
 بسياري از دانش آموزان و معلمان بعد از حضور 
 و غياب اجباري در سامانه شاد،  به دليل كندي
 و قطعي دائمي اين سامانه، كالس درس را  

در اپليكيشن هاي ديگر برگزار مي كنند

 در 7ماه گذشته شــما به طور مرتب از 
وضعيت سخت و پيچيده تهران صحبت كرديد، چه 
چيز وضعيت تهران را در مقايسه با ديگر شهرها تا 
اين ميزان پيچيده كرده و در ادامه بر مديريت شيوع 

كرونا تأثير گذاشته است؟
درصد باالي ســرانه جمعيتــي در تهران نخســتين 
خصوصيت اين اســتان اســت كــه آن را با شــهرها و 
اســتان هاي ديگر متفاوت مي كند. مــا باالترين ميزان 
جمعيت را در شهرســتان تهران داريم، جمعيت ساكن 
در اين شهر معادل چند استان است. نكته ديگر اينكه، 
ســرانه چگالي يا تراكم ســكونت در تهران بسيار فراتر 
از ســاير استان هاســت و در بخش هاي غربي اســتان 
تهران اين تراكم معادل هيچ اســتاني نيست. بنابراين، 
همين وضعيت، شــرايط تهران را ســخت تر مي كند. 
مسئله ديگري كه بايد در تهران مورد توجه قرار گيرد، 
وجود سكونتگاه هاي غيررسمي اســت، در تهران بين 
13تا 15درصد جمعيت از ســكونتگاه هاي غيررسمي 
استفاده مي كنند. در ساير اســتان ها اين مسئله تقريبا 

پديده نادري است. از سوي ديگر، جمعيت تهران شناور 
است، روزانه 900هزار تا يك ميليون نفر در ساعت هاي 
اداري وارد تهران مي شوند. اين افراد به دليل ساعت هاي 
حضور در تهــران به طور طبيعي خدمات بهداشــتي و 
درماني شان را در همين شهر دريافت مي كنند. به همه 
اينها بحث حاشيه نشــيني را هم بايد اضافه كرد. هيچ 
استاني در كشــور به اندازه تهران، حاشيه نشين ندارد. 
تمام بخش هاي غربي، شرقي و جنوبي تهران با جمعيت 
حاشيه نشين پر شده است. اين مناطق زيرساخت هاي 
فقيرتر و كمتري را از نظر اداري و ساختاري دارند و اين 
مناطق معموال امكانات توســعه يافته مدني را در خود 
ندارند، مثل امكانات بهداشــتي و درماني. شايد مسئله 
ديگري كه بتــوان به اين چالش هــا اضافه كرد موضوع 
مهاجران است، ما در تهران با ميزان بااليي از اين افراد 
مواجه هســتيم كه در كنترل اپيدمي كوويد-19 بايد 
نگاه ويژه اي به آنها شود. اين افراد به دليل نداشتن مجوز 
هويتي قبل از اين در برنامه بهداشتي ما گنجانده نشده 

بودند، اما در شيوع كرونا دچار مشكالتي شده اند.

 درســت اســت، اما به هر حال تهران 
به عنوان پايتخــت همواره كانــون ارائه خدمات 
بهداشتي درماني تلقي شده و از شهرهاي مختلف 
براي انجام اقدامــات درماني به تهــران مراجعه 

مي شود؟
بله، دقيقا نكته همين جاســت كه تهران به عنوان نقطه 
برخوردار تلقي مي شــود، اما واقعيت اين است كه اين 
شــهر براي مدت طوالني دچار يك غفلــت تاريخي در 
زيرساخت هاي بهداشتي و درماني متناسب با جمعيت و 
نيازهاي آن بوده است. شايد پايين ترين معدل نسبت به 
معدل ملي در سرانه تخت و زيرساخت هاي بهداشتي و 
درماني به تهران تعلق مي گيرد. تهران يكي از فقيرترين 
سرانه هاي بهداشــتي درماني را در كشور دارد و همين 
مســئله كار تهران را در مديريت شــيوع كرونا سخت 
كرده است. زيرساخت هاي ما متناسب با حجم جمعيت 
تهران نيست. تهران، برخالف برخي از استان ها، نه تنها 
بايد به شــهروندان خود خدمات بهداشــتي ارائه دهد 
كه مدت هــاي طوالني به عنــوان قطب ارجــاع بوده و 
بخش زيادي از بيماران از ســاير استان ها براي دريافت 
خدمات بهداشــتي و درماني بــه آن مراجعه مي كنند. 
هم اكنون بيمارستان هاي ما به بيماران بدحالي خدمات 
مي دهند كه بخشي از آنها از ساير استان ها به شهر تهران 
آمده اند و اين كار را سخت مي كند. البته نكته ديگري هم 
وجود دارد و آن اينكه ما در تهــران با برخي پديده هاي 
اجتماعي - بهداشتي مواجه هســتيم و آن زباله گردي، 
كودكان كار، معتادان متجاهر و... هســتند. بيشــترين 
ميزان اين پديده ها را در تهران شاهد هستيم درحالي كه 
اســتان هاي ديگر كمتر با اين موضوع درگيرند. مسئله 
اينجاست كه دريافت خدمات بهداشــتي - درماني در 
طول سال هاي اخير، به دليل شتاب شهرنشيني، ساختار 
متعارف بهداشتي نداشته و در شرايطي كه در كل كشور 

يك سيســتم مطلوب مراقبت هاي اوليه سالمت ايجاد 
شده، تهران نتوانسته از اين الگو تبعيت كند. در كشور 
روستاهايي داريم كه اقدامات مراقبت هاي اوليه سالمت 
در آنها نســبت به تهران شــرايط بهتري دارند، تهران 
به دليل مسائل فرهنگي و اقليمي و كاربردي، نياز به يك 

مهندسي مجدد در حوزه بهداشت دارد.
شيوع كوويد-19 ضعف اين سيستم را 

تشديد كرده است؟
بلــه همينطور اســت. با شــيوع ويــروس، ضعف ها 
خودشــان را بيشــتر نشــان داده اند و مشخص شده 
كه زيرســاخت هاي بهداشتي شــهر تهران بايد حتما 
بازمهندسي ســريعي را پشت ســر بگذارد تا بتواند با 
مراقبت هاي بهداشتي انطباق داشته باشد. البته نكته 
بعدي كه بايد بــه چالش هاي تهــران اضافه كرد اين 
اســت كه مديريت در تهران زير ســايه سازمان هاي 
ملي مستقر در اين شــهر است. در استان هاي مختلف 
استاندار، باالترين سطح اختيارات را دارد و همه نهادها 
بايد از تصميمات او تبعيت كننــد. اما در تهران وجود 
ســازمان هاي ملي و وزارتخانه هاي متعــدد، چالش 
مديريت شهر تهران را سخت تر كرده است. در ماجراي 
مديريت كرونا ما با چالش هاي متعددي مواجه بوديم 
كه وجود نهادهاي ملي در اين شــهر نه تنها در حوزه 
كنترل كرونا فرصت نبودند كه گاهي اوقات تبديل به 
تهديد شدند. به هر حال، تهران كانون سياسي كشور 
اســت و هر اتفاقي در تهران مي تواند ابعاد عميق تر و 
وسيع تري نسبت به مناطق ديگر داشته باشد. يك اتفاق 
كوچك در حوزه سالمت تهران مي تواند به سرعت جو 

رســانه اي داخلي و خارجي ايجاد 
كند. اينها مجموعه مســائلي است 

كه منجر شده تهران شرايط سختي براي كنترل شيوع 
كرونا داشته باشد.

ويترين 
خالي شاد

درو  پول مجازي  در ايران

 تركش جنگ  در مرز ايران 

نشريه فرانسوي كوين تريبيون گزارش داده كه براي مقابله با 
تحريم ها، احتماال به زودي يك سوم استخراج بيت كوين جهان 

در ايران صورت مي گيرد

 مسئوالن كشور اطمينان مي دهند كه 
مناقشه جمهوري آذربايجان و  ارمنستان هيچ خطري  براي 

مرزهاي كشور ندارند اما، اصابت چند راكت در نزديكي  
شهرهاي مرزي باعث نگراني مردم شده است
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تحريم هاي يكجانبه آمريكا، دردســرهاي انتقال پول با 
سوئيفت و مشــكالت فروش نفت باعث شده تا در ايران 

توجه ويژه اي به استخراج رمزارزها يا به اصطالح ماينينگ شود. اين مسئله اي 
است كه از چشم رســانه هاي خارجي هم پنهان نبوده است. نشريه فرانسوي 
كوين تريبيون اخيرا در گزارشــي با توجه به تحوالت صــورت گرفته در اين 
موضوع اعالم كرده به احتمال زياد ايران بــه زودي تبديل به يكي از قطب هاي 

مهم ماينينگ جهان مي شود. 

صفحه11 را 
بخوانيد

بازگشت همه بة سوي اوست
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تدبير و جنگ
گفت وگو با امير دريادار سيدمحمود 
موسوي، معاون عمليات ارتش درباره 
ابهامات دفاع مقدس و سوال 30ساله 

كه آيا جنگ مدبرانه اداره شد؟

  قطعــا در دوران دفــاع مقدس 
اقدامات و عمليات هايي كرديم كه 
برخي از آنها سنجيده و كارآزموده 
نبــود. وقتي اســراي ما به كشــور 
بازگشــتند و اطالعاتــي را همراه 
آوردنــد، فهميديم مي شــد برخي 

جاها بهتر كار كرد

  هنوز هم نمي توانيم بعد از 32سال 
اسرار جنگ را بگوييم

نگاه درآمدزايي بــه مقوله باغ ها و 
زمين در سال هاي 86 تا 96 باعث 
شــد 127 هكتار از باغ هاي تهران 

از بين برود

شهردار تهران و مديرعامل شركت 
 راه آهن، تفاهمنامــه تحويل زمين

 براي بزرگ ترين فرصت و محدوده 
بازآفريني شهري را امضا كردند

سرانه فرهنگي رفاهي منطقه هاي 
17 و 18 پايتخت با اجراي اين طرح 

افزايش مي يابد

 ريشه تهران را 
زدند

 قطار شارباغ 
راه افتاد

عوارض آالينده ها؛
 جدال مجلس

با محیط زيست

يادداشت
بهزاد رنجبر؛ روزنامه نگار

نزول بورس به نقطه حساســي رسيده و اكنون اين 
پرسش مطرح است كه راه حل نجات بورس چيست؟

نگاهي به تاريخ نيم قرن فعاليت بازار سرمايه در ايران گوياي آن است كه صرف  
نظر از سياســت هاي كوتاه مدت، بازارســهام ايران عمدتا از يك چالش بزرگ 
رنج برده و آن، سياست ســركوب قيمت ها و تعيين قيمت هاي دستوري است 
كه به ويژه از ابتــداي دهه80 تا كنون همواره منجر بــه اوج و فرودهاي زيادي 
در بازار سرمايه شــده است. تعيين دســتوري قيمت ها در بخش هاي مختلف 
اقتصاد هميشه پاشنه آشيل بازار سرمايه بوده چرا كه به  طور مستقيم بر درآمد 

شركت هاي بورس تأثير مي گذارد.
سياستگذاران در 2دهه گذشته بدون توجه به واقعيت هاي بازار، قيمت هايي را 
تعيين مي كنندكه هميشه غلط بوده است، چرا كه قيمت ها در بلندمدت و در 
طول زمان، هميشه تحت تأثير تورم رشد كرده اند و سياست سركوب قيمت ها 

تأثيري نداشته است.
واقعيت اين است كه بازار يك محيط پويا يا دايناميك است و تعيين قيمت هاي 
ايستا در قرني كه قيمت ها به  صورت لحظه اي، تحت  تأثير مولفه هاي اقتصادي 
تغيير مي كنند، منسوخ شده است. اگرچه برخي بحث تعيين قيمت ها براساس 
مكانيسم بازار، كه با عنوان آزاد سازي  قيمت ها شناخته مي شود را به سياست هاي 
سوسياليســتي يا ســرمايه داري پيوند مي دهند اما واقعيت اين اســت بحث 
آزادسازي قيمت ها ربطي به اين موضوعات ندارد و مطابق با اصول علم اقتصاد 
اســت. تاكنون كتاب هاي اقتصاد خرد و كالن جداگانه اي براي اين دو مكتب 

فكري نوشته نشده و هرچه هست يك علم اقتصاد است.
اما در طول سال هاي گذشــته به اين موضوع در اقتصاد ايران توجهي نشده و 
اتفاقا يكي از بخش هايي كه از اين موضوع عمدتا آسيب ديده، بازار سرمايه است.

سياست تعيين دستوري قيمت ها، منجر شده شركت ها در فرايند صحيح زماني، 
به منابع مالي براي افزايش سرمايه گذاري و رشد توليد دسترسي نداشته باشند و 
حتي در بسيار مواقع به كل از اين منابع محروم شوند. اين سياست در عين حال 
در بلندمدت، منافع مصرف كننده ها را هم تامين نكرده چرا كه قيمت ها در بازار 
در طول زمان رشد مي كنند اما سود اصلي نصيب دالالن و واسطه ها مي شود. به 
بيان ديگر تحت تأثير اين سياست در سال هاي گذشته رانت زيادي بين واسطه ها 

توزيع شده و منافع آن نصيب مصرف كننده و توليد كننده نشده است.
سياست تعيين دســتوري قيمت ها در عين حال باعث شده است كه هم اكنون 
تناسب بين نسبت بازده دارايي شركت هاي بورس با ميزان سودآوري شان از بين 
برود. هم اكنون در بورس شركت هايي وجود دارند كه ارزش كل دارايي هايشان 
چند 10 هزار ميليارد تومان اســت در حالي  كه ميزان ســود آنها يك بيستم تا 
يك پنجاهم اين ميزان است. اين نشــان مي دهد كه سياست سركوب قيمت ها 
موضوع مولد سازي  دارايي ها را هم در بازار سرمايه از بين برده است و صرفا رانت 

توزيع كرده است.
هرچند اجراي سياست آزادسازي قيمت ها به دليل انحصاري كه در بازارها ايجاد 
كرده، به راحتي ميسر نيست اما تعيين قيمت ها مطابق با مكانيسم بازار، همين 
حاال مي تواند درآمد شركت هاي بورس را كه درحال حاضر در محدوده 150هزار 
 )P/E(ميليارد تومان است افزايش دهد و منجر به كاهش نسبت قيمت به درآمد
بازار سهام شود. واضح است كه كاهش اين نسبت در بازار سهام مي تواند سوخت 
پرقدرتي براي رشد دوباره شاخص ها و كمك بزرگي به بالندگي بازار سهام باشد 
و سياســتگذاران مي توانند از اجراي سياست هاي حمايتي كه عمدتا مبتني بر 
پمپاژ نقدينگي جديد به بازار سرمايه است صرف نظر كنند و شاهد رشد دوباره 

بازار سهام باشند.

 بازگشت به اصول اقتصاد
راه حل نجات بورس
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اناهلل و انااليه راجعون
  درگذشــت  چهره نامدار عرصه معماری ايران و  اســتاد برجســته دانشگاه تهران

دكتر سيد محسن حبيبی را تسليت مي گويم  و از خداوند متعال رحمت 
و  مغفرت الهي براي ايشان مسئلت دارم.

ابوالحسن رياضي، مديرعامل موسسه همشهري

 درگذشت استاد دانشور و فرهيخته مرحوم 
  دکتر سید محسن حبیبی   را به بازماندگان محترم  آن مرحوم
 و جامعه دانشگاهي به ويژه معماران و شهرسازان  تسليت مي گويم.
از ايزد منان براي آن مرحوم علو درجات  و  مغفرت الهي مسئلت دارم.
پيروز حناچي

سال هاست پول ناشــي از عوارض 
صنايع آالينده در اختيار شهرداري ها 
و دهياري ها قرار مي گيرد. امســال 
براي نخســتين بار در قانون بودجه، 
35درصد از عــوارض دريافتي براي 
كاهش و حذف آالينده ها به صندوق 
ملي محيط زيست داده شــد. اما با 
گذشت نيمي از سال، حاال نمايندگان 
مجلس جديــد طــرح دو فوريتي 
»حذف بند ن تبصره 6 قانون بودجه 
سال 99« را  به صحن مجلس بردند 
تا اين پول دوباره به شــهرداري ها 
بازگردانده شود و البته يك فوريت 

آن نيز به تصويب رسيد.
آنطور كــه مســعود تجريشــي، 
مديركل محيط زيســت انســاني 
ســازمان حفاظت محيط زيست به 
همشــهري اعالم كرده است، پول 
حاصل از عوارض آالينده ها از ابتداي 
سال تاكنون صرف اجراي ايده هاي 

ي  كت ها شــر
دانش بنياني شد 

كه تخصص شــان كاهش آلودگي 
صنايع است.

ادامه در 
صفحه8

ادامه در 
صفحه12

در دويست و بيست و سومين روز از ورود رســمي كرونا به ايران، آمار مبتاليان به 
حدود 450هزار نفر و فوتي ها به بيش از 25هزار نفر رســيده و حاال در اين شرايط، 
تهران باالترين سهم را از ميزان شيوع داشته است. تهران مانند ماه هاي گذشته در وضعيت قرمز به سر مي برد 
و هر هفته شرايطش بحراني تر ازهفته قبل گزارش مي شــود. عليرضا زالي، فرمانده ستاد مديريت مقابله با 
كروناي شهر تهران كه از هفته اول ارديبهشــت، در اين جايگاه قرار گرفت، در تمام ماه هاي گذشته نسبت به 
وضعيت خطرناك تهران هشدار داده و نگران وضعيت آينده شيوع است. او روز گذشته در بازديد از مؤسسه 
همشهري، از دغدغه هايش درباره مديريت كرونا گفت و تأكيد كرد كه براي ادامه مسير بايد رويكردها تغيير كند، 
بخشي از كاركنان دوركار شوند و اختيارات بيشتري به ستادهاي استاني داده شود تا بتوانند براساس شرايط 
خودشان تصميم گيري كنند. او انتقاداتي نسبت به مديريت ستاد ملي مقابله با كرونا داشت وگفت كه بسياري از 
تصميم گيري ها با تأخير انجام مي شود و اقدامي كه براي بازگشايي اصناف از سوي ستاد صورت گرفت، شتابزده 
بود. او اعالم كرد كه ما در يك جنگ تمام عيار به سر مي بريم اما دردستگاه ها، آرايش جنگي ديده نمي شود. 

زالي در گفت وگو با همشهري، توضيحات بيشتري درباره مديريت كرونا در تهران داد.

کرونا،  جنگ    تمام عیار   است
 گفت و گو با  عليرضا زالي، فرمانده ستاد مديريت مقابله با كرونا در شهر تهران
 كه ديروز  از روزنامه همشهري بازديد كرد

زهرا رفيعي
روزنامه نگار

 اپيدمي، برخــورد نظامي خشــن مي طلبد   در بحران به ســر مي بريــم     رويكردهــاي مديريتي بايد تغييــر كند    فكر نمــي كرديم بيماري طوالني شــود 
   شدت پر شدن تخت ها باال رفته است     تهراني ها خسته  شده اند     خاطيان پروتكل ها بايد جريمه شوند   واكنش ستاد ملي مقابله با كرونا به هشدارها تاخير دارد 
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زهرا جعفرزاده
روزنامه نگار
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گزارش

دلواپسانقدربرجامرادانستند
  بعد از شكست هاي پي در پي آمريكا در شوراي امنيت

منتقدان داخلي برجام هم خواهان حفظ آن شده اند

دلواپسان برجام كه با برگزاري نشست ها و راهپيمايي هايشان 
عليه تصويب برجام در عالم سياســت به شــهرت رسيدند و 
نمايندگانش در مجلس قبلي مكررا شعار مرگ بر برجام را سر 
مي دادند و حتي به صورت نمادين برجام را به آتش كشــيدند، 
امروز به سمت ضرورت نگاه مدبرانه و عاقالنه براي حفظ برجام 

تغيير مسير داده اند.
جريان اصالحــات و حامي دولت به دليل حمايــت از برجام و 
تالش هاي دولت براي حفظ آن مكررا در 5ســال اخير توسط 
جريان رقيبــش،  اصولگرايان و به طور مشــخص پايداري ها 
كه علم دلواپســيم را در مقابل برجام برپا كــرده بودند، مورد 
نكوهش و انتقاد قرار مي گرفتند و برجام را سند ننگ و شكست 

سياست هاي دولت و حاميانش در قبال آمريكا مي دانستند.
اين درحالي بود كه دولت و حاميانش برجام را دســتاورد نظام 
و در راستاي سياست هاي كلي نظام ارزيابي مي كردند. به رغم 
اين نكته اما جريان تندروي جناح راست برجام را سند شكست 
سياست هاي دولت در قبال آمريكا مي دانستند؛ شكستي كه با 
خروج آمريكا از برجام در دوران ترامپ بيش از پيش از سوي اين 
جريان در رسانه ها بازنمايي مي شد، اما حاال كه دولت به سال 
آخر خود رسيده و بهارستان هم خالي از حاميان دولت است، 
دلواپسان ميدان دار حفظ برجام شده اند و از تعقل براي حفظ 
برجام سخن مي گويند، چنان كه ديروز محمود احمدي بيغش، 
چهره نزديك به محمود احمدي نژاد در اظهارنظري اعالم كرد: 
ما بايد در تصميم گيري هايمان به ويژه در زمينه برجام بسيار 
هوشمندانه و به دور از احساســات عمل كنيم كه كاله آنها سر 
ما نرود. ما اعتقاد داريم برجام يك معاهده بين المللي و پذيرفته 
شده است كه آمريكا در مورد آن خطا كرد و بيرون رفت. حتي 
ما از آنها دعوت مي كنيم كه به برجام برگردند. اين مواضع شايد 
بعد از شكست هاي پي در پي آمريكا در شوراي امنيت سازمان 
ملل اتخاذ مي شود؛ شكست هايي كه باعث شد دنيا به واسطه 
برجام در سمتي بايســتد كه ايران ايستاده و آمريكا را به خاطر 

خروجش از برجام شماتت كند.

اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي تأكيد كرد: 
تصميم گيري ما در رابطه با برجام بايد عاقالنه و مدبرانه باشــد 
و تا جايي كه منافع ما توســط ساير كشورهايي كه عضو برجام 
هســتند تامين شــود بايد در برجام بمانيم و اگر تامين نشود 
راه هاي مقابله با تهديــدات آمريكا براي جمهوري اســالمي 
ايران باز اســت و حتما هم راه اين نيســت كه از برجام خارج 
شويم و ما راه هاي بهتر از آن هم داريم كه اگر به نقطه نااميدي 
از اروپايي ها و ســاير دولت هاي دنيا برســيم مي توانيم از آن 
 امتيازهايي كه خودمان داريم استفاده كنيم و اين راه ها خارج

 از برجام است.
اين نماينده مجلس افزود: اعتقاد ندارم كه مشكالت ما با خروج 
از برجام حل مي شــود، برجام مرده است و فقط يك اسم است 
و چيزي در روح آن نيســت و ما اين وضعيــت را تا جايي كه 
منافع مان حفظ شود بايد حفظ كنيم. خروج از برجام آن چيزي 

نيست كه ما بايد حتما دنبال آن باشيم. 

دفاع آنالين قبول نيست 
مجلس با پيشنهاد دولت براي دفاع آنالين روحاني از گزينه وزارت صمت مخالفت كرد

 وزارت بي دفــاع؛ بهترين 
توصيــف از وزارتخانــه مجلس

عريــض و طويــل صمت 
است كه قريب به 2ســالي مي شود به 
و  نابســاماني  مختلــف،  داليــل 
عدم مديريــت متمركــز و كارآمدي را 
تجربه مي كند؛ امروز هم قرار است بعد 
از 5 مــاه بي وزيــري صمــت، مجلس 
صالحيــت وزيــر پيشــنهادي اش را   

بررسي كند.
اگرچه عليرضا رزم حســيني به واسطه 
حمايت و پشتيباني مجمع نمايندگان 
2اســتاني كه او سابقه اســتانداري در 
آنجا را داراســت – خراســان رضوي و 
كرمان – و همراهي محمدباقر قاليباف، 
رئيــس مجلــس راه دشــواري براي 
نشستن بر كرسي وزارت صمت ندارد و 
نمايندگان حداقل رأي او را بين 180تا 
220موافق تخميــن مي زنند، اما نگاه 
دولت به اين وزارتخانــه در جاي خود 
قابل تامل و بررسي است؛ ازجمله اينكه 
حسن روحاني، رئيس جمهوري باوجود 
واكنش منفي مجلس به عدم حضورش 
در نشســت بررســي رأي اعتمــاد به 
حسين مدرس خياباني، نخستين گزينه 
پيشنهادي اش در 22مرداد ماه گذشته، 
باز هم اعالم كرده در نشست رأي اعتماد 

حضور نخواهد يافت و ترجيح مي دهد 
آنالين از وزيرش دفاع كند.

در واكنش به اين درخواســت دولت، 
محسن دهنوي، نماينده منتقد دولت 
نيز دســت به قلم شــد و با ادبياتي كه 
شــبيه لحن تخريب ظريف در يكي از 
جلســات همين مجلس بود در حساب 
توييتــري اش نوشــت: بــراي دفاع از 
وزير پيشــنهادي »صمت«، اســحاق 
جهانگيــري درخواســت حضــور و 
سخنراني در صحن علني را داشت كه 
به علت مغايرت بــا آيين نامه مجلس، 
مخالفت كرديــم؛ رزم حســيني تنها 
مي آيد. البته غيبــت رئيس جمهور  با 
حضورش تفاوتي ندارد؛ چه در مجلس 

و چه در كابينه.
درخواســت رئيس جمهور در نشست 
ديروز صبح هيأت رئيسه مجلس مورد 
بررسي قرار گرفت و درنهايت هم اعالم 
شد كه مجلس با درخواست دولت براي 
دفاع آنالين حســن روحانــي از وزير 
پيشنهادي اش مخالف اســت و زماني 
براي دفاع مجازي به او داده نخواهد شد.

پيش تر جمعي از نمايندگان عدم  رأي 
اعتماد به مدرس خياباني را به اعتراض 
و اعــالم نارضايتي مجلــس از غيبت 
رئيس جمهور در نشســت رأي اعتماد 

تعبير كردند.

چراصمتبيدفاعاست؟
2سال بعد از تشكيل دولت دوم روحاني 
ايده تفكيــك وزارت صمت و تفكيك 
آن به 2وزارت صنعت و معدن و تجارت 
و بازرگاني مطرح شــد و دولت به جد 
در پي به ثمر نشســتن ايــن ايده بود، 
اما هم مجلــس دهمي ها و هم مجلس 
يازدهمي هــا از ايــن بحث اســتقبال 
نكردند؛ عدم استقبالي كه بخش اعظم 
آن به رايزني هاي رضــا رحماني، وزير 
سابق صمت نسبت داده و اعالم شد وي 
براي ابقا در كرسي وزارت عليه خواست 
دولت در مجلس رايزني داشــته است؛ 
رايزني هايي كه در نهايت سبب عزل او 

توسط روحاني در ارديبهشت ماه شد.
بعــد از عــزل رحماني، تا كنــون اين 
وزارتخانه از سوي 2سرپرست اداره شده 
است. حاال رزم حســيني دومين گزينه 
براي تصــدي صمت اســت؛ گزينه اي 
كه بيش از آنكه مطلوب دولت باشــد 
به كام بهارســتاني ها خــوش آمده؛ به 
همين دليل بعيد به نظر مي رسد غيبت 
روحاني در نشست امروز مجلس روي 
رأي او تأثير بگذارد و او را از رسيدن به 

وزارت دور كند.

37سالسابقهخدمتدرارتشداردوطوالنيترينمسئوليتهايخوددرايننهاد
نظاميرابهفرماندهيعملياتگذراندهاست.نيرويدرياييارتشخاستگاهاوستو
معاونتعملياتايننيرورادربهمنماهسال96بهمعاونتعملياتكلارتشپيوندزد.دريادارمحمودموسوي
تجربياتميدانيومستقيميازحســاسترينرزمايشهايارتش،اعزامناوگروههاينيرويدرياييارتش
بهآبهايآزادوعملياتهايرهاسازيازدســتدزداندرياييدارد.معتقداستآبهايسرزمينيجنوب
محتملترينصحنهروياروييايراندرجنگهاياحتماليخواهندبودوحفاظتازآنمأموريتويژهارتش
است.تهديداتمنطقهايوفرامنطقهايسالهاياخيربارويكارآمدندونالدترامپ،رئيسجمهورآمريكانيز
برتنشهايمسئوليتكارياواضافهكردهاند.مشخصاازحملهبهپايگاهعيناالسدآمريكادرعراقوسرنگوني
پهپادآمريكادرسال98بهعنوان2برههحساسييادميكندكهارتشباالترينسطحآمادهباشهارادراين
دورهتجربهكرد.بااينفرمانده55سالهدرستادمشتركارتشبهبهانههفتهدفاعمقدسگفتوگوكرديم.هم
روايتهاياوازحضورارتشدرجنگباداعشمالحظاتاينگفتوگوبودوهماتفاقاتيهمچونجابهجاييها
وتغييراتسالگذشتهپدافندهواييارتشيابرنامهارتشدراستفادهازسررسيدلغوتحريمهايتسليحاتي

ايرانبراساستوافقهستهاي.نكاتدرخورتوجهديگريرادراينگفتوگوميخوانيد.

ماسابقهايكهازفعاليتهايشماداشتيمدر
نيرويدرياييارتشومعاونتعملياتايننيرونظامي

بود.جالباستكهدريكاتفاقكمسابقهتردر
دورهجديدفرماندهيارتش،ازنيرويدرياييفرماندهان
بيشتريبهستادارتشواردشــدند؛همشماوهمدريادار
سياريمصاديقچنيناتفاقيهستيد.اينحاصلچهاتفاقي
استكهنيرويدرياييدرستادارتشخوشدرخشيدهاست؟
ديدگاه فرماندهي محترم ارتش جمهوري اســالمي ايران بعد 
از تغييراتي كه ايجاد شــد، بر اين بود كــه از همه ظرفيت ها و 
پتانسيل هاي نيروهاي ارتش در امور تخصصي و ستادي استفاده 
و بهره برداري شود. شايد يكي از انتقاداتي كه در گذشته توسط 
برخي از نيروها و مسئوالن نيروها وارد مي شد، اين بود كه الزم 
است ستاد ارتش تجميع شــده از تمامي نيروها باشد و از همه 
ظرفيت ها و پتانسيل ها وجود داشته باشد تا بتوانند در مراحل 
مختلف نظرات تخصصي را خدمــت فرماندهي كل ارائه كنند. 
به نظر مي رسد كه در گذشــته برخي از نيروها وزن كمتري در 
مجموعه ســتاد داشــتند و اين مي طلبيد كه از اين ظرفيت ها 
بهره برداري شود. بحث بعد اين اســت كه همانطوري كه بارها 
صحبت شــده اســت، آن چيزي كه هم اكنون باعث شــده تا 
دشمنان ما مقداري به مرزهاي ما نزديك شوند، درياست؛ چون 
در دريا بعد از 12مايل كه از ساحل دور شويم، برابر عرف قوانين 
بين المللي آب هاي سرزميني محسوب نمي شود، مرز نيست و 
مي توانند بقيه يگان ها برابر يك سري قواعد و قوانين تردد كنند.
درواقعتهديدهابيشــترازناحيهدرياصورت

گرفتهتازمين؟
بله. با علم به اين مســئله احيانا اگر در آينده تهديداتي متوجه 
كشور ما باشد، يكي از محورهاي اساسي و كليدي آن درياست. 
فرمانده معظم كل قوا هم در مالقات هايي كه ما خدمت شــان 
رسيديم و تدابيري كه داشتند، گفتند نيروي دريايي قطعا يكي 
از محورها و اركان اساسي در مقابله با تهديدات احتمالي آينده 
است و بايد خودش را براي اين كار آماده كند. بر همين اساس 
نيز فرماندهي محترم به اين نتيجه رســيد كه از پتانسيل همه 
نيروهاي ارتش استفاده كند. البته اين بدان معنا نيست كه حضور 
نيروي زميني در ســتاد ضعيف شده اســت. در همين معاونت 

عمليات نيز بخش زيــادي از كاركنان مــا در تخصص زميني 
هستند؛ يعني از نظر آمار همچنان تخصص هاي نيروي زميني 
بيشتر است كه منطقي هم هست؛ چون آمار نيروي زميني ما در 

مقايسه با ساير نيروها بيشتر است.
شــماجزوفرماندهانيازارتشهستيدكهاگر
بخواهيممقايســهكنيمدرســنينپايينتريبهدرجات
باالينظاميرسيديد.برخيدرمقايسهسالهايجنگبا
امروزميگويندچطورآنزمانازحضورجواناندرمناصب
فرماندهياستفادهميشــد،وليبعدهاتجربهوسنباالي
افرادمالكقرارگرفت.آياشمابهفرماندهانجواناعتماد
ميكنيد؟آيادرمناصبومسئوليتهاميتوانآنهارابهكار

گرفت؟
البته من استثنا نيستم و مثل ساير فرماندهان براساس سنوات 
درجات را طي كرده ام. من سال 86بعد از 24سال خدمت درجه 
سرتيپ دومي يا دريادار دومي را گرفتم. ما كساني را هم داريم 
كه با سوابقي پايين تر حتي به درجه سرتيپ تمامي رسيده اند؛ 
بنابراين من هم خيلي مستثنا نبوده ام، اما خود من هم از اينكه 
ميدان را فراهم كنيم تا قشــر جوان وارد كار شــوند و بتوانند 
مسئوليت بپذيرند، اســتقبال مي كنم. اين از تأكيدات فرمانده 
معظم كل قوا هم بوده است؛ منتهي مشروط به اينكه شرايط و 
قواعد فراهم شود. قطعا در جواني يك سري ويژگي هايي وجود 
دارد كه هرقدر سن باالتر مي رود، تغيير مي كند. بنده در سنوات 
خدمتي خود تجربياتي را كسب كرده ام كه در جواني نمي توان 
پيدا كرد. همينطور ويژگي هايي كه در جواني داشــته ام شايد 
اآلن مقداري تعديل شده باشد. در نيروي جوان جسارت و دل 
به دريا زدن بيشتر است. جسارت جواني و پختگي سنين باال را 
اگر بتوان با هم داشت، تركيب جامع و كاملي درمي آيد. مشاغل 
ستادي و مســئوليت هاي باالتر طلب مي كند تا شما با پختگي 
بيشــتري تصميم بگيريد. من در يگان شناوري در مورد خودم 
و آن يگان و نهايتا 20، 30، 50تا 100نفر مســئوليت داشتم، 

ولي در اينجا مي خواهــم درباره يك ارتش 
تصميم بگيرم. پس اينجا اگــر آن تجربه و 

پختگي الزم را نداشته باشم، قطعا نمي توانم تصميم الزم را براي 
مجموعه بگيرم.

 نام عمان يك بار ديگر در رابطه با ميانجيگري بين 
ايران و آمريكا روي زبان ها افتاده است؛ اين بار يك ديپلماسي

رسانه كويتي مدعي شد كه دولت ترامپ در حال 
مذاكره محرمانه با تهران اســت؛ ادعايي كه البته خيلي زود از 

جانب مقامات ايراني رد شد.
ديروز سعيد خطيب زاده، ســخنگوي وزارت خارجه ايران در 
نشست هفتگي با خبرنگاران در پاســخ به سؤالي در ارتباط با 
اظهارات ترامپ مبني بر رســيدن به توافق با ايران طي مدت 
خيلي كوتاهي و همچنين انتشــار گزارشــي از سوي روزنامه 
الجريده كويــت مبني بر اينكه مذاكــرات پنهاني بين ايران و 
آمريكا در عمان در حال برگزاري است با كنايه گفت: به نظرم 
آقاي ترامپ بايد ذهن شــان را جمع و جور كنــد كه باالخره 
مي خواهند نصف روزه با ايران به نتيجه برسند يا چيز ديگري.

براساس گزارش ايسنا، خطيب زاده تأكيد كرد: ما معتقديم آقاي 
ترامپ هيچ فهم درستي از ماهيت روابط بين الملل و روابط ايران 
و آمريكا ندارد و گويي مشــاوران ايشان نيز قرار نيست كه اين 

موضوع را بفهمند.
ترامپ كه در يكي، دو ماه اخير مدعي شده بود درصورت پيروزي 
در انتخابات  ماه آينده در آمريكا در مدت يك هفته يا يك ماه با 
ايران به توافق مي رسد هفته قبل در چرخشي 180درجه گفت 

كه اگر پيروز شود توافق با ايران سخت تر خواهد بود!
اگرچه انتشار مطالب غيرمســتند در روزنامه الجريده كويت 
مسبوق به سابقه بوده، اما سعيد خطيب زاده با تكذيب صريح 
ادعاي اين روزنامه خاطرنشــان كرد: نه مذاكره اي بين ايران و 
آمريكا بوده اســت، نه مذاكره اي هست و نه مذاكره اي خواهد 

بود. به نظرمان اينگونه ســخنان مصرف داخلي دارد و شايد به 
درد ترامپ بخورد ولي به درد روابط ايران و آمريكا نمي خورد.

خطيب زاده با تكرار مواضع قبلي ايران در ارتباط با آمريكا با بيان 
اينكه مواضع جمهوري اسالمي ايران در ارتباط با آمريكا ثابت، 
قاطع و روشن است و ما بدون لكنت اين مواضع را بارها گفته ايم، 
تصريح كرد: راه روشن اســت. آمريكا بايد خطاي بزرگي را كه 
انجام داده است  بپذيرد. آن را جبران كند، به قوانين بين المللي 
احترام بگذارد و روندي را كه عليــه ايران در پيش گرفته يك 
روند ضد بشري است جبران كند و خسارت هايي را كه از طريق 
اين جنگ ها و تجاوزها به ملت ايــران وارد كرده جبران كند. 
شايد بعد از اين مراحل بتواند در گوشه اي از اتاق برجام جايي 

را براي خود پيدا كند.
ايران و آمريكا در دوران اوباما مذاكرات مفصلي با هم داشتند 
و وزيران خارجه 2 كشــور به طور مرتب با هم در تماس بودند 
اما با روي كار آمدن ترامپ و خروج او از برجام همه كانال هاي 
مذاكراتي بين 2 كشــور مسدود شــد و تنها دريچه مذاكرات 
رايزني درباره برجام بود كه ترامپ با ترور سردار سليماني عمال 
اين روزنه را نيز بســت. در جريان مذاكــرات برجامي و حتي 
پيش از آن عمان نقش ميزباني مذاكــرات پنهان و عيان بين 
2 كشــور را عهده دار بود اما پس از بهبود روابط عمان با رژيم 
صهيونيســتي عمال ايران عمان را از مسير مذاكرات ويژه كنار 
گذاشــت؛ تا جايي كه در 2 پرونده تبادل زندانيان بين ايران و 
آمريكا در اواخر سال قبل و امسال مســير مذاكرات سوئيس 
بود؛ درحالي كه تا پيش از ايــن عماني ها مهم ترين كانال براي 

پرونده هاي تبادل زندانيان به شمار مي رفتند.

تكذيبمذاكرهمحرمانهايرانباترامپ

   تصويب يك طرح برجامي از سوي امنيت ملي ها
همزمانباموضعگيريكمسابقهاحمديبيغشبهعنوانيكچهره
نزديكبهجريانپايداريدرمجلسدرضرورتماندنايراندربرجام،
شهريارحيدري،نايبرئيسكميسيونامنيتمليوسياستخارجي
نيزازتصويبكلياتطرحيبرايمقابلهباتهديداتآمريكادرجلسه
اخيراينكميســيونخبردادهاست.اوبااشــارهبهنشستاخير
كميسيونامنيتمليوسياستخارجيمجلسگفت:دراينجلسه
طرحيبرايمقابلهباتهديداتآمريكاموردبررسيقرارگرفتكهبه
موجباينطرحاگركشورهايطرفبرجامبهتعهداتبرجاميخود
پايبندنباشند،بهموازاتعدمپايبنديآنها،ايرانتعهداتبرجامي
راتعديلخواهدكرد.ويافزود:ايــنطرحبرايمقابلهباتهديدات
آمريكااســتكهجزئياتدرنشســتامروز-سهشنبه-تعيين
تكليفنهاييميشــود؛هنوزدربارهقيدفوريتآنتصميمگيري

نشدهاست.

ادامهدر
صفحه7

گفت وگو با امير دريادار سيدمحمود موسوي، معاون عمليات ارتش درباره ابهامات 
دفاع مقدس و سوال 30ساله كه آيا جنگ مدبرانه اداره شد؟

تدبير و جنگ
  قطعا در دوران دفاع مقدس اقدامات و عمليات هايي كرديم كه 

برخي سنجيده و كارآزموده نبود. وقتي اسراي ما به كشور بازگشتند و 
اطالعاتي را همراه آوردند، فهميديم مي شد برخي جاها بهتر كار كرد

  هنوز هم نمي توانيم بعد از 32 سال اسرار جنگ را بگوييم 
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با امضاي تفاهمنامه اي ميان شــهردار 
تهــران و مديرعامل شــركت راه آهن، 
بزرگ مقياس ترين فرصــت بازآفريني 
پايتخت موســوم به محور شــارباغ در 
فضــاي فوقاني تونل راه آهــن تهران -  
تبريز ســرانجام وارد مرحله نهايي شد. 
با امضاي اين تفاهمنامه كه زمين مورد 
نياز شهرداري را براي اجراي طرح تامين 
مي كنــد، همين روزها قرار اســت فاز 

نخست محور شارباغ عملياتي شود.
50هكتار زمين يكپارچه در محروم ترين 

و فرسوده ترين مناطق پايتخت فرصت 
مناسبي را پيش روي مديريت شهري 
تهران قرار مي دهد كه عالوه بر كاهش 
شــكاف اجتماعي و باالبردن ســرانه 
فرهنگــي - رفاهــي منطقه هاي 1۷ و 
18 ديگر شهروندان تهراني را هم از اين 

پروژه بهره مند كند.
 پيــروز حناچي، شــهردار پايتخت كه 
پيش تــر در قامت معاون شهرســازي 
و معماري شــهرداري تهران به دنبال 
اجــراي طرحي جامع بــراي محدوده 
راه آهن تهران- تبريز بــود، در جريان 
بازديد وزير راه و شهرسازي از نمايشگاه 
»طراحي فضاي فوقانــي تونل راه آهن 
تهران-تبريــز« گفته بود كــه يكي از 

اصلي ترين پروژه هايــي كه ما در حوزه 
بازآفريني شــهري تعقيــب مي كنيم 
محور راه آهن تهران- تبريز اســت. او 
حاال در قامت كليددار ابرشهر تهران يك 
گام بزرگ در اين راستا برداشته است. 
قبل تر فراخوان مسابقه  اي براي انتخاب 
بهترين طرح با دعوت از جامعه طراحي 
شهري كشور برگزار شد و حاال با تعيين 
تكليف زمين مورد نياز، اين پروژه فاخر 
بيش از هرزمان ديگري به اجراي قطعي 
نزديك شده و فاز نخست آن در روزهاي 

آينده روي ريل اجرا قرار مي گيرد.

رونق گردشــگري در مناطق كمتر 
برخوردار شهر 

معاون فني و عمراني شهرداري تهران 
در همين زمينه از اجراي مرحله نخست 
واگــذاري اراضي روي تونــل راه آهن 
تهران- تبريز به پيمانكار پروژه احداث 

محور شارباغ خبر داد.
صفــا صبوري ديلمــي كــه متعاقب 

برگزاري نشســت مشــترك بــا علي 
كاظمي منش، مديركل راه آهن تهران، 
حســين محمدزاده عضو هيأت مديره 
اين شــركت و كاوه حاجي علي اكبري 
مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران 
سخن مي گفت، از امضاي صورتجلسه 
مرحله نخست واگذاري زمين خبر داد 
و اضافه كرد:» پيرو تفاهمنامه اي كه در 
تيرماه سال جاري بين شركت راه آهن 
جمهوري اســالمي ايران و شهرداري 
تهران منعقد شــد، بخشــي از اراضي 
روي تونل راه آهن تهــران- تبريز واقع 
در مناطــق 1۷و 18در قالــب مرحله 
 نخست واگذاري، تحويل پيمانكار پروژه 

شد.«   
بــه گفته معــاون شــهردار تهــران، 
بهره بــرداري از پروژه احــداث محور 
شارباغ عالوه بر تأثيرات مثبت فرهنگي 
بر مناطق كمتر برخوردار شهر تهران، 
زمينه ساز جذب سفر و رونق گردشگري 

شهري خواهد بود.

شارباغ پروژه اي است كه پس از انتقال 
خط راه آهن تهران- تبريز به زيرزمين، 
روي بام اين تونل در محدوده اي به طول 
تقريبي 9كيلومتر و كشيدگي شرقي- 
 غربي و عرض متوســط 30متر تعريف 

شده است.

 شهردار تهران و مديرعامل شركت راه آهن تفاهمنامه تحويل زمين
 براي بزرگ ترين فرصت بازآفريني شهري را امضا كردند

سرانه فرهنگي رفاهي منطقه هاي 1۷ و 18 پايتخت با اجراي 
اين طرح افزايش مي يابد

 قطار شارباغ 
راه افتاد

آيا مي شود؟

دو يادداشت قبلي كه در همين ستون چاپ 
شد، با نگاه منفي برخي از خوانندگان روبه رو 
شد.در اين يادداشت ها گفته بودم كه بايد به 
زندگي آدم ها در شهر و مسير تردد آنها توجه كرد؛ اما بعضي از خوانندگان 
معتقد بودند چنين نگاه هايي فانتزي و به دور از واقعيت هستند. زماني كه 
با يك عكس از شــهر بيلبائو مثالي آوردم كه مي توان مسير خودروها را به 
نفع دوچرخه ها، پياده ها و حمل ونقل عمومي كمتر كرد؛ برخي گفتند كه 
شهري به كوچكي بيلبائو با تهران قابل مقايسه نيست. در حقيقت، جان 
سخن دوستان اين است كه با شهري به بزرگي و شلوغي تهران نمي توان 
به اين سادگي ها برخورد كرد و الزم است هرچه بيشتر به تعداد اتوبان هاي 
دورن شهري افزود و خيابان ها را عريض كرد تا از ترافيك كاسته شود.از يك 
منظر، تهران قابل مقايسه با شهرهاي كوچك اروپايي نيست و حتي شهري 
مانند آمستردام كه پايتخت هلند است با ابرشهري چون تهران در يك كفه 
قرار نمي گيرد. اين موضوع را مي توان پذيرفت كه مسائل و مشكالت ابرشهرها 
متفاوت از شهرهاي كوچك تر هستند؛ اما آيا شهرهايي مانند نيويورك و لندن 
نيز قابل مقايسه با تهران نيستند؟ اجازه دهيد برخي از تالش ها براي افزايش 

سهم دوچرخه در حمل ونقل شهرهاي بزرگ را نگاه كنيم: 
نيويورك: شهرداري نيويورك در ســال2019 اجراي پروژه »مسير سبز 
اســكله منهتن« را آغاز كرد كه قرار است در ســال2022 به پايان برسد. 
اين مسير، شــبكه دوچرخه ســواري نيويورك را به 1100مايل )بيش از 
1۷۷0كيلومتر( مي رســاند كه هرروز بيش از ۷ هزار دوچرخه سوار در آن 

تردد مي كنند.
لندن: زمســتان2019 شــهردار لنــدن، جزئيات طــرح عملياتي 
دوچرخه سواري جديدي را رونمايي كرد. در اين طرح به ايجاد شبكه واحد 
از معابر حفاظت شده به همراه پاركينگ هاي مخصوص براي دوچرخه ها 
اشاره شده است. شــهردار لندن مي خواهد سهم 63درصدي پياده روي، 
دوچرخه ســواري و حمل ونقل عمومي از ســفرهاي درون شهري را به 

80درصد برساند.
پاريس: در سال2010 مقامات رسمي پايتخت فرانسه متعهد شدند احداث 
زيرساخت هاي دوچرخه سواري را در اولويت برنامه ريزي هاي شهري خود 
قرار دهند و تا سال2020 تعداد دوچرخه سواران را تا 2برابر افزايش دهند و 

مسير مخصوص دوچرخه در اين شهر را به 1۴00كيلومتر برسانند.
تهران: شهردار تهران در مراسم روز جهاني بدون خودرو و در جمع سفراي 
خارجي اعالم كرد در پايتخت حدود 1۷0كيلومتر مسير دوچرخه وجود دارد 
و مقرر شده سهم دوچرخه از حمل ونقل شهري در يك دوره 5ساله از نيم 
درصد به ۴درصد افزايش پيدا كند. او ابراز اميدواري كرد تا آخر امسال اين رقم 
به يك درصد برسد.خيلي كارها پيش از آغاز به نظر نشدني مي رسند؛ اما كافي 
است تفكر ما تغيير كند. موضوع آنقدر هم پيچيده نيست، كافي است عزم 

جدي براي قابل تحمل كردن زندگي در تهران وجود داشته باشد.

خبر

شورا

 سرخه حصار، پارك 
جنگلی ايرانيان شود

عضو شورای شــهر تهران نام »پارك جنگلی 
ايرانيــان« را بــرای مجموعه ســرخه حصار 
پيشنهاد و ارائه انواع غذاهای ايرانی، سوغاتی ها 
و فرهنگ های مختلف از نقاط مختلف كشور 
در اين بوستان را راه حلی برای بيان شناسنامه 

بخشی از ايران عنوان كرد.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي شــهر، احمد 
مسجدجامعی، در نشست خبری پس از بازديد 
از قطب گردشگری سرخه حصار در منطقه13 
گفت:» مجموعه ســرخه حصار كــه از دوره 
تيموری حفاظت شده بوده، سرمايه ای فراملی 
است و اين سرمايه در نســبت با طبيعت آن 

تعريف شده است.«
او درباره درختان ايــن مجموعه افزود: درختان 
 ســوزنی برگ، هم به لحاظ محيــط طبيعی

 آسيب زا هستند و هم ريشه های سطحی دارند 
كه نمی توانند به عمق پايين برای دسترســی 
به آب برســند؛ از همين رو درختان پهن برگ 
در حال اضافه شدن هســتند. از آنجا كه سطح 
آب های زيرزمينی كاهش پيــدا كرده و عمده 
درختان اين مجموعه ريشــه های ســطحی 
دارند برای آبرسانی به اين درختان 15 استخر 
و سيستم آب چرخانی طراحی شده است.عضو 
كميســيون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر 
تهران با اشاره به كمبود سرويس های بهداشتی 
تعبيه شده در بوستان جنگلی سرخه حصار به 
ويژه برای روزهای آخر هفته، گفت: دسترسی 
به اين بوستان نبايد به سختی انجام شود، ضمن 
اينكه حفظ اين فضا و توجــه به طبيعت آن در 
توسعه گردشــگری بايد در اولويت قرار گيرد. 
عالوه بر اين در ساخت و سازها بايد كاربرد آهن 
كمتر باشد و بيشتر از چوب و سنگ استفاده شود.

 مسجد جامعی در ادامه با بيان اينكه بايد طراحی 
پروژه های بوستان سرخه حصار به سمتی برود 
كه سرمايه گذاران بخش خصوصی وارد عرصه 
شوند، خاطرنشان كرد:»در شرايطی كه تنها ۴0 
درصد از درآمدهای شهرداری تحقق پيدا كرده 
تاكيد روی ارقام مطرح شده برای اجرای پروژه 
های سرخه حصار بسيار دشــوار است و در اين 
زمينه بايد به ظرفيت های سرمايه گذاری بخش 

خصوصی بيشتر تكيه كرد.«

رئيس كميسيون شهرســازي و معماري شوراي شهر تهران 
اعالم كرد: »گزارش كامل بازنگري طرح تفصيلي هنوز كامل 
نشده است، اما ظرف يك ماه آينده در فرايند كميسيون ماده5 

به تصويب خواهد رسيد.«
محمد ساالري، رئيس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي 
شــهر تهران در گفت وگو با پايگاه خبري تحليلي شهر درباره 
بازنگري طرح تفصيلي تهران، گفت: »بازنگري طرح تفصيلي 
شهر تهران بعد از 9سال از ابالغ آن در ابتداي سال 91 يكي از 
اولويت هاي جدي كميسيون شهرسازي و معماري بوده است و 
به همين منظور حدود يك سال پيش طي مصوبه اي در صحن 
شوراي شهر، شهرداري را ملزم كرديم كه نسبت به بازنگري در 
آن با مجموعه اي از رويكردهايي كه در همان مصوبه مشخص 
كرديم، اقدام كنــد. « او درباره اين رويكردهــا توضيح داد: » 
شهرداري ملزم شده احصاي ميزان مغايرت هايي كه در مقايسه 
بين پروانه هاي صادره در طول اين مدت با گواهي هاي پايان كار 
و عدم خالفي صادره كه در مرحله اجراي كار وجود داشته است، 
همچنين موضوعاتي همانند ميزان افزايش جمعيت ناشي از 

مغايرت ها، ميزان اضافه طبقاتي كه در اين فرايند وجود داشته، 
افزايش سطح اشــغال ها و مسائلي از اين دســت را در فرايند 
بازنگري مورد توجه قرار دهد. « ساالري هدف از الزام شهرداري 
به بازنگري طرح تفصيلي را مشخص شدن ميزان تحقق پذيري 
اين سند در شهر تهران عنوان كرد و گفت: »باالخره شهرداري 
تهران بعد از 9سال بايد به شوراي شهر بگويد كه چه ميزان مفاد 
طرح تفصيلي و پهنه بندي كه در آن مشــخص شده است در 
فرايند صدور پروانه ها و اجرا محقق شده و چه ميزان نيز محقق 

نشده و سند طرح تفصيلي به اهداف خود نرسيده است.«

   كاوه حاجي علي اكبري/ مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران  
 بعد از تفاهمنامه اي كه شــهردار تهران با مديرعامل شــركت راه آهن منعقد كرد، از طريق 
معاونت فني و عمراني شــهرداري تهران پيگيري ها براي تحويل زمين انجام شد و حاال در فاز 
اول، 50ميليارد تومان از 180ميليارد توماني كه شــهرداري تعهد كرده بود، به مجري پروژه 
تونل پرداخت شد و در مقابل آن، از حدود 27هكتار زميني كه وجود داشت 9هكتار در اختيار 
شهرداري تهران قرار گرفت و قرار است در همين هفته زمين مورد نظر به طور رسمي به شهرداري 
تحويل داده شود. از ســوي ديگر با توجه به اينكه معاونت فني و عمراني شهرداري تهران هم 
پيمانكار طرح را انتخاب كرده، اين آمادگي وجود دارد كه بالفاصله عمليات اجرايي آن شروع 
شود. با توجه به اينكه طرح شارباغ يا همان فضاي فوقاني راه آهن تهران- تبريز در عرصه اي با 
وسعت 50هكتار اجرا مي شود، اين پروژه بايد در چند مرحله به اجرا درآيد. در فاز نخست 4نقطه 
شامل 2 نقطه در منطقه 17و 2 نقطه در منطقه 18شهرداري به عنوان نقاط اولويت اول انتخاب 
شــده اند كه هر يك از آنها حدود 250متر طول دارند و در مجموع اين 4 نقطه يك كيلومتر از 
9كيلومتر طول مسير را شامل مي شود. اين 4 نقطه در واقع مفاصل اصلي پروژه هستند و به عنوان 
فاز نخست اجرا درنظر گرفته شده اند و عمليات اجرايي ساخت طرح قرار است از همين نقاط 
كليد بخورد. در گام دوم مسيرهايي كه 4نقطه را به هم وصل مي كنند به مساحت حدود 6هكتار 

به عنوان فاز دوم در برنامه قرارمی گيرند و به تدريج بقيه فازها اجرايي خواهند شد.

اجراي چند مرحله اي پروژه 
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شهروند دوچرخه سوار

مشخصات طرح 

50هكتار: وسعت طرح
9.4هكتار: مساحت كلي اراضي 

در 2 قطعه 
محل قطعه اول: منطقه17)حدفاصل 

ميدان شهداي حرم و امامزاده حسن(
5.2هكتار: مساحت قطعه اول 

محل قطعه دوم اراضي: 
 منطقه18)حدفاصل پارك 15خرداد 

و خيابان آيت اهلل طالقاني( 
4.2هكتار: مساحت قطعه دوم

پيروز حناچی با حضور در قطعه شهدای پالسكو، به رشادت های آتش نشانان اشاره كرد و ياد و خاطره 16شهيدی كه 
 عكس
خبر

در حادثه دلخراش دی ماه ساختمان  پالسكو جان خود را از دست دادند، گرامی داشت. از شهادت اين عزيزان نزديك 
به 45ماه می گذرد.قبور شهدای آتش نشان پالسكو در قطعه 50 بهشت زهرا قرار دارد. به گفته حناچی به بركت خون 
شهدای پالسكو ايمنی شهر بيشتر شد چراكه بعد از حادثه آخرين روز دی ماه 95 حدود 3 هزار ساختمان ناامين 

شناسايی  و تجهيزات آتش نشانی متحول شد.

اداي احترام شهردار به شهداي آتش نشان
تماشاي رنگ هاي زيبا سبب افزايش سالمت رواني مردم 

در جامعه مي شود. اين يك مبحث روانشناسي است و اكثر در شهر
فعاالن حوزه علم روانشناسي آن را پذيرفته اند. تهران، در 
مقايسه با شهرهاي بزرگ دنيا و حتي كشور، سهم كمي از پالت رنگي 
دارد و به همين دليل اكثر شهروندان، اين شهر را خاكستري مي بينند و 
معرفي مي كنند. براي رنگي شــدن تهران نياز به انجام كارهاي بزرگ 
نيست. با يك طرح زيبا و نقاشي جذاب و استفاده از چند طيف رنگي و 
البته نيروهاي خالق كه اگر تحصيلكرده رشته هاي هنري هم باشند، 
تهران زيباتر و رنگين تر مي شود؛ اقدامي كه سازمان زيبا سازي  در آن 
پيشقدم شده است و تالش مي كند با تدوين پالت رنگي براي تهران و 
ايجاد فضاي مناســب براي شــكوفايي اســتعداد و خالقيت نســل 

تحصيلكرده، زندگي در تهران لذتبخش تر شود.

رنگ آميزي المان هاي شهر
نخستين بار رنگ آميزي شهر از نيمكت بوستان ها شروع شد. عده اي 
جوان خوش ذوق با حمايت مسئوالن سازمان زيباسازي شهر تهران، 
رنگ و قلم مو به دســت گرفتند و نيمكت بوســتان ها را رنگ آميزي 
كردند و روي برخي هم طرح هايي از گل و ماهي كشــيدند. مدتي بعد 
دامنه استفاده از رنگ گسترده تر شد و اين بار المان هاي شهري هدف 
رنگ آميزي قرار گرفتند. اســتقبال از اين اقدامات بــه حدي بود كه 
متوليان زيباسازي شهر تهران رنگ آميزي جداره هاي شهري و ديوارها 
را در دستور كار قرار دادند. محله هرندي در سيبل قرار گرفت و نخستين 
جايي بود كه خانه هايش با رنگ هاي آبي، زرد، قرمز، سبز و... رنگ آميزي 
شدند و نور اميد در دل اهالي تابيد. خالصه همه  چيز براي رنگي شدن 
پايتخت ايران فراهم شده است و هر چه جلوتر مي رويم شاهد تحوالت 
بزرگي در زيباسازي تهران هستيم. هر چند اين تحول براي كالنشهري 
چون تهــران الزم و ضروري اســت اما به گفته اللــه كاظمي، معاون 
هماهنگي امور مناطق سازمان زيباسازي شهر تهران، زيباسازي بايد 

در راستاي حذف اغتشاشات بصري باشد نه ايجاد آشفتگي. او مي گويد: 
»مي پذيريم تهران شــهري اســت كه نياز به رنگ دارد اما اســتفاده 
سليقه اي و خودسرانه از رنگ در هرجاي اين شهر، نه تنها زيبايي در پي 
نخواهد داشت بلكه سبب آشفتگي مي شود. رنگ درصورتي مي تواند 
باعث شادابي و حس خوب شود كه درســت و بجا مورد استفاده قرار 
گيرد.« كاظمي به پالت رنگي شهر تهران اشاره و عنوان مي كند: »براي 
ايجاد فضاي آرام بخش در تهران، شــيوه نامه پالت رنگي شهر تهران 
تدوين و به مناطق ابالغ شده است. براساس اين شيوه نامه براي هر يك 
از المان ها، مبلمان شهري و جدارها، اصول رنگ آميزي پيش بيني شده 
است تا از ايجاد اغتشاشات بصري در پايتخت جلوگيري شود.« معاون 
هماهنگي امور مناطق سازمان زيباسازي شهر تهران به موفقيت آميز 
بودن رنگ آميزي محله هرندي اشاره و عنوان مي كند: »چنين فضاهايي 
كه به نوعي دچار آسيب اجتماعي هستند، نياز به توجه بيشتري دارند و 
استفاده از چند رنگ زيبا و چشم نواز مي تواند اميد را به اهالي بازگرداند. 
محله هرندي طرح موفقي است كه مي توان دستاوردهاي آن را به ساير 

محله ها و حتي مناطق تعميم داد.«
كاظمي با تأكيد بر استفاده از رنگ در شهر مي گويد: »امروز رنگ ركني 
از شهرهاي بزرگ و مهم محسوب مي شود اما رعايت اصول در استفاده 

از پالت رنگ نبايد فراموش شود.«

ديوارنگاري به همت جوانان
كار زيباســازي شــهر تهران به اســتفاده از رنگ خالصه نمي شود و 
متوليان زيباســازي شــهر تهران با حمايت از دانشجويان رشته هاي 
گرافيك، طراحي و نقاشــي، طــرح ديوارنگاره هايــي در تهران اجرا 
كرده اند كه مي توان به ديوارنگاري تقديــر از كادر درمان در بزرگراه 
حكيم كه به تازگي رونمايي شده است، اشــاره كرد. طرحي كه مورد 
اقبال مردم و مســئوالن قرار گرفت. اجراي طــرح ديوارنگاري روي 
پايه پل هاي ســواره و پيشــاني و جداره ورودي تونل هــا مانند تونل 
توحيد و نيايش شايد جديدترين كاري اســت كه سازمان زيباسازي 
در دســتور كار خود قرار داده اســت. به گفته فــرزاد طالبي ، معاون 
فرهنگي و هنرهاي شهري ســازمان زيباسازي شهر تهران، قرار است 

به همت دانشــجويان پايه پل هاي تقاطع بزرگراه نواب با خيابان امام 
خميني)ره(، بزرگراه نواب، مسير شــمال به جنوب، پايين تر از تقاطع 
خيابان مرتضوي، بزرگراه كردستان، مسير جنوب به شمال، بعد از پل 
بزرگراه همت، خيابان مالصدرا و پل ابوسعيد، نقاشي شوند. او مي گويد: 
»زيباسازي فضاهاي عمومي شــهر و فراهم كردن بستر مناسب براي 
حضور و مشــاركت هنرمندان اهداف اجراي طــرح ديوارنگاري روي 
پايه پل هاي ســواره روي تهران هســتند.« اين فراخــوان و دعوت به 
همكاري قرار بود شهريور ماه به پايان برسد اما طالبي مي گويد: »براي 
اينكه بتوانيم حضور گســترده هنرمندان در اين فراخوان را داشــته 
باشــيم، فرصت ثبت نام و ارســال طرح هاي اوليه را تمديد كرديم و 
 هنرمندان مي توانند ايده هاي خود را در قالب طرح تا 1۴مهرماه ارائه 
دهند.«فضاي ايجاد شده زير پل هاي سواره رو در سال هاي اخير براي 
حضور مردم بهســازي شــده اند و اين روزها با عنوان پاتوق از آنها ياد 
مي شود. پل ســيدخندان و كريم خان زند، نمونه هاي موفق مديريت 

شهري در استفاده بهينه از فضاهاي شهري هستند.

زينب زينال زاده
روزنامه نگار

همشهري از اجراي پالت رنگي 
در پايتخت گزارش مي دهد

نقاشي تهران خاكستري
  استفاده از رنگ  و انجام 
ديوارنگاره هاي خالقانه با هدف 
ايجاد زيبايي بصري درپايتخت 
در دستور كار سازمان زيباسازي 
شهر تهران قرار گرفته است

   بهمن عبدي- استاد كاريكاتور
 تهران براي اينكه به يك شهر و محيط شاداب تبديل شود و مردم از بودن 
و زندگي كردن در آن حس خوبي داشــته باشند، حتماً نيازمند رنگ است. 
وجود المان هاي رنگي . استفاده از احجام متنوع در افزايش شادابي و نشاط 
شهروندان مؤثر است و در ســال هاي اخير سازمان زيباسازي حركت رو به 
جلويي را شروع كرده و با دعوت از هنرمندان رشته هاي مختلف هنري ازجمله 
گرافيك و طراحي و نقاشي، به كالنشهر تهران رنگ داده است. استفاده از 

توانايي نسل تحصيلكرده حتماً تهران را به شهري با نشاط تبديل مي كند.

مشاركت دانشجويان در رنگ آميزي شهر

   الهام فخاري- عضو كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي 
اسالمي شهر تهران

درخصوص رنگ آميزي المان ها و مبلمان و حتي پل هاي سواره و عابران پياده 
شهر تهران اين سؤال كه چرا و چگونه مي خواهيم از رنگ در شهر استفاده كنيم 
بايد مدنظر قرار گيرد. رنگ از يك سو سبب زيبايي بصري مي شود و از سوي 
ديگر منجر به كاهش آثار برخي از آسيب ها مي شود. در محله هاي آسيب ديده 
)هرندي( رنگ موجب مي شود مردم در دل آسيب زندگي در محيطي زيبا را 
تجربه كنند. براي رسيدن به نتايج مطلوب استفاده از رنگ در شهر، نياز به يك 
اطلس فرهنگي و اجتماعي است. اطلسي كه نيازها، ظرفيت ها و كمبودهاي 
محله ها در آن مشخص شده است و با استناد به اطالعات احصا شده مي توان 

رنگ آميزي را مديريت و زيبايي بصري در جاي جاي تهران ايجاد كرد.

