
طرحي  برای انسداد پیام رسان ها  دولت را با واقعيت ها 
نقد كنيد

مهدي كرباسچي؛  نخستين 
مديرعامل همشهري  درگذشت

 رئيس جمهور در نشست با مديران ارشد رسانه ها
گوشه هايي از شرايط سخت گذشته و پيش روي دولت را بيان كرد

گروهی از نمايندگان مجلس در حال پيگيری طرحی هستند كه درصورت تصويب می تواند به صورت بالقوه باعث فيلترينگ 
همه پيام رسان های خارجی و سپردن درگاه های اينترنت به نيروهای مسلح شود

  اجازه نداديم بحران ايجاد شود و به سمت فروپاشی 
حركت كنيم

  اقتصاد كشور نسبت به 7سال پيش مقاوم تر شده و در 
برابر تکانه شديد تحريم آمريکا توانستيم بايستيم

  ريشه مبارزه با فساد از دادگاه شروع نمی شود، از دولت 
الکترونيک شروع می شود بايد كارهايمان را شفاف كنيم

  خيلی از مسائل فســاد گفته نمی شود. ما خبر داريم 
مسئوالن هم مطلع هستند، البته مبارزه خود را می كنند 

اما خيلی علنی نمی شود
  با مردم صريح تر صحبت مي كنيم
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عروِس خون
3روايت از زندگی زنانی كه  قربانی 
رسم خون بس شده اند را  در گزارش 

اختصاصی همشهری بخوانيد

 شــهردار تهران: متــرو موضوعي 
حاكميتــي و نيازمنــد كمــک 

فرابخشي است
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 نياز كالنشهر ها 
به4هزار واگن مترو

10صفحه12

ديدگاه
عباس عبدي؛ روزنامه نگار و تحليلگر سياسي

در احاديث آمده كه مومن از يک ســوراخ 2 بار گزيده 
نمي شــود، پس مي توان گفت اگر شخصي حقيقي يا 
حقوقي از يک ســوراخ 2بار گزيده شد، به اين معني 
است كه مومن نيســت؛ يعني حداقلي از عقالنيت را 
ندارد. با اين حال، در جامعه ما 2بار كه ســهل است، برخي 20بار دست خود را در 

سوراخي مي كنند كه پيش تر ديگران از آن گزيده شده اند و روز از نو و روزي از نو.
از روز اول كه روزنامه وارد اين كشور شد و پس از آن راديو، تلويزيون، ويدئو و ماهواره 
و اينترنت آمد، تا امروز با اين مسئله روبه رو بوده ايم. مشکل اين است كه بعضي ها 
سوراخ دعا را گم كرده اند. مسئله اصلي وجود اين ابزارهاي رسانه اي نيستند و كل 
مردم دنيا در حال زندگي با اين ابزارها هستند و اتفاق خاصي هم نمي افتد. به جاي 
آنکه رســانه هاي داخلي آزاد شود و به راحتي در دســترس مردم باشند تا بتوانند 
آزادانه به مردم اطالع رساني كنند و خدمات ديگر بدهند، عده اي مي خواهند جلوي 
رسانه هاي ديگر را بگيرند. نکته ديگر اين است كه مي خواهند انسان ها را به گونه اي 
منضبط كنند كه هر كســي را كه حرف مي زند، شناخته شــده باشد، اما درنهايت 
كاري مي كنند كه همين افراد شناخته شــده كنوني نيز ترجيــح خواهند داد كه 

هويت خود را مخفي كنند. همچنين مي خواهند اين كار را با 
ساختاري سياسي و اداري انجام دهند كه پيش تر نتوانسته 

كوچک ترين كاري را در اين زمينه پيش ببرد و شکست خورده و فقط مشکل را به 
تأخير انداخته است.

بارها گزيده شدن از يك سوراخ 

ادامه در 
صفحه21

يادداشت
مجتبي توانگر؛   عضو كميسيون اقتصادي مجلس

طرح موســوم به »صيانت از حقوق كاربران در فضاي 
مجازي و ساماندهي پيام رســان هاي اجتماعي« كه 
اخيرا در كميسيون فرهنگي بار ديگر مطرح شده، مورد 
تأييد همه نمايندگان نيست. بنده به شخصه با اين طرح 
مخالف هســتم و آن را در تضاد با اهداف مجلس و رياست مجلس از جمله در حوزه 

اقتصاد ديجيتال مي دانم.
در دوران جديد و رشد فناوري، شبکه هاي اجتماعي و پيام رسان  ها محل ارتباط و ابزار 
كار مردم هستند و به خصوص كسب و كارهاي خرد و معاش افراد زيادي به اين فضا 
وابسته است. در چنين فضايي، بستن، مسدودسازي و فيلترينگ، راهکاري سازنده 
يا حداقل بهترين راه حل به حســاب نمي آيد و نمي تواند نتيجه بخش باشد. مسئله 
اصلي مجلس، اقتصاد است و تمامي تالش خود را براي گسترش اقتصاد ديجيتال 
قرار داده است. شبکه ملي اطالعات مکمل اينترنت در كشور براي گسترش كسب 
و كارهاي استارتاپي به حســاب مي آيد و كمک مي كند كه مردم بتوانند از خدمات 
آنالين با سرعت باالتر و قيمت ارزان تر استفاده كنند. در اين شرايط چنين طرح ها 
و تصميم هايي كه ملت را به توسعه اين شــبکه بدبين كند، بالطبع مضر به حساب 

مي آيد. توسعه شبکه ملي اطالعات به جاي در پيش گرفتن 
سياســت هاي مسدودســازي نيازمند اتخاذ تدابير سازنده 

وتشويقي براي جلب مشاركت شهروندان و به خصوص افزايش توليدات محتوايي و 
برنامه هاي كاربردي بومي است. 

مسدودسازي، راهكار نيست

ادامه در 
صفحه6

تهران با رعايت كامل پروتکل های بهداشتی آماده ميزبانی از عزاداران حسينی شده استاهتزاز  بيرق های سياه در شهر
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انا هلل و انااليه راجعون
با كمال تأســف و تأثر درگذشــت  مرحوم مهدي كرباسچي ؛ نخستين 
مديرعامل موسسه همشهري   را به بازماندگان محترم  آن مرحوم تسليت 
مي گوييم.  از ايزد منان براي  آن مرحــوم   علودرجات  و  مغفرت الهي و براي  

بازماندگان صبر و سالمتي مسئلت داريم.
موسسه همشهري
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سخنگوی صنعت برق در گفت وگو 
با همشــهري به ابهام ها و حواشي 

پاسخ داد

 رمزگشايی
از برق مجانی

4

مهدي كرباسچي، نخستين مديرعامل موسسه همشهري و از مديران خوشنام 
عرصه چاپ، نشر و فرهنگ درگذشت. 

مهدي كرباسچي نقش مهمي در شکل گيري سازمان اداري همشهري، تاسيس 
سازمان نيازمندي ها و توسعه روزافزون و قدرتمند پرتيراژترين روزنامه كشور 
داشــت. تمامي افرادي كه از نزديک با مرحوم كرباســچي كار كرده اند اذعان 
 دارند كه او مديــري جامع نگر، خوش ذوق و ايده پــرداز و در عين حال صريح

 و قاطع بود. 
كارنامه درخشان او در دوره اول مديريت همشــهري كه اين روزنامه را از نظر 
كمي در تراز روزنامه هاي مطرح منطقه و جهان قرار داد و از نظر كيفي نيز آن 
را بستر تحوالت اجتماعي در جامعه ايران گردانيد باعث شد تا يک بار ديگر در 
سال 97 از او خواسته شــود تا مديريت اين بنگاه بزرگ مطبوعاتي را به دست 

گيرد كه البته عمر اين دوره از مديريت او چندان نپاييد و كوتاه بود.
او  3هفته پيش  در گفت و گو با  همشــهري به مناسبت هشت هزارمين شماره 
انتشــار،  گفته بود: براي يک روزنامه چند چيز حياتي و ضروري است. نخست 
هدفگذاري موضوعي و واقعــي نه ظاهري. دوم هدفگذاري مخاطب و ســوم 
طراحي، ايجاد و انتخاب روش ها و امکانات مورد نياز براي رســيدن به اهداف 
پيشين. در سال شــروع، يعني ســال۱37۱ هدفگذاري موضوعي ما 2بخش 
بود. در وهله اول هدف ما ايجاد روحيه شــاداب و بانشــاط براي مردم با توجه 
به اتمام ۸ســال جنگ تحميلي بود. هدف ديگر ما آشــناكردن شهروندان با 
 مسائل روز شــهري و نحوه بهره برداري و اســتفاده بهينه از خدمات شهري

 نوين بود. 
مديران و كاركنان همشهري درگذشت اين مدير خوشــنام را به خانواده آن 
مرحوم و جامعه فرهنگي كشور تسليت گفته و براي بازماندگان صبر مسئلت 

مي كنند. 
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رئيس جمهور دومين نشست 
خود با مدیران رســانه اي در دولت

ســال99 را به مناسبت هفته 
دولت برگــزار كرد. حســن روحاني در این 
نشست بخشي از مشــكالتي را كه دولت در 
7سال گذشته با آن درگير بود و شرایطي كه 
پيش روي دولت تا یك ســال آینده است، 

شرح داد.
حسن روحاني در پاسخ به سؤال مدیرمسئول 
روزنامه همشهري مبني بر اینكه در این روزها 
كه دولت و مردم دوران ســختي را با مسائل 
اقتصادي و فشــار هاي آمریــكا و تحریم ها 
پشت سر گذاشته اند، چرا شما به گفت وگوي 
مستقيم و صریح با مردم نپرداختيد؟  گفت: 
بر این باورم اگر بتوانيم با مردم راحت صحبت 
كنيم، مي تواند مفيد باشد و در چند ماهي كه 
از ابتداي امسال صحبت هاي من به صورت 
ویدئوكنفرانس پخش مي شد، فكر مي كردم 
كه این صحبت ها جایگزین سخنراني هاي 
مستقيم من با مردم شده است، اما صحبت 
كــردن به صورت مســتقيم چــه از طریق 
ویدئوكنفرانس و چه از طریق صداوسيما با 
مردم در موضوعــات مختلف مي تواند مفيد 
باشــد و مردم مطلع تر مي شوند و در جریان 

امور قرار مي گيرند.
رئيس جمهور با اشاره به سخنان رهبر معظم 
انقالب مبني بر اینكه دولــت باید به مردم 
بگوید چه كرده و چه كاري مي خواسته انجام 
بدهد و موفق نشــده است و حتي مشكالت 
بيان شــود، گفت: این اجازه اي بود كه رهبر 
انقالب به ما دادند تا هر كجایي كه نتوانستيم، 
مشكل و دليل آن را خودمان بگویيم. روحاني 
همچنين گفت: این مهم است  مردم بدانند 
كه دولت تالش كرده و خواســته است، اما 
برخي مي گویند دولت بي توجه اســت و از 
گراني ها بي خبر اســت و بــراي دولت اصال 
مهم نيست، درحالي كه این طرز تفكر خيلي 
خطرناك اســت. این خيلي مهم اســت كه 
مسئوالن و شــخص رئيس جمهور كه مردم 
او را انتخاب كرده اند، خدمات خود را تبيين 
كنند و بگویند كه من ایــن خدمت را انجام 
داده ام و اینجا نتوانستم و شما هم كمك كنيد 

كه بتوانم تا آخر دولت خدمت كنم.
به گزارش ایســنا، حســن روحاني افزود: 
تبيين شــرایطي كه در آن قــرار گرفتيم، 
یكــي از ضرورت ها ســت؛ از آغــاز دولت تا 
امروز ما سخت ترین شرایط را روبه روي خود 
مي بينيم. ما نخستين دولتي بعد از انقالب 
هستيم كه در شرایط تحریم كار خود را آغاز 
كردیم؛ شرایط اقتصادي و سياسي براي همه 
روشن است و در طول این ۶سال هم سال اول 
و دوم در شرایط تحریمي بودیم؛ سال93 تا 
اواخر9۴ سپس در سال97 در تحریمي بسيار 
شدید و بي سابقه بودیم و از سال قبل هم با 

موضوع كرونا مواجه شدیم.

دولت را با واقعيت ها نقد كنيد
رئيس جمهوري با تأكيد بر اینكه مقایســه 
عملكرد دولت ها برعهده رسانه هاســت نه 
دولت، اظهار كــرد: تبيين و نقــد برعهده 
رسانه هاست و دولت كار خود را انجام مي دهد. 
در این فرصــت باقيمانده مثــل قبل از نقد 
رسانه ها اســتقبال مي كنيم و مي دانيم اگر 
انتقادات از روي دلسوزي مطرح شود، موجب 

بهبود و كمال امور خواهد شد.
روحاني با بيان اینكه باید ميــان انتظارات 
مردم و ظرفيت هاي موجود تناســبي وجود 
داشته باشد، خاطرنشان كرد: در هر دولتي 
در هر مقطعي اگر انتظــارات مردم را بيش 
از حد باال ببریم همواره شكست خورده ایم؛ 
اگر هر دولتي باالتریــن خدمت را ارائه دهد 
اما انتظــارات مردم را باال ببریم، شكســت 
خورده ایم. انتظارات باید درحد واقعيت هاي 
جامعه باشــد. نتيجه انتظارات باال و عمل بر 
مبناي واقعيت این مي شود كه فاصله اي ميان 
این دو ایجاد مي شود و این فاصله موجب یاس 

و سرخوردگي مي شود.
روحاني تأكيد كــرد: بنابرایــن این هم در 
رسانه هاي ما مهم است كه انتظارات را چگونه 
مطرح كنيم. در این دوران ســخت تحریم و 
كرونا یكي از مواردي كه ایــن بليه براي ما 
داشت این بود كه موجب وحدت و همدلي 

همه قوا و رسانه ها شد.

برنامه اي براي يك سال آينده داريم
رئيس جمهور در ادامه در پاســخ به پرسش 
نماینــده خبرگــزاري صداوســيما درباره 
برنامه هاي دولت در زمينه كاهش ساختاري 
وابستگي بودجه كشور به فروش نفت گفت: 
اینكه كشور را به نقطه اي برسانيم كه به یك 
محصول وابسته نباشد بســيار مهم است؛ 
براي ما مهم است كاري كنيم كه به محصول 
نفت متكي نباشــيم و اگر هم نفت هست، 
سایر محصوالت ازجمله پتروشيمي و فوالد 
نيز ظهور و بروز پيدا كنــد. رئيس جمهور با 
تأكيد بر اینكه االن اتــكاي چنداني به نفت 
نداریم و 9درصد رقم باالیي نيست و اتكاي 
بودجه امسال به نفت نيز ممكن است كمتر از 
پارسال شود، گفت: فاصله از اتكاي بودجه به 
نفت و جلوگيري از خام فروشي از برنامه هاي 
دولت است. یك برنامه اي تدوین كردیم كه 
بعد از نهایي شدن اعالم مي كنيم؛ این برنامه 
چارچوبي براي یك سال پایاني دولت است و 
براي امسال و سال آینده برنامه ریزي خوبي 
در دولت انجام شده است كه نشان مي دهد 

دولت در تالش در این مسير است.

منظور دولت از گشايش اقتصادي 
روحاني در واكنش به سخنان سردبير روزنامه 
ســازندگي مبني بر اینكه وعده گشــایش 
اقتصادي دولت چه بوده اســت، اظهار كرد: 
آنچــه در ذهن ما بــود این بود كــه بيایيم 
به رغم تحریم نفــت، آن را در بازار با قيمت 
روز بفروشــيم، آن هم با ریال و بر مبناي ارز 
نيمایي این كار را انجــام دهيم و البته با قرار 

2 سال دیگر تحویل دهيم كه هم مشكل ارز 
و ریال حل شود و هم نفت فروخته شود.اما 
برخي از این طرح ایراداتي گرفتند كه عجيب 
اســت. مثال اینكه مي گویند دولت بعدي به 
این طرح متعهد مي شود. این چيزي است كه 
در همه دولت ها وجود دارد، مگر ما از دولت 
قبلي تعهد نداشتيم كه 2 ميليون مسكن مهر 
را تحویل دهيم؟ این كار را انجام دادیم. حتي 
در بخشي از كار مسكن مهر فقط زمين  خالي 

وجود داشت اما آن را هم تكميل كردیم.
 روحاني با بيان اینكه برخي معتقدند فروش 
نفت به این صورت بودجه جاري را افزایش 
مي دهد و این به نفع نيست، اظهار كرد: این 
هم حرف عجيبي است. اصال بودجه جاري 
یعني چه؟ یعني تمام حقوق بازنشستگان و 
آموزش و پرورش و نظام هاي ضعيف جامعه 
و حقوق همه كارمندان قوا از بودجه جاري 
است. كار دولت ها یك جریان كاري است كه 
دارد انجام مي شود و معني ندارد كه دولت ها 
را از هم جدا كنيم، روند ادامه دار است و هر 
دولتي هم به دولت قبلــي خود متعهد بوده 
و ممكن اســت به دولت بعدي هم تعهداتي 
بســپارد.  روحاني ادامه داد: ما اگر اوراق را 
منتشر مي كنيم، براي سال آینده كار عمراني 
انجام مي دهيم و گاهي ممكن است ۴0 تا 50 
درصد انجام یك كار عمراني در سال جاري با 
سال بعدي تفاوت داشته باشد و در سال بعد 
گران تر شود. اما به هرحال اگر سایر قوا قبول 
نكنند این طرح هم اجرا نمي شــود و سراغ 

طرح دیگري مي رویم.

فشار حداكثري شكست خورده است
رئيس جمهور در ادامه در پاسخ به پرسشي 
درباره شكســت سياست فشــار حداكثري 
ایاالت متحده آمریكا و ادعاي ترامپ مبني 
بر اینكه ظرف چند هفتــه مي تواند با ایران 
مذاكره كند كه از سوي نماینده روزنامه ایران 
مطرح شد، گفت: هدف آمریكایي ها این است 
كه ما را در حالت قدرت دالر و ضعف ریال پاي 
ميز مذاكره برســانند و این كار امكان ناپذیر 
است و دیدند كه نشد. در سال هاي 97 و 98 
كشور اداره شد و در ســال99 نيز ان شاءاهلل 
كشور اداره خواهد شــد و در سال آینده نيز 
كشور اداره خواهد شد؛ بنابراین آمریكایي ها 
در هدفي كه در سياست فشــار حداكثري 
داشتند دچار شكســت قطعي شدند و آنها 
مي خواستند دنيا به سمت آنها بياید. آمریكا 
مي خواست عليه برجام كار كند اما هيچ كس 
قبول نكرد. امروز در سازمان ملل و در مجامع 
جهاني اگر بحثي درباره برجام مي شود جز 
آمریكا و یكي دو كشــور كه از اذناب آمریكا 

هستند دیگران با آمریكا همراهي نمي كنند. 
روحاني در پيش بيني خود از حركت دولت 
آمریكا در مســير سياســت خارجي گفت: 
دولت بعدي آمریكا چه این دولت باشــد و 
چه دولتي دیگر باشــد حتما به فكر راه حل 
جدید مي افتند؛ چون راه فعلي جواب نداده 
است و مجبورند راه را تغيير دهند اما ما فعال 
بر مبناي اینكه تحریم هست و باز هم ادامه 
مي یابد كشور را اداره مي كنيم؛ ما مي توانيم 

كشور را اداره كنيم.

توافق با آمريكا يعني بازگشت به برجام
روحاني همچنين در واكنــش به اظهارات 
رئيس جمهــوري آمریكا درباره رســيدن 
بــه توافق بــا ایــران در روزهاي نخســت 
ریاســت جمهوري خــود در دوره جدیــد، 
اظهار كرد: ترامپ حرف هاي زیادي مي زند. 
یك مرتبه گفت اگر در انتخابات پيروز شوم در  
ماه اول با ایران توافق مي كنم اما اخيرا گفته 
كه منظور من هفته نخست ریاست جمهوري 
دوره جدید بوده اســت. اگر توافق به معناي 
بازگشت به برجام اســت، همين امروز هم 
این توافق انجام مي شود اما اگر بخواهند كار 
دیگري انجام دهند و فشــاري به ملت ایران 
تحميل كنند دستيابي به توافق امكان پذیر 

نخواهد بود.

مشكالت در 100روز حل نمي شود
روحاني در ادامه نشســت خبري خود كه با 
حضور مدیران ارشــد رسانه هاي كشور و به 
مناســبت هفته دولت برگزار شد، در پاسخ 
به پرسش نماینده خبرگزاري فارس درباره 
وعده 100روزه روحانــي كه در رقابت هاي 
انتخاباتي مطرح شده و همچنين رواج ادبيات 
مشروعيت زدایي از سوي برخي كاندیداهاي 
انتخابات  به ویژه انتخابات ریاست جمهوري، 
اظهار كرد: گاهي گفته مي شود كه روحاني 
گفته من 100 روزه مسائل را حل مي كنم؛ 
این یكي از نكاتي بود كه نادرست در برخي 
رسانه ها مطرح شــد. همانطور كه رهبري 
فرمودند رسم بر این اســت كه بسياري از 
دولت ها یك برنامــه 100روزه و یك برنامه 
۴ســاله براي خود اعالم مي كنند. من نيز 
قبل و بعــد از پيــروزي در انتخابات اعالم 
كردم كه این دو برنامه را دارم؛ طبيعي است 
كه همه مشــكالت مردم در 100روز حل 
نمي شود اما مي شــود زمينه حل بسياري 
از مشــكالت را فراهم كرد. بــا این حال در 
100روز نخست دولت یازدهم توافق موقت 
انجام شــد و برنامه هاي اقتصــادي در این 

100روز طراحي شد.

 رئيس جمهور در نشست با مدیران ارشد رسانه ها
گوشه هایي از شرایط سخت گذشته و پيش روي دولت را بيان كرد

  برخي مي گویند دولت بي توجه بوده و از گراني ها بي خبر 
است؛ این مهم است مردم بدانند كه دولت تالش كرده است

  در این فرصت باقی مانده مثل گذشته از نقد رسانه ها 
استقبال می كنيم

دولت را با واقعيت ها 
نقد كنيد

كشور به سمت انتخابات حركت مي كند
روحاني به برگزاري انتخابات دوره سيزدهم رياست جمهوري در سال آينده اشاره و خاطرنشان كرد: يك  ماه آينده كشور به سمت فضاي 
انتخاباتي حركت خواهد كرد؛ بايد همه كانديداها توجه كنند كه شرايط كشور ما به گونه اي است كه هم در تحريم هستيم و هم كرونا ست و 
هم مشكالتي وجود دارد؛ در اين شرايط نبايد با عواطف، احساسات و اعتقادات مردم بازي شود. در اين شرايط رسانه ها به عنوان قوه چهارم 
بايد وارد شوند و نگذارند كانديداها از اخالق خارج شوند و اگر كسي به هر بهانه  اي خواست از اخالق خارج شود، با روشن كردن واقعيات 
براي مردم، به گونه اي عمل كنند كه آن فرد نيز احساس كند كه حرف زدن غيراخالقي، به نفع او تمام نخواهد شد. آرزوي همه ما اين است 
كه انتخابات آتي هم پر رونق باشد و هم باشكوه باشد و شركت كننده زيادي داشته باشد و همه كانديداهايي كه وارد مي شوند، مراعات اصول 
اخالق را انجام دهند، ان شاءاهلل پايان خوشي داشته باشيم و دولت سيزدهم باافتخاري روي كار بيايد. روحاني در بخش مهمي از صحبت هاي 
عصر سه شنبه خود با مديران مسئول رسانه ها در توصيف شرايط ناشي از فشارهاي آمريكا بر برجام، گفت: پاي چپ و راست برجام را هم 
شكستند و اين برجام با عصا در برابر ترامپ و آمريكا ايستاده و در همين شرايط چندبار از لحاظ سياسي ترامپ و آمريكا را شكست داده 

است و در تالش اخير او عليه ايران هم احتمال بااليي مي دهيم كه شكست بخورد.

ث
مك

اعتراف دبيركل آژانس
گروسي تأیيد كرد كه آژانس در رابطه با ایران تحت فشار قرار دارد

ایران و آژانس پس از چند  ماه روابط سرد و 
پر تنش مي خواهند دوبــاره به روزهاي ديپلماسي

تعامــل و همــكاري برگردنــد. رافائل 
گروســي، مدیركل آژانس بين المللي انرژي اتمي كه 
8ماهي مي شود در این سمت قرار گرفته، یكي دوبار از در 
اتهام زني به ایران و صدور گزارش هاي جهت دار در آمد، 
اما دیروز بعد از 2دور رایزني با رئيس سازمان انرژي اتمي 
ایران در نهایت دود سفيد از محل مذاكرات بلند شد و 

طرفين نوید حل اختالفات را دادند.
گروسي شامگاه دوشنبه وارد تهران شد و مورد استقبال 
بهروز كمالوندي، سخنگوي سازمان انرژي اتمي ایران 
قرار گرفت. او در نخســتين برنامه مهم خود به اميرآباد 
تهران رفت تا در سازمان انرژي اتمي با علي اكبر صالحي، 

رئيس این سازمان گفت وگو كند.
آژانس بين المللي انرژي اتمي در ۶ماه اخير دســت كم 
یك گزارش رســمي عليه ایران صادر كرده و عالوه بر 
این، شــوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي هم 
در آخرین نشســت خود ایران را متهم به پنهان كاري و 
همكاري نكردن با آژانس كرد؛ موضوعي كه خشم مقامات 
ایران را به دنبال داشــت. بهانه آژانس دسترسي ندادن 
ایران براي بازرســي از 2 نقطه در ایران بوده و در مقابل 
ایران اعالم كرده آژانس حق ندارد بي دليل از هر مكاني 
كه خواست، درخواســت بازرسي داشــته باشد بلكه 
درخواست باید براساس سؤال و اسناد قابل استناد صورت 
بگيرد نه ادعاهاي ســازمان هاي جاسوسي.  سخنگوي 
سازمان انرژي اتمي ایران درباره درخواست گروسي براي 
بازدید از 2 مكان در ایران، گفته بود: به لحاظ حقوقي، 
درخواست آژانس مباني محكمي نداشت و این در حالي 
است كه اساسا دسترسي آنها براي بازدید موضوع مهمي 
نبوده است و مســئله اصلي، نبود منطق حقوقي براي 

بازدید از این 2مكان بود.

فصل نوين همكاري
علي اكبر صالحي دیروز در دیدار با گروسي با بيان اینكه 
با این سفر فصل نویني از حيث همكاري ایران و آژانس 
آغاز مي شود و همكاري هاي ما بيش از پيش گسترش 
مي یابد، گفت: اميدواریم نتيجه ســفر مرضي الطرفين 
باشد به طوري كه دو طرف متقابال به وظایفشان عمل 
كنند كه در چارچوب مقررات الزم باشــد. وي با بيان 
اینكه صحبت امروز ما ســازنده بود و قرار شــد آژانس 
حرفه اي و مســتقل كار خود را پيش ببــرد و ما هم در 
چارچوب وظایف عمل كنيم، خاطرنشــان كرد: ایران 
زیر بار خواسته اي خارج از چارچوب هاي قانوني نرفته 
و نمي رود. ما براســاس حاكميت و منافع ملي حركت 
مي كنيم و االن هم در چارچوب مقررات و تكاليف مذاكره 

و عمل مي كنيم.
رافائل گروسي هم با اظهار خوشحالي از سفر به ایران در 
پاسخ سؤالي درباره سياسي كاري آژانس در قبال ایران، 
گفت: آژانس براســاس اميال مدیركل عمل نمي كند، 
شاید عده اي بخواهند از آژانس براي اهداف خود استفاده 
كنند، اما كســاني كه در آژانس هستند، بي طرفانه كار 
مي كنند. من در دوره مدیریتم اجازه نمي دهم كساني از 
آژانس براي اهداف خودشان استفاده كنند. وي در پاسخ 
به اینكه برخي مدعي هستند كه از زمان روي كار آمدن 
او تعامل ایران و آژانس دســتخوش سياسي كاري شده 
اســت، بيان كرد: از زماني كه من آمدم، تغييري ایجاد 
نشده است. با ایران همكاري متقابل و فشرده داشتيم 
و ایران از نظر بازرســي ها و تيم هاي آژانس كه به ایران 

مي آیند، همكاري گسترده اي دارد.
گروســي با بيان اینكه مــن گرایش سياســي ندارم و 
قضاوت هــا و نتيجه گيري هاي آژانس صرفا براســاس 
یافته هاي فني اســت، اظهار كرد: آژانس بــا ایران در 
ارتباط با برجام همكاري داشته است. یكسري نكات و 
موضوعات است كه باید حل و فصل شود. گهگاه مواردي 

پيش مي آید كه نيازمند شفاف سازي است. 

تضمين آژانس
فعاليت هاي هسته اي عربستان موضوع یكي از سؤاالت 
بود كه مدیركل آژانس در این باره خاطرنشان كرد: بين 
آژانس و عربستان رابطه برقرار است و معتقدیم باید این 
فعاليت ها تحت نظارت قرار گيرد و اميدواریم نظارت بر 
برنامه هسته اي عربســتان تداوم داشته باشد. گروسي 
در پاســخ به اینكه آژانس چطور مي تواند تضمين دهد 
موانع و طرح هــاي ضد ایراني آمریــكا مانع همكاري و 
تنش در روابط ایران و آژانس نشود؟ گفت: آژانس رابطه 
انفرادي با كشورها دارد و اجازه نمي دهد بخش سومي 
بر این روابط تأثير بگذارد . دولت ها مي آیند و مي روند، اما 
رابطه كشــورها با آژانس باقي مي ماند و این مهم است. 
ما ضمانت مي دهيم اعمال نفوذي بر آژانس نيست، اما 
فشار هست ولي تا جایي كه بتوانيم اجازه نمي دهيم این 

فشارها تأثير بگذارد.
رافائل گروسي دیروز در پيامي تویيتري درباره سفرش 
به تهران نوشت: با دكتر صالحي معاون رئيس جمهور و 
رئيس سازمان انرژي اتمي ایران دیدار كردم. ما در حال 
همكاري بر سر توافق در زمينه فعاليت هاي راستي آزمایي 
پادماني آژانس بين المللي انرژي اتمي در ایران هستيم. 
سفر گروســي به ایران همزمان با تحوالت بين المللي 
برجام به خصوص اقــدام آمریكا مبني بر درخواســت 
فعال شدن مكانيسم ماشه بوده، با این حال، محمد جواد 
ظریف، وزیر خارجــه و بهروز كمالوندي، ســخنگوي 
ســازمان انرژي اتمي تأكيد كرده اند كه سفر مدیركل 
آژانس بين المللي اتمي ارتباطي به موضوع مكانيســم 

ماشه و مسائل سياسي ندارد.

رايزني گروسي با ظريف
رافائل گروسي، مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي، ظهر ديروز در مركز مطالعات وزارت امور خارجه با 
محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه كشورمان ديدار و رايزني كرد. به گزارش ايسنا، در اين ديدار  سيدعباس 
عراقچي، معاون سياسي وزير امور خارجه و سعيد خطيب زاده، سخنگوي جديد وزارت امور خارجه كشورمان 
نيز حضور داشتند. در اين رابطه رافائل گروسي، مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي در توييتي نوشت: 
ديداري با محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه ايران داشتم تا گفت وگوهايي كه در تهران در حال انجام گرفتن 
است، تداوم يابد. از تمايل وي براي افزايش همكاري ها با آژانس بين المللي انرژي اتمي قدردانم. در ديدار محمد 
جواد ظريف، وزير امور خارجه با رافائل گروسي، مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي، همكاري هاي جمهوري 
اسالمي ايران و آژانس بين المللي اتمي مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت. وزير امور خارجه در اين ديدار تأكيد 
كرد؛ همكاري هاي ايران و آژانس همواره بر مبناي تعهدات بين المللي و در چارچوب فني و حرفه اي بوده است. 
ظريف افزود: همانطور كه آژانس نيز بارها تأييد كرده است، بيشترين همكاري ها در حوزه پادماني بين ايران و 
آژانس وجود دارد و اين مسير مي تواند در همين چارچوب ادامه پيدا كند. وزير امور خارجه كشورمان اظهار 
اميدواري كرد كه با حل اختالفات موجود براساس اعتماد متقابل، همكاري هاي دو طرف در چارچوب مقررات 
پادماني و بر مبناي حسن نيت ادامه يابد. در اين ديدار گروسي، مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي هم تأكيد 
كرد كه آژانس وظايف خود را براساس اصول بي طرفي و حرفه اي گري و همچنين در چارچوب صرف مالحظات 
فني انجام مي دهد. وي افزود: همكاري هاي بين ايران و آژانس در گذشته به نفع دو طرف بوده و با غلبه بر برخي 

مشكالت، مي توان اين همكاري ها را ادامه داد.

ث
مك

با تك نرخي شدن ارز مخالف بودم
رئيس دولت تدبير و اميد در بخشــي از این 
گفت وگو بــه ماجراي تك نرخي شــدن ارز 
اشاره كرد و گفت: در اواخر 9۶ و 97 اتفاقاتي 
افتاد كه مردم را نگران كرد. یك بخش اتفاقي 
در ســال 9۶ در داخل بود كه مردم را نگران 
كرد و یك بخش آخر سال 9۶ تصميم آمریكا 
بود و در سال 97 خروج از برجام بود. حوادثي 
كه پيش آمده را كنار هم قرار دهيد یكدفعه 
ارز جهش كرد. ارزي كــه ۴200تومان بود 
یكدفعه ۶ یا 7هزارتومان شد و روزانه و ساعتي 
تغيير مي كرد. یادتان هست آن آشفتگي كه 
در بازار در اوایل97 اتفــاق افتاد. وقتي یك 
حادثــه رخ مي دهد در ایــن حادثه اتفاقات 
متفاوتي مي افتد.حادثه اي رخ داد و تحولي 
شد. دولت نشست بر مبنایي كه یك راه حل 
پيدا كند. بحث ما این بود كه ما ارز به اندازه 
نياز كشور داریم جز ارزي كه به عنوان خروج 
ســرمایه اســت. ما جلوي خروج سرمایه را 
بگيریــم بعد هركس هرچــه ارز مي خواهد 
بگيرد. در دولت 2جلسه بحث شد كه تقریبا 
دولت موافق بود اما من بــا این نظر كه ارز را 
تك نرخي كنيم مخالف بودم، در دولت چون 
من مخالفت كردم به نتيجه نرسيد بنابراین 
معاون اول در این زمينه جلسات متعددي را 
گذاشت. بعد به من گفتند كه ما در این زمينه 
به اتفاق نظر رســيدیم. گفتم اگر به نتيجه 
رسيدید جلســه اي را در ریاست جمهوري 
بگذاریم. همه اقتصادي هاي دولت و بيرون 
دولت و تقریبا همه مشــاوران در این جلسه 
حضور داشتند. من در آنجا گفتم اگر شما به 
این نتيجه رسيده اید كه ارز باید تك نرخي 
شــود و چون همه اجماع دارید با اینكه من 
مخالفم ولي موافقت مي كنم كه همه گفتند 

اجماع داریم.
رئيس جمهوري گفت: اما درعين حال تصميم 
دولت بر بي ثباتي نيست؛ یعني اینكه در ميان 
مردم شایع مي كنند دولت پول كم آورده و 
كسر بودجه دارد و دالر را گران مي كند، این 
حرف ها نادرست است. ثبات از همه  چيز براي 
ما مهم تر است. دلمان مي خواهد  بازاري باشد 
كه مردم به آینده اطمينان داشــته باشند و 
بدانند كــه آینده را چگونه ترســيم كنند و 
دنبال این نبودیم و نيستيم كه چيزي را براي 

كسري بودجه گران كنيم.

خيلي از تصميمات در مجلس متوقف شد
رئيس جمهور در بخش دیگري از سخنانش به 
ماجراي تفكيك وزارت بازرگاني اشاره كرد و 
گفت: من از آخر دولت یازدهم اعالم كردم كه 
براي اداره بازار نياز به وزیر بازرگاني دارم. یك 
وزیر نمي تواند هم وزیر صنعت و معدن و هم 
وزیر بازرگاني باشد. این یك نفر توان این كار 
را ندارد. ما یك نفر را مي خواهيم كه حواسش 
صددرصد به بازار باشــد. خریــد، صادرات، 
 واردات، تامين كاال و مراقب  قيمت باشد. اما 
نشد و سال ها معطل ماندیم. اواخر دولت دهم 
وزارت بازرگاني را تصویب كرد و به شــوراي 
نگهبان رفت و در آنجا ایرادي به آن گرفتند 
و برگشت در مجلس و همينطوري تمام شد. 
یعني نتوانستيم استفاده كنيم. روحاني گفت: 
دولت هم یك ابزاري نياز دارد. ابزار دولت باید 
توسط مجلس تامين شود. گاهي وقت ها به 
هر دليلي تامين نمي شود. خيلي از تصميمات 
اقتصادي كه داشتيم را به مجلس دادیم كه 
همينطوري از مجلس دهم باقي مانده  و هنوز 

هم تصویب نشده است.

ريشه مبارزه از دادگاه شروع نمي شود
رئيس دولت تدبير و اميد اظهار داشت: ریشه 
مبارزه با فســاد از دادگاه شــروع نمي شود، 
از دولت الكترونيك شــروع مي شــود. باید 
كارهایمان را شفاف كنيم. شركت هاي خود 
را باید شــفاف كنيد.  شــركت هاي عمومي 
غيردولتي و شــركت هاي خصوصي را باید 
شفاف كنيد. روحاني تأكيد كرد: نمي خواهم 
نام ببرم. خيلي از مسائل فساد گفته نمي شود. 
ما خبر داریم، مسئوالن هم مطلع هستند، 
البته مبارزه خود را مي كنند اما خيلي علني 
نمي شود. اینها مربوط مي شود به چيزهایي 
كه با شفافيت از ابتدا مطرح نمي شود. ریشه 
داستان مبارزه با فساد از آنجا باید شروع شود 
ولي اگر از آن مرحله موفــق نبودیم، باز هم 
فساد بود، آن وقت باید دستگاه هاي نظارتي و 

دستگاه هاي قضایي وارد شوند.

»دیان دجانــی«، رئيــس دوره ای 
شورای امنيت ســازمان ملل متحد امنيت

ضمن اشاره به عدم اجماع نظر در این 
شــورا در خصوص طرح آمریكا برای بازگرداندن 
تحریم های بين المللی عليه ایران گفت كه این شورا 
در جایگاهی نيســت كه اقدام بيشــتری درباره 

درخواست آمریكا انجام دهد. 
به گزارش فارس، رئيس شورای امنيت در پاسخ به 
پرسش نمایندگان روسيه و چين برای اعالم موضع 
درباره درخواســت آمریكا برای پيشبرد مكانيسم 
بازگشت تحریم ها عليه ایران اعالم كرد این شورا 
در جایگاهی نيســت كه اقدامات بيشتری در این 
خصوص انجــام دهد. او گفت: »پــس از رایزنی با 

اعضای این شورا، برای من روشــن است كه یك 
عضو شــورا موضع خاصی دربــاره این موضوعات 
دارد در حالی كه شمار زیادی از اعضا نظر متفاوتی 
دارند.«  طبق بندهــای 11 و 12 قطعنامه 2231 
شورای امنيت، رئيس شورای امنيت ظرف 30 روز 
بعد از دریافت ابالغيه كشور شاكی مبنی بر »عدم 
پایبندی اساســی« طرف مقابل، باید پيش نویس 
قطعنامه ای با موضوع »ادامه لغو تحریم های ایران« 
ارائه داده و آن را به رأی بگذارد. از 15 عضو دائم و 
غيردائم شوراي امنيت، 13 عضو معتقدند آمریكا به 
خاطر خروج از برجام حق استفاده از مكانيسم ماشه 
را ندارد. فقط كشــور كوچك دومينيكن با آمریكا 

همراهي مي كند.  

آمریكا قصد دارد پس از ارائه چنين قطعنامه ای با 
اســتفاده از حق وتو، مانع تصویب ادامه لغو شده و 
موجب شــود كه قطعنامه های قبلي و تحریم های 
مربوطه به صورت خودكار  به طور كامل احيا شوند. 
با این حال، در متن قطعنامه 2231 این مسئله هم 
تصریح شده كه رئيس شورای امنيت »دیدگاه های 
كشــورهای دخيل در موضوع« را در نظر خواهد 
گرفت. بر همين اســاس، پيش از این این مسئله 
مطرح شده بود با توجه مخالفت های شدید موجود 
با اقدام آمریكا، رئيس دوره ای شورای امنيت -كه 
در ماه آگوســت اندونزی و در ماه ســپتامبر نيجر 
اســت- مجبور به ارائه پيش نویس قطعنامه ای با 

موضوع »ادامه لغو تحریم های ایران« نخواهد بود.

محسن هاشمي روز گذشته در 
ابتداي جلسه شــوراي اسالمي 
شهر تهران با بيان اینكه در هفته 
دولت قرار داریم، گفت: همانطور 
كه رهبــر انقالب در دیــدار با 
اعضــاي هيــأت دولــت اعالم 
كردنــد، باید در عين شــنيدن 
صداي منتقدان، نــگاه ویژه به 
جبــران ضعف هــا و كمبودها 
داشته باشيم.  به گزارش ایسنا، 

رئيس شوراي شــهر تهران با بيان اینكه در یك شرایط خاص قرار داریم، تصریح كرد: 
ما در یك جنگ اقتصادي هستيم كه دولت ترامپ عليه ایران به پا كرده است و این در 
حالي است كه بحران قيمت نفت، ركود اقتصادي و كرونا نيز به این موضوع دامن زده 
است. اما الزم است كه با نقد سالم، دولت را به سمت تحرك بيشتر پيش ببریم و نباید 

نقدها در سال آخر منجر به تخریب شود.

دست رد شوراي امنيت به درخواست آمريكا
طرح آمریكا برای شكایت از ایران و استفاده از مكانيسم ماشه در شورای امنيت 13 مخالف و تنها یك موافق دارد

نقدها منجر به تخريب دولت نشود

اسماعيل سلطنت پور
خبر نگار
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حمايت از زيست بوم هاي نوآورانه
شهردار تهران در مراسم ديگري با اشاره به اينكه شهر هوشمند محور اصلي برنامه 5ساله سوم 
شهري است، گفت: »در تهران نوآور، شهرداري به دنبال آن است كه با هدايت جريان نوآوري موانع 
موجود در كسب و كارهاي نوآورانه را برطرف كند و كاهش دهد. نيل به اين هدف مستلزم بسيج 

تمامي ظرفيت هاي شهر و همچنين الگوبرداري از تجارب موفق جهاني است.«
حناچي در گشايش برج فناوري بنتك در ناحيه نوآوري شريف گفت: »شهرداري تهران اليحه اي 
را در راستاي برنامه هاي حمايتي هوشمندسازي، هدايت و حمايت از زيست بوم هاي نوآورانه تهيه 
و به عنوان سند راهبردي براي تصويب به شوراي شهر ارائه كرده است. استقرار مراكز فناوري، 
اجراي طرح هاي حمايتي از استارتاپ ها و تبديل كسب و كارهاي نوآورانه به كاالهاي شهري و... 

