماهيت و »آن« زندگي را حفظ كرده و زندگي را گامي پيش تر ببرند. متأسفانه 

در ريتم شتابان زندگي در شهرها و پيچيدگي هاي روزافزون زندگي شهري، آنچه رو به 
فراموشي نهاد، وجوه انســاني ارتباطات و »آن« زندگي بود. شهروندان و شهرنشينان، 
بيگانگاني شدند كه در فضاي شهري، سرگشــته و شتابان در جست وجوي آنچه يافت 
مي نشود هستند. يكي از راه هاي برقراري پيوند دوباره ميان شهر با شهروندان و شهروندان 
با يكديگر، بازتعريف فضاهاي زيست شهري و ايجاد و گسترش حس تعلق مكاني است. 
توسعه نظريه »شهر انسان محور« در سال هاي اخير، زمينه را براي گسترش، كيفي سازي 
و ساخت مكان هايي كه كاركرد نخستين آن تسهيل تعامالت و ارتباطات انساني باشد، 
فراهم ساخته است. خلق فضاهاي خاطره ساز، ابزاري اساسي در دست مديران شهري 
است تا به واسطه ايجاد تغيير در كالبد شهر، تغييري اساســي در تعامالت و ارتباطات 

انساني و پيوند شهروندان با شهر را رقم زنند.
ميادين شــهري فضاهايي هســتند كه مي توانند زمينه تبادل اجتماعي، مشاركت و 
رضايتمندي مدني شهروندان را فراهم  كنند. اين قبيل ميدانگاه ها، انسان محور بوده 

و به گونه اي طراحي مي شوند تا به عنوان فضايي مدني براي همه 
افراد قابل دسترســي باشند. ميادين شــهري مي توانند فضايي 

پررونق باشــند كه موجب حضور و درنگ مردم در محيط شــده و افراد را به تعامل با 
يكديگر دعوت مي كنند. 

نگاه
مجتبي تقوي نژاد ؛  كارشناس حوزه شهري

 ميدانگاه اميركبير 
و گسترش تعلق مكاني
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گزارش همشهری از پيامدهای اجتماعی كنكور  بر سالمت روان 
دانش آموزان
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وزیر امور خارجه آمریکا  اخیرا به دومینیکن سفر کرده بود. 
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 حســن روحاني، رئيس جمهــور از محمــد جواد 
آذري جهرمي خواســت زیرســاخت هاي الزم براي دولت

مراسم عزاداري آنالین را فراهم آورد و براي ایام محرم 
روي مسئله پهناي باند اهميت ویژه قائل شود.

 رئيس جمهور در جلسه روز شنبه ســتاد ملي مقابله با كرونا اميد به 
پایان این بيماري تا یکي دو ماه آینده را مفيد ندانســت و با اشاره به 
دستورالعمل هاي ستاد، گفت: این را بدانيم، این فاصله گذاري براي 
امروز و تنها براي  ماه محرم نيســت. حسن روحاني با تأكيد بر اینکه 
باید همه دستورالعمل ها را در عزاداري ها و نشست ها رعایت كنيم، 
خطاب به عزاداران حسيني یادآور شد: خيلي مهم است كه  ماه محرم 
پرشوري را بگذرانيم و بعد از عاشورا وقتي یك الي 2هفته مي گذرد، 
در این نمودارهایي كه مي كشيد، هيچ جا پيك جدید را نبينيم. آنجا، 
جاي افتخار است و آن وقت همه سازمان ها، تکایا، حسينيه ها، همه 
مسئوالن و علما به آن آمار و به آن نمودار باید افتخار كنيم. ببينند 
در دنيا مناســك محرم و عزاداري را انجام دادیــم و بحمداهلل همه 
دستورالعمل ها مورد توجه و مراعات بود. براساس دستورالعمل هاي 
ستاد ملي مقابله با كرونا، برگزاري مراسم هاي عزاداري در فضاهاي 
سرپوشيده ممنوع اعالم شده است و دسته جات عزاداري هم امکان 
حضور در معابر عمومي را ندارند. بــه گفته رئيس جمهور »این یك 
آزموني است كه چگونه این عزاداري ساالر شهيدان را انجام مي دهيم 
و به فرهنگ عاشورا احترام مي كنيم؛ عاشورایي كه همه زندگي و همه 
پيروزي و افتخارات را براي جامعه ما آفریده به ما روحيه، قدرت و عزت 
نفس داده، اســتقالل را براي ملت ایران حاصل كرده و ایستادگي 
در برابر قدرت ها را یاد داده است. عاشوراي با این عظمت كه اصال 
نمي شود بگویيم خواص اش چقدر است. فرهنگ و احياي دین این 

مردم و این ملت با اوست. حسين مني و انا من حسيني؛ 
و ما همه را از امام حسين)ع( داریم.«

اینترنت و محرم
براســاس گــزارش پایــگاه اطالع رســاني 
ریاســت جمهوري، روحانــي همچنين با 
اشــاره به ظرفيت هــاي فضــاي مجازي 
براي عزاداري ها، گفــت: در اینجا به وزیر 
ارتباطات براي ایام  ماه محرم روي مسئله 
پهناي باند تأكيد مي كنم؛ روي مسئله 
امکان ارتباطي كه باید در سراسر كشور 
به بهترین وجه در اختيار مردم باشــد. 
همه عزاداري ها و تکایــا، اینها االن در 
اعالميه هایشان اعالم مي كنند كه منبر 

و مداحي ما را از طریــق فالن كانال 
و سایت بروید مشــاهده بکنيد. 

كانال سایبري و فضاي مجازي 
باید پایه هایش، اســتحکام و 
شــبکه اش كامال مستحکم 
باشــد.  از وزیــر ارتباطات 
مي خواهم به هيچ مســئول 

مهمي كه باید مراقب باشــد، 
در این ایام مرخصي داده نشود. حتي در تاسوعا و 
عاشورا، باید در این ایام سر كار باشند و باید مراقب 
باشند. چون این مي تواند موجب به هم ریختگي 

برنامه ریزي باشد. االن همه براي عزاداري برنامه ریزي كرده اند، در 
كانال هاي مختلف مجازي و صداوسيما و یك وظيفه بسيار بزرگي در 
این ایام بر عهده صداوسيما و فضاي مجازي است. باید از لحاظ امکانات 
ارتباطي همه توان خودمان را به كار بگيریم و هم عزاداري ها پخش 
شود و هم سخنراني ها پخش شود و هم این فضاي معنوي و عزاداري 

وارد همه خانه ها شود.
او با اشاره به برگزاري عزاداري ها در خانه ها، گفت: فضاي مجازي و 
صداوسيماســت كه اینها را وارد مي كند. این دو تا از آن رسانه هاي 
بزرگ هستند؛ رسانه ملي و فضاي مجازي. این دو بخش بسيار مهم 
است. ان شــاء اهلل مراقبت الزم را بکنيم و همه امکانات را در اختيار 
بگذاریم تا مردم بتوانند شاهد محرمي پرشور، با دلي پر از عزا براي 
حسين عزیزشــان، براي ساالر شهيدانشان باشــند و در عين حال 
هم به سالمتي خودشان، فرزندانشــان و عزیزان آنها كه مي روند در 
حسينيه اي، مسجدي براي عزاداري، مطمئن باشند و دل آنها نسبت 

به آنها قرص باشد و سالمت آنها هم حفظ شود.
روحاني تأكيد كرد:  ماه محرم و عزاداري ماســت. عزاداري براي ما 
مهم است و ایران مي تواند براي همه كشورها و براي همه شيعيان و 

مسلمان ها یك الگو باشد و یك آزمون بزرگي براي ما ست.

اخطار به مدیران
رئيس ستاد ملي مقابله با كرونا همچنين با اشاره به كاهش 
بسيار تدریجي تعداد درگذشتگان بيماري كرونا كه از 
آن تعبير به پایين آمدن ميلي متري و ســانتي متري 
نمودارهاي این بيماري مي كرد، لزوم حفظ و تداوم این 
موفقيت را یادآور شد و افزود: باز هم تأكيد مي كنم اگر 
در اداره اي بشود كاري را از طریق فضاي سایبري انجام 
داد اما به طرف بگویند باید حضوري بيایي، این باید حتما 
تنبيه شــود؛ از آن تنبيه هایي كه انفصال 3 ماه و 
6 ماه بود. آن دفعه هم گفتم كه اگر كسي مردم 
را وادار مي كند كه وارد فضاي جامعه، اتوبوس 
و مترو شوند و وقت شان را مي گيرد و مي گوید 
در صف این اداره بایستيد، باید تنبيه شود. در 
بخش ســالمت هم همينطور است، پرونده 
سالمت الکترونيك پيشرفت هاي خوبي كرده 
اســت. روحانی گفت: از آقاي دكتر نمکي 
)وزیربهداشت( و از آقاي مهندس جهرمي 
خواهش مي كنم كه تالش كنند ما همه 
مراحل سالمت الکترونيك را سریع تر به 
پایان برسانيم. نسخه الکترونيك پيچيده 
شود و مردم نيازي نداشته باشند جز در 
موارد ضروري مراجعه كنند. مي دانم این 
كار سخت است و مي دانم بعضي از بخش ها 
زیر بار نمي روند، مي دانم بعضي از بخش هاي ادارات ما 
نعوذ باهلل براي بعضي از امور خالف قانون نياز به حضور 
دارنــد. مي دانم بعضي از شــهرداري ها نياز به حضور 
دارند، ما باید برخورد كنيم. اگر مي خواهيم با فســاد 
برخورد كنيم، جایش اینجاســت، زمان و موقعيت اش 
االن اســت و بيایيم تا جایي كه امکان پذیر است، واقعا 
همه را وادار كنيم و جایي كــه حضور ضرورت دارد، آن 

بحث دیگري است.

یك هفته بعد از شکســت 
آمریکا براي گرفتن قطعنامه دیپلماسي

عليه ایران در شوراي امنيت 
با نتيجه 13 بر 2، كاخ سفيد یك بار دیگر با 
همان نتيجه با دســت رد اعضاي شوراي 

امنيت مواجه شد.
دولــت آمریکا هفتــه قبل تــالش كرد با 
ارائه قطعنامه اي تحریم هاي تســليحاتي 
ایران را كه قرار اســت 27مهرماه براساس 
قطعنامه2231 برچيده شوند تمدید كند 
اما در یك اتفاق بي سابقه از 15كشور عضو 
شوراي امنيت فقط دومينيکن حاضر شد با 
قطعنامه آمریکا همراهــي كند، پس از آن 
شکست، آمریکایي ها به صرافت افتادند كه 
خود قطعنامه2231 را از بين ببرند به همين 
منظور در اقدامي دغلکارانــه درحالي كه 
2سال قبل از برجام خارج شــده بودند با 
ادعاي عضویت در برجام به بهانه نقض توافق 
هسته اي توسط ایران به شــوراي امنيت 

سازمان ملل شکایت كردند.
آمریکایي ها اميدوار بودند كه با فشارهایي 
كه به اعضاي شــوراي امنيت وارد كرده اند 
بتوانند نتيجه بهتري به نسبت رأي گيري 
قبلي به دست بياورند اما نه تنها نتيجه بهتر 
حاصل نشد كه 11كشوري كه در رأي گيري 
قبلي به قطعنامه ضد ایراني رأي ممتنع داده 
بودند  یعني انگليس، فرانسه، آلمان، بلژیك،  
ویتنام، نيجر، سنت وینســنت گرنادین، 
آفریقاي جنوبي، اندونزي، استوني و تونس 
این بار به همراه چين و روسيه با درخواست 
آمریکا براي فعال كردن مکانيســم ماشه 

مخالفت كردند.
خبرگزاري رویترز گزارش داده كه به دليل 
مخالفت اعضاي ســازمان ملــل احتماال 
اندونزي كه ریاست دوره اي شوراي امنيت 
را بر عهده دارد بناي ارائه قطعنامه اي براي 
ادامه لغو تحریم هاي ایران را نخواهد داشت.

وزیر خارجه آمریکا 2 روز پيش در نيویورك 
با سفير نيجر در ســازمان ملل كه رئيس 
بعدي شوراي امنيت است دیدار كرده بود 
بلکه او زمينه را براي پيشبرد خواسته هاي 

آمریکا فراهم كند.
آمریکایي ها مترصد فرصتي هســتند كه 
براســاس ماده37 برجام پــس از ارائه این 
قطعنامــه آن را وتــو كنند یا با گذشــت 
30روز از این شــکایت قطعنامه هاي قبلي 
خودبه خود احيا شــوند اما دیپلمات هاي 
مستقر در ســازمان ملل معتقدند شکایت 
آمریکا صرفا یك درخواســت اســت و به 
منزله شروع فرصت 30روزه براي بازگشت 

تحریم هاي ایران نيست.
طبق روندي كه واشــنگتن مي گوید آغاز 

كــرده به نظر مي رســد در نيمه شــب به 
وقت گرینویچ )8شــب به وقت نيویورك( 
29شــهریور، چند روز پيش از سخنراني 
دونالــد ترامپ، رئيس جمهــور آمریکا در 
مجمع عمومي سازمان ملل و 3هفته قبل 
از پایان تحریم تســليحاتي ایــران تمام 
تحریم هاي این سازمان دوباره )عليه ایران( 

اعمال شوند.
واشــنگتن از اندونزي و نيجر انتظار دارد 
پيش نویس یك قطعنامه را به رأي بگذارند 
اما با توجه به مخالفت احتمالي این كشور ها 
آمریکا ناچار است یا خود دست به تهيه این 
پيش نویس بزند یا از هم پيمان این روزهاي 
خود یعني دومينيکــن بخواهد قطعنامه 

مورد نظر را ارائه دهد.
براســاس ســازوكار شــوراي امنيت اگر 
9كشور از 15كشــور عضو شوراي امنيت 
با درخواســتي موافقت داشــته باشند آن 
درخواســت به تصویب مي رســد مشروط 
به اینکه هيچ یك از اعضاي دائم شــوراي 
امنيت شــامل روســيه، چين، انگليس، 
فرانسه و آمریکا به آن رأي مخالف ندهند، 
به همين دليل قطعنامه قبلي آمریکا به رغم 
رأي مخالف چين و روســيه به دليل اینکه 
قطعنامه فاقد 9رأي موافــق بود بدون وتو 

شکست خورد.
براساس روند موجود در برجام اگر اعضاي 
برجام مدعي شــوند ایران به تعهدات خود 
عمل نکرده باید در كميسيون حل اختالف 
برجام موضوع مورد بررســي قرار بگيرد، 
درصورت ادامه اختالف موضوع به جلســه 
وزیران برود و اگر كمــاكان اختالف باقي 
بود مسئله به شــوراي امنيت ارجاع شود. 
اما آمریکایي ها كه از اردیبهشــت 2سال 
قبل از برجام خارج شده اند بدون مراجعه 
به كميسيون مشترك و هيأت حل اختالف 
مستقيما مسير شوراي امنيت را در پيش 

گرفته اند.
چين و روســيه عزم جدي دارند كه براي 

جلوگيري از باب شدن بدعت هاي عجيب 
در سازمان ملل و به خصوص براي مقابله با 
دور خوردن حق وتوي خود توسط آمریکا 
در مقابل درخواست این كشور براي فعال 

كردن مکانيسم ماشه بایستند.
مقامات روسيه و چين در یك موضع گيري 
مشابه طرح هاي آمریکایي ها را خالف عقل 
عنوان كردند. وانگ یي، وزیر امور خارجه این 
كشور گفت كه درخواست آمریکا براي فعال 
كردن مکانيسم بازگرداني تحریم ها عليه 

ایران »كامال غيرمنطقي بود«.
وانگ  یي با اشــاره به اینکه دولت آمریکا از 
جانب این كشور توافق هســته اي را امضا 
كرده بود، گفت كه تصميــم عقالني براي 
واشنگتن این است كه مسئوليت توافق را 

فارغ از عوض شدن دولت ها برعهده بگيرد.
ميخائيل اوليانــوف، نماینده روســيه در 
سازمان هاي بين المللي در وین هم درباره 
مخالفت كشورهاي عضو شــوراي امنيت 
ســازمان ملل با اقدام آمریکا به استفاده از 
مکانيســم بازگرداني تحریم ها عليه ایران 
نوشــت: مقاومت بســيار تأثيرگذاري در 
شــوراي امنيت در برابر تالش آمریکا براي 
فعال كردن مکانيسم بازگرداني تحریم ها 

وجود دارد.
اوليانوف ادامه داد: كشورهاي عضو آمریکا 
را از مشــاركت كنندگان برجام نمي دانند. 

ادعاهاي آمریکا خالف عقل سليم است.
دونالــد ترامــپ، رئيس جمهــور آمریکا 
كــه حــدود 70روز دیگــر تــا پایــان 
ریاست جمهوري اش زمان باقي مانده براي 
ســومين بار در 2هفته اخير اعالم كرد اگر 
دوباره رئيس جمهور شود ظرف یك هفته 
با ایــران به توافق مي رســد، بــا این حال 
برخي منابع معتقدند مخالفت سرسختانه 
كشــورهاي اروپایــي با درخواســت هاي 
ترامپ احتمــاال با وضعيــت متزلزل او در 
نظرسنجي هاي انتخاباتي آمریکا و كاهش 

شانس انتخاب دوباره اش بي ارتباط نيست.

تأكيد روحاني بر فراهم كردن زیرساخت هاي الزم براي مراسم  عزاداري آنالین

رئيس جمهور: به وزیر ارتباطات براي ایام  ماه محرم روي مسئله تأمين پهناي باند تأكيد مي كنم

مأموريت به وزير ارتباطات درمحرم

خبرهای كوتاه

  پیام متفاوت ظریف به مناسبت روز پزشك

وزیر امور خارجه با تبریك زادروز ابوعلی سينا و روز پزشك تاكيد كرد: 
وزارت امور خارجه همچون گذشته با تمام ظرفيت پشتيبان جامعه 
پزشکی و كادر بهداشت و درمان كشور خواهد بود. به گزارش اداره كل 
اطالع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه، محمدجواد ظریف 
در پيامی به مناسبت زادروز شــيخ الرئيس ابوعلی سينا و روز پزشك 
گفت: این روز فرصتی مغتنم برای گراميداشت مقام شامخ پزشکان، 
پرستاران و كادر درمانی سربلند ایران عزیز و قدردانی از خودگذشتگی 
و ایثار آنانی است كه در دفاع از ســالمت هم ميهنان، به  رغم تمامی 
تحریم های ضدبشــری آمریکا و همه مشکالت موجود، با جانفشانی 

بی وقفه، جان می بخشند. 

  دلیل شکست آمریکا در سوریه

جانشين فرمانده كل سپاه در سومين كنگره بزرگداشت وزرا و شهداي 
كارمند، گفت: آمریکا در ســوریه حضور مي یابد و با همراهي برخي 
كشور هاي عربي و سایر متحدین خود عنوان مي كند كه باید دولت 
بشار اسد ساقط شود، اما بعد به ناتواني خود در تحقق آن اذعان مي كند؛ 
به عبارت دیگر، شکست آمریکا در ســوریه به دليل حضور دلدادگان 
انقالب اسالمي در ميدان مبارزه است. به گزارش فارس، دریادار علي 
فدوي افزود: اگر امروز گرفتاري داریم  به دليل این است  كه به اصطالح 
پاي كار نرفتيم؛ درواقع اگر سخنان امام)ره( و رهبري محقق مي شد، 

امروز دشمنان این مردم، نمي توانستند نفت ما را تحریم كنند.

  وزیر دفاع به روسیه رفت

وزیر دفاع به دعوت رسمي همتاي روسي خود در راس یك هيأت دفاعي 
و نظامي راهي روسيه شد. براساس گزارش روابط عمومي وزارت دفاع، 
سرتيپ امير حاتمي در این سفر ضمن دیدار با ارتشبد سرگئي شایگو 
وزیر دفاع روسيه و مقامات دیگر این كشــور، از ششمين نمایشگاه و 
همایش بين المللي نظامي- فني روســيه موسوم به  ARMY 20 نيز 
بازدید مي كند. نمایشــگاه و همایش بين المللي نظامي- فني روسيه 
به فرمان رئيس جمهور روسيه از سال2015 هرسال برگزار مي شود. 
تقویت و تحکيم بيش از پيش همکاري هاي دفاعي تهران- مسکو در 
حوزه هاي دوجانبه، منطقه اي و بين المللي مهم ترین اهداف سفر وزیر 

دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به مسکو خواهد بود.

  انتقاد عارف از سکوت مقابل تحریم ها

عضو مجمع تشــخيص مصلحت نظام گفــت: رئيس جمهور آمریکا 
به زعم خود مي خواهد فشــارها را بر مردم ایران با اعمال تحریم هاي 
بيشتر افزایش دهد. هرچند تاكنون در این راه شکست خورده است 
اما از نخبگان جامعه جهاني در تعجبم كه برابر این بي عدالتي سکوت 
كرده اند. به گزارش ایرنا، محمدرضا عارف همچنين گفت: متأسفانه 
در كشور ما نخبگان در جایگاه اصلي خود قرار ندارند و نشست هایي 
كه مسئوالن با نخبگان دانشگاهي برگزار مي كنند بعضا تشریفاتي و 
براي رفع تکليف است و اینگونه برخورد با نخبگان باعث سرخوردگي 
و بي انگيزگي آنها مي شود و در جامعه اي كه نخبگان آن بي انگيزه و 

گوشه نشين شوند جامعه رو به رشدي نخواهد بود.

  اژه ای: الجوردي از منحرفان مبارز ساخت

معاون اول قوه قضایيه در بيست ودومين مراسم سالگرد معراج شهيد 
اسداهلل الجوردي، دادســتان پيشــين انقالب تهران گفت: شهيد 
الجوردي همانند مقتداي خود امام حسين)ع( كه در بحبوحه جنگ 
به فکر اصالح و زنده كردن و تربيت كردن بود، در بحبوحه ترور ها توسط 
دشمن از ساختن یك فرد منحرف غافل نمي شد. شهيد الجوردي از 
همين افرادي كه فریب خورده بودند، منحرف شده بودند و سالح به 
روي مردم كشيده بودند، مبارز در راه همين انقالب ساخت. به گزارش 
ایلنا، غالمحسين محسني اژه اي گفت: او كساني را ساخت كه به جبهه 
اعزام شدند و به شهادت رسيدند؛ كساني را ساخت كه تا همين امروز و 

تا االن در خط مستقيم باقي ماندند.

مراسم تشییع پیکر آیت اهلل سیدعبدالجواد علم  الهدي صبح شنبه اول شهریور ماه۹۹ با حضور آیت اهلل رئیسي رئیس قوه قضاییه، آیت اهلل محمد   عکس
امامي کاشاني و جمعي از علما و روحانیون در مدرسه عالي شهید مطهري تهران برگزار شد./ تصاویر: مهرخبر

مراسم تشییع پیکر آیت اهلل سیدعبدالجواد علم الهدي

گزينه هاي سياسي را ناديده نمي گيريم
مجید تخت روانچي، سفیر ایران در سازمان ملل درباره واکنش احتمالي ایران به 
بازگشت تحریم هاي ســازمان ملل گفت: ما به وضوح گفته ایم که اگر تحریم هاي 
تسلیحاتي علیه ایران اعمال شوند، واکنش ایران بسیار سرسختانه خواهد بود و 

هیچ گزینه سیاسي هم که در دسترس ایران هست را نادیده نمي گیریم.
او درباره اینکه آیا ایران پس از گام پنجم کاهش تعهدات داوطلبانه اش در برجام، 
اقدام بیشتري در چند ماه بعدي انجام خواهد داد و این اقدامات چه اهدافي را دنبال 
خواهند کرد، گفت: ایران پس از گام پنجم اعالم کرد که دیگر اقدامي انجام نخواهد 
داد و موضع ما از آن موقع همین بوده است. درباره عملکرد ما در آینده هم به این 
بســتگي دارد که چگونه با برجام و قطعنامه2231 رفتار مي شود. اقدام ما مطابق 

اتفاقي خواهد بود که براي برجام و این قطعنامه بیفتد.

ث
مک

رافائل گروسي، مدیركل آژانس بين المللي 
انرژي اتمي در تویيتي با انتشار تصویر پرچم دیپلماسی

ایران از ســفر خود به تهران خبر داد. این 
نخستين سفر گروســي به تهران از بعد از تصدي ریاست 

آژانس است.
رافائل گروسي در این تویيت نوشت: من روز دوشنبه براي 
دیدار با مقامات ایراني به تهران سفر مي كنم تا به موضوعات 
برجســته مربوط به پادمان بپردازم. اميدوارم یك كانال 
مثمر ثمر و مشــاركتي براي گفت وگوي مستقيم ایجاد 

كنيم. این اقدام ضرورت دارد.
كاظم غریب آبادي، ســفير و نماینده دائم كشورمان نزد 
سازمان هاي بين المللي در وین نيز با انتشار تویيتي نوشت: 
در راستاي تعامالت و همکاري هاي جاري ایران و آژانس، 
بنا بر دعوت ایران، رافائل گروسي، مدیركل آژانس هفته 
جاري به ایران ســفر مي كند. ایران یکي از شركاي اصلي 
آژانس است، اميدواریم این سفر به تقویت همکاري هاي 

متقابل بينجامد.
پيش بيني مي شود در جریان مذاكرات گروسي و علي اكبر 
صالحي، رئيس سازمان انرژي اتمي درباره موارد اختالفي 
بين دوطرف به خصوص درخواست آژانس براي بازرسي 
از 2مکان جدید كه با ادعاهاي رژیم صهيونيســتي مورد 

درخواست قرار گرفت، تبادل نظر شود.
یکي از مناطق مورد ادعاي صهيونيست ها محوطه اي در 
حوالي شــهر آباده در استان فارس اســت اما ایران اعالم 
كرده نمي تواند به صرف ادعاهاي رژیم صهيونيســتي به 
درخواست هاي بي پایان براي بازرسي جواب مثبت بدهد.

از سوي دیگر، رایزني درباره تخلفات یکي از بازرسان آژانس 
در ورود اقالم ممنوعه به سایت نطنز از دیگر موارد اعتراض 
ایران به آژانس است، اگر چه بازرس آژانس نتوانست اقالم 
ممنوعه انفجاري را وارد سایت نطنز كند اما این سایت در 
نتيجه یك اقدام خرابکارانه ماه قبل مورد آسيب جدي در 

یکي از سوله هاي مونتاژ سانتریفيوژ قرار گرفت.

دلگرمی فقط به دومینیکن
13عضو شوراي امنيت در نامه هایي جداگانه مخالفت خود را با بازگرداندن تحریم هاي شوراي 

امنيت اعالم كرده اند. همچنان كشور كوچك دومينيکن هم پيمان آمریکاست

گروسي فردا در تهران



3 شهر  یكشنبه 2 شهریور 99  شماره 8020  2 3 0 2 3 6 1 5

ميدانــگاه اميركبيــر در 
نخســتين شــب افتتاح، با شهر

استقبال پرشور اهالي محله 
17شــهریور و شــكوفه روبه رو شد. این 
ميدانــگاه )پــازا( كــه بــه وســعت 
8400مترمربــع در ســطح رویــي تونل 
اميركبير احداث شده، در جایي كه ممكن 
بود مجتمع هاي تجاري سودآوري ساخته 
شود اما با صرف 15ميليارد تومان هزینه، 
اكنون عرصه اي مناسب براي حضور، درنگ 
و تعامات شهروندان به وجود آورده است. 
شهردار تهران در مراسم بهره برداري از این 
پروژه شــهري با اشــاره به تغيير رویكرد 
مدیریت شهري از مگاپروژه ها به طرح هاي 
محلي گفت: »با این راهبرد تعداد زیادي از 
پروژه هاي محله محور تا پایان سال احداث 
و افتتاح خواهند شد.« پيروز حناچي با بيان 
اینكه بودجه چنين پروژه هایي تعيين شده 
است، بيان كرد: »در پروژه هایي كه مقياس 
كوچك تر اما تعــداد باالیي دارند، تأثيرات 
محله اي بيشــتر مشــاهده مي شــود و 
عكس العمل ها نيز قابل مدیریت تر است. در 

صورتي  كه در مگاپروژه ها نمي توان تأثيرات 
آنها در مراحل پس از ساخت را پيش بيني 
كرد.« به گفته حناچي یكي از اساسي ترین 
برنامه هاي شــهرداري مدیریت فضاهاي 
همگاني پس از احداث آنهاســت. او افزود: 
»شيوه بهره برداري مي تواند كيفيت چنين 
فضاهایي را افزایش دهد یا در حد معقول 
باقي بگذارد. در لشــگرآباد اهواز مشاهده 
كردیم كه چگونه یك محله با آسيب هاي 
خاص پــس از اجراي پــروژه مردم محور، 

تبدیل به فضایي مناسب شــد و اكنون از 
آرامش كافي برخوردار است.«

شــهردار پایتخت درباره ایستگاه متروي 
اميركبير كه در سمت غرب این ميدانگاه 
واقع شــده و هنوز به بهره برداري نرسيده 
است نيز گفت: »توسعه قلمروي عمومي 
مبتنی حمل ونقل همگانــي به ویژه مترو 
بهترین نوع توســعه شهري و حمل ونقلي 
به شمار مي رود. اگر ایســتگاه مترو وجود 
نداشــت، طرح بزرگــي مثل پيــاده راه 

پانزده خــرداد در قلــب تهــران كارایي 
نداشــت.« حناچي با اشــاره به ضرورت 
پيوســتگي حمل ونقل عمومي بيان كرد: 
»زیرساخت مترو امكان سرمایه گذاري هاي 
بعدي و توسعه براســاس TOD )توسعه 
مبتني بر حمل ونقل عمومــي( را فراهم 

مي كند.« 
او با بيان اینكه اعتبارات مناســبي از محل 
اوراق مشاركت دریافت شــده است، اظهار 
كرد: »با این اعتبارات ایســتگاه هاي مترو را 

به بهره برداري مي رسانيم. اینگونه شهرري 
را به سولقان متصل خواهيم كرد. همچنين 
پس از پایان عزاداري هاي  ماه محرم، پروژه 
احداث خط10 مترو كليد مي خورد. با اجراي 
این خط، منطقــه22 به منطقــه4 متصل 
خواهد شد.« او در ادامه صحبت هاي خود 
به شعار »هر خانه یك  حســينيه« اشاره 
كرد و گفت: »محرم امسال فضاي متفاوتي 
خواهيم داشت اما تاش همكاران من این 
است تا در مدیریت فضاهاي عمومي شهر 

یك پروژه شهری انسان محور عصر دیروز با حضور تعدادی از مدیران شهری به بهره برداری رسيد

  پيروز حناچي، شهردار: توسعه قلمروي عمومي با رویكرد حمل ونقل همگاني به ویژه مترو بهترین نوع توسعه شهري به شمار مي رود
  محسن هاشمي، رئيس شوراي شهر: نگاه شهرداري و شورا از شيوه كاسبكارانه و خودرومحور به انسان محوري تغيير كرده است

ميدانگاه  اميركبير، عرصه ای برای حضور مردم

محمد سرابی
خبر نگار

خبر 

پيگيري تغيير نام تابلوي ميدان 
جمهوري اسالمي

محمدي، رئيس مركز اطاع رساني و ارتباطات بين الملل 
شهرداري تهران: حذف واژه »اسامي« از تابلوي ميدان جمهوري 

اسامي، سهوي بوده و با مسببين برخورد مي شود

انتشــار تصویري از تابلو ميدان جمهوري اسامي باعث واكنش 
مدیران شهرداري و پيگيري یك تخلف شد. در این تابلو نام ميدان 
جمهوري اسامي به صورت »ميدان جمهوري« نوشته شده بود 
كه مشاور شهردار این اتفاق را اشتباه سهوي و سخنگوي شوراي 

شهر آن  را تبليغات تخریبي در دهه اول محرم دانستند.
به گزارش همشــهري، رئيــس مركز ارتباطات و اطاع رســاني 
شــهرداري تهران در این باره گفت: »باتوجه به اســتعام گرفته 
شده، ایراداتي وجود داشت كه باعث شده است به سهو، مجموعه 
زیباســازي شــهرداري به جاي واژه جمهوري اســامي از واژه 
جمهوري در نصب تابلوي ميدان جمهوري اسامي استفاده كند.«

غامحسين محمدي، افزود: »اگر مشــخص شود عمدي وجود 
داشته است، حتما با آن برخورد خواهد شد. اگر سهوي هم بوده 
باشد، غيرقابل گذشت است و اجازه نمي دهيم این مسئله به رویه 
اشتباهي تبدیل شود.« او با بيان اینكه در سال گذشته نيز حذف 
نام تابلوي شهيد خبرساز شد كه البته مربوط به دوره آقاي حناچي 
نبوده اما در دوره مدیریتي ایشان نتایج بررسي ها مشخص شد، 
گفت: »شوراي شهر با تشكيل یك كميته گزارشي را در این زمينه 
تهيه كرد. این قبيل خطاي سهوي و اشتباهات خيلي كم اتفاق 
مي افتد و زیر نيم درصد اســت. در تهران بيش از 400هزار معبر 
داریم و بعضا به دليل بي توجهي پيمانكاران وناظرین چنين مسائلي 
پيش مي آید. اما مهم است كه در گزارش دوره اي چنين مسائلي 

حل و فصل شود و اراده مدیریت شهري نيز بر این است.«
محمدي با درخواست از شــهروندان براي گزارش دادن مواردی 
از این دســت گفت: »از مردم مي خواهيم این موارد را از طریق 
شماره137 و سامانه هاي مختلف شــهري به شهرداري گزارش 
كنند. دیدن اسامي و نام شهدا بر كوي و برزن باعث افتخار است و 

اجازه نمي دهيم كسي از این مسائل سوءاستفاده كند.«
مدیرعامل سازمان زیباسازي شهر تهران نيز در این باره گفت: »در 
قضيه اشتباه تابلوي ميدان جمهوري اسامي براساس بررسي هاي 

صورت گرفته تا این لحظه عمدي در كار نبوده است.«
برزین ضرغامي افزود: »سازمان زیباسازي به عنوان متولي سيما 
و منظر شهري ســاماندهي تابلوي تعدادي از ميادین شهر را در 
دستور كار قرار داد. از این رو فهرستي از اسامي ميادین تهيه و به 
مناطق ارسال شد و پس از اخذ نظر آنان مبني بر صحت عناوین 
و رسم الخط هاي فارســي و انگليسي نســبت به اجراي تابلوي 
اسامي تأیيد شده اقدام شد. یكي از این ميادین ميدان جمهوري 
اسامي بوده كه متأسفانه همكاران در منطقه مورد نظر دچار این 
اشتباه شدند و عنوان جمهوري را براي این ميدان تأیيد و ارسال 
مي كنند.« علي اعطا، سخنگوی شــورای اسامی شهر تهران نيز 
بيان كرد: »در یك سال اخير همچنان پيگير اقدامات شهرداري 
در جلوگيري از اقدامات مشــابه حذف نام شهدا بوده  ام؛ اما اینكه 
یك اقدام ســهوي و یك خطا را كه با تذكر قابل رفع اســت، چرا 
باید در دهه اول محرم با تبليغاتي غيرهمدالنه و تخریبي، موجب 

جریحه دار شدن احساسات پاك مردم شویم، جاي سؤال دارد؟«

 ميدانگاه اميركبير 
و گسترش تعلق مكاني

این فضاها زمينــه بروز طيف گســترده اي از 
فعاليت هــاي رســمي و غيررســمي را فراهم 
مي كنند كه پشــتيبان زندگــي اجتماعي و فرهنگي شــهروندان 

خواهند بود.
حال ميدانگاه اميركبير با چنين رویكردي افتتاح شد. این ميدان با 
مساحت تقریبي 8500مترمربع در محله شكوفه، حدفاصل خيابان 
17شــهریور و خيابان شــكوفه، در منطقه14 زمينه  ساز گسترش 
حضور شهروندان در فضاهاي عمومي خواهد بود. طبقات زیرین این 
ميدانگاه به زودي ظرفيت پارك 600خودرو را فراهم مي سازد كه در 
تأمين پاركينگ محله نيز نقش ایفا مي كند. كاربري پيشنهادي اوليه 
براي این فضا، مجتمع هاي تجاري بود كه نه تنها مشكات محله را 
برطرف نمي كرد، بلكه مردم را بيش از پيش از محله خود بيگانه تر 
مي كرد. درنتيجه مطالعات و سنجش فرصت هاي موجود در محله، 
فضاي رها شده و كارگاهي تونل اميركبير به ميدانگاه شهري تبدیل 
شد كه روز گذشــته به بهره برداري رســيد. این ميدانگاه با اولویت 
فعاليت هاي فرهنگي، ورزشــي و تفریحي، زمينه فعاليت رده هاي 
مختلف ســني و تمام اقشــار جامعه را فراهم مي آورد تا دليلي بر 
آسایش و آرامش شهروندان و تقویت احساس تعلق جمعي به محله 
باشد. شهرداري تهران با تقویت نگاه انسان محور تاش دارد كه 
حق مردم بر شهر را بيش از پيش محقق كند. مكان هایي كه مردم 
بتوانند در آن پياده روي كنند، بایستند، بنشينند و در فعاليت هاي 
ورزشي و فرهنگي مشاركت كنند. ميادین موفق شهري در تمام 
كشورهاي جهان، تجربيات اجتماعي با دوام و ارزشمند را تقویت 

مي كنند.
توجه به امكان حضور شهرونداني با سنين متفاوت در ميادین شهري 
اهميت باالیي دارد. كودكان حق بازي، تفریح و فعاليت هاي فرهنگي 
دارند. بازي براي رشد كودكان، از كســب مهارت هاي اجتماعي تا 

مقابله با بحران هاي عاطفي اهميت دارد. 
با افزایش شهرنشــيني، كــودكان فرصت هاي كمتري نســبت به 
نسل هاي گذشــته خود دارند تا در فضاي آزاد بازي كنند و محيط 
طبيعي را تجربه كننــد. فضاهاي عمومي باكيفيــت مي توانند به 
پركردن این فاصله كمك كنند و كــودكان را براي تفریح، ورزش و 
یادگيري آماده كنند. این ميادین فرصتي براي كودكان و نوجوانان 
فراهم مي كنند كه یكدیگر را ببينند و بازي كنند و احســاس كنند 
كه در قلب یك جامعه قرار دارند و به این واســطه پيوندهاي محلي 

در آنها تقویت شود.
موفقيت یك ميدانگاه اجتماعي یا خيابان اجتماعي فقط در دست 
طراح شهري یا معمار آن نيست. مردمي كه از این ميدانگاه ها استفاده 
مي كنند باید با حضور خود آن را مدیریــت و از آن خود  كنند. باید 
تسلط افراد مســن در اوایل روز، كودكان و نوجوانان در ميانه روز و 
جوانان شــبانه و بدون توجه به هویت قومي و جنسيت خود بر این 
ميادین به رسميت شناخته شــود. باید پذیرفت شهروندان گمشده 
در این شهر بيكران، درپي مكاني براي تعلق اند؛ زمينه ساز این تعلق 

باشيم.

رود دره هاي هفتگانه تهران نقش مهمي 
در شــكل گيري این شــهر داشته اند. گزارش

كيفيت زندگي شهروندان پایتخت به 
جاري بودن این روددره هــا در كوهپایه هاي جنوبي 
البرز وابسته اســت و این ریه هاي تنفسي شهر نقش 
مهمي بر كيفيت محيط زیست شهري تهران دارند. با 
نگاهي به گذشــته اما به این نتيجه مي رسيم كه در 
2دهه اخير، روددره هاي تهران نه تنها كمكي به ارتقای 
كيفيت زیستي پایتخت نكرده اند، بلكه حال ناخوش 
روددره ها مشكاتي را براي شــهر به وجود آورده اند. 
سال ها ساخت وساز و رهاكردن پســماند در حریم 
روددره ها از یك ســو و ورود فاضاب خانگي از سوي 
دیگر نفس هاي قلب تپنده تهران را به شماره انداخته 
اســت. روددره ها كه با قدرت جذب آب، بارش هاي 
شدید باران و سياب را به پایين دست هدایت و از بروز 
ســياب جلوگيري مي كردند، امروز حتي مي توانند 
عامل وقوع سيل باشند. با این حال اما طرح هاي احيا 
و ساماندهي روددره هاي هفتگانه تهران در دستور كار 
مدیریت شــهري قرار گرفته و قرار اســت با اجراي 
طرح هایي از مــرگ تدریجي آنها جلوگيري شــود. 
روددره كن یكي از مهم ترین ریه هاي شهر است كه 
برنامه ســاماندهي و احياي آن در اولویت شهرداري 
تهران قرار گرفته؛ بر همين اساس، عمليات اجرایي 
پروژه احداث شبكه آب هاي سطحي و بهسازي محله 
كن دیــروز در امامــزاده علي بن جعفر بن موســي 
الكاظم)ع( كن برگزار شد. كل شبكه طراحي شده در 
محله كن تــا 22بهمن اجرا خواهد شــد. همچنين 
بهسازي كانال دره »زرنو« به عنوان تخليه گاه اصلي 
محله كن توســط شــركت خاكریزآب و بهســازي 
محيطي این دره توسط شــهرداري منطقه5 انجام 

مي شود.

آغاز ساخت شبكه آب هاي سطحي محله كن
حبيب پوش پارس، مدیرعامل شــركت خاكریزآب از 
تاش براي بهســازي كامل 25درصد از طول شبكه 
12هزار متــري هدایت آب هاي ســطحي محله كن 
خبر داد. او این را هم گفت كه شبكه هدایت آب هاي 
ســطحي در محله كن به طــول 4500 متر احداث 

خواهد شد.
پوش پارس، تداخل عملكرد شــبكه آبيــاري باغات 
با شــبكه مدیریت روان آب هاي ســطحي را یكي از 
مشكات قدیمي محله كن عنوان كرد و افزود: »این 
موضوع عاوه بر مشكات زیســت محيطي، به دليل 
عبور از زیر بافت مسكوني سبب ناایمن شدن سكونت 
در منازل این محله شده است. حال آنكه این محله و 

باغات آن از ریه هاي تنفسي غرب و شمال غرب شهر 
تهران محسوب مي شود.«

او با بيان اینكه اجراي اقدامات عمراني مؤثر در سطح 
معابر محله كن مســتلزم مشخص شدن وضعيت تراز 
منفي یك در شــبكه آبياري و آب هاي سطحي این 
محله اســت، اضافه كرد: »بنا بر تصميم كميســيون 
شهرسازي شــوراي شــهر و توافقي كه با شهرداري 
صورت گرفت، مقرر شد شركت خاكریز آب به عنوان 
مجري زیرساخت شبكه آب هاي سطحي شهر تهران و 
سازمان نوسازي به صورت هماهنگ نسبت به طراحي 
شبكه آبياري باغات و آب هاي سطحي و نيز بهسازي 

محيطي اقدام كنند. 
مدیرعامل شــركت خاكریزآب نهرهاي ســطحي 

محله كن را شامل شــبكه اي با 12هزار متر طول 
دانست و خاطرنشــان كرد: »این شبكه مسئوليت 
هدایت روان آب هــاي  خانگي و ســيابي از محله 
كن را بــر عهده دارد. همچنين 6هــزار متر طول، 
شــبكه آبياري باغات وجود دارد اما چالش اصلي 
این است كه این 2شبكه با هم تداخل دارند و اگر 
ميراب هاي محله كــن از این محل بروند تاریخچه 
اطاعات آنها درباره مدیریت انهار در سطح محلي 

از بين مي رود.«
به گفته او، ایجاد بيــش از 108حلقه چــاه جذبي با 
هدف نگهداري روان آب ها در حوزه نفوذ در بسترهاي 
زیرزميني محله كن از دیگر فعاليت هاي پيش بيني شده 

در این زمينه است.

همشهري ضرورت ساماندهي 7روددره تهران را بررسي مي كند

نجات ريه هاي شهر از مرگ تدريجي
 شبكه هدایت آب هاي سطحي در محله كن به طول 4500متر احداث شده

و عمليات احياي رودخانه كن آغاز مي شود

مشخصات روددره هاي تهران 

 دارآباد:
شرقي ترين رودي است كه از رشته كوه توچال وارد تهران مي شود. اين دره 
كه از لحاظ ساختار طبيعي از خصوصيات منحصربه فردي برخوردار است، در 
منتهي  اليه شمال شرق تهران قرار دارد و درواقع آخرين دره مشرف به تهران 
از سمت شمال شرق به حساب مي آيد. اين رودخانه از داخل روستاي دارآباد 
 عبور كرده و پس از گذشــتن از بزرگراه ارتش در جنوب آن در كنار بزرگراه

 امام علي به صورت سرپوشيده جريان مي يابد. 

ولنجك:
روددره ولنجك از دره جنوب تله كابين ولنجك يا همان توچال واقع در دامنه هاي 
جنوبي ارتفاعات البرز در شمال مركزي شــهر تهران سرچشمه گرفته و در 
محدوده داخل شهر از منطقه يك شهرداري تهران در شمالي ترين نقطه شهر، از 

باالدست محله ولنجك شروع شده و تا بزرگراه چمران ادامه دارد. 

كن:
اين دره در شمال  شرقي تهران قرار دارد و رودخانه اي كه 
از بلندي هاي شمال البرز سرچشمه مي گيرد، در مسير آن 
جريان دارد. مسيل كن، طوالني ترين مسيل شهر تهران 
است. اين دره در شمال شــرقي شهر تهران قرار گرفته 

و رودخانه كن كه از بلندي هاي شــمال البرز سرچشمه 
مي گيرد، در مسير آن جريان دارد. اين رودخانه 5منطقه 
شهرداري تهران را دربرمي گيرد كه شامل مناطق 5، 9، 
18، 21 و 22 مي شود. اين رودخانه از قديم آب آشاميدني 
و همچنين آب مورد نياز براي آبياري باغ هاي ميوه كن را 

تأمين مي كرد و به اين سبب همواره محل تفريح و گردشگاه 
شهروندان تهراني بوده است. رود كن، پرآب ترين رودي 
است كه از تهران مي گذرد. مسير طوالني اين رود به علت 
عظمت و مقياس شهري و فراشــهري آن، بسياري از 

شريان هاي شهري و فراشهري را قطع مي كند.

دركه:
اين دره در شمال تهران واقع شده و در ابتداي مسير دره اوين-
دركه روســتاي دركه قرار دارد كه يكي از خوش آب وهواترين 
مناطق روستايي تهران است. در »طل دره« اوين، رودخانه اي 
پرآب جريان دارد كه در بخشي از مسير خود به صورت پلكاني 
درمي آيد كه به »هفت حوض« معروف اســت و به صورت يك 
استخر طبيعي عمل مي كند. رودخانه دركه از كوه هاي شمال 
تهران و از ارتفاعات شاه نشين سرچشمه مي گيرد. اين رودخانه 
پس از عبور از كنــار زندان اوين، در ميــان دره اي كم عمق و 
عريض به موازات اتوبان چمران به سمت جنوب مي رود. بعد از 
گذر از هفت حوض و دره گورا مسير سمت چپ به سمت جنگل 
كارا مي رود. دره اوين-دركه به علت قرارگرفتن در مســير راه 

كوهنوردان، يكي از پررفت وآمدترين دره هاي تهران است.

فرحزاد:
اين دره داراي طبيعت متنوع و زيبايي است كه از مبدأ كوهستان 
تا عمق بافت شهر به طول 10كيلومتر نفوذ مي كند. در اين مسير 
طوالني گاه دره و رودخانه با فضاهاي طبيعي ديگر مانند پارك 
جنگلي يا تپه هاي پارك پرديسان پيوند مي خورد و گاه با محيط 
شهري تلفيق مي شــود. روددره فرحزاد عالوه بر جاذبه هاي 
طبيعي، ارزش هاي تاريخي و فرهنگــي هم دارد. راه قديمي و 
معروف امامزاده داوود)ع( از درون آن مي گذرد و از سوي ديگر، 
امكان امتداد آن تا نماد ميدان آزادي نيز وجود دارد. رودخانه 
فرحزاد از كنار روســتاي فرحزاد و در ادامه مسير از بزرگراه 
شهيدهمت تا بزرگراه رسالت در مجاورت پارك پرديسان جريان 

دارد و پس از بزرگراه رسالت به رودخانه كن مي ريزد. 

گالبدره:
از ارتفاعات شــمال تهران سرچشــمه 
مي گيرد و پس از پيوســتن به رود دربند 
به سمت جنوب شــهر حركت مي كند. 
اين رودخانه در شمال شــرق تهران و 
در منطقه يك شــهرداري قرار دارد. در 
گذشــته اين محل پر از گل هاي خوشبو 
و درختان ســيب گالب خودرو بود كه به 
همين دليل آن را گالبــدره مي ناميدند. 
همچنين گالبدره از جملــه ييالق هاي 
خوش آب وهواي شمال شرقي شهر تهران 
است.  اين دره از ســمت غرب با امامزاده 
قاسم)ع( و از شرق با دره دربند همسايه 

است.

دربند:
دربند از دهكده هاي قديمي شميران واقع در شمال باغ سعدآباد است و محله دربند 
از مناطق خنك و گردشگري تهران به حســاب مي آيد كه در ارتفاع 1۷00متري از 
سطح دريا نقطه آغازين يكي از راه هاي اصلي صعود كوهنوردان به البرز مركزي است. 
كوره راهي كه از دربند آغاز مي شود به آبشار دوقلو و پناهگاه شيرپال منتهي مي شود. 
دره هاي اصلي رودخانه دربند دره اوسون، دره آبشار، دره  اما مزاده ابراهيم)ع(، دره 
كاك، آب شيردره و دره زون هستند. رودخانه دربند پس از عبور از دره دربند، از 

ميدان سربند تا ميدان دربند ادامه دارد. 

مجيد جباري
خبر نگار

   شــوراياران محــور حفاظت از 
روددره هاي تهران 

سيدآرش حسيني ميالني، رئيس كميته محيط زيست و 
خدمات شهري شوراي شهر تهران 

خوشــبختانه در سيالب هاي 
2سال اخير كه در پايتخت به وقوع 
پيوســت، به دليل اقداماتي كه 
مديريت شهري از قبل انجام داده 
بود، خساراتي به وجود نيامد. با 

اين وجود، خأل مشاركت مردم و محالت در حفظ روددره ها 
همچنان مشهود است. تا اين لحظه، شهرداري سازوكار 
مشخصي براي افزايش مشــاركت مردم در حفاظت از 
محيط زيست اين روددره ها طراحي نكرده است. مشكالت 
متعددي در مسيل ها و روددره ها وجود دارد كه يكي از آنها، 
بحث آمادگي محالت مجاور روددره ها در برابر ســيالب 
است و اينكه اگر در مجاورت اين رودخانه ها سيالبي شد، 
چه اقدامات پيشگيرانه اي بايد انجام داد. همچنين ارقام 
قابل  توجهي در طول ســال، صرف اليروبي رودخانه ها 
مي شود كه مستقيمًا با بحث مديريت پسماند در سطح 

شهر و معابر مرتبط است.
بسياري از روددره ها تخريب و ســيماني شده و فاقد 
قابليت تفريحي و اكولوژيك شده اند اما در مسيرهايي، 
هنوز هم مي توان به عنوان تفرجگاه از مسير روددره ها 
بهره گرفت. البته پروژه هاي گردشــگري در مجاورت 
مســير اين روددره ها نبايد به گونه اي باشد كه موجب 
تخريب بستر آنها شود؛ ازاين رو ضروري است شوراياري 
در جريان انجام پروژه ها و طرح هاي شهري قرار بگيرد. 
شوراياران منطقه18 در اين ارتباط دغدغه هايي دارند اما 
هنوز فضاي الزم براي دسترسي مردم به اين روددره ها 
فراهم نشده است. در منطقه22 نيز شهرداري قصد دارد 
اكو پاركي را در مجاورت مســيل رودخانه ايجاد كند و 
تالش دارد اين پارك با فضاي رودخانه اي سازگار باشد. در 
منطقه5 نيز باغات مجاور كن و چندين روستا و شهرك در 
باالدست در مجاورت اين رودخانه وجود دارد و با مسائل 
مختلفي اعم از آســيب هاي اجتماعي و تجاوز به حريم 
دست به گريبانند. البته رودخانه كن پرآب ترين رودخانه 
تهران است و مسائل بيشتري دارد. ازاين رو بايد سطح 
مناسبي از آگاه سازي  و آمادگي را براي ساكنان مجاور 

اين رودخانه ايجاد كنيم.

ادامه از 
صفحه اول

ماموریت خــود را به نحو احســن به اجرا 
برسانند.«

تغيير شيوه كاسبكارانه
رئيس شــوراي شــهر تهران در مراسم 
عصر دیروز با اشاره به بازدید 9ماه پيش 
خود از ایــن محل گفــت: »در آن زمان 
وعده داده شــد كه ميدانــگاه اميركبير 
تحقق پذیــر محســوب شــده و افتتاح 
مي شود؛ كه چنين اتفاقي افتاد.« محسن 
هاشمي درباره فضاي پاركينگ با ظرفيت 
600خودرو كه در فضاي زیرین ميدانگاه 
قرار دارد، بيان كــرد: »بنا بود اینجا یك 
 ساختمان تجاري بزرگ ایجاد شود ولي 
نگاه شهرداري و شورا از شيوه كاسبكارانه 
و خودرومحور به انســان محوري تغيير 
كرده اســت. چنانچه شــوراي شــهر با 
تصویب طرحي چندیــن ميدانگاه دیگر 
را در برنامه قرار داده كه یكي از آنها طرح 
نيلوفري در فضــاي باالیي خطوط ریلي 
راه آهن تهران-تبریز است.« او با اشاره به 
ایستگاه متروي مجاور ميدانگاه اميركبير 
گفت: »مي شــود این ایستگاه را با صرف 
هزینه كمي به بهره برداري رســاند، زیرا 
مراحل زیــادي از كار آن باقــي  نمانده 

است.« 
علي اعطا، سخنگوي شوراي شهر تهران نيز 
در مراسم روز گذشته با تأكيد بر استقبال 
اهالي محله در نخستين ســاعات افتتاح 
ميدانگاه اميركبير، گفــت: »باید براي هر 
پروژه نقشــه بهره برداري داشــته باشيم. 
مي توان در این محل نيز مانند محله هاي 
دیگر از كسب و كار اهالي محله براي رونق 

فضا بهره برد.«
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محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه، 
عبدالناصر همتي، رئيس  كل بانك مركزي و فرهاد 
دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایي مأموریت سختي را 
براي تورم زدایي از بودجه ایــران در پيش دارند و 
این مسير سخت پيش روي ســه ضلع جریان ساز 
اقتصاد كشور، وقتي سخت تر و پيچيد ه تر مي شود 
كه ورودي ارز نفتي به خزانه كشور در حال تحليل 
رفتن اســت و بعيد به نظر مي رســد دولت بتواند 
دست كم براي ســال آینده روي گزینه برداشت از 

صندوق توسعه ملي حساب ویژه باز كند.
بــه گــزارش همشــهري، نفت زدایــي از بودجه 
ایراني اگرچه از ســر ناچــاري و تحریم ها، گزینه 
پيش روي دولت و مجلس است، اما  فشار تحریم ها 
بــر درآمدهــاي ارزي ازجمله كاهش بي ســابقه 
درآمدهــاي نفتي و شــكننده بودن مســيرهاي 
محدود كســب درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات 
غيرنفتي باعث خواهد شــد تا هــم مجلس و هم 
دولت گزینه هاي زیادي براي سامان دادن و اصالح 
بودجه كشور در دست نداشته باشند. هم نوبخت، 
هم همتي و هم دژپسند مي دانند كه نه تنها منابع 
ارزي كشــور محدود شــده و ممكن است با ادامه 
فشار تحریم ها به دليل تغيير بازیگران جهان نفت 
كمتر هم شود، بلكه این گزاره جدي وجود دارد كه 
درصورت اتخاذ سياست هاي گشاده دستانه مجلس 
براي تصویب قوانين هزینه زا جهت بهبود معيشت 
مردم، فشــار تورم ناشي از اســتقراض مستقيم یا 
غيرمســتقيم از بانك مركزي یا همان چاپ پول 

پرقدرت تشدید شود.

به موقع تصميم بگيريد
نه تنها بانك مركزي، ســازمان برنامــه و بودجه و 
وزارت اقتصاد كه این وظيفه اصلي ســران قواست 
كه پيامدهاي كسري بودجه دولت را جدي گرفته 
و سریع تر بر ســر انتخاب راه روشــن و مطمئن به 

نتيجه برسند. موضوعي كه پيش از این كارشناسان 
نسبت به تأخير در تصميم گيري هشدار داده بودند. 
نظير گزارش رسمي مركز پژوهش هاي مجلس كه 
مي گوید: انتظار مي رود، با تقســيم كسري بودجه 
دولت به قطعات كوچك تــر و اولویت بندي و انجام 
چندیــن اقدام هماهنــگ، با توجه بــه مالحظات 
تصميم گير، كســري بودجه ســال1399 تا حدود 
زیادي قابل حل باشــد. اما با توجه به ميزان باالي 
عدم تحقق منابع پيش بيني شده براي سال1399 
بدترین ســناریو عدم اتخاذ تصميم به موقع خواهد 
بود. این مركز مي افزاید: در ســال1398 به واسطه 
ابعاد كوچك تر كســري بودجه، وجود منابع ارزي 
در دسترس صندوق توســعه ملي و ظرفيت خالي 
بازار اوراق بدهي با وجود عدم اتخاذ تصميمات قابل 
توجه توســط دولت و مجلس در راســتاي جبران 
كسري بودجه، پيامدهاي كسري بودجه چندان به 
فضاي واقعي اقتصاد منتقل نشد، اما در سال1399 
این موضوع بســيار جدي خواهد بود و دســت كم 
عدم تحقق بيش از 150هزار ميليارد توماني منابع 
بودجه، وابستگي 96هزار ميليارد توماني بودجه به 
انتشــار اوراق مالي، كاهش چشمگير قيمت نفت و 
فرآورده هاي نفتي نسبت به پيش بيني هاي بودجه اي 
و كاهش درآمدهاي مالياتــي و افزایش هزینه هاي 
ناشــي از شــيوع ویروس كرونا موجب خواهد شد 
كه عدم اتخاذ تصميم مناسب جهت جبران كسري 

بودجه آثار اقتصادي نامناسبي داشته باشد.

ناپايداري درآمدهاي مالياتي 
این گــزارش مي افزاید: كندتر شــدن نرخ رشــد 
اقتصادي و از دســت رفتن بخشي از ظرفيت هاي 

توليدي كشــور و تضعيف بخش هاي واقعي نظير 
كشــاورزي، صنعت و خدمات، باعــث ناپایداري 
درآمدهاي سنتي دولت از جمله اتكا به درآمدهاي 
مالياتي شده و درآمدهاي دیگر دولت هم در نتيجه 
تضعيف شــاخص رشــد اقتصادي با تزلزل جدي 
مواجه است. هرچند فشار تحریم ها و تورم با اضافه 
كردن چاشــني حمالت كرونایي بر فعاليت هاي 
اقتصــادي، دولــت را در دخــل و خــرج خود با 
چالش هاي پيچيده مواجه كرده و زمينه یك تهدید 
را فراهم ساخته است، اما به نظر مي رسد مسيرها و 
گزینه هاي دیگري براي تورم زدایي از بودجه ایراني 
وجود دارد. یكي از گزینه هاي پيشــنهاد شــده از 
ســوي دولت طرح پيش فروش اوراق سلف نفتي 
به مردم بود كه به دليل اختالف نظر كارشناســي 
بين قواي ســه گانه كشــور، همچنان در وضعيت 

ابهام قرار دارد.
با نمایان شــدن آثار اوليه كسري بودجه دولت در 
شاخص هایي چون نرخ تورم ماهانه باال در تيرماه به 
سبب رشد پایه پولي و حجم نقدینگي، دولت و بانك 
مركزي در نهایت به این نتيجه رسيدند كه از مسير 
جبران كســري بودجه از كانال هاي تورم زا فاصله 
بگيرند و گزینه فروش ســهام شركت هاي دولتي 
یا ســهام دولت در بنگاه ها و شــركت هاي دولتي 
در بورس و فرابورس در اولویت نخست دولت قرار 
گرفت. همزمان و سرانجام هم دولت و بانك مركزي 
به چالش بر سر تامين كسري بودجه از مسير فروش 
اوراق بدهي پایان دادند و هر هفته بخشي از كسري 
بودجه دولت براساس ظرفيت هاي قانوني بودجه 
كشــور با حراج اوراق بدهي دولت با سررسيد هاي 

بلندمدت تامين مي شود.

