
 د     فاع مقد     س،همه مبتني 
بر عقالنيت و تد     بير بود     

رهبر معظم انقالب د     ر ارتباط تصويري با مراسم تكريم و تجليل از پيشكسوتان د     فاع مقد     س و مقاومت:

امنيت کشور به برکت د          فاع مقد          س 
است که نشان د          اد           هر تجاوزی 

پاسخ کوبند          ه می گيرد          

حضور د          ر مرزها برای اظهار اراد          ت 
د          رست نيست؛ امسال زيارت 
اربعين را د          ر منازل بخوانيم

تنظيم رابطه د         ولت محلي  و ملي 
ضروري است

جهان  د        ر    روز بد          ون  خود          رو    

 گفت وگو با عباس آخوند         ی، د         رباره پيش نيازهاي اصلي حكمروايي 
خوب شهري و الزامات افزايش کيفيت زند         گی د         ر کالنشهرهای ايران

گزارش هايي از تجربه روزبد     ون خود     رو د     ر شهرهاي جهان و استفاد     ه از استارتاپ ها و فناوري

 به مناسبت روزجهانی بد       ون خود        رو، امروز يک خيابان  د        ر هر يک از مناطق پايتخت
به صورت نماد        ين براي پياد      ه روي و د      وچرخه سواري  به روی خود        روها  بسته می شود        
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آغاز متفاوت ترين 
نشست سازمان ملل

شكست انحصار 
پروازهاي خارجي

كرونا حريف 
آنفلوآنزا مي شود    ؟ 

نشســت مجمع عمومي ســازمان 
ملل متحــد  براي نخســتين بار د    ر 
عمر 75ساله اين سازمان به صورت 

غيرحضوري برگزار مي شود    

6 ايرالين د    اخلي و خارجي از د    يروز 
انحصار پروازهاي خارجي را شكستند    

بليــت 60 ميليون توماني ســفر به 
ترکيه،  8ميليون تومان فروخته شد    

يک خبــر خــوب براي ســاکنان 
نيم کره  شــمالي:  امســال ابتال به 

آنفلوآنزا احتماال کاهش می يابد  

مراقبت هــاي فرد  ي بــراي مقابله 
بــا کرونــا، آمــار مبتاليــان بــه 
ويــروس آنفلوآنزا د  ر کشــورهاي 
نيم کره   جنوبي زمين را تقريبا صفر 

کرد  ه است

ويژه نامه همشهري سنگ و الماس 
د    رباره وقايع 28 مرد    اد  

بررسي هاي ميد  اني و آماري از رفع 
مشكالت موجود   د  ر فرايند   پرد  اخت 
وام کمک ود  يعه مســكن و تسريع 
پرد  اخت اين تسهيالت حكايت د  ارد  

هجوم به خانه نخست وزير
گزارش تصويــری از حمله به منزل 

د    کتر مصد    ق د    ر خيابان فلسطين

كار، كار انگليسي هاست
چرا بريتانيا هيــچ گاه به نقش خود   

د  ر کود  تاي 28مرد  اد   اعتراف نكرد  ؟

مطبوعات د  ر تعليق 
وقايع نگاري مطبوعات د  ر ميانه 25تا 

28مرد  اد   1332

  روزی كه قرن ايستاد    

 پرد  اخت وام ود  يعه 
مسكن روي د  ور تند  
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 روايت های همشهري از 
 بزرگمرد     ان کوچک که د     فاع، تكليفشان شد      
د     ر ويژه نامه چهلمين سالگرد           د          فاع مقد          س

 همراه با گفت وگوهايي از:  صاد     ق آهنگران
 حسين عاليي، سيد     عباس موسوي، ابوالفضل سروش

محمد     رضا نجفي و قاسم ميرزايي نيكو

مهرماه، فصل مشق و مد     رسه است، اما د     هه60، قهرمانان بزرگ كشور؛ محصالني بود     ند      كه با د ستكاري شناسنامه هايشان معبر مي زد     ند      
به جبهه ها، به خاكريزها، كه لبيك بگويند      امام )ره( را، مگر تكليفي هم غير از د     فاع بود     ؟ د     انش آموزان آن د     هه، د     فاع را مشــق خود      
كرد     ند     ، احساس تكليف، فقط د     ر شهاد     ت بود     ، خد     مت به مرد     م د     ر د     فاع از مرد     م بود     ، خد     مت د     ر جبهه بود     ، خد     مت پشت ميز، شرمند     گي 
د     اشت؛ محصالن، نيمكت ها را هم رها مي كرد     ند      و تفنگ به د     ست مي گرفتند     . حماسه را اما ماد     راني آفريد     ند      كه به رفتن فرزند     هايشان 
رضايت د     اد     ند     ،  به رفتن هاي بي برگشت، خيلي ها د     ر همان جبهه ماند     ند     ، برنگشتند     ، چشم ماد     ران شان هم به د     ر ماند     ، خيلي ها هم بخشي 
از وجود     شان را د     ر جبهه جاگذاشتند     ؛ برخي هم برگشتند      و تحصيل را از ســر گرفتند     . ويژه نامه مشق و جنگ روايت 14-13ساله ها و 
نوجواناني است كه د     ر جنگ، حماسه خلق كرد     ه اند     . بخش كمترد     يد     ه شد     ه اي از جنگ كه د     ر سال هاي اخير با فيلم هايي مثل آن 23نفر 
به آن پرد     اخته شد     ه است. بسياري از اين بزرگمرد     ان كوچك شهاد     ت را برگزيد     ند      و د     ر جبهه ماند     ند     ، ياد     شان گرامي. د     ر ويژه نامه مشق 

و جنگ به سراغ مسئوالني رفته ايم كه د     ر نوجواني جنگ را د     يد     ه و تجربه كرد     ه اند     .

د   يد   گاه
علي اعطا ؛   سخنگوي شوراي شهر تهران

سـاعــــت13:30 روز 
 1 3 5 9 ر يو 3شــهر 1
صد     اي انفجاري مهيب 
همراه بــا د     ود     ي غليظ 
فرود     گاه اهواز و مناطق 
اطراف آن را د     ر برگرفت. 
6فروند      ميــگ عراقي پس از بمباران وحشــيانه اين 
فرود     گاه و يک بــار د     ورزد     ن بر فــراز آن، از محل د     ور 
شد     ند     . بر اثر اين حمله، قسمتي از باند      فرود     گاه تخريب 
شد      و چند     ين نفر مجروح شــد     ند     . همزمان با اهواز، از 
فرود     گاه مهر آباد      تهران هم گزارشي مشابه از بمباران 
اين فرود     گاه توســط هواپيماهاي عراقي مخابره شد     . 
فرود     گاه تبريز، پايگاه هوايي نوژه همد     ان و فرود     گاه هاي 
بوشــهر، آباد     ان، کرمانشاه، ســنند     ج، د     زفول، جزيره 
مينو، اسالم آباد      و اصفهان از د     يگر نقاطي بود     ند      که از 
سوي 192جنگند     ه  نيروي هوايي عراق مورد      يورشي 
همه جانبه قرار گرفتند     . اين وقايع، آغاز طوالني ترين 
نبرد      قرن بيســتم پس از جنگ ويتنــام بود     ؛ نبرد     ي 
کــه 2877روز بــه د     رازا انجاميد      و طــي آن بيش از 
225هزار ايراني، از کود     ك 12روزه تا پيرمرد      100ساله 
به شــهاد     ت رســيد     ند     . 574هزار نفر جانباز شد     ند      و 
43هزار نفر هم به خيل عظيم آزاد     گان ميهن پيوستند     . 
بســياري از ما ايرانيان، اين لحظات آغازين جنگ را 
به گونه اي خاص و متفاوت تجربه کرد     ه ايم و تصويري 
منحصر به فرد      از آن روزها د     ر ذهن خود      د     اريم. چند      ماه 

پيش از آغاز جنگ، د     ر اهواز متولد      شــد     ه بود     م؛ مرکز 
استاني که صد     ام حسين، سرد     ار خود     خواند     ه قاد     سيه 

قول فتح 3 روزه اش را د     اد     ه بود     .
د     ر تمام آن ســال هاي کود     کي که د     ر اهواز ســكونت 
د     اشــتم، تصاوير هواپيماهاي عراقــي و گاه تصاوير 
بمباران مناطقي از اهواز را د     ر برابر چشــمانم د     يد     م؛ 
تصويــري که د     ر ايــام کود     کي د     ر ذهنم حک شــد     ه 
است. پنج شش ساله بود     م که د     ر برابر چشمان نگرانم، 
هواپيماهاي عراقي آمد     ند      و نيــروگاه رامين اهواز را 

بمباران کرد     ند      و رفتند     .
اين تصويــر د     رد     ناك و د     لخراش، به اشــكال مختلف 
تكرار شد     ه است. تصويري آشنا د     ر تمام آن 2877روز 
که بارها و بارها د     ر هر کوي و برزن، تكرار شد     . اما نقطه 
پاياني اش، مويه هاي دشــمني بود      که از همان آغاز 
سود     اي آن د     اشــت که هرچه زود     تر بر طبل پيروزي 
بكوبد     . امسال ما وارد      چهلمين سالگرد      اين نبرد      عظيم 
و حماسه شگرف ايراني شد     يم؛ اين د     ر حالي است که 
همچنان صفحات بي شــماري از د     فتر جنگ ايران و 
عراق خواند     ه نشــد     ه و ورق نخورد     ه باقي ماند     ه است. 
اين رويارويي عظيم، نبرد      2کشــور همســايه نبود     ؛ 
ماجراجويي يک د     يوانه  از قفس پريد     ه هم نبود     ؛ يورشي 
همه جانبه بود      عليه يک ملت، لشكر کشي اي سنگين از 
سوي ارتشي مجهز و تا د     ند     ان مسلح که پشتگرمي اش، 
پشــتيباني همه جانبه قد     رت هاي بزرگ جهاني بود     . 
هد     ف از اين يورش عظيم، نابود     ي يک ملت بود     . آمد     ه 
بود     ند      ريشــه ايران و ايراني را بســوزانند     ؛ عزم کرد     ه 
بود     ند      اثري از آثار ايرانيان باقي نگذارند     ، اما اينها تنها 
خياالتي خام بود      از آن ذهن هايي بيمار  که »بر خيالي 

صلحشان و جنگشان / وز خيالي فخرشان و ننگشان«. 
آنها آمد     ه بود     ند      تا د     ر 7روز طومار سرنوشــت ملتي را 
که شاهنامه اش روايات يالن و پهلوانان است، د     ر هم 

بپيچند     . پاسخي که گرفتند      البته تلخ بود      و د     رد     ناك.
د     ر 40سالگي آن نبرد      جانانه، د     وستان د     يروز صد     ام از 
پاي ننشسته اند      و همچنان ســود     اي به زانو د     رآورد     ن 
ايران و ايرانيان را د     ارنــد     . تالش رئيس جمهور آمريكا 
براي فعال کرد     ن مكانيسم ماشه د     ر هفته هاي گذشته، 
تقاليي بود      که د     ر شرايط ظالمانه تحريم ها هد     في جز 
تســليم کرد     ن کامل ملت ايران را ند     اشت؛ تقاليي که 
البته به د     ليل عد     م همراهي د     يگر کشــورها، بي نتيجه 
ماند     . ناکامي آمريــكا البته به معنــاي ناد     يد     ه گرفتن 
نبرد      اقتصاد     ي، ظالمانه و غيرانساني اي که اين روزها 
د     رگيرش هستيم، نيست؛ نبرد     ي که شرايط به وجود      
آمد     ه د     ر کشور از اسفند     ماه سال گذشته د     ر پي شيوع 
ويروس کرونا، آن را د     شــوار تر کرد     ه است. قد     ر مسلم 
عبور از اين شرايط، خواسته تک تک ماست. د     ولتمرد     ان 
ما نيز بايد      مكانيسم ماشــه خود      را فعال کنند      و براي 

عبور از اين شرايط سخت اقتصاد     ي تد     بير کنند     .
اين روزها که يک د     شــمن نامرئي د     ر کمين همگان 
نشسته است، جانفشاني جانانه پزشكان و پرستاران 
د     ر خط مقد     م جبهه سالمت، ما را به ياد      مجاهد     ت هاي 
رزمند     گان د     ر 8ســال جنگ تحميلي مي اند     ازد     . حاال 
که پا به 40سالگي آن نبرد      عظيم و به ياد     ماند     ني تاريخ 
ايران گذاشته ايم، تصاويري ماند     گار از حماسه آفريني 
فرزند     ان اين مرز و بوم د     ر قاب بيمارســتان ها و مراکز 
د     رمان ثبت شد     ه است که تا ابد      از حافظه تک تک مان 

پاك نخواهد      شد     .

آن 2877روز

22ســپتامبر مصاد          ف با )اول 
مهر( روز جهاني بد          ون خود          رو 
Car Free Day( نــام  (
گرفته که هــد          ف از نامگذاري 
آن، ارتقــاي کمــي و کيفي 
حمل ونقل عمومــي و ترويج و 
توسعه  پياد          ه روي و د          وچرخه سواري است. د          ر اين روز برخي 
از شــهرها، خيابان هاي خود           را روي خود          روهــا مي بند          ند           
و با تشــويق خود          روســواران براي اينكه يک روز د          ر سال از 
اتومبيل اســتفاد          ه نكنند          ، فرصت مغتنمــي را براي ترويج 

د          وچرخه سواري و پياد          ه روي فراهم مي آورند          .
تهران و بسياري از کالنشهرهاي جهان د          ر روز جهاني بد          ون 
خود          رو با چالش هاي فراوان زيست محيطي همچون آلود          گي 
هوا و صد          ا و تــرد          د           روزافزون با وســايل حمل ونقل موتوري 
روبه رو هستند           که خســارات فراواني مانند           گرمايش زمين، 
تغييرات آب و هوايي و آسيب بيشــتر به اليه  ازن را به کره 
زمين وارد           کــرد          ه و باعث بروز انــواع بيماري ها و د          رنهايت، 

مرگ ومير ساکنان زمين شد          ه است.
معتقد          م ســاختار قوي خود          رومحوري د          ر بخش حمل ونقل 
د          رون و برون شهري د          ر کنار ضعف سيستم هاي حمل و نقل 
همگاني، وضع قوانين اثرگذار و زود          بازد          ه از سوي نمايند          گان 
مجلس و شوراهاي شــهرها و... راه را براي تبد          يل شهرهاي 
کشور به شهرهايي انسان محور، ناهموار و د          شوار کرد          ه است 
و شــايد           يكي د          يگر از موانع بر سر راه رســيد          ن به شهرهاي 
انسان محور د          ر کشورمان، تسهيالت ارائه شد          ه به  خود          روهاي 
شخصي ازجمله اولويت بزرگرا ه سازي د          ر کالنشهرهاست که 

طي يک د          هه گذشته د          ر تهران نيز شاهد           آن بود          يم.
تهران شهري با حد          ود           9ميليون ساکن و بالغ بر يک ميليون 
جمعيت شناور د          ر طول روز اســت. هر تهراني براي تامين 
نيازهاي روزمره خود           و د          سترسي به فرصت هاي اقتصاد          ي، 
آموزشي، اجتماعي، فرهنگي و تفريحي به طور متوسط د          ر 
روز 1.7سفر انجام می د          هد          . بد          يهي است اگر قرار بر استفاد          ه 
از خود          روي شخصي براي همه اين سفرها باشد          ، شهر تهران 
به پارکينگي بزرگ تبد          يل خواهد           شد           و هزينه هاي سنگيني 
بر پيكره شهر وارد           خواهد           آمد          . هم اکنون نيز، سرعت متوسط 
جريــان ترافيكي اين شــهر د          ر ســاعات اوج صبح، حد          ود           
25کيلومتر بر ساعت و سهم خود          روي شخصي د          ر سفرهاي 

روزانه آن نزد          يک به 50د          رصد           است.
قاعد          تا انتظار نمي رود           سفري به بلند          اي جنوب تا شمال تهران، 
با توجه به شيب قابل مالحظه آن، توسط يک شهروند           عاد          ي 
با د          وچرخه يا پياد          ه انجام شود          ، ولي خوشبختانه مسيرهاي 
مترو و اتوبوس تند          رو، افراد           را د          ر انجام بخش بزرگي از سفر 
طوالني شــان ياري مي کنند          . امســال خطوط 6و 7متروي 

تهران بــه بهره برد          اري خواهد           رســيد           
که به اتصال و پيوستگي شبكه موجود           

مي افزايد           و همين پيشــرفت، د          ر جذب بيشتر مسافران به 
سامانه مترو تأثيرگذار خواهد           بود          . 

نگاه
سيد          مناف هاشمي ؛ معاون حمل ونقل و ترافيک شهرد          اري تهران

 فرصت ترويج د          وچرخه سواري 
و پياد          ه روي 

اد          امه د          ر 
صفحه3

فرارســيد          ن فصل پاييز براي 
کالنشــهر تهران غير از موسم 
رنگ و برگريزان، تكرار پي د          ر پي 
روزهاي آلود          گي هواســت. با 
وجــود           اينكه تالش هــا براي 
کاهــش روزهاي ناســالم هوا 
د          رميان کالف به هم پيچيد          ه قوانين و آيين نامه ها اد          امه د          ارد          ، 
ولي اقد          امات د          ستگاه هاي اجرايي براي کاهش آاليند          ه ها د          ر 
اين شــهر بزرگ د          ر مقايسه با ســرعت بارگذاري ها و حجم 
روزافزون منابع مولد           آلود          گي هوا، ناچيز است. الجرم آنكه د          ر 
فصول سرد           سال و د          ر شرايط اينورژن و وارونگي د          ما، رخد          اد           
آلود          گي هوا د          ر پايتخت، چند          ان غريب و د          ور از ذهن نيست. 
نكته اينجاســت که حتي د          رصورت ارتقاي استاند          ارد          ها د          ر 
سوخت و خود          رو به استاند          ارد          هاي روز د          نيا، ماد          امي که سيطره 
خود          روهاي شخصي د          ر تهران اد          امه د          اشته باشد          ، راه تنفس اين 

شهر د          ر اغلب روزهاي سرد           سال بسته است.
هم اکنون يكي از مهم ترين و اساسي ترين رويكرد          ها د          ر کنار 
همه محورهايي که براي کاهش آلود          گي هوا د          ر شــهرهاي 
بــزرگ مطرح اســت، کاهش تســلط خود          رومحــوري د          ر 
شهرهاست. متأســفانه د          ر د          هه هاي گذشته خود          رومحوري 
به نحوي د          ر شــهرهاي ما و ازجمله د          ر تهران گسترش يافته 
که فضاهاي شــهري به عنــوان مهم ترين مراکــز حضور و 
تعامل اجتماعي فرهنگي شــهروند          ان به سلطه خود          روهاي 
شخصي د          رآمد  ه ا         ند           و بر پيكر شــهرهاي ما د          ائما خراش هاي 
عميقي به نام اتوبان، بزرگراه، پل و تقاطع هاي همســطح و 
غيرهمسطح ايجاد           شد          ه تا با ســاخت فضاهاي بيشتر براي 
ترد          د           و حضور اتومبيل هاي شــخصي، به غلبه هر چه بيشتر 
خود          رو د          ر شــهر بينجامد          . اين تصور به گونه اي د          ر اذهان ما 
جاي گرفته  که اصوال تلقي ما از زند          گي کالنشهري، تراکم و 
تكثر خود          روهاي شخصي بود          ه است و به همين د          ليل اولويت 
را د          ر برنامه ريزي هاي شهري به  خود          روهاي شخصي د          اد          يم  و 
فراموش کرد          يم که اين احجام بزرگ و آهنين، بيشتر فضاهاي 
شهري ما را اشغال کرد          ه اند          . تغيير نگاه به شهرهاي انسان محور 
گرچه د          ر کشــورهاي توســعه يافته اي که جهان را به عصر 
اتومبيل کشاند          ه اند           بيش از 2د          هه قبل اتفاق افتاد          ه و براساس 
آن مناسبت »روز جهاني بد          ون خود          رو« و کمپين هاي مبتني 
بر حمل ونقل پاك شكل گرفته اســت، ولي د          ر کشور ما طي 
چند          سال اخير با پويش »سه شــنبه هاي بد          ون خود          رو« بد          وا 
از جانب کنشگران محيط زيست آغاز شد            و سپس با همراهي 
مد          يران شهري د          ر برخي شهرهاي کشور و ازجمله د          ر تهران 

مسير تكوين و توسعه را مي پيمايد          .
امســال روز جهاني بد          ون خــود          رو د          ر حالي گرامي د          اشــته 
مي شــود           که تهران پس از د          ومين ســال متوالي پيوســتن 

به کمپين حمل ونقل پــاك، د          ر زمره 
شــهرهاي برتر غيراروپايي د          ر زمينه 

ترويج د          وچرخه سواري توســط مد          يران شهري و شهروند          ان 
مورد           تقد          ير قرار گرفته است. 

ياد          د          اشت
شينا انصاري؛ مد          يرکل محيط زيست و توسعه پايد          ار شهرد          اري تهران

 پويش تهران بد          ون خود          رو 
د          ر مسير جهاني

اد          امه د          ر 
صفحه3
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رهبر معظم انقالب اسالمي 
صبح روز گذشته د ر ارتباط رهبري

تصويري با مراسم تكريم و 
تجليــل از پيشكســوتان د فاع مقد س و 
مقاومت، با اشــاره به پيروزي د رخشان و 
واضح ملت ايران د ر د فاع مقد س، گفتند : اين 
واقعيــت، نتيجــه رهبــري و فرماند هي 
شگفت انگيز امام خميني، حضور همه جانبه 
قشرهاي مختلف مرد م و اقد امات و ابتكارات 
عقاليي مد افعان اســالم و انقالب د ر اين 
حماسه تاريخي بود  كه بايد  مراقب تالش 
د شمنان د ر تحريف واقعيات اين قطعه از 
 هويــت برجســته ايرانيــان باشــيم. 
رهبر انقالب همچنين با ابراز تأسف شد يد  
از جان باختن روزانه حد ود  1۵0 نفر بر اثر 
كرونا، مرد م را به رعايت كامل و مســتمر 

د ستورالعمل هاي بهد اشتي فراخواند ند .

عظمتميداندفاع
فرمانــد ه كل قــوا، تكريــم و تجليــل از 
پيشكســوتان و رزمند گان د فاع مقد س را 
وظيفه حتمي ملي و توصيه مؤكد  اســالم 
خواند ند  و افزود ند : براي د رك عظمت كار 
اين عزيزان و هم رزمان شهيد شــان بايد  
عظمت ميــد ان د فاع مقــد س و چرايي و 
چگونگي اين قطعه مهــم از تاريخ ايران را 

به خوبي د رك و فهم كرد .
 به گزارش پايگاه اطالع رساني د فتر مقام 
معظم رهبري، ايشــان صد ام جاه طلب را 
تنها ابزاري د ر د ســت قد رت هاي بزرگ 
به ويــژه آمريــكا برشــمرد ند  و افزود ند : 
طرف هاي اصلي نبرد  بــا ملت ايران يعني 
آمريكاي ضربه خورد ه از انقالب اســالمي، 
قد رت هاي نگران از ظهور يك هويت جد يد  
اسالمي- ايراني د ر منطقه، ناتو و كشورهاي 
اروپاي غربي و شــرقي، صد ام را به حمله 
تحريك كرد ند  تا نظام و انقالب اسالمي را 

د ر هم بكوبند .
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به انتشار 
اسناد  توافق هاي آمريكا و صد ام قبل از آغاز 
جنگ، افزود ند : د ر طول سال هاي جنگ نيز 
كمك هاي نظامي، اطالعاتي و مالي غرب و 
شرق به رژيم بعثي از طريق امارات، كويت، 

عربستان و د يگر مسيرها اد امه د اشت. 
رهبر انقالب عالوه بر تحريك د شــمنان، 
اوضاع د اخلي ايــران را نيز د ر تشــجيع 
صد ام به حمله، مؤثر د انســتند  و افزود ند : 
وضع نامناســب ارتش از لحــاظ امكانات 
و فرماند هي د ر ســال آغاز جنگ، نوپد يد  
بود ن سپاه و كمبود  شد يد  امكانات د فاعي، 
واقعياتي بود  كه د شمن از آنها اطالع د اشت 
و همين مســائل نيز آن را به آغاز جنگ، 

بيشتر تحريك كرد .

فرماندهيشگفتانگيزامام)ره(درجنگ
حضرت آيت اهلل خامنه اي پس از تشــريح 
چگونگي آغاز جنگ تحميلي 8 ســاله به 
بررسي مســتند  عوامل و نكات مهم د فاع 
جانانه و پيروزمند انه ملت ايران د ر مقابل 

د شمنان پرد اختند .
ايشان د ر اين زمينه، رهبري و فرماند هي 
امــام خمينــي)ره( را از آغــاز تــا پايان 
د فاع مقد س بسيار حساس و شگفت انگيز 
برشــمرد ند  و افزود ند : امام از همان آغاز، 
ابعــاد  و حجم واقعي كارزار را شــناخت و 
با د رايتي اعجاب انگيز اعــالم كرد  كه اين 

جنگ، نبرد  2كشور همسايه نيست، بلكه 
د شــمنان انقالب اســالمي و ملت ايران 
د ر پشــت صد ام د ر مقابل نظام اســالمي 

صف آرايي كرد ه اند .
رهبــر انقــالب، آورد ن ملت بــه صحنه 
د فاع مقد س را تشخيص حياتي امام راحل 
عظيم الشأن د انستند  و افزود ند : امام)ره( با 
د رك عميق خود ، مانند  اصل انقالب، ملت 
را به وســط ميد ان كارزار همه جانبه آورد  
چراكه فهميد  صرف حضور نيروهاي مسلح 

نمي تواند  مسئله را حل كند .
 ايشان، شخصيت  بي نظير، نفوذ معنوي، 
صد اقــت و معصوميت د ر بيــان حقايق و 
واقعيات و نگاه تيزبين را از د يگر ويژگي هاي 
فرماند هي امــام د ر 8ســال د فاع مقد س 
برشــمرد ند  و افزود ند : امام بــا قاطعيتي 
فوق العاد ه و بي نظير، فرمان مي د اد  و كارها 
را به پيش مي برد  كه تأكيد  بر شكست حصر 
آباد ان و آزاد سازي خرمشهر و سوسنگرد  از 

نمونه هاي اين قاطعيت عجيب است. 
ايشــان موضع گيري هاي هوشــمند انه 
به اقتضاي شــرايط مختلف جنــگ را از 
د يگر ويژگي هاي امام خواند نــد  و با ذكر 
نمونه هايي، افزود ند : د اد ن روحيه به ملت 
و تحقير د شمن د ر هنگام الزم، جلوگيري 
از آفــت مخــرب غــرور د ر پيروزي ها و 
د لگرمي د اد ن و تفقد  رزمند گان د ر مواقع 
مورد  نياز ازجملــه روش هايي بود  كه اين 
پد ر مهربان و مد ير معنوي، آگاه و مسلط 
بر ميد ان به كار مي گرفت و د فاع مقد س را 

هد ايت مي كرد .

دفاعمقدسمبتنيبرعقالنيتوتدبيربود
رهبر انقالب با ابراز تأسف از غفلتي كه د ر 
نوشته ها و مباحث مربوط به د فاع مقد س 
د رباره نقش امام خميني)ره( وجود  د ارد ، 
افزود نــد : بايد  د ر اين زمينــه كار جد ي و 
گسترد ه انجام شود .  ايشان سپس با تأكيد  
بر مراقبت از تالش د شــمن براي تحريف 
واقعيات د فاع مقد س، به بيان نكاتي د رباره 
ابعاد  شگرف و عظيم اين پد يد ه پرد اختند . 

»پيروزي د رخشان و روشن ملت ايران د ر 
جنگ تحميلي« نخستين نكته اي بود  كه 
حضرت آيت اهلل خامنه اي به آن اشاره كرد ند  
و گفتند : هد ف د شــمن از به راه اند اختن 
جنگ، ساقط كرد ن نظام اسالمي، سلطه 
مجد د  بر ايران و تجزيه كشــور بود  اما يك 
وجب از خاك ايران را نتوانســتند  اشغال 
كنند  و يك قد م هم نتوانستند  جمهوري 

اسالمي و ملت ايران را به عقب برانند .
ايشان با اشــاره به شكســت هاي مد اوم 
ايــران د ر جنگ هاي يكــي د و قرن اخير 
د ر د وره قاجــار و د ر د وره پهلوي و تحقير 
ســران ايران د ر آن د وران، افزود ند : ملت 
ايران د ر د فاع مقد س توانســت د ر مقابل 
قد رت هاي شرق و غرب و كشورهاي وابسته 
به آنها بايســتد  و با سربلند ي پيروز شود  و 
بر همين اســاس اين د فاع پيروزمند انه، 
 بخشــي از هويــت ملــي ايران اســت. 
رهبرانقــالب اســالمي د ر نكتــه بعد ي، 
د فاع مقــد س را از ابتــد ا تا انتهــا يكي از 
»عقالني تريــن و مد برانه تريــن حركات 
ملت ايران« برشمرد ند  و گفتند : برخي ها 
تالش د ارند  تا با اســتناد  به خطايي كه د ر 
يك جمعي صورت گرفته، د فاع مقد س را 
به بي تد بيري متهم كنند ، د رحالي كه اين 

د فاع از همان شــروع كار يعني همكاري 
ارتــش و ســپاه و انتخــاب تاكتيك هاي 
مبتكرانه و شجاعانه و انجام اقد امات بزرگ 
و شــگفت آور د ر عمليات ها تا پايان جنگ 
و قبول قطعنامه، همه مبتني بر عقالنيت 

و تد بير بود .

مدلبينظيرحضورمردميدردفاعمقدس
»شــكل گرفتن يك مد ل جد يد  از حضور 
مرد مي و بروز استعد اد ها د ر د فاع مقد س« 
ســومين نكته اي بود  كه حضرت آيت اهلل 
خامنه اي به آن اشاره كرد ند  و افزود ند : اين 
مد ل بي نظير و بي سابقه د ر جهان به گونه اي 
بود  كه هر فرد ي اعم از رزمند ه 14 ســاله 
تا پيرمرد  ۷0 ســاله يا د ختــر د انش آموز 
د بســتاني و بانوان محترم د ر پشت جبهه 
يا پزشــك و جراح و كشــاورز و كارمند  و 
د انشــجو و شاعر و انواع قشــرها و صنوف 
مختلف، هر يك جايگاه خود  را د ر اين شبكه 
عظيم مرد مي پيد ا مي كرد ند  و مشــغول 
د فاع و خد مت مي شد ند . ايشان خاطرنشان 
كرد ند : د ر اين مد ل گسترد ه حضور مرد مي، 
اســتعد اد هاي مهمي ظهــور مي يافت و 
به عنوان مثال يك جوان روستايي از كرمان 
تبد يل به حاج قاسم سليماني شد ، يا يك 
افسر جوان تبد يل به فرماند ه اي مجرب و 
توانا همچون شهيد  صياد  شيرازي و شهيد  
بابايي شد   و يا از يك روزنامه نگار د اوطلب د ر 
كوران حواد ث جبهه، نابغه اطالعاتي مثل 

شهيد  باقري ساخته شد .
رهبر انقالب اسالمي تأكيد  كرد ند : امروز 
هم اگر همت شود  و نگاه صحيح به مسائل 
و مرد م وجود  د اشته باشد ، مي توان از اين 
مد ل بي نظير استفاد ه كرد . البته بحث جنگ 
با بحث اقتصاد  متفاوت است ولي صاحبان 
فكر مي توانند  د ر بررسي ها و پژوهش هاي 
خود ، اين مد ل را به عنوان ابزار اقتد ار ملي 

د رنظر بگيرند .
حضرت آيت اهلل خامنــه اي نقش آفريني 
مرد م و گروه هاي مختلف د ر پشت جبهه 
را بخش د يگري از اين مد ل عظيم مرد مي 
د انستند  و گفتند : كمك هاي مالي مرد مي، 
آذوقه رســاني به جبهه ها، رســيد گي به 
مجروحان، بد رقه و تشييع باشكوه شهيد ان 
د ر شهرها، حمايت هاي فرهنگي تبليغاتي 
و مقابله با عمليات رواني د شمن، پذيرايي و 
اسكان جنگ زد گان د ر شهرها  و مقاومت 
مــرد م د ر شــهرهايي كه آمــاج حمالت 
موشــكي رژيم بعث بود ند ، نمونه هايي از 
اين نقش آفريني ها هســتند . ايشان بروز 
عالي تريــن فضايل اخالقــي و معنوي و 

تعالي روحي د ر ميان رزمند گان را يكي از 
فصل هاي د رخشان كتاب قطور د فاع مقد س 
برشمرد ند  و افزود ند : شرح حال هايي كه از 
برخي رزمند گان نوشته شد ه، وصيت نامه 
شهد ا، فضايل اخالقي همچون صد ق و صفا، 
اخالص، تواضع، خد مت به د يگران، ايثار، 
فــد اكاري، ســحرخيزي ها و عباد ت هاي 
عارفانه، بي اعتنايي بــه زيورهاي د نيوي و 
رفتارها و حاالت مــاد ران د ر اعزام جوانان 
خود  بــه جبهــه و اســتقبال از فرزند ان 
شهيد شــان، همه به بركت اسالم و ايمان 
عميق د يني بود  كه د ر د وران د فاع مقد س 

تجلي و بروز يافت.

سرمايهسازيبرايكشور
»سرمايه سازي د فاع مقد س براي كشور« 
نكته بعد ي بود  كه رهبر انقالب اســالمي 
به آن اشــاره كرد ند  و گفتند : يكي از اين 
سرمايه سازي هاي ارزشمند  »امنيت« است 
كه به بركت د فاع مقد س به د ست آمد ه زيرا 
د فاع ملت ايران نشان د اد  كه هزينه تعرض و 
تجاوز به كشور بسيار باال ست و هر متجاوزي 
با پاســخ كوبند ه مواجه مي شود ، بنابراين 
متجاوز قبل از هر اقد امي تأمل خواهد  كرد  

و آن را به صرفه نخواهد  د انست.
ايشان »روحيه خود باوري« و »حركت به 
ســمت نوآوري هاي فني و علمي« را يكي 
د يگر از ســرمايه هاي د وران د فاع مقد س 
د انســتند  و افزود نــد : د ر همــان د وران 
و هنگامــي كه شــهرهاي ايــران هد ف 
موشك هاي د شــمن بود  و هيچ كشوري 
به ما موشــك و تجهيزات نمي د اد ، شهيد  
طهراني مقــد م و د وســتان وي، صنايــع 
موشــكي را پايه گذاري كرد نــد  و توانايي 
كنوني موشــكي، نتيجه همــان روحيه 

خود باوري و حركت علمي آن زمان است.
رهبــر انقالب اســالمي، جــرأت انجام 
كارهاي به ظاهر نشد ني و ارتقاي سرمايه 
انساني كشــور را ازجمله ســرمايه هاي 
د وران د فاع مقد س برشــمرد ند  و گفتند : 
يك نمونه از ســرمايه هاي انساني د وران 
د فاع مقد س، شــهيد  ســليماني بود  كه 
د ر عرصه منطقه و د يپلماســي، اقد امات 
شــگفت آوري انجام مي د اد  و هنوز ملت 
ايران از گســتره فعاليت هاي اين شهيد  

عزيز اطالع كافي ند ارد .

دفاعمقدسبهرسانهرسايملتتبديلشد
حضرت آيت اهلل خامنه اي »آشنايي بيشتر 
ملت ايران با ذات و واقعيت تمد ن غرب« را 
از د يگر نكات 8سال د فاع مقد س د انستند  و 
افزود ند : د ر تاريخ معاصر ايران عناد  و خباثت 
د ولت هاي غربي د ر حق ملت ايران چند بار 
آشكار شد ه اما اين د ولت ها با حمايت كامل 
از حكومت فاسد ، ضد  بشري و د يكتاتوري 
صد ام، اد عاهاي حقوق بشــري و انساني 
خود  را عمال لگد مال كرد ند  و ماهيت خود  
را بروز د اد ند  كه اين شناخت عميق خيلي 
مهم است و بايد  د ر همه تصميمات ما نقش 

د اشته باشد .
 ايشــان، »بروز توانايي هــا و ظرفيت هاي 
ملت ايران بــراي جهانيــان« را از د يگر 
نكات تأمل برانگيز د فاع مقد س برشمرد ند  
و افزود نــد : د فاع مقــد س د ر اوج حمالت 
رســانه اي د شــمنان ايران، خود  به يك 
»رسانه رســا و صد اي بلند « تبد يل شد  و 
با نشان د اد ن شــجاعت، وحد ت، همت و 
مقاومت ملي ايرانيان، بــراي اين ملت د ر 

جهان ارزش و وجهه د رست كرد .
 رهبر انقالب اسالمي د فاع مقد س را تابلويي 
عظيم و د رخشــان د ر پيــش روي ملت 
ايران خواند نــد  و افزود ند : جنگ پد يد ه اي 
سهمگين و خشن اســت اما با وجود  همه 
مشكالت و ضايعات آن، د فاع مقد س براي 
ملت ايران بركات، بشارت ها، پيشرفت ها و 

طراوت هايي به ارمغان آورد . 
حضرت آيت اهلل خامنه اي اد بيات جهاد  د ر 
قرآن را بشارت آميز و د ر نفي ترس و اند وه 
د انستند  و گفتند : نظير همين اد بيات د رباره 
مقاومت وجود  د ارد  و قرآن تأكيد  مي كند  
اگر استقامت كنيد ، ترس و اند وه كه د و آفت 
بزرگ براي يك ملت است، از شما برد اشته 

خواهد  شد .

دستهايتحريفگردركمينهستند
ايشــان كارهاي انجام شــد ه د رخصوص 
د فاع مقــد س را با ارزش اما كم د انســتند  
و خاطرنشــان كرد نــد : هر چــه از زمان 
د فاع مقــد س د ورتــر مي شــويم، بايد  به 
معرفــت آن نزد يك تــر شــويم چراكه 
 د ســت هاي تحريف گر د ر كمين هستند . 
رهبر انقالب اسالمي، اد بيات د فاع مقد س 
را به سرچشــمه اي جوشان تشبيه كرد ند  
و با تأكيــد  بر توليــد  متون فاخــر اد بي 
به عنوان منابع غني براي خلق آثار هنري 
و همچنين لــزوم شــخصيت پرد ازي از 
شهيد ان و رزمند گان جنگ گفتند : موضوع 
ياد واره هاي د فاع مقد س نيز مســئله مهم 
د يگري اســت كه از ايجاد  فاصله نسلي د ر 
 مقوله جهاد  و مقاومت جلوگيري مي كند . 
حضرت آيت اهلل خامنــه اي، مد افعان حرم 
را نمونــه اي د رخشــان از تــد اوم بركات 
د فاع مقد س و استمرار روحيه جهاد  د ر نسل 
جد يد  برشمرد ند  و افزود ند : حضور همزمان 
رزمند گاني از مليت هــاي مختلف ايراني، 
سوري، عراقي، لبناني و افغانستاني د ر صف 
واحد  از حقايــق و پد يد ه هاي حيرت انگيز 

زمان ما ست.

رهبر معظم انقالب د ر ارتباط تصويري با مراسم تكريم و تجليل از پيشكسوتان د فاع مقد س و مقاومت: د ر حاشيه سياست

ظريف:برايمسئلهمذاكرهشدهدوباره
گفتوگونميكنيم

وزيــر امورخارجه د ر شــوراي روابط خارجي 
آمريكا با بيــان اينكه ايران هرگــز ترد يد ي 
براي مذاكره ند  ارد  اما براي آنچه مذاكره شد ه 
اســت، د وباره گفت وگو نخواهد  كرد ، گفت: ما 
به قوانين بين المللي احترام مي گذاريم، ما به 
برجام به عنوان يــك توافق بين المللي احترام 
مي گذاريم. محمد جواد  ظريــف كه از طريق 
ويد ئوكنفرانس د ر اين مراســم حضور يافته 
بود  با بيان اينكه: اين آمريكا اســت كه باعث 
نگراني جامعه بين المللي د ر نقض هنجارهاي 
بين المللي شد ه است د رباره بازگشت آمريكا 
به برجام تأكيد  كرد : اين آمريكا است كه بايد  
نشــان د هد  به اين توافق احترام مي گذارد ، ما 
همچنان عضو برجام هستيم. ظريف با اشاره 
به اينكه آمريكا تمام اقد اماتي كه مي توانست 
را عليه ايران اعمال كرد ه اســت، گفت: ايران 
امروز به خاطر عد م  مجوزهاي آمريكا نمي تواند  
حتي واكسن آنفلوآنزا را سفارش د هد . خريد ي 
كه با پول خود مان انجام مي شود  نه آنها. آمريكا 
اميد وار بود  بتواند  مرد م مــا را به زانو د ربياورد ، 
ولي نتوانست. وزير خارجه د ر اين جلسه يك بار 
د يگر براي تباد ل همه زند انيان ايران و آمريكا 

اعالم آماد گي كرد .

مردمآمريكاهممرگبرآمريكاميگويند
سرلشكر حسين سالمي، فرماند ه كل سپاه طي 
اظهاراتي د ر جمع خبرنگاران گفت: ما توانستيم 
موازنه جنگ را معكوس كنيم؛ يعني د شمنان 
ما بسيار قوي بود ند  و ما هنوز قوي نبود يم، اما 
نتيجه جنگ عكس موازنه اتفــاق افتاد  و اين 
نتيجه يك ركورد  بسيار شگفت انگيز است. به 
گزارش مهر، وي د رباره تهد يد ات اخير سران 
آمريكا گفت: آمريكا نماد هايش را از د ست د اد ه 
است و حتي مرد م آمريكا اكنون مرگ بر آمريكا 
مي گويند . مرد م مجســمه هاي نماد ين را د ر 
آمريكا به زير كشيد ه و پرچم آمريكا را به آتش 
مي كشند . فرماند ه كل سپاه تصريح كرد : آمريكا 
از د رون پوسيد ه اســت و د ر بيرون هم منزوي 
است ، ملت عزيز ايران هيچ نگران نباشند  و با 

آرامش زند گي كنند .

اعتقاداصالحطلبانبهاعتمادسازي
برايشوراينگهبان

محمد  عطريانفر، عضو شوراي مركزي حزب 
كارگــزاران ســازند گي د رباره نــوع رويكرد  
مناسب جريان اصالحات نسبت به انتخابات 
رياست جمهوري1400 اظهار د اشت: اكثريت 
نيرومند ي از اصالح طلبــان د ر انتخابات 98 
معتقد  بــه مشــاركت د ر انتخابــات بود ند  و 
ســيد محمد  خاتمي هم اعالم كرد  احزاب بنا 
به تشخيص خود  عمل كنند . اين حرف باطلي 
اســت كه گفته شــود  اصالح طلبان به د نبال 
مشــاركت د ر آن انتخابات نبود نــد . اكثريت 
اصالح طلبان معتقد  بود ند  بايــد  د ر انتخابات 
مجلس شركت كنند ؛ حتي اگر شكست بخورند ؛ 
زيرا هر جريان سياســي كه د ست از انتخابات 
بكشــد ، د رواقع مرگ خود  را امضا كرد ه است. 
به گزارش ايسنا، وي اد امه د اد : اكنون اكثريت 
نيرومند ي از اصالح طلبــان معتقد ند  كه بايد  
براي انتخابات1400 فعال بود  و با ايجاد  اعتماد  
با نهاد هاي قد رت ازجمله شوراي نگهبان، يك 
شخصيت كارآمد ، رجل سياسي، صاحب تد بير و 
مد ير شايسته كه ظرفيت اجتماعي و رأي آوري 
د ارد  و به تأييد  شوراي نگهبان برسد  را معرفي و 

از او حمايت كرد .

فعاليتهاياقتصاديسپاهبهروايتنقدي
سرد ار محمد رضا نقد ي، معاون هماهنگ كنند ه 
سپاه پاسد اران طي ســخناني د ر برنامه بد ون 
توقف شبكه سوم ســيما، د رباره ورود  سپاه به 
فعاليت هاي اقتصاد ي گفت: بايد  بررسي كنيم 
كه اگر سپاه به كارها و جنبه هاي مختلف ورود  
كرد ه است، د ســت مرد م را گرفته يا توي سر 
آنها زد ه كه حتما د ست آنها را گرفته و به مرد م 
كمك كرد ه است. اگر سپاه وارد  اقتصاد  شد ه، 
بايد  بگوييم كه به قصــد  منفعت طلبي به اين 
حوزه وارد  نشد ه و هد ف از اين ورود  صرفا كمك 
به مرد م است. اگر خارجي ها به خاطر تحريم ها، 
روند  ساخت عسلويه را تعطيل كرد ه اند  به اين 
حوزه وارد  شد ه اســت تا به اقتصاد  كشورمان 
لطمه اي نخورد . به اين موضوع د ر قانون اساسي 
هم اشاره شد ه اســت كه نيروهاي مسلح د ر 
شرايط غيرجنگي به شرط عد م لطمه به آماد گي 
رزمي شــان  مي توانند  به قد ر نياز د ولت از ابزار 

خود  به آن كمك كنند .

ديداردرحصر
د بيركل حزب كارگزاران سازند گي د رباره د يد ار 
اخير برخي فعاالن سياســي با حجت االسالم 
مهد ي كروبي د ر حصر به برنــا، گفت: د ر اين 
د يد ار كروبي با وجود  كســالت جســمي كه 
د اشت، اما از روحيه و حال خوبي برخورد ار بود . 
غالمحسين كرباسچي د ر پاسخ به اين سؤال 
كه پيرامون بحث انتخابــات چه گفت وگويي 
با كروبي د اشتيد ، توضيح د اد : فعال او د ر حال 
بررسي اوضاع، احوال و شرايط انتخابات است. 
او اد امه د اد : بحث هــاي مختلفي د ر اين د يد ار 
مطرح شد ، وضعيت گذشــته، حال و آيند ه را 
مورد  بحث قرار د اد يم. هميشه د غد غه او مرد م، 
انقالب اسالمي، جمهوري اســالمي و منافع 
كشور بود ه است و او همه عمرش را به پاي اين 

د غد غه گذاشته است.

د  فاع مقد  س، همه مبتني بر 
عقالنيت و تد  بير بود  

گزارش

 هشد ار رئيس سازمان انرژي اتمي 
د رباره خرابكاري هاي سايبري د ر تاسيسات هسته اي 

برجامدروضعيتشبهبنبستاست
ظريف براي بار سي و يكم به روسيه مي رود 

رئيس ســازمان انر  ژي اتمي ايران كه به صورت ويد ئوكنفرانسي د ر 
اجالس مجمع عمومي آ  ژانس بين المللــي انرژي اتمي حضور يافته 
بود  د ر ســخناني د ر رابطه با وضعيت برجام با بيان اينكه هنوز يك 
توافق گسترد ه د ر ميان جامعه جهاني وجود  د ارد  كه برجام حفظ شود  
تصريح كرد : اين توافق به د ليل خروج غيرقانوني اياالت متحد ه از آن، 

د ر يك وضعيت شبه بن بست گرفتار شد ه است.
علي اكبر صالحي كه يكي از اعضاي فني ايران د ر مذاكرات ۵ســال 
قبل برجام بود  تأكيد  كرد : حفظ برجام مســئوليت مشــترك كليه 
اعضاي جامعه بين المللي اســت. د ر اين زمينه، مسئوليت اتحاد يه 
اروپا به ويژه 3 كشور اروپايي به عنوان اعضاي برجام از اهميت بااليي 
برخورد ار است، ازجمله اينكه آنها بايد  تعهد ات خود  را به طور كامل 

و مؤثر اجرا كنند .
معاون رئيس جمهور ايران با تأكيد  بر اينكه توافق هسته اي فقط زماني 
حفظ مي شود  كه مفاد  آن به طور متعاد ل توسط همه طرفين د رگير 
د ر آن، اجرا شــود  بيان كرد : د ر نتيجه، ايران چاره د يگري جز اتخاذ 
رويكرد  گام به گام د ر اجراي بند هاي 26و 36برجام براي بازگرد اند ن 

تعاد ل از د ست رفته توافق، ند اشته و ند ارد .

انفجارنطنزسايبريبود؟!
صالحي با اشاره به برخي خرابكاري هاي هسته اي ياد آور شد : اخيراً 
تهد يد هاي جد يد ي از ســوي طرف هاي بد خواه توســط ابزارهاي 
سايبري و ساير ابزارهاي فناوري، مشاهد ه شد ه است. د ر اين رابطه، به 
انفجار اخير د ر تاسيسات هسته اي شهيد  احمد ي روشن )نطنز( اشاره 
مي كنم كه همانطور كه قباًل هم اعالم شد ، د ر اثر خرابكاري بود . اين 
اقد امات خرابكارانه بايد  توسط آژانس و كشورهاي عضو محكوم شود . 
ايران اين حق را د ارد  تا هر اقد ام الزمي را براي محافظت از تاسيسات 
خود  انجام د اد ه و د ر برابر هرگونه تهد يــد ي، واكنش الزم را به طور 

مقتضي اتخاذ كند .
د ر حاد ثه اي كه تيرماه د ر نطنز رخ د اد  سوله مونتاژ سانتريفيوژ آسيب 
جد ي د يد  اما چگونگي وقوع حاد ثه همچنان د ر هاله اي از ابهام قرار 
د ارد  با اين حال رد  پاي رژيم صهيونيســتي و عوامل نفوذي د ر آن 
حاد ثه د يد ه مي شود . صالحي با اشاره به تحركات اخير آمريكا و اد عاي 
كاخ ســفيد  مبني بر بازگشت تحريم هاي ســازمان ملل عليه ايران 
اظهار كرد : براي صيانت از چند جانبه گرايي راهي جز پايان د اد ن به 

رفتارهاي مخرب آمريكا وجود  ند ارد .
شصت وچهارمين نشســت مجمع عمومي آژانس بين المللي انرژي 
اتمي د يروز د ر مركز بين المللي وين با رعايت پروتكل هاي بهد اشتي 
گشايش يافت و د ر اين نشست كه تا روز جمعه اد امه خواهد  د اشت 
نمايند گان، سفرا و مقامات ارشد  1۷1 كشور عضو آژانس به صورت 

فيزيكي و فضاي مجازي حضور د ارند .
»رافائل گروسي« مد يركل آژانس بين المللي انرژي اتمي د وشنبه د ر 
افتتاحيه نشست شوراي حكام گفت: ماه گذشته با رئيس جمهوري 
و ساير مقامات ارشد  ايران براي پرد اختن به پرسش هاي باقي ماند ه 
و به ويژه حل مسئله د سترســي به د و مكان د ر ايران، رايزني كرد م. 
او هفته پيش هم از توافق به د ســت آمد ه حاصل از اين سفر تمجيد  

كرد ه بود .
گروسي با بيان اينكه »ما د رباره مسائل اجرايي پاد ماني مورد  نظر به 
توافق رسيد يم« افزود : آژانس سپس طبق پروتكل الحاقي به يكي از 
د و مكان د سترسي و بازرسان از محيط نمونه برد اري كرد ند  كه متعاقبا 
بررسي خواهد  شد . وي افزود  كه د سترسي به مكان د وم نيز براي اين 

 ماه برنامه ريزي شد ه است.
مد يركل آژانس بر همين اســاس تصريح كرد  كه اين ســازمان به 
راســتي آزمايي د رباره عد م انحراف مواد  هسته اي اعالم شد ه توسط 
ايران طبق معاهد ه پاد ماني اد امه مي د هد . همچنين ارزيابي ها د رباره 
عد م وجود  مواد  هســته اي و فعاليت هاي اعالم نشــد ه اد امه د ارد . او 
پنجشنبه گذشــته د ر گفت وگو با بخش هارد  تاك شبكه تلويزيوني 
بي بي سي د ر پاسخ به اين سؤال كه آيا سطح همكاري آژانس با تهران 
را متفاوت از زمان انجام توافق هسته اي د رنظر مي گيرد ، گفت: اكنون 

د ر سطح همكاري مورد  نياز آژانس قرار د ارم.
د ر نتيجه سفر گروسي به تهران و توافق امضا شد ه با سازمان انرژي 
اتمي ايران، آژانس بين المللي انرژي اتمي پذيرفت كه بجز د و مكان 
مورد  د رخواســت هيچ د رخواســت د يگري براي بازرسي د ر ايران 
نخواهد  د اشت و بر همين اساس عالوه بر اينكه پروند ه پي ام د ي د وباره 
باز نشــد  مذاكره كنند گان ايران موفق شد ند  پروند ه د رخواست هاي 
احتمالي آژانس براساس اسناد  اد عايي رژيم صهيونيستي د ر شورآباد  

را هم ببند ند .
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تأييدصحتانتخاباتمرحلهدوممجلس
سخنگوي شوراي نگهبان د ر توييتي از تأييد  صحت انتخابات د ور د وم مجلس خبر د اد . 
عباسعلي كد خد ايي د ر اين توييت نوشت: صحت انتخابات مرحله د وم د ر حوزه هاي 
10گانه انتخابيه به تأييد  شوراي نگهبان رســيد  و مراتب به وزارت كشور اعالم شد . 
مرحله د وم انتخابات مجلس د ر حوزه هاي انتخابيه اي كه هيچ كد ام از نامزد ها نتوانسته 
بود ند  حد اقل 20د رصد  آراي مورد  نياز را به د ست بياورند ، 21شهريورماه امسال برگزار 
شد . د ور نخست اين انتخابات د وم اسفند ماه ســال پيش برگزار شد  و تعيين تكليف 
11حوزه انتخابيه به د ور د وم سپرد ه شد . د ر نهايت با رد صالحيت صورت گرفته د ر يكي 
از حوزه هاي انتخابيه، انتخابات د ور د وم مجلس د ر 10حوزه انتخابيه واقع د ر 8استان 
برگزار شد . 6كرسي باقي ماند ه مجلس يازد هم نيز د ر انتخابات ميان د وره اي خرد اد ماه 

سال بعد  تعيين تكليف خواهد  شد .

پيامهايتسليتدرگذشتمادرشهيدهمت
جمعي از مقامات و شخصيت هاي سياسي كشور د ر پيام هاي جد اگانه اي د رگذشت ماد ر 
سرد ار شهيد حاج محمد ابراهيم همت فرماند ه لشكر محمد رسول اهلل)ص( را تسليت 
گفتند . حســن روحاني رئيس جمهور، محمد باقر قاليباف رئيس مجلس، عبد الرضا 
رحماني فضلي وزير كشور، سرلشــكر محمد  باقري رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح، 
سرلشكر محمد علي جعفري فرماند ه كل سپاه و حســينعلي اميري معاون پارلماني 
رئيس جمهور به همين مناسبت پيام هايي صاد ر كرد ند . قاليباف د ر بخشي از پيام خود  
نوشت: آن ماد ر بزرگوار و شكيبا د ر د امن پر مهر خود  اينگونه فرزند  د لير و قهرماني را 
تربيت كرد ند  كه با رشاد ت و جانفشاني توانست د ر تاريخ مقاومت اين ملت براي هميشه 
جاويد ان بماند . نصرت همت ماد ر شهيد  حاج محمد ابراهيم همت يكشنبه شب پس از 

3۷سال د وري د ر 91سالگي به فرزند  شهيد ش پيوست و د ارفاني را ود اع گفت.
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فستيوال اكوموبيليتي
استفاده از خودروهاي برقي، سيستم حمل ونقل عمومي، دوچرخه سواري، اسكوتر، 
حتي راه رفتن و قدم زدن ازجمله روش  هاي جايگزيني هستند كه در فستيوال هاي 
اكوموبيليتي به شهروندان پيشنهاد مي شود. ســپتامبر سال 2013 اين طرح براي 
نخستين بار در جهان به مدت يك ماه در محله اي به نام هنگونگ دونگ در شهر سوون 
كره جنوبي برگزار شد. طي اين مدت، ساكنان محله خودروهايشان را به پاركينگ هايي 
در ديگر نقاط شهر بردند و خود به شيوه اي ديگر زندگي كردند. برنامه ريزي براي چنين 
فستيوال بزرگي كار آساني نيست، پيش از اجراي فستيوال، محله هنگونگ دونگ مملو 
از خودرو بود، مردم به طور عادي با خودروهايشان شهر را زيرورو مي كردند. ساكنان 
محله در ابتدا تصور نمي كردند بتوانند اين كار را  انجام دهند، ولي با اين كار 35مدل 

وسيله حمل ونقل به غير از خودرو و وسايل حمل ونقل دود زا را تجربه كردند.

ث
مك

به تصوير دوچرخه ها و پياده ها 
در بيش از 3هزار شهر جهان گزارش

كه نگاه مي كنيم، چهره هايي 
شاد و بشاش  مي بينيم كه ميان خيابان هاي 
بزرگ ايستاده اند. با دوچرخه هاي رنگي... در 
تصويري مردم در خيابان راه مي روند، به هم 
ســام مي كنند... درســت درجايي كه بايد 
خودروها فرياد بزننــد و ترافيك و دود غوغا 
كند، مردم نفس مي كشند. تصاوير مربوط به 
روز جهاني بدون خودرو در شهرهاي مختلف 
دنيا ست. سال 1970 بود كه دولت وقت شهر 
بوگوتا، پايتخت كلمبيا، تصميم گرفت براي 
رهايي از كابوس هولناك هجوم خودروها در 
محل زندگي انسان ها و گريز از آلودگي هوا، 
ترافيــك و... يك روز از شــهر را به خودرو ها 
فرمان عقبگرد بدهد. سال هاي اوليه شروع اين 
پويش، برخي شهرها از آن استقبال كردند تا 
اينكه سال 1995 اين پويش در سراسر جهان 
برگزار شد. ســال 2000 پويش روز جهاني 
بدون خــودرو، به عنوان يك ابتكار توســط 
كميسيون اروپا به رسميت شناخته شد.در 
ايران اما طي 2سال گذشته، روز جهاني بدون 
خودرو مورد توجه خاص قرار گرفته اســت. 
سال 1398 دپارتمان حمل ونقل كميسيون 
اروپا در نامه اي از شــهردار تهــران به دليل 

پيوستن به كمپين روز جهاني بدون خودرو 
تشكر كرد و خواست اين رويداد جاي ثابتي در 
تقويم شــهري بيابد. اكنون 22سپتامبر در 
تقويم ايران بــه روز جهاني بــدون خودرو 
اختصاص پيدا كرده است. هفته حمل ونقل 
اروپا )16تا 22ســپتامبر( به ابتكار شبكه اي 
متشكل از كميسيون اروپا، سازمان شهرهاي 
اروپايي، ســازمان دولت هاي محلي حامي 
پايداري، سال 2002 با هدف ارتقاي سامت 
عمومي و افزايش كيفيــت زندگي از طريق 
توسعه حمل ونقل پاك پايه گذاري شد. اين 
كمپين ســاالنه ضمن انتشــار گزارشي، از 
شهرهاي برتر در اين حوزه تقدير مي كند. در 
سال جاري، عملكرد شــهرداري تهران براي 
توسعه استفاده از حمل ونقل پاك و دوچرخه 
به عنوان يكي از بهترين اقدامات سال گذشته 
در خارج از اروپا معرفي شــده است. در اين 
گزارش از اقدام شهردار تهران براي استفاده 
مداوم هفتگي از دوچرخه و ترويج حمل ونقل 
پاك تجليل شده و برنامه تهران براي افزايش 
1.5درصدي آمار استفاده شهروندان تهراني از 
دوچرخه تا سال 2020، مورد توجه قرار گرفته 
است. سال گذشــته 3130شهر از 50كشور 
جهان در اين كمپين شركت كردند كه 6شهر 
اروپايي از كشورهاي فرانسه، آلمان، بلژيك، 
اســتراليا، مالتا و يونان و 2شهر غيراروپايي 
تهران و تاشكند از ايران و ازبكستان به عنوان 

برترين ها انتخاب شدند. 

در روز جهاني بدون خودرو، خودرو سواران تشويق مي شوند تا يك روز در 
سال از خودرو هايشان استفاده نكنند. اين روز فرصت مغتنمي براي ترويج 

دوچرخه سواري و پياده روي است جهان در روز بدون خودرو
پريسا اميرقاسم خاني

خبر نگار

راه جديد 

امروز 22 ســپتامبر، روز جهاني بدون 
خودرو ســت. چنين روزي، دو سويه 
دارد؛ يكي سمت شــهروندان است و 
ديگري، سياستگذاران. مي گويم سياستگذاران، چون سطح چنين 
تصميم هايي از شهرداري باالتر اســت. آن هم در كشوري مانند 
ما كه مديريت واحد شــهري وجود ندارد. در اين ستون، خطابه 
شهروندان نوشته ام و خواهم نوشــت؛ اما اجازه دهيد حداقل يك 
روز را به سياستگذاران اختصاص دهيم. پس اين يادداشت را بيشتر 

خطاب به مديران و تصميم گيران مي نويسم.