ازجمله محورهاي اين اليحه است.«
سورنا ســتاري، معاون علم و فناوري رياست جمهوري در اين مراسم با اشــاره به اينكه ناحيه 
نوآوري شريف گامي در جهت اقتصاد دانش بنيان اســت، گفت: »تحقق ناحيه نوآوري شريف 
فقط به دانشگاه وابسته نيست و به يك هماهنگي بين سازماني منسجم نيازمند است كه يكي از 
مهم ترين سازمان هاي مربوط به آن، شهرداري تهران و معاونت علم و فناوري رياست جمهوري 
است كه خوشبختانه با حمايت هاي ارزشــمند مديريت شهري اين طرح با پيشرفت مناسب در 

حال اجراست.«
او از افتتاح برج دوم فناوري در آينده اي نزديك خبرداد و گفت: »اين برج هاي فناوري بســتري 
براي توسعه كسب و كارهاي نوين و همچنين توسعه اقتصاد دانش بنيان است.« ستاري در ادامه 
با قدرداني از همراهي شــهرداري منطقه۲ در ساخت نخستين ناحيه نوآوري كشور در محدوده 
دانشگاه شريف افزود: »ناحيه نوآوري شريف در فضايي به مساحت ۲هزار و 5۰۰هكتار در حال 

ساخت است.«
رسول كشت پور، شهردار منطقه۲ نيز در اين مراسم با اشاره به آمادگي مديريت شهري براي حمايت 
از استارتاپ ها و فناوري هاي نوين، گفت: »ناحيه نوآوري فرصتي ارزشمند براي هدايت ايده هاي 
خالق و فعاالن در حوزه فناوري و نوآوري براي ايجاد كسب و كارهاي نوين و توسعه اقتصاد ملي 
است. معتقديم در عصر كنوني براي توسعه اقتصادي و همچنين توسعه شهر، بهره مندي از فناوري 

نوين و ايده هاي استارتاپي مناسبت ترين راه حل است.«

ث
مك

ري  ســيمان  كارخانــه 
نخستين كارخانه سيمان گزارش

ایران اســت كه در ابتداي 
قرن و براي ساخت بنا هاي جدید ساخته 
شد. در سال1311 هنوز بيشتر خانه ها به 
شيوه ســنتي بنا مي شــدند اما نوسازي 
كشور نياز به عنصري داشت كه در همه جا 
از راه ســازي و حمل ونقل تا شهرسازي و 
بناكردن خانه هاي چند طبقه به كارگرفته 
مي شد. سيمان به تدریج چهره  پایتخت و 
همينطور كشــور را عوض كرد. كارخانه 
سيمان خارج از شهر ساخته شده بود اما 
در ســال هاي 50 و 60 شمسي افزایش 
جمعيت شهر باعث گسترش خانه ها در 
اطراف آن شــد. شــرایط توليد قدیمي 
همراه با انتشــار آلودگي باعث شــد این 
كارخانه در ســال هاي دهــه 60 تعطيل 

شود.
 این كارخانه پس از گذشــت نزدیك به 
90ســال اكنون متروك مانده است اما 
مي توان آن را نمادي از توسعه بر مبناي 
ساخت وســاز دانســت. بر همين اساس 

چندي پيش نتيجه فراخوان شهرداري 
تهران براي باز آفریني كارخانه سيمان، به 
برگزاري نمایشگاهي از آثار ارسال شده ، 
رسيد. در برخي كشورهاي توسعه یافته 
مراكــز صنعتي كه درون بافت شــهر ها 
قرار داشــته باشــند با تغيير كاربري به 
مراكــزي براي مراجعــه عمومي تبدیل 
شــده اند. با این كار هم از ساخت وســاز 

بيشتر و افزودن بر جمعيت و تراكم شهر 
جلوگيري مي شــود و هم فضاي عمومي 
قابل استفاده شهر افزایش پيدا مي كند. 
در سال هاي اخير شــهرداري تهران هم 
تصميم گرفت كارخانه سيمان ري را به 

موزه تبدیل كند.
مدیرعامل ســازمان نوسازي شهر تهران 
در این باره به همشهري مي گوید: »تاریخ، 
وسعت و عظمت كارخانه، بناها و فضاهاي 
متعدد و متنوع، تجهيزات صنعتي جالب 
توجه و قرارگيري در جوار آثار شــاخص 
تاریخي و طبيعي در كهن ترین محدوده 
اســتان تهران، ازجمله دالیلي است كه 
سبب شــده تا این مجموعه ظرفيت هاي 
باالیي براي نقش پذیري در سطح شهري 

و حتي ملي را دارا باشد.«
كاوه حاج علي اكبــري مي افزاید: »هيأت 
وزیران در جلســه اي در سال1397 طي 
مصوبه اي حق استفاده از كارخانه سيمان 

ري را با هدف مرمت، بازســازي و تبدیل 
آن به »موزه صنعت ســيمان و مجموعه 
گردشــگري با كاربري هــاي فرهنگي، 
اجتماعي و اقتصادي« براي مدت 30سال 

به شهرداري تهران واگذار كرد.«
بر این اســاس شــهرداري تهــران در 
ســال1398 مرمــت و بازآفرینــي این 
مجموعه را به سازمان نوسازي شهر تهران 
ســپرد و این ســازمان تدوین ایده هایي 
برگزیده براي انطباق كاربري و بازآفریني 
كارخانه را در قالب برگزاري مســابقه اي 

بين المللي دنبال كرد.
تابســتان ســال پيش »كلور برشتولد« 
سفير وقت آلمان، به همراه شهردار تهران 
از كارخانه سيمان ري بازدید كرد. از آنجا 
كه بخشي از دســتگاه هاي این كارخانه 
محصول كشــور آلمان بود، پــس از این 
بازدید، طرح همكاري براي اســتفاده از 
پتانسيل هاي كارخانه سيمان ري جهت 

اســتفاده هاي فرهنگي و هنري، ســال 
گذشته به شهرداري تهران ارائه شد.

در همان سال شــهردار تهران در جریان 
بهره برداري از ۴0طرح عمراني، خدماتي 
و شهري در شهرري اظهار كرد كه تبدیل 
ساختمان قدیمي كارخانه سيمان تهران 
به یك مكان فرهنگــي مي تواند به موتور 
محرك اقتصــادي و درآمد زایي تبدیل 
شود. درخواست شهرداري تهران مبني 
بر اینكه ساختمان كارخانه سيمان براي 
تبدیل به یك موزه به مدیریت شــهري 
واگذار شــود، مورد موافقــت دولت قرار 
گرفته و در حال طي مراحل قانوني در قوه 

قضایيه است.
به گفته حناچي، كارخانه سيمان ري جزو 
نخستين و شاید تا مدت ها تنها كارخانه 
سيمان ایران بود و بسياري از ساختمان ها 
به كمك ســيمان این كارخانه ســاخته 

شده اند.

 آثار مسابقه بين المللي ایده هایي براي انطباق كاربري و بازآفریني كارخانه سيمان ري در باغ موزه 
قصر به نمایش درآمده و در مرحله نهایي داوري قرار گرفتند شمايلي از موزه سيمان
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شهرداري جدا از همه برنامه ها، نصب 50هزار پرچم توليد 
داخلي با پارچه هاي ایراني را دنبال مي كند

اهتزاز بيرق هاي سياه در شهر
 تهران با رعایت كامل پروتكل هاي بهداشتي
آماده ميزباني از عزاداران حسيني شده است

بيرق عزاي حسين)ع( در سراسر پایتخت به اهتزاز درآمده است. 
بيلبوردها، پایه پرچم ها و دیگر المان هاي تهران سياه پوش شده اند 
تا شــهر آماده ميزباني از عزاداران حسيني باشــد؛ آن هم در ماه 
محرمي متفاوت تر از ســاليان پيش؛ چراكه عــزاداران با رعایت 
پروتكل هاي بهداشتي و فاصله گذاري اجتماعي سوگوار شهادت 

ساالر شهيدان و یاران باوفاي شان خواهند بود.
به گزارش همشــهري، آخر هفته پيش و هنوز  ماه محرم شــروع 
نشــده بود، بزرگ ترین پرچم سياه كشــور در اراضي عباس آباد 
تهران برافراشــته شــد؛ پرچمــي هزارمترمربعي مزیــن به نام 
اباعبداهلل الحســين)ع( كه مقدمه اي بود براي آنكه تهران به مرور 
رخت عزا به تن كنــد. در این ميان آنطور كه شــهردار تهران نيز 
گفت: »شهر براي ایام سوگواري با اقدامات شهرداري و همراهي 
استانداري و نيروي انتظامي آماده شــده و پرچم ها و المان هاي 
متناسب با این روزها در جاي جاي شــهر نصب شده است. براي 
روزهاي تاسوعا و عاشوراي حســيني تمهيدات بيشتري درنظر 

گرفته مي شود.« 
پيروز حناچي افزود: »با نزدیك شــدن به این 2روز، نقاط عطف 
فعاليت در ميادین اصلي شهر بيشتر مي شــود. به طور نمونه در 
ميدان امام حسين)ع( فضا براي مراسم عزاداري آماده شده است.« 
او با بيان اینكه تالش شــده تا تمام فضاهاي روباز براي برگزاري 
مراسم مهيا شوند، گفت: »خوشبختانه اغلب هيئت ها هم خيلي 

خوب مسائل بهداشتي را رعایت مي كنند.«

تقويت يك سنت نيك
آماده سازي شهر براي محرم امســال نيز مانند هرسال در جریان 
است .این در حالي است كه همزمان با فعاليت ها براي آماده كردن 
شهر براي تاسوعا و عاشورا، حاشيه سازي ها عليه شهرداري ادامه 

دارد. 
در همين راستا دیروز محمدجواد حق شناس، رئيس كميسيون 
فرهنگي و اجتماعي شوراي شــهر تهران با انتقاد از رفتار برخي 
گفت: »چندي است كه به صورت همزمان و سازمان یافته، نهادهاي 
تبليغاتي و سازمان هاي اطالع رساني، ازجمله برخي شبكه هاي صدا 
و سيما، در یك هماهنگي آشكار و نانوشته و غيرمتعارف، سعي در 
تخریب مدیریت شهري و شوراي اسالمي شهر نموده، كه چرا در 
ایام عزاي حضرت اباعبداهلل)ع(، شهر سياهپوش و تجهيز نشده و 
تمهيد كافي نشده است؟ درحالي كه گزارش هاي رسيده حكایت 
دارد، شهرداران مناطق، سازمان هاي متولي و معاونت فرهنگي و 
اجتماعي و سازمان فرهنگي و هنري در مقایسه با سال هاي پيش، 
بيشترین تالش را براي تكریم و تعاليم شهر تهران به كار بسته كه 
موجب شفافيت و تشكر فراوان است. و آمار اقدامات نيز مؤید  این 

پيشرفت هم به صورت كمي و كيفي است.«  
غالمحســين محمدي، رئيس مركز ارتباطــات و امور بين الملل 
شهرداري تهران نيز در واكنشــي تویيتري نوشت: »زیر پرچم_

سرخ_حســيني باید از این تشــتت ها عبور كرد؛ تهران عزادار 
اباعبداهلل است. 

شهرداري تهران مفتخر است به برپایي خيمه و پرچم سياه عزاي 
سيدالشــهدا! تهراني ها بدانند محرم امسال شــهر رخت سياه بر 
تن كرده و خادمان شــما با وجود همه كمبودها، پرچم عزا را در 
جاي جاي شهر علم مي كنند.« همين تویيت باعث شد تا محمدرضا 
جوادي یگانه، معاون امور فرهنگي و اجتماعي شهرداري تهران نيز 
به مسئله واكنش نشان دهد و در رشته تویيتي بنویسد: »معاونت 
اجتماعي شهرداري، مسيري را آغاز كرده تا سنت نيك گذشته كه 
مردم خود، در اعياد مذهبي ریسه مي كشيدند و در عزا، سياهپوش 

مي كردند، تقویت شود. 
براساس همين سياســت، شهرداري مي بایســت وظيفه تامين 
زیرساخت و تسهيلگري و پشتيباني را بر عهده بگيرد. مسجد نيز 
به عنوان مركز محله و اصناف به عنوان یكي از نهادهاي مؤثر محلي، 
باهم بخش مهمي از ریسه كشي و سياهپوش كردن محالت را بر 
عهده گرفته اند كه این فعاليت از عيد غدیر امسال اجرا شده و در 
محرم ادامه پيدا خواهد كرد. در محرم هم بناست 50هزار پرچم 

مشكي در اختيار كسبه قرار گيرد.« 
او ادامه داد: »شهرداري تهران، پرچم هاي تهيه شده را در اختيار 
مســاجد منتخب مي گذارد و كســبه اي كه مایل هستند، خود 
پرچم را نصب مي كننــد و اگر ميله پرچم هم نصب نشــده بود، 
شهرداري هاي مناطق با كمك بسيج شهرداري، ميله را هم نصب 

خواهد كرد. اما كار اصلي با خود مردم و كسبه است.« 
براساس این گزارش نكته مهم در توليد و توزیع و نصب پرچم هاي 
سياه این اســت كه امســال در تهيه پرچم ها، با توجه به شرایط 
كرونایي و مســائل اقتصــادي، مواداوليه در بازار كم اســت، اما 
شهرداري در تهيه 50هزار پارچه مشكي منقش به شعار »ما ملت 
امام حسينيم«، آن هم با بهره گيري از توليدكننده ایراني و پارچه 
ایراني در تالش بوده و هست. توزیع این 50هزار پرچم، جداي از 
فعاليت هاي گسترده اي است كه شهرداري هاي مناطق و سازمان 
زیباسازي درخصوص آماده سازي فضاي محيطي شهر انجام داده 

و خواهند داد.

تالش شــهرداري، دولت و دانشگاه 
براي ساخت واگن هاي مترو تا مرحله حمل و نقل

ســاخت قطعات یك رام قطار ملي 
پيش رفته است و تا زمستان امســال این قطار به 
بهره برداري خواهد رسيد اما این تنها بخشي از نياز 
تهران به 2هزار واگن و نياز كالن كشــور به ۴هزار 
واگــن را تامين مي كنــد. تحریم ها و مشــكالت 
اقتصادي باعث شــد كه توليــد داخلي واگن هاي 
مترو، به جاي خرید آنها مــورد توجه قرار گيرد اما 

چنين طرح بزرگي ابعاد حاكميتي دارد.
به گزارش همشهري، شــهردار تهران در بازدید از 
كارخانه واگن  ســازي تهران با اشاره به اینكه براي 
بهره برداري كامل از خطــوط مترو با كمبود واگن 
مواجه هســتيم، اظهار كرد: »خطوط مترو تهران 
در حوزه ساخت رشد خوبي كرده است و ما خطوط 
زیادي را افتتاح كرده ایم اما براي بهره برداري كامل 
از این خطوط با كمبود واگن مواجه  هستيم و این 
موضوعي نيست كه شهرداري بتواند آن را به تنهایي 
انجام دهد. به نظر من ایــن یك موضوع حاكميتي 
اســت و بقيه بخش هاي حاكميت هم باید كمك 
كنند تا مترو در تهران به ظرفيت كامل برســد از 

سویي مترو چيزي نيست كه بتوان بخش خصوصي 
را در آن فعال كرد چون یارانه زیادي در آن پرداخت 

مي شود.«
به گفته شــهردار تهــران هم اكنون متــرو تهران 
حدود 15درصد حمل ونقل عمومي را بر عهده دارد 
درحالي كه با تكميل واگن هاي خطوط بهره برداري 

شده مي توان این مقدار را به 50درصد رساند.
حناچي با تأكيد بر فعال سازي  كارخانه واگن سازي  
تهران گفت: »تهران نياز به 2هزار واگن مترو دارد و 
اگر نياز بقيه كالنشهرها هم را بخواهيم به این نياز 
اضافه كنيم كشــور هم اكنون نياز به ۴هزار واگن 
متــرو دارد و مي توان با فعال ســازي  ظرفيت این 
كارخانه تا حدودي این نياز را برطرف كرد. تحریم 
باعث شده است كه نتوانيم این واگن ها را به صورت 
واردات تامين كنيم اما شهيد حاج قاسم سليماني 
مي گفت در كنار هر تهدیدي فرصتي نهفته است 
و شــاید تحریم ها فرصتي باشــد كه كارخانجات 
واگن سازي  با داخلي سازي  ساخت واگن، ظرفيت 
كارخانه ها را فعــال كنند و واگن نيــاز داخلي را 

تامين كند.«
او افزود: »اگر از من بپرسند روند توسعه واگن هاي 

مترو تهران رو به رشد بوده است، پاسخ من منفي 
خواهد بود چراكه عوامل زیادي هستند كه مانع از 
رشد این حوزه مي شود. این كارخانه نياز به منابع 
مالي دارد، شهرداري تهران با دشواري هاي بسيار 
توانسته است مشاركت ســال 1397 و 1398 را 
به سرانجام برساند و ســفارش ساخت واگن هاي 
جدید داده اما این كارخانه ظرفيت بيشتري دارد و 
مي توان این ظرفيت را فعال كرد.«  شهردار گفت: 
»اكنون یك رام قطار ملي با 85درصد ساخت داخل 
در این كارخانه در حال ساخت است. این فرصتي 
به حساب مي آید كه مي توان با سرمایه گذاري در 
این كارخانه نياز كالنشــهرها به واگن قطار را هم 
تامين كرد؛ این كار باعث مي شود یك جریان بزرگ 
براي تامين نياز كالنشــهرها به واگن تامين شود. 
همچنان كه چيني ها هم تا قبل از سفارش هاي ما 
واگن ساز نبودند و با سفارش هاي ما تبدیل به كشور 

واگن ساز شدند.«
حناچي تأكيد كرد: »طبق آخرین نظرسنجي كه 
در ســال1396 از مردم تهران انجام شد، آلودگي 
و ترافيك بزرگ ترین مشكل شهر تهران بود. البته 
شاید امروز بزرگ ترین مشــكل مسائل اقتصادي 

باشد اما امروز هم ما با مشــكل ترافيك و آلودگي 
مواجه  هســتيم و من راهي جز توسعه حمل ونقل 
عمومي براي حل معضــل ترافيك و آلودگي براي 

تهران نمي شناسم.«

چيني ها واگن هاي ما را معطل كرده اند
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام كه در بازدید از 
كارخانه واگن سازي تهران نيز حضور داشت، اظهار 
كرد: »یكي از ابعاد جهش توليد توليد در عمق است 
درحالي كه اگر به اقتصاد ایران نگاه كنيم مي بينيم 
كه این اتفاق كمتر افتاده است. اقتصاد ایران بيشتر 
شاخ و برگ دارد و ميوه چيني مي كند و ریشه ها در 
داخل نيست اما این كارخانه كار ریشه اي و اصولي 
كرده است و باید براي ساخت 2هزار واگن در این 

كارخانه برنامه ریزي كرد.«
علي آقامحمدي، افزود: »چيني ها چند ماه است كه 
براي عقد قرارداد ساخت واگن ما را معطل كرده اند 
اما اگر خبردار شوند كه این اتفاق در ایران در حال 

وقوع است، آنها هم خواهند آمد.«
همچنين حميدرضا طيبي، رئيس جهاد دانشگاهي 
نيز بيان كرد: »در دهه70 بــراي توليد واگن مترو 

مذاكراتي با شركتي شده بود كه ضمن خرید واگن، 
انتقال تكنولــوژي هم صورت پذیــرد اما آن روند 
متوقف شد. من معتقدم براي ســاخت واگن باید 
گروهي دور هم جمع شوند، هيچ بخشي فكر نكند 
كه مي تواند به تنهایي این كار را انجام دهد. جهاد 
دانشــگاهي این آمادگي را دارد در این پروژه فعال 
شــود همچنان كه تا كنون فعال بوده و بخش هاي 
هایتك این واگن ها را نيز توانسته است توليد كند.«

معاون حمل ونقل ترافيك شــهر تهران نيز در این 
بازدید تأكيد كرد: »بــراي تامين مالــي قرارداد 
ساخت 210واگن به نتایجي رسيده ایم و اميدواریم 
این ظرفيت را بتوانيم فعال كنيم. در زمينه ساخت 
اتوبوس هم طي مكاتباتي كه تهران با دولت داشت 
دولت تاكنون بــا خرید 3هزار دســتگاه اتوبوس 
موافقت كرده است و آنجا هم به دنبال راه هایي براي 

تامين مالي این خرید هستيم.«
ســيدمناف هاشــمي گفــت: »در ایــران حدود 
11كارخانه توليد اتوبوس وجــود دارد كه در این 
سال ها همه تعطيل شــده اند به نظر من نياز داخل 
به اتوبوس فرصتي اســت كه مي توان با آن تمامي 

كارخانه ها را فعال كرد.« 

 مروري بر اقدامات طراحي
موزه سيمان ري

زمستان 1398: 
برنامه ريزي مسابقه در سازمان 

نوسازي شهر تهران 

ارديبهشت1399: 
انتشار فراخوان در رسانه هاي داخلي 

و بين المللي 

وه و شركت :  250گر
 متقاضي 

وه و شركت:    92گر
تعداد انتخاب شدگان براي دريافت 

اسناد مسابقه 

 23 تا 25 تير 1399 
بازديد حضوري يا مجازي از كارخانه 

29 مرداد 1399:
پايان دريافت آثار

وه و 13شركت:  37 گر
مجموع آثار مسابقه

نياز كالنشهر ها به4هزار واگن مترو
شهردار تهران: مترو موضوعي حاكميتي و نيازمند كمك فرابخشي است

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداري تهران 
گفت كه براي نخســتين بار در كشــور 28 غرفه خبر

تحویــل ضایعــات الكترونيكي )الكتــروكاپ( در 
پایتخت راه اندازي مي شود.

 به گزارش همشــهري، صدرالدین عليپور بــه دالیل راه اندازي 
این غرف اشــاره كرد و گفت: آمارهاي موجود نشان مي دهد كه 

سال گذشته روزانه 37 تن و در ۴ ماهه اول امسال روزانه 52 تن 
ضایعات الكترونيكــي در تهران جمع آوري شــده كه تحت این 

شرایط، آمار ساالنه این نوع پسماند عدد قابل توجهي است.
 وي با بيان اینكه پسماندهاي الكترونيكي ازجمله پسماندهایي 
هستند كه دفن آنها با عواقب جبران ناپذیري براي محيط زیست 
همراه است، اضافه كرد: این زباله ها به دليل داشتن فلزات سنگين 

مانند ســرب موجب از بين بــردن گياهان، آلودگــي منابع آب 
زیرزميني و تهدید سالمت شهروندان مي شوند. به همين دليل 
تصميم گرفتيم تا با راه اندازي غرف الكتروكاپ، مدیریت این نوع 
زباله ها را بيش از پيش مورد توجه قرار دهيــم و امكان فعاليت 

زباله گردها و عوامل غيرمجاز را در این زمينه محدود كنيم.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند با اشاره به شيوه فعاليت این 
غرف گفت: مانند غرفه هاي پسماند خشك، شهروندان با مراجعه 
به غرفه هاي الكتــروكاپ، ضایعات الكترونيكــي خود را تحویل 
مي دهند و به انــدازه ارزش ریالي هر كيلو، مبلغــي را دریافت 

مي كنند.
بر اســاس این گزارش هر وســيله الكترونيكي حتي باتري هاي 

تمام شده هم شــامل این نوع ضایعات مي شــود. پيمانكار طرف 
قرارداد سازمان پسماند با جمع آوري این نوع از ضایعات و انتقال 
آنها به كارخانه اي ویژه، این نوع از زبالــه را بازیافت و دوباره وارد 
چرخه مي كند. تمامي این اقدامات هم به دنبال اجراي طرح كاپ 
و براي جلوگيري از فعاليت عوامل غيرمجاز تفكيك پســماند و 
جلوگيري از دفن این نوع زباله انجام مي شود.  به هر حال عليپور 
از جانمایي 28 غرفه الكتروكاپ و آغــاز فعاليت آنها در آینده اي 
نزدیك خبر داده و گفت: این غــرف در تمامي مناطق 22 گانه و 
در معابر پرتردد مانند خيابان نياوران، پاسداران، هروي، آیت اهلل 
كاشاني، بلوار فردوس، سي تير، پيروزي، افسریه، جوادیه، اتوبان 

شهيد محالتي، خاني آباد، دولت آباد و... افتتاح خواهد شد.

براي نخستين بار در كشور انجام مي شود
راه اندازي غرفه تحويل ضايعات الكترونيكي در تهران 
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ميراث صنعتي
كارخانه  ســيمان ري از مهم ترين آثار ميراث صنعتي است. ساخت بناها و 
سازه هاي اين مجموعه از سال1311 آغاز شــده و تا سال136۰ طي 4مرحله 
مختلف توسعه يافته است. واحد هاي كارخانه سيمان ري تا اواخر سال136۲ 
فعال بودند  تا اينكه در اسفند اين سال به دنبال گسترش شهر تهران و شرايط 
توليد قديمي همراه با انتشــار آلودگي، توليد كارخانه متوقف و درنهايت در 
سال1363 اين مجموعه تعطيل شد. كارخانه سيمان ري در شمال شرقي شهر 

ري و منطقه۲۰ شهرداري تهران، در زميني به وسعت ۹هكتار قرار دارد.
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رضا كربالئي
روزنامه نگار

وزارت نیرو با تمركز بر مدیریت تقاضا و مصرف برق طی ســه سال 
گذشته، اجراي سیاست پرداخت پاداش مشاركت در كاهش مصرف 
را در دســتور كار قرار داده است؛ بر این اســاس مقرر شده سیاست 
تشویق و آموزش، جایگزین سیاست تنبیه مشتركان پرمصرف برق 
شود تا با اجراي طرح »برق امید« مشتركان كم مصرف تخفیف 100 

درصدی بگیرند

آيا پيشنهاد مجاني شدن 
برق مشتركان كم مصرف يا آنگونه كه 
گفته شده برق مستضعفان را وزارت 
نيرو داده يا اينكه ايده اي بوده خارج 

از وزارت نيرو؟
پیشنهاد اعمال تخفیف 100درصدي به 
مشتركان كم مصرف برق را وزارت نیرو 
مطرح كرده و از سال گذشته اجرایي شده 
است. توجه داشته باشید كه وزارت نیرو 
طي سه سال گذشته سیاست راهبردي 
خود را بــر مدیریــت توأمــان عرضه 
مطمئن برق از طریق ساخت نیروگاه ها 
و شــبكه هاي انتقال و توزیع در اولویت 
خود قرار داده كه نتیجه ملموس و میوه 
این سیاســت در قالب افتتاح طرح هاي 
مهم بخش بــرق و آب كشــور با عنوان 
هر هفته الفبا ایران براي مردم مشــهود 
است. بنابراین ما توســعه صنعت برق و 
ساخت نیروگاه و شبكه هاي توزیع برق 
را فراموش نكرده ایــم و در حال تقویت 

زیرساخت ها هستیم.
ايده تخفيف 100درصدي به 

مشتركان كم مصرف برق از كجا آمد؟
وزارت نیــرو به طورجــدي مدیریــت 
ســمت تقاضا و مصرف بــرق را هم طي 
سه سال گذشته دنبال كرده كه نتیجه 
آن دســت كم در بخش مدیریت مصرف 
برق در بخش هاي صنعت و كشاورزي در 
قالب پرداخت پاداش مشاركت در كاهش 
مصرف منعكس شده است. براي همین 
سیاست وزارتخانه به جاي اعمال سیاست 
سخت و تنبیه مشــتركان برق به سمت 
سیاست تشــویق و آموزش تغییر كرد و 
طرح »برق امید« با هدف اعمال تخفیف 
100درصدي براي مشــتركان خانگي 

كم مصرف را پیشنهاد داده ایم.
برآوردهــا از وضعيــت 
مشتركان خانگي برق از حيث الگوي 
مصرف چگونه اســت و چه ميزان از 
شهروندان مي توانند با كاهش مصرف 

خود عماًل برق مجاني دريافت كنند؟
هم اكنون ما حدود 59.5میلیون مشترك 
برق خانگــي داریم كــه 8.4میلیون از 
این مشــتركین در بخش كم مصرف ها 
قرار مي گیرند كه بســته بــه جغرافیاي 
سكونت آنها و الگوي تعرفه مصرف برق 
در ماه هاي گرم و غیرگــرم و همچنین 
قرار گرفتن شهرها و روســتاها در زمره 
مناطق گرمسیر، سردسیر و عادي، این 
تعداد مشترك در ســطح كشور توزیع 
شــده اند. الگــوي تعیین شــده میزان 
مصرف براساس شــاخص هاي یادشده 
تفاوت مي كند. اكنون حدود 30درصد از 
8.4میلیون مشترك خانگي كه در الگوي 
موجود جــزو كم مصرف ها قــرار دارند، 
به دلیــل كاهش میزان مصــرف خود از 
تخفیف 100درصدي برخوردار هستند و 
صورتحساب صفر براي آنها صادر مي شود. 
بسته به تغییررفتار مصرف كنندگان در 
هرماه، ممكن است عده بیشتري در زمره 
مشــتركان مجاني قرار گیرند و یا اینكه 
مشــتركان پرمصرف با اصــاح الگوي 
مصرف خود به جمع خــوش مصرف ها 

بپیوندند و پول برق كمتــري بپردازند. 
بنابراین اگر مشــتركاني كــه در بخش 
كم مصرف هــا قرار مي گیرند، بســته به 
موقعیت جغرافیایي و تعرفه هاي شــهر 
و روستاي محل ســكونت خود، بتوانند 
مصرف خود را كم كننــد مي توانند برق 
را با تخفیف 100درصدی مصرف كنند. 
نكته اینجاست كه هم اكنون 15درصد از 
مشتركان برق خانگي جزو پرمصرف ها 
قرار مي گیرند كه آنها هم با اصاح الگوي 
مصرف خود هزینه كمتري بابت مصرف 

برق پرداخت خواهند كرد.
مشــتركان پرمصــرف 
چگونــه مي توانند مصــرف خود 
را كاهش دهند تــا هزينه كمتري 

بپردازند؟
وزارت نیــرو 2برنامه جــدي براي این 
دسته از مشتركان دارد، برنامه نخست 
اطاع رساني به آنها درباره میزان مصرف 
ماهانه برق آنها و مقایسه آن با دوره هاي 
قبلي و آمــوزش رایگان آنهــا از طریق 
مراجعــه خانه بــه خانه كارشناســان 
شــركت هاي خدمات ممیــزي انرژي. 

این كارشناسان با رصد وضعیت مصرف 
برق، نحوه اســتفاده از وسایل پرمصرف 
برق را در ســاعت هاي غیرپیــك به آنها 
آموزش مي دهند و برنامه دیگر ما تشویق 
پرمصرف ها بــه اســتفاده از مولدهاي 
كوچك خورشــیدي اســت. اگر امكان 
نصب این مولدها وجود داشــته باشــد، 
انتظار مي رود مصرف برق آنها كمتر شود 
و به آنها یارانه ســود تســهیات دهیم. 
اقساط هم به تدریج دریافت خواهد شد 
تا پرمصرف ها بــه طیف خوش مصرف ها 

بپیوندند.

تا چه اندازه اميدواريد كه 
ميزان مصرف برق خانگي كمتر شود 
و انرژي آزادشده در چه بخش هايي 

مصرف خواهد شد؟
پیش بیني مي شــود میزان مصرف برق 
خانگــي كــه هم اكنون یك ســوم كل 
برق كشــور را مصرف مي كند با اجراي 
سیاســت هاي جدید در قالب طرح برق 
امید تا 10درصد كاهــش یابد. طبیعي 
است كه بااعمال تخفیف 100درصدي 
براي مشتركاني كه طبق الگوي مصرف، 
برق مصرف كنند، درآمدهــاي وزارت 

نیرو از محل دریافــت بهاي برق خانگي 
كمتر شــود. امــا روي دیگر ســكه این 
اســت كه هزینه هاي كاهــش یافته از 
محل اختصاص برق به سایر بخش هاي 
صنعتي، كشاورزي و خدماتي و همچنین 
صادرات مازاد مصرف برق و افزون بر این 
كاهش نیاز به سرمایه گذاري براي تولید 

برق جبران خواهد شد.
رئيس جمهور اعالم كرده 
با مصوبه اخير دولت تعداد 30ميليون 
نفر از جمعيت كشــور بــرق مجاني 
دريافت خواهند كرد. آيا چنين امكاني 

وجود دارد؟
تعــداد جمعیــت بــرآورد شــده جزو 
8.4میلیــون مشــترك بــرق خانگي 
كم مصــرف 30میلیــون نفر را شــامل 
مي شــود و بیشتر این شــهروندان جزو 
مشــتركان برق روســتایي به حســاب 
مي آیند. یعني 60درصد از 8.4مشتركان 
روستایي هستند و 40درصد باقي مانده 
در مناطق شهري سكونت دارند. براساس 
برآوردهاي وزارت نیرو مي توان با تشویق 
این 8.4میلیون مشترك برق خانگي به 

رعایت میزان مصرف براساس الگوهاي 
تعیین شــده در عمل بــرق رایگان در 
اختیار 30میلیون نفر از شهروندان كشور 
قرار داد. باور و سیاســت ما این است كه 
منافع اقتصادي زیادي بــا اجراي طرح 
برق امید نصیب كشــور خواهد شــد و 
حساسیت خانواده ها نســبت به ارزش 
اقتصادي برق تولیدي كشــور افزایش 
مي یابد و همه در تــاش خواهند بود تا 
میزان مصرف برق خود را بهینه كنند تا 
از تخفیف بیشتري بهره مند شوند. به نظر 
این رویداد مهمي اســت كه هم ساختار 
مصرف برق را اصاح مي كند و هم وزارت 
نیرو مي تواند بــرق موردنیاز بخش هاي 
صنعتي، كشــاورزي و خدماتــي را كه 

ساالنه 5درصد رشد دارد تأمین كند.
تصميم دولت از چه زمان 

اجرا خواهد شد؟
این تصمیم دوم شــهریور بــه تصویب 
دولت رسیده و در آن پیش بیني شده تا 
وزارت نیرو در كمتر از 2 ماه دستورالعمل 
اجرایي را نهایي كند تا به شــركت هاي 
زیرمجموعــه ابــاغ شــود. ســاختار 
اطاع رســاني به مشــتركان از طریق 
شــركت هاي تابعه وزارت نیرو به صورت 
پیامكي خواهد بود و حتي مشــتركان 
مي توانند خودشان كنتورهاي برقشان 
را كنترل كنند تا مصرفشان پایین بیاید. 
آموزش به خانواده ها هم بافاصله شروع 

خواهد شد.
شايعه شــده كه هدف از 
طرح برق مجاني براي مســتضعفان 
يك طرح عوام گرايانه و سياسي است 
و حتي ممكن است شخص وزير نيرو 
سوداي رياست جمهوري داشته باشد.

رشد مصرف برق خانگي به طور میانگین 
در 40سال گذشته ســاالنه 7.1درصد 
بوده و در ســال هاي گذشــته به تدریج 
از ســرعت آن كاسته شــده و در سال 
97به 5.2درصد و در ســال گذشته به 
كمتر از 3درصد و امســال هم به كمتر 
از یك درصد رســیده اســت. درصورت 
اجراي طــرح برق امید انتظــار مي رود 
نیاز بــه ســرمایه گذاري بــراي تولید 
4200مگاوات برق آن هم در ســاعت ها 
و زمان هاي محدود ســال نباشد به ویژه 
اینكه بــراي تولید 4200مــگاوات برق 
نیاز به ســرمایه گذاري 60هزار میلیارد 
توماني داریم. جالب اینكه ما سال گذشته 
مشتركان كم مصرف را تشویق كردیم و 
بالغ بر 107میلیارد تومان تخفیف دادیم 
و در بخــش صنعت هم میزان تشــویق 
و پاداش مشــاركت در مدیریت مصرف 
برق 350میلیارد تومان بوده اســت. ما 
در وزارت نیرو، مسئولیت تأمین مطمئن 
انرژي مورداســتفاده مردم و بخش هاي 
اقتصادي را داریم و یك سیاست روشني 
را هــم در بخش عرضه و هــم در بخش 
مصرف از 3سال پیش شروع كرده ایم كه 
نتایج آن به نفع مردم و كشور بوده و در 
یك وزارتخانه تخصصي و فني مسئولیت 
ما، تصمیم گیري فني و كارشناسي است 
و به برداشت هاي حاشیه اي كاري نداریم.

رمزگشاییازبرقمجانی
سخنگوي صنعت برق در گفت وگو با همشهري به ابهام ها و حواشي پاسخ داد

با حمایت ســهامداران حقوقي 
بزرگ، شاخص كل بورس تهران بورس

دیروز به مدار رشــد بازگشــت. 
همزمــان بــا ایــن رویــداد محمودرضــا 
خواجه نصیري، عضو هیأت مدیره بورس تهران 
از آغاز همــكاري 60ســهامدار حقوقي براي 
حمایت از بازار ســهام خبر داد. انتظار مي رود 
ظرف روزهاي آینده از فشــار فروش هیجاني، 
ســهامداران تازه وارد و كم دانش كاسته شود و 

تعادل به بورس بازگردد.
به گزارش همشهري، به دنبال افزایش انتقادها 
نسبت به روند نزولي بازار سهام از روز دوشنبه 
و بعد از تشكیل جلســه هاي مختلف باالخره 
ســهامداران حقوقي بزرگ وارد عمل شــدند 
و با خرید ســهام دامنــه نزول بازار ســهام را 
محدود كردند. دیروز حتي تحت تأثیر حمایت 
ســهامداران حقوقــي بزرگ، شــاخص كل 
بورس تهران 2.6درصد رشــد كــرد. آخرین 

خبرها نشــان مي دهد ســهامداران حقوقي 
بزرگ در 2روز گذشته بیش از 18هزار میلیارد 
تومان پول تازه به بازار ســهام تزریق كرده اند 
درحالي كه ســهامداران حقیقي فقط در روز 
دوشنبه بیش از 7500میلیارد تومان از سهام 
خود را فروخته اند كه به زعم كارشناسان قطعا 

متضرر خواهند شد.
صبح یكشنبه حدود 25نفر از مدیران بانك ها، 
شــركت هاي ســرمایه گذاري و شركت هاي 
تأمین ســرمایه، با حضور در ساختمان بورس 
تهران با مقامــات بازار ســرمایه دیدار كردند 
و پس از این نشســت چند ســهامدار حقوقي 
بزرگ مانند تأمین سرمایه تمدن، گروه مالي 
ملت، بانك ملي و بانك صادرات بافاصله وارد 
عمل شدند و با جمع آوري سهام شركت هاي 
زیرمجموعه و ســهام ارزنده، نقش مهمي در 
بهبود شــاخص هاي بورس و رشد روز گذشته 

بازار سهام داشتند.

بررسي ها نشــان مي دهد فقط در روز دوشنبه 
این سهامداران حقوقي بیش از 10هزار میلیارد 

تومان پول جدید وارد بازار سهام كردند.
دیروز هــم در ادامه سلســله نشســت هاي 
سهامداران حقوقي با مســئوالن بازار سرمایه 
یك جلسه دیگر برگزار شــد و بار دیگر نسبت 
به حمایت ســهامداران حقوقي بزرگ از بازار 
سهام تأكید شــد. محســن خدابخش، مدیر 
نظارت بر بورس هاي ســازمان بورس با تأیید 
برگزاري جلسه روز گذشــته سازمان بورس با 
ســهامداران حقوقي به بورس پرس گفت: این 
جلســات و هماهنگي ها محدود بــه چند روز 
نبوده و تا زمان اطمینــان از تعادل پایدار بازار 

ادامه خواهد یافت.

همكاري 60سهامدار حقوقي
محمودرضا خواجه نصیري، عضو هیأت مدیره 
بورس تهــران از آغاز همكاري 60ســهامدار 
حقوقي براي حمایت از بازار ســهام خبر داد و 
گفت: هماهنگي ایجادشده در بین حقوقي ها 

براي تقویت بازار سرمایه بي سابقه بوده است.
به گفتــه او ســهامداران حقوقي بــه همراه 
ســازمان بورس، وزارت اقتصاد و هلدینگ ها، 
یك هم افزایي بي ســابقه اي ایجاد كرده اند تا 
جایي كه براي نخســتین بــار در حدود 50 تا 
60  ســهامدار حقوقي در راســتاي حمایت از 
بازار و تأمین نقدشــوندگي بازار همكاري خود 

را شروع كرده اند.
او با اشــاره به خرید 10هزار میلیــارد توماني 
ســهامداران حقوقي در معامات روز دوشنبه 
ابراز امیــدواري كرد روند شــكل گرفته براي 
حمایت از بازار ســهام طي روزهاي آینده نیز 
ادامه یافته و به صورت مســتمر اجرا شــود تا 
نه فقط شاخص بورس مثبت شود بلكه اعتماد و 

دلگرمي نیز به سهامداران بازگردد.
امیر هاموني، مدیرعامل فرابــورس نیز با بیان 
اینكه نهادهاي مختلفي از بازار سرمایه حمایت 

كرده اند گفت: از 21مردادماه ســال جاري كه 
روند نزولي در معامات بازار ســرمایه آغاز شد 
درمجموع حجم معامات بــورس و فرابورس 
167هزار میلیارد تومان بوده است و سهامداران 
حقیقي طي این مدت 140هزار میلیارد تومان 
سهام خریداري كرده اند كه این نشان مي دهد 
باوجود رونــد نزولي بــازار تعداد زیــادي از 
معامله گــران معتقدند كه بایــد در این مقطع 

زماني سهام خریداري كنند.
او همچنین رقم خرید ســهامداران حقوقي ها 
طي معامات روز یكشــنبه را 10هزار میلیارد 
تومان اعــام كرد و گفت: حقوقي هــا در بازار 
سرمایه فعال شدند و همانند سال هاي قبل كه 
از بازار حمایت مي كردند، با هماهنگي بانك ها، 
منابع زیادي به بازار تزریق شده است ازاین رو 

نگراني بابت بازار وجود ندارد.

دليل ورود حقوقي ها
محمد وطن پــور، مدیرعامل شــركت تأمین 
سرمایه سپهر درباره دلیل حمایت سهامداران 
حقوقي از بازار ســهام گفت: در بررسي رفتار 

حقوقي ها، مشخص است كه اغلب سهامداران 
حقوقي در حال خرید ســهام هســتند و آنها 
براساس شــاخصه ارزندگي و اقتصادي بودن 

سهام اقدام به خرید مي كنند.
او افزود: به نظر من سهامداراني كه در این روزها 

اقدام به فروش مي كنند، متضرر خواهند شد.
عبداهلل دریابر، معاون خدمات مالي شــركت 
تأمین ســرمایه امید نیز گفــت: همانگونه كه 
از معامات دیروز بازار ســرمایه نیز مشــهود 
بــود، حمایت هاي خوبي توســط اشــخاص 
حقوقي از ســهام بــزرگ بازار انجام شــد كه 
منطقا این حمایت ها براي اطمینان بخشي به 

سرمایه گذاران خرد كاما ضروري بود.
او افزود: فشار فروشــي كه در دو هفته گذشته 
در بازار ســرمایه حاكم بود، باعث جذاب شدن 
قیمت سهام بســیاري از شركت ها شده است. 
به نظر مي رسد چنانچه این حمایت ها با حجم 
قابل قبول 15هزار میلیــارد توماني ادامه یابد، 
ترس و هیجانات ســرمایه گذاران خرد كاسته 
شــده و بازار به روند طبیعــي و منطقي خود 

بازمي گردد.

رشد بورس با حمايت بزرگان بازار

پایينبودنشاخصسوادمالي
سيدمهدي سديدي، عضو هيأت مديره بورس تهران، با اشاره به حمايت هوشمندانه حقوقي ها از بازار سهام 
گفت: اين حمايت براساس كارشناسي و بررسي ميزان ارزندگي اين سهام اتفاق افتاد و دليل اين حمايت 
عالوه بر ارزندگي شركت هاي انتخاب شده، رسيدن اين سهم ها به قيمت هاي جذاب براي سرمايه گذاري 
است. او فروش سهام در اين قيمت ها را صرفا به دليل هيجان سهامداران دانست و درخصوص زمان پايان 
اصالح بازار افزود: در سمت تقاضا شركت هاي حقوقي و صندوق ها سهام ارزنده خود براي سرمايه گذاري 
را انتخاب كرده اند، اما ممكن است در ســمت عرضه افراد به دليل هيجان موجود در بازار بدون توجه به 
اين ارزندگي در صف هاي فروش قرار بگيرند. به همين دليل نمي تــوان قطعي گفت كه باوجود حمايت 
حقوقي ها اين اصالح پايان بپذيرد اما با توجه به حمايت سهامداران حقوقي، جو رواني بازار در حال تغيير 
است. مديرعامل صندوق بازنشستگي بانك ها با اشاره به قرار گرفتن توده سهامداران در صف هاي خريد 
يك ماه پيش و در قيمت هاي باالتر يادآور شد: اين افراد چه در روند منفي و چه در روند مثبت بازار همواره 
هيجاني رفتار مي كنند و بخشي از اين مسئله ناشي از پايين بودن شاخص سواد مالي است. چراكه وقتي 
در خريد، منطقي وجود نداشته باشد و صرفا براساس هيجان اتفاق افتاده باشد، در فروش هم فرد منطقي 
براي نگهداري سهم خود ندارد. عضو هيأت مديره بورس تهران افزود: برخي افراد با فروش خانه و ماشين 
خود به بازار سهام آمده اند؛ درحالي كه اين كار خالف قوانين سرمايه گذاري است. چون بورس حتي با فرض 
داشتن سواد مالي كافي توسط سرمايه گذار بازهم داراي ريسك هاي متعددي است كه ممكن است سرمايه 
فرد را تحت الشعاع قرار دهد. سديدي تأكيد كرد: وقتي سهامداران اقدام به خريد سهمي مي كنند ابتدا به 
بررسي بنياد شركت بپردازند. يعني بايد حداقل توليد و فروش و حاشيه سود آن را بررسي كنند و ميزان 
توليد و فروش و سود ساالنه را با ارزش بازار شركت مقايسه كنند تا سود برايشان افشا شود. اين مسئله 

كار پيچيده اي نيست و با سوادي مختصر نيز فرد مي تواند اين بررسي را انجام دهد.

حلقه واردات كاال تنگ تر شد
رئیس سازمان توسعه تجارت مي گوید از سال گذشته تاكنون 800كاالي 

دیگر به فهرست اقام وارداتي ممنوعه اضافه شده است

جمعیت اقام ممنوعه وارداتي همچنان در حال افزایش است و فهرستي كه 
از تابستان97 با ممنوع شدن واردات 1339ردیف تعرفه اي شامل بیش از واردات

1400قلم كاال باز شده بود، با اضافه شدن 800قلم كاالي جدید در یك سال 
اخیر به 2400قلم كاال رسیده اســت. به گزارش همشهري، سیاست محدود كردن اقام 
وارداتي غیرضروري به كشور در دوره هاي تنش ارزي، برنامه اي است كه تاكنون چندبار 
آزموده شــده و البته پس از رفع تنگناهاي ارزي به حالت قبل برگشته است؛ اما این بار، 
سیاست محدود كردن واردات كه از سال97 آغاز شده، ماه به ماه با افزایش اقام ممنوعه 
مواجه بوده و گویي همچنان ورودي این فهرســت بازمانده اســت؛ به گونه اي كه رئیس 
سازمان توســعه تجارت مي گوید: از سال گذشــته تاكنون 800قلم كاالي دیگر به این 

فهرست اضافه شده و تعداد اقام ممنوعه وارداتي به 2400قلم رسیده است.