عمق بخشيدن به بازار بدهي
به گزارش همشــهري، هرچند دولت به ســبب 
تحریم، كرونا و كندشدن رشد اقتصادي با كسري 
بودجه مواجه است و ميزان آن بين 150تا 200هزار 
ميليارد تومان برآورد مي شــود، امــا فروش اوراق 
بدهي دولت در بازار اوليه در نتيجه حراج هفتگي 
بانك مركزي، باعث شده تا دست كم 
یك ســوم از كســري بودجه دولت 
از این مسير پوشــش داده شود. اما 
چالشــي كه پيــش روي دولت قرار 
دارد و ضــرورت ایجــاب مي كند تا 
هم ســازمان برنامه و بودجه، بانك 
مركزي و هــم وزارت اقتصاد بر آن 
مسلط شــده و ناپایداري بودجه از 
مسير حراج اوراق بدهي در بازار اوليه 
را به پایداري ســازي  بودجه تبدیل 
كنند، تالش براي راه انــدازي بازار 
ثانویه و عمق بخشيدن به بازار اوراق 
بدهي هاســت. افزون بر اینكه انتظار 
مــي رود منابع جمع آوري شــده از 
مسير فروش اوراق بدهي دولت، در 
مسيرهایي هزینه شود كه بتواند بازده 
اقتصادي مطلوبي را به همراه داشته 
باشــند تا دولت آینده با حجم انبوه 
بدهي ناشي از سررســيد این اوراق 

مواجه نشود.
بدون بازار ثانویه بدهي هــا، نه تنها 
انگيزه بانك ها و نهادهاي مالي براي 
خرید اوراق بدهــي دولت تضعيف 
مي شود كه پيش بيني مي شود تلنبار 
شدن این اوراق در سمت دارایي هاي 
بانك ها در نهایــت باعث اختالل در 
ترازنامه   بانك ها و وابســتگي آنها به 
استقراض و اضافه برداشت از منابع 

بانك مركزي شود.

بيم و اميد تامين كسري بودجه از مسير بورس
گزینه دیگر پيش روي دولت براي پایدارســازي 
بودجه ســاالنه، فروش دارایي هاي مالي ازجمله 
ســهام خــود در شركت هاســت كــه از ابتداي 
ســال جاري در قالب عرضه اوليه سهام یا صندوق 
سرمایه گذاري قالب معامله رونق گرفته است. زنگ 
خطر جــدي اما پيش روي دولــت و برنامه ریزان، 
نوسانات شدید شــاخص بورس تهران به ویژه در 
روزهاي اخير است كه زمينه براي تضعيف اعتماد 
مردم به سياســت هاي دولت در بازار ســهام را به 
همراه داشته است. هرچند استقبال از عرضه هاي 
اوليه در بورس و فرابــورس باعث جریان نقدینگي 
در بازار ســهام شده، اما نوســانات شدید شاخص 
بورس، تردیدها نســبت به بازده خرید ســهام در 
قالب صندوق هــاي ســرمایه گذاري قابل معامله 
یا مشــاركت ســرمایه هاي مردم در بازار بدهي را 

افزایش مي دهد.
ایــن گــزارش مي افزاید: بــه همان ميــزان كه 
دولتمردان بر تقویت بازار سهام و حمایت از بورس 
تأكيد دارند، پایدارســازي اعتماد عمومي به این 
بازار مالي جهت مشاركت مردم در طرح هاي تامين 
مالي دولت هم یك ضرورتي است كه به نظر از نگاه 
سياســتگذاران جدي گرفته نمي شود. بي توجهي 
به اعتماد عمومي شــكل گرفته نســبت به بورس 
به درنظر گرفتن ميزان ســهامداران، باعث خواهد 
شد تا سایه تردید بر سياست ها و برنامه هاي دولت 
حاكم شــود و تالش دولت براي تامين مالي از این 
مسير در قالب فروش دارایي هاي مالي با دشواري 

صورت پذیرد.

دولتتنهابماند؛مردمآسيبميبينند
كسري بودجه دولت واقعيت مسلم است و تنها گذاشتن 
دولت در برابر كوه مشــكالت و چالش ها تنها به مردم 
آسيب مي زند، نرخ تورم باالســت و به تأخير انداختن 
فرايند اصالح تورم زدايي از سند دخل و خرج دولت بدون 
اجماع اركان درون قوه مجريه نظير بانك مركزي، سازمان 
برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و همراهي مجلس شوراي 
اسالمي تنها بر زخم هاي مزمن اقتصادي كشور نظير رشد 
پايين اقتصادي، شكننده بودن و ناپايداري بودجه، نرخ 
تورم و بيكاري باال مي افزايد. تنها 7 ماه از سال باقي مانده 
و به تدريج سازمان برنامه و بودجه كه روزهاي سختي را 
به گفته محمدباقر نوبخت جهت پول رساني به بخش هاي 
مختلف تحمل مي كند، در حال آماده شدن براي پايه ريزي 
بودجه سال آينده ايران است. بودجه اي كه اگر با چاشني 
تورم زايي به جاي تورم زدايي تنظيم شود، هم دولت فعلي 
و هم دولت آينده و البته مردم را گرفتار مي سازد. در اين 
چالش پيچيده و سخت، پايان دادن به اختالف نظرهاي 
درون قوه مجريه و بين دولت و مجلس جهت رســيدن 
به چارچوب هدفگذاري شدن تورم زدايي از بودجه يك 
مطالبه ملي از تصميم سازان است. ناكام گذاشتن تحريم ها 
تنها با شعار ممكن نيســت و طرحي جامع دست كم در 
حوزه اقتصادي الزم اســت. به ويژه اينكه چشم اندازي 
براي كاسته شدن از فشار تحريم ها وجود ندارد، هنوز 
آواربرداري كاملي از ميزان تخريب حمله كرونا صورت 
نگرفته و روندهاي مثبت رشد اقتصادي هم با تزلزل مواجه 
شده است. يك سال آينده، سالي سرنوشت ساز پيش روي 
همه است كه هم ساختار بودجه واقع بينانه اصالح شود و 
هم نرخ تورم كاهش و سطح اعتماد عمومي به تاب آوري 

اقتصاد افزايش يابد.

ث
مك

معامالتسهامعدالتبهصورتبلوكي
رئيس ســازمان بورس و اوراق بهادار درباره نتايج نشست روز گذشته 
شوراي بورس گفت: در اين نشست در مورد سهام عدالت بررسي هايي 
انجام و قرار شد تا از اعتبارات كافي براي خريد سهام عدالت استفاده 
شود.ضمن اينكه قرارشد معامالت ســهام عدالت به طور بلوكي توسط 
كارگزاري ها و نهادهاي مالي انجام شــود. بنابراين اين ســهام ديگر 
به صورت كد در بورس معامله نمي شود. حسن قاليباف اصل با بيان اينكه 
نشست شوراي بورس براي حمايت از بازار سرمايه انجام شد، تأكيد كرد: 

تصميمات اخير شامل بازگشت ساعت معامالت، افزايش حدنصاب در صندوق هاي با درآمد ثابت به 
۱۵درصد و افزايش حد اعتباري كارگزاري ها با توجه به وضعيت  روز  و براي تقويت بخش تقاضا انجام 
شد. البته درحال بررسي براي افزايش و ارتقاي سيستم معامالت و رفع كندي آن نيز هستيم.او درباره 
داليل نزول بازار سهام گفت: وضعيت بازار همواره تابع عرضه و تقاضاست. سرمايه گذاران بايد بدانند 
كه هميشه بازار صعودي نيســت، بلكه قيمت ها از متغيرهاي  موجود و اخبار و واقعيت هاي روز تأثير 

مي گيرد و اين بازار همواره با ريسك همراه است.

نبض بازار

در پي تداوم روند نزولي بازار ســهام در 
مبادالت دیروز بيش از 5.5ميليارد دالر 

دیگر از ارزش بازار سهام كاسته شد.
به گزارش همشــهري، روند نزولي بازار 
ســهام دیروز هم ادامه یافت و شاخص 
كل بورس تهران با 29هزار و 962واحد 
كاهــش بــه محــدوده یك ميليون و 
727هزار واحد رســيد. بــا این ميزان 
نزول بيش از 130هــزار ميليارد تومان 
معادل 5.5ميليارد دالر از ارزش سهام 
شركت هاي حاضر در بورس و فرابورس 

كاسته شد.
از 2هفته پيش تاكنــون كه روند نزولي 
بازار سهام آغاز شــده، ارزش كل بازار 
ســهام ایران 1506هزار ميليارد تومان 
معادل 65ميليــارد دالر كاهش یافته 
است. اكنون ارزش كل بازار سهام ایران 
)بورس تهــران و فرابورس( 7670هزار 
ميليارد تومان معادل 333ميليارد دالر 

است.

ورود شركت هاي جديد به بورس
تازه ترین اطالعــات از رونــد عرضه و 
پذیرش شــركت های جدید در بورس 
نشان مي دهد كه بورس تهران عزم خود 
را جزم كرده است كه هر هفته سهام یك 
شركت را در بورس عرضه كند. پيش از 
این رئيس سازمان بورس از عرضه سهام 
150شركت در بورس و فرابورس خبر 
داده بود. اطالعات تازه تر نشان مي دهد 
كه هم اكنون 42شركت در حال انجام 

مراحل پذیرش در بورس هستند.
دیروز در همين رابطــه مدیر پذیرش 
بــورس تهــران از برنامه عرضــه اوليه 
6شــركت، انجــام مراحــل پذیرش 
42شــركت و ورود یك صنعت جدید 
به بازار ســرمایه خبر داد. محمدامين 
قهرماني گفت: نماد شــركت توســعه 
عمران اميــد در بــازار دوم درج و نماد 
تامين ســرمایه تمدن هــم طي هفته 
جاري در بازار دوم بــورس تهران درج 
خواهد شــد تا آماده عرضه اوليه سهام 

باشند.
به گفته او، پس از این 2شركت مراحل 
پذیرش سپيد ماكيان به عنوان شركت 
زنجيره اي پيشــرو در صنعــت طيور و 
بزرگ ترین زنجيــره توليد و توزیع مرغ 
گوشــتي به اتمام رســيده و درج نماد 
خواهد شد. شــركت هاي پتروشيمي 
بوعلي ســينا، ليزینگ كارآفرین و اپال 
كاني پارس هم با تكميل مراحل فرایند 
پذیرش، درج نمــاد خواهند شــد. او 
همچنين از در حال انجام بودن مراحل 
پذیرش 42شركت خبر داد و گفت: این 
شركت ها از صنایع پتروشيمي، آي تي، 
معدني و فلزي، هلدینگ و... هســتند 
كه در این ميــان، حضور صنعت جدید 
باتري سازي  هم به چشم مي خورد. دیروز 
همچنين عليرضا صالح، رئيس سازمان 
خصوصي از درج یونيت هاي صندوق دارا 
دوم خبر داد و گفت: مجوزهاي دومين 
صندوق ســرمایه گذاري دولتي شامل 
4پاالیشگاه اصفهان، بندرعباس، تهران 
و تبریز دریافت شده و این صندوق دیروز 
ثبت و چهارشــنبه هفته جاري نيز در 
بورس تهران پذیرش مي شود. مسعود 
ســلطاني فر، وزیر ورزش و جوانان نيز 
تضمين داد، سهام 2باشگاه پرسپوليس و 
استقالل امسال وارد بازار سرمایه شوند.

افزايش سرمايه هاي پيش رو
دیــروز شــركت توســعه بين المللي 
صنعــت گردشــگري پدیده شــاندیز 
از برنامــه افزایش ســرمایه ســنگين 
3223درصــدي خبــر داد، درنتيجه 
معامالتش تا 16شــهریور متوقف شد. 
این شــركت درنظر دارد سرمایه فعلي 
را از 52.1ميليارد تومــان به 1.7هزار 
ميليارد تومان برســاند. ایــن افزایش 
سرمایه درصورت موافقت سازمان بورس 

از محل سود انباشته انجام خواهد شد.
افزایش سرمایه 218درصدي پست بانك 
نيز از محل تجدید ارزیابي دارایي ها مورد 
تأیيد حســابرس قرار گرفت. شــركت 
سيدكو نيز در نظر دارد سرمایه اش را از 
محل سود انباشته تا 46درصد افزایش 
دهد. علي فوالدي، دبيــر هيأت مدیره 
شركت تامين سرمایه بانك ملت هم از 
برنامه این شركت براي افزایش سرمایه 
57درصدي خبر داد و گفت: قرار است 
ســرمایه تامين ســرمایه بانك ملت از 
7هزار ميليارد ریــال كنوني به 11هزار 
ميليارد ریال افزایــش یابد. به گفته او، 
این افزایش سرمایه از محل صرف سهام 
و براي بهبود نســبت كفایت ســرمایه 
شــركت و تقویت توان مالي و عملياتي 

انجام مي شود.

نزول ۵/۵ميليارد دالري 
بازار سهام

با مشخص شدن متقاضيان واقعي مسكن ملي، حاال 
نوبت به واریز آورده اوليه این متقاضيان رسيده و مسكن

وزارت راه و شهرسازي نيز اعالم كرده است واریز 
نكردن این مبلغ، به منزله انصراف متقاضي در خرید مسكن ملي 
قلمداد خواهد شــد. دليل اصلي این كار، لزوم تأمين هزینه هاي 
ساخت مسكن از محل آورده متقاضيان مسكن ملي و تسهيالت 

بانكي آنهاست.
به گزارش همشــهري، در طرح اقدام ملي مســكن، قرار است با 
حذف قيمت زمين از هزینه اوليه ساخت وساز مسكوني، پروژه هاي 
ساختماني با آورده متقاضيان و تسهيالت بانكي تأمين مالي شوند 
و پس از آماده و تحویل شدن مسكن، پروسه تسویه ارزش زمين 
آغاز شود. در این مســير، واریز منظم و به موقع آورده متقاضيان 
مسكن ملي یكي از عوامل تضمين كننده موفقيت پروژه هاست و 
احتماالً هرگونه اختاللي در این فرایند مي تواند مسكن ملي را به 
سرنوشت مسكن مهر محكوم كند. معاون وزیر راه و شهرسازي نيز 
تأكيد مي كند: فارغ از تسهيالت درنظر گرفته شده از سوي دولت 
در طرح اقدام ملي مســكن، كليه هزینه هاي ساخت واحدهاي 
مسكوني در این طرح از محل آورده متقاضيان تأمين خواهد شد.

هزينه ها ثابت نيست
به اعتقاد كارشناســان، پاشنه آشيل مســكن مهر كه به تأخير 
طوالني مدت در تكميــل پروژه ها و حتي ورشكســتگي برخي 
پيمانكاران نيز منجر شــد، تعيين قيمت ثابت و مشخص براي 
ساخت پروژه ها بود؛ اما آنگونه كه معاون مسكن و ساختمان وزیر 
راه و شهرسازي گفته است در طرح اقدام ملي مسكن با توجه به 
اثرگذاري عوامل متعدد، نمي توان قيمت ثابتي مشخص كرد و بر 
همين اساس در هزینه هاي ساخت مسكن ملي، از اعالم قيمت 
ثابت و از پيش تعيين شــده براي پروژه ها خودداري شده است. 
محمود محمودزاده با تأكيد بر اینكه وزارت راه و شهرسازي تالش 
مي كند در كنــار قيمت گذاري بر مبناي هزینه تمام شــده، این 
واحدها با حداقل قيمت به متقاضيان واگذار شود، به مهر مي گوید: 
متقاضيان طرح اقدام ملي مسكن مي توانند در قالب گروه هاي 3 تا 
50 نفره اقدام به ساخت واحدهاي مسكوني كنند و یا پيمانكاران 
بخش خصوصي مسئوليت ساخت این واحدها را برعهده بگيرند؛ 
لذا دولت سازنده این واحدهاي مسكوني محسوب نمي شود و به 
جهت تكميل پروژه ها از سوي بخش خصوصي و نوسان احتمالي 

قيمت ها، نمي توان قيمت ثابت مشــخصي در ابتداي كار براي 
متقاضيان تعيين كرد.

3 روش ساخت مسكن ملي
معاون مسكن و ساختمان وزیر راه و شهرسازي درباره چگونگي 
فروش زمين در پروژه اقدام ملي مسكن مي گوید: در طرح اقدام 
ملي مسكن صرفاً در شهرهاي جدید كه غالباً مجاور كالنشهرها 
و شهرهاي بزرگ هســتند، ساخت وســاز صورت مي گيرد و به 
3روش واگذاري زمين در این طرح ملي در دستور كار خواهد بود. 
روش اول، واگذاري زمين به صورت 99 ساله در شهرهایي است 
كه قيمت زمين كمتر از یك سوم هزینه ســاخت واحدها باشد. 
محمودزاده مي افزاید: در روش دوم، زمين هاي با قيمت متوسط، 
به قيمت فعلي و به روش فروش اقساطي با یك دوره تنفس 2 ساله 
و پس ازآن اقساط 8 ساله، بدون سود و كارمزد به متقاضيان واگذار 
خواهد شد. در روش سوم براي زمين هایي كه كاربري هایي غيراز 
مسكوني هم دارند و یا ارزش باالیي نسبت به سایر اراضي دارند، 
دولت پس از اتمام عمليات ساخت، به نسبت آورده، مالك بخشي 

از واحدهاي ساخته شده خواهد شد.

مشوق هاي مسكن ملي
در طرح اقدام ملي مســكن، از یك سو متقاضيان با حذف قيمت 

زمين از هزینه اوليه ساخت مسكوني به خرید این واحدها تشویق 
مي شوند و از سوي دیگر مشوق هایي نيز براي جذب سرمایه گذاري 
در حال انجام است. محمودزاده درباره سياستگذاري هاي تشویقي 
در حوزه توليد مســكن مي گوید: وزارت راه و شهرســازي براي 
سرمایه گذاران حوزه ساخت مســكن و مدیران اجرایي باتجربه 
این حوزه، مشــاركت در پروژه هاي بزرگــي از قبيل طرح اقدام 
ملي مسكن درنظر گرفته است. او مي افزاید: از طرفي افرادي كه 
در سراسر كشور پروژه هاي مســكوني نيمه تمام و یا زمين آماده 
ســاخت دارند، با اطمينان خاطر از تأمين منابع مالي از ســوي 
متقاضيان و تخصيص تســهيالت دولتــي، مي توانند با مراجعه 
به سامانه طرح اقدام ملي مســكن در این طرح مشاركت كنند. 
از روش مذكور بخش خصوصي تاكنون براي ســاخت و تكميل 
20 هزار واحد مسكوني اعالم آمادگي كرده كه عمليات عمراني 
مربوط به ایــن واحدها نيز آغاز شــده اســت. او اظهار مي كند: 
سرمایه گذاران همچنين امكان انتخاب پروژه هاي مشاركتي را 
نيز براي تسریع در پيشــرفت پروژه هاي مسكوني تحت نظارت 
وزارت راه و شهرسازي دارند. روش برقراري ارتباط سرمایه گذاران 
با وزارت راه و شهرســازي، مراجعه به ادارات راه و شهرسازي و 
دستگاه هاي متولي در هر استان است تا براساس شيوه نامه هاي 
ابالغي، صالحيت سازندگان مورد ارزیابي قرار گرفته و پروژه هاي 

در دست اقدام به آنها واگذار شود.

ساختمسكنمليدرانتظارپولمتقاضيان
 مسكن ملي مانند مسكن مهر خط اعتباري ندارد و همه هزینه هاي ساخت آن از محل آورده متقاضيان

و تسهيالت بانكي تأمين خواهد شد

به دنبال تــداوم روند نزولي بازار بورس
ســهام، دیروز شــوراي بورس 
تشكيل جلســه داد و راهكارهایي براي ایجاد 
تعادل در بازار ســهام درنظر گرفت. با این حال 
به دليل ضعف شدید اطالع رساني در این شورا، 
اطالعات كاملي در مــورد اقدامات قطعي براي 
حمایت از بازار سرمایه منتشر نشد. با این حال 
یك عضو شوراي بورس تأكيد كرد:دولت و بانك 
مركزي درخصــوص اصالح بــازار و چگونگي 
حمایت هاي هوشــمند از بــازار ســرمایه به 

تبادل نظر پرداختند.
به گزارش همشــهري، تداوم روند نزولي بازار 
سهام در 2 هفته گذشته منجر به واكنش طيف 
زیادي از كارشناسان، مقامات مسئول و فعاالن 
بازار سرمایه شده اســت. بر همين اساس روز 
گذشته شوراي بورس براي بررسي راهكار هاي 
حمایت از بورس تشكيل جلســه داد و در این 
جلسه موضوعاتي از قبيل ارزشگذاري صندوق 
سرمایه گذاري دارا دوم كه گمان مي رود مي تواند 
به تعادل بازار ســهام كمك كند، نحوه فروش 
بخش دوم ســهام عدالت و همينطور چگونگي 
حمایت دولت و بانك مركزي از بازار ســرمایه 
مورد بحث و بررسي قرار گرفت اما به دليل اینكه 
شــوراي بورس هرگز یك نظام اطالع رســاني 
ابتدایي نداشته اســت و همواره اخبار مربوط 
به تصميم گيري ها و مصوبات این شورا خارج از 
یك فرایند اطالع رساني دقيق منتشر مي شود و 
اغلب هرگز منتشر نمي شود جزئيات دقيق تري 
از تصميمات این شــورا براي حمایت از بورس 
به دســت نيامد. با ایــن حال تا ایــن جاي كار 
مي دانيم كه برخي تصميم هــا براي حمایت از 
بازار سرمایه و جلوگيري از تداوم نزول در بازار 
سهام گرفته شده است.این اطالعات را یك عضو 
شوراي بورس و عضو ناظر مجلس اعالم كردند.
آن طور كه عضو ناظر مجلس اعالم كرده است 

گویا بخشــي از دالیل نزول بازار سهام ناشي از 
فروش بخش دوم سهام عدالت بوده است.

تصميم گيري درباره سهام عدالت
عضو ناظر مجلــس در شــوراي عالي بورس از 
جدیدتریــن تصميمــات ایــن شــورا درباره 
ارزشگذاري سهام 4 شركت پاالیشي در صندوق 
دارا دوم و مشكالت فروش ســهام عدالت خبر 

داد و تأكيد كرد: قرار شــده درخصوص سهام 
عدالت كه طي هفته گذشــته با فروش آن در 
بازار مشــكالتي به وجود آمده توسط نهادهاي 
حمایتــي اقدامــات الزم انجام شود.محســن 
عليــزاده افزود: اینكــه نهادها بــه چه صورت 
ســهام عدالت را خریداري كنند)بلوكي و یا...( 
یا اینكه چه نهادهایي سهام عدالت را خریداري 
كنند تصميمي گرفته نشــد اما قطعا این اتفاق 

خواهد افتاد.او تأكيدكرد:همچنين مقرر شد در 
نخستين جلسه هيأت دولت درباره قيمت گذاري 
صندوق سرمایه گذاري دارا دوم بحث و قيمت 
سهام این شــركت هاي متعلق به این صندوق، 
متناسب با نرخ روز ارزشگذاري شود. این نگراني 
قبال درخصوص  قيمت دارا دوم وجود داشــت 
. از این رو قرار شــده قيمت گــذاري آن به روز 

انجام شود.

برنامه دولت و بانك مركــزي براي حمايت 
از بورس

همچنين یك عضو دیگر شــوراي عالي بورس 
با اشــاره به اینكه روند اصالحي روزهاي اخير 
بازار ســهام، ریزش تلقي نمي شــود از برنامه 
حمایت هاي هوشــمند دولت و بانك مركزي 
از بازار ســرمایه خبر داد.حسين سالح ورزي 
درباره مباحث مطرح شده در جلسه روز گذشته 
شــوراي عالي بورس گفت: از صبــح دیروز و 
در نخســتين روز هفته با آغــاز فعاليت بازار 
سرمایه، جلســه كميســيون تخصصي و بعد 
شوراي عالي بورس تشكيل شد كه بحث هاي 
بســيار مفصلي درباره اتفاقــات اخير بورس و 
عوامل مؤثر بر آن انجام شــد.او افزود: به اتفاق 
آرا نظر اعضاي شــوراي عالي بــورس این بود 
كه تحوالت این روزهاي بازار ســهام به نوعي 
روند اصالح معمول)كه در ذات بازار ســرمایه 
وجود دارد( اســت و تلقي ریزش را نمي توان 
از آن داشت. ضمن اینكه بحث هاي متعددي 
در ســمت عرضه و تقاضا بود كه چطور از بازار 
حمایت هاي هوشــمند صورت گيرد تا شاهد 
رونق دوباره بورس باشيم.ســالح ورزي ادامه 
داد:در این جلسه در رابطه با عرضه صندوق دارا 
دوم هم صحبت شــد. همچنين دولت و بانك 
مركــزي درخصوص اصالح بــازار و چگونگي 
حمایت هاي هوشمند از بازار سرمایه به تبادل 

نظر پرداختند.

نشست ويژه براي حمايت از بورس

همگرایي بانك مركزي، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه یك ضرورت ملي است

 گزينه هاي تورم زدايي 
از بودجه ايراني

سهم كشاورزان از افزايش قيمت ها
دليل قاچاق گندم چيست؟

مركــز آمار ایران با انتشــار متوســط قيمت 
محصوالت و هزینه خدمات كشاورزي در فصل كشاورزی

بهار امســال اعالم كرد: در بخش حبوبات، در 
3ماهه اول ســال 1399، متوســط قيمت نخود70هزار و 
519ریال و متوسط قيمت عدس هم 114هزار و 816ریال 
بوده كه نخود نسبت به فصل مشابه سال قبل 17.5 درصد 
افزایش و عدس نســبت به فصل مشابه ســال قبل 106.7 

درصد افزایش داشته اند.
این در حالي اســت كه در بخش غالت، در 3ماهه اول سال 
1399، متوسط قيمت گندم 24هزار و 912ریال و متوسط 
قيمت جو هم 20هزار و 169ریال بوده كه به ترتيب نسبت به 
فصل مشابه ســال قبل 44.8 درصد و 13.0 درصد افزایش 
داشته اند. البته كشاورزان گندم كار نسبت به پایين بودن نرخ 
خرید تضميني گندم و قيمت باالي این محصول در كشورهاي 

همسایه گالیه دارند كه همين مسئله پدیده قاچاق گندم را 
تشدید كرده است. مركز آمار ایران همچنين خبر داده كه در 
بخش محصوالت جاليزي، در بهار سال 1399، متوسط قيمت 
هندوانه18هزارو18 خربزه 29هزار و 588 و خيار 23هزار و 
241ریال بوده كه به ترتيب نسبت به فصل مشابه سال قبل 
112.7، 15.2 و 8.0 درصد افزایش داشــته اند. این درحالي 
است كه قيمت محصوالت كشاورزي در بخش مصرف كننده 
همچنان باالست و ســود آن بيشتر نصيب شبكه هاي توزیع 
مي شود تا كشــاورزان. در بهار امسال و در بخش سبزیجات، 
متوسط قيمت ســيب زميني18هزار و 157، پياز 21هزار و 
334و گوجه فرنگي 13هزار و 981ریــال بوده كه به ترتيب 
نسبت به فصل مشابه ســال قبل 49.7، 42.5 و37.2 درصد 
كاهش داشته اند. مركز آمار ایران متوســط در برآورد خود 
به این نتيجه رسيده كه متوســط قيمت یونجه و كاه در بهار 
امسال نسبت به بهار پارســال به ترتيب 23.6 و 36.2 درصد 
افزایش داشــته اند. همچنين در بخش ميوه هاي هسته دار، 
در 3ماهه اول سال 1399، متوسط قيمت زردآلو114هزار و 
375و متوسط قيمت آلبالو هم 91هزار و 551ریال بوده كه 

به ترتيب نسبت به بهار سال قبل 46.4 و 25.4 درصد افزایش 
نشان مي دهد و متوســط قيمت هلو نيز تنها با 12.6درصد 
رشد نسبت به بهار پارسال53 هزار و 278ریال برآورد شده 
است. در بخش ميوه هاي دانه دار، در بهار سال 1399، متوسط 
قيمت ســيب درختي 81230 ریال بوده كه نسبت به فصل 

مشابه سال قبل 34.4 درصد افزایش یافته است.

نبض قيمت فرآورده هاي دامي
این نهاد آماري مي گوید: در بهار امسال و در بخش دامداري 
سنتي، متوسط قيمت یك كيلوگرم گوســفند و بره زنده 
395هزار ریال و یك كيلوگــرم گاو پرواري زنده 297هزار 
ریال بوده كه به ترتيب نسبت به فصل مشابه سال قبل 8.3 و 
18.5 درصد كاهش داشته اند.همچنين متوسط قيمت یك 
كيلوگرم شير گوسفند87هزار و 908ریال بوده كه نسبت 
به بهار سال قبل 63.2 درصد افزایش داشته است و متوسط 
قيمت یك كيلوگرم شــير گاو هم 24هزار و 977ریال بوده 
كه نسبت به فصل مشابه ســال قبل 22.0 درصد افزایش 

نشان مي دهد.

رضا كربالئي
خبرنگار

یك عضو شوراي بورس از هم اندیشي دولت و بانك مركزي در نشست دیروز این 
شورا، براي حمایت از بورس خبر داد
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یوزهایایرانيچندهکتارزمینمیخواهند؟
 مدیر عامل انجمن  یوزپلنگ ایرانی:  یوزهای ایرانی 10میلیون هکتار 

زیستگاه می خواهند
 پاییز و زمستان99، بي شك یکي از 

آلودگي
سخت ترین دوره هاي زندگي براي هوا

45میلیون جمعیت شهرنشــین 
كشــور خواهد بود. درحالي كه 6ماه از حاكمیت 
ویروس كرونا در كشور مي گذرد و نفس كشیدن 
سخت تر از گذشته شده، موجي از آلودگي هوا در 
راه اســت كه بهترین شــرایط را براي اپیدمي 
سنگین تر كرونا فراهم مي كند. این موج یك  ماه 
دیگر به راه مي افتد و باید هرچه ســریع تر براي 
جلوگیري از آن كاري كرد. چند ماهي مي شود كه 
یافته هاي پزشکي كشف كرده ویروس كرونا در هوا 
هم مي تواند زنده بماند امــا چگونه این ویروس به 
حیات خود ادامه مي دهد؟ پاسخ این پرسش مهم 
تنها و تنها ذرات معلق است. سازمان محیط زیست و 
شهرداري ها در كشور ما هر روز غلظت 2نوع ذره را 
در شهرهاي بزرگ اندازه گیري مي كنند؛ یکي ذرات 
معلق كمتر از 10میکرون كه همان گردوغبار است 
و بیشتر در استان هاي غربي و جنوبي كشور وجود 
دارند و دوم ذرات معلق كمتــر از 2.5میکرون كه 
به مراتب خطرناك تر از نوع نخست خود است. این 
ذرات ناشي از احتراق هستند و بدن انسان در برابر 
ورود این ذرات سمي به تنفس و خون، هیچ دفاعي 
نمي تواند از خود داشته باشــد. بدترین خبر اینکه 
ویروس كرونا عالوه بر گردوغبار، روي ذرات معلق 
كمتر از 2.5میکرون نیز مي تواند زنده بماند و از راه 
تنفس به آساني منتقل مي شود. تجربه دهه اخیر نیز 
نشان داده كه در هواي سرد و شرایط پایداري هوا، 
غلظــت ذرات معلق احتراقي به ســرعت افزایش 
مي یابــد و بدین ترتیب، شــرایط بــراي اپیدمي 

گسترده تر آلودگي هوا به سرعت فراهم مي شود.

ويروسباذراتميتازد
ویروس كرونا مي تواند از طریق ذرات معلق، زمان 
بیشتري را در هوا سیال بماند.  حسین شهیدزاده، 

مدیرعامل شركت كنترل كیفیت هواي شهر تهران 
در این باره به همشــهري مي گوید: آلودگي هوا 
تابع یك متغیر نیست، بلکه تابع عواملي ازجمله 
باد، دماي هوا، تابش نور خورشید و میزان تولید 
آالینده هاي اولیه است. آنچه مسلم است، اینکه 
غلظت آالینده ذرات معلق به واسطه تردد خودروها 
افزایش مي یابد و این مي تواند زنگ خطري براي 
شیوع بیشتر ویروس كرونا باشــد. به گفته وي، 
تحقیقات ســازمان جهاني بهداشت مشخص 
كرده كه ویروس كرونا مي توانــد از طریق ذرات 
معلق منتقل شود و زمان بیشتري را در هوا بماند و 

به عبارتي با افزایش غلظت آالینده ذرات معلق در 
هوا، احتمال سرایت ویروس از طریق ذرات معلق 

هم باالتر مي رود.

آسيبپذيريگروههايحساس
یکي از شــاخص هایي كه در روزهــاي افزایش 
آلودگي هوا مطرح مي شــود، شــرایط »ناسالم 
براي گروه هاي حساس« است. این گروه ها شامل 
سالمندان، كودكان، بیماران قلبي ریوي، بانوان 
باردار و ورزشکاران مي شود كه همواره به سطح 
اكسیژن بیشتري نســبت به افراد بالغ نیاز دارند 

و باید هوا براي آنها سالم تر از سایرین باشد. این 
سطح استاندارد در شرایطي مطرح مي شود كه 
شــاخص كیفیت هوا بین 100 تا 150 باشد، در 
شرایطي كه هواي آلوده براي همه اقشار جامعه، 
شاخص باالي 150PPM اســت. از سوي دیگر 
همه افراد حاضر در دسته گروه های حساس، در 
برابر ویروس كرونا نیز حساس هستند و باید بیش 

از سایرین مراقب شرایط تنفسي خود باشند. 
مســعود مرداني، متخصص بیماري هاي عفوني 
در این باره به همشهري مي گوید: به جز راه دهان 
و تنفس، راه دیگري كــه مي تواند ویروس كرونا 
را به فــرد دیگر انتقال دهد، پرتــاب ذرات آلوده 
ویروس معلق به داخل چشم است. در این باره نباید 
فراموش كرد كه آلودگي هوا و ساكن ماندن ذرات 
معلق مضر هوا در شهر ها موجب افزایش شیوع 
كرونا مي شود، لذا به افرادي كه سابقه بیماري هاي 
عفوني، ریوي و تنفسي دارند، توصیه مي شود در 
این شرایط تا جایي كه امکان دارد از منزل خارج 
نشــوند، چراكه این افراد نیز در معرض ابتال به 

ویروس كرونا هستند.

تأييدافزايششيوعدركشور
2هفته پیش جدیدترین تحقیقات پژوهشکده 
محیط زیست دانشگاه علوم پزشکي تهران منتشر 
شد كه از رابطه مستقیم ذرات معلق هوا و كرونا 
مي گوید.  صادق حسنوند، رئیس مركز تحقیقات 
آلودگي هواي این پژوهشــکده به همشــهري 
مي گوید: این مطالعه كه به منظور بررسي اثرات 
همه گیري كووید-19 در ارتباط با كیفیت هواي 
آزاد انجام شده، مشخص كرده كه در زمان افزایش 
غلظت ذرات معلق كمتر از 2.5میکرون، شیوع 
كرونا تا 24درصد افزایش یافته اســت. به گفته 
 Aerosol حسنوند، در این پژوهش كه در مجله
به چاپ رسیده، مشخصا اعالم شده كه »ارتباط 
مستقیم و معني داري از لحاظ آماري بین میزان 
مرگ ناشي از بیماري كرونا و غلظت ذرات معلق 
هوا وجود دارد.« به عبارت دیگــر، میزان مرگ 
ناشي از بیماري كووید-19 در مناطقي كه هواي 

آلوده تري دارد، بیشتر است.

شــواهدخارجيافزايشكرونادرشرايط
آلودگيهوا

ده ها پژوهش انجام شده در دانشگاه هاي معتبر 
اروپا و آمریکا نشــان مي دهد كرونا در شــرایط 
آلودگي هوا افزایش چشــمگیري دارد. در این 
گزارش ها كه تاكنون در نشــریات و رسانه هاي 
بین المللي منتشر شده، به وضوح از تأثیر آلودگي 
هوا بر افزایش همه گیري كرونا به ویژه در شرایط 
افزایش ذرات معلق كمتــر از 2.5میکرون صحه 

گذاشته شده است.  

زهرارفيعي
خبرنگار

تا زماني كه دوربین هاي تله اي در تمام 
حيات
زیستگاه هاي یوزپلنگ آسیایي نصب وحش

نشود هرگونه اظهارنظر درمورد تعداد 
یوزها براساس مدل ســازي  هاي علمي است. این 
مدل ســازي ها مي گویند كه جامعه یوز ایراني در 
بهترین حالت 40فرد اســت ولي با یك حســاب 
سرانگشتي از گزارش هاي جامعه محلي و محیط بانان 
و تصاویر دوربین هاي تله اي پارك هاي ملي مناطق 
حفاظت شده تعداد یوزهاي آسیایي حدود 20فرد 
است كه در وسعتي حدود 6میلیون هکتار پراكنده اند. 
در روزهاي گذشته حسین هراتي، معاون نظارت و 
پایش اداره كل حفاظت محیط زیســت خراســان 
شمالي خبر از خرید پروانه چراي 800واحد دامي در 
منطقه میاندشــت داد و گفت كه ایــن اقدام براي 
كاهش میزان حضور دام در این منطقه و توسعه قلمرو 

یوزهاست و همچنان ادامه خواهد داشت.
تاكنون پروانه چراي 3هزار دام در میاندشت جاجرم 
از دامداران خریداري شده است. منطقه حفاظت شده 
میاندشت، 85هزار هکتار گستره دارد و از امن ترین 
زیستگاه هاي یوز ایراني محســوب مي شود ولي از 
تعداد یوزهاي این منطقه به مانند سایر مناطق اطالع 

دقیقي در دست نیست.
مرتضی پورمیرزایــي، مدیرعامل انجمن یوزپلنگ 
ایراني در گفت وگو با همشهري مي گوید: اطالعات در 
مورد یوز بسیار كم است و نمي توان به دقت زیستگاه 
یوز را تعیین كرد.براي تعیین چنین زیستگاهي باید 
قالده گذاري و رصد ماهــواره اي صورت گیرد ولي 
براساس مدل سازي هاي كامپیوتري وسعت مناسب 
براي یوزها را 10میلیون هکتار اعالم مي كنند ولي 
نمي توان گفت یوز در چه مقدار از این عرصه زیست 

مي كند.
در میان دالیل انقراض یوزها، حضور دام و مشخصا 
حضور سگ و گرگاس  در زیستگاه هاي یوز باالترین 
میزان تعارض را ایجاد مي كنــد. از 85هزار هکتار 
زیستگاه میاندشت كه كم كم در حال آزادسازي به 
نفع یوز است، هنوز حدود 13هزار هکتار باقي مانده 
اســت. به گفته مرتضی پورمیرزایي هرچقدر بتوان 
میزان تعارضات یوز را در فصل بهار كه فصل زادآوري 
همه حیوانات است، در این مناطق كم كرد بر تداوم 
نســل این حیوان مي توان امید داشت. اما در فصل 

زمستان و تا نیمه هاي بهار دامداران در این مناطق 
حضور دارند.

تورانبزرگترينزيستگاهپيوسته
در زیســتگاه توران به دلیل وســعت 1.5میلیون 
هکتاري و پیوستگي شــاید بتوان تا چند خانواده 
را مشاهده كرد. زیســتگاه هاي یزد با وجود اینکه 
وسعت كمتري دارند  ولي به دلیل تراكم پایین دام 
و روستا میزان تعارضات در آنجا كمتر از خراسان 
شمالي است. در وسعت حدود یك میلیون هکتاري 
شرق و شمال شرق استان یزد تا سیاهکوه اصفهان 
و از شرق تا مرز طبس و بافق گزارش هایي درمورد 
حضور یوز داده شده است. زیستگاه هاي پراكنده اي 
نیز در نایبندان خراسان و راور كرمان وجود دارد 
ولي جمع زدن مســاحت تقریبــي این مناطق 
كمکي به یوز و جمعیت آن نمي كند. براســاس 
آخرین اطالعات و مقاالت علمي زیستگاه یوز در 
ایران وســعتي حدود 6میلیون هکتار دارد و هیچ 
مدل ســازي علمي تعداد یوز را بیشــتر از 50نفر 

تخمین نزده است.
دیده شدن دومین خانواده یوز در توران بعد از انتقال 
كوشکي، دلبر و ایران به این منطقه براي تکثیر در 
اسارت امیدها را براي افزایش تعداد این گونه بیشتر 
كرد اما به گفته این متخصص تازماني كه شناسنامه 
این یوزها منتشر نشود نمي توان گفت اوضاع توران 
رو به بهبود اســت چرا كه این اطالعات براســاس 
دوربین هاي تله اي موجود در پارك ملي توران است 

كه در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست است.

ايرانوجمعيتكمتراز20يوز
اطالعات جمعیتي درمورد یوزها بسیار ناقص است. 
در 3سال اخیر و با ایجاد حساسیت هاي زیاد نسبت 
به دوربین هاي تله اي انجمن یوزپلنگ ایراني، فقط 
منطقه میاندشت در خراسان شمالي مورد پایش این 
انجمن قرار گرفته است. عطیه تك تهراني، كارشناِس 
تنوع  زیستي در گفت وگو با همشهري مي گوید: در 
استان یزد گزارش محیط بانان فقط از حضور 4یوز 
نر خبر مي دهد و در این سال ها هیچ گزارشي از یوز 
ماده ،توله هاي جدید و یا الشه یوز منتشر نشده است. 
در میاندشت سال گذشته هیچ عکس و شواهدي 
از حضور یوز به دست نیامد. آخرین نري كه توسط 
دوربین هاي تله اي ثبت شــد )یارقلي( در سال97 
در تصادف جاده اي كشته شد. خراسان رضوي نیز با 
وجود گزارش هایی كه در مورد یوز توسط اهالي بومي 
به دست آمده ولي هیچ گاه به عنوان زیستگاه به حساب 
نیامده است. تا زماني كه تمام زیستگاه توران و نه فقط 
مناطق حفاظت شده، دوربین گذاري نشود نمي توان 
در مورد جمعیت آنها صحبت دقیقي كرد. ضمن اینکه 
توله هاي نابالغ جزو جمعیت به حســاب نمي آیند. 
در خوش بینانه ترین حالت جمعیــت یوز در ایران 
با اطالعات ناقص موجود بیشــتر از 20فرد نیست. 
جمعیت یوز بسیار كم است و باید روش هاي تکثیر 
در اسارت با جدیت بیشتري و با مشورت متخصصان 

ادامه پیدا كند.

احتمال اوج گیری 
کرونا با آلودگی هوا
  45میلیون جمعیت ساكن شهرهاي بزرگ، با آغاز نیمه دوم سال در معرض 

ذرات معلقي قرار مي گیرند كه احتماال  انتقال ویروس را آسان مي كند
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خالصه مهم ترين يافته ها درباره ارتباط كرونا و آلودگي هوا

جزئيات پژوهشكشور نهاد پژوهش كننده

آلودگي هوا، در زمان همه گيري كرونا، 20درصد تورم ريه و بيماري هاي تنفسي و قلبي را تشديد مي كند. بدين ترتيب انگلستانكالج سلطنتي
موجب افزايش بستري ها و مرگ بيماران كرونايي مي شود.

دانشگاه مارتين لوتر 
ويتنبرگ 

در مناطقي كه ميزان آلودگي هوا دائما باالست، شمار كساني كه پس از ابتال به كرونا در اثر اين بيماري درگذشته اند، در آلمان
مقايسه با ديگر مناطق، بيشتر است.

غلظت باالي ذرات معلق كمتر از 2.5ميكرون، باال رفتن نرخ مرگ ومير در اثر كرونا را تا 30درصد افزايش مي دهد.آمريكادانشگاه هاروارد

آلودگي هوا در دوره يك ماهه، توانايي بدن براي دفاع در برابر عفونت ها را به شدت كاهش مي دهد.آلمانانجمن پولمونولوژي 

همبستگي بين هواي آلوده از ذرات و زنده ماندن و كشندگي ويروس كرونا تأييد مي شود.كانادادانشگاه مك گيل
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افقي:
1- ســاز كوبــه اي- فراخوانده 
شــده- دریاچه هاللي شــکل 

قزاقستان
2- باد گلو- سرطان خون- شب 

آخر پاییز
3- فراموشــي- صدمه دیده- 

انتهاي دو فك پرندگان
4- میلــه جابه جایي اجســام 
سنگین- ترسانك جالیز- پشته 

خاك
5- میدان جنــگ- افراد تحت 

سرپرستي رئیس خانواده
6- تکــرار حرفي- مــدارك- 

وسیله تقویت شدت صدا
7- فرزنــد زكریــاي نبي)ع(- 

میانجي- از مواد مخدر
8- نمودار فشــرده اطالعات- 

چهره نما- دارایي و ثروت
9- روكار ســاختمان- خداي 

هندو- ادب آموختن
10- ســردار توراني شاهنامه- 
منطقــه خــوش آب و هواي 

تابستاني- مادر عرب
11- واحدي براي پول ایران- 

پایتخت كامرون
12- باغ وحش خارجي- شهري 
در استان كرمان- داراي طول 

زماني
13- لقب پادشــاهان چین و 
تركستان بود- از صحابه پیامبر 

اكرم)ص(- خطاب مردانه
14- برگشــتن- مســتعمل- 

تفنگ قدیمي
15- شــوهر مــادر- حیــوان 

حیله گر- روز گذشته
  

عمودي:
1- پیامبر مدفون در شــوش- 

فرمانده خونخوار مغوالن
2- اسب- سرپرســت جامعه 

اسالمي- الزم
3- حالتي در نخستین ماه هاي 
بــارداري- مراقبــت كردن- 

استخواني در پاچه گوسفند
4- روحاني زرتشتي- راهنمایي 
كــردن- نــام مــادر حضرت 

موسي)ع(
5- خوراكي از اسفناج- زلزله

6- زینهار- قیمــت مطلوب- 
استفراغ

7- وسیله نخ ریسي- از نام هاي 
دوزخ- رشته باریك و دراز

8- استاني در هند- همیشگي- 
ظالم و ستمکار

9- چــراگاه- صاحــب كتاب 
سیرالعباد الي المعاد- دست نماز

10- پیشوند ســلب- مجموع 
رفتار هاي متقابــل- بي اعتقاد 

به دین
11- مهم ترین دریاچه فصلي 

قم- زمان سنج

12- فیلــم درام تاریخــي بــه 
كارگرداني استیون اسپیلبرگ- 

نوعي حلوا- نیکو
13- آفریــدن- بــه پیشــاني 

مي بندند- فقیر
14- ابزار و وســایل- شــهري 
كویــري در خراســان رضوي- 

همراه چاي
15- در زمان اشــغال آلمان ها، 
رهبري نهضت مقاومت فرانسه را 
برعهده داشت- درجه دار دریایي
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درخواست هرساله وزارت علوم براي قطع اینترنت در مناطق اطراف حوزه هاي كنكور اقدامي غریب و 
دردسرساز براي مردم بوده كه راهكار فني جایگزین دارد

نگاه دیگر

لو رفتن اطالعات ميليون ها 
كاربر اينستاگرام، تيك تاك 

و يوتيوب

كشف یك دیتابيس كه اطالعات جمع آوري 
شده بيش از 235ميليون كاربر اینستاگرام، 
تيك تاك و یوتيوب را دربر داشت، سروصداي 
بســياري را به وجود آورده است. به گزارش 
وب ســایت فوربز، »باب دیاچنكو« كه یك 
محقق امنيتي است، اوایل  ماه جاري ميالدي 
3نسخه یكسان از دیتابيس افشاشده را كه از 
طریق »وب اســكرپينگ« جمع آوري شده 
بود، كشــف كرد. وب اسكرپينگ یك روش 
خودكار است كه براي جمع آوري اطالعات 
از سایت ها مورد استفاده قرار مي گيرد. این 
كار قانوني است، اما شــبكه هاي اجتماعي 
معموال این كار را انجام نمي دهند؛ زیرا حریم 
شخصي و اطالعات كاربران در معرض خطر 
قرار مي گيرد. بررســي ها نشان مي دهد كه 
 این دیتابيس توســط یك شــركت به نام

 »DeepSocial« جمع آوري شــده است. 
البته آنهــا عمليات خــود در این خصوص 
را متوقــف كرده اند. این شــركت در دفاع 
از خــود بيانيه اي را منتشــر كــرده كه در 
بخشــي از آن آمده اســت: »اطالعات هك 
نشــده اند. همه مي توانند آزادانــه به آنها 
دسترسي داشته باشند. هر كسي مي تواند 
به ایميل و اطالعات تماس كســاني كه آنها 
را در شــبكه هاي اجتماعي قرار مي  دهند، 
دسترسي پيدا كند. شــبكه هاي اجتماعي 
اطالعات كاربران را در معــرض خطر قرار 
مي دهند. افرادي كه نمي خواهند اطالعات 
خــود را در اختيــار دیگران قــرار دهند، 
باید آنهــا را خصوصي كننــد.« دیاچنكو و 
تيمش 3نســخه یكســان از این دیتابيس 
را در 3آدرس جداگانه شناســایي كرده اند. 
از ميــان نزدیك به 235ميليــون پروفایل 
این ســرویس ها، ۱9۱ميليون آن متعلق به 
اینستاگرام، ۴2ميليون مربوط به تيك تاك 
و ۴ ميليون نيز مربوط به یوتيوب بوده است. 
این اطالعات شامل نام پروفایل، نام واقعي، 
عكس پروفایل، سن، جنســيت و وضعيت 

نامزدي مي شود.

سنت عجيب قطع اينترنت

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

پهپاد 2سر

هم اكنون تعداد زیادي هواپيماهاي بدون سرنشين باربر با ظرفيت هاي 
بسيار باال در بازار وجود دارد كه تقریباً همه آنها 6تا 8پروانه افقي دارند. 
اما»Avidrone 210TL«پرنده اي متفاوت است؛ وسيله اي كه شامل 
 210TL ،2مجموعه كامل از پروانه ها مي شود. به گزارش نيو اطلس
ســاخته اســتارتاپ كانادایي Avidrone Aerospace، به شكل 
2بالگرد بدون سرنشين مينياتوري كه در بخش دم به صورت افقي به 
 یكدیگر اتصال دارند، است؛ چيزي شبيه به بالگرد شينوك. مي توان 
كاال را به ميله اي كه 2سر را به هم متصل كرده اند، قالب یا از جعبه اي 
كه به همين منظور زیر این ميله قرار گرفته استفاده كرد. در مرحله 
بعد، كاربر با استفاده از گوشي هوشــمند، تبلت یا لپ تاپ از طریق 
اپليكيشن Avidrone سایر دستورات شامل مسير پرواز را براي پهپاد 
برنامه ریزي مي كند. ســپس پرواز به صورت كامال خودكار به سمت 
مقصد شكل مي گيرد. بنابر اعالم شــركت سازنده، ۱05دقيقه شارژ 
باتري هاي این پرنده، باعث مي شود تا بتواند حدود ۱20كيلومتر پرواز 
كند. حداكثر وزن باري كه Avidrone 210TL مي تواند با خود حمل 
كند 25كيلوگرم است و حداكثر سرعت پرواز آن نيز به ۱00كيلومتر 

بر ساعت مي رسد كه عدد قابل توجهي مي تواند باشد.

استفاده از هوش مصنوعي براي مقابله با 
كوويد-19

اســتارتاپ چيني YITU كه در سال20۱2تاســيس شــده و دفتر 
مركزي آن در شهر شــانگهاي قرار دارد، با داشتن سرمایه اي بالغ بر 
38۱ميليون دالر، یكي از بزرگان فناوري هوش مصنوعي در چين و 
 ،YITU حتي در جهان است. به گزارش وب سایت رسمي استارتاپ
آنها هوش مصنوعي را با برنامه هاي مختلف تجاري و صنعتي ازجمله 
امنيت، مالي، حمل ونقل و مراقبت هاي بهداشــتي تركيب مي كنند 
تا نتيجه اي ایده آل حاصل شــود. محصوالت مرتبط با »شــهرهاي 
هوشمند« به برنامه ریزان و مدیران شهر كمك مي كنند تا راهكارهاي 
هوش مصنوعي را در سراسر شــهر خود اجرا كنند، اما این روزها كه 
جهان با ویروس كرونا دست و پنجه نرم مي كند، شرایط كامال متفاوت 
شــده و این اســتارتاپ نيز برنامه هاي خود را در جهت مبارزه با این 
ویروس تغيير داده است. از دید این استارتاپ، هوش مصنوعي نقش 
بسيار مهمي را در كمك به مبارزه با بيماري همه گير كووید-۱9بازي 
مي كند. دســتگاه هاي CT مجهز به هوش مصنوعــي مي توانند به 
پزشكان كمك كنند، نتيجه بهتري از اسكن داشته باشند و آن را بهتر 
تجزیه و تحليل كنند. روبات ها مي توانند به ضدعفوني كردن اتاق ها و 

تهيه وعده هاي غذایي كمك كنند.

۱00ثانيه خبر

   تشخيص بيماري قلبي با عكس صورت
محققان چيني با كمك الگوریتم هاي هوش مصنوعي سيستمي 
ابداع كرده اند كه قادر است با بررسي عكس هاي صورت، ابتال به 
بيماري قلبي را تشــخيص دهد. به گزارش ایونينگ استاندارد، 
نتایج یك مطالعه جدید نشــان مي دهد با اســتفاده از الگوریتم 
رایانشــي یادگيــري عميق و تحليــل ۴عكس از صــورت فرد 
مي توان بيماري عروق كرونر را شناســایي كرد. در این بيماري، 
سرخرگ هاي تاجي تنگ و باریك مي شــوند و خون و اكسيژن 

كافي به عضالت قلب نمي رسد.
   سرقت اطالعات كاربران فري پيك

مدیران ســایت »فري پيك« اعالم كردند كه اطالعات 8ميليون 
و 300هزار كاربرشان مورد ســرقت قرار گرفته است. به گزارش 
زد دي نت، فري پيك برترین مرجع مورد استفاده گرافيست هاي 
جهان محسوب مي شود و در زمره ۱00سایت برتر دنيا از لحاظ 
بازدید قرار دارد. این سایت به دليل در دسترس قرار دادن هزاران 
عكس رایگان باكيفيت و طراحي هاي گرافيكي محبوبيت فراواني 
دارد و هك شــدن آن باعث نگراني ميليون ها كاربر این ســایت 

شده است.
   فيسبوك تبليغات سياسي را حذف مي كند

فيسبوك درحال بررســي راهي براي جلوگيري از انتشار اخبار 
جعلي پس از انتخابات ریاســت جمهوري آمریكاست. به گزارش 
رویترز، یكي از این اقدامات حذف تبليغات سياســي پس از این 
انتخابات اســت. این شركت با كارشناســان درباره سناریوهاي 
احتمالي مربــوط به انتخابات ریاســت جمهوري گفت وگوهایي 
انجام داده اســت. طبق یكي از این سناریوها ممكن است دونالد 
ترامپ از پلتفرم فيسبوك براي بحث و جدل و انكار درباره نتایج 

انتخابات استفاده كند.
   ال اي دي به جاي پنجره در مترو

 OLED شركت متروي چين اقدام به نصب نمایشگرهاي شفاف
به جاي شيشه هاي قطار كرده است كه اطالعات برنامه و زمانبندي 
قطارها، هواشناســي و برخي چيزهاي دیگر را نشان مي دهد. به 
گزارش انگجت، این نمایشــگرهاي شــفاف 55 اینچي ابتدا در 
خط 6متروي پكن و خط ۱0متروي شــهر شنزن مورد استفاده 
قرار خواهند گرفت. به نظر مي رســد، پس از چين، بســياري از 
شــهرهاي جهان نيز براي قطارهاي شهري خود به دنبال چنين 

فناوري بروند.
   كاهش سرعت نور با استفاده از نانوآنتن ها

محققان دانشــگاه »استنفورد« موفق به ســاخت نانوآنتن هاي 
سيليكوني بسيار نازك شده اند كه نور را گرفتار كرده و مي تواند 
مســير آن را تغيير دهد. به گزارش وب سایت »آي اي«، سرعتي 
كه نور با آن حركت مي كند براي تبادل سریع اطالعات از اهميت 
بسزایي برخوردار است؛ بنابراین اگر دانشمندان بتوانند سرعت 
ذرات نور را كاهش دهند، توانایي ميزباني از كاربردهاي جدیدي 
را دارند كه مي تواند براي فناوري هاي محاسبات كوانتومي، ليدار، 
واقعيت مجازي، واي فاي مبتني بر نور و حتي تشخيص ویروس ها 

مورد استفاده قرار بگيرد.

آيفون12 با باتري ارزان تر

انتظار مي رود كــه آیفون۱2 
نخستين آیفون5G باشد و این موبايل

به معنــاي افزایــش هزینــه 
قطعات به كار رفته در آن است. با این حال، یك 
گزارش تحليلي جدید نشان مي دهد كه اپل 
قصد دارد هزینه هاي این گوشــي جدید را با 
اســتفاده از یك باتري ارزان تــر و كوچك تر 
كاهش دهد. به گزارش تك رادار، مينگ-چي 
كيو، به عنــوان تحليلگر مي گویــد كه باتري 
موجود در آیفون۱2 تقریبــاً نيمي از هزینه 
قطعات همسان آیفون ســري۱۱ را خواهد 
داشت. كيو عالوه بر این، ادعا مي كند كه كل 
فنــاوري درخشــان و جدیــد 5G مي تواند 
220دالر به هزینه توليد هر گوشي اضافه كند؛ 
بنابراین قطعات یك باتــري ارزان تر باید به 
كاهش بخشي از این هزینه كمك كند و مانع 
از جهش شدید قيمت براي مصرف كنندگان 
شود. شایعات قبلي همچنين حاكي از آن بود 
كه به همراه آیفون۱2، ایرباد یا شارژر در داخل 

جعبه آن، عرضه نمي شود تا قيمت را كاهش 
دهد. آنچه مــا نمي دانيم این اســت كه این 
كاهش هزینــه چه تأثيــري مي تواند بر عمر 
باتري آیفون۱2 داشته باشد. از نظر تئوریك، 
قطعــات ارزان تــر به معناي از دســت رفتن 
عملكرد یا قابل اعتماد بودن است، اما واقعاً این 
موضوع بســتگي به این دارد كه مهندســان 
هوشمند اپل چه نقشه اي براي ساخت آیفون 

جدید كشيده اند.

عمر باتري آيفون12
ماه گذشــته شــنيدیم كه گوشــي هاي 
آیفــون۱2 ممكــن اســت باتري هــاي 
كم ظرفيت تري نسبت به آیفون۱۱ داشته 
باشــند؛ یعني براي آیفون۱2)5/۴اینچي( 
ســاعت،  2222ميلي آمپــر  ظرفيــت 
بــراي آیفون۱2پــرو و آیفون۱2مكــس 
6/۱اینچــي 2775ميلي آمپــر ســاعت و 
بــراي آیفون۱2پرومكــس 6/7اینچــي   

3687ميلي آمپر ساعت درنظر گرفته شده 
است. این ظرفيت ها فاصله زیادي با ظرفيت 
باتري هاي گوشي هاي برتر اندرویدي دارند، 
اما به لطف بهينه سازي  هاي مختلفي كه اپل 
در iOS انجام مي دهد، آیفون ها هنوز به طور 
كلي قادر به رقابــت در ماندگاري باتري در 
طول یك روز هســتند. به عنوان مثال این 
موضوع را در مــورد آیفون۱۱پرو مي توان 
مشاهده كرد. بنابراین مي توان حدس زد كه 
آیفون۱2 با وجود باتري كوچك تر و ارزان تر، 
همان انتظار مشتریان و حتي بيشتر از آن را 
برآورده كند؛ البته به شرطي كه اپل بتواند 
كارآمدي بيشتري براي این گوشي فراهم 
كند؛ ایــن كارآمدي از چيپســت گرفته تا 
نرم افزار و جانمایي باتري بسيار مهم است. 
اگرچه اپل اعالم كرده كــه تاریخ فروش و 
عرضه آیفون۱2 امســال به تأخير خواهد 
افتاد، اما ممكن است در اوایل  ماه سپتامبر 
شاهد رونمایي از این گوشي جدید باشيم. 
همچنين، عالوه بر اضافه شدن تكنولوژي 
5G، در طراحــي تبلت آیپد پــرو هم یك 

طراحي مسطح تر پيش بيني مي شود.