به اين عكس نگاه كنيد. گفته اند اين عكس از شهر بندري بيلبائو 
در اسپانيا گرفته شده است. خيلي هم تفاوتي ندارد كجاست. مهم 
اجزاي آن هستند. خياباني كه مي بينيد، چندان عريض نيست، اما 
براي همه مردم شهر، جا دارد. از سمت چپ تصوير، مسيري براي 
پياده ها آماده شده، خطي براي توقف ماشين ها، خطي براي عبور 
ماشين ها، دو خط براي دوچرخه، ايستگاه حمل ونقل عمومي، دو 
خط براي تراموا، باز هم ايســتگاه و پياده رو. وقتي سهم هر بخش 
را مي بينيد، متوجه شهر انســان محور مي شويد. حاال اين تصوير 
را با خيابان انقاب مقايســه كنيد. به خصوص حد فاصل ميدان 
امام حسين تا دروازه دولت كه حتي پياده روي مناسبي هم ندارد، 
چه رسد به مسير دوچرخه. حتي اين تصوير را با خيابان وليعصر 
هم نمي توان مقايســه كرد. شــايد فقط بلوار كشــاورز تا حدي 
شــباهت هايي به اين عكس داشته باشــد كه تازه آن هم مسير 
اختصاصي حمل ونقل عمومي ندارد. در همان خيابان انقاب كه 
خط BRT دارد، هرجا ايستگاه اتوبوس هست، يك پل هوايي هم 
نصب شده كه راه ماشين ها باز شــود. اين يعني بخشي از پياده رو 
براي پايه هاي پل گرفته شده و مردم مجبور هستند براي راحتي 
ماشين ها، پله هاي زيادي را باال و پايين كنند. در خيابان وليعصر كه 
طوالني ترين خيابان شهر است  نيز گرچه هنوز پياده روهاي عريض 
وجود دارند، اما مسيري براي دوچرخه وجود ندارد. آيا بايد از مسير 
BRT استفاده كرد؟ اين كار خطرناك نيســت؟ يا بايد از گوشه 

خيابان تردد كرد و احتمال تصادف را به جان خريد؟ 
من نزديك 41 سال است كه در تهران زندگي مي كنم و به ياد ندارم 
مشكات ترافيكي تهران با انواع و اقسام طرح هاي اجرا شده، كمتر شده 
باشد. همين طور آلودگي كه هرسال شديدتر مي شود؛ اما در همين 
حال خيابان ها و اتوبان ها كم كم در حال بلعيدن كامل شهر هستند. 
شايد دوره افتتاح اتوبان هاي شهري گذشته و بهتر است راهي براي 

مردم باز كرد؛ راهي كه دود ، آلودگي صوتي  و ترافيك ندارد.

 افتتاح  4/5 كيلومتر
از پروژه نجفي رستگار تا آبان ماه

فاز دوم پروژه شهيد نجفي رســتگار آبان  ماه به بهره برداري مي رسد. 
عمليات اجراي اين پروژه بزرگ عمراني در منطقه 15شــهر تهران 
12سال پيش شــروع شــد و با تمام موانع پيش روي بزرگراه نجفي 
رستگار، پيشرفت قابل توجهي داشته اســت. به گزارش همشهري، 
صبح ديروز معاون فني و عمراني شهرداري تهران به همراه معاونان و 
جمعي از خبرنگاران در محل پروژه نجفي رستگار حضور پيدا كردند تا 
از نزديك شاهد آخرين وضعيت اين پروژه باشند. صفا صبوري ديلمي 
درباره افتتاح فاز دوم اين پروژه مي گويد: »فاز دوم شامل تندروهاي 
اين پروژه تا بزرگراه امام رضا)ع( است كه تا اوايل آبان امسال افتتاح 
مي شــود.« پيش از اين يعني سال گذشــته، فاز نخست پروژه مورد 
بهره برداري قرار گرفت. به اين ترتيب، از بزرگراه آزادگان تا پل مزيناني 
به طول 2كيلومتر در سال گذشته افتتاح شــد. پروژه شهيد نجفي 
رســتگار، 4فاز دارد كه با افتتاح فاز دوم، در واقع نيمي از پروژه مورد 
بهره برداري قرار خواهد گرفت. به گفته معاون فني و عمراني، فاز سوم 
شامل 2 پل در انتهاي شرقي پروژه است كه تا پايان امسال به افتتاح 
خواهد رسيد. فاز چهارم نيز شامل كندرو شمالي پروژه است كه تكميل 

كندروهاي شمالي و جنوبي در خرداد سال 1400 به پايان مي رسد.
فاز دوم پروژه شهيد نجفي رستگار 4.5كيلومتر از اين پروژه را شامل 
مي شود كه با احتساب افتتاح 2كيلومتر از فاز نخست در سال گذشته 
به زودي 6.5كيلومتر از اين پروژه بزرگ قابل تردد خواهد شد. علي 
پيوسته، مديرعامل سازمان مهندسي و عمران شهر تهران درباره فاز 
دوم پروژه مي گويد: »پروژه شهيد نجفي رستگار اتصال ميان بزرگراه 
ثامن با آزادگان اســت كه رفت وآمد ميان اين 2 بزرگراه در جنوب 
شرقي تهران را تسهيل مي كند؛ در واقع همان كمربندي است. با اين 
حساب، تا يك ماه آينده عمليات سطح صفر پروژه به اتمام مي رسد.«  

پويش تهران بدون خودرو  در مسير جهاني

هرچند تهران در گام هــاي آغازين حركت در 
مسير حمل ونقل پاك با مسائل و موانع بسياري 
روبه روست، ولي به هر روي طي اين مسير دشوار براي فراهم كردن 
زيرساخت هاي الزم مسيرهاي دوچرخه سواري و توسعه حمل ونقل 
عمومي و در كنار آن جلب مشاركت شــهروندان تهراني براي تغيير 
در ســبك ســفرهاي درون شــهري از مهم ترين الزاماتي است كه 
مي بايســت براي بهبود كيفيت هوا، كاهش ترافيك و آلودگي صدا، 
كاهش بيماري هاي ناشــي از كم تحركي و افزايش تعامات انساني 
در شــهرهاي بزرگ مورد توجه قرار گيرد. ارجحيت توســعه نگاه 
انسان محور در مديريت شــهري تهران به ويژه هدف گذاري افزايش 
سهم دوچرخه در حمل ونقل عمومي شهر تهران و توسعه پياده راه ها، 
مي تواند نويدبخش كاهش روزهاي ناسالم و خاكستري پايتخت در 

فصول سرد سال باشد.

ميثم قاسمي
شهروند دوچرخه سوار

فرصت ترويج دوچرخه سواري و پياده روي 
همچنين، عمليات ساخت 
خــط 10متــروي تهران 
به منظور پوشــش دهي به نيمه شــمالي تهران از 
غرب تا شرق آغاز شده اســت. مديريت شهري در 
حوزه حمل ونقل، خود را موظف مي داند كه براي 
شــهروندان امكان جابه جايي ايمن، سريع و پاك 
را به منظور تامين نيازهــا و ايجاد فرصت هاي برابر 
فراهم كند. با وجود اين، با علم به پيامدهاي منفي 
و زيانبار اســتفاده روزافزون از خودروي شخصي، 
سياست هايي را براي كاهش نياز و تمايل به استفاده 
از خودروي شخصي در دســتور كار خود قرار داده 
است. كمپين سه شنبه هاي بدون خودرو در دوره 
جديد مديريت شــهري با هدف توسعه  فرهنگ 
زندگي سالم در شهر تهران به عنوان شهري دوستداِر 
سامت و حافظ محيط زيست آغاز شد كه سه شنبه 
هر هفته، شاهد اجراي آن هستيم. اين كمپين، هدف 
استفاده  كمتر از خودروهاي تك سرنشين را دنبال 
مي كند تا از اين طريق، شــهروندان دست كم يك 
روز در هفته به  جاي استفاده از خودروي شخصي، 
گزينه هــاي مفيدتــري مثل دوچرخه ســواري، 
پياده روي يا استفاده از وسايل حمل ونقل عمومي 
را جايگزين كنند. كاهش وســايل نقليه موتوري 
به عنوان اصلي ترين مولد آالينده ها و منتشركننده  
گازهاي سمي همچون CO2 و كاهش مخاطرات 
زيست محيطي ناشــي از آن ازجمله اهداف مورد 
تأكيد اين كمپين است تا شايد روزي فرابرسد كه 
اكثريت شهروندان اين شهر بزرگ، دوچرخه سواري 
و پياده روي را بر استفاده از خودروي شخصي ترجيح 
دهند؛ هر چند اين نكته را نبايد از نظر دور داشت 
كه در كشور ما، تحقق اين طرح با مشكات و موانع 
متعددي روبه روســت و موفقيت كامــل آن، نياز 

به اقدامات مهمــي در حوزه زيرســاخت دارد كه 
مهم ترين آنها، گسترش كمي و كيفي حمل ونقل 
عمومي، بازمهندسي مبلمان شــهري بر مبناي 
انســان محوري به جاي خودرومحوري )كه شامل 
ايجاد مسيرهاي ايمن دوچرخه سواري و پياده راه 
اســت( و به موازات آنها، فرهنگسازي و گسترش 
تفكر توجه به مصالح عمومي به جاي منافع فردي 
و ترويج رفتارهاي حافظ محيط زيست و دوستدار 
سامت است. صدالبته همه اين فعاليت ها، زماني 
اثرگذار و نتيجه بخش خواهد بود كه در عملكرد و 
رفتار دولتمردان، نخبگان، فرهيختگان، هنرمندان، 
ورزشكاران و افراد برجسته  جامعه، قابل مشاهده 
باشــد. هم اكنون، تعداد 14خيابان در سطح شهر 
تهران با توجه به معيارهاي انتخاب خيابان ها براي 
كامل شدن، قابل تبديل يا توسعه به سمت خيابان 
كامل تشخيص داده شده اند و طراحي آنها در دست 
انجام اســت. اين خيابان ها صرفا براي جابه جايي 
خودروي شخصي كاربرد ندارند و تمام شيوه هاي 
جابه جايي حــق و فضاي اســتفاده از آن را دارند؛ 
بنابراين در اين رويكرد نيز، اولويت دهي به  خودروي 
شخصي در شبكه معابر شــهر تهران منتفي شده 
است. اميدوارم در آينده اي نزديك با برطرف شدن 
موانع و مشكات موجود، تردد خودروها به خصوص 
خودروهاي تك سرنشين در كشور، روزبه روز كاهش 
يافته و با كاهش آلودگي هوا، از هزينه هاي بسيار 
زياد ناشي از آن نيز كاسته شده و آسمان آبي همراه 
با نغمه هاي دلنشــين پرندگان زيبا به شهرهاي 
كشــور بازگردد و به اين ترتيب، از جامعه اي سالم 
با مردماني تندرست و شــاداب برخوردار شويم و 
بتوانيم از خود، ميراث شايسته  اي براي فرزندانمان 

به يادگار بگذاريم.

زندگيماشينيوسلطهسوارهها،روزمرگيپايتختنشينان

جزئياتاجرايطرح۲۲خيابانبدونخودروپايتختدراولمهر

يعقوب آزاده دل، مدير واحد سيســتم هاي 
توسعه حمل ونقل پاك شهر تهران

عادت كردن به زندگي ماشــيني و افزايش 
شــمار خودروها و سلطه ســواره ها يكي از 

روزمرگي هاي شهر تهران است.
گســترش و رشــد روزافزون و ناهماهنگ 
جمعيــت، توليد خودروهــاي بي كيفيت و 
ارزان قيمت، توسعه خطوط بزرگراهي، تونل ها، 
زيرگذر و روگذرهاي شــهري، عدم توسعه 
مطلوب ناوگان هاي حمل ونقــل عمومي و 

بســياري عوامل ديگر، همه و همه از داليل 
استفاده بيش از اندازه شهروندان از خودروها 
و وسايل نقليه شخصي است. 22دسامبر »روز 
جهاني بدون خودرو« از روزهايي است كه با 
تأكيد بر كاهش سهم تردد خودرو در شهرها 
خودروسواران را تشويق مي كند تا در سال، يك 
روز از اتومبيل استفاده نكنند و فرصتي مغتنم 
براي ترويج دوچرخه سواري و پياده روي است.
وقتي كــه روز جهانــي بــدون خــودرو 
مطرح مي شــود، ناخودآگاه ذهن به سمت 

دوچرخه سواري، شــهر بدون خودرو، شهر 
دوچرخه سوارها، شــهر پاك و امثال چنين 
برنامه هاي قشنگي پرسه مي زند، شهري كه 

شايد آرزوي بسياري از شهروندان است.
در اين ســال ها، مجموعه مديريت شهري بر 
دوچرخه سواري به عنوان يكي از اهرم هاي 
رسيدن به شهر انســان محور تأكيد دارد، 
به طوري كه اكنون بيش از 200كيلومتر مسير 
ويژه دوچرخه سواري در شهر تهران احداث 
شده اســت. راه اندازي حمل ونقل اشتراكي 

دوچرخه - متــرو، راه اندازي اپليكيشــن 
دوچرخه، ســاخت 100پاركينگ دوچرخه و 
دوچرخه بند، توسعه دوچرخه هاي اشتراكي 
نســل4 ازجمله اقداماتي اســت كه به رغم 
تمام مشكالت در پايتخت با توجه بر اهميت 

دوچرخه سواري صورت گرفته است.
 چند سال اســت كه جرياني اجتماعي به نام 
#سه شنبه _هاي_بدون_خودرو راه اندازي 
شــده اســت و با دعوت از مردم، مسئوالن 
دولتي و گروه هــاي گوناگون مي خواهد كه با 

پيوســتن به اين پويش مدني، دست كم يك 
روز در هفته، سه شنبه ها را بدون استفاده از 
خودروي شخصي و به صورت پياده يا بهره گيري 
از دوچرخه يا حمل ونقل عمومي در شهر تردد 
كنند. اين گروه با خيل هواداران ُخرد و كالن و 
باِخرد خود تاكنون توانسته است افراد زيادي 
را به سمت خود بكشــاند. باشد كه بتوانيم با 
برنامه ريزي و ياري گرفتن از انديشه هاي نو، پويا 
و مشاركت شهروندان به سوي بهبود و اصالح 

رويكردها و روش ها گام برداريم.

معاون آموزش سازمان حمل ونقل و ترافيك شهرداري 
تهران جزئيات اجراي طرح خيابــان بدون خودرو 
را تشــريح كرد. وهاب ميزاني با بيــان اينكه روز 
جهاني بدون خودرو امسال مصادف با اول مهر و روز 
سه شنبه هاي بدون خودرو شده است، گفت: برهمين 
اساس ســعي كرديم برنامه امسال روز جهاني بدون 

خودرو را مفصل تر برگزار كنيم. وي با بيان اينكه امروز 
شهردار تهران با حضور تعدادي از سفرا و نمايندگان 
شركت هاي بين المللي در سه شنبه بدون خودرويي 
ديگر ركاب مي زند، گفت: عالوه بــر اين با همكاري 
پليس در هر منطقه يك خيابان را به صورت نمادين 
انتخاب كرده و با بســتن اين خيابان از ساعت1۶ تا 

1۸ مانع تــردد خودروها مي شــويم. ميزاني با بيان 
اينكه اين مســدود كردن خيابان ها تنها براي يك 
روز انجام خواهد گرفت گفت: ســعي كرديم در اين 
خيابان ها برنامه هاي جذاب فرهنگي براي مردم درنظر 
بگيريم و از آن جايي كه هم اكنون شاهد شيوع كرونا 
هستيم برنامه هايمان بيشــتر به موضوعات چكاب 
و ســالمت محور خواهد بود. معاون آموزش سازمان 
حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران با بيان اينكه 
اين حركت نمادين خيابان بدون خودرو با هماهنگي 

پليس انجام شده گفت: براســاس برنامه ريزي هاي 
صورت گرفته خيابان خنــدان در منطقه يك، بلوار 
زمين در منطقه2، خيابان كوشا در منطقه3، خيابان 
توحيد، محدوده خيابان اســتقالل تا شهرك پارس 
در منطقه4، بلوار آشــوري در منطقــه5، خيابان 
حجاب در منطقه۶، خيابان ســهرودي مسير جنوب 
به شمال حدفاصل خيابان توحيد تا قندي در منطقه۷، 
خيابان دكتر آيت در منطقه۸، بلوار جي در منطقه۹، 
خيابان شــهيد بنكدار در منطقه10، خيابان كاشان 

در منطقه11، پياده راه 1۷شهريور در منطقه12، معبر 
فرعي۸/41 در منطقه13، خيابان شهيد شيخ سفال در 
منطقه14، خيابان شهيد بقايي در منطقه15، خيابان 
21متري بعثت در منطقه1۶، خيابان شــهيدان متين 
در منطقه1۷، ميدان معلم در منطقه1۸، درب ورودي 
شماره يك بوستان واليت در منطقه1۹، بلوار شهيد 
مدرس در منطقه20، بلوار اصلي تهرانسر در منطقه21 
و بلوار ميعاد تا ميدان درياچه در منطقه22 خيابان هاي 

بدون خودرو تهران تعيين شده اند.

اوج افتتاح ايســتگاه هاي 
جديد متــرو پايتخت در حمل و نقل

زمستان به ويژه بهمن ماه 
امســال اســت. ديروز يكي از نخستين 
گام هاي اين روند با بهره برداري آزمايشي 
از ورودي اصلي ايستگاه مهديه برداشته 
شد. به گزارش همشهري، اين ايستگاه در 
تقاطع دو خط 3 و 7 قرار دارد و به عبارتي 
در تقاطع خيابان وليعصر و مولوي واقع 
شــده اســت. ايســتگاه مهديه نهمين 
ايســتگاه خط7 متروي تهران به حساب 
مي آيد كــه در فاصلــه 10كيلومتري از 
منتهــي اليــه شــرقي اين خــط و در 

منطقه11 تهران واقع شده است.
مديرعامل شركت راه آهن شهري تهران 
و حومــه با اشــاره به ايــن بهره برداري 
همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، گفت: 
»بهره برداري آزمايشــي ورودي اصلي 
ايستگاه مهديه دسترسي شهروندان به 

خط3 و 7 مترو را راحت تر مي كند.«
علي امــام كه ديــروز ظهر در حاشــيه 
بهره برداري آزمايشــي از ورودي اصلي 
ايستگاه مهديه در خط7 صحبت مي كرد 
درباره وعــده افتتاح يك ايســتگاه در 
هر ماه بيان كرد: »طبــق برنامه ريزي ها 
و درصــورت تاميــن منابــع الزم، 12 

ايســتگاه در خطــوط 3، 6 و 7 تا پايان 
ســال به بهره برداري مي رسد. در همين 
زمينه ايستگاه برج مياد به عنوان يكي 
از ايستگاه هاي جديد در يك ماه آينده به 

بهره برداري خواهد رسيد.«
او با اشاره به اينكه ورودي شرقي ايستگاه 
مهديــه در گذشــته به بهره بــرداري 
رســيده بود،گفت: » با بهره بــرداري از 
ورودي اصلي ايستگاه مهديه در خط7، 
جابه جايــي مســافران در خطوط 3 و 
7 افزايش خواهد يافــت.« مديرعامل 
مترو در بخش ديگري از صحبت هايش 
گفت: »ساخت ايستگاه مهديه با توجه 
به اينكه در بافت فرســوده شهري و زير 
خيابان هاي پرتــردد وليعصر و مولوي 
قرار گرفته از نظر اجرا بســيار ســخت 
و پيچيده بــود. ضمن اينكــه حفر اين 
ايستگاه عميق به دليل ريزدانگي خاك، 
شــرايط آب هاي زيرزميني و همچنين 
بحث هاي تملكي كار دشــواري بود كه 
به هر حال انجام شــد. احــداث ورودي 
جنوب غربي و سالن فروش بليت كه از 
فضاهاي اصلي ايستگاه مترو است نيز از 

اين قاعده مستثني نبود.«
به گفته علي امام، ايستگاه مهديه امكان 
دسترسي مســافران در محدوده بازار، 

خيابان مولوي و ميدان رازي به شــبكه 
حمل ونقل ريلي تهــران به ويژه خط 3 و 
7 را فراهم وجابه جايــي در خط3 مترو، 
امكان دستيابي به مراكز پرتعددي مانند 

ميــدان راه آهن و منيريــه را مهيا كرده 
است.

اين مدير ارشد شــهري با اشاره به اينكه 
ورودي اصلي ايستگاه مهديه، دسترسي 
شهروندان به هر دو سكوي خط 3 و 7 را 
تســهيل مي كند، تصريح كرد: »پيش از 
اين نيز شهروندان با اســتفاده از فضاي 
پيش بيني شده فروش بليت در ورودي 
جنوب شــرقي ايســتگاه مهديه امكان 
دسترســي به ســكوي قائــم در خط3 
و ســكوي بســيج در خط7 را داشتند و 
براي دسترسي به ســكوي آزادگان در 
خط3 و سكوي ميدان صنعت در خط7، با 
استفاده از پله برقي و طي مسيري طوالني 
به ســالن اصلي فروش بليــت مراجعه 
مي كردند. بــا راه اندازي ايــن ورودي، 
10دستگاه پله برقي ازجمله 8 دستگاه 
در ورودي و 2دستگاه در بخش دسترسي 
سالن اصلي و همچنين نخستين پاسگاه 
خط 7 و فضاي فروش بليت به ســمت 

سكوها نيز به بهره برداري مي  رسد.«

تهرانبرايدوچرخهســواري
زيرساختكافيندارد تجربههايبرخيشهرهايدنيادرروزجهانيبدونخودرو

آلن پطروسيان، 
ر  ا يه گــــذ پا
دوچرخه سواري 

همگاني در ايران
از  ايــران  در 

ســال 13۹4 نهضت دوچرخه سواري 
همگاني راه اندازي شد. ما سعي كرديم 
دوچرخه ســواري همگاني را در كشور 
نهادينه كنيم. يكي از ابزارهاي تشويقي، 
برگزاري 14پويش رسمي ازجمله پويش 
دوچرخه تا كار، مدرســه، دانشگاه، هر 
دوچرخه سوار يك درخت، سه شنبه هاي 
بدون خودرو و... بوده است. اين پويش ها 
باعث شد كه دوچرخه سواري همگاني 
بين مردم توســعه و ترويج پيدا كند. با 
حضور حداكثري مــردم در پويش ها، 
مسئوالن هم احســاس نياز كردند تا 
بيش از پيش به سالمت شهري و استفاده 
از دوچرخه ســواري همگاني بپردازند. 
در رابطه با روز جهاني بدون خودرو در 
ايران بايد گفت فرصــت مغتنمي براي 
شهرداري ها، هيأت هاي دوچرخه سواري، 
باشــگاه ها، ادارات ذي نفع در توسعه 
حمل ونقل پاك و... است تا عملكرد خود را 
به نمايش بگذارند. در بسياري از شهرهاي 
دنيا از بخش دوچرخه سواري همگاني 
و حمل ونقل پاك رقم هاي شايســته اي 
به دست آوردند، ولي در كالنشهر تهران 
به نسبت توسعه بي رويه شهر و سفرهاي 
روزانه  ميليوني، زيرساخت كافي براي اين 
حوزه وجود ندارد. در بخش زيرساخت 
شــهرداري ها بايد به موارد آموزشي، 
رقابتي و تشــويقي بپردازند. به عنوان 
مثال، فدراسيون دوچرخه سواري بايد 
مهارت اوليه دوچرخه سواري را به طرز 
مطلوبي بين۸0درصد دوچرخه سواران 
آموزش بدهد تا از حوادث و آسيب هاي 

جسماني جلوگيري كند.

  بوگوتا، 13ساعت بدون خودرو 
 شهردار بوگوتا، موفق شــد در زمينه اجراي روز بدون خودرو، مدت 
13ساعت، ۸50هزار خودروي شخصي را در خانه ها نگه دارد و صاحبان 
آنها را به استفاده از راه هاي جايگزين براي تردد تشويق كند. براي اين كار 
بوگوتا در سال2000 جايزه معتبر چالش محيط زيستي استكهلم را دريافت 
كرد. پس از آن چين از اين موفقيت الهام گرفت و نخستين برنامه روز 
بدون خودرو را در سال2000 اجرا كرد. شهر بوگوتا هم اكنون بزرگ ترين 
برنامه روز بدون خودرو را در جهان به اجرا مي گذارد. اين برنامه در يكي 

از روزهاي كاري هفته و در تمامي شهر به صورت كامل اجرا مي شود.

  پاريس، ارائه برنامه هاي پياده روي و دوچرخه سواري در 
شبكه هاي مجازي

در روز جهاني بدون خودرو، مســئوالن ترافيك شهر پاريس اعالم 
كردند بخش هاي اصلي شهر ازجمله خيابان هاي اطراف برج ايفل، 
به صورت كامل بسته خواهد شد و خودرو ها و وسايل نقليه موتوري 
اجازه ورود به اين بخش ها را ندارند. اين طرح در مناطق قرمز رنگ 
نقشه شهر به نمايش گذاشته شد. شــهروندان نيز در شبكه هاي 
اجتماعي با به اشتراك گذاشــتن برنامه هاي تفريحي و سرگرمي 
مختلف به صورت گروه هايي براي پياده روي، دوچرخه ســواري و... 
از اين اعالم استقبال كردند. مردم با پاي پياده يا با دوچرخه به محل 
كار خود رفتند و تردد اتوبوس هاي شهري و تاكسي ها در شهر نيز به 

سرعت 20 كيلومتر در ساعت تنزل پيدا كرد.

  كپنهاگ، ورود خودرو و موتور به خيابان هاي اطراف اماكن 
گردشگري ممنوع

براســاس طرح روز بدون خودرو در كپنهاگ، خيابان هاي اصلي و 
مركزي شهر و مناطق اطراف تمام اماكن گردشگري مشهور كه اغلب 
گردشگران به آنها رفت وآمد مي كردند، از خودروها و وسايل نقليه 
موتوري به استثناي اتوبوس هاي خط واحد، تاكسي و آمبوالنس ها كه 
نياز ضروري مردم بود، خالي شدند تا شهروندان بتوانند از پياده روي 
و دوچرخه سواري لذت ببرند. در اين روز مردم با دوچرخه هاي رنگي 
خود به خيابان آمدند و برنامه هاي شاد براي تفريح و سرگرمي بر پا 

كردند.

  نيويورك، ورزش همگاني و جمع آوري زباله ها
در روز زمين بدون خودرو، هزاران نفر از مردم نيويورك، از آوردن 
خودروهايشان به خيابان ها خودداري كردند. مردم نيويورك هرسال 
براي روز جهاني بدون خودرو گردهمايي بزرگي در خيابان هاي اصلي 
شهر برگزار مي كنند. آنها درحالي كه خودرو هاي خود را در پاركينگ 
خانه هايشان مي گذارند، در اين روز با پاي پياده يا هر وسيله نقليه 
غيردودزا در خيابان هاي اصلي شــهر حاضر مي شــوند. نگهبانان 
ترافيك در اين روز با به دست گرفتن عالئم ايست، از تردد خودرو ها 
به مناطق اصلي شــهر جلوگيري مي كنند. از مهم ترين برنامه هاي 
اجرا شده در روز زمين بدون خودروي نيويورك، ورزش همگاني در 

ميدان هاي اصلي و جمع آوري زباله ها ست.

ورودي اصلي ايستگاه متروي مهديه ديروز به طور آزمايشي به بهره برداري رسيد

ايستگاه سازي مترو روي ريل شتاب
مديرعامل شركت راه آهن شهري تهران و حومه از بهره برداري 12ايستگاه 

مترو تا پايان سال درصورت تامين منابع مالي خبرداد
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 صف نشــيني به يك آفت 
ويرانگــر در بورس تبديل بورس

شده و بازار سهام را ناكارا 
كرده اســت؛ چراكه در زمان هاي صعود 
خريد سهام ارزشمند را دشوار و حتي در 
بســياري مواقع غيرممكن مي كند و در 
زمان هاي نــزول هم نمي توان ســهام 
بسياري از شركت ها را به دليل قفل شدن 
بازار در صف ها، فروخت. ريشه اين قفل 
شدن بازار در صف هاي خريد و فروش در 
ساختار قوانين و مقررات بازارسهام نهفته 
است كه بر هيجان سهامداران دامن زده و 
ريشه سرمايه گذاري براساس تحليل را در 
بورس خشكانده اســت؛ بنابراين به زعم 
كارشناســان بايد بــه غير از توســعه 
بازارگردان ها، مقــررات مربوط به دامنه 
نوســان و حجم مبنا پس از حاكم شدن 
ثبات و آرامش در بــورس تغيير كند تا 

بورس حرفه اي تر شود.
به گزارش همشــهري، يك موضوع به 
اصل ثابت بازارســهام تبديل شــده و 
منجر شده بازارسهام به كل كارايي اش 
را از دســت بدهد و آن پديــده اي جز 
صف نشيني در بورس نيست كه عمدتا 
متاثر از قوانين و مقررات بازار ســرمايه 
است. پديده صف نشــيني، بورس را در 
همه حالت ها قفل مي كند. در زمان هاي 
صعود به دليل صف هاي سنگين خريد، 
نمي توان سهام شركت هاي ارزشمند را 
مطابق »تحليل هــاي قيمتي و زماني« 
خريداري كرد و در زمان هاي نزول هم 
بايد مدت ها در صف هاي فروش منتظر 
ماند و با وجود فعال شــدن حد ضررها 
)مطابق تحليل هاي تكنيكي( با زيان هاي 
سنگين از سهام يك شركت خارج شد. 
اين موضوع عنصر تحليل را در بازار سهام 
به كل نابود كرده اســت؛ چراكه ورود و 
خروج به سهام شركت ها براساس مباني 
تحليلي در اغلب اوقات دشــوار و حتي 

غيرممكن است.

علت صف نشيني چيست؟
يكي از علل بروز پديده صف نشــيني 
و غلبه »هيجــان« بــر »تحليل« در 
بازارسهام وجود برخي مقررات در بازار 
ســرمايه ازجمله دامنه نوسان قيمت 
اســت. به زعم كارشناسان باوجودآنكه 
اكنون ســازمان بورس در تالش است 
بازارگردان هــا را بــراي حل مشــكل 
صف نشيني توسعه دهد، اما اين اقدام 
كافي نيســت و بايد اقدامات ديگري به 
موازت توسعه بازارگردان ها انجام شود. 
يكي از مهم ترين موضوعاتي كه در كنار 
توسعه بازارگرداني بايد حل شود، تغيير 
قوانين و مقررات مربوط به دامنه نوسان 
و حجم مبناست. اگرچه دامنه نوسان 
در ابعاد مختلفي در بازارهاي سهام دنيا 
به كار گرفته مي شــود، اما محدوده اين 
دامنه نوسان در اغلب كشور ها يا بسيار 
باالتر از ايران اســت يا درحال افزايش 
بين 20تــا 60درصد اســت؛ حتي در 
بسياري از كشورها كه بازارهاي سهام 
توســعه يافته تري دارند مانند آلمان و 
آمريكا دامنه نوســان تا حدود زيادي 
حذف شــده و فقط در موارد خاصي از 

دامنه هاي نوسان 50درصدي استفاده 
مي شود. به طور مثال در فرانسه دامنه 
نوسان در محدوده 10تا 20، ژاپن10تا 
60، مالــزي 30، بلژيــك، آرژانتين، 
مكزيك، اكوادور، فنالند، هند، پرتغال 
و بسياري ديگر از كشور ها دامنه نوسان 
بين10تا 15درصد در نوســان است يا 
حتي كشــور هايي مانند ايرلند، برزيل 
و يونان بــا روش هايــي درحال حذف 
دامنه نوسان هســتند و در تالشند از 
دامنه نوسان، عمدتا در مواقع اضطراي 
با دامنه هاي باال استفاده كنند. در چنين 
شــرايطي به زعم كارشناسان مقررات 
مربوط به دامنه نوسان در ايران نيز بايد 
تغيير كند و اگرچه در شرايط فعلي كه 
بورس درحال نزول است نمي توان اين 
تغييرات را اجرا كرد، اما سياستگذاران 
به محض به تعادل رســيدن بازار بايد 
اقداماتي را در اين زمينه انجام دهند تا 
بازار در مقاطع بلندمدت با راهكار هاي 
عملي تري به تعادل برســد نه از طريق 

حمايت يا دستكاري.

چرا مردم به بورس هجوم آوردند؟
قوانين محدود كننده مانند دامنه نوسان 
به غيراز آنكه به پديده صف نشــيني در 
بورس دامن زده منجر به تخريب فضاي 
تحليلي در بازارســهام هم شده و منجر 
شده طيف گســترده اي از مردم بدون 
داشتن دانش و تجربه كافي به راحتي وارد 
بازار سهام شوند؛ چرا صف ها، خود مالك 
مهمي براي تصميم گيري ســهامداران 
كم تجربه هستند؛ يعني هر سهامداري 
بدون داشتن كوچك ترين تحليلي فقط 
كافي است در صف خريد سهام قرار گيرد 
تا ســود كند. دامنه نوسان در عين حال 
هميشه دست حمايتي براي جلوگيري 
از نــزول بازار اســت كه مانــع از ترس 
ســهامداران براي نزول مي شود؛ چراكه 
ســهامداران مي دانند كه قيمت سهام 
روزانه بيــش از 5درصد كاهش نخواهد 
يافت و اين موضوع باعث شده سهامداران 
كم تجربه با وجود آنكه دانش كافي براي 
ســرمايه گذاري در بورس ندارند، بدون 

هراس وارد بازار سهام شوند.
دامنه نوســان به شــكلي كــه درحال 
حاضــر در بازار ســرمايه ايــران به كار 
گرفته مي شود، ســهامداران را ترغيب 
مي كنــد اوال به صــورت مســتقيم در 
بورس سرمايه گذاري كنند و دوما بدون 

تحليل و تفكر، فقط ظرف چند ثانيه در 
صف هاي خريدو فروش قــرار بگيرند و 
به پديده صف نشــيني دامن بزنند. بروز 
پديده صف نشيني، به غيرازآنكه منجر 
به بروز مشــكالت عميقي براي هسته 
معامالت شده، فضاي تحليلي بازارسهام 
را هم تخريب كرده و منجر شــده مردم 
به جاي سرمايه گذاري غيرمستقيم)از 
طريــق صندوق هاي ســرمايه گذاري( 
ترجيح بدهنــد بدون دانــش و تجربه 
كافــي به صــورت مســتقيم در بورس 
ســرمايه گذاري كنند. اين محدوديت 
در كنــار حجم مبنا حتي منجر شــده 
اســت چارت ها و نمودار هاي تكنيكي 
سهام و شاخص هاي بورس هم از درجه 
اعتبار كمتري برخوردار باشند؛ چراكه 
نوســان هاي قيمت در ايــن نمودار ها 
عمدتا مطابق بــا اين محدوديت ها ثبت 
مي شــوند و كمتر مبتني بــر معامالت 
آزادانه و تحليلي در يك بازار كارا هستند. 
درنتيجه نمودار هــاي تكنيكي هم در 
ايران در مقايسه با ساير بازار هاي سهام 
دنيا از كارايي كمتري برخوردار است و 
حتي ممكن است ســرمايه گذاران را به 

اشتباه بيندازد.

كارشناسان چه مي گويند؟
احمد اشــتياقي، يك كارشــناس بازار 
ســرمايه درباره تغيير دامنه نوسان در 
بورس معتقد اســت: يكي از معضالت 
كنوني بازار سهام وجود صف هاي طوالني 
خريد و فروش است؛ درحالي كه بازار بايد 
از اين چالش رها شود تا معامالت براساس 
تحليل هاي منطقي انجام و مانع از ايجاد 
حباب در قيمت برخي از سهام شود. او به 
ايرنا مي گويد: اگر دامنه نوسان برداشته 
شود روند معامالت سهام زودتر به تعادل 
مي رســد و فعاالن تازه وارد كه آگاهي 
چنداني نسبت به سهام موجود در بازار 
ندارند، براساس وجود صف هاي خريد و 
فروش تصميم گيري نمي كنند و تحليل 
جايگاه خــود را در بازار پيــدا مي كند. 
اشتياقي تأكيد مي كند: چاره اي نيست 
جز اينكه دامنه نوسان به تدريج در برخي 
از ســهام به 10درصد و در شرايطي هم 
تا 20درصد افزايش پيدا كند تا تحليل 
جايگزين صف خريد و فروش شــود. او 
با بيان اينكه افزايش دامنه نوســان در 
بورس اقدامي حياتي و ضروري اســت، 
اما در وضعيت كنوني اين اقدام نمي تواند 

در ايجاد تعادل معامالت بازار تأثيرگذار 
باشد، توضيح مي دهد: اكنون بازار درگير 
شرايط هيجاني اســت و بهتر است اين 
اتفاق در شرايط طبيعي و تعادلي صورت 
گيرد. وليد هــالالت، تحليلگر بازار هاي 
مالي هم در اين بــاره در فضاي مجازي 
نوشــت: بدترين موضــوع در دوره هاي 
نزول فرسايشي شــدن آن است؛ چون 
مانع تعادل قيمت ها مي شــود. اگر واقعا 
اينقدر هيجان فــروش در بورس وجود 
دارد، يــك راهكار اين اســت كه دامنه 
نوسان به 20درصد يا 50درصد افزايش 
يابد يا مدل هاي ديگري نظير اينكه دامنه 
نوسان 10درصد باشد و هر نمادي با صف 
مواجه شد، دامنه نوسان آن به 15درصد 
برســد. او مي افزايد: اگر ايــن كار انجام 
شود، اوال سهامداراني كه تصميم قاطع 
گرفته اند سهام خود را بفروشند، سريع تر 
خارج مي شوند و ثانيا بازار خيلي سريع 
به تعادل مي رســد. در برگشت هم اگر 
سهامي ارزنده باشد، به سرعت به جايگاه 
قبلي خواهد رسيد. از اين زاويه به نظرم 
بايد دامنه نوسان را باالبرد و بدترين اتفاق 
براي بازار كاهش دامنه نوسان است. به 
گفته او، مهم ترين كار هم اكنون اين است 
كه به هر طريقــي، پديده صف محوري 
حذف شود؛ چون عامل تشديد هيجان 
در دوره هاي صعود و نزول اســت. يك 
كارشناس ديگر حتي پا را فراتر مي گذارد 
و پيشنهاد مي كند دامنه نوسان حذف 
شود. بهزاد احمدي نسب مي گويد: بهتر 
است تصميماتي براي دامنه نوسان بدون 
محدوديت درنظر گرفته شود. بازار با اين 
اقدام زودتر به تعادل مي رسد و شفاف تر 
مي شود. عباس آرگون، يك كارشناس 
ديگر بازار سرمايه درباره ضرورت حذف 
دامنه نوسان از بازارسهام به بورس نيوز 
مي گويد: دامنه نوسان زيان هاي زيادي 
به بازارسهام تحميل كرده است. معتقدم 
دامنه نوسان بايد حذف شود تا معامالت 
براســاس تحليل انجام شود و صف هاي 
خريد و فروش جاي خود را به معامالت 
براساس ارزندگي سهام بدهد. به گفته او، 
حذف دامنه نوسان، نقدشوندگي بازار را 
هم افزايش خواهد داد. البته شايد نتوان 
يكباره دامنه نوســان را حذف كرد، ولي 
مي توان از عرضه هاي اوليه شــروع كرد 
و اجازه داد ســهام آن شــركت روز بعد 
از عرضه  اوليه، بــدون محدوديت دامنه 

نوسان معامله شود.

  تــا ظهر ديــروز 21هــزار و 22نفر از 
مســتأجران متقاضي وام كمك وديعه مسکن

مسكن موفق شده اند وام مصوب ستاد 
مقابله با كرونا را از نظام بانكي دريافت كنند؛ اين آخرين 
آمارها مربــوط به پرداخت تســهيالت ضد كرونايي 
حمايت از مســتأجران است كه همشــهري از بانك 
مركزي دريافت كرده و از رشــد حدود 340درصدي 
پرداخت اين تسهيالت نسبت به هفته قبل حكايت 

دارد.
به گزارش همشهري، مشكالتي كه در 2 هفته گذشته 
باعث شده بود فرايند پرداخت تسهيالت حمايتي به 
مستأجران مطابق با مصوبه ستاد مقابله با كرونا و تأكيد 
دولت پيش نرود، با ابالغ دستورالعمل اصالحي بانك 
مركزي و رفع مشــكل نرم افزاري بانك ها حل وفصل 
شده و الاقل بوروكراسي بازدارنده نظام بانكي از مسير 
پرداخت اين تسهيالت حذف شــده است. آمارهاي 
دريافتي از بانك مركزي نشان مي دهد تا حوالي ظهر 
ديروز، تعداد 31 هزار و 354 پرونده دريافت وام كمك 
وديعه مسكن در بانك هاي عامل تشكيل شده كه از 
اين تعداد، 21 هزار و 22 نفر تسهيالت مصوب خود 
را دريافت كرده اند. اين ميزان پرداخت تســهيالت 
در مقايسه با آمار 4هزار و 800فقره در هفته قبل، از 
رشــد حدود 340درصدي حكايت دارد كه مي تواند 
نشانه اميدبخشي از حل مشكالت مالي قشر مستأجر 
باشد؛ اما سركشي به برخي بانك هاي متولي پرداخت 
اين تسهيالت نشــان مي دهد متقاضيان وام وديعه 
حتي خارج از نظام بانكي نيز مشكالتي دارند كه مانع 

دستيابي آنها به اين تسهيالت حمايتي است.

دست مستأجر زير سنگ كارفرما
مســتأجراني كه در مردادماه براي دريافت وام كمك 
وديعه مسكن ثبت نام كرده اند و از سوي وزارت راه و 
شهرسازي مشمول دريافت اين تسهيالت شناخته 
شــده اند، بايد همه مدارك اظهار شــده در سامانه 
اقدام ملي را براي راستي آزمايي به شعبه بانك عامل 
ارائه دهند و ارائه گواهي كســر اقساط از حقوق براي 
متقاضيان عادي و گواهي كســر از مســتمري براي 
مستأجران تحت پوشش نهادهاي حمايتي به بانك نيز 
الزامي است. اين در حالي است كه پيگيري همشهري 
از برخي شعب بانكي نشان مي دهد بخشي از متقاضيان 
دريافت وام وديعه، با وجود اينكــه كارگر يا كارمند 
محسوب مي شوند، به داليلي قادر به ارائه گواهي كسر 
اقساط نيستند و به همين واسطه نمي توانند پرونده 
دريافت اين تسهيالت را تكميل كنند. رئيس يكي از 
شعب بزرگ ترين بانك دولتي با اشاره به اين مشكل 
مي گويد: طبق اظهارات مشترياني كه براي تكميل 
پرونده مراجعه كرده اند، موقتي بودن قرارداد كار، يكي 
از اصلي ترين داليلي بوده است كه باعث شده كارفرما 
از ارائه گواهي كسر اقساط خودداري كند؛ چراكه اين 
گواهي عمالً به منزله يك تعهد قانوني براي كارفرماست 
و تا پايان دوره بازپرداخت تسهيالت نيز معتبر خواهد 

بود. اين مدير بانكي در گفت وگو با همشهري مي افزايد: 
بانك ها مكلف هســتند ضريب احتمال معوق شدن 
تســهيالت را كاهش دهند؛ اما در وام وديعه مسكن 
تضامين حداقلي مدنظر قــرار گرفته و تا 30ميليون 
تومان نيز صرفاً به اتكاي گواهي كسر اقساط از حقوق 
شخص متقاضي پرداخت مي شود؛ ازاين رو بدون ارائه 
گواهي كسر اقساط يا ضامن معتبر، امكان پرداخت 
تسهيالت به متقاضيان وجود ندارد. البته او اين نكته را 
نيز يادآور مي شود كه با نظر رئيس شعب بانكي، امكان 
جايگزيني ضمانت شخص متقاضي با ضمانت ديگر 
امكان پذير است؛ مشروط به اينكه كليه مفاد مصوبه 
ستاد مقابله با كرونا در مورد شرايط دريافت وام رعايت 
شود و توان متقاضي براي بازپرداخت اقساط نيز براي 

بانك مسجل باشد.

هراس كارفرما از تعطيلي در كرونا
مشــكل صادر نشــدن گواهي كسر اقســاط براي 
كارگران و كارمندان قــراردادي، گرچه با موافقت 
بانك مي تواند با ضمانت هاي ديگر مانند ارائه گواهي 
كســر اقســاط يك ضامن معتبر حل وفصل شود، 
اما ســتاد مقابله با كرونا و بانك مركزي با توجه به 
وضعيت عامه مســتأجران و براي تســهيل فرايند 
دريافت تسهيالت از سوي اين افراد به حذف ضمانت 
براي وام هاي زير 30ميليون تومان اقدام كرده اند و 
حتي تضمين وام بــاالي 30ميليون تومان را نيز به 
يك ضامن كاهش داده اند. ازاين رو، به نظر مي رسد 
براي حل اين مشــكل، بايد كارفرمايان وارد عمل 
شــوند و زمينه را براي اجراي مصوبه ستاد مقابله 
با كرونا فراهــم آورند. يكــي از متقاضيان دريافت 
وام وديعه مســكن كه در گفت وگو با همشــهري 
خود را كارگر يك شــركت توليدي در شهر تهران 
معرفي مي كند، مي گويد: كارفرما به واسطه هراس از 
تعطيلی كسب وكارها در موج سوم كرونا و همچنين 
زيان ده شدن كســب وكار در ماه هاي آتي، از ارائه 
گواهي كسر اقساط به كارگران خودداري مي كند و 
نهايتاً حاضر است تا پايان قرارداد و به اندازه مطالبات 
كارگر گواهي صادر كند. او حتي به دليل نداشــتن 
ضامن، مبلغ وام وديعه را به 30ميليون تومان كاهش 

داده اما بازهم به دليل ناتواني در ارائه حداقل تضمين 
بانكي، از دريافت وام باز مانده است.

اعتراض بانك ها به سهل انگاري وزارت راه
پيگيري همشهري از برخي شــعب بانكي فعال در 
پرداخت وام كمك وديعه مســكن نشــان مي دهد، 
مشكل ارائه گواهي كسر اقساط از سوي متقاضيان در 
اين شعب نيز وجود داشته كه باعث شلوغ شدن صف 
تشكيل پرونده شده است؛ اما مدير يكي از شعب بانكي 
معتقد اســت: دقت ناكافي وزارت راه و شهرسازي در 
رصد متقاضيان وام كمك وديعه مسكن در سامانه اقدام 
ملي و معرفي افراد غيرمشمول به شبكه بانكي سهم 
بيشتري از بروز اين وضعيت داشته است. او مي گويد: 
برخي از افرادي كه براي تشكيل پرونده به بانك معرفي 
شده اند، عماًل برخي از مدارك مورد نياز مانند قرارداد 
اجاره معتبر در اختيار ندارند و حتي در مواردي، افراد 
معرفي شده حائز شرايط مندرج در مصوبه ستاد مقابله 
با كرونا نيز نيستند و مثاًل سابقه مالكيت مسكوني به 
نام آنها ثبت شده اســت. به گفته او، گرچه درصورت 
احراز نشدن شــرايط متقاضي، بانك ها وام وديعه به 
اين افراد پرداخت نمي كنند اما تبديل شدن بانك ها 
به محل احراز شــرايط متقاضيان باعث شــده صف 
متقاضيان واجد شرايط شلوغ تر شود و پروسه تشكيل 
پرونده و پرداخت وام به كندي پيش برود. به گزارش 
همشهري، به تازگي معاونت مسكن و ساختمان وزارت 
راه و شهرسازي با صدور اطالعيه اي بر لزوم سبز بودن 
فرم ج متقاضيان وام وديعه تأكيد و اعالم كرده است: 
»همانطور كه در زمان ثبت نام وام وديعه مسكن اعالم 
شده، دريافت اين تسهيالت منوط به دارا بودن شرايط 
مندرج در ماده )1( آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي 
ازجمله »نداشتن ســابقه مالكيت از سال 1384 به 
بعد« بوده است؛ ازاين رو كليه متقاضيان و افراد تحت 
تكفل آنها متعهد هستند كه از ابتداي سال 84 فاقد 
مسكن و يا زمين مسكوني ملكي باشند؛ در غير اين 
صورت، در هر زمان كه سابقه مالكيت آنها محرز شود، 
از فرايند پرداخت تسهيالت حذف شده و درصورت 
اخذ تســهيالت متعهد به جبران خسارات و استرداد 
كليه تسهيالت دريافتي و جرائم مربوطه خواهند بود.«

   ارائه طرح هاي دوفوريتي از سوي برخي نمايندگان مجلس در ماه هاي 
گذشته راهگشا نبوده و زمينه را براي بالتكليفي همزمان نمايندگان و مجلس

مردم در عرصه اقتصادي فراهم كرده است. سؤال اصلي اينجاست كه 
خاستگاه اين طرح هاي كارشناسي نشده و داراي شائبه كجاست و اين پيشنهادها از 

چه كانالي به نمايندگان می رسد؟
به گزارش همشهري، پس از ارائه برخي طرح هاي مبهم و داراي شائبه رانت، نظير 
طرح توزيع قير رايگان با قيد دوفوريت، حــاال نمايندگان طرح هاي جديدي را در 
دستور كار خود قرار داده اند. از طرح تهيه مسكن براي افراد كم درآمد كه هنوز متن 
آن منتشر نشــده، تا طرحي براي اضافه كردن 9تبصره به قانون حمايت از توسعه 
صنايع پايين دســتي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از سرمايه هاي مردم. به 
تازگي برخي از نمايندگان با هدايت كميسيون اقتصادي مجلس طرحي را براي 
اصالح قانون مناطق آزاد پيشنهاد داده اند. شتابزدگي نمايندگان در ماه هاي اخير 
براي تصويب قوانين جديد درحالي كه فضاي اقتصادي و كسب و كار كشور گرفتار 
قوانين و مقررات مزاحم است، اين خطر را تشديد مي كند كه وكالي مجلس تنها با 
مالك قرار دادن برخي مطالبات شهروندان سعي در پاسخ دادن به اين مطالبات با 
قيد فوريت داشته باشند حال آنكه برخي از اين طرح ها كارشناسي نشده و افزون بر 
اينكه گزارش هاي كارشناسي مركز پژوهش هاي مجلس هم در اين فرايند شتابزده 

منتشر نمي شود.

ساخت يك ميليون مسکن با كدام پول؟
طرح پيشــنهادي تعدادي از نمايندگان با قيد دوفوريت بــا هدف جهش توليد و 
تامين مسكن، يكي از پيشنهادهاي شتابزده با بار تورمي باالست كه به نظر مي رسد 
امضا كنندگان اين طرح تحت تأثير رشد قيمت مســكن و طوالني تر شدن مسير 
دسترسي مردم به مسكن، درصدد راه ميانبر هستند. طرحي كه البته هنوز متن آن 
منتشر نشده، اما در مقدمه آن تأكيد شده كه با تصويب طرح يادشده، دولت و اجزاي 
آن و همچنين بانك مركزي و ساير سازمان ها و دستگاه هاي عمومي و دولتي مكلف 
شوند با پرداخت تسهيالت ارزان قيمت، تامين زمين، اجراي سياست هاي مالياتي، 
تامين مصالح ساختماني ارزان قيمت، تسهيل صدور پروانه ها، خدمات و انشعابات 
مورد نياز، توليد مسكن را در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي و ايجاد اشتغال 
رونق ببخشند. از جمله نمايندگان مدافع اين طرح، محمدرضا رضايي كوچي، رئيس 
كميسيون عمران، اقبال شاكري، احمد دنيا مالي، علي نيكزاد، اميرحسين قاضي زاده 
هاشمي، احمد اميرآبادي فراهاني، مالك شريعتي و محمد حسين فرهنگي هستند و  
امضاي 2نايب رئيس مجلس پاي اين طرح نشان مي دهد كه اراده جدي براي تبديل 

آن به قانون وجود دارد.
شتابزدگي نمايندگان در ارائه اين طرح، حتي با انتقاد اداره كل اسناد و تنقيح قوانين 
مجلس مواجه شده كه تأكيد دارد، تكليف دولت براي تامين نياز ساالنه مسكن، با 
سياســت هاي كلي قانونگذاري مبني بر ضرورت قابل سنجش بودن اجراي قانون 
در تعارض است و افزون بر اينكه مكلف كردن دولت به ساخت حداقل ساالنه يك 
ميليون مســكن بدون پيش بيني محل تامين مالي آن با اصل 75قانون اساسي 

تعارض دارد.

 سوداي رونق توليد در مناطق آزاد
تعدادي از نمايندگان مجلس طرح ديگري را با هدف رونق اقتصادي از كانال مناطق 
آزاد پيشنهاد كرده اند و مي گويند: اين قانون پس از 27سال از زمان تصويب نياز به 
بازنگري دارد؛ چرا كه سازوكارهاي فعلي باعث افزايش واردات يا قاچاق و ضربه به 
توليد ملي و اشتغال شده است و حاال وقت آن رسيده كه قانون ياد شده به نفع توليد 
ملي و اشتغال اصالح شود. براساس اين طرح، ايجاد مناطق آزاد تجاري - صنعتي 
جديد صرفا در محدوده هايي يكپارچه، متصل و خارج از نقاط جمعيتي )شهري يا 
روستايي( تا سقف 3هزار هكتار امكان پذير اســت و مساحت بنادر و فرودگاه هاي 
مستقر در منطقه، جزو سقف محدوده محسوب نمي شود. سيد احسان خاندوزي، 
نصراهلل پژمان فر، حسينعلي شــهرياري، احمد اميرآبادي فراهاني، جواد كريمي 
قدوسي، محمدرضا ميرتاج الديني، الياس نادران، مالك شريعتي، محمد حسين 
فرهنگي و مجتبي توانگر، ازجمله نمايندگان امضا كننده طرح ياد شده هستند. اداره 
كل تدوين قوانين مجلس مي گويد: طرح پيشنهاد شده از حيث الزام دولت به ارائه 
اليحه با اصل 74قانون اساسي مغايرت دارد و برخي از احكام پيشنهاد شده تكرار 

احكام قانون دائمي برنامه توسعه است و قانونگذاري دوباره ضرورتي ندارد.

حمايت يا رانت انرژي
55نماينده ديگر مجلس از جمله مالك شريعتي، محمدرضا ميرتاج الديني، جعفر 
قادري، فريدون حسنوند، محمد حسين فرهنگي، سيد احسان خاندوزي، حسينعلي 
حاجي دليگاني، نصراهلل پژمان فر، مجتبي توانگر، اميرحسين قاضي زاده هاشمي، 
جواد كريمي قدوسي و احمد اميرآبادي فراهاني در طرحي خواستار اضافه شدن 
9تبصره به قانون حمايت از توسعه صنايع پايين دستي نفت خام و ميعانات گازي 
با استفاده از سرمايه هاي مردم شده اند. هدف آنها احداث سريع تر پااليشگاه هاي 
جديد و پتروپااليشگاه هاست. در اين طرح مالك هايي براي تعيين قيمت خوراك 
پااليشگاه ها و پترو پااليشگاه ها تعيين شده كه هرچند ممكن است باعث حمايت 
از سرمايه گذاري در صنايع پايين دستي شود، اما شائبه ايجاد رانت را تقويت مي كند 

و بايد منتظر نظر كارشناسي وزارت نفت و البته مركز پژوهش هاي مجلس ماند.

 پرداخت وام وديعه مسكن روي دور تند چرا فضاي تحليلي بازار سرمايه  تخريب شد؟
كارشناسان معتقدند محدوديت دامنه نوسان به غير از دامن زدن به پديده صف نشيني و از بين بردن كارايي 

بورس، فضاي تحليلي بازار سرمايه را هم تخريب كرده است

بررسي هاي ميداني و آماري از رفع مشكالت موجود در فرايند پرداخت وام كمك وديعه مسكن و تسريع پرداخت 
اين تسهيالت حكايت دارد

دستاورد طرح هاي دوفوريتي براي مردم چيست؟

شتابزدگي مجلس در زمين اقتصاد ايران

 بهزاد رنجبر
خبرنگار
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انحصار در بازار پروازهاي 
خارجي پس از انتشــار گردشگري

گزارش هاي همشهري از 
نرخ هاي سرســام آور بليت ســفرهاي 
خارجي كــه به دليــل فعاليــت تنها 
يك ايراليــن خارجــي در ايــران از 
40ميليون تا 80 ميليــون تومان براي 
سفر به تركيه و اروپا قيمت خورده بود، 
شكســت و از صبح ديروز با فعال شدن 
4ايرالين داخلي و 2ايرالين خارجي در 
خطوط پروازهاي خارجــي ايران نرخ 
بليت پروازهاي خارجي براي مسافران و 
گردشگران ايراني به شدت كاهش يافت.

روزنامه همشهري در روزهاي گذشته 
با انتشار گزارش هايي از وضعيت گراني 
بليــت پروازهاي خارجــي و بدعهدي 
ايرالين هايي كه پول گردشگران ايراني 
را از اسفندماه سال گذشته بلوكه كرده 
و تاكنون به آنها مسترد نكرده اند، انتقاد 
كرده بود و رئيــس انجمن صنفي دفاتر 
خدمات مســافرت هوايي و جهانگردي 
ايران به اين روزنامه گفت كه ســازمان 
هواپيمايــي كشــوري و وزارت ميراث 
فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي به 
وظايف خود در اين باره عمل نمي كنند. 
حرمــت اهلل رفيعي حتي بــه مذاكره با 
رئيس دادگستري اســتان تهران براي 

راه اندازي شعبه ويژه رسيدگي به 
تخلفات حوزه گردشگري 
و بدعهــدي ايرالين هــا 

در بازنگرداندن پول هاي بلوكه شــده 
مسافران ايراني اشاره كرد.

چهارشــنبه هفته گذشــته بــود كه 
همشــهري در گزارشــي اعــام كرد 
ايرالين هاي خارجي از اســفندماه سال 
گذشــته پول مــردم را گرفتــه و پس 
نمي دهند و به همين دليل مســافران 
ايراني زمينگيــر پروازهــاي خارجي 
شده اند. 4روز پس از انتشار اين گزارش، 
يعني روز يكشنبه 30شهريورماه 2مقام 
ســازمان هواپيمايي كشــوري بركنار 
شــده اند و مذاكــره بــراي راه اندازي 
شعبه  ويژه رســيدگي به تخلفات حوزه 
گردشگري در دستگاه قضايي در جريان 

است.
صبح ديروز اما خبر رســيد كه مذاكره 
براي برقراري خطوط پروازي داخلي و 
خارجي براي سفر خارجي ايراني ها به 
نتيجه رســيده و از صبح ديروز با فعال 
شــدن فروش بليت اين خطوط، قيمت 
بليت پروازهاي خارجي كه پيش تر تنها 
در انحصار 2خط پروازي بود، شكست و 
اصلي ترين خط پــروازي فعال در دوره 
كرونا در ايران نرخ بليت پروازهاي خود 
را براي ســفر به تركيه با فعال شدن 

رقباي ديگر 5ميليون تومان كاهش داد.
روزنامه همشهري پيش تر اعام كرده 
بود كه با شكسته شدن انحصار پروازي 
در ايران نرخ بليت ســفرهاي خارجي 
ايراني ها به زير 10ميليون تومان خواهد 
رسيد و همين ديروز اين اتفاق رخ داد 
و قيمت بليت پرواز رفت و برگشــت با 
ايرالين هاي داخلي به تركيه كه پيش تر 
تا 60ميليون تومان نرخ خورده بود در 
باالترين نرخ به زيــر 10ميليون تومان 

رسيد و تا 9ميليون تومان فروخته شد.
همين ديروز وزارت راه و شهرسازي به نقل 
از مقصود اسعدي ســاماني، دبير انجمن 
شركت هاي هواپيمايي كشور با اشاره به 
آمادگي ايرالين هاي ايراني براي برقراري 
پروازهاي مجدد به تركيه اعام كرد كه 
هم اكنون نرخ بليت هواپيماهاي ايرالين 
ملي براي پرواز بــه تركيه حدود 4 و نيم 
ميليون تومان است. ايرالين هاي ديگر نيز 
برحسب سرويس هايي كه مي دهند، نرخ 

بليت پروازهاي خود را تعيين مي كنند.
او گفت: ايرالين هــاي ايراني كه ناوگان 
هوايي آنها آمادگي الزم داشــته باشد، 
مي توانند مطابق قطعنامه دوجانبه  بين 
ايران و تركيه و براســاس سهميه اي كه 
سازمان هواپيمايي براي آنها تعيين كرده 

به تركيه پرواز داشته باشند.
ساماني به نرخ بليت 60 ميليون توماني 
پرواز اســتانبول با ايراليــن قطري نيز 
اشــاره كرد و گفت: هم اكنون نرخ بليت 
پروازهاي اين ايراليــن به دليل حضور 
مجدد ايرالين هاي ايراني به 24 ميليون 
تومان كاهش پيدا كرده اســت كه اين 

موضوع بيانگر اين واقعيت است كه اگر 
عرضه زياد شــود، نرخ بليت نيز كاهش 

چشمگير خواهد داشت.
به گفته وي، از داليل افزايش نرخ بليت 
ايرالين قطري مربوط به مسير طوالني 
تهران – دوحه - بلگراد – تركيه بود كه 
به دليل تفاهمات برقرار شده، اين ايرالين 
مسير بلگراد را حذف كرده و هواپيماهاي 
اين ايرالين در مسير تهران به دوحه و از 

دوحه به تركيه پرواز مي كنند.
همشــهري اظهارات مقصود اســعدي 
 ساماني درخصوص نرخ بليت پرواز تهران 
– استانبول با پرواز قطري را بررسي كرد و 
مشخص شد كه صبح ديروز قيمت خريد 
بليت پرواز از فــرودگاه امام خميني)ره( 
تهران بــه مقصــد اســتانبول حتي تا 
19ميليون و 400هــزار تومان كاهش 

يافت.
بررسي هاي روزنامه همچنين مشخص 
كرد به رغم آنكه مقصود اسعدي ساماني 
قيمت بليت پرواز از تهــران به مقصد 
اســتانبول با پرواز ملي را 4.5ميليون 
تومان اعام كرده است، اما بليت همين 
مسير با ايرالين وابسته به ايرالين ملي 
كشــورمان، ديروز تا 12ميليون تومان 
قيمت خورد. گفتني است با فعال شدن 
دوباره خط پــروازي تركيش ايرالين 
در بازار ايران كه از صبــح ديروز كليد 
خورد، كمترين نرخ پرواز به استانبول 
از فرودگاه امام خمينــي)ره( تهران به 
مقصد فــرودگاه اســتانبول به حدود 
8ميليــون و 700هزار تومان رســيده 

است.