واردات، فقط كاالي ضروري و اساسي
سیاست محدودسازي واردات كه در سال1389 و در قالب ممنوعیت واردات 1300قلم كاال 
آزموده شده بود، در تیرماه1397 نیز در سایه متشنج شدن بازار ارز و بازگشت  تحریم هاي 
آمریكا اجرایي شد. در نخســتین اباغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت براي ممنوعیت 
واردات كاالهاي لوكس و غیرضروري در سال97، تأكید شده بود كه ثبت سفارش و واردات 
كاالهاي قرارگرفته در گروه چهارم كاالیي شامل 1339ردیف تعرفه گمركي ممنوع است 
و حتي ثبت سفارش هاي قبلي براي واردات این كاالها نیز ابطال مي شود مگر اینكه ارز آنها 
از طریق شبكه بانكي تأمین شده یا واردات آنها در شرایط بدون انتقال ارز باشد و با توجه 
به كاهش درآمدهاي ارزي كشــور تحت تأثیر تحریم ها، دولت واردات كاالهاي لوكس و 
كاالهایي كه مشابه داخلي براي آنها وجود دارد را ممنوع اعام كرد؛ اما در ادامه با سخت تر 
شــدن قواعد واردات، دامنه ممنوعیت ها به قدري گسترده شد كه فقط كاالهاي ضروري 
و اساسي مجوز واردات مي گیرند.  براســاس آمارهایي كه حمید زادبوم، رئیس سازمان 
توسعه تجارت ایران ارائه داده است، در 4ماهه امسال ارزش واردات كشور به 11میلیارد 
دالر رسیده كه 84درصد آن كاالهاي واسطه اي، ســرمایه اي و مواداولیه موردنیاز تولید 
بوده و حدود 15درصد نیز بــه واردات كاالهاي مصرفي مانند برنج، موز و گوشــي تلفن 
همراه اختصاص داشته است. زادبوم در تشــریح فرایند رصد كاالهاي وارداتي مي گوید: 
بنابرحساسیت موضوع، فهرست كاالهاي وارداتي به صورت هفتگي و با پیشنهادهایي كه 
از سوي معاونت هاي تولیدي وزارت صنعت ارائه مي شود، توسط دفتر مقررات صادرات و 
واردات رصد شده و ثبت سفارش هاي كاالهاي داراي مشابه تولید داخل، به تدریج بسته 
خواهد شد. به گفته او این فرایند تا جایي ادامه پیدا مي كند كه در آینده اي نزدیك در حوزه 

كاالهاي داراي ساخت مشابه داخل، وارداتي وجود نداشته باشد.

آخرين وضعيت برخورد با صادركنندگان متخلف
در كنار بحث واردات و تنگ تر شدن حلقه كاالهاي وارداتي، آنچه در ماه هاي گذشته 
در ارتباط تجار بخش خصوصي با دولت سروصداي زیادي به پا كرده موضوع ایفاي 
تعهد ارزي صادركنندگان و بازگشــت ارز حاصل از صادرات به كشور بوده است. در 
این ماجرا، هرچنــد صادركنندگان معتقد بودند با توجه به شــیوع ویروس كرونا و 
دشواري و بازگشت ارز به كشور، دولت باید زمان اعام شده براي رفع تعهد ارزي را 
تمدید كند؛ اما در عمل بانك مركزي با این پیشنهادها موافقت نكرد و درنهایت پایان 
تیرماه امسال، زمان بازگشت ارز به كشور تعیین شد. به دنبال این تصمیم، تعدادي از 
صادركنندگاني كه ارز خود را به كشور برگشت نداده بودند با تنبیه هایي نظیر تعلیق 
كارت بازرگاني و معرفي به قوه قضاییه مواجه شــدند كه هنوز گمانه زني ها درباره 

سرنوشت آنها ادامه دارد.
به گزارش ایسنا، رئیس سازمان توســعه تجارت در جدیدترین اظهارنظر خود گفته 
كه درصورت بازگشت ارز، كارت هاي تعلیق شده باردیگر فعال خواهند شد. زادبوم 
مي گوید: كارت بازرگاني 2100صادركننده اي كه تعهد ارزي صفر درصد داشته اند، 
تعلیق شده است و صادركنندگاني كه تا 30درصد ایفاي تعهد ارزي داشتند، اگر تا 
15شهریور تعهد ارزي آنها رفع نشــود كارت آنها تعلیق مي شود. به گفته او كارت 
بازرگاني صادركنندگاني كه رفع تعهد ارزي آنها 31 تا 69 درصد بوده نیز در تاریخ 
31شهریور و درصورت ایفا نشــدن مابقي تعهد ارزي، تعلیق خواهد شد. همچنین 
واحدهاي تولیدي تا آخر شهریور مهلت دارند براي رفع تعهد ارزي در تعامل با بانك 
عامل خود اقدام كننــد؛ در غیراین صورت كارت بازرگاني آنها نیز 31شــهریور99 

تعلیق خواهد شد.

شرط هاي جديد براي صدور كارت بازرگاني
براساس اظهارات رئیس سازمان توســعه تجارت، در كنار محدودیت هاي واردات و 
الزامات بازگشت ارز، براي صدور كارت هاي بازرگاني جدید شرط هایي اضافه شده 

است. 
زادبوم از ارائه پیشــنهاد براي اضافه شدن 5 تغییر و شــرط جدید به شروط سابق 
صدور كارت بازرگاني در توافق با اتاق ایران خبر داده و مي گوید: این 5 شرط جدید 
به شوراي عالي هماهنگي اقتصادي پیشنهاد شده و هر وقت در این شورا به تصویب 
برسد در فرایند صدور كارت بازرگاني، اجرایي مي شود. به طور نمونه در سال1389 
شرط سابقه كار براي صدور كارت بازرگاني حذف شده بود كه متوجه شدیم بسیاري 
از تعهدات ارزي ایفا نشــده مربوط به كساني اســت كه بدون هیچ سابقه اي، كارت 
بازرگاني گرفتند و مشــكل ایجاد كردند؛ ازاین رو یكي از شروط جدید پیشنهادي 
این است كه متقاضي كارت بازرگاني، حداقل 2سال سابقه كار داشته باشد كه این 

خواست ما و اتاق ایران است.

یك عضو هیأت مدیره بورس تهران از آغاز همكاري 60سهامدار حقوقي براي حمایت از بازار سهام خبر داد

برق 30ميليون ايرانی مجاني مي شود! اين نه يك وعده 
رئيس جمهور در سال پاياني عمر دولت تدبير و اميد كه 
تصميمي است قطعي. دوم شهريور امسال در آستانه 
هفته دولت، هيأت وزيران به رياست حسن روحاني به پيشنهاد وزارت نيرو 
به اين جمع بندي رسيد كه هزينه برق از مشتركان خانگي كم مصرف گرفته 
نشود. حســن روحاني مي گويد: دولت تصميم دارد براي حدود 30 ميليون 
جمعيت ايراني كه خانواده هايي هستند كه مصرف برقشان زياد نيست و جزو 
ليست كم مصرف ها هستند پولي براي برق پرداخت نكنند به شرط اينكه در 
همان رده كم مصرف باقي بمانند. او با بيان اينكه حتي گروه ميانه مصرف هم 
مي تواند با كاهش مصرف، وارد اين ليست شــود، گفت: نخستين بار بعد از 
انقالب مي توانيم اعالم كنيم كه برق مستضعفان جامعه مجاني خواهد بود. به 
گزارش همشهري، ماجراي آب و برق مجاني براي مستضعفان داستاني تاريخي 
در تاريخ انقالب اسالمي ايران است تا جايي كه گفته مي شود بنيانگذار فقيد 
انقالب اسالمی در ابتداي پيروزي انقالب وعده آب و برق مجاني را داده بود. 
حسن غفوري فرد، كه از مردادماه سال 60مسئوليت وزارت نيرو را برعهده 
گرفته بود، روايت مي كند: حضرت امام )ره( روز نهم اسفند 1357 از ضرورت 
آب و برق مجاني براي طبقات كم بضاعت سخن مي گويند و فرداي همان روز 

در اجتماع مردم قم بر آب و برق مجاني براي مســتضعفان تأكيد و يك روز 
بعد هم اعالم مي كنند»هر چه زودتر بايد مشكل مسكن براي بي خانمان ها و 
فقراي ايران حل شود و براي هر خانواده مسكن موردنيازشان تأمين شود، آب 
و برق براي فقرا و بي بضاعت ها بايد مجاني شود. صحبت هاي حسن روحاني 
در جريان ديدار مجازي كابينه اش با رهبر معظم انقالب يادآور همان تكرار 
دستور بنيانگذار فقيد انقالب در 3روز پياپي است و اصرار رئيس جمهور بر 
مجاني شدن برق مستضعفان البته باعث شد تا به سراغ وزارت نيرو برويم و 

بپرسيم ماجرا چيست؟ 
مصطفي رجبي مشهدي، سخنگوي صنعت برق 
در گفت وگوي اختصاصي با همشهري از جزئيات 
اين مصوبه دولت با عنوان طــرح برق اميد نام 
مي برد و در پاسخ به شــائبه سياسي مبني بر 
احتمــال كانديداتوري رضــا اردكانيان، وزير 
نيرو در انتخابات سال آينده رياست جمهوري 
مي گويد: اين يك برنامه سه ساله است و وزارت 

نيرو به عنوان يك نهاد تخصصي و حاكميتي به برداشت هاي احتمالي كاري 
ندارد. گفت وگو را بخوانيد.
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 1- نسخه برداري از یك نوشته- 

باریك- داخل
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الكتریكي در خازن- فاش شده

13- شــدیدترین- ســنگي 
قيمتي- سرمشق

14- شــاهزاده- ســرزنش- 
درخت افكن

15- نفــس بلنــد- گدایي- 
استراتژیك

  
عمودي:

1- فيلمــي ســاخته داریوش 
مهرجویي- تكه كوچك كاغذ- 

مبادا
2- پسوند شباهت- بعد از ترور 
ناصرالدین شــاه، سلطنت به او 

واگذار شد
3- افترا- موش خرما- سندروم 

نقص ایمني اكتسابي
4- محل استقرار حسن صباح- 
زیاده روي در تشریفات- راندن 

مزاحم
پــول  نيشــكر-  قنــد   -5

تركمنستان- پارسایي
6- وسيله- خدمتكار پير- جد 

حضرت محمد)ص(
7- مشــك- حيوانــات- بتن 

مسلح
8- طراحي اوليه- نيكبختي- 

چاشني غذایي تند
9- غمگيــن- تفاضــل گل 

ورزشي- مخفف اگر
10- كشــتي ژاپنــي- زادگاه 

خواجه عبداهلل انصاري- ليكن
بيمــاري  زربفــت-   -11

كم خوني- آلياژ

12- چه وقت- شــعله آتش- 
خوش چهره

13- فراوانــي- بچه ســگ- 
تيمارگر اسب

14- از آثــار غالمرضا رشــيد 
یاسمي، نویســنده و تاریخ نگار 

ایراني- ناپسند
15- ميانــه- ضد حمله- پيل 

الكتریكي

اعداد1تا9راطوريدرخانههايسفيدقراردهيدكههررقمدرسطرها،ستونهاومربعهايكوچك3در3يكبارجدول اعداد | 3732
ديدهشود.پاسخهادرادامهآمدهاست.

سخت

697532814
853417629
412968357
745896231
329175468
168243795
531684972
286759143
974321586

متوسط

5  6      7
2   3   8 1 
 1   2  4  
     9  7 1
        
6 3  1     
  4  9   6 
 2 7   5   3
8      7  5154726398

326981754
798453162
281364579
569172483
473895621
817539246
645218937
932647815

ساده

متوسط

546918327
279354816
318627459
482539671
791486532
635172984
154793268
927865143
863241795

سخت

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

ساده

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

مازندرانهنوزدرزبالهدفنميشود

این روزها نگراني  بر ســر پرونده 
منابع
»جاده لــزور« به عنوان پنجمين طبيعي

جاده اتصال تهران به مازندران به 
باالترین حد خود رسيده است. براساس طرحي 
كه همزمــان در تهــران و مازنــدران پيگيري 
مي شود، قرار است جاده اي ميان فيروزكوه تا بابل 
كشيده شــود، اما هيچ یك از این 2شهر مقصد 
اصلي نيستند. این جاده در یك طرف به منطقه 
توریستي بندپي بابل متصل مي شود و در طرف 

دیگر، منطقه لزور استان تهران قرار دارد.
احداث راه آســفالته در مسير استان هاي  تهران 
و مازندران آنجا نگراني ها را به باالترین حد خود 
مي رساند كه بدانيم هر ســال ميليون ها سفر با 
خودرو در مسير این 2استان صورت مي گيرد و 
هر جاده  جدیدي مي تواند تهدیدي بزرگ براي 
حفاظت از منابع طبيعي در این مسير باشد. در 
مســير بندپي بابل تا لزور فيروزكوه، روستاهاي 
»فيلبنــد«، »دولــت رودبار«، »لمســوكال«، 
»كام كال« و »شهنه پشته« قرار دارند كه مناطقي 
بكر و ارزشــمند در دل جنگل هــاي هيركاني 
هستند و احداث هر نوع جاده آسفالته مي تواند 

تير خالص به آرامش و آینده آنها باشد.

مخالفتاوليهباجادهفرعي
معاون حفاظت و امور اراضي سازمان جنگل ها 
و منابع طبيعي كشور در گفت وگو با همشهري 
درباره قوانين احداث راه هــا در محدوده منابع 
طبيعي مي گوید: در اجــراي تمامي پروژه هاي 
عمراني نظير احداث راه و جاده، دســتگاه هاي 
مجري برابر بند ب ماده12 قانون افزایش بهره وري 

مكلف هستند از منابع طبيعي استعالم داشته 
باشند و نقشه راه را تحویل بدهند.

به گفته بهمن افراســيابي، منابــع طبيعي نيز 
كميته اي تشــكيل مي دهد و پــس از بازدید و 
بررســي، اگر احداث ضرورتي نداشــته باشد و 
خسارت محيط زیســتي زیادي به منطقه وارد 
شــود، مخالفت خود را با طــرح اعالم مي كند؛ 
به ویژه  آنكه نظير جاده لزور به بندپي جاده فرعي 

باشد.
معاون حفاظت سازمان جنگل ها مي افزاید: حتي 
اگر مسير طراحي شــده جاده ضرورتي نداشته 
باشد، بخشي از مسير را براي جلوگيري از خسارت 
بيشتر عوض مي كنند. در حالت سوم هم، اینكه 
اگر جاده ضرورت داشــته باشد و جابه جایي هم 
ممكن نباشد، برآورد خسارت هاي محيط زیستي 
صورت مي گيرد و مبلغ براي جبران خســارت، 
به حساب خزانه واریز مي شود تا در جهت احياي 

منابع طبيعي آسيب دیده هزینه شود.
افراســيابي تأكيد كرد: در مورد جــاده لزور به 
بندپي، هنوز گزارشي به سازمان جنگل ها ارسال 
نشده اســت، اما پس از این مصاحبه، موضوع را 

بررسي خواهيم كرد.

جزئياتطرح
طي هفته اخيــر طرح ســاخت و تكميل راه 
دسترســي لزور فيروزكوه به بندپــي بابل به 
پایان رسيده است. طرح ساخت راه دسترسي 
روستاي لزور در استان تهران به منطقه بندپي 
اســتان مازندران در ســال90 در سفر هيأت 
دولت به شهرستان بابل مصوب شد، اما هيچ گاه 
پيوست محيط زیستي براي طرح انجام نشد. 
همان ســال مطالعات اوليه بخش نخست این 
طرح به طول 12كيلومتر آغاز شد. اما به تازگي 
انجام آن به پایان رسيده اســت. 7كيلومتر از 
این طرح در حوزه اســتحفاظي استان تهران 
قرار دارد، اما استانداري تهران از حاميان این 
طرح است. براساس اعالم مسئوالن، این مسير 
در قدیم مال رو بوده، اما طبق طرح جدید قرار 
است كاربري »راه روســتایي« و »آفرودي« 
داشته باشد كه درصورت ایجاد مسير آسفالته، 
هميــن 2كاربري مي توانــد صدمات جدي و 
عميقي به جنگل هاي هيركاني مسير وارد كند.

علــي كریمي، نماینــده بابــل در مجلس در 
این باره اعالم كرده اســت كه تالش مي شود 
تا 2ســال آینده اعتبار الزم بــراي این طرح 

مصوب شــود و براي اتمام تعریض و تكميل 
طرح برنامه ریزي شود. استانداري تهران نيز در 
این باره معتقد است: اولویت بازگشایي مسير 
روســتاي لزور به بندپي در درجــه اول رونق 
اقتصادي در حوزه كشــاورزي، گردشــگري 
و همچنين افزایش تعامــالت اجتماعي بين 
2استان اســت و در مرحله بعد در كاهش بار 

ترافيكي و تردد جاده اي است.

اينبندپي،آنبندپينيست!
تأكيد اســتانداري تهــران بر احــداث جاده 
»بندپي« به لــزور برخي رســانه ها را با این 
خطا مواجه كرد كه ممكن است »انوشيروان 
محسني بندپي« اســتاندار تهران پشت قضيه 
حمایــت از این طرح باشــد، اما اســتانداري 
تهران هفته گذشــته اعالم كرد كــه زادگاه 
شخص اســتاندار »بندپي نوشــهر« است؛ نه 
»بندپي بابل«. فارغ از شــباهت نام 2منطقه 
بندپي در بابل و نوشــهر، نگرانــي اصلي بابت 
تخریب مناطق جنگلي اســت كه در مســير 
بابل تا فيروزكوه وجــود دارد. منطقه مذكور 
یكي از شاخص ترین زیســتگاه هاي طبيعي و 
حيات وحش شمال كشــور است كه ایجاد راه 
آسفالته مي تواند تهدیدي جدي براي گونه هاي 
انبوه هيركاني و البته گونه هاي جانوري چون 
پلنگ، خرس و قوچ و ميش باشــد. همچنين 
تخریب مراتع و از بين رفتن پوشــش گياهي 
در طول مســير، مقدمه اي بر زمين خواري و 
كوه خواري و دست درازي شكارچيان غيرمجاز 
و غارتگران عرصه هاي طبيعي خواهد شد و باید 
دید چه تضميني براي جلوگيري از تجربه تلخ 
احداث جاده در مناطق بكر طبيعي توانســته 

توجيه كننده طرح باشد؟ 

  مسئوليت زباله در شهرهاي شمالي 
زباله


كشــور با چه كسي اســت ؟ تاوان 
معضلي كه سال هاســت ساكنان و 
مسافران كمربند سبز شمال كشــور در ایجاد آن 
ســهيم اند را فقــط محيط زیســت مي پــردازد. 
شهرداري ها سال هاست در دل جنگل هاي هيركاني 
كنار رودها و چسبيده به دریا، كوهي از زباله را پنهان 
و آشكار تخليه مي كنند و كسي هم پاسخگو نيست. 
اگرچه پس از پایش هاي چند ماهه براي شهرداران 
مازندران، اخطاریه صادر مي شود و تاكنون با شكایت 
سازمان حفاظت محيط زیست براي 28شهردار، قرار 
وثيقه صادر شده است، ولي در نهایت هيچ اتفاقي 

براي ساماندهي زباله هاي شمال نمي افتد.
سال گذشته علي اصغر یوســف نژاد، نماینده شهر 
ســاري در مجلس در گفت وگو با همشهري اعالم 
كرد كه مجلس براي ساماندهي زباله، هزار ميليارد 
تومان در بودجه سال 99گنجانده است؛ ولي با وجود 
اینكه در قانون بودجه امســال ایــن ردیف بودجه 
گنجانده شده، باز هم اتفاقي براي حل معضل زباله در 
شمال كشور نيفتاده است. رئيس سازمان حفاظت 
محيط زیست روز گذشته یادآوري كرد كه سال 96از 
مجلس خواسته بود كه 1.6ميليارد دالر از صندوق 
توسعه ملي براي ســاماندهي زباله برداشت كند، 
ولي مجلســي ها با آن موافقت نكردند. نمایندگان 
مجلس در آن دوره مي خواستند دولت الیحه اي به 
مجلس بياورد كه در آن، محل تامين بودجه تعيين 
شده باشــد، اما دولت در شرایطي نيست كه حتي 
ردیف هاي از پيش تعيين شده اي را براي این موضوع 

مشخص كند.

ساماندهيزبالهشمالمطالبهمردمينيست
سهيل اوالد زاد، فعال محيط زیست كه این روزها 
تمام تالش خود را براي ســاماندهي وضعيت زباله 
در مازندران مي كند به همشهري مي گوید: تاكنون 
كمتــر از 350ميليــون تومان به شــكل اوراق به 
شهرهاي كوچك مانند شيرگاه زیرآب و پل سفيد 
داده اند. درحالي كه 28محل دفن زباله غيراصولي در 
مازندران وجود دارد. موضوع زباله به حياط خلوت 
شــهرداري ها تبدیل شده اســت. در شرایطي كه 
شــهروندان مطالبه اي در حوزه زباله ندارند، تداوم 

مافياي زباله در شهرهاي شمال براي شهرداري ها 
به عنوان منبع درآمد باقــي خواهد ماند. مردم این 
استان حتي نسبت به محل دفن زباله هایي كه در 
دیدرس شان است هم واكنشي نشان نمي دهند. به 
گفته سهيل اوالدزاد، شهرداري آمل تا سال ها بابت 
دپوي زباله سایر شهرها و صنایع معروف، پول دریافت 
مي كرد، ولي ریالي از آن را حتي براي بهبود شرایط 

محل دفن زباله خرج نكرد.
او نبود یك سياســت مشــخص بــراي مدیریت 
پسماند در شهرهاي شمالي را عامل دیگري براي 
نابســاماني شــرایط مي داند و مي گوید: یك شهر 
درميان، شــهرداران بدون درنظر گرفتن ارزیابي 
زیست محيطي تصميم مي گيرند مركز كمپوست 
یا زباله سوز احداث كنند. كسي هم نيست بپرسد با 
چه آمایش سرزميني تصميم گرفته اند چسبيده به 
پناهگاه حيات وحش ميانكاله مركز كمپوست بزنند؟ 
چطور مشخص شــده كه در چالوس روش احداث 

خازن براي استحصال گاز بهتر است؟

جيبخاليمديرانناهماهنگ
مدیریت واحد و كارآمد، حلقــه مفقوده ماجراي 
زباله در شمال كشور است. بودجه هاي ميلياردي 
از دیرباز براي ساماندهي پسماند سر از شهرهاي 
شمالي درمي آورند، ولي عمال در جاهاي دیگر هزینه 
مي شوند. سال گذشــته نيز قرار بود هزار ميليارد 
تومان به موضوع پسماند اختصاص یابد كه به گفته 
محمدعلي محسني بندپي، نماینده نوشهر و چالوس 
به  دليل عدم  تحقق بخش عمده اي از درآمدهاي 

عمومي دولت از بخش فروش نفت به مانند بودجه  
بخش هاي عمراني، محقق نشد. او پس از جلسه 
دیروز مجمع نمایندگان مازندران در مجلس كه با 
حضور مدیران سازمان برنامه وبودجه برگزار شد، به 
همشهري مي گوید: قرار است دولت براي موضوع 
زباله اعتبار خوبي درنظر بگيرد. مدیریت ناكارآمد، 
عامل اصلي نيمه رها ماندن پروژه هاست. محسني 
بندپي مي گوید: اگر به من بگویند مهم ترین نقطه 
ضعف دستگاه هاي اجرایي چيست مي گویم، عدم 
 هماهنگي بين دستگاه هاي مختلف است كه ناشي 
از عدم  نظارت مدیران ارشد در كشور است. سازمان 
مدیریت و برنامه ریزي كشور باید از شهرداري ها 
تعهد بگيرد كه بودجه زباله را در بخش زباله هزینه 
كنند. الگوي توسعه در زمينه زیرساخت ها در كشور، 
زخمي و رهاكردن پروژه هاست و در نتيجه تعداد 
زیادي طرح در همه بخش ها، نيمه كاره رها شده 
است. ميانگين توليد زباله در كشورهاي پيشرفته 
به ازاي هر فرد 300تا 400گرم اســت. در تهران 
این رقم 900گرم و در شــمال ایران 1.2كيلوگرم 
است. اما به گفته نماینده مازندران در مجلس، در 
شمال كشور 2.5برابر افراد بومي، مردم غيربومي 
ساكن هستند و در سال 98حدود 17ميليون نفر 
به این استان سفر كردند. به گفته نماینده نوشهر و 
چالوس در مجلس، نگراني دیگر آن است كه پس از 
راه اندازي فاز بعدي آزاد راه تهران - شمال، مازندران 
به مشكالت تهران مبتال شود و در این شرایط باید 
قبل از بروز بحران، براي حل معضل زباله در شمال 

كشور چاره اندیشي شود.

تهديدي جديد براي 
جنگل هاي هيركاني

وعده يك نماينده
مهديجماراني،فرماندارفيروزكوهديروزبه»تهراننيوز«اعالمكردكهطرحجادهلزوربهبندپي
درسال89بهتصويبهيأتوزيرانرسيدهبود،اماازاولويتدولتخارجشدوسال98،احداث
اينجادهيكيازوعدههايانتخاباتي»سيداحمدرسولينژاد«نمايندهفيروزكوهدرجريان
مبارزاتانتخاباتيبود.بهگفتهوي،درمسيراجراياينپروژههنوزاتفاقيرخندادهاست.توجه
دوستدارانمحيطزيستنيزقابلستايشاستوقرارنيستكاريانجامشودكهبرخالفمسائل
محيطزيستييامنابعمليكشورباشد؛چونفقطپيادهراهتاريخيبرايمراوداتمردمفيروزكوه

بامازندراندرصورتتطبيقباقوانينكشوربهجادهتبديلميشود.
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پروژه هاي حل معضل زباله در شمال كشور معطل مانده و عزم جدي براي پایان بخشيدن به بحران 
زباله در نوار سبز شمالي وجود ندارد

 جاده »بندپي« به »لزور« با كاربري روســتایي و آفرود در حال انجام 
اســت  اما هنوز حجم خسارات وارد شده به پوشــش جنگلي و منابع 

طبيعي در این مسير برآورد نشده است

نگراني عالقه مندان محيط زیست از احداث جاده  پنجم تهران - مازندران

ان
گرم

ي 
طف

مص
ی / 

هر
مش

س: ه
عك

دي
شي

خور
د 

حام
ی / 

هر
مش

س: ه
عك



2 چهارشنبه 5 شهریور 99  شماره 8023 6 3 0 2 3 6 2 9 #هوشمند

 طرح جنجالي مجلس با عنوان »صيانت 
از حقوق كاربــران در فضاي مجازي و اینترنت

ساماندهي پيام رسان هاي اجتماعي« 
كه در مجلس دهم به نتيجه  نرسيد و معلق باقي مانده 
بود، حاال بار دیگر از سوي گروهي از نمایندگان طيف 
اصولگرا با تغييراتي بازگشته است.این طرح كه در 
دستور كار كميسيون فرهنگي قرار گرفته، درصورت 
تصویب توسط نمایندگان مجلس مي تواند به صورت 
بالقوه باعــث فيلترینگ و ممنوع شــدن هر نوع 
پيام رسان خارجي شود. این طرح در واقع تازه ترین 
تالش براي ایجــاد حاكميت دولتي بــر اینترنت و 
به صورت ویژه پيام رســان هاي  اینترنتي است، اما 
جزئيات جنجالي دیگري ازجمله لزوم احراز هویت 

تمامي كاربران یا ایجاد صنــدوق دولتي حمایت از 
پيام رســان ها را دارد. در ســال۹۷ و زمانــي كه 
پيش نویس اوليه این طرح به مركز پژوهش هاي مجلس 
رفته بود، همشــهري در سلسله گزارش هایي به آن 
پرداخت. در آن زمان ایــن طرح در مركز پژوهش ها 
باقي ماند و از دستور كار خارج شد. این طرح مهرماه 
سال۹۷ از سوي جمعي از نمایندگان طراحي شده بود 
و در همان زمان بسياري از كارشناسان ایراداتي را به 
آن وارد كردند و معتقد بودند این طرح بيشتر از نگاه 
فني، نگاه امنيتي و سياسي به فعاليت پيام رسان هاي 
اجتماعي دارد. اما اكنون تعداد نمایندگان امضا كننده 
طرح و قوت آنها نشان مي دهد عزم جدي تري براي 
تصویب آن وجود دارد. دانستن جزئيات این طرح كه 
مي تواند روي زندگي شخصي همه كاربران اینترنت در 
ایران و كسب و كارهاي حوزه فناوري اطالعات تأثير 

بگذارد، براي همه واجب است.

گروهي از نمایندگان مجلس در حال پيگيري طرحي هستند كه درصورت 
تصویب مي تواند به صورت بالقوه باعث فيلترینگ همه پيام رسان هاي خارجي 

و سپردن درگاه هاي اینترنت به نيروهاي مسلح شود

 نقشه مجلس 
براي پيام رسان ها

محمدكرباسی
دبير گروه دانش و فناوری

جهان استارتاپی

نياز به توسعه بستر داده ها
در طول همه گيري بيماري كوویــد-19، زنجيره هاي عرضه كاال 
به طور ناگهاني مورد توجه قرار گرفتند و كســب و كارشان سكه 
شد. به گزارش تك كرانچ، چه كسي فكرش را مي كرد كه شرایط 
اینگونه شود؟ رقابت براي رســاندن و توزیع كردن ونتيالتورها و 
چيزهاي دیگري مانند مواد غذایي همچنان داغ و متداوم است، اما 

شاید به طور كامال 
قابــل پيش بيني، 
دنيــاي »نرم افزار 
تامين«  زنجيــره 
بتوانــد از برخــي 
ني ها  ســا ر ز و به ر
كنــد.  اســتفاده 
پلتفرم ها  بيشــتر 
خالي هستند و نياز 
دارند كه مشتریان 

با داده هاي خود آنها را پر كنند. شركت اطالعاتي سرمایه گذاري 
كرفت )Craft( چند روز پيش اعالم كرد كه موفق شده است در 
مرحله ســريA، 10ميليون دالر ســرمایه جذب كند. آنها براي 
ساخت »پلتفرم اطالعاتي زنجيره تامين« چنين سرمایه  پذیري 
را انجام داده اند. استارتاپ »كرفت« كه دفتر مركزي آن در شهر 
سان فرانسيسكو واقع شده، در سال2015تاسيس شده است. ایده 
اصلي این استارتاپ این است كه به شــركت ها اجازه داده شود، 
سيســتم هاي زنجيره تامين خود را نظارت و بهينه سازي كنند. 
مشكلي كه اســتارتاپ كرفت به آن یورش برده و درصدد حل آن 
اســت، عدم دید و كمبود اطالعات در زنجيره هاي پيچيده عرضه 
جهاني است. درحالي كه بســياري از محصوالت هوش تجاري به 
مشتریاني نياز دارند تا داده هاي خود را ارائه دهند، بستر داده هاي 
اســتارتاپ كرفت با داده هایي از قبيل منابع مالي با اســتفاده از 

یادگيري ماشيني و اعتبارسنجي انساني در دسترس قرار دارد.

100ثانيه خبر

   تقليد از فتوسنتز براي كسب انرژي
دســتگاهي كه به طور مؤثر از روند طبيعي فتوسنتز تقليد مي كند، 
پيشرفت بزرگي براي محققان انرژي به حســاب مي آید. یك تيم از 
دانشــگاه كمبریج درحال كار روي فرایندي هستند كه در نوع خود 
بي نظير است. به گزارش نيو اطلس، جدیدترین گام در راه پاكسازي 
هوا و تبدیل انرژي، شامل یك ورق بي سيم مملو از فتوكاتاليست است 
كه مي تواند نور خورشيد، آب و دي اكسيدكربن را به سوخت هاي تميز 
تبدیل كند. محققان اميدوارند كه با این فناوري، روزي انرژي مورد 

نياز مزارع بسيار بزرگ را تامين كنند.
   زین هوشمند

یك مهندس كانزاسي، زین هوشمند براي دوچرخه ابداع كرده كه 
مي تواند راهكاري ایده آل براي دوچرخه ســواران به منظور خالص 
شدن از شر زین هاي سنتي باشــد. به گزارش نيو اطلس، شكل این 
زین مانند مدل هاي معمولي است، اما باریك تر و براق تر است؛ ضمن 
اینكه روكش آن به جاي پالستيك فقط از فيبر كربن و پليمر ساخته 
شده است. این زین به گونه اي طراحي شده كه دوچرخه سوار براساس 
وزن و فرم بدنش مي تواند به آساني روي آن بنشيند و فشار كمتري 

را تحمل كند.
   بي ادبي ممنوع

یك شركت فنالندي با استفاده از هوش مصنوعي فونتي ابداع كرده 
كه كلمات تحقيرآميز و زشــت را در متون تــار مي كند. به گزارش 
دیلي ميل، بي ادبي سایبري به یكي از معضالت اساسي در اینترنت 
تبدیل شده است؛ به همين دليل شــركت فنالندي »تيتي اووري« 
اميدوار است با ارائه فونتي كه بي ادبي را در نرم افزارهاي ادیت متن، 
تار مي كند، این مشكل را حل كند. با این روش، عبارت هاي زشت در 

نرم افزارهاي ورد و اوت لوك تار مي شوند.
   زوم، قطع شد

همزمان با شروع سال تحصيلي در آمریكا و برخي كشورهاي اروپایي، 
نقص فني اپليكيشــن »زوم« معلمان و دانش آموزان را به دردســر 
انداخت تا آنها نتوانند امور درســي خود را انجــام دهند. به گزارش 
انگجت، شيوع ویروس كرونا باعث شــده تا بسياري براي انجام امور 
روزمره خود سراغ اپ ها و نرم افزارهاي مخصوص ویدئوكنفرانس مانند 
زوم بروند، اما این برنامه به دليل نقص فني مشكالتي را پيش روي همه 
كاربرانش گذاشت. البته مسئوالن این اپ توانستند بخش اعظمي از 

مشكل را در كمتر از 24ساعت رفع كنند.

فيلترینگ جواب نمي دهد
این طرح مجلس بارها از سال۹۷ مورد انتقاد 
مقام هاي وزارت ارتباطات قرار گرفته است. 
به گفته آنها بستن و فيلترینگ نمي تواند 
مشكلي را حل كند. حميد فتاحي، معاون 
وزیر ارتباطات درباره این طرح پيش از این 
به همشهري گفته بود: یكي از اشكال هاي 
جدي كــه در این حوزه وجــود دارد، به 
برخوردهاي ســلبي برمي گردد كه منجر 
به بستن و انسداد مي شود، درنهایت نيز 
تبعات آن مورد بررسي قرار نمي گيرد. ما 
منكر آسيب هاي فضاي مجازي و شبكه هاي 
اجتماعي نيستيم. همانطور كه در كالم مقام 
معظم رهبري نيز آمده، فضاي مجازي داراي 
آسيب ها و فرصت هاست. ما مي گویيم باید 
از فرصت ها حداكثر اســتفاده را بكنيم 
و آســيب ها را به صورت حداكثري طرد 
كنيم. اگر مي گویيم ميانه خوبي با انسداد 
و بستن نداریم، به خاطر جنس فضاست كه 
بستن در آن جواب نمي دهد. نوع فناوري 
اینطور است كه بستن، راهكار خوبي براي 
آن نيســت. او درباره ماده لزوم داشتن 
نمایندگي پيام رسان هاي خارجي در كشور 
هم مي گوید: این رویكرد احتماال براي اغلب 
سيستم ها – به خصوص سرویس هایي كه 
آمریكایي هستند - اتفاق نخواهد افتاد. ما 
پيش تر در این باره نظراتمان را ارائه داده ایم. 
معتقدیم دوستان در مجلس باید دقت نظر 
بيشتري داشته باشند كه اگر مصوبه اي را 
اجرایي مي كنند، قابل اجرا باشــد و  شأن 
قانونگذاري مجلس حفظ شود. البته ما در 
نهایت مجري هستيم و چيزي كه مجلس 
به صورت قانون تصویــب كند، بعد از طي 
مراحل قانوني موظف به اجراي آن هستيم.

در ماده۲ این طرح آمده اســت: عرضه و ارائه خدمات 
پيام رســان هاي اجتماعي داخلي و خارجي در كشور 
مســتلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانين كشور 
است. فعاليت پيام رسان هاي خارجي و داخلي اثرگذار 
مشروط به تأیيد هيأت  ساماندهي و نظارت خواهد بود. 
در غيراین صورت فعاليت آنها در كشور غيرقانوني است. 
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات موظف است نسبت 
به مسدودسازي دسترســي به آنها اقدام كند. تعيين 
مصادیق پيام رسان هاي اثرگذار با هيأت  ساماندهي و 

نظارت است.
در تبصره۲ این ماده آمده است فعاليت پيام رسان هاي 
خارجي مستلزم شركتي ایراني به عنوان نماینده قانوني 
و پذیرش تعهدات الزم حسب آیين نامه تنظيمي است.

نتيجه كلي كه از این بند گرفته مي شود، ساده تر شدن 
راه بســتن پيام رســان هاي خارجي در ایران است. 
به عبارت دیگر، اگر یك پيام رســان در داخل كشور 

دفتر یا نماینده اي نداشته باشد یا با طرف ایراني پيمان 
شراكت امضا نكرده باشد یا دســت كم تن به تعامل 
ندهد، امكان اعمال محدودیت بــر آن وجود دارد. 
هرچند در این طرح عبارت »فيلترینگ« اســتفاده 
نشده اما به نظر مي رسد منظور از مسدودسازي همين 
شيوه قدیمي باشــد. چون تاكنون هيچ پيام رسان 
خارجي در كشــور نمایندگي نداشــته و بعيد است 
پيام رســان هایي مانند واتس اپ هم دست به ایجاد 

نمایندگي بزنند.
تصميم گيري در  رابطه با این طرح هم برعهده یك نهاد 
مركزي است كه آن را »هيأت ساماندهي« ناميده اند. 
این هيأت متشكل از رئيس مركز فضاي مجازي، نماینده 
وزارتخانه هاي ارتباطات، ارشاد، اطالعات، دادستاني 
كل كشور، كميسيون فرهنگي، صدا وسيما، اطالعات 
سپاه، ســازمان تبليغات، نيروي انتظامي و سازمان 

پدافند غيرعامل است.

براســاس فصل چهارم این طرح هر شخصي 
بدون رعایت مفاد ماده۲ )ثبت در پنجره واحد 
و رعایت قوانين كشــور( مبادرت به  عرضه و 
ارائه پيام رسان اجتماعي كند و با نقض تدابير 
مسدودســازي موجبات دسترسي به آنها را 
فراهم آورد، به حبس یا جزاي نقدي درجه6 یا 

هر دو محكوم مي شود.
متخلف از اجراي مسدودسازي پيام رسان هایي 
كه غيرقانوني تشــخيص داده شده اند هم به 
انفصال از خدمات دولتي از 6  ماه تا ۲ســال 

محكوم مي شود.
همچنين این نكته را عموم كاربران از این طرح 
باید به خاطر داشته باشند: هر شخصي كه در 
پيام رسان هاي غيرقانوني فعاليت مؤثر داشته 
باشد، مي تواند به مجازات درجه۷ یعني حبس 

از ۳  تا 6ماه محكوم   شود.

در ماده6 این طرح آمده است: هيأت ساماندهي 
موظف اســت دســتورالعمل الزم براي احراز 
هویت كاربران در فضاي مجازي را براســاس 
سياست هاي مصوب شوراي عالي فضاي مجازي 
به تصویب رساند. در تبصره این ماده هم آمده 
است: وزارت ارتباطات موظف است اقدامات الزم 
جهت احراز هویت كاربران در فضاي مجازي را 
به عمل آورد. این ماده به معناي آن است كه همه 
كاربران براي اتصال به اینترنت در كشور باید 
احراز هویت شــوند و اصوال ناشناس ماندن در 
فضاي آنالین بي معنا خواهد بود. احراز هویت 
همگي كاربران در اینترنت از طرح هایي است 
كه از سوي شوراي عالي فضاي مجازي پيگيري 
مي شــود. پيش از این دبير شوراي عالي فضاي 
مجازي هم در گفت وگــوي اختصاصي خود با 
همشهري ایده اینترنت ســوم را براي ایران 
مطرح كرده بود. به گفته فيروزآبادي، در كنار 
مدل اینترنت كاليفرنيایي و اینترنت چين، ما 
باید مدل اینترنت خود را داشته باشيم. او درباره 
جزئيات ایده اینترنت۳ به همشهري مي گوید: 
این مدل جدید شــبكه ملي اطالعات همراه با 
ارتباط با جهان است؛ اینترنتي است كه در آن 
هویت مشخص مي شــود. در آن احراز هویت 
داریم و اميدواریم در چارچوب شــبكه ملي 
اطالعات روي اینترنــت كار   كنيم، ولي هركس 

كه به آن داخل مي شود هویت مشخصي دارد.

در فصل دوم متن طرح جدید به مانند طرح اوليه 
مرزباني دیجيتال و دفاع ســایبري از كشور را 
به نيروهاي مسلح ســپرده است. براساس ماده 
۵ طرح جدید مرزباني دیجيتال و دفاع سایبري 
از كشــور و جلوگيري از بهره برداري غيرمجاز 
از داده هاي مجازي در درگاه هاي ورود و خروج 
پهناي باند كشور، با محوریت ستاد كل نيروهاي 
مسلح، توســط مراجع ذیربط انجام خواهد شد. 
حدود و ثغور وظایف با پيشنهاد ستاد كل نيروهاي 
مســلح به تصویب مقام معظــم رهبري خواهد 
رســيد، درصورتي كه در طرح مركز پژوهش ها 
حدود و ثغور وظایف و اختيارات دســتگاه ها در 
مرزباني دیجيتال به شــوراي عالي امنيت ملي 
واگذار شده بود. همچنين در این طرح تأكيد شده 
كه پيام رســان هاي اجتماعي موظف هستند در 
صورت وصول گزارش از مراجع ذیربط درخصوص 
نقض مالكيت معنوي و اخالق عمومي، اهانت به 
مقدســات، جرائم و فعاليت هاي سازمان  یافته 
ضدامنيتي و نيز انتشار اسناد محرمانه از تداوم 
انتشار محتوا در بستر پيام رسان ممانعت به عمل 
آورده و این نوع فعاليــت را موقتا تا صدور رأي 
قضایي متوقف و محتوا را از دسترس خارج سازند.

مجازات براي كاربران خاطي سخت ترشدن فیلترینگ

احراز هویت در فضاي مجازي 

مسئول مرزباني دیجیتال 

تأثير روحي قرنطينه روي مردم جهان 
تقریبا نيمي از جمعيت 16 تا 24ساله جهان بدون مشكالت زمينه اي سالمت روان به خاطر شرایط كرونا دچار عالئم شدید افسردگي شده اند

تحقيقات جدید نشان داده است كه سالمت 
روان بر اثر قرنطينه جوانــان و نوجوانان را دانش

تهدید مي كند. به گــزارش گاردین، طبق 
مطالعــه You-COPE تقریبا نيمــي از جمعيت 16 تا 
24ساله بدون مشكالت زمينه اي سالمت روان دچار عالئم 
شدید افسردگي شده اند كه از این بين یك سوم آنها سطوح 
متوسط تا شدید اضطراب را در طول دوران قرنطينه تجربه 

كرده اند.
تحقيقات جداگانه توسط خيریه YoungMinds نشان 
مي دهد كه 80درصد از نوجوانان و جوانان معتقدند این 
همه گيري باعث شده سالمت روانشــان به خطر بيفتد. 
منتقدان مي گویند باید پيش از آغاز سپتامبر و بازگشت 
بچه ها به مــدارس منابع حمایتي بــا حضور متخصصان 
ســالمت روان حضور داشته باشــند و دولت باید بودجه 
جدید قابل توجهي را براي رســيدگي به سالمت رواني 

جوانان ارائه كند.
محققان You-COPE همچنين به این نتيجه رسيده اند 
كه 28درصــد از 1507 جــوان شــركت كننده در این 
نظرســنجي بدون هيچ بيماري رواني زمينه اي گفته اند 
كه كيفيت ارتباط آنها در طــول پاندمي كووید-19بدتر 
شــده اســت. تقریبا نيمي از این تعداد مي گویند براي 
فراموش كردن حال بد خود به پرخوري روي آورده اند و در 
بين نوجوانان نيز گزارش شــده كه از هر 10نفر، 6نفر در 

طول دوران قرنطينه دچار پرخوري شده اند.
»لي هادسون« استادیار UCL و رئيس بخش بهداشت و 
روان كودكان در بيمارستان Ormond Street مي گوید: 
من واقعا نگران تعداد نوجواناني هستم كه به دليل شرایط 
روحي بد در دوران قرنطينه به پرخوري روي آورده اند. این 
واقعا نگران كننده است؛ چراكه مطالعات ما نشان مي دهد 

كه بسياري از افراد جواني كه مراقبت هاي سالمت روان 
مي گرفتند ایــن كار را متوقف كرده انــد و این مي تواند 

عوارض طوالني مدتي داشته باشد.
عوارض پاندمي براي جوانان بسيار جدي بوده، زیرا آنها نيز 
بيشتر در معرض خطر بيكاري هستند. درست است كه 
گفته مي شد جوانان در خطر مستقيم ابتال به كووید-19 
نيستند اما قطعا در معرض خطر عوارض قرنطينه هستند. 
از آنجایي كه آنها به نسبت كل كشور در معرض از دست 
دادن مزایاي بيشــتري هســتند، ما باید هركاري كه از 
دستمان برمي آید انجام دهيم تا عوارض حاصل از قرنطينه 

بر سالمت روان آنها را جبران كند.
»ژاكویي كمپل« مدیر مؤسســه ژوليان كمپل مي گوید 
نوجوانان در طول این همه گيري با تغييرات بسيار عظيمي 
در بحث امتحانات، ارتقاي تحصيلي، دانشگاه یا كار روبه رو 
بوده اند و به ویژه در مقابــل ابهاماتي كه بــر اثر پاندمي 

به وجود آمده است، آسيب پذیرترند.
وي با اشاره به اینكه درس خواندن در خانه سطح استرس 
آنها را در طول پاندمي ویروس كرونا افزایش داده اســت 
مي گوید: نوجوانان دوست دارند مستقل شوند اما مجبور 
شدند تمام وقت خود را در خانه و كنار والدین سپري كنند. 
كمپل مي گوید: ما نگران این هستيم كه مدارس منابعي 
براي رفع مشكالت سالمت روان كودكان و نوجوانان در 

موعد بازگشت دانش آموزان به مدارس نداشته باشند.