نقطه عطف جديد آي بي ام در كامپيوترهاي 
كوانتومي

شركت آي بي ام اعالم كرد، به نقطه عطفي در 
محاسبات كوانتومي رسيده كه تاكنون كسي 
نتوانسته به آن دســت پيدا كند. به گزارش 
»زد دي نت«، شــركت IBM، استقرار حجم 
كوانتومي6۴ را در یك سيستم 27كيوبيتي 
انجام داده است. این مهم براي نخستين بار در 
یك رایانه كوانتومي ابررساناي جهاني انجام 

مي شود كه آن را تبدیل به قدرتمندترین سيستم در دسترس كاربران مي كند. حجم كوانتومي، 
معياري است كه تعيين مي كند یك رایانه كوانتومي تا چه اندازه قدرتمند است. بدین ترتيب 
مي توان اینگونه بيان كرد كه حجم كوانتومي باالتر، ظرفيت یك سيستم كوانتومي را افزایش 
مي دهد. با استفاده از حجم كوانتومي باالتر، محققان مي توانند از محاسبات كوانتومي براي 
مقابله با مشكالت در دنياي واقعي طيف متنوعي از صنایع استفاده كنند و باید گفت كه این تازه 
شروع یك راه طوالني است. نقطه عطف قبلي در حجم كوانتومي آي بي ام، كه در ژانویه اعالم 
شد، 32بوده است. این شركت اعالم كرد كه از طریق مجموعه اي از نرم افزارها و تكنيك هاي 
سخت افزاري جدید كه روي سيستم قبال در شبكه Q شركت آي بي ام، اعمال شده است، به 
حجم كوانتومي6۴ رسيده اســت. شبكه Q، اجتماعي از شــركت ها، مؤسسات دانشگاهي، 
اســتارتاپ ها و آزمایشــگاه هاي تحقيقاتي ملي است كه با شــركت آي بي ام براي پيشرفت 
محاسبات كوانتومي همكاري مي كنند. »جي گامبتا« معاون بخش كوانتوم شركت آي بي ام در 
بيانيه اي درخصوص رویداد اخير شركت گفت: »رویكرد آي بي ام، به یك راه منحصر به فرد براي 
توسعه برنامه هاي كاربردي آگاه از سخت افزارها، الگوریتم ها و مدارها ختم مي شود كه همه آنها 
در گسترده ترین و قدرتمندترین ناوگان كوانتومي موجود در صنعت، مشغول به كار هستند.«

یكي از مهم ترین موضوع هایي كه این روزها 
آموزش 
كساني كه بچه مدرسه اي دارند، درباره اش مجازی

صحبــت مي كننــد، شــبكه آموزشــي 
دانش آموزان یا همان »شاد« است. شبكه شاد به عبارت 
ساده تر براي تحصيل دانش آموزان در روزهایي كه مدارس 
 به دليل شــيوع ویــروس كرونــا و همه گيــري بيماري 
كووید-۱9تعطيل بوده و هســتند، راه اندازي شد، اما از 
همان روزهاي نخست، مشكالتي درخصوص این برنامه 
وجود داشت. اكنون كه در آســتانه شروع سال تحصيلي 
۱۴00-۱399قرار داریم، شرایط كمي متفاوت تر از قبل 
شده است. در روزهاي ابتدایي به كارگيري شبكه شاد، در 
یك سوم پایاني سال تحصيلي قرار داشــتيم، اما اكنون 
صحبت از برگزاري كالس هاي درس در مقاطع مختلف 
به صورت غيرحضوري است. به تازگی محمدجواد آذري 
جهرمــي، وزیر ارتباطــات و فناوري اطالعــات اقدام به 
برگزاري یك نظرسنجي در صفحه شخصي خود در شبكه 
اجتماعي اینســتاگرام كرد و از مخاطبانش درخصوص 
برگزاري مجازي كالس هاي درس و همچنين شبكه شاد 
سؤال هایي را پرسيد. او نوشت: »داریم براي تحقق عدالت 
آموزشــي و ارائه بســته هاي رایــگان بــراي معلمان و 

دانش آمــوزان در ســال تحصيلي جدیــد، برنامه ریزي 
مي كنيم. لطفا با پاســخ به ســؤال هاي بعدي و دعوت از 
دیگران براي پاســخگویي، ما را در ایــن كار یاري كنيد. 
ممنونم.« وزیر ارتباطات و فناوري اطالعات در نخستين 
پرسش خود در این نظرسنجي اینستاگرامي، این سؤال را 
مطرح كرد كه براي آموزش مجــازي از اینترنت خانگي 
)واي فاي( استفاده مي كنيد یا اینترنت تلفن همراه. پاسخ 
نظرسنجي، 5۱به ۴9به ســود اینترنت تلفن همراه بود. 

نتيجه اي كه مي توان استنباط كرد، شرایط استفاده 
از اینترنــت در جامعــه به طــور كلــي بين 

اپراتورهاي تلفــن همــراه و اینترنت هاي 
خانگي تقریبا برابر است.

او در دومين ســؤال نظرسنجي اش پرسيد: 
»آیا شما براي آموزش مجازي از شاد استفاده 
مي كنيد یا از سایر پيام رسان ها و ابزارها؟« پاسخ 
به این پرسش اما پرده از شرایط شبكه آموزشي 

دانش آموزان )شــاد( برداشــت. تنها 27درصد از 
شركت كنندگان در این نظرســنجي، پاسخ شان، 

»شاد« بود.
آذري جهرمي در سومين پرســش نظرسنجي خود از 

مخاطبان سؤال كرد: »آیا هزینه اینترنت شما با استفاده 
از آموزش مجازي افزایش یافته است؟« در پاسخ به این 

پرسش، 90درصد گزینه »بلي« را انتخاب كرده بودند.
آخرین پرســش این نظرســنجي اما یــك انتخاب بود: 
»در سال تحصيلي گذشــته، كدام یك براي شما چالش 
بزرگ تري بود، هزینه شــبكه یا كيفيت خدمات شاد؟« 
نتيجه این نظرسنجي نيز بســيار نزدیك بود. 59درصد 

موضوع هزینه را برگزیدند و ۴۱درصد گزینه كيفيت را.
وزیر ارتباطــات و فناوري اطالعــات همچنين 
گفته است كه درحال برنامه ریزي براي تامين 
بســته هاي رایگان اینترنت براي تامين 
عدالت آموزشي در سال جدید است. 
بسته اي كه قرار است شامل حال 

معلمان و دانش آموزان شود.

جهان استارتاپی

اپل براي كاهش هزینه توليد گوشي 5G خود، تالش 
مي كند یك باتري ارزان تر و كوچك تر توليد كند 

  با وجود تأكيد هميشگي روي مفاهيم 
و اصطالحاتي مثل اقتصاد دیجيتال، اينترنت

اكوسيستم استارتاپي و فناوري به نظر 
مي رســد قبح قطع اینترنت در حال از بين رفتن 
اســت. بعد از قطعي سراســري اینترنت كشور در 
آبان ماه به خاطر مســائل امنيتي كــه باعث ضرر 
هنگفت كسب و كارهاي اینترنتي و استارتاپ ها شد، 
حاال حتي برگزاري كنكور سراســري هم مي تواند 
بهانه اي براي قطع اینترنــت در مناطق مختلفي از 

شهرها ازجمله پایتخت باشد.
تخلف برخي از داوطلبان براي انتشار سؤاالت كنكور 
به خاطر همراه داشتن موبایل و عكس گرفتن از آن 
در جلســه با غفلت مراقبان بوده، اما پاسخ به آن با 

قطع اینترنت داده مي شود.
احتمال زیــاد طي روزهاي اخير افــراد زیادي كه 
محل كار یا خانه شــان در نزدیكي حوزه هاي مهم 
برگزاري كنكور بوده با طعم تلخ عدم امكان اتصال 
به اینترنــت موبایل روبه رو بوده اند. بيشــتر از 85 
درصد مردم كشــور از اینترنت موبایل اســتفاده 
مي كنند و قطع كردن اینترنــت مي تواند فعاليت 
آنالین آنهــا را به طور كامل مختل كنــد. ابراهيم 
خدایي، رئيس سازمان سنجش آموزش كشور هر 
چند با تأیيد این مسئله گفته است اینترنت موبایل 
در محدوده برخي از حوزه ها قطع یا مختل شــده 
اما از لحاظ فني هر آدم تــازه كاري هم مي داند كه 
قطع اینترنت موبایل به صورت نقطه اي امكانپذیر 
نيست. به عبارت ساده تر وقتي مثال مصالي  تهران 
حوزه برگزاري آزمون است، نياز است كه ارتباطات 
دیتا روي همه بي تي اس هاي منطقه قطع شــود و 
به همين خاطر فردي كه دفتــر كار یا خانه اش هم 
چند كيلومتر دورتر از مصلي باشد با قطعي اینترنت 
روبه رو مي شــود. درواقع قطع اینترنــت موبایل از 
سوي اپراتورها به صورت یك منطقه كامل صورت 
مي گيرد و به همين خاطر ميليون ها نفر با مشــكل 

قطع اینترنت به خاطر كنكور روبه رو شده اند.
وزیر ارتباطات هم تأكيد داشــته كه وزارت علوم 
درخواســت كرده كه در برخي حوزه هــا، دیتاي 

موبایل قطع شود.

پس از حوادث آبان، اكنون قطع اینترنت به خاطر 
كنكور به نظر نشان مي دهد كه مسئوالن اینترنت 
را هنوز وسيله اي براي ســرگرمي تصور مي كنند 
كه براي هر مشكلي نخســتين اقدام شان مي تواند 
درخواســت و حكم به قطع این شــریان حياتي 
كســب وكارها و زندگي مردم باشد. قطع اینترنت 
حتي براي چند ســاعت و به صورت منطقه اي هم 
فعاالن اســتارتاپي و مردم را به یــاد كابوس قطع 
كامل یك هفته اي اینترنت در كشور انداخته است.

اقدام بي سابقه در جهان 
در هيچ كجاي دنيــا نمي توانيد جایي را پيدا كنيد 
كه براي برگزاري یك آزمون همه اپراتورهاي كشور 
را موظف به قطــع اینترنت كننــد! در همه جاي 
دنيا اگر نياز به عدم دسترســي به شــبكه جهاني 
احساس شود از دستگاه هاي جمر استفاده مي شود 

كه مي تواند در شــعاع محدودي مثل 
حوزه امتحاني اتصال بــه اینترنت را 

غيرممكن كند. جمر یــا پارازیتور 
دستگاهي براي ایجاد نویز سفيد 
در دامنه باالست كه براي حذف 

امواج مؤثر فركانس باال 
استفاده مي شود. 

در اصطــالح 
تجــاري بــه 
دستگاه  این 
ه  ر كننــد كو

آنتن موبایل یا 
مسدود كننده نيز 

اطالق مي شود.
به نظــر مي رســد كه 

مســئوالن برگزاري كنكور 
به خاطر عدم هماهنگــي براي نصب 

جمر در حوزه هاي بــزرگ یا نياز 
به داشتن تماس تلفني تصميم 

گرفته اند در عوض در نامه اي 
بــه وزارت ارتباطــات 

قطــع  خواســتار 

اینترنت شوند.
تيرماه ســال گذشته هم 
اینترنت موبایل در زمان 
برگزاري كنكور قطع شده 

بود. در آن زمان وزیر ارتباطات درخصوص قطعي 
اینترنــت در روز كنكور گفته بــود: روز كنكور در 
2۱0 نقطه اختالل شبكه اینترنت داشتيم تا امنيت 
سؤال هاي مطرح شده حفظ شود و چنين تصميم 
گرفته شد كه دسترســي به نت محدود شود. وزیر 
ارتباطات سال گذشــته هم نسبت به این مسئله و 
درخواست قطع اینترنت از سوي وزارت علوم انتقاد 
كرده بود. محمدجواد آذري جهرمي سال گذشته 
گفته بود: در زمان قطع اینترنت مسافرت بودم و به 
محض اینكه به تهران رسيدم گفتم موضوع پيگيري 
و سریع نت وصل شود كه گفتند براي امنيت كنكور 
انجام شده است. گفتم مي توانستند از جمر استفاده 

كنند و چرا شبكه اینترنت قطع شده است؟

اعتراض كسب و كارها 
قطع اینترنت در مناطق برخي حوزه هاي كنكور 
باعــث اعتراض هــاي كاربران در شــبكه هاي 
اجتماعــي طي روزهاي اخير شــد. 
كساني كه با تشویق هاي 

دولتي پایه زندگي و كار خود را روي 
اینترنت گذاشــته اند با 
این پرسش مواجه بودند 
كه چطــور مي توانند با 
اقدام هــاي این چنيني فعاليت كننــد؛ به ویژه در 
شــرایطي كه به خاطر كرونا تأكيد بســيار زیادي 
روي دوركاري وجود دارد و عــده زیادي در محل 
كار یــا خانه خــود به خاطر كنكور حتــي امكان 
دریافت ایميل یا فرستادن یك پيغام را نداشتند. 
این در حالي است كه طي ســال هاي اخير تالش 
بسياري شده تا ســبك زندگي مردم تغيير كند و 
در زمينه هاي مختلف مثل خرید، كارهاي بانكي 
و... همه از اینترنت استفاده كنند. ریخته شده قبح 
قطع اینترنت مهم ترین نگراني فعاالن اكوسيستم 
فناوري كشــور اســت. نيما نامــداري، تحليلگر 
فناوري و فعــال حوزه اســتارتاپي در گفت وگو با 
همشــهري درباره قطع اینترنت مي گوید: آدم ها 
وقتي به چيزي اميد مي بندند دســت به مقایسه 
آن مي زنند. به همين خاطر مردم مقایسه مي كنند 
كه در كشورهاي دیگر چقدر دولت ها براي داشتن 
زیرســاخت هاي امن، یكپارچه و قابــل اتكا براي 
اســتارتاپ ها تــالش مي كنند. وقتــي مي بينند 
به دليلي كه كامال خارج از كنترل ماســت، ناگهان 
تقریبا همه  چيز متوقف مي شود، به شدت به اميد 
آدم ها لطمه مي خورد. اكثــر آدم هاي درگير این 
حوزه، جوان ها هســتند و این صدمه بــه اميد را 
به سادگي نمي توان جبران كرد؛ چون آنها آدم هایي 
هســتند كه حساســيت و بلندپروازي بيشتري 
دارند و اميدشان از كســي كه 70-60 ساله است، 

شكننده تر است.
شــاید باید همه مقام هاي دولتــي درك كنند كه 
اینترنت دیگر تنها وسيله اي براي سرگرمي و تفریح 
نيست! اینترنت شریان اصلي و رگ حيات هزاران 
كسب و كار است و زندگي ميليون ها نفر در كشور به 
آن بستگي دارد. یك دقيقه اختالل و قطع اینترنت 
هم مي تواند به ضرر و ســختي ميليون ها نفر تمام 
شود و این قطعي و اختالل #حق_الناس به گردن 

مسئوالن است.

درنظرسنجي وزیر ارتباطات 73 درصد كاربران اعالم كرده اند كه شاد؛ نيستيم
براي آموزش مجازي از اپليكيشن شاد استفاده نمي كنند 
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محمودكلهري
شهردار منطقه17 تهران

شهر و پاكبانان و همراهي شهروندي
تفكيك زباله هاي خشــك و  تر از يكديگر در 
مبدأ، قراردادن زباله هاي تر در كيســه هاي 
مخصوص، بيرون گذاشــتن بموقع زباله در 
ســاعت مقرر و... تنها اقداماتي نيســت كه 
شــهروندان بايد درخصوص پسماند رعايت 
كنند. گاهي اوقات رفتارهايي غلط از ســوي 
شــهروندان ســر مي زند كه كار مديريت و 
جمع آوري پســماند را براي پاكبانان سخت 
كرده و حتي مشــكالتي را براي شهر ايجاد 
مي كند. رفتارهايي كه حتي برخي از آنها با نيت 
خيرخواهي انجام مي شود. براساس بررسي هاي 
سازمان مديريت پسماند 5موضوع بيشترين 
دردســرها را براي پاكبانــان ايجاد مي كند: 
رهاسازي پســماندها در معابر و خيابان ها، 
آبگرفتگي معابر و خيابان هاي شــهر، ورود 

پسماندهاي خشك به مخازن پسماندهاي تر، رانندگي خطرناك و تصادف با 
پاكبان ها در شب، غذادادن به پرندگان توسط شهروندان.

نرگس رجايي، معاون امور اجتماعي فرهنگي ســازمان مديريت پسماند 
مي گويد: »با وجود تالش 14هزار پاكبان شــهر تهــران و نظافت و رفت و 
روب شهر چه به صورت دستي و چه با كمك خودروهاي ويژه، گاهي اوقات 
شهروندان پسماندهاي خود را در سطح معابر رها مي كنند كه به جز زيادشدن 
كار پاكبان ها، بوي نامطبوع ايجاد كرده و حتي نقش مستقيمي در افزايش 

جانوران موذي خواهد داشت.« 
در برخي مواقع،  رها سازي  پسماند در جوي ها موجب آبگرفتگي به خصوص 
در فصل بارندگي مي شــود؛ اتفاقي كه در برخي مواقع ترافيك سنگيني را 
رقم زده و اختالل جدي در حركت خودروها و حتــي خودروهاي امدادي 
ايجاد مي كند. به گفته رجايي يكي از مشكل ساز ترين نوع پسماند در بروز 
آبگرفتگي،  كيسه هاي پالستيكي اســت و اين اقدام هزينه اليروبي انهار را 
بســيار افزايش خواهد داد. يكي ديگر از رفتارهاي نادرست شهروندان در 
ارتباط با پسماند، قراردادن پســماندهاي خشك در مخزن پسماندهاي تر 
است. برخي شهروندان در منازل خود، پسماندهاي خشك و  تر را از يكديگر 

جدا مي كنند اما درنهايت آنها را در يك مخزن قرار مي دهند. 
رجايي مي گويد: »اين اقدام منجر به فعاليــت نيروهاي غيرمجاز تفكيك 
پسماند شــده و عواقبي چون پخش و پراكندگي زباله ها را به همراه دارد.« 

از آنجا كه معموال پســماندهاي خشك داراي 
بســته بندي در حجم هاي مختلف هستند، 
قراردادن آنها در مخازن پسماند  تر، ظرفيت 
اين مخازن براي قراردادن پسماند  تر را كاهش 
مي دهد و برخي شهروندان به ناچار پسماندهاي 
خشك خود را در كنار مخزن قرار مي دهند كه 
اين اقدام آلودگي و پخش زباله را به همراه دارد. 
مسئوالن مديريت پســماند توصيه مي كنند 
شهروندان پسماندهاي خشك تفكيك شده 
را به مأموران مجاز جمع آوري پسماند خشك 

تحويل دهند.
يكي از مواردي كه پاكبانان را با مشكل مواجه 
كرده و حتي جانشان را تهديد مي كند، تصادف 
آنها با خودروها به ويژه در زمان شــب است. 
بخش اعظم رفت و روب شــهر از شب تا صبح 
انجام مي شــود. در اين زمان به دليل خلوت بودن معابر و بزرگراه ها،  برخي 
خودروها از سرعت مجاز فراتر رفته و همين مسئله بارها پاكبان ها را به خطر 
انداخته و حتي تعدادي از آنها جان خود را از دســت داده اند. هرچند لباس 
پاكبانان كه در نيمه شب فعاليت مي كنند مجهز به شب نماست اما در برخي 
موارد رانندگان به دليل سرعت باالي خودرو،  قادر به كنترل آن نبوده و جان 

پاكبان را به خطر انداخته اند. 
معاون امور اجتماعي فرهنگي سازمان مديريت پسماند يكي ديگر از اقدامات 
شهروندان را كه منجر به بروز مشكالتي براي عملكرد پاكبان ها و مديريت 
صحيح پسماند مي شــود، غذادادن به پرندگان اعالم مي كند؛ اقدامي كه 
شهروندان به دليل عالقه به پرندگان و از سر خيرخواهي انجام مي دهند اما از 

شيوه درست آن اطالعي ندارند. 
رجايي مي گويد:  »در بســياري از موارد دانه ها و غذاهايي كه شهروندان 
براي اطعام پرندگان روي زمين و در كنــار باغچه ها مي ريزند، بيش از آنكه 
نصيب پرندگان شــود نصيب موش ها و حيوانات موذي شــده و متأسفانه 
تعداد اين جانوران را در سطح شهر افزايش مي دهد. اين اتفاق به جز افزايش 
مشكالت بهداشتي و بيماري ها، افزايش هزينه خدمات شهري و رفع آسيب 
به زيرساخت هاي شهري را هم به دنبال دارد.« به گفته او بايد براي غذادادن 
به پرندگان از ظروف لبه دار استفاده كرده و اين ظروف را در محلي مناسب و 

ترجيحا در ارتفاعي باالتر از سطح زمين قرار داد.

ث
مک

فرقي نمي كند تابستان باشد و هواي 
گرمش یا زمستان باشد و سرمایش.  گزارش

در تاریك و روشن سحر و زودتر از آواز 
صبحگاه پرندگان، صداي آرام و آهسته جاروي بلند 
پاكبان شنيده مي شــود كه بر تن كوچه مي خورد. 
خش خش آرام جارو در سکوتِ  اول صبح، تمام آنچه 
را كه بر كوچه و خيابان شهر گذشته پاك مي كند. 
صداي آرام جاروي مردي كه كمتــر به چهره اش 
چشــم دوخته ایم؛ نه فقط آغازگر یك روز شلوغ و 
پرداســتان دیگري اســت، كه آرامــش كودكاني 
مي شود كه در تاریك و روشــن صبح هاي خلوت 
زمســتان راهــي مدرســه مي شــوند. وســعت 
124كيلومترمربعي كوچه ها و خيابان هاي این شهر، 
هر شب و روز به صداي جاروي 14هزار پاكبان خو 
گرفته؛ آنهایي كه تميزي را به تهران هدیه مي دهند 
و بي شك مي توان گفت؛ با از خودگذشتگي، 6هزار 
تن پسماند را از هزاران نقطه شهر با ریزكاري هاي 
دقيقي جمع آوري مي كننــد و خش خش جاروي 
بلندي كه مي گوید: »شهر زنده است، صبح دیگري 
آغاز شــده.« همه اینها در حالي اســت كه گاهي 
بي مهري ها بر جسم و روح پاكبانان مي نشيند؛ مثل 
2پاكباني كه آخر هفته گذشته مورد ضرب و شتم 

چند نفر از اراذل و اوباش قرار گرفتند.

انتخاب نمونه ها، براساس 15ويژگي
سازمان مدیریت پسماند شــهرداري تهران اواخر 
اردیبهشــت ماه، انتخاب پاكبان هاي نمونه تهران 
را كليد زد و هــم  اكنون در آخرین  ماه تابســتان، 
30پاكبان نمونه پایتخت انتخاب شــده اند. 22نفر 
از پاكبان ها را شــهرداران مناطق معرفي كرده اند 
و 8نفر دیگــر از ميان پاكبان هاي معرفي شــده از 
سوي شــهروندان انتخاب شــده اند. این نخستين 
دوره از انتخاب پاكبان هاي نمونه اســت و به گفته 
معاون امور اجتماعي ســازمان مدیریت پسماند، 
قرار است این طرح در هر فصل به اجرا درآید تا هم 
انگيزه بيشتري براي این قشر زحمتکش باشد و هم 
فرصتي براي دیده شــدن و قدرداني از آنها به ویژه 
در این ماه ها كه كار و فعاليت شــان به دليل شيوع 
ویروس كرونا،  با سختي و مشکالت بيشتري روبه رو 
شده اســت. نرگس رجایي به همشهري مي  گوید: 
»15ویژگي براي انتخاب بهترین پاكبان ها درنظر 
گرفته شده كه در 3دسته حســن شهرت، مهارت 
و وجدان كاري و امتيازات ویژه گنجانده مي شوند. 
خصوصياتي همچون حسن معاشرت، امانتداري و 
حفظ بيت المال، رعایت مسائل ایمني و بهداشتي، 
داشتن ظاهري آراسته، مشــاركت مؤثر در مواقع 
بحران و... ازجمله مــواردي بوده اند كه در انتخاب 

پاكبانان مالك عمل قرار گرفته اند.« 
شهروندان در تماس هاي خود براي معرفي پاكبان 
منتخب، ویژگي هایي چون تعهد، وظيفه شناســي 
و تميزي هميشــگي محله را بيان كرده و قدردان 
رفتگراني بوده اند كه به رغم سن باال، كمر خميده و 
حتي نقص عضو، كوچه و خيابان محله را به خوبي 

نظافت مي كنند.

پاكبانان منتخب،  همياران كاپ مي شوند
به جز جایزه نقدي كــه به پاكبانــان نمونه تعلق 
مي گيرد، قرار است به عنوان همياران كاپ یا همان 
طرح كاهش پسماند، آموزش هاي الزم درخصوص 
این طرح را دریافت كرده و در تعامالت با شهروندان 

آنها را ارائه داده و اجرایــي كنند. طرحي كه هدف 
اصلــي اش، كاهش توليــد زباله اســت و در ميان 
گروه هاي مختلف اجرا مي شــود. بــه گفته معاون 
امور اجتماعي ســازمان مدیریت پسماند، هرچند 
محدودیت هاي دوران كرونــا امکان برگزاري ویژه 
برنامــه تقدیر از ایــن پاكبانان را ســلب كرده، اما 
به زودي با شــيوه اي مناسب از این قشر زحمتکش 

كشور تقدیر به عمل خواهد آمد.

اتفاقي تلخ همزمان با انتخاب پاكبانان نمونه 
در آخرین روزهــاي انتخاب پاكبانــان نمونه،  در 
گوشه دیگري از پایتخت 2 نيروي خدمات شهري 
و جمع آوري پســماند، مورد ضرب و شتم تعدادي 
از اراذل و اوبــاش قرارگرفتند. پنجشــنبه شــب، 
اهالي خيابان ابوذر در منطقه 17شــاهد درگيري 
شــدید و ضرب و شــتم 2 نيروي خدماتي توسط 
4نفر از اوباش بودند. به گفته آنها، این 4نفر تعادل 
نداشته و در حالتي غير عادي به این 2 پاكبان جوان 
حمله كردنــد. آن گونه كه شــهردار منطقه17به 
همشــهري مي گوید؛ متأســفانه اراذل و اوباش از 
محل گریختند، اما تالش هــا براي یافتن آنها ادامه 
دارد تا مطابق قانون با آنها برخورد شــود. محمود 
كلهري به همشــهري گفت: » 2 نيروي شهرداري 
در همان زمان به بيمارســتان منتقل شده و تحت 
مداوا قــرار گرفتند و خوشــبختانه به دليل عمقي 
نبودن جراحات،  در همان شب مرخص شدند.« او 
با تأكيد بر اینکه پيگيري هاي الزم را براي مشخص 
شدن ماجرا و دســتگيري متهمان انجام خواهيم 
داد افزود: »طي مکاتبه با دادسراي 37و حضور در 
دادسراي18خواستار رسيدگي جدي قوه قضایيه با 
این ماجرا شدم. عموم شهروندان با نيروهاي خدوم 
شــهرداري، رفتاري محترمانه دارند؛ اما متأسفانه 
گاهي اوقات چنين رفتارهایي از سوي برخي اراذل 

به عنوان سرگرمي و تفریح قلمداد مي شود.« 

انتخاب پاكبان های نمونه با مشاركت شهروندان و شهرداران مناطق صورت گرفته است و به زودی از آنها تقدیر خواهد شد
30 پاكبان نمونه تهران معرفی شدند

الهام مصدقي راد
خبر نگار

نگاه

تعدي به كارگران، ظلم به شهر است

پنجشنبه شب گذشــته خبر تعدي به 
2نفر از كارگران خدوم خدمات شــهري 
حين انجام وظيفه و رفت و روب شــهر 
در شبکه هاي اجتماعي منتشر شد. خبري دردناك كه از یك شکاف 
عميق اجتماعي خبر مي داد. این نخستين بار نيست كه فردي حين 
انجام وظيفه مورد تعدي قرار می گيرد اما تعدي به كارگري كه در حال 
جمع آوري پسماند است و نه تنهاآزاري براي شهر و شهروندان ندارد 
بلکه در حال جمع آوري پســماندهای باقيمانده از روزمرگي هاست، 
تا شهر ظاهری آراســته داشته باشــد، حکایت غریبي دارد و دردي 

عميق تر.
به راســتي كارگران از زحمتکش ترین اقشار جامعه هستند و شهر با 
تالش آنها پاكيزه و زیبا مي شود. ظلم بســيار بزرگي است كه پاسخ 
زحمت و تالش این عزیزان با چوب و چماق و ضرب و شتم داده شود. 
ظلمي كه نه فقط به فرد بلکه به همه شهر روا داشته مي شود زیرا این 
كارگران بيشتر از همه اقشــار براي برداشتن زشتي ها و پلشتي ها از 
چهره شهر تالش مي كنند و اگر نســبت به انجام وظيفه شان دلسرد 

شوند نمي توان انتظار شهري آرام و زیبا را داشت.
اگرچه حضور به موقع شهروندان و اعتراض به اراذلي كه كارگران را 
مورد ضرب و شتم قراردادند مانع از بروز فاجعه اي بزرگ تر شد و بعد از 
آن با ابراز انزجار عمومي مردم منطقه17، پاسخ این هتك حرمت داده 
شد اما باید دید چه عاملي سبب مي شود جواناني كه خود برخاسته از 

فرهنگ كار هستند دست به چنين اقدامي بزنند.
شاید برخي خارج بودن از حالت طبيعي یا بروز مسئله اي شخصي را 
به عنوان دليل این رفتار ذكر كنند اما باید عميق تر به جریان نگریست.

كدام عامل ســبب مي شــود عده اي به ســادگي فردي كه مشغول 
جمع آوري پسماند خود ماســت را مورد ضرب و شتم قرار دهند و با 
صورتي خونين و بدني كبود در گوشه اي از خيابان رها كنند؟ چه عاملي 
سبب مي شود كه حتي بروز یك اختالف چندثانيه اي به ضرب و شتم 
و چوب و چماق ختم شود؟ سعه صدر و تعامل و گفت وگو در كجاي 
مناسبات شهروندي قرار گرفته؟ چرا پاكباناني كه امين مردم محله 
هستند و صداي جارو و سطل هاي بازیافتشان طنين انداز شب هاي 

كوچه ها و خيابان هاي شهر است مورد تعدي قرار مي گيرند؟
اینجاست كه جاي خالي فرهنگسازي و توجه به همنوع بيشتر از قبل 
احساس مي شود. اینجاست كه نهادهاي فرهنگي باید بيشتر از قبل 
دست به كار شوند تا آرامش و امنيت بيشــتر از هميشه در رگ هاي 
شهر جاري شود.اینجاست كه خانواده ها باید بيشتر از هميشه مهارت 
گفت وگو و تعامل را به فرزندان خویــش بياموزند و ارتباط مؤثرتري 
با جوانان برقرار كنند. خانواده ها باید به فرزنــدان خود بياموزند كه 
خودخواهي، خودبرتربيني و غرور و تکبر از بزرگ ترین رذایل اخالقي 
اســت و در برابر آن تواضع، تعامل، گفت وگو و درك متقابل افراد از 
برترین فضایل اخالقي. باید به جوانان آموخت كه احترام و درك متقابل 
بهترین كاري است كه مي توان براي قدرداني و سپاسگزاري از كساني 

كه براي رفاه و آسایش ما تالش مي كنند انجام داد.
ابراز انزجار عمومي از اقدامات اینچنيني نخســتين گام براي مقابله 
با رفتارهایي اســت كه چهره شهر را خشن و روح شــهر را مي آزارد. 
رفتارهایي كه نمي توان به سادگي از كنار آن گذشت. مدیریت شهري 
منطقه17 ضمن محکوم كردن این اقدام اعالم مي دارد كه با تمامي 
توان خویش در برابر این رفتار زشــت و براي احقاق حقوق كارگران 
خدوم مضروب ایستادگي مي كند و با اقدام قضایي و پيگيري مستمر 
انتظامي با خاطيان برخورد خواهد كرد و براي پيشگيري از بروز دوباره 

چنين رفتاري، از هيچ اقدامي فروگذار نکرده و پا پس نمي كشد.
مدیریت شهري منطقه17 در تالش است تا با اجراي برنامه هاي متعدد 
فرهنگي و كمپين هاي تبليغاتي و اطالع رساني، دوستي ميان شهروند و 
شهر را بيشتر از پيش كند تا به سادگي افرادي كه براي آباداني، پاكيزگي 
و زیبایي این شهر تالش مي كنند مورد تعدي قرار نگيرند. این موضوع 
ابعادي فراتر از شخص دارد و محدود به كارگران مضروب نيست. این 
تعدي و آسيب به كل شهر بازمي گردد و همه افراد خدوم را نسبت به 
فعاليت شان دلسرد مي كنند. باید قدردان كساني بود كه از سالمت و 
آسایش خویش براي رفاه مردمان این شهر مي گذرند و براي پاكيزگي 
شهر تالش مي كنند. دست كارگران خدوم این شهر را مي بوسم و از همه 
شهروندان عزیز مي خواهم در این روزها كه سوگوار حضرت اباعبداهلل 

الحسين)ع( هستند بيشتر از قبل با پاكبانان مهربان باشند.

تفاهمنامه »ســاماندهي و استفاده از 
خدمات سازندگان حقيقي و حقوقي شهرسازی

ذیصالح مسکن و ساختمان« با هدف 
ارتقاي كيفيت ساخت وســاز در شــهر تهران بين 
كميســيون هاي شهرســازي و معماري و عمران، 
حمل ونقل و ترافيك شوراي شــهر تهران، معاونت 
شهرسازي و معماري شهرداري تهران و سازمان نظام 

مهندسي استان تهران امضا شد.
به گزارش همشهري، رئيس كميسيون شهرسازي 
و معماري شــوراي شهر تهران با اشــاره به موضوع 
این تفاهمنامه كه مربوط به ساختمان هاي در حال 
ساخت و پروانه هاي دریافتي از شــهرداري تهران 
مي شــود، تصریح كرد: به موجب ایــن تفاهمنامه، 
مالکين تمــام ســاختمان هاي داراي 6تا 10طبقه 
و با مســاحت 2تــا 5هــزار مترمربع )گــروه ج( و 
ســاختمان هاي بيش از 10طبقه و با مساحت هاي 
بيش از 5هزار مترمربع )گروه د( در مناطق 22گانه 
ملزم مي شــوند، براي انجام ساخت وساز، نسبت به 

انتخاب سازندگان و مجریان ذیصالح اقدام كنند.
انتخــاب مجــري ذیصالح نيــز از طریــق فضاي 
الکترونيك و سامانه شهروندي كه براي این موضوع 
پيش بيني شده صورت مي گيرد و نهایتا با ارتباطي 
كه بين سامانه ســازندگان نظام مهندسي و سامانه 
شهروندي شهرداري تهران برقرار مي شود، مسئوليت 
بررسي صالحيت و ظرفيت انتخاب به عهده  سازمان 
نظام مهندسي خواهد بود كه به صورت آنالین و در 

سامانه مربوطه اعمال خواهد شد.
ســاالري ادامه داد: از آنجایي كه تمامي ســاخت و 
سازهاي كشور و شــهر تهران باید توسط مجریان 

و ســازندگان ذیصالح انجام شود در این تفاهمنامه 
ما منطقه2 شــهرداري تهران را به عنــوان منطقه 
پایلوت انتخاب كردیم تا از زمان عملياتي شدن این 
تفاهمنامه، به مدت یکسال تمام ساختمان هاي این 
منطقه با هر تعداد طبقه و هر مســاحت، مشمول 
مجري ذیصالح شوند و پس از آن و اخذ بازخوردهاي 
الزم تصميم گيري درخصوص ســایر مناطق انجام 

شود.
او در توضيــح مفاد ایــن تفاهمنامه بيــان كرد: با 
عملياتي شــدن مجري ذیصالح، فرایند تکميل و 
تدوین شناسنامه فني ســاختمان توسط مجریان 
ذیصالح، مهندسين ناظر و پيمانکاران ذیصالح نيز 
به صورت واقعي و در فرایند اجراي ساختمان محقق 
مي شود، متأســفانه تاكنون، شناسنامه هاي فني و 
ملکي تهيه نمي شــد و آنهایي هم كه تهيه مي شد، 
چندان واقع بينانه و در فرایند اجراي ساختمان نبوده 
است بلکه بعد از اتمام ســاختمان، مهندس ناظر یا 
مسئولين اجراي ساختمان، آن را تکميل مي كردند.

 بدین ترتيب با عملياتي شدن این تفاهمنامه شاهد 
صدور شناســنامه واقعي براي ساختمان هاي شهر 
تهران خواهيم بــود و مردم و خریــداران امالك و 
ســاختمان ها مي توانند مبتني بر مفاد شناسنامه 
فني و ملکي، شناخت واقعي تر و جامع تري نسبت به 

كيفيت واقعي ساختمان ها داشته باشند.
رئيس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر 
تهران اضافه كرد: یکــي از نگراني هاي ما در اجراي 
این تفاهمنامه، كمبود مجري ذیصالح مورد تأیيد 
سازمان نظام مهندســي و وزارت راه بود، لذا به رغم 
اینکه مسئولين نظام مهندســي آمارهایي را مبني 

بر وجود مجریان ذیصالح به ميزان كافي ارائه دادند، 
آنها را مکلف كردیم پيگيري هاي الزم را از وزارت راه 
و شهرسازي انجام دهند تا كاردانان فني و معماران 
تجربي نيز بتوانند حداكثر ظرف 3 ماه آتي در فرایند 
معرفي و انتخاب، توســط مالکين انتخاب شــوند، 
همچنين سازمان نظام مهندســي را مکلف كردیم 
از این به بعد تمامي شــركت هاي پيمانکاري داراي 
صالحيت از ســازمان برنامه و بودجه كشور بتوانند 
به عنوان مجري ذیصالح در این یکســال آزمایشي 
انتخاب شــوند البته این پيمانکاران مکلفند ظرف 
مدت 6 ماه شــرایط خود را با شرایط نظام مهندسي 

تطبيق دهند.
ساالري ادامه داد: یکي دیگر از نکات این تفاهمنامه 

مربوط به گودهاي پرخطر است كه هميشه یکي از 
دغدغه هاي شــهروندان، مدیریت شهري و سازمان 
نظام مهندســي بوده، در همين راســتا مقرر شد 
اعطاي گواهينامه پایدارسازي گودها به شركت هاي 
ژئوتکنيك ذیصالح ارائه شــود و مکلف شــد، نظام 
مهندســي فرایند اعطاي گواهي هــاي مربوط به 
پایدارسازي گودها را نيز ظرف مدت یك ماه از طریق 

وزارت راه و شهرسازي پيگيري و عملياتي كند.
او تأكيد كرد كه تمام فرایندهــاي انتخاب مجري 
ذیصالح و معرفي آنها و همچنيــن فرایند تکميل 
شناسنامه فني و ملکي و سایر گردش كارهاي این 
تفاهمنامه در سامانه هاي شفافيت شهرداري تهران 

و سازمان نظام مهندسي منتشر خواهد شد.

اسامي پاكبانان منتخب معرفي شده از سوي شهروندان
منطقه فعاليتنام پاكبان نمونهرديف

15جليل پناهي1
20رضا پاكدامن2
17مصيب صفرنژاد3
15جهانگير شرفلو ياسيني4
1لطيف قادر پور5
10كتابعلي قاسمي6
12يونس نيساري7
2برات فتح اللهي8

 اسامي پاكبانان منتخب معرفي شده از سوي
 شهرداران مناطق

نام پاكبان نمونهمنطقه
فتح اهلل عادل قلي كنديمنطقه 1
صفر حسني غريقمنطقه 2
حجت كاكاخانيمنطقه 3
عبداهلل رجبيمنطقه 4
رحمت اهلل دوست محمدمنطقه 5
امراهلل هاشميمنطقه 6
خان حسين درستكارمنطقه 7
حبيب محمديمنطقه 8
اسكندر آقا محمديمنطقه 9

ابوطالب نوراللهيمنطقه 10
ابراهيم هژبري خواهمنطقه 11
علي حساميمنطقه 12
وحيد كردستانيمنطقه 13
حسين خليل نژادمنطقه 14
نجاتعلي باباييمنطقه 15
محمد رضايي گزجمنطقه 16
علي قمريمنطقه 17
جعفر ابراهيم وند جناقرودمنطقه 18
ودود محمد فام كلي كندمنطقه 19
علي آستين چيدهمنطقه 20
خسرو مسعوديمنطقه 21
اسماعيل جماعتيمنطقه 22

امضاي تفاهمنامه »استفاده از خدمات سازندگان ذيصالح مسكن«
مدیركل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه 

شهرداري تهران از فراهم شــدن امکان ثبت نظارت
اعتراض مالك به آرای صادره كميسيون هاي 
ماده100 به صورت برخط از طریق كارتابل شــهروندي در 

سامانه »تهران من« خبر داد.
به گزارش همشهري، حامد ســليمي گفت: دیگر نيازي به 
مراجعه حضوري مالك نيست. متقاضيان محترم مي توانند 
با مراجعه به سامانه  urban.tehran.ir و با استفاده از نام 

كاربري شهروندي خود دفاعيه و اعتراضشان را ثبت كنند. 
وي افزود: درصورتي كــه متقاضي فاقد حســاب كاربري 

 شــهروندي باشــد، ابتــدا بایــد در ســامانه تهــران من
)my.tehran.ir(  ثبت نام و پس از دریافت پيامك حاوي 
نام كاربري و رمــز ورود براي ثبت تعهدنامــه صيانت از نام 
كاربري، به یکي از دفاتر خدمات الکترونيك شــهر مراجعه 

كند.
ســليمي تأكيد كرد: بعد از تأیيد تعهدنامه در دفتر خدمات 
الکترونيك شــهر، )مالك / متقاضي( مي تواند با مراجعه به 
سامانه urban.tehran.ir و ورود با نام كاربري شهروندي 
خود، اقدام به ثبت اعتراض به رأي صــادره یا ثبت دفاعيه 

نسبت به فرم وضعيت خالف كند.

مدیرعامــل ســازمان 
تاكســيراني شهرداري تاكسيراني

تهران از آغاز گشت هاي 
مشترك سازمان تاكسيراني با پليس 
راهور بــراي برخورد بــا تخلف هاي 
مسافربرهاي غيرمجاز در پایتخت خبر 

داد.
عليرضا قنادان در گفت وگو با ایسنا، 
درمورد گشت مشــترك شهرداري 
و پليس راهــور اظهار كــرد: در پي 
وصول گزارش هاي مردمي از فعاليت 
مســافربرهاي شــخصي و همچنين 
عدم رعایت پروتکل هاي بهداشتي از 
ســوي برخي رانندگان مسافربرهاي 
شــخصي به پليس راهور كه متولي 

ساماندهي تردد این مســافربرهاي 
شــخصي اســت، جلســه اي برگزار 

كردیم.
وي با بيان اینکه پليــس راهور نيز از 
نحوه فعاليت این مسافربرها در برخي 
خطوط گالیه داشــت و عنوان كرده 
بودند كه تجمع آنها بعضا براي ســوار 
كردن مسافران سبب افزایش ترافيك 
و حتي قفل شدن برخي معابر مي شود، 
گفــت: ایــن در حالي بود كــه بعضا 
رانندگان تاكسي نيز در برخي پایانه ها 
و ایســتگاه ها از توقف مســافربرهاي 
شــخصي كه بعضا به صورت گروهي 
فعاليت مي كردند گالیه داشتند و به 
ما اعالم كردند كــه حتي به رانندگان 

تاكسي اجازه توقف و فعاليت در برخي 
مسيرها را نمي دهند.

مدیرعامــل ســازمان تاكســيراني 
شــهرداري تهران با تأكيــد بر اینکه 
براساس قانون، خودروهاي شخصي 
براي حمل مسافر غيرمجاز شناخته 
شــده و فعاليت آنها ممنوع اســت، 
تصریح كرد: در همين راســتا طرح 
برخورد با مســافربرهاي شخصي با 
همــکاري پليس راهور آغاز شــده و 
مأمور پليس در خودروهاي گشــت 
سازمان تاكســيراني مستقر شده و با 
همراهي عوامل نظارت ميداني ما در 
پایانه ها و سطح شهر اقدام به گشتزني 

مي كنند.

ثبت اعتراض به آرای كميسيون هاي ماده100 غيرحضوري شد

گشت تاكسيراني و پليس براي برخورد با مسافربرها
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پرسپوليس در هفته آخر ليگ نوزدهم باالخره نخستين پيروزي اش 
را بعد از تثبيت قهرماني جشــن گرفت. آنها كه بازي با نساجي و 
ذوب آهن را با يك مســاوي و شكست پشت ســر گذاشته بودند، 
در بازي با گل گهر سيرجان هم در نيمه اول 2 گل خوردند. به نظر 
مي رســد بين 2 نيمه همان بازي بود كــه يحيي گل محمدي در 
رختكن حسابي به پرسپوليسي ها تلنگر زد. در نتيجه پرسپوليس 
در نيمه دوم ۳ گل به تيم سيرجاني زد، هرچند در ثانيه هاي آخر گل 
تساوي را دريافت كرد. بعد از اين بازي، يحيي روي اينستاگرامش 
عكسي از شادي گل بازيكنان پرســپوليس منتشر كرد و نوشت: 
»نتايج وقتي از راه مي رسند كه بهانه ها را كنار بگذاريد.« ظاهرا اين 
تشر مجازي كار خودش را كرد؛ چرا كه سرخ ها از دقيقه اول تا ۹۰ 

يك نمايش كامال برتر مقابل سايپا ارائه دادند.

تشر يحيي جواب داد

بعد از كرونا كال هر كســي كه از كمربندي اصفهان رد شــد، يك 
پنالتي از شايان مصلح گرفت. 2خطاي پنالتي او در مسابقات ليگي 
و حذفي برابر استقالل، باعث نخستين استعفاي عمر امير قلعه نويي 
شد؛ هرچند انصافا هر دو پنالتي كمي شبهه دار بود. او البته در بازي 
اول يك گل به خودي هم زد. شايان در مسابقه آخر ليگ برابر پيكان 
هم يك پنالتي ديگر داد تا اصفهاني ها برد را با مساوي عوض كنند. 
بدون اين پنالتي، ســپاهان باالتر از تراكتور روي پله چهارم قرار 
مي گرفت و شانس زيادي براي كسب سهميه آسيايي پيدا مي كرد. 
آدم وقتي اين همه شــاهكار را مي بيند، ياد واكنش شايان مصلح 
بعد از قرار گرفتنش در ليست مازاد پرسپوليس در ابتداي فصل 
مي افتد: »احساس مي كنم حذف من فني نبود.« مطمئني فني 

نبود؟ آن هم در رقابت با انصاري و نادري ملي پوش؟

واقعا فني نبود؟

حسين حسيني حتي در بازي يكطرفه استقالل با شاهين بوشهر 
هم ترك عادت نكرد و يك گل راه دور بــد خورد. اگر گل ميري از 
نساجي واقعا اســتثنايي بود و ضرب و زاويه فوق العاده اي داشت، 
ضربه ميالد صارمي از شــاهين فاقد چنين ويژگي هايي به شمار 
مي آمد. او يك شوت معمولي زد كه حتي توپ به دست حسيني هم 
خورد، اما وارد دروازه شد. تا لحظه تنظيم اين مطلب هرچه منتظر 
شــديم مصاحبه بهزاد غالمپور را در مورد عملكرد خارق العاده 
حسيني بخوانيم، خبري نشد، اما بعيد نيســت آقا بهزاد قبل از 
داربي وارد گود شــود و همان حرف هاي غلوآميز هميشگي را در 
مورد شاگردش بزند. حسيني يك سال است دارد گل بد مي خورد 
و غالمپور يك سال است فقط توجيه مي كند. به خدا مربيگري غير 

از پريدن روي كول اين و آن، جنبه هاي ديگري هم دارد.

غالمپور وارد مي شود

نكته بازي

 بويان 200 هزار دالر گرفت
استقاللي ها مدعي هستند روز گذشته 200 هزار دالر به بويان پرداخت كرده اند تا خطر محروميت از حضور اين تيم 
در 3 پنجره نقل و انتقاالت برطرف شود. اين در حالي است كه اين بازيكن حكم 328 هزار دالري عليه استقاللي ها 
گرفته بود و حاال مشخص نيست آبي ها چطور با او به توفق رسيده اند.

به طور خودكار هر قانون جديدي كه در فوتبال ايران تصويب يا اجرا مي شــود، در درجه 
اول همه را ياد پرسپوليس و استقالل مي اندازد. در اين چند روز هم كه قانون منع جذب 
بازيكن و مربي خارجي براي ليگ بيســتم تصويب و ابالغ شــده، كلي مطلب در مورد 
پيامدهاي اين قانون براي سرخابي ها نوشته شده، اما كمتر كسي ياد ساير باشگاه ها بوده 
است؛ مخصوصا 2 تيم سپاهان و تراكتور كه امســال هم به اندازه هزينه هاي شان نتيجه 

نگرفتند و البد تا همين چند روز پيش دنبال مربي خارجي مي گشتند.
در سپاهان بعد از ســقوط امير قلعه نويي، حضور مربيان خارجي در فهرست گزينه هاي 
باشــگاه رســما تأييد شــد و حتي گفتند مذاكراتي هم با برانكو صورت گرفته، اما حاال 
همه  چيز تغيير خواهد كرد. در تبريز هم فعال ساكت الهامي هدايت تراكتور را بر عهده دارد، 
اما او نتايج خوبي در ليگ نگرفت و درصورت عدم قهرماني در مسابقات حذفي، هيچ بعيد 
نيست شغل خودش را از دست بدهد. در شرايط عادي، احتمال زيادي وجود داشت كه 
زنوزي بار ديگر به جذب مربي خارجي فكر كند، اما االن قانون سازمان ليگ سياست هاي 

اين باشگاه را دستخوش تغيير خواهد كرد.
در نقد مقررات انحصارگرايانه اخير، مطالب زيادي نوشته شده است، اما بعد از همه اين 
نقدها و نظرها، سؤال مهم اينجاست كه آيا ما در ايران به اندازه كافي مربي بزرگ و موفق 

داريم؟ 
سپاهان در ابتداي ليگ شانزدهم از عبداهلل ويسي به عنوان سرمربي استفاده كرد، اما اين 
پروژه موفقيت آميز نبود. آنها اگر امروز بخواهند يك گزينه ايراني مناسب براي نيمكت شان 
پيدا كنند، سراغ چه كسي بايد بروند؟ اين مدت خيلي بحث احتمال حضور محرم نويدكيا 
روي نيمكت طاليي پوشان وجود داشت، اما چنين انتخابي چقدر مي تواند حرفه اي باشد؟ 
محرم قبال كجا مربيگري كرده و چه سابقه اي دارد؟ بحث تراكتور هم همين است. در اين 
سال ها زياد شايعه حضور علي دايي روي نيمكت سرخپوشان تبريزي به گوش رسيده و 
هر بار به داليلي اين موضوع به سرانجام نرسيده است؛ بي آنكه گزينه هاي بعدي تراكتور 
نزديك به اين استاندارد باشــند. به هر جهت از همين االن فهميدن اسم مربيان ايراني 

تراكتور و سپاهان براي ليگ بيستم مي تواند جذاب باشد.

تكليفسپاهانوتراكتورچهميشود؟
 2 باشگاهي كه با قانون جديد سازمان ليگ شرايط متفاوتي

 را تجربه خواهند كرد

مذاكرهبرايپوليانيمكت؟
   سفر پرحاشيه مديرعامل باشگاه استقالل به ايتاليا حرف و حديث هاي زيادي

   را در آستانه داربي تهران به وجود آورده است
استقالل روز چهارشنبه در يك بازي حساس بايد برابر پرسپوليس 
قرار بگيرد، اين در حالي است كه احمد سعادتمند مديرعامل اين 
باشگاه به صورت ناگهاني راهي ايتاليا شده تا مذاكراتي را با آندره آ 
استراماچوني انجام دهد. اين مربي اواخر نيم فصل ليگ نوزدهم 
به دليل پرداخت نشدن مطالباتش به ايتاليا رفت و ديگر به ايران 
برنگشت. اســتراماچوني از آن زمان به فيفا شكايت كرده و حاال 
مسئوالن استقالل به دنبال توافق مالي با اين مربي براي جلوگيري 

از مشكالت بعدي هستند.
نكته مهم در مذاكرات اســتقالل با اين مربي ايتاليايي، به حضور 
يك رابط ايراني مربوط مي شود. روز گذشته سايت هاي خبري از 
حضور فردي به نام علي عبادي در مذاكرات مســئوالن استقالل 
با اســتراماچوني خبر دادند. اين فرد ايراني چند سالي است در 
فوتبال و فوتســال ايتاليا به عنوان مربي فعاليت دارد و در نهايت 
بعد از اخذ موافقت وكالي اين مربي ايتاليايي قرار شد سعادتمند 
قراري حضوري با استراماچوني گذاشته و راهي ايتاليا شود. البته 
پيش بيني مي شد اين مالقات در امارات شكل بگيرد ولي در نهايت 
سعادتمند ترجيح داد راهي ايتاليا شود.آخرين اخبار حاكي از آن 
اســت كه مهدي نوروزي، معاون اقتصادي استقالل و همچنين 
كاظم قيم، معاون بين الملل باشگاه هم به ايتاليا رفته اند و حتي 
جمعه شب جلسه اي را با عبادي مربي ايراني شاغل در ايتاليا و يك 
مربي ايتاليايي به نام سرجيو روتيجاني كه از دوستان استراماچوني 
اســت برگزار كردند. مديران اســتقالل ديروز هم جلسه اي را با 
فدريكو پاستورلو مديربرنامه هاي استراماچوني برگزار كردند تا 

شايد به زودي درباره مسائل مالي توافق حاصل شود.
   شايعه بازگشت استراماچوني

سفر ســعادتمند به ايتاليا شــايعات چند هفته اخير مبني بر 

احتمال بازگشت اين مربي به استقالل را هم پررنگ كرده است. 
از مدت ها پيش اين بحث مطرح اســت كه استقالل تمايل به 
بازگرداندن اين مربي دارد، حتي با اينكه گفته مي شود وزارت 
ورزش و هيأت رئيسه فدراسيون فوتبال با حضور مربي و بازيكن 
خارجي در ليگ برتر مخالفت كرده اند اما استقالل شايد بي ميل 
نباشد كه پاي مربي ايتاليايي را به ايران بكشاند. البته روز گذشته 
برخي از پيشكسوتان استقالل هم از اقدام سعادتمند براي سفر 
به ايتاليا و شايعاتي كه در آستانه دربي ايجاد شده است، انتقاد 

كردند.
در اين شرايط وزارت ورزش مخالف حضور مربيان و بازيكنان 
خارجي در فوتبال ايران اســت ولي شــنيده مي شود عبديان 
عضو متمول هيأت مديره اســتقالل قصد دارد هزينه بازگشت 
استراماچوني را بدهد. با اين حال شايد وزارت ورزش يك مانع 
بزرگ در اين راه باشد، خصوصا اينكه سلطاني فر چند ماه پيش 
در جلسه با برخي رسانه ها از اين مربي انتقاد كرده و گفته بود 
كه استراماچوني قصد ماندن در ايران را نداشت و خيلي ها را به 

بازي گرفت.
روز گذشته با يكي از مربيان استقالل هم در اين مورد صحبت 
كرديم كه او تأكيد كرد ســفر ســعادتمند بــه ايتاليا آن هم 
درحالي كه شــايعاتي درخصوص بازگشت اســتراماچوني به 
استقالل مطرح شده است، در اين شرايط حرفه اي نبود. البته 
اين موضوع به احتمال فراوان با واكنش مديرعامل اســتقالل و 
حمايتش از فرهاد مجيدي همــراه خواهد بود. با اين حال فعال 
نمي توان در مورد آينده نيمكت استقالل صحبت كرد چرا كه 
نتايج جام حذفي و ليگ قهرمانان آسيا مي توانند نقش مهمي در 

سرنوشت مجيدي داشته باشند.
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رسول بهروش| اگر يك سر سوزن شجاعت وجود 
داشته باشد، امروز وقت عذرخواهي خيلي هاست؛ 
آنها كه همه زندگي شــان را از خوان فراخ فوتبال 
دارنــد، اما 4 مــاه تمام بــه در و ديــوار كوبيدند 
تا مســابقات ليگ نوزدهم ادامه نيابــد. امروز كه 
ليگ برتر به ســامتي تمام شــده، وقت مرور آن 
بهانه جويي هاي شــگفت انگيز است؛ روزهايي كه 
جماعت عافيت طلب، ازسرگيري مسابقات فوتبال 
را در حكم »بمب بيولوژيك« مي دانستند و طوري 
وانمود مي كردند كه انگار با سوت شروع نخستين 
بازي، ناگهان نسل بشــر منقرض خواهد شد. هر 
ساعت يك مصاحبه جديد انتشار مي يافت و هر روز 
يك كليدواژه ترسناك به ادبيات شان اضافه مي شد. 
جالب اينجاست كه خود اينها نمك پروردگان سفره 
فوتبال بودند، اما از هيچ كوششي براي جمع كردن 
آن دريغ نكردند. چــرا؟ فقط به ايــن دليل كه از 
ناكامي احتمالي در شــروع دوباره ليگ بيمناك 

بودند.

پنجشنبه شب در اهواز باشكوه ترين جشن كسب 
مقام سومي در تاريخ ليگ برتر برگزار شد؛ بازيكنان 
فوالد جواد نكونام را به آســمان پرتاب مي كردند و 
البته تنها چيزي كه به چشــم نمي خورد، رعايت 
موازين بهداشــتي بود. ايــن هلهلــه و پايكوبي 
نوش جان تان! جنگيديد و مــزدش را گرفتيد، اما 
فراموش نمي كنيم كه جنــاب آذري، مديرعامل 
كثيرالمصاحبه فــوالد صد بار به رســانه ها گفت: 
»به شدت مخالف آغاز دوباره ليگ هستيم.« حكايت 
تبريز هم همين است؛ جايي كه محمدرضا زنوزي 
آخرين بازي فصل ماشين سازان را از نزديك تماشا 
كرد، در پايان مســابقه به حلقه جشن آنها بابت بقا 
در ليگ برتر پيوســت و چنان احساساتي شد كه 
ديدار با نفت آبادان را بهترين نمايش چند ســال 
گذشته ماشين دانســت. او در اين دقايق شيرين 
از ياد برده بود كــه همين 2 ماه پيــش ركورددار 
مصاحبه عليه آغاز ليگ بود و حتي قصد داشــت 
به فيفا نامه بنويســد. تازه اينكه چيزي نيست؛ اگر 

تراكتور قهرمان جام حذفي شــود، ورژن به مراتب 
بي پرواتري از جنــاب مالك خواهيــد ديد.كاش 
جسارتش را داشتيد و بابت آن همه مغلطه، آن همه 
جنگ افروزي بيزاركننده عذر مي خواستيد. مردم 
روزگار سختي را پشت سر مي گذارند و در اين 2ماه، 
با بازگشت مسابقات فوتبال دل شان كمي خوش تر 
شد. كافي اســت قاب هاي ديوانه وار به جا مانده از 
همين 2 ماه را مرور كنيد؛ از انبوه شــوت هاي راه 
دور و گل هاي ديدني تا فريادهاي مربيان و سجده 
شكر بازيكنان؛ از بغض هايي كه تركيد و آب ديده را 
جاري كرد تا تقابل سنتي غم ها و شادي ها. همين 
چهارشنبه يك داربي فوق العاده در تهران داريم كه 
هيچ احدي در دنيا نمي تواند آخرش را حدس بزند. 
چطور دل تان مي آمد اين همه را از مردم بگيريد؟ 
فراموش نمي كنيم كه خيلي هاي تان فرصت طلبانه 
حتي به خون يك جوان فوتباليســت درگذشــته 
هم چنگ انداختيد تا شــايد ليگ را تعطيل كنيد 
و پول بي زحمت به جيب بزنيــد، اما امروز با گردن 
برافراشــته پيروزي هاي تان را جشــن مي گيريد. 
شما شــاد باشــيد، اما شــغل ما فراموش نكردن 
 اســت. راســتي، كاش جســارت عذرخواهــي

 داشتيد.

امشب آخرين ديدار فصل فوتبال اروپا در ليســبون پرتغال بين بايرن مونيخ و 
پاري سن ژرمن برگزار مي شود تا تكليف فاتح ليگ قهرمانان اروپا هم روشن شود. 
رئيس جمهور فرانسه از مردم خواســته كه امشب همگي طرفدار پاري سن ژرمن 
باشند اما فوتبال باشگاهي اين چيزها ســرش نمي شود و عرق ملي نمي شناسد. 
نمي شــود رئال در فينال باشد و بارســايي ها براي باختش دست به دعا نبرند يا 
بارسلونا 8تا از بايرن بخورد و رئالي ها ناراحت شوند. مارسي كه آخرين تيم فرانسوي 
فاتح يك جام اروپايي است، در ديدار امشب طرفدار آلمان خواهد بود. امروز در 
اين بندر استفاده از پرچم، پيراهن يا حتي رنگ هاي نزديك به لباس پاري سن ژرمن 
در معابر عمومي از سوي پليس ممنوع اعالم شده تا از درگيري احتمالي پيشگيري 
شود. بايرن پس از حذف چلسي، بارســلونا و ليون پا به فينال گذاشته اما پاريس 
 مسير ساده تري داشته و براي رســيدن به اين مرحله از سد دورتموند به عالوه

 2 پديده اين فصل يعني آتاالنتا و اليپزيش گذشته است.