  6 ايرالين داخلي و خارجي از صبح ديروز انحصار پروازهاي خارجي را شكستند
  بليت 60 ميليون توماني سفر به تركيه  8ميليون تومان فروخته شد

شكست انحصار پروازهاي خارجي

محمدباريكاني
خبرنگار

6 ماه نخســت امسال، بر اســاس آمار 
منابع
ســازمان جنگل هــا، هزارهكتــار از طبيعي

جنگل هاي كهگيلويــه و بويراحمد در 
آتش سوخته و هر روز خبري از برافروختن آتش نو در 
اين منطقه منتشر مي شود. از ابتداي سال جاري تا آخر 
مردادماه 329هكتار جنگل طبيعي، 35هكتار جنگل 
دست كاشــت، 123هكتار مرتع و 417هكتار اراضي 
جنگلــي در آتــش ســوخته اند كــه با احتســاب 
آتش ســوزي هاي اخير در منطقه حفاظت شــده دنا، 
وســعت مناطق جنگلي و عرصه هاي طبيعي در آتش 
سوخته استان كهگيلويه و بويراحمد از هزار هكتار فراتر 
مي رود. بدين ترتيب استاني كه تنها به اندازه يك صدم 
مساحت كل كشور مساحت دارد، امسال يك هجدهم 

كل آتش سوزي هاي ايران را به خود اختصاص داد.

4آتشسوزيدر5روز
طي 5روز اخير، 5آتش گســترده بــه جان جنگل هاي 
زاگرســي كهگيلويــه و بويراحمــد افتــاده اســت. 
آتش ســوزي هاي ماه هاي مرداد تا آبان در اين منطقه، 
به اعام اداره كل منابع طبيعي كهگيلويه و بويراحمد، 
جست وجو براي يافتن عسل كوهي از سوي برخي افراد 
بود كه با روشن كردن آتش خسارات زيادي به عرصه هاي 
طبيعي منطقه وارد كردند. در منطقه حفاظت شده دنا اما، 
آتش سوزي ساعت 15 روز يكشنبه 30شهريورماه شروع 
شد كه با كمك مردم و نيروهاي دولتي ساعت 18 ديروز 
مهار شــد. زبانه هاي آتش در محدوده منطقه حفاظت 
شــده دنا و در ارتفاعات »تنگ كيكم« و »تنگ قلعه« 
شعله ور شد و تا 2ساعت نخســت، هيچ نيروي امدادي 
براي مهار آتش در منطقه حضــور نيافت. عبدالحميد 
پناهي، فرماندار شهرســتان دنا در اين باره گفت: علت 
آتش سوزي در منطقه حفاظت شده دنا خطاي انساني 
بود و ميزان خسارت هنوز مشخص نيست و برآورد نشده 
است. گروه پايش دنا البته تا صبح امروز در منطقه مستقر 
بود تا از شعله ور شدن مجدد آتش جلوگيري كنند. همين 
ديروز پس از اعام مهار آتش در دنا بار ديگر خبر رسيد 
كه آتش به كوه »سياه قلعه رئيسي« در نقطه اي ديگر از 

كهگيلويه و بويراحمد رسيده است. اين آتش از ساعت 
17:30 تا  ساعت 22روز يكشنبه ادامه يافت. اما در آتش 
دوم، منابع طبيعي، محيط بانان قلعه رئيسي و چندين 
نفر نيروي مردمي به سرعت دامنه آتش را مهار كردند. 
در آتش سوزي »كوه سياه« دنا، 4هكتار جنگل و مرتع 
آتش گرفت كه يك هكتار آن جنــگل و 3هكتار ديگر 
مرتع بود. براساس بررســي ها، علت آتش سوزي روشن 
كردن آتش در مراتع توسط گردشگران بود. پيش از اين 
نيز آتش، منطقه حفاظت شده دنا را از 22 تا 25شهريور 
3شبانه روز سوزاند كه علت آن بازهم عامل انساني اعام 
شد. اما آخرين حلقه از آتش سوزي ها در استان كهگيلويه 
و بويراحمد ديروز ظهر اتفاق افتاد و جنگل هاي »درشك« 
شهرســتان بويراحمد ديروز ظهر طعمه حريق شدند. 
اين آتش ســوزي از ســاعت 12:30 آغاز شد و به علت 
صعب العبور بودن منطقه، نيروها بايد از پاي كوه تا رسيدن 
به منطقه آتش 3 ساعت پياده روي مي كردند. بدين ترتيب 
آتش دست كم 3ساعت در ميان درختان و مراتع منطقه 
جوالن داد. هنوز از وسعت مناطق سوخته آماري منتشر 
نشده است اما از آنجا كه منطقه درشك بويراحمد داراي 
ذخيره گاه گياهان دارويي است، آتش صدمه  جدي به اين 

عرصه طبيعي وارد كرده است.

كوهسفيد5روزدرآتش
يكي ديگر از موارد آتش سوزي عرصه هاي طبيعي استان 

كهگيلويه و بويراحمد كه نگراني بســياري برانگيخت، 
سوختن جنگل هاي »كوه سفيد« لنده است كه تا امروز 
5روز از آتش گرفتن آن مي گذرد ولي هنوز خاموش نشده 
است. تاكنون 50نيروي مردمي با 25دستگاه دمنده در 
حال تاش براي مهار آتش سوزي هستند. همچنين يك 
فروند بالگرد نيز تا عصر ديروز 3سورتي پرواز براي انتقال 
نيرو انجام داد و قرار است اين پروازها تا مهار كامل آتش 
ادامه داشته باشد. برآورد اوليه نشان مي دهد حدود 80 
هكتار جنگل و مرتع در اين آتش سوزي خسارت ديده اند. 
صعب العبور و صخره اي بودن منطقه و وزش باد شديد، 

مهار آتش را با كندي مواجه كرده است.
 

اهميتدنا
منطقه حفاظت شده دنا، دهمين ذخيره گاه زيست كره 
كشــور اســت كه حدود ســه چهارم آن را كوه ها و 
ناهمواري ها فرا گرفته است. دنا يكي از غني ترين مناطق 
زيستي از لحاظ تنوع گياهي و جانوري در دنياست كه 
در سال 2010 از سوي سازمان يونسكو به عنوان دهمين 
ذخيره گاه ايران و پانصد و پنجاهمين ذخيره گاه دنيا به 
ثبت رسيد. دنا با 80كيلومتر طول، طوالني ترين تكه از 
رشته كوه زاگرس است و 49قله با ارتفاع باالتر از 4هزار 
متر دارد. اين منطقه سرمايه ژنتيك گياهان و درختان 
بلوط زاگرسي است كه آتش خسارات جبران ناپذيري 

در آن برجاي مي گذارد.

دنا درآتش
 از ابتداي سال جاري تاكنون 

هزار هكتار از جنگل ها و مراتع استان 
كهگيلويه و بويراحمد در آتش سوخت

سيدمحمدفخار
خبرنگار

الاپگنسانغتسا
صولخلرتنكريرس
وسارفورمينرهك
للارنژكدراكا
كقاجنسنينوخدي
اميگريخهدرورپ

فاگييولگايحا
يرذانوساسنشكا
بالگهتبلاتوش
فارحنااناسرلو
وزادخانمويراب
تتناتميتابنط
سدقبناجاناجنل
الودامنورنشوب
لواقرقسردادمي
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اينبودجهبهسازمانجنگلهارسيدهوعقبماندگيجديدراينبودجهريزيوجوددارد.
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 روز جهاني بدون خودرو، فرصتي براي نفس كشــيدن كره زمين است. 
محيط زيست از وسايل نقليه با سوخت فسيلي ضرر و زيان هاي بسياري 
ديده و به نظر مي رسد كه در اين راه عالوه بر برخي مالحظات كه بايد از 
سوي شهروندان مورد توجه قرار بگيرد، فناوري هم مي تواند راه حلي را پيش روي جامعه بگذارد. در كنار گرامي داشتن 
روز جهاني بدون خودرو )22سپتامبر( بايد به باقي روزهاي سال نيز توجهي ويژه داشت. از اين رو ارائه راهكارهايي 

مناسب و تكنولوژيك مي تواند به فرياد محيط زيست شهرهاي ما برسد.

دوچرخه ها و اسكوترهاي برقي
يكي از توصيه ها براي جلوگيري از انتشار آلودگي استفاده از دوچرخه است. در روز بدون خودرو هم مردم به 
استفاده از اين وسيله نقليه مفيد تشويق مي شوند. دوچرخه هاي اشتراكي، يكي از بهترين راه حل ها در اين 
خصوص بوده است كه بسياري  از آنها توسط استارتاپ هاي مختلف مديريت مي شوند. با اين حال، راه حل هاي 
استارتاپي بسياري نيز براي توسعه دوچرخه سواري در جامعه وجود دارد. به عنوان مثال، كيت هاي مخصوصي 
كه يك دوچرخه معمولي را به دوچرخه برقي تبديل مي كند. چندي پيش استارتاپ bimotal، كيتي به نام 
Elevate توليد كرده است كه با قرار گرفتن در باالي ديسك ترمز عقب، دوچرخه هاي عادي كوهستان را به 
ebike يا همان دوچرخه برقي تبديل مي كند. همانند دوچرخه ها، اسكوترهاي برقي نيز هم به صورت شخصي 

و هم به صورت اشتراكي براي مقابله با آلودگي هوا در بسياري از شهرهاي جهان وجود دارند.

بسياري از كالنشهرهاي جهان با استفاده از استارتاپ ها و فناوري هاي جديد، توانسته اند 
ميزان خودروها و آلودگي هواي خود را كاهش دهند 

جهان استارتاپیبدون خودرو، همراه با فناوري

مدل تي در خدمت مشتريان

روبات هــاي كارگر موضوعي اســت كه اين روزهــا اهميت ويژه اي 
پيدا كرده  و بســياري از كارشناســان بر اين باورند كه اين روبات ها 
مي توانند به كاهش شــيوع ويروس كرونا در جهان كمك كنند. به 
گزارش نيواطلس، اين روزها روبات هاي گوناگون به طور فزاينده اي 
در فروشگاه هاي مختلف ديده مي شوند و به مشتريان در انجام خريد 
خود، پيگيري موجودي كاال و نقشه فروشگاه كمك مي كنند. اكنون 
به لطف استارتاپ ژاپني Telexistence كه آزمايش هاي خود را در 
فروشگاه هاي مختلف با روبات قفسه چين مدل تي شروع كرده است، 
اين روش مي تواند به صورت عملي تر به انسان ها خدمات بيشتري ارائه 
دهد و اپراتورها از طريق VR آنها را كنترل كنند. هدف اين است كه 
يك انسان بتواند در چندين فروشگاه كار كند و بدين ترتيب، راه حلي 
براي كمبود نيروي كار ارائه شود. ژاپن هم اكنون با افزايش سريع روند 
پيري مواجه بوده و تعداد كمتري از مردم آن مي توانند چنين كارهايي 
را انجام دهند. در روزهايي كه همه گيري بيماري كوويد-19، زندگي 
را سخت كرده است، اين روبات ها مي توانند با حضور در فروشگاه ها، 
بدون آنكه باعث انتقال ويروس كرونا شوند يا خودشان درگير آن شوند 
به مشتريان خدمات رساني كنند. روبات مدل- تي، با كمك يك انسان 
كنترل مي شود كه از يك هدســت واقعيت مجازي و دستكش هاي 
مخصوص استفاده مي كند. يك ميكروفن و هدفون نيز امكان ارتباط 

با خريداران را فراهم مي كنند.

سرمايه پذيري 20ميليوني يك 
استارتاپ سرمايه گذار

بيشتر شركت هاي سرمايه گذار در مراكزي مانند سيليكون ولي، نيويورك و 
بوستون مستقر هستند. اين شركت ها اكوسيستم ها را پرورش مي دهند و 
 SaaS Ventures عملكرد خوبي نيز داشته اند، اما در اين ميان، استارتاپ
تصميم گرفــت راهي ديگر را طي كنــد. به گزارش تك كرانــچ، آنها به 
شهرهايي مانند شيكاگو، گرين بي، ويسكانسين، لينكلن و نبراسكا رفتند. 
تمركز اين شركت، بر تالشي متفاوت نسبت به سايرين پايه گذاري شده 
است. مثال موضوعاتي كه نياز به راه حل هاي ديجيتال دارد، اما ممكن است 
خارج از تجربه معمولي يك دانش آموخته علوم رايانه اي باشد. استارتاپ 
Saas Ventures چهار حوزه اصلي سرمايه گذاري را مورد بررسي قرار 
مي دهد: حمل ونقل باربري و تداركات، توليد، تجارت الكترونيكي براي 
صنايعي كه به طور معمول آن الين نشده اند و امنيت سايبري. نخستين 
سرمايه اين شركت كه در ســال2017 راه اندازي شده است، 20ميليون 
دالر بود، اما SaaS Ventures در اوايل ماه جاري سرمايه دوم را با همان 
مبلغ به دست آورد. اين شركت تمايل به سرمايه گذاري با مبلغ اندك دارد، 
درحالي كه با كمك مالي شــركت هاي بزرگ تر نيز مشكل خاصي ندارد. 
كالين گاتمن، بنيانگذار و يكي از مديران اين استارتاپ مي گويد: »ما واقعاً 
نخستين كساني بوديم كه گفتيم شركت هاي سرمايه گذاري فناوري زودتر 

از ديگران به منابع اوليه براي كار نياز دارند.«
 

100ثانيه خبر

  معرفي كشنده جديد هيدروژن سوز مرسدس

دايملر تراك به طور رســمي نســل جديد كشــنده هاي خود با نام 
GenH2را معرفي كرد. به نقل از فيوچر كار، اين كشنده كه براساس 
كشنده آكتروس مرسدس بنز ساخته شده است با داشتن يك مخزن 
80كيلوگرمي هيدروژن، تا هزار كيلومتر مي تواند راه برود. شــركت 
مرسدس با اســتفاده از هيدروژن مايع به جاي هيدروژن گاز، ميزان 

چگالي انرژي را باالتر برده و وزن مخزن  را كاهش داده است.

  بازگشت ناظران انساني به يوتيوب
شركت گوگل تصميم گرفته است با توجه به شيوع ويروس كرونا براي 
بازبيني محتواي يوتيوب بار ديگر از ناظران انساني كمك بگيرد، زيرا 
هوش مصنوعي درصد خطاي بااليي داشته است. به گزارش ديجيتال 
ترندز، يوتيوب اواخر  ماه آگوست اعالم كرد در 3ماه قبل 11ميليون 
و 400هزار ويدئو را به دليل نقض قوانين، از صفحه خود حذف كرده 
است. اين باالترين آمار پاك كردن ويدئو از يوتيوب در بازه اي 3 ماهه 

بوده و علت آن نيز اتكاي بيشتر به هوش مصنوعي عنوان شده است.

  رايانه 60گرمي علي بابا
شركت »علي بابا« از كوچك ترين رايانه ابري شخصي جهان رونمايي كرد. 
اين رايانه با نام »Wuying« 60گرم وزن دارد و ابعادش تقريبا به اندازه 
يك كف دست است، اما سيستم فوق العاده قدرتمندي به حساب مي آيد. 
به گزارش زد دي نت، اين رايانه، پردازنده ندارد اما با استفاده از منابع ابري 
داخلي مي تواند براي كارهاي متعددي ازجمله ويرايش ويدئو مورد استفاده 
قرار گيرد. ضمن اينكه اين سيستم، مي تواند به هر نمايشگري متصل شود.

  يك قاضي، حكم ترامپ را باطل كرد
يك قاضي دادگاه فدرال در ايالت كاليفرنياي آمريكا دســتور اجرايي 
ممنوعيت دانلود اپ چيني »وي چت« را لغو كرد. به گزارش رويترز، اين 
قاضي درخصوص رأي خود گفته است كه شاكيان سؤاالتي جدي درباره 
اينكه آيا اين دستور، قانون اساســي را نقض مي كند، مطرح كرده اند. 
عالوه بر آن، چنين ممنوعيتي براي بيــش از 19ميليون كاربر روزانه 
وي چت در آمريكا، چالش هايي را به وجود مي آورد. همچنين ممنوعيت 

وضع شده بر تراكنش هاي مالي با وي چت در آمريكا را نيز لغو مي كند.

زاكربرگ: مرگ آيفون نزديك است
مديرعامل فيس بوك در يك گفت وگوي يوتيوبي از حذف تلفن هاي هوشمند با ورود عينك هاي واقعيت مجازي به دنياي فناوري خبر داد

معرفي اپــل واچ6 و اعالم قيمت PS5ســوني 
مهم ترين اخبار تكنولوژي هفته گذشته بود. در فناوری

رويدادهــاي هفته گذشــته اخبــار مربوط به 
ويژگي هاي جديد اپل واچ، پردازنده آيفون 12، نسخه iOS  14و 
مشكالت پيش خريد PS5 نشان از پيشرفت جالب ديگري در 
دنياي فناوري داشت. در همين زمينه »مارك براونلي« يكي از 
يوتيوبرهاي محبوب با »مارك زاكربرگ« مديرعامل فيس بوك 
مصاحبه اي جذاب و كوتاه راجع به بخش بسيار خاصي از فناوري 

ترتيب داد؛سخت افزار.
شــنيدن نام فيس بــوك و زاكربرگ موضوعاتــي نظير حريم 
خصوصي كاربر و ســوءمديريت داده هاي شــخصي، اقدامات 
مشــكوك تجاري و... را به ذهن متبادر مي كند. اما موضوع اين 
گفت وگو فارغ از اينها و متمركــز روي آينده واقعيت مجازي و 
واقعيت افزوده بود. زاكربرگ در طول اين گفت وگو بدون اشاره 
دقيق، توضيح داد چرا مرگ گوشــي هاي موبايل و مشــخصا 

آيفون ها نزديك است.
مدتي است اخباري از شركت اپل درباره توليد عينك هاي واقعيت 
افزوده به بيرون درز كرده است. طبق اين شايعات اين دستگاه ها 
ابتدا با گوشي آيفون كار خواهند كرد و دقيقا مانند اپل واچ نياز به 

اتصال بي سيم به گوشي دارند. اما اپل بايد پيش از اينكه ديگران با 
ايده هاي مشابه، گوي سبقت را از او بربايند اين فناوري را توسعه 
دهد، چرا كه به گفته زاكربرگ نسخه هاي آينده عينك واقعيت 

افزوده ممكن اســت نيازي به جفت شــدن با يك تلفن 
هوشمند نداشته باشــد. اگر دستگاهي كه به نظر يك 
عينك عادي است به اندازه كافي قدرت دارد كه بتواند 
هر هولوگرامي را مقابل چشم شما بياورد، نبايد براي 

ديدن صفحه نمايش و تعامل بــا برنامه ها نيازي به يك 
صفحه نمايش فيزيكي ديگر در جيب خود داشته باشيد. 

به نظر مي رسد اين همان چيزي است كه زاكربرگ براي آينده 
عينك واقعيت افزوده تصور مي كند و قصد دارد تالش هاي خود 

هر 15ســال به را روي آن متمركز كند. به گفته او جهان 
يك پلتفرم مهم و جديد در دنياي فناوري 

بر مي خورد. هر يك از آنها تجربه اي جديد و 
نو براي برقراري ارتباط بهتر و وفادارانه تر با مردم 

و مشــاغل و مواردي كه در سراسر جهان براي ما مهم است 
فراهم مي كند. زاكربرگ گفت: گوشي هاي هوشمند بسيار 
شگفت انگيز هســتند. بعضي از آنها مانند يك كامپيوتر 

فوق العاده عمل مي كنند اما اين پايان راه نيست. او در 
مورد پلتفرم هاي نسل بعدي گفت: واقعيت مجازي و 

تقويت شده يعني با يك فناوري پيشرفته حس حضور 
براي شما فراهم شود. يعني واقعا احساس كنيد در جايي 

با يك شخص ديگر هستيد و تمام احساسات مختلف كه به طور 
معمول با آن همراه است را تجربه كنيد. واقعيت مجازي و افزوده 
در واقع به ذهن شما اين امكان را مي دهد كه باور كنيد در جاي 
ديگري هستيد. اين دستگاه ها قادر خواهند بود افراد و اشيا را 
در زمان واقعي فرافكني و حواس ديگري ازجمله شنوايي 

و المسه را درگير كنند.
اما نكته مهــم گفته هاي زاكربرگ اين اســت كه 
او تصــور مي كنــد در آينده لزومــا به صفحه 
نمايش نيازي نخواهد بــود. وي بدون ذكر 
نام تلفن هاي هوشمند، گفت: اگر عينك 
واقعيت افزوده پيشرفته اي داشته باشيم، 
ديگر به صفحه نمايش هاي كوچك جيبي 
نيازي نيست. البته او تأكيد كرد كه اپل و 
ديگران ممكن اســت روي دستگاه هاي 
واقعيت افــزوده كار كنند امــا هيچ كس 
به انــدازه فيس بــوك روي ايــن فناوري 

سرمايه گذاري نمي كند.
اپل نيز ممكن است تفكراتي مانند زاكربرگ 
داشته باشــد و به همين دليل قصد دارد 
پيش از آنكه ديگران با طراحي هاي جالب تر 
دستگاه پيشرفته اي وارد بازار كنند، عينك 

واقعيت افزوده خود را به خوبي ارائه دهد.

اعتدال پاييزي امروز سه شنبه ساعت 5بعدازظهر به 
وقت تهران اتفاق مي افتد.نجوم

به گزارش ســاينس آلرت، اين اعتدال كه به معناي 
آمدن پاييز، ســرد شــدن هوا و روزهــاي كوتاه تر اســت، در 
نيمكره شــمالي كه حدود 90درصد از جمعيت زمين را در خود 
جاي داده است، احســاس مي شــود. اين در حالي است كه در 
نيمكره جنوبي اين شــرايط معكوس مي شود و هوا به سمت گرم 

شدن و آمدن بهار مي رود.
جيمز اودونوگو، دانشــمند نجوم در آژانس اكتشافات هوافضاي 
ژاپن، براي نشــان دادن رابطه اعتدال هــا و انقالب هاي اقليمي 
طرحي را به نمايش گذاشته است كه به طور خالصه نحوه كار اين 

رويدادها را نشان مي دهد.
اين انقالب هــا و اعتدال ها در نتيجه شــيب محوري زمين اتفاق 
مي افتد. شيب محوري، درجه اي است كه سياره زمين نسبت به 
خورشيد متمايل مي شود.محوري كه زمين به دور آن مي چرخد 
مستقيم نيست و حدود 23.5درجه نســبت به صفحه منظومه 
شمسي انحراف دارد. به همين دليل، با چرخش اين سياره به دور 

خورشيد، قسمت هاي مختلف زمين در معرض نور خورشيد قرار 
مي گيرند. اين رويداد همان چيزي است كه باعث مي شود ما در 

كره زمين فصول مختلف را تجربه كنيم.
همچنين به همين دليل، نيمكره شــمالي و جنوبي در زمان هاي 
متفاوت فصــول متفاوتي را تجربــه مي كننــد. هنگامي كه در 
نيمكره شمالي فصل زمستان اتفاق مي افتد، نيمكره جنوبي بيشتر 

به سمت خورشيد متمايل مي شود و بالعكس.
در عين حال، زمين نيز به طور مداوم در حال چرخش اســت تا 
گرمايش را به طور يكسان دريافت كند. درست مانند سيخ دستگاه 
بريان كننده مرغ كه مرغي به انــدازه زمين را مي چرخاند تا همه 

اطراف مرغ به يك اندازه حرارت ببيند.
بيشترين تأثير شيب محوري در هنگام انقالب ها احساس مي شود، 
زيرا در اين 2روز يك طرف كره زمين دورترين فاصله از خورشيد 
را تجربه مي كند و طرف ديگر به نزديك ترين فاصله مي رسد. در 
21دسامبر )اول دي ماه(، نيمكره شمالي كمتر از 9ساعت، نور روز 
را دريافت مي كند، درحالي كه در همين روز نيمكره جنوبي بيش 

از 15ساعت از نور روز برخوردار است.
اودونوگو مي گويد كه در طول انقالب تابستاني »نور خورشيد در 
شديدترين تابش خود است، زيرا فقط بايد از يك ستون كوتاه از 
جو عبور كند.« به همين دليل است كه به طور كلي هوا در تابستان 

گرم مي شود.
در 2زمان از ســال كه محور زمين به سمت خورشيد، نه چندان 
متمايل و نه چندان دور است، يا به عبارتي تابش نور خورشيد در 
نيمكره شمالي و جنوبي يكسان است، اعتدال ها اتفاق مي افتد. در 
اين 2روز، هر دوطرف كره زمين به طور يكسان به مدت 12ساعت 

نور خورشيد و تاريكي را تجربه مي كنند.

بنابراين اگر ســاعت 5بعدازظهر امروز يا 1:30بعدازظهر به وقت 
UTC در استوا باشيد، سايه شما در كمترين حد خود خواهد بود و 

خورشيد هم تقريباً مستقيم باالي سر شما ظاهر مي شود.
با اين حال، اين لحظه بدون سايه، بســيار كوتاه و زودگذر است، 
زيرا زمين با ســرعت 107هزار و182كيلومتر بر ســاعت به دور 

خورشيد مي چرخد.

امروزاعتدالپاييزياتفاقميافتد
امروز ساعت 5بعدازظهر تابش نور خورشيد در نيمكره شمالي و جنوبي يكسان مي شود

 عمادالدين قاسمي پناه
خبرنگار

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار

زهرا خلجي
خبرنگار

پهپادهاي ارسال كاال

چند سالي مي شــود كه در دنيا، پهپادهاي ارسال كاال شروع به 
فعاليت كرده اند. با توسعه، فناوري ساخت پرنده هاي هدايت پذير 
از دور، انقالبي در ارسال مواد غذايي، دارو و كاالهاي مختلف در 
سطح دنيا به وجود آمده است. در ســال2014، يك دانشجوي 
هلندي نمونه اوليه »پهپاد آمبوالنس« را ساخت كه مي توانست 
به سرعت دستگاه الكتروشوك را به محل مورد نظر ارسال كند. 
اين پهپاد داراي قابليت ارتباط مســتقيم بود و بــه امدادگران 
اجازه مــي داد از راه دور افراد در صحنه را براي اســتفاده از اين 
الكتروشــوك ها مشــاهده كرده و آموزش دهند. كم كم چنين 
ايده هايي با ساخت انواع پهپادها و مولتي كوپترها، براي مصارف 
ديگر نيز ارائه شد. برخي استارتاپ ها به همين منظور تشكيل شده 
و كار انتقال دارو و لوازم بهداشــتي را برعهده گرفتند و حاال هم 
بسياري از اســتارتاپ ها به دنبال جايگزيني قطعي اين پهپادها 
با پيك هاي موتوري هســتند. هدف، ســرعت باالتر، مقابله با 
آلودگي هاي زيست محيطي و خلوت كردن سطح زمين بوده است.
نيواطلس نوشت: اســتارتاپ زيپالين كه در سال2011تاسيس 
شده است، در اواخر سال2016در رواندا، خون را از مراكز توزيع 
به مراكز انتقال در مناطق دور افتاده تحويل مي داد. اين استارتاپ 
از آن زمان براي تحويل ساير تجهيزات پزشكي گسترش يافته 
و در كشورهاي تانزانيا و غنا نيز فعاليت خود را آغاز كرد و اخيرا 
نيز 200هزارمين ارســال سفارش را جشــن گرفته است. اين 
موضوع، زيپالين را به بزرگ ترين شــبكه تحويل كاال به وسيله 
هواپيماهاي بدون سرنشين در جهان تبديل كرده است. اكنون 
شركت فروشگاه هاي زنجيره ای والمارت اميدوار است تا بتواند 
از تخصص خود براي ساده سازي فعاليت هاي تجاري در اياالت 
متحده استفاده كند و كاالهايش را با پهپادهاي زيپالين به دست 

مشتريان برساند.

خودروي اشتراكي هم ايده بسيار خوبي براي جلوگيري از تردد 
بيش از اندازه خودروها در خيابان است. بدين ترتيب ديگر نياز 
نيست كه يك شخص خودروي شخصي خود را بياورد و بعد هم 
دنبال جاي پارك بگردد. استفاده از خودروهاي برقي اشتراكي، 
در اصل يك ميانبر براي رســيدن به مقصد، بدون اســتفاده از 
وسيله نقليه شخصي محسوب مي شود. در بسياري از شهرها، 
چنين چيزي سال ها پيش شــكل گرفته است كه متولي اكثر 
آنها، استارتاپ هايي بوده اند كه روزبه روز درحال توسعه هستند. 
در پاريس، سيســتم اوتوليب )Autolib( براي اين كار حدود 
7سالي مي شود كه فعاليت دارد. ايستگاه هاي مخصوص براي 
اين خودروهاي برقي در ســطح شــهر وجود دارد كه از طريق 

اپليكيشــن مي توان، خودرو را اجاره كرد و پس از رســيدن به 
مقصد در نزديك ترين ايستگاه آن را پارك كرد و به سفر پايان 
داد. در اصل اســتارتاپ Autolib با همكاري شهرداري پاريس 
متولي اين كار بوده و به طور مرتب نيز شــاهد رشــد و توسعه 
بوده اســت. سال گذشــته نيز شــركت فولكس واگن با اضافه 
كردن1500خودروي الكتريكي گلف به ســرويس مشهور به 
We Share، گام بلندي را براي گسترش استفاده از خودروهاي 
پاك برداشته تا نمونه جديدي از اين ايده استارتاپي در جهان 
به حساب آيد. استفاده از اين سامانه، 19سنت به ازاي هر دقيقه 
هزينه دارد و كاربران در هر سفر بايد دست كم يك يورو پرداخت 
كنند. We Share در ابتدا محــدوده اي 150كيلومتر مربعي 
در مركز شهر برلين را پوشــش داد كه با بزرگ تر شدن ناوگان، 

مناطق تحت پوشش نيز طبيعتاً گسترده تر خواهند شد.

خودروي اشتراكي

حمل ونقل عمومي برقي
تنها راه فرار از آلودگي هاي زيســت محيطي استفاده از 
سامانه هاي حمل ونقل عمومي برقي است. به همين منظور 
و با توسعه فناوري برخي استارتاپ ها به دنبال ساخت اين 
وســايل نقليه بودند و برخي ها حتي پا را فراتر گذاشته 
و اقدام به توســعه اتوبوس ها و ميني بوس هاي خودران 
كرده اند. استارتاپ هايي نظير: Arrival كه دركار ساخت 
اتوبوس هاي برقي بدون راننده هســتند، اكنون با ارائه 
طرح هاي مفهومي خود، گام هاي مؤثري براي توسعه اين 
صنعت برداشته اند و به نظر مي رسد كه آينده متعلق به آنها 
باشد؛ طرح هاي مفهومي كه در آينده اي نزديك مي تواند 
كالنشهرهاي جهان را از شر آلودگي و ترافيك برهاند. در 
عين حال بسياري از شركت هاي بزرگ اتوبوس سازي دنيا 
هم با كمك اســتارتاپ ها، درحال توليد نمونه هاي برقي 

هستند كه انتشار آلودگي شان تقريبا صفر است.

شهر هوشمند
شهر هوشمند را پيش تر در فيلم هاي علمي - تخيلي مي ديديم، 
اما ايــن  رؤيا كم كم به واقعيت تبديل خواهد شــد. در شــهر 
هوشمند، رانندگي با خودروهاي برقي بدون سرنشين، مشكل 
آلودگي هوا و حتي ترافيك را مرتفع كرده اســت. استفاده از 
اينترنت نســل پنجم و هوشمند شــدن تمامي سيستم هاي 
شهر، كمك شاياني به خودران ها و وسايل نقليه عمومي خواهد 
بود. شايد اينگونه، ديگر مردم نيازي به استفاده از خودروهاي 

شخصي خود براي رسيدن به مقصد نداشته باشند.



7 شهر سه شنبه 1 مهر 99  شماره 8044  2 3 0 2 3 6 1 5

   توسعه ملي با رقابت سالم شهرها
من فكر مي كنم اين چرخه معيوب بايد يك جايي بشكند. براي اينكه اين چرخه معيوب بشكند بايد رضايت شهروند مالك 
واقع شود و معيار موفقيت شهرداري افزايش امكان زندگي و قابليت حركت براي شهروندان باشد. حال آنكه معيار در وضع 
موجود، اجراي پروژه عمراني است كه در بسياري موارد نتيجه معكوس دارد. يعني موفقيت نه افزايش قابليت هاي زندگي در 
شهر است و نه حق انتخاب شهروندان، نه ميزان امنيت شهروندي و نه مسائل ديگر. اينكه مي گويند چند تا پروژه اجرا شده، 
يعني مي خواهند بگويند كه همه  چيز مادي است و اينكه پروژه قابل خريد و فروش است. همين مشكل است. اين مشكلي كه 
ما داريم، تبديل شده به يك بدآموزي و سنت بسيار بسيار غلط. حاال چه در حوزه مسكن باشد و چه در حوزه شهرسازي و يا 
حوزه حمل ونقل و ترافيك. من با اجراي پروژه مخالف نيستم. ولي هدف از اجراي پروژه بايد مشخص باشد: افزايش قابليت 
زندگي و حركت روان در شهر. فروش تراكم، هلوگرام، اجراي پروژه صدر، اجازه ساخت صدها برج در مناطق يك تا 5 و منطقه 
22هيچ كدام كمكي به افزايش قابليت زندگي و بهبود و رواني حركت در تهران نكردند. آيا بر اثر اجراي اين پروژه ها در تامين 
مسكن مردم تهران بهبودي حاصل شده و يا آنكه بر اثر سوداگري شكل گرفته، فضايي خلق شده كه آنان بايد خانه شان را 
رها كنند و به منطقه دورتري از شهر كوچ كنند؟ هر چند، حضرات با قدرت تبليغي كه در اختيار دارند، موضوع را وارونه نشان 

مي دهند. ولي با گفتن آنان ماهيت كاهش قابليت زندگي و كندي تحرك در شهر از بين نمي رود.

گفت وگو با عباس آخوندي، درباره پيش نيازهاي اصلي حكمروايي خوب شهري و الزامات افزايش كيفيت زندگي در كالنشهرهاي ايران
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يكي از بحث هايي كه روي آن تأكيد داشتيد، 
ايجاد حكومت محلي بوده است. مسئله اي كه به هر 
دليلي هيچ گاه به معناي واقعي رخ نداده است. به نظر 

شما علت و موانع كار چيست؟
بحث من اين است كه شهرنشيني در ايران سرعت بسيار 
زيادي داشته و اگر نگاه كنيد نسبت به شش دهه گذشته 
حدود 6برابر شده است كه نشان از سرعت شهرنشيني در 
ايران دارد. سرعت شهرنشيني اثرهاي خاص خودش را دارد. 
بي گمان ساختارها و نهادهاي ملي، همراه با اين سرعت، 
امكان سازگاري نداشته و ندارند. لذا، به ناگزير اثرهاي خود را 
در قالب بدمسكني، سوداگري شهري، ترافيك كالفه كننده 
از يك سو و از سوي ديگر ضعف خدمات زيربنايي و روبنايي 
چون دسترسي به آب سالم، برق پايدار، مدرسه با كيفيت، 
خدمات بهداشتي مناســب و يا ناهنجاري هاي اجتماعي 
چون اعتياد، دزدي، تن فروشــي، بزه هاي مختلف و حتي 
امنيت اجتماعي و سياسي نشان مي دهد. مسئله اي با اين 
سطح اهميت هيچ گاه در دســتور حاكميت قرار نگرفته 
و رسانه به ويژه رســانه ملي هيچ گاه به عنوان يك موضوع 
محوري در تحول جمعيتي ايران به آن نپرداخته است. اگر 
به موضوع پرداخته شده، بيشتر حالت عكس العملي و در پي 
بروز يك كژكاركردي آشكار و بروز يك نوع تهديد اجتماعي 
بوده  است. در واقع، اين اصلي ترين گمشده سياست هاي 
اجتماعي در حوزه شهرسازي در ايران است. راستش، من از 
ساختار اجتماعي به شهر نگاه مي كنم. حال چه از نگاه يك 
شهروند و چه از ديد يك سياستگذار. از ديد يك شهروند كه 

به موضوع نگاه مي كنم، تعلق خاطري به محله خودم دارم. 
مسئله كانوني تعلق خاطر من به محله ام چيست؟ آيا فيزيك 
آن است، يا محيط اجتماعي آن و خاطراتي است كه با آن 
بزرگ شده ام؟ روشن است كه دومي است. از اين رو، محله 
يك سازمان اجتماعي است كه من به آن تعلق دارم، با آن 
خودم را معرفي مي كنم و از بقيه سازمان ها تميز مي دهم 
و در عين حال با بقيه ســازمان ها مي توانم ارتباط برقرار 
كنم. اين تعلق خاطر اســت كه به عبارت هايي 
چون بچه فالن محله يا شــهر هستم و 
گفته هايي از اين دست معنا مي دهد. 
البته اينكه كسي بگويد بچه اهواز يا 
بهبهان هستم، آن هم براي خودش 
داراي مفهوم اســت. مفهومش اين 
است كه شما تا اينجا دو اليه هويتي 
داريد. يكي بچه محلــه خاص بودن 
و ديگري تعلق به يك شــهر داشتن 
است. حال وقتي خود را به هر سطحي 
از مكان متعلق بدانيد، در واقع خود را 
با شبكه اجتماعي اي كه خودتان در 
آنجا رشد كرديد، منافع پيدا كرديد 
و مي توانيد با آن شبكه ارتباط برقرار 
كنيد، مرتبط مي كنيد. و نكته مهم 
اينكه حس مي كنيد آن شــبكه از 

شما پشتيباني مي كند.
از نظر من، هر يك از اعضاي شبكه ها 
داراي حدي از اســتقالل و حدي از وابستگي 
هستند. شبكه اجتماعي محله داراي هويت مستقلي است 
و در عين حال جزئي از شبكه اجتماعي شهر است. و شبكه 
اجتماعي شهر داراي هويتي مستقل و در عين حال بخشي 
از شــبكه اجتماعي منطقه اي و بعد هم ملي است. با اين 
تعريف، شهر براي خودش يك سازمان اجتماعي مستقل 
است. اين ســازمان كاركرد دارد. كاركردش اين است كه 
آن فرصت بالندگي، كار اقتصادي، فرهنگي، سياسي و آن 
فرصت ايجاد ايمني براي شما را فراهم مي كند. بنابراين، 
شما همواره بخشي از زندگي تان به اين برمي گردد كه در 
كدام شــهر زندگي مي كنيد، به كدام شهر تعلق داريد و از 

كدام شهر مورد حمايت قرار مي گيريد و غيره.
نكته اين است كه شــهرها با هم ديگر متفاوت هستند؛ نه 
اينكه متضاد باشــند، بلكه متفاوت هســتند. نمونه آن را 
مي توان در تيم هاي فوتبال يافت. در واقع تيم هاي شهرهاي 
مختلف نشــان مي دهند كه با هم متفاوت هستند و با هم 
رقابت دارند. اگر اين رقابت سالم باشــد، مي تواند به يك 
نوع توسعه ملي بينجامد، چراكه هر شهري در رقابت براي 
خودش ارزش افزوده اي ايجــاد مي كند. آن ارزش، افزوده 
است كه اجازه دهد شهروندانش خالقيت بيشتري داشته 
باشند و بتوانند منافع بيشــتري را ببرند. بنابراين، ما يك 
مفهوم ديگري به نام رقابت پذيري شهري داريم كه رقابت 
بين شهرهاست و به شــكل تاريخي هم هست. اتفاقا اين 
پديده خوبي است و اگر رقابت پذيري در يك چارچوب كلي 

هدايت شود، مي تواند در جهت رشد و توسعه مؤثر باشد.
حاال از ديد يك سياستگذار در ايران، متأسفانه، هيچ كدام 
از اين سازمان هاي اجتماعي ديده نمي شود و اصال وجود 
خارجي ندارد. براي كسي كه در حوزه ملي نشسته است، 

اساسا سازمان اجتماعي شــهر را به رسميت نمي شناسد 
و يك هويت مســتقل براي آن قائل نيست. ديده  نشدن 
سازمان اجتماعي شهر توسط سياستگذار واقعيت خارجي 
آن را از بين نمي برد، ولي موجب اغتشاش سياستگذاري 
مي شود. اگر سياستگذار واقعيت خارجي شبكه اجتماعي 
شــهرها را ببيند و اجازه دهد كه شــهر براي خود منافع 
شهري ايجاد كند، آنگاه شهر با سازوكارهاي دروني خود 
مي تواند در جهت رفع فقر، ايجاد برابري، مســئله حركت 
و ترافيك، آموزش و پرورش و صد مســئله ديگر خودش 
رسيدگي كند. ولي متأسفانه، كسي كه در دولت و حاكميت 
است، فقط حكمروايي مركزي را درنظر دارد و يك سازمان 
وجود دارد و آن سازمان ملي اســت. درحالي كه در واقع 
ما به تعداد شهرها ســازمان اجتماعي مستقل داريم؛ چه 

سياستگذار ملي ببيند و چه نبيند.
مشكلي كه وجود دارد، اين است كه دولت، تحت اين عنوان 
كه مي خواهم ايجاد امنيت بكنم، منكر تمام اليه هاي هويتي 
مادوِن ملي است. از نظر دولت، ما يك هويت ملي داريم و آن 
اينكه همه ايراني هستيم. البته اين نگاه درست است. زيرا 
هويت ملي، همه هويت هاي ديگر را زير چتر خود مي گيرد. 
ولي اين نبايــد همراه با انكار هويت هاي شــهري و محلي 
مادون ملي باشد. وقتي ساير هويت ها حذف مي شوند، چه 
اتفاقي رخ مي دهد؟ يكم، فرصت بالندگي حذف مي شود و 
دوم، همه افراد به جاي اينكه خودشــان بيايند در توسعه 
ايفاي نقش كنند، منفعل مي شوند، همه محالت و شهرها 
وابسته به دولت مي شوند و همه  چيز را از دولت مي خواهند. 
حال همه چشمشان و نگاهشــان به دولت مركزي است و 
هرگونه كمي و كاستي معلول كم كاري دولت مركزي است. 
همه  چيز وابسته به دولت مركزي مي شود. محله ها و شهر به 
جاي آنكه مقوم دولت مركزي باشند زاييده آن مي شوند. در 
اين وابستگي مطلق همه چيز به دولت مركزي، شهروندان 
قدرت و حق توليد منافع شهري را ندارند كه خودشان منافع 
شهر را تشخيص دهند، و دولت مركزي هم بنا به ماهيتش 
منافع اهواز، شــيراز و... براي او فرقي نمي كند. درحالي كه 
واقعا فرق مي كند. اينكه دولت مركزي متوجه اين ظرافت ها 
نيست، واقعيت خارجي تغيير نمي كند. وقتي دولت مركزي 
تفاوت ها را ناديــده گرفت، در واقع خودش را مســتقيما 
مسئول هر اتفاق ريز و درشتي كرده است كه در هر محله اي 
در هر شهري رخ مي دهد. و چون در عمل امكان رسيدگي  
ندارد، تمام كاستي ها به نام دولت مركزي نوشته مي شود. از 
سوي ديگر، سازمان هاي محلي ضعيف مي شوند، به نحوي 
كه اگر دولت مركزي يك لحظه حمايت نكند، همه شهرها 

دچار مشكل خواهند شد.
بــه گمــان مــن، آخــر كار دولــت مركــزي بايــد 
 مفهــوم حكمروايــي شــهري را بپذيــرد؛ مفهــوم 
رقابت پذيري شــهري را بپذيرد و.... اين به دولت مركزي 
كمك مي كند. اكنون پرســش اين اســت كه چرا دولت 
مركزي تن به چنيــن چيزي نمي دهــد. در واقع مفهوم 
دولت مركزي و مفهوم هويت ايرانــي به معناي نفي تمام 
سازمان هاي اجتماعي و هويت هاي محلي شد. از اين رو، 
حكمروايي شهري وجود ندارد و اصال منافع مستقل شهري 
به رسميت شناخته نمي شود. البته رقابت پذيري در شهرها 
به شكل پنهان وجود دارد، اما نتيجه آن منفي است. افراد 
فكر و ذكرشان اين است كه چگونه از خرس دولت مركزي 
مويي بَِكنند، نه اينكه در توليد منافع ملي سهم بيشتري 

داشته باشند تا خود نيز از آن بهره ببرند.
براي رســيدن به »حكومت محلي« يكي 

از پيش نيازها اين است كه ارتباط عميقي بين دولت 
و ســازمان هاي دولتي با نهادهــاي محلي همچون 
شهرداري ها و شوراهاي شهر شكل بگيرد. به نظر شما 
اين ارتباط درحال حاضر چقدر وجود دارد؟ نظر شما 
درخصوص حضور شــهردار تهران در جلسات هيأت 

دولت و اهميت آن چيست؟
حضور يا غيبت شهردار تهران در جلسه دولت از نظر من 
فاقد معني ساختاري، نهادي و كاركردي است. چيزي كه 
معني دارد، اين است كه دولت، شهرداري تهران را به عنوان 
يك دولت محلي بپذيرد و رابطه خود را با آن تعريف كند. 
براي مثال، چيزي در حدود 20درصد از جمعيت شهري 
ايران در تهران زندگي مي كنند. حــاال اين جمعيت نياز 
به هواي ســالم دارد، نياز به يك سيستم حمل ونقل سبز 
دارد، نياز دارد كه امنيت داشته باشــد و به ده ها موضوع 
ديگر نيازمند است. حاال اين نيازها را چه كسي تشخيص 
مي دهد؟ آيا وزارت كشــور چنين كاري انجام مي دهد، يا 
شوراي شــهر؟ با توجه به بحث ما، اگر دولت محلي باشد، 
قاعدتا دولت محلي بايد تشــخيص دهــد. ولي وضعيت 
واژگونه اســت. دولت ملي مي خواهد انحصار برنامه ريزي 
شهري را داشــته باشــد، در عين حال اعالم مي كند كه 
هزينه هــا عمدتا بر عهده شهرداري هاســت. واقعيت اين 
اســت كه برخي تصميم هاي محلي آثار ملي دارند؛ چه از 
حيث زيست محيطي و چه از حيث اجتماعي و سياسي. به 
همين ترتيب، تصميم هاي ملي نيز آثار شگرفي بر زندگي 
محلي دارد. بنابراين، از يك سو، هر سطحي بايد مسئوليت 
حقوقي و مالي تصميم هاي خود را بپذيرد و رابطه حقوقي 
و مالي دولت محلي و دولت مركزي بايد به صورت شفاف، 
چه در مرحله ايجاد هزينه و چــه در مرحله تامين مالي، 
تعريف شــود. و اين همان نقص بزرگي است كه در نظام 
سياســتگذاري شهري و كاربســت عملي آن وجود دارد. 
االن در واقع چرا انتظار است كه شهردار تهران در جلسات 
دولت شركت كند. به اين دليل است كه دولت مركزي براي 
دولت محلي اعتباري قائل نيست و سهم هزينه هايي را كه 
بر شهرداري بار مي كند، پرداخت نمي كند، بنابراين، گفته 
مي شود كه دست كم شهردار در جلسه دولت باشد تا حق 
شهرداري تهران را بگيرد. فرض كنيم كه اين تحقق پيدا 
كرد. بقيه شهرداري ها چي؟ حال اگر رابطه دولت مركزي 
و دولت محلي مشــخص و روشن بود، چه در بخش توزيع 
منابع و چه در بخــش تعيين اولويت ها و چــه در اجراي 
طرح ها، حضور و يا غيبت شــهردار تهران در جلسه هاي 
دولت چيزي را تغيير نمي داد. در واقع، آن رابطه مهم است 
و چون رابطه اي وجود ندارد، تاكيد بر اين است كه شهردار 
در جلسه هاي دولت حاضر باشد. اگر شهردار تهران چنين 
كاري كند، پس شهرداران ديگر شهرها مانند مشهد، اهواز، 
تبريز و... چه گناهي كرده اند؟ من نمي گويم كه شــهردار 
تهران در جلسه دولت شركت نكند. ولي آن چيزي كه براي 
من خيلي مهم است، تنظيم رابطه دولت مركزي و دولت 

محلي است.
شــما در مديريت شــهري به ضرورت 

»حركت پذيري« و »امكان زندگي« در شهرها تأكيد 
داريد و از نگراني اي تحت عنوان »كااليي شــدن« 
همه  چيز ازجمله شــهر صحبت به ميــان مي آوريد. 
فكر مي كنيد چقدر بي توجهي به ساخت وســازها و 
شهر فروشــي ها به اين موضوع دامن زده است؟ آيا 
پايبندي به طرح تفصيلي و اهميت دادن به زيســت 
شهري، بافت هاي ارزشمند تاريخي و فرهنگي مي تواند 

جلو كااليي شدن شهر را بگيرد؟
شما كه در شــهر زندگي مي كنيد، چه انتظاري از شهر و 
محله خود داريد؟ شما مي خواهيد كه شهر به شما امكان 
زندگي بدهد. حال پرسش مهم تري پيش مي آيد كه زندگي 
شهري يعني چه؟ خيلي بحث فلسفي نكنيم. زندگي شهري 
يعني هم دسترسي به منابع فيزيكي حيات، مانند آب سالم، 
هواي سالم و خاك ســالم. و هم دسترسي به منابع ذهني 
حيات؛ اينكه احساس امنيت كنيد، احساس هويت كنيد 
و.... آخر كار مفهوم زندگي همين است و اينكه مي خواهيد 
سالم زندگي كنيد و حركت كنيد. حاال چه حركت فيزيكي 
و چه حركت ذهني. الزمه تحقق امكان زندگي در شهر دو 
چيز است. يكي پذيرش حق انتخاب در سطح شهروندي 
و ديگري پذيرش اســتقالل نسبي در ســطح محلي. اگر 
شهروند حق انتخاب نداشته باشــد تا به نحوي كه تمايل 
دارد، زندگي كند و اگر شهر استقالل نسبي در تعيين منافع 
عمومي شهري را نداشته باشد، قابليت زندگي شهري چه 
مفهومي دارد؟ هيچ. در غياب ايــن دو پايه، حق انتخاب 
شهروندي و شبكه اجتماعي شهري هر دو به كااليي براي 
مبادله تبديل مي شوند. من به اين مي گويم كااليي شدن 

زندگي شهري و شهرفروشي.
پيش نيازهــاي اصلــي حكمروايي خوب 
شهري و رسيدن به يك شــهر زيست پذير چيست؟ 
آيا شــهرداري به تنهايي مي تواند چنين فضايي را 

ايجاد كند؟
دولت به دليل قدرت متمركزي كه دارد، پيشقدم نخواهد 
شد. نه اين دولت كه اساسا هيچ دولتي از آنجا كه تمركز و 
انحصار در اختيار دارد،  داوطلبانه نمي آيد چنين كاري كند. 
اين به سيستم شهري ما برمي گردد كه چقدر شهرداران 
و شــوراهاي شــهر از يك طرف، و در يك جامعه مدني 
سياســتمداران و نهادهاي مدني خودشان به اين موضوع 
واقف شوند. هر چقدر كه واقف شوند و بتوانند اين موضوع 
را تبديل به يك خواسته عمومي كنند، مي تواند در رسيدن 
به يك نظام حكمروايي شهري موفقيت ايجاد كند. براي 
مثال، نگاهي كه ذيل اين است كه شهردار تهران در جلسات 
دولت شركت كند يا نه. اينكه شركت كند يا نه يك موضوع 
است و اينكه تهران يك سازمان اجتماعي مستقل است، 
نياز به حكمروايي شهري مستقل هم دارد و دولت مركزي 
نمي تواند فراتر از مسائلي كه در حيطه منافع ملي است به 
مسائل شهري ورود پيدا كند، موضوع اصلي است. موضوع 
ديگر، برخي از دوستان در شــوراي شهر نقدشان اين بود 
كه چرا شــهردار در دولت حضور پيدا نمي كند. حال آنكه 
پرسش درست اين است كه چرا شما شهرداري را به عنوان 
يك نهاد مســتقل حكمروايي نمي پذيريــد. ما خودمان 
مي فهميم كه شهر را چگونه اداره كنيم، ولي ما بايد به دنبال 
رابطه تعريف شده بين دولت مركزي و دولت محلي باشيم. 
مشكل ما اين است كه مسائل درست طرح نمي شود. اگر 
مسئله درست مطرح شود، به تدريج اين خواسته عمومي 
طرح خواهد شد كه در نهايت بايد هويت شهرها به رسميت 

شناخته شود.

وزير پيشــين راه و شهرسازي هميشه دغدغه هويت 
دولت محلي را داشته و دارد و نسبت به كااليي شدن گفت وگو

همه  چيز ازجمله شهر، واكنش منفي نشان داده است. او 
كه اصالتا مشهدي اســت، با ادبياتي مثل ادبيات اهالي تهران قديم 
صحبت مي كند. آخوندي هنوز از پيگيري چالش هاي شهرســازي و 
زيست محيطي كالنشهرهاي ايران به خصوص تهران دست بر نداشته 
و هر زمان كه بتواند، انتقادش  را صريح و بي پرده بيان مي كند. صحبت 
از شهر و توسعه پايدار و حكمروايي شهري كه به ميان آيد، عباس 

آخوندي، وقتش را داشته باشد، حاضر است  ساعتي كنار يك ديوار بايستد و با 
طرف مقابلش گفت وگو كند. تجربه نشان داده نمي توان از او انتظار داشت كه 
در لفافه نظراتش را بيان كند. حتي ممكن است او براي آنكه بخواهد نظري را 
كه به آن يقين دارد بگويد، صدايش را كمي باال بوده و با جديت تمام، كلمات را 
ادا كند. آخوندي منتقــد بوده و منتقدان زيادي هم داشــته، اما بي ترديد 
منتقدان رديف اول هم اذعان مي كنند كه در كارنامه آخوندي، اقدامات مثبت 

ديده مي شود.
 استاديار دانشگاه تهران معتقد است دولت مركزي اجازه نمي دهد دولت محلي 
مستقل عمل كند و به شهر، محله و شهروندان آنچنان كه بايد و شايد، رسيدگي 
كند. او حكمروايي دولت محلي را ارزشمند توصيف مي كند و بر اين باور است 
كه يك سازمان اجتماعي فرصت بالندگي، كار سياسي، فرهنگي و اقتصادي را 

فراهم مي كند و شهر پويا مي شود. او كه نخستين بار سال 72 در دولت آيت اهلل 
هاشمي رفسنجاني وزير راه و شهرسازي شــده بود، آخرين بار در سال 92 و 
در دولت حسن روحاني، اين سمت را به عهده گرفت، اما آخوندي سال 97 از 

كابينه كنار رفت.
موضوع حكمروايي شهري و مديريت يكپارچه شــهري كه انگار به آرزوي 
دست نيافتني كالنشهرها تبديل شده، بهانه اي شد تا با او به گفت وگو بپردازيم؛ 
چراكه شهرداري ها در اغلب كشورهاي جهان شهر را با دسِت باز اداره مي كنند؛ 
بدون اينكه دخالت هاي دولت مانع اجرايي كردن تصميمات آنها شود. در كشور 
ما شهرداري ها نمي توانند مستقل عمل  كنند و براي گرفتن تصميمات خود، گاه 
به مشكل برمي خورند. عباس آخوندي در گفت وگو با همشهري درباره حكومت 

مركزي و حكومت محلي، حركت پذيري و امكان زندگي صحبت كرده است.

آخونــدي: ما بايــد به دنبــال رابطه 
تعريف شده بين دولت مركزي و دولت 

محلي باشيم

تمديد مشوق هاي بسته 
محرك اقتصادي

سخنگوي شوراي شهر در 
گفت و گو با همشهري ضمن رد 

بازنگري در كليات اليحه كرونايي 
شهرداري، بر لزوم تمديد زمان و 

تاريخ هاي اين بسته تأكيد كرد

وضعيت اقتصادي پايتخت مثل همه گيري 
كرونا بــه رنگ قرمــز درآمــده و كاهش 
درآمدها، چراغ آمپر خزانه شهر را چشمك 

زن كرده است.
از سوي ديگر، موج اول، دوم و حاال هم موج 
ســوم كرونا هزينه هاي خدمات شهري را 
افزايش داده اســت؛ در يك جمله دخل و 
خرج شــهر با هم جور درنمي آيد. با اينكه 
شورا و شــهرداري در روزهاي اول سال به 
فكر روزمباداي شهر بودند و بسته محرك 
اقتصادي را با سياست هاي تشويقي و تمركز 
بر بازار سرمايه و رونق كسب وكارها تصويب 
وابالغ كردند اما، به هر حال، اين شــرايط 
در كنار بحران اقتصادي تأثير مســتقيمي 
بر اقتصاد شهرداشــته و ركــود اقتصادي 
 ادامه كار را براي مديريت شــهري دشوار

كرده است.
اين روزها خبرهايي مبني بر بازنگري بسته 
محرك اقتصادي در راهروهاي شوراي شهر 
به گوش مي رســد؛ موضوعي كه محســن 
هاشمي رفسنجاني، رئيس پارلمان شهري 
پايتخت هم در حاشيه جلسه روز يكشنبه 
شورا در پاسخ به همشهري آن را تأييد كرد. 
اما گفت كه اليحه اصالحات شهرداري هنوز 
به شورا نيامده است. با اين حال اينطور كه 
پيداست، بازنگري بسته محرك اقتصادي 
كه بعد از تصويب، تكاني به درآمدهاي شهر 
داد، قرار نيست در ساختاراين بسته تغيير 

چنداني ايجاد كند.
ســخنگو و عضو هيأت رئيسه شوراي شهر 
تهران در اين باره به همشهري گفت: »بسته 
محرك اقتصادي در شــرايط كرونا ممكن 
اســت در بخش هايي كه بــه زمانبندي ها 
مربوط است، به تمديد نياز داشته باشد اما 
به نظر من نيازمند اصالح ساختار و كليات 

نيست.«
 علي اعطا اضافه كــرد: »اليحه اي كه اوايل 
سال شهرداري به شورا فرستاد، اليحه خوبي 
بود و در مقطعي هم نتيجه داد. 2 ماه بعد از 
تصويب، اثراتش كامال محســوس بود. اين 
اثربخشي در گزارش هاي مالي كه به شورا 

مي آمد، ديده مي شود.«
اين عضو هيأت رئيســه شوراي شهر تهران 
ادامه داد: »اما نكته بسته محرك اقتصادي 
اين است كه در آن شــهرداري مكلف شده 
بود كه برود و برخي مصوبه هاي الزم را مثل 
كميســيون ماده 5 بگيرد. شوراي شهر هم 
مجوزهاي الزم را در اين زمينه داده است. 
شهرداري بايد از ظرفيت هاي بسته محرك 
اقتصادي استفاده كند و به باور من، كليات 

بسته، نيازمند بازنگري نيست.«
او با بيان اينكه كار مفصلي روي اليحه انجام 
شده است، تأكيد كرد: »  اعضاي شوراي شهر 
با انرژي و وسواس زياد روي تك تك بندهاي 
اليحه ارسالي شهرداري كار كردند وحتي 
مواردي هم كه الزم بود حذف شــد. بسته 
محرك اقتصادي در شــرايط كرونا در واقع 
يكي از لوايحي است كه شوراي شهر وقت و 

انرژي زيادي روي آن گذاشته است.« 
اعطــا گفــت: »در عيــن حــال، برخي از 
زمان هــاي آن مي توانــد با درخواســت 
شــهرداري تمديد شــود. برهمين اساس، 
تمديد تاريخ ها و زمان هاي بسته محرك بايد 
در قالب اليحه جديدي به شوراي شهر بيايد 
و من تصور مي كنم مقصود اعضاي شوراي 
شــهر از بازنگري و يا اصالح، همين موارد 
باشد. اما چارچوب هاي بسته محرك هماني 

است كه هم اكنون وجود دارد.«

مجيدجباري
خبرنگار

پايان ايمن سازي  و مرمت مسجد ارگ
مرمت و بهسازي مســجد ارگ كه با هدف ايمن ســازي، اواخر سال گذشته توسط 

سازمان فني و عمران شهرداري تهران شروع شده بود به اتمام رسيد.
مدير روابط عمومي سازمان عمران شهرداري تهران در گفت وگو با خبرنگار همشهري 
با اعالم اين خبر گفت: »عمليات عمراني مسجد ارگ، بنا به درخواست اعضاي هيأت 
امناي اين مسجد اواخر سال گذشته در 3فاز شروع شد و 7شهريور كارهاي پيش بيني 
شده به پايان رسيد؛ اما نكته مهم اين است كه اعضاي هيأت امنا درخواست هاي ديگري 
ازجمله نصب كانال كولر داشــتند كه انجام آنها در دستور كار سازمان قرار گرفت.« 
به گفته داوود رجبي، نفوذ آب از حياط مسجد به داخل زيرزمين سبب شده بود اعضاي 
هيأت امناي مسجد ارگ احساس خطر كنند: »چون احتمال فرونشست وجود داشت. 
فاز اول عمليات عمراني از زيرزمين مسجد شروع شد و پس از آن با بررسي هاي انجام 
شده و با همكاري اعضاي هيأت امنا، نواقص ديگر مسجد ارگ هم شناسايي و رفع آنها 
در فازهاي بعدي عمليات عمراني قرار گرفت.« احداث چشمه هاي جديد سرويس 
بهداشتي در ضلع شرقي زيرزمين، سنگ كاري، بهســازي زيرزمين، نصب درهاي 
جديد شبستان آقايان و بانوان و... اقداماتي هستند كه با هدف رفع يا كاهش خطر در 
مسجد ارگ انجام شده است. مسجد ارگ ازجمله مساجد مهم و معروف تهران به شمار 

مي رود كه سال1328 توسط گروهي از بازاريان ساخته شد و به بهره برداري رسيد.

محمود مواليي
خبر نگار
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این گراهام پاتر هم قشنگ علیرضا جهانبخش را سر کار گذاشته 
است. بنده خدا علیرضا هر کاری می کند و هر طوری تریپ جنگجوی 
تسلیم ناپذیر را برمی دارد، انگار قرار نیست اتفاق خاصی رخ بدهد. 
جهانبخش در بازی جام اتحادیه با پورتموث یک گل بسیار زیبا زد 
تا خود پاتر در چند نوبت از او تمجید کند. آقای سرمربی حتی تاکید 
کرد: »علیرضا بیش از اینها می تواند به ما کمک کند.« به این ترتیب 
به نظر می رسید در بازی با نیوکاسل در لیگ برتر فرصت بیشتری 
برای هنرنمایی در اختیار ســتاره ایرانی قرار بگیرد، اما در جریان 
پیروزی 3 بر صفر برایتون، جهانبخش در وقت های تلف شده نیمه 
دوم به میدان فرستاده شــد. آقا داستان چیست؟ دوربین مخفی 
اســت؟ ما که بریدیم، اما کاش جهانبخش پرحوصله تر باشد و به 

مبارزه ادامه بدهد. غرها را ما می زنیم؛ تو فقط بجنگ!