  ثبت نخستين مورد ابتالي دوباره 
به كرونا با ۲ژنوم متفاوت 

محققان هنگ كنگي از ثبت نخستين مورد 
ابتالي دوباره یك فرد بــه ویروس كرونا در 
جهان خبر داده اند. بــه گزارش ژاپن تایمز، 
تحقيقات در این مورد به توســعه واكسن 
براي این ویــروس كمك مي كنــد. طبق 
اطالعات موجــود یك مــرد هنگ كنگي 
33ساله نخستين بار در اواخر ماه مارس به 
ویروس كرونا مبتال شد. اما چند ماه بعد در 
بازگشت از سفر به اسپانيا، براي دومين بار 
به این بيماري مبتال شد. در ابتالي اول این 
فرد، عالئم خفيفي داشــته و در ابتالي دوم 
هيچ گونه عالمتي نداشــته اســت. تاكنون 
موارد پراكنده اي از ابتــالي دوباره افراد به 
كووید-19 گزارش شده است و كارشناسان 
معتقدند؛ این امر نشــان مي دهد كه افراد 
ایمني باالیي نســبت به این ویروس ندارند 
و همچنين به دليل بي عالمت بودن برخي 
مبتالیان، نمي توان آمار و اطالعات دقيقي 

در این بــاره به دســت آورد. در مورد فعلي 
كه توســط دانشــگاه هنگ كنگ گزارش 
شــده، محققان توالي ژنتيــك ویروس در 
2بار ابتالي او به بيماري را بررســي كردند 
و متوجه شدند آنها یكســان نيستند. این 
امر نشــان مي دهد عفونت دوم شباهتي به 
مورد اول ندارد و به عبارتي فرد به 2نسخه از 
ویروس كرونا مبتال شده است. محققان در 
بيانيه اي درخصوص این تحقيق نوشته اند: 
این نخستين مورد ثبت شــده در جهان از 
بيماري است كه از كووید-19 بهبود یافته، 

اما دوباره به آن مبتال شده است.

  كودكان زیر ۵سال، ماسك نزنند
طبق دستورالعمل جدید سازمان بهداشت 
جهاني كودكان زیر 5ســال نباید از ماسك 
استفاده كنند. به گزارش سي ان ان، به گفته 
2آژانس مهم ســازمان ملل، احتمال ابتال 
و انتقال ویــروس كرونا از ســوي كودكان 
چندان زیاد نيســت و به همين دليل زدن 
ماســك براي آنها ضرورتي ندارد. سازمان 
بهداشت جهاني و یونيســف طي بيانيه اي 
اعــالم كرده اند: طبق مشــاهدات محدود، 
خردساالن زیر 5سال به نسبت بزرگساالن 

احتماال كمتر به بيماري كووید-19 مبتال 
مي شوند؛ هرچند كه اطالعات در دسترس 
نشــان مي دهد كه در این ميان استثنائاتي 
نيز وجود دارد. به عــالوه، برخي مطالعات 
نشــان مي دهد كه نوجوانان احتماال نقش 
پررنگ تــري در انتقال ویروس به نســبت 
خردساالن ایفا مي كنند. در ادامه بيانيه اي 
كه از سوي 2 آژانس ســازمان ملل منتشر 
شده، آمده اســت: كودكان 5ساله و كمتر، 
نيازي به استفاده از ماسك ندارند. اما براي 
كودكان 6 تا 11ســال، باید رویكرد مبتني 
بر خطر اعمال شود. براي كودكان 12سال 

به باال نيز باید مانند بزرگساالن رفتار شود.

  نگراني فائوچــي از عجله آمریكا 
براي ثبت واكسن كرونا

دكتر آنتوني فائوچي، مشاور كاخ سفيد در 
مقابله با كرونا نسبت به عجله مقامات كاخ 
سفيد براي دستيابي به واكسن مؤثر ویروس 
كرونا هشــدار داد. او در گفت وگو با رویترز 
از احتمال آســيب زا بودن ایــن عمل براي 
توسعه سایر واكسن ها خبر داد. به گزارش 
بي بي سي، طبق گزارش هاي رسيده دونالد 
ترامپ، رئيس جمهــوري آمریكا قصد دارد 

كه واكســن كروناي آمریكایــي را پيش از 
آزمایش كامل به ثبت برســاند. این حركت 
مي تواند شــانس او در پيــروزي انتخابات 
ریاست جمهوري آمریكا را تقویت كند. اما 
دمكرات ها رئيس جمهــور آمریكا را متهم 
مي كنند كه به خاطر پيروزي سياسي خود 
جان مردم آمریكا را به خطر انداخته است. 
فائوچي مي گوید: چيزي كه ما نمي خواهيم 
درباره استفاده از واكســن ببينيم، دریافت 
مجوز اســتفاده اضطراري )EUA( قبل از 
مشاهده سيگنال هایي از اثربخشي واكسن 
اســت. یكي از خطرات بالقــوه وارد كردن 
واكسن به بازار دارویي پيش از سپري شدن 
مرحله مهم فاز ســوم آزمایش این اســت 
درصورتي كه واكسن اثربخشي كافي نداشته 
باشــد، فرد دیگر نمي تواند واكسن جدید 
و مؤثري دریافت كنــد. از نظر من اهميت 
یك واكسن در ایمني و اثربخشي آن است 
نه در ثبت زودهنگام. پيش از این ســازمان 
غذا و داروي آمریكا، بــراي معالجه ویروس 
كرونا مجوز استفاده اضطراري براي داروي 
هيدروكســي كلروكين صادر كرده بود كه 
در ماه ژوئن مطالعات باليني نشان داد؛ این 

دارو در درمان ویروس كشنده بي اثر است.

كرونا Xعلم

در زمان مجلس دهم و ارائه پيش نویس اوليه این طرح، همشهری 
چندین گزارش درباره آن منتشر كرده بود.

مسدودسازي راهش نيست
در واقع به جاي سياست ها و طرح هاي سلبي، 
اكثریت نمایندگان مجلس در جســت وجوي 

طرح هاي تشویقي براي محتواها و پلتفرم هاي بومي هستند.
باید كاربر را با خودمان همراه كنيم و اعتمادش را به دست بياوریم. 
اگر كاربر حق انتخاب داشــته باشــد و به اندازه كافي سرویس هاي 
خوب داخلي بگيرد، اقناع شده و ترجيح خودش این خواهد بود كه از 

سرویس هاي داخلي استفاده كند.
همچنين بحــث احراز هویــت كاربران كه در طــرح گروهي از 
نمایندگان مطرح شــده اســت را در تضاد با فتواي روشن مقام 
معظم رهبري مي دانــم. مقام معظم رهبري بــه صراحت اعالم 
كرده اند كه نقض حریم خصوصي كاربران در فضاي مجازي حرام 
شرعي است. ایشان تا این حد به حفظ حریم خصوصي پایبند و 
مقيد هستند كه این مسئله را حرام دانسته اند. لذا بخشي از طرح 
كه به احراز هویت كاربران ارتباط دارد در تضاد با آزادي و حریم 
خصوصي شــهروندان قرار دارد. در عين حال كه با اصول قانون 

اساسي نيز در تضاد آشكار است.
بستن و مسدود سازي مانند آنچه در این طرح پيشنهاد شده راه حل 
عرصه فناوري نيســت. ما باید در دوره اي كه كشــور با سختي هاي 
اقتصادي درگير است، فضاي آنالین را براي پيشرفت اقتصاد دیجيتال 
هموارتر كنيم و براي پيشرفت شبكه ملي اطالعات نه با نگاه سلبي، 
بلكه به عنوان زیرساخت شبكه ارتباطي كشور تالش داشته باشيم. 
مردم ما هم اكنون و به صورت روزمره روي پلتفرم هاي مختلف مشغول 
استفاده از شبكه ملي اطالعات هســتند. مردمي كه در همه شرایط 
پشتيبان انقالب بوده اند و حتي در پلتفرم هاي مسدود شده اي مانند 
تویيتر به دفاع از كشور در مقابل دشمنان و منافقين مي پردازند، الیق 

مسدودسازي به این شيوه نبوده و نخواهد بود.
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محرومكردنشهروندانازتوسعهفضايبازشهريباتجاريسازي
علي اعطا: تجاري سازي  در ادامه محور اميركبير، در بخش غربي خيابان ۱7شهريور، محروم كردن شهروندان از 
توسعه فضاي باز شهري است. چرا شهرداري رويكرد توسعه عرصه هاي باز را كه موفق بوده است در بخش غربي 

خيابان ۱7شهريور ادامه نمي دهد؟

لزومتوجهبهمشكالتفضايسبزدر75محله
مجيد فراهاني: در 75محله از محالت سطح شهر تهران، شاهد مشكالت مربوط به ايجاد بوستان و پارك محلي، 
توسعه و تجهيز بوستان هاي محلي موجود، نگهداشت تاسيسات و آبياري درختان و فضاي سبز بوستان ها هستيم. 
دامنه محالت درگير اين مشكل از »محله اوين« تا »محله كوهك« را در برمي گيرد، كه براي حل اين مشكالت و پاسخ 
به نياز و مطالبه شهروندان، بايد با بهره از ظرفيت پروژه هاي توسعه محلي و اعتبارات پيش بيني شده، در تبصره35 

بودجه سال۱399  استفاده شود.

غرسدرختتوسطشهرداري،جوازيمبنيبرباغبودنزميننيست
سيدحسن رسولي: اگر شهرداري در قطعه زميني كه نوع آن باير و موات است، غرس درخت انجام دهد، اين اقدام 
اگر همراه با ادعاي تملك قبلي نباشد، از منظر صيانت از حقوق مالكانه درست نيست. بنابراين غرس درخت توسط 
شهرداري، جوازي مبني بر باغ بودن زمين نيست و شهرداري و مالك بايد از طريق مراجع قضايي تعيين تكليف كنند.

شورايصيانتازحريمپايتختايجادشود
محمد ساالري: مقام محترم قضايي طي نامه اي با استناداتي به قانون تقسيمات كشوري اشاره كرده اند، كه حريم 
تهران ۱3۰۰كيلومتر است و شهرداري فقط در همين محدوده مي تواند فعاليت كند و خارج از آن نمي تواند اقدام 
به تخريب ساخت و سازهاي غيرمجاز كند. حضور شهرداري تهران را خارج از مرز تقسيمات كشوري، غيرقانوني 
دانسته و عنوان شده كه فرمانداري هاي ديگر مي توانند از شهرداري شكايت كنند. از طرفي هم به عدم اجراي طرح 
راهبردي حريم اشاره كرده است. درخواست دارم در راستاي صيانت از حريم، رئيس شوراي شهر تهران، متولي 
شوند و در كوتاه مدت يك شوراي صيانت از حريم با حضور نمايندگان ارشد مديريت شهري، وزارت كشور، وزارت 
راه و شهرسازي، قوه قضاييه و مجلس ايجاد شود تا اين موضوع مورد بررسي قرار گيرد و در بلندمدت نيز بايد از 

شوراي ساماندهي پايتخت، كميسيون كالنشهرها و مجلس پيگيري شود.

سوءاستفادهبرخيدانشگاههاازايجادنواحينوآوري
زهرا نژادبهرام: اخيراً برخي از دانشگاه هاي شهر تهران، با استناد به داليل مختلفي همچون ضرورت ارتقاي پيوند 
دانشگاه و شهر، اقدام به تهيه طرح هايي تحت عنوان نواحي نوآوري كرده اند. ازجمله مي توان به طرح ناحيه نوآوري 
دانشگاه تربيت مدرس در منطقه6 شــهرداري تهران و ناحيه نوآوري دانشگاه صنعتي شريف در منطقه2 اشاره 
كرد. اين موضوع به چند دليل واجد اشكال بوده و انتظار مي رود شهرداري به سرعت نسبت به اصالح اين رويكرد 
اقدامات الزم را صورت دهد. تمركز بر پيگيري نواحي نوآوري نيازمند تهيه طرح توجيهي و پيگيري جهت تأييد 
و تصويب در مراجع ذيربط بوده و نمي توان پهنه بندي و ضوابط طرح تفصيلي مالك عمل را بدون اخذ مجوزهاي 

الزم زير سؤال برد.

بيشترينتالشبرايتكريمشعائربهكاربستهشدهاست
محمدجواد حق شــناس:  چندي است كه به صورت همزمان و ســازمان يافته، نهادهاي تبليغاتي و سازمان هاي 
اطالع رساني ازجمله برخي شبكه هاي صدا و سيما در يك هماهنگي آشــكار و نانوشته و غيرمتعارف، سعي در 
تخريب مديريت شهري و شوراي اسالمي شهر كرده اند كه چرا در ايام عزاي حضرت اباعبداهلل)ع( شهر سياهپوش و 
تجهيز نشده و تمهيد كافي نينديشيده شده است؟ درحالي كه گزارش هاي رسيده حكايت دارد شهرداران مناطق، 
سازمان هاي متولي و معاونت فرهنگي و اجتماعي و سازمان فرهنگي و هنري در مقايسه با سال هاي پيش، بيشترين 
تالش را براي تكريم و تعاليم شهر تهران به كار بسته كه موجب شفافيت و تشكر فراوان است.  آمار اقدامات نيز 
حكايت از  پيشرفت هم به صورت كمي و  هم كيفي دارد. گويا منتقدان محترم خبر ندارند كه در اين شهر ده ها سازمان 
و نهادهاي كوچك و بزرگ وجود دارند كه فلسفه تاسيس شان اين بوده و كار ذاتي آنها همين است و براي اين وظيفه 

هزاران ميليارد بودجه از بيت المال و مسلمين دريافت مي كنند.

پروژهمگامالتعيينتكليفشود
سيدمحمود ميرلوحي: شهرداري بايد زودتر گره پروژه هاي مشاركتي نظير مگامال در شهرك اكباتان را باز كند كه 
با باز شدن اين گره ها در مرحله نخست منابع حبس شده شهرداري آزاد خواهد شد و در مرحله بعد با تجاربي كه 
به دست خواهد آمد گره هاي كوري كه متأسفانه بر بحث مشاركت  فعاليت هاي مشاركتي و حضور بخش خصوصي 

ايجاد شده باز خواهد شد. 

رابط شورایاري منطقه18 به صحن شوراي 
شــهر تهران آمد تــا ضمن گزارشــي از شورا

وضعيت این منطقه واقع شده در جنوب 
غرب پایتخت، نظرات و پيشــنهادات اعضاي حاضر در 

جلسه دیروز را نيز دریافت كند.
به گزارش همشهري، دویســت و سي وسومين جلسه 
پارلمان شهري پایتخت صبح روز گذشته پس از نشست 
هم اندیشي اعضا برگزار شد؛ نشستي كه به بررسي روند 
بازپس گيري امالك واگذار شده به تعدادي از مدیران طي 

دوره قبلي مدیریت شهري ارتباط پيدا مي كرد.
محسن هاشمي رفسنجاني، رئيس شوراي شهر تهران، 
جلســه را با توضيحاتي درباره اقدامات اولویت داري كه 
در سال پایاني فعاليت  شان باید پيگير باشند، شروع كرد. 
او با بيان اینكه مدیریت شــهري همانند دولت، در سال 
پایاني مسئوليت خود با چالش ها و مشكالت متعددي 
مواجه اســت، گفت: »انتظار داریم با حل سوءتفاهمات 
و هماهنگي و تعامل بيشــتر ميان دولت و شــهرداري، 
مشــكالت مردم تهران به خصوص در حوزه حمل ونقل 
عمومي باتوجه به نزدیك شــدن به فصل پایيز و پيك 
مجدد كرونا برطرف شــود. همچنين در كنار مشكالت 
داخلي، باید به دســتاورد بزرگ دیپلماسي جمهوري 
اســالمي، در تحميل دو شكســت پياپي و بي سابقه به 

سياست خارجي ایاالت متحده توجه داشت.«

از بي توجهي به مجتمع هاي ايستگاهي تا شن چاله ها
رابط هيأت رئيسه شورایاران منطقه 18شهرداري تهران 
در گزارش خود به جمعيت 499هزار نفري منطقه اشاره 
كرد و گفت: »این منطقه داراي 103هكتار بافت فرسوده 
بوده و صدور پروانه ساخت در شهرداري منطقه حدود 
یك ماه به طول مي انجامد. همچنين 770هكتار فضاي 
سبز، 239هكتار پارك، 93بوستان، یك پارك جنگلي 
و پارك ویژه بانوان در ایــن منطقه وجود دارد.« عبداهلل 
لطفي مسئله محالت منطقه18 را عدم اتصال به شبكه 
حمل ونقل ریلي شــهري )مترو( اعالم كرد و خواستار 
رســيدگي جدي اعضاي شوراي شــهر به این خواسته 

شهروندان شد. 
او همچنين تكميل نشدن پروژه هاي عمراني 76متري 
بروجردي و 45متري بهار، عدم اتصال فاضالب شهري، 
تعيين تكليف نشــدن زمين هاي حریــم خط راه آهن 
تهران - تبریز، خطرآفرین بودن جداره هاي رودخانه كن 
در همسایگي با بافت مسكوني، بالتكليفي پروژه تفرجگاه 
طرح تاكا به جاي گودال هاي عميق 400هكتاري معادن 
شن و ماســه، وجود بازارآهن در بافت مسكوني و دپوي 

غيرمجاز آهن آالت در مشاعات بازار آهن شادآباد و وجود 
مركز تخليه زباله در حاشيه بزرگراه آیت اهلل سعيدي را از 

اصلي ترین مشكالت این منطقه برشمرد.
پس از این نوبت به اعضاي شــورا رسيد تا موارد مربوط 
به منطقه18 تهران را بيان كنند. در این راســتا محسن 
هاشمي از  ایجادنشــدن مجتمع هاي ایســتگاهي در 
منطقه گالیه كرد و گفت: »زماني كــه من مدیرعامل 
مترو بودم، آقاي فياض )شهردار فعلي منطقه18( مدیر 
مجتمع هاي ایســتگاهي بودند. آن زمان بالغ بر 2هزار 
ميليارد تومان پروانه مجتمع ایســتگاهي صادر شــد و 
همين امر پایه اي بود براي احــداث خطوط 3 و 4 مترو. 
اكنون كه در منطقه18 زمين ها و امالكي وجود دارند كه 
مي توانند تغيير كاربري بدهند مجتمع هاي ایستگاهي 
نباید مورد غفلت واقع شوند چرا كه درآمد ناشي از آنها 
مي تواند براي توسعه مترو استفاده شود. هم اكنون همه 
شرایط مهياست و بحث خيابان كامل نيز مي تواند دراین 

منطقه اجرایي شود.« 
او در ادامه، تعيين تكليف شدن طرح نيلوفري بر اراضي 
روســطحي تونل راه آهن تهران- تبریز را مهم دانست و 
افزود: »اگر این طرح ولو در یكي دو كيلومتر شبيه پالزا 
یا ميدانگاه اميركبير ایجاد شود، استقبال مردم را در پي 
خواهد داشت.«  هاشمي از شــهردار منطقه خواست تا 
جهت رفع معارض پروژه بزرگراه شهيد بروجردي و تامين 

بودجه نيز اقدام كند.
ناهيد خداكرمي هم طي پيشنهادي گفت: »شورایاران 
محترم منطقه18 كارگروه توسعه منطقه در بازار شادآباد 
را با كسبه و تجار شادآباد، كه عموما جزو افراد برخوردار 
محسوب مي شوند، تشكيل دهند و براي تصميم سازي  و 
حل مشكالت از مردم و كاسبان محله استفاده كنند.« 

مجيد فراهانــي نيز با بيان اینكه بيــكاري در منطقه از 
باالترین نرخ ها برخوردار است و 8.8درصد جمعيت فعال 
منطقه18 بيكار هستند، بيان كرد: »چالش مهم دیگر 
منطقه كه مي تواند تهدید امنيتي باشد مسئله شن چاله ها 
است. در ایام بارش اگر آب در شــن چاله بيفتد بيش از 
2000نفر از جمعيت اطراف در خطر جدي قرار مي گيرند 
و افزایش ایمني باید در دســتور كار باشد؛ بدین ترتيب 

قبل از آغاز فصل بارش باید تدابير الزم اندیشيده شود.«
شــهربانو اماني، رئيس كميته ایمن سازي  حمل ونقل 
شوراي شهر تهران هم به پایين بودن سرانه حمل ونقل 
عمومي در منطقه18 اشاره كرد. احمدمسجدجامعي اما با 
اشاره به خطر براي خانه هایي كه زیر دكل هاي فشار قوي 
هستند، بيان كرد: »بخشي از محله هاي مسكوني منطقه 
زیر خطوط برق فشار قوي هستند كه آسيب هایي براي 
ساكنان آنها به ویژه كودكان داشته و دارند. الزم است به 
این موضوع توجه جدي شــود. در ضمن در این منطقه 
هنوز هم گاوداري ها فعاليت دارنــد. من آن گاوداري را 
دیده ام كه متأســفانه در نزدیكي آن یك مدرســه قرار 
دارد. مســئله آزار دهنده 2كارخانه شير پاك و پگاه هم 
پساب آنهاست كه موجب اذیت ساكنين منطقه است. 
نكته جالب آنكه موقعيت یك كارخانه در منطقه9 است 
و پساب آن به منطقه18 مي رســد و آنطور كه خودم از 
نزدیك شاهد بودم مزاحمت زیادي ایجاد مي كند.« زهرا 
صدراعظم نوري نيز هشدار داد كه اگر معادن شن و ماسه 

اگر مورد توجه قرار نگيرند، دچار فروریزش مي شوند.
گفتني است در جلسه دیروز چندین پرونده پالك ثبتي 
هم بررســي شــد كه تعدادي از آنها باغ تشخيص داده 
شدند. برخي از اعضاي شورا هم تذكرات و پيشنهاداتي 

داشتند كه به طور خالصه در روبه رو مي خوانيد.

اعضاي شورا پس از گزارش رابط شورایاري منطقه18 در جلسه دیروز مطرح كردند

شرايطآبادانيدرجنوبغربپايتختمهياست
ترانه يلدا

شهرساز

ترانه تهران

ُخالزير و هفته بازارهاي جهان...

هفته بازارهایــي كــه در آن خرت وپرت 
مي فروشــند، عمري به اندازه تاریخ بشر 
دارند و بسي جذابند! در بچگي هرگز، اما 
در جواني بازارچه سيداسماعيل در ضلع شرقي بازار تهران در محله 
عودالجان را دیدم و بعد از انقالب هم جمعه بازار تهران را هميشــه 
دنبال كردم؛ اول در بازار زرگرها، بعد در خيابان ناصرخسرو و پس از 
آن در پاركينگ پروانه. ممكن بود بروم و اصال چيزي نخرم، ولي خيلي 
وقت ها هم باالخره وسوسه مي شدم یك چيزهایي مي خریدم... . پيش 
از آن، موقع دانشجویي ام در اروپا هم مشتري این یكشنبه بازارها بودم. 
در تورینوي ایتاليا، یكشنبه صبح ها با دوستي به »بالوني« مي رفتيم 
كه عجيب و غریب ترین خنزر پنزرها در آن پيدا مي شد. دوستم بيشتر 
چراغ و مجســمه مي خرید. بعد هم در پاریس، بازار معروف َكك ها یا 
»مارشه اُ پوس« بود كه طي ســال هاي اخير فقط نام كك و كثافت 
را با خود یدك مي كشد، وگرنه امروز دیگر یكي از گران ترین جاهاي 
توریستي براي خرید آنتيك و مبلمان و اشياي ُمد و گرانبها شده و گاه 
به بازار آنتيك فروشان لوور )چسبيده به موزه لوور( هم باجي نمي دهد، 

بلكه به آن طعنه هم مي زند!
اما خالزیر كجاســت؟ این مكان بازاربزرگ بســاطي ها و مغناطيس 
خنزر پنزري هاي تهران بزرگ است. خالزیر، در محله  شهيدكاظمي 
ازجمله محله هاي فریز شده شهر تهران است. خرید و فروش اجناس 
دست دوم و ضایعاتي و هر چيزي كه فكرش را نمي كنيد كسي بخرد، 
اینجا براي خرید و فروش پيدا مي كنيد و جالب این اســت كه برخي 
اجناس را نصف قيمت بازار یا دستفروشــي هاي دیگر، در این محله 
مي یابيد. خالزیر در جنوب تهران است؛ در یك قطعه زمين حداقل 
180هكتاري اقتصاد این محله بزرگ را از آن خود كرده . در نگاه اول 
همه  چيز كهنه و به  دردنخور به نظر مي آید، اما در ميان این همه جنس 
دست  دوم و آدم هاي عجيب و غریب، هم گشــت است و هم تماشا. 
زمستان ها، دسته دسته كارگراني را مي بيني كه گرد آتشي برافروخته 
از زباله هاي در حال سوختن مي گردند. اما تابستان ها همه راحت ترند. 
بعضي ها نگرانند كه چرا این محله جاي فروش جنس خالف هم هست 
و كنترلش از دست شــهرداري هم خارج شده، اما این محله كه یكي 
از محله هاي مهاجرنشين تهران اســت، هم محل زندگي و كسب و 
كار اتباع خارجي اســت و هم مهاجراني از اقصي نقاط ایران كه جاي 
دیگري براي كسب درآمد ندارند. در خالزیر، عالوه بر خنزر پنزرهاي 
دورریختني، انواع جنس هاي قيمتي و قاچاق هم دیده مي شوند، اما 
گویا مأموران هم ناچارند گاهي چشمانشان را روي این موضوع ببندند؛ 

چون دیگر خسته شده اند از اینكه اینقدر جماعت را متفرق كرده اند.
در خالزیر از لنــگ كفش پاره تا ســماورهاي خانوادگي با عمر چند 
دهه اي و عتيقه ، از چاقوهاي مصرف شــده زنجان تا لباس هاي كهنه 
تاناكورا، از اجاق هاي قدیمي نفتي تا چراغ گازهاي 50ساله، از كيف 
و كتاب هاي كهنه تا لوازم یدكي و ابزار و آشغال... همه و همه در كنار 
هم چيده شده اند. دوچرخه هاي بچه، كالسكه هاي زنگ زده، كفش 
كتاني هاي نو و كهنه، گردنبند و گوشواره و سنگ هاي نيمه قيمتي و... 
هر چه بگویي... . یادم هست یك بار اوایل انقالب براي مجله آدینه كه 
مطلب مي نوشتم، مطلبي درباره جمعه بازار تاریك و باریكي كه وسط 
بازار زرگرها برگزار مي شد، نوشتم و در آن به روش كالوینو )طنزپرداز 
پست مدرن ایتاليایي(، به دقت از تمام اشياي نشسته بر بساط ها اسم 
آوردم. حيف كه آن زمان كامپيوتري و اینترنتــي در كار نبود و پيدا 

كردن آن مطالب دیگر غيرممكن است.
به هر حال، این نوع بازارها هميشه جذاب بوده اند. بله؛ جاي انواع جنس 
قاچاق و دزدي هم بوده اند، اما در سطحي پایين تر از آنچه در وسط شهر 

مي بينيم.  حال سؤال این است: چرا نگرانيم؟ 
تنها تصميم دم دستي كه اینجا براي این جور جاها گرفته مي شود، پاك 
كردن صورت مسئله است، نه حل آن. حل این مسئله  نه آسان است و نه 
به دست شهرداري انجام مي شود. اینكه بازار را برچينند یا به حال خود 
واگذارند، فرقي در اصل داستان نمي كند. آدرس اینجا سرراست ترین 
نشاني براي معامله و خرید و فروش اجناس دست دوم یا بعضا سرقتي 
است. یادم هست قدیم ها هر چه را مي دزدیدند، طرف فوري مي رفت 

شوش. حاال باید برود خالزیر...
وقتي قبول كنيم كه این دستفروشان از این راه نان  مي خورند و پيدا 
كردن راهي براي سر و ســامان دادن  به آنها مستلزم جایابي و هزینه 
زیادي است، مي بينيم كه دستفروشان را بهتر است به حال خود رها 

كنيم تا درد خود را به تنهایي دوا كنند.
در فاصله فقــط 500متري محله خالزیر، تعداد زیــادي خانواده  در 
كوره هاي خاموشي زندگي مي كنند كه فاقد سيستم آب لوله كشي و 
حتي برق هستند. در چنين شرایطي انتظار ساماندهي است و بهبود 

فضاي زندگي و كسب و كار؛ درست مثل احداث یك  بوستان.
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دومين موزه جنگ تهران ايجاد مي شود
شهردار منطقه11 با تشــریح اقدامات این منطقه در حوزه حفظ و حراست از ابنيه 

تاریخي و ميراثي از شــروع مذاكرات با ارتش براي تبدیل مهمانســراي دانشــگاه خبر
امام علي)ع( به موزه خبر داد.

به گزارش همشهري، نصراهلل آبادیان با بيان اینكه مطابق برنامه هاي پنج ساله دوم شهرداري تهران، 
شهرداري منطقه11 از اواخر سال1395 اقداماتي را درباره حفظ و حراست از ابنيه تاریخي و ميراثي 
در چند بخش آغاز كرد، گفت: در این راستا بعضي از پروژه ها مستقيما توسط شهرداري منطقه و 
برخي نيز با مشاركت مردم، سازمان ها و نهادهاي مرتبط انجام شده است. شهردار منطقه11 افزود: 
از طرح هاي مرمتي كه توسط شهرداري منطقه11 انجام شد مي توان به طرح هاي مرمت مسجد 
مشيرالسلطنه و چهارســوق چوبي، پيرایش ميدان و متروي حر و مرمت امالك تاریخي خيابان 
وليعصر اشاره كرد كه از نخستين اقدامات در این زمينه بود. آبادیان ادامه داد: مرمت مهمانسراي 
امام علي)ع( در خيابان پاستور غربي كه ثبت ملي است، مرمت ســقاخانه عزیزمحمد در خيابان 
فروزش و كتيبه صلوات در خيابان كارگر از اقدامات جاري است كه این منطقه در این 3سال انجام 
داده است. وي اضافه كرد: مذاكراتي با ارتش در حال انجام است تا مهمانسراي دانشگاه امام علي)ع( 
تهاتر و تبدیل به موزه شود. این مهمانسرا كه بنایي ارزشــمند و فاخر است، اكنون محل استقرار 

كادرهاي دانشگاه افسري است و پس از رایزني و موافقت ارتش تبدیل به موزه جنگ خواهد شد.
شهردار منطقه11 با بيان اینكه در یك سري از پروژه ها، این منطقه به عنوان تسهيلگر در پروژه هاي 
محرك توسعه عمل كرده، عنوان كرد: پيرایش جداره خيابان وحدت در حد فاصل مختاري تا شوش 
ازجمله این اقدامات است كه طي آن با تســهيلگري و برگزاري جلسات فشرده جداره هاي حدود 
50پالك در این محدوده بازپيرایي، طراحي و یكسان سازي  شد. عالوه بر این مرمت ملك هایي واقع 

در خيابان وحدت نبش اسدي منش و كوچه لوالگر به عنوان تنها كوچه قرینه اي انجام شده است.
آبادیان درباره مرمت ميدان حســن آباد نيز افزود: مناقصه پروژه مرمت ميدان حسن آباد به عنوان 
یكي از مهم ترین ميادین شهر تهران، برگزار و مجري آن انتخاب شده است و طي آن جداره ميدان 

بعد از آتش سوزي سال گذشته دوباره مرمت مي شود. 
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شايد اين آخرين داربي فصل نباشد
تقريبا همه مطمئن هســتند كه بازي امشــب 
پرسپوليس و استقالل در نيمه نهايي جام حذفي، 
ســومين و آخرين داربي فصل اســت، اما شايد 
يك نبــرد ديگر هم بــرای ســرخابي ها در راه 
باشد. پرسپوليس و اســتقالل از اواخر شهريور 
براي حضور در ادامه مســابقات ليگ قهرمانان 
آســيا راهي قطر خواهند شــد؛ جايــي كه اگر 
2تيم از گروه هــاي خود صعود كنند، شــانس 
 رويارويي با يكديگر را در مراحل حذفي خواهند

 داشت.
 استقالل در گروه اول و پرسپوليس در گروه سوم 
مســابقات قرار دارند. طبق اعالم كنفدراسيون 
فوتبال آسيا، در مرحله يك هشتم نهايي تيم هاي 
صعودكننده از گروه هاي اول و دوم با هم مالقات 
مي كننــد و صعودكنندگان گروه هاي ســوم و 

چهارم هم به مصاف هم مي روند.
 پس در يك هشتم شــانس مواجهه سرخابي ها 
صفر اســت، اما اگر هردو به يك چهــارم نهايي 
برسند آنجا يا در نيمه نهايي احتمال برخورد بين 

پرسپوليس و استقالل وجود دارد.

حافظه ضعيف افشين پيرواني
پرســپوليس روي كاغذ در بازي امشــب برابر 
اســتقالل ميزبان اســت، امــا با اينكــه هيچ 
تماشاگري اجازه حضور در ورزشــگاه را ندارد، 
سرخپوشــان به دنبال اجراي قانــون 90 به 10 
بودند؛ البد براي اينكه 4متر پارچه بيشــتر روي 

سكوها بيندازند. 
وقتي هم كه با اين درخواســت مخالفت شــد، 
افشين پيرواني زمين و زمان را به هم دوخت كه 
»آي ايهاالناس، از ميزباني داربي فقط پرداخت 
اجاره ورزشگاه براي ما ماند.« اينجا بايد خدمت 
سرپرست كم حواس سرخپوشان عرض كنيم كه 
سازمان ليگ سال گذشته درست قبل از همين 
مرحله نيمه نهايي اعالم كــرد قانون 90 به 10 

شامل جام حذفي نمي شود.
 ابالغ اين قانون در آن زمان به نفع پرســپوليس 
بــود؛ چــون سرخپوشــان بايــد در اصفهان 
برابر ســپاهان به ميدان مي رفتند. نمي شــود 
كــه قانــون را هربــار به ســود شــما عوض 
 كننــد اخوي! 4متــر پارچه كه ايــن همه دعوا 

ندارد.

نكته بازي
  ميز آبي؛ هنوز فرصت هست

فرهاد مجيدي يك مربي جوان و تازه كار است كه كم تجربگي او 
را مي توان از اظهارنظرهاي گاه و بيگاهش متوجه شد. مجيدي 
3قول به هواداران استقالل داده است؛ از ليگ براي آنها سهميه 
آســيا بگيرد، از جام حذفي با قهرماني بيرون بيايــد، و در ليگ 
قهرمانان آسيا هم با كســب نتايج خوب به مرحله بعدي برسد. 
معموال مربيان باتجربــه -به خصوص در شــرايطي كه فرهاد و 
تيمش در آن قرار گرفته اند- از اين قول ها به كســي نمي دهند. 
خود فرهاد هم بعد از سروصداها و مصاحبه هاي ابتدايي اش به اين 
نتيجه رسيد كه ديگر در نشست هاي مطبوعاتي حاضر نشود و كار 
را به دستيارش بسپارد كه مسن تر و باتجربه تر است. اما با وجود 
اين، قول هاي سه گانه فرهاد كه تا امروز يكي از آنها محقق شده 
اگر به تمامي محقق نشوند باز هم مشكل آنچناني براي ادامه كار 
او در استقالل ايجاد نخواهند كرد. در واقع آنقدر كه خود مجيدي 
از خودش انتظار دارد مديران استقالل از او انتظار ندارند. آبي ها 
آنقدر كه براي نگه داشــتن فرهاد دليل دارند، براي بركناري او 
انگيزه ندارند و مهم تر از انگيزه، آنها هيچ گزينه اي براي جانشيني 
فرهاد مجيدي روي ميز نمي بينند. امير قلعه نويي كه تا چندهفته 
قبل به شــكل جدي درباره اش صحبت مي شد، كال از دور خارج 
شد و بازگشت استراماچوني هم با توجه به قانون جديد منع ورود 
خارجي ها منتفي است. براي استقالل فقط مي ماند محمود فكري 
كه هنوز مهر مربيگري اش در ليگ برتر خشك نشده و جواد نكونام 
كه در دوراهي تهران و اصفهان به احتمال فراوان اصفهان را انتخاب 
خواهد كرد، چون هنوز شــرايط را براي آمدن به استقالل آماده 
نمي بيند. يك فرهاد مجيدي بسيار محبوب كه در نخستين تجربه 
سرمربيگري اش استقالل را نايب قهرمان ليگ كرده است، حتي 
اگر در جام حذفي ناكام بماند باز هــم از نكونام و فكري و ديگران 
هنوز محبوب تر است و نشستن به جاي او مي تواند روزهاي سختي 

را براي جانشينش بسازد.
   ميز قرمز؛ خالي خالي است

اوضاع يحيي گل محمدي حتي از شرايط فرهاد مجيدي هم بهتر 
است. اگر مجيدي در استقالل آلترناتيوهايي دارد كه احتمال آمدن 
آنها را فعال رد مي كنيم، يحيي در پرسپوليس اصال آلترناتيوي ندارد 
كه بتوان درباره او صحبت كرد. پرسپوليسي ها درصورت شكست 
در داربي چهارشنبه و حذف در مقابل استقالل، يحيي را بركنار 

كنند كه كدام مربي را به جاي او بگذارند؟ علي دايي؟ مهدي تارتار؟ 
يا حميد درخشان؟! درخشان يك روز در سالن كنفرانس ورزشگاه 
آزادي فرياد زد »من بروم همه مشكالت اين تيم حل مي شود؟« 
و از فرداي رفتنش در كمال شگفتي ديد كه همه مشكالت حل 
شد و پرسپوليس هر 8ســاعت يك بار جام گرفت! مهدي تارتار 
كه در نيم فصل چندبــار نامش به گوش خــورد اوج موفقيتش 
نگه داشتن تيم هاي متوسط در ميانه جدول بوده و هنوز حتي يك 
سهميه آسيا هم نگرفته است. علي دايي هم كه مشكالتي براي 
بازگشت به فوتبال دارد و اگر برگردد با توجه به كارنامه قبلي اش در 
پرسپوليس، احتماال تبريزي ها خيلي بيشتر از تهراني ها خواهان 
او هستند. پس مربي ديگري باقي نمي ماند. به اينها اضافه كنيد 
كارنامه يحيي در پرسپوليس را كه با قاطع ترين قهرماني تاريخ، 
اختالف 14امتيازي با تيم دوم و شكستن 7ركورد در تاريخ ليگ 
برتر همراه بوده است. اگرچه نيمي از كارنامه اين فصل متعلق به 
كالدرون بوده اما اتفاقا نيمه يحيي پرقدرت تر و امتيازآورتر بوده 
اســت. كالدرون از 16بازي 34امتياز گرفت و يحيي از 14بازي 
33امتياز. پرسپوليِس كالدرون قهرماني نيم فصل اول را با اختالف 
2امتياز از تيم دوم به دست آورد و پرسپوليس يحيي در نيم فصل 
دوم 8امتياز بيشتر از نزديك ترين رقيبش گرفت. با اين كارنامه، 
چه كسي مي تواند به خاطر يك شكست در داربي از نام يحيي عبور 
كند؟ سال گذشته پرســپوليس بعد از قهرماني ليگ در همين 
مرحله از جام حذفي به سپاهان رسيد و در اصفهان پيروز شد. اگر 
برانكو آن بازي را نمي برد احتمال بركناري اش چقدر بود؟ احتمال 

بركناري يحيي هم در همان حد است.
  فقط بارسا نباشيد

داربي فردا داربي مرگ و زندگي است. همه داربي هاي تهران داربي 
مرگ و زندگي اند. براي مديران، مربيان، بازيكنان و هواداران هر 
دو تيم كه در صورت شكســت مجبورند روزهايي تلخ و غمبار را 
-گاهي در حبس خانگي- بگذرانند، داربي هميشه بازي مرگ و 
زندگي است. اما به اين معنا كه مربيان 2 تيم درصورت شكست 
بايد ســاك خود را بردارند و بروند، اين گزاره الاقل در اين بازي 
گزاره درستي نيست. هم يحيي و هم فرهاد درصورت باختن بازي 
امشب باز هم روي نيمكت هاي خود مي مانند. مگر اينكه بازي را 
با نتيجه عجيب وغريبي ببازند. مثال با همان نتيجه اي كه بارسا به 

بايرن مونيخ باخت.

  كدام مرگ؟ كدام زندگي؟
برخالف آنچه گفته مي شود، داربي امشب براي فرهاد و يحيي بازي مرگ و زندگي نيست

داربي مرگ و زندگي براي فرهاد و يحيي. از روزي كه 2تيم بزرگ تهران 
در نيمه نهايي جام حذفي به يكديگر برخورد كردند يكي از گزاره هايي 
كه زياد مي شنويم اين است كه اين داربي براي سرمربيان جوان 2تيم 
حكم مرگ و زندگي را دارد و شكست هركدام از آنها مي تواند به معناي 

از دست دادن شغل و نيمكت شان در اين تيم ها باشــد. اما اين گزاره 
تا چه حد منطقي اســت؟ آيا مجيدي و گل محمــدي درصورت باختن 
 در داربي چهارشنبه شغل خود را از دســت مي دهند؟ بياييد بررسي

 كنيم.

 سوپرجام اروپا با تماشاگر
سوپرجام اروپا در حالی بين دو تيم بايرن و سويا برگزار خواهد شد كه پس از مدت ها، تعدادی از هواداران اجازه دارند در 
استاديوم حاضر شوند. اعالم يوفا، سوپرجام اروپا در تاريخ 24 سپتامبر مصادف با روز پنجشنبه 3 مهر ماه در بوداپست و با 
حضور هواداران برگزار خواهد شد. در اين بازی هواداران 30 درصد ظرفيت استاديوم را پر خواهند كرد.

يحيی گل محمدی در نشست مطبوعاتی پيش از بازی تيمش مقابل 
استقالل گفت: »اميدوارم بازی جوانمردانه ای باشد. اتفاقات داوری 
كه افتاد برای فوتبال اتفاق خوبی نبود. هر سه داور كه مطرح شدند 
داوران خوبی بودند و من به هر سه اعتماد و ايمان داشتم اما با اين كار 
خودمان شأن داوری را زير سوال برديم.« سرمربی پرسپوليس راجع 

به مهار دياباته گفت: »ما از لحاظ فردی مدافعان خيلی خوبی داريم. 
بهترين مدافعان ليگ مال ما هستند و اگر غير از اين بود در اين چند 
سال قهرمان نمی شــدند. چون الزمه قهرمانی اين است كه كم گل 
بخوری و خوب دفاع كنی و اميدوارم فردا روز خودشــان باشد. فقط 

هم دياباته نيست و آقای مطهری و قائدی هم خطرناك هستند.«

مجيد نامجومطلق در نشســت مطبوعاتی قبل از بازی امشب گفت: 
»3بازيكن مصدوم داريم كه روی تيم تأثير می گذارد، اما آنقدر بازيكن 
خوب داريم كه نبود اين بازيكنان را پوشش بدهند. خبر خوب اين بود 
كه علی كريمی به تمرينات تيم برگشت. خستگی روی ساق پاهای 
بازيكنان هست اما اميدوارم بازی در 90دقيقه به پايان برسد. البته بايد 

خودمان را برای ضربات پنالتی نيز آماده كنيم، چون ممكن است هر 
اتفاقی بيفتد.« مربی استقالل البته انتقاد كوچكی هم از سرپرست اين 
باشگاه كرد: »فكر كنم زمان ســفر آقای سعادتمند به ايتاليا مناسب 
نبود. اميدوارم بتوانيم بدون حاشيه و استرس كارمان را انجام دهيم. 

شايد آنها معذوراتی داشتند اما اگر كنار بچه ها بودند بهتر بود.«

  نامجومطلق: سفر سعادتمند به اروپا بدموقع بود  گل محمدی: امیدوارم بازی جوانمردانه ای باشد

پرسپوليس

19:00

استقالل
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بهروز رســايلي| داربي با همه بازي ها 
فرق مي كند و ايــن داربي، حتي با 
همه داربي هاي ديگــر هم متفاوت 
است. اين مطلب را بخوانيد تا متوجه 
شويد چرا مسابقه امشب پرسپوليس 
و اســتقالل، يكي از متفاوت ترين 

دوئل هاي تاريخ سرخابي هاست.

1   ايــن نخســتين داربــي بــدون 
تماشــاگر تاريخ اســت. در مورد اينكه 
آيا بازي برگشــت جام آزادگان ســال 
73در بندرعباس تماشــاچي داشته يا 
نه، اختالف نظرهاي زيادي وجود دارد. 
برخي مي گويند با احتســاب مأموران 
نيــروي انتظامــي، مســئوالن بومي، 
دســت اندركاران برگزاري مســابقه و 
دوستان و اقوام شان مجموعا چند صد 
نفر آن بازي بدون گل را تماشا كردند، اما 
داربي امشب مطلقا بدون تماشاگر است. 
اين مسئله شــايد توي ذوق تماشاچي 
تلويزيوني بزند، اما بازيكنان بدون فشار 
كاذب مي توانند »فوتبال« بازي كنند؛ 
چيزي كه خيلــي مواقــع در داربي ها 

نمي بينيم.