  بايرن در اين فصل ليگ قهرمانان 42گل زده و 8گل خورده. پي اس جي تنها 25گل 
زده كه فقط يكي بيشتر از مجموع گل هاي اين فصل زوج گنبري و لواندوفسكي است. 

منچسترسيتي در كل 21گل به ثمر رسانده.
  بايرن هر 1۰ بازي خود در رقابت هاي امسال را برده كه يك ركورد است. فقط يك بار 
ميان در سال93با ركورد 1۰۰درصد برد به فينال رسيده بود كه به مارسي باخت. اين 
دهمين فينال بايرن در اين تورنمنت است كه هم اندازه ميان و 5بار كمتر از رئال مادريد 

و يكي بيشتر از ليورپول و يوونتوس است.
  بايرن اگــر به  3 گل ديگــر در اين بازي برســد با ركــورد 45گل بارســا در فصل 
2۰۰۰-1999برابري مي كند. لواندوفســكي در 9بازي پياپي گل زده كه هنوز 2 بازي 
كمتر از ركورد كريســتيانو رونالدو اســت. لوا 15گل و 5پاس گل داشــته كــه برابر با 
تأثيرگذاري رونالدو در فصل 2۰16-15)16گل و 4پــاس گل( و كمتر از همين دوباره 
رونالدو در فصل 2۰14-13)17گل و 4پاس گل( است. رونالدو يك بار ديگر هم در فصل 
2۰18-17  پانزده گل زده بود اما به ركورد تأثيرگذاري روي 2۰گل يا بيشــتر خودش 

در يك فصل نرسيد.
  پاري سن ژرمن چهل ويكمين تيمي است كه در فينال اين رقابت ها حاضر مي شود. از 
4۰تيم قبلي 18تيم رنگ قهرماني را به خود نديده اند. پاريس بعد از استاده رنس و مارسي 
)هر كدام 2 بار( سنت اتين و موناكو پنجمين تيم فرانسوي فينال اين رقابت هاست. ركورد 
تعداد تيم هاي فيناليست از يك كشور در اختيار انگليس )8تيم( است و 6تيم ايتاليايي و 

6تيم آلماني هم فينال را تجربه كرده اند.
  اين طوالني ترين انتظار براي يك تيم در رسيدن به فينال ليگ قهرمانان است. پاريس 
پيش از اين ديدار 11۰بازي انجام داده اما به فينال راه نيافته بود. حتي آرسنال هم براي 
فيناليســت شــدن 9۰بازي صبر كرده بود. بايرن براي يازدهمين بار به فينال مي رسد 
)5قهرماني(. پي اس جي در بازي قبلي موفق شــد با ركورد رئال بين سال هاي 2۰11تا 

2۰14كه در 34بازي پياپي در اين رقابت ها موفق به گلزني شده بود برابر شود.
  دي ماريا در 17مسابقه در ليگ قهرمانان گل زده كه در اين بازي ها هيچ وقت تيم هايش 

نباخته اند )15برد و 2 تساوي(. او با 6پاس گل بهترين پاسور اين فصل هم هست. او در 
مجموع 27پاس گل در اين رقابت ها داده. ركورد در دست كريستيانو رونالدو با 38پاس، 
مسي با 33و گيگز با 27پاس گل است. دي ماريا در 22۰بازي براي پي اس جي 82گل هم 

زده كه براي يك هافبك ركورد خوبي است.
  نيمار كه به اعتراف خودش بهترين فوتبالش را هم اكنون براي تيم پاريسي به نمايش 
مي گذارد، در 59بازي ليگ قهرمانان روي 59گل تأثيرگذار بوده )35گل و 24پاس گل(. 
او 3 بار هم اين فصل به تير دروازه كوبيده؛ هم اندازه مســي. او بهترين گلزن تاريخ اين 

رقابت ها هم هست.
  2 تيم بين ســال هاي 1994تا 2۰17هشــت بار به مصاف هم رفته اند كه 5بار تيم 

فرانسوي و 3 بار تيم آلماني پيروز بوده اند.
  داور اين بازي دنيل اورساتو ايتاليايي است. بايرن با او فصل قبل 1-3به ليورپول باخت.

  مصدومان 2 تيم رسيده اند. كيلور ناواس، وراتي و گويه مي توانند بازي كنند و در تيم 
آلماني هم وضعيت زوله و پاوار و بواتنگ بعد از مصدوميت خوب است. شايد پاوار از ابتدا 

در پست دفاع راست يا مياني به ميدان برود.
  از زماني كه فليك، دستيار سابق يواخيم لوو به بايرن آمده، اين تيم در 35بازي يك 
تساوي و 2 شكســت داشــته و بقيه را برده؛ 115گل زده، 3.3گل در هر بازي، 26گل 
خورده، ۰.7گل خورده در هر بازي، 2.77امتياز در هر بازي، شكست ناپذيري در 29بازي 

اخير.
  كل هزينه اي كه بايرن براي خريد بازيكنان تركيب اوليه مقابل ليون متحمل شــد 
كمي بيش از 9۰ميليون پوند بوده، درحالي كه خريد نيمار حدود 2۰۰ميليون و امباپه 
131ميليون پوند هزينه داشت. بايرن براي لواندوفسكي، گورتسكا و توماس مولر پولي 
پرداخت نكرده؛ پريشيچ و كوتينيو را قرضي گرفته، گنبري حدود 7ميليون پوند، آالبا 

135هزار پوند، ديويس 9ميليون و نوير كه گران ترين بوده 27ميليون.

  حاال وقت عذرخواهي است
شما جشن تان را بگيريد، اما ما فراموش نمي كنيم

 شب بهترين ها
بايرن و پاري سن ژرمن فينال ليگ قهرمانان را بدون حضور 

مدعيان هميشگي و پديده هاي فصل برگزار مي كنند

 معرفي 8 متهم پرونده ويلموتس به دادسرا
سازمان بازرسی كل كشور 8 متهم پرونده ويلموتس را به دادســتانی تهران معرفی كرد. روابط عمومي سازمان 
بازرسي در اين خصوص گفته است: »پرونده 8 نفر به اتهام اهمال منجر به تضييع و ايجاد دين بر ذمه فدراسيون 

و ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضييع آنها به دادستان عمومی و انقالب تهران ارسال شد.«

براي سويا فرقي ندارد سرمربي تيم چه كسي باشد، حريف چقدر 
ستاره به ميدان بفرســتد يا با چه تركيبي به زمين برود؛ در هر 
صورت قهرمان ليگ اروپا مي شود. اين ششمين فينال و ششمين 
قهرماني اين تيم اندلسي در اين تورنمنت بود كه نيمي از تعداد 
جام هاي اسپانيايي ها در ليگ اروپا يا جام يوفاست )3 بار اتلتيكو، 
2 بار رئال و يكي والنسيا(. همه تيم هاي آْماني روي هم به اندازه 
ســويا جام برده اند. نكته جالب اين بود كه خســوس ناواس در 
18سالگي و سال2۰۰6در نخستين جام سويا حاضر بود و اين بار 
در 34سالگي به عنوان كاپيتان جام را باالي سر برد. سويا از تعداد 
جام هاي اروپايي والنسيا عبور كرد و به ركورد اتلتيكو رسيد )رئال 
19و بارسا 17جام اروپايي دارند(. اين تيم هر 18ديدار خود در 
دور يك چهارم، نيمه نهايي و فينــال اين ليگ را برده. اين ديدار 
2 ضدقهرمان داشــت. اولي لوكاكو بود كه در يازدهمين بازي 
پياپي اش در ليگ اروپا گل زد و ســريع ترين گل فينال ها را از 
سال2۰۰9وارد دروازه حريف كرد و ركورد گلزني اش براي اينتر را 
به رونالدو نازاريو )34گل( رساند و البته يك گل به خودي هم زد. 
نفر دوم ديه گو كارلوس، مدافع برزيلي سويا بود كه براي سومين 
بازي پياپي پنالتي داد )مقابل ولوز، منچســتريونايتد و اينتر( و 
براي چهارمين بار پياپي كارت زرد گرفت و يك خطاي منجر به 
گل هم در اين بازي داشت اما روي گل سوم و پيروزي سويا يك 
قيچي برگردان زيبا زد. در جريان اين ديدار يك درگيري هم بين 
كونته )سرمربي اينتر( و بانگا )هافبك آرژانتيني سويا( رخ داد كه 
كونته به بازيكن گفت دم در بايستد و بانگا هم كه بعد از اين بازي 
با الشباب عربســتان توافق كرد از سرمربي ايتاليايي پرسيد آيا 
موهايش طبيعي است يا كاه گيس است! بانگا بيشترين لمس 
توپ، بيشترين بازپس گيري، بيشترين خلق موقعيت و بيشترين 
گرفتن خطا را داشت و كونته براي چهارمين بار به عنوان بازيكن يا 
مربي در يك فينال اروپايي بازنده شد. حاال سويا بايد منتظر بازي 
امشب بماند تا حريف خود در سوپرجام اروپا را كه در سوم مهرماه 

برگزار مي شود، بشناسد.

  انحصارطلبي سويا 
در اروپا

بســياري انتظار داشــتند يحيي 
گل محمدي از فرصــت قهرماني 
زودهنــگام پرســپوليس نهايت 
اســتفاده را ببرد و بازيكنان جوان 
تيمش را بــراي آينده محك بزند، 
اما در كمال شــگفتي مطلقا اين 
اتفاق رخ نداد. پرسپوليس 4بازي 
تشريفاتي پيش رو داشت و اين يك 
فرصت بســيار كمياب براي بازي 
دادن به جوانان بود. به خاطر شرايط 
جدول، هر چهار رقيب سرخپوشان 
با انگيزه و تاش فــراوان در زمين 
حاضر شدند و اين وضعيت ابدا در 
مسابقات تداركاتي و دوستانه قابل 
بازيابي نيست. هيچ شرايطي بهتر 
از اين بــراي ارزيابي عيــار واقعي 
بازيكنــان جــوان نمي توانســت 
وجود داشــته باشــد. با اين حال، 
يحيي گل محمدي فقط به سعيد 
حســين پور روي خوش نشان داد 
كه بخشــي از آن هــم مربوط به 
محروميت هاي كمال كاميابي نيا 

بود. دست بر قضا حسين پور بد هم 
بازي نكرد، اما پرســش اينجاست 
كه چرا امثال آريا برزگر، احســان 
حسيني، امير روســتايي، محمد 
حســيني و ســينا مهدوي هيچ 
موقعيتي براي عرض انــدام پيدا 
نكردند؟ در شــرايط فعلي 2 پاسخ 
احتمالي به اين سؤال مي تواند وجود 
داشته باشد؛ يكي اينكه يحيي بيش 
از حد به قواعد بازي جوانمردانه و 
ايجاد شرايط مســاوي در تقابل با 
گزينه هاي ســقوط پايبند بوده و 
ديگر اينكه از جمع جوانان فعلي، 
هيچ كدام را براي ســرمايه گذاري 
در آينده مناســب نمي ديده است. 
در هر صورت يحيــي يك فرصت 
بزرگ را ســوزاند و مفت و مجاني 
از دست داد. پرسپوليس از 4بازي 
تشريفاتي آخرش فقط يكي را برد و 
به نظر مي رسد اگر جوانان اين تيم 
به ميدان مي رفتنــد هم نتيجه اي 

بدتر از اين به دست نمي آمد.

  فقط يك نفر
يحيي بهترين فرصت را براي   محك زدن جوانان 

پرسپوليس سوزاند
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   93 کیلومتر مرز مشترک شهرستان 
گرمی با جمهوری آذربایجان، بهترین گزارش

فرصت اســتان اردبیل برای توسعه 
اقتصادی و اجتماعی است. اما در این شهرستان محروم 
تاکنون وعده های مســئوالن برای راه اندازی گمرک 
مسافری در مرز مشترک گرمی و یاردملی جمهوری 
آذربایجان محقق نشده است. آن هم در حالی در اوایل 
قرن 1300 این مرز مشترک به روی مردم دو کشور باز 
بوده و تردد از طریق منطقه آزادلو به آســانی انجام 
می شده است، اما در سال 1324 به دالیل سیاسی این 
مرز بسته شد. با مطرح شــدن بازگشایی دوباره این 
گمــرک )طبق معاهــده منعقد در ســال 2009(، 
مسئوالن اقدام به احداث ساختمانی در منطقه آزادلو 
کردند که عملیات اجرایی آن به دلیل عدم استقبال 
جمهوری آذربایجان نیمه تمام ماند. پس از آن هم طی 
یک دهه اخیر تكمیل این ساختمان و بازگشایی دوباره 
گمرک مرزی به دلیل عدم رضایت کشــور همسایه 
مسكوت ماند. البته طی روزهای اخیر، تكاپوی جدیدی 
برای فعال سازی دوباره این گمرک رخ داده و به نظر 
می رسد که از سوی کشور آذربایجان هم توافقاتی برای 
احداث آن صورت گرفته است. توافقاتی که البته معطل 
فروکش کردن بحران کرونا و سفر هیأتی از این کشور 
به ایران برای تأیید مــكان جدید و احداث پنجمین 
گمرک مرزی ایران و آذربایجان مانده است.  شنیده 
می شود که عالوه بر آزادلو و چند منطقه مكان یابی شده 
در گرمی، افجه یكی از مناطق مورد تأیید دو کشــور 
برای احداث گمرک مرزی ایران و آذربایجان پس از 
بیله سوار، جلفا، آستارا و شاه تختی-پلدشت خواهد بود. 
در این گزارش به بررسی وضعیت احداث و راه اندازی 

گمرک گرمی می پردازیم که در ادامه می خوانید.

ایجاد گمرک بدون بسترسازی نتیجه ای ندارد 
علی سلطانی فر ســاکن گرمی می گوید: منطقه ما با 

وجود ظرفیت های ویژه کشاورزی، گردشگری و مرزی 
از نظر شاخص های توسعه در رده های آخر قرار دارد و 
چشم امیدمان به راه اندازی این گمرک است. با محقق 
شدن این خواسته، احداث بازار مرزی هم میسر خواهد 

شد که آن هم مزایای زیادی خواهد داشت. 
یک کارشــناس اقتصادی نیز احداث این گمرک در 
گرمی بدون ایجاد زیرســاخت ها و امكانات مورد نیاز 
را کاری عبث می داند و تاکید می کند: اینطور عنوان 
می شود که گرمی زیرســاخت کافی برای تامین نظر 
کشور همسایه ندارد. در این باره باید همه مسئوالن 
فعلی و سابق پاسخگو باشند که چرا از سال 2009 با 
مطرح شدن شرایط احداث این گمرک، هیچ اقدامی 
برای ارتقای امكانات در این شهرستان انجام نشده است 

و مردم حتی از امكانات ابتدایی هم محروم هستند. 
محمدرضا علیزاده با تأکید بر اینكــه منكر مزایای 
احداث این گمرک برای اردبیل به ویژه شهرســتان 
گرمی نیستیم، عنوان می کند: جاده ارتباطی موران 
با گرمی قابل مقایسه با جاده ارتباطی چهاربانده آن 
سوی مرز در کشور همسایه نیست. حتی در صورت 
گشایش این گمرک، امكان دارد بازرگانان و رانندگان 
وسایل نقلیه ترانزیتی این جاده را برای عبور انتخاب 
نكنند و این یعنی اقدامی بدون نتیجه اقتصادی برای 

این بخش از استان. 

ساختمان گمرک تغییر کاربری می دهد
فرماندار شهرســتان گرمی درباره روند احداث این 
گمرک به همشهری می گوید: در سال 76 با مصوبه 
هیأت وزیران راه اندازی گمرک گرمی در دستور کار 
قرار گرفت. در همان سال بودجه 200 میلیون تومانی 
ساختمان گمرک در آزادلو نیز تصویب شد اما در سال 
91 هیأت وزیران ایجاد این گمرک را از برنامه دولت 
حذف کرد. علی بهشتی با بیان اینكه عمده دلیل حذف 
گمرک آزادلو در گرمی، عدم تمایل کشور همسایه بود، 
عنوان می کند: پس از رایزنی های متعدد، جمهوری 
آذربایجان تمایل خود را برای گشایش گمرک مرزی 
در این منطقه اعالم کرده و مــا اقدامات اولیه مانند 
مكان یابی های مناســب را انجام داده ایم. برای تأیید 
مكان احداث گمرک منتظر ســفر مسئوالن کشور 
همسایه هستیم.  وی با اشاره به اینكه بعد از مساعد 
شدن اوضاع کرونا این ســفر انجام خواهد شد، ادامه 
می دهد: این گمرک می تواند در سالی که به نام جهش 
تولید نامگذاری شده، در رونق اقتصادی استان و به ویژه 

گرمی نقش عمده ای داشته باشد.
بهشتی با تاکید بر اینكه ساختمان احداث شده گمرک 
چندان بزرگ نیست و هنوز تجهیز نشده است، عنوان 
می کند:  اگر آزادلو، منطقه مورد توافق برای بازگشایی 
گمرک نباشد، این ساختمان تغییر کاربری خواهد داد. 

 تالش برای توافق با کشور همسایه
ســفیر ایران در جمهــوری آذربایجــان، در مورد 
رایزنی های احداث گمرک مــرزی در گرمی عنوان 
می کند: گرمی و اســتان اردبیل ظرفیت های کافی 
برای افزایش مراودات و همكاری ها با کشور جمهوری 
آذربایجان را دارند. ما هم ســعی می کنیم با معرفی 
این ظرفیت ها کشور همســایه را بیش از پیش برای 
بازگشایی این گمرک که پنجمین گمرک مرزی ایران 

با جمهوری آذربایجان خواهد بود ترغیب کنیم.
سیدعباس موسوی با تأکید بر ضرورت برنامه ریزی 
دقیق در این زمینه می افزاید: ایجاد زیرساخت های 
الزم و ارائه برنامه حساب شده در موفقیت راه اندازی 

این گمــرک و جلب توجه کشــور همســایه تاثیر 
بســزایی خواهد داشت. سیاســت های کلی کشور 
مبنی بر اســتفاده از موقعیت های مــرزی مبنی بر 
محرومیت زدایی مناطق مرزنشــین اســت. بر این 
اساس، راه اندازی گمرک در منطقه محروم گرمی را به 

صورت جدی در اولویت داریم.

تکمیل دو پروژه راهی برای گمرک گرمی
درباره فراهم شدن زیرســاخت های الزم از جمله راه 
مناسب و تسهیل حمل و نقل برای احداث گمرک، 
معاون عمرانی استاندار اردبیل به همشهری می گوید: 
راه آهن اردبیل - مغان از شهرستان مرزی گرمی عبور 
می کند و این خط ریلی می تواند امتیاز مناسبی برای 

توسعه اقتصادی این شهرستان مرزی باشد.
فرزاد قلندری به تأمین زیرســاخت جاده ای مسیر 
شهرستان گرمی نیز اشاره می کند و می افزاید: پروژه 
چهارخطه کردن مسیر گرمی به بیله سوار به عنوان 
تنها دروازه بین المللی استان آغاز شده است. همچنین 
پروژه بزرگراهی رضی - امیرکندی نیز در حال انجام 

است که با تكمیل این دو مسیر همان اتفاق مورد انتظار 
برای تسهیل حمل و نقل در این نقطه مرزی کشور را 

شاهد خواهیم بود. 
  

بی شک بازگشایی گمرک مســافری گرمی، تحول 
ویژه ای در این شهرستان محروم ایجاد خواهد کرد، 
اگر همسو با آن شــاهد خدمات رســانی به منطقه 
باشیم. گرمی با وجود برخورداری از ظرفیت های ویژه 
گردشگری در بن بست قرار دارد و مردم و کارشناسان 
امیدوارند با بازگشــایی گمرک مسافری، خروج این 
منطقــه از انزوای تــردد رقم بخورد. ایجاد نشــدن 
زیرساخت های کافی و نبود برنامه ریزی برای استفاده 
از ظرفیت هــای گمرک می تواند تجربــه نه چندان 
رضایت بخشی در پی داشته باشد. در سوی مقابل با 
ارتقای کیفی سطح خدمات و امكانات در گرمی، این 
منطقه به مسیر اصلی برای ورود مسافران آذربایجانی 
به کشور بدل خواهد شد که رونق اقتصادی، ورود ارز 
و گردشگر خارجی همچنین امیدواری برای تبدیل 
شدن جاده های گرمی به مسیر ترانزیت را رقم می زند. 
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۱۵۰۰خانوارزلزلهزدهکرمانشاهکمک۱۰۰دالریمیگیرند
فرزین معتمدی، مدیرعامل جمعیت هالل احمر کرمانشاه از توزیع کمک 100 دالری به خانواد ه های زلزله زده استان خبر 
داد و گفت: این کمک های بین المللی به خانوارهایی که روند بازسازی 
منازل مسکونی آنها به هر دلیلی به اتمام نرسیده، تعلق می گیرد. 

معاون عمرانــی اســتانداری: پروژه 
چهارخطه کــردن مســیر گرمــی 
به بیله ســوار به عنوان تنهــا دروازه 
بین المللی اســتان و پروژه بزرگراهی 
رضی- امیرکندی در حال انجام است و 
با تكمیل آنها تسهیل حمل و نقل در این 
نقطه مرزی کشور صورت خواهد گرفت

پایانمناقشات
برایاحداثگمرگدرگرمی
 پنجمین گمرک مرزی ایران و آذربایجان پس از 75 سال در آستانه بازگشایی است و به گفته 

فرماندار گرمی مسئوالن استان منتظر تایید نهایی کشور همسایه برای مكان احداث گمرک هستند
  پوپک قاسمی

 اردبیل- خبرنگار

شهرستان گرمی با وجود برخورداری از ظرفیت های گردشگری اما در بن بست ارتباطی قرار دارد.

قم

چالش های مهم اورژانس قم
کمبود امكانات، فرسوده بودن آمبوالنس ها و حجم باالی ماموریت های 

برون شهری گاهی اعزام نیروهای امدادی به محل حادثه را با تاخیر همراه می کند 

کمبود امكانات و فرسوده بودن آمبوالنس ها موجب شده که نیروهای امدادی مرکز فوریت های 
پزشكی استان قم برای رسیدن به موقع در محل حادثه با تاخیر مواجه شوند. تاخیری که گاهی به 
ایجاد خشونت رفتاری میان پرسنل اورژانس قم و بستگان حادثه دیدگان منجر می شود. همین 
چند وقت پیش هم صحنه هایی از این خشونت های رفتاری در شبكه های اجتماعی دست به 
دست شد و موجی از نگرانی ها را ایجاد کرد. حجم تصادفات و نیاز به فوریت های پزشكی در 
شهرهای استان با وجود استقرار پایگاه های اورژانس پاسخگوی درخواست های مردمی نیست 
و نیاز است که از مرکز استان نیروهای امدادی به این مناطق اعزام شوند. همچنین به دلیل 
موقعیت جغرافیایی استان و قرار گرفتن در مسیر تردد مسافران آزادراه قم - تهران، بزرگراه 
سلفچگان و آزادراه قم – کاشان، روزانه به هر دلیلی تصادفات رانندگی متعددی در این محورها 
به وقوع می پیوندد. این حجم از ماموریت های برون شــهری موجب شده که برخی اعزام ها با 
تاخیر همراه شود و بستگان حادثه دیدگان با این تصور که نیروهای اورژانس در ماموریت های 
خود سهل انگاری می کنند، درگیری هایی را به آن رقم  بزنند.  آن طور که سخنگوی اورژانس 
قم می گوید در هفته های گذشته چندین مورد خشونت رفتاری علیه نیروهای اورژانس صورت 
گرفته و در دو مورد به آمبوالنس ها خسارت وارد شده است. مهدی فراهانی با بیان این که ناوگان 
فوریت های پزشكی اســتان 60 آمبوالنس، یک پایگاه اورژانس هوایی، یک دستگاه اتوبوس 
آمبوالنس و 10 دستگاه موتورآمبوالنس در اختیار دارد، بیان می کند:  یک سوم آمبوالنس های 
این استان در حدود 4 سال اخیر نوسازی شده اند و بقیه فرسوده و نیازمند بازسازی هستند. 
فراهانی می افزاید: روزانه 2 تا 4 هزار تماس با مرکز فوریت های پزشكی استان برقرار می شود و 

مطالبات و درخواست های مردم از اورژانس خیلی زیاد است.   

خدمات ملی با ظرفیت استانی
سخنگوی اورژانس قم با بیان این که با ظرفیت استانی، خدمات ملی ارائه می کنیم، اظهار می کند: 
این درد مشترک نهادهای خدمات رسان قم است که امكانات، ردیف استخدامی و اعتبارات آنها 
تنها پاسخگوی جمعیت استان است نه میلیون ها مسافر و زائر. در این زمینه نیازمند نیاز امكانات 
و اعتبارات ویژه هستیم. هر جا که نیاز به فوریت های پزشكی باشد، ما موظف به خدمت گذاری 
هستیم اما شاخص های اختصاص امكانات باید بر اساس واقعیت ها و انتظارات هر استان تعریف 

شود تا در کیفیت خدمت رسانی به مردم مشكلی به وجود نیاید.
 فراهانی می گوید: مساله دیگری که اورژانس قم را با چالش جدی مواجه کرده، درخواست های 
غیرفوریتی است. در بخش ها و شهرهای تابعه استان درمانگاه های شبانه روزی، پایگاه های 
بهداشت و خانه های سالمت وجود دارد اما بیشتر تماس هایی که با اورژانس برقرار می شود در 
حیطه وظایف این مراکز است. به عنوان مثال افرادی که به بیماری مبتال می شوند باید به مراکز 
بهداشتی و درمانی زیر نظر معاونت درمانی دانشگاه علوم پزشكی مراجعه کنند و ویزیت شوند. 
حتی اگر نیاز به انتقال بیمار به مراکز درمانی شهر قم باشد، آمبوالنس همان مرکز باید برای 
انتقال بیمار اقدام کند. اما برخی بیماران برای پیگیری امور درمانی به پایگاه های اورژانس مراجعه 
می کنند و با ما تماس می گیرند.  این مسئول معتقد است که استفاده درست از ظرفیت مراکز 
بهداشتی و درمانی باعث کاهش مراجعه غیرفوریتی به اورژانس شده و کیفیت خدمات رسانی 
اورژانس را در ماموریت های فوریتی افزایش می دهد. البته قانون اجازه بدهد یا ندهد، ما کارمان 
را برای خدمت رسانی به شهروندان انجام می دهیم اما نیاز به مجوز نیروی انسانی، اختصاص 

اعتبارات و تهیه پایگاه هستیم. 

  روح اهلل کریمی
 قم - خبرنگار 
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مرزبندي هاي سياسي در 
مجلس یازدهــم هر روز مجلس

بيشــتر از قبــل نمایان 
مي شــود، بعد از انتخابات دوم اسفند ماه 
اعالم شد اكثریت قاطع مجلس در اختيار 
اصولگرایان قرار گرفته است ؛ اكثریتي كه 
اگرچه طيف بندي هاي سياسي شان هویدا 
بود و با توجه به اینكه همه اینها زیر رداي 
اصولگرایي بروز و ظهور یافته بودند انتظار 
این بود كه یكدســتي این مجلس حفظ 
شود و خبر از مرز بندي ها و شكاف هاي 
سياسي عليه هم نباشد. بر همين منوال 
هم بود كه كرسي هاي مجلس بي سروصدا 
ميان راه یافتگان به بهارستان تقسيم شد 
و در راس همه آنها محمدباقر قاليباف بر 

كرسي ریاست مجلس تكيه زد.
 نشســتن قاليباف در جایگاه سكانداري 
قوه مقننــه در حالــي بــود كــه عمده 
كرسي هاي هيأت رئيسه به پایداري هاي 
بهارستان رسيد و تعدادي در اختيار دولت 

بهاري ها قرار گرفت.
الگویي كه در تصاحب دیگر كرسي هاي 
تأثير گذار مجلس هم تكرار شد و ازجمله 
اینكه ریاست دیوان محاسبات به عنوان 
مهم ترین بــازوي نظارتــي مجلس به 
مهرداد بذرپاش، گزینــه مطلوب دولت 
بهاري ها براي این كرسي رسيد و كرسي 
ریاست مركزپ ژوهش ها هم در توافقي از 
قبل انجام شده به عليرضا زاكاني رسيد  
 كه با ائتــالف پایداري ها بــه مجلس راه

 یافته است.
براســاس این الگو انتظار این بود كه در 
تركيب فراكســيون اكثریــت مجلس 
یازدهم كه گفته مي شود بالغ بر 240عضو 
دارد كرسي هاي شوراي مركزي و درپي 

آن هيأت رئيسه آن تقسيم شود.
 اما خروجي انتخابات پرحاشــيه شوراي 
مركزي فراكســيون انقالب اسالمي كه 
اعالم نتایج آن قریب به 13روز طول كشيد 
وراي این انتظار را عيان كرد و مشخص شد 
به دور از توافق اوليه، طيف هاي سياسي 
راه یافته به بهارستان در پي افزون كردن 
قدرتشان در لواي تصميمات فراكسيون 

هستند؛ قدرت نمایي كه یاران قاليباف را 
از گردونه عضویت در شوراي مركزي به 
حاشيه راند؛ چنان كه حتي عليرضا زاكاني 
كه ریاســت موقت فراكسيون را بر عهده 
داشت وانتخابات را بر گزار كرد از ورود به 
شوراي مركزي بازماند. هسته قدرت در 
فراكسيون اكثریت مجلس را در اختيار 
2 طيف پایداري و یــاران دولت بهار كه 
هم گعده اي هاي 10سال پيش محسوب 

مي شوند قرار داد.
 دایره یاران قاليباف در شــوراي مركزي 
این فراكســيون چنان است كه اگرچه از 
قاليباف به عنوان تنها گزینه ریاست آن 
نام برده مي شــد، اما او خود را در جمع 
شــوراي مركزي و هيأت رئيسه تقریبا 
یكدســت آن بيگانه و یا دست كم بدون 
حامي مي بيند و احتماال تصميم به انصراف 
از ریاست بر فراكسيوني گرفته كه اگرچه 
عنوان اكثریت را بر پيشاني خود دارد اما 
در رویكردها و سياســت ها با مطلوب او 

بيگانه است.
همين امر باعث شــد اگرچه كه عضویت 
قاليباف وسيد رضا تقوي به عنوان رئيس 

مجلس و رئيس سني مجلس در جایگاه 
عضویت در شوراي مركزي از پيش اعالم 
شده بود،  اما قاليباف در اعالم حضور براي 
مدیریت این فراكســيون تردید كند و تا 
لحظه تنظيم این گــزارش اعالم موضع 
نكند و حتي گمانه زني هایــي در مورد 

كناره گيري او از این جایگاه مطرح شود.
به نظر مي رسد آنچه سبب شده قاليباف 

براي ورود به شوراي مركزي دچار تردید 
شود موقعيتي اســت كه براي تصاحب 
ریاســت فراكســيون انقالب باید در آن 
حضور یابد و عدم حمایت شوراي مركزي 
و رأي پایين وي در ميان شوراي مركزي 
سبب شده است جایگاه قاليباف در این 

شورا شكننده باشد.

زمزمه انشقاق در فراكسيون اكثريت 
 تردیــد در اعالم موضــع رئيس مجلس 
بــراي حضور در شــوراي مركــزي این 
فراكسيون سبب تقویت احتمال انشقاق 
در فراكسيون اكثریت مجلس شده است 
و آنطور كه یكي از نماینــدگان نزدیك 
به قاليباف در مجلس به همشهري خبر 
داده است:» احتمال تشكيل فراكسيون 
جدیدي كه تركيب آن از حاميان قاليباف 
و نو اصولگرایان باشد، یكي از گزینه هاي 
روي ميز بعد از انتخاباتي است كه به اسم 
انتخابات شــوراي مركزي فراكســيون 

انقالب برگزار شد.«
این نماینده كه نخواست نامش فاش شود 
احتمال تشكيل فراكسيون نواصولگرایي 

در بهارســتان را بيش از هر زمان دیگر 
دانست و ادامه داد: رأي گيري در انتخابات 
شوراي مركزي فراكسيون انقالب آنچنان 
بي برنامه، بي نظارت و گعده طور بود كه 
كسي كه داخل گعده ها نبود از راه یافتن 

به شوراي مركزي بازمي ماند.
این نماینده تهران ادامه داد: در انتخابات 
فراكسيون كه 185نماینده حضور داشتند 
فعاليت نمایندگان آذري زبان از یك سو 
و تكاپوي طيف پایداري از ســوي دیگر 
بسيار مشــهود بود و به صورت پليسي از 
حاضرین رأي جمع مي كردند به همين 
دليل كاندیدایي كه حاضر نبود براي رأي 
جمع كردن بين نمایندگان بچرخد و براي 
رأي آوري چانه زني كند رأي به دســت 
نمي آورد. وي گفت: از ســوي دیگر كد 
دادن به اســامي كاندیداها به جاي ذكر 
اسامي مشــكل دیگري بود كه انتخاب 
درست را از اعضاي فراكسيون گرفته بود 
و افراد باید كد نماینده را مي شــناختند 
واز كاندیداي شــماره یك تا 16759كد 
را انتخاب مي كردند، هرچند كه مضاف بر 
این روند سهميه هاي استاني به كاندیداها 
هم شانس را براي دیگر نمایندگان كمتر 

كرده بود.
او با تأكيد بر اینكه مضــاف بر همه اینها 
چانه زني چند شخص- غيرنماینده- بين 
نمایندگان براي رأي جمع كردن به نفع 
برخي افراد اقــدام نو ظهور و البته خالف 
قانوني بود كه سبب شــد شرایط رقابت 
در این انتخابات ســالم و عادالنه نباشد، 
افزود: معترضان مكررا خواســتار ابطال 
انتخابات شدند اما طراحان این انتخابات 
اصرار داشتند شمار شاكيان باید نصف به 
عالوه یك شمار حضار- 185نفر- باشد به 

همين دليل اعتراضات به جایي نرسيد.
 ایــن نماینده تأكيــد كرد: ایــن روند و 
قدرت نمایي جمعي مشخص و رایزني هاي 
فشــرده آنها در قالب فراكســيون هاي 
قوميتي سبب شــد انتخاباتي عجيب و 
پر شائبه برگزار شــود كه مرزبندي هاي 
سياســي را در اصولگرایــان حاضــر در 

بهارستان بيشتر از هر زماني عيان كند.

بعد از شكست یاران قاليباف در انتخابات شوراي مركزي فراكسيون اكثریت مجلس، آنها به دنبال تشكيل فراكسيون نواصولگرایي هستند

كافه مجلس

  ادامه مناقشه زاكاني و تاجگردون
غالمرضا تاجگردون، نماینده ســابق مجلس در 
تویيتي خبــر داد: زاكاني بــرادر داماد خودش را 
به عنوان معاونش انتخاب كرده اســت. غالمرضا 
تاجگردون، نماینده ســابق مردم گچساران كه 
اعتبارنامه او در مجلس یازدهم تأیيد نشــد، در 
تویيتي نوشــت: »زاكاني برادر دامــاد خودش را 
گذاشــت معاونش. زمان بررســي اعتبارنامه در 
جلسه از من ســؤال كرد: ميالد كرمي دایي زاده 
شماست و چرا در پتروشيمي كار مي كند. گفتم: 
در پتروشيمي هزار نفر كار مي كند اینم یكيش. 
مادربزرگ پدر ميالد كرمي ميشه دختر دایي من. 

گفت: این یعني رانت. قضاوت با شما.«

  بازديد بهارستاني ها از هفت تپه 
نظام الدین موســوي، عضو كميســيون اصل90 
گفت: همراه 2نماینده دیگر تهران و معاون دیوان 
محاســبات از شــركت هفت تپه بازدید كردیم. 
نماینده تهران در گفت وگو با ایسنا افزود: ما حدود 
20روز پيش به صورت حضوري از شركت هفت تپه 
بازدید و با كارگران گفت وگــو كردیم. با نماینده 
آنها در فرمانداري جلسه گذاشتيم و با مسئوالن 
استاني هم دیداري در همين زمينه داشتيم. وي 
ادامه داد: بعد از آن 3جلســه در مجلس شوراي 
اسالمي با نمایندگان و همچنين نهادهاي نظارتي 
و همينطور دیوان محاســبات و سازمان بازرسي 
و دستگاه هاي مربوطه ازجمله تامين اجتماعي، 
وزارت كار و سازمان خصوصي سازي  و مسئوالن 
محلي خوزســتان برگزار كردیم و در جلسه آخر 

وزیر اقتصاد و دارایي نيز حضور داشت.

  نمايندگان  و مسئله دفتر كار 
نمایندگان به تازگي طرحي را تقدیم هيأت رئيسه 
و اعالم وصول كرده اند كه درصورت تصویب نهایي 
یك بار براي هميشه تكليف دفاتر كاري در اختيار 
نمایندگان مجلس روشن مي شود. این طرح كه با 
امضاي 50نفر از نمایندگان مجلس طراحي شده 
است، عالوه بر این تامين خودرو و شفافيت حقوق 
و مزایاي نمایندگان در دوره نمایندگي را در دستور 
كار دارد. به گزارش فارس، آنها معتقدند استفاده از 
ساختمان هاي استيجاري براي دفتر نمایندگان 
باعث مي شود تا همه اسناد و مدارك هر دوره در 
اختيار نمایندگان دوره هــاي بعدي قرار نگيرد و 
ثابت نبودن محل دفتر باعث سردرگمي مردم در 

دسترسي به دفتر نمایندگان مي شود. 

   عكس: خبرگزاري خانه ملت

صداي پاي انشقاق در مجلس اصولگرا در حاشيه سياست

  رأي 77نفر صادر شد
حجت كرماني، حقوقدان و وكيل آذر منصوري، ریحانه طباطبایي، 
علي شكوري راد و محســن امين زاده از صدور رأي پرونده اتهامات 
14نفر از فعاالن سياســي اصالح طلب درخصوص پرونده موسوم به 
بيانيه 77نفر در شــعبه26 دادگاه انقالب تهران خبر داد. به گزارش 
جماران، به گفتــه این وكيل دادگســتري، براســاس رأي صادره 
خانم ها آذر منصوري، ریحانه طباطبایي و آقایان عيسي سحرخيز، 
عبداهلل رمضان زاده، محمدصادق نوروزي، مهدي دریس پور، حسن 
اسدي زیدآبادي و محســن امين زاده از اتهام »فعاليت تبليغي عليه 
نظام« تبرئه شده، ولي آقایان علي شكوري راد، محمدحسين كروبي، 
محسن آرمين، قربان بهزادیان نژاد و خانم صدیقه وسمقي به یك سال 
حبس تعزیري محكوم شده اند. در این پرونده آقایان محمدحسين 
كروبي، عيسي ســحرخيز، مهدي محمودیان، عبداهلل رمضان زاده، 
محســن آرمين، محمدصادق نوروزي، قربان بهزادیان نژاد، مهدي 
دریس پور، حسن اسدي زیدآبادي و محسن امين زاده و خانم ها آذر 
منصوري، ریحانه طباطبایي، صدیقه وسمقي، به »فعاليت تبليغي 
عليه نظام« از طریق امضاي بيانيه موســوم بــه 77نفر درخصوص 
حوادث آبان ماه98 در اعتراض بــه افزایش قيمت بنزین و دعوت به 
عدم خشونت در برخورد با معترضان و آقاي علي شكوري راد متهم به 
»فعاليت تبليغي عليه نظام« از طریق صدور بيانيه حزب اتحاد ملت 

درخصوص حوادث آبان98 متهم هستند.

  نمي شود در محرم برنامه و مراسمي نباشد
رئيس شوراي عالي جامعه مدرسين حوزه علميه قم گفت: نمي شود 
در محرم و به ویژه تاسوعا و عاشورا، هيچ برنامه و مراسمي نباشد، اما 
اميدواریم اجتماع عزاداران با رعایت همه پروتكل ها به بهترین شكل 
ممكن برگزار شود. به گزارش ایسنا، آیت اهلل محمد یزدي با اشاره به 
فرارسيدن ایام سوگواري  ماه محرم گفت: امسال به خاطر شرایط كرونا، 
عزاداري هاي مردم با تغييراتي همراه شده است، اما زنده نگه داشتن 
یاد شهداي كربال، تعطيل شدني نيست. رئيس شوراي عالي جامعه 
مدرسين افزود: در چنين شرایطي كه مسئوالن كشور اعالم مي كنند 
كه اجتماعات مخصوصا در فضاهاي سربســته عوارض خاصي دارد، 
شرعا ما هم موظفيم كه به این راهنمایي ها توجه كنيم؛ چون به هر 
حال عوارض این بيماري، جزئي نيست، بلكه سالمت عموم مردم را در 
معرض خطر قرار داده است. وي ادامه داد: زنده نگه داشتن یاد شهداي 
كربال و برپایي مراسم ماه محرم الزم است و عزاداري و جلسات مربوط 
به امام حسين)ع( چيزي نيست كه به راحتي تعطيل شود، اما با توجه 
به شرایط امسال، طبعا باید در نحوه برگزاري مراسم تغييراتي را درنظر 
گرفت. یزدي با اشاره به تأكيدات رهبري درباره رعایت پروتكل هاي 
بهداشتي در مراسم سوگواري گفت: باید دســتورات ستاد كرونا را 
رعایت كنيم و با رعایت همه مقررات و دستورات بهداشتي، اجتماعات 
و مراسم داشته باشيم؛ مثال پيشنهاد مي كنم كه جلسات عزاداري را در 
محوطه جلوي مساجد و امامزاده ها و كوچه ها و خيابان هاي اطراف، 

به نحوي كه مزاحم رفت وآمد مردم هم نباشد، برگزار كنيم.

تردید در اعــالم موضع رئيس مجلس 
براي حضــور در شــوراي مركزي این 
فراكسيون سبب تقویت احتمال انشقاق 
در فراكسيون اكثریت مجلس شده است 
و آنطور كه یكي از نمایندگان نزدیك به 
قاليباف در مجلس به همشــهري خبر 
داده است:» احتمال تشكيل فراكسيون 
جدیدي كــه تركيــب آن از حاميان 
قاليباف و نو اصولگرایان باشد، یكي از 
گزینه هاي روي ميز بعــد از انتخاباتي 
اســت كه به اســم انتخابات شوراي 

مركزي فراكسيون انقالب برگزار شد
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آموزش گزارش همشهري از پيامدهاي اجتماعي كنكور بر سالمت روان دانش آموزان

سقوط از بام کنکور
   فاطمه قاسم زاده، روانشناس  كودكان: كنكور دومين 

عامل خودكشي نوجوانان است
   اميد اللهياري، مشاور تحصيلي: مؤسسات كنكور بر 

آتش رقابت مي دمند

رشد آماري جامعه دانش آموزي عشایري؛ بيش از 200هزار نفر

كالس هاي حضوري مدرسه هاي عشايري
  شناسایي دانش آموزان بازمانده از تحصيل، فراواني دانش آموزان عشایري را بيشتر كرده است

   3ميليون و2۷0هزار دانش  آموز، وسيله هوشمند براي كالس درس ندارند

 »پسر 1۹ســاله كه همه تالشش را 
كرده بــود در كنكــور ریاضي موفق گزارش

شــود، وقتي آزمون را خــراب كرد، 
تصميم گرفــت به زندگي اش پایــان بدهد.« خبر 
همين قدر كوتاه بود، به اندازه عمر جوان 1۹ساله اي 
كه خودش را بعد از جلســه آزمون از پشت بام به 

پایين پرتاب كرد.
در خبرها آمده كه او معدل دیپلمش 1۹.5 بوده و 
جزو شــاگردان ممتازي بوده كه یك سال گذشته 
خودش را براي درس خواندن در خانه حبس كرده 
بوده و روز پنجشنبه بعد از بازگشت از جلسه كنكور 
به خانه، وقتي حس مي كند ســؤاالت را نتوانسته 
خوب پاسخ دهد، خودش را به پشت بام مي رساند و 

یك تصميم آني و پایاني تلخ و دور از انتظار.
این نخستين باري نيســت كه دانش آموزان تحت 
فشار شرایط مدرسه یا كنكور، خودكشي مي كنند. 
در ســال۹4 زماني كه هنوز آموزش و پرورش هر 
اســتان اخبار خودكشــي دانش آموزان را منتشر 
مي كردند، مشخص شد 13دانش آموز زیر 18سال 
دست به خودكشــي زده اند. براساس گزارش  مهر، 
از این 13دانش آموز ۹نفر خــود را حلق آویز كرده  

بودند، 3نفر از ســاختمان خانه و پل عابرپياده به 
پایين پریــده بودند  و یك نفر با ســالح گرم جان 
خود را گرفته بود. همچنين از 13خودكشــي رخ 
داده، 6مورد خودكشي به علت هاي مربوط به افت 
تحصيلي، قبول نشــدن در امتحانات یــا كنكور و 
احضار والدین به مدرســه بوده است، علت 3مورد 
از این خودكشي ها، ســرزنش والدین، خستگي از 
شرایط زندگي و دیدن فيلم در رابطه با خودكشي 

عنوان شده  و هنوز علت 4مورد اعالم نشده است.
خودكشــي مجيد، دانش آموز 14ســاله، به دليل 
مردود شــدن در امتحانات پایان سال، خودكشي 
دختر دانش آموز 18ساله در شهرستان بوكان پس 
از اعالم نتایج كنكور و قبول نشــدن در دانشگاه و 
خودكشــي امير دانش آموز 14ساله اي كه به دليل 
نمره پایيــن در درس ریاضي و ترس از ســرزنش 
شدن، با شليك گلوله به زندگي خود پایان داد، از 

مهم ترین خودكشي هاي آن سال بود.
اگرچه بعد از سال۹4 آمار خودكشي دانش آموزان 
كمتر رسانه ای می شود، اما باز هم پراكنده اخباري 
مي رســد كه دانش آموزان به دالیل فشار درسي، 
معلمان و والدین خودكشي كرده اند. مهم ترین آن، 
خودكشي نيلوفر و زهرا 2نوجوان 1۷ساله اصفهاني 

بود كه حاشيه هاي زیادي هم ایجاد كرد.
اما چرا آمار خودكشــي دانش آموزان در سال هاي 

اخير قابل توجه شده و دانش آموزان به خصوص بعد 
از امتحانات دست به این كار مي زنند؟

بســياري از روانشناســان كــودك و نوجــوان و 
كارشناســان آموزشــي، دليل این معضل را فشار 
خانواده هــا، مؤسســات كنكور و مــدارس با هم 
مي دانند. آنها معتقدند كــه عملكرد بد این 3نهاد 
باعث شده نوجوان كه در سن بحراني قرار گرفته، 
نتواند مسائل خود را مدیریت كند و در نهایت دست 

به خودكشي بزند.

نوجوانان در بحران هاي مختلف
فاطمه قاسم زاده، روانشناس كودك و نوجوان در 
این باره به همشــهري گفت: »بحراني ترین دوره 
زندگي هر فرد قطعا دوره نوجواني اســت، چرا كه 
جســم با تغييرات فراواني روبه رو مي شود كه فرد 
را دچار چالش مي كند و حــاال فرض كنيد در این 
وضعيت، جامعه هــم دائم بر این بحــران اضافه 
مي كند. در این باره پژوهش هاي كاربردي زیادي 
انجام شده كه نشــان مي دهد وضعيت اقتصادي 
نابسامان در نوجوانان تأثير منفي گذاشته و آنها را 
به سمت خودكشي ســوق مي دهد و در ایران بعد 
از این معضل، مسائل و مشكالت پيرامون درس و 
مدرسه و حتي دانشــگاه دومين عامل خودكشي 

است كه باید به آن توجه داشت.«
وي ادامه داد: »متأســفانه خانواده ها هم كه متاثر 
از فضاي جامعه و نظام آموزشــي هستند، بر این 
بحران مي دمند و نوجوان را دچار چالش مي كنند. 
نظام آموزشــي ما حافظه محــور، رقابتي و تهي 
از مهارت آموزي اســت و راه دیگــري پيش پاي 
دانش آموز قرار نداده اســت، بنابراین وقتي او در 
این فضا قرار مي گيرد و خانواده نيز او را تحت فشار 
قرار مي دهد و مؤسسات كنكور و... هم به آن اضافه 
مي شوند، دچار استرس دائم و مستمري مي شود 

كه كنترل آن برایش سخت خواهد بود.«
قاسم زاده معتقد است كه موارد آسيب زا پيرامون 
كودكان و نوجوانان زیاد شــده و گــروه آنها را در 
معرض خطر قرار داده. »مســئله فقــط كنكور و 
حواشــي پر رنگ آن نيســت. همين بحث كرونا 
كه ارتباطــات بچه ها و تفریحات آنها را به شــدت 

محدود كرده یا بحث آموزش اینترنتي كه عنوان 
شــد 3.5ميليون دانش آموز به وســایل هوشمند 
براي حضــور در كالس درس دسترســي ندارند، 
بحران هاي جدي هســتند كه مي توانند منجر به 

آسيبي مثل خودكشي شوند. 
تمــام آن 3.5ميليوني كــه نمي توانند در كالس 
مجازي شركت كنند و آموزش و پرورش هم آنها 
را تا به امــروز بالتكليف نگه داشــته، از كودكان 
و نوجواناني هســتند كه در ســال تحصيلي بعد 
مي توانند آسيب هاي روحي و جسمي بدي ببينند. 
آنها 4 ماه ســال تحصيلي قبل را هم به سختي به 
پایان رساندند و حاال باید ۹ ماه را با مشقت سپري 
كننــد. اینها مســائل جدي پيرامــون كودكان و 
نوجواناني اســت كه این روزها در جامعه زندگي 

مي كنند و كمتر به آن ها پرداخته مي شود.«

پاي مؤسسات كنكور در ميان است
در ميان انتقاداتي كه به خانواده ها و جامعه درباره 
مســئله آموزش و كنكور مي شــود و آنها را متهم 
به فشــار رواني روي دانش آموز مي داند، مشاوران 
آموزشي و معلمان، مؤسسات كنكور و بنگاه هاي 
خصوصي آموزشــي را هم جزو متهمان اصلي این 
معضل مي داننــد؛ بنگاه هایي كه بــر آتش رقابت 
 كنكور مي دمنــد و آن را تبدیل بــه مانع بلندي 
براي پرش به ســمت موقعيت هــاي باالتر و برتر 

كرده اند.
اميد اللهياري، معلم و مشاور تحصيلي دانش آموزان 
متوسطه دوم در این باره مي گوید: »سال هاست كه 
مشخص شده نظام آموزشــي ما به نفع بنگاه هاي 
خصوصي آموزش طراحي شده و نياز به بازنگري 

و بازتوليد دارد، اما آنقدر قــدرت این بنگاه ها زیاد 
است كه تاكنون هيچ وزیري نتوانســته آنها را از 
ميدان به در كند. در نتيجــه مي بينيم كه هر روز 
قوي تر از دیروز ظاهر مي شوند و فضاي آموزشي را 

رقابتي تر مي كنند.«
اللهياري افزود: والدین دانش آموز كه خود محصول 
همين نظام آموزشي هستند  هم تن به این شرایط 
داده و حاضرند ساالنه ميليون ها تومان براي حضور 
فرزندشان در این آموزشگاه ها هزینه كنند تا در این 
رقابت كه هر ســال هم نفسگيرتر مي شود، حضور 
بهتري داشته باشند. نتيجه این مي شود كه نوجوان 
در آســتانه بلوغ و تغييرات چشمگير دروني خود، 
باید از این مانع سخت و بلند كه نامش كنكور باشد، 
بپرد. اگر قدمش بلند باشــد و بپرد كه تمام، ولي 
اگر چند ســانتي متر كمتر بپرد، خودش را بازنده 

مي داند و حس مي كند توانایي ادامه دادن ندارد.
او مثال هاي زیــادي از دانش آموزانش دارد كه در 
سال دوازدهم، دچار مشــكالت روحي و جسمي 
شده اند و بعدها هم نتوانسته اند آن را كنترل كنند؛ 
»تمام تالش ما در مدارس معطوف این شــده كه 
كنكور را عادي سازي  كنيم اما تبليغات بنگاه هاي 
كنكور و سازمان ســنجش آنقدر پررنگ است كه 
صداي ما كمتر شنيده مي شود. در سال هاي اخير 
دانش آموزاني داشتيم كه بعد از كنكور با مشكالت 
قلبي، اعصاب، زخم معده، تشنج و... روبه رو شده اند، 
این یعني نوجوان ما فشــار ســنگيني را تحمل 
كرده و مي كند. اتفاقات بــدي كه والدین هنوز به 
درك واقعي از آن نرسيده اند و باز هم مي خواهند 
فرزندشان در بهترین رشته هاي دانشگاهي درس 

بخواند.«

آمــار جمعيت جامعــه دانش آموزي 
عشایري براي نخستين  بار از 200هزار مدرسه

نفر باالتر رفته است و كالس هاي درس 
آنها با وجــود كرونــا به دليل كم جمعيــت بودن،  

حضوري برگزار مي شود.
محمدرضا ســيفي، مدیركل دفتر توســعه عدالت 
آموزشي و عشــایر آموزش كشــور در گفت وگو با 
خبرنگار مهر درباره آخرین وضعيت شــروع ســال 
تحصيلي براي دانش آموزان روســتایي و عشایري 
گفت: قرار بر این اســت كه دانش آموزان عشایري 
به صورت حضوري سر كالس ها حاضر باشند. یكي 
از علت هایش این اســت كه تعداد آنها كم اســت و 
علت دوم این اســت كه از كانون بيماري عموما دور 
هستند. در واقع این بار شــاید محروميت به كمك 

آنها آمده است.
وي افزود: براساس شيوه نامه اي كه در اردیبهشت ماه 
براي بازگشــایي غيراجباري مــدارس داده بودیم، 
عمل خواهيم كرد و البته ویرایش جدید آن به زودي 

منتشر مي شود.
به گفته ســيفي، تداوم آموزش در مناطق روستایي 
و عشایري كه دسترســي به فضاي مجازي ندارند 

انجام مي شود.
او ادامه داد: پویشــي نيز به نام »همه با هم، با تبلت 
مدرسه مي ســازیم« به راه افتاده اســت. هر تبلت 
یك ميليون  و500 هزارتومان قيمت دارد و قرار است 
هزینه آن جمع آوري شود و این تبلت ها خریداري 
شود تا فرصت تحصيل براي كودكان محروم ایجاد 
شــود. بنا به آماري كه داریم 3ميليون و2۷0 هزار 
دانش آموز هستند كه با وجود دسترسي به اینترنت 
اما وسيله هوشمند براي استفاده از آموزش در فضاي 

مجازي را ندارند.
مدیركل دفتر توســعه عدالت آموزشــي و عشایر 
آموزش كشــور در ادامه بيان كرد: امسال 16هزار 
و26۷دانش آموز در 4اســتان مازنــدران، زنجان، 
هرمزگان و سيستان و بلوچستان كد عشایري اضافه 
بر آمار هرساله دریافت كرده اند و به این ترتيب آمار 

دانش آموزان عشایري براي نخســتين بار به باالي 
200هزار نفر مي رسد.

سيفي درباره اینكه آیا مشخص شده است كه كدام 
دانش آموزان به اینترنت دسترسي ندارند، گفت: تمام 
استان هاي كشور موظف شده اند كه اطلس دسترسي 
دانش آموزان به روش هاي مختلف آموزشــي را در 
بياورند و به این ترتيب مشــخص مي شود كه كدام 
دانش آموز به اینترنت یا وسيله هوشمند دسترسي 
ندارد. او با بيان اینكــه از قبل هم آموزش مجازي از 
نظر آموزش و پرورش یك آموزش مكمل بوده است، 
گفت: خصوصا براي پایه هاي دبستان و به طور خاص 
براي پایه هاي اول دبســتان هيچ چيز جاي آموزش 
حضــوري را نمي گيرد. به هميــن دليل در مناطق 
محروم كالس هاي ابتدایي قرار است 2 روز در هفته 
تشكيل شــود. در مناطق عشایري هم كه كالس ها 
باز است و در بقيه جاها نيز هرجا تعداد كم و منطقه 

سفيد باشد كالس حضوري برپا مي شود.
سيفي در پاسخ به ســؤال دیگري درباره اینكه آیا 

براي اجرایي شدن اساسنامه مدارس عشایري اتفاق 
تازه اي افتاده اســت؟ گفت: هنوز اتفاقي نيفتاده و 
اميدواریم این اساسنامه هرچه زودتر اجرایي شود 
چرا كه آمار بازماندگان از تحصيل را به  شدت كاهش 
مي دهد و ماندگاري معلمان آمــوزش دیده در این 
مناطق را باال مي برد. وقتــي بتوانيم حق كوچ و آمد 
و شد و ســكني گزیدن معلمان عشایري را بدهيم، 
قاعدتا تأثير بســياري بر وضعيت آمــوزش در این 
مناطق دارد. مــاده5 این اساســنامه تأكيد دارد به 

 منظور افزایش پوشش تحصيلي و جلوگيري از ترك 
تحصيل دانش آموزان خصوصا دانش آموزان دختر، 
باید نسبت به ارائه فزون تر موارد پرورشي و آموزشي 
در دوره هاي متوسطه اهتمام شود؛ ازجمله رفت وآمد 
رایگان، تأسيس خوابگاه شبانه روزي و تالش براي 
گسترش آموزش از راه دور. مهم تر اینكه اگر ماده14 
اساســنامه اجرا مي شــد تحقق عدالت آموزشي و 
توســعه متوازن آموزش در مناطق عشایري به  اجرا 

در مي آمد.

 كرونا و چالش بازگشايي مدارس
 در آمريكا

 آغاز سال تحصيلي جدید در آمریكا با توجه به افزایش موارد 
جدید ابتال به كووید-1۹ در سراسر این كشور، چالش هاي 
تــازه اي را در رابطه با كنترل شــيوع كروناویــروس ایجاد 

كرده است.
چگونگي بازگشــایي مدارس در پایيز سال جاري در ایاالت 
متحده در هفته هاي اخير به موضوعي مورد بحث و بررسي 
تبدیل شده اســت. درحالي كه برخي سياستمداران سعي 
در بازگشــایي مدارس در اسرع وقت داشــتند، بسياري از 
خانواده ها به دليل نگراني هاي ایمني از بازگشــت فرزندان 

خود به مدارس جلوگيري مي كنند.
چندین دانشــگاه قباًل موارد جدید ابتال به كرونا را كشــف 
كرده اند. اوایل هفته جاري دانشــگاه كاروليناي شمالي در 
چاپل هيل، یكــي از بزرگ ترین دانشــگاه هاي آمریكا كه 
دانشجویان را به دانشــگاه بازگردانده و تدریس حضوري را 
آغاز كرده بود، اعالم كرد كه آمــوزش به صورت حضوري را 
براي دانشجویان كارشناسي تنها یك هفته پس از بازگشایي 
به حالت تعليق در خواهد آورد. دانشــگاه نوتردام نيز پس از 
گزارش افزایش موارد جدید ابتال بــه كالس هاي آنالین رو 

آورده است.
به گزارش ایسنا، رئيس دانشــگاه جان هاپكينز اعالم كرده 
اســت: تجزیه و تحليل ردیابي تماس ها نشان مي دهد كه 
بيشتر عفونت  از تجمع هاي خارج از محوطه دانشگاه منتقل 
مي شــود. دانشــجویان آلوده در این تجمعات، عفونت را به 

دیگران منتقل مي كنند.
همچنين لس آنجلــس یونيفاید، دومين سيســتم بزرگ 
مدارس عمومي در ایــاالت متحده نيز قصــد دارد به طور 
دوره اي صدها هزار دانش آموز و ۷5 هــزار كارمند را از نظر 

كروناویروس آزمایش كند.
سرپرست این سيســتم بزرگ مدارس عمومي گفته است 
شــرایط فوق العاده موجب اقدامات خارق العاده اي است و 
اگرچه این آزمایش و تالش بــراي ردیابي تماس مبتالیان 

بي سابقه است اما الزم و مناسب محسوب مي شود.
از آنجا كه موارد جدید ابتال به كووید-1۹ در مراكز آموزشي 
كه مجدد بازگشایي شــده اند، گزارش شده است، بسياري 
دیگر با تصميم دشــوار در مورد بازگشت یا عدم بازگشت به 

كالس هاي حضوري روبه رو هستند.

