
ناقالن خاموش؛ مبتالیان مثبت

فردوسينفسميكشد

در هفته طغيان كرونا ممكن است شما هم مبتال شده باشيد؛ معماي ناقالن بي عالمت چيست؟
2و12ستاد ملی كرونا به استاندارها اختيار داد در صورت ضرورت ، پيشنهاد تعطيلی یک هفته ای مطرح كنند 4

پایش هاي اوليه مدیریت شــهري تهران نشان مي دهد اهالي 
یوسف آباد، حس تعلق بيشتري به محله خود دارند؛ پایش هایي 

كه هنوز در دست تكميل است، اما اگر ساكن یكي از كوچه هاي دوم تا شصتم خيابان 
شيخ جمال الدین اسد آبادي باشيد، بهتر از خيلي هاي دیگردر  این شهر بزرگ، چنين 

موضوعي را درك مي كنيد.
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پاييزسخت
تماشاخانههايتهران

از 30نمایش در حــال اجرا، فقط 
چند نمایش تماشاگر قابل توجهي 

دارند

یادداشت
احمدميرخدائي؛روزنامه نگار

با ابالغ مصوبه كميسيون نظارت سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان تهران، مبناي محاسبه حق كميسيون 
مشاوران امالك پایتخت تغيير كرده و این صنف مكلف 
است براســاس نرخنامه جدید عمل كند. تاكنون حق كميسيون مشاوران امالك 
شهر تهران اینگونه محاسبه مي شد كه هریک از طرفين معامله تا سقف 500ميليون 
تومان ارزش مبایعه نامه معادل 0.5درصد و براي مازاد بر این رقم معادل 0.25درصد 
حق كميسيون مي پرداختند اما براساس نرخنامه جدید، كل ارزش معامله مشمول 

پرداخت 0.25درصد حق كميسيون از سوي هریک طرفين معامله خواهد بود.
البته با توجه به اینكه حق كميسيون امالك در استان هاي مختلف كشور براساس 
مصوبه كميسيون نظارت سازمان صنعت همان اســتان محاسبه مي شود، انتظار 
مي رود روند تغيير این نرخ در ســایر مناطق كشــور نيز ادامه پيــدا كند؛ اما نكته 
اینجاست كه مگر مشكالت مربوط به حق كميسيون مشاوران امالك، ناشي از ضرایب 

تعيين شده براي محاسبه آن بوده كه با تغيير ضرایب آن مرتفع شود؟
از یک سو آن دسته از مشاوران امالك كه براساس صداقت و درستي فعاليت مي كنند 
نسبت به پایين بودن درآمد اعتراض دارند و خواستار افزایش قانوني حق كميسيون 
خود هستند و از سوي دیگر افرادي كه در معامالت مسكن به دام مشاوران متخلف 
مي افتند و حق كميسيون نجومي مي پردازند، از كاهش هرچه بيشتر حق كميسيون 
طرفداري مي كنند؛ درحالي كه آنها نه از اجراي قوانين صنفي محاسبه حق الزحمه، 
كه از عدم رعایت این قوانين متضرر شده اند و حتي كاهش قانون حق كميسيون نيز 

نمي تواند از تكرار این ضررها جلوگيري كند.
در این ميان، نهادهــاي متولي قيمت گذاري در اقتصاد ازجمله ســازمان حمایت و 
كميسيون نظارت سازمان صنعت، با پرداختن به  ظاهر مشكالت و پرهيز از ریشه یابي 
عوارض بازارها، عماًل رأي به تكرار و تمدید تخلفات مي دهند و به ایجاد شرایطي كمک 
مي كنند كه در آن نه كاسب درستكار مي تواند درآمد حالل كسب كند و نه تضميني 
براي متضررنشدن شــهروندان عادي وجود دارد. در این موضوع، اتحادیه مشاوران 
امالك براي حفظ حقوق صنف متبوع خود، خواســتار افزایش حق كميســيون و 
تضمين درآمد مشاوران امالك اســت و البته انتظار دارد كه مجبور نباشد به همه 
متقاضيان، مجوز كسب وكار بدهد؛ اما در قانون، براي جلوگيري از افزایش بيكاري یا 
هر چيز دیگر، نه تنها محدودیتي براي گرفتن مجوز صنفي وجود ندارد بلكه از اعمال 
هرگونه شرط و پيش شرط مانند مدرك آموزشي، احراز اهليت و... نيز جلوگيري شده 
است. در این وضعيت، طبيعي است كه در شهري مانند تهران بيش از 12هزار بنگاه 
مشاور امالك مجاز مشغول فعاليت شوند و برخي  از هر روزنه اي براي كسب درآمد 
و گذران روزگار استفاده كنند. حاال اینكه ســهل انگاري در صدور مجوز باعث شده 
برخي فقط با هدف تخلف و كسب سود هنگفت و نامشروع وارد این صنف شوند بماند.

بررســي هاي ميداني مداوم در دوره هاي رونق مسكن نشــان مي دهد كه رنجش 
مشــتریان از بنگاه هاي امالك بيش از آنكه ناشي از دریافت حق كميسيون مصوب 
باشد، به واسطه گرفتن ارقام كالني است كه همگي در قالب كالهبرداري و زد و بند 
از جيب خریدار یا فروشــنده مي رود. این روزها الاقل بر كساني كه معامالت ملكي 
چندميليارد توماني داشته اند ثابت شده كه زد و بند دالالن ملک براي كسب درآمد 
و گرفتن حق كميسيون چندبرابر قانون صنفي به یكي از مسائل رایج در معامالت 

امالك تبدیل شده است كه هرگز با نرخنامه اصالح نمي شود.
امضاي تفاهمنامه ميان بنگاه امالك و طرفين معامله در خریدوفروش زمين و مسكن 
یكي از بزرگ ترین اتفاقاتي است كه در بازار متشنج مسكن رواج پيدا كرده و بدون 

امضاي این تفاهمنامه كه در آن حق كميسيون دلخواه دالل نيز 
نوشته شده، راهي براي جوش دادن معامله وجود ندارد. حال 

سؤال این است كه ابالغ نرخنامه هاي دولتي مي تواند از رواج امضاي این تفاهمنامه ها 
جلوگيري كند؟ قطعا خير.

گرايغلط
بههزينهمبادالتامالك
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مهار دالر از كانال بورسي

محلههایبدوناحساس

براساس سياست جدید بانک مركزي از امروز معامالت 
درهم امارات در بازار متشكل،  آزمایشی آغاز خواهد شد

 عبدالناصر همتي از اجراي برنامه اي 
 برای دسترسی به منابع ارزی در خارج از كشور 

در بازار ثانویه خبر داده است

 همشهری به بهانه پيوستن تهران و اصفهان 
 به شبكه شهرهای جهانی یادگيرنده یونسكو

 اهميت آموزش در بهبود حس تعلق به محله را بررسی كرد

عمر سكونت در محله هاي تهران به كمتر از 3سال رسيده است

2

رمزگشايياز
نشانيهايرئيسجمهور

 روحانــي در ماه هــاي اخيــر با 
 اشــارات تلویحي در ســخنانش، 
به حمالت و فشارهایي كه عليه او 

به كار مي رود پاسخ داده است

شرط هاي تداوم 
عرضه تخم مرغ دولتي

گفت وگو با رئيس هيأت مدیره اتحادیه 
مرغداران تخمگذار استان تهران
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واکسن آنفلوآنزا    
کجاست؟

قــرار بــود از دیــروز  واكســن در 
 مراكــز بهداشــت توزیــع شــود

اما پيگيری های همشــهری نشــان 
می دهــد كه هنــوز هيــچ مركزی 

واكسن ندارد

بيمــاران هموفيلــی، مبتالیــان به 
اچ آی وی  و تاالســمی از نحوه توزیع 
واكسن بی اطالعند در حالی كه براساس 
بخشنامه وزارت بهداشت این بيماران 

در اولویت تزریق رایگان قرار دارند

به دنبــال ارســال نامه 120پزشــک 
متخصــص و اعضــاي هيــأت علمي سالمت

دانشــگاه هاي علوم پزشــكي درباره 
»بحران تامين انســولين و نوار تست قند خون« كه 
زندگــي بيمــاران دیابتي به آنها وابســته اســت، 
رئيس جمهور در دســتوري فوري از وزیر بهداشت 
خواست این مشكالت بررسي و اقدام فوري صورت 

گيرد.
متخصصان دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور 
باتوجه به مشــكالت بيماران و خانواده هاي آنها در 
تامين »انسولين هاي قلمي« و »نوار تست قندخون« 
در نامه اي سرگشــاده خطاب به حســن روحاني، 
رئيس جمهوري نســبت به كمبودها هشدار داده و 
اعالم كرده بودند: »جان بيماران مبتال به دیابت در 

خطر است.«
در نامه ایــن پزشــكان متخصص آمده بــود: »در 
ایران بيش از 5ميليون نفر بــه بيماري دیابت مبتال 
هستند كه از این تعداد بيش از 600هزار نفر نيازمند 
تزریق روزانه انسولين و بيش از آن، اندازه گيري قند 
خون با نوارهاي تســت قند در منزل جهت تنظيم 
ميزان انسولين و پيشگيري از افت قندهاي مكرر و 
مرگبار هستند. فراهم نبودن هر یک از این دو )نوار 
اندازه گيري قند و انسولين(، بيماران را در كوتاه مدت 
با خطر جدي افت قند خون، كاهش سطح هوشياري 
و خطر مرگ و در بلندمــدت، با عوارضي چون قطع 
عضو، سكته قلبي و مغزي و آسيب به كليه ها مواجه 
خواهد ساخت. خاطرنشــان مي كنيم كه این گروه، 
درصورت ابتال به كرونا در خطر بســيار باالتر مرگ 
قرار دارند و در بحران كرونا، توجه به بيماران دیابتي 

ضرورت ویژه دارد.«
همچنيــن در بخش دیگري از این نامه با اشــاره به 
اینكه بيماران در ماه هاي اخير در سراســر كشور با 
مشكالت بسياري در دسترســي به »انسولين هاي 
قلمي« و »نوار تســت قندخون« مواجه شــده اند، 
نوشــته شــده: »با وجود اطالع رســاني و مكاتبات 
 مكــرر انجمن هــاي دیابــت كشــور بــا مقامات

 مسئول در بانک مركزي و وزارت محترم بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــكي درخصوص كمبود جدي 
این دو كاال، متأســفانه نه تنها بهبودي حاصل نشده 
است بلكه به نظر مي رسد حساسيت موضوع به نحو 
مؤثري براي مقامات ارشــد كشــور تبيين نشده تا 
راهكاري مناســب براي حل این معضل بيندیشند. 

بررسي هاي انجام شده جهت تبيين آسيب شناسي 
مشــكل فعلي، پــس از مذاكــره با شــركت هاي 
توليدكننــده، واردكننده و ســازمان هاي مرتبط، 
نشانگر عدم تخصيص ارز كافي براي واردات انسولين 

و نوار تست قند خون است.«
این پزشكان متخصص با بيان اینكه با وجود اظهارات 
مسئوالن سازمان غذا و دارو، ميزان توليد داخلي این 
محصوالت، به هيچ عنوان پاســخگوي نياز بيماران 
نيست، نوشــته اند: »ما اعتقاد راسخ داریم كه دولت 
از توانمندي الزم جهت تامين انســولين مورد نياز 
مبتالیان برخوردار بوده، ولي در نــگاه دولتمردان 
حساسيت تامين انسولين به عنوان یک داروي مطلقا 
ضروري، به خوبي حس نمي شود. لذا با آگاهي كامل 
از مشكالت اقتصادي و تنگناهاي تامين ارز ناشي از 
تحریم هاي غيرمنطقي و غيرعادالنه و تبعات آن بر 
نظام ســالمت كشــور، از جناب عالي استدعا داریم 
كه شخصا با صدور دســتور ویژه و فوري به مقامات 
ذیربط در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
و بانک مركزي، در جهت تأمين ارز و توزیع كافي این 
دو كاالي اساســي، اوامر مقتضي را صادر فرمایيد. 
بي شک تداوم وضع بحراني فعلي، مي تواند سالمتي 
عده زیادي از شــهروندان مبتال به دیابت را به خطر 
افكنده و صدمات ناشي از آن را غيرقابل جبران نماید 
و افزون بر آن دســتاورد هاي طرح تحول سالمت را 
كه از افتخارات دولت جناب عالي است، به مخاطره 
بيندازد.« رئيس جمهور 2روز پس از انتشار این نامه 
سرگشــاده، در نامه اي آني و فوري خطاب به سعيد 
نمكي، وزیر بهداشت دستور بررسي موضوع و اقدام 

فوري را صادر كرد.

دستورروحانيبرايحلمشكلتأمينانسولين
120 پزشک متخصص درباره كمبود انسولين و نوارتست قندخون به  رئيس جمهور نامه نوشتند

متخصصــان دانشــگاه هاي علــوم 
پزشــكي سراسر كشــور باتوجه به 
مشكالت بيماران و خانواده هاي آنها 
در تامين »انســولين هاي قلمي« و 
»نوار تســت قندخــون« در نامه اي 
سرگشاده خطاب به حسن روحاني، 
رئيس جمهوري نسبت به كمبودها 
هشدار داده و اعالم كرده بودند: جان 
بيماران مبتال به دیابت در خطر است

جداشده ها
وزیران دولت هاي یازدهم و دوازدهم 
به چه  دليل از كابينه جدا شــدند و 

اكنون چه مي كنند؟

فشــارهای بين المللــی، تحریم ها، 
حوادث غيرمترقبــه، بيماری كرونا 

و... دولت را از اهداف خود دور كرد

يكياز6ميدانيكهقراراستبادگرگونياساسي
پيادهمحورشود،فردوسياست
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نگاهيبهسيرمبارزاتينوابصفویدردهههای20و30
ديدارتاريخينوابصفويبااخوانالمسلمينمصر
ميتينگفدائيانوآيتاهللكاشانیبهنفعفلسطين
رابطهآيتاهللبروجرديونوابصفويچگونهبود؟

ادامهدر
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  4صفحه ضميمه روزانه و رایگان
روزنامه همشهري
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نكته روز

 در حاشیه سیاست

 4سال بالتكليفي 

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمريكا آخرين 
روزهاي حضور در كاخ ســفید را پشت سر 
مي گذارد مگر اينكه مــاه آينده اتفاقاتي در 

آمريكا رخ دهد كه در نتیجه آن دوران حضور ترامپ در كاخ سفید براي 
4سال ديگر تمديد شود. با اين حال ترامپ پس از 4سال هنوز نتوانسته 
سیاست مشخصي را در قبال ايران پیدا كند. رئیس جمهور آمريكا هنگامي 
كه خود را براي انتخابات رياست جمهوري 4سال قبل آمريكا آماده مي كرد 
شعار پاره كردن برجام و توافق بهتر با ايران را مي داد اما شايد به دلیل حضور 
تندروها در تیم او فقط قسمت خروج از برجام محقق شد و بخش توافق 
بهتر با ايران به دلیل سیاست هاي سینوسي او در رابطه با ايران پیش نرفت.

ترامپ يك ماه مانده به انتخابات رياست جمهوري در آمريكا گفته است 
اگر پیروز انتخابات شود توافق با ايران سخت مي شود، موضوعي كه مغاير 
با موضع گیري هاي يكي دو  ماه اخیر او بوده است. او در هفته هاي اخیر بارها 
گفته است اگر پیروز شود ظرف يك هفته يا يك  ماه با ايران توافق خواهد كرد 
تا اين گزاره قطعیت بیابد كه ترامپ هنوز هم نمي داند در رابطه با ايران چه 
تصمیمي در سر دارد. رئیس جمهور آمريكا سال گذشته به مقاماتي از جهان 
همچون شینزو آبه نخست وزير وقت ژاپن و يا امانوئل مكرون رئیس جمهور 
فرانسه براي مذاكره با ايران ماموريت داده بود اما درست زماني كه مذاكرات 
آن دو در حال نتیجه دادن بود از توافق با ايران پا پس كشید. دومین نشانه 
از سیاست مذبذب ترامپ در قبال ايران صدور فرمان ترور سردار سلیماني 
در عراق بود آن هم درست در روزهايي كه ايران و آمريكا براي نخستین بار 
در دوره او موفق به عملیاتي كردن يك توافق در حوزه تبادل زندانیان شده 
بودند.رئیس جمهور فعلي آمريكا بر اين باور است كه ايران در انتظار روي 
 كار آمدن جو بايدن است تا با او به توافق برسد. پیروزي بايدن در انتخابات 
اگر چه محتمل است اما به معناي بهبود مناسبات با ايران نخواهد بود، با 
اين حال چه دلیلي دارد ايران ترجیح ندهد به جاي رودررو بودن با فردي 
بالتكلیف با كسي طرف حساب باشــد كه دست كم مواضع ضد ونقیض 

نداشته باشد؟!

  افسار نظامي ها براي دالر!
محسن رفیقدوست، وزير سپاه دولت دوران جنگ تحمیلي در بیان استدالل 
خود در دفاع از رئیس جمهور شدن يك »نظامي« به خبرآنالين گفت: »من 
در اصفهان به يك گاوداري به نام قلعه خواجه رفتم و از آنها پرسیدم كه در 
آنجا چند رأس گاو دارند، آنها گفتند حدود هزارتا، گفتم سالي چقدر سود 
مي دهید؟ گفتند امسال ۲6 میلیون تومان زيان پذيرفته شده است، گفتم 
بغل گاوداري هزار رأسي، فالني با ۲ گاو دارد خانه اش را اداره مي كند و تو 
با هزار گاو زيان مي دهي؟ و همانجا آنها را از كار بركنار كردم، همان سال 
گاوداري قلعه خواجه به سود رسید.« رفیقدوست افزود: »من همین كار را 
در جاهاي مختلف به روش نظامي انجام دادم و به سود رسیدم؛ االن دالر ۲6 
هزار تومان شده است، شايد اگر يك نظامي بیايد و با قدرت بتواند به مركب 

عنان گسیخته سركش افسار بزند بتواند مردم را از اين وضع نجات دهد!«

  اينگونه تنديس براي سردار سليماني نسازيد
معاون امور هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با تأكید بر ضرورت توجه 
بیشتر به مجسمه سازي و تنديس پردازي براي معرفي چهره هاي شاخص 
و افتخارات كشورمان، در اين باره از تنديس هاي ساخته شده براي سردار 
شهید قاسم سلیماني كه در شهرهاي مختلف كشور نصب شده اند، انتقاد 
كرده است. سیدمجتبي حسیني طي يادداشتي در ايسنا در اين باره نوشت: 
»در شهرهاي مختلف يكي پس از ديگري از تنديس هايي رونمايي مي شود 
كه بیش از احساس قدرداني، حس شرمساري را در مخاطب برمي انگیزد. 

تنديس هايي كه گاه بهانه تاختن دشمن و عیب جويي منكران مي شود.«

   دفاع مقدس؛ دانشگاه بزرگ
شوراي فرهنگ عمومي كشور در بیانیه اي به مناسبت چهلمین سالگرد 
دفاع مقدس با اشاره به دســتاوردهاي دوران دفاع مقدس در زمینه حفظ 
امنیت و اقتدار كشــور و توان تولید تسلیحات پیشــرفته و نیز پیشرفت 
چشمگیر در بسیاري از زمینه هاي علمي، فني و مهندسي نوشت: ما بايد 
از آن دانشگاه بزرگ و دوران درس آموز، بهره هاي فراواني در جهت رشد و 
تعالي فكري، معرفتي و معنوي، اخالقي و رفتاري خود در مسیر تحقق هر چه 

بیشتر اهداف ترسیم شده در گام دوم انقالب اسالمي بجويیم. /  همشهري

 اسماعيل سلطنت پور
روزنامه نگار

روحاني مردادماه امسال درباره كساني 
كه آدرس غلط به مردم مي دهند، گفته 
بــود: بیايیم در كنــار تحريم، حداقل 
تحريــف را درســت نكنیــم. اگر هم 
دشمنان تحريف درســت مي كنند، 
در داخــل آن را دنبال و اجــرا و بیان 
نكنیم. اشــكال از تحريم آمريكاست، 
تحريم را نمي بینید، مي گويید اشكال 

از آنجاست، از اينجاست

 در میان كشورهاي منطقه هیچ 
۲كشوري مانند ايران و عراق فراز ديپلماسي

و نشیب در روابط نداشته اند؛ از 
طوالني ترين جنگ قرن تا عمیق ترين دوستي در 
روزگار فعلي. عراق هرســال در ايــن روزها در 
تدارك پذيرايي از زائران ايراني براي مراســم 
اربعین بوده اما شیوع كرونا مثل ديگر مناسبات، 
مراسم اربعین را هم تحت الشعاع خود قرار داده 

است.
فؤاد حسین ديروز براي سفري دوروزه وارد تهران 
شد و مستقیم به ديدار محمدجواد ظريف، وزير 
خارجه ايران رفت. فیلمي كه از استقبال ظريف 
از همتاي عراقي منتشر شــده، نشان مي دهد 
طرفین به خوش و بش درباره سفرهاي اخیر خود 
پرداخته اند. ظريف به شوخي به همتاي عراقي 

مي گويد: شما به آمريكا مي رويد ما به روسیه!
ظريف 3روز قبل براي بار ســي ويكم در دوران 
وزارت خارجه اش به روسیه سفر كرده بود و فؤاد 
حســین، وزير خارجه عراق هم يك ماه قبل در 

واشنگتن با مقامات عراقي ديدار كرد.
 به گزارش همشهري، رايزني هاي وزيران خارجه 
ايران و عراق پشــت درهاي بسته انجام شد اما 
به نظر مي رسد وزير خارجه عراق كه كشورش 
پیش از اين براي میانجیگري بین ايران و آمريكا 
اعالم آمادگي كرده بود، درباره كاهش تنش بین 

تهران و واشنگتن هم گپ وگفتي داشته باشد.
وزارت خزانه داري آمريكا يك روز قبل از ســفر 
وزير خارجــه عراق به تهــران معافیت عراق از 
تحريم هاي آمريكا براي خريد برق و گاز را براي 

۲ماه ديگر تمديد كرده بود.
دولت فعلي عراق روابط نزديكي با آمريكا دارد 
و مصطفي الكاظمي، نخســت وزير فعلي اين 

كشور هم با چراغ ســبز آمريكايي ها سكاندار 
دولت عراق شد.

رفت وآمد بین ايران و عــراق در ماه هاي اخیر 
به رغم شــیوع كرونا انجام شــده است. ظريف 
اواخر تیر ماه امسال براي ديدار با مقامات عراقي 
به بغداد ســفر كرده بود و يك روز بعد از ســفر 
وزير خارجه ايران به عراق، مصطفي الكاظمي، 
نخست وزير اين كشور در نخستین سفر خارجي 
خود به تهران آمد.الكاظمي قــرار بود پیش از 
سفر به تهران عازم رياض شود اما به دلیل آنچه 
بستري بودن پادشاه عربســتان اعالم شد سفر 
الكاظمي به عربستان لغو شد و او به تهران سفر 
كرد.فؤاد حسین قرار است در اين سفر دوروزه با 
مقامات  عالي كشورمان درباره گسترش روابط 
دوجانبه گفت وگو كنــد؛ ازجمله اينكه امروز با 

دبیر شوراي عالي امنیت ملي قرار مالقات دارد.
وي همچنین درخصوص اجرايي شدن توافقات 
عراق و ايران با مقام هاي عالي كشورمان رايزني 
خواهد كرد. دولــت عراق بابت خريــد برق و 
گاز از ايران، بدهي ســنگیني داشت و به بهانه 
تحريم ها پرداخت اين بدهي هــا معوق مانده 
بود اما خرداد امســال در جريان سفر وزير نیرو 
به عراق طلسم پرداخت بدهي ها شكسته شد و 
عراق 500میلیون دالر از مطالبات ايران را آزاد 
كرد. اين سفر فؤاد حسین در شرايطي انجام شده 
كه آمريكا اخیرا معافیت هاي تحريمي عراق را 

به مدت ۲ ماه ديگر براي اين كشور تمديد كرد.
در پي شــیوع كرونا در جهان، ايــران و عراق 
رفت وآمد بین ۲كشــور را محدود كرده اند؛ تا 
جايي كه عراق كه هرسال در ايام محرم و اربعین 
پذيراي زائران ايراني بود، امسال اعالم كرده است 

به زائران خارجي مجوز ورود نخواهد داد.

جبهه مقاومــت رئیس جمهــور مقابل 
فشــارهاي ســنگین آمريكا يك عقبه دولت

پاسخگويي به منتقدان داخلي هم دارد. 
حسن روحاني همه را نشسته در يك »كشتي« فرض 
مي كند و ماه هاســت مخالفانــش را از نكوهش دولت 
بازمي دارد. تالطم اين كشتي اما در هفته هاي منتهي به 
انتخابات آمريكا رفته رفته بیشــتر مي شــود. فشــار 
حداكثري  از سوي كاخ سفیدنشین ها شدت مي گیرد  اما 
در داخل، منتقدان، ناخداي اين كشتي را به ناكارآمدي 
متهم مي  كنند و روحاني در جواب، اوضاع نابسامان را به 

توفان تحريم هاي آمريكا حواله مي دهد.
تنگ شدن وضعیت معیشت مردم، انعكاس رسايي در 
فضاي مجازي و حتي رسانه هاي رسمي كشور دارد و 
برخي رقباي سیاسي دولت نیز پرچم مخالفت خودشان 
را در اين اعتراضات باال برده اند. آمريكا كلیدواژه اصلي 
رئیس دولت در تحلیل اوضاع و اين كارزار اســت. او با 
پذيرش تلويحي مشكالت كشــور در جلسه روز شنبه 
ســتاد ملي مقابله با كرونا تأكیــد مي كند:»مردم اگر 
مي خواهند به خاطر مشكالت كســي را لعن و نفرين 

كنند، آدرس آن كاخ سفید است.«
تحريف تحريم ها و آدرس غلط دادن درباره آنها ۲پاسخ 
اصلي روحاني بــه منتقدانش بوده اســت؛ مي گويد: 
»عــده اي به خاطر منافــع باندي و جناحــي درمورد 
مشكالت كشــور به مردم آدرس غلط ندهند.« اما اين 
عده چه كساني هستند؟ كجا را نشانه گرفته اند و درباره 
بحران هاي داخلي چه مي انديشند؟ پاسخ به اين 3سؤال 
سمت و ســو و جهت گیري هاي مخالفان دولت را هم 

روشن خواهد كرد.

لقب روحاني به پمپئو: وزير جنايت آمريكا
خود روحاني با تأكید بر اينكه آمريكايي ها از سال 97 
تا 99 با تحريم غلط، غیرقانوني، بیجا و ضدانســاني و 
همچنین علمیات تروريســتي، حداقل 150میلیارد 
دالر به كشور لطمه زده اند، مي گويد: »آنها حتي جلوي 
انتقال دارو و درمان و مــواد غذايي به ايران را گرفتند 
و آدم هايي هســتند كه هیچ وقت با اين توحش ما در 
كاخ ســفید نديده بوديم. بزرگ ترين توحش تاريخي 
را انجام دادنــد و آن آقايي كه اســمش وزير خارجه 
ولي وزير جنايات آمريكا ســت، افتخار هم مي كند و 
مي گويد من امســال جلوي 70میلیــارد دالر منابع 
ايران را گرفتم؛ يعني به دشمني و ضربه به ملت ايران 
افتخار مي كنند.« بعد هم نشانه ديگر اين دشمني را 
مخالفت آمريكا با وام 5میلیارد دالري ايران از صندوق 
بین المللي پول براي تامین دارو و تجهیزات درماني و 
بیمارســتاني عنوان مي كند و   مي افزايد: »مردم براي 
كمبود و مشــكالت در كشــور اگر مي خواهند لعن و 
نفرين كنند، آدرس اين لعن و نفرين، كاخ ســفید در 
واشنگتن است و كسي آدرس اشــتباه به آنها ندهد. 
يك عده به خاطر منافع غلط گروهي و باندي به مردم 
آدرس غلط ندهند. آدرس صحیح تمام جنايات و فشار 
بر مردم عزيز ايران، واشــنگتن دي سي و كاخ سفید و 
آنهايي اســت كه در اين ساختمان هستند و اين همه 
جنايات علیه ملت ايران روا داشتند و شما مي بینید هر 

روز فشار و مشكالت را تشديد مي كنند.«

آدرس و نشــاني اين جريانات و گروه هاي سیاســي 
در خالل اظهارات دور دوم رياست جمهوري او قابل 
رديابي اســت.روحاني شهريورماه ســال97 وقتي 
براي پاسخگويي به ســؤاالت نمايندگان به مجلس 
رفته بود، به »آدرس غلط« داخلي ها در نابســاماني 
اوضاع كشور اشاره كرده بود. او با طرح اين سؤال كه 
چه شد كشوري كه در يك مسیر كامال آرام حركت 
مي كرد،يك مرتبه فضاي كشور تغییر كرد، گفته بود: 
»تاريخ اين تغییر 5دي ماه ســال 96 است. هر كس 
تاريخ ديگــري بدهد، به اعتقاد مــن آدرس غلط به 
مردم داده است. 5دي ماه سال 96 بود كه مردم ناگهان 
ديدند در خیابان ها عده اي شعار مي دهند و شعارها 
كم كم به شعارهاي هنجارشكنانه و غیرقابل قبول براي 
همه مردم تبديل شــد و مردم را دچار حیرت كرد.« 
او بارها در ســخنراني هاي خود به تأثیر همین عده 
جنجال ساز در تحوالت دور دوم رياست جمهوري اش 
و تبعات آن در آشفتگي اوضاع اقتصادي كشور اشاره 

داشت.

آنها كه تحريف مي كنند
نشاني ديگر رئیس جمهور درباره اين عده كینه هاي 
انتخاباتي شان بود. روحاني نیمه مردادماه و در ايام 
سالگرد مراسم تنفیذ حكم رياست جمهوري خود در 
جلسه هیأت دولت، در تشريح فضاي عمومي سیاسي 
كشــور گفته بود: »اينجا يك نكته اي را مي خواهم 
خدمت همه عزيزان، همه سیاسیون، همه بزرگان 
كشــور، همه فرهیختگان عرض كنم. يك اشكال 
بزرگ تا امروز در جمهوري اســالمي ايران داريم و 
آن اينكه تاريخ انتخابات داريم؛ يعني وزير كشــور 
ما اعالم مي كند كه در روز فــالن و تاريخ فالن مثال 
سال 1400 انتخابات است، اما پايان آن را نمي تواند 
اعالم كند، اين مشكل ماســت. انتخابات را شروع 
مي كنیم و روز آن را هم اعالم مي كنیم، اما انتخابات 
ما پايان ندارد و همینطور انتخابات و فضاي انتخابات 
و دعوا و رقابت است. انتخابات دوره دارد. انتخابات 
اين است. از روزي كه اعالم مي شود، زمان استعفا، 
آنهايي كه بايد اســتعفا بدهند تا روز ثبت نام، تا روز 
انتخابات پاي صندوق، تا روزي كه تأيید مي شــود، 
تا روزي كه منتخب اعالم مي شود، تمام. روزي كه 
منتخب اعالم شد، پايان انتخابات است. ديگر رقابت 
و تبلیغات نداريــم، ديگر علیه نیســتیم، آن دوره 

انتخابات بود. در دوره انتخابات همه، همه حرف ها 
را مي زنند. اين از آن انتقاد مي كند و او از اين انتقاد 
مي كند و اينها در دوره انتخابات قابل قبول اســت و 
در دوره انتخابات يك چیزهايي قابل گذشت است. 
اما اشكال ما اين اســت كه پايان انتخابات را اعالم 
نمي  كنیم كه چه زماني اســت، انتخابات تمام شد، 

بیايید با هم كار كنیم.«
روحاني بالفاصله پس از طرح اين جمالت نشاني سوم 
همین عده از مخالفان و شــیوه مخالفت كردن شــان 
را هــم داده و گفته بــود: »بیايیم در كنــار تحريم، 
حداقل تحريف را درســت نكنیم. اگر هم دشــمنان 
تحريف درست مي كنند، در داخل آن را دنبال و اجرا 
و بیان نكنیم. اشــكال از تحريم آمريكاست، تحريم را 
نمي بینید، مي گويید اشكال از آنجاست، از اينجاست. 
ممكن است اشــكال از آنجا و اينجا باشد، ولي اشكال 
تحريم را بايد ببینیم. علت تحريم و شرايط تحريم را 
هم بايد ببینیم. شــرايط اقدامات مثبت و منفي را هم 

بايد به خوبي ببینیم.«
روي سخن روحاني مشخصا با كســاني بوده است كه 
در صحبت هاي خــود، دولت را متهم بــه ناكارآمدي 
در شــرايط تحريم ها كرده  اند؛ اينكــه:» درحالي كه 
تحريم كنندگان و دشمنان اين ملت و سرزمین بیش از 
همه شكست خود را شاهدند، ترويج پي در پي شايعات، 
ســیاه نمايي از طريق ارائه آمار و اطالعات نادرست و 
القاي ناتواني و ناكارآمدي و شــكاف میان مسئوالن و 
قواي كشــور و مهم تر از همه ايجاد فاصله میان مردم 
و مسئوالن، به نوعي حركت در راستاي تحقق توطئه 

دشمنان علیه كشور و نظام است.« 

يكصدايي الزم است
بهره برداري  هاي انتخاباتي تا ۲8خردادماه سال بعد كه 
انتخابات رياست  جمهوري دور سیزدهم برگزار مي شود 
نیز اگرچه براي روحاني و تیم دولت غیرمنتظره نبوده ، 
اما نبايد به هراس جمعي اين كشتي نشینان در تعابیر 
روحاني بینجامــد. او مي گويد: »من هــم مي دانم به 
انتخابات نزديك مي شــويم، مي دانم افرادي از حاال 
كمربند را براي انتخابات ســفت مي كنند. اشــكالي 
ندارد. ان شــاءاهلل يك انتخابات خوب خواهیم داشت، 
انتخابات با رقابت خواهیم داشــت، اما در فضايي كه 
به تدريج انتخاباتي خواهد شــد، انتظارات را بي جهت 
باال نبريم. در فضايي كه به تدريج انتخاباتي خواهد شد، 
حقايق را تحريف نكنیم. تحريــف حقايق، يك گناه 
بزرگ و نابخشــودني ملي و انقالبي است. سیاه نمايي 

را آغاز نكنیم.«
رئیس جمهور دوم مهرماه هم در جلسه هیأت دولت با 
تأكید بر اينكه شرايط كشور، شرايط جنگ اقتصادي 
اســت، گفته بود: »امروز در وهلــه اول همه بايد باور 
كنیم كه در شرايط جنگ هســتیم و دوم اينكه باور 
كنیم بار اين جنگ تنها بر دوش دولت نیست و در اين 
عرصه همه مســئولیت دارند.« او همه اركان نظام را 
دعوت به يكصدايي در اين شرايط جنگي كرده و گفته 
بود: »اگر مردم باور كنند كه در جنگ هســتیم - كه 
البته باور دارند - و همه مســئوالن و قوا در كنار هم 
و دســت به دســت هم بدهیم، بدون ترديد پیروز و 
موفق خواهیم شــد و امروز به فضل الهي همه قواي 
 سه گانه، نیروهاي مســلح و تمام اركان كشور يكصدا

 هستند.«

محسن تواليي
روزنامه نگار

  رئیس جمهور: عده اي  به خاطر منافع غلط گروهي و باندي به مردم آدرس غلط ندهند 

نشانيهايرئيسجمهور
  روحاني در ماه هاي اخیر با اشارات تلويحي در سخنانش

به حمالت و فشارهايي كه علیه او به كار مي رود پاسخ داده است

 با تصويب ستاد ملي كرونا به استاندارها و ستاد مقابله با كرونا در هر استان اختیار داده شد كه 
اگر جايي را ضرورت ديدند كه بايد براي يك هفته تعطیل شود، پیشنهاد خودشان را به دولت

كمیته امنیتي -  اجتماعي يعني وزارت كشور بدهند  و در نهايت با تأيید  وزير كشور و وزير 
بهداشت، براي يك هفته آن مقررات اجرايي و عملیاتي مي شود.حسن روحاني، رئیس جمهور در جلسه روز 
گذشته ستاد ملي مقابله با كرونا با درخواست از همه مردم براي رعايت دقیق دستورالعمل هاي بهداشتي 
اعالم كرد كه اجبارا به زودي مقررات و نظارت ها در روند مقابله با بیماري كرونا در تهران تشديد خواهد شد 
و صدا و سیما و شبكه هاي مجازي و بزرگان و علما بايد فرهنگسازي  در اين عرصه را توسعه دهند.در جلسه 
قبلي ستاد ملي مقابله با كرونا كه هفته گذشته برگزار شد، مصوب شــد مجازات هايي براي كساني كه  
پروتكل هاي بهداشتي را رعايت نمي كنند در نظر گرفته شود. روز گذشته رئیس جمهور از كمیته هاي 
امنیتي -  اجتماعي و درمان خواســت برنامــه ويژه اي براي برخــورد و مجازات افراد بدون ماســك و 
خدمت دهندگان به اين افراد در تهران، طراحي و به جلسه روساي كمیته هاي ستاد ملي مقابله با بیماري 
كرونا ارائه كنند. به گزارش پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري روحاني درباره اين مصوبه گفت: در وهله 
اول كساني كه مسئول ارائه خدمتي عمومي هستند، از رانندگان تاكسي و وسايل نقلیه عمومي تا كارمندان 
و كاركنان ادارات و بانك ها اگر از ماسك استفاده نكرده يا مقررات را رعايت نكنند، مشمول مجازات خواهند 
شد و در وهله بعد نیز هر كسي كه بدون رعايت دستورالعمل ها و استفاده از ماسك در عرصه هاي اجتماعي 

حضور يابد، با او برخورد و مجازات خواهد شد.

افزايش  اختيارات استانداران

 جلسه رأي اعتماد به گزينه پیشنهادي 
رئیس جمهوري براي تصــدي وزارت مجلس

صمت سه شنبه برگزار مي شود و آنطور 
كه از خبرها بر مي آيد علیرضا رزم حســیني مســیر 
دشواري براي سكانداري بزرگ ترين وزارتخانه دولت 

پیش رو ندارد.
رزم حسیني سابقه استانداري كرمان و خراسان رضوي 
در دولت دوازدهم را در كارنامه خود دارد و نمايندگان 

تهران از حامیان اصلي او در مجلس هستند.
به گــزارش همشــهري، بعد از عــزل يكبــاره رضا 
رحماني، وزير ســابق صمت از ســوي حسن روحاني 
در ارديبهشت ماه گذشــته تا كنون وزارت صمت دوره 
ســرگرداني و البته پر خسارتي را پشــت سر گذاشته 
اســت. اداره شــدن اين وزارتخانه در اين ايام از سوي 
۲سرپرست از يك سو و عدم  رأي مجلس يازدهمي ها 
به نخســتین گزينه پیشــنهادي رئیس جمهور براي 
تصدي اين وزارتخانه از ســوي ديگر ازجمله عواملي 
هستند كه مديريت اين وزارتخانه را در 5 ماه گذشته به 
محاق برده اند. حسین مدرس خیاباني نخستین گزينه 
روحاني براي ســكانداري صمت بود اما مجلسي ها به 
او رأي اعتماد ندادند، رفتــاري كه عدم حضور روحاني 
در نشست بررســي صالحیتش در مردادماه گذشته، 
فاكتور تأثیر گذاري بر ناكامي او در اين میدان شد. حاال 

هم اگرچه حضور روحاني در نشست بررسي صالحیت 
رزم حسیني كه قرار است سه شنبه برگزار شود، قطعي 
نشــده و به نظر مي رســد دولت اين حضور را بازهم به 
مجوز ســتاد ملي مبارزه با كرونا منوط كرده اســت 
اما با جو مثبت و همراهي اي كه از ســوي اصولگرايان 
مجلس در تأيید رزومه رزم حسیني شكل گرفته به نظر 
مي رسد رزم حسیني بعد از محمدرضا نعمت زاده، محمد 
شريعتمداري و رضا رحماني چهارمین وزير روحاني در 

اين وزارتخانه خواهد شد.

اصولگرايان پايداري حامي گزينه دولت
لقب مديــر جهادي دادن به رزم حســیني از ســوي 
اصولگرايان دوآتشه مجلس چون محمدمهدي زاهدي، 
نماينده كرمان حكايت از اين دارد كه سبك مديريتي 
و اجرايي او به كام اين طیف كه شعارشان كار جهادي 
و انقالبي است خوش آمده است. از سوي ديگر شايعه 
دوتابعیتي بودن رزم حسیني را نماينده اي تكذيب كرده 
است كه در سال هاي گذشته به عنوان يكي از تندترين 
منتقدان دولت شناخته شده است. مجتبي ذوالنوري 
رئیس كمیســیون امنیت ملي و عضو جبهه پايداري 
كه در مجلــس دهم عضو هیأت تحقیــق و تفحص از 
دوتابعیتي ها بود گفته است هیچ اسمي از رزم حسیني 
در فهرست دوتابعیتي هايي كه مجلس دهم به آن رسیده 

بود، ديده نشده است.زاهدي هم ديروز در دفاع از گزينه 
پیشنهادي دولت تأكید كرد: رزم حسیني يك نیروي 
جهادي است كه مديريت جهادي را دنبال مي كند و فارغ 
از جنجال هاي سیاسي صرفا بعد اجرايي كارها را دنبال 
مي كند و جذب جريان هاي سیاسي خاصي نمي شود و 
منافع سیاسي را بر منافع اجرايي و خدمتگزاری به مردم 
اولويت نمي دهد. رزم حسینی ديروز به اتاق بازرگانی، 
پارلمان خصوصی ايران رفت و در آنجا با تشريح برنامه 
های خود، توانست نظر تجارو بازرگانان را جلب كند و از 

پارلمان خصوصی رأی اعتماد بگیرد.

دفاع اصولگرايان دو آتشه اي مثل محمدمهدي زاهدي و مجتبي ذوالنوري از گزينه پیشنهادي وزارت 
صمت، نشان مي دهد رزم حسیني راه دشواري براي عبور از معبر مجلس و رسیدن به وزارت ندارد

پشتيباني اصولگرايان از رزم حسيني

كنايه ظريف
  ظريف خطاب به همتاي عراقي: 
 شما به آمريكا مي رويد ما به روسيه!

ستاد ملي كرونا به استاندارها اختیار داد هر جايي را ضرورت ديدند 
پیشنهاد تعطیلي يك هفته اي آنجا را مطرح كنند
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محمود مواليي
روزنامه نگار

 ساماندهي ميادين شــهري با تصويب 
كميسيون ماده5 وارد فاز جديدي شد. گزارش

6ميدان شهر تهران با آراي اين كميسيون 
از اين پس در مسير ساماندهي با رويكرد اجراي برنامه 
تي او دي گام برخواهند داشــت و در اين ميان، وضعيت 
يك ميدان براي تحقق اجراي اين طــرح مبهم به نظر 
مي رسد. ميدان فردوســي يكي از ميدان هاي با اهميت 
پايتخت محسوب مي شود كه بنا به وجود وزارت آموزش 
و پرورش، 3دانشكده در اين محدوده و يك بيمارستان، 
تردد در اين ميدان را افزايش داده است. شلوغي ميدان 
فردوسي در فضايي با مقياس كوچك براي يك ميدانگاه، 
ساماندهي آن را پُرابهام مي كند. پياده روهايي با عرض كم 
در چهارطرف و رنگ آميزي با بدسليقگي تنديس حكيم 
ابوالقاسم فردوسي در گذشته، نمايي غيرمتعارف به اين 
ميدان داده اســت. حاال اين ميدان براي اينكه بيشتر از 
خودرو محوري به پياده محوري روي بياورد و ويژگي هاي 
يك ميدانگاه با توســعه مبتني بر حمل ونقل عمومي را 
داشته باشد، دشوار به نظر مي رسد. در اين ميان بايد ديد 
كميسيون ماده5 چه طرحي را براي ميدان فردوسي كه 
داراي يكي از المان هــاي بي نظير پايتخت اســت، به 

تصويب رسانده و در نهايت اجرا مي شود.

نيازمندي به تي او دي
بــراي اينكــه خيابــان يــا محــدوده اي از شــهر از 
»خودرو محوري« بــه »پياده مداري« برســد، به نظر 
مي رسد نيازمند TOD )توســعه مبتني بر حمل ونقل 
همگاني( است. شهرهاي بزرگ دنيا براي ايجاد فضاي 
باز توأم با محدود كردن محور خودرو و گسترش فضاي 
پياده محوري چــاره اي به غير از تي او دي نداشــتند و 
حاال مديريت شــهري براي پياده كردن اين سياســت 
تمركز زيادي كرده اســت. به تازگي كميسيون ماده5 
شــهرداري تهران رأي به ســاماندهي ميادين شهري 
مانند انقالب، بهارســتان، فردوسي، اختياريه و منيريه 
داده است. ساماندهي اين ميادين قرار است با محوريت 
اجراي برنامه تــي او دي صورت بگيرد. علــي نورزاده، 
مديركل شهرسازي و طرح هاي شهري درباره طرح هاي 
كميسيون ماده 5 مي گويد: »6طرح از 8طرح كميسيون 
ماده5، مربوط به طرح ســاماندهي ميادين شــهري 
مانند بهارســتان، وليعصر)عج(، فردوسي، اختياريه و 
منيريه اســت، 2طرح ديگر هم با انتقادات و اصالحات 
در كميسيون ماده5 مواجه شــد. همچنين قرار است 
بحث هايي دربــاره متــرو و برخي  مياديــن از لحاظ 

ساماندهي براي عابران پياده بررسي شود.« 

اكنون مهم ترين برنامه تي او دي در ميادين شهر تهران 
در ميدان امام خميني اجرا مي شود. اين ميدان قديمي 
در مركز پايتخت با ساخت دوباره ساختمان بلديه براي 
عموم مردم و ايجاد ميدانگاهي كه دسترسي حمل ونقل 
عمومي ازجمله مترو دارد، ويژگي هاي بســياري براي 
تحقق تي او دي را داراست. پيش تر نيز ميدانگاه هفتم تير 
با 7هزار مترمربع احداث شــد كه يك ايســتگاه مترو 
 در وسط اين ميدانگاه قرار دارد و شــهروندان به مترو 
دسترســي دارند. نورزاده با بيان اينكــه 20 طرح هم 
با مشــاوران و مراكز دانشــگاهي در حال انجام است، 
 مي گويد: »طرح آسيب شناســي طــرح تفصيلي كه با 
دانشــگاه تربيت مدرس جلو مي رود، بحث TOD شهر 
تهران كه با دانشگاه تهران در حال انجام است و مقوله 
پاركينگ در شهر تهران و اصالح ضوابط به خصوص در 

بخش مركزي شهر در دستور كار است.« 

كاهش فرصت براي تردد خودروهاي شخصي
اجراي برنامه تــي او دي مبتني بــر حمل ونقل عمومي 
و كاهش فرصت براي تردد خودروهاي شــهري اســت. 

به نظر مي رســد با اجراي تــي او دي در برخي ميادين يا 
معابــر  و تنگ كردن عرصه براي فضــاي خودرومحوري 
فرصت بيشتري را به پياده روي شهروندان مي دهد. ايجاد 
چنين فضايي با دسترسي آسان به حمل ونقل عمومي از 
سياست هاي شهرداري تهران است كه اكنون كميسيون 
ماده 5 نيز از آن استقبال كرده است. از ميان 5ميداني كه 
براي ساماندهي آماده خواهند شد، ظاهرا ميدان انقالب 
ويژگي هاي بسياري براي اجراي برنامه تي او دي دارد. از 
مدت ها پيش نيز در شوراي شهر و شهرداري اين موضوع 
مطرح بود كه ميدان انقالب براي پياده مدار شدن پتانسيل 
بااليي دارد. جداره هايي كه در خيابان انقالب و محدوده 
ميدان انقالب وجود دارد، بســيار فعال هســتند و اين 
پتانسيل را ايجاد مي كند كه اگر يكسري اقدامات پياده مدار 
صورت بگيرد، نتيجه مي دهد. سيستم حمل ونقل عمومي 
در خيابان انقالب و به طور كلي در خيابان آزادي بســيار 

سيستم كاملي به نظر مي رسد، زيرا مترو و اتوبوس دارد.
ميدان اختياريه در منطقه 3 شهر تهران نيز بين خيابان 
پاســداران و خيابان كامران قرار دارد. به گفته برخي 
كارشناسان، ميدان اختياريه قابليت بسياري براي تغيير 

از خودرومحوري به پياده محوري دارد. دسترسي به مترو 
و اتوبوس در اين محدوده وجود دارد و با توجه به وجود 
مراكز تجاري به نظر مي رسد زمينه براي اجراي برنامه 

تي او دي  در اينجا هم فراهم است.

نگراني از احداث ميدانگاه هاي شهري
 TOD محمدرضا ياس كنــدي، دبيــر كميته
شــوراي شــهر تهران: در اواخــر قرن بيســتم 
ميــالدي، خودرومحــوري و كيفيت پايين ســكونت 
در شــهرها، منجر به شــدت گرفتن پديــده اي به نام 
پراكنده رويــي و حومه گرايي شــد. از 1980ميالدي 
به بعد، در پاســخ به پراكنده رويي و هزينه هاي ناشي 
از آن، رويكردهــاي نوينــي در جهان مطرح شــد كه 
شــالوده اصلي تمامي آنها پايداري است. رويكردهايي 
نظير روستاشــهر، رشــد هوشمند شــهري، توسعه 
ميان افزا، كارايي انرژي و نهايتا نوشــهرگرايي، همگي 
به دنبــال يافتــن راهكاري بــراي غلبه بــر معضالت 
شــهرهاي موجود بودنــد. ســرانجام در دهه 1990 
تكامل يافته تريــن رويكرد برنامه ريزي شــهري تحت 

 TOD )transit oriented development ( عنوان 
را مطرح كرد كه به طور رسمي در سال 1993 به عنوان 
يكــي از زيرمجموعه هــاي رويكرد نوشــهرگرايي در 
نخستين كنگره نوشهرگرايي معرفي شد متأسفانه تصور 
غلطي در ميان بسياري از افراد و بعضا حتي كساني كه 
در حوزه شهري مشغول به فعاليت هستند، وجود دارد 
كه TOD را صرفا يك فرايند ساخت وســاز و افزايش 
تراكم در پيرامــون ايســتگاه هاي حمل ونقل عمومي 
تصور مي كنند. مفهوم مجتمع هاي ايســتگاهي نيز در 

پي چنين برداشتي از TOD شكل گرفته است.
زماني كه پيتر كلتورپ براي نخســتين بار اين رويكرد 
 را معرفــي كــرد، از عنــوان خوشــه هاي پياده مــدار

 )Pedestrian pocket( استفاده كرد. كلتورپ به دنبال 
ايجاد مناطقي پياده بود كه ساكنان آنها قادر بودند عمده 
نيازهاي خود را بدون سفر درون شــهري تامين كنند. 
يك منطقه پياده، شامل ويژگي هاي متعددي است كه 
ازجمله آنها مي توان به اختالط كاربري ها، فشــردگي و 
تراكم نسبي )نسبت به ساير نقاط شهر( و دسترسي به 
گزينه هاي متعدد حمل ونقل اشاره كرد. در يك منطقه 
پياده بخش عمده اي از مردم در همان محدوده مشغول 
به كار هستند، دسترسي به فضاهاي سبز و باز، خدمات 
آموزشــي و درماني به صورت پياده براي عمده ساكنان 
فراهم اســت و به صورت كلي مردم قادر هســتند اغلب 

نيازهاي روزانه خود را درون منطقه پياده تامين كنند.
اخيرا يكي از مســائلي كه مورد توجه مديران شهري 
قرارگرفتــه، ســاماندهي فضاهاي شــهري و ايجاد 
ميدانگاه هاي پياده درون شــهر اســت. اما نام هايي از 
چندين محور يا كانون شــهري نظير محور انقالب و 
ميدان فردوسي مطرح شده كه نگراني هايي درخصوص 
سرنوشت ترافيك اين خودروها درصورت ساماندهي 
و مداخله در آنها را به دنبال داشــته است. اين نگراني 
دقيقا از حاكميت انديشــه خودرومحوري در ذهن ما 
نشــأت مي گيرد. هر اقدامي كه صــورت مي گيرد، به 
اين فكر مي كنيم كه سرنوشت خودروها چه مي شود. 
از اين مي ترســيم كه ترافيك در آن محدوده تشديد 
نشــود. حال آنكه هيچ كس به افراد پياده و كساني كه 
از حمل ونقل عمومي استفاده مي كنند، فكر نمي كند. 
اين در حالي است كه هم علم و هم تجربه ثابت مي كند 
كه اعمال هر محدوديتي بــر خودروها نه تنها موجب 
ترافيك نمي شود، بلكه از حجم آن مي كاهد؛ چراكه با 
دشوارشدن سفر با خودرو، انگيزه مردم براي استفاده 
از آن كاهش مي يابد. سال هاســت در مديريت شهري 
براي حل مشكل ترافيك پل، زيرگذر،  اتوبان و پاركينگ 
ســاختيم، دريغ از آنكه هر روز با اين اقــدام در حال 
تشويق مردم به اســتفاده از خودرو هستيم؛ اما بايد به 

سمت پياده محوري حركت كنيم.

در پي نصب 22شتاب نگار و سامانه هاي هشدار سريع در پهنه هاي مختلف تهران

زلزله خبر مي دهد
زيرساخت هاي الزم براي راه اندازي سامانه هاي شتاب نگار در تهران 

فراهم و عمليات نصب آنها آغاز شده است

صدم هاي ثانيه بــراي كاهش 
مديريت 

خســارات در برابــر زلزله هاي بحران
بزرگ اهميت فراواني دارد. اگر 
پالس هاي اوليه هنگامي كه گســل هاي اصلي 
فعاليت شــديدي از خود نشــان مي دهند، به 
درستي دريافت و پايش شوند، ده ها كار مي توان 
انجام داد كه از خســارات ثانويــه جلوگيري 
مي كننــد. 20ثانيه جلوتــر از آنكــه زلزله به 
منطقه اي از شــهر برســد، يك فرصت طاليي 
محسوب مي شــود؛ فرصتي كه مي تواند براي 
اقدامات مناسب در مترو، راه آهن، گاز، برق، آب 
و... به كار آيد. اين در حالي است كه سامانه هاي 
شــتاب نگار امكان اقدام 2تا 5دقيقه جلوتر را 
كــه  ســامانه هايي  مي كننــد؛  فراهــم 
زيرساخت هاي شان به پايان رسيده و به زودي 

در 22نقطــه نصــب مي شــوند. بــه گزارش 
همشــهري، اينطور كه رضا كرمي محمدي، 
رئيس سازمان پيشــگيري و مديريت بحران، 
مي گويد با نصب اين سامانه ها، فرصت مناسبي 
براي اقــدام ســريع در كاهش خســارات را 
پيــش روي فرماندهان مديريت بحــران قرار 
مي دهد. او در عين حال با بيان اينكه پيش بيني 
وقوع زمين لرزه به عنوان يك راهكار از نظر علمي 
ممكن نيســت، مي گويد: »با وجود اين، تالش 
دانشمندان در اين خصوص همچنان ادامه دارد. 
بنابراين روش هاي علمي كه طي دو دهه اخير 
در كشورهاي لرزه خيز پيشرو در حوزه مديريت 
بحران در دستور كار قرار دارد، موضوع هشدار 
سريع زلزله مطرح است كه موضوعي جديد و 
درحال پيشرفت اســت. راه اندازي سامانه هاي 

هوشمند ازجمله هشدار سريع زمين لرزه كه 
قابليت اعالم زلزله در لحظاتي پيش از رسيدن 
امواج مخرب را دارد در دســتور كار محققان و 
دســت اندركاران مديريت بحران كشورهاي 
لرزه خيز دنيا قرار گرفته است. ما نيز در تهران از 
چند ســال قبل اين موضوع را موردتوجه قرار 
داديم. هدف از ايجاد سامانه هاي هشدار سريع 
زمين لرزه، رسيدن به هشدار و استفاده از ثانيه ها 
به منظور كاهش خطرات و آسيب هاي حاصل از 
امواج مخرب زمين لرزه است. درصورت كافي 
بودن ايــن زمان، بــا ايجاد آمادگــي عمومي 
مي توان زيرســاخت هاي حياتي و سامانه هاي 
حمل ونقل نظير مترو، راه آهن و... و شريان هاي 

اصلي ماننــد گاز، بــرق، آب و... را در وضعيت 
ايمن تر قرار داد و ضمــن جلوگيري از رخداد 
حوادث ثانويه، عمليات نجات را بهبود بخشيد.«

تهران؛ نخستين شــهر ايران با سامانه 
هشدار سريع زلزله

تاكنون در اكثر كشــورهاي زلزله خيز جهان 
نظير تايوان، ژاپــن، ايتاليا، مكزيك و تركيه از 
سامانه هشدار ســريع به منظور اعالم هشدار 
قبل از وقوع تخريب زمين لرزه اســتفاده شده 
و تكنولوژي اين ســامانه ها دائم بروزرســاني 
مي شود. در تهران نيز عمليات احداث و تكميل 
زيرســاخت هاي عمراني و تاسيســات برقي 

در 22 ايســتگاه شــتاب نگاري اين سامانه به 
اتمام رســيده و عمليات نصب اين تجهيزات 
در اطراف تهران و محدوده گسل هاي فعال در 
دستور كار قرار دارد. رئيس سازمان مديريت 
بحران شــهر تهران در اين باره مي گويد: »در 
كشور ما فقط در شهر تهران و با توجه به اينكه 
ســازمان پيشــگيري و مديريت بحران شهر 
تهران در هنگام وقوع زلزله ها نقشــي حياتي 
در تامين ايمني شــهروندان خواهد داشــت، 
اقدامات براي راه اندازي فاز آزمايشــي سامانه 
هشدار سريع با مشــاركت آژانس همكارهاي 
بين المللي ژاپن )جايكا( آغاز شــد. در همين 
راستا نيز اقدام به نصب و راه اندازي سامانه اي 

رونمايي از طرح يادمان حاج قاسم سليماني با حضور شهردار تهران

يادمان»سربازوطن«دراراضيعباسآبادنصبميشود
يادمان شهيد حاج قاسم سليماني با عنوان 

 دفاع
»سرباز وطن« كه ديروز از طرح اوليه آن  مقدس

رونمايي شد در مجموعه اراضي عباس آباد 
نصب خواهد شد. به گفته شهردار تهران طراحي، ساخت 
و نصب اين يادمان براساس مصوبه شوراي شهر صورت 
مي گيرد و اكنون در حال برگزاري فراخوان مسابقه براي 
اين منظور هستيم. به گزارش همشهري، پيروزحناچي 
در يادواره جهادگر شــهيد ســيدمحمدتقي رضوي و 
شهداي مهندسي رزمي 8ســال دفاع مقدس و خانواده 

شهداي شهرداري تهران، با بيان اين مطلب، گفت: »در 
فرهنگ ما اصوال 40سالگي فصل بلوغ و پختگي است و 
امسال چهلمين سالگرد دفاع مقدس است و با استفاده از 
تجربيات دفاع مقدس است كه امروز توانسته ايم روي پاي 
خود بايستيم. جنگ تهديد بزرگي بود كه با رهبري امام 
راحل، به فرصت تبديل شــد و همانطور كه رهبري در 
سخنان اخير خود اشاره كردند يكي از نكات مهم آن دوره، 
عمق مشــاركت مردم در دوران دفاع مقدس بود. همه 
بسته هاي كمك مردمي را به ياد دارند كه از اقصي نقاط 

كشور به جبهه ها ارسال مي شد و گاهي نامه اي هم همراه 
آن بود. در برخي نقاط محروم، مردم سر گرسنه بر بالين 

مي گذاشتند، اما به جبهه ها كمك مي كردند.«
حناچي به گراميداشت ياد شــهداي جهاد سازندگي 
و رزمي مهندســي اشــاره كرد و گفت: »هر سال اين 
مراسم در وزارت جهادكشــاورزي برگزار مي شد، اما 
به دليل كرونا اين مراســم به شكل ديگري امروز اينجا 
برگزار  شد. مهندسي جنگ از ابتداي جنگ به صورت 
غيرسازماندهي شده فعال بوده است و آثار فعاليت هاي 
اوليه مهندسي هنوز هم در غرب اهواز وجود دارد. در آن 
دوره شهيدچمران و جمعي ديگر از عزيزان نقش كليدي 
داشتند. بعدها مهندسي جنگ در شكستن حصر آبادان 
و عبور از رودخانه ها نقش بيشتري داشت و تا نبرد هاي 
خيبر و والفجر8 در نصب پل ها هنر مهندســي رزمي 
به اوج رسيد. در عمليات خيبر و والفجر ابتدا نيروهاي 
عملياتي شروع كردند و بعد نيروهاي رزمي مهندسي 
با ساخت پل براي ترابري وظيفه خود را انجام دادند.« 
به گفته او، يكي از نقاط درخشــان اقدامات مهندسي 
رزمي در جبهه ساخت بيمارستان ها و فضاهايي براي 

فعاليت پزشــكان بود و نتيجه اين فعاليت ها اين بود 
كه زمان جراحت تا رســيدن به اتاق عمل حتي كمتر 
از ركــورد آمريكايي ها در جنگ ويتنام بود. شــهردار 
پايتخت گفــت: »در عمليات والفجــر8 يكي از نقاط 
عطف فني و مهندسي جبهه اين بود كه يك بيمارستان 
صحرايي مورد اصابت مستقيم قرار گرفت اما به دليل 
سازه مســتحكمي كه داشت، خســارات جزئي ديد؛ 
هرچند تعدادي از رزمندگان و كادر درمان در آن حادثه 
شهيد شدند. يكي از دستاوردهاي دفاع مقدس اين بود 
كه تعدادي از نيروهاي جــوان اين مرز و بوم در جنگ، 

آبديده و تبديل به مديراني كارآمد شدند كه يكي از آنها 
حاج قاسم سليماني بود و ما به اميد خدا با مصوبه شوراي 
شهر يادمان سرباز وطن را به ياد آن شهيد در تپه هاي 

عباس آباد طراحي و نصب خواهيم كرد.«
در اين مراسم همچنين از مجموعه كتاب هاي خاطرات 
جنگ 352 محله تهران، يادمان سرباز وطن و تصويري 
از شهيد محمد طرح چي  )از فرماندهان شهيد مهندسي 
جنگ( با حضور شهردار تهران، رئيس شوراي شهر، سردار 
بهمن كارگر )رئيس بنياد حفظ آثار و نشــر ارزش هاي 

دفاع مقدس( و جمعي از مديران شهري رونمايي شد. 