2   در بســياري از موارد، يك نســخه 
عــذاب آور براي خالصي از شــر داربي 
وجــود دارد و آن تن دادن به تســاوي 
اســت. زياد مي بينيم كه 2 تيم آنقدر 
الكي زير توپ مي زنند تا بازي مســاوي 
تمام شــود و هيچ كدام بابت باخت، زير 
فشــار انتقادات هواداران نروند. با توجه 
به درخواســت هاي جســته و گريخته 
2 باشــگاه براي تعويق زمــان داربي، 
مشخص است كه اين بار هم سرخابي ها 
اگر مي توانستند به يك تساوي بسنده 
مي كردند، اما داربي حذفي فرق دارد و 
حتما بايد برنده داشته باشد. اين مسئله، 
بازي امشــب را متفاوت و البته بسيار 

جذاب مي كند.
3   داربي حذفي غيراز الزام به برنده دار 
بودن، ممكن است 2 تفاوت ديگر را هم 
ايجاد كند؛ اول اينكه شايد به وقت هاي 
اضافه بكشد و نيم ساعت بيشتر به طول 
بينجامــد و دوم اينكه شــايد ضربات 
پنالتي برنده را مشخص كند. فقط يك 
لحظه حدس بزنيد در بازي امشب كار 
به ضربات پنالتي كشــيده شــود؛ اين 
هيجان غيرقابل توصيف است. در جام 

حذفي ايتاليا بعد از كرونا، اوقات اضافي 
حذف شد، اما جام حذفي ايران همچنان 
وقت اضافي دارد و اگر كار به آنجا برسد، 
آمادگي بدني بازيكنان تيم يك محك 

درست و حسابي خواهد خورد.
4    خيلــي كــم پيــش آمــده كه 
پرسپوليس و اســتقالل در اوج قدرت 
به مصاف هم بروند. معموال يك تيم به 
شكل محسوســي از رقيبش بهتر بوده 
است. بازي امشــب اما نبرد قهرمان و 
نايب قهرمان ليگ است؛ آنچه جذابيت 
كار را دوچندان مي كند. از هر كســي 

كه به نظرتان اهل فن است سؤال كنيد 
تا آخــرش به ايــن نتيجه برســيد كه 
پيش بيني نتيجه اين داربي كار بسيار 

دشواري است؛ نزديك به غيرممكن.
5   اين نخستين داربي دروازه بان دوم 
پرسپوليس اســت. بوژيدار رادوشوويچ 
بعد از 4 ســال حضور در پرسپوليس، 
نخستين شهرآوردش را تجربه مي كند 
كه خيلي اتفاق عجيب و كم نظيري است. 
از آن طرف هم شيخ دياباته بعد از غيبت 
در هر دو داربي ليگي، اين بار شانس بازي 
برابر پرسپوليس را به دست آورده است. 

در تاريخ داربــي، خارجي ها هنوز براي 
اســتقالل گل نزده اند و شيخ  شايد اين 

طلسم را باطل كند.
6   نخستين بار اســت كه بازنده داربي 
هيچ فرصتي براي جبران نخواهد داشت. 
در حقيقت هر تيمي ببازد، بالفاصله فصل 
برايش به پايان خواهد رسيد و بايد خودش 
را آمــاده ليگ قهرمانان آســيا در اواخر 
شهريور كند، اما برنده داربي به فينال جام 
حذفي خواهد رسيد و بخت تصاحب يك 
جام ديگر را پيدا مي كند. بازي نهايي روز 

13شهريور برگزار مي شود.

7   اين بازي براي پرسپوليس تقريبا به 
اندازه 2 جام مي ارزد. آنها اگر استقالل 
را ببرند و در فينال هم پيروز شوند، هم 
جام حذفي را مي گيرند و هم به واسطه 
دبل قهرماني، بدون انجام مسابقه كاپ 
قهرماني سوپرجام را دريافت خواهند 
كرد. طبيعتا استقالل هم با پيروزي در 
اين بازي مي تواند جــام اول را كامال از 
كف پرسپوليس بيرون بكشد و با بردن 
فينال، يك داربي ديگر را براي سوپرجام 
رزرو كند. پس مي بينيد كه اين داربي، 

واقعا فرق مي كند.

معروف است كه هر كسي در داربي تهران بدرخشد، يك شبه راه صدساله را خواهد 
رفت. هنوز كه هنوز است از بهنام طاهرزاده مصاحبه منتشر مي شود، چون او 23سال 
پيش يكي از گل هاي پرســپوليس را در جريان يك پيروزي 3 بر صفر برابر استقالل 
به ثمر رسانده است. يعني اينقدر »خاص« است داربي! بنابراين همه بازيكنان براي 

درخشش در اين مسابقه انگيزه هاي ويژه اي دارند در عين حال اما امشب 2 سرخپوش 
مي توانند با درخشش در اين بازي، شرايط را به ســود خودشان تغيير بدهند. بازي 
امشب براي اوساگونا بسيار حياتي اســت. مهاجم نيجريه اي پرسپوليس انتظارات 
را برآورده نكرده و مخصوصا بعد از تأخير طوالني اش در بازگشــت به ايران، به جايي 
رسيده كه بود و نبودش براي پرسپوليسي ها فرقي نمي كند. او بي برو برگرد گزينه اول 
ليست مازاد پرسپوليس اســت، مگر اينكه در داربي كاري كند كه نشود روي نامش 
خط قرمز كشيد. بعيد است اوســاگونا فيكس باشد، اما اگر در خالل بازي فرصتي به 
او رســيد، بايد نهايت تالشش را به خرج بدهد. پرســپوليس براي فصل بعد مهاجم 

ندارد و تازه علي عليپور هم در آســتانه جدايي است، پس گلزني به استقالل شانس 
بقاي فوروارد نيجريه اي را افزايش مي دهد. شرايط مشابه در مورد اميد عاليشاه هم 
وجود دارد؛ بازيكني كه از بس بازي نكرده، به كلي فراموش شده. عاليشاه نياز به يك 
درخشش درست و درمان دارد تا اسمش را دوباره سر زبان ها بيندازد و اگر قرار است 
در پرسپوليس بماند، وضعيت بهتري براي خودش دست و پا كند. او سابقه گلزني به 
استقالل را هم دارد و تكرار اين اتفاق، مي تواند اميد را تا حدي از مخمصه فعلي خارج 
كند. شايد حتي اگر او خودش را به كادرفني نشــان بدهد، باشگاه در مورد جدايي 

هم پستي هايش تساهل بيشتري به خرج بدهد و جا براي عاليشاه بازتر شود.

  ماموريت؛ فرار از ليست فروش
داربي فرصت ويژه اميد عاليشاه و اوساگوناست

   7 تفاوت جدال امشب پرسپوليس و استقالل
 با بقيه داربي هاي تهران

 طارمي به جاي كاواني
ادسون كاواني با بنفيكا به توافق نرسيد تا بار ديگر نام مهدي طارمي براي انتقال به اين تيم مطرح شود. نشريه ركورد 
پرتغال مدعي است در حال حاضر بنفيكا شرايط 5 مهاجم را زير نظر گرفته كه طارمي يكي از آنهاست. اين در حالي 

است كه پورتو هم در هفته هاي اخير به شدت به دنبال مهاجم ايراني ريوآوه بوده است.

اميرحســين اعظمي| سپاهان روزهاي 
پرخبري را پشت ســر مي گذارد. اين 
تيم كه ليگ نوزدهم را به بدترين شكل 
ممكن به پايان رســاند و حتي موفق به 
كسب سهميه آسيا هم نشد، روز گذشته 
هم مديرعامل جديدش را شــناخت 
و هم نخســتين بمب نقل و انتقاالت را 
منفجر كرد. البته اينطور كه سپاهاني ها 
مي گويند اين پايان ماجرا نيست و بايد 

منتظر انفجار بمب دوم هم بود.

  برنده نخستين دوئل فصل جديد
صبح روز گذشته دانيال اسماعيلي فر پس 
از مذاكره با منوچهر نيكفر، قراردادي 2 ساله 
با ســپاهاني ها امضا كرد تا شــوكي بزرگ 
به پرسپوليس و تراكتورســازي وارد شود، 
تيم هايي كه سخت دنبال بازيكن ذوب آهن 
بودند. اين اتفاق در حالي رخ داد كه يحيي 
از چند ماه پيش سخت دنبال راضي كردن 
شاگرد ســابقش براي حضور در تهران بود 
اما در نهايت موفق به اين كار نشــد. جالب 
اينكه روابط عمومي باشگاه سپاهان خريد 
اسماعيلي فر را مهم ترين نقل و انتقال سال 
ناميده تا به نوعي براي ساير تيم ها ازجمله 
استقالل، پرسپوليس و تراكتورسازي يك  
كري هم خوانده باشــد. مهم تر اينكه علي 
پزشك، سخنگوي باشگاه سپاهان با انتشار 
يك پست از بمب دومي كه قرار است مديران 

سپاهان رونمايي كنند، خبر داده است.
 خريد نجومي

اسماعيلي فر در حالي به سپاهان پيوسته 
كه گفته مي شــود اين باشــگاه براي يك 
فصل به اين بازيكن 8 تا 10ميليارد تومان 
پول خواهد داد. آنها در اين پســت محمد 
ايران پوريان و مرتضــي منصوري را هم در 
اختيار دارند ولي با اضافه شدن اسماعيلي فر 
كه پست تخصصي اش دفاع و هافبك راست 
است، شــايد ايران پوريان در ليست مازاد 
قرار بگيرد. اســماعيلي فر فصل گذشــته 
در شــرايطي كه ذوب آهن نتايج ضعيفي 
گرفت، يك عملكرد معمولي داشــت و در 

مقاطعي از فصل هم مصدوم بود. سپاهان 
فصل گذشته هم مشابه چنين خريدي را 
انجام داده بود و محمدرضا حسيني ستاره 
ذوب آهن را به خدمت گرفت ولي اين بازيكن 
هم نتوانست درخشــش در ذوب آهن را در 
سپاهان تكرار كند. به نظر مي رسد يكي از 
داليل اصلي در جذب اسماعيلي فر آن هم 
درحالي كه سپاهان سرمربي اش را انتخاب 
نكرده، شكست دادن پرسپوليس در جذب 
اين بازيكن باشد. ضمن اينكه سپاهاني ها 
هميشــه در فصل نقل و انتقاالت در تالش 
بوده اند تا از پرســپوليس و استقالل عقب 
نمانند. در نهايت زمان مشخص خواهد كرد 
كه سپاهان از اين خريد سود خواهد برد يا 
اينكه ماجراي حسيني براي اسماعيلي فر 

هم تكرار خواهد شد.
  بازگشت ساكت

يكي ديگر از اتفاقاتي كه روز گذشته براي 
ســپاهاني ها افتاد، انتخــاب محمدرضا 
ساكت به عنوان مديرعامل اين باشگاه بود. 
ســاكت كه تا همين چند  ماه پيش حضور 
در پست هاي مختلف فدراسيون را تست 
مي كرد و يكي از مديران مورد اعتماد تاج 
بود، حاال به سپاهان برگشته تا نشان دهد 
هيچ جوره نمي تواند از فوتبال دور باشــد. 
اين اتفــاق در حالي رخ داد كــه تا همين 
ديروز سعيد آذري گزينه اول سپاهاني ها 
براي مديرعاملي بود اما پــس از جواب رد 
مديران فوالد، درنهايت ساكت اين پست را 
در اختيار گرفت. با انتخاب ساكت حاال فقط 
مانده سپاهاني ها سرمربي فصل جديد خود 
را مشخص كنند. در حال حاضر سپاهاني ها 
مذاكراتي با نكونام داشته اند و حتي پرونده 
نويدكيا را هم نبسته اند اما يكي از بازيكنان 
اين تيم به همشــهري خبر داده مديران 
ارشــد به دنبال يك مربي اسمي خارجي 
هستند و اين مربي كسي نيست جز گابريل 
كالدرون! اين شــايعات در شرايطي است 
كه فدراسيون فوتبال اخيرا جذب مربي و 

بازيكن خارجي را منع كرده است.

 شاگرد يحيي در سپاهان
   روز گذشته ساكت مديرعامل سپاهان شد، اسماعيلي فر
  با اين تيم 2 ساله بست و خبر رسيد كالدرون به گزينه اول

  نيمكت اين تيم تبديل شده است

 چرا اين بازي
  فرق مي كند



 با یک چمدان رخت ولباس به خانه بخت می رود؛  خانه بخت که نه، تو 
بخوان قربانگاه. چمدان کوچک است و جمع و جور، اما بار هزار سال گزارش

ماجراهای ناخیر و ریش سفیدی هایی که همیشه ختم به خیر نمی شود 
را با خود می کشد. عروِس  »خون بس« حتما زیر بار این رسم می شکند. تاوان خون 
ریخته دیگری را با قلب و جان او می دهند. انگار زندگی اش تاوان زندگی های دیگری 
باشد. سخت است. جانفرساست. »در زندگي زخم هایي هست که مثل خوره در انزوا 
روح را آهسته مي خورد و مي تراشد...« شاید... این پایانی برای انتقام و خونخواهی و 

خونریزی باشد، اما گویی برای این »شاید« او را قربانی می کنند. 

پاسوز برادر
»رقیه« یکی از همین هاست که می گویم؛ عروس خون بس. 60 سال از روزی که به عنوان 
»فصل« و در ازای زنده ماندن برادر، زن هفتم »عبداالمام«  شد ، می گذرد. زن آرامی است 
و آن قدرها حرفی نمی زند. یعنی می گوید همه حرف ها و سختی های زندگی  را البه الی 

روزگار دفن کرده و بعد از مرگ »عبداالمام« دیگر به چیزی فکر نمی کند. 
او خود را قربانی تقدیر و سرنوشت می داند؛  سرنوشتی که ندانم کاری برادر برایش رقم زد 
و دامن او و تنها دخترش را گرفت: »13 سال بیشتر نداشتم. برادرم در یک دعوا و از روی 
ندانم کاری و بچگی ، پسری از طایفه دیگر را کشت. بزرگان دو طایفه نشستند و تصمیم 
گرفتند به جای قصاص، دعوا را با خون بس خاتمه دهند. سرانجام تصمیم بر این شد که 

من، یعنی خواهر قاتل به عنوان دیه، زن هفتم عبداالمام از طایفه مقتول شوم.«
بی هیچ تشریفات و مانند یک اســیر به خانه مردی رفت که نوه هایی هم سن و سال او 
داشت. رابطه زناشویی او و »عبداالمام« به همان شب عروسی ختم شد: »این سرنوشت 
فصیله هاست که کنار گذاشته می شوند و تا پایان عمر مانند یک کنیز به خدمت خانواده 
شوهر در می آیند و معموال اجازه دیدن خانواده شان را هم ندارند. من هم همین شرایط 
را داشتم. تا وقتی عبداالمام زنده بود، کنیزی کل خانواده را می کردم. وقتی که او بیمار و 

زمین گیر شد همه رفتند و من و دخترم پرستار او شدیم.«
»رقیه«  از کتک خوردن و تحقیر شدن ها هم حرفی نمی زند. از همه آن سختی ها فقط 
بغضی ته گلویش مانده و سیاهی بر نِفنوف و ِشیله )لباس و شال زنان عرب(. سیاهی هم 

اما نمی تواند زیبایی چشم های طوسی او را در صورت گندم گونش پنهان کند. 
آن قدر مهربان اســت که حاال وقتی پســرهای »عبداالمام« گاه گاهی به دیدنش 
می آیند، همه شان را با روی باز می پذیرد. او هیچ کس را گناهکار نمی داند و معتقد 
است حتی مردان طایفه مثل شوهرش هم قربانی این رسم غلط بودند و تابع قوانین 
طایفه. با این همه اما طرح دوبــاره »خون بس« به عنوان اثر فاخر ملی! از ســوی 

دادستان شوش داغ »رقیه« را تازه کرده. 

عروس فراری
»نازار« هم  سن و سال »رقیه« نیست. از سال های دوری که عروس خون بس شده فقط 
رد سوختگی روی صورتش به یادگار مانده و سایه غمی سنگین روی چشم هایش. به 

سختی و با واسطه راضی به صحبت می شود. او در سال های جوانی با صورتی که نیمی 
از آن در تنور خشم طایفه شوهر ســوخته بود، از زادگاهش یعنی لرستان فرار کرد و به 

تهران پناه آورد. 
»نازار« مانند رقیه بعد از عروسی کتک خورد، تحقیر شد و چون بچه ای نداشت همه این ها 
برایش سنگین تر رقم می خورد: »یک روز کار از کتک و تحقیر گذشت. دو سه نفری سرم 
را گرفتند و داخل تنور بردند. صورتم سوخت،  اما جگرم بیشتر. مدتی بعد از این اتفاق 
بود که تصمیم به فرار گرفتم.«  همه عمر »نازار« خالصه شد به اتاق محقری که همان 
سال ها به کمک دوستی در تهران اجاره کرد و از ترس آزار و شکنجه های طایفه همان جا 

ماند تا موهایش سفید شد. 

این حق من نیست
»پری« سن و ســال دختر یا نوه »رقیه« یا »نازار« را دارد؛ 
متولد 1359. سرنوشت او هم چندان تفاوتی با نسل های 
قبلی که پاخونی )زنی که در ازای دیه به طایفه مقتول داده 
می شود( می شدند، ندارد. »پری« 16سال این سختی را با 
پوست و استخوان درک کرده اســت و حاال که 4 سال از 
جدایی اش می گذرد، به سختی توانسته خود را پیدا کند: 
»انگار در شهر و جامعه ما، همه قربانی ها خفقان گرفته اند. 
زن های قربانی به قدری تحت فشارند که گاهی دست به 

خودکشی می زنند، اما نمی توانند فریاد بزنند که این حق من نیست.«
»پری« مانند »رقیه« پاخونی نبوده. او برای پیوند صلح میــان دو طایفه ازدواج کرده، 
 اما تراژدی زندگی او تفاوتی با پاخونی ها ندارد. چه فرقی می کند دختر به عنوان دیه  به 
طایفه مقابل برود یا وجه المصالحه زمین و آب؟! زندگی برای هر دویشان یک جور رقم 
می خورد. یک نفر باید قربانی شود. »پری« هم با همین شرایط تن به ازدواجی ناخواسته 
داده. خانواده مادری او از طایفه بختیاری و ساکن یک روستا در مسجدسلیمان بودند. در 
این روستا دو طایفه عرب و بختیاری در کنار هم زندگی می کردند و در دعوایی میان آب، 

دایی »پری« از سوی طایفه عرب کشته می شود. 
»پری« روایت می کند که طایفه عرب شاهدان قتل یعنی عموها و خانواده پدری او را 
تهدید می کنند و به همین دلیل آن ها وقتی پای قانون به میان می آید، شهادت نمی دهند. 
خون دایی پایمال می شود و بعد از این اتفاق، خانواده مادری با طایفه پدری قطع رابطه 
می کنند: »دایی دوم من هم در جنگ مفقوداالثر شد و همین داغ دایی مقتول را برای 
خانواده مادری تازه کرد. اختالف ها ادامه داشت. حتی عمویم اجازه ازدواج خواهر بزرگترم 
را که برای پسرخاله بزرگم ناف برون کرده بودند، نداد و معتقد بود به خاطر اختالف ها او را 
مورد آزار و اذیت قرار می دهند. سال ها گذشت تا اینکه در رشته علوم تربیتی در دانشگاه 
قبول شدم. دخترخاله ام هم در همان دانشگاه قبول شد و از روی اسم، من را شناخت. بعد 
از این دیدار، طایفه مادری پیشنهاد آشتی را مطرح کردند و بعد به خواستگاری من آمدند؛ 

آن هم برای پسری که به خالفکاری و اعتیاد شهره بود.«

اعتراض یک قربانی
بزرگان خانواده »پری« را تحت فشار می گذارند تا با ازدواج خود جلوی اختالف و کینه 

دوباره دو طایفه را بگیرد؛  صلحی نمادین که با هدف تحقیر 
طایفه پدری و انتقام برقرار شــد و زندگی او را سیاه کرد. او 
توضیح می دهد که بعد از ازدواج انواع و اقسام خشونت ها از 
جمله کتک ، تحقیر کالمی، بیگاری، حبس در اتاق یا خانه و 
جلوگیری از دیدار خانواده،  تحقیر و سرکوب در روابط زناشویی 
را تحمل کرده است: »16 سال با این وضع زندگی کردم. یک 
پسر و یک دختر به دنیا آوردم. از همه دردناک تر حمایت مادرم 
از خانواده اش بود به طوری که مادرم تاکید می کرد نگذارند من 
از خانه بیرون یا به خانه پدرم بروم.« این سختی ها اما همه درد 
»پری« نیست. خانواده همسر به او اجازه دیدار پدر بیمارش 
را نمی دهند تا اینکه پدر از دنیا می رود و بعد از این اتفاق است 

که از همه جا دل می کند. چند ماه بعد به صورت توافقی از همسرش جدا می شود،  اما از 
سال 89 تا 95 همسر با وعده و وعیدهای فراوان او را بالتکلیف فرزندانش نگه می دارد تا 
بچه ها از آب و گل درآیند. تیر خالص وقتی به زندگی »پری« می خورد که پسرخاله دو 
فرزندش را از او جدا می کند و به شهری دیگر می برد.  »پری« با وجود همه تحقیرها رنگی 
از زنانگی به خود ندیده، اما بی پروا از زندگی،  سختی ها و کج فهمی های تبارش می گوید تا 

دیگر فردی مدعی زندگی خوب و در آرامش پاخونی ها نشود. 

طرح دوباره رسمی منسوخ شده
دست تقدیر باشد یا قانون طایفه فرقی نمی کند. زن هایی مثل »رقیه« یا »پری« کم 
نیستند. هرچند این روزها کمتر پیش می آید زنی از خوزستان، لرستان، چهارمحال 
و بختیاری، فارس، کهگیلویه و بویراحمد یا ایالم »خون بس« یا »فصیله« شود و مردم 
می گویند این رسم ضد زن و غیرانســانی بدون اجبار و به صورت خودجوش در حال 
منسوخ شدن اســت. با این وجود طرح گاه به گاه ثبت ملی این رسم در فهرست آثار 
معنوی، خشم زنان طوایف را برمی انگیزاند؛ خشمی که کارشناسان آن را نتیجه سال ها 
خشــونت بی حد و مرز علیه زنان می دانند. مدیرعامل موسسه بانوان ریحانه یکی از 
کارشناسانی است که طرح این موضوع را رسمیت دادن به خشونت علیه زنان می داند و 
به همشهری می گوید: »در این بدعت اصل بر تحقیر خانواده قاتل بود و چون این ازدواج 
فقط با هدف زاد و ولد زن برای پیوند خونی بین دو عشیره انجام می شد، فرزندان زن 
هم از تحقیر و شرایط سخت حاکم بر سرنوشت مادر در امان نبودند. طبق این رسم که 
با قوانین انسانی و اسالمی در تضاد است به دلیل نگاه کاالانگارانه، معاوضه زن به عنوان 
دیه و زیر پا گذاشتن کرامت انسانی زن، یک خانواده سالم شکل نمی گیرد. زن قربانی 
اســت،  اما با طرح این بدعت به عنوان یک اثر فاخر معنوی خشونت علیه زنان و دید 
کاالانگارانه به او به رسمیت شناخته می شود که بار منفی بسیار سنگین تری از قربانی 
بودن دارد.« نگرانی فعاالن حقوق زن به اعتقاد »عاطفه بروایه« تکرار و گسترش این 
رسم منسوخ شده نیست، بلکه از دید زنان رسمیت دادن به خون بس بازتولید خشونت و 
تایید ضمنی انواع دیگر خشونت علیه زنان مانند قتل های ناموسی  است. بروایه توضیح 
می دهد: »قتل های ناموسی و خون بس و امثال آن از بارز ترین خشونت هایی است که 
علیه زنان اتفاق می افتد. وقتی یکی از این گونه ها ارزش گذاری می شود، به بقیه انواع 
خشونت هم اعتبار می دهیم.« او تاکید می کند در شرایطی که مواردی چون الیحه 
حمایت از حقوق زنان، قوانین مرتبط با کودک همسری یا 
خشونت خانگی بی نتیجه مانده طرح چند وقت یک بار ثبت 
ملی خون بس چه معنایی می تواند داشته باشد؟ مدیرعامل 
موسسه بانوان ریحانه از وزارت گردشگری، میراث فرهنگی 
و صنایع دستی هم گالیه می کند که چرا هر بار این پرونده 
را می پذیرد و بعد از اعتراض اعالم می کند که این رسم ثبت 
نمی شــود. نکته مهم دیگر از دید بروایه و بسیاری از زنان 
قربانی این رســم چون »پری« نگاه دستگاه قضا و تاکید بر 
حل و فصل پرونده های قضایی با قوانین طوایف است و به نظر 
می رسد طرح موضوع خون بس از زبان دادستان شوش هم با 

همین نگاه صورت گرفته باشد. 

  
عروس خون ممکن است سال های سال دوام بیاورد، اما به اعتقاد خودش همان دم که 
به عنوان فصل و دیه تقدیم می شود، قربانی شده  است. آن لحظه، آن روز، آن وقت که با 
سرنوشت محتوم، گوشه نشین خانه ای شد که هر خشت و گل و آجرش با خشم و نفرت به 
او نگاه می کرد. آن لحظه، آن روز، آن وقت دیگر او را راحت نمی گذارد. یک سوال بی جواب 

سال ها به مغز و روح و فکر و جان او می چسبد: چرا من؟
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متــن كـامـل در سایت

بهره برداری از قطعه دوم آزادراه تهران - شمال تا تابستان ۹۹
استاندار مازندران گفت: قطعه دوم آزادراه تهران - شمال تا پایان دولت دوازدهم به بهره برداری می رسد. احمد 
حسین زادگان گفت: برای اتمام قطعه دوم به طول ۲۲ کیلومتر ۳ هزار 
میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است.
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»پری« با وجود همــه تحقیرها 
رنگی از زنانگی به خــود ندیده، 
اما بی پروا از زندگی،  سختی ها و 
کج فهمی های تبارش می گوید تا 
دیگر فردی مدعی زندگی خوب و 

در آرامش پاخونی ها نشود

 خون بس  رسمی دیرین است که سال های سال زنان را قربانی
  صلح و پایان اختالف هایی می کند که هیچ نقشی در آن نداشته اند و طرح ثبت ملی

 این رسم در فهرست آثار معنوی، خشم زنان طوایف را برمی انگیزاند

3روایت از

سیده زهرا عباسی 
 خبرنگار

عروس خون 

در خون بس چه می گذرد؟
خون بس رســمی است که 
براساس آن وقتی در جریان 
یک درگیری میان دو طایفه 
یا خانــواده فــردی به قتل 
می رســید، به منظور پایان 
دادن به درگیری ها و ایجاد 
رابطه خویشــاوندی یکی از 
دختــران خانــواده قاتل به 
عقد یکی از نزدیکان مقتول 

درآورده می شد. 
شــیوه اجرای رســم خون بس در میان اقوام مختلف متفاوت است؛ 
اعراب خوزستان در گذشــته 4 زن به عنوان »دیه« به طایفه مقتول 
می دادند؛ یک زن به خانواده مقتول و سه زن دیگر به بقیه طایفه. در 
عشــایر بختیاری و لر اما در ازای هر مقتول، یک زن به  عالوه زمین و 
گاه مقداری پول پرداخت می شــد. در میان اعراب زنی که به عنوان 
خون بس می رود »فصیله« نام دارد که حق و حقوق چندانی از جمله 
حق طالق و شیربها ندارد و فقط از طرف شوهر برای او مهریه ای تعیین 

می شود.
 اجرای این رسم در میان اقوام و طوایف لرستان، سیستان و بلوچستان، 
چهارمحال و بختیاری، ایالم، کردســتان، کرمانشــاه، فارس، بوشهر 
و گلستان و خوزستان رایج بوده است. ســال 91 استان های فارس، 
کهگیلویه و بویراحمد، لرســتان و چهارمحــال و بختیاری در حال 

آماده سازی پرونده ثبت ملی آیین خون بس بودند.

 »خون بس« هیچ وقت ثبت ملی نخواهد شد
مدیــرکل دفتر ثبــت آثار، 
حفظ و احیای میراث معنوی 
و طبیعــی بــه همشــهری 
می گوید: »از ســال 97 مدیر 
کل دفتــر هســتم و در این 
مدت هیچ پرونده ای مبنی بر 
درخواست ثبت ملی خون بس 
در ستاد شورای ثبت دریافت 

نکرده ایم.«
»مصطفی پورعلی« با بیان اینکه مطرح شــدن یک پیشنهاد ثبت یعنی 
ارسال نامه به دفتر،  تشــکیل پرونده و اعالم وصول آن که چنین موردی 
اتفاق نیافتاده است، می افزاید: »ممکن اســت موضوع ثبت خون بس از 
سوی افرادی مطرح شــود،  اما طبق قانون چیزی می تواند ثبت شود که 
با حقوق بشــر، محیط زیست و ... مغایرت نداشته باشــد و از آنجایی که 
خون بس مغایر با حقوق بشر و زنان است، هیچ وقت و تحت هیچ شرایطی 
ثبت نخواهد شد.« صحبت های پورعلی مبنی بر مغایرت ثبت خون بس 
با رویه قانونی و کارشناسی دفتر ثبت آثار، حفظ و احیای میراث معنوی و 
طبیعی در شرایطی مطرح می شود که دادستان شوش از درخواست ثبت 
ملی خون بس و فصل در سال 98، پیگیری  اولیه و درخواست جمع آوری 
مســتندات از فرهیختگان برای ارســال به وزارت گردشگری، میراث 
فرهنگی و صنایع دستی خبر داده بود. با این وجود، شاید بتوان موضوع 
مغایرت با قانون که پورعلی به آن اشاره می کند را فصل الخطابی بر همه 

درخواست های بعد از این هم دانست. 

 راهکاری برای حذف خون بس 
یک حقوقدان هــم هرچند 
مانند بسیاری از کارشناسان 
حوزه هــای مختلــف با ثبت 
خون بــس مخالف اســت و 
آن را فضیلتــی نمی داند که 
باعث افتخار باشد،  اما تاکید 
می کند بــا توجه به ریشــه 
عمیق اجتماعی این سنت ها 
نمی توان بــا برخورد قهری و 

اجبار حذف شان کرد.  »کامبیز نوروزی« به همشهری می گوید: »هرچند 
عرف هایی از نظر حقوقی، اخالقی و ارزشــی در جامعه امروز پسندیده 
نیستند،  اما مانند خون بس یا فصل ریشه های عمیق اجتماعی دارند. در 
واقع این عرف  و رســم ها با توجه به نیازهای زمان خود شکل  گرفته اند و 
اتفاقا در زمان خود کارکردهای دقیق و پیچیده ای داشتند و می توانستند 
نظم اجتماعی را برقرار کنند. عمر برخی از این رســوم به صدها یا شاید 
هزاران سال می رســد.«  وی می افزاید: »معموال تغییر عرف ها از طریق 
تغییر زمینه های تولید همان عرف ها باید اتفاق بیافتد. یعنی از الیه های 
زیرین همان جوامع باید برای تغییر اقدام کرد. البته این اتفاق در بسیاری 
از سنت های جامعه افتاده است و درباره خون بس هم تا حدودی شاهد از 
بین رفتن آن هستیم،  اما به مخالفان توصیه می کنم به جای برخوردهای 
شتاب زده به مواردی از جمله ارتقای سطح فرهنگ و سواد عمومی، توسعه 
اقتصادی و ... توجه کنند که می تواند به تدریج باعث ضعیف شدن و از بین 

رفتن این عرف های غلط شود.«

خون بس،  مغایر کنوانسیون ۲00۳ است
 مدیرکل وقــت دفتر ثبت 
آثار تاریخــی و فرهنگی در 
زمــان طرح موضــوع ثبت 
ملــی خون بس از ســوی 
برخی استان ها در سال91 
 بــه همشــهری می گوید:  
» بسیاری از آثار ناملموس 
در میان اقوام مختلف وجود 
دارد و برای اقوام ارزشمند و 

محترم است، اما امکان ثبت آن ها در فهرست آثار معنوی یا ناملموس 
وجود ندارد.« 

»فرهاد نظری« به کنوانســیون 2003 با موضوع پاسداری از میراث 
ناملموس که مبنای ثبت ملی و بین المللی آثار ناملموس است اشاره 
می کند و می افزاید: »کنوانسیون 2003 که قوانینی را برای پذیرش 
آثار و ثبت ملی یا جهانی آن ها تعیین کرده است، تاکید می کند که یک 
میراث ناملموس متعلق به هر قوم یا ملتی هر چقدر هم ارزشمند باشد، 
نباید موجب تخریب محیط زیست شود، ضد حقوق بشر باشد، نباید 

موجب توهین به یک قوم یا فرهنگ یا ملیت دیگر شود و ...«
این کارشناس با استناد به مفاد مطرح شــده در کنوانسیون 2003 
یونســکو تاکید می کند که رســم خون بس یا فصــل مانند به دلیل 
اجبــار در ازدواج و نادیده گرفتن شــخصیت و جایــگاه زنان، حتی 
 با وجــود قدمت زیــاد نمی تواند در فهرســت آثــار ناملموس ثبت 

شود.
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انتقادات از دادگاه هاي ويژه
احمد توكلي، از چهره هاي سرشناس سياســي و رئيس هيأت مديره ديده بان 
شفافيت و عدالت 25مردادماه در نامه اي به رئيس قوه قضاييه ضمن اشاره به پايان 
مهلت دادگاه هاي استجازه اي، به آسيب شناسي محاكم ويژه اقتصادي پرداخت. 
توكلي ضمن تاكيد بر لزوم وجود محاكم ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادي و ارائه 
برخي پيشنهادها، در ارزيابي خود از اين دادگاه ها نوشته است: »عدول از برخي 
اصول دادرسي عادالنه و منصفانه از جانب ديگر، اين دادگاه ها را با چالش هاي 
جدي مواجه كرده است. مواردي همچون عدم امكان بهره گيري از وكالي مورد 
اعتماد متهم، تك مرحله اي بودن رسيدگي ها و عدم امكان تجديدنظرخواهي از 
احكام صادره، عدم ارائه فرصت كافي براي دفاع به متهم و وكالي وي در برخي 
از اين محاكم و همچنين فقدان مالك مشخص براي بازشناسي پرونده هاي ويژه 
از غيرويژه  و در نتيجه، ارجاع سليقه اي و تبعيض آميز پرونده ها به اين دادگاه ها، 
چالش  هايي هستند كه اتقان برخي آراي صادره از محاكم ويژه را زير سؤال برده و 

افكار عمومي جامعه، به ويژه جامعه حقوقي را اقناع نكرده است.«
محمود حبيبي، عضو هيأت مديره كانون وكالي دادگستري در گفت وگويي با ايرنا 
در ارديبهشت99، در نقد دادگاه هاي ويژه مفاسد اقتصادي، گفت: در  دستورالعمل 
تشكيل دادگاه ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادي و آيين نامه اجرايي آن، نقض آشكار 
برخي اصول دادرسي عادالنه نمايان است.  اين حقوقدان يك مرحله اي بودن 
رسيدگي در اين دادگاه ها را نقض »دادرسي منصفانه« دانسته و گفته: »آنچه در 
دستورالعمل تشكيل دادگاه هاي ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادي شاهد هستيم، 
تعدي آشكار به موازين دادرسي كيفري محسوب مي شود و ناديده گرفته شدن 
حقوق دفاعي بنيادين متهمان توسط حاكميت موجب نگراني انديشمندان حقوق 

كيفري مي شود.«
مهلت 2ســاله برگزاري دادگاه ويژه مفاســد اقتصادي يا همان دادگاه هاي 
استجازه اي با وجود همه نقاط ضعف و قوت خود، هم اكنون به پايان رسيده است. بر 
اين اساس، قوه قضاييه چند گزينه پيش روي خود دارد؛ اينكه رياست قوه قضاييه 
از رهبري براي تمديد مهلت برگزاري اين دادگاه ها درخواســت كند و يا اينكه 
شيوه هاي مؤثر مبارزه با فساد و رسيدگي به پرونده هاي بزرگ اقتصادي در قالب 
طرح يا اليحه در مجلس شوراي اسالمي به قانون تبديل شود. در غيراين صورت، 
رسيدگي به پرونده هاي فساد به روال قبل از اجرايي شدن دادگاه هاي استجازه اي 

بازخواهد گشت.
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روح اهلل حسينيان، نماینده سابق مجلس 
و رئيس مركز اســناد انقالب اسالمي در مجلس

65سالگي به دليل ابتال به كرونا در گذشت. 
با این حال اگرچه باشگاه خبرنگاران علت فوتش را ابتال 
به كرونا دانسته است اما دختر او در گفت وگو با ایرنا گفته 
كه در مورد علت مرگ و برگزاري مراسم تشييع و تدفين 

پدر متعاقبا اطالع رساني مي كنيم.
مرحوم روح اهلل حسينيان متولد ۱33۴ و شناسنامه اش 
صادره از شهرستان آباده استان فارس بود. ۱5سالش بود 
كه به حوزه علميه رفت. ابتدا در مدرسه وليعصر و سپس 
در مدرسه حقاني - مدرسه اي كه روحانيوني مثل شهيد 
بهشتي، شهيد قدوسي و آیت اهلل مشكيني از پایه گذاران 
آن بودند - دروس حوزه را آموخت. حسينيان نيز بعد از 
پيروزي انقالب، مانند بسياري از طالب این مدرسه در 
دستگاه قضایي مشغول به كار شد. با این حال حسينيان 
را بيشــتر از آنكه به عنوان یك چهره قضایي بشناسند 
به عنوان یك چهره امنيتي و اطالعاتي مي شناســند. 
نخستين مسئوليت او در سال62 قائم مقامي دادستاني 
انقالب اسالمي مشهد بود. جانشيني دادستاني تهران و 
سيستان و بلوچستان، دادستان دادگاه ویژه روحانيت 
تهران، ریاست شعبه ۴دادگاه ویژه روحانيت و جانشيني 
نماینده دادگاه انقــالب در وزارت اطالعــات از دیگر 
پست هاي وي در دستگاه قضایي بود. او در دوران وزارت 
حجت االسالم ري شــهري، قائم مقام دادستان انقالب 

اسالمي در وزارت اطالعات بود.
اگرچه خاســتگاه سياسي او جناح راســت بود و بعد از 
حوادث ســال88 مرزبندي جدي با اصالحات داشت 
و تند تریــن نقدها را به این جریــان وارد مي كرد اما در 
انتخابات سال76 از حاميان محمد خاتمي بود. اما بعد 
از دوران اصالحات در مصاحبه اي در این باره گفت: »من 
ایشان - خاتمي - را روحاني روشنفكري مي دانستم كه 
البته با ایشان اختالف هم داشــتم، اما آن زمان به دليل 
اینكه جناح حاكم نوعي فضاي بسته به وجود آورده بود و 
در جامعه انحصارطلبي احساس مي شد گمان كردم كه 
وظيفه اســت این انحصار و بسته بودن جامعه شكسته 
شــود؛ لذا تنها راه رســيدن به این اهداف را حمایت از 
خاتمي مي دانستم، اما نمي دانســتم كه این باز شدن 
فضا به سوي جاري شدن سيلي مي رود كه نزدیك بود 
همه  چيز را از بين ببرد. متأسفانه در این دوران از چاله 
درآمده و به چــاه افتادیم... من بعد از آن دوران رســماً 
عذرخواهي كــردم و گفتم كه حمایت مــن از خاتمي 

اشتباه بود.«
در همان ایام، اظهارات او در مورد قتل هاي زنجيره اي در 

دوران اصالحات همواره خبرساز بود، چنانكه حسينيان 
از مدافعان ســعيد امامي، معاون امنيتي و مشاور وزیر 
اطالعات و متهم اصلــي در جریان قتل هاي زنجيره اي 
بود. او سال87 در یك ســخنراني در دانشگاه صنعتي 
اميركبير به یك سخنراني جنجالي خود در مشهد اشاره 
كرد و با تشریح سابقه بازجوها  اضافه كرد: من در آن زمان 
نمي خواستم  صحبت هایم منتشر شود، اما حكمت الهي 
بر این تعلق گرفت كه صحبت هایم منتشر شود و مدتي 
نگذشته بود كه آقایان به برخي از حرف هاي بنده رسيدند 
و قبول كردند كه بازجوها پرونده را منحرف كرده   اند. وي 
با بيان اینكه پس از رسيدگي هاي ابتدایي توسط گروه 
بازجوهاي جدید مشخص شد كه سعيد امامي و برخي 
دوســتان بي گناه كه مورد اتهام واقع شده بودند هيچ 
نقشي در قتل هاي زنجيره اي نداشتند، افزود: آنها پرونده 
را تكميل كردند و كيفرخواست هم عليه رقباي موسوي 

و دیگر عوامل اجرایي صادر شد.
حســينيان كه در دولت نهم مشــاور سياسي-امنيتي 
محمود احمدي نژاد بود در انتخابات مجلس هشتم در 
سال86 به  نمایندگي از تهران به بهارستان راه یافت. در 
حوادث سال88 مكررا از تریبون بهارستان به ميرحسين 
موســوي و مهدي كروبي تاخت و ازجمله نمایندگاني 
بود كه شكایت از ميرحســين موسوي و كروبي را امضا 
كرد. همان سال88 اســتعفاي او از نمایندگي مجلس 
جنجال برانگيز شد. متن استعفایي كه او تنظيم كرده بود 
چنان بود كه انگار از »عزیزتر شدن« اصالح طلب ها در 
مجلس گالیه دارد و از حضور چهره هایي مثل علي اكبر 
محتشمي پور در ریاست كميته دفاع از ملت فلسطين. 
او نوشــته بود: »من خود را موجودي شكست خورده و 
سرخورده مي بينم وقتي مي بينم ریاست كميته دفاع از 
ملت فلسطين یكي از فتنه گراني است كه از بانيان اتهام 
تقلب در انتخابات بــود. وقتي مي بينم مجلس اصولگرا 
نماینــده اي را براي این كميته انتخــاب مي كند كه تا 
دیروز علنا از یكي از سران فتنه دفاع مي كرد و یك روز از 
عمرش را در راه مبارزه نگذرانده و تنها با تاجران كویتي 
مي نشيند و برمي خيزد و رسالتش توزیع آدامس در بين 
نمایندگان است.« او یك بار در گفت وگو با خبرگزاري 
فارس و در پاسخ به این سؤال كه برخي در رابطه با شما 
این سؤال را مطرح مي كنند كه شما در جریان انتصاب 
حجت االسالم قاضي عسكر) از سوي رهبر معظم انقالب 
به عنوان نماینده ولي فقيه و سرپرســت حجاج ایراني( 
نسبت به این انتصاب اعتراض داشــته و بر این اساس 
استعفا كرده اید، گفته بود: »اینكه بنده در رابطه با انتخاب 
حجت االسالم قاضي عسكر استعفا كرده ام،  یك تهمت 

است؛ بنده در رابطه با انتصاب وي حرف هایي داشتم اما 
زماني كه جواب گرفتم، قانع شدم.« با این حال بعدها در 
پاسخ به سؤال خبرنگار مهر كه از او درباره استعفایش در 
اعتراض به حكم آقاي قاضي عسگر، نماینده ولي فقيه 
درســازمان حج و زیارت گفته بود: »اشــكاالت به این 
اقدام بنده وارد اســت. اعتراف مي كنم كه اشتباه كردم 
و بنابراین اشــكال مردم یا هركس دیگر به بنده در این 

خصوص وارد است.«
دومين جنجال وي در مجلس زماني بود كه با علي اكبر 
صالحي، رئيس سازمان انرژي اتمي رودررو شد. او خطاب 
به علي اكبر صالحي در صحن علني مجلس گفت: »اگر 
برجام رأي بياورد شــما را اعدام كرده و در رآكتور اراك 
دفن مي كنيم و رویتان سيمان مي ریزیم.« با این حال 
چندي بعد در بيمارستان بستري شد و علي اكبر صالحي 

جزو نخستين نفراتي بود كه به عيادت وي رفت.
وي بعد از سيدحميد روحاني، ریاست مركز اسناد انقالب 
اسالمي را به عهده گرفت. مســئوليت وي در این مركز 
منجر به تحول و انتشار كتاب هاي مختلف در حوزه تاریخ 
انقالب و تاریخ معاصر ایران و زندگي نامه شخصيت هاي 
مؤثر در پيروزي انقالب شد، همچنين اسناد مختلفي از 

دوران رژیم پهلوي در دسترس خوانندگان قرار گرفت.
محمدباقر قاليباف، ابراهيم رئيسي روساي قواي مقننه و 
قضایي و جمعي از مسئوالن كشور در پيام هایي جداگانه 

درگذشت روح اهلل حسينيان را تسليت گفتند.

