
مأموريت ارزي در بغداد
 سفر رئيس كل بانك مركزي به عراق با توافق هايي براي آزادسازي  منابع ارزي ايران 

و تأمين و واردات كاالهای اساسی همراه بوده است

فرهنگ ِ »فرمان«داری 

 مسئوالن نترسند 
و تصميمات جسورانه بگيرند

 آخرين وضعيت شيوع كرونا در پايتخت  در گفت وگو با ناهيد خداكرمي
رئيس كميته سالمت شوراي شهر تهران

پرونده ويژه درباره رانندگي در تهران

 كدام رفتارهاي راننده ها در تهران به روان  مان
آسيب مي رسانند ؟

آيا رفتارهای نامتعارف در رانندگی، نشانه ای از 
نارضايتی اجتماعی هستند؟

توريست ها از رانندگی در تهران چه می گويند؟

افزايش مبلغ جريمه ها چقدر در كاهش رفتارهای 
نامتعارف رانندگان موثر بوده است؟

 مــرگ 14 هــزار و 104 مبتال 
يا مشكوك به كرونا در تهران

 بررســي ها نشــان مي دهــد 
حمل و نقل عمومي در تهران 
عامــل مهمــي در انتشــار 

ويروس نيست
وضعيــت در زمســتان 
وخيم تر مي شود، پيك هاي 
جديد شيوع كرونا در راه 

است

4

جناب آقاي  مهندس مقيمي
درگذشت  برادر گراميتان  را تسليت عرض مي نمايم؛  از ايزد منان 
براي آن مرحوم علو درجات و براي جنابعالي و  بازماندگان صبر و 

پيروز حناچيسالمتي مسئلت دارم.
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نقطه عطف

  اميد  پشت 
ديوارهاي خاكستري

 روايت 
بازسازي  5 استان 
پس از سيل و زلزله

 تك  آهنگ ها
ركورددارگرفتن مجوز 

همشــهري به يكي از مراكز بهاران 
در ايــام كرونا ســر زده و از زندگي 
ســاكنان اين مركز با شــيوه هاي 

بهداشتي جديد گزارش مي دهد

همشهری به بهانه هفته كاهش اثر باليای 
طبيعی از آخرين وضع استان هاي  سيل  

و زلزله زده گزارش می دهد

در 15 خرداد 1342 چه گذشت؟

تهــران در آتــش؛ روزنامه هــا از  
واقعه 15خرداد چه نوشتند؟

فيضيه شــد كربــال؛ نگاهــي به 
اعالميه هــاي علما دربــاره واقعه 

حمله به مدرسه فيضيه

قــم در برابــر مرمــر؛  مخالفــت 
همه جانبه مراجــع و علما با اليحه 

انجمن هاي واليتي و ايالتي 

ويژه نامه 15خرداد

يادداشت
 رضا زندي ؛ روزنامه نگار و تحليلگر حوزه انرژي

برنامه همكاري هاي 25 ساله ايران و چين، در سفر 
اين روزهاي وزير امور خارجه به پكن نهايي مي شود. 
بي توجه به حاشيه ها، تبيين دقيق، صادقانه، جامع 
و شفاف اين برنامه براي افكار عمومي انتظار بجايي  است. نمي توان موضوعي با 
چنان اهميتي را در حد يك توييت وزير امور خارجه يا خبري كوتاه در البه الي 
خبرها اعالم كرد و گذشت. شفافيت، اعتماد مي آفريند و اطالع رساني دقيق 
و به موقع، سدي است جلوي حاشيه ســازي هاي مخل منافع ملي. باور كنيم 
نظارت افكار عمومي بر عملكرد مسئوالن هميشه خوب است و چه بسا مبنايي 

باشد براي مذاكره بهتر با طرف خارجي. 
پرداختن به ابعاد مختلف برنامه همكاري 25ســاله ايران و چين، در  صالحيت اين قلم نيست. صرفا به بخش نفت و انرژي اش مي پردازم. 1
مهم اســت كه وزارت نفت در بيانيه اي يا شــخص وزير نفــت در كنفرانس 
مطبوعاتي اي، به طور ويژه، موضوعات نفتي اين برنامه را تشريح كند. شرايط 
تحريمي محذوراتي مي آفريند، قبول. اما نمي توان به اين بهانه، مردم را هيچ در 
جريان نگذاشت. اگر نتوانيد ميان اطالع رســاني مدبرانه و شفاف و محذورات 
تحريمي، تعادلي برقرار كنيد باور كنيد دست شايعه سازان را بازتر مي كنيد. 
بپذيريد كه داشتن مردم، قوي ترتان مي كند و نداشتن شان آسيب پذيرتان. 

نياز دارد. در حالي كــه تقاضاي مصرف نفت در كشــورهاي غربي در 2 مثل روز، روشن است كه ايران به بازار مصرف نفت خام و ميعانات چين 
سال هاي آينده نزولي است، چين و هند دو قطب بزرگ رشد تقاضا در دهه آينده 
هستند.  هفته گذشته دبيرخانه اوپك از چشم انداز بازار نفت خود تا سال 2045 
رونمايي كرد. در اين سند آمده اســت: »جريان نفت خام و ميعانات گازی بين 
خاورميانه و آسيا - اقيانوسيه همچنان مهم ترين حلقه تجارت نفت است و حجم 
آن از حدود روزانه 15 ميليون بشكه در سال 201۹ به حدود 20 ميليون بشكه 
در روز در سال 2045 خواهد رسيد.« كمترين ترديدي نيست كه منافع ايران 
اقتضا مي كند بازار نفتش در چين را تا هر جا مي تواند حفظ و اتفاقا توسعه دهد.
الزم دارد. با توجه به وضعيت ذخاير معطــل مانده نفت ايران، كاهش 3 توسعه ميادين نفتي ايران، دانش و تكنولوژي روز، سرمايه و مديريت 
تقاضاي جهاني نفت و رشد رقبا، براي آينده نفت كشورمان نگرانم. مي ترسم از 
روزي كه براي يافتن مشتري نفت ايران، از اين در به آن در بزنيم. فكر نكنيد اگر 
همين فردا تحريم ها رفع شد به سادگي مي توانيم بازارهاي قبلي نفت مان را 
احيا كنيم. با اين اوصاف الزم است هر چه سريع تر ميادين نفتي مان را توسعه 
دهيم. شركت هاي نفتي چيني مي توانند در تامين سرمايه و برخي تكنولوژي ها 
و سيستم ها به ايران كمك كنند به شرط آنكه انحصار نداشته باشند. به شرط 
آنكه، مانند توسعه فاز 11 و ميدان نفتي آزادگان، در سنوات قبل، دست ايران 

را در پوست گردو نگذارند!
سريع از برنامه همكاري 25 ســاله ايران و چين، كار را راحت تر پيش 4 اگر كســاني فكر مي كنند با باز نكردن موضوع براي مردم و گذشتن 
مي برند، اشــتباه مي كنند. چرا كه صرفا مسير را براي شايعه سازان و مخالفان 
توسعه روابط ايران و چين هموار مي كنند. حتي اگر مواردي پذيرفته شده كه 
مي توانست بهتر از آن باشد، اما شرايط فعلي اجازه نمي دهد، خوب است مردم 
در جريان باشند. باالخره آينده روابط 25 ساله ايران مطرح است و كلي سوال 
در افكار عمومي. با پاسخگويي به آنها مي توان به شكل گيري روابط استراتژيك 
اقتصادي ايران و چين كمك كرد. مانند خيلي از كشورهاي رقيب نفتي ايران 
كه تالش مي كنند روابط شان را با چين و بازارش تقويت كنند. از عراق گرفته تا 
عربستان داد و ستدها اما مهم اند. بايد به اندازه اي كه مي دهيم، بر مبناي منافع 

ملي بگيريم. وگرنه نمي توانيم معامله مان را عرضه كنيم.

شفافيت، ضرورت 
همكاري هاي 25ساله

 كيوان.الف 
 در برابراتهام 

افساد في االرض
متهم تا كنون به تجــاوز به بيش از 
300 دختر جــوان اعتراف كرده اما 
كمتر از 30 نفر از او شكايت كرده اند
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حضرت آيت اهلل خامنــه اي، فرمانده 

معظم كل قوا صبح روز گذشــته در رهبري
ارتباط تصويري با مراســم مشترك 
دانش آموختگي دانشگاه هاي افسري نيروهاي مسلح 
در دانشگاه افسري امام علي)ع(، الزمه حفظ اقتدار و 
هويت ملي و تأمين منافع ملي را محاسبه صحيح و 
عقالني از تهديدها و ظرفيت ها در مسائل مربوط به 
»قدرت دفاعي«، »اســتحكام و ثبات اقتصادي« و 
»توانايي و قوام فرهنگي« دانستند و تأكيد كردند: 
مشكالت اقتصادي و معيشتي مردم، به شرط »تالش 
شبانه روزي مســئوالن« و »مديريت قوي، جامع و 
خسته نشو« و »تمركز بر توليد داخلي و چشم اميد 
نداشتن به خارج« قابل حل هستند و سر و صداهاي 
اراذل مسلط بر ملت آمريكا هم نبايد ذهن كسي را 

مشغول كند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي، اجراي مراســم مشترك 
دانش آموختگــي دانشــگاه هاي نيروهاي مســلح 
را فرصتي بــراي اســتفاده از تجــارب يكديگر و 
هم افزايي بيشــتر خواندند و افزودنــد: جواناني كه 
در دانشــگاه هاي نيروهاي مسلح تحصيل مي كنند 
در واقع تأمين كنندگان و حافظان امنيت به عنوان 
يك ارزش بسيار واال و يك عنصر حياتي براي كشور 

هستند.
به گزارش پايگاه اطالع رســاني دفتــر مقام معظم 
رهبري، فرمانده كل قوا با اشــاره بــه ارائه خدمات 
مختلف نيروهاي مسلح به ملت ازجمله امدادرساني 
و كمك در حوادث طبيعي همچون سيل گلستان و 
زلزله ســرپل ذهاب و عرصه هاي بهداشت و درمان 

به ويژه در شــرايط كنوني بيماري كرونا و همچنين 
نقش آفرينــي در رزمايــش همدلــي و كمك هاي 
مؤمنانه خاطرنشان كردند: نيروهاي مسلح جمهوري 
اسالمي ايران حقيقتاً نيروهايي آبرومند و شرافتمند 

هستند.

مبناي اقتدار 
رهبر انقالب اســالمي »قدرت دفاعي«، »استحكام 
و ثبات اقتصادي« و »توانايي و قــوام فرهنگي« را 
اركان اقتدار ملي برشمردند و گفتند: مبناي اقتدار 
در جمهوري اسالمي يك مبناي عقالني و براساس 
محاسبات صحيح و منطقي درخصوص اندازه قدرت 
دفاعي، چگونگي تقسيم كار بين نيروهاي مسلح و 

تعيين انواع ابزارهاي دفاعي است.

حضرت آيت اهلل خامنه اي افزودند: براي تأمين منافع 
ملي و حفظ موجوديت و هويت ملي بايد محاسبات 
دقيق و منطقــي از حد و اندازه واقعــي تهديدها و 
همچنين ظرفيت ها و اســتعدادهاي واقعي كشور 

وجود داشته باشد.
ايشان تأكيد كردند: قدرت دفاعي برآمده از چنين 
محاســبات عقالني، موجب مي شود كه مسئوالن و 
مردم با طمأنينه و آرامش مشغول كارهاي اساسي 
شوند. رهبر انقالب اســالمي عقالنيت را به معناي 
محاسبه صحيح دانســتند و گفتند: بعضي ها اسم 

عقالنيت و عقــل را مي آورند 
اما منظورشان ترس، انفعال و 

فرار از مقابل دشمن اســت درحالي كه فرار كردن و 
ترسيدن، عقالنيت نيست.

 رهبر معظم انقالب در ارتباط تصويري با مراسم مشترك دانش آموختگي دانشگاه هاي افسري نيروهاي مسلح
 قدرت دفاع ملي، استحكام و ثبات اقتصادي و توانايي و قوام فرهنگي  را  اركان اقتدار ملي ناميدند

آيت اهلل خامنه ای:  عموم مردم بايد در مسائلی همچون نرفتن به سفرها و رعايت شيوه نامه ها مراقبت جدی كنند تا از اين بيماری خالص شويم

3      ركن اقتدارملي از نگاه رهبري

فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اعالم 
آمادگی برای همكاری با ســتاد ملی جامعه

مقابله با كرونــا در جريمه متخلفان 
كرونا، گفت: ما اين طرح را شروع كرده ايم و در كنار 
ستاد ملی مقابله با كرونا خواهيم بود. البته تا االن 

كسی جريمه نشده است. 
ســردار رحيمي ادامه داد: همانطــور كه رئيس 
جمهوری هم فرمودند در بحث برخورد با كسانی 
كه ماسك نمی زنند رويكرد ما بيشــتر ايجابی و 
ارشادی اســت. ما اين طرح را شروع كرده ايم و در 

كنار ستاد ملی مقابله با كرونا خواهيم بود.
رئيس پليس پايتخت ابراز اميدواری كرد كه مردم 
هم پروتكل های بهداشتی را بيشتر از قبل رعايت 

كنند. سردار رحيمی افزود: در حال دنبال كردن 
سازوكار اجرای اين طرح هســتيم و جزئيات آن 

اعالم خواهد شد.
همچنين روز گذشته سعيد نمكي وزير بهداشت با 
تاكيد بر اينكه موج جديد كرونا سنگين تر از امواج 
قبلی است، گفت: به محض خنثی شدن يك موج 
بيماری، ميــزان رعايت نكات بهداشــتی كاهش 
می يابد و همين موضوع سبب می شود تا شاهد روند 
تصاعدی بيماری باشيم. ابهاماتی در زمينه داشتن 
تخت خالی در بيمارســتان ها وجود دارد اما نكته 
مهم آن اســت كه مردم نبايد به دليل خالی بودن 
تخت ها خود را به بيماری مبتال كنند. جلســه ای 
روزهای قبل در تهران برگزار شد و خوشبختانه در 

اين استان آمادگی كامل وجود دارد.
بــا دســتور رهبــر معظــم انقــالب تخت های 
بيمارســتان های نيروهای مســلح در اختيارمان 
قــرار گرفت و بــا دســتور وزير رفــاه تخت های 
بيمارستان های تامين اجتماعی نيز قرار است در 
صورت نياز در اختيارمان باشد. او ادامه داد: ممكن 
است بخش های كرونا در بيمارستان ها پر شده باشد 
كه با خالی كردن ساير بخش ها، تخت به بيماران 
اختصاص می دهيم. مردم بدانند در حال استفاده 
از ذخاير استراتژيك هستيم و بيماران الكتيو كه در 
نوبت انجام اعمال حراحی بودند در نوبت مانده اند. 
اين در حالی اســت كه در آمد بيمارســتان ها نيز 

كاهش يافته است.

فرمانده انتظامي تهران بزرگ با اعالم همكاري پليس با ستاد مقابله با كرونا:

هنوز كسي به دليل نزدن ماسك جريمه نشده است

مراسم قرعه كشي ليگ برتر فوتبال براي فصل 13۹۹-1400 
اين رقابت ها روزگذشته برگزار شد. در اين مراسم كه در هتل ورزش

آكادمي فوتبال برپا شده بود، خسرو حيدري و سپهر حيدري 
بازيكنان سابق استقالل و پرسپوليس قرعه تيم ها را از ظرف خارج كردند تا 
در نهايت برنامه كامل ليگ بيســتم مشخص شــود.  براساس قرعه هاي 
خارج شده، در نخستين هفته اين مسابقات كه قرار است از 10آبان ماه آغاز 
شود، هر دو تيم پرسپوليس و استقالل در تهران ميزبان حريفان خواهند بود. 
پرسپوليس كه فصل گذشته را با پيروزي مقابل سايپا به پايان برده بود، 
فصل جديد را با همين تيم آغاز مي كند و در تهران به مصاف شــاگردان 

ابراهيم صادقي مي رود. 
اســتقالل هم در نخســتين بازي اش تحت هدايت محمود فكري بايد 

ميزبان مس رفســنجان تازه وارد به ليگ برتر باشد. سپاهان در هفته اول 
به سيرجان مي رود و تقابل زردپوشان اصفهان با سرمربي سابق شان امير 
قلعه نويي جالب خواهد بود. تراكتور هم در هفته اول با قرعه اي كامال شبيه 
فصل گذشته روبه رو شده است. تراكتوري ها سال گذشته ليگ را با نفت 
مسجدســليمان آغاز كردند و اين فصل هم همين اتفاق عينا براي آنها 

تكرار شده است.
 از ديگر نكات اين قرعه كشي قرارگرفتن داربي پرسپوليس و استقالل 
در هفته هشتم رقابت هاست كه احتماال اواخر آذر يا اوايل دي ماه برگزار 
خواهد شد. نخستين تقابل بزرگ ميان تيم هاي بزرگ و مدعي اين فصل، 
جدال استقالل و فوالد خواهد بود كه هفته دوم در اهواز برگزار مي شود. 
تيم جواد نكونام فصل گذشته در اهواز استقالل را 2 بر يك شكست داد و 
اين فصل هم در همان هفته دوم از آبي ها ميزباني مي كند. در هفته سوم 
هم جدال سپاهان و تراكتور در شهر تبريز حساس ترين مسابقه خواهد 
بود. پرسپوليس، مدافع عنوان قهرماني، در 6هفته  ابتدايي شرايط نسبتا 
آرامي خواهد داشت و كار ســخت اين تيم از هفته هفتم آغاز مي شود. 
شاگردان يحيي در هفته هفتم ميزبان ســپاهان هستند و بالفاصله در 

هفته هشتم به مصاف  استقالل مي روند.

داربي؛ احتماال دي ماه
در هفته اول فصل جديد ليگ برتر، پرسپوليس و استقالل 

به ترتيب ميزبان  سايپا و مس رفسنجان  هستند
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مدافعانحرمبهپابوسيامامرضا)ع(رفتند

تبليغاتانتخاباتي،نمكرويزخم
احمد مازني، نماينده مردم تهران در مجلس دهم با اشاره به 
رفتار شائبه برانگيز برخي سياسيون، گفت: رفتارهاي برخي 
در رابطه با مشــكالت مردم و بيماران كرونايي كه شائبه هاي 
انتخاباتي دارد، نمك پاشيدن بر زخم مردم است. به گزارش 
ايرنا، مازني گفته كــه اهداف انتخاباتي و اســتفاده ابزاري از 
مشكالت و نيازهاي مردم باعث خواهد شد كه بيش از شرايط 

فعلي سرمايه اجتماعي مسئوالن و نظام دچار آسيب شود.

انتقامگيريازجمهوريت
يك تحليلگر اصالح طلب درباره طــرح مجلس درخصوص 

اصالح قانون انتخابات، گفت: فكر مي كنــم عده اي تصميم 
گرفته اند از جمهوريــت نظام انتقام بگيرنــد و آن را آنچنان 
ضعيف، نحيف و غيرمفيد كنند كه اساسا چيزي از جمهوري 
جز يك فرم و شكل ناقص باقي نماند. به گزارش ايلنا، غالمرضا 
ظريفيان، افزود: پيش از ايــن هم بزرگان اينها به نوع ديگري 
مي گفتند كه امام خميني)ره( تقيــه كرده و جمهوريت را در 
كنار اسالم قرار داده است؛ درحالي كه ايده و انديشه امام راحل 
يك ايده كامال روشن بود كه در بيان ايشان هم متجلي شد و 
فرمودند: »جمهوري اسالمي نه يك كلمه كمتر و نه يك كلمه 
بيشتر.« امام تقيه نكردند، بلكه از ديدگاه اسالم معتقد بودند كه 

جمهور است كه سرنوشت خود را تعيين مي كند.