مسئوليت مشترك در ايمني 
دانش آموزان

 هر سال در شروع فصل پاييز، تهران شاهد 
شور و هيجان وصف ناپذير بود. به طوري 
كه خيابان هــا مملــو از دانش آموزان و 
ترافيك در تمام مسيرهاي اصلي و فرعي شــهر قابل مشاهده بود. در 
روزهاي اول ماه مهر با هر شهروندي كه صحبت مي كردي بزرگ ترين 
نگراني اش ترافيك و چگونگــي برنامه ريزي براي رســيدن به موقع 
فرزندانشان به مدرسه بود. سيستم مديريت شهري نيز از روزهاي قبل 
از شروع مهر مطابق برنامه ريزي هاي از پيش تعيين شده در حال ايجاد 
امكانات مناسب براي ورود شهر به اين فصل بود. اما امسال با توجه به 
همه گيري ويروس كرونا و همراه شدن آن با آنفلوآنزاي فصلي، سياست 
آموزشي كشور به سمتي ســوق يافت كه با آمدن فصل مدارس ديگر 

هيچ كس نگران ترافيك شهر نيست.
از موضوع ترافيك و مشكالت آن كه بگذريم يكي از چالش هاي مهمي 
كه در قوانين مديريت شــهري تهــران ديده مي شــد و بيش از همه 
موضوعات براي شــوراي پنجم شــهر تهران و به طور ويژه كميسيون 
عمران و حمل ونقل قابل توجه بود، نبودن قوانين مدون در حوزه ايمني 
حمل ونقل دانش آموزي بود. با اينكه قريب به 2 دهه از عمر شوراي شهر 
تهران مي گذشت اما هيچ گونه ضابطه مصوبي كه به اين موضوع مهم 
اشاره كند وجود نداشته است؛ اين در حالي است كه شهر متعلق به همه 
شهروندان اســت و بايد براي ايجاد ايمني همه آنها مقررات مناسبي 

وجود داشته باشد.
به واقع والدين دانش آموزان انتظار دارند، هنگامي كه فرزندانشــان را 
به مدرسه مي برند، او در امنيت كامل باشد. آنها قاعدتا اطمينان دارند 
كه كاركنان مدرسه به طور دقيق به وظايف خود عمل مي كنند و حتي 
هنگامي كه آنها شاهد حضور نيروهاي پليس راهنمايي و رانندگي در 
اطراف مدارس هستند اعتماد شان بيشــتر تقويت مي شود كه امنيت 
دانش آموزان در مركز توجه قرار دارد، اما اين مي تواند يك احســاس 
امنيت كاذب باشد. زيرا صرفا حضور افسران پليس يا وجود كادر آموزش 
مناسب در مدرســه، به معني حفاظت بيشتر از دانش آموزان نيست و 
هر لحظه ممكن است شــاهد خطرات جاني براي آنها باشيم. در واقع 
عدم وجود دستورالعمل هاي روشن براي مدارس و مجموعه هاي دخيل 
در حوزه حمل ونقل دانش آموزان و يا واگذاري نامناسب مسئوليت براي 
رعايت نكات ايمني در نگهداري از آنها مي تواند به ايجاد حوادث ناگوار 
براي دانش آموزان ختم شود. به بيان دقيق هنگامي كه صحبت از ايمني 
مي كنيــم آن را بايد مجموعه اي از اقدامات، تمهيــدات و راهكارهاي 
ايمني و ترافيكي به منظور كاهش حوادث و سوانح رانندگي در محدوده 

معابر مجاور مدارس دانست.
در سال1397 براي نخستين بار موضوع ايمني حمل ونقل دانش آموزي 
در قالب طرحي توسط كميسيون عمران و حمل ونقل مطرح و با اكثريت 
آرا به تصويب رسيد. كميسيون در اين چارچوب براي استاندارد سازي  
ايمني حمل ونقل دانش آموزان دو ســطح را تعريف كرد. در سطح اول 
بايد اقداماتي انجام گيرد كه موجب شود ايمني تردد در مسيرها افزايش 
و سرعت وسايل نقليه به نحو مناسبي كاهش يابد. اين كار از طريق انجام 
اقداماتي چون خط كشي، نصب تابلوهاي هشداردهنده، همسطح سازي  
گذر اصلي مقابل درب ورود و خروج مدرسه كه توسط شهرداري انجام 

مي شود. اين مهم در 124محله شهر تهران انجام شده است.
 در سطح دوم بايد تغييراتي در سطح و حاشيه معابر انجام گيرد كه باعث 
كاهش سرعت تردد و حجم وسايل نقليه شود كه در نتيجه آن ايمني 
كاربران سواره و پياده افزايش يابد؛ ازجمله اين اقدامات هم سطح سازي  
و مناسب سازي  تا شعاع 250متري مدارس، نصب چراغ چشمك زن، 
نصب پل عابر پياده و مواردي از اين دســت است. شــهرداري تهران 
تا كنون به موجب اين مصوبه در 22منطقه شهر تهران اقدامات بسياري 

را انجام داده است.
 اما يكي ديگر از نــكات اصلي در كنار توجه به ايجاد فضاي مناســب 
شهري براي اين بخش از شهروندان استانداردسازي براي خودروهاي 
حمل ونقل دانش آموزان بود. نگراني اعضای كميسيون نسبت به نبود 
استاندارد الزم براي وسايل حمل ونقل دانش آموزي موجب شد امروز 
شاهد تعريفي دقيق از اين خودروها باشيم كه شامل ناوگان اتوبوس، 
ميني بوس، تاكسي، ون و ساير وســايل حمل ونقل عمومي شهري و 
جاده اي اســت. به موجب الزامي كه ايجاد شــد كليه خودروهاي اين 
بخش بايد داراي عالئم مميزه و تجهيزات شناسايي ناوگان حمل ونقل 
دانش آموزان باشند و توسط سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني 
شهر تهران يا شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه در سامانه پايش 
ناوگان دانش آموزي »ســپند« ثبت و پس از اخذ مجوز برچسب تردد 
دريافت كنند. وجود اين سامانه موجب شــده است يك وحدت رويه 
واحد در كل كشــور براي ارائه خدمات حمل ونقل دانش آموزي ايجاد 
شود و همين امر افزايش و بهبود كيفيت خدمات براي دانش آموزان را 
در پي خواهد داشت. بنابراين يكي از افتخارات شوراي پنجم تصويب 
مصوبه اي اســت كه منجر به يك رويه ملي در سراسر كشور در حوزه 

ايمني حمل ونقل دانش آموزي شد.
عالوه بر اين، موضوع كنترل ســالمت رانندگان سرويس مدارس نيز 
از اهميت زيادي براي اعضاي شــوراي شــهر تهران به نمايندگي از 
شهروندان محترم برخوردار بوده اســت به همين لحاظ، در چارچوب 
مصوبه برنامه عملياتــي ايمني حمل ونقل دانش آموزي مقرر شــده 
است كه كنترل هاي الزم توسط شــهرداري تهران )از طريق سازمان 
تاكسيراني و شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه( براي صدور مجوز 
حمل ونقل دانش آموزي براي رانندگان از نظر سالمت جسمي و رواني 
و عدم اعتياد به مواد مخدر و مشــروبات الكلي و عدم وجود سابقه مؤثر 

كيفري صورت پذيرد.
نكته: با همه اينها يكــي از حلقه هاي مفقــوده در ايمني حمل ونقل 
دانش آموزان، بي توجهي به تناسب مكان يابي مدارس با عارضه سنجي 
ترافيكي و ايمني مسيرهاي تردد برآورد شده است. متأسفانه هم اكنون 
موقعيت مكاني تعداد زيادي از مدارس دولتي و خصوصي داراي مجوز 
بدون مطالعات عارضه سنجي ترافيكي شكل گرفته كه همين امر نيز 
زمينه وقوع حوادث بسياري را فراهم كرده است. به همين دليل شوراي 
اسالمي شهر تهران، شهرداري تهران را مكلف كرده كه سازوكارهاي 
الزم جهت نظارت بر مكان يابي مدارس بر مبناي عارضه سنجي ترافيكي 
و ايمني مســيرهاي تردد را با همكاري ادارات آموزش و پرورش براي 
صدور پروانه فعاليت مدارس در پهنه هاي آموزشي اخذ كند. در همين 
راستا به موجب آمار اخذ شده تا كنون در حدود 46درصد از مدارسي 
كه نيازمند ايمن ســازي  ترافيكي بوده اند اقدامات الزم براي داشــتن 
اســتانداردهاي الزم ايمني براي حضور دانش آموزان در شهر تهران 
صورت گرفته است تا ديگر شاهد ايجاد خطرهاي منجر به جرح يا خطر 

جاني براي دانش آموزان شهر تهران نباشيم.
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يادداشت

محمد عليخاني
رئيس كميسيون عمران شوراي  شهر تهران

فراخواني براي شركت در مسابقه يادمان »سرباز وطن«
فراخوان مسابقه بزرگ يادمان سرباز وطن همزمان با رونمايي پوستر اين مسابقه در هفته دفاع مقدس اعالم 
شد. در اين فراخوان آمده است: »شركت كنندگان مي بايست حتماً گروهي )حداقل 3نفر( باشند كه در هر 
گروه يك مهندس معمار و يك هنرمند مجسمه ساز حضور داشته باشد. آخرين مهلت ارسال آثار چهارشنبه 
17دي ماه ۹۹ خواهد بود و محل آن در منطقه فرهنگي گردشگري عباس آباد به اجرا درمي آيد. اين مسابقه به 
همت شركت نوسازي عباس آباد و سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران طراحي و اجرا مي شود.« سرباز 

وطن عنواني است كه شهيد حاج قاسم سليماني براي سنگ مزار خود وصيت كرده بودند.

ث
مك

   شتاب نگارها چه مي كنند؟
درصورت وقوع زمين لرزه، شتاب نگارها شدت زلزله را در لحظه تخمين و اعالم مي كنند. براي اين 
منظور مكان هايي با همكاري اســتانداري تهران، البرز و سمنان براي نصب شتاب نگار شناسايي و 
ساخته شده اند كه در مناطقي از گرمسار، ورامين، پيشــوا، كرج و... قرار دارند. براساس داده هاي 
شتاب نگار ساير ايستگاه هاي مستقر در شهر تهران، مي توان ظرف ۲ تا ۵ دقيقه به صورت تقريبي 

گفت كه كدام نواحي تهران دچار خسارت احتمالي شده است.

فيلم  نمايشگاه 
دستاوردهاي 
دفاع مقدس و اراضي 
عباس آباد را با اسكن 
اين كد ببينيد

با تصويب كميسيون ماده5 و با رويكرد توسعه مبتني بر حمل ونقل همگاني رخ مي دهد

يكي از 6ميداني كه قرار است با دگرگوني اساسي پياده محور شود، فردوسي است

فردوسي نفس مي كشد
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مشتمل بر 4 ايستگاه شتاب نگاري مدرن روي 
بخشي از گسل مشا در شمال شرقي تهران در 
فاصله حدود 40 كيلومتري از مرز شرقي شهر 
شد.« كرمي محمدي اضافه مي كند: »براساس 
يافته هاي مركز مطالعات و برنامه ريزي شــهر 
تهران و احراز اطمينان از مفيد بودن ســامانه 
مذكور براي شهر تهران، طرح توسعه و ارتقاي 
اين سامانه در دستوركار قرار گرفته كه با توجه 
به ويژگي هاي زمين ساختي و لرزه خيزي شهر 
تهران كه متفاوت از لرزه خيزي ديگر شهرهاي 
دنياست، ضرورت مطالعه بومي سامانه هشدار 
سريع زلزله در آن بيشــتر احساس مي شود. 
ســازمان پيشــگيري و مديريت بحران شهر 
تهران نيز، براساس اسناد باالدستي و وظايف 
محوله، اجــراي پروژه، تكميــل، راه اندازي و 
ارتقاي سامانه هشدار سريع زلزله شهر تهران را 
در دستور كار خود قرار داده است. در اين راستا، 
برابر اقدامات انجام شده در سال گذشته و نيمه 
اول سال جاري، عمليات احداث و تكميل زير 
ســاخت هاي عمراني و تاسيســات برقي در 
22 ايســتگاه شتاب نگاري ســامانه مذكور به 
اتمام رســيده و با توجه به خريد دستگاه هاي 
شتاب نگاري در سال گذشته از سوي شهرداري 
تهران اين تجهيزات با همكاري مجري پروژه 
كه دانشگاه فردوســي مشهد است، در دستور 
كار قرار دارد. اين ايستگاه ها در اطراف تهران 
و محدوده گســل هاي فعال، نقاط لــرزه زا و 
تهديد كننده شــهر تهران احداث شــده اند. 
هم اكنون اين طرح فقــط در تهران به صورت 

پايلوت اجرا شده است.« 
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محمد حسني سعدي
دانش آموخته جامعه شناسي

چهره روز

يادداشت

تورم نقد خبر 

آماده به رزم
عليرضا رزم حسيني، 
وزيــر پيشــنهادي 
صنعــت، معــدن و 
تجارت ديروز در جمع 
فعاالن اقتصادي بخش 

غيردولتي كشور حاضر شد و پس از تشريح 
ديدگاه ها و برنامه هاي خود بــراي اداره اين 
وزارتخانه، از اتاق هاي سه گانه بازرگاني، تعاون 
و اصناف ايران رأي اعتماد گرفت. رزم حسيني 
گزينه پيشنهادي دولت براي وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در تالش است پيش از ورود به 
جلسه رأي اعتماد مجلس، از قدرت هاي مؤثر 
اقتصادي به خصوص فعاالن اقتصادي بخش 
خصوصي رأي اعتماد بگيرد تا شــايد از اين 
مسير، بر صاحبان رأي در مجلس نيز اثرگذار 
باشد. حضور ديروز رزم حسيني در اتاق ايران و 
گفت وگو با روساي اتاق هاي سه گانه بازرگاني، 
تعاون و اصناف ايران، بزرگ ترين گامي بود كه 
او براي كسب رأي اعتماد مجلس برداشته و 

ظاهرا به توفيق نيز دست يافته است.
او ضمن اينكه خود را طرفدار مديريت بازار و 
نه مداخله در بازار معرفي كرد و از تشكل هاي 
بخش غيردولتي براي مديريت بازار مبتني بر 
فراواني كاال و قيمت تمام شده پايين استمداد 
كرد، از كوچك ســازي و چابك سازي  وزارت 
صنعت گفت و اينكه ايــن تعامل وزارتخانه 
عريض و طويل با ساير دستگاه ها بايد انسجام 
داشته باشــد و البته براي مشاركت با بخش 
خصوصي و بهره گيري از نظرات اين بخش نيز 

جايگاه ويژه قائل باشد.
رزم حسيني در ديدار ديروز هر آنچه مقبول 
طبع بخش خصوصي و تعاوني اقتصاد ايران 
بود، به زبان آورد و همــه گاليه هاي بخش 
غيردولتي از اقتصاد دولتي را به جان پذيرفت 
تا اگر به كرســي وزارت نشست، به گونه اي 
حكم براند كه جز رضايت فعاالن اقتصادي 
در آن نباشد؛ اما نكته اينجاست كه پيشينيان 
رزم حسيني، به خصوص شــريعتمداري و 
رحماني، 2 وزير پيشــين وزارت صمت نيز 
پيش از وزير شــدن در جمع فعاالن بخش 
غيردولتي حاضر شدند و حتي گفتند »هر چه 
شــما بگوييد« اما وقتي به مســند وزارت 
نشستند، آنگونه حكم كردند كه بوروكراسي 
مرسوم اداري و رفتار منفعالنه اقتصاد نفتي 

مي طلبيد. 

جنگ اقتصادي و پذيرش 
شرايط جنگي 

 جنگ اقتصادي كه به ملت ما تحميل شــده، 
شــايد در تاريخ معاصر بي نظير باشد؛ شرايط 
سختي كه به واسطه فشــارهاي اقتصادي به 
ملت ما تحميل شده، روزبه روز بيشتر مي شود 
و هيچ چشم انداز روشني هم براي بهبود اين 
وضعيت وجود ندارد. در اين جنگ اقتصادي 
نمي توان مثل شــرايط عــادي زندگي كرد. 
مديران و مســئوالن بايد براساس اين جنگ، 
رويكرد و راهبردهاي متناسبي را اتخاذ كنند. 
از سوي ديگر، دلخوشي بي خود دادن به مردم 
هم غلط است و بايســتي واقعيت ها را به آنها 
گوشــزد كرد كه شرايط ما شــرايط معمولي 
نيست و بايستي حتي براي شرايط سخت تر 
هم آماده باشــيم. فارغ از اينكه اين شرايط تا 
كجا قرار است سخت تر شــود و چه شده كه 
به اين جنگ ناخواســته وارد شده ايم، به نظر 
مي رسد مردم ما كه اين روزها سختي شديدي 
را تحمل مي كنند، اگــر از نظر ذهني آمادگي 
بيشــتري داشته باشــند، عبور از اين شرايط 
سهل تر مي شود. طبقات پايين جامعه كه زير 
فشارهاي اقتصادي در حال له شدن هستند، 
منظور من نيســتند، بلكه طبقات متوسط به 
باالي جامعه مخاطب اين حرف من هستند. 
اين روزها عين زمان جنگ تحميلي بايستي 
با همدلي بيشتري به مردم ضعيف كمك كرد. 
بايستي از كارهايي كه بحران را تشديد مي كند، 
خودداري كنيم و به هم ميهنان خود براي عبور 
از اين شرايط ســخت روحيه بدهيم. در زمان 
جنگ غر زدن، به هم پريدن و پيدا كردن مقصر 
دردي را دوا نمي كند و تحمل شرايط را سخت تر 
مي كند. دولت به اندازه كافي تحت فشار هست 
و اشتباهات فراواني هم از او سر زده ولي عوض 
برشمردن اشتباهات دولت و نق زدن، بايستي 
به دولتمردان براي بهبود شــرايط كمك كرد 
نه اينكه با دعواهاي بيهــوده  كاري كنيم كه 
بخشــي از انرژي دولت صرف درگيري هاي 

سياسي شود.
قبول كنيم كه امروز تماميت ايران مورد حمله 
قرار گرفته اســت و نه صرفــا نظام جمهوري 
اســالمي. ولي با تمام دشــواري هاي موجود 
مطمئنم با همدلي و تدبير و همراهي مردم، اين 
روزهاي سخت هم دير يا زود تمام خواهد شد و 
اقتصاد كشورمان به ريل اصلي خود بازمي گردد.

شكاف 10درصدي تورم از بندرعباس 
تا اروميه 

تازه ترين گزارش مركز آمار حكايت  از شــكاف 10درصدي نرخ 
تورم بين استان هرمزگان و آذربايجان غربي دارد. اين آمار نشان 
مي دهد فشار تورم بر ســبد هزينه هاي خانوارها در سطح كشور 
نامتوازن اســت؛ به نحوي كه نرخ تورم در پايان تابستان امسال 
براي مردم اســتان جنوبي هرمزگان 31.4درصد و براي مردم 
استان شــمال غربي ايران يعني آذربايجان غربي 21.5درصد 
محاسبه شده است. درحالي كه نرخ تورم رسمي در پايان شهريور 
امســال 26درصد اعالم شده اســت، عالوه بر استان  هرمزگان، 
به عنوان ركورددار باالترين نرخ تورم در ميان استان ها، خانوارها 
در 5اســتان؛ تهران )29درصد(، ايالم )27.6درصد(، لرســتان 
)27.4درصد(، كرمان )27.3درصد( و البرز )27درصد(، تورمي 

باالتر از تورم ميانگين كشوري را تجربه مي كنند. 
بانك مركزي نرخ تورم را براي پايان امسال بين 20تا 24درصد 
هدف گذاري كرده و اگر اين نهاد بتواند نرخ تورم را به 24درصد 
برساند، دست كم در پايان شهريور استان هاي سمنان، مركزي، 
اردبيل، زنجان، خوزستان، خراسان رضوي و كردستان نرخ تورم 
كمتر از 24درصد را تجربه مي كنند ولي تنها استان آذربايجان 
غربي در كانال نرخ تورم كمتر از 22درصد قرار دارد. البته سؤال 
اصلي اين است كه نرخ تورم اعالم نشده بانك مركزي چقدر با نرخ 
تورم اعالم شــده بانك مركزي فاصله دارد؟ مركز آمار مي گويد: 
بيشــترين نرخ تورم ماهانه خانوارهاي ايراني در شهريورماه به 
استان كهگيلويه و بويراحمد با 6.3درصد و كمترين آن به استان 
اردبيل به ميزان 1.7درصد اختصــاص دارد. باالترين نرخ تورم 
نقطه به نقطه در پايان شــهريور امســال در استان هرمزگان به 
ميزان 38.2درصد و كمترين هم در اســتان آذربايجان غربي به 
ميزان 28.6درصد ثبت شده است. جغرافياي نرخ تورم در مناطق 
روســتايي ايران اما متفاوت از نقاط شهري اســت زيرا باالترين 
نرخ تورم ساالنه را روستاييان هرمزگان به ميزان 31.7درصد و 
كمترين را روستاييان خوزســتاني به ميزان 20.3درصد تجربه 

كرده اند. 
همچنين روستاييان اســتان هاي يزد، بوشهر، اصفهان، تهران، 
لرســتان، فارس، كرمانشاه، خراســان رضوي، البرز، ايالم، قم، 
كرمان و مازندران نرخ تورمي باالتر از نرخ تورم كشوري در مناطق 
روستايي را در پايان شهريورماه تحمل كرده اند. به نظر مي رسد 
فشار تورم در مناطق روستايي ايران بيشتر از مناطق شهري است.

خبر: عليرضا نظري، عضو كميسيون كشــاورزي مجلس مي گويد: 
كارشناسان وزارت جهادكشــاورزي و بنياد گندمكاران قيمت خريد 
تضميني گندم را، با توجه به هزينه هاي توليد، بيش از 4هزار و 500 
تومان مي دانند، اما دولت براي جلوگيــري از قاچاق معكوس گندم 
توليد داخل به كشــورهاي همســايه، به تازگي نرخ خريد تضميني 
گندم را افزايش داده تا انگيزه كشــاورزان گندمكار براي فروش مازاد 

محصول شان به دولت تقويت شود.

 رئيس كل بانــك مركزي از 
اجراي برنامه اي جديد براي بازار ارز

دسترسي به منابع ارزي در 
خارج از كشور در بازار ثانويه خبر داده است 
عبدالناصر همتي، رئيس كل بانك مركزي از 
برنامه جديد براي دسترسي به منابع ارزي در 
خارج از كشور در بازار ثانويه خبر داده و گفته 
اســت اين برنامه هــا را به تدريج عملياتي 
مي كنــد. مقــام سياســتگذار مي گويد: 
عدم تعادلي كه از ابتداي سال در بين عرضه و 
تقاضای ارز به خاطر كرونا در بخش حواله 
تجاري ايجاد شــد، به علــت تعلل برخي 
صادركنندگان براي عرضه ارز و تداوم روند 
تقاضا در ماه هاي گذشــته به ويژه به خاطر 
توجيه قيمت برخي كاالهاي وارداتي تشديد 
شد. جو سياســي-تبليغاتي ناشي از اقدام 
آمريكا در اعالم عملياتي شــدن مكانيسم 
ماشه فضاي الزم را براي جهش قيمت ارز در 
هفته هاي اخير به وجــود آورد. حاال او قول 
داده تمام تالش خود را به كار گيرد تا تعادل 
را در بازار حواله تجــاري و كنترل نرخ آن 
به كار ببندند. به گزارش همشهري، پس از 
نزديك به 18 ماه از تأخير در آغاز به كار بازار 
متشــكل ارزي يا همان بورس ارز، به نظر 
مي رســد سياســتگذار متوجــه اهميت 
فعال سازي بورس ارز شده و در اين صورت 
انتظار مي رود دست از مديريت سنتي بازار 
ارز بردارد و اجازه دهد تا نرخ ارز در نتيجه 
عرضه و تقاضا در قالب بورس ارز تعيين شود. 
اگر آنچه همتی می گويــد ناظر بر آغاز كار 
بورس ارز باشــد  اين تغيير سياست بانك 

مركزي به شفاف تر شدن بازار ارز و كشف 
قيمت منطقي تر خواهد انجاميد.

 درهم در بورس ارز
مديريت بازار متشكل معامالت ارز ايران در 
تازه ترين اطالعيه رسمي خود اعالم كرده 
است: از امروز ششم مهرماه معامالت درهم 
امارات در بازار متشكل ارز ايران به صورت 
آزمايشــي آغاز خواهد شد. دامنه نوسان 
قيمت 3درصد و سقف خريد هر كارگزار 
هم در يك روز 10هزار واحد خواهد بود. بر 
اين اساس كارگزاراني كه تمايل به انجام 
معامله دارند، مي تواننــد پس از مراجعه 
به بانك ملي ايران شــعبه مركزي تهران 
با اقدام به افتتاح حســاب درهم امارات 
گواهي بانك عامل را بــا موضوع معرفي 
حساب فوق دريافت و به اين شركت ارائه 
كنند. اين درحالي  است كه تاكنون عالوه 
بر بانك ملي ايران، 4بانك رفاه كارگران، 
سپه، صادرات و ملت به عنوان بانك عامل 

بورس ارز معرفي شده اند.
اين گــزارش مي افزايد: مديريــت بازار 
متشــكل معامالت ارز ايران يــا همان 
بورس ارز با هدف صيانــت از ارزش پول 
ملي از طريق ايجاد و توسعه بازار شفاف، 
منصفانه، رقابتي و كاراي ارزهاي خارجي 
و انسجام بخشــي به آن راه اندازي شده و 
ماموريت آن شناسايي بازيگران، ذينفعان 
و طرف هاي عرضه و تقاضاي بــازار ارز و 
ساماندهي عوامل مؤثر بر اين بازار است. 
بانك مركزي كه تاكنون در راه اندازي اين 

بازار موفقيت چنداني نداشته و تأخير در 
فعال سازي بورس ارز باعث اختالل جدي 
در عرضه و تقاضا شده است، حاال اميدوار 
اســت از كانال بورس ارز، نرخ واقعي ارز 
براساس مكانيسم عرضه و تقاضا به صورت 
شفاف كشف شود تا اين بازار بتواند به ثبات 
نرخ ارز از مســير نهادينه كردن عمليات 
بازارگرداني بازيگران اصلي بازار ارز كمك 
كند. افزون بر اينكه بورس ارز مي تواند يك 
بازار كارا، منصفانه و شفاف براي معامالت 
ارزي را تقويت و راه را براي يكسان سازي 
نرخ ارز هموارتر سازد. به اين ترتيب هويت 
بازيگران عمده ارز هم مشخص خواهد شد.

از پايتخت ارزي تا شكست در برابر بازار
وقتي 18 ماه پيش براي نخستين بار وعده 
تاســيس بورس ارز مطرح شــد، خيلي ها 
اميدوار شدند كه اين بازار جديد بتواند تعيين 
قيمت براساس معامالت اندك اما تأثيرگذار 
در حاشيه خيابان فردوسي و سبزه ميدان 
تهران را شــفاف  كند. حتي ساختماني در 
بانك ملي ايران كه بعدا دچار حريق شــد، 
براي تاســيس بورس ارز اختصاص يافت. 

سهامداران هم به اميد ايجاد يك پايتخت 
ارزي جديد و شفاف اقدام به سرمايه گذاري 
كردنــد. تعلل در تشــكيل بــورس ارز اما 
بــه كام دالالن ارز بود كه در ســايه ترديد 
صادركنندگان براي عرضه ارز خود در سامانه 
نيما با نرخ تقريبا دستوري و مكانيسم عرضه 
آن، باعث شد تا همچنان شاخص ارزي ايران 
در سطح خيابان تعيين شود. حاال كه ارزش 
ريال به شدت ســقوط كرده و دالر به مرز 
30هزار تومان نزديك شده، بانك مركزي 
به اين صرافت افتاده تا سريع تر بورس ارز را 
تاسيس كند. به نظر مي رسد در اين صورت 
معامالت غيررســمي و كاغذي سفته بازان 
به حاشيه رانده  مي شــود و نبض بازار ارز را 
بازيگراني چون بانك مركــزي، بانك ها و 
صرافي ها برعهده مي گيرنــد. پيش از اين 
رئيس كل بانك مركزي تاسيس بورس ارز را 
به انجام موفق عمليات تست گرم و رسيدن 
آن به دوره بلوغ مشروط كرد وليكن به نظر 
مي رسد ترديد سياســتگذار با تندتر شدن 
روند قيمت ارز در حاشــيه بازار پايان يافته 
است. او حاال به هر قيمت تصميم دارد تا اين 

بازار را راه بيندازد.

 بورس ارز ميدانداري مي كند
البته بورس ارز قرار نيســت كه بازارهاي 
ديگر ازجمله خريد و فروش ارز اسكناس در 
سطح بازار را منتفي كند، بلكه هدف، كشف 
قيمت واقعي و تضمين امنيت معامالت، با 
اعمال نظارت بانك مركزي براساس قاعده 
عرضه و تقاضا بين بازيگران عمده خواهد 
بود. به اين ترتيب احتمال مي رود به زودي 
بانك مركزي به خواسته فعاالن اقتصادي 
پاسخ مثبت دهد و بســاط ارز نيمايي را 
برچيند. در نخستين گام ديروز خبر رسيد 
كه بانك مركزي نسبت به عرضه سنگين 
درهم در بازار ثانويه اقــدام كرده تا به نياز 
متقاضيان پاســخ دهد و جلوي پيشروي 
بيشتر قيمت ها و شكاف بين عرضه و تقاضا 
را بگيرد. براساس اعالم قبلي قرار بر اين بوده 
كه همزمان با آغاز به كار بازار متشكل ارزي 
يا همان بورس ارز، نرخ ارز براساس عرضه و 
تقاضا مشخص و در پايان هر روز نيز براساس 
ميانگين قيمت ارز در همان روز، نرخ پايه 
ارز براي روز بعد تعيين شود؛ به نحوي كه 
نرخ هاي معامالتي در اين بازار آنالين براي 

اطالع مردم نمايش داده شوند.

مهار دالر از كانال بورسي
معامالت درهم امارات در بازار متشكل يا بورس ارز از امروز 

به صورت آزمايشي آغاز خواهد شد

همشهري سياست  احتمالی جديد بانك مركزي براي متعادل سازي 
بازار ارز را بررسي مي كند

 نام استان
شاخص كل

نرخ تورم 12ماههتورم نقطه ايتورم ماهانه

3.634.426.0كل كشور

3.530.923.8مركزي

5.032.724.1گيالن

3.929.524.4مازندران

4.635.724.8آذربايجان شرقي

2.728.621.5آذربايجان غربي

3.736.425.2كرمانشاه

3.533.523.3خوزستان

4.735.424.3فارس

2.735.827.3كرمان

3.221.323.3خراسان رضوي

2.521.324.8اصفهان

3.423.224.6سيستان و بلوچستان

3.036.822.8كردستان

3.637.325.1همدان

3.634.525.2چهارمحال و بختياري

4.633.327.4لرستان

4.030.527.6ايالم

6.335.024.2كهگيلويه و بويراحمد

4.234.424.5بوشهر

2.923.523.6زنجان

3.822.023.9سمنان

3.932.325.0يزد

38.231.4 هرمزگان

3.337.429.0تهران

1.729.523.8اردبيل

4.522.625.2قم

4.823.824.7قزوين

4.535.225.7گلستان

4.134.825.8خراسان شمالي

2.631.225.2خراسان جنوبي

4.432.427.0البرز

يك ميليون تومان معادل 10هزار تومــان اجاره درنظر 
گرفته شــود و دو طرف 5هزار تومان حق كميســيون 
بپردازند. البته ناگفته نماند كــه اين تغييرات فقط براي 
محاسبه حق كميســيون قراردادهاي اجاره است و نرخ 
تنزيل در تبديل رهن به اجاره يا بالعكس همچنان طبق 
نظر بازار )3درصد ماهانه( خواهد بود. به گفته خسروي، در 
نرخ نامه جديد، حق كميسيون تمديد قراردادهاي امالك 

نيز از يك هشتم به يك دهم كاهش يافته است.
رئيس اتحاديه مشاوران امالك تهران مي گويد: در نرخنامه 
جديد، حق كميسيون قراردادهاي مشاركت از هر طرف 
معادل 0.2درصد ارزش قرارداد تعيين شــده و خدمات 

متمم قرارداد نيز رايگان است.

حق كميسيون هاي ميلياردي كم نمي شود
از سال92، كميسيون مشاوران امالك با توجه به ارزش 
معامالت تعيين مي شــود و تا ديروز براي ارزش معامله 
تا ســقف 500 ميليون تومان، معادل نيم درصد ارزش 
ملك از هر طرف و براي مازاد 500ميليون تومان، معادل 
0.25درصــد ارزش معامله در هر طــرف به عنوان حق 
كميسيون دريافت مي شــد. همچنين طرفين معامله 
مكلف بودند معادل 9درصد حق كميسيون نيز ماليات 
ارزش افزوده بپردازند. حاال اما، با مصوبه جديد كميسيون 
نظارت وزارت صنعــت، كل ارزش معامله خريدوفروش 
امالك مشــمول 0.25درصد حق كميسيون توسط هر 

يك از طرفين معامله است. در اين شرايط حق كميسيون 
معامالت با ارزش كمتــر از 500ميليون تومان به نصف 
كاهش مي يابد و افت مبلــغ حق الزحمه براي معامالت 
با ارزش يكــي دو ميليارد تومان نيز ملموس اســت اما 
براي معامالت چندين ميلياردي، فقط حق كميسيون 
500ميليون تومان اول تغيير مي كند كه در كليت ماجرا 
تفاوت چنداني نــدارد. به عبارت ديگر، با نرخنامه جديد 
كميسيون نظارت، فقط حق كميسيون مشاوران امالك در 
معامالت خرد بازار هدف قرار گرفته و درآمدهاي نجومي 

معامالت كالن همچنان محفوظ است.

تشويق به تخلف با نرخ هاي جديد
رئيس اتحاديه مشاوران امالك مي گويد: ديروز نرخنامه 
جديد مشاوران امالك از سوي كميسيون نظارت ابالغ 
شده و اين اتحاديه نيز بنا به تكليف قانوني ابالغ آن را در 
دستور كار قرار داده است؛ اما در راستاي حفظ منافع صنف، 
حتماً نسبت به اعتراض به اين نرخنامه در ديوان عدالت 
اداري و كميسيون عالي نظارت اقدام خواهد كرد. خسروي 
در گفت وگو با همشهري مي افزايد: ممانعت از افزايش حق 
كميسيون مشاوران امالك عماًل باعث مي شود برخي به 
درآمدسازي از راه خالف ترغيب شوند و حتي در معامالت 
هم اخالل ايجاد كنند؛ چراكه از مسير قانوني قادر به كسب 
درآمد مكفي و پوشش هزينه ها نيستند. او با اشاره به اينكه 
گفته مي شود مشاوران امالك در ازاي هيچ زحمتي حق 

كاهش حق كميسيون مشاوران امالك 
اتحاديه مشاوران امالك ضمن اعتراض به اين نرخنامه آن را الزم االجرا مي داند

هزينه مبادله در معامالت خرد مسكن نصف شد

 نرخ نامه جديد كميسيون نظارت سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان تهران براي مسكن

كاهش ضريب محاســبه حق كميسيون 
مشاوران امالك پايتخت از ارقام فعلي به 0.25درصد از ارزش 
معامله در قرارداد خريدوفروش ابالغ شد و از ديروز الزم االجرا 
شده است. نرخ هاي جديد بر حق كميسيون معامالت چند 
ميليــاردي تأثيري نــدارد اما بــراي مشــاوران امالك 
محدوده هاي ارزان قيمت شهر از كاهش جدي حق الزحمه 
حكايت دارد. جدال بر سر حق كميسيون بنگاه هاي مشاور 
امالك همچنان ادامه دارد؛ كميســيون نظارت سازمان 
صنعت تهران، ديروز نرخنامه جديدي به اتحاديه مشاوران 
امالك تهران ابالغ كرده كه تقريباً حق كميسيون اين صنف 
را به نصف كاهش مي دهد. در مقابــل رئيس اين اتحاديه 
مي گويد براساس قانون نظام صنفي، نرخنامه جديد براي 
اجرا به مشاوران امالك تهران ابالغ شده و الزم االجراست؛ اما 
همزمان اين اتحاديه اعتراض به ايــن نرخنامه را به ديوان 
عدالت اداري و كميسيون عالي نظارت پيگيري خواهد كرد. 
در اين ميان سخنگوي كميسيون عمران مجلس نيز با اعتقاد 
به اينكه حق كميسيون مشاوران امالك و مسئوليت آنها در 
معامالت مناسبتي ندارد، از ورود اين كميسيون به تعديل 

حق كميسيون اين صنف خبر داده است.

جزئيات تغيير حق كميسيون امالك تهران
رئيس اتحاديه مشــاوران امالك مي گويد: براساس نامه 
جديد سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، حق 
كميسيون مشاوران امالك شهر تهران براي مبايعه نامه 
)خريدوفروش( امالك معــادل 0.5درصد ارزش معامله 
)0.25درصد از هر طرف( تعيين شــده است. همچنين 
در قراردادهاي رهن و اجاره، حق كميسيون بايد معادل 
نيم درصد مبلغ رهــن و يك چهارم اجــاره ماهانه از هر 
طرف دريافت شود. مصطفي قلي خسروي در گفت وگو با 
همشهري در مورد تغيير مبناي محاسبه حق كميسيون 
رهن، توضيــح مي دهد: نرخ تبديل رهن بــه اجاره براي 
محاسبه كميسيون در قراردادهاي اجاره تاكنون 30درصد 
اعمال مي شد؛ اما در نرخنامه جديد بايد مبلغ رهن با نرخ 
10درصد تنزيل و به اجاره تبديل شده و حق كميسيون آن 
محاسبه شود. به عنوان مثال تاكنون در فرايند محاسبه حق 
كميسيون قراردادهاي اجاره، هر يك ميليون تومان رهن 
معادل 30هزار تومان اجاره ماهانه قلمداد مي شد و دو طرف 
بايد معادل 15هزار تومان حق كميسيون مي پرداختند 
اما با نرخنامه جديد، در محاسبه حق كميسيون بايد هر 

كميسيون مي گيرند، اظهار مي كند: يك مشاور امالك 
براي يك معامله مجبور است روزها و هفته ها وقت بگذارد 
درحالي كه از بيرون ماجــرا گويي هيچ كاري انجام نداده 
است؛ در نتيجه كساني كه چشم خود را بر حقايق داللي 
ملك مي بندند، فكر مي كنند حق كميسيون امالك رقم 
بسيار بااليي است و با مسئوليت اين صنف تناسب ندارد. 
خسروي با اشــاره به رايزني هاي اين اتحاديه با سازمان 
حمايت براي تعيين حق كميســيون امالك مي گويد: 
كارشناسان سازمان حمايت رقم 0.3درصد از هر طرف 
معامله را به عنوان حق كميسيون تعيين كردند كه عماًل 
باعث مي شد مشاوران امالك نيمه پاييني تهران متضرر 
شوند در نتيجه ما پيشنهاد 0.4درصد از هر طرف را داديم 
كه درآمد مشاوران امالك مناطق ارزان شهر را نيز تأمين 
كند. او مي افزايد: اين در حالي است كه در نرخنامه جديد، 
ضريب حق كميسيون حتي از پيشنهاد سازمان حمايت 
نيز كمتر شده و به 0.25درصد از هر طرف رسيده كه عماًل 
صرفه اقتصادي فعاليت مشاوران امالك پايين تر از خيابان 

انقالب تهران را از بين مي برد.

ورود كميسيون عمران مجلس به ماجرا
پيش از اينكه كميسيون نظارت سازمان صنعت استان 
تهران نرخنامه جديد كميسيون مشاوران امالك پايتخت 
را ابالغ كند، سخنگوي كميسيون عمران مجلس از ورود 
اين كميسيون به بررسي سازوكار فعاليت اين صنف در 
هفته هاي آتي خبر داده بود. البرز حسيني در گفت وگو 
با خانه ملت با اشاره به ناهمخواني حق الزحمه دريافتي 
از سوي مشاوران امالك و مســئوليتي كه در معامالت 
بر عهده دارند، گفت: حق كميسيون امالكي ها، با تعرفه 
فعلي نيز باالتر از ميزان فعاليت و مسئوليت آنهاست كه 
اين مسئله بايد كنترل شود. او با تأكيد بر اينكه موضوع 
فعاليت مشــاوران امالك و بحث اخذ تعرفه معامالت 
يكي از مسائلي است كه در هفته هاي آينده در نشست 
كميسيون موردبحث و بررسي قرار خواهد گرفت، گفت: 
موضوع فعاليت بنگاه ها و ميزان تعرفه دريافتي آنها يكي 
از مسائل مهم و تأثيرگذار در بازار مسكن است كه همواره 
در زمان بررسي بازار مسكن مغفول مي ماند. او بررسي 
و اصالح روند صدور مجوز فعاليت و نظارت بر مشاوران 
امالك و همچنين ساماندهي فعاليت مشاوران امالك در 
فضاي مجازي را ازجمله الزامات اين حوزه برشمرد. رئيس 
اتحاديه مشاوران امالك در واكنش به اظهارات سخنگوي 
كميسيون عمران به همشــهري مي گويد: عدم رعايت 
حدود صنفي، جلوگيري از سختگيري در صدور مجوز و 
عدم تناسب تنبيه با تخلف ازجمله مسائلي است كه باعث 
شده بسياري از اصناف ازجمله صنف مشاوران امالك با 
هجوم متقاضيان فاقد اهليت مواجه شوند و هرگونه اصالح 
در اين زمينه، نيازمند اصالح قوانين صنفي و باز گذاشتن 
دست اتحاديه ها در تأييد اهليت متقاضيان و همچنين 

تنبيه متخلفان است.

قاچاق معكوس گندم   با خطاي ارزي

نقد: در اقتصاد دالريزه شده ايران، همزمان با رشد قيمت ارز در بازار 
داخلي، برخي كاالها توجيه صادراتي پيدا مي كنند و گندم هم از همين 
قاعده پيروي مي كند. دولت اما اصرار دارد تا گندم كشاورزان را با قيمت 
پايين تر از قيمت بازار كشورهاي همسايه خريداري كند و كشاورزان 
هم ترجيح مي دهند در نبود راهي براي صادرات، گندم توليدي شان را 
به واسطه ها با نرخ باالتر تحويل دهند كه آنها راهي بهتر براي صادرات 

غيررسمي تحت عنوان قاچاق پيدا مي كنند.
اصلي ترين ســؤال كشــاورزان اين روزها از دولت اين است كه وقتي 
نرخ ارز به شدت جهش كرده و نرخ نهاده هاي توليد و هزينه تمام شده 
كاشت، داشت و برداشت محصوالت شــان دو يا چند برابر شده، چه 
منطقي دارد كه دولت محصوالت و دســترنج ميليون ها كشــاورز را 
ارزان تر بخرد؟ چالش خريد تضميني گندم دست كم در سه دهه اخير 
همواره دردسرساز بوده و به همين دليل به وقت كاهش قيمت جهاني 

محصوالت استراتژيك كشــاورزي نظير گندم در بازارهاي خارجي، 
دولت براي حمايت از كشــاورزان محصوالت شــان را با قيمت باالتر 

مي خرد.
 بر عكس آن هم صادق است؛ وقتي قيمت ها در جهان باالتر مي رود و 
دولت منابع كافي براي خريد كاالهاي استراتژيك كشاورزي ندارد، نرخ 
خريد تضميني را پايين تر مي آورد و از سوي ديگر براي متعادل كردن 
بازار يا روي به واردات مي آورد يا جلوی صادرات را مي گيرد. اين خطاي 
دولت ناشي از خطاي ديد در ريل گذاري ارزي چندين ساله است كه 
كشاورزان را هم گرفتار تنش ارزي كرده و اين روزها با پديده صادرات 
غيررسمي گندم مواجه هستيم كه به آن قاچاق معكوس مي گويند. 
اين سيكل باطل سال هاســت ادامه دارد و در آينده هم ادامه خواهد 
داشت. شايد راه حل، بازگشــت به اجراي سياست قيمت تضميني به 

جاي خريد تضميني باشد.
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گفت و گو

ممنوعيت واردات دستگاه هاي 
صوتي و تصويــري و همچنين 
افزايش قيمــت دالر و در نتيجه 
كاهش مشتريان تلويزيون هاي 
قاچــاق به دليل رونــد فزاينده 
قيمت آنها متقاضيــان خريد را 
در بازار تلويزيون به برندها، نام ها 
و نشــان هاي جديدي جلب كرده اســت. آمارهاي وزارت صنعت هم 
نشان مي دهد در 5 ماه نخست امســال تلويزيون با رشد 78درصدي 
توليد در رتبه دوم جدول كاالهاي توليدي داخل به لحاظ رشد ارقام 
توليد قرار گرفته است. در اين دوره 481هزار دستگاه در كارخانه هاي 
داخلي توليد شده كه نشان مي دهد درصورت تداوم روند فعلي امكان 
پوشش نياز داخل به تلويزيون از مسير توليدات ايراني فراهم است. طبق 
آمارهاي موجود بازار ايران ساالنه به 1.2ميليون دستگاه تلويزيون نياز 
دارد كه به نظر مي رسد كارخانه هاي داخلي با ادامه روند فعلي مي توانند 
به اين هدف نزديك شوند. اما در اين ميان مشاهدات ميداني خبرنگاران 
همشهري حاكي اســت حذف برخي برندهاي كره اي و ژاپني از بازار 
تلويزيون هنوز براي برخي مشــتريان باور پذير نيست چنان كه اين 
موضوع برخي مشتريان را به خريد انواع تلويزيون دست دوم يا قاچاق 
و بدون گارانتي سوق داده است. از سوي ديگر نرخ تلويزيون برندهاي 
مشهور خارجي كه به شيوه قاچاق وارد و بدون گارانتي معتبر از طريق 
فضاي مجازي و فروشگاه ها آزادانه به مشتريان عرضه مي شود به مراتب 
بيشتر از قيمت انواع لوازم خانگي توليد داخل است. اما با اين حال آنچه 
اين روزها بيش از همه مورد توجه اغلب مشتريان قرار دارد، مدل هاي 
ارزان قيمت موجود از برندهاي نه چندان معروف در بازار است. از سوي 
ديگر اگرچه از چند ماه پيش شــركت هاي وارد كننده و عرضه كننده 

انواع لوازم خانگي به درج قيمت محصوالت خود در سامانه 124سازمان 
حمايت ملزم شده اند اما قيمت خرده فروشي انواع لوازم خانگي در بازار 
با نرخ هاي مصوب سازمان حمايت فاصله بسياري دارد. دبير انجمن 
صنفي توزيع كنندگان لوازم خانگي تهران بــا بيان اينكه نه تنها هيچ 
كمبود عرضه اي در بازار وجود ندارد، بلكه شركت هاي داخلي با حداكثر 
توان خود مشغول توليد هستند، گفت: در ايام محرم و صفر، تقاضا براي 
خريد كاهش داشته و شــايد خانواده هايي كه فرزندانشان در آستانه 
ازدواج هســتند تنها خريداران واقعي اين روزهاي بازار لوازم خانگي 
محسوب مي شوند. اكبر پازوكي همچنين از رشد 30 تا 150 درصدي 
توليد برخي شركت هاي لوازم خانگي طي دو سال گذشته خبر داد و 
افزود: اما اين افزايش توليد پاسخگوي تقاضاي بازار نبود و به ناچار دو 

برابر توليد داخلي، واردات داشتيم. 

 ظهور نام هاي تازه در بازار تلويزيون

 قيمت برخي انواع تلويزيون هاي ال اي دي ارزان قيمت در بازار 

قيمت )تومان(مدل و مشخصات برند تلويزيون 

1.800.000مدلSH201N1- 24اينچ شهاب 

2.600.000مدل ME-2426- 24اينچ مارشال 

 2.700.000مدل 32HDC1108-BTV- 32اينچبلست 

2.700.000مدل 32BA177-PAپانوراميك 

 2.900.000مدل 32BD254-LI- 32اينچاليف 

 2.900.000مدل AT3219HHB – 32اينچآواكس 

3.000.000مدل HB-3280-BS – 32اينچ بنس 

3.300.000مدل ACT3219-32اينچاكسنت 

3.500.000مدل HA800- 32اينچدوو

2.9800.000مدل XTS30– 32اينچايكس ويژن

دفاعازممنوعيتنوسانگيري
مديرعامل بورس تهران در مورد ممنوع شدن خريدو فروش سهام در يك روز گفت: اين تصميم كه تا اطالع بعدي ادامه خواهد داشت، 
خواسته فعاالن بازار بود و نهاد ناظر بازار سرمايه آن را مصوب كرد. علي صحرائي گفت: اصوال چرا فعال حقيقي يا حقوقي كه هنوز پولي 
پرداخت نكرده بايد قادر به فروش سهامي باشــد كه در همان روز خريداري كرده است؟ از سوي ديگر زماني كه ناشرين يا بازارگردان ها 
مسئوليت نقدشوندگي و اطمينان بخشي بازار را به عهده مي گيرند نبايد با نوسان گيري روبه رو شوند. اين مقام مسئول در پاسخ به اين 
پرسش كه با توجه به افزايش روند تسهيل و تسريع معامالت سهام در سال هاي اخير، آيا اين تصميم جديد بورس تهران بازگشت به عقب و 
كند شدن رويه ها نيست؟ توضيح داد:خير. در گذشته هم تسويه سهام، بعد از پرداخت وجه بود اما تا قبل از ديروز خريداران اعتباري سهام، 
اقدام به پرداخت وجه در همان روز نمي كردند. بنابراين نگاه سرمايه گذاران به بازار نبايد يك روزه باشد. صحرائي ادامه داد:از سوي ديگر 
هر تصميمي داراي مزايا و معايبي است و موافقان و مخالفاني دارد، اما اصل مهم رعايت انصاف و ايجاد تعادل و رويه هاي مناسب و اصولي 
است، تا زمينه ايجاد بازاري عميق، توسعه يافته و شفاف تر و نقدشونده تر از هميشه فراهم شود. او از ممنوع شدن معامالت الگوريتمي 
سهام شركت هاي بورس و فرابورس هم دفاع كرد و گفت: اين رويه توسط ماشين انجام مي شد و با تبعات منفي براي بازار همراه بود. در اين 

ميان هرچند ممنوعيت معامالت الگوريتمي ميزان نقدينگي را كاهش دهد اما به نفع همگان خواهد بود.

ث
مك

 شاخص كل بورس تهران ديروز 
درشرايطي صعود كرد كه قيمت 
سهام اغلب شركت ها نزولي بود. 
همزمان با اين تحوالت روز شنبه 
بورس تهران در يك ابالغيه مهم، 
نوســان گيري را در بازار سهام تا 
اطالع ثانوي ممنوع كرد. در عين 
حال خبرهاي دريافتي همشــهري حاكي است: موضوع اختصاص 
يك درصد از منابع صندوق توسعه ملي براي حمايت از بازارسهام 

منتفي شده است.
به گزارش همشهري، ديروز شاخص كل بورس تهران 4هزار واحد 
رشــد كرد و به يك ميليون و 615هزار واحد رســيد. اين رشد در 

شرايطي اتفاق افتادكه قيمت سهام 
67درصد از شركت هاي بورس افت 
كرد و فقط قيمت سهام 27درصد از 
شركت ها باال رفت. طبق بررسي هاي 
انجام شــده نوســان قيمت سهام 
17شركت بزرگ بورس نقش بسيار 
پر رنگي بر شــاخص بورس دارند و 
نيمي از روند منحني شاخص به اين 

17شركت وابسته است. در نتيجه هر نوع كاهش يا افزايش قيمت 
سهام اين شركت ها مي تواند اثر زيادي بر شاخص كل داشته باشد. 
به همين دليل اغلب سهامداران حرفه اي، شاخص هم وزن يا افراد 
حرفه اي تر شاخص قيمت هر وزن را مالك تصميم گيري هاي خود 
قرار مي دهند. اين موضوع به اعتراض برخي ســهامداران نسبت به 
نحوه محاسبه فرمول شاخص منجر شــده چنان كه برخي خبر ها 
نشان مي دهد مسئوالن بورس تهران در تالشند شاخص جديدي 
براي معامالت بــورس طراحي كنند كه بيانگر نوســان هاي واقعي 

قيمت سهام شركت ها باشد.

مهم ترين رويدادها
آغاز مبادالت روزشنبه بورس، با صدور اطالعيه بورس تهران مصادف 
بود. اطالعيه اي كه روند دادو ســتد هاي روزگذشته را تحت تأثير 
خود قرار داد. براســاس اين اطالعيه معامالت روزانه سهام ممنوع 
اعالم شد. به اين معنا كه هيچ سهامداري نمي تواند درهمان روزي 
كه سهام يك شركت را خريده همان ســهام را دوباره بفروشد. اين 
ابالغيه در واقع نوعي اعمــال ممنوعيت نوســان گيري روزانه در 
بازار سهام اســت. خبرهاي دريافتي نشان مي دهد علت صدور اين 
ابالغيه حمايت از بازارگردان ها در بازار سهام است تا بتوانند با فشار 
كمتري از سهام شــركت ها حمايت كنند. بيش از 3هفته است كه 
بازارگردان ها براساس مصوبات شوراي بورس براي حمايت از بازار 
وارد عمل شده اند و در تالشند از طريق انجام عمليات بازارسازي، 

مانع از نزول بيشتر قيمت ها شوند اما بررسي معامالت نشان مي دهد، 
برخي سهامداران پشت ســر معامالت بازار سازان به صورت روزانه 
در حال نوسان گيري هســتند و اين موضوع در كار آنها خلل ايجاد 

كرده است.
دومين رويداد مهم روز گذشته بازار سهام به انتشار خبر لغو احتمالي 
مصوبه اختصاص يك درصد از منابع صندوق توســعه ملي به بازار 
سهام مربوط بود. پيش از اين شوراي بورس براساس قانون رفع موانع 
توليد اختصاص يك درصد از منابع صندوق توسعه ملي را به صندوق 
تثبيت بازار تصويب كرده بود. اما خبر هاي دريافتي همشهري نشان 
مي دهد نمايندگان با اختصاص اين منابع، كه برآورد مي شود معادل 
25هزار ميليارد تومان باشد، مخالفت كرده اند. استدالل مخالفان 
اين است كه برداشت از صندوق توسعه ملي، منجر به افزايش پايه 
پولي و تورم مي شود. اما نگاهي به مصوبه 
شوراي بورس نشان مي دهد استدالل 
مخالفان مغاير با سازو كار اجرايي و نحوه 
برداشــت از صندوق توسعه ملي است. 
براساس مصوبه شوراي بورس اوال قرار 
نبود اين منابع از صندوق كســر شود 
بلكه قرار بود منابع در صندوق توســعه 
بازار سرمايه سپرده گذاري شود و دوم 
اينكه قرار بود اين برداشت از منابع ريالي صندوق توسعه ملي انجام 
شود. به اين معنا كه منابع ارزي از طريق بانك مركزي به ريال تبديل 
نمي شد. برآورد مي شود لغو مصوبه اختصاص منابع صندوق توسعه 
ملي به بازار سرمايه ظرف روز هاي آينده اثر نامطلوبي بر معامالت بر 
جاي بگذارد. ديروز همچنين در نشست شوراي عالي بيمه مقرر شد 
با تغييراتي در آيين نامه شماره 97 سقف خريد سهام توسط صنعت 
بيمه افزايش يابد. بر اين اساس به شــركت ها و مؤسسات بيمه اي 
اجازه داده مي شود تا 20درصد بيشتر از سقف پيش بيني شده نسبت 
به خريد سهام از بازار سرمايه اقدام كنند. اين مصوبه مي تواند ظرف 

روز هاي آينده اثر مثبتي بر بازار سهام داشته باشد.

مقدار معامالت
در داد و ســتد هاي روز گذشــته ســهامداران جمعــا 11هزارو 
261ميليارد تومان ســهام در بورس و فرابورس خريداري كردند 
كه نسبت به روز هاي ابتداي سال كاهش محسوسي نشان مي دهد. 
ميزان معامالت روزانه بازار سهام از ابتداي سال روند رو به رشدي را 
سپري كرده بود و تا 20مرداد امسال به طور روزانه در حال افزايش 
بود به طوري كه در برخي روز ها ارزش كل روزانه معامالت حتي به 
28هزار ميليارد تومان هم رسيده بود. با آغاز نزول شاخص بورس 
ارزش روزانه معامالت كاهش يافت و اكنون به طور ميانگين به سطح 
10هزار ميليارد تومان رسيده است. ديروز همچنين جمع كل ارزش 

بازار سهام به 7264هزار ميليارد تومان رسيد.

صعودبورسدريكروزمنفي

مقاومت دالر در برابر نزول
با وجود تالش بازارگردان ها براي نزول قيمت، ديروز هر دالر آمريكا در همان محدوده 29هزار تومان دادوستد شد

با وجود نزول اندك قيمت دالر 
تحت تأثير عمليات بازارگرداني 
بازارســازان ارزي، ديروز قيمت 
هر دالر آمريكا در همان محدوده 
29هزار تومان دادوســتد شد و 
فقط در ميانه هاي ظهر با اندكي 
كاهــش به محــدوده 28هزارو 

900تومان رسيد.
به گزارش همشهري، روند پر شــتاب قيمت دالر در 2هفته گذشته 
موجب شد اواخر هفته قبل قيمت هر دالر آمريكا از مرز 29هزار تومان 
هم عبور كند. اين روند پرشــتاب بر حجم نگراني فعاالن اقتصادي 
اضافه كرده زيرا رشد قيمت دالر مي تواند در كوتاه مدت و بلندمدت 
اثرات عميقي بر قيمت كاالها و خدمات بر جاي بگذارد. اقتصاد ايران 
هم اكنون در حال تخليه كردن اثرات دالر 20هزار توماني اســت كه 
شايعاتي درباره رشد قيمت دالر تا سطح 30هزار تومان مطرح شده و 
مشخص نيست ميزان تاب آوري اقتصادي با نرخ دالر در محدوده هاي 
باال چقدر است. در شــرايط حاضر كاهش درآمدهاي نفتي جريانات 
ورودي ارز را محدود كرده و اين موضــوع به كاهش طرف عرضه ارز 
و رشد قيمت ها منجر شده اســت. پيش از اين اسحاق جهانگيري، 
معاون اول رئيس جمهــوري درباره كاهــش درآمد هاي نفتي گفته 
بود: ما كشوري بوديم كه در يك سال 100 ميليارد دالر درآمد نفتي 
داشتيم، اما كل درآمد نفتي كشور در سال 98 به 8 ميليارد دالر رسيد 
كه اين كاهش درآمد، بر همه بخش ها تأثير گذاشــته است. هرچند 
روز جمعه رويترز بــه نقل از تانكرتركرز اعالم كرد ايران توانســته با 
برخي اقدامات ابداعي فروش نفت و ميعانات گازي را تا 1.5ميليون 
بشكه در روز افزايش دهد، اما هنوز هيچ يك از منابع داخلي اين اخبار 
را تأييد نكرده اند. دولت از پارســال تالش كرده بــا افزايش صادرات 
غيرنفتي كاهش درآمد هاي غيرنفتي را جبران كند اما در اين زمينه 
نيز با 2مشكل بازگشت ارز صادراتي و همينطور دريافت منابع ارزي 
در خارج از كشــور مواجه بوده و حتي ميزان درآمد هاي غيرنفتي در 

فقدان درآمد هاي نفتي آنطور كه برآورد مي شد، نيست و اين موضوع 
مي تواند فشار مضاعفي را بر قيمت ارز وارد كند. آنطور كه مجيدرضا 
حريري، نايب رئيس اتاق ايران و  چين مي گويد، امسال درآمد نفتي 
دولت حداكثر 5 ميليــارد دالرخواهد بود و كل درآمــد ارزي نيز به 
زحمت به 35 تا 40ميليارد دالر خواهد رسيد كه اين مقدار براي اداره 
كشور بسيار ناچيز است. با اين شرايط به نظر مي رسد روند رشد نرخ 
ارز با توجه به كمبود منابع ارزي ادامه خواهد يافت. برخي اطالعات 
اما نشان مي دهد دولت گشايش هايي را در آزاد كردن منابع بلوكه شده 
ارزي ايران در ساير كشور ها به دست آورده  و اين احتمال وجود دارد 
كه بخشــي از ارز هاي بلوكه شده ايران در ساير كشــور ها آزاد شود. 
هم اكنون بيش از 6ميليارد دالر از منابع ارزي ايران در كره جنوبي و 
بيش از 50ميليارد دالر در بانك هاي چين بلوكه شــده كه درصورت 
آزاد سازي  اين منابع بخشي از نياز ارزي كشور تامين مي شود و مي تواند 
از روند رو به رشــد قيمت ارز جلوگيري كند. ديروز در همين رابطه 
محمود واعظي، رئيس دفتر رئيس جمهوري از آغاز اقدامات حقوقي 
براي دريافت مطالبــات از كره جنوبي خبرداد و گفت:  اخيرا شــاهد 
عالمت هاي مثبتي از سوي كره جنوبي هستيم و منتظريم به آنچه كه 

گفته اند، عمل كنند.