زمانی برای سازگاری با كرونا
كارشناسان پزشكي هشدار مي دهند كه ممكن است سال ها 
طول بكشد تا دانش آموزان و معلمان بتوانند با خيال راحت 
به آموزش حضوري و بدون ماسك، فاصله گذاري اجتماعي و 
سایر اقدامات درنظر گرفته شده براي جلوگيري از گسترش 

كرونا بازگردند.
آخرین گزارشــي كه توســط آكادمــي اطفــال و انجمن 
بيمارستان كودكان ایاالت متحده منتشر شده است نشان 
مي دهد ۷5 هــزار و ۷55 مورد ابتالي جدید بــه كرونا در 
كودكان از 30 ژوئيه تا 13 اوت گزارش شده است كه افزایش 
24 درصدي در موارد ابتالي كودكان طي 2 هفته را نشــان 

مي دهد.
درحالي كه كــودكان تنها ۹.1 درصد از كل مــوارد ابتال به 
كووید-1۹ را در ایاالت متحده تشــكيل داده انــد، از آغاز 
همه گيري كرونا تاكنون تســت كروناي بيش از 406 هزار 

كودك مثبت شده است.
ژانگ زوفنگ، اســتاد اپيدميولوژي و معاون دانشــيار براي 
تحقيقات با دانشكده بهداشت عمومي در دانشگاه كاليفرنيا، 
لس آنجلس مي گوید: ممكن اســت افزایش عفونت در بين 
كودكان بــا عواملي مانند تجمع بيشــتر افــراد جوان تر و 
بازگشت به مدارس و دانشــگاه ها در طول همه گيري كرونا 

مربوط باشد.
این در حالي است كه مركز كنترل و پيشگيري از بيماري هاي 
آمریكا )CDC( با تأكيد بر اهميت بازگشت به مدارس اعالم 
كرده است بهترین شواهد موجود نشان مي دهد كه بيماري  
كووید-1۹ خطرات نسبتاً كمي براي كودكان در سن مدرسه 
دارد. ميزان مرگ ومير در بين كودكان مدرسه اي بسيار كمتر 
از بزرگساالن است. هرچند نگراني ازاحتمال انتقال ویروس از 

كودكان به بزرگترها وجود دارد.
به گزارش شــينهوا، طبق اعالم این مراكــز، در عين حال 
مضرات ناشی ازتعطيلي مدارس در مورد سالمت اجتماعي، 
عاطفي و رفتاري، بهزیستي، اقتصادي و پيشرفت تحصيلي 
فرزندان چه در كوتاه مدت و چه در دراز مدت مشهود و قابل 

توجه است.

درخواست ستاد ملي مقابله با كرونا از مردم

كرونا به ما نزديك است؛ سفر نكنيد
ستاد ملي كرونا در اطالعيه اي ضمن تشكر از اكثریت 

مردم كشــورمان كه با همراهي و همــكاري با كادر هشدار
بهداشــت و درمان در مقابله با كرونا، حداقل تردد در 
سطح شهرها و جاده ها را داشته اند، از اقليتي كه در این باره بي توجه 
هستند، خواست كه به جمع كثير ایرانيان همراه براي مقابله با كرونا 
بپيوندند و با توجه به دستورات پزشكان و پرستاران وزارت بهداشت با 
رعایت تمامي دستورالعمل ها به كرونا مبتال نشوند و دیگران را مبتال 

نكنند.
به گزارش همشــهري، در این اطالعيه آمده اســت: ضمن تشــكر 
از همراهــي و همــكاري مــردم ایران اســالمي در اجــراي كليه 
دستورالعمل هاي ستاد ملي كرونا براي پيشگيري از ابتال به ویروس 
كوویدـ 1۹ با توجه به تعطيالت پيش رو و احتمال سفر رفتن برخي از 

هموطنان نكات ذیل مجددا تأكيد مي گردد:
1. براساس آخرین توصيه هاي سازمان بهداشت جهاني فاصله گذاري 
اجتماعي با ماندن در خانه و حداقل جابه جایي در سطح شهر ها و جاده ها 

و استفاده از ماسك مؤثرین ترین راه براي پيشگيري از كروناست.
2. بررسي ميداني متخصصان اپيدمي وزارت بهداشت طي 6 ماه گذشته 

موید این نكته مهم است كه ميزان ابتال و فوت ناشي از كرونا، ارتباط 
مستقيمي با رفتن به سفر در سطح كشور داشته است و لذا رفتن به 
سفر به معني قبول ریسك مبتال شدن و مبتال كردن سایر هموطنان به 

ویروس كوویدـ1۹ است.
3. كاهش تلفات ناشي از كرونا تنها با كنترل ابتال به این ویروس ميسر 
بوده و همزمان كمك به كادر درمان براي فراهم آوردن امكان رسيدگي 

به سالمندان و افراد داراي بيماري هاي زمينه اي است.
ـ 1۹ و به همين ميزان امكان  4. با توجه به ناشناخته بودن ویروس كووید
تغييرات غيرقابل پيش بيني و واكنش این ویروس در بدن انسان، هشدار 
جدي كارشناسان بر افزایش مراقبت و اجراي دقيق دستورالعمل هاي 

وزارت بهداشت در پيشگيري از كروناست. 
5. در پایان ضمن تشكر مجدد از اكثریت مردم كه با همراهي و همكاري 
با كادر بهداشت و درمان در مقابله با كرونا، حداقل تردد در سطح شهرها 
و جاده ها را داشته اند از اقليت بي توجه، انتظار دارد به جمع كثير ایرانيان 
همراه براي مقابله با كرونا بپيوندند و با توجه به دستورات پزشكان و 
پرستاران وزارت بهداشت با رعایت دستورالعمل ها به كرونا مبتال نشوند 

و دیگران را مبتال نكنند. 

آنچه در روز منتسب به پزشكان 
مي توانــد مطرح شــود، ماهيت 
نوعدوســتي، از خود گذشــتگي 
و بزرگواري اســت كه در جامعه 
پزشــكي نســبت به بيمــاران، 
دردمندان و نيازمندان وجود دارد و ایــن یكي از افتخارات جامعه 
پزشكي و كادر درمان در سراسر دنياست. در ماه هاي گذشته اپيدمي 
كرونا در جهان و كشور ما باعث شد نگاهي كه در سال هاي گذشته 
در ایران به ناروا نسبت به جامعه پزشــكي شكل گرفته بود، كمي 
ترميم و تصحيح شــود و جامعه به این برداشت برسد كه چنانچه 
اندك افرادي در لباس پزشكي، اصول و اخالق این حرفه را رعایت 
نمي كنند، نباید اقدامات و اعمال آنها به كل جامعه پزشكي تعميم 

داده شود.
جامعه پزشكي و كادر بهداشــت و درمان با تقدیم 250شهيد در 
ماه هاي گذشته توانست وجهه و شــرافت حرفه اي خود را نسبت 

به گذشــته چندین برابر افزایش دهد؛ چراكه علت فوت این تعداد 
از كادر درمان نه به علت ناآگاهي نســبت به رفتار ویروس كرونا و 
رعایت نكردن مسائل بهداشتي، بلكه به دليل مواجهه آنها با بيماران، 
كار در محيط پر خطر، شيفت هاي متعدد و خستگي هاي مفرط بوده 
است. كشور ما با فوت این افراد سرمایه عظيمي را از دست داد كه 

شاید براي جبران آن زمان زیادي الزم باشد.
آرزو مي كنــم ارزشــي كه جامعــه پزشــكي به دليــل ایثارها و 
فداكاري هاي خود دوباره در جامعه به دســت آورده است، توسعه 
بيشتري پيدا كند و در آینده شاهد حتي یك مورد تخلف پزشكي 
نيز نباشيم. اغلب جامعه پزشكي با انتخاب این حرفه به این درك 
رســيده اند كه وظيفه اصلي آنها خدمت به جامعه است و در درجه 

بعدي خانواده و حتي خودشان را قرار مي دهند.
جامعه ما در سال هاي گذشته لقب حكيم را به افرادي داده بود كه 
در كار سالمت مردم بودند. حكيم در باور عمومي مردم ایران فردي 
است كه درمانگر جســم و جان و روح افراد جامعه بوده و حتي در 
مسائل اجتماعي و خانوادگي نيز دخالت داده مي شود و معتمد است 
براي مردم و امين احوال آنها. این همان جایگاه و رابطه اي است كه 

مي توان اميد داشت با سازوكارهاي متناسب با جامعه مدرن امروزي 
در ساحت زندگي روزمره و تعامالت اجتماعي شكل بگيرد و رابطه 

مالي بين جامعه و پزشك به حداقل برسد.
در گذشته سرزمين مان، مردم دســتمزد حكما را قبل از اینكه به 
درمان نياز داشته باشند، پرداخت مي كردند و حكيم نيز در زمان 
بيماري بدون هيچ چشمداشتي درمان را انجام مي داد. اكنون نيز 
بخش عمده تغيير نگرش ها نسبت به جامعه پزشكي و كادر درمان 
بستگي به رفتارهاي ســازماني دارد. باید در نظام عرضه خدمات 
درماني تجدیدنظر اساســي صورت بگيرد و براي رســيدن به این 
منظور باید سيستم هاي مراقبتي و نظارتي مثل نظام پزشكي تالش 
بيشتري انجام دهند.  از سوي دیگر جامعه پزشكي نيز باید به سمت 
و ســویي حركت كند كه  تقاضاهاي القایي در این حوزه را كاهش 
دهد و تقاضاهایــي همانند جراحي هاي غيرضروري، اســتفاده از 
ابزارهاي پاراكلينيكي و آزمایشگاه به حداقل برسد. جامعه پزشكي 
باید نگاه سالمت به جامعه داشته باشد؛ چراكه سياستگذاري براي 
ســالمت افراد بدون توجه كامل به همه ابعاد فــردي و اجتماعي 
زندگي امكان پذیر نخواهد بود؛ چراكه انسان و جامعه انساني فقط 
ارگان هاي فيزیكي و جسماني نيستند و انسان داراي روح، روان و 
روابط اجتماعي پيچيده اي است و سالمت و بيماري به عنوان یك 
عامل جدا از مسائل سياسي، اجتماعي، فرهنگي و حتي امنيتي قابل 

تصور نيست و همه این عوامل بر سالمت فرد تأثير گذار هستند.

 کنکور؛ هر روز سخت تر از ديروز
در كنار نقش مدرسه، خانواده، جامعه و مؤسسات كنكور، از نقش سازمان سنجش هم در ايجاد اين معضل 
نبايد گذشت؛ سازماني كه كنكور را هر سال متفاوت تر و چالشي تر از سال هاي پيش برگزار مي كند و در 
سال هاي مختلف باعث اعتراض گسترده داوطلبان به سؤاالت شده است. احمد زيدآبادي، روزنامه نگار 3روز 
پيش در كانال تلگرامي خود نوشته است: »سال62 كه من كنكور دادم، پرسش ها عموما واضح، عقاليي و 
حاوي اطالعات مفيد بود. در اين مدت چه اتفاقي افتاده است كه سؤاالت كنكور تا اين حد بي معني و مبهم 
و پيچيده شده است؟ من نمي دانم در آزار و اذيت دانش آموزان چه لذتي نهفته است كه اين روند مخرب 
ظاهرا سال به سال هم تشديد مي شود!« به جز زيد آبادي، والدين و داوطلبان بسياري در فضاي مجازي از 
دشواري سؤاالت در كنكور رياضي نوشته اند و آن را غيرعادي توصيف كرده اند. پرونده كنكور سراسري 
99 در شرايط سخت و دشواري به پايان رســيد؛ كنكوري كه فراز و نشيب فراوان داشت و زمان برگزاري 
آن بارها به تعويق افتاد؛ كنكوري كه در نهايت يك جان گرفت؛ نوجوان 19ساله اي كه هيچ گاه به آن طرف 

دروازه هاي كنكور نرسيد.
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بسته حمايتي براي جبران افزايش قيمت لوازم خانگي رشد توليد و باالماندن قيمت گوشت قرمز  دونرخي شدن و وعده بازگشت آرامش به بازار تاير 

با وجود فروكش كردن تقاضاي ناشي ازعيد قربان و رشــد توليد داخل انواع دام، قيمت خرده فروشي 
انواع گوشت گوسفندي و گاوي در بازار همچنان باال مانده است. به گزارش همشهري، توليد كنندگان 
دام سبك و ســنگين در حالي از افت قيمت و دپوي دام زنده خبر مي دهند كه قيمت خرده فروشي 
گوشت گوســفندي و گاوي در بازار مصرف به دليل انتظار افزایش تقاضا در ماه محرم باال مانده است. 
رئيس سازمان امور عشایر ایران از پيش بيني افزایش 30 هزار تني توليد گوشت توسط عشایر خبر داد 
و گفت: طي دو مرحله براي افزایش توليد گوشت توسط عشایر برنامه ریزي شده و پيش بيني مي شود 
در مرحله نخست، حدود 9 هزار تن و در مرحله بعدي، در مجموع 30 هزار تن به توليد گوشت توسط 
عشایر افزوده شود. كرمعلي قندالي افزود: اكنون ۱90 هزار تن گوشت توسط عشایر در كشور توليد 
مي شود كه پيش بيني شده تا یك سال آینده، این رقم به 220 هزار تن افزایش یابد. همچنين اكنون 
2۵ درصد گوشت مورد نياز كشور توسط عشایر توليد  و ۵/9 ميليون راس دام به صورت ساالنه توسط 

عشایر وارد بازار مي شود.

كمبود و افزایش قيمت انواع لوازم خانگي توليد داخل و وارداتي، زمينه اقبال مشتریان به خرید محصوالت 
دست دوم، تعمير این اقالم و خرید برندهاي ارزان قيمت را فراهم كرده است. به گزارش همشهري، كاهش 
شــدید عرضه انواع لوازم خانگي باعث افزایش شــدید قيمت ها و جوالن محصوالت قاچاق و متفرقه انواع 
برندهاي گمنام در بازار شده و این شرایط مشکالت اقشار كم درآمد براي خرید لوازم خانگي نو را تشدید كرده 
است. كارشناســان بازار به متقاضيان خرید لوازم خانگي توصيه مي كنند كه هنگام خرید این محصوالت، 
تحقيق كرده و فریب ظاهر لوازم خانگي و تبليغات دروغين فروشندگان را نخورند. همچنين این اقالم را از 
فروشگاه هاي معتبر داراي گارانتي خریداري كنند. به تازگی سرپرست معاونت بازرگانی صنعت، معدن و 
تجارت از اختصاص بسته هاي حمایتي خرید لوازم خانگي به اقشارآسيب پذیر خبر داد و گفت: براساس این 
طرح با چند كارخانه توليد كننده لوازم خانگي كه ارز به آنها اختصاص داده مي شود، مذاكره شده تا 4قلم لوازم 
خانگي اصلي با قيمت مناسب در اختيار اقشار آسيب پذیر قرار گيرد. محمدرضا كالمی افزود: بسته حمایتي 

لوازم خانگي شامل یخچال فریزر، تلویزیون، ماشين لباسشویي و اجاق گاز است.

سهميه بندي انواع تایر خودروهاي سواري سبك، سنگين و باري براي افزایش نظارت بر بازار موجب 
كمبود و دونرخي شدن این اقالم شــد. به گزارش همشهري، افزایش شدید قيمت انواع تایرخودرو در 
حالي موجب گالیه مصرف كنندگان شده است كه مسئوالن وعده رفع مشکالت بازار در آینده نزدیك را 
مي دهند. رئيس سازمان حمایت  ازحقوق مصرف كنندگان و توليدكنندگان از رفع مشکل بازار تایر در 
كشور از هفته گذشته خبر داد و گفت: در زمينه الستيك، انباشت كاال براي تایرهاي وارداتي در گمرك 
را داشتيم كه با مصوبه ستاد اقتصادي دولت در حال ترخيص است. عباس تابش افزود: از سوي دیگر 
با نهایي شدن قيمت الستيك توليد داخل كه در سامانه، بارگذاري شده و رشد ۱0 درصدي توليد، در 
روزهای آینده در تامين الستيك كشور مشکلي وجود نخواهد داشت.. به گفته او تایر خودروهاي باري 
نيز در سامانه مربوطه بارگذاري شده و با حواله راهداري، الستيك با نرخ مصوب به آنها عرضه مي شود تا 
بتوانيم عرضه و تقاضا را مدیریت كنيم. همچنين درصورتي كه عامالن عرضه الستيك، قيمت مصوب 

را رعایت نکنند، عامليت آنها ابطال خواهد شد و افراد جایگزین معرفي مي شوند.
قيمت برخي انواع ماشين ظرفشويي پرفروش در بازار قيمت برخي انواع گوشت قرمز گوسفندي و گاوي در بازار قيمت برخي انواع تاير ايراني خودروهاي سواري در بازار 

فن بازار 

راسته بازار

  آبميوه گيري ازجمله لوازم برقي كاربردي 
در منازل، خرید جهيزیه یا مورد نياز برخي 
مشاغل خاص است كه با ممنوعيت واردات و 
نوسان نرخ ارز، با افزایش قيمت مواجه شده 
است. اگر قصد خرید آبميوه گيري را دارید 

باید به برخي نکات توجه كنيد.
  در خرید دستگاه آبميوه گيري نيز همانند 
تمام لوازم برقي منزل، قيمت حرف اول را 
مي زند، اما این روزها به دليل نوسان نرخ ارز، 
قيمت انواع آبميوه گيري برندهاي خارجي 
در بازار بسيار باالســت؛ پس اگر به دنبال 
خرید مدل كاربــردي و مقرون به صرفه تر 
این محصول هستيد باید برندهاي داخلي 

را مدنظر قرار دهيد.
  شــاید بتــوان دور موتور یا ســرعت 
یــك دســتگاه آبميوه گيــري را ازجمله 
مواردي برشــمرد كه بــر قيمت محصول 
تأثيرگذار اســت، اما عملکرد یك دستگاه 
را نباید براســاس قيمت آن محاسبه كرد. 
مدل هاي زیادي هستند كه با وجود قيمت 
مقرون به صرفــه از عملکــرد قابل قبولي 

برخوردارند.
   آبميوه گيري ســانتریفيوژ یا پرسرعت 
ازجمله انواع آبميوه گيري اســت كه براي 
خردكردن انواع ميوه و سبزیجات با سرعت 
بســيار زیادي چرخيده و از نيروي گریز از 
مركز براي جداسازي تفاله ميوه از آب آن 
بهره مي برد، اما توجه داشته باشيد كه این 
نوع آبميوه گيري ها مزایایي مانند سرعت 
باال، دهانه عریض و عدم نياز به خردكردن 
ميوه و سبزیجات و معایبي مانند سر و صدا 

و لرزش زیاد و سختي تميز كردن را دارند.
  آبميوه گيري هاي پرســي به نســبت 
ســرعت كمتري دارند و از نيروي گریز از 
مركز استفاده نمي كنند. آبميوه گيري هاي 
غيرســانتریفيوژ یا آهســته مي توانند در 
مدل هاي تنگ )تك دنده اي(، دو دنده اي، 
افقي یا عمــودي طراحي شــوند. این نوع 
آبميوه گيري ها به عنوان آبميوه گيري پرس 

سرد نيز شناخته مي شوند.
ازجملــه مزایــاي اســتفاده از ایــن نوع 
آبميوه گيري ها مي توان به كم ســر و صدا 
بودن آن اشــاره كرد. همچنيــن این نوع 
آبميوه گيري ها قطعات كوچك تري دارند، 
از این رو تميز كردن آنها راحت تر اســت و 
با اســتفاده از آن مي توانيد آب سبزیجات 

برگ دار را نيز بگيرید.

  اگر عالقه مند به نگهداري انواع ماهي 
در منزل هســتيد یا به اقتضاي شغل تان 
نيازمند خرید آكواریوم و سایر ملزومات 
نگهداري آبزیان هستيد، بهتر است سري 
به راسته بازار فروش این اقالم در خيابان 
جمهوري اســالمي، چهارراه استانبول، 

روبه روي ساختمان پالسکو بزنيد.
  گرچه آتش سوزي و ریزش ساختمان 
پالسکو كسب و كار كسبه این راسته بازار 
را از ســکه انداخت، اما هنوز هم در بين 
مغازه هاي موجود در این راسته بازار جاي 
كمي براي فروش ماهي هاي رنگي كوچك 
و ملزومات مورد نياز براي نگهداري انواع 

آبزي وجود دارد.
  در این راســته بازار انــواع پمپ آب و 
لوله و اتصاالت آن، غذاي ماهي و ســایر 
آبزیان، سنگ هاي تزیيني، تور و... با قيمت 
و كيفيت متفاوت عرضه مي شود. از نظر 
قيمت نيز محصوالت عرضه شده در این 
راســته بازار نســبت به مغازه هاي سطح 
شهر تهران مناسب تر است و از آن مهم تر 
مي توانيد از این راسته بازار انواع ملزومات 
مورد نياز براي نگهــداري ماهي و آبزیان 

در منزل را به طور یکجا خریداري كنيد.
  در راســته بازار آكواریــوم روبه روي 
ســاختمان پالســکو انــواع آكواریــوم 
ماهي هاي آب شــيرین كه قيمت بسيار 
پایين تري دارند، با پمپ هوا، فيلتر كف، 
شن، نور، بخاري و ســایر تجهيزات ویژه 
عرضه مي شــود. آكواریوم هر چند وقت 
یك بار باید پاكسازي و آب آن تعویض شود 
تا از بو گرفتن و منتشر شدن بوي نامطبوع 
آن در فضاي محل نگهــداري جلوگيري 
و ازتلف شــدن احتمالي ماهي ها به  دليل 
زندگي در محيط نامناســب جلوگيري 
شود، مي توانيد اقالم مورد نياز براي انجام 
این كار را نيز از این راسته بازار خریداري 

كنيد.
  قرار گرفتن این راسته بازار در محدوده 
اصلي طرح ترافيك و كمبود شدید جاي 
پارك ازجمله نقاط منفي این راسته بازار 
اســت، اما مي توانيد با استفاده از خطوط 
مترو، اتوبوســراني و تاكسي به راحتي به 
این راســته بازار رفت وآمد و اقالم مورد 
نياز براي نگهداري ماهــی های زینتی را 

خریداري كنيد.

خريد آبميوه گيري 

بورس فروش آكواريوم 

گراني مواد پروتئيني داد مصرف كنندگان را درآورده اســت. گوشــت قرمز 
مدت هاست از سفره بعضي اقشار رخت بربسته و آنها كه گوشت گران را با مرغ 
ارزان جايگزين كرده بودند كم كم ديگر دستشان به مرغ هم نمي رسد. ماهي و ميگو 
قيمتي كمتر از گوشت ندارند و تخم مرغ شانه اي 25تا30هزارتوماني هم ديگر ماده غذايي ارزان قيمتي محسوب 
نمي شود. سهم مهم ترين و مفيدترين گروه از 4گروه اصلي مواد غذايي در برنامه تغذيه روزانه بسياري از خانواده ها 
-كه بعضا فرزنداني در سن رشد هم دارند- رفته رفته كم و كمتر مي شود و به نظر مي رسد مسئوالن كمتر نگران 

خطري باشند كه مي تواند سالمت نسلي از فرزندان ما را با مخاطرات جدي مواجه كند.

افزایش قيمت گوشــت قرمز و مرغ در حالي است كه 
متوليان توليد دام و طيور كشور از افزایش عرضه و توليد 
مازاد در كشــور خبر مي دهند و حتي بارها درخواست 
كرده اند دولت اجازه دهد مازاد توليدشان را صادر كنند. 
در ماه هاي گذشــته و به ویژه از ابتداي امسال مصرف 
گوشت قرمز تحت تأثير عوامل مختلفي كاهش یافت. 
افت تقاضا در بازار به دليل كاهش مصرف مردم كه خود 
ناشي از محدودیت رفت وآمد و بيماري كرونا بود در كنار 
تعطيلي طوالني رستوران ها، سالن هاي پذیرایي و مراكز 
تهيه و توزیع غذا، مصرف گوشــت قرمز و مرغ را تا حد 
بسياري كاهش داد و باعث تراكم در مراكز توليد دام و 
طيور شد. مرغداران براي كاهش ضرر و زیان جوجه ریزي 
را متوقف كردند و حتي جوجه هــاي توليدي را از بين 
بردند. قيمت مرغ در چهار ماه ابتداي امسال به كمتر از 
قيمت توليد رسيده بود اما این شرایط موقتي بود و قيمت 
این كاال در یك ماه گذشته تا امروز روند افزایشي داشته و 
در كمتر فروشگاهي مي توان مرغ را با نرخ مصوب ۱۵هزار 
توماني پيدا كرد. شــرایط براي دامــداران اما هنوز هم 
خوب نيست. حجم انبوه دام مانده روي دست دامداران 
و اعتراضات آنها به دليل افت خرید، سرانجام دولت را به 
خرید تضميني دام متقاعد كرد. افزایش قيمت در شرایط 
عرضه بيشتر بر خالف قوانين اقتصادي است. بر اساس 
قوانين علم اقتصاد قيمت كاال در شرایط عرضه بيشتر باید 
پایين بياید و زماني كه عرضه كمتر است قيمت افزایش 
 یابد. اما چرا این ساده ترین اصل علمي در بازار كشور ما 

كار نمي كند؟

رشدشديدقيمتنهادهها
اولين دليلي كه بــراي افزایش قيمت گوشــت عنوان 
مي شود افزایش هزینه توليد اســت. از ابتداي امسال و 
حتي پيش تــر از آن و ابتداي شــيوع كرونا، محدودیت 
منابع ارزي باعث توقف ثبت سفارش بسياري از كاالها 
شد و حتي كاالهایي كه قبل از این زمان ثبت شده بودند، 
به دليل تخصيص نيافتن ارز اجازه خروج از گمركات را 
نيافتند. رسوب محموله هاي خوراك دام شامل جو، ذرت 
و كنجاله ســویا در گمرك بازار نهاده هاي دامي را خالي 
كرد و در شرایطي كه تقاضا به دليل اتمام ذخایر روزبه روز 
افزایش مي یافت خأل عرضه بازار را از تعادل خارج كرد و 
توليدكنندكان دام و طيور را به بازار سياه فرستاد؛ جایي 
كه نهاده هاي داراي نرخ مصــوب و ارز یارانه اي را با دو 
برابر قيمت تهيه مي كردند. این بازار هنوز هم با گذشت 
چند ماه از شــروع بحران و با وجود وعده هاي مسئوالن 
مبني بر ساماندهي توزیع نهاده ها هنوز هم فعال است 
اما با یك تفاوت؛ قيمت ها سه تا چهار برابر شده و كنجاله 

سویا در بازار آزاد هم گير دامداران نمي آید.

سياستگذارينادرستدرتوزيعنهادهها
نهاده هاي دام و طيور به عنوان نخستين حلقه از زنجيره 
توليد تا مصرف كاالهاي اساســي شــامل گوشت، شير، 
مرغ و تخم مرغ، كاالي استراتژیك محسوب مي شوند و 
كارشناسان معتقدند دولت  باید در زمينه تامين نهاده ها و 
ثبات بازار كاالهاي اساسي بهتر از این عمل مي كرد. رئيس 
انجمن خوراك دام و طيور و آبزیان كشــور در گفت وگو 

با یکي از خبرگزاري ها در این زمينه مي گوید: متأسفانه 
طي چند ماه گذشته عرضه نهاده ها به ویژه كنجاله سویا 
با تقاضاي آن همخواني نداشــته، به همين دليل قيمت 
این نهاده در بازار غيررسمي افزایش چشمگيري داشته 
و همين مسئله باعث شــده قيمت تمام شده محصوالت 
پروتئيني بسيار باالتر از قيمت مصوب تنظيم بازار باشد 
و توليدكنندگان نيز به این مسئله اعتراض كنند. مجيد 
موافق قدیري، سياســتگذاري نادرست در توزیع نهاده ها 
را در ایجاد این بحران مؤثر دانسته و مي افزاید: تخصيص 
سهميه به ميزان مناسب و در زمان مناسب انجام نمي شود؛ 
بنابراین بازار فرعي و غيررسمي نهاده ها كاماًل پابرجاست. 
به اعتقاد او، بازار سهميه اي و رانتي باعث افزایش ریسك 

تأمين نهاده هاي دامي و ایجاد تقاضاي كاذب شده است.

پيشبينيافزايشمشکالتدرنيمهدومسال
كارشناسان و فعاالن حوزه توليد دام و طيور معتقدند اگر 
روند خرید، واردات و توزیع نهاده ها به ویژه كنجاله سویا 
با شيوه كنوني ادامه یابد قطعاً در هفته ها و ماه هاي آینده 
با چالش جدي تري روبــه رو خواهيم بود. این موضوعي 
اســت كه رئيس اتحادیه تهيه و توزیع كنندگان گوشت 
گوســفندي نيز درباره آن هشــدار مي دهد. علي اصغر 
ملکي با اشاره به افزایش قيمت نزدیك به 20هزار توماني 
گوشت قرمز گوسفندي مي گوید: افزایش قيمت نهاده ها 
در رشد قيمت گوشت طي ماه هاي اخير مؤثر بوده است 
و این مسئله در شش ماهه دوم ســال اثرات بيشتري 

  خأل تصميمات اصولي در حوزه گوشت 
رئيس شوراي تأمين دام كشور در گفت وگو با همشهری با تأكيد بر اينكه تصميماتي كه در حوزه گوشت گرفته مي شود 
ناقص است، مي گويد: به دليل پايين بودن درآمد و قدرت خريد مردم و همچنين شيوع كرونا، مصرف گوشت پايين 
آمد و همين عاملي شد تا در كنار توليد بيشتر مازاد وجود داشته باشد. در چنين شرايطي دولت بايد خيلي زودتر از 
اينها با تصميم خود از ضرر و زيان توليدكنندگان جلوگيري مي كرد. منصور پوريان، درباره اقداماتي كه مي تواند بازار 
گوشت و مرغ را سامان دهد، مي گويد: دولت بايد توليد گوشت منجمد از توليد داخل را در دستور كار قرار دهد تا هم 
ذخيره استراتژيك باشد و هم اينكه در زمان نياز از آن استفاده شود. همچنين دولت مي تواند صادرات را به صورت 

مقطعي آزاد كند كه در شرايط مازاد توليد، توليدكنندگان متضرر نشوند.

چند و چون

رشد هزينه توليد مصنوعات سيماني و فلزي

تداوم ركود در ساخت وســاز عالوه بر 
آشفتگي بازار مسكن پيامدهاي ديگري 
نيز به همراه داشته است. صنايع وابسته 
به صنعت ساختمان سازي  تحت تأثير 
اين ركود بازار مناسبي ندارند و اين عامل 
در كنارعامل مؤثري چون افزايش نرخ 
ارز، كفه هزينه هاي آنها را به ويژه در صنايعي كه وابستگي بيشتري 
به مواداوليه خارجي دارند، بسيار سنگين كرده است. گرچه اين يك 
رابطه دوطرفه است و افزايش قيمت مصالح ساختماني خود يكي از 
عوامل مؤثر بر رشد هزينه ساخت وساز و نهايتا ركود در اين صنعت 
شناخته مي شود اما به عقيده كارشناسان، خواب ساخت وساز در 
كشور، معلولي چندعاملي است كه گراني مصالح يكي از عوامل آن 
شناخته مي شود. هرچه هست افزايش هزينه حمل ونقل، انرژي، 
دستمزد و بيمه كارگر، ماليات و... در نبود درآمد كافي، براي صنايع 
و اصناف مرتبط با ساخت وساز شرايط نامناسبي را رقم زده است. 
با مرتضي قديري، رئيس اتحاديه توليدكنندگان و فروشــندگان 

مصنوعات سيماني و لوازم فلزي ساختماني گفت وگو كرده ايم.

شرايط كنوني توليد و فروش در اين صنف چگونه 
است؟ 

در شرایطي كه تحت تأثير افزایش نرخ ارز، ارزش پول ملي كاهش پيدا 
كرده است، تهيه مواداوليه نيز به دليل افزایش قيمت آنها سخت مي شود 
و این مشکلي است كه امروز صنف توليدكنندگان مصنوعات سيماني 
و فلزي ساختمان با آن دست به گریبانند. حتي قيمت مواداوليه توليد 
داخلي هم با افزایش نرخ ارز باال رفتــه و تهيه آنها براي توليدكنندگان 
هرروز سخت تر مي شود، در چنين شــرایطي طبيعتا هزینه تمام شده 
توليد نيز افزایش مي یابد. هزینه هاي دیگر مثل هزینه هاي كارگري و 
حمل ونقل نسبت به گذشته تغييرات قيمتي بسيار زیادي داشته اند و این 
باعث شده كاالي نهایي توليدشده با اثرپذیري از همه این عوامل رشد 
قيمت زیادي داشته باشد. این شرایط از یك سو تقاضا را در بازار كاهش 

و از سوي دیگر قيمت مسکن را افزایش داده است.
صنعت توليد مصنوعات سيماني و فلزي ساختمان 

تا چه حد به واردات متكي است؟
چه در مصنوعات ســيماني و چه در صنایع فلزي، اكثــر مواداوليه در 
داخل كشور توليد مي شود. بازار آهن و فوالد در ماه هاي اخير مشکالتي 
داشت كه تا حدي بر توليدات ما اثرگذار بود.البته مصنوعات فلزي كه 
واحدهاي صنفي ما توليد مي كنند، مثل ميلگرد و ورق گالوانيزه، نازك 
است و مشکالت دیگر صنایع وابسته به فوالد را نداشتيم. مشکل اصلي 
توليدكنندگان حباب قيمت شمش آهن بود كه خوشبختانه 2هفته پيش 
این حباب شکست. قيمت شمش آهن تا 2هفته پيش نسبت به قيمت 
جهاني باالتر بود و توزیع نمي شد. این مشکل امروز برطرف شده است و 

توليدكنندگان در بحث آهن و فوالد مشکلي ندارند.
هزينه هاي توليد و قيمت ها در اين صنف چند درصد 

افزايش داشته است؟
هزینه هاي توليد مؤلفه هاي متعددي دارد كه در كنار قيمت مواداوليه، 
هزینه هاي كارگري و حمل ونقل مهم ترین آنها هســتند. هزینه هاي 
كارگري حدود 2۵تا 30درصد و هزینه هــاي حمل ونقل هم بين 30تا 
3۵درصد افزایش داشته اســت. به طور كلي هزینه توليد در این صنف 
چيزي بين 30تا 3۵درصد افزایش داشــته اما عامل اصلي همان تغيير 

نرخ ارز و كاهش ارزش پول ملي بوده كه باعث این گراني ها شده است.
مصالح ســاختماني بي كيفيت توسط چه كساني 

توليد مي شود؟
اكثر توليدكننــدگان ما كه پروانه كســب دارند تحــت نظارت كامل 
استاندارد فعاليت مي كنند و كاالهاي توليد آنها كيفيت باالیي دارد، اما 
توليدكنندگاني كه بدون مجوز از اتحادیه مشغول به توليد هستند بدون 
هيچ نظارت خاصي اقدام به توليد مي كنند. این موضوع مشکالتي را براي 
ما به دنبال داشته چرا كه كاالهاي توليدي این واحدها از نقاط مختلفي 
وارد تهران  و به راحتي توزیع و فروخته مي شــود، بدون اینکه نظارت و 
برخوردي در این زمينه باشد. این شرایط به اعتبار توليدكنندگان مجاز 

آسيب مي زند.

 تصميم سازي  هاي نادرست و نبود نگاه آینده نگر در حوزه تامين كاالهاي اساسي باعث شده 
سياست هاي حمایتي نتواند تأثير مثبتي بر بازار داشته باشد و توليدكننده و مصرف كننده هردو متضرر شوند

گوشت و مرغ چرا گران شد؟

سرکوب قيمت جواب نداد
خواهد داشت؛ چون در نيمه اول ســال دام ها بيشتر از 
مراتع تغذیه مي كنند اما پس از آن نياز به نهاده هاي دامي 
افزایش مي یابد. وي به خروج غيرمجاز دام زنده از كشور 

نيز به عنوان یکي از عوامل گراني گوشت اشاره مي كند.

ناكارآمديسياستسركوبقيمت
تخصيص ارز دولتي بــه واردات نهاده هــاي دام با هدف 
تثبيت بازار كاالهاي اساســي به دالیل مختلف تاكنون 
سياست موفقي نبوده و آشفتگي بازار نهاده ها و بي ثباتي 
قيمت مرغ و گوشــت نشــان مي دهد ادامه سياست ارز 
چندنرخي و ســركوب قيمت جز آســيب بــه توليد و 
مصرف كننده نهایــي حاصلي ندارد. قيمــت مرغ زنده 
و گوشــت مرغ گرم در تيرماه امسال از ســوي سازمان 
حمایت از توليدكننده و مصرف كننده ۱0و ۱۵هزار تومان 
مصوب شد، اما در بســياري از فروشگاه هاي محصوالت 
پروتئيني قيمت مرغ بين 2تا۵هزار تومان باالتر اســت. 
رئيس هيأت مدیره شركت مادرتخصصي توسعه صنعت 
طيور ایرانيان دركفت وكو با همشــهری با اشاره به تأثير 
تورم و افزایش ســطح عمومي همــه قيمت ها در گراني 
مرغ، مي گوید: مسئله جهش قيمت كنوني گوشت مرغ 
عميق تر از ظاهري است كه مشاهده مي كنيم. در اینجا 
بحث گراني نيست، بلکه بحث علمي تورم و رشد پایه پولي 
است كه الجرم به افزایش قيمت همه كاالها مي انجامد. 
برومند چهارآیين، با بيان اینکه 30 ســال است اقتصاد 
كشور با سركوب قيمتي ســازمان یافته، مي افزاید: من و 
دیگر توليدكنندگان از آذرماه سال گذشته هشدار دادیم 
كه پيامد سركوب قيمت، چيزي جز انفجار قيمتي در آینده 
نزدیك نخواهد بود. وي ادامه می دهد: سازمان حمایت از 
مصرف كننده به عنوان ابزار این سركوب قيمتي، قيمت هر 
كيلوگرم مرغ زنده را ۱0 هزار تومان تعيين كرده اســت، 
درحالي كه اساسنامه همين سازمان مي گوید، وقتي قيمت 
حداقلي براي یك كاال تعيين شد، در شرایطي كه قيمت 
بازار پایين تر آمد، الزم است نســبت به خرید تضميني 
به موقع آن كاال اقدام شود. با این حال وقتي توليدكنندگان 
2۷00 ميليارد تومان ضرر كردند، این سازمان اقدامي نکرد. 

نتيجه چنين اقداماتی توقف توليد است.

ديگرداليلگرانيگوشت
گذشته از گراني نهاده هاي دامي در ماه هاي اخير، عوامل 
دیگري نيز زنجيروار در افزایش قيمت گوشت مؤثر بوده 
است. به اعتقاد كارشناســان یکي از این عوامل واردات 
گوشت قرمز بوده كه البته با هدف كاهش قيمت و تنظيم 
بازار انجام شده است. واردات بي رویه گوشت در 3فصل 
گذشته در كنار ممنوعيت صادرات دام و گوشت، باعث 
ماندن 300هزار دام سنگين روي دست دامداران و پروار 
شدن آنها شده و امروز كشتارگاه ها بر اساس استانداردهاي 
موجود از خرید آنها امتناع مي كننــد. تغذیه این دام ها 
هزینه زیادي به دامدار تحميل مي كند درحالي كه دامدار 
نمي داند با آن چه باید بکند. البته شركت پشتيباني امور 
دام به تازگي اعــالم كرده كه خریــد تضميني دام هاي 
فوق سنگين را نيز آغاز مي كند. ناگفته نماند كه قيمت 
و شــيوه خرید تضميني نيز با انتقادات بسياري از سوي 
دامداران مواجه است. وجود واسطه هاي زیاد در چرخه 
توليد تا مصرف نيز از جمله دالیل تأثيرگذار در این زمينه 
بوده كه باعث مي شــود دام با قيمت بيشــتري به دست 

مصرف كنندگان برسد.

فرخنده رفائی
خبر نگار

قيمت )كيلو گرم – تومان(مشخصاتنوع گوشت

9۵.000با استخوان راسته گوسفندي 

۱2۷.000ران كامل- ممتاز ران گوسفندي 

۱۵0.000با ماهيچه كف دست گوسفندي 

9۵.000نيم شقه ران نيم شقه گوسفندي 

۱00.000الشه كامل شقه گوسفندي 

90.000پاك كرده ران گوساله 

۷۵.000پاك كرده سردست گوساله 

۱20.000پاك كرده فيله گوساله 

۷۵.000پاك كرده ماهيچه گوساله 

6۵.000پاك كرده دمبالچه گوساله 

قيمت )تومان(مشخصاتبرند تاير 

۵80.000سایز ۱3  6۵  ۱6۵-گل P648بارز 

630.000سایز ۱3 60  ۱۷۵گل P601بارز 

6۱0.000سایز۱4* 6۵* ۱8۵گل P640بارز 

۱.۱30.000سایز ۱4 60  20۵گل مركوري یزد تایر 

۷90.000سایز ۱۵ 6۵  ۱8۵گل اورانوس یزد تایر 

4۵۵.000سایز ۱3 6۵  ۱6۵گل ونوس یزد تایر 

9۵0.000سایز۱۵ 60 20۵گل KB77كویر تایر 

900.000سایز ۱4 60 20۵گل KB77كویر تایر 

۵3۵.000سایز ۱3 ۷0 ۱۷۵گل KB14كویر تایر 

6۵0.000سایز۱۵ 6۵   ۱8۵گل كارنا ایران تایر 

قيمت  )تومان(مشخصاتبرند ماشين ظرفشويي 

۱4.۵00.000مبله- ۱4نفره - مدل MDF-14304پاكشوما 

۱0.۵00.000مبله – ۱۵نفره - مدل DS-1548كرال 

۱۱.300.000مبله – ۱4نفره – مدل D-G423جنرال آدميرال 

۱3.000.000مبله- ۱2نفره – مدل WQP12-J7635Eمایدیا 

۱2.300.000مبله- ۱4نفره – مدل BWD1427برتينو 

8.400.000روميزي- 6نفره- مدل WQP6-3602F مایدیا

۱2.800.000روميزي- 8نفره – مدل KOR-2155B مجيك

۷.300.000روميزي- 6نفره – مدل F56202S0آ.ا. گ 

9.8۵0.000روميزي-6نفره- مدل Golden Touchریتون 

۱0.400.000روميزي- 8نفره – مدل DW-T1410S سام 
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 فروش
اطالعات

هاديحقشناس
اقتصاددان 

این شماره

گشايشواقعی

غالمحسينجميلي
عضو هيأت رئيسه اتاق ايران

راه هاي نجات اقتصاد
چهار اقتصاددان و چهار فعال بخش خصوصي پيشنهادهايي براي ايجاد گشايش واقعي در اقتصاد مطرح كرده اند

كارهابايدبهمردمواگذارشود
تصميماتي كه با نظر مردم گرفته شود گشايش به همراه خواهد داشت

كليد واژه هايي مانند »گشايش 
 اقتصــادي« و طرح هايــي كه
هراز چند گاهي از سوي دولت، 
آ ن هم در حد حــرف و نه عمل 
مطرح مي شود عمال فرصت سوزي در اقتصاد است كه نتيجه بخش 
هم نيســت. حركت هاي اينچنيني نشــان دهنده اين است كه 
مسئوالن كشور گويي هنوز نپذيرفته اند كه ما با بحران اقتصادي 
روبه رو هستيم، در حالي  كه تجربه گذشته تاكنون در كشورهاي 
دنيا، ازجمله ايران، نشان مي دهد سياست هايي كه به طور متمركز 
از باال به پايين به كار گرفته شده ناكارآمد هستند. بنابراين اگر قرار 
بر اين است كه گشايش اقتصادي صورت بگيرد و اصالحاتي ايجاد 
شود نياز به نيروهاي متمركز فراقوه اي يا به تعبيري تمركز از باال 
نيست. تجربه تاريخي نشان داده تاكنون هيچ تصميمي از باال به 
پايين مثمرثمر نبوده است. مسئوالن كشور ابتدا بايد بپذيرند كه 
ما با بحران اقتصادي روبه رو هستيم. براي كارهاي مهم و كليدي، 

صحيح هم نيســت كه يك قوه يا مسئوالن ارشــد آن بخواهند 
مسئوليت آن را بپذيرند. مسئله اساسي و مهم اين است كه كارها 
بايد به مردم واگذار شود، چراكه بيشتر تصميماتي كه مي توانند 
مهم و تأثير گذار باشند از پايين به باالست. اگر قرار است مسائل 
اقتصادي ايران كه جدا از مسائل اجتماعي، سياسي و فرهنگي آن 
نيست، حل شود بايد امور به مردم ســپرده شود و آنها به عنوان 

تصميم گيرنده وارد ميدان عمل شوند.
درواقع بهترين كار اين است كه امور به رفراندوم گذاشته شود تا گره 
بسياري از مشكالت اقتصادي كنوني حل شود. تجربه كشوري مانند 
افغانستان كه همسايه ما نيز هســت مي تواند الگوي خوبي باشد. 
اگر رئيس جمهور در برخي امور به ويژه امور سياســي و اجتماعي 
به تنهايي تصميم نگيرد، تصميماتي كه با نظر مردم گرفته شــود 

گشايش هايي را به همراه خواهد داشت.
به كارگيري چنين روش هايي مي تواند درس خوبي براي مسئوالن 
ما باشــد. بايد اصالحاتي را در داخل كشور انجام داد و شرايطي را 
فراهم كرد تا از ظرفيت تمام افراد و نخبگان كشور بهره برده شود. 
تمام افرادي كه به نوعي مي توانند كمك به حل مشكالت كنند بايد 
حضوري پويا و مؤثر در جامعه داشــته باشند. استفاده از ظرفيت 

ازسرمايهبخشخصوصياستفادهشود
از  سال91 تاكنون بيش از 100ميليارد دالر سرمايه از ايران خارج شده است

گشايش اقتصادي در 
ايران بايــد طوري رخ 
دهد كه به واسطه آن، 
كسب وكارها در ايران 
رونق گيرد. نماد اين رونق، باالرفتن رشــد اقتصادي، 
كاهش نرخ تورم و بيكاري و تقويت سمت عرضه اقتصاد 
است. گشايش واقعي اقتصادي زماني رقم مي خورد كه 
شاخص هاي پولي اصالح شود و رشد اقتصادي ايران از 

سرازيري منفي شدن رهايي پيدا كند. 
زماني به اين هدف نزديك مي شــويم كــه مديريت 
جامعه بتواند اعتمــاد مردم را به خود جلــب كند؛ تا 
جايي كه سرمايه بخش خصوصي و مردم براي نجات و 
رونق اقتصاد ايران به كار بسته شود. براي مثال، امروز 
چرا مسكن گران اســت؟ چون در سمت عرضه دچار 
مشــكالت جدي هســتيم. يا چرا با وجود اينكه رشد 
اقتصاد در بخش كشاورزي در سال گذشته مثبت بود، 
همچنان محصوالت توليد داخل كشور با قيمت گران 
به  دست مصرف كننده مي رســد؟ چرا كه بسياري از 
محصوالت قبل از رسيدن به مقصد نهايي تلف مي شوند 
زيرا بسته بندي مناسب، سردخانه هاي مناسب، سيستم 
حمل ونقل استاندارد و حتي سازوكار توزيع درست براي 
اين محصوالت ارزشمند وجود ندارد. بخش خصوصي 
مي تواند وارد اين چرخه شــود و مشــكالت را تا حد 

قابل قبولي كاهش دهد.
در تمام كشــورهاي دنيا براي دستيابي به اين اهداف، 
هم از ســرمايه داخل كشور اســتفاده مي شود و هم 
ســرمايه هاي خارجــي بــه كار گرفته مي شــود. اما 

صورت مســئله اقتصاد ايران اين اســت كه در تمامي 
اين 40ســال ما با ســرمايه خارجي در داخل كشور، 
مشكل داشته و برای اســتفاده از اين فرصت همواره 
با چالش هاي مختلفي مواجــه بوده ايم؛ گاهي جنگ 
تحميلي، گاهي رفتارهاي سياســي كشورها با ايران و 
گاهي هم مثل امروز تحريم هاي همه جانبه عليه ايران. 
در چنين شرايطي ما بايد بپذيريم كه نمي توانيم منتظر 
ســرمايه خارجي براي گشــايش اقتصادي در داخل 
باشــيم. تنها فرصتي كه در اين شــرايط براي اقتصاد 
ايران مي ماند، استفاده از سرمايه داخلي است، آن هم 
در روزهايي كه ما با فرار سرمايه مواجه هستيم. آمارها 
مي گويند كه از سال 91 تاكنون، بيش از 100ميليارد 

دالر، سرمايه از ايران خارج شده است.
 در چنيــن مختصاتي ما بايــد برنامــه كوتاه مدت، 
ميان مدت و بلندمدت براي گشــايش داشته باشيم و 
فراموش نكنيم گشــايش در كوتاه مــدت در اين ايام، 
هم متاثر از كرونا و هــم متاثر از تحريم هاي يكجانبه و 
ظالمانه آمريكاست. براي مثال، فعال شدن بازار سرمايه، 
نقدينگي را به خود جذب كرده است. اين اقدام مثبتي 
اســت اما اين پول هايي كه تحت عنوان خريدو فروش 
سهام در بازار سرمايه تزريق مي شود آيا منجر به تقويت 
بنگاه اقتصادي مي شود؟ انتظار مي رود كه اين نقدينگي 
بزرگ وارد بنگاه هاي اقتصادي شود، چرا كه اگر مشكل 
رونق توليد و توســعه بنگاه ها، »پول« باشد امروز اين 
پول به بهترين شيوه ممكن توسط بازار سرمايه تامين 

شده است. 
اين بنگاه ها مي توانند ســمت عرضه اقتصاد ايران كه 

ارائهاوراقنفتي؛تصميممنطقيدولت
بايد برنامه دولت براي مراحل بعد از عرضه اوراق مشخص باشد

سياســت هاي دولت براي گشــايش اقتصادي را 
مي توان از 2جنبه بررسي كرد؛ يك جنبه آن، موضوع 
سياست هاي كلي اقتصادي است كه طي آن، دولت 
آگاهانه يا به تبع شرايط خاص كشور در مسير تغيير 
نظام پولي به نظام مالي قرار گرفته است و در نتيجه آن، همه سياست هاي اقتصادي 
دولت در زمينه تامين نقدينگي براي بخش هاي مختلف كشور، از نظام پولي به نظام 
مالي سوق مي يابد. اين موضوع روي رويه هاي مالي كشور تأثير مي گذارد و مي تواند 
حجم نقدينگي را كنترل كند و درنتيجه آن، پول هاي غيرمولد را به بخش هايي كه 

نياز به سرمايه گذاري دارند، تزريق كند.
جنبه ديگر، سياست هاي به كار گرفته شــده در بازار سرمايه است. توصيه و تشويق 
مردم به سرمايه گذاري در بورس و حمايت نهادهاي اقتصادي دولت از جريان حاكم 
بر بازار سرمايه كشور نشان مي دهد كه نگاه كلي و غالب دولت در اين روزها استفاده 
از ظرفيت نقدينگي است. ايده فروش فرآورده هاي نفتي از طريق اوراق نيز از چنين 
رويه اي پيروي مي كند و متناسب با بقيه روندهاي حاكم بر فضاي امروز اقتصادي 

كشور، تصميم منطقي و درستي به نظر مي رسد.
مردم كشور داراي سرمايه هايي هستند كه يا براي بهره برداري از آنها در عرصه هاي 
مختلف سرمايه گذاري، توان الزم را ندارند و يا ريسك استفاده از اين سرمايه ها در 
بقيه بازارهاي اقتصادي را نمي پذيرند. در هر صورت دليل آن هرچه باشد، امروز اقبال 
عمومي به سمت مشاركت در سرمايه گذاري هاي اينچنيني است. دولت هم مي تواند 

از ظرفيت موجود استفاده كند.
ولي نهايتا دستاورد بلندمدت فروش اين اوراق نفتي مشخص نيست. قدم نخست، 
عرضه و جلب مشاركت مردم است. اما اينكه در قدم بعدي، اين طرح چطور نهايي 
خواهد شد، موضوع با اهميتي است كه به طور آشكار مشخص نشده است. با توجه 
به فضاي بين المللي امروز و فشــار تحريم ها، اگر قرار باشد ارائه اوراق به صورت عام 
و فراگير باشد، شــفافيت بااليي مورد نياز است و اگر قرار باشد انحصار ايجاد شود و 
اين اوراق به صورت مشخص، از پيش تعيين شــده و محدود عرضه شود، بالطبع ما 
شاهد بروز مشكالتي خواهيم بود كه در ســال هاي مختلف، تبعات آن را بر اقتصاد 

مشاهده كرده ايم.
در هر حال كشور، امروز به يك اعتمادســازي ميان نهادهاي اقتصادي با مردم نياز 
دارد. اين اعتمادسازي ايجاد نخواهد شــد مگر با به كارگيري شفافيت حداكثري؛ 
بدان معنا كه بتوان از ابتدا تا انتهاي يك فرايند و جريان را در حوزه اقتصادي كامال 
رصد كرد و ريسك فعاليت در آن را كاهش داد و همچنين همه تغييرات و نوسانات 
گريزناپذير آن را بيمه كرد، به گونه اي كه از قدم نخســت تا انتها براي سرمايه گذار 
اطميناني نســبي وجود داشته باشد. بســياري از ســرمايه گذاران به دنبال كسب 

درآمدهاي آنچناني با ارقام رشد باال نيســتند. اگر بتوان سودي منطقي و متناسب 
با شرايط اقتصادي و تورم حاكم بر كشور براي ســرمايه گذار فراهم كرد، تعادل در 
بازار به وجود مي آيد كه باعث مي شود هم سرمايه گذاري داراي جذابيت باشد و هم 
نهادهاي مربوط بتوانند از نقدينگي ها بهره ببرند. طرح دولت در فروش فراورده هاي 
نفتي هم از اين موضوع مســتثنا نيســت. امروز بيش از هر چيز ديگري به جريان 

دوسويه اعتماد بين صاحبان پول و سرمايه و عرضه كنندگان خدمات نياز داريم.
اما به طور كلي، آنچه امروز براي گشايش اقتصادي نياز داريم، توجه به نظام توليد 
براساس نيازهاي داخلي و همچنين توانمندسازي داخلي است. در سال هاي گذشته 
به صورت مكرر از سوي مسئوالن و نهادهاي مختلف در مورد اين موضوع صحبت و 
دستورالعمل هايي در مورد آن ارائه شد. اين توانمندسازي حتما بايد با حمايت هاي 
همه جانبه و پيشــگيري از هرگونه اخالل و كنــدي در روند توليد باشــد. تجربه 
بين المللي و كشور خود ما نشــان مي دهد كه بخش خصوصي، توليد و خدمات را 
ارزان تر از دولت انجام مي دهد، بنابراين در يك جريان اينچنيني بايد اجازه داده شود 
افراد مؤثر در اقتصاد، نقش پررنگي بگيرند. به بهانه حمايت از بازارهاي مصرف كننده 
نبايد تصميماتي در جهت ايجاد تورم )كه روي مواداوليه نيز اثرگذار است( و كاهش 
رقابت پذيري توليد محصوالت اتخاذ شود. در سال هاي قبل تصميماتي درباره حركت 
به سمت بازار آزاد گرفته شد، اما متأسفانه در مقاطع مختلف عقبگرد داشتيم و به 
نظام هاي ناكارآمد تجربه شده قبلي عودت داده شديم. امروز نياز داريم دولت صرفا 
نقش نظارتي خودش را در جهت انجام درست امور بازي كند و بازار، توليدكنندگان 

و مصرف كنندگان را متاثر از تصميمات حمايتي پر از اشتباه خود نكند.

كاهشهزينههاواعتمادسازي؛راههايگشايشاقتصادي
دولت هزينه هايش را كاهش دهد

با توجه به شرايط موجود، بعيد مي دانم كه ارائه اوراق 
نفتي از سوي دولت براي مردم جذابيت الزم را ايجاد 
كند. ولي آنچه مسلم اســت اينكه دولت با كسري 
بودجه مواجه اســت. در عرصه بين المللي و با توجه 
به تحريم ها و كرونا، فروش نفت غيرممكن شده است. از منابع خارجي نيز نمي توان 
بهره برد و بالطبع با توجه به سياست هاي غلطي كه در دولت هاي مختلف اتخاذ شده، 
پايه پولي همه ساله افزايش يافته و حجم نقدينگي رشد كرده است. همه اين موارد به 
افزايش قيمت ها و تورم در جامعه دامن زده است. در نتيجه براي كنترل نقدينگي و 
تامين بودجه هيچ راهي براي دولت نمي ماند. دولت به هر شكلي كه مي توانسته سعي 
كرده تا اين موضوعات را كنترل كنــد؛ از افزايش ماليات و ماليات از خانه هاي خالي 
گرفته تا ترغيب مردم به مشاركت در بورس. با توجه به شرايطي كه كرونا ايجاد كرده، 
بيش از اين نيز نمي توان از اين شيوه ها درآمد ايجاد كرد و ديگر جوابگوي هزينه هاي 

دولت نيست.
در نتيجه دولت بايد در 2مسير، همت جدي داشته باشد؛ يكي اينكه هزينه هاي خود را 
كاهش دهد. با وجود آنكه اين موضوع در قانون هم آمده، متأسفانه به آن توجهي نشده. 
دولت با خصوصي سازي  و كوچك كردن بدنه خود بايد كاهش هزينه ها را رقم بزند. 
هر دولتي با هدف كوچك كردن روي كار آمد، ولي در عمل هر روز بزرگ تر و بزرگ تر 
شــد. دولت از هر طريقي مي خواهد درآمدها را افزايش دهد، اما كفاف هزينه هايش 
را نمي دهد چون كشــور را گران اداره مي كند و بايد برخي مسئوليت ها و نهادها را 

واگذار كند.
در بخش دوم قبل از اينكه هرگونه اقدامي مثل پيش فــروش نفت انجام دهد، بايد 
اعتماد ايجاد كند. اعتماد، حلقه مفقوده بين دولت و مردم اســت. فروش اوراق نفت 
شبيه همان اتفاقي است كه در مورد سكه رخ داد. سكه را پيش فروش كردند، اما هيچ 
قانون و محدوديتي وضع نكردند و سلطان سكه ايجاد شد. كاهش اعتمادي كه ميان 
مردم و دولت ايجاد شده شــايد اين طرح و طرح هاي مشابه را ناموفق كند. مردم به 
دولت آن اطمينان الزم را ندارند. بارها و به تجربه ديده اند كه دولت به تعهدات خود 
عمل نكرده است. اين كاهش سطح اعتماد بدترين چيزي است كه در يك جامعه اتفاق 
مي افتد. قبل از ارائه هرگونه راهكار براي برون رفت از شرايط بد اقتصادي بايد اعتماد 
مردم را جلب كرد. اين اتفاق نيز با حرف و وعده رخ نمي دهــد و بايد به عمل اتفاق 
بيفتد. دولت در شرايط خاص اقتصادي قرار دارد و مطمئنا مردم هم بايد كمك كنند. 
اما وقتي حجم زيادي از دزدي و فســاد را مي بينند نمي توان انتظاري از آنها داشت. 
خراب كردن اعتماد خيلي راحت است، اما زمان زيادي طول مي كشد اعتماد را دوباره 
به دست آورد. اين مردم همان مردمي هستند كه در زمان جنگ از مال و جان خود، از 
داشته و نداشته شان گذاشتند و حكومت را حمايت كردند. آن اتفاق محصول اعتماد 

مردم به حاكميت بود. همين حاال نيز مردم هيچ چيز كم نگذاشته اند و اين مسئوالن 
ارشد و مديران عالي هستند كه بايد با عمل، خود را اثبات كنند.

از طرف ديگر ايراداتي به اين طرح وارد است، مثل اينكه تعهد بازپرداخت اين اوراق به 
دولت هاي بعدي سپرده مي شود. همانطور كه تعهدات دولت آقاي احمدي نژاد دامن 
اين دولت را گرفت، تعهدات اين دولت نيز دامن دولت بعدي را مي گيرد. همانطور كه 
پروژه هاي نيمه تمام دولت قبلي به ضرر كشور و دولت جديد شد، امروز هم تبعات اين 
كار براي دولت هاي بعدي باقي خواهد ماند. به هر حال فراموش نكنيم كه دولت جز 
ارائه اوراق ديگر راهي ندارد كه در كوتاه مدت جواب دهد. هم پول چاپ كرده، هم از 
بانك مركزي استقراض كرده  و هم ماليات ها را سنگين كرده و از هر چه مي توانسته 
استفاده كرده است ولي باز هم نتوانسته كشور را آنگونه كه بايد اداره كند. به تعبيري 
شبيه فرد معتادي كه همه زندگي را مي فروشد و باز هم وضعيتش درست نمي شود 
و خانواده اش فقيرتر مي شوند. به جاي اينكه بگويد چه بفروشم تا خرج اعتيادم كنم 
بهترين راه اين است كه اعتياد را ترك كند. دولت بايد كوچك شود، هزينه ها را كاهش 

دهد و بعد مردم و كشور را به شكل درست اداره كند.