 سخنراني ها و مواضع روح اهلل حسينيان در هر منصبي چه در زماني كه در دستگاه قضا بود، 
چه در دستگاه هاي امنيتي و چه در نمایندگي مجلس، جنجالي بود

كارنامه حسينيان؛ از قضاوت تا وكالت
ســخنگوي قوه قضایيه در 

نشست خبري روز گذشته قضايي
در پاسخ به ســؤالي درباره 
تمدیــد اســتجازه رهبــري در رابطه با 
دادگاه هاي ویژه اقتصادي، گفت: »در این 
ارتباط در روزهاي آینده خبرهاي خوبي 
خواهيم داشــت. مهم این است كه روند 
رسيدگي به پرونده هاي مهم اقتصادي با 
قوت و اقتدار ادامــه دارد و ادامه خواهد 

داشت.«
به گــزارش همشــهري، درحالي كــه 
مهلت 2ســاله برگزاري دادگاه هاي ویژه 
مفاسد اقتصادي موســوم به دادگاه هاي 
استجازه اي20مرداد به پایان رسيده است، 
اظهارات غالمحسين اســماعيلي درباره 
ادامه برگزاري این دســته از محاكمات 
قضایي تــا حــدودي مبهم اســت؛ آیا 
رسيدگي به »پرونده هاي مهم اقتصادي« 
در چارچوب همين دادگاه ها ادامه خواهد 
داشت؟ یا اینكه دســتگاه قضایي تدابير 
خاصي براي رســيدگي به این پرونده ها 

درنظر گرفته است؟
درخواست رئيس سابق قوه قضایيه از مقام 
معظم رهبري براي برگزاري دادگاه هاي 
ویژه مفاسد اقتصادي در مرداد سال 97 در 
شرایطي صورت گرفت كه با خروج آمریكا 
از برجام و تشدید فشــارها و تحریم هاي 
اقتصادي، یك »جنــگ اقتصادي« عليه 
كشور آغاز شده بود؛ به طوري كه اقتصاد 
كشــور و بازار ارز با نوســانات شدیدي 
مواجه شده بود. در این شرایط عده اي با 
سودجویي و سوءاستفاده از این شرایط و 
ایجاد اخالل در نظام ارزي و اقتصادي، در 

جبهه دشمن عليه كشور ایستاده بودند.
در چنين شــرایطي بود كه صادق آملي 
الریجانــي، رئيس وقت قــوه قضایيه در 
مردادماه 97، طي نامه اي به رهبر معظم 
انقالب، بــه جنگ اقتصادي دشــمنان 
عليه ملت ایــران و همراهي عــده اي از 
اخاللگران و مفسدان اقتصادي با اهداف 
دشمن اشــاره كرد و از ایشان درخواست 
كرد اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع 
و ســریع در چارچوب قانــون مجازات 

اخاللگــران در نظام اقتصادي كشــور و 
قانون مجازات اسالمي داده شود. در این 
نامه پيشنهاد شده بود كه هرگونه تعليق 
و تخفيف مجازات اخاللگران و مفسدان 
اقتصادي ممنوع باشد. براساس نامه آملي 
الریجاني، آراي صادره از دادگاه هاي ویژه 
به جز اعدام، قطعــي و الزم االجرا بوده و 
احكام اعدام با مهلت حداكثر ۱0روز قابل 
تجدیدنظرخواهي در دیوان عالي كشــور 
خواهد بود. در بخشي از این نامه آمده بود 
كه »این مصوبه براي مدت 2سال از تاریخ 
تصویب معتبر است.« بر مبناي خواسته 
آملي الریجاني، كليه اتهامات اشــخاص 
حقيقي و حقوقي و كشــوري و لشكري 
مرتبط با پرونده ارجاعي اعم از مباشــر، 
شــركا  و معاونين در یك شعبه رسيدگي 

مي شود.
رهبر انقالب اسالمي در همان روز یعني 
در تاریخ 20مرداد97 با پيشــنهادهاي 
رئيس سابق قوه قضایيه موافقت و تأكيد 
كردند: »مجازات مفسدان اقتصادي سریع 
و عادالنه انجام گيرد و در مورد اتقان احكام 
دادگاه ها دقــت الزم توصيه شــود.« در 
آذرماه 97 آیين نامــه اجرایي دادگاه هاي 
ویژه اقتصادي موســوم بــه دادگاه هاي 
»اســتجازه اي« ابالغ شــد و در  ماه  هاي 
پایاني سال، شعب ویژه رسيدگي به مفاسد 

اقتصادي در كشور فعال شدند. 
طي 2سال گذشته، این دادگاه ها عموما 
به صورت علني و با حضور رسانه ها برگزار 
شده و بازتاب گســترده اي در رسانه ها و 
افكار عمومي داشــته است؛ رویه اي كه با 
تغيير ریاست قوه قضایيه نمود بيشتري 
یافت. با انتصاب ســيدابراهيم رئيســي 
به عنوان رئيس دســتگاه قضا، وي برنامه 
»تحول قضایي« و اســتيذان از رهبري 
براي كاهش »اطاله دادرسي« را در دستور 
كار قــرار داده و »مجتمع تخصصي ویژه 
رســيدگي به جرائم اقتصادي تهران« را 

تشكيل داد.
طي 2سال گذشــته، صدها حكم توسط 
دادگاه هاي ویژه مفاسد اقتصادي صادر و 
اجرا شده اســت كه نام برخي از اصحاب 

قدرت و ثروت و تعــدادي از آقازاده ها در 
ميان محكومان به چشم مي خورد. روند 
برگزاري این دادگاه ها با استقبال مردم و 
افكار عمومي، رسانه ها و بسياري از فعاالن 

سياسي و اقتصادي مواجه شده است، در 
همين حال، انتقاداتي هم از سوي برخي 
حقوقدانان و محافل سياسي در ارتباط با 

حقوق متهمان مطرح شده است.

مراســم عزاداري سرور و 
 عكس
ساالر شــهيدان حضرت خبر

الحســين  اباعبــداهلل 
عليه الســالم، همزمان با 
پنجمين روز از ايام ماه محرم الحرام با حضور 
حســن روحاني، رئيس جمهــور و تعداد 
محدودي از اعضاي دولت و مسئوالن نهاد 
رياست جمهوري با رعايت دستورالعمل هاي 
بهداشــتي و در فضاي باز برگزار شد. به 
گزارش پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري 
در اين مراسم، حجت االسالم والمسلمين 
ناصر نقويان در سخناني با بيان اينكه ذره 
اعمال انسان نزد پروردگار متعال محاسبه 
مي شود، تأكيد كرد: با وجود اين در تاريخ 
زندگي هر انساني شرايط ويژه، نقطه عطف و 
صحنه مهم تصميم گيري پيش مي آيد كه اگر 
درآن لحظــه و نقطه مهــم تصميم گيري 
مناسب و خداگونه داشــته باشد، خداوند 

گناهان او را مي بخشد.

 مراسم عزاداري 
در نهاد رياست جمهوري

خبرهاي خوب درباره 
دادگاه هاي فساد اقتصادي

روح اهلل حسينيان به علت ابتال به كرونا درگذشت
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فهيمه طباطبايي
خبر نگار

ســال  محــرم  عــزاداري   
1442هجري قمــري با رنگ و گزارش

بویي متفاوت از تمام ســده هاي 
پيش آغاز شد و هم اكنون در نيمه راه دهه اول 
است. مراسم آیيني و مذهبي كه طي قرن ها در 
هر شهر و روستایي با رســومات و فرهنگ آن 
منطقه آميخته و ســبك و ســياقي متفاوت و 
مانــدگار به خود گرفته بود، امســال با ویروس 
مرگبار كرونا سازوكار مشابهي در همه جا پيدا 
كرده اســت؛ عــزاداران حســيني در تنگناي 
پروتكل ها و براي رعایت سالمت عمومي جامعه، 
سنج و طبل و دسته را كنار گذاشته اند و عمدتا 
در فضاي باز با رعایــت فاصله اجتماعي و مدت 

زمان محدود عزاداري مي كنند.
به گزارش همشهري، البته هيأت هاي بزرگ و 
سرشناس استاني و محلي، امسال تالش كرده اند 
با رعایــت پروتكل هاي بهداشــتي كه وزارت 
بهداشت از پيش تعيين و اعالم كرده، این مراسم 
مذهبي دیرینه را حفظ كنند. بسياري از آنها كه 
در هيئت داري و حسينيه داري قدمت طوالني 
دارند و تا سال گذشته در حسينيه ها و تكایاي 
خود این مراســم مذهبي را برگزار مي كردند، 
امســال در فضاي باز مثل حيــاط امامزاده ها، 
ورزشگاه ها، مصلي هاي روباز، حياط مساجد و 
مدارس، بوستان هاو كوچه هاي عریض با حضور 

حداقل افراد، عزاداري مي كنند.
مراســم ویژه آغاز مــاه محرم در بســياري از 
شهرهاي كشور امســال به صورت نمادین و با 
حضور تعــدادي از متوليــان و مداحان برگزار 
شد؛ مانند آیين طشــت گذاري اردبيل كه در 
آخرین روز ماه ذي الحجه با حضور هزاران نفر از 
مردم این شهر برگزار مي شود و آنها رسما آغاز  
ماه محرم و عزاي حسيني را از این طریق اعالم 

مي كردند، امســال با حضور كمتر از 50عزادار 
حسيني برگزار شد و متوليان از مردم خواستند 
این مراســم را از طریق فضــاي مجازي دنبال 

كنند.

ويژگي متفاوت محرم 1442هجري
آیين برگــزاري مراســم  ماه محرم، امســال 
ویژگي هــاي متمایــز دیگري هم نســبت به 
سال هاي گذشته به خود گرفته است. جلوگيري 
از حركت دســته هاي عزاداري و علم كشي در 
خيابان ها، برگزار شدن هيئت ها در فضاي باز، 
محدودیت در زمان برگــزاري و نوع عزاداري، 
لــزوم اســتفاده از ماســك و فاصله گــذاري 
اجتماعي، كاهش پخش نذورات و برچيده شدن 
ایستگاه هاي صلواتي و تكيه هاي موقت، حذف 
بخش بانوان و كودكان در برخي از هيئت ها براي 
جلوگيري از تجمع و شــكل گيري مراسم هاي 
اینترنتــي از مهم ترین ویژگي هایي اســت كه 
امســال به این آیين چند هزار ساله اضافه و در 
واقع باید گفت تحميل شــده است. بسياري از 
مردم مي گویند، حال و هواي محرم و كوچه هاي 
شهر امسال غریبانه است و چشم انتظار روزي اند 
كه به دور از ترس و نگراني این بيماري همه گير، 
بار دیگر دور هم جمع شوند و به سبك و سياق 
سال هاي گذشته عزاداري كنند. گزارش ميداني 
خبرنگاران همشهري در تهران نشان مي دهد در 
بسياري از مناطق پایتخت كه در آن از تمام اقوام 
و شهرها حضور دارند پروتكل هاي اعالمي وزارت 
بهداشــت درنظر گرفته شــده و اجرا مي شود 
و هيئت هاي بــزرگ تالش كرده اند مراســم 
عزاداري را با توجه حداكثري به این پروتكل ها 
برگزار كنند. هم اكنون چنــد هيئت بزرگ در 
حياط امامزاده صالح)ع(، امامزاده معصوم، شاه 
عبدالعظيم حســني )ع(، دانشگاه افسري امام 
علي)ع(، پارك ارم، ميدان امام  حســين)ع( و 
ورزشگاه آیت اهلل سعيدي برگزار مي شود. در این 

مراسم ، عزاداران با فاصله یك تا دو متر ایستاده 
یا  نشسته اند و در مدت یك تا دو ساعت عزاداري 
مي كنند. همچنين پخش غذا و چاي یا شربت 
نذري در این مراسم ها ممنوع شده و حضور افراد 
با ماسك الزامي است. برخي از هيئت ها، چندین 
بازرس زن و مرد در درهــاي ورودي خود قرار 
داده تا آنها با ابزارهایي مانند تب سنج و كنترل 
اكســيژن خون، جلوي ورود افراد مشكوك به 

كرونا را بگيرند.

جمع آوري ايستگاه هاي صلواتي و تكاياي 
قديمي

هيئت هاي محلــي و خانگي هــم از این اصل 
مستثني نيستند و امســال با شكل و شمایلی 
متفاوت برگزار مي شوند؛ به طور نمونه در منطقه 
14تهران كه بــه دارالمومنين معروف اســت 
و محــدوده آن از خيابان پانزدهــم خرداد در 
محدوده بازار بزرگ تهران شــروع و تا خيابان 
پيروزي و افســریه ادامه دارد، هر سال با آغاز 
محرم 68ایستگاه صلواتي برپا مي شد كه امسال 
تعدادشــان به كمتر از 5ایستگاه رسيده است.  
پيش  تر فقط در حاشيه اتوبان محالتي 6ایستگاه 
صلواتي برپا مي شد. همچنين تكيه اكبرآبادي 
و عســگري دوالب كه از تكيه هــاي چند صد 
ساله معروف و تاریخي تهران هستند و مراسم 
نخل گرداني و علم كشــي در آن برگزار مي شد، 
امســال فعال این مراســم را برگزار نكرده اند. 
همچنين حركت دســته هاي عزاداري قدیمي 
كه در محدوده تاریخي چهل تن دوالب دنبال 
مي شد، امســال تا به امروز برگزار نشده است.

طبق اعالم سازمان امور مســاجد این منطقه، 
تعداد هيئت هــاي خانگي و مســاجد در این 
محدوده بيش از 400مورد در سال هاي گذشته 
بوده كه امســال یا اعالم تعطيلي كرده اند یا با 
تجميع در هيئت هاي دیگر در فضاي باز برگزار 
مي شوند. در این منطقه 3هيئت محلي با هم، 

باغ گل خليل نژاد را كه 10هزار متر مســاحت 
دارد و در حال تخریب براي برج سازي  است، به 
محل عزاداري مردم محله ميثم تبدیل كرده اند 
تا عزاداران با فاصله گــذاري اجتماعي بتوانند 
در مراسم شركت كنند. در مجموعه فضاي باز 
پایگاه بسيج جنوب شــرق مالك اشتر نيز یك 
هيئت بزرگ برگزار مي شــود. مسجد معروف 
حضرت ميثم نيز مراســم هاي خود را امســال 

برگزار نمي كند.

تخلف برخــي از هيئت ها و دســته هاي 
عزاداري

اما در كنار این هيئت ها كه با صرف هزینه هاي 
زیاد تالش كرده اند آیين عاشــورا را با رعایت 
اصــول بهداشــتي برگــزار كننــد، هيئت ها 
و دســته هاي عزاداري هم هســتند كه اصال 
تغيير رویه نداده و برنامه هاي عزاداري شــان 
همچون ســال هاي گذشــته برگزار مي شود. 
تجمع در فضاي بســته حســينيه ها یا خانه، 
حركت دســته هاي بزرگ عزاداري كه باعث 
تجمع و شــلوغي مي شــوند، برپایي ایستگاه 
صلواتي و پخش نذورات همچنــان در برخي 
از نقاط تهران دیده مي شــود و ناظران قضایي 

یا بهداشــت تا به امروز نســبت به جمع آوري 
آنها اقدامي نكرده اند. بيشــترین تخلفات هم 
براي هيئت هاي كوچكي اســت كه در خانه ها 
یا حسينيه ها برگزار مي شود. به طور نمونه در 
همين محدوده منطقه 14، حسينيه عرب ها در 
ابتداي بزرگراه محالتي، مراسم خود را از همان 
ابتداي محرم در فضاي بسته برگزار مي كنند. 
یا چند هيئت كوچك محلي در محدوده ميثم 
و بلوار ابوذر در فضاي بســته خانه یا حسينيه 
برگزار مي شود. در محدوده بلوار ارتش دسته 
عزاداري باعث تجمع مردم شــده یا در خيابان 
هفده شهریور نرســيده به ميدان شهدا، دسته 
عزاداري هر شــب حضور دارند، در نوبنياد نيز 
ایستگاه صلواتي دیده مي شود كه نذورات را با 
رعایت كمترین اصول بهداشتي در ميان مردم 

پخش مي كنند.

چندصدايي از سوي مسئوالن كشور
البته ضعف دســتگاه هاي نظارتي در این باره و 
بيرون آمدن صداهاي متفاوت و بعضا متناقض 
از سوي مسئوالن كشــور درخصوص برگزاري 
مراسم محرم هم به این نابساماني ها دامن زده 
است؛ به طور نمونه، ستاد ملي كرونا اعالم كرده 

كه برگزاري مراسم در مساجد و حسينيه هاي 
مسقف ممنوع است و حتي پایگاه اطالع رساني 
دفتر آیت اهلل خامنه اي سوم شهریور همزمان با 
ســومين روز  ماه محرم اعالم كرد كه »مراسم 
عزاداري در حسينيه امام خميني)ره( امسال 
به علت رعایت دســتورالعمل هاي بهداشــتي 
و ضوابط اعالمي ســتاد ملي مقابلــه با كرونا 
به صورت عمومي برگزار نمي شــود و مشروح 
برنامه هاي عزاداري از شبكه یك سيما پخش 
خواهد شد.« اما در همين روز، حجت االسالم 
محمد جعفر منتظري، دادســتان كل كشور 
از رئيس جمهور به عنوان مســئول ستاد ملي 
مبارزه با كرونا خواســته كه مشكل برگزاري 
مراسم محرم را در مساجد و تكایا  برطرف كند؛ 
او در این باره گفته اســت: » با عنایت به اینكه 
ممنوعيت برگزاري مراســم در مساجد و تكایا 
و محيط هاي بســته جزو مصوبات ستاد ملي 
كرونا نبوده و به صورت ناگهاني توســط معاون 
وزیر بهداشت اعالم شــده و انتقادات فراواني 
را به همراه داشــته اســت، لذا مقرر فرمائيد 
برگزاري مراسم در مســاجد و تكایا با رعایت 
همان دستورالعمل هاي بهداشتي مصوب مجاز 

اعالم شود.«

این اظهارنظرها از یك ســو و تغيير مصوبات 
ستاد ملي كرونا در 2 مرتبه درخصوص ميزان 
ارتفاع فضاهاي مسقف از 3 متر به 6 متر باعث 
ســردرگمي متوليان هيئت ها و عزاداران شده 
و آنها نمي دانند كه با چه چارچوبي مي توانند 
این مراســم را برگزار كنند. البته ســتاد ملي 
مبارزه با كرونا هنوز پاسخ دادستان كل كشور 
درخصوص برگزاري هيئت را در مساجد و تكایا  
نداده است، اما این صداهاي متفاوت كه از سوي 
مسئوالن كشور به فاصله كمي از هم به گوش 
مي رســد باعث بي اعتبار كردن مصوبات این 

ستاد در ذهن عزاداران شده است.
امروز، چهارشــنبه، ششــم  ماه محرم است و 
همزمان شدن تاسوعا و عاشــورا با تعطيالت 
پایان هفته، مراســم عزاداري در شــهرهاي 
ایران پررنگ تر خواهد شــد. بایــد دید كه آیا 
هيئت هاي بزرگ با شــلوغ تر شدن مراسم ، باز 
هم پروتكل هاي بهداشــتي را رعایت خواهند 
كرد و مردمي كه تمایل به عزاداري در شــهر 
محل تولد خــود را دارند، به دســتور وزارت 
بهداشــت عمل خواهند كرد و از ســفر پرهيز 
مي كننــد یا به هــر طریقي كه هســت راهي 

جاده ها خواهند شد؟ 

برگزاري باشكوه متفاوت ترین عزاداري حسيني، همصدایي بيشتر مسئوالن را مي طلبد

  هيئت هــاي بزرگ تــالش كرده اند تا 
مراســم عزاداري را با توجه حداكثري به 

پروتكل هاي بهداشتي برگزار كنند

  تخلفاتي در برخي هيئت هاي كوچك 
مشاهده مي شــود كه وزارت بهداشت با 

آنها برخوردي نكرده است

همنوايي براي حفظ جان عزاداران

حميدرضا بوجاريان- اشكان جهان آراي

خبر نگار
در ميانــه هفتــه اي كه انتهــاي آن به 
تعطيالت چنــد روزه مي رســد، خبر 
ممنوعيت ورود به شــهرهاي شــمال 
بــا خبرهــاي متناقضي همراه شــد. 
تعدادي از مسئوالن استاني گفتند كه 
ورود به اســتان مازنــدران در روزهاي 
تاســوعا و عاشــوراي امســال ممنوع 
خواهد بود، اما جانشــين رئيس پليس 
راهور به همشــهري مي گویــد: هنوز 

ســتاد ملي مقابله با كرونــا مصوبه اي 
براي چنين ممنوعيتــي ابالغ نكرده و 
محدودیت هاي اعالمي هم اكنون طبق 
روال همه تعطيالت گذشــته اســت و 
بحث ممنوعيت ورود به استان مازندران 
بدون ابالغ مصوبه اي از ســوي ســتاد، 
موضوعيت ندارد و تكذیب مي شود. به 
گزارش همشــهري، موضوع ممنوعيت 
ورود به مازندران در تعطيالت پيش رو 
كه با هدف كنترل تجمعات و پيشگيري 
از افزایش شيوع كرونا در این استان طي 

روزهاي اخير مطرح شده صرفا درصورت 
تصميم ســتاد ملي مقابله با كرونا قابل 
اجراســت. دیروز خبر ممنوعيت ورود 
به مازندران از ســوي برخي رسانه هاي 
رســمي و پس از آن در فضاي مجازي 
منتشر شد، اما پيگيري هاي همشهري از 
مركز پليس راه كشور نشان مي دهد این 
اطالعيه صحت ندارد. سردار سيدتيمور 
حسيني، جانشــين رئيس پليس راهور 
ناجا در پاســخ به این سؤال همشهري 
كه آیــا ممنوعيت تــردد از محورهاي 
كشور به سمت شمال ازسوي پليس در 
تعطيالت پيش رو اعمال مي شود، با رد 
این موضوع گفــت: »اخباري كه درباره 
ممنوعيت تردد در محورهاي شــمالي 
مطرح شده، ازســوي پليس قابل تأیيد 

نيست.« سردار ســيدتيمور حسيني با 
تأكيد بر اینكه پليس اقدامي براي اعمال 
ممنوعيت تــردد در محورهاي منتهي 
به شــمال كشور نداشــته است، گفت: 
»پليس راه مطابق با تعطيالت مرسوم، 
محدودیت هاي مشخصي را از امروز تا 
روز یكشنبه در محورهاي شمالي كشور 
اعمال كرده است، اما این محدودیت ها 
به معناي ممنوعيت تــردد در راه هاي 
ارتباطي شمال كشور نيست.«  وي ادامه 
داد: »محدودیت هاي اعمال شده از سوي 
راهور، مشــابه محدودیت هایي اســت 

كه هرهفته و در 
آستانه تعطيالت 

اعمال مي شود و موضوع تازه اي را شامل 
نمي شود.« 

جانشين رئيس پليس راهور در گفت وگو با همشهري: 

سفر به شمال ممنوع نيست 

ادامه در 
صفحه 21
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   تــا كــي بايــد شــاهد غرق شــدن كــودكان در 
سيستان وبلوچستان باشيم

اینكه تنها در چند روز خبر غرق شدن 3 كودك در یك منطقه مطرح 
شود اوج ناكارآمدي برخي مسئوالن است. اینكه كودكان براي تهيه آب 
بروند و اینگونه مظلومانه طعمه گاندوها شوند، یعني براي سيستان و 
بلوچســتان كاري نكرده ایم. كودك روستاي هدار شهرستان راسك و 
2 كودك دشتياري سيستان  و بلوچستان و دیگر كودكان مظلوم همه 
هموطن ما هستند. مسئوالن تمهيدي اساسي براي جلوگيري از تكرار 
چنين حوادثي بيندیشند تا این ميزان آسيب رواني به جامعه وارد نشود.
ضامني از زاهدان

   آب شور و بي كيفيت در 10كيلومتري پايتخت
شــهرك ميان آباد اسالمشــهر در 10كيلومتري پایتخت 85 هزار 
ایراني و 5 هزار افغاني ساكن دارد كه از زمان انقالب در آن سكونت 
دارند، اما هنوز آب شرب این شهرك شور است و 90هزار انسان از آب 

شيرین و بهداشتي محروم هستيم.
اخگري از ميان آباد اسالمشهر

   پزشك عمومي بدون قرارداد كاري و بيمه
دخترم پزشــك عمومي و فارغ التحصيل دانشــگاه شهيد بهشتي 
اســت و بعد از 7ســال كار در كلينيك نه قرارداد رسمي دارد و نه 
حتي یك روز بيمه. درحالي كه 10شب در  ماه كشيك شب دارند. 
و ساعتي حقوق مي دهند. آیا پزشــكي كه فارغ التحصيل دانشگاه 
شهيد بهشتي است به عنوان یك پزشك عمومي باید دغدغه زندگي 
و شغل داشته باشد؟ آن هم در شرایطي كه جامعه به وجود تك تك 

این افراد نياز دارد؟
مادر يك پزشك عمومي

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

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

با مردم

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

بارها گزيده شدن از يك سوراخ 
بنابرایــن نمایندگان مجلس هــم كه در امور 
دیگر كاري از آنها برنمي آید،  باید كارهایي از 
این قبيل انجام دهند تا فضاي رسانه اي بسته شود و همچنين نشان 
دهند كه در حال انجام كار و فعاليت هســتند. به هر حال، كساني 
این نمایندگان را به مجلس روانه كرده انــد، از آنها انتظار دارند كه 
كارهایي را انجام دهند و این همان كارهایي اســت كه ظاهرا قرار 
است انجام شود. آنها ظاهرا در حال رفع مشكالت اقتصادي مردم 
هستند! این نمایندگان، وزرا و رئيس جمهور را نمي توانند استيضاح 
كنند، در نتيجه مشغول چنين كارهایي هستند. اميدواریم كساني 
در این ميان باشند كه حداقلي از آشنایي را با حوزه رسانه و ارتباطات 
داشته باشند تا این مســير را نروند و اشــتباهات گذشته را تكرار 
نكنند، چراكه اینگونه اقدامات هيچ مشكلي را حل نمي كند و فقط 
مشكالت را انباشته مي كند و در نهایت با آینده اي روبه رو خواهيم 
بود كه امكان حل این مشكالت هم به شيوه هاي عادي نخواهد بود.

سفر به شمال ممنوع نيست
جانشين رئيس پليس راهور ناجا  در پاسخ به این سؤال 
همشهري كه آیا راهور تصميمي براي ممنوع كردن 
تردد به شمال كشور دارد یا نه، گفت: »پليس راه راسا برنامه اي مانند آنچه در 
ایام نوروز در ممنوعيت ترددها در جاده ها اعمال كرد ندارد، مگر اینكه ستاد 
ملي مقابله با كرونا چنين تصميمي را به پليس ابالغ كند كه در این صورت 
راهور مكلف به اجراي آن است، اما تاكنون چنين مصوبه اي از سوي ستاد 

ملي مقابله با كرونا به راهور ابالغ نشده است.«
محدودیت هاي مورد تأیيد پليس راهور به این شــرح اســت: براســاس 
محدودیت هاي ترافيكي اعمال شده از سوي پليس راه كشور، روزهاي تاسوعا 
و عاشوراي حسيني تردد در جاده هاي هراز و كندوان از پایتخت به سمت 
مازندران ممنوع است. محدودیت هاي ترافيكي جاده  هاي مازندران از امروز 
و در آستانه تعطيالت روزهاي تاسوعا و عاشورا تا سه شنبه 11شهریورماه 
اعمال مي شود. بر این اساس، تردد موتور سيكلت از ساعت 12 ظهر امروز 
)پنجم شهریور( تا ساعت 6 صبح سه شــنبه یازدهم شهریور از محورهاي 
كرج – چالوس، هراز، فيروزكوه و بالعكس ممنوع است. بنابراین گزارش، 
تردد موتور ســيكلت هاي انتظامي و امدادي براي انجــام مأموریت هاي 
ضروري در مسير مجاز جریان ترافيك بالمانع اســت. افزون بر این  احمد 
حسين زادگان ، اســتاندار مازندران نيز ابتداي همين هفته اعالم كرده كه 
پيشنهاد ممنوعيت ورود به مازندران و بستن راه هاي ورودي به این استان به 
روي مسافران را به ستاد ملي مقابله با كرونا ارائه كرده تا از ورود گردشگران و 
مسافران در تعطيالت به این استان جلوگيري شود. او از درنظر گرفتن برخي 
محدودیت ها براي مسافران خبر داد و گفت: هيچ نوع خدماتي در سواحل 
مازندران به مسافران داده نمي شود. شرایط خاص مازندران در یك  ماه اخير و 
افزایش شيوع كرونا در این استان سبب شد كه مسئوالن ملي نيز به سفرهاي 
پرتعداد مسافران به این استان واكنش نشان دهند. وزیر بهداشت نيز دیروز 
از مردم خواست كه به مازندران سفر نكنند تا موجب تشدید بيماري نشوند.

معاون سياسي امنيتي اســتاندار مازندران نيز در گفت وگو با همشهري 
ضمن درخواست از هموطنان براي پرهيز از سفر به مازندران، گفت: از مردم 
مي خواهيم براي حفظ سالمت خودشان و پيچيده نشدن وضعيت كرونا در 
مازندران به این استان ســفر نكنند. هرچند تعداد بستري شدگان كاهش 
یافته، اما وضعيت همچنان قرمز است و احتمال بازگشت به روند صعودي 

ابتال درصورت كم توجهي مردم و افزایش سفرها به مازندران وجود دارد.
 حسين حسن نژاد  درباره آخرین تصميم ها براي ممنوعيت ورود به مازندران، 
گفت: ما پيشنهادي در این زمينه به ستاد ملي مقابله با كرونا دادیم و منتظر 
پاسخ هستيم. ستاد ملي امروز و فردا )چهارشنبه و پنجشنبه( جلسه برگزار 
مي كند و اگر با این پيشنهاد موافقت شود حتما به طور گسترده اطالع رساني 
خواهد شد. این موضوع بستگي به سياست هاي دولت در حوزه  ممنوعيت ها 
دارد و ممكن هم هست كه با پيشنهاد موافقت نشود. براي ممنوعيت ورود به 

استان هم منتظر تصميم ستاد ملي مقابله با كرونا مي مانيم.
آخرین آماري كــه از مراكز درماني مازندران اعالم شــده، مربوط به عصر 
دیروز)سه شنبه( است كه 878نفر مبتال به كووید-19در این مراكز بستري 
هستند كه از این تعداد 238نفر در بخش مراقبت هاي ویژه تحت مراقبت 
قرار دارند. به گفته مسئوالن مازندران، با وجود اینكه تعداد بستري شدگان 
در مراكز درماني این استان نسبت به هفته هاي اخير كمتر شده و در مسيري 
رو به كاهش قرار گرفته ، اما این استان همچنان در وضعيت قرمز قرار دارد و 
افزایش جمعيت و تجمعات مي تواند نمودار تعداد مبتالیان در این استان را 

یك بار دیگر افزایشي كند.

اشتباه مرگبار خانم 
دكتر 

اشتباه خانم دكتر در تزریق آمپول به قيمت از 
دست دادن جانش تمام شد.

به گزارش همشهری، ساعت 16عصر یكشنبه 
دوم شــهریور ماه گزارش مرگ یك پزشــك 
عمومي به قاضي مصطفي واحدي كشــيك 
جنایي تهران اعالم شد و او دستور تحقيقات در 
این خصوص را صادر كرد. بررسي ها حكایت 
از این داشــت كه متوفي پزشــك عمومي و 
متولد ســال 66اســت. او آخرین بار مشغول 
كار در درمانگاهي در تهران بوده و پس از آن 
به خانه اش رفته بود. امــا به گفته خانواده اش 
برای خوابيدن به اتاقش رفتــه و دیگر بيدار 
نشــده بود. خانواده وي كه نگران شده بودند 
به اور  ژانس زنگ زدند و مشــخص شد كه وي 

جان باخته است.
جســد خانم دكتر درحالي با دســتور قاضي 
جنایي براي مشخص شدن علت اصلي مرگ 
به پزشكي قانوني منتقل شــد كه گروهي از 
مأموران تحقيقــات خود را براي كشــف راز 
مرگ وي آغاز كردند. بررسي ها حكایت از این 
داشت كه وي آخرین شــبي كه در درمانگاه 
شيفت بوده عالئم سرماخوردگي داشته و به 
همكارانش گفته بود كه مي خواهد یك آمپول 
تقویتي به خودش تزریق كند. او از همكارانش 
جاي آمپول تقویتي را پرســيده بود و بعد به 
یكي از اتاق هاي درمانــگاه رفته بود تا آمپول 
را به خودش تزریق كند. ظاهرا روي ميز چند 
آمپول دیگر هــم وجود داشــت. خانم دكتر 
به دليل اینكه حالش به خاطر سرماخوردگي و 
بي خوابي خوب نبود آمپول مخصوص بيماران 
سرطاني را اشــتباهي به جاي آمپول تقویتي 
به خــودش تزریق كرد. دقایقــي بعد متوجه 
اشتباهش شــد و حتي با گوشــي موبایلش 
درواتس آپ به یكي از دوستانش پيام صوتي 
فرســتاد. آخرین پيام خانم دكتر به دوستش 
این بود كه به خاطر سرماخوردگي و بي حالي، 
حواســش نبوده و آمپول اشتباهي به خودش 
تزریق كرده اســت، اما حالش مساعد است و 
مشكلي ندارد. خانم دكتر پس از آنكه شيفت 
كاري اش در درمانگاه به پایان رسيد به خانه اش 
برگشت تا استراحت كند. اما آخرین بار خوابيد 
و دیگر بيدار نشد. در این شرایط قاضي جنایي 
دستور داد تا آمپولي كه خانم دكتراشتباهي 
به خودش تزریــق كرده در اختيار پزشــكي 
قانوني قرار بگيرد تا تحت آزمایش قرار بگيرد. 
از سوي دیگر تحقيقات در این پرونده با دستور 

بازپرس جنایي تهران ادامه دارد.

تيراندازي در طبقه 
ششم هتل 

زن و مردي جوان در طبقه ششــم هتلي در 
پایتخت با شليك گلوله جانشان را از دست 
دادند.  به گزارش همشهري ، این حادثه عصر 
دیروز اتفاق افتاد و تيم جنایي براي بررسي 
موضوع راهي محل حادثه شدند. كارآگاهان 
جنایي به محض حضور در یكي از اتاق هاي 
طبقه ششم هتل با جسد خونين زن و مردي 
جوان روبه رو شدند كه با شــليك گلوله به 
سرشان جانشان را از دست داده بودند. زن، 
29ساله و مرد، 26ساله بود و یا یكدیگر نسبت 
فاميلي داشتند. هنوز مشخص نبود كه ماجرا 
از چه قرار است تا اینكه ماموران در بازرسي 
اتاق دست نوشــته اي پيدا كردند. زن و مرد 
جوان نوشته بودند كه عاشق یكدیگر هستند 
و تصميم گرفته اند به دليل مشــكالتي كه 
پيش رویشان بوده به زندگيشان پایان بدهند. 
در این وصيت نامه همچنين خواسته بودند 
كه پس از مرگ كنار یكدیگر دفن شوند.  در 
ادامه تحقيقات مشخص شد كه ابتدا مرد به 
سمت زن جوان شليك كرده و بعد به زندگي 
خودش با شليك گلوله دوم پایان داده است. 
آنطور كه مشــخص بود زن جوان اتاق را از 
روز قبل یعني دوشــنبه اجاره كرده بود. او از 
شهرستان راهي تهران شده و اتاق را تحویل 
گرفته بود. ظاهرا مرد جوان با اجازه زن وارد 
اتاق وي شــده و این حادثه مرگبار رخ داده 
بود. در این شرایط اجساد زن و مرد جوان به 
پزشكي قانوني انتقال یافت و تحقيقات براي 

كشف ابعاد پنهان این حادثه ادامه دارد.

 »ك. الف«  
دستگير شد

  »ك. الف« فردي است كه این 
روزها در شبكه هاي اجتماعي پيگيري

همــه دربــاره اش صحبــت 
مي كنند. شــخصي كه چندین دختر جوان 
مدعي هســتند آنها را مورد آزار و اذیت قرار 
داده و وادار به سكوت كرده است. حاال بعد از 
افشــاي چندین ادعا از این دست در تویيتر، 
موج افشاگري ها باال گرفته است؛ طوري كه 
روز گذشــته پليس امنيــت در واكنش به 
جریحه دار شدن افكار عمومي، »ك.الف« را 

بازداشت كرده است.
به گزارش همشهري، از هفته گذشته تویيت 
دختري ناشــناس درخصوص اینكه از سوي 
یكي از بازیگران مورد آزار و اذیت قرار گرفته 
است خبرساز شد. دختر جوان مدعي بود بعد 
از اینكه هنگام اجراي تئاتر با این بازیگر آشنا 
شده شماره تماســش را به او داده به خانه اش 
رفته و در آنجا از سوي وي مورد آزار و اذیت قرار 
گرفته و در نهایت توانسته از خانه آن بازیگر فرار 
كند. پس از این تویيت، دختر ناشناس دیگري 
نيز ماجراي مشابهي درخصوص یكي دیگر از 
بازیگران مطرح كرد و گفــت: این بازیگر از او 

سوءاستفاده كرده است.

جنجال »ك.الف«
هرچند هنوز صحت و ســقم این ادعاها معلوم 
نشــده، اما در ادامه تویيت دیگري عليه یكي 
از دانش آموختگان دانشگاه تهران به نام »ك. 
الف« منتشر شد كه بازتاب گسترده اي داشت 
و سلسله تویيت هاي افشــاگرانه را وارد مرحله 
تازه اي كرد. دختر جواني مدعي شــده بود كه 
»ك.الف« او را فریب داده و به خانه اش كشانده 
و به وي تجاوز كرده است. هنوز به درستي زمان 
این حادثه و ابعاد پنهانش مشــخص نبود، اما 
پس از این تویيت بود كــه تویيت هاي دیگر از 
گسترده بودن اقدامات این فرد حكایت داشت. 
هرچند بررسي ها نشان مي داد كه به طور رسمي 
از »ك.الف« در محاكم قضایي شكایتي نشده 
و همه  چيز در حد ادعا آن هم در شــبكه هاي 
اجتماعي بود، اما در ادامه چنــد نفر دیگر نيز 
ادعاهاي مشابهي عليه او مطرح كردند تا نام این 
چهره دانشگاهي بيش از پيش مطرح شود. اما 

»ك. الف« چه كسي است؟ او یكي از دانشجویان 
قدیمي دانشگاه تهران در رشته باستان شناسي 
است كه ادعا مي شود با پرســه زني در فضاي 
داخلي دانشگاه با چرب زباني دانشجویان دختر 
را به خانه خود دعوت مي كــرد. رفتن به خانه 
همان و باز شــدن در كمد پر از نوشيدني هاي 
الكلي همان. بعد نوبت به نوشــيدن مي رسد و 
دختر از همه جا بي خبر وقتي به هوش مي آید، 
مي بيند كار از كار گذشــته و برهنه روي تخت 
افتاده است. این چكيده بيشتر روایت هایي است 
كه قربانيان »ك. الف« در تویيتر نوشته اند. هر 
چند برخي هم در ســفر تفریحي یا علمي به 
برخي شــهرها و جزیره هــا در دام »ك. الف« 

افتاده و قرباني تجاوز شده اند.

افشاگري هاي توييتري
به دنبال جنجال بر ســر»ك.الف« تویيت هاي 
افشــاگرانه ادامه یافت و حتي نام چند چهره 

مشهور هم به ميان كشيده شد. دختران جوان 
دیگري هم این جسارت را پيدا كردند تا حوادث 
تلخي كه در گذشته براي شان اتفاق افتاده بود 
را بازگو كنند. برخي از این روایت ها به سال ها 
قبل بازمي گشت و قربانيان در این سال ها اسرار 
تلخ ترین حادثه زندگي شــان را سر به مهر نگه 
داشته بودند، اما حاال مجالي براي افشاگري پيدا 
كرده بودند. بررسي ها نشــان مي داد كه اغلب 
این افشــاگري ها در حد ادعا است و هيچ یك 
از قربانيان شــكایتي مطرح نكرده اند. از سویي 
تعاریفي كه آنها از »تجاوز« داشتند مختلف و 
دامنه اش گســترده بود با وجود این موج، این 

افشاگري ها همچنان ادامه دارد.

واكنش پليس امنيت
در شــرایطي كه افشــاگري هاي تویيتري در 
این خصوص همچنان ادامه دارد، روز گذشته 
سردار حسين رحيمي، رئيس پليس پایتخت 
از دســتگيري »ك.الف« خبــر داد. او گفت: 
متهمي كه در روزهاي گذشــته شكایت هاي 
زیادي عليه او از جانــب قربانيانش در فضاي 
مجازي مطرح شــده بود توسط پليس امنيت 
عمومي پایتخت دستگير شده است. وي درباره 
چگونگي دستگيري این چهره جنجالي گفت: 
مأموران پليس امنيت عمومــي تهران با رصد 
فضاي مجازي با شكایت هاي متعددي روبه رو 
شدند كه نشان مي داد فردي به نام »ك.الف« با 
فریب دختران دانشجو و كشاندن آنها به خانه 
خود، اقدام به آزار و اذیت آنان كرده اســت كه 
با توجه به حجم شكایت ها و جریحه دار شدن 
احساسات عمومي جامعه، تحقيقات گسترده اي 
در این زمينه آغاز و در نهایت متهم دســتگير 
شــد و هم اكنون در بازداشــت به سر مي برد و 
تحقيقات در این باره ادامه دارد. سردار رحيمي 
در ادامه درخصوص شاكيان پرونده گفت: همه 
شاكيان با اطمينان از محفوظ ماندن هویت شان 
نزد پليس مي توانند براي طرح شكایت به پليس 
امنيت عمومي واقع در انتهاي خيابان مطهري، 

خيابان سروش مراجعه كنند.

شرط بندي عجيب مرد متجاوز با انتشار آگهي دروغين
»با دوســتم شــرط بندي كردم تا با انتشار آگهي 

دروغين، زني را گروگان بگيرم و نقشه شوم خود را دادسرا
اجرا كنــم اما فكــرش را نمي كردم كه دســتگير 

مي شوم.«
این اعترافات عجيب مردي متجاوز اســت كه براي خودنمایي و 
برنده شدن در شرط عجيبي كه با دوســتش گذاشته بود نقشه 

شومي كشيد.
به گزارش همشهري، ماجرا از این قرار اســت كه چند روز قبل 
زني جوان قدم در یكي از كالنتري هاي تهران گذاشت و گفت به 
دام مرد متجاوزي گرفتار شده است. وي در شكایت خود گفت: 
مدت ها مي شد كه درجســت و جوي كار بودم و معموال آگهي 
استخدام ها را مي خواندم تا اینكه چند روز پيش چشمم به یك 
آگهي افتاد. نوشته شده بود»اســتخدام پرستار كودك با ماهي 
3ميليون تومان« حقوقش براي من خوب بود و ســاعت كار ش 
از صبح بود تا عصر. به همين دليل با شــماره اي كه پاي آگهي 
بود تماس گرفتم. مردي پاســخ داد و گفت پدر كودك است. او 
مي گفت خودش و همسرش شاغل هستند و نياز به پرستار براي 
نگهداري كودكشــان دارند. به پدر كودك گفتم كه حاضرم این 
شــغل را بپذیرم و او گفت باید به خانه اش بروم تا هم خودش و 
هم همسرش مرا ببينند و بعد اســتخدامم كنند. وي ادامه داد: 
روز حادثه راهي آدرس خانه اي شدم كه پدر كودك تلفني به من 
گفته بود. یكي از محله هاي جنوب تهران بود و اصال آدرس سر 
راستي نبود به طوري كه در بين راه چند بار مجبور شدم به پدر 
كودك زنگ بزنم تا اینكه خانه را پيدا كردم. وقتي زنگ زدم و وارد 
خانه شدم در اوج ناباوري دیدم كه مرد جوان در خانه تنهاست. 
نه اثري از همسرش بود و نه از كودكش. وقتي سراغ آنها را گرفتم 
ناگهان مرد جوان به سمتم هجوم آورد و با تهدید مرا مورد آزار 
و اذیت قرار داد. وي ادامــه داد: مرد جوان تهدیدم كرد كه اگر از 
او شــكایت كنم تصاویر و فيلم هایي كه از من گرفته را در فضاي 
مجازي منتشــر كرده و آبرویم را مي برد. بعد از آن قفل در را باز 
كرد و اجازه خروج به من داد. همان روز مي خواستم شكایت كنم 
اما ترسيدم مبادا مرد متجاوز،  عكس و فيلم هایي كه مدعي بود 

از من گرفته را منتشــر كند. با این حال دیگر نتوانستم تحمل 
كنم و تصميم گرفتم از مرد متجاوز شــكایت كنم تا دستگير و 

مجازات شود.