مبادالت ديروز
در مبادالت ديروز قيمت هر دالر آمريكا در بازار آزاد در ابتداي صبح 
بيش از 29هزار تومان دادوستد مي شد اما تا عصر ديروز پس از آنكه 
خبري مبنــي بر عرضه حوالــه 300ميليون درهم امــارات در بازار 
منتشــر شــد، تحت تأثير عمليات بازارگرداني ارزي، قيمت هر دالر 
آمريكا با نزول مواجه شــد و به 28هزارو 900تومان رســيد. صرافي 
بانك ملي هم براي از بين بردن فرصت هاي ناشــي از فاصله قيمت 
بين نرخ صرافي و كف بازار، قيمت هــر دالر را تا 700تومان افزايش 
داد و به محدوده 28هزارو 500تومان رساند. ديروز همچنين قيمت 
هر يورو  در صرافي هاي مجاز تا 900تومان افزايش يافت و به 33هزارو 

300تومان رسيد.

آغاز معامالت گواهي سپرده كشمش در بورس كاال
معامــالت گواهي ســپرده 
كشمش از روز شنبه در بورس 
كاال براي نخســتين بار آغاز 
شــد. به گزارش همشهري، 
روز گذشته معامالت گواهي 
سپرده كشــمش با برگزاري 
يــك مراســم نماديــن در 
شهرستان خليل آباد استان خراسان رضوي، به عنوان قطب توليد 
كشمش سبز قلمي در ايران، برگزار شــد. سابقه ايجاد اين ابزار 
معامالتي در بورس كاال به معامالت گواهي سپرده سكه طال در 
اسفند ماه 1394بازمي گردد. در ادامه در بهمن ماه 95، مهر ماه 96 
و تيرماه 98 نيز اين ابزار به ترتيب براي معامالت زعفران، پسته و 
زيره سبز نيز به كار گرفته شد. از ديروز هم كشمش به عنوان دارايي 
پايه به اين فهرست اضافه شد. براســاس اعالم سازمان جهاني 
خواربار و كشاورزي، سه كشور تركيه، آمريكا و ايران به ترتيب با 
توليد 429 هزار، 320 هزار و 200هزار تن كشمش بزرگ ترين 
توليدكنندگان كشمش جهان هســتند. از اين جهت، توسعه 
ابزار هاي معامالتي اين محصول از اهميت زيادي برخوردار است. 
به زعم كارشناسان، انجام معامالت گواهي سپرده كشمش در 
بورس كاال مي تواند منجر به افزايش سرمايه گذاري در اين حوزه 

شود و با افزايش توليد، سهم ايران در بازار هاي جهاني افزايش يابد.

۷ مزيت مهم
معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادي بورس كاال در تشريح مزاياي 
معامله كشمش از طريق گواهي سپرده كااليي گفت: نبود نياز به 
تحويل فيزيكي، جابه جايي، تحمل هزينه و افت مربوطه در هر بار 
خريد، امكان خريد و فروش مســتمر و متعدد بدون جابه جايي و 
ايجاد اطمينان در خريدار و فروشنده از كيفيت كاالي خريداري شده 
و مسئوليت انبار پذيرش شده نزد بورس نسبت به كيفيت و كميت 
كاالي خريداري شده از مزاياي اين معامالت است. به گفته عليرضا 
ناصرپور، امكان فروش محصول به قيمت واقعي به ويژه با افزايش 
حجم معامالت، استانداردســازي محصول قابل پذيرش در انبار و 
انتشــار اطالعات قيمت ها و حجم معامالت به صورت برخط و از 
طريق اينترنت در كشور و دنيا و امكان حضور مستقيم خريداران 
بين المللي در اين معامالت از مزاياي ديگر اين معامالت است كه 
مي توان به آنها اشاره كرد. او افزود: همچنين با توجه به  وجود بستر 
قانوني توثيق در دستورالعمل مربوطه در بورس كاال امكان تأمين 
مالي توليدكنندگان داراي گواهي سپرده كشمش درصورت موافقت 
بانك ها با توثيق گواهي سپرده، وجود دارد. اين موضوع نيز مزيت 
ديگر اين معامالت براي محصول كشمش به شمار مي رود. معاون 

توسعه بازار و مطالعات اقتصادي بورس كاال در بيان مهلت تسويه 
معامالت گفت: وجه حاصل از معامله، ظرف مدت حداكثر يك روز 
كاري پس از انجام معامله با لحاظ هزينه هاي انبارداري و كارمزد 

معامالت، به  حساب مالك كشمش واريز مي شود.

توانمند سازي  كشاورزان
محمدرضا اوراني، رئيس جهادكشاورزي استان خراسان رضوي، 
هم در اين مراســم گفت: بايد كاري كنيم كه كشاورز محصول 
خودش را به صورت مســتقيم در بورس عرضه كند و در مقابل، 
صادركننده نيز محصول موردنياز خود را از بورس خريد كند تا از 
اين طريق دالالن، چه در بخش خريد از كشاورز و چه در بخش 

صادرات، حذف شوند.

عرضه بين المللي
عليرضا نعمتي، نماينده رسمي انبار كشمش سبز پرهيزكار، هم با 
بيان اينكه پس از يك سال پيگيري، معامالت كشمش در بورس 
كاال به شكل گواهي سپرده كااليي آغاز شد، گفت: با آغاز معامالت 
گواهي سپرده كشمش، امكان عرضه اين محصول در سطح ملي و 
بين المللي فراهم شده است، به ويژه آنكه سطح توليد اين محصول 

در شهرستان خليل آباد ساالنه 20هزار تن است.

  اختصاص منابع صندوق توسعه ملي به بورس منتفي شد
  ديروز صعودشاخص كل بورس تهران با افت قيمت سهام 67درصد از شركت ها همزمان شد

نماگرهاي بازار سهام در مبادالت ديروز

مقدارنماگر

16156۷0شاخص كل بورس-واحد

11261ارزش معامالت- ميليارد تومان

۷264ارزش بازار- هزار ميليارد تومان

رئيس شركت پشتيباني امور دام ديروز از عرضه تخم مرغ با نرخ 
مصوب دولتي در سراسر كشــور براي عرضه در فروشگاه هاي 
زنجيره اي، ميادين ميوه و تره بار و تامين نياز كارخانه و صنايع 
مرتبط خبر داد. چندي پيش ســتاد تنظيم بازار نرخ مصوب هر 
كيلوگرم تخم مــرغ درب مرغداري ها را 12 هــزار تومان و نرخ 
مصرف كننده هر كيلوگرم تخم مرغ فله را 14 هزار و 500 تومان 
تصويب كرد و مقرر شد تا با توجه به وزن، نرخ مصوب فروش هر 
شانه تخم مرغ نيز تعيين شود اما مرغداران تداوم عرضه تخم مرغ 
دولتي را در گرو تامين نهاده هاي دولتي توليد مي دانند. با ناصر 
نبي پور، رئيس هيأت مديره اتحاديه مرغداران تخمگذار استان 

تهران گفت وگو كرده ايم.

تأثير عرضه تخم مرغ با نرخ مصوب بر بازار و مدت زمان 
اجراي اين طرح چگونه خواهد بود؟

ســتاد تنظيم بازار توليد كنندگان را ملزم به عرضه تخم مرغ با نرخ 
مصوب هر كيلوگرم 12هزار تومان  در مرغــداري كرده اما اين الزام 
منوط به تاميــن بموقع نهاده هاي توليد با نــرخ مصوب به خصوص 
كنجاله سويا و ذرت است. متأســفانه تا اين لحظه از رشد عرضه اين 
نهاده ها با نرخ مصوب خبري نيســت. اگرچه اعالم شده كه از ديروز 
محموله سويا بارگذاري خواهد شد، اما مهم تداوم اين روند است كه 
تجربه نشان مي دهد كه دولت نهاد ه هاي توليد را موقت داده و با بهبود 

شرايط بازار و رشد توليد اين روند متوقف مي شود.
هزينه توليد تخم مرغ چقدر افزايش يافته است؟

مرغداران ســويا با نرخ مصــوب 2هــزارو 700تومانــي را به نرخ 
14هزارو500تومــان در بازار مي خرند اما مهم تر از رشــد 6برابري 
قيمت سويا، ناياب شــدن آن در بازار اســت. اگر نهاده ها را به موقع 
تامين نكنند، مرغداران قادر به ادامه توليد نخواهند بود. درصورتي 
كه نهاده هاي توليد با نرخ مصوب به مرغداران ارائه شــود، مشكلي 
براي تامين و عرضه تخم مرغ با نرخ مصوب دولتي نداريم؛ همانطور 
كه اكنون اتحاديه مرغداران ميهن، تخم مرغ را به نرخ مصوب عرضه 
مي كند. در شرايطي كه هزينه تمام شده توليد تخم مرغ افزايش يافته 
و قيمت هر كيلوگرم سويا با رشــد 6برابري به 14هزار و 500تومان 
رسيده و اين نهاده در بازار ناياب است، نمي توان انتظار تداوم عرضه 
تخم مرغ با نرخ مصوب را داشت. نرخ مصوب سويا در يك ماه اخير از 
2450تومان به 2700تومان افزايش يافته يا قيمت هر كيلوگرم ذرت 
در بازار آزاد از 1350به 4هزار و 200تا 4هزار و 300تومان رســيده 
است. همچنين نرخ مصوب دارو و واكسن با تغيير مبناي ارز از دولتي 
به نيمايي 6برابر شده اســت. نمي توان انتظار تثبيت بازار يا افزايش 
نيافتن قيمت تخم مرغ در بازار را داشت. نكته حائز اهميت آن است 
كه هم مجلس و هم دولت از اين رشد هزينه توليد اطالع دارند و اگر 
نهاده به نرخ مصوب ارائه نشود، مرغداران اصال قادر به تداوم توليد مرغ 
و تخم مرغ نخواهند بود. بخشي از نهاده هاي توليد دام و طيور توسط 
شركت پشتيباني امور دام و بخش ديگر توسط بخش خصوصي وارد 
مي شود، اما مشكل اصلي تخصيص و تامين ارز مورد نياز واردات اين 
نهاده ها ســت به نحوي كه وزير جهادكشاورزي مي گويد 2ميليون و 
700هزار تن ذرت و سويا در گمرك مانده اما ارزي براي ترخيص آن 

تخصيص داده نشده است.
مشكل اصلي تامين نهاده هاي دام و طيور چيست؟

مشــكل اول تغييــر متولــي توليــد مــرغ و تخم مــرغ از وزارت 
جهادكشاورزي به وزارت صمت است كه مسئوالن آن اطالع چنداني 
از كم و كيف توليد نداشــته و تنها به دنبال تنظيم بازار محصوالت 
توليد شده هستند. اگرچه با اجراي طرح انتزاع نيز وزارت جهاد كار 
چنداني براي رفع مشكالت توليد نكرد اما اين وزاتخانه از كم و كيف 
مشكالت توليد كنندگان مطلع است. مشكل بعدي تخصيص نيافتن 
ارز واردات نهاده ها توسط بانك مركزي است كه به بهانه هاي مختلف 

از انجام اين كار سر  باز مي زند.
آيا پرداخت يارانه نقدي و آزادســازي قيمت مرغ و 

تخم مرغ، مشكل را حل مي كند؟
در همه دنيا به كشــاورزي براي تداوم توليد يارانــه مي دهند اما در 
سال 77 كه آزادسازي قيمت مرغ و تخم مرغ مطرح شد، تنها يك ماه 
يارانه پرداخت و سپس قطع شد. از سوي ديگر، دولت منابع مالي براي 
پرداخت يارانه نقدي مرغ و تخم مرغ را نداشته و عالوه بر آن درصورت 
تامين منابع نيز امكان شناسايي اقشار هدف اجراي اين طرح وجود 
ندارد. اگر قرار باشد تا تخم مرغ با ارز آزاد توليد و به بازار عرضه شود، 
بايد مردم منتظر تخم مرغ شــانه اي 80هزار توماني باشند؛ چرا كه 
هزينه تمام شده توليد هر كيلو گرم تخم مرغ براي مرغدار به 24هزار 

تومان و شانه 2كيلويي آن به 50هزار تومان مي رسد.
چه ميزان از نهاده هاي دام و طيور با ارز دولتي تامين 

شده است؟ 
مجموع نهاده اي كه با نرخ مصوب طي 6 ماه گذشته به توليد كنندگان 
طيور داده اند، بين 30تا 50درصد نياز مرغداران بوده  و 50تا 70درصد 
توليد كنندگان بنا بر اســتان محل توليد مجبور به تامين نهاده ها از 
بازار آزاد شدند. در آخرين جلسه ســتاد تنظيم بازار نيز عرضه مرغ و 
تخم مرغ با نرخ مصوب منوط به تامين نهاده هاي توليد با نرخ مصوب 
شد اما مهم تر از اجرايي شدن اين تصميم، تداوم آن است. در خرداد ماه 
امسال با فشار سازمان حمايت نرخ مصوب هر كيلوگرم تخم مرغ 9هزار 
و500تومان تعيين شد اما قيمت بازار از 8هزار و 700تومان باالتر نرفت؛ 
چرا كه توليد باال بود اما اكنون با كمبود نهاده ها بخشــي از مرغ هاي 
تخمگذار به كشتارگاه رفته و كمبود ســويا موجب استفاده از كلزا در 
مرغداري ها و افت توليد تخم مرغ شده است. ميزان توليد روزانه تخم مرغ 
به مراتب كمتر از رقم 2هزار و 800تني اعالم شده است و به دليل كمبود 
و گراني نهاده ها، افت توليد وحشتناكي در تخم مرغ را شاهد بوده ايم؛ 
به نحوي كه برخي گله هاي مرغ تخمگذار از 25 تا 60درصد افت توليد 
داشتند. شرايط به گونه اي شده كه اگر نهاده ندهند، قادر به ادامه توليد 
نيســتيم و ديروز يكي از توليد كنندگان از قصد خود براي كشتار گله 

320هزار تايي اش در كرج به دليل نبودن نهاده خبر داد.

گفت وگو با رئيس هيأت مديره اتحاديه مرغداران تخمگذار استان تهران

شرط هاي تداوم عرضه تخم مرغ دولتي 
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علي دشتي كه در جريان پيروزي 3 بر صفر استقالل برابر االهلي 
عربستان چند دقيقه به بازي گرفته شــد، يك روز پيش از ديدار 
سرنوشت ساز آبي پوشان مقابل پاختاكور ازبكستان قطر را ترك 
كرد و به ايران برگشت؛ جالب تر اينكه او در توضيح كارش گفته: 
»رضايتنامه ام را گرفته ام و ديگر بازيكن استقالل نيستم. به خاطر 
هواداران به قطر رفتم تا به تيم كمك كنم. اگر مصدوم مي شدم چه 
اتفاقي رخ مي داد؟ كســي بابت بازگشت من ناراحت نشد. « خب 
اگر بازيكن استقالل نبودي كه كال نبايد مي رفتي. اگر هم معرفت 
به خرج دادي و رفتي، بايد تا آخــرش مي ماندي. آيا مصدوميت 
فقط مربوط به مسابقات حذفي است و در دور گروهي يا تمرينات 
احتمال آسيب ديدگي نيست؟ در مجموع اما كاش طي اين مدت 
طوري در استقالل مي درخشيدي كه امروز بابت بازگشتت، همه 

زانوي غم بغل بگيرند؛ نه اينكه بي تفاوت باشند.

طوري بازي مي كردي كه ناراحت شوند

2 ماه است كه عليرضا بيرانوند به آنتورپ پيوسته و االن 6 هفته هم از 
فصل جديد ليگ بلژيك گذشته، اما دروازه بان شماره يك تيم ملي ايران 
يك دقيقه هم در تيم ششم بلژيك بازي نكرده است. در اين مدت تنها 
ويدئوي منتشر شده از بيرانوند، فيلم شعبده بازي او در رختكن آنتورپ 
بوده است؛  آنتورپ اين هفته كورتريك را برد. بيرانوند هم طبق معمول 
رزرو بود؛ هرچند اميدواريم اين شرايط زياد طول نكشد. بدي پست 
دروازه باني اين است كه شما يا فيكس هستي يا نيستي. به اين معنا 
كه امكان بازي گلر در يك پست ديگر يا مثال حضورش در نيم ساعت 
از زمان بازي وجود ندارد. بيرو در ايران مدت كوتاهي نيمكت نشين 
رادوشوويچ شــد و كلي بدقلقي كرد. هنوز خميازه هاي او در بازي با 
پارس جم را به ياد داريم. كاش الاقل آنجا روي نيمكت خميازه نكشد.

خميازه كه نمي كشي؟

ظاهرا استراتژي كلي در باشگاه پرسپوليس اين بود كه از همان روز 
اول بروند توي شكم قطري ها و چپ و راست از ميزباني اين كشور در 
ليگ قهرمانان آسيا ايراد بگيرند. اينطوري اگر حذف زودهنگام پيش 
مي آمد، بهانه هاي الزم از قبل گرفته شده بود. بعد كه خوشبختانه 
تيم خوب نتيجه گرفت و جلو رفت، به تدريج ادبيات پرسپوليسي ها 
هم در مورد ميزباني قطر عوض شــد. اوج اين تغييــر رويكرد اما 
مربوط به مهدي رسول پناه مي شود؛ سرپرست به ظاهر »موقت« 
باشگاه! رسول پناه پيش از بازي با الشارجه موفق به حضور در قطر 
نشــد و هرچه از دهانش درآمد در مورد اين كشور و ميزباني اش در 
جام جهاني آينده گفت. بعد از بازي با الشارجه اما استاد فرموده اند: 
»قصد داشتم از امير محترم كشور قطر بابت ميزباني مسابقات در اين 

شرايط سخت تشكر كنم. « االن ما چه بايد بگوييم؟

تشكر بابت سوءمديريت؟

نكته بازي

پرســپوليس در حالي با درخشش در 
مرحله گروهي ليگ قهرمانان آسيا به 
مرحله حذفي راه پيدا كرد كه شــجاع 
خليل زاده بدون شك يكي از بهترين 
نفرات تيمــش بود. او جــدا از انجام 
وظايف دفاعي اش، حاال در گلزني هم 
عملكرد بسيار خوبي دارد، هر چند كه 
خودش تأكيد مي كنــد انجام وظايف 
دفاعي مهم تر از گل زدن است. با شجاع 
درخصوص وضعيت فعلي پرسپوليس، 
بازي با السد و مســائل مختلف ديگر 

صحبت كرديم.

 از گلي كه به الشارجه زدي 
شروع كنيم. جزو مدافعاني هستي كه 

خيلي گل زدن را دوست داري؟
دوســت دارم به هــر طريقي كه شــده به 
پرسپوليس كمك كنم و گل زدن را هم دوست 
دارم. خوشحالم كه در بازي با شارجه هم گل 
زدم، ولي سانتر احســان پهلوان هم خيلي 
خوب بود. البته براي من مهم اين اســت كه 
ابتدا وظايف دفاعي ام را خوب انجام دهم و اين 
از هر چيزي مهم تر است. دوست دارم اول يك 

مدافع فوق العاده باشم.
 در نيمه اول بازي با شارجه 
در يــك صحنه با كنعانــي زادگان 
درگيري لفظي داشــتي. چه اتفاقي 

افتاد؟
اين چيزها در فوتبال پيش مي آيد و مسئله 
خاصي هم نبود. فوتباليســت گاهي اوقات 
به دليل فشار بازي تحت تأثير قرار مي گيرد. 
ما همه با هم دوست هســتيم و مي خواهيم 
پرسپوليس موفق شود. هر اتفاقي هم در زمين 

بيفتد همان جا تمام مي شود.
 فكر مي كني به السد هم 

گل بزني؟
پيش بيني سخت است، ولي اميدوارم بازي را 
ببريم. اين از هر چيزي مهم تر است، حتي از 
گل زدن من. بيشتر از همه دوست دارم تيمم 

برنده شود و فرقي ندارد چه كسي گل بزند.
 حتما مي داني كه هواداران 
پرسپوليس و اســتقالل در صفحات 
مجازي بــا موفقيت تيم هايشــان 
در ليــگ قهرمانان بــراي هم كري 
مي خوانند. تعريف تــو از اين فضا 

چيست؟
خب، اين كري ها هميشه وجود داشته است، 
از چهل پنجاه سال پيش هم وجود داشت. ما 
نماينده هاي ايران هســتيم و اميدوارم نتايج 

خوبي بگيريم.
 در مــورد بازي با الســد 
صحبت كن. بهتر نبــود به اين تيم 

قطري نمي خورديد؟
من اين حــرف را قبول نــدارم. وقتي تيمي 
مي خواهد قهرمان شــود قطعا بــا حريفان 
قوي روبه رو مي شود و فرقي هم ندارد در چه 
مرحله اي باشد. ما قهرماني مي خواهيم، پس 
فرقي ندارد با كدام تيــم و در چه مرحله اي 

روبه رو مي شويم.
 فكر مي كني در نهايت تيم 

ژاوي هرناندز را شكست بدهيد؟
الســد تيم خوب و قابل احترامي اســت و ما 
بازي آساني نداريم، ولي پرسپوليس هم تيم 
پرقدرتي است و ما اين را نشان داديم. ژاوي 
هم قبل از آخرين بــازي مرحله گروهي در 
مورد قدرت پرسپوليس صحبت كرده بود. او 
مي داند پرسپوليس چه تيم قدرتمندي است 
و السد قطعا برابر ما بازي سختي در پيش دارد.
 در بازي قبلــي به خوبي 

وليتون، مهاجم برزيلي شــارجه، را 
مهار كرديد. فكر مي كني در اين بازي 

بغداد بونجاح را هم مهار كنيد؟
بونجاح فوتباليست باكيفيتي است، ولي تالش 
مي كنيم تا اين بازيكن را مهار كنيم. السد در 
فاز تهاجمي تيم خوبي است و بايد هوشمندانه 

بازي كنيم.
 نگــران داوري اين بازي 

نيستيد؟
ما نمي خواهيم ذهنيت بدي داشــته باشيم، 

اميدوارم داوري مشكلي نداشته باشد.

 اين روزها مسئله مهم در 
مورد تو، شــايعاتي است كه شنيده 
مي شود. آيا قرار است پرسپوليس را 

ترك كني؟
تمام تمركــزم روي ليگ قهرمانان آســيا و 
موفقيت پرســپوليس اســت و دليلي ندارد 
در مورد اين شــايعات صحبت كنم. قبال هم 
به شما گفتم كه دوســت ندارم در مورد اين 
موضوع صحبــت كنم. من حرفــي در مورد 
آينده ندارم و فقط به ليگ قهرمانان و بازي با 

السد فكر مي كنم.

بهروز رسايلي| پرســپوليس به شكلي 
رؤيايي صدرنشين گروه سوم مسابقات 
ليگ قهرمانان آسيا شد و امروز بايد در 
ديدار يك هشــتم نهايي به مصاف السد 
قطر برود. طبيعتا ايــن مهم ترين بازي 
امسال سرخپوشان است؛ مسابقه اي كه 
پيروزي در آن، پرســپوليس را به جمع 
8 تيم برتر آسيا مي رساند. مهم تر اينكه 
در ادامه راه، تيمي قوي تر از همين السد 
ديده نمي شــود؛ بنابراين شــايد اغراق 
نباشد اگر از بازي امروز به عنوان فينال 

زودرس براي پرسپوليس ياد كنيم.
1  پرسپوليس االن در موقعيتي قرار دارد 
كه الشارجه امارات پيش از بازي قبلي در 
آن قرار گرفته بود. چرا پرسپوليســي ها 
پنجشنبه گذشته تا اين حد الشارجه را 
جدي گرفتند و از ثانيــه اول يك بازي 
فوق العاده ارائه دادند؟ چون شــارجه در 
2 بازي قبلي برابــر الدحيل و التعاون به 
پيروزي هاي پرگل دســت يافته بود. با 
همين اســتدالل، االن پرسپوليس هم 
براي السد تبديل به تيمي ترسناك شده 
كه آنها با نهايت دقت و وسواس مقابلش به 
ميدان خواهند آمد. بنابراين به طور قطع 
بايد گفت خبري از پيروزي آسان نيست. 
پرســپوليس براي صعود، بايد دو برابر 
دقيق تر و جدي تر از مسابقه پنجشنبه 
باشد. شارجه نتوانســت پيروزي هاي 
قبلي اش را فراموش كند و به ســختي 
تنبيه شــد. طبيعتا اگر پرسپوليس هم 
در باد آن برد چهار گله بخوابد، پشيمان 
خواهد شد؛ ندامتي كه البته سودي هم 

ندارد.
2  قرار نيســت توهمــات دايي جان 
ناپلئوني داشته باشيم و آن را به ديگران 
هم تســري بدهيم، اما به هر حال السد 
تنها بازمانده ميزبان در اين مســابقات 
اســت؛ تيمي كه ژاوي هرناندس بزرگ 
را روي نيمكتش دارد. طبيعي است كه 
برخي عوامل مسابقه و شايد حتي كادر 
داوري، در ناخودآگاه شان بي ميل نباشند 

حضور اين تيم در مراحل باالتر مسابقات 
ادامه بيابد. بنابراين پرسپوليسي ها بايد با 
هوشياري كامل به ميدان بروند؛ كزگ 
دست داور ندهند و اگر هم شاهد اتفاق 
نســنجيده اي بودند، به جاي طغيان و 
اعتراض با تالش دنبــال جبران مافات 
باشند. جز اين راهي نيست. اين آرامش 
هم در درجه اول از كادر فني و مديريتي 

به بدنه تيم تزريق مي شود.
3  امــروز خودبــاوري بزرگ ترين و 
ارزشمندترين اندوخته پرسپوليس در 
آسياست. اين تيم با گلباران كردن حريف 
اماراتي دســت به كار بزرگي زد و حاال 
تك تك عناصرش به »توانســتن« خود 
واقف هستند. حامد لك به اينكه مي تواند 
هر توپي را بگيرد، سرلك به اينكه مي تواند 
وسط زمين را جمع كند، سيامك نعمتي 
به اينكه مي تواند دفاع راست خوبي باشد، 
احسان پهلوان به اينكه مي تواند بخشي از 
جاي خالي ترابي را پوشش بدهد و عيسي 
آل كثير به اينكه مي تواند براي پرسپوليس 
گل بزند. شايد روز اول حضور پرسپوليس 
در دوحه، چنين باورهايي چندان پررنگ 
نبود، اما حاال اعتماد به نفس تيم آنقدر 
هست كه انتظار داشته باشيم پرسپوليس 

را در مراحل باالتر ببينيم.
4  فوتبال ايران به صعود نمايندگانش 
تا مراحل باالتر نياز دارد. ما پارســال در 
ليگ قهرمانان آسيا بد نتيجه گرفتيم و 
امسال هم 2 تيم مان در مرحله گروهي 
اوت شدند. پرسپوليس يك بار با پيشروي 
تا فينال، به تنهايي 4 ســهميه قطعي و 
مشروط ايران را نگه داشت، اما امسال هم 
اگر قرار باشد آن جلوها نماينده نداشته 
باشيم، شايد بخشي از ســهميه مان را 
از دســت بدهيم. ســهميه كشورها در 
ليگ قهرمانان هر دو سال يك بار تعيين 
مي شود. به اين موضوع اضافه كنيد نياز 
ضروري باشــگاه به پاداش هاي مالي و 
دالري را. پس پرسپوليس حاال حاالها 

بايد در قطر بماند.

  پرسپوليس در موقعيت شارجه
   4  نكته در مورد ديدار امروز سرخپوشان برابر السد

  ديداري كه از ساعت 17:10آغاز مي شود

      شجاع خليل زاده در گفت و گو با همشهري از شرايط
   پرسپوليس  پيش از بازي  با   السد  قطر گفته است

پرســپوليس بعــد از 
پيروزي برابر الشارجه 
و صعود به عنــوان تيم 
صدرنشــين بايد به مصاف الســد قطر برود. سرخپوشان حاال 
براي صعود بايد تنهــا نماينده باقيمانده ميزبان را شكســت 
دهند. شايد بهترين كســي كه مي تواند در مورد حريف امروز 
سرخپوشان صحبت كند برانكو باشد. سرمربي سابق پرسپوليس 
با سرخپوشان بارها برابر الســد قرار گرفت و توانست اين تيم 
ثروتمند را شكســت دهد. او از طريق رضا چلنگر به سؤاالت 

همشهري پاسخ داده است.

  اينطور كه مشــخص اســت، هنوز نتوانسته ايد 
مطالبات خودتان را از پرسپوليس دريافت كنيد.

نمي خواهم در اين مورد صحبت كنــم تمام چيزهايي را كه بايد قبال 
گفته ام و بقيه مطالب را به وكيلم سپرده ام و ديگر نمي خواهم در اين 

مورد حرفي بزنم.
  بازي هاي پرسپوليس در ليگ قهرمانان را ديده ايد؟
بله اين بازي ها را دنبال مي كنم و به نظرم پرسپوليس با يحيي توانسته 
بازي هاي خوبي به نمايش بگذارد. حتي در برابر الدحيل هم به نظرم 

پرسپوليس خيلي خوب بازي كرد.
  چرا پرسپوليس در آن بازي شكست خورد؟

به نظــر من الدحيــل هيــچ موقعيتي در بــازي نداشــت و اگر آن 
پنالتي رخ نمــي داد نمي توانســت هرگز به گل برســد اما در طرف 
مقابل پرســپوليس اگر قــدر موقعيت هاي خودش را مي دانســت 
مي توانست حتي پيروز شــود. به نظر من اعتقاد به پيروزي در خون 

بازيكنان پرســپوليس اســت و ايــن دليلي 
اســت كه حتي با وجود جــذب بازيكنان 
زياد باز هم اين تيم نتيجه مي گيرد و پيروز 

مي شود.
  شما سابقه تقابل با السد 
را داريد. اين تيــم را در بازي امروز 

چطور مي بينيد؟
السد تيم بسيار خوبي است و مربي بسيار 
خوبي هم دارد كه كانديداي سرمربيگري 
بارسلوناست. اما قطعا پرسپوليس مي تواند 

اين تيم را شكست دهد.
  بونجاح هم ايــن روزها 

حسابي در اوج است.
بونجاح يك قاتل تمام عيــار در محوطه 
جريمه اســت اما او از رويارويي با شجاع 
هــراس دارد و اين امتيــاز بزرگي براي 

پرسپوليس است.
  به نظر شــما پرسپوليس 

مي تواند امسال قهرمان آسيا شود؟
بايد ببينيم در بازي امروز چطور عمل خواهد كرد 

تا در مورد آن فكر كنيم.

  برانكو: پيروزي در خون
 بازيكنان پرسپوليس است

   سرمربي سابق قرمزها معتقد است حتي با وجود ژاوي
   السد در بازي امروز شانس زيادي براي پيروزي ندارد

پاس گل جهانبخش پرپر شد
جهانبخش در بازی عصر ديروز مقابل منچستر فيكس نبود اما در دقيقه 75 و در حالی كه تيمش با نتيجه 2 بر يك 
عقب بود به ميدان رفت. او با پاس گلش در دقيقه 95، برايتون را به بازی برگرداند اما اين تيم در روزی كه 5 بار تير 
دروازه را لرزانده بود، دقيقه صدم پنالتی داد و در نهايت بازی را با نتيجه 3 بر 2 به منچستر باخت!

   ژاوي خيلي خوب مي داند 
چه تيم قدرتمندي هستيم

اميرحسين اعظمي
روزنامه نگار

حميدرضا عليپور
روزنامه نگار
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نرگس رجايي
معاون امور اجتماعي و فرهنگي سازمان مديريت پسماند

پايش هاي اوليه مديريت شهري تهران 
مديريت 

نشــان مي دهد اهالي يوسف آباد، حس شهري
تعلق بيشــتري به محله خــود دارند؛ 
پايش هايي كه هنوز در دســت تكميل است، اما اگر 
ســاكن يكي از كوچه هاي دوم تا شصتم خيابان شيخ 
جمال الدين اسد آبادي باشيد، بهتر از خيلي هاي ديگر 
اين شهر بزرگ چنين موضوعي را درك مي كنيد؛ حتي 
اگر با حضور فســت فودي ها، كافه ها، لباس فروشي و 
شيريني فروشــي ها و البته حضور هــزاران خودرو، 

ترافيك يقه محله را نيز گرفته باشد.
به گزارش همشهري، در بسياري از محله هاي تهران 
يا غول هاي تجاري اهالي قديمي را به جاي ديگري از 
شهر رانده اند يا اصالت و زادگاه براي مردمش اصال مهم 
نبوده و باعث شده آنها در منطقه و محله ديگري ساكن 
شوند. به همين خاطر جاي تعجب ندارد يك چيذري در 
شهرك اكباتان سكونت داشته باشد يا يك  پاچناري در 
نارمك و يك حاج رضايي با ريشه  اجدادي در محله هاي 
مركزي در بلوار فردوس و... اما چه عواملي باعث مي شود 

تا شهروندان به محله هاي خود حس تعلق خاطر داشته 
باشند؟ پاسخ اين سؤال كمي پيچيده است و به عوامل 
مختلفي بستگي دارد. با اين حال مي توان گفت اگر از 
كودكي تا بزرگسالي آموزش شهروندي جدي گرفته 
شود، اغلب ساكنان  شــهرهايي در قد و قواره تهران، 
اصفهان، مشهد و تبريز فقط شهرنشين لقب نخواهد 
گرفت، بلكه شهروند آن شهر خواهند بود و سكونت، 
توســعه و آباداني محله زادگاه خود را جدي خواهند 
گرفت. در يك  كالم، بايد گفت بين مفهوم شــهروند 
و شهرنشين فاصله از زمين اســت تا آسمان. در واقع 
يك شهروند نه تنها به هويت و گذشته محله و شهر خود 
اهميت مي دهد، بلكه قواعد شهرنشيني را نيز رعايت 
مي كند؛ موضوعي كه مورد تأكيد مديركل آموزش هاي 
شهروندي معاونت اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران 
نيز هست.  مجتبي دانشــور در گفت وگو با همشهري 
مي گويد: »آمــوزش و يادگيري مفاهيــم و الزامات 
شهروندي و شهرنشيني بايد در طول زندگي استمرار 
داشته باشد. در شهري كه اقشار مختلف از فرهنگ هاي 
مختلف گردهم آمده اند و گروه هاي اجتماعي متفاوتي 
وجــود دارد، نكاتي كه در ابتدا ياد گرفته شــده از هم 
گسســته مي شــود و بايد دوباره به يادگيري اهتمام 

ورزيد.« دانشور بر مسئله ديگري هم تأكيد دارد و آن 
التزام قانوني براي فرهنگسازي است. به اعتقاد او، بايد 
فرهنگسازي و اجراي سخت گيرانه قانون به طور موازي 
پيش بروند، چراكه يكي بدون ديگري تأثيري نخواهد 
داشت.  او در اين باره مثال الزام بستن كمربند ايمني 
توسط رانندگان و سرنشــين در ايران را عنوان كرد و 
گفت: »بعد از آنكه نبســتن كمربند ايمني با جريمه  
قابل توجه همراه شد و رسانه ها به اهميت اين موضوع 
پرداختند، رانندگان و سرنشين جلو خودرو به رعايت 
بستن كمربند ايمني عادت كردند. وگرنه پيش از آن 
هرچه در باب اهميت موضوع گفته مي شــد، تأثيري 
نداشت. در كشورهاي توسعه  يافته هم روش اين چنين 
بوده و است. يعني اگر شهروندي قانون را رعايت نكند، 

بايد جريمه سنگين پرداخت كند.« 
مديركل آموزش هاي شهروندي شهرداري به تأثيرات 
پيوستن تهران به شبكه شهرهاي جهاني يادگيرنده 
يونسكو در همين زمينه اشاره كرد و گفت: »رويدادها 
و اقداماتي كه از ســوي مديريت شهري براي آموزش 
شهروندي در زمينه پسماند، به ويژه تفكيك پسماند از 
مبدأ، تردد ايمن در شهر، كاهش آسيب هاي اجتماعي، 
آپارتمان نشيني، موتور ســوار خوب، ارتقاي فرهنگ 

دوچرخه سواري و... انجام مي شود، نيازمند همگرايي 
از ســوي نهادهاي ديگر و همچنين توجه شهروندان 
است.« دانشور با بيان اينكه بحث شهرهاي يادگيرنده با 
هدف ايجاد گفت و گو بين شهروندان، مشاركت مردمي، 
بسيج منابع و تجهيز شهر براي ياد گرفتن و ياد دادن 
مطرح مي شود، افزود: »از اهداف اين طرح، يادگيري 
دائمي، از ابتدا تا انتهاي عمر، يــا همان ضرب المثل 
زگهواره تا گور دانش بجوي است. جامعه  بالنده بايد در 
تمام مراحل زندگي، خود را بازسازي كند. بحث تسهيل 
يادگيري در محل كار بــراي كار يعني خالقيت نيز از 
ديگر اهداف شهر يادگيرنده است. همانگونه كه پروژه 
شهرهاي خالق نيز ارتباط مستقيمي با يادگيري دارد و 
در شهر خالق، شهروند خالق زندگي مي كند و شهروند 
خالق شهروندي است كه در تمام فرايند زندگي قدرت 
يادگيري دارد. استفاده از تكنولوژي هاي مدرن براي 
يادگيري و پرداختن به فرهنگ يادگيري در همه جا و 
در همه نقاط شهر از ديگر اهداف اين طرح است و جميع 
اين موارد باعث مي شود كه مشاركت اجتماعي افزايش 
پيدا كند و يك سرمايه اجتماعي خوب ايجاد خواهد 
شد. براي شهرها نيز ســرمايه اجتماعي خوب فراتر از 

سرمايه اقتصادي كار مي كند. «
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 همشهری به بهانه پيوستن شهرهای تهران و اصفهان به شبكه شهرهای جهانی يادگيرنده يونسكو 
اهميت آموزش در بهبود حس تعلق به محله را بررسی كرد:

عمر سكونت در محله هاي تهران به كمتر از 3سال رسيده است
محله های بدون احساس

يادداشت

 الگويي نوين به نام 
شنبه هاي بدون پسماند

آموزش و فرهنگسازي 2ركن مهم براي 
پيشبرد اهدافي است كه نياز به مشاركت 
شــهروندان دارد. به بيان ديگر ما براي 
اينكه بتوانيم همراهي شهروندان را براي 
تحقق اهدافمان جلب كنيم، نياز به زمان 
مناسب براي فرهنگســازي، و صدالبته 
تبليغات مناسب و آموزش داريم. نمونه موفق چنين رفتاري، عادت 
شهروندان به انتقال پسماندها در ساعت21 بود. حدود 15سال پيش، 
تقريبا همه شهروندان آموختند كه پسماند بايد تا ساعت21 به بيرون 
منازل منتقل شود. اما با مخزن گذاري در سطح شهر و تأكيد بر اينكه 
شهروندان هر ساعتي كه بخواهند مي توانند پسماندهاي خشك و  تر 
خود را بدون تفكيك در اين مخازن قرار دهند، شاهد اخالل جدي در 
نظام جمع آوري پسماند شديم، ضمن اينكه زباله گردي هم به صورت 

ويژه شكل گرفت.
از سوي ديگر تفكيك پسماند در مبدأ همواره به عنوان يكي از اركان 
اساسي مديريت پسماند در بسياري از شــهرها و كشورهاي جهان 
مطرح بوده است. با وجود اين، هرچند كه در بسياري از طرح هاي جامع 
و برنامه ريزي هاي كوتاه، ميان و بلندمدت مديريت پســماند، فرايند 
تفكيك پسماندها به عنوان يكي از مهم ترين بخش هاي فرايند مديريت 
پسماندها درنظر گرفته مي شود، ولي دستيابي به اين مهم در عمل و 
فرايند اجرا در بسياري از موارد با مشكالتي همراه بوده است؛ به طوري 

كه طي سال ها طرح اين موضوع، عمال به نتايج مطلوب نرسيده ايم.
تفكيك پسماند به  خودي خود امري ساده به نظر مي رسد ولي توجه به 
اين نكته كامال ضروري است كه براي حصول به نتيجه اي مطلوب، به 
مشاركت حداكثري داوطلبانه شهروندان، ايجاد زيرساخت ها، تامين 
نرم افزار و ســخت افزار مورد نياز، نظرسنجي از شهروندان و صدالبته 

آموزش درست نياز است.
بررســي تجربيات موفق و ناموفق تفكيك پســماند در جهان نشان 
مي دهد كــه در صورت بي توجهــي به مــوارد نامبــرده در باال در 
تصميم گيري هــا و برنامه ريزي هاي مربوط به تفكيك پســماندها، 
اجراي اين مهم در عمل با موفقيت چنداني همراه نخواهد بود؛ يعني 
همان چيزي كه در سال هاي اخير در كشور خودمان شاهد آن بوديم.

لذا سازمان مديريت پسماند با در نظر گرفتن اين الزامات و با بهره گيري 
از خروجي هاي طرح جامع مديريت پســماند شهر تهران نسبت به 
برنامه ريزي و پياده سازي  طرحي با عنوان »شنبه هاي بدون پسماند« 

در شهر تهران اقدام كرده است. 
در اين طرح شهروندان تهراني قادر خواهند بود در روزهاي شنبه هر 
هفته با استفاده از 4روش پسماندهاي خشك قابل بازيافت خود را به 
پيمانكاران مجاز شهرداري تهران تحويل دهند؛ اين 4روش عبارتند 
از: 1-اپليكشين هاي پسماند خشك، 2-وانت هاي ملودي دار، 3-غرف 
بازيافت و 4-گذاشتن كيسه هاي حاوي پسماندهاي خشك جلوي 
در منازل از ســاعت 8 الي 9صبح. در روش چهارم، پيمانكاران مجاز 
شهرداري از ســاعت 9 الي 12 نســبت به جمع آوري پسماندهاي 
خشك از جلوي در منازل اقدام خواهند كرد. اميد است كه با مشاركت 
حداكثري شهروندان در روزهاي شنبه، پسماند مخلوط كمتري به 
مخازن موجود در سطح شهر وارد شده و از سوي ديگر پسماند خشك 

بيشتري به صنايع بازيافت تزريق شود. 
شنبه هاي بدون پســماند را مي توان به عنوان الگويي نوين در حوزه 
مديريت پسماندهاي شهري درنظر گرفت و از نتايج حاصل از آن در 

ساير شهرهاي كشور نيز بهره برد.

 تكه هشتم پايتخت؛ پيشرو 
در اجراي پروژه هاي كوچك مقياس 

 نشستي با حضور محمد ساالري و حسن خليل آبادي، اعضاي شوراي 
اسالمي شهر تهران و روساي كارگروه هاي تخصصي شوراياري محله ها 
و شهردار منطقه8، با هدف بررسي پروژه هاي كوچك مقياس و محلي 
برگزار شد. اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران در اين جلسه با تقدير از 
اقدامات انجام شده، شهرداري منطقه 8را پيشرو در اجراي پروژه هاي 

كوچك مقياس معرفي كردند.
به گزارش همشهري، مهناز استقامتي، شــهردار منطقه 8در ابتداي 
نشست گزارشي از اقدامات انجام شده ارائه داد و گفت: »اكثر پروژه هاي 
كوچك مقياس عمراني، خدماتي و ترافيكي بوده است. روكش آسفالت 
معابر، ســاخت پل هاي هوايي، مناسب سازي بوستان ها و معابر براي 
معلوالن، مناسب ســازي  ايستگاه هاي اتوبوســراني منتهي به مترو، 
ساخت پايانه تاكسيراني سه راه تهرانپارس، ساخت 2500 مترمربع 
مسير دوچرخه سواري با روكش آسفالت رنگي و ساخت 40 چشمه 
سرويس بهداشتي در پارك هاي محله هاي 13 گانه، كارهاي انجام شده 

در قالب پروژه هاي كوچك مقياس هستند.«  
محمد ســاالري، رئيس كميسيون شهرســازي و معماري شوراي 
اسالمي شهر تهران با تقدير از طرح هاي كوچك مقياس در منطقه8، 
گفت: »پياده راه هاي ساخته شده در اين منطقه نمونه خوبي هستند 
كه نشانگر توجه مديريت شهري به آسايش و ايمني شهروندان است؛ 
بنابراين مي توان از طرح پياده راه هاي اين منطقه به عنوان الگو و نمونه 

در مناطق ديگر پايتخت استفاده كرد.«
حسن خليل آبادي، عضو و رئيس كميته گردشگري شوراي اسالمي 
شهر تهران در اين نشســت  گفت:  »رويكرد ما شنيدن صداي مردم 
اســت؛ بنابراين هرقدر صداي مردم خوب شنيده شــده و براي رفع 
مشكالت اقدام شود، قاعدتا با رضايتمندي مردم مواجه مي شويم كه 

همان موفقيت در عملكرد است.«

پل هــا همــواره راه ارتباطي 
عرض و طــول خيابان بوده و عمران

هســتند؛ برخي براي عبور و 
مرور عابران پياده نصب شده اند و بعضي هم 
ويژه عبور و مرور وسايل نقليه هستند. عالوه 
بر پل هاي عابر پياده كه به طور مستمر مورد 
بررسي و بازديد قرار مي گيرند و درصورت 
نياز تعمير مي شوند، پل هاي سواره رو هم نياز 
به تعمير و نگهداري دارنــد؛ كاري كه اگر 
درســت و به موقع انجام نشــود، مي تواند 
حوادث تلــخ، ناگــوار و جبران ناپذيري را 

رقم بزند.
فرسودگي آســفالت، ايجاد شكاف در كف 
پل ها، شكســتگي هندريل، ترك خوردگي 
ستون ها و... مواردي است كه نشان مي دهد 
پل هاي ســواره رو دچار استهالك شده اند. 
بي توجهي به چنين عالئم فرسايشــي كه 
شــايد به ظاهر كم اهميت باشند، حوادث 
ناگــواري ايجاد مي كند؛ براي مثال ســال 
گذشته بود كه چرخ موتوري در شكاف پل 
كالج فرورفت و راكب به شدت مجروح شد يا 
نامناسب بودن آسفالت پل حافظ همواره با 
گاليه راننده ها مواجه بوده است. در چنين 
شرايطي مردم نوك پيكان انتقاد را به سوي 
مديريت شهري مي گيرند و توقع دارند در 
اسرع وقت مرمت و تعمير پل هاي سواره رو 
انجام شود. حســن صدفي نژاد، مدير پروژه 
تعمير و نگهداري پل هاي روگذر سواره شهر 
تهران، مي گويد: »همه پل هاي سواره رو زير 
بار ترافيك هستند و تعمير پل ها هم زمان بر 
است؛ به همين دليل كار تعميرات در ساعات 
پاياني شب شروع مي شود تا خللي در عبور و 

مرور وسايط نقليه به وجود نيايد.«
به گفته او، شناســايي پل هاي آسيب ديده 
از مراجــع مختلف انجام مي شــود: »مردم 
پل هاي آســيب ديده را از طريق ســامانه 
137و 1888گزارش مي دهنــد. عالوه بر 
آن، كارشناسان و مشاوران فني و عمران هم 
از طريق بازديدهاي دوره اي، پل هايي را كه 
نياز به تعمير دارند شناسايي مي كنند.« پس 
از شناسايي پل، كارشناســان نوع خرابي و 

نحوه مرمت را بررسي كرده و عمليات تعمير 
شروع مي شود. صدفي نژاد مي گويد: »عمر 
مفيد پل هاي سواره رو حدود 40سال است، 
اما با توجه به نوع مصالح به كار رفته، طراحي 
سازه و ميزان تردد خودورها، اين عمر مفيد 

كم و زياد مي شود.«

نمي توان زمان خاصي بــراي تعمير پل ها 
پيش بيني كرد. به گفته صدفي نژاد با توجه 
به نوع فرســودگي و ميزان آسيب ديدگي 
و تخريــب، عمليات تعمير فــرق مي كند: 
»به دليل زمان كمي كه براي تعمير پل هاي 
آسيب ديده وجود دارد، برخي گمان مي كنند 

فرسودگي پل ها زير تاير خودروها

زينب زينال زاده
خبرنگار

پل هاي سواره رو در گذر زمان عالوه بر فرسودگي به دليل شرايط جوي و آب و هوايي زير پاي 
تاير وسايط نقليه سبك و سنگين هم دچار فرسايش مي شوند و نياز به تعمير دارند

مقاوم سازي  پل ها در برابر بحران
عالوه بر مرمت و تعمير، پل هاي سواره رو بايد در برابر حوادث غيرمترقبه و شرايط 
بحراني مانند زلزله هم مقاوم ســازي  شوند. احســان رزقيان، مدير پروژه هاي 
مقاوم سازي  و بهسازي لرزه اي پل و ابنيه با اشــاره به ضرورت اين كار، مي گويد: 
»به طور كلي 753پل ســواره رو در تهران وجود دارد كه در گذر زمان و براساس 
اقتضاي زماني و نياز ترافيكي و متناســب با آيين نامه هاي سال احداث، ساخته و 
بهره برداري شده اند؛ بنابراين طراحي و مقاوم سازي  آنها به 2دليل الزم و ضروري 
است؛ يكي براساس به روزرساني شــدن آيين نامه هاي طراحي و دوم به دليل باال 
رفتن سن پل.« به گفته او، آيين نامه هاي طراحي پل هاي سواره رو 3سال يك بار 
به روز رساني مي شوند و به همين دليل پل ها متناسب با آيين نامه هاي جديد بايد 
مقاوم سازي  شوند. او به شناسايي معابر مهم و پل هاي سواره رو كه در اين معابر قرار 
دارند، اشاره مي كند و مي گويد: »مديريت شهري تهران معابر مهم را با هدف زلزله 
يا بحران احتمالي، شناسايي كرده و مقاوم سازي  پل هاي اين معابر در اولويت قرار 
گرفته اند.« پل هاي چمران و همت- حكيم، نمونه هايي است كه براساس آيين نامه 
جديد طراحي، از طريق تقويت ستون و سرستون مقاوم سازي  مي شوند. رزقيان 
مي گويد: »تا كنون 25عمليات مقاوم سازي  انجام يا در حال انجام است. پل حكيم، 
چمران و مالصدرا عمليات مقاوم سازي شــان  انجام شده و به پايان رسيده است. 
پل همت- كن و همت -حقاني هم در حال مقاوم ســازي  هســتند.« در عمليات 
مقاوم سازي  ستوني به پل ها اضافه نمي شود و ستون هاي قديمي از طريق كارهاي 
تخصصي مقاوم سازي  مي شوند. رزقيان به نمونه اي خاص اشاره و عنوان مي كند: »پل 
شيخ فضل اهلل - ستارخان نمونه نادري است كه به دليل تعريض پل نياز بود عرشه 

عريض تر شود؛ به همين دليل اين كار با افزايش ستون محقق شد.«

ث
مك

مزاياي ثبت  شدن در فهرست شهرهاي جهاني يادگيرنده
ثبت شدن به عنوان يك شهر يادگيرنده، مزايايي نظير خواهرخواندگي با شهرهاي مشابه خود و مزاياي خرد 
و كالن ديگري دارد. بنابراين، شهر يادگيرنده يكي از راهكارهايي است كه مي تواند مردم را براي مشاركت 
آماده كند. حال امسال از ميان شهرهاي ايران، تهران و اصفهان و بندر خمير با به دست آوردن شاخصه هاي 
مدنظر يونسكو و پركردن چك ليست و فرم هاي مربوطه توانسته اند به جمع شهرهاي يادگيرنده اضافه 
شوند. در اين بين، ديويد آتچورينا، مدير مؤسسه شبكه شهرهاي يادگيرنده يونسكو، اين رويداد را به 
پيروز حناچي، شهردار تهران، تبريك گفته و از اين اتفاق ابراز خرسندي كرده است. يونسكو هدف اصلي 
اينگونه شهرها را دستيابي به همه ۱7هدف توسعه پايدار و به خصوص هدف مربوط به تضمين آموزش با 
كيفيت، جامع و فراگير و ترويج فرصت هاي آموزشي مادام العمر براي همه و همچنين هدف ايجاد شهر ها 
و سكونتگاه هاي انســاني جامع و فراگير، امن، پايدار و بهبودپذير عنوان كرده است. از اين منظر، شهر 
آموزش دهنده آموزش هاي مادام العمري را براي همه ترويج مي كند. يونســكو شهر آموزش دهنده را 

به عنوان شهري تعريف مي كند كه:
 به شكل اثربخشي همه منابع اش در هر بخش را براي ترويج آموزش فراگير، از آموزش هاي پايه تا عالي 

بسيج مي كند.
 آموزش در خانواده ها و اجتماعات را احيا مي كند.

 آموزش در محل كار را تسهيل مي كند.
 استفاده از تكنولوژي هاي آموزشي مدرن را گسترش مي دهد.

 حس تعلق به محله را با فرهنگسازي افزايش مي دهد.
 كيفيت و برجستگي در آموزش را ارتقا مي دهد.

 فرهنگ آموزش در سرتاسر طول زندگي را پرورش مي دهد.
 حاكميت و مشاركت تمامي ذي نفعان را فراهم مي كند.

ث
مك

اتمام مسير سرخ ويژه در خيابان كريمخان 
احداث مسير ويژه دوچرخه كه با 

روكش قرمز به طول 1800متر در فني
خيابان كريمخان از اواخر ســال 
گذشته شروع شده بود، به پايان رسيد و به طور 
كامل بهره برداري شــد. به گزارش همشهري، 
ايجاد مســير ويژه دوچرخه با هدف توســعه 
حمل ونقل پاك چند سالي است كه در دستور 
كار معاونت فني و عمران شهرداري تهران قرار 
گرفته اســت. به گفتــه »حميــده قنواتيان« 
كارشناس سازمان ترافيك و حمل ونقل پاك، 
خيابان كريمخان زند از مسيرهاي مهم شرقي-

غربي تهران محسوب مي شود و به همين دليل نخستين مسير ويژه دوچرخه در اين خيابان 
احداث شد. او گفت: »در تهران 550كيلومتر مسير ويژه دوچرخه پيش بيني شده است كه 
در مناطق 6، 7، 11و 12 احداث مي شوند. در گام نخست اين مسير به طول 1800متر در 
خيابان كريمخان زند حدفاصل ميدان وليعصر تا ميدان هفت تير احداث شــده است.« 
»مجيد غمخوار« مديرعامل سازمان عمراني مناطق شهرداري تهران هم از اتمام مسير ويژه 
دوچرخه در خيابان كريمخان زند خبر داد و افزود: »عمليات عمراني در ضلع جنوب خيابان 
كريمخان زند به پايان رســيده بود و با تكميل و اتمام عمليات در ضلع شمالي، پياده رو 

1800متري در محور خيابان كريمخان زند به طور كامل بهره برداري شده است. «

اين كار انجام نمي شــود يا مديريت شهري 
سهل انگاري مي كند. كارهاي مرمت معموالً 
از ساعت 12شب تا 4صبح انجام مي شود و 
چون امكان مسدود كردن پل وجود ندارد، 
تردد دوباره وسايط نقليه ممكن است قسمت 
مرمت شده را بار ديگر دچار فرسايش كند؛ 
به همين دليل مردم حس مي كنند مديريت 
شهري در تعمير پل ها كوتاهي مي كند، اما 

حقيقتاً اينگونه نيست.«

نگهداشت پل هاي قديمي
برخي از پل هاي ســواره رو قدمت 50ساله 
يا بيشتر دارند. البته اينها پل هايي هستند 
كه در زمان ســاخت به طــور موقت و براي 
بهره برداري نهايتاً 5ساله احداث شدند، اما 
همچنان زيربار ترافيك هستند. پل حافظ 
نمونه اين پل هاست. صدفي نژاد با اشاره به 
نگهداشت پل هاي سواره رو كه همچنان مورد 
استفاده هســتند، مي گويد: »اكثر پل هاي 
ســواره رو قدمت زيادي دارند اما برخي از 
آنها داراي ســازه مقاوم هستند و هنوز هم 
مي توان با اندكي تعمير و مقاوم سازي  از آنها 
اســتفاده كرد. با توجه به نوع سازه و محل 
نصب پــل، هزينه تعمير يكســان متفاوت 
است. برخي از پل ها مانند پل كريم خان كه 
همچنان موردنياز اســت، اگر تعمير شود، 
مقرون به صرفه تر است، اما تعمير پل گيشا 
كه بايد جمع آوري و زيرگذر احداث مي شد، 
مقرون به صرفه نبود. به طــور كلي هزينه 
نگهداشت برخي از پل ها مقرون به صرفه تر 
از احداث يا جمع آوري آنهاســت؛ به همين 
دليل مديريت شهري نگاه ويژه اي به تعمير و 

نگهداشت پل هاي سواره رو دارد.«

پل ها شبيه خودرو هستند
صدفي نژاد پل ها را به  خودرو شبيه مي كند 
و مي گويد: »وقتي يكي از قطعات و اجزاي 
خودرو فرسوده يا خراب مي شود، بايد هرچه 
سريع تر تعمير شود؛ چراكه تعلل در اين كار 
آسيب هاي جديد به  خودرو مي زند و سبب 
افزايش هزينه ها مي شود. در مورد پل ها هم 
بايد همين ديدگاه وجود داشته باشد. وقتي 
بخشي از پل تخريب يا فرسوده مي شود، اگر 
درست و به موقع تعمير و مرمت نشود، قطعاً 
آسيب هاي جدي به پل مي زند و كار مرمت 
را دشوار و هزينه برتر مي كند.« به گفته او، 
كارشناســان و مشــاوران براي جلوگيري 
از آســيب هاي جديد تالش مي كنند مواد 
تخريبي پل ها در اسرع وقت شناسايي و در 

كوتاه ترين زمان مرمت شوند.

   3 سال؛ متوسط مدت زندگي در هر محله
پايش صورت گرفته از سوي معاونت  معماري و شهرســازي و معاونت امور فرهنگي و اجتماعي شهرداري تهران نشان 
مي دهد عمر سكونت در محالت شهر تهران به كمتر از 3سال كاهش يافته است. براساس اين پايش، كيفيت نامطلوب 
ساخت وساز در محل و گراني سرسام آور مسكن ازجمله داليل اين مسئله به شمار مي رود. در اين بين، ساكنان مناطق  
3،6 و يك بيشترين و ساكنان مناطق ۱5، ۱8 و ۱0 كمترين احساس تعلق را به منطقه خود دارند. جدا از اين، پيمايش رصد 
كيفيت زندگي شهري معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري و با همكاري رصدخانه شهري و دانشگاه تهران براي 
سال 95-94نيز حاكي از آن است كه در مجموع، ساكنان مناطق نيمه شمالي شهر تهران بيشتر از زندگي در محله شان 
لذت مي برند. مناطق 6، 2 و يك باالترين نمره و مناطق ۱5، ۱0 و ۱8 كمترين نمره را به دست آورده اند. ساكنان مناطق مركزي 
تهران شامل مناطق ۱0، 7 و 9 بيشتر از ساير مناطق ابراز تمايل به ترك محله خود در آينده داشته اند. در مقابل ساكنان 
مناطق 6، 5 و يك كمترين ميزان تمايل به ترك محله را نشان داده اند. بيشترين ميزان تمايل به ترك محله در محالت شهر 
تهران مربوط به محالت سالمت )۱۱(، سلسبيل جنوبي )۱0(، شميران نو )4(، كارون جنوبي )۱0( و امامزاده يحيي )۱2( است. ميدان اسدآبادي در محله يوسف آباد   عكس: همشهري/ امير رستمي

حامد فوقاني
دبير گروه شهري



2 يكشنبه 6 مهر 99  شماره 8048 8 3 0 2 3 6 1 1 زيستبوم

 احتمال وقوع سیالب شديد در تهران قوت گرفته است. 
الگوي بارش   در 3سال اخیر نیز نشان داده كه سیالب با آبخيزداري

هیچ شهر و منطقه اي شوخي ندارد . سازمان جنگل ها 
اطالعاتی در اختیار همشهری قرارداده اســت كه براساس آن با يك 
ساعت بارش شديد در كوه هاي باالدست تهران و رسیدن میزان بارش 
به 20میلي متر، مناطق كوهپايه شهر به سرعت در معرض سیالب قرار 

مي گیرند و تلفات مالي و جاني به پايتخت تحمیل می شود.
به گزارش همشهری، طي دهه90 تنها يك سیالب جدي در تهران 
رخ داد كه مربوط به ارديبهشت91 در روددره كن بود. طي اين سیل 
خسارات فراواني به تأسیسات و زيرساخت هاي شهري پايتخت وارد 
شد. اما فرورفتن آب در ايستگاه هاي مترو موجب شد دامنه خسارات 
گسترده نشود. از ســويي سايه وقوع ســیل از ابتداي سال97 بر سر 
بسیاري از شــهرهاي بزرگ كشور گسترده شــده است. عرصه هاي 
طبیعي كشور سال هاســت با خشكسالي سخت دســت وپنجه نرم 
مي كننــد و در چنین شــرايطي بارش هاي رگبــاري افزايش يافته 
است. در ماه هاي فروردين و ارديبهشت و در فصل پايیز نیز احتمال 

بارش هاي رگباري باال و خطر وقوع سیالب جدي است.

علت كليدخوردن سيل 
حوضه آبخیز باالدســت تهران حوضه بســیار خطرناكي است. 
هوشنگ جزي مديركل دفتر آبخیزداري و حفاظت خاك سازمان 
جنگل ها به همشهري مي گويد: فاصله قله توچال تا مثال نقطه اي 
مثل ابتداي بزرگراه امام علي)ع( آنقدر كم و شیبدار است كه اگر 
باران با 20میلي متر بارش در يك ســاعت اتفاق بیفتد، سیالب 
سريع در شهر تهران جاري مي شــود. بنابراين حجم سیالبي كه 
در اين محدوده رخ خواهد داد، بســیار زياد است. از طرفي چون 
جنس زمین در دامنه كوه هاي شمال پايتخت، از سنگ درشت دانه 
تشكیل شده است، همراه با ســیالب حجم بسیار زيادي خاك و 
سنگ به شهر وارد مي شود. براي نمونه در سیالب سال66 تهران، 
يك سنگ چندتني به میدان تجريش وارد شد و هر اندازه حجم 

خاك و سنگ بیشتر باشد، تخريب نیز بیشتر مي شود. حتي جنس 
سنگ هاي تهران مي تواند تا 4برابر يك سیل عادي موجب تخريب 

در شهر شود.