بازی روانی می کنی استاد؟

به کنفدراســیون فوتبال آسیا هزار عیب و اشــکال وارد است، اما 
گاهی هم ما در تحلیل اتفاقات دچار زیاده روی می شویم. به عنوان 
مثال مقاومت کنفدراسیون در مقابل درخواست الهالل عربستان 
برای تعویق بازی با شهرخودرو قابل توجه بود. صد البته آنها گزینه 
دیگری غیر از برگزاری بازی نداشتند، اما محکم ایستادند و نهایتا 
تیم کرونازده عربســتانی را ناچار کردند بــا 14 بازیکن به مصاف 
شهرخودرو برود. این مسئله عربستانی ها را خیلی عصبانی کرد. این 
در حالی است که از شروع مسابقات، مدام شاهد اعتراضات شدید 
نمایندگان ایران به نوع میزبانی قطر و تصمیمات کنفدراســیون 
بودیم. مثال در حالی قطر به جانبداری از تیم های عربستانی متهم 
می شد که می دانیم این دو کشور اصال رابطه خوبی ندارند. در این 
مدت هر تیم ایرانی هم که تقاضا داد، هتلش را راحت عوض کردند. 

کال کاش کمی کمتر جیغ و داد کنیم.

بیایید کمتر داد و بیداد کنیم

خدا بخواهد باالخره مدیران صنعت نفت آبادان هم یادشان آمد یک 
تیم در لیگ برتر دارند و بعد از جدایی 10 بازیکن، الاقل یک سرمربی 
برای آن انتخاب کردند. به این ترتیب، سیروس پورموسوی ماموریت 
دشوار هدایت این تیم در لیگ بیستم را بر عهده گرفت؛ مجموعه ای 
بحران زده با مشکالت مالی همیشگی که حاال نیمی از قوای خود 
را هم از دست داده است. بعد از این انتخاب، یاد جوگیری تاریخی 
پورموسوی افتادیم؛ جایی که او به عنوان سرمربی پارس جنوبی جم 
انتخاب شد و بعد از پیروزی برابر شهرخودرو با لحنی حماسی گفت: 
»به عنوان فرزند خطه جنوب، وظیفه ام بود به پارس کمک کنم.« 
آقا، دم شــما هم گرم، اما پارس جنوبی آخرش افتاد و کاری هم از 
دست جنابعالی بر نیامد. این دفعه ســعی کن فرزند بهتری برای 

جنوب باشی! صنعت نفت واقعا حیف است.

فرزند بهتری برای جنوب باش!

نکته بازي

استارت آسيايي استقالل عجيب بود؛ آنها نيمه 
اول كامال برابر الشرطه وادادند و شرايط عجيبي 
را تجربه كردند، اما نيمه دوم به بازي و شايد حتي 
بتوان گفت به تورنمنت برگشــتند. اگر حضور 
به موقع ارســالن مطهري مقابل دروازه الشرطه 
نبود، استقالل امروز به عجيب ترين شكل ممكن 
از ليگ قهرمانان آسيا حذف شده بود. چند نكته 

را در مورد اين بازي بخوانيد.

1  به نظر مي رســد اعالم انصراف الوحده امارات از 
مسابقات، استقالل را دچار توهم صعود قطعي کرد. 
آنها الشــرطه عراق را جدي نگرفتند؛ حتي با وجود 
اینکه در بــازي رفت برابر این تیم متوقف شــدند و 
باز با وجود اینکه الشــرطه موفق به شکست االهلي 
عربستان شد. شــاید اگر الوحده از مســابقات کنار 
نمي رفت، اســتقالل با این گــروه جدي تر برخورد 
مي کرد. ســهل انگاري آبي ها اما داشت بدجوري به 
ضرر آنها تمام مي شد. به هر حال حاال استقالل باید 
در بازي چهارشنبه حتما االهلي عربستان را شکست 
بدهد. صعود االهلي به عنوان تیم اول قطعي شــده و 
این تیم بدون انگیزه، بــا ترکیبي از نفرات ذخیره به 
مصاف آبي پوشــان خواهد رفت. بنابراین استقالل 
فرصت خوبي براي صعود دارد. شــاید اگر آبي ها باال 

بروند، اســتراحتي که در آغاز مســابقات کردند به 
سودشان تمام شود.

2  هم اکنون هیچ دلیل منطقي اي براي فیکس بودن 
شیخ دیاباته و بیرون نشستن ارسالن مطهري وجود 
ندارد. شــیخ از اواخر فصل دچار افت شده و کاهش 
کیفیت او محسوس است. اینکه چرا چنین اتفاقي رخ 
داده مشخص نیست، اما آنچه به چشم دیده مي شود، 
میزان باالتر اثرگذاري مطهري است. مطهري امسال 
در داربي برگشت لیگ 2 گل زد، در فینال جام حذفي 
با حضورش در زمین اســتقالل را متحول کرد و این 
بار هم با گلي که زد تیم را در آســیا نگه داشت. اگر 
قرار است اسم ها بازي کنند، شیخ همچنان مي تواند 
فیکس باشد، اما اگر قرار به حضور بازیکنان آماده تر 

است، روا نیست ارسالن به نیمکت زنجیر شود.
3  ضعف استقالل در لیگ و حذفي، گریبان آنها را در 
آسیا هم گرفته است. واقعا چطور ممکن است تیمي 
این همه موقعیت گل به حریف بدهد؟ به سبک بازي 
مهاجمان الشرطه در نیمه نخست نگاه کنید؛ در نیمه 
زمین استقالل هر کاري دل شــان خواست کردند. 
حتي در یکي دو مورد شــاهد جــوالن دادن آزادانه 
بازیکنان صاحــب توپ در محوطــه جریمه بودیم. 
استقالل در دفاع ســهل گیر است و شاید خریدهاي 
جدید براي فصل بعد، این نقطه ضعف را ترمیم کنند. 
فعال اما آنها باید خوشــحال باشــند که مهاجمان 
الشرطه چندان حرفه اي نبودند؛ هرچند شاید سایر 

رقبا این حجم از فرصت سوزي را نداشته باشند.

4  استقالل درصورت صعود از این گروه در مرحله 
بعدي باید به مصاف صعودکنندگان از گروه دوم برود. 
آنجا الهالل با 11امتیاز صعودش را به عنوان تیم اول 
قطعي کرده است. استقالل هم فقط به عنوان تیم دوم 
شانس صعود دارد. درصورتي که این اتفاق رخ بدهد، 
مسابقه یک هشتم نهایي استقالل برابر الهالل خواهد 
بود؛ تیمي که با بحران کرونا مواجه است و حتي اگر 
از مسابقات کنار گذاشته نشود، احتماال تعداد زیادي 
غایب براي آن دیــدار خواهد داشــت. این هم یک 
موقعیت خوب براي پیشــروي استقالل است، البته 

مشروط به اینکه آنها اول االهلي را ببرند.

گروه سه تيمي، يك آدرس غلط بود
4 نكته درباره تساوي مقابل الشرطه كه راه صعود استقالل را دشوار كرد

تمام احتماالت صعود
تساوي استقالل مقابل الشرطه عراق، معادالت صعود اين تيم به دور حذفي ليگ قهرمانان آسيا را كمي پيچيده كرد. 
اين نتيجه، بيش از هر چيز باعث خوشحالي االهلي عربستان شد كه مقام اول خود را در اين گروه قطعي شده ديد. اما 
براي انتخاب تيم دوم رقابت جالبي بين استقالل و الشرطه وجود دارد كه تساوي 2 تيم در بازي رودررو اين رقابت را 
جالب تر هم كرده است. بالفاصله بعد از بازي، در برخي رسانه ها اعالم شد استقالل براي صعود بايد حتما االهلي را با 
اختالف 2گل ببرد اما اين خبر اشتباه بود و استقالل اگر با اختالف يك گل برنده شود هم از شانس زيادي براي صعود 
برخوردار خواهد بود. حقيقت اين است كه اگر استقالل با هر نتيجه اي غيراز يك بر صفر االهلي را ببرد، با خيال 
راحت به مرحله بعدي صعود خواهد كرد. فقط درصورت برد يك بر صفر است كه 2 تيم استقالل و الشرطه در امتياز، 
تفاضل، گل زده و گل خورده مساوي مي شوند و در آن صورت كار به شمارش كارت هاي زرد و قرمز خواهد كشيد. 
هم اكنون استقالل از اين لحاظ وضعيت بهتري نسبت به الشرطه دارد؛ استقالل 5كارت زرد گرفته و هيچ كارت 
قرمزي نداشته است اما الشرطه عالوه بر 5كارت زرد، 2كارت زرد منجر به اخراج هم داشته كه 3امتياز منفي براي 
اين تيم به همراه داشته است. به اين ترتيب آبي پوشان با 5امتياز منفي شرايط بهتري نسبت به الشرطه )8امتياز 
منفي( دارند. اگر استقالل 4كارت زرد بگيرد و يا كارت قرمز دريافت كند از لحاظ كارت ها از الشرطه عقب مي افتد 
و با برد يك بر صفر حذف خواهد شد. توجه داشته باشيد كه تمام اين محاسبات و احتماالت فقط براي زماني است 
كه استقالل يك بر صفر به پيروزي برسد و هر نتيجه اي جز اين اتفاق بيفتد تكليف 2تيم كامال مشخص خواهد بود.

 معادله سوارز و موراتا
لوييس سوارز مهاجم اروگوئه اي بارسلونا در آستانه انتقال به اتلتيكو مادريد قرار دارد. انتقال آزاد لوييس سوارز به 
روخي بالنكوس، كليد انتقال آلوارو موراتا به يوونتوس خواهد بود. يوونتوس با پيشنهاد قرارداد قرضي يكساله به 
ارزش 10ميليون يورو و بند خريد 45ميليون يورويي براي جذب موراتا وارد عمل شده است.

با نزدیک شدن به روزهاي پایاني فصل گذشته، شایعات زیادي در 
مورد بازیکنان مدنظر فرهاد مجیدي براي حضور در اســتقالل به 
گوش مي رســید. با وجود این خود مجیدي زودتر از این حرف ها با 
باشگاه قطع همکاري کرد و پس از مدتي در یک مصاحبه افشاگرانه، 
به طور رسمي لیست نفرات مورد عالقه اش براي حضور در استقالل 
را منتشــرکرد. فرهاد ادعا کرده از یک ماه پیش از پایان فصل این 
فهرست را به مدیران باشگاه داده و آنها اعتنایي نکرده اند. حاال اما 
در شرایطي که سرنوشت فصل نقل وانتقاالت تا حدود زیادي روشن 

شده، تعقیب سرنوشــت نفرات حاضر در لیست مجیدي مي تواند 
جالب باشد.

   دانيال اسماعيلي فر: طبیعي بود که همه مدعیان لیگ برتر از 
جذب مدافع راست ذوب آهن استقبال کنند. اسماعیلي فر در لیست 
یحیي گل محمدي هم بود. با وجود ایــن حضور او بین گزینه هاي 
فرهاد مجیدي از آن جهت جالب است که استقالل در این پست وریا 
غفوري را در اختیار داشت. نهایتا اما سپاهان اجازه خروج دانیال از 

اصفهان را نداد و او را از سرخابي هاي تهراني قاپید.
  رضا اسدي: با وجود ترافیک شــدید در میانه میدان استقالل، 
فرهاد مجیدي نام رضا اسدي، هافبک دفاعي گرانقیمت تراکتور را 
هم در فهرستش گنجانده بود. اســدي که ابتداي فصل گذشته از 
سایپا به تراکتور پیوست، اصال تمایلي به ادامه حضور در فوتبال ایران 
نشان نمي دهد. او به تازگي اعالم کرده قراردادش را از مدت ها قبل 

با یک تیم اروپایي بســته و با وجود دریافت پیشنهادهایي با ارقام 
بسیار باال، حاضر نیست در لیگ برتر بماند.

  احسان حاج صفي: ســومین خرید »غیرممکن« در فهرست 
فرهاد مجیدي هم احســان حاج صفي بــود؛ بهترین بازیکن فصل 
گذشته تراکتور که با این باشگاه یک سال دیگر قرارداد دارد و ظاهرا 
تنها درصورت دریافت پیشنهاد خارجي مي تواند جدا شود. طبیعتا 
جذب احسان، آن هم از تیم متمول تبریزي اصال کار ساده اي نیست. 
مدت هاست که گفته مي شود حاج صفي در آستانه پیوستن به لیگ 
یونان قرار دارد؛ گرچه اگر هم این اتفاق رخ ندهد بسیار بعید است 

کسي در ایران بتواند او را از تراکتور جدا کند.
  آرمان رمضاني: مهاجم سایپا با وجود آمار نه چندان جالبش در 
گلزني، در فهرست فرهاد مجیدي قرار داشت. جالب تر اینکه او به 
شکل ناگهاني و غیرمنتظره سر از پرسپولیس درآورد. رمضاني فعال 

براي دقایقي در 2 بازي آسیایي سرخ ها برابر التعاون به میدان رفته 
که نمایش او چندان مورد توجه قرار نگرفته است.

  آرمين سهرابيان: این مدافع سابقه بازي در استقالل را هم دارد، 
اما در لیست مازاد آندرا استراماچوني قرار گرفت و به سایپا رفت. او 
فصل گذشــته یکي، دو گل حساس براي ســایپا زد تا مجیدي از 
بازگشتش اســتقبال کند، اما فرهاد رفت و باشــگاه هم تمایلي به 

جذب این بازیکن نشان نداد.
  صالح حرداني: در اتفاقي بسیار عجیب، در متن منتشر شده از 
سوي فرهاد مجیدي اسم »عادل حرداني« به عنوان یکي از بازیکنان 
مورد نظر او منتشر شده بود؛ درحالي که عادل حرداني مهاجم دهه 
70 فوتبال ایران است. شاید منظور مجیدي صالح حرداني بوده که 
در این صورت او مدافع فوالد خوزستان اســت و در نقل وانتقاالت 

خبري در مورد جابه جایي اش منتشر نشد.

  جذب صفر نفر
سرنوشت ليست فرهاد مجيدي چه شد؟

 بهروز رسايلي
روزنامه نگار

ان
رعي
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  نهايي شد؛ ترابي در تور العربي
باشگاهقطريهنوزخبررسميرااعالمنكردهاماگفتهميشودطرفينبهتوافقكاملرسيدهاند

 كاواني به رئال پيشنهاد شد
ادينسونكاوانيبهرئالمادريدپيشنهادشدهوحاالمديراناينباشگاه،شرايطجذبرايگاناينمهاجمگلزن
اروگوئهايراارزيابيميكنند.بهنقلازماركاانتقالكاوانيبهرئالمادريدسادهنخواهدبودزيراكاوانيدستمزد
باالييميخواهد)حداقل7ميليونيورو(وچنينانتقاليبهرغمآزادبودن،برايرئالمادريدميتواندهزينهبرباشد.

يكشنبهشــببازيهايمهميدراروپابرگزارشد.3
مدافععنوانقهرمانيليگهايمختلفيعنييووه،رئال
وليورپولدراينشببهميدانرفتندكهدوتاياولبازي
افتتاحيهخودرادرليگانجامميدادند.شايدجالبترين
بازييكشنبهنخســتينديداريوونتوسدرآغازفصل
ســريآبود؛جالبازاينجهتكهنخســتينتجربه
سرمربيگريعمرآندرهآپيرلودريكتيمبزرگسالبود.

يوونتوس:يوونتوس با مربيگري پيرلو طور ديگري بازي 
كرد؛ بازيكنان ازجمله كريستيانو رونالدو به ورژن بهتري از 
خود نسبت به دوران ساري رسيدند؛ كولوسفسكي كه جايزه 
بهترين بازيكن فصل قبل ســري آ را برده بود، در نخستين 
ديدارش براي يوونتــوس گل زد، مك كني كه نقش رهبري 
خط مياني را ايفا مي كند نشان داد كه چرا پيرلو اين بازيكن 
آمريكايي را خريده است. حاال مي ماند جذب يك مهاجم نوك 
)احتماال ژكو از رم( و رد كردن خديرا و داگالس كاستا. به نظر 
مي رسد اين فصل هم مثل 9فصل اخير بايد منتظر قهرماني 
يووه در سري آ باشيم، همان كاري را كه پاري سن ژرمن در 

فرانسه و بايرن مونيخ در آلمان هر ساله تكرار مي كنند.

رئالمادريد:زيدان در شبي كه تازه از شر خامس و 
بيل رها شده بود، نتوانست در صدمين حضور الليگايي اش 
روي نيمكت رئال به عنوان ســرمربي تيمش را به پيروزي 
برساند. مالكيت مطلق توپ و ميدان به خلق موقعيت هاي 
خطرناك تبديل نشــد اما رئال توانســت بــه ركورد 12 
فصل پياپي بدون شكســت در نخستين بازي الليگا برسد 
)8برد و 4تســاوي(. آخرين باخت در ديــدار افتتاحيه به 
ســال2008برمي گردد كه 2بريك در ريازور به دپورتيوو 
الكرونيــا باختند. رئــال در 12بازي از 13بــار آخري كه 
به عنوان مدافع عنوان قهرماني ليــگ را آغاز كرده بود، به 
پيروزي رسيده بود. زيدان در اين بازي به 2بازيكن جوان 
گمنام به نــام ماروين پارك و آريباس بــازي داد كه البته 
چنگي به دل نزدند. اودگارد هم در تركيب فيكس بود كه او 
هم نتوانست در نخستين بازي اش دل هواداران را به دست  
آورد اما از همه ضعيف تر وينيســيوس بود كه پايين ترين 
نمره را گرفت و نزديك 90دقيقه هم بازي كرد. ســرخيو 
آريباس قبل از اينكه نخستين بازي اش را براي كاستيا انجام 
بدهد براي نخستين بار براي تيم اصلي رئال  بازي كرد. كريم 

هم به ركورد 350بازي الليگايي رسيد.

چلسي:كپا، دروازه بان اسپانيايي 80ميليون يورويي 
و گران ترين دروازه بان تاريخ بار ديگر ســوتي داد تا ســوژه 
كاربران توييتر شــود. او در 2 بازي اول ليگ 2 اشتباه منجر 
به گل داشت درحالي كه كل بازيكنان ليگ برتر در اين فصل 
يك اشتباه منجر به گل داشته اند. او در بازي چهارشنبه شب 
مقابل بانزلي در جام اتحاديه جايش را به كابايرو مي دهد اما 
به زودي جانشين كپا از فرانسه از راه مي رسد. ادوارد مندي، 
جديدترين مندي فرانسوي در باشگاه هاي بزرگ خواهد بود؛ 
بعد از بنژامن مندي مدافع چپ من سيتي و فرالن مندي )با 
تلفظ صحيح ماندي( مدافع چپ رئال مادريد. انتقال مندي 
چلسي قطعي است، در ازاي 20+5ميليون يورو. از زماني كه 
كپا در سال2018به چلسي پيوسته 19بار از پشت محوطه 
جريمه گل خورده كه بيشتر از هر دروازه بان ديگري است. 
او فصل قبل 43گل دريافت كرد كه با توجه به شــوت هاي 
دريافتي نمره اش از يك دروازه بان معمولي و متوســط هم 
بدتر اســت. اگر به جاي او يك دروازه بان متوســط و گمنام 
درون دروازه چلسي مي ايســتاد، 32.4گل مي خورد اما كپا 
10گل بيشتر خورده است. كپا 2 سيو عالي هم در باخت 2 
هيچ به ليورپول داشت كه مورد توجه قرار نگرفت. تعداد كل 
سيوهاي او براي اين تيم 135بار بوده كه با توجه به قيمت 
خريدش )جدا از حقوق 150هزار پوندي او در هفته( هر سيو 
مبلغ نزديك به 600هزار يورو براي اين باشــگاه آب خورده 

است. او در 41بازي تنها 10 بار كلين شيت كرده است.

ليورپول:با اينكه مانه قهرمــان مدافع عنوان قهرماني 
در بازي با چلسي بود و 2 گل زد، اما هواداران اين تيم بيشتر 
به خاطر رونمايي از تياگو آلكانتارا خوشــحال شدند. تياگو 
كه تازه با بايرن قهرمان اروپا شــده، از نيمه دوم به بازي آمد 
و نبض بازي را در دســت گرفت. او 75پاس موفق داشــت 
)90.4درصد صحيح( كه اين ركــورد در تاريخ ليگ در يك 
نيمه توســط يك بازيكن بي سابقه اســت. البته يك پنالتي 
هم داد كه جورجينيــو براي اولين بار پنالتــي اش را خراب 
كرد )8بار گل كرده بود( و آليسون هم اولين بار در ليورپول 

پنالتي گرفت.

تاتنهام:هنوز رونمايي از گرت بيل صورت نگرفته، تاتنهام 
تركاند! زوج هري كين و ســون كار هــر 5گل اين تيم مقابل 
ســاوتهمپتون را 2نفري انجام دادند. كين براي دومين بار در 
يك بازي ليگ برتر روي 5گل تأثير مستقيم دارد، نخستين بار 
برابر لسترسيتي در سال 2017؛ اين نخستين بار در تاريخ ليگ 
است كه هر 4گل يك بازيكن روي پاس گل هاي يك بازيكن به 
ثمر رسيد )4گل از سون و يك گل و 4پاس گل از كين(. كين به 
ششمين بازيكن تاريخ ليگ برتر انگليس پس از دنيس بركمپ 
1999، آنتونيو ريس 2006، فابرگاس 2009، امانوئل آدبايور 
2012و سانتي كازورال 2013تبديل شد كه در يك بازي 4پاس 

گل به ثبت مي رساند.

 قهرمان ها
 وارد مي شوند

پراكندهازبازيهاييكشنبهفوتبالاروپا

مهدي ترابي بازيكن فصل گذشته پرسپوليس سرانجام 
با باشگاه العربي قطر به توافق رســيد تا فصل آينده 
پيراهن اين تيم را بر تن كند؛ اين يك خبر بد براي آن 
دسته از هواداران پرسپوليس است كه همچنان اميدوار 
به رخدادن يك اتفاق بودند تا همه  چيز به هم بخورد و 
ستاره تيمشان را دوباره با پيراهن پرسپوليس ببينند. 
حتي در اين روزها كه پرسپوليس در قطر حضور دارد، 
ترابي به صورت تلفني با يحيي گل محمدي صحبت 
كرد تا شايعاتي درخصوص منتفي شدن حضور اين 
بازيكن در ليگ ستارگان مطرح شود، البته اين شايعه 
هم مطرح شــد كه قطري ها از جذب ترابي انصراف 
داده اند ولي حاال از دوحه خبر مي رســد كه ترابي با 
باشگاه العربي به توافق رسيده و قرارداد يكساله اي با 

اين باشگاه امضا كرده است.
بيش از 2هفته از زمان حضور ترابي در قطر مي گذرد. 
با توجه به قوانين سختي كه اين كشور بعد از شيوع 
بيماري كرونا درنظر گرفته، ترابي مجبور شد 2 هفته 
در قرنطينه باشــد و اين شــرايط 3روز پيش براي 
ملي پوش ايراني به پايان رسيد. ترابي 2 روز پيش در 
تست پزشكي باشگاه العربي هم شركت كرد تا مراحل 
رسمي پيوستن به اين تيم را پشت  سر بگذارد، باشگاه 
العربي تا عصر ديروز هم خبر رســمي عقد قرارداد با 
ترابي را در سايت رسمي اش قرار نداده بود ولي به نظر 
مي رسد قطري ها به زودي اين خبر را به صورت رسمي 

اعالم كنند.

گمانهزنيدرخصوصمبلغقرارداد
در مورد مبلغ قرارداد اين بازيكن با باشــگاه قطري 
گمانه زني هاي مختلفي مطرح است ولي گفته مي شود 
ترابي براي يك فصل بازي در العربي 800هزار تا يك 
ميليون دالر دريافت خواهد كرد. با پيشــنهادي كه 
ترابي از مدت ها پيش با آن مواجه شد طبيعي بود كه 
پرسپوليس براي حفظ اين بازيكن كار سختي داشته 
باشد. درخشش ترابي در پرسپوليس درنهايت باعث 
شــد تا او زودتر از حد تصور راهي قطر شود، اين در 
حالي اســت كه هواداران پرسپوليس انتظار داشتند 
ستاره تيمشان الاقل در ادامه ليگ قهرمانان آسيا 
در پرسپوليس بماند. جدايي ترابي از پرسپوليس 
با واكنش بسياري از هواداران اين تيم در صفحات 
مجازي همراه شــد و آنها ناراحتي شــان را بابت 
اين اتفاق نشان دادند. مســئوالن پرسپوليس 
هم درخصوص اين اقــدام ترابي صحبت هايي 
انجام دادند تا توپ را به زمين ترابي بيندازند 
ولي جالب اينجاست كه او تا به امروز سكوت 
كرده است. البته ترابي به زودي درخصوص 
جدايي از پرســپوليس و حضور در ليگ 

قطر صحبــت خواهد كــرد ولي نكته 
حائز اهميت اين است كه با توجه به 

قيمت ارز در ايران، قابل پيش بيني 
بود كه ترابي تصميــم به ترك 

پرســپوليس بگيرد تا مسائل 
مالي را به عنــوان يكي از 

اولويت هايــش 
درنظر بگيرد.

بازمانده را نبازی
پرسپوليسناقصرفت،ناقصتربرمیگردد؟

پرسپوليسپيشازســفربهقطربرایحضوردرادامهمسابقاتليگ
قهرمانانآســيا،علیعليپورومهدیترابیراازدستداد.اينضربه
چنانبرایيحيیگلمحمدیسنگينبودكهاوتهديدبهاستعفاكردو
مدعیشدباشگاهدرنقلوانتقاالتشكستخوردهاست.حاالاماحضور
سرخپوشاندرقطرممكناستبهريزشهایبيشتریهممنجرشود؛

چهاينكهبعدازبازیدومبرابر
التعاون،رســانههایعراقیازتمايل3تيمفوتبالاينكشوربرایدر
اختيارگرفتنبشاررسنخبردادند.اينرسانههاادعامیكنندقرارداد
بشارباپرسپوليسطوریاستكهاومشكلیبرایجدايینخواهدداشت.
صحتوسقماينادعاچندانروشننيست،امابهطوركلینمیتوانيم
خيلیبهقراردادهايیكهمديرانايرانیمیبندنداعتمادداشتهباشيم.
هنوزيادماننرفتهمهدیترابیچطورازپرسپوليسجداشد.هميناالن
وحيداميریهمبندجدايیداردوظاهرابا400هزاردالرقادربهترکتيم
خواهدبود.هيچبعيدنيستدرقراردادبشاررسنهمچنينبندیوجود

داشتهباشد.ازسویديگربازيكنیمثلشجاعخليلزادههمبرایادامه
حضوردرتيمنيازبهتفاهممالیباباشگاهداردواصالچيزینماندهبود
كهقبلازسفربهقطرازجمعسرخپوشانجداشود.حاالاينبازيكنان
درستدرخاکكشوریمشــغولنمايشتوانايیهایخودهستندكه

دراينسالهابزرگترينمقصدلژيونرهایايرانیدرآسيابودهاست.
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در شرايطي كه يكي از مهم ترين 
آسيب هاي نظام آموزش و پرورش گزارش

در نگاه كارشناسان و حتي مديران 
اين نهاد، جذب غيرتخصصي معلمان طي ساليان 
گذشته بوده، برخي ضوابط سؤال برانگيز در آزمون 
استخدامي اخير معلمان، افكار عمومي را يك بار 
ديگر نسبت به شايسته گزيني و تخصص گرايي در 
فرايند جذب معلمان دچار ابهام و شــائبه كرده 

است.
ماجرا از آنجا شروع شــد كه داوطلبان استخدام 
هنگام ثبت نام در اين آزمون مشاهده كردند كه 
مدرك سطح 2و 3حوزه هاي علميه، براي احراز 
شغل معلمي زبان و ادبيات فارسي، همسنگ با 
مدرك دانشــگاهي زبان و ادبيات فارسي قلمداد 
شده اســت. برخي داوطلبان اين مســئله را در 
شبكه هاي اجتماعي منتشــر كردند تا جرياني 
انتقادي در ميان كاربران عليــه وزارت آموزش و 
پرورش شــكل بگيرد. ازجمله عوامل تأثيرگذار 
در تقويت اين موج، بيانيــه انجمن علمي زبان و 
ادبيات فارسي بود كه ضوابط استخدام در رشته 
زبان و ادبيات را به باد انتقاد گرفته بود. اين انجمن 
در بيانيه خود، اقدام آموزش و پرورش را سندي 
بر »مظلوميت تخصص« در اين نهاد برشــمرده 
و از مديران آن پرســيده بود چگونه براي دبيري 
فارسي، كسي  كه »200 واحد درسي گذرانده«، با 
كساني كه »درس هاي تخصصي رشته زبان فارسي 

را نخوانده اند« برابر است؟ 
انتقادات از نگاه غيرتخصصي آموزش و پرورش در 
جذب معلم درحالي بيان مي شود كه اين مسئله 
پيش از اين از ســوي مديران خود اين نهاد هم 
به عنوان يكي از آسيب هاي مهم مورد اشاره قرار 
گرفته است. به عنوان مثال در سال 1394كه تنها 
2سال از عمر مسئوليت دولت تدبير و اميد گذشته 
بود، محمد ديمه ور، معاون وقت آموزش ابتدايي 
وزارتخانه در كارگروه مــدل تحول در آموزش بر 
مبناي ســند تحول بنيادين، اعالم كرد: از ميان 
43هزار معلم استخدام شــده در 5سال گذشته 
)از 87تا 92(، بيش از 28هزار نفر با رشــته هاي 
غيرمرتبط مشغول به كار هستند و الزم است در 
زمينه ضوابط استخدام، كار ويژه اي صورت بگيرد. 
حرف وحديث ها درباره آزمون اســتخدامي اخير 
معلمان نشان مي دهد، اين كار ويژه هنوز صورت 
نگرفته و مديران نهاد آموزش در كشور، در 5سالي 
كه از اين سخنراني گذشته، هنوز نتوانسته اند نگاه 
غيرتخصصي حاكم بر فرايند و ساختار جذب نيرو 
در اين نهاد را اصالح و راه را براي شايسته گزيني و 

تخصص گرايي باز كنند.
اين البته نخستين بار نيست كه صحبت از حضور 
فارغ التحصيالن حوزه در مدارس مي شود. پيش از 
اين در دولت محمود احمدي نژاد، يك بار از توافقي 
براي واگذاري 40هزار مدرسه به حوزه هاي علميه 
سخن گفته شد كه در آن زمان انتقادات فراواني 
را در پي داشــت. مديران آموزش و پرورش البته 
پس از اوج گرفتن انتقادات، از اصالح تفاهمنامه 
با حوزه علميه خبر داده و اعالم كردند، نه مالكيت 
مدارس مورد نظر كه اداره آنهــا به حوزه علميه 
واگذار خواهد شــد. اين موضوع اگرچه با تداوم 
انتقادات كارشناســان و افــكار عمومي منتفي 

شد، اما در سال هاي بعد، متوليان 2نهاد حوزه و 
آموزش و پرورش گام هاي ديگري را براي همكاري 
برداشــتند؛ از آن جمله اينكه بر مبناي مصوبات 
ســتاد همكاري هاي حوزه علميــه و آموزش و 
پرورش، از سال 1397مركزي به نام مركز تربيت 
مبلغ معلم در ساختار حوزه علميه تاسيس شده 
است كه رســالت آن تربيت طالب براي تصدي 

شغل معلمي در ساختار آموزش و پرورش است.

چه كســي گفته فيزيك و شيمي تخصص 
مي خواهد اما ادبيات نه؟

انتقاد بــه جذب غيرتخصصي معلمــان ادبيات 
در آموزش و پرورش البته منحصــر به كاربران 
شــبكه هاي اجتماعي يا انجمن علمــي زبان و 
ادبيات فارسي نماند و چهره هاي ادبي نيز به اين 
اتفاق واكنش نشان دادند. اسماعيل اميني، شاعر 
طنزپرداز و پژوهشگر ادبي در اين باره به همشهري 
گفت: انتقاد ما به طالب نيست، صحبت از اهميت 
مدرك تحصيلي اســت. بســياري از دوستان و 
همكاران ما تحصيل كرده حوزه علميه هستند، اما 
بعد به دانشگاه رفتند و در يك رشته درس خواندند. 

مسئله ما  درباره مدرك تحصيلي است.
به زعم اميني، همانطور كه بازگويي مسائل شرعي 
به مردم يك امر تخصصي است و نمي توان آن را به 
كساني كه مدرك ادبيات دارند، سپرد، تدريس 
ادبيات نيز يك رشته تخصصي است و نمي توان آن 
را از كساني كه فاقد آموزش تخصصي در اين حوزه 
هستند، انتظار داشت. اين نويسنده و پژوهشگر 
ادبي، از نگاه غيرتخصصي مديران آموزش و پرورش 
و مدارس به تدريس ادبيات گاليه و تأكيد مي كند: 
»چرا فكر مي كنيم رشته هاي ديگر مثل شيمي و 
رياضي تخصص مي خواهد، اما ادبيات نمي خواهد 
و هر كسي مي تواند درس بدهد؟ چرا وقتي حتي 
معلم اين درس غايب است، كارمند اداري   را براي 
تدريس به كالس مي فرســتند. من خودم شاهد 
بودم كه خدمتكار كالس ادبيــات را اداره كرده 
است. ادبيات هم تخصص اســت. آدمي بوده كه 
ليسانس عكاسي داشت، ولي استاد ادبيات بود؛ 
چراكه ترفندهای كنكور را بلد بود.« اميني البته 
تسري پيدا كردن نگاه مدرك محور در حوزه هاي 
علميه را نيز آفت مي داند و معتقد است: اگر حوزه 
علميه تبديل شــود به جايي كه براي استخدام 
شدن در دســتگاه ها مدرك مي دهد، درنهايت 
خودش ضرر مي كند. حوزه علميه محل تربيت 
شاگردان امام باقر و امام صادق)ع( است؛ كساني كه 
از زندگي گذشته  و خودشان را وقف ترويج معارف 
اهل بيت)ع( كرده اند. وصل كردن معارف حوزه به 

امتيازات اداري و استخدامي اشتباه است.

درس ادبيات رنجور است، رنجورترش نكنيد!
عليرضا فتاح هم كه معلم زبان و ادبيات فارســي 
در مدارس تهران است، در گفت وگو با همشهري 
تدريس زبان و ادبيات فارســي از سوي طالب را 
زمينه ساز آســيب به دانش آموزان و حتي خود 
طالب مي داند و معتقد اســت، با اين روند، درس 

ادبيات رنجورتر از اينكه امروز هست، خواهد شد.
او ضمن انتقاد از نــگاه حاكم بر گزينش معلمان 
ادبيات در مدارس، بر نامناسب بودن وضع فعلي 
اين درس در مدارس نيز تأكيد دارد: »تصور نكنيد 
كه االن هم معلمان ادبيات همه درس اين رشته 
را در دانشگاه خوانده اند. امروز معلم ادبيات كسي 

اســت كه عربي خوانده، جامعه شناسي خوانده، 
رياضي و اقتصاد خوانده و... . من احساس مي كنم 
خطاهای مشخصی در اين استخدام ها وجود دارد. 
اين روند بسيار عجيب و غريب است و هيچ توجيهي 
ندارد. اين دانش آموخته ادبيات كه سابقه تدريس 
دروس مرتبط به حوزويان را نيز در كارنامه دارد، 
درباره ميزان تحصيل دروس مرتبط با ادبيات در 
حوزه هاي علميه، به همشهري مي گويد: درسي 
تحت عنوان نگارش و ويرايش زبان فارسي برخي 
حوزه ها در پايه يك يا دو دارند. رايج ترين كتابي 
هم كه آنجا تدريس مي شود از جواد محدثي است. 
نكته مهم اين است كه اين درس در برنامه تحصيلي 
طالب عمال حاشــيه اي و فرعي است و ريشه آن 
نيز نه ضرورت يادگيري ادبيات، بلكه به اين تفكر 
شهيدبهشتي در اداره مدرسه حقاني برمي گردد 
كه معتقد بودند طلبه بايد خوش قلم و خوش بيان 
باشد. تمركز اين درس هم بيشتر به درست نويسي و 
مقاله نويسي است و گستره وسيعي از مباحث ادبي 
كه براي تدريس ادبيات در مدارس الزم است، در 

آن وجود ندارد.

آموزش و پرورش چه مي گويد؟
براي پيگيري انتقادات به جذب معلمان ادبيات 
در آزمون اســتخدامي آموزش و پرورش، سراغ 
عليرضا حاجيان زاده، دبير ســتاد همكاري هاي 
حوزه و آموزش و پــرورش رفتيم. او با بيان اينكه 
اتفاق موردنظر تصميم آموزش و پرورش نبوده، 
مســئوليت آن را به ســازمان امور استخدامي 
حواله مي كند؛ »اين يك روالي است كه سازمان 
استخدامي كشور مشخص مي كند كه چه افرادي 
در چه رشــته هايي مي توانند شركت كنند. آنها 
رشته هايي كه متناسب با آنچه در حوزه تدريس 

مي شود را تصويب كردند.«
او البته غيرمتخصص بودن حوزويان براي تدريس 
ادبيات را رد مي كند و معتقد است حوزه رشته هاي 
تخصصي مختلفي دارد و اينگونه نيست كه طالب 
با ادبيات بيگانه باشند؛ »با اين حال ما اطالع نداريم 

كه دقيقا چه رشته هايي در حوزه تدريس مي شود، 
اما از آنها خواســته ايم كه توضيحات شــان را در 
اين باره به ما ارســال كنند.« دبير ستاد همكاري 
حوزه و آموزش و پرورش، ضمن اعالم بي اطالعي 
ازكم وكيف استخدام نيروي حوزوي براي تدريس 
ادبيات، تأكيد مي كند كه پيشنهاد اين مسئله نه 
از سوي آموزش و پرورش كه از سوي حوزه بوده 
است. او تأكيد مي كند كه تازه پنجشنبه گذشته 
از اين مسئله مطلع شده و هنوز اطالعاتش از اين 

مسئله كامل نيست.

برنامه 5ســاله براي تعميق همكاري حوزه و 
آموزش و پرورش

ابراز بي اطالعي حاجيــان زاده از فرايند جذب 
طالب براي تدريس ادبيات درحالي اســت كه 
او دوم شهريور ماه ســال جاري در گفت وگو با 
ايسنا، اعالم كرده بود: زمينه شركت طالب در 
آزمون استخدامي ماده 28 اساسنامه دانشگاه 
فرهنگيان از 3رشته به 8 رشته -كه يكي از آنها 
زبان و ادبيات فارسي اســت- ارتقا يافته و در 
ســال تحصيلي جاري بيش از 12 هزار طلبه 
در آزمون شركت و درنهايت تعداد 443 نفر از 
اين طريق جذب آموزش  و پرورش مي شوند. او 
همچنين تأكيد كرده كه در جلسات كارشناسي 
امكان به كارگيري حدود 3 هزار روحاني براي 
تدريس در مدارس آمــوزش  و پرورش فراهم 
شده اســت و ابراز اميدواري كرده است كه در 
سال تحصيلي 1400-1399 بخشي از افراد كه 
عمدتا در روستاها و مناطق كمتر توسعه يافته 
حضور دارند به بدنه آموزش و پرورش بپيوندند. 
حاجيــان زاده همچنيــن در مصاحبه مذكور، 
از برنامه 5ســاله خبر داده كه در سال 98براي 
همكاري حوزه و آموزش و پرورش مصوب و در 
ســال تحصيلي 99-98 نخستين برش ساالنه 
آن جهت اجرا به بخش هاي ذيربط حوزه هاي 
علميه و آموزش وپرورش ابالغ شده است. اين 
برنامه داراي 5 عنوان كلي و 52 زيرفعاليت است 

و به موجب آن تا كنون 8مدرســه علوم معارف 
اسالمي توسط حوزه علميه ايجاد شده است.

 دبير ستاد همكاري حوزه و آموزش و پرورش 
در مصاحبــه يك ماه پيش خــود تأكيد كرده 
كــه 4500 نفر از نيروهاي شــاغل در آموزش 
 و پــرورش بــا مــدرك تحصيــالت حوزوي 
به عنوان معلم رســمي فعاليــت دارند كه اين 
نشــان مي دهد، اســتخدام طالب در آموزش 
و پرورش امر جديدي نيســت و در ســنوات 
گذشته نيز ســابقه داشته اســت. او همچنين 
از به وجود آمــدن امكان جذب طــالب براي 
تدريس در 8رشــته خبر داده، اما اشاره اي به 
نام اين رشته ها نكرده بود. در جست وجو براي 
يافتن عناوين اين 8رشــته، به يك مصاحبه از 
حجت االســالم نبوي، معاون فرهنگي تبليغي 
حوزه هاي علميه و عضو ســتاد همكاري حوزه 
و آموزش و پرورش برمي خوريم. او پارسال در 
يك گفت وگوي رســانه اي اعالم كرده بود كه 
طالب با پيگيري هاي به عمل آمده از سوي ستاد 
همكاري حوزه و آموزش و پرورش و مركز تربيت 
مبلغ معلم، مي توانند در رشــته هايي همچون 
»دبيري عربي، مربــي امور تربيتــي، دبيري 
معارف اســالمي، آمــوزگاري ابتدايي، دبيري 
ادبيات فارسي، دبيري علوم اجتماعي، دبيري 
تاريخ و دبيري فلســفه« در آزمون استخدامي 
آموزش و پرورش شــركت كنند. اين مسئله از 
آنجا حائز اهميت اســت كه از ميان رشته هايي 
كه نبوي به آنها اشاره كرده، صرفا ادبيات مورد 
توجه افكار عمومي واقع شده، اما ساير رشته ها 
عمال مكتوم مانده اند. اگرچه دانش آموختگان 
حوزه هــاي علميه پيــش از اين هم دروســي 
همچون عربي يا معارف اسالمي و علوم تربيتي 
را در مدارس تدريــس مي كرده اند، اما دروس 
ديگر همچون علوم اجتماعي، تاريخ، آموزگاري 
ابتدايي و حتي فلســفه ماهيتا تفاوتي با زبان و 
ادبيات فارسي ندارند و تدريس آنها امري كامال 

تخصصي به شمار مي آيد. 

يادداشت گزارش همشهري از حواشي آزمون استخدامي آموزش و پرورش

غير متخصص ها در راه تدريس دروس تخصصي
 فهيمه طباطبايي

خبرنگار

وزارت بهداشت ديروز 2 خبر درباره 2 واكسن داشت؛ اولي درباره واكسن آنفلوآنزا و ديگري 
درباره واكسن كرونا. به گزارش همشهري، واكسن آنفلوآنزا كه امسال متقاضيان زيادي 
دارد، هنوز توزيع نشده است. طبق اعالم مسئوالن وزارت بهداشت هم اكنون 1. 5 ميليون 
دوز واكسن آنفلوآنزاي هلندي در كشــور وجود دارد، اما با وجود تامين ارز، مشكالتي 

براي جابه جايي ارز براي خريد اين واكسن به علت تحريم ها وجود دارد كه اميد است اين 
مشكالت تا هفته هاي آتي برطرف شود. محمدرضا شانه ساز، رئيس سازمان غذا و دارو 
گفته است كه واكسن آنفلوآنزا به ميزان مورد نياز افراد پر خطر و كادر بهداشتي و درماني 
وارد كشور شده و همين هفته از طريق شــبكه بهداشتي بين كادر بهداشتي و درماني، 
زنان باردار، بيماران قلبي و عروقي و سالمندان باالي 65 سال با استفاده از كد ملي توزيع 
مي شود. به گفته شانه ساز واكســن آنفلوآنزا فعال با ارز 4200 توماني و براي گروه هاي 

پر خطر توزيع مي شود و توزيع آن به صورت كنترل شده خواهد بود.

توزيع واكسن آنفلوآنزا 2 روز ديگر آغاز مي شود
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در حالي پا به فصول سرد سال 1399يا 2020در 
نيمكره شمالي و به ويژه مناطق معتدل آب و هوايي 
مي گذاريــم كه طغيان و همه گيــري كوويد-19 
همچنان پايدار مانده و در برخي مناطق رو به فزوني 
است؛ ويروسي كه از لحاظ ســندرم هاي باليني و 
عالئم به هيچ وجه از ويروس آنفلوآنزا قابل افتراق 
نيست و با هيچ يافته آزمايشگاهي، پاراكلينيك و 
تصويربرداري نمي توان بين اين دو ويروس تمييز 
داد. تست هاي استاندارد طاليي براي هر دو ويروس 
 RT-PCR و PCR كه شامل تست هاي مولكولي
هستند، درصد حساســيت و ارزش هاي اخباري 
قابل اعتنا ندارند و نتايج منفي و مثبت عالوه بر نياز 
به تفسير دقيق براساس هر فرد به طور مجزا، امكان 
رد يا تأييد بيماري را به طور مطلق ندارد. معضل ديگر 
زمان حصول نتايج است كه درصورت كنار گذاشتن 
تمام معايب ذكر شده قادر به ترياژ بيماران در بدو 
ورود به بيمارستان نيســتيم. هر چند تست هاي 
سريع يا به اصطالح Rapid درباره آنفلوآنزا معرفي 
شده اســت، ولي هيچ كدام به طور تجاري و عام در 
دسترس نيســت و به طور دقيق اعتبارسنجي نيز 
نشده  اســت. از طرفي هنوز براي كوويدـ 19هيچ 
درمان و واكسن مؤثري در دسترس نيست و تمامي 
درمان هاي پيشنهادي يا بي تأثير بوده اند يا تأثيري 
بسيار ناچيز در بيماران بستري داشته اند. همچنين 
درماني براي پيشگيري از ابتال و بازدارنده از پيشروي 

موارد خفيف وجود ندارد.
درصورت شروع طغيان آنفلوآنزا چون براي افتراق 
اين دو، همانطور كه ذكر شــد، امكان ترياژ به طور 
دقيق و سريع وجود ندارد، درصورتي كه بيماران 
مبتال به هر كدام از اين دو ويروس باشند و اجبارا 
در بخش هاي مشترك بستري شوند، امكان ابتالي 
مضاعف با ويروس دوم نيز وجود دارد. بروز چنين 
رخدادي بيماران بستري را كه به دليل ابتال به هر 
كدام از اين دو ويروس در خطر مرگ ومير و عوارض 
باال قــرار گرفته اند، دچار مشــكالت و معضالت 
مضاعف خواهد كرد و مشخصا احتمال مرگ ومير 
و نارسايي تنفســي باالتر خواهد رفت. در مجموع 
راهكارهايي كــه براي جلوگيــري از بروز چنين 
نتيجه سهمگيني مي توان ارائه داد، تأكيد بر اصول 
پيشگيري اســت. اصول پيشــگيري استاندارد و 
Standard pre- )نيز منطبق بــا نحوه  انتقــال 
transmission-based pre- و cautions

cautions( اساس پيشگيري در مراكز درماني و 
بيمارستان هاست. در جامعه نيز چند اصل مشخص 
مانند استفاده درســت و پايدار از ماسك، رعايت 
فاصلــه  اجتماعي، كاهش حضــور در مكان هاي 
سربسته با افراد متعدد، بهداشــت دست و نهايتا 
به حداقل رساندن ترددهاي شهري و بين شهري 
و مواردي از اين دســت، اصول بنيادين هستند. با 
وجود اين، عدم پذيرش و پايبنــدي به اين اصول 
به طور شــايع در جامعه ديده مي شود و روزبه روز 
نيز كاهش مي يابد؛ لذا نتيجه حاصل از اين موارد، 
نتيجه مطلوب و موردانتظار نيست. اما يكي ديگر از 
اصول پيشگيري به كارگيري واكسيناسيون مؤثر و 
وسيع است. در بين اين دو ويروس مورد بحث هنوز 
براي كوويدـ  19 به رغم تمامي تالش هاي بي وقفه 
واكسني با اثربخشي اثبات شده در ميدان اجتماعي 
در دسترس عموم كشورها نيست. نتايج حاصل از 
تحقيقات، نتايج مرتبط با اثربخشي در حجم نمونه  

زياد و نيز مســتقيما منتج از جامعه نيســت و در 
درازمدت ارزيابي نشــده  است. از طرفي منظور از 
اثربخش بودن در اين واكسن ها عمدتا تأكيد بر بروز 
آنتي بادي در سطوح قابل شناسايي است و اينكه 
اين آنتي بادي ها اثر پيشگيرانه درصورت مواجهه 
با ويروس را دارند و اگر پاسخ مثبت باشد، پايايي 
در طول زمان دارند يا نه يا چه ميزان از پيشگيري 
مي تواند منتسب به واكسن باشد، هنوز بي پاسخ و 

نامعلوم است.
اما در همين حيطه  ايمونيزاسيون، آنچه سال هاست 
تحقيقات متعدد و معتبري درباره آن انجام شده و به 
اثبات رسيده است، اثربخشي واكسن آنفلوآنزاست. 
واكسيناسيون آنفلوآنزا مشخصا ايمني تام و تمام 
ندارد و ساالنه و نيز براساس افراد واكسينه با توجه 
به مسائل ذاتي آنها، اثربخشي متغيري دارد و شايد 
روي درصدي مابين 30 تا 60 درصد اجماع بيشتري 
وجود داشته باشــد. از طرفي اين واكسن هر سال 
از لحاظ تركيب متفاوت با سال هاي گذشته است 
)الاقل در مــورد يكي، دو ســويه( و نياز به تجديد 
توليد دارد. اما با توجه به بروز طغيان در ابعاد وسيع 
در جامعه بروز اثر پيشگيرانه با همين درصدهاي به 
ظاهر اندك نيز باعث كاهش وسيع در تعداد بيماران، 
كاهش موارد بستري، كاهش موارد بحراني و نارسايي 
تنفسي و نهايتا ميزان مرگ ومير است و برآوردهاي 
مختلف علمي در اين باره بر اين پيامدهاي مطلوب 
صحه گذاشته اســت و حتي برآوردهاي هزينه و 

اثربخشي نيز همگي تأييد كننده بوده  است.
بنابراين به نظر مي رسد مهم ترين راهي كه مي تواند 
در طغيان هم زمان 2ويروس سهمگين و كشنده 
اثرگذار باشد )كمااينكه تا پيش از ويروس نوظهور 
اخير، درباره  خود ويــروس آنفلوآنزا به تنهايي نيز 
صدق مي كرد( تأكيد بر انجام واكسيناسيون وسيع 
آنفلوآنزاست. اين واكســن هر ساله در كشورهاي 
مختلف ازجمله ايران در ابتداي فصول سرد توزيع 
مي شــود و با توجه به ميزان اندك آن عمدتا افراد 
پرخطر از لحاظ احتمال ابتال يا عوارض، مورد پوشش 
قرار مي گيرند. اما بايد به اين نكته نيز توجه داشت 
كه هدف اصلي در پيشگيري از همه گيري به طور 
عام و در اين فصل به طور خاص قطع زنجيره انتقال 
است و اكتفا به ميزان اندك واكسيناسيون در افراد 
پرخطر نمي تواند برآوردكننده اين هدف باشد و نياز 
به افزايش قابل توجه پوشش واكسيناسيون احساس 
مي شود. الاقل گروه هاي بعدي به جز افراد پرخطر، 
تمامي افراد مرتبط با اين گروه ها ازجمله خانواده هاي 
آنها هستند و بايد در اولويت بعدي قرار بگيرند. از 
طرفي موارد پرخطر براي بيماري  كوويدـ 19 كه در 
بسياري مشترك با آنفلوآنزا و در مواردي نيز متفاوت 
با آن است نيز بايد مدنظر قرار بگيرد؛ به طور مثال 
افراد با توده بدني باال. نكته حائز اهميت ديگر تهيه 
و توزيع به موقع واكسن آنفلوآنزا و اتخاذ تمهيدات 
مناســب مديريتي در اجراي طرح واكسيناسيون 
عمومي است تا با پيشــگيري از هجمه افراد براي 
تهيه  واكســن و متعاقبا افزايش مــوارد مبتال به 
ويروس هاي مختلف تنفسي در پي اين ازدحام هاي 
قابل پيشــگيري، جلوگيري از سوءاستفاده افراد 
سودجو و كالهبرداري هاي مختلف در اين زمينه و 
در دسترس قرار گرفتن سهل و آسان براي جلوگيري 
از امتناع از تهيه واكســن، اين طرح ملي بااهميت 

به خوبي اجرايي شود.

كرونا، آنفلوآنزا و چالش هاي فصل سرما
شروين شكوهي

مدير گروه بيماري هاي عفوني و گرمسيري دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي
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110ميليارد تومان صرفه جويي شد
احمد اميرآبادي فراهاني، عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسالمي توضيحات بيشتري را در ارتباط 
با نحوه تصميم گيري براي تحويل خودرو به نمايندگان ارائه داده است. اين نماينده مجلس به باشگاه 
خبرنگاران گفته كه مجلس شوراي اسالمي در سال هاي متمادي به نمايندگان، راننده و خودروي دولتي 
براي تردد در حوزه هاي انتخابيه و رفت وآمد در جلسات اختصاص مي داد كه اين امر باعث تحميل بودجه 
كالن به بيت المال مي شد و هزينه استهالك راننده و خودرو نيز بسيار باال بود. بنابراين تصميم گيري 
شد كه خودرو بدون راننده و با هزينه شخصي در اختيار نمايندگان قرار گيرد تا به اين ترتيب حدود 
11۰ميليارد تومان به نفع بيت المال تمام شود.  اميرآبادي همچنين گفته كه سند خودروها به نام مجلس 
اســت و درباره اينكه خودرو ها براي عدم  تحميل هزينه اضافه به مجلس به نمايندگان واگذار شود يا 
خير، تصميم قطعي گرفته نشده است. وي در ادامه توضيح داده كه از حدود ۳۰۰خودروي تهيه شده 
بخشي پژو پارس و بخشي ديگر دنا پالس اتومات است. خودروي دنا به تعدادي از نمايندگان كه حوزه 

انتخابيه شان با تهران چندصد كيلومتر فاصله دارد، تعلق گرفته است.

ث
مك

امام جمعه لواســان: معناي اينكه نمايندگان، 
دناپالس قسطي گرفته اند چيست؟ آيا معنايش 
تضمين تخلفات خودروسازان و چراغ سبز براي 

سركيسه كردن مردم نيست؟

ابتداي هر دوره مجلس، يك امتياز ويژه 
به نمايندگان بايد خبرساز باشد؛ گاهي مجلس

وام مسكن چشمگير،گاهي فيش هاي 
حقوقي نامتعارف و مجلس يازدهم با خودرويي كه بايد 

گفت از دسترس مردم عادي فاصله ها دارد.
انتشــار اخباري درباره تحويل خــودروی دناپالس 
اتومــات با قيمــت كارخانه به نماينــدگان مجلس 
واكنش هــا و انتقادات زيــادي را از ســوي كاربران 
شبكه هاي اجتماعي و فعاالن سياســي و رسانه اي 
به دنبال داشــت. كاربران با اســتفاده از هشــتگ 
»دناپالس« و »خودروي رانتي« به انتقاد از نمايندگان  

دريافت كننده خودرو پرداختند.
تحويل خودرو به صورت اقساط كامل و قيمت كارخانه 
)حدود 300ميليون تومان( به نمايندگان مجلس در 
حالي است كه اين مدل خودرو در بازار آزاد و به صورت 
نقدي، بيــش از 550ميليون تومــان قيمت خورده 
است. از ســوي ديگر، خريد خودرو با قيمت مصوب 
كارخانه براي مردم عادي جز با شرايط استثنايي مانند 

ثبت نام هاي دوره اي و قرعه كشي امكان پذير نيست.
سيد سعيد لواســاني، امام جمعه لواسان در واكنش 
به اين خبر، در توييتر خود نوشــت: »واقعا غيرقابل 
پذيرش است. اينكه چرا ماشين ايراني اين همه گران 
اســت، بماند؛ اما اينكه نمايندگان مجلس دناپالس 
را قسطي گرفته اند، يعني چه؟ آيا معنايش تضمين 
تخلفات خودروسازان و چراغ ســبز براي سركيسه 
كردن مردم نيســت؟ شفافيت و پاســخگويي چه 

شد؟ منتظر روشنگري نمايندگان انقالبي  هستيم!« 
لواساني در يادداشتي ديگر نوشت: »يكي از نمايندگان 
محترم توضيح دادند كه قيمت دناپالس تحويلي به 
نمايندگان 302ميليون است كه 3ساله از حقوق آنان 
كم مي شود، يعني حدوداً ماهي 8ميليون و300هزار 
تومان. اشــتباه نكردم؟ نماينــدگان ماهانه چقدر 
مي گيرند؟ خب مي خواستيد ماشين بدهيد چرا پژو 

پارس يا تيبا نداديد؟«
روح اهلل ايزدخواه، يكي از نمايندگان مجلس اســت 
كه در واكنش به درخواســت هاي مردم، از دريافت 
دناپالس انصراف داد و در اينســتاگرام خود نوشت: 
»باهاش كنار نيامدم.« ايزدخواه يك روز پيش تر در 
واكنش به انتقادات از تحويــل خودرو به نمايندگان 
مجلس توضيحاتــي را مطرح كرده و نوشــته بود: 
»در ابتداي شــروع مجلس، فرمي بــراي خودرو به 
نمايندگان داده شد تا نوع اســتفاده از آن را انتخاب 
كنند كه 3گزينه داشــت: 1-اســتفاده از خودروي 
مجلس با راننده، كه در اين صورت، هزينه ها حسب 
ميزان كاربرد و طبق تعرفه )ساعتي 30هزار و روزانه 

500هزار تومان( از دريافتي ماهانه نماينده كســر 
مي شود. 2-تحويل اماني خودروي صفر )پارس( به 
نماينده و عودت آن به مجلــس در پايان نمايندگي، 
كه در اين صورت پرداخت مبلغ مربوط به حمل ونقل 
)حدود 5ميليون(، از هزينه هاي دفتري ماهانه حذف 
مي شــود. 3-فروش اقســاطي يك خودروي صفر 
به نماينده )دنــا يا پارس( كه قســط آن از دريافتي 
ماهانه كسر شود. قيمت تحويل دناپالس به نماينده، 
302ميليون تومان و اقســاط آن 3ساله است. سند 
آن هم حداقل تا يك سال به نام مجلس است و امكان 

فروش به غير ندارد.«

قبلي ها سوزوكي و سراتو مي گرفتند!
به نظر مي رســد كه تحويل خودرو به نمايندگان در 
ابتداي هر دوره از مجلس يك رويه بوده و در دوره هاي 
قبلي مجلس نيز سابقه داشته است. يكي از نمايندگان 
مجلس يازدهم در پاســخ به ســؤال خبرگزاري مهر 
دربــاره تحويل خودرو توســط نماينــدگان گفته: 
»نمايندگان مجلس قبــل، خودروهاي گران قيمتي 
چون »ســوزوكي ويتــارا« و »كيا ســراتو« ســوار 
مي شدند!« اما يكي ديگر از نمايندگان، تحويل خودرو 
را حق نمايندگان مي داند؛ حسن لطفي، نماينده مردم 
رزن به مهر گفت: »براساس ماده۷1 قانون مديريت 
خدمات كشــوري، نمايندگان مجلــس هم تراز وزرا 
هستند و بر اين اســاس حقوق، مزايا و امكاناتي كه 
وزيران دارند، نمايندگان مجلس هم بايد داشته باشند. 
اگر دريافت چنين خودروهايي براي نمايندگان خالف 
قانون است، پس وزرا، استانداران و ديگر مسئوالن هم 
نبايد چنين خودروهايي را سوار شوند و بايد مزاياي 
مسئوالن با يكديگر همسان ســازي شود.« لطفي با 
طرح اين سؤال كه آيا نماينده مجلس حتي به اندازه 
يك بخشدار امكانات دارد يا خير، گفت: اگر قرار است 
به نمايندگان خودرو داده شود، اين خودرو بايد هم تراز 

خودروي وزرا باشد. 
اين نماينده مجلس در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه 
چرا نماينــدگان خودروي ديگري چــون پژو پارس 
دريافت نمي كنند، گفت: »نمايندگان هر هفته حداقل 
500كيلومتر راه جاده را بــراي بازديد از حوزه هاي 
انتخابيه خود طي مي كنند و كاماًل حق آنان است كه از 
امنيت جاني برخوردار باشند؛ چراكه راه هاي كشور و 

خودروها استانداردهاي الزم را ندارند!«

تحويل خودروي دناپالس به نمايندگان مجلس به قيمت كارخانه، بدون نوبت و شرايط اقساطي 
انتقاداتي را به دنبال داشته است

كافه مجلس 

  بازهم غيرعلني با دســتور كار 
ساماندهي مجلس 

نشســت بهارســتان امروز براي بررسي 
مســائل داخلي و كارآمدتر كردن مجلس 
به صورت غيرعلني برگزار مي شــود. اين 
دومين نشســتي اســت كه طــي 10روز 
گذشــته براي كارآمدي و بررسي مسائل 
داخلي پارلمان غيرعلني برگزار مي شــود. 
به گزارش همشــهري، بررسي چگونگي 
ورود كميسيون ها به موضوعات روز كشور 
ازجمله دســتور كار اين نشســت است. 
همچنين قرار است مسائل داخلي مجلس 
مورد بحث قرار گيرد و نمايندگان نظرات 
خود را درباره كارآمد كردن مجلس مطرح 

كنند.

  نشســت مشــترك روســاي 
كميسيون ها وهيأت رئيسه مجلس

صبح ديروز جلســه شــوراي هماهنگي 
روســاي كميســيون ها و هيأت رئيســه 
مجلس با حضور محمدباقر قاليباف برگزار 
شــد. اين نشســت ازجمله نشست هاي 
مستمر و منظمي اســت كه بعد از تشكيل 
كميسيون هاي تخصصي در مجلس يازدهم 
برگزار مي شــود. به گزارش همشهري، در 
جلســه ديروز كه نهمين نشســت از اين 
ســري جلســات بود، رئيــس مجلس از 
مركز پژوهش هاي مجلس خواست، براي 
مســئله آلودگي نفت  در كشور كار دقيق 

كارشناسي و تحقيقي انجام دهد.