خودنمايي
با این شكایت پرونده اي در این خصوص تشكيل شد و مأموران 
اداره شــانزدهم پليس آگاهي تهران با دســتور بازپرس جنایي 
تحقيقات خود را براي بازداشت متهم آغاز كردند. آنها با كمك 
شاكي راهي محل زندگي مرد متجاوز شدند و او را در عملياتي 

غافلگيرانه دستگير كردند. مرد جوان وقتي شواهد را عليه خود 
دید به اجراي نقشــه شــوم خود اقرار كرد و درخصوص انگيزه 
عجيبش گفت: من در پيك موتوري كار مي كنم و متاهل هستم. 
یك فرزند خردســال دارم و تا به حال دســت به خالف نزده ام. 
این نخستين بار است كه دســتگير مي شوم، چون مي خواستم 
خودنمایي كنم و برنده شرط بندي باشم. وي ادامه داد: چند روز 
پيش با یكي از دوســتانم كه او هم در پيك موتوري كار مي كند 
و همكارم است صحبت مي كردیم. دوستم از خاطرات دوستان 
خالفكارش مي گفت. اینكه آنها در زندگي شــان ریسك كرده و 
چه كارهاي خطرناكي انجام داده اند. اما من خاطره اي كه شبيه 
داستان هاي دوســتان او باشد نداشــتم. بعد دوستم بحث را به 
شرط بندي كشاند. او گفت شرط مي بندم نمي تواني در زندگي ات 
ریسك كني و دست به خالف بزني. من هم كه مي خواستم خودي 
نشان بدهم و كم نياورم حاضر شدم با دوستم شرط بندي كنم. 
به او گفتم كه مي توانم و از پس هر ریســك و خطري بر مي آیم. 
او گفت باید یك زن غریبه را به خانه بكشــانم و به او تجاوز كنم 
بعد دست به اخاذي از همان زن بزنم. دیگر كار به جاهاي باریك 
كشيده شده بود و نمي توانستم مقابل دوستم كم بياورم. موضوع 
كل كل و كري خواني بود كه باید خودم پيروز ميدان مي شــدم. 
هرچه مي گفت باید قبــول مي كردم. گفتــم مي توانم و انجام 
مي دهم تا شــرط بندي را ببرم. دوســتم برایم شرط گذاشت و 
مهلت تعيين كرد. گفت ظرف مدت دو هفته باید نقشه شومم را 
اجرا كنم و كم نياورم. متهم ادامه داد: باید سر حرفم مي ماندم و 
فكر كردم چطور نقشه را اجرا كنم. ناگهان فكري به ذهنم رسيد 
و این بود كه با انتشار آگهي دروغين زني را به خانه ام بكشانم. وي 
گفت: نقشه شوم خود را اجرا كردم و به دوستم گفتم كه از پس 
آن برآمدم اما فكرش را نمي كــردم كه گير بيفتم چون طعمه ام 
را تهدید كرده بودم و قصد داشــتم دست به اخاذي از او بزنم اما 

دستگير شدم.
با اعتراف این متهــم، وي با قرار قانوني بازداشــت و براي انجام 
تحقيقات بيشتر و شناسایي شاكيان احتمالي در اختيار مأموران 

اداره شانزدهم پليس آگاهي تهران قرار گرفت.

یكي از سربازان مرزباني در جریان 
درگيري با قاچاقچيان مســلح در انتظامي

مرزهاي شــرقي كشور به شهادت 
رسيد.

به گزارش همشهري، سردار محمد مالشاهي، 
فرماندهي مرزباني سيســتان و بلوچستان در 
این باره گفت: ســرباز وظيفه ســعيد رحماني 
هنگام حراست و پاسداري از مرزهاي عزت و 
شرف ایران اسالمي در درگيري مسلحانه با 
قاچاقچيان موادمخدر و اشرار مسلح حوزه 
هنگ مرزي زابل به فيض شهادت نایل آمد.

وي ادامه داد: در این درگيري مســلحانه 
مقادیــر قابــل توجهــي مواد مخــدر از 
قاچاقچيان كشــف شــد. تــالش مرزبانان 
براي پاكسازي منطقه و همچنين دستگيري 
قاچاقچيان متواري شده ادامه دارد. وي گفت: 
شهيد سعيد رحماني مجرد و ساكن شهر مشهد 

مقدس بود. 

رئيس پليس فتاي اســتان مركزي درخصوص كالهبرداري در پوشش 
پرداخت اینترنتي نذري و كمك به نيازمندان هشــدار داد. ســرهنگ 
احســان آنقي، در این باره گفت: جمع آوري نذورات و كمك هاي مادي 
مردم براي یاري رســاندن به افراد نيازمند و اماكــن مذهبي و متبركه 
از شگردهایي اســت كه مجرمان ســایبري تالش دارند براساس آن با 
سوءاســتفاده از باورها و احساســات مذهبي مردم در ماه محرم اقدام به 
كالهبرداري از عشاق حسيني كنند. این مقام انتظامي با اشاره به ایجاد 
سایت ها و كانال هایي از سوي مجرمان سایبري با ادعاهاي دروغين كمك 
به افراد بي بضاعت یــا بيماران نيازمند و جمــع آوري اینترنتي نذورات، 
افزود: شهروندان باید مراقب باشند كه براي واریز كمك هاي خداپسندانه 
به افراد بي بضاعت یا بيماران نيازمند، حتما از طریق ســایت  مؤسسات 
معتبــر و درگاه پرداخت اصلي اقدام كنند و به هيــچ عنوان به پيام هاي 
تبليغاتي منتشر شده در شــبكه هاي اجتماعي اطمينان نكنند. رئيس 
پليس فتا فرماندهي انتظامي استان مركزي  در ادامه افزود: در پایش هاي 
فضاي مجازي لينك هاي جعلي متعددي بــا محتواي دریافت اینترنتي 

نذورات انتشار یافته كه استفاده از این لينك ها بسترساز سرقت اطالعات 
حساب بانكي كاربران خواهد شــد. با درنظر نگرفتن هشدارهاي پليس، 
نه تنها هيچ كمك مالي از سوي خيرین به دســت نيازمندان نمي رسد، 
بلكه با افشاي اطالعات حساب بانكي آنان، زمينه سوءاستفاده از حساب 
بانكي شان از ســوي مجرمان سایبري فراهم مي شــود. سرهنگ آنقي 
تأكيد كرد: الزم است شهروندان براي واریز هرگونه وجه جهت اداي نذر 
و كمك به نيازمندان، فقط از طریق شماره حساب هاي معتبر كه توسط 
ســازمان هاي متبوع اعالم مي شــود، اقدام كنند و از پرداخت اینترنتي 
از طریق شــبكه هاي اجتماعي به افراد ناشــناس جدا خودداري كنند. 
سرهنگ آنقي در پایان گفت: الزم اســت كاربران از باز كردن تبليغات 
ناشناس و محتواي مشــكوك در فضاي مجازي جدا خودداري كنند تا 
در دام افراد شــياد و كالهبردار نيفتند و درصورتي  كه با چنين مواردي 
 برخورد كردند موضوع را ســریعا از طریق ســایت پليس فتا به نشــاني
 www.cyberpolice.ir بخش تماس با ما با كارشناسان پليس فتا 

در ميان بگذارند.

 شهادت سرباز مرزباني
در درگيري با قاچاقچيان 

واكنش پليس امنيت به 

افشاگري هاي توييتري درباره تجاوز 

به دختران دانشجو

ادامه از 
صفحه اول

ادامه از 
صفحه 12

كالهبرداري در پوشش نذري اينترنتي
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حتما شما هم مثل خيلي هاي دیگر منتظر شنبه اي هستيد 
تا دیگر سيگار نكشــيد یا ورزش كردن را شــروع كنيد یا از 
تنبلي دست بردارید و فعاليتي مفيد را آغاز كنيد، اما هم من 
و هم شما خوب مي دانيم كه این شــنبه هرگز نخواهد آمد؛ 
چراكه عادت هاي بد ما براي اینكه دســت از سرمان بردارند، 
به تقویم نگاه نمي كنند. عادت هاي بد مثل انگلي هســتند 
كه با پشــت هم اندازي و بي قيدي ميزبان بينوایشــان را رها 
نمي كنند. براي خالصي از دســت عادت هاي بد باید برنامه 

داشت و البته همت بلند، ولي برنامه ریزي 
كــردن راه و چاه دارد و هر كســي قادر 
نيست كه براي خودش برنامه ریزي كند. 
كتاب »خرده عادت ها؛ راهي آســان و 
 اثبات شده براي ایجاد عادت هاي خوب و

 از بين بردن عادت هاي بد« به شما یاد 
مي دهد كه چطور ریزه ریزه عادت هاي 
بدتان را كنار بگذاریــد و هر روز كمي 
بهتر از قبل شوید. براي ایجاد عادت هاي 
بهتر، بيش از یك راه وجود دارد، اما كتاب 
خرده عادت ها بهترین راهي را توصيف 
مي كند كــه مي شناســيم؛ رویكردي 
كه صرف نظر از نقطه شــروع و چيزي 
كه مي خواهيد تغييــرش بدهيد، مؤثر 
خواهد بود. استراتژي هایي كه جيمز كلير، 

نویسنده كتاب ارائه مي كند، براي هركسي كه به دنبال سيستم 
گام به گام براي پيشرفت مي گردد، مفيد است. تا زماني كه بحث 
بر سر رفتار انساني است، كتاب خرده عادت ها مي تواند راهنما 
باشد. مطالعه كتاب خرده عادت ها به شما كمك مي كند هر 
روز یك درصد بهتر شوید، از خطاهایي كه بيشتر مردم هنگام 
تغيير عادت ها مرتكب مي شوند پرهيز كنيد، هویتي قوي تر 
پيدا كنيد، خودتان را بيشــتر باور داشته  باشيد و حتي وقتي 
پرمشغله هســتيد براي ایجاد عادات خوب وقت پيدا كنيد. 
اگر از برنامه تان جامانده اید، دوباره آن را پي بگيرید و مهم تر از 

همه اینكه چگونه این ایده ها را در زندگي واقعي عملي كنيد.

جيمز كلير كتاب خرده عادت ها را با داستان شخصي خودش 
آغاز مي كند؛ از حادثه اي كه زمان بازي بيســبال در مدرسه 
برایش رخ داد و موجب شد كه براي مدتي تمام فعاليت هاي 
مورد عالقه اش را كنار بگذارد تا زمانــي كه تصميم گرفت با 
عمل كردن به یك سري خرده  عادت ها، دوباره پاي موفقيت 
را به زندگي اش باز كند. اگر دوســت دارید راهي براي ترك 
عادت هاي بد خود پيدا و آنها را با عادت هاي خوب جایگزین 

كنيد، كتاب خرده عادت ها براي شماست.

دربخشيازاينكتابميخوانيم:
»به آساني مي توان اهميت یك لحظه 
تعيين كننده را بيش  از اندازه برجسته 
كرد و ارزش ایجاد پيشرفت هاي كوچك 
در كارهاي روزمره را نادیده گرفت. شما 
اغلب خودتان را متقاعــد مي كنيد كه 
دســتاوردهاي بزرگ به اقدامات بزرگ 
نياز دارند. براي كاهش وزن، راه اندازي 
كسب وكار، نوشــتن كتاب، پيروزي در 
مسابقه یا دستيابي به هر هدفي، چنان 
فشاري به خودتان مي آورید كه زمين 
زیرپایتان به لرزه دربيایــد و به چنان 
پيشرفتي برســيد كه همه از آن حرف 
بزنند. پيشرفت یك درصدي قابل توجه 
نيست و گاهي حتي اصاًل به چشم نمي آید، اما مي تواند 
بسيار مؤثر باشد؛ به خصوص در بلندمدت. تأثير پيشرفت هاي 
كوچك در بلندمدت شگفت آور است. درحقيقت، مي توان 
چنين گفت: » اگر در هر روزِ یك سال یك درصد بهتر شوید، 
درنهایت 37برابر بهتر از قبل خواهيد بود. از سوي  دیگر، اگر 
هر روِز یك سال را یك درصد بدتر شوید، تقریباً تا صفر نزول 
كرده اید؛ بنابراین پيروزي یا موفقيتي ناچيز به موفقيتي بزرگ 
منجر مي شود.« كتاب »خرده عادت ها« نوشته جيمز كلير با 
ترجمه زهرا صادقي توسط نشــر ميلكان به قيمت 40هزار 

تومان منتشر شده است.

يد ين بازمانده حلقه   وينىها  ماندولين بنواز براى  پايان آخر
منوچهر طياب؛ همراه   با  د    در   دل تنهايى مرگ
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طياب.
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مولوي و امام حسينع 
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  چهارم
قسمت

پسعزابرخودكنيدايخفتگان

یاد

کتاب

سینما

پس از چند مــاه تأخير از موعــد درنظر 
گرفته شــده براي آغــاز كار، پل توماس 
اندرســون فيلمبــرداري فيلم جدیدش 
بعد از »رشــته خيــال« را آغــاز كرده 
اســت. این كارگــردان، همچــون فيلم 
قبلي اش، فيلمبــرداري فيلم جدیدش را 
بي ســروصدا و بدون در جریان گذاشتن 
رسانه ها جلو برده اســت. در عكس هایي 
كه از لوكيشــن فيلمبــرداري این فيلم 
در تویيتر منتشر شــده، تاكنون حضور 
بردلــي كوپر در این فيلم قطعي شــده و 
شایعاتي مبني بر حضور یكي از خواهران 
گــروه پــاپ راك Haim نيــز در فيلم 
شنيده مي شــود. عكس هاي منتشرشده 
از صحنــه فيلمبرداري شــایعه دیگري 
را تأیيــد مي كند كه عنــوان موقت فيلم 
Soggy Bottom است. هرچند »رشته 
خيال« هم در ابتدا نامي موقت بود ولي پل 
توماس اندرسون بعدا گفت كه نام بهتري 
از آن پيدا نكرده اســت. ایــن فيلم چند 
خط داستاني دارد و هنوز تمام بازیگران 
نقش هاي اصلي آن مشــخص نشده اند و 
باید منتظر بود تا در روزهاي آینده سایر 
بازیگران این فيلم مورد انتظار اعالم شود.

كايرانايتليدرافعياِِسكس
كایــرا نایتلي در ســریال تاریخي »افعي 
اســكس« به كارگرداني كليو بارنارد كه 
به سفارش Apple TV+ توسط كمپاني 
See-Saw Films ســاخته مي شــود 
 بازي مي كند. این سریال براساس كتاب 

ساراپري به همين نام كه در سال2016 
برنده جایزه بریتيش بوك شــد ســاخته 
مي شود و درباره زني اســت كه به تازگي 
بيوه شده و تجربه ازدواج ناخوشایندي را 
از سر گذرانده است. او از لندن ویكتوریایي 
به دهكده اي در اســكس مــي رود كه در 
آن شــایعاتي درباره بازگشت موجودي 
افســانه اي به نام افعي اســكس به گوش 
مي رســد. نایتلي در این سریال، عالوه بر 
ایفاي نقش اصلي، یكــي از اعضاي گروه 

تهيه كنندگان هم هست.

»منگرو« افتتاح كننده جشنواره لندن
»منگرو« به كارگرداني استيو مك كوئين 
جشــنواره فيلم لندن2020 را افتتاح 
خواهد كرد. اكــران اروپایي این فيلم 
از چهارشــنبه 7اكتبر )13مهر( آغاز 

خواهد شــد و افتتاح كننده جشــنواره 
تركيبي )حضوري و مجازي( فيلم لندن 
خواهد بــود كه بخــش اعظم بــه دليل 
شيوع كووید-19 به صورت آنالین برگزار 
مي شــود. فيلم »منگرو« با بــازي لِتيتيا 
رایت دومين فيلم استيو مك كوئين است 
كه 3سال بعد از فيلم »بيوه ها« جشنواره 
فيلم لندن را افتتاح مي كند. مانگرو یكي 
از 12فيلمي خواهد بود كه به طور رایگان 
در لندن و چند شهر در سراسر بریتانيا بر 
پرده سينما اكران مي شــود؛ درحالي كه 
بيش از 55فيلم دیگــر به صورت مجازي 
اكران خواهند شــد. این فيلم براســاس 
داســتان واقعي »منگرو9« متشــكل از 
فعاالن سياهپوست است كه در تظاهراتي 
در سال1970 با پليس درگير و محاكمه 

شدند.

فيلمبرداريفيلمجديدپلتوماساندرسون
خبرهایي از دنياي فيلم و سریال كتابيبرايتركعادتهايبد
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اميررضا كوهستاني این روزها در تدارك اجراي 
تازه ترین نمایش خود است و قصد دارد نمایشي 
را براســاس »در انتظار گودو« اجــرا كند. به 
گزارش همشهري به نقل از ایسنا، این هنرمند 
تئاتر كه معمــوال نمایش هایــش را با متوني 
از خودش به صحنه مي برد، این بار به ســراغ 
نمایشنامه »در انتظار گودو« اثر مشهور ساموئل 

بكتـ  نمایشنامه نویس شهيرـ  رفته است. او البته برداشت خود 
را از این متن اجرا مي كند و برخالف متن بكت كه با بازیگران 
مرد روي صحنه مي رود، كوهستاني این نمایشنامه را با حضور 
5بازیگر زن اجرا خواهد كرد. كوهستاني كه این روزها مشغول 
آخرین مراحل تمرین و آماده سازي این نمایش است، تصميم 

دارد این نمایش را در فضاي باز اجرا كند.
نمایشنامه »در انتظار گودو« از مشــهورترین متون ادبيات 

نمایشــي جهان و یكي از آثاري اســت كه در 
واكنش بــه پيامدهــاي جنــگ جهاني دوم 
نوشته شــده اســت. كوهســتاني كه یكي از 
شناخته شــده ترین هنرمندان تئاتر ایران در 
سطح بين المللي است، پيش تر نمایش »ایوانف« 
را براســاس متن چخوف اجرا كرده بود، ولي 
معموال نمایشــنامه هاي خــود را روي صحنه 
 مي برد.تماشــاگران تئاتر او را با اجــراي نمایش هایي مانند
» بي تابستان«، »شنيدن«، »سالگشتگي«، »دیوار چهارم«، 
»ایوانف«، »در ميان ابرها«، »17دي كجا بودي« و »كوارتت«  
 مي شناســند. او از جمله هنرمنداني اســت كــه با نمایش
 »رقص روي ليوان ها« در سال 1380به عنوان جواني مستعد از 
تئاتر شيراز شناخته شد و تا به امروز آثار خود را در كشورهاي 

گوناگون و جشنواره هاي متعددي به صحنه برده است.

»درانتظارگودو«بهروايتاميررضاكوهستاني
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كيوسك
روز گذشته محمد عبدالرحمن 

آل ثانــي، وزیــر خارجه قطر خاورميانه
به عنــوان نخســتين مقــام 
عالي رتبه كشورهاي عربي خليج فارس، بعد از 
حادثه انفجار بندر بيروت به لبنان سفر كرد. 
وي بالفاصله پس از ورود به بيروت عازم قصر 
بعبدا )دفتر ریاست جمهوري لبنان( شده و با 
ميشــل عون، رئيس جمهور این كشور دیدار 
كرد. عبدالرحمن در این مالقات ضمن تأكيد 
بر ضرورت برقراري ثبات سياســي در لبنان 
گفت: دولت قطر در حال تهيه طرحي جامع 
براي كمك به اقتصاد لبنان و عبور این كشور 

از پيامدهاي بحران انفجار بندر است.
وزیر خارجــه قطر در این ســفر همچنين با 
نبيه بري، رئيــس پارلمان لبنان، حســان 
دیاب، رئيــس دولت موقت، شــربل وهبه، 
وزیر خارجه و البته ســعد حریــري، رئيس 
جریان المســتقبل دیدار كرد. عالوه بر این، 
بازدید فــوري از بيمارســتان هاي صحرایي 
كه توســط هالل احمر قطــر در 2منطقه از 
بيروت تاسيس شده نيز بخشي از برنامه سفر 
كوتاه عبدالرحمن به لبنان بود. قطر نخستين 
كشوري بود كه ساعاتي پس از وقوع حادثه در 
بندر بيروت، ارسال كمك هاي انساني به لبنان 
را آغاز كرد؛ ازجمله این كمك ها 2بيمارستان 
صحرایي بــا ظرفيت 500تخــت و یك تيم 
مجهز به تجهيزات مدرن براي آواربرداري و 

كشف مفقودین بوده است.
از سوي دیگر، قطر در كنفرانس پاریس كه به 
ابتكار امانوئل مكرون، رئيس جمهور فرانسه 
با هــدف جمع آوري كمك هــاي مالي براي 
لبنان برگزار شده بود نيز دست برتر را داشت؛ 
به گونــه اي كه با حكم شــيخ تميم بن حمد 
آل ثاني، اميــر قطر مبلــغ 50ميليون ریال 
)معادل 13ميليون دالر( در اختيار لبنان قرار 
گرفت. البته باید توجه داشــت كه مجموعه 
كمك هاي جمــع آوري شــده در كنفرانس 
پاریس كمتــر از 250ميليــون دالر ارزیابي 
مي شود؛ مبلغي كه بدون شــك هيچ تأثير 
ویژه اي در حل بحران اقتصادي لبنان نخواهد 
داشت. براي فهم بهتر این موضوع كافي است 
بدانيم تنها خسارت هاي ایجاد شده در بندر 
بيروت بيش از 5ميليارد دالر ارزیابي مي شود. 
تمام اینها در حالي اســت كه لبنان پيش از 
حادثه انفجار بندر با بحران فروپاشي اقتصادي 
و ورشكستگي نظام بانكي روبه رو بود. در این 

زمينه نيز مجموعه خســارت هاي حاصل از 
ناكارآمدي نظام بانكي این كشــور، بيش از 

80ميليارد دالر تخمين زده مي شود.
بنابراین روشن اســت كه لبنان براي عبور از 
بحران به چيزي فراتــر از كمك هاي محدود 
و نمایشي كنفرانس پاریس نياز دارد. روزنامه 
النهار با اشــاره با این موضوع مي نویسد: جز 
اخذ وام از صندوق بين المللي پول و یا جذب 
سرمایه گذاري گســترده از سوي كشورهاي 
عربي، راه واقع گرایانه دیگــري براي نجات 
اقتصاد لبنان وجود ندارد. این در حالي است 
كه هيچ كشــوري فعال به دليل بحران هاي 
سياســي لبنان و محاصره اقتصادي اعمال 
شده بر این كشور توســط آمریكا، حاضر به 
ســرمایه گذاري در لبنان نيســت و از سوي 
دیگر، صندوق بين المللي پول هم بدون تعهد 
به اجراي برنامه ریاضت اقتصادي شدید، وامي 

در اختيار لبنان قرار نخواهد داد.

از مديترانه تا بيروت
»هم اكنــون نبردي بزرگ براي ســيطره بر 

منابع انرژي در مدیترانه جریان دارد؛ این نبرد 
دریایي به ســادگي مي تواند از طریق بيروت 
وارد خشكي شود«؛ این بخشي از تحليل اخير 
سالم زهران، تحليلگر برجسته لبناني درباره 
رقابت قدرت هاي منطقه براي سرمایه گذاري 
در بازسازي بندر بيروت است. در این زمينه، 
تركيه نخستين كشــوري بود كه ضمن ارائه 
پيشــنهادات عملي براي مهار بحران كنوني 
بندر )براي مثال انتقال گمــرك و انبارهاي 
بندر بيروت به بندرهاي مرسين و اسكندرون 
تركيه( براي سرمایه گذاري و حتي پيمانكاري 
در ســاخت بندر جدید پایتخت لبنان اعالم 
آمادگي كرد. تركيه هم اكنون براي مقابله با 
ائتالف گسترده اي كه عليه این كشور در سطح 
مدیترانه شكل گرفته ناچار است به بنادري 
در سواحل جنوبي این دریا دسترسي داشته 
باشد؛ سياستي كه ازجمله نتایج آن، شركت 
در جنگ داخلــي ليبي و حمایــت از دولت 
وفاق ملي براي دسترســي به بندر طرابلس 
بوده است. بنابراین هرگونه حضور تركيه در 
آینده بندر بيروت، تهدید مستقيم عليه رقباي 

این كشــور در مدیترانه، یعني فرانسه، مصر 
و یونان به شــمار مي آید. تمام اینها درحالي 
است كه تركيه در این ميدان از حمایت مالي 
قطر نيز برخوردار است. در مقابل اما امارات 
كه از متحدین فرانســه و مصر در منازعات 
مدیترانه به شمار مي رود به فاصله 24ساعت 
پس از پيشنهاد تركيه اعالم كرد حاضر است 
تمام هزینه هاي ساخت بندر جدید بيروت را 
تأمين كند. رقابت هاي این 2محور در لبنان به 
اندازه اي است كه گفته مي شود یكي از دالیل 
سفر فوري مكرون به بيروت، انتشار اخباري 
درباره احتمال ســفر رجب طيب اردوغان به 
این شهر بوده است. شبكه الجزیره در گزارش 
خود با اشاره به این موضوع مي نویسد: به نظر 
مي رسد تشــدید رقابت هاي این 2محور تا 
حدودي نزاع ایراني-آمریكایــي در لبنان را 
تحت الشــعاع قرار داده اســت. مالقات  هاي 
مفصل مكرون با نماینده حزب اهلل در بيروت و 
بعد از آن، استقبال رسمي سيدحسن نصراهلل 
از سفر مكرون را مي توان از این منظر تحليل 

كرد.

  رقابت بر سر واكسن، نگراني ها در مورد 
 ايمن بودن آنها را تشديد كرده است

   انقالب نو آمريكايي )اشاره به 
 اعتراض هاي اخير در آمريكا(

   4 سال ديگر؟ جمهوريخواهان ترامپ 
را به عنوان نامزد حزب معرفي كردند

سياوش فالح پور
خيريه هاي كالهبردار!خبرنگار

اگرچه صحنه سياسي بيروت 
اين روزها شاهد تحوالت مهم 
و جنجالي اســت، اما وضعيت 
ميداني اين شــهر همچنان 
بحرانــي و دردآور اســت؛ 
درحالی كه هنوز آواربرداري ها 
در برخي مناطــق ادامه دارد، 
بيــش از 200هــزار نفــر از 
شهروندان بي خانمان هستند 
و البتــه فعاليت  مجموعه هاي 
خيريه مردمــي و غيرمردمي 
نيز در جريان اســت. در اين 
ميان امــا به تدريج موضوعي 
نگران كننــده در محافــل 
رســانه اي و اجتماعي لبنان 
مطرح شده؛ كالهبرداري برخي 
سازمان ها و گروه هايي كه تحت 
عنوان خيريه بــه جمع آوري 

كمك هاي مردمي مشغولند!
ماجرا از گزارش رابعه الزيات، 
يكــي از مجريان مشــهور 
تلويزيــون OTV لبنــان در 
منطقه جميزه )از جمله مناطق 
آسيب ديده( شــروع شد. او 
در اين گــزارش ضمن بازديد 
از خانه  هــا و محل هاي تجاري 
ويران شده گفت: با وجود آنكه 
تحت عنوان كمك به ساكنين 
اين خيابان مبالــغ هنگفتي 
جمع آوري شده اما به شهادت 
اهالي جميــزه، تا كنون هيچ 
گروه يا ســازماني براي كمك 
به آنان اقدامي نكرده اســت. 
پس از انتشــار اين گزارش، 
مجموعه اسناد و اظهارنظرهاي 
مشابهي مبني بر عدم شفافيت 
و كالهبــرداري تعــدادي از 
گروه هاي خيريــه لبناني در 
شبكه هاي اجتماعي اين كشور 
منتشر شــد كه واكنش هاي 

گسترده اي به دنبال داشت.
همزمــان بــا ايــن اخبار، 
نگراني هايي درباره سرنوشت 
كمك هاي خارجــي به لبنان 
نيز مطرح شده است. روزنامه 
االخبار در اين باره مي نويسد: 
برخي دولت هــا و گروه هاي 
خارجي به دليل آنچه فســاد 
دولتــي در لبنــان خوانده 
كمك هاي  مايلند  مي شــود 
خود را در اختيار سازمان هاي 
خيريه غيردولتي قرار دهند؛ 
درحالي كــه بخشــي از اين 
سازمان ها ســابقه مثبتي در 
شفافيت و ارائه گزارش دقيق 

از عملكرد خود ندارند.

ترامپي تر از ترامپ

انتخابات آمريكا

3سال از كشتار بي رحمانه مسلمانان 
روهينگيایي و آوارگي صدها هزار نفر گزارش

از آنــان مي گذرد و دنيــا همچنان 
بي  توجه به آنها در مقابل حكومت ميانمار سكوت 
اختيار كرده است.یك ميليون آواره روهينگيایي در 
اعتراض به این وضعيت، دیروز در كمپ هاي خود 
در كشــور همســایه یعني بنگالدش، راهپيمایي 

سكوت برگزار كردند.
كشتار اقليت مسلمان روهينگيا در سال2017 از 
ســوي گروه هاي افراطي بودایي و ارتش ميانمار، 
باعث شده تا دولت این كشور متهم به »نسل كشي« 
شــود. دادگاه كيفري بين المللي مستقر در الهه 
مشغول بررســي پرونده  اي در همين زمينه است 
اما رهبران این كشور، به خصوص خانم آنگ سان 
سوچي كه جایزه نوبل صلح را در سال1991 برنده 
شــده، از عملكرد خود در قبال اقليــت روهينگيا 

دفاع مي كنند.
طبق اعالم نهادهاي حقوق بشري، حمله گسترده 
به روســتاهاي محل زندگــي روهينگيایي ها در 
ایالت راخين در غرب ميانمار بين 7هزار تا 10هزار 
كشته به جا گذاشت و بيش از 750هزار نفر را آواره 
بنگالدش كرد. آنها به 200هزار نفري پيوســتند 

كه طي سال هاي قبل از آن از ميانمار گریخته و به 
بنگالدش پناهنده شده بودند. با گذشت 3سال از 
آن روزها، روهينگيایي ها در شرایط وخيم بهداشتي 
در كمپ هاي متراكم بنــگالدش زندگي مي كنند 
و هيچ تصویر روشــني هم از بازگشــت به كشور 
خود ندارند. دولت بنگالدش ناتوان از رســيدگي 

به آنهاست و دولت ميانمار هم آنها را نمي خواهد.
طبق گزارش ســازمان ملل تنها طي یك ماه اول 
كشتارها، بيش از 6هزار و 700نفر به طرز فجيعي 
به قتل رسيدند. این كشــتار در سایه عدم دخالت 
كشــورهاي جهان و بي تفاوتي دولــت ميانمار به 
اعتراض هاي نهادهاي حقوق بشــري طي ماه هاي 
بعدي نيز ادامه پيــدا كرد. طبق اعالم ســازمان 
پزشــكان بدون مرز، این احتمال وجــود دارد كه 
آمار قربانيان از مرز 14هزار نفر هم گذشته باشد؛ 
قربانياني كه گفته مي شود بيش از 70درصد از آنها 
مرگ دلخراش داشــته اند. یعني یا با گلوله كشته 
شده اند، یا زنده زنده در آتش سوخته اند یا سرشان 
را از تن جدا كرده اند. ســازمان پزشكان بدون مرز 
همچنين اعالم كرده اجساد بيش از هزار كودك در 

جریان كشتار روهينگيایي ها به دست آمده است.
همچنان حدود 600هزار نفر از روهينگيایي ها در 
ميانمار زندگي مي كنند. قــوم روهينگيا از دیرباز، 
نســلي پس از نســل دیگر، ســاكن منطقه اي در 
غرب ميانمار امــروزي بوده اما دولت این كشــور 

هرگز آنها را به رســميت نشــناخته، بــراي آنها 
حقوق شــهروندي قائل نشــده و آنها را مهاجران 
غيرقانوني »بنگالي« اعالم كرده اســت. سازمان 
عفو بين الملل، شــرایط زندگي روهينگيایي ها در 
ميانمار را شــرایط »آپارتاید« می داند. گروه هاي 
افراطي بودایي همصدا با دولت، روهينگيایي ها را 
دشــمن خود مي دانند و در دوره هاي مختلف در 
حمله به روستاها، دست به كشتار آنها زده اند. بين 
سال هاي 2012 تا 2014 نيز نزدیك به 300نفر از 
روهينگيایي ها در حملــه گروه هاي تندرو بودایي 

كشته شدند.
روهينگيایي ها یك اقليت مســلمان هســتند كه 

دهه هاست در ميانمار مورد آزار و اذیت قرار دارند. 
آنها تا پيش از آغاز كشــتار سال2017، جمعيتي 
حدود یك ميليون و300هزار نفر داشتند كه بيشتر 
در مناطق فقيرنشــين ميانمار زندگي مي كردند. 
برخي از آنها طي ماه هاي پيش از آغاز كشــتارها 
تالش كردنــد از طریق دریــا از ميانمار گریخته و 
راهي دیگر كشــورهاي جنوب شرق آسيا ازجمله 
تایلند، مالزي و اندونزي شــوند؛ تالشي كه البته با 
استقبال روبه رو نشد و آن زمان هم روهينگيایي ها 

ماه ها در ميانه آب هاي اقيانوس سرگردان بودند.
شمار زیادي از روهينگيایي ها طي سال هاي اخير 
در تالش براي رسيدن به كشورهاي جنوب شرق 

آسيا، در ميانه اقيانوس غرق شده اند. آخرین گروه 
24نفري بودنــد كه ماه قبل در نزدیكي ســواحل 

مالزي اسير امواج دریا شده و غرق شدند.
دراین شــرایط به نظر مي رســد فاجعــه بعدي را 
ویروس كرونا در ميان روهينگيایي ها رقم خواهد 
زد. ویروس كرونــا اكنون به كمپ هــاي آوارگان 
روهينگيایي در بنگالدش راه پيدا كرده اســت. در 
شرایط وخيم بهداشتي و در شــرایطي كه امكان 
حفظ فاصله اجتماعــي در كمپ هاي پرجمعيت 
روهينگيایي ها وجود ندارد، دســت كم 100نفر از 
آنها به ویروس مبتال شده و 6نفر نيز قرباني شده اند. 

قاتل بعدي روهينگيایي ها، كرونا خواهد بود.

نخســتين روز از همایش 4روزه جمهوریخواهان براي اعالم رسمي 
نامزدي دونالد ترامپ در انتخابات، به فرصتي براي ارائه سخنراني هاي 
خالف واقع در حمایت از او و حمالت بي سابقه عليه رقيبش یعني جو 

بایدن تبدیل شد.
دونالد ترامپ همچون گذشــته در همایش دیروز در شــهر شارلوت 
كاروليناي شمالي هم غيرقابل پيش بيني رفتار كرد و بدون آنكه جزو 
برنامه باشــد، ناگهان روی صحنه در برابر چشم حاضران در نشست 
ظاهر شد. او قرار بود در روز آخر همایش، سخنراني كند و رسما نامزدي 
حزب جمهوریخواه را بپذیرد. ترامپ امــا هم برخالف برنامه اعالمی 
عمل كرد و هم از همين روز نخســت همایش، اعالم كرد كه نامزدي 

جمهوریخواهان را مي پذیرد.
به دليل شــيوع كرونا، این همایش در ابعادي بسيار كوچك تر برگزار 
شــد و برخي از ســخنراني ها ویدئویي بودند. »تقلب« و »دزدیدن 
آرا« 2كليدواژه اي بود كــه دونالد ترامپ در ســخنان خود به وفور 
استفاده كرد و نسبت به برنامه دمكرات ها در انتخابات هشدار داد. او 
دمكرات ها را متهم كرد كه به دنبال تقلب در انتخابات هستند. ترامپ 
طرح راي گيري پستي را كه قرار است در اغلب ایالت ها جدي تر از قبل 
اجرا شود، فرصتي براي تقلب حزب دمكرات و هواداران جو بایدن در 
انتخابات دانست. او گفت كه دمكرات ها با بهانه كردن شيوع ویروس 
كرونا به دنبال تبدیل انتخابات به یك انتخابات پســتي هستند »تا 
به راحتي بتوانند ســر مردم را كاله بگذارند«. طرح راي گيری پستي 
راهكاري است كه در شرایط شيوع ویروس كرونا مي تواند براي تقویت 
حضور مردم در انتخابات راهگشا باشد. این طرح احتماال به افزایش 
شمار شــركت كنندگان در انتخابات پيش رو منجر مي شود و مورد 

حمایت دمكرات هاست.
ترامپ در ادامه سخنان خود خطاب به هوادارانش گفت: »بدون شك ما 
برنده ایم. اگر بازنده شویم یعني در انتخابات تقلب شده است.« تأكيد 
ترامپ بر این جمله بار دیگــر نگراني ها در مورد احتمال عدم پذیرش 
نتيجه انتخابات از سوي او و ایجاد یك بحران فراگير در انتخابات امسال 
را تشدید كرده است. ترامپ در اغلب نظرسنجي ها حدود 10درصد 
از رقيب دمكرات خود عقب است و همين باعث نگراني او شده است. 
شرایط ترامپ درنظرسنجي ها شبيه سال2016 و رقابتش با هيالري 
كلينتون اســت. او همان موقع هم درنظرسنجي ها از كلينتون عقب 

افتاده بود و هر روز در مورد تقلب در راي گيري هشدار مي داد.

»بايدن چيني«
ترامپ بخش قابل توجهي از سخنراني خود را به هشدار درباره تبعات 
قدرت گيري حزب دمكرات در 4سال پيش رو اختصاص داد؛ تاكتيكي 
كه از سوي دیگر ســخنرانان مراسم هم دنبال شــد. شاخص ترین 
ســخنان را فرزند ارشــد او یعني »دونالد ترامپ جونيــور« به زبان 
آورد. او در ابتداي سخنانش، مدل مدیریتي پدرش را ستود و گفت: 
»سياست هاي ترامپ، موتور محركه اقتصاد آمریكا بوده است.« فرزند 
ترامپ غيراز این، دیگر سخني درباره پدرش به زبان نياورد و ترجيح 
داد یك ســخنراني سراســر حمله عليه بایدن ارائه كند. او گفت كه 
سياست هاي »چپ گرایانه« بایدن تمامي برنامه هاي اقتصادي ترامپ 
را نابود خواهد كرد. او تأكيد كرد كه به قدرت رسيدن بایدن به معناي 
اجراي سياست هاي سوسياليستي و ماركسيستي در اقتصاد آمریكا 
خواهد بود. جامعه ليبرال آمریكا به شدت از سوسياليسم گریزان است و 
تسلط سياست هاي سوسياليستي بر این كشور، آخرین چيزي است كه 
آمریكایي ها مي خواهند. فرزند ترامپ هم درست دست بر همين نقطه 
ضعف گذاشت. او گفت: »بایدن به دنبال بيرون كشيدن پول  از جيب 
مردم و هدر دادن آن است.« او ســعي كرد با زبان مردم كوچه و بازار، 
سياست هاي بایدن را براي زندگي و كسب وكارها خطرناك جلوه دهد. 
بسياري از تحليلگران در آمریكا معتقدند فرزند ترامپ حلقه اتصال تيم 

انتخاباتي او با مردم در روستاها و حاشيه شهرهاي بزرگ است.
دونالــد ترامپ جونيــور انتخابات پيــش رو را رفراندومــي در مورد 
آینده آمریكا و بود و نبود این كشور دانســت و گفت كه یك انتخاب 
سرنوشت ساز در پيش اســت. او بایدن را »بایدن چيني« لقب داد و 
گفت كه سياســت هاي نامزد دمكرات ها در نهایت به شكست آمریكا 
از چين منجر خواهد شــد. سخنان تند او باعث شــده است تا برخي 
او را »ترامپي تر از ترامپ« لقــب دهند. فرزند ترامپ حزب دمكرات را 
هم مورد انتقاد قرار داد و آن را سازماني خواند كه به دنبال نابود كردن 
حقوق اساسي مردم و شيوه زندگي آمریكایي است. او در اظهاراتي كه 
انتقادهاي بسياري در آمریكا به دنبال داشته گفت: »وضعيت كنوني 
را ببينيد؛ به كليســا نمي توانيد بروید اما یك عده آشوبگر هر روز كف 
خيابان ها هستند و به راحتي تردد مي كنند. این انتخابات، انتخاب بين 
كليسا، كار و تحصيل از یك طرف و آشــوب و دزدي و خراب كاري از 

طرف دیگر است.«

» بايدن سوسياليست «
سخنران دیگري كه در روز نخست همایش ملي جمهوریخواهان نظر 
بســياري را به خود جلب كرد، نيكي هيلي، ســفير پيشين آمریكا در 
سازمان ملل بود. نيكي هيلي هم بایدن را متعلق به اردوگاه »چپ هاي 
سوسياليست« دانست و در یك ســخنراني طوالني از مواضع ترامپ 
دفاع كرد. او گفت كه به قدرت رسيدن بایدن براي ایران و داعش، یك 
اتفاق خوب و براي چين فوق العاده است. هيلي مواضع نامزد دمكرات ها 
را به شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت: »او براي آنهایي كه مي خواهند 
آمریكا را به عذرخواهي وا دارند، گزینه مناسبي است.« هيلي مدعي 
شد كه ترامپ خالفت داعش را از بين برده و چين را مهار كرده است. 
او در جاي دیگري گفت كه سياست هاي دولت باراك اوباما باعث شد 
تا كره شمالي گستاخانه آمریكا را تهدید به حمله كند و سياست هاي 
بایدن نيز در ادامه همان سياست هاي قبلي است. حضور نيكي هيلي در 
همایش ملي جمهوریخواهان و دفاع تمام قد از دونالد ترامپ، احتمال 
حضور او در كابينه آینــده ترامپ رادرصورت پيــروزي در انتخابات 
جدي تر كرده اســت. از او به عنوان گزینه احتمالي براي تصدي پست 

وزارت خارجه آمریكا نام برده مي شود.

سايه رقابت هاي منطقه اي بر سر بيروت
 سفر وزیر خارجه قطر به بيروت، فصل تازه اي از رقابت
 قدرت هاي خاورميانه بر سر آینده لبنان را آغاز كرد

حدود یك ميليون مسلمان روهينگيایي در كمپ هاي آوارگان در 
بنگالدش در اعتراض به وضعيت خود راهپيمایي سكوت كردند

3سالگي آوارگي قوم روهينگيا

شناســایي نخســتين موارد ابتال به ویروس 
كرونا در باریكه غزه، باعــث برقراري مقررات 
منع رفت و آمد و قرنطينه سراســري به مدت 
48ساعت شده است. تمامي مدارس و مساجد 
تعطيل شــده اند و نيروهاي پليس با بلندگو 
در خيابان ها از مــردم مي خواهد مقررات منع 
رفت وآمد را رعایت كنند. تاكنون محدودیت 
شدید براي ورود به غزه مانع شيوع كرونا شده 
بود. به گفته مقام هاي حماس كه كنترل باریكه 
غزه را در دست دارند، شناسایي نخستين موارد 
ابتال به كرونا در این منطقه این نگراني را ایجاد 
كرده كه اگر ویروس پخش شــود، با توجه به 
كمبود دارو و تجهيزات پزشكي و امكانات الزم 
براي انجام آزمایش هاي كرونا، وضعيت بسيار 

بحراني خواهد شد.

به گزارش الجزیره، نخســتين مــواردي كه 
آزمایش آنها مثبت بوده است یك زن و 4نفر 
از بستگانش هســتند كه در یك اردوگاه پر 
جمعيت زندگي مي كنند. گفته مي شود این 
زن به تازگي براي معالجه به بيت المقدس سفر 
كرده بوده است. ساكنان غزه شامگاه دوشنبه 
و قبل از برقراري مقررات منع رفت وآمد، براي 
خرید به فروشگاه ها هجوم آوردند. درصورت 
ادامه قرنطينه سراسري، پيش بيني مي شود 
مردم براي تامين موادغذایي دچار مشــكل 

شوند.

كرونا غزه را تعطيل كرد

محمدامين خرمی
خبرنگار
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صبازمنزلجانانگذردريغمدار
وزاوبهعاشقبيدلخبردريغمدار

بهشكرآنكهشكفتيبهكامبختايگل
نسيموصلزمرغسحردريغمدار

عكس:همشهري-اميرپناهپور عزاداریحسينيدرميدانامامحسين)ع(

1  اهالــي محــل خانــه بنــده را 
»خونه درختــي« مي خوانند. به لطف 

طبيعت، بوته هــا و درخت ها، هر 
ســانتي متر از خاك آن  را 
پوشانده اند و رهگذران... 
امــان از ایــن رهگذران. 
از  مــن،  هموطنــان 
ســایه درختان استفاده 
مي كننــد، ناهــار خود را 
ميل مي كننــد و هركدام 

چندكيلــو زباله به جــاي مي گذارند و مي رونــد. حدودا 
هفته اي 20كيلو! در ســایه درختان ماشين هاي خود را 
پارك مي كنند و پي  كار خود مي روند و وقتي برمي گردند 
ماجرا هم درست مي كنند. چندي پيش یك جوان عصباني 
ایستاده بود كنار ماشــينش. گفتم بفرمایيد، فرمودند آقا 
من این ماشــين را دیشب شســتم و تو )تو را با شدت ادا 
كرد( باز هم خرج روي دست من گذاشــتي. نگاه كردم، 
دیدم هنگام آب دادن به باغچه چند قطره آب روي ماشين 
ایشان پاشــيده! عذرخواهي كردم، در خانه را بستم. بعد 
دیدم خيلي زور دارد. لباس مناسب پوشيدم و رفتم بيرون. 
به طرف جوان رفتم و گفتم حضرت آقا، شما و بقيه اینجا 
پارك مي كنيد، چون زیر سایه درختان است. آقا با دهان باز 
به من نگاه مي كرد. گفتم این درخت ها به آب نياز دارند، واال 
خشك مي شوند. شما اعتراض مي فرمایيد كه چرا من اینها 
را زنده نگه  مي دارم، آن هم با سعي و هزینه خودم؟ الحق كه 
بي انصافين! شما شاكي چندتا لكه روي ماشينتان هستيد 
ولي بضاعت سایه درختان را نمي بينيد؟ شما باید به خاطر 

این درختان از من تشكر كنيد! 
2 وقتي دانشجویانم به دیدارم مي آیند، درختان باغچه 
خانه ام را به آنها نشان مي دهم، مي بينند كه هر درخت از 
چند محل شكسته... همان عابران و رهگذران بدون اراده و 
)شاید ناخواسته( و ندانسته شاخه را مي شكنند و مي روند. 
در یك فيلم تلویزیوني، هنرپيشه مشهوري در صحنه اي 
براي نشان دادن عصبانيت خود شاخه اي از یك بيد مجنون 
را كند و به  زمين انداخت! حتما آقاي كارگردان از آن صحنه 

تعریف هم كرد!
بنده دليل این بي مهري به گياهــان را در مملكتي كه در 
منطقه خشك و نيمه خشك قرار گرفته، نمي دانم. زیرا از 
نظر فرهنگي و تاریخي گياهان هميشــه مقدس و داراي 
ارزش بوده اند. خشایارشــاه تمام لشــكر خود را زیر سایه 
یك درخت پناه داد و دســتور داد كه از درخت هميشــه 
حفاظت شود! پيغمبر ما مي گویند شكستن شاخه درختان 
همانا شكستن بال فرشتگان است. شاید ما در انعكاس این 
انگيزه ها كوتاهي كرده ایم. شــاید مادران ما در تربيتشان 
تكيه كافي بر حفظ محيط زیست، گياهان و جانداران اعمال 
نمي كنند. شاید پدران ما در تهيه كتاب هاي اطالع رساني 

در زمينه محيط زیست كمي كوتاهي مي كنند.
3   از پنجره اتاق نشيمن، مي توانم محوطه بيرون را ببينم. 
تاكسي هایي را دیده ام كه زیر سایه درختان پارك مي كنند. 
راننده وسيله اي مانند پيپ را به دهان مي گذارد و دودي از 
دهان خارج مي شود و فضاي داخل تاكسي را پر مي كند. 
ماشين را روشن مي كند و مي رود. شاید این فضاي خنك 
آنها را تشویق به مصرف بيشتر مي كند و مثال حين عبور، 
وقتي سایه سار مقابل منزل من را مي بينند به فكر مصرف 

مي افتند! گاه احساس گناه مي كنم! 
4 پریروز از خانه خارج شــدم. راننده اي پارك كرده بود. 
درهاي ماشين باز بودند. روي زمين، ده ها دستمال كاغذي، 
كاغذ، پوست ميوه و... زمين را پوشانده بود. راننده مشغول 
خانه تكاني اتومبيل خود بود. طاقت نياوردم. گفتم خسته 
نباشــي برادر. او همچنان به بيرون ریختن آت وآشغال از 
ماشين ادامه داد. گفتم اینجا خانه من است. دوست داري 
آشغال هاي ماشينم را مقابل خانه شما بيرون بریزم؟ دید 
سنبه پرزور است، گفت بعدا جمع مي كنم. محكم گفتم 
همين االن! گفتم این همه جا، چرا اینجا آشغال مي ریزي؟ 

گفت اینجا خنك و خوشگل است.
5 با یك خارجِي همكار از جاده چالوس مي گذشــتيم. 
هرجا سایه سار یا چشمه اي بود و مردم مشغول صرف غذا یا 
چاي بودند، تلي از زباله روي زمين انبار شده بود. همكارم 
گفت شما ایراني ها براي زباله تان هم ارزش قائل هستيد؛ 
آنها را هرجا رهــا نمي كنيد. زباله تــان را در مناطق زیبا، 
سایه سار و چشمه ســار و اطراف آبشارها به جا مي گذارید. 