مدل سازي جزئيات خسارت
سیل چالش جدي براي مديريت آبخیز باالدست تهران است. براي 
مشخص كردن ابعاد اين شــرايط خطرناك، جلسه اي میان سازمان 

جنگل ها و شوراي شهر تهران برگزار شــده كه توجه جدي به سیل 
در شهر صورت گیرد. به گفته جزي، اگر سیالب در تهران با شدتي 
كه پیش بیني  مي شود اتفاق بیفتد كه حتما اين اتفاق خواهد افتاد، 
مســیل ورودي بزرگراه امام علي)ع(  گنجايش 10مترمكعب آب در 
ثانیه را دارد و اين مسیر پر از آب خواهد شد. روددره كن هم به شدت 
در تهديد سیل قرار می گیرد و همه مشاغل ســاكن در دره با سیل 
آسیب خواهند ديد. در ارديبهشت سال91 هم سیل كوچكي در اين 
مسیر جاری شد كه اگر ايســتگاه هاي مترو در مسیر نبود، خسارات 
بسیار بیشتر و تلفات جاني فزاينده اي نسبت به آنچه رخ داد برجاي 

مي گذاشت.
مديركل دفتر آبخیزداري و حفاظت خاك سازمان جنگل ها تنها راه 
نجات از سیل قريب الوقوع تهران را چنین عنوان مي كند: بايد دست 
اســتان تهران در تامین منابع مالي آبخیزداري باز باشد. شهرداري 
تهران هم بايد، اقدامات آبخیزداري را انجام دهد و خروجي هاي شهر را 
براي سیالب مناسب سازي كند. چون جنس سیالبي كه براي تهران 
پیش بیني مي شود، سیالب »واريزه اي« است. يعني سیالب سنگین، 

مملو از گل والي كه بالفاصله تمام معابر شهر را مي بندد.

افزايش بارش هاي پاييزي
براساس پیش بیني هاي صورت گرفته، ماه هاي مهر، آبان و آذر از لحاظ 
احتمال بارندگي بیشــتر از میزان نرمال يعني طبق آمار بلندمدت 
۵0ســاله خواهد بود. اين وضع براي همه شهرهاي در حاشیه كوه ها 
هشدارزاست اما براي تهران به علت ساختار بافت ريزدانه و فشرده اي 

كه در شمال شهر وجود دارد، بسیار بیشتر است.
براي مديريت سیالب 2مقوله مهم شامل پیش بیني و هشدار وجود 
دارد. پیش بیني ها در بازه زماني طوالني  مدت و حدودا 3ماهه صورت 
مي گیرد و هشــدارها در بازه زماني كوتاه مدت 3 يا 4ساعته است كه 
البته به  علت نظام اطالع رساني كند و مسائل آن، همواره بعد از وقوع 
سیل مردم از خبرهاي مربوط به احتمال سیل مطلع مي شوند. از اين رو 
بايد تمهیدات الزم در زمینه مديريت ســیالب، تخلیه ايمن سیالب 
در مجاري انتقــال آب، رودخانه ها و كانال ها فراهم شــود. از طرفي 
اليروبي ها، آزادسازي مسیرها و رفع تصرف ها در مسیر احتمالي وقوع 

سیالب اهمیتی فزاينده در كاهش تخريب  مالي و جاني دارد.

دريچه

ســود و ســودا به خاك هاي جنگلي ايران 
رسیده است و حاال براســاس شنیده ها در 
تمامي شهرهاي شمالي كشور خاك جنگلي 

را براي مصارف گلخانه اي به فروش مي رســانند و خريــداران هم تصور 
مي كنند خاك گلخانه اي قوي و كود گیاهي خريداري كرده اند. در همین 
تهران روزي شــنیدم در يكي از میادين اصلي شهر، يك كامیون اقدام به 
فروش خاك جنگلي ايران به قیمت هر كیلوگرم 12هزار تومان كرده است.
براساس آزمايش هاي انجام شده براي تخمین زمان تشكیل خاك، مشخص 
شده است كه 400سال زمان براي تشكیل يك سانتي متر خاك نیاز است 
و از آنجا كه خاك حاصلخیز جنگل ها تنها 30سانتي متر عمق دارد 12هزار 
سال طول كشیده است تا اين اليه حاصلخیز جنگلي ايجاد شود و هر يك 
بیل براي برداشت خاك از جنگل ها تمام فعل و انفعاالت هزاران ساله براي 
تشكیل خاك را از بین مي برد. خاك جنگل تنها در جنگل است كه كاربرد 
دارد و استفاده از آن در باغچه منازل يا گلخانه ها براي يك ماه هم دوام ندارد؛ 
چون اصوال فعل و انفعاالت جنگلي براي اين خاك اتفاق نمي افتد كه منجر 
به تقويت و زايش مجدد خاك شود. بنابراين خريد خاك جنگل كمك به 
نابودي جنگل هاي ايران است؛ چون خاك جنگلي به صورت مرتب با برگ 
و شاخه درختان و جسد حیوانات و فعالیت جانوران كف زي در جنگل ها 
تغذيه و تجديد مي شود و منجر به تغذيه درختان و پوشش گیاهي جنگل ها 
و رساندن مواد آلي به ريشه گیاهان مي شود. مردم بايد بدانند كه خاك هاي 
جنگلي در باغچه هاي خانه هايشــان تنها يك مــاه دوام دارد و بعد خاك 
خاصیت خود را از دست مي دهد و فاسد مي شــود؛ چون رطوبت جنگل 
در باغچه خانه ها وجود ندارد. جانوران كف جنگل نیز براي تسريع فعل و 
انفعاالت منجر به تجديد حیات خاك در باغچه ها زندگي نمي كنند و اين 
خاك با ريزش مرتب برگ ها و شاخه درختان تجديد نمي شود؛ بنابراين 
خريداران خاك هاي جنگلي براي تخريب جنگل هاي ايران هزينه مي كنند.
از بین بردن خاك جنگل در سوداي سود برخي غارتگران منابع جنگلي 
موجب مي شود تغذيه رويشگاه هاي جنگلي نیز به خطر بیفتد و زنجیره 
غذايي جانوران جنگلي مختل شــود. غارتگران خاك جنگلي در كشور 
كه در سوداي درآمد به برداشــت خاك از جنگل هاي ايران و فروش آن 
در شهرهاي كشــور اقدام مي كنند گويي با يك اره برقي به جان درختان 
و رويشگاه هاي جنگلي افتاده اند و درختان را از بیخ قطع مي كنند. خوب 
مي دانیم كه جنگل هاي ايران به دلیل قاچاق چوب وضعیت مناسبي ندارند 
و با توجه به اين امر كه ظرفیت برداشت چوب از جنگل هاي ايران 3میلیون 
مترمكعب اســت و حاال 6میلیون مترمكعب چوب از جنگل هاي شمال 
برداشت مي شود، بايد گفت كه برداشت خاك جنگل نیز زيان مضاعف به 
رويشگاه هاي جنگلي ايران وارد مي كند. در تصاوير ماهواره اي ناسا تخمین 
زده شده است كه ساالنه 7۵صدم تا يك درصد از مساحت جنگل هاي ايران 
كاسته مي شود كه درصورت تداوم غارت جنگل ها ظرف يكصد سال آينده 

جنگل هاي شمال ايران نیز به طور كامل از دست خواهند رفت.

حراج خاك جنگل

اسماعيل كهرم
بوم شناس

 سيدمحمد فخار
روزنامه نگار

 زهرا رفيعي
روزنامه نگار

 سازمان جنگل ها نسبت به وقوع سیالب سنگین در پايتخت 
به استانداري و مديريت شهري هشدار داد

خطر سیالب در کمین تهران

خلیج فــارس روزبــه روز خالي از ســكنه مي شــود. 
مجموعه اي از عوامل اين درياي بسته را به زيستگاهي 
ناامن تبديل كرده اســت؛ از ســاخت جزاير مصنوعي 
تا میكروپالســتیك، جــان آبزيان را مي گیــرد. حلوا 

ســفید، هامون، دلفین، نهنگ و الك پشت پوزه عقابي 
از معروف ترين آبزياني هســتند كه قرباني آلودگي ها 
شده اند. روش صید ترال در خلیج فارس كه اين روزها 
اعتراضات مردمي را به همراه داشته و روند نابودي اين 
زيستگاه را تندتر كرده، يكي از اين عوامل است. صید 
ناخواسته از مهم ترين معايب اين روش صیادي است. 
ماهیان زيادي در میان تورهــاي صیادي به اين روش 
گرفتار مي شــوند كه بازار ندارد يا به دلیل حساسیت 
گونه نبايد صید شوند. مطالعات نشان داده است، حجم 
زيادي از صید ضمني دور ريخته مي شود. مشاهده الشه 
ماهیان ريز در كنار لنج ها و برخي ســواحل شاهد اين 
مدعاست و با گذر زمان، بر تعداد صیادان غیرمجازي كه 
به صید ترال روي مي آورند، افزوده مي شود. هم اكنون 

نظارت كافي بر فعالیت صیادان ترال،  صورت نمي گیرد 
و آنها به جاي صید ماهي در عمق هاي 200متر و بیشتر، 
به صورت غیرقانوني در عمــق كمتر اقدام به كف روبي 
دريا مي كنند و بــا اين كار مرجان هــاي خلیج فارس 
را كه مأمن زادآوري آبزيان اســت، نابــود مي كنند. 
8درصد مرجان هاي جهان در خلیج فارس قرار دارند، 
اما جمعیت مرجان ها در اين منطقه بســیار شكننده 
است. با گرم شــدن هوا در فرايند جهاني تغییر اقلیم، 
دماي آب اين دريا نیز افزايش يافته است. اگر مرجان ها 
از دســت تورهاي ترال و گرماي هوا جان ســالم به در 
ببرند، آلودگي هاي نفتي و شــهري امانشان را مي برد. 
آلودگي نفتي در مناطق جنگلي مانگرو يا حرا - مانند 
آنچه در تاالب ساحلي میناب رخ مي دهد-  نیز راه يافته 

است. ريشه هاي مانگرو يكي از بهترين زيستگاه ها براي 
زادآوري آبزيان اســت. مجموع اين عوامل گونه هاي 
متعددي را به پرتگاه انقراض رسانده است. گونه  ماهیان 
غضروفي ازجمله كوســه ماهیان و اره ماهیان وضعیت 

مناسبي ندارند و در معرض خطر انقراض قرار دارند. 
براســاس آنچه كارشناســان اعالم كرده اند، بیش از 
900 گونه ماهــي در خلیج فارس زندگــي مي كنند 
و از ايــن تعداد بیــش از 80 گونه مربوط بــه ماهیان 
غضروفي اســت كه شــامل  46 گونه كوســه ماهیان، 
4 گونه اره ماهــي، 6گونه ســوس ماهي )گیتارماهي( 
و 28 گونه سفره ماهي مي شــود. متخصصان به ايسنا 
گفته اند، اين گونه ها وضعیــت حفاظتي خوبي ندارند 
و جزو گونه هــاي در معرض خطــر انقراضند. ماهیان 

اســتخواني نیز وضعیت خوبي ندارنــد، بحراني ترين 
وضعیت را 4گونه كوسه ماهي و 3گونه اره ماهي، 2گونه 
گیتار ماهي و 3گونه سفره ماهي دارند كه سال ها ست 
در خلیج فارس مشاهده نشده اند. 17 گونه كوسه ديگر 
در وضعیت در معرض خطر قــرار دارند و 17 گونه نیز 
به دلیل بهره برداري زياد، در وضعیت آسیب پذير قرار 
گرفته اند و 12 گونه ديگر نیز نزديك به تهديد هستند. 
17گونه از سپرماهیان نیز در معرض انقراض و 13گونه 
ديگر در معرض تهديد هســتند. اين آبزيان بخشي از 
240 گونه مهم و زيســتگاه دريايي در معرض انقراض 
در خلیج فارس اند كــه همچون الك پشــت دريايي 
پوزه عقابي كه گونه به شدت در معرض انقراض است، 

نیاز به برنامه هاي حفاظتي و فرهنگسازي دارند.

نقطه قرمز

انقراض در خليج فارس
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در سال هاي اخير بســياري از آثار 
تاریخي همدان بر اثر بي تدبيري  آسيب دیدند؛ 
براي مثال تپه تاریخــي هگمتانه از نوبت ثبت 
جهاني  خارج شد. اخيرا موضوع ثبت جهاني این 
تپه همراه بازار و ميدان مركزي همدان به صورت 
یك مجموعه مطرح شــده است. چه برنامه اي 

براي تحقق آن دارید؟
حفظ اين ميراث براي ما يك تكليف است؛ زيرا همدان با 
حدود 3500سال قدمت و 1800اثر تاريخي و طبيعي 

بيشترين آثار تاريخي كشور را در خود جاي داده است.
تخریب هاي صــورت گرفته در تپه 
هگمتانه خللي در ثبت ایــن مجموعه ایجاد 

نمي كند؟
خير. با همــكاري  وزير ميراث فرهنگي، گردشــگري و 
صنايع دستي، پرونده ثبت جهاني نهايي شده و تا پايان 
سال به يونسكو ارسال خواهد شد. بافت را حفظ خواهيم 
كرد و فقط در برخي مسيرها اصالحاتي انجام خواهيم 
داد. كميته اي تشكيل و به شهرداري تكليف شده است 
مكان مناســبي براي مشــاغل مزاحم هگمتانه مانند 
آهن فروشان تعيين كند. اميدوارم در دولت تدبير و اميد 

اين مجموعه ثبت جهاني شود.
امــا زمزمه هایي مبني بر شــروع 
ساخت وســاز یا تغييراتي در ميدان مركزي 
شنيده مي شود. عده اي در داخل بارگاه شاهزاده 
حسين)ع( واقع در این منطقه بتن ریخته اند و 
قصد دارند براي آن مناره درست كنند. این كار 

شانس جهاني  شدن را از همدان خواهد گرفت.
اجازه نمي دهيم امتيازمان بســوزد. براي هر اقدامي كه 
بايد در اين مجموعه انجام شــود به ويژه بارگاه شاهزاده 
حسين)ع( مشاور متخصص از مجموعه ميراث فرهنگي 
انتخاب شده است و همه كارها منطبق بر ضوابط ميراث 
فرهنگي خواهد بود. قرار اســت از بانــك ملي، خيابان 
شهدا و از پياده  راه اكباتان به بارگاه شاهزاده حسين)ع( 
ورودي باز شود و در مجموع بارگاه شاهزاده حسين)ع( 
حدود يك هكتار و شبيه شــاهچراغ خواهد شد. درباره 
ساخت وساز بناهاي تاريخي هم شوراي شهر موظف است 
در چارچوب قوانين و مقررات ميراث فرهنگي عمل كند.

اما پيش از این شوراي شهر مصوبه اي 
داد كه طبق آن دیگر براي ساخت وساز در بافت 
تاریخي نيازي به اســتعالم از ميراث فرهنگي 

نداشته باشد.
اين موضوع در حيطه اختيار شوراي شهر نيست و هيأت 
انطباق اين مصوبه را رد خواهد كــرد. ميراث فرهنگي 
ضوابطي دارد كه شهرداري ها ملزم به رعايت آن  هستند 
و با هر دستگاهي كه از اين قوانين تخطي كند، برخورد 

خواهد شد.
گویا كميته انطباق این مصوبه را رد و 
شوراي شهر مصوبه جدیدي با همين موضوع به 

كميته ارسال كرده است.
همچنان تأكيد مي كنم كه همه بايد طبق قانون عمل 
كنند. براي توسعه متوازن شهر رعايت مقررات الزامي 

است.
كميته امداد امام خميني)ره( قرار بود 
در كنار عمارت تاریخي نورمهال 2برج بسازد. 
شما دستور دادید شهرداري با دادن زمين معوض 
به كميته امداد، نورمهال را از تخریب نجات دهد، 
اما روند اداري این كار طوالني شده و پيمانكار 

تصميم به ساخت برج ها گرفته است.
آن طور كه به من گزارش داده اند، برج ها با استعالم ميراث 
فرهنگي و مجوز شــهرداري در حال ساخت بود و بايد 
خسارت مالك جبران شود. شــهرداري مي تواند زمين 

برج ها را بخرد.
در حوزه تخریب باغ هاي همدان هم 
مشــكالت زیادي وجود دارد كه انتظار مي رود 
توجه بيشتري از سوي استانداري براي رفع این 

مشكالت وجود داشته باشد.
با توجه به دســت درازي هاي صورت گرفتــه در باغ ها، 
شخصا مديريت كميســيون ماده5را برعهده گرفته ام 

و ديگر به شــهرداري ها اجازه تغيير كاربري و تخريب 
باغ ها را نخواهم داد. كميسيون ماده 100قتلگاه ضوابط 
شهرسازي شده است و به همين دليل يك تيم تشكيل 
شده تا آراي اين كميسيون را بررسي و مشخص كند چرا 

به جاي حكم تخريب، جريمه صادر كرده اند.
طبق گفت وگو با استانداران پيشين 
مشخص شــد در همدان برخي سال ها به دليل 
نداشــتن برنامه  اصولي در جذب بودجه موفق 
عمل نكرده اند. شما توانسته اید بودجه بيشتري 

براي همدان جذب كنيد؟
طي 17ســال حضورم در همــدان بايــد بگويم جزو 
استان هاي موفق در جذب بودجه بوده ايم. 350ميليارد 
تومان بودجه جاري و 400تا 500ميليارد تومان بودجه 
عمراني استان است و همدان در قانون بودجه رديف هاي 
ملي دارد. اگر سال هاي قبل افزايش ارتفاع سد اكباتان 
از 5به 35نبود، االن سد اكباتان آب داشت؟ اگر سدهاي 
كالن، نعمت آباد، شنجور، تويسركان را نداشتيم، بارش 
134ميلي متري در 24ساعت، يعني معادل 6 ماه بارش 
در فروردين 98موجب مي شــد همــدان را آب ببرد. 
140ميليون مترمكعب آب پشت سدهاي استان ذخيره 

كرده ايم كه همه اين سدها با جذب اعتبار ملي ساخته 
شده اند.

در حوزه راه آهن، همدان مركز غرب كشور شده است. از 
سوي ديگر، همدان مناسب ترين راه ها را دارد و كنارگذر 
رزن، راه اصله و كنگاور- گنجنامه- تويسركان در حال 
ســاخت اســت. همدان 71پروژه ملي دارد كه بيش از 
10هزار ميليارد تومان هزينه دارد. با اســتفاده از طرح 
تحول سالمت 350خانه بهداشت در روستاها ساختيم 
كه در ايام كرونا به دادمان رسيد. بيمارستان هاي اكباتان، 
بهار، رزن، تويســركان، نهاوند و فاز جديد بيمارستان 
فاطميه در اين دولت ساخته يا افتتاح شده اند يا تا پايان 
دولت افتتاح خواهند شد. فاز نخست مركز جامع سرطان 
غرب كشور تا دهه فجر افتتاح خواهد شد. آي.سي.يوها، 
سي.تي.اســكن ها،  ام.آر.آي ها و دستگاه هاي دياليز در 

استان 2يا 3برابر شده اند.
جــذب ســرمایه گذاران در بخش 
خصوصي نيز همواره از مشكالت همدان بوده. 

آیا اقدام خاصي در این زمينه شده است؟
حدود 8هــزار ميليــارد تومان ســرمايه گذاري بخش 
خصوصــي در قالب 63پــروژه جهش توليــد در حال 

اجراست، كارگاه هاي فرآوري سنگ با مشاركت بخش 
خصوصي وبا 1400ميليارد تومــان اعتبار تا دهه فجر 
سال آينده افتتاح خواهد شد و با راه اندازي آنها، همدان 
ديگر سنگ خام نخواهد فروخت. ساخت سد خرم رود با 
اعتبار 300ميليارد توماني به بخش خصوصي و سد گرين 
و جاده نهاوند- كرمانشاه به بانك ها واگذار خواهد شد. 
پتروشيمي هگمتانه بعد از 12سال آغاز به كار آزمايشي 
كرده است. پتروشــيمي دوم نيز با استفاده از فاضالب 

راه اندازي خواهد شد.
وضعيت شهرستان ها چطور است؟

در نشست با شستا ســاخت 4گاوداري 6هزار رأسي در 
رزن، قهاوند، مالير و نهاوند به اين نهاد واگذار شــده كه 
هر كدام به مثابه يك چاه نفت است. مبل و منبت مالير 
نيز ثبت جهاني شــد و 5هزار كارگاه و 8هزار استادكار 
با اشتغال زايي غيرمســتقيم براي 20هزار نفر در حال 
فعاليت هســتند. در ازندريان، جوكار و مالير 20هزار 
خياط داريم و در حال راه اندازي شهرك خياطان براي 

آنها هستيم.
رئيس سازمان حفاظت محيط زیست 
سال گذشته هشــدار داد اگر همدان به كشت 
محصوالت آب بر ادامه دهد، تا 15ســال دیگر 
آب نخواهد داشت. براي حل این مشكل فكري 

كرده اید؟
توليد محصــوالت كشــاورزي حــدود 5ميليون تن 
اســت و قصد داريم با تغيير روش، كشت در گلخانه ها، 
اصالح بذرهــا و مانند آن، مشــكل آب را حل كنيم. به 
جهادكشــاورزي تكليف كرده ايم هر ســال 70هكتار 
گلخانه تاسيس كند. همچنين انگور مالير در فائو ثبت 
جهاني شده و قرار است كشت آن از سنتي به داربستي 

)طرح فراز( تغيير كند.
در صحن شوراي شهر اعالم كردید 
با بلندمرتبه سازي موافق هستيد. كارشناسان 
معتقدند همدان شهر برج ها نيست و تا دیر نشده 

باید براي حفاظت از خط آسمان آن كاري كرد.
تأكيد من بر رعايت ضوابط و مقررات شهرســازي است 
و كميته فني بايد با بررســي هاي كارشناسانه در ارائه 
مجوز هاي ساخت وساز حساسيت الزم را لحاظ كند. به 
ساخت  وساز هايي كه به اصول و قواعد توجه ندارند، مجوز 

ارائه نخواهد شد.
 و به عنوان سؤال آخر در سال منتهي 
به پایــان كار دولت تدبير و اميــد،  مهم ترین 
پروژه هایي كه پيگيري خواهيد كرد، چه خواهد 

بود؟
63طرح مهم داريم. ثبت جهاني يكــي از آثار تاريخي 
همدان، گســترش كشــت  گلخانه اي، پيگيري طرح 
فراز مربوط به كشــت انگور، ســاخت بيمارستان هزار 
تختخوابي، اتمام مطالعه دامنه شمالي الوند و گسترش 

راه آهن  از اين طرح هاست.

يادداشت

تعادل بخشي به منابع آبي در همدان 

 مسير رشد اقتصادي در هر كشوري اگر با 
مديريت صحيح منابع آبي همراه نباشد، 
مي تواند آسيب هاي جبران ناپذيري را رقم 
زند. در همدان هم مانند بسياري از مناطق كشور، گسترش فعاليت هاي 
صنعتي، خدماتي، كشاورزي و توسعه فضاهاي شهري، منابع آبي را بيش 

از پيش تحت تأثير قرار داده و با مشكل مواجه كرده است.
اين اقدامات همراه با خشكســالي هاي اقليمي در دهه 80موجب بروز 
تنش هاي آبي در روســتاها و افزايش مهاجرت به شهرها شد. با وجود 
همه اين مشكالت، ساخت 4سد طي 7سال گذشته در استان همدان، 
يكي از اقداماتي بود كه توانست تا حدودي گره از كم آبي موجود بگشايد 
و موجب بازگشت روستاييان مهاجر به ديارشان شود تا روستاها بار ديگر 
پذيراي ساكنان ترك ديار كرده باشند. سدهاي سرابي تويسركان، كالن 
مالير، نعمت آباد اسدآباد و شنجور رزن جداي از سد خرمرود تويسركان 
و گرين نهاوند كه در مراحل مطلوبي از پيشرفت فيزيكي به سرمي برند، 
توانستند حيات و سرزندگي را براي روستاييان و اهالي همدان به ارمغان 
آورند. از آنجايي كه مديريت بهينه منابع آب ضامن امنيت غذايي، توسعه 
صنعتي و حفاظت محيط زيست است، توجه خاصي به بخش كشاورزي 
شد؛ زيرا بهره برداران اين حوزه متقاضي بيش از 97درصد مصرف آب در 
استان هستند. صرفه جويي283ميليون مترمكعبي در مصرف آب هاي 
زيرزميني با پركــردن بيش از 4328چاه غيرمجــاز با حكم قضايي از 
پيگيري هاي انجام شده در اين زمينه براي اجراي طرح تعادل بخشي 
منابع آبي و بهبود شرايط كشاورزي بود. تجهيز 35درصد از چاه هاي 
استان به بيش از 4982كنتور هوشمند آب، اليروبي 132كيلومتر از 
رودخانه هاي استان و مهار بارندگي ها و سرمايه گذاري 8300ميليارد 
ريالي بخش خصوصي نيــز از ديگر اقدامات صــورت گرفته در حوزه 

تعادل بخشي به منابع آبي بوده است.
 از سوي ديگر سد نعمت آباد اسد آباد روي رودخانه شهاب و با عرض تاج 
7متر و طول تاج 600متر بهره برداري شده و هم اكنون نيمي از مخزن 
سد 4/6ميليون مترمكعبي آن پر شده است. مشاركت بخش خصوصي 
در احياي قابليت هاي گردشگري بالقوه در سدهاي استان از منظرهاي 
مختلف مي تواند توسعه يابد و تأثيرات متعاقب آن چون رونق اقتصادي، 
بهبود فضاي كسب و كار، ايجاد اشتغال و افزايش رضايت جامعه محلي 

و... را براي استان به همراه داشته باشد.

منصور ستوده
مديرعامل شركت آب منطقه اي همدان 

استاندار همدان در گفت وگوي اختصاصي با همشهري : 

هر اقدامي در مجموعه بافت تاريخي و ميدان مركزي همدان به ويژه بارگاه شاهزاده حسين)ع( بايد منطبق 
بر ضوابط ميراث فرهنگي باشد

اجازه نمي دهيم امتياز جهاني شدن همدان بسوزد

سيد سعيد شاهرخي از 2سال 
پيش سكان اســتانداري گفت و گو

همدان را به دســت گرفت؛ 
استاني كه از چند سال گذشته تاكنون 
روند تخریب آثار تاریخي، محيط زیست و 
باغ ها در آن شدت گرفته و نگراني  زیادي 
را ایجاد كرده است. همين نگراني ها ما را 
به گفت وگو با اســتاندار ترغيب كرد تا 
پيگير اقداماتي شویم كه قرار است براي 
كاهش و توقف ایــن تخریب ها صورت 
بگيرد. شاهرخي در این گفت وگو البته 
یك قول مهم هــم داد و آن ثبت جهاني 
ميدان مركزي همــدان بود. گفت وگوي 
استاندار همدان با همشهري را در ادامه 

مي خوانيد.

فاطمه كاظمي
 روزنامه نگار-همدان
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ايثارگران بدانند

كوتاهي در برابر رزمندگان را چه كسي 
پاسخگوست؟ )1(

 هفته دفاع مقدس يادآور حماســه دالورمرداني است كه به دنبال نام و نان 
نبودند. جان خود را در طبق اخالص گذاشتند و تقديم آرمان هاي انقالب و 
اسالم كردند. آنان براي دفاع از آرمان هاي حسيني به نداي خميني لبيك 
گفتند تا انقالب در همان ابتدا متوقف نشود. اكنون با گذشت بيش از 40سال 
از آغاز جنگ تحميلي، يادگاران سرافراز آن در پيچ و خم دستگاه هاي اجرايي 
گرفتار شدند و مسئوالن هم با تساهل و تسامح و به سادگي از كنار حقوق 
قانوني آنان مي گذرند. برابر بند ژ ماده 8۷ قانون برنامه ششم توسعه مقرر 
شده بود مســئول ارائه خدمات به رزمندگان 8سال دفاع مقدس، سازمان 
تامين اجتماعي نيروهاي مســلح جمهوري اســالمي ايران )ساتا( باشد. 
اكنون چهارمين سال قانون برنامه 5ساله ششم در حال سپري شدن است، 
ولي خبري از ســازماني كه متولي امور رزمندگان باشد، نيست. ستاد كل 
نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با بي توجهي به 
قانون موجبات تضييع حقوق رزمندگان را در دستگاه هاي اجرايي كشور 
فراهم كرده اند. در قانون برنامه ششم توسعه، تكاليفي براي دولت پيش بيني 
شده است كه با انجام آن بخشي از حقوق تضييع شده رزمندگان، همسر و 
فرزندان آنان تامين خواهد شد، ولي كسي تاكنون پيگير آن نبوده و اگر 
پيگير بوده اند، نتيجه اي در بر نداشته است. براي تحقق اين حقوق 
قانوني نياز به سازماني اســت كه امور رزمندگان را پيگيري كند. در 
قانون اين وظيفه بر عهده سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح )ساتا( 
گذاشته شده است، اما اين سازمان تاكنون اقدام در خور توجهي براي پيگيري 
حقوق رزمندگان انجام نداده است. حقوق رزمندگان در قوانين پراكنده به 
تصويب رسيده است. مجلس شوراي اسالمي در قوانين مختلف تعهداتي را 
براي دولت و دستگاه هاي اجرايي درباره رزمندگان پيش بيني كرده، ولي آنان 
سرگردانند. آنان نمي دانند براي پيگيري اين تسهيالت به كجا مراجعه كنند، 
چه كسي يا چه سازماني متولي امور آنان است كه با مراجعه به آن سازمان 
مطالبات خود را پيگيري كنند. در بند 2 رديف ب ماده 88 قانون برنامه ششم 
توسعه تامين حداقل معيشت رزمندگان باسابقه 6ماه حضور در جبهه كه 
فاقد شغل يا درآمد هستند به ميزان حداقل حقوق كاركنان دولت پيش بيني 
شده است، ولي نهاد متولي در نيروهاي مسلح چه به جهت كيفي و چه به 
جهت كمي تاكنون از اجراي كامل اين قانون به بهانه عدم تامين منابع مالي 
خودداري كرده است. بسياري از رزمندگان با شرايط فوق در انتظار برقراري 
اين حداقل كمك معيشت هستند و آنان كه آن را دريافت مي كنند، كمتر از 
نصف حق قانوني به آنان پرداخت مي شود. اين قانون سال ها قبل از قانون 
برنامه ششم توسعه نيز به تصويب رسيده بود، ولي طي اين سال هاي طوالني 
اجراي ناقص و محروميت بخش زيادي از رزمندگان جاي تامل دارد. برابر 
بند 1 رديف ث ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه، رزمندگان با حداقل 6ماه 
سابقه حضور در جبهه و همسر و فرزندان آنان از پرداخت حداقل 30 درصد 
هزينه شهريه تحصيل در دانشگاه آزاد اسالمي، دوره هاي شبانه دانشگاه هاي 
دولتي، دانشگاه پيام نور و ساير دانشگاه هاي مورد تأييد وزارتخانه هاي علوم، 
تحقيقات و فناوري و بهداشت درمان و آموزش پزشكي وفق بودجه سنواتي 
معاف هستند، ولي تاكنون در اين زمينه با گذشت بيش از 3سال از تصويب 

قانون، اقدامي صورت نگرفته است.

همشهري از جزئيات توزيع نشدن واكسن آنفلوآنزا در مراكز بهداشت و 
بي خبري بيماران خاص و كادر درمان از دسترسي به واكسن گزارش مي دهد

واكسن آنفلوآنزا كجاست؟
مي
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ي 
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زهرا جعفرزاده
روزنامه نگار

با اينكه 6روز از زمان اعالم شده از سوي وزارت بهداشت 
مبني بر توزيع واكسن آنفلوآنزا مي گذرد، اما اين واكسن گزارش

نه در داروخانه ها پيدا مي شود و نه در مراكز بهداشت؛ اين 
در حالي است كه مسئوالن سازمان غذا و دارو از توزيع واكسن در شبكه 
بهداشت كشور از روز شنبه خبر داده و گفته بودند كه توزيع داروخانه اي 
در مرحله بعدي انجام مي شــود. پيگيري هاي همشــهري از مراكز 
بهداشت، اما حكايت ديگري را روايت مي كند. مسئوالن و بخش پذيرش 
اين مراكز نه تنها واكسن نداشتند كه هيچ اطالعي از زمان توزيع آن هم 
ندارند. آنها حتي از اولويت بندي ها بي خبرند. مسئول مركز بهداشت 
بيمارستان طالقاني، اعالم كرد كه هنوز برايشــان واكسن آنفلوآنزا 
نياورده اند و نمي دانند چه زماني موجود مي شــود. مركز بهداشــت 
خواجه نوري در دروازه شميران هم با تكرار همين موضوع، تأكيد كرد 
كه زنان باردار در اولويت تزريق واكسن قرار دارند و افراد باالي 65سال 
با بيماري هاي زمينه اي بايد واكسن را از داروخانه ها تهيه كنند. مسئول 
پذيرش مركز بهداشت پورهدايت در خيابان پيروزي از لزوم ثبت نام زنان 
باردار براي اختصاص سهميه واكسن خبر داد، اما اين را هم اضافه كرد 
كه از اختصاص سهميه براي ساير گروه هاي پرخطر بي اطالع است. براي 
همان زنان باردار هم مشخص نيست چه زماني واكسن برسد. مسئول 
پذيرش مركز زارع نژاد در خيابان 1۷ شهريور حتي از اولويت بندي زنان 
باردار و اسم نويسي آنها بي خبر است. او گفت هنوز اطالعي به آنها درباره 
نحوه توزيع واكسن داده نشده و آنها از جزئيات بي خبرند. پيگيري هاي 
بعدي هم نشان داد كه بســياري از مراكز بهداشت سهميه واكسن 
نخواهند داشت؛ چراكه در زمينه پيشــگيري و مراقبت هاي كوويدـ 
19فعاليت نمي كنند و مشخص نيست پس از توزيع واقعي، افراد بايد 

به كدام مراكز براي دريافت واكسن مراجعه كنند.
 توزيع نشدن واكسن آنفلوآنزا در مراكز بهداشت و بي خبري از سهميه ها 
و وجود واكسن، در شرايطي اســت كه روز جمعه رئيس سازمان غذا 
و دارو، زمان توزيع واكســن آنفلوآنزا را 5مهر يعني روز گذشته اعالم 
كرده بود. محمدرضا شانه ســاز به شــبكه خبر گفته بود كه از شنبه 
2و نيم ميليون دوز از اين واكســن در مراكز بهداشــت كشور براي 
گروه هاي حساس ازجمله زنان باردار، بيماران مزمن و صعب العالج و 
كادر درمان به صورت رايگان توزيع مي شود و در فاز بعدي با پخش آن 
در داروخانه ها، افراد باالي 65 ســال و كودكان بين 6 ماه تا 5سال هم 
مي توانند واكسن دريافت كنند. هر عضو خانواده مي تواند با مراجعه به 
داروخانه و با كارت ملي اعضاي خانواده 3 واكسن دريافت كند. پس از 
اين مرحله، افراد عادي مي توانند واكسن را تهيه كنند كه با واردات 15تا 

16ميليون دوز واكسن انجام مي شود. براساس اعالم وزارت بهداشت، 
واكسن در داروخانه ها براي گروه هاي اولويت دار با كارت ملي، حدود 
44هزار تومان فروخته مي شــود. وزارت بهداشت از مردم خواسته تا 
قبل از اعالم توزيع داروخانه اي، مردم به داروخانه ها براي خريد واكسن 
مراجعه نكنند. روز گذشته هم مديركل دارو و مواد تحت كنترل سازمان 
غذا و دارو به ايســنا گفت كه يك ونيم ميليون دوز واكسن آنفلوآنزا از 
سوم مهر در شبكه هاي بهداشتي توزيع شده و تا 2روز آينده در اختيار 
افراد پرخطر قرار مي گيرد. حاال اما هيچ كس از سرنوشت اين واكسن ها 
خبر ندارد. داروخانه داران مي گويند نمي دانيم و مراكز بهداشت هم 

بي اطالعند. اين واكسن ها كجا هستند؟

سرگرداني بيماران خاص و پرستاران
وزارت بهداشت چندي پيش، دستورالعمل مصرف واكسن آنفلوآنزاي 

امسال را منتشر و اولويت بندي ها را اعالم كرده بود.
براساس اين دستورالعمل، تنها افرادي مي توانند واكسن را به صورت 
رايگان دريافت كنند كه پرسنل بهداشتي، درماني، خدماتي و انتظامي 
مراكز درماني باشند يا دانشجويان گروه پزشكي كه در اين فصل در 
مراكز درماني فعاليت مي كنند، يا پرســنل نظام بهداشتي و مراكز 
اورژانس باشند يا در ســازمان دامپزشكي و محيط زيست در ارتباط 
با پرندگان فعاليت كنند. در گروه بعدي كه بيماران قرار دارند، افراد 
مبتال به ضعف سيســتم ايمني مثل افراد دياليزي، تاالسمي ماژور 
هموفيلي، گروه هاي پرخطر ايثارگر و جانباز، ســالمندان و پرسنل 
مراكز سالمندان و معلوالن جسمي، حركتي و عصبي، بيماران روان 
مزمن و كودكان بي سرپرست با هماهنگي بهزيستي، مادران باردار 
و... ديده مي شوند. در همين دستورالعمل اعالم شده ساير گروه هاي 
پرخطر مثل آنها كه بيماري هاي زمينه اي دارند و سن شان باالست، 
مي توانند واكســن را از داروخانه ها و بخــش خصوصي تهيه كنند. 
مسئله اما اينجاست كه اين واكسن را كجا مي توان پيدا كرد؛ پرسشي 
كه براي فعاالن حوزه  حمايت از بيماران خاص پيش آمده و پاسخي 
برايش ندارند. احمد قويدل، مديرعامل كانــون هموفيلي ايران به 
همشهري مي گويد كه جز دستورالعمل اخير وزارت بهداشت، هيچ 
بخشنامه اجرايي به آنها داده نشده و نمي دانند واكسن را از كجا بايد 
تهيه كنند. به گفته او، در دستورالعمل وزارت بهداشت به صراحت 
درباره اختصاص سهميه واكســن به بيماران هموفيلي اشاره شده و 
در مصاحبه ها اعالم كرده اند كه اين افراد مي توانند از مراكز بهداشتي 
منطقه خودشان با كد ملي واكســن را تهيه كنند، اما هنوز خبري 
نشده است: »مشخصات افراد مبتال به هموفيلي در وزارت بهداشت 
در سامانه وزارت بهداشت ثبت شده و اگر اين سامانه متمركز را فعال 
كنند به راحتي مي توانند اين واكسن را به اين افراد اختصاص دهند.« در 

اين بخشنامه پرستاران به عنوان كادر درمان در اولويت تزريق واكسن 
قرار دارند. اما محمدشريفي مقدم، دبيركل خانه پرستار به همشهري 
مي گويد تاكنون هيچ اعالمي به پرستاران نشده و اطالعي هم ندارند 

كه چه زماني قرار است سهميه اي براي اين افراد درنظر گرفته 
شود. سوپروايزر بيمارســتان امام خميني اما به همشهري 

مي گويد كه به آنها گفته اند تا پانزدهم مهر منتظر واكسن 
نباشــند. تا آن موقع خبري نيســت. در دستورالعمل 
مصرف واكسن آنفلوآنزاي وزارت بهداشت، افراد مبتال به 

اچ آي وي )ايدز( هم قرار دارند. اما زهرا بيات، مدير باشگاه 
مثبت بيمارستان امام خميني به همشهري مي گويد هر 

سال مراكز مشاوره رفتاري براي مبتالياني كه از نظر مالي 
شرايط مســاعدي ندارند يا كارتن خواب  هستند سهميه  

بسيار كمي به صورت رايگان درنظر مي گيرد، اما امسال تا 
امروز خبري نشده و نمي دانيم چه تعداد قرار است براي 

اين افراد توزيع شود.

وزارت بهداشت پاســخگوي تقاضاي باالي 
مردم نيست

محمــود هادي پــور، داروســاز و عضــو 
هيأت مديــره انجمن تاالســمي ايران 

از پيگيري هايش بــراي اختصاص 
سهميه براي بيماران تاالسمي 

خبر مي دهد و به همشهري 
مي گويد شــركت هاي 

پخــش واكســن، 
تمام موجودي 

خــود را تحويل 
معاونت درمان داده اند: 

»ســازمان غــذا و دارو مي گويد 
افراد با كارت ملي مي توانند واكسن را از 

داروخانه ها بگيرند، اما ما كه سامانه ثبت كد ملي 
نداريم. شايد منظور داروخانه هاي مرجع و خاص است.« او مي گويد: 
شــركت هاي دارويي خصوصي و دولتي نتوانسته اند واكسن به 
ميزان كافي وارد كنند و وزارت بهداشت بايد به صورت شفاف به 
مردم اطالع رساني كند كه چه ميزان مي تواند واكسن توزيع 
كند: »در بهترين حالت وزارت بهداشت مي تواند جوابگوي 
5تا 10درصد متقاضيان واكسن باشــد.« توزيع نشدن 
واكسن آنفلوآنزا در ششمين روز مهر، در شرايطي است 
كه زمان طاليي تزريق از اوايل مهر تا اواسط آن است و 
با اين وضعيت، زمان مناسب براي تزريق اين واكسن 
در حال سپري شدن است؛ يعني افراد كمتر از 10روز 
ديگر براي تزريق واكســن فرصت دارند. براساس 
اعالم شروين شــكوهي، مديرگروه بيماري هاي 
عفوني دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي، پس 
از تزريق واكســن آنفلوآنزا، ايمني الزم ايجاد 
مي شود؛ بنابراين اگر واكســن خيلي دير زده 
شود، ممكن است آلودگي در فرد قبل از ايمن 

شدن بدنش رخ دهد.
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جهان استارتاپي

 خيز بلند استارتاپ حمل ونقل بار 
به سمت اروپا

TuSimple استارتاپي مستقل براي حمل ونقل است كه ايده هاي 
 TuSimple ،بزرگي دارد. به گزارش نيواطلس، چند ســال پيش
پــس از افشــاي برنامه هاي ايجــاد يك شــبكه سراســري براي 
كاميون هاي خودران در اياالت متحده، اكنون اعالم كرده اســت كه 
از طريق همكاري جديد با گروه »تراتون« )Traton(، شركت تابعه 
فولكس واگن، فناوري خــود را به اروپا مي برد. در مــاه ژوئيه بود كه 
TuSimple چشــم انداز خود را براي ايجاد يك شبكه حمل ونقل 
مستقل در سراسر اياالت متحده به نمايش درآورد. اين امر، به دنبال 
آزمايش هاي مختلف با همكاري خدمات پســتي آمريكا و شــركت 
UPS، غول حمل ونقل جهان انجام شــد. UPS در واقع يك سهام 
اقليت در TuSimple را به دســت آورد و اكنون با راه اندازي شبكه 
بار خودمختار با اســتارتاپ TuSimple همــكاري مي كند و اين 
دو اميدوارند كه تا سال2023 كارشــان به سرتاسر آمريكا گسترش 
پيدا كند. در اين طرح، از كاميون هاي خودمختار سطح4 استارتاپ 
TuSimple استفاده مي شود كه مانند ساير وسايل نقليه با اين درجه 
 TuSimple .خودمختاري براي كنترل كل سفر داراي كامپيوتر است
از طريق درايور مجازي خود به اين مهم دست مي يابد كه با استفاده از 
دوربين هاي باكيفيت باال، رادار و ليدار، يك تصوير 360درجه از محيط 
اطراف كاميون ايجاد مي كند. اين استارتاپ عنوان كرده كه از زمان آغاز 
به كار خود در سال2015، چندين ميليون كيلومتر آزمايش مختلف 
در جاده هاي عمومي انجام داده است. مشاركت اعالم شده با شركت 
تراتون، در اصل ماهيتي مشابه به توافق با UPS دارد. از اين نظر كه 
تراتون نيز سهام اقليت TuSimple را به دست آورده است. نخستين 
آزمايش در اروپا مسافتي 300كيلومتري بين شهرهاي سودرتالي و 
يونكوپينگ سوئد خواهد بود. در اينجا، كاميون هاي »اسكانيا تراتون« 
با سيستم هاي مستقل سطح 4 استارتاپ TuSimple مجهز شده 
و بين مراكز هر دو شهر تردد مي كنند. تراتون اميدوار است كه بتواند 
اين همكاري را ادامــه دهد و آزمايش هاي خود را در آلمان و ســاير 
كشورها نيز انجام دهد؛ اگرچه در مورد جدول زماني براي آزمايش ها 
يا برنامه هاي گسترده، هيچ جزئياتي ارائه نشده است. چنگ لو، رئيس 
TuSimple مي گويد: »همكاري ما با گروه تراتون، معرفي فناوري 
كاميون هاي خودمختار را به بازارهاي بين المللي جديد تسريع مي كند 

و ما مشتاقانه منتظر مشاركت جهاني هستيم.«

حس بويايي فوق العاده قوي 
ســگ ها مشــهور اســت. دانش

قرن هاست اين خصيصه كه 
به مــدد ژنتيــك و فيزيولــوژي در اين 
موجودات پديد آمده اســت، در مواردي 
حياتي ازجمله زنده يابي افــراد زير آوار، 
كشــف مواد مخدر و مواد منفجره و اخيرا 
تشخيص بيماري ها به كمك انسان آمده 
اســت. ســگ ها عــالوه بر تشــخيص 
10بيماري انساني از طريق بويايي، حاال 
مي توانند با شناسايي بيماري كوويد-19، 
انقالبي در مســير مبارزه با اين بيماري 
همه گير جهاني ايجاد كنند. اين روزها در 
فرودگاه هلسينكي- وانتا فنالند آزمايش 
تشــخيصي كوويــد-19 با اســتفاده از 
ســگ هاي موادياب در حال انجام است. 
»آنا هيلم- بيوركمن« اســتاد دانشــگاه 
هلســينكي كه اين آزمايــش را هدايت 
مي كند، مي گويد: ســگ ها در تشخيص 
ويروس بســيار خوب عمــل مي كنند. 
تاجايــي كه مي توان گفت حساســيت و 
دقــت آنهــا در تشــخيص نزديــك به 
100درصد اســت. بــه گفته دانشــگاه 
هلسينكي، 4سگ در فرودگاه كار خود را 
آغاز كرده اند. مسافران داوطلب براي اين 
آزمايــش، مي توانند پوســت خــود را با 
دســتمال مرطوب پاك كرده و آن را در 
ظرف بيندازند. سگ ها سپس نمونه را بو 
مي كنند و درصورت مشــاهده ويروس با 
زوزه كشــيدن، پنجه كشــيدن و يا دراز 
كشيدن واكنش نشان مي دهند. گاردين 
گزارش داده اســت كه در پــروژه فنالند 
نخستين باري اســت كه در اروپا سگ ها 
براي آزمايش و شناســايي ويروس به كار 
گرفته شده اند. اين اما نخستين بار نيست 
كه محققان از ســگ ها براي تشــخيص 
بيماري استفاده مي كنند و سال هاست كه 
تحقيقات در اين رابطه ادامه دارد؛ حتي 

براي تشخيص سرطان.

مورد عجيب بوي بيماري
با حدود 220ميليون گيرنده بو – انسان 
فقــط 5ميليون گيرنده دارد – ســگ ها 
مي توانند بوهايي را حس كنند كه براي ما 
غيرقابل توصيف هستند. گيرنده هاي بو 
در سگ ها 10هزار برابر دقيق تر از انسان 
است. حس بويايي اين موجودات به قدري 
ظريف اســت كه مي توانــد كوچكترين 
تغيير رايحه بدن انسان ناشي از بيماري 
را تشخيص دهد. براي اين كار سگ هايي 

براي بوييــدن نشــانگرهاي بيماري كه 
حتي ممكن است در آزمايشات پزشكي 
مورد توجه قرار نگيرند، آموزش ديده اند. 
به همين خاطر است كه سگ ها مي توانند 
بوهايــي را بفهمند كــه كال براي حس 
بويايي انسان تعريف نشــده است. بوي 
بيماري هم يكي از اين موارد اســت كه 
ســگ ها مي توانند براي تشــخيص آن 

آموزش ببينند.

سلطان تشخيص سرطان
سگ ها به تشــخيص ســرطان مشهور 

زهرا خلجي
خبر نگار

عالقه مندان واقعيت افزوده 
و واقعيت مجازي معموال در فناوري

رسانه ها عرضه هدست هاي 
جديد از سوي شركت هاي فناوري را دنبال 
مي كنند. آنها درواقع به دنبال هدســتي 
هســتند كــه آنهــا را از مزاحمت هــا و 
محدوديت هاي هدست هاي فعلي برهاند.

حاال به تازگــي اداره ثبــت اختراعات و 
عالئم تجاري آمريكا يك درخواست ثبت 
اختراع با عنوان »نمايشــگر سه بعدي با 
فوكوس دايناميك« را از سوي اپل منتشر 
كرده اســت. ثبت اختراع اپل درباره يك 
»سيستم پروژكتور مستقيم شبكيه« است 
كه فوكوس دايناميك را براي نمايشــگر 
HMD فراهــم مي كند. ايــن نوآوري، 
محتواي واقعيت مجازي )VR( و واقعيت 
افزوده )AR( را با كيفيتي برتر در مقايسه 
با روش هاي معمول ارائه محتوا به نمايش 

مي گذارد.
سايت پتنتلي اپل در گزارش خود نوشته 
 ،VR اســت كه سيســتم هاي متداول
تصاوير چپ و راست را روي صفحه هايي 
مي تابانند كه به وسيله يك فرد مشاهده 
مي شــوند. با ايــن حال، يك سيســتم 
پروژكتور مســتقيم شــبكيه، تصاوير را 
پيكســل به پيكســل، مســتقيماً روي 

شبكيه هاي كاربر اسكن مي كند.
اين ويژگي سيستم هاي پروژكتور مستقيم 
شبكيه باعث مي شــود كه پيكسل هاي 
مجزا به صورت پويا و دايناميك و به شكل 

تصاوير اسكن شده وارد شبكيه كاربر شوند. 
به نظر مي رسد كه تجسم اجزا و روش هاي 
فوكــوس دايناميك به گونــه اي در يك 
سيستم پروژكتور مستقيم شبكيه صورت 
مي گيرد كه هر پيكســِل تصاوير واقعيت 
مجازي به شكلي كامال واقعي و دايناميك 

براي چشم كاربر اسكن مي شوند.
اين روش باعث مي شــود كــه محتواي 
واقعيت افزوده و واقعيــت مجازي كه در 
عمق هاي مختلف يك صحنه قرار دارند، با 
عمق صحيح و واقعي وارد چشم كاربر شود. 
بنابراين اجــزاي فوكوس دايناميك براي 
سيســتم هاي پروژكتور مستقيم شبكيه 
احتماال به كاهش يا از بين بردن »درگيري 
همگرايي- محل« در سيستم هاي واقعيت 
مجازي كمك مي كنند. اين موقعيت زماني 
رخ مي دهد كه مغز شما عالئم ناسازگاري 
بين فاصله يك شيء ســه بعدي مجازي 
و فاصلــه كانوني مورد نياز بــراي تمركز 
چشم ها روي آن جسم را دريافت مي كند.

يكي از شــكاياتي كه كاربران از بسياري 
از هدســت هاي فعلي دارند، احســاس 
سرگيجه اي اســت كه اين ابزارها هنگام 
اســتفاده براي آنها ايجاد مي كند. اما اين 
روش جديد احتماال از اينگونه سرگيجه ها 

جلوگيري مي كند.
نكته ديگري كه در مورد هدست ها وجود 
دارد، انــدازه بــزرگ و بعضــا وزن باالي 
آنهاســت. به نظر مي رســد ايده اپل اين 
مشــكل را هم حل مي كند و آنچه به بازار 
عرضه خواهد كرد يك وسيله كاربرپسند 
خواهد بود. البته هنــوز زمان عرضه اين 

هدست جديد در بازار اعالم نشده است.

واقعيت مجازي؛ مستقيم از مردمك چشم 
 شركت اپل در حال توليد يك هدست جديد است كه تصاوير را مستقيما

استفاده از سگ ها براي تشخيص كوويد-19 در فرودگاه فنالند به تازگي خبرساز شده، اما  از طريق يك پروژكتور به مردمك چشم كاربران مي فرستد
قدرت بويايي اين حيوانات چطور بيماري هاي مختلف را تشخيص مي دهد؟

سگ هاي بيمارياب

موضوع كافی نبودن زيرساخت ها برای 
برگزاری كالس هــای آنالين مدارس، فناوري

خصوصا در مناطق روستايی و عشايری 
يكی از داغ ترين بحث های محافل آموزشــی كشور 
است. بخشــی از اين مســائل به زيرســاخت های 
نرم افــزاری برمی گــردد و بخشــی هــم متوجه 
زيرساخت های سخت افزاری اســت. موضوعی كه 
مركــز پژوهش های مجلس شــورای اســالمی در 
گزارشــی با عنوان »ضرورت تامين رايانك )تبلت( 
دانش آموزی برای آموزش مجازی« به آن پرداخته 
اســت. در مقدمه اين گزارش آمده اســت: »شيوع 
ويروس كرونا و تعطيلی مدارس، به نواقص آموزش 
تلويزيونی و آموزش مجازی پرداخت و اعالم كرد كه 

با شــيوع كرونا، آموزش از راه دور از جمله آموزش 
تلويزيونی جايگزين آموزش حضوری شــد،  با اين 
حال، آموزش مجازي نيازمند ابزار و زيرساخت هايي 
است كه طبق برآورد حدود 3/5ميليون دانش آموز 
به ويژه در مناطق عشايري و روستايي و دانش آموزان 
تحت پوشش نهادهاي حمايتي از اين امكان محروم 
هســتند كه اين عدالت آموزشــي را خدشــه دار 

مي كند.«
در كنار گزارش مركز پژوهش های مجلس بايد به اين 
مهم اشاره كنيم كه هزينه سرسام آور خريد رايانه های 
شــخصی، بســياری را به ســمت تهيه گوشی های 
هوشمند و تبلت سوق داده است. با اين حال ضروری 
است كه در چنين شــرايطی، ديدگاه مان را نسبت 

به اين وســايل تغيير دهيم. اگر تا ديــروز در جامعه 
به گوشــی های هوشــمند و تبلت به عنوان وسايل 
تجمالتی نگاه می شد، اما امروز بايد ديدگاه جديدی 
را برای آنها تعريف كنيم، چرا كه بدون داشتن چنين 
وسايلی، آنالين بودن و پيوستن به فرايند يادگيری 
امری دشوار خواهد بود. در جمع بندی گزارش مركز 
پژوهش هاي مجلس آمده اســت: »با توجه به عدم 
دسترســي بســياري از دانش آموزان به تجهيزات و 
امكانات آموزش مجازي، پيشنهاد مي شود از طريق 
رايزني با دولت طي يك هفته آتي نسبت به ارائه اليحه 
و يا از طريق طرح پيشنهادي مجلس نسبت به تأمين 
تجهيزات آموزش مجازي )تبلت( و برقراري عدالت 

آموزشي اقدام شود.«

پيشنهاد بودجه برای تامين تبلت دانش آموزی

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

هســتند. به آنها آموزش داده مي شــود 
تا با بــو كشــيدن نمونه هــاي بيماران 
ســرطاني و افراد بدون ســرطان؛ انواع 
مختلفي از سرطان ازجمله پوست، سينه 
و مثانه را تشــخيص دهند. در تحقيقي 
كه سال2006 انجام شــد، 5سگ براي 
تشخيص سرطان براســاس نمونه هاي 
نفس آموزش ديدند. آنها سپس توانستند 
ســرطان پســتان را با دقت 88درصد و 
سرطان ريه را با دقت 99درصد تشخيص 
دهند. حتي يك مطالعه اخير نشان داده 
است كه سگ ها مي توانند با حس بويايي 
تكامل يافته خود، نمونه خون افراد مبتال 
به ســرطان را با دقت تقريبي 97درصد 
انتخاب كننــد. اين نتايــج مي تواند به 
رويكردهاي جديد غربالگري ســرطان 
منجر شود كه ارزان و دقيق و غيرتهاجمي 
هستند. پاركينســون و ماالريا نيز ديگر 
بيماري هايي هستند كه سگ ها قادر به 
تشخيص آن هستند. بوي بدن مبتاليان 
به پاركينسون حتي سال ها قبل از ابتال به 

اين بيماري متفاوت است.

سگ ها عليه كوويد-19
بيمــاري جديدالظهور كوويــد-19 با 
SARS- مولدي به نام ويــروس كرونا
CoV-2 جديدتريــن بيماري اســت 
كه سگ ها براي تشــخيص آن آموزش 
ديده انــد. در يك مطالعه آزمايشــي در 
دانشگاه هلسينكي فنالند، به اين حيوانات 
ياد داده شــد كه بوي نامعلــوم بيماري 
كوويد-19 ناشــي از ويــروس كرونا را 
تشخيص دهند. پس از طي چند هفته، 
توانستند نمونه ادرار بيماران كوويد-19 
را از نمونــه ادرار افــراد ســالم به دقت 
تشخيص دهند كه اين تشخيص تقريبا 
به همان اندازه دقت آزمايش اســتاندارد 
 SARS-CoV-2 بود. از آنجا كه PCR
نه تنها به ريه ها، بلكــه رگ هاي خوني، 
كليه ها و ساير اندام ها نيز حمله مي كند، 
فرض بر اين است كه بوي ادرار بيماران 

نيز تغيير مي كند.
اين حيــوان مي تواند حتــي مبتاليان 
بدون عالمت را به روشــي سريع، مؤثر و 
غيرتهاجمي غربال كند. در كنار آزمايش 
و تحقيقات واكســن، بيني هاي بســيار 
حساس سگ ها ممكن اســت راه جديد 

مبارزه با بيماري باشد. 
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اگر كرونا داريد مي توانيد اين بيماري را حتي بدون 
عالئم گســترش دهيد. محققان دريافته اند حدود 
20درصد از افراد مبتال به ويــروس كرونا عاري از 
هرگونه عالئمي از بيماري هستند. اين دقيقا همان 
نقطه پرمخاطره كوويد-19اســت؛ انسان هاي به 
ظاهر سالمي كه هيچ نشــانه اي از ابتال به ويروس 
مرگبار كرونا ندارند، احساس خستگي نمي كنند، 
تب ندارند و آخريــن باري كه ســرفه كرده اند را 
كســي به خاطر نمي آورد؛ درحالي كــه آنها هم به 
كرونا مبتال هستند و بدون اينكه بدانند ديگران را 
آلوده مي كنند. يكــي از پيچيدگي هاي مهار كرونا 
در جهان همين انتقال بدون عالمت بيماري است.

يك روايت واقعي
عليرضا تا همين 3روز قبل به روال هر روزه ماسك 
را روي چهــره اش ثابت مي كرد و پشــت ميزكار 
ضدعفوني شــده اش كار روزانه را در يك شــركت 
مهندســي راه و ســاختمان پي مي گرفت. او حاال 
چهارمين روز ابتال به كرونا را در خانه مي گذراند؛ 
پس از آنكه جواب مثبت آزمايش كرونا را به دستش 
دادند. عليرضا، قرباني يكي از ناقالن خاموش است. 
وقتي از او پرسيدند كه در هفته هاي گذشته با فردي 
كه به كرونا مبتال شــده ديداري داشته يا نه؟ هيچ 
گزينه اي به ذهنش نمي رسيد، اما وقتي 3نفر ديگر 
از اعضاي شركتي كه در آن كار مي كرد هم به كرونا 
مبتال شدند، مشخص شــد منبع اصلي گسترش 
ويروس مســئول تداركات شركت بوده كه 2هفته 

قبل مادر و برادرش كرونا گرفته بودند.

من يك ناقل بالقوه ام
از زماني كه بحث شيوع و همه گيري كرونا در جهان 
مطرح شده يكي از مشكالت اصلي در ارتباط با اين 
بيماري، انتقال آن از طريق افراد با عالمت و بدون 
عالمت است. تا پيش از اينكه كرونا اينچنين جهاني 
و شناخته شود تنها بيماري ايدز بود كه همگان به 
نوعي درباره انتقــال آن در دوره كمون )نهفتگي( 
اطالعاتي آموخته بودند. رفتاري كه حاال ويروس 
كوويد-19از خود نشان مي دهد درست شبيه همان 
چيزي اســت كه ما از ايدز مي شناسيم؛ با راه هاي 
متفاوت انتقال و سازوكار متفاوت بيماري. مهم ترين 
نكته تا زماني كه راه درماني در دســترس نيست و 
واكسني براي كرونا توزيع همگاني نشده اين است 
كه مسئله نهفتگي بيماري را به طور مداوم به خود و 

ديگران يادآوري كنيم.

چرا توجه به ناقالن خاموش االن مهم تر است؟
اهميت ايــن موضوع در شــرايط كنونــي يعني 
چندين ماه پس از شيوع و گسترش كرونا در جهان 
بيشتر است؛ چراكه در نخســتين هفته ها و ماه ها 
همه افراد جامعه در مواجهه با بيماري ناشــناخته 
ترس بيشتري داشتند و در عين حال هنوز فرايند 
بيماري وارد دوره طوالني مدت نشده بود؛ به همين 
دليــل گروه هاي مختلــف جامعه ميل بيشــتري 
به خودمراقبتي و همچنين ديگر مراقبتي داشتند. 
اين روزها يكي از مهم ترين چالش ها در بســياري 
از كشــورهاي جهان، متقاعد كردن انســان هاي 
خسته  اي است كه از زندگي در زمانه كرونا بريده  و 
انگيزه هايشان را  از دســت داده اند؛ گروهي كه هم 
خودشان در خطر هســتند و هم مي توانند ديگران 
را در خطر ابتال به بيماري قرار بدهند. به گفته مينو 
محرز، عضو ستاد ملي مقابله با كرونا، مسئله استفاده 

در هفتــه طغيــان كرونــا در ايران ممكن اســت 
شــما هم به كرونا مبتال شــده باشــيد  بدون اينكه 
احســاس بيماری كنيــد. معماي ناقــالن خاموش 
كرونــا چيســت و چــرا آنهــا خطرناك ترنــد؟

مبتاليان بــدون عالمت، زنجيره انتقال كرونا را گســترده تر می كنند
ويروس كرونا را فعال و زنده نگه مي دارد همين است 
كه بخش عمده اي از فراينــد انتقال كوويد-19را 

ناقالن خاموش انجام مي دهند.
عفونت هاي بدون عالمت مي توانند به اندازه موارد 
جدي بيماري عفوني باشند. دليل اين امر آن است 
كه غلظت ويروس در ترشحات بيني و دهان اوايل 
شــكل گيري روند عفونت به اوج خود مي رســد و 
مي تواند به بيش از يك ميليارد ويروس در ميلي ليتر 
برســد؛ بنابراين افراد بدون عالمــت يا افرادي كه 
در مراحل اوليه بيماري هســتند و ممكن اســت 
از ابتالي خود اطالع نداشــته باشــند، بيشترين 

آلودگي را دارند.