  طرح شفافيت آراي نمايندگان در 
چه مرحله اي است؟

احمد امير آبادي فراهاني، عضو هيأت رئيسه 
مجلس گفت: كميتــه ماده142 آيين نامه 
داخلي مجلس ديروز تشــكيل جلسه  داد 
و طرح شفافيت آراي نمايندگان را بررسي 
كرد. به گزارش ايلنا، او تصريح كرد: پس از 
تهيه گزارش كميته مــاده142 آيين نامه 
داخلي مجلــس از طرح شــفافيت آراي 
نمايندگان، اگر اين گزارش در كميسيون 
آيين نامــه داخلي نيز به تصويب برســد، 
طرح مزبور به صحن علني مجلس مي آيد. 
نماينده قــم درباره ديــدگاه نمايندگان، 
موضع مجلس يازدهم نســبت به شفافيت 
آراي نمايندگان گفت: نسبت به رأي آوردن 

اين طرح اميدوار هستيم.

  كميسيون قضايي تشكيل جلسه 
مي دهد

قرار اســت اين هفته نخســتين جلســه 
كميسيون حقوقي و قضايي بعد از 4 ماه از 
روي كار آمدن مجلس يازدهم تشكيل شود. 
حسن نوروزي، عضو كميسيون حقوقي و 
قضايي در گفت وگو با ايســنا، افزود: پس 
از تعيين اعضاي هيأت رئيســه كميسيون 
در انتخابات، به موضوعاتي همچون اليحه 
 تجــارت، طرح مالكيت فكــري و معنوي، 
طــرح ممنوعيت حبــس محكومان مالي 
جرائم غيرعمد و موضــوع مهريه خواهيم 

پرداخت.

عكس تزئيني  و مربوط به بازديد نايب رئيس مجلس و جمعی از نمايندگان از شركت سايپا در اوايل شهريور است   عكس: خانه ملت

جنجال خودرو هاي 500ميليوني

پيكر 2شهيد تفحص شده در مناطق عملياتي دفاع مقدس صبح ديروز 
 عكس
با حضور هم رزمانشان، خانواده شهدا و مسئوالن استان فارس  وارد خبر

فرودگاه شهيد دستغيب شد. روز دوشنبه پيكر شهيد سعيد رحيمي 

متولد 1۳۴۵ در شهرستان فسا و روز چهارشنبه پيكر شهيد باباجان عابدي متولد 
1۳۰۷ در شهر داريون به خاك سپرده مي شود. اين دو شهيد خرداد سال 1۳۶۷ به 

شهادت رسيدند.

تشييع پيكر 2 شهيد دفاع مقدس در شيراز

پــس از قريب به 2هفتــه از گمانه زني هاي 
رســانه اي براي به جريــان انداختن طرح مجلس

تشكيل استان گلساران در مجلس، باالخره 
ديروز اين طرح در پايان نشســت علني بهارستان اعالم 
وصول شد. اعالم وصول اين طرح در حالي صورت مي گيرد 
كه وزارت كشور مكررا اعالم كرده بنا و برنامه اي براي ايجاد 
استان جديد در دستور كار ندارد و به دليل داشتن بار مالي 
فراوان تا اطالع ثانوي هرگونه ايجاد تغييرات در تقسيمات 
كشوري منتفي اســت. همچنان  كه اواخر مجلس دهم 
جمعي از نمايندگان به دنبال طرح ايجاد اســتان تهران 
جنوبي بودند حاال جمــع ديگري از نماينــدگان به فكر 

تشكيل استان اصفهان شمالي افتاده اند.
به رغم اين اظهارنظر صريح وزارت كشور و حتي رد اعالم 
موافقت ايــن وزارتخانه به عنوان متصــدي امر به صورت 
ويژه با طرح تشــكيل استان جديد گلســاران، جمعي از 
نمايندگان استان اصفهان اين طرح را به جريان انداختند 
و هيأت رئيسه مجلس نيز بدون هيچ مقاومتي در نشست 

ديروز پارلمان آن را اعالم وصول كرد.
اگرچه بــا اعالم وصول ايــن طرح روند بررســي آن وارد 
مرحله قانون نويسي خواهد شد ودر نخستين گام رسمي 
به كميسيون شــوراها و امور داخلي به عنوان كميسيون 
تخصصي ارجاع داده مي شود اما با تأكيدات صريح وزارت 
كشور بر عدم وجود برنامه براي تغيير در تقسيمات كشور، 
به نظر مي رسد اين طرح نيز به دليل ناپختگي و عدم بررسي 
دقيق نمايندگان يازدهمين دوره مجلس شوراي اسالمي 
در حيطه قانونگذاري، به شمار ديگر طرح هاي بي سرانجام 

مجلس اضافه شود.
پيش تر در بيستم شــهريور ماه گذشــته زهرا احمدي، 
مديركل تقسيمات كشوري وزارت كشور گفته بود همانطور 
كه پيش از اين نيز بارها اعالم كرده ايم، وزارت كشور هيچ 

برنامه اي براي تشكيل استان جديد در كشور ندارد.
او در مصاحبه اي كه روي خروجي پايگاه اطالع رســاني 
وزارت كشور قرار گرفته بود با اشاره به انتشار برخي اخبار 
و مصاحبه ها درخصوص تصويب طرح تشــكيل اســتان 
جديدي به نام گلســاران يا اصفهان شــمالي، گفته بود: 

پيش تر هم پس از طرح مطالب و مدعاهايي راجع به تشكيل 
استان هاي جديد در نقاط مختلف كشور، به صراحت اعالم 
و تأكيد كرده ايم كه اگرچه در حوزه تقســيمات كشوري، 
همواره مطالبات و تقاضاهايي براي تبديل يا ارتقا مطرح 
اســت، ولي تغيير و تحوالت تقسيماتي در سطح تشكيل 
استان جديد يا كاهش تعداد استان هاي كشور، مقوله اي 
كامال تخصصي و داراي بار مالي فراوان است و در شرايط 
فعلي وزارت كشــور هيچ برنامه اي براي تشــكيل استان 
جديد ندارد. وي تأكيد كرده بود كه اين پيشنهاد هيچ گونه 

تطابقي با قانون تقسيمات كشوري ندارد.
به رغم مخالفت صريح وزارت كشــور به عنوان متولي امر 
اما جمعي از نمايندگان كه به دنبال ايجاد استان گلساران 
در شمال اصفهان هســتند، ديروز اين طرح را به جريان 

انداختند.

تشكيل استان جديد به نفع اصفهاني هاست
در همين راســتا هم ابوالفضل ابوترابي، نماينده نجف آباد 
با اشــاره به اعالم وصول طرح استان گلســاران از سوي 
هيأت رئيسه قوه مقننه گفت: تقسيم استان ها در راستاي 
تمركززدايي و كاهش بوروكراســي اداري مطرح شــده 
است. او بي توجه به تأكيد وزارت كشور بر داشتن بار مالي 
ايجاد اســتان جديد افزود: هم اكنون 5استان كشور بايد 
تقسيم بندي شود و زماني كه كار با هزينه خوبي به سرانجام 

برسد، اخطار اصل۷5 قانون اساسي برطرف مي شود.
اين عضو مجمــع نمايندگان اصفهان گفت: در راســتاي 
تمركززدايي و كاهش بوروكراسي اداري و همچنين حل 
مشكالت مردم، بايد استان هاي اصفهان، كرمان و فارس به 
2قسمت و استان سيستان بلوچستان به 3قسمت تقسيم 
شوند. ابوترابي تصريح كرد: نظر مسئوالن استان ها، مالك 
تقسيم اين مناطق نيست. طرح تشكيل استان ها در مجلس 

مطرح شده و به شوراي نگهبان ارسال مي شود.
نماينده نجف آباد با اشــاره به طرح استان گلساران گفت: 
طرح تشكيل استان گلساران، به نفع استان اصفهان بوده 
و باعث مي شــود بودجه برخي شهرستان هاي اصفهان از 

تهران تأمين شود.

طرحجديداستانسازي
در مجلس دهم جمعي از نمايندگان به دنبال تشكيل استان تهران جنوبي بودند و حاال 

در مجلس يازدهم جمع ديگري به فكر تشكيل استان اصفهان شمالي افتاده اند

   دغدغه هاي منطقه اي به جاي كارهاي ملي 
ابوترابي در حالي طرح استان جديد را به نفع استان متبوعش -اصفهان- مي داند و بر آن تأكيد مي كند كه داشتن نگاه منطقه اي 
و تالش براي رفع مشكالت حوزه هاي انتخابيه و نداشتن نگاه ملي يكي از آفت هاي اصلي ادوار گذشته مجلس شوراي اسالمي 
بوده است. اگرچه 29۰نماينده در بهارستان ازحوزه هاي مختلف وارد ميدان مي شوند اما آنها در پي ورود به مجلس، سوگند 
مي خورند كه نماينده همه مردم ايران باشند و براي مسائل ملي دور از بحث قوميت ها و منطقه هايشان اداي وظيفه كنند. در كنار 
اين مهم يكي از شعارهاي اصلي راه يافتگان به مجلس يازدهم پرداختن به مشكالت اقتصادي و معيشتي مردم به عنوان يكي از 
چالش هاي اصلي سال هاي اخير كشور بود؛ شعاري كه به نظر مي رسد اين روزها البه الي دغدغه هاي منطقه اي و قومي نمايندگان 

رنگ باخته و دست كم به فراموشي سپرده شده است.
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 كاهش چشمگير آمار ابتال به آنفلوآنزا در كشورهاي 
نيم كره   جنوبي زمين كه هفته هــاي پاياني فصل 
سرما را پشت سر مي گذارند، خبري اميدواركننده 
براي كشورهاي نيم كره  شمالي، ازجمله ايران است 
كه در آســتانه پاييز نگران همزماني شيوع كرونا و 

آنفلوآنزا و دسترسي به واكسن هستند.
ويروس نوظهور كرونا كه در 9 ماه گذشــته زندگي 
مردم سراسر جهان را با چالش روبه رو كرده، اخيرا با 
انتشار اخباري از مهار ويروس آنفلوآنزا، روي ديگري 
از خود را نشان داده است. تجربه كشورهاي نيم كره 
 جنوبي كه در حال گذراندن فصل ســرما هستند، 
نشان داده آمار ابتال به آنفلوآنزا در اين كشورها به 
لطف رعايت اصول بهداشــتي براي كنترل كرونا 
نسبت به سال هاي گذشــته كاهش چشمگيري 

داشته است.
در شرايطي كه مردم، دانشمندان و سياستمداران 
بيشتر كشــورهاي دنيا، از ابتداي پيدايش كرونا، 
نگران تبعات همزماني ايــن بيماري با آنفلوآنزا در 
فصل سرد ســال بودند، وضعيت كشورهايي مانند 
استراليا و نيوزيلند كه برعكس بسياري از نقاط دنيا 
اكنون روزهاي پاياني زمستان را مي گذرانند، نشان 

مي دهد اين نگراني چندان بجا نبوده است.
اين يك خبر خوب براي ســاكنان نيم كره  شمالي 
است كه همزماني دو بيماري و دسترسي به واكسن 
آنفلوآنزا اين روزها و در آستانه فصل سرما به دغدغه 

مردم و سياستمداران شان تبديل شده است.

آمارهادرنيمكرهجنوبي
با آنكه ســال 2020به شــكل هاي مختلف سال 
ســختي براي مردم اســتراليا و نيوزيلند بوده، اما 
وضعيت سالمت آنها امســال چندان هم بد نبوده 
اســت. فقط 0.4درصد از مردم هر دو كشور اعالم 
كرده اند نشانه هاي آنفلوآنزا را در خود ديده اند كه در 
مقايسه با سال گذشته كاهش چشمگيري داشته 
است. كشــورهاي ديگر در نيم كره  جنوبي ازجمله 
آرژانتين، آفريقاي جنوبي، پاراگوئه و شــيلي نيز 
چنين كاهشــي را در ابتال به اين بيماري گزارش 

كرده اند.
به نوشته مجله اكونوميست، دليل اصلي اين كاهش 
روشــن اســت: اعمال قرنطينه و محدوديت هاي 
ارتباطي به دليل جلوگيري از انتقال ويروس جديد 
كوويد-19كــه تقريبا در همه كشــورهاي جهان 
اعمال شد. مردم كمتر سفر رفتند و اصول بهداشتي 
و فاصله اجتماعي را رعايت كردنــد. به لطف اين 
سياســت ها، كشــورهاي نيم كره  جنوبي نه تنها 
ســرعت انتقال كرونا را كم كردنــد، بلكه به طور 
ناخواسته يك بيماري مرگبار ديگر يعني آنفلوآنزا 

را نيز مهار كردند.

رصدسازمانبهداشتجهاني
از سال 1952سازمان بهداشت جهاني، سير ابتال 
به آنفلوآنزا را در كشورهاي عضو، براساس گزارش 
آزمايشگاه هاي همكار محلي، رصد مي كند. در دو 
هفته اول آگوست امســال )نيمه دوم مرداد( اين 
سازمان حدود 200هزار تست آنفلوآنزا را بررسي 
كرد كه فقط 46مورد مثبت بود، درحالي كه در يك 

سال عادي، اين آمار حدود 3500مورد بوده است.
برخي ممكن است تحت فشار بودن نظام  سالمت 
در ماه هاي گذشــته و در نتيجه كمتر بودن تعداد 
نمونه گيــري را به عنــوان دليــل پايين تر آمدن 
مبتاليان مطرح كنند، اما تجربه 6كشور استراليا، 
نيوزيلند، آرژانتين، آفريقاي جنوبــي، پاراگوئه و 
شــيلي اين ديدگاه را تأييد نمي كند؛ درحالي كه 
تعداد كل تست هاي آنفلوآنزاي انجام شده 20درصد 
كاهش داشــته، تعداد موارد مثبت، ســقوط قابل 

توجهي داشته است.
آمار اســتراليا نشــان مي دهد از مي  )ارديبهشت( 
تا اواســط آگوســت )مرداد( ســال هاي 2015تا 
2019ساالنه به طور متوســط 86هزار استراليايي 
به آنفلوآنزا مبتــال و 130نفر در اثــر ابتال به اين 
بيماري فوت مي شدند. اما دولت اين كشور امسال 
فقط 627نفر مبتال و يك فوتي بر اثر آنفلوآنزا ثبت 

كرده است.
طبق گزارش انجمن توســعه دانش آمريكا، شريل 
كوهن، متخصص بيماري هاي واگير در انســتيتو 
ملي بيماري هاي واگير آفريقــاي جنوبي معتقد 
است: ممكن اســت كاهش نمونه گيري و مراجعه 
كمتر مبتاليان با نشانه هاي ابتالي ضعيف به مراكز 
درماني از داليل پايين آمدن آمار ابتال به آنفلوآنزا 
باشد، اما اين به آن معنا نيست كه ما تعداد زيادي از 

مراقبت هاي فردي بــراي مقابله با كرونا، آمار مبتاليــان به ويروس 
آنفلوآنزا در كشورهاي نيم كره   جنوبي زمين را تقريبا صفر كرده است

 يك خبــر خــوب بــراي ســاكنان نيم كره  شــمالي: 
امســال ابتال بــه آنفلوآنــزا احتمــاال كاهــش می يابد

بيماران را از قلم انداخته باشيم.
محققان مركز كنترل بيماري ها در اروپا نيز معتقدند 
كاهش موارد ابتال در نيم كره  جنوبي به معناي انتقال 
كمتر بيماري به ساكنان نيم كره  شمالي است، اما به 
شرطي كه محدوديت هاي بهداشتي مانند كاهش 
ترددها، حفظ فاصلــه اجتماعي و زدن ماســك 
همچنان در ماه هاي آينده و در فصل پاييز نيز ادامه 

داشته باشد.

تأثيرتأخيريويروسها
مجله ساينتيفيك امريكن نيز در گزارشي به نگراني 
مردم و مسئوالن از همزماني شيوع كرونا با آنفلوآنزا 
پرداخته اســت. دغدغه مردم و سياســتمداران 
اين اســت كه همزماني دو بيماري وخامت اوضاع 
كشــور آنها را بيشتر و تشــخيص را سخت تر كند 
و بار مضاعفي بر نظام درمان باشــد. به ويژه اينكه 
رفتار ناشناخته و غيرقابل پيش بيني كرونا امكان 

گمانه زني درباره آينده را سخت مي كند.
مارك ليپســيچ، متخصص بيماري هاي واگيردار 
در دانشــگاه هاروارد و همكارانش معتقدند؛ يك 
آينــده روشــنی از همزماني دو بيمــاري متصور 
است. اينكه تغييرات رفتاري كه مردم در ماه هاي 
اخير براي كنتــرل كوويد-19داشــته اند، مانند 
استفاده از ماسك، شستن مداوم دست ها و فاصله 
اجتماعي، تأثيــر آنفلوآنزا را كمتــر كند. به گفته 
بن كولينگ، متخصــص بيماري هاي همه گير در 
دانشگاه هنگ كنگ و نيز بررسي اين بيماري ها در 
دهه هاي گذشته نشــان مي دهد كه  ويروس هاي 
تنفسي در يك زمان مشخص همزمان به دوره پيك 
خود نمي رسند. مطالعه ديگري كه سال گذشته در 
نشريه آكادمي ملي علوم آمريكا منتشر شد، حاكي 
از آن است كه شيوع يك ويروس مي تواند دوره بروز 
و ظهور ويروس ديگر را به تأخير بيندازد. براي مثال، 
شيوع يك ويروس سرماخوردگي معمولي در سال 
2009در اروپا بروز همه گيري آنفلوآنزا در اين قاره 

را به تأخير انداخت.
تجربه امسال آمريكا نيز حاكي از سقوط چشمگير 
موارد ابتال به آنفلوآنــزا چند هفته بعــد از اعالم 
همه گيري جهاني كرونا اســت. دوره آنفلوآنزا در 
فصل ســرد 2020-2019 كه به  نظر مي رســيد 
يكي از بدترين ســال ها از نظر ابتال به اين بيماري 
باشد، در اين كشور 6هفته زودتر از سال هاي ديگر 
به پايان رسيد. اين اتفاق مشــخصا نتيجه رعايت 
اصول بهداشتي به دليل پيشگيري از ابتال به كرونا 
بود. هرچند اخيرا با كمرنگ شدن محدوديت هاي 
تردد و سفر و كاهش رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
در برخي ايالت ها، نگراني از افزايش احتمال انتقال 

همزمان دو بيماري در اين كشور وجود دارد.
هرســاله آنفلوآنزا ميليون ها نفر را در آمريكا مبتال 
مي كند. تخمين مركز كنترل بيماري هاي آمريكا 
نشان مي دهد  طي فصل سرد2018-2017 ، 46تا 

95هزار نفر در اثر اين بيماري فوت شده اند.

موجدوممرگبار
با اين حال، برخي محققان نيز مي گويند: كرونا هم 
مانند ديگر ويروس هاي آنفلوآنزا كه در 100سال 
گذشته همه گير شدند از جمله H1N1، مي تواند 
موج دوم مرگباري در فصل هاي پاييز و زمســتان 
داشته  باشــد. ازآنجاكه افراد كمتري در برابر اين 
ويروس ايمني پيدا كرده اند، ممكن اســت موارد 
ابتال به آنفلوآنزا در ادامه امســال و سال آينده در 
نيم كره  جنوبي افزايــش پيدا كند. مطالعه اي روي 
1200بيمار در كاليفرنياي شمالي نشان داده كه 
يك پنجم بيماران مبتال به كرونا همزمان به بيماري 
ويروسي تنفسي ديگري هم مبتال شده اند. هرچند 
اين احتمال كم است، اما ابتالي همزمان يك نفر به 

كرونا و آنفلوآنزا مي تواند نگران كننده باشد.

تأثيركاهشابتالبرواكسن
نزديك شــدن فصل ســرما توجه ها را به سمت 

واكسن آنفلوآنزا نيز برده است. ترس از همزماني 
آنفلوآنزا و كرونا و پر شدن بيمارستان ها از بيمار، 
بسياري از كشــورها را به افزايش توليد يا خريد 
واكسن آنفلوآنزا ســوق داده اســت. دو شركت  
توليدكننده واكســن در آمريكا اعــالم كرده اند  
كه ميزان توليد خود را بــه ميزان 20ميليون دوز 
افزايش داده اند و امسال حدود 194تا 198ميليون 
دوز واكسن توليد مي كنند.  ماه گذشته، سازمان 
ســالمت انگليس نيز اعالم كرد كــه گروه هاي 
سني مجاز براي دريافت واكسن رايگان را بيشتر 

مي كند.
اين كه نيم كره  جنوبي فصل شــيوع آنفلوآنزاي 
امسال را به سالمت پشت سر گذاشته، خبر خوبي 
است، اما مي تواند توليد واكسن را با چالش روبه رو 
 كند. گردش كمتــر ويروس آنفلوآنــزا، به معني 
سرنخ هاي كمتر براي شناخت گونه هاي ژنتيك 
ويروس است كه احتمال دارد در سال آينده شيوع 

بيشتري داشته باشند.
برخي از مراكزي كه هر سال نمونه هاي ويروس را 
جمع آوري مي كنند تا براســاس تغييرات ژنتيك 
آن تركيب واكسن را براي ســال هاي بعد تعيين 
كنند، گفته اند نمونه هايي كه امسال به دستشان 
رسيده كمتر از سال هاي قبل بوده است. اطالعات 
كم درباره گونه هاي ويروس امسال مي تواند توليد 
واكسن كارآمد و مؤثر براي سال 2021را با مشكل 

روبه رو كند.
آمار مرگ ومير آنفلوآنزا ســاالنه 300تا 650هزار 
نفر در سراســر جهان اســت. در ســالي كه پر از 
خبرهــاي ناراحت كننده براي همــه جهان بود، 
مهار آنفلوآنزا يك خبر اميدبخش اســت. هرچند 
كاهش آمار آنفلوآنزا مي تواند موقتي باشد و رفتار 
اين ويروس در سال هاي آينده ناشناخته است، اما 
مي توان اميدوار بود كه دنيا با رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي، دست كم يك سال را به سالمت از فصل 

آنفلوآنزا گذر كند.

آنفلوآنزا  حريــف  كرونا 
مي شود؟ 

سمانهمعظمي
خبرنگار

ايننمودارهاآمارهايهفتگيابتالبهآنفلوآنزا
بينســالهاي2015تا2020رادركشــورهاي
آرژانتين،استراليا،شــيلي،نيوزيلند،پاراگوئه
وآفريقايجنوبينشــانميدهدكهازسوي
مجلهاكونوميستمنتشرشــدهاست.نگاهي
گذرابهخطوطومنحنيهانشاندهندهكاهش
چشمگيرآمارابتالدرفصلشيوعآنفلوآنزادر
نيمكرهجنوبييعنيماههايآوريل)فروردين(
تاسپتامبر)شهريور(است.اينتفاوتبهويژهدر
كشورهاياسترالياوآرژانتينقابلتوجهاست.
آمارابتالبهآنفلوآنزاطيزمســتانسالهاي
2015تا2019گاهيبهبيشاز900مورددرهفته
همميرسيده؛درحاليكهامسالاينتعداددر
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كشوربودهاست؛آنهمبهدليلعملكردخوب

دولتاينكشوردرمهاركرونا.
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يك پرســش رايج در دوران كرونا به خصوص در مورد زوج ها اين است كه آيا 
بوسيدن يا رفتار صميمانه  تر مشابه باعث انتقال ويروس كرونا مي شود يا نه.

پاســخ به اين پرســش مثبت اســت. ويروس جديد كرونا كه باعث بيماري 
كوويد-19 مي شود، در بزاق وجود دارد، بنابراين هر فعاليتي كه باعث انتقال بزاق 
شود، مي تواند ويروس را به ديگری منتقل كند. اگر كسي را بخواهيد ببوسيد 
كه با شما در يك خانه زندگي مي كند و عالئمي از بيماري نشان نمي دهد، خطر 
انتقال ويروس از اين راه احتماال كم اســت، به خصوص اگر مطمئن باشيد كه 

هيچ كدام از شما در معرض ويروس نبوده  ايد.

ويروس كرونا يك بيماري آميزشــي شمرده نمي شــود، اما تماس نزديك و 
طوالني در جريان آميزش ممكن است باعث انتقال ويروس از فردي به فرد ديگر 
شود. ويروس در بزاق وجود دارد و هنگام بازدم قطرك هاي كوچك و ناديدني 
حاوي ويروس از دهان خارج مي شوند. بنابراين بوسيدن يا رابطه زناشويی هم 
خطر انتقال مســتقيم ويروس از طريق بزاق و احتمال استنشاق ويروس هاي 
منتشرشده با هر تنفس را بيشتر مي كند. اگر شما و همسرتان نكات بهداشتي 
مربوط به كوويد-19 مانند ماسك زدن در فضاهاي عمومي، حفظ فاصله گيري 
جسمي دست كم 2متري و شستن مكرر دست ها را رعايت مي كنيد، مي توان 
فرض كرد هيچ كدام از شما دچار عفونت نيستيد؛ البته مادامي كه هيچ كدام 
عالئمي بروز نداده باشيد. در چنين شرايطی روابط نزديك با همسرتان احتماال 
خطري ايجاد نمي كند. از طرف ديگر اگر هريك از شما نشانه هاي بيماري مانند 
تب، لرز يا سرفه را داشته باشــد، بايد خودش را در خانه ايزوله و از بوسيدن و 
تماس نزديك خودداري كند. همچنين اگر هريك از شما مثال به علت رفتن به 
ســركار در تماس با فردي قرار گرفته ايد كه دچاربودنش به ويروس كرونا بعد 
مشخص شده است، بايد احتياط های مشابهي را براي مدت دست كم 14روز 
رعايت كنيد. ضمنا توجه داشته باشيد كه برخي از افراد با وجود عفونت با ويروس 
كرونا عالمتي ندارند و بعد عالمت دار مي شــوند و گروهي ديگر در تمام طول 
دوره عفونت بي عالمت مي مانند. در هر دو مورد تماس جسمي و روابط نزديك 

مي تواند باعث انتقال ويروس شود.

شده تعدادي از محققان مي گويند: با توجه به نتايج تحقيقات منتشر 
درباره اثربخشي و فرايند توليد واكسن روسي كرونا موسوم به 

»اسپونيك5« ترديدهاي علمي جدي دارند.
  درحالي كه تعدادي از رســانه ها گزارش داده انــد كه بيش از 

60هزار نفر در مســكو براي انجام آزمايــش های كرونا 
داوطلــب شــده اند، برخي منتقدان واكســن روســي 
 گفته اند درباره اثربخشــي واكســن روســي موسوم به

 »Sputnik V«، )اســپوتنيك 5( ترديــد دارد. بــه گزارش 
همشــهري، انتقاد تعدادي از محققان به نتايج حاصل از تزريق 
واكسن كروناي روســي 2هفته قبل براي نخستين بار منتشر 

شــد. آنها مي گويند: داده هايي كه روســيه درباره واكسن كرونا 
منتشر كرده، دستكاري شده اســت. ازجمله انتقادات اين است كه ميزان آنتي 

بادي اعالم شده در بدن افرادي كه واكســن روسي كرونا به آنها تزريق شده به رغم 
تفاوت در مقادير واكسن دريافتي، يكسان بوده است. همچنين به گفته منتقدان 
تعداد افرادي كه در مراحل آزمايشي تســت واكسن اسپوتنيك5 شركت كرده اند 
تنها 76نفر بوده است درحالي كه در مراكز تحقيقاتي مشابه اين آزمايش نمونه هاي 
بزرگ چندهزارنفري داشته است. اســتنادمنتقدان به مطالب مجله لنست )يكي 

از مشهورترين هفته نامه هاي پزشكي در جهان( اســت كه نتايج مربوط به 
تحقيقات واكسن اســپوتنيك5 را منتشر كرده است. محققان 
منتقد مي گويند، به زودي نامه سرگشــاده اي را درباره واكسن 
اسپوتنيك5 منتشر خواهند كرد. مؤسسه تحقيقات اپيدميولوژي 
و ميكروبيولوژي گاماليا و صندوق سرمايه گذاري مستقيم 
روسيه كه در حال توليد اين واكسن هستند اين موضوع 
را رد كرده و گفته اند كه اين داده ها دستكاري نشده است. 
مسئوالن اين مؤسســه گفته اند كه به زودي به همه انتقادات 
پاسخ مي دهند. آنها همچنين گفته اند كه در نتايج تحقيقشان 
به دسترســي محدود به تعداد آزمايش شوندگان به عنوان يك 
محدوديت  تحقيقی اشاره شده بود.  به نظر نمي رسد اين پاسخ هاي 
اوليه، منتقدان را قانع كرده باشــد. به ويژه اينكه اطالعات محدود و غيرشفافي 
درباره چگونگي پيشبرد تحقيقات و توليد واكسن روسي وجود دارد. افزون بر اين 
نگراني هايي در مورد تأييد زودرس واكسن توســط دولت روسيه وجود دارد، زيرا 
واكسن زماني تأييد شد كه هنوز محققان روسي آزمايش فاز 3را شروع نكرده  بودند و 
همچنين هيچ يافته اي در مورد آزمايش های مرحله اول كه قبال توسط دولت روسيه 

و دختر والديمير پوتين تأييد شده بود، منتشر نشده است. 

واکسن

علیمالئكهپزشک همشهری
پزشك و روزنامه نگار

آيا بوسيدن باعث انتقال كرونا می شود؟

ادامه ترديدها درباره واكسن روسی كرونا 

آمــار مبتاليــان  ديروز

3.341
آمار بهبوديافتگان  تا ديروز

361.523
آمــار جان باختگان ديروز

177
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فوت وفن

راسته بازار

   وقتي غذا روي گاز ســر مي رود يا موقع 
ســرخ كردن غذاها، روغن روي اجاق گاز 
مي پاشــد، بهترين كار اين است كه همان 
دقايق اول آن را تميز كنيــد چون در اين 
صورت لكه ايجاد شده با كمترين زحمتي 
و تنها با يك دستمال پاك مي شود اما اگر 
فرصت اين كار را نداشــتيد بعدا كار كمي 

سخت تر مي شود.
  روغن يا لكه غذا اگر روي سطح گاز بماند 
با حرارت مي ســوزد، در اثر مجاورت با هوا 
اكسيد مي شود و پاك كردن آن به راحتي 
دقايق اول نيســت. اگر اين اتفــاق افتاد يا 
بايد از گازپاك كن هاي شيميايي استفاده 
كنيد يا از بعضي مواد غيرشيميايي كه در 
دســترس تان هست. پيشــنهاد مي كنيم 

دومين گزينه را امتحان كنيد.
   استفاده از جوش شيرين و سركه: براي 
حل كردن و نرم كردن لكه هايي كه به راحتي 
تميز نمي شــوند، بايد يك استكان سركه 
و يك قاشق پودر جوش شــيرين را با هم 
تركيب كنيد و ۵ دقيقه روي محدوده مورد 

نظر بگذاريد، بعد با آب جوش پاك كنيد.
   استفاده از نوشابه: گاز حل شده در نوشابه 
موجب زدودن و حل شــدن روغن در خود 
مي شود. ابتدا كمي نوشابه گازدار را روي آن 
بريزيد، سپس بعد از چند دقيقه )كوتاه( آن 

را با آب جوش پاك كنيد.
   اســتفاده از آبليمــو: آبليمو خاصيت 
اسيدي دارد و چربي را در خود حل مي كند. 
پيشنهاد ما به شما اين است كه ابتدا كمي 
آب جوش روي روغن بريزيد ســپس 10 
دقيقه اجازه دهيــد آبليمو روي آن بماند. 
دو مرتبه از آب جوش استفاده و آن را پاك 

كنيد.
   استفاده از گاز پاك كن ها: اسپري هاي 
فراوانــي مخصوص گاز پاك  كــن در بازار 
موجود هســتند كــه مي توانيد بــراي از 
بين بردن لكه هاي روغني استفاده كنيد ولي 
بايد به يك مورد بسيار توجه كنيد. بعد از 
تميزشدن لكه، مواد شيميايي را با دستمال 
خيس كامال از ســطح گاز پاك كنيد، زيرا 
مواد شيميايي پاك كننده، آنزيم  كاتيوني 
دارند كه بسيار براي بدن خطرناك هستند. 
تا مطمئن نشديد كه مواد شيميايي كامال با 
آب جوش پاك شدند، از روشن كردن اجاق 

گاز خودداري كنيد.

بازار قائم تجريش يكي از قديمي ترين مراكز 
خريد تهران است و كمتر كسي در تهران 
هست كه نام آن را نشنيده باشد. تجريش 
با وجود بافت قديمــي اش بهترين مراكز 
خريد تهران را در خود جاي داده كه قائم، 
قديمي ترين آنهاست. پاساژ قائم در ميدان 
قدس و در كنار بازار ســنتي تجريش واقع 
شــده و در آن انواع اجناس مورد نيازتان را 

مي توانيد پيدا كنيد.
      اگر به دنبال خريد طال هســتيد يكي 
از گزينه ها مي تواند پاساژ قائم باشد. طبقه 
منفي دو اين مركز خريد به طالفروشــي 
اختصاص دارد و گــردش در آن مي تواند 
تجربه منحصربه فردي از تنــوع و زيبايي 

مصنوعات طال در اختيار شما بگذارد.
     گذشــته از طال كه معروف ترين كاالي 
بازار قائم است، به طور كلي اگر قصد خريد 
براي ازدواج داريد بازار قائم تجريش مي تواند 
در بيشتر موارد بهترين گزينه باشد چون 
بيشــتر كاالها در ايــن مركز بــه روز و در 

جديدترين مدل ها طراحي شده است.
      طبقــه منفي يك بــازار قائم تجريش 
مخصوص مغازه هايي است كه لباس هاي 
مردانه دارنــد. انواع لباس هــاي راحتي و 
مجلســي مردانه اعم از كالسيك، اسپرت 
را در جديدتريــن مدل ها مي توانيد در اين 

مركز خريد پيدا كنيد.
     طبقه همكف بازار قائم تجريش بهترين 
محل براي خريد هديه يا لوازم تزئيني است. 
اگر قصد خريد كادو براي كسي را داريد يا 
مي خواهيد بر زيبايي منزلتان بيفزاييد اين 
مركز خريد يكي از بهترين انتخاب هاست، 
مي توانيد از فروشگاه هاي اين طبقه وسايل 

تزئيني و دكوري بخريد.
      اگر به دنبال خريد هديه اي خاص براي 
عزيزانتان هستيد اين پاساژ هم انتخاب هاي 
خوبي از انواع محصوالت هنري به شــما 

مي دهد.
      طبقه هاي اول و دوم بازار قائم تجريش 
به فروشــگاه هاي محصوالت آرايشــي و 
بهداشــتي و همچنين تلفن همراه و لوازم 
جانبي آنهــا اختصاص دارد. اگــر نوزاد يا 
كودك خردسال داريد پيشنهاد مي كنيم 
بازديد از طبقه دوم بــازار قائم تجريش را 
از دست ندهيد. اين طبقه به طور كامل به 
فروش انواع پوشــاك و لباس هاي كودك 

اختصاص دارد.

تميزي اجاق گاز در سه سوت

بازار قائم تجريش

رئيس هيأت مديــره اتحاديه مرغ تخم گــذار تهران 
در گفت وگــو با همشــهري با اشــاره به قــول وزير 
جهادكشــاورزي مبني بــر واردات و توزيــع كافي 
نهاده هاي مورد نيــاز توليد از ابتــداي مهرماه وعده 
مي دهد كه اگر اين قول عملي شود بازار تخم مرغ آرام 

خواهد شد.
ناصر نبي پــور مي گويد: نهاده هــاي جديد خريداري 
شده هنوز به دست توليدكنندگان نرسيده و مشكالت 
مرغداران كماكان ادامه دارد امــا اگر طبق قول داده 
شده، نهاده هاي مورد نياز مرغداران شامل صددرصد 
ذرت و 70درصــد ســويا تامين شــود، مشــكالت 
توليدكننده هــا تا حــد زيادي برطرف مي شــود و با 
افزايش توليــد مي توان به كاهش قيمت هــا در بازار 

خوش بين بود.
شــكاف عميق ميان نرخ مصوب و قيمت بازار باعث 
شد ســتاد تنظيم بازار روز پنجشــنبه 27شهريور 
نرخ مصــوب تخم مــرغ را افزايش دهد. بر اســاس 
تصميم اين شــورا قيمت مصوب هر كيلو تخم مرغ 
در مرغداري 12هزار تومــان و قيمت مصرف كننده 
14هزارو۵00تومان تومان تعيين شــد. اين دومين 
افزايــش قيمــت تخم مرغ در ســال جاري اســت؛ 
اوايل تيرماه ســقف قيمت هر كيلوگــرم تخم مرغ 
در مرغــداري حداكثــر 9۵00 تومــان و قيمت 
مصرف كننــده 12هــزار تومان تعيين شــد كه هر 
شانه تخم مرغ 30عددي بســته به وزن آن در حدود 
20هزار تومان قيمت مي خــورد اما اين نرخ تقريبا از 
همان ابتدا رعايت نشد؛ چرا كه توليدكنندگان اعتقاد 
داشــتند هزينه تمام شــده توليد در مرغداري ها با 
قيمت تعيين شده براي فروش در بازار خرده فروشي 
برابر است. البته به نظر مي رسد زور نرخ مصوب جديد 

هم به پر كردن شكاف اختالف قيمت بازار نمي رسد؛ 
با نــرخ 14هزارو۵00توماني اعالم شــده، قيمت هر 
شــانه 30عددي تخم مــرغ در بازار چيــزی حدود 
29هزار تومان خواهد بود كه با قيمت 38هزار توماني 

فعلي فاصله زيادي دارد.
رئيس هيأت مديــره اتحاديه مرغ تخم گــذار تهران 
در زمينه رعايت نــرخ جديد مصوب اعالم شــده از 
سوي ســتاد تنظيم بازار و پايبندي توليدكنندگان 
و فروشــندگان بــه آن، در صورت تاميــن نهاده ها 
اطمينان خاطر مي دهد و مي گويد كــه اگر نهاده ها 
تامين شود مطمئن باشيد كه قيمت ها اصالح مي شود. 
نبي پور در عين خوش بيني به وعده داده شــده براي 
تاميــن نهاده ها، بــه پيامدهاي ســوي دوم ماجرا و 
عدم تحقق وعده ها هم اشاره مي كند. او مي گويد: تداوم 
شرايط موجود، توليد را به  طور كلي متوقف مي كند و 

دولت شايد بتواند براي مدتي با زور و سركوب قيمت، 
بازار را كنترل كند اما اين كار موقتي خواهد بود و بعد از 

مدتي دوباره با انفجار قيمت مواجه مي شويم.

كاهش جيره غذايي مرغ ها 
رئيس هيأت مديره اتحاديه مــرغ تخم گذار تهران، 
مهم ترين دليل افت توليد و افزايش قيمت تخم مرغ 
را گرسنگي مرغ ها و ناشي از كمبود نهاده ها مي داند و 
مي گويد: 8۵درصد جيره غذايي مرغ تخم گذار ذرت 
و سوياســت و وقتي جيره كاهــش مي يابد يا تغيير 
مي كند مرغ تخم نمي گذارد و وقتي پروتئين جيره 
غذايي كاهش مي يابد، ســايز تخم مرغ ريز مي شود. 
نبي پور مي افزايد: هم اكنون قيمت هركيلوگرم كنجاله 
ســويا به حدود 1۵هزار تومان رسيده و نرخ ذرت نيز 
بين 3300 تا 3۵00 تومان اســت. همچنين قيمت 

ريزمغذي ها نيز 400درصد افزايش يافته و با چنين 
شرايطي هم به زحمت مي توان نهاده ها را پيدا كرد. وي 
با اشاره به اينكه مرغداران براي تامين خوراك طيور و 
جلوگيري از افت توليد، هرچه در توان داشتند انجام 
داده اند اضافه مي كند: قيمت پودر گوشت كه ارزش 
غذايي هم ندارد و قباًل مرغداران حاضر نبودند آن را 
1200 تومان هم بخرند، االن به كيلويي ۵200 تومان 

رسيده و دست توليدكننده هرروز بسته تر مي شود.

قيمت تخم مرغ همچنان  باالست
وزير جهادكشاورزي در كنار وعده اي كه براي تامين 
نهاده ها به دامداران و مرغداران داد، از كاهش قيمت 
تخم مرغ و رســيدن آن به نرخ مصوب جديد يعني 

14هزارو۵00تومان خبر داده بود. 
كاظم خاوازي در حاشــيه امضاي تفاهمنامه وزارت 
جهادكشــاورزي با معاونــت امور زنــان و خانواده 
رئيس جمهور اعالم كرد: نرخ مصوب 14هزارو۵00 
توماني تخم مرغ براي مصرف كنندگان اعالم شده و 
پس از آن با تمهيدات صورت پذيرفته، شاهد كاهش 
قيمت تخم مرغ در بازار هستيم، اما هنوز اين كاهش 
به نرخ مصوب نرسيده و دليل آن اين است كه كاهش 
صادرات اين محصول و رســيدن قيمت آن به ميزان 
مصوب، طي شــدن فرايندي را مي طلبد كه در حال 
انجام اســت و تا 2روز آينده تخم مرغ در بازار به نرخ 

مصوب مي رسد. 
اين وعده اما تاكنون محقق نشــده و باگذشت چند 
روز از گفته هاي وزير، قيمت ها همچنان باالست. به 
نحوي كه تا لحظه تنظيم اين گزارش قيمت يك شانه 
30عددي تخم مرغ در سوپرماركت هاي تهران 39هزار 

و 600تومان بود.

  توان تامين كره مورد نياز كشور را داريم   
تخم مرغ تنها چيزي نبود كه قيمتش در هفته هاي اخير خبرساز شد. پيش از آن، كمبود كره در بازار، خبر جيره بندي 
آن در مغازه ها و سرانجام رونمايي از قيمت جديد آن، بازار لبنيات را با شوك مواجه كرده بود. دوبرابر شدن قيمت 
كره و رسيدن آن از 4هزارو500تومان به 8هزار تومان به دليل تغيير ارز واردات اين كاال از دولتي به نيمايي،  اين سؤال 
را ايجاد كرد كه توليدكنندگان داخلي تا چه حد مي توانند بازار را تامين كنند تا رشد قيمت ارز نوسان كمتري را به 
بازار تحميل كند؟ رئيس هيأت مديره اتحاديه تعاوني هاي صنايع لبني در گفت وگو با همشهري در پاسخ به اين سؤال 
مي گويد: توان توليد كره مورد نياز كشور توسط توليدكنندگان داخلي وجود دارد اما درصورتي كه برخي محصوالت 
پرچرب حذف يا از ميزان توليد آنها كاسته شود. علي احسان  ظفري مي افزايد: توليد شير خام كشور ما كال 10ميليون 
تن است كه 320هزار تن چربي حاصل از اين ميزان توليد، تا به حال براي توليد برخي محصوالت پرچرب مصرف 
مي شد اما با حذف 60هزار تن كره وارداتي، ناچاريم تقاضاي بازار را با توليد داخلي تامين كنيم و اين جز با حذف بعضي 
محصوالت پرچرب امكانپذير نيست. او با اشاره به واردات انحصاري كره در زمان ارز 4هزارو200توماني، توليد كنوني 
كره را هم انحصاري و در اختيار شركت هاي خاصي مي داند و اضافه مي كند: اين شركت ها در آن زمان انحصار واردات 
داشتند و امروز هم انحصار جمع آوري چربي با همان سه،چهار شركت است؛ چون عمده شير توليدي به سمت همان 
شركت ها مي رود و انبارهاي كااليي هم كه توسط تعزيرات يا سازمان حمايت كشف مي شود نشان مي دهد برندهاي 

خاصي در حال توليد و نگهداري كره هستند.

توليد كنندگان تامين نهاده هاي توليد با ارز دولتي را پيش شرط كاهش قيمت و آرامش بازار تخم مرغ مي دانند

بازار تخم مرغ در انتظار آرامش چند و چون

افت 30درصدي تقاضاي برنج خارجي

مشكالت تخصيص و تغيير مبناي ارز 
مرجع واردات برنج بــه نيمايي زمينه 
دپوي برنج هــاي وارداتي درگمركات 
كشــور و افزايش چند برابري نرخ اين 
اقالم در بازار خرده فروشي را فراهم كرده 
است. اين افزايش قيمت ها در حالي است 
كه به گفته فعاالن صنفي شيوع كرونا موجب كاهش تقاضا براي اين 
محصول شده است. با مسيح كشاورز، دبير انجمن وارد كنندگان 

برنج گفت وگو كرده ايم.

شرايط كنوني قيمت و عرضه برنج خارجي چگونه است؟
بايد بپذيريم كه مانند هــر كاالي وارداتي ديگري وقتي نرخ ارز واردات 
از ارز دولتي به ارز نيمايي يــا آزاد تغيير مي كند اين امر موجب افزايش 
قيمت تمام شده اين كاال در بازار مي شود و برنج خارجي نيز از اين قاعده 
مستثني نيست. تغيير مبناي ارز واردات اين محصول به نيمايي و نوسان 
نرخ ارز، موجب گراني و عرضه چند نرخي آن شــده است. با وجود اين 
در سال 98مشكالتي در زمينه رسوب كاال و تخصيص نيافتن ارز براي 
واردات برنج داشتيم كه خوشبختانه با همكاري وزارت صمت، فهرست 
برنج هاي دپو شــده در گمركات تهيه و براي بانك مركزي ارسال تا با 
تخصيص ارز و ترخيص آن، ميزان عرضه برنج خارجي در بازار افزايش 

يافته و قيمت ها كاهش يابد.
آيا نگراني براي كمبود و افزايش بيشــتر قيمت برنج 

خارجي وجود ندارد؟ 
اكنون برنج خارجي به اندازه كافي در بازار وجــود دارد و با برنامه ريزي 
منســجم صورت گرفته با پايان دوره ممنوعيت واردات برنج از آبان ماه 
امسال و مشخص شدن تكليف وزير جديد صمت مي توانيم كسري برنج 
مورد نياز 4ماهه پاياني امسال و ســال 1400را تامين كنيم. همچنين 
دولت در تالش براي تنوع بخشــي به مبادي واردات برنج از كشورهاي 
مختلف است تا وارد كنندگان تنها موظف به واردات برنج از هند و پاكستان 
نبوده و بتوانند با متنوع شــدن مبادي تامين اين كاال از ساير كشورها و 
براســاس توافق هايي كه دولت با اين كشورها داشــته، برنج خارجي را 
ســريع تر و ارزان تر وارد كنند. عالوه بر آن با توجه بــه اينكه نرخ ارز در 
كشورمان ثبات ندارد، وارد كنندگان نيز بايد تالش كنند تا ساير عوامل 
مؤثر را در كاهش هزينه تمام شده واردات به كار گرفته و برنج خارجي را 
با قيمت كمتري وارد و عرضه كنند. با واردات برنج با قيمت كمتر از ساير 
كشورها و حذف ديوانساالري اداري براي مقابله با تحميل هزينه دموراژ 
برنج )ماندن در گمركات( و كاهش ميزان سود وارد كنندگان، مي توانيم 

قيمت تمام شده واردات و فروش برنج خارجي را كاهش دهيم.
اما برخي كمبود را عامل گراني برنج خارجي مي دانند، 

نظر شما چيست؟
به دليل فرارسيدن فصل برداشت برنج در ساير كشورها تا يك ماه آينده، 
قيمت اين محصول  در بازارهاي جهاني كاهش مي يابد و اگر بتوانيم از 
منابع مختلف برنج خارجي را تامين كنيم قيمت تمام شــده واردات و 
عرضه آن كاهش مي يابد. تا كنون برنج هندي به نرخ هر تن 6۵هزار روپيه 
خريداري مي شد كه با رسيدن فصل برداشت، قيمت آن 10تا 20درصد 
كاهش مي يابد. از نظر قيمت عمده فروشي و خرده فروشي نيز قيمت برنج 
خارجي در بازار با توجه به واردات با ارز نيمايي و نوسان نرخ آن متفاوت 
بوده است. اما با وجود افزايش 100درصدي قيمت ها، شيوع كرونا موج 
افت 20تا 30درصدي تقاضاي برنج خارجي در برخي مراكز عمده مانند 
رســتوران ها و هتل ها، خوابگاه ها، پادگان ها و... شده است كه اين افت 
تقاضا عالوه بر تشديد ركود بازار موجب شده تا بخشي از كمبود واردات 
برنج خارجي جبران شود. اكنون با نرخ ارز نيمايي 20هزار توماني قيمت 
خرده فروشي هر كيلوگرم برنج هندي در بازار مصرف بين 17تا 20هزار 
تومان و برنج پاكستاني 21تا 23هزار تومان است. همچنين از نظر منابع 
تامين برنج مشكلي نداريم و ابتداي امسال تا كنون ۵00هزارتن برنج وارد 
شده و بين 200تا 300هزار تن برنج دپو شده در گمركات نيز در حال 
تخصيص ارز توسط بانك مركزي و ترخيص است كه با اين روند مشكلي 
براي تامين نياز بازار نخواهيم داشــت. تا ابتداي مهرماه اين برنج ها از 
گمرك ترخيص مي شود و نياز بعدي بازار و ذخيره سازي  كشور به برنج 

خارجي نيز از محل واردات جديد تأمين خواهد شد.

بازار تخم مرغ 2هفته اي هســت كه ملتهب است و 
عامل اين التهاب، چه افت توليد باشد و چه افزايش 
صادرات، باعث شــده اين دردسترس ترين منبع 
پروتئين از سفره بســياري از مردم دور شود. روند 
افزايش قيمت تخم مرغ در روزهاي اخير هم ادامه 
يافت و قيمت يك شــانه 30عددي تخم مرغ در 
فروشگاه ها از 35هزار تومان روزهاي ابتداي هفته 
به 38هزار تومان در روزهاي پنجشــنبه و جمعه 
هفته گذشته برسد. در هفته هاي گذشته صادرات 
تخم مرغ هم افزايش يافت و برخي اين موضوع را 
عامل گراني هاي اخير اين كاال مي دانند، در حالي  كه 
كارشناسان و فعاالن عرصه توليد با يادآوري قيمت 
7هزار توماني تخم مــرغ در روزهاي اوج صادرات 
در ماه هاي ارديبهشــت و خرداد امسال، معتقدند 
صادرات مازاد توليد، آسيبي به بازار داخلي نمي زند و 
آنچه هم اكنون بازار را با شرايط جديدي مواجه كرده، 
افت بسيار شديد توليد ناشي از كمبود نهاده هاست. 
به باور توليدكنندگان متهم اصلي افزايش جهشي 
قيمت تخم مرغ گراني و كمبود نهاده هاست؛ عاملي 
كه طي 6ماه گذشته توليدكنندگان دام و طيور را 
بسيار آزار داده و هزينه بسياری را به آنها تحميل 
كرده است. با اين حال به نظر مي رسد خبرهاي خوشي 

درباره بازار تخم مرغ در راه است.

فرخنده رفائی
خبر نگار

گلفروش ها هنوز كمر راست نكرده اند بازار سياه سيمان حذف مي شود بازگشت موقت ارز دولتي به واردات الستيك سنگين

افزايش شديد قيمت الستيك سنگين در پي تغيير نرخ پايه ارز واردات از ابتداي امسال و مشكالتي كه در زمينه 
تهيه الستيك براي ناوگان سنگين باري و مسافري ايجاد شد دولت را برآن داشت تا ارز 4هزار و 200توماني 
را موقتا به واردات اين كاال برگرداند اما معلوم نيســت اين تعداد محدود تاير وارد شده تا چه زماني مي تواند 
جوابگوي نياز كاميون داران و دارندگان ديگر خودروهاي سنگين باشد. به گزارش همشهري، 300 تا 400هزار 
حلقه الستيك سنگين وارد گمركات كشور شده و قرار است با دستور وزير راه و شهرسازي با ارز دولتي ترخيص 
شود و در اختيار رانندگان قرار گيرد. گفته مي شود اين ميزان واردات تا 3 ماه آينده بخشي از مشكالت رانندگان 
را حل مي كند اما به نظر مي رسد براي بعد از آن هنوز تصميمي گرفته نشده است. تصميم دولت براي حذف 
ارز دولتي واردات الستيك و مواداوليه توليد اين كاال از ابتداي امسال، افزايش شديد قيمت اين كاال را به دنبال 
داشته و نابساماني در سامانه توزيع نارضايتي ها را افزايش داده است. احمد كريمي، دبير كانون كاميون داران 
تصميم دولت براي حذف ارز دولتي واردات الستيك سنگين را يك اشتباه راهبردي دانست و گفت: اين تصميم 

18 تا 22 درصد به قيمت الستيك سنگين افزود و به همين نسبت در كرايه حمل كاال تأثير افزايشي داشت.

درحالي كه 6 ماه از آغاز شيوع كرونا در كشور مي گذرد و بسياري از اصناف و مشاغل آسيب ديده پس از 
اين مدت توانستند مشكالت ناشي از تعطيلي و افت فروش پس از آن را پشت سر بگذارند، گلفروش ها 

هنوز نتوانسته اند خسارت هاي كرونا را جبران كنند. 
به گزارش همشهري، بسياري از گلفروشي ها ناچار به تعطيلي يا تعديل نيرو شدند و برخي ديگر كه توان 
مالي بهتري داشته اند كسب و كار را در شرايطي ادامه مي دهند كه كمتر از ۵0درصد مدت مشابه سال 
گذشته فروش دارند. گلفروش ها مي گويند برگزار نشدن مراسم جشن و ترحيم باعث شده گلفروشان 
بازار هاي اصلي خود را از دست بدهند و اگر اين وضع ماه هاي بعد هم ادامه پيدا كند بايد خيلي از فعاالن 
اين حوزه با شغل خود خداحافظي كنند. يكي از فعاالن حوزه گل و گياه مي گويد: گلفروشاني كه وام 
نگرفتند وضعشان كمي بهتر است اما كساني كه تسهيالت بانكي گرفتند اوضاع بدي دارند، زيرا فروش 
نداشته و از طرفي بايد اين وام ها را با سود پرداخت كنند. حسن عجايبي مي افزايد: گلفروشان حمايتي 

از سوي دولت نديدند.

با وجود ركود در صنعت ساخت وساز و كاهش تقاضا براي مصالح ساختماني، توليد سيمان از ابتداي 
امسال 20درصد رشد داشته و با موافقت ستاد تنظيم بازار با افزايش نرخ مصوب اين كاال به نظر مي رسد 
شرايط توليد اين محصول بهتر شود. به گزارش همشهري، با افزايش هزينه تمام شده توليد، سيماني ها 
معتقد بودند قيمت مصوب اين كاال بايد افزايش يابد و سرانجام مجوز افزايش قيمت  تا 20درصد صادر 
شد. گفته مي شود رقابت در بازار سيمان داخلي به خاطر قيمت گذاري نامعقول افزايش يافته به نحوي 
كه هر كس درصدد فروش محصوالت خود حتي با قيمتي ارزان تر از ديگران است. به گفته فعاالن اين 
صنعت، تثبيت قيمت سيمان براي مدتي طوالني مشكالت را براي توليدكنندگان افزايش داده و بايد 
ديد اين ميزان افزايش نرخ مصوب تا چه حد مشكالت سيماني ها را حل مي كند. اين شرايط باعث شده 
درحالي كه تا پيش از اين با مازاد توليد سيمان مواجه بوديم امروز ميزان توليد به دليل كاهش ظرفيت 
فعال كارخانجات كاهش يابد و براي اين كاال نيز مانند بسياري ديگر، بازار سياه ايجاد شود. با اين حال 

آمارها نشان مي دهد صادرات سيمان در ۵ ماه ابتداي امسال 2.۵درصد رشد داشته است.
 قيمت فروش آنالين بعضي انواع گل هاي آپارتماني  نرخ برخي انواع الستيك خودروي سبك در بازار تهران  قيمت بعضي از انواع سيمان و بلوك در فروشگاه هاي آنالين مصالح ساختماني 

قيمت ) تومان( مدل برند
P640۵۵0.000بارز
P624680.000بارز
MRN2.۵00.000 – 2حلقهبارز

TR928730.000تريانگل
TR92882۵.000تريانگل

N500094۵.000)2019( - 2حلقهرودستون
N5000plus1.100.000رودستون

ZE9121.700.000)2016( - 2حلقهفالكن
ZE912۵30.000)2016(كويرتاير
KB366۵۵.000كويرتاير

قيمت ) تومان( مشخصات نوع مصالح

۵018.۵00كيلويي- در انبارسيمان پاكتي تهران

۵018.۵00كيلويي- در انبارسيمان پاكتي شمال

۵018.۵00كيلويي- در انبارسيمان پاكتي فيروزكوه

4033.000كيلويي- در انبارسيمان سفيد ساوه

2۵۵.8۵0كيلويي- درجه دوپودر خاك سنگ قم

3011.1۵0كيلويي- درجه يكپودر جوشقان 

332.100* 1۵* 17- در انباربلوك سيماني شمال

403.6۵0* 20* 20- در انباربلوك سيماني استاندارد

4.۵00ضخامت 3.3- ابعاد 10* 20* 40بلوك ليكا 10

8.2۵0ضخامت 3.3- ابعاد 14.۵* 20* 49بلوك ليكا 1۵

قيمت ) تومان( مشخصات نام گل

72۵.000- 170.000گلدان پليمري پايه دار چوبي- در 3سايزسانسوريا ابلق 

480.000- 190.000با گلدان پليمري پايه دار چوبي در 2سايزدراسنا 

190.000با گلدان فلزيليندا

2۵۵.000- 110.000با گلدان فلزي در دو سايزپوتوس 

170.000گلدان سراميكينخل شامادورا

۵30.000گلدان سراميكيآگلونما سفيد و لب ماتيكي

290.000گلدان سراميكيزاميفوليا و سانسوريا

12۵.000گلدان سراميكيسانسوريا شمشيري مينياتوري

14۵.000گلدان سراميكيپوتوس مرمري بزرگ

120.000گلدان فلزياسكاندنس
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صادرات
غيرنفتی

این شماره

مائده امینی 
روزنامه نگار

برآوردهاي اقتصاددانان سازمان تجارت جهاني نشان 
مي دهد كه این سازمان عقب گرد 15ساله را تجربه 
خواهد كرد و حجم تجارت جهانــي به مراتب كمتر 
خواهد بود. اما فعاالن اقتصادي كشور كاهش صادرات 
ایران در سال99 را از متوسط كاهش صادرات جهاني 
هم بيشتر مي دانند. گمانه زني هاي اوليه هم حكایت 
از افت 30درصدي ارزش صادرات ایران طي امسال 
دارد و پيش بيني  مي شود در سال 99حجم صادرات 
ایران به ميزان 10تا 12ميليارد دالر در مقایسه با سال 
قبل كاهش یابد. در چنين اوضاعي باید دید تشدید 
سياست پيمان ســپاري ارزي و فشار بيشتر دولت بر 
بازگشت ارز صادراتي چه تأثيري بر صادرات غيرنفتي 

كشور گذاشته است؟

تعهد ارزي دست و پاگیر براي صادركنندگان
رفع تعهد ارزي با ســختگيري براي صادركنندگان 
اجرا مي شــود. حتي صادركنندگاني كــه به عراق و 
افغانستان كاال صادر و ریال دریافت مي كنند نيز در 
این ضوابط سختگيرانه، مورد مواخذه قرار گرفته اند. 
جمشيد نفر، رئيس كميســيون صادرات اتاق ایران 
در گفت وگو با همشــهري در ایــن زمينه مي گوید: 
»موضوع برگشــت و تعهد ارزي كــه بانك مركزي 
مطرح كرده براي صادركنندگان بسيار دست و پاگير 
است. اخيرا هم آقاي شــافعي، رئيس اتاق ایران در 
نامه اي كه به مهندس جهانگيري ارســال كردند بر 
این موضوع تأكيد داشتند كه ما با چنين مشكالتي در 
ارتباط هستيم. اگر راه هاي ورود ارز را افزایش دهند 
به خصوص صادرات در مقابل واردات را افزایش دهند، 
گشــایش خوبي در امر صادرات به وجود مي آید. در 
شرایط كنوني 35تا 40درصد از برنامه هاي صادراتي 

99عقب هســتيم. برآورد صادرات امســال مساوي 
با سال گذشــته بوده است. ما ســال گذشته 41/3 
ميليارد دالر صادرات داشتيم امسال هم پيش بيني 
41ميليارد دالر بوده اما به نسبت سال گذشته 35 تا 
40درصد كاهش صادرات داشتيم. اگر تمهيداتي از 
سوي بانك مركزي انجام بگيرد قطعا گشایش خوبي 

براي صادرات ایجاد مي شود«. 
وي در مورد اینكه آیا از افزایش نرخ ارز به واســطه 
تحریم توانســتيم در جهت صادرات بهره ببریم، نيز 
مي افزاید: » نه متأســفانه؛ این هم فرصت خوبي بود 
اما ما با بخشنامه هاي غيركارشناسي و گرفتن دست و 
پاي صادركنندگان نتوانستيم از این فرصت استثنایي 
نهایت استفاده را كنيم. بيشــترین تأثير منفي این 

موضوع در بخش كشاورزي بود«. 

موانع بهره برداري از فرصت افزايش نرخ ارز
جمشــيد نفر در مورد موانع بهره بــرداري از فرصت 
افزایش نــرخ ارز عنــوان مي كنــد: »در روش هاي 
محدودي كه بانك مركزي به كار مي برد امكان اینكه 
صادركنندگان بتوانند صد در صد ارز خود را وارد كشور 
كنند، وجود ندارد. مدیریت بخش فوالد و پتروشيمي 
كه تقریبا دولتي و نيمه دولتي اســت مي تواند دست 
بانك مركزي باشد و هزینه هاي كاالهاي اساسي را كه 
مدنظر بانك مركزي است تامين كند. در بخش هاي 
دیگر، تامين ارز كارخانه هــای توليدي و مواداوليه و 
ماشين آالت شــان را مي توانند بــه ارزهاي صادراتي 
بخش هاي خصوصي و بخش هاي كشــاورزي متكي 
كنند؛ یعنــي صادركننده و وارد كننــده مي توانند با 
یكدیگر بــه توافق برســند و ارزي را كه صادركننده 
در آن طــرف آب دارد در اختيار اینگونه كارخانه های 
توليدي بگذارد تا آنها هم بتوانند مشكالت ارزي شان را 
مرتفع كنند. در نتيجه بار عظيمي از روي دوش بانك 

مركزي برداشته مي شود«.