راست مي گفت.

چند هفتــه پيــش و در آســتانه روز خبرنگار 
فيلمــی در فضای مجازی منتشــر شــد با 
عنوان»چيزهایی هســت كــه نمی دانی« با 

مضمون آزار جنســی خبرنگاران زن؛ 
خبرنگارانــی كــه جلــوی دوربين  
تجربيات تلخشان را روایت می كردند 
و البته نامی از كسی هم نمی بردند. 
ضدقهرمان هــای ایــن روایت هــا، 
سياستمدار، كارگردان، نویسنده و 

هنرپيشه هایی بودند با چشم و دلی ناپاك 
و دســتی هرز كه به گفته خبرنگاران حاضر در این فيلم كوتاه، آزار 
جنسی پيشه شان است. كليت موضوع شاید براي عده ای تكان دهنده 

بود، ولی چون نامی از كسی برده نشده بود، جنجالی به پا نشد.
چند روز پيش خبری منتشر شد درباره جوانی كه ظاهرا و بر مبنای 
روایت هایی مشــابه، به شكلی مكرر به آزار جنســی دختران جوان 
پرداخته. كاری به این نداریم كه انتشــار نــام و عكس چنين فردی 
كه هنوز به هيچ مرجع قضایی احضار نشــده، در رسانه های رسمی 
چقدر حرفه ای اســت. خبر با وجود تكراری بودن مضمونش، شاید 
به علت انتساب فرد مورد اتهام به فعاليت فرهنگی )با وجود بی بهره 
بودن از عنصر شهرت( ســروصدایی به پا كرد و پس از آن موجی از 
افشاگری به راه افتاد. در این چند روز چهره های سرشناسی متهم به 
آزار جنسی شده اند. به شكلی شاید تصادفی، ولی جالب توجه، اغلب 
افشاگران خارج نشين هستند و اتهامات هم مربوط به سال های نسبتا 
 دور اســت؛ اتهاماتی كه اثباتش اگر غيرممكن نباشد، بسيار دشوار

 است.
 علت این همه سال ســكوت چه بوده را كسی نمی داند و راویان آزار 
جنســی هم توضيح متقاعد كننده ای درباره اش نداده اند. چيزی كه 
واضح است آبروی ازدســت رفته هنرمندانی است كه تعدادی شان 
دستشــان از دنيا كوتاه شده و امكانی برای پاســخگویی احتمالی و 
دفاع از خود ندارند. واقعا فالن مستندساز زنی كه حاال اتهاماتی اغلب 
گنگ و عجيب به فيلمسازی جهانی وارد كرده نمی توانست در زمان 
حيات او، این حرف ها را بزند؟ در مورد افشاگری دیگری می توان در 
پس متن،  تبليغی مبتذل درباره ویژگی های شخصی اتهام زننده را 
مشــاهده كرد كه صراحتش غير قابل انكار است. اینجا هم هنرمند 
متهم به آزار جنسی از دنيا رفته و امكان دفاع ندارد و متهم كننده هم 

اتفاقا خارج نشين است. 
انكار وجود آزار جنسی كه گستره اش بسيار فراتر از اهل هنر و فرهنگ 
و شامل اغلب صنوف هاست، به انكار آفتاب می ماند و دفاع نكردن از 
قربانيان خالف اصول انسانی است، ولی وقتی وارد جزئيات می شویم 
پذیرش هر ادعای بدون ســندی، آن هم با این همه حاشــيه و اما و 
اگر، هم غيراخالقی اســت و هم خالف جوانمــردی. موضوع با تمام 
پيچيدگی هایش، ساده هم هست؛ آزار جنســی همان قدر محكوم 

است كه ترور شخصيت.

ممكن اســت هنگامي كه در صفي 
ایســتاده اید، شــخص پشت سر 
شما سرفه كند و نگران شوید كه 
ذرات حاوي ویــروس كرونا روي 
موهایتان نشســته اســت و فكر 

كنيد الزم است، جز شستن 
دســت ها، موهایتان را هم 
شامپو بزنيد. اما آیا ویروس 
كرونا روي موهاي شــما 

زنده مي مانــد؟ احتمال فعال 
ماندن ویروس كرونا روي موهاي شما بسيار كم است. هر 
ویروسي ازجمله ویروس كروناي جدید مي تواند به موي 
انسان بچســبد. اما قرار داشتن صرف روي موها به معناي 
بيماري زایي آن نيست. ویروس كرونا به سرعت در خارج 
از بدن تضعيف مي شود. به عبارت دیگر، ویروسي كه روي 
ســطوحي مانند موهاي شما نشسته اســت، آنقدر قوي 
نيست كه به فرض انتقال به داخل بدن، بيماري ایجاد كند.

البته اگر عادت بــه جویدن انتهاي موهایتــان را دارید، 
ممكن اســت ویروس روي مو بــه درون بدنتان منتقل 
شــود و احتماال بيماري ایجاد كند، بنابراین كافي است 

موهایتان را نجوید.
اما براي بقيه افراد گرچه از لحاظ فني ممكن است ویروس 
روي مو - چه موهاي روي ســر و چه موهاي صورت - به 
داخل بدن راه یابد و بيماري ایجاد كند، اما احتمال چنين 

رویدادي بسيار كم است.
موها به طــور مرتــب پوششــي از چربي را از پوســت 
دریافــت مي كننــد كه باعــث حفاظت آنها مي شــود. 
ایــن پوشــش لغزنــده نه تنها چســبيدن ویــروس را 
به دســته هاي مــو مشــكل مي كنــد، بلكــه خواص 
 ضدميكروبي هم دارد و باعث مردن سریع تر ميكروب ها

 مي شود.
بنابراین به طور كلي نباید دربــاره گرفتن ویروس كرونا 
از موهایتان نگران باشــيد. اما اگر واقعا نگران هســتيد، 
مي توانيد بيشــتر از قبل دوش بگيرید یا شامپو بزنيد و 
بچه هایتان را به خصوص هنگام بازگشت از مدارس وادار 

به انجام همين كار كنيد.
براي پيشگيري از انتشار ویروس، بهتر است بر شيوه هاي 
كارآمدتري مانند ماسك زدن هنگام بيرون رفتن از خانه 
و پرهيز از تماس نزدیك با هر فرد خــارج از خانواده تان 
 متمركز شوید. دســت كم 2متر از دیگران فاصله بگيرید 
)و این فاصله هر چه بيشتر باشد، بهتر است(. به طور مرتب 
دست هایتان را بشویيد؛ اما الزم نيســت كه هر بار كه از 

جایي به خانه بازمي گردید شامپو بزنيد.

 طي 500ميليون ســال گذشته 
5انقراض جمعي رخ داده است كه 
در هر یك از آنهــا تنوع گونه هاي 
زنده یكباره و به طرزي چشمگير 
كاهش یافته اســت. دانشمندان 
 اكنون در نقاط مختلف جهان فرایند 
انقراض ششم را زیر نظر گرفته اند و 
درباره اش مطالعه مي كنند. طبق 
پيش بيني شان این انقراض، پس 
از برخورد آن سيارك به زمين كه 
دایناسورها را از روي زمين محو كرد، 

ویران كننده ترین انقراض جمعي است. اليزابت كولبرت 
در كتاب انقراض ششم، كه هم نثر صریحي دارد و هم 
سرگرم كننده است و آگاهي بخش، به ما مي گوید كه 
چرا و چگونه انسان ها فرایند حيات در كره زمين را، 
به نحوي بي سابقه در تاریخ حيات این سياره، دستكاري 
كرده اند. كولبرت، با بهره گيري از مفهوم تاریخ انقراض و 
توصيف گونه هاي حيرت انگيزي كه قبال از بين رفته اند، 
گزارشــي جامع و تأثرانگيز از نابودي گونه هایي ارائه 
مي دهد كه جلوی چشممان دارند منقرض مي شوند. 
او ثابت مي كند كه انقراض ششم احتماال ماندگارترین 
ميراث بشر بر زمين اســت و ما را وامي دارد كه در پي 
پاسخ این سؤال اساسي برآیيم كه معناي انسان بودن 
چيست. اليزایت كولبرت براي نوشتن كتاب انقراض 
ششم، در سال2015 در بخش كتاب هاي غيرداستاني 
عام، برنده جایزه پوليتزر شده است. كتاب را شهربانو 
صارمي ترجمه كرده و نشر ققنوس در شمارگان هزار 
و 100نسخه به بهاي 49هزار تومان منتشرش كرده 
است. »نيستي آرام« هم كتاب دیگري است نوشته 
مرتضي كربالیي لو كه از ســوي نشر ققنوس منتشر 
شده است. این  كتاب صدوچهل وچهارمين داستان 
ایراني و نود و ســومين رماني است كه این ناشر چاپ 
مي كند. قصه  كتاب درباره زندگي 4زن و یك مرد است. 
مرد داستان، مصطفي نام دارد كه یك راننده آژانس 
است. اما زن هاي داستان از این قرارند؛ همسر مصطفي 
كه رابطه عجيبي با او دارد و زنان دیگري كه مصطفي 
با آنها هم سخن است و معاشرت دارد. این  زنان بناست 
موتيف هایي از ساختار زیستي و فكري حاكم بر محيط 
پيرامون زندگي خود را به نمایش بگذارند.انتشارات 
ققنوس این كتــاب را در 501صفحه با شــمارگان 
770نسخه به قيمت 68هزار تومان منتشر كرده است.

امسال فستيوال كتاب و هنر آكه )Aké( نيجریه به صورت دیجيتال برگزار خواهد 
شد. این فستيوال كه بزرگ ترین تجمع نویسندگان و ناشران آفریقایي است، مثل 
سال گذشته قرار بود از 22اكتبر به مدت 3روز برگزار شود.به گزارش پابليشينگ 
پرسپكتيو، نمایشگاه كتاب نيجریه در سال2013 تاسيس شد ولي از سال2018 
در شهر بندري الگوس برگزار مي شود. امسال مسئوالن این كشور آفریقایي اعالم 
كردند كه به خاطر احتمال شيوع ویروس كرونا ترجيح مي دهند نمایشگاه خود 
را به صورت آنالین برگزار كنند.فســتيوال هنر و كتاب آكه الگوس نخستين بار 
توسط »لوال شونين« نویسنده مشــهور اهل نيجریه راه اندازي شد كه بعد از آن 
مسئوالن دولتي تصميم گرفتند هر سال این فستيوال را ادامه دهند. مسئوالن 
نمایشگاه امسال با شــعار »زمان آفریقایي« قصد دارند پيام همدردي خود را با 
سياهپوستان آمریكایي عليه اقدامات نژادپرستانه پليس این كشور اعالم كنند.

به گفته مسئوالن نيجریه اي، قرار اســت در ابتداي مراسم، برنامه اي موسوم به 
ارتباط فرهنگي- مذهبي ادیان مختلف برگزار شود كه در كشور نيجریه زندگي 
مي كنند. مسئوالن قصد دارند با این برنامه ارتباط بين ادیان مختلف را كه در این 
كشور ساكن هستند، عميق تر كنند. طبق برنامه ریزي صورت گرفته قرار است 
امسال 20نویسنده از كشــورهاي آفریقایي در 3كارگاه آنالین سخنراني كنند. 
برگزاري كارگاه هاي نویسندگي و كتابخواني از برنامه هاي جانبي نمایشگاه است 

كه همگي به صورت آنالین برگزار خواهد شد.

گروهي از محققــان كالج لنــدن، اینترنتــي را آزمایش كردند كه با ســرعت 
178ترابيت در ثانيه داده هــا را منتقل مي كند. این ميزان كــه مي تواند تمام 
فيلم هاي نتفليكس را یكجا در یك ثانيه دانلود كند 20 درصد سرعت بيشتري 

از ركورد پيشين دارد.
به گزارش ایندیپندنت، محققاني كه به این سرعت دست یافتند، اظهار داشته اند 
كه استفاده از این فناوري روي زیرساخت هاي موجود نســبتاً آسان است و به 
لحاظ اقتصادي هم مقرون بــه صرفه خواهد بود. به گفته آنها تنها الزم اســت 
تقویت كننده هایي كه در مســيرهاي فيبرنوري به كار گرفته مي شوند، به مدل 
ارتقایافته تغيير یابند. افزودن تقویت كننده جدیــد 16هزار پوند هزینه دارد و 

كشيدن هر كيلومتر فيبر جدید 450هزار پوند هزینه مي برد.

اسماعيلكهرمیادداشت
استادمحيطزيست

عليمالئكهپزشكينگاه
روزنامه نگار و پزشك

سعيدمروتي
ویترینمنتقد فيلم و روزنامه نگار

دریچه

دانستني ها

واستراس: ویكتور ليندلوف، مدافع سوئد ي منچستریونایتد، 
دزدي را كه كيف زن ســالمندي را قاپيده بود گرفت و او را 
تحویل پليس داد. به گــزارش یورونيوز، هنگامي كه مدافع 
جوان در شهر خودش یعني واستراس در غرب استكهلم قدم 
مي زد، مي بيند دزدي كه با دوچرخه از كنار یك زن 90ساله 
رد مي شده، كيف پيرزن را مي قاپد و به سرعت دور مي شود. 
مدافع بادپاي 187ســانتي متري درنگ نمي كند و به دنبال 

دزد مي دود و سرانجام او را مي گيرد.

لندن: براساس پيشنهادهایي براي مقابله با باالرفتن ميزان 
چاقي در كودكان، چيپس، شيریني و نوشيدني هاي گازدار 
ممكن است در بسته بندي ساده مانند آنچه در بریتانيا براي 
سيگار به كار مي رود فروخته شود. به گزارش ایندیپندنت، 
انگلستان قصد دارد از اقدام هاي چاپ ضد تبليغ ها و عكس هاي 
هشدار دهنده روي پاكت هاي ســيگار براي كاهش مصرف 
چيپس و پفك هم استفاده كند. اكنون نمایش هاي تلویزیون، 

بزرگ ترین تبليغ كننده هاي این هله هوله ها هستند.

پكن: شماره تلفني كه چيني ها معتقدند خوش شانسي 
مي آورد، در این كشور به قيمت 2. 25 ميليون یوان )300 
هزار دالر( فروخته شد. به گزارش دیلي ميل، این شماره 
تلفن در مزایده اي كه 2روز گذشــته بر پا شــد و هزاران 
چيني در آن شــركت كرده بودند، به فروش رسيد. ارقام 
پایاني این شماره تلفن، به 5عدد 8 ختم مي شود. این عدد 
از نظر چيني ها خوش یمن اســت چون در زبان ماندرین، 

كلمه »هشت« به معني »سعادت« هم هست.

كپنهاگ: جواني كه پوســتش به حساســيت تماسي یا 
به اصطالح علمي dermatographia مبتالست با استفاده 
از این عارضه روي پوستش به صورت موقت طراحي مي كند. 
به گزارش آدیتي سنترال، كساني كه به این عارضه پوستي 
مبتال هستند به محض اینكه پوستشان با تماسي كوچك 
یا فشار مواجه شود متورم مي شود. این جوان 18ساله هم با 
اندكي فشار طرح هاي مختلفي را روي پوستش مي زند كه 

حداكثر پس از 3تا 4ساعت برطرف مي شوند.

طراحيرويپوستحساسفروش300هزاردالريخطتلفنچيپسدربستههايضدتبليغدفاعمدافعمنچستريونايتداززنسالمند

خانهدرختيمن

انقراضششمونيستيآرامويروسكرونارويموزندهميماند؟چيزهايیهستكهنمیدانی

برگزاريفستيوالديجيتال،بزرگترين
رويدادادبيآفريقا

دانلودتمامنتفليكسدريكثانيه

ِكلك 

عكس خبر

»لوچوپره دونتزاتي« 46ساله و اســتاد نقاشي، بي آنكه ناراحت شود، به مالیمت 
در تابوت را روي خودش فرود آورد. وقتي فقــط درز كوچكي بازمانده بود، چند 
لحظه اي مكث كرد كه نكند كسي صدایش زده باشد. ولي نه، هيچ كس او را صدا 

نكرده بود. آن وقت در تابوت را رها كرد تا كامال بسته شود.
  داستان زنده به گور، از مجموعه »سفر به دوزخ« دینو بوتزاتي،
 ترجمه: پرویز شهدي، صفحه 21

این هفته اجرای مجدد طرح ترافيك، روال قبلی رفت و آمد را در شهر برقرار كرد. 
شهردار دیروز نيز مطابق دیگر سه شنبه ها بدون خودرو با دوچرخه به محل كار 

خود رفت.
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سياست فرهنگي 
ايران نوين

 رضاخان هيچ نسبتي
با فرهنگ و هنر نداشت

  علي قلي پور   آيا بايد رضاخان ميرپنج را معمار فرهنگ ايران 
مدرن بدانيم؟ خير، او طراح سياست فرهنگي نبود، بلكه بيشتر 
همكار جاه طلب و بلندپرواز ملي گرايان عصر خود بود، زيرا بسياري 
از روشنفكران، طبقه متوسط فرنگ ديده، نخبگان، تحصيل كرده ها 
و مردم عادي، پس از ناآرامي هاي پايان قاجار در انتظار حكومت 
مركزي مقتدري بودند كه بتواند به نوسازي، اصالح و تقويت ايران 
بپردازد. زيرا هرج و مرج حاصل از شكست مشروطه و استبداد و 
بي كفايتي شاهان قاجار، در كنار دخالت دولت هاي خارجي در اداره 
امور ايران، زندگي را بر همه اقشار مردم تنگ كرده بود. رضاشاه اين 
 امكان را داشت كه بر موج نارضايتي سوار شود، او مي توانست ايده 
باستان گرايي روشنفكران را براي تاسيس ايران نوين تحت دولت 
مطلقه خودش به  كار گيرد. اما مهم اين است كه بدانيم فرهنگ با 

تاسيس كارخانه قندوشكر و احداث راه آهن فرق دارد، به همين 
دليل بايد گفت كه شخص رضاخان و ايده هايش در نوسازي ايران، 
به مسائل و مباحث سياست فرهنگي غيرقابل تعميم است. بي شك 
او نسبتي با فرهنگ و هنر نداشت، اما براي ساختن ايران نوين، در 
آغاز به روشنفكراني اعتماد كرد كه معماران فرهنگ نوين ايران 
شدند. اما اعتماد او ديري نپاييد و رفته رفته كمر به سركوب و قتل 
پنهاني و كنارزدن و خانه  نشيني همان كساني بست كه با حمايت 
آنها روي كار آمده بود. در واقع نمي توانيم رضاشاه را به عنوان يك 
فرد، يك شــاه، يك ديكتاتور نظامي، يا هر عنوان ديگر، معمار 
فرهنگ ايران نوين بدانيم. روشنفكراني كه در آغاز گرد او بودند 
بابهره گيري از ثبات برآمده از سركوب، امكان تحقق آمال خود را 
يافتند. و اين مهم ترين نكته در فهم سياست گذاري فرهنگي دوره 

پهلوي اول است. روشنفكر ايراني از سال1300 موج ملي گرايي 
مدرن را تجربه مي كرد و از شــيوع آن در غرب مطلع بود، اما با 
تاجگذاري رضاشاه و تثبيت دولت مطلقه فرصتي براي گسترش 
ايده هاي ملي گرايانه يافت كه آشــفتگي و بحران هاي اقتصادي 
پايان عصر قاجار فرصتي براي آن باقي نگذاشته بود. اين دوران 
سرآغاز دوراني است كه براي نخستين  بار شاهد سياست گذاري 
فرهنگي منسجم و برنامه ريزي شده از سوي دولت هستيم. تاسيس 
نهادهايي مانند اداره موسيقي، اداره هنرهاي ملي، انتشار نشرياتي 
چون موسيقي و روزنامه اطالعات و از همه مهم تر تاسيس سازمان 
پرورش افكار و هنرستان هنرپيشگي نشان مي دهد كه اين دوران 
را بايد آغاز عصر سياست گذاري فرهنگي در ايران نوين قلمداد 

كنيم و به تغيير و تحوالت آن توجهي خاص داشته باشيم.

يادداشت

اولويت جامعه بر دولت
متن سخنراني احمد متين دفتري، وزير دادگستري وقت

محمدعلي فروغــي بــراي توجيه فــروش بليت هاي 
بخت آزمايــي يا همان بليــت الطاري و تشــويق براي 
مشــاركت مردم در اين برنامه، بهمن1312 خطابه اي 
درباره مقام فردوســي و ضــرورت عنايت بــه آن براي 
دست يافتن به »وحدت ملي« در دارالمعلمين ايراد كرد و 

از معلمان و كاركنان درخواست كرد مردم را براي خريد 
برگه ها تشويق كنند تا باقي هزينه هاي الزم براي بناي 
آرامگاه تامين شود. عيســي صديق مي گويد كه مسئله 
انجمن، صرفا تامين هزينه ساخت آرامگاه نبوده، زيرا به 
قول او ممكن بود تمام وجوه الزم يكباره از دولت گرفته 

شود، ولي منظور انجمن اين بود كه در ساختن آرامگاه 
بزرگ ترين سخنور ملي، حتي االمكان افراد ملت شركت 
جويند تا حس ميهن پرســتي آنها بيدار شود )به نقل از 
پرورش ذوق عامه در عصر پهلوي، علي قلي پور، نشر نظر: 
1398(. آنچه در ادامه مي خوانيد اسناد، ارقام و چگونگي 

محاسبه فروش بليت بخت آزمايي براي تامين هزينه هاي 
ساخت آرامگاه فردوسي است كه تصاوير آن را نويسنده 

كتاب فوق  در اختيار ما گذاشت. 
اين اسناد در ســازمان اســناد و كتابخانه ملي به شماره 

297/25591 موجود است.

بخت آزمايی 
در هزاره فردوسی

محمدعلي فروغي: دست يافتن به وحدت ملي از طريق الطاري

اين اسناد برای اولين بار 
 

چاپ می  شود

ويژه نامه سياست هاي فرهنگي 
در دوران پهلوي اول

بازچاپ

گزارش اول

نخستين سخنرانی از سلسله سخنرانی های ســازمان پرورش افكار كه در عين حال سخنرانی 
افتتاحيه اين سازمان است، توسط بنيانگذار آن يعنی احمد متين دفتری، وزير دادگستری وقت ايراد 
شده است. نكته مهم سخنرانی متين دفتری كه متن كامل آن را در ادامه می خوانيد، قصد او در ارايه 
تعريف تازه از معنای جامعه و ملت است كه به زعم او بايد با وظايف سازمان پرورش افكار پيوند برقرار 
كند. آموزگاران و اهل فرهنگ كه مخاطبان اين سخنرانی هستند، طبق گفته متين دفتری، بايد با 
ابزارهائی چون »مدرسه«، »نطق«، »قلم«، »موسيقی«، »راديو« و »نمايش« در برقراری پيوند جامعه 
و دولت بكوشند. به همين دليل سازمان پرورش افكار برای هر كدام از اين موارد كميسيون هائی با 

عنوان سخنرانی، مطبوعات، راديو، نمايش و موسيقي تشكيل می دهد.

بنيانگذار سازمان پرورش افكار



پيراستن زبان فارسي از لغات بيگانه، از 
اقدامات فرهنگي مهم سال هاي پس از 
تأسيس فرهنگستان بود. فرهنگستان 
هر ســال پــس از تصويــب انبوهي از 
واژگان تازه، آنها را در كتابچه اي منتشر 
و اســتعمال آن را با بخشــنامه  به همه 

نهادهاي دولتي اعالم مي كرد. استعمال آن براي همه نهاد هاي دولتي الزامي است
پيراستن زبان 

فرهنگستان

گزارش ويژه
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آمدن ها و رفتن ها 
گاه شمار اقدامات وزراي فرهنگ از آذر 1304تا شهريور 1320

رويدادهاي بسياري هست كه در اين گاه شمار نمي بينيد، به عنوان مثال ربودن و قتل فرخي يزدي، شاعر، نماينده پيشين 
مجلس شوراي ملي و مدير روزنامه طوفان در زندان. در عصر پهلوي اول رويدادهاي فرهنگي و تأثيرگذار بر فرهنگ و هنر  
بسياري از سوي شهرباني انجام مي شد. سانسور مطبوعات، توقيف فيلم ها و تئاتر و كتاب ها و قتل نويسندگان از اموري بود 
كه وزارت معارف، يا همان وزارت فرهنگ كه بعدها به وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و هنر تبديل شد، دخالتي 
مستقيم در آن نداشت. آن دسته از وقايع فرهنگي و هنري كه تحت تأثير شهرباني يا همان نظميه بود را از شمارش در اين 
گاه شمار كنار گذاشتيم. زيرا اگر بخواهيم گاه شماري تهيه كنيم كه همه امور فرهنگي و هنري را دربرگيردنتيجه متن مفصلي 
مي شد. درحالي كه توقيف گسترده مطبوعات، جلوگيري از اكران برخي فيلم ها و به نمايش درآمدن تئاترها، خشونت و 
كشف حجاب همه را بايد در كارنامه اداره كل نظميه يا همان شهرباني جست وجو كرد، با اين حال باز هم مي بينيم كه در نامه 
اعمال وزراي فرهنگ از 1304تا 1320، ردي از اختالس تا توقيف مطبوعات و همكاري با شهرباني در برنامه كشف حجاب و 

سركوب قابل پيگيري است.

28آذر 1304– در نخستين 
كابينه محمدعلي فروغي 
پس از  سلطنت رضاخان، 

ميرزايوسف خان مشار 
)مشاراعظم( كفيل وزارت 

معارف و اوقاف و صنايع 
مستظرفه است. دي ماه همين 

سال كه ادوارد براون از دنيا 
مي رود، او به همراه محمد 

هاشم ميرزا، يحيي دولت آبادي 
و سيدحسن تقي زاده در 

مجلس يادبودي كه تشكيل 
داده اند، حاضر شده و درباره 

خدمات او به فرهنگ ايران 
سخنراني مي كنند.

13051306

يوسف مشار

26شــهريور 1305– در كابينه جديد حسن 
مستوفي )مستوفي الممالك(، ميرزا احمد خان 
بــدر )نصيرالدوله( وزير معارف اســت. بدر 
روشــنفكري متجدد و از چهره هاي مؤثر در 
شكل گيري و توسعه آموزش مدرن در ايران بود. 
او از وزيراني بود كه تاسيس دارالمعلمين )براي 
مردان( و دارالمعلمات )بــراي بانوان( را امري 
ضروري مي دانست، زيرا به اين نكته پي برده بود 
كه توسعه آموزش مدرن بدون تربيت آموزگار 
در نظام آموزشي بي فايده خواهد بود. از اين رو 
او را بايد از بنيانگذاران نظامي از آموزش بدانيم 
كه امروزه دانشــگاه هاي خاص خود را دارند و 
دانشگاه تربيت معلم براي آموزش تدريس در 
مدارس و دانشگاه تربيت مدرس  براي آموزش 
استادان دانشــگا ه از اين جمله اند. با اين حال 
گســترش اين روش تربيت آموزگار در دوره 

وزارت علي اصغر حكمت ميسر شد.

18بـهمـــن 1305– حســن 
مستوفي پس از استعفا كه رسم 
رئيس الوزرايي براي مشــورت 
وكالي مجلس اســت، بار ديگر 
از ســوي مجلس به رياست وزرا 
انتخاب و مأمور تشــكيل كابينه 
مي شــود. اين بار ســيدمحمد 
تديــن به عنوان وزيــر معارف 
معرفي مي شــود. ســيدمحمد 
تدين در اين دوره هنوز دســت 
به مهم ترين اقدامــات خود در 
زمينه گسترش معارف و فرهنگ 
نزده اســت. كار مهم او در كابينه 
مخبرالســلطنه هدايت است اما 
پيش از ايــن در وزارت معارف او 
بسياري از مهم ترين كتب درسي 

را مي نويسد.

1304

11خرداد 1306– مهديقلي هدايت )مخبرالسلطنه هدايت( اعضاي كابينه را معرفي مي كند؛ سيدمحمد تدين وزير معارف است. در 14ارديبهشت 
1306، تدين با اليحه تعليمات عمومي به مجلس مي آيد و اين اليحه به اتفاق آرا تصويب مي شود. بر اساس اين قانون، بخشي از درآمد مالك ها به عنوان 
ماليات اخذ شده و به بودجه معارف و گسترش تعليمات عمومي تعلق مي گيرد. با تامين هزينه آموزش عمومي، كالس اكابر براي بيسوادها نيز تشكيل 
مي شود. وزارت معارف در اول بهمن همين سال قانون »اجازه تشكيل شعب شوراي عالي معارف در مراكز مهمه اياالت و واليات« را تصويب مي كند كه 
تأثير مهمي در گسترش بوروكراسي آموزشي و توسعه آموزش عمومي دارد. اما اين سال خوبي  براي نشريات نيست؛ روزنامه ناهيد با اينكه مشهور 

به هواداري از حكومت است، توقيف مي شود.

7ارديبهشت 1311– رابيندرنات تاگور با دعوت وزارت 
معارف، و به همراه دينشاه ايراني )رئيس انجمن 
زرتشتيان ايران( به تهران مي آيد. او در ايران چندين 
سخنراني درباه فرهنگ و ادبيات هند ايراد و با اهل ادب 
و هنر ايران و همچنين آيت اهلل شريعت سنگلجي ديدار 
مي كند. او 18روز در ايران مي ماند.

در تصوير از راست نشسته: دينشاه ايراني رئيس انجمن 
زرتشتيان هند، محمدتقي بهار، تاگور، علي دشتي. 
ايستاده: رشيد ياسمي، عباس اقبال، سعيد نفيسي، 
نصراهلل فلسفي و غالمعلي ميكده.

29آبان 1307– مهديقلي هدايت كابينه تشكيل مي دهد و 
ميرزا يحيي قره گوزلو )اعتمادالدوله( وزير معارف است. از 
مهم ترين اقدامات او اعزام 110 نفر براي تحصيل به اروپاست 
كه برخي از آنها بعدها از رجال و چهره هاي شــناخته شده 
فرهنگ و سياست مي شوند. در اين گروه اعزامي، نام هايي 
چون خليل ملكــي، عبداهلل رياضــي، احمد علي ابتهاج، 
لطفعلي صورتگر، سيدعلي شايگان، غالمعلي فريور، مصطفي 
حبيبي، نصرت اهلل باستان، احمد رضوي، مهدي بازرگان و... 

را مي بينيم.

اول  بهمن 1309– مخبرالسلطنه هدايت كابينه تشكيل مي دهد؛ وزير 
معارف همان ميرزا يحيي قره گوزلو است.

1307 -13111312-1313

29فروردين 1312– مخبرالسلطنه كابينه تشكيل 
مي دهد. يحيي قره گوزلو باز هم وزير معارف است.

12مهر 1313- كنگره فردوسي با سخنراني رضاخان آغاز مي شود. مهم ترين نهاد 
در سازمان دهي اين بزرگداشت، انجمن آثار ملي است كه سابقه تاسيس آن به سال  
1300مي رسد و فعاليت جدي خود را از 1301آغاز كرده است. تحوالت و گسترش 
فعاليت هاي اين نهاد در تغيير نشان اين انجمن به خوبي پيداست. در نشان اول فقط 
آرامگاه فردوسي را مي بينيم، در نشان دوم مقبره ابوعلي سينا در باال، ايوان مدائن 

در سمت راست و طرحي از معماري عصر ساساني در سمت چپ است.

16خرداد 1312- يحيي قره گوزلو ســرانجام از وزارت معارف كناره گيري مي كند. 4تير مهديقلي هدايت در 
مجلس شوراي ملي درباره كناره گيري او به نمايندگان مي گويد: »آقاي يحيي خان خيلي مزاجش كسل شده 
بود و اعليحضرت تفقداً او را معاف كردند از زحمت خدمت كه مشــغول معالجه شود و آقاي محسني معين 
شدند به كفالت وزارت معارف كه به حضور مجلس معرفي مي شوند.« بدين ترتيب دكتر احمدخان محسني 
)عمادالملك( كفالت وزارت معارف را بر عهده مي گيرد. بر خالف اغلب وزراي معارف عصر پهلوي اول، احمد 
محسني دير مي آيد و زود هم مي رود. بيشتر اقدامات مهم او در اداره معارف آذربايجان از 1305تا 1312است. 
او مشهور به برخوردهاي خشونت آميز و ناهنجار با دانش آموزان آذربايجاني بود كه اصراري بر تكلم به زبان 

فارسي در مدرسه نداشتند.

محمدعلي فروغي
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نشــريات فكاهي از رواج فرهنگ مصرف گرايي در 
نخستين ســال هاي قرن چهاردهم شمسي انتقاد 
مي كردند. نشريه فكاهي عنكبوت در اين كاريكاتور 
به سال1304 نشــان مي دهد كه طال و نقره از ايران 
مي رود، عطــر و عكس برگردان و وســايل مصرفي 

مي آيد. طال مي رود، عطر مي آيد 
مبارزه با مصرف گرايي 

مطبوعات 

2و3صفحـــــــههاي

5شهريور 1320– علي منصور استعفا كرده و محمدعلي فروغي مسئول تشكيل كابينه مي شود. در كابينه 
او از اسماعيل مرآت به عنوان وزير فرهنگ نام برده مي شود.

30شهريور 1320– محمدعلي فروغي كابينه جديد را اعالم مي كند، عيسي صديق وزير فرهنگ است. زيرا 
اسماعيل مرآت معتقد است كه در اين اوضاع آشفته، نمي توان كار مهمي در عرصه فرهنگ كرد. تا پايان 
اين سال در كابينه جديد فروغي مدتي سيدمحمد تدين وزير فرهنگ است، مدتي مصطفي عدل و در پايان، 

16اسفند 1320، در كابينه علي سهيلي، بار ديگر مصطفي عدل وزير فرهنگ مي شود.

1314-13151318 131613171319-1320

26شهريور 1312– با استعفاي مهديقلي هدايت 
مخبرالســلطنه، محمدعلــي فروغي كابينه 
تشكيل مي دهد. علي اصغر حكمت در كابينه او 
وزير معارف است. حكمت كه در آغاز كار خود را 
با معلمي آغاز كرده بود، به سال 1297نخستين 
پست دولتي خود را در وزارت معارف، به عنوان 
رئيس دايره پرسنل به دســت آورد. سرانجام 
هنگامي كه فروغي رئيس الوزرا شــد، حكمت 
در فرنگ بود كه با تلگرافي از پيام فروغي مطلع 
شده و پس از مدتي به ايران بازمي گردد. قانون 
تاسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي، 19اسفند 
اين سال در مجلس شــوراي ملي به تصويب 
مي رسد. با اين قانون دولت موظف مي شود ظرف 
5سال مراكز آموزش معلمان در سطوح مختلف 
را آغاز كند و متقاضيان نيز به صورت رايگان در 
آن تحصيل كنند. اقــدام مهم ديگر علي اصغر 
حكمت، ارائه اليحه تاسيس دانشگاه تهران به 
مجلس شوراي ملي در 22اسفند سال 1312است 

كه در سال 1313تاسيس مي شود.

در پايان سال 1312ژنرال آيرم، رئيس تشكيالت 
نظميه مملكتي، از رئيس الــوزراء در خصوص 
تأسيس مدرسه براي تعليم و تربيت آرتيست 
جهت سينما و تئاتر درخواست اعتبار مي كند 
كه خوشبختانه تيرش به سنگ خورده و سال 
بعد پاسخ او را مي دهند كه براي اين كار اعتباري 
ندارند كه در اختيار او قرار دهند، و موضوع را 

منوط به  نظر وزارت معارف مي كنند.

سال 1314با لغو امتياز روزنامه شفق سرخ از سوي وزارت معارف آغاز مي شود و در 27خرداد همين سال محمد علي فروغي كابينه خود را معرفي 
مي كند؛ علي اصغر حكمت در كابينه او كفيل وزارت معارف مي شود. در 13آذر محمود جم كابينه تشكيل مي دهد، علي اصغر حكمت باز هم كفيل 
وزارت معارف مي ماند. زيرا حكمت در اين زمان از چهره هاي مورد وثوق رضاخان اســت و براي كشف حجاب و چگونگي اجراي آن طرف مشورت 
رضاشاه قرار مي گيرد. هرچند در باطن چندان با آن موافق نيست، طوري كه در نهايت در ديداري با رضاشاه سعي مي كند او را مجاب كند كه بايد در 
نحوه اجراي كشف حجاب تجديدنظر شده و اصرار دولت بر آن تعديل شود. زيرا در اين زمان حكمت مدام به مدارس شهرستان ها سر مي زد و نبض 
جامعه را در دست داشت. پس از اجراي كشف حجاب، او در 18دي 1314پس از چند ماه كفالت وزارت معارف سرانجام به مقام وزارت معارف مي رسد.

22مهر 1314- كانون بانوان افتتاح مي شود. اين كانون در امر نمايش، موسيقي و تعليم و تربيت زيرنظر وزارت معارف است و همكاري مستمري با 
دبيرستان هاي دخترانه دارد.

1مهر 1316– محمود جم كابينه تشــكيل مي دهد، 
علي اصغــر حكمت وزير معــارف اســت. يكي از 
دلمشغولي هاي حكمت كه او را از ساير وزراي معارف 
متمايز مي كرد، چه زماني كه در پست اداره پرسنل بود 
و چه زماني طوالني كه وزير بود، انتشار سالنامه براي 
ثبت فعاليت هاي مدارس در سراسر ايران بود. اكنون 
اين ســالنامه ها به منبعي مهم براي مطالعه وضعيت 
مدارس، به خصوص دبيرســتان هاي عصر پهلوي اول 

تبديل شده اند.

23تيــر 1317– علي اصغــر حكمت، 
از وزارت معارف بركنار مي شــود. او در 
مصاحبه هايي كه پس از كناره گيري كامل 
خود از سياست داشته است، دليل اين 
بركناري را تهمت اختالس ذكر مي كند، 
زيرا يكي از كاركنــان وزارت معارف او 
را متهم مي كند كه با سوءاســتفاده از 
اموال وزارت براي خــود ملك و امالك 
خريده اســت. حكمت پس از تهمت به 
امن  ترين وزارتخانه مي رود، يعني وزارت 
عدليه يا همان دادگستري كه وزير آن 
علي اكبر داور است. پس از او ولي اهلل نصر 
به عنوان سرپرست وزارت معارف منصوب 
مي شود، اما او به مقام وزارت نمي رسد. از 
تير ماه اين سال نام وزارت معارف از سوي 
فرهنگســتان ايران، به وزارت فرهنگ 
تغيير مي كند، همان طــور كه عدليه به 
دادگستري و داخله به كشور. در اين سال 
سازمان پرورش افكار با سخنراني احمد 

متين دفتري آغاز به كار مي كند. 

15ارديبهشت - 1318-هنرســتان هنرپيشگي با مديريت 
سيدعلي خان نصر تاسيس مي شود. اين هنرستان ضمن همكاري 
با سازمان پرورش افكار، نمايش هايي نيز در سالن گراندهتل به 
صحنه مي برد. بعدها نصر و احمد دهقان كه در حكم دســتيار 
سيدعلي خان نصر است، بخشي از سالن گراند هتل را خريده 
و تماشاخانه تهران را در آن تاسيس مي كنند.ارديبهشت ماه 
همين سال نخستين شــماره مجله موسيقي منتشر مي شود. 
عبدالحسين نوشــين و صادق هدايت از همكاران اين نشريه 

هستند كه صاحب امتياز آن مين باشيان است.

20شهريور 1318– اسماعيل مرآت در كابينه محمود جم، كفيل وزارت فرهنگ مي شــود و چند ماه بعد، در 3آبان با رفتن محمود جم، احمد متين دفتري به 
نخست وزيري مي رسد. اسماعيل مرآت در كابينه او نيز وزير فرهنگ است. اسماعيل مرآت به ساختمان مدارس اهميت بسيار مي داد و در دوران او مبلمان 
مدارس و ساختمان هاي مدارس تغييرات عمده اي داشت. او در اين دوران به عنوان يكي از اعضاي مهم و مؤثر سازمان پرورش افكار، بيش از ساير وزيران در 
توسعه هنر كوشيد، از جمله تاسيس دانشكده هنرهاي زيبا، تاسيس مدارس هنري و نيز اصرار بر ترويج موسيقي شاد به جاي موسيقي سنتي ايران، كه آن را 

موسيقي اي حزن آور مي دانست.

4تير 1319– با بركناري و بازداشت 
احمد متين دفتري، علي منصور 
مأمور تشــكيل كابينه مي شود، 
اســماعيل مــرآت در كابينه او 
كماكان وزيــر فرهنگ مي ماند. 
مهم ترين مشــورتي كــه او در 
اين زمان بــه رضاخان مي دهد و 
رضاشاه هم بي درنگ مي پذيرد، 
تعطيل كردن مدارس خارجي در 
ايران است. با تأييد رضاشاه در اين 
سال براي پرهيز از درگيري هاي 
سياسي ميان كشــورها، تمام 
مدارس خارجي در ايران تعطيل 

مي شود.



شب نشيني هاي فرهنگي 

اعالن

تجسمی

13 4صفحــــه18
گردهمايي هاي فرهنگي از مهم ترين سياست هاي اين 

دوره است 

  چهارشنبه    5شهريور 1399   شماره 29

اعالن يكي از آخرين شب نشيني هاي سازمان پرورش افكار. از برنامه هاي 
ســازمان پرورش افكار برگزاري شب نشــيني در باغ فــردوس بود كه 
شامل كنسرت، ســخنراني و اجراي نمايش توسط هنرجويان هنرستان 
هنرپيشــگي بود. گاهي اوقات نمايش ها كوتاه و گاهــي طوالني بودند. 
نمايش »مريض خيالي« كه اقتباســي از مولير است، مطابق اين اعالن، 

3بهمن1319 در تاالر دارالفنون به صحنه مي رود.

هنرهاي زيبا، 
هنرمندان تزئيني 

پروژه هنرستان هنر هاي زيبا به 
بقاي هنر هاي زيبا كمك كرد 

طراحي قالي، مينياتور، تذهيب، زري بافي، 
منبت و خاتم كاري و كاشي سازي از نخستين 
رشته هاي هنري هنرستان هنرهاي زيبا بود 
كه بعدها مابقي هنرهاي تزييني هم به آن ها 
افزوده شد. تأسيس اين هنرستان ها و توسعه 
آموزش سنتي اين هنرها به هنرآموزان تازه، 
موجب بقاي عمر بســياري از اين هنرهاي 
تزييني شــد. امــا هنرهاي تزيينــي براي 
بسياري از هنرهاي دستي ايران، هنرهايي 
كاربردي بــراي زندگي روزمــره بودند. با 
نوسازي ايران، اين هنرها فراموش مي شدند، 
نه اينكه جامعه نخواهد، بلكــه تنها به اين 
دليل كه هنر كاربردي گذشــته، رفته رفته 
به هنري تزييني و موزه اي تبديل مي شد. با 
همه اين اقدامات، امروز بسياري از شاخه هاي 
هنرهاي دستي و تزييني ايران از بين رفته  يا 
استادكاران اندكي دارد. اين گزارش از نشريه 

ايران امروز بازنشر مي شود.

 کارت دعوت 
به يکی از مراسم سازمان پرورش 

افکار در سال ۱۳۱۸
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