هم ماسك و هم فاصله اجتماعي
يكي از چالش هايي كه نقــش بي عالمت ها را در 
انتقال كرونا تقويت مي كند، سهل گيري در استفاده 
از ماســك و رعايت فاصله اجتماعي است. شما در 
سالن غذاخوري محل كارتان نشسته ايد و دوست 
نزديك شما هم در فاصله چند متري تان مشغول 
غذاخوردن است؛ طبيعتا در اين شرايط نمي تواند 
ماسك به چهره داشته باشــد، اما اگر ناقل بدون 
عالمت باشــد، مي تواند بيماري را به شما منتقل 
كند؛ بنابراين شــما در هر زماني و هر شرايطي به 
رعايت فاصله اجتماعي نياز داريد. دقيقا به همين 
دليل است كه شما بايد پشت ميز ديگري بنشينيد 
و تنهايي غذا بخوريد. متخصصان مي گويند يكي 
از باورهاي نادرســت ديگر اين است كه بسياري 
از افراد ماســك نمي زنند و مي گوينــد كه فاصله 
اجتماعي را رعايت مي كنيم؛ درحالي كه در زمان 
گفت وگو يا حتي زماني كه ما در فضاهاي عمومي 
از كنار هم عبور مي كنيم، مي توانيم به عنوان يك 
ناقل خاموش بيماري را گســترش بدهيم. اجازه 
بدهيد موضوع را با يك مثال ساده تمام كنيم. شما 
در آسانسور هستيد و عطســه مي كنيد؟ اگر ناقل 
خاموش باشيد و از ماسك مناسب استفاده نكنيد، 

چه اتفاقي مي افتد؟ 
طبق يك مطالعه جديد، ذرات ويروس كرونا ناشي 
از ســرفه و قطرات تنفســي درصورت بسته بودن 
در ها مي تواند تا نيم ســاعت در داخل آسانسور در 

هوا باقي بماند.
متخصصان دانشگاه آمستردام هلند آزمايش هايي 
را بررســي و مسير ســرفه ها را در داخل آسانسور 
بيمارستاني پيگيري كردند تا مشخص كنند دوام 

آنها در شرايط مختلف تا چه حدي است.
وقتي در هاي آسانسور بسته مي مانند، قطره آلوده 
مي تواند تا نيم ساعت در فضاي آسانسور باشد، اما 
اگر درهاي آسانسور مدام باز باشد، قطره هاي آلوده 
در مدت 4دقيقه از بين مي رود. در حالت عادي كه 
در هاي آسانسور به طور متعدد باز و بسته مي شوند و 
افراد در آن سرفه يا با صداي بلند صحبت مي كنند، 
ذرات ويروسي مي تواند به مدت 10 دقيقه در كابين 
آسانسور باقي بماند. در اينجا حتما فاصله اجتماعي 
جواب نمي دهد، اما اســتفاده از ماســك و رفتار 
اجتماعي مناســب به اين معنا كه وقتي در كابين 
آسانسور هستيم حتي االمكان با هم صحبت نكنيم 

به قطع زنجيره انتقال كمك مي كند.
همه ما بايد به اين فكر كنيم كه به طور بالقوه يك 
ناقل خاموش هستيم! در خيابان، در آسانسور و در 
فضاهاي عمومي باز يا بســته؛ هر جايي كه ممكن 
اســت بتوانيم فرد ديگري را آلوده كنيم. اين يك 

مسئوليت اجتماعي است. 

از ماســك صرفا مراقبت از خود نيست، بلكه سوي 
ديگر ماجرا مسئله مســئوليت اجتماعي و مراقبت 
از ديگري است. او به همشــهري مي گويد: »اساسا 
از زماني كه بحث شــيوع كرونا مطرح شد، موضوع 
فاصله اجتماعي مورد توجه قرار گرفت. اين موضوع 
از ابتدا هم مسئله بسيار مهمي بود؛ چون براي همه 
روشن بود كه كرونا در بسياري از افراد عالئمي ندارد؛ 
درحالي كه اين افراد مي توانند بيماري را به ديگران 
منتقل كنند. به همين دليل هــم در ايران حتي با 
وجود تعطيالت نوروز از مردم خواسته شد كه همه 
ديد و بازديدها را تعطيل كنند. جامعه آن زمان اين 
مخاطره را درك كرد، اما به هر حال با گذشت زمان 
ميزان توجه مردم به اهميت اين موضوع كمتر شده 
است؛ درحالي كه شرايط ما تغييري نكرده و حتي 
كرونا قوي تر شده است.«به گفته او، ناقالن خاموش 

به مراتب خطرناك تر از مبتاليان با عالمت هستند؛ 
چراكه مبتاليان با عالمت چه در بيمارستان باشند و 
چه در خانه روابط اجتماعي شان را محدود مي كنند، 
متوجهند كه مبتال شــده اند و به نوعي در شرايط 
قرنطينه قرار مي گيرند، اما مبتاليان بدون عالمت در 
محيط هاي گوناگون در رفت وآمد هستند. راه پله ها، 
آسانســورها، رســتوران ها و كافه ها و... مكان هاي 
عمومي هســتند كه مي توانند بيماري را ســرايت 
بدهند؛ به ويژه اينكه افراد وقتــي عالمتي ندارند، 
عموما در رعايت همه جوانب ايمني ســختگيري 
را كاهش مي دهند و سهل گيري مي كنند. به گفته 
محرز، آنچه ما را در مقابل خطــر ناقالن خاموش 
حفظ مي كند همــان راهكارهاي ســه گانه فاصله 
اجتماعي، شست وشــوي مرتب دست ها و استفاده 

منظم و مستمر از ماسك مناسب است.

 مسئله بدون عالمت ها پيچيده است
تحقيقات جديد نشــان مي دهد از هــر 5عفونت 
ويروس كرونا دســت كم يك مــورد بدون عالمت 

وجود دارد.
محققان دانشــگاه برن در ســوئيس كه مطالعات 
گســترده اي درباره عالئم كوويد-19داشته اند و 
نتايج آن در مديكال نيوز تودي، منتشــر شــده، 
مي گويند كه در بهتريــن حالت 20درصد افرادي 
كه به كرونــا مبتال مي شــوند، هيــچ عالئمي را 
نشــان نمي دهند. البته اين عدد قطعي نيســت و 
متخصصان درباره آن اختالف نظر دارند؛ براي مثال 
هانا حكيم، پزشــك متخصص كودكان مي گويد 
نتايج بررسي هاي او نشان داده كه 30تا 40درصد 
مبتاليان به كرونا مي توانند بدون عالمت باشند. به 
گفته حكيم، اساسا يكي از داليلي كه چرخه انتقال 

ناقالن خاموش؛ مبتالیان مثبت

حميدرضا بوجاريان
روزنامه نگار

قطارها به ايستگاه متروي »اودنپالن« در 
مركز استكهلم پايتخت سوئد وارد مي شوند 
و مسافران صبحگاهي بدون ماسك به آنها 
ســوار يا از آنها پياده مي شوند. سوئدي ها 
در قطارها يا ترامواها، در سوپرماركت ها يا 
در مراكز خريد- جاهايي كه در اغلب نقاط 
جهان مردم در آنها ماسك مي زنند- بدون 

ماسك به دنبال كار و زندگي شان هستند.
سوئد يكي از معدود كشورهايي بود كه در 
برابر شيوع كرونا محدوديت هاي شديدي 
مانند قرنطينه عمومي را وضع نكرد و صرفًا 
خواســتار رعايت داوطلبانه دستورهاي 
بهداشــتي مانند فاصله گيري اجتماعي 

به وسيله شهروندان شد.
درحالي كه اغلب كشورهاي اروپايي از ابتداي 
شيوع كرونا با بستن مدارس، رستوران ها، 

ســالن هاي ورزش و حتي مرزهايشــان 
جمعيت شان را در خانه ها محصور كردند، 
سوئدي ها از آزاد ي هاي بسياري برخوردار 

بودند.
اين راهبرد توجه بسياري را در جهان به خود 
جلب كرد، اما همزمان باعث شد كه ميزان 
مرگ ومير سرانه به علت كوويد-1۹ در سوئد 
بسيار باالتر از ساير كشورهاي اسكانديناوي 

در همسايگي اش باشد.
اكنون كه شمار موارد عفونت دوباره در اروپا 
باال رفته و به اصطالح موج دوم كرونا شروع 
شده است، سوئد با 1۰ ميليون جمعيت يكي 
از پايين ترين شمارهاي موارد جديد عفونت 
كرونا را دارد و فقط 1۴ بيمار كوويد-1۹ در 

بخش مراقبت هاي ويژه بستري هستند.
اما هنوز با يقين نمي توان گفت راهبرد سوئد 

براي مواجهه با كرونا كامال موفق بوده است.
مقامات بهداشتي ســوئد و دكتر آندرس 
تگنل، متخصص ارشد همه گيرشناسي در 
اين كشــور كه به دولت مشورت مي دهد، 
يك هشدار آشنا را تكرار مي كنند: هنوز 
خيلي زود است در اين مورد اظهارنظر كرد 
و پاندمي در كشــورهاي ديگر در مرحله 

متفاوتي قرار دارد.
اما يك مقام در منطقه اروپای سازمان جهاني 
بهداشت مي گويد كشورهاي ديگر مي توانند 
درس هاي بزرگ تري را از ســوئد بگيرند 
كه ممكن اســت به مبارزه آنها با ويروس 

كمك كند.
كاترين  اسمالوود، كارشناس ارشد بخش 
منطقه اروپاي سازمان جهاني بهداشت، در 
اين باره مي گويد: »بايد قبول كنيم كه سوئد 
هم اكنون توانسته اســت از افزايش شمار 
موارد بيماري آنچنان كه در ساير كشورهاي 
اروپاي غربي ديده مي شود، جلوگيري كند«. 
 براساس گزارش مركز كنترل بيماري اروپا، 
سوئد در 1۴ روز گذشته ۳۰. ۳ مورد جديد 
كوويد-1۹ به ازاي هر 1۰۰ هزار نفر جمعيتش 
گزارش كرده است، درحالي كه اين رقم در 
اسپانيا 2۹2. 2، در فرانسه 1۷2. 1 در بريتانيا 

۶1. ۸ و در دانمارك ۶۹. 2 است.
سوئد از هنگام شــروع بحران كرونا، در 
مجموع ۸۸2۳۷ مــورد عفونت با ويروس 
 و ۵۸۶۴ مورد مرگ ناشــي از آن )يعني 
۵۷. ۵ مورد به ازاي هر 1۰۰ هزار نفر( گزارش 

كرده است.
ديدگاه ناظران خارجي درباره راهبرد سوئد 
براي كنترل كوويد-1۹ عمدتا بستگي به اين 
داشت كه خود اين ناظران چه مرحله اي از 

پاندمي در آن زمان را تجربه می كردند.
در ابتدا بســياري از ناظــران خارجي با 
ترديد به تصاوير ســوئدي ها كه در شهر 
استكهلم با دوستانشــان در رستوران ها 

غذا مي خوردند، مي نگريستند. برخي هم 
به خاطر اينكه سوئدي ها مجبور به تعطيلي 
كسب وكارهايشان نشــده بودند، به آنها 

حسادت مي كردند.
بعد، شيوع شوك آور كرونا در آسايشگاه هاي 
سالمندان و بيمار سراها )بيمارستان ويژه 
بيماران درمان  ناپذير( در اين كشور شروع 
شــد و به مرگ بسياري از ســاكنان آنها 

انجاميد.
در ميانه مــاه آوريل )اواخــر فروردين( 
درحالي كه ميزان مرگ ومير در ساير نقاط 
اروپا در حال كاهش بود، سوئد روزانه 1۰۰ 
مورد مرگ ناشــي از كروناويروس گزارش 

مي  كرد.
اكنون درحالي كه هراس هــا از موج دوم 
پاندمي در اروپا باال گرفته است، تحسين 
كردن ســوئد به خاطر موفقيتش در مهار 
ويروس كرونا مد شده است و گزارشگران از 
فرانسه، بريتانيا و جاهاي ديگر به استكهلم 
سفر مي كنند تا درباره موفقيت اين كشور 

پرس و جو كنند.
اما يك كميســيون دولتي ســوئد كه در 
حال تحقيق دربــاره چگونگي مواجهه با 

پاندمي در اين كشور است، بي شك بايد به 
پرسش هاي سختي پاسخ دهد: آيا مقامات 
در قرنطينه كردن آسايشگاه هاي سالمندان 
كه حدود نيمي از موارد مرگ در اين كشور 
در آنها رخ داده اســت، دير عمل نكردند؟ 
آيا دولت با وجود آگاهــي از كمبودها در 
بخش مراقبت سالمندان، در فراهم آوردن 
تجهيزات محافظت شخصي براي كاركنان 
اين آسايشــگاه ها بيش از حد كند نبوده 
است؟ چرا اين همه طول كشيد تا آزمايش 
كرونا در مقياس گسترده در اختيار مردم 

قرار گيرد؟
تگنل، متخصص همه گير شناسی  همچنين 
احتمال رخ دادن مــوج دوم عفونت هاي 
كروناويروس را در سوئد رد نمي كند. يك 
موضوع به خصوص نگران كننده اين است 
كه با بازگشتن دانش آموزان به دبيرستان ها 
براي نخستين بار از  ماه مارس )اواخر اسفند( 

چه رخ خواهد داد.
او مي گويد: »الزم است بسيار مراقب باشيم 
و به محض مشاهده نخستين نشانه شيوع 
دوباره بايد هر كاري كه مي شود انجام داد تا 

از اوج گيري آن جلوگيري كرد«. 

لنا هالنگرن، وزير بهداشت سوئد مي گويد: 
»بسيار مهم است كه پاسخي سريع و محلي 
به شــيوع ويروس داد تا لزومي به ايجاد 

محدوديت براي كل كشور نباشد«. 
مقامات بهداشتي سوئد از ابتداي پاندمي 
كرونا اين بحث را مطرح مي كردند كه اين 
كشــور به دنبال رويكردي پايدار در برابر 
ويروس است كه مردم بتوانند درصورت لزوم 
براي سال ها آنها را به كار ببندند؛ شعاري كه 
وزيران با توجه در دسترس نبودن واكسن 
و داروي عالج بخش، در هر فرصتي تكرار 
مي كردند اين بود؛ »اين دوي ماراتن است، 

نه دوي سرعت«. 
با اينكه بقيه جهان به آزادي هاي سوئدي ها 
رشــك مي ورزيد، شــمار افراد آزاد در 
خيابان ها آنقدر زياد نبود. تجمع ها در حد ۵۰ 
نفر محدود شده بودند و ازدحام در كافه ها 

هم ممنوع بود.
اغلب اقدامات براي مقابله با شيوع بيماري 
با كارهاي داوطلبانه شهروندان انجام شد تا 

قواعد تحميل شده به وسيله دولت.
اين اعتماد به مردم در پذيرفتن مسئوليت 
شخصي در پاندمي، سوئد را در تضاد با اغلب 
كشورهاي ديگر قرار مي دهد كه با اقدامات 
تنبيهي مانند جريمه، مردم را وادار به رعايت 

محدوديت ها مي كردند.
اين شرايط را به مدل سوئدي حكومت داري 
مربوط مي كند كه در آن سازمان هاي بزرگ 
دولتي متشكل از كارشناسان، سياست هاي 
الزم را تدوين و توصيه مي كنند و انتظار بر 
اين است كه وزارتخانه هاي كوچك تر از اين 
توصيه ها پيروي كنند. به عبارت ديگر مردم 
به كارشناسان و دانشمندان از لحاظ تدوين 
سياست هاي منطقي اعتماد دارند و دولت به 
مردم از لحاظ پيروي از اين دستورالعمل ها 

اعتماد دارد.
دولت از مردم خواســته است تا جايي كه 

مي توانند كارهايشان را از خانه انجام دهند و 
فاصله گيري اجتماعي را رعايت كنند و اغلب 
افراد با ميل و رغبت اين تقاضا را پذيرفته اند. 
با اينكه اكنون مردم بدون ماســك سوار 
وســايل نقليه عمومي مي شوند، اما شمار 
افرادي كه از وسايل نقليه عمومي استفاده 
مي كنند، نسبت به قبل بسيار كمتر شده 

است.
برخالف اغلــب كشــورهاي اروپايي كه 
ماسك زدن را در مكان هاي عمومي اجباري 
كرده اند، سوئد استفاده گسترده از ماسك 
را توصيه نمي كند و عمده مردم هم بر اين 

اساس عمل مي كنند.
مقامات بهداشتي سوئد مي گويند ماسك 
زدن در خارج مراكز بهداشــتي و درماني 
به وســيله افراد آموزش نديده مي تواند 
به ايجاد احســاس كاذب ايمني بينجامد 
و در نتيجه باعث شــود افراد بيمار از خانه 
خارج  شــوند و فاصله گيري اجتماعي را 
رعايت نكنند. در عوض، آنها اعتقاد دارند 
كه دستورالعمل هاي ســاده و بدون بحث 
كه قواعد روشــني دارند مي توانند براي 
مدت هاي طوالني برقــرار بمانند: مثال در 
خانه ماندن هنگام بروز عالئم كوويد-1۹، 
رعايت بهداشت دست و حفظ فاصله گيري 

اجتماعي.
مقامات سوئد مي گويند با توجه به جمعيت 
نسبتا كم اين كشــور و ميزان كم انتقال 

ويروس در آن، ماسك زدن معنايي ندارد.
هالنگرن، وزير بهداشت تأثيربخشي ماسك  
زدن را به كلي انكار نمي كند و در موارد شيوع 
محلي شديد اين كار را سودمند مي داند. اما 
در عين حال، مخالف اجبار به ماسك زدن در 

تمام كشور است.
او مي گويد: »مردم حاضر به ماسك زدن براي 

سال ها نيستند«.
منبع: آسوشيتدپرس

آنسو

یک درخواست شوک آور: 
لطفا ماسک نزنید!

سوئد جزو کشورهایی است که از ابتدا سیاست محدودکننده ای 
برای شــهروندان در پیش نگرفت، آنچنان که بســیاری از مردم 
گرفتار در قرنطینه به آزادی مردم سوئد حسادت می کردند اما در 

نهایت این آزادی عمل به نتایج امیدوار کننده ای نرسید

نگاهی به تجربه متفاوت سوئد در مواجهه با كرونا

علي مالئكه 
روزنامه نگار و پزشك

هفته پيــش رو چه در تهران و چــه در ديگر 
شهرهاي كشــور هفته پرخطري است و بايد 
مراقبت هاي بيشتري براي شكستن زنجيره 
كرونا داشته باشيم. اين مراقبت ها هم شامل 
مراقبت هاي فردي و مراقبت از ديگري است. 
اگر فكر مي كنيد  از نزديك با فردي كه به كرونا 
مبتالست در تماس بوده ايد يا حتي اگر 1۵دقيقه 
در فاصله ۶متري فرد مبتال بــه عفونت قرار 
داشــته ايد و االن عالئمي نداريد بايد از نظر 
احتمال ابتال به ويروس آزمايش شويد يا اينكه 
1۰تا 1۴روز خود را قرنطينه كرده و از حضور در 
محافل عمومي دوري كنيد. به جز دوركاري و كم 
كردن رفت وآمدهاي غيرضروري اگر ناگزير از 
حضور در محل كار هستيد نكات زير را بخوانيد 
تا بدانيد چه چيز مي تواند از ما در برابر ناقالن 

خاموش محافظت كند:

ماسك 
1   الزم اســت كه هر دو طرف ماسك داشته 

باشيد.
2   ماسك هاي يكبارمصرف را روزانه تعويض   

كنيد.
۳   ماســك آلوده را روي ميز كار، كنسول 
سرويس بهداشتي يا هر فضاي عمومي ديگري 

قرار ندهيد.
۴   فضاي بيروني ماسك را لمس نكنيد.  

۵   ماسك را روي چانه پايين نكشيد.  
۶   اگر با همكارانتان در خودروي شــخصي   
هم مسير مي شويد، در فضاي بسته خودرو حتما 

ماسك بزنيد.

شست وشوي مرتب دست ها
هر 2ساعت يكبار دست هايتان را با آب و صابون 
شست وشو بدهيد بنابراين اگر ۸ساعت كاري 
در ســازماني حضور داريد دست كم ۴بار بايد 
دست هايتان را شسته باشــيد. اين به غيراز 
مواردي است كه از سرويس بهداشتي استفاده 

مي كنيد.

فاصله اجتماعي را جدي بگيريد
1   فاصلــه يك و نيــم تا 2متــر را رعايت 

كنيد
2   در آسانســور با جمعيت متراكم ســوار 

نشويد.
۳   در طبقات كم از پله استفاده كنيد.

۴   دسته جمعي غذا نخوريد. 
۵   تا جايي كه مي توانيد دوركاري را تقويت 

كنيد.

راهكارهاي سه گانه 
 ايمني در هفته
 طغيان كرونا

راهنما

آمــار مبتاليــان  ديروز

3024
آمار بهبوديافتگان  تا ديروز

372051
آمــار جان باختگان ديروز

172
كل آمــار جان باختگان
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دولت روحانی درگیر با جنگ 
اقتصادی و سیاسی

فشارهای بین المللی، تحریم ها، حوادث غیرمترقبه، بیماری کرونا و... 
دولت را از اهداف خود دور کرد

    واقعیت این اســت 
که آقــاي دکتر روحاني 
در دوره 8ســاله خود با 
مشكالت متعددی مواجه بود که در نهایت باعث 
شد دولت از برنامه ها و اهداف ابتدایی خود فاصله 
بگیرد. چند موضوع در این دوره دست به دست 
هم داد؛ اول اینكه در دوران دولت ایشان اتفاقاتي 
رخ داد که کاماًل بي سابقه بود و دولت هیچ نقشي 
در وقوع آنها نداشت؛ اتفاقاتي کامال فرااراده  که 
واقعا هریک از آنها به تنهایي مي تواند دولتي را فلج کند. باید به واقعیت ها 
در طول این 8سال نگاه کنیم. از یک طرف مســائل داخلي مانند سیل 
و زلزله و دیگر رویدادهاي طبیعي مثل انفجار معدن و مســائل جانبي 
دیگر به وجود آمد که هریک به تنهایي بحران بزرگي بود و از طرف دیگر 
مجموعه اي از مسائل بین المللي رخ داد که عمده ترین آنها خروج آمریكا 
از برجام و آغاز تحریم هاي ســخت علیه ایران بود؛ رویدادي که مانعي 
بسیار بزرگ و سخت را در مســیر ایران به وجود آورد. حضور ترامپ در 
مقام ریاست جمهوري آمریكا و خروج او از برجام، فصلي جدید را در تاریخ 
ایران رقم زد. دولت آقاي روحاني در ابتدا ســرمایه گذاري بسیار زیادي 
روي برجام انجام داد، اما این سرمایه گذاري در دولت دوازدهم بر باد رفت. 
مهم تر از آن فشــار حداکثري آمریكا براي از بین بردن زیرساخت هاي 
اقتصادي کشور و تحریم هاي ناجوانمردانه بود که این هم خارج از اراده 
دولت ایران رخ داد، اما فشار بسیار ســختي را ایجاد کرد که در حقیقت 
دولت را به دولت زمــان جنگ، تبدیل کرد؛ منظــور جنگ اقتصادي و 

سیاسي است.
یكي دیگر از سختي هایي که دولت آقاي روحاني با آن مواجه شد، مسئله 
کرونا بود. کرونا رویدادي جهاني و پیچیده با تكان ها و تنش هاي بسیار 
بزرگ اقتصادي براي سرتاســر جهان بود و ابتالي دنیــا به این بیماري 
رویداد بســیار بزرگي بود که همه قدرت هاي جهاني را تحت تأثیر قرار 
داد که همچنان نیز آنها در حال تقال هستند تا خود را از وضعیت بحران 
نجات دهند. ایران هم مانند دیگر دولت هاي دنیا از جنبه هاي گوناگون 
یعني از نظر اقتصادي، بهداشتي و رواني متاثر از ماجراي کرونا شد. این 
رویداد در مسیر اقتصادي ایران هم اثر شدیدي برجا گذاشت و مشكالت 
اقتصادي کشور را مضاعف کرد. کشوري که پیش از کرونا نیز تحت تأثیر 
فشار حداکثري تحریم هاي آمریكا و دیگر کشورهاي جهان قرار داشت، 
حاال در کانون یكي از بحران هاي بهداشــتي و پزشكي هم قرار گرفت و 
این باعث شد فشارهاي اقتصادي، سیاســي و رواني مازادي به دولت و 

جامعه وارد شود.
چهارمین دلیل عدم موفقیت دولت، مسئله اي کامال داخلي و مربوط به 
فشارهایي است که از سوي مراکز قدرت در کشور به دولت وارد مي شود؛ 
مراکزي که در بحبوحه سختي ها شاید بدترین و تلخ ترین و شدیدترین 
فشــارها را بر بدنه دولت وارد کردند. آنها مانع تراشــي هاي فراواني در 
سیاســت خارجي رقم زدند و به دلیل وجود فضاي مجازي و در اختیار 
داشتن تریبون در این فضاها همه مرزهاي ادب اجتماعي را رد کردند. آنها 
در مقابله با دولت با نگاه هتاکانه اي وارد عرصه شدند و همه دستاوردهاي 
دولت را نادیده گرفتند. این رویكرد نیز براي دولت بسیار فلج کننده بود.

نكته آخر به داخل خود دولت بازمي گردد. نبود تدبیر و مدیریت کافي و 
نداشتن یک پشــتوانه اجتماعي تأثیر مستقیمي بر ضعف دولت داشت. 
جریان اصالحات پشتوانه بســیار قدرتمندي در جامعه به شمار مي آید 
و با استفاده از این پشــتوانه به کمک دولت رفت، اما متأسفانه بالفاصله 
پس از پیروزي در انتخابات، این پشتوانه دیگر به رسمیت شناخته نشد. 
همه مشاوره ها و وعده هاي انتخاباتي به فراموشــي سپرده یا از اولویت 
خارج شدند. افرادي که براي کابینه انتخاب شدند هم مي توانستند افراد 
بي طرف تري باشند؛ افرادي که بتوانند شــعارهاي آقاي روحاني را اجرا 
کنند، اما این چنین نبود. همه این عوامل باعث شد مشكالتي در داخل 
کابینه ایجاد شود. نشنیده گرفتن بسیاري از نیازهاي دولت و همراهي 
نكردن رئیس جمهوري و اعضاي دولت با یكدیگر فضا را متشنج تر ساخت. 
همه این مسائل در کنار یكدیگر، اجماعي ایجاد کرد تا کابینه قابل دفاع 
نباشد. امیدواریم در سال پایاني دولت آقاي روحاني، تالشي گسترده  در 
این وضعیت بحراني که به قول خود ایشــان شرایط جنگي است، انجام 

گیرد و بتواند موفقیت هایي به بار آورد.

آقاي فاني! چرا آن قــدر رفت وآمد 
وزیرهاي مختلف به آموزش وپرورش زیاد است؟ 
چه مشکلي در دل این دستگاه بزرگ وجود دارد 
كه از یك ســو همواره به سياستگذاري در آن 
انتقاد مي شود و از ســوي دیگر وزراي انتخابي 

براي آن به سرعت عزل مي شوند؟ 
آموزش و پرورش یک نهاد دیربازده اســت. نتیجه 
تعلیم و تربیت امروز معلمان 20سال دیگر مشخص 
مي شود. این در حالي است که دولت ها با هر گرایشي 
که روي کار مي آیند دنبــال بازدهي در کوتاه مدت 
هستند. همین موجب مي شود که آموزش و پرورش 

هرگز در اولویت سیاستگذاران قرار نگیرد.
مشكل بعدي این است که آموزش و پرورش از دید 
مسئولین کوچک دیده مي شود چرا که با نوجوانان و 
کودکان سروکار دارد. این نگاه بسیار غلطي است که 
متأسفانه همواره حاکم بوده است. درحالي که هیچ 
کشور توسعه یافته اي با چنین رویكردي اداره نشده 
و نمي شــود. دانش آموزان بدون غلو آینده ســازان 

کشورند.
 بررســي هاي ما از جامعه فرهنگي 
كشور نشــان مي دهد كه شــما از محبوبيت 
قابل قبولي بين آنها برخوردار بودید كه به نظر 
مي رسد علت این محبوبيت برخاستن شما از بدنه 
آموزش و پرورش باشد. اگر این گزاره را بپذیریم، 
به نظر خودتان چه شد كه تصميم نهایي آقاي 

روحاني بر جدایي شما از آموزش و پرورش شد؟ 
من هرگز از آموزش وپروش جدا نشــده ام. نیم قرن 
اســت که در آموزش وپرورش حضــور دارم. حتي 
همین امــروز هم کــه در منصب قدرت نیســتم، 
 لحظه به لحظه اخبــار آموزش و پــرورش را رصد 
مي کنم و اگر جایي احســاس نیاز کنم به دوستانم 
در وزارتخانه پیشــنهاد هایم را ارائه مي دهم. عالوه 
بر اینكه در دانشــگاه تربیت مــدرس، به تدریس 
مشــغولم. همچنین یكي از اعضاي شــوراي عالي 
آموزش و پرورش هســتم. به هر حال این نظر آقاي 

روحاني بود، ما هم تمكین کردیم.

 از مهرماه سال95 كه شما كابينه را 
ترك كردید، نزدیك به 4سال مي گذرد. از این 
انفصال راضي هســتيد یا فکر مي كنيد اگر در 

مسند قدرت مي ماندید بهتر بود؟ 
حالم، هم خوب است و هم بد. از یک سو فاصله گرفتن 
از مسئولیت براي من آسایش ایجاد کرده است، اما 

وقتي مشكالت موجود را مي بینم غصه ام مي گیرد.
 چرا آقاي روحاني تصميم به جدایي 

شما از كابينه گرفت؟ 
نمي دانم.

هيچ وقت هم متوجه نشدید؟ 
نه. صحبت مستقیمي نداشتیم. حدس هایي مي زنم 
که رسانه اي کردن آنها درست نیســت، چرا که به 

صحت آنها مطمئن نیستم.
پس شما استعفا نکردید؟

من فقط تمكین کردم.
آیا در آن زمان به انجام این كار رضایت 
قلبي داشتيد؟ خودتان فکر مي كنيد رفتن شما به 

صالح آموزش و پرورش بود یا ماندنتان؟ 
من در پاسخ بخش دوم سؤال شما سكوت مي کنم. 
اجازه بدهید تاریخ پاسخ این سؤال شما را بدهد. اما از 

ساقط شدن تكلیف بله، رضایت قلبي داشتم.
یکي از علل اصطکاك هایي كه درآن 
دوران بين شــما،  دولت و مجلس ایجاد شــد 
صندوق ذخيره فرهنگيان و فسادهاي رخ داده 

در آن بود. ماجرا از چه قرار بود؟ 
یک بار گفتند 6هزار میلیارد تومــان،. بعد گفتند 
12میلیارد تومان و حتي رقم 15میلیارد تومان را 
ذکر کردند. مجلس شوراي اســالمي در آن زمان، 
تحقیق و تفحص از صندوق ذخیــره فرهنگیان را 
تصویب کرد و گزارشي که هیأت رسیدگي پس از 
یک سال بررســي ارائه داد،  ادعاهاي مطرح شده را 
تأیید نكرد. صندوق ذخیره فرهنگیان تبدیل به یک 
موضوع سیاسي و به عنوان ابزاري براي تخریب دولت 

از آن استفاده شد.
به عنوان كســي كه به قول خودتان 

هرگز از آموزش و پرورش جدا نشــده اید، به ما 
بگویيد كه بزرگ ترین چالش ها، مشکالت و... كه 
این وزارتخانه براي عملي شدن اهدافي كه روي 
كاغذ دارد، با آن مواجه است از چه جنسي است؟ 
خيلي وقت ها بودجه كم این وزارتخانه عریض 
و طویل به عنوان بزرگ ترین مشکل آن مطرح 

مي شود... آیا همه مشکل همين است؟
هدایت وزارتخانه اي مثل آموزش و پرورش بســیار 
ســخت اســت. این وزارتخانه بیش از 750مسئله 
و چالش دارد. روز اولي که من بــه وزارتخانه آمدم 
مدیران کل ستادي را جمع کردم و همه مشكالتشان 
را شــنیدم، بعد از آن جلســه وقتي تمام نكات را 
کنار هم گذاشــتیم و جمع بندي کردیم دیدیم با 
حدود750مشكل مهم مواجه هستیم. اما نه. فقط 
کمبود بودجه چالش اصلي آموزش وپرورش نیست. 
انگیزه معلمان و بنیه علمي آنها باید تقویت شــود. 
آموزش و پرورش باید با تحول در معلمان تغییرات 
بنیادي را تجربه کند. استراتژي اولیه ما هم کیفیت 

بخشي و توسعه عدالت آموزشي بود.
 و براي رسيدن به هدف بزرگي چون 

عدالت آموزشي چه كردید؟ 
همه خط مشي ها براي رسیدن به این هدف اصلي 
تغییر کردند و سیاســت هاي تازه اي تدوین شدند. 
سیاست اول ساماندهي و بهســازي منابع انساني 
آموزش و پرورش بــود. روزي که مــن وزارتخانه را 
تحویل گرفتم یــک میلیون و 100هــزار کارمند 
در آموزش و پــرورش به کار مشــغول بودند اما این 
نیروهاي انساني خوب توزیع نشــده بودند؛ گاهي 
در رشته اي خاص در یكجا مازاد نیرو داشتیم و در 
جایي دیگر کمبود. از سوي دیگر تعدادي از نیروهاي 
انســاني کم توان هم بودند و این در کنار مشــكل 
توازن ناهمگــون نیروها چالش هــاي جدي براي 

آموزش و پرورش کشور ایجاد کرده بود.
توســعه مشــارکت در  بعــدي  سیاســت 
آموزش و پرورش بود. اداره 14میلیون دانش آموز 
در سراسر کشور از توان یک وزیر و یک وزارتخانه 

خارج اســت. تعلیم و تربیت این حجم گسترده 
از دانش آموز نیــاز به مشــارکت دانش آموزان، 

معلمان، اولیا و... دارد.
سیاســت بعدي تمرکززدایي از آموزش و پرورش 
بــود. آموزش و پرورش یک ســازمان به شــدت 
متمرکز است. متأســفانه در همه این سال ها در 
تهران براي سراســر کشــور تصمیم گیري شده 
است. شــما این روزهاي کرونایي را ببینید! یكي 
از اشــتباهات وزارتخانه در این ایام دنبال کردن 
همین رویكرد اســت. نمي تــوان در تهران براي 
سیستان وبلوچستان تصمیم گرفت. باید به مناطق 
و اســتان ها اختیار براي تصمیم گیري با توجه به 

شرایط خودشان داده شود.
چهارمین سیاست، ارتقای مدیریت آموزشگاهي بود. 
تجربه ما به ما مي گوید که بین 2مدرسه در شرایط 
کامال یكسان، مدرســه اي عملكرد بهتري دارد که 

مدیر حرفه اي بر آن مدیریت کند.
و آخرین سیاست، بودجه ریزي عملیاتي بود. ما بر این 
باور بودیم که مدرسه باید اختیارات مالي داشته باشد 
تا جایي که حتي مدیریت مدرسه حقوق معلمان را )با 
ضوابطي که  شأن معلم ها حفظ شود( پرداخت کند. 
البته این سیاست راه به جایي نبرد، چراکه سازمان 

برنامه و بودجه آمادگي تغییر رویكرد را نداشت.
تمام این سياست ها را اجرا كردید؟

بله. جز مورد آخري.
 شما امروز از قدرت فاصله گرفته اید. 
زماني نه چندان دور وزیر وزارتخانه بسيار مهمي 
بودید. چه امکاناتي اگر در اختيار شما گذاشته 
مي شد بهترین خودتان را به نمایش مي گذاشتيد 
و به تحول واقعي نزدیك مي شدید؟ در دوره اي 

كه در وزارتخانه بودید چه كردید؟ 
در دوره صدارت خود سهم آموزش و پرورش را از 
بودجه، 2درصد افزایش دادم که البته این عدد 
ثابت نماند و دوباره به 9درصد برگشت. همچنین 
میانگین حقوق معلم ها را هم 84درصد افزایش 
دادیم که در نوع خود بي ســابقه بود. رتبه بندي 

معلمان هم در سال94 انجام شد که اقدام بسیار 
مهمي بود. شاید اگر امكانات مالي بیشتري در 
اختیارم بود مي توانستم عملكرد بهتري داشته 
باشــم. البته من تالش کردم که کمبود بودجه 
را با گسترش مشارکت جبران کنم. مثال در یک 
سال که بودجه آموزش و پرورش 33هزار میلیارد 
تومان بود، در همان سال حدود 11هزار میلیارد 
تومان خارج از ســازمان، کمک هاي سازمان ها، 
خیرین، مــردم و... را جذب و به ســازمان براي 

تحقق اهداف تزریق کردیم. 
 بعضي بر این باورند كه اگرچه اقدامات 
مناسبي در دوره وزارت شــما انجام شده اما 
تعلل در انجام امور در آن روزها بسيار باال بوده. 
منتقدان شما مي گویند  آقاي فاني به كندي پيش 

مي رفت....
در دوران وزرات من آرامش در سراسر کشور حاکم 
بود. من معتقدم تحوالت آري، شــتابزدگي هرگز. 
آموزش و پرورش دســتگاهي اســت که 105هزار 
مدرســه زیرمجموعــه آن فعالیــت مي کننــد. 
کوچک ترین تغییرات شتابزده در 105هزار مدرسه 
منتشر مي شود. نتیجه تصمیمات شتابزده سال91 
را همه دیدیم. ناگهان سال ششم را به ابتدایي اضافه 
کردند، بدون آنكه به 48هزار معلــم مورد نیاز آن، 
تعداد کالس ها، شرایط ذهني جامعه و... حتي فكر 
کنند. در آموزش و پرورش نمي توان بي گدار به آب زد.

 و اگر خودتــان بخواهيد خودتان را 
نقد كنيد؟

من در اطالع رساني ضعیف بودم. روابط عمومي من 
خوب نبود. شاید چون اهل تبلیغ براي خودم نبودم. 
مثال من هرگز افزایش حقوق معلم ها را براي حفظ 

شأن و منزلت شان در بوق و کرنا نكردم.
 آقاي فاني چه رویکردهاي موجود در 
آموزش و پرورش در آن دوران شما را خشمگين 

مي كرد؟
عوام فریبي و رویكردهاي پوپولیســتي از یک سو و 

توصیه براي انتقال یا استخدام نیرو از سوی دیگر.

جداییهای
دولت

این شماره
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همين صفحه

رکورد جدایي  از دولت، دست 
کدام رئیس جمهور ایران است؟

یك گام
 تا احمدي نژاد

احتمال جابه جایي، استیضاح 
و برکناري چه وزرایي در هیأت 

دولت وجود دارد؟

چهره هایی که از دولت خارج 
شدند چه حاشیه هایی داشتند؟ 
آنها که رفتند، هم رفتنشان پرحاشیه بود و هم در 
دوران بعد از ریاست، با حاشیه هایي همراه بودند؛ 
جنجال هایي که گاه گریبان خود مردان و زنان 
سابق دولت را گرفت و گاه گریبان فرزندان آنها را. 
در ادامه نگاهي مي اندازیم به حاشیه سازي  هاي 

افراد دولت هنگام جدایي یا بعد از آن.

جدا شده هاي جنجالي

کابینه
شایعهها

روحانيازمواضعشعقبنشینيکرد استعفاندادم
گفت وگو با علي اصغر فاني وزیر آموزش وپرورش دولت یازدهم که از 

وزارتخانه کنار گذاشته شد
گفت وگو با صادق زیباکالم )تحلیل گر مسائل سیاسي( 
درباره جدایي ها از کابینه در دولت هاي یازدهم و دوازدهم

روحاني دولت دوازدهم بسیار متفاوت تر از چهره اي است که در سال92 سكان دولت تدبیر و امید را به دست 
گرفت. روحاني دولت دوازدهم در سكوت، فاصله اش را از حامیان اولیه خود، یعني اصالح طلبان بیشتر کرد و 
این تغییر مسیر در چینش اعضاي کابینه دولت دوم او نیز مشهود است. تصمیم روحاني در قامت رئیس دولت 
و چهره های پرنفوذ در انتخاب هاي رئیس جمهور موجب شده است تا مسیر انتصاب ها و برکناري هاي دولت با 

انتقادهاي بسیاري همراه شود.

دور از همه هیاهوهاي چند سال پیش، حاال پشت یک میز ســاده نشسته است؛ در اتاق کوچكي در دانشكده 
علوم انساني دانشگاه تربیت مدرس. البه الي حرف هایش بارها تأکید مي کند که هرگز از آموزش وپرورش جدا 
نشده و نمي شود. مي گوید خودش هم نمي داند چرا رئیس جمهور در آن زمان با ادامه فعالیتش در وزارتخانه 
مخالفت کرده است. بعضي، ماجراي صندوق ذخیره فرهنگیان و فسادهاي گسترده آن زمان را علت این انفصال 

مي دانند و بعضي روند کند پیشروي علی اصغر فاني را...

سيدمحمدعلي ابطحي 
فعال سیاسي اصالح طلب

استعفاندادم
گفت وگو با علي اصغر فاني وزیر آموزش وپرورش دولت یازدهم که با دستور رئیس جمهور 

از وزارتخانه کنار گذاشته شد
   دور از همه هياهوهاي چند سال پيش، حاال پشت یك ميز ساده نشسته است؛ در اتاق كوچکي در دانشکده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس. البه الي 
حرف هایش بارها تأكيد مي كند كه هرگز از آموزش وپرورش جدا نشده و نمي شود. مي گوید خودش هم نمي داند چرا رئيس جمهور در آن زمان با ادامه فعاليتش  
در وزارتخانه مخالفت كرده است. بعضي، ماجراي صندوق ذخيره فرهنگيان و فسادهاي گسترده آن زمان را علت این انفصال مي دانند و بعضي روند كند 
پيشروي علی اصغر فاني را. اما دوستدارانش مي گویند او به واسطه استخدام نکردن چند فرد توصيه شده مجبور به جدایي از كابينه شده است. هيچ كس 
حقيقت را نمي داند. فاني كه یك بار استيضاح شد و بار دوم قبل از آنکه پایش به بهارستان باز شود، بركنار شد. درباره چگونگي ورودش به كابينه روحاني 
مي گوید: »آن روز كه آقاي نجفي نتوانست از مجلس رأي اعتماد بگيرد را به خوبي به خاطر دارم. بالفاصله بعد از اینکه این خبر اعالم شد سيل تماس ها به 
من شروع شد. همه مي گفتند اگر وزارتخانه به تو پيشنهاد شد قبول كن. یکي دو روز، بعد از دفتر آقاي روحاني با من تماس گرفتند و گفتند براي صحبت 
با رئيس جمهور حضور پيدا كنم«. بيشترین تغيير وزیر آموزش و پرورش را دولت حســن روحاني به خود دیده  است. بدون احتساب سرپرست ها تاكنون 
5وزیر به ساختمان مهم ترین وزارتخانه كشور آمده اند.؛ وزارتخانه اي كه به گفته وزیر اسبقش بيش از یك ميليون كارمند و حداقل 40ميليون مخاطب دارد. 

حاال كه سال ها از بركناري فاني مي گذرد، پاي صحبت هاي او نشسته ایم و درباره همه مصایب مدیریت كردن این وزارتخانه عریض و طویل با او گپ زده ایم.

وزیران دولت هاي یازدهم و دوازدهم به چه  دلیل 
از کابینه جدا شدند و اکنون چه مي کنند؟

اله
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احتمال جابه جايي، استيضاح و بركناري چه وزرايي در 
هيأت دولت وجود دارد؟

وضعيت دولت دوم حسن روحاني، اصال براي هيچ 
جابه جايي، استيضاح و بركناري مناسب نيست و 
درصورتي كه نمايندگان مردم، فشار با طرح استيضاح 
وزرا را بيشتر كنند و به اقدامات عملي بكشانند، مشكالت قانوني جدي براي دولت در سال 
آخر ايجاد خواهد شد، چراكه تا اين لحظه رضا رحماني از وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)به دليل عزل(، محمود حجتي از وزارت جهادكشــاورزي، سيدمحمد بطحايي از وزارت 
آموزش و پرورش، سيدحسن قاضي زاده از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، محمد 
شريعتمداري از وزارت صنعت، معدن و تجارت، عباس آخوندي از وزارت راه و شهرسازي 
)به دليل استعفا( و مسعود كرباسيان از وزارت امور اقتصادي و دارايي و علي ربيعي از وزارت 
تعاون، كار و امور اجتماعي )به دليل استيضاح(، از دولت كنار رفته اند. به عبارتي كابينه 
۱۹عضو دارد و در صورتي كه اين روند به هر علت ديگر، يعني استعفا، عزل يا استيضاح ادامه 
پيدا كند و تنها 2وزير ديگر از دايره دولت خارج شوند، يعني نصف كابينه دچار تغيير شده 
و طبق قانون، دولت بايد مجددا از مجلس شوراي اسالمي براي هيأت وزيران تقاضاي رأي 

اعتماد كند. اما با وجود اين چه احتمال هايي را مي توان در دولت شناسايي و بررسي كرد؟

وضعيت بغرنج كابينه
تنها دغدغه مسئوالن مجلس و دولتي ها درصورت استيضاح احتمالي وزير ورزش، از حد نصاب 
خارج شدن دولت است كه در اين صورت تنها گزينه روي ميز براي سلطاني فر، بركناري توسط 
روحاني يا استعفاست. پس از صدور حكم 6.2ميليون يورويي FIFA در پرونده ويلموتس عليه 
فدراسيون فوتبال، نمايندگان ملت درخواست استيضاح سلطاني فر، وزير ورزش را امضا كردند. 
مجلس حاال سراغ 2وزير كليدي  دولت رفته است؛ زنگنه و رحماني فضلي. زنگنه از وزرايي است 
كه مخالفان زيادي ميان اصولگرايان دارد. رحماني فضلي هم گرچه در مجلس قبل به سهميه 
رياست مجلس به دولت معروف شده بود، اما كمتر از زنگنه زير تيغ نبود. در چند ماهي كه مجلس 
جديد آغاز به كار كرده، تقريبا پاي همه وزراي روحاني به مجلس باز شده است. مثال آقاتهراني، 
دبير كل جبهه پايداري در روز ثبت نام مجلس يازدهم، گفته بود: »نبايد وضعيت دولت و مجلس 
به گونه اي باشد كه مردم فريادشان بلند شود. مجلس بايد داد و فرياد بزند و وزرا را به خط كند و 

اگر نشد، آنها را تغيير دهد«.
بي ژن زنگنه

بيژن زنگنه، وزير نفت، بارها با انتقاد شديد اصولگرايان مواجه شده 
است. همزمان با افزايش قيمت بنزين، احمد اميرآبادي، نماينده قم در 
مجلس دهم، از جمع آوري ۵۰امضا براي استيضاح زنگنه خبر داده بود. 
او اكنون در مجلس يازدهم هم حضــور دارد. ابراهيم رضايي، عضو 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هم گفته مديريت 
زنگنه در ســال هاي گذشــته باعث بروز مشــكالت و وارد شــدن 

خسارت هاي زيادي به صنعت نفت كشور شده است. نماينده هاي پيگير طرح استيضاح معتقدند 
خام فروشي نفت بدترين استفاده از منبع باارزش نفت بود و بايد ساخت پااليشگاه و تبديل نفت به 

فراورده نفتي و ايجاد ارزش افزوده و اشتغال در دستور كار وزارت نفت قرار مي گرفت.
عبدالرضا رحمانی فضلی

مجلسي ها طرح استيضاح رحماني فضلي را هم كليد زده اند. زير 
اين طرح امضاي سيدناصر موسوي الرگاني، نماينده فالورجان و 
عضو هيأت رئيســه مجلس هم به چشــم مي خورد. »بي تدبيري در 
ماجراي افزايش قيمت بنزين در آبان ماه ۱۳۹۸« و »بي ضابطگي در 
انتخاب استانداران و فرمانداران و استفاده از افراد ناكارآمد و ضعيف در 
مديريت استانداري ها و فرمانداري ها، بي كفايتي در مديريت بحران 

)به عنوان نمونه زلزله كرمانشاه، سيل هاي گلستان، خوزستان و لرستان(« از جمله محورهاي اين 
استيضاح اعالم شده بود.  ماه پيش هم كه وزير كشور به مجلس فراخوانده شد، اردشير مطهري، 
نماينده گرمسار، وزير كشور را عامل اتفاقات آبان  ۹۸ خواند و گفت بايد در دادگاه محاكمه شود. 
اين در حالي است كه در آذر ۹۸، يعني دوره مجلس دهم نيز بحث استيضاح وزير كشور مطرح بود. 
در آن مقطع ۳۹نماينده مجلس دهم خواســتار استيضاح وزير كشــور به دليل عملكرد او در 

ناآرامي هاي آبان  شدند.
محمدجواد ظريف 

محمدجواد ظريف كه گفته می شد برای مدتی به جلسات هيأت 
دولت نمي رود، سوژه مناسبی برای شايعات مرتبط به استعفا 
اســت. ظريف كه چندبــار از اقدامات مختلف عليــه وزارتخانه اش 
گاليه مند شده بود، حاال با ناراحتي اش نسبت به ديدارهاي اسد در 
تهران و نامه گاليه آميزش به رهبري نسبت به پخش سريال »گاندو« 

و تخريب تصوير وزارت امورخارجه ايران در ذهن مردم همچنان از گزينه هايي است كه نگراني 
استعفايش وجود دارد.

محمد شريعتمداری
اصرار دولت بر تشكيل وزارت بازرگاني از سال۱۳۹۷ آغاز شد. 
با وجود بسته شدن پرونده تفكيك وزارت صمت در مجلس 
دهم و بالتكليفي سكان وزارتخانه صمت، همچنان صحبت ها نشان 
مي دهد دولت بر تشكيل وزارت بازرگاني اصرار دارد. محمود واعظي، 
رئيس دفتر رئيس جمهور، مي گويد: »براي وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، يك نفر به مجلس معرفي خواهد شد. وزارت صمت در گذشته 

از 4 وزارتخانه-وزارت صنايع سنگين، وزارت صنايع، وزارت معادن و وزارت بازرگاني- تشكيل 
مي شد و اكنون يك وزارتخانه شده است. ما از ابتدا بر تفكيك وزارت بازرگاني تأكيد داشتيم، اگر 
۳وزارتخانه ديگر ادغام باشند حرفي نيست، اما جنس وزارت بازرگاني از جنس ديگر است«. اين 
اظهارنظر رئيس دفتر روحاني نشان داد دولت همچنان از بسته شدن پرونده تفكيك وزارت صمت 
از سوي بهارستان نشين ها گاليه دارد. اگر چنين اتفاقي بيفتد شريعتمداری احتماال از گزينه هاي 
وزارت بازرگاني خواهد بود. او كه پس از انتخابات به سمت معاونت اجرايي رئيس جمهور بازگشت، 

احتمال دارد در اين سال آخر با چهره ديگري در دولت ظاهر شود.
كاظم خاوازی

علي خضريان در نشست علني مجلس شوراي اسالمي پس از 
سخنراني كاظم خاوازي، وزير جهادكشاورزي، از او درباره سؤال 
ملي »علت حذف رديف اعتباري خودكفايي گندم از سال۹4 تاكنون 
و انحصار واردات گندم براي افراد خاص چيست؟« به صورت مشروط 
قانع شد. اما گفت كه اگر وزير جهادكشاورزي و معاونان تا 2هفته ديگر 
پاسخگوي وضع نابسامان بازار نباشند، وزير را استيضاح خواهند كرد.

محسن حاجی ميرزايی
ولي اســماعيلي، نماينده مجلــس درباره اســتيضاح وزير 
آموزش وپرورش در صفحه توييترش نوشــت: استيضاح وزير 
آموزش وپرورش كليد خورد. او شتابزدگي در بازگشايي مدارس، بدون 
تامين زير ساخت ها، خصوصا در مناطق محروم را به استقبال كرونا 
رفتن دانســت. اســماعيلي گفت: »ايران فقط ولنجك نيست كه 

آقازاده هاي حضرات غرق در بهترين امكانات هستند؛ دانش آموزان مناطق محروم حتي آب براي 
شستن دست  ندارند! منتظر سؤال و استيضاح باشيد«. اين در حالي است كه مهدي اسماعيلي، 
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شــوراي اســالمي گفت: »اين موضوع را بعضي 
نمايندگان مجلس ميان خودشان عنوان كرده اند و فعال طرح استيضاح وزير آموزش وپرورش در 
صحن مجلس دست به دست نشده و فقط نظر يكي دو نفر از نمايندگان بوده، زيرا در بازگشايي 
مدارس ناهماهنگي وجود داشته و نمايندگان به اين مسئله معترض بودند و به همين خاطر بحث 
استيضاح وزير را مطرح كردند، اما اينكه به شكل رسمي جمع آ وري امضا براي استيضاح انجام شود، 
اينطور نبوده و به صورت انفرادي اين بحث مطرح بوده اســت«. با اين حال چون هنوز وضعيت 

مدارس به روند ثابتي نرسيده است، اين احتمال در مجلس تقويت مي شود.
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مروري بر فهرست وزرايي كه روحاني با آنها خداحافظي كرد

وزيران دولت هاي يازدهم و دوازدهم به چه  دليل از كابينه جدا شدند و اكنون چه مي كنند؟

جداشده ها نگار حسينخاني
خبرنگار

ليال شريف
خبرنگار

آقای زيباكالم! اگــر بخواهيم 
مروری بر انتصاب هــای آقای روحانی در 
دولت داشته باشــيم و مقايسه ای ميان 
دولت اول و دوم روحانی انجام دهيم، شما 
رويكرد هاي رئيس جمهور در اين دو دوره 

را چگونه تحليل مي كنيد؟
از نظر من از هر ســمت و ســو كه بخواهيم 
به اين ســوال پاســخ بدهيم، به اين نتيجه 

می رســيم كه انتخاب ها در دولت اول آقای 
روحانی يك مقداری اصولی تر و درســت تر 
بود چراكه افراد شايسته تری در جايگاه هاي 
مختلف منصوب شده بودند. آقای روحانی در 
دولت دوم در انتخاب افرادي كه توان اجرايي 
بهتري داشــته باشند، مناســب عمل نكرد. 
مشخص است كه دقت و تحقيق كافي در اين 

زمينه صورت نگرفته است.

دليل اين تغيير مشی چه بود؟
بنابر داليلی كه حداقل مــن از آن بی اطالع 
هستم، از تمركز آقای روحانی در دولت دوم، 
كاسته شده است. به نظر مي رسد در انتخاب 
افراد هم، نيم نگاهی به اصولگرايان داشته تا 
كمتر دچار حاشيه شــود و از اصالح طلبان و 

وعده انتخاباتی اش فاصله گرفته است. 
 فكر مي كنيد چرا آقاي روحانی 

كه نزديک 24ميليون رأی آورد و از يک 
پشتوانه نيرومند مردمی برخوردار بود، 

بايد عقب نشينی كند؟
من پاسخ اين را نمی دانم و اين نكته يكی از 
معماهای عجيب تاريخ سياسی ايران بعد از 
انقالب است. ما ايرادهای زيادي به عملكرد 
آقای احمدی نژاد می گيريم اما  بايد بگوييم 
در حوزه انتصاب ها كســی جرأت نداشــت 
به آقاي احمدی نژاد دســتور بدهد و فارغ از 
درست يا غلط بودن انتخاب هاي احمدي ن ژاد، 
بايد بگويــم كه او برای چينــش نيروهايش 

تصميم نهايي می گرفت.
عملكرد روحانی در انتصاب های دولت دوم، 
در نقطه مقابل دولت اول قرار دارد و ما شاهد 
فشــار اصولگرايان برای انتصاب مســئوالن 

دولتی هستيم. 
گســترش دايره نفوذی - كه از 
نظر شما اصولگرايان در جا به جايی مهره ها 
در دولت به آن دســت يافته اند- را بايد 
ناشی از شدت گرفتن حاشيه های دولت و 

تالش براي كاهش آن دانست؟
زمانی كــه جريان هــای تندرو مشــاهده 

می كردنــد كه اگــر تقاضا كننــد، مقاومت 
چنداني صورت نمی گيرد، با خودشان گفتند 
كه چرا به پست های ديگر دست پيدا نكنند. 

امروز كه مــا در مهر ۹۹ هســتيم اگر يك 
برگشت به مهر ۹2 داشــته باشيم، مشاهده 
می كنيم كه چه تغيير رويكردقابل توجهي در 
انتصاب های دولت اتفاق افتاده است، چهره ها 
و شخصيت هايی كه برای آموزش و پرورش 
و وزارت علوم در دولت اول روحانی انتخاب 
شده بودند را با چهره هايی مقايسه كنيد كه 

در دوره دوم انتخاب شدند.
همين قياس را می شــود در مورد كســانی 
كه مســئوليت اقتصادی دارنــد و مديران 
ارشــد صنايع بزرگ دولتی انجام داد. تغيير 
رويكردی كه در زمينه های فرهنگی مشاهده 
می كنيــم، در زمينــه صنايع نيــز به وقوع 
پيوسته اســت. در واقع بايد بگويم كه آقای 
روحانی از مواضع خود عقب نشــينی كرده 

است. 
برخی نيز بعد از ماجراهاي برجام 
به اين عقب نشينی اشاره كردند و معتقد 
بودند كه چون آقای روحانی تمام تالشش 

روحاني از مواضعش عقب نشيني كرد
گفت گو با صادق زيباكالم، تحليلگر مسائل سياسي درباره جدايي ها از كابينه هاي يازدهم و 

دوازدهم 
فعاالن سياسي با تحليل روند انتصاب ها در دولت دوازدهم، بر اين باورند كه حسن روحاني در دوره دوم فعاليت، 
نسبت به دوره نخست، تغييراتي در رويكرد داشته است. در ميان گروه هاي سياسي، اصالح طلبان انتقاد بيشتري 
نسبت به اين تغيير رويكرد داشته اند. آنها معتقدند كه روحاني در دولت دوازدهم، فاصله اش را از حاميان اوليه 

خود يعني اصالح طلبان بيشتر كرد و اين تغيير مسير در چينش اعضاي كابينه دولت دوم او نمايان است.
براي بررسي و تحليل عملكرد حسن روحاني در دولت دوازدهم، به ويژه در زمينه عزل و نصب ها با صادق زيباكالم، استاد علوم سياسي دانشگاه 

تهران كه در سال ۱3۹2 به عنوان حامي روحاني شناخته مي شد و در فيلم تبليغاتي او نيز حضور داشت، گفت وگو كرده ايم. 

دولت يازدهم
علی اصغر فانی

 از سال۹2 تا مهر ۹۵ به عنوان وزير آموزش و پرورش در كابينه روحاني 
فعال بود. البته او در جايگاه نخستين گزينه رئيس دولت يازدهم براي 
سكانداري وزارت آموزش و پرورش قرار نداشت، چراكه محمدعلي 
نجفي گزينه اي بود كه در فهرست اول كابينه دولت روحاني قرار گرفته 
بود، اما به دليل مخالفت مجلس، نجفــي از حضور در كابينه بازماند. 
علي اصغر فاني به عنوان گزينه دوم روحاني به مجلس معرفي شد و در 

جلسه ۵آبان ۹2 مجلس از نمايندگان رأي اعتماد گرفت.
  دليل جدايي

فاني در دوران رياســتش بر وزارت آموزش وپرورش درگيري بسياري با 
نمايندگان مجلس داشت تا جايي كه اكثريت نمايندگان منتقد از عملكرد 
اين وزير كابينه روحاني، 4كارت زرد به نــام فاني صادر كردند. او 2بار هم 
نامش در فهرست استيضاح مجلس قرار گرفت، بار اول به دليل آنكه تعداد 
آراي موافق استيضاح به حد نصاب نرسيده بود از خطر نجات يافت، اما تالش 
مجلس براي برگزاري جلسه استيضاح دوم فاني هرگز اجرايي نشد، چراكه 
فاني در برنامه ترميم كابينه روحاني به نوعي تصميم بر استعفا گرفت و به 

اين ترتيب از كابينه خارج شد.
او پيش از كناره گيري از ســمتش، خطاب به روحاني نوشته بود: »به رغم 
آمادگي كامل براي حضور در جلســه اســتيضاح و ارائه گزارش عملكرد 
سه ساله وزارت آموزش و پرورش در دولت تدبير و اميد و پاسخ به سؤاالت 
نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي، آمادگي خود را براي عمل به 
هرگونه تصميم حضرتعالي درخصوص ادامه كار خويش نيز اعالم مي كنم.«

  وضعيت فعلي
 فاني عضو هيأت علمي دانشــگاه تربيت مدرس بــود و هم اكنون هم در 

دانشگاه تربيت مدرس مشغول تدريس است.