به نظر مي رسد كه سال99 تبدیل به تجربه تلخي در صادرات غيرنفتي ایران شده است. 
بعضي تجار و اقتصاددان ها مي گویند سياست هاي ارزي و تصميمات دولت در مورد 
تعهدات صادركنندگان در زمانه اي كه ویروس كرونا سختي هاي صادرات را چندبرابر 
كرده است، باعث شده ميزان صادرات در 5 ماه نخست امســال با افت قابل توجهي 
چه از نظر ارزشي و چه از نظر وزني روبه رو شــود. ابوالفضل روغني گلپایگاني، رئيس 
كميسيون صنایع اتاق بازرگاني ایران، پيش از این در گفت وگو با همشهري گفته بود 
كه اگر سياست هاي ســختگيرانه صادراتي برداشته شود، حتي كرونا نمي تواند مانع 
صادرات شود. این درحالي است كه حميد زادبوم، رئيس كل سازمان توسعه تجارت 
ایران، افت صادرات كشور را متاثر از شــيوع كرونا دانست و گفت: اینكه موضوع رفع 
تعهد ارزي باعث كناره گيري صادركنندگان از موضوع صادرات و كاهش صادرات شده 

است، كامال غلط است.
تا پيش از این، صادرات غيرنفتي ایران در دهه اي كه بيشــترین خسارات تحریمي 
بر كشور وارد شد، روند رو به رشــدي را طي مي كرد. اثرات تحریم هاي بين المللي بر 
صادرات غيرنفتي ایران و مقایســه عددهاي تجارت خارجي ایران در هر سال نشان 
مي دهد كه كاالهاي صادراتــي غيرنفتي همواره مقاومت بيشــتري در برابر تحریم 
داشته اند و نه فقط اثرات تحریم بر این بخش اقتصاد دیرتر نشان داده شده است بلكه 
با به كارگيري راهكارهایي مثل تنوع بخشــي به كاالهاي صادراتي و تغيير رویه هاي 
تجاري، ضربه كمتري را متحمل شــده اند. اعداد و ارقام نيز خود گویاي این واقعيت 
هستند. در این گزارش با استناد به همين آمار و ارقام در پي پاسخ به این سؤال هستيم 
كه صادرات غيرنفتي ایران در دوره 10ساله منتهي به سال1398 چه تحوالتي را پشت 
سر گذاشت و چگونه توانست برخالف صادرات نفتي، درآمدهاي خود را حداقل ثابت 
نگه دارد؟ این نكته نيز قابل چشم پوشي نيست كه از نظر وزني، مقدار صادرات در پایان 

دهه مورد بررسي، به ركورد 133ميليون تن رسيد.

تأثیر تحريم ها بر صادرات غیرنفتي در يك دهه

در دهه اي كه گذشت، مســيري كه صادرات غيرنفتي در نبود درآمدهاي نفتي طي 
كرد، روندي مثبت داشت، به طوري كه در ســال90 و همزمان با شروع تحریم ها در 
ایران، ميزان صادرات غيرنفتي ما براســاس آمار گمرك ایران حدود 44ميليارد دالر 
شد و افزایشي قابل توجه را نسبت به سال قبل از آن، یعني زماني كه ارزش صادرات 
غيرنفتي 32ميليارد دالر بود، ثبت كرد. این روند مثبت در دوران تحریم هاي نفتي، 
ارزش صادرات غيرنفتي را در سال1393 به باالترین رقم خود، یعني 50ميليارد دالر 
افزایش داد. در ســال1394 به دليل كاهش نرخ واقعي ارز و ركود بازار جهاني آهن و 
فوالد و تداوم مشكالت مربوط به تحریم ها، با كاهش صادرات غيرنفتي مواجه بودیم. 
با این حال بعد از برجام نگراني ها درباره تكيه دوباره روي درآمدهاي نفتي و كاهش 

صادرات غيرنفتي خود را نشان داد. صادرات غيرنفتي بعد از برجام با توجه به باز شدن 
بعضي مسيرهاي تجاري، دوباره كمي افزایش یافت اما دیگر هرگز موفقيت سال1393 
تكرار نشد و با اعمال تحریم هاي دوباره از سوي دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمریكا، 
همان مسير گذشته همراه با كمي كاهش در ارزش كل صادرات غيرنفتي ادامه یافت.

روند افزايشي مقدار وزني صادرات ايران تا سال98

در سال هاي تحریم مقدار وزني صادرات ما افزایش یافته است. در سال هاي 90 تا  93 و 
همزمان با دور نخست تحریم ها، عالوه بر اینكه ما رشد ارزش صادرات را شاهد بودیم، 
رشد وزني صادرات غيرنفتي را نيز داشتيم. در سال هاي 95و 96 نيز با آغاز آثار برجام 
ما شــاهد افزایش وزني صادرات بودیم. با وجود اینكه از نظر وزني نسبت به سال93 
افزایش حدود 30ميليون تن صادارت غيرنفتي داشتيم، اما از نظر ارزش صادرات، با 
كاهش رقم درآمد دالري روبه رو بودیم. در سال1397 و با اعمال تحریم هاي ظالمانه 
دونالد ترامپ بر ایران و خروج آمریكا از برجام، دوباره كاهش صادرات را شاهد بودیم 
اما همچنان این رقم در مقایسه با دوره بلندمدت نشان از افزایش داشت. حتي در سال 
1398 نيز كه ارزش صادرات ما به 41ميليارد دالر كاهش یافت، از نظر وزني، مقدار 

صادرات، با 133ميليون تن، ركورد جدیدي از خود به جا گذاشت.

سال 99ركورددار كاهش صادرات در يك دهه

طبق آخرین آمار منتشر شــده ارزش صادرات ایران در 5 ماه نخســت سال99 برابر با 
11ميليارد دالر بوده كه نسبت به مدت مشابه ســال قبل كاهش 39درصدي را نشان 
مي دهد. همچنين از نظر وزني در 5 ماه نخســت ســال99 وزن صادرات ایران برابر با 
38ميليون تن بوده است كه كاهش 37.3درصدي نسبت به  مدت مشابه سال گذشته 
داشته است. در همه 5 ماه سال 99 آماري كمتر از ســال98 به ثبت رسيده است. حاال 
صادرات غيرنفتي براي نخستين بار در طول یك دهه گذشته افتي قابل توجه را تجربه 
مي كند. درست زماني كه به دليل تحریم ها و شــيوع كرونا نياز به حمایت هاي بيشتر از 
بخش صادرات و ورود ارزهاي صادراتي احســاس مي شد، بسته سياستي رفع تعهدات 

شیوا  نوروزي
روزنامه نگار

اگر زماني توســعه صادرات غیرنفتي يك انتخاب 
بود، در شرايط فعلي بايد به طور جدي مورد توجه 
و پیگیري تمامــي بخش ها قرار گیــرد، چراكه 
صنايع دســتي و فرش يكي از مهم ترين بخش هاي اقتصادي و فرهنگي و 
ابزاري قابل توجه براي صادرات كاال، اشتغال زايي و جذب توريسم است. اما 
بايد ديد در دوره تحريم و مشكالت داخلي، اين صنايع چه وضعیتي دارند و 

چشم اندازها تا پايان سال براي اين صنايع چیست؟

صادرات صنايع دستي نزديك به صفر
به گفته مجيدرضا حریري، رئيس انجمن صادر كنندگان 
صنایع دســتي، در گفت وگو با همشهري، یكي از صنایعي 
كه در كرونا و تحریم ها بيشــترین ضربه را خورده و بحث 
صادراتش با مشكل مواجه شــده صنعت توریسم است. او 
مي گوید: »صنایع دستي و توریسم بسيار با هم پيوستگي 
دارند؛ یعني مشــتري صــادرات صنایع دســتي، عموما 
محصوالتي است كه توریست ها به صورت چمداني با خود مي برند. با توجه به اینكه ورود 
توریسم به كشور از اسفندماه نزدیك به صفر شده، پس فروش خارجي از این منظر لطمه 
خورده است. بخش دیگري از خرید صنایع دستي مربوط به ایراني هایي است كه خارج 
از كشــور زندگي مي كنند كه خرید این افراد نيز از اسفند به این سو تحت الشعاع قرار 
گرفته و نزدیك به صفر شده است. بخشي از فروش محصوالت صادراتي هم با برگزاري 
نمایشگاه هاي خارج از كشور از سوي تجار صنایع دستي انجام مي شد كه برگزاري همه 

این نمایشگاه هاي فروش در این مدت صفر شده است«.
صادرات سفال و سراميك هایي كه به كشورهاي همســایه مانند عراق، افغانستان، 
روسيه، ارمنســتان، امارات و... انجام مي شد نيز به علت بسته شدن مرزهاي زميني و 
مختل شدن رفت وآمد مرزي تا حد زیادي كاهش پيدا كرده است. حریري كه ریاست 
اتاق مشــترك بازرگاني ایران و چين را هم برعهده دارد مي افزاید: »صادرات منظم 
كالسيك به كشورهاي مختلف به طور روتين انجام مي شد كه آن هم متاثر از وضعيت 
كنوني تجارت جهاني كه 35درصد كاهش پيدا كرده، بسيار كم شده است. چون به 
هر حال این صنایع جزو كاالهاي لوكس محسوب مي شوند و در دنيا زماني كه آرامش 
فكري و ذهني وجود ندارد خرید كاالهاي فرهنگي ازجمله صنایع دستي تحت تأثير 
قرار مي گيرد. درمجموع در ماه هاي اخير صادرات صنایع دستي ما در وضعيت اسفباري 
قرار دارد و به تبع آن توليدكنندگان صنایع دســتي ما،  هم بــازار داخلي و هم بازار 

خارجي را از دست داده اند«.
وي چشم انداز روشني را تا پایان سال براي صنایع دســتي نمي بيند و در عين حال 
مي گوید: »اگر خيلــي از كارگاه هاي كوچك خانگي به علــت عدم صادرات و فروش 
تعطيل شود دوباره دایر كردن آنها و برگشت شان به توليد صنایع دستي در كوتاه مدت 
كار آساني نيست. صادرات صنایع دستي ما هر سال در قياس با سال قبل كاهش پيدا 

مي كند كه درصد كاهش صادرات در دوره تحریم بيشــتر نيز شــده است و از طرف 
دیگر سياستگذاران ما نيز حاضر نيســتند ریالي براي معرفي صنایع دستي كشور در 

دنيا هزینه كنند«.

اگر شرايط مانند قبل شود صادرات فرش جان مي گیرد
صادرات فرش ایران در سال1393 به ارزش 331ميليون دالر، در سال1394 به ارزش 
292ميليون دالر، در ســال1395 به ارزش 360ميليون دالر، در سال1396 به ارزش 
426ميليون دالر، در سال1397 به ارزش 283ميليون دالر و در سال1398 به ارزش 
69ميليون دالر بوده اســت كه مقایسه این ارقام نشــان مي دهد اگرچه نقطه عطف 
صادرات فرش دستباف در سال1396 بوده، اما بعد از آن افت صادرات را در سال1397 و 
سپس كاهش شدید صادرات این كاال را در سال1398 شاهد بوده ایم و در 3ماه نخست 
امسال نيز براساس اعالم سازمان توســعه تجارت ایران، ارزش صادرات این كاال تنها 

6ميليون و 200هزار دالر بوده است.
رضي ميري، عضو هيأت نمایندگان اتاق تهران، در گفت وگو 
با همشــهري در مورد وضعيت صادرات فــرش در دوره 
تحریم مي گوید: »صــادرات فرش رو به كاهش اســت و 
صادركنندگان در شرایط بدي به ســرمي برند. این روند با 
مشكالت و موانع موجود همچنان تا آخر سال ادامه خواهد 

داشت«.
بخشي از كاهش صادرات فرش دســتباف ایراني مربوط به مسائل بين المللي، ازجمله 
تحریم هاي یكجانبه آمریكا عليه ایران و بخشي نيز مربوط به مسائل داخلي است. اما 
دالیل این افت صادراتي هرچه باشد مسئوالن مربوطه باید زودتر راهكارهاي جبراني 
براي آن را برنامه ریزي كنند، زیرا با افت صادرات فرش دســتباف اشــتغال 2ميليون 
نفر شــاغل در این حوزه به خطر مي افتد و به رغم تأكيد بر توسعه درآمدهاي صادراتي 

غيرنفتي، بخشي از درآمدهاي صادراتي غيرنفتي به راحتي از بين رفته است.
رضي ميري مي افزاید: »مسئله بانك مركزي و تعهد ارزي و مسئله كارت بازرگاني كه 
وزارت صمت جلوي صدور آن را گرفته، همچنين انتقال ارز به شكل اساسي و كليدي، 
دست و پاي صادركنندگان را بسته است. صادر كننده در حال توقف است و فعال كنار 
نشســته و قدرت فعاليت ندارد. صادرات فرش در سال هاي گذشته هم لطمات زیادي 
خورده بود. اگر كاري صورت نپذیرد شاید دیگر نتوان جبران كرد. البته هيچ كس هم 
به فكر نيست. بهترین راه حل این است كه هر كاري كه از سوي دستگاه ها و مسئوالن 
انجام شده به حالت قبل از آن باز گردد؛ یعني كارت بازرگاني را مانند قبل صادر كنند 
یا بانك مركزي بخشنامه پيمان ارزي را ملغی و شــرایط را مثل سابق كند. باید اجازه 
دهند صادركننده صادر كند. در شرایط كنوني تحریم، یك صادركننده باید به شكل 
غيرقانوني صادرات انجام دهد و با هزار دردسر ارز خود را وارد كشور كند. این موضوع 
بسيار هزینه زاست؛ یعني انتقال ارز به كشور از طرق غيرقانوني براي صادركننده گران 

تمام مي شود«.

وضعيت صادرات پتروشيمي و ميعانات گازي چگونه است؟

حراج ذخاير 
تحریم ها قيمت فروش فراورده هاي نفتي را كاهش داده است

روزگار خوش صادرات در ایران به سر آمده است. 
حاال صادركنندگان فراورده هاي نفتي به سختي 
مي توانند خریــداري در آن ســوي مرزها براي 

محصوالت خود پيدا كنند.
 آمارهاي منتشر شده از سایت »ایا« نشان مي دهد 
كه ایران در ســال96 قبل از اعمــال تحریم هاي 
نفتي، روزانه 430هــزار بشــكه ميعانات صادر 
كرده كه بيش از نيمي از آن، توســط كره جنوبي 
خریداري شده است. مشــتري پروپاقرصي كه با 
اعمال مجدد تحریم هاي نفتي عليه كشــورمان، 
از شهریور ســال97 واردات ميعانات گازي خود 
را از ایران متوقف كرده اســت. مشتري هاي دیگر 
فراورده هاي نفتي ایــران هم كم كم و به ترتيب از 
خرید از كشورمان استعفا دادند تا جایي كه امروز 
تنها مشــتري باقي مانده براي ما ونزوئالیي است 
كه خود به منابع گســترده نفتي دسترسي دارد 
اما توان تبدیل نفت خام به فراورده را ندارد. البته 
حميد حسيني، سخنگوي اتحادیه صادركنندگان 
فراورده هاي نفتي بر این باور است كه سختي این 
ایام بــر دوش صادركنندگان اســت اما صادرات 

فراورده هاي نفتي با هر زحمتي كه هســت قطع 
نشــده و همچنان ادامه دارد. به گفته حســيني 
صادرات پتروشيمي، فراورده هاي نفتي، گاز و برق 
ایران در مجموع ســاالنه 25 ميليارد دالر برآورد 
مي شود كه 12 ميليارد آن مربوط به پتروشيمي، 
8 ميليارد فراورده هاي نفتي، یــك ميليارد دالر 
صادرات برق و مابقي مربوط به صادرات گاز است. 
پيش بيني مي شــود كه با توجه به كاهش قيمت 
نفت بين هفت تا هشــت ميليارد دالر از مجموع 
صادرات فراورده هاي نفتي و پتروشــيمي ایران 
كم شود كه حكایت از كاهش 32درصدي ارزش 

صادرات این محصوالت دارد.
همه ایــن پيش بيني ها در حالي صــورت گرفته 
كه كارشناســان این حــوزه باور دارنــد تحریم 
فراورده هاي نفتي بســيار ســخت تر از نفت خام 
است. ســند مالي سال جاري نشــان مي دهد كه 
دریافتي حاصل از فــروش صادراتي فراورده هاي 
نفتي با لحاظ مابه التفاوت ارزش خوراكي تحویلي 
و فراورده هاي تحویلي از پاالیشگاه ها، 88هزار و 
800ميليارد تومان پيش بيني شده، كه نسبت به 
قانون بودجه امســال كه این رقم 43هزار و 513 
ميليارد تومان بــوده، از رشــدي 104 درصدي 

برخوردار است.

شرایط صادرات محصوالت سنتي ایران چگونه است؟

صادرات سنتی ها 
روي مدار نزولي

توليدكنندگان صنایع دستي، بازار داخلي و بازار خارجي 
را با هم از دست داده اند

صادرات فراورده هاي نفتي 
متوقف نشده است 

صادرات میعانات گازي برخالف تصور همگاني 
وضعیت خیلي بدي ندارد. روزانه حدود 700هزار 
بشكه میعانات گازي در ايران تولید مي شود كه 
بیشتر آن به مصرف داخلي مي رسد. در روزگار 
تحريم، حجم زيــادي از محصول پارس جنوبي 
به ستاره خلیج فارس، پتروشیمي هاي مختلف 
و شركت هاي فعال در بخش خصوصي فروخته 
مي شــود. البته اخیرا صادرات اين محصول به 
ونزوئال هم آغاز شده و تا كنون بیش از 2میلیون 
بشــكه از میعانات گازي به اين كشور فرستاده 

شده است.
يكي از ابهاماتي كه اين روزها وجود دارد درباره 
تأثیر قیمت ارز بر صادرات میعانات گازي است 
اما در اين میان نبايد فراموش كنیم كه میعانات 
گازي كامال در اختیار دولت است و ارز ناشي از 
صادرات آن هم متعلق به بانك مركزي اســت. 
در پتروشیمي ها اما ماجرا فرق مي كند. افزايش 
قیمت دالر، براي آنها اتفاق خوبي است و ارزش 

درآمد حاصل از صادرات آنها را بیشتر مي كند.
با همه مشــكالت موجود براي صادركنندگان، 
 پتروشیمي ها  امسال حجم بیشتري از محصوالت 
خود را صادر كرده اند. مشكل اصلي فعاالن در اين 
حوزه شايد كاهش قیمت ها در بازارهاي جهاني 
باشد؛ چرا كه با وجود تداوم صادرات و افزايش 

تولید، ارزش صادرات كم شده است.
با همه  اينهــا در روزگاري كه چنــدان هم دور 
نیســت ايران روزانه بین 400تا 500هزار بشكه 
میعانات گازي ارسال مي كرد. اگرچه نمي توانیم 
بگويیم حجم اين صادرات صفر شده اما كاهش 
قابل توجهي پیدا كرده اســت. يا مثال صادرات 
روزانه نفت ما از مرز 2 میلیون بشــكه در روز 
عبور كرده بود كه آن هم امروز بسیار كاهش پیدا 
كرده و به زير يك میلیون بشكه رسیده است. 
امروز بزرگ ترين خريــداران میعانات گازي در 
داخل كشور هستند. صادر كنندگان اين قسم 
محصوالت امروز در چنــد جبهه مي جنگند؛ 
 تحريم ها، سیاست هاي ارزي، مراودات سخت 
مالي و به تازگي هم كه كرونا و اين شــرايط كار 
را براي آنها سخت تر كرده است. مشكل امروز 
صادركننده هاي ما مازاد تولید است. مثال براساس 
آمارهايي كه من در اختیار دارم 71میلیون تن 
متانول تولید مي كنیم و مصرف داخلي كشــور 
نهايتا به 500هزار تن مي رســد. يــا براي مثال 
تولید گاز مايع ما بیش از 5میلیون تن اســت 
درحالي كه مصرف داخل يك و نیم میلیون تن 
برآورد مي شود. مازاد اين تولید بايد صادر شود 
كه صادركننده مجبور است براي آن راهي پیدا 
كند. خیلي وقت ها صادر كنندگان مجبور مي شوند 
مازاد تولید را با قیمت بسیار پايین عرضه كنند تا 

بتوانند محصوالت خود را به فروش برسانند.

سیدحمید حسیني 
سخنگوي اتحادیه صادركنندگان 

فراورده هاي نفتي

عقب گرد ارز به صادرات
ضوابط بانك مركزي براي بازگشت ارز صادراتي چه تأثيري بر صادرات 

محصوالت غيرنفتي گذاشته است؟

خديجه نوروزی
روزنامه نگار

نفر در پاسخ به این سؤال كه آیا نرخ نيمایي كه نسبت 
به نرخ ارز در شــرایط تحریم عدد باالیي است براي 
صادركنندگان مطلوب نيست، اظهار مي كند: »وقتي 
در مورد صادرات صحبت مي كنيــم، باید بدانيم كه 
صادرات بخش هــاي مختلف و تقســيم بندي هاي 
متفاوتي دارد. در بخش فوالد و پتروشــيمي به دليل 
اینكه مواداوليه شــان را با نرخ پایيني تهيه مي كنند 
و معقول است، نرخ نيما ســودآوري آنها را تضمين 
مي كند ولي ما كاالهایي را داریم كه حتي با دوبرابر 
شــدن نرخ ارز، قيمت مواداوليه آنها حتي بيشــتر 
از دوبرابر مي شــود چون فروشــنده هاي مواداوليه 
متصورند قيمت هاي آتي باالتر اســت؛ در حقيقت 
به قيمــت روز نمي فروشــند و بــه قيمت هاي آتي 
مي فروشــند. بنابراین ما نمي توانيم یك نسخه براي 
همه صادرات مان بپيچيم. حتي در بخش كشاورزي، 
كاالهایي را داریم كه به دليل توليد انبوه، مصرف شان 
در داخل كشــور خيلي كم بوده، براي صادرات هم 
به رغم اینكه قيمت باال رفته به دليل توليد باال، قيمت 
مواداوليه آنها باال نرفته و متوقف شــده. بنابراین به 

فرود صادرات 
اعداد و ارقام درباره صادرات غيرنفتي ایران چه مي گوید؟

شبنم سیدمجیدی
روزنامه نگار

ارزش صادرات غیرنفتی)میلیارد دالر(

مقايسه صادرات غیرنفتی 5ماه نخست سال99 با مدت مشابه سال قبل
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صادرات
غيرنفتی

این شماره

چون تفاوت قيمت ارز با گذشته بيشتر شده ما از اين 
فرصت اســتفاده كنيم و با حمايت از صادركنندگان 
كشور موجب شويم تا ميزان ارز بيشتري وارد كشور 
شــود. در كنار اين مســئله مانند تمام كشورهاي 
موفق صادراتي انواع و اقســام حمايت هايي كه رايج 
اســت مانند امتيازاتي در روند صادراتي كشــور به 
صادركنندگان موفق بدهيــم و از آنها حمايت كنيم 
تا گرفتار بوروكراسي هاي اداري نشوند و بتوانند بهتر 
در رقابت حضور داشته باشــند. در چنين شرايطي 
باالرفتن قيمت ارز پتانســيلي براي اين رويه ايجاد 
مي كند«. وي مي افزايد: »انتخاب ديگر دولت مي تواند 
اين باشد كه شروع به كنترل و نظارت به ميزان ارز و 
براي قيمت گذاري آن كند؛ يعني ارز نيمايي درست 
كند و بعد هم شروع به نظارت و كنترل و سختگيري 
و تنبيه و... كند. اما عاقالنه اين اســت كه با اطالعات 
موجود از كشورهايي كه صادرتشان اوج گرفته و ارز 
بيشــتري وارد كشــور كرده اند حتما انتخاب اول را 
پيشه  كنيم. پشت سر صادركنندگان بايستيم كه در 
شرايط سخت تحريم در حال فعاليت هستند. بخشي 
از اين دغدغه اي كه بانك مركزي دارد كه قســمتی 
از ارز بيرون مي ماند صحت دارد امــا اگر حجم كل 
صادرات را از 43ميليارد دالر بــه 100ميليارد دالر 
مي رسانديم چشم پوشي از بيرون ماندن 3تا 4درصد 
و باز گردانده نشدن آن شــدني بود. براي اينكه عمده 
صادركننده هاي ما به توليدكنندگان كشــور وصل 
هســتند و حتما ارز را برمي گردانند چون اين افراد 
درصدد توسعه فعاليت شان هستند. بهتر بود به اين 
افراد اعتماد و از آنها حمايت مي كرديم. در اين سيستم 
اگر تخلفي هم مي شد مي توان به سراغ متخلف رفت 
نه اينكه بياييم سامانه نيمايي را درست كنيم و قيمت 
پايين تر هم بگذاريم و بگوييم همه موظف هستند در 
اين سامانه فعاليت ارزي داشته باشند. انتخاب روش 
دوم به ميزان صادرات ما، بازگشــت ارز به كشور و به 

چرخه اقتصاد و توليد لطمه بزرگي زده است«.

كاهش صادرات ادامه دار تا پايان سال
امسال صادرات ما به شــدت كاهش پيدا كرده و اين 
روند همچنــان ادامه خواهد داشــت. انصاري با اين 
پيش بيني مي گويد: »بخشي از اين كاهش صادراتي 
به علت تصميمات غلط است و دولت به جاي بازكردن 

گره از دســت و پــاي صادركننده شــرايطي ايجاد 
كرده كه تخلف ها گسترده شــود و صادركنندگان 
شناســنامه دار و خوش نام كمتر به صادرات رغبت 
نشــان دهند و در مقابل بيــش از 10هــزار نفر به 
صادركنندگان افزوده شود؛ كساني كه موقتا وارد اين 
عرصه مي شوند و ارز را به كشور بر نمي گردانند. اگر 
هم برگردانند، قابل شمارش نيست. ما در اين صورت 
كنترل قيمت و توان ارزي مان را از دست مي دهيم و 
همين شرايط اكنون بر فضاي صادرات كشور حاكم 
اســت.  البته موضوع كرونا هم مزيد بر علت شــده و 

مراودات را دشوار كرده است«.
اين فعال اقتصادي در مورد اينكه آيا افزايش نرخ ارز به 
واسطه تحريم كمكي به صادرات كرده، عنوان مي كند: 
»مي توانست كمك كننده باشــد. با افزايش نرخ ارز، 
افزايش قيمت كاالها كه در لحظه آني اتفاق نمي افتد 
و زمان دو يا سه ساله طول مي كشد تا خود را با افزايش 
قيمت ارز هم تراز كنــد. در اين فاصلــه، حمايت از 
صادركنندگان مي توانست به شدت صادرات را افزايش 
دهد و در توليدات رونق ايجاد كنــد. اما ما تأثيرات 
معكوس گرفتيم؛ به جاي اين كار، سختگيري هايي 
كرديم كــه صادركننده كــه كارش به دليل تحريم 
دشوار است از داخل هم گرفتار تصميمات غلط شود. 
در واقع بانــك مركزي به جــاي گرفتن تصميمات 
مشــترك با اتاق بازرگاني يعني بدون گرفتن نظر از 
فعاالن اقتصادي، اقدام به گرفتن تصميمات اشتباه 
كرد. درحالي كه فعاالن اقتصادي، لشكر بانك مركزي 
و دولت براي توســعه صادرات و ورود ارز به كشــور 
هســتند«. هنوز هم فرصت هســت. كاال در داخل 
به دليل افزايش قيمت ارز به دالر ارزان تر تمام مي شود 

در نتيجه پتانسيل صادرات وجود دارد.
وي درباره نرخ نيمايي بــراي صادركنندگان اظهار 
مي كند: »اصل مطرح شدن نرخ نيمايي كار درستي 
نبوده اســت. براي اينكــه لزومي به شــمردن ارز 
صادركنندگان نبود. مي توانستيم به آنها اعتماد كنيم. 
تعدادي هم ممكن بود خطــا كنند كه قابل پيگيري 
و تحقيق بود. كســاني كه ارز را بردند و بازنگرداندند 
قابل شناسايي هســتند. ولي اكنون بانك مركزي با 
گذاشتن ارز نيمايي آنقدر خود را بار كرده كه ظرفيت 
ســازماني براي كنترل ندارد؛ در واقع خودش نيز در 

اندازه گيري ها در حال خطاست«.

شيوا نجفي
روزنامه نگار

ايجاد گره هاي صادراتي در حوزه صنعت و معدن موجب شــده كه فعاالن 
اقتصادي اين بخش در صادرات محصوالت خود با چالش هاي زيادي مواجه 
باشند و تحريم هاي داخلي را فلج كننده تر از تحريم هاي خارجي می دانند و آن 
را عامل مهمي در كاهش صادرات و حتي پيش بيني براي نزديك به صفرشدن 

در برخي بخش ها عنوان مي كنند.

سياستگذاري هاي بخشي، صادرات محصوالت معدني را صفر مي كند
محصوالت حوزه معدن شامل چند رده تحريم شده اند. يك بخش تحريم ها از سوي 
اياالت متحده و مربوط به شركت هاي وابسته به صنعت معدن در دنيا بوده كه به طور 
عمده هزينه مبادله و هزينه ها را باالتر برده و تا حدودي بازارهاي هدف محصوالت 
معدني را دچار مشكل كرده اما تحريم هاي دسته دوم كه توسط خود دولت وضع 

شده عوارض 25درصدي در صادرات بخش عمده اي از محصوالت معدني است. 
سجاد غرقي، نايب رئيس كميسيون معدن و صنايع معدني 
اتاق ايران در گفت وگو با همشهري در مورد وضعيت امسال 
صــادرات در حوزه معادن مي گويد: »بــا اعمال عوارض 
بر صادرات مواد معدني به هيچ عنــوان كار معدن براي 
فعاالن ايــن بخش صرفه اقتصادي نخواهد داشــت؛ در 
واقع جهت غيررقابتي كردن بازار و تامين ارزان نهاده ها 
در بخش فوالد كشور سياست هايي وضع شــد كه قيمت ها از حالت رقابتي خارج و 
به قيمت هاي شبه انحصاري يا غيررقابتي تبديل شود. پرداخت عوارض 25درصدي 
به 16قلم مواد معدني كه بازار داخلي هم نداشتند اما به دليل حمايت از بخش فوالد 
وضع شد تا به عنوان خريدار انحصاري وارد بازار شوند. اين امر بيشترين اثر را در كاهش 
محصوالت معدني داشت؛ به ويژه در زنجيره آهن، كنسانتره و گندله كه كماكان هم با 
 آن مواجه هستيم و موجب توقف فعاليت و حتي تعطيلي معادن كوچك شده است«. 
با توجه به اينكه دولت كماكان در شــعارهايش بحث و ممنوعيت صادرات را براي 
محصوالت معدني دارد، شــرايط بهتر از آن چيزي كه در گذشته بوده نخواهد بود. 
اين را غرقي مي گويد و مي افزايــد: »محدوديت ها زيادتر شــده و صادركنندگان 
نه تنها بايد 25درصد از ارزش كل محصول و نه سودشان را بدهند بلكه در بسياري از 
موارد 100درصد سود يا بيشتر از آن را مجبورند عوارض پرداخت كنند كه برايشان 
غيراقتصادي است و ترجيح مي دهند انجام ندهند. اگر هم اين كار را انجام دهند بايد 
با مجوز تيك صادراتي معادن كه خود يك مانع ديگر است انجام دهند. از طرفي بازه و 
چرخه برگرداندن ارز صادراتي و تهميداتي كه درخصوص محدوديت هاي ارزي لحاظ 
شــده طبيعتا هزينه هاي صادرات را باال برده و بخش عمده اي از صادرات را به صفر 
نزديك كرده است. ما قبل از اينكه نگران تحريم هاي ظالمانه اياالت متحده باشيم، 
نگران سياستگذاري هاي بخشي و محدوديت هاي داخلي هستيم؛ سياست هايي كه 

بيشتر در جهت مبارزه با صادرات محصوالت معدني بوده است«.

گمركات، سختگيرانه تر برخورد مي كنند
سال98 بســياري از صنعتگران در حوزه هاي مختلف در اوج تحريم ها توانستند 
عالوه بر تامين نيازهاي داخل، بازار صادراتي خود را گســترش دهند و به اقتصاد 

ايران كمك كنند.
اما امســال صادرات صنعتي، وضعيتي متفاوت از سال 
گذشته را تجربه مي كند و ابوالفضل روغني گلپايگاني، 
رئيس كميســيون صنايع اتاق ايــران در گفت وگو با 
همشهري درخصوص وضعيت صادرات در حوزه صنعت 
مي گويد: »ما در توليد در ســال جاري در قياس با سال 
گذشته رشد منفي داشــته ايم و در زمينه صادرات هم 
رشــد منفي را تجربه كرديم كه بخش اعظمی از آن جدا از تشــديد تحريم ها و 
كوويد-19 متاثر از قوانين سخت داخلي و سياست هاي غلط دولت بوده است. زماني 
كه سال با جهش توليد نامگذاري شد بناي اصلي آن بر افزايش صادرات متمركز بود 
كه به تبع آن افزايش توليد را نيز در پي داشت اما صدور بخشنامه هاي مكرر، متعدد 
و بي ثبات بانك مركزي و فشار براي برگشت ارز به صادركنندگان ضربه بزرگي به 
صادرات زد و صنعت كشور را به شــدت از برنامه توسعه صادرات عقب نگه داشت. 

صنعت ما در شرايط موجود نياز به بازنگري و عوض كردن برنامه ها دارد«.
دبير سنديكاي توليدكنندگان كاغذ و مقوا مي افزايد: »صدور بخشنامه ها در زمينه 
ارز، برگشت ارز و فشارهايي كه بانك مركزي مي گذارد براي اين جريان، همچنين 
كنترل هاي سختگيرانه گمركات و نوسانات شديد نرخ ارز و بي ثباتي در نرخ ارز اوضاع 
را در بخش صادرات وخيم تر كرده اســت. تامين مواداوليه هم يكي از اساسي ترين 

مشكالت صنعتگران به دليل عدم تامين و تخصيص ارز براي واردات است«.
نيما بصيري طهراني، نايب رئيس كميسيون صنايع اتاق 
ايران هم در گفت وگو با همشــهري در مورد وضعيت 
صادرات محصوالت صنعتــي در دوره تحريم مي گويد: 
»با توجه به نبود امنيت اقتصادي، هيچ فعال اقتصادي 
تمايل به هيچ گونه حركتي براي صادرات ندارد. چون با 
يك توليد كننده اي كه صادرات انجام مي دهد به عنوان 
يك سارق برخورد مي شود. يك توليدكننده اي با هزاران مشكل، محصوالت خود 
را صادر مي كند و به مقصد مي رســاند. وي با نگراني هاي زيــادي در امر صادرات 
روبه روســت ازجمله اينكه محصوالتش توقيف مي شــود يا خير. از طرف خريدار 
موفق به دريافت پول مي شود يا خير و مشكل تر از آن، آيا خواهد توانست اين پول را 
به كشور برگرداند. با تحمل چنين دشواري هايي سزا نيست كه به او با بی اعتمادي 

نگريسته شود«. 
وي به بزرگ ترين مشــكل صنعت كشور اشــاره مي كند و مي افزايد: » نبود ثبات 
اقتصادي، بزرگ ترين مشكل تمام فعاالن اقتصادي كشور در زمينه توليد، صادرات 
و فروش است. يك توليد كننده در شرايط كنوني مي داند كه محصولش را با زيان 
توليد مي كند اما ناچار به فعاليت است. بستر سازي  ثبات اقتصادي، شرط وظايف 

هر دولتي است«.

دست تحريم بر گلوي طالي سرخ و سبز 
دردسرهاي صادرات محصوالت كشاورزي، تعداد صادركنندگان در اين 

حوزه را كاهش داده است 

در روزگار اعمال تحريم هاي نفتي ســنگين عليه ايران، ميوه، زعفران، پسته و... 
مي توانند براي ما ارزآوري كنند اما تصميم هاي يك شبه شايد مهم ترين مشكالتي 
است كه صادركنندگان حوزه كشاورزي با آن - همواره- مواجه مي شوند. مرداد ماه 
امسال، جمعي از صادركنندگان محصوالت كشــاورزي به دنبال تعليق كارت هاي بازرگاني به اتحاديه ملي 
محصوالت كشاورزي نامه نوشتند و اعالم كردند كه اين اقدام منجر به دپو شدن كانتينرهاي حامل محصوالت 
كشاورزي فسادپذير در بنادر كشور شده است. سرعت در صادرات محصوالت كشاورزي يكي از پارامترهاي 
مهم و غيرقابل چشم پوشي است؛ چرا كه تأخيرهاي ايجاد شده در اين فرايند مي تواند خسارت هاي هنگفتي 
به صادركنندگان بزند و از سوي ديگر پاي ورود ارزهاي حاصل از فروش آنها را از كشور كوتاه كند. يكي از اين 
صادركنندگان مي گويد: امروز ما در شرايط عادي محصوالت خود را به آن سوي مرزها نمي فرستيم. در دوران 
تحريم سياست ما اين است كه صادرات ميوه تر، خشــك و... را به صورت مويرگي و با استفاده از واسطه هاي 
متعددي انجام دهيم. اين روند موجب تحميل هزينه هاي سنگيني به ما مي شود و حاال تصور كنيد كه در مسير 

صادرات به موانع داخلي هم بربخوريم و بارهايمان فاسد شود! صادر كننده در كشور ما مظلوم است.

گسترش بازارهاي صادراتي متوقف شده است 

بــا تحديد دسترســي ها 
صادركنندگان محصوالت 
كشــاورزي كاهــش قابل 
توجهي يافته است. از سوي 
ديگر كرونا تأثير خاصي در 
بازارهاي بين المللي گذاشته 
اســت. نه فقط ايران كه همه كشورها تالش مي كنند 
ذخاير غذايي و محصــوالت خــود را افزايش دهند و 
كمتر ســراغ واردات كاالهاي اساسي مي روند و همين 
مســئله تنها مبادي  صادرات محصوالت كشاورزي در 
ايران را به نوعي بســته يا فرستادن كاال به آنها را بسيار 
سخت كرده است. عالوه بر اين، فشارهاي بانك مركزي 
به صادر كننــدگان نه فقط حوزه كشــاورزي كه همه 

حوزه ها زيادشده است. همين رويكرد صادر كنندگان 
را در حاشــيه اي از ترس و گمراهي نگه مي دارد و تأثير 
منفي عميقي بر صادرات مي گذارد. مشكالتي كه بر سر 
راه مراودات مالي قرار دارد موجب مي شود كه روزبه روز 
از تعداد صادركنندگان كم شــود؛ چرا كه اين فعاالن 
اقتصادي نگران آينده خود هســتند كه نكند تبعاتي 
منتظر آنها باشد. البته بانك مركزي هم به واسطه شرايط 
اقتصادي ايران به نوعي مجبور است خشك و  تر را با هم 
بسوزاند. شايد اين سؤال براي شما مطرح شود كه پس 
محصوالتي كه پيش از اين صادر مي شد و حاال به داليل 
مختلفي ديگر قرار نيست براي كشــور ارزآوري كنند 
بعد از كناره گيري صادركنندگان چه سرنوشــتي پيدا 
مي كنند؟ واقعيت اين است كه بازار داخل هم حتي براي 

جذب اين محصوالت جذابيتي ندارد.
نكته اي كه نبايد مغفول بماند اين است كه قيمت هاي 
پايه صادراتي محصوالت كشاورزي در گمرك باالست 
و خيلي از صادركنندگان به واســطه شرايط تحريمي 

بخش هاي صنايع و معادن چه شرايطي در صدور كاال دارند؟

 صادرات
 صنعت و معدن 

قرباني تحريم داخلي

كاالي خود را كمتر از نرخ تصويب شــده فروخته اند و 
حاال ملزم شــده اند كه بيش از درآمد واقعي خود ارز به 
كشور برگردانند. مالك نبايد قيمت پايه صادراتي باشد. 
مشــكالت مربوط به صادرات محصوالت مورد بحث، 
البته مربوط به امسال نيست. تابستان سال98 و بعد از 
تشديد تحريم ها عليه ايران، براي فهرست بلندبااليي از 
صادركنندگان از حيث تامين مواداوليه، محدوديت هاي 
جدي ايجاد شد. از همان ايام خيلي از صادركنندگان 
قيد صادرات خود را زدند. گرچه آنها كه ملزم به صادرات 
هستند همچنان كجدار ومريز به راه خود ادامه مي دهند 
اما گســترش بازارهاي صادراتي در يكي دوسال اخير 
متوقف شده است. در نهايت هم بايد بگويم كه تا مادامي 
كه تحريم ها ادامه دارد، چند نرخ براي ارز وضع شده و 
مشكالت پايه اي اقتصاد پابرجا هستند نمي توان به بهبود 

اين شرايط اميدي داشت.

صادرات زعفران دچار چالش هاي جدي شده است 

ايران 95درصــد از توليد 
جهاني زعفران را در اختيار 
دارد. صــادرات زعفــران 
به عنوان محصولي كه توليد 
آن در ايران متمركز است 
با مشــكالت جدي مواجه 
اســت. 50هزار كيلوگرم از زعفران ايران به افغانستان 
قاچاق شده كه اين خود معضلي جدي است. از سوي 
ديگر غيرواقعي بودن قيمت هاي پايه صادراتي تا بيش 
از دو برابر به خوبي به ما نشــان مي دهد كه چه فشــار 
مضاعفي بــر توليدكنندگان محصوالت كشــاورزي 
به صورت عام و به خصوص زعفران به صورت خاص وارد 
كرده و باعث شده كه زعفران از ريل گذاري اصلي خود 
خارج شود. امروز و در سال جهش توليد، با افزايش توليد 
زعفران مواجه هستيم اما بازارهاي زعفران متناسب با 
توليد اين طالي سرخ افزايش پيدا نكرده است و همين 
مازاد توليد، قيمت اين محصول را كاهش داده اســت؛ 
اتفاقي كه مي تواند تأثير بسياري بر منافع زنجير ارزش 
توليد بگذارد و منافع توليدكنندگان و صادركنندگان را 

مورد هدف قرار دهد.
قيمت اين كاال در بازارهاي جهاني هم از ســوي ديگر 
بســيار كمتر از ارزش واقعي اين كاالســت. تشــديد 
تحريم ها، صادرات اين محصول را مشــكل كرده و اين 
مســئله مزيد بر علت مازاد توليد و كاهش قيمت شده 
است. در شرايط تحريمي، بازار زعفران ما به چند بازار 
اوليه مثل امارات، اســپانيا، چين، هنگ كنگ و  ويتنام 
محدود شده است كه معموال زعفران را به صورت ماده 
خام از مــا مي گيرند و خود آن را به ســاير نقاط جهان 

صادر مي كنند.

كاوه زرگران 
رئيس كميسيون كشاورزي اتاق تهران

علي شريعتي مقدم 
رئيس كميسيون كشاورزي اتاق ايران و 

صادركننده زعفران 

جاي اينكه صادركننده سود كند متأسفانه بازارهاي 
خارجي ركود قيمت داشتند و قيمت ها، پايين آمدند. 
در بخش كشــاورزي هم چنين كاالهايي داريم كه 
به دليل كمبود توليد و رقابت زيــاد در زماني كه ارز 
دوبرابر شده قيمت فروش مواداوليه باالتر از دو برابر 
بوده است. در كشور با داشتن نرخ هاي متفاوت ارزي 
يك فضاي اقتصادي براي ايجاد رانت درست شده و 
ما هرچه زودتر بايد به فكر يك قيمت گذاري واقعي 
و تك نرخي باشيم تا محاسبات مان در مورد توليد و 

هزينه هاي توليد واقعي باشد«. 

حمايت از صادرات
محمدرضــا انصــاري، نايب رئيس اتاق ايــران در 
گفت وگو با همشــهري در مورد مشــكالت تشديد 
فشار بانك مركزي بر بازگشت ارز و دغدغه هايي كه 
صادركنندگان دارند، مي گويد: »زماني كه مســئله 
ورود ارز به چرخه اقتصاد كشور و دغدغه كمبود ارز 
و قيمت آن را داريم به عنــوان دولت و بانك مركزي 
2 انتخاب پيش رو داريم؛ يك انتخاب اين اســت كه 

ارزي سال99 از سوي دولت با سختگيري هاي بيشتري براي بخش خصوصي همراه شد. 
توليدكنندگان و صادركنندگان مي گويند تصميمات دولت در مورد مدت زمان رفع تعهد 
ارزي و سياست هاي تنبيهي براي صادركنندگان مشكالت بسياري به وجود آورده است.

شركاي تجاري ايران
چيــن سال هاســت كــه مهم ترين 
شــريك تجاري ايران به شمار مي آيد 
و بيشــترين واردات و صادرات ايران 
با اين كشــور انجام مي گيرد. در 5 ماه 
نخست ســال 99 طبق آمار گمرك 
ايران، 10ميليــارد و 840ميليون تن 
صادرات غيرنفتي بــه ارزش بيش از 
3ميليــارد دالر به چين داشــته ايم. 
عراق با 7ميليون و 800هزار تن كاال 

به ارزش 2ميليارد و 406ميليون دالر، امارات با 5ميليون و 900هزار تن به ارزش يك 
ميليارد و 554ميليون دالر، افغانستان با 2ميليون و 600هزار تن به ارزش 871ميليون 
دالر و تركيه با يك ميليون و 69هزار تن به ارزش 513ميليون دالر، 4كشــور عمده 

مقصد صادراتي ايران در مدت 5 ماه بوده اند.

در سال 1398 نيز كشورهاي چين، عراق، تركيه، امارات و افغانستان رتبه هاي يك تا 5 
را در جدول صادراتي ايران به خود اختصاص دادند. بعد از آنها هند، پاكستان، اندونزي، 
تايلند، فدراسيون روسيه، آذربايجان، ارمنستان، تركمنستان، جمهوري كره، قطر، 
ازبكستان، آلمان، مالزي و كويت مقصد بيشترين صادرات ايران در سال 98 بوده اند. 

92درصد از كل صادرات ايران متعلق به اين 20كشور است.

كدام كشورها خريدار گران ترين كاالهاي ايراني هستند؟
ارزيابي ها نشان مي دهد گرا ن ترين كاالهاي ايراني در سال گذشته ازسوي آلماني ها 
خريداري شده است. ارزش هر تن كاالي صادراتي به آلمان 2702دالر است، حال آنكه 

آلمان هجدهمين بازار هدف ايران در سال 98 محسوب مي شود. پس از آن، كره جنوبي 
به عنوان خريدار كاالهاي گران ايراني محسوب مي شود و ارزش هر تن كاالي صادراتي 
به كره جنوبي در سال 98 معادل 521دالر است. در رتبه سوم خريداران گران ترين 
كاالهاي ايراني، روســيه قرار دارد كه قيمت هر تن كاالي صادراتي به اين كشــور 
504دالر اســت. ارزش هر تن كاالي صادراتي به مالزي 483دالر بوده و اين كشور 
در پله نوزدهم مقاصد صادراتي قرار گرفته اســت. جمهوري آذربايجان نيز پنجمين 
كشوري است كه سال گذشته كاالهاي گران ايراني را خريداري كرده است. اين كشور 
دوازدهمين مقصد صادراتي ايران در سال 98 بوده و ارزش هر تن كاالي صادرشده 

به آن 477دالر است.

كاالهاي صادراتي ايراني
تنوع صادراتي به عنوان يكي از راه هاي 
كسب درآمدهاي ارزي به شمار مي آيد 
كه مي تواند باعث رشــد درآمد و توليد 
داخلي شود. كاالهاي صادراتي ايراني 
نيــز در برابر تحريم هــاي بين المللي، 
تنوع بيشــتري به خود ديد. با اين حال 
همچنان 5كاالي صــادرات غيرنفتي 
ايران از ميعانات گازي به شمار مي آيند. 
بنزيــن، پلي اتيلــن، گريد فيلــم، گاز 

طبيعي، پروپان مايع شده و ساير روغن هاي ســبك و فرآورده ها  جز بنزين، 5قلم عمده 
صادراتي ايران در مدت 5 ماه نخست سال 1399  بود. آخرين تحليل آماري گمرك ايران 
درباره اقالم عمده صادراتي ايران به سال 1397 برمي گردد. در اين تحليل آمده است كه 
ميعانات گازي به ارزش 5.090ميليون دالر و سهم ارزشي 11.3درصد، بيشترين صادرات 

غيرنفتي ايران را به خود اختصاص داده است.

پنج كشور عمده طرف معامله در صادرات 
غيرنفتي در 5 ماه نخست سال 1399

سهم صادرات قطعي كشور به تفكيك
)سال 1397(

آوين آزادی 
روزنامه نگار

مهم ترين بازارهای هدف صادرات كاال در سال 1398

* خريداران گران ترين كاالهاي ايراني/ ارزش هرتن كاالی صادراتی)دالر( 

صادرات كاال در مرز ايران
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برگزاري جشــنواره هاي مختلف و اجراي 
نمايش به مناســبت هفته دفاع مقدس در تئاتر

دهه80 نسبت به اين دهه به لحاظ كيفي 
قابل دفاع  بود. از موقعي كه واژه دفاع به مقاومت تبديل شد 
اين رويداد انگار هويتش تغيير كرد و مشــاركت ها نيز از 
ســوي هنرمندان كمتر شــد. انجمن تئاتــر انقالب و 
دفاع مقــدس در ميانــه دهه80 عــالوه بــر برگزاري 
همايش هاي تئاتر دفاع مقدس، جشنواره تئاتر دفاع مقدس 
را برگزار مي كرد؛ جشنواره اي كه رفته رفته به لحاظ كيفي 
از جشنواره هاي مطرح شد اما در دوره هاي بعدي جشنواره 
به تئاتر مقاومت تبديل شد كه به لحاظ سفارشي كاري هاي 
مستمر منتقدان زيادي پيدا كرد. اما نقد اصلي اين است كه 
چرا نمايش هايي با موضوع جنگ و پاسداشت دفاع مردم از 
كشورشان در برابر اين جنگ ناعادالنه تنها براي يك هفته 
است و در طول سال خبري از اجراها نيست. با اين حال در 
هفته پيش رو چنــد نمايش با موضــوع دفاع مقدس در 
تماشاخانه هاي تهران اجرا مي شود و قرار است هفدهمين 
جشــنواره تئاتر مقاومت نيز از هفته سوم مهرماه برگزار 

شود.

سازمان هايي كه براي تئاتر كاري نكردند
به جز انجمن تئاتر دفاع مقدس در روايت فتح كه با وجود 
يك تماشاخانه تازه تاسيس در اين زمينه فعاليت هايي دارد 

برخي از سازمان ها و  نهادها هســتند كه هيچ فكري براي 
توليد و اجرا و حتي حمايت از تئاتر ندارند. سازمان حفظ آثار 
و نشر ارزش هاي دفاع مقدس كه در گذشته به عنوان بنياد 
حفظ آثار از آن ياد مي شد؛ بنيادي با بودجه مناسب بوده كه 
عالوه بر داشتن معاونت ادبيات، معاونت هنري داشته اما 
هيچ فعاليتي در زمينه تئاتر نداشته و ندارد. سازمان اوج يكي 
ديگر از سازمان هايي است كه هم و غم خود را صرف توليد 
فيلم هاي سينمايي و ساخت مستند و... مي كند اما در حوزه 
توليد نمايش هيچ قدمي برنمي دارد، مگر در برخي از موارد 

كه آن هم فعاليت مقطعي است كه ماندگار نبوده و نيست.

آثاري كه فراموش شدند
در ســال هاي گذشــته با وجود كــم بودن ســالن هاي 
نمايش، بهترين نمايشــنامه ها و اجراها در تئاترشــهر و 
برخي از ســالن هاي موجود براي نمايش هايــي بود كه از 
جنگ مي گفتند؛آن هم با صف طوالني تماشــاگراني كه 
مي خواستند به تماشاي نمايش هايي بنشينند كه زماني 
ايران شان درگير آن بود؛ نمايش هايي چون خنكاي ختم 
خاطره، ترن و...؛ نمايشنامه هايي كه تيغ سانسور امانشان 
نداد و نويسندگان بعد از ســال ها جنگيدن براي نوشتن، 
در نهايت خود را كنار كشيدند و حاال نه ديگر از آن متن ها 

خبري است و نه از مؤلفان آن متن ها... .

 زياد هم نااميد نباشيم؛ تاريخ فراموش نمي شود
بيش از 30سال از جنگ مي گذرد؛ جنگي كه مي گويند با 
گذشت 30 ســال حقايقش تازه منتشر مي شود. نمي توان 

تاريخ را فراموش كرد. نمي توان از حقايق اين جنگ ناعادالنه 
ننوشت. امروز نمايشنامه نويســان و كارگرداناني هستند 
كه در تالشند تا خود را درگير كار سفارشي نكرده و متني 
ماندگار را روي صحنه ببرند. اما تئاتر مگر چقدر بنيه دارد 
كه بدون حمايت بتوان كاري در خور توليد و اجرا كرد؟ مگر 
آنكه برخي از سازمان ها و  نهادها راضي به اين حمايت شوند. 
در هفته پيش رو نيز قرار است چند نمايش روي صحنه برود. 
ليلي عاج قرار است نمايش »كجايي ابراهيم« را با نگاهي به 
زندگي شهيد ابراهيم هادي از اول مهرتا نهم آبان  از ساعت 
19 روي صحنه ببرد. اين نمايش در تماشــاخانه سرو اجرا 

مي شود.
مركز هنرهاي نمايشــي هم براي 40 ســالگي هفته دفاع 
مقدس اجراي نمايش هاي ميداني درنظر گرفته اســت. 
اين نمايش هــاي خياباني از اول مهر به مــدت 8 روز اجرا 
مي شوند. ســازمان اوج هم نمايش ميداني »محشر« را در 
محوطه باز پارك ارم اجرا مي كند. در نمايش محشر بيش 
از 1۵0 هنرور و بازيگر تئاتر فعال هســتند و قرار است هر 
شب در ســاعت هاي 19:30 و 21:30 در 2سانس پذيراي 
تماشاگران مردمي در پارك ارم تهران باشد. همچنين فيلم 
نمايش»دست هايت كو مم حســن« به صورت اينترنتي 
و رايگان پخش مي شــود. متن اين نمايش نوشــته رضا 
گشتاسب، نمايشنامه نويس ياسوجي و جزو نمايشنامه هاي 
تحسين شده و داســتان آن درباره 4نوجوان است كه در 
دوره جنگ به جبهه مي روند و همه شهيد مي شوند و بعد از 
شهادت، در دنياي مردگان، آنچه را در جبهه تجربه كرده اند، 

روايت مي كنند.

كتاب »سينماي تئو آنجلوپولوس« 
مشتمل است بر مجموعه مقاالتي از كتاب

نويسندگان مطرح در حوزه  سينما و 
فلســفه، گردآوري شده و ويراســته آنگلوس 
كوتسوراكيس و مارك اســتيون كه مي كوشند 
داليلي را خاطرنشــان كنند كه چرا ســينماي 
آنجلوپولوس از جايگاهي بســيار رفيع در تاريخ 
سينماي جهان برخوردار است. كتاب متشكل از 
 17مقاله اســت كه به چهار بخش تقســيم شده: 
1- پديدآورندگي 2- سياست 3- بوطيقا 4- زمان. 
در مقدمه كتاب بحث حول اين محور مي گردد راكه 
آيا آثار سينمايي آنجلوپولوس كه آغازشان به اواخر 
دهه60 بازمي گــردد مي توان از طريق منشــور 
مدرنيسم متأخر تعبير و تفسير كرد، آن هم به مثابه 
كارنامه سينمايي يكي از بي شمار كارگردان هاي 
برجسته اي كه اثبات كرد سينما هنگامي همه شمول 
مي شــود كه عميقا در ميراث و تاريخ كشــور 
خاستگاهش ريشه دوانده باشد. با اين همه فيلم هاي 
آنجلوپولوس اغلب به سبب آنكه عميقا در تاريخ 
يونان مدرن تنيده شده اند، با واكنش هاي اغلب تند 
منتقدان مواجه شده. چنين واكنش تندي به بهانه 
اين امر تشديد شد كه آنجلوپوس همواره به مثابه 
زمان پريشي حي و زنده قلمداد مي شد. ويراستاران 
اين كتاب به شايســتگي مســئله جايگاه آثار 
آنجلوپولوس در سينماي مدرن را در كنار واكنش 
تند منتقدان قرار مي دهند و پيش از آنكه چكيده اي 
از مقاالت نويسندگان كتاب عرضه كنند خالصه اي 
كوتاه و ضروري از تاريخ يونان مدرن را در اختيار 

خواننده ناآشنا مي گذارند.
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پديدآورندگي

۵مقاله اي كه بخش اول اين كتاب را تشــكيل 
مي دهند به آثار آنجلوپولوس از طريق شكل و قوام 
يافتن او در مقام يك پديدآورنده مي پردازند. مقاله اول 
اين فصل به قلم ماريا چالكو، سوابق سينه فيلي و نقدهاي 
سينمايي او را در روزنامه  تحول دمكراتيك مورد مداقه 
قرار مي دهد. مواجهه با ايــن امر واقع كه آنجلوپولوس 
عالقه و دلبســتگي وافري به فيلم هاي ژانر نظير فيلم 
نوآر، وســترن، موزيكال و خاصه فيلم هاي جيمز باند 
و جري لوئيس داشته بسيار شگفت انگيز است. افزون 
بر اين بــا خواندن اين مقاله گرايــش آنجلوپولوس به 
ســينماگران برجســته اي نظير برگمان، كوراساوا، 
هاوكس، النگ و ديگران عيان مي شــود، گرچه آنطور 
كه در اين مقاله مي خوانيم اين گدار است كه تأثيري 
شگرف بر آنجلوپولوس داشــته. مقاله دوم اين بخش 
به قلم ناگيسا اوشيما كه برحسب معيارهاي متعارف 
آكادميك نوشته نشده، اما فاقد اعتبار نظري هم نيست، 
بيانگر احترام صادقانه كارگرداني اســت به كارگردان 
ديگر. اوشيما مقاله اش را با توصيف نخستين ديدارش 
با آنجلوپولوس در جشنواره كن و تأثيري كه تماشاي 
فيلم »شــكارچي ها« 1977بر او داشته آغاز مي كند و 
ســپس به طرزي موجز نحوه به كار بستن دوربين در 
فيلم  »بازيگران دوره گرد«197۵را تحسين مي كند. 
اوشيما در پايان مقاله اش دانشي بسيط از تاريخ يونان 
در اختيار مي گذارد و اين تاريخ را با تاريخ كشور خود، 
ژاپن، قياس مي كند. 3مقاله بعدي اين بخش به ميانجي 
تأكيد گذاشــتن بر وجوه مميزه آنجلوپولوس در مقام 
يك فيلمســاز مدرنيست، بخش نخســت كتاب را به 
پايان مي رسانند. هميش فورد در مقاله سوم اين بخش 
مي كوشــد آثار آنجلوپولوس و آنتونيونــي را كنار هم 
قرار دهد و ايــن دو را از حيث قاب بندي، مناســبات 
زمان- مــكان، برداشــت هاي بلند و ميني ماليســم، 
حذف هاي زماني، فالش بك ها، روايت هاي غيرخطي 
و خودبازتابندگــي با يكديگر مقايســه كند. آنگلوس 
كوتســوراكيس در مقاله  چهارم اين بخش دست به 
مقايسه اي ديگر مي زند كه ديگر همجواري دو فيلمساز 
نيســت بلكه قياس كار آنجلوپولوس اســت با مفهوم 
برشــتي نمودگار. او با بهره گيــري از فيلم هاي دوره 
سياسي آنجلوپولوس به مثابه يك پيكره و البته با تمركز 
بيشتر بر اهميت فيلم »بازســازي« 1970 مي كوشد 
مفهوم نمودگار برشــتي را در اين دوره از ســينماي 
آنجلوپولوس برجسته كند. واپسين مقاله اين بخش نيز 
به قلم رابرت سينربرينك بر فيلم »نگاه خيره اوليس« 
199۵ متمركز مي شود و پرسش هايي را مطرح مي كند 
در باب اينكه آيا آثار يك فيلمساز نئومدرنيست متأخر 
نظير آنجلوپولوس را مي توان نوآورانــه قلمداد كرد؟ 
سينربرينك به طرزي جزئي نگرانه صحنه هايي از اين 
فيلم را كه به زعم او حائــز اهميت ترين بخش هايش 
هســتند، تحليل مي كند و شــيوه هاي بديعي را كه 
آنجلوپولوس براي كاويدن حافظــه تاريخي و تجربه 

فرهنگي به كار مي بندد، تبيين مي كند.