نخبگان اقتصادي و سياسي و اصالح قانون اساسي در چارچوبي 
با ساختارهاي جديد، راه حلي براي اقتصاد به بند كشيده است. اگر 

كارها به مردم واگذار شود، بســياري از گره هاي باز نشده گشوده 
خواهد شد. دولت ما همانند بســياري از كشورهاي پيشرفته بايد 

آزادي هاي مدني را تضمين كند و در مورد مســائل استراتژيك و 
رابطه با كشورهاي اروپايي و آمريكايي به هوشمندانه ترين شيوه 
ممكن عمل كند. با پيش گرفتن شيوه اي مناسب كسي مسئوليت 
فردي را قبول نمي كند و اين مسئله موجب مي شود مردم تصميم 
بگيرند چه سياستي اتخاذ شود. اين كار اگر صورت بگيرد مي توان 
تصميمي بلندمدت براي رفع مشــكالت اقتصادي و گشايش آن 

گرفت.
 بايد قانون اساسي به گونه اي اصالح شــود كه آزادي هاي مدني، 
فردي و اجتماعي بــا آزادي هاي حقوق مالكيت همراه باشــد؛ 
به معناي واقعي فعاليت بخشي خصوصي؛ كه به عنوان ركن اصلي 
فعاليت هاي اقتصادي تلقي شود و درمرحله آخر دولت نقش داشته 
باشد، آن هم نه در اقتصاد بلكه در زيرساخت ها يا در جايي كه بخش 

خصوصي وارد نمي شود. 
بنابراين دولت بايد ســر جاي اصلي خود برگردد؛ جايي كه نظم 
و قانون و امنيت هســت، چراكه اگر حتي نخبه ترين انسان هاي 
روي كره زمين را هم جمع كنيد نمي توانند به جاي مردم تصميم 
بگيرند يا دانشي كه نزد تك تك مردم هســت را يكجا در اختيار 
داشته باشند. چرا در كشورهاي پيشرفته مردم را آزاد گذاشته اند 
تا براساس دانش و مهارت خودشان فعاليت كنند؟ چون هيچ گاه 
نمي شود گروهي از افراد در قالب دولت يا مقامات بخواهند به جاي 
مردم تصميم بگيرند. تجربه كشــورهاي سوسياليســتي نشان 

مي دهد كه باالخره آنها مجبور شده اند تن به آزادي ها بدهند.

محمدقلييوسفي
اقتصاددان

بهرامشكوري
رئيس كميسيون معادن و صنايع معدني اتاق ايران

همان توليد پررونق كاال و خدمات اســت را به كمك 
نقدينگي موجود تقويت كنند. براساس گزارش مركز 
پژوهش هاي مجلس، ما بيش از 600هزار ميليارد تومان 

پروژه نيمه كاره در كشور داريم.
 دولت از يك سمت و بقيه اركان نظام از سمت ديگر هم 
بايد اين ريسك و اين هزينه را در اين شرايط بپذيرند كه 
حتي اگر شده پروژه هاي نيمه كاره را به قيمت دفتري 
به بخش خصوصي واگذار كنند؛ با اين شرط كه كاربري 

پروژه را تغيير ندهند و كارگري را اخراج نكنند.
 با اين رويكرد طرح هاي نيمه تمام به اتمام مي رســند 
و گشــايش بزرگي در اقتصاد ايران ايجاد مي شود. من 
حتي معتقدم درســت است كه در ســنوات گذشته، 
خصوصي ســازي  در قالــب اصل 44قانون اساســي 
به انحــراف رفت، ولي امــروز با واگــذاري بنگاه ها به 
پايين ترين قيمت ممكن به بخش خصوصي، با شروطي 
كه بيان  كردم، اتفاق بســيار بزرگــي در اقتصاد ايران 

خواهد افتاد. در كوتاه مدت راه ديگري جز اين نداريم، 
چراكه حتي نمي توانيم به خاطر اخالل هاي پولي و بانكي 
ايجادشده از پول خود در خارج از كشور استفاده كنيم.

امروز نزديك به 500شركت در بازار سرمايه وجود دارد 
كه مردم در حال خريد ســهام آنها هستند. پول مردم 
به اين شركت ها مي رســد تا آن شركت ها با پول مردم 
كار كنند و سودشان را درنهايت بين سهامداران شان 
تقسيم كنند. اگر شــركت ها در ســازوكاري غلط به 
فعاليت ادامه دهند و نتوانند ســودده باشند، مردم در 
مجمع بعدي ساالنه متضرر خواهند شد. فرصت زيادي 
براي شــركت ها باقي نمانده است. گشايش اقتصادي 
آن اســت كه اين شركت ها هرچه ســريع تر به سمت 
ســوددهي بروند. فراموش نكنيم كه اقتصــاد ايران 
به عنوان هجدهمين اقتصاد جهــان از چنان ظرفيتي 
برخوردار است كه مي تواند در بستري مناسب، رشدي 

مثبت براي خود رقم بزند.
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اعالم وضعيت آتش به اختيار براي صادرات
هرچه دولت كمتر در اقتصاد دخالت كند، توفيق بيشتري حاصل مي شود

از زماني كه نفت در ايران 
كشف شــد، در انحصار 
دولــت و حكومت قرار 
داشته و كماكان نيز اين 
موضوع ادامه دارد. در نتيجه بخش خصوصي و حتي تجار 
بزرگ كشور هيچ تجربه اي درباره تجارت و فروش نفت در 
اختيار ندارند و حتي سرمايه گذاري آنها نيز در اين بخش 
برايشان همراه با ريسك خواهد بود. ورود به تجارت نفت 
براي مردم عادي چندبرابر ريسك بيشتري خواهد داشت. 
در هر كاري اگر افراد غيرمتخصص وارد شوند، نتيجه اي 
نخواهد داشت جز اينكه هر دوطرف دچار آسيب و زيان 
مي شــوند. تجارت و توليد، كاركردها و شيوه هاي خاص 
خود را دارد و در بيشتر موارد، افراد متخصصي را مي خواهد 
كه در اين امور صاحب اطالعات دقيق باشند، شبكه ها و 
بازارهاي داخلي و خارجي را بلد باشند و راه هاي تجارت 
را بشناسند.  فروش نفت، موضوعي كامال تخصصي است و 
به طور طبيعي نمي تواند در اختيار مردم عادي قرار بگيرد 
تا بخواهند از آن درآمد كســب كنند، مگر اينكه الگويي 
طراحي شود شبيه مدل ســهام عدالت. اما دولت چنين 
مدلي را براي اوراق نفت درنظر ندارد. خود دولت نمي تواند 
امروز نفت خود را بفروشــد كه در نتيجه به فروش آن به 
مردم متوسل شده است. حداقل تا جايي كه اطالعات دارم، 
اين تجربه فقط در يك جاي دنيا وجود داشــته و آن نيز 

كامال ناموفق بوده است.
من مجموعه گشــايش هاي اقتصادي را به هم ريختگي 
اقتصادي تعريف مي كنم. موضوع اصلي اين است كه دولت 
مستأصل شده و اگر مي توانست اقتصاد را اداره كند حتما 

چنين شــرايطي به وجود نمي آمد. بورس امروز مثالي از 
دخالت هاي دولت است. ابتدا مردم را به بازار سرمايه هدايت 
كردند و بعد با دخالت هاي خود، تالش كردند سرمايه هاي 
مردم را بگيرنــد. اگر مدل هاي اقتصــادي موفق در دنيا 
را بپذيريم، هرچه دولت كمتــر در اقتصاد دخالت كند، 
توفيقات بيشتري حاصل مي شــود. ولي مي بينيم دولت 
ايران در همه ســطوح دخالت مي كند. اين نشان دهنده 

استيصال دولت در تامين منابع بودجه اي كشور است.
براي گشايش اقتصادي، در دنيا مسيرهاي تجربه شده اي 
وجود دارد كه به طور طبيعي براي تامين كسري بودجه 
انجام مي شود. يكي توليد و انتشار اوراق است كه توسط 
بانك مركزي يا وزارت اقتصاد و خزانه داري منتشر مي شود. 
استقراض از بانك مركزي، فروش اوراق و افزايش ماليات ها 
كارهايي ديگر براي تامين بودجه است كه دولت به همه 
آنها متوسل شــده. حتي از طريق افزايش قيمت ارز نيز 
سعي كرده براي خود درآمدي داشته باشد. البته كاهش 
هزينه هاي دولت نيز راهكار ديگري است كه عمال امكان 
اجراي آن در كوتاه مدت وجود ندارد. دولت فربه و بزرگي 
داريم و تقريبا هم اكنون استفاده از اين امكان منتفي است. 
جز كاهش هزينه ها، دولت به همه موارد ديگر براي تامين 
كسري بودجه متوسل شده است. ديگر جايي باقي نمانده 
است و ظرفيت افزايش فشار به مردم و توليدكنندگان هم 
وجود ندارد. از سوي ديگر موضوع سرمايه هاي اجتماعي 
دولت هم مطرح اســت. چندي پيش اعالم شــد حجم 
نقدينگي ســيال از 2657هزار ميليارد تومان گذشــته 
است. سرمايه هاي سرگردان ما در بازار مي توانند به توليد 
و رونق اقتصادي و رفــاه اجتماعي جهت دهند. پول هاي 

این شماره

 سوءاستفاده
از كرونا

ابوالفضل روغني گلپايگاني 
رئيس كميسيون صنايع اتاق ايران

این شماره

گشايشواقعی

بعضي آن را واگذاري سرزمين هاي سوخته 
به دولت هاي بعد دانستند و بعضي ديگر از 
آن با عنوان نفت براي مردم يا پس انداز ارزي 
براي ملت، ياد كردند. زمزمه هاي »گشايش اقتصادي« كه بلند شد جهت گيري  ها، پيش بيني ها و اما و 
اگرهاي كارشناسان، روزنامه نگاران و صاحب نظران هم سرازير شد؛ هركس از دريچه نگاه خود به طرح 
پرسر و صداي دولت نگاه كرد و آن را مورد نقد و بررسي قرار داد. همين همهمه ها در كمتر از چندروز 
تأثير خود را روي قيمت دالر گذاشت و مزيد بر علت اظهارات رئيس بانك مركزي شد و روند كاهش نرخ 
ارز، هرچند اندك اندك، آغاز شد. قفل هاي اقتصاد ايران اما يكي دوتا نيستند. چه فروش نفت 
در آينده اي نسبتا دور به مردم واقعا گشايش اقتصادي باشد چه نه، اقتصاد ايران طرح ها و 
كليد هاي بسياري نياز دارد تا واقعا گشايش را تجربه كند؛ توليد رونق گيرد، تورم مهار 
شود، نقدينگي مديريت شود و كيفيت معيشت مردم باالتر رود. اما دست دولت بسته 
و راه هاي كسب درآمد بن بست و تامين بودجه سخت شده است. آينده فروشي 
كنوني دولت، اگرچه شايد نتيجه خوبي براي خريداران بشكه هاي نفتي 
در سال هاي بعد به بار بياورد اما آيا واقعا مي تواند گشايشي براي اقتصاد 
ايران و جذب نقدينگي باشد؟ اما اقتصاددان ها و فعاالن بخش خصوصي 
پيشــنهادهاي ديگري براي تجربه واقعي يك گشايش داده اند. اگرچه 
تعدادي از آنها با كليت طرح فروش نفت به مردم موافقند، اما تقريبا هيچ كدام 
اين اقدام را به تنهايي كافي نمي دانند. آنها بر اين باورند كه بايد پيش از هر اقدامي اعتماد مردم را جلب 
كرد و بساط گسترش فساد اقتصادي را برچيد. آنها گشايش واقعي اقتصاد را در كوچك شدن دولت، 
كاهش هزينه ها، حركت به سمت اقتصاد آزاد و تحديد دخالت هاي دولت در بازارها مي دانند. آنها بر اين 
باورند كه رونق توليد با حمايت از صنايع پايين دستي، توليدكننده ها و فعاالن بخش خصوصي محقق 

خواهد شد؛ رونقي كه مي تواند در ميان مدت هم قيمت ها را كاهش دهد و هم به مهار تورم كمك كند.

راه هاي نجات اقتصاد
چهار اقتصاددان و چهار فعال بخش خصوصي پيشنهادهايي براي ايجاد گشايش واقعي در اقتصاد مطرح كرده اند

مائده اميني- شبنم مجيدي- خديجه نوروزي
روزنامه نگار

راه نجات، قانونگذاري خواناست
پول نفت ديگر خاصيت يدك كش ندارد

مجموعه قوانين ما پراكنده ترين و 
ناخواناترين قوانين در جهان است 
كه مطالعــات حقوق دانان ايران 
اين موضوع را به اثبات رســانده 
كه به آن پراكندگــي قانون مي گويند. قانونگــذاري بدون يك 
الگوي توسعه خالق انجام شده اســت. ساختار نهادي آن شبيه 
شاسي يك پيكان است كه بايد به گونه اي تغيير يابد كه منطبق با 
جهان امروز باشد. اما به جاي اينكه اين كار انجام شود دستخوش 
تغييرات ديگري شده است. عده اي گفتند كه ما بايد بومي سازي  
كنيم و يك چرخ آن را برداشتند و جاي آن چرخ گاري گذاشتند 
و اينگونه بومي ســازي  را تعريف كردند؛ بدون اينكه اين موضوع 
را درنظر بگيرند كه علم اقتصاد وجود دارد و نمي شــود با قوانين 
قديمي، توسعه پيدا كرد. عده اي هم گفتند بايد عدالت را پيش 
ببريم و انقالبي باشيم و چرخ تراكتور را به آن وصل كردند. برخي 
هم گفتند ما بايد مدرن و نوليبرال باشــيم و چرخ پورشــه را به 

شاسي پيكان وصل كردند. افرادي هم گفتند ما پول نداريم و بايد 
بخشي از اين شاسي را بفروشيم. اين شبيه سازي  مثالي است براي 
بازتاب شــيوه قانونگذاري در ايران بدون الگوي توسعه. از اين رو 
مجموعه اي كه اكنون وجود دارد يك مجموعه ناخواناست. تا حاال 
هم پول نفت مانند يدك كش، وسيله اي را كه نمي تواند راه برود 
با خود مي كشيده اســت. البته نفت در ذات خود تهديد نيست، 
بلكه وقتي در ســاختار و بســترهاي غلطي قرار گرفت به جاي 
كمك به توســعه، در بوروكراســي ناقص باعث توسعه نيافتگي 
بيشتر شد. از سوي ديگر ما با جناح ها و گروه هايي طرف هستيم 
كه هيچ برنامه جامعــي ندارند و زماني كه بــه مجلس مي آيند 
ادعا مي كنند كه طرح هاي اقتصادي دارند و بعد معلوم مي شود 
چنين طرح هايي وجود ندارد. از آنجا كه الگوي توســعه اي هم 
وجود ندارد واژه تعارض منافع با مذاكره سران قوا حل نمي شود. 
برنامه چهارم توسعه تنها تجربه مثبت برنامه ريزي بود كه از اين 
الگو براي گشايش اقتصادي استفاده شد و البته بندهايي بايد به 
آن افزوده شود. هماهنگي ســران قوا هم شايد بتواند گشايشي 
باشد براي چند قانون معطل مانده مانند اف اي تي اف كه دست 
و پاي اقتصاد ايران را بســته تا نتواند معامالت معمول در جهان 

با حمايت از صنايع كوچك، اقتصاد ايران را نجات دهيم 
وابستگي به صادرات مواداوليه خام، ذات اقتصاد را فسادپذير مي كند

براي رســيدن به گشــايش واقعي اقتصادي بايد از 
تمامي پتانسيل صنعت ايران استفاده كرد. مواداوليه 
گران و بي كيفيت وقتي وارد زنجيــره ارزِش افزوده 
مي شود، اثر گسترده اي در جاي جاي اقتصاد ايران از 
خود به جا مي گذارد. كاهش تورم، افزايش ملموس سطح اشتغال و رشد توليد ناخالص 
ملي، مي تواند يك گشايش واقعي براي اقتصاد ايران باشد. اما چطور مي توان به اين 
مهم دست يافت؟ يكي از مشــكالت اصلي توليدكننده هاي ايراني، عدم توان توليد 
كاال با كيفيت و قيمت مناسب است كه ريشه در دسترسي نداشتن آنها به مواداوليه 
مقرون به صرفه، با كيفيت و كميت باال دارد. سال هاست به صنايع پايين دستي كمتر 
توجه شده است. اين صنايع كه به داليل مختلف، به ويژه نوسانات شديد ارز، ركود، 
چالش هاي جدي تامين مالي و تحريم ها به شدت تضعيف شده بودند، سال جاري را 
هم با اپيدمي كوويد- ۱9 و بحران هاي گسترده ناشي از آن آغاز كردند تا اندك توان 
باقيمانده خود را در شيوع بي سابقه اين بيماري، محدوديت هاي ناشي از آن و توقف 
مبادالت تجاري و اقتصادي از دســت بدهند. در چنين شرايطي نبايد حمايت هاي 
دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت معطوف به صنايع مادر باشد. در حالي كه بايد 
محصوالت صنايع مادر با شرايط مناسب در قيمت و نحوه پرداخت در اختيار صنايع 
پايين دســتي و ســپس پيمانكاران قرار گيرد، آنچه امروز رخ مي دهد اين است كه 
توليدات صنايع مادر براي كسب سود بيشتر صادر مي شوند كه اين عمال ايجاد مزيت 
رقابتي براي صنايع ساير كشورهاست. درنهايت ما نه تنها در تامين نيازهاي داخلي 
با مشكل مواجه مي شويم، بلكه بازارهاي صادراتي را هم به رقباي خارجي مي بازيم 
كه مواداوليه خود را از كشورمان تامين مي كنند. واقعيت اين است كه صنايع مادر، 
زماني به موتور محرك اقتصاد براي دستيابي به توســعه پايدار تبديل مي شوند كه 

تامين كننده مواداوليه با بهاي رقابتي براي صنايع ساخت محور باشند.
اما توجه به صنايع كوچك چطور مي تواند منجر به گشايش اقتصادي شود؟ ذكر يك 
مثال مي تواند اين رابطه علت ومعلولي را ملموس كند. براي مثال نرخ خريد و كيفيت 
محصوالت پتروشيمي، اثر پررنگي بر قيمت نهايي محصوالت غذايي و بسته بندي 
آنها دارد. محصوالت صنايع فلزي تأثير خود را بر بازار لوازم خانگي، خودرو، مسكن 
و... مي گذارند و اينها يعني ما براي دستيابي به گشايش اقتصادي واقعي بايد مشكالت 

اقتصاد ايران را به شكل ريشه اي پيدا و حل كنيم.
از سوي ديگر، وابســته شــدن به صادرات مواداوليه و خام، معايب بسياري دارد و 
تحريم كردن كشوري كه به صادارت مواداوليه وابسته است آسان مي شود. براي مثال 
معامالت پتروشــيمي و فلزات پايه معامالت بزرگي هستند كه توسط شركت هاي 
بزرگ رقم مي خورند و رهگيري و انسداد آنها آسان است. اما اگر جايگزين انگشت شمار 
شركت بزرگ، چندهزار صنايع پايين دســتي كوچك باشد كه عمدتا توسط بخش 

خصوصي واقعي شكل گرفته است ، بستن مســيرهاي صادارتي اين صنايع بسيار 
سخت تر است. همچنين وابستگي به صادرات مواداوليه خام، ذات اقتصاد را فسادپذير 
مي كند. اين تئوري يك تئوري ثابت شده در سراسر جهان است. در پايان بايد بگويم 
كه مشكل امروز ما در كشور، تامين ســرمايه مورد نياز است. صنايع پايين دستي با 
سرمايه هاي پايين تر، مشاغل بيشتر و پايدارتري ايجاد مي كنند كه اين خود مي تواند 

به نوعي بيكاري را هم به طور گسترده كاهش دهد.
 پيشنهاد ما اين است كه شركت هاي دولتي و خصولتي بزرگ تامين كننده مواداوليه، 
مثل فوالد مباركه، به كار بسته شوند. مراجعه ساده اي به كدال نشان مي دهد كه اين 
شركت ها ســرمايه گذاري هاي غيرعملياتي بســيار و دارايي هاي نقدي پراكنده در 
اين سو و آن سو دارند. هدايت اين سرمايه گذاري ها به سمت صنايع پايين دستي به 
شكل اعتباري مي تواند هم تامين مواداوليه را براي شركت ها و بنگاه ها آسان كند و 
هم پروژه هاي دولتي را از ركود و رخوت خارج ســازد. اين رويكرد عالوه بر افزايش 
ظرفيت كارخانه ها، رونق توليد و... مي تواند توان رقابتي صادراتي شركت هاي ايراني 
را باال ببرد، چراكه اصلي ترين مانع صادرات، هزينه باالي تامين مالي در ايران است. 
زمينه توليد با اين شيوه تسهيل مي شود و صنايع پايين دستي هم مي توانند وارد بازار 
رقابتي شوند تا هم تحريم كردن همه جانبه يك اقتصاد سخت تر شود و هم رشد فساد 

در آن كاهش پيدا كند.

آلبرت بغزيان
اقتصاددان

تعيين تكليف رژيم ارزي 
فعال اقتصادي به دنبال ثبات است

نظام نرخ ارز شناور مديريت شــده در همه جاي دنيا از 
سال ۱945 به بعد از سوي همه بانك هاي مركزي رعايت 
مي شود؛ يعني نرخي را مشخص مي كنند و بانك هاي 
مركزي آن را حفظ مي كنند و در بحراني ترين وضعيت هم 
آن را به هم نمي زنند. ايران نيز همسو با كشورهاي مختلف بايد به سوي ايجاد انعطاف بيشتر 
در رژيم هاي ارزي حركت كند چرا كه بهترين تصميمي است كه براي گشايش اقتصادي 
مي توان گرفت. بايد رژيم ارزي كشور تعيين تكليف شــود. تا زماني كه اين نرخ، مديريت 
نشود تمام محاسبات اقتصادي راه به جايي نمي برد و قادر به پيش بيني براي ميان مدت هم 
نخواهيم بود. اگر بخواهيم چشم اندازي داشته باشيم كه بعدا بتوان مشكالت را بررسي كرد، 
نيازمند چنين اقدامي هستيم. ما نمي گوييم نرخ ارز ما بايد 5 درصد زيرقيمت بازار يا حتما به 
نرخ بازار آزاد باشد، بلكه بايد رژيم ارزي قابل پيش بيني و اعالم شده اي را كه فعاالن اقتصادي 
بتوانند طبق آن تصميم به صادرات و واردات و توليد و مصرف بگيرند برقرار كنيم، چراكه 
وقتي نرخ ارز تغيير مي كند، از بازار بورس گرفته تا سرمايه گذاري و خودرو همه  چيز به هم 
مي خورد. از طرف ديگر كنترل قيمت ها بايد جزو سياست هاي اصلي دولت باشد، چراكه در 
غير اين صورت ما كماكان همين بالتكليفي و تورم را داريم كه باعث تغييرات نرخ ارز و به هم 
ريختگي بازارها خواهد شد. تا زماني كه بانك مركزي نتواند ارز را در محدوده اي مشخص نگه 
دارد و از آن حمايت نكند همه تصميم هاي اقتصادي مي توانند قابليت زيان يا سود باال  داشته 
باشند كه اين موضوع براي يك فعال اقتصادي خوب نيست، چراكه او به دنبال ثبات است. به 

حال او فرقي نمي كند نرخ دالر 30هزار تومان باشد يا 5هزار تومان.
بنابراين هرگونه سياست ديگری يا بسته پيشنهادي و يا ابزاري كه دولت براي جمع آوري 
تامين كسري بودجه يا كاهش نقدينگي و يا گشــايش اقتصادي معرفي كند اثري بسيار 
كوتاه مدت خواهد داشت و به عنوان يك ُمسكن عمل مي كند. به اين بسته ها و طرح هاي 
موقتي، ناهماهنگي را هم اضافه كنيد كه اگر به عنوان چاشني افزوده شود وضع را خطرناك تر 
مي كند. وجود ناهماهنگي ها در دولت و سران 3قوه حتي بهترين ابزار براي گشايش اقتصادي 
را ناكارآمد مي كند و نمونه هاي زيادي از اين ناهماهنگي ها و اختالفات و موازي كاري ها بين 
حتي وزارتخانه هاي دولت به وفور ديده مي شــود، در حالي  كه متولي و سكاندار مسائل و 
سياست هاي اقتصادي بايد وزارت اقتصاد باشــد و مابقي وزارتخانه ها تابع و هماهنگ با 

سياست هاي اين وزارتخانه باشند.
در اقتصاد ايران، يك سياست پولي كارآمد براي كنترل تورم و ثبات پولي وجود ندارد و بانك 
مركزي ناچار است با تثبيت نرخ ارز، انتظارات تورمي را كنترل كند. درواقع بانك مركزي 
از لنگر اسمي نرخ ارز براي كنترل انتظارات تورمي استفاده مي كند. در يك اقتصاد تورمي 
مانند ايران، تثبيت نرخ ارز اسمي به مدت طوالني منجر به كاهش نرخ ارز حقيقي، كاهش 
ذخاير ارزي بانك مركزي، كاهش صادرات، افزايش واردات، افزايش قاچاق و كاهش توان 
رقابت پذيري اقتصاد ملي و تضعيف رشد اقتصادي مي شود. مشكل بزرگ ديگر آن است كه 
تثبيت نرخ ارز اسمي در يك اقتصاد تورمي، در فواصل زماني مختلف زمينه جهش نرخ ارز و 
بحران سفته بازي را به دنبال دارد. ريشه اصلي اين چرخه معيوب، رشد باالي نقدينگي و تورم 
مزمن در اقتصاد ايران است. منشأ رشد باالي نقدينگي و شكل گيري تورم مزمن در اقتصاد 
نيز عواملي مانند فقدان يك سياست پولي كارآمد، عدم استقالل بانك مركزي، مشكالت 
ساختاري نظام بانكي، كسري بودجه دولت و فقدان انضباط مالي و بودجه اي دولت است. 
بنابراين براي اصالح سياست ارزي در ايران ابتدا بايد مسئله رشد باالي نقدينگي و تورم مزمن 
حل شود. يك سياست ارزي مناسب بايد به گونه اي باشد كه ضمن كمك به ثبات اقتصاد 
كالن و مديريت شوك هاي ارزي، زمينه افزايش رقابت پذيري اقتصاد ملي و كمك به رشد 

اقتصادي را فراهم كند.

را برقرار كند. ســران قوا نبايد طرح اقتصادي بدهند. در شرايط 
موجود به يك وفاق ملي نياز است و يك مجموعه زبده هم شامل 

بخش خصوصي، طبقات حقوق بگير و كارگر و هم زبده هاي كار، 
خدمات شهري و... تا هم يك الگوي توسعه براي كل كشور تدوين 

شود و هم برنامه هاي جامع. ما هنوز درك  درستي از برنامه نداريم 
و مشكل اصلي مان دانش اســت. ما در فهم برنامه ريزي، فضاي 
كسب وكار و ارزش  افزوده مشكل داريم. هركسي هرچه مي خواهد 
انجام مي دهد. لذا در اين مسير بايد از كارشناسان زبده جهان در 
امر اقتصاد نيز كمك گرفت. اين برخورد صحيح، اعتماد جامعه 
را نيز باز مي گرداند، چرا كه اين جامعه بسيار بافرهنگ، شجاع و 
هوشمند است. مردم وقتي مشاهده كنند مسئوالن مي خواهند 
مسائل را به شكل كارشناسانه و عاقالنه حل كنند نه با شعار، حتما 
تاب مي آورند تا مسير توسعه با سختي های موجود پيموده شود. 
راه نجات همين است؛ تنها مسيري كه مي بايست زودتر پيموده 
مي شد .اما االن كه سران هم به يك توافق عمومي در سطح باال 
رسيده اند بايد از اين فرصت استفاده كنند تا همان راه گذشته را 
نپيمايند. دولت ما، بايد دولت توسعه و كارآفرين باشد. كوچكي 
و بزرگي آن مهم نيســت. از ســوي ديگر اگر به دنبال گشايش 
اقتصادي هســتيم بايد به اين نكته توجه كنيم كه دولت نبايد 
خودش جايگزين جامعه مدني شــود. شكست بازار در جاهايي 
است كه زيربناها آماده نيست و دولت در اقتصاد دخالت مي كند. 
وظيفه دولت ســاماندهي اســت. وقتي در جامعه مدني دولت 
تعيين كننده روابط مبادالتي باشد، هزينه باال مي رود، چون زور، 
بهره  مالكانه، رانت و دولت رانتير موجوديت پيدا مي كند. دولت 
رانتير باقي  ماندن صورت فئودالي در سيستم سرمايه داري است. 

بنابراين شرط توسعه بيرون رفتن دولت از اقتصاد است.

كمال اطهاري
پژوهشگر توسعه اقتصادي 

عليرضا كالهي 
عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران

خيلي بزرگي در بازار وجود دارد كه اگر سرمايه اجتماعي 
و مقبوليت وجود داشت، مي توانست به كار دولت بيايد و 
تأثيرگذار باشد. اما چنين سرمايه اي وجود ندارد و درنتيجه 
به اســتقبال مردم از طرح خريد اوراق نفتي و گشــايش 

اقتصادي دولت چندان خوش بين نيستم.
اما مي توان اقدامــات ديگري نيز انجــام داد. البته اينها 
برنامه هاي كوتاه مدت نيست، بلكه ميان مدت و بلندمدت 
است. رفتار امروز دولت، به گونه اي است كه دست و پاي 
تجار و توليدكنندگان را مي بندد. بخشــنامه هاي دست 
و پاگير و ضــرب العجلي صادر مي كند كــه توليدكننده 
را محدود كند. اگــر دولت اين اقدامــات را انجام ندهد، 
همين حاال و با وجود شــرايط اقتصادي ناشــي از شيوع 
كرونــا و محدوديت مرزها، امكان صــادرات و واردكردن 
ارز وجود دارد؛ به شرط آنكه وضعيت آتش به اختيار را در 

فضاي اقتصادي فراهم كنــد. به هيچ وجه مخالف كنترل 
و نظارت نيســتم و درواقع مخالف ولنــگاري در اقتصاد 
هستم، اما در شرايط امروز اگر مي خواهيد درآمدي ايجاد 
كنيد بايد براي بعضي كارها و مناسبات به سرعت و بدون 
وقفه تصميم گيري شــود؛ مثل اجازه صــادرات و حذف 
بخشــنامه هاي متعدد و متنوع كه دســت و پاي فعاالن 
اقتصادي را مي بندد. به نظر مي رسد سياست هاي رياضتي 
به جاي ريخت و پاش هاي اقتصادي و تعامل و هماهنگي 
با بخش خصوصي و باز گذاشــتن دســت آنها مي تواند 

كمك كننده باشد.
راه ديگر نيز اين است كه مشــكل روابط و مناسبات ما با 
خارج حل شــود. البته تأثير اين موضوع نيز آني نيست و 
احتماال باز هم در يك روند چندساله و مذاكرات گروه هاي 

تجاري و سياسي اين اتفاق رخ مي دهد.
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خطاهاي شناختي
چه تأثيري در زندگي مي گذارند 

  

  
باور اينکه من نقطه ضعفي ندارم و آســيب ناپذيرم و هيچ خطري 
من را به دليل سبك زندگي ام تهديد نمي كند باور درستي نيست. 
هنگامي كه فرد در مرحلــه خودارزيابي قرار مي گيرد و از خودش 
مي پرســد چه نقاط ضعف و قوتي دارد، حتماً برخي ويژگي هاي 
مثبت و برخي ويژگي هاي منفي خود را بر مي شــمرد. در چنين 
شرايطي و درصورت رســيدن به چنين پاسخي، مي توان دريافت 
كه افراد به سطحي از شــناخت فردي از خود دست پيدا كرده اند 
و اصطالحاً داراي خودآگاهي از وضعيت خويشــتن هســتند. ما 
نياز داريم خصوصيات مثبت، توانمندي هــا و ضعف هاي خود را 
بشناســيم و برمبناي آن عملکردهاي روزانه و سبك زندگي خود 
را انتخاب كنيم. اما از سوي ديگر مشاهده مي شود برخي افراد در 
پاسخ به اين سؤال كه چه ويژگي هايي دارند، تنها نقاط مثبت خود را 
بيان مي كنند و مدعي هستند كه هيچ خصوصيت منفي ای در آنها 
نيست. اين دسته از افراد احساس مي كنند كه انسان كاملي هستند 
و هيچ ضعفي ندارند و همين باور، خود بزرگ ترين نقطه ضعف اين 
دسته از افراد است. نداشتن شــناخت از خود سبب مي شود، اين 
دســته از افراد همواره درمعرض خطر قرار بگيرند. ممکن اســت 
اين ســؤال در ذهنتان پيش بيايد چطور نبود خودآگاهي و ضعف 
از شناخت خويشتن ســبب بروز خطر براي فرد مي شود؟ پاسخ 
آن ساده است. در شــرايط امروز كه با شيوع بيماري كرونا روبه رو 
هستيم، برخي افراد مي گويند قادرند افراد بيمار را تشخيص بدهند 
و از آنها فاصله بگيرند. يا اين افراد مدعي هستند كه سيستم دفاعي 
بدنشان قوي اســت و كرونا آنها را بيمار نمي كند. بنابراين نياز به 
استفاده از ماسك ندارند و مي توانند از خودشان در مقابل بيماري 
مراقبت كنند. چنين تصوري ناشي از نداشتن شناخت از خود است؛ 
چرا كه همه مي دانيم كه نمي توان افراد ناقل را از غيرناقل شناسايي 
كرد. سيستم ايمني بدن ما نيز تا حد زيادی مشابه سيستم ايمني 
بدن ديگر انسان هاست و كسي در مقابل بيماري به صورت كامل 
مصون نيســت. معتقدم، وقتي افراد با خطــرات مختلف روبه رو 
مي شــوند از خطر و تهديدات آن برداشــت خود را دارند و سپس 
متناسب با موقعيت در مقابل خطر واكنش نشان مي دهند. به عنوان 
نمونه همه مي دانند بيماري كرونا خطرناك است و هر فرد متناسب 
با شناخت و آگاهي ای كه از بيماري به دست آورده است نسبت به 
آن واكنش نشان مي دهد و اصولي را رعايت مي كند تا مبتال نشود. 
اما افرادي هســتند كه در اين موقعيت، ادراك خطر ندارند؛ يعني 
اينکه افراد احســاس همه  چيزداني دارند و فکر مي كنند مي دانند 
چه خطراتي وجود دارد و اگر به بيماري مبتال شدند چه اقداماتي 
را براي درمان خود انجام دهند. اين دسته افراد از نظر روانشناختي 
نيازمند تجربه شخصي از بيماري هستند و تا تجربه شخصي از ابتال 
به كرونا پيدا نکنند نمي توانند دركي از بيماري پيدا كنند. چنين 
اشخاصي، از تفکر خود براي درك واقعيت هايي كه در اطرافشان 
مي گذرد استفاده نمي كنند و مي خواهند خود تجربه كننده موضوع 
باشند تا اينکه از تجربه هاي ديگران در برخورد با بيماري استفاده 
كنند. معتقدم، افرادي با چنين شخصيتي براي كسب تجربه هايي 
كه در زندگي به دست مي آورند هزينه هاي بسيار سنگيني پرداخت 
مي كنند؛ هزينه هايي كه در بسياري از موارد ممکن است هرگز قابل 
جبران نباشد. تأكيد مي كنم كه افراد موفق كساني هستند كه لزوماً 
دست به تجربه نمي زنند بلکه سعي مي كنند از تجربه هاي ديگران 

استفاده و منطقي عمل كنند.

 اين افراد ممکن اســت تجربه هاي خوبي بعد از بيماري به دست 
بياورند و بعدها در زندگي خود آن را بــه مرحله اجرا درآورند اما 
هزينه بزرگي را مي پردازند كه گاهی راه برگشتي براي آن وجود 
ندارد. درچنين شرايطي فرد دچار خودسرزنشي و افسوس هايي 
مي شود كه مي تواند منجر به بروز مشکالت ديگري براي او شود. 
از سوي ديگر، ممکن است افرادي باشــند كه به داليل گوناگون 
تالش مي كنند كه خــود را از ديگران جدا دانســته و براي خود 
جايگاه باالتري نزد افکار عمومي پيدا كنند. چنين افرادي عموماً 
تالش مي كنند افرادي را كه دستورالعمل هاي بهداشتي را رعايت 
می كنند و از بيماري كرونا مي ترسند را ترسو خطاب كرده و رعايت 
مسائل بهداشتي از سوي ديگران را به چالش بکشند. ممکن است 
در برخي موارد چنين رفتارهايي جنبه هاي نمايشي داشته باشد؛ 
به اين معنا كه فرد مي كوشد با اين رفتار، خود را نسبت به ديگران 
متمايز جلوه داده و به اين روش جذابيت بيشتري براي خود ايجاد 
كند و مورد تحسين ديگران قرار بگيرد. اين دسته از افراد، تالش 
مي كنند ترس را ضعــف ديگران معرفي كننــد و خود نيز ترس 
را ضعفي براي خود ارزيابي مي كننــد. دقيقاً در چنين موقعيتي 
است كه شکل گيري خطاي شــناخت از خود آغاز مي شود. افراد 
فکر مي كنند تجربه ترس به معناي ضعيف بودن است، درحالي كه 
هيجان ترس، رفتاري كارآمد و منطبق با عقل در مواجهه با خطرات 
است و اگر آن را درنظر نگيريم ممکن است زندگي و موجوديتمان 
به خطر بيفتد. برخي افراد هم در عزت نفس مشــکل دارند و در 
پذيرش خود آنگونه كه هســتند مشــکل دارند و به اندازه كافي 
براي خويش ارزش قائل نيستند. افرادي با چنين ويژگي هايي در 
موقعيت هاي مختلف براي اثبات خود دست به كارهايي مي زنند 
كه شايد درست نباشد. اين افراد احساس مي كنند براي جلب توجه 
بايد دنبال رفتارهايي بروند كه ديگران انجام نمي دهند. به عنوان 
مثال ماسك نزدن به عنوان رفتاري متفاوت در دستور كار اين دسته 
از افراد قرار مي گيرد. چنين افرادي در سبك هاي تربيتي الگوهاي 
نادرستي داشته اند و بايد اين الگوها را در قالب برنامه هاي بلندمدت 
و ميان مدت اصالح كرد تا هم عزت نفس در فرد تقويت شود  و هم 

او از انجام رفتارهاي نادرست در جامعه خودداري كند.

فرشاد شيباني
 عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشکي ايران 

قاب ایران قاب زندگی

روستای بی آبه در استان چهارمحال و بختياری و در محدوده پشتکوه بختياری قرار دارد. این منطقه به سبب 
دشوارگذر بودن راه های دسترسی و زمستان های پربارش با چالش های متعدد  در خدمت رسانی همراه است.
عکس: مهر-پانته آ نيکزاد

آیين سنتی برپایی خيمه های عاشورایی در زرقان، از منحصر به فردترین آیين های  محرم در کشور است 
که قدمت آن به دوران صفویه و بيش از ۴۰۰ سال می رسد. 

عکس: فارس - محمدرضا فربود

عزاي محرم تعطيل شدني نيست 
وقتي رهبر انقالب تأكيد كردند همه بايد متعهد به 
اجراي دستورات ستاد ملي مقابله با كرونا باشند، 
براي برپا كنندگان عزاي محرم مســجل شد كه 
امسال محرم شان را بايد برخالف سال هاي گذشته 
برگزار كنند؛ بدون راه انداختن دسته جات عزاداري 
و تجمــع. هرچند بــراي خيلي ها محــرم بدون 
زنجيرزني و سينه زني در خيابان ها و مداحي هاي 
پرشور در حسينيه ها و تکايا تصوركردني نبود اما 
حفظ جان عزاداران و عمل بــه فتواي علما از هر 
دلتنگي اي مهم تر بود. دلتنگي اما براي برخي ها كه 
عمرشان را در راه خدمت به عزاداران حسيني)ع( 
گذراندند سخت تر و جان گداز تر بود؛ براي افرادي 
مانند داوود مطيعي در محله قلمســتان درقلب 
پايتخت؛ جايي كه او از هشت سالگي باني تشکيل 
هيئتي شد كه در ابتدا تنها خودش و برادرش عضو 
آن بودند و حاال با گذشت 65سال از آن روز، تعداد 
عزاداران عضوش به 2هزار نفر رسيده است. حاج 
داوود امسال قصد برگزاري مراسم درحسينيه اي 
كه عمري محرم ها ميزبان عزاداران حسيني)ع( 
بود ندارد؛ »نمي شــود براي 2هزار نفر ماســك، 
دســتکش و مواد ضد عفوني كننــده تأمين كرد. 
جمعيت هم رخ به رخ مي شوند و باالخره ممکن 
است در اين بين كسي به بيماري مبتال شده و من 
مديون خانواده اي شوم. براي همين امسال مراسم 
برگــزار نمي كنم«. وقتي حــاج داوود تصميم به 
برگزارنکردن مراسم گرفت، حال بدي داشت اما 
مي دانست عشق و ارادت به امام حسين)ع( محدود 
به حسينيه و دسته عزاداري نيست؛ »عشق به امام 
حسين)ع(، در خون بچه شيعه هاست. زمان شاه و 
حکومت نظامي هيئت هيچ وقت تعطيل نشد. بعد 
انقالب و زمان جنگ هم زير موشك باران، هيئت 
برپا بود. االن هم كرونا نمي تواند هيئت را تعطيل 
كند. شايد شکل برگزاري مراسمش تغيير كند اما 
تعطيل نمي شــود«. تکيه بزرگ محله قلمستان، 
بناي كارش را بر ســياه پوش كردن معابر و بردن 
حســينيه در خانه هاي اهالي گذاشته است. براي 
اين كار، نمادها و نشانه  هاي محرم را به اهالي قرض 

داده تا در 12شــب اول ماه محرم با قراردادنش 
در خانه هاي خود، حال وهــواي محرم و هيئت را 
در چهارديواري خانگي برقــرار كنند؛ اقدامي كه 
استقبال زيادی از آن شده است؛ »هيئت ما زيرنظر 
هيچ صنفي نيســت و براي هميــن امکاناتش به 
نســبت هيئت هاي قديمي، كمتر است. اما اندازه 
خودمان تجهيزات و ابزار عــزاداري داريم. وقتي 
قرار شــد هر خانه در محله يك حســينيه باشد، 
تجهيزات و نمادهاي حسينيه بزرگ محل را بين 
اهالي هيئت تقســيم كرديم تا در خانه هايشــان 
بگذارند. با اين كار تالشم اين است عزاداري محرم 
به شکل تازه تر همراه با شور و شعور حسيني)ع( 

برگزار شود«.

پرچم هایی براي حسينيه هاي کوچک 
برخي فکر مي كردنــد كرونا، مي تواند عشــق به 
امام و عطش عزاداري  ماه محــرم را در دل ها كور 
كند اما گشــتي در بازار فروش اقالم عزاداري  ماه 
محرم كــه از هفته هاي قبل رونــق گرفته خالف 
اين تصــور را ثابت مي كند. اينطــور كه از جنب و 

جوش بازار عرضه لوازم محرم پيداســت، فروش 
اقالم بــزرگ خاصه هيئت ها بــه حداقل خودش 
رسيده است. در اين بين، افراد پرشماري در بازار 
اقالم عزاداري محرم براي خريد آمده اند. آنطور كه 
عليرضا توكلي از فروشندگان اقالم عزاداري محرم 
در بورس مولوي مي گويد مشتري ها ذائقه تازه اي 
در اين خريدها پيدا كرده اند؛ »وقتي موج دوم كرونا 
شروع شد، شستمان خبردار شــد احتماالً محرم 
امسال مثل ســال هاي قبل نيست و ممکن است 
خبري از دسته و هيئت نباشد. توليدكننده ها هم 
توليدات شان را براي هيئت ها كم كردند. فروشنده 
هم حساب كار دستش بود و اجناس سايز هيئتي 
كمتر دوخت. االن هر چه جنس سايز هيئتي توي 
بازار هست يا مال ساله قبله يا مقدار خيلي كمتري 
از آن سفارش تازه دوخت براي هيئت هاي خاصه. 
كمتر فروشــنده اي براي امسال ســفارش جديد 
دوخت يا تجهيزات عزاداري داده است«. با اينکه 
فروش اقالم به گفته توكلي، سايز هيئتي كم شده 
اما اقالم عزاداري كوچك انــدازه و خانگي فروش 
خوبي داشــته اند؛ »مردم داخل دســته و هيئت 

نمي روند. نگراني دارند كه به كرونا مبتال شــوند و 
براي همين هم بيشــتر احتياط مي كنند. خيلي 
از مشتري هاي ما وســايل براي سياه پوش كردن 
يك اتاق مي خواهند تا حســينيه خانگي درست 
كنند. مشتري هم متفاوت است؛از نوجوان گرفته 
تا سالخورده و ميان ســال. پرچم هاي قابل نصب 
روي ديوار و پرچم يا حسين)ع( و يا ابوالفضل)ع( 
هم بيشترين فروش را دارد. تقريباً كسي نه طبل 
مي خرد، نه سنج و نه حتي زنجير. با اينکه تخفيف 
خوبي براي فروش طبل و ســنج درنظر گرفته ام، 
خريداري برايشان پيدا نمي شود چون در آپارتمان 

نمي شود طبل و سنج زد«.

خانگي اما به وسعت جهان 
رشــته اي بر گردنم افکنده دوســت؛ مي كشد هر 
جا كه خاطرخواه اوســت. اين بيت حکايت حال 
عزاداران حســيني)ع( در اين روزهاي كرونا زده 
اســت. حاال كه كرونا و محدوديت هايش در ظاهر 
زنجيري شــده به پاي عزاداران  ماه محرم اما اين 
محدوديت باعث نشــده دل و دين حســينيان از 

ياد علمدار كربال غافل شــود. علي اكبر گودرزي 
از مؤسســان هيئت بيت االحــزان ونك، حس و 
حال عزاداري امــام حســين)ع( را حس و حالي 
دلي مي داند و معتقد است  كه فضاي فيزيکي، اثر 
چنداني بر ارادت ارادتمندان خاندان اهل بيت)ع(، 
ندارد؛ »كســي نبايد فکر كند حاال كه دسته هاي 
عــزاداري در كوچه ها به حركــت در نمي آيند يا 
تجمع هاي عــزا در حســينيه ها و تکاياي بزرگ 
برگزار نمي شــود، معنايش اين اســت كه مردم 
عاشورا و حماســه اش و مظلوميت امام مظلومان 
را فراموش كرده انــد«. او محدوديت هاي اعمال 
شده را مانعي براي باشکوه  برگزاركردن عزاداري 
محرم نمي داند و معتقد اســت، عزاداران حسيني 
حاال با خلوص نيت بيشــتري به عزاي امام شــان 
مي نشــينند؛ »من سال هاســت تجربه برگزاري 
هيئت و مراســم محرم  را دارم. هر سال مي ديدم 
كه برخي خجالت مي كشند و نمي توانند در جمع 
عــزاداران ديگر، خود را رها كنــد و در مظلوميت 
امام حسين)ع( اشــك بريزند. حاال شايد فرصت 
خوبي پيش آمده كه هر كــس در خانه خودش و 
در خلوتي كــه دارد، خودش را ســبك و آنچه در 
دلش مي گذرد را عيان كند«.  گــودرزي، محرم 
امسال و تبديل شــدن هر خانه به يك حسينيه را 
فرصتي براي معرفي بهتر محرم و امام حسين)ع( 
به كســاني مي داند كه با مکتب حسيني آشنايي 
زيادي ندارند؛ »بســياري از اهالي طرح مشتركي 
داده اند تا روي پشت بام خانه ها و در فضاي باز و با 
حضور اهالي همان ساختمان مراسم محرم داشته 
باشند. حتي جوان ترها شبکه اي مجازي را طراحي 
كرده اند تا برنامه هاي عزاداري را به شکل مستقيم 
در فضاي مجازي به نمايش بگذارند. فکر مي كنم 
با اين كار، ممکن اســت مخاطباني پيدا كنيم كه 
ايراني نباشــند و در كشــورهاي ديگر مراسم را 
ببينند. حکايت مکتب حسين)ع( هم همين است 
و دنبال اين هســتيم تا فرهنگ عاشورا و مکتبش 
را جهاني كنيم. چه راهي بهتر از بستر اينترنت در 
حسينيه هاي خانگي براي رسيدن به چنين هدفي 

مي توان پيدا كرد.«

ماتم حسین ع 
در دل خانه های شهر
خبرنگار همشهري در گپ و گفتی با برخي هيأت دارن قديمي
 از تفاوت هاي محرم امسال با سال هاي گذشته پرسيده است 

بچه هاي هيئت نگرانند. دورهمي گرفته اند و نگراني هاي مانده در 
دلشان را بلندبلند به هم مي گویند. اشک در چشم آنهایی که عرق و 
علقه اي خاص با محرم دارند حلقه زده. مي ترسند کروناي ناخوانده، 
محرم امسال را از شکوه بيندازد. حتي فکرش هم لرزه مي اندازد به جان ودل بچه هيتي ها. یکي شان 
مي گوید: »رفقا امسال چه کار کنيم؟ محرم بگيریم یا نه؟ فکر مي کنين مردم امسال به  خاطر کرونا بيان 
عزاداري؟ اگه نيان چي؟«. اویي که موسفيدکرده تر از دیگران است مي پرد وسط حرفش و مي گوید: 
»اصال مگه امام حسين به ما نياز داره؟ مایيم که به اسمش و کرمش نياز داریم... مگه کم از بچگي اسم امام 
رو شنيدیم و بهش ارادت داریم؛ چتون شده؟ چرا زانوي غم بغل گرفتين و نگران عزاداري محرم شدین؟ 
صاحب عزا خودش مي دونه چطوري مراسم رو برگزار کنه. اصال ما چه کاره ایم؟ یاال پاشين پرچماتون و 
بگيرین دست تون، جلوي هر خونه یه پرچم بزنين. شهر رو اینطوري آماده محرم کنين. مهم اینه که 

دلت محرمي باشه؛ بقيه ش بهونه است«.

حميدرضابوجاریان
خبرنگار

چگونه بهداشت را در پخت، توزیع و مصرف غذاهاي نذري رعایت کنيم؟ چگونه غذاي نذري درست 
کنيم؟ چگونه نذر خود را ادا کنيم؟ اینها و چند موضوع دیگر در این روزهاي  ماه محرم پرسش هایي 
است که بسياري از یکدیگر مي پرسند. در ادامه به برخي از این سؤاالت پاسخ داده ایم. پخت، توزیع 
و مصرف غذاهاي نذري در فرهنگ ما ارزش خاصي دارد. این غذاها در حجم زیادي پخته مي شوند 
و درصورت رعایت نکردن نکات بهداشتي، سالمت مصرف کنندگان بسياری به خطر خواهد افتاد. 
نکاتي در مورد اصول تهيه، نگهداري و مصرف غذاهاي نذري وجود دارد که تأثير مستقيمي بر سالمت 

افراد مي گذارد.  

 كساني كه مســئول تهيه، طبخ و توزيع غذاي 
نذري هستند، بايد از لحاظ سالمت و بهداشت در 
شرايط مطلوبي باشند؛ يعني كارت تندرستي را از 

مراجع ذي صالح دريافت كرده باشند.
  تجهيزات پخت وپز بايد اســتاندارد باشــد و با 
رعايت اصول بهداشتي مورد استفاده قرار گيرند.

  آلودگي مواداوليه به خصوص گوشت و مرغ، عالوه بر 
خطر ايجاد مسموميت، تأثير نامطلوبي بر كيفيت غذا 
مي گذارد. گوشت قرمز مورد استفاده در نذري معموال 
به صورت گوشت گرم )الشه( يا دام زنده تهيه مي شود. 
اگر گوشت به صورت الشه خريداري مي شود، بايد حتماً 
آن را از مراكز مجاز و مورد تأييد سازمان دامپزشکي 
كشور تهيه كرد. اگر به صورت زنده هم فراهم مي شود 

بايد از ميادين دائمي عرضه دام آن را خريد.
  معموالً فاصلــه بين پخت و مصــرف غذاهاي 
نذري زياد است و اين غذاها اغلب بيرون از يخچال 
نگهداري مي شوند در نتيجه اين مسئله باعث افت 
كيفيت بهداشتي مواد غذايي مي شود. در اين حالت 
ميکروارگانيسم ها فرصت رشد پيدا كرده و از خود 

سم ترشح مي كنند و درصورت مصرف غذاي آلوده 
به سم اين ميکروارگانيسم ها، فرد دچار مسموميت 

غذايي خواهد شد.
  اگر قصد نگهداري نــذري را براي وعده هاي بعد 
و مصرف ساير افراد خانواده داريد، آن را در ظروف 
دردار كوچك بريزيد و در نخستين فرصت، پس از 
گرم كردن در دماي ۷5 درجه سانتي گراد مصرف 
كنيد. حداكثر زمان مجاز براي نگهداري مواد غذايي 

حدود ۷2 ساعت است.
 معموالً غذاهاي نــذري در ظروف يکبار مصرف 
ريخته مي شــوند. در بســياري از موارد، حرارت و 
چربي غذا، باعث تشديد پديده ميگريشن )مهاجرت 
مواد از ماده پالســتيکي به مواد غذايي( مي شود. 

بنابراين بهتر است بعد از تهيه غذا، بالفاصله آن را 
در ظروف غيرپالستيکي )ترجيحا از جنس سلولز و 

زيست فناپذير( بريزيد.
  كســاني كه بعد از گرفتن نذري آن را به منزل 
مي برند، بهتر اســت آن را در همان وعده مصرف و 
از گرم و خنك كردن هاي مکــرر آن پرهيز كنند. 
الزم به يادآوري است اگر غذا در همان وعده دوباره 
مصرف نشد، از نظر بهداشتي، نگهداري و سرد كردن 

و بازگرم كردن آن درست نيست.
  در مورد غذاهاي خورشــي، اگر نياز به نگهداري 
در يخچال است بهتر اســت خورش و پلو هر كدام 
جداگانه نگهداري و از مخلوط كردن آنها خودداري 

شود.

نکات بهداشتي در تهيه غذاهاي نذري

  بوستان ها آماده برگزاري مراسم هاي محرم 
 

در ایام شهادت ساالر شهيدان همه ارادتمندان به خاندان اهل بيت)ع( آماده عزاداري و اقامه عزا هستند و شهرداري 
تهران نيز برنامه هایي را براي این ایام پيش بيني کرده است. با توجه به شيوع ویروس کرونا در کشور، تمهيداتي براي 
برگزاري مراسم هاي عزاداري با رعایت پروتکل هاي بهداشــتي در دستور کار قرار گرفته است که بر همين اساس 

شهرداري تهران برنامه هاي خود را منطبق با دستورالعمل هاي ابالغي اجرا مي کند. براین 
اساس و با توجه به برنامه ریزي انجام شــده، مقرر شده است به دليل باز بودن فضا و نگراني 
کمتر از شيوع بيماري در فضاي عمومي، فضاي هاي بوســتان ها و پارك ها براي برگزاري 
مراسم هاي عزاداري مورد استفاده قرار گيرد. در این باره بخش هایي از بوستان ها به صورت 
روزانه ضدعفوني می شود و در اختيار هيئت هاي مذهبي قرار مي گيرد. هيئت هاي مذهبي 
در مناطق و محالت مختلف تهران مي توانند با مراجعه به شهرداران نواحي و مناطق از ليست  
مکان هاي آماده شده براي برگزاري مراســم  عزاداري مطلع شوند. عالوه بر این، واگذاري 
بخش هایي از بوستان ها براي برگزاري مراسم هاي عزاداري با رعایت پروتکل هاي بهداشتي 
ابالغ شده از سوي ستاد ملي کرونا و ستاد تهران انجام خواهد گرفت. انتظار مي رود عزاداران 
نيز فاصله هاي اجتماعي را در مراســم هاي خود رعایت کنند تا از شيوع ویروس در ميان 
عزاداران جلوگيري شود. محل هاي درنظرگرفته شده براي برگزاري عزاداري در روزهاي 
اول تا هشتم محرم از غروب و در روزهاي تاسوعا و عاشورا از صبح براي برگزاري مراسم هاي 
پيش بيني شده در اختيار هيئت ها خواهد بود. مسئوالن شهرداري در این باره همکاري الزم 

را با متوليان هيئت ها براي برگزاري باشکوه مراسم انجام خواهند داد.

اصغرعطایي
مديركل خدمات شهري شهرداري تهران
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  نوبت دهــي اينترنتــي تعويض پالك بايــد از قبل 
اطالع رساني مي شد

صبح بسيار زود براي تعویض پالك به مركز تعویض پالك اتحاد 
مراجعه كردیم و متوجه شــدیم كه امكان این كار وجود ندارد 
مگر اینكــه از قبل نوبت اینترنتي گرفته باشــيد. درحالي كه از 
شنبه در خبرها آمده بود كه پليس راهور ناجا اعالم كرده كه از 
اول شهریور، مراكز شماره گذاري و تعویض پالك اتحاد و الغدیر 
تهران صرفاً با نوبت اینترنتي خدمات رساني مي كنند. این موضوع 
بسيار عالي است اما نباید از قبل اطالع رساني مي شد كه صدها 

نفر در گرگ و ميش هواي صبحگاهي سرگردان نشوند؟
سيدپور از تهران 

   وضعيت اسفبار اتوبوسراني كيانمهر 
در شــرایطي كه به خاطر افزایش چند برابري هزینه مجبور به 
اســتفاده از وســایل حمل ونقل عمومي مثل اتوبوس هستيم 
وضعيت اتوبوسراني در كيانمهر كرج بسيار بد است. طبق چيزي 
كه خود راننده هاي اتوبوسراني این خط عنوان مي كنند بيشتر 
از چند دســتگاه اتوبوس در این خط نيست كه آنهم سرفاصله 
حركت آنها بسيار طوالني است و اغلب مسافران باید ساعت ها 
در انتظار اتوبوس بایستند. نتيجه پيگيري از مسئوالن هم فقط 
یك پاسخ است و آن اینكه اتوبوس ها براي بخش خصوصي است 
و نمي توان كاري كرد. از مسئوالن تقاضا داریم فكري براي این 

موضوع بكنند.
مظاهري از كيانمهر كرج

  برداشت آب مارون براي دهدشت غربي رؤيا شد
۱2 سال اســت كه وزارت نيرو پروژه برداشــت آب از رودخانه 
مارون براي آبرساني اراضي زراعي باالدســِت واقع در اطراف 
شهرهاي ســوق و دهدشــت تحت عنوان طرح آبياري حومه 
غربي دهدشت را در دستور قرار داده و پروژه را نيز به عنوان یك 
پروژه ملّي و مهم تعریف كرده اســت كه باعث ایجاد بارقه هاي 
اميد در قلوب مردم و جوانان این خطه شــده بود؛ اما برخالف 
انتظارمعمول ســرعت و پيشــرفت پروژه یادشــده به حدي 
نااميدكننده و كند اســت كه الك پشــت نيــز در قياس با آن 

موجودي سریع به حساب مي آید.
مردم شهر دهدشت و حومه غربي، بخش سوق و توابع

   مردم كرمانشاه همچنان كرونا را جدي نمي گيرند
كرونا در كرمانشــاه همچنان هســت اما نه مردم به طور جدي 
رعایت مي كنند و نه ادارات و ســازمان ها بــه دوركاري راضي 
مي شوند و نه براي رسيدن به محل كار امكاناتي تعبيه شده و نه 

حتي در محل كار توصيه های بهداشتی رعایت مي شود.
وحداني از كرمانشاه 

   مســئوالن از هم اكنون به فكر ســيالب هاي پاييز و 
زمستان باشند

اكنون كه بارندگي نيســت زمان برنامه ریزي براي جلوگيري از 
سيالب هاي مخرب در پایتخت اســت. نه اینكه بعد از سيل به 
ميزان آمار خسارات اعالم شده بپردازیم. چند سال قبل سيلي 
بنيان كن آمد كه بخشي از بزرگراه همت را تخریب كرد كه علت 
آن براساس مطالعات صورت گرفته دستكاري در ميزان دبي این 
رودخانه و آب شستگي شدید رودخانه كن اعالم شد. هم اكنون 
هم پيكره آسيب پذیر روددره كن كه پل هاي مختلفي روي آن 
احداث شده آسيب پذیر تر شده و آب شستگي هاي شدیدي كه 
در كف رودخانه ایجاد شده احتمال وقوع سيالب با یك بارندگي 
سنگين را باال مي برد. به عنوان یك كارشناس از مسئوالن تقاضا 

دارم از هم اكنون به فكر باشند.