 رضا فرجي دانا 
كمتر از يک سال به عنوان وزير علوم كابينه روحاني شناخته مي شد. 
او پس از آنكه مجلس با جعفر ميلي منفرد براي تصدي وزارت علوم 

موافقت نكرد، از سوي روحاني به مجلس معرفي شد.
دليل جدايي

 او از همان ابتداي راه با مجلس نهــم دچار چالش هاي جدي بود. انتخاب 
جعفر ميلي منفرد و جعفر توفيقي به عنوان معاون و مشــاور و مســائلي 
همچون لغو بورســيه هايي در دولت گذشــته و جهت گيري سياســي 

فرجي دانا، زمينه  را براي افزايش تنش هاي ميان او و مجلس مهيا كرد.
سرانجام اين حاشيه ها پاي فرجي دانا را به جلســه استيضاح باز كرد؛ هر 
چند افرادي مانند موسوي الرگاني شرط گذاشته بودند تا درصورت قبول 
2شرط- اخراج دانشجويان ستارده دار و همچنين اخراج معاونان وزير علوم 
كه در سال۸۸ دستگير شده بودند- ماجراي استيضاح ختم به  خير شود، 
اما فرجي دانا اين شروط را نپذيرفت و درنهايت فرجي دانا با نقش پررنگ 

اعضاي جبهه پايداري از وزارت بركنار شد.
وضعيت فعلي

 او در سال۹6 از سوي حسن روحاني به عنوان مشاور علمي رئيس جمهور 
منصوب شد.

 محمدعلي نجفي
 هر چند به عنوان وزير وارد كابينه روحاني نشد، اما در نخستين 
حضور نامــش به عنوان گزينــه رئيس جمهور بــراي وزارت 
آموزش وپرورش مطرح بود؛ انتخابي كه به دليل مخالفت مجلس 
هيچ گاه به واقعيت نپيوست. او از اواسط تابستان۹2 در قامت 
معاون رئيس جمهور راهي ســازمان ميراث فرهنگي شد و در 
اواسط زمستان همان ســال از اين وزارتخانه خداحافظي كرد. 
نجفي پس از ســازمان ميراث فرهنگي، سمت هايي همچون 
سرپرست وزارت علوم و مشــاور اقتصادي روحاني را برعهده 
گرفت و سرانجام وقتي به عنوان شهردار تهران انتخاب شد براي 

هميشه از دولت رفت.
دليل جدايي

هنــگام كناره گيري نجفــي از ســمت ســازمان ميراث فرهنگي 
گمانه زني هاي مختلفي مطرح بــود، اما در نهايــت بيماري قلبي 
به عنوان دليل رســمي كناره گيري اعالم شد. او در متن استعفايش 
نوشته بود: »بيم آن دارم كه با ادامه اين وضع و به علت ضعف جسماني 
نتوانم مسئوليت هاي مربوط را به نحو شايسته اي به انجام برسانم و 
امانتي را كه بر دوش گرفته ام به سالمت به سرمنزل مقصود برسانم 

و نهايتا به مجموعه فعاليت ها و برنامه هاي سازمان لطمه وارد آيد«.
وضعيت فعلي

نجفي در سال۹۸ به دليل قتل همسر دومش راهي زندان شد و بررسی 
مجدد پرونده او بدون تغيير در حكم، چندی پيش به پايان رسيد.

 محمود گودرزي
 ازجمله وزراي كابينه دولت يازدهم بود كه با چند ماه تأخير توانست بر 
مسند وزارت تكيه بزند. پيش از او مجلس نهم به 3گزينه پيشنهادي 
حسن روحاني براي اين وزارتخانه روي خوش نشان نداده بودند، اما 
سرانجام گودرزي توانســت با ۱۹۹رأي موافق راهي وزارت ورزش و 

جوانان شود.
دليل جدايي

اين وزير دولت روحاني هم به دليل آنچه ترميم كابينه اعالم شد از دولت 
خداحافظي كرد.
وضعيت فعلي

او در سال۹۸ به عنوان رئيس جديد دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي 
معرفي شد.

 علي جنتي
 از شروع به كار دولت اول حسن روحاني به عنوان وزير فرهنگ و ارشاد 

در كابينه دولت تدبير و اميد جاي گرفت.
دليل جدايي

 در هفته آخر مهرماه ۹۵ شنيده هاي پيرامون تصميم رئيس جمهور براي 
ترميم كابينه هياهوي بسياري به پا كرده بود و در اين فهرست سه نفره در 
كنار نام علي اصغر فاني و محمود گودرزي، نام وزير ارشاد دولت روحاني، 
يعني علي جنتي نيز قرار داشت. او در متن استعفايش نوشته بود: »اينجانب 
با وجود آنكه تمامي توان خود را براي ايجاد فضاي فرهنگي همراه با آرامش 
و متانت به كار گرفته و از حاشيه سازي  ها فاصله گرفته ام در عين حال خود 

را قادر به ادامه خدمت در اين عرصه نمي بينم«.
وضعيت فعلي

 او در دولت دوم روحاني به سمت مشاور رئيس دفتر رئيس جمهور و سرپرست 
نهاد منصوب شد، اما سرانجام با اجراي قانون منع به كارگيري بازنشستگان، از 
اين سمت كنار رفت و هم اكنون به عنوان عضو شوراي مركزي حزب اعتدال و 

توسعه- حزب نزديك به حسن روحاني- شناخته مي شود.

جداییهای
دولت

اين شماره

كابينه شايعه ها
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استعفا، بركناري و اســتيضاح، 3راهي هستند كه 
زمينه را برای خروج اعضاي كابينه در دولت هاي 

مختلف مهيا مي كنند؛ امري كه دولت روحاني 
نيز از آن مستثنا نبوده است. فهرست اعضاي دولت های يازدهم و دوازدهم از 

سال92 تا كنون، بارها و بارها تغيير كرده است و در اين ميان برخي مانند 
مسعود كرباسيان و علي ربيعي با اســتيضاح از وزارتخانه هاي تحت 

مديريت شان جدا شده اند، اما در قسمت ديگري امور اجرايي دولت 
را به دست گرفته اند. برخي نيز مانند قاضي زاده هاشمي، فاني، 

فرجي دانا و... براي هميشــه از دولت خداحافظي كرده اند و 
صندلي خود را بــه فرد جديدي ســپرده اند. در مطلب 

پيش رومروري داريم بر پرونده كاري افرادي كه براي 
هميشه از دولت خارج شده اند.

مروري بر فهرست وزرایي كه روحاني با آنها خداحافظي كرد

وزیران دولت هاي یازدهم و دوازدهم به چه  دليل از كابينه جدا شدند و اكنون چه مي كنند؟
ناصر ايماني

تحليل گر مسائل سياسي

نورا عباسی
خبرنگار

را به برجام گــره زده بود، وقتی برجام به 
مشكل برخورد كرد، دولت به نوعی دچار 
ترديد در مواضع قبلي شد. اين تحليل تا 

چه حد منطقي به نظر مي رسد؟
واقعيت این اســت كه ما همان عقب نشينی 
كه از آقای روحانی در چينش دولت دیدیم، 
در برجــام هم دیــده بودیم. یادمــان نرود 
كه چند مــاه پس از تصویــب برجام، صدها 
شركت خارجی به ایران آمدند، اما در نتيجه 
تعارضاتی كه جریان های مقابل دولت به راه 
انداختند، این شــركت های بزرگ غربی از 

ایران رفتند.
به بيان ساده تر می خواهم بگویم، آن اتفاقی 
كه برای مدیریت كابينه دوم رخ داد، در رابطه 
با برجام نيز همان نحــوه مدیریت، امور را به 
دســت گرفته بود. عده اي هر كاری كردند تا 

برجام را نابود كنند.
اين جا به جايی هايی كه در دو 
دولت آقای روحانی شاهد بوديم، بر روند 

اداره كشور چه تأثيری گذاشته است؟
سياســت های كشــور تا حــدودی متاثر از 
جریانات خارج از دولت اســت با این تعریف 

اثرگذاري دولتي كه بر مسند نشسته است، 
كاهش مي یابــد. ای كاش تغيير رویکردي 
كه آقای روحانی با توجه بــه توصيه برخي 

گروه ها انجام داد، موجب می شــد كه از نظر 
سياست داخلی و خارجی، مدیریت اقتصادی 
و... كشور به سمت بهبود برود اما واقعيت این 
است كه این جابه جایی ها، موجب شدكه در 
تمام عرصه های سياسی، اقتصادی و فرهنگی 

وضعيت نامساعدي حاكم شود.
با توجه به رويكردي كه مجلس 
در رابطه با دولــت دوازدهم اتخاذ كرده 
است، فكر می كنيد در زمان باقی مانده از 
دولت، وزيری زير تيغ استيضاح برود و باز 

هم شاهد تغيير در كابينه باشيم؟
از نظر من تمام این سر و صداها تبليغات است 
و نمایندگان فعلي مجلس كه از خاســتگاه 
سياسي مقابل دولت هســتند، می خواهند 
خودشان را فعال نشان دهند. آنها مي خواهند 
بگویند كه اگر وضع كشور خراب است، تقصير 
مجلس نيست و تمام این اتفاقات مربوط به 
دولت اســت. در حالي كه جریان هاي مقابل 
دولت بســيار خوب می  داننــد، این باتالقی 
كه كشــور در آن فــرو رفته اســت، نتيجه 
سياست های دیگری اســت كه ارتباطی به 

دولت ندارد.

 
در طول چند ماهي كه مجلس یازدهم 
تشکيل شده، اقدام خاصي كه منجر به 
فشــار به دولت براي تغييرات مدیران 
دولتي باشد مشاهده نشده است. البته برخي از صاحب نظران ندادن رأي به وزیر 
مورد پيشنهاد دولت و صحبت از استيضاح رئيس جمهور و وزرا را موجب فشار 
مجلس به دولت براي تغيير بدنه آن مي دانند اما باید بگویم كه این موضوع چيز 
تازه اي نيست و در مجلس دهم نيز كه نيمي از نمایندگان همسو با دولت بودند 
تعدادي از وزرا رأي اعتماد نگرفتند. اینکه مجلس به یك وزیر پيشــنهادي در 
طول مدت فعاليت كوتاهش رأي اعتماد نمي دهد بيانگر موضع ثابت مجلس به 
مخالفت با دولت در هرگونه عزل و نصبي محسوب نمي شود. حتي نظر منفي اي 
كه برخي نمایندگان نسبت به وزیر نفت فعلي دارند هرگز به مرحله استيضاح 

نرسيده است.
كارنامه مجلس یازدهم تاكنون با دولت موجود از نظر انتصابات صرفا عدم راي 
اعتماد به یك وزیر پيشنهادي دولت بوده. در این مدت هيچ گونه تغييراتي در 
مدیران عالي رتبه دولت حتي استانداران و فرمانداران نداشتيم كه دولت به خاطر 
فشار مجلس، مجبور به عزل و نصب مدیران شود. بنابراین از این جهت پرونده 

مجلس یازدهم پرونده پرچالشي با دولت فعلي نيست.
گرچه به این موضوع اذعان دارم كه دیدگاه هاي سياســي مجلس متفاوت از 
دولت است اما این جو در گذشته هم حاكم بوده كه مي توانيم به تفاوت دیدگاه 

مجلس های پنجم و هفتم با دولت هاي وقتشان اشاره كنيم.
مقام معظم رهبري همواره تأكيد بر انصاف را در فرمایشات خود طي ادوار گذشته 
در رابطه با رفتار نمایندگان با دولت داشته اند و نکته اي كه مي توانيم بدان تکيه 
كنيم، بحث انصاف و رعایت خطوط اخالقي در مراودات مجلس و دولت و برعکس 
دولت با مجلس است. دولت باید بپذیرد مجلس وظایفي دارد كه باید براساس 
وظایفش عمل كند و اینگونه نيست كه مجلس نظارت را رها و فقط به رفتارهاي 
دولت بسنده كند. مجلس شوراي اسالمي مأمن قانونگذاري است و در كنارش 

بحث نظارت و تفحص را دارد كه از وظایف ذاتي اش است.
مجلس یازدهم جدید اســت و بيش از 70درصد نمایندگانش در حال تجربه 
نخستين دوره نمایندگي شان هستند. بنابراین بر خود احساس وظيفه مي كنند 
از طریق اقداماتي كه انجام مي دهند شــرایط موجود را كمي بهبود بخشند. 
قصدشان این است دولت مســير خود را اصالح كند. گرچه برخي نمایندگان 
متصورند با اقدامات عجوالنه و شتابزده مي توانند به دولت فشار بياورند تا برخي 
از مدیران ناكارآمد در بدنه دولت را بر كنار كند، اما باید گفت بســياري از این 
اقدامات شتابزده در حد نظرات نمایندگان یا طرح هایي كه آنها مي خواستند 
مطرح كنند، بوده است یا طرح هایي بوده كه در كميسيون ها تصویب شده و هنوز 
به صحن علني مجلس نيامده است. بنابراین هنوز نمي توانيم بگویيم چيزي كه 
در صحن علني مجلس تصویب نشده نظر كل مجلس است. چون نظر مجلس 
وقتي مشخص مي شود كه در پارلمان به تصویب برسد. وقتي كه در حد طرحي 
است كه تعدادي از نمایندگان آن را امضا مي كنند این را نمي توان خيلي نظر 

مجلس تلقي كرد.

طبيعتا هر مجلس جدیدي انرژي مضاعفي دارد و تالش مي كند تا شرایط سمت 
و سوي بهتري در پيش بگيرد، اما نمایندگان جدید معموال اطالعاتشان نسبت 
به شرایط كشور خيلي دقيق و كافي نيست و الزم است در آرامش و با صبوري 

بيشتر كارها را دنبال كنند.
اینکه ما از بيرون فضاي مجلس و دولت را تنش آميز مي بينيم چندین علت دارد. 
مجلس تازه كاري را با خاستگاه فکري متفاوت از دولت با 290نماینده داریم كه 
موظف نيستند حتما سياســت هاي رئيس یا هيأت رئيسه مجلس را پيگيري 
كنند، برعکس 25نفر كابينه دولت كه باید قانونا سياست هاي رئيس جمهور را 
پيگيري كنند. بنابراین واكنش منتقدانه تعداد اندكي از نمایندگان را نمي توان 
به پاي كل مجلس گذاشت؛ انتقاداتي كه در طول 40سال گذشته همواره در 
جو مجلس وجود داشته و تعدادي از نمایندگان هميشه مواضع خاصي نسبت 
به دولت و مدیریت وقت داشته اند. این نوع واكنش ها هيچ وقت به معناي فشار 
به دولت تلقي نشده و االن هم نمي شود. در مجلس قبلي هم از این صحبت ها و 
واكنش ها در مورد دولت فعلي وجود داشته است. مجلس محل بحث، اظهارنظر 
و سخنراني است و نمایندگان در اظهارنظرات خود آزادند و نمي توان به نماینده 
مجلس گفت در مورد مسائل كشور اظهارنظر نکند. قانون اساسي این اجازه را 

به آنها داده است.
اما در مجموع تا االن مخالفت جدي ای از ســوي مجلس كــه مانع از عملکرد 
عادي دولت شود، نبوده است. اینکه مجلس بخواهد در مقابل اقدامات ناصحيح 
دولت واكنش نشان دهد یا اینکه تأكيد كند مدیران ناكارآمد بركنار شوند و یا 

استيضاح شان كند به معناي چوب الي چرخ دولت گذاشتن نيست.
مجالس براي این به وجود آمده اند كه از طریق نظارت هاي قانوني رفتارهاي قوه 
مجریه را اصالح كنند و براي این كار مي توانند اهرم هایي مانند قوه قضایيه، دیوان 
محاسبات كشور و اســتيضاح كه قانون در اختيارشان گذاشته را براي كنترل 
اشتباهات و سياســت هاي دولت به كار ببرند. البته ممکن است گاهي اوقات 

مجلس هم اشتباه كند كه باید تالش شود اشتباهات به حداقل ممکن برسد.
گرچه با تأكيد بر تنش هایي بين دولت و مجلس فعلي از ســوي بســياري از 
صاحب نظران، تاكنون مجلس نتوانسته تأثير گذاري خاصي در جهت اصالح 
برنامه ها و اقدامات دولت داشته باشد. اقدامات مجلس كم اثر بوده و در این زمينه 
مقصر است. به این دليل كه به  كار كارشناسي براي شناخت ریشه اصلي مشکالت 
كمتر پرداخته و خيلي خوب نتوانسته روي اقدامات ناصحيح و نادرست دولت در 
برخي زمينه ها تأثير گذاري داشته باشد و روند را به سمت اصالح ببرد. مجلسي 
كه نظارت درست نداشته باشد و وزراي ناكارآمد را استيضاح نکند و نتواند تدوین 
قوانين كند، ماهيتش را از دست خواهد داد. البته مجلس یازدهم هنوز نوپاست 
و كمي براي قضاوت زود است اما با اطمينان مي توان گفت كه مجلس جدید 
هرگز در مسير مخالفت جدي با دولت قرار نخواهد گرفت و نمایندگان مجلس 
هم بر این باورند. مجلس به شدت نيازمند كارشناسي هاي دقيق با استفاده از 
كارشناسان بدنه دولت، خارج از دولت و كارشناسان مركز پژوهش هاي مجلس 
است. بسياري از مشکالت كشور ریشه اي و مبنایي دارند و ساده انگارانه است كه 
متصور باشيم فقط با عزل و نصب یك فرد مي توان كشور را گلستان كرد. اگر در 
یك سال باقيمانده دولت، مجلس مي خواهد تأثيرگذار باشد باید در یك فضاي 
آرام و بدون تنش همت خود را بر كارهاي مطالعاتي دقيق بگذارد، با استفاده از 
نظرات صاحب نظران اشتباهات را متوجه شود و به دنبال راهکار مقابله با آن باشد.

دولت دوازدهم
 سيدمحمد بطحايي

 نخستين گزينه روحاني براي وزارت آموزش وپرورش در دولت دوازدهم 
بود كه توانست نظر اكثريت مجلس را در جلسه رأي اعتماد به دست آورد.

  دليل جدايي
خرداد98 زمزمه هایي از استعفای بطحایي به گوش رسيد كه 2روایت متفاوت 
را دنبال مي كرد. روایت رسمي از جانب علي ربيعي سخنگوي دولت مطرح شد؛ 
»بطحایي استعفاي خود در را ابتداي هفته گذشته نوشت و به رئيس جمهور 
تقدیم كرد كه علت آن حضور در انتخابات مجلس شوراي اسالمي بيان شد.« 
و روایت دوم علت استعفا را تالشي براي حل معضالت وزارت آموزش وپرورش 

مي دانست.
گذر زمان و رسيدن فصل انتخابات موجب شد تا بســياري نام بطحایي را در 
فهرست ثبت نام كنندگان انتخابات مجلس جست وجو كنند اما این جست وجو 
به نتيجه اي نرسيد، چراكه بطحایي اعالم كرد قصد ثبت نام در انتخابات را ندارد.

شركت نکردن بطحایي در انتخابات مجلس موجب شد تا روایت هاي غيررسمي 
استعفای این وزیر قوت بگيرد و درنهایت با گفت وگویی ویدئویي كه بطحایي 
چند هفته پيش با خبرگزاري دانشجو انجام داد، معمای این استعفا حل شد. 
بطحایي در این گفت وگو در رابطه با دليل استعفایي كه گویا با دلخوري همراه 
بود، گفت: »من یکشنبه روزي یك یادداشت خدمت رئيس جمهور نوشتم، اما 
وقت آقاي رئيس جمهور اجازه نداد كه من حضورا خدمتشان برسم و توضيحات 
را خدمتشان عرض كنم. اعتراف می كنم كه یك جورایي به من برخورد، توضيح 
داده بودم كه این رتبه بندي اینگونه است و یك نامه محرمانه هم گذاشته بودم 
كه بعدا از دوستان گله كردم كه چرا این نامه محرمانه را اطالع رساني كردید. 
من در آن نامه حضور در مجلس را بهانه كردم تا عليه دولت فضاسازي نشود،  در 
چند ساعت بدون آنکه به من بگویند، اعالم كردند كه با استعفا موافقت شد«. 
»به عنوان وزیري كه سکان تعليم و تربيت كشور را به دستش سپردید، آن قدر 
ارزش ندارد كه 10دقيقه وقت بدهيد تا این توضيحات را شفاهي و حضوري 

بدهد. به نحوي به من برخورد.«
  وضعيت فعلي

 او ریاست سازمان سماء-سازماني وابسته به دانشگاه آزاد اسالمي- را برعهده 
دارد.

 محمود حجتي
 از سال92 تا آذر 98 سكاندار وزارت كشاورزي بود.

  دليل جدايي
 پرونده حضور حجتي در وزارت جهادكشــاورزي با استعفا 
بسته شــد. تالش براي تشــکيل وزارت بازرگاني، هراس از 
تصویب استيضاح و دستگيري مکرر مدیران عالي رتبه این 
وزارتخانه گمانه زني هایي بود كه به عنوان دالیل اســتعفاي 
حجتي مطرح شــد. اما او نيز به سياق برخي از هم قطارانش 
در دولت روحاني، موضوع استعفا را با علت دیگري گره زد. 
حسن روحاني در توضيح استعفاي حجتي گفته بود كه وزیر 
جهادكشاورزي به دليل برخي فشارهاي سياسي و مشکالت 
جسماني اســتعفا كرد، او هم براي حفظ سالمتي حجتي با 

استعفا موافقت كرد.
  وضعيت فعلي

حجتي پــس از وزارت جهادكشــاورزي از جانب روحاني 
به عنوان »مشــاور رئيس جمهور در امور كشاورزي و امنيت 

غذایي« منصوب شد.

 رضا رحماني
 پس از محمد شريعتمداري يعني از آبان97 تا آخرين روزهاي 
ارديبهشــت99 در وزارت صنعت،  معدن و تجارت مشغول به 

فعاليت بود.
  دليل جدايي

 اختالف نظر ميان رحماني و روحاني مهم ترین دليلي بود كه پس از 
بركناري این وزیر دولت روحاني بسيار عيان شد، چراكه پس از این 
جدایي، نامه هایي با رنگ و بوي افشاگري و گالیه ميان رحماني و 
دفتر رئيس جمهور رد و بدل شد. رحماني با انتشار نامه اي سرگشاده، 
واعظي و پيگيري هاي او پيرامون تفکيك وزارت بازرگاني را عامل 
عزل خود اعالم كرد؛ نامه اي كه از جانب دفتر رئيس جمهور بي پاسخ 
نماند؛ »به هيچ وجه از آقاي رحماني خواسته نشده از الیحه دولت 

حمایت كنند، بلکه تأكيد شده از فعاليت ها و رایزني هاي فشرده 3نفر از نزدیکان شان- كه درصورت لزوم نام آنها اعالم 
خواهد شد- در مجلس و رسانه ها عليه الیحه دولت، ممانعت به عمل آورند. همچنين از طرف رئيس جمهور به ایشان 

گوشزد شد كه تداوم این روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد.«
  وضعيت فعلي

خبری درباره فعاليت های جدید رضا رحمانی در دسترس نيست.

 سيدحسن قاضي زاده هاشمي
 ازجمله وزرايي بود كه در هر دو كابينــه روحاني به وزارت 
رسيد. او در دولت يازدهم و و اوايل دولت دوازدهم به عنوان 

وزير بهداشت نقش آفريني  كرد.
  دليل جدايي

 خداحافظي قاضي زاده هاشــمي نيز همچون دیگر اســتعفاها با 
روایت هاي متفاوتي همراه شــد، برخي این اســتعفا را نشان از 
اختالف نظر در رابطه با تأمين بودجه دارو و تجهيزات پزشــکي 
با رئيس سازمان برنامه و بودجه مي دانستند و در مقابل، گروهي 
نيز خداحافظي قاضي زاده هاشمي را براي فرار از استيضاح مجلس 

تحليل كردند.
هر چند در فاصلــه طرح اســتعفا از جانب قاضي زاده هاشــمي 
تا موافقت از جانــب رئيس جمهور، برخي تــالش كردند تا این 
اختالف نظر را ختم به خير كنند اما ســرانجام ایــن اختالف به 

خداحافظي قاضي زاده هاشمي از دولت ختم شد.
  وضعيت فعلي

 او پيش از وزارت به عنوان یك جراح فوق تخصص چشم و فلوشيپ 
قرنيه شناخته مي شد. او پس از خروج از دولت به تخصص و شغل 

پيشين خود بازگشت.

 عباس آخوندي
آخوندي مانند قاضي زاده هاشمي از كابينه اول در كنار حسن 
روحاني قرار گرفت و اين همكاري تا مهر97 در قامت وزير راه 

و شهرسازي ادامه داشت.
  دليل جدايي

 استعفاي آخوندي از وزارت راه و شهرســازي خبري بود كه هر 
ازگاهي به گوش مي رسيد و سرانجام در دي ماه97 رئيس جمهور 
با سومين درخواست استعفاي آخوندي موافقت كرد. آنطور كه از 
متن استعفاي آخوندي عيان است، دليل اصلي این تصميم را باید 
در اختالف نظرهاي مدیریتي او با رئيس دولت جســت وجو كرد؛ 
»پيرو 3بار درخواســتي كه در سال گذشــته از محضر جنابعالي 
داشتم اجازه مي خواهم از خدمت شما در دولت رخصت بخواهم. 
به نظر نمي رســد در ارتباط با روش بازآفریني شــهري موردنظر 
جنابعالي بتوانم كار مؤثري انجام دهم. همچنيــن، در ارتباط با 
سياست دخالت حداكثري دولت در بازار و روش ساماندهي امور 
اقتصادي به لحاظ شرایط موجود كشور نيز امکان هماهنگي ندارم. 
این حق شماســت كه وزیر همراه تري را در دولت داشته باشيد. 
خواهشمندم این بار با درخواســت اینجانب موافقت و در تعيين 

جانشين تسریع فرمایيد.«
  وضعيت فعلي

 او هم اكنون به عنوان عضو هيأت علمي دانشکده مطالعات جهان 
دانشگاه تهران مشغول به تدریس است.

جداییهای
دولت

اين شماره

اقدامات مجلس
 روي دولت كم اثر بود

بنابر دالیلی كــه حداقل 
من از آن بی اطالع هستم، 
از تمركز آقای روحانی در 
دولت دوم، كاســته شده 
اســت. به نظر مي رسد در 
انتخاب افراد هم، نيم نگاهی 
بــه اصولگرایان داشــته 
تا كمتــر دچار حاشــيه 
شــود و از اصالح طلبان و 
وعده انتخاباتی اش فاصله 

گرفته است



يكگامتااحمدينژاد 
ركورد جدايي  از دولت، دست كدام رئيس جمهور ايران است؟ 

با توجه به ســطح جابه جايــي و تغييرات در 
هيأت دولت، آيا روحاني همچنان مي تواند، دست 
به تغيير بزند؟ از سال ۱۳۵۷ كه انقالب اسالمي در 
ايران به پيروزي رسيد تا امروز، ۱2دولت در ايران 
مستقر شده است و ۷ نفر به عنوان رئيس جمهور 
انتخاب شده اند. اما تغيير و تحوالت در دولت ها هر 
سال نسبت به گذشته، بيشتر و بيشتر شده است؟
بنابر اصل ۸۹ قانون اساسي، ازجمله اختياراتي كه 
به مجلس شوراي اســالمي اعطا شده، استيضاح 
 اســت تا در مواردي كه صالح مي دانند، اقدام و 
درصورت لــزوم، وزراي كابينه را عــزل كنند. از 
ميان وزراي استيضاح شده، علي كردان با ۱۸۸رأي 
منفي، دومين وزيري اســت كه بيشــترين رأي 
منفي را در جلسات اســتيضاح گرفته است. رتبه 
نخســت اين جدول به عبدالرضا شيخ االسالمي 
تعلق دارد كه بــا ۱۹2 رأي منفــي نمايندگان 
مجلس نهم، از سمتش عزل شــد. در دوره اول 
رياســت جمهوري محمد خاتمي، همه اعضاي 
كابينه معرفي شــده، از مجلس ايران رأي اعتماد 
گرفتند. خاتمي در تركيب كابينه دوم خود دست 
به تغييراتي زد و در مجمــوع ۷وزارتخانه، وزير 
جديد پيدا كردند. در دولت هشــتم 2 وزارتخانه 
صنايع و همچنين معادن و فلزات ادغام شــدند 
و اســحاق جهانگيري تصدي وزارتخانه جديد را 
عهده دار شد. در اين دوره وزراي آموزش وپرورش، 
اقتصاد، بهداشت، تعاون، جهادكشاورزي )كه از 

ادغام وزارتخانه هاي جهادسازندگي و كشاورزي 
تشكيل شــد( راه و ترابري و كار تغيير كردند. اما 
دولت هاي نهم و دهم بيشــترين تعداد وزرا را در 
تاريخ جمهوري اسالمي به خود ديده اند. در دولت 
اول احمدي نژاد آنقدر وزير جا به جا شد كه كار به 
از حد نصاب افتادن تعداد وزيران كابينه رســيد 
و چيزي نمانده بود كــه در آخرين روزهاي عمر 
دولت نهم، او مجبور شــود براي چند روز دوباره 
براي كابينــه از مجلس رأي اعتمــاد بگيرد. در 
2دولت احمدي نژاد نزديك به ۵0وزير در كابينه او 
حضور پيدا كردند، اما تعداد كمي از آنها يك دوره 
كامل را به پايان بردند. از ميان رؤســاي جمهور 
ايران كه2 بار به رياست رسيدند، كابينه هاي دوم 
اكبر هاشمي رفسنجاني )۱۳۷2( و محمد خاتمي 

)۱۳۸0( كمترين تغيير را اعمال كردند.
اما اين فقط فهرست وزراست، نه همه هيأت دولت. 
در دولت دوازدهــم، تا اول شــهريور ماه ۱۳۹۹، 
درحالي كه ۳ ســال از آغاز فعاليت دولت گذشته، 
حداقل ۱0نفــر از اعضاي دائمي هيــأت دولت، 
۳دستيار، سخنگو و مشــاور ارشد رئيس جمهور 
ايران تغيير كرده اند. اين ميزان تغييرات از حجم 
تغييرات در دولت  نهم كمتر اســت، ولي از حجم 
تغييرات در دولت های دهم و يازدهم بيشتر است. 
ميزان جابه جايي در دولت دوازدهم از دولت اول 
روحاني و دولت دوم محمود احمدي نژاد بيشــتر 
است. آمار نشــان مي دهد در مدت ۳ سال از آغاز 
فعاليت دولت دوم روحاني، حجم تغييرات بيشتر از 
دولت های يازدهم و دهم است، اما هنوز به ركورد 

تغييرات دولت  نهم نرسيده است.
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شبنمسيدمجيدي
خبرنگار

زهرارستگارمقدم
خبرنگار

جدا شده هاي مقايسه
جنجالي

چهره هايی كه از دولت خارج شدند چه حاشيه هايی داشتند؟ 

 افرادزياديبهدولتهاييازدهمودوازدهمآمدندورفتند.درايندولتهابيشتريناستعفاها
وتغييراترادربدنهدولتشاهدبوديمتاجاييكهبهدولتلقب»دولتاستعفا«دادهشد.دردولت
يازدهمچندوزيربااستيضاحيااستعفاازدولتجداشدند.باآغازدولتدوازدهمنيزدرتركيبكابينه
تغييراتزياديرخدادوبازهمعدهايديگرازروحانيجداشدند.دولتدوازدهمنيزباتغييراتزياديهمراهبودوبركناريرضارحماني،
وزيرصمتدرارديبهشت99،هشتمينتغييروتحولدركابينهدولتبهشمارميآمد.دردولتيازدهم4باروزرااستيضاحشدندكه
بهتغييريكيازآنهامنجرشد.دردولتدوازدهمنيزتاامروز5وزيراستيضاحشدهاندو2نفرآنهارأياعتمادنياوردهاند.البتهتغييرات
فقطمختصوزرانبودوازمشاورانودســتيارانرئيسجمهورنيزافرادزياديرفتند.آنهاكهرفتند،همرفتنشانپرحاشيهبودوهم
دردورانبعدازرياست،باحاشيههاييهمراهبودند؛جنجالهاييكهگاهگريبانخودمردانوزنانسابقدولتراگرفتوگاهگريبان

فرزندانآنهارا.درادامهنگاهيمياندازيمبهحاشيهسازيهايافراددولتهنگامجدايييابعدازآن.

جداییهای
دولت

این شماره

وزیران كناررفتهدولت
يك وزير اول؛ محمدعلي رجايي
صفردوم؛ محمدعلي رجايي

۱۳وزير + 2وزير مشاورسوم؛ آيت اهلل سيدعلي خامنه اي
۵وزيرچهارم؛ آيت اهلل سيدعلي خامنه اي

2 )يك استيضاح، يك استعفا(پنجم؛حجت االسالم اكبر هاشمي رفسنجاني
يك )ادغام وزارتخانه(ششم؛ حجت االسالم اكبر هاشمي رفسنجاني

۷ )2ادغام، 2استعفا، يك استيضاح، يك درگذشت، يك جابه جايي(هفتم؛ حجت االسالم سيدمحمد خاتمي
۳ )يك استيضاح، يك بركناري، يك جابه جايي(هشتم؛ حجت االسالم سيدمحمد خاتمي

۱0 )يك درگذشت، ۵ استعفا، ۳بركناري، يك استيضاح(نهم؛ محمود احمدي نژاد
۹ )2 استيضاح، ۳ ادغام وزارتخانه، 4 بركناري(دهم؛ محمود احمدي نژاد

4وزيريازدهم؛ حجت االسالم حسن روحاني
۸وزير )2 استيضاح، 4 استعفا، يك  جابه جايي، يك بركناري(دوازدهم؛ حجت االسالم حسن روحاني

حسينفريدون، دستيار ويژه سابق رئيس جمهور ايران در فاصله سال هاي۱۳۹2 تا 
۱۳۹6، يعني در طول دوره دولت يازدهم بود. در جريان مذاكرات هسته اي نيز تا پايان 
برنامه و انعقاد برجام در جلسات مذاكرات ايران و گروه پنج به عالوه يك حضور داشت. 
اتهاماتي كه از سال۱۳۹۵ درباره ارتباط او با فسادهاي اقتصادي مطرح شد، باالخره در 
2۵تير ۱۳۹6 شكل جدي گرفت و غالمحسين محسني اژه اي، سخنگوي قوه قضاييه 
ايران خبر داد كه حسين فريدون پس از چندبار بازجويي به زندان منتقل شده است. 
اما فرداي آن روز با توديع وثيقه ۵0ميليارد توماني آزاد شد. در ۹مهر ۱۳۹۸سخنگوي 
قوه قضاييه اعالم كرد كه حسين فريدون به اتهام اخذ رشوه به ۵سال حبس قطعي 
و رد مال به مبلغ ۳۱ميليارد تومان محكوم شده است. پرونده بزرگي درباره تخلفات 

مدرك تحصيلي هم دارد كه به قوه قضاييه ارجاع شده است.
محمدعلينجفي، فردي كه در دولت يازدهم به عنوان وزير آموزش وپرورش معرفي 
شد، وقتي رأي اعتماد مجلسيان را نياورد، 2روز بعد به عنوان معاون رئيس جمهور و 
رئيس سازمان ميراث فرهنگي منصوب شد. او چند ماه بعد از سمت خود استعفا كرد، 

اما اين پايان راه او با دولت يازدهم نبود و از همين تاريخ به سمت مشاور رئيس جمهور و 
دبير ستاد هماهنگي اقتصادي منصوب شد. نجفي در سال۱۳۹۳ نيز ۹۵روز سرپرست 
وزارت علوم بود. بعد از پايان كار او با دولت يازدهم، از ۱۹مرداد ۱۳۹6 به عنوان شهردار 
تهران برگزيده شد و دوباره بعد از چند ماه از سمت خود استعفا كرد. بعد از اين استعفا 
شايعاتي درباره ازدواج دوم نجفي شكل گرفت. او با انتشار تصويري صميمانه، ازدواج 
خود با ميترا استاد را تأييد كرد. ۷خرداد ۹۸ خبر قتل ميترا استاد مثل بمبي منفجر 
شد. ساعاتي پس از اين واقعه، نجفي با مراجعه به پليس آگاهي تهران به قتل همسرش 
اعتراف كرد. درنهايت در ۸مرداد ۱۳۹۸ سخنگوي قوه قضاييه از محكوميت محمدعلي 
نجفي به قصاص نفس خبر داد. اما او از ســوي خانواده مقتول بخشيده شد. اما او از 
جنبه عمومي قتل به 6سال  و  نيم حبس و بابت حمل سالح به يك سال و  سه ماه حبس 
محكوم شد. شهيندختموالوردي يكي ديگر از جداشده هاي دولتي است كه بعدا 
با اتهام قضايي مواجه شد. او براساس قانون منع به كارگيري بازنشستگان از آذرماه 
۱۳۹۷ بازنشسته شد و سمت دستيار رئيس جمهور در امور حقوق شهروندي را ترك 
كرد. در 24تيرماه ۱۳۹۹ با شكايت دستگاه امنيتي و انتظامي كشور با ۳عنوان اتهامي 
در دادسراي فرهنگ و رسانه مجرم شناخته شد. اتهامات او فعاليت تبليغي عليه نظام، 
تشويق به فساد و فحشا و فراهم كردن موجبات آن و در اختيار قرار دادن اطالعات و 

اسناد طبقه بندي شده با هدف برهم زدن امنيت كشور مجرم شناخته شد.

عباسآخوندي با ۳بار اســتيضاح ركورددار اســتيضاح ها در 
دولت هاي يازدهم و دوازدهم اســت. او كه رياســت وزارت راه و 
شهرسازي را برعهده داشــت، بعد از ۳استيضاح ناموفق باالخره 
در مهرماه ۱۳۹۷ از سمت خود اســتعفا و البته از سياست هاي 
اقتصادي دولت انتقاد كرد. بعدتر رســانه ها از بازداشــت فرزند 
او، يعني محمد مهدي آخوندي خبر دادند. خبرگزاري تســنيم 
مدعي شــد كه در تحقيقات مشخص شــده، فرزند آخوندي در 
يك فقره فقط از محل واگذاري پروژه پرديسان قم، ۵00ميليارد 
تومان منتفع شده است و اينكه پرونده او در حال پيگيري است. 
محمدرضانعمتزاده، وزير ســابق صنعت و معــدن نيز از ابتدا 
تا انتهاي دولت يازدهم بر ســمت خود باقي مانــد، اما در دولت 
دوازدهم از دولت جدا شد. دختر او شبنم نعمت زاده در شهريور ۹۷ 
به اتهام احتكار و قاچاق دارو دستگير شد. براي شبنم نعمت زاده 
قرار وثيقه 400ميليارد توماني صادر شــد كه نتوانســت آن را 
تامين كند و روانه زندان شــد. همچنين در اسفند ۱۳۹۷حدود 

هزارمتر بناي غيرمجاز شــبنم نعمت زاده در لواســان تخريب 
شــد. او در نهايت به 20ســال زندان و ۷4ضربه شالق محكوم 
شد. فخرالديناحمديدانشآشتياني بعد از علي اصغر فاني، 
به عنوان وزير آموزش وپرورش در دولــت يازدهم از آبان ۱۳۹۵ 
تا مرداد۱۳۹6 فعاليت كرد. پيش از انتخابات رياســت جمهوري 
دوازدهم، رسانه هاي همسو با رقباي حسن روحاني، دختر وزير 
آموزش وپرورش را به قاچاق كاال متهم كردند. مسئله باال گرفت و 
غالمحسين محسني اژه اي، معاون اول قوه قضا گفت كه پرونده اي 
درباره شــركت آميتيس طراوت كودكي متعلــق به فخرالدين 
احمدي آشتياني درباره وارد كردن محموله پوشاك قاچاق تشكيل 
شده است. سازمان تعزيرات حكومتي رأي به قاچاق نبودن كاالي 

كشف شده و تبرئه خانواده وزير آموزش وپرورش داد.

در دولت اول روحاني ابتدا رضا فرجي دانا، وزير علوم و 
تحقيقات در 2۹مرداد ۹۳ استيضاح شد و كنار رفت. 
پس از آن در مهر ۹۵، سه وزير دولت روحاني براي 
آنچه تالش براي تقويت كابينه خوانده شد از سمت 
خود كناره گيري كردند؛علي جنتي وزير فرهنگ و 
ارشاد اسالمي، علي اصغر فاني وزير آموزش و پرورش 
و محمود گودرزي وزير ورزش و جوانان. البته حرف 
و حديث هايي درباره اينكه علي اصغر فاني با فشــار 
روحاني بركنار شد و تمايلي به استعفا نداشت شكل 
گرفت. او پيش از اين يك بار اســتيضاح شده و رأي 
اعتماد گرفته بود و دوباره در آستانه استيضاح قرار 
داشت. علي ربيعي نخستين قرباني دولت دوازدهم 
بود. او 2بار از ســوي مجلس دهم اســتيضاح شد و 
درنهايت براي ســومين بار در مــرداد ۱۳۹۷ رأي 
اعتماد به دست نياورد و از سمت خود به عنوان وزير 

كار بركنار شــد. البته ربيعي از دولت كنار نرفت و 
به عنوان سخنگوي دولت از خرداد ۱۳۹۸ به  كار خود 
ادامه داد. او درباره استيضاح خود گفته بود كه اگر به 
۵نماينده مجلس باج داده و افراد منتسب به ايشان 
را قرار مي دادم، حتماً اســتيضاح نمي شدم. مسعود 
كرباســيان ديگر چهره دولت دوازدهم است كه با 
استيضاح از سمت خود به عنوان وزير امور اقتصاد و 
دارايي در شهريور ۱۳۹۷ بركنار شد.  رضا رحماني، 
عنوان نخستين وزير بركنار شده يا اخراجي كابينه 
حســن روحاني در دولت دوم را به خود اختصاص 
داده است. درباره دليل بركناري وزير صنعت، معدن 
و تجارت سابق در ارديبهشت سال۹۹، گفته شد كه 
اين اتفاق به دليل ناتوانــي در مديريت بازار، به ويژه 
خودرو، تامين كاالهاي اساسي و توسعه صادرات و... 
رخ داده است. البته بركناري او حاشيه هاي ديگري 
هم داشت. رحماني طي نامه اي به رئيس جمهور گفته 
بود كه محمود واعظي، رئيس دفتر رئيس جمهور، او 
را تهديد كرده درصورت رأي نياوردن طرح تشكيل 
وزارت بازرگاني در مجلس شوراي اسالمي، بركنار 

خواهد شد.

آنها كه متهم شدند

استعفاهای با حاشيهاتهامات فرزندان
محمدعلینجفیرئيسسازمانميراثفرهنگیدردولتيازدهم
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افقي:
 ۱- زمينــه- بازيگــر ژاپني 
و  ريش قرمــز  فيلم هــاي 

هفت سامورايي
2- دســتور زبــان خارجي- 
حالتي مخصوص زن باردار- 

بي اعتنا به قيد و بندها
۳- بدون نقص بــودن- انبار 

گندم- طمع
4- بيابان گــرد- كليســاي 

قديمي اصفهان- آهو
۵- نوعــي جــرم قضايــي- 

تكيه كالم درويش- قيمت
6- بي ســر و پا- پيشــرفته- 

خشمگين
۷- قيل و قال- فيلمي ساخته 

استيون اسپيلبرگ- عقيده
۸- جهت- بار الكتريكي را در 
خود ذخيره مي كند- دوازده 

دوجين- اتمسفر
۹- داخــل شــدن- درخت 
جوان- بازيابي ســالمت پس 

از بيماري
۱0- رشــوه دادن- قســمت 

پاييني شلوار- پروردگار
۱۱- انبــار غلــه- صمغــي 

خوشبو- از قبايل قديم اعراب
۱2- ســوغات زمســتان- 

بي حركت- آشوب طلب
۱۳- نيمه چيزي- رد يا نشانه 

از چيزي- مستعمل

۱4- مدرســه عالي- ورودي 
خانه هاي قديمي- بي آبرو

۱۵- نقاش ايراني كه به نقاش 
گل ها مشهور بود- چهره

  

عمودي:
۱- دويدن- شهرســتاني در 

استان اردبيل- قيافه
2- از دين برگشــته- كارها- 
بسيار كهنه و غيرقابل استفاده

۳- تعليم يافته- حلقه بين پيچ 
و مهره- در هم پيچيدن

4- رغبت- اعتيــادآور- نثر 
آهنگين

۵- آماس- ايشان- صيد
6- بشــقاب پرنده- نسوان- 

بازداشتن از انجام كاري
۷- ايالتــي در آمريكا- تخم 

كتان- تابندگي
۸- شهر مدفن ســتارخان- 
نوزاد- نمايش و آواز- خط كش 

مهندسي
۹- داســتاني نوشته ماكسيم 
گوركي- تالش و كوشــش- 
نوشيدني ترش كه از تخمير 

شير به دست مي آيد
۱0- از حلــق تــا معــده- 

پسنديده- از ادات پرسش
۱۱- لغت شناس- شهري در 
اســتان زنجان- تركيب آبي 

و زرد
مدار هــاي  محافــظ   -۱2
الكتريكي- دمل چركي- پيرو 

دين موسي)ع(
۱۳- رهــا- پســران عــرب- 

عفوكردن
۱4- مصالــح حاصل از تخريب 
ساختمان- هستي- عددي يك 

رقمي
۱۵- چشــم چــران- حفــظ 

حيثيت- درخت انگور
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 مرگ 20دانشجو 
در سقوط آنتونوف

قتل زن كارمند در راه بازگشت به خانه

   مراكز بهداشت واكسن آنفلوآنزا ندارند
مطابق آنچه در خبرها اعالم شد به مركز بهداشت محله مان مراجعه 
كردم تا با كارت ملي پدر 75ســاله ام براي ايشــان واكسن آنفلوآنزا 
بگيرم. مسئول مركز بهداشت گفت كه هيچ چيزي در اين خصوص به 
ما نگفته اند و اصال معلوم نيست به ما واكسن مي دهند يا خير و حتي 
نگفته اند در اين مورد پرونده تشكيل دهيم. بعد از چند ماه برنامه ريزي 

بايد به اينجا مي رسيديم؟
شهيدي از تهران

   شهر ميبد حتي يك آمبوالنس هم ندارد
شهر تاريخي، گردشگري و باســتاني ميبد حتي يك آمبوالنس هم 
ندارد و مردم به دليل نبودن آمبوالنس هاي دولتي ناچار به ترخيص يا 
انتقال بيمارانشان با وانت هستند! بودجه كسي هم به آمبوالنس هاي 

خصوصي نمي رسد.
توزنده از ميبد

 
   تعطيالت تقويمي را لغو كنند

تا پايان شيوع كرونا همه تعطيالت تقويمي را لغو كنند تا آنهايي كه به 
هر حال مجبورند سر كار بروند با استفاده از اين تعطيالت به سفر نروند 

و عامل شيوع بيشتر نشوند.
گيتي فرد از تهران 

   پل تالش همچنان در حال تخريب است
با گذشــت چند روز از بارندگي سنگين در تالش و جاري شدن سيل 
هنوز فكري براي جلوگيري از تخريب بيشــتر پل بزرگ تالش نشده 
است و تنها اقدام انجام شده بســتن آن براي حفظ جان مردم است. 

آيا سرمايه اي كه اين چنين بر آب مي رود براي كسي ارزش ندارد؟
پاكزاد از تالش 

   فيلتركردن دسكتاپ واتساپ در اين شرايط كار صحيحي نيست
اينكه در شــرايط اپيدمي كرونا كــه كارمندان بســياري به عالوه 
دانشجويان و دانش آموزان به صورت دوركاري و غيرحضوري فعاليت 
مي كنند واتساپ را كه نرم افزار پر استفاده اي بوده فيلتر كرده اند كار 
صحيحي نيست و مشكالت بسياري براي مردم ايجاد كرده است. از 

مسئوالن تقاضا داريم در اين شرايط كارها را سخت تر نكنند.
اماني از مشهد 

   شركت توليدي ايراني مسئوليت نقص كااليش را نمي پذيرد
اواخر بهمن98 يك دســتگاه فر توكار خريدم كه از نخستين روز 
استفاده از دســتگاه نقايص آن آشكار شــد و از همان ابتدا هم به 
پشتيباني شركت اعالم شد. در 8 ماه گذشــته اين دستگاه 2بار به 
شركت منتقل شــده و كارشناسان شــركت هم به منزل مراجعه 
كردند اما بعد از 8 ماه مشــكل هنوز پابرجاست و شركت از تعويض 
دستگاه خراب و پذيرش مســئوليت خودش كوتاهي مي كند. چه 
زماني قرار اســت به كاالي ايراني اعتماد كنيــم. آيا اينگونه جلب 

اعتماد مي كنند؟
كشاورز از تهران 

   نبود صنايع بسته بندي دست توليد كنندگان سيب را بسته است
به فرض كه مسائل ارزي و عدم حمايت مسئوالن براي صادرات سيب 
حل شده باشد، تا زماني كه پيش بيني استقرار صنايع بسته بندي و 
تبديلي در نزديكي باغات اروميه نشود نمي توان به كسب جايگاه برتر 
در توليد سيب در جهان دل بست. هم اكنون ايران رتبه سوم باغات 
و رتبه چهارم توليد ســيب دنيا را دارد اما به دليل نبود بسته بندي 
مناسب، مشــكالت ارزي و عدم حمايت كافي سهم ناچيزي از بازار 
صادراتي اين محصول را داراست و موانعي سر راه توليد اين محصول 

وجود دارد كه مسئوالن نمي خواهند آنها را ببينند.
عبدي از اروميه

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

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

با مردم

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

پاسخ مسئوالن

قضات دادگاه كيفري يك اســتان تهــران بعد از 
دومين دور از محاكمه آرمان، پسري كه از 7سال پيگيري

قبل به اتهام قتل غزالــه، دختر مورد عالقه اش در 
زندان به سر مي برد و يك بار هم تا پاي چوبه دار پيش رفته او را در 

اين پرونده گناهكار تشخيص داده و به قصاص محكوم كردند.
به گزارش همشهري، غزاله، دختري كه حدود 20سال داشت روز 
12بهمن ماه سال 92به طرز عجيبي ناپديد شد و پس از چند روز 
معلوم شد آرمان، پسر 18ساله اي كه قصد ازدواج با او را داشت در 
مفقود شدن او دست دارد. شواهد نشان مي داد كه غزاله آخرين 
مرتبه براي رفتن به خانه پدري آرمان از خانه بيرون رفته و پس 
از آن هيچ كس او را نديده است. به همين دليل پسر جوان براي 
روشن شدن سرنوشت غزاله احضار شد و در شرايطي كه آثاري از 

خون در اتاق او كشف شده بود به اتهام قتل بازداشت شد.
با آغاز بازجويي ها او مدعي شد قتلي در كار نيست و غزاله هنگام 
خروج از خانه پايش سر خورده و ســرش به پله ها برخورد كرده 
است. آرمان گفت بعد از اين حادثه او پيكر دختر جوان را با يك 
چمدان در سطل زباله انداخته اســت. اين ادعا از سوي بازپرس 
پرونده مورد بررسي قرار گرفت، اما شواهد نشان مي داد اظهارات 
آرمان با واقعيت منطبق نيســت. به همين دليل پسر جوان كه 
هنگام دستگيري كمتر از 18سال داشت بار ديگر تحت بازجويي 
قرار گرفت و اين بار به قتل غزاله اعتراف كرد. با وجود اين پليس 
هيچ وقت نتوانست جسد غزاله را كشف كند. با اين حال آرمان در 
شعبه چهارم دادگاه كيفري يك استان تهران محاكمه و با رأي 

قضات به قصاص محكوم شد.

ترديد در رأي دادگاه
اواخر سال 98درحالي كه رأي دادگاه در ديوانعالي كشور نيز تأييد 
شده بود، تالش هاي خانواده آرمان براي اثبات بي گناهي و نجات 
او آغاز شد. پسر جوان در شرايطي قرار بود قصاص شود كه كشف 
نشدن جسد غزاله شبهات زيادي را مطرح كرده بود. حتي وكيل 
مدافع وقت آرمان مدعي شده بود دفترچه بيمه او بعد از مفقود 
شدنش تمديد شده يا اينكه او پس از ناپديد شدن در دانشگاه ثبت 
نام كرده است. در اين شرايط بود كه دو نفر از قضات صادر كننده 
رأي قصاص در نامه اي اعالم كردند كــه در حكم قصاص ترديد 
كرده اند و الزم اســت پرونده بار ديگر بررسي شود. با وجود اين 
صبح يكي از روزهاي زمســتان آرمان در زندان رجايي شهر به 
پاي چوبه دار منتقل شد. همه  چيز براي او به پايان رسيده بود و 
اولياي دم براي اجراي حكم اصرار داشتند، اما در آخرين لحظات 
تالش هاي سرپرست دادسراي جنايي باعث شد پدر و مادر غزاله 
به آرمان يك ماه فرصت دهند. به ايــن ترتيب آرمان كه در يك 
قدمي چوبه دار قرار داشــت نجات يافت. از فرداي آن روز تالش 
وكيل آرمان معطوف به اعاده دادرسي و محاكمه دوباره آرمان شد. 
درخواستي كه از سوي ديوان عالي كشور پذيرفته شد تا آرمان 

بار ديگر محاكمه شود.

دومين محاكمه
اين بار پرونده قتل غزاله به شــعبه پنجــم دادگاه كيفري يك 
استان تهران به رياست قاضي بابايي فرســتاده شد و آرمان روز 
22شهريور ماه امسال بار ديگر محاكمه شد. در اين جلسه نماينده 
دادستان به شــبهات پرونده اشــاره كرد و گفت: متهم به قتل 
اعتراف كرده و به يكي از دوستانش هم گفته مرتكب قتل شده 
است، اما كشف نشدن جسد باعث ايجاد شبهه شده است. اعالم 
شده كه قضات صادر كننده رأي قصاص رأي شان را پس گرفته اند 
اما اينطور نيست. به دليل اينكه وكيل سابق مقتول مدعي شده 
بود مدارك جديدي در پرونده پيدا شده خواستار بررسي بيشتر 
پرونده شدند. وي درباره ماجراي دفترچه بيمه و دانشگاه مقتول 
نيز گفت: اين موارد به دقت مورد بررسي قرار گرفت و مشخص 

شد غزاله زنده نيست.
در ادامه، اولياي دم خواستار قصاص قاتل فرزندان شدند و سپس 
نوبت به آرمان رســيد تا از خودش دفاع كند. او گفت: من اتهام 
قتل عمدي را قبول ندارم. من و غزاله مشــكلي با هم نداشتيم. 
آخرين مرتبه اي كه او به خانه مــان آمده بود بعد از خداحافظي 
متوجه شدم در راه پله افتاده است. او را داخل خانه آوردم. وضعيت 
خوبي نداشت و نفس نمي كشيد. ترسيده بودم و نمي دانستم چه 
كار كنم. آن زمان سنم كم بود. حتي به فكرم نرسيد كه با اورژانس 
تماس بگيرم. به همين دليل بدون اينكه متوجه كارهايم باشم او 
را داخل كيسه گذاشتم و در سطل زباله اي انداختم. آن زمان فقط 

مي خواستم او را از خانه مان دور كنم اما بعد پشيمان شدم.
او درباره حرف هايي كه به دوستش درباره قتل غزاله زده بود گفت: 
تماس گرفتم با او و گفتم دعواي مان شده اما باور نكرد. اما وقتي 
گفتم او را كشته ام باورش شد. بعد از اين حادثه شرايط سختي 
داشتم و خيلي اذيت شدم و به همين دليل به دروغ اعتراف كردم 
كه غزاله را كشته ام. اما واقعيت اين است كه من بي گناهم. ما با 
هم مشكلي نداشتيم. قبال هم با هم قهر كرده اما زود آشتي كرده 
بوديم. در پايان اين جلسه قضات دادگاه براي تصميم گيري وارد 

شور شدند.

اصرار بر قصاص
آرمان و وكاليش اميدوار بودند با دفاعيات شان او از قصاص نجات 
پيدا كند اما روز گذشته هيأت قضايي سرانجام رأي شان را اعالم 
كردند، رأيي كه مثل قضات شــعبه چهارم بر مجرم بودن آرمان 
تأكيد داشــت. در رأي 11صفحه اي قضات شعبه پنجم دادگاه 
كيفري يك اســتان تهران بار ديگر آرمان در قتل غزاله گناهكار 
شناخته و به قصاص محكوم شده است. حاال درصورتي كه رأي 
دادگاه در ديوان عالي كشور نيز تأييد شود آرمان پاي چوبه دار 
خواهد رفت. اين رأي در شرايطي صادر شد كه تالش ها براي جلب 

رضايت اولياي دم مقتول ادامه دارد.

 طناب دار بر گردن
قاتالن مادر بزرگ و نوه

عامالن قتل مادر بــزرگ و نوه اش كه 
اجسادشــان در خانه اي دو طبقه در داخلي

شمال تهران كشــف شده بود، 5سال 
پس از جنايت به دار مجازات آويخته شدند. محكوم 
به قصاص تازه عروس خانواده و مردي جوان بودند كه 

با همدستي يكديگر دست به اين جنايت زده بودند.
به گزارش همشهري، اين جنايت 23آبان سال 94رخ 
داد. آن روز جسد زني 70ساله و نوه 29ساله اش در 
خانه شان در شمال تهران پيدا و تحقيقات براي كشف 
راز اين جنايت هولناك آغاز شد. جسد مادربزرگ به 
نام مريم در طبقه دوم و جسد نوه اش به نام رسول در 
طبقه اول كشف شد و بررسي ها نشان مي داد كه هر 
2 با ضربات متعدد چاقو به قتل رسيده بودند. هر چند 
خانه كامال به هم ريخته بود اما هيچ گونه سرقتي در 
آنجا صورت نگرفته بود. پدر رسول نخستين كسي 
بود كه با اجســاد قربانيان روبه رو شده بود. او گفت: 
پسرم شب گذشته در خانه ما بود و صبح براي تعويض 
لباس هايش به خانه خود رفت تا پس از آن به محل 
كارش برود. وقتي رسيد با من تماس گرفت و گفت كه 
همسرش به نام آذر در ورودي را از داخل قفل كرده و 

او نمي تواند وارد شود.
وي ادامه داد: پسرم يك سال پيش ازدواج كرد اما از 
همان ابتدا با همســرش اختالف داشت تا جايي كه 
قصد جدايي داشتند. پسرم و همسرش در طبقه اول 
خانه مادربزرگش زندگي مي كردنداما همسرش قهر 
كرده و به خانه پدري اش رفته بود. آن روز وقتي پسرم 
با من تماس گرفت و گفــت آذر در را قفل كرده، به 
سرعت راهي خانه آنها شدم تا مانع درگيري عروس و 
پسرم شوم. اما زماني كه وارد خانه شدم جسد پسرم و 

مادربزرگش را در راه پله ها ديدم.
كارآگاهان همچنين در تحقيق از همسايه ها متوجه 
شــدند كه پس از جنايت، زن و مــردي درحالي كه 
هراسان و سراسيمه بودند، از آنجا فرار كرده اند. زن 
جوان كسي نبود جز آذر همسر رسول. اما هيچ كس 
نمي دانست مردي كه همراه او بود چه كسي است. تا 
اينكه در تحقيقات از خانواده آذر مشخص شد كه او 
يكي از بستگان رســول)مقتول( بود. اين زن و مرد 
پس از قتل به شمال كشــور گريخته بودند كه پس 
از گذشــت دو هفته از جنايت خود را تسليم پليس 

كردند.

ميانجيگري مرگبار 
پسري كه همراه آذر دســتگير شد، جواني 19ساله 
و دانشــجو بود. او در بازجويي ها گفت: رابطه من با 
رسول و همسرش آذر خوب بود. براي همين وقتي 
شنيدم كه قصد دارند از هم جدا شوند تصميم گرفتم 
هر طور شده آنها را آشتي بدهم. روز قبل از حادثه با 
رسول براي انجام كاري به قم رفته بودم كه در بين راه 
از من خواست بين او و همسرش ميانجيگري كنم و 
آشتي شان بدهم. من هم با آذر تماس گرفتم و صبح 
روز حادثه در كامرانيه با او قرار گذاشــتم. پس از آن 
به خانه رسول رفتيم و ساعت حدودا 9صبح بود كه 
رسيديم. مادربزرگ رســول در طبقه دوم بود. من و 
آذر به طبقه اول رفتيم اما رسول نبود. يك ربع بعد او 
به خانه برگشت اما آذر در را از داخل قفل كرده بود. او 
دلش نمي خواست كه شوهرش را ببيند. با اين حال 
رسول پيچ گوشتي و انبردســت با خود آورد تا قفل 

را بشــكند. همان موقع من در را باز كردم و به راهرو 
رفتم. به او گفتم چرا اين همه داد و فرياد راه انداختي، 
ناگهان او سر من داد زد و گفت دخالت نكنم. وقتي 
وارد خانه شد آذر با چاقو چند ضربه به شوهرش زد. 
من هم چاقو را از او گرفتم و يك ضربه به گردن رسول 
زدم. بعد از آن مي خواستيم فرار كنيم كه مادربزرگ 
رسول با شنيدن سر و صدا به راه پله ها آمد كه آذر و 

من با چاقو به او ضربه زديم.
نوعروس 28ســاله نيز در بازجويي ها گفت: من به 
شوهرم شك داشــتم و فكر مي كردم به من خيانت 
مي كند. روز حادثه با اصرار يكي از بستگان او )متهم 
رديف اول( به خانه شوهرم رفتيم. او مي خواست هر 
طور شــده ما را راضي به ادامه زندگــي كند. اما من 
تصميم خودم را گرفته بودم و مي خواستم از رسول 
طالق بگيرم. روز حادثه وقتي رسول به خانه رسيد، 
با فاميلش كه قصد ميانجيگري داشــت درگير شد. 
من هم چاقويي برداشتم و ضربه اي به شوهرم زدم. 
بعد مادربزرگش رسيد كه وقتي دست خوني مرا ديد 
شوكه شد. مي خواست فرياد بزند و من سعي كردم 
دستم را جلوي دهانش بگذارم اما چاقو به او هم خورد. 
پسر جوان هم با ديدن اين صحنه با چاقو به آنها ضربه 

زد و بعد هر دو فرار كرديم.

حكم قصاص
متهمان پس از بازسازي صحنه قتل در دادگاه كيفري 
استان تهران محاكمه شــدند. با شكايت اولياي دم، 
قضات دادگاه نوعروس را بــه يك بار قصاص و متهم 
دوم )پسر 19ســال( را به جرم دو فقره قتل عمدي 
به دو بار قصاص محكوم كردند. حكم صادر شده به 
تأييد قضات ديوان عالي كشور رســيد و پرونده به 
شعبه اجراي احكام دادسراي جنايي تهران فرستاده 
شد تا مقدمات اجراي حكم فراهم شود. اواخر پارسال 
متهمان در محوطه زندان رجايي شهر پاي چوبه دار 
رفتند و درست در واپســين لحظات موفق شدند از 
اولياي دم مهلت بگيرند و به زنــدان برگردند. چند 
روز قبل اما مهلت آنها تمام شد و متهمان بارديگر در 
محوطه زندان رجايي شهر پاي چوبه دار رفتند و اين 
بار حكم قصاص هر 2 اجرا و اين پرونده مختومه شد.

 صندوق صوتي سامانه 1888
تا پايان مهر راه اندازي مجدد مي شود

روابط عمومي سازمان نظارت و بازرسي شهرداري تهران به دنبال 
انتشار پيام مردمي در ستون با مردم روز 16شهريور ماه با موضوع 
غيرفعال بودن صندوق صوتي ســامانه 1888، پاســخ داده است: 
به روزرساني زير ســاخت هاي فني و استفاده از فناوري هاي جديد 
در دســتور كار ســامانه1888 بوده و حداكثر تا پايان مهرماه اين 
صندوق بــا قابليت جديد راه انــدازي خواهد شــد. همچنين اين 
 ســامانه ابزارهاي ديگــري همچون پرتــال اينترنتــي به آدرس

 tehran. ir.1888  و پيامــك به شــماره 137000001888در 
اختيار شهروندان قرار داده است. الزم به ذكر است كارشناسان اين 
سامانه به صورت مستمر در زمينه نحوه برخورد با شهروندان آموزش 
ديده و تمامي مكالمات آنها نيز ضبط مي گردد؛ لذا درصورت اعالم 
شماره تماس و زمان برقراري ارتباط، بررسي موردي كيفيت مكالمه 

اپراتور 1888و شهروند محترم مقدور خواهد بود.

راز ناپديد شــدن كارمند تامين  
اجتماعي شهرستان سياهكل 
پس از 2روز با پيدا شــدن 
جســد او در مازندران فاش 
شد. به گزارش همشهري، 

بعدازظهــر سه شــنبه، يكم 
مهرماه الهام سرالتي، كارشناس 

وصول حــق بيمه تاميــن اجتماعي 
شهرستان سياهكل در استان گيالن پس از 
پايان يك روز كاري راهي خانه شــد. او مثل 
هر روز بايد ابتــدا به لنگرود و پــس از آن به 
خانه شان در رودسر مي رفت. زن جوان وقتي 
در ميدان لنگرود از ماشــين پياده شد، براي 
رفتن به رودسر سوار يك خودروي مسافربر 
شخصي شــد و پس از آن ديگر كســي او را 
نديد. وقتي خبري از اين زن نشد، خانواده اش 
كه نگران او بودند با تلفــن همراهش تماس 
گرفتند اما گوشــي اش خاموش بود. آنها به 
جست وجو پرداختند اما زماني كه ردي از او 
به دســت نيامد پليس را در جريان قرار دادند 
و به اين ترتيب تحقيقات بــراي پيدا كردن 
وي شــروع شــد. مأموران پليس در جريان 
بررسي ها متوجه شدند كه زن جوان آخرين 
بار با ســرويس اداره به لنگرود رفته و در آنجا 

از سرويس پياده و سپس سوار 
يك خودروي سواري شده و 
اين خودرو تنها سرنخ براي 
پيدا كردن او بود. درحالي كه 
جست وجو براي پيدا كردن 
اين زن ادامه داشت، چهارم 
مهرماه جســد زني زير يك پل 
در منطقه جنگلي دوهــزار مازندران 
پيدا شد.  وقتي مأموران به محل حادثه رفتند، 
متوجه شدند كه مشخصات جسد با مشخصات 
الهام كه چند روز قبل تر گم شده بود مطابقت 
دارد. در اين شــرايط خانواده وي به پزشكي 
قانون دعوت شدند و پس از ديدن جسد تأييد 
كردند كه او كسي جز الهام نيست. با كشف راز 
ناپديد شدن اين زن، تيمي از مأموران پليس 
آگاهي وارد عمل شدند و معلوم شد كه جسد 
اين زن در حالي پيدا شده كه طالها، پول ها و 
لوازم باارزش او سرقت شده است. اين يعني، 
احتماال وي پس از سوار شــدن به خودروي 
ســواري در دام زورگيران گرفتار شده و آنها 
پس از سرقت اموالش او را به قتل رسانده اند. در 
اين شرايط تحقيقات كارآگاهان جنايي براي 
شناسايي خودروي سواري و دستگيري عامل 
يا عامالن اين جنايت هولناك آغاز شده است.

ســقوط هواپيماي نظامي آنتونوف در اوكراين جان 26نفر 
ازجمله 20دانشجوي افسري را گرفت. به گزارش همشهري 

به نقل از رسانه هاي اوكراين، اين هواپيماي متعلق به نيروي 
هوايي ارتش اوكراين جمعه شب در فرودگاهي خارج از شهر 
چوهوئيف فرود ايد، دچار سانحه شد و بخش بزرگي از آن پس 
از برخورد با زمين آتش گرفت و متالشــي شد، اما قسمت 
دم هواپيما تا حد زيادي ســالم باقي مانده است. همزمان با 
برخورد هواپيما با زمين، 2نفر از سرنشينان آن موفق شدند 
خود را به بيرون پرت كنند كه هر دو مجروح شدند اما پس 

از انتقال به بيمارستان، يكي از آنها جانش را از دست داد. از 
سوي ديگر، امدادگران با جست وجو در محل حادثه اجساد 
25نفر ديگر از سرنشينان هواپيما را پيدا كردند. بنا بر اعالم 
مقامات محلي، سرنشينان هواپيما 20نفر از افسران نظامي و 
دانشجويان دانشگاه ملي نيروي هوايي خاركوف و 7نفر ديگر 
نيز خدمه پرواز بودند. بررســي ها براي مشخص شدن علت 

سقوط هواپيما آغاز شده است.

دومين حكم قصاص آرمان
قضات دادگاه كيفري باز هم آرمان 

را در قتل غزاله مجرم شناختند

گراي غلط  به هزينه مبادالت امالك
فعال در معامالت مســكن، طرفيــن معامله 
مجبور هســتند دل بــه دل دالل بدهند و 
همانطور كه در رشد قيمت مســكن از هم سبقت مي گيرند، در 
پرداخت حق كميسيون و شــيريني دالل هم تابع بازار باشند و 
البته اين كار را از صميم قلب و با امضاي تفاهمنامه انجام دهند؛ 
در نتيجه با رضايت طرفين معامله، راه بر هر شــكايتي بســته 
مي شود. نكته طنز ماجرا هم اينجاســت كه تنبيه و مجازات در 
صنف مشــاوران امالك در قياس با بزرگاي ارزش معامله بسيار 
ناچيز است و گاه به يك هفته پلمب شدن محل كار ختم مي شود 
و اين بهترين فرصت براي كساني اســت كه اساس كارشان را بر 

تخلف گذاشته اند.

ادامه از 
صفحه اول



2 يكشنبه 6 مهر 99  شماره 8048 18 3 0 2 3 6 3 2 ادبوهنر

در يك دنيــاي آرماني و بدون تهديد 
بيمــاري همه گيــر كرونــا اكنون سينما

مي بايست يكي از غروب هاي غمگيِن 
خيابان كينگ در روز پايان جشنواره مي بود. روزهايي 
كه ديگر خيابان خلوت شده، ترافيك به حالت عادي 
برگشــته و همــه از هــم خداحافظــي مي كنند. 
نزديك ترين توصيف براي اين شــرايط شايد همان 

حال و هواي عصر سيزدهم فروردين باشد.
اما امسال روز آخر جشــنواره روزي بود مثل ديگر 
روز هاي خدا؛ حتــي اعالم نــام فيلم هاي منتخب 
 تماشــاگران در ايــن رقابت كم رمق هــم چندان 
هيجان برانگيز نبود. انگار بنا بر توافقي نانوشته همه 
از پيش مي دانستند فيلم هاي برگزيده آثاري خواهند 
بود به كارگرداني زنان. جايزه بهترين فيلم جشنواره 
از نگاه مردم به همان فيلِم »كوچ گر« ساخته كلوئي 
ژائو رسيد و از همين اكنون يقين بدانيد اگر مراسم 
اسكاري برقرار باشد بازهم از اين فيلم خواهيد شنيد. 
فيلمي كه در جايــگاه دوم قرار گرفت »شــبي در 
ميامي« نخستين ســاخته رجينا كينگ بود. رجينا 
كينگ را پيش ازاين احتمــاالً در فيلم »اگر خيابان 
بي يل مي توانست سخن بگويد« ديده ايد كه توانست 
براي بازي در آن جايزه اســكار بهترين نقش مكمل 
زن را هم از آن خود كند. فيلم برداشتي داستاني از 
يك دورهمي واقعي است. در  ماه فوريه سال۱964 
ملكم ايكس، رهبر سياهپوســتان آمريكا، شبي را با 
محمدعلي كلي، سم كوك )خواننده مشهور( و ستاره 
فوتبال آمريكايي جيم براون مي گذراند و اين شب به 
نقطه عطفي در تاريخ مبارزات مدني رنگين پوستان 
آمريكا تبديل مي شود. جايزه بهترين فيلم مستند را 
»سرخپوست ناآرام« ساخته خانم ميشل التيمر از آن 
خود كرد. اما در ميان آثار راه يافته به اين جشنواره 
بي فروغ، بودند فيلم هايي كه بي اعتنا به رســم روز و 
ســواري روي موِج توجه به اقليت هايي كه زماني به 
حاشيه رانده شده بودند، تالش كردند دنياي شخصي 

خود را بسازند.

»شهابسنگها؛بازديدكنندگانيازجهانهاي
تاريك«ساختهورنرهرتزوگ

تماشــاي هر فيلمي از هرتزوگ مثل تجربه سفري 
بي مانند است. كارگردان هفتادوهشت ساله آلماني 
خود هم درست مثل بيشتر قهرمانانش )چه در آثار 
مستند و چه در فيلم هاي سينمايي( راه درازي را طي 
كرده و اكنون بعد از همه بــاال و پايين ها هنوز چون 
كودكي، كنجكاو كشف و دانستن است. او در آخرين 
مستندش پس از چهار سال دوباره با كاليو اوپنهايمر 
همراه شده تا رازهاي شهاب سنگ ها را واكاوي كند كه 
از جهاني ديگر به سياره ما مي رسند. فيلم از مكزيك و 
جشن مردگان و گلوله هاي آتش كه نشانه اي از مرگ 
هستند، شروع مي كند و بعد به استراليا مي رود و محل 
برخورد شهاب ســنگ با زمين را نشانمان مي دهد. 
بعدتر با مردي آشــنا مي شــويم كه سرگرمي اش 

جمع كردن سنگ هاي ريزي است كه از كهكشان هاي 
دور روي ســقف يك ورزشــگاه فرومي ريزند و اين 
داســتان ادامه مي يابد. لحن شــخصي او همچنان 
برقرار است. فيلم مي تواند واقعيت هاي صرفاً علمي 
را با تاريخ و فرهنگ عامه علوم مردم شناختي درهم 
بياميزد، اما مثل هميشه هرتزوگي نيست. هميشه 
در فيلم هاي مستند هرتزوگ لحظاتي، صحنه اي، 
واقعه اي يا داستاني وجود داشت كه او را چنان شيفته 
مي كرد كه روايت اصلي را براي دقايقي رها كند و بعد 
دوباره به موضوع اصلي بازگردد. جادوي سينمايي 
او در همين رفت وبرگشــت ها عيني تر مي شد. اين 
لحظات در آخرين فيلم او به حداقل رسيده اند، اما از 

جذابيت فيلم كم نمي كنند.

»نوتورنو«ساختهجيانفرانكوروسي
ســابق بر اين، در جشــنواره تورنتو بخشي وجود 
داشت به نام »استادان«. فيلم هاي كارگردانان بنام و 
شناخته شده در اين بخش به نمايش گذاشته مي شد 
و طبعاً در كنار بخش »كشف ها« از پرطرفدارترين 
قسمت هاي »تيف« به حســاب مي آمد، اما امسال 
فقط يك فيلــم در اين بخش به نمايش گذاشــته  
شــده بود: مســتند »نوتورنو« به كارگرداني جيان 
فرانكو روسي. مستندي درباره جنگ عليه داعش را 
درنظر بگيريد كه به مدت سه سال در سوريه، عراق 
و لبنان فيلمبرداري شده باشد، اما حتي يك صحنه 
نبرد نظامي هم در آن به چشم نخورد. فيلم روسي 
چنين فيلمي است. فيلم صبر و ســكوت و انتظار. 
هر پالن فيلم با دقتي عكاســانه/ شــاعرانه انتخاب 
شده اســت و چنان تركيب بصري شگفت انگيزي 
پيش چشم مي گشايد كه حتي گماِن چيده شدن 
صحنه ها را به خاطر متبادر مي سازد، اما نكته دقيقاً 
همين جاست. روسي بيشتر به تأثير جنگ پرداخته 
تا خود جنگ؛ پوچي آن را در رژه صبحگاهي سربازان 
كه در حركتي دايره وار تكرار مي شود، گوشزد مي كند 
و شقاوت آن را در نقاشي هاي كودكاني كه از وحشت 
لكنت زبان پيداكرده اند، مي جويد. صداي شــليك 
گلوله شنيده مي شود، اما خود عمل تيراندازي صرفاً 
محدود به شكار كردن شــده است. پسركي تفنگ 
به دســت پنهان  شــده و به طرف مرغابي ها نشانه 
رفته است و از دوردســت صداي انفجار مي آيد، اما 
نه شكارمي ترسد و نه شكارچي؛ انگار هردو به جنگ 
عادت كرده انــد. »نوتورنو« سرشــار از نكاتي بديع 
است كه تنها در ديدن و دوباره ديدن خود را آشكار 

مي كنند.

»نظمجديد«ساختهمايكلفرانكو
آخريــن ســاخته كارگــردان مكزيكــي يك 
ســياه نمايي اســت به معناي حقيقــي آن. اين 

سياه نمايي صرفاً مكزيك را نشانه نمي گيرد و بيشتر 
خبر از خرا ب آبادي جهاني مي دهد كه وقوعش خيلي 
دور نيست. فيلمساز كه جايزه بهترين كارگرداني را 
از جشنواره ونيز دريافت كرده در جلسه مطبوعاتي 

گفته چهار سال پيش كه مشغول نوشتن فيلمنامه 
بوده هرگز فكر نمي كرده دنيــاي خيالي فيلم 

اين قدر زود به حقيقت بپيوندد و نابرابري اقتصادي 
باعث شود از فرانسه و آمريكا گرفته تا لبنان و شيلي 
و مكزيك جنبش تهيدســتان به غــارت مغازه ها 
روي بياورد. فيلم شروع خيره كننده اي دارد: نمايي 
تعقيبي از جسدهايي كه روي هم تلنبار شده اند و بعد 
بيمارستاني كه پرستاران به زور بيماران را از تخت ها 
بيرون مي كشند تا جا براي سيل زخمي ها باز شود. 
در شرايطي كه شهر شاهد هرج ومرج و قتل و غارت 
است، خانواده اي مرفه  سرگرم برگزار كردن عروسي 
پرزرق وبرق تنها دخترشان هستند و انگارنه انگار كه 
بيرون ديوارهاي خانه عياني شان خبري در جريان 
اســت، اما اين بي خبري چندان به درازا نمي كشد و 
فاجعه در كمين همه نشسته است. سروشكل فيلم 
بسيار به تريلرهاي تلخ دهه هفتاد شبيه شده است؛ 
همان قدر كابوس وار، تلخ، گزنده و در كار ترســيِم 
سرنوشتِ محتوِم آدم هايي كه در چنگال تقديرشان 
گرفتارند. »نظم جديد« )كه حتي در عنوان هم كنايي 
است و اين كنايه را در عنوان بندي و نوشتن برعكس 
نامش آشكار مي كند؛ انگار كه اسم فيلم را روبه روي 
آينه گرفته اند و درواقع نظم جديدي در كار نيست 
و تكرار دگرگون شــده همان نظم قديم است( به ما 
نشان مي دهد در چرخه فساد اقتصادي، شورش فقرا 
وحكومت نظاميان، اين ســر فقراست كه درنهايت 
باالي دار مي رود و فيلم آشكارا با قربانيان اين چرخه 

هم دل است.

»عرق«ساختهمگنوسونهورن
»عرق« دومين تجربه كارگرداني مگنوس ون هورن، 
فيلمســاز جوان ســوئدي و فارغ التحصيل مدرسه 
فيلم سازي لودز در لهستان، اســت. سيلويا ژاياك 
)قهرمان فيلم( چهره اي شناخته شده در اينستاگرام 
است. در طول فيلم چند بار باافتخار مي گويد شش 
هزار دنبال كننده دارد. هميشــه با جمله »ســالم 
عشــق ها« ويدئوهايش را به اشــتراك مي گذارد و 
برنامه هاي ورزشــي اش طرفدار بسيار دارد. سيلويا 
يكي از مخلوقات فضاي مجازي است، يكي از همان 
پيشوايان رســانه هاي جديد كه تا چند سال پيش 
وجود خارجي نداشــتند و حاال به پديده اجتماعي 
فراگيري بدل شــده اند كه دائم يا مشــغول تبليغ 
محصوالت تجاري هستند يا نوعي از سبك زندگي. 
داستان از جايي شروع مي شــود كه سيلويا در يكي 
از ويدئوهايش با چشــماني اشك آلود و در لحظه اي 

صادقانه در مقابل طرفدارانش اعتراف مي كند كه از 
اينكه مجرد و تنهاست ناراحت است. فيلم هرچه پيش 
مي رود بيشــتر ضعف هاي قهرمانش را لو مي دهد؛ 
اينكه چطور در ارتباط اجتماعي حقيقي ناتوان است 
و صرفــاً در مقابل دوربين و با طرفــداران آنالينش 
مي تواند در مراوده باشد. اوج داستان جايي است كه 
او اعتراف مي كند هرچه آدم ها زخم خورده تر باشند، 
حقيقي تر هستند. فيلم مي خواهد فرهنگ رسانه اي 
جديد، انزواي اجتماعي حاصل از گسترش شبكه هاي 
اجتماعي نوين و فرهنگ سلبريتي هاي اينستاگرامي 
را واكاوي كند؛ در كارش هم موفق است و عيب جويي 
از فيلم بي فايــده خواهد بود. حتــي صحنه كتك 
خوردن طرفدار مزاحم روبه روي آپارتمان ســيلويا، 
جايي كه هم چهره و هم غرور مرد له شده، درخشان 
است. اما هنوز چيزي در فيلم كم است. شايد بشود 
بااحتياط گم شــده فيلم را ابهام هنرمندانه يا خامي 
در بيان هنري ناميد. هرچه كه باشد »عرق« خبر از 
تثبيت كارگردانش در سينماي هنري اروپا مي دهد.

»سقوط«ساختهويگومورتنسن
چه كسي حدس مي زد يكي از شمايل هاي مردانگي 
سينماي آمريكا از دهه هشتاد به اين سو، كسي كه 
در ســه فيلم ديويد كراننبرگ هم بازي كرده، براي 
نخستين فيلمش به ســراغ موضوعي مانند موضوع 
فيلم »سقوط« برود. ويگو مورتنســن در اين فيلم 
همزمان روي پنج صندلي نشسته است: بازيگري، 
كارگرداني، نويسندگي فيلمنامه، تهيه كنندگي 
و سازنده موســيقي متن. الرسن هنريكسن 
)حتماً او را در فيلم هاي »بيگانه« جيمز كامرون 

يا اكشن »هدف سخت« به ياد مي آوريد( پدري است 
در آستانه بيماري زوال عقل. هنوز گمان مي كند كه 
همسرش زنده است و گذشته و حال را از هم تشخيص 
نمي دهد و حاال با پسرش )مورتنسن( راهي كاليفرنيا 
شده تا فرزندانش براي او خانه اي فراهم كنند و نزديك 
هم زندگي كنند، اما تعامل پدر و پســر غيرممكن 
اســت. پدر، مزرعه دار سابق در روســتاهاي اطراف 
نيويورك، با هيچ كدام از تعاريف اخالقي دنياي جديد 
سرسازگاري ندارد، ضد همه اقليت هاست، بددهن و 
فحاش است، رئيس جمهور سابق آمريكا را كاكاسياه 
خطاب مي كند، زياد مي نوشــد و حاال او پســري 
مي خواهد تا او را ضبط وربط كند كه در تقابل با همه 
انديشه هاي اوســت )حتي ازنظر زندگي شخصي و 
خانوادگي(. فيلم در تقابل با ذهن ويليس )هنريكسن( 
ميان گذشــته و حال دررفت وآمد است و در همين 
فالش بك هاست كه مي فهميم ويليس همسرش را 
هم مي   آزرده تا جايي كه تصميم مي گيرد با بچه ها 
خانه را ترك كنند. مورتنسن كارگردان موفقي است. 
شخصيت هاي فرعي به درستي پرداخت شده اند و در 
تكامل شناخت تماشاگر از كشمكش ميان دو قطب 
ماجرا )تقابل ميان پدر و پسر( نقشي بسزا دارند. حتي 
فيلم با ويليس نيز مهربان است و صحنه هاي انس  او 
با طبيعت )كه خالي از تغزلي تصويري هم نيســت( 
خاستگاه تفكر روســتايي محافظه كار آمريكايي را 
نشــان مي دهد. اما اصلي ترين نقطه قوت »سقوط« 
را مي توان بازي هاي درخشــان فيلم و به خصوص 
بازي الرســن هنريكسن دانست. راســتي، ديويد 
كراننبرگ هم نقش كوتاهي در فيلم دارد و چهره او 

خود سينماست.

نگاهي به فيلم هاي شاخص چهل و پنجمين جشنواره بين المللي فيلم تورنتو 
ستارگانجشنوارهبيفروغ

كاوهجاللي
روزنامه نگار

تئاتر

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

روزهايپاييزامسال
متفاوتترازسالهاي
قبلاست.پاييزيكه
تماشايتئاترميتوانستيكيازبهترينانتخابهايشدر
روزهايكوتاهپاييزيباشد.امانمايشهايامسالپاييزدر
حالياجراهايخودراشروعكردندكهبهخاطرويروسكرونا
وآغازموجســومآن،گروههاينمايشياميديبهتماشاگر
خودندارندامابازهمبرايحياتتئاتر،رويصحنهميروند.
دراينميانآثاريكهاجراميشــوند؛2نمايش»عشــق
روزهايكرونا«محمدرحمانيانو»درانتظارگودو«اميررضا
كوهستانيبااجرايخوددرفضايبازوالبتهحضوربازيگران
شناختهشدهشانتوانستنددراينروزهابيشترينتماشاگر

راداشتهباشند.

فيلم-تئاترهايمهجورامامحبوب
در ميان اجراهاي نمايشي گاهي نيز خبر انتشار فيلم- تئاترهايي 
به گوش مي رسد. آثاري كه مي توانست نويدبخش براي هنرمندان 
تئاتر باشد و توليد انبوه و فراگيري آن بتواند گوشه اي از مشكالت 
و بيكاري ها را حل كند. اما به واسطه نبود حمايت و بودجه كافي 
هرازگاهي يكي از تئاترها به شكل فيلم- تئاتر توليد و منتشر شده 
و گاهي از فيلم -تئاترهاي گذشــته در ويترين كتابفروشي ها و... 
ديده مي شود. در بازار داغ فيلم- تئاتر از آثار اپراي عروسكي بهروز 
غريب پور تا نمايش هاي موفق روي صحنه چون »سيزيف« محمد 
برهمني، »باغ آلبالو« اكبر زنجانپــور، »گلن گري، گلن راس« و 
»سنگ در جيب هايش« پارســا پيروزفر، »زمين مقدس« ايوب 
آقاخاني و... ديده مي شود. اين آثار نمايشي با قيمت 8 تا ۱0 هزار 

تومان به فروش مي رسد.

تماشاگراندرفضايباز
اين روزها نزديك به 30 نمايش در تماشاخانه ها اجرا مي شوند، 
نمايش هايي كه در مقايسه با اجراهاي قبلي حداكثر 20 تا 30 اجرا 
دارند و با وجود رعايت پروتكل هاي بهداشــتي در اجرا و زحمات 
شــبانه روزي خود پذيراي اندك تماشاگران هستند. هر چند در 
اين ميان نمايش هايي نيز روي صحنه مي روند كه با داشتن متن 
و كارگرداني قابل قبول و بازي هاي توانا و بازيگرهاي شــناخته 
شــده همچنان تماشاگرشــان را دارند. اما با نگاهي به وضعيت 
پيش فروش بليت هاي نمايش ديده مي شود كه عموما اگر نمايشي 
خوب باشد تماشاگر خود را همراه دارد. با اين حال نمايش هايي 
كه در فضاي باز و توسط كارگردانان و بازيگران شناخته شده اجرا 
مي شوند در اين روزها با اســتقبال بيشتري همراه هستند و بايد 
ديد با سرد شدن هوا در هفته هاي پيش رو باز هم نمايش هايي در 
فضاي باز اجرا خواهند شــد؟ محمد رحمانيان به تهيه كنندگي 
آزيتا موگويي »عشق روزهاي كرونا« را اجرا مي كند. نمايشي كه 
در اين روزها به نسبت ديگر تئاترها فروش خوبي داشته و اجراي 
خود را در فضاي باز تاالر وحدت ادامــه مي دهد. رحمانيان اين 
نمايش را با قيمت ۵ تا ۱۵0 هــزار تومان اجرا مي كند. فضاي باز 
پرديس باغ كتاب هم نمايش » در انتظار گودو« را دارد. نمايشي 
كه كوهستاني آن را كارگرداني كرده و توانسته تماشاگران خود 

را داشته باشد.

از 30نمايش در حال اجرا فقط چند نمايش تماشاگر 
قابل توجهي دارند

پاييزسختتماشاخانههايتهران
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كيوسك

 هفته گذشته و درحالي كه نگراني ها 
نسبت به شكســت طرح فرانسه براي گزارش

تشــكيل دولت جديد لبنان شــدت 
گرفته بود، نشستي خبري با حضور تمام رسانه ها در 
كاخ رياســت جمهوري لبنان برگزار شــد. در اين 
نشست، خبرنگار شــبكه ال بي سي از رئيس جمهور 
لبنان پرســيد: »اگر رايزني ها براي تشكيل دولت 
بي نتيجه بماند، لبنان در چه مســيري قرار خواهد 
گرفت؟« ميشــل عون با كمي مكث پاسخ داد: »در 
مسير جهنم!« اين پرسش و پاسخ كوتاه كه بازتاب 
گسترده اي در لبنان داشــت به خوبي نگراني ها از 
سرنوشت اين كشور بعد از شكست طرح فرانسه را 
نشان مي دهد؛ نگراني هايي كه البته صرفا سياسي 
نبوده و ابعاد اقتصــادي قابل توجهي نيز دارد. براي 
فهم اين نكته كافي است بدانيم ارزش لير مقابل دالر 
بعد از ثباتي 20روزه، مجددا از روز گذشته سير نزولي 
پيدا كرده است. دولت قبلي لبنان به رهبري حسان 
دياب در پي خشم عمومي ناشــي از انفجار در بندر 
بيروت اســتعفا كرد؛ انفجاري كه به كشــته شدن 
200نفر و تخريب صدها خانه منجر شــد. مصطفي 
اديب پس از كسب حمايت اكثر جناح هاي سياسي 
لبنان، از سوي ميشل عون، مأمور تشكيل دولت شده 
بود. او هفته ها تــاش كرد تــا جناح هاي مختلف 
سياسي رقيب لبنان را ترغيب كند تا بر سر تشكيل 
كابينه اي تكنوكرات به توافق برســند. اديب تاش 
مي كرد دولتــي براي حل بحــران اقتصادي لبنان 
تشكيل دهد، اما تاش هاي او براي تشكيل كابينه و 
عبور از اختاف بر سر پست هاي كليدي به خصوص 
پســت وزارت دارايي كه نقش مهمي در ارائه برنامه 
براي خروج لبنان از بحران اقتصــادي دارد، راه به 

جايي نبرد.

وزارت دارايي و معضل احزاب شيعه
براساس عرف ســنتي و البته نانوشته لبنان پس از 
توافق طايف، وزارت دارايي ســهم شيعيان و به طور 
مشخص، جنبش امل است. اما اين عرف هم همچون 
بسياري ديگر از عناصر اصلي در نظام طايفه اي لبنان 
به تدريج مشروعيت خود را نزد افكار عمومي از دست 
داده است. به عبارت ديگر، جريان معترض لبناني كه 
از اكتبر سال 2019تظاهرات خياباني گسترده اي را 
آغاز كرد، خواهان تشكيل دولت ملي، بدون درنظر 
گرفتن ماحظات و سهم هاي طايفه اي است. به اين 
ترتيب، مصطفي اديب با حمايت سعد حريري و ساير 
نخست وزيران سابق لبنان شعار خود را تشكيل دولت 
با وزارتخانه هاي چرخشي اعام كرد؛ به اين معنا كه 
ديگر هيچ وزارتخانه اي سهم ثابت يك حزب يا طايفه 

باقي نماند.
اما واقعيت هاي لبنان به ســادگي همين چند خط 
نيســت. جريان 8مارس و به طور مشخص حزب اهلل 
و جنبش امل طي 5سال گذشته با پديده اي به نام 
محاصره اقتصادي يا همان تحريم روبه رو بوده است. 
وزارت خزانه داري آمريكا در تعامل با بانك مركزي 
لبنان، عاوه بر تحريم شخصيت هاي متعدد وابسته 
به حزب اهلل، تاش كرده شــبكه مالي اين حزب را 
در كشورهايي نظير ســوريه، امارات و حتي تركيه 
مورد هدف قرار دهد. با اين حال، اما نفوذ قابل توجه 
حزب اهلل و امل در نظام اقتصادي لبنان تا كنون مانع 
از آن شــده كه بخش مهمي از اين فشــارها نتيجه 
ملموسي داشته باشد. در چنين شــرايطي، اصرار 
اديب بر خــروج وزارت دارايي از كنترل شــيعيان، 
همزمان با تحريم بي سابقه علي حسن خليل )وزير 
ســابق دارايي(، پيامي نگران كننده را براي حاميان 
مقاومت لبنان به همراه داشت. به اين ترتيب احزاب 
شيعه ناچار شــدند برخاف ســاير احزاب لبناني، 
از ســهم خود در كابينه محافظت كنند؛ امري كه 
درنهايت منجر به شكست طرح فرانسه و كناره گيري 
مصطفي اديب از نخســت وزيري دولت جديد شد. 
جريان رســانه اي 14مارس هم اكنون تاش دارد 
احزاب شيعه را عامل شكست طرح فرانسه و عبور از 
نظام طايفه اي معرفي كند، در مقابل اما رسانه هاي 
8مارس با تأكيد بر تحريم ها، موضع حاميان اديب 
در پرونده وزارت دارايي را دليل شكســت اين طرح 
مي دانند. در اين ميان نبايد فراموش كرد گزينه اديب 
براي وزارت دارايي لبنان، يكي از اقوام فواد سنيوره، 

سياستمدار بسيار نزديك به عربستان سعودي بود.

سناريوهاي پيش  روي لبنان
افزايش فشــارها بــراي انتخابات 

زودهنگام: ازجمله مطالبات اصلي جريان 1
14مارس پس از حادثه انفجار بندر بيروت، بركناري 
دولت و برگزاري انتخابات زودهنگام بود. اين مطالبه 
به طور مشخص از سوي حزب قوات لبنان )نزديك 
به آمريكا و عربســتان( مطرح مي شــود. براساس 
نظرسنجي ها، اين حزب براي نخستين بار مي تواند 
به پيروزي بزرگي مقابل جريان آزاد ملي )متحدان 
مسيحي حزب اهلل( دســت يابد. با اين حال، ائتاف 
8مارس با تكيه به اكثريت پارلماني تا كنون به طور 

جدي با انتخابات زودهنگام مخالفت كرده است.
موج جديــد تحريم ها: منابــع خبري 

متعددي از برنامه دولت ترامپ براي تحريم 2
تعداد بيشتري از سياســتمداران لبناني تا پيش از 
انتخابات رياســت جمهوري آمريكا خبــر داده اند. 
اگرچه گفته مي شود اين تحريم ها صرفا محدود به 
حاميان حزب اهلل نيست، اما بدون شك بخش اصلي 
آن براي فشــار بر متحدان حزب اهلل، به ويژه جريان 

با شكست رايزني هاي 26روزه براي تشكيل دولت جديد لبنان، 
مصطفي اديب از سمت نخست وزيري اين كشور كناره گيري كرد

لبنان در مسير جهنم
نظامي ها در انتخابات به نفع ترامپ 

دخالت مي كنند؟

پاسخ مبهم دونالد ترامپ به سؤاالت درباره انتقال صلح آميز قدرت، 
بسياري را در آمريكا نگران كرده كه ســاكن جنجالي كاخ سفيد، 
به عنوان فرمانــده كل قوا از ابزارهاي نظامي بــراي تضمين تداوم 

حضورش در رأس قدرت استفاده كند.
به گزارش ســي ان ان، اين نگراني ها تا حدودي بــا موضع گيري 
صريح ژنرال مارك ميلي، رئيس ســتاد مشــترك ارتش آمريكا 
كه گفته نيروهــاي نظامي در ايــن كشــور در انتخابات دخالت 
نمي كنند، برطرف شده است. ارتشبد ميلي كه رده باالترين نظامي 
ساختار ارتش آمريكا به شمار مي رود، خيلي پيش تر از افرادي كه 
صحبت هاي ترامپ آنها را نگران كرده به اين مســئله توجه نشان 
داده و  ماه پيش در نامه اي به اعضاي كميته نيروهاي مسلح مجلس 
نمايندگان، دخالت ارتــش در انتخابات را رد كــرده بود: »قانون 
اساسي و قوانين آمريكا و اياالت پروســه هايي را براي انتخابات و 
همينطور حل مناقشات بر ســر نتيجه انتخابات درنظر گرفته اند. 
من ارتش آمريكا را بخشي از اين پروسه نمي دانم. درصورتي كه در 
بخشي از جنبه هاي انتخابات مناقشات و اختافاتي وجود داشته 
باشد، براساس قانون دادگاه و مجلس نمايندگان بايد مناقشات را 

برطرف كنند؛ نه ارتش آمريكا.«
سرهنگ نيروي دريايي، بروك دي والت، يكي از سخنگويان وزارت 
دفاع آمريكا هم پنجشنبه در پاسخ به سؤال سي ان ان موضع وزارت 
دفاع آمريكا درباره انتخابات را اينگونه تشريح كرده است: »وزارت 

دفاع نقشي در انتقال قدرت در پي برگزاري انتخابات ندارد.«
باوجود اين موضع گيري هاي ارتش و وزارت دفاع آمريكا، بسياري 
نگرانند كه ترامپ با توســل به »قانون شــورش« به ارتش دستور 
دهد تا در ميانه دعوا بر ســر نتايج مناقشه برانگيز انتخابات، به نفع 
او وارد ميدان شــود. فعال كردن اين قانون البته كار آســاني براي 
ترامپ نخواهد بود و منابع دفاعي به سي ان ان گفته اند تيم رهبري 
پنتاگون به سختي با تاش ترامپ براي استفاده از اين قانون مقابله 

خواهد كرد.
هرچند ترامپ مستقيما نگفته است كه به ارتش دستور خواهد تا 
نتيجه انتخابات را مشخص كند، اما رقيب او، جو بايدن، نامزد نهايي 
دمكرات ها در انتخابات اين ايده را مطرح كرده كه اگر ترامپ از ترك 
كاخ سفيد خودداري كرد، فرماندهان نظامي بايد در اخراج او نقش 
بازي كنند. اين ايده هم از ســوي فرماندهان نظامي با انتقادهاي 
جدي همراه شده و بســياري معتقدند اين پيشنهاد بايدن، تعادل 

ارتش و امور غيرنظامي را به خطر مي اندازد.
سپهبد بازنشســته هربرت اچ آر مك مســتر كه در ابتداي دولت 
ترامپ به عنوان مشاور امنيت ملي او خدمت مي كرد، ايده دعوت از 
نظامي ها براي دخالت در انتخابات را قاطعانه رد كرده و گفته است: 
»آنهايي كه مي گويند ارتش بايد در انتقال قدرت نقش داشته باشد، 
كاما بي مسئوليت هستند. ارتش نبايد كاري با سياست هاي حزبي 
داشته باشد؛ از آن مهم تر حتي نبايد درگير صحبت درباره انتقال 
دولت ها شود.« نگراني درباره اســتفاده احتمالي ترامپ از قانون 
مقابله با شورش، از مدت ها پيش از اينكه ترامپ آخر هفته گذشته 
تخم ترديــد را در دل جامعه آمريكايي بــكارد در ميان مقام هاي 
پنتاگون وجود داشــته اســت. ترامپ آخر هفته گذشته در پاسخ 
به سؤال خبرنگاران درباره اينكه انتقال قدرت چگونه خواهد بود، 
جواب دوپهلويي داد و گفت بايد منتظر باشيم و ببينيم چه خواهد 
شد. اين در حالي اســت كه مقامات رده باالي پنتاگون از مدت ها 
پيش نگران بوده اند كه ترامپ با توسل به قانون شورش، نيروهاي 
فعال نظامي را در كنار مأموران پليس براي سركوب شورش هاي 

مدني اخير آمريكا به كار گيرد.
مارك اسپر، وزير دفاع آمريكا در انتهاي بهار در يك كنفرانس خبري 
درباره توســل به اين قانون گفته بود: »گزينه استفاده از نيروهاي 
فعال ارتش در نقش اعمال قانــون تنها بايد به عنوان آخرين گزينه 
و تنها در فوري ترين موارد و بدترين وضعيت ها درنظر گرفته شود. 
ما با هيچ كدام از اين حاالت مواجه نيستيم. من از فعال كردن اين 
قانون حمايت نمي كنم.« ترامپ كه يكي از شعارهاي انتخاباتي اش 
برقراري نظم و قانون است، در هفته هاي اخير چند اشاره به استفاده 
از اين قانون كرده؛ هرچند تصريح كرده كه نمي خواهد از اين قانون 

استفاده كند.
ارتشبد ميلي در چنين شــرايطي، كمتر از واشنگتن به ديگر نقاط 
آمريكا سفر مي كند. بخشــي از توجيه او همه گيري كروناست، اما 
سي ان ان مطلع شده كه دليل حضور دائمي او در واشنگتن نگراني 
از اعزام نيروهاي ارتش براي مقابله با شورش ها توسط دونالد ترامپ 

است.
قانون شورش به رئيس جمهوري آمريكا اجازه مي دهد كه در موارد 
خاصي نيروهاي ارتش را بــه مناطقي در آمريكا اعــزام كند تا به 
برقراري نظم و قانون كمك كنند، اما فعال كردن اين قانون به منظور 

مداخله در مناقشات انتخاباتي مشكل ساز خواهد بود.
الي هورينــگ، تحليلگر حقوقي در اين باره گفته اســت: »هرچند 
رئيس جمهور مي تواند اين قانون را براي مســائل انتخاباتي مربوط 
به خود فعال كند، اما چنيــن كاري بافاصله با چالش هاي حقوقي 
مواجه خواهد شد و شرايط بسيار پرهرج و مرجي در دادگاه ها ايجاد 

خواهد كرد.«

انتخابات آمريكا

 سياوش فالح پور
خبرنگار

   مسئله جانشيني روث بيدر گينزبرگ 
قاضي ارشد ديوان عالي آمريكا كه هفته 
قبل در گذشــت، داغ ترين موضوع در 
آمريكاست. نيويورك تايمز همچون ديگر 
رسانه هاي جريان اصلي آمريكا، گزارش 
يك خود را به اين موضوع اختصاص داده 
اســت. نيويورك تايمز در گزارش خود 
در اين باره، يــك روز قبل از اعالم قطعي 
نامزدي ايمي كاني برت، اعالم كرده كه اين 
قاضي از سوي ترامپ به عنوان جانشين 
گينزبرگ به ســنا معرفي خواهد شد. او 
تنها وقتي به ديوان عالي مي رود كه در سنا 
رأي اكثريت را به دســت بياورد. انتخاب 
او تركيب ديوان عالــي را 6به 3به نفع 
محافظه كاران تغيير خواهد داد. اين قاضي، 
در شرايطي از سوي ترامپ معرفي مي شود 
كه دمكرات ها معتقدند نامزد جانشيني 
گينزبرگ بايد بعد از انتخابات پاييز به سنا 
معرفي شود. برت، در دوره ترامپ به عنوان 
قاضي دادگاه فدرال انتخاب شده است. او 
روابط بسيار نزديكي با مسيحان معتقد 
اوانجليك دارد و گفته مي شود ترامپ با 
معرفي او،  مي خواهد دوباره حمايت آنها را 

در انتخابات داشته باشد.

  روزنامه گاردين در صفحه نخســت 
خود بيانيه اتحاديه دانشگاه هاي انگليس 
در مورد تشكيل كالس هاي درس در اين 
كشور را منتشر كرده است. در اين بيانيه 
از دولت خواسته شده تا زماني كه امكان 
انجام تســت كرونا در همه دانشگاه ها 
به منظــور غربالگري فراهم نشــده، 
كالس هاي حضوري را تعطيل كند. اين در 
حالي است كه برخي دانشگاه ها، ترجيح 
داده اند كليه كالس هاي خود را به صورت 
آنالين برگزار كنند. برخي ديگر نيز انجام 
تست كرونا با بودجه دانشگاه  را در پيش 
گرفته اند. شيوع ويروس در 23دانشگاه 
طي هفته هاي اخير، باعث قرنطينه كامل 
آنها شده و ادامه اين وضعيت ممكن است 
به از دســت رفتن ترم تحصيلي جاري 
منجر شود. به نوشته گاردين، مثبت شدن 
تست 127دانشجو در دانشگاه منچستر 
باعث شده تا هزار و 700دانشجوي اين 
دانشــگاه به طور كامل قرنطينه شوند. 
اتحاديه دانشگاه هاي انگليس از دولت 
خواسته با تعطيل كردن تمام كالس ها، 
دانشجويان را به خانه هايشان بفرستند. 
در انگليس روزانه حــدود 7هزار نفر به 

كرونا مبتال مي شوند.

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

 ترامپ، برت را جايگرين 
گينزبرگ مي كند

روزنامه گاردين ]انگليس[

توصيه به دانشگاه ها براي تعطيلي 
كالس هاي حضوري

مهم ترين واكنش ها به استعفاي اديب 

درحالي كه رســانه هاي لبنان از اســامي مختلف و البته 
مشهوري نظير ســعد حريري، فواد ســالم و... به عنوان 
گزينه هاي احتمالي نخست وزيري نام مي بردند، طرح نام مصطفي 
اديب )سفير لبنان در آلمان( همه را غافلگير كرد. او در ساعات پاياني 
روز دوشنبه دهم شهريورماه، به دور از چشم رسانه ها و با پروازي 
فوري از برلين عازم بيروت شد تا ماموريت تشكيل دولت در يكي از 
حساس  ترين مقاطع تاريخ لبنان را بر عهده بگيرد. اديب فرداي آن 
روز از ســوي اكثريت نمايندگان پارلمان به عنوان نخست وزير 
پيشنهادي به رياست جمهوري معرفي شد و پس از مالقاتي كوتاه با 

ميشل عون، كار خود را براي تشكيل كابينه آغاز كرد.

 يك روز مانده به پايان مهلت 2هفته اي رئيس جمهور فرانسه 
براي تشكيل دولت، مصطفي اديب به منظور مالقات با ميشل 
عون وارد كاخ رياست جمهوري لبنان شد. در اين مقطع به تدريج 
نگراني ها نسبت به فرايند تشكيل دولت آغاز شده بود؛ چراكه اديب 
برخالف عرف سياسي لبنان، طي 13روز گذشــته هيچ رايزني با 
احزاب پارلماني و رئيس جمهور لبنان درباره اسامي وزرا نداشت. پس 
از پايان مالقات طوالني عون و اديب، منابع خبري از وجود »مشكل 
اساسي« در مسير تشــكيل دولت خبر دادند. فرداي اين مالقات، 
سفير فرانسه در بيروت از تمديد مهلت مكرون براي تشكيل دولت 

لبنان خبر داد.

  نخستين ضربه به طرح فرانسه در 
لبنان با اعمال تحريم هاي وزارت 
خزانــه داري آمريكا عليــه متحدان 
حزب اهلل وارد شــد. يوسف فنيانوس از 
جريان مرده )مسيحيان حامي مقاومت( 
و علي حسن خليل )معاون نبيه بري در 
جنبش امــل و وزير ســابق دارايي( 
2شــخصيتي بودند كــه تحريم  آنها، 
رايزني ها براي تشكيل دولت جديد را 

تحت تأثير قرار داد.

 تمام منابع خبري از شكست مذاكرات سياسي در مهلت 
تمديد شده خبر مي دادند. ديگر »مشكل اساسي« براي همه 
روشن شده بود؛ اديب و حاميانش خواهان چرخشي شدن وزارت ها 
بين احزاب مختلف بودند؛ درحالي كه احزاب شيعي بر ادامه مديريت 
خود بر وزارت دارايي اصرار داشتند. در اين تاريخ، براي اولين بار 
زمزمه هايي مبني بر احتمال كناره گيري اديب از ماموريت تشكيل 
دولت مطرح شــد؛ زمزمه هايي كه براي افــكار عمومي لبنان 
تكان دهنده بود. در ساعات پاياني اين روز، مكالمه اي تلفني ميان 
مكرون و سعد حريري برقرار شد و بعد از آن، همه طرف ها بر ادامه 

مذاكرات تا يافتن راه حل تأكيد كردند.

انتشار ســخناني غافلگير كننده از سعد حريري، بار ديگر 
اميدها به تشكيل دولت را زنده كرد. او گفت حاضرم براي 
تشكيل دولت در شرايط كنوني، حتي اعتبار و آبروي خود را قرباني 
كرده و بر اين اساس با طرح برخي شروط، از باقي ماندن وزارت دارايي 
تحت مديريت شيعيان حمايت كنم. حريري تأكيد كرد: اين مسئله 
يك استثنا بوده و در آينده، تمام احزاب بايد چرخشي شدن وزارت ها 
را بپذيرند. رسانه هاي لبنان، اين سخنان را به معناي عقب نشيني 
مقابل خواسته احزاب شيعي و نهايي شدن كار تشكيل دولت به شمار 
آوردند. ساعاتي پس از انتشار اظهارات حريري، نمايندگان حزب اهلل 

و جنبش امل جلسه اي را با وي تشكيل دادند.

در كمال ناباوري، مذاكرات دقيقه 90لبناني ها كه پيشرفت خوبي هم داشت 
در ساعات پاياني چهارم مهر ماه با شكست روبه رو شد. به اين ترتيب، 
مصطفي اديب در صبح روز شنبه براي سومين بار عازم كاخ رياست جمهوري شد 
تا ضمن تقديم متن كناره گيري خود از نخست وزيري به رياست جمهور، از طريق 
گفت وگوي مستقيم با رسانه ها از مردم لبنان معذرت خواهي كند. او گفت: باوجود 
تمام تالش ها، به اين نتيجه رسيدم كه با شرايط كنوني نمي توان گامي جدي براي 
حل مشكالت لبنان برداشت. بر اين اســاس، از مردم لبنان كه شرايطشان را 
مي دانم، عذرخواهي مي كنم و اميدوارم آنها نيز داليل كناره گيري مرا درك كنند. 
اديب در پايان از احزاب لبناني خواست طرح فرانسه را تمام شده ندانسته و به 

تالش هاي خود براي تشكيل دولت جديد ادامه دهند.

آزاد ملي و جنبش امل طراحي شــده است. در اين 
صورت احتمــال دارد تنش هاي درونــي جريان 
8مارس تشديد شده و فاصله ميان جبران باسيل با 

حزب اهلل افزايش يابد.
 بازگشــت معترضان بــه خيابان ها: 

ازجمله نتايج اجراي طرح فرانســه، توقف 3
درگيري هــاي خيابانــي و بازگشــت آرامش به 
خيابان هاي بيروت پس از حادثــه انفجار بندر در 

4آگوست بود. اكنون شكست رايزني هاي سياسي 
مي توانــد مقدمه اي باشــد بــراي ازســرگيري 
ناآرامي هاي خياباني؛ اين در حالي است كه لبنان به 
نخستين سالگرد آغاز جنبش 17اكتبر نيز نزديك 
مي شود. اگرچه بسياري از احزاب لبناني بر استفاده 
از طرح فرانسه در فرصت باقيمانده تأكيد دارند، اما 
بعيد به نظر مي رســد تا پيــش از انتخابات آمريكا 

گشايش قابل توجهي در اين زمينه رخ دهد.

سعد حريري
رئيس حزب المستقبل

لبناني هــا عامل اصلي شكســت 
رايزني ها را كســاني مي دانند كه 
ديگر نيازي به بردن نام آنها نيست؛ 
چراكه ماهيت حقيقي خودشان را 
براي افكار عمومي در داخل و خارج 
از لبنان افشــا كردند. كساني كه 
كناره گيري اديــب را پيروزي براي 
خود مي داننــد در آينده به دليل از 
دست رفتن فرصت استثنايي طرح 
فرانسه، انگشــت ندامت بر دهان 

خواهند گرفت.

سمير جعجع
رئيس حزب قوات

كناره گيري آقاي اديب بار ديگر ثابت 
كرد در شرايط كنوني عمال نمي توان به 
فكر اصالح و نجات كشور بود. مجموعه 
حاكم پيش از اين نيز نشان داده بود 
كه اراده و چشم اندازي حقيقي براي 
اداره صحيح لبنان ندارد. به مصطفي 
اديب، به رغم اينكه از وي در پارلمان 
حمايت نكرديم، درود مي فرســتم. 
او نخستين مسئول لبناني است كه 
به دليل عدم تحقق شروط خود، حاضر 

به كناره گيري از قدرت شد.

نبيه بري
رئيس جنبش امل و رئيس پارلمان لبنان

برخي جريانــات عامدانه و با زير پا 
گذاشتن اصول سياسي، در جهت 
شكست طرح فرانسه براي تشكيل 
دولت وحدت ملي تــالش كردند. 
اصالحــات، روح و جوهر اين طرح 
بود و دولــت و وزارتخانه هاي آن، 
تنها ابزاري بــراي اجراي اين ايده 
به حســاب مي آيند. ما همچنان از 
طرح فرانسه با تأكيد بر روح و جوهر 

آن حمايت مي كنيم.
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آمريكا؛ غايب مذاكرات صلح افغانستان
زلماي خليلزاد، فرســتاده ويژه رئيس جمهــور آمريكا در امور 

افغانستان، تأييد كرد كه آمريكا در روند مذاكرات صلح در دوحه آسيا
حضور نــدارد. به گفته خليلــزاد، آمريكا به عنــوان يك طرف 
خارجي، به خواســته هيأت هــاي مذاكره كننده طالبــان و دولت مركزي 

افغانستان، از مذاكرات خارج شده است. 
گروه هاي تماس هيأت هاي مذاكره كننده از 2هفته قبل در پايتخت قطر در 
حال رايزني هستند تا يك چارچوب قابل قبول براي آغاز مذاكرات رسمي، تهيه 
كنند اما اين نشست ها همچنان به نتيجه نرسيده است. با اين حال، نخستين 
خواســته دو طرف در روز اول نشســت گروه هاي تماس، عدم حضور طرف 
خارجي در مذاكرات بود؛ خواسته اي كه به معناي حذف آمريكا از گفت وگوها 
تلقي شد. خليلزاد در گفت وگو با پي بي اس نيوز همچنين گفته است كه فكر 
نمي كند طالبان پيش از رســيدن دو طرف به يك توافق سياسي، آتش بس 
كند. مسئله آتش بس خواسته اصلي هيأت مذاكره كننده كابل بود كه در روز 
افتتاحيه مذاكرات در دوحه مطرح شد اما پاسخ سران طالبان به آن منفي بود.
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باغبانگرپنــجروزيصحبتگلبايدش
برجفايخارهجرانصبــربلبلبايدش

ايدلاندربندزلفشازپريشــانيمنال
مرغزيركچونبهدامافتدتحملبايدش

عكس:ايرنا،علیکريمی بازگشايیپيستاسكيت22بهمنمجموعهورزشیامامخمينی)ره(اراك

اين جمله منتسب به وين گرتسكي است؛ كسي 
كه از بزرگ ترين بازيكنــان تاريخ هاكي روي 
يخ به شــمار مي رود. او در جايي گفته اســت: 

»يك بازيكن خوب هاكي در لحظه تصميم 
مي گيرد، ولي يــك بازيكن عالي، تصميم 
خود را از قبل گرفته اســت.« اين جمله 
قابليت فكركردن زيادي دارد. در بخش 

اول آن كه يك بازيكن خوب را توصيف مي كند، آزادي عمل 
زيادي وجود دارد؛ چراكه شما انتخاب هاي زيادي داريد و چون 
انتخاب هاي زيادي داريد، پس بايــد انرژي زيادي بگذاريد تا 
واكنش خوب و در لحظه را ارائه كنيد. اما در قسمت دوم، شما 
آزادي عمل زيادي نداريد. چرا؟ چون تصميم خودتان و انتخاب 
خودتان را از قبل گرفته و داشــته ايد. به واقع، مثاًل در ورزشي 
مثل هاكي روي يخ، مشخص است كه بايد در برابر و مقابل هر 
موقعيت و اتفاقي كه مي افتد، چه واكنشي داشته باشيد. در اين 
صورت آزادي عمل و انتخاب شــما كجاست؟ تقريباً مي شود 
گفت آزادي عملي وجود ندارد و همه  چيز مشخص است. به واقع 
براي كسي كه مي خواهد بهترين باشد، در هر جايي و حوزه اي 
كه مدنظر داشــته باشيد، چيزي به اســم آزادي عمل وجود 
ندارد؛ چون از پيش مشخص است كه بايد چه كار كند. البته 
همانطور كه عرض كرديم، براي كسي كه مي خواهد بهترين و 
حرفه اي ترين باشد. در كتاب »استادان گرجيف«، از طرف يكي 
از استادان نقل قول وحشتناكي مطرح مي شود. وحشتناك از 
اين حيث كه پيش فرض هاي كلي و قبلي و معمول ما را به هم 
مي ريزد. او مي گويد: »مي دانيد چــه آزادي عملي نصيب تان 
مي شود اگر انتخابي نداشته باشيد؟« اين نقل قول در حقيقت 
خطاب به شاگردي كه در جست وجوي استادان گرجيف است، 
مطرح شده؛ شــاگردي كه ذهنيتي غربي دارد؛ ذهنيتي كه 
تصور مي كند ما اختيار تام داريم و مي توانيم آزادي عمل داشته 
باشــيم و به انتخاب هاي گوناگوني دست بزنيم. انتخاب هاي 
گوناگون؟ همه  چيز در همين جاست كه به هم مي ريزد. واقعاً 
كسي كه مي خواهد درست عمل كند، در هر حوزه و رشته اي 
كه هست، انتخاب هاي مختلفي دارد؟ بايد بپذيريم كه نه؛ او 
يك انتخاب بيشتر پيش رو ندارد؛ انجام كار قطعاً درست، و نه 
حتي انجام كار تقريباً درست. در غير اين صورت هم، به عقب 

برخواهد گشت.
حتما می گوييد كار قطعاً درســت، براي هر كســي مي تواند 
چيزي باشد. حق با شماست. هر كسي تاريخچه اي شخصي در 
حوزه فرهنگي، اجتماعي، ديني، خانوادگي و... دارد. البته كه از 
كلياتي هم تبعيت مي كند، اما روي هم رفته كار قطعاً درست 
براي هركسي، مي تواند به نسبت وضعيتي كه دارد و در آن قرار 
گرفته، تعريف شود. اما بحث ما اين است كه براي او، كار قطعاً 
درست يك چيز است؛ هرچند اين »يك چيز« به نسبت آدم هاي 
دور و بر ما و جهان ما، متنوع اســت. اين ديگر ربطي به قدرت 

انتخاب ندارد؛ ربط به تنوع آدم ها دارد.
مي توانيد بيشتر به اين ماجرا فكر كنيد؛ همانطور كه من بيشتر 
فكر كردم. اين در واقع ســؤالي براي به هــم ريختن ذهنيت 
معمول و مرسوم شماســت. اينكه ذهنيت غربي فكر مي كند 
انتخاب هاي زيادي دارد، در نتيجــه آزادي عمل زيادي دارد. 
به واقع در نگاه كلي، چنين چيزي مي تواند درست نباشد. به 
همان نقل قول اوليه برگرديد؛ يك بازيكن بزرگ، از قبل تصميم 
خودش را گرفته است، اين يك بازيكن خوب است كه در هر 
لحظه، مي خواهد تصميم درلحظه خودش را بگيرد؛ به خاطر 
همين هم هست كه هميشه يك بازيكن خوب باقي مي ماند. 
مشخص است كه براي بهترين بودن بايد چه كار كنيم؛ همه 
كارهايي كه بايد انجام شود، مشخص است. انتخاب هاي متعدد 
تنها مي تواند آشوب ذهني و انرژيك در شما ايجاد كند. پس 
اصل قصه، كشف كار درست در مسير درست و موقعيت درست 

است؛ نه كشف انتخاب هاي گوناگون...

اين روزها كمتر كســي را مي تــوان در ايران 
يافت كه به گوشــي و تبلت روزآمد دسترسي 
نداشــته و از فضاي مجازي بهره مند نباشد. 
مزايا و معايب اين فضــاي اينترنتي بر همگان 
آشكار اســت. بر همين اســاس بحث و جدل 
در اين مورد به نظر بيهوده مي آيد. حال بعد از 
حدود يك دهه، شايد حق و روا باشد نيرومندي 

و توانايي هاي پيدا و پنهان خود را بــا وجود بهره مندي از اين فضا به 
ســنجه درآوريم. حضور ما در گروه هاي متعدد مجازي اين امكان را 
فراهم آورده كه بدون محدوديت صاحب تريبوني شويم براي بيان و 
اظهار هرچه دل تنگمان مي خواهد؛ از شــعر و گفتمان هاي سياسي 
و بيانات روانشناسي و فلســفي و چه و چه. با وجود فضاي مجازي از 
نشريه و روزنامه و كتاب تا حد زيادي احساس بي نيازي مي كنيم. براي 
صحت اين مدعا كافي است سري بزنيد به آمار تيراژهاي كتاب هاي 
منتشرشــده و از آن فاجعه بارتــر، بنگريد به تعداد كتابفروشــي ها 
و نشرهاي تعطيل شــده يا در حال تعطيل شــدن. اينجاست كه به 
شكل ناخوشايند و ناپسندي اقتصاد نشــر و توليد كتاب و نيز روند 
آگاهي دهي اجتماعي به طرز جبران ناپذيري صدمه مي خورد. روشن 
است كه اين خسران و كاستي هم بر روند فرهنگسازي  در ذهن و زبان 
نسل هاي كنوني آثار نامطلوبي مي گذارد، هم بر آيندگان و نامدگان. 
فضاي مجازي فاصله ها و مسافت ها را به طرز غيرقابل باوري كاهش 
داده و خبرهاي درســت و نادرســت را در اندك زماني در دسترس 
مخاطبان قرار مي دهد. مخاطب فضاي مجازي، از سويي گيرنده است 
و از سوي ديگر دهنده. نكته اينجاست كه در ارائه و بازتوليد متن هاي 
رسيده يا خودنگاشته هيچ تعهد و مسئوليتي بر عهده ارسال كننده 
نيست؛ از مسئوليت و تعهد نسبت به درستي يا نادرستي مطلب گرفته 
تا ويرايش و پاكيزه كردن آن. بارهاي بار مطلبي به نقل از استاد زنده ياد 
دكتر زرين كوب، مرحوم حســين پناهي يا ديگران و ديگران منتشر 
مي شود كه از آنان نيست. فضاي ادبي، اطالع رساني و اجتماعي نگاري 
شبكه هاي اجتماعي به شدت مكدر است و آلوده به انواع ميكروب ها و 
ويروس هاي ذهني-زباني. از سويي با حضور انكارناپذير فضاي مجازي، 
زبان فارسي در حال شكستن و پي درپي آسيب ديدن است و از سوي 
ديگر تمركز بر مفاهيم و كاربرد نگارش و محاوره واژگان زبان فارسي 

به كمترين ميزان خود رسيده است.
دليل اين نگره همراه با شوربختي را از هر كه مي پرسي، نبود وقت و 
سرعت دنياي رو به جلو را بهانه مي شنوي. هزارتكه و خاكشيرشدن 
يك متن يا قطعه اي موســيقي، رهاورد چنين دنيايي اســت. آنچه 
بر فضاي مجازي حاكم اســت و شجاعانه ســيطره مي دواند، عنصر 
مقدر و اثرگذار »سرگرمي« است. با استفاده از اين عامل بي رقيب و 
همه پسند، چنين فضايی مخل اما دوست داشتني فراگير و فراگيرتر 
خواهد شــد؛ چه بخواهيم چه نخواهيم. بايد خانه و كاشــانه خود را 
چنان محكم و مستحكم مي ســاختيم كه از باد و باران هايي چنين، 

گزندي نبيند.

صد سال نه، همين ســه، چهار سال پيش 
اگر مي خواستي در مركز، رو به باالي شهر 
تهران، با يك ماشــين خارجي مدل باال به 

خانه ات بروي، بايــد حداقل 2ميليارد 
پــول مي داشــتي؛ چيــزي حدود 
200ميليون براي ماشين كره اي يا 

ژاپني هزينه مي كردي و بقيه را هم مي گذاشتي براي خريد 
خانه. خانه كه مي گويم فكرتان به متراژ 50متر نرود. متراژ 
باالي 100متر را درنظر بگيريد. حقوق هاي كارمندي هم 
ماهانه بين 2 تا 3ميليون تومان بود و كارمندان و كارگران 
هميشه حســرت به دل بودند كه 2ميليارد پول را چگونه 
مي شود به دست آورد. با خود حســاب و كتاب مي كردند 
كه چند سال مي توانند پس انداز كنند و چقدر وام بگيرند 
تا زندگي معمولي رو به باال را براي خانواده و فرزندان خود 
فراهم كنند.  اي كاش اين چند سال همه ما خواب بوديم. 
آدم ياد سريال اصحاب كهف مي افتد. فكر مي كني صد سال 
گذشته، ولي در اصل سه ســال از عمر و جواني ما گذشته 
است و ديگر اميدي در زندگي نمانده. با حقوق هاي چهار و 
پنج ميليوني بايد بنشينيم و حساب اين را بكنيم كه چگونه 
مي توانيم پرايدي كه ديگر شركت خودرو ساز هم قيدش را 
زده، بخريم. بنشينيم و فكر كنيم كه ديگر مي شود در تهران 
حتي در همان محله هاي پايين شــهر يك خانه 50متري 
خريد. واقعا اميد به زندگي در نســل جــوان باقي مانده؟ 
مي توان شعار داد و گفت با حقوق كارگري در تهران مي شود 
زندگي را گذراند اما واقعا مسئوالن حاضرند حتي يك دقيقه 
از زندگي شان را مانند زندگي يك كارگر در تهران بگذرانند.

چند روز پيش تلفني با يكي از دفاتر فروش خودرو صحبت 
مي كردم. وقتي قيمت ماشين ها را پرســيدم و با افزايش 
دوباره حــدود 10ميليون به باالي خودرو روبه رو شــدم، 
پرسيدم واقعا مي دانيد دليل افزايش چيست؟ از 2روز پيش 
تا امروز دالر نرخش باال رفتــه؟ تحريم هاي جديد دوباره 
شروع شده؟ و صدها آياي ديگر كه در ذهنم آمد. جواب داد: 

نه، همينجوري قيمت ها باال رفته.
آقايان مسئول، با فرزندان خود هم چنين مي كنيد؟ حاضريد 
لحظه لحظه آب شــدن جوان هايتــان را در خانه ببينيد؟ 
ببينيد كه جوان شما جلو چشمانتان نه كاري دارد كه انجام 
دهد يا حتي اگر كاري هم داشته باشد با پولي كه درآمدش 
محسوب مي شــود، نمي تواند خرج خودش را بدهد، چه 
برسد به اينكه بتواند تشــكيل خانواده بدهد. واقعا اميدي 
در زندگي جوان ها باقي گذاشته ايد؟ يكي مي گويد سازش، 
يكي مي گويد برجام، يكي مي گويد جنگ، يكي مي گويد 
تحريم، هر كســي چيزي مي گويد و متأسفانه فرجي هم 

حاصل نمي شود.

ســفر به ناكجا ، داســتان 
دختري نوجوان است كه 
بر اثر حادثــه اي مي ميرد 
و به جهاني ديگر مي رود، 
امــا بــا مــرگ، پرونده 
زندگي او بسته نمي شود 
و در آن جهــان ديگــر، 
اتفاقات غريبــي انتظار او 

را مي كشد؛ از مالقات با مادربزرگش تا عاشق 
شدن و برقراري تماس با خانواده اش در اين دنيا.

گبريل زوين، نويســنده  رمان »سفر به ناكجا« 
تجربه هاي زيستي متنوعي داشــت و در دل 
چند فرهنگ، رشــد كرد. همين ها باعث شد 
كه خيلي زود احســاس كند بايد دست به قلم 
ببرد و از آنچه زندگي كرده اســت، بنويســد. 
بدين ترتيب، اين نويسنده  آمريكايي كه فرزند 
پدري روس تبار و مادري كره اي است، نوشتن 
را از 14ســالگي آغاز كرد، اما فقط به نوشتني 
ِدلي و احساسي بســنده نكرد و در سال2000 
از دانشــگاه هاروارد در رشته  ادبيات آمريكايي 

فارغ التحصيل شد.
اولين محصول آموخته ها و تجربه هاي او رماني 
شــد به نام »ســفر به ناكجا« كه سال2005 
منتشر شد و ناگهان از نويســنده اي آينده دار 
و خوش قريحه رونمايي كرد. اين كتاب، جوايز 
بُرِدرز اريجينال ُويِســز، برانزنــر الفتي، اولمر 
اونكه و مدال ســاكورا براي كتاب دبيرستان را 
به دست آورد و به بيش از 20زبان دنيا ترجمه 
شــد. همچنين نامزد دريافت جوايز لينكلن، 
كوئل و چند جايزه  معتبر ديگر شــد. عالوه بر 
آن، مورد استقبال منتقدان ادبي و خوانندگان 
حرفه اي قرار گرفت. چنان كــه هفته نامه نقد 
كتاب نشريه  نيويورك تايمز درباره آن نوشت: 
»هر از چنــد گاهي فرصت آشــنايي با چنين 
كتابي دست مي دهد كه طرح و ايده اي بسيار 
تازه و جذاب دارد و گويي طبقه  خاص خودش را 
خلق مي كند.« مجله پابليشرز ويكلي نيز درباره 
اين رمان عنوان كرد: »كتابي مســحوركننده. 
زوين در نخســتين رماني كه نوشته از قوانين 
فيزيك و زيست شناسي سرپيچي مي كند تا با 

ظرافت بسيار، جهاني خيالي بيافريند.«
»سفر به ناكجا« در 272 صفحه با بهاي 40هزار 

تومان از سوي نشر خزه منتشر شده است.

در عرصه ادبيات مي گوينــد ترجمه خيانت 
است؛ اشــاره به اينكه وفادار بودن مترجم به 
متن اصلي تا چه حد سخت و طاقت فرساست. 
پر بيراه هم نمي گويند. زيرا ترجمه خوب افزون 
بر نياز به تسلط به اصطالحات زبان مبدا، نياز به 
آشنايي كامل با فرهنگ ، آداب و رسوم مردم 

زبان مقصد نيز دارد. حال در زبان مبدا موضوعي مانند موسيقي را درنظر بگيريد كه 
بي شك مملو از اصطالحات تخصصي است. هرچه باشد خود موسيقي به طور مستقل 
زباني جداگانه اســت كه حتي صاحب خط )نت( نيز هســت. در اين وادي، يكي از 
مترجم هايي كه پيوسته به متن وفادار بود بهزاد باشي است. او مترجم و نويسنده اي 
بود كه عالقه اش به موسيقي كالسيك ترجمه هاي ماندگاري از موسيقي را به كتابخانه 
اهالي و دوستداران موســيقي هديه كرد. از ميان آثار اين مترجم، برگردان ارزشمند 
كتاب تاريخ جامع موسيقي )برگزيده دوره نهم كتاب سال جمهوري اسالمي ايران از 
طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي( است. اين كتاب مجموعه اي است كه به قلم چند 
تن از برجسته ترين مدرسان آكادمي هاي جهاني نوشته شده است. حجم اين كتاب 
بيش از 4 هزار صفحه است. بهزاد باشي انگليسي را در زندان آموخت. فعاليت سياسي 

در زمان پهلوي او را راهي زندان كرد و حصر از او يك مترجم توانا ساخت.
تاريخ موسيقي خاورزمين و كتاب تكوين دولت مدرن از ديگر ترجمه ها و تاليف هاي 

اوست.
اين مترجم ارزشمند، ششم مهرماه سال 1370چشم از جهان فرو بست.

پژوهشــگران آمريكايي در بررســي هاي جديد خــود دريافتند ســلول هاي بنيادي 
مي توانند به بازيابي و ترميم مغزي كه در اثر پاركينســون آســيب ديده است، كمك 
كنند. به گزارش ايســنا، به نقل از مديكال اكســپرس، مغز يك انســان بالغ نمي تواند 
پس از آسيب ناشــي از تروما، ســكته يا بيماري هاي عصبي مانند پاركينسون، خود 
را به درستي ترميم كند. ســلول هاي بنيادي كه ســازگاري بي وقفه اي دارند، گزينه 
اميدواركننده اي براي بهبود ترميم عصبي هستند اما پيچيدگي تنظيمات مغز موجب 
 تزلزل توسعه درمان هاي باليني شده است. پژوهشگران »دانشگاه ويسكانسين- مديس« 
)UW–Madison( در بررســي جديد خود نشــان داده اند كه يك درمان مبتني بر 
ســلول هاي بنيادي مي تواند به درمان موش هاي مبتال به پاركينسون كمك كند. آنها 
دريافتند كه نورون هاي مشتق شده از سلول هاي بنيادي را مي توان به خوبي در نواحي 
درستي از مغز به كار برد تا به نورون ها متصل شوند و عملكردهاي حركتي را بازيابي كنند. 
نكته مهم در اين موضوع، هويت است. پژوهشگران با رديابي دقيق سلول هاي بنيادي 
پيوند زده شده دريافتند كه هويت سلول ها، در اتصاالتي كه مي سازند و همچنين در نحوه 
عملكرد آنها تعريف مي شود. به گفته پژوهشگران، درمان با سلول هاي عصبي بنيادي 
همراه با روش هايي براي توليد نورون هاي منحصر به فرد از سلول هاي بنيادي، يك هدف 
واقع بينانه به شمار مي رود. با وجود اين، براي انتقال يافته هاي به دست آمده از بررسي 

روي موش ها به انسان ها بايد پژوهش هاي بيشتري صورت بگيرد.

جديدترين آپديت ويندوز 10كه قرار است در  ماه اكتبر و توسط مايكروسافت در 
اختيار كاربرهاي اين ويندوز قرار بگيرد قرار اســت ركورد سريع ترين بارگذاري 
آپديت را بشكند. به گزارش همشهري، به نقل از تك رادار، ويندوز 10كه 57درصد 
از رايانه هاي جهان را پشتيباني مي كند قرار است فقط طي چند دقيقه )بسته به 
سرعت پردازشگر رايانه و البته سرعت اينترنت( به روزرساني شود. اين ركورد براي 
برخي كشورها كه سرعت اينترنت پاييني دارند و رايانه هاي موجود در آن به علت 
گراني هاردهاي اس اس دي، از اين فناوري محروم است به مراتب براي دانلود و 

نصب اين آپديت 80مگابايتي كندتر خواهد بود.

عيسيمحمدييادداشت
روزنامهنگار

محمدرضامرسلينگاهنقد و نظر
 روزنامه نگار

مجيدروانجو
ويتريننويسنده و روزنامه نگار

دانستني ها

سالمت

خانهسازيکارگرهازيرمترو
نيويورك: 3 كارگــر پايانه ريلي در آمريــكا زير محل 
كارشــان با حفر تونل اتاقي ســاخته بودنــد كه در آن 
به صورت مخفي زندگي مي كردند. به گزارش سي ان ان، 
اين اتاق 10متري داراي مبلمان ، تلويزيون و ديگر وسايل 
مورد نياز آنها بود. يكي از اين 3 كارگر به خبرنگارها گفت 
چه جايي بهتر از اين اتاق، هــم به محل كار خود نزديك 
بوديم و هم هيچ مالياتي بابت آن نمي داديم. افسوس كه 

ديگر نمي توانيم.

کتابخانههایبريتانياقربانیکرونا
لندن: بر اســاس آمار و ارقام منتشر شــده توسط نهادهای 
رســمی در دولت بريتانيا ميزان مراجعه بــه كتابخانه های 
عمومی در اين كشور در سال جديد نسبت به دوره مشابه سال 
قبل حدود 80درصد كاهش يافته است. به گزارش بوكسلر، 
شيوع كرونا باعث اين امر شده وكتابخانه های باز اين كشور 
نيز با كاهش 35درصد مراجعه كنندگان مواجه شده است. 
البته آمار مراجعه شهروندان بريتانيايي به كتابفروشی هاي 

اين كشور افزايش خيره كننده 70درصدی داشته است.

مرگخبرنگاريکهنمادافشاگريبود
نيويورك: »هرولد اوانز« يكي از معروف ترين خبرنگاران 
نسل خود در 92 سالگي درگذشت. به گزارش اينديپندنت، 
اوانز در جهان مطبوعات براي پيگيري و افشــاي رسوايي 
داروي تاليدوميد مشــهور بود. اين داروي ضد ويار باعث 
نقص عضــو صدها كودك درسراســر جهان شــده بود. 
گزارش هاي او در اين مورد باعث شد مؤسسات توليد دارو 
مجبور شوند به كساني كه از مصرف آن لطمه ديده بودند 

غرامت بپردازند.

مسموميتباريشهشيرينبيان
ماساچوست: مردي در آمريكا بــا زياده روي در خوردن 
آبنبات حاوي نوعي ريشه شيرين بيان سياه دچار ايست 
قلبي شد. به گزارش  اي بي سي، به گفته خانواده اين مرد 
54ساله، او هر روز يك بسته و نصفي از اين نوع آبنبات ها 
مي خورد و ناگهان دچار ايست قلبي شد. به گفته پزشكان 
حتي مقدار اندكي از ريشه شيرين بيان مي تواند فشار خون 
فرد را باال ببرد. از آنجا كه اين محصول حاوي هشدارهاي 

بهداشتي بود شركت سازنده مقصر نبوده است.

درنكوهشآزاديانتخابها

سفربهناکجااميدهايبربادرفتهعقدهگشاييبافضايمجازي

»بهزادباشي«مترجميکهبهمتنخيانتنكرد

ترميممغزبيمارانمبتالبهپارکينسونباکمك
سلولهايبنيادي

شكستنرکوردآپديتويندوز10
ِكلك 

  مي گفتند تنها چيزي كه همه دردهــا را دوا مي كند 
عشق است. پيدا بود كه هنوز مبتال نشده بودند...

  آدم در 20 سالگي انتخاب نمي كند. چون در 20سالگي 
فكرها تازه اند و قهار. در 20سالگي آدم حقايقي مي بيند و 
متوجه نيســت كه آنچه ديده است حقيقت نيست. فقط 

زيبايي است.
  او خيلي از كساني را كه هرگز نديده بود دوست داشت. 

بهترين آدم ها همان ها بودند كه او هرگز نديده بود.
رومنگاري

دست فرمان

عابرپيادهبايددرشبديدهشود
اگر به هر دليل، هنگام تاريكي شب يا از مسيرهايي كه فاقد چراغ روشنايي است قصد 
عبور از عرض خيابان را داريد، بهتر است بدانيد كه عابران با لباس تيره، كمترين ديد را 
براي راننده ها دارند و خطر برخورد خودروها با اينگونه عابران بسيار زياد است. اگر در 
چنين موقعيتي گير افتاديد، سعي كنيد وسيله اي با رنگ روشن مانند يك روزنامه يا 
مجله، يك شيء روشن يا حتي موبايل را به شيوه اي در دست بگيريد كه قابل ديده شدن 

براي راننده ها باشد. اين طوري جان شما نيز محفوظ مي ماند.

حميدضياييپرور
 روزنامه نگار

مهدياگلمحمديسالمرگ
 روزنامه نگار



  یکشنبه1334
 6مهر1399
 شماره 49

سند

 مانيفست 
فدائيان اسالم 

»هوالعزيز« درابتداي همه بيانيه ها و نوشته هاي فدائيان اسالم درج مي شد؛ در واقع اين امضاي فدائيان بود. 
پس از اينكه فدائيان اسالم خود را در سطح يكي از بازيگران بسيار مهم دهه 20 و ابتداي دهه 30 شمسي 
مطرح كردند، مجتبي نواب صفوي با انتشــار كتابي با عنوان »راهنماي حقايق« با همان عبارت آشــناي 
هوالعزيز در ابتداي كتاب در واقع مانيفست و درخواست هاي خود كه همان برقراري حكومت اسالمي در 
ايران و اجراي قوانين شرع بود را منتشر كرد. كتاب با تيراژ گسترده اي در 92صفحه در اوايل آذر 1329 در 
سراسر ايران پخش شد. بعد از غيرقانوني شدن گروه فدائيان اسالم و دستگيري افراد گروه در سال1334، 

تمامي نسخه هاي اين كتاب توسط حكومت پهلوي جمع آوري شد.

 نگاهي به سير مبارزاتي نواب صفوی
رهبر  فدائيان اسالم در دهه های بيست و سي شمسي 

  محمدمهدي عبد خدايي   ���������������������������

كارگر ســوهان كاري شــركت نفت آبادان 
بود، بچه خاني آباد� ديپلمه مدرسه صنعتي 
آلمان ها� پيش از آنكه به آبادان برود و مشغول 
به كار شود، در مدرســه مروي تهران درس 
مذهبي مي خواند� هنگامي كــه در آبادان 
مشغول به كار بود، كارگري به مدير انگليسي 
شــكايت مي كند و مدير انگليسي با دست 
هلش مي دهد و به او ســيلي مي زند� بيني 
آن كارگر خون آلود مي شود و با همان سر و 
وضع به جمع كارگراني مي پيوندد كه نواب 
صفوي هم آنجا حضور داشته� البته نام اصلي 
نواب صفوي ســيدمجتبي ميرلوحي است� 
در آنجا وقتي تظلم مي كنــد، نواب صفوي 
براي كارگران سخنراني مي كند� آنها را جمع 
مي كند و پشت اتاق آن مدير انگليسي رو به 
كارگران مي گويد: »يا اين مدير انگليسي بايد 
قصاص شود يا از اين كارگر رضايت بگيرد«� 
مأموران مثل مور و ملخ مي ريزند و كارگران 
را متفرق مي كنند و شــبانه نواب را به نجف 
فراري مي دهند� اين سال هاي آخر رضاخاني و 
روزگاري است كه متفقين در حال اشغال ايران 
بودند� او در نجف مشغول تحصيل مي شود� در 
آنجا با عالمه شيخ عبدالحسين اميني، صاحب 
كتاب »الغدير« مالقات مي كند� عالمه اميني 
روي نواب صفوي تأثيرات زيادي مي گذارد 
و در آنجاست كه كتاب »شيعه گري« احمد 
كسروي به دست نواب صفوي مي افتد� كتاب 
را مي خواند و احساس مي كند كه سراسر اين 
كتاب عليه تشــيع نوشته شده است� كتاب 
را به مرحوم حاج حســين قمي، كسي كه از 
مراجع بوده يا مرحوم سيدحسن اصفهاني، 
آيت اهلل خويي و به ديگر مراجع آن روز نجف 
نشان مي دهد� همه مي گويند كه نويسنده 
كتــاب مهدور الدم اســت� در آنجا تصميم 
مي گيرد كه به ايران بيايد و اين غائله را خاتمه 
دهد� امروز در پرونده اش نوشته شده كه همه 
مراجع آن روز به نواب صفوي كمك مي كنند� 
استاد حسن اصفهاني 6تومان مي دهد� حاج 
حســين قمي 4تومان و آيت اهلل خويي 4يا 
6تومان� از همه جالب تر 13ديناري است كه 
آيت اهلل مدني، شهيد محراب بعدي، براي خرج 
ازدواجش كنار گذاشته بود كه به نواب مي دهد 
تا به ايران بازگردد� نواب به ايران بازمي گردد 
و اول در آبادان مي ماند و بعد به تهران مي آيد 

و تصميم مي  گيرد كسروي را مضروب كند� 
كسروي حزبي به نام »با هم بودگان« تأسيس 
كرده بود� كسروي چون در حيطه زبان فارسي 
فعاليت فراوان داشته، واژه هاي تركيبي هم 
درست مي كرده و نام »حزب« را در تغييري 
به فارســي برگردانده بود� نواب در آنجا با 
كسروي مباحثه مي كند� كسروي جمعيتي 
هم داشــته به نام »رزمنده« كه آدم هايي را 
كه در مورد شعر و شاعري صحبت مي كردند، 
كتك مي زدند و روزنامه اي هم به نام »پرچم« 
منتشر مي كرد� در واقع دارودسته كسروي 
به  نوعي تفكرات فاشيســتي داشــتند، 
به صورتي كه با هرگونه ارزش هاي فرهنگي 
مثل شــعر و ادبيات و مذهب مخالف بودند� 
نواب صفوي ابتدا به عنوان مســتمع وارد 
جلسات كسروي مي شــود و نزد او مي رود� 
كســروي به او مي گويد: »بچه سيد! اينكه 
شما پس از 1400سال دور ضريح مي گرديد 
چه معني اي دارد؟ اين شخص مقابل حكومت 
قيام كرده و كشته شده� حاال عزاي عاشورا 
و تاسوعا مي گيريد� يعني چه كه اين كارها 
را مي كنيد؟! اين خرافات را كنار بگذاريد!«� 
نواب صفوي به او پاسخ مي دهد و مي گويد: 
»آقاي احمد كســروي، آيا تا به حال عاشق 
شــده اي؟ عالقه مند بوده اي؟ بچه هايت را 
دوست مي داري؟«� كسروي مي گويد: »بله، 
اما دور آهن نمي گردم� اين ضريح آهن است«� 
مي گويد: »عكس بچه هايتان همراهتان است؟ 
گاهي مي بوسي شــان يا نه؟«� راجع به اين 
بحث مي كند و مي گويد كه ما ضريح و آهن 
نمي بوسيم؛ آهن و ضريحي را مي بوسيم كه 
وابسته به انساني است كه براي آزادي شهيد 
شده و براي آزادي، طفل شش ماهه  و جوان 
هجده ساله اش را فدا كرده� مي گويد، ما آهن 
نمي بوسيم، بلكه مي خواهيم پرچم آزادگي را 
در دنيا باال ببريم و بگوييم حسين بن علي)ع( 
چنين شــخصي بوده و هســت«� كسروي 
مي گويد: »قرآن خوانده اي بچه ســيد؟ مگر 
نخواندي كه در قرآن نوشــته شــده است 
»التكرموا امواتكم!؛ يعني مردگانتان را اكرام 
نكنيد؟!«� نواب قــرآن را از جيبش بيرون 
مي آورد و مي گويد: »اين آيه را به من نشان 
بده«� كسروي پاسخ مي دهد: »خودت پيدا 
كن� الزم نيست من پيدا كنم«� نواب صفوي 
پاســخ مي دهد كه »چنين آيه اي در قرآن 
وجود ندارد� شما آيه جعل مي كنيد!« نواب 

مي گويد: »در آنجا معتقد شدم كه كسروي 
اصال عقيده ندارد� انحرافي در ذهنش هست 
كه فقط مي خواهد عليه شيعه حمله كند«� 
كســروي آنجا به نواب صفــوي مي گويد: 
»بچه ســيد زياد حرف نزن!«� دست نواب 
صفوي را مي گيرد و به هشــتي ساختمان 
حزب مي برد و ادامه مي دهد: »بچه اگر يك بار 
ديگر بيايي اينجا مي دهم كه بكشندت!«� در 
چهارراه حشمت الدوله هم نخست كسروي 
به نواب حمله مي كند ولي نهايتا كســروي 
مضروب مي شــود و به بيمارستان مي رود� 
روزنامه حزب توده، فوق العاده اي منتشر كرد 
و تيتر زد: »نــواب صفوي و هوچي گري هاي 
او در پايتخت!«� عكس نــواب صفوي را هم 
چاپ كرد� نواب صفوي دســتگير مي شود و 
قرار كفيل برايش صادر مي كنند� او 13هزار 
تومان بايد به كسروي بدهد� بازاريان تهران 
براي او 13هزار تومان جمــع مي كنند و به 
نواب صفوي مي دهند تا آزاد شــود و نواب 
صفوي تا انتهاي بازار بزرگ مي آيد و جوانان 
را جمع مي كند و از آنجا دست به اقدام بزرگي 
مي زند� از آنجاست كه مي گويد: »خواب ديدم 
كه حضرت سيدالشــهدا)ع( بازوبند سبزي 
به دستم بســت و روي آن نوشت »فدائيان 
اسالم«� اين موضوع درحقيقت اصل تشكيل 

فدائيان اسالم است�
وقتي رزم آرا روي كار مي آيد و اعالم مي كند 
كه ملت ايران نمي تواند يك لولهنگ )آفتابه( 
بســازد و تصميم مي گيرد قــرارداد گس- 
گلشائيان را امضا كند، دكترمصدق به دربار 
متحصن مي شود� اين هم البته داستاني دارد� 
مردم جمع مي شــوند و به دكترمصدق در 
جلوي خانه اش مي پيوندند و اعالم مي كنند 
كه ما مي خواهيم به دربار متحصن شويم� شاه  
عبدالحسين هژير، وزير دربار را مي فرستد 
تا با متحصنان صحبت كند� شــاه مي پذيرد 
كه با متحصنان مالقات كند� شاه مي گويد ما 
هر جا بدانيم كه حزب توده نفوذ دارد، ارتش 
دخالت مي كند و با آنهــا برخورد خواهيم 
كرد� دكترمصدق آنجا مي گويد ما هم حزب 
تشكيل مي دهيم� از تحصن دربار كه خارج 
مي شوند، اعالم مي كند كه جبهه ملي تشكيل 
مي دهيم� جبهه اي كه 2هــدف دارد؛ يكي 
ملي شدن صنعت نفت و ديگري انتخابات آزاد؛ 
هركس با اين دو شعار موافق است مي تواند 
وارد اين جبهه شــود� در اين زمان است كه 

فدائيان اسالم، گروه هاي ملي و همه گروه ها 
و احزاب وابسته، به جبهه ملي وارد مي شوند� 
از اينجاســت كه همكاري نــواب صفوي با 
دكترمصدق آغاز مي شود� در حقيقت وقتي 
كه مرحوم آيت اهلل كاشاني به كرمان و خرم آباد 
و لبنان تبعيد شــده، با اقدام هاي فدائيان 
اسالم، جبهه ملي را تشكيل مي دهد� نواب 
صفوي نامه اي به آيت اهلل كاشاني مي نويسد 
و مي گويد كانديداهاي خود را براي مجلس 
شــانزدهم اعالم كنيد� آيت اهلل كاشاني در 
نامه اي به نواب صفوي 8 نفر را معرفي مي كند� 
آيت اهلل كاشاني، مصدق، مكي، نريمان، بقايي، 
حائري زاده و عبدالقدير آزاد و دكترسيدعلي 
شــايگان را به عنوان كانديداهاي مجلس 
معرفي مي كند� پس از آن وقايعي پيش مي آيد 
كه در انتخابات دخالت مي كنند و صندوق ها 
را كه در مســجد سپهســاالر بوده به اداره 
فرهنگستان مي برند و عين آن صندوق ها را 
جابه جا  و با اســامي قالبي پر مي كنند، فردا 
كه آن آراء را مي خوانند نامي از آن هشت نفر 

درميان نيست�
 دكترمصدق اعالم مي كند كه من به احمدآباد 
مي روم چون تقلب شــده و ايــن تقلب را 
عبدالحسين هژير انجام داده است� در اين 
رابطه است كه سيدحسين امامي در دوازدهم 
محرم آن سال به مسجد سپهساالر مي رود 
و چون شاه، عاشــورا و يازدهم و دوازدهم 
3روز روضه داشته، برحســب اتفاق اين بار 
وزيرش را مي فرســتد� سيدحسين امامي 
اسلحه اش را مي كشــد و 3گلوله به سمت 
هژير مي چكاند� مردم فكر مي كنند كه المپ 
تركيده و عده اي فرار مي كنند� سيدحسين 
امامي در مسجد سپهســاالر فرياد  اهلل اكبر 
سرمي دهد و باالخره دستگيرش مي كنند� 
هنوز هيچي نشده او را اعدام مي كنند� نواب 
صفوي اعالميه اي صــادر مي كند و مي گويد 
كه »خدايا، اين فرزند عزيز زهرا)س( را از ما 
بپذير!« و كشتن هژير را به گردن مي گيرد� بد 
نيست كه نقبي هم به سخنان آيت اهلل طالقاني 
بزنيم كــه مي گويد:»آنها 2اقــدام انقالبي 
كردند� نخســتين اقدام آنها كشته شدن 
هژير و ديگري باطل شــدن انتخابات دور 
شانزدهم در تهران بود�« دوباره كه انتخابات 
برگزار مي شود، اين هشت نفر به مجلس راه 
مي يابند� وقتي شــاه مي بيند كه سهيلي و 
جم نخست وزير مي شوند و هيچ يك كارايي 

ندارند، حكم نخست وزيري سپهبد رزم آرا 
را مي دهد� رزم آرا كه نخست وزير مي شود، 
در مجلس مي گويد: »ملت ايران كه نمي تواند 
لولهنگ بسازد، چگونه مي خواهد پااليشگاه 
نفت را اداره كند؟!« دكترمصدق نيز در پاسخ 
به او در مجلس مي گويد: »تيمســار! اينجا 
پادگان نيست� اينجا خانه ملت است«� آقاي 
مكي در خاطراتش مي نويسد كه »من كنار 
دكترمصدق ايستاده بودم� زير بغلش را گرفتم 
و گفتم وقت غش كردن است دكتر! و او هم 
غش مي كند و مجلس به هم مي ريزد، رزم آرا 

هم از مجلس خارج مي شود«� 
به همين دليل اســت كه در 16اسفند سال 
1329، فدائيان اســالم، رزم آرا را توســط 
خليل طهماســبي، در ختم آيت اهلل فيض، 
از مراجع تقليد، مي كشــند� فدائيان بعد از 
نخست وزيري مجدد مصدق با او به مشكل 
مي خورنــد و خواهان اجــراي احكام الهي 
مي شوند� در ماجراي كودتاي 28مرداد هم 
نواب و يارانش بي طــرف مي مانند و كاري 
نمي كنند، تا اينكه دولــت فضل اهلل زاهدي 
سقوط مي كند و حســين عالء )وزير دربار(، 

نخست وزير مي شود� 
اينجاست كه نواب و يارانش دوباره به عرصه 
مبارزه برمي گردند و اينجاست كه بحث ترور 
عالء مطرح مي شود� در ماجراي تيراندازي به 
حسين عالء، من جزو 5 نفري هستم كه زنده 
مانده است� نواب صفوي قبلش با تيمور بختيار 
ديدار مي كند� نواب صفوي اعالم مي كند كه ما 
با پيمان نظامي ايران و بغداد مخالفيم، چه آنكه 
ايران وارد اردوگاه نظامي آمريكايي ها و غرب 
مي شود� ما مخالف پيمان نظامي اي هستيم 
كه يك پايش ناتو و پاي ديگرش سنتو است� 
ناتو مربوط به اروپاي غربي بود و سنتو متعلق 
به آسياي جنوب شرقي� به همين دليل ما با اين 
پيمان مخالف بوديم� توسط آقاي معتمدي، 
مشاور آقاي عالء به نخســت وزير و توسط 
بختيار به شاه پيغام داديم كه ما با اجرا و انعقاد 
اين پيمان و وابسته شدنمان به آمريكا شديداً 
مخالفيم� حتي نواب صفوي به بختيار گفت من 
به خليل طهماسبي اسلحه داده ام� وقتي كه 
آن شب از هم جدا شديم، نواب صفوي به خانه 
خواهرش رفت و در آنجا دستگير شد� من هم 
فراري شدم و 8 ماه بعد به زندان افتادم� من اگر 
با نواب صفوي دستگير مي شدم، حتمًا همان 

روز، مانند او تيرباران مي شدم�
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بعد از كودتاي 28مرداد، فدائيان اسالم و نواب صفوي به عنوان گروه 
مخالفان مصدق در سياست ايران همچنان حضور داشتند. در همين 
سال بود كه بحث برگزاري انتخابات دوره هجدهم مطرح شد و نواب 
صفوي و فدائيان اســالم اعالم كردند كه او از شهر قم نامزد انتخابات 
مي شود. اين مسئله البته در شــهر قم، بلوايي به پا كرد به صورتي كه 
بسياري از علما و در راس آنها آيت اهلل بروجردي، با پيشينه اختالف با 
نواب صفوي و يارانش، با اعالم نامزدي آنها از قم مخالفت كرد. )سند 
اول( اين موضوع در اســناد و گزارش هاي اداره اطالعات شهرباني به 
مركز مخابره شده اســت. از ســوي ديگر جمعي از اعضاي جمعيت 
فدائيان اسالم به شدت با اين كار مخالفت و اعالم كردند كه اگر نواب از 

نامزدي مجلس انصراف ندهد، از جمعيت فدائيان اسالم جدا خواهند 
شد. ازجمله كساني كه به شدت با نامزدي نواب صفوي براي مجلس 
مخالفت كرد، سيدهاشم حسيني بود. نواب صفوي از اين واكنش ها 
بسيار آزرده خاطر شد و به گفته همسرش، 2هفته تمام شب تا صبح 
گريه مي كرد و چشم هايش كاسه خون شــده بودند. اين موضوع را 
مي توان در اعالميه نواب صفوي در مسئله انصراف خود ديد تا جايي 
كه وي با دلخوري بســيار زياد از نمايندگي مجلس انصراف مي دهد. 
)سند دو( طرفداران نواب صفوي نيز آزرده خاطر از رفتار سياسي اي كه 
با او شد، راه انزوا در پيش گرفتند و حتي در سخنراني هاي خودشان 

انتقادات تندي را مطرح مي كردند. )سند سوم(

نامزدي ناكام 

سند

 1334
  یکشــنبه    6 مهر 1399   شماره 49

رابطه نواب صفوي و دولت مصدق در ميانه سال  1331 به سردي 
گراييد به طوري كه او حتي تهديد كرد نخســت وزير را به قتل 
مي رســاند. بر همين اساس شــهرباني تمام اعمال و رفتار او را 
رصد و در گزارش هاي روزانه اي به مركز اعالم مي كرد. مهم ترين 
مسئله اختالف ميان نواب صفوي با دولت مصدق برقراري قوانين 
شرعي در امورات كشــور بود. از قرار معلوم فدائيان اسالم كه با 
حذف رزم آرا خود را مهم ترين دليــل روي كارآمدن دولت ملي 

مصدق و اجراي قانون ملي شــدن صنعت نفت مي دانستند، از 
دولت درخواست هايي داشــتند كه مصدق زيربارش نمي رفت. 
در سندي كه به تاريخ 27 بهمن 1331 اســت نواب و يارانش 
به قم سفر كرده و همين درخواست ها را در تريبون هاي رسمي 
بيان مي كنند. نواب حتي به ديدار آيت اهلل نجفي و شريعتمداري 
هم مي رود و از رويه جاري دولت مصدق در برقرارنکردن قوانين 

اسالمي در ايران گاليه و شکايت مي كند.

گزارش شهرباني از سفر نواب به قم و انتقاد از مصدق
گاليه نواب در قم

 سند 

گزارش شهرباني اصفهان از حضور خليل طهماسبي در اين شهر و ســخنراني در جمع كارگران ضد انگليس، آمريکا و روسيه. در اين 
گزارش قيد شده است كه از تظاهرات جلوگيري شده و اعمال وي و نامبردگان به صورت نامحسوس مراقبت شده است.

گزارش شهرباني از سفر نواب به قم و انتقاد از مصدق
عمليات نامحسوس

 سند 

  داوود اميني    

فدائيان اسالم گروهي بودند با اهداف اسالمي. مانيفست و ايدئولوژي 
آنها نيز بر پايه حکومت اسالمي بنا شده بود. حركت آنها و از ميان 
برداشــتن احمد كســروي كه انحراف عقيدتي داشت و قصدش 
اين بود كه دينــي انحرافي ايجاد كند، يك حركــت ايدئولوژيك 
محسوب مي شــد. بعدها اين حركت به قول علما نضج گرفت و به 
ملي شدن صنعت نفت پيوســت كه با از ميان برداشتن »هژير«، 
تأثير به سزايي در منحل شدن مجلس شانزدهم گذاشت و پس از 
آن ملي گرايان در مجلس روي كار آمدنــد. بعدها، رزم آرا را از ميان 

برداشتند و نفت ملي شد. 
هنگامي كه نفت ملي شــد و ملي گراها روي كار آمدند، چنانچه به 
تاريخ مراجعه كنيم، درخواهيم يافت كه آنها به عهدشان وفا نکردند 
و باعث به زندان افتادن شــمار قابل توجهي از فدائيان اسالم و از 
جمله نواب صفوي شدند. همين موضوع باعث شد كه كدورتي بين 
اين دو نحله پيش بيايد تا برسيم به كودتاي سال1332؛ پس از آن 
موضوع حسين عالء پيش كشيده شد؛ بنا بود كه عالء قرارداد ننگين 
نظامي اي در بغداد منعقد كند و با حركت و كنش سياسي فدائيان 
اسالم، عالء هم از ميان برداشته شد. با توجه به ديکتاتوري پهلوي  
دوم كه با حمايت آمريکا ساخته و پرداخته شده بود، فدائيان اسالم 
را دستگير كردند. البته فراموش نکنيم كه هدف آنها هم پيروزي 
و شــهادت بود و اگر نگاهي جامع به فعاليت اين گروه بيندازيم به 
ســادگي درخواهيم يافت كه در مجموع پيروز شدند. شاه آنها را 
اعدام كرد اما پرسش اينجاست كه حركت و فعاليت فدائيان اسالم 
پس از اين اعدام ها چه تأثيري بر نظام كشــور و جامعه و فرهنگ 

گذاشت؟
حركت فدائيان اسالم، مثل حركت هاي هيأت هاي مؤتلفه اسالمي 
تا انقالب اسالمي، يا واكنش كساني كه بعدها حسن علي منصور را 
از ميان برداشتند يا آنها كه سال 1342 با نهضت امام خميني)ره( 
همگام و هم صدا شــدند، همگي در اين راســتا بود كه حکومت 
اسالمي تشکيل شود. ميراث تفکر و انديشه فدائيان اسالم همين 
بود كه انقالب اسالمي، به وقوع بپيوندد و در يك كالم شاهد برپايي 
حکومت اسالمي باشــند. حركت فدائيان اسالم در واقع نخستين 
جنبشي اســالمي  بود كه در دوره پهلوي دوم شکل گرفت و تأثير 
شگرفي در پيروزي انقالب اسالمي داشت، به ويژه كه فعاليت هاي 
شــخص نواب صفوي )مجتبي ميرلوحي( برگرفته از انديشه ها و 
تفکرات حضرت امام)ره( بود. وقتي امام)ره( كتاب »كشف االسرار« 
را در سال1322نوشت كه در آن موضوع واليت فقيه مطرح مي شود، 
در واقع فعاليت هاي مذهبي و سياسي نواب صفوي هم تعريف شد 
و شکل گرفت. در مجموع، فعاليت فدائيان اسالم، حركت و جنبشي 
مذهبي بود با ايدئولوژي اسالمي و با هدف برپايي حکومت اسالمي. 
نواب كتابي نوشت به نام »جامعه و حکومت اسالمي« كه مانيفست 
خود را در آن كتاب مطرح كرده است. تقريباً با اين تفاسير، متوجه 
خواهيم شد كه ميراث فدائيان اسالم، در يك كالم، پيروزي نهضت 

انقالب اسالمي است.
شــاه آنها را اعدام كرد، چــون نواب صفوي 
با توجه به فعاليت هاي سياســي اش به شکلي 
عيان و آشــکار مطرح مي كرد كه بايد شــاه را 
از ميان برداشــت. شــاه با قدرتي كه پس از 
كودتــاي 28مــرداد در خود يافتــه بود، 
نمي توانست كساني مثل فدائيان اسالم 
را تحمل كند و بايستد و تماشاكند 
و دم نزند تا بــا حکومتش مبارزه 
كنند. چون آنها نمي خواســتند 
دســت از مبارزه بردارند. پس از 
كودتاي 28مرداد مشــخص بود 
كه شــاه قدرتي ديکتاتوري يافته و 
تصميم گرفته كه همه مخالفان را از صحنه 
سياسي حذف كند و يکي از سرسخت ترين 
مبارزان، فدائيان اسالم به شمار مي رفت كه 
يك نخســت وزيرش را از ميان برداشتند و 
نخست وزير ديگرش را ترور كردند كه فقط 
زخمي شد. در يك كالم شاه دريافت كه نبايد 
اجازه دهد گروه فدائيان اسالم آزادانه فعاليت 
كنند. بنابراين تصميم گرفت كه نواب و يارانش 

را به جوخه اعدام بسپارد.
اينکه بگوييم امام)ره( در صحيفه هيچ اشــاره اي 
به فدائيان اســالم نکرده و نامي از آنها نبرده، درست 
نيســت. حضرت امــام)ره( از فدائيان اســالم همواره 
پشتيباني مي كردند. نواب صفوي خودش در جايي گفته 
كه »من به عنوان يکي از سربازان اسالم محسوب مي شوم 
و به فرض آيت اهلل بروجردي، فرمانده و ســردار اسالم باشد. يك 
سرباز همواره وظيفه خود را انجام مي دهد و سنگر را حفظ مي كند و 
طبعاً فرمانده هم در سنگر فرماندهي وظايف خطير ديگري بر عهده 
دارد.« اينکه امام)ره( نامي از فدائيان اسالم نبرده اند، بايد ذكر كرد 

كه نامي از بسياري از نحله ها نبردند. 
اين موضوع دليل روشني بر اين موضوع نيست كه امام خميني)ره( 
حركت اين بزرگواران را تأييد نکرده اند. مرحوم سيداحمد خميني، 
در مصاحبه شفاهي خود گفته كه »حضرت امام)ره( نسبت به اينکه 
فدائيان اسالم، قرار بود محاكمه شوند، بسيار تالش كرد تا جلوي 
محاكمه آنها گرفته شــود. حتي با آيت اهلل بروجردي رايزني هاي 
فراواني كردند تا از آنها حمايت كند. آيــت اهلل بروجردي چنانچه 
خودش مي گويد، اطرافيانش به او اطمينان داده بودند كه فدائيان 
اعدام نخواهند شد. پس از آن حضرت امام)ره(، گله مند بودند كه 

به موقع براي نجات فدائيان اسالم از اعدام، اقدام نشده است.«

 ميراث 
 فدائيان اسالم 

چه بود؟

 نواب از شهر قم 
در انتخابات مجلس شركت كرد

سند سومسند دومسند اول



در ميان آشفته بازار سياســت ايران در دهه 20شمسي، قتل ها و ترورهاي 
سياسي زيادي در كشــور رخ داد كه برخي از آنها دوران ســاز و تاريخ ساز 
شدند. فدائيان اسالم به عنوان يك گروه معتقد به حذف مخالفان سياسي و 
عقيدتي خود در اين فضا، رفتاري دوگانه و خاص داشــت. از يك سو با ترور 
رزم آرا براساس رأي مجلس شوراي ملي، ضارب آن يعني خليل طهماسبي 
نه تنها از مجازات مصون ماند كه به عنوان يك قهرمان ملي هم مطرح شــد؛ 
در ســوي ديگر اما قتل هاي بي صاحبي هم بود كه برخي از اعضاي فدائيان 
اسالم ســعي مي كردند آنها را به نفع خود مصادره كنند يا از آن بهره ببرند. 
يكي از اين قتل ها، ترور دكتر عبدالحميد زنگنه، وزير فرهنگ دولت رزم آرا 
بود كه توسط نصرت اهلل قمي كه گفته مي شد دانشجوي او بود صورت گرفت. 

براساس خاطرات اعضاي فدائيان اسالم، نصرت اهلل قمي عضو فدائيان اسالم 
نبود و ظاهرا مي خواسته با زور از اين استاد حقوق دانشگاه تهران نمره بگيرد 
كه وي از اين كار امتناع كرده بود و قمي او را در صحن دانشگاه ترور كرد. در 
ايامي كه قمي در زندان بود، نواب صفــوي هم براي مدتي به زندان افتاد. او 
خودش را به نواب نزديك كرد تا شــفاعتش را كند. حتي نواب در دادگاهي 
كه براي قتل زنگنه ترتيب داده شد شركت كرد. فدائيان اسالم سعي كردند 
كه او را نجات دهند حتي خليل طهماســبي كه به رأي نمايندگان مجلس 
قهرمان ملي شناخته شده بود، مذاكره مي كرد كه قتل زنگنه توسط قمي را 
حذف عنصري ضد ملي همانند رزم آرا جلوه دهد كه موفق نشــد و اين قاتل 

توسط دولت مصدق محاكمه و اعدام شد.
 چگونه برخي از اعضاي فدائيان اسالم
 به دنبال نجات قاتل دكتر زنگنه بودند؟

كار فدائيان نبود

 سند 

2و3صفحـــــــههاي

رابطه آيت اهلل بروجردي، مرجع عام شيعيان جهان، با نواب صفوي و 
فدائيان اسالم به هيچ وجه خوب نبود، حتي درگيري و زدوخوردي 

ميان طرفداران شان نيز به وجود آمد. 

آيت اهلل بروجردي براساس اسناد، با رويه سياسي و مذهبي فدائيان 
مخالفت مي كرد. ايشــان اعمال نواب صفوي و يارانش را خارج از 
وظايف طالب ديني مي دانســت و حتي با لفظ اينكــه آنها طلبه 
نيستند نيز با حضورشــان در قم و مدارس ديني مخالفت مي كرد. 
فدائيان اسالم نيز در اعالميه و ســخنراني هاي خود از رويه حاكم 
بر حوزه هاي علميه انتقــاد مي كردند، به صورتي كــه در برخي از 

اعالميه ها از »علماي ساكت« حوزه هاي علميه سخن مي گفتند. 
داســتان فدائيان اسالم و مرجع بزرگ شــيعيان جهان به صورتي 
درآمد كه اداره كارآگاهي شــهرباني از درگيري فدائيان اســالم 
)طلبه هاي معترض( با نزديكان آيت اهلل بروجردي و واكنش ايشان 
در قم گزارشي به تهران ارسال كرد. اين سند گويا روايت معروف نزاع 
دعواي طلبه هاي خرم آبادي به ســركردگي فردي از نزديكان بيت 

آيت اهلل بروجردي به نام شيخ علي لر است كه با چوب، طرفداران و 
برخي از اعضاي گروه فدائيان اسالم را مورد ضرب  و شتم قرار دادند 
و از قم بيرون كردند. در ماجراي اعدام فدائيان اسالم نيز تالش هاي 
بسياري شــد كه آيت اهلل بروجردي از نفوذ خود براي اعدام نكردن 
نواب صفوي و يارانش، با توجه به اينكه سيد بود استفاده كند، اما اين 
گمانه مطرح است كه آيت اهلل بروجردي يا اين درخواست را رد كرده 
يا اينكه دير دست به كار شــده تا درنهايت سيد و يارانش به جوخه 
اعدام سپرده شدند. آيت  اهلل سيدحسين بُدال در خاطرات خود گفته 
است: »آيت  اهلل بروجردي، پس از شنيدن خبر شهادت اين آقايان، 
بسيار متأثر شــدند، به طوري كه مالقاتي را كه ما روزانه با ايشان، 
به خاطر كارمان داشتيم، آن روز تعطيل كردند و فرمودند: از ناراحتي 

حال هيچ كاري را ندارم«.

روز جمعه سي ويكم ارديبهشــت 1327، مسجد سلطاني بازار ناظر 
عظيم ترين اجتماع پرشكوهي بود كه بعد از شهريور 1320 تا آن روز 
برپا شده بود. مسجد مملو از جمعيت و در خيابان هاي اطراف هم عبور 
و مرور قطع شــده و اتوبوس هاي اطراف از كار افتاده بود. در آن ايام 
رياست تبليغات راديو با آقاي ابوالقاسم پاينده، مدير مجله صبا بود 
و او هم دستور داد كه 2ساعت راديو را به مسجد شاه وصل و جريان 
ميتينگ را پخش كنند. در آن ميتينگ نواب صفوي و آيت اهلل كاشاني 
هم شركت كرده بودند. فشار جمعيت در صحن مسجد به قدري بود كه 
نرده هاي آهني جلوي شبستان شكست. ابتدا سرودي به وسيله  عده اي 
از جوانان دسته جمعي خوانده شد. بيت اول آن اين بود كه ما جوانان 
ايران زمينيم ما فدائيان اسالم و دينيم. سپس قطعنامه  اي كه مبني 
بر اظهار همدردي با اعراب فلسطين صادر شده بود، دوبار قرائت شد 
و پس از آن حاج شيخ عباسعلي اسالمي پيرامون حمالت وحشيانه 
يهود و لزوم كمك به مسلمانان فلسطين سخنراني كرد. پس از پايان 

اجتماع اتوبوس هايي از طرف خط هاي مختلف در اختيار جمعيت 
گذارده شد و تا ساعت 9شب مردم در خيابان هاي تهران گردش كرده 
و عليه يهود و به نفع اعراب شعار مي دادند و از روز بعد هم محل هايي 
براي نام نويسي داوطلبان جنگ با يهوديان اشغالگر در مراكز مختلف 
شهر افتتاح شد و قريب 5هزار نفر هم  نام نويسي كردند و اعالميه  اي با 
اين مضمون از طرف فدائيان اسالم صادر شد. »هوالعزيز »نصر من اهلل و 
فتح قريب« خون هاي پاك فدائيان رشيد اسالم در حمايت از برادران 
مسلمان فلسطين مي جوشد، 5هزار نفر از فدائيان رشيد اسالم عازم 
كمك به برادران فلسطين هستند و با كمال شتاب از دولت ايران اجازه 
حركت سريع به سوي فلســطين مي خواهند و منتظر پاسخ سريع 
دولت هستند. از طرف فدائيان اسالم ســيدمجتبي نواب صفوي.« 
چون حركت 5هزار نفر متضمن مخارج و اسلحه بود نواب صفوي با 
نخست وزير وقت ابراهيم حكيمي )حكيم  الملك( مالقات كرده و گفت 

كه مردم آماده حركت به سوي فلسطين هستند.

بعد از كودتاي 28مرداد، نواب صفوي در شهريور 1332 
به دعوت سيدقطب از رهبران اخوان المسلمين مصر در 
»كنگره اسالمي قدس« در بيت المقدس شركت كرد. او 
در اين كنگره همانند سخنراني هاي پرشورش در تهران، 
بسيار تند عليه سياست هاي غرب در فلسطين و ضرورت 

مبارزه با اسرائيل سخن گفت. 
نواب بعــد از بيت المقــدس به لبنان رفــت و با عالمه 
شرف الدين، عموي امام موسي صدر و رهبر شيعيان لبنان 

ديدار كرد. بعد از آن البته اخوان المسلمين مصر كه هنوز 
گروهي غيرقانوني نشــده بود از وي براي سفر به قاهره 

دعوت كرد. 
حضورش در قاهره مصادف شد با كودتاي افسران آزاد 

عليه ملك فاروق، پادشاه مصر. 
در مصر او با رهبران و جريان اخوان المسلمين نشست 
و برخاست داشــت و حتي بعد از كودتا كه رابطه اخوان 
با دولت كودتا و ازجمله جمال عبدالناصر تيره شــد او 

ســعي كرد به ديدار افســران آزاد برود و ميانجيگري 
كند. گرچه ميان نــواب صفوي و جمــال عبدالناصر 
 ديداري صورت گرفــت اما وضعيت تغييــري نيافت. 
فدائيان اســالم و نواب صفوي تا حدود زيادي شــبيه 
اخوان المسلمين مصر و سيدقطب رهبرش هستند؛ هر 
دو در انديشه ايجاد حكومتي مبتني بر شرع مقدس تالش 
مي كردند و هر دو توسط رژيم هايي كه در جامعه مسلط 

بودند، اعدام شدند.

ديدار تاريخي نواب صفوي با اخوان المسلمين مصر

ميتينگ فدائيان و آيت اهلل كاشانی به نفع فلسطين

رابطه آيت اهلل بروجردي و نواب صفوي 
چگونه بود؟

نواب و سيدقطب

ثبت نام برای جنگ با اسرائيل
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فدائيــان اســالم در آخريــن اقــدام خود 
نخست وزير عالء كه عازم عراق برای پيوستن 
ايران به پيمان بغداد بود را ترور كرد. عالء از 
اين ترور جان به در برد و با سر باندپيچی شده 

به بغداد رفت.

آخرين ترور

سند سوم



4صفحــه

 بيانيه اي 
براي سيدحسين امامي 

سند
سيدحسين امامي وقتي اعدام شد، 25ساله بود. او پيش از اين البته قتلي را به همراه برادرش 
علي محمد انجام داده بودند كه با توجه به فتواي علما و ميل دادگســتري از محاكمه رهايي 
يافتند. سيدحسين همان كسي بود كه احمد كســروي را در كاخ دادگستري با كارد كشت. 
4 سال بعد اما سيدحسين امامي اين بار عبدالحســين هژير را در مقام وزارت دربار در مراسم 
روضه خواني محرم مسجد سپهساالر در 13 آبان 1328 به قتل رساند و به همين جرم اعدام شد. 
فدائيان اسالم در بيانيه اي نوشت: »هوالعزيز، خدايا اين قرباني عزيز فرزند زهرا)س( سيدحسين 

امامي را از ما بپذير!«.
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فدائيان چهره های 
فدائيان اسالم، جرياني فكري يا جنبشي تأثيرگذار در سپهر سياست ايران نبود. در بهترين حالت آنها را مي توان الهام بخش ناميد؛ چه آنكه وقتي اعدام شدند تنها خاطره اي ميان مذهبيون و 
غيرمذهبيون ساختند كه به فراخور رفتار سياسي شان در مورد آنها قضاوت مي كردند. تشكيالت فدائيان اسالم، سازمان منسجم و حزبي نبود و قائل به فرد، يعني نواب صفوي و در ميان اعضا 
نيز انشقاق و تفكرات متعددي وجود داشت كه در برخي از مقاطع تاريخي ايران به صورت اختالف هم رخ نمايان مي كرد. مثال زماني كه نواب صفوي در زندان بود، محمد مهدي عبدخدايي، 
حسين فاطمي، وزير امورخارجه مصدق را ترور كرد. گفته مي شود كه نواب از اين ترور بي اطالع بوده و خبر نداشته است. ازسوي ديگر، وقتي او نامزد نمايندگي مجلس شد، عده اي از فدائيان 
از كنارش پراكنده شدند و اين مسئله را نافي جنبش اسالمي عنوان كردند. در يك ارزيابي كلي تاريخي، فدائيان اسالم گروهي عملگرا بود كه براي اهداف خود، در بزنگاه هاي مختلف رفتارهاي 

سياسي متفاوتي داشت. نگاهي به چهره هاي فدائيان و سرانجام آنها، براي شناخت بهتر اين گروه سياسي و مذهبي در تاريخ معاصر ايران مفيد است.

نواب صفوي
رهبر گروه فدائيان اسالم

مجتبي ميرلوحي معروف به نواب صفوي در تهران  زاده شد و 
به آبادان رفت و به عنوان كارگر شــركت نفت ايران و انگليس 
استخدام شد. در آنجا شورشي به پا كرد و به نجف رفت و مدتي 
درس علوم ديني خواند. در ماجراي كســروي با او درگير شد، 
ابتدا مجروحش كرد و بعد از آن، 2 تن از يارانش، كســروي را 
ترور كردند. در اين سال ها در ميان گروه هاي سياسي، حضوري 
پررنگ داشت. فدائيان اسالم را تاسيس كرد كه اين گروه هژير، 
وزيردربار و نخســت وزير ســابق را به اتهام ضديت با اسالم و 
دخالت در امر انتخابات، ترور كرد. بعد از هژير، رزم آرا ترور شد 
و با اين اقدام، نفت ملي شــد و فدائيان در ميان سياست ايران 
اقبالي بلند يافت. با نخســت وزيري مصدق با وي در افتاد و به 
زندان رفت. در كودتا حامي زاهدي بــود و مدتي بعد از كودتا 
به مصر و ديگر بالد اســالمي رفت. در ماجــراي پيمان بغداد 
به مخالفت برخاست و گروهش حســين عالء، نخست وزير را 
تروركردند كه البته نافرجام ماند. مدتي بعد زنداني و ســپس 

اعدام شد.

سيد حسين امامي
ضارب هژير

از اعضاي گــروه فدائيان اســالم بود. وي به همــراه برادرش 
علي محمد، احمد كســروي را در 20 اســفند 1324 در كاخ 
دادگســتري با ضربات چاقو به قتل رساند اما به اصرار مقامات 
وقت ازجمله عبدالحسين هژير از زندان رها شد. سيدحسين 
امامي، 4ســال بعد هژيــر را كه وزيــر دربار بود در مراســم 
روضه خواني محرم مسجد سپهساالر در 13 آبان 1328 به قتل 

رساند و به همين جرم اعدام شد.

محمدمهدي عبدخدايي
ضارب حسين فاطمي 

در عنفوان جواني حســين فاطمي، مدير روزنامه باختر امروز 
و وزير خارجه محمد مصدق را بر ســر مزار محمد مســعود، 
روزنامه نگار، در گورســتان ظهيرالدوله در خيابان دربند ترور 

كرد.
 فدائيان اسالم بر اين باور بودند كه سيدحسين فاطمي، وزير 
امور خارجه مصدق، در دور كردن دولــت ملي از دين و آيين 
نقش اساسي دارد و علت ســختگيري بر فدائيان اسالم و نواب 
صفوي كه زنداني بود، اوست. عبدخدايي در زمان شاه، 8سال 
زندان بود. بعد از انقالب اسالمي شغلي حكومتي نگرفت و در 
محافل و مناسبت هاي تاريخي، خاطرات و تحليل هاي تاريخي 

ارائه مي دهد.

آيت اهلل كاشاني
رهبر معنوي فدائيان اسالم 

آيت اهلل سيدابوالقاســم كاشــاني از علماي تهران بود كه خود 
و پدرش در قيام عشــايرعراق در انقالب ضد اســتعماري عليه 
انگليســي ها، جنگيدند و پس از شكســت اين قيام، به ايران 
گريختنــد. در ايــران عضو مجلس مؤسســان اول بــود و در 
سال1304 براي تغيير سلطنت قاجار به پهلوي به نفع رضاشاه 
رأي داد. نماينده ادوار 14، 16 و 17 مجلس شوراي ملي از حوزه 
تهران و همچنين مدتي رئيس مجلس شــوراي ملي در دوره 
17 بود. در دهه 20 مدتي به دليــل مخالفت با دولت و انگليس 
تبعيد شد. كاشاني را از بنيانگذاران ملي شدن نفت ايران در يك 
همكاري مشترك با محمد مصدق مي دانند. با مصدق به اختالف 
خورد و در كودتا عليه مصدق از وي حمايت نكرد. رابطه كاشاني 
و فدائيان اسالم به صورتي بود كه مدتي او را رهبر معنوي فدائيان 
مي دانستند و همكاري هاي مشتركي در مسائلي مثل اعزام نيرو 
به فلسطين و ملي شدن نفت و كشته شدن رزم آرا داشتند. عده اي 

مي گويند كه اين اواخر رابطه نواب و كاشاني شكرآب شده بود.

شمس قنات آبادي
نماينده مجلس

از بازيگران سياســت ايران در دهه 20 و 30شمســي كه سر 
پرشوري داشت. به همراه طرفداران كاشاني مجمع مسلمانان 
مجاهد را ايجاد كــرده و تا زمان همراهي كاشــاني با نهضت 
ملي شــدن نفت از نهضت و دولت ملي محمد مصدق حمايت 
مي كرد. در تحوالت آن سال ها او را شــخصيتي مي دانند كه 
به عنوان يك مرد پشت پرده، تحوالت مربوط به فدائيان اسالم را 
مديريت مي كرد. چهره اي خاص داشت و مدتي بعد از كودتا از 
كسوت روحانيت خارج شد و به تجارت پرداخت و در سال1367 
در تهران درگذشت. شــمس قنات آبادي از چهره هاي خاص 
تاريخ معاصر ايران است كه زواياي مهمي از نقش او در تحوالت 

دهه 20 و 30 شمسي پنهان مانده است.

عبدالحسين واحدي
  مرد شماره دو فدائيان اسالم

در سال1308 در سنقر كرمانشاه متولد شد. علوم مقدماتي را 
نزد پدرش آموخت و سپس براي تكميل تحصيالت، ابتدا به قم و 
سپس به نجف عزيمت كرد و در آنجا با سيدمجتبي نواب صفوي 
آشنا شد. با ترور عبدالحسين هژير به دست سيدحسين امامي 
از قم به تهران آمد. او در زماني كه نواب صفوي در زندان مصدق 
بود، عمال تشكيالت فدائيان اسالم را مديريت مي كرد و دستور 
ترور حسين فاطمي را داد. نوع مديريت او باعث بروز اختالفاتي 
در فدائيان اسالم شد. در زمان ترور عالء او كه به اهواز فرار كرده 
بود دستگير شد و در يك مشاجره لفظي با سپهبد تيمور بختيار، 
فرماندار نظامي تهران توسط او كشته شد. رژيم پهلوي اعالم 

كرد وي حين فرار كشته شده است.

خليل طهماسبيان
ضارب رزم آرا و عالء

از اعضاي برجسته فدائيان اســالم كه 2 نخست وزير را ترور 
كرد؛ يكي را كشــت و ديگري را مجروح كرد. در 16 اســفند 
1329 در حياط مسجد شاه تهران، سپهبد حاج علي رزم آرا، 
نخســت وزير وقت ايران و مخالف ملي شــدن صنعت نفت را 

ترور كرد. 
وي بعد از حمله ناموفق به حســين عــالء، در 6 آذر 1334 
دســتگير و در 27 دي 1334 به همراه نــواب صفوي، مظفر 
ذوالقدر و محمد واحدي اصل اعدام شد. در زماني كه رزم آرا را 
ترور كرد، مجلس شوراي ملي در تصويب نامه اي، او را از اتهام 
قتل مبرا دانســت و اعالم كرد كه اقــدام وي ملي و در جهت 

منافع مردم بوده است.
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