 2
سياست

مقاله نخســت اين بخــش به قلــم فردريك 
جيمسن با مقدمه اي جزئي نگرانه آغاز مي شود 
در باب چالش هاي پيش روي منتقدان و نظريه پردازان 
ســينمايي، آن هم هنگامي كه مي كوشند جايگاهي 
درخور براي آثار آنجلوپولوس درون سينماي مدرنيستي 
بيابند؛ چالش هايي كه غالبا ناشــي از پيچيدگي هاي 
تاريخ يونان اند. جيمســن بــا بهره جســتن از بريده 

كتاب »سينماي تئو آنجلوپولوس« ادامه توجه ايرانيان به سينمای اين كارگردان است

سينمايي برآمده از ميراث و 
تاريخ يونان 

مهتاب مقدم نيا
روزنامه نگار

فهيمه پناه آذر
روزنامه نگار

امر واقع است كه ايدس ارجاعات آنجلوپولوس را صرفا 
در فرم هاي ادبي نمي جويــد بلكه همچنين ارجاعاتي 
را درون يك ميراث باســتاني و فرهنگي فراخ تر نظير 
تنديس گري يوناني وامــي كاود. دو مقالــه بعدي بر 
دو فيلم آنجلوپولوس تمركز مي كننــد. دني نُباس و 
نِكتاريا پولي در مقاله ســوم اين بخش فيلم »سفر به 
سيترا« 1984 را از منظري روانكاوانه تحليل مي كنند 
درحالي كه استفاني همرلينك دونالد در مقاله چهارم 
اين بخش فيلم »چشم اندازي در مه« 1988 را از مجراي 
معصوميت مورد پرسش قرارگرفته متعلق به نگاه خيره 
كودك بررسي مي كند. دني نباس و نكتاريا پولي پس 
از بحث شخصيت شناختي در باب اين امر واقع كه سفر 
به سيترا نخســتين فيلم آنجلوپولوس است كه در آن 
شــخصيت اصلي يك كارگردان است، با بهره گيري از 
اصطالحات »سنكوپ« و »آستانگي پُرشكن و پر تكرار« 
به حدود و ثغور و طنين هاي فيلم مي پردازند و فيلم را 
به يك جلسه »روانكاوي« تشبيه مي كنند. اما استفاني 
همرلينك دونالد چنين اشاره مي كند كه چشم اندازي 
در مه شماري از درونمايه هاي اصلي كارنامه سينمايي 
آنجلوپولــوس را به طــرزي فشــرده در برمي گيرد؛ 
درونمايه هايي نظير رخدادهاي تكراري تاريخ يونان، 
كوچيدن از يونان، آوارگي، شجاعت كودكان، شكنندگي 
نوع بشــر و مفهوم خدا. واپســين مقاله اين بخش به 
قلم ســيلويه روله فيلم هاي آنجلوپولوس را از منظري 
تاريخ شناختي بررســي مي كند. اين مقاله تمام آثار 
آنجلوپولوس را در برمي گيرد و جملگي عناصر مهمي 
را كه برسازنده زبان ســينمايي يكه  آنجلوپولوس اند 
به صورت فهرست وار و كلي برمي شمرد. شخصيت هاي 
تبعيدي اي كه اساســا به مثابه »اشباح رجعت كرده« 
فرانمود مي شــوند؛ نقش اسطوره و همچنين وسواس 
بيمارگونه نســبت به مسئله »بازگشــت«، جملگي 
برسازنده امري اند كه روله »زمان شبح وار« مي نامدش.
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زمان

بخش چهارم و واپسين اين كتاب با مقاله اي به 
قلم ريچارد راشــتن آغاز مي شود. او مي كوشد 
آثار آنجلوپولــوس را به ميانجي به كار بســتن مفهوم 
نظري مشــهور زمان-تصوير ژيل دلوز تفســير كند. 
راشتن آثار آنجلوپولوس را به دو بخش تقسيم مي كند 
و سفر به سيترا را به مثابه مرزي قلمداد مي كند كه بر 
»گذار از سياست به اومانيسم« داللت مي كند. به واقع 
چارچوب نظري دلوزي واصف ويژگي فالش بك هاي 
آنجلوپولوسي است، هرچند همانطور كه راشتن تبيين 
مي كند زمان مانند آثار سينمايي كالسيك در فيلم هاي 
آنجلوپولوس نه روايي بلكه تاريخي اســت. اســمارو 
كامبورلي در دومين مقاله اين بخش به طرزي موجز 
و شفاف از طريق نظريه  دريدايي »تِب آرشيو« سياق 
ســينمايي اي را عيان مي كند كه حافظه فرهنگي به 
ميانجي آن در نگاه خيره اوليس بسط مي يابد. كامبورلي 
نخست بر مبناي بازگفت هاي سينمايي اين فيلم چنين 
استدالل مي كند كه آنجلوپولوس تكنيكي را كه معموال 
به خاستگاه ها نسبت داده مي شود، واسازي مي كند تا 
چنين نتيجه گيري كند كه »نگاه خيره اوليس چنين 
القا مي كند كه موطن و ملت همواره همخوان و سازگار 
نيســتند: و اينكه اين دو به واقع در تضــاد با يكديگر 
قرار مي گيرند«. ســپس كامبورلي به تبيين اين نكته 
مي پردازد كه تب آرشيو دريدايي چگونه عيان كننده 
يكي از گزاره هاي حائز اهميت فيلم است: جست وجويي 
براي نگاه خيره از دست رفته، وسواس فكري براي نجات 
آرشيو و احياي حافظه، جملگي »توامان يك بيماري و 
يك اشــتياق اند«. آزبورن گرونستاد در واپسين مقاله 
اين بخش درباره بهره گيري از كشندهاي طوالني در دو 
فيلم آخر آنجلوپولوس بحث مي كند. او بر اين باور است 
كه »اين دو فيلم تاريخ را در مقياسي خردتر به ما عرضه 
مي كنند، آنچه بايد تاريخي پُرگسســت يا كانون زده 
ناميده شــود«. چرا كه به زعم او اين فيلم ها »به سان 
پيكره هاي عكسيكي اند كه امر تاريخي را نه به ميانجي 

روايت كه به ميانجي تصوير ايجاب مي كنند«.
مآال هم اندرو هورتــون در پس گفتار كتــاب فارغ از 
هرگونه دغدغــه نظري از طريق بيــان مجموعه اي از 
تجارب مشترك با دوســت عزيز خود وداع مي گويد. 
بايد درنظر داشــت كه هورتون شــايد مشهورترين 
آنجلوپولوس شناس انگليســي زبان است و از آنجا كه 
آشــنايي كاملي هم با متن فيلمنامه و هــم با فرايند 
فيلمبرداري واپسين فيلم ناتمام آنجلوپولوس، »دريايي 
ديگر«، داشــته؛ طرح كلي فرضي اي درباره تريلوژي 
ناتمام آنجلوپولوس دراختيــار مي گذارد. به واقع پس 
گفتار هورتون نوشته اي است سرشار از عشق و عاطفه 
كه با آوردن اشــعاري از سفريس و هومر غناي خاصي 

مي يابد.
اين كتاب تحت عنوان كلي سينماي تئو آنجلوپولوس 
اطالعات حائز اهميتي از سينماي او در اختيار مي گذارد 
و پيرامون كارنامه كلي ســينماي آنجلوپولوس درنگ 
مي كند. اين كتاب براي خوانندگاني كه آشنايي چنداني 
با آثار كارگردان فقيد يوناني ندارند شروع خوبي است 
و همچنين يك چشم انداز نظري عميق در اختيار آنان 

خواهد گذاشت.

متن هايي داللت مند از نظريه هاي لــوكاچ و هگل در 
باب فرم هاي حماسي مي كوشد تا وحدت فرم و محتوا 
را در فيلم هاي آنجلوپولوس برجسته سازد. ِوراسيداس 
كاراليس در مقاله دوم اين بخش با ارائه تحليلي از سبك 
دوره سياسي فيلمســازي  آنجلوپولوس بر آن است تا 
نشان دهد آنجلوپولوس چگونه تاريخ را با هدف ضبط 
كردنش به واسطه دوربين واســازي مي كند. به لطف 
چنين واسازي اي اســت كه كارگردان يوناني توفيق 
مي يابد تا از گفتار غالب قدرت، افســون زدايي و آنچه 
را كه همواره عيان بوده وليكن ناديدني عرضه كند. در 
مقاله سوم اين بخش دن گئورگاكاس تحليلي بسيط از 
فيلم اســكندر كبير 1980ارائه مي دهد آن هم مبتني 
بر دو انگاشــت به زعم او بنياديــن در اين فيلم؛ يعني 
»اقتدارگرايي« و »هويت ملي«. نويســنده اين مقاله 
پس از جاي دادن اين فيلم در بافتاري تاريخي و داراي 
توالي زماني داليلي را تشريح مي كند كه چرا مخاطبان 
و منتقدان از فيلم اســتقبال نكردنــد. مقاله چهارم و 
واپســين اين بخش به قلم مارك استيون فيلم »غبار 
زمان« 2008را مورد مداقه قرار مي دهد و نويســنده  
اين مقاله تغييرات سبك شــناختي اي را كه تدريجا 
در آثار سينمايي آنجلوپولوس پديدار شدند بررسي و 
تا آنچه مارك استيون »ســبك متأخر« آنجلوپولوس 
مي نامد، دنبال مي كند. او ســپس فيلم هاي واپسين 
آنجلوپولوس را تحت عنوان »سينماي پسايوتوپيايي« 
توصيف مي كند كه به زعم او سينمايي است كه در آن 
»اتميزه شدن« انسان ها به افراد بي ربط و بيگانه با هم، 
آنان را براي زندگي اي جديد تحت سيطره  سرمايه داري 

مهيا مي كند.
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بوطيقا

مقاله نخست اين بخش به قلم جولين مورفت 
به طرزي جزئي نگرانه و عميق به قاب بندي هاي 
آنجلوپولوس در آثار اوليه اش مي پردازد و اينكه اين نوع 
قاب بندي نه فقط معرف اصل زيباشناسي اوست بلكه 
همچنين شكل دهنده شيوه هاي نوين جمعي اي است 
مربوط به ديدن و ادراك در فرم سينمايي. مورفت چنين 
اشاره مي كند كه آنجلوپولوس با مرجح دانستن حركت 
پن در عوض نماهاي تراكينگ، قطع ها يا زوم ها مي تواند 
گروه ها و سوژه هاي جمعي را دستمايه فيلم قرار دهد. 
مقاله كارولين ايدس به طرز جالبــي مقاله مورفت را 
تكميل مي كند. او آثار آنجلوپولوس را از منظري روايي 
بررســي مي كند و تأكيد را بر آن مي گذارد كه اهميت 
ســينماي آنجلوپولوس صرفا محدود به نوآوري هاي 
زيبا شناختي اي نيست كه حول محور زيبايي و تصوير 
مي گردند. آنچه اين مقاله را حائز اهميت مي سازد اين 
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 تئاترهايي 
كه نمي مانند

جريان تئاتر دفاع مقدس و رويدادهاي مرتبط به 
ويتريني براي پر كردن كارنامه مديران و گرفتن 

بودجه تبديل شده

كوچگر، همچنان جايزه مي گيرد
فيلم كلويي ژائو بعد از ونيز در تورنتو نيز موفق شد 

فيلم » كوچگر« به كارگرداني كلويي ژائو 
و بازي فرانسيس دورماند، برنده جايزه جشنواره

»به انتخــاب مردم«، جشــنواره فيلم 
تورنتو، معتبر ترين جايزه سينمايي كشور كانادا شد. 
اين فيلم، اخيرا، جايزه شيرطاليي در هفتادوهفتمين 
دوره جشنواره فيلم ونيز را نيز به خود اختصاص داده 
بود. رقيب اصلي فيلــم »كوچگر« در ايــن دوره از 
جشــنواره فيلم تورنتو براي كسب جايزه به انتخاب 
مردم، فيلم »يك شب در ميامي« به كارگرداني رجينا 

كينگ بود كه از دريافت جايزه بازماند.
فيلم كوچ گر يك فيلم جاده اي است كه در آن داستان 
يك زن روايت مي شود كه به تنهايي در حال سفر در 

غرب آمريكاست.
فيلم يك شب در ميامي كه منتقدان در جشنواره ونيز 
نيز از آن با نقدهاي مثبت خود استقبال كرده بودند، 
نخستين فيلم رجينا كينگ، كارگردان سياهپوست 
آمريكايي است كه احتمال مي رود نامزد كسب جايزه 
بهترين فيلم اسكار 2021شود. در اين فيلم داستان 
4 شخصيت تاريخي سياهپوســت آمريكايي روايت 
مي شــود. محمدعلي كلي، جيم براون، سم كوك و 
مالكوم ايكس، در شب پيروزي محمدعلي كلي برابر 
ساني ليســتون، يك بار گرد هم مي آيند و به بحث و 

گفت وگو درباره جنبش حقوق مدني، مي پردازند.

تورنتو، سكوي پرتاب
فيلم هاي برنده جايــزه تورنتو در ســال هاي اخير 
توانســته اند 2جايزه اســكار را از آن خــود كنند. 

جشنواره تورنتو نيز مانند جشنواره فيلم ونيز از جمله 
جشنواره هايي محسوب مي شود كه فيلم هاي مطرح 
نمايش داده شــده در آنها مي توانند نامزد دريافت 
جايزه اسكار شــوند. از جمله فيلم هاي برنده جايزه 
به انتخاب مردم جشــنواره تورنتو كه توانســته اند، 
جايزه اسكار را نيز به خود اختصاص دهند، مي توان 
به فيلم هاي »كتاب سبز« به كارگرداني پيتر فارلي 
)2018(، »12سال بردگی« به كارگرداني استيو مك 
كوئين)2013( و »سخنراني پادشاه« به كارگرداني 
تام هوپر)2010(، اشــاره كرد. فيلم »جوجو ربيت« 
نيز آخرين فيلــم برنده جايزه فيلــم تورنتو بود كه 
توانست متعاقبا در 6رشته براي كسب جايزه اسكار 

نامزد شود.
جايزه بهترين فيلم مستند جشنواره تورنتو نيز به فيلم 
 )Inconvenient Indian(»سرخپوست دردساز«
به كارگرداني ميشله التيمر اختصاص يافت. جايزه 
بهترين فيلم رشته »ديوانگي نيمه شب« نيز به فيلم 

»سايه در ابر« به كارگرداني روزان ليانگ رسيد.

كرونا فيلم هاي تورنتو را كاهش داد
امسال به دليل شــيوع ويروس كرونا تعداد فيلم هاي 
نامزد دريافت اين جايزه به طور محسوسي نسبت به 
سال هاي قبل كاهش يافته بود. درحالي كه در گذشته 
اين جشنواره ساالنه ميزبان بيش از 300فيلم بوده ، 

در سال جاري تنها از ۵0فيلم ميزباني كرد.
 در ســال جاري همچنيــن به دليل شــيوع ويروس 
كوويد - 19اين جشنواره در حجم و اندازه كوچك تري 
برگزار شــد و رويدادهاي اين جشــنواره نيز مانند 
گذشته، با حضور ســينماگران و مردم برگزار نشد و 
چهل و پنجمين دوره اين جشــنواره شامل برپايي 

تركيبي از رويدادهاي فيزيكي و مجازي بود.

فيلم هاي مهم 
مهم تريــن فيلم هايي كــه در جشــنواره تورنتوي 
2020نمايش داده شــدند، فيلم هــاي »كوچگر« 
ساخته كلويي ژائو، »يك پسر مناسب« به كارگرداني 
ميرا ناير)اين فيلم كه به صورت ميني سريال ساخته 
شده بود، در شب اختتاميه جشنواره تورنتو نمايش 
داده شد(، »سايه در ابر« به كارگرداني رزان ليانگ، 
»دشمنان ملت« به كارگرداني سونيا كنبك، »يك 
دور ديگر« ساخته توماس وينتربرگ، »سقوط« به 
كارگرداني ويگو مورتنســن، »بازديدكنندگاني از 
دنياهاي تاريك تر« ساخته ورنر هرتسوگ، »شب« 
به كارگردانــي جان فرانكو رزي، »تابســتان 8۵« 
ســاخته فرانســوا اوزون، »مادران واقعي« ساخته 
نائومي كاواسه و »نظم جديد« به كارگرداني ميشل 

فرانكو، بودند.
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   پشتيباني برنامه شاد حتي پاسخگوي خود معلمان نيست
بيــش از 6 ماه از بــه كارگيــري نرم افزار شــاد براي تحصيــل آنالين 
دانش آموزان مي گذرد ولي هنوز اشكاالت آن پابرجاست و با شروع سال 
تحصيلي بار ديگر نمود عيني پيدا كرده اســت. بسياري از دانش آموزان 
نمي توانند در برنامه چيزي آپلود كنند و تكاليفشان را بفرستند و حتي 
نمي توانند حضور و غيابشان را ثبت كنند. وقتي مشكالت به معلمان اعالم 
مي شود آنها عنوان مي كنند كه پشتيباني شاد پاسخگوي معلمان و كادر 
آموزش هم نيست. آيا بهتر نيست مسئوالن اجازه دهند از نرم افزارهاي 
موجود كه امتحان خود را پس داده اند استفاده شود و از دنياي مجازي 

استفاده بهينه براي نسل آينده داشته باشيم.
پارسا خواجويي كرماني از تهران

  دستگيري 3شهردار در استان تهران واقعا تأسف بار است
اينكه همزمان 3شهردار در شهريار، رودهن و لواسان دستگير شده اند، 
نشان دهنده ضعف مديريت ها، انتخاب هاي نابجا و نسنجيده و احترام قائل 
نشدن براي سرمايه هاي ملي و مردمي است. وقتي در نزديكي پايتخت به 
سادگي افراد در پست هاي مديريتي تخلف مي كنند سؤال اين است كه در 

شهرهاي دورتر از مركز چه خبر است. واقعا تأسف بار است.
محمدي از تهران 

    گاز مدارس گناباد قطع است
گاز مدارس گناباد از محل بدهي سال گذشته مدارس به شركت گاز قطع 
است و با وجود شروع سال تحصيلي و نزديك بودن فصل سرما هنوز وصل 
نشده است. حتي سماور گازي مدرسه قابل استفاده نيست و به جاي آن از 
سماور برقي يا فالسك شخصي استفاده مي شود. البته مسئوالن در پاسخ 
به پيگيري ها گفته اند كه گاز بيش از 80مدرسه قطع است و تنها مدرسه 

شما نيست. آيا با همدلي قطع گاز بايد به استقبال فصل سرما برويم؟ 
بازيار از گناباد 

ديوار خطرناك واقع در منطقه6 رفع خطر مي شود
روابط عمومي منطقه6 شهرداري تهران پيرو چاپ پيام مردمي با موضوع 
وضعيت خطرناك ديوار ساختمان نوساز بين خيابان34 و 36 در ستون با 
مردم روز 17تيرماه پاسخ داده است: درخصوص شكايت مطرح شده و انجام 
پيگيري ويژه توسط كارشناسان معاونت شهرسازي و معماري منطقه6 با توجه 
به بازديد انجام شده از ملك فوق مشاهده شد كه نسبت به ايجاد خسارت و 
ريزش ديوار در حد ملك جنوبي شده است و مالك نسبت به اخطارهاي صادره 
توسط ناحيه بي توجه است. بنابراين مقرر شد طبق صورتجلسه كميسيون 

رفع خطر نسبت به اخذ حكم قضايي توسط اداره حقوق منطقه اقدام شود.

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

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

با مردم

پاسخ مسئوالن

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

 بازي مرگبار 3دختربچه
 با قرص برنج

 دختربچه ها در حياط خانه سرگرم بازي بودند 
و گرماي هوا باعث شــده بود كه حسابي تشنه داخلي

شوند. در اين هنگام يكي از آنها به داخل خانه 
رفت و لحظاتي بعد درحالي كه يك قوطي در دست داشت، نزد 
همبازي هايش برگشت تا شــربت ويتامينC درست كنند، 

غافل از اينكه داخل قوطي پر بود از قرص برنج.
به گزارش همشهري، اين حادثه بعدازظهر  شنبه در روستاي 
داخل پايين حوالي شهرستان آستانه اشرفيه در استان گيالن 
رخ داد. بعدازظهر بود و 3دختربچه به نام هاي زهرا 7ســاله، 
حنانه 9ساله و هانيه 12ساله در حياط خانه پدر حنانه سرگرم 
بازي بودند. 2نفر از آنها دخترعمه، دختر دايي بودند و سومين 
نفر دختر همسايه ديوار به ديوار بود كه از سال ها قبل همبازي 
هم بودند و هميشــه با هم بازي مي كردند. آن روز بزرگ ترها 
سر زمين هاي كشاورزي، مشغول كار بودند و هر سه دختربچه 
بي خبر از حادثه اي كه در كمين شان بود، به بازي كودكانه شان 

ادامه مي دادند تا اينكه گرماي هوا باعث تشنگي شان شد. در 
اين هنگام بود كه يكي از آنهــا به داخل خانه دويد و لحظاتي 
بعد درحالي كه يك قوطي در دست داشت، به حياط برگشت. 
داخل قوطي پر بود از قرص برنج و اين در حالي بود كه بچه ها 
تصور مي كردند آنها قرص جوشان هستند و لحظاتي بعد همه 
آنها ليوان هايي را كه تصور مي كردند داخلش شربت ويتامين 

است، سر كشيدند.

چند ساعت بعد
هوا هنوز تاريك نشده بود و بزرگ ترها به خانه برگشته بودند 
كه حادثه اي هولناك رخ داد. زهرا 7ساله داخل خانه ناگهان 
روي زمين افتاد و از حال رفت. حنانه و هانيه اما هنوز حالشان 
بد نشده بود و با از حال رفتن زهرا براي خانواده هايشان توضيح 
دادند كه چه اتفاقي افتاده و چطور قرص برنج را اشــتباهي 
به عنوان قرص جوشــان مصرف كرده اند. خانواده ها با ديدن 

اين وضعيت به اورژانس زنگ زدنــد و با حضور آمبوالنس در 
روستا، هر سه دختربچه به بيمارســتاني در الهيجان انتقال 
يافتند. هر چه زمان مي گذشت، حال بچه ها بدتر مي شد. در 
بيمارستان الهيجان معلوم شد كه مسموميت بچه ها شديدتر 
از آن است كه پزشكان بتوانند نجاتشــان دهند و آنها بايد به 
بيمارستان مجهزتري انتقال مي يافتند. بيمارستاني در رشت، 
جايي بود كه هر سه دختربچه به آنجا انتقال يافتند و تالش 
پزشكان براي نجات جان آنها آغاز شد، اما اتفاقي كه همه از آن 
وحشت  داشتند، رخ داد. يكي از نزديكان اين سه دختربچه در 
گفت وگو با همشهري مي گويد: حدود ساعت 12شب بود كه 
به ما خبر دادند هر سه دختربچه جانشان را از دست داده اند. 
زهرا به دليل اينكه سن كمي داشت، زودتر از بقيه فوت شد و 
بعد از او نيز حنانه و هانيه جانشان را از دست دادند. اين حادثه 
مثل انفجار يك بمب در روستاي ما بود. مخصوصا اينكه زهرا 
و حنانه تنها فرزندان خانواده هايشان بودند و اين حادثه مثل 

ريزش آوار بر زندگي آنها بود. زهرا با مادرش زندگي مي كرد و 
آنها تحت پوشش كميته امداد بودند. از طرفي تنها اطالعاتي 
كه درباره اين حادثه وجود داشــت، گفته هاي هانيه و حنانه 
قبل از انتقال به بيمارســتان بود. آنها وقتــي ديدند كه زهرا 
حالش بد شده، به خانواده هايشان التماس كردند كه آنها را هم 
به بيمارستان ببرند و نجاتشان دهند؛ چرا كه مي گفتند آنها هم 
مثل زهرا از نوشيدني مسموم خورده  اند اما متأسفانه فرصت از 
دست رفته بود و بچه ها زماني به بيمارستان انتقال يافتند كه 

كار از كار گذشته بود.
او ادامه مي دهد: با مــرگ بچه ها، ماجرا بــه پليس و قاضي 
جنايي اطالع داده شد و پس از انجام تحقيقات، وقتي معلوم 
شد كه بچه ها چطور قرص برنج را اشتباهي مصرف كرده اند، 
روز گذشته اجســاد آنها را تحويل خانواده ها دادند و پيكر هر 
ســه دختربچه در ميان غم و اندوهي كه همه مردم روستا را 

در برگرفته بود، بعدازظهر ديروز به خاك سپرده شد.

اشتباه گرفتن قرص برنج با قرص 

جوشان، فاجعه اي هولناك آفريد

كوري؛ از ترس كرونا
»اگــر از اين الكل بنوشــي، بــه كرونا مبتال 
نمي شــوی«؛ اين حــرف كافي بــود تا مرد 
جوان فريب فروشــنده الكل را بخورد اما اين 

ساده لوحي به قيمت نابيناشدنش تمام شد.
به گزارش همشهري، اين مرد به مأموران گفت: 
چند روز پيش با جواني آشنا شدم كه ادعا مي كرد 
با مصرف الكل به ويروس كرونا مبتال نمي شوم. 
من هم به دليل ترســي كه از اين بيماري دارم 
حرف هايش را باور كردم و يك بطري الكل از او 
خريدم و مقداري از آن خوردم اما بينايي ام را از 
دست دادم. حاال از فروشنده الكل شكايت دارم. 
با شــكايت اين مرد فروشنده الكل هاي تقلبي 
دستگير شد و اعتراف كرد كه الكل هارا به افرادي 

كه از كرونا مي ترسيدند مي فروخت. 

با پيدا شــدن جســد زن جواني كه در خانه اش در مشــهد به قتل رسيده است، 
تحقيقات پليسي- قضايي براي كشف راز اين جنايت آغاز شد.

به گزارش همشهري، شــامگاه يكشنبه همســايه هاي زني جوان وقتي به مقابل 
آپارتمان او رفتند و با در نيمه باز خانه اش روبه رو شــدند او را صدا زدند اما جوابي 

نشــنيدند. آنها قدم به داخل آپارتمان گذاشــتند و با ديدن پيكر بي جان اين زن 
درحالي كه دست هايش از پشت سر بسته شده بود، وحشت زده پليس را خبر كردند. 
با حضور مأموران در محل، ماجرا به قاضي علي اكبر احمدي نژاد، كشــيك جنايي 
مشهد مخابره شد و وي همراه تيمي از كارآگاهان راهي آپارتمان مقتول در طبقه 
دوم ساختماني 3 طبقه شدند. بررسي هاي اوليه از اين حكايت داشت كه مقتول پس 
از جدايي از شوهرش همراه دخترش زندگي مي  كرده اما در لحظه جنايت دخترش 
در خانه نبوده است. مأموران همچنين متوجه شــدند كه جنايت با انگيزه اي جز 
سرقت رخ داده و قاتل كه احتماال از قبل اين زن را مي شناخته، پس از ورود به خانه 
وي، دستان او را بسته و وي را به قتل رسانده است. با اين اطالعات، جسد مقتول به 
پزشكي قانوني انتقال يافت و تحقيقات براي شناسايي عامل جنايت آغاز شده است.

تازه داماد وقتي از زبان همسرش شنيد 
كه مدير آنها برايــش مزاحمت ايجاد جنايي

كرده است دست به جنايتي هولناك 
زد.

به گزارش همشهري، حوالي نيمه شب شنبه حادثه 
خونيني در حوالي ميدان نوبنياد تهران رخ داد. آن 
شب رهگذران 2مرد جوان را ديدند كه باهم مشاجره 
مي كردند و در اين هنگام يكي از آنها با چاقو ضربه اي 
به پهلوي ديگــري زد و فرار كــرد. در اين ميان زن 
جواني كه او هم در صحنه درگيري حضور داشت با 
فرياد از مردم كمك خواســت و با حضور آمبوالنس 
اورژانس در محــل، جوان مجروح به بيمارســتان 

انتقال يافت.

تالش پزشكان براي نجات اين جوان 24ساله آغاز 
شــد و همزمان مأموران پليس بــا حضور در محل 
حادثه ضارب را كه دوبــاره به آنجا برگشــته بود 
دستگير كردند. يك روز پس از دستگيري اين مرد 
از بيمارستان خبر رسيد كه جوان مصدوم جانش را 
از دست داده است و با گزارش ماجرا به قاضي رحيم 
دشتبان، كشيك جنايي تهران، عامل اين جنايت به 
دادسراي جنايي انتقال يافت و پيش روي بازپرس 
پرونده قرار گرفت. او با اعتــراف به ارتكاب جنايت 
گفت: حدود 3 ماه قبل با دختر مورد عالقه ام ازدواج 
كردم. من و همســرم در 2رســتوران مختلف كار 
مي كرديم و از زندگي مان راضي بودم تا اينكه چند 
وقت قبل متوجه شدم همسرم خيلي ناراحت است. 

وقتي علــت را از او 
پرسيدم متوجه شدم 

فردي برايش مزاحمت 
ايجاد مي كند. مي گفت 

مدير داخلي رستوراني است 
كه در آنجا كار مي كند. آن شب 

كه متوجه اين موضوع شــدم، عصباني 
شدم. به ســراغ اين مرد رفتم و از او خواستم ديگر 
همســرم را اذيت نكند. حتي او را تهديد كردم اما 
صحبت ها و تهديدهايم بي فايده بود. او دست بردار 
نبود و باز به مزاحمت هايش ادامه داد. همين باعث 

شد نقشه قتل او را بكشم.
وي ادامه داد: شب حادثه با اين مرد در ميدان نوبنياد 

قرار گذاشتم و همسرم نيز همراهم مرد جوان 3ماه پس از ازدواج قاتل شد
آمد. او از نقشــه قتلي كه در سر 
داشتم بي خبر بود. تصورش اين 
بود كه قرار است با مرد مزاحم 
صحبت كنم اما وقتي سر قرار 
رســيدم با او درگير شــدم و با 
چاقويي كه همراهم بود ضربه اي 

به او زدم.
جوان تازه داماد ادامه داد: پس از آنكه به 
او ضربه زدم فرار كردم اما هنگامي كه با تمام 
قدرت مي دويدم ياد همسرم افتادم. تازه فهميدم كه 
او همراهم نيست و درحالي كه شوكه شده در محل 
حادثه مانده است. به خاطر همسرم به محل حادثه 

برگشتم كه پليس دستگيرم كرد.
تازه داماد پس از اقرار به قتل مزاحم نوعروســش با 
قرار قانوني بازداشت شد و در اختيار مأموران اداره 

دهم پليس آگاهي تهران قرار گرفت.

قتل پدر به خاطر   87هزارتومان پول
 پسر شيشه اي كه به اتهام قتل 

پدرش دســتگير شــده در داخلي
تازه ترين اعترافات خود مدعي 
شدكه به خاطر 87هزارتومان پول با پدرش 
درگير شده و با آتش زدن خانه، باعث مرگ او 
شده اســت. به گزارش همشــهري، صبح 
17شــهريور ماه در جريان آتش سوزي در 
خانه اي در پايتخت، مردي 60ساله جانش را از 
دست داد. بررسي ها حكايت از اين داشت كه 
پسر معتاد اين مرد عامل آتش سوزي است و 
پس از درگيري با پدرش خانه را آتش زده و 
پدرش به دليل دودگرفتگي جانش را از دست 
داده است. در اين شــرايط پسر آتش افروز 
دستگير شد و در بازجويي ها به قتل اقرار كرد. 
وي كه 44ســاله و معتاد به شيشــه است 
مي گويد كه قصد داشته با آتش زدن خانه به 
پدرش خسارت مالي بزند و از او انتقام بگيرد 
اما نه تنها باعث مرگ پدرش شده بلكه خودش 
و مادر و برادرش نيز در اين آتش سوزي صدمه 
ديدند. گفت وگو با اين جوان شيشــه اي را 

بخوانيد.

چرا با پدرت درگير شده بودي؟
شايد خنده دار باشد اما دعواي من با پدرم بر سر 
87هزارتومان پول بود. يعنــي من به خاطر اين 
مبلغ ناچيز تبديل شدم به قاتل پدرم. پدري كه 
ســال ها براي زندگي و بزرگ كردن من زحمت 
كشــيده بود. ببينيد مواد مخــدر چطور زندگي 

آدم هايي مانند من را تباه مي كند.
ايــن مبلــغ را براي چــه كاري 

مي خواستي؟
رفتم مواد بخرم كه فروشنده گفت 87هزارتومان 
كم دارم. يادم نيســت دقيقا چقدر پول همراهم 
بود. اصال پــول همراهم بود يا نه. راســتش من 
به شدت خمار بودم و مواد مي خواستم. به سراغ 

پدرم رفتم و گفتــم 87هزارتومان به من بده اما 
او مخالفت كرد و گفت پولي ندارد. از دســتش 
به شدت عصباني شدم چون مي دانستم پول دارد 

و حاضر نيست به من بدهد.
تو چه كار كردي؟

به ســراغ مادرم رفتم و او 20هزارتومان داد كه 
سيگار بخرم. به شــدت از پدرم عصباني بودم و 
مي خواستم از او انتقام بگيرم. به تنها چيزي كه 
فكر مي كردم مواد بود اما پدرم به من پول نداد. 
از خانه بيرون رفتم و با 20هزارتوماني كه مادرم 
براي پول سيگار به من داده بود، بنزين خريدم و 
به خانه برگشــتم. با خود تصميم گرفتم خانه را 
آتش بزنم تا چندين برابر 87هزارتوماني كه پدرم 
به من نداد خســارت به بار آورم. من حتي يك 

درصد هم تصميم نداشتم جان پدرم را بگيرم. 
يعني اصال فكر كشتن او در سرم نبود اما او فوت 
شــد و من ماندم و يك دنيا عذاب وجداني كه 
رهايم نمي كند. روز حادثه مغزم تعطيل شده بود. 
نمي دانستم چه كار مي كنم. به خانه كه برگشتم 
بنزين را در خانه ريختم. از انباري شروع كردم و 
به اتاق ها رســيدم. بعد فندك كشيدم و ناگهان 

خانه به آتش كشيده شد.
فقط پدرت در خانه بود؟

نه. مادر و برادركوچك ترم هم بودند. آنها هم دچار 
سوختگي شدند با اين حال بخت با من يار بود كه 
باليي سرشان نيامد. درواقع معجزه شد كه آنها 
زنده ماندند. البته خودم هم هنگام فرار مصدوم 

شدم و پايم سوخت.
چطور دستگير شدي؟

از خانه خيلي فاصله نگرفته بودم كه پليس ردم را 
زد و دستگيرم كرد.

چند وقت اســت كه مواد مصرف 
مي كني؟

20ســالي مي شــود كه معتادم. هر چه فكرش 
را بكنيد مصــرف كرده ام. به تازگي اما شيشــه 
مي كشم و هرچه سعي كردم نتوانستم ترك كنم. 
تا مدتي قبل جوشكار بودم و خودم پول موادم را 
تامين مي كردم اما چند ماهي مي شود كه بيكارم 
و ناچار بودم پول موادم را از خانواده بگيرم. پدرم 
هم از اين وضعيت خسته شده بود به همين دليل 
روز حادثه مخالفت كرد و پولي به من نداد. حاال 
هم به شدت پشيمانم و دلم مي خواست زمان به 
عقب بازمي گشــت و من هرگز دست به چنين 

اشتباهي نمي زدم.
چرا تالش نكردي كه ترك كني؟

چندين بار تالش كردم. هر بار در كمپ بستري 
شــدم و ترك كردم اما به محــض اينكه بيرون 
آمدم دوباره شروع كردم. خودم با دستان خودم 

زندگي ام را نابود كردم.

 اسرار قتل زن جوان
در خانه 
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كيوسك

هفتادوپنجمين مجمع عمومي سازمان ملل 
متحد به عنوان عالي ترين رويداد ساالنه اين گزارش

ســازمان، امســال زير سايه شــيوع كرونا 
متفاوت تر از هميشه، هم از نظر شــكل و هم از نظر محتوا 

برگزار مي شود.
مقر سازمان ملل متحد در نيويورك هرسال اين روزها ميزبان 
مجمع عمومي سازمان و پر از سياستمداران و خبرنگاراني 
بود كه در راهروها و سالن اصلي در رفت و آمد بودند. حتي 
خيابان هاي اطراف نيز به دليل ازدحام شــركت كنندگان و 

تردد كاروان خودروهاي مقامات، بسته مي شد.
امسال نيويورك نه تنها از درآمد ميليارد دالري گردشگران 
محروم بود، بلكه ضرورت قرنطينه 14روزه به دليل شيوع 
كرونا باعث شــد رهبران جهان هم قيد حضور فيزيكي در 
مجمعي كه هر سال خيابان هاي اطراف سازمان در منطقه 
»منهتن« را قفل و زندگي شهروندان را مختل مي كرد، بزنند. 
هرچند، بسياري از دست اندركاران مجمع عمومي ازجمله 
ولكان بوزكر، رئيس آن، به دليل كاهش سطح تعامل سران 
و كاهش بازخورد جهاني نشست، مخالف برگزاري مجازي 
آن بودند. اين سياستمدار كهنه كار تركيه اي گفته بود كه 
از نظر او در دنياي سياست هيچ جايگزيني براي رويارويي 
چهره به چهره ســران كشــورها كه به تقويت صلح و درك 

متقابل منجر مي شود، وجود ندارد.
بزرگ تريــن گردهمايي ســران كشــورها امســال براي 
نخستين بار بعد از 75سال به صورت آنالين برگزار مي شود، 
آن هم نه به صورت زنده. بيشتر رهبران جهان سخنراني خود 
را به صورت ويدئوي از پيش ضبط شده ايراد مي كنند. البته 
قرار است تعدادي از نمايندگان و سفيران كشورهاي مختلف 
با رعايت فاصله اجتماعي در ســالن مجمع عمومي حضور 

فيزيكي داشته باشند.
هفتادوپنجميــن مجمع عمومي ســازمان ملل متحد كه 
سه شنبه هفته گذشته به رياســت ولكان بوزكر به صورت 
رسمي در دفتر اين سازمان در نيويورك افتتاح شد، 5اكتبر 
)14مهر( به كار خود پايان مي دهد. سخنراني رهبران جهان 

كه از مهم ترين بخش هاي اين نشســت است از امروز آغاز 
مي شــود و تا 7روز ديگر ادامه خواهد داشت. رهبران 193 
كشور عضو سازمان ملل اعالم كرده اند كه سخنراني ضبط 
شــده خود را با موضوع »آينده اي كه مي  خواهيم، سازمان 
مللي كه نياز داريم: تأكيد دوباره بر تعهد جمعي به مواجهه 
با كرونا از طريق اقدامات چندجانبه« براي پخش در سالن 
مجمع ارسال  مي كنند. روزنامه ژاپن تايمز در گزارشي عنوان 
كرده امسال با توجه به شيوه برگزاري مجمع عمومي سازمان 
ملل، تعداد بيشتري از سران كشورها و در سطح باالتري در 
اين رويداد حضور خواهند داشت. براي مثال سال گذشته 
وزراي خارجه چين و روسيه در اين مجمع شركت كردند، 
اما امسال روســاي جمهور 2كشــور قرار است سخنران 

نشست باشند.

محور هاي اصلي نشست هاي مجمع 
شيوع ويروس كرونا همانطور كه شكل برگزاري مجمع را 
تغيير داده، موضوع اصلي بسياري از رويدادها و نشست هاي 
مجمع هم خواهد بود. كشورها بايد برنامه هاي خود را براي 
تقويت نظام ســالمت و توزيع عادالنه درمان و واكسن اين 

بيماري مطرح كنند.
باتوجه به همه گيري كرونا، تدروس آدهانوم قبرســيوس، 
دبيركل سازمان بهداشت جهاني و ديگر مقامات اين سازمان 
از مهم ترين شركت كنندگان در مجمع امسال هستند. اين 
گروه قرار است با تأكيد بر اهميت و فوريت اتحاد جهاني براي 
پايان همه گيري كرونا و تقويت نظام سالمت به منظور تحقق 
پوشش فراگير درمان و اهداف توسعه پايدار در نشست هاي 

مختلف اين مجمع به صورت مجازي شركت  كنند.
محورهاي مهم بعدي تغييرات آب وهوايي و توافق پاريس، 
صلح و امنيت، حقوق بشر، رفع تبعيض جنسيتي و توسعه 
پايدار است. شبكه سي بي سي نيوز در گزارشي مدعي شده 
كه برنامه هســته اي ايران نيز موضوع مهم ديگري خواهد 
بود كه در نشســت امســال مجمع به آن پرداخته خواهد 
شد. اين موضوع بعد از افزايش فشارهاي دونالد ترامپ براي 
بازگرداندن تحريم هاي سازمان ملل عليه ايران و مخالفت 
اغلب كشورهاي عضو شوراي امنيت ازجمله انگليس مورد 
توجه قرار مي گيرد. همچنين نشســت هاي عالي مجمع 

امسال يعني نشست تنوع زيستي 30ســپتامبر )9مهر(، 
بيست وپنجمين سالگرد كنفرانس جهاني زنان اول اكتبر 
)10مهر( و بزرگداشت روز جهاني حذف كامل تسليحات 
هسته اي 2اكتبر)11مهر( به صورت مجازي برگزار مي شوند. 
بحث درباره خطر انقراض بيش از يك ميليون گونه زيستي، 
افزايش نگران كننده فقر، توانمندســازي زنان و دختران و 

توسعه صلح از محورهاي مهم اين نشست هاست.

برنامه سخنراني  سران
ســخنراني رهبران جهان از امروز آغاز مي شود و از ساعت 
9صبح به وقت نيويورك )16:30 به وقت تهران( به ترتيب 
ســران كشــورهاي برزيل، آمريكا، تركيه، چين، شيلي، 
آفريقاي جنوبــي، كوبا، روســيه، اردن، كره جنوبي، قطر، 
فيليپين، ايران و فرانسه سخنراني خواهند كرد. والديمير 
پوتين نيز امروز پس از ســال ها در نشست مجمع عمومي 
سازمان ملل شركت مي كند و درباره چالش هاي جهان در 
رويارويي با كرونا ســخنراني خواهد كرد. پوتين آخرين بار 
5ســال پيش يعني مهر1394 در نشست مجمع عمومي 
سازمان ملل شركت كرده بود. پس از آن به دليل تيره شدن 
روابط روسيه و آمريكا، رئيس جمهور روسيه براي خودداري 
از ديدار با همتاي آمريكايي خود در اين نشســت شركت 
نكرد و به جاي او، سرگئي الوروف، وزير امور خارجه روسيه 
سرپرستي هيأت اين كشــور در نشست مجمع عمومي را 
برعهده داشت. بعدازظهر به وقت نيويورك )22:30 به وقت 
تهران( نيز سخنان سران كشورهاي كلمبيا، تركمنستان، 
مصر، تاجيكستان، مكزيك، اروگوئه، سيشل، رواندا، آنگوال، 
آرژانتين، لتوني، ليتواني، نيجريه، كاســتاريكا، گوآتماال، 
سريالنكا، اندونزي، پرو و كنگو به صورت ضبط شده پخش 
مي شود. سران كشورهاي عربســتان و آلمان هم به عنوان 
آخرين كشورها، در روز آخر يعني 8 مهر سخنراني خواهند 
كرد.از چهره هاي تازه حاضر در مجمع عمومي سازمان ملل، 
يوشي هيده سوگا، نخســت وزير ژاپن است كه چند روزي 
مي شود جانشين شينزو آبه شــده و قرار است روز جمعه 
4مهر سخنراني خود را ايراد كند. نماينده امسال كره شمالي 
نيز سفير اين كشور در آمريكا خواهد بود كه قرار است روز 
آخر كنفرانس در سخناني مواضع كشور خود را مطرح كند.

نشست مجمع عمومي سازمان ملل متحد  براي نخستين بار در عمر 75ساله اين سازمان به صورت غيرحضوري برگزار مي شود

آغاز متفاوت ترين نشست سازمان ملل

   تماس ها براي حل بحران قطر ادامه دارد
فشارهاي دولت ترامپ بر كشورهاي عربي براي خلق دستاوردي ديپلماتيك تا 
پيش از انتخابات رياســت جمهوري آمريكا همچنان در جريان است؛ فشارهايي 
كه از يك سو عادي سازي روابط عربي با اسرائيل و از سوي ديگر، حل بحران قطر 
در خليج فارس را دنبال مي كنند. در جريان آخرين تحوالت، نايف فالح الجحرف، 
دبيركل شوراي همكاري خليج فارس در ساعات پاياني روز يكشنبه وارد دوحه شد. 
به گزارش خبرگزاري دولتي قطر )قنا(، الجحرف در جريان اين سفر از پيش تعيين 
نشده با شيخ عبدالرحمن آل ثاني، وزير خارجه قطر درباره ضرورت پايان دادن به 
اختالفات داخلي شورا و پايان بحران 3ساله اين كشور با عربستان سعودي، امارات 
و بحرين گفت وگو داشته است. به گزارش شبكه الجزيره، تمام ميانجيگري هاي 
آمريكا و اروپا براي حل بحران قطر تا كنون به دليل مواضع منفي امارات با شكست 

روبه رو شده است.

تقابل ترامپ-روحاني، 
سوژه رسانه ها

رئيس جمهور آمريكا قــرار بود به صورت 
حضوري ســخنراني خود را برگزار كند، 
اما كاخ ســفيد هفته گذشــته اعالم كرد 
كه ســخنراني او نيز به صــورت ويدئويي 
خواهد بود. عالوه بر اين، مايك پمپئو، وزير 
خارجه اين كشــور نيز در نشست حضور 
نخواهد داشــت. حضور مجــازي ترامپ 
شايد از جهاتي حاشيه هاي سخنراني اش 
را كمتــر كند، اما احتمــال دامن زدن به 
تنش ها به ويژه با تكــرار مواضع جديدش 
درباره فعاليت هســته اي ايران و تقاضاي 
بازگشت تحريم هاي ســازمان ملل وجود 
دارد. از اين منظر، تقابل حســن روحاني 
و دونالد ترامپ به مركز توجه رسانه هاي 
دنيا تبديل شده است. فاصله كوتاه ميان 
سخنراني دونالد ترامپ و حسن روحاني در 
روز اول، بر جذابيت ماجرا براي رســانه ها 

افزوده است.
برخي از ديپلمات هــاي اتحاديه اروپا نيز 
به وب ســايت خبري-تحليلي پوليتيكو 
گفته اند كه منتظرند ببينند ســخنراني 
ترامپ نتيجه همفكري بخش هاي مختلف 
دولت است يا صرفا سخناني است كه همان 
مواضع هميشگي اش در توييتر را منعكس 
مي كند. ريچارد گوآن، مدير ميز سازمان 
ملل در گروه بين المللي بحران نيز به اين 
وب سايت گفته است: »سخنراني ترامپ 
اگر به صــورت ويدئويي باشــد، بار منفي 
بيشتري خواهد داشــت و احتمال تهديد 
قطع كردن كمك هاي مالي كاخ سفيد به 
سازمان ملل متحد وجود دارد؛ همانطور كه 
اين كار را با سازمان بهداشت جهاني انجام 
داد و اوايل جوالي امسال )اواسط تير99( 
رسما از اين ســازمان به دليل ناكارآمدي 
در مبارزه با كرونا و پيروي از چين خارج 
شد. اگر سخنراني او حضوري و زنده بود، 
احتمال بيان هيجانــي يا بدون آمادگي و 
ســپس انكار و بازپس گرفتن حرف هايش 

وجود داشت.« 
نخستين حضور ترامپ در مجمع عمومي 
سازمان ملل به سال2017 برمي گردد كه 
با حاشيه هايي همراه بود. رئيس جمهوري 
آمريكا در سخنراني خود در سازمان ملل، 
با به كار بردن الفاظ غيرديپلماتيك، رهبر 
كره شمالي را »مرد موشــكي« خطاب و 
اين كشــور را به »ويرانــي كامل« تهديد 
كرد. ترامپ در ادامه سخنراني خود ضمن 
توهين به جمهوري اسالمي ايران، برخي از 
كشورهاي جهان را همچون جهنم توصيف 
كرد. كارشناسان اين سخنان او را ناشي از 

بي تجربگي اش در امور سياسي دانستند.

نامزد نيم ميليارد دالري
ســتاد انتخاباتي جو بايدن، نامزد دمكرات ها در انتخابات 
رياســت جمهوري آمريكا اعالم كرده است با 466ميليون 
دالر پول انتخاباتي وارد  ماه ســپتامبر شده و به اين ترتيب 
نامزد دمكرات ها، بــا 141ميليون دالر برتري نســبت به 
دونالد ترامپ، وارد حساس ترين مرحله تبليغات انتخاباتي 

شده است.
به گزارش نيويورك تايمز، برتري چشــمگير مالي بايدن، 
تغيير اساسي در شرايط او نسبت به ترامپ به شمار مي رود. 
در بهار، زماني كه بايــدن به عنوان نامــزد حزب دمكرات 
انتخاب شد، ستاد او 187ميليون دالر از ستاد رئيس جمهور 
آمريكا عقب بود. ترامپ، بالفاصله بعد از مراســم تحليفش 
در سال 2017جمع آوري كمك مالي براي انتخاب مجدد 
در انتخابات رياست جمهوري را شروع كرده بود، اما تركيب 
كاهش هزينه ها توسط ســتاد بايدن در بهار و جمع آوري 
خيره كننده كمك هاي مالي در تابســتان، بايدن را از نظر 
مالي در موقعيتي كامال برتر نسبت به ترامپ قرار داده است. 
كمك هاي مالي به بايدن،  به خصوص بعــد از اعالم كاماال 
هريس به عنوان معاون خود، اوج گرفــت. دليل ديگر اين 
فاصله زياد بين ستاد 2رقيب اين اســت كه ترامپ كارزار 
انتخاباتي خود را با هزينه هاي بســيار زياد در مراحل اوليه 

شروع كرد.
تيم مورتا، مدير ارتباطات ستاد انتخاباتي ترامپ اعالم كرده 
است كه اين ستاد با 325ميليون دالر پول وارد سپتامبر شده 
است. ستاد انتخاباتي ترامپ در  ماه آگوست )ميانه تابستان(، 
در پي هشدار برخي از اعضاي ستاد درباره كاهش شديد منابع 
مالي در انتهاي دوره تبليغات، از برخي تبليغات تلويزيوني خود 
دست كشيد. با اين حال، برخي اعضاي ديگر ستاد معتقدند 
كه با نزديك شــدن به انتخابات، ايــن عقب افتادگي مالي با 

كمك هاي اهدايي حاميان مالي كوچك تامين خواهد شد. 

صرفه جويي هايي هم كه در تابســتان انجام شــده به موقع 
بوده و به نظر آنها ستاد ترامپ، در انتهاي كارزار تبليغاتي  با 

مشكالت عمده مالي مواجه نخواهد شد.
در 4هفته  ماه آگوست، ستاد بايدن 65.5ميليون دالر براي 
تبليغات تلويزيوني هزينه كرده؛ درحالي كه ســتاد ترامپ، 

تنها 18.7ميليون دالر در همين بخش هزينه كرده است.
داده هاي كميسيون فدرال انتخابات نشان مي دهد كه حتي 
بعد از آنكه ســتاد ترامپ هزينه هاي تبليغات تلويزيوني را 
كاهش داده، هزينه كرد آن بيشتر از درآمدش بوده است. بر 
اين اساس، در اين مدت درآمد ستاد از محل كمك هاي مالي 
61.7ميليون دالر و هزينــه آن 61.2ميليون دالر بوده، اما 
درنهايت، ستاد 900هزار دالر در اين  ماه بدهكار شده است.
پول موجود در ستادهاي نامزدها ارزش بسيار زيادي دارد؛ 
چون براساس قوانين انتخاباتي، برخي از هزينه ها، ازجمله 
تبليغات تلويزيوني، تنها بايد از اين طريق پرداخت شود. در 
ديگر موارد، حزب حامي نامزدهــا هم مي تواند كمك هاي 

مالي مختص به خود را به نامزدها اختصاص دهند.
براساس گزارش كميسيون فدرال انتخابات، ستاد انتخاباتي 
بايدن در مدت مشــابه 212ميليون كمك مردمي دريافت 
كرده؛ درحالي كه تنها 130.3ميليون دالر هزينه داشــته 
اســت. اين يعني آنها در يك ماه 80ميليون دالر به حساب 

ستاد سپرده اند.
كمك مالي از ستاد نامزد دمكرات ها در روزهاي اخير بيشتر 
هم شده است. در پي درگذشت روث بيدر گيتزبرگ، قاضي 
ارشــد ديوان عالي آمريكا، ســيلي از كمك به ستاد بايدن 
سرازير شــده اســت. پركردن جاي خالي او توسط ترامپ 
به يك بحران سياســي در آمريكا تبديل شده و درحالي كه 
دمكرات ها صراحتا گفته اند جــاي خالي اين قاضي ليبرال 
بايد بعــد از انتخابات رياســت جمهوري پر شــود، ترامپ 
گفته اســت به زودي نامزد خود را به ســنا معرفي خواهد 
كرد. جمهوريخواهان ســنا هم گفته اند كه پروسه بررسي 
نامزد پيشــنهادي رئيس جمهور را قبل از انتخابات شروع 

خواهند كرد.
رهبران دمكرات از اين اقدام جمهوريخواهان براي ترغيب 
هواداران حزب خود به حضور در انتخابات استفاده كرده و 
گفته اند كــه تنها راه براي مقابله بــا تغيير تركيب 9قاضي 
ديوان عالي به نفع جمهوريخواهــان )درصورتي كه نامزد 
ترامپ در هفته هاي پيش از انتخابات تأييد شــود، تركيب 
ديوان 6به 3به نفع محافظه كاران خواهد شــد( شركت در 
انتخابات و شكست دادن ترامپ است. در چنين فضايي است 
كه كمك هاي مالي به ستاد بايدن افزايش يافته؛ به گونه اي 

كه طي 2روز بيش از 100ميليون دالر به ستاد كمك شد.
عالوه بر ستاد بايدن، كميته ملي حزب دمكرات هم در  ماه 
آگوست با افزايش چشمگير كمك هاي مردمي مواجه شد؛ 
به گونه اي كــه مجموع كمك هاي مردمي به ســتاد بايدن 
و حزب، 364.5ميليون دالر بود. پيــش از اين هرگز هيچ 
نامزدي در تاريخ انتخابات آمريكا موفق نشــده بود كه اين 
ميزان كمك را در تنها يك ماه دريافت كند. در مقابل، ترامپ 

و حزبش 210ميليون دالر كمك دريافت كردند.
بخشــي از اين افزايش كمك هاي مالي،  در هر دو حزب به 
كمك هاي بسيار سخاوتمندانه ميلياردرهاي حامي هر دو 
حزب  مربوط مي شود. اخيرا مايكل بلومبرگ اعالم كرده كه 
در ايالت كليدي فلوريدا 100ميليون دالر براي حمايت از 
بايدن هزينه خواهد كرد. بلومبرگ خودش يكي از نامزدهاي 
دمكرات ها در انتخابات درون حزبي بود، اما در نهايت به نفع 

بايدن كنار كشيد.

انتخابات آمريكا

سمانه معظمي
خبرنگار

  همزمان با افزايش چشمگير آمار مبتاليان 
به ويروس كرونا در لبنان، روزنامه االخبار در 
صفحه اول خود با طرح سؤال »آيا بيمارستان ها 
آمار قربانيان را دســتكاري مي كنند« به اين 
موضوع پرداخته است. به نوشته اين روزنامه، 
اكنون لبنان به همان پرتگاهي رســيده كه 
كارشناسان و رسانه ها از ماه ها قبل، به دليل 
عدم رعايت اصول بهداشتي از سوي مردم و 
همچنين انفعال نهادهاي مسئول، درباره اش 
هشــدار داده بودنــد. روز گذشــته براي 
نخســتين بار، آمار مبتاليان به ويروس كرونا 
در لبنان از مرز هزار نفر عبور كرد. پيش از اين 
وزارت بهداشت دولت حسان دياب، عملكرد 
خوبي در مهار كرونا از خود نشــان داده بود، 
اما با حادثه انفجار بندر بيروت، از ســرگيري 
اعتراضات خياباني و هرج ومرج سياسي به نظر 
مي رسد مديريت اين بحران از كنترل دولت 
خارج شده است. اين درحالي است كه لبنان 
به دليل محدوديت زيرســاخت هاي درماني 
و همچنين كمبــود دارو )در اثر بحران مالي و 
تحريم(، توانايــي قابل توجهي براي مقابله با 

انتشار گسترده ويروس كرونا ندارد.

  روزنامه اســرائيلي هاآرتص، در گزارش 
يك خود، بــه تصميم دولت بــراي اعمال 
محدوديت هاي بيشــتري بــراي مقابله با 
همه گيري كرونا پرداخته است. شرايط بحراني 
وضعيت ابتال به كرونا در اسرائيل، باعث شده 
تا محدوديت هاي بسيار ســختگيرانه اي در 
سرزمين هاي اشغالي اعمال شود اما افزايش 
خيره كننده آمار مبتاليان جديد، نگراني هاي 
زيادي ايجاد كــرده و دولت راه چاره را اعمال 
محدوديت هاي بيشتر مي داند. براساس گزارش 
هاآرتص، اسرائيل به نسبت سرانه، بيشترين 
تعداد مبتاليان جديد در سراسر جهان را دارد. 
آمار روزانه مرگ ومير به خاطر كرونا، يكشنبه 
در اسرائيل به 30نفر رســيد. آمار مبتاليان 
جديد در روز شــنبه هم ركورد شكست و به 
5هزار و 300نفر رســيد. محدوديت هاي تازه 
در حالي بررسي مي شود كه روز جمعه، برخي 
محدوديت هاي سراسري به مدت 3هفته در 

سراسر سرزمين هاي اشغالي اعالم شد. 

  با افزايش ناگهاني شمار مبتاليان به ويروس 
كرونا در انگليس، روزنامه گاردين چاپ لندن در 
گزارشي به تالش دانشمندان اين كشور براي 
هشــدار به مردم در مورد جدي گرفتن بحران 
پرداخته است. روز يكشنبه شمار مبتاليان به 
ويروس كرونا در انگليس بــه 3 هزار و 900 نفر 
رسيد. 18 نفر نيز جان دادند. طبق اعالم دولت 
انگليس، اين كشور در حال ورود به موج دوم 
شيوع ويروس كروناست و به همين دليل قرار 
است محدوديت هاي تازه بر تردد در شهرهاي 
مختلف اعمال شود. علي رغم آنكه دولت تجمع 
بيش از 6 نفر را ممنوع كرده، جوانان انگليسي 
در مخالفت با اين قانون، در لندن و ديگر شهرها 
آخر هفته را در گروه هاي پرجمعيت در خيابان ها 
گذراندند. دانشــمندان انگليسي پيش بيني 
كرده اند به زودي آمار روزانه مبتاليان به كرونا 

در اين كشور از مرز 6 هزار نفر خواهد گذشت.

روزنامه االخبار ]لبنان[ 

كرونا؛ لبنان در پرتگاه

روزنامه هاآرتص )اسرائيل(

اسرائيل؛ در فكر 
محدوديت هاي بيشتر

روزنامه گاردين ]انگليس[

انگليس در وضعيت بحراني كرونا  همزمان با بي نتيجه ماندن رايزني هاي دولت ترامپ با كشورهاي 
تأثيرگذار در جهان عرب، نظير عربستان سعودي، كويت و قطر آفريقا

براي عادي ســازي روابــط با اســرائيل تا پيــش از انتخابات 
رياست جمهوري آمريكا در 13آبان ماه، فشارها بر »سودان« براي به رسميت 
شناختن رژيم صهيونيســتي افزايش يافته اســت. به ادعاي پايگاه اينترنتي 
اكسيوس، روز يكشنبه نشستي سرنوشت ساز ميان مقامات عالي رتبه سودان با 
يك هيأت آمريكايي در ابوظبي به منظور بررسي آخرين شروط خارطوم براي 
پذيرش توافق عادي سازي با اسرائيل برگزار شده است. ازجمله مقامات حاضر 
در اين نشســت، عبدالفتاح برهان، رئيس شــوراي حاكميت ملي )مجموعه 
نظامياني كه اكنون قدرت را در دســت دارند(، نصرالديــن عبدالباري، وزير 
دادگستري سودان، ژنرال ميگل كوريا، مشاور امور خليج فارس در كاخ سفيد و 
همچنين طحنون بن زايد، مشــاور امنيتي وليعهد ابوظبي بوده اند. به نوشته 
اكسيوس، شروط نهايي ســودان براي توافق سياسي با اسرائيل به اين ترتيب 

است:
حذف اسم ســودان از ليست كشــورهاي حامي تروريســم در وزارت  1

خزانه داري آمريكا
2 حمايت از دولت موقت نظاميان در سودان

معافيت سودان از بازپرداخت بدهي هاي اين كشور به آمريكا 3
اعطاي كمك فوري 3ميليارد دالري براي جبران كسري بودجه دولت  4

موقت
5 تعهد آمريكا و امارات براي كمك هاي اقتصادي منظم به ســودان طي 

3سال آينده
براساس گزارش اكسيوس، درصورت موافقت دولت آمريكا با اين شروط، نام 
سودان به زودي به ليست كشورهاي عربي كه روابط خود را با رژيم صهيونيستي 
عادي سازي كرده اند اضافه خواهد شد. اين در حالي است كه وزير خارجه دولت 
موقت سودان، به دليل اســتقبال از توافق سياسي امارات و اسرائيل در ابتداي 
 ماه ميالدي جاري ناچار به معذرت خواهي از افكار عمومي اين كشور شده بود. 

پيشينه توافق احتمالی
اگرچه اطالعات منتشر شده در پايگاه اكسيوس از سوي هيچ يك از دولت هاي 
سودان، امارات، آمريكا يا حتي رژيم صهيونيستي مورد تأييد قرار نگرفته، اما با 
نگاهي به تحوالت علني و غيرمحرمانه مرتبط با سودان-اسرائيل طي يك سال 
گذشته مي توان گفت اين اطالعات چندان دور از واقعيت به نظر نمي رسد. نقطه 
آغاز اين مسير بدون شك به مالقات رسمي عبدالفتاح برهان با بنيامين نتانياهو، 
نخست وزير رژيم صهيونيستي در حاشيه يك اجالس بين المللي در اوگاندا كه 

در سال قبل تشكيل شــد بر مي گردد. در آن زمان، پايگاه ميدل ايست آي در 
گزارشي اختصاصي مدعي شد مالقات مذكور با هماهنگي صالح غوش رئيس 
سازمان اطالعات سودان، طحنون بن زايد مشــاور امنيتي وليعهد ابوظبي و 
يوسي كوهن رئيس موساد، با هدف بررسي عادي سازي  روابط دوجانبه برگزار 
شده است. در پي اين مالقات، به تدريج فعاليت شبكه البي اسرائيل و امارات 
در واشنگتن براي بهبود روابط آمريكا و ســودان آغاز شد. شبكه الجزيره در 
گزارشي با اشاره به اين موضوع نوشــته است: دولت نتانياهو در چندين نوبت 
از مايك پمپئو، وزير خارجه آمريكا خواسته با تسريع در روند خروج سودان از 
ليست تروريسم و همچنين كمك اقتصادي به اين كشور، مقدمات عادي سازي 
روابط ميان خارطوم و تل آويو را فراهم كند. جالب آنكه پمپئو اخيرا در مصاحبه 
با فاكس نيوز، براي نخستين بار احتمال خروج نام سودان از ليست كشورهاي 
تروريستي تا پايان ماه اكتبر )پيش از انتخابات( را مطرح كرده است. سودان در 
دوران عمر البشير، رئيس جمهور پيشين اين كشور، ازجمله حاميان مقاومت 
فلسطين به شمار آمده و نقش مهمي در ارسال سالح و تجهيزات به غزه داشت. 
حاال اما به نظر مي رسد با روي كار آمدن نظاميان نزديك به امارات و مصر، موضع 
خارطوم نسبت به مقاومت و مسئله فلسطين شاهد چرخش هاي اساسي باشد.

موضع قاطع رئيس جمهور الجزاير
اگرچه جنجال برخي كشورهاي عربي بر سر عادي ســازي روابط با اسرائيل، 
بازتاب هاي گسترده اي در فضاي رســانه ها داشته اما در مقابل، برخي ديگر از 
اين كشورها نيز همچنان بر مواضع قاطع خود نسبت به مسئله فلسطين و رژيم 
صهيونيستي پافشاري مي كنند. عبدالمجيد تبون، رئيس جمهور جديد الجزاير 
روز گذشته در مصاحبه با تلويزيون دولتي اين كشور گفت: تبريكي براي اخبار 
عادي سازي روابط عربي با اسرائيل نداريم و هرگز هم در آن مشاركت نخواهيم 
كرد. تبون تأكيد كرد: الجزاير به آرمان فلسطين متعهد است و تا زمان تشكيل 
كشور مستقل فلسطين در مرزهاي 1967هيچ گونه روابطي با رژيم صهيونيستي 
بر قرار نمي كند. الجزاير ازجمله كشورهاي عربي است كه در تمام جنگ هاي 
كالسيك عليه رژيم صهونيســتي تا سال 1972با ارســال نيرو و تجهيزات 

مشاركت داشته است.

ژنرال برهان، رئيس شوراي نظامي حاكم بر سودان كه ازجمله حاميان طرح عادي سازي روابط با اسرائيل به شمار مي آيد.

منابع رسانه اي از تمايل رهبران نظامي سودان به توافق با اسرائيل به منظور عبور از بحران هاي مالي اين كشور خبر مي دهند
5شرط سودان براي توافق با رژيم صهيونيستي 
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باهيچكسنشانيزاندلستاننديدم
يــامـنخبرنـدارميااونشانندارد

عكس:حامدغالميدوم صيدماهيازهامونبهگلنشسته-زابل

يكي از مهم ترين برنامه هاي كميســيون 
فرهنگي و اجتماعي شــوراي اســامي 

شــهر تهــران، ري و تجريش در 
سال جاري سلسله برنامه هايي 

اســت كه مدتي اســت با 
همكاري مديريت شهري 

و انجمن تهران شناسي تحت عنوان »ديدار با تهران« برگزار 
مي شود.

از نخستين روزهاي برنامه ريزي براي اجراي اين برنامه هاي 
رويدادمحور، دكتر غامحسين تكميل همايون ما را در اجراي 
هرچه بهتر آن همراهي كرده است؛ فردي دانشمند كه در 
حوزه تخصصي تهران شناســي جايگاه ارزشمندي دارد و 
بيش از آن مقامي اســت كه در جايگاه استادي، بسياري از 

پژوهشگران به آن اذعان دارند.
 آخرين بــار اين اســتاد فرهيختــه در آيين بزرگداشــت 
جال آل احمد در خانه موزه ســيمين و جــال به جمع 
ما پيوست؛ نشســتي صميمانه و دوســتانه مانند تمامي 
نشست هايي كه پيش از آن در معيت ايشان برگزار شد. از 
قرار معلوم فرداي روز مراسم، استاد دچار سكته مغزي شد 
و تاكنون در بستر بيماري خيل دوستان و دوستداران خود 

را نگران ساخته است.
در جريان بيماري ايشــان از طريق برادر بزرگوارش، استاد 
ناصر تكميل همايون قرار گرفتم. او را در بخش مراقبت هاي 
ويژه بيمارستان شريعتي بستري كرده بودند؛ درحالي كه 
به كمــا رفته بــود و ضريب هوشــياري بااليي نداشــت. 
گفت وگوهايي صــورت پذيرفت و نمايندگانــي از طرف 
كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر به بيمارستان 
اعزام شــدند تا از نزديــك پيگير درمان و حل مشــكات 
پيش روي خانواده  باشــند. اين دوستان همچنان به همراه 
دوستان استاد در انجمن تهران شناسي در كنار خانواده به 
خدمت رساني مشغولند. شخصا هم از طريق تماس تلفني 
مداوم با خانواده اعم از همســر، دختر و برادر بزرگوارش در 

جريان وضعيت درماني او قرار دارم.
بارها گفته ام و به اين گفته خود ايمان دارم كه سرمايه هاي 
انساني شهر به مراتب ارزشــي باالتر از سرمايه هاي مادي 
آن دارند. ميراث فرهنگي و تاريخي يــك جامعه از طريق 
گروه اندكي از افراد آن جامعه به نسل هاي بعد انتقال پيدا 
مي كند. نقشي كه يك پژوهشگر، تاريخ نگار، هنرمند و... در 
ارزش آفريني فرهنگي براي يك تمدن دارد، كمتر از نقش و 
جايگاهي نيست كه آثار بازمانده تاريخي از هزاره هاي گذشته 
حائز آن هستند. در اين ميان اساتيد دانشگاه و كساني كه 
عمر پربركت خود را به تمامــي در خدمت پرورش فكري 
شــاگردان خود قرار داده اند، ارزش مضاعفي دارند؛ چراكه 
آنها هستند كه پل ارتباطي نسل گذشته با آينده را ساخته 
و از بازايستادن چرخه توليد علم ممانعت به عمل مي آورند. 
استاد غامحسين تكميل همايون در عداد اين افراد برجسته 

و گمنام است.
اميدوارم در روزهايي كه براي تدارك هرچه بهتر برگزاري 
هفته تهران در تاشيم، خبر خوش بهبود و سامت استاد 
را بشنويم و همچنان ايشان را در جمع صميمانه شاگردان، 
دوســتان و عاقه مندانــش در انجمن تهران شناســي و 
برنامه هاي كميســيون فرهنگي شوراي شــهر در آغوش 
بگيريم. براي سامت استاد و شــفاي عاجل تمام بيماران 
در اين روزهاي سخت دعا كرده و اميد به لطف و مرحمت 

خداوند منان داريم.

عشق، كميابه. كاماً درسته. اما لزوماً قرار نيست فقط يكبار 
در تمام عمر رخ بده. اين كه تا آخر عمرت به چند نفر عشق 
می ورزی و با چند نفر از اون ها خواهی بود، چيزی از عشق 

تو به سم كم نمی كنه و منافاتی با عشق تو ندارن.
اما ايــن رو هم می خوام بهت بگم، كه ايــن تجربه ها زياد 

نيستن.
تو خيلی خوش شانســی كه دو مرتبه در زندگی عاشق 
شدی. شايد اين فاصله ی زمانی تو رو گيج كرده باشه اما 
برای يك ثانيه هم فكر نكن كه ذره ای از ارزش اون عشق و 

رابطه كم می كنه.
بخشي از كتاب »در غرب خبری نيست«.

نويسنده: اريش ماريا رمارك

نيمــي از ســال ســپري شــد و هنــوز 
 زيرســاخت هاي رفتــاري قطــع زنجيــره
انتقال كرونا در جامعه ايراني شــكل نگرفته 

است. 
در شــرايطي كه نخســتين شــيوه 
انتقال ويروس كوويد-19 نزديكي 
افراد و گردهمايــي در اجتماعات 

مختلف شناخته شده و بيشتر كشورها فصل بهار را با اعمال 
محدوديت هاي سفت و سخت پشت سر گذاشته اند، ما هنوز 
نتوانســته ايم اين فاصله گذاري را رعايــت و اجرا كنيم كه 

داليل بسياري دارد. 
اما مهم ترين دليل، نبود حمايت مالي از شهروندان و نداشتن 
پشتوانه براي در خانه نشســتن بود. گرچه عده اي سفر در 
اوقات مختلف تعطيات و اجتماعات مختلف را دليل موج 

سوم كرونا مي نامند، اما واقعيت در فقر نهفته است. 
متأســفانه چه خوشــمان بيايد يا خيــر در جامعه فقيري 
زندگي مي كنيــم كه بنيــان آن را بايد در سياســت هاي 
آموزشي جست وجو كنيم. البته فقر صرفا از بعد مالي مطرح 
 نيســت؛ فقر در آموزش، بهداشت، آداب شهروندي و شعور 
و آگاهي، بيش از فقر اقتصادي اجازه فاصله گذاري فيزيكي 

نمي دهد. 
هر روز مســافران زيــادي در اتوبوس و متــرو كنار هم و 
 بدون توجه به فاصله ايمن در تردد هســتند و اگر كســي 
ناقل باشــد، آن را با خود به مكان هاي پرتردد برده و اشاعه 

مي دهد. 
روي تعدادي از صندلي هاي مترو در شــهر تهران عامت 
نشستن ممنوع نصب كرده اند كه شــهروندان با رعايت آن 
خود و ديگران را از خطر ابتا نجات دهند اما اين صندلي ها 
بيش از يكي دو ايســتگاه دوام نمــي آورد و تراكم جمعيت 
چنان باال مــي رود كه افراد چــاره اي جز نشســتن روي 

عامت ها نمي يابند. 
اتوبوس ها به ويــژه اتوبوس هاي بين شــهري براي درآمد و 
جلوگيري از ضرر، اعتنايي به فاصله فيزيكي مسافران ندارند 

و از حجم مسافر بيشتر استقبال مي كنند. 
تاكسي ها تنها قشري هستند كه تعداد مسافرهاي خطوط 
را كاهش داده تا خود را ايمن نگه دارند اما وضعيت درآمدي 
شــهروندان طوري نيســت كه بتوانند از اين وسيله نقليه 
عمومي اســتفاده كنند و رانندگان تاكســي دچار كاهش 

درآمد شده اند. 
فقر آموزش رفتار شهروندي، بيش از فقر اقتصادي به جامعه 
آسيب مي زند و افراد بيشتري را در معرض ابتا قرار مي دهد. 
كرونا در كشورهاي زيادي حضور پيدا كرده و جايي كه مردم 

پشتوانه حمايتي داشته اند، آسيب كمتري ديده اند.

ســاعت 8 صبــح بــا صــدای 
گرومب گرومــب از خــواب بيدار 

می شــويد. مقابــل پنجــره 
می ايستيد تا منشأ صدا را 

پيدا كنيد. چند كارگر در 
حال تخريب ساختمان 
قديمــی روبــه روی 

خانه تان هستند. با خودتان می گوييد: »بدبخت شدم! 
از االن تا چند سال بايد سر و صدايشان را تحمل كنم.« 
بعد از آن به هر كسی كه می رسيد، می گوييد چه اتفاقی 
افتاده و همه شــما را دلداری می دهند. كارگرها روزها 
به تخريب مشــغولند و شــب ها كاميون ها می آيند و 
ساعت 3 صبح بايد داد و بيدادشان را هم تحمل كنيد. 
با خودتان فكر می كنيد، كارفرمايی كه ميلياردها تومان 
برای احداث بنای جديد هزينــه كرده يا پيمانكاری كه 
ميليون ها تومان سود كرده، چرا هيچ كدام حاضر نيستند 
يك ميليون تومان بدهند و يك جفت واكی تاكی ساده 
بخرند تا راننده كاميون و كسی كه او را راهنمايی می كند، 
نصفه شب با داد و هوارشان همسايه ها را بدخواب نكنند 
و آزار ندهند. يك پيمانكار تخريب يا ساخت وســاز اگر 
قرار نباشــد از پروژه ای ســود بااليی به جيب بزند، آن 
را قبول نمی كند، اما حاضر نيســت برای كارگرهايش 
حتی كاه ايمنی 16 هزار تومانی بخرد. وقتی هم برای 
يكی از آنها حادثه ای رخ می دهد، ميليون ها تومان بابت 
گرفتن مشاوره حقوقی می پردازد تا به هر قيمتی كه شده 
خودش را از اتهامات تبرئه كند. هيچ كارگری نبايد بدون 
داشتن تجهيزات ايمنی در ساختمان تردد كند يا روی 
اسكلت فلزی راه برود، اما چند ساختمان را ديده ايد كه 
مسئول HSE داشته باشد و قوانين ايمنی در آن رعايت 
شــود؟ با آنكه سال هاست ســازمان آتش نشانی تهران 
درباره خطرهاي گودبرداری غيراصولی هشدار داده، اما 
هنوز هم شاهد ريزش ساختمان های مجاور پروژه های 
ســاختمانی هســتيم. هنوز كارگرها برای گرم كردن 
خودشان در كارگاه آتش روشــن  می كنند و حوادثی با 
خسارت های ســنگين يا فاجعه انسانی می آفرينند. در 
سال 83 يكی از گلدســته های مصای تهران به دليل 
بی احتياطــی عوامل كارگاه آتش گرفت و شــهروندان 
تهرانی در نقاط مختلف شــهر آن را می ديدند كه مانند 
شمعی غول پيكر در حال سوختن است. فقط چند ماه 
بعد از اين حادثه مســجد ارگ آتش گرفت و آن فاجعه 
انســانی رقم خورد. ما هميشــه در حال تكرار حوادث 
هستيم و از گذشــته عبرت نمی گيريم. االن هم حاضر 

نيستيم به خاطر كرونا ماسك به صورت بزنيم.

»چگونه با ماهي قزل آال ســفر 
كنيــم؟« مجموعه اي اســت از 
يادداشت ها و طنزهاي اكو درباره 
زندگي، مدرنيتــه و تكنولوژي. 
او در اين يادداشــت ها به رواني 
و ســاد گي دربــاره اينترنــت، 
تلويزيون، موبايل و ديگر وسايل 
گوناگون دوران مدرن نوشــته 

است. اين كتاب را غامرضا امامي، 
مترجم پيشكسوت به فارسي برگردانده است.

در اين كتاب، اومبرتو اكو در يادداشتي با عنوان »چگونه 
تعطياتي فاخر داشته باشيم؟« به كتاب »قابوس نامه« 
و »السعاده واالســعاد« اشــاره مي كند. اين امر نشان 
مي دهدكه او تا چه اندازه به فرهنگ كشور ما و خاورميانه 
عاقه مند بوده اســت. اين فيلسوف در يك مصاحبه نيز 
كتاب »الفهرست« ابن نديم را يادآوري مي كند كه نشان 
از تسلط او به فرهنگ هاي گوناگون دارد و دلبستگي اش 

به شرق. 
اكو يكي از چهره هاي جهاني قرن ماست؛ چهره اي كه با 
رمان »گل سرخ« خوش درخشيد، اما وي خوش نداشت 
كه او را به عنوان نويسنده اين رمان بشناسند؛ چراكه اين 

اثر را نزديك 50سالگي نگاشت. 
اومبرتو اكو، فيلســوفي بود كه ســال ها در دانشــگاه 
بولونياي ايتاليا به تدريس نشانه شناسي و قرون وسطي 
مي پرداخت. بيش از 30دانشــگاه جهان به وي دكتري 

افتخاري اعطا كرده بودند.
چهره اول اكو يك فيلسوف دانشگاهي، چهره دوم او يك 
چهره ادبي و چهره ســومي كه از اكو بيشتر در ايتاليا و 
جهان رخ مي نماياند، نويســنده اي بود كه هر هفته در 
مجات و روزنامه هاي ايتاليايــي به وضع روزگار و زمانه 

مي پرداخت. 
يادداشت ها و طنز هاي وي بيشتر درباره مدرنيته بود. وي 

از مسائل اجتماعي هم غافل نبود.
غامرضا امامي درباره ديدارش با اومبرتو اكو گفته است: 
»هنگامي كه با وي در بولونياي ايتاليا ديداري صميمانه 
داشتم، از او خواستم كه اجازه دهد كتاب »سه قصه« وي 
را به فارسي ترجمه كرده و نشر دهم. با لبخندي صميمي 
و با فروتني فراوان گفت: كشــور شــما كه به كپي رايت 
پايبند نيســت! چگونه اجازه مي خواهيد؟ گفتم: از نظر 

اخاقي. به صميميت پذيرفت.«
انتشــارات كتاب كوچه »چگونه با ماهي قزل آال ســفر 
كنيم؟« را در 212صفحه، با شــمارگان هزار نســخه، 

به بهاي 38هزار تومان منتشر كرده است.

شــعر و به ويــژه غزل معاصــر ايــران، بي نام 
حســين منزوي چيزي كم دارد. او كه بخش 
ارزنده اي از تاريخ ادبيات ما را به خود اختصاص 
داده نقش برجسته اي در جذب جوانان به شعر 
و احياي غزل داشــته و دارد. منزوي برگزيده 
نخستين دوره جشنواره بين المللي شعر فجر 
در بخش شعر كاسيك بود و در وصف او همين 
بس كه محمدعلــي بهمني مي گويــد: »اگر 
بخواهيم غزل بعد از نيما را بررسي كنيم بايد 

بگوييم كه هوشنگ ابتهاج در غزل پلي مي زند و منوچهر نيستاني از اين پل عبور 
مي كند و ادامه دهنده اين راه حسين منزوي است كه طيف وسيعي را به دنبال خود 
مي كشد.« او اما اواخر زندگي اش به خاطر بي مهري هايي كه در حقش شد همچون 
نامش منزوي شد و ديگر براي حنجره زخمي تغزل )نام نخستين دفتر شعرش( 
توان جنگيدن نداشت. اما پيش از آن مانند آبي زالل راه خود را در رود ادبيات پيدا 
مي كرد و هرگاه به سنگي كه پيش پايش گذاشته بودند برمي خورد با نرمي و آرامش 

آن را دور مي زد.
بخشي از شعر حسين منزوي:

خورشيد من براي تو يك ذره شد دلم
چندان كه در هواي تو از خاك بگسلم

دل را قرار نيست، مگر دركنار تو
كاين سان كشد به سوي تو، منزل به منزلم

كبر است يا تواضع اگر، باري اين منم
كز عقل ناتمامم و در عشق كاملم

با اسم اعظمي كه بجز رمز عشق نيست
بيرون كش از شكنجه اين چاه بابلم

)حسين منزوي زاده 1 مهر1325 - درگذشته 16 ارديبهشت1383(

ســي وچهارمين نشســت از مجموعه 
درس گفتارهايي درباره  شمس تبريزي، 
چهارشــنبه دوم مهر ساعت 11 صبح با 
سخنراني ايرج رضايي به »جايگاه سخن 
نزد شمس تبريزي« اختصاص دارد كه 
به صــورت مجازي پخش خواهد شــد. 
به گزارش همشهري، شــمس، يكي از 
صرافان و نقادان بزرگ سخن در فرهنگ 
ماست. اگر بخواهيم آموزه هاي شمس را 
صرفا از منظر نيازهاي انسان امروز ايراني 
بنگريم و بســنجيم، با دليري مي توان 
گفت؛ يكي از مهم ترين درس هاي شمس 
كه واجد اهميت بسيار اســت و سزاوار 
توجه و درنگ فراوان، نگاه تازه و ممتاز و 

متمايز اوست به مقوله سخن. عاقه مندان مي توانند با مراجعه به صفحه اينستاگرام مركز 
فرهنگي شهر كتاب به نشاني Instagram/bookcityculturalcenter اين درس گفتار 

را به صورت زنده مشاهده كنند.

وزيرنفت در آغاجاري خوزســتان اعام كرد: 60درصد طــرح دو در هزار درآمد نفت 
كشور به استان خوزستان اختصاص مي يابد. بيژن نامدار زنگنه افزود: منطقه نفت خيز 
خوزستان به لحاظ داشتن نفت فراوان از درآمد 60درصدي دو در هزار برخوردار مي شود. 
وي افزود: هم اينك طرح تخصيص دو در هزار درآمد نفت كه به منظور آبادسازي مناطق 
نفت خيز است، به تصويب مجلس شوراي اسامي رسيده است، زنگنه اظهار اميدواري 
كرد، اين طرح تا پايان مهرماه امســال در كميســيون مجلس جهت عملي شدن در 
سال80، به تأييد نمايندگان مجلس برسد. به گفته زنگنه، با افزايش توليد و بهره وري 
مي توان امكانات ويژه اي براي مناطق نفت خيز و كل كشور ايجاد كرد. وي افزود: كاهش 
نرخ ارز در ماه هاي اخير به بركت توليد نفت بوده اســت. زنگنه اظهار داشت: با 10 تا 
15ميليارد دالر درآمد نفتي در سال مي توان كشور را دگرگون كرد و امكانات و اشتغال 
ويژه اي براي مناطق مختلف كشور فراهم آورد. وزيرنفت، ميدان نفتي آزادگان خوزستان 
را بزرگ ترين ميدان نفتي شناسايي شده جهان در10سال اخير و بزرگ ترين ميدان 
نفتي ايران در 3سال اخير توصيف كرد. وي افزود: ذخيره نفتي اين ميدان 26ميليارد 
بشكه نفت برآورد شده است. ميدان نفتي آزادگان در منطقه دشت آزادگان خوزستان 

واقع شده است.

يادداشت

محمدجوادحقشناس
رئيس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسامي شهر تهران

فرورتيشرضوانيهبومرنگنگاه
روزنامه نگار

ايمانمهديزاده
ويترينپژوهشگر توسعه پايدار

ِكلك 

دريچه

20 سال پيش 

كاكادو:يك نهنگ گوژپشــت 16 متري كه به اشتباه وارد 
رودخانه ای معروف به رودخانه تمساح ها شــده بود، پس از 
 چند روز متوجه اشتباه خود شده و سرانجام به دريا بازگشت. 
به گزارش بي بي سي،  اين نخســتين  بار است كه يك نهنگ 
گوژپشــت وارد رودخانه ای در پارك ملی كاكادو در سواحل 
شمالی استراليا شــده اســت. اين نهنگ به سمت جنوبگان 
حركت مي كرد، اما در مســيري خاف جهــت آب وارد اين 

رودخانه مملو از تمساح شده بود.

لستر:زني به نام فاطمه   عابدين، همزمان با مكالمه با گوشي  
تلفن همراه در حال رانندگي بود كه ناگهان مرد سالمندي 
را روي خط عابرپياده  زير گرفته و سپس از محل گريخت. 
به گزارش ديلي ميل، پس از بازداشــت اين راننده خاطي 
مشخص شد كه اين مرد سالمند، پدر شوهر اين زن بوده 
است. او 18پيغامي را كه در حال رانندگي ارسال مي كرد 
پاك كرده و برف پاك كن خــود را هم عوض كرده بود كه 

توسط پليس دستگير و به 18ماه زندان محكوم شد.

بارسلونا:ورزشكار رشته سه گانه بريتانيايي در مسابقات دوي 
بارسلونا، نزديك خط پايان ناگهان به مسير اشتباهي رفت كه 
او را از جايگاه سومي روي سكوي قهرماني محروم مي كرد؛ اما 
ورزشكار اسپانيايي كه پس از اشتباه او جلو افتاده بود ناگهان 
ايستاد و با كمك به او باعث شــد اين ورزشكار اشتباهش را 
جبران كند و صاحب مدال شود. ورزشــكار اسپانيايي با اين 
حركت شــجاعانه خود جداي از عنواني ورزشي و مدال برنز، 

300يورو جايزه نقدي اين مسابقه را نيز از دست داد.

بيهار:مرد ســالمندي در هند 30ســال از عمر خود را 
 صرف حفر كانال آبي براي ساكنان روستايش كرده است. 
به گزارش آديتي سنترال، اين مرد كه اكنون در هند به مرد 
كانالي »Canal Man« مشهور شده با ابزار هاي دستي و 
ساده به حفر اين كانال 3كيلومتري مشغول است. كانال 
يادشده كه قرار است پس از اتمام براي ساكنان روستاي 
كوتيواال در ايالت بيهار آب شــرب جاري كند، در حدود 

2متر عمق و 3متر عرض دارد.

30سالكاربيمزدومنتجبرانقهرمانانهاشتباهحريفزيرگرفتنتصادفيپدرشوهرفرارنهنگ16متريازتمساحها

سرمايههايانساني،پلارتباطنسلها

چگونهباماهيقزلآالسفركنيم؟كارفرمایگداوپيمانكارخسيسفقر،اجازهفاصلهفيزيكينميدهد

حسينمنزوي،حنجرهزخميتغزل

بررسيجايگاهسخننزدشمستبريزي

60درصدطرحدودرهزاردرآمدنفت
بهخوزستاناختصاصمييابد
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 انجمن آسيب ديدگان 
قيام ملي!

در واقعه كودتــاي 28 مرداد كه بــا حمله اوباش و نظاميــان به طرفداران مصــدق صورت گرفت، 
زد و خوردهايي ميان طرفين انجام شــد. نكته جالب بعد از اين ماجرا، تاســيس انجمني بود از طرف 
كودتاچيان با عنوان »انجمن آسيب ديدگان قيام ملي 28 مرداد« كه كارش شد گرفتن پول از دولت 
براي كســاني كه در اين ماجرا به طرفداري از شاه كشته يا آســيب ديده بودند. در يكي از نامه هاي 
اين انجمن خطاب به سرلشكر باتمانقليج رييس ســتاد ارتش آمده است كه نامادري شخصي به نام 
»محمدفاضلي« در اين واقعه كشته شده و مبلغ 1500 تومان در آن زمان دريافت كرده كه ]مبلغ بااليي 
بود[. حاال درخواست حقوق ماهانه نيز دارد. البته اين نامه سرانجامي نداشت و در نهايت بدون اقدام ماند.

سند

وزی که قرن ایستاد   ر
 وقايع نگاري محمد عبدخدايی 

از 25 تا 28مرداد 1332

 زمينه هاي كودتاي 28مرداد پيش از اين تاريخ فراهم شده بود. اين 
موضوع از ماجراي قتل سرلشكر محمود افشارطوس شروع شد. پس 
از اينكه افشــارطوس را به قتل رســاندند و جنازه اش را رها كردند، 
دكترمحمد مصدق به اين نتيجه رسيد كه عده اي از نمايندگان مجلس 
شوراي ملي در قتل افشارطوس دست داشته اند. از نمايندگاني كه جزو 
جبهه ملي بودند خواست مجلس سلب مصونيت كند، اما مجلس حاضر 
نشد. از شاه خواست فرمان انحالل مجلس را صادر كند و طبعا شاه زير 

بار نرفت و رفراندومي به وجود آمد. 
در رفراندوم اكثر مردم شركت كردند. دكترمحمد مصدق نامه اي به 
شاه نوشت و ذيل آن آورد كه مردم رأي داده اند تا مجلس منحل شود. 
نامه به دست شاه رسيد و چون در قانون اساسي مجلس مؤسسان كه 
سال 1328 تصويب شد، آمده بود كه در نبود مجلسيان، اعلي حضرت 
مي تواند نخست وزيري را عزل و نخست وزيري را منصوب كند، در شب 
25مرداد، شاه فرمان عزل نخست وزيري دكترمحمد مصدق را نوشت 

و ساعت 23:30 شب به فرمانده گارد ويژه شاهنشاهي، يعني سرهنگ 
نصيري سپرد. در همان شب با كاميوني از سربازان گارد شاهنشاهي 
به منزل دكترمحمد مصدق رفتند تا فرمان ابالغ شود. هنگامي كه اين 
فرمان را به محمد مصدق ابالغ كردند، سرتيپ دفتري كه مشاور دكتر 
مصدق بود، آورندگان نامه عزل نخست وزير را دستگير كرد. به دستور 
او نيروهاي سرهنگ نصيري را دستگير و خلع سالح كردند. اعالم شد 

كه ديشب قرار بود كودتا شود و كودتا شكست خورده است. 
شاه وقتي كه از اين موضوع باخبر شد ســوار هواپيما شد و به بغداد 
رفت. شعارها به عليه شاه تبديل شــد و توده اي ها هم در آن روز به 
صحنه آمدند. مردم پالكارد زدند كه ملت، جمهوري دمكراتيك خلق 
مي خواهد. روز 27مرداد جبهه ملي ميتينگي در بهارستان تشكيل داد 
كه در آن دكتر شايگان سخنراني كرد و گفت: »كسي كه قرار بود به 
تهران بيايد به بغداد رفت«؛ و منظورش شاه بود. آقاي دكتر فاطمي 
سخنرانی كرد و گفت اين دربار ننگين،     روي دربار سياه فاروق را سفيد 

كرده است؛ من نشان همايوني از شاه گرفتم و اين نشان همايوني را 
هيچ وقت به سينه نزده ام. نشــان همايوني را از سينه برداشت و به 
زمين كوبيد. اين وقايعي است كه بين 25مرداد و صبح 28مرداد رخ 
داد. صبح 28مرداد 1332 عده اي از جنوب شهر كه شايد رئيسشان 
طيب بود حركت كردند و شعار جاويدشاه سر دادند. دكتر مصدق در 
اين بين نيز يك بدشانسي آورد و آن اين بود كه استالين كه رهبر حزب 
كمونيست شوروي بود در اسفند 1331 از دنيا رفت. هسته مركزي 
حزب كمونيست شوروي به صرافت افتاد كه رهبر جديدي انتخاب 
كند و به همين دليل به احزاب وابســته و خارج از شــوروي دستور 
ســكوت داد و حزب توده براي همين، به صحنه نيامد. اين در حالي 
است كه تا 28مرداد، حزب توده بسيار منظم بود و 628 افسر ارتشي 
داشت و همه فعاليت هايش سازمان يافته به شمار مي رفت. اعضاي 
حزب ملي هم پراكنده شدند و نتوانستند به ميدان بيايند. به همين 
دليل صبح 28مرداد 6تانك ارتش و عده اي در شهر حركت كردند و 

شعار جاويدشاه سر دادند و ســوار كاميون شدند. عالوه بر همه اينها 
شعبان بي مخ هم در زندان بود و تازه ساعت 4عصر آزاد شد. جمعيت 
به طرف خيابان كاخ و به سمت پالك 102، يعني خانه دكترمصدق 

حركت كردند. 
ســاعت 2بعد از ظهر فضل اهلل زاهدي، سوار تانك شــد و با تانك به 
ميدان ارگ آمد و راديو را تســخير و در راديو شروع به نواختن سرود 
شاهنشاهي كرد. پس از اين ساعت كه خانه دكترمحمد مصدق تسخير 
شد، دكترمصدق از پشت بام خانه اش به منزل مهندس مؤذني، وزير 
پست و تلگراف خودش فرار كرد. مردم هم ريختند و خانه دكترمصدق 
را غارت كردند و زاهدي پشــت ميكروفن راديو اعــالم كرد كه من 
نخســت وزير قانوني كشــورم و طبق ماده35 قانون اساسي با حكم 
شاه نخست وزير شده ام. طي اين مدت دكترمصدق در خانه مهندس 
مؤذني مخفي بود و 3روز بعد خودش را تحويل داد و دستگير شد و 

نهايتا به زندان افتاد.

 Aug
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روزنامه نيويورك تايمز در يك شــماره ويژه در روز يكشنبه 23اوت 
1953)اول شهريور 1332( صفحه اول خود را به طور كامل به گزارشي از 
كودتاي 28 مرداد و وقايع مرتبط آن روز اختصاص داده است جالب اينكه 
اين مجموع گزارش ها با عنوان »مروري بر مهم ترين خبر هفته« در روز 
يكشنبه كه روز تعطيل در آمريكا محسوب مي شود و اغلب روزنامه ها در 
اين روز چاپ نمي شوند، در روزنامه نيويورك تايمز به طور ويژه انتشار 
يافته است. روزنامه نيويورك تايمز همچنين چهار عكس از وقايع آخر 
مرداد ماه ايران را براي عكس هاي صفحه اول خود برگزيده اســت. دو 
عكس باال آنگونه كه در زير نويس تصاوير به آن اشــاره شده مربوط به 

تصاوير تظاهرات طرفداران مصدق است. تصوير سمت چپ  تظاهرات 
هواداران دكتر مصدق در ميدان بهارستان را نشان مي دهد و در تصوير 
سمت راست نيز سرنگوني مجسمه هاي شاه دريكي از ميدان هاي تهران 
ديده مي شود)البته در بيشتر منابع به اين مسئله اشاره شده است كه 
سرنگوني مجسمه هاي شاه در تهران توسط هواداران حزب توده در سه 
روز منتهي به كودتاي 28 مرداد انجام گرفته بود(. تصوير ســمت چپ 
پائين نيز تظاهرات هواداران شاه در روز 28 مرداد و سوزاندن اسباب و 
تجهيزات تحريريه يكي از روزنامه هاي چپ گراي وابسته به حزب توده 
را نشان مي دهد و در عكس سمت راست نيز تصرف ساختمان راديو در 

تهران به تصوير كشيده شده است.  
نيويو رك تايمز گزارش خود را با اين تيتر آغاز كرده است: برگشتن ورق 
در ايران؛ سقوط مصدق. اين روزنامه در ابتداي گزارش خود به اين مسئله 
اشاره كرده كه ايران در 28 ماه اخير)منظور دوره زمامداري دكتر مصدق(، 
روزگار سخت و پر بحراني را از سر گذرانده و بحراني ترين وضعيت را در 
ميان كشورهاي خاورميانه داشته است. اين روزنامه سپس به بررسي 
وقايع رخ داده در روزهاي منتهي به كودتاي 28 مرداد از جمله كودتاي 
نافرجام 25 مرداد و فرار شاه از كشــور و تظاهرات طرفداران مصدق و 

سرانجام وقايع مرتبط با روز كودتاي 28 مرداد، پرداخته است.

انعكاس وقايع 28 مرداد در روزنامه نيويورك تايمزگزارش از پايتخت كودتا
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در روزهاي پس از كودتــاي 28مرداد، ايران در صدر اخبــار جهان قرار گرفت. 
براساس اسناد، اين اخبار به شدت از سوي دستگاه هاي امنيتي، ازجمله شهرباني 
كل كشــور در اداره اي به نام »كارآگاهي - دايره نگارشات« مورد رصد و بررسي 
قرار مي گرفت و به مراكزي مثل دربار و وزارت خارجه فرستاده مي شد. در يكي از 
گزارش هاي اين اداره، به نقل از راديو لندن آمده است كه مصدق اعتراف كرده از 
دستورات شاه در مجلس و اداره ارتش سرپيچي كرده است. در ادامه اين خبر آمده 

كه ممكن است براي مصدق تقاضاي حكم اعدام داده شود. 
از اداره کارآگاهی به دربار

گزارش شهربانی از وقايع بعد از كودتای 28مرداد

سند
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وزير كودتا  نخست 
فضل  اهلل زاهدي كه بود و چه كرد؟

 

دستگيري زاهدی 
بعد از اينكه كودتا در روز 25مرداد1332 شكست خورد، نخست وزير، محمد مصدق، در نامه اي به سرتيپ 
رياحي، رئيس ستاد ارتش، خواستار توقيف، دستگيري و جلوگيري از فرار سرتيپ فضل اهلل زاهدي شد. اين 

در حالي بود كه زاهدي با بازيابي ستاد كودتا در حال حمله اي دوباره به مصدق بود.

فرمان شاه 
فرمان رسمي محمدرضاشاه پهلوي به خط نستعليق، به تاريخ 23 مرداد 1332 مبني بر انتصاب سرلشكر 
فضل اهلل زاهدي به مقام نخست وزيري ايران. شاه اين فرمان را به زاهدي داد و در فرماني ديگر مصدق را عزل 
كرد. مصدق فرمان عزل را نپذيرفت و زاهدي با توجه به اينكه در مخفيگاه بود، در ابتكاري عجيب كه با توجه به 
لوازم آن روز مهم است، نامه را تكثير كرد و به جرايد و افراد مهم داد و حتي در ميان مردم پخش كرد. بسياري 

اين موضوع را باعث انسجام طرفداران شاه در روزهاي بعدي و روز 28مرداد مي دانند.

 .....................................................................   رحيم نيكبخت 

فضل اهلل زاهدي از شخصيت هاي موثر دوره پهلوي از جهات مختلف 
قابل تأمل اســت؛ نســبت به او، نه مي توان قضاوت سياه داشت و 
نه قضاوت ســفيد. زماني كه فضل اهلل زاهدي بــه عرصه آمد، دوره 
پرآشوبي در كشور محسوب مي شد. زاهدي 1271خورشيدي در 
همدان متولد شد و 1342 در ژنو فوت كرد و بعد جنازه اش را به ايران 
آوردند. او دوره پرفراز و فرودي را طي كرد. پيش از كودتاي 1299 
و روي كار  آمدن رضاشاه، جزو نيروهاي نظامي بود و بين سال هاي 
1295 تا 1299خورشيدي سمت فرماندهي داشت. پس از مشروطه 
كه آشوب هاي مختلفي ايجادشــد، فضل اهلل زاهدي به عنوان يك 
نظامی، در سركوب جنبش هايي كه در گيالن و ديگر مناطق اتفاق 
افتاد، حضوري فعال و نقشــي مؤثر برعهده داشت. زاهدي پس از 
تاجگذاري رضاخان، به عنوان آجودان شــاه انتخاب شــد. در دوره 
رضاشاه مأموريت هايي برعهده داشــت كه مقام هاي او را باالتربرد؛ 
البته يكی دو بار هم مورد غضب قرار گرفت و حتي به زندان  افتاد. در 

آستانه جنگ جهاني دوم و اشغال ايران، هم فرمانده لشكر بود. در 
شهريور1320 نيز باتوجه به شخصيت نظامي و جايگاهي كه داشت، 
مسئوليت شهرباني كل كشــور را به وي واگذار كردند. بنابراين او 
حياتي سياسي و نظامي در اين دوره داشت؛ اما چه قبل از سلطنت 
رضاشاه و چه بعد از آن، فرماندهي بود كه در سركوب شورش ها يا 

جنبش ها، حضوري فعال داشت.
مهم ترين فراز حيات فضل اهلل زاهدي در دوره نهضت ملي نفت است. 
نقش آفريني او به گونه اي هم نيســت كه از ابتدا مخالف ملي شدن 
صنعت نفت بوده باشد. ســال 1328 به عنوان رئيس كل شهرباني 
كشــور، از مخالفان رزم آرا به شــمار مي رفــت و عالقه مند بود كه 
نيروي هاي ملي وارد مجلس شــوند. پس از ترور رزم آرا و همچنين 
ملي شــدن صنعت نفت، زاهدي 2 ماه هــم در دوره دكترمصدق، 
مسئوليت وزارت كشور را برعهده گرفت. در جريان نهضت ملي شدن 
نفت، نيروهايي كه در اطراف دكترمصدق بودند هركدام به دليلي از او 
جدا شدند؛ چه كساني كه با مظفر بقايي بودند و چه كساني كه تحت 
حمايت آيت اهلل كاشاني قرار داشــتند. آنها به نوعي از دكتر مصدق 

دلسرد شده بودند. در كودتاي 28مرداد تنها شخصي كه مي توانست 
از نظر محمدرضا پهلوي جانشــين مصدق باشــد، كسي نبود جز 
فضل اهلل زاهدي. شاه در خاطرات خود به نام »مأموريت براي وطنم« 
اشــاره مي كند كه چندان راضي به اين نبوده كه زاهدي به عنوان 
نخست وزير معرفي شود، اما در آن شرايط كسي در جايگاه و موقعيت 
فضل اهلل زاهدي نبود كه نخست وزير شود. كودتاي 25مرداد شكست 
خورد و كودتاي 28مرداد به وقوع پيوســت. در آن 3 روز فضل اهلل 
زاهدي مخفي بود؛ اما كودتا پيروز شــد و فضل اهلل زاهدي به عنوان 
نخست وزير به قدرت رسيد. فضل اهلل زاهدي در دوره نخست وزيري 
ويژگي هايي دارد كه قابل تامل اســت؛ وي در اين دوره با بعضي از 
طيف هاي مذهبي و روحانيون ارتباط داشت و تالش مي كرد كه با 
آنها ارتباط حسنه برقرار كند. همچنين با سلسله مسائلي كه پس از 
كودتا درباره نفت پيش آمد و كنسرسيومي كه مطرح شد، از آنجا كه 
زاهدي شخصيتي نظامي و مقتدر و رگه هايي از استقالل و خودرأيي 
داشت، چندان طول نكشيد كه با محمدرضا پهلوي اختالف پيدا كرد 
و محترمانه از كشور تبعيد شد؛ تبعيدي كه موجب شد باقي عمرش 

را در ژنو بگذراند. 
فضل اهلل زاهدي از شخصيت هاي نظامي و مطرح پهلوي است. با توجه 
به ويژگي هايي كه محمدرضا پهلوي داشته و از شخصيت هاي مقتدر 
و پرنفوذ و مدير، گريزان بوده و مي ترسيد كه سلطنتش تحت الشعاع 
موقعيت و قدرت آنها قرارگيرد، مي بينيم كه خيلي زود با فضل اهلل 
زاهدي مشكل پيدا مي كند. از طرف ديگر اردشير زاهدي داماد شاه 
است و در مناصب مختلف حكومت پهلوي هم جايگاه خاصي دارد. 
در مجموع مي توانيم بگوييم كه فضل اهلل زاهــدي از رجال مهم و 
تأثيرگذار در دوره پهلوي است كه هم در تثبيت حكومت رضاشاه و 

هم محمدرضا پهلوي، نقش فراوان و تعيين كننده اي داشته است.

هجومبهخانهنخستوزیر
گزارش تصويری از حمله به منزل دكتر مصدق در خيابان كاخ/ فلسطين

هجوم برنامه ريزی شده اراذل به خانه محمد مصدق
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عكس معروف  حسين اسماعيل پور معروف به رمضان يخی در مقابل در خانه  نخست وزير ورودی تخريب شده منزل مصدق توسط مهاجمان

خودرو مصدق از حمله مهاجمان در امان نمانده است

در منزل مصدق به عنوان محلی برای عكس يادگاری استفاده می شود



پس از شكســت ماموريت ســرهنگ نصيري در اشغال خانه 
مصدق و دستگيري نخست وزير، برخي ديگر از افسران ارتش 
نيز دست به اقداماتي براي دستگيري طرفداران دكتر مصدق 
ازجمله برخي از وزرا و امراي ارتش زدند. شرح اين واقعه را دكتر 
غالمحسين صديقي، وزير كشور براي همه فرمانداران شهرها 
مخابره كرد و از آنها خواست كه آن را در اعالميه اي به اطالع 
مردم برسانند. در اين گزارش از لفظ كودتا استفاده شده است.

گزارش غالمحسين صديقي 
وزير كشور مصدق از وقايع 25مرداد به مردم گزارش می دهد

سند

سند

2و3صفحـــــــههاي

آشفتگي شهرهاي دور 
از مركز پيش از كودتا

در آشــفته بازار روزهايي كه هر كس بر له يا عليه مصدق يا شــاه سخن مي گفت، 
يك گزارش بســيار جالب توجه چند روز قبل از كودتاي اول يعني 25مرداد بسيار 
قابل مراجعه است. اين گزارش كه توسط سرتيب رياحي، رئيس ستاد ارتش و از ياران 
و نزديكان مصدق خطاب به او نوشته شده، درواقع شرحي از واقعه اي است كه براي 
يك خبرنگار رخ مي دهد. يك خبرنگار معروف كه همين چند سال پيش به رحمت 
خدا رفت و تا روزهاي آخر نيــز در مصاحبه ها و كنفرانس هاي مطبوعاتي حضوري 
فعال داشــت، در آن روزهاي جواني اش، براي خواندن شعري در مدح دكتر محمد 
مصدق به راديو مي رود كه گويا مورد ضرب و جرح و حتي بي احترامي توســط يك 
ارتشي قرار مي گيرد. اين خبرنگار در نامه اي به مصدق شرح واقعه را بيان مي كند. 
نخست وزير در نامه اي به سرتيب رياحي مي خواهد كه واقعه را بررسي كند و نتيجه 
را به او بگويد. رياحي در پاسخ مي گويد كه پس از استعالم از فرمانده تيپ كردستان 
درباره سوابق اين شخص - كه خود را خبرنگار پارلماني جرايد مركز در كردستان 
معرفي مي كرده - معلوم مي شود كه او يك شياد است و سوابق خوبي ندارد و حتي در 
دادسرا نيز داراي پرونده است. رياحي در پايان گاليه مي كند كه ارزش دادن به چنين 
گزارش هايي درباره افسران ارتش كه براي دولت ملي جانفشاني مي كنند، سزاوار 

نيست و نبايد حيثيت آنان با گزارش هاي خالف واقع ملعبه اين افراد شياد باشد.
اين سند از اين جهت اهميت دارد كه فضاي شهرآشوب و درهم و برهم روزهاي منتهي 
به كودتا را در جامعه ايران نشان مي دهد. البته اين خبرنگار سال هاي سال همچنان در 

همه دولت ها شعر مي خواند و حضور داشت.

كار،كارانگليسيهاست
چرا بريتانيا هيچ گاه به نقش خود در كودتاي 28مرداد اعتراف نكرد؟

هجومبهخانهنخستوزیر
گزارش تصویری از حمله به منزل دكتر مصدق در خيابان كاخ/ فلسطين

  فاطمه تركچي ����������������������������������������������������������������������� 

دو رويكرد مهم در سياستگذاري و نقش آمريكايي ها و انگليسي ها 
در كودتاي 28مرداد وجود دارد. يك سوي موضوع به سابقه متفاوت 
حضور انگليسي ها و آمريكايي ها در ايران و ســوي ديگر، به منافع 
اقتصادي و سياسي آنها در كشــورمان ربط داشت. منافع مستقيم 
اقتصادي انگلستان در صنعت نفت نهفته بود؛ صنعتي كه با سرپرستي 
شركت نفت انگليس و ايران، توانست در سراسر دوران جنگ جهاني 
دوم،منبع ســوخت ماشــين جنگي جبهه متفقين را تامين كند. 
بنابراين نفت ايران از چنان اهميتي برخوردار بود كه انگلستان براي 
حفظ منافع آن و بازيابي شرايط پيش از ملي شدن صنعت نفت، انكار 
در دست داشتن كودتاي 28مرداد، را به عنوان يكي از سياست هايي 
درپيش بگيرد كه مي توانســت )و البته توانســت( تا مدتي چهره 

انگلستان را مبرا از هرگونه دخالتي در كودتا جلوه دهد.
اما در ســوي ديگر ماجــرا، آمريكايي ها قرار داشــتند كه گام هاي 
ابتدايي را در مسير كسب قدرت برتر در صحنه سياست بين الملل 
برمي داشــتند و در آن زمان، منافع مالي و اقتصادي مستقيمي در 
ايران نداشتند. تا آن هنگام، روابط اقتصادي ايران و آمريكا به روابط 
مستشاري مالي و نظامي محدود مي شد. اما انگليسي ها با توجه به 
شــناخت عميق از تاريخ و فرهنگ ايرانيان، به نظر مي رسد با اذعان 

به دخالت در كودتا آينده اي ناخوشايند را براي خود در ايران ترسيم 
مي كردند. آنها حتي امروز هم با وجود اســناد مهم و گويا در آرشيو 
وزارت خارجه خود و نيز آرشيو ســيا در آمريكا، از نقش داشتن در 

كودتاي 28مرداد شانه خالي مي كنند.
بعيد نيست اگر در همان زمان، آشكارا بر دست داشتن در كودتا اذعان 
مي كردند، سرنوشتي جز آنچه در 13 آبان 1358 بر سر روابط ايران 
و آمريكا رفت، براي آنها مترتب مي شد. ايران در زمان كودتا در تب و 
تاب سياسي و اقتصادي قرار داشت و اهميت منافع نفتي را دريافته 
بود و افزايش قيمت جهاني نفت نيــز مزيد بر علت بود. آمريكايي ها 
چون منافع مستقيمي نداشــتند از اينكه بخواهند اين ديپلماسي 
را در پيش بگيرند كه به اصطالح رو بازي كنند، ابايي نداشــتند، اما 
انگليسي ها در مجموع سياست مرموزي داشتند و دارند. حتي امروز 
هم دراصطالح به كار مي بريم كه »سياست انگليسي« وجود دارد و اين 
سياست بازي، با پنهان كاري همراه است. آنها هنوز هم ممكن است 
در اتفاقات ريز و درشت بسياري كه در جهان مي افتد نقش محوري 
ايفا كنند و بازهم ردپايي از خودشان برجاي نگذارند. آنها مي دانستند 
و مي دانند كه اگر بخواهند افشــا كنند كه در كودتــاي 28مرداد 
سال1332 نقش داشتند، منافع عظيمي را در ايران از دست خواهند 
داد و آنچه سال ها و دهه ها براي آن در صنعت نفت ايران برنامه ريزي 
كرده اند، از كف مي رود. اما آمريكايي ها آن زمان هيچ گونه منفعتي 

نداشــتند و حتي نيروي نظامي آمريكايي قابل توجهي هم در ايران 
وجود نداشــت. بااين حال در همان دوره عــده قابل مالحظه اي از 
متخصصان نفتي در مناطق نفت خيز ايران، انگليسي بودند و در همان 
مناطق با خانواده هايشان زندگي مي كردند. در حقيقت اگر چنين 
اطالع رساني و اعترافي انجام مي شد، جان همه آنها به خطر مي افتاد. 
اسنادي در صنعت نفت ايران و در نشريات موجود است كه شهريور و 
مهر1330 آخرين اولتيماتوم ايران به شركت نفت انگليس مبني بر 
خروج نيروهاي انگليسي از ايران صادر شد و بايد همه آنها تا مهرماه 
ســال1330 ايران را ترك مي كردند. همچنين انگليسي ها اگر اين 
انكار را نداشتند، فرصت هاي ديگر را هم براي حضور مجدد در ايران از 
دست مي دادند. آمريكا هنوز ابرقدرت نخست جهان نبود و قدرت هاي 
بزرگ، انگلستان و اتحاد جماهير شوروي محسوب مي شدند و آمريكا 
مهره سياسي چندان مهمي در بازي سياسي دنيا به شمار نمي رفت، 
اما انگلستان همچنان در پي آن بود كه فرصتي به دست آورد تا بتواند 
دوباره در ايران حضور داشته باشد. در حقيقت براي انگليسي ها، هم 
منافع اقتصادي مهم بود و هم منافع سياســي. پس از آن نيز، يعني 
بعد از اينكه قرارداد كنسرسيوم بسته شد، انگليسي ها با شركت هاي 
آمريكايي يا ديگر شركت ها در ايران حضور يافتند و قرارداد ديگري 
منعقد شد تا انگليس بتواند بازهم در ايران فعاليت خود را از سر بگيرد؛ 

هرچند اين بار محدودتر از قبل.
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شعار نویسی عليه مصدق در اولين ساعت فتح خانه نخست وزیر

از خانه مصدق جز مخروبه ایی باقی نماند

تا چند هفته بعد از كودتا مردم برای تماشای بقایای عمليات هجوم به خانه مصدق می رفتند

عکس معروف  حسين اسماعيل پور معروف به رمضان یخی در مقابل در خانه  نخست وزیر
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پيام اشرفمحرمانه از قزوين

جرایدسند

گزارش شهرباني از تخریب دبیرستان پهلوی که 
توسط طرفداران حزب توده تخریب شده است.

 مصدق 2بار 
خواهر شاه را تبعید کرد

سوم مردادماه۱۳۳2 درحالي که اشرف از سوي نخست وزیر، محمد مصدق، تبعیدگونه به خارج از کشور فرستاده شده بود، به بهانه 
فروش اموال خود در تهران، مخفیانه وارد ایران شد. بسیاري از کساني که بعدها درباره کودتاي 28مرداد نوشتند - چه از کارگزاران 
پهلوي و چه تاریخ نویسان- معتقدند حضور نابهنگام اشرف در تهران برخالف دستور مصدق، زمینه سازي  براي کودتا بوده است. 
مصدق بعد از حضور اشرف در تهران به شدت برآشفت و او را باردیگر به خارج از کشور فرستاد. وزیر دربار که زیر نفوذ مصدق بود در 
اعالمیه اي  نوشت: »نظر به اینكه واالحضرت اشرف پهلوي بدون اجازه از پیشگاه مبارك همایوني و بي اطالعي قبلي دربار شاهنشاهي 
دیروز ]سوم مرداد ۱۳۳2[ بعدازظهر به وسیله هواپیما به تهران وارد شدند، با کسب اجازه از پیشگاه مبارك همایوني به معظم الیها 
ابالغ شد که فورا از ایران خارج شوند و از این پس نسبت به هریك از افراد خاندان جلیل سلطنت که رعایت تشریفات و مقررات 
مربوط به وزارت دربار که بستگي به حیثیت مقام شامخ سلطنت دارد، ننماید با سخت ترین ترتیب عمل خواهد شد. ]امضا[ کفیل 
وزارت دربار شاهنشاهي- ابوالقاسم امیني«. اشرف با نخستین پرواز از ایران به خارج از کشور فرستاده شد ولي به نظر مي رسد که 
پیامش را به شاه داد؛ پیامي ازسوي بیگانگان در حمایت از پهلوي و درواقع راضي کردن شاه توسط خواهر پرنفوذش به عزل مصدق. 

سفیر ایران در بغداد به استقبال شاه نرفت و براي همیشه مغضوب شدجهت باد

حکم انتصاب مظفر اعلم به وزارت امور خارجه در سال 1317

مطبوعات در تعليق 
وقايع نگاري مطبوعات در ميانه 25تا 28مرداد 1332

4صفحــه

سال ها ســفير بود و در خدمات كشوري و لشکري 
يکي از رجالي به شمار مي رفت كه هيچ وقت بيکار 
نمي ماند و از كاري به  كار ديگر گمارده مي شد. مظفر 
اعلم، سفير ايران در عراق، روز 25مرداد 1332 كاري 
كرد كه نه تنها تا پايان عمر منصبي به او داده نشود 

كه سال هاي سال در تبعيد بماند.
 زماني كه شاه و ثريا متوجه شدند برنامه عزل مصدق 
با مشکالتي روبه رو شده و سرهنگ نصيري - همان 
تيمسار نصيري، رئيس ســاواك بعدي - نتوانسته 
دكتر محمدمصدق را پس از عزل دستگير كند، از 

كالردشت با هواپيما به سوي بغداد پرواز كردند. 
حسين فاطمي وزير امورخارجه در تلگرافي به همه 
سفارتخانه هاي ايران اعالم كرد كه شاه معزول شده 
و كسي از اتباع وزارت امورخارجه حق ندارد از وي 

استقبال كند.
اعلم با توجه به دســتورالعمل وزارت امور خارجه، 
برخالف تأكيد و اصرار نوري ســعيد، نخست وزير 
عراق، زماني كه هواپيماي شــاه در فرودگاه بغداد 
در حال ســوخت گيري بود براي استقبال از شاه، 
به فرودگاه نرفت. شــاه بدون استقبال سفيرش 

درحالي كه اعلم حتي به خاطر ديدار نکردن با شاه، 
با نوري سعيد مشاجره اي تند هم داشت به رم پرواز 

كرد.
بعد از بازگشت شاه از رم با پيروزي كودتاي 28مرداد، 
اعلم بالفاصله معزول و از عراق هم خارج شد. اعلم 
مدتي در سوريه حضور داشت تا با واسطه به ايران 
بازگردد، اما شاه نپذيرفت و او درنهايت به اروپا رفت. 
برادرش دكتراميرخان اميراعلم از نزديکان و محارم 
شاه، هر چه كرد نتوانست دل دربار و شاه را به رحم 
آورد و درنهايت او درحالي كه 88سال سن داشت 

در سال 1350 به شرط اينکه نام و نشاني از او نباشد 
و در هيچ مراسم و حتي در خيابان حضور پيدا نکند 
و با كسي هم ديدار نداشته باشد اجازه يافت كه به 

ايران بازگردد.
مظفر اعلم درنهايت 2سال بعد در تهران درگذشت. 
او را مي توان سياستمداري دانست كه براساس جهت 
باد تغيير مسير داد، غافل از اينکه بعضي وقت ها خود 
باد هم نمي داند درنهايت به كدام طرف مي ايستد؛ 
درست مثل همه جرياناتي كه در 3روز 25تا 28مرداد 

رخ داد.

هیچ کس نمي دانست چه رخ مي دهد؛ گویي همه  چیز 
در تعلیــق بــود و روزنامه هــا نمي توانســتند آنچه 
پیش رویشان اســت را پیش بیني کنند. اساسا وقایع و 
اخبار به قدري با سرعت در جریان بود که از همه  چیز 
شتاب گرفته بود؛ حتي از خود زمان و مكان وقوعش! 
»زنده باد« و »مرده باد« در فاصله۳ روز 25تا 28مرداد 
از طنز هاي تاریخ معاصر ایران است؛ جایي که بازیگران 
معرکه کودتا در آن تابستان داغ تهران نمي دانستند به 
کدام سمت روند. حتي خود مصدق و شاه نیز بي عمل 
و مستاصل شده بودند. مصدق گرچه توانسته بود موج 
اول کودتا را مهار کند و شرایط را به نفع خود تغییر دهد 
اما کودتاچیان نیز در مخفیگاه خود به فكر موج دومي 

بودند که بتوانند آن را محقق کنند. شاه از بغداد به اروپا 
رفته و در رم در هتلي بي امیــد به آینده نامعلومي فكر 
مي کرد؛ در حســاب ذهن او به گفته ثریا،  همسرش 
بازگشت به کشور و دوباره شاه شدن درصد کمي داشت. 
از ســوي دیگر در تهران مطبوعات به 2گروه مخالف 
صددرصد شاه و مطبوعاتي در میانه و متمایل به مصدق 

تبدیل شده بودند. 
روزنامه اطالعات بــه مدیریت عباس مســعودي در 
روز 25مرداد بعد از شكســت کودتاي نصیري اخبار 
و گزارش هاي خبري را از کودتا منتشــر کرد و با تیتر 
کودتاي نظامي در تهران بالاثر شــد تنها اخبار آن را 
پوشش داد. البته اطالعات اعالم کرد که به فرمان شاه، 

زاهدي نخست وزیر شده است. اطالعات با احتیاط خود 
تیتر روز 26مردادش را به میتینگ میدان بهارســتان 
همراه با عكس سخنراني فاطمي اختصاص  داد اما تنها 
با عنوان مجسمه هاي شــاه به زیرکشیده شد و انتشار 

عكسش، این موضوع را بازتاب داد. 
اطالعات البته روز بعد در ســرمقاله اي بي نام، کودتا را 
تقیبح کرد و ضد آن نوشــت که اقدامي ضد شاه تلقي 
مي شــد. اطالعات در روز 28مرداد منتشر شد و به نظر 
مي رســد که با توجه به حمله به دفاتر روزنامه ها از این 
مسئله بي نصیب نمانده؛ با این حال در روز ۳۱مرداد پس 
از بازگشت شاه به ایران به استقبال او رفت تا باقي بماند. 
روزنامه شورش کریم  پورشیرازي، یك روز قبل از کودتا 

در تیتري کوتاه از کشف توطئه کودتاي جدید سخن 
گفت. به نظر مي رسد که این آخرین شماره شورش است 
که به شدت ضد شاه و دربار بود. کریم پورشیرازي البته 
بعد از کودتا دستگیر شد و گفته مي شود پس از شكنجه 
در زندان و تحقیر و توهین بسیار ازجمله گذاشتن پاالن 
االغ به گرده اش توسط سربازان ارتش و سوارشدن بر او 

در نهایت در سلولش به آتش کشیده شد. 
روزنامه باختر حسین فاطمي، وزیر امورخارجه مصدق 
و از مخالفان سرسخت شاه و دربار بعد از شكست کودتا 
در هماوردخواني با مخالفین و شــاه، تندترین شعارها 
را در روزنامه اش منتشــر کرد. باختر امروز در فرداي 
کودتا نوشت که »قرار بود 5صبح امروز مصدق، فاطمي 

و ریاحي را اعدام کنند.« باختر امروز در ســرمقاله اي 
تند نوشــت که »این دربــار شاهنشــاهي روي دربار 
فاروق را ســفید کرد.« فاطمي در ســرمقاله اي تند از 
شاه انتقاد کرد و او را  با ملك فاروق، برادر همسر سابق 
محمدرضا پهلوي که نزد جهانیان به فســاد اشــتهار 
داشت، مقایسه کرده اســت. باختر امروز در 26مرداد 
بار دیگر در سرمقاله اي بسیار تند با عنوان »خائني که 
مي خواست وطن را به خاك و خون بكشد فرار کرد...« از 
شاه و خانواده اش انتقاد شدیدي کرد. باختر پیشنهاد داد 
که »حاال  که مجسمه هاي شاه پایین کشیده شد، پرچم 

سه رنگ ایران را به جایش نصب کنند«.
باختر امروز یك بار دیگــر و براي آخرین بــار در روز 

سه شــنبه 27مرداد ۱۳۳2منتشر شــد و در خبري 
عنوان کرد که »معلوم نیست که آیا دکتر مصدق خود 
را به عنوان رئیس جمهور اعالم خواهد کرد یا اینكه فرد 
دیگري را به این ســمت منصوب مي کند...« این خبر 
از آنجا اهمیت دارد که در واقــع مقدمه اي براي خلع 
ســلطنت و اعالم جمهوري توســط مصدق و یارانش 
قلمداد مي شد؛ موضوعي که با توجه به سوابق تاریخي 
هنوز معلوم نیســت؛آیا واقعا در فكر و اندیشه مصدق 

اعالم جمهوري وجود داشته است یا خیر؟!
باختر امروز در روز 28مرداد به آتش کشیده شد و دکتر 
حسین فاطمي نیز مخفي شد تا چند ماه بعد دستگیر، 

محاکمه و اعدام شود.
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