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

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

با مردم

پاسخ مسئوالن

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

پليس پایتخت در جست و جوي جوان 30ساله اي 
است كه برادر كوچك ترش را هنگام تماشاي فيلم به جنايي

قتل رساند و فراري شد. به گزارش همشهري، ساعت 
8:30صبح پنجشنبه گذشــته به قاضي ساسان غالمي، كشيك 
جنایي گزارش یك جنایت خانوادگي مخابره شد. به گفته مأموران 
پليس برادر بزرگ تر با ضربــات چاقو برادر كوچك ترش را به قتل 

رسانده و متواري شده بود. پس از این تماس، قاضي جنایي تهران 
به همراه تيمي از مأموران تجســس پليس آگاهي تهران قدم در 
محل حادثه كــه خانه ویالیــي در غرب تهران بود، گذاشــتند. 
بررسي ها حكایت از این داشت كه پسر كوچك خانواده )مقتول( در 
حال تماشاي فيلم بوده است ؛ مادرش براي خرید از خانه بيرون 
رفته و پدر خانواده در حياط ســرگرم كار بوده كه پســر بزرگ تر 
خانواده ناگهان به سمت برادر كوچك ترش هجوم برده و با چاقو 
ضرباتي به او زده اســت. پس از آن نيز هراسان به حياط رفته و به 
پدرش گفته كه برادرش حالش بد شده اســت. بعد از گفتن این 
جمله درحالي كه به شدت دستپاچه و هراســان بوده از خانه فرار 

كرده است.

پدر خانواده نيز وقتي وحشتزده وارد خانه شده، با دیدن پيكر غرق 
در خون پسرش پليس و اورژانس را خبر كرده است.

در ادامه تحقيقات مشخص شــد كه متهم به قتل 30ساله بوده و 
مبتال به بيماري روحي و رواني اســت. او سابقه بستري شدن در 
بيمارستان اعصاب و روان را نيز داشته است و چند روزي مي شد 
كه دچار توهم شــده و تصور مي كرد برادرش قصــد دارد او را به 
بيمارستان رواني ببرد و بستري اش كند. با همين توهم روز حادثه 
به سراغ برادرش رفته و جانش را گرفت. با انجام تحقيقات در محل، 
جسد مقتول به پزشكي قانوني انتقال یافت و گروهي از كارآگاهان 
جنایي تهران جست و جوي خود را براي شناسایي مخفيگاه متهم 

فراري و بازداشت وي آغاز كرده اند.

شكارچي زنان، نقاب به صورت مي گذارد و كاله 
به سر دارد تا در نقش مأمور یا یك آشنا قدم در دادسرا

خانه طعمه هایش بگذارد و با تهدید اســلحه 
نقشه شيطاني خود را اجرا كند. متهم نقابدار پس از آزار و 
اذیت طعمه هایش، طال و جواهراتشان را سرقت مي كند و 

تحقيقات پليس براي دستگيري او ادامه دارد.
به گزارش همشــهري، تحقيقات در این پرونــده از اوایل 
اردیبهشت ماه با شــكایت زني جوان شروع شد. نخستين 
شاكي درحالي كه به شدت هراسان و سراسيمه بود خود را 
به اداره پليس رســاند و گفت در دام مرد نقابدار و مسلحي 
گرفتار شده است. وي در ادامه گفت: حدود ساعت ۱0صبح 
بود كه صداي زنگ آیفون به صدا در آمد. در خانه تنها بودم 
و ســرگرم انجام كارهایم. آیفون را برداشتم، مردي بود كه 
خودش را مأمور برق معرفي مي كرد و از من خواست در را باز 
كنم. من هم به خيال اینكه مأمور برق است در را باز كردم تا 
كنتور را كه در پاركينگ ساختمان بود ببيند. وي ادامه داد: 
هنوز چند لحظه اي نگذشته بود كه صداي زنگ آپارتمانم 
را شنيدم. در آپارتمان را باز كردم و پشت در با مردي جوان 
مواجه شدم كه كاله مشكي لبه دار و نقابي به صورت داشت. 
همان مردي بود كه تا چند لحظه قبل پشت آیفون خودش را 
مأمور معرفي كرده بود. او ناگهان اسلحه اي به سوي من نشانه 
گرفت و تهدید كرد كه اگر حرفي بزنم ماشــه را مي كشد و 
جانم را مي گيرد. شاكي ادامه داد: مرد مسلح وارد خانه ام شد 
و با تهدید مرا مورد آزار و اذیت قرار داد. او پس از اجراي نقشه 
شيطاني اش، به جست و جو در خانه پرداخت و با تهدید از 
من خواست تا جاي طالهایم را نشانش بدهم. من هم از ترس 
جانم تسليم او بودم و مرد مسلح تمام پول، طال و جواهراتم 
به همراه وسایل با ارزش خانه ام را سرقت كرد و متواري شد.

شكايت های سريالی
با این شكایت، پرونده اي در دادسراي شهر ري تشكيل شد و 
اكيپي از كارآگاهان اداره یكم پليس پایتخت جست و جوي 
خود را براي شناسایي متهم آغاز كردند. اما در مدتي كوتاه 
با چند شكایت مشــابه دیگر روبه رو شدند كه نشان مي داد 
مرد مسلح به صورت سریالي زنان را به دام انداخته و نقشه 
شومش را اجرا مي كند. یكي از شاكيان پيرزني بود كه تنها 
زندگي مي كرد. او هنگام طرح شكایت به افسر پرونده گفت: 
روز حادثه زنگ خانه ام به صدا در آمد و مردي جوان گفت 
از طرف محمد آقا برایتان هندوانه آورده ام. محمد نام یكي 
از اقوام من است و چون سن و سالي از من گذشته معموال 
دوست و آشــنا برایم خرید مي كنند. به خيال اینكه واقعا 
فاميلم برایم هندوانه فرســتاده در را باز كردم اما با مردي 
جوان كه كاله به سر داشت روبه رو شــدم. چهره اش را اما 
نپوشانده بود و به نظر مي رسيد حدودا 30ساله باشد. جواني 
الغر اندام بود كه ناگهان اسلحه كلت كمري اش را به سمتم 
نشــانه گرفت و با تهدید اینكه اگر تسليم نشوم مرا به قتل 
مي رســاند همه پول، طال و جواهراتم به همراه وســایل با 

ارزشي را كه داشتم سرقت كرد.

تحت تعقيب
تاكنون 6زن از مرد جوان شــكایت كرده انــد و تحقيقات 
حكایت از این دارد كه شــكارچي زنان ســاعت 6صبح تا 
5بعد از ظهر قدم در خانه طعمه هایش مي گذاشــته است. 
چرا كه در این ســاعت اغلب زنان خانه دار تنها هستند. او 
اغلب كاله مشكي لبه دار به ســر داشته و درسرقت هایش 
یا نقاب مي زده یا ماسك پزشــكي. فقط در یك یا دو مورد 
صورتش را نپوشــانده بود كه آنها هم پيرزن بودند. با این 
حال چهره فرضي متهم با كمك مالباخته ها به دست آمده 
است. او در تمامي سرقت هایش لباس رسمي به تن داشته 
و اغلب پيراهن سفيد و شلوار مشكي مي پوشيده است. در 
ادامه بررســي ها و بازبيني تصاویردوربين هاي مداربسته 
اطراف محل حادثه مشــخص شده كه شــكارچي زنان با 
موتورســيكلت تردد داشته اســت اما در تمامي سرقت ها 

شماره پالك را مخدوش كرده بود تا خوانا نباشد.
در ادامه تحقيق از مالباخته ها مشخص شد كه متهم گاهي 
در نقش مأمور برق، گاز و آب زنگ خانه ها را مي زده و وارد 
ساختمان ها مي شده اســت. گاهي هم در نقش فاميل دور 
و یا یك آشــنا. آنطور كه معلوم اســت متهم، سوژه هایش 
را به صورت اتفاقــي انتخاب مي كرده اســت. گاهي اوقات 
ســوژه ها زنان جوان بودند و گاهي هم ميانســال و پير. در 
تمام سرقت هایش نيز اســلحه كلت همراه داشته كه با آن 
طعمه هایش را تهدید به قتل كند.از سوي دیگر بررسي ها 
نشان مي دهد كه 6شــاكي پرونده ســاكن جنوب تهران 
)شهر ري و دولت آباد( و شــرق پایتخت )پيروزي و خيابان 
دماوند( هستند. با تكميل تحقيقات در این پرونده، پليس 
پایتخت سرنخ هایي به دســت آورده تا به زودي شكارچي 
زنان را شناسایي و دستگير كند و با انجام تحقيقات انگيزه 

او مشخص شود.
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»در همه این روزها آب خوش از گلویمان پایين 
نرفــت. خيلي ها تمــاس گرفتند امــا به جاي داخلي

تسكين و اميد دادن به ما، آزارمان دادند. حتي 
یكي تماس گرفت و گفت كه دخترم را به قتل رسانده و براي 

برگرداندن جسدش ۱00ميليون تومان مي خواهد...« 
اینها بخشي از گفته هاي مادر نهال است. دختربچه 4.5ساله اي 
كه ۱3تيرماه امسال به همراه اســماء ۱۱ساله )دختر عموي 
مادرش( از خانه شــان در امرآباد ورامين بيــرون رفت اما هر 
دوي آنها ناپدید شــدند و خانواده هایشان را به دردسر بزرگي 
انداختند. پليس در این مدت تالش گسترده اي را براي یافتن 
ردي از دختران گمشده آغاز كرد تا اینكه 4۱روز بعد هر دوي 
آنها در بهزیستي پيدا شدند. اما نهال و اسماء چطور گم شدند 

و پشت پرده گم شدن آنها چه كسي بود؟
به گزارش همشهري، صبح ۱3تيرماه امسال بود كه مادر نهال 
وقتي از خواب بيدار شــد با جاي خالي دختر 4.5ساله اش و 
دخترعموي ۱۱ساله اش روبه رو شــد. او وحشت زده به كوچه 
دوید و همه جا را گشت. حتي به خانه مادرش در همان حوالي 
رفت اما هر دو دختربچه ناپدید شده بودند و كسي از آنها خبر 
نداشت. زن جوان سراسيمه با شوهرش تماس گرفت و لحظاتي 
بعد هر دوي آنها راهي كالنتري شــدند تا ماجراي گم شدن 

دخترها را به پليس خبر دهند.

يك سرنخ 
لطيفه حسيني، مادر نهال در گفت وگو با همشهري مي گوید: 
اسماء دخترعمویم بود كه شب قبل از حادثه در خانه ما مهمان 
بود. وقتي ماجرا را به پليس خبر دادیم و در محل جست وجو 
كردیم معلوم شد كه صبح كه اسماء و نهال از خواب بيدار شده 
بودند تصميم مي گيرند به مغازه بروند و خوراكي بخرند. آنها به 
یكي دو مغازه هم رفته بودند اما تصاویر دوربين هاي مداربسته 
نشان مي داد كه پس از بازگشت از مغازه وارد كوچه اي در حوالي 
خانه ما مي شوند كه خانه مادرم در آنجا بود و پس از آن دیگر 

كسي آنها را ندیده بود. ماموران پليس كه باتوجه به حساسيت 
موضوع تحقيقات گسترده اي را براي پيدا كردن دختربچه ها 
آغاز كرده بودند در همان بررسي هاي اوليه متوجه شدند كه 
اسماء و نهال آن روز سوار یك خودروي پژو شده بودند و این 
تنها سرنخ براي یافتن آنها بود. با این حال كسي راننده خودرو 

را نمي شناخت و معلوم نبود كه او چه كسي است.
مادر نهال ادامه مي  دهد: »مطمئــن بودیم كه دخترها ربوده 
شده اند. در ادامه معلوم شد كه یكي از بستگان اسماء پشت پرده 
این ماجرا بوده اســت. او به خاطر اختالفاتي كه با پدر اسماء 
داشت، فردي را اجير كرده بود كه اسماء را نزد او ببرد اما ظاهرا 
فرد اجير شده عالوه بر اسماء، نهال را هم با خودش برده بود. 
این فرد اما پس از این ماجرا هيچ ردي از خودش به جا نگذاشته 

بود و معلوم نبود چه بالیي سر بچه ها آورده است.

تماس هاي آزاردهنده
درحالي كه مأموران پليس تحقيقات گسترده اي را براي پيدا 
كردن دختربچه ها آغاز كرده بودند، پدر و مادر نهال هم تصميم 
گرفتند از شبكه هاي اجتماعي براي یافتن دخترشان كمك 
بگيرند. تصاویر دو دختربچه در شــبكه هاي اجتماعي منتشر 

شد اما همچنان خبري از بچه ها نبود.
مادر نهال مي گوید: »در همه این 4۱روز آب خوش از گلویمان 
پایين نرفت. خيلي ها تماس گرفتند اما بيشترشــان به جاي 
اینكه ما را تســكين دهند، آزارمان دادند. یكي از آنها فردي 
بودكه از هرمزگان تماس گرفت. او گفت كــه نهال را ربوده 
كه به تركيه قاچاق كند اما مجبور شــده او را به قتل برساند. 
او مي گفت كه براي پس دادن جســدش ۱00ميليون تومان 
مي خواهد. با این تماس دنيا روي سرم خراب شد. تا صبح فقط 
گریه مي كردم و كارم به بيمارســتان كشيد. مأموران آگاهي 
كه تحقيق كردند، معلوم شد كه این فرد، بيمار بوده است. او 
براي افراد زیادي پيام هاي آزاردهنده فرستاده و قصدش آزار 

دادن دیگران بود.« 

خبر خوب 
چند روز پيش بود كه پــدر نهال براي پيگيــري نامه اي كه 
پليس به بهزیستي تهران نوشــته بود راهي آنجا شد. پليس با 
ارائه مشخصات دختران گمشده از بهزیستي استعالم گرفته 
بود اما هنوز پاسخي دریافت نكرده بود. درحالي كه 4۱روز از 
ماجراي گم شدن بچه ها گذشته بود، پدر نهال راهي بهزیستي 
و پيگيري استعالم پليس شد و در كمال ناباوري معلوم شد كه 
هر دو دختربچه گم شــده، یك روز بعد از ناپدید شدنشان به 
بهزیستي منتقل شده اند. مادر نهال مي گوید: »باورمان نمي شد 
كه در همه این مدت بچه ها در بهزیستي بودند. سراسيمه به 
آنجا رفتم و معلوم شد كه اسماء در بهزیستي تهران و نهال در 
شيرخوارگاه شبير نگهداري مي شوند. راهي شيرخوارگاه شدیم 

و پس از 4۱روز دوري، ناباورانه دخترم را در آغوش گرفتم.

روز حادثه
اما چطور بچه ها سر از بهزیستي درآورده بودند. مادر نهال مي گوید: 
»بعدا از طریق اسماء متوجه شدیم روزي كه بچه ها از خانه خارج 
شده بودند، مردي نزد اسماء رفته و به او گفته كه مي خواهد او را نزد 
مادرش ببرد و براي او كلي خوراكي خریده است. این مرد بچه ها را 
سوار ماشين كرده و با خودش برده اما پس از چند ساعت گشتن 
در خيابان ها، وقتي متوجه شده كه پليس در جریان ماجراي گم 
شدن بچه ها قرار گرفته است ترسيده و درنهایت آنها را در پاركي 
در تهران رها كرده است. روز بعد، زني بچه ها را در پارك مي بيند و 
از آنها مي پرسد كه خانه تان كجاست؟ و وقتي آنها مي گویند كه در 
امرآباد ورامين زندگي مي كنند، ماجرا را به اورژانس اجتماعي خبر 
مي دهد. به این ترتيب بچه ها به بهزیستي منتقل مي شوند و پس 
از آن نهال را به شيرخوارگاه مي برد و در همه این مدت آنها در آنجا 
بودند.به گفته مادر نهال، هرچند آنها از اینكه دخترشان را دوباره در 
آغوش گرفته اند سر از پا نمي شناسند اما پليس همچنان در حال 
تحقيق در این پرونده است تا مشخص شود كسي كه بچه ها را با 

خودش برده بود، كيست.

نهال و اسما، 2 دختربچه وراميني كه تيرماه 

امسال ناپديد شده بودند پس از هفته ها دوري 

در آغوش خانواده  شان قرار گرفتند

نجات گروگان 14ساله از اسارت
 2مرد شــرور با ربودن پســري ۱4ساله قصد 

باج گيري از خانواده اش را داشتند انتظامي
اما یــك ســاعت پــس از این 
آدم ربایي، عمليات پليس نقشه آنها را نقش بر 

آب كرد.
به گزارش همشــهري، این گروگانگيري روز 
جمعه در منطقــه رمين شهرســتان چابهار 
در استان سيستان و بلوچســتان اتفاق افتاد. 

ماجرا از این قرار بود كه خانواده پسري 
۱4ســاله پي بردند كه فرزندشــان 
توسط 2مرد ناشــناس ربوده شده 
و جانــش در خطر اســت. در این 
شرایط آنها نزد پليس رفتند و براي 
نجات پسرشان درخواست كمك 

كردند.
با اینكه آدم ربایان تالش كرده بودند 

هيچ ردي از خود به جــا نگذارند، اما 
مأمــوران در همان بررســي هاي اوليه 

توانســتند به اطالعاتي درباره آنها دســت پيدا كنند. این 
شــواهد بيانگر این بود كه آدم ربایان 2نفر هستند كه 
پس از ربودن پســر نوجوان، قصد خارج كردن او از 
منطقه را دارند. همچنين بررســي هاي دقيق تر 
حاكي از آن بود كه انگيزه آنها از این كار باج گيري 
از خانواده گروگان شــان اســت. زمان به سرعت 
مي گذشــت و ســرعت عمل پليس مي توانست 
موجب نجات پســر ۱4ساله شــود. در این 
شرایط ابتدا مأموران طرح مهار را به اجرا 
گذاشــتند و كنترل راه هاي خروجي 
منطقه را به دست گرفتند. همزمان 
مرزبانان پاســگاه مــرزي دریایي 
رمين تحقيقات گســترده اي براي 
شناســایي آدم ربایان آغاز كردند. 
در شــرایطي كه حدود یك ساعت 
از ربودن پســر نوجوان مي گذشت، 
مأموران توانستند مخفيگاه متهمان 
را شناســایي و آنجا را به محاصره كنند. 

عمليات با ظرافت خاصي ادامه داشــت؛ چرا كه ممكن بود 
كوچك ترین اشتباهي به قيمت جان پسر ۱4ساله ختم شود 
و در این شــرایط عمليات با احتياط خاصي در جریان بود. 
ســرانجام دقایقي بعد مأموران پي بردند گروگان در اختيار 
یكي از آدم ربایان اســت. به این ترتيب در عملياتي ضربتي 

وي دستگير و پسر نوجوان آزاد شد.
ســردار محمد مالشــاهي، فرمانده مرزباني سيســتان و 
بلوچستان در این باره گفت: مرزبانان پس از انجام یك سري 
تحقيقات گسترده با استفاده از شيوه هاي نوین اطالعاتي، 
مخفيگاه آدم ربایان را شناسایي و با هماهنگي مقام قضایي 
در یك عمليات ضربتي و منســجم یكي از آدم ربایان را در 
كمتر از یك ساعت دستگير و فرد ربوده شده را آزاد كردند و 
به آغوش خانواده بازگرداندند. وي ادامه داد: دستگيري دیگر 
متهم متواري این پرونده در دستور كار مرزبانان قرار دارد و 
نيروي انتظامي اجازه نخواهد داد كه مجرمان و مخالن نظم 
و امنيت عمومي، آسایش شهروندان را برهم زنند و درصورت 
هرگونه اقدام غيرقانوني با هنجار شكنان به صورت قانوني و 

قاطعانه برخورد خواهد شد. فعاليت پاركبان ها از دي ماه 95غيرقانوني اعالم شده است
روابط عمومي منطقه یك شــهرداري تهران پيرو انتشــار پيام 
مردمي با موضوع »فعاليت غيرقانوني پاركبان ها در دركه و دربند« 
در ستون با مردم روز ۱۱مردادماه پاســخ داده است: درخصوص 
فعاليت غيرقانونــي پاركبان ها در خيابان هاي دركــه و دربند با 
عنایت به اتمام طرح پاركبان ها در سطح شــهر تهران از دي ماه 
۱395دریافت هرگونه وجه از شــهروندان توســط اشخاصي كه 
خود را پاركبان معرفي مي كنند غيرمجاز اســت و جمع آوري و 
برخورد قانوني با این افراد باید از طریق نيروي انتظامي و مراجع 
قضایي صورت گيرد. ضروري است شهروندان محترم نيز درصورت 
دریافت هرگونه وجهي از سوي چنين افرادي ضمن خودداري از 
پرداخت مراتب را به سامانه ۱۱0و ۱37شهرداري اطالع دهند تا 
اقدامات الزم معمول گردد. اميد است به حمایت قضایي و انتظامي 
از سوي مراجع مربوطه اقدامات مدیریت شهري در این خصوص 

به سرانجام مطلوب منجر شود.

مرد نقابدار با تهدید كلت كمري، زنان تنها را مورد آزار و 
اذیت قرار مي دهد و دست به سرقت از آنها مي زند

 در جست و جوي
آزارگر زنان پايتخت 

 قتل برادر
هنگام تماشاي فيلم

اسماء
نهال
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عليتاجديني
نویسنده و پژوهشگر

مولوي و امام حسينع 

سيداست،ازخاندانمصطفاست

دفاعازحسينوبيزاريازيزيد
موالنادردفتردوممثنويداستانصوفيوفقيهو
سيديراميآوردكهبدوناجازهواردباغيشده
بودند؛باغبانبراياينكهبتوانــدازعهدهآنان
برآيد،بينشاناختالفمياندازد؛ابتداصوفيرااز
باغبيرونميكند.بعدسيدوبهتعبيرموالناشريف
وشهزادهرا.درآخرهمبهحسابفقيهميرسد.
باغباننسبتبههر3نفردشنامميدهداماموالنا
تنهابهدفاعازسيدبرميآشوبدوازاوسختدفاع

ميكند:
ويندگرشــهزادهوسلطانماست

سيداســت،ازخاندانمصطفاست
آنچهگفتآنباغبــانبوالفضول

حــالاوبُــددورازاوالدرســول
گــرنبــودياونتيجــهمرتدان

كيچنيــنگفتيبــرايخاندان
باشــريفآنكــردمــردملتجي

كهكنــدبــاآلياســينخارجي
دراينجاموالنااينسؤالرامطرحميكندكهچرا
نســلارتدادوفرزنداننابكاروزنازادهوديوهاو
غولهابانسلپيامبردشــمنيميكنند؟چنان
كهيزيدوشمردركربالباآلرسولچنانكردند؟

تاچهكيندارنددائــمديووغول؟
چــونيزيدوشــمرباآلرســول
موالنادربرابريزيدوحادثهكربالموضعصريحو
روشنيدارد؛اويزيدوهمدستانشراچونديوها
وغولهاييميبيندكهبهخاطركشــتنفرزندان
پيامبرسزاوارلعنونفرينابديهستند.برخالف
برخيازعلمايعامهكهدرجوازلعنيزيدترديد
واحتياطكردهاند.موالناارادتويژهايبهپيامبر
رحمت،حضرتمحمد)ص(داردوباتعبيراتزيبايي
ازآنحضرتنامميبرد.دركناراوازفرزندانشنيز
بهنيكيتجليلميكند؛همازفرزنداننسبياوو

همازفرزندانمعنوياو:
صــدهــزارانآفرينبرجــاناو

بــرقــدومودورفرزنــداناو
مقبلــش زادگان خليفــه آن 

زادهانــدازعنصرجــانودلــش


دشمنيوكينهآلرسولدرحدكفروارتداد
است

داستانباغبانوتنهاكردنصوفيوفقيهوعلوي
راازهمديگركهدردفتردوممثنوياست؛آنجاكه
باغبانازســيدعلويبدوناسزاميگويد؛مولوي
برميآشــوبدچندانكهعداوتوكينهآلرسول
رادرحكمكفروارتدادميشــمارد؛ودشمنان

اهلبيتراروسپيزادهميخواند.
هركهباشــداززناوززانياناينبردظندرحق

ربانيان
آنچهگفتآنباغبانبوالفضولحالاوبد،دوراز

اوالدرسول
گرنبوديازنتيجهمرتدانكيچنينگفتيبراي

خاندان
تاچهكيندارنددائمديووغولچونيزيدوشمر

باآلرسول

قسمت دوم

برگزاري
حراجتهراندرپاييز

سيزدهمين دوره از حراج تهران 
به دليــل جلوگيري از شــيوع خبر

ویروس كرونا در كشور، در فصل 
پایيز برگزار مي شــود. به گزارش همشهري، 
حراج تهران هر ســال در 2 نوبــت بهار و پایيز 
برگزار مي شد كه این رویداد در فصل بهار ویژه 
آثار مدرن و كالسيك ایران بود و فصل پایيز به 
هنر معاصر ایران اختصاص داشت. حاال پس از 
شيوع ویروس كرونا این حراج قصد دارد كه 2 
حراج خود را ادغام و با عنوان هنر معاصر و مدرن 

در پایيز سال جاري برگزار كند.
در اطالعيــه ایــن حراجــي آمــده اســت: 

»سيزدهمين دوره حراج تهران كه قرار بود در 
تاریخ 2۷تيرماه برگزار شود به دليل اوج گيري 
شيوع بيماري كرونا در این زمان با 2 ماه تأخير 
به جمعه 28شهریور ماه موكول شد؛ اما باتوجه 
به تداوم وضعيت نامساعد و نگران كننده شيوع 
بيماري كرونا امكان برگزاري آن در شهریورماه 
نيز وجود ندارد. در نتيجه تصميم فعلي حراج 
تهران برگزاري حراج هنــر معاصر و مدرن در 

فصل پایيز است.« 

ين فيلم هايی كهمنوی سينمايی آنالين  معرفی تازه تر
 اكران اينترنتی آنها اين هفته آغاز می شود 

هرماهتعدادزياديازفيلمهادرپلتفرمهايشــبكههايمحبوبنمايشفيلمنتفليكس،آمازونپرايم،هولو،
اچپياو،درمعرضديدعالقهمندانبهســينماقرارميگيرد.بهگزارشفوربز،دراينهفتهفيلمهايكمتري

نسبتبهسابقروياينپلتفرمهابراينمايشوپخشازطريقاينشبكههاقرارگرفتند.دراينمطلبنگاهي
داريمبهبرخيازبهترينفيلمهايارائهشدهتوسطاينپلتفرمهادرهفتهايكهگذشت.

آرشنهاوندي
روزنامه نگار

كالنسيوكويندوبرادريهستندكهازطريقيكبرنامه»حفاظتازشهود«متوجهميشوندكه
مادرشانكهبهنظردرتمامطولزندگيمادريعاديميآمد،درگذشتهيكسارقردهباالبوده
است.»سادياستانلي«،»ماكسولسيمكينز«،»ماليناكرمان«،»كنمارينو«،»جومارينو«و»جو
مانگانيلو«،درفيلماسليپاوربازيكردهاند.كارگرداناينفيلم»تريشسي«است.اينفيلماز

روز21اوت2020)31مرداد(درشبكهنتفليكسدردسترسمخاطبانقرارگرفت.

اسليپ اور
داستاناينفيلمدربارهپليسيتنزلدرجهدادهشدهاستكه5دانشجوراآموزشميدهدوآنان
راتبديلبهآدمكشانيميكندكهازسيستمبوروكراتيكفاسدومتحداناينسيستمفاسد
انتقامبگيرند.درفيلم»كالس83«،»بابيدوئل«،»آنوپسوني«،»جويسنگوپتا«،»ويشواجيت
پرادان«ايفاينقشميكنند.»اتولسابراوال«نيزاينفيلمراكارگردانيكردهاست.»كالس83«،

در21اوت2020)31مرداد(درشبكهنتفليكسدردسترسكاربرانقرارگرفتهاست.

كالس 83

اينفيلمداستانيكجنايتكارراكهدرجستوجويخواهرش
است،روايتميكند.اينجانيدرجرياناينجستوجوبهيك
هتلكثيفودربوداغانميرسدودراينهتلبايكميهمان
مرموز،روبهروميشودودرادامهداســتاننيزبايكخدمتكار
اسرارآميزرابطهايعاشقانهبرقرارميكند.درفيلم»آتشسياه«،
»مائوريسيواسپه«،جوآنافراگوسوبلندلوديلكارلي،ايفاينقش
ميكنند.»برناردوآريانو«،اينفيلمراكارگردانيكردهاست.»فيلم
آتشسياه«درروز21اوت2020)31مرداد(،درشبكهنتفليكسدر

دسترسكاربرانقرارگرفتهاست.

آتش سياه

داستاناينفيلمدربارهيكمعلمبيزارازتدريساستدرزمانيكهمتوجه
ميشودحقوقودستمزدآموزگارانمدرسهايكهدرآنكارميكندبه
سرقترفته،تالشخودرابراييافتندزدهاوگرفتناينپولازسارقان
آغازميكند.اودرطولاينزمانبهتدريجبهخوبيهاوخوشــيهاي
تدريسپيميبرد.درفيلم»آموزگارانديوانهخوفانگيز«بازيگراني
نظير»گيدينمارتن«،»ديانديانساستروواردويو«و»شكيراجاسمين«
بازيميكنند،»سامارياسازيسيمانجونتاك«كارگرداناينفيلماست.

آموزگاران ديوانه خوف انگيز 

يكفيلممستنداستكهدرآنازنگاهدين
وايمانبهمسئلهتغييراتآبوهواپرداخته
ميشود.اينفيلمداستان7نفراز7استان
متفاوتاندونزيراپيگيريميكند.اينفيلم
درسال2019انتشاريافتهوكارگردانآننيز

»چايروننيسا«است.

جزاير ايمان

دراينفيلممستند،داستانزندگي»جانشــپرد«دنبالميشودكه
بهمدت30سالتالشداشتباپخشموسيقيدروسعتيمعادلميليونها
مايل،باموجوداتفضاييارتباطبرقراركند.»تالشجانبرايبرقراري
ارتباطباموجوداتفضايي«فيلممستندكوتاهياستكه»ماتيوكيليپ«
آنراكارگردانيكردهاست.اينفيلمازطريقشبكهنتفليكسروز20اوت

2020)30مرداد(دراختياركاربرانقرارگرفت.

تالش جان برای برقراری ارتباط  با 
درسال2002»جوكيداميناوليور«ســواركارمشهور،تنهاچندروزموجودات فضايی 

پيشازشركتدرجامقهرمانيسواركاريملبورن،برادرشرادرجريان
بروزيكتصادفدرپيستمسابقهايازدستميدهد.درفيلم»جام«
برندانگلسون،استيفنكاري،دانيلمكفيرسونوجوديگوردون
بازيميكنند.اينفيلمتوسطسيمونوينسركارگردانيشدهاست.
فيلم»جام«ازطريقپلتفرمهاي»آمازونپرايم«و»هولو«در18اوت

2020)28مرداد(دردسترسكاربرانقرارگرفت.

جام

يكدانشآموزدبيرستانيارشد،عاشقيكدختردبيرستانيكه
بهتازگيبهمدرسهشانانتقاليافته،ميشود.ايندانشآموزدختر
امارازيدرونخوددارد.»اوستينآبرامز«،»ليليراينهارت«،»كارا
يانگ«و»كورالپنيا«،دراينفيلمبازيكردهاند.»ريچاردتان«نيز
كارگردانيفيلمقلبهايشــيمياييراعهدهداربودهاست.فيلم
قلبهايشيمياييروز21اوت2020)31مرداد(درشبكهآمازون

پرايمدراختياركاربرانقرارگرفت.

قلب های شيميايی
فيلم»نرگسهايزرد«بهداســتانهايعاشقانهتلخو
شــيرينيميپردازدكهازطريقبازآفرينيترانههاي
موسيقيهايســنتينيوزلنديروايتميشوند.»روز
مكلور«،»جورجميســون«و»جوديهيلوك«دراين
فيلمنقشآفرينيميكنند.»ديويداســتابز«اينفيلم
راكارگردانيكردهاست.پخشفيلمنرگسهايزرددر
20اوت2020)30مرداد(ازطريقشبكه»هولو«،شروعشد.

نرگس های زرد
دكتر»استيونامگرير«يكيازبنيانگذارانپروژههايارتباط
فضايي،درمستند»تأييدنشــده«شواهدفوقمحرمانهاز
ارتباطزمينيهاباموجوداتفضاييواسنادوتصاويرديده
نشدهازاشيايپرندهشناسايينشده)UFO(رادرمعرض
ديدبينندگانقرارميدهد.اينمستندتوسط»مايكلمازوال«
كارگردانيشدهاست.پخشفيلم»تأييدنشده«روز20اوت

2020)30مرداد(ازطريقشبكه»هولو«آغازشد.

تأييد نشده

سينما
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   اعتراض هاي خشونت بار در بصره

كيوسك

»مردي كه والدیمير پوتين به شدت از او 
مي ترسد«؛ این توصيفي است كه 8سال گزارش

پيــش روزنامه وال اســتریت ژورنال در 
آستانه انتخابات ریاست جمهوري روسيه كه به پيروزي 
پوتين ختم شد، درمورد الكسي ناوالني به كار برد. دشمن 
شــماره یك پوتين اكنون نيمه جان در بيمارستاني در 

برلين با مرگ دست وپنجه نرم مي كند.
ناوالني 44ســاله را دیروز با یك هواپيماي اختصاصي 
كه هزینه اش را یك انجمن ســينمایي غيردولتي در 
آلمان پرداخت كرده بود، به برلين منتقل كردند تا در 
بيمارستاني در این شــهر تحت مداوا قرار گيرد. او روز 
پنجشنبه در پروازي از منطقه سيبري به سمت مسكو 
ناگهان از حال رفت و پس از فرود اضطراري در شهري 
در ميانه راه، به بيمارســتان منتقل شد. همسر ناوالني 

مي گوید كه او را با استفاده از چاي »مسموم« كرده اند.

ناوالني كه بــه كما رفته، به اصرار همســرش به آلمان 
منتقل شده است. پزشكان روســي ابتدا مانع انتقال او 
به آلمان شــدند، اما با حضور تيمي از پزشكان آلماني 
در بيمارستان، درنهایت زمينه براي انتقال او به برلين 
فراهم شد. در روسيه، پزشكان انتقال ناوالني از طریق 
هواپيما را خطرناك مي دانســتند. آنها همچنين اعالم 
كردند هيچ نوع ســمي در بدن ناوالني مشاهده نشده 
است. هواداران او اما مي گویند كه دليل تعلل پزشكان 
روس براي انتقال ناوالني بــه آلمان، تالش براي خارج 
كردن ســم از بدون او بوده اســت؛ ادعایي كه از سوي 
پزشكان آلماني تأیيد نشده است. »سينما براي صلح« 
نام انجمني است كه برنامه ریزي ها براي مداواي الكسي 
ناوالني در آلمان را انجام داده است. این انجمن، 2سال 
قبل نيز »پيوتر ورژیلف« یكي دیگر از منتقدان دولت 
روسيه را كه به خاطر مســموميت در آستانه مرگ قرار 
گرفته بود، به بيمارستاني كه اكنون ناوالني در آن بستري 
است منتقل كرده و تحت درمان قرار داد. همسر پيوتر 
ورژیلف در گفت وگو با بي بي سي گفته كه شرایط الكسي 

الكسي ناوالني كه در اثر 
مسموميت به اغما رفته، دیروز 
براي مداوا به آلمان منتقل شد

كشفگاز،تركيهراقويترميكند

 منتقد پوتين 
در كما

  وعده بايدن براي پايان تاريكي

   آيا بايدن اوباماي ديگري براي 
آسيا خواهد بود؟

   برخي مدارس درباره موارد ابتال به 
كرونا سكوت مي كنند 

   بيروت براي بازسازي به ميلياردها 
دالر پول نياز دارد اما پول،  كم است 

   استيصال كاليفرنيا در برابر آتش

   3محور منطقه اي و اروپايي در حوزه مديترانه بر سر تقابل با تركيه اجماع دارند
   فعال تأثير كشف ميادين گازي جديد بيشتر رواني است و بر كاهش ارزش دالر تأثير داشته است

   با كشف منابع گازي بيشتر، تركيه در درازمدت به كشور قوي تري در سطح منطقه و جهان تبديل مي شود
   ريشه فشارهاي اروپايي عليه تركيه به ميل اين كشور براي استقالل بيشتر بر مي گردد

   تركيه در حوزه انرژي صرفا يك مصرف كننده نيست و نقش پل استراتژيك ميان شرق و غرب را دارد
   روابط روسيه  با تركيه فراتر از حوزه انرژي و گاز است

   اجماع ميان ايران و تركيه بسياري از مشكالت منطقه را حل خواهد كرد
   سياست هاي غرب در خاورميانه، ايران و تركيه را به طور يكسان در معرض تهديد قرار داده است

تاريخچهحملهبهمنتقدپوتين
2017: الكسي ناوالني 2بار با ماده اي شيميايي و سبزرنگ هدف حمله منتقدانش قرار گرفت. دومين حمله 
شديدتر از اولي بود و باعث شد بينايي يكي از چشمان او در اثر پاشيده شدن اين ماده به صورتش، تا 80درصد 

از بين برود. 
تابستان 2019: زماني كه بازداشت شده بود، با عالئم حساسيت تنفسي شديد در بهداري زندان بستري شد. 

پزشكان اعالم كردند كه او با ماده اي مسموم شده است. ناوالني از آن سوءقصد جان به در برد.

ث
مك

جو بایدن، آخر هفته رســما به عنوان نامزد دمكرات ها در انتخابات 
ریاست جمهوري آمریكا در پایيز انتخاب شد و درصورت پيروزي، 

رئيس جمهور بعدي ایاالت متحده آمریكا خواهد شد.
آمریكایي كه او رئيس جمهور آن خواهد شد با چالش هایي زیادي از 
بحران همه گيري كرونا گرفته تا مسئله برابري نژادي، مواجه است 
و بایدن كار سختي براي بازگرداندن دولت آمریكا به مسيري دارد 

كه دونالد ترامپ عامدانه از آن خارج شد.
به گزارش بي بي سي، بایدن در سخنراني ها و ميتينگ هاي سياسي 
خود، برنامه هایش براي مقابله بــا بحران هاي پيش روي آمریكا را 
تشریح كرده است. برنامه هاي او براي رسيدگي به طيف وسيعي از 

مسائل اقتصادي، سياست خارجي و داخلي اینها هستند: 

ويروس كرونا

تست و رصد همگاني
رویكرد بایدن براي رسيدگي به بزرگ ترین بحران فعلي كشورش، 
فراهم كردن تســت رایگان و تشــكيل تيمي 100هزار نفره براي 
برنامه رصد ملي اســت. او گفته اســت كه مي خواهد در هر ایالت 
10مركز تست راه اندازي كند و فرمانداران باید پوشيدن ماسك را 
اجباري كنند. پایــگاه رأي جمهوریخواهان این اقدامات را افراطي 
مي دانند، اما این رویكرد بایدن هماهنگ با موضع گيري هاي كالن 

دمكرات هاست.

اقتصاد

 افزايش دستمزد پايه و سرمايه گذاري در انرژي هاي سبز
بایدن وعده داده كه براي مقابله با پيامدهاي اقتصادي همه گيري 
كرونا، هر كاري كه الزم اســت انجام دهد تا به كســب و كارهاي 
كوچك وام پرداخت كند و پرداخت مستقيم به خانواده ها را افزایش 
دهد. برخي از برنامه هــاي او پرداخت 200دالر اضافه در هر ماه در 
برنامه امنيت اجتماعي و بخشــودگي 10هزار دالر وام دانشجویي 

هستند.
برنامه هاي كالن تر اقتصادي بایدن رســيدگي به امــور جوانان و 
طبقه كارمندان اســت. او پيشــنهاد داده است دســتمزد پایه به 
ساعتي 15دالر افزایش پيدا كند و وعده داده كه 2تریليون دالر در 

انرژي هاي سبز سرمایه گذاري كند.
بایدن همچنين وعده داده اســت 400ميليارد دالر براي تسهيل 
فروش كاالهــاي آمریكایي اختصــاص دهد. یكــي از وعده هاي 

اقتصادي او، »خرید كاالهاي آمریكایي« است.

سياست خارجي

 اعاده حيثيت آمريكا و تقابل احتمالي با چين 
بایدن گفته اســت كه به عنوان رئيس جمهور، در ابتدا روي مسائل 
داخلي تمركز خواهد كرد. با این حال بر هيچ كس پوشيده نيست كه 
رویكرد او در مسائل بين المللي مبتني بر رویكرد چندجانبه گرایي 
و تعهدات جهاني است. این رویكرد،  دقيقا برخالف روشي است كه 
ترامپ در پيش گرفته اســت. او همچنين گفته كه روابط آمریكا با 

متحدانش، علي الخصوص ناتو را ترميم مي كند.
معاون سابق ریاســت جمهوري آمریكا گفته اســت كه چين باید 
به خاطر رفتارهاي غيرمسئوالنه محيط زیستي و تجاري خود مسئول 
شناخته شود، اما به جاي اســتفاده یكجانبه گرایانه از تعرفه براي 
مقابله با چين، ائتالفي جهاني با دیگر كشــور هاي دنيا براي تعامل 

سازنده با چين را پيشنهاد داده است.
برخي مشــاوران سياســت خارجي تيم او همچنين گفته اند كه 
درصورت پيروزي بایدن در انتخابات، آمریــكا به برجام بازخواهد 

گشت.

مسئله نژادي

 اصالح قانون كيفري و رسيدگي به اقليت ها
بایدن همزمان با آشوب هاي اجتماعي و اعتراض هاي برابري خواهانه 
در آمریكا، به وجود نژادپرستي در كشورش اعتراف كرده، اما گفته 
اســت راه رفع آن برنامه هاي اقتصادي و اجتماعي براي حمایت از 
اقليت هاست. او به این منظور، صندوقي با 30ميليارد سرمایه براي 

حمایت از كسب و كارهاي متعلق به اقليت ها ایجاد خواهد داد.
بایدن در رابطه با قانون كيفري هم از مواضع »ســختگيرانه« خود 
در دهه90 ميالدي پا پس كشيده. او پيشنهاد كرده است به مسائل 

نژادي و جنسيتي در قانون كيفري پرداخته شود.
با وجود این پيشنهادهاي اصالحي، او درخواست ها براي قطع بودجه 
پليس را رد كرده و گفته است به جاي این كار باید استانداردها ارتقا 
پيدا كنند. او گفته كه بخشــي از بودجه پليس باید به برنامه هایي 
مثل ارتقاي سالمت رواني اختصاص یابد و همچنين 300ميليون 
دالر براي ســرمایه گذاري در برنامه پليس هاي محلي پيشــنهاد 

داده است.

تغييرات اقليمي

 بازگشت به توافق هاي جهاني 
بایدن، تغييرات اقليمي را یك تهدید وجودي خوانده و گفته است 
با بازگشــت به توافق محيط زیســتي پاریس، از دیگر كشورهاي 
دنيا خواهد خواست تا ســریعا براي محدود كردن انتشار گازهاي 
گلخانه اي در سراسر جهان اقدام كنند. براساس این توافق كه ترامپ 
از آن خارج شده، آمریكا متعهد شــده كه در سال2025 ميالدي، 
28درصد از گازهاي گلخانه اي خود را بر مبناي سطح سال2005 
كاهش دهد. او پيشــنهاد كرده است 1.7تریليون دالر براي تحقق 

فناوري هاي سبز اختصاص داده شود.

انتخابات آمريكا

بايدن در كاخ سفيد چه خواهد كرد؟

محمدامين خرمي
خبرنگار

ناوالني درست شبيه شرایط ورژیلف است. به گفته او، آن 
زمان پزشكان آلماني هم نتوانستند در بدن ورژیلف ماده 
سمي را پيدا كنند. آنها به همسر ورژیلف گفته بودند كه 
براي مسموميت او از ماده اي استفاده شده كه ظرف 3روز 

اثراتش در بدن از بين مي رود.

دردسري به نام الكسي
الكسي ناوالني این روزها شناخته شده ترین چهره مخالف 
دولت روســيه و والدیمير پوتين است. ناوالني رهبري 
حزب »روسيه فردا« را به عهده دارد كه مبارزه با فساد 

دولتي را هدف اصلي فعاليتش اعالم كرده است.
ناوالني طي 9سال گذشــته دائما بين خانه و زندان در 
رفت  و  آمد بوده است. فقط در سال2018 یعني زماني 
كه به شدت درپي بســيج مردم براي تحریم انتخابات 
ریاست جمهوري بود، دســت كم 10بار و هربار به مدت 
20 تا 30روز بازداشت شد. بازداشت الكسي ناوالني براي 
مقام هاي امنيتي در روسيه به یك برنامه دائمي تبدیل 
شده و پيش از هر تجمع بزرگ ضد دولتي، یكي از افرادي 

كه بدون تردید دستگير مي شود، ناوالني است.
الكســي ناوالني تحصيلكرده رشــته حقوق است. او 
نخستين بار حدود 6ســال قبل در انتخابات شهرداري 
مسكو شركت كرد و هدفش شكســت نامزد مورد نظر 
پوتين بود. ناوالني اما با كسب 27درصد آرا، انتخابات را 
به سرگئي سوبيانين باخت. او معتقد بود كه كميسيون 
انتخابات با تقلب سوبيانين را به عنوان شهردار معرفي 
كرده اســت. ناوالني امــا كوتاه نيامد و نشــان داد كه 
سرسخت تر از آن اســت كه پوتين و اطرافيانش تصور 
مي كردند. در ســال2018 او در برابر شخص پوتين قد 
علم كرد و مدعي كرسي ریاست جمهوري شد. صالحيت 
او براي حضور در انتخابات ریاســت جمهوري اما تأیيد 

نشد. دليلش پرونده قضایي بود كه از چند ماه قبل براي 
او گشوده شد. دادگاه ناوالني را در یك پرونده اختالس 
مجرم شناخته بود و همين مانع حضور او در انتخابات 

مي شد.
پوتين انتخابات ســال2018 را هم برنده شــد و براي 
چهارمين بار كرسي ریاست جمهوري را به چنگ آورد 
اما حضور این حقوقدان جســور در فضاي سياســي 
روسيه، براي او به یك دردسر جدي تبدیل شد. پوتين از 
سال2000 چهره بي رقيب سياست و قدرت در روسيه 
بوده و مخالفان او معتقدند همين مسئله زمينه گسترش 
فساد در ساختار دولتي روســيه را فراهم كرده است؛ 
موضوعي كه به خصوص طي سال هاي اخير هدف اصلي 

حمالت ناوالني بوده است.
ناوالني فعاليت سياسي اش را با وبالگ نویسي و اعتراض 
به فســاد در دولت آغاز كرد اما رفته رفته به شبكه هاي 
اجتماعــي روي آورد. شــاید حضور پرقــدرت او در 
شبكه هاي اجتماعي باعث شــده بود تا طي همه این 
سال ها دولت روسيه نتواند به سمت حذف او قدم بردارد. 
ناوالني اكنون در تویيتر بيش از 2ميليون دنبال كننده 
دارد. كانال ویدئویي او در یوتيوب نيز حدود 4ميليون 
مشترك دارد و بسياري از ویدئوهاي او بين 5 تا 6ميليون 
بار دیده شده اند. ناوالني حزب حاكم »روسيه متحد« 
به رهبري والدیمير پوتين را »حــزب كالهبردارها« 
مي  خواند؛ عبارتي كه اكنون در فضاي سياسي روسيه و 
به وفور استفاده مي شود و دیگر مترادف این حزب شده 
است. اقدام دولت روســيه براي حذف الكسي ناوالني 
نشان داد كه پوتين به راســتي از او وحشت دارد. اگر 
ناوالني در جدال با مرگ پيروز شود، بدون شك نقش 
او در آینده سياسي روسيه پررنگ تر و تعيين كننده تر 

خواهد بود.

گفت و گو با چنگيز تامر،  كارشناس خاورميانه و 
مدیر دانشگاه احمد یسوي 

پيش از ورود به مسئله كشف 
ميادين گازي، مي دانيم كه اين رخداد 
در بستر نبردي بزرگ در حوزه مديترانه 
رخ داده است؛ نبردي كه يك سوي آن 
تركيه و سوي ديگر، كشورهايي ازجمله 
فرانســه، يونان، مصر و... قرار دارند. 
تفسير شــما از روند حاكم بر تحوالت 

مديترانه و نقش تركيه در آن چيست؟
ابتدا براي درك بهتر تحــوالت مدیترانه 
باید نگاهي داشته باشــيم به محورهاي 
مختلفي كه از ابعاد گوناگون در این منطقه 
وارد تقابل با تركيه شده اند. در درجه اول 
محوري قرار دارد كه من در مقاالتم از آن 
با عنــوان »جبهه جنوبي« یــاد مي كنم؛ 
مصــر، رژیم اســرائيل، امــارات و برخي 
دیگر از كشــورهاي عربــي خليج فارس. 
مســئله اصلي ميان این محــور با تركيه، 
اخوان المسلمين است. تركيه از برقراري 
نظام هاي دمكراتيك در كشورهاي عربي 
منطقه حمایت مي كند؛ سياستي كه براي 
نظام هاي مســلط بر این كشــورها حكم 
تهدید را دارد. به این ترتيب محور یادشده 
تــالش دارد تا نقــش تركيــه در منطقه 
خاورميانه و مدیترانه را مهار و محدود كند.

در درجه دوم با محور یونان و قبرس یوناني 
روبه رو هســتيم، مشــكالت این محور با 
تركيه تاریخي اســت و قدمت آن تقریبا 
به هزار سال مي رســد؛ یعني از زماني كه 
ترك هــا وارد منطقه آناتول شــدند. این 
كشــورها نزدیك به 700ســال زیرنظر 
خالفت عثماني قرار داشــتند. مشكالتي 
تاریخــي در ذهنيت یونانــي و همچنين 
نگرش دولت هاي حاكم بر یونان نســبت 
به تركيه وجود دارد كه ریشه آن به همين 
پيشينه تاریخي بر مي گردد. از سوي دیگر 
اختالفاتي ميان طرفين بر سر دریاي اژه 
وجود دارد؛ دریایي كه در تركيه با عنوان 
دریاي جزیره ها و در یونان بــا عنوان اژه 
شناخته مي شــود. یوناني ها تماميت این 
دریا را از آن خود مي داننــد اما در مقابل، 
تركيه در این منطقــه منافعي براي خود 
قائل است و به پشتوانه حقوق بين الملل، 
ادعاي دولت هاي یونانــي را رد مي كند. 
همچنين مســئله قبرس هم یكي دیگر 
از محورهاي اختالفــي ميان تركيه با این 

محور به شمار مي رود.
در درجه سوم محور فرانسه قرار دارد كه 
از اروپا در مسائل ليبي و دریاي مدیترانه 
مداخله مي كند. مشكالت متعددي ميان 
فرانسه و تركيه وجود دارد كه ریشه بخش 
عمده آن به دهه 80ميالدي بر مي گردد؛ از 
مسئله حزب كارگران كردستان تا ماجراي 
ارامنه و... عالوه بر اینها فرانسه مي خواهد 
در محيط اتحادیه اروپــا به لحاظ نظامي 
كشــور محوري بوده و جایگاهي فراتر از 
آلمان داشــته باشــد. بر این اساس است 
كه براي مقابله با نفوذ روسيه و دستيابي 
به منابع نفت و گاز در ليبــي و مدیترانه 
مداخله دارد. از ســوي دیگر فرانسه تمام 
این مناطق را حوزه نفوذ استعماري خود 

به شمار مي آورد.

این 3محــور بــراي تقابل بــا تركيه در 
مدیترانــه به نوعــي اجماع رســيده اند؛ 
اجماعي كه نمود آن طي تحوالت 10سال 
گذشــته در مدیترانه، دریاي اژه و حتي 

خاورميانه متجلي شده است.
اكنون با كشف ميادين گاز 
چه تحولي در اين صحنه به وجود آمده 

است؟
طبيعتا این رخداد در شرایطي كه تركيه 
از یك ســو با فشــارهاي 3محور مذكور 
روبه رو ست و از ســوي دیگر با مشكالت 
اقتصــادي ناشــي از كرونــا، تضعيــف 
گردشگري و... دست و پنجه نرم مي كند 
به موقعيت این كشور كمك خواهد كرد. 
هم اكنون اما تأثير آن بيشــتر در ســطح 
رواني است. شــهروندان تركيه كشف این 
منابع گازي را نقطه قدرتي براي كشورشان 
مي دانند. تأثير این امر به خوبي در كاهش 
قيمت دالر مقابل لير طي روزهاي گذشته 
مشهود بود. در بلندمت اما بدون شك این 
رخداد منجر به افزایــش قدرت تركيه در 

منازعــات خاورميانــه و مدیترانه خواهد 
شــد. مي دانيم كه تركيه ســاالنه مبالغ 
هنگفتي را براي تاميــن نيازهاي خود در 
حوزه نفت و گاز پرداخت مي كند و اگر روند 
كشف ميادین و ذخایر گاز طبيعي جدیدتر 
ادامه داشته باشــد، قطعا تركيه با قدرت 
بيشتري در پرونده هاي مختلف منطقه اي 

و بين المللي نقش آفریني خواهد داشت.
معمــوال افزايــش قدرت 
كشــورهاي منطقه در ابعاد مختلف 
منجر به افزايش فشار قدرت هاي غربي 
بر آنها مي شود. در اين زمينه آيا نگراني 
نسبت به تشديد فشــارهاي اروپا يا 
آمريكا بر تركيه پس از كشف ميادين 

گازي وجود دارد؟ 
البته این فشــارها عليه تركيه از ســال ها 
قبل وجود داشــته و اتفــاق جدیدي به 
شمار نمي آید، ریشه آن نيز به ميل تركيه 
براي استقالل بيشــتر در سياست هایش 
بر مي گردد. مي دانيد كه تركيه تا پيش از 
روي كار آمدن دولت اســالمگرا، به عنوان 

كشــوري عضو اردوگاه غرب، اروپا و ناتو 
شناخته مي شد كه اســتقالل چنداني در 
سياست خارجي نداشت. كودتاهاي نظامي 
با حمایت اروپا و ناتو نيز بخشــي از همين 
فشــارها براي مهار تركيه بود. براي مثال، 
ما در همين 4سال گذشــته یك نمونه از 
این كودتاهــا را تجربه كردیــم )كودتاي 
ناكام سال 2016(. پس این فشارها به طور 
مستمر، از جانب اروپا و مخصوصا فرانسه 
وجود داشته است. حاال اما با كشف ميادین 
گازي، موقعيت تركيه در این صحنه قوي تر 
شده اســت؛ به عبارت دیگر همان تقابل 
و همان فشــارها همچنان وجود دارد، اما 
مقابله با تركيه اي كه به ميادین گاز طبيعي 
دســت پيدا كــرده، مخصوصا اگــر روند 
اكتشافات به طور مثبت ادامه داشته باشد، 
نسبت به گذشته سخت تر شده است و به 
باور من تأثير چنداني هم بر سياست هاي 

تركيه نخواهد داشت.
با توجه به اينكه روســيه 
منبع بخش مهمي از واردات گاز تركيه 

به شــمار مي رود، آيا ممكن است اين 
تحوالت بر روابط مسكو با آنكارا تأثير 

منفي داشته باشد؟
البته تأثير خواهد داشــت، چرا كه تركيه 
همانطور كه اشــاره كردید مصرف كننده 
گاز روسيه اســت. اما در اینجا نباید از یك 
نكته مهم غافل شویم؛ تركيه همانطور كه 
مصرف كننده گاز است، به عنوان پل ميان 
شــرق و غرب، براي عبور خــط لوله هاي 
نفت و گاز از روسيه، تركمنستان، ایران و 
آذربایجان نيز شناخته  مي شود. حتي اگر 
خط لوله هاي انتقال انرژي در كشورهاي 
دیگري نظير عراق هم احداث شود، براي 
صادرات به اروپا راهي جــز تركيه ندارد. 
بنابرایــن تركيه تنها یــك مصرف كننده 
نيست، بلكه به دليل موقعيت جفرافيایي 
ویژه در ميــان اروپا و آســيا از جایگاهي 
استراتژیك نزد تمام كشورهاي صادركننده 

گاز در منطقه برخوردار است.
عالوه بر این، روابط ميان تركيه و روســيه 
بزرگ تر از مناســبات انرژي و گاز اســت؛ 
ایــن دو كشــور در حوزه هــاي مختلفي 
همكاري زیر ســاختي و اساسي با یكدیگر 
دارنــد، مانند پروژه هــاي عمراني، انرژي 
هســته اي، خریدهاي نظامــي، صادرات 
كشاورزي، گردشــگري و... بر این اساس 
تصور نمي كنم كشف ميادین گازي تأثير 
منفي قابل توجهي بر روابط مسكو و آنكارا 

داشته باشد.
دربــاره ايران چطــور؟ آيا 
مي توان گفت روابط تركيه با ايران هم 
فراتر از حوزه انرژي و مشخصا گاز است؟

حتمــا. مــن همــواره در مصاحبه ها و 
مقاالت خود به این مسئله اشاره مي كنم 
كه ما در منطقه 4كشــور اصلــي داریم؛ 
مصر، عربستان ســعودي، ایران و تركيه. 
در شــرایط كنوني حتي اگر تنها ایران و 
تركيه بر سر مسائل اختالفي خود به توافق 
برســند، بخش عمده مشــكالت منطقه 
از بيــن مــي رود. فراموش نكنيــم ایران 
و تركيه، هر دو از ســوي آمریكا و ســایر 
كشورهاي استعماري مورد هدف هستند و 
برنامه هایي براي تضعيف آنها طراحي شده 
است؛ برنامه هایي كه نتایجشان را تا كنون 
در عراق، ســوریه، یمن و ليبي دیده ایم. 
اما ایران و تركيه قادر بــه حل اختالفات 
خود نبوده اند و این معضــل بزرگي براي 

منطقه است.
به باور من، ایران و تركيه باید در مقابله با 
هرگونه دخالت خارجــي در امور منطقه 
و همچنين نقش آفریني كشــورهایي كه 
به طور نيابتي منافع قدرت هاي استعماري 
را تامين مي كنند، توافق داشــته باشند. 
اما بــا وجود آنكه خطــر مداخله خارجي 
در منطقه، ایران و تركيه را به طور یكسان 
تهدید مي كنــد، تا كنون شــاهد چنين 
همسویي و توافقي ميان 2كشور نبوده ایم. 
بدون شــك اگر اجماعي ایراني، تركي و 
عربي وجود داشــته باشــد، هيچ قدرت 
خارجي قادر به مداخلــه در امور منطقه 

ما نخواهد بود.

خبر كشف ميادين گازي جديد توســط دولت تركيه، آن هم در ميانه تنش هاي  
تاريخي اين كشور با محوري متشكل از فرانسه، يونان، مصر و اسرائيل مي تواند 
به نقطه عطفي جديد در مناسبات حوزه مديترانه و حتي شايد خاورميانه تبديل 
شود. درباره اين تحول مهم با چنگيز تامر، استاد تاريخ و علوم سياسي تركيه گفت وگو كرده ايم. وي طي سال هاي 
گذشته در مجامع علمي متعدد تحت عناوين مختلفي ازجمله استاد دانشگاه دمشق، مدير دانشكده علوم سياسي 

دانشگاه مرمره و هم اكنون، به عنوان مدير دانشگاه ترك- قزاق احمد يسوي مشغول فعاليت است.