رنگ آميزي تهران با استفاده از اطلس

   بهرام كلهرنيا- استاد گرافيك
رنگ عالوه بر نشاط سبب شادي مي شود. بنابراين شاد بودن و شاد زندگي 
كردن حق همه مردم است و متوليان شهر موظفند كارهايي كه سبب ايجاد 
شادي در جامعه مي شود را سرلوحه كارهايشان قرار دهند. براي ايجاد حس 
خوب زندگي در جامعه نياز به انجام كارها و اجراي برنامه هاي بلندمدت نيست. 
گاهي اوقات با استفاده از يك طرح ســاده و خالقانه مانند نقاشي ديواري يا 
رنگ آميزي چند المان در شهر، اين امر محقق مي شود؛ كاري كه اين روزها 
در دستور كار سازمان زيباسازي شهرداري تهران قرار گرفته است و قطعًا 
با استفاده از ظرفيت و پتانسيل جوانان تحصيلكرده مي توان شاهد تهراني 

زيبا براي زندگي بود.

اقدام خوب مديريت شهري در زيباسازي

 بازنگري طرح تفصيلي
 به كميسيون ماده 5 مي رود

وي
ا تق

رض
علي

ي/ 
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کرونا  جلسه شورای شهر را تعطیل کرد 
دويست و چهلمين جلسه شورای اسالمی شهر تهران به دليل موج سوم كرونا و ابتالی تعدادی از اعضای 
شورای اسالمی شهر تهران، سه شنبه برگزار نمی شود.به گزارش همشهري، شورای اسالمی شهر تهران 

امروز، سه شنبه تعطيل است. 
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رشد همزمان قيمت دالر و مسكن به عنوان يك كاالي سرمايه اي، بخش قابل توجهي از درآمد ريالي خانوارها را بلعيده است

گزارش

 داده هاي آماري نشــان مي دهد زيان شــركت هاي خودروســاز 
تحت تأثير قيمت گذاري دستوري دولت، همچنان در حال افزايش 
است؛ به طوري كه ميزان زيان شركت ايران خودرو در بهار امسال 
109درصد بيشتر از پارسال بوده است. مطابق اين اطالعات، فقط 
2شــركت ايران خودرو و سايپا ظرف ســال هاي 97و98 بيش از 
42هزارو 600ميليارد تومان زيان، توليد كرده اند. حاال دبير انجمن 
صنايع همگن نيرومحركه و قطعه سازان خودرو مي گويد جمع كل 
زيان خودروسازان از 80هزار ميليارد تومان فراتر است. به گزارش 
همشهري، تحريم ها يك طرف، قيمت گذاري دستوري طرف ديگر. 
اغلب اقتصاددانان مي گويند قيمت گذاري دستوري كه منشأ آن 
دولت است، چنان رانت هاي عظيمي در طول سال هاي گذشته بين 
ويژه خواران و ژن هاي خوب توزيع كرده كه اقتصاد ايران را به يك 
كالف سردرگم تبديل كرده و  بازكردن گره آن، ديگر به راحتي ميسر 
نيست. اين قيمت گذاري دستوري از طريق توزيع رانت در چند دهه 
گذشته به شكل گيري مافيا هاي قدرتمندي منجر شده كه از اين 
رانت نفع مي برند و اثر گذاري آن حتي از تحريم ها هم بدتر است. 
ريشه اين توزيع رانت در ســركوب بازار و قيمت گذاري دستوري 
است؛ زيرا با قيمت گذاري دســتوري توليد كننده و مصرف كننده 
در بلندمدت در نهايت متضرر مي شوند و سود اصلي نصيب دالالن 
مي شود. همين حاال دولت از طريق تعيين دستوري قيمت ها در بازار 
خودرو از يك طرف منجر به افزايش زيان شركت هاي خودروساز 
شده و از طرف ديگر رانت زيادي را بين عده اي خاص كه از تفاوت 

قيمت كارخانه تا حاشيه بازار ارتزاق مي كنند، توزيع كرده است.

افزايش زيان شركت هاي خودروساز
تازه ترين اطالعات از ميزان سود و زيان شركت هاي خودروساز نشان 
مي دهد ميزان زيان شــركت ايران خودرو تحت تأثير قيمت گذاري 
دستوري در 3ماهه اول امســال بيش از 109درصد رشد كرده و از 
1773ميليارد تومان در 3ماهه سال 98به 3704هزار ميليارد تومان 
در 3ماهه امسال رسيده است. سايپا هنوز اطالعات مالي 3ماهه اش 
را منتشر نكرده است، اما برآورد مي شــود مقدار زيان شركت سايپا 
نيز در 3ماهه اول امســال همين ميزان باشــد. 2شــركت زامياد و 
پارس خودرو نيز با وجود آنكه عملكرد بهتري نسبت به ايران خودرو 
و سايپا داشته اند، اما آمار ها نشان مي دهد در 3ماهه امسال به ترتيب 
146و 305ميليارد تومان زيان كرده اند. داده هاي ســاالنه نيز نشان 
مي دهد 2شركت ايران خودرو و سايپا در طول سال هاي 97و 98جمعا 
42هزارو 600ميليارد تومان زيان كرده اند كه اين مقدار زيان بدون 
درنظر گرفتن زيان سال هاي قبل و همينطور بدهي اين شركت ها به 
قطعه سازان و ساير نهاد هاست. هم اكنون ميزان بدهي شركت هاي 
خودروساز به شــركت هاي قطعه ســازي  به 34هزار ميليارد تومان 
رســيده كه از اين مقدار 15هزار ميليارد تومان مربوط به مطالعات 
معوق است و منجر شده ضربات مالي بزرگي به صنعت قطعه سازي  
وارد شود؛ به طوري كه هم اكنون از يك هزار و 200 قطعه ساز رسمي 
فعال با 550 هزار نفر نيروي شاغل، 400 واحد تعطيل شده اند و 300 
واحد در حالت نيمه تعطيل هستند. موج بيكاري در اين صنعت در 

حال افزايش است.

زيان 80هزار ميليارد توماني
همزمان با انتشار اين آمار، دبير انجمن صنايع همگن نيرومحركه 
و قطعه ســازان خودرو اعالم كرد: جمع كل زيان انباشته صنعت 
خودروسازي و قطعه سازي  به دليل قيمت گذاري دستوري خودرو 
به 80 هزار ميليارد تومان رسيده است. آرش محبي نژاد در اين باره 
گفت: التهاب امروز بازار خودرو و شكاف شديد قيمت هاي خودروساز 
و بازار، نتيجه تصميمات غلط در حوزه قيمت است كه سبب شده 
قطعه ساز و خودروساز با زيان توليد كنند و عرضه خودرو نيز ناكافي 
باشد. او افزود: قيمت گذاري دستوري خودرو تبعات زيادي دارد؛ 
به طور مثال هم اكنون خودروســازان توليدات قطعه ســازان را با 
قيمت هاي درستي نمي خرند و اين موضوع مشكالت زيادي ايجاد 
كرده اســت؛ به همين دليل يكي از درخواست هاي قطعه سازان ، 
اصالح قيمت قطعات با باال يا پايين رفتن 10 درصدي نرخ نهاده هاي 
توليد اســت. محبي نژاد ادامه داد: با محاسبات اين انجمن، قيمت 
قطعات خودرو بايد به طور متوســط 65درصد افزايــش يابد، اما 
قراردادهاي بين خودروســازان و قطعه ســازان به كندي در حال 
تعديل است. او اضافه كرد: قطعه سازان دربرابر شركت هاي بزرگ 
توليدكننــده مواداوليه همچون فوالد مباركه، مس سرچشــمه، 
پتروشــيمي ها و شركت هاي خودروســازان ميان 2سنگ بزرگ 

آسياب گير افتاده و در حال له شدن هستند.

كمــــــربندها را  
محكم تــر ببنديد، 
چــرا كــه دولــت 
مي خواهــد بودجه 
سال آخر را بر مبناي 
تــورم 22درصدي 
ببندنــد؛ خبري از 
رشد درآمدهاي ارزي نيست و انبساط مالي يعني فروش 
بيشتر اوراق بدهي و اســناد خزانه و البته اميد به درآمد 
مالياتي بيشــتر.  انقباض پولي هم به اين معناست كه 
كسري بودجه ســال 1400 قرار نيســت از كانال بانك 
مركزي يا همــان جيب مردم جبران شــود. به گزارش 
همشهري، حسن روحاني ديروز بخشنامه تنظيم بودجه 
سال 1400 ايران را به دستگاه هاي بودجه بگير ابالغ و اعالم 
كرد كه روي محورهايي چون رشد بلندمدت اقتصادي از 
طريق تمركز بر توسعه صادرات غيرنفتي، مقابله فعاالنه با 
كرونا و كاهش آثار منفي اقتصادي آن، سرعت دادن به 
تكميل طرح هاي عمراني، اصالح ساختار بودجه و رفع 
موانع كسب و كار، توجه بيشتر به معيشت مردم به ويژه در 
زمينه كاالهاي اساسي و توسعه الگوي مشاركت عمومي و 
خصوصي بودجه ريزي كنند و قيد هزينه هاي غيرضروري 
را بزنند. بخشنامه بودجه 1400در حالي ديروز رونمايي 
شد كه نهاد برنامه و بودجه كشور در گزارش خود رسما 
از افت شديد درآمدهاي نفتي پرده برداشت و اعالم كرد: 
از اواسط سال 97 شديد ترين تحريم هاي بين المللي عليه 

ايران به صورت ظالمانه اعمال شد و شدت اين تحريم ها 
به نحوي بود كه كمترين منابع حاصل از صادرات نفت و 
ميعانات گازي طي 50سال گذشــته در نيمه دوم سال 
98رقم خورد.  ســازمان برنامه و بودجه با اشاره به فشار 
تحريم ها و حمله كرونا خبر داده اســت كه سهم ارزش 
حاصل از صادرات نفت خام و ميعانــات گازي در 5 ماه 
نخست امســال از كل منابع بودجه عمومي دولت فقط 

3درصد بوده است.

چرا مهار تورم؟
خردادماه امســال رئيــس كل بانك مركــزي با صدور 
بيانيه چارچوب هدف گــذاري تــورم، از هدف گذاري 
تورم 22 درصد در سال 1399 خبر داد. اين اقدام بانك 
مركزي با هدف كامل شدن چرخه كنترل تورم در فضاي 
سياست گذاري بود كه پيش از آن با فراهم آوردن ابزارهاي 
الزم به دنبال ايجاد ثبات در اقتصاد ايران پس از پنج دهه 
در فرايند تكميل بود.  چارچوب هدف گذاري تورم يك 
ابزار براي جهت دهي به سياست هاي پولي بانك مركزي 
اســت و در اين چارچوب، قطب نماي سياست گذاري، 
كاهش انحراف نرخ تورم از هدف تعيين شده است و براي 
تنظيم هر انحراف معنادار و پايدار، بانك مركزي نرخ سود 
سياستي را تغيير داده و با استفاده از عمليات بازار باز، نرخ 
حاكم و مؤثر در بازار پول را تنظيم خواهد كرد. به گزارش 
ايرنا، با اجرايي شدن سياست هاي پولي جديد، دولت ضمن 
پيگيري متنوع سازي  درآمدها و كاهش هزينه ها، زمينه 

انتشار گسترده اوراق بهادار خود را به عنوان ابزار كليدي 
هموارسازي بودجه فراهم كرد و بانك مركزي با حمايت 
دولت براي تحقق هدف گذاري تورمي خود در سال 1399 
با استفاده از عمليات بازار باز و هدف گذاري مياني نرخ سود 
بازار بين بانكي به شكل تعيين نرخ سود سياستي، داالن 
نرخ ســود، خريد و فروش اوراق بهادار دولت با بانك ها، 
اعطاي اعتبار در قبال اخذ وثيقه و سپرده  گذاري بانك ها 

نزد بانك مركزي، به انجام فعاليت پرداخت.

نقشه راه سال هشتم دولت
بخشنامه بودجه ســال 1400در واقع نقشــه راه سال 
هشتم دولت حسن روحاني اســت و كالبدشكافي اين 
سند نشان مي دهد كه دولت سياست انتشار اوراق مالي 
اسالمي، فروش دارايي و سهام در بازار سرمايه را جايگزين 
درآمدهاي نفتي كرده و مي گويد اين سياســت تا حاال 
موفقيت آميز بوده، چرا كه بانك مركزي با اجراي عمليات 
بازار باز نزديك به 70هزار ميليارد تومان از طريق عرضه 
سهام در بازار بدهي و 30هزار ميليارد تومان هم از كانال 
بازار سرمايه به بودجه دولت كمك كرده كه آثار تورمي 
به مراتب كمتري نسبت به استقراض از منابع بانك مركزي 
دارد.  دولت مي گويد قصد دارد تا در سال آينده نرخ تورم را 
با ابزارهاي مختلف، ازجمله هدف گذاري پيش بيني تورمي 
به پشتوانه عمليات بازار باز، به 22درصد كاهش دهد و به 
اين ترتيب بتواند بخش زيادي از بدهي خود به كاركنان، 
بازنشستگان و صندوق هاي بازنشستگي را پرداخت كند 

انبساط مالي و انقباض شديد پولي در راه است

هدف تورمی پيام آخرين بودجه دولت؛22درصد
بودجه

بازده بازار مســكن در سطح 
شهر تهران در نيمه نخست 
امسال به 56/7 درصد رسيد. 
طبق آمار بانــك مركزی در 
پايان شهريور امسال ميانگين 
هر متــر مربــع آپارتمان در 
پايتخت از 24 ميليون تومان 
در هر متر مربع فراتر رفت. بر مبنای اين آمــار تورم ماهانه بازار 
مسكن در شهريور 5/1 درصد بود. تورم نقطه به نقطه اين بازار در 

يك سال گذشته نيز به 91/7 درصد رسيد.

مصائب دالری شدن مسكن
 تبديل كاالي مصرفي مسكن به يك كاالي سرمايه اي با چسبندگي 
قيمت باال، باعث شده درآمد ريالي خانوارها براي تامين اين كاال در 
طول ساليان متوالي ضعيف تر شود؛ تا جايي كه اصل معيشت آنها 
نيز قرباني هزينه مسكن شود. البته در آمارهاي رسمي، سهم هزينه 
مسكن در سبد تورمي كل كشور 33درصد و براي دهك هاي فقير 
34تا 38درصد اعالم مي شود كه به نظر مي رسد چندان تناسبي با 
واقعيت نداشته باشد. به گزارش همشهري، ميانگين قيمت مسكن 
در 5سال گذشته 500درصد افزايش پيدا كرده و در تهران از حوالي 
4ميليون تومان به 24ميليون تومان رسيده ؛ اما ارزش دالري مسكن 
در طول اين سال ها 7درصد رشد كرده و تقريبا ثابت بوده است. در 
اين معادله، هر چند متناسب شدن قيمت مسكن و ارز به عنوان 2 
كاالي سرمايه اي پرطرفدار، باعث شده ارزش واقعي مسكن تقريبا 
بدون تغيير بماند اما همزمان به واسطه اينكه بخش عمده جامعه فقط 
متكي به درآمدهاي ريالي است، عمال زمينه اي فراهم كرده تا روزبه روز 

سهم هزينه هاي مسكن از كل درآمدهاي خانوار افزايش پيدا كند.

ويرانگري تقاضاي سرمايه گذاري
در اقتصاد تورمي ايران، به واسطه اينكه نقدينگي همواره در تالش 
است ارزش و قدرت خريد خود را حفظ كند، اغلب كاالهاي داراي 
ماندگاري، در مرور زمان به كاالي ســرمايه اي تبديل مي شوند. 
به عبارت ديگر، در اقتصاد تورمي كاالهاي ماندگار از ارز و طال گرفته 
تا مسكن و خودرو، به راحتي براساس نرخ ارز و شرايط تورمي اقتصاد 
قيمت گذاري مي شوند و ارزش آنها در مقابل ريال در روند صعودي 
پيوسته اي افزايش مي يابد. در اين شــرايط، بسته به موجودي و 
ميزان توليد و عرضه اين كاالها در اقتصاد، روند رشد ارزش كاال نيز 
تغيير مي كند. در مورد مسكن كه ميزان توليد و عرضه آن ارتباط 

مستقيمي با زمين شهري دارد، موج هاي هيجاني سرمايه گذاري 
در بازار مي تواند به راحتي افزايش قيمت كاال را در دوره هاي متوالي 
حتي بيش از نرخ ارز نيز افزايش دهد؛ به گونه اي كه حتي پس از 
چندين ســال ركود نيز قيمت آن از معادل ارزي كمتر نمي شود. 
اين اتفاق بيش از هر چيز ناشي از هجوم يكباره نقدينگي به بازار 
مسكن است كه فشار تقاضا را به مراتب از ميزان توليد و موجودي 
بازار باالتر مي برد و رشد قيمتي اين كاال را در دوره هاي كوتاه مدت 
از رشد ارز نيز بيشتر مي كند؛ اما پس از يك دوره ركود و بي توجهي 
به رشد قيمت ارز، به جايگاهي مي رسد كه ارزش آن از منظر دالري 
واقعي شده است. كارشناسان معتقدند جذابيت كاالي مسكن براي 
سرمايه گذاران، داليلي نظير كميابي كاال، وجود تقاضا و وابستگي 
شــديد توليد آن به قيمت ارز دارد و همين مسائل باعث شده اند 
ســرمايه گذاري در بازار امالك و مســتغالت ايران ابزار مناسبي 
براي حراســت از ارزش دارايي هاي ريالي باشــد. در اين شرايط، 
سرمايه گذاري در بازار مسكن به يك سنت و عادت قديمي تبديل 
شده و وضعيت را به نحوي تغيير داده است كه مصرف كنندگان اين 

بازار هر سال با فشارهاي مضاعفي روبه رو باشند.

نجات مسكن با ماليات
سرمايه گذاري در بازار مســكن براي حفظ ارزش دارايي ها، گرچه 
از نظر اقتصادي توجيه پذير اســت و از منظر قانون نيز منعي براي 
آن وجود ندارد؛ اما اثرات مخربي براي معيشــت خانوارهايي دارد 
كه در بازار مســكن فقط مصرف كننده هستند و از رشد قيمت آن 
هيچ انتفاعي نمي برند. به گزارش همشهري، آمارهاي حوزه مسكن 
حاكي از اين است در شرايط فعلي حدود 85درصد معامالت اين بازار 
توسط تقاضاي سرمايه گذاري انجام مي شود و به رشد پيوسته قيمت 
مسكن دامن مي زند؛ زيرا اين بازار عمال مشمول هيچ يك از قوانين 
شفاف ساز و تعزيري نيست و درآمدهاي كوتاه مدت آن نيز از انواع و 
اقسام ماليات ها معاف است. به كارگيري ابزارهاي مالياتي به خصوص 
ماليات بر عايدي سرمايه در بازار مسكن مي تواند تا حدود زيادي از 
تشديد فشار به معيشت خانوارهاي مصرف كننده مسكن جلوگيري 
كند؛ اما هر بار در دوره هاي رونق مســكن، موضوع دريافت ماليات 
از معامالت سرمايه گذاري در دستور كار مجلس قرار مي گيرد، به 
روش هايي نامشخص مسكوت مي ماند و عمال حاشيه امن سوداگران 
حفظ مي شود. در شرايط فعلي نيز 2 ســالي از مطرح شدن قانون 
دريافت ماليات از عايدي سرمايه مسكن در مجلس مي گذرد اما نه 
در مجلس دهم و نه در مجلس نوپاي يازدهم عزم جدي براي تصويب 

و اجرايي كردن اين قانون مترقي ديده نمي شود.

بازده بازار مسکن به 57 درصد رسید

 دولت به طلبكاران پيشنهاد داده به جاي طلبشان  
نفت بگيرند

مسکن

معاونــت نظــارت 
مالي خزانــه داري 
كل كشــور از تمام 
دارندگان اوراق مالي 
اسالمي با سررسيد 
زودتــر از خرداد ماه 
ســال1400 كــه 
متقاضي تسويه اوراق يادشده هســتند، دعوت كرد 
درخواست خود را به اين معاونت، ارائه كنند. براساس 
اين اطالعيه مهم همه اشخاص حقيقي، حقوقي، تعاوني 
و خصوصي دارنده انواع اوراق مالي اسالمي منتشرشده 
براي تامين منابع بودجه عمومي دولت با سررسيد زودتر 
از خردادماه سال1400 كه متقاضي تسويه اوراق يادشده 
از طريق تحويل نفت خام صادراتي توسط شركت ملي 
نفت ايران هستند مي توانند درخواست خود را به همراه 
تأييديه شركت ســپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و 
تسويه وجوه مبني بر ضبط اوراق مالي اسالمي، به اين 
وزارت )خزانه داري كل كشور- مركز مديريت بدهي ها 
و دارايي هاي مالي عمومي( ارائه كنند. خزانه داري كل 
كشور اعالم كرد: درخواست هايي كه حائز شرايط باشند 
براي صدور ابالغ و تخصيص اعتبار به سازمان برنامه و 
بودجه كشور ارسال و پس از آن از طريق سازمان يادشده 
به شركت ملي نفت ايران براي تحويل نفت خام صادراتي 

اعالم مي شود. 

آمار اوراق
به گزارش همشهري، با نزديك شدن به زمان سررسيد 
اوراق قرضه در قالب اسناد خزانه اسالمي، وزارت اقتصاد 
با هماهنگي ســازمان برنامه و بودجه تصميم دارد به 
تعهدات خودش در قالب تحويل نفــت خام صادراتي 
عمل كند. 2روز پيش بود كه محمدباقر نوبخت، رئيس 
ســازمان برنامه و بودجه از پيش فروش نفت به مردم از 
سال آينده بر مبناي هر بشكه نفت 40دالر و با احتساب 
نرخ ارز نيمايي خبر داده بود. يكي از سياست هاي دولت 
براي جبران كسري بودجه شديد خود، اقدام به انتشار 
اوراق قرضه شامل اوراق بدهي دولت و اوراق اسناد خزانه 
اسالمي است و براساس آخرين گزارش وزارت اقتصاد، تا 
پايان 25شهريور ، 87هزار و 517ميليارد و 100ميليون 
تومان تامين مالي از طريق فــروش اوراق در بازار پول و 
سرمايه و انتشار اسناد خزانه اسالمي تامين مالي شده 
است. همچنين از كل 69هزار و 817ميليارد و 100تومان 
اوراق بدهي منتشرشده در 16هفته حراج اوراق يادشده، 
61درصد در بازار پول و 39درصد در بازار سرمايه با نرخ 
بهره مؤثر 18.24درصد به فروش رفته اســت. افزون بر 
اينكه كل تامين مالي دولت در هفته منتهي به اول مهرماه 
امسال 4هزار و 706ميليارد و 699ميليون ريال برآورد 
شده و وزارت اقتصاد مي گويد 700ميليارد و 696ميليون 
تومان از محل حراج اوراق بدهي دولت و 4هزار ميليارد 
تومان هم از محل انتشار اسناد خزانه اسالمي بوده است.

 حراج فردا
بانك مركزي، سه شــنبه هفته گذشــته اعالم كرد در 
حراج هفته هفدهم، ســرمايه گذاران حقيقي و حقوقي، 
7.1هزار ميليارد ريال اوراق بدهي دولت را در هفته گذشته 
خريداري كردند. حاال سه شــنبه اين هفته قرار اســت 
73.1هزار ميليارد ريال از اوراق بدهي دولتي روي ميز حراج 
قرار گيرد كه نرخ سود اسمي اين اوراق در ارتباط با اوراق 
با سررسيد آذر سال1401 معادل 16درصد و براي اوراق 
شهريور و مهر1402 هم 17درصد برآورد شده كه احتمال 
كاهش استقبال از اين اوراق درصورت افزايش نيافتن نرخ 
سود اوراق بدهي وجود دارد. برآوردهاي همشهري نشان 
مي دهد اگر دولت نتواند در نيمه دوم امســال دست كم 
120هزار ميليارد تومان اوراق بدهي بفروشــد و كسري 
بودجه اش را از محل فروش اوراق بدهي و اســناد خزانه 
دولت جبران كند، فشار سنگين كسري بودجه دولت باعث 
افزايش پايه پولي و پمپاژ نقدينگي جديد خواهد شد كه در 
اين صورت اقتصاد ايران بيش از هميشه با خطر افزايش 
تورم مواجه مي شود. درحالي كه سياستگذار، نرخ تورم را 
در پايان سال جاري به ميزان 22درصد با 2درصد نوسان 
پيش بيني و هدفگذاري كرده، اما ارزيابي همشــهري از 
روند نرخ تورم در پايان تابستان امسال نشان مي دهد روند 
فزاينده نرخ تورم فراتر از سيگنال خردادماه سياستگذار 
پولي محتمل خواهد بود كه در اين صورت، كاهش ارزش 
ريال و تقويت ارزش ساير ارزهاي خارجي شتاب مي گيرد.

و با تكميل پروژه هاي عمراني، به دولت آينده در تدوين 
برنامه هفتم كمك شود. از نظر دولت، بودجه سال آينده 

ايران فرصتي است براي تبديل تهديدها به فرصت ها.

بهبود كيفيت ماليات ستاني
هدف بخشــنامه بودجه 99 ايجاد جهش توليد از كانال 
انبســاط مالي اســت و به همين دليل دولت مي گويد 
به زودي اليحــه اصالح قانون ماليات هاي مســتقيم را، 
با هــدف قطع وابســتگي بودجه به درآمدهــاي نفتي، 
افزايــش درآمدزايي پايدار و ثبات در اقتصاد كشــور، به 
مجلس مي فرســتد كه در آن كيفيت ماليات ســتاني 
بهتــر خواهــد شــد؛ ماليــات بــر مجمــوع درآمد 
 گرفتــه مي شــود و معافيت هــاي مالياتي هــم كمتر 
خواهد شد.  رويكرد مالي دولت در سال آخر البته بر حمايت 
و تقويت ساخت داخلي و گسترش صادرات غيرنفتي به ويژه 
به بازارهاي همسايه اســت و به صراحت اعالم شده كه 
به دليل كاهش شديد واردات در سال هاي اخير سياست 
جايگزيني واردات نه توصيه مي شود و نه صرفه اقتصادي 
دارد و البته افزايش نرخ تسعير ارز از نظر دولت باعث جهش 

صادرات غيرنفتي و بهبود وضعيت توليد داخلي مي شود.

سپر حفاظت از معيشت مردم 
اولويت جدي دولت در سال آخر ايجاد يك سپر حفاظتي 
براي حفظ كيفيت معيشــت مردم در برابر فشــارهاي 
تورمي، تحريم ها و البته كروناست و به همين دليل دولت 
مي گويد در بودجه 1400پرداخــت يارانه هاي نقدي و 
كمك معيشتي به خانوارها را ادامه مي دهد. افزون بر اينكه 
نظارت بر ذخاير راهبردي كاالهاي اساسي تشديد خواهد 
شد و اعتبارات خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام 
خميني، سازمان بهزيستي و معلوالن افزايش مي يابد. 
همچنان كه براي بهبود معيشت مردم و كاهش فقر مطلق 

سياست هايي چون اشتغال حمايتي، بهبود نظام تامين 
اجتماعي، هماهنگي بين نهادهاي حمايتي و حمايت از 
صندوق هاي اجتماعي مردمي را در اولويت قرار داده است.

افزايش حقوق و دستمزد ها 25درصد
دولت در ضوابط بودجه سال 1400سقف افزايش حقوق 
كاركنان دولت و بخش دولتي و كارگــران را 25درصد 
پيش بيني كــرده و مي گويد رقم قطعــي درخصوص 
ميزان افزايش حقوق كاركنان دولتي را هيأت وزيران و 
دستمزد كارگران را شوراي عالي كار تعيين مي كند. مبلغ 
پاداش پايان سال  در بودجه سال آينده هم 1.5ميليون 
تومان برآورد شــده و رقم نهايي را بازهم دولت تعيين 
مي كند.  سال آينده خبري از افزايش بودجه اضافه كار 
كارمندان دولت بيشتر از ميزان سال جاري نخواهد بود 
و ماموريت هاي داخلي و به ويژه خارجي هم به شــدت 
محدود مي شــود. افزون بر اينها، استخدام بدون مجوز 
استخدامي و تعيين بودجه آن، چه به صورت رسمي چه 
پيماني، ممنوع اســت و پاداش پايان سال كاركنان هم 
معادل يك ماه حقوق و مزايا خواهد بود. بخشنامه بودجه 
1400درخصوص دستمزد و حقوق كاركنان شركت هاي 
دولتي هم تأكيد دارد كه افزايش ضريب حقوق، مزايا و 
فوق العاده كاركنان شركت هاي دولتي مطابق با افزايش 
حقوق كاركنان دستگاه هاي دولتي خواهد بود و حقوق و 
مزايا، كمك هاي رفاهي و ساير پرداخت ها به هر شكلي از 
هر محلي فقط براساس مصوبات شوراي حقوق و دستمزد 
و در چارچوب مقررات، ضوابط و دستور العمل ها ممكن 
اســت. پيش بيني افزايش 25 درصدي حقوق كاركنان 
در سال 1400 در حالي رخ داده است كه در سال 1399 
شــوراي عالي كار، افزايش حقوق 21 درصدي نسبت به 
ســال پيش از خود را براي اقشار دريافت كننده حقوق و 

دستمزد تعيين كرده بود.   

نفت در برابر اوراق بدهي

افت توليد مسكن در فصل رونق
آمارهاي رسمي از افت 17.1درصدي توليد مسكن در شهر تهران حكايت دارد. اين موضوع مي تواند بيش ازپيش به كسري مسكن پايتخت دامن بزند و 
نابساماني قيمت ها را تشديد كند كه در اين صورت، به واسطه نقش ليدري تهران در بازار مسكن كشور، سيگنال رشد قيمت مسكن از پايتخت به ساير 
شهرها نيز مخابره خواهد شد. به گزارش همشهري، نتايج طرح گردآوري اطالعات پروانه هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري هاي كشور در 
سال1۳۹8 از كاهش 17.1درصدي تعداد واحدهاي مسكوني پيش بيني شده در پروانه هاي صادر شده براي احداث ساختمان در شهر تهران حكايت 
دارد. البته اين نسبت در ساير مناطق شهري كشور با افزايش 1. ۶ درصدي مواجه بوده كه از وضعيت مساعد اين مناطق نسبت به پايتخت حكايت دارد؛ 
اما افت تيراژ توليد مسكن در شهر تهران كه ليدر بازار مسكن كشور محسوب مي شود، چنان تبعاتي دارد كه مي تواند بر ساير نقاط كشور نيز اثرات بدي 
داشته باشد.  اطالعات منتشر شده از سوي مركز آمار ايران از وضعيت صدور پروانه هاي ساختماني در تهران نشان مي دهد در طول سال گذشته تعداد 
۹هزار و 1۳پروانه احداث ساختمان توسط شهرداري تهران صادر شده است كه اين تعداد نسبت به سال۹7 حدود 17، 7 درصد كاهش داشته است. 
براساس آمارها متوسط تعداد واحد مسكوني براي هريك از اين پروانه ها 7 واحد بوده و در مجموع اين پروانه ها، ساخت ۶۳هزار و ۳۹8واحد مسكوني 
پيش بيني شده كه اين ميزان نيز نسبت به سال گذشته حدود 17،1درصد كاهش نشان مي دهد. متوسط مساحت زيربناي اين دسته از پروانه ها در 
سال۹7 حدود هزار و 2۹5مترمربع بوده و مجموع مساحت زيربنا در پروانه هاي احداث ساختمان صادرشده از سوي شهرداري تهران در سال ۹8 به 
11ميليون و ۶7۶هزار مترمربع رسيده است كه نسبت به سال گذشته حدود 18،۶درصد كاهش دارد. به گزارش همشهري، عقب گرد توليدكنندگان 
مسكن در شرايطي رخ داده است كه قيمت فروش مسكن در روندي صعودي و پايدار قرار دارد و حاشيه سود ساخت وساز مسكوني، حتي باوجود 
رشد قيمت نهاده هاي ساختماني قابل توجه است. البته به واسطه اينكه در شهر تهران 50تا ۹0درصد قيمت تمام شده مسكن مربوط به تأمين زمين 
است، به نظر مي رسد جهش چند صد درصدي قيمت زمين شهري در دو سه سال اخير نيز در ايجاد اين وضعيت مؤثر باشد؛ چراكه هر چه سهم زمين در 
قيمت مسكن افزايش پيدا كند، نسبت ارزش افزوده ايجاد شده در اثر ساخت وساز نسبت به ارزش كل پروژه كاهش مي يابد.  آمارها نشان مي دهد در 
سال1۳۹8، تعداد 147هزار و 5پروانه احداث ساختمان توسط شهرداري هاي كشور صادرشده كه نسبت به سال قبل از آن ۳،5 درصد افزايش داشته 
است. متوسط تعداد واحد مسكوني در هر پروانه احداث ساختمان 2.۶ واحد بوده و در مجموع پروانه هاي صادره تعداد ۳82هزار و 5۶5واحد مسكوني 
پيش بيني شده است كه نسبت به سال۹7 حدود 1،۶ درصد افزايش دارد. اطالعات منتشر شده از سوي مركز آمار ايران نشان مي دهد متوسط مساحت 
زيربنا در اين پروانه هاي ساختماني 4۶8مترمربع بوده و مجموع مساحت زيربنا در پروانه هاي صادرشده براي احداث ساختمان در سال گذشته به 
70ميليون و 5۹۳هزار مترمربع رسيده است كه نسبت به سال۹7 حدود 2درصد كاهش دارد. پايين بودن قيمت زمين شهري در شهرستان ها يكي از 

اصلي ترين داليلي است كه همچنان حاشيه سود ساخت وساز مسكوني را حفظ كرده و سازندگان مسكن را پاي كار نگه داشته است.

ث
مك

  جمع زيان خودروسازان با سوخت قيمت  دستوري
 به 80هزار ميليارد تومان رسيد

سود صنعت خودرو در جيب واسطه ها

تامین مالی
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ديروز شاخص بورس مرزهاي تكنيكي 
و رواني كه خطوط حمايــت بازار در 
50روز گذشــته تلقي مي شــدند را 
شكست و وارد مرحله خطر شد. اكنون 
شاخص بورس در آستانه نزول به زير 
محدوده يك ميليون و 500هزار واحد 
كه از نظــر تكنيكــي و رواني اهميت 
زيادي براي بازار ســهام دارد و نزول به زير اين محدوده مي تواند ابعاد و 

عمق نزول را در بازار سهام دامنه دارتر كند.
به گزارش همشهري، ديروز شاخص كل بورس تهران مهم ترين مرز رواني 
و تكنيكي 50روز گذشته يعني محدوده يك ميليون و 550 تا يك ميليون 
و 600هزار واحد را شكست و خود را به مرز يك ميليون و 500هزار واحد 
نزديك كرد. اين منطقه در طول 50روز گذشته به منطقه حمايت شاخص 
تبديل شــده و شــاخص بورس 2بار در اين منطقه از نظر تكنيكي مورد 
حمايت قرار گرفته بود. از نظر تكنيكي چنانچه شاخص بورس در مبادالت 
امروز تحت تأثير فشــار فروش به زير محــدوده يك ميليون و 500هزار 
واحد نزول كند، موج ترس به صورت دومينووار، بازار سهام را تحت تأثير 
قرار خواهد داد و نقطه بعدي توقف شــاخص در خوش بينانه ترين حالت 
دســت كم 150هزار واحد پايين تر يعني يك ميليــون و 350هزار واحد 

خواهد بود.

ديروز در بورس چه گذشت
فشار فروش سهام ديروز از همان ابتداي صبح در بورس به قدري زياد بود 
كه بالفاصله با بازگشايي معامالت، منحني شاخص بورس با نزول سنگين 
مواجه شد. اين فشار فروش منجر شد شاخص كل بورس تهران نزديك 
به 55هزار واحد معادل 3.5درصد افت كند و به يك ميليون و 515هزار 
واحد يعني همان جايي كه ارديبهشت امسال در آن قرار داشت برسد. اما 
نكته كليدي تر مبادالت ديروز مربوط به كاهش شديد و بي سابقه ارزش 

معامالت بود. 
در دادوستدهاي ديروز، ســهامداران جمعا 5هزار و 247ميليارد تومان 
سهام خريدند كه اين ميزان معامله كمتر از يك پنجم معامالتي است كه 
در نيمه نخســت مرداد ماه در بورس انجام مي شد. آمار ها نشان مي دهد 
اين كمترين و بي سابقه ترين ميزان معامالت از ابتداي سال تاكنون است. 
ميزان معامالت سهام در كنار شاخص بورس يكي از مهم ترين نماگر هاي 
بازار سهام است؛ خطوط آينده بازار سهام را ترسيم مي كند و كاهش آن 
هشداري براي آينده بازار اســت. ديروز همچنين تحت تأثير اين ميزان 
نزول بيش از 231هزار ميليارد تومان معادل 8ميليارد دالر از ارزش بازار 

سهام كاسته شد.

چه خبر از سياست هاي حمايتي
برخي اطالعات نشان مي دهد در 30روز گذشته بين 10 تا 15 شخصيت 
حقوقي از طريق پمپاژ 21هزار و 400ميليارد تومان پول تازه به بورس، 
از بازار ســرمايه حمايت كرده اند و فقط 2سهامدار حقوقي بزرگ در اين 
مدت صف هاي فروش سهام 100شركت كوچك بازار سهام را جمع آوري 
كرده اند. با اين حال به دليل حجم نقدينگي واردشــده به بازار ســهام از 
ابتداي سال تاكنون كه 100هزار ميليارد تومان بوده هنوز موفق نشده اند 
از روند نزولي بازار سهام جلوگيري كنند و براي آنكه از بازار، حمايت هاي 

پرقدرت تري انجام شود به منابع مالي بيشتري نياز است.
آنطور كه خبر ها نشــان مي دهد ابالغيه تزريق منابــع از بانك ها به بازار 
سهام به آنها ارســال شــده و حتي وزير اقتصاد در يك جلسه حضوري 
از بانك ها خواسته است براي حمايت از بازار ســهام وارد عمل شوند اما 

فعال كانون بانك ها با اين اقدام مخالفت كرده، در نتيجه هنوز مشــخص 
نيست ســرمايه گذاري بانك ها در بورس از چه زماني آغاز مي شود و آيا 
اين حمايت ها به توقف روند نزولي شاخص ها منجر خواهد شد يا خير. به 
موازات مجوز هاي صادرشده براي تزريق پول از سوي بانك ها به بورس، 
قرار بود يك درصد از منابع صندوق توســعه ملي هم به بازار سهام تزريق 

شود اما با وجود صدور مصوبات، هنوز خبري از تزريق اين منابع نيست.
برخي خبر هاي غيررسمي نشان مي دهد قرار است 10هزار ميليارد تومان 
از منابع ريالي صندوق توسعه ملي به بازار سهام تزريق شود؛ درحالي كه 
پيش از اين ارزش ريالي منابعي كه برآورد مي شد از اين صندوق به بازار 
سرمايه تزريق شود، 25هزار ميليارد تومان بود. چنانچه اين خبر صحت 
داشته باشد به معناي اين است كه كمتر از 50درصد از منابع وعده داده شده 
به بازار تزريق خواهد شد. در چنين شرايطي كارشناسان بر اين باورند براي 
حمايت از بازار ســرمايه بايد راهكار بهتري انديشيده شود و راهكار بهتر 

همان آزاد سازي  قيمت هاست.
به گفته كارشناســان، اگر دولت از نرخ گذاري دســتوري در بخش هاي 
مختلف اقتصادي و توليدي اعم از خودروسازي، محصوالت پتروشيمي، 
فوالد، سيمان و... دست برداشــته و اجازه دهد توليدكننده قيمت نهايي 
محصول را متناسب با قيمت تمام شده عرضه كنند، از چندنرخي بودن و 
رانتي شدن توليد جلوگيري كرده و سود اصلي توليد به جاي اينكه به جيب 
دالالن برود، وارد ترازنامه توليدكنندگان شده و با افزايش درآمد شركت ها 
بازار سهام هم رشد خواهد كرد. در واقع كافي است دولت بپذيرد به جاي 
توزيع رانت هاي چندهزار ميليارد توماني بين دالالن اجازه دهد سود اصلي 
نصيب شركت ها شود تا هم رانت توزيع نشــود و هم درآمد شركت هاي 

بورس افزايش يابد.

نماگرهاي بازار سهام در مبادالت روز گذشته
درصد تغييرمقدار تغييرمقدارنماگر
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3.25-231-6869ارزش بازار- هزارميليارد تومان

  ارزش معامالت بازار سهام ديروز به شكل بي سابقه اي در يك سال گذشته كاهش يافت
شاخص بورس در مرز برزخ گفت وگو

 توليد كنندگان مسئول 
گرانفروشي و احتكار تاير نيستند

ديــروز احمد كريمــي، دبير كانون 
انجمن هاي صنفــي كاميون داران از 
4برابر شدن قيمت و افت كيفيت تاير 
خودروهاي ســنگين تجاري و باري 
پس از برداشتن ارز دولتي انتقاد كرد. 
همچنين با وجود ايجاد سامانه توزيع 
تاير توسط وزارت صنعت و سازمان راهداري، كمبود و افزايش 
شديد قيمت انواع تاير خودروهاي سبك سواري مشكالتي را 
براي مالكان اين خودروها فراهم آورده؛ درحالي كه توليد كنندگان 
از رشد توليد و عرضه تاير حتي در شرايط تحريم خبر مي دهند. با 
مصطفي تنها، سخنگوي انجمن صنفي صنعت تاير ايران گفت وگو 

كرده ايم.

وضعيت توليد انواع تاير و بازار تاير هاي سواري چگونه 
است؟

توليد تاير همانند گذشــته ادامه دارد و امســال در زمينه توليد تاير 
خودروهاي ســواري 28درصد و در همه انواع تاير 13درصد رشــد 
داشته ايم. در سال گذشته نيز در همين حدود افزايش توليد داشتيم؛ 
چراكه توليد كنندگان با وجود مشكالت ناشي از تحريم ها براي تامين 
مواداوليه، اين صنعت را سرپا نگه داشته اند و در اين شرايط در صنايع 
ديگر جهش 28درصدي توليد طي يك سال را شاهد نبوده ايم، اما در 
بازار به هر دليلي كه از دانش ما خارج اســت در بخش توزيع و دست 
به دست شدن، قيمت و عرضه تاير با مشكل مواجه است و از اين افزايش 
قيمت چيزي نصيب توليد كننده نمي شــود و ما با قيمت ســازمان 
حمايت عرضه مي كنيم و درآمد ناشي از گرانفروشي به جيب دالل ها 
مي رود؛ زيرا توليد كنندگان محصوالت توليدي را با قيمت مصوب و از 

طريق نمايندگي هاي رسمي فروش عرضه مي كنند.
سهم توليد داخل از تامين نياز بازار تايرهاي سواري و 

باري چقدر است؟ 
سال گذشته 19ميليون حلقه تاير سبك سواري توليد شد و امسال 
اين ميزان از 20ميليون حلقه عبور مي كند. درواقع به جز برخي انواع 
كم مصرف تاير مانند تاير خودروهاي گران قيمت، اين ميزان تاير سبك 
براي مصرف داخلي كشور كافي است. در زمينه تايرهاي سنگين نيز 
2نوع تاير باياس)نخي( كه به قدر كافي در كشــور ظرفيت توليد آن 
وجود دارد و تايرهاي راديال )داراي اليه ســيم و بدن تيوب( را داريم 
كه در شرايط كنوني يك سوم تا يك چهارم نياز كشور به اين نوع تاير 
در داخل توليد و بقيه وارد مي شود. براي رشد ظرفيت توليد تايرهاي 
وارداتي سنگين 2طرح توليد داريم. نياز ساالنه كشور به اين نوع تايرها 
يك ميليون و 200هزار حلقه است كه اكنون 350تا 360هزار حلقه 
توسط يكي از توليد كنندگان توليد مي شــود و همين مقدار توسط 
توليد كننده ديگر در اردبيل در حال توليد آزمايشي است. عالوه بر آن، 
طرح نيمه كاره اي در بيرجند براي توليد 230هزار حلقه اين نوع تاير در 
حال تكميل است كه نيازمند حدود 25ميليون دالر اعتبار است. از اين 
ميزان حدود 6ميليون دالر از منابع داخلي شركت تخصيص يافته و بقيه 
در انتظار تخصيص توسط دولت است و با بهره برداري از اين طرح ها 
به خودكفايي 80تا 90درصدي در توليد اين نوع تاير سنگين مي رسيم.
سهم احتكار يا عرضه خارج از شــبكه تاير توسط 

كارخانه هاي توليدي در كمبود و گراني چقدر است؟ 
كارخانه هاي تاير سازي  متولي توليد هستند و بايد در زمينه كيفيت و 
كميت محصوالت خود جواب بدهند؛ حتي درصورتي كه بخواهند نيز 
امكان بررسي روند عرضه تاير از عمده فروشي تا پنچرگيري ها را ندارند. 
امكان دپوي تاير در كارخانه هاي توليدي وجود ندارد و اگر كارخانه هاي 
توليدي با فروش محصوالت گردش مالي نداشته باشند، قادر به خريد 
مواداوليه و ادامه توليد نيستند و هر كارخانه چندين ميليون حلقه انواع 
تاير توليد مي كند )3تا 6ميليون حلقه( و امكان دپو يا عرضه خارج از 
چارچوب نمايندگي هاي فروش توسط شركت هاي تاير سازي  وجود 
ندارد. عالوه بر آن، اين شركت ها با گردش مالي باال و عرضه محصوالت 
خود در بورس و ارائه صورت هاي مالي سود و زيان خود در كدال قادر به 

مخفي كردن دفاتر حسابداري خود از ديد ناظران نيستند.
چه ميزان از مواداوليه توليد تاير، وارداتي يا داخلي 

است؟ 
به طور ميانگين 30تا 40درصد مواداوليه توليد تاير از خارج كشور و 
بقيه از داخل كشور تامين مي شــود. در زمينه تخصيص ارز و تامين 
ارز به دليل تحريم ها با مشــكل مواجه هستيم. با اين شرايط منطقي 
براي آشفتگي بازار تاير با توجه به رشد توليد وجود ندارد، اما با توجه 
به شرايط كنوني اقتصاد كشور و سرمايه هاي سرگردان كه مي تواند 
بازار همه محصوالت صنعتي و حتي كشاورزي را تحت تأثير قرار دهد، 
نه تنها ما بلكه همه توليد كنندگان نمي توانند اقتصاد بيمار كشور را 

درمان كنند.

وزانه  گزارش ر
بورس

بازار ارز

بازار لوازم خانگي ماه هاست 
شــرايط ناآرامــي دارد. 
ممنوعيت واردات، قيمت 
لوازم خانگي خارجي را -كه 
به هر صورت بــه بازار وارد 
مي شوند- به شكلي نجومي 
افزايــش داده و كاالهاي 
توليد داخل هم كه در زمان حضور برندهاي خارجي در بازار 
كمتر خريدار داشتند، از ابتداي امسال و با تامين نشدن ارز براي 
واردات مواد و قطعات، مسير افزايش قيمت را درپيش گرفته اند. 
آمارها از افزايش حجم توليد داخلي انواع لوازم خانگي از ابتداي 
امسال حكايت دارد. انتظار اين بود كه افزايش عرضه توانسته 
باشــد تا حدودي بازار را متعادل كند، اما قيمت ها همچنان 
باالست و توان خريد از بسياري از اقشار سلب شده است. مطابق 
آمارهاي رســمي وزارت صنعت، در بهار امسال شركت هاي 
داخلي 210 هزار و 200 دستگاه تلويزيون توليد كرده اند كه 
در مقايسه با مدت مشابه پارسال رشد 49. 4 درصدي داشته 
است. همچنين توليد يخچال و فريزر با رشد 7. 9 درصدي به 
328 هزار و 500 دستگاه و ماشين لباسشويي با رشد 115. 1 
درصدي به 207 هزار و 400 دستگاه رسيده كه دست كم در 
زمينه ماشين لباسشويي حجم افزايش توليد در حدي بوده 
كه بتوان تأثيــر پررنگ تري در بازار را انتظار داشــت، اما اين 
انتظار برآورده نشده است. دليل شرايط موجود و گراني هاي 
اخير هرچه باشد، از خأل واردات گرفته تا افزايش هزينه توليد، 
باعث شده بازار فروش، راكد باشــد و دست خريداران كوتاه. 
مردم بيشتر به تعمير لوازم خانگي روي آورده اند و در اين راه با 

مشكالت جديدي مواجه شده اند؛ قطعات فيك و بي كيفيت.

قطعات درجه3 به جاي درجه يك
بازار تعميرات انــواع لوازم خانگي اين روزها نســبت به قبل 
رونق بيشــتري گرفته و از آنجا كه كمتر كسي توان تعويض 
و خريد جنس نو را دارد، مردم ترجيح مي دهند با آنچه دارند، 
بســازند، اما تامين قطعات تعميري و تعويضي خود داستان 
جديدي اســت. در شــرايطي كه تحريم اقتصادي همكاري 
شــركت هاي بين المللي تامين كننده قطعات اصلي برندها 
را با ايران بامحدوديت مواجه كرده، چشــم بازار تعميرات به 
اقالمي است كه به رغم همه اين محدوديت ها امكان ورود به 
كشور را مي يابند، اما به نظر مي رسد بخش زيادي از اين اقالم، 
نه تنها گرهي از كار باز نمي كنند، بلكه گره هاي موجود را كورتر 
مي كنند. به تازگي گزارش هايي از وجود گسترده قطعات تقلبي 
انواع لوازم خانگي به ويژه يخچال منتشر شده كه بعضا تأييد هم 
مي شود؛ قطعاتي كه با وجود كيفيت بسيار پايين با قيمت بسيار 
باال عرضه مي شود. يكي از اين اقالم كمپرسور يخچال است 
كه با رشد قيمت بسيار باال روبه رو بوده، اما خريداران از مردم تا 
توليدكنندگان داخلي ناچار به خريد آنها آن هم با قيمت هاي 
سليقه اي واردكنندگان هستند. بررسي ها نشان مي دهد نياز 
ساالنه كشور به كمپرســور يخچال يك ميليون و 500هزار 
دســتگاه اســت كه بخش زيادي از اين نياز را واردكنندگان 
كه تعداد محدودي هســتند، تامين مي كننــد. البته برخي 
توليدكنندگان بزرگ نيز خود نســبت به واردات كمپرسور 
اقدام مي كنند، اما در مجموع واردات اين كاال در دست تعداد 
محدودي از افراد قرار دارد كه آنها با مانور قيمتي بسيار باال در 

حال فروش كمپرسورها در سطح بازار هستند.
نكته قابل توجه در بخش كمپرســور تعرفه واردات آن است 
كه به طور غيرمستقيم بر كيفيت كاالهاي ورودي تأثيرگذار 
بوده است. اگر كمپرسور داراي گريد A و B باشد، بايد تعرفه 
5درصدي براي واردات آن درنظر گرفته شــود، اما اگر گريد 
كاال C باشد، وارد كننده بايد 15درصد تعرفه گمركي پرداخت 
كند. نبود نظــارت در واردات اين كاال باعث شــده تا برخي 
كمپرسورهاي فاقد كيفيت را با دستكاري از گريد C تبديل به 
گريد A و B كرده و از اين طريق وارد كننده با پرداخت تعرفه 

بسيار كمتر، كاال را وارد بازار مي كند.

برندهاي معتبر مشكل قطعه ندارند
ســخنگوي انجمن صنفي توليدكنندگان لــوازم خانگي در 
گفت وگو با همشــهري ضمن تأييد وجود قطعات بي كيفيت 
در بازار و به ويژه در بخش تعميرات لوازم خانگي مي گويد: اين 
مشكل مختص يخچال و فريزر نيست و در همه كاالها وجود 
دارد. حميدرضا غزنوي اضافــه مي كند: در عرصه توليد البته 
اين مشكل كمتر است و شركت ها و برندهاي معتبري كه خود 
واردكننده قطعات موردنياز خود هستند، به هيچ عنوان چنين 

مشكلي ندارند. اين شركت ها از طريق بازرگاني خارجي خود 
قطعات مورد نيازشان را وارد مي كنند و نيازي به تامين از بازار 
داخل ندارند، اما همه شركت ها هم چنين شرايطي را ندارند. 
به گفته اين مقام صنفي، قطعاتي را كه واردكنندگان متفرقه 
خريداري و در بــازار توزيع مي كنند، ممكن اســت تقلبي يا 
داراي كيفيت هاي پايين باشند كه اين اقالم معموال در بخش 
تعميرات و خدمات پس از فروش مورد استفاده قرار مي گيرند. 
سخنگوي انجمن صنفي توليدكنندگان لوازم خانگي در پاسخ 
به اين پرســش كه در چه قطعات و كاالهايي مشكل لوازم و 
قطعات فيك و بي كيفيت وجــود دارد، مي گويد: هم اكنون 
نمي توان به اين ســؤال پاســخ دقيقي داد؛ زيرا اين موضوع 
تخصصي است و پاسخ به آن مستلزم بررسي خدمات پس از 
فروش و شكاياتي است كه در اين زمينه به انجمن ارجاع شده 
اســت، اما به طور كلي روي قطعات وارداتي متفرقه نمي شود 
حســاب باز كرد. غزنوي اضافه مي كند: متأسفانه هم اكنون 
در بازار كشور قطعاتي وجود دارد كه كيفيت مناسبي ندارد و 
مردم در زمان تعمير لوازم و تعويض قطعه بعضا دچار مشكالتي 
مي شوند كه ناشي از بي كيفيتي قطعه است. با اين حال بعضي 
از شركت ها با تمهيداتي تالش كرده اند قطعاتشان از قطعات 
بقيه شــركت ها متمايز باشــد و مشــتريان آنها كمتر دچار 
مشكالت قطعات فيك مي شوند؛ چون نمايندگي هاي معتبر 

قطعات اصلي و باكيفيت ارائه مي كنند.

بازار را به سختي تأمين مي كنيم
يكي از عواملي كه زمينه سوءاستفاده واردكنندگان اجناس 
تقلبي را فراهم كرده تامين نشدن بازار از سوي توليدكنندگان 
داخلي است. تصميم دولت در زمينه قطع واردات لوازم خانگي 
در شرايطي اتخاذ شد كه توليدكنندگان داخلي قول تلويحي 
تامين بازار را داده بودند، اما اين قول در زمينه بيشــتر كاالها 
عملي نشده و حتي در زمينه اقالمي كه افزايش توليد داشته اند، 
قيمت باال اجازه برخورداري مردم از ايــن اقالم را نمي دهد. 
تصميم به ممنوعيت واردات حتي از سوي اتحاديه فروشندگان 
لوازم خانگي نيز با اعتراض مواجه شد و رئيس وقت اين اتحاديه 
در گفت وگو با همشهري با بيان اينكه مشكالت موجود امكان 
تامين بازار با توليدات داخلي را نمي دهد، گفت: دولت بايد در 
زمينه تامين بازار از توليدكنندگان تعهد مي گرفت؛ نه قول. 
امروز كه 2سال از اجراي اين تصميم مي گذرد به نظر مي رسد 

پيش بيني او چندان نادرست نبوده است.
سخنگوي انجمن صنفي توليدكنندگان لوازم خانگي ضمن 
اذعان به مشــكالت در اين زمينه مي گويد: هم اكنون تامين 
بازار به سختي انجام مي شود به اين دليل كه بعضي از قطعات 
بايد از خارج وارد كشور شود و متأسفانه بانك مركزي ارز مورد 
نياز براي واردات را در اختيار توليدكنندگان لوازم خانگي قرار 
نمي دهد. اين موضوع مشكالت زيادي براي توليد ايجاد كرده 
است. غزنوي ادامه مي دهد: مشكالت بر ســر راه توليد زياد 
اســت؛ طرف هاي خارجي از توليدكنندگان طلبكارند و اين 
مي تواند ادامه كار با آنها را براي توليدكنندگان غيرممكن كند. 
بسياري از اقالم خريداري شده در گمرك دپو شده و ارز براي 
ترخيص دريافت نمي كند و اين هم براي توليد مشكل ايجاد 
كرده و هم براي بازار، ولي به هرحال توليدكنندگان در حال 
تامين بازار هســتند. او درباره طرح توليد لوازم خانگي ارزان، 
گفت: اين طرح در حال اجراست و تاكنون 5هزار سبد از اين 
كاالها تحويل كميته امداد شده و توليد اين اقالم ادامه دارد. 
به گفته غزنوي، اين كاالها با قيمتي حدود 10ميليون تومان 
به افراد واجد شرايط تحويل داده مي شود و شامل 5قلم كاالي 
اصلي خانگي يعني يخچال و فريز، اجاق گاز، تلويزيون، ماشين 

لباسشويي و جاروبرقي است.

با وجود كاهش قيمت جهاني طال، در بازار 
داخل به دليل ادامه رونــد افزايش نرخ ارز 
همچنان شاهد رشــد قيمت طال و سكه 
هســتيم و اين افزايش ديروز هم با شيبي 
ماليم ادامه يافت. مشــاهدات خبرنگاران 
همشــهري، حاكي اســت تــا بعدازظهر 
دوشــنبه يك گرم طالي 18عيار در بازار 
آزاد با 8هزارو600 تومان افزايش نســبت به روز قبــل با قيمت يك ميليون 
و 265هــزار و 400تومان معامله شــد و قيمت يك گرم طــالي 24عيار به 

يك ميليون و 687هزار و 200تومان رسيد.
 با توجه به كاهش جهاني قيمت فلز زرد، كارشناسان بازار طال روند افزايشي 
قيمت را ناشــي از هيجان كاذب متاثر از افزايش نرخ دالر ارزيابي مي كنند و 
اميدوارند با تثبيت يا كاهش نرخ ارز اين روند صعودي متوقف شود. به رغم روند 
افزايشي نرخ معامالت، به گفته كارشناسان بازار، قيمت طال داراي حباب نيست 
و نسبت به ارزش اونس جهاني همچنان پايين تر است اما با توجه به رشد تقاضا 
براي خريد سكه، روز گذشته حباب قيمت سكه طرح جديد باز هم رشد كرد 
و به يك ميليون و 200هزار تومان افزايش يافت. ادامه نوســان بازار سرمايه و 
قيمت هاي نجومي و دور از دسترس در بازار مسكن همچنان سكه را به عنوان 
آسان ترين و مطمئن ترين گزينه براي حفظ ارزش سرمايه هاي كوچك در برابر 
مردم قرار داده و هجوم به بازار مسكوكات رشد لحظه به لحظه آنها را به دنبال 
داشته است؛ به طوري كه قيمت نيم سكه، ربع سكه و سكه يك گرمي نيز روي 
نمودار صعودي قرار دارد. روز دوشنبه قيمت سكه طرح جديد به 13ميليون 
و 650هزار تومان رسيد كه نسبت به روز قبل از آن 150هزار تومان افزايش 
داشت. سكه طرح قديم هم با مبلغ 13ميليون و 200هزار تومان معامله شد. 

اين در حالي بود كه نيم سكه و ربع سكه مسير افزايش قيمت را ادامه دادند و 
تا بعدازظهر دوشنبه هركدام با 150هزار تومان افزايش قيمت نسبت به روز 
يكشنبه به ترتيب با 7ميليون و 450هزار تومان و 4ميليون و 450هزار تومان 
معامله شدند. قيمت سكه يك گرمي نيز با 100هزار تومان افزايش به 2ميليون 
و 300هزار تومان رسيد. با كاهش شديد ارزش پول رايج، تبديل سرمايه هاي 
كم و زياد ريالي به دالر، طال، سكه، ملك و سهام به اولويت اول مردم تبديل شده 
است. تب خريد سهام بعد از هجوم ماه هاي قبل به بازار سرمايه كمي فروكش 
كرده و بسياري از سرمايه گذاران با ديدن تابلوهاي قرمز بورس سرمايه خود را 
از اين بازار خارج كرده اند. اما يافتن راهي جايگزين، همچنان براي بيشتر مردم 

معضل بزرگي است. 
هجوم براي خريد سكه براي آنها كه سرمايه متوسطي دارند بهترين راه است 
اما آنها كه ريال كمتري در اختيار دارند راه هايي مثل خريد طالي آب شده و 
طالي دست دوم را انتخاب مي كنند. به گفته مسئوالن اتحاديه طالفروشان، 
خريد مصنوعات طال در ماه هاي اخير به كمترين ميزان خود در چندسال اخير 
رسيده و بيشتر مردمي كه به بازار طال مراجعه مي كنند يا به دنبال خريد طالي 
آب شده اند تا سرمايه كوچكشان را حفظ كنند و يا به دنبال فروش طالي خود 

تا پولي براي گذران زندگي به دست آورند.

قيمت طال و ارز در بازار آزاد تا ساعت16 ديروز
قيمت )تومان(نوع دارايي

1.265.400طالي 18عيار )گرم(
1.687.200طالي 24عيار )گرم(

13.650.000سكه طرح جديد
13.200.000سكه طرح قديم

7.450.000نيم سكه
4.450.000ربع سكه

2.300.000سكه يك گرمي

ماســت از پرطرفدارتريــن 
از  و  لبنــي  محصــوالت 
محبوب ترين مــواد غذايي 
اســت كه معموال سر سفره 
همه ايراني ها پيدا مي شــود 
و با ذائقه بيشــتر مردم جور 
اســت. البته تنوع اين ماده 
لبني پرمصرف هم اين روزها بسيار زياد تر از قبل شده و در طعم ها 

و با افزودني هاي مختلف در سوپرماركت ها به فروش مي رسد. 
همين موضوع انتخاب و خريد اين محصول را هم سخت كرده 
است. وقتي شما يخچال   انواع ماســت ها را در سوپرماركت ها 
مي بينيد ممكن است با انواعي جديد از اين محصول مواجه شويد 
كه بيشتر آنها را نه تنها هنوز تجربه نكرده ايد بلكه تصوري از آن 
هم در ذهن نداريد. گستره تنوع ماست اين روزها از كم چرب و 
پرچرب و در نهايت ماست چكيده كه از قديم با آن آشنا بوديم 
فراتر رفته و به انواع پروبيوتيك)باكتري دار(، كفير و ماست هاي 
داراي طعم سبزي ها و ميوه هاي مختلف گسترش يافته است. 
دو نوع از معروف ترين انواع ماســت هاي خــاص، ميوه اي ها و 

پروبيوتيك ها هستند. ماست كفير هم طرفداران زيادي دارد.
از طعم مزه و تنوع كه بگذريم در ماه هاي اخير يك ويژگي در تمام 
انواع ماست هاي موجود در بازار مشترك بوده و آن افزايش قيمت 

اين محصول است. 
تمام شــركت هاي لبني در ســه ماه گذشــته قيمت توليدات 
خود را افزايش دادند. در تيرماه امســال شركت كاله بيشترين 

افزايش قيمــت را در زمينه محصوالت لبني، به ويژه ماســت 
داشت، به طوري كه در ابتداي مرداد قيمت ماست دبه اي كاله 
با وزن 2200 گرم به 19 هزار و 800 تومان، ماست سطلي اين 
شركت به 14 هزار و 900 تومان، ماست ليواني به 4هزار و 600 
تومان، ماست يك كيلويي كاله به 8هزار و 800 تومان و ماست 
طعم دار به 8هزار و 300 تومان رسيد. درحالي كه تا انتهاي سال 
97 قيمت هر يك از اين محصوالت به ترتيب براي ماست دبه اي 
13 هزار و 500 تا 14 هزار و 200 تومان، ماست سطلي 7هزار و 

800 تومان، ماست ليواني بين يك هزار و 800 تا 2هزار و 200 
تومان، ماســت يك كيلويي بين 6 هزار تا 6 هزار و 700 تومان 
و ماست طعم دار بين 6 هزار و 800 تا هفت هزار تومان بود. به 
گفته فروشندگان قيمت بعضي انواع ماست در دو سه هفته اخير 
نيز افزايش يافته و به طور مثال ماست سنتي يك كيلويي ميهن 
از 15هزار تومان به 19هزار تومان رسيده است. به نظر مي رسد 
بيشتر محصوالت لبني در يك ماه اخير نوسان قيمتي نداشتند يا 

دست كم اين افزايش چندان مشهود نبوده است. 
برندهاي ماست موجود در بازار تا چند سال پيش به دو سه نام 
معروف شامل كاله، پگاه و پاك محدود مي شد كه براساس آمار 
تا سال 96بيش از 70درصد ســهم بازار را در اختيار داشتند اما 
امروز عالوه بر شركت هاي فوق برندهاي ديگري مثل ماهشام، 
چوپان و پاژن نيز در اين حوزه فعاليت چشمگير و مشتري هاي 

فراواني دارند.

افزايش ريسك تعمير لوازم خانگي
افزايش تعداد قطعات تقلبي در بازار، تعمير لوازم خانگي را با دشواري مواجه ساخته است

لوازم خانگی

شــتاب صعودي قيمت دالر ديروز هم 
ادامه يافت و قيمت دالر پس از تثبيت 
باالي 29هزار تومان ديروز تا محدوده 
29هزارو 500تومان پيشروي كرد و به 

مرز 30هزار تومان نزديك شد.
به گزارش همشــهري، روندصعودي 
قيمت دالر كه از يك  ماه پيش شــدت 
گرفته، همچنان ادامه دارد و هنوز كسي نمي داند كه اين روند صعودي تا 
كجا ادامه پيدا خواهد كرد، اما برخي بر اين باورند كه روند صعودي قيمت 
دالر بستگي زيادي به افزايش جريانات ورودي ارز به كشور دارد و چنانچه 
دولت و بانك مركزي نتوانند بر ميزان درآمد هاي ارزي و همينطور جريان 
ورودي ارز اضافه كنند، احتمال اينكه ايــن روند صعودي ادامه پيدا كند، 

وجود دارد.

 با اين حال، برخي مقامات دولتي اميدوارند با برخي گشــايش هاي ارزي 
ازجمله آزاد سازي  منابع بلوكه شده در ســاير كشور ها و بازگشت ارز هاي 
صادراتي، مانع از رشد بيشتر قيمت ها در بازار ارز شوند. در چنين شرايطي 
اما قيمت دالر همچنان در حال رشد است و ديروز بار ديگر قيمت هر دالر 
آمريكا در بازار آزاد نزديك به 500تومان رشد كرد و به 29هزارو 500تومان 
رسيد. صرافي بانك ملي هم ديروز در نقش كارگزار اجرايي بانك مركزي 
و بازارگردان، قيمت فروش هر دالر آمريكا را 250تومان افزايش داد و به 

28هزارو 952تومان رساند.

قيمت دالر و درهم در مبادالت ديروز
قيمت)تومان(نام ارز

29500دالر آمريكا
8030درهم امارات

حركت دالر به سمت مرزهاي باالتر

سقف شكني قيمت ماستتداوم رشد قيمت طال و سكه 

سوپرماركت بازار    طال

قيمت فروش بعضي انواع ماست در سوپرماركت هاي تهران

 قيمت هركيلومشخصاتبرند
تومان

7.300پروبيوتيك-900گرميپاك
7.000كم چرب- 900گرميچوپان
12.400كم چرب، هم زده- 900گرمييوگو
15.400الكتيويا- 900گرميكاله
12.400سون- 900گرميكاله

15.900مزرعه- 1.5كيلوييماهشام
14.000كم چرب-1.450كيلوييچوپان
25.000يوناني، كم چرب، 1.5كيلوييپگاه
16.000كم چرب، پروبيوتيك- 2كيلوييپاك

21.000كم چرب-2.200كيلوييچوپان

ديروز شاخص بورس مرزهاي تكنيكي و رواني را كه خطوط حمايت 
بازار در 50روز گذشته تلقي مي شدند شكست و وارد مرحله خطر 

شد.   عكس: همشهري/ امير پناهپور
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طبيعتاً تيم بازنده حاشــيه زيــاد دارد و دعواهايي كه قبال 
الپوشاني مي شد، بعد از شكست مجال طرح پيدا مي كند. 
حاال هم همين اتفاق در استقالل رخ داده؛ جايي كه ارسالن 
مطهري چراغ اول را روشن كرده و با خطاب قرار دادن مجيد 
نامجومطلق نوشته: »شما را نخواهم بخشيد.« اگر دلخوري 
ارسالن مطهري فقط بابت نيمكت نشيني بوده باشد، خيلي 
نمي شود به او حق داد. جسته و گريخته شنيده مي شد كه 
ارسالن در دوران فرهاد مجيدي هم از اين بابت شاكي بوده، 
اما به هر حال او بايد قبول كند 2ستاره كارآمد به اسم شيخ 
دياباته و مهدي قائدي در استقالل حضور داشتند و هر كس 
ديگري مربي مي شــد، ســخت بود كه آن دو نفر را بيرون 
بنشاند. تازه نامجو 2بار هم با هر سه مهاجم بازي كرد؛ مرتبه 

اول موفق بود و بار دوم متأسفانه ناموفق.

چه توقعي داشتي مثال؟

بعد از پيروزي پرسپوليس برابر السد و راهيابي سرخپوشان 
به مرحله يك چهارم نهايي ليگ قهرمانان آسيا، ويدئويي از 
اظهارات محرم نويدكيا در شبكه استاني اصفهان پربازديد شد. 
در اين قطعه فيلم، سرمربي سپاهان در حال تمجيد از بازي 
خوب پرسپوليسي ها ديده مي شد. او مي گفت حق پرسپوليس 
برد بوده و حتي براي اين تيم در آســيا آرزوي قهرماني كرد. 
اين اظهارات واكنش هاي مثبت فراواني به دنبال داشــته و 
شايد نشان از آغاز يك فصل جديد در فرهنگ فوتبال ايران 
داشته باشد؛ فصلي كه در آن رقبا يكديگر را محترم بشمرند 
و با فحاشي به هم دنبال جلب نظر هواداران خودي نباشند. 
رفتار نويدكيا مخصوصا از آن جهت حائز اهميت است كه قبل 
از او سرمربي ديگري در همين سپاهان، همه باخت هاي دنيا 
را به مهندسي نتايج ربط مي داد! او حاال رفته و كاش فرهنگش 

را هم با خودش برده باشد.

اين يعني رقابت محترمانه

اميد عاليشاه يكي از 3تعويض همزمان يحيي گل محمدي 
در دقايق پاياني بازي با الســد بود. او البته مدت هاست به 
حضور در زمين به عنوان مهره جانشين عادت كرده. اين بار 
اما كاري كرد كه رد پايش در پيروزي بزرگ سرخپوشــان 
باقي بماند. در حقيقت روي ارســال دقيق عاليشاه بود كه 
عيسي آل كثير با ضربه سر دروازه را باز كرد و سرخپوشان را 
به مرحله بعد برد. شايد اين سانتر ياد خيلي ها انداخت كه 
اميد در ليگ پانزدهم با ارسال 10پاس گل براي همبازيانش، 
عنوان بهترين پاســور فصل ايران را تصاحب كرده بود. از 
قضا يكي از نقاط قوتش هم ارســال كرنرها بود؛ شــيوه اي 
كارگشا براي مسابقات دشوار. واقعيت آن است كه اميد از 
نظر فني لياقتش را دارد كه بيشتر از اينها براي پرسپوليس 
 بازي كند؛ به شــرط اينكــه داخل تيم كمــي خونگرم تر 

باشد.

رگه اي از آن اميد گذشته

نكته بازي

بهروز رسايلي|  پرسپوليس تنها نماينده 
باقيمانــده ايران در ليــگ قهرمانان 
آسياست كه در همين تنهايي، از اعتبار 
فوتبال كشــورمان در قاره كهن دفاع 
مي كند. اين تيم روز يكشنبه در حالي با 
پيروزي بر السد قطر به مرحله يك چهارم 
نهايي ليگ قهرمانان راه يافت كه با هر متر 
و معياري اين مسابقه براي سرخپوشان 
بسيار ســنگين به نظر مي رسيد. با اين 
حال شاگردان خسته و نيمه جان يحيي 
گل محمدي دست به كاري بزرگ زدند و 

به اقامت در قطر ادامه دادند.

1   مسابقات پرسپوليس در ليگ قهرمانان 
آسيا بعد از وقفه كرونايي، از روز 25شهريور با 
بازي اين تيم برابر التعاون آغاز شد. بنابراين 
آنها روز ششــم مهر در حالي الســد قطر را 
بردند كه طي فقط 13روز ناچــار به انجام 
5 مسابقه سنگين شــدند. چنين ركوردي 
شايد در تاريخ فوتبال ايران بي نظير باشد. 
پرسپوليس هر دو روز و نيم يك بازي انجام 
داده و اين مسئله ارزش كار سرخپوشان را 
بيشتر مشــخص مي كند. ژاوي هرناندس 
در بازي آخر مرحله گروهي برابر ســپاهان 
به تعدادي از بازيكنان اصلي السد استراحت 
داد، اما پرسپوليس براي مسجل كردن صعود 
ناچار بود با همه قوا به مصاف شارجه برود. آيا 
در توصيف اين همه جنگندگي، مي توان از 
واژه اي غيراز غيرت و تعصب استفاده كرد؟ 
ولو اگر ايــن واژگان در فوتبال مدرن امروز، 

منسوخ به نظر برسند.
2   يحيي گل محمدي آنقدر از جدايي علي 
عليپور و مهدي ترابي و نيز عدم جذب برخي 
نفرات مدنظرش شــاكي بود كه با ضعيف 
توصيف كردن فعاليت هاي نقل وانتقاالتي 
باشگاه تهديد كرد بعد از پايان ليگ قهرمانان 
از سمتش استعفا مي دهد. با اين حال همين 
نفرات جذب شده توسط باشــگاه بهترين 
عملكرد ممكن را داشته اند. حامد لك عالي 
بوده و نقش بسيار پررنگي در موفقيت هاي 
پرسپوليس داشته اســت، سرلك در ميانه 

زمين به مرد مطمئن تيم تبديل شده، پهلوان 
و سعيد آقايي هم حسابي پيشرفت كرده اند. 
نقش اينها در موفقيت تيم قابل انكار نيست.

3   بين خريدهاي پرسپوليس اما حكايت 
عيسي آل كثير فرق مي كند. او 2 گل خوب 
براي پرسپوليس زده؛ 2 چرخش سر عالي 
كه نشــان از پختگي يك مهاجــم دارد. به 
عالوه آل كثير بســيار دونــده، پرتحرك 
و پرجنب وجوش اســت. عيســي در اين 
مسابقات 3 بار هم تير دروازه رقبا را لرزانده 
كه نشان دهنده اوج بدشانسي اوست. نكته 
جالب در مورد آل كثير اين است كه به شكل 
ناگهاني، خيلي دقيق و ســريع خودش را 
به توپ مي رســاند و از هيچ، موقعيت گل 
مي سازد. او با گلي كه زد، پاداش 150هزار 
دالري حضــور در يك چهــارم نهايي و نيز 
جايزه 50هزار دالري مربوط به هر پيروزي 
را به حساب سرخپوشــان ريخت؛ بنابراين 
احتماال پول حضورش در پرســپوليس را 
درآورده است؛ مزيت ديگر گل آل كثير هم 
اين بود كه اجازه نداد كار به وقت هاي اضافي 
بكشــد و تيم در اين تورنمنت فشرده، نيم 

ساعت بيشتر بازي كند.
4   و همچنــان ســاختار دفاعي كم نقص 
پرســپوليس به اين تيم در كسب موفقيت 
كمك مي كند. اين همان امتياز بزرگي است 
كه پرسپوليس نسبت به اســتقالل دارد؛ 
مدافعان و دروازه بان مطمئن كه به راحتي به 
حريف موقعيت گل نمي دهند. سخت است 
كه فرصت هاي گلزني تيم پرســتاره السد 
را برابر پرســپوليس به ياد بياوريم. واقعيت 
اين اســت كه حضور عناصري مثل جالل 
حسيني، شجاع خليل زاده، محمدحسين 
كنعاني زادگان و در مقابل آنها كاميابي نيا، 
نوراللهي و سرلك موجب استحكام ساختار 
دفاعي پرســپوليس شده اســت. فراموش 
نكنيم پرســپوليس بعد از وقفه كرونايي در 
ليگ قهرمانان  فقط يك گل خورده و كماكان 
اغلب با همان فرمــول پيروزي هاي يك بر 

صفر جلو مي رود.

  يكي به جاي همه
  4 نكته در مورد صعود پرسپوليس

  به يك چهارم نهايي
نشان سرخ دليري 

  پرسپوليس يك بار ديگر ثابت كرد كه از 
سر تصادف و بخت و اقبال عنوان بهترين 

تيم اين ســال هاي ايران را تصاحب نكرده اســت؛ كه هيچ موفقيت 
متداومي جز با شايستگي به دست نمي آيد.

اين اثبات مجدد شايســتگي هم الزاما به نتيجه ثبت شده در انتهاي 
ديدار با السد بازنمي گردد. موفقيت هاي پرسپوليس حاال مدت هاست 
كه به يك روند تبديل شــده نه جرقه. فوتبال گرچه بازي لحظه ها و 
اتفاق هاست، ولي در نمايي كالن، تكرار لحظه ها و اتفاق هاي شيرين و 
افتخار آفرين، صرفا با تالش به دست مي آيد. روي تلخ فوتبال اگر پي در 
پي خودش را به تيمي نشان داد، اگر اشتباهات فردي مدام تكرار شدند، 
اگر ضعف هاي تاكتيكي برطرف نشــدند، يعني روندي براي موفقيت 
وجود ندارد. پرسپوليس تا لحظه قبل از گل هم تيم شايسته احترامي 
بود كه با برنامه و هدفمند مقابل رقيب تا دندان مســلحش بازي كرد. 
نتيجه اگر برعكس هم مي شد، هواداران تيمي را كه روي اصول تاكتيكي 
و شور مثال زدني بازي مي كرد، شماتت نمي  كردند. پرسپوليس تا قبل 
از دقيقه ۸۸  هم برنده بازي بزرگ بود؛ ارسال بي نقص عاليشاه و ضربه 
درخشان آل كثير، تكميل كننده روندي بودند كه پرسپوليس از ابتداي 

تورنمنت دنبال كرده بود.
  2بازي، يك باخت، يك تساوي؛ پرسپوليس با اين آورده به قطر رفت؛ 
با از دست دادن 2 مهره كليدي )مهدي ترابي و علي عليپور( در آستانه 
شروع مجدد ليگ قهرمانان و پيش از آن جدا شدن سنگربان ملي پوشش. 
با فشار ناشي از باخت در داربي )و انتقادهاي گسترده هواداران تيمي كه 
سال هاست سخت مي بازد و دوســتدارانش را پر توقع كرده است.( و با 

خريد هايي كه در نگاه اول شايد خيلي جذاب به نظر نمي رسيدند.
پرسپوليس بايد هماهنگي نيروهاي جديد با ياران قديمي اش را در طول 
تورنمنت به دست مي آورد؛ چالشي دشوار براي تيمي كه سال هاست 

عادت كرده با حداقل تغييرات به مصاف حريفان برود.
  داشتن كاراكتر پيروز اينجا به كمك پرسپوليس آمد و تيم بازي به بازي 
همگون تر و هماهنگ تر شد. خريد هاي تازه خيلي زود با حال و هواي قهرمان 

ايران منطبق شدند و دست يكي شان)حامد لك( فراتر از تصور درخشيد.
تيمي كه كاراكتر دارد، از هر موقعيتي فرصت خلق مي كند، يك روز با 
پنجره بسته درس ثبات تيمي مي دهد و تا فينال آسيا مي رود و روزي 
ديگر از پنجره باز قدرت انطباق و هنر هماهنگي را به نمايش مي گذارد.

  حاال 2 قدم مانده به صبح؛ 2 گام دشوار كه شايد با خستگي ساق هاي 
سرخ پوشان دشوارتر هم شود. السد شــايد سخت ترين مانعي بود كه 
پرسپوليس از آن گذر كرد، شايد هم نه. حاال پرسپوليس با حذف تنها 
نماينده كشور ميزبان، تنها نماينده ايران است كه در يك چهارم نهايي 
حضور دارد. آنها كه در تدارك حماســه اي ديگرنــد، تا همين جا هم 

شايسته دريافت نشان سرخ دليري اند.

يادداشت

 واکنش تند وریا به انتقاد ارسالن
پست جنجالی مطهری عليه نامجو مطلق و دستيارش با واكنش تند وريا غفوری همراه شده است. وريا در گفت و گو 
با ايلنا گفته است: »هيچ كسی حق توهين ندارد، همه بايد جايگاه خودشان را بدانند و كسی كه 6 ماه است وارد تيم 
شده هيچ حقی ندارد كه حرف بزند و برای تيم حاشيه بزرگی به وجود بياورد؛ هر كسی بايد حدود خودش را بداند.«

پرســپوليس از هر جهت براي پيروزي بر 
الســد ســزاوار بود و در اين مورد ترديدي 
وجود ندارد. خود رسانه هاي قطري و ديگر 
نشريات عرب زبان منصف هم به اين موضوع 
اشاره كردند. در عين حال اما نبايد فراموش 
كنيم كه يك پنالتي مهم در دقايق پاياني 
اين بازي به سود السد اعالم نشد. بسياري از 
كارشناسان داخل كشور روي پنالتي بودن 
اين صحنه صحه گذاشتند و آنهايي هم كه 
ترديد دارند، مي دانند كه اگر داور اين خطا 

را به ســود تيم قطري مي گرفت هيچ كس 
نمي توانســت به او معترض شــود. بعد از 
پايان مسابقه هم ژاوي هرناندس، سرمربي 
السد، از نبودن كمك داور ويدئويي در ليگ 
قهرمانان انتقاد كرد. همــه اينها در حالي 
است كه در بازي پرسپوليس با الدوحيل، 
بخشودگي ناگهاني بن عطيه و نيز خطاي 
پنالتي اعالم شده به سود تيم قطري حمل 
بر »ميزبان نوازي« شد. برخي قصد داشتند 
القا كنند كنفدراسيون فوتبال آسيا به دنبال 

حفظ حداكثري ســهميه هاي ميزبان در 
مسابقات است؛ درحالي كه ديديم در بازي 
السد و پرسپوليس پنالتي رخ داده به سود 
تيم قطري، از ديــد داور پنهان ماند. حتي 
در بازي اســتقالل و پاختاكور هم اگرچه 
پنالتي آشكار آبي پوشان اعالم نشد، اما به 
هر حال نماينده كشورمان در نيمه اول روي 
كاشته اي به گل رسيد كه اصال و ابدا خطا 
نبود. اينكه چرا كار يكي مثل پيمان يوسفي 
از تشكر از الكاف در نيمه اول به لعن و نفرين 

او در نيمه دوم مي رســد هم جاي تعجب 
دارد. شــكي نيســت كه گاهي اشتباهات 
عمدي )چه در بحث داوري و چه در زمينه 
مسايل اداري و برنامه ريزي( به سود اصحاب 
قدرت در قاره رخ داده، اما اينكه همه  چيز 
را هم سياه ببينيم بي انصافي است. پنالتي 
السد جلوي پرسپوليس در حالي سوخت 
كه هر داوري دلش مي خواهد ژاوي را براي 
 مدت بيشتري در ليگ قهرمانان آسيا نگه

 دارد.

  پنالتي السد؛ نوبت اعتراف
   آيا هنوز ژست مظلوم نمايي تيم هاي ايراني خريدار دارد؟

قرعه كشي مرحله يك چهارم نهايي ليگ قهرمانان آسيا 
روز گذشــته در حالي برگزار شد كه پرسپوليس از ايران 
به همراه 2 تيم عربســتاني و يك تيم ازبكستاني در اين 
مرحله حضور داشتند. پيش از قرعه كشي به نظر مي رسيد 

پرسپوليسي ها بيش از آنكه بدانند رويارويي با چه حريفي 
را ترجيح مي دهند، فقط مي دانند تقابل با كدام حريف را 
ترجيح نمي دهند. پرسپوليس اصال دوست نداشت در اين 
مرحله به النصر عربستان بخورد و اين موضوع را از لبخند 

افشــين پيرواني بعد از بيرون آمدن اسم پرسپوليس هم 
به خوبي مي شد فهميد. در آن لحظه هنوز مشخص نبود 
سرخپوشان به االهلي عربستان مي خورند يا پاختاكور، اما 
همين كه مشخص شد النصر و پرسپوليس در اين مرحله 
حريف يكديگر نيستند، براي قرمزها كافي بود. در نهايت 
نيز نام پاختاكور به عنوان حريف بعدي سرخپوشــان از 
ظرف خارج شد و شاگردان يحيي به تيمي برخورد كردند 
كه در همين مرحله قبل، اســتقالل را از رقابت ها حذف 
كرده اســت. پاختاكور در آخرين بــازي مرحله گروهي 
نيز شــهرخودرو را شكســت داده بود و بــه اين ترتيب 
چهارشنبه براي سومين بازي متوالي اش بايد روبه روي 
يك تيم ايراني قرار بگيرد. اين تيم ازبكستاني پيش از اين 
20بار با تيم هاي ايراني روبه رو شده است. پرسپوليس و 
استقالل هر كدام 3بار و ذوب آهن، فوالد، صبا، سپاهان، 
نفت تهران، تراكتور و شــهرخودرو هر كدام 2بار مقابل 
پاختاكور بازي كرده اند كه حاصــل اين 20بازي، 4برد، 
2تســاوي و 14باخت براي تيم هاي ايراني بوده اســت. 
پاختاكور مقابل پرســپوليس هم آماري به همين خوبي 
دارد و حاصل 3تقابل اين تيم با سرخپوشان يك تساوي 
و 2برد براي تيم ازبكســتاني بوده است. پرسپوليس در 
فصل2004-2003 ليگ قهرمانان براي نخســتين بار با 
پاختاكور روبه رو شــد و يك بر صفر باخت. همين فصل 
گذشته يعني در ليگ قهرمانان2019 نيز 2تيم در گروه

D  همگروه بودند كه بازي رفت در تهران 1-1مساوي شد 
و بازي برگشت در تاشــكند را پاختاكور يك بر صفر برد. 
البته در پايان هر 2تيم از آن گروه حذف شدند و السد و 

االهلي صعود كردند.

  سد بعدي؛ پاختاكور
  در 3تقابل قبلي با پاختاكور، پرسپوليس هرگز پيروز نشده است

هفته پرگل رقابت هاي باشگاهي در اروپا يكشنبه شــب هم ادامه يافت. در اين هفته 22بازي با 
حداقل 4گل به پايان رسيد. فقط 2 بازي آالوز و ختافه در الليگا و بوردو و نيس در ليگ يك بدون 
گل به اتمام رسيد. اين هفته ثابت شد فرمول دنياي فوتبال بعد از كرونا تغيير كرده و غول ها هم 
مي توانند بد ببازند. پس از شكست دورتموند مقابل آگزبورگ و تساوي زوركي چلسي با وست بروم 
و برد ناحق منچستريونايتد از برايتون كه 5بار توپ را به تير دروازه منچستري ها كوبيد و پيروزي 
رئال مقابل بتيس به لطف كمك داور ويدئويي و گل به خودي حريف 10 نفره و پيروزي نزديك 
اينتر بر فيورنتينا با نتيجه 4بر3، يكشنبه شب نوبت منچسترسيتي و بايرن مونيخ بود كه طعم تلخ 
دوران سخت پساكرونا را بچشند. گوارديوال براي نخستين بار )6۸5بازي( در يك بازي خانگي 
5گل خورد. جيمي واردي اما دومين بار بود كه مقابل او هت تريك مي كرد. واردي نخستين بازيكن 
پس از باروش در سال2004بود كه در يك بازي2 پنالتي گرفت و هر دو را خودش گل كرد. فقط 
رحيم استرلينگ با 19بار گرفتن پنالتي ركورد بهتري از واردي )1۸( دارد. يوونتوس هم كه زماني 
بازيكنانش در محوطه جريمه حريف ليز مي خوردند پنالتي به سودشان گرفته مي شد، حاال در هر 
بازي پنالتي مي دهد. از ابتداي فصل قبل تاكنون هيچ تيمي به اندازه يووه )13( به حريفان پنالتي 
نداده. يوونتوس با پيرلو شانس آورد كه به رم نباخت اما كريستيانو رونالدو به ركورد 450گل زده 
در ليگ هاي اروپايي دست يافت؛ با پيراهن منچستريونايتد )۸4(، رئال مادريد )311( و يوونتوس 
)55( موفق شده مجموعا 450گل در 554بازي. بايرن مونيخ هم باالخره متوجه شد كه بلد است 
ببازد. اين تيم پس از 23پيروزي متوالي، باالخره طعم شكست را چشيد؛ آخرين بار، بايرن مونيخ 
مقابل اليپزيش در فوريه 2020امتياز از دست داده بود. مسي هم در نخستين بازي رسمي اش 
زيرنظر كومان گل زد اما زير سايه آنسو فاتي 17ساله بود. او با اين گل ركورد گلزني هاي خود در 
فصل هاي پياپي را به 17فصل رســاند كه هم اندازه راموس است. راموس يك شب زودتر به اين 

ركورد رسيده بود.

پاييز استقالل تازه شروع شده

   هفته غول كشي

با شكست مقابل پاختاكور فصل براي استقالل تمام شده اما حواشي آبي ها كماكان ادامه دارد. هواداران استقالل كه از ناكامي در ليگ، حذفي و آسيا حسابي 
شاكي هستند، اين روزها نگرانند تا حواشــي اجازه ندهد آنها براي فصل آينده هم رنگ آرامش را ببينند. مروري بر برخي از اخباري كه در 24 ساعت اخير 

رسانه اي شده نشان مي دهد اين نگراني ها خيلي هم غيرمنطقي نيست.

سعيد مروتي
روزنامه نگار

 هواداران استقالل اين روزها خبرهاي اميدواركننده اي به گوششان نمي رسد

  داستان آقای مدير
هواداران اســتقالل تا ديروز منتظر انتخاب ســرمربی 
جديد بودند اما هيــچ بعيد نيســت در روزهای آينده 
تغييراتی در مديريت باشگاه رخ دهد و پس از آن تكليف 
سرمربی جديد روشن شود. شايعه كنار رفتن سعادتمند 
از مديريت باشگاه استقالل كه در روزهای اخير رسانه ای 
شده، روز گذشــته جدی تر از قبل دنبال شد. اين طور 
كه گفته می شــود ســعادتمند بعد از بازگشت از قطر 
درخواست می كند تا جلسه هيات مديره برای انتخاب 
سرمربی جديد عصر دوشنبه برگزار شــود اما 3 عضو 
هيات مديره كه نامی از آنها در رســانه ها مطرح نشده، 
با اين درخواســت مخالفت می كنند. اين اعضا اعتقاد 
دارند سعادتمند ابتدا بايد گزارشــي از عملكردش در 
ماه های اخير را ارائه كند و داليل ناكامی اســتقالل در 
تورنمنت های مختلف را توضيح دهد. هر چند اين اعضا 
تا عصر ديروز زير بار جلسه برای انتخاب سرمربی نرفتند 
اما شنيده می شود ســعادتمند و اطرافيانش تا آخرين 
ســاعات ديروز در تالش بودند تا جلســه هيات مديره 
برگزار شود. بدنيست بدانيد شايعه شده در صورت كنار 
رفتن سعادتمند از مديرعاملی استقالل، فرهاد مجيدی 
با دستياری خسرو حيدری به نيمكت آبی ها برمی گردد.

 ستاره هايي كه نيامدند
كاروان اســتقالل بدون 4 بازيكن كليــدي اش از قطر 
به تهران بازگشت. شــيخ دياباته و ميليچ همانطور كه 

پيش بيني مي شــد از قطر به كشورهايشان برگشتند 
تا مرخصي پيش فصل را پشــت سر بگذارند. اين اتفاق 
در حالي رخ داده كه شنيده مي شــود هر دو بازيكن از 
پرداخت نامنظم مطالبات شان شــاكي هستند و هيچ 
بعيد نيســت با همين بهانه قراردادشان را در آينده اي 
نزديك فســخ كنند. علي كريمي ديگر ستاره اي است 
كه گفته مي شــود از قطر راهي تركيه شــده تا تكليف 
تيم فصل آينده اش را روشن كند. او كه حاضر به تمديد 
قرارداد با استقالل نشــده، از مدت ها پيش اعالم كرده 
مي خواهد در خارج از ايران به فوتبالش ادامه دهد. ديگر 
بازيكني هم كه با اســتقاللي ها به تهران نيامده، روزبه 
چشمي است، بازيكني كه چند هفته پيش خبر توافقش 
با ام صالل را تكذيب كرد اما حاال ماندنش در قطر نشان 
مي دهد او هم در آســتانه جدايي از جمــع آبي ها قرار 
گرفته است. او پيش از سفر به قطر قراردادش را تمديد 
كرده اما گفته مي شود با استفاده از بند جدايي، مي تواند 
 خيلي راحت و بدون دردســر با قطري ها قرارداد امضا

 كند.

 ماجراهاي آقاي دروازه بان
ويدئويــي از خداحافظــي اســتقاللي ها در فرودگاه 
منتشر شــده كه نشان مي دهد حســين حسيني هم 
تصميمش را بــراي جدايي گرفته اســت. طاهرخاني 
هنگام خداحافظي با حسيني مدعي شده فصل آينده 
هم با او هم تيمي اســت. اين در حالي اســت كه چند 

هفته پيش خبر رسيد اســتقاللي ها براي فصل آينده 
نظري روي طاهرخانــي ندارند و مي خواهنــد او را به 
تيم ديگري بفرستند. فراموش نكنيم فوالد و تراكتور، 
حسيني را براي فصل آينده مي خواهند. البته اينطور كه 
شايعه شده حســيني هنوز به اين تيم ها جواب مثبت 
نداده و منتظر مانده تا تكليف پرونده رشــيد مظاهري 
در كميتــه تعيين وضعيت روشــن شــود. درصورت 
محروميت مظاهري هيچ بعيد نيســت حســيني در 
استقالل ماندني شود، دروازه باني كه شنيده مي شود در 
فرودگاه دوحه هم با كادرپزشكي استقالل برسر تكذيب 
 مصدوميتش از ناحيه دنده، درگيري شــديد داشــته

 است.

 پنجره اي كه بسته مانده
نگراني هواداران اســتقالل فقط به جدايي ستاره هاي 
حال حاضرشان ختم نمي شود چراكه هيچ بعيد نيست 
آبي ها خريدهاي جديدشــان را هم از دست بدهند! به 
هر حال پنجره نقل و انتقاالتي استقالل هنوز باز نشده و 
گفته مي شود همين موضوع كمي خريدهاي جديد را با 
ترديد روبه رو كرده است. رشيد مظاهري، بابك مرادي، 
متين كريم زاده، سيداحمد موســوي و محمدحسين 
مرادمند، خريدهايي هستند كه درصورت بسته ماندن 
پنجره استقالل نمي توانند براي اين تيم به ميدان بروند 
و شايعه شــده تعدادي از آنها به همين خاطر به صورت 

پنهاني با چند تيم ديگر وارد مذاكره شده اند.
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ادامه از   در رزمايش ذوالفقار كه 
شــهريورماه صفحه 2 اواخر 

برگزار شد، نكته و شرايط خاصي خارج از 
توضيحات مرسوم ارائه شده وجود داشت كه 
وضعيت خاصي را براي آن رزمايش رقم زده 

باشد؟
يكي از مواردي كه من هــم در نيروي دريايي و 
هم اينجا دنبالش بودم، اين است كه چند نيرو 
بتوانند با هم كار كنند. تمريناتي كه در آن، چند 
نيرو مشاركت داشته باشند، به مراتب پيچيده تر 
و سخت تر اســت و در آينده براي ما كارآمدتر 
است. اگر قرار باشد عملياتي هم در آينده انجام 
شود، قطعا در شرايط و پيچيدگي هاي تهديدات 
و فناوري هاي موجود امروز، يك نيرو به تنهايي 
نمي تواند كاري از پيش ببــرد. آنچه ما در اين 
رزمايش سرلوحه كار خودمان قرار داده بوديم 
اين بود كه تــا جايي كه مي توانيــم تمرينات 
مشــترك بين نيروي دريايي، هوايي، پدافند و 

زميني را بيشتر و متنوع تر كنيم.
 برگزاري اين رزمايش ها احتماال 
به تناسب حساسيت ها و شرايط منطقه اي 
و بين المللي كه ايران با آن مواجه مي شود، 
صورت مي گيرد. اگر تأييــد مي كنيد، اين 

حساسيت ها در شهريورماه چه بودند؟
معموال ما در انتهاي هر سال برنامه رزمايش هاي 
سال بعد را مي نويســم و پيش بيني مي كنيم. 
بخش بزرگي از كارها برنامه ريزي شــده و در 
راستاي نيازهاست. اما گاهي هم شرايط سياسي 
و جو حاكم بر كشور و منطقه ممكن است به ما 
ديكته كند تا حركت و فعاليتي داشته باشيم، 
تا هــم اطمينان خاطري بــه هم ميهنان عزيز 
كشورمان داده باشــيم و هم اينكه برآوردها و 
اطالعاتي كه دشمن دارد، آنها را به اين سمت 
و سو نبرد كه تحريم ها منجر به زمينگير شدن 

نيروهاي مسلح شده اســت. در رزمايش خطه 
جنوب همانند ســاير رزمايش ها دشــمنان 
به دنبال اين بودند تا اخبار و اطالعات مرتبط با 
فعاليت هايمان ازجمله ميزان مشاركت نيروها، 
نوع نيروهــا، تمرينات و آمادگي ســامانه ها و 
يگان ها را رصد كنند؛ همانطور كه ما هم اگر اقدام 
مشابهي از سوي كشــورهاي ديگر انجام شود، 
چنين مي كنيم. اما يك سري قواعد و مقرراتي 
وجود دارد كه الزاما بايد رعايت كنند و چنانچه 
بخواهند محدوده رزمايش ما را محترم نشمارند، 
به آنها اخطار داده مي شود. در رزمايش اخير هم 
شاهد بوديم هم يگان هاي شناور و هم يگان هاي 
پروازي با سرنشــين و بدون سرنشين اطراف 
منطقه حضور و قصد داشتند براي جمع آوري 
اخبار و اطالعات مدنظر خودشــان به منطقه 
رزمايش نزديك شــوند كه به شناورهاي آنان 
روي مدارهاي ارتباطــي بين المللي تذكر داده 
شد و فاصله الزم را حفظ كردند. چندين مورد 
داشــتيم كه يگان هاي پروازي بدون سرنشين 
قصد نزديك شدن به محدوده را داشتند كه ناچار 
شديم از هواپيماهاي بدون سرنشين خودمان 
عليه آنها اســتفاده كنيم و به انــدازه اي به آنها 
نزديك شــدند و اخطار دادند كه مجبور شدند 

منطقه را ترك كنند.
 اقدام اخير آمريكا در فعال سازي 
مكانيسم ماشه تهديداتي را متوجه تأمين 
امنيت كشتيراني كشــور كرده است. اگر 
بخواهند از كشتي ها بازرســي و يا آنها را 
متوقف كنند، چه مي كنيد؟ آيا اين تهديدات 
برنامه حضور ناوگان نيروي دريايي در آب هاي 
آزاد را دستخوش تغيير و محدوديت مي كند؟ 
آيا همچنان اسكورت كشــتي ها را انجام 

مي دهيد؟ 
هيچ گونه تغييري در روند كاري ما ايجاد نشده 

است. مانند سابق بحث اســكورت يگان هاي 
تجاري و نفتكش ها توسط ناوگروه هاي اعزامي 
در دستور كار است كه هم توسط ما انجام مي شود 
و هم توسط برادرانمان در سپاه پاسداران. به طور 
حتم هرگونه اقدام خصمانه عليه كشتي هايمان 
را پاسخ خواهيم داد و جلوي آن را خواهيم گرفت. 
در نمونه هايي دشمن خيلي تالش كرد چندين 
فروند نفتكــش ايران كه عازم بنــادر اقيانوس 
اطلس بودند را متوقــف كند، ولي يگان هاي ما 
آنها را همراهي كردند و درنهايت صادرات نفت 
و مشتقات نفتي كشورمان انجام شد. اآلن هم 
ناوگروه نيــروي دريايي در محورهاي گشــت 
خودش در محدوده خليج عدن حضور دارد و هر 
يگان تجاري و نفتكشي كه شركت ملي نفتكش 
به آن نياز داشته باشــد، تحت حمايت نيروي 
دريايي ارتش، تيم هاي اســكورت و ناوگروه ها 

قرار مي گيرد.
رهبر انقالب به مناسبت سالگرد 
جنگ تحميلي فرمودند دفاع مقدس از همان 
شــروع كار يعني همكاري ارتش و سپاه و 
انتخاب تاكتيك هاي مبتكرانه و شجاعانه 
و انجــام اقدامات بزرگ و شــگفت آور در 
عمليات ها تا پايان جنگ و قبول قطعنامه، 
همه مبتني بر عقالنيت و تدبير بود. براي درك 
اين عقالنيت و تدبير ضرورت دارد شرايط 
پايان جنگ بازخواني شود. چه شرايطي بر 
جبهه و داخل كشور حاكم بود كه پذيرش 

قطعنامه در سال67 را ايجاب مي كرد؟
مديريت يك جنگ 8ساله كار آساني نبود و هر 
كشوري از پس اين كار برنمي آمد. قطعا جنگ 
به هيچ وجه چيز خوبي نيســت. هيچ كشوري 
اگر منطقي و عاقالنه فكر كنــد به دنبال ايجاد 
درگيري و جنگ براي كشــور خودش نيست. 
اينكه فرمانده معظــم كل قوا فرمودند كه همه 
مراحل منطقي بوده، ناظر بر اين معناست كه ما 
جنگ را آغاز نكرديم، جنگ به ما تحميل شد، اما 
دفاع جانانه را ما آغاز كرديم و اين حق مسلم هر 
كشوري است كه بتواند در مقابل هرگونه تجاوزي 
از خود و مردمش دفاع كند. در سال هاي اوليه 
انقالب آمادگي الزم براي ورود به يك نبرد وجود 
نداشت. با اين همه ما توانستيم جلوي پيشروي 
خيلي سريع عراق را بگيريم. با وجود اين، شرايط 
در سال هاي اوليه جنگ براي پذيرش صلح مهيا 
نبود؛ قطعنامه هايي كه مي نوشــتند يك طرفه 
بود و به خواسته هاي ما توجه نمي كردند. هرچه 
زمان جنگ طوالني تر شد، تحركات تهاجمي 
جمهوري اسالمي بيشتر شد و توانستيم بخش 
اعظمي از خاك خودمان را بازپس بگيريم. در 
برخي جاها نيز در خاك عراق حضور پيدا كرديم. 
همپيمانان رژيم بعث به اين جمع بندي رسيده 
بودند كه اگر شرايط به همين منوال ادامه پيدا 
كند، پيروزي جمهوري اسالمي رقم مي خورد. 
در ســال هاي آخر جنگ قدرت هاي پشتيبان 
عراق خودشــان هم به بهانه هايي وارد جنگ 
شدند، ســكوهاي نفتي ما را زدند، هواپيماي 
مسافربري ما را ســرنگون كردند و در يكي، دو 
مورد درگيري شناورها را نيز داشتيم. در چنين 
شرايطي به حركت درآوردن ماشين جنگي براي 
ايران هم نيازمند اعتبارات، تجهيزات و ابزارآالت 
خاص بود. هرقدر زمان طوالني تر مي شد، از اين 
بعد خيلي به نفع ما نبود؛ چون عمر تجهيزات 
جنگي ما در حال افزايش بود، فرصت تعمير و 
نگهداري آنها را نداشتيم و نيروي انساني درگير 
جنگ هم فرصتي براي بازسازي خودش نداشت. 
از سويي قطعنامه598نخستين قطعنامه اي بود 
كه بخش زيادي از خواسته هاي ما در آن لحاظ 

شده بود و ديگر يك طرفه نبود. قطعنامه اي نبود 
كه ما به راحتي بتوانيم چشم روي آن ببنديم و 
به دنيا بگوييم اين قطعنامه خواسته هاي ما را 
برآورده نمي كند. صراحتا بازگشت به خطوط 
مرزي مشخص شده بود و اينكه متجاوز تعيين 
شــود. خيلي از مطالب و موارد ديگر مدنظر ما 
هم در قطعنامه آمده بود. مسئوالن سياسي آن 
زمان با علم به چنين واقعياتي به اين جمع بندي 
رسيدند كه جنگ را متوقف كنند. ما عقالنيت و 
تدبير در پايان جنگ به خرج داديم و چند سال 
بعد دست خدا از جاي ديگر بيرون آمد و خواسته 
يكسره شدن تكليف صدام حسين هم محقق شد. 
همان هايي كه از او حمايت كردند تا عليه ايران 

وارد جنگ شود، خودشان هم او را از بين بردند.
بيشتر از 3دهه پس از پايان جنگ 
روايت ها درباره اختالفات فرماندهي جنگ 
همچنان جنجال برانگيز است. برخي پذيرش 
ديرهنگام قطعنامه را زير سؤال مي برند و 
برخي ديگر پذيرش قطعنامه را ذلت و ناصواب 
مي دانند. تحريف جنگ با چه هدفي صورت 
مي گيرد و چه كساني از آن نفع مي برند؟ با 
تحقيق هاي خارجي از قرائت هاي رسمي از 

جنگ مي توان به اين پرسش ها پاسخ داد؟
من فكر نمي كنم هيچ كسي را بتوان پيدا كرد كه 
با اطمينان كامل بگويد هرآنچه ما در دفاع مقدس 
انجــام داديم صددرصد اصولي و درســت بود؛ 
خير. قطعــا مــا هــم در دوران دفاع مقدس 
اقدامات و عمليات هايي انجام داديم كه خيلي 
ســنجيده و كارآزموده نبود. وقتي اسراي ما به 
كشور بازگشــتند و اطالعاتي را همراه آوردند، 
فهميديم مي شد برخي جاها بهتر كار كرد. اما 
فراموش نكنيم كه داشتيم تجربه جديد جنگ 
با يك كشور و همپيمانان متعددش را پشت سر 
مي گذاشتيم. ما انقالب نوپايي داشتيم. اين طلب 
مي كرد تا با چنگ و دندان از مرزهاي خودمان 
دفاع كنيم. مهم اين اســت كه ما از اشتباهات 
درس بگيريم و نقاط ضعف را شناسايي كنيم. 
فراموش نكنيم خون هاي زيادي ريخته شد تا 
ما توانستيم اين كشور را حفظ كنيم. جنگ ايران 
جزو معدود جنگ هايي بود كه بار آن تنها روي 
دوش نيروهاي مســلح نبود. تمام نفرات عراق 
جزو نيروهاي مســلح آن بودند و از كشورهاي 
ديگر هم اجير كرده بودند. در ايران جوان هاي 
15، 16ســاله با يك صحبت رهبري در جنگ 
حضور پيدا مي كردند. بايد مراقب تالش هايي 
بود كه مي خواهند دستاوردهاي دفاع مقدس را 

در ذهن نسل امروز عبث جلوه دهند.
 آقاي روحاني اخيرا در واكنش 
به نامه دبير شوراي همكاري خليج فارس به 
شوراي امنيت براي بازگرداندن تحريم هاي 
هسته اي به جنگ ۹۱ ميالدي خليج فارس 
اشاره داشتند و گفتند: »صدام در نامه خود 
به مرحوم آيت اهلل هاشمي رفسنجاني )براي 
جلب حمايت ايران( صراحتا نوشــته است 
كه مرز آبي ما با شــما )ايران( 800كيلومتر 
است؛ يعني كل اين كشورهاي جنوب ايران 
را براي خود مي دانست و مي گفت ما همه اين 
كشورها را پس مي گيريم، ولي ما پشت شما 
ايستاديم؛ چون برادر شما هستيم. اگر ما اين 
كار را نكرده بوديم، صدام همه شما را خورده 
بود!«. آيا اين صحبت ها مي تواند پيام خاصي 
را به كشورهاي عربي مخابره كند كه دست از 

دشمني با ايران بردارند؟
من فكر نمي كنم هيچ كدام از كشورهاي منطقه 
قدرت آن موقع عراق را داشته باشند؛ چه از نظر 
نيروي انســاني، چه از نظر تجربه و چه از نظر 
تجهيزات و منابع مالي. آن زمان بزرگ شــان 
عراق بود. همه كشورهاي عربي از عراق حساب 
مي بردند. با اين حال، آخر و عاقبتش چنان شد 
كه مي دانيد. بنابراين اگــر تاريخ را خوب مرور 
كرده و شناخت خوبي نسبت به مردم ايران پيدا 
كنند، تجربه گذشته را تكرار نخواهند كرد. ما 
برخي از حضورها را در منطقه برنمي تابيم. ما به 
هيچ وجه از كشورهاي همسايه خودمان انتظار 
نداشــتيم براي رژيم صهيونيستي در منطقه 
جاي پا باز كنند. اين اقدام نسنجيده بود. قطعا 
جمهوري اسالمي ايران اين حركت را برنمي تابد 
و آنچه را كه به صالح منطقه و جمهوري اسالمي 
ايران باشد، برايش تصميم گيري خواهد كرد. 
در مشكالتي كه براي قطر پيش آمد، بيشترين 
كمك را جمهوري اسالمي ايران كرد. اتفاقاتي 
كه در عراق افتاد، اگر نيروهاي مسلح ما نبودند، 
معلوم نبود تكليف اين كشور چه مي شد. ما در 
گفته هايمان صداقت داريم و بهترين دوست اين 

كشورها ايران است.
طي 3ســال و نيم اخير به طور 

حتم در برهه هايي آماده باش ها در مواجهه 
با تهديدات دونالــد ترامپ، رئيس جمهور 
آمريكا افزايش يافته اســت. شديدترين و 
خطيرترين اين آماده باش ها چه زماني بود؟ 
به عنوان مثال جان بولتون در كتاب خاطرات 
خود به سرنگوني پهپاد اشاره مي كند و از آن 
به عنوان لحظاتي ياد مي كند كه ترامپ ظاهرا 

قصد حمله داشته است.
ما يك تدبيــري از فرماندهي معظــم كل قوا 
داريم كه نيروهاي مســلح كاري به ارتباطات و 
گفتمان هاي سياسي بين دولتمردان نداشته 
باشند. تدبير ما از فرماندهي معظم كل قوا اين 
است كه شب حمله اي فكر كنيم. با اين تدبير 
و ذهنيت، ما هميشه بايد آمادگي مان را حفظ 
كنيم. البته اين بدان معنا نيســت كه ما همه 
نيروي انســاني و تجهيزات مان را در تمام مدت 
آماده نگه داريم؛ چراكه استهالك ايجاد مي شود. 
ما تحركات دشمن را با تجهيزاتي كه داريم در 
سطح كل نيروهاي مسلح رصد و پايش مي كنيم. 
ما مي توانيم برآورد داشــته باشيم كه در چند 
روز آينده چه اتفاقات و تحركات نظامي انجام 
مي شود. مواردي بوده كه دگرگوني ايجاد شده و 
ميزان آمادگي هم تغيير كرده است. آمادگي ما 
به سطوح مختلفي تقسيم مي شود كه متناسب 
با وضعيت، ارتقا پيدا مي كند. در بحث سرنگوني 
پهپاد آمريكا در منطقه احتمال داده مي شد كه 
بخواهند تحركاتي انجام بدهند، بنابراين ميزان 
آمادگي نيروهاي مسلح در حوزه هاي پدافندي 
و دريايي مقداري ارتقا پيــدا كرد و از آن حالت 
عادي خارج شــد. زماني هم كه سردار شهيد 
اسالم حاج قاسم سليماني را ناجوانمردانه ترور 
كردند، شــرايط از آن وضعيت عادي خارج شد 
و انتظار مي رفت تحركاتي از هر كدام  از طرفين 
انجام شود. اينجا هم پيش بيني هاي الزم انجام 

شده بود.
 باالترين سطح اين هشدارها چه 

زماني بود؟ دي ماه سال 
قبل و همزمان با حمله 
موشكي ايران به پايگاه 
عين االســد آمريكا در 

عراق نبود؟
انتظــارات و برآوردها اين 
بود كه با وجود همه خط و 
نشان هاي آمريكا وقتي يك 
پايگاهش مورد حمله قرار 
مي گيرد، ساكت ننشيند و 
حركت هايي را از خودش 
نشــان دهد. مــا آمادگي 
الزم را داشتيم و طرح هاي 
خودمــان را بــه روز كرده 
بوديم. بيشــترين ميزان 
آمادگي براي پاسخگويي 

همين زمان بود.
  رئيس جمهور 
آمريكا مي گويد هرگونه 
حمله ايران به هر شكلي 
عليــه اياالت متحده را 
با حمله اي هــزار برابر 
سخت تر جواب خواهد 
داد. جعــل خبرهايي 
همچون برنامــه ايران 
براي قتل سفير آمريكا 
در آفريقاي جنوبي با چه 
هدفي صورت مي گيرد؟ 

آيا با هدف بهانه ســازي براي ورود به يك 
حمله نظامي كه رويكرد سابق اين كشور نيز 
بوده است، صورت مي گيرد؟ و آيا احتمال 

رويارويي مستقيم هست؟
من فكر مي كنم اگر آمريكا مي خواست اقدامي 
كند همان زماني كه پايگاهــش مورد اصابت 
موشك هاي ما قرار گرفت، شايد بهترين بهانه 
و دستاويز برايش بود. وقتي كه آن زمان اقدامي 
نكرد، شايد براي موارد ديگر چندان جاي بحث و 
صحبت نداشته باشد و بيشتر يك مانور سياسي 
و عمليــات رواني با توجه به نزديك شــدن به 
ايام انتخابات باشــد. آمريكا هــر وقت بخواهد 
تحركي انجام بدهد، ابتدا افكار عمومي را آماده 
مي كند. اما تجربه نشان داده كه زدن هواپيماي 
بدون سرنشين اين كشور هم باعث نشد از آن 
بهره برداري كند. من فكــر مي كنم اگر ترامپ 
2جا تصميم عقالني گرفــت، همين موارد بود 
و به مشــورت هاي اطرافيانش گوش كرد. اين 

تهديدات جنبه هاي جمع آوري رأي دارد.
 چرا ارتش سيستم اطالع رساني 
مستقيمي را براي بيان اقدامات خود دنبال 
نمي كند تا درخصوص مســائلي همچون 

رهگيري پهپاد آمريكايــي در خردادماه 
سال۹8يا موارد مشابه، خبررساني كند؟

البته نسبت به گذشته وضعيت خيلي بهتر شده 
است. ارتش در گذشــته خيلي بسته تر عمل 
مي كرد كه آن هم به خاطر فرهنگ ســازماني 
حاكم بر ارتش است. در مجموعه ارتش حفظ 
و نگهداري اسرار ســازمان خيلي مورد تأكيد 
اســت. تصور نكنيد همين اطالعاتــي كه در 
رزمايش ها داده مي شود، مورد استفاده دشمن 
قرار نمي گيرد. بيشترين منابع جمع آوري اخبار 
و اطالعات دشمن در مورد توان نيروهاي مسلح ما 
منابع آشكار مثل صداوسيما و روزنامه ها و همين 
صحبت هاي ماســت. بنابراين ما يك فرهنگ 
سازماني داريم كه هرآنچه كمتر بگوييم عواقب 
منفي آن براي سازمان و كشور كمتر است. اين 
ايده و باور ماست. اما شرايط و مطالبات مردمي 
گاهي ايجاب مي كند برخي از اخبار و اطالعات 
را بگوييم. قطعا مردم خوشــحال مي شوند اگر 
بشنوند در شرايط صددرصد تحريم كشور، ارتش 
جمهوري اسالمي موشك از زير سطح دريا به 
سمت اهداف دشمن پرتاب مي كند. شايد اگر ما 
اين دستاورد را اعالم نمي كرديم در زمان جنگ، 
دشمن غافلگير مي شد و آورده بيشتري برايمان 
داشت، اما بعضي وقت ها ضرورت دارد اطالعات 
را به مردم بگوييم تا تطمئن القلوب بيشــتري 
برايشان ايجاد شود. ارتش خيلي به دنبال مطرح 
كردن خودش نيست. 32ســال از پايان جنگ 
مي گذرد، اما هنوز ناگفته هايي از دوران جنگ 

وجود دارد كه اآلن هم نمي توانيم آن را بگوييم.
 درواقع مي توانيم بگوييم بقيه 

بي احتياطي مي كنند؟
حاال من درباره فرهنگ سازماني بقيه بخش ها 
نمي توانم صحبت كنم، اما از زماني كه من اين 
لباس را پوشــيدم و وارد ارتش شدم، تاكنون 
تأكيد مي شود كه اين اولويت وجود دارد و اين 
امر به مرور برايمان نهادينه مي شود. اين بدان 
معنا نيست كه ما مردم 
را نامحرم مي دانيم، بلكه 
به اين علت است كه وقتي 
صحبــت مي كنيم تنها 
گوش مردم نمي شنود، 
دشمنان هم بهره برداري 
مي كنند؛ به همين خاطر 
بايد مراعات كنيم كه چه 

بگوييم و چه نگوييم.
احساس    
نمي كنيد اگر در جايي 
نقش اقدامات تان ديده 
نمي شود، مورد اجحاف 

قرار گرفته ايد؟
من فكــر مي كنــم اگر 
عواقــب اين مســئله را 
بپذيريم و بــه اين فكر 
كنيم كــه اتفاقي از نظر 
امنيتــي برايمان نيفتد، 
به  صالح اســت. اين را 
پذيرفته ايــم. قبول هم 
داريــم. حتــي گاهي 
خانواده هاي ما هم كه در 
جريان رفت وآمدهاي ما 
هستند، انتقاد مي كنند 
كه چرا ايــن تالش ها را 
عنوان نمي كنيد. ما اين 
را به عنوان يك اصل و باور 
پذيرفته ايم و بايد عواقبش را هم بپذيريم. حفظ 

منافع و مصالح نظام و مردم در اولويت است.
 در مجموعه شما عكس شهداي 
مدافع حرم را هم ديديم كه در كنار شهداي 
جنگ تحميلي قرار گرفته اند. در كنار 48هزار 
شهيد جنگ تحميلي، ارتش چه كارنامه اي در 

جريان جنگ با داعش دارد؟
خدا رحمت كند شهيد سليماني را. كاش ايشان 
مي بود و شما از ايشــان درباره نقش، كمك ها، 
حمايت ها و پشــتيباني هاي ارتش در جريان 
جنگ مقاومت و نيروهاي تحت امر ايشان سؤال 
مي كرديد. خيلي نمي توان مــوارد را اينجا باز 
كرد، ولــي قطعا بدانيد كه اگر پشــتيباني ها و 
حمايت هاي نيروي هوايــي ارتش جمهوري 
اسالمي ايران نبود، اين شرايط در كشوري مثل 
عراق و ســوريه فراهم نمي شد. ما هميشه نياز 
داريم كه از پتانسيل ها و ظرفيت هاي كشورمان 
استفاده كنيم. خيلي از اين پتانسيل ها را شايد 
نتوان بازگو كرد، اما از زبان خود شهيد بزرگوار 
نقل قول كردند كه نيروي هوايي ارتش جمهوري 
اسالمي ايران نقش بســيار ارزنده  و بزرگي در 

پيروزي هاي جبهه مقاومت داشتند. 

قطعنامه 5۹8، قطعنامه اي نبود كه چشم روي آن ببنديم و به دنيا بگوييم خواسته هاي ما را برآورده نمي كند.  عكس: همشهري/ امير رستمي

تدبير و جنگ

سياست خارجي

در حاشيه سياست

   واكنش رئيسي به سخنان روحاني
رئيس قوه قضاييه به ســخنان اخير رئيس جمهــور تلويحا واكنش 
نشان داد؛ سيدابراهيم رئيســي طي سخناني در جلسه شوراي عالي 
قضايي با تأكيد بر اينكه دشــمن در هيچ عرصه اي نتوانســته ملت 
ايران را متوقف كند و امروز هم با تدبير مي توان از شــرايط موجود 
پيروزمندانه عبور كرد، خطاب به مســئوالن اجرايي متذكر شــد: 
»ارجاع همه ناكارآمدي ها به اقدامات دشمن درست نيست و ضعيف 
نمايي ما دشمن را در تصور اثرگذاري اقداماتش و تداوم خباثت ها و 
توطئه هايش تشجيع مي كند.« حسن روحاني اخيرا در سخناني در 
جلسه ستاد مقابله با كرونا گفته بود »مردم براي كمبود و مشكالت 
در كشــور اگر مي خواهند لعن و نفرين كنند آدرسش كاخ سفيد در 
واشنگتن است آدرس اشتباه كسي به آنها ندهد يك عده اي به خاطر 
منافع غلــط گروهي و باندي بــه مردم آدرس غلــط ندهند آدرس 
صحيح تمام جنايات و فشــار بر مردم عزيز ايران واشنگتن دي سي 
كاخ سفيد اســت و آنهايي كه داخل اين ساختمان هستند اين همه 
جنايات عليه ملت ايران روا داشته اند و شما مي بينيد هر روز فشار و 

مشكالت است.«

   هشدار مطهري به وزير اطالعات!
علي مطهري با اشاره به ســرقت از دفتر سروش محالتي در قم 
از وزارت اطالعات خواســت تا در قبال اين موضوع پاســخگو 
باشد و به نمايندگان و حوزه هشــدار داد كه بي تفاوت از كنار 
اين موضوع رد نشوند. به گزارش اعتمادآنالين، نماينده تهران 
در مجلس دهم در يادداشتي نوشت: حادثه اي كه براي جناب  
حجت االســالم آقاي ســروش محالتي در قــم رخ داد، يعني 
ورود شــبانه افرادي به دفتر ايشان و ســرقت لپ تاپ و هارد 
كامپيوترشــان كه حاوي مجموعه درس هاي فقــه و اصول و 
سخنراني هاي ايشان بوده، حادثه كوچكي نيست و نبايد از كنار 
آن به سادگي گذشت. وزير اطالعات بايد به سرعت پاسخ بدهد 

كه اين افراد چه كساني بوده اند.

   وظيفه شوراي نگهبان گزينش منتخب نيست
سيدعبدالواحد موســوي الري، وزير پيشــين كشور در دوره 
اصالحات در گفت وگويي با ايرنا درخصوص نگاه شوراي نگهبان 
به انتخابات گفت: شوراي نگهبان يك اصل كلي را دنبال مي كند 
كه من آن را قبول ندارم و آن هم ســلطه بالمنازع بر ماحصل 
انتخابات است. گاهي مي گويند نمايندگان اگر در داخل مجلس 
هم باشــند ما به عنوان شــوراي نگهبان بايد بگوييم كه خوب 
هستند يا بد. موســوي الري اين نگاه شوراي نگهبان را خالف 
قانون اساسي و قوانين عادي دانســت و افزود: شوراي نگهبان 
يك تكليف نظارتي براي انتخابــات دارد نه گزينش منتخب. 
اشتباهي كه مي كنند اين است كه فكر مي كنند مسئوليتشان 
انتخاب فردي است كه مي آيد درحالي  كه مسئوليت  آنها نظارت 

بر امر انتخابات است.

من فكــر مي كنم اگر 
آمريكا مي خواســت 
اقدامــي كنــد همان 
زماني كــه پايگاهش 
اصابــت  مــورد 
موشــك هاي ما قرار 
گرفت، شــايد بهترين 
بهانه و دستاويز برايش 
بود. وقتي كه آن زمان 
اقدامي نكرد، شــايد 
براي موارد ديگر چندان 
جاي بحــث و صحبت 
نداشته باشد و بيشتر 
يك مانور سياســي و 
عمليات رواني با توجه 
به نزديك شدن به ايام 

انتخابات باشد

روايتي جذاب از آزادي يك كشتي ايراني از دست دزدان سوماليايي
 شما مسئوليت و فرماندهي ملموس و مؤثري در جريان اعزام ناوگروه هاي ارتش 
به آب هاي آزاد و ماجراهايي همچون آزادسازي گروگان هاي اسير دزدان دريايي 
داشته ايد. حساس ترين و خطيرترين مأموريت هايي كه در جريان اين اعزام ها 

داشتيد، كدام بود و چه نكته و خاطره خاصي از آن داريد؟
مهم ترين بخش از مسئوليت هاي بنده در آن زمان آزادسازي 2كشتي ربوده شده 
از دست دزدان دريايي بود. يكي از آن كشتي ها متعلق به جمهوري اسالمي ايران 
بود كه محموله شكر داشت و دزدان دريايي روي آن مسلط شده بودند و داشتند 
آن را به سمت كشور سومالي منتقل مي كردند تا بعدا باج بگيرند. آن كشتي جزو 
كشتي هايي بود كه ما روي آن نيروهاي محافظ نگذاشته بوديم؛ چون نخواسته 
بودند. ما برنامه ريزي و تيم آماده كرديم و اين تيم را به صورت پوششــي توسط 
شناور ديگر با تجهيزات الزم فرســتاديم، تا بتواند دزدان دريايي را غافلگير 
كند و در تاريكي شب به آن كشــتي نفوذ و دزدان دريايي را دستگير كنند. ما 
هيچ شناختي از اين كشتي نداشتيم؛ يعني نيروهاي ما كابين و راه هاي ورود و 
خروجش را نمي شناختند، اما قرار بود از جايي وارد شوند كه ديده نشوند. زمان 
ما محدود بود و خيلي نمي توانستيم تيم ببريم، نقشه بكشيم و عكس بگيريم. 
همزمان كه تيم را اعزام كرديم، يك تيم هم به بندرعباس فرستاديم كه كشتي 
مشابهي را پيدا كردند، عكس گرفتند و نقشه هايش را گرفتيم. همه اين مستندات 
و دستورات الزم را از طريق اينترنت و ايميل به كشتي در حال اعزام فرستاديم. من 
هم خودم تلفني و شبانه به گوش بودم. سيستم هاي ارتباطي كشتيراني ارتباط 
مرا با فرمانده عمل كننده برقرار مي كرد. نيمه شب تلفن زنگ خورد و وقتي ارتباط 
برقرار شــد، فرمانده تيم اعالم كرد دزدان دريايي متوجه شده اند و چراغ هاي 
اطراف را روشن كرده اند و نمي شود به آنها نزديك شد. قبل از اينكه اين اتفاق 
بيفتد، يك قايق آنها آمده بود به تصور اينكه يك كشتي بي دفاع است. آمده بودند 
تا طعمه خود را بدزدند و بچه ها آنها را گرفته بودند. اتفاقا سرپرست دزدان دريايي 
هم در همين قايق بود. رايزني كرديم كه بروند و شرايط آزادسازي بچه هاي ما را 
فراهم كنند. مي دانستيم كه اگر بروند احتمال دارد گروگان هاي ما را آزاد نكنند. 
رفتند و بچه هاي ما را آزاد نكردند. اما من به نفرات آنجا و تيم اعزامي گفتم هيچ راه 
برگشتي وجود ندارد و هر طور شده حتما بايد روي كشتي برويد. هماهنگ كرديم 
و رفتند و با تسليحاتي كه داشتند بخشي از فانل كشتي را كه محل خروج دود 
موتورها بود، مورد اصابت قرار دادند. يك حريق جزئي در موتورخانه اتفاق افتاد 
و باعث شد تا موتور از كار بيفتد و كار نكند. بعد با آتش پرحجم وارد كشتي شدند 
و چون نقشه ها را فرستاده بوديم، مي دانستند كه از چه دريچه هايي دسترسي به 
اماكن مختلف كشتي وجود دارد و هر جا رفتند حتما از پشت آن در را مي بستند 
تا كسي از پشت حمله نكند. كساني كه روي كشتي رفتند گاز اشك آور داشتند 
و مجهز بودند. دزدان را پيدا كردنــد و گرفتند. نفرات را هم آزاد كردند. خاطرم 
هست موقعي كه مي خواســتيم مجوز اين كار را بگيريم، امير سياري، فرمانده 
نيروي دريايي بودند و جاي ديگري خارج از تهران در مأموريت به  سر مي بردند. 
ايشان ابالغ كردند كه طرح و نقشه عمليات را به فرمانده كل ارتش بگوييد. خدمت 
امير صالحي رسيدم و نقشه را ارائه دادم. امير عطا ءاهلل صالحي، فرمانده پيشين 
ارتش گفتند ستاد كل نيروهاي مسلح هم نقشه را مي خواهد. سردار باقري آن 
زمان معاون اركان بودند. طرح را ارائه داديم و ايشــان گفتند بايد تضمين كنيد 
كه هيچ كس آسيب نمي بيند. گفتم سردار چطور تضمين كنم؟ گلوله رد و بدل 
مي شود؛ هم آنها مسلح هستند و هم نيروهاي ما. چطور تضمين كنيم كه از دماغ 
هيچ كس خون نمي آيد. ايشان نپذيرفت و گفت بايد بگوييد چند نفر ممكن است 
تلفات داشته باشيد. من گفتم احتماال 3نفر تلفات و مصدوم از تيم خودمان و طرف 
مقابل داشته باشيم. در مورد تيم خودمان كه مي دانستيم مجهز هستند و جليقه 
ضدگلوله دارند. ايشان درنهايت با آماري كه من دادم، پذيرفت و گفت برويد اجرا 
كنيد. در درگيري ها يك نفر از خدمه كشتي كه فيليپيني و در موتورخانه بود از 
بين رفت؛ چون CO2  درموتورخانه كشتي براي اطفاي حريق منتشر شده بود كه 
حالت انجماد ايجاد مي كند. يكي حين درگيري ها تير خورده بود. فرمانده كشتي 
را هم دزدان دريايي مجروح كرده بودند. يعني 2نفر از خدمه كشتي كه فيليپيني 
بودند، فوت كردند و فرمانده كشتي زخمي شد و دقيقا 3نفر شد. فرمانده كشتي 
در مسير به كشور عمان منتقل و خوب شد و برگشت و كشتي هم آزاد شد. يك 
مورد ديگر هم متعلق به يك شــناور چيني بود كه توانستيم آن را هم از دست 

دزدان دريايي آزاد كنيم.

ظريف خاطرات جنگ را براي آلمان، فرانسه و انگليس و 
مدعيان حقوق بشر يادآوري كرد

ترسوها نتوانستند مردم را به زانو 
دربياورند

آخرين روز هفته دفاع مقدس فرصتي بود تا محمدجواد ظريف، 
وزير امور خارجه ساعتي را با خانواده هاي شهداي وزارت خارجه 
بگذراند. او در اين جلسه با ادبياتي تند مقامات آمريكايي را مورد 
خطاب قرار داد و آنان را تروريست، دروغگو و ترسو خطاب كرد و 

تشري هم به اروپايي ها زد.
او در اين اظهارات كه به وضوح واكنشي به بيانيه هاي اخير 3كشور 
اروپايي درباره وضعيت حقوق بشــر در ايران بود در ســخناني 
كه به نظر بيشــتر فرانســوي ها را هدف قرار داده بود، گفت: اگر 
مي خواهند فراموش كنند، هيچ گاه اجــازه نمي دهيم. برخي از 
كشــورهاي اين منطقه ۷5ميليارد دالر به صدام كمك كردند. 
مدعي چه هستند؟ ما مدعي هستيم. ۷5ميليارد دالر پول داديد 
كه مردم ما را شهيد كرده و بكشند و جمهوري اسالمي را به زانو 
درآورند، ولي اين خانواده ها اجــازه ندادند. هواپيماي آواكس به 
عراق داديد. آخرين اطالعات جبهه ها را بــه عراق داديد؛ حتي 
وقتي مي دانســتيد عراق از سالح شيميايي اســتفاده مي كند. 
هواپيماي ميراژ به عراق داديد. موشــك اگزوسه به عراق داديد. 
امروز مي خواهيد از مردم لبنان حمايت كنيد؟ تاريخ اين منطقه 

را فراموش نكرده و مردم اين جنايت ها را فراموش نمي كنند.
ظريف پس از فرانسه، انگليس و آلمان را به دليل عملكردشان در 
جنگ 8ساله مورد شــماتت قرار داد و تأكيد كرد: تانك چيفتن 
شما هر روز از الي زر ورق بيرون مي آمد و شهداي ما با تانك هايي 
كه داده بوديد، عليه صدام مي جنگيدند. امروز ادعاي حقوق بشر 
مي كنيد؟ شما جنايتكاران عليه بشريت هستيد. سالح شيميايي 
از آلمان و هلند در اختيار عراق قرار مي گرفت و عليه مردم ايران 
و مردم سردشت استفاده مي شــد؛ امروز براي ما ادعاي مدنيت 
مي كنيد؟  وزير خارجه در اين نشســت كــه معاونان او همچون 
سيدعباس عراقچي، محســن بهاروند، حسين جابري انصاري و 
سعيد خطيب زاده، ســخنگوي وزارت خارجه هم در آن حضور 
داشــتند، عامالن ترور سردار ســليماني را تروريست هاي رژيم 
آمريكا ناميد و تصريح كرد: شما مدعي هستيد كه داعش را از بين 
برديد، اما شما دشمن شماره يك داعش را از بين برديد؛ آن هم با 
زبونيت و سبوعيت. آنچنان زدند كه تنها يك دست براي ما باقي 
ماند. شما ترسو و وحشي هستيد، ولي مردم را به زانو درنياورديد. 
وي با تأكيد بر اينكه مردم ولي نعمت ما، شهدا تاج سر ما و خانواده 
آنها عزت ما هستند، گفت: شرمنده مردم هستيم. در برابر اين همه 
اقتداربخشي، آنچه الزم بود در حق مردم نكرديم. بپذيريم آنچه 
الزم بود، نكرديم و فرمان امــام را نپذيرفتيم كه مردم ولي نعمت 

ما هستند.
 رئيس دستگاه ديپلماســي يادآور شد: بپذيريم بدهكاريم و حق 
مردم نيست كه به خاطر دعواهاي سياسي و جناحي، منافع مردم 
را نپذيريم. بپذيريم در برابر خانواده شهدا شرمنده ايم. بايد بسيار 
تالش كنيم تا ذره اي از آنچه شهدا و خانواده آنها براي اين آب و 

خاك هزينه كردند را پرداخت كنيم.
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چند خط خبر

حميدفدايي،مديرپايگاهميراثجهانيتختجمشيد: تحقق 
توسعه گردشگري در اين مجموعه جهاني درگرو ورود سرمايه گذاران و 
بخش خصوصي و نيز بازنگري و محدود كردن ضوابط حرايم محوطه و 
محدوده و ساده گيري درخصوص مشاغل مبتني بر اقتصاد گردشگري 

است. )ايرنا(
ليالاژدري،مديركلدفترهمكاريوتوافقهايمليگردشگري:
شاخص هاي انتخاب روستاهاي هدف گردشگري پس از هفته گردشگري 
نهايي مي شود. در طرح روستاهاي هدف گردشگري 500 روستا انتخاب 
شده بود، اما با توجه به اصالحات كشوري كه انجام شد تعداد زيادي از آنها 

از حالت روستا خارج شده اند. )وزارتميراثفرهنگي(
مهديبلوكي،رئيسگروهاكولوژيدريادرسازمانحفاظت
محيطزيست:سال هاي قبل فاصله زماني سفيدشدگي مرجان ها بيشتر 
بود. اما اكنون اين فاصله زماني كوتاه تر شــده اســت كه به گرم تر شدن 
زمين برمي گردد. دماي آب نسبت به قبل افزايش يافته و همين مسئله 
آبسنگ ها را تهديد مي كند. اگر قبال هر ۷ تا ۱0 سال يك بار سفيدشدگي 
مرجان ها اتفاق مي افتاد، اكنون دركمتر از ۷ سال سفيدشدگي رخ مي دهد 

و تهديد مرجان ها در حال افزايش است. )ايرنا(

طرح روز

سلمانذاكر،نمايندهاروميهدرمجلسبرخالفتالشهابرایاحيای
درياچهاروميهازوزارتنيروخواستدوسدرهاشدهراتكميلكند.

 بهرام غروی

  وسايل نقليه فرســوده زخم كهنه اي بر 
آلودگي
آسمان آبي كشور هستند. در روزهايي كه هوا

شــهروندان ايراني بــا كرونــا و فراز و 
فرودهاي آن دست و پنجه نرم مي كنند، آلودگي هوا و 
هزينه هاي روزمره نيز همپاي يكديگر افزايش مي يابند 
و وسايل نقليه فرسوده، افسارگسيخته به اين مشكالت 

دامن مي زنند.
كالنشهرهاي كشور در 6 ماه نخســت امسال، ۷درصد 
روزهاي خود را با آلودگي هوا ســپري كردند، اما فصل 
اوج گيري آلودگي هوا تازه يك هفته است كه آغاز شده 
و با افزايش ترددهاي خودرويي بايد منتظر موج فزاينده 

آالينده هاي جوي بود.
اطالعات رســيده به همشــهري از ســازمان حفاظت 
محيط زيست مشــخص مي كند، وسايل نقليه فرسوده 
كشور ساالنه ۱۷.3ميليون تن مواد سمي آالينده وارد 
ريه ايراني ها مي كنند. آنها همچنين 2.5ميليارد تومان 
در هر سال سوخت بيشتر از حد استاندارد مي سوزانند 
و بايد براي مهار و كنتــرل اين وضعيت، تصميم عاجل 

گرفت.

افزايشتراكمآاليندهها
با آغاز فصل پاييز و نزديك شــدن به زمان بروز پديده 
وارونگي دما، آلودگي هوا در شــهرهاي كشــور بيشتر 
مي شود. حسين شهيدزاده، مديرعامل شركت كنترل 
كيفيت هواي تهران در اين باره به همشهري مي گويد: 
بدون ترديد، اجرا نكردن طرح ترافيك و كنترل نكردن 
معاينه فني خودرو هاي عبوري، ميزان تراكم آالينده ها 
در هوا و آثار و عوارض ناشي از آن را دوچندان مي كند. 
به گفته اين كارشــناس، براساس گزارش هاي سازمان 
بهداشت جهاني، ذرات معلق مي توانند ويروس كرونا را با 
خود حمل و به افزايش امكان سرايت بيماري به ديگران 
كمك كنند؛ لــذا كاهش اين ذرات اهميت بيشــتري 

نسبت به گذشته پيدا كرده است.

اميدهابهآسماناست
۱4نهاد مسئول در كنترل آلودگي هوا از شرايط موجود 
اطالع دارند. اما شــايد نمي خواهند ايــن قضيه خيلي 
پررنگ شود. در اين شــرايط بايد آگاهي  رساني شود تا 
مردم بايد بدانند رهايي از آلودگي هوا امكانپذير نيست. 
بهزاد اشجعي، كارشــناس محيط زيست به همشهري 
مي گويد: اگرچه براي اجراي طرح هاي كنترل آلودگي 
هوا مشــكل مالي وجود دارد، اما همكاري دستگاه هاي 

گزارش اختصاصي همشهري از خسارت جاني و مالي وسايل نقليه فرسوده كه با 
آلودگي هوا به كشور تحميل مي كنند

17ميليون تن آلودگي در هواي ايران

»عوارضآاليندهها«؛جدالمجلسبامحيطزيست
بــا  گفت وگــو  در  او 
همشــهري مي گويــد: 
براساس ماده 38 قانون ارزش افزوده، بخشي از 
عوارض آاليندگي به شهرداري ها براي توسعه 
منطقه اي داده مي شد و در تمام اين سال ها به 
جاي برطرف كردن جبران خسارت آالينده ها، 
اين هزينه صرف اســتخدام و پرداخت حقوق 
پرسنل شــد. شــهرداري ها نيز خود را ملزم 
به اعالم چگونگي هزينه كردن پول ناشــي از 
عوارض آالينده هــا نمي دانند. ايــن در حالي 
اســت كه اتفاقا شــهرهايي كه بيشترين پول 
عوارض ناشــي از صنايع آالينده نصيب شــان 
شــد، به طور مثال، محل دفن استاندارد زباله 
ندارند و از ســازمان حفاظت محيط زيســت 
مي خواهند اين مشكل را حل كند. حذف اين 
منبع درآمد البته كه به مذاق شــهرداري ها و 
برخي نمايندگان مجلس خوش نيامده است، 
ولي از ســال آينده مطابق اليحه جديدي كه 
سازمان حفاظت محيط زيســت براي اجراي 
ماده 38 قانــون ماليات بر ارزش افــزوده ارائه 
كرده اســت، 20درصد از عــوارض آاليندگي 
صنايع به صنــدوق ملي محيط زيســت واريز 
خواهد شــد. مســعود تجريشــي مي گويد: 
۷0درصد صنايع پســاب خود را بدون تصفيه 
در محيط زيســت تخليه مي كننــد. بيش از 
۷0درصد از شــهرك هاي صنعتي تصفيه خانه 
ندارند. 95درصد از شــهرها  سيستم مديريت 
پســماند ندارند و فقط با پرداخت تســهيالت 
اندك ۱ تا 2ميليارد توماني مشكل بيشتر آنها 
برطرف مي شود. اين تسهيالت كه به صورت وام 
است، به مرور مي تواند به يك منبع دائمي براي 

رفع آالينده هاي بخش صنعت تبديل شود.
به گفته تجريشــي، امسال ســازمان حفاظت 
محيط زيست  حدود 500 ميليارد تومان تقاضا 
براي وام رفع آاليندگي داشته است و مي توان با 
منبع عوارض آالينده ها همچون كشور لهستان 
كه توانست ظرف 20سال همه صنايع آالينده 
فلزي را به هاي تك تبديل كند، ميزان آالينده ها 

را در ايران به صفر رساند.

عملكردمحيطزيستضعيفاست
بدنه شــهرداري ها در ســال هاي اخير توسعه 
يافته  و بخش عمده بودجه شهرداري ها صرف 
پرداخت حقوق مي شود، اما با اين حال، اقبال 
شاكري، عضو فراكسيون محيط زيست مجلس 
معتقد است كه به دليل عملكرد ضعيف سازمان 

حفاظت محيط زيست موافق بازگردانده شدن 
ســهم صندوق ملي محيط زيســت از عوارض 
آالينده ها به شهرداري ها ست. او به همشهري 
مي گويد: شــهرداري ها از نظــر مالي  وضعيت 
مطلوبي ندارند و كم كردن ســهم آنها از محل 
عوارض آالينده ها درست نيســت. با توجه به 
اينكه شهرداري ها و دهياري ها عوامل اجرايي در 
موضوع جمع آوري پسماند هستند، اين بودجه 
بايد به آنها اختصاص يابد. از سوي ديگر، سازمان 
حفاظت محيط زيســت نيز تاكنــون اقدامات 
ملموس و مثبتي انجام نداده  كه مردم اثرات آن 

را متوجه شوند.

سهممحيطزيسترابدهند
طبق قانوني كه در سال 82 به تصويب رسيد، يك 
درصد از سود فروش صنايع بايد صرف جبران 
خسارات محيط زيستي شود اما به اعتقاد سميه 
رفيعي، رئيس فراكسيون محيط زيست مجلس 
يازدهم، در اين سال ها اين پول به غلط به حساب 
شهرداري ها واريز شده  و امسال براي نخستين بار 
اين پول به صندوق ملي محيط زيست داده شد. 
او در گفت وگو با همشهري مخالفت شديد خود 
با طرح حذف سهم صندوق ملي محيط زيست 
را اعالم می كند و می گويد: شهرداري ها بگويند 
كه طي اين ۱۷ســالي كه عوارض آالينده ها را 
دريافت كرده اند و رقمي حدود 30هزار ميليارد 
تومان عايدشان شــده، چه كاري براي كنترل 
آالينده ها كرده اند؟ آنها حتي موضوع پسماند 
را هم كه وظيفه قانوني شــان است، نتوانستند 
مديريت و ضابطه مند كنند و قطعا نمي توانند 
عوارض آاليندگي را كاهش دهند و ضرر و زيان 
محيط زيست را جبران كنند. در سياست هاي 
ابالغی محيط زيســت كه از سوی  مقام معظم 
رهبري صورت گرفته است، به جبران خسارات 
اشاره شده ، درحالي كه بسياري از شهرداري ها 
ضوابط زيســت محيطي ندارند. سميه رفيعي 
با اشاره به اســتدالل موافقان حذف بند »ن« 
تبصــره 6 قانون بودجــه، مي گويــد: موافقان 
معتقدند كه ســازمان حفاظت محيط زيست 
فعلي نمي تواند اين عوارض را در راه درست خرج 
كند. آنها با موضعي كه در مورد شــخص آقاي 
عيسي كالنتري داشتند، تصور مي كنند اين پول 
در شهرداري ها خرج شود بهتر است. البته بنده 
هم با بخش هايي از نظرات آنها موافقم، ولي بايد 
مكانيسم نظارت بر صندوق ملي محيط زيست 

را نيز فراهم كرد.
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اجرايي در كنترل آلودگي هوا نيز مناســب نبوده اســت. چون 
دراجراي 60 تا ۷0 درصد مصوبات مشــكل وجود داشت و باقي 
مصوبات نيز يا درســت اجرا نشدند يا برخي دســتگاه ها خود 
را قانونگذار فرض كردند و بخشــي از مصوبــات را اجرا نكردند. 
درحالي كه حتي اگــر 30درصد از مصوبات قانــون هواي پاك 
اجرا مي شــد، مشــكل آلودگي هواي بهار و تابستان به اين حد 
نمي رسيد و خدا مي داند در زمستان چه اتفاقي مي افتد. در اين 
شرايط فقط بايد به آسمان چشم دوخت و اميد داشت وضعيت 

جوي بهتر شود.

تشديدنگرانيهاازوسايلنقليهفرسوده
مسئوليت نظارت بر اســقاط انواع وسايل نقليه سبك و سنگين 
موتوري با ســازمان حفاظت محيط زيست است. تردد خودرو و 
موتورسيكلت هاي فرسوده عالوه بر افزايش حجم آالينده هاي 
هوا باعث باال رفتن مصرف سوخت در كشور مي شود. به همين 
دليل ماده 8قانون هواي پــاك، تأكيد جدي بــر خارج كردن 
دوره اي اين ناوگان از چرخه ترددها دارد. هم اكنون در مجموع 
8 كالنشهر كشور 2 ميليون و ۱08 هزار دستگاه خودروي سبك 
شامل ســواري، وانت و تاكسي، ۱35هزار دســتگاه خودروي 
ســنگين شــامل اتوبوس، ميني بوس، كاميون و كاميونت و 9 
ميليون دستگاه موتورسيكلت فرســوده وجود دارد كه به رغم 
تبعات منفي گسترده ناوگان خودرويي فرسوده، اعم از آلودگي 
هوا، مصرف باالي ســوخت، ايمني و استاندارد پايين، متأسفانه 
هنوز بسياري از خودروها پس از سن فرسودگي همچنان مورد 
استفاده قرار مي گيرند. هيچ طرح جدي نيز براي اسقاط وسايل 
نقليه فرسوده اجرا نمي شود و قانون از رده خارج كردن فرسوده ها 

به ازاي واردات خودروهاي خارجي، همچنان متوقف است.

تباهشدنسوخت
خودروهاي فرســوده به طور متوســط در هــر ۱00كيلومتر تا 
۱4ليتر بنزين مي سوزانند. اين عدد در مقايسه با سوخت سيكل 
بنزيني خودروهاي عادي دوبرابر بيشــتر اســت و در واقع هر 
خودروي فرسوده دوبرابر يك خودروي استاندارد عادي سوخت 
مي ســوزاند. بدين ترتيب 3ميليون خودروي فرسوده كشور به 
اندازه 6ميليون خودروي عادي ســوخت را هدر مي دهند و در 
ازاي آن هيدروكربن هاي نسوخته اي بيشــتر از حالت معمول 
از اگزوز خود خارج مي كنند. اگر اين وســايل فرسوده متوسط 
روزانه ۱0كيلومتر تردد داشته باشــند، در 24ساعت 3ميليارد 
تومان سوخت بيشتر از حد معمول مي سوزانند و اين خسارت در 

يك سال به ۱۱00ميليارد تومان مي رسد.
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تعرضرانميپذيريم
دادستان مركز استان اردبيل به وجود مرز طبيعي رودخانه ارس بين كشورهاي طرف جنگ با كشورمان 
اشاره مي كند و مي گوید: جمهوري اسالمي ایران در این جنگ دخالتي ندارد و بر همين اساس ما هيچ تعرض 
اشتباهي را هم نمي پذیریم و از طرفين مي خواهيم ضمن پایان دادن به درگيري ها و پيگيري مسائل از طریق 
مذاكره، حفظ امنيت مرزهاي جمهوري اسالمي ایران را نيز درنظر داشته باشند. سيد عبداهلل طباطبایي با 
بيان اینكه دیگر زمان جنگ سپري شده است، عنوان مي كند: هيچ كشور و ملتي از جنگ سود نبرده و فقط 

حاصل جنگ ها از بين رفتن جان انسان هاي بي گناه، زیرساخت ها  و زیربناها بوده است.

ث
مك

صداي تــوپ و تانــك ايــن روزها در 
آذربايجان و ارمنستان در همسايگي نوار گزارش

مرزي كشور پيچيده است. در مناقشه 
دوباره و حملــه نظامي ميان ارمنســتان و جمهوري 
آذربايجان، اصابت چند خمپاره و راكت به خداآفرين و 
اصالندوز مردم مرزنشين 2 استان آذربايجان شرقي و 
اردبيل را نگران كرده است. به گزارش گروه ايرانشهر، 
استان اردبيل 369 كيلومتر مرز مشترك با جمهوري 
آذربايجان دارد كه اين روزها از سوي ارمنستان مورد 
حمالت زميني و هوايي قرار گرفته اســت. آذربايجان 
 شــرقي هم 200 كيلومتر با جمهــوري آذربايجان و 
35 كيلومتر با ارمنستان مرز مشترك دارد و تنها استان 
همسايه با ارمنســتان است. از روز يكشــنبه و با باال 
گرفتن درگيري ها بين دو كشور جمهوري آذربايجان 
و ارمنســتان صداهاي انفجار و گلولــه از نقاط مرزي 
به ويــژه در منطقــه خداآفرين آذربايجان شــرقي و 
اصالندوز اردبيل شنيده مي شود. همچنين مرزنشينان 
منطقه مغان اردبيل در آن سوي نوار مرزي در هوراديز 
و ديگر مناطق هم صداي بي وقفه توپ ها و تانك ها را 

مي شنوند كه دائم در حال شليك هستند.

مشاهده دود و آتش از مرز
علي از ساكنان روســتاي خلف  بيگلوي آذربايجان 
شــرقي اســت كه صداي انفجار را از يكــي دو روز 
گذشته مي شنود. او درباره وضعيت مردم اين روستا 
و روستاهاي اطراف مي گويد: نه تنها صداي خمپاره 
و گلوله ها را مي شــنويم، بلكه به خاطر نزديك بودن 
به منطقه درگيري، دود آتش و بــوي باروت هم در 
فضا پيچيده و مردم را دچار وحشت كرده است. وي 
به اصابت چند خمپاره به خداآفرين اشاره مي كند و 
ادامه مي دهد: خانه هاي اين منطقه از استحكام كافي 
برخوردار نيستند و اصابت همين خمپاره هاي كوچك 
هم مي تواند تلفات جاني و مالي برايمان داشته باشد.

به گفته مجيد، ديگر ســاكن اين روستا، چند روزي 
است كه دام هايش را به چرا نبرده و از وضعيت فعلي 
نگران است. او هم مي گويد: تعدادي از روستاييان به 
خانه هاي اقوام در مناطق ديگــر رفته اند، اما عده اي 
هم از اطراف براي تماشاي درگيري به مرز مي آيند. 
البته نيروهاي مرزباني مانع آنها مي شوند. از ارتفاعات 
خداآفرين آثار درگيري و دود قابل مشاهده است و با 
توجه به اصابت چند راكت به منطقه، مردم در ترس و 

اضطراب به سرمي برند.
يكي از ســاكنان روســتاي شــرفه خداآفرين هم 
مي گويد: يكي از راكت ها به زمين زراعي اين روستا 
خورد و بوي بدي در منطقه به وجود آورد. هم اكنون 
همچنان اين بو در روســتا وجود دارد. شيشه چند 
خانه در روســتا هم بر اثر اصابت تركش شكســته و 

ترك خورده  است.
فريد عاليي ساكن اصالندوز هم عنوان مي كند: شب 
و روز ندارد، صداي توپ و خمپاره چند روزي اســت 
باعث دل آشوبی ســاكنان نوار مرزي شده است. تا 
ظهر ديروز 4 راكت شليك شده در زمين هاي زراعي 
و حريم شــهر اصالندوز فرود آمد و عالوه بر آن چند 
خمپاره هم به روستاهاي حاجي لو اصالندوز، خليفه لو 
جعفرآباد مغان و اطراف سد خداآفرين اصابت كرده. 
خدا را شكر تلفاتي نداشتيم، اما مردم نگران شده اند.

او ادامه مي دهد: مــردم براي ديــدن محل اصابت 
خمپاره و راكت به مناطق هجــوم مي آوردند كه كار 
خطرناكي است و اي كاش مسئوالن اجازه تردد در اين 
مناطق را ندهند تا كسي آسيب نبيند. قطعا نيروهاي 
نظامي ما از مناطق مرزي محافظت مي كنند، اما باز 
هم جان مردم به دليل همين اصابت ها در خطر است.

تداوم اصابت راكت ها و هشدار به مردم
فرماندار خداآفرين هم به تداوم اصابت اين راكت ها و 
دغدغه تامين امنيت مردم در منطقه اشاره مي كند و 
مي گويد: 5 راكت به اين منطقه ازجمله روستاي شرفه 
و خلف بيگلو اصابت كرده اســت كه خسارتي در پي 
نداشته، اما با توجه به  احتمال اصابت راكت هاي ديگر 

هشدارهاي الزم به مردم منطقه داده شده است.
علي اميري راد با اشاره به كنجكاوي مردم و حضور در 
منطقه مرزي براي تماشاي درگيري ها عنوان مي كند: 
به طور جدي از مردم و روســتاييان خواســته ايم تا از 

تجمع و حضور در مناطق مرزي خودداري كنند.
وي تأكيد مي كند: جلســه شــوراي تأمين با حضور 
مسئوالن كشوري و محلي برگزار شــده و قرار است 
به طرفين مناقشه تذكر و هشــدار جدي داده شود تا 
احتياط هاي الزم را براي اصابت نكردن راكت و خمپاره 

به مرزهاي كشورمان انجام دهند.

اشتباه محاسباتي و اصابت موشك به خداآفرین 
معاون سياسي و امنيتي استاندار آذربايجان شرقي در 
گفت وگو با همشهري درباره اصابت راكت به روستاهاي 
شهرستان خداآفرين و وضعيت فعلي مي گويد: در پي 

بروز تنش نظامي بين نيروهاي جمهوري آذربايجان 
و ارمنستان در مناقشه قره  باغ و بر اثر تبادل آتش، در 
مجموع 5 راكت به اين منطقه اصابت كرد كه 4 راكت 
عمل كرد، اما خسارتي در پي نداشتند. عليار راستگو با 
اشاره به اينكه يك راكت عمل نكرده به اراضي روستاي 
خلف  بيگلو از شهرستان خدا آفرين اصابت كرده است، 
عنوان مي كند: در اين باره هيچ خسارت مالي و جاني 
نداشتيم و بالفاصله اقدامات الزم از سوي فرماندهي 
مرزباني استان آغاز شــده و نيروهاي مرزباني هم در 

مرز حضور يافتند.
راســتگو اصابت اين راكت ها را اشــتباه محاسباتي 
طرف هاي درگير مي دانــد و تأكيد مي كنــد: اينكه 
راكت ها از طرف كدام كشــور پرتاب شــده در حال 
بررسي اســت، اما مطمئنا هيچ عمدي در اين زمينه 

وجود نداشته است.

دعوت مرز نشينان به آرامش
معاونت سياســي - امنيتي اســتاندار اردبيل هم در 
گفت وگو با همشهري با بيان اينكه جنگ و درگيري 
بين اين دو كشور همسايه سال هاست وجود دارد، اظهار 
مي كند: ارمنستان و جمهوري آذربايجان به بهانه هاي 
مختلف ناقض آتش بس مي شــوند، اما هيچ تهديدي 
متوجه كشور ايران و مرزنشينان استان اردبيل نيست.

بهروز ندايي، ساكنان نوار مرزي شــمال استان را به 
آرامش دعوت مي كند و مي گويد: مرزبانان كشورمان با 
هوشياري، اقتدار و صالبت و به صورت شبانه روزي در 
مناطق مرزي مستقر هستند و مأموريت هاي ذاتي خود 
را انجام مي دهند. البته اين حضور مختص تشديد تنش 
ميان دو كشور ارمنستان و جمهوري آذربايجان نيست 
و همواره وجود داشته اســت. در اين  باره هم به مردم 
اطمينان مي دهيم كه هيچ مورد خاصي و تهديدي در 

منطقه وجود ندارد.
وي مي افزايد: تاكنون آســيب و خســارتي، ناشي از 
درگيري هاي نيروهاي نظامي جمهوري آذربايجان و 
ارمنستان، در مناطق مرزي استان گزارش نشده است.

رصد فعاليت هاي نظامي جنگ 2 همسایه
فرمانده مرزباني اســتان اردبيل هــم صبح ديروز در 
گفت وگو با رســانه هاي خبري اعالم كرد: نيروهاي 
نظامي، انتظامي و ســپاه پاسداران با يگان هاي تحت 
فرمان خود در منطقه حضور دارند و تمام تحركات را به 
دقت رصد مي كنند. اگر نقض حريم هوايي احتمالي و 
آن هم به صورت ناخواسته از سوي هر دو طرف جنگ 
صورت بگيرد، طبق قوانين بين المللي هشــدارهاي 
الزم را خواهيم داد. ســيد شاهين اســمعيلي تأكيد 
كرد: طرفين جنگ از اين موضوع اطمينان دارند كه 
نيروهاي نظامي جمهوري اســالمي ايران از اقتدار و 
آمادگي كامل برخوردارنــد و هرگونه تعرض حتي به 

اشتباه را قاطعانه پاسخ مي دهند.
    

مناقشه ميان ارمنستان و جمهوري آذربايجان بر سر 
منطقه قره باغ از ســال ۱988 ميالدي آغاز و در سال 
۱992 ميالدي به درگيري هاي نظامي تبديل شد. بر 
اثر اين مناقشه 7 شهرستان جمهوري آذربايجان به 
تصرف نيروهاي ارمنســتاني درآمد. در سال ۱994 
ميالدي با ميانجيگري گروه مينسك سازمان امنيت 
و همكاري اروپا، آتش بس ميان طرفين مناقشه برقرار 
شد، ولي تالش هاي بين المللي براي حل مسالمت آميز 
اين مناقشــه تا به حال نتيجه نداشته است. درگيري 
نظامي ميان جمهوري آذربايجان و ارمنستان از روز 
يكشنبه هفته جاري پس از 2 ماه از سر گرفته شده  و 2 
طرف همديگر را به آغاز اين درگيري ها متهم مي كنند.

اصابت چند راكت به مناطق مرزي اردبيل و آذربايجان شرقي در پي مناقشات جمهوري آذربايجان و ارمنستان موجب نگراني 
مردم شده  اما مسئوالن كشور اطمينان مي دهند هيچ خطري مرزهاي كشور را تهديد نمي كند و مرزنشينان آسوده  خاطر باشند

تركشهايجنگ2همسايهدرمرزايران پيگيری

 ممنوعيت برگزاري
 پياده روي اربعين در استان ها  

چند روزي است كه با اوج گيري مجدد بيماري كرونا و همچنين اعالم 
مسئوالن كشور عراق مبني بر ممنوعيت ورود زائران، مرزهای ايران به 
سمت اين كشور بسته شده و به زائران اجازه حضور در مراسم پياده روي 
اربعين حسيني داده نمي شود. استانداري ايالم هم در اين زمينه اعالم 
كرد به هيچ عنوان اجازه ورود به كشور عراق داده نخواهد شد و سازمان 
تبليغات اسالمي ايالم هم از ممنوعيت برگزاري برنامه هاي پياده روي 
اربعين در خود استان خبر مي دهد. ممنوعيتي كه در چند استان ديگر 
هم وجود دارد و قرار است برنامه اي با عنوان پياده روي در ايام اربعين 
برگزار نشود. معاون فرهنگي سازمان تبليغات اسالمي ايالم در اين باره 
گفت: هر سال در ايام اربعين حسيني عالوه بر مراسم جهاني پياده روي 
اربعين، برنامه هاي پياده روي به سمت زيارتگاه ها در مناطق مختلف 
استان برگزار مي شد كه امســال با توجه به شيوع كرونا، اين برنامه ها 

لغو شده است.
حجت االسالم حشمت 
رستمي درباره برگزاري 
مراسم عزاداري اربعين 
حسيني در هيئت های 
مذهبــي اســتان هم 
عنــوان مي كنــد: اين 
هيئت هــا تنها به مدت 

يك تا 3 شــب مجاز به برگزاري ويژه برنامه ســوگواري و عزاداري با 
رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي و در فضاي باز هستند. همچنين روز 
اربعين حسيني در هر شهرستان يك ويژه برنامه قرائت زيارت اربعين 
اجرا مي شود. فرمانده پليس راه ايالم هم با بيان اينكه نيروهاي گشت 
پليس راه و ايستگاه هاي ايست و بازرسي مســتقر در مبادي  ورودي 
استان اجازه ورود كاروان هاي پياده و ســواره زائران اربعين به استان 
و حركت به ســمت مهران را نمي دهند، عنوان كرد: زائراني كه قصد 
عزيمت به اســتان ايالم و مرز مهران را دارند آگاه باشــند هيچ گونه 
اجازه ترددي به آنها از طرف مســئوالن پايانه مرزي مهران و زرباطيه 
عراق داده نمي شود و به منظور جلوگيري از ورود زائران اربعين به مرز 
مهران با هماهنگي طرف عراقي، گيت هاي ورود و خروج زائران بسته 
است. سرهنگ رضا همتي زاده همچنين تأكيد كرد: امسال با توجه به 
شرايط كرونا، از پياده روي مردم به طرف بقاع متبركه به ويژه امامزاده 

علي صالح )ع( نيز جلوگيري خواهد شد.
خدابخش مرادي نافچي، معاون سياســي امنيتي استاندار زنجان هم 
با تأكيد بر اينكه هيچ گونه برنامه اي با عنوان پياده روي در ايام اربعين 
در استان برگزار نخواهد شد، گفت: نه مالحظه داريم نه مماشات و با 
هركس كه سالمت مردم را هدف قرار دهد، برخورد خواهيم كرد. بايد 
اين سؤال را از خود بپرسيم كه چه كسي در كشور عزادار امام حسين)ع( 
نيست؟ ولي شرايط حساس است و بايد براساس مصوبات ستاد كشوري 
عمل كنيم و به همين دليل مراسم پياده روي در عراق يا درون شهرها و 

روستاهاي خودمان هم برگزار نمي شود.

 در مناقشات جمهوری آذربایجان و ارمنستان چند راكت به خداآفرین و اصالندوز اصابت كرد. اصابت تركش به خانه یكی از شهروندان در اصالندوزحضور مردم اصالندوز در محل اصابت خمپاره ها
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 حاال كمتر ايراني اي پيدا مي شود 
كه نام اپليكيشن شاد را نشنيده گزارش

باشد؛ شبكه اي كه در زمانه كرونا 
به عنوان نخستين فضاي آموزش مجازي كشور 
براي دانش آموزان تعريف و راه اندازي شد و آن را 
جايگزين كالس، درس و مدرسه كردند. نامش با 
آمــوزش از راه دور گره خورد و قرار شــد تمام 
دانش آموزان و معلمان سراسر كشور از طريق آن 
در كالس هاي درس شركت كرده و سال تحصيلي 
متفاوتي را تجربه كنند، اما اين روزها خبر مي رسد 
شاد براي برخي مدارس تبديل شده به يك ويترين 
خالي، كه از آن فقط استفاده صوري مي كنند و 
معلم و دانش آموزان بساط درس و مشق شان را در 
اپليكيشن ها و سايت هاي آموزشــي ديگر برپا 

كرده اند.
از همان ابتدا »شــاد« يا همان شــبكه آموزش 
دانش آموزي آنقدر حواشي داشت كه چندين بار 
مسئوالن آموزش و پرورش مجبور شدند درباره آن 
توضيح بدهند و وعده كنند نواقص آن براي سال 
تحصيلي آينده برطرف مي شود، اما اين مشكالت 
نه تنها حل نشــد، بلكه با پيوســتن مدارس و 
دانش آموزان بيشتر به اين اپليكيشن چندين برابر 
شــد؛ مشــكالتي كه گروهي از دانش آموزان و 
معلمان را خسته كرده و حاال ترجيح مي دهند 
به جاي اعتراض كردن و معطل ماندن براي حل 
نواقص آن، جاي ديگري را براي آموزش برگزينند.

فقطدرشادحضوروغيابميشويم
كل مجتمع آموزشــي الغدير به اپليكيشن شاد 
متصل هستند و تمام دانش آموزان نام كاربري 
برايشان تعريف شده، اما بعد از يك هفته تالش 
براي برپايي كالس درس، ترجيــح داده اند كه 
در ســايت آموزشي كه مدرســه طراحي كرده 
كالس ها را دنبال كنند و فقط در شــاد حضور و 

غياب و نمرات شان را ثبت كنند. فيروزه تاج بخش 
كه امســال كالس هشتم متوســطه اول است، 
درباره شــاد مي گويد: »خيلي باگ دارد. معلم 
ويدئو را ساعت 8آپلود كرد، ساعت11و نيم هنوز 
نيامده بود. آخر سر گفت كه بچه ها بياييد در گروه 
واتس اپي ويدئو را ببينيد يا مثــال قرار بود براي 
درس رياضي آزمون آناليــن از ما بگيرند؛ موقع 
امتحان يك عده سؤاالت را مي ديدند و يك عده 
نه. همين اتفاق ها باعث شد كه اول به واتس اپ و 
اسكاي روم كوچ كنيم و بعد 10روز سايت مدرسه 
كه راه افتاد، همه كالس ها در آنجا برگزار شد كه 
مشكالتش خيلي كمتر است. فقط معاون مدرسه 
گفت كه صبح به صبح وارد شاد شويد تا حضور و 
غياب كنيم كه اگر نظارتي كردند، بگوييم ما هم 

در شاد هستيم.«

شاد؛مناسبجهتآموزشآفالين
اين مسئله در اغلب مدارس به خصوص مدارس 
غيردولتي و دوره متوسطه دوم كه حجم درس ها 
و كالس ها بيشــتر اســت، وجود دارد و حضور 
دانش آموز و معلم در شاد حداقلي است. محمد 
ظهوري، دانش آموز پايــه دوازدهم كه خودش 
را براي كنكور آماده مي كند، معتقد اســت كه 
شاد براي آموزش آنالين مناسب نيست و توان 
پشتيباني 15ميليون دانش آموز و معلم را ندارد: 
»نمي شــود صفر و صدي درباره شاد نظر داد. به 
هر حال فضايي است كه تعريف كرده اند و جاي 
كار براي بهتر شدن دارد، اما اگر شاد را بخواهيم 
همين االن قضاوت كنيم، بايــد بگويم كه اين 
اپليكيشن با امكانات كنوني بيشتر براي آموزش 
آفالين مناسب اســت. در اين حد كه معلم يك 
ويدئو از خودش بگيرد و خارج از ســاعت درسي 
بارگذاري كند و بچه ها هر ساعتي كه شد، دانلود 
كنند و ببينند. اينكه از 8صبح تا يك بعدازظهر 
بشود در آن كالس برگزار كرد و همه آنالين باشند 
و درس ها ســر وقت و با محتواي چندرسانه اي 
آموزش داده شود، بايد بگويم اصال و ابدا چنين 

توقعي از شاد نداشته باشيد.«

آموزشيكسويهوخاموش
والدين دانش آموزان هم انتقادهــاي زيادي به 
شاد دارند. مي گويند در بسياري از مواقع امكان 
آموزش زنده را ندارد و همين ارتباط يك ســويه 
باعث شده فرزندان آنها نتوانند سؤاالت و ايراداتي 
كه حين تدريس برايشــان به وجــود مي آيد با 
معلمشان مطرح كنند. داوود معمار كه 2فرزندش 
در مدرســه دخترانه ابتدايي امام سجاد تهران 
درس مي خواننــد، درباره چالــش اين روزهاي 
دخترانــش مي گويــد: »از ابتداي ســال همه 
كالس هاي 2فرزندم در شــاد برگزار شــده، اما 
هيچ كــدام آنالين نبوده، معلمشــان مطالب را 
در قالب ويدئو مي فرستد و بچه ها هر زماني كه 
توانستند آن را مي بينند. تكاليفشان را هم در يك 
پوشه جدا مي فرستند تا معلم نظارت كند. كل 
فرايند آموزش، آفالين است و اگر بچه ها سؤالي 
داشته باشند بايد سؤال را براي معلم بفرستند تا 
بعدا جوابشان را بدهد. قطعا اين روش به يادگيري 
بچه ها آسيب مي زند و در ادامه آنها را دچار مشكل 

مي كند.«
در كنار دانش آموزان و والدين شاكي از آموزش 
مجازي در شــاد، معلمان زيادي هم از عملكرد 
اين اپليكيشن راضي نيستند و ترجيح مي دهند 
همچنان در اپليكيشــن هاي ديگــر مثل بله، 
واتس اپ، اسكاي روم، تلگرام و... تدريس شان را 
دنبال كنند. معلمان بزرگ ترين مشكل شاد را 
قطع و وصل آن و خطاهــاي مكررش مي دانند 
و مي گويند كار با شــاد برايشــان فرسايشي و 
خسته كننده شده است. مرجان قاسم زاده، معلم 
شيمي پايه يازدهم و دوازدهم در اين باره مي گويد: 
»آموزش زنده ويدئويي در شــاد به سختي براي 
برخي معلمان و دانش آموزان فراهم مي شــود. 
سرعت آن پايين است؛ حتي يك صفحه پي دي اف 
شده هم نمي توان در شاد به راحتي بارگذاري كرد. 
مجبوريم كالس ها را در اپليكيشــن هاي ديگر 

دنبال كنيم.« حسين توكلي كه در هنرستان فني 
و حرفه اي تدريس مي كند هم معتقد اســت كه 
شاد روي كاغذ اپليكيشن فعالي است، اما در عمل 
ناكارآمد است و ضعف هاي زيادي دارد: »عموما 
ويدئو و محتوا در شاد بارگذاري نمي شود و فقط 
لينك آن به اشتراك گذاشته مي شود؛ به همين 
دليل نه دانش آموز رغبتي دارد از آن استفاده كند 
و نه ايرادهاي اساسي انگيزه اي براي باقي ماندن 
معلم در اين پلتفرم مي گذارد. غيراز مشكالت شاد 
در آموزش زنده، اينترنت هم وضع خوبي ندارد و 
سرعتش به قدري پايين اســت كه در 40درصد 

مواقع آموزش نصفه و نيمه رها مي شود.«
سرعت پايين و هزينه هاي خريد بسته اينترنتي، 
مشــكل اغلب معلمان در سال تحصيلي جاري 
است. آنها مي گويند كه برخالف وعده وزير آموزش 
و پرورش و وزير ارتباطات مبني بر رايگان بودن 
اينترنت شاد، اين اپليكيشن حجم اينترنت آنها 
را به شدت استفاده مي كند. زهرا ابوالحسني، معلم 
پايه ششم ابتدايي مدرسه خديجه كبري توضيح 
مي دهد: »بعد از بارگذاري هر ويدئوي آموزشي 
حجم مصرفي اينترنتمــان را كه چك مي كنم، 
مي بينم استفاده شده، به پشتيباني زنگ مي زنم، 
مي گويند كه اين مســائل مربوط به ما نيست و 
مشكل تان را با آموزش و پرورش حل كنيد. اين 
بي انصافي است كه معلم از حقوق اندك خودش 
اينترنت براي آموزش بخــرد؛ آن هم در گراني 
و تورم امســال كه هزينه ها دقيقه به دقيقه باال 
مي رود. حداقل در رسانه ها به دروغ نگويند كه شاد 
رايگان است. حاال بماند كه در ساعت هماهنگ 
كالس هاي آناليــن، اصال شــاد كار نمي كند و 
امكان اينكه يك سالم در صفحه مجازي بنويسي 

را هم نداري.«

معلم20گيگواستاددانشگاه120گيگ
انتقاد از وضعيت آموزش مجازي زماني شــدت 
گرفت كه وزارت ارتباطات سهميه اينترنت براي 
معلمان و اساتيد دانشگاه را اعالم كرد: »معلمان 
20گيگابايت و اساتيد دانشگاه 120گيگابايت.« 
معلمان از وزير آموزش و پرورش پرســيدند كه 
مبناي اين ســهميه بندي چيست و چرا اساتيد 
كه هفته اي 2روز در دانشــگاه آمــوزش دارند، 
حجم اينترنت رايگان بيشــتري از يك معلم كه 
5روز در هفته با حداقــل 30دانش آموز كالس 
دارد، مي گيرنــد؟ حجم انتقادهــا به قدري بود 
كه آذري جهرمــي، وزير ارتباطــات مجبور به 
پاسخگويي شد و براي آنها نوشت: »بنابر اعالم 
وزارت آموزش و پرورش، »شاد« سامانه متمركز 
آموزش اســت. معلمان و دانش آموزان هرقدر از 
شاد استفاده كنند، رايگان است، اما آموزش عالي 
و علوم پزشكي سياست سامانه متمركز را پيش 

نگرفته اند.«

شاددانشآموزاناستثناييراناشادكرد
در اواسط جايگزين شــدن آموزش مجازي در 
شــاد به جاي كالس حضوري، مشــخص شد 
كه در اين اپليكيشن به نيازهاي دانش آموزان 
استثنايي توجهي نشده و آنها جزو جاماندگان 
هســتند. وزير آموزش و پرورش وعده كرد اين 
مشكل را براي سال تحصيلي جديد حل مي كند 
كه اين اتفاق هم افتاد، اما حاال مشخص شده كه 
40درصد از اين دانش آموزان به داليل مختلف 
امكان آموزش در شاد را ندارند. مجيد هداوند، 

معاون برنامه ريزي آموزشي و توانبخشي سازمان 
آموزش و پرورش استثنايي كشور در اين باره به 
ايلنا گفته است: »بيش از 40 درصد دانش آموزان 
ما به فضاي مجازي و شــبكه شــاد دسترسي 
ندارند. يك گروه از اين دانش آموزان به اينترنت 
دسترسي نداشــته، يك گروه موبايل ندارند، 
يك گروه هم دانش آموزان كم توان هستند كه 
نمي توانند در فضاي مجــازي فعاليت كنند؛ از 
اين رو ما به همه اســتان ها بخشنامه اي ارسال 
كرديم كه هر مدرســه بايد اطلــس يادگيري 
دانش آموزان را تهيه كند. طبق بخشــنامه هر 
مدرسه بايد يك اطلس يادگيري از دانش آموزان 
با نياز ويژه استان ها طراحي كند كه اين اطلس 
يادگيري دقيقا مشخص مي كند دانش آموزان 
چه روزهايي در هفته مجازي و حضوري آموزش 
مي بينند؛ بــه عنوان مثال، اگــر دانش آموزي 
حضوري نمي رود، آيا از شــبكه شــاد استفاده 
مي كند و اگر از شبكه شاد استفاده نمي كند، آيا 
مدرسه براي او بسته هاي آموزشي تهيه كرده 
اســت؟  اطلس يادگيري يعني ببينيم كه هر 
دانش آموز در ايام كرونا چــه وضعيتي دارد.« 
مشكالت آموزش مجازي يك يا 2مورد نيست. 
سرعت پايين اينترنت، ناتواني اپليكيشن شاد در 
پوشش سراسري معلمان و دانش آموزان، نبود 
توليد محتواي آموزشي مناسب در بستر اينترنت 
و آماده نبودن معلمان براي آموزش به اين شيوه 
از مسائلي است كه اين روزها مدارس با آن دست 
و پنجه نرم مي كننــد؛ روزهايي كه كرونا همه 
نقشه كشور را سراســر قرمز كرده و كشته هاي 
اين بيماري برخي روزها  از مرز 200نفر  عبور 

مي كند.

سالمت

واكسنآنفلوآنزاكجاست؟
وزارتبهداشتپاسخميدهد

روزنامه همشهري ششــم مهر 99 با پيگيري موضوع آنفلوآنزا 
اين پرســش را مطرح كرد كه واكســن آنفلوآنزا كه قرار بود از 
ابتداي مهر توزيع شود چرا توزيع نشده است. وزارت بهداشت، 
 درمان و آموزش پزشــكي پيرو اين گزارش در نامه اي با عنوان 
»پاسخ« توضيح داده است كه واكسن آنفلوآنزا دقيقا كجاست و 
چطور به دست متقاضيان مي رسد. اگر در جست وجوي واكسن 

آنفلوآنزا هستيد، پاسخ اين وزارتخانه را در ادامه بخوانيد: 
سردبير محترم روزنامه همشهري

با سالم و احترام؛ 
در پاســخ به مطلب مندرج در تاريخ ششم مهرماه 99 با عنوان 
»واكسن آنفلوآنزا كجاست؟« پاسخ مركز مديريت بيماري هاي 
واگير وزارت بهداشت جهت درج در آن روزنامه ارسال مي شود.

متنپاسخ
در روز شــنبه 5مهرماه حدود نيمــي از مقدار تعيين شــده 
)تخصيص 1.5ميليون دوز واكسن آنفلوآنزا( به معاونت بهداشت 
تحويل داده شد كه بالفاصله با هماهنگي قبلي توزيع در سطح 
دانشــگاه هاي علوم پزشكي كشــور آغاز گرديد. روند تحويل 
واكسن به سردخانه مركزي واكسن در روز ۶ و ۷ مهر نيز ادامه 
خواهد داشت و به همين شكل توزيع به استان ها و شهرستان ها 

استمرار خواهد داشت.
نظر به بعد مســافت و تعدد مراكز و واحدهاي عملياتي، توزيع 
واكسن در سطح كشورطبعا زمانبر است كه با تالش شبانه روزي 
كاركنان شــبكه هاي بهداشتي كشــور در حال انجام است و 
ارائه خدمات واكسيناسيون در تعدادي از مراكز از روز شنبه و 
يكشنبه 5و ۶ مهرماه آغاز شــده و با توجه به روند توزيع قطعا 
از ۷مهرماه در تمام واحدهاي عملياتي واكسيناســيون براي 

گروه هاي اولويت دار اعالمي انجام خواهد شد.
اولويت دريافت واكســن براي كاركنان مراكز بيمارســتاني و 
همچنين زنان باردار و مبتاليان به بيماري هاي خاص اســت 
كه با تعييــن اولويــت و زمانبندي اقدام مي شــود. نكته مهم 
رعايت دستورالعمل هاي پيشگيرانه و فاصله گذاري اجتماعي 
جهت پيشــگيري كرونا ويروس جديد حين دريافت واكسن 
آنفلوآنزاســت كه درصورت عدم رعايت حتي مي تواند ســبب 
گسترش خطر انتشــار كرونا شــود. لذا انتظار مي رود افرادي 
كه جزو گروه هاي در معرض خطر بيماري آنفلوآنزا هســتند 
به صورت تلفني با مراكز بهداشتي هماهنگي قبلي انجام دهند 
و ضمن اخذ نوبت مراجعه نمايند تا در زمان مراجعه از خدمات 
ســريع تر، اتالف وقت كمتر و همچنين بدون تجمع و ازدحام 

بهره مند شوند.

همشهري از كوچ دانش آموزان و معلمان به شبكه هاي اجتماعي گزارش مي دهد

ويترين خالي شاد
 معلمان و دانش آموزان از وضعيت نابســامان كالس هاي درس در ســامانه شاد مي گويند.  
ناكارآمدي اين شبكه آموزش از راه دور موجب ســردرگمي همه شده و ناگزير، به استفاده از 

اپليكيشن هاي ديگر روي آورده اند يا اينكه كالس ها را آفالين برگزار مي كنند 
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  تحريم هاي يكجانبه آمريكا، 
دردســرهاي انتقال پول با رمز ارز

سوئيفت و مشكالت فروش 
نفت باعث شده تا در ايران توجه ويژه اي به 
استخراج رمزارزها يا به اصطالح ماينينگ 
شــود. اين مسئله اي اســت كه از چشم 
رسانه هاي خارجي هم پنهان نبوده است. 
نشريه فرانسوي كوين تريبيون اخيرا در 
گزارشي با توجه به تحوالت صورت گرفته 
در اين رابطه اعــالم كرده به احتمال زياد 
ايران به زودي تبديل به يكي از قطب هاي 
مهــم ماينينگ جهان مي شــود. در اين 
گزارش تخمين زده شده با توجه به توليد 
باالي انــرژي بــرق در كشــور احتماال 
به زودي يك ســوم ماينينگ بيت كوين 

جهان در ايران صورت خواهد گرفت.
در گزارش كوين تريبيون به صحبت هاي 
اخير محسن طرزطلب، مديرعامل شركت 
توليد نيــروي برق حرارتي ايران  شــده 
اســت كه اعالم كرده بود برق حاصل از 
توليد توربين هاي انبساطي نيروگاه هاي 
رامين اهواز، نكا و شــهيدمنتظري براي 
اســتخراج رمزارزها به فروش مي رسد. 
بر اين اســاس تخمين زده شده است كه 
در خيزي جديد به زودي 6 هزار مگاوات 

برق اين نيروگاه ها به صورت اختصاصي 
براي اســتخراج بيت كويــن اختصاص 
مي يابد. ايــن ميزان برق بــراي نصب و 
راه اندازي ۴. 6 ميليون دستگاه ماينينگ 

S9Antminer يــا به عبارتي 60 
ميليــون THash)تريليــون 

هش بر ثانيه( كافي اســت. 
هم اكنــون نــرخ ماينينگ 
جهــان در   بيت كويــن 
 THash ۱۴0 ميليــون

محاسبه مي شود.
پيش از اين تخمين زده شده 

بود كه اگر ايران بتواند موانع الزم 
در بخش هاي مختلــف ازجمله كمبود 
قوانين را برطرف كند ماينينگ بيت كوين 
مي تواند ســاالنه درآمدي 8. 5 ميليارد 
دالري براي كشور داشته باشد كه رقمي 

قابل توجه به حساب مي آيد.
در شــيوه ســنتي، ارزش پــول را 
نه هايي مثــل طــال تعييــن  پشــتوا
مي كرد. حاال در دنياي مجــازي افراد با 
كندوكاو)ماينينــگ( در معدن)مايــن ( 
پول مجازي را اســتخراج مي كنند. پيدا 
كردن طال در گذشــته با رفتن به معادن 
امكان پذير بود و امروز با حل معادله هاي 

رياضي پيچيده به كاربــر )جوينده پول 
مجازي( مقدار مشخصي بيت كوين داده 

مي شود.

تمركز روي بيت كوين 
بيش از هزار نوع رمزارز در جهان اكنون 
وجــود دارد امــا همچنــان بيت كوين 

مشهورترين و پراســتفاده ترين رمزارز يا 
پول ديجيتال جهان اســت. رمزارزها كه 
ذاتا بر بســتر بالك چين شكل مي گيرند 
نقل و انتقال شان قابل رصد نيست و خريد 
و فروش آن مانند ارزهاي سنتي در دنيا 
فراگير اســت. هم اكنون هر بيت كوين با 
قيمت حدود ۱0هــزار و 900 دالر خريد 

و فروش مي شــود. در برخي سوله هاي 
ماينينــگ چين هــر ســوله به صورت 
ميانگين 5 بيت كوين در روز اســتخراج 
مي كند كه نشــان مي  دهــد ماينينگ 
بيت كويــن به صــورت صنعتــي هنوز 
ســودآوري خوبي دارد. ايران در ماه هاي 
اخير تالش كرده كه ماينينگ قاچاق را به 

مسير قانوني هدايت 
كند. ايران با توجه به 
قيمت پايين بــرق و البته 
نيازي كه به شبكه بيت كوين )يك شبكه 
مالي خارج از ســوييفت و بدون نظارت 
آمريكا(  دارد، مي تواند مقصد بسياري از 

اين سرمايه گذاران باشد.
ســهيل نيكزاد، فعال حــوزه بيت كوين 
دراين باره به همشهري مي گويد: »خريدن 
بيت كوين با دالر هرچند امكان پذير است 
اما راه اقتصادي تر، استفاده از ماينرهاست. 
اين ماينرها مي توانند با اســتفاده از برق 
ما، بيت كوين توليد كنند. بخشي از اين 
بيت كوين سهم ما خواهد بود كه مي تواند 
براي تعامــل مالي با كشــورهاي ديگر 
استفاده شــود. به جز اين، مالياتي را نيز 
مي توانيم از توليدكننده دريافت كنيم.« 
به تازگي هم در مجلس طرحي از سوي 
نمايندگان ارائه شده كه در آن از ارزهاي 
ديجيتال به عنوان محصولي استراتژيك 
يادشده اســت كه »تحريم ناپذير« است 
و مي توان از اســتخراج آنها براي كاهش 
وابســتگي به صادرات نفــت و كاهش 
تأثيرات تحريم هاي »ظالمانه« استفاده 

كرد.

يك نشريه فرانسوي گزارش داده كه براي مقابله با تحريم ها، احتماال به زودي يك سوم استخراج بيت كوين جهان در ايران صورت مي گيرد

خيز ايران براي تبديل شدن به قطب ماينينگ فضا

توالت 23ميليون دالري در راه فضا

بامداد فردا )چهارشــنبه( كپســول 
حامــل   ،NG-14 ســيگنوس 
توالت فضايي جديــد، چند محصول 
مراقبت از پوســت و چند چيز ديگر 
بــه ايســتگاه فضايــي بين المللي 
پرتــاب مي شــود. بــه گــزارش 
وب ســايت اســپيس، توالت فضايي 
 جديــد كــه UWMS، »سيســتم مديريــت پســماند جهانــي« 
)Universal Waste Management System( نام دارد با هزينه 
23ميليون دالري ســاخته شده اســت. اين توالت، 65درصد كوچك تر 
و ۴0درصد ســبك تر از مدلي اســت كه هم اكنون در ايســتگاه فضايي 
بين المللي مورد استفاده قرار مي گيرد. توالت جديد، استوانه فشرده سفيد 
رنگي است كه بيشتر ويژگي هاي آن مشابه با همان طراحي هاي پيشين 
توالت فضايي ناساست؛ با اين حال يكي از بزرگ ترين تفاوت هاي توالت 
جديد ناســا، جمع وجور بودن و يكپارچگي كامل آن است. مدل قديمي 
موجود در ايستگاه فضايي بين المللي زير ديواره سازه قرار گرفته كه كار 
تعميرات روي آن را دشوار مي كند. توالت جديد همچنين سيستمي دارد 
كه مي تواند ادرار را پيش از انتقال به سامانه پشتيباني حيات ايستگاه براي 
تبديل به آب آشاميدني، تصفيه كند. يكي از اهداف اصلي ناسا براي ساخت 
اين توالت بســيار گران قيمت، بهينه ســازي در مصرف برق و همچنين 
صرفه جويي در فضاي ايستگاه بوده اســت. عمليات ارسال اين محموله 
3هزار و ۴58كيلوگرمي به فضا، چهاردهمين ماموريت پرتاب كپســول 
سيگنوس و سيزدهمين ماموريت تامين ذخاير ايستگاه فضايي بين المللي 
محسوب مي شود كه در ســاعت 2:27بامداد فردا به وقت گرينويچ آغاز 
مي شود. طبق برنامه، موشك آنتارس از مركز فضايي ناسا در ويرجينيا، 

اين توالت 23ميليون دالري را به ايستگاه فضايي بين المللي خواهد برد. 

يكي از جديدترين روش هاي پيشگام دانشمندان براي 
درمان سرطان، حمله غافلگيرانه و تحريك سلول هاي پزشکی

سرطاني براي خودتخريبي است. در اين روش از هيچ 
دارويي استفاده نمي شود. به گزارش ساينس آلرت، نكته كليدي در 
اين روش استفاده از نانوذره اي است كه در يك آمينو اسيد خاص به نام 
L-phenylalanine پوشانده شده اســت. اين آمينواسيد يكي از 
چندين اسيدي است كه سلول هاي سرطاني براي رشد به آن اعتماد 
مي كنند. L-phenylalanine توسط بدن ساخته نمي شود بلكه از 

گوشت و محصوالت لبني جذب مي شود.
 در آزمايش هايــي كــه روي موش ها انجام شــد، نانــوذره اي به نام
 Nanoscopic phenylalanine يــا Nano-pPAAM 
Porous Amino Acid Mimic - سلول هاي سرطاني را به طور 
خاص و مؤثري از بين برد. اين نانوذره پيش از آنكه سلول هاي خود را از 

بين ببرد به عنوان يك اسيد آمينه دوستانه ظاهر مي شود.
هنگامي كه نانوذره توليد برخي مواد شــيميايي معروف به گونه هاي 
واكنش اكســيژن )ROS( را بيــش از حد انجــام مي دهد، حالت 

خودتخريبي آغاز مي شود. در اين شرايط كافي است ميزان سلول هاي 
سرطاني پايين آمده و سلول هاي سالم همسايه را دست نخورده باقي 

بگذارد.
»دالتون تاي« دانشــمند مواد از دانشــگاه فناوري Nanyang در 

ســنگاپور مي گويد: برخالف آنچه پيش از اين شــناخته شده است، 
رويكرد ما شــامل اســتفاده از نانومواد به عنوان دارو به جاي حامل 

داروست.
 در اينجا خواص انتخابــي و از بين برنده ســرطان توســط نانوذره

 Nano-pPAAM ذاتي اســت و نيازي به فعال شدن توسط هيچ 
محرك خارجي ندارد. اسيد آمينه L-phenylalanine مانند يك 
اسب تروا از بين برنده  سلول هاي سرطاني را در خود پنهان مي كند و 

سپس نانوتراپي در داخل بدن آغاز مي شود.
 در آزمايش هــاي انجــام شــده، نشــان داده شــد كــه نانــوذره
 Nano-pPAAM حدود 80درصد ســلول هاي سرطاني پستان، 
پوست و معده را در موش ها از بين مي برد كه تقريبا عددي است هم 
تراز با داروهاي شــيمي درماني فعلي كه تازه عوارض جانبي داروها 
را هم ندارد. ايــن روش درماني مؤثر، تاكنــون فقط روي موش هاي 
آزمايشگاهي انجام شده، اما نتايج اوليه آن اميدوار كننده است و البته 

تنها يكي از چندين روشي است كه دانشمندان مي خواهند با موفقيت 
در آن بدن را از شر ســرطان خالص كنند. بسياري از مطالعات اخير 
روش هايي را بررســي كرده اند كه از طريق آنها نانــوذرات مي توانند 
سلول هاي سرطاني را بدون ايجاد اختالل در بقيه اعضاي بدن به خوبي 
هدف قرار دهند، اما در اين روش ها معموال از دارو استفاده مي شود كه 

در روش فوق الذكر اينچنين نيست.
استفاده مكرر از داروهاي متعدد، به سلول هاي سرطان كمك مي كند 
كه ســرانجام نســبت به داروهايي كه ما ســلول ها را با آنها بمباران 
مي كنيم مقاوم شــوند، امــا در نانوتراپي هيچ دارويــي وجود ندارد، 
بنابراين چيزي براي مقاومت نيز وجود ندارد. »تان ارن يو« متخصص 
سرطان سينه، از بيمارستان Tan Tock Seng سنگاپور كه در اين 
مطالعه نقشي نداشت، مي گويد: اين رويكرد جديد مي تواند در مسير 
درمان ســرطان هايي كه به درمان هاي متداول مانند شيمي درماني 

پاسخ نداده اند، بسيار نويدبخش باشد.

درمان سرطان؛ بدون دارو
دانشمندان در يكي از جديدترين روش هاي درمان سرطان از حمله مخفيانه مانند اسب تروا استفاده و سلول هاي 

سرطاني را بدون استفاده از دارو تخريب كردند
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  با اين وضعيت، تمام اين 
چالش ها چقــدر در باال 
بردن آمار شــيوع ويروس در كشور نقش 
دارد؟ يعني رعايت كردن يا رعايت نكردن 
پروتكل هاي بهداشتي چقدر روي شدت 

شيوع تأثير مي گذارد؟
به اين نكته توجه كنيد كه بيماري كرونا يك بيماري 
مزمن است كه ماهيت فرسايشي آن مردم را خسته 
كرده است، اين مسئله در همه جاي دنيا هم اتفاق 
افتاده و حتي ما در كشورهاي مترقي اروپايي شاهد 
اعتراض هاي عمومــي مردم عليــه پروتكل هاي 
بهداشتي هســتيم. كرونا كل دنيا را خسته كرده و 
ما نمي توانيم بگوييم اين اتفاق فقط در تهران يا در 
ايران رخ داده است. همين مسئله منجر مي شود تا 
در تهران با كاهش رعايت پروتكل ها و شيوه نامه هاي 
بهداشــتي مواجه شــويم، اما به اين معني نيست 
كه مردم نمي خواهند رعايــت كنند، بلكه به دليل 
خستگي و جريان كسالت آميز مزمن شدن بيماري 
اســت. در نخســتين دوره رعايــت پروتكل هاي 
بهداشــتي در تهران كه در اواخر فروردين و اوايل 
ارديبهشت بود، متوسط رعايت تهراني 65درصد 
بود. در خــرداد اين عدد به 8 و 10درصد رســيد. 
در ميانه تير، اين رفتار اجتماعي  اصالح شــد و در 
بسياري از مناطق ما شاهد پيشرفت خوب در رعايت 
پروتكل ها و استفاده از ماسك بوديم. بررسي ها نشان 
داد در هفته چهارم مرداد متوسط استفاده از ماسك 
در مكان هاي عمومي 78درصد بود كه هم اكنون به 
55درصد رسيده اســت. رعايت استفاده از ماسك 
در حمل ونقل عمومي در اواسط مرداد باالي 70و 
گاهي به 80درصد رسيد، اما حاال روزبه روز در حال 
كاهش است، يا مثال رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي 
در حوزه هاي شهري به متوسط 54درصد رسيده 
كه اگر با مدت قبل مقايســه كنيم قبال 70درصد 
بوده است. قبال ميزان رعايت پروتكل ها در اداره ها 
80درصد بود حاال بررســي هايمان نشان مي دهد 
اين عدد به 75درصد رســيده اســت. اين عددها 
نشان مي دهند كه رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي 
در جامعه كمرنگ شده. منحني اپيدميولوژيك ما 
هم نشان مي دهد هر زمان پروتكل ها كمتر رعايت 
مي شــود، پيك بيماري رو به افزايش مي رود. اين 
وضعيت را در چند موج اخير شاهد بوديم. افزايش 
تعداد بيماران در تهران، با ميزان استفاده از ماسك 
و پروتكل ها همخواني دارد و پيوستگي آماري آن 

براي ما كامال ثابت شده است.
شــما در اين مدت به عنوان فرمانده 
ستاد مديريت كروناي شهر تهران، به طور مرتب 
نسبت به وضعيت بحراني تهران هشدار داده ايد، 
در مقابل اما تصميم هايي كه از سوي ستاد ملي 
مقابله با كرونا شاهد هستيم، سنخيتي با اين 
هشدارها ندارد. اين موضوع را بيش از همه در  
بازگشايي اصناف، مدارس و برگزاري آزمون هاي 
سراسري و برپايي مراسم محرم شاهد بوديم. 
به طور كلي ســتاد ملي مقابله با كرونا چقدر 
همسو با هشدارها و وضعيت واقعي بحران كرونا، 
تصميم مي گيرد و چه انتقادهايي بر مديريت آن 

وارد است؟ 
ستاد ملي كرونا يك نهاد كامال جديد و استثنايي 
در مديريت كشور اســت. بسياري از ظرفيت هاي 
قانوني و حقوقي و اختياراتي كه به اين ستاد سپرد 
شده در تاريخ اداري و اجرايي كشور  بي نظير است، 
بنابراين مي تواند يك فرصت ملي باشــد. چرا كه 
با وجود اين ســتاد، ديگر نيازي نيست مصوبات 
در مجلس و كميســيون هاي  دولت تصويب شود. 
ما در طول ســال هاي متمادي، نهادي مثل ستاد 
در زمينه باال بودن ســطح اختيارات نداشتيم اما 
متأســفانه از اين ظرفيت كم اســتفاده مي شود، 
درحالي كه ظرفيت هاي بيشــتري دارد. از سوي 
ديگر، مســئله اي كه وجود دارد اين است كه من 
احســاس مي كنم آرايش عمومي و اداري كشور 
متناسب با بحران كرونا نيست. البته منظورم نهاد، 
سازمان يا وزارتخانه خاصي نيست. اين مهم ترين 

شرايط اپيدمي است. امروز يك جا تعطيل مي شود 
هفته ديگر بازگشايي مي شود. درباره بازگشايي ها 
هم بايد بگويم كه اين اتفاق در تهران، شــتاب زده 
بود و روي موج هاي شــيوع تأثير گذاشت. در كنار 
همه اينها ما مشكل ديگري داريم كه البته از سوي 
ســتاد ملي مقابله با كرونا در حال اصالح است، و 
آن هم تصويب قوانين بازدارنده اســت. قرار است 
ما مثل 156كشور دنيا، با افرادي كه پروتكل ها را 
رعايت نمي كنند، برخورد كنيم. ما ديگر نمي توانيم 
با نصيحت و تمنا از افــراد بخواهيم كه پروتكل ها 
را رعايت كننــد. اپيدمي برخورد نظامي خشــن 
مي طلبد، البته منظور اين نيست كه از فردا با مردم 
رفتارهاي خشن داشته باشيم اما نمي توان تنها به 
توصيه و پيشــنهاد اكتفا كرد چرا كه اين مســئله 
منجر به آسيب رسيدن به ديگران مي شود بنابراين 
بايد مجازاتي براي خاطيان درنظر گرفته شود و به 
تازگي شاهد تصميماتي در اين زمينه هستيم كه 
البته دير است. قبل از اين هم به دليل عملكرد دير در 
سفرهاي نوروزي در هفته هاي دوم و سوم فروردين 
با موجي از مرگ وميرها مواجه شــديم كه نتيجه 

سفرهاي غيرضروري بود.
در اين شرايط چطور مي توان شيوع 
كوويد-19 در تهران را كنترل كرد؟ چه اقداماتي 

بايد در اولويت باشد؟
با توجه به اينكه تهران شهري پرتراكم و پرترافيك 
اســت، بايد در ابتدا مــا توليد ســفر را به حداقل 
برســانيم. ظرفيت حمل ونقل عمومــي ما، امكان 
فاصله گذاري را فراهم نمي كند و از ســوي ديگر، 
اســتفاده از ماســك به تنهايــي نمي تواند منجر 
به جلوگيري از شــيوع شــود. بنابراين بايد به هر 
روشي، توليد سفر كاهش پيدا كند و فعاليت هاي 
غيرضروري تغيير كند. اگر امكان چرخش در برخي 
از خدمات عمومي و فعاليت اداره ها وجود دارد اين 
اتفاق بيفتد و براي افرادي كــه رعايت نمي كنند، 
جرايمي در نظر گرفته شود. ما تاكنون چندين بار در 
تهران به دستگاه هاي مختلف نامه زده و خواسته ايم 
تا خدماتي كه مي تواننــد به صورت غيرحضوري و 
الكترونيكي ارائه دهند را معرفي كنند، اما متأسفانه 
استقبالي نكردند. حاال فرصت خوبي است كه ما از 
دولت الكترونيك اســتفاده كنيم كه در اين ميان 

بانك ها بيشترين ظرفيت را دارند.
پيش از اين بارها درباره شرايط سخت 
پاييز هشدار داده ايد، وضعيت فعلي را چطور 

ارزيابي مي كنيد؟
ما كماكان در وضعيت بحراني قرار داريم. البته هنوز 
ظرفيت خالي در بيمارستان هاي تهران وجود دارد 
اما شتاب پرشدن تخت ها در پيك سوم كه در آن 
قرار داريم نسبت به پيك دوم بيشتر بوده است. در 
پيك دوم در بازه زماني 2 تا 3هفته اين اتفاق افتاد 
اما حاال در 10روز. به هرحال در تمام كشورهاي دنيا 
نســبت به پاييز و زمستان سخت صحبت مي شود 

اين موضوع شامل ما هم مي شود.
به نظر شما با مديريت كرونا در ايران، 

مي توان بر اين بيماري غلبه كرد؟
من فكر مي كنم كه بايد رويكردها را تغيير دهيم و از 
ظرفيت قرنطينه ســازي خانگي، بيماريابي زودرس، 
غربالگري و شناسايي مبتاليان استفاده كنيم. تا زماني 
كه اين اتفاق نيفتد ممكن است ويروس همچنان در 

شهر در چرخش باشد و نتوان آن را كنترل كرد.
شــما از ابتداي شــيوع، به عنوان 
فرمانده ستاد مديريت كروناي تهران فعاليت 

كرده ايد؛ اين 7ماه چقدر سخت بوده است؟
بسيار سخت. ما مسئوليت مضاعفي بر دوش داريم. 
مديريت اين بخش، بسيار سخت و همراه با اضطراب 
و خستگي مضاعف است و هر روز با چالش جديدي 
روبه رو هستيم. به هر حال بيماري ناشناخته است 
و كشــور تجربه مديريتي در ارتباط با آن نداشت. 
تصور نمي كرديم مديريت اين بيماري اينقدر سخت 
باشد. در جلسه اي كه با معاون اول رئيس جمهوري 
داشتم هم گفتم كه فكر نمي كرديم روند بيماري، 

اينقدر طوالني شود.

انتقاد من به مديريت كروناســت. دســتگاه هاي 
مختلف بايد بدانند كه بحران جدي اســت و ما در 
يك جنگ تمام عيار به سر مي بريم اما در بسياري 
از دستگاه ها آرايش جنگي را نمي بينيم. اين يك 
اشكال ساختاري است كه ما در دانشگاه هاي علوم 
پزشكي با آن مواجه هستيم و از روزهاي اول مورد 
درخواســتمان بوده و به تازگي مــورد توجه قرار 
گرفته است. ما در ستاد مقابله با كرونا با معاون اول 
رئيس جمهوري هم اين مسئله را مطرح كرديم و 
پيشنهاد داديم براي مديريت بهتر مقابله با كرونا، 
شرايط استان ها سنجيده شود. ما نمي توانيم نسخه 
واحدي براي تمام اســتان ها بنويســيم. وضعيت 
مديريت كرونا در سيستان و بلوچستان نسبت به 
آذربايجان غربي با توجه به همراهي مردم، مسائل 

فرهنگي و مالي و... كامال متفاوت اســت. ما از اول 
معتقد بوديم كــه در حفظ چارچوب هاي عمومي 
حاكميتي، ســتاد ملي اجازه فدراليسم منطقي، 
هدفمند و هدايت شده اي به اســتان ها بدهد. اما 
به نظر مي رسد اختيار ستادهاي استاني كشور به 
اندازه اي كه بتوانند تصميم سازي مقطعي كنند، 
نبوده است. البته اخيرا ســتاد ملي مقابله با كرونا 
مصوبه اي داشته كه به ســتادهاي استاني اجازه 
تصميم هايي را مي دهد. مسئله در تهران متفاوت 
است. ما در تهران هر تصميمي كه بخواهيم بگيريم، 
با تأخير يك تا 2 هفته اي مواجه مي شود درحالي كه 
بايد به گونه اي باشد كه ستادهاي استاني بيش از 
گذشته اختيار داشته باشند و اختياراتشان افزايش 
پيدا كند. بايد به افراد قدرت مانور داده شود و اجازه 
بدهند كه استانداران و روساي دانشگاه هاي علوم 
پزشكي در ستادهاي استاني، مواردي را مورد توجه 
قرار دهند. مثال آن اســتفاده از يك سوم ظرفيت 

كاركنان بود.
 به نكته خوبي اشاره كرديد، همين 
مسئله بازگشت به كار كاركنان ادارات، مسئله اي 
بود كه يكي دو هفته پيش مطرح شد و همين 
موضوع نگراني هايي را در ارتباط با شيوع مجدد 

ايجاد كرد.
بله، تهران هم اكنون شرايط سختي دارد و حتي ما 
نسبت به زماني كه كاركنان دوركاري مي كردند، 
وضعيت ســخت تري داريم، امــا به دليل مخالفت 
سازمان اداري و استخدامي كشور، دوركاري لغو شد. 

اين مسئله روي مديريت سفر و تردد در شهر تهران، 
روي بار ترافيكي و نوع مراجعه ها تأثير مي گذارد. ما 
هر روز با يك تناقض به ســر مي بريم و چالش ما و 
استاندارد بر سر همين موضوع برگرداندن دوركاري 
است. ما نمي خواهيم تهران را تعطيل كنيم اما اگر 
به اين جمع بندي برسيم كه تهران را مي توان با 30تا 
50درصد ظرفيت كاركنان به صورت حضوري اداره 
كرد بايد اين اقدام را انجام دهيم. چرا كه با دوركاري 
مي توان شرايط را مديريت كرد. اما مسئله اي كه با 
آن مواجه هستيم اين است كه در برخي از مسائل 
بايد منتظر تأييد ستاد ملي مقابله با كرونا باشيم كه 
اين تأييد، زمان بر است. ما در اپيدمي فرصت زيادي 
نداريم و هر روز ممكن است تصميم تازه اي بگيريم، 
اين به دليــل ناپايداري مديريتي نيســت به دليل 

عليرضا زالــی می گويــد در مديريت كرونــا هر روز 
چالش جديدي وجود دارد. بيماري ناشــناخته است 
و تجربه مديريتــي در ارتباط با آن وجــود ندارد:»فكر 
نمی كرديم مديريت اين بيماري اينقدر سخت باشد.«

 فرمانــده ســتاد مديريــت مقابلــه بــا كرونــاي شــهر تهــران در 
گفت و گو با همشهري شرايط كنونی را پيچيده، سخت و طوالنی  توصيف كرد

کرونا جنگ تمام عیار است

  زهرا جعفرزاده
روزنامه نگار

ادامه از 
صفحه اول

افتاده در آشــوب. نگاهش در ديگ 
ترديد و ترس مي جوشــد. رد خون 
مردمك ها، برهوتي خوفناك از سفيدي 
چشمانش ساخته. دوبله پارك كرده 
و شيشــه ها را كيپ باال كشيده، يك 
چشمش به صندلي بغل است و چشم 

ديگرش به تابلو روشن بيمارستان.
يك درميــان در وجــودش همــه 
ترديدها را مي تاراند. از جايش كنده 
مي شــود. در را بــاز مي كند صداي 
مضطرب آمبوالنــس هجوم مي آورد 
داخل اتاق ماشــين. كودك 4ساله 
پلك هاي سنگين اش را نيمه جان باز 
مي كند و از خواب مي پــرد دوباره به 
خواب مي رود. خواب نيســت، انگار 
شــبيه اغماســت. روي پيشاني اش 
شــبنم هاي داغ نشســته و در تب 
مي ســوزد. ترديد مقابل بيمارستان 
بيداد مي كند. كرونا چند قدم جلوتر 
در قسمت ترياژ صف كشيده و براي 
ميزبان تازه انتظار مي كشــد. كودك 
روي صندلي دوباره تشــنج مي كند.

پدر سراســيمه بازمي گردد. سر بچه 
4ساله را ميان دستانش نگه مي دارد 
و نوازش مي كند. حمله عصبي مانند 

زلزله اي در چند ثانيه جســم كودك 
را مي تكاند و مي رود. براي بار ســوم 
كودك نيمه جان را بغل مي كند و روي 
دستانش مقابل بيمارستان مي ايستد. 
دوبــاره ترديد: »كرونا بدتــر از اين 
بيماري مادرزادي است .«، »نه تشنج 
اين بيماري مادرزادي جگر گوشه ام را 
از پا در مي آورد.«، »بمانم شايد به لطف 
خدا حمالت عصبي دست از سر بچه 
بردارد.«، »كرونا بگيرد چه؟ خودم را 

نمي بخشم...« 

روشنايي درافق مي درخشد و تابلوي 
بيمارستان كم ســوتر مي شود. شب 
تمام شده با همه كابوس هايش. كودك 
هنوز روي صندلي ماشــين در خواب 
كسالت باري اســت. »بروم يا نروم؟ 
ريسكش چقدر است؟ قبال بايد بستري 
مي شد حاال چه كنم؟« پزشك از پشت 
تلفن مي گويد: »من هم نمي دانم. تشنج 
براي بچه خطرناك است بايد بستري 
شــود و كرونا خطرناك تر. تصميم با 

خودتان است...«

شب 
ترديد

یک روایت واقعی از 
چالش های  بیماران خاص 
در زمانه کرونا؛ دوراهی 
بین ماندن و رفتن به 
بیمارستان های کرونا زده

محمدصادق خسروي عليا
 خبرنگار

تركيب »سال وبايي« در 
ادبيات صد و اندي ساله ما، 
تركيب شناخته شده اي 
است. به همين قياس نيز 
»ســال كرونايي« ساخته 
مي شود، اما در تركيب سال 
وبايي، سال و وبا در كنار هم 
مي نشينند. سال يك دوره زماني است اما وبا يك بيماري 
نامحدود از نظر زماني است، فقط همه گير شدنش در يك 
واحد زماني به اسم سال است كه آن سال را به اين نام گره 
زده است. تاريخ ايران سال هاي وبايي را به خود ديده است؛ 
ســال هايي كه زندگي در آن جريان داشته است و با همۀ 
فراز و نشيب ها سال وبايي نيز نو شده است و كم كم وبا از 
محدوده زمان به مانند سال بيرون رفته است. تاريخ به اين 
معني همان خاطره دردناك يك سال وبايي است. به واقع 
آمدن وبا در آن سال ها، چنان رويداد خاصي بوده است كه 
تمام رويدادها را كنار زده است و خود را به مثابِه رويداد مرگ 

و زندگي به تمامِت آن سال چسبانده است.
امسال نيز سال رواج كروناست؛ ويروسي كه مرزهاي 
مرگ و زندگي را از ميان برداشت. يكي از مهم ترين 
كارها براي درك بهتر چنين وضعيتي، بازخواندِن 
تاريخ اســت؛ تاريخي كه تصويرهاي بسياري از 
دست و پنجه نرم كردن و چشم در چشم شدن با 
مرِگ ويروسي دارد. از اين تاريخ مي توان آموخت يا 
دست كم تجربه زيسته  نياكان را پيش چشم داشت؛ 
تجربه ديروزي كه ممكن است از طريق ميانجي هاي 
فهم ما، تســاّلي دردهاي ناشي از كرونا در اينجا و 
اكنون ما باشد. يكي از ضروري ترين كارها در تاريخ نگاري 
پزشكي ما، تاريخ نگاري شيوه هاي مواجهه مردم ما با وبا در 
قرن گذشته است كه از آن بسيار مي توان آموخت. اين نوع 
تاريخ نگاري، زمينه اي را بــراي مواقع بحران مانند بحران 
فعلي فراهم مي كند. روايت مسعود ميرزا ظل السلطان، پسر 
ناصرالدين شاه قاجار و حاكم وقت اصفهان، به خوبي گوياي 
وضعيِت مردم در بيش از 100 سال پيش در اصفهان است:

»از ابتداي سنه 1286تا 1289، در اين 3 سال، چنان قحطي 
در خاك ايران شده بود- به خصوص در صفحات طهران و 
اصفهان و عراق، ذيلش هم به سختي هرچه تمام تر كشيده 
به فارس- كه }مــردم{ از خوردن ســگ و گربه- حتي 

}مرده هاي{ يكديگر مضايقه نداشتند.
چنان قحط سالي شد اندر دمشق

كه ياران فراموش كردند عشق
گرسنه شكم بر نمد دوخت چشم

كه همسايه گوشت بوده ست پشم
به قرب صد هزار كس از اهل شــهر مرده و »فنا في اهلل« 
شده اند. تمام دكاكين بسته، بازارها خراب، هيچ چيز پيدا 
نمي شد. خودم به چشم خودم ديدم در ميان زاينده-رود، 
چاهي كنده بودند بــه قرب ســي ذرع، آبي به زحمت 
مي كشيدند براي مشــروبات )نوشيدن(. همين كه آب 
باال مي آمد سگ و گربه و آدم و كالغ و گنجشك – بدون 
ترس از يكديگر- به روي هم مي ريختند! هرچه بخواهم 
از پريشــاني مردم و خرابي }حال{ مردم بنويسم هزار 
يك را از عهده برنمي آيم. به طور يقين در غلبه مغوالن 
آنچه قحطي در اين 2 سال به سر مردم اصفهان آورده بود، 
لشكر تاتار و اميرتيمور خونخوار نكرده بودند. وضع كاشان 
هزار درجه از اصفهان بدتر، به مضمون »گل بود به سبزه 
نيز آراسته شد.« چه كاشــان }هميشه كم آب بوده{ و 
اين مزيد بر علت شــد. قم از او صد درجــه بدتر... واقعا 
براي ماها، از ديدن اين قدر مرده و اين قدر قريب الموت، 
يك نوع انقباض و كدورت و دلتنگي دست داده بود كه 

ذكرش هم موجب دلتنگي است!«  
منهاي اينكه خوِد مسعود ميرزا به عنوان حاكم اصفهان 
مسئول اين وضع نابسامان اســت، اما تصويري كه در 
خاطرات خود به دست داده اســت تصويري نادر است؛ 
تصويري كه نشان مي دهد در تاريخ ما، روزهاي سخت 
و دشــوار در مواجهه با بيماري هاي عفوني به تجربه در 

آمده و بخشي از زيسِت تاريخي ما شده است.

وبا، كرونا و تاريخ ما
پرسه

مهدي دادخواه تهراني
پژوهشگر ادبيات و فلسفه

آمــار مبتاليــان  ديروز

3512
آمار بهبوديافتگان  تا ديروز

376531
آمــار جان باختگان ديروز

190
كل آمــار جان باختگان

25779

راهنما

بايد رويكردهــا را تغييــر دهيم و از 
ظرفيــت قرنطينه ســازي خانگي، 
بيماريابــي زودرس، غربالگــري و 
شناسايي مبتاليان استفاده كنيم. تا 
زماني كه اين اتفاق نيفتد ممكن است 
ويروس همچنان در شهر در چرخش 

باشد و نتوان آن را كنترل كرد

مــا از اول معتقد بوديم كــه در حفظ 
چارچوب هاي عمومي حاكميتي، ستاد 
ملي اجازه فدراليسم منطقي، هدفمند 
و هدايت شده اي به اســتان ها بدهد. 
اما به نظر مي رســد اختيار ستادهاي 
استاني كشــور به اندازه اي كه بتوانند 
تصميم سازي مقطعي كنند، نبوده است

تجربه زیسته
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 دولتمردان، محيط زيست را 
موي دماغ توسعه مي دانند

    ســازمان حفاظت محيط زیست در 
كشور ما از جایگاه شایســته اي برخوردار 
نيســت و دليل این اتفاق را بایــد در نگاه 
دولت ها به موضوع محيط زیســت جست وجو كرد؛ 
چراكه اكثر دولت  هــا در ایران گمــان مي كنند كه 
محيط زیســت موي دماغ توســعه اســت. در واقع 
باید گفت كه مسئوالن، محيط زیســت را به عنوان 
حياط خلوت خود مي پندارنــد و تالش مي كنند كه 
سازمان محيط زیست قوي نباشد، از مدیران كارآمد نيز برخوردار نشود و همواره 
درگير معيشت خودشان باشند و به این ترتيب نتوانند براي آینده محيط زیست 

كشور برنامه ریزي كنند.
یک مثال بارز این توضيحــات را مي توان در ماده59 برنامه پنج ســاله چهارم 
مشاهده كرد. سال هاست كه فعاالن محيط زیست عنوان مي كنند كه ساخت 
سد و جاده یا اقدامات توسعه اي كه انجام مي شود به بهاي صدها اصله درختي 
كه قطع مي شوند، تاالب هایي كه خشک مي شــوند و زیستگاه هایي كه نابود 
مي شوند، نمي ارزند اما در اقتصاد رایج كشــور یک درخت تنها ميوه و چوبش 

ارزش اقتصادي دارد.
براین اساس مي گویم تا زماني كه این منابع طبيعي ارزشگذاري نشده باشند، 
نباید انتظار نفوذ از سازمان محيط زیست داشت، به همين خاطر در دولت آقاي 
خاتمي زماني كه برنامه پنج ساله چهارم تصویب شد، سازمان محيط زیست را 
موظف كردند تا منابع طبيعي را ارزشگذاري اقتصادي كند. این اتفاق مي توانست 
برگ برنده اي براي سازمان محيط زیست باشد كه به زبان رایج حاكم بر اقتصاد 
كشور صحبت كند. برنامه پنج ساله چهارم تمام شد و با وجود تمدید یک ساله، 
هيچ اتفاقي براي ماده 59 رخ نداد و نمایندگان، این ماده را بدون هيچ تغييري 
به برنامه پنجم منتقل كردند. نكته تأسف بار این است كه برنامه پنجم هم پس از 
پایان با اتفاق خاصي در این ماده همراه نشد. در برنامه ششم نيز آقاي كالنتري 
صورت مسئله را پاك كرد و دفتر محيط زیست و توسعه پایدار كه موظف بود ماده 
59را پيگيري كند، منحل ساخت. هيچ نماینده مجلسي وارد ميدان نشد تا در 
این رابطه صحبت كند و بپرسد كه چگونه ممكن است این اتفاق رخ دهد و چرا 
دولت در سه برنامه نتوانسته است وظيفه قانوني خود را انجام دهد؟ چرا سازمان 

محيط زیست به دليل ناتواني در ارزشگذاري اقتصادي، مواخذه نمي شود؟
 این موارد دليل بر این است كه تفكر حاكميت در دولت و مجلس، محيط زیست 
را جدي نمي گيرد. محيط زیست براي بســياري در حد چند كالم زیبا و اینكه 
در روزهاي آخر هفته، زباله اي جمع شود یا اینكه درختي كاشته شود، خالصه 
مي شود و تنها در چنين قالبي به محيط زیست بها مي دهند اما در آن سطوحي 
كه قرار است محيط زیســت با مالحظات اقتصادي، اجتماعي و سياسي زاویه 
پيدا كند، ذبح مي شود. ما شــاهد بودیم كه خانم ابتكار در بسياري از حوزه ها 
عملكرد قابل دفاعي نداشت اما ایشان به خاطر عملكردهاي غيرقابل دفاعشان 
بركنار نشدند بلكه به دليل عملكردهاي قابل دفاعشان از سازمان محيط زیست 
رفتند؛ عملكردهایي مانند مخالفت تمام قد ایشان براي انتقال آب خزر به سمنان 
یا سد سازي  افراطي و طرح هاي انتقال آب از سرشــاخه هاي كارون كه زمينه 
بركناري ایشان را فراهم كرد. متأسفانه فردي كه به جاي خانم ابتكار انتخاب شد 
با قول اینكه ما این طرح ها را انجام مي دهيم و مشكل توسعه حل خواهد شد، بر 

مسند ریاست نشست.
تا زماني كه چنين وضعيتي در مدیریت كشــور ما حاكم باشد، ما نمي توانيم 
انتظار داشته باشيم كه سازمان محيط زیست به وظایف خود عمل كند.  سازمان 
محيط زیست به اندازه شهرداري ناحيه 2منطقه 5شهرداري تهران بودجه ندارد 
و اگر بسيار تالش كند در نهایت مي تواند پوتين هاي مورد نياز محيط بان هایش 
را تهيه  كند. زماني كه پاي درددل فرماندهان، رؤســا و مدیران كل ســازمان 
محيط زیست در استان هاي مختلف مي نشــينيم، بهترین عملكردشان این 
است كه در مقابل اجراي طرح هاي سدســازي و جاده سازي  به شكل موقت یا 
دائم ایستادگي كنند. ما باید به این سؤال پاسخ دهيم چگونه در كنار سد سازي ، 
مالحظات محيط زیستي را رعایت كنيم؟ چگونه كارخانه داشته باشيم اما موجب 
آلودگي منابع طبيعي نشویم؟ از چه طریقي هم عسلویه داشته باشيم و هم آبزیان 

خليج فارس نابود نشوند؟
واقعيت این است كه ما براي پاسخ به این سؤال ها كاري انجام نداده ایم؛ چرا كه 
نيروي انســاني متخصص در این حوزه تربيت نكرده ایم و اصوال نيروي انساني 
متخصص حاضر به فعاليت در سازمان محيط زیست نيست؛ سازماني كه منزلت 
و معيشتش تأمين نمي شــود. به محض اینكه فردي در سازمان محيط زیست 
دكتري مي گيرد، از سازمان خارج مي شــود مگر اینكه بخواهد در این سازمان 
پست مدیریتي داشته باشد. در چنين وضعيتي، دورنماي پایداري از اصل 5قانون 
اساسي،  اميدوار كننده نيست؛ به خصوص مدیراني كه در سازمان محيط زیست 
استخدام مي شوند و مسئوليت مي گيرند اصوال ميانه خوبي با سرمایه اجتماعي و 

استفاده از قدرت مردم ندارند.
رئيس كنوني ســازمان محيط زیســت در صحبتي به صراحت اعالم كرد كه 
تشكل هاي محيط زیستي سياسي، احساسي و نادان هستند. زماني كه دیالوگ 
رئيس سازمان محيط زیست ما این باشد و رئيس این سازمان در مسير تعطيلي 
مدارس طبيعت گام بردارد، بگوید كه باید به حيوانات پيرگله شليک كرد چون 
این اعضا از گله آب بيشتري مصرف مي كنند، زماني كه رئيس سازمان بگوید 
حمایت از یوزپلنگ آسيایي یک مسئله سياسي است، زماني كه رئيس سازمان 
چراغ سبز نشان دهد تا مرجعيت تنوع زیستي از سازمان حفاظت محيط زیست 
به وزارت جهادكشاورزي منتقل شود و بگوید سرمایه گذاري براي اطفای حریق 
در جنگل هاي ما توجيه اقتصادي ندارد، چه انتظاري از دیگر وزرا و رئيس جمهور 
داریم. زماني كه خود توليت امامزاده، قداست امامزاده را حفظ نمي كند، دیگر چه 

انتظاري از دیگران مي توان داشت؟

مقصر آلودگي هوا 
هم ساخت و سازهاي 

بي حساب است
ایــن شــهر در برابــر 
چالش هاي محيط زیستي 
تــاب نمــي آورد. عضو 
شــوراي شــهر با بيان این جمله، مي گوید: تهران 
10چالش اصلي و 80 چالش فرعي دارد كه آلودگي 

هوا یكي از چالش هاي اصلي این شهر است.
به گفته صدراعظم نــوري، وقتي درباره آلودگي 
هوا صحبت مي كنيم، بيشــتر توجه به ســمت 
منابع متحرك آالینــده هوا مثــل خودروها و 
وســایل نقليه مي رود. البته كه اینها در آلودگي 
هوا نقشی كليدي دارند، اما تنها عامل نيستند. 
در موضوع آلودگي هواي تهران، بحث ساخت و 
سازها نيز مطرح است. ساخت و سازها متناسب 
با توپوگرافي این شهر نبوده است. تهران از نظر 
جغرافيایي مانند یک كاسه یا دره است كه جریان 
باد از سمت غرب به شرق با موانع زیادي مواجه 
مي شود. موانعي مثل ساختمان هاي بلندمرتبه 
در مســير جریان هوا قــرار مي گيرنــد و اجازه 

نمي دهند هوا به شكل طبيعي به گردش درآید.
او ادامــه مي دهد: در منطقــه 22 در غرب تهران 
ساختمان هاي بلندمرتبه اي مي بينيم كه ساخت 
آنها هيچ توجيهي جز نگاه صرفا اقتصادي ندارد. 
در بخش هایي حتي سرانه هاي خدماتي مورد نياز 
نيز در این محله ها تعبيه نشده و فقط منعفت طلبي 
مطرح بوده است. همين موضوع را در قسمت شمال 
تهران از غرب تا شرق مي بينيم. تراكم ساختمان ها 

و ميزان بارگذاري ها از ظرفيت شهر باالتر است.

ساخت و ساز در مسير گسل ها و حريم 
رود دره ها

نمونــه دیگــري از ســازگار نبودن تهــران با 
محيط زیســت، ســاخت و ســازها در حریــم 
رود دره هاي تهران اســت. زهرا صدراعظم نوري 

در این باره مي گوید: در این شهر 7 رود دره وجود 
دارد كه ســرمایه هاي طبيعي و ارزشمند تهران 
به شمار مي آیند. طي ســنوات گذشته براساس 
سياست هاي نادرست شاهد ساخت و سازهاي 
بسياری در حریم این رودها بوده ایم كه درصورت 
بارش سنگين و سيالب مي توانند اتفاقات بدي 
را رقم بزنند. او شــن چاله هایي كه در مجاورت 
رودخانه كن بــه  وجود آمده را بــاز هم به  دليل 
سياست هاي توســعه نامتوازن مي داند و ادامه 
مي دهد: همچنين ســاخت و ســازهایي كه در 
مسير گسل هاي شهر تهران مي بينيم، بيشتر به 
 دليل همين نگاه اقتصادي و كسب درآمد بوده، 
درصورت فعال شدن گســل ها، خسارات بسيار 

غيرقابل جبراني به همراه خواهد داشت.

تهران ظرفيت تامين آب براي جمعيت زياد 
را ندارد

كمبود منابع آبي تهران نيز بحران دیگري است. 
عضو شوراي شــهر با یادآوري گذشــته تهران 
مي گوید: در روزگاري مي گفتيم تهران بهترین 
آب را دارد. یعني یک آب شــيرین، گوارا، سالم، 
با كيفيت و سرشــار. همه تهراني ها از آب خوب 
برخوردار بودند. امروز به دليــل بارگذاري هاي 
بي برنامه و خــارج از طرح هاي جامع و تفضيلي، 
در تامين آب ســالم براي تهران دچار مشكالت 

جدي هستيم.
او ادامه مي دهــد: وزارت نيرو تالش هاي زیادي 
مي كند و ســدهاي متعددي را تعبيه كرده ولي 
به هر حال مشــكل، جدي اســت. وقتي تعداد 
جمعيت زیاد مي شــود و شــهرك هاي متعدد 
ســاخته مي شــوند و تهران از هر طرف توسعه 
مي یابد، درحالي كه ظرفيت ندارد، تامين منابع 
مشكل مي شود تا حدي كه دستگاه هاي مربوط 

در تامين این منابع ناتوان مي شوند.
همچنين روزانــه فاضالب عظيمــي در تهران 
توليد مي شود. جمعيت تهران زیاد است و هنوز 

شبكه جمع آوري فاضالب تكميل نشده است و 
مشكالت خاص خود را دارد.

لغو مصوبه برج باغ
زهرا صدراعظم نوري در ادامه به اقدامات مدیریت 
شــهري در زمينه پایداري محيط زیست اشاره 
مي كند؛ در حوزه محيط زیست، مهم ترین كاري 
كه انجام شد، لغو مصوبه برج باغ بود. یعني دیگر 
به واسطه باغ بودن یک ملک، اجازه ساخت برج 
در آن داده نمي شود. تا پيش از این گاهی تا 15 
طبقه ساختمان در باغ ها ساخته مي شد و نيز 5 
تا 7 طبقه هم زیرزمين مي ســاختند. برج باغ ها 
مصوبه دور دوم شوراي شهر یعني در سال هاي 
82-83 بوده است. با تالش هایي كه انجام شد، به 
جاي برج باغ، ساخت خانه باغ به تصویب رسيد. 
بنابر این، حداكثر ساخت وساز در پالك هایي كه 
باغ شناخته مي شوند، 2/5 تا 3 طبقه خواهد بود 
و حداكثر زیرزميني كه مي توانند بسازند یک تا 

2 طبقه است.

فقط 5 محله پارك ندارند
رئيس كميسيون محيط زیســت شوراي شهر 
تهران، همچنين توسعه فضاي سبز در این شهر 
را از اقدامات دیگر مي داند؛ سرانه فضاي سبز در 
بعضي مناطق بســيار پایين است. براساس این 
سياست، هر محله باید یک پارك محلي داشته 
باشد. در این دوره تالش شد كه همه محالت شهر 
تهران از پارك برخوردار شوند. شاید حداكثر 5 
محله باقي مانده باشــند كه هنوز پارك محلي 

ندارند.

آبياري 60 درصد فضاي سبز تهران با پساب 
تا 1410

عضو شوراي شــهر تهران، یكي دیگر از اقدامات 
اساسي را تفاهمي بين مدیریت شهري و وزارت 
نيرو مي داند و مي گوید: طي ایــن توافق، مقرر 

شــده كه تا افق 1410 معادل 60 درصد فضاي 
سبز شهر تهران از پساب تصفيه شده از فاضالب، 
آبياري شود. االن فقط 10 درصد فضاي سبز از 
طریق پساب آبياري مي شــود و آبياري فضاي 
سبز از طریق 400 حلقه آب چاه انجام مي گيرد.

او ادامه مي دهد: تصفيه خانه هاي مختلفي براي 
تهران ساخته مي شود تا مسئله نياز آبي این شهر 
و آبياري فضاهاي سبز از این طریق انجام گيرد. 
یكي از تصفيه خانه ها در منطقه 22 یعني غرب 
تهران و دیگري در منطقه 4 یعني شــرق تهران 
ساخته مي شود. زمين را شــهرداري مي دهد و 
تصفيه خانه توسط وزارت نيرو احداث مي شود. 
این اقــدام زیربنایــی آغاز شــده و حتي محل 

تصفيه خانه نيز مشخص شده است.

مردم، مهم ترين بخش پازل حفظ 
محيط زيست

حل مشكالت محيط زیستي، همواره مشاركت 
مردم را مي طلبد. تا زمانــي كه مردم نخواهند و 
همكاري نكنند، نه مشــكل آلودگي هوا از بين 

مي رود، نه زباله كمتر توليد مي شود، نه مشكل 
كمبود آب حل مي شود، نه پایداري اتفاق مي افتد، 
نه انرژي ها حفظ مي شــوند و نه شهر دوستدار 
محيط زیست به تحقق مي رسد. اما براي آموزش 
آنها و براي ترغيب آنها براي حركت به ســمت 
پایداري محيط زیست باید اقداماتي انجام شود. 
صدراعظم نوري، رئيس كميســيون سالمت و 
محيط زیست شوراي شهر مي گوید: براي ارتباط 
با مردم و فرهنگسازي باید ابزارها و امكانات الزم 
وجود داشته باشــد. ارتباط با مردم در محالت 
و مناطق از راه های مختلف برقرار مي شــود، اما 
این چنين ارتباط و آموزش هایي براي شهرداري 
خيلي پرهزینه اســت. هر تيزري كه بخواهد از 
تلویزیون پخش كند ميليون ها تومان هزینه دارد. 
دست مدیریت شــهري براي حرف زدن و پيام 
دادن محدودتر اســت. البته از رسانه ها، روزنامه 
همشهري، بيلبوردها و تابلوهاي شهر براي این 
منظور اســتفاده مي كند اما كافي نيســت. باید 
خيلي بيشتر كار شود تا این مفاهيم اثرگذار باشد 

و ميان مردم نهادینه شود.

شمارش درخت ها و تبرها
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همين صفحه

  باغ هاي تهران را خشكاندند 
زهرا صدراعظم نوري، رئيس كميسيون محيط زيست شوراي شهر تهران: باغ ها يكي از امتيازهاي طبيعي 
شهر تهران به شمار مي آمدند كه سرسبزي و انبوه آنها در شمال شهر زبانزد بود. اين باغ ها در سال هاي 
گذشته به خصوص در دوره مديريت قبلي شــهر تهران، به شدت تخريب شدند. نگاه صرف درآمدزايي و 
اقتصادي به مقوله باغات و زمين در سال هاي 86 تا 96 باعث شد بيش از 127 هكتار از باغات شهر تهران 
تخريب شود. مجوزهاي بي حساب براي ساخت برج باغ ها داده مي شد؛ مثال در اين دوره مجوز هاي ساخت 
برج هاي 10يا 12 طبقه در باغ هاي چند هزار متري داده مي شد. نقشه اي كه طراحي مي شد و خاكبرداري ها 
به گونه اي بود كه ريشه درختان را مي زد و آنها را از بين مي برد. به اسم برج باغ، ساخت وساز مي كردند ولي 
در واقع فقط برج بوده است و باغي ديگر باقي نمي ماند. در نتيجه خيلي از باغ ها از بين رفتند. اين باغ ها منبع 
پااليش و تصفيه هوا و تميزي و شادابي شهر بودند و در موضوع كاهش آلودگي هوا مي توانستند بسيار مؤثر 

باشند. امروز در شمال تهران ديگر آن هواي تميز و پاك و فرح بخش را مشاهده نمي كنيم.

 آموزش مسائل زیست محيطي
 چه سهمي در كتاب هاي درسي دارند؟

 لباس هاي سازگار با محيط زیست
  چه ویژگي هایي دارند

 و با چه قيمت هایي عرضه مي شوند؟

  مولف كتاب درسي انسان و محيط زيست: 
مباحث محيط زيست از دوره پيش دبستاني 

تا فارغ التحصيلي در كتب درسي حاضرند
اینكه یک دانش آموز بداند چطور قدردان منابع 
طبيعي باشــد و براي حفاظت از محيط زیست 
براساس دانســته هایش قدم بردارد، موضوعي 
چند بُعدي است و نمي توان براي دست یافتن به 
این خواسته در ساختارهاي جداگانه از خانواده، 
مدرسه و حكومت انتظار داشــت. در واقع باید 
گفت كه تربيت یک حافظ محيط زیست، حاصل 
حركت همدالنه والدین و نهادهاي آموزشي است. 

 محيط زيست
 در كيف مدرسه

لباس ارگانيگ؛ 50درصد 
باالتر از قيمت توليد

گواهينامه محصوالت سبز در ایران 
چگونه صادر مي شود؟

محيط زيست
 برچسب زيست محيطي 

نمي دهد

زباله ريزان تنبيه شوندريشه تهران را زدند
نگاه درآمدزایي به مقوله باغ ها و زمين

 در سال هاي 86 تا 96 باعث شد 127 هكتار از باغ هاي تهران از بين برود
از بين همه مشكالتي كه شهر تهران به عنوان كالنشهر با آن درگير است همچنان 

ریختن زباله از خودرو در جوي و خيابان ها مهم ترین دغدغه مسئوالن است

بررسي آزاردهنده ترین رفتار مردم در شهر، از نظر فعاالن محيط زیست گپ و گفت با رئيس كميسيون سالمت و محيط زیست شوراي شهر پایتخت:

نگاه به شهر تهران هرگز بر مبناي توسعه پایدار نبوده است. در همه این چند دهه، نگاهي در مدیریت شهري 
تهران وجود داشت كه فقط شتابزده به  دنبال ساخت وساز و گسترش شــهر از هر طرف بود. ساختمان روي 
ساختمان كاشته شد، خانه ها و باغ هاي قدیمي، حياط ها، كوچه ها و رودها، همه شان یک به یک حذف شدند 

و جاي آنها فقط ساختمان رویيد.

مي گویند رفتار مردم یک شهر، در فضاي شهري، تعيين كننده شاخص هاي فرهنگي آن شهر است. به عبارتي 
آنچه نشانگر فرهنگ شهر در نظر گرفته مي شود، رفتارهاي خواسته یا ناخواسته مردمان آن شهر است. واضح 
است كه رفتار مردم امروز، نسبت به گذشته تغييراتي كرده، همانطور كه جمعيت شهرها تغييركرده و گاهي 

مهاجرت هاي وسيع، رفتارهاي غيرمدني را به كالنشهرها كشانده است. 

محمد درويش 
كارشناس محيط زیست

شبنم سيدمجيدي 
روزنامه نگار

ريشه تهران را زدند
زهرا صدراعظم نوري: نگاه درآمدزایي به شهر در دوره هاي پيشين باعث همه مشكالت از 

قبيل آلودگي هوا، كمبود آب و از بين رفتن سرمایه هاي طبيعي تهران شد

گپ و گفت با رئيس كميسيون سالمت و محيط زیست شوراي شهر پایتخت درباره مشكالت محيط زیستي این كالنشهر 

   نگاه به شهر تهران هرگز بر مبناي توسعه پايدار نبوده است. در همه اين چند دهه، نگاهي در مديريت شهري 
تهران وجود داشت كه فقط شتابزده به  دنبال ساخت وساز و گسترش شهر از هر طرف بود. ساختمان روي ساختمان 
كاشته شد، خانه ها و باغ هاي قديمي، حياط ها، كوچه ها و رودها، همه شان يك به يك حذف شدند و جاي آنها فقط 
ساختمان روييد. بي حساب و كتاب فقط ساختند و شهري را تحويل دادند كه حاال از همه ابعاد مختلف انساني، اجتماعي، محيط زيستي و... دچار 
مشكل است. شهري كه نه مي داند با زباله هايش چه كند، نه با آلودگي هوايش، نه با كمبود آب سالم، نه با نبود فضاي سبز، نه با هدررفت انرژي، 
نه با شن چاله ها و نه با هزاران مشكل ديگرش. زهرا صدراعظم نوري، رئيس كميسيون سالمت و محيط زيست شوراي شهر تهران به همشهري 
مي گويد كه توسعه تهران در طول دهه هاي مختلف، شتابزده، نامتوازن و بدون درنظر گرفتن زيرساخت ها بوده است. به گفته او، تهران با آنكه 

به شهری مدرن تبديل شده و نماهاي شهري جديد و ساختمان هاي بلند و زيبا در آن ديده مي شود، اما استانداردهاي محيط زيستي را ندارد.

رسيدهاي بانكي كه به راحتي آنها را دریافت  می كنيم و دور مي اندازیم در یک سال مي تواند 
76هزار اصله درخت را به دست تبرها بسپارد 

 سازگار با
زیست محیط 

این شماره
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نیلوفر جاللی
روزنامه نگار

 سازگار با
زیست محیط 

این شماره

سبزهای تهران
درباره مؤسسه ها و انجمن های غيردولتی محيط زيستي در 

پايتخت ايران و مهم ترين كارها و فعاليت های آنها چه می دانيم؟

تهران با تأثيرات عميق زيست محيطی، اجتماعی و اقتصادی ناشی 
از رشد سريع جمعيت، توسعه نامتوازن و محدوديت منابع طبيعی 
روبه روست. داشتن يك جامعه غيردولتی قدرتمند با وظيفه مشخص 
برای درگيركردن مردم، مشاغل و بخش عمومی می تواند به اين شهر 
كمك كند تا با موفقيت اين چالش ها و بحران ها را حل كند. تهران 
بايد به فكر يافتن راه های جديد و پايدار برای تغذيه جمعيت در حال 
رشد خود، متوقف كردن افزايش دما، مقابله با آلودگی های زيستی 
و... باشد. با اين حال، سازمان های غيردولتی در انجام ماموريت های 
خود با موانع زيادی روبه رو هســتند؛ ازجمله عدم درك درست از 
نقش ســازمان های غيردولتی در جامعه و ايــن تصور عمومی كه 
دولت به تنهايی مسئول رفاه حال شهروندان و ساكنان است. اما بايد 
دانست كه در زمينه محيط زيست، مشكالت و بحران ها آن قدر بزرگ 
و عميق  هستند كه دولت به تنهايی نمی تواند با آنها مقابله كند. همه 
بايد كمك كنند. همه ذی نفعان بايد گرد هم بيايند و تالش های خود 
را هماهنگ كنند و اهداف توسعه پايدار را راهنمای خود قرار دهند. 

جامعه مدنی و مردم قطعا بايد بخشی از اين معادله باشند.
ســازمان های غيردولتی نقشــی كليدی در اين مشاركت مردمی 
دارند. آنها می توانند به تنظيم دستور كارها كمك كنند و چشم انداز 
فراگيری را بــرای سياســتگذاری و اجرا در پيــش رو قرار دهند. 
تصميم گيری فراگير درباره محيط زيســت به مشاركت گروه های 
محلی، ازجمله زنان، بوميان و اقليت ها بستگی دارد و به كارگيری 
اين مشاركت، منجر به اقدامات بهتر و پايدارتری درباره محيط زيست 
می شود كه حمايت پررنگ مردم را در پشت سر دارد. هركدام از اين 
سازمان های مردم نهاد محيط زيستی، صدای خاص خود را دارند و در 
كنار هم شركای اصلی مقابله با چالش های آب وهوايی شهر هستند. 
آنها می توانند راه يكديگر را ادامه دهنــد و از يكديگر بياموزند. در 
ادامه با بعضی اقدامات و فعاليت های اين ســازمان های مردم نهاد 

آشنا می شويم.

چه انجمن هایی برای محیط زیست داریم؟
طبق اطالعات ســازمان حفاظت محيط زيســت ايران، در استان 
تهران 86 انجمن محيط زيســتی وجود دارد. دامنه فعاليت، تعداد 
اعضا و محدوده جغرافيايی فعاليت های اين انجمن ها بسيار متفاوت 
و متنوع است. دامنه فعاليت خيلی از آنها ملی است، بعضی هايشان 
استانی و بيشترشــان، هم در تهران و هم در ســطح ملی فعاليت 
می كنند. كوشش درباره آموزش كودكان، آلودگی آب يا هوا، درباره 
ترويج انرژی های پاك، طبيعت گردی و اكوتوريسم، پسماند، آموزش 
زنان و خانواده، حمايت از حيوانات و... بخــش ديگری از اهداف و 

فعاليت های تخصصی اين انجمن ها را شكل می دهد.
بعضی انجمن های محيط زيستی استان تهران، فعاليت گسترده ای 
دارنــد، مثل »گــروه ديده بان كوهســتان« كــه در زمينه حفظ 
كوهستان ها فعاليت می كند و 4000عضو فعال دارد. بعضی ها نيز 
مثل »انجمن نفس« كه در زمينه آلودگی هوا كار می كند، فقط با 

5نفر عضو فعال به كار خود ادامه می دهند.
اما اگر بخواهيم از بزرگ ترين انجمن های مردم نهاد محيط زيستی 
تهران نام ببريم، عالوه بر گروه ديده بان كوهستان كه ذكر شد، بايد به 
انجمن »كانون« اشاره كنيم كه زمينه فعاليت تخصصی آن آموزشی 
و پژوهشی اســت و 2100عضو فعال دارد. »انجمن محيط زيست 
ايران« با 1800عضو درباره آلودگی ها، طبيعت گردی و اكوتوريسم 
كار می كند. همچنين »انجمن طبيعت گران برنا« كه درباره آموزش 
و بسترسازی زيست كار می كند 1700عضو دارد. انجمن حمايت از 
حيوانات نيز كه 1200عضو دارد برای حمايت از حيوانات خيابانی 

تالش می كند.

قدیمی ترین تشكل های زیست محیطی
تشكل های زيست محيطی در ايران سال هاست كه فعالند. بعضی 
از آنها مثل »جبهه سبز«، »آوای سبز« و »جمعيت زنان مبارزه با 
آلودگی های محيط زيست« در ميانه های دهه70 كار خود را آغاز 
كردند. مه لقا مالح كه به عنوان مادر محيط زيســت ايران شناخته 
می شود، بنيانگذار سازمان زنان مبارزه با آلودگی های محيط زيست 
با بيش از هزار عضو فعال اســت. او هم اكنون 102سال سن دارد و 
ساكن تهران است و زندگی خود را وقف محيط زيست ايران كرده 
است. مه لقا بيش از نيم قرن، زباله »تَر« از خانه اش بيرون نگذاشت 
و زائدات را در گودالی در حياط منزلش جمع كرد تا تبديل به كود 
شــود و پای درختان بريزد. مه لقا مالح در سال1373 با مشاركت 
همسرش يكی از مشهورترين سازمان های مردم نهاد محيط زيستی 
ايران را شكل داد. ترويج زندگی بدون پسماند و شكل گيری مدارس 
بدون پســماند از پروژه های حال حاضر ســازمان زنــان مبارزه با 
آلودگی های محيط زيست است. مدرسه سبز، آگاهی بخشی عمومی 
درباره حفاظت از محيط زيســت، آموزش درباره حذف پالستيك 
از اســتفاده های روزانه و توانمندی زنان شهری با رويكرد مديريت 

مصرف آب، بخشی از پروژه های اين سازمان است.

اثرگذاری انجمن های مردمی در حمایت از محیط زیست
در ادامــه مســير، تشــكل های ديگری نيز شــكل گرفتنــد و با 
مشــاركت های مردمی و تشــكيل زنجيره های انسانی، تجمعات، 
كنفرانس ها و همايش ها و آموزش های چهره به چهره يا رسانه ای، در 
موارد زيادی توانستند اثرگذار باشند و مثال مخالفت با ساخت آزادراه 
تهران- شمال، آموزش چهره به چهره در بعضی مناطق شهرداری 
تهران درباره تفكيك زباله از مبدا، بخشی از فعاليت های آنها برای 
محيط زيست تهران بوده اســت. جمع آوری زباله در كوهستان ها، 
خيابان ها و پياده روها، اعتراض به استقرار سيرك در پارك پرديسان، 
مطالعه روی گونه های جانوری نظير پلنگ و يوزپلنگ، حمايت از 
حيوانات بی پناه و اعتراض درباره حيوان آزاری و برخورد شهرداری با 
سگ های ولگرد، ترويج حمل ونقل پاك و... بخش ديگری از اقدامات 
گروه های مردم نهاد محيط زيستی تهران در سال های گذشته بوده 
است. فهرست چالش های محيط زيستی در تهران قابل توجه است. 
چالش های مرتبط با آلودگی، كمبود آب و منابع طبيعی، دفع زباله 
و... بر زندگی روزمره ميليون ها شــهروند اثرگذار است. اين تأثير، 
تدريجی است و احتماال اكثريت مردم حتی متوجه آن نمی شوند. 
به همين دليل هردقيقه توجه به اين موضوعات از اهميت حياتی 
برخوردار است. خوشبختانه بسياری از افراد دلسوز و سازمان های 
غيردولتی هرروز به ســختی تالش می كنند تا به تهران سازگار با 
محيط زيست برسيم. آنها جنبش های زيادی را به راه انداخته اند كه 
اعتراف می كنيم همه آنها را در اين مطلب مورد توجه قرار نداده ايم. 
اما حداقل بايد بدانيم اين تالش ها وقتی اثرگذار است كه همه مردم 

برای حفظ محيط زيست سهم خود را ادا كنند.

آموزش مسائل زيست محيطی چه سهمی در كتاب های درسی دارند؟

محیط زیست در كیف مدرسه
مولف كتاب درسی انسان و محيط زيست: مباحث محيط زيست از دوره پيش دبستانی تا 

فارغ التحصيلی در كتب درسی حاضرند

اينكه يك دانش آموز بداند چطور قدردان منابع طبيعی باشــد و 
برای حفاظت از محيط زيست براساس دانسته هايش قدم بردارد، 
موضوعی چند بُعدی اســت و نمی توان برای دست يافتن به اين 
خواسته در ســاختارهای جداگانه از خانواده، مدرسه و حكومت 

انتظار داشت.
در واقع بايد گفــت كه تربيت يك حافظ محيط زيســت، حاصل 
حركت همدالنه والدين و نهادهای آموزشی است. نكته ای كه در 

سال های اخير جسته و گريخته به آن پرداخته شده است.
جايگاه محيط زيســت در كتب درســی موضوعی اســت كه در 
سال های اخير با تأليف كتاب درسی انسان و محيط زيست شكل 
و شــمايل جدی تری به  خود گرفته، هر چند تا رسيدن به نقطه 
مطلوب برای آموزش محيط زيست در مدارس كشور فاصله داريم 
اما گاهی قدم های كوچك در بســتر زمان، مسير را برای گام های 

بلند مهيا می كنند.
نازيا ملك محمودی ســرگروه تأليف كتاب درســی »انســان و 
محيط زيســت« پايه يازدهم تمام رشته ها، جزء چهره هايی است 
كه به  دليل دغدغه های محيط زيستی و اشراف به مباحث، زمينه 

انتشار اين كتاب را در سال 96 مهيا كرد.
او معتقــد اســت كه محيط زيســت در دهــه اخير به بخشــی 
جدانشــدنی از كتب درسی مدارس تبديل شــده است؛ »كتاب 
انسان و محيط زيست در ســال 96 با رويكرد آموزش حفاظت از 
محيط زيست انتخاب شد. اين كتاب 7 فصل دارد و شامل مباحث 
آب، خاك، تنوع زيســتی، آلودگی هوا، انرژی، زباله و گردشگری 

می شود.«
براساس گفته ملك محمودی، برنامه ای مطالعاتی از اواسط مرداد با 
همكاری سازمان محيط زيست آغاز شده است و براساس اين برنامه 
كتب درسی تمام مقاطع تحصيلی از منظر مباحث محيط زيست 

مورد بررسی قرار گرفته اند.
اين مولف كتاب درسی انسان و محيط زيست در رابطه با كتاب های 
درسی ای كه دربرگيرنده مباحث محيط زيست هستند، توضيح 
می دهد: »ما در كتاب های هديه های آسمانی، علوم، مهارت های 
زندگی، مطالعات اجتماعی و حتی رياضی شاهد آموزش مباحث 
محيط زيست هستيم. در كتاب فارسی دوره های ابتدايی رويكرد 
مثبتی نسبت به موضوع محيط زيست وجود دارد. در مرحله بعد 
كتاب هايی مانند علــوم، مطالعات اجتماعی و هديه آســمان در 
برگيرنده موضوعات محيط زيســتی هســتند؛ به  عنوان مثال در 
كتاب علوم تالش شده اســت تا به دانش آموزان ياد داده شود كه 
چطور زباله كمتری توليد كنند و درصورت توليد زباله، دست به 

تفكيك آن بزنند«.
آنطور كه ملــك محمودی می گويــد؛ »در كتاب های مقطع اول 
متوسطه به شكل جدی تری به مسائل محيط زيست پرداخته شده 
است، به  عنوان مثال در كتاب مطالعات اجتماعی پايه هفتم، درس 
»از زيستگاه ها حفاظت كنيم«، گنجانده شده و در اين كتاب برای 
نخستين بار به معرفی محيط بان پرداخته شده است تا دانش آموزان 
با چنين فعاليتی آشنا شوند و بدانند كه اين افراد برای حفاظت از 
محيط زيست جان خود را فدا می كنند و شهيد می شوند. در اين 
كتاب پوشش های گياهی و حيوانات در معرض انقراض هم معرفی 
می شوند تا دانش آموزان با دغدغه بيشتری به حفظ محيط زيست 

بپردازند.«
در پايه دهم نيز تالش شــده اســت تا با تكيه بر كتاب جغرافيای 
ايران به مباحثی همچون آلودگی آب و دريا پرداخته شــود و از 
سال گذشته بررسی درياچه اروميه هم به كتاب اضافه شده است. 
همچنين در كتاب شــيمی و زندگی پايه دهم گريزی به مسائل 
محيط زيستی زده شــده اســت؛ »در اين كتاب به دانش آموزان 
هشــدار داده می شود كه محيط زيســت در معرض نابودی است 
و آنها به  عنوان نســل جوان چه وظايفی را برعهده دارند. در اين 
كتاب تالش شده است تا يك آينده نگری به نسل جديد آموزش 

نورا عباسی
روزنامه نگار

داده شود.«
اما آموزش مسائل زيست محيطی از دوره ابتدايی شروع نمی شود، 
چرا كه براساس گفته ملك محمودی؛ »در دوره پيش دبستانی نيز 
كتاب ويژه مربيان و خانواده ها به نام مبانی محيط زيست منتشر 
شده است و از سال گذشته در پيش دبستانی ها تدريس می شود تا 
آموزش اين موضوع مهم از نخستين دوره های حضور كودكان در 

نظام آموزشی آغاز شود.«
اين مولف كتب درسی معتقد است كه حضور مسائل محيط  زيست 
در كتاب های درسی از سال 90 شكل و شمايل جدی تری به خود 
گرفته است؛ »محيط زيست در دو دهه اخير به مسئله ای جهانی 
تبديل شد و به همين دليل شاهديم كه اين موضوع جای خود را 
در كتب درسی باز كرد. اگر بخواهيم با نگاهی دقيق تر به زمان ورود 
مباحث زيست محيطی در كتاب های درسی بپردازيم بايد بگويم 
كه از سال 90ـ  كه برنامه درسی ملی شــروع شد و گام به گام در 
حال اجراستـ  محيط زيست بيش از پيش مورد توجه قرار گرفت 

و از جايگاه خاصی در آموزش مدارس برخوردار شد.«

او در پاسخ به انتقادهای مطرح شده از سوی فعاالن محيط زيست 
در رابطه با مباحث آموزشــی می گويد: »افرادی كه از كتاب های 
درســی انتقاد می كنند هرگز با جزئيات اين كتاب ها را بررســی 
نكرده اند، بيان اين نكته كه در مدارس به مســائل محيط زيستی 
توجه نمی شود، نگاهی نادرســت و بدون سند است. ما در معرفی 
فعاليت هايمان موفق نبوده ايم، همين موضوع موجب می شود كه 
پس از انتشار كتاب انســان و محيط زيست هيچ كس حتی دست 
به نقد آن هم نزد. اگر در اين نســل دغدغه محيط زيستی وجود 
ندارد، نبايد تمام بار مسئوليت را بر دوش مدارس گذاشت، چرا كه 
خانواده ها هم به عنوان بخشی از اين فرايند آموزشی و فرهنگسازی 
وظايفی را برعهده دارند. دانش آموز در مدرسه نكاتی را ياد می گيرد 
اما وقتی خانواده او در مســيری مخالف با حفظ محيط زيســت 
حركت می كنند، بايد چه انتظاری از مباحث آموزشی كتب درسی 
داشت؟ نمی گويم كه ما تمام و كمال وظيفه مان را انجام داده ايم اما 
با اطمينان می گويم كه قدم های مؤثری برداشته ايم كه متأسفانه 

اين اقدامات آنگونه كه بايد مورد توجه قرار نگرفته اند«.

شمارش تبرها 
رسيدهای بانكی كه به راحتی آنها را دريافت  می كنيم و دور می اندازيم در يك 

سال می تواند 76هزار اصله درخت را به دست تبرها بسپارد 

همه رسیدشــان را می خواهند تا نگاه كوتاهی به آن  
بكنند و دورش بریزند. كســی بــه درخت ها فكر 

نمی كند. كســی نگران محیط زیست نیست و 
جنس دغدغه ها مدت هاســت كه دیگر فرق 

كرده اســت. فرقی ندارد تراكنشــی كه 
انجام شده چقدر ارزش دارد اما تا همین 
۲ســال پیش برای هر تراكنش ۲ رسید 
9سانتی متری چاپ می شــد و اعداد را 

در مصرف كاغذ حرارتی صنعت بانكداری 
چندبرابر می كرد. حاال با اینكه ارائه یك رسید 

تا حدودی تبدیل به فرهنگ همگانی شــده و 
طول كاغذها تا ۵ســانتی متر كاهش پیدا كرده اما 

همچنان به واسطه افزایش تقاضا، مصرف كاغذ در شبكه 
پرداخت كشور هم صعودی به نظر می رسد. براساس اعالم 

برخی منابع، مصرف كاغذ حســاس حرارتی صرفا در نظام 
پرداخت كشــور حدود 14هزار تن در سال است كه تقریبا 
9۵درصد این حجم از كاغذ از محل واردات و حدود ۵ درصد 

نیز توسط شــركت های تولید كننده داخلی تامین می شود و یك 
برآورد غیررسمی می گوید كه حدود 9۶۰۰ تن از این حجم از كشورهای كره جنوبی، 

چین و آلمان به ایران وارد می شود. اگر نرخ های سال98 را مبنای محاسبات قرار دهیم، قیمت 
هر تن كاغذ حساس حرارتی چینی 1۳هزار و ۵۰۰ دالر و قیمت هر تن كاغذ آلمانی 1۵هزار دالر 
برآورد می شود. فارغ از هزینه هایی كه چاپ كاغذهای رولی به اقتصاد كشور - در این بی ارزی- 
تحمیل می كند، ساالنه حداقل 7۶هزار اصله درخت برای تولید رول هایی كه ما چند ثانیه به آنها 
نگاه  كرده و دور می اندازیم قطع می شوند. ما تا به حال چند درخت را به كام مرگ كشانده ایم؟ 

وقتی در برابر سؤال »آیا رسید می خواهید؟« از گفتن یك »نه « ساده دریغ كرده ایم...

مائده امینی 
روزنامه نگار

اولین قدم شاید انصراف از دریافت رســید است. به فروشنده بگویید 
كه نیاز به رسید بانكی ندارید! پیامك های گردش حساب برای بررسی 
رقم واقعی خرید شما كافی است. گام بعدی دریافت نكردن  رسید های 
غیرضروری از عابربانك ها اســت كه در این باره البته شما می توانید 
امور بانكی خود را با گوشــی های هوشــمندتان انجام دهید تا اساسا 
گذارتان به ATM  ها نیفتد. رســید دیجیتال راه حلی است كه امروز در 
سراسر دنیا از آن استفاده می شود و در ایران نیز در حال اتفاق افتادن 
اســت. در این فرایند كاربر از طریق موبایل خود و اپلیكیشنی كه در 
موبایلش دارد، زمانی كه روی كارتخوان یا خودپرداز تراكنشــی انجام 
می دهد، رسید آن را بالفاصله در موبایل خود دریافت می كند. مشابه 

این فرایند كه در حال انجام است، 
موضوع OTP است كه بسیاری 
از بانك ها به سمت آن رفته اند 
و به نحوی ارتباط موبایل فرد را 

با آن درگاهی كه كار می كند، 
برقرار می كند. استفاده از 
OTP نشان داده است كه 
این  می توانند  بانك ها 
كار را انجام دهند و در 

بحث رسید دیجیتال نیز 
چون فرایند مشابه است، 

كامال می توان رسید كاغذی 
را حذف كرد. همراه این تكنولوژی 

باشیم. درختان وظیفه تامین كاغذهای 
بی مصرف ما را ندارند.

محصول ۶ درصد تنه یك درخت 
تنها یك بسته 

۵۰۰گرمی كاغذ 
A4 است 

 براساس اعالم بانك مركزی در ایران
تقریبا به ازای هر هزار نفر، 9۰دستگاه پوز 

وجود دارد؛ این درحالی است كه كشورهای 
دیگر جهان به صورت میانگین دارای كمتر از 

 ۵۰دستگاه به ازای هر هزار نفر هستند 
 و به این ترتیب تعداد دستگاه های پوز 

 در ایران به طور میانگین حدود 
دوبرابر جهان است.

در اسفندماه 1۳97 صنعت 
پرداخت حداقل 8 میلیون 
و 8۰۰ هزار عدد رول كاغذ 

مصرف كرده است.

در سال97 حدود ۲1میلیارد 
تراكنش در شبكه شاپرك 

انجام شده كه حدودا 8۵ درصد 
آن بر بستر كارتخوان انجام 

شده است.
آمارها زمانی نگران كننده تر 

می شود كه بدانید برای هر تن كاغذ 
۲4 اصله درخت قطع می شود؛ 
در واقع برای تولید این رسیدها 
حداقل 7۶هزار درخت در  سال 

قطع می شود.

در تراكنش قبض و شارژ بر بستر كارتخوان 
نیز سهم PSP از كارمزد 1۵۶۳ریالی 
كه بانك صادركننده كارت می پردازد، 
7۵تومان است كه 1۵تومان )۲۰درصد( 
آن هزینه تامین كاغذ می شود. بنابراین 

در مجموع می توان گفت كه 1۵درصد 
از درآمد كارمزدی )غیر از اجاره 
كارتخوان ها و فروش شارژ( صرف 

هزینه كاغذ می شود.

در هر تراكنش مانده گیری 
نیز كه هزینه آن را مشتری 

می پردازد، درآمد PSP برابر 
با ۵۰تومان است كه 1۵تومان 

)۲7درصد(، هزینه كاغذ
رسید می شود.

در سال97 رسیدهای كاغذی 
دستگاه های پوز بین ۲4۰تا 
۲۶۰میلیارد تومان هزینه 

روی دست صنعت پرداخت 
گذاشته است. 

در هر تراكنش خرید، شركت 
PSP با توجه به مدل كارمزدی 
موجود، به طور متوسط 11۰تومان 

درآمد از بانك پذیرنده كسب 
می كند كه حداقل 1۵تومان از این 

درآمد )1۳درصد( آن را صرف 
تامین كاغذ رسید می كند.

آخرین آمارها نشان می دهد 
7.۳ میلیون كارتخوان فعال 

دركشور وجود دارد كه از این لحاظ، 
 ایران پس از چین رتبه دوم 
 جهانی را به خود اختصاص

داده است.

یك خودپرداز، ماهانه اگر 1۲ هزار 
تراكنش داشته باشد، به ازای 

۵۰ هزار دستگاه می توان گفت این 
خودپردازها ماهانه ۶۰۰ میلیون 
تراكنش را تجربه  می كنند و این 
یعنی ساالنه 7میلیارد تراكنش 

خودپرداز داریم.

 ۲4درخت متشكل از 
چوب های سخت و نرم 

به طور میانگین می توانند 
یك تن كاغذ مخصوص 
نوشتن را تولید كنند.

اگر وزن هر رول كاغذ را حدود 7۰گرم 
درنظر بگیریم، در طول یك سال 

چیزی حدود ۳ میلیون كیلوگرم كاغذ 
برای تراكنش های دستگاه پوز مصرف 

می شود. حال اگر وزن یك كتاب 
1۰۰صفحه ای را حدود 1۲۵گرم درنظر 
بگیریم، می توان گفت كه كاغذ این 

رسیدهای بی ارزش معادل ۲4 میلیون 
كتاب است.

براساس روایت اتحادیه كاغذ 
و مقوا، ساالنه یك میلیارد دالر 

برای واردات كاغذ هزینه و 
7۰۰ هزار تن در داخل كشور 

تولید می شود.

هزینه كاغذهای رسید در 
عابربانك های سراسر كشور 
حداقل ۳۰ میلیارد تومان و 
حداكثر 1۰۰میلیارد تومان 

برآورد می شود. 
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 جوابگوی حدود ۲۳۰۰عدد 
رسید است؛ به  این  ترتیب هزینه هر 

 رسیدی كه از دستگاه خودپرداز 
چاپ می شود، ۲۶تومان است.
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زیست محیط 

این شماره

 ساخت خانه
از عروسك پالستیكی

مردمان كشورهای مختلف چه ایده هایی برای هماهنگی بیشتر 
با محیط زیست دارند؟

كشــورهای اروپایی سبزترین كشــورهای جهان هستند؛ سبز نه 
به واسطه وسعت پوشــش گیاهی كه به واسطه دوستدار و سازگار 
محیط زیســت بودن. شــاخص عملكرد محیط زیستی شاخصی 
است كه 2دانشگاه ییل و كلمبیا براساس آن سالمت محیط زیست 
و سرزندگی اكوسیســتم را می سنجند. این شــاخص داده هایی 
از قبیل كیفیت آب، هــوا، مدیریت زباله، انتشــار كربنی و دیگر 
فاكتورهای ســالمت عمومی را می ســنجد. جدید ترین بررسی 
این رتبه بندی نشــان می دهد تمامی 10كشــوری كه بیشترین 
سازگاری با محیط زیســت را دارند، در اروپا واقع شده اند. رتبه اول 
در میان این كشورها به دانمارك اختصاص یافته است، پس از آن 
كشورهای لوكزامبورگ، سوئیس، بریتانیا، فرانسه، اتریش، فنالند، 
 سوئد، نروژ و آلمان در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. با این همه و با 
وجود اینكه آمریكا در این رتبه بندی در جایگاه 24 ایستاده است، 
یكی از جذاب ترین برنامه های ســازگاری با محیط زیست در یكی 
از متراكم ترین مناطق شــهر نیویورك، بروكلین به اجرا گذاشته 

شده است.

اشتراك برق خورشیدی در بروكلین
طرح »ترنس اكتیو گرید« توسط اســتارتاپی آمریكایی به همین 
نام در منطقه مشــهور بروكلین نیویورك به اجرا گذاشــته شده 
اســت. هدف این طرح تولید انرژی پاك و فروش آن به ســاكنان 
ساختمان های مسكونی است. در این طرح، روی سقف تعداد زیادی 
از ساختمان های مسكونی صفحات خورشیدی نصب می شود. به 
این ترتیب شبكه ای از ســاختمان های خورشیدی ایجاد می شود. 
انرژی خورشیدی تولید شــده از این صفحات به كمك نرم افزار و 
فناوری هایی میان ساكنان ساختمان های عضو شبكه به اشتراك 
گذاشته می شود و ساكنان ساختمان ها می توانند در فضایی ایمن و 
با كمك بالك چین برق تولید شده را خرید و فروش كنند. شركت 
ترنس اكتیو گرید به ســاكنان امكان می دهد برق مــازادی كه با 
استفاده از صفحات خورشیدی تولید كرده اند به دیگر ساختمان ها و 
شركت های همسایه بفروشند و به تامین كننده انرژی تبدیل شوند. 
این شركت ساختمان ها را به ریزشبكه ای متصل می كند كه برق های 

مازاد وارد آن شده و خرید و فروش می شوند.

اولین خانه های خود كفای جهان در تایلند
پروژه »فی سو« نخســتین خانه  جهان را كه از نظر تامین انرژی در 
جهان 100درصد خود اتكاســت بنا كرد. این پروژه محیط زیستی 
كه در چیانگ مای تایلند واقع در شمال به اجرا گذاشته شده است، 
یكی از موفق ترین پروژه ها در زمینه توســعه مســكن اكولوژیك 
در جهان به شمار می رود. شركت فی ســو ادعا دارد خانه هایی كه 
می سازد مســتقل از هر نوع پدیده اقلیمی است و 24ساعته از نظر 
انرژی خودكفاست. این خانه های مســكونی اتصالی به شبكه برق 
ملی نخواهند داشت و انرژی مورد نیاز خود را تماما از منابع طبیعی 
مانند خورشید و باد تامین می كند. همچنین مازاد انرژی تولید شده 
در این خانه ها به صورت هیدروژن برای مصارف بعدی ذخیره سازی 
می شوند. در واقع مشخصه طالیی این پروژه سیستم ذخیره سازی 
انرژی در آن است. به زبان ســاده، انرژی خورشیدی تولید شده از 
پنل های خورشیدی در این سازه های مسكونی به برق تبدیل شده و 
مازاد این انرژی پس از تبدیل به هیدروژن در مخازنی خاص ذخیره 
می شود. زمانی كه آسمان تاریك یا هوا ابری است، از گاز هیدروژن 
ذخیره شــده برای تولید برق استفاده خواهد شــد. عالوه بر این، 
سیستم فاضالب خانه ها به گونه ای است كه كوچك ترین حجم از آب 
را به خود جذب كرده و برای مصرف دوباره تصفیه و ذخیره می كند.

خانه های بازیافتی در مكزیك
ســاالنه تنها 5درصد از پالســتیك های تولیدی در سیاره زمین 
بازیافت می شود، مابقی زباله های پالســتیكی در طبیعت معدوم 
می شوند تا شاید هزار سال دیگر تجزیه شده و به طبیعت بازگردند. 
كشور مكزیك دوازدهمین مصرف كننده بزرگ پالستیك در جهان 
است و ساالنه بیش از 5میلیون تن زباله مصرف می كند. حجم باالی 
مصرف در این كشور منجر به ایجاد آالیندگی شدید طبیعت مكزیك 
شده است از این رو كارلوس دنیل گونزالس، بنیانگذار شركت »اكو 
دموم« با توجه همزمان به حجم باالی زباله های پالستیكی و فقر 
در كشــورش، تصمیم گرفت برای كمك به طبیعت از یك مشكل 
برای حل دیگری استفاده كند. شركت او هرنوع زباله پالستیكی، 
از عروسك پالستیكی و انواع بســته بندی ها گرفته تا بطری های 
پالستیكی و حتی قطعات پالستیكی صنعتی را جمع آوری می كند، 
آنها را در دمایی خاص ذوب و فشــرده می كند تا با استفاده از آنها 
صفحات بزرگ و یكپارچه ای تولید شود. از این صفحات برای ساخت 
خانه هایی كوچك و مقاوم برای افراد فقیر استفاده می شود. ساخت 
هر خانه به 80ورق بازیافتی نیاز دارد. این شــركت در بدو آغاز به 
فعالیتش توانست روزانه 5.5میلیون تن پالستیك را بازیافت كند. 
مقاومت باالی پالستیك كه از دیدگاه محیط زیستی ویژگی منفی 
به شمار می رود، در این پروژه بسیار كاربردی است؛ زیرا خانه های 
ارزان قیمت را به خوبی در برابر باد و باران مقاوم می سازد. عالوه براین 

ساخت خانه ها تنها 7 روز زمان می برد و 250دالر هزینه دارد.

مداد هایی كه درخت می شوند
پایداری و ســازگاری با محیط زیست عنصر مركزی فرهنگ كسب و 
كار در دانمارك به شمار می رود؛ دانمارك اجرای طرح هایی متنوع در 
راستای سازگاری با محیط زیست را متوقف نمی كند، زیرا قصد دارد 
تا سال 2050به نخستین شهر بدون كربن جهان تبدیل شود. یكی 
از استارتاپ هایی كه در این شهر با هدف كمك به سازگاری بیشتر با 
 )Sprout( محیط زیست تاسیس شده است، شركتی به نام اسپروت
اســت كه نخســتین مداد های پایدار و قابل كشــت جهان را تولید 
می كند. ته مدادهای تولیدی این شركت، جایی كه معموال پاك كن 
قرار می گیرد، كپسول های ویژه ای حاوی بذر گیاه تعبیه شده است. 
زمانی كه مداد برای نوشتن بیش از اندازه كوتاه می شود، می توان آن 
را در خاك كاشت تا گیاهان مختلفی، از فلفل گرفته تا انواع درخت ها، 
ســبزیجات، گل ها و گیاهان دارویی رشــد كنند. مایكل استشولم 
بنیانگذار شركت كه ایده تاسیس آن را در سال2014 از 3 دانشجوی 
ام آی تی خریداری كرد، می گوید ما با تولید این مداد ها حس مفید بودن 
را در مردم ایجاد می كنیم؛ اینكه محصولی 100درصد قابل تجزیه را 
خریداری می كنند كه در نهایت می تواند به ایجاد تغییری مثبت در 

محیط زندگی تبدیل شود. 

سمیرا رحیمی
روزنامه نگار

ناسازگاری شهرك سازی با محیط زیست 
در ایران

شهرك های سازگار با محیط زیست چه مشخصاتی دارند و چرا در ایران اجرا نمی شوند؟

یكی از سازگارترین سازه های جهان با محیط زیست، هتلی به 
نام اسوارت است. این هتل در نروژ بنا شده  است و سازندگانش 
در شركت اسنوهتا مدعی هستند نخستین سازه انرژی مثبت 
جهان را ساخته اند. در طراحی این بنا از شكل صخره های یخی 
مشــهور نروژ و همچنین از تجهیــزات ماهیگیری و خانه های 
ســنتی نروژی الهام گرفته شــده است. این ســازه مبتنی بر 
باالترین استانداردهای بهره وری انرژی ساخته شده و می تواند 
85درصد از انرژی مورد نیاز ساالنه خود را ذخیره كند. همچنین 
به اندازه ای انرژی خورشــیدی ذخیره خواهد كرد كه هم برای 
فعالیت هتل و هم برای ساخت وســاز های آتی بی نیاز از انرژی 
خواهد بود. قرار است این هتل به زودی از شبكه ملی برق نروژ 
مستقل شــود. این هتل یكی از نمونه های مثال زدنی از توسعه 
پایدار شهرها و ساخت وساز ســازگار با محیط زیست در جهان 
اســت؛ روندی كه نیاز به آن، امروزه با توجه به بحران هایی كه 
محیط زیست و طبیعت با آن دست به گریبان است، بیشتر از هر 
زمان دیگری در جهان احساس می شود. موفق ترین كشورهای 
جهان در پایبندی به استاندارد های سازگاری با محیط زیست، 
كشورهای اروپایی هستند. استفاده كارآمد از زمین، حفظ بافت 
طبیعت و زیســتگاه های طبیعی حین ساخت وساز، مدیریت 
كارآمد حمل ونقل مانند ایجاد مســیرهای دوچرخه سواری، یا 
ایجاد شبكه هایی از پیاده روها با پوشانندگی گسترده در سطح 
شهرها و استفاده از سوخت های پاك برای حمل ونقل، استفاده 
كارآمد از منابعی مانند برق، آب، تصفیه آب و فاضالب و مدیریت 
پسماند، بهره وری در انرژی و استفاده از منابع انرژی پاك، هم 
در ساخت وســاز و هم برای مصرف ساكنان و در مجموع بهبود 
كیفیت زندگی ساكنان از استانداردهایی هستند كه كشورهای 
مشتاق و طبیعت دوست برای بنای شهرها و شهرك های جدید 

خود به اجرا می گذارند.
شهرسازی سازگار با محیط زیست درایران نداریم

جست وجو برای یافتن نمونه های مشابه ساخت وساز در ایران 
چندان موفقیت آمیز نیست و جز چند مورد محدود اجراشده و 
چند طرح اجرا نشده، پروژه قابل توجهی در این حوزه در سطح 
كشور به چشم نمی خورد؛ بنای نخستین ساختمان انرژی در 
شمال تهران به عنوان نمایشــگاه دائمی و كاربردی انرژی های 

تجدید پذیر در ســال1392، اعطای لوح طالیی ســاختمان 
دوستدار محیط زیست به ویالهای دوچناران در ارتفاعات شهران 
 Low Energy در سال1395 و احداث نخستین ســاختمان
سازگار با محیط زیست با رعایت تمامی معیارها و استانداردهای 
سازگاری در تهران در سال1397. سعید سعیدی پور كارشناس 
معماری و شهرسازی با تأیید نبود پروژه  شهرك سازی سازگار 
با محیط زیست در ایران،  تالش های كشــور برای سازگاری با 
طبیعت در معماری را به ساخت وســازهای جسته و گریخته، 
افزودن رشته دانشگاهی در حوزه معماری طبیعت گرا به چند 
دانشــگاه و مبحث 19مقررات ملی ساختمان ســازی محدود 
می داند. این مقررات در حوزه منطبق كردن ســاختمان های 
ساخته شده و در حال ساخت با طبیعت، قانونگذاری شده است. 
به گفته سعیدی پور این مبحث با استانداردهای جهانی فاصله  
زیادی ندارد، اما در حوزه اجرا چندان موفق عمل نكرده است. 
از نظر این مدرس دانشگاه مشكالتی كه در حوزه ساخت وساز 
سازگار با طبیعت در ایران وجود دارد به 3بخش فرآیند ساخت، 
استفاده از مصالح ناسازگار با محیط زیســت و اتالف انرژی در 
ســاختمان ها و همچنین طول عمر كم ســاختمان ها تقسیم 
می شود. به گفته او، هم اكنون در چین و كشورهای توسعه یافته، 
ساالنه ساختمان هایی بسیار عظیم و وسیع ساخته می شوند، اما 
آسیب هایی كه فرآیند ساخت وساز آنها به طبیعت وارد می كند، 
كمتر از یك پنجم آسیب هایی اســت كه فرآیند ساخت وساز 
در ایران به محیط زیســت وارد می كند. سعیدی پور می گوید: 
در ایران پروژه خاصی در زمینه احداث شــهرك های سازگار با 
محیط زیست وجود ندارد. شاید تك سازه هایی درقالب آزمایشی 
توسط دانشگاه ها یا مركز تحقیقات راه،  مسكن و شهرسازی بنا 
شده باشند. در این ســازه ها هم عموما تمركز بر كنترل اتالف 
انرژی است. تقریبا می توان گفت در كشور شهر یا شهركی كه 
در آن اصول سازگاری با محیط زیست رعایت شده باشد، نداریم.

دهكده امید، نخستین قدم در مسیر توسعه پایدار
شاید پروژه بازســازی روســتای ســراب ذهاب پس از وقوع 
زلزله 7.3ریشتری ســال1396 در كرمانشاه، یكی از نخستین 
قدم هایی باشــد كه در مســیر اجرای ایده توســعه پایدار در 
شهرسازی و شهرك سازی سازگار با محیط زیست برداشته شده 
است. صادق زیباكالم، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران پس از 
وقوع این زمین لرزه اقدام به جمع آوری كمك های مردمی برای 

كمك رسانی به مردم آســیب دیده كرد، اما در نهایت تصمیم 
گرفت مبالغ جمع آوری شــده را برای بازسازی كامل روستای 
سراب ذهاب كه اكنون دهكده امید نام گرفته است، به كار ببندد. 
اكنون این دهكده كه مراحل بازســازی آن در شرایط نوسانات 
شــدید قیمت مصالح و تجهیزات و همچنین همه گیری كرونا 
همچنان ادامه دارد، به تنها طرح در دست اجرا در كشور تبدیل 
شده كه استانداردها و كیفیت های زیست محیطی تا حدودی در 
آن رعایت شده است و به گفته زیبا كالم، دست كم اجرایی بودن 

چنین طرح هایی را به اثبات رسانده است.
زیباكالم می گوید: اصلی ترین اقدامی كه در دهكده امید انجام 
شده  این است كه برای نخستین بار در روستایی در ایران سیستم 
فاضالب ایجاد كرده ایم. در روستاهای ایران معموال فاضالب به 
داخل زمین یا به درون نزدیك ترین رودخانه ریخته می شود كه 
این برای طبیعت مخرب اســت. در دهكده امید، فاضالب كل 
روستا به صورت لوله كشی به سیستم اصلی فاضالب در خارج از 
روستا متصل شده است. در حدود یك كیلومتر خارج از روستا 
مركز تصفیه ای براساس طرح اساتید دانشگاه شریف ایجاد شده 
است كه در آنجا فاضالب تصفیه می شــود و آب حاصل از آن 
برای مصارف كشاورزی به روستا برمی گردد. شاید اجرای این 
طرح به منظور تامین آب مورد نیاز برای كشاورزی كار بزرگی 
نباشد، اما می تواند نشــان دهد كه اجرای چنین طرح هایی در 
كشور عملی است و همچنین ابعادی از توسعه پایدار را به صورت 
عملی به روستاییان نشان می دهد. برق این مركز هم قرار است 

به زودی با كمك انرژی خورشیدی تامین شود. اما ایده تامین 
برق كل روستا با استفاده از انرژی خورشیدی به دلیل افزایش 
قیمت شدید تجهیزات مرتبط با تولید برق خورشیدی و كمبود 

بودجه، فعال عملی نیست.
استفاده از پنل های سه بعدی و بسیار در ساخت سقف و دیوار 
و اســتفاده از پنجره های دوجداره بــرای خانه های دهكده، از 
دیگر اقدامات اساسی است كه در راستای سازگاری با طبیعت 
در این دهكده اجرا شده است. به گفته زیباكالم، این صفحات 
اتالف انرژی را در ســاختمان ها به حداقل می رساند و عالوه بر 
این، درصورت وقوع زلزله تلفات انســانی را كاهش خواهد داد. 
از دیگر اقداماتی كه در راستای ســازگاری با محیط زیست در 
این روستا انجام شده  اســت می توان به فرهنگسازی  تفكیك 
زباله و دفع نكردن زباله در داخل روســتا اشــاره كرد. به گفته 
زیباكالم، 2سال است كه پنجشــنبه ها در دهكده امید طرح 
پنجشنبه های پاك اجرا می شود و دانش آموزان زمان بازگشت 
از مدرسه زباله های كل روستا را جمع آوری می كنند. زباله های 
خشك از  تر تفكیك  و در نهایت توســط وانت هایی به خارج از 
روستا برده می شوند. این استاد علوم سیاسی می گوید: اقدامات 
زیرســاختی ای كه حین بازســازی دهكده امید انجام شده با 
استقبال روستاهای اطراف مواجه شده است و حتی شاهد نوعی 
مهاجرت معكوس در دهكده امید بوده ایم، زیرا در آبان 96 این 
روستا در حدود 70خانوار ساكن داشــت، اما اكنون نزدیك به 

150خانوار در این روستا سكونت دارند.

سمیرا مصطفی نژاد
روزنامه نگار

زباله ریزها 
تنبیه شوند

بررسی آزاردهنده ترین رفتار مردم 
در شهر، از نظر فعاالن محیط زیست

محیط زیست شهری است. او می گوید:»درحالی كه 
سال ها در این باره فرهنگسازی شده است، همچنان 
ما كســانی را می بینیم كه صبح  هنگام خارج شدن 
از منزل زباله هایشــان را بیــرون می آورند. همین 
رفتــار نوعی بی توجهی به محیط شــهری اســت. 
بزرگ ترین درد مردم شهرنشین فقر آگاهی نسبت 
به محیط زیست شهری است. این رفتار غلط از نحوه 
رانندگی كردن مردم شــروع شده و در دیگر رفتارها 
مثل بی تفاوتی نســبت به فاصله گذاری اجتماعی، 
تفكیك زبالــه و... بروز پیدا می كنــد. غافل از اینكه 
انداختن زباله روی زمین بیش از هر كسی، رفتگران 
را آسیب پذیر می كند«. قدوســی بی توجهی مردم 
نسبت به آیین نامه ها و مقررات را معضل بزرگ جامعه 
شهرنشین امروز می داند و می گوید:»مردم معتقدند 
برای بهبود كیفیت زندگی شــان در شهر همه  چیز 
باید درست و خوب باشــد. اما با وجود آلودگی هوا، 
ماشین به خیابان می آورند و شهر را شلوغ می كنند. 
تحلیل شان هم این اســت كه حوصله شان سر رفته 
است. پیشنهاد من برای این دسته از افراد این است كه 
به كوه بروند. این درست نیست كه با چنین تحلیلی 
شهر را به انواع آلودگی ها دچاركنیم. رعایت همه اینها 

نیاز به آگاهی و تسلط به حقوق شهروندی دارد«.

بی تفاوتی و مسئولیت ناپذیری نسبت به شهر
اما در گفت وگو با كارشناســان محیط زیست درباره 
آزاردهنده تریــن رفتارهای مردم در شــهر همچنان 
زبالــه در صــدر دغدغه ها قــرار دارد. مثــال مجید 
مخدوم، از دیگر كارشناســان بنام محیط زیست هم 
زباله ریزی را زجرآورترین حركــت مردم در جامعه و 
زندگی شخصی شــان می داند. مانند سروش مدبری، 
مدیركل پیشین دفترآب وخاك سازمان محیط زیست 
كشور كه نخســتین حركت زجرآور مردم در زندگی 
شــهری را بیرون ریختــن زباله از داخل ماشــین و 

آلوده كردن محیط می داند. مدبری می گوید: »گاهی 
سرنشــینان یك خودرو، زباله های خــود را به بیرون 
پرتاب كرده و داخل محیط خودروشان را از زباله پاك 
می كنند. این هم اصال ربطی به این ندارد كه خودروشان 
آخرین مدل باشــد یا یــك خودروی مــدل پایین و 
كاركرده. بی فرهنگی در همه اقشار جامعه نفوذ كرده. 
البته من عامل اصلی را مأموران راهنمایی و رانندگی 
می دانم كه نسبت به چنین تخلفی حساس نیستند و 
كمتر دست به برگ جریمه می برند«. به اعتقاد مدبری 
شاید اگر پلیس جدی تر با این تخلفات برخورد می كرد، 
فرد از ترس جریمه چنین تخلفی نمی كرد. او می گوید 
بارها در این باره نیز كوشش هایی كرده؛ »گاهی فقط این 
خاطیان رانندگان نیستند، و مغازه دارانی هم هستند كه 
حاضر نباشند سطل زباله ای خارج از مغازه تعبیه كنند 
تا مردم زباله هایشان را در آن بریزند. با نخستین بارش 
باران، این زباله ها حركت كــرده و منجر به آبگرفتگی 
خیابان ها می شود«. او به خاطره زجرآورش در این باره 
هم اشــاره می كند. مدبــری می گوید:»مثال یك بار 
هنگام رانندگی متوجه شدم ماشین جلویی ام دو كف 
دست پوست تخمه را به خیابان پرتاب كرد. وقتی به او 

تذكر دادم عذرخواهی كرد، اما كمی جلوتر، باقی مانده 
زباله هایش را هم بیرون پرت كرد و دست هایش را تكاند 
و با عذرخواهی مجدد گفت دیگه تمام شد. این نوعی 
بی تفاوتی و مسئولیت ناپذیری است كه هنوز یادآوری 
آن من را عصبانی می كند«. مدبری به خانه هایی اشاره 
می كند كه هر روز با فشار آب حیاط خانه شان را جارو 
می كنند و می خواهند برگی را از جلوی درشان جابه جا 
كنند؛ »این رفتار با تذكر درست نمی شود. باید نسبت 
به محیط زیست مسئول و حافظ آن باشیم. آموزش در 
این باره چندان جواب نمی دهد. شاید تنبیه و جریمه 

بتواند از بروز چنین رفتارهایی جلوگیری كند«.

آزاردهنده مثل تفكیك نكردن زباله
برای محمدعلــی یكتانیك نیز بی تفاوتی نســبت به 
تفكیك زباله خشك بسیار آزاردهنده است. این فعال 
محیط زیســت می گوید: »درزندگی شــهری، باید به 
آگاهی و ســواد الزم مجهز بود. زباله در زندگی شهری 
به معضلی بزرگ بدل شده و بسیار ناراحت كننده است 
كه همچنان عده زیادی نیستند كه به خودشان زحمت 
تفكیك را بدهند. به نظر باید توجه بــه این رفتارها را 
معیاری برای سنجش فرهنگ افراد دانست«. او حتی 
به مقاومت افراد برای تن دادن به چنین قانونی اشاره 
می كنــد و می گوید گاهی مخالفــت در تفكیك زباله 
بسیار عجیب است؛ »گاهی شنیده ام توجیه مردم برای 
تفكیك نكردن زباله های خشك از تر، قاطی شدن آن در 
سطل های بزرگ یا ماشین های جمع آوری زباله است 
كه به نظرم بسیار سهل انگارانه و برای شانه خالی كردن 
از زیر بار مسئولیت اســت«. زباله این روزها به عنوان 
افیون زندگی شهری مطرح می شود كه گاهی به عنوان 
مهم ترین درد مسئوالن شــهر هم از آن یاد می كنند؛ 
ابتدایی ترین آموخته برای شهرنشینی كه متأسفانه هنوز 
مسئوالن شهری نتوانسته اند آن را به مردم بیاموزند و 

درباره ارزش  و قدرت مخربش مردم را آگاه كنند.

می گویند رفتار مردم یك شهر، در فضای شهری، 
تعیین كننده شاخص های فرهنگی آن شهر است. 
به عبارتی آنچه نشانگر فرهنگ شهر در نظر گرفته 
می شود، رفتارهای خواسته یا ناخواسته مردمان 
آن شهر است. واضح است كه رفتار مردم امروز، 
نسبت به گذشــته تغییراتی كرده، همانطور كه 
جمعیت شهرها تغییركرده و گاهی مهاجرت های 
وســیع، رفتارهای غیرمدنی را به كالنشهرها 
كشانده است. اما آنچه در اینجا درباره آن صحبت 
می شود، آزاردهنده ترین این رفتارهاست. آنچه 
به زعم فعاالن محیط زیست نمی توان تحملش 
كرد و نیاز به تغییرات اساســی دارد. از این رو با 
تعدادی از  فعاالن این رشته صحبت كرده ایم و 
از آنها خواســته ایم بدترین رفتار روزمره مردم 
را در زندگی شخصی و شهری شان نام ببرند؛ آن 
رفتارهایی كه به نظرشــان نمی شود تحمل كرد 
یا برای تغییــر آن تالش هایی كرده و زخم هایی 
خورده اند. با 6 فعال محیط زیست كه در این باره 
گپ زدیم، همه آنها یك درد مشترك داشتند؛ 
زباله. آنچه پیش رو داریــد، ابتدایی ترین قانون 
شهرنشینی و از مهم ترین پارامترهای فرهنگی 

یك شهر محسوب می شود.

30درصد زباله ها در جوی هاست
روی ُمخ ترین رفتار مردم شــهر از نظر رضا ساكی، 
فعال محیط زیســت، زباله ریختن در خیابان است؛ 
آنچه گاهی در قالب یك اعتراض و گاهی لجبازی با 
یك همسایه یا شهردار شهر معنا پیدا می كند. ساكی 
می گوید:»رفتار بی تفاوت مردم نســبت به كثیف 
كردن محیط زیست بارها باعث شده با آنها به اختالف 

بخورم«. این البته، تنها مشــكل او نیست. بسیاری 
از فعاالن محیط زیســت در زندگی شــهری با این 
بی تفاوتی عمومی روبه رو بوده و از آن زجر كشیده اند. 
اسماعیل كهرم، بوم شــناس و فعال محیط زیست 
می گوید:»شــهردار منطقه یك تهران اعالم كرده 
كه رفتگران 30درصد زباله را از جوی های محله ها 
جمع آوری می كنند«. كهرم می گوید كه بارها شاهد 
آن بوده كسبه در این منطقه غذاهایشان را در جوی ها 
رها می كنند؛»یكی از اهالی، به شكل اعتراضی، وقتی 
من را در خیابان دید گفت كه موش های درشــت  
هیكل شــهری، اهالی را بیچاره كرده اند و چون من 
را طرفدار محیط زیســت دیده بود، خواست كاری 
برای این مشــكل انجام دهم. درحالی كه تغذیه این 
موش ها را همین اهالی تامین می كنند، برای چاره  
به من مراجعه كــرده بودند«. كهرم معتقد اســت 
ته مانده غذاهایی  كه اهالــی در جوی ها می ریزند، 
غذای موش های شــهری  اســت. او می گوید:»ما با 
پوشاندن جوی ها برایشان پناهگاه درست كرده ایم«. 
با این حال آنچه كهرم را به عنوان فعال محیط زیست 
آزار می دهد پرت كردن زباله سرنشینان ماشین به 
خیابان است؛»70هزار تومان جریمه انداختن زباله 
از ماشین به خیابان اســت. اما كسی چندان به این 
قانون توجه نمی كند و این بی توجهی ها آزاردهنده 
اســت. این روزها نیز رها كردن ماسك و دستكش 
آلوده، رفتگران را بیش از گذشته در معرض بیماری 

قرار داده است«.

فقر آگاهی در مردم شهرنشین
»رفتار اجتماعی ناشی از التزام به حقوق شهروندی 
است. درحالی كه ما شهرنشینان همیشه مطالبه گر 
بوده و هیچ حقی برای شــهر قائل نیستیم.«؛ جمال  
قدوسی، كارشــناس محیط زیست با اشــاره به این 
موضوع معتقد است مشكل جامعه ما بی توجهی به 

زهرا رستگارمقدم
روزنامه نگار

درحالی كــه ســال ها دربــاره زباله 
فرهنگسازی شــده است، همچنان 
ما كسانی را می بینیم كه صبح  هنگام 
خارج شدن از منزل زباله هایشان را 
بیرون می آورند. همین رفتار نوعی 

بی توجهی به محیط شهری است



هيچ كس مسئول صدور گواهينامه زيست محيطي نيست
جالل وندي، مديركل دفتر ارزيابي سازمان حفاظت محيط زيست: صدور گواهينامه محصوالت سبز در هيچ زماني جزو 

مسئوليت ها و ماموريت هاي سازمان محيط زيست نبوده است

  كاربرد محصوالت ســبز در محصــوالت مصرفي خانگي 
جديد مانند انواع شــوينده ها، خميردندان ها، لوازم الكتريكي 
)ماشين لباسشــويي، يخچال، تلويزيون و...( خودروهاي سبز 
يا هيبريد، محصوالت ارگانيك غذايي، لبني و نظاير آنها ديده 
مي شود كه مصرف كارآمدتري از انرژي دارند و آلودگي كمتري 
توليد مي كنند. درواقع سبزبودن يك علم، يك محصول يا ارائه 
خدمات ســبز موجب كاهش مصرف انرژي، مواداوليه، آب و 
نيز به حداقل رســاندن آلودگي ها و پسماند در حفظ و احياي 
كيفيت محيط زيســت مي شــود و درنهايت منجر به اصالح 
الگوي مصرف و اصــالح رفتار محيط زيســتي جامعه خواهد 
شــد.از همين رو سيستم برچسب زيســت محيطي يا همان 
©Ekomark براي نخستين بار در كشــورهاي اتحاديه اروپا 
معرفي شد و در 1992ميالدي )28ســال پيش( معيارهاي 
زيســت محيطي بر مبناي گروه هاي محصول تعيين شــد و 
شركت ها اجازه اســتفاده از Eco-Label  را روي محصوالت 
سبزشان پيدا كردند. زده شدن برچسب ©Ekomark روي 
محصوالت توليدي به اين معناســت كه ايــن محصوالت يا 
خدمات به محيط زيســت احترام مي گذارنــد و خريداران را 
در شناســايي محصوالت زيســت محيطي، ارگانيك و پايدار 
در كشورهاي بازار شــلوغ راهنمايي مي كند. امروزه دريافت 
گواهينامه و داشــتن لوگوي محصول سازگار با محيط زيست 
)Eco-friendly( به لحاظ رقابتي شدن بازار با ترويج پايداري و 
زيست محيطي محصوالت سبز، يكي از دغدغه هاي شركت هاي 
توليدي است، چراكه اين اطمينان را به خريداران مي دهند كه 
فعاليت و روش هاي توليدي شان را با تعهد به محيط زيست و 
جامعه بهبود مي بخشند. با وجود اينكه نماد كيفيت ECOدر 
اتحاديه اروپا و كشورهاي توســعه يافته و در حال توسعه روز 
به  روز جايگاه مســتحكم تري پيدا مي كند، اما اين گواهينامه 
در كشورمان صادر نمي شــود و در ارتباط براي پيگيري اين 
موضوع از سازمان محيط زيست و اســتاندارد گويي اين واژه 

براي مسئوالن غريب و ناشناخته است و تاكنون نشنيده اند.

صدور گواهينامه در دستور كار سازمان نيست
در ســازمان محيط زيســت هيچ كــس در مــورد صــدور 
گواهينامه ســازگار با  زيســت محيط كاري انجام نمي دهد. 
حميد جالل وندي، مديركل دفتر ارزيابي ســازمان حفاظت 
محيط زيست در گفت وگو با همشــهري با بيان اين موضوع، 

در مورد علت آن مي گويد: »چون 
در هيچ زماني جزو مسئوليت ها و 
ماموريت هاي سازمان محيط زيست 

نبوده است«.
وي در پاسخ به اين سؤال خبرنگار 
همشــهري كــه پــس  تكليــف 

دوستداران محيط زيست كه عالقه مند به استفاده از محصوالت 
يا خدمات سبز هستند در كشور چيست؟ اظهار مي كند: »ما 
در تأييد محصول ســبز، خدمات ســبز، انتخاب مراكز سبز و 
مراكز خدماتي سبز يك سري شاخص داريم كه هميشه آنها را 
لحاظ مي كنيم. صنعت سبز كشور هم در دفتر ما مستقر )دفتر 
ارزيابي ســازمان حفاظت محيط زيست( اســت. واحدهايي 
كه محصول ســبز دارند مي توانند از يك سري امتيازات براي 
اينكه تبديل به صنعت ســبز يا مراكز خدماتي ســبز شــوند 
برخوردار شــوند. اما صدور گواهينامه Ecomark يا برچسب 
زيست محيطي كه مدنظر شماست در وظايف ما تعريف نشده 
است«. مديركل دفتر ارزيابي سازمان حفاظت محيط زيست 
در اين مورد كه اگر يك شركت توليدكننده بخواهد گواهينامه 
محصوالت سبز يا ســازگار با محيط زيست دريافت كند، بايد 
چه مراحلي را طي كند، اظهار بي اطالعي مي كند و مي گويد: 
» اطالع دقيقي ندارم، اما فكر مي كنم بايد سازمان استاندارد 
يا ســازمان بهره وري ملي و يا وزارت صنعــت اين اقدامات را 

انجام دهد«. 
پيگيري هاي همشهري از مسئوالن ســازمان استاندارد هم 
نشان مي دهد كه صدور گواهينامه محصوالت سبز در دستور 
كار اين ســازمان قرار ندارد و آنها ســازمان محيط زيست را 
مسئول مســتقيم صدور گواهينامه ســازگار با محيط زيست 
مي دانند. جالل وندي مي گويد: »حتي اگر اين كار به عهده ما 
باشد ما به واحدهاي توليدي گواهينامه صنعت سبز مي دهيم«. 
البته پيداست كه دادن گواهينامه صنعت سبز به يك شركت 
توليد كننده، آن هم با هدف دنبال كردن سياست هاي تشويقي 
و ترغيب آن به رعايت ضوابط و استانداردهاي زيست محيطي 
مانند نصب و راه انــدازي يا اصالح سيســتم تصفيه و كنترل 
آلودگي آب و هوا و صدا يا مديريت مصرف انرژي و جايگزيني 
انرژي هاي پاك، ارتباطي به دادن گواهينامه زيست محيطي 
براي توليد محصوالت سبز و سازگار با محيط زيست كه در تمام 
كشورهاي توسعه يافته از ســوي توليد كنندگان محصوالت 
سبز دريافت مي شــود، ندارد و اين پاسخ ها روشن مي كند كه 
نظام توليد ما نه  تنها دغدغه اين موضــوع ر ا ندارد بلكه از آن 

بي خبر است.
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خديجه نوروزی
خبرنگار

لباس هاي سازگار با محيط زيست چه ويژگي هايي دارند و با چه قيمت هايي عرضه مي شوند؟گواهينامه محصوالت سبز در ايران چگونه صادر نمي شود؟

گراني لباس ارگانيگ؛ كار واسطه هاست 
توليدكننده عمده لباس سازگار با محيط زيست: معموال قيمت عمده محصوالت بين 4 تا 200هزار تومان است

انواع زيــادي لباس ســازگار با 
محيط زيست )ارگانيك( وجود دارد. 
پوشاك بازيافتي، ارگانيك و طبيعي 
همه جزو لباس هاي سبز و پوشاك سازگار با محيط زيست هستند. برخي از شركت ها 
لباس هاي سازگار با محيط زيست را از مواد بازيافت شده تهيه مي كنند كه اين كار در 
ايران بسيار هزينه بر و گران است و انجام آن براي توليد كنندگان مقرون به صرفه نيست. 
اما توليدكنندگان زيادي در كشور وجود دارند كه لباس هاي ارگانيك ساخته شده از 
مواد طبيعي مانند پنبه، ويسكوز، ابريشم و كتان توليد مي كنند، البته حتما نياز نيست 
كه لباس ها صددرصد طبيعي باشند تا برچسب طبيعي روي آنها زده شود، چراكه در 
برخي لباس ها به دليل دفرمه شدن و نداشتن استحكام، امكان استفاده صددرصدي از 
الياف طبيعي وجود ندارد. معموال توليدكنندگان الياف طبيعي بيشتر از محصوالتي 
مانند پنبه و ويسكوز كه فراواني بيشتري در كشورمان دارد استفاده مي كنند و استفاده 
از كتان، ابريشم، بامبو و... بسيار كم و ناچيز است. معدود توليدكنندگان هم كه از الياف 
پشم استفاده مي كنند مي گويند اين پشم ها را از استراليا وارد مي كنند، چراكه معتقدند 
پشم هاي ايراني قابليت تبديل به نخ را ندارند و نمي توان آنها را تبديل به پارچه كرد. 

البته پنبه مورد استفاده كارگاه هاي ريسندگي هم وارداتي است.

استفاده از الياف پنبه و ويسكوز
شهريار صابرطوسي، يكي از توليدكنندگان لباس هاي 
سازگار با محيط زيست )ارگانيك( با 20سال سابقه كار 
در توليد پوشاك با الياف طبيعي در گفت وگو با همشهري 
مي گويد: »بيشتر محصوالت توليدي ما مانند لباس ست 
مردانه و زنانه، تيشرت شلوار مردانه، بلوز شلوار مردانه، 
سويشرت شلوار ورزشي زنانه، سويشرت شلوار مردانه، 
تيشرت شلوار زنانه از الياف طبيعي مانند پنبه و ويسكوز 
است. ويسكوز از الياف چوب توليد مي شود. معموال عمر 
الياف طبيعي كم است، ولي خيلي زود به چرخه طبيعت 
بازمي گردد. معموال لباس هاي طبيعي بعد از گذشــت 
مدتي از زمان مصرف پاره و سوراخ مي شوند كه نشان از 
بازگشت به چرخه طبيعت دارد، اما لباس هاي مصنوعي 

از جنس پلي استر تا سال هاي سال آسيبي نمي بينند«.
ايــن توليدكننــده مي افزايد: »مــا معموال نــخ را از 
توليدكنندگان مي خريم و به كارگاه هاي ريســندگي 
مي دهيم تا بافت بزننــد و تحويل رنگ رزي مي دهيم تا 
پارچه رنگ رزي شود. ما نخ را تبديل به پارچه و سپس آن 
را تبديل به لباس مي كنيم، از همين روست كه مي توانيم 
با اطمينان بگوييم پارچه اي كــه داريم الياف طبيعي و 

سازگار با محيط زيست است«. 

خريداران چگونه تشخيص دهند؟
صابرطوســي در اين مورد كه خريــداران هنگام خريد 
پوشــاك از چه طريقي طبيعي يا مصنوعي بودن الياف 
به كار رفته در پارچه را تشخيص می دهند، اظهار مي كند: 
»معموال توليدكننده هاي برند و معتبر، روي برچسب 
تعبيه شده در لباس مورد نظر، درصد الياف طبيعي به كار 
رفته در پارچه را قيد مي كنند. توليدكننده هاي غيرمعتبر 
برچسب را نمي زنند. اما مصرف كننده نهايي بايد به اين 
برچسب ها توجه كند، چون تشخيص چشمي آن براي 
كساني كه آشنايي زيادي با اين محصوالت ندارند كمي 
دشوار است و به راحتي قابل تشخيص نيست. البته اين 
نكته را هم ذكر كنم كه در برخــي از لباس ها نمي توان 
صددرصد از اليــاف طبيعي مانند پنبه اســتفاده كرد، 
چرا كه لباس بدريخت مي شــود؛ به ويژه در لباس هاي 
مردانه در بخش پايين تنه اســتفاده صددرصد از الياف 
طبيعي موجب زانو انداختن آن مي شود. در پارچه هاي 
كشي اين مسئله زانو انداختن قابل حل است. اما براي 
جلوگيري از دفرمه شــدن لباس هاي زنانه و لباس هاي 
مردانه، به ويژه شلوار اسپرت، نمي توان صددرصد از پنبه 
استفاده كرد، چون لباس دفرمه مي شود و توليدكنندگان 
مجبورند كمي پلي استر در بافت آن به كار ببرند كه در 

برچسب هاي روي لباس، شــفاف به مواد استفاده شده 
اشاره مي شود«. 

قيمت ها بين 4 تا 200هزار تومان
كيفيت لباس هاي طبيعي بســته بــه درجه كيفيت 
پنبه ها دســته بندي و قيمت گذاري مي شــوند. البته 
تكنولوژي ريســندگي الياف و تبديل پنبه به نخ هم در 
اين بين بسيار مؤثر است. معموال قيمت پوشاك توليدي 
مردانه و زنانه ما بين 10 تا 200هزار تومان است كه ما 
به صورت عمده در سراسر كشور توزيع مي كنيم. البته 
لباس هــاي بچگانه اي هم داريم كــه از ضايعات پارچه 
استحصال مي كنيم و قيمت آنها از 4هزار تومان شروع 
مي شود. صابرطوسي با بيان اين قيمت ها ادامه مي دهد: 
»فروشــندگان مغازه ها و فروشگاه ها حداقل 50درصد 
روي اين قيمت ها مي كشــند و گاهی اوقات لباس هاي 
طبيعي با 4برابر قيمت عمده به دســت مصرف كننده 
مي رســد. از اين رو با وجود اينكه مــردم تمايل زيادي 
به اســتفاده از اين نوع لباس ها دارند، به دليل مشكالت 
اقتصادي كمتر راغب به خريد اين نوع محصوالت هستند. 
معموال لباس هاي ارگانيك مشــتريان خاص خودش 

را دارد و آقايان از طرفداران پر و پا قرص آن هستند«. 

ويژگي لباس هاي ارگانيك
افزايش توجه مصرف كنندگان به مسائل محيط زيستي 
و محافظت از طبيعت منجر به باال گرفتن ميزان تقاضا 
براي توليد پارچه هاي طبيعي و ارگانيك شــده است، 
چراكه توليد اين محصوالت نياز به مصرف آب كمتري 
دارد. تهيه و توليد و خريد اين لباس ها باعث محافظت 
از محيط زيست مي شــود. لباس هاي ارگانيك حس 
لطافت بيشتري روي پوست دارند. پنبه و كتان ازجمله 
پارچه هايي هستند كه عبور هوا از آنها به خوبي انجام 
مي شود. اســتفاده از چنين لباس هايي بهترين گزينه 
براي افرادي با پوست حساس است. چنين لباس هايي 
كامال تجزيه پذير هستند، بنابراين وقتي قرار باشد آنها را 
دور بريزيد، نيازي به نگراني از نظر اضافه شدن زباله هاي 
غيرقابل تجزيه به محيط زيست نخواهيد داشت. هرچه 
لباس هاي ارگانيك بيشــتري خريداري كنيم، نياز به 
توليد پارچه هاي مصنوعي كمتر می شود و در نتيجه 
پيامدهاي محيط زيستي توليد اين لباس ها نيز كاهش 
پيدا مي كنــد. در مجموع لباس هــاي ارگانيك عالوه 
بر ظاهر جذاب، مزاياي زيــادي براي توليدكنندگان، 
جوامع كشاورزي، محيط زيست و حتي آرامش خاطر 

روحي ما دارند.

شيوا نوروزي
خبرنگار
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افقي:
 1- چپ چشم- تندرستي- 

مأنوس
2- هفت خطابه موالنا كه قبل 
از آشــنايي با شمس تبريزي 

گفته است- شهري در ايتاليا
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چهارچوب 
4- مقابــل شــوخي- ياري 

دهنده- گياه بدون دانه
5- شاخه تازه روييده درخت- 

رهبر قوم هون- مذكر
6- تخم مــرغ انگليســي- 

برگزيده- خميده
7- اقدام بــه كار خطرناك- 

قوي و رشيد- نيكويي
8- دوبيتي محلي- سپيدي 

صبح- فينال
تقاضــاي  كــودن-   -9

كناره گيري از شغل- روزآمد
10- نوعــي نارنگي- بخش 
معرفي عناوين و موضوعات 

كتاب- مگابايت
11- ســوره بيســتم قرآن- 

پرنده صلح- قرار دادن
12- همت- حركت فتحه- 

ابوالبشر
بــراي  واحــدي   -13
اندازه گيري مساحت زمين- 
برادر شيرازي- پايتخت يونان

14- برادر رستم در شاهنامه- 

فرمانده تيپ عاشــورا كه در 
سال1363 در عمليات خيبر 

به شهادت رسيد
15- روش- عنصــري كــه 
برخــي از خواص فلــزات و 

غيرفلزات را دارد- غيردائمي
  

عمودي:
1- هدف، نشانه- معاشرت- 

محكم و استوار
2- زيارت خانه خــدا - زد و 

خورد- عالم وهم و خيال
3- بيماري گشــاد شــدن 
سياهرگ- باده گسار- حقه باز

4- پرســتار كودك- داشتن 
مــال و ثــروت-  مــاه دهم 

ميالدي
5- اسباب و وسايل زندگي- 
بازيكــن خط ميانــي- ترمز 

چارپا
6- چاشــني غذايي- سبك 
ادبي يــا هنري- ســازمان 

اطالعات و امنيت پهلوي
7- يوغ- كندذهن- ريزه هاي 

چوب
8- عمومي تــر- كنيــه امام 

محمدباقر)ع(- غار
9- ذلت و خواري- داراي رفاه 

و آسايش- نابود شونده
10- نجات يافتن- خرگوش 

عرب- سد خوزستان

11- دريا- كثيف كردن- پسر 
رستم در شاهنامه

12- شيوه رفتار- مثل و مانند- 
كامل و تمام

13- نام غالم سلطان محمود- 
مقابل ويران-  آش هفت دانه

14- گشــاده رو- طوالني ترين 
رود افغانستان- بندگي

15- ساز استاد جليل شهناز- از 
رشــته هاي ورزش قايقراني- 

اراده و خواست خداوند

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3759
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

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

متوسط

2     9     8 7  
    5   1     3  
9 7             4
          6 2   5
                 
6   7 1          
7             5 9
  3     8   6    
  4 6     2     82 9 6 1 3 4 7 8 5

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

ساده

متوسط

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

سخت

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

ساده

2     1   4     5
1 8     7     9 3

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

 سازگار با
زیست محیط 

این شماره
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   چرا زمان ساخت پرايد فكر سرعت آن را نكردند
مسئوالن راهنمايي و رانندگي معتقدند سرعت پرايد نبايد از 80تجاوز 
كند چون سيستم فني اين وسيله نقليه طوري است كه تجاوز از اين 
ســرعت، خطرتصادف، واژگوني و خرابي را چندين برابرمي كند. از 
آنجايي كه پرايد مثل ساير خودروها دنده 5 دارد چرا در زمان ساخت 
فكري براي اين موضوع نشد و اگرقرار باشد جايگزين پرايد با همين 

سرعت باشد چه لزومي دارد دنده مازادي مثل 5 داشته باشد.
راستي از كرمان

  ساعت هاي ميادين و ايستگاه هاي اتوبوس را به كار بيندازيد
ساعت هاي بسياري در گوشه و كنار شــهر به خصوص در ميادين و 
ايستگاه ها ديده مي شــود كه هيچ كدام درست كار نمي كنند و گويا 
زمان توقف كرده است. وقتي سرمايه اي شده و ساعتي براي زيبايي و 
كارآمد نصب شده است چرا نبايد درست كار كند. وقتي ساعت ها كار 

نمي كنند احساس خوبي در مردم ايجاد نمي شود.
سادات از تهران

   واقعا قرار است دوباره به مردم كوپن بدهند
 در خبرها آمده بود كه به 60ميليون نفر كاالبرگ مي دهند يعني دوباره 
كوپن به دست در صف خريد مرغ و برنج ومايحتاج زندگي بايستيم. اگر 

اين ناتواني در مديريت اوضاع نيست پس چيست؟
پوررضا از رشت

  پرداخت خسارت نگين خودرو آفتاب به نرخ روز باشد
از سال92 با آگهي هاي بي شماري كه در  روزنامه ها چاپ شد درشركت 
ليزينگ نگين خودرو آفتاب با 14ميليون تومان ثبت نام كرديم. شركت 
بدقولي كرد و منجر به شكايت و دستگيري مديرعامل شد. اكنون بعد 
از 7سال قرار است پول را بازگردانند. سؤال اين است كه ضرر و زيان 
مالباختگان چه مي شود و ديگر اينكه بعد از 7سال سرمايه گذاري آن 

سال ما چه ارزشي دارد و چه كسي پاسخگوي اين مالباختان است.
احمدي ازتهران

   جلوي ناامني ها را بگيرند
با وام 18درصد معلمي براي پسر دانشجويم گوشي همراه خريدم كه 
بتواند به درس و دانشگاهش برسد كه متأسفانه در وسط شهر در پونك 
آن هم ساعت اوج تردد كه حدود 7عصر بود بين جمعيت زياد با تهديد 
چاقو گوشي را از پسرم گرفتند. جداي اينكه مردم تماشاچي بودند و 
حتي راه را براي موتورسواران باز كردند. خبري از نيروي انتظامي هم 
نشد و دزدان وسيله كار پسرم را با تهديد جانش بردند. و همه مي گفتند 

خدا را شكر كنيد كه جوانتان سالم است. اين واقعا امنيت است؟
پدر درمانده يك دانشجو از تهران 

   آبرساني فضاي سبز كيانمهر آب را هدر مي دهد
در شرايط بحران آب در كشور لوله هاي آبرساني فضاي سبز در كيانمهر 
واقع در انتهاي مهرشهر به خصوص اول بلوار اميركبير بسيار آسيب 
ديده و دستكاري شده است و هيچ نظارتي بر آنها نيست. از شهرداري 

مهرشهر تقاضاي نظارت و رسيدگي و رفع اشكاالت را داريم.
داوودي از كيانمهر كرج 

   دست انداز پرخطر در خيابان ديباجي جنوبي
در خيابان ديباجي جنوبي واقع در منطقه 3شــهرداري تهران بعداز 
كوچه غفاري، پياده رويي هست كه چاله اي به عرض حدود 70 سانتي 
متر در آن ايجاد شــده و عبور از آن براي بسياري از افراد به خصوص 
معلوالن و افراد عصا به دســت ســخت و خطرناك است. كافي است 

شهرداري با چندتخته سيماني رفع خطر كند.
مهيار از تهران 

  خطوط يوسف آباد-ونك به ونك نمي روند
خطوط تاكســي يوســف آباد به ونك با اينكه كرايه ونك را از مسافر 
دريافت مي كننــد ولي به ميدان ونك نمي روند واز ســر خيابان دور 
مي زنند. با اين كار تاكسي ها براي رفتن به ونك بايد ساعت ها منتظر 
ماند شايد برخي تاكسي ها يا ماشين هاي عبوري شما را به ونك ببرند. 

لطفا به گوش مسئولين برسانيد.
مرگان از يوسف آباد

   پرونده متقاضيان مسكن نگين كوهستان 15ساله شد
مسئوالن قضايي فكري به حال ما متقاضيان مسكن نگين كوهستان 
خيابان نفت پونك بكنند كه اكنون مدت 15سال است پرونده آنها نزد 

قوه قضاييه در بلوار مرزداران بالتكليف است.
موسوي از تهران

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

دستگيري متهمان 
آتش سوزي پمپ بنزين 

تاكستان

تحقيقات درخصوص آتش ســوزي هولناك 
در پمپ بنزيني در تاكســتان كــه منجر به 
جان باختن 2نفــر و مصدوميت دســت كم 
15نفر شده بود به دســتگيري 2متهم منجر 
شد. به گزارش همشــهري، اين آتش سوزي 
ســاعت18:30 روز شــنبه 5 مهــر در پمپ 
بنزين چهــار راه بانك ملي تاكســتان، اتفاق 
افتاد كــه منجر به مرگ 2نفــر و مصدوميت 
15نفر و  خســارت ديدن 4خودرو شــد. به 
دنبال اين حادثه روز گذشته رجبي، دادستان 
تاكســتان گفت: در بازبيني فيلــم دوربين 
مداربســته مســتقر در جايگاه مشخص شد 
راكب موتورســيكلت وارد جايگاه شده است. 
متصدي جايگاه هم درحالي كه موتور روشن 
بوده اقدام به سوختگيري كرده كه بنزين روي 
ســيلندر ريخته و موتور آتش گرفته و راكب 
موتورســيكلت هم موتور را رها كرده است. او 
ادامه داد: بعد از رها كردن موتور به اين دليل 
كه باك پر از بنزين بود، آتش شــعله ور شــد 
و اين حادثه رخ داد. به همين دليل دســتور 
دستگيري 2 متهم در اين حادثه صادر شده و 

تحقيقات در اين زمينه ادامه دارد.

389  اوباش پايتخت 
نقره داغ شدند

ماموران پليس پايتخــت در جريان عملياتي 
ضربتي موفق شدند 389نفر از اوباش تهران 
را دســتگير كنند. به گزارش همشهري، در 
جريان اين عمليات كه از عصر يكشنبه آغاز شد 
و تا صبح دوشــنبه ادامه داشت چندين نفر از 
اشرار سابقه دار تهران دستگير شدند و چندين 
قبضه ســالح ســرد و گرم از آنان كشف شد. 
سردار حسين رحيمي، رئيس پليس پايتخت 
گفت: با اجرای اين طرح 389متهم كه 46 نفر 
از آنها از اراذل و اوباش سطح دار بودند دستگير 
شــدند. او ادامه داد: در اجراي اين طرح 125 
محله و مكان شامل قهوه خانه ها، سفره خانه ها 
باشگاه هاي بدنسازي، بوستان ها و تفرجگاه ها 
و... بازرسي شــد و بعضي از دستگيرشدگان 
افرادي هستند كه پيش از اين به پليس تعهد 
داده بودند. رئيس پليس تهران درباره جرائم 
متهمان گفت: 284 نفر از اين افراد در معابر و 
بوستان ها وتفرجگاه ها اقدام به ايجاد مزاحمت 
براي شهروندان، به خصوص زنان كرده بودند و 
22 نفر نيز مرتكب جرائم خشن مثل تجاوز و 
سرقت به عنف شده بودند. يكي از اين 22 نفر 
داراي پرونده تجاوز به عنف بود. سردار رحيمي 
در ادامه به كشــفيات اين طرح اشاره كرد و 
گفت: از اين افراد يك قبضه ســالح جنگي، 
13 قبضه سالح شبه جنگي و 83 قبضه انواع 
سالح سردشامل قمه، ساتور، تير و كمان و.... 
كشف شد. همچنين در يك مورد 63 كيلوگرم 
مواد مخــدر نيــز از متهمان به دســت آمد و 
15 دستگاه خودرو و موتور سيكلت نيز از آنان 
توقيف شد. به گفته سردار رحيمي اجراي اين 
طرح ها به منظور برقراري امنيت در پايتخت 

ادامه خواهد داشت.

وقتي حكم طالق به مرد ابالغ و او متوجه 
شد كه همسرش ديگر نمي خواهد با وي دادسرا

زندگي كند نقشه اسيدپاشي كشيد. 
به گزارش همشــهري، اين اسيدپاشي صبح هجدهم 
شــهريور ماه حوالي خيابان پيروزي تهران رخ داد. آن 
روز زني 33ساله كه ليسانس حقوق داشت از خانه اش 
خارج شــد تا به محل كارش برود اما هنوز مســافت 
زيادي طي نكرده بود كه ناگهان مردي جوان از پشت 
ماشين ها بيرون پريد و به روي وي اسيد پاشيد. زن با 
كمك مردم و اورژانس به بيمارستان انتقال يافت و در 
تحقيق از وي مشخص شد كه عامل اسيدپاشي كسي 
نيست جز شوهر او. زن جوان كه اسيد، صورت، دست و 
بدنش را سوزانده بود روي تخت بيمارستان به مأموران 
گفت: شوهرم در دام اعتياد گرفتار شــده بود و با من 
بدرفتاري مي كرد. به همين دليل راهي دادگاه خانواده 
شدم و درخواســت طالق دادم. همسرم وقتي متوجه 
اين مسئله شد، شروع كرد به فحاشي و تهديد. تا اينكه 
باالخره تهديدهايش را عملي كرد و با اسيدپاشي از من 

انتقام گرفت.
كارآگاهان اداره شانزدهم پليس آگاهي تهران با دستور 
قاضي احســان زماني، بازپرس شعبه ششم دادسراي 
جنايي تحقيقات براي يافتن شــوهر اسيدپاش را آغاز 
كردند و او را كه در يك آشپزخانه حوالي ازگل به عنوان 

طناب دار بر گردن قاتل 2نوجوان گنبدي
جواني كه به دنبال يك رقابت عشقی 2پسر 

نوجوان گنبدي را به طــرز هولناكی به قتل داخلي
رسانده و اجسادشان را در اطراف شهر دفن 

كرده بود، به دار مجازات آويخته شد. 
به گــزارش همشــهری، ديروز بــراي خانــواده مهران و 
عدنان، 2نوجوان 15ســاله گنبدي كه 3سال پيش قرباني 
جنايتي هولناك شــده بودند، روز مهمي بود. آنها از وقتي 
جگرگوشه هايشــان بي رحمانه بــه قتل رســيده بودند، 
لحظه شماري مي كردند كه زمان اجراي حكم برسد تا شايد 
قصاص قاتل بچه هايشــان، مرحمي باشد بر زخم هايي كه 
ديده بودند. از چند روز قبل كه اعالم شده بود قرار است حكم 
قصاص قاتل، سحرگاه دوشنبه)ديروز( اجرا شود، برخي از 
بزرگان و ريش ســفيدان براي پادرمياني و گرفتن رضايت 
راهي خانه پدر عدنان و پدر مهران شده بودند، اما چيزي جز 
جواب منفي نشنيده بودند. چرا كه به گفته پدر عدنان:»در 
اين سه سال هيچكس نفهميد كه ما چه زجري كشيده ايم. 
عدنان پسر كوچكم بود و مهران تنها پسر خانواده اش. در همه 
اين سال ها كسي سراغي از ما نگرفت. براي همين وقتي حرف 
رضايت را پيش كشــيدند، جواب منفي دادم.  اگر پسرم در 
يك تصادف يا به خاطر اشتباه كشته شده بود، حتما رضايت 
مي دادم. اما كاري كه قاتل با اين بچه  ها كرد، آنقدر بي رحمانه 
بود كه حتي مردمي كه ما را مي شــناختند خواسته شان 

اجراي حكم بود تا درس عبرتي شود براي ديگران.« 

جنايت هولناك 
جنايتي كه پدر عدنان از آن مي گويد، مرداد ســال 96رقم 
خورد. آن روز عدنــان و مهران، 2 دوســت نوجوان كه هر 
دو محصل بودند به طرز عجيبي ناپديد شــدند و  6روز بعد 
اجسادشــان در اطراف يكي از روستاها پيدا شد. اجساد در 
يك گودال دفن شده بودند اما بارش باران و كنار رفتن خاك 
باعث شده بود كه بخشي از بدن آنها از دل زمين بيرون زده 

و اين راز را فاش كند. 
طولي نكشــيد كه عامل اين جنايت هولناك شناسايي و 
دستگير شد. او جواني 21 ساله به نام عارف بود. وي اعتراف 
كرد: من و عدنان بر سر دخترعمه ام اختالف داشتيم و قهر 
بوديم. چون من عاشق دخترعمه ام بودم و شنيده بودم كه 

عدنان هم به او عالقه دارد. روز حادثه به بهانه آشتی، سراغ 
عدنان رفتم. دوستش مهران نيز همراه او بود. هردوی آنها را 
سوار ماشينم كردم و بعد از تفريح به سمت روستايی حوالی 
گنبد تغيير مســير دادم. آنجا يك ساختمان نيمه كاره بود 
كه 2نفر از دوســتانم نگهبانش بودند و از قبل به آنها گفته 
بودم كه می خواهم فردی را به اينجا بياورم و ادب كنم. وقتی 
رسيديم، عدنان را از ماشين بيرون كشيدم. با ضربات چاقو 
وی را به قتل رساندم و مهران)دوست عدنان( با ديدن اين 
صحنه از ماشين پياده شد و فرار كرد اما چون شاهد جنايت 
بود، با دوستانم دنبالش دويديم و او را هم كه گريه و التماس 
می كرد، با ضربات چاقو از پا درآوردم. پس از اعترافات عارف، 
دوستان او نيز دستگير شدند و هر سه پاي ميز محاكمه قرار 
گرفتند. عارف به قصاص و همدســتانش به حبس محكوم 
شدند كه اين حكم پس از گذشت 3ســال و با تاييد ديوان 
عالي كشور ســحرگاه ديروز در محوطه زندان شهرستان 
گنبد اجرا شــد. پدر عدنان مي گويد: از قبل همسر و پسرم 
و همچنين مادر و خواهر مهران اصرار داشتند كه آنها حكم 
را اجرا كنند. ديروز وقتي قاتل را براي اجراي حكم آوردند، 
ساكت بود. حتي از ما نخواســت كه او را حالل كنيم. فقط 
مدعي شد كه قاتل نيست. پس از آن بود كه همسر و پسرم 
به همراه مادر و خواهر مهران به سمت چهارپايه رفتند و در 

نهايت حكم قصاص قاتل جگرگوشه هايمان اجرا شد.

 دام دكتر قالبي 
براي دختر مقيم سوئد

دختر ايراني مقيم ســوئد وقتي تصميم 
گرفت براي انجام كارهاي تجاري و شركت 
در مراسم عروسي يكي از بستگانش راهي 
تهران شود، تصورش را هم نمي كرد كه در 

اين سفر دچار سرنوشتي هولناك شود.
به گزارش همشــهري، ماجــرا از روزي 
شروع شد كه دختر جواني به نام آرزو كه 
در ســوئد زندگي مي كرد تصميم گرفت 
براي شركت در مراســم عروسي يكي از 
بســتگانش راهي ايران شود. او از كودكي 
به همراه خانواده اش در اين كشور ساكن 
شده و پدرش صاحب يك شركت تجاري 
بود. آرزو نيز پس از پايان دانشگاه، مديريت 
شركت تجاري پدرش را به عهده گرفته بود 
و به دليل شرايط كاري اش هر ازگاهي به 
ايران سفر مي كرد. بهمن سال گذشته او 
تصميم گرفت با سفر به ايران با يك تير دو 
نشان بزند؛ هم به كارهاي تجاري اش برسد 

و هم در مراسم عروسي شركت كند. 
به اين ترتيب بود كه آرزو اواخر پارســال 
راهي ايران شد اما چند وقت بعد از سفرش 
به تهران از طريق دختر دايي اش با پسري 
به نام فرهاد آشنا شــد. فرهاد خودش را 
پزشــك عمومي معرفي كرد و مدعي شد 
خانواده اش در آمريــكا زندگي مي كنند. 
او در مــدت  كوتاهي توانســت دل دختر 
جوان را به دست آورد و وقتي به او پيشنهاد 
ازدواج داد، دختر جوان هم قبول كرد. او اما 
تصورش را نمي كرد كه خواستگارش يك 
تبهكار حرفه اي است كه دام شومي برايش 

پهن كرده است.

گروگانگيري خونين 
»به دادم برســيد، من در اين خانه زنداني 
هستم.« دختري جوان با ظاهري آشفته 
و ســر و صورتي خون آلود پشــت پنجره 
خانه اي در شمال تهران از رهگذران كمك 

مي خواست. شــاهداني كه او را ديدند به 
پليس زنگ زدند و مامــوران دقايقي بعد 
قدم در خانه اي گذاشتند كه دختر جوان 
در آن زنداني شــده بود. دست و پايش را 
كه با طنابي بسته شــده بود باز كردند و 
دخترجوان كه آرزو نام داشت به مأموران 
گفت خواســتگارش او را گروگان گرفته 
و شــكنجه اش كرده تا همه اموالش را به 
چنگ آورد. او توضيح داد: فرهاد امروز مرا 
به خانه اش دعوت كرد اما به محض اينكه 
قدم به اين خانه گذاشتم با تهديد دست و 
پايم را بست و هرچه پول، دالر، يورو و طال 
داشتم سرقت كرد. او ساعت گران قيمتم را 
كه ارزش زيادي دارد دزديد. بعد از سرقت 
مرا شكنجه كرد و حتي با قيچي موهايم 
را بريد. از حرف هايش فهميدم كه نه تنها 
دكتر نيســت بلكه خانواده اش هم ساكن 
آمريكا نيســتند و همه حرف هايي كه به 
من گفته، دروغ بوده است. او با تهديد چند 
برگ چك ســفيد امضا هم از من گرفت، 
چون مي دانســت كه من به خاطر شرايط 
كاري ام در ايران حساب دارم و پول زيادي 
در حسابم است. او در نهايت بعد از گذشت 

5ساعت مرا در اين خانه رها كرد و رفت.
با اظهارات آرزو و دســتور بازپرس جنايي 
تهران مأمــوران تحقيقات خــود را براي 
شناسايي و بازداشت متهم شروع كردند. 
در تحقيقات اوليه معلوم شــد كه فرهاد 
با اســتفاده از مدارك جعلي خانه را براي 
چنــد روز اجاره كرده بود تا نقشــه اش را 
عملي كند. از سوي ديگر مأموران به كمين 
نشستند شــايد وي به خانه برگردد، اما 
ظاهرا او كــه از حضور پليس در اين محل 
مطلع شده بود، ديگر به آنجا برنگشت. در 
اين شرايط مشخصات وي در اختيار پليس 
قرار گرفته و تحقيقات براي دستگيري او 

ادامه دارد.

آشپز مشــغول به كار شــده بود، عصر يكشنبه ششم 
مهرماه بازداشت كردند. اين مرد ديروز براي تحقيق به 
دادسراي امور جنايي تهران منتقل شد و در بازجويي ها 

به اسيدپاشي با انگيزه انتقام جويي اقرار كرد. 

پايان 19روز فرار شوهر 
اسيدپاش

گفت وگو با متهم
چرا تصميم گرفتي از همسرت انتقام بگيري؟

كار دســتم داد چرا كه او به من كلك زد و فريبم داد. چند وقتي كه گذشت حكم طالق به من ابالغ شد. او داشتم قبول كردم. او 114سكه مهريه اش را بخشيد و من حق طالق را به وي دادم. همين تصميم اشتباهم من اطمينان داد كه طالق نمي گيرد و فقط دلش مي خواهد حق طالق با او باشد نه من. چون خيلي دوستش چند وقت قبل به من گفت مهريه اش را مي بخشد و در ازاي آن از من خواست تا حق طالق را به او بدهم. به 
بي آنكه به من بگويد راهي دادگاه خانواده شده و درخواست طالق داده بود.

مي خواستي به زور مجبورش كني كه با تو زندگي كند؟
بله. چون دوستش داشتم.

اختالفاتتان بر سر چه بود؟
انگار كه من شوهرش هستم. كم كم اختالفاتمان به خاطر بي توجهي هاي او شروع شد. همسرم ديگر عالقه اي او ديگر عالقه اي به من نداشت. رفتارهايش اين اواخر مشكوك بود. مدام سرش در گوشي اش بود و انگار نه 

فكر نمي كني كه اينها توهمات خودت است؟ چون همسرت گفته كه تو اعتياد به به من نداشت و اين مرا آزار مي داد.
اذيت مي كردم يا كتكش مي زدم؟ اصال اينطور نبود من عاشق او بودم و هستم. اما اگر گفته من كتكش مي زدم من ترياك مي كشيدم اما 2سالي مي شود كه ترك كرده ام. برويد از همسرم بپرسيد كه آيا من در خانه او را مواد مخدر داري و برسر همين مسئله با هم اختالف داشتيد؟

و اذيتش مي كردم واقعا ديگر حرفي ندارم و بايد سكوت كنم.
چند سال از ازدواجتان مي گذرد؟

حدود 8سال.
چطور با او آشنا شدي؟

كنكور در رشته حقوق قبول شد پدرش براي او خانه اي خريد. در همان شهري كه من زندگي مي كردم. از من ساكن يكي از شهرستان هاي شمال شرقي ايران بودم و همسرم هم در روستا زندگي مي كرد. زماني كه 
قضا خانه اي را خريد كه متعلق به پدر من بود و همين موضوع باعث آشنايي ما شد.

چه شد كه سر از پايتخت درآورديد؟
او را بشكنم. اما او من را فريب داد. حق طالق را از من گرفت، به دادگاه رفت و حتي مرا از خانه اي كه خودم مادرم نوه مي خواست. مدام مي گفت با زن ديگري ازدواج كن اما من عاشق همسرم بودم و نمي خواستم دل در اين سال ها هرچه همسرم مي خواست انجام مي دادم. او نمي توانست بچه دار شود و اين درحالي بود كه فروختم و راهي تهران شديم. در پايتخت خانه اي خريدم و در يك رستوران به عنوان آشپزمشغول به كار شدم. من هم قبول كردم. چون درس خوانده بود و مي خواست ســركار برود. به همين دليل مصالح فروشي ام را 2 سال بعد از ازدواجمان به پيشنهاد همسرم به تهران آمديم. مي گفت زندگي در تهران جاي پيشرفت دارد. 

به نام او خريده  بودم بيرون كرد.
جدا از هم زندگي مي كرديد؟

و سوختگي هم رفتم و جوياي احوالش شدم. چند باري هم در فضاي مجازي با او چت كردم و گفتم تقصير اسيد پاشيدم. بعد پياده فرار كردم اما در اين مدت به شدت عذاب وجدان داشتم. حتي به بيمارستان سوانح حادثه هم اسيد تهيه كرده و به كمين همسرم نشســتم. وقتي از خانه بيرون آمد به سمتش رفتم و روي او ابالغ شد و من ديگر نتوانستم اين وضعيت را تحمل كنم. تصميم گرفتم هر طور شده از او انتقام بگيرم. روز كه با هم آشــتي كنيم. اما او تصميمش براي جدايي جدي بود. همين چند وقت پيش حكم طالق به من 18ماهي مي شد كه جدا از هم بوديم. او شكايت كرده و مرا از خانه بيرون انداخته بود. با وجود اين اميد داشتم 
خودت بود كه مرا به اين نقطه رساندي.

ث
مك

متهم وقتي ديد دادگاه حكم 

جدايي او از همسرش را صادر 

كرده تصميم هولناكي گرفت
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جنگداخلي
»جنــگ داخلــي« فيلمــي 
ترســناك بــا درونمايه هاي 
نژادي است كه به جاي سينما 
از 18سپتامبر 2020 در شبكه 
»وي او دي«)VOD( انتشــار 
يافت.  جرارد بوش  و  كريستوفر 
رنز  ايــن فيلــم را كارگرداني 
كرده اند.  جانــل مونائه  در اين 
فيلم در نقش زني نويســنده 

ايفاي نقش مي كند كــه در قرن نوزدهم به عنــوان برده، روي 
يك مزرعه در جنوب آمريكا كار مي كند. ايــن فيلم تا كنون با 

واكنش هاي متفاوتي از سوي منتقدان مواجه شده است. 

»مردخالي«4دسامبر2020
ما هنــوز نمي دانيم 
در  فيلمــي  چــه 
ســال2020 ملقب 
بــه  ترســناك ترين 
فيلــم خواهد شــد. 
»مرد خالــي« يكي 
از فيلم هــاي مطرح 
امســال اســت كه 
انتظــار مــي رود در 

4دسامبر سال جاري در ســينماها اكران شود.  مرد خالي، يك 
فيلم ماورا ءالطبيعي ترســناك است كه توســط  ديويد پريور 
با اقتباس از كتاب »مرد خالي« نوشــته  كالن بان  و  وانســا آر 
دل ري ساخته شده است. در اين فيلم داستان يك مأمور پليس 
سابق روايت مي شــود كه پيش تر شــاهد قتل زن و فرزندش 
بوده و اكنون در پي يافتن دختري ناپديد شــده است. او حين 
جست وجو براي يافتن اين دختر، به گروهي مخفي بر مي خورد 

كه درصدد احضار موجودي ماورا الطبيعي هستند. 

اتاقفرار2
اين فيلــم در دنباله 
داســتان فيلم »اتاق 
 )2 0 1 9 ( » ر ا فــر
ساخته شــده كه با 
بودجــه 9ميليــون 
دالري، 55ميليــون 

دالر فــروش كرده بود. در فيلــم  اتاق فــرار ، از بازيگران جوان 
استفاده شده بود. موضوع آن نيز پيدا كردن راهكاري براي گريز 
از يك اتاق فرار لعنتي بود. تيلور راسل بازيگر فيلم »بريك اوت« 
و لوگان ميلر در كنار ايزابل فورمن بازيگر فيلم »يتيم« و هالند 
رودن، در فيلم »اتــاق فرار 2« بازي مي كننــد. درباره موضوع 

داستان اين فيلم هنوز چيزي فاش نشده است. 

يكمكانآرام،قسمت2
اين فيلم كه دنباله فيلم »يك 
مكان آرام« اســت نيز يكي از 
بزرگ ترين فيلم هاي ترسناكي 
است كه در ســال 2021 در 
سالن هاي سينما نمايش داده 
خواهد شد، نگارش فيلمنامه 
و كارگردانــي يــك مــكان 
آرام، قســمت 2 را نيــز جان 
كراسينســكي به عهده دارد. 

بازيگران اين فيلم نيز اميلي بالنت، ميليسنت سيموندز و نواه 
ژوپ هســتند. موضوع اين فيلم درباره خانواده »آبوت« است 
كه در دنيايي مملو از هيوالهاي شكارچي و احساساتي زندگي 
مي كنند. در ايــن فيلم خانواده  آبــوت، بازماندگان ديگري از 
نوع انسان را نيز در اين دنياي احاطه شده توسط هيوالها پيدا 
مي كنند. اين فيلم در حالي روانه بازار مي شــود كه فيلم اول 
»يك مكان آرام«  در سال 2018 با بودجه 17ميليون دالري در 
نهايت به موفقيت بزرگي رسيد و 340ميليون دالر فروش كرد. 

شبگذشتهدرسوهو
»شب گذشــته در سوهو« را 
ادگار رايت، كارگردان باسابقه 
در عرصه فيلم هاي ترسناك، 
كارگرداني كرده اســت. او با 
فيلم هاي »شــان مردگان«، 
»بيبــي راننده« و »ســكات 
پليگريم در برابر دنيا« در ژانر 
فيلم هاي ترسناك، جنايي و 

هيجان انگيز به شهرت رسيده است. شــب گذشته در سوهو 
اما نخستين فيلم تماما ترســناك ادگار رايت، اين كارگردان 
بريتانيايي است. حوادث اين فيلم در لندن دهه1960 و لندن 
امروزي رخ مي دهند. در اين فيلم آنيا تيلور جوي، توماســين 
مك انزي بازيگر فيلــم »خرگوش جوجو« و ترنس اســتمپ 

بازي مي كنند. 

مارپيچ)ازسريفيلمهاياره(
»مارپيــچ« فيلم ترســناك 
آمريكايي است كه قرار است 
در 21 ماه مه 2021 توســط 
كمپاني الينزگيت در آمريكا 
روانه بازار شــود. ايــن فيلم 
از آخريــن ســري فيلم هاي 
ترسناك »اره« است. دارن لين 
بوسمن اين فيلم را كارگرداني 
كرده و كريس راك و ساموئل 

ال جكسون)كارگردان مشهور ســينماي آمريكا( نيز در آن به 
ايفاي نقش مي پردازند. داستان اين فيلم درباره 2 كارآگاه به 
نام هاي ازكل زك)با بازي كريس راك( و ويليام شنك)مكس 
مينگال كه در سريال سرگذشــت نديمه نيز بازي كرده بود(، 
اســت كه تحت نظارت يك پليس كهنه كار)با بازي ساموئل 
ال جكسون( مســئول انجام تحقيقات روي قتل هاي خشن و 

بيرحمانه اي هستند كه در گذشته در شهرشان رخ داده بود. 

هالووينميكشد
فيلــم »هالووين مي كشــد« از ســري فيلم هاي ترســناك 
»هالووين« به كارگرداني ديويد گوردون گرين است. اين فيلم 

به احتمال زيــاد در 15اكتبر 
2021 اكران مي شود. پيش تر 
اين فيلم قرار بود در 15اكتبر 
سال2020 روي پرده سينما 
برود كه تاريخ اكران آن به دليل 
شيوع ويروس كرونا يك سال 
به تعويق افتــاد. در اين فيلم 
جيمــي لي كورتيس در نقش 
لوري اســترود، تنها بازمانده 

داســتان فيلم هالووين )1978(، ايفاي نقــش مي كند. او از 
افســردگي و اختالل رواني ناشــي از حوادث داســتان فيلم 
 هالووين  رنج مي برد. فيلم »هالووين به پايان مي رســد« نيز 
آخرين فيلم از ســه گانه فيلم هاي اخير هالووين است كه قرار 

است در 14اكتبر 2022 اكران شود. 

كنديمن
فيلــم »كنــدي مــن« بــه 
كاگردانــي نيا دا كاســتا، از 
مهم تريــن و بزرگ تريــن 
فيلم هاي ترسناك سال 2020 
است كه قرار بود در تابستان 
ســال جاري اكران شــود، اما 
به دليــل اوج گيري شــيوع 
كرونا، تاريخ اكران آن تا اكتبر 
2020 به تعويق افتاد و اكنون 

نيز براساس تازه ترين اخبار قرار است در سال 2021 اكران شود. 
داستان اين فيلم درباره روحي شيطاني به نام كندي من است 
كه توسط يك دانشجو به اين دنيا احضار مي شود. او يك روح 
قاتل است كه بعد از يك سري اتفاقات، يكي از دست هايش قطع 

شده و به جاي آن يك قالب دارد.

دريچه

فاطمهمعتمدآرياتهيهكنندهمستندشد
مستند »سبالو« كه 
پرتــره اي از زندگي 
محمــود بردك نيــا 
نوازنــده و آخريــن 
بازمانــده از نســل 
منحصــر بــه فــرد 
سياهان مهاجر بوشهر 
اســت، آماده نمايش 

شد. به گزارش همشهري به نقل از روابط عمومي پروژه، مستند 
»سبالو« به تهيه كنندگي فاطمه معتمدآريا و كارگرداني محسن 
نساوند آماده نمايش شد. اين مســتند روايتي از زندگي محمود 
بردك نيا نوازنده سازهاي كوبه اي و آخرين بازمانده از نسل طاليي، 

نادر و منحصر به فرد سياهان مهاجر بوشهر است.
»سبالو« همچنين در اليه هاي زيرين خود نگاهي به تأثير غيرقابل 
انكار رنگين پوســتان آفريقايي تبار در موســيقي آييني و سنتي 
جنوب ايران و بوشهر دارد. محسن نساوند كارگردان »سبالو« با 
اشاره به اينكه پروســه توليد اين مستند 8سال به طول انجاميده 
است، بيان كرد: سال88 درست زماني كه با محمود بردك نيا آشنا 
شدم و اتفاقا همان زمان اســتاد ناصر تقوايي هم 40 سال پس از 
ساخت مستند »اربعين« به بوشهر آمده بودند، جرقه ساخت اين 
مستند در ذهنم زده شــد و كم كم تحقيق ها درباره موضوع فيلم 
را شــروع كردم. وي در پايان اظهار كرد: از سال91 بخش هايي از 
كار را فيلمبرداري كرديم اما به صورت جدي و منظم با رســيدن 
به فيلمنامه اصلي و قابل قبول، آذر ماه96 »سبالو« را كليد زديم. 
محسن نساوند مستندساز و عكاس متولد سال1363 در بوشهر 
اســت. وي فعاليت خود را از 1378 با تئاتر در بوشهر آغاز كرد و 
فارغ التحصيل رشته كارگرداني سينما از دانشگاه آزاد بوشهر در 
سال1390 است. نساوند تاكنون كارگرداني مستندهايي ازجمله 
»ســايه«، »تاالر وحدت هفت صبح«، »الف سمبو«، »ژلوفن« و 

»داون« را برعهده داشته است. 

نمايشنامهخواني»دفاعخطي«
به مناســبت چهلمين ســالگرد دفاع مقدس، معاونت فرهنگي 
جهاددانشــگاهي، نمايشــنامه خواني با عنــوان »دفاع خطي« 
را به شــكل برخــط )آناليــن( اجرا خواهــد كرد.  بــه گزارش 
همشــهري به نقــل از ايســنا، ايــن نمايــش نگاهــي دارد به 
جانفشــاني هاي مدافعــان وطــن و مدافعــان ســالمت كه با 
نگاهي طنزگونه به مقايســه و گاه تقابل آنهــا در قالب يك زوج 
مي پردازد. نويســنده و كارگردان اين نمايــش فرزين پورمحبي 
است و نقش خوانان آن شقايق مســافر و مهدي خليلي هستند. 
 زمان اجراي اين نمايش امروز سه شــنبه  ســاعت 15 به نشاني

 roytab. ir اســت كه پس از اين اجرا، در همين ســايت جهت 
استفاده عموم بارگذاري خواهد شد.

نگاهي به برترين فيلم هاي ترسناك امسال و سال آينده
چه وحشت هايي انتظارمان را مي كشد

آرشنهاوندي
روزنامه نگار

برايديدنفيلمهايترسناكهميشــهبهانهالزمنيستوهمواره
فيلمها،روايتهــاوداســتانهايفراطبيعيمربــوطبهارواح،
داســتانهاييكهدرجريانآنهاحوادثهولناكوترســناكرخ
ميدهدوخونبهدروديوارميپاشــدوصحنههاييازگوشهايسوراخشــدهوخونهايلختهشــدهروي
زميندرآنهابهتصويركشــيدهميشــود،ازطرفدارانزياديبرخورداراست.بهگزارشســينمابِِلند،در
ماههايآخر2020ودرسال2021همســينماگرانبرايطرفدارانفيلمهايترسناك،تعدادزياديفيلمهاي
هولانگيزوترســناكتداركديدهاندكهدرصورتكاهششــيوعكرونادرتاريخهايتعيينشــدهاكران
ميشوند.ازجملهاينفيلمهاميتوانبه»يكمكانآرام2«و»كنديمن«اشارهكرد.دراينمطلببهتعدادي
ازفيلمهايترسناكيكهقراراســتدرماههايپايانيسال2020وسال2021انتشــاريابند،اشارهميكنيم.

در ماه  هاي آخر 2020 
و در سال 2021 هم 
سينماگران براي 
طرفداران فيلم هاي 
ترسناك، تعداد زيادي 
فيلم هاي هول انگيز و 
ترسناك تدارك ديده اند 
كه درصورت كاهش 
شيوع كرونا در تاريخ هاي 
تعيين شده اكران 
مي شوند
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كيوسك

 در آذربايجان، ارمنستان و 
قره باغ، سربازاني كه صبح گزارش

يكشنبه در ميان فريادها و 
مشــت هاي گره كرده مردم، شــهرها و 
روستاها را پشت ســر مي گذاشتند تا به 
خط مرزي برســند، شــامگاه يكشنبه و 
سراســر ديــروز روي در روي هــم قرار 
گرفتند، كشــتند و كشته  شــدند. آتش 
جنگ پس از 3دهه بار ديگر به جان قره باغ 

افتاده است.
تصاويري كه روز يكشــنبه پــس از آغاز 
درگيري هاي اوليــه از خيابان هاي باكو، 
ايروان و استپاناكرت مركز قره باغ منتشر 
مي شد، يادآور فريادهاي »جنگ، جنگ« 
مردم در سال 1939در خيابان هاي برلين 
بود كه ســربازان خود را به سمت مرگ 
بدرقه مي  كردند. زخم 30ســاله بحران 
قره باغ ســر باز كرده و اگر كنترل نشود، 
مي تواند بــار ديگر به جنگــي تمام عيار 

منجر شود.
در هــر 3منطقه بــه نيروهــاي نظامي 
آماده باش داده شــده و نيروهاي احتياط 
به پادگان ها فراخوانده شده اند. همزمان، 
دولت ها با انتشار اطالعيه هايي فراخوان 
بســيج عمومي داده اند. آمــار دقيقي از 
تلفات طرفين درگير منتشــر نشده، اما 
طبق آمــار اوليه، در ســمت آذربايجان 
6غيرنظامي كشته و 19نفر ديگر زخمي 
شــده اند. طبق اعالم دولت آذربايجان، 
بيــش از 30نفر از نيروهــاي نظامي اين 
كشــور نيز در درگيري هاي 48ســاعت 
گذشــته جان خود را از دســت داده اند. 
در سمت قره باغ، دســت كم 2غيرنظامي 
كشــته شــده اند. تعداد تلفات نيروهاي 
نظامي نيز بيش از 60كشته و 100زخمي 

اعالم شده  است.

درگيري ها از حوالي ســاعت 8صبح روز 
يكشــنبه ميان نيروهــاي آذربايجاني و 
ارمنستاني با گلوله  باران مناطق مرزي در 
2سوي خط آتش بس قره باغ كه در سال 
1994تعيين شده، آغاز شد. ساعاتي بعد 
تانك هاي 2طرف نيز به سمت خط مرزي 
به حركت درآمدنــد و هواپيماهاي بدون 
سرنشــين نيز وارد كارزار شدند. نتيجه، 
هدف قرار گرفتن شــماري از پايگاه هاي 
مرزي، تانك هــا، هلي كوپترها، پهپادها و 
وارد آمدن تلفات جاني بــه طرفين بوده 
است. تعدادي از روستاهاي مرزي دوطرف 

نيز هدف قرار گرفته اند.
درگيري بر سر منطقه »ناگورنو قره باغ« 
است كه 3دهه قبل همزمان با فروپاشي 
شــوروي از جمهــوري آذربايجان اعالم 
اســتقالل كرد و مورد حمايت ارمنستان 
قــرار گرفــت. طي تمــام اين  ســال ها 
درگيري هاي پراكنــده در مناطق مرزي 
قره بــاغ بارها ميــان نيروهــاي نظامي 
آذربايجان و ارمنستان اتفاق افتاده است، 
اما اين بار شــدت درگيري ها و ادامه آن 
باعث نگراني كشورهاي همسايه و سازمان 
ملل شده است. تصور مي شد درگيري ها 
همان روز يكشــنبه خاتمه پيدا كند، اما 
زد و خــورد ميان نيروهــاي  دوطرف در 
طول شــب و تمام ديروز ادامه پيدا كرد. 
2 ماه قبل نيز نيروهاي دوطرف طي حدود 
24ساعت با هم درگير شدند كه دست كم 
16كشته به جا گذاشــت. درگيري ها اما 
خيلي زود به آتش بس منتهي شد. پيش 

از آن، در ســال 2016نيــز دوطرف طي 
4روز مواضع يكديگر را هدف حمله قرار 
دادند كه به كشته شدن بيش از 200نفر 

منجر شد.
آذربايجان مدعي شــده كه نيروهايش در 
حال پيش روي در منطقه قره باغ هستند و 
يكي از بلندي هاي استراتژيك اين منطقه 
را تحت كنترل درآورده اند. گفته مي شود 
اين نقطه اســتراتژيك بر جاده ايروان به 
استپاناكرت مسلط است. همزمان، كنترل 
شماري از روستاهاي اطراف قره باغ نيز كه 
پيش از اين در اختيار نيروهاي ارمني بوده، 

به دست نيروهاي آذربايجاني افتاده  است.

سياست، پيش ران جنگ
تا به اينجا 2ســوي ميدان را سياســيون 
هدايت كرده اند. همچون گذشــته، آنها 
طرف مقابل را به آغــاز درگيري ها متهم 
مي كنند. نيكول پاشــينيان، نخست وزير 
ارمنســتان، از مردم اين كشور خواسته 
است براي دفاع از »ســرزمين  مقدس« 
خود آماده باشــند. ارمنستان اعالم كرده 
كه به حمله آذربايجان به مردم در شــهر 
اســتپاناكرت، پاسخ مشــابه خواهد داد. 
دولت ارمنستان در حال ثبت نام از مردم 
براي حضور در جنگ اســت. آذربايجان، 
ادعاهاي ارمنســتان را رد كرده و هدف 
قرار گرفتن تانك هــا و هلي كوپترهايش 
را نشانه برنامه ريزي ارمنستان براي انجام 
عمليات عليه خود دانســته اســت. الهام 
علــي اف، رئيس جمهــور آذربايجان، در 

نطقي تلويزيوني تأكيد كرد كه نيروهاي 
ارتش از خاك آذربايجان دفاع مي كنند. او 
اضافه كرد كه عمليات نيروهاي نظامي اين 
كشور تا آزادي منطقه قره باغ ادامه خواهد 
داشت. علي اف با مشــت هاي گره  كرده، 
گفت: »قره باغ متعلق به آذربايجان است.«

نام تركيه و روســيه نيز هميشه با بحران 
قره باغ گــره خــورده اســت. تركيه در 
ســمت آذربايجان و روســيه در سمت 
ارمنستان قرار دارد. رجب طيب اردوغان، 
رئيس جمهــور تركيــه، در گفت وگوي 
تلفني با همتاي آذربايجاني خود، حمايت 
كشورش از باكو را اعالم كرد. او همچنين 
ارمنســتان را كشــور اشــغالگر خواند 
و خواســتار تخليه مناطق تحت اشــغال 
ارمنستان و تحويل قره باغ به آذربايجان 
شد. تركيه همچنين نيروهاي جدايي طلب 
در قره باغ را »تروريست« ناميده و خواستار 
پايــان دادن به حمايت هاي ارمنســتان 
از آنها شــده اســت. والديميــر پوتين، 
رئيس جمهور روسيه، نيز در گفت وگوي 
تلفني با نخســت وزير ارمنستان، آخرين 
وضعيت ميدان را مورد بررســي قرار داد. 
جزئياتي در مورد اين مكالمه منتشر نشده 
است. روســيه اما خواستار خويشتنداري 
طرفين و اجراي آتش بس شــده اســت. 
ديروز وزراي خارجه روســيه و تركيه نيز 
آخرين وضعيت ميــدان را در يك تماس 

تلفني مورد بررسي قرار دادند.
مقام هاي سياســي و ســران كشورهاي 
فرانسه، آلمان، اسپانيا و آمريكا خواستار 
توقــف فــوري درگيري هــا و برقراري 
آتش بس شده اند. مقام هاي اتحاديه اروپا 
و ســازمان امنيت و همــكاري اروپا نيز 
خواستار خويشتنداري طرفين شده اند. 
آنتونيو گوترش، دبيركل سازمان ملل نيز 
از 2كشور خواسته درگيري ها را متوقف 
و مذاكرات را براي پايــان دادن به بحران 

آغاز كنند. 

پرونده مالياتي ترامپ روي ميز مناظره

افشــاي فرار مالياتي دونالد ترامپ در آســتانه نخســتين مناظره 
انتخاباتي و در شرايطي كه نظرسنجي ها نشــان از عقب بودن او از 
رقيبش، جو بايدن دارد، عرصه را بــر رئيس جمهور آمريكا تنگ تر 

كرده است.
روزنامه نيويورك تايمز ديروز در گزارشــي فاش كرد كه ترامپ در 
ســال هاي 2016و 2017فقط 750دالر به دولت فــدرال ماليات 
پرداخت كرده است. او همچنين در طول 15سال گذشته فقط 5سال 
ماليات بر درآمد داده اســت. اين در حالي است كه در سال 2018، 
427ميليــون دالر از برنامه تلويزيوني خــود و ديگر معامله هايش 

درآمد داشته است.
اين روزنامه مدعي شــده كه به اطالعات مالياتــي رئيس جمهور و 
شركت هاي مرتبط با او در طول بيش از 20سال دسترسي پيدا كرده 
اســت. هرچند اطالعاتي از اظهارنامه هاي مالياتي او در سال هاي 

2018و 2019در دست نيست.
سال هاست كه ترامپ از اعالم عمومي حساب هاي مالياتي اش طفره 
رفته و در برابر ابزارهاي قانوني براي اجبار او به انجام اين كار با اين 
بهانه كه همه  چيز توســط ناظران مميزي مي شود، مقاومت كرده 

است.
مجله فوربس، ثروت نماينده جمهوريخواهــان را 2.1ميليارد دالر 
تخمين زده كه در طول ماه هاي گذشــته به دليل همه گيري كرونا 
يك ميليارد دالر كاهش پيدا كرده است. نيويورك تايمز در گزارش 
خود مدعي شده كه ترامپ توانســته صورتحساب مالياتي خود را با 
اعالم زيان سنگين به كسب وكارش به پايين ترين حد ممكن كاهش 
دهد. او با وجود اعالم درآمد 
دســت كم 434.9ميليــون 
 ،2018 دالري در ســال 
ادعاي47.4ميليون دالر زيان 
در اين سال داشته است. اين 
روزنامه همچنين مدعي شده 
كه ترامپ حدود يك دهه با 
سرويس درآمد داخلي، درگير 
پــس گرفتن72.9ميليون 
دالر از ماليات پرداختي اش 

بوده كه در نهايت هم موفق بوده است. 
ترامپ اما در كنفرانس مطبوعاتي خود اين خبرها را تكذيب كرد و 
به خبرنگاران گفت: »اين يك ادعاي اساسا دروغ و ساختگي است. 
من ماليــات داده ام و همه  چيز براي مدت طوالنــي تحت مميزي 
بوده است.« آلن گارتن، وكيل ســازمان ترامپ نيز در گفت وگويي 
با نيويورك تايمز گفت: »بخش زيادي از مطالبي كه عنوان شــده 
درست نيست. در طول دهه گذشــته، رئيس جمهور ده ها ميليون 
دالر ماليات به دولت فدرال پرداخت كرده است. او فقط از زمان اعالم 
نامزدي اش در انتخابات رياست جمهوري در سال 2015ميليون ها 

دالر ماليات داده.«
شبكه الجزيره نيز در گزارشي اعالم كرده كه افشاي نيويورك تايمز، 
شوك سنگيني به مردم آمريكا وارد كرده اســت زيرا خانواده هاي 
طبقه متوســط اين كشــور ســاالنه  به طور ميانگين 14هزار دالر 
ماليات به دولت فدرال پرداخت مي كنند. جرمي ماير، اســتاد علوم 
سياسي دانشگاه جورج ميسون آمريكا به الجزيره گفته است: »چنين 
افشاگري درســت چند هفته پيش از انتخابات، يك نامزد انتخابات 
معمولي را هم نابود مي كند. اما مشــخص نيست كه در نهايت اين 
اطالعات چقدر بــراي جمهوري خواهان مهم باشــد و در رأي آنها 

تأثير بگذارد.«
به اعتقاد ماير، ناديده گرفتن گزارش جديد براي رئيس جمهور، كار 
ساده اي نيست، اما او احتماالً همچنان از آن طفره مي رود. آسان ترين 
راه براي تكذيب اين ادعا توسط ترامپ اين است كه او اظهارنامه هاي 

مالياتي اش را منتشر كند.
در گزارش نيويورك تايمز همچنين آمده اســت كه در طول 2سال 
نخست رياســت جمهوري ترامپ، او 73ميليون دالر از شركت هاي 
خود در خارج از آمريكا درآمد داشــته كه اين جــداي از عوايد او از 

باشگاه هاي گلفش در اسكاتلند و ايرلند است.
رئيس جمهــور در ســال 2017، 145هــزار و 400دالر در هند و 
156هزار و 826دالر در فيليپين ماليات پرداخت كرده كه با ماليات 
750دالري كه در كشور خودش پرداخته كرده فاصله قابل توجهي 
دارد. اين روزنامه همچنين نوشته است كه سوابق مالياتي او هيچ نوع 

ارتباط گزارش نشده اي با روسيه را نشان نمي دهد.
ترامپ از ترفند هاي گوناگوني براي كاهش صورت حساب مالياتي اش 
اســتفاده كرده است. او بخشــي از هزينه هاي شــخصي اش مانند 
مسكن، هواپيماي شخصي و هزينه 70هزار دالري براي مدل مويش 
را در صورت هاي مالي ساخت برنامه تلويزيوني رئالتي شو »كارآموز« 

گنجانده است.
نانســي پلوســي، رئيس مجلس نمايندگان آمريكا و سياستمدار 
دمكرات، گفته است كه فرار مالياتي ترامپ در واقع به نوعي »تحقير 

خانواده هاي آمريكايي است كه ماليات پرداخت مي كنند.« 
ريچارد نيل، نماينده دمكرات و رئيــس كميته منابع مالي مجلس 
نمايندگان آمريكا نيز كه تالش او براي به دســت آوردن ســوابق 
مالياتي رئيس جمهور تاكنون ناكام مانده بود، گفت: »به نظر مي رسد 
كه ترامپ كد مالياتي را به ســود خود به بازي گرفته و از ابزارهاي 
حقوقي براي تأخير يا خودداري از پرداخت آن استفاده كرده است.«

تام پرز، رئيس كميتــه ملي حزب دمكرات نيــز در بيانيه اي گفته 
است: »ترامپ با وجود بدهي هاي زيادي كه سررسيد آن به زودي فرا 
مي رسد، در حال سوء استفاده از منصب رياست جمهوري است تا به 

جاي كمك به مردم آمريكا، جيب خود را پر كند.«
4ســال پيش، هيالري كلينتون در نخســتين مناظره نامزدهاي 
انتخاباتي ادعا كرد كه رقيب جمهوريخواهش ماليات دولت فدرال 
را پرداخت نكرده، زيرا اظهارنامه هاي مالياتي خود را منتشر نكرده 
اســت. ترامپ با قطع صحبت هاي او گفته بود: »اين يعني من آدم 
باهوشي هستم.« بايد ديد رئيس جمهور، امروز در نخستين مناظره 
تلويزيوني با رقيب دمكراتش چه دفاعي از پرونده جديد فرار مالياتي 

خود مي كند.

انتخابات آمريكا

  روزنامه العربي الجديد در صفحه نخست 
خود به واكنش جامعه سودان درباره احتمال به 
رسميت شناختن رژيم صهيونيستی از سوي 
دولت اين كشور پرداخته است. به نوشته اين 
روزنامه، عالوه بر بدنه مردمي سودان، به تدريج 
صداي مخالفان سياسي و حتي بخش هايي از 
نظاميان اين كشور در مخالفت با هرگونه توافقي 
با اسرائيل بلند شده است. بر اين اساس 5حزب 
اصلي سودان كه انقالب اين كشور در سال 2019 
را رهبري كرده اند، با صدور بيانيه اي، نسبت به 
پيامدهاي عادي سازي روابط سودان و رژيم 

صهيونيستي هشدار دادند. 

  به نوشته روزنامه گاردين، 64رهبر جهان 
به همراه اتحاديه اروپا با انتشار بيانيه اي اعالم 
كردند كه براي كاهــش آلودگي، اجراي نظام  
اقتصاد پايدار و حذف پالســتيك از چرخه 
زندگي تا 30سال آينده متعهد شده اند. هدف 
از اين بيانيه كه در حاشيه نشست مجازي سران 
كشورها در مجمع عمومي سازمان ملل منتشر 
شــده، جلوگيري از نابودي زمين اعالم شده 
است. اين بيانيه 10ماده اي توجه به محيط زيست 
و تغييرات اقليمي را به عنوان محور برنامه هاي 
اقتصادي كشورها پس از پايان همه گيري كرونا 
اعالم كرده است. ســازمان ملل اعالم كرده 
حدود 70درصد جمعيت حيوانات، پرنده ها، 
ماهي ها و خزندگان زمين بين سال هاي 1970 

تا 2016 از بين رفته است.

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

سودان؛ صداي مخالفان عادي سازي

روزنامه گاردين ]انگليس[

تعهد رهبران جهان براي جلوگيري 
از نابودي زمين

نتايجتازهتريننظرسنجيها

% 42.9% 49.8

همزمان با افزايش تهديدهاي آمريكا مبني بر  
انتقال سفارت اين كشور از بغداد به اربيل، جو خاورميانه

امنيتي ويژه اي بر بخش هاي مركزي پايتخت 
عراق، به خصوص در محدوه موسوم به »منطقه سبز«، حاكم 
شده است. به گزارش شبكه العربيه، تعداد قابل توجهي از 
كارمندان سفارت آمريكا از روز پنجشنبه هفته گذشته به 
كنسولگري اين كشور در اربيل منتقل شده اند. همچنين از 
ساعات پاياني روز يكشنبه، شايعاتي درباره سفر شبانه متيو 
تولر، سفير آمريكا در بغداد، به اقليم كردستان نيز منتشر 
شــده بود. اگرچه وي در ظهر روز گذشــته بــدون هيچ 
موضع گيري درباره اين شــايعات با قاسم االعرجي، مشاور 
امنيت ملي نخست وزير عراق، در بغداد ديدار داشت. به گفته 
سخنگوي وزارت خارجه آمريكا، ريشــه اين مشكالت به 
حمالت گاه و بيگاه نيروهاي ناشناس عليه مراكز نظامي و 
ديپلماتيك آمريكا در بغــداد برمي گردد. اگرچه تحقيقات 
نهادهاي امنيتي عراق درباره عامالن اين حمالت هنوز در 
جريان است، اما مورگان اورتگاس، سخنگوي وزارت خارجه 
آمريكا، روز گذشته شبه نظاميان شيعه و به طور كلي حشد 
شعبي را مسئول حمالت معرفي كرده است. مايك پمپئو، 
وزير خارجه آمريــكا نيز روز يكشــنبه در تماس تلفني با 
همتاي عراقي خود نسبت به انتقال كلي سفارت آمريكا از 
بغداد به اربيل، درصورت تداوم حمالت مشابه عليه مراكز 

ديپلماتيك كشورش، هشدار داده است.
اگرچه حمله به مراكز تجمع نيروهاي آمريكايي )نظامي 
يا غيرنظامي( بعد از اشــغال خاك عراق مسئله جديدي 
نيست، اما طي سال هاي اخير به موضوعي مهم در تحوالت 
سياسي و امنيتي اين كشور تبديل شده است. براي مثال، 
براساس گزارش شبكه الحدث، مجموعه پايگاه هاي نظامي 
آمريكا در نقاط مختلف عراق و همچنين سفارت آمريكا 
در بغداد در ســال 2019بيش از 200بار هدف حمالت 
راكتي و يا موشــكي قرار گرفته اند. دولت آمريكا تا كنون 

حشد شعبي را مســئول اين حمالت دانسته و بر همين 
اساس، بارها محل استقرار اين نيروها را از طريق حمالت 
هوايي مورد هدف قرار داده اســت. با وجــود اين، نه تنها 
حمالت مورد نظر متوقف نشده، بلكه عمال بيشتر هم شده 
است. حاال دولت ترامپ براي نخستين بار در پاسخ به اين 
حمالت، گزينه انتقال سفارت از بغداد به اربيل را روي ميز 
قرار داده؛ گزينه اي كه در عمل به معناي سلب مشروعيت 
از دولــت عراق و حتي شــايد بازگردانــدن تحريم هاي 
اقتصادي عليه اين كشور است، آن هم درحالي كه راهبرد 
اصلي دولت جديد عراق به رياســت مصطفي الكاظمي، 
بازگرداندن عراق به متن معــادالت بين المللي و جذب 
سرمايه گذاري هاي خارجي براي بازسازي اين كشور است.

باز هم پاي انتخابات در ميان است
طي روزهاي گذشته، رســانه هاي عربي، هر يك از منظر 
خود، به بررسي و تحليل تنش هاي ميان بغداد و واشنگتن 
در موضوع انتقال ســفارت پرداخته اند، تحليل هايي كه 

مجموعه آنها را مي توان حول 3محور خالصه كرد:
احتمال درگيري نظامي با ايران: شبكه العربيه  در گزارش خود، تخليه سفارت و همچنين بخش 1
عمده پايگاه هاي نظامي آمريكا در عراق را به احتمال وقوع 
درگيري نظامي با ايران پيوند زده اســت. به نوشته اين 
شبكه، انتقال نيروهاي نظامي آمريكا از پايگاه هاي ناامن 
سراسر عراق به 2 پايگاه مستحكم عين االسد و الحرير در 
كنار طرح موضوع انتقال سفارت از بغداد به اقليم كردستان 
به معناي محدود كردن اهداف ايران در هرگونه درگيري 
احتمالي است. اين در حالي است كه با توجه به وضعيت 
رقابت هاي انتخاباتي ترامپ و بايــدن، گزينه ايجاد يك 

درگيري نظامــي محدود با ايــران از جبهه عــراق و يا 
خليج فارس بعيد نيست.

ايران: روزنامه العرب كه ازجمله منابع نزديك به 2 تحريك الكاظمي بــه درگيري با متحدان 
حاميان مصطفي الكاظمي به شــمار مي رود اما برخالف 
العربيه، گزينه درگيري نظامــي را محتمل نمي داند. به 
روايت اين روزنامه، آمريكا با فشار بر دولت عراق مي خواهد 
انگيزه الكاظمي در برخورد با شبه نظاميان نزديك به تهران 
را تقويت كند. براســاس گزارش اين روزنامه، الكاظمي 
برخــالف مواضــع اوليــه اش پــس از ورود بــه قصر 
نخست وزيري، ناچار به عقب نشيني در مقابل شبه نظاميان 
مخالف خود شده است. او در شــرايط كنوني بايد ميان 
برخورد شــديد با ايــن گروه ها يا بازگشــت تحريم ها و 

شكست دولت خود دست به انتخاب بزند.
سياســي دانشــگاه عراق و ازجملــه منتقدين 3 حركت انتخاباتي: دكتر لقاء مكي، استاد علوم 
سياست هاي ايران، با طرح ديدگاهي متفاوت مي نويسد: 
طرح موضوع انتقال سفارت، به انتخابات آمريكا و نگراني 
ترامپ از وقوع حوادث غيرمنتظره برمي گردد، حوادثي كه 
شايد بر سرنوشــت او در روز راي گيري تأثير بگذارد. به 
نوشته مكي، حادثه حمله به سفارت آمريكا در دوران كارتر 
)1979( و همچنين سقوط سفارت اين كشور در ليبي در 
سال 2012 )كه ضربه بزرگي به موقعيت هيالري كلينتون 
وارد كرد(، نمونه هاي تاريخي اســت كــه ترامپ تالش 
مي كند از وقوع آنها جلوگيري كند. بر اين اساس، مسئله 
انتقال سفارت ريشــه انتخاباتي داشته و حتي درصورت 
تعطيلي، نهايتا 90روز پس از انتخابات رياست جمهوري 

آمريكا بازگشايي خواهد شد.

   پيشنهاد ميانجيگري ايران
محمدجواد ظريف، وزير خارجه ديروز در تماس  تلفني جداگانه با جيحون بايراموف، وزير خارجه 
جمهوري آذربايجان و زهراب مناتسكانيان، وزير خارجه ارمنستان گفت وگو كرد. ظريف 2كشور 
را به خويشتنداري و اعالم آتش بس فوري دعوت كرده است. او از هر دو طرف دعوت كرده تا مذاكره 
در چارچوب حقوق و قوانين بين المللي را آغاز كنند. ظريف همچنين بر آمادگي ايران براي »كمك 
به برقراري آتش بس، آغاز گفت وگو و استقرار صلح و آرامش« تأكيد كرده و پيشنهاد ميانجيگري 

ميان دوطرف داده است.

قصه قره باغ
ريشــه منازعه بر ســر منطقه 
ناگورنو قره باغ، تاريخي اســت. 
هم ارمني ها و هم آذربايجاني ها 
اين منطقه كوهســتاني را مهد 
فرهنگ خود مي داننــد. اقوام 
ارمني و آذربايجانی از ديرباز در 
اين منطقه زندگي مي كرده اند؛ 
با اين تفاوت كه ارمني ها هميشه 
در اكثريت بوده انــد. در دوره 
شــوروي، منطقه قره باغ يك 
منطقه خودمختار و بخشــي از 
خاك جمهوري آذربايجان بود. 
اواخر دهــه1980، يعني زماني 
كه اتحاد شــوروي ديگر رمقي 
نداشت، تمايالت جدايي طلبي 
هم در منطقه قره باغ جان گرفت. 
جدايي طلبان قــره باغ به دنبال 
پيوستن به ارمنســتان بودند. 
جدايي طلبان قره باغ و نيروهاي 
نظامي جمهوري آذربايجان بين 
ســال هاي 1998تا 1994درگير 
يك جنــگ خونين شــدند؛ 
جنگي كه 30هزار كشــته به جا 
گذاشــت. بيش از يك ميليون 
نفر از آذربايجاني هاي ساكن اين 
منطقه نيز آواره شدند و قره باغ را 
ترك كردند. دو طرف يك پيمان 
آتش بس امضا كردند كه طبق آن، 
ناگورنو قره باغ به همراه مناطق 
اطراف آن كه تا خاك ارمنستان 
كشيده مي شــود، تحت كنترل 
ايــروان درآمــد. »جمهوري 
قره باغ« اعــالم موجوديت كرد 
اما هيچ كشوري در جهان آن را 
به رسميت نشــناخته است. در 
آذربايجان، كينــه جدايي اين 
منطقه هرگز از ذهن مردم پاك 
نشده اســت. بر عكس، سال ها 
تبليغات ناسيوناليستي در هر دو 
كشور باعث شده تا نسل جديد 
با كينه اي ريشه دار عليه طرف 
مقابل بزرگ شود. قره باغ در زبان 
آذري به معناي باغ ســياه است. 
ناگورنو واژه اي روسي و به معناي 

كوهستاني است.

آتش در قره باغ

تهديد آمريكا به خروج 
از بغداد

آمريكا با طرح موضوع انتقال سفارت خود از بغداد 
به اربيل، دولت عراق را براي برخورد با نيروهاي 

شبه نظامي شيعي تحت فشار قرار داده است

وزير خارجه پاكســتان در نشست با رئيس شــوراي عالي مصالحه ملي 
افغانستان، بر حمايت اســالم آباد از روند مذاكرات صلح در دوحه تأكيد آسيا

كرد. شاه محمود قريشي گفت كه پاكستان همه طرف ها در افغانستان را 
براي دستيابی به يك راه حل سياسي از طريق گفت وگو تشويق مي كند و معتقد است 

بحران افغانستان، راه حل نظامي ندارد.
عبداهلل عبداهلل، رئيس شوراي عالي مصالحه ملي افغانستان كه به اسالم آباد سفر كرده 
خواستار همراهي بيشتر دولت پاكســتان با مذاكرات شد. او قرار است با عارف علوي، 
رئيس جمهور، عمران خان، نخست وزير، اسد قيصر، رئيس مجلس نمايندگان و محمد 
صادق سنجراني، رئيس مجلس سنا و قمرجاويد باجواه، رئيس ستاد ارتش پاكستان، 
ديدار و گفت وگو كند. نخست وزير پاكســتان در مقاله اي كه روز يكشنبه در روزنامه 
واشنگتن پست منتشر كرد، نوشت كه احتماال مذاكرات صلح افغانستان در دوحه قطر 
دشوارتر و زمان گير باشد و اين مستلزم شكيبايي و انعطاف پذيري دو طرف است. عمران 
خان افزود كه پيشرفت در اين مذاكرات ممكن است آهسته و پرزحمت باشد كه گاهي 
شايد با بن بست همراه باشد، اما او يادآوري كرد كه يك بن بست صلح آميز در ميز مذاكره 
بهتر از يك بن بست خونين در ميدان جنگ اســت. خان قرار است به زودي به دعوت 
اشرف غني، رئيس جمهور افغانستان، به كابل سفر كند. كابل سال هاست اسالم آباد را به 
حمايت از گروه طالبان متهم مي كند، ولي پاكستان اين اتهامات را رد كرده است. بيش 
از 2 هفته از آغاز مذاكرات صلح افغانستان در قطر مي گذرد، اما طرفين همچنان بر سر 

تعيين چارچوب مذاكرات به نتيجه نرسيده اند. 

حمايت پاكستان از مذاكرات صلح افغانستان

سياوش فالح پور
روزنامه نگار

 محمدامين خرمي 
خبرنگار

ادامه درگيري هاي نظامي ميان آذربايجان و ارمنستان بر سر منطقه 
قره باغ، دوطرف را در آستانه يك جنگ تمام عيار قرار داده است
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اگــررومزپــياشفتنههــابرانگيزد
ورازطلــببنشــينمبهكينــهبرخيزد

وگربهرهگــذرييــكدمازوفاداري
چوگــرددرپياشافتمچوبــادبگريزد

عكس:گاردين نماييازگردهمايی600هزارنمازگزارعيدفطربهعنوانيكيازعكسهايبرگزيدههواييسال2020انتخابشد-بنگالدش

هرچند رد پاي نهادهــاي مدني را 
درگذشــته هاي دور مي توان يافت 
اما اين نهادها با ســازوكار فعلي، 
محصول دوران جديد هســتند، 
دوراني كه جامعه تكامل يافته، 
تقســيم كار اجتماعي صورت 

گرفته وروابط اجتماعي پيچيده تر شده است.
نهادهاي مدنــي كاركردهاي متفاوتي دارنــد و از امور 
خيريه گرفتــه تا انجمن هــاي فرهنگــي وگروه هاي 
اجتماعي درشبكه هاي مجازي را دربرمي گيرند اما همه 
در يك چيز مشترك اند وآن غيرانتفاعي بودن آنهاست. 
غيرانتفاعي بودن به اين معنا نيســت كه درآمد وهزينه 
ندارند، يا به افرادي حقوق نمي دهند يا درقبال اجراي 
پروژه اي پول دريافت نمي كنند، بلكه به اين معناست كه 
اعضا وگردانندگان آن سودي دريافت نمي كنند؛ هرچند 
ممكن است بابت كاري كه انجام مي دهند، دستمزدي يا 

حق الجلسه اي بگيرند.
دراينگونــه نهادها بيشــتر كارهــا داوطلبانه انجام 
مي شــود و افراد با نيات خيرخواهانه و بشردوستانه 

درآن فعاليت مي كنند.
غيرانتفاعي و داوطلبانه بودن فعاليت نهادهاي مدني 
گرچه فوايد بســيار دارد و آنهارا از تبديل شــدن به 
شــركت هاي ســهامي باز مي دارد، اما يك عيب هم 
دارد و آن اين اســت كه بســياري از اعضا انگيزه اي 
براي اينگونه فعاليت ها ندارند. انجمن نويســندگان 
كودك ونوجوان هم كه وارد هجدهمين سال فعاليت 
خود شده اســت و چندروز ديگــر يازدهمين مجمع 
عمومي خود را برگزار مي كند، از اين قاعده مستثني 
نيست. هرچند بيش از 450نويسنده، شاعر، مترجم 
وپژوهشــگر ادبيات كودك درآن جمع شــده اند اما 
درعمــل يك چهارم اعضــا فعالند و بقيــه يا درگير 
كارهاي خود هســتند يــا انگيزه اي بــراي فعاليت 

داوطلبانه ندارند.

در بزرگراه آزادگان مي رفتيم. يك پژو 405 با سرعت زيادي از 
چپ ما سبقت گرفت. ديدم كمي جلوتر ناگهان از چپ به راست 
پيچيد تا از حاشيه بزرگراه ادامه مسير دهد. اما نمي دانست كه 
يك پژو 405 ديگر از همانجا بزرگراه را دنده عقب مي آيد. آنها 
با هم تصادف كردند. پژو جلويي از شــدت ضربه به جلو پرتاب 

شد و وسط بزرگراه آمد. خودروهايي كه جلو ما بودند روي ترمز 
كوبيدند و تصادف زنجيره اي رخ داد. پژويي كه دنده عقب مي آمد 
با مسيرهاي تهران آشــنايي نداشت و بعد از رد كردن خروجي 
تصميم گرفته بود برگردد. چند دقيقه بعد وقتي افســر پليس 
راهور به آنجا رســيد، بالفاصله از راننده ها پرسيد: »كدام يكي 
از شما داشتيد دنده عقب مي آمديد؟« تعجب كردم كه از كجا 
مي داند چنين اتفاقي رخ داده. وقتي آن راننده خودش را معرفي 
كرد، افســر گفت: »من آن طرف بزرگراه بودم و ديدم كه داري 
دنده عقب مي آيي، اما از آنجا نمي توانســتم جلويت را بگيرم.« 
بدون ترديد بايد براي رانندگان متخلف و خطرسازي كه بزرگراه 
يا حتي خيابــان را دنده عقب طي مي كنند عــالوه بر جريمه 

بســيار ســنگين مالي، تنبيه ديگري چون ابطال گواهي نامه، 
بازداشت و ثبت سوءسابقه تعيين شــود. امروز وقتي كسي به 
يك فروشــگاه زنجيره اي مي رود اگر به اندازه نصف حجم سبد 
خريد كند بايد به طور متوسط 500 هزار تومان بپردازد، اما نرخ 
جريمه تخلف »حركت با دنده عقب در آزادراه ها و بزرگراه ها« 
فقط 150 هزار تومان است. تا زماني كه جريمه ها ارزان است، 
بســياری از راننده ها وقتي مي خواهند مرتكب تخلفي شوند به 
جيب شــان نگاه مي كنند و با خود مي گويند »خالف مي كنم 
و پول جريمــه اش را مي دهم«. پس براي پيشــگيري از وقوع 
حوادث الزم است مجازات هاي غيرمالي درنظر گرفته شود تا اثر 

بازدارنده داشته باشد.

سيدمحســن حبيبي كه برخــي از او به عنــوان پدر 
شهرسازي ايران ياد مي كنند، در حالي ششم مهرماه 
سال جاري دار فاني را وداع گفت كه دانشكده هنرهاي 

زيباي دانشگاه تهران از سال 1381 از تدريس، مشــاوره هاي حرفه اي و افزون بر اين در 
سمت هاي اجرايي از او بهره مي برد.  سيدمحسن حبيبي ديپلم متوسطه اش را در رشته 
رياضي از دبيرستان شاپور كرمانشاه گرفت و داراي دو مدرك در مقطع فوق ليسانس  در 
رشته هاي معماري و شهرسازي از دانشگاه تهران و دكتري شهرسازي از دانشگاه پاريس 
بود. حبيبي در سال1360 از رساله دكتري خود با عنوان تركيب شهري از »شهر سنتي« به 
»شهر نوين« دفاع كرد. او در سال 1381 به عنوان استاد نمونه دانشگاه تهران شناخته شد. 
او بيش از 60مقاله در زمينه شهرسازي و معماري نوشت. از او به جز شاگردان فراوان، آثار 
مكتوب ارزشمندي مانند »مسكن حداقل« )1367(، »الگوي ساخت مسكن در شهر هاي 
خوزستان« )1371(، »مسكن و معلوالن« )1371(، »اصول و ضوابط طراحي منطقه« 
)1372(، »استخوان بندي شهر تهران« )1376(، »سرانه كاربري هاي شهري« )1378(، 
»مرمت شــهري« )1381(، »اطلس كالنشــهر تهران« )1384(، »قصه شهر، تهران، 
نماد شهر نوپرداز ايراني 1332–1299« )1389(، »شرح جريان هاي فكري معماري و 
شهرسازي در ايران معاصر« )1389( و »از شار تا شهر )تحليلي تاريخي از مفهوم شهر و 

سيماي كالبدي آن، تفكر و تأثر(« )1390( به جاي مانده است.

درباره ريشه شناسي نام تهران اختالف 
نظــر زيادي وجــود دارد. شــماري از 
پژوهشگران »ران« را پسوندي به معناي 
دامنه گرفته اند و شــميران و تهران را 
باالدست و پايين دست خوانده اند. برخي 

ديگر تهران را تغيير شــكل يافته »تهرام« به معناي منطقه گرمسير دانسته اند، در مقابل 
شميرام يا شميران كه منطقه سردسير اســت. البته با توجه به توسعه تهران در سال هاي 
متمادي پس از شهرري مشهور و اينكه تهران محلي بوده است نزديك به ري و در »ته« يا 
آخر آن، ممكن است واژه تهران تغيير يافته عبارت »ته ري ان« باشد. )يعني محلي كه در 
ته ري قرار دارد( و الف و نون مرسوم در نام بسياري از شهرهاي ايران كم كم به اين نام هم 

چسبيده و به مرور اصالح شده و به صورت »تهران« در آمده است.

محمودبرآبادينقد و نظر
نويسنده كتاب هاي كودكان

فرورتيشرضوانيهبومرنگ
روزنامه نگار

بازگرداندنكانتينرهايانگلستان
كلمبو: مقام هاي ســريالنكا كانتينر هاي حــاوي زباله 
انگلســتان را به دليل وجود زباله هاي سمي در آنها به اين 
كشور بازگرداندند. به گزارش سايت بريتانيايي مترو، اين 
در حالي است كه براساس توافق هاي ميان دو كشور قرار 
بود فقط زباله هاي قابل بازيافتي همچون تشــك و فرش 
راهي اين كشور شود. چندي پيش فيليپين هم سفير خود 
را در كانادا به دليل بي تفاوتي به بازگرداندن محموله هاي 
زباله و ناديده گرفتن مهلت نهايي براي اين امر احضار كرد.

زندگيكودك2سالهبااسكلت
يوتا:  كودكي در آمريــكا پس از ديدن يك اســكلت 
او را به عنــوان بهترين عروســك خود انتخــاب كرد و 
هيچ جــا بــدون او نمي رود. بــه گزارش تــودي، اين 
 پسربچه 2ســاله عروسك ياد شــده را حتي به مادرش 
هم ترجيح مي دهد. از آنجا كه وابســتگي اين كودك به 
اين اسكلت باعث شــده او را با خود به بيرون ببرد اين 
همراه ترســناك موجب بروز مشــكالتي براي والدين 

كودك هم شده است.

حملهاشتباهپليسبهطرفدارها
داالس: پس از يورش پليس آمريكا به خانه اي در ايالت داالس اين 
كشور كه مردي آنجا را به عنوان محل حمله تروريست ها معرفي 
كرده بود مشــخص شــد آنجا فقط چند جوان در حال تماشاي 
مسابقه هاي هاكي روي يخ هستند. مردي كه به پليس خبر داده 
بود ناگهان فرياد هاي بلندي را از اين خانه با مضمون شليك شليك 
»Shoot! Shoot!« مي شنود و گمان مي كند تروريست ها به آنجا 
حمله كرده اند. حال آنكه آن چند جوان فقط از خط حمله تيم خود 

مي خواستند كه به دروازه حريف حمله كنند.

زندانبهخاطربدگوييازيكهتل
كوهچانگ: يك آمريكايي كه پس از اقامت در هتلي واقع 
در ســواحل جزيره كوه چانگ تايلند از خدمات اين هتل 
ناراضي بود ميزان نارضايتي خود را در ســايت  پربازديد 
تريپ ادوايزر، بارگذاري كرد. چندي نگذشت كه مدير اين 
هتل از او شكايت كرد و اكنون دادگاهي در تايلند براي اين 
فرد حدود 2سال محكوميت زندان تعيين كرده است. به 
گزارش فرانس پرس، اين مسافر فقط از برخورد نامناسب 

كاركنان هتل و بي كفايتي هتلدار  نوشته بود.

نقطهضعفهاينهادهايمدني

تصادفزنجيرهاي

درسوگپدرشهرسازيايرانزمين

نامتهرانازكجاآمده؟

پژواك

طهران قديم
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میراث

 از شوستر 
تا گاندي 

ابنیه تاریخی اصفهان 
از اولين تالش ها بــراي نگارش متون راهنما براي اســتفاده گردشــگران و 
جهانگردان از ميراث فرهنگي ايران که در مهرماه 1335 منتشــر شده است. 
اين جزوه که اطالعات تاريخي و فرهنگي قابل توجهي در آن گردآوري شده در 

کتابخانه مجازي کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران در دسترس است.

گزارش اول

ايران؛ كمتر از 19میلیون
نخستين سرشماري نوين در کشور در سال 35 انجام شد

  علی عمادی     �������������������������������������������������������

سرشماري در ایران سابقه اي به قدمت سلسله هاي پادشاهي 
دارد ولي در سده گذشته در سال 1246شمسي، با سرشماري 
مهندس عبدالفخار، معلم ریاضي دارالفنون، جمعیت تهران 
155 هزار و 736 نفر برآورد شــد� این جمعیت در ســال 
1301شمسي بالغ بر 210هزار نفر بود� در خرداد سال1318، 
نخســتین قانون سرشــماري به تصویب مجلس شوراي 
ملي وقت رسید كه از دهم اســفند همان سال در تهران و 

در سال هاي بعد در 32شهر كشور به تدریج به اجرا درآمد 
اما با پیشامدهاي شــهریور1320، معوق ماند� در نخستین 
قسمت هاي سریال »هزاردستان« ســاخته مرحوم علي 
حاتمي، صحنه هایي مربوط به سرشماري سال 1318دیده 
مي شــود� ســال1334 اداره كل آمار عمومي، تشكیل و 
نخستین سرشماري نوین در روز دهم آبان 1335شروع و 
تا روز 25 آبان همان سال درهمه نقاط كشور به اتمام رسید� 
در این سرشــماري جمعا 26 هزار و 836 مأمور سرشمار و 
سرپرست مامورین درسرشماري شركت كرده و ماموریت 

داشتند كه به تمام خانوارهاي كشور مراجعه و اطالعات مورد 
لزوم را درباره هر فرد خانوار كســب كنند� اغلب مأمورین 
سرشــمار و سرپرســت هاي آنان از معلمین مدارس و یا 
شاگردان كالس هاي متوسطه )كالس هاي یازده و دوازده( 
بودند� اداره آمار زیرنظر وزارت كشــور فعالیت داشــت و 
رؤساي ثبت احوال هر حوزه سرشماري كه قبال خود در تهران 
تعلیمات كافي دیده بودند كالس هایي جهت تعلیم مأمورین 
سرشماري در محل تشكیل داده و براي جلب همكاري مردم، 
تبلیغات محلي به عمل آوردند� با ایــن حال مردمي كه در 

سال هاي گذشته، جنگ، سربازي اجباري، قحطي و توزیع 
كوپني ارزاق عمومي را تجربه كــرده بودند، تمایل زیادي 
براي همكاري با مأموران احصائیه یا آمار نداشتند؛ یا به دلیل 
سواد اندك، اطالعات چندان درســتي به آنها نمي دادند؛ 
مثال بسیاري از افراد مســن، قادر به اظهار سن صحیح و 
دقیق خودشان نبوده و افراد یا خودشان یا مأمور سرشمار 
سن را تقریبي اعالم مي كردند� باتمام این احوال نخستین 
سرشماري برپایه علمي در این سال برگزار شد كه براساس 

تقسیمات كشوري آن زمان، نتایج جالب توجهي دارد�

نسبت جنسیتي
در کل کشــور تعداد مردان بيشتر از زنان 
بود )9 ميليون و 644 هزار و 944 مرد و 9 
ميليون و 309، هزار و 760زن؛ يعني بيش 
از 335 هزار نفر( و تفاوت قابل مالحظه اي 
بين نقاط مختلف کشــور وجود داشــت. 
برتري زياد مردان بر زنان در استان مرکزي 
بدون شك معلول مهاجرت مردان جوان از 
نقاط ديگر به تهران بوده چنان که در تهران 
درمقابل هر 112نفر مــرد، فقط 100زن 

قرار داشت.

وضعیت تاهل
درهمه نقاط کشور نسبت زنان داراي شوهر 
بيش از مردان داراي همسر بود. 71درصد 
از زنــان و 69درصد از مردان کل کشــور 
داراي همســر بودند. زنان بيوه 15درصد، 
بي همسر در اثر طالق 2درصد و زناني که 
اصال ازدواج نكرده بودند 12درصد جمعيت 
زنان 15ســال به باال را تشكيل مي دادند. 
براي مردان 3درصد همسرشان فوت شده 
و يك درصد همسرشــان را طالق داده و 
27درصد اصال ازدواج نكرده بودند. در نقاط 
شهرنشين وقوع طالق بيشتر و وقوع ازدواج 

کمتر از نقاط ده نشين ديده مي شد.
 

سواد
در همه نقاط ايران نســبت مردان باسواد 
به طور قابــل مالحظه اي از زنان باســواد 
بيشتر بود. 22درصد از مردان و 8درصد از 
زنان 7سال به باال قادر به خواندن و نوشتن 
بودند. اين برتري مشخص سواد مردان بر 
زنان در تمامي نقاط شهرنشين و ده نشين 
و نيز در تمام اســتان ها مشاهده مي شد. 
ميزان برتري ســواد در نقاط شهرنشين 
بر نقاط ده نشــين به خاطر وجود بيشــتر 
آموزشگاه ها بود. به عالوه امكانات اشتغال 
در نقاط شهرنشين بي شك تعداد زيادي از 

افراد باسواد را از نقاط ده نشين به سوي خود 
جلب کرده است. 12درصد از سكنه 10سال 
به باالي کشور تا آبان 1335داراي مدرك 
رســمي بوده اند؛ در نقاط شهرنشين اين 
نسبت )28درصد( بيشتر از نقاط ده نشين 
)4درصد( بــود؛ در آن ســال يك درصد 
تحصيالت متوسطه را تمام و 2دهم درصد 
نيز 3ســال يا بيشــتر از دوران دانشگاه را 
تكميل کرده بودند. امكانات تحصيلي براي 
مردان به طور قابل توجهي بيش از زنان بوده 
و اين موضوع از مقايســه نسبت مردان به 
زناني که يك يا چند سال مدرسه ديده اند، 
به خوبي مشهود است )مردان 17درصد و 

زنان فقط 6درصد(.
 

مذهب
بيش از 98درصد از سكنه کشور مسلمان، 
0.6درصد مســيحي، 0.3درصد کليمي، 
کمتر از 0.1درصد زرتشتي و 0.6درصد هم 
افرادي بودند که پيرو ساير مذاهب بوده و يا 
اصوال دين خود را اظهار نكرده بودند. نسبت 
اقليت غيرمسلمان در جمعيت شهرنشين 
)بيش از 2درصد( يعني بيش از نســبت 
اقليت غيرمســلمان در جمعيت ده نشين 
)کمتر از يك درصد( بود. بيشــتر تمرکز 
مسيحيان، يهوديان و همچنين افرادي که 
مذهب خود را اظهار نكرده بودند در استان 
مرکزي و زرتشتي ها در استان اصفهان و يزد 
بود. کمترين نسبت غيرمسلمان به استان 

بلوچستان و سيستان تعلق داشت.

مهاجرت
 89درصــد از ســكنه کشــور هرگز از 
شهرســتان محل تولد خود خارج نشده 
بودند. حدود 4درصد در شهرســتان هاي 
مجاور شهرستان محل تولد خود و 7درصد 
در شهرستان هاي دورتر زندگي مي کردند 
و کمتر از 1يك درصد نيز از کشــورهاي 

خارجي محل تولد خود به ايران بازگشته 
بودند. بزرگ ترين سيل مهاجرت از تبريز به 
تهران )94هزار نفر( و بقيه به ترتيب از اراك 
به تهران )78هزار نفــر(، از تهران به کرج 
)62هزار نفر(، از اردبيل به تهران )53هزار 
نفر( و از اصفهان به تهران )50هزار نفر( و از 
مراغه به مهاباد )47هزار نفر( بود. نقاطي 
که ورود مهاجرين بــه آنجا به طور خالص 
رقم بزرگ تري را داشت تهران با 690 هزار 
و 778نفر در درجه اول و سپس به ترتيب 
آبادان با 108 هزار و 870نفر و کرج با 75 
هزار و 929نفر بزرگ ترين ارقام را دارا بودند. 
نقاطي که در اثر مهاجرت افرادشان به نقاط 
ديگر جمعيت زيادي را از دســت داده اند 
به طور خالص به نســبت تعداد مهاجرين 
به خارج در درجــه اول اهميت اصفهان با 
134هزار و 161نفر و بقيه به ترتيب تبريز 
با 118هزارنفر، اراك با 88هزار نفر، همدان 
با 75هزار نفر، اردبيل با 66هزار نفر و قزوين 
با 53هزار نفر بود. تعداد متولدين خارج از 
کشــور 44 هزار و 796نفر بود که اکثريت 
آنان در تهران سكونت داشتند )23 هزار و 
960نفر( و پس از تهران مشهد با 3008نفر 
و آبادان با 2675نفر رتبه هاي دوم و سوم را 
حائز بودند. 15هزار نفر باقي در 110حوزه 
سرشماري ديگر سكونت داشتند و 6حوزه 
سرشماري هم ســاکن متولد در خارج از 

کشور نداشت.

شاغلین و بیكاران
 82درصد يا بيش از 5ميليون نفر از مردان 
10ســال به باالي کشــور به کار اشتغال 
داشتند. در نقاط شهرنشــين 75درصد 
و در نقاط ده نشــين 85درصــد از مردان 
به کار مشــغول بودند. از ميان مردان 35تا 
44ساله 98درصد اشتغال به کار داشتند 
و اين رقم بزرگ ترين نسبت مردان شاغل 
به کار در ســنين مختلف اســت. نسبت 

مردان در جســت وجوي کار در سراســر 
کشــور 2درصد و در شــهرها 4درصد و 
نسبت مرداني که نه شــاغل به کار و نه در 
جســت وجوي کار بودند در سراسر کشور 
تقريبا 16درصد و در شهرها 21درصد بود 
که اکثريت اين افراد غيرفعال را در سنين 
پايين محصلين تشكيل مي دادند. نسبت 
زنان شاغل به کار در سراسر کشور 9درصد 
بوده و درصد قليلي هم در جســت وجوي 
کار و تقريبــا 91درصد غيرفعــال بودند. 
بين زنان از 10ســال به باالي کل کشور 
80درصد خانه دار بودند. رقم زنان شاغل 
به کار در هر گروه سني نشان مي دهد که 
زنان جوان نســبتا بيشتر در سنين قبل از 
ازدواج به کار مشغول بوده و در سنين ازدواج 
و پرورش فرزند کمتر شــاغل به کار بودند 
و نيز عده بيشتري از زنان مسن تر و شايد 
زنان بيوه براي تامين معــاش خود به کار 

اشتغال داشتند.

وضع اشتغال
جمعا حــدود 6ميليون نفر از ســكنه 
10سال به باالي کشــور اظهار کرده اند 
که به کارهاي سودمند و انتفاعي اشتغال 
دارند. از اين گروه شــاغلين 38درصد 
مزدبگيــر بــوده و بــراي کارفرمايان 
غيردولتــي کار مي کردنــد و 8درصد 
مســتخدم دولت و يك درصد کارفرما 
بودند. 41درصد عهده دار انجام کار خود 
بودند، بدون اينكه کارگري در استخدام 
داشــته باشــند و 10درصد هم کارگر 
خانوادگي بودند که بدون دريافت مزدي 
کار مي کردند. درنقاط شهرنشين کشور 
شــغل 34درصد از مردان شاغل به کار 
حرفه هاي صنعتــي و عمليات توليدي، 
16درصد فروش و مشــاغل مربوط به 
آن بــود و 50درصد بقيه بــه کارهاي 
گوناگون ديگر اشــتغال داشــتند. در 

نقاط ده نشين شغل 78درصد از مردان 
شاغل، کشــاورزي، 9درصد حرفه هاي 
صنعتي و عمليات توليدي و 22درصد 
در کارهايي غيراز کشــاورزي مشغول 
بودند. 47درصد از تمامي زنان شــاغل 
به کار در حرفه هــاي صنعتي و عمليات 
توليدي و 27درصد به امور کشاورزي و 
26درصد بقيه به کارهاي ديگر اشتغال 
داشتند. در نقاط شهرنشين 26درصد از 
شاغلين در توليدات صنعتي و نوسازي، 
24درصد در خدمات، 15درصد در امور 
تجارتي و 12درصد در کشاورزي فعاليت 
مي کردند. در نقاط ده نشــين 76درصد 
از شاغلين به امور کشــاورزي اشتغال 
داشتند و ساير فعاليت ها و نسبت شاغلين 
به ترتيب اهميت عبارت بودند از: توليدات 
صنعتي و نوسازي با 8درصد، خدمات با 
6درصد و کارهاي ساختماني با 4درصد.

 
نوع ساختمان هاي مسكوني

تقريبا 33درصد از واحدهاي مســكوني 
را ســاختمان هايي که مصالح عمده آن از 
گل بوده تشــكيل مي دادند. اين نســبت 
براي نقاط ده نشــين 42درصــد بود ولي 
در نقاط شهرنشــين بزرگ ترين نســبت 
)28درصد( به ســاختمان هاي خشــتي 
تعلق داشت. اســتحكام مساکن شهري 
بيش از مساکن روســتايي بوده چنان که 
مصالحي از قبيل آجر و خشت 80درصد 
از ساختمان هاي نقاط شهرنشين و فقط 
37درصد از ساختمان هاي نقاط ده   نشين 
را تشكيل مي داد درصورتي که خانه هاي 
ساخته شده از گل و همچنين واحدهاي 
مســكوني حصيري و چــادري در نقاط 
ده نشــين 50درصد و در نقاط شهرنشين 
فقط 14درصد بود. براي کسب اطالعات 
بيشتر، مي توان به سايت مرکز آمار ايران، 

سرشماري سال 1335 مراجعه کرد.
نتايجبرخيازمواردسرشماريسال1335

مساحتاستان
جمعيتنسبيجمعيت)كيلومترمربع(

درهركيلومترمربع
تعدادمردانبهازاي

درصدباسوادان*درصدشهرنشينيتعدادخانوار100زن

1,648,00018,954,70411,5103,63,985,68031,414,9كلكشورايران
60,7612,717,30944,7109,3585,80566,833,5استانمركزي
48,6211,629,69933,599,9330,83219,712,0استانگيالن

155,1641,683,90510,9103,1342,81221,613,1استانمازندرانوگرگان
73,6832,142,27029,1105,1427,56425,410,1استانآذربايجانشرقي
35,391721,13620,4103,8138,90622,310,6استانآذربايجانغربي
59,4491,376,98923,2104,2278,75226,310,9استانكرمانشاهان
33,859555,41316,4105,7106,23811,26,4استانكردستان

117,7132,068,50317,6100,1405,22836,613,4استانخوزستانولرستان
148,6691,320,6148,9101,9284,76528,914,0استانفارسوبنادر
225,173789,3453,5100,7181,08117,09,5استانكرمان
314,2822,007,5816,4103,2470,43421,411,0استانخراسان

197,4031,513,5777,7102,8339,59638,614,6استاناصفهانويزد
177,832428,3632,4104,893,6678,75,6استانبلوچستانوسيستان

* وضعیت سواد از بین جمعیت 10 سال به باال شامل مرد و زن و شهرنشین و ده نشین
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سالمت را نمي خواهند پاسخ گفت، 
 سرها در گریبان است�

كسي سر بر نیارد كرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را�
نگه جز پیش پا را دید، نتواند، 

كه ره تاریك و لغزان است�
وگر دست محبت سوي كس یازي، 

به اكراه آورد دست از بغل بیرون؛
كه سرما سخت سوزان است�

انتشار »زمستان« سروده مهدي اخوان ثالث مهم ترین 
اتفاق شعر نوي فارسي پس از ظهور نیما یوشیج است؛ 
اتفاقي كه در كشاكش ازلي ابدي پذیرفتن و نپذیرفتن 
شعر نو و آمد  و  شــد و ظهور و خاموشي شاعران تازه 

سبب تثبیت شعر نو و حركت نیما مي شود�
مهدي اخوان ثالث، زماني ظهور مي كند كه شماري 
از نوگرایان پس از نیما شــعر را رها كرده و مهم ترین 
نوگرایان پیرو نیما، مثل احمد شاملو یا سهراب سپهري 
هنوز راه خود را پیدا نكرده انــد اما اخوان در نهایت 
كمال خود ظهور مي كند� شــعري به دست مي دهد 
كه انگار محصول ســال ها تجربــه و آزمون و خطا و 
دست وپنجه نرم كردن با دیدگاه ها و نظریه هاي نیما 
یوشیج است� اخوان پیش تر یك مجموعه در قالب هاي 
ســنتي به نام »ارغنون« منتشر كرده است و هنگام 

انتشار زمستان، 28سال بیشتر ندارد�
نفس، كز گرمگاه سینه مي آید برون، ابري شود تاریك�

چو دیوار ایستد در پیش چشمانت�
نفس كاین است، پس دیگر چه داري چشم

ز چشِم دوستان دور یا نزدیك؟
اخوان ثالث، نیما یوشیجي است كه ضعف تألیف ها و 
دشواري هاي او را ندارد� شاعري است كه پیش تر به 
الگوي خراساني شعر گفته و آن قدر در سرودن شعر 
كهن فارسي مهارت دارد كه انگار شاعري پیر است 
با كوله باري از تجربه� شاعري نیست كه سنت گرایان 
و ادیبان دانشگاهي بتوانند به شعر او خرده بگیرند و 
ضعف هاي زباني و دست اندازهاي وزني و پیچیدگي هاي 
كالمي  و غلط هاي دســتوري اش را متذكر شوند� او 
شاعري، زبان آور است و چنان شعر مي گوید كه انگار 
شعر او معیار فصاحت و بالغت است؛ همچنان كه هست� 
چنان استادانه وزن نیمایي را به كار مي گیرد و بسط 
مي دهد و شكل هاي گوناگوني از آن به دست مي دهد 
كه انگار چنین وزن هایي قرن ها در شعر فارسي وجود 

داشته است�
مسیحاي جوانمرد من!  اي ترساي پیر پیرهن چركین!

هوا بس ناجوانمردانه سرد است��� آي���
دمت گرم و سرت خوش باد

سالمم را تو پاسخ گوي، در بگشاي!
»مــن كوشــیده ام از راه میان بري از خراســان به 
مازندران بروم� از خراسان دیروز به مازندران امروز� 
اما همچنان كه نخواستم یك زائر بي خیال دخیل بند 
روســتایي بمانم )كه چیزي جز گنبد زرینه پوش و 
كهنه پاره هایي كه مي خواهد »دخیل« ببندد، نمي بیند( 
نیز نمي خواهم در ابهام و تیرگــي آبكندها و فراز و 

فرودهاي جنگلي تاریك گم شوم� «
اگر نیما نبود و اخوان شعر نیما را نمي شناخت شاید 
شاعري مي شد هم ارز شاعراني مثل شهریار یا عماد 
خراساني یا قصیده ســرایي مثل ملك الشعرا بهار یا 
امیري فیروزكوهي� اما شاعر زبان آور خراساني وقتي 
به شعر نیما یوشیج مي رسد، تجدید حیات مي كند 
و درخشان ترین شعرهاي خود را مي آفریند� پس از 
مواجهه با نیما، شعر سنتي براي اخوان بیشتر تفنن 
است و یاد ایام قدیم و مجالي براي سرودن اخوانیه و 

دست وپنجه نرم كردن هاي انجمني با شعر�
منم من، میهمان هر شبت، لولي وِش مغموم�

منم من، سنِگ تیپاخورده رنجور�
منم، دشنام پست آفرینش، نغمه ناجور�

زمستان اخوان ثالث در حركت روبه جلوي شعر نوي 
فارسي، یعني جایي كه احمد شاملو 3 سال بعد »هواي 
تازه« را منتشر مي كند و مي كوشد كه از چارچوب وزن 
نیمایي رها شــود، جایي كه یك سال قبل هوشنگ 
ایراني را به خود دیده اســت و 5سال بعد احمدرضا 

احمدي را به خود مي بیند، نوعي بازگشت به عقب است� 
از منظري نوگرایانه كه بنگریم اخوان قصیده سرایي 
خراساني است كه درصورت، شبیه شعر نیمایي است 
و در حقیقت، لحن شــعر كهن را دارد و زباني شبیه 
قصیده هاي خراســاني كه قدري روزآمد شده است� 
از منظري نوگرایانه همه اینها مي تواند درست باشد، 
اما بازگشت به عقب شعر اخوان  به تثبیت و استحكام 
بناي شــعر نیمایي كه هنوز متزلزل مي نماید، منجر 
مي شود� از یك سو مخاطباني كه حافظه تاریخي شان 
به شــعر نو عادت ندارد، از طریق شعرهاي او با شعر 
نو مأنوس مي شوند )همچنان كه هنوز هم بسیاري از 
ایشان، اخوان را معیار شعر نو مي دانند( و از سوي دیگر 
اتهام همیشگي شاعران سنت گرا به نوگرایان كه از سر 
استیصال و عدم توانایي در سرودن شعر سنتي به سراغ 
شعر نو رفته اند، در مواجهه با بناي شكوهمند شعر او 

محكمه اي براي عرضه پیدا نمي كند�
نه از رومم، نه از زنگم، همان بي رنِگ بي رنگم

بیا بگشاي در، بگشاي، دلتنگم
حریفا! میزبانا! میهمان ســال و ماهت پشت در چون 

موج مي لرزد
تگرگي نیست، مرگي نیست

صدایي گر شنیدي، صحبت سرما و دندان است
مجموعه شعر زمستان در سال1335 منتشر مي شود، 
اما قدري زمان الزم است تا قدر ببیند و ارزش و اهمیت 
اخوان درك شــود� اخوان ثالث نــه آن قدر چپ گرا 
محسوب مي شود كه حزب توده مثل منوچهر شیباني 
و اسماعیل شــاهرودي و امیرهوشنگ ابتهاج )فارغ 
از ارزش هاي شعري شان( شــعر او را ترویج كند، نه 
اعتمادبه نفس شاملو را دارد و رسانه هاي او را، نه داعیه 
رهبري جریان ادبي را دارد، نه��� همچنان كه سال ها 
مي گذرد تا افسانه درك شود و ققنوس فهمیده شود و 
نیما قدر ببیند، سال هایي نیز مي گذرد و كم كم زمستان 
آغاز فصل تازه اي در شعر نوي فارسي قلمداد مي شود 

و اخوان در شمار شاعران بزرگ امروز قرار مي گیرد�
من امشب آمدستم وام بگزارم�

حسابت را كنار جام بگذارم�
چه مي گویي كه بیگه شد، سحر شد، بامداد آمد!

فریبت مي دهد، بر آسمان این سرخي بعد از سحرگه 
نیست�

حریفا! گوش سرمابرده است این، یادگار سیلي سرِد 
زمستان است�

و قندیل سپهر تنگ میدان، مرده یا زنده
به تابوت ستبر ظلمت نُه توي مرگ اندود، پنهان است�
حریفا! رو چراغ باده را بفروز، شب با روز یكسان است�

كمتر تحلیل و تفسیري است كه درباره زمستان 
نوشته شده باشد و شعر را به روزهاي تلخ و یأس آلود 
جامعه در سال هاي پس از 28 مرداد 1332 مرتبط 
نكرده باشد� میزان تفسیرها آن قدر هست كه نزد 
بسیاري زمستان معادل شــعري 28 مرداد است� 
شعر شكست، آشناترین لقبي است كه به زمستان 
داده اند� از منظري زمســتان سیاسي ترین شعر 
امروز است و بیشترین قرائت هاي سیاسي از این 
شعر صورت گرفته، اگرچه هیچ  نشانه آشكاري از 
اتفاق هاي سیاسي در شعر به چشم نمي خورد و در 
بهترین حالت مي توان گفت همه شعر استعاره اي 
است از موقعیت یأس آلود سیاسي اجتماعي� شاید 
یكي دیگر از هنرمندي هاي بسیار اخوان این باشد 
كه سیاسي ترین شــعر امروز را بدون هیچ اشاره 
آشكاري سروده است� شاید هم قرائت هاي سیاسي 
زمستان به سده اخیر محدود شود و در سده بعد 
دیگر كسي زمستان را سیاســي نخواند، چرا كه 
زمستان اثري است كه فراتر از همه قرائت ها و جایي 
باالتر از همه تفسیرها و تأویل ها، بر ارتفاعات شعر 

نوي فارسي ایستاده است�
سالمت را نمي خواهند پاسخ گفت

هوا دلگیر، درها بسته، سرها در گریبان، دست ها پنهان
نفس ها ابر، دل ها خسته و غمگین

درختان اسكلت هاي بلورآجین
زمین دلمرده، سقف آسمان كوتاه

غبارآلوده مهر و ماه
زمستان است�

شعر

زمستان
شعری که نشان يك دوران است
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در دوره هاي متقدم اسالمي، به  علت نبود سواد در سطح عموم جامعه، مردم 
براي تعيين تكليف مسائل شرعي شان توانايي رجوع به متن را نداشتند، آن عده اي 
هم كه اهل كتاب و دفتر و خواندن بودند يا مسائل شرعي را از فقيه مي پرسيدند و 
يا اگر به فقيه دسترسي نداشتد به كتاب »من اليحضره الفقيه« )به معنای كسی 
كه فقيه در نزدش حاضر نيست، نوشته شــيخ صدوق( و ديگر كتاب هاي فقهي 
شبيه به آن رجوع مي كردند. اوضاع كم و پيش تا دوره صفوي نيز به همين شكل 
پيش مي رفت. در دوره صفوي و با ميدان دار شدن روحانيت، شيخ بهايي به دستور 
شاه عباس صفوي مأمور شد تا براي نخستين بار متني فقهي براي مخاطب عمومي 

بنويسد. شيخ بهايي شروع به نوشتن كتابي كرد كه ما امروزه آن را با عنوان »جامع 
عباسي« مي شناسيم. اينكه جامع عباســي در چه سطحي توزيع و خوانده شد، 
چندان قابل  رديابي نيســت اما اين كتاب توانست تأثير بسيار زيادي در نگارش 
كتاب هايي شبيه به  خودش بگذارد، كتاب هايي كه پس  از آن با عنوان جامع نگاشته 

و به مخاطب عمومي عرضه مي شدند.
رساله هاي توضيح المسائل امروزي  نيز هرچند ريشه هايشان به جامع عباسي 
برمي گردد اما در ســال 1335 توسط حجت االســالم علي اصغر كرباسچيان، 
معروف به عالمه )از بنيانگذاران مدرسه علوي در تهران( به شكل امروزي درآمد. 
عالمه كرباسچيان، براي نخستين بار رساله  »توضيح المسائل« را براساس فتاواي 
آيت اهلل بروجردي و با توجه به نياز جامعه زمان خودش به رشته تحرير درآورد. نثر 

كتاب هايي نظير جامع عباسي، براي مخاطب عمومي سنگين و فتاواي علما نيز 
تغيير كرده بود. توضيح المسائل نگاشته شده توسط عالمه كرباسچيان به تأييد 
آيت اهلل بروجردي رســيد و منتشر شــد. پس از چاپ اين رساله در سال 1335، 
علماي ديگر نيز براساس همان اســلوب، اقدام به چاپ رساله هاي خود كردند و 
اين مسير تا زمان حاضر نيز ادامه دارد. در سال هاي اخير، برخي مراجع همچون 
سيدمحمدحسين فضل اهلل، با همان دغدغه اي كه رساله هاي اوليه نگاشته شدند، 
تغييراتي در شكل و نثر رساله هاي عمليه شان دادند اما چندان كه بايدوشايد مورد 
استقبال قرار نگرفت. شايد يكي از داليل  استقبال نشدن از اين رساله هاي نوين، 
وجود و گســترش فضاي مجازي باشد كه با قابليت جست وجو در رساله ها، عماًل 

نياز به رجوع به كتاب هاي چاپي را به  طور كلي رفع كرده است.

اولين رساله
عالمه كرباسچيان در سال 1335 

توضيح المسائل را براساس
 فتاواي آيت اهلل بروجردي نوشت

چهرهاول
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ببر طاليي مازندران
امامعلي حبيبي، نخستين مدال طالي تاريخ ورزش ايران در المپيك را 

در ملبورن به دست آورد

درخواست نخست وزير ايران از آمريكا
حسين عال: آمريكا هم عضو پيمان بغداد شود

ورزشی

مطبوعاتخارجی
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اولين مــدال طالي المپيك ايران، به گردن كســي 
آويخته شــد كه مسئوالن ورزش كشــور، دست به 
هركاري مي زدند تا به المپيك ملبورن اعزام نشــود؛ 
امامعلــي حبيبــي، روســتازاده مازندراني، هرچه 
كشتي گير سرشناس در ايران و جهان بود را شكست 

داد تا نامش را به تاريخ ورزش ايران سنجاق كند.
چند روز بعد از حبيبي، غالمرضا تختي هم طال گرفت 
تا بهترين كشتي گيراني كه تاريخ ايران به خود ديده، 
تاريخ سازان المپيك ايران باشند.حبيبي لوچوكار بود 
و پيش از انتخابي المپيك ملبورن، چند مقام كشوري 
داشــت اما چندان معروف نبود. همه مي خواستند 
جهان بخت توفيق يكي از ســتاره هاي كشتي ايران 
و جهان راهي ملبورن شــود اما حبيبي در انتخابي 
برنده شد. همه شوكه شدند و مسابقه تكرار شد. اين 
بار حبيبي، توفيق را كه دوســت نزديكش بود ضربه 
فني كرد و راهي ملبورن شد. در ملبورن، كشتي گيران 

سرشناس دنيا در وزن خود را با وجود سرماخوردگي و 
تب باال، يكي پس از ديگري شكست داد و قهرمان شد. 
همچون تختي، اين آخرين طالي او در المپيك بود. 
بعد از ملبورن، او 3 بار هم قهرمان جهان شد و يك بار 
هم در بازي هاي آسيايي طال گرفت.درخشش او در 
كشتي جهان چنان  چشمگير بود كه بعدها نامش در 
تاالر افتخارات فدراســيون جهاني كشتي ثبت شد. 
حبيبي بعدها بازيگر ســينما و نماينده مجلس هم 
شد. او در فيلم »ببر مازندران« سامويل خاچيكيان، 
نقش يك كشــتي گير را بازي كرد. ببــر مازندران، 
لقبي بود كه بعد از مسابقه انتخابي با توفيق از سوي 
يكي از تماشــاگران خطاب به حبيبــي فرياد زده و 
در تاريخ كشــتي ايران ماندگار شد. عالوه بر تختي 
و حبيبي، محمدعلي خجســته پور و مهدي يعقوبي 
هم در كشــتي)هر دو نقره( مــدال گرفتند. محمود 
نامجو وزنه بردار ايران هم در اين رقابت ها برنز گرفت. 
ايران عالوه بر اين دو رشته، دو ورزشكار ديگر هم در 

دوو ميداني به مسابقات اعزام كرده بود.

داستان غم انگيز يك صنعت بومي 
حريربافي چالوس تعطيل شد

 

اين سازمان  جهنمي 
توسل به »امر خيالي « براي رسيدن به آرزوي محال

دورازمركز

روانكاویمعاصر

  مرضيه ثمره حسينی  ��������������������������������������

كارخانه حريربافي چالوس در سال1315 تأسيس 
شد و محصوالت ابريشــمي چون پارچه، جوراب، 
پرده و كراوات توليد مي كــرد. اين كارخانه كه در 
دوره پهلــوي دوم هزاروپانصد كارگر داشــت، در 
دهه30 زيان ده شــد. در ســال1335، شهرباني 
مازندران به اســتانداري اطالع داد كه »قســمت 
عمده كارخانه حريربافي چالوس به واسطه كمبود 
پيلــه و مواداوليه، راكد، و كارگــران زن و مرد كه 
هم اكنون سرويس كار آنها از هشت ساعت به شش 
ساعت تقليل داده شده، در كارخانه بيكار و مشغول 
استراحت و يا مطالعه روزنامه و صحبت و گفت وگو 
با يكديگر هستند.« سرپرست حريربافي در پاسخ، 
زيان ده بودن كارخانه به ميــزان 8ميليون تومان 
در سال و متوقف شــدن 90درصد از ماشين آالت 
را عامل اين وضعيت اعالم كرد. شــهرباني هم در 
گزارش خود با ابراز نگراني از وضع پيش آمده اعالم 

كرد كه »عالوه بــر زيان، اصوالً بيكاري و اجتماع و 
مذاكرات كارگران در كارخانه در روحيه كارگران 
ســاده لوح زمينه را براي عمليــات خالف و ايجاد 
هرگونه انحرافاتي مســاعد مي سازد«. ابوالحسن 
ابتهــاج، مديرعامــل برنامه و بودجه كشــور، در 
گزارش به نخســت وزير وقت، تعطيلي كارخانه و 
بيكاري كارگران را به دليل كمبود مواداوليه رد، و 
دليل اين وضعيت را توليــد مازاد بر مصرف و نبود 
امكان صادرات محصوالت اعــالم كرد. او كاهش 
فروش محصوالت را ناشــي از واردات پارچه هاي 
الياف مصنوعي به كشــور دانست. ابتهاج پيشنهاد 
داد برنامه اي ترتيب داده شود كه طبق آن كارخانه 
حريربافي چالــوس پارچه هاي جديدي با تركيب 
ابريشــم و الياف مصنوعي توليد كند تــا با توليد 
محصوالت بيشتر، تمام كارگران مشغول كار شوند. 
حريربافي چالوس ســرانجام در سال1337 براي 

هميشه تعطيل شد.
منبع: اسناد آرشيو ملي  ايران، پرونده 230/39943.

  جمال رهنمایی  �������������������������������

3ســال پس از كودتاي 28مرداد، 
نخستين سازمان مدرن اطالعاتي 
و امنيتي ایران با همكاري و نظارت 
ســازمان اطالعات مركزي آمریكا 
)سيا( تشكيل شد� ساواك )سازمان 
اطالعات و امنيت كشور( با3 هدف 
جلوگيري از گســترش كمونيسم، 
پيگيري و انهدام گروه هاي مخالف 
حكومت و جمــع آوري اطالعات و 
برقــراري امنيــت در كشــور در 
سال1335 تاســيس شد و در سال 
1357 و در اوج ناآرامي ها به دستور 
شاه و براي آرام كردن مخالفين كه 
كينه اي سخت از این سازمان به دل 

داشتند، منحل اعالم شد�
این سازمان كه به گفته منابع رسمي 
حدود 9هزار كارمند و افسر رسمي 
و ميليون هــا خبرچيــن و همكار 
غيررسمي داشت، در مدت كوتاهي 
به سازماني مخوف و جنایتكار تبدیل 
شد، به گونه اي كه یكي از سه عمليات 

مهم این سازمان، كشتن بنيانگذار 
و فرمانده اول خود ســپهبد تيمور 
بختيار بود� بختيار پس از ســفر به 
آمریكا و دیدار با جــان اف كندي 
به دليل اظهاراتــش در این دیدار 
درباره مسائل داخلي ایران مغضوب 
شاه واقع شــد و پس از بازگشت، 
بازنشسته، ســپس تبعيد و در آخر 
محكوم به اعدام و توســط ساواك 

ترور شد�
درباره فعاليت هاي این ســازمان 
كــه یكــي از زیرمجموعه هــاي 
نخست وزیري بود و مستقيما زیرنظر 
شاه اداره مي شد، گزارش هاي مستند 
هولناك و قصه هاي شفاهي بسياري 

وجود دارد�
آنچــه در ایــن ميــان واقعي تر و 
ملموس تر به نظر مي رســد، اعمال 
خشونت بي رحمانه شاه با مخالفين 
براي حفظ قدرت و ثبات حكومت بود� 
ساواك به سرعت به سازماني بدنام 
تبدیل شد و درباره قدرت بي حد و 
حصر این سازمان در سال هاي آخر 

خود و فضاي به شدت امنيتي حاصل 
از نحوه عملكــرد آن، ماجراهاي 
بسياري در تاریخ معاصر ایران وجود 

دارد�
ميل انسان به كسب قدرت و تسلط 
بر دیگران سيري ناپذیر و بي پایان 
است� ما تصویر روشــني از ميزان 
قدرت مورد نياز خود براي تسلط بر 
خود، دیگران و جهان نداریم� واقعيت 
این است كه كسب چنين تسلطي، 
امري محال است و بشر ضعيف تر از 
آن است كه حتي خودش را بشناسد 
و بر خودش مسلط شود تا چه رسد به 

دیگران و جهان�
قدرتمندان با توســل به این امر 
خيالي كه در آن منافع شــخصي و  
خيال ســلطه بر دیگران را منافع 
دیگران یــا ملت هــا نامگذاري 
مي كننــد، به ورطه یــك چرخه 
بي آغاز و انجام كه به خياالت محال 
آنها با پروپاگانداي مرســوم زمانه 
رنگ و بوي منافع جمعي داده شده، 

افتاده اند�

  آرش نهاوندي    ������������������������������������������������������������������

روزنامــه نيويورك تايمز در تاريــخ 28نوامبر 1956 )7 آذر 
1335( تيتر يكي از اخبار خود را به درخواست نخست وزير 
ايران از آمريكا اختصــاص داد و تيتر زد: »ايران خواســتار 
حضــور آمريكا در پيمان بغداد اســت«. در متــن اين خبر 
چنين آمده است: »حسين عال نخست وزير ايران گفته است 
كه حضور آمريكا در اين پيمان ســبب خواهد شد تا صلح و 
ثبات در منطقه خاورميانه ايجاد شــود. عال در اين باره گفت: 
اگر آمريكايي ها عضويــت در پيمان بغداد را در زمان كنوني 
مناســب تلقي كنند، عضويت آنها در اين پيمان باعث ايجاد 
آرامش مي شود و تأثير زيادي در ثبات اين منطقه بحران زده 
خواهد داشت. او افزود: عضويت آمريكا حتي مي تواند اعراب را 
نيز به عضويت در پيمان بغداد ترغيب كند. عال به عنوان مثال 
به سخنان ملك سعود عربستان سعودي اشاره كرد و گفت: 
پادشاه عربستان از نفوذ شوروي در منطقه نگران است و گفته 
اســت در صورتي كه آمريكا به عضويت پيمان بغداد درآيد، 
عربســتان نيز به عضويت اين پيمان درخواهد آمد. در مورد 
لبنان هم همين نگاه صادق است. سخنان حسين عال انعكاسي 
از خواسته ها و تمايالت ساير اعضاي پيمان بغداد است. ايران، 
عراق، تركيه، پاكستان و بريتانيا اعضاي كنوني پيمان بغداد 
را تشــكيل مي دهند. در خاورميانه اما مقاومت هاي زيادي 
در برابر پيمان بغداد انجــام گرفته؛ چرا كه مقامات برخي از 
كشــورها ازجمله مصر بر اين باورند كه بريتانيا از اين پيمان 
به عنوان ابزاري امپرياليســتي استفاده مي كند. چهار كشور 
مســلمان اين پيمان، از حضور در جلساتي كه بريتانيايي ها 
نيز در آن حضــور دارند خودداري مي كنند. مصر يكي از اين 
كشورهاســت كه اعالم كرده تا زماني كه فرانسه و انگليس، 
مصر را تحت اشــغال خود داشته باشــند و نيروهاي خود را 
از اين كشور خارج نكنند، در جلســات پيمان بغداد حضور 
نخواهد يافت. عدنان مندرس، نخست وزير تركيه اخيرا ايران، 
عراق و پاكســتان را براي تشكيل جلسه اعضاي پيمان بغداد به 
آنكارا دعوت كرده است، اما هنوز در مورد برگزاري اين اجالس 

تصميمي قطعي گرفته نشــده اســت. اين چهار كشور )ايران، 
تركيه، عراق و پاكســتان( نمي خواهند به روابط خود با بريتانيا 
آسيب بزنند يا خواستار خروج اين كشور از پيمان بغداد شوند، 
اما در عين حال هــم نمي توانند ادامه حضور نيروهاي بريتانيا و 

فرانسه را در مصر ناديده بگيرند.«
پيمان بغداد يكــي از پيمان هايي بود كه بر مبناي اســتراتژي 
آمريكا مبني بر جلوگيري از نفوذ كمونيسم در خاورميانه شكل 
گرفتــه بود. در پيمان بغداد عالوه بر اهداف سياســي و نظامي، 
اهداف اقتصادي نيز مدنظر بود. مقر پيمان بغداد پس از كودتاي 
1958در عراق، از بغداد به آنكارا منتقل شد و نام اين پيمان بعدها 

به نام »سنتو« تغيير داده شد.

دهن كجي 
   شروان اميرزاده     �������������������������������������������������������������

در سال 1335، صفحه طنز و فكاهي مجله تهران 
مصور »دهن كجي« نام داشت� این نمونه اي 
از آن صفحات است كه دهن كجي را در دیدار 
ورزشكاران و سياستمداران نشان مي دهد�

فكاهی



 محمد مقدسي     �����������������������������������������������������������������

اين سال را بايد سال شــكوفايي پاورقي نويسي ناميد. 3 سال از 
كودتاي مخوف گذشته بود. سانسور بيداد مي كرد و نويسندگان 
در محاق بودند. فعاليت هاي حزبي در اجتماع و مطبوعات ممنوع 
 بود. در اين سال ها مجددا نوشــتن و انتشار پاورقي اوج گرفت. 
سردمدار آثار پاورقي نوشته شــده در اين دوران، داستان هاي 
تاريخي بودند. داستان هاي تاريخي گواه اين بودند كه ناخودآگاه 
جامعه از اختناق و آشوب خسته و به دنبال امنيت و آرامش بود.

حسين مسرور كه از سال 1327 داستان »ده نفر قزلباش« را به 

شــكل پاورقي در روزنامه اطالعات چاپ كرده بود، در اين سال 
اين مجموعه را در 5 جلد منتشر كرد. نويسندگان داستان هاي 
تاريخي همدوره مســرور بيش تر بر مهيج بودن داستان تأكيد 
داشتند، اما مسرور برخالف آنها بر مستند بودن اتفاقات داستان 
اصرار داشت و داســتانش از لحاظ فضاسازي، توصيفي دقيق از 
احواالت اجتماعي دوران صفويه در ايران ارائه مي كرد. نكته مهم 

ديگر اثر مسرور، نثر روان و ساده اش بود.
ستاره اين ســال مانند اوايل دهه 1320 بدون شك، حسينقلي 
مســتعان محسوب مي شــود. او كه مدتي چاپ كتاب هايش را 
متوقف كرده  بود و بيشتر در مطبوعات فعاليت مي كرد، با انتشار 

3 رمان »شهرآشوب«، »بهشت« و »از شمع پرس قصه« كم كاري 
ســال هاي انتهايي دهه قبلش را جبران كرد. رقيب حسينقلي 
مستعان كه آثارش در مجله »اطالعات هفتگي« چاپ مي شد، 
حمزه ســردادور بود كه در اين سال 2 داستان تاريخي پرشور و 
حادثه با نام هاي »قلعه قهقهه« و »افسانه قاجار« را منتشر كرد. 
اين آثار، هر چند به قوت كارهاي حســين مســرور نبودند، اما 
نثر ســاده و پخته اي داشــتند كه تيراژ باالي كتاب ها گواه اين 

موضوع است.
معروف ترين اثر شــاپورآرين نژاد، »ده مرد رشيد« كه داستاني 
درباره رقابت ها در دربار هخامنشيان بود، در اين سال منتشر شد. 

او نثري احساســاتي و رمانتيك داشت و پيرنگ داستان هايش 
سراســر هيجان و حادثه بــود. او به تقليد از الكســاندر دوما در 
داستان هاي تاريخي اش، با تفصيل فراوان مي نوشت. آرين نژاد 
سعي كرد با شكوهمند نشان دادن دوران گذشته و باستان گرايي، 

حقارت جمعي سال هاي پس از كودتا را به فراموشي بسپارد.
احمد ناظرزاده كرماني هم از نويسندگان پركار اين دهه بود كه در 
اين سال رمان »به خاطر ليلي« را منتشر كرد؛ داستاني كه شرح 
انتقام مريدان حالج از خليفه عباســي است. اما طرح داستان و 
ســير حوادث در آن چندان قوتي نداشت و بيشتر در پي انتقال 

پيام هاي ساده اخالقي بود.
مردم براي گذشتن از سال هاي سخت 

به دنياي پاورقي ها پناه مي بردند

سال پاورقي ها 

 داستان 

2و3صفحـــــــههاي
گزارش ويژه

زني كه استادش ملك الشعراي بهار بود
زهرا كيا )خانلري(؛ از نخستين زناني كه دكتراي ادبيات گرفت

آرامگاه نادرشاه؛ چادري كه هم آغوش است و هم قتلگاه
بازگشت سيحون با يك معماري فروتنانه

سخت گيري به ژيگولوها
مزاحمان تلفني  به خارك تبعيد مي شوند

زنان

معماری

اقتصاد

يك سال، يك خبر 

ستایش یگانه     �����������������������������������������������������������������������������

پدرش اهل نــور مازندران بود و خودش در ســال 1291 شمســي در 
خانواده اي مذهبي در تهران ديده به جهان گشود و نامش را زهرا گذشتند. 
زهرا كيا تحصيالت ابتدايي اش را در مدرسه ناموس گذراند كه مهم ترين 
مدرسه دخترانه آن زمان بود و زنان تحصيل كرده بسياري را براي ورود 
به جامعه آن روزگار تربيت كرد. زهرا كه از شــاگردان برجسته مدرسه 
بود، به دانشسراي عالي راه يافت و سپس وارد دانشكده ادبيات دانشگاه 
تهران شد و در سال 1318 در دوره دكتري ادبيات پذيرفته شد و با پرويز 
خانلريـ  كه بعدها با او ازدواج كردـ  هم درس شد. كيا از نخستين بانواني 
است كه در داخل كشور درجه دكتري ادبيات گرفت و رساله خود را تحت 
عنوان »سبك ادبي كتاب هاي تاريخي ايران« زير نظر ملك الشعراي بهار 
تصنيف كرد. او كه پس از ازدواج با نام خانوادگي خانلري شناخته مي شد، 
به مقام استادي دانشگاه رسيد و ساليان دراز در دانشگاه تدريس مي كرد. 
از اين بانوي ادب شــناس چندين و چند كتاب و رساله تأليفي و ترجمه 
به جاي مانده است كه ترجمه كتاب »بيست داستان« لويجي پيراندلو 
در سال 1335 از آن جمله است. همچنين، او از پيشگامان فعاليت هاي 
زنان در ايران بود و اعتقاد داشــت: »فكر ترقي و تساوي زن و مرد بايد در 
تمام شئون اجتماعي و سياسي و اقتصادي عادي جاري اين كشور باشد. 
زن ايراني به هيچ وجه كم اســتعدادتر از زنان ديگر كشورها نيست؛ تنها 
علت عقب ماندگي اش، عقب ماندگي اجتماع و استبداد حكومت است. زن 
ايراني از عهده هر كاري برمي آيد.« زهرا خانلري در روز 6  اسفند 1369، 
6 ماه پس از درگذشت همســرش پرويز خانلري، از دنيا رفت و در كنار 

همسرش در بهشت زهراي تهران به خاك سپرده شد.

سعيد برآبادي     ����������������������������������������������������������������������������
 عالقه به نادرشاه افشــار، روحيه وطن پرستي ايراني هاي معاصر را نشان 
مي داد؛ مثال مي شود در مشروح جلســات مجلس شوراي ملي به تاريخ 
31شهريورماه 1294گزارش سليمان ميرزا را خواند كه چطور براي دفاع 
از طرح مرمت بناي يادبود نادرشاه در واويالي بي پولي كشور، سخن ساز 
مي كند؛»آيا چه كسي مي تواند تصور بكند كه بهتر از نادر شاه و شاه عباس 
پادشاهي داشته ايم ولي متأسفانه هيچ حفظ آثاري قبور و پاس حق گذاري 
آنها را درنظر نداريم بنده تصور مي كنم بهترين پولي كه از بودجه ما خرج 
مي شود پولي است كه از براي يادگار اين شخص بزرگ خرج مي شود كه 
مملكت ما را در يك موقع خيلي خطرناكي خالص كرده و از براي مملكت 
ايران متصرفات خيلي بزرگ تهيه نموده اســت و حقيقتاً تا وقتي كه اسم 

ايران هست باعث افتخار ايران و ايرانيان است.«
همانطور كه در قســمت هاي قبلي گفته بوديم، ســوداي يادبودسازي 
براي چهره ها و مفاخر فرهنگي و سياســي با ايجاد انجمن آثار ملي ايران 

به دغدغه اي دولتي بدل شــد و بودجه هاي قابل مالحظه اي دريافت كرد. 
درباره نادرشاه افشار سابقه اين ساخت وساز به اواخر قاجار باز مي گردد اما اين 
آرامگاه كوچك، در سال1335 و به دستور همين انجمن، طرحي تازه به خود 
ديد و نو شد. يك سال بعد خيابان نادري مشهد در مجاورت چهارباغ شاهي 
و روبه روي حرم امام رضا)ع(، شاهد حضور هوشنگ سيحون بود. باغي به 
مساحت 14400مترمربع طراحي شد و مقبره نادرشاه در ارتفاعي رفيع 
كه 12پله اندازه داشت توسط دستان خالق سيحون جان گرفت. در 7سالي 
كه ساخت اين مقبره به طول انجاميد، سيحون از بهترين سنگ هاي خشن 
و سخت كوهسنگي مشهد كه انبار سنگ هاي گرانيتي است بهره گرفت. 
طرح بنا را بر اساس چادر عشــاير طراحي كرد؛ چادري كه نادرشاه در آن 
به دنيا آمد و در آن هم كشته شد و در نهايت نام باغ، باغ نادري لقب گرفت. 
با اين همه، المان اين بنا را ابوالحســن خان صديقي در قالب يك مجسمه 
منحصر به فرد طراحي كرد و 12فروردين ماه سال1342 آرامگاه به دست 

محمدرضا پهلوي به بهره برداري رسيد.

   احسان بهرام غفاري      ��������������������������������������������������������������������������������������������

وضعيت ژيگولوها يا همان پسرهاي جواني كه خود را طبق مد روز مي آراستند و در مهماني ها 
خودنمايي مي كردند؛ يا با تلفن و يا حضوري در مقابــل مدارس دخترانه، مزاحم دختران 
مي شدند، به حدي در دهه 30باال گرفت كه روزي نبود، چند نفر از آنها دستگير نشوند؛ كله 
آنها را مي تراشــيدند و يا با لباس دخترانه و آرايش هاي مسخره  دور شهر مي گرداندند و از 
جلوي مدارس دخترانه عبورشان مي دادند تا رسوا شوند. اما اينها باعث نمي شد كه ژيگولوها 
در شهر ديده نشــده و يا در كلوب ها به عياشــي نپردازند؛ پس فرمانده انتظامي آن زمان، 
تصميمات سخت تري براي آنها اتخاذ كرد. در متن اين بيانيه آمده بود: »زين پس هركس 
به وســيله تلفن مزاحم مردم شود، در اسرع وقت دستگير، سر او تراشيده و به جزيره خارك 
تبعيد خواهد شــد«. از طرفي ماموراني با لباس مبدل در مقابل مدارس دخترانه ايستاده تا 
زين پس اگر ژيگولويي قصد خودنمايي يا مزاحمت براي نواميس داشت، بالفاصله دستگير 

و عاقبتش مانند مزاحمان تلفني شود.

 

چاپ اُفست، خدمتي ديگر از همايون صنعتي زاده
به فرانكلين گفتيم: كمك كنيد يك چاپخانه تاسيس كنيم؛ گفتند: پول داري بكن!

يك اعجوبه با پُركاري و فعاليت هايش، همه چاپخانه هاي كشور 
را اشــغال كرده بود و مملكت با مشــكل چاپ مواجه شده بود. 
همايون صنعتي زاده در پي بازار كتاب بود و با توجه به اشتراك 
زبان فارسي، بازارش  به كتاب هاي درسي افغانستان رسيد. او در 
گفت وگو با سيروس علي نژاد در كتاب »از فرانكلين تا الله زار« 
ماجراي شكل گيري چاپخانه اُفســت را چنين بازگو مي كند: 
»كتاب هاي درســي ايران وضعش خيلي خراب بود. اين سال 
1956 بود. سال 35. وضع كتاب هاي درسي خيلي خراب بود، 
ازجمله تاريخ و جغرافي. شــاه مي رود هيأت دولت، كتاب هاي 
تاريخ و جغرافي را پرت مي كند، مي گويد اين مزخرفات چيست. 
وزير فرهنگ مي گويد ما مشــكل چاپ داريــم. صنعتي همه 
چاپخانه ها را گرفته دارد براي افغانســتان كتاب چاپ مي كند، 
درحالي كه مــا خودمان به اندازه كافــي چاپخانه نداريم. واقعا 
چاپخانه ها پر بود. ما هم پول زيادي داشتيم. به فرانكلين گفتيم: 
بياييد كمك كنيد يك چاپخانه تأسيس كنيم. گفتند: پول داري 
بكن! من هم ناشران را جمع كردم و همينطور افرادي هم به ما 
كمك مي كردند ازجمله سيدحســن تقي زاده كه از ايام جواني 
به كار چاپ عالقه مند بود. اصال شد رئيس هيأت مديره افست. من 
هم شدم مديرعامل. سهام افست را هم داديم به ناشراني كه براي 
فرانكلين كتاب چاپ مي كردند، ازجمله به ايرج افشار، انتشارات 
ابن سينا، انتشارات اميركبير. همه سهامدار شدند بجز خودم. از 
فرانكلين يك ميليون تومان پول قرض داديم به افست. افست 
اين طوري شــروع به  كار كرد. بعد هم يك ميليون تومان ديگر 
از فرانكلين بهش قرض داديم. كارش راه افتاد. افست شروع به 

چاپ كرد و 24 ساعت كار مي كرد«.
جرقه هاي تاســيس افست از سال 1335 زده شــد. اما افتتاح 
رســمي آن در تيرماه 1336 با سرپرســتي احمد سميعي بود. 
نخســتين مكان اين چاپخانه در ملكي استيجاري در خيابان 

قوام السلطنه بود. ســپس به خيابان گوته و بعدتر سرخه حصار 
منتقل شد. اين مؤسسه در سال هاي ابتدايي فعاليتش به چاپ 
كتاب هاي درســي مي پرداخت اما رفته رفتــه و با مرور زمان و 
مستحكم شــدن جايگاهش، تأثير بســياري در ترويج فنون و 

فرهنگ چاپ در ايران باقي گذاشت.
معروف اســت كه اشــرف خواهر شــاه، شريك افســت بوده. 
همايون صنعتــي زاده كه 4 ســال مديرعامل افســت بود در 
همان كتاب درباره اين موضوع چنين توضيح مي دهد: »نبود. 
بيخود مي گفتند. سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي پول 
كتاب هاي درســي را مي داد. هزينه كتاب هاي درسي ايران را، 
كه مجاني بود، سازمان شاهنشــاهي از محل درآمدهاي خود 
پرداخت مي كرد. طرف قرارداد افست اصال سازمان شاهنشاهي 
بود، نــه آموزش و پرورش؛ چون طرف قرارداد آنها بودند، گفتم 
حق شماست كه شريك باشيد تا عالقه مند شوند. كار را محكم 
كرده بودم به اصطالح. سازمان شاهنشاهي سهم قابل مالحظه اي 
داشت. يعني از اول نداشــت بعد پيدا كرد. اول كار اين افست با 
يك صحافي شــروع به  كار كرد و يك ماشين چاپ دستي. بعد، 
وسعت پيدا كرد. مثال ماشــين تاكن را من با پول آمريكايي از 

ايتاليا آورده بودم«.
شركت افست اكنون در زمينه چاپ و انتشار كتاب هاي درسي، 
مطبوعات و... با 4 شــعبه در سراسر ايران فعاليت مي كند. براي 
مطالعه بيشتر درباره اين سازمان، كتاب »از ديروز« گفت وگوي 
فريدون حيدري ُملك ميان با 8 نفر از پيشكسوتان چاپ افست 

پيشنهاد مي شود.

هرمز وحيد، طراح لوگوي چاپ افست 
هرمز وحيد از پيشــگامان هنر كتاب آرايــي و مديريت هنري 
در توليد و نشــر كتاب، هفدهم آبان  ماه 1307 در تهران متولد 

شد. پدرش شــادروان محمد وحيد تنكابني، از شخصيت هاي 
فرهنگي زمان خود بود كه بعد از عزيمت دكتر جردن از ايران، 
به رياســت كالج آمريكايي )دبيرستان البرز( منصوب شد. وي 
پس از پايان دوره دبيرستان و براي تحصيل در رشته نقاشي، وارد 
دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران شد. از همدوره اي هاي 
او مي توان به هنرمنداني چون پرويــز كالنتري و پروين دخت 
صدر اشــاره كرد. وحيد در همين دوره بــا پروين دخت صدر 
ازدواج مي كند و هــر دو تصميم مي گيرند ترك تحصيل كنند. 
اگرچه او پيش از ترك تحصيل هم با صنعت چاپ آشنا بود و كار 
مي كرد، اما پس از ترك تحصيــل، تصميمش براي فعاليت در 

اين زمينه جدي تر شد.
مدتي در اداره فرهنگ و هنر مشــغول شــد، اما آن جا هم تاب 
نياورد. در اسفند 1332 به اســتخداِم انتشارات نوپا و نوجوي 
فرانكلين درآمد. تيزهوشي و تســلطش بر چاپ سبب شد كه 
همايون صنعتي، مدير فرانكلين مســئوليت قسمت گرافيك 
انتشارات را در 1332 به او بسپارد. هرمز وحيد عالوه بر فعاليت 
در فرانكلين در راه اندازي يا نوســازي چند مؤسسه انتشاراتي 
ديگر نظير چاپخانه افست، ســازمان كتاب هاي درسي، كانون 
پرورش فكري كودكان و نوجوانان، انتشارات آموزش و پرورش، 
چاپخانه و انتشــارات مجلس، انتشارات وزارت خارجه، كميته 

ملي يونسكو و... همكاري فعال داشت.
طراحي لوگوي شــركت افســت را او انجام داده و اين نشانه در 
ميانه هاي دهه 1330 بســيار نوآورانه و متفاوت از نشانه هاي 
رايج بود. توليد و مديريت هنري بيش از 1500 عنوان كتاب در 
كارنامه حرفه اي وحيد ديده مي شود. ازجمله آخرين كارهاي 
وحيد كه ناتمام ماند، طراحي، توليد و انتشــار مجموعه كتاب 
»سيري در هنر ايران« اثر آرتور پوپ بود. اين هنرمند سرانجام 

در چهارم آذر ماه 1378 از جهان فاني رخت بربست.

معراج قنبري

   عليرضا احمدي    �������������������������������
 برنامه تثبيت و نوسازي اقتصادي كشور كه از 
سال گذشته به  صورت جدي تري آغاز شده 
بود، در ســال 1335 نيز ادامه يافت. در 27 
فروردين موافقتنامه بازرگاني ميان ايران و 
لهستان مبادله شد و در ارديبهشت ماه نيز 
18ميليون دالر كمــك آمريكا براي خريد 
لوازم كشاورزي به ايران اختصاص يافت. در 
خرداد  ماه نيز آمريكا 13 ميليون دالر ديگر 
براي كمك به ايران پرداخت كرد و چند روز 
بعد ايران و تركيه 5 پروتكل اقتصادي امضا 
كردند. اكنون ديگر بده بســتان هاي ايران و 
آمريكا شــكل ويژه اي به  خود گرفته بود؛ در 
تير مــاه آمريكا 4 هواپيمــاي جت به ايران 
بخشــيد و ايران نيز 50 هزارتن گندم از اين 
كشور خريداري كرد. در آذر ماه نيز آمريكا از 
طريق بانك صادرات و وارات 17 ميليون دالر 
به ايران وام داد. اين كمك ها در اسفند ماه نيز 
ادامه يافت و آمريكا 12ميليون دالر كمك 
بالعوض به ايران اختصاص داد كه درميان 
وزارتخانه هاي كشاورزي، كشور، بازرگاني 
و بهداري تقسيم شــد. دراين ميان ايران در 
مســير تثبيت اقتصادي از نگاه به شرق نيز 
غافل نبود و موافقتنامه جديد بازرگاني ايران 
و شوروي در 12 شهريور مبادله شد. براساس 

اين موافقتنامه، شــوروي ســيمان، كاغذ، 
تراورس، موادشيميايي و ماشين هاي باري به 
ايران مي داد و درعوض كاالهايي ازجمله برنج، 
پنبه و بادام مي گرفت. در مهر ماه نيز قرارداد 
مبادالت پاياپاي ايران و آلمان فدرال تمديد 
شــد و در همين ماه كارخانه سيمان تهران 
با ظرفيت روزانه 300 تن بــه بهره برداري 
رســيد. در آبان ماه هم اليحه ترميم حقوق 

كارمندان دولت تقديم مجلس شد. براساس 
اين اليحــه، حداقل حقوق كارمند 2500 و 
حداقل حقوق خدمتگزار 2 هزار ريال تعيين 
شد.مهم ترين خبر اقتصادي زمستان 1335 
روز 16 دي رقم خورد؛ در اين روز نخستين 
قطار مســافربري تهران- مشهد وارد شهر 
مقدس مشهد شد. طول اين خط آهن 926 

كيلومتر است.

همكاري با غرب؛ 
نگاه به شرق

اولين قطار مسافربري تهران- 
مشهد وارد شهرمقدس مشهد شد

 به انتخاب 
عبدالرضا نعمت الهی

آگهی
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مستطاب ترجمه

نثر

نجف دريابندري در ترجمه هايش ظرفيت هاي 
زبان فارسي را به رخ مي كشد

علي اكبر شيرواني ���������������������������������������������������������������������������

چند سال بايد از »وداع با اسلحه« مي گذشت و از زندان عبور مي كرد تا 
به »تاريخ فلسفه غرب« برسد و بشود نجف دريابندري. دريابندري از 
همان كتاب اول، وداع با اسلحه، چيزي رو كرده بود كه كمتر مترجمي 
آگاهانه از آن مطلع بود: ظرفيت هاي زبان فارسي. تا پيش از دريابندري 
و بعد از او، ترجمه هاي درخشان كم نبوده اند و فهرست ترجمه هاي 
ماندگار بلندباالست. بي شك نجف نيز پا بر شانه هاي ديگران گذاشته 
بود و عالوه بر آثار كهن و كالســيك فارســي، ترجمه هاي بسياري 

را ديده بود. كارهاي دريابندري به طور مشــخص هــم در خود اثر و 
در مقايســه با ديگر آثار خودش، بهره از لحن، نحو و ساختار فارسي 
مي برد و نشان مي دهد تركيب دانش و ذوق چه معجون پرقوتي از نثر 
مي سازد. ترجمه ديگر در اينجا جامه اي نيست بر تن مضمون، بخشي 
از مضمون است و همين نكته ترجمه را، به لحاظ زباني، به سطح اثر 

ادبي مي رساند و اين بود هنر نجف دريابندري.
»اتاق دراز بود و دست راستش پنجره داشــت و يك در از آن سرش 
به اتاق زخم بندي باز مي شــد. رديفي كه تخت خواب من در آن بود، 
روبه روي پنجره ها بود و رديف ديگر، زيــر پنجره، رو به ديوار بود. اگر 

آدم به پهلوي چپ مي خوابيد، دِر اتــاق زخم بندي را مي ديد. در آن 
تِه اتاق يك در ديگر بود كه گاهي كســاني از آن به درون مي آمدند. 
اگر كسي داشــت مي مرد، پرده اي دورش مي كشيدند كه آدم مردن 
او را نبينــد، و فقط كفش ها و ميچ پيچ هاي دكتــر و بهيارها از پايين 
پرده پيدا بود و گاهي آخر سر درگوشي حرف مي زدند. بعد كشيش 
از پشت پرده بيرون مي آمد و بهيارها به پشــت پرده برمي گشتند و 
دوباره بيرون مي آمدند و مرده را كه پتو رويش انداخته بودند از راهرو 
ميان تخت خواب ها مي بردند و يك نفر پرده را جمع مي كرد و از آنجا 

مي برد.«

عصر طالیی 
توقيف

اميرعباس هویدا
13 اسفند 1335، رایزن سفارت ایران 

در آنکارا شد

 حميدرضا محمدي �����������������������������������

شــاه را پاترون، یعني ارباب، خطاب 
مي كرد و مقام نخست وزیر را تا سطح 
رئيس دفتر شاه تنزل داده بود و همين 
هم ســبب طویل المدت شدن دوران 
نخست وزیري اش شد� برخالف آنچه 
گفته مي شود كه در دوران او، اقتصاد 
ثبات داشــت و به قول خودش، »در 
دوران صدارت من، قيمــت خودكار 
بيک ثابت بود و هميشه 5 ریال«، چنين 
نبود� چنان كه اردشير زاهدي هم معتقد 
است كه »در این دوران، اقتصاد كشور 
بسيار آشــفته بود و نمي توان دليلي 
براي ماندگاري ایــن دولت پيدا كرد، 
مگر روابط خاص وي با شخص شاه« و 
شاید رمز موفقيت او همين بود؛ همان 

نکته اول� 
 اميرعباس هویدا اگرچه نخست وزیر 
كتابخوانــي بــود و نســبت بــه 
هم پالکي هایــش بيشــتر مي فهميد 
اما غالم حلقه به گــوش اعليحضرت 
بود� او اگرچه با رفتارهاي پوپوليستي 
مي كوشيد محبوبيت خود را ميان مردم 
افزایش دهد كه داد، اما ميان نخبگان 
جایي نداشت� اگر از یک سو پيکان را 
خودروي طبقه متوسط كرد و حتي در 
جایي به نقل از راننــده اش آمده كه با 
وجود داشــتن دو كادیالک، با پيکان 
رفت وآمد مي كرد امــا در مقابل، اهل 
قلم، از سانســور كتاب و مطبوعات 
به ســتوه آمده بودند� یک نمونه آن، 
توقيف »توفيق« در ســوم تير 1350 
است كه شاید درباره اش كمتر صحبت 
شده باشد� چون توفيق با سياست هاي 
حکومتي همســو نبود و روزافزون از 
دستگاه حاكم انتقاد مي كرد، شاه البته، 
اما به واسطه هویدا، دستور توقف انتشار 
آن را داد و چاپخانه اش الک و ُمهر شد� 
هویدا مي خواســت محبوب عوام و 
خواص باشــد؛ از یک طرف، با اهل قلم 
دیدار مي  كرد و مــوزه هنرهاي معاصر 
و تاالر رودكي و امثالهم را - با حمایت 
فرح پهلوي - راه مي انداخت تا فضا را 
باز  كند و از طرف دیگر، مقابل فعاليت 
كانون نویسندگان ایستاد، بسياري از 
اعضاي آن را دستگير و بسياري بيشتر 

را ممنوع القلم كرد� 
او به قول اسداهلل علم، »همواره اعالم 
مي كرد كه ما در »عصر طالیي« به سر 
مي بریم« اما آن، ویترین بود، حقيقت 

چيز دیگري بود�

گلها
آغاز به كار يك برنامه موفق موسيقي در راديو

جديتيكمردشوخطبع
ژازه تباتبايي گالري هنر جديد را تأسيس مي كند

موسيقی

تجسمی

  ندا زندي   ����������������������������������������������������������������������������������

ابراهيم رمضاني، پســر ميرزا علي اصغر كتابفروش و برادر محمد 
رمضاني، مؤســس انتشــارات كالله خاور، از زماني كه چشم باز 
كرد خود را در خانواده اي يافت كه دغدغه نشــر و كتاب داشتند. 

او خيلي زود كتابفروشــي را به عنوان حرفه 
خود برگزيد و پا در جا پاي پــدر و دو برادر 
ديگرش نهاد. ابراهيم در دبيرستان مشغول 
تحصيل بود كه برادرش، محمود، رهســپار 
اروپا شــد و كار و كســب كتابفروشي اش را 
به ابراهيم ســپرد. محمود )برادر ابراهيم( با 
يكي از شــاهزادگان قاجار كه به كتب التين 
عالقه داشت و محلي را در ميدان مخبرالدوله 
به نام كتابخانــه ابن ســينا راه انداخته بود، 
دوســتي داشــت. محمود كه تا آن زمان به 
همراه برادرش محمد در »كتابخانه شــرق« 
كار مي كرد، شــريك كتابخانه ابن سينا شد 
و به فروش كتاب هاي فارســي پرداخت. او 
پس از مدتي به اروپا سفر كرد و سهمش را به 
ابراهيم واگذار كرد. ابراهيم رمضاني با نخبگان 

و نويسندگان برجسته نشست و برخاست داشت كه همين موضوع 
باعث گسترش كارش شد. همچنين او تشكيالتي به نام »مجمع 
نشر كتاب« راه انداخت و بعدها نامش را به ابن سينا تغيير داد كه 
»كلبه عمو تم« نخستين كتاب اين نشر بود. كم كم ابن سينا  به 
تركيبي از مؤسسه انتشــاراتي، كتابفروشي و مركز پخش بدل و 

پاتوق اهل فضل و دانش شد.
ابراهيــم رمضانــي، بــه همــراه همايون 
صنعتي زاده كه انتشــارات فرانكلين را پايه 
گذاشت، فصل جديدي از دفتر نشر كتاب را 
در ايران گشود. ازجمله كتاب هاي انتشارات 
ابن سينا مي توان »تاريخ انقالب مشروطيت 
ايران« نوشــته ادوارد براون، ترجمه چندين 
داســتان خارجــي از شكســپير گرفته تا 
تولستوي و ديگران، انتشار متون كهن ادبي و 
تاريخي، ديوان شعراي قديم و آثاري در حوزه 
كودك را نام برد. حيات ابن سينا از سال هاي 
پاياني دهه 40رو به خاموشي رفت و سرانجام 
پس از رخدادهاي تلخ بسيار، رمضاني امتياز 
كتاب هاي قابــل انتشــارش را فروخت و از 

ايران رفت.

پيشنهاد كتاب: » گل هاي جاویدان )دل انگيز طليعه اي بر موسيقي ایراني( «
پژوهش و نگارش: علي شریفي- ناشر: گل هاي جاویدان، 13۹۸

  حافظ روحاني  ���������������������������������������������������������

برخالف ماهيت طنازانه و شــوخ و شــنگ آثار ژازه 
تباتبايي يا همان ســيدعلي طباطبايي، او تقريباً در 
تمامي طول حياتش چهره اي جــدي در هنر مدرن 
ايران به شــمار مي آمد. جدا از هر چيــزي او تقريباً 
تمامي زندگي ا ش را وقف هنر كرد. شايد از روي همين 
دلبستگي بود كه مانند جمعي ديگر از همنسالنش به 
فكر تأســيس يك گالري افتاد، تا فرصتي باشد براي 

نمايش آثار خودش و ديگران.
به واقع به  نظر مي رســد كــه تا پيــش از ميانه دهه 
1340، گالري هاي نوپاي دهه 1330 برنامه اقتصادي 
مدوني نداشتند. اما عالوه بر اين كوچك بودن جامعه 
هنرمندان مدرنيست و عالقه مندان شان بازار مبادله 
هنر را بسيار محدود مي كرد. از اين رو به  نظر مي رسد 
كه تقريباً تمامي گالري هايي كه تا پيش از ميانه دهه 
1340 تأسيس شدند، بيشــتر در پي تدارك فضايي 

براي نمايش آثار مدرنيستي و معرفي اين هنر بودند.
ژازه تباتبايي هم نگارخانه هنر جديد را در سال 1335 
به راه انداخت. گالري  اي كه كم  و بيش تا پيش از مرگش 
در سال 1386 هم نيمه داير بود و البته فرصت و بهانه اي 
براي دوستان نسبتاً پرتعداد ژازه تباتبايي، تا جمع شوند 
و احتماال درباره موضوعات مختلف ازجمله هنر صحبت 
كنند. نمونه هايي از اين نشست ها را مي توان در چند 
فيلم مستند خسرو سينايي ديد كه هم شوخ و شنگي 
فضا را نشــان مان مي دهد و هم وجه ديگرش، بحث ها 
و جدل هاي متعدد را. نگارخانه هنر جديد يكي از آن 
سه چهار گالري نوپايي اســت كه مدرنيست ها به راه 

انداختند؛ آن هم در سپيده دم هنر مدرنيستي ايران.

آموزشدراختناق
برگزاري دوره هاي آموزش روزنامه نگاري

مطبوعات

 محمدناصر احدي    ���������������������������������������������������������������������

سانسور و سركوب مطبوعات جلوي آزادي جرايد را گرفته بود و 
در اين وضعيت روزنامه هايي كه از نيروهاي آموزش ديده و ماهر 
برخوردار بودنــد، راحت تر مي توانســتند از روزنه هاي كوچك 

باقي مانده تنفس كنند و به حيات شان ادامه دهند. 
دولت با اينكه خودش عامل خفقان مطبوعات بود، حداقل براي 
حفظ ظاهر سعي مي كرد نشان دهد حامي روزنامه نگاري حرفه اي 
است و تا زماني كه آموزش روزنامه نگاري براي تربيت نيروهاي 
متخصص به طور كامل پا نگيرد، حاضر به اعطاي آزادي بيشــتر 
به مطبوعات نيست. به هر حال، از آنجا كه نهاد آموزش همواره 
نهادي دولتي اســت كه به تربيت نيروهــاي الزم براي دولت ها 
مي پردازد، طبيعي اســت كه در آن مقطع نيز دولتمردان خيال 
مي كردند با اين حربه مي توانند روزنامه نگاراني رام شده پرورش 
دهند و با تبديل روزنامه نگار به كارمند از دردسرهاي مطبوعات 
بكاهند. از سوي ديگر، مؤسســه هاي مطبوعاتي نيز براي تأمين 
نظر دولتمردان و فراهم شــدن امكان ادامه فعاليت شان، ناگزير 
از گردن گذاشتن به خواســت دولت بودند، هرچند روزنامه اي 
همچون روزنامه اطالعات به جد به اهميــت آموزش در تربيت 
خبرنگار باور داشت و از همين رو در تير 1335 »نخستين دوره 

كارآموزي خبرنگاري« را بر پا كرد. ايــن دوره يكي از مهم ترين 
دوره هاي آموزشــي مطبوعاتي بود كه منجر به برگزاري چنين 
دوره هايي در سال هاي آتي و در مؤسسات مطبوعاتي ديگر شد. 
در همين سال، دانشگاه تهران كالس هاي آموزش روزنامه نگاري 
براي روزنامه نگاران ليسانســيه تشكيل داد كه با استقبال اهالي 

مطبوعات مواجه شد. 
اين دوره ها در ميان اهل فن به قدري مقبول افتاد كه مجله توفيق 
در دو دوره كالس »تربيت كاريكاتوريست و خبرنويسي فكاهي« 
برگزار كرد. البته، در ميان نشــريات، روزنامه كيهان به آموزش 
روزنامه نــگاري در ميدان عمل گرايش داشــت و صرف آموزش 

دانشگاهي روزنامه نگاري را كافي نمي دانست.

استقبال مردم  فصل تازه اي در دوبله فارسي در ايتاليا رقم زد

دست هاي آلوده در تئاتر تهران  اجرا می شود

داريوشفيلمتقديمميكند

ناصرملكمطيعي،ژانپلسارتر

سينما 

تئاتر 

  سعيد مروتي �����������������������������������������������������������������������������

هرقدر تالش هاي آلكس آقابابيان كه داريوش فيلم را در جايي كه 
زندگي مي كرد )خيابان نادري كوچه گلبهار( تاسيس كرده بود، 
در اينجا بي نتيجه بود، حضور در ايتاليــا ثمربخش از كار درآمد. 
دوبله در ايران نخستين قدم هايش را برمي داشت. دكتر كوشان 
بعد از دوبله دختر فراري و دختر كولي، جذب توليد فيلم شــد. 
استوديوها كم كم راه افتادند. در رأسشان استوديو ايران نو فيلم و 
جالل مغازه اي و دوستانش. دوبله به فارسي با تمام دشواري ها و 
اختالف ها و انشعاب ها در اينجا در جريان بود، بي آنكه تالش هاي 
آلكس به جايي برسد. ســابقه رفاقت با محمود خسروي كارمند 
سفارت ايران در ايتاليا، داريوش فيلم را از خيابان نادري به رم برد. 
حضور در كالس هاي كارگرداني و بعد تالش براي دوبله فارسي با 
استفاده از دانشجويان ايراني مقيم ايتاليا. كارگاه دوبله فارسي در 

ايتاليا راه افتاد. آلكس تيمش را با حسين سرشار، بهمن محصص، 
مرتضي حنانه، منوچهر نادري، اعلم دانايي، پروين انصاري و... چيد 
و كار شروع شد. استقبال از »فريدون بي نوا« مهر تأييدي بر كار 
داريوش فيلمي ها زد. كار توسعه پيدا كرد و دانشجويان ديگري 
هم به گروه پيوستند. اكران »برنج تلخ« به عنوان برنامه نوروزي 
1333 در سينما ديانا موفقيتي تازه براي داريوش فيلم بود. حاال 
جوان هايي از ايران به قصد فعاليت دوبله راهي ايتاليا شدند. كم كم 
رقبايي هم از راه رسيدند. فرمول دوبله در ايتاليا، مذاكره در تهران 
با مديران سينماها و در نهايت اكران، جواب داده بود. تا رسيديم 
به سال 1335 و اكران »حيف كه خيلي حقه اي« در سينما ديانا 
و هجوم تماشاگران براي تماشاي فيلم و ستاره اش سوفيا لورن. 
مطبوعات انتقادهايي به دوبله فارسي وارد مي كردند ولي كار ميان 
مردم گرفته بود و آلكس و رفقا در ايتاليا ديگر وقت ســرخاراندن 

نداشتند. داريوش فيلم تقديم مي كرد و ملت استقبال.

  مهرداد رهسپار   ������������������������������������������������������������������������

در رپرتاژ آگهي نمايش دســت هاي آلوده نوشته ژان پل سارتر با 
ترجمه جالل آل احمد كه در تهران مصور منتشر شده، به تصويري 
از ناصر ملك مطيعي مي رسيم. در اين گزارش آمده است كه او با 

اين نمايش براي نخستين بار بر صحنه تئاتر ظاهر مي شود. نكته 
مهم ديگر اين رپرتاژ تأكيد بر مخالفت  با نيروهاي كمونيســت 
در فرانسه اســت كه با توجه به دوران پس از كودتاي 28 مرداد 
در ايران، ظاهرا از نظر گرداننــدگان تئاتر تهران بهترين انتخاب 

بوده است.
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چراغيكهدرميدانمخبرالدولهروشنشد
از مجمع نشر كتاب تا انتشارات ابن سينا

نشر

سياستمدار

v حسين عصاران   ���������������������������������������������������������������������

درباره برنامه »گل ها« و كيفيت هنري، خاطره سازي و دلدادگي 
عمومي نسبت به آن زياد گفته شده و در سال هاي اخير پژوهش ها، 
تأليفات و ارائه هاي درخور توجهي هم از آن صورت گرفته است 
اما همچنان بستر شــكل گيري اين برنامه جاي تعمق و كنكاش 
بيشــتري دارد. در نگاه نخســت، برنامه گل ها  را مي توان نماد 
هنري اصالحات راديو پس از ناهنجاري هــا و بي ضابطگي هاي 
سازمان راديو در سال هاي انتهاي دهه 20 و اوايل 30 دانست كه 
با قراري گيري نصرت اهلل معينيان بر مصدر امور و انجام اصالحات 
ساختاري و ســازماني در همه شــئون )اداري، حقوقي، هنري، 
مالي، روابط عمومي و...( آغاز شد. از سوي ديگر نيز ماهيت، فرم 
و ساختار اين برنامه مي تواند نشــانه اي بر تالقي دو جريان مهم 
هنري آن دوران قلمداد شــود؛ نخســت جريان پيگير گسترش 
موسيقي ايراني كه در آن سال ها ذيل ديدگاه هاي كلنل وزيري 
و فعاليت هاي مداوم روح اهلل خالقي ادامه حيات داشت و ديگري، 
تفكر عالقه مند به شعر كالسيك ايراني كه آن را ميراث هنري تاريخ 
ايران مي دانست. آثار ساخته شده در مجموعه  گل ها ، جدا از اينكه 
واجد بهترين نمونه ها در تلفيق كالم و آوا و نوادر قالب هاي معطوف 
به موسيقي كالسيك ايراني  اســت، در نگاهي منصفانه مي تواند 
بخشي از ميراث فرهنگي اهالي قرن اخير براي هديه به آيندگان 

اين سرزمين نيز حساب شود.

نخستين دوره آموزش روزنامه نگاری- موسسه اطالعات 
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