نسلانقالبي؛نسلافراطوتفريط
محمدرضا تاجيك، تئوريسين اصالح طلب و استاد دانشگاه، با 

اشاره به فضا و شرايط نسل اول انقالب به اعتمادآنالين، گفت: 
اين فضا باعث شد كه نســل انقالبي، نسل افراط و تفريط هم 
باشد؛ يعني چون براساس مانيفست مشخص عمل نمي كرد، 
يك مانيفست مشخص از قبل نوشته شده نبود؛ از قبل مشخص 
نبود كه اگر حكومت و قدرت به دست مان افتاد، در ساحت هاي 
مختلف چه برنامه اي داريم و بايد چگونه برخورد كنيم. به گفته 
تاجيك؛ همان هايي كه كارگزار تغيير انقالبي بودند، يد واحده 
و يك زنجيره همگوني بودند، با تمامي تفاوت و تمايزشان، اما در 
فرداي بعد از انقالب چون ديگر آن چيزي كه آنها را به هم وصل 
كرده، آن نخي كه اين دانه هاي متفاوت تسبيح را به هم گره 
زده، آن نخ از ميان برمي خيزد، احتياج به يك نخ ديگري است 
كه چون ايجاد نمي شود، آن نخ فقط از بعضي از اين دانه هاي 
تسبيح مي تواند عبور كند، بقيه بيرون مي مانند و بقيه تبديل 

به »ديگري« مي شوند.

واكنشدستيارقاليبافبهاظهاراتفائزههاشمي
حســين اميرعبداللهيان، دســتيار ويژه رئيس مجلس در امور 
بين الملل و دبيــركل كنفرانس بين المللي حمايــت از انتقاضه 
فلسطين در واكنش به اظهارات منتسب به فائزه هاشمي رفسنجاني 
گفت: »اينجانب اساسا عالقه اي به ورود در برخي مجاالت سياسي 
غيرضروري داخلي ندارم، اما سخنان منسوب به خانم فائزه هاشمي 
در مورد رژيم جعلي اسرائيلي كه تهديد كننده صلح و امنيت منطقه 
است به دور از حكمت و تدبير است. متأسفانه اين موضع نسنجيده 
و نادرست ايشان باعث ذوق زدگي صهيونيست هاي تروريست شده 
است.« به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، دستيار ويژه رئيس 
مجلس در امور بين الملل افزود: »مرحوم هاشمي رفســنجاني از 
جواني حامي فلسطين بودند و كتاب ارزشــمندي را هم در اين 
خصوص به رشــته تحرير درآوردند. حداقــل آن را مرور كنيد و 

اظهاراتتان را اصالح نماييد.«
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سفردروضعيتقرمز
رئيس مجلس در سومين سفر استاني خود رو در رو با مردم 

استان سيستان و بلوچستان مالقات كرد

عزم جدي محمد باقر  قاليباف براي سفر به استان ها تحت عنوان »نظارت 
ميداني« حكايت از اين دارد كه او و هيأت همراهش ميدانداري در بين 
مردم را بر همه پروتكل هاي اعالم شده ستاد ملي مقابله با كرونا ترجيح 

مي دهند.
رئيس مجلس ديروز در راس هيأتي از بهارستان نشــينان و با استقبال 
مجمع نمايندگان استان سيستان و بلوچستان به زاهدان سفر كرد. بعد از 
خوزستان و مازندران حاال سيستان و بلوچستان سومين استاني است كه 
قاليباف با شعارهايي چون »حرف مردم را بايد شنيد« و »نظارت ميداني« 
در پيش گرفته، به جمع مردم محروم و نيازمندش رفته و از رســيدگي 
به مطالبات و خواســته هاي آنها براي حل مشكالتشان خبر داده است. 
البته كه جنس سفر به خوزستان و سيســتان متفاوت از سفري بود كه 

به مازندران داشت. سفر او به 
مازندران به بهانه شركت در 
يادواره شــهداي هادي شهر 
اســتان مازندران انجام شد 
اما خوزســتان و سيستان و 
بلوچســتان بهانــه ديگري 
داشــت كه همان حضور در 
جمع محرومان و بررســي 
مشكالت اســتان با عنوان 

نظارت ميداني است.
 او بــه محض رســيدن به 
زاهدان در پســتي كه روي 
صفحه اينستاگرامش منتشر 
كرد نوشــت: »سيســتان و 
بلوچستان سرزمين گنج هاي 
پنهان؛ ديار مردم دلير، غيور و 
مهربان؛ استاِن ظرفيت هاي 

ناديده گرفته شده؛ مهد منابع فراوان و امكانات كم، در نظارت ميداني از 
اين استان بر آنيم تا ظرفيت هاي مجلس را تمام قد براي قوي كردن مردم 
و رفع موانع پيشرفت به كار گيريم.«همزمان با سفرهاي استاني قاليباف 
و رئيسي كه شــايعاتي درباره حضور آنها در انتخابات رياست جمهوري 
1400هم وجود دارد، حسن روحاني، رئيس جمهوري از زمان فراگيري 
كرونا ديدارهاي مردمي را لغو و ديگر نشست ها و سخنراني هايش به جز 
نشســت هاي هفتگي هيأت دولت را به حالت مجازي بدل كرده است.

روندي كه از ســوي مقام معظم رهبري هم دنبال مي شود و ايشان نيز 
مدت هاست سخنراني هاي عمومي، مناسبتي و ديدارهايشان را به صورت 

مجازي برگزار مي كنند.
قاليباف هرچند در اجتماعات مردمي ماسك بر صورت دارد اما حضور او 
البه الي خيل مردمي كه براي طرح مشكالتشان به او مراجعه مي كنند 
بدون درنظر گرفتن فاصله اجتماعي كه ضرورت تعامالت اجتماعي در 
بحران پاندمي كروناست حكايت از اين دارد كه او تقيدي به پروتكل هاي 
بهداشتي كه ستاد مقابله با كرونا بر آن تأكيد مي كند، ندارد. بازديد هفته 
قبِل او از بخش   آي سي يوي بيمارستان امام خميني)ره( و خوش و بش او با 
كادر پزشكي اين بيمارستان كه يكي از اصلي ترين مراكز بستري بيماران 
كرونايي است، از سوي دولت و حتي شخص رئيس جمهور به عنوان فرمانده 
ستاد ملي كرونا زير سؤال رفته بود. چنانچه كه اعالم شد به دليل حضور 
پر ريسك قاليباف در بخش بستري بيماران كرونايي نشست سران قوا لغو 

شده تا صحت سالمت او عيان شود.
ديروز اما قاليباف بدون توجه به رعايت فاصلــه زماني دو هفته اي براي 
دوري از ارتباط با ديگران - به دليل حضــور در جمع پرخطر مبتاليان 
كرونايي - به جمع مردم محروم استان سيستان و بلوچستان رفت، در 
ميان آنها حاضر شد، به سخنانشان گوش داد و قاب هايي از اين ديدارها را 
در روزهايي كه زنگ وضعيت قرمز بحران كرونا در كشور به صدا در آمده 

به يادگار ثبت كرد.

ســاعت شــني پايان تحريم هاي 
تســليحاتي ايران به آخر نزديك ديپلماسي

مي شود. كمتر از 5روز ديگر با وجود 
تالش هاي چندماهه آمريكا براي جلوگيري از لغو 
تحريم هاي تســليحاتي ايران، مانعي در خريد و 
فــروش ســالح و تجهيــزات نظامي ســبك و 

نيمه سنگين براي ايران  وجود نخواهد داشت.
پس از دســتيابي ايران و 1+5به توافق هسته اي 
مهم ترين مخالف اين توافق يعني بنيامين نتانياهو 
گفته بود 5 ســال و 10سال و 15ســال دوره اي 
كوتاه در عمر يك كشور اســت و به زودي موعد 
اتمام تحريم ها فراخواهد رســيد؛ حــاال يكي از 
كابوس هاي نتانياهو در حال تحقق اســت. ديروز 
سخنگوي وزارت خارجه در نشست خبري با بيان 
اينكه27مهر ماه روزي خواهــد بود كه به صورت 
خودكار، نه با رايزني كســي تمام محروميت هاي 
تســليحاتي ايران طبق برجام برداشــته خواهد 
شد، اعالم كرد: درساعت ۳:۳0 بامداد 27 مهرماه 
محدوديت هاي تســليحاتي ايران طبق برجام و 
قطعنامه 22۳1 شوراي امنيت رفع مي شود.سعيد 
خطيب زاده در پاسخ به اين سؤال كه آيا در آستانه 
فرارسيدن 27 مهر ماه ظريف به برخي از كشورها 
جهت رايزني براي جلوگيري از اقدامات احتمالي 
آمريكا در ارتباط با رفع تحريم هاي تسليحاتي ايران 
ســفر مي كند يا نه، گفت: رايزني هاي جمهوري 
اســالمي ايران بدون وقفه با كشورهاي مختلف 
ادامه دارد. البته شما بايد توجه داشته باشيد كه 
كرونا يك موضوع جدي است و نبايد آن را سطحي 
دانســت. كرونا دنيا را متحول كرده و اين شامل 
رفت وآمدهاي ديپلماتيك و ســفرها نيز مي شود 
كه البته در اين چارچوب از مسيرهاي جايگزين 

استفاده شده است.

ايرانچهتسليحاتيميتواندمعاملهكند؟
براســاس قطعنامه 22۳1شــوراي امنيت پس 
از 5ســال از اجراي برجام، ايران قــادر خواهد 

بود تانــك جنگي، خودروهاي رزمــي و زرهي، 
توپخانه هاي ســنگين، هواپيماهــاي نظامي و 
جت هــاي جنگنده، هلي كوپترهــاي تهاجمي، 
ناوهــاي جنگــي، انواع موشــك هاي كــروز و 
بالستيك ، سامانه هاي موشكي و دفاع موشكي، 
سكوهاي پرتاب موشــك و زيردريايي بخرد يا 

بفروشد.
ترامپ با اســتناد به اجازه اي كه توافق هسته اي 
براي انجام آزمايش موشــكي به ايــران داده و 
تحريم تسليحاتي را محدود به دوره 5ساله كرده 
بود، برجام را »بدترين توافــق تاريخ« خوانده و 
وعده داده بود درصورت پيــروزي، از اين توافق 
خارج خواهد شــد. او اين كار را كرد، اما زماني 
كه موعد برچيده شدن تحريم تسليحاتي ايران 
فرارســيد تالش كرد با دغلكاري مانع اين اتفاق 
شــود. دولت آمريكا ابتدا قطعنامــه اي را براي 
تمديد تحريم تسليحاتي ايران به شوراي امنيت 
ارائه داد، اما خريداري نداشت و حتي كشورهاي 
اروپايي كه متحد آمريكا هســتند به پيشــنهاد 

آمريكا رأي مثبت ندادند.
با اين حال مدتي بعد مايــك پمپئو، وزير خارجه 
آمريكا شخصا به نيويورك رفت و در ديدار با رئيس 
اندونزيايي شــوراي امنيت از ايران به بهانه نقض 
برجام شــكايت كرد. اســتناد پمپئو به بندي از 
برجام بود كه به اعضا اجازه مي داد درصورتي كه 
ايران تعهــدات خود را نقض كند به كميســيون 
حل اختالف مراجعه كرده و درصورت حل نشدن 
موضوع با درخواســت يكي از اعضــا قطعنامه اي 
براي تمديد لغو تحريم هاي ايران ارائه شــده و با 
وتوي آن عمال همه قطعنامه هاي قبلي عليه ايران 
برگردانده  شود، اما آمريكا به دليل خروج از برجام 
در ارديبهشت 2سال قبل از طرف اعضاي برجام و 
شوراي امنيت محق به استفاده از اين سازوكار كه 
به مكانيسم ماشه هم معروف است، تشخيص داده 
نشد.اروپايي ها از ايران خواسته بودند كه به تمديد 
تحريم هاي تسليحاتي به مدت 6 ماه رضايت دهد، 
اما اين پيشنهاد با واكنش تند ايران همراه شد تا 
اينكه ايران هشدار داد درصورت لغو نشدن تحريم 
تسليحاتي ايران پاسخي فراتر از برجام خواهد داد.

ساعتلغوتحريمها
ساعت ۳:۳0 بامداد 27مهرماه محدوديت هاي تسليحاتي ايران طبق 

برجام و قطعنامه 22۳1رفع مي شود

ايران با كدام كشورها معامله تسليحاتي دارد؟ 

چينوروسيه۲عضواصليبرجاموازاعضايدائمشورايامنيتهستندكهدرجريانرأيگيري
برايتمديدتحريمتســليحاتيايرانبهآنرأيمنفيدادندتاعزمخودرابرايتجارتسالحبا

ايراننشاندهند.
سرگئيريابكوف،معاونوزيرخارجهروسيهدررابطهبااتمامتحريمتسليحاتيايران،گفتهاست:
»برايما،پروندهممنوعيتفروشتســليحاتبهايرانياخريدازآن،باتصويبقطعنامه۲۲۳۱
بستهشد.«سرگئيالوروف،وزيرخارجهروسيههماولمهرامسالگفتهبود:روز۱۸ماهاكتبر
سال۲۰۲۰)۲۷مهر(تحريمارسالتسليحاتبهايرانوازاينكشورمتوقفخواهدشد.تحريم
تسليحاتيوجودنداردوهيچگونهمحدوديتيپسازاينتاريخاعمالنخواهدشد.ازسويديگر،
سفيرروسيهدرايرانهمازآمادگياينكشوربرايبررسيدرخواستهايايرانبرايخريدسالح
ازروسيهازجملهاس۴۰۰خبردادهوازطرفيكاتالوگهايمتعدديازدستاوردهاوتواننظامي
روسيهبهدستگاههاينظاميودفاعيايرانارائهشدهاست.ايراندرسال۹۵مذاكراتيرابراي
خريدجنگندهسوخو۳۰وتانكتي۹۰باطرفروسانجامدادهبود.عالوهبرروسيه،مقاماتچين
همبرايفروشسالحبهايرانبيميلنيستندودرمجموعبهنظرميرسدچينوروسيهبرايفروش
جنگنده،بالگردوتانكباهمرقابتدارند.درهفتههاياخيرمحمدجوادظريف،وزيرامورخارجه
بهروسيهوبعدچينسفركردهاســتوبهنظرميرسدهمكاريدفاعيبااينكشورهابخشياز
رايزنيهايدوجانبهبودهباشد؛هرچندبعيداستتجارتيدرآيندهنزديكبينايرانواينكشورها
درحوزهنظاميدربگيرد.اماپايانتحريمتسليحاتيفقطبرايخريدسالحاهميتندارد؛ايران
سالهاستدرحوزهنظاميودفاعيبهخودكفاييرسيدهوبههميندليلنگرانياصليآمريكا
واروپانهازخريدسالح،بلكهازفروشسالحتوسطايراناست.ايرانبهدليلتحريمتسليحاتي
تاكنوننهتنهاقادربهفروشسالحنبوده،بلكهدرمقطعيلبنانهمبههديهنظاميايرانبهدليل

تحريمشورايامنيتدستردزد.

ث
مك

حضرت آيت اهلل خامنه اي تأكيد 
كردند: ترســوها حق ندارند اسم 
عقالنيت را بياورند زيرا عقالنيت به معناي محاســبه 
درست است. البته دشــمن تالش دارد تا معناي غلط 
عقالنيت را تلقين كند و برخي هم نادانسته، در داخل 

همان حرف دشمن را تكرار مي كنند.
ايشــان علت هياهوي اراذل ياوه گــو در آمريكا درباره 
توانايي هاي دفاعي و موشــكي و منطقــه اي ايران را، 
محاســبات دقيق و عقالني جمهوري اســالمي براي 
رســيدن به اين توانايي هــا دانســتند و گفتند: اين 
ياوه گويي ها ناشي از ترس آنها و همچنين عقب ماندگي 
آنها در اين عرصه اســت اما بايد بــدون توجه به اين 
فضاسازي ها، دستگاه محاسباتي عقالني را حفظ كرد و 
به لطف خداوند، جمهوري اسالمي در همه اين عرصه ها 

باز هم پيش خواهد رفت.
رهبر انقالب اســالمي، عقالنيت را الزمــه همه امور 
دانســتند و خاطرنشــان كردند: بايد ظلم ســتيزي، 
عدالت خواهــي و مبــارزات اجتماعي نيز براســاس 
عقالنيت باشد و گرفتار حاشيه نشــويم و اصل و فرع 

را اشتباه نگيريم.

عالجمشكالتاقتصادي
حضرت آيت اهلل خامنه اي درخصوص مسائل فرهنگي 
به عنوان يكي ديگر از اركان اقتدار ملي، افزودند: زماني 
كه موضوع مبارزه با تهاجم فرهنگي مطرح شد دشمن، 
سراسيمه تبليغات خود را به سمت مقابله با اين موضوع 
سوق داد زيرا از بيداري مردم و مقابله با تهاجم فرهنگي 

هراس دارد. 
ايشان با اشاره به »استحكام و ثبات اقتصادي« به عنوان 
سومين ركن اقتدار ملي گفتند: اقتصاد كشور زير فشار 
است و مردم از نظر معيشت دچار مشكالت هستند اما 
همه اين مشكالت قابل حل است.رهبر انقالب اسالمي 
افزودند: من عقيده ندارم كه مسئوالن در زمينه مسائل 
اقتصادي تالش نمي كنند. تالش هاي زياد و خوبي در 
برخي بخش ها انجام شده اگرچه در بعضي بخش هاي 
اقتصادي تــوان مديريتي ضعيف اســت. ضمن اينكه 

مصوبات خوبي هم وجود دارد كه بايد پيگيري شوند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي الزمه حفظ اقتدار ملي را نگاه 
جامع و صحيح به مسائل دفاعي، اقتصادي و فرهنگي و 
حضور مديران قوي، فعال و خسته نشو دانستند و تأكيد 
كردند: در هر عرصه اي كه مديريت هاي خستگي ناپذير، 

فعال و پرنشاط را داشتيم، كارها پيشرفت كرده است.
رهبر انقالب اســالمي گفتند: مكرراً گفته شــده كه 
عالج مشــكالت اقتصادي در گرو تمركز بر مســئله 
توليد، جلوگيري از ســقوط پي در پي ارزش پول ملي 
و بســتن رخنه هايي همچون قاچاق، واردات بي رويه 
و فسادهاي مالي اســت. حضرت آيت اهلل خامنه اي با 

اشاره به حضور مديران خوب و لزوم تالش شبانه روزي 
و خستگي ناپذير افزودند: البته در مشكالت اقتصادي، 
ما نقش خباثت آميز آمريكايي ها و تحريم هاي آنها را كه 
حقيقتاً جنايت است، ناديده نمي گيريم و به ايستادگي 
و مقاومت ادامه خواهيم داد تا به لطف خداوند فشــار 
حداكثري آمريــكا را به روســياهي حداكثري و مايه 

پشيماني آنها تبديل كنيم.

رذالتآمريكايي
ايشان با اشاره به ابراز خوشحالي رئيس جمهور آمريكا 
از اختالل در اقتصاد كشور و جنايت عليه ملت ايران، 
گفتند: افتخار به چنين جنايتي فقط از آدم هاي رذلي 
مثل شما برمي آيد. رهبر انقالب اسالمي افزودند: البته 
وضع امروز آمريكا با هزاران ميليارد دالر كسري بودجه 
و ده ها ميليون گرسنه و انســان زير خط فقر بسيار بد 
است و ملت ايران به توفيق الهي با قدرت ايمان و عزم 
ملي و به كوري چشم مسئوالن رذل، خائن و جنايتكار 
آمريكا بر مشــكالت فائق خواهد آمد و از تحريم نيز 
به عنوان وسيله اي براي مقاوم ســازي واقعي اقتصاد 

كشور استفاده خواهد كرد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با تأكيد مجدد بر اين موضوع 
كه عالج مشكالت كشور در داخل است، گفتند: اگرچه 
بسياري از مشكالت ما مربوط به خارج از كشور است اما 
عالج آنها در داخل و با تكيه بر محاسبه درست و نگاه 
صحيح به مسائل كشور و منطقه و با به كارگيري تدبير، 
تالش، خرد و عزم راسخ است، بنابراين نبايد عالج را در 
خارج از كشور جســت وجو كرد چرا كه ما هيچ خير و 
بهره اي از خارج نمي بينيم و سر و صداي اراذل مسلط بر 

ملت آمريكا نيز نبايد ذهن كسي را مشغول كند.

ضوابطالزامآوربرايمقابلهباكرونا
بخش ديگري از ســخنان فرمانده كل قوا در مراســم 
مشــترك دانش آموختگي نيروهاي مســلح به بيان 
چند توصيه به دانشجويان و مسئوالن اين دانشگاه ها 
اختصصاص داشــت. حضــرت آيــت اهلل خامنه اي با 
اشــاره به تحول در تهديدهــا، مقابله با آنهــا را نيز 
نيازمنــد برنامه هاي جديد دانســتند و تأكيد كردند: 
در پژوهش هاي دانشــگاه هاي نيروهاي مســلح بايد 
پيش بيني تهديدهاي جديد و شناخت راه هاي مقابله 
با آنها مورد توجه جدي قرار بگيرد. ايشــان تجربيات 
نيروهاي مســلح در دوران دفاع مقدس را سرمايه اي 
ارزشمند خواندند و با تأكيد بر لزوم تبديل آن تجربيات 
برجسته به نظريات دفاعي و بســط و تكميل آنها، بر 
توجه ويژه به تربيت اخالقي در دانشــگاه هاي نظامي 
توصيه كردنــد و گفتند: البته ايــن توصيه براي همه 
جوانان كشــور به ويژه نيروهاي انقالبي است كه بايد 
اخالص و مجاهدت را سرلوحه عمل خود قرار دهند و 

در مسئوليت ها چشم به مقام باالتر يا مال دنيا نداشته 
باشند. رهبر انقالب اسالمي در بخش پاياني سخنانشان 
بار ديگر با تشكر از مسئوالن بخش بهداشت و درمان و 
پزشكان و پرستاران فداكار، ابتالئات و تلفات موج سوم 
كرونا را بسيار دردآور خواندند و افزودند: همچنان كه 
از مدت ها قبل به رئيس جمهور و مســئوالن محترم 
گفته ام، ضابطه گذاري ها براي مقابله با بيماري بايد از 

جايگاه حاكميتي و الزام آور باشد.
ايشــان گفتند: همچنان كه در موضوع سفر اربعين، 
مــردم متدين به مرزهــا نرفتنــد و در عزاداري هاي 
محرم نيز ضوابط ســتاد ملي را دقيقاً رعايت كردند، 
عموم مردم بايد در مسائلي همچون نرفتن به سفرها 
و رعايت شــيوه نامه ها، مراقبت جدي كنند تا از اين 

بيماري خالص شويم.

رهبر معظم انقالب : سر و صداهاي اراذل مسلط بر ملت آمريكا نبايد ذهن كسي را مشغول كند

3  ركن اقتدارملي از نگاه رهبري

اعطاي سردوشي به برگزيدگان  
دانشگاه هاي افسري

پيشازسخنانفرماندهمعظمكلقوا،سردار
سرلشــكرمحمدباقري،رئيسستادكل
نيروهايمسلحگزارشيازتوانمنديهاو
فعاليتهاينيروهايمسلحودانشگاههاي
افسريدرسالگذشــتهارائهكردوگفت:
ناكاميهاياخيرآمريكاتنهابخشــياز
شكستهايدشمنمحســوبميشود
وعصبانيتشــيطانبــزرگوتالشها
وتحركاتنظاميپرطمطــراقاماتوخالي
دشمنانوعاديسازيروابطخيانتباربرخي
ازكشورهايعربيبارژيمصهيونيستي،
ترديديدربرتريجبههحقايجادنخواهد
كرد.دراينمراســمكههمزماندرهمه
دانشگاههايافســرينيروهايمسلحاز
طريقارتباطتصويريدريافتميشد،امير
سرتيپدوماوجاقيفرماندهدانشگاهامام
علي)ع(،سردارســرتيپپاسدارغالمي
فرماندهدانشگاهامامحسين)ع(وسردار
سرتيپدومبختياريفرماندهدانشگاهعلوم
انتظاميامينگزارشيازفعاليتها،اقدامات
وبرنامههايتحصيليايندانشگاههاارائه
كردند.قرائتســوگندنامه،اعطايپرچم
توسطدانشجويانقديمبهجديدواجراي
سرودمشتركتوسطدانشجويانمستقر
درميدانازديگربرنامههايمراسممشترك
دانشآموختگــينيروهايمســلحبود.
همچنينرئيسستادكلنيروهايمسلحبا
كسباجازهازفرماندهكلقوابهتعدادياز
برگزيدگاندانشگاههايافسري،درجهو

سردوشيجايزهداد.

ث
مك

   ديدار چهره به چهره مردم 
چابهار با رئيس مجلس

رئيسمجلسشــوراياسالميدر
روزنخستنظارتميدانيدراستان
سيستانوبلوچســتاندرمنطقه
محرومميرآباددرحاشــيهچابهار
حاضرشدوگفتوگوييبدونواسطه
بامردماينمناطقداشــتوقول
مســاعدبرايكمكبنيادمسكن
جهتمشــاركتدرساختمسكن
دراينمناطــقراداد.همچنيندر
اينبازديدمولويعبدالواحد،امام
جمعهموقتچابهــارتوضيحاتيرا
دربارهضرورتاحداثفرودگاهدر
كناركبرايتوسعهمنطقهبهقاليباف
ارائهكردتاازاينطريقاينمنطقهبا

توسعهبيشتريهمراهشود.

ادامهاز
صفحهاول
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  پاييــز و زمســتان با همه 
مديريت 
طنازي ها و نعمت هايشــان، بحران 

بحران هــاي تــازه اي را هم 
نسبت به فصل هاي گرم براي كالنشهرها به 
ارمغان مي آورند. در اين دو فصل، ســيل و 
آبگرفتگي، وارونگي دما و آلودگي هوا، بارش 
برف، امكان قطع جريان هاي حياتي شهر 
مثل آب، برق و گاز و بروز حوادث طبيعي و 
غيرطبيعــي ديگر، هــر آن مي تواند نبض 
زندگــي را در منطقه يا محلــه اي، از ريتم 
بيندازد. در اين بين، بي ترديد شهرداري و 
ســازمان هاي زيرمجموعــه و مديرانش   
مي توانند با توجــه به امكانــات، تجربه و 
شناختي كه از شهر دارند، بهتر از هركس و 
نهاد ديگري، زندگي را دوباره به روال عادي 
بازگردانند. با اين حساب بحران زده  است 
كه نبــض اجرايــي مديريت بحــران در 
شهرهاي توسعه يافته دنيا در دست مديران 
شهري قرار دارد؛ مســئله اي كه در ايران، 
جــدي گرفته نمي شــود و درســت عين 
بســياري از موارد ديگر، چــرخ روزگار و 
تصميمات، عكس نياز شــهرها مي چرخد. 
نمونه اش، ســازمان مديريت بحران شهر 
تهران اســت كه با وجود همــه توانايي ها 
اكنون به قول رئيسش، خود دچار »بحران 
تصميم گيري« شده است. اينطور كه رضا 
كرمي محمدي مي گويد، طي سال هاي اخير 
نه تنها اختيارات شان محدود شده، بلكه با 
قانون هاي جديد، ابهامات زيادي در مورد 
وظايــف هم به وجــود آمده اســت. امروز 
مصادف اســت با روز جهاني كاهش اثرات 
بالياي طبيعي؛ كاري كه قاعدتا بايد بيشتر 
از همه بر عهده سازمان پيشگيري و مديريت 
بحران شهر تهران باشد. همين روز بهانه اي 
شــد براي گفت وگو با رضا كرمي محمدي، 
رئيس سازمان و كســب اطالعات بيشتر از 

قانون جديد.

قدمت 19ساله و اما و اگرهاي فراوان
سازمان پيشــگيري و مديريت بحران شهر 
تهــران در ســال1380 با هــدف مقابله با 
مخاطراتي چون ســيل، زلزلــه، فروريزش 
و... تشكيل و رياســت آن، توسط وزير وقت 
كشور بر عهده شــهردار تهران گذاشته شد. 
با شكل گيري اين سازمان بيش از 70 ارگان، 
نهاد و تشكل مردمي در آن عضو شدند و براي 
ايجاد هماهنگي مطلوب بين دســتگاه ها، 
شوراي هماهنگي تشــكيل شد كه شهردار 
تهــران در رأس آن قرار گرفت. با گذشــت 
19ســال از رويكرد مديريت بحران، مدتي 
پيش قانــون جديــدي در مجلس تصويب 
شــد كه براساس آن، وزير كشــور عهده دار 
مســئوليت مديريت شــرايط بحراني شد؛ 
قانوني كه به دليل برخي از خألها ستاد بحران 

را دچار بحران بالتكليفي كرده است.
 

پيش بيني بهتر از مقابله
كالنشــهر تهران بيش از 10گســل دارد و 
از اين رو جزو شــهرهاي زلزله خيز كشــور 
محسوب مي شود. عالوه بر زلزله، مخاطرات 
ديگري هم پايتخت ايران را تهديد مي كنند 
كه كرمي در تشريح آنها مي گويد: »عالوه بر 
زلزله كه از آن با عنوان تهديد جدي شــهر 
تهران ياد مي شــود، بارندگي هاي شديد و 
سيل، فروريزش و فرونشست، وزش بادهاي 
شــديد و توفان و حتــي بارش بــرف هم 
مخاطراتي هســتند كه در فهرست حوادث 
بحران زاي شهر تهران قرار مي گيرند. در اين 
بين برای مديريت هركــدام از آنها وظايف 
 دستگاه مربوطه به خوبی مشخص مي شود.«
 همانطور كه در موارد پزشكي و درماني گفته 
مي شود »پيشگيري بهتر از درمان است.« در 
مسائل بحراني هم عبارت »پيش بيني بهتر 
از مقابله است.« ســرلوحه كارهاي سازمان 
پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران قرار 
گرفته است. به گفته كرمي، در طول 19سال 
كارهاي بسيار خوبي در حوزه مديريت بحران 
انجام شده كه عمده آنها مربوط به پيش بيني 

حوادث غيرمترقبه است: »در همه جاي دنيا 
شناســايي بحران ها و انجام تحقيقات براي 
پيشگيري از وقوع شان بهترين شيوه مديريت 
بحران است؛ بنابراين سعي كرديم از اين شيوه 
تبعيت كرده و با استفاده از تجهيزات مدرن و 
به كار بردن امكانات و استفاده از ظرفيت هاي 
موجود، وقوع حوادث را پيش بيني كنيم.« 
در چنين شــرايطي انتظار مي رود شــاهد 
موارد بحراني نباشيم، اما يادآوري آبان سال 
گذشته عملكرد سازمان پيشگيري و مديريت 
بحران را زير عالمت ســؤال قــرار مي دهد. 
بارش چند سانتي متري برف، مديران شهر 
و ساير مسئوالن را غافلگير و تهران را دچار 
بحران زدگي كرد. كرمي با تأييد اين موضوع 
مي گويد: »برخي از موارد هستند كه به نظر 
بحران زا نيســتند، اما غفلت از آنها ناگهان 
تبديل به بحران مي شود. برف سال گذشته 
درســي بود براي مديران شهري و متوليان 
سازمان بحران كه بايد پيش بيني ها را دقيق تر 

انجام دهند.«

آمادگي در برابر بحران
اگر برنامه اي براي پيش بيني و پيشگيري از 
بحران نداشته باشيم، به ناچار بايد در مقابل 
آن بايستيم و براي كاهش آسيب هاي جاني 
و مالي تــالش كنيم. در مواقــع اضطراري و 
بحراني عالوه بر اطالعات و نيروهاي انساني 
قطعا به لوازم و تجهيزات هم نياز است كه به 
گفته مديرعامل سازمان پيشگيري و مديريت 
بحران شــهر تهران، در تمام مناطق 22گانه 
ســتاد بحران وجود دارد و همــه آنها داراي 
تجهيزات و لوازم امداد رساني هستند: »مردم، 
شهردار را متولي شهر مي دانند و توقع دارند 
در شرايط بحراني هم حامي شهروندان باشد؛ 
بنابراين سال هاست مديريت شهري در موارد 
بحراني وارد عمل مي شــود و اقدامات مقابله 
و كاهش مخاطرات را انجام مي دهد.« تورق 
عملكرد شــهرداري در حوزه مديريت شهر 
نشــان مي دهد كه شــهرداري در چارچوب 
اختيارات و داشــته هايش هر چند در برخي 

از موارد غفلت داشته، اما در مواقع بحراني پا 
به كار بوده و براي رفع بحران تالش كرده است.

قانون جديد و اگرها....
بيــش از 70 ارگان و نهــاد مردمــي عضو 
سازمان مديريت بحران شهر تهران هستند 
كه مديريت آنها بر عهده شــهرداري تهران 
است. هر يك از سازمان ها و نهادها در حوزه 
فعاليت و خدماتشــان اطالعاتــي دارند كه 
قطعا در مديريت بحران تأثيرگذار هستند. 
جمــع آوري، همسان ســازي  و يكپارچــه 
كردن اين اطالعات كار ســختي است و به 
گفته كرمي گاهي اوقــات ناممكن: »برخي 
از نهادها، ســازمان ها و حتي مؤسســه ها 
تمايلي به همــكاري ندارند و اطالعات خود 
را در اختيار ما نمي گذارند تا يكسان ســازي  

و به يك منبع جامع و كامل تبديل شــود. 
به طور مثال مؤسســه ژئوفيزيك دانشــگاه 
تهران اطالعات خوبي در مــورد زمين لرزه 
دارد و ما هم با توجه به شــتاب نگارهايي كه 
داريم اطالعاتي به دســت آورده ايم. بارها از 
مؤسسه ژئوفيزيك خواسته ايم در اين مورد 
با ما همكاري كنند، اما...« مديريت يكپارچه 
همان خأليي است كه در ستاد بحران سبب 
ايجاد بحران شده اســت. عالوه بر آن، قانون 
جديدي كه از شهريور ســال گذشته ابالغ 
شده است هم بحران هاي سازمان پيشگيري 
و مديريت بحران شهر تهران را افزايش داده 
است. مديرعامل اين سازمان با مطالبه گري 
مي گويــد: »در قانــون جديد وزير كشــور 
مسئول ستاد بحران شده است. تغيير يكباره 
مديريتي پس از 19ســال قطعــا مديريت 

بحران را با بحران مواجــه مي كند كه امروز 
شاهد آن هســتيم. در اين قانون، عالوه بر 
تغيير مديريتي ناگهاني، مقرر شــده است 
هر 3 ماه جلسه ستادي و هماهنگي با حضور 
تمام ارگان هاي عضو تشــكيل شــود كه از 
شهريور سال گذشته تا كنون فقط يك بار اين 
جلسه تشكيل شده است. از سوي ديگر هنوز 
آيين نامه هاي مختلف اين قانون اســتخراج 
نشده است كه اين كار حدود 2 تا 3سال طول 
مي كشــد و قطعا در اين مدت اگر با بحران 
مواجه شــويم به دليل نبود مديريت واحد و 
يكپارچه دچار مشكل مي شويم.« بر اساس 
اين گزارش، در زير برخــی از اقدامات اخير 
سازمان مديريت بحران شهر تهران را از زبان 
چند مديرش با وجود همه تنگنا های موجود 

می خوانيد.

رئيس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران در گفت وگو با همشهري عنوان كرد

براساس قانوني كه شهريور سال گذشته به تصويب رسيد، مسئوليت مديريت شرايط بحراني 
در تهران از شهردار سلب و به وزير كشور واگذار شده است

بحران زدگي در مديريت  بحران

خودروهــا تهــران را خفه 
كرده اند. خودرو؛ وسيله اي كه مطالعات 

اگرچه قرار بــوده در خدمت 
انسان باشد، اما اكنون در كنار همه مزايايش، 
صدها مشكل ديگر هم به وجود آورده است. به 
قول برخي، »ماشين نداشتن يك دردسره و 
داشتن صدتا دردسر!« جدا از آنكه اين روزها 
قيمت خودرو سر به فلك مي زند، هزينه هاي 
سنگين نگهداري و يافتن جاي پارك براي آن 
در شهر درندشتي همچون تهران هم، دغدغه 
و دردسري بس بزرگ به حساب مي آيد. براي 
همين است كه برخي مي گويند »اين روزها 
پيدا كردن يك لقمه جاي پارك! از يك لقمه 
نان سخت تر است.« اين در شرايطي است كه 
روزبه روز تعداد خودروها افزايش پيدا مي كند 
و حجم جاي پارك هــا كمتر. به اين خاطر، 
رانندگان در خيلي از محله ها بايد آنقدر دور 
دور و اين كوچه و آن كوچه كنند تا يك جاي 
پارك نصيب شــان شــود؛ تازه اگر موقع 
برگشت، قبض جريمه زير برف پاكن، اعصاب 

خردي شان را چندبرابر نكند.
از ســال91 تا كنون بيش از 40هزار كسر 
پاركينگ بر شــهر تهران تحميل شــده 
اســت. اگر بخواهيم اين ميزان را با كســر 
پاركينگ هــاي انباشته شــده ناشــي از 
ساخت وســازهاي پيش از طرح تفصيلي 
تهران درنظر بگيريم با آماري بســيار بيش 
از رقم ذكرشده مواجه خواهيم شد. معضل 
كســر پاركينگ به طرز ملموس تري خود 
را در بافت هــاي فرســوده شــهر نمايان 
مي كند به گونه اي كه براساس برآوردهاي 
انجام شده سال هاي اخير، قريب به 40درصد 
از واحدهاي توليدشــده در بافت فرسوده 
كسر پاركينگ دارند. امين موميوند، دبير 
كميسيون شهرســازي و معماري شوراي 
شهر تهران، در اين باره مي گويد: »در طرح 
جامع و تفصيلي شهر تهران الزام به تامين 
پاركينگ در تمامي ساخت وســازها وجود 
دارد. در اين طرح آمده، حتي اگر براي يك 
واحد ســاختماني نتوان پاركينگ ايجاد 
كرد، صاحب ملك ملزم اســت در شــعاع 
250متري آن پاركينــگ تامين كند.« او 
ادامه مي دهد: ولي بــا توجه به ناهمخواني 

ضابطــه قيدشــده در طــرح تفصيلي با 
واقعيت هاي شهر تهران، طي سال هاي 91 
تا 93 شهرداري هاي مناطق 22گانه با اخذ 
تعهد به تامين پاركينگ در شعاع 250متري 
از مالكين، اقدام به صدور پروانه كردند كه 
اين اتفاق منجر به تحميل حدود 8هزار كسر 
پاركينگ در پايتخت شد. او ادامه مي دهد: 
شوراي شهر چهارم همه كسر پاركينگ ها 
را به رسميت شــناخت و اعالم كرد كه به 
ازاي هر كسر پاركينگ، هزينه اي پرداخت 
شود تا مديريت شــهري بتواند براي ايجاد 
پاركينگ در شهر از آن هزينه استفاده كند، 
ولي سال96، طي بررسي هاي انجام شده، 
متوجه شــديم عوارض حدود 4400مورد 
از كسر پاركينگ ها وصول شده، ولي صرف 
احداث پاركينگ نشــده اســت. به همين 
منظور، شــوراي شــهر پنجم در سال97 
مصوب كرد عوارض كســر پاركينگ فقط 
بايد براي محدوده هاي خاص لحاظ شــود 
كه امكان ايجاد پاركينــگ را ندارند و مقرر 
شد عوارض مربوطه صرفا به مصرف احداث 
پاركينگ هاي محله اي اختصاص پيدا كند. 
موميوند مي افزايد: از سال97 تا مرداد امسال 
ميزان 530ميليارد تومان عوارض كســر 
پاركينگ دريافت شــده است، درحالي كه 
پيش بيني شــده بود تــا پايان ســال99 
ميزان 450ميليارد تومان عوارض كســر 

پاركينگ دريافت مي شــود، ولي، براساس 
آخرين گزارش ها، هنوز حساب اختصاصي 
براي عوارض كسر پاركينگ در شهرداري 
ايجاد نشده است. دليلش هم اين است كه 
شهرداري تهران با كمبود بودجه مواجه است 
و از عوارض كسر پاركينگ براي نگهداشت 
شهر استفاده كرده است.  دبير كميسيون 
معماري و شهرسازي شــوراي شهر تهران 
درباره امكان استفاده از سرمايه گذاري بخش 
خصوصي در تامين و كسر پاركينگ به ويژه 
در محدوده هاي مركــزي و ميدانگاه هاي 
شهر تهران گفت: كميســيون ماده5 شهر 
تهران در قالب 3مصوبه 436، 502 و 575 
تالش داشت با تســهيالتي، ازجمله امكان 
بهره برداري تجاري از طبقات همكف وتاالر 
در طبقه انتهايي، تمايل و رقبت در بخش 
خصوصي به منظور ورود به سرمايه گذاري 
در حوزه احداث پاركينگ را ايجاد كند، اما 
چون سازمان ثبت اسناد قائل به صدور سند 
تفكيكي براي امالكي كه داراي كاربري هاي 
مازاد بر پاركينگ هســتند نيست، اين كار 
عمال با شكســت روبه رو شــد، زيرا صرفه 
اقتصادي براي بخش خصوصي نداشــت. 
البته به تازگي شهرداري تهران تفاهمنامه اي 
با رئيس سازمان ثبت اسناد امضا كرده است، 
ولي تا امروز منجر به ثبت و صدور يك سند 

تفكيكي نشده است.

زينب زينال زاده
خبر نگار

خبر

يك مسير بد ناگزير

يادداشت هفته پيش من، با وعده بررسي 
مســير دوچرخه خيابان طالقاني به پايان 
رسيد. مسير دوچرخه خيابان طالقاني كه 
در حاشيه جنوبي اين خيابان تعبيه شده، ازجمله مسيرهاي مهم دوچرخه 
شهر تهران است. كم عرض بودن و شلوغي خيابان انقالب باعث مي شود 
مسير خيابان طالقاني، جايگزين خوبي براي آن باشد. با اين حال، آنچه در 
مسير دوچرخه خيابان طالقاني ديده مي شود، يا بهتر است بگوييم باليي 
كه بر سر دوچرخه سوار مي آورد، به گونه اي است كه به قول سعدي »اليأت 
بمثلها اعاديك* «. تقريبا تمام موضوعاتي كه مي تواند يك دوچرخه سواري 
را براي شما ناخوشايند كند در اين مسير وجود دارد. از همين ابتدا بگويم 
كه مسير دوچرخه خيابان طالقاني از مدتي قبل در حال تعمير و بازسازي 
اســت و نمي توان به صورت كامل از آن استفاده كرد و بهتر است فعال به 
مسيرهاي جايگزين فكر كنيد. اما چرا اين مسير را بدترين مسير دوچرخه 

تهران مي دانم؟
 چاله ها، دست اندازها و ناهمواري هادر تمام طول مسير وجود 

دارند. شايد حتي 20متر را نتوان  يافت كه صاف و هموار باشد. 1
اميدوارم با بازسازي اخير، مشكل ناهمواري حل شود.

موضوع بعدي، موتوري ها هستند كه البته به اين مسير منحصر 
نمي شوند و همه جا هستند. موتورسوارها با سرعت از اين مسير 2

عبور مي كنند. از پشــت ســر و روبه رو مي آيند و با توجــه به تجربيات 
ناخوشايندي كه دوچرخه ســوارها و عابران پياده از موتورسوارها دارند، 
توصيه من اين اســت كه با توقف كامل، اجازه دهيد آنها رد شوند. فعال 

راه حل ديگري وجود ندارد.
تقريبا در بيشــتر تقاطع ها )كه تعدادشــان كم هم نيســت( 

ماشين هايي پارك شده اند كه مسير دوچرخه را مسدود كرده اند. 3
طوري كه گاهي حتي نمي توان از كنارشان گذشت و بايد به خيابان رفت.

خيابان طالقاني، حد فاصل شــريعتي تا مفتــح، بورس لوازم 
گرمايشي مانند پكيج، رادياتور و... اســت. پس از آن در تقاطع 4

خيابان سپهبد قرني، داروخانه هالل احمر وجود دارد. بعد از تقاطع خيابان 
حافظ نيز، ساختمان هاي اداري دولتي هستند. اينها يعني تعداد زيادي 
موتور و بار وجود دارد. در حقيقت مسير دوچرخه در اين خيابان، بارانداز 

مغازه هاست.
عابران پياده، مســير دوچرخه را به پياده روي نسبتا عريض 

خيابان طالقاني ترجيح مي دهنــد. همچنين به دليل وجود 5
ايستگاه هاي اتوبوس در اين مسير، عابران زيادي از آن تردد مي كنند. 

پس بايد هميشه مواظب آنها بود.
در مجموع به نظر مي رسد در احداث مســير دوچرخه خيابان طالقاني 
امكان سنجي درستي انجام نشده و مشكالت بســياري وجود دارد كه 
اميدوارم برخي از اين مشــكالت، با اصالحاتي كه در حال انجام است، 

برطرف شوند.
* ترجمه تحت اللفظي: »دشمنت هم چنين چيزي نبيند«

خبرهاي كوتاه

   توانمندسازي كارآفرينان محلي
كاوه حاجي علي اكبري؛ مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران: اجراي پروژه هاي توسعه اجتماع 
محور )پروژه هاي تام( در محالت داراي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري در حال شكل گيري 
است. دفتر توسعه محله هاي آبشار، ايران و دروازه شميران واقع در منطقه12، با ايجاد شبكه اي 
منسجم ميان سازمان رفاه، خدمات و مشاركت هاي اجتماعي، گروه هاي محلي و استفاده از 
ظرفيت هاي سمن هاي موجود، اقدام به ارائه مشاوره هاي تخصصي و تدوين الگويي مناسب 
در جهت ارتقاي توانايي هاي زنان سرپرست خانوار در اين محالت كرده است. هم اكنون 4 بوم 
كسب و كار به منظور توانمندسازي اقتصادي و اجتماعي كارآفرينان محلي در محله هاي آبشار، 
ايران و دروازه شميران تشكيل شده كه 3 بوم آن در زمينه توليد و فروش فعال است. )همشهري(

 
   دولت سهم خود از كرايه اتوبوس را بپردازد

محمود ترفع، مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني تهران:  يك سوم كرايه حمل ونقل عمومي 
توسط شهروندان، يك سوم توسط شهرداري تهران و يك سوم آن نيز بايد توسط دولت تأمين 
شود؛ با اين حال اما از سال1389 با وجود مصوبات قانوني، دولت هيچ كمكي در زمينه تأمين 
اتوبوس نو و نوسازي ناوگان براي شهر تهران انجام نداده است. شهرداري تهران پاي كار ناوگان 
اتوبوسراني ايستاده و با افزايش بودجه شــركت، كل سهم دولت و بخشي از سهم مردم را نيز 
برعهده گرفته است. هم اكنون 3500دستگاه از اتوبوس هاي شركت واحد فرسوده هستند و 

اين آمار فرسودگي روزبه روز بيشتر مي شود. )همشهري(

هر تهراني روزانه 764گرم زباله 
توليد مي كند

محمد سرابي
خبر نگار

آناليز 12هزار مورد در شهر تهران نشان مي دهد كه هر شهروند تهراني 
روزانه 764گرم زباله توليد مي كند. رئيس مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر 
تهران با بيان اين خبر گفت: همچنين متوجه شديم كه مهم ترين مشكل 
ما در حوزه پسماند »سطل هاي زباله« هستند كه هركس مي تواند هرنوع 
زباله تر و خشك را در هر ســاعت از روز درون آنها بريزد. حتي پسماندي 
كه برخي از شهروندان در خانه هاي خود تفكيك مي كنند در اين مخازن 

دوباره با هم مخلوط مي شود.
محمدحسين بوچاني در نشست خبري مجازي كه براي تشريح اهداف 
دوازدهمين جشنواره پژوهش و نوآوري در مديريت شهري برگزار شد، 
گفت: از پژوهش هاي حوزه پسماند در طرح جامع پسماند بهره گرفتيم 
و در اليحه  اي كه به شــوراي شهر فرستاده خواهد شــد هم از اطالعات 

به دست آمده استفاده مي كنيم.
او از اتمام تدوين طرح جامع مديريت پسماند تا پايان آذر خبر داد و افزود: 
اين مطالعات بسيار جامع و 3.5برابر بيشتر از مصوبه شرح خدمات وزارت 
كشور در مورد طرح جامع مديريت پسماند است. در شهر تهران آخرين بار 
در سال1372 طرح جامع پسماند تهيه شد و بعد از آن به معناي واقعي 
كلمه چنين طرحي متناسب با شرايط نداشتيم. البته شوراي شهر حدود 
12سال بعد مصوبه اي داشته كه در حد جلسات باقي ماند و پيگيري نشد.

بوچاني ادامه داد: در سال پاياني مديريت شــهري پيشين قرار بود كه 
مطالعات روي طرح جامع پسماند انجام شــود اما به دليل نوسانات ارز، 
قيمت قرارداد از 8 تا 20ميليارد تومان متغيــر اعالم و به همين دليل 
موضوع منتفي شد. در اين دوره از مديريت شهري موضوع طرح جامع 
پسماند به طور جدي پيگيري شد و با انتشار فراخوان و با حضور اعضاي 
شوراي شهر يك شركت مشــاور انتخاب شد. اين طرح جامع مديريت 
پسماند ما را به يك چشم انداز 20ساله و بعد از آن به يك راهبرد 13گانه 

عملياتي خواهد رساند.
او با اشاره به اينكه تمام طرح هاي جشــنواره پژوهش و نوآوري به همراه 
دوره هاي گذشته آن در سايت جشــنواره قرار مي گيرد، گفت: قبال كه 
موضوع پژوهش ها محدود به نياز هاي شهرداري نبود و شامل همه حوزه ها 
مي شد به اثربخشي و كارآمدي نمي رسيديم. اكنون مركز نوآوري، نياز هاي 
شهرداري به محصوالت و كاال را ارزيابي و آن را به حوزه هاي اجرايي مرتبط 
متصل می كند. مثال شهرداري قصد دارد به جاي نمك از ماده ديگري در 
هنگام يخ زدگي معابر استفاده كند كه در اين زمينه به دنبال نتايج عملي 

پژوهش ها هستيم.
بوچاني درباره مقابله با بيماري كرونا افزود: تجربيات جهاني در اين زمينه و 
به عنوان مثال در حوزه تغييرات حمل ونقل عمومي يا دفن اجساد مبتاليان 
را جمع آوري كرديم و در اختيار بخش مربوطه قرار داديم تا مورد استفاده 

قرار گيرند.
او در پاسخ به سؤالي درباره استفاده از آســفالت رنگي گفت: به  ياد دارم 
كه از سال1382 موضوع استفاده از آســفالت رنگي مطرح شده بود كه 
مركز تحقيقات وزارت مسكن در اين زمينه تكاليفي برعهده دارد و بايد 
تأييديه هاي الزم را بدهد. البته مراكز تحقيقاتي هم هستند كه با ما همكاري 
مي كنند تا بتوانيم قيمت آســفالت رنگي را كاهش دهيم و و مشكالت 
نگهداشت و توليد انبوه آن را حل كنيم، اما هنوز به كيفيت الزم نرسيده ايم.

   اعالم هشدار با اپليكيشن تهران من
حيدر كلهري، معاون آموزش و مشاركت هاي مردمي 

گروه هاي دوام كه ظرفيت محلي محســوب مي شوند در 72ساعت 
طاليي بهترين نيروهاي امدادرسان در شرايط بحراني هستند. عالوه 
بر آن اپليكيشــن »تهران من« ابزاري است كه بخشي از مسئوليت 
مديريت بحران در آن تعريف شده كه مي توان با استفاده از آن بحران 
را قبل و بعد از وقوع به مردم اطالع داد. شهروندان از طريق سامانه 
سازمان مي توانند اين اپليكيشن را روي گوشي هاي خود نصب و در 
مواقع اضطراري استفاده كنند. عالوه بر اعالم هشدار، بخش آموزش در اين اپ پيش بيني شده است 
كه مردم مي توانند با آموزش هاي امدادگري آشنا شوند. اطالعات مراكز درماني و خدماتي هم در اين 
اپليكيشن وجود دارد كه در مواقع اضطراري شهروندان مي توانند از آنها استفاده كنند. به طور كلي 

استفاده از اين ابزار ميزان تخريب ها و آسيب ها را به حداقل مي رساند.

   بهره برداري از نخستين سامانه برف سنجي
سيدمجتبي حسيني، معاون پيشگيري و كاهش خطرپذيري

زمســتان ســال گذشــته تهران پس از سال ها شــاهد بارش 
برف ســنگين بود. دانه هاي برف شــبانه باريدند و تهــران را با 
بحران روبه رو كردند. امســال بــراي پيشــگيري از اين بحران، 
4ســامانه برف ســنجي و خط يخبندان در مناطق شمالي تهران 
ازجمله ولنجــك، ميدان بهرود، شــهرك قائم و بلوار كوهســار 
كه بيشــترين ميزان بــارش بــرف را دارند، نصب شــده اند كه 
به زودي رونمايي مي شــوند. با اســتفاده از اين ســامانه ها مقدار بارش برف در طول شبانه روز 
اندازه گيري مي شــود و وقتي به مرز هشدار رســيد، آالرم مي دهد و مديران شهري و نيروهاي 
دستگاه هاي مربوطه آماده باش مي شــوند و اقدامات را شروع مي كنند. ســامانه هشدار سريع 
 زلزله و سيالب هم توسط ســازمان پيشــگيري و مديريت بحران شــهر تهران فعال شده اند.

   پخش آژير از دكل هاي تهران
پدرام قودجاني، رئيس مركز عمليات اضطرار شهر تهران

تمام اطالعات از طريق سامانه هاي هشدار سريع زلزله، سيالب، برف 
و باران و... در مركز عمليات اضطراري ثبت و ضبط مي شود. درحقيقت 
اين مركز بستر ارتباطي با مناطق و ارگان هاي مختلف است كه به محض 
دريافت عالئم هشدار از طريق سامانه پيامكي به مديران و مسئوالن 
اطالع رساني مي شود. همچنين ارتباط هات الين با مناطق 22گانه و 
ســازمان هايي مانند هالل احمر و آتش نشاني و... داريم كه به محض 
برداشتن گوشي ارتباط برقرار مي شود و مي توانيم موارد هشدار را در اسرع وقت منتقل كنيم. نصب 
136بلندگو در تهران براي پخش آژير در مواقع اضطراري و هشدار دادن به شهروندان، كار ديگري 
است كه براي نخستين بار انجام مي شود. نخستين بلندگو در ارتفاع يك متري روي دكل مجاور سازمان 

پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران نصب شده و به زودي مابقي بلندگوها هم نصب مي شوند.

 ميثم قاسمي
شهروند دوچرخه سوار

سرگرداني براي يك گوشه جاي  پارك 
شهر تهران با كمبود پاركينگ مواجه است و با وجود تامين اعتبارات 

طي سال هاي 97 تا 99، شهروندان هنوز از اين معضل رنج مي برند
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بافت های فرسوده  در انتظار 3 پاركينگ بزرگ
 در بافت فرسوده مشكل پاركينگ بيشــتر وجود دارد . به همين خاطر شوراي شهر 
پنجم سال 97 و 98 مصوب كرد ساالنه ميزان 55ميليارد و سال99 ميزان 71ميليارد و 
500ميليون تومان براي تامين كسر پاركينگ در بافت فرسوده لحاظ شود. مبلغ 30ميليارد 
تومان هم سازمان نوسازي براي احداث پاركينگ در محالت بافت هاي فرسوده اختصاص 
داد كه در كل حدود 200ميليارد تومان مي شد، ولي، براســاس آخرين گزارش ها از 
معاونت فني عمراني، 3پروژه پاركينگ اميركبير در منطقه14، پاركينگ شهيد مينابي 
در منطقه15 و پاركينگ شهيد باقري در منطقه18 در حال احداث است كه درمجموع 
1400ظرفيت دارد. پيشرفت پاركينگ اميركبير 60درصد، شهيد مينابي 50درصد و شهيد 

باقري 10درصد بوده است و عمال هيچ كدام به بهره برداري نرسيده اند.

ث
مك

آيا شهر آماده است؟
حدود 9ميليون نفر در تهران ساكن هستند. با توجه به اين حجم جمعيت و مخاطراتي كه تهران را تهديد مي كند، مديران ستاد بحران نگاه ويژه تري به 

آن داشته اند. در عين حال مردم انتظار دارند اين شهر در برابر بحران آماده تر باشد، اما مديرعامل سازمان پيشگيري و مديريت 
بحران شهر تهران مي گويد: »براي آمادگي در برابر مخاطرات تهران نمي توان ميزان يا درصد بيان كرد. اگر بحران كوچك 

باشد و در يك منطقه رخ دهد، قطعا آمادگي كامل مقابله و امدادرساني را داريم، اما درگير شدن همزمان چند منطقه با 
بحران حتما ما را دچار مشكل مي كند. در يك كالم امكانات و تجهيزات و همچنين اختيارات شهرداري محدود است و 
اگر دامنه بحران محدودتر باشد، آماده ايم و اگر گسترده باشد، نه ما و نه شهر آماده نيست.« در طول 19سال كارهاي خوب 

و ارزشمندي در حوزه مديريت بحران انجام شده و به گفته كرمي، پيشرفت داشته ايم اما »خط سير پيشرفت 
در كشورهاي دنيا شيب به سمت باال و صعود است، ولي خط پيشرفت ما مستقيم و سير صعود بسيار كم و 

حداقلي دارد.« شايد همين خط سير كند پيشرفت است كه ما را مجبور مي كند در زمان وقوع بحران از 
استان هاي معين و حتي كشورهاي ديگر درخواست كمك كنيم. 

ث
مك

پريسا اميرقاسم خاني 
خبر نگار
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نقد خبر

   مذاكرات موفق بود
 همشهري به نقل از يك منبع آگاه كسب اطالع كرد، در نتيجه سفر رئيس كل بانك مركزي به كشور 
عراق به ويژه پس از مذاكره با نخست وزير اين كشور، توافقات خوبي بين دوطرف صورت گرفته و 
حتي نخست وزير اين كشور به صورت اكيد به بانك مركزي عراق دستور داده است تا محدوديت ها 
با قيد فوريت برداشته شود. او افزود: انتظار مي رود كه با دستور نخست وزير عراق، منابع ارزي ايران 
كه بالغ بر چندميليارد دالر برآورد مي شود، آزاد و برای تأمين و واردات كاالهای اساسی و ضروری 
مورد استفاده قرار گيرد؛ چراكه دوطرف توافق كرده اند سطح همكاري ها با برداشته شدن موانع 
بانكي افزايش يابد. او تأكيد كرد: توافق به دست آمده در نتيجه سفر رئيس كل بانك مركزي به عراق 
در مسير آزادسازي منابع مهم بوده و قرار است به زودي اجرايي شود. عبدالناصر همتي، رئيس كل 
بانك مركزي هم در گفت وگو با ايرنا، با اشاره به مثبت بودن رايزني هايش با مقامات عراقي گفت: با 
بانك مركزي و بانك تجارت عراق بر سر آزاد كردن منابع مالي ايران به توافق رسيده ايم. او افزود: 
جلسه مشترك سه جانبه با روساي بانك مركزي و بانك تجارت عراق به توافق بر سر آزاد كردن 
منابع مالي ايران با هدف خريد كاالهاي اساسي براي كشور منجر شده است. همتي تأكيد كرد: ايران 
درنتيجه صادرات برق و گاز به عراق، منابع مالي چشمگيري در بانك هاي عراق دارد. رئيس كل بانك 
مركزي افزود: در ديداري كه متعاقب جلسه سه جانبه، با مصطفي الكاظمي داشتيم، نخست وزير 
عراق، قول داده به طور هفتگي روند انجام اين توافق را ميان 2كشور پيگيري كند. به گفته او، ايران 
در چارچوب اين توافق، بنا دارد براســاس نيازهاي خود، از اين منابع مالي برداشت كند. او مانع 
اساسي در برداشت از اين منابع مالي را در حوزه اجرايي دانست و گفت كه بانك تجارت عراق و 

معذوريت هايي كه بانك مركزي عراق قبال داشت با توافق امروز برطرف شدند.

نبض بازار

ن  ما همـــــــز
با اوج گيــــري 
نوســـــان هاي 
ارزي؛ عبدالناصر 
همتي، رئيس كل 
بانك مركزي بار ديگر راهي عراق شد تا راهي 
براي دسترسي به منابع ارزي ايران پيدا كند. 
اين دومين ســفر همتي در 4 ماه گذشته به 
عراق، با وجود محدوديت هاي كرونايي است. 
همتي پيش از اين 28خردادماه امســال به 
بغداد رفته و با رئيس پيشــين بانك مركزي 
عراق مذاكره كرده بود. حاال او اميدوار است 
كه مصطفــي غالب مخيف، ســكاندار فعلي 
بانك مركزي عراق به قول خود عمل كند و 
راهي برای حل و فصل مســائل بانكي بين 2 
طرف پيدا كند. زيرا همتاي عراقي اش گفته، 
به زودي با سازوكارهاي اتخاذ شده، مشكالت 
رفع خواهد شد. ســؤال اصلي اين است كه 
سازوكارهاي درپيش گرفته شده چيست و 

مشكالت چگونه قرار است حل شود؟

چقدر دالر در عراق داريم؟
برخي برآوردها نشان مي دهد ايران دست كم 
5ميليــارد دالر بابت صــادرات گاز و برق از 
عراق طلب دارد و كشــور همسايه براساس 
معافيت هاي دريافتي از دولت آمريكا مي تواند 
از ايران انرژي موردنيازش را تامين و پول آن 
را در قالــب تجارت كاالهــاي غيرتحريمي 
بپردازد. براســاس آمار گمرك، عراق يكي از 
بزرگ ترين خريداران كاالهاي ايراني اســت 
و پيشــنهاد مقامات بانكي ايران اين اســت 
كه توافق هاي قبلي جنبه عملياتي پيدا كند 
تا بتــوان از محل طلب از عــراق براي خريد 
كاالهاي اساسي و ضروري استفاده شود و به 
اين ترتيب مشكلي هم براي بانك هاي عراقي 

به سبب تحريم ها ايجاد نخواهد شد.
تحوالت سياســي در كشــور عــراق كه در 
نهايت باعث تغيير دولــت و البته رئيس كل 
بانك مركزي اين كشور شد، روند پيشرفت 
مذاكرات و اجــراي توافق هاي بانكي را دچار 
مشكل كرد و شــيوع كرونا هم باعث شد تا 
روابــط و گفت وگو ها محدودتر شــود. حاال 
سكاندار جديد بانك مركزي عراق مي گويد: 
تالش  داريم به همكاري بانكي با ايران ادامه 
دهيم و از تجارب تهران در امور مالي و بانكي 
استفاده خواهيم كرد و مشكالت موجود در 
حوزه مطالبات مالي و پولــي ايران نيز حل 

مي شود.
كميته ويژه تشكيل مي شود

پيشــنهاد طرف عراقي به همتاي ايراني اش 
تشكيل يك كميته مشترك با حضور مقامات 
بانكي و مالي اســت تا از اين مسير بتوان به 
راهكارهاي الزم دست پيدا كرد. او مي گويد: 
برخي ســازوكارها وجود دارد كه مي توان با 
بهره گيري از آنها به تقويت همكاري بانكي و 
پولي ميان 2 كشور و رفع مشكالت موجود، 
كمك كرد. رئيس كل بانــك مركزي ايران 
هم در گفت وگو با همتــاي عراقي اش ابراز 
اميدواري كرده كه مســائل پيچيده بانكي 
ميان 2 كشور برطرف شود. همتي تأكيد كرد: 
اميدوارم با اراده اي كه نــزد مقامات عراقي 
وجود دارد، مشــكالت بانكي و مالي ميان 2 

كشور حل شود.

نتيجه مذاكرات 4 ماه قبل در بغداد
28خردادماه رئيــس كل وقت بانك مركزي 
عراق از آمادگي اين كشــور براي همكاري 
همه جانبه با ايران خبر داده و رئيس كل بانك 
مركزي ايران هم پس از آن ديدار بود كه اعالم 
كرد: تأمين كاالهاي اساســي كشور شتاب 
مي گيرد. همتي همان موقع اعالم كرد: براي 
خريد كاالهاي تحريمي براساس تفاهم هاي 
گذشته ميان دو كشور عمل مي كنيم.. طي 
اين ســفر نيز به تفاهم هاي خوبي دســت 
يافتيم. بــراي ايران مهم تعييــن زمانبندي 
اجراي توافق سال گذشــته بين بانك هاي 
مركزي 2 كشور بود و اينكه آيا طرف مقابل 

اراده اي براي اجراي توافق دارد؟ 

 
مذاكرات ادامه يابد

سيد حميد حسيني، دبيركل اتاق بازرگاني 
ايران و عراق، ســفر رئيس كل بانك مركزي 
براي ديدار با مقامات ارشد بانك مركزي عراق 
را ضروري و تالش بــراي پيگيري مطالبات 
ارزي و نقل و انتقــال آن عنوان و تأكيد كرد: 
مشكل دسترســي به ارزهاي كشور محدود 
به كشور عراق نمي شود و ما هم اكنون در اين 
زمينه با ديگر كشورهاي طرف تجاري با ايران 
از جمله تركيه، كره جنوبي، چين و عمان هم 
با محدوديت هايي در دسترسي و نقل و انتقال 

ارز مواجه هستيم.
او در گفت وگو با همشــهري، بــا بيان اينكه 
افزايش مذاكــرات و گفت وگو ها مي تواند تا 
اندازه اي راهگشا باشــد، افزود: پس از شيوع 
ويروس كرونا و محدود شدن سفرها و بسته 
شدن مرزها، مذاكرات با مقامات كشورهاي 
طرف تجاري با ايران متوقف شد و مشكالتي 

را ايجاد كــرد و حاال انتظار مي رود شــاهد 
دور تازه اي از تحركات ديپلماسي و بانكي و 
اقتصادي باشــيم و از اين جهت فكر مي كنم 
رئيس كل بانك مركزي مي تواند فاز جديدي 
از مذاكرات بانكي و مالي را با ديگر كشــورها 

آغاز كند.
اين فعال اقتصادي آگاه به روابط تجاري بين 
تهران و بغداد با بيان اينكه پس از شيوع كرونا، 
دسترسي به ارزهاي خارجي ايران در ديگر 
كشورها با درنظرگرفتن مالحظات تحريمي 
سخت تر شد، تأكيد كرد: واقعيت روشن اين 
است كه سطح درآمدهاي نفتي دولت به شدت 
كم شده و قدرت مداخله بانك مركزي براي 
مديريت و كنترل نوسان قيمت ارز هم كاهش 
يافته كه همين مسئله بر قيمت ها و بازار در 

داخل كشور اثر منفي گذاشته است.

چرا عراقي ها به قولشان عمل نكردند؟
دبيركل اتاق بازرگاني ايران و عراق با اشــاره 
به تغييرات سياســي در سطح دولت عراق و 
همچنين تغيير رئيس كل بانك مركزي اين 
كشــور در ماه هاي اخير تأكيد كرد: انتظار 
مي رود رئيس كل بانك مركزي ايران در ديدار 
با همتاي عراقي خــود پيگير مذاكرات قبلي 
باشد؛ زيرا در مذاكرات قبلي، هم رئيس كل 
پيشين بانك مركزي و هم وزير اقتصاد دولت 
وقت عراق قول هايي داده بودند كه اين قول ها 
عملياتي نشده و بايد در مذاكرات جديد تالش 
كنيم تا عراقي ها به وعــده خود عمل كنند. 
حسيني در عين حال افزود: سفر آقاي همتي 
را مثبت و خوب ارزيابي مي كنــم، اما نبايد 
مذاكرات او تنها به كشور عراق محدود شود 
و بايد رايزني ها و گفت وگوهاي جدي با ديگر 
كشورها را شروع كند و به مقامات كشورهاي 
طرف تجاري با ايران فشــار بياورد تا راهي 
براي دسترسي به منابع ارزي ايران پيدا كنند.

او ميزان احتمالي طلب ايران از عراق را بين 
4تا 5ميليارد دالر بــرآورد كرد و گفت: البته 
طلب هاي ايران سيار است و در يك حساب 
خاص نيســت؛ افزون بر اينكه روند صادرات 
گاز و برق به عراق از سوي ايران ادامه دارد و 
به همين دليل ميزان طلب واقعي كشورمان 

سيال است.
او همچنين توضيح داد كــه آمريكايي ها به 
عراقي ها معافيت داده اند تا برق و گازشان را 
از ايران تامين كنند و قطعا سازوكاري براي 
پرداخت پول گاز و بــرق صادراتي ايران هم 
لحاظ شــده؛ چرا كه دولت آمريكا درصدد 
اســت تا از منابع ارزي ايران بــراي خريد 

كاالهاي تحريمي اســتفاده نشود. حسيني 
افزود: حتمــا دولتمردان عــراق مي توانند 
براساس معافيت آمريكا راهكاري پيدا كنند 
و پول ايران را بپردازنــد و فقط بايد انعطاف 
بيشتري نشــان دهند و اينكه چرا قول هاي 
آنها عملياتــي نمي شــود را نمي دانم. دبير 
كل اتاق بازرگاني ايــران و عراق تأكيد كرد: 
يك راهكار اين است كه شركت هاي عراقي 
كاالهاي اساسي و ضروري مورد نياز ايران را 
خريداري كنند و تحويل شركت هاي ايراني 
دهند؛ اما واقعيت اين است كه بوروكراسي 
شديد در ســاختار اداري و اقتصادي عراق 
باعث شده تا روند پيشرفت كارها به كندي 

پيش برود.

منتظر اسكناس دالر نباشيد
حسيني در پاســخ به اين ســؤال كه آيا 
ممكن اســت دستاورد ســفر رئيس كل 
بانك مركزي ايران به عراق، آزادســازي 
منابــع ارزي ايــران و ورود ارز به صورت 
اسكناس باشد؟ اعالم كرد: بعيد مي دانم 

چنين اتفاقي رخ دهــد و يا اصال هدف از 
سفر اين باشد، اين ذهنيت كه رئيس كل 
بانك مركزي بــا دالر يا يورو به كشــور 
بازمي گردد، ناشــي از اين اســت كه در 
جريان سفر چندي قبل وزير نيرو بخشي 
از طلب ايران به صورت نقد دريافت شــد. 
اما االن بعيد است كه چنين فضايي وجود 
داشته باشــد، به ويژه اينكه االن مشكل 
ارزي ما اسكناس نيست؛ بلكه بايد تالش 
كنيم موانع نقل و انتقال ارز برطرف شود. 
اين فعال اقتصادي با بيــان اينكه پيمان 
دوجانبه پولي بين ايران و عراق در اجرا به 
نتيجه نرسيد، گفت: پيمان دوجانبه پولي 
وقتي معنا پيدا مي كند كه 2 كشور طرف 
پيمان مراودات تجاري در بخش صادرات 
و واردات داشته باشند كه بخواهند تسويه 
را براساس ارزهاي محلي انجام دهند، اما 
ما كاالهــاي خاصي از كشــور عراق وارد 
نمي كنيم و بيشــتر صادركننده هستيم. 
بنابراين پيمان دوجانبــه پولي، چندان 

كارساز نيست.

مأموريت ارزي در بغداد
همشهري جزئيات سفر رئيس كل بانك مركزي به عراق را بررسي مي كند

اولويت همتي چيست؛ آزادسازي دالرهاي ايران يا گشايش در مسير انتقال ارزي ؟

بازار

ارز

پيامد نامه قاليباف به روحاني

خبر: محســن زنگنه، رئيــس كميته اصالح 
ساختار بودجه مجلس از نامه رئيس مجلس به 
رئيس جمهور درباره بودجه خبر داد و گفت:در 
اين نامه تأكيد شده مجلس اليحه بودجه1400 

را بدون اصالحات ساختاري نمي پذيرد.
نقد: وراي اينكه محتواي نامــه محمدباقر 
قاليباف در مقــام رئيس مجلس به حســن 
روحانــي، رئيس جمهوري چه بــوده و تا چه 
اندازه مجلس مي تواند به اليحه پيشــنهادي 
دولت در ارتباط با بودجه ســال 1400دست 
رد بزند، ضــرورت دارد نمايندگان مجلس به 
اين واقعيت روشن و تجربه شده پي ببرند كه 
پيشنهاد اليحه بودجه براساس قانون اساسي 
حق دولت و رئيس جمهوري اســت و همين 
قانون اساســي حق را براي مجلس قائل شده 
كه اين پيشــنهاد را بپذيرد و با اصالحاتي آن 
را تصويب كند يا به كليــات آن جواب منفي 
بدهد. تجربه تاريخي مجلس در بررسي لوايح 
بودجه ســنواتي نشــان داده بودجه مطلوب 
محصول تعامــل و كار كارشناســي دولت و 
مشترك خواهد بود و اگر قرار بر تقابل از جنس 
اختالفات سياسي باشد، كار روي زمين مي ماند 
و آتش اين اختالف به چشــم مردم مي رود. 
شايســته اســت نمايندگان مطلع باشند كه 
ايرادها و انحراف هاي بودجه اي محصول يك 
سال و يك دولت نيست و مانع اصلي بر سر راه 
اصالح ساختار بودجه اعتياد آن به درآمدهاي 
نفتي است. اگر مجلس داعيه اصالح ساختار 
بودجه دارد بايد شفاف بگويد كه حاضر است 
كدام رديف و دستگاه بودجه بگير را از فهرست 
دخل و خرج ساالنه خارج يا بودجه اش را كم 
كند و مهم تر اينكه الگوي پايدارسازي منابع 

بودجه به شدت دچار كسري چيست؟
بودجه اگرچه يك كتابچه با پيوست هاست اما 
سند دخل و خرج يكساله دولت به عنوان نماد 
حاكميت سياسي است و خط و نشان كشيدن 
در سال آخر براي بودجه دولت نه منطقي است 
و نه در اجرا به نتيجه مطلوب قانونگذاران فعلي 
مي انجامد. اصالح ساختار بودجه يك ضرورت 
ملي است اما نه با شعار كه با واقع بيني ممكن 
خواهد بود. مراقب باشــيم كــه بودجه ايران 
محصول شعارزدگي در ادبيات اقتصادي ايران 
است، از شعار دادن فاصله بگيريد و هشداري 

بدهيد كه بتوان آن را عملياتي كرد.

مشكل از آمار است
ن  متهـــــــــما
يختگــي  به هم ر
بازارها در اقتصاد 
ايران بســيارند و 
عوامل مؤثر بر تب 
قيمتــي كاالهاي 

ســرمايه اي نيز همچنين. در اين ميانه، مسكن 
نيز مانند خــودرو و لوازم خانگي يا حتي اقالمي 
مانند بستني و دستمال كاغذي با افزايش قيمت 
مواجه شــده و اگر درماني براي آن تجويز شود، 
مي تواند با تغييراتي اندك، براي كل اقتصاد هم 
تعميم يابد. البته نگاه محمد اسالمي، وزير راه و 
شهرسازي به ماجراي مســكن كمي با ديگران 
متفاوت است و گويا مي تواند با كمي حذف آمار و 
تشويق مردم به نخريدن، مشكالت اين حوزه را 

رفع  و رجوع كند.
وزير راه مي گويد: »آماري كه پيش تر و هم اكنون 
از قيمت هــاي خريدوفروش و اجاره مســكن 
توسط بانك مركزي ارائه مي شود، صرفاً آماري 
و غيرتحليلي است« از اظهارات اسالمي چنين 
برمي آيد كه او، انعكاس وضعيت بازار مســكن 
در آمارهاي »غير تحليلي« بانك مركزي را اثر 
حباب  ســازي  عده اي در قيمت مسكن مي داند 
كه نبايد به آن اهميت داد. وزير راه كه پيش تر به 
مردم توصيه كرده بود براي حل مشكل مسكن، 
فعال خريد نكنند، پيرو ديدگاه كارشناسي اخير 
خود نيز توصيه كرده اســت: معاونت مسكن و 
ساختمان وزارت راه و شهرسازي تالش كند تا 
گزارشي به رئيس جمهوري از بخش مسكن ارائه 
شــود كه ضمن واقع نمايي، دربرگيرنده مسائل 
و درعين حال راهكارهــاي مؤثر در كنترل بازار 

مسكن باشد.
اينكــه متوليــان مســكني وزارت راه چقدر از 
واقعيت كف بازار اطالع دارند، مشخص نيست؛ 
اما آنچه مشخص اســت اين بزرگواران در كنار 
تالش هايي كه خالصانه براي بهبود اوضاع بازار 
مســكن انجام مي دهند، از يك اصل مهم غافل 
هستند و با همان نگاه درون سازماني، بازار مسكن 
را ديد مي زنند؛ درنتيجه تمامي آنچه با استدالل 
درون سازماني آنها جور نباشد را نفي مي كنند. 2 
سال پيش نيز، معاونت مسكن و ساختمان وزارت 
راه در اقدامي محيرالعقول، آمارهاي مربوط به 
شاخص دسترسي مسكن را براي سال هاي 88به 
بعد تعديل كرد تا دوره انتظار مسكن كه در سال 
97به بيش از 31سال رســيده بود، در ويترين 
آماري خودشان به 18سال كاهش يابد. كاري كه 
در شرايط فعلي نيز قرار است براي آمار معامالت 

مسكن انجام شود.

همشهري اهرم هاي فشار افزايش نرخ دالر را بر معيشت خانوارها بررسي مي كند

مصاف دخل ريالي و خرج ارزي
با جهــش نرخ ارز، حداقل دســتمزد 
كارگران ايراني به 60دالر رســيده و 
دريافتي يك كارگــر متأهل داراي دو 
فرزند با احتســاب همــه مزايا و حق 
ســنوات از 95دالر فراتــر نمي رود؛ 
درحالي كه تورم ناشــي از تنش ارزي باعث شده هزينه معيشت 

خانوارهاي كارگري به مرز 200دالر برسد.
به گزارش همشهري، دخل ريالي و خرج دالري، بزرگ ترين چالش 
اقشار حقوق  بگير در اقتصاد ايران است و باعث شده درگذر زمان 
وضعيت معيشتي كساني كه به عنوان نيروي كار در استخدام دولت 
و كارفرمايان بنگاه هاي توليدي و خدماتي هستند، نامساعدتر شود. 
در سه سال گذشته به واســطه تخليه اثرات تورمي جهش نرخ ارز 
در قيمت كاال و خدمات مصرفي خانوارها، عماًل قدرت خريد اقشار 
حقوق  بگير به يك سوم ســقوط كرده و افزايش 20تا 35درصدي 

دستمزدها نيز نتوانسته است گرهي از كار اين اقشار باز كند.

سقوط ارزش نيروي كار
در اســفند 97و در شــرايطي كه قيمت هر دالر آمريكا در بازار 
آزاد به 13هزار تومان رســيده بود، حداقل دســتمزد كارگران 
مشمول قانون كار براي سال 98يك ميليون و 516هزار تومان 
تعيين شد كه با احتساب دالر 13هزارتوماني آن روزها، قدرت 
خريد اين دستمزد به 116دالر مي  رســيد. در اين شرايط كف 
حقوق يك كارگر متأهل داراي دو فرزند نيز 2ميليون و 50هزار 
تومان بود و با احتساب دالر 13هزارتوماني، قدرت خريد آن به 
157دالر مي  رسيد كه البته در مقابل هزينه معيشت 3ميليون 
و 750هزارتوماني )معــادل 290دالر( مصوب شــوراي عالي 
كار بــراي خانوارهاي كارگري 3.3نفره، رقم بااليي محســوب 
نمي شد. به عبارت ديگر، در ابتداي ســال 98، به طور ميانگين 
45درصد از هزينه هاي معيشــت خانوارهاي كارگري از طريق 
درآمد ناشي از شغل اصلي تأمين نشــده و به ناچار بايد از محل 
ديگري مانند شغل دوم، استفاده از پس انداز و سرمايه يا حذف 
هزينه ها آن را پوشش مي  دادند. در اين شرايط، به واسطه ثابت 
بودن درآمد ريالي حقوق بگيران در برابر رشــد مداوم و روزانه 
قيمت  كاال و خدمات مصرفي در سايه تنش ارزي، قدرت خريد 
طبقه حقوق بگير روزبه روز افول كرده و همزمان با حذف تقاضاي 
اين افراد از بازار، به شكل گيري ركود تدريجي در كسب وكارهاي 
خرد و بازاري دامن زده است.درحالي كه طبقه متوسط و عمدتاً 
حقوق بگير، مؤثرترين بخش تقاضا در بازارهاي مصرفي هستند 
و بهبود قدرت خريد آنها مي تواند به رشــد اقتصــاد و افزايش 

اشتغال كمك كند.

قدرت خريد حقوق بگيران در پرتگاه تورم
در پايان ســال 98و در زمان تعيين دستمزد ســال 99كارگران، 
شــركاي اجتماعي در شــوراي عالي كار حداقل هزينه معيشت 
خانوارهاي كارگري را 4ميليــون و 940هزار تومان تعيين كردند 
درحالي كه دستمزدها در طول ســال 98بدون تغيير مانده بود. 
در ادامه، در سال 99نيز در سايه تشــديد تنش هاي ارزي و رشد 
100درصدي قيمت دالر، هزينه هاي معيشت خانوارها نيز در روند 
صعودي پرقدرتي افزايش پيدا كرده و قدرت خريد حقوق بگيران 
بيش ازپيش كاهش يافته زيرا بخش عمده درآمدهاي خانوارهاي 
حقوق بگير در حوزه مسكن، خوراك و پوشاك صرف مي شود و رشد 
قيمت اين اقالم نيز كم وبيش همگام با رشد قيمت دالر بوده است 
درحالي كه به دليل افزايش دســتمزد هاي ريالي به صورت يك بار 
در سال، عماًل هيچ تناسبي بين درآمد نيروي كار با رشد هزينه ها 

ايجاد نشده است.
بررسي هاي همشهري نشان مي دهد در سال 98، فاصله دستمزد 
و هزينه معيشــت خانوارهاي كارگري يك ميليــون و 200 هزار 
تومان بوده و باوجود افزايش 20تا 35درصدی دســتمزدها، اين 
فاصله در سال 99 به 2 ميليون و 90 هزار تومان افزايش پيدا كرده 
اســت. به عبارت ديگر، به واسطه اينكه در ســال هاي اخير شكاف 
درآمد و هزينه طبقه حقوق بگير به شدت زيادشده و رقم هزينه ها 
به دو برابر دستمزد عادي خانوارها رسيده است، حتي اگر درصد 
افزايش درآمد و هزينه يكسان باشد بازهم ميزان رشد هزينه ها دو 
برابر دستمزد ريالي خانوارها خواهد بود؛ ازاين رو سياست افزايش 
دستمزد معادل نرخ تورم يا حتي دو برابر آن نيز تا پيش از حذف 

شكاف ميان مزد و معيشت كارساز نيست.

اثر تورم 6 ماه اخير
نكته قابل تأمل اينكه با احتســاب تورم 6ماهه اخيــر و با درنظر 
گرفتن ثبات دستمزد ريالي نيروي كار، شكاف دخل وخرج طبقه 
حقوق بگيران بيش ازپيش افزايش پيدا كرده است؛ به گونه اي كه 
بررسي هاي همشهري نشــان مي دهد، درصورت تداوم وضعيت 
موجود تا پايان ســال، شكاف مزد و معيشــت طبقه حقوق بگير 
مي تواند تــا جايي افزايش پيــدا كند كه دســتمزد معمول آنها 
به زحمت براي جبران يك ســوم هزينه هاي زندگي كافي باشد. 
در اين شرايط، مسئوالن و متوليان به خصوص در دولت و مجلس 
طبق ســنت چندين ســاله، به جاي اينكه پيگير بهبود وضعيت 
توليد و رشد درآمد نيروي كار باشند، بر سركوب قيمت ها متمركز 
شده اند و عالج كار را در قيمت گذاري دستوري و دونرخي كردن 
بازار جســت وجو مي كنند كــه البته با هيچ منطقــي در اقتصاد 

همخواني ندارد.

چهره روز

 چهارراه استانبول؛ منتظر 
بغداد و سئول

با وجود افزايش حجم عرضه ارز در سامانه نيما و بازار متشكل ارزي ديروز 
قيمت ارزكاهش نيافت و حتي اندكي رشــد كرد و تا ساعت 17ديروز به 
31هزارو740تومان رسيد. مقامات بانك مركزي در تالش اند با آزاد سازي  
منابع ارزي بلوكه شــده ايران در ساير كشــور ها هر طور كه شده جلوي 

افزايش قيمت ارز را بگيرند، اما همه  چيز نا معلوم است.
به گزارش همشــهري، تصور اينكه قيمت هر دالر آمريكا از مرز 30هزار 
تومان عبور كند براي خيلي ها سخت بود، اما اكنون 4روز است كه هر دالر 
آمريكا بيش از 30هزار تومان مبادله مي شود. اين موضوع فشار زيادي به 

دولت و بانك مركزي وارد كرده است.
تا امروزكارشناسان بارها داليل رشد قيمت دالر را تحليل كرده اند. سخن 
يك چيز است. كاهش درآمد هاي ارزي تحت تأثير تحريم ها كه تناسب 
بين عرضه و تقاضا را از بين برده و فشار زيادي بر بازار ارز وارد كرده است. 
قرار بود دولت از طريق افزايش صادرات غيرنفتي كاهش درآمد هاي نفتي 
را جبران كند، اما افزايش تحريم ها و وقوع كرونا، مسير را دشوارتر كرد. 
حاال چشم مقامات دولتي و بانك مركزي به منابع ارزي بلوكه شده ايران 
درساير كشور ها دوخته شــده تا از اين طريق قيمت ارز را كنترل كنند. 
برآورد مي شود 50ميليارد دالر از منابع ارزي ايران در كشور هاي چين، 
كره جنوبي، عراق، افغانستان و پاكستان بلوكه شده باشد؛ به همين دليل 
ديروز عبد الناصر همتي، رئيس كل بانك مركزي به عراق سفر كرد تا شايد 
گشايشي حاصل و ارز بيشــتري وارد كشور شود. برخي منابع آگاه حتي 
خبر مي دهند كه قرار است كره جنوبي بخشي از منابع ارزي ايران را آزاد 
كند و حتي مذاكراتي در اين زمينه با آمريكا هم انجام شده، اما هيچ چيز 
مشخص نيست و كســي نمي داند جريان ورود ارز به كشور در روز هاي 
آينده بهتر مي شود يا بدتر. در ســايه اين ابهام بزرگ، قيمت دالر هر روز 
سقف هاي جديدي مي سازد و بخش زيادي از فعاالن بازار هم معتقدند؛ 
به دليل افزايش تحريم ها و كاهش صــادرات غيرنفتي جريان ورود ارز به 
كشور كاهش پيدا كرده و قيمت ها دوباره رشد خواهد كرد. بانك مركزي 
اما كوتاه نيامده و از ديروز روند عرضه را در ســامانه نيما و بازار متشكل 

افزايش داد، اما اين افزايش عرضه هم كارساز نبود.

رشد قيمت با وجود افزايش عرضه 
از روز يكشنبه همزمان با تثبيت قيمت دالر در محدوده 30هزار تومان 
بانك مركزي اعالم كرد؛ روزانه 50ميليون دالر ارز دربازار متشكل ارزي 
عرضه خواهد شد. هنوز مشخص نيست آيا بانك مركزي قادر است اين 
ميزان ارز را تامين كند يا اعالميه صادر شده صرفا انتشار يك خبر براي 
ايجاد جو رواني مثبت بوده است. با اين حال آنطور كه ديروز بانك مركزي 
اعالم كرد؛ حجم عرضه ارز به صورت حواله و اســكناس در سامانه نيما و 
بازار متشكل ارزي افزايش يافته است. به گفته بانك مركزي، حجم عرضه 
ارز به صورت حواله در سامانه نيما ديروز نسبت به روز يكشنبه 27درصد 
افزايش يافت و به 168ميليون يورو رسيد. عالوه بر اين در بازار متشكل 
ارزي نيز بيش از 85ميليون دالر ارز به صورت اسكناس عرضه شد. با وجود 
اين عرضه ها از سوي بانك مركزي ديروز قيمت هر دالر آمريكا دوباره رشد 
كرد و با 150تومان افزايش به 31هزارو740تومان تا ســاعت17 رسيد. 
ديروز حتي قيمت هر دالر در سامانه نيما با وجود افزايش عرضه سقف هاي 
جديد را ثبت كرد و به 24هزارو479تومان رســيد به  نظرمي رسد تداوم 
عرضه ارز در بازار مي تواند جلوي افزايش قيمت ارز را بگيرد اما مشخص 
نيست بانك مركزي تا چند روز قادر است تا اين ميزان ارز در بازار عرضه 
كند در نتيجه همه  چيز در روز هاي آينده به ويژه در كوتاه مدت بســتگي 
به ورود ارز به كشــور، به ويژه ارز هاي بلوكه شده در ساير كشور ها به ويژه 

كره جنوبي و عراق دارد.

معیشت

نوسان قيمت در بازار گوشت قرمز
نرخ خرده فروشي هر كيلوگرم گوشت الشه گوسفندي به 107و ران گوساله به 110هزار تومان افزايش يافت

تــداوم كشــمكش تامين 
نهاده هــاي دولتي و رشــد 
هزينه تمام شده توليد زمينه 
كاهــش عرضــه و افزايش 
قيمت 5تا 17هــزار توماني 
قيمت انواع گوشت قرمز گوســاله و گوسفندي در بازار 

خرده فروشي را فراهم كرد.
به گزارش همشهري، بررسي قيمت خرده فروشي انواع 
گوشت قرمز گوسفندي، گوســاله و گاوي از نيمه هفته 
گذشته تا مدت مشــابه هفته جاري حاكي از تداوم سير 
صعودي قيمت اين اقالم در بازار خرده فروشــي است. 
قيمت خرده فروشــي هركيلوگرم گوشت الشه)شقه( و 
سردست گوسفندي كه در روزهاي پاياني هفته گذشته 
به 93هزار و 500تومان رسيده بود از ابتداي هفته جاري 
با افزايــش 13هزار توماني به 107هزار تومان رســيد و 
نرخ هر كيلوگرم گوشــت ران گوساله با افزايش 17هزار 
توماني از 93هــزار تومان به 110هــزار تومان افزايش 
يافت. همچنين هفته گذشته قيمت هر كيلوگرم ران و 
راسته گوسفندي 109هزار، قلوگاه گوسفندي 75هزار 
و ران كامل گوســفندي 117هزار تومان بود كه از هفته 
جاري باز هم افزايش قيمت 5تا 17هزار توماني را شاهد 
بوده اســت. بررسي قيمت خرده فروشــي انواع گوشت 
گوساله و گاوي در هفته گذشته نيز نشان مي دهد؛ گرچه 
قيمت انواع گوشت گوسفندي و گوساله در فروشگاه هاي 
مختلف بنابر نوع گوشت عرضه شده و محل واحد صنفي 
متغير بود، اما به طور متوســط قيمت خرده فروشي هر 
كيلوگرم گوشت مخلوط و سر دست گوساله 89هزار، ران 
گوساله 92هزار، چرخ كرده مخلوط گوسفندي و گوساله 
78هزار و گوشت شــتر تازه 133هزار تومان بود. قيمت 
خرده فروشي هر كيلوگرم ران گوساله از مرز 110هزار 

تومان عبور كرد.

گراني علوفه و افزايش قيمت گوشت
رئيس اتحاديه فروشــندگان گوشت گوسفندي با بيان 
اينكه از ابتداي هفته جاري قيمت گوشــت گاوي 4 تا 
5 هزارتومان و گوشت گوسفندي بيش از 2هزارتومان 
افزايش داشته است، گفت: گوشت گاوي از ابتداي هفته و 
گوشت گوسفندي نيز از روز يكشنبه اين هفته با افزايش 
قيمت همراه شده است كه اين افزايش قيمت در گوشت 
گوساله و گاوي بيشــتر از انواع گوشت گوسفندي بوده 

است. علي اصغر ملكي مشــكالت تامين و گراني علوفه 
دامي را عامل اين گراني دانست و تأكيد كرد، اكنون در 
6 ماه دوم سال هســتيم و نهاده هاي دامي و علوفه گران 
شــده و دامداران مجبور به افزايش قيمت دام هايشان 
هستند. او افزود: تقاضا براي خريد گوشت قرمز افزايش 
چنداني نداشته و نرخ انواع گوشت گوسفندي و گوساله 
در آينده نيز بســتگي بــه ميزان عرضــه و تقاضا دارد. 
اظهارنظر رئيس اتحاديه فروشندگان گوشت گوسفندي 
در زمينه افزايش 2تا 5هزار توماني قيمت هر كيلوگرم 
گوشت گوساله و گوسفندي در حالي است كه مشاهدات 
ميداني خبرنگاران همشهري در مغازه هاي خرده فروشي 
گوشت قرمز گوســفندي و گاوي در برخي مناطق شهر 
تهران نشان مي دهد ديروز)دوشــنبه( قيمت هر كيلو 
شقه)الشه( گوســفندي تا 107 هزارتومان و قيمت هر 
كيلو گوشت ران گوســاله نيز با قيمت 110 هزارتومان 
در خرده فروشــي هاي سطح شــهر تهران به مشتريان 

عرضه شد.

قيمت دالري گوشت قرمز 
كمبــود و گراني برخــي نهاده هاي توليــد دام و طيور 

مانند كنجاله ســويا، جو و ذرت فصل مشــترك گاليه 
توليد كنندگان مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز گوسفندي 
و گاوي است. عاملي كه باعث عبور نرخ هر كيلوگرم مرغ 
تازه از مرز 22هزار تومان و هر شانه تخم مرغ به بيش از 
31هزار تومان شد. توليد كنندگان با تأكيد بر اينكه فقط 
30درصد نهاده هاي توليد و دارو و ويتامين مورد نياز آنها 
با نرخ ارز دولتي تامين مي شود از تأثير شديد نوسان نرخ 
ارز بر قيمت تمام شــده توليد مرغ، تخم مرغ و گوشت 
قرمز خبر مي دهنــد؛ زيرا گرانــي دالر موجب افزايش 
3تا 4برابري نرخ بــازار آزاد نهاده ها به خصوص كنجاله 
سويا و ذرت شده است. از سوي ديگر افزايش نرخ دالر و 
كاهش ارزش پول ملي، صادرات انواع مواد پروتئيني به 
كشورهاي همسايه را مقرون به صرفه كرده است. با عبور 
نرخ دالر از مرز 31هزار تومان و رشــد هزينه تمام شده 
توليد مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز و رشد نسبي تقاضا 
در فصول سرد سال دست توليد كنندگان براي افزايش 
قيمت بازتر شده اســت. به خصوص اينكه اكنون عرضه 
انواع دام سبك و سنگين به دليل پايان فصل كمتر شده 
و دامداران به فكر تامين علوفه براي پرورش احشام در 

فصول سرد سال براي عرضه در سال آينده هستند.

عبدالناصر همتی ديروز به بغداد رفت .
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رشد مداوم قيمت مسكن در مسكن
3 سال اخير باعث شده قدرت 
خريد طبقه متوسط براي خريد 
اين كاالي ضروري به كمترين 
مقدار در چند دهه اخير برسد؛ 
به گونه اي كه با شرايط موجود، يك خانوار از طبقه متوسط 
بايد با پس انداز يك سوم از درآمد ســاالنه خود، بيش از 
100سال براي خريد يك واحد مسكوني مطابق با الگوي 

مصرف و مطابق با طبقه اجتماعي خانوار منتظر بماند.
به گزارش همشهري، حركت خالف جهت قدرت خريد 
مردم و رشد دالري قيمت مسكن به وضعيتي رسيده كه 
به طور ميانگين ارزش يــك آپارتمان 75متري مطابق با 
الگوي مصرف، معــادل كل درآمد ريالي 34ســال يك 
خانوار متوسط در ايراني است. البته اين محاسبه مشروط 
بر اين است كه قيمت مسكن و ميزان درآمد خانوارها در 
طول 37ســال آينده، بدون تغيير بماند يا شيب افزايش 
آن به گونه اي باشد كه قدرت خريد مسكن تغييري نكند.

مرگ تدريجي قدرت خريد مسكن
در 3سال گذشــته، يعني از ســال 96تاكنون، ميانگين 
درآمد خانوارهــاي ايراني تقريباً 2 برابر شــده و حداقل 

دســتمزد قانون كار نيز از محــدوده يك ميليون تومان 
به مرز 2ميليون تومان رسيده اســت. همزمان، قيمت 
هر دالر آمريكا با رشــد 775درصدي از حوالي 3هزار و 
600تومان به بيش از 31هزار تومان افزايش يافته است. 
ميانگين قيمت مسكن نيز در اين دوره زماني 3ساله بيش 
از 450درصد رشــد كرده و مثاًل در شهر تهران از حوالي 
4.5ميليون تومان در ســال 96به محدوده 25ميليون 
تومان براي هر مترمربع زيربناي مسكوني رسيده است. 
مفهوم اين آمار و ارقام اين اســت كه در ســال گذشته، 
به طور ميانگين شتاب رشد قيمت دالر 4.4برابر و شتاب 
رشد قيمت مسكن 2.7برابر شتاب رشد دستمزد و درآمد 
خانوارهاي ايراني بوده و به هميــن ميزان، قدرت خريد 
دالر و مسكن توسط خانوارهاي ايراني كاهش پيدا كرده 
است. در اين شرايط، خانوارها مجبور هستند براي خريد 
يك واحد مسكوني در سال99، معادل 450درصد بيش از 
سال96پول بپردازند؛ درحالي كه عماًل در طول اين دوره 
3 ساله درآمد آنها فقط 100درصد رشد كرده و بنابراين 
بايد براي جبران شتاب 2.7برابري رشد قيمت مسكن در 
3سال گذشته، مدت  زمان بيشتري براي تأمين سرمايه 
مورد نياز خود پس انداز كنند و اميدوار باشند كه مسكن 
براي ســال هاي متمادي در ركود بماند يا شــتاب رشد 

درآمدشان چند برابر شود تا سرمايه مورد نياز براي خريد 
ســرپناه را تأمين كنند. در حقيقت، به واسطه همگون 
نبودن شتاب رشــد درآمد و قيمت كااليي مثل مسكن، 
خانوارها در شرايطي بسيار نابرابر قرار گرفته اند و با حفظ 
وضعيت موجود، بعيد است قدرت خريد مسكن پيدا كنند.

100 سال انتظار براي خريد مسكن
شاخص توان پذيري مســكن خانوار يا همان دسترسي 

دوره انتظار خريد مسكن از 100سال گذشت
به مسكن، نشان دهنده نســبت ارزش خريد يك واحد نگاهي به افول قدرت خريد مسكن به پايين ترين حد تاريخي

مسكوني 75متري مطابق با الگوي مصرف به كل درآمد 
ســاالنه خانوار شهري است.  در محاســبه اين شاخص، 
ميانگين درآمد خانــوار در هر دهك درآمدي با ميانگين 
قيمت مسكن مورد استفاده توسط همان دهك درآمدي 
مدنظر قرار مي گيــرد و قدرت مالي خانــوار براي خريد 
مسكن را نشــان مي دهد. در واقع شــاخص دسترسي 
مســكن عبارت است از؛ حاصل تقســيم متوسط ارزش 
يك واحد مســكوني 75 متري مطابق با الگوي مصرف 
بر متوســط درآمد ســاالنه خانوار كه با فرض پس انداز 
يك ســوم درآمد خانوار، بايد در 3ضرب شــود تا طول 
دوره انتظار خريد مسكن خانوار مشــخص شود. با اين 
تفاصيل، در شرايط فعلي با احتساب اينكه ميانگين درآمد 
ساالنه خانوارهاي شهر تهران حدود 54ميليون تومان و 
ميانگين يك واحد مسكوني 75متري در پايتخت حدود 
يك ميليارد و 850ميليون تومان اســت، تقريباً شاخص 
دسترسي مسكن يك خانوار تهراني به حدود 34سال و 
دوره انتظار خريد مسكن به 102سال مي رسد. البته اين 
ارقام، بدون دسترسي به آمار و اطالعات دقيق محاسبه 
شده و درصورت اســتفاده از آمار معتبر و به روز مي تواند 
تغيير كند، اما باز هم در نماي كلي ماجرا تفاوت فاحشي 
ايجاد نخواهد شد؛ چراكه عامل اصلي در افول قدرت خريد 
مسكن، شتاب چند برابري رشــد قيمت مسكن نسبت 
به شتاب رشد درآمدهاست كه همواره در دوره هاي تنش 
ارزي و جهش قيمت مسكن تجربه شده و در 3سال اخير 

حداقل 2.7برابر بوده است.
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با وجود رشد پرقدرت بورس 
در طول 4روز، ديروز دوباره 
ورق برگشت و شاخص كل 
بورس تهران دســت كم با 
يك درصد افــت به كار خود 
پايان داد. با اين حــال ارزش معامالت بورس ظرف دو 
روزگذشته روند رو به رشدي داشته است. به نظر مي رسد 
سهامداران تحت تأثير ابهام در سه عامل بنيادي، با ترديد 

براي سرمايه گذاري در بورس مواجه شده اند.
به گزارش همشهري، رشد3.6درصدي بورس در روز 
يكشنبه اميدواري ها براي تداوم روند صعودي در بورس 
را افزايش داده بود اما ديروز دوباره شاخص كل بورس 
نزول كرد و نوار رشد 4روزه بورس قطع شد. ريشه اين 
فرازو فرود ها در بورس چيست؟ بررسي ها نشان مي دهد 
سه عامل كليدي به ترديد سهامداران در بورس منجر 
شده و در نتيجه اغلب سرمايه گذاران در مقايسه با نيمه 
نخست سال با احتياط بيشتري در بورس سرمايه گذاري 

مي كنند.
بررسي ها نشان مي دهد نزديك بودن به زمان برگزاري 
انتخابات رياست جمهوري آمريكادر آبان ماه، نا مشخص 
بودن آينده قيمت دالر و ريســك سياستگذاري هاي 

اقتصادي منجر به ترديد سهامداران شده است.

انتخابات آمريكا
اين روز ها بحث انتخابات رياست جمهوري آمريكا در 
بازار سهام تهران داغ اســت. به ويژه آنكه سياست هاي 
نامزد هاي دو حزب جمهوريخــواه و دمكرات در برابر 
ايران در كوتاه مدت با هم تفاوت هاي معنا داري دارد. 
به زعم تحليلگــران انتخابات دونالــد ترامپ منجر به 
افزايش فشــار تحريم ها عليه ايران و رشد قيمت دالر 
مي شــود اما اين باور وجود دارد كه انتخاب جو بايدن 
نامزد دمكرات دســت كم در كوتاه مــدت قيمت ارز را 
كاهش خواهد داد و اين دو رويــداد اثرات متفاوتي بر 
بازارســهام دارد. به بيان ديگر چنانچه دونالد ترامپ 
دوباره به عنوان رئيس جمهوري آمريكا انتخاب شــود 
احتماال شــاخص هاي بورس تحت تأثير رشد قيمت 
دالر رشد خواهند كرد اما انتخاب جو بايدن نمي تواند 

محركي براي رشد شاخص هاي بورس باشد.
بهزاد احمدي نسب كارشناس بازارسرمايه در اين باره 
گفت: يكي از بحث هايي كه اكنون وجود دارد، پيروزي 
جو بايدن در انتخابات رياست جمهوري آمريكاست، با 
توجه به برنامه هاي بايدن مبني بر صلح با ايران و كاهش 
تنش هاي موجود، انتظار برخي از فعاالن بازار كاهش 
قيمت دالر اســت. با اين حال پيش بيني آينده بسيار 
دشوار است. يك كارشــناس ديگر بازار سرمايه دراين 
باره به همشــهري گفت:انتخاب هر كدام از نامزد هاي 
رياست جمهوري تأثير متفاوتي خواهد داشت. با توجه 
به ديدگاه هاي تندي كه ترامپ نسبت به جامعه جهاني 
دارد انتخاب او به عنوان رئيس جمهوري آمريكا مي تواند 
دوباره به رشد قيمت دالر منجر شود كه مي تواند با يك 
فاصله زماني زمينه صعود شاخص بورس را فراهم كند. 
معتقدم بازار از آبان تا آذر ماه دوباره شــرايط خود را با 
وضعيت جديد ارزيابي خواهد كرد و به اين فكر خواهد 
كرد سياست جديد ترامپ چه خواهد بود در نتيجه تا 
آبان ماه خيلي اتفاق مهمي در بازار نخواهد افتاد اما اگر 
ترامپ انتخاب شود متأســفانه مي تواندبه رشد قيمت 
دالر منجر شود و اين موضوع بعد از آبان ماه با يك فاصله 

زماني بر بازار سهام اثر خواهد گذاشت.

عظيم ثابت گفت: اگر جو بايدن به عنوان نقطه مقابل 
دونالد ترامپ انتخاب شود بازار سهام وارد يك فاز دفاعي 
خواهد شــد چون او قول هايي داده است كه دوباره به 
برجام بازمي گردد كه مي توانــد به كاهش قيمت دالر 
منجر شود و كاهش قيمت دالر مي تواند اثر منفي بر بازار 
سهام داشته باشــد. او افزد: از سوي ديگر در بلندمدت 
با انتخاب بايدن چشــم انداز ســرمايه گذاري در ايران 
مساعد خواهد شد و اگرچه بورس در ابتدا ممكن است 
تحت تأثير نزول قيمت دالر با كاهش مواجه شود اما در 
بلندمدت به دليل مثبت شدن چشم انداز سرمايه گذاري 
در ايران بازار سهام وضعيت مناسبي پيدا خواهد كرد و 

در بلندمدت به نفع بازار سهام خواهد بود.

قيمت دالر
دومين عامل پــر قدرتي كه اين روزهــا نقش تعيين 
كننده اي بر شــاخص بورس دارد قيمت دالر است. به 
باور كارشناسان رشد قيمت دالر سوخت پرقدرتي براي 
رشد شاخص هاست. اما چرا اين روز ها با وجود افزايش 
قيمت دالر شاخص بورس رشــد نمي كند و همچنان 
ترديــد دارد؟ تحليلگران بر ايــن باورند كه هيچ كس 
نمي داند قيمت دالر به طور دقيق تا چه ميزان رشــد 
خواهدكرد زيرا قيمت دالر در شرايطي كه درآمد هاي 
ارزي كاهش يافته؛ به شرايط سياسي، حذف تحريم ها 
و گشايش سياســي در روابط خارجي ايران وابستگي 
زيادي پيدا كرده است. از سوي ديگر محاسبات نشان 
مي دهد بازار ســهام از قبل قيمت دالر 25تا 30هزار 
توماني را در محاسبات خود لحاظ و اصطالحا پيش خور 

كرده است.
برخي كارشناســان حتي بر اين باورند كه فعال فعاالن 
بازار ســرمايه اعتقادي به رشــد قيمت دالر فراتر از 
نرخ هاي كنوني يعني 30هزار تومان ندارند در نتيجه 
واكنش چنداني به افزايش قيمت دالر نشان نمي دهند. 
عليرضا تاج بر عضو هيأت مديره كارگزاري اقتصاد بيدار 
در اين باره معتقد است:بورس نشان داده به دالر 30 هزار 
توماني اعتقاد ندارد، چون ارزشگذاري سهام شركت ها 
هيچ كدام براساس چنين رقمي نبوده و در نهايت با نرخ 
22 تا 25 هزار تومان اين كار انجام شده است. به گفته 
او نوسان قيمت دالر قابل پيش بيني نيست زيرا تا حد 
زيادي و به صورت رواني به انتخابات رياست جمهوري 
آمريكا مرتبط اســت. فردين آقابزرگي يك كارشناس 
ديگر بازار ســرمايه هم بر اين باور است كه هم اكنون 
اصلي ترين متغييري كه بر روند بازار ســرمايه اثر دارد 
قيمت ارز اســت. اين موضوع بازار را بــا هيجان هاي 

غيرقابل پيش بيني مواجه كرده است.

حسين مقدم يك كارشــناس ديگر در اين باره گفت: 
چالش پيش روي بازار به نرخ گذاري ارز بســتگي دارد 

و عمال روند قيمت ارز  غيرقابل پيش بيني شده است.

سياست هاي دولت
صرف نظر از برگــزاري انتخابات آمريــكا در آبان ماه 
و نا مشــخص بودن روند صعودي قيمــت دالربه باور 
تحليلگران يكي ديگر از عواملي كه سايه ترديد را برفراز 
بازار سرمايه بيشتر كرده و به افزايش ريسك هاي بازار 
منجر شده نامشخص بودن سياست هاي كالن اقتصادي 

از سوي سياست گذاران است.
آن طور كه دولت اعالم كرده سياست هاي پولي سال 
آينده انقباضي و سياســت هاي مالي انبساطي خواهد 
بود. يعني دولت در تالش اســت تا تورم را مهار كند با 
اين حال با وجود افزايش كســري بودجه تحت تأثير 
تحريم ها، مشخص نيست دولت قادر به اجراي دقيق اين 
سياست ها باشد. در عين حال برخي خبر هاي غيررسمي 
نشــان مي دهد بانك مركزي در تالش است در امتداد 
سياست هاي انقباضي نرخ سود بانكي را افزايش دهد. 
اين موضوع مي تواند اثرات عميقي بر معامالت بورس 
داشته باشــد و منجر به كاهش شاخص ها شود. با اين 
حال هنوز درباره تغييرات نرخ بهره صحبتي نشــده و 

بازار در اين باره با ابهام بزرگي مواجه است.
به زعم تحليلگــران اين ابهام در سياســت هاي كالن 
اقتصادي بازار سهام را در حالت بالتكليفي قرار داده و به 
افزايش ترديد سهامداران منجر شده است. جالل روحي 
يك كارشناس بازار سرمايه درباره تأثير قانونگذاري بر 
بازار سهام گفت: بازار ســهام با سازوكار خاصي همراه 
است و بايد طبق آن در حركت باشــد. هر چه قوانين 
خلق الساعه به بازار وارد شود، شــاهد تأثير منفي آن 
خواهيم بود. اين موضوع باعــث خروج از حالت تعادل 
مي شود. افرادي كه وارد بورس مي شوند بازار را بر مبناي 
استراتژي و شرايط حال بررسي و اقدام به سرمايه گذاري 
در اين بازار مي كننــد. هرگونــه تصميم گيري براي 
سرمايه گذاري در بازار بر روند معامالت تأثيرگذار خواهد 
بود و باعث ورود شوك مي شود. ســعيد قاسملو يك 
كارشناس ديگر بازار سرمايه هم درباره اثر سياست هاي 
كالن بر بازارســهام گفت: همه نهادهايي كه در بخش 
عمليات نظارت و اجرادر بازار ســرمايه فعال هستند، 
اعم از ســازمان بورس و اوراق بهادار و بورس تهران و 
ســپرده گذاري مركزي هر آنچه در توان دارند، انجام 
مي دهند. اما آنچه مانع از اثرگذاري الزم اين تالش ها 
مي شود، سياست هاي نهادهاي باالدستي است كه باعث 

مي شود، كاركردهاي بازار سرمايه به سرانجام نرسد.

»كپســول گاز نداريم 
و مشــخص نيست كي 
مي آيــد«؛ ايــن جمله 
كوتاهي اســت كه اين 
روزها ورد زبــان اغلب 
عرضه كنندگان سيلندرهاي گاز مايع شده است؛ 
فروشندگاني كه تامين نشدن به موقع و كافي اين 
سليندرها از شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
را عامل اين كمبود و نارضايتي مشــتريان اعالم و 
تأكيد مي كنند كاهش عرضه انواع ســيلندرهاي 
گاز زمينه رشد چندبرابري قيمت اين اقالم در بازار 

خرده فروشي را فراهم كرده است.
 با نزديك شدن به فصل ســرما و افزايش تقاضاي 
سوخت هاي فسيلي براي مصارف صنعتي و تامين 
گرمايش و پخت وپز واحدهاي مسكوني و تجاري، 
اين روزها تب كمبود و گراني انواع ســيلندرهاي 
گاز مايع كه تا پيش از اين به برخي اســتان هاي 
جنوبي و شرقي كشور مانند هرمزگان و سيستان 
و بلوچســتان محدود مي شــد، به شــهرك هاي 
اقماري و خانوارهاي حاشيه كالنشهرهاي تهران 
و اســتان هاي البرز و قزوين كه فاقد انشعاب گاز 
مايع هســتند، تســري يافته و اين كمبود زمينه 
افزايش چندبرابري قيمت سيلندرهاي گاز مايع 
11كيلويي و سيلندرهاي گاز مسافرتي كوچكي 
كه توسط فروشندگان گاز مايع پر مي شود را فراهم 

كرده است.

گراني سيلندرهاي مسافرتي گاز مايع 
بررســي هاي ميداني خبرنگاران همشــهري از 
وضعيت عرضه سيلندر گاز مايع در برخي مناطق 
شهر تهران و به خصوص شهرك هاي اقماري اين 
كالنشهر يا توابع استان البرز نشان مي دهد اغلب 
عرضه كنندگان ســيلندر گاز مايع اعالم مي كنند 
به دليل كاهش توزيع اين فــرآورده قادر به تامين 
تقاضاي مشتريان نيســتند. كمبود سيلندر گاز 
مايع كه مرداد ماه امسال در مناطق فاقد لوله كشي 
گاز آغاز شده بود با بارش هاي پاييزي و سردي هوا 
شدت بيشتري يافته و اين كمبود زمينه گرانفروشي 
توزيع كنندگان انواع سيلندرهاي 11كيلويي گاز 

مايع را فراهم كرده است. 
بررسي هاي همشهري براي خريد سيلندر گاز مايع 
در تهرانسر، مالرد، شهريار و انديشه و گفت وگو با 
عرضه كنندگان اين سيلندرها نشان مي دهد اغلب 
فروشندگان سيلندرهاي گاز مايع در مناطق كمتر 
برخوردار از لوله كشــي گاز و در حاشيه كالنشهر 
تهران و شهرك هاي اقماري اســتان هاي البرز و 
قزوين تأكيد مي كنند كه از چنــد هفته قبل در 
نوبت دريافت اين سيلندرها از شركت گاز هستند، 
اما ميزان عرضه اين سيلندر توسط شركت مذكور 
به شدت كاهش يافته كه موجب كمبود آن در بازار 

شده است.

فروش سفارشي، اما با چند برابر قيمت
يك فروشــنده گاز مايع در تهرانسر در گفت وگو 
با خبرنگار همشــهري با بيان اينكه سيلندر گاز 
مايع براي فروش ندارد، گفت: شركت گاز از 3ماه 
پيش به شدت ميزان عرضه انواع سيلندر گاز مايع 
را كاهش داده و بــا وجود درخواســت و تحويل 
سيلندرهاي خالي و واريز وجه همچنان در انتظار 

ارسال آن از شركت گاز هستيم. 
او با بيان اينكه وضعيت ســيلندر گاز مايع بسيار 
خراب است، افزود: حتي براي پر كردن سيلندرهاي 
مســافرتي)پيك نيك( گاز مايع مشــتريان نيز با 
مشكل مواجه هستيم و درصورتي كه سيلندر گاز 
مايع توسط شــركت گاز تامين شود هم به تعداد 
محدود و كمتر از درخواست فروشندگان است. اين 
فروشنده كه براي پر كردن سيلندرهاي مسافرتي 
گاز مايع بنابر حجم سيلندر مبالغي از 5تا 25هزار 
تومان دريافت مي كرد، علت افزايش نرخ پر كردن 
سيلندرهاي گاز مايع مســافرتي را كمبود شديد 
ســيلندرهاي 11كيلويي گاز مايع قلمداد كرد و 
گفت: برخي علت اين كمبــود را افزايش صادرات 
گاز مايع و ميزان قاچاق سيلندرهاي گاز از مرزهاي 
جنوبي اعالم مي كنند كه زمينه افزايش قيمت هر 

سيلندر گاز مايع 11كيلويي به 50تا 80هزار تومان 
شده اســت. مراجعه چندباره خبرنگار همشهري 
براي خريد سيلندر گاز مايع از چند عرضه كننده 
اين فرآورده در قشالق مالرد نيز درنهايت منجر به 
خريد مخفيانه تنها يك سيلندر گاز مايع 11كيلويي 

به نرخ 60هزار تومان شد.

از آمارهاي رسمي تا كمبود و گراني سيلندر گاز 
گاليه فروشندگان و مشــتريان از كمبود و گراني 
شديد انواع ســيلندرهاي گاز مايع 11كيلويي و 
افزايش نرخ پر كردن سيلندرهاي مسافرتي گاز در 
حالي است كه بنابر آمارهاي رسمي شركت ملي 
پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي، ميزان عرضه 
گاز مايع در نيمه نخست امسال نسبت به مدت سال 

گذشته 2.5برابر افزايش يافته است. 
سخنگوي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
ايران با بيان اينكه ميانگين مصرف روزانه گاز مايع 
طي 6ماهه اول سال 99 بيش از 5هزار و 200 تن 
بوده اســت، گفت: اين عدد در مقايسه با سال98 
در همين بازه زماني 5. 2 درصد رشــد داشــته و 
مشكلي در تامين و توزيع گاز مايع براي خانوارها 
و مصرف كنندگان مجاز وجود ندارد. فاطمه كاهي 
افزايش تقاضا براي سيلندرهاي گاز مايع را ناشي 
از تقاضاي افرادي دانســت كه از اين ســيلندرها 
به عنوان سوخت خودرو كه كاري غيراستاندارد و 
بدون ايمني است، استفاده مي كنند و افزود: هدف 
از توزيع گاز مايع، تامين سوخت بخش عشايري و 
روستايي و خانوارهايي است كه دسترسي به شبكه 

گاز ندارند.
براساس آمارهاي رسمي 95 درصد از جمعيت 84 
ميليون نفري ايران، يعني 80ميليون نفر به شبكه 
سراسري گاز متصل بوده و گاز، سوخت مورد نياز 
آنها براي گرمايش و پخت وپز اســت. با اين روند 
هنوز 4ميليون ايراني به شبكه سراسري گاز متصل 
نيستند و بخشي از نياز آنها به گرمايش و پخت وپز از 

طريق سيلندرهاي گاز مايع تامين مي شود. 
همچنيــن بنابــر اعالم شــركت ملــي پخش 
فرآورده هاي نفتي ايران طي 6ماهه نخست امسال 
روزانه 5هزار و 200 تن گاز مايع مصرف شده كه 
با درنظر گرفتن سهم سيلندرهاي 11كيلوگرمي 
گاز مايع براي مصرف خانگي نيز كشــور نيازمند 
توزيع روزانه 475 هزار كپسول گاز مايع است. با 
درنظر گرفتن ميانگين 3.3نفري اعضاي خانوارها 
در سال 95و جامعه هدف 4ميليون نفري توزيع 
گاز مايع، مي توان گفت هنوز حدود يك ميليون و 
200هزار خانوار از سيلندرهاي گاز مايع استفاده 
مي كنند. اما درحالي كه هر خانواده فاقد سيستم 
گازرســاني ماهانه نيازمند حداكثر 4ســيلندر 
11كيلويي گاز مايع اســت، براســاس آمارهاي 
مذكور اكنون به ازاي هر خانواده كه به شبكه گاز 
متصل نيست، هر 5. 2 روز يك سيلندر 11كيلويي 
گاز يا طي هر  ماه 12 ســيلندر گاز تامين شــده 
اســت؛ عالوه بر آن در آمار مصرف ارائه شده گاز 
مايع طي 6 ماهه نخســت امسال، اســتفاده از 
سيلندر گاز براي تامين گرمايش نيز سهم چنداني 

نداشته است. 
ايــن آمارها به معناي آن اســت كــه وزارت نفت 
بيش از تعهد خود گاز مايع مورد نياز را تامين و به 
شركت هاي توزيع كننده كه زيرنظر وزارت صنعت 
فعاليت مي كنند، تحويــل داده، اما اكنون كمبود 
و گراني ســيلندرهاي گاز مايع در مراكز عرضه به 
واقعيتي انكارناپذير تبديل شــده كه متقاضيان 
خريد اين سيلندرها را با مشكل مواجه كرده است. 
با اين شرايط درحالي كه براساس آمارهاي شركت 
ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي به ازاي هر 
خانواري كه به شبكه گاز سراسري متصل نيست 
هر 5. 2 روز يك بار يك ســيلندر 11كيلويي گاز 
توزيع شده و نسبت به مدت مشــابه پارسال 5. 2 
درصد افزايش داشته، اما مشخص نيست كه چرا 
در آغاز فصل سرما مشــكل كمبود و گراني شديد 
ســيلندرهاي گاز مايع از مناطق مرزي جنوبي و 
شرقي كشــور به برخي مناطق كالنشهر تهران يا 
شهرك هاي اقماري و حاشــيه استان هاي تهران، 

البرز و قزوين تسري يافته است.

نزديك بودن انتخابات رياست جمهوري آمريكا، مبهم بودن آينده نرخ دالر و ريسك 
سياستگذاري هاي متناقض اقتصادي به ترديد سهامداران منجر شده است

3 عامل ترديد سهامداران در بورس

سيلندر گاز مايع كمياب و گران شد

 رونق ساندويچ هاي اداري 
در روزگار كرونا

غذاهاي آماده خيلي وقت است كه پايشان 
به شــركت ها، اداره ها، دانشگاه ها و حتي 
خانه هاي مردم باز شده است. از تند شدن 
ريتم زندگي هاي امروزي تا افزايش اشتغال 
بانوان و پرشمار تر شدن زندگي هاي مستقل 
و دانشــجويي، همه و همه تامين وعده هايي از خــوراك به صورت 
آماده براي يك فرد يا همه افراد خانــواده را ضروري و اجتناب ناپذير 

كرده است.
 برخي شــركت هاي صنايع غذايي با درك اين نياز، از سال ها پيش 
به تهيه انواعــي از غذاهاي آماده اقدام كردند، غذاهايي كه مي شــد 
آنها را در ســوپرماركت ها عرضه كرد تا در دسترس تعداد بيشتري 
از مردم در همه مناطق باشد. از زماني كه نخستين بسته هاي ساالد 
الويه و نخســتين پك هاي انواع خورش هــا و خوراك هاي ايراني در 
ســوپرماركت ها عرضه شد سال ها مي گذرد اما ســاندويچ ها در اين 
عرصه تازه وارد محسوب مي شوند. ساندويچ هاي سه گوشي كه به نام 
كالب شناخته مي شوند را مي توان پيشتازان اين عرصه دانست كه تا 
يكي دوسال پيش بي رقيب بودند اما امروز تنوع ساندويچ هاي سرد در 
سوپرماركت ها بسيار بيشتر از قبل شده و مهم ترين عامل آن هم بدون 

شك كروناست. 
شيوع كرونا با كاهش اعتماد مردم به غذاهاي رستوراني و فست فودي، 
گرايش به خريد انواع ساندويچ هاي بســته بندي شده كارخانه اي را 
افزايش داد و اين افزايش تقاضا تعداد برندهاي فعال در اين حوزه و تنوع 
محصوالت عرضه شده در سوپرماركت ها را افزايش داد. نامي نو و كاله را 
مي توان نخستين برندهايي دانست كه در اين زمينه دست به كار شدند 
و تنوع غذاهاي آماده خود و بعد از آن تنوع ساندويچ هاي خود را افزايش 
دادند. اما هم اكنون غيراز اين دو برند، توليدات شــركت هاي رباط، 
هرمس، هايدا، دكترويچ و حتي تالونگ را مي توان در سوپرماركت ها 
ديد اما با اين حال هنوز تنوع در ميان محصوالت 2 شركت اولي بيشتر 
است. قيمت اين ساندويچ ها تا سال گذشته )البته آنهايي كه تا پارسال 
توليد مي شدند( بين 3تا 5هزار تومان بود اما نرخ اين غذاهاي آماده 

پرطرفدار امسال خيلي بيشتر شده است.
از ابتداي امسال قيمت اين محصوالت كم كم رو به فزوني گذاشت و 
امروز قيمت بيشتر انواع اين ساندويچ ها از 11هزار تومان فراتر رفته 
اســت. البته هنوز بعضي از انواع كالب ها با قيمت هايي زير 10هزار 
تومان فروخته مي شــوند اما نگاهي به يخچال سوپرماركت ها نشان 
مي دهد انواع 22و 25هزار توماني اين ساندويچ ها هم به تازگي توزيع 
شده اند و با توجه به نرخ هاي اخير ميانگين قيمت كالب و ساندويچ 
آماده به رقم 15هزار تومان نزديك مي شود. صرف نظر از رشد تقاضا 
براي انواع ساندويچ هاي بسته بندي شده، گران شدن مواداوليه توليد 
و همه اقالم غذايي از ابتداي امسال را مي توان عاملي دانست كه باعث 
شــده علي رغم افزايش رقابت در اين حوزه، قيمت ها همچنان روند 

افزايشي داشته باشد. 
نكته قابل ذكر ديگر درباره ساندويچ هاي آماده اين است كه توزيع و 
تنوع آنها در سوپرماركت هاي مناطق اداري و تجاري بسيار بيشتر از 
سوپرماركت هاي مناطق مسكوني است و درواقع بايد ساندويچ هاي 

بسته بندي و آماده را »ساندويچ هاي اداري« دانست.

قيمت فروش آنالين برخي انواع ساندويچ آماده در سوپرماركت هاي تهران
قيمت/تومانمشخصاتبرند

17.000كالب فيله مرغ با سس كم چربنامي نو
11.000كالب سبوس دار پنير و گردونامي نو
11.500ساندويچ فيله مرغ با پنير- 130گرمينامي نو

17.000ساندويچ كالباس گوشت- 250گرميرباط
14.000ساندويچ ژامبون مرغ دودي كاپو پميناكاله
12.500كالب مرغ و پنير چاوكاله

12.000ساندويچ كالباس گوشت 80درصدهرمس
10.000ساندويچ كالباس مرغ 70درصد هرمس
11.000ساندويچ سفيده تخم مرغ با پنير گودا، نان گاتاتالونگ
7.000ساندويچ سفيده تخم مرغ طعم دار، سبزيجات، نان گاتاتالونگ

گزارش 
وزانه بورس ر

بازار  سكه و طال

سوپرماركت

انرژی

  مشاهدات ميداني خبرنگاران همشهري نشان مي دهد عرضه سيلندر گاز 
مايع در برخي مناطق كالنشهر تهران و اغلب شهرك هاي اقماري و حاشيه 

تهران، البرز و قزوين به شدت كاهش و نرخ فروش هر سيلندر 11كيلويي گاز 
مايع به مشتريان از 35به 50تا 80هزار تومان افزايش يافته است

  فروشندگان كاهش شديد عرضه انواع سيلندرهاي گاز مايع براي مصارف 
خانگي و صنعتي را عامل اين گراني مي دانند، اما مسئوالن شركت پخش 

فرآورده هاي نفتي استفاده از اين سيلندرها براي تامين سوخت خودرو و قاچاق 
در مرزهاي جنوبي كشور را عامل كمبود اين سيلندرها مي دانند

بررسي بازار ها در 10روز گذشته نشان مي دهد قيمت 
سكه در 10روز گذشته بيشتر از همه بازارها رشد كرده و 
از نظر بازده در جايگاه نخست قرار گرفته است. به گزارش 
همشهري، رشد قيمت ها در همه بازار ها ادامه دارد اما 
بازار دارايي هاي سرمايه اي اين روز ها شرايط متفاوتي 
را سپري مي كند به طوري كه بازده بازار ســهام كه در نيمه نخست سال پيشتاز 
همه بازار ها بود اين روز ها كمتر از ساير بازار هاست و در مقابل بازده طال و ارز بيشتر 

از ساير بازارهاست. متهم اصلي رشــد قيمت ها هم رشد تورم و تحريم ها هستند. 
آمار ها نشان مي دهد كه قيمت هر سكه طرح جديد در 10روز گذشته دست كم 
يك ميليون و 870هزار تومان معادل 13.13درصد رشد كرده و سرمايه گذاراني 
كه در اين مدت سكه خريده اند بيش از ساير سرمايه گذاران سود كرده اند. در مقابل 
اما سهامداران كه در نيمه نخست سال سود هاي رؤيايي به دست آورده اند در اين 
مدت به طور ميانگين فقط 5درصد ســود كرده اند. اين اطالعات همچنين نشان 
مي دهد بعد از طال قيمت دالر بازار آزاد با بيشترين رشد مواجه بوده و با 7.26درصد 

افزايش در جايگاه دوم از نظر بازده قرار گرفته است. قيمت هر دالر آمريكا در اين 
مدت دست كم 2150تومان افزايش يافته است. قيمت هر دالر عرضه شده توسط 
صرافي مالي به عنوان كارگزار رسمي بانك مركزي و بازارساز نيز در اين مدت به طور 

ميانگين 5.5درصد افزايش داشته است.

مقايسه بازده بازارها در 10روز گذشتهقيمت سكه در 10روز گذشته 13درصد رشد كرد
درصدتغييرمقدار تغييرديروزدوازده مهربازار

1423900016109000187000013.13سكه طرح جديد-تومان
287993039615975.55دالر صرافي ملي-تومان

296003175021507.26دالر آزاد- تومان
15034131579566761535.07شاخص بورس

نماگر هاي بازار سهام در مبادالت ديروز
درصدتغييرمقدار تغييرمقدارنماگر

1.10-17560-1579656شاخص كل بورس-واحد
21867231711.85ارزش معامالت- ميليارد تومان

7195200.28ارزش بازار- هزار ميليارد تومان

   تداوم رشد ارزش معامالت خرد با وجود نزول شاخص
ديروز شــاخص كل بورس تهران 17هزارو 560واحد كاهش يافت و به يك ميليون و579 هزار واحد رسيد. با وجود نزول 
1.1درصدي شاخص كل، ارزش كل معامالت بازار سهام با12درصد رشد به 21هزارو 867ميليارد تومان رسيد. اين در حالي 
است كه در دو ماه گذشته ارزش كل معامالت روزانه بازار سهام در محدوده 10هزار ميليارد تومان بود. اما از روز يكشنبه ارزش 
كل معامالت بازار سهام با رشد محسوسي مواجه شده و ظرف روز هاي يكشنبه و دوشنبه دوباره به سطح 20هزار ميليارد 
تومان بازگشته است. با وجود رشد ارزش معامالت اما سهامداران حقيقي ديروز 1400ميليارد تومان پول از بازار خارج كردند 

كه نشانه اي مثبت در بازار سهام تلقي نمي شود.
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افشين پيرواني در مورد ديركرد باشــگاه پرسپوليس در پرداخت 
مطالبات برانكو ايوانكوويچ، توپ را در زمين مديران قبلي انداخته و 
گفته: »آنها بايد پول برانكو را با دالر 3 هزار توماني مي پرداختند. كاش 
آقايان كمي به خودشان بيايند.« اگر منظور پيرواني از مديران قبلي 
محمدحسن انصاري فرد باشد كه او همه هزينه هاي عالم را داد تا خود 
افشين در اين تيم باقي بماند. بنابراين انتقاد پيرواني از او خيلي بامزه 
است. در عين حال يك نكته ديگر هم وجود دارد. خرداد 98 يعني 
زمان جدايي برانكو، قيمت دالر در بازار آزاد حدود 13هزار تومان بود، 
نه 3 هزار تومان. صد البته ما هم موافقيم پول برانكو هر چقدر زودتر 
پرداخت مي شد بهتر بود؛ درست مثل اسفند 98كه رسول پناه، مدير 
محبوب پيرواني بر مسند كار نشست و دالر با قيمت كمتر از 15هزار 

تومان معامله مي شد.

دالر را 10هزار تومان ارزان كردي؟

با آغاز تمرينات استقالل، كادر پزشــكي آبي پوشان از حضور در 
تمرينات خودداري كرد؛ چرا كه هنگام بازگشــت تيم از قطر، در 
فرودگاه دوحه به آنها بي احترامي شده بود. اين ماجرا چند روز طول 
كشيد تا اينكه سرانجام با عذرخواهي نفرات خاطي، موضوع فيصله 
پيدا كرد. گويا اين بار هم يكي از افراد مورد نظر، محمد دانشگر بوده 
است؛ مدافعي كه در طول يك سال گذشته بيشتر از متن، رد پايش 
در حواشي ريز و درشت ديده شده است. دانشــگر بعد از جدايي 
استراماچوني يك مصاحبه عجيب در مورد او انجام داد و دوره فرهاد 
مجيدي هم يكي دو بار از تيم كنار گذاشته شد. االن هم گويا او در 
متن ماجرا بوده. به هر حال اميدواريم عذرخواهي هزارم، آخرين 
حاشيه دانشگر در استقالل باشد. راستي كه محمود فكري چه كار 

سختي براي جمع كردن اين تيم دارد.

عذر مي خواهم؛ قسمت هزارم!

رقابت كور يعني اينكه مدير پرسپوليس بعد از صعود اين تيم به 
فينال آسيا از خوشحالي 45ميليون هوادار حرف بزند و نيكبخت 
واحدي براي آنكه عقب نمانده باشد، تعداد هواداران استقالل را 
50ميليون نفر تخمين بزند! انصافا حتي كم سال ترين هواداران 
اســتقالل هم حاضر نيســتند چنين مطالب اغراق آميزي در 
مورد تيم شان بيان شــود. به طور كلي دوستاني مثل نيكبخت و 
اميرحسين صادقي هر بار حرف مي زنند، يك ميخ در قلب استقالل 
فرو مي رود و بهترين كمك آنها به تيم سابق شان سكوت كردن 
است. سرخابي ها به اندازه كافي هوادار دارند و نيازي نيست برخي 
پيشكسوتان با اين قبيل دوســتي هاي خاله خرسه، آنها را سوژه 
خنده كنند. البته شايد هم نيكبخت چون هم در پرسپوليس بازي 
كرده و هم استقالل، هواداران 2 تيم را جمع زده باشد؛ هرچند باز 

بعيد است عدد حاصل به اين رقم نزديك باشد.

هواداران 2 تيم را جمع زدي؟

نكته بازي

حال فيناليست آسيا هنوز مساعد نيست. پرسپوليس 
كه روز 12مهرماه بــا غلبه بر النصر بــه فينال ليگ 
قهرمانان آسيا رسيد، درست 9روز بعد از اين افتخار 
تمريناتش را براي فصــل جديد در حالي آغاز كرد كه 
فقط 11بازيكن در آن شركت كردند. آن هم درحالي كه 
باشــگاه آغاز تمرينات را 2روز عقب انداخته بود تا 
شايد رضايت بازيكنان شاكي براي حضور در تمرينات 
جلب شود. اما اين اتفاق رخ نداد و نخستين اعتصاب 
پرسپوليســي ها در فصل1400-1399 قبل از شروع 

نخستين تمرين اتفاق افتاد.

  11بازيكن در نخستين تمرين
پرســپوليس در آغاز فصل جديد ليگ برتر قرار اســت روز 
5آبان ماه فينال ســوپرجام را مقابل تراكتور برگزار كند و به 
همين دليل قرار بود بعد از يك هفته تعطيلي، تمرينات اين 
تيم از روز 19مهرماه در تهران آغاز شــود. اما تعداد زيادي 
از بازيكنان تيم به دليــل عدم دريافت مطالبات خود ناراضي 
هستند و قصد شــركت در تمرينات را ندارند. چند بازيكن 
تيم نيز در اردوي تيم ملي به  سر مي برند و شجاع خليل زاده 
و بشار رسن هم دائما در حال تهديد به جدايي هستند. طي 
دو سه روز اخير رسانه هاي قطري بارها خبر پيوستن شجاع 
به الريان و بشار رسن به القطر را منتشر كرده اند تا هواداران 
پرسپوليس بيش از پيش نگران ماندن يا رفتن اين دو ستاره 
تيم باشند. اين اخبار البته تا كنون تكذيب شده و مدير برنامه 
بشار رسن نيز اعالم كرده او به زودي ضمن دريافت مطالباتش 
با پرســپوليس به توافق مجدد خواهد رسيد. ساير بازيكنان 

پرسپوليس نيز از عدم دريافت مطالبات خود شاكي هستند 
و بهانه مديران تيم اين است كه به دليل ضرب االجل برانكو 
و پرداخت مطالبات اين مربي، باشــگاه دچار مشكل شده و 
نتوانسته پول بازيكنان را بموقع بپردازد. در همين حال شروع 
تمرينات پرسپوليس از روز 19به روز 21مهر موكول شد تا در 
اين فاصله پول بازيكنان پرداخت شود اما اين اتفاق رخ نداد 
تا ساعت11صبح ديروز )دوشنبه( يحيي گل محمدي شاهد 

حضور فقط 11بازيكن در تمرينات تيمش باشد.
  يحيي: انگار پرسپوليس يتيم است

ســرمربي پرســپوليس كه شــاهد آغاز تمرينــات فصل 
با 11بازيكــن جوان و ذخيــره بود، اجــراي تمرينات را به 