سياوش فالح پور
خبرنگار
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سخنبيهوده
گروهي حکما در بارگاه خسرو انوشيروان به مصلحتي 
ســخن همي گفتند و بزرگمهر كه مهتر ایشــان بود 

خاموش.
گفتندش: چرا با ما در این بحث سخن نگویي؟ 

گفت: وزیران بر مثال اطبااند و طبيب دارو ندهد جز 
سقيم را. پس بينم كه رأي شما بر صوابست، مرا بر سر 

آن گفتن حکمت نباشد.
چو كاري بي فضول من برآید 
 مرا در وي سخن گفتن نشاید
وگر بينم كه نابينا و چاه است 

 اگر خاموش بنشينم گناه است
گلستانسعدي

قصه هاي كهن

مجالتهمشهري:24،بچهها،تندرستي،داستان،دانستنيها،جوان،سرزمينمن،سرنخ
ضمائمهمشهري:استانها،محله،دوچرخه،سهچرخه
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سالهادلطلبجامجمازماميكرد
وانچهخودداشتزبيگانهتمناميكرد

گوهريكزصدفكونومكانبيروناست
طلبازگمشدگانلبدرياميكرد

عكس:ايرنا،امينجاللی عزادارانحسينیدرحسينيهپاركارم

خشونت عليه زنان، نقل دیروز و امروز نيست. عوامل 
مختلفي در این پدیده اجتماعي _ تاریخي دخيل 
اســت: از نابرابري ها و تبعيض گرفتــه تا بقایاي 

فرهنگي منسوخ.
امروزه با وجود برخي تغييرات اساســي در كنه 
روابط زن و مرد و دگرگوني ماهوي در ساختار هاي 
جامعه كنوني بازهم شاهد و گزارشگر رفتارهاي 

مخرب و غيرانساني از سوي مردان بسياري نسبت به همسران خود 
هستيم كه »كرونا« آن را تشــدید كرده و بر شعله ور تركردن دامنه 
آن افزوده است. فهم این مهم نيز چندان پيچيده نيست. در هجوم 
 سراســري و بي حصار مرگ و نکبت كووید-19، مــردم ناگزیر به 
خانه نشيني هستند. از طرفي نان آور خانواده از شدت نداري و فقر 
ناشي از بيکاري مجبور است زمان هاي مفيد و غيرمثمر خود را كنار 
زن و فرزندانش بگذراند و از سوي دیگر، زن نيز عالوه بر كنارآمدن با 
سناریوي بي پایان انواع ستم هاي مادي خانواده به نگهداري همسر 
و فرزندان نيز همت گمارد. مرد راه به جایي نمي برد. كاســتي هاي 
عاطفي و كمبودهاي معيشتي عرصه را بر وي تنگ و تنگ تر مي كند. 
پس چاره را در عقده گشایي مي بيند: از خرد و خاكشير كردن وسایل 
منزل تا به باد كتك گرفتن همســر و بچه یا بچه ها. زن در این ایام 
شوم و مصيبت چه كند؟ چه مي تواند بکند؟ از هرسو كه اقدام كند 
سد سکندر مردانه را مقابل خود مي بيند و منصرف مي شود. اگر به 
قانون التجا كند و بنا بر دادخواهي بنهد، آنقدر باید در محکمه و آن 
دادگاه برود و بياید، بياید و برود كه مگو و مپرس! اگر سکوت اختيار 
كند و از تحمل به آخر رســيده خود مدد خواهد كه در روز و شــب 
همچنان بر همين پاشــنه مي چرخد. كاركرد رسانه هاي عمومي 
و صدا وســيما و نيز فعاالن و هواخواهان جامعــه مدني چيزي در 
حد پند و نصيحت ورزي نيســت. احتماال سایه سياه كرونا از كشور 
محو خواهد شد. اما خشــونت عليه زنان، به آساني سر باز ایستادن 
 ندارد. رفع این تظلم _ به گمان من _ نيازمند كار و كارهاي مستمر 
فرهنگي _ اجتماعي با پشتوانه هاي قدرت و قانون است. به رسميت 
شناختن برابري حقوق زن و مرد در همه عرصه هاي زندگي از سوي 
قواي قانونگذار، اجرا كننده و قضایيه مي تواند در گام نخست رهاوردهاي 
ارزنده اي به همراه داشته باشد. البته در ماجراي از هم گسيختن بنيان 
خانواده و خشونت عليه زنان، باید به نقش زن و درجه دامنه دار كردن 
لهيب خشم و خشونت مردان هم توجه كرد و ميزان آگاهي و شناخت 
زن از حقوق خود و همسر را نيز به سنجه درآورد. خواهيد دید كه ادامه 
این پروسه بسيار زمان بر به پارامتر هاي پنهان و آشکار زیادي بستگي 
دارد: ازجمله اوضاع اقتصادي جامعه و تحرك معيشتي خانواده، اوضاع 
اجتماعي جامعه و تبيين روابط انساني، اوضاع فرهنگي در زمينه هاي 
آموزش و بهره وري عمومي جامعه. همه این موارد، ســرانجام ما را و 
جامعه ما را به نوشداروي ابدي و همواره تسکين دهنده اي رهنمود 
مي كند، با این مضمون و این ارزش پایان ناپذیر انساني كه: وظيفه 
 بي كم و كاســت انســان، رعایت و پاسداشت انســان به معني عام

 است.

عوامل گوناگونــي مي تواننــد بر خطر 
سرایت ویروس كرونا در معاشرت هاي 
اجتماعي تأثيــر بگذارنــد؛ ازجمله 
جایي كه مي خواهيــد بروید، اینکه 

با چه كســاني همراه هســتيد و اینکه 
همراهانتان چــه انتخاب   هایي 
مي كننــد. پيش از هــر تعامل 
اجتماعي این 5 پرســش را از 

خودتان بپرسيد:
  آیا درون فضاي سربســته خواهيد بود یا بيرون از آن؟ 
ویروس كرونا عمدتا به وسيله قطرك هاي تنفسي منتقل 
مي شود، براي همين الزم است از هم فاصله جسمي داشته 
باشــيم. در فضاي بيرون احتمال انتقــال ویروس كمتر 

مي شود، اما بازهم حفظ فاصله دومتري ضروري است.
  آیا ماســك مي زنيــد؟ هنگامي كه ماســك مي زنيد 
قطرك  هاي تنفسي كمتري را هنگام حرف زدن، خندیدن، 
سرفه و عطسه كردن در محيط پراكنده مي كنيد و در عين 
حال ماسك از شما محافظت مي كند. بنابراین به خصوص 
هنگام تماس هاي اجتماعي در فضاي سربسته ماسك بزنيد 

و فاصله دو متري را از دیگران رعایت كنيد.
   چه تعداد افراد در كنار هم جمع خواهند شــد؟ هر چه 
تجمع افراد بيشــتر باشــد، خطر انتقال بيشتر مي شود. 
سازمان هاي بهداشــتي بر حسب شــرایط محلي تعداد 
كمتر از 9 تا كمتر از 25 نفر در هر صد مترمربع را پيشنهاد 

مي كنند.
   این تجمع چه مدت طول خواهد كشيد؟ هر چه مدت 
گردهمایي بيشتر باشد، امکان انتقال هم بيشتر مي شود. 
بهتر است تماس با دیگران، حتي باآنها كه مي شناسيدشان 
به حدود یك ســاعت محدود و درصورت امکان در فضاي 

بيرون با حفظ فاصله باشد.
   آیا افراد همراه شما قواعد بهداشتي را رعایت مي كنند؟ 
به یاد داشته باشيد هر كســي كه با شماست ممکن است 
بالقوه ویروس را از حلقه معاشرانش با خود آورده باشد. در 
این موقعيت اعتماد وصداقت بسيار مهم است. به دیگران 
نگرانی خودتــان را توضيح دهيد تا آنهــا دریابند نظرتان 
درباره خطراتي كه با آن مواجهيد، چيست تا بتوانند تصميم 
بگيرند آیا باید با شما در تماس باشند یا نه و این تماس در 

چه شرایطي باید انجام شود.
 پاسخي قطعي درباره اینکه چه كارهایي را مي توان و چه 
كارهایي را نمي توان كرد، وجود ندارد. موضوع به انتخاب 
شخصي شما و ارزیابي خطر بستگي دارد. اما به یاد داشته 

باشيد كه انتخاب هاي شما بر دیگران تأثير مي گذارد.

فلســفه درد، نوشته آرنه 
یوهان ِوتلِِســن را محمد 
كریمــي بــه فارســي 
برگردانده و از سوي نشر 

نو منتشر شده است. 
نســخه اصلي كتاب كه 
یکي از عناوین مجموعه 
فلســفه  »كتابخانــه 
زندگي« است و این ناشر 
چــاپ مي كند، ســال 
2009 در لندن منتشــر 

شده است. پرســش اصلي كه نویسنده  كتاب 
مطرح مي كند این است كه تقدم با فکر یا احساس؟ و براي 
پاســخگویي به آن، از نظریات فالسفه و متفکراني چون 
سورن كي یركگور، زیگموند فروید، ماكس هوركهایمر، 
تئودور آدورنو، آليس ميلر، سوزان سانتاگ و مالني كالین 

استفاده كرده است.
آرنه یوهان وتلسن معتقد است همه انسان ها در هر لحظه 
از زندگي شان در معرض درد هستند، اما نه لزوما به شکل 
یك واقعيت سمج، بلکه به منزله یك احتمال دائمي. او در 
كتاب خود، اشکال گوناگوني از درد را مورد بررسي قرار 
داده است؛ مثل درد شکنجه، درد اضطراب، درد بيماري، 

درد اندوه، درد خشونت، افسردگي و … .
كتــاب 12 فصــل اصلــي دارد كــه عناوین شــان 
به ترتيــب عبارتنــد از: »نهایت درد: شــکنجه«، »درد 
مزمن یا بيمــاري«، »درد رواني«، »نقــدي بر نگرش 
اگزیستانسياليســتي ســارتر«، »درد به منزله پدیده«، 
»اضطراب و افســردگي«، »وضع بنيادي و تغييرناپذیر 
وجود بشر«، »انتقال درد رواني«، »نقش فرهنگ در نحوه 
مواجهه با درد«، »درد و مقوله شر«، »وقتي درد بازتوليد 
مي شــود و به نمایش درمي آیــد…« و »درد همچون 

انتخابي اجباري در جامعه اي…«.
نویسنده كتاب مي گوید اینکه انســان ها از درد بيزار و 
گریزان هســتند، به هيچ وجه اختراع پــدر فایده باوري 
مدرن، یعني جرمي بنتام نيست و حتي اگر این حرف از 
منظر همه انســان ها و همه جوامع شناخته شده درست 
باشد، كماكان داستان بســيار فراتر از این حرف ها بود. 
چون هرچند از درد اجتناب مي كنيم، اما درد انســان را 
برمي انگيزد، به هيجان مي آورد و گاه انســان ها فعاالنه 
در پي آن هستند. نشــر نو این كتاب را در 204 صفحه 
با شمارگان هزار و 100 نسخه به قيمت 32 هزار تومان 

منتشر كرده است.

نشست هفتگي شــهركتاب، سه شــنبه چهارم 
شهریور ساعت 15 به نقد و بررسي كتاب »فرهنگ 
دیداري و روش شناسي تحليل تصویر« اختصاص 
دارد كه با حضور كامبيز موسوي اقدم، محمدرضا 
مریدي و مریم كهونــد به صورت مجازي در مركز 

فرهنگي شهركتاب برگزار مي شود.
به گزارش همشــهري، فرهنگ دیداري )بصري( 
تفســيري اســت كه از اوایل دهه هفتاد ميالدي 
در غرب مطرح شــد. این پژوهش بــر مجموعه 
فرانمودهاي ملموس بصري داللت دارد كه از ناحيه 

افراد، اقوام، ملت ها، دولت ها و تمدن ها به كار مي رود. فرهنگ دیداري با گستره 
وسيعي از مکاتب و مطالعات ازجمله هنرهاي تجسمي، سينمایي و رویکردهاي 
روان شناختي، جامعه شناختي و نشانه شناختي هم پوشاني دارد. به تازگي كتاب 
»فرهنگ دیداري و روش شناســي تحليل تصویر« به قلم مریم كهوند و به همت 
نشر یك فکر و دانشگاه هنر منتشر شده كه نویسنده مجموعه یافته ها وتجربيات 
آموزشي و هنري خویش را با زباني سليس و قابل فهم در این نوشتار گنجانده است.

 عالقه منــدان مي تواننــد این نشســت را از اینســتاگرام این مركز به نشــاني 
Instagram/bookcityculturalcenter به طور مستقيم پيگيري كنند.

محققان آمریکایي مي گویند مبتالیان زیر 60سال كووید -19 سه برابر بيشتر از افراد 
مسن تر عفوني هستند و با احتمال بيشتري بيماري را به افراد دیگر منتقل مي كنند.

دانشمندان در طول پاندمي كووید -19 كشف كردند كه درصد كوچکي از بيماران، 
مسئول ميزان زیادي از انتقال ها هستند. به گزارش دیلي ميل، در این مطالعه آمار 
انتقال كووید -19 در 5 بخش ایالت جورجيا بين ماه هاي مارس تا مي   ترسيم شد. 
تجزیه و تحليل 10هزار فرد مبتال به كووید -19 نشان مي دهد كه یك پنجم تمام 
عفونت ها از فقط 2 درصــد بيماران آلوده نشــات مي گيرد.محققان مي گویند كه 
این امر، اهميت فاصله گذاري اجتماعي را برجســته مي كند. كارشناسان دانشگاه 
»اموري« )Emory( آمریکا در مورد این پژوهش كه در مجله »PNAS« انتشــار 
یافت، نوشتند: ما موارد گزارش شده بين اوایل مه2020 ميالدي را در 5نقطه ایالت 
جورجيا تجزیه و تحليل كردیم. به طور كلي، حدود دو درصد از موارد به طور مستقيم 
مسئول 20 درصد از تمام ابتالها بودند. محققان مي گویند تخمين زده ایم كه موارد 
مبتال شــده به كروناویروس )Coronaviruses( كه زیر 60ســال سن داشتند، 
ممکن است 2.78برابر بيشتر از افراد باالي 60سال، دیگران را آلوده كنند.نتایج یك 
مطالعه دیگر كه اخيرا انجام شد، به بررسي سطح بار ویروسي در كودكان پرداخت و 
نشان داد كه جوانان حامل ميزان زیادي از كروناویروس در بيني خود هستند. این امر 
ممکن است نشان دهد كه جوانان توانایي بيشتري در انتقال ویروس به دیگران دارند.

آمریکا تعریف بين المللي واحد اندازه گيري فوت را جایگزین تعریف آمریکایي آن 
مي كند.به گزارش آي اي، آمریکا تعریف خود از واحد اندازه گيري فوت را كه براي 
اندازه گيري طول است تغيير مي دهد و تصميم دارد با این كار به بقيه كشورهاي 
دنيا در سيســتم اندازه گيري بين المللــي فوت بپيوندد. تا به حال دو سيســتم 
اندازه گيري مختلف در آمریکا وجود داشــته است كه هر دو یك فوت را برابر 12 
اینچ )30سانتي متر( ترسيم مي كنند. فوت تعریف شده بين المللي كوچك تر است.

مجيدروانجو یادداشت
ویتریننویسنده و روزنامه نگار

دریچه

دانستني ها

سالمت

آستراخان: شركت پرورش ماهيان خاویاري »بلوگا« قصد 
دارد با تغيير روش توليد از سنتي به مدرن، بدون كشتن 
ماهي ها خاویار آنها را استحصال كند. به گزارش یورونيوز، 
فيل ماهي هایي كه این شــركت از خاویار آنها اســتفاده 
مي كند یکي از گونه هاي در معرض انقراض هستند و این 
روش جدید مي تواند به بقاي گونه آنهــا كمك كند. این 
شيوه در برخي كشورها ازجمله ایران نيز در حد محدودي 

استفاده مي شود.

بروكسل: یك مقام بلندپایــه پليس بلژیك پس از انتشار 
گســترده ویدئویي از بدرفتاري چند مأمور پليس با یك 
شــهروند اهل اســلواكي مجبور به كناره گيري شــد. به 
گزارش دیلي ميل، این ویدئو یك افسر پليس را ایستاده 
روي بدن یك مرد در اتاق بازداشــت فرودگاه شــارلروآ 
بروكســل نشــان مي دهد، در همان حال نيز یك افسر 
 پليــس دیگر در حال نشــان دادن ســالم نــازي دیده 

مي شود.

پاريس: توليد ماسك هاي شفاف به ارتباط گيري با افراد 
ناشــنوا كمك زیادي مي كند. به گزارش یورونيوز، با این 
حال قيمت باالي این نوع ماسك در عمل مانع از گسترش 
استفاده از آن شده است. این در حالي است كه ویدئوهایي 
براي آموزش تهيه ماسك هاي شفاف در شبکه اجتماعي 
یوتيوب منتشر شده است. وزیر مشاور در امور افراد داراي 
معلوليت در كابينه فرانسه نيز در كاخ اليزه با ماسك شفاف 

در مقابل خبرنگاران حاضر شد.

نيوساوتولز:یك زن اســتراليایي از حمله كوسه سفيد 
بزرگي جان به دربرد. همســر این زن با ضربات مشتي كه 
پشت سر هم به كوســه مي زد باعث شد تا او طعمه اش را 
رها كند. به گزارش ایندیپندنت، این كوسه 3متري، شانتل 
دویل 35ساله را از ناحيه ساق و پشت ران پاي راست گاز 
گرفت و پس از حمله شوهر وي، فرار كرد. ساالنه كمتر از 
50مورد حمله كوسه ها به انسان در مقابل كشتار ميليوني 

این جانور آبزي در آمارها ثبت مي شود.

حملهموجسواربهكوسه3متريماسكيبرايكمكبهناشنواياناستعفايرئيسپليسبلژيكخاويارگيريبدونكشتنماهي

فلسفهدردمعاشرتاجتماعيدردورانكروناكروناوخشونتعليهزنان

فرهنگديداري

زير60سالهها3برابركروناراسرايتميدهند

تغييرتعريففوتدرآمريكا

دكتر من بيمارم؛ دچار نوموفوبيا هستم؛ 
همان وحشــت دوري از تلفن همراه. 
نخستين بار در دیکشنري كمبریج به 
 )Nomophobia( واژه نوموفوبيا

اشاره شد. فارسي این واژه مي شود 
»بي گوشي هراسي«؛ یعني ترس 
از اینکه از تلفــن همراهت دور 

بيفتي. هراس از اینکه اینترنت نداشــته باشي یا شارژت 
تمام شــود، مرض مهلکي اســت. 72 درصد مردم دنيا 
نمي توانند بيشتر از 150 سانتي مترمربع از موبایل خود 

دور شوند. جدي است این مرض.
همه جا باید این لعنتي همراهم باشــد؛ در آشــپزخانه و 
تاكسي، بدجوري دچارش شده ام! دكتر، دارویي چيزي 
بده كه تركش كنم. فکر مي كنــم دارم از همه خبرها دور 
مي افتم. البته هفته پيش دنبال این بودم كه چرا كودك 
چابهاري قرباني گاندو شد؟ ســيالب ها چرا گاندوها را به 
آب هاي دیگر بردند و دست كودك چابهاري چرا طعمه 
تمساح شــد. این هفته در پي این بودم كه چرا باید یك 
جوان 19ساله باهوش به خاطر كنکور به زندگي اش پایان 
بدهد و خود را از طبقه چهارم ساختمان پایين بيندازد. بعد 
چرا باید دختران جوان یك دانشــگاه، طعمه مرد كثيفي 
بشوند كه تویيت كنند چه بر سرشان آمده است. چطور 
یك آدم  زیر چهــره فرهنگ و كتاب و دانشــگاه، به یك 

متجاوز سریالي تبدیل مي شود... .
 آدم باید به این چيزها فکر كند. قبل تر دنبال سها بودم؛ 
یعني ســها كجا بود؟ باورت نمي شــود همراه گروه هاي 
نجات چقــدر صخره ها و پرتگاه هاي جهان نما را گشــته 
بودم تا پيراهن یا كفش كتاني یا روسري اش را پيدا كنم؟ 
یا دخترك سيســتاني كه رفته بود از هوتك آب بياورد و 

طعمه آب شده بود.
اینها پاسخ مي خواهند و من به خاطر همين چيزهاست كه 
سرم توي تلفن همراهم است. شاید هم این اشتياق و اعتياد 
را دارم به كارم ربط مي دهم. به خاطر همين اســت كه هي 
از دستم مي افتد. هي مي شــکند. دكتر در خانه كه هستم 
همان زمان هایي كه در آشــپزخانه مشــغول سرخ كردن 
پيازداغم یا ســيب زميني خالل مي كنم، بــه بهانه گوش 
دادن به كتاب صوتي باید تلفن همراهم در جيب پيش بند 
آشپزخانه ام باشد. البته من تنها نيستم همه خانه نوموفوبيا 
دارند. ما در خانه كه نه در جزایر پراكنده تنهایي ســر در 
گوشي هستيم. هر كدام ما یك رابينسون كروزوئه هستيم؛  
كرونا هم آمد این احســاس را قوي تر كرد. كرونا كه آمد و 
مدرسه ها كه تعطيل شــد كه كالس زبان و ورزش تعطيل 
شــد كه پاســاژگردي هاي آخر هفته، پيتزا خوردن ها در 
تراس فالن مركز خرید یا قهوه سفارش دادن در یك خانه 
قدیمي در خيابان ویال و... ما را بيشــتر رابينسون كروزوئه 
كرد. آویزان به جزیره تلفن همراه. دكتر، حاال كه دارم این 
حرف ها را به شما مي زنم هي دل توي دلم نيست به گوشي 
عزیزم سربزنم با انگشت اشاره صفحه بچرخانم. بروم سراغ 
نقطه هاي سرخ نوتيفيکيشن ... هي مي گویند براي اینکه رها 
شوي نوتيفيکيشن هایت را خاموش كن! نمي توانم، عقب 
مي مانم. مثاًل در فالن كانال خبري 487خبر ناخوانده مانده 
است. در اینستاگرام چند پيام نادیده... خواهرم كه در ینگه 
دنيا زندگي مي كند و از صبح تا شــب سخت كار مي كند و 
نمي تواند مابين كارهایش سري به اینستاگرامش بزند؛ یا 
لحظه به لحظه اش را تویيت كند به من مي گوید: »چرا در 
ایران شــماها این همه در فضاي مجازي مي چرخيد؟« او 
آخر هفته دوچرخه مي راند و در دریاچه نزدیك خانه كمي 
قایق... و از دشت هاي شــمال قاره آمریکا به یاد دیوارهاي 
محله دزاشــيب گل یاس امين الدوله وحشي مي چيند كه 
در گلدان روي ميز آشــپزخانه اش بگذارد. مي گویم شاید 
زندگي واقعي نمي كنيم. یادم مي افتد كه روانشناســان، 
یکي از دالیل اختالل نوموفوبيا را ارضا نشــدن احساساتي 
مي دانند كه در زندگي واقعي فرصت بروز پيدا نکرده است 
و افراد تنها از تخليه  آنها در فضاي مجازي راضي مي شوند.

امروزه 58 درصد مردان و 47 درصد زنان به اختالل نوموفوبيا 
دچار هســتند. 76درصد از افرادي كه بــه نوموفوبيا مبتال 
هستند، بين 18 تا 24ســال دارند. 40درصد از افراد داراي 
2تلفن همراه هســتند؛ 80درصد از مردم به اشــتباه فکر 
مي كنند كه گوشي آنها در جيب شان مي لرزد و 30درصد به 
اشتباه فکر مي كنند كه گوشي آنها در جيب شان زنگ مي زند. 
دكتر شما چه پيشنهاد مي كنيد... نکند شما هم نوموفوبيا 

دارید و صدایش را درنمي آورید؟

فريباخانينقد و نظر
داستان نویس و روزنامه نگار

منازبيگوشيهراسيرنجميبرم!

عليمالئكهپزشك همشهری
 روزنامه نگار و پزشك
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يادداشت اول

  جواد نصرتي    �������������������������������������������������������������������

ورزش در ايران پيش از افتتاح امجديه، چيزي مثل اجراي 
اپرا در يك دشت وسيع بود� ايراني ها در ابتداي قرن پيش، 
سال به سال با رشته هاي جديد ورزشي آشنا مي شدند و 
فوج فوج عاشق فوتبال مي شدند� روشنفكران و مروجان 
ورزش مدرن از يك سو و حاكميت از سويي ديگر مردم را 
به ورزش كردن تشويق مي كردند� زنگ ورزش در مدارس 
اجباري شده بود� طبقه متوسط تازه شكل گرفته، لذت 
ورزش را به جان مي خريد� روح رقابت و كســب افتخار 
ورزشي ، در جامعه تزريق مي شد� تجربيات ورزشي غربي 
به ايران منتقل مي شد� نخســتين نسل از ورزشكاران 
ايراني تربيت شده بود� همه  چيز مهيا بود و تنها يك چيز 
كم بود� آن يك چيز، امجديــه بود� امجديه، بزرگ ترين 

اتفاق ورزشي در تاريخ ايران آن سال هاست.
 نخستين مجموعه ورزشي تاريخ ايران، در روزهايي 
به خدمت جامعه ورزش درآمد كه فوتباليست ها در 
واليات، شهر به شــهر گورستان هاي متروكه را براي 

فوتبال بازي كردن صاف مي كردند� شنا و دووميداني 
در امجديه اوج گرفتند و كشــتي ايران در همين جا 
جهاني شدنش را آغاز كرد� رشته به رشته، ورزش هاي 
بيشتري در امجديه جان گرفتند� امجديه، معبد ورزش 

ايران شد�
پيوند آن با فوتبال اما فراتر از رابطه اش با هر ورزش ديگري 
بود� هيچ ورزشــي همچون فوتبال در امجديه روزهاي 
خوش نداشته است� هر چه باشد، امجديه حيات خود را 

مديون فوتبال است�
6سال از قرن جديد گذشته بود كه براي نخستين بار در 
تاريخ، يك تيم فوتبال ايراني تيم انگليســي هاي مقيم 
ايران را شكست داد� ايراني ها براي نخستين بار طعم غرور 
ورزشي را چشيدند� اين مسابقه، پيام تبريك رضاشاه را به 
همراه داشت و دستور ساخت ورزشگاه صادر شد� زيرنظر 
علي اصغر حكمت، كار ساخت ورزشگاه شروع شد� مجلس 
خريد زمين هاي امجدالسلطنه را كه آن زمان بيرون  از 
محدوده شهري بود  تصويب كرد و راه آمدن مالكان براي 
فروش زمين، تكليف نام ورزشــگاه را مشخص كرد� كار 
ساخت استاديوم در سال۱۳۱۷ به پايان رسيد و يك سال 

بعد، در شهريور رسماً افتتاح شد.
بعد از آن، امجديه خانه رويدادهاي تاريخي شد� فوتبال 

ايران براي نخســتين بار در امجديه به المپيك رفت و 
قهرمان آسيا شد� نخستين نسل طاليي فوتبال در همين 
ورزشگاه پا به توپ شد� دربي تهران، بزرگ ترين دوقطبي 
فوتبال آسيا، در همين جا  زاده شد� روي سكوهاي امجديه 
بود كه هواداري فوتبال شكل گرفت� در همين جا بود كه 

ركوردهاي دوو ميداني ايران بارها و بارها شكست.
امجديه قبله ورزش ايران شد� معبد فراخي شد كه نسل به 

نسل جوانان را زاير و مجاور خود مي كرد.
مخاطب هر آنچه كه در امجديه روي مي داد، تمام ايران 

بود.
ميدان ورزش محبوب پايتخت، به آرامي به بخشــي از 
زندگي ايراني تبديل شــد و صداي تقابل از آن به گوش 
مي رسيد� در سالي كه محمدرضا پهلوي بر سر خود تاج 
مي گذاشت، مكتب تيم شاهين  و هوادارانش در امجديه، 
نماد مستقل بودن از حاكميت بودند� بهاي اين دوري كردن 

از قدرت، انحالل شاهين بود.
در قهرماني جام ملت هاي آسيا در تهران  در سال۱۳۴۷، 
پيروزي تيم ملي برابر اسرائيل و نخستين قهرماني ايران 
در آســيا، امجديه را به صحنه ديگري از تقابل خواست 
مردم و حاكميت تبديل كرد� بسياري شادي بي حد مردم 
از اين قهرماني را، واكنشي به نزديكي فراوان دولت هاي 

وقت ايران و اسرائيل مي دانند� حضرت آيت اهلل خامنه اي 
رهبر انقالب هم در خاطرات خود به اين مســئله اشاره 

كرده اند.
بعد از انقــالب، تغيير نام امجديه به شــهيد علي اكبر 
شيرودي از قهرمانان هوانيروز در جنگ تحميلي، نشانه اي 
از تغييرات بزرگ در كشــور بود� در روزهايي كه جنگ، 
داغ جوانان وطن را به دل ايراني ها مي گذاشت، ورزشگاه 
شيرودي و فوتبال هايش، همچنان بزرگ ترين دلخوشي 

ورزشي جامعه بود.
با كوچ اجباري مســابقات فوتبال به ورزشگاه آزادي، 
آرام آرام روح ورزشگاه هم آرام گرفت� امجديه/شيرودي، 

نه يكباره كه در طول سال ها خاموش شد�
هزاران هزار ايراني در طول چند نســل راهشان بارها و 
بارها به اين مجموعه افتاده است� ميليون ها نفر هم سال ها 
مشتاق شنيدن و ديدن هر آنچه در اين مجموعه اتفاق 

مي افتاد بوده اند.
همه آن خاطرات، در ميدان وسيعي كه مسئوالن ورزش 
كشور فعال از ترس و رودربايستي به مركز تجاري تبديلش 
نكرده اند دفن شده است� ميداني كه روزگاري معبد ورزش 
ايران بود، در قلب تهران، فراموش شــد و حاال، مدفن 

بخشي بزرگ از تاريخ ايران است.

معبد فراموشی
 شيرودي امروز و امجديه ديروز  روزگاري معبد ورزش ايران بود

ساخت استاديوم امجديه سال ۱۳۱۷ به پايان رسيد 
و يك سال بعد در شهريور  رسماً افتتاح شد 

 مناقصه خريد
 كود سرندي 
 مستراحي
  براي زمين 
شماره يك 
امجديه

مناقصه 
خريد سنگ 

الشه براي 
آماده سازي  
زمين ورزش 

امجديه

۱۳۱9

درخواست رولف هيكر،  ۱۳۱9
روزنامه نگار آلماني براي 
عكاسي و تهيه گزارش از 
مراسم ازدواج محمدرضا 
پهلوي و فوزيه
۱۳۱8

سند دومسند اول

 ويژه نامه اولين
 ورزشگاه مدرن ايران

امجديه/ شهيد شيرودي

كر 
 هي

ف
رول

 از 
س

عك
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پايان ساخت 
ساخت مجموعه در سال 1317 به 
پايان رسيد و براي نخستين بار در 
تاريخ، ايران صاحب يك مجموعه 

كامل ورزشي شد.

1317

 2  ارديبهشت 1318
امجديه، پيش از افتتاح رسمي، ميزبان يك عروسي سلطنتي بود. در ارديبهشت 1318، محمدرضا 
پهلوي، وليعهد وقت ايران، همراه با همسر اولش فوزيه، دختر خاندان سلطنتي مصر، به ايران آمد. 

مراسم ازدواج آنها مفصل بود و چند روز به طول انجاميد. در يكي از اين مراسم، عروس و داماد به 
امجديه رفتند و مراسمي به افتخار آنها برگزار شد و گروه هاي دانش آموزي و باستاني كاران در 

امجديه مراسم ويژه اي برگزار كردند.

3شهريور 1318
يك سال بعد از پايان ساخت مجموعه، 
نخستين مسابقات قهرماني كشور در امجديه 
برگزار و اولين استاديوم مدرن كشور رسما 
افتتاح شد.

   اسفند 1339
اليزابت، ملكه انگليس، در سال 1339 در سفري نسبتا طوالني به ايران 

آمد. در بخشي از سفر، ملكه انگليس به همراه هيأت همراهش به امجديه 
رفت و نمايش ها و مراسم ورزشي ويژه اي در حضور او برگزار شد. بخشي 
از اين مراسم، انجام حركات باستاني توسط شعبان جعفري و نوچه هايش 
بود. شعبان جعفري كه بيشتر با نام شعبان بي مخ شناخته مي شود، بعد از 
كودتا به عنوان معتمد دربار شناخته مي شد و زورخانه او در تهران، يكي 

از مقاصد هميشگي مهمانان خارجي دربار بود.

 خرداد 1342
اولين راهيابي فوتبال ايران به المپيك 

تيم ملي فوتبال ايران، در نخستين تالش اش براي حضور در المپيك، تاريخ ساز شد و در امجديه،  در پي نمايشی قدرتمند صعودش به 
المپيك 1964 توكيو را قطعي كرد. هدايت اين تيم به عهده حسين فكري بود و بازيكناني مانند پرويز دهداري، عزير اصلي، محمد رنجبر، 

همايون بهزادي و محراب شاهرخي در آن توپ مي زدند. ايران براي صعود به المپيك مقتدرانه از سد پاكستان، عراق و هند گذشت.

    آبان 1346
مراسم تاج گذاري محمدرضا پهلوي در امجديه

16فروردين 1347
اولين دربي تهران كه يكي از معتبرترين شهرآوردهاي آسيا و دنياست، در ابتداي سال 47 شكل 
گرفت. تاج كه بعد از انقالب به استقالل تغيير نام داد، تيم قديمي تري بود و از حمايت هاي زيادي 
برخوردار بود. در مقابل، پرسپوليس بعد از انحالل شاهين شكل گرفته و توانسته بود در مدتي كوتاه، به 
لطف نزديكي اش به مكتب شاهين، هواداران زيادي كسب كند. اين بازي، بدون گل به پايان رسيد. هر 
چه بعدا در دربي تهران اتفاق افتاده، بخش جذابي از تاريخ ورزش ايران بوده است.

 29 ارديبهشت 1347
صعود به بام آسيا
قهرماني تيم ملي در آسيا با غلبه بر  اسرائيل.

ايران در سال 1347 براي نخستين بار ميزبان 
رقابت هاي ملي فوتبال در سطح آسيا بود و در 
نخستين ميزباني، قهرمان جام ملت هاي آسيا هم 
شد. جام ملت ها و تيم ملي فوتبال، در ادامه به 
داستاني رمانتيك بين ايران و آسيا تبديل شد و 
ايران به نخستين كشور در قاره كهن تبديل شد كه 
3بار، آن هم به صورت متوالي، قهرمان اين رقابت ها 
شد. ايران در تمامي 4بازي خود برابر هنك كنگ، 
ميانمار، جمهوري چين )چين تايپه( و اسرائيل پيروز 
شد تا با اقتدار قهرمان اين رقابت ها شود.

21فروردين 1349
اولين قهرمانی تاج )استقالل( در آسيا

تاج كه بعد از انقالب به استقالل تغيير نام داد، نخستين قهرماني خود در آسيا را در امجديه جشن گرفت. 
در فروردين 49 تاج رقابت هاي قهرماني باشگاه هاي آسيا و در مرحله گروهي نمايندگان لبنان و مالزي را 
شكست داد. در بازي  بعدي، استقالل از سد مدان اندونزي گذشت و در فينال، هاپوئل اسرائيل را شكست 
داد. ناصر حجازي، منصور پورحيدري، كارگر جم، كارو حق ورديان، علي جباري و غالمحسين مظلومي 
ازجمله بازيكنان اين تيم بودند. استقالل ابتدا عقب افتاد و در نيمه دوم گل مساوي را به ثمر رساند. گل 

پيروزي اين تيم را مسعود معيني در دقيقه 92 به ثمر رساند.

 كنسرت 
در امجديه

امجديه، از همان روزهاي اول تولدش، محلي براي انواع جشن بود. 
از عروسي و تولدهاي بزرگ گرفته تا كنسرت هاي متنوع، امجديه 
هميشــه گزينه اول بود. برخي از رويدادهــاي فرهنگي بزرگ در 
امجديه، كنسرت هاي گروه هاي پيشروي موسيقي آن سال ها بودند.
در سال۱۳۴۵، كنســرت گروه هاي »بيت« در امجديه برگزار و با 

استقبال زيادي هم مواجه شد.
در ميان اين گروه ها، اجراي »اعجوبه ها« كــه به بيتل هاي ايران 

معروف بودند با استقبال زيادي مواجه شد.

 روزهایورزشگاه
امجديه شيرودی

 اتفاقات تاريخي كه  در استاديوم قديمي تهران 
رقم خورده است



فوتبال صبحگاهي
  فرشــاد عباســي  جام حذفي فصل 80-79 پس از پايان 
رقابت هاي ليگ آزادگان آغاز شد و استقاللي ها با تركيبي 
از بازيكنان اميد و باتجربه در اين رقابت ها شركت كردند. 
از نكات عجيب اين رقابت ها برگزاري بازي هاي استقالل و 
پرسپوليس قبل از ظهر بود. شايد در حال حاضر تصور اين 
موضوع هم سخت باشــد، اما بدنيست بدانيد استقالل در 
تاريخ 18ارديبهشت 1380، ساعت 10صبح روز سه شنبه در 
ورزشگاه امجديه يا همان شيرودي به مصاف همنام اهوازي 

خود رفت و مقابل اين تيم به تساوي يك-يك رضايت داد. 
استقاللي ها كه با گل علي سامره به يك هشتم رسيده بودند، 
پيكان و ابومســلم را هم در همين شرايط از دور مسابقات 
كنار زدند اما در نيمه نهايي حريف فجر نشــدند و پشت در 
فينال ماندند. مسئوالن وقت آن زمان مدعي هستند به دليل 
مشكالت نور ورزشــگاه، بازي هاي استقالل و پرسپوليس 
ساعت 10 صبح برگزار مي شد، اما مروري بر اخبار آن زمان 
نشان مي دهد ســاعت اين بازي ها با نظر مستقيم شوراي 
تامين به صبح منتقل شد تا از حضور پرتعداد هواداران در 

ورزشگاه جلوگيري شود.

2و3صفحـــــــه هاي
     آذر 1379

قهرماني جوانان آسيا
آخرين رقابت بين المللي معتبري كه در ورزشگاه شيرودي برگزار شده، رقابت هاي قهرماني نوجوانان 
آسيا در سال 2000 بود. اين رقابت ها با حضور  عمان ، كويت ، ژاپن ، تايلند،  ايران ، امارات ، چين ، كره جنوبي،  
عراق    و   پاكستان    برگزار شــد. تيم قدرتمند ايران، در نيمه نهايي در پنالتي به عراق باخت و در ديدار 

رده بندي به چين باخت و از مدال دور ماند.

  21   اسفند 1349
دوستانه پرسپوليس و بنفيكا 

در انتهاي دهه 40، بسياري از تيم هاي مطرح دنيا با حمايت مالي يكي از بانك هاي آن 
دوران براي بازي هاي دوستانه به تهران مي آمدند. در انتهاي سال 49، بنفيكاي پرتغال به 

همراه اوزه بيو، ستاره سرشناس خود به تهران آمد و با پرسپوليس بازي كرد. حضور اوزه بيو 
تماشاگران زيادي را به ورزشگاه امجديه كشاند. پرسپوليس در اين بازي كه آخرين بازي 

خود در دهه 40بود، 4 بر صفر مغلوب تيم قدرتمند پرتغالي شد.

  5ارديبهشت 1350
دوستانه پرسپوليس و هامبورگ 

هامبورگ در سال 1350، يكي از معروف ترين تيم هاي آلمان بود و اووه زيلر، يكي از سرشناس ترين ستاره هاي دنياي 
فوتبال را در اختيار داشت. اين بازي، با گل هاي همايون بهزادي و صفر ايرانپاك 2 -2 مساوي شد.

  1 1    ارديبهشت 1352
دوستانه منتخب تهران و استوك 

در آن ســال ها، قهرماني انگليس در جام جهاني 1966 همچنان در خاطره ايراني ها بود. 2تن از 
ستاره هاي تيمي كه براي اولين و آخرين بار انگليس را به قهرماني رساند، جف هرست و گوردون 
بنكس بودند. هرســت در پيروزي معروف انگليس برابر آلمان در فينال جام جهاني در ويمبلي 
هت تريك كرده بود. بنكس هم به خاطر مهار ضربه سر پله در جام جهاني 1970 محبوبيت و شهرت 
زيادي داشــت. ايراني ها اين مهار را كه از آن به عنوان بهترين صحنه هاي تاريخ جام جهاني ياد 
مي شود به تازگي در تلويزيون ملي ديده بودند. اين دو بازيكن، همراه با تيم استوك به تهران آمدند 
و با تيم منتخب ايران بازي كردند. بنكس، به خاطر اينكه پيش از اين بازي به تازگي چشم خود را 

عمل كرده بود، از آمادگي بااليي برخوردار نبود و عمال با يك چشم بازي مي كرد.
گل ايران را مسعود مژدهي با يك ضربه برگردان تماشــايي به ثمر رساند و هرست، گل تساوي 
استوك را زد. پيش از اين بازي، شايعه شده بود كه بنكس گفته است هر كس بتواند به او گل بزند 
20هزار تومان جايزه مي گيرد. اما اين شايعه اي بود كه بانك حامي اين بازي مطرح كرده بود تا تب 

اين بازي را باال ببرد.

1353
مسافر

يك جوان ماليري شيفته فوتبال، با هر روشي كه بلد است پول جمع مي كند تا خود را براي ديدن بازي فوتبال به 
امجديه برساند. پرسه هاي اين جوان در ورزشگاه، تصاوير نابي از امكانات ورزشي اين مجموعه در فيلم تأثيرگذار 
مرحوم عباس كيارستمي ثبت مي كند. جوان چنان از مسافرت و هيجان ديدن مسابقه خسته است كه پيش از آن 

خوابش مي برد و فوتبال نديده، به روزمرگي هاي خسته كننده اش در مالير بازمي گردد.

1354  
عمو فوتبالي

فيلم عمو فوتبالي، زندگي يك هوادار متعصب فوتبال است كه هرچند عشقش 
به پرسپوليس در فيلم عيان نمي شود اما به يكي از نمادهاي هواداري متعصبانه 
تبديل شده است. بخش هايي از فيلم سعيد مطلبي، در امجديه و كافه پرسپوليس 

گرفته شده است.

   6خرداد 1354
تساوي پرسپوليس با سايه منچستريونايتد 

منچستريونايتد، پيش از سفر طوالني خود به اندونزي و نيوزلند با تيمي ناقص در تهران بازي كرد تا با 
پرسپوليس بازي كند. در كمال تعجب، تيم انگليسي در تهران كامال دفاعي بازي مي كرد. علي پروين 
براي پرسپوليس گلزني كرد و درنهايت بازي يك-يك مساوي شد. كيفيت تيم انگليسي چنان پايين 

بود كه داد نشريات ورزشي را هم در آورد.

   22  خرداد 1359
 ميتينگ سياسي سازمان

شروع يك گسست هميشگي 
در انتهاي خرداد 59، سازمان مجاهدين خلق در يكي 

از ملتهب ترين روزهاي تاريخ امجديه، بزرگ ترين 
 ميتينگ سياسي خود را در اين ورزشگاه برگزار كرد. 

سمپات هاي سازمان پاي سخنراني مسعود رجوي 
نشستند و در پايان، اين همايش به درگيري با نيروهاي 

انقالب منجر شد. شكاف بين انقالب و اين سازمان از 
همين جا شروع شد و دقيقا يك سال و 6روز بعد، پس 

از ماه ها درگيري هاي خونين، سازمان در بيانيه تاريخي 
خود، عمال عليه انقالب اعالن جنگ كرد.

7اسفند 1359
ميتينگ سياسي نهضت ملي 
سخنراني دكترمهدي بازرگان در ميتينگ سياسي نهضت ملي 

  17مهر 1363
آتش در امجديه 

پرسپوليس در سال 63، آنقدر تماشاگر به ورزشگاه ها مي كشاند كه مسئوالن، بازي هاي اين تيم را در آزادي برگزار كنند. اما در يك اشتباه 
تاريخي، شيرودي را ميزبان بازي بسيار مهم و حساس پرسپوليس و پاس كردند. هواداران، بسيار فراتر از گنجايش ورزشگاه براي ديدن 
بازي آمدند، به گونه اي كه پيست دو وميداني را هم اشغال كردند. در چنين ازدحامي، مسئوالن برگزاري مسابقه اعالم كردند كه اين بازي 
لغو  و بعدا بدون بليت فروشي در آزادي برگزار مي شود. اين كار، خشم هواداران را برانگيخت و دقايقي بعد، امجديه در آتش مي سوخت. 
تماشاگران به زمين ريختند، بلندگويي را كه از آنها خواسته بود آرامش خود را حفظ كنند ويران كردند، تشك هاي دووميداني را آتش 
زدند، شيشه ها را شكستند و دروازه ها را كندند. اين اتفاق چنان غيرمنتظره و نگران كننده بود كه مقامات، بازي هاي آن سال را بعد از 

چندهفته برگزاري، لغو كردند.



 خاطراتی که 
کهنه تر می شوند
در تو پرسه می زنیم، دفتر 81 ساله

يادداشت

خاطرات
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   مهدي حدادپور       همراه برادر؛ زمانی که تنها هشت سال 
داشتم و محصل کالس سوم دبستان، به امجدیه رفتیم؛جایی 
که تازه به نام نامی شهید علی اکبر شیرودی نامیده می شد؛ 
خلبان شهیدی که تازه چند ماه قبل، در یک عملیات تاریخی، 
جان را فدای دوســت و دین و وطن کرده بود. مسابقه فینال 
جام وحدت، در روز 8 اسفند سال 1360 بود. بازی برگزار شد 
و پرسپولیس بدون ملی پوشانش که همراه تیم منتخب تهران 
به جام قائد اعظم پاکستان رفته بود مقابل تیم قدرتمند ارتش 
الجزایر بازی می کرد. بازی در وقت اضافه دنبال می شــد و به 

علت قطع برق، مســابقه با نور ژنراتورهای یدکی، کم نور بود. 
پرسپولیس 2 دقیقه مانده به پایان بازی، گل زد و برق ورزشگاه 
وصل شد و پرســپولیس قهرمان جام... 42 ســال از حیات 
ورزشگاه جوان می گذشت؛ ورزشــگاهی که امروز در هشتاد 
و یک سالگی، رفته رفته، پیر و سالخورده می شود. خداروشکر 
که بیماری زمینه ای آن ورزشگاه، مستعد کرونایش نمی کند. 
اما حیف که امروز امجدیه، تنها در مسیر طواف آخر قهرمانان 
فوتبال در ورزش ایران مشــارکت می کند که بگو فاتحه مع 
الصلواه. محمد رنجبر، همایون بهــزادی، منصور امیر آصفی، 

مجید سبزی، حمید شیرزادگان، ناظم گنجاپور، فریبرز مرادی، 
غالمحسین مظلومی، ابراهیم آشتیانی، جعفر اشرف کاشانی و 
... را در این آرزو کده ی دهه 20 تا 60 و ماتم کده سالیان اخیر 
طواف داده اند و رفته اند تا خاطرات را باامالیی تازه بنویسند و 
مرور کنند. لعنت بر گذر عمر. ورزشگاه امجدیه، مثل خیلی از 
پدیده های اجتماعی 2 دهه اول قرن ایران به انگلستان نسبت 
داده می شود. وقتی این ورزشــگاه را در سال 1317 ساختند، 
مثل ورزشگاه های کوچک مسقف انگلیسی، 10 هزار تماشاچی 
سکونشین زیرسقفی را در دل خود جای می داد؛ غافل از اینکه 

در این شهر گرم و خشک، برپایی سقف، نیاز اولیه نبوده و بهتر 
این بود که به جای سقف، برای امجدیه سکو اضافه می کردند 
تا خجالت این ورزشــگاه را در مقابل سیل تماشاچی، نبینند. 
مردمی که برای تماشای بازی های فوتبال دهه 20 و اوایل دهه 
30 می آمدند خجالت ورزشگاه نوجوان را می دیدند و اینگونه بود 
که در اواسط دهه 30، سقف ورزشگاه خراب شد و به جای سقف، 
برای ورزشگاه سکو افزودند و سکوهایی را ساختند که هنوز، بعد 
از نزدیک 60 سال، رد آن در باالی پله های کهنه دیده می شود. 
امجدیه، دفترچه خاطرات صعود ایران به المپیک 1964 توکیو 

است. امجدیه، دفترچه خاطرات قهرمانی در چهارمین دوره جام 
ملت های آسیاست؛ خاطره ای شفاهی از اولین دیدار پرسپولیس 
و استقالل است و مسابقاتی که در آن جنجال آفریده شد و بلوا 
به پا شد و همایون و کالنی و محراب و لواسانی را محروم و عزیز 
را به محرومیت ابدی تهدید کرد و از جالل و قلیچ هم زهر چشم 

گرفته شد که محرومت می کنیم پسر...
سال هاست که دیگر رد خاطرات از روی امجدیه پریده است. 
امجدیه دیگر خاطره ســاز نیســت. فقط خاطرات را کهنه و 

کهنه تر می کند. 

زنده ياد يداهلل خان محبي )يدي پهلوان( پدر برادران محبي و شادروان احمد پنده )احمد 
مهر كن(،  تصوير به يادماندني در استاديوم امجديه

دانش آموزان؛ مهمانان هميشگي امجديه
بخش بزرگي از جشن هاي امجديه، رژه رفتن دانش آموزان بوده است. دانش آموزان، به 

مناسبت هاي مختلف به امجديه مي آمدند و مقابل مهمانان رژه مي رفتند.

تفرجگاه خانوادگي
پيش از آنكه بازي هاي فوتبال به صحنه شرم آور همنوايي كركننده ركيك ترين فحش هاي 
زبان فارسي تبديل شود، ديدن بازي هاي باشگاهي و مخصوصا ملي، تفريحي خانوادگي 
به شمار مي رفت. هر بازي، يك پيك نيك هيجان انگيز بود براي خودش. پيش از ممنوعيت 
حضور زنان در استاديوم ها، خانواده ها دسته جمعي به امجديه مي رفتند و بعدتر، شيرودي 
ميزبان مهربان و متشخص كودكان و خردساالني بود كه هياهوي ورزشگاه برايشان پاكيزه 

و غيرسمي بود.

ناصر حجازی و پرويز قليچ خانی؛ ستارگان تيم ملی  فوتبال ايران 1349

 فوتبال با طعم 
ساندويچ هاي محمود

ورزشگاه شهید شیرودي در دهه شصت میزبان مسابقات فوتبال باشگاه هاي تهران بود

 سعيد مروتي    ......................................................................................................................
 ما همه پرسپولیســي بودیم؛ همه خانواده پدري. ســال ها قبل از تولد من و سال ها قبل از تاسیس 
پرسپولیس، همه شاهیني بودند و دوســتدار دکتر مصدق و جبهه ملي. شــاهین که منحل شد و 
پرسپولیس آمد همه پرسپولیسي شــدند؛ از همان روز اول. در چنین خانواده اي شما پرسپولیسي 
به دنیا مي آمدي. نمي دانم چرا ولي تا قبل از ســال 61 هیچ بزرگ تري من را به استادیوم نمي برد. ما 
دسته جمعي پارك الله مي رفتیم. با زنبیلي که پر از خوراکي هاي خوشمزه بود و پتویي و زیراندازي. 
مهر 61 خانه پدربزرگ بودیم که باز بساط رفتن به پارك فراهم شد. یعني من اینطور فکر مي کردم. 
در گذاشتن وسایل به داخل پیکان استیشن عموي بزرگم به پسر عمه ام کمک مي کردم که یک دفعه 
گفت:»داریم مي ریم استادیوم. پرسپولیس بازي داره.« چند دقیقه بعد من به همراه عموها و پسرعمه ها 
در راه استادیوم بودم. امجدیه یک سالي بود به شهید شیرودي تغییر نام داده بود ولي هنوز همه آن 
را با نام قدیمي اش صدا مي کردند. استادیوم را فقط در تلویزیون دیده بودم و آزادي که بزرگ تر بود را 
از شیرودي بیشتر دوست داشتم بدون اینکه تصور دقیقي از رفتن به ورزشگاه داشته باشم. رسیدیم 
به حوالي اســتادیوم. تا عمو پیکانش را پارك کند، من و پســرعمه ام پیاده شدیم و رفتیم به سمت 
شیرودي. تا بقیه برسند خودمان را رساندیم به ساندویچي جنب شیرودي. اینجا ساندویچي محمود 
بود که بعدا فهمیدم این مغازه کوچک خودش بخشي از تاریخ امجدیه سابق و شیرودي فعلي است. تا 
ساندویچ هاي ما آماده شود بقیه هم رسیدند و کمي هم غر زدند. زنبیلي که دست عموي کوچکم بود 
پر بود از کتلت هایي که مادربزرگم درست کرده بود. بچه بودم و ساندویچ بیرون را به غذاي خانه ترجیح 
مي دادم. بزرگ شدم و فهمیدم هیچ چیزي ساندویچ محمود با آن سس مخصوص و منحصر به فردش 
نمي شود. خوشحال و خندان و در حال خوردن ساندویچ وارد ورزشگاه شدیم. فاصله کوتاه بلیت فروشي 
تا ورود به داخل استادیوم را به سرعت طي کردیم. جمعیت به تدریج مي آمد و ما خیلي زودتر از شروع 
بازي پرسپولیس آمده بودیم. زمین فوتبال شیرودي خیلي بزرگ تر از چیزي بود که در تلویزیون دیده 
بودم. رسیدیم به سکوها و زیرانداز پهن شد و ما نشستیم به تماشا. قبل از پرسپولیس و شاهین، یک 
بازي دیگر در حال برگزاري بود. نام یکي از تیم ها هنوز یادم مانده؛ کیان که چند نفري از تماشاگران 
برایش دم گرفته بودند»کیان آرژانتیني«. راست مي گفتند پیراهن راه راه کیان خیلي شبیه پیراهن 
تیم ملي آرژانتین بود. پسر عمه ام گفت علي پروین زماني بازیکن کیان بوده. یک ردیف پایین تر از ما 
چند مرد میانسال نشسته بودند و چشم از زمین برنمي داشتند. پسرعمه بزرگم گفت اینها پاي ثابت 
امجدیه هستند؛ شیفتگان فوتبال که همه بازي ها را مي بینند. روبه رویمان زیر ساعت ورزشگاه هم 
30-20 نفري حاضر بودند. بعدها فهمیدم آنها شرط بندهاي شیرودي هستند و سر همه  چیز شرط 
مي بندند. ورزشگاه هنوز خلوت بود. صداي توپ را به خوبي مي شد شنید و از جایي که ما نشسته بودیم 
آنقدر به زمین مسلط بودیم که احساس مي کردم داخل زمین چمن هستیم. اواخر بازي یک گل هم 
دیدیم. کیان گل زد و چند نفري هم شادي کردند. ورزشگاه به مرور پر مي شد و ما در حال خوردن میوه 
بودیم. انگار آمده بودیم پارك الله. بوي چمن هم این حس را تداعي مي کرد. چند دقیقه اي گذشت 
تا اینکه پرسپولیسي ها براي گرم کردن وارد زمین شدند. پروین جلودار بود و کل استادیوم ایستاده 
بودند و تشویقش مي کردند:»سلطان علي پروین«. با عموي کوچکم و دو پسر عمه ام ایستاده بودیم و با 
جمعیت همراهي مي کردیم. عموي بزرگم لبخند به لب نشسته بود. یکي از تماشاگران گفت: »نامردا 
طرح 27ساله ها رو آوردن که پروین دیگه تو تیم ملي نباشه«. بعدا فهمیدم رئیس سازمان تربیت بدني 
طرحي را اجرایي کرده که براساسش بازیکنان باالي 27 سال نباید در تیم ملي بازي کنند. احتماال 
پروین و حجازي آنها را یاد قبل از انقالب مي انداخت و فقط با چنین قانون عجیبي مي شد آنها را از تیم 
ملي حذف کرد. حاال ما در شیرودي بودیم و شاهد هنرنمایي سلطان که تماشاي بازي اش از نزدیک 
خیلي دلچسب بود؛ تکنیک نابش، دریبل ها، پاس ها و سانترها و کاریزمایش داخل زمین که بازیکنان 
تیم رقیب را هم به احترام وادار مي کرد؛ سلطان بي گفت وگویي که 2 گل به شاهین زد تا پرسپولیس 
2 بر 1 شاهین را شکست دهد. هنوز بازي تمام نشده بود که با تصمیم عموي بزرگم جمع و جور کردیم 
که از ورزشگاه خارج شویم؛ »بریم بازي تموم شه شلوغ مي شه. « در حال خروج از شیرودي یک دفعه 
متوجه شدم که جز پروین خیلي متوجه بقیه بازیکنان نشده ام. ضیا عربشاهي، محمد پنجعلي، غالم 
فتح آبادي، محمد مایلي کهن، حمید درخشان، مجید سبزي و بقیه پرسپولیسي ها را براي نخستین 
بار از نزدیک دیده بودم و در واقع ندیده بودم چون در کل بازي حواسم به پروین بود. حتي وقتي شاهین 
گل زد هم چشم ام به سلطان بود که داشت بازیکنانش را شماتت مي کرد. دوست نداشتم از شیرودي 

خارج شوم ولي چاره اي جز تبعیت از تصمیم بزرگ ترها نبود.
خیلي زود به شیرودي برگشتم؛ یکي،دو هفته بعد از روزي که عاشق سلطان شدم. بازي پرسپولیس 
هم نبود. یک بازي معمولي بین تیم هاي وسط جدول که با چند تا از پسربچه هاي فامیل آمدیم 
و تماشایش کردیم. اینقدر پول نداشتیم که از محمود ساندویچ بخریم ولي در عوض حسابي در 
شیرودي گشتیم. استخر بزرگش را از پشت شیشه ها نگاه کردیم. سال هاي جنگ بود و فوتبال 
باشگاه هاي تهران یکي از معدود دلخوشي هاي ما)دلخوشي دیگر سینما بود(.بیشتر بازي ها در 
شیرودي برگزار مي شد که وسط شهر بود و رفت وآمد به آن آســان. داستان»اول ساندویچ بعد 
سینما« که نخستین بار در مجله فیلم و از قول خســرو دهقان خواندیم براي ما تبدیل شده بود 
به» اول ساندویچ بعد فوتبال«. خیلي از بازي ها را با طعم ساندویچ هاي محمود در شیرودي تماشا 
کردیم؛ ورزشگاهي که مثل آزادي غول آسا و دست نیافتني نبود. بعد از جنجال هاي بازي برگزار 
نشدن پرسپولیس، پاس، سرخ پوشان دیگر به شیرودي نیامدند. شیرودي شد ورزشگاه اختصاصي 
استقاللي ها و کم کم پاي ما هم از آنجا بریده شد ولي یادش براي همیشه ماند؛ به خصوص نخستین 
دیدار و لذت تماشاي هنرنمایي سلطان که اسطوره همه سال هاي کودکي و نوجواني ام شد. زمین 
فوتبال شیرودي از اواخر دهه60 اهمیتش کمتر و کمتر شد و انگار همه یادشان رفت این استادیوم 
چگونه سال ها میزبان تیم هاي تهراني بود. خود تیم هاي تهراني هم از یاد رفتند و اغلبشان به مرور 
نابود شدند. ورزشگاه پیر شهر اما هنوز هست ولي دیگر سال هاست که هیچ کس در زمین چمنش پا 
به توپ نمي شود. ساندویچي محمود هم هست ولي خودش دیگر نیست و از آن سس  منحصر به فرد 
هم خبري نیست. از مسابقات فوتبال باشــگاه هاي تهران هم یک خاطره کمرنگ مانده؛ خاطره 

روزگار سپري شده اي که نبض فوتبال هنوز در شیرودي مي تپید.

ميدان عزا
 هرچه به سال هاي آخر شكوه امجديه نزديك شديم، شيون مرگ بيشتر در آن به گوش مي رسيد. امجديه و بعدها ورزشگاه شهيدشيرودي، بدرقه كننده عزيزترين 
ورزشي هاي ايران بوده است؛ از پرويز دهداري و محراب شاهرخي گرفته تا محمدعلي فردين و غالمحسين مظلومي و همايون بهزادي و منصور پورحيدري، بزرگان 

زيادي از شيرودي به خانه ابدي رفته اند.

خانه ستاره هاي آبي
استخرهاي امجديه، محل شكوفايي تعدادي از بزرگ ترين ستارگان شناي آسيا بوده است. 
شناي ايران، در سال هايي، چنان پيشرفت كرده بود كه رقيب اصلي ژاپن، ابرقدرت وقت 
شناي قاره كهن به شمار مي رفت. امجديه، تنها چند سال بعد از افتتاح نخستين استخر 

شناي مدرن ايران در منظريه، به بهشت ورزش هاي استخري ايران تبديل شد.

عقاب امجديه
هيچ دروازه باني بيش از عزيز 
اصلي به امجديه تعلق ندارد. 
اصلي كه يكي از متعصب ترين 
كاپيتان هاي تاريخ پرسپوليس 
بود و در سخت ترين روزها هم 
اين تيم را رها نكرد، در امجديه 
با تيــم ملي، قهرمان آســيا 
شــد و به المپيك صعود كرد. 
فوتباليستي كه بعداً هنرپيشه 
شد و نقاشي مي كرد، سال ها در 
امجديه، هواداران را به وجد 

آورد و ستاره آنها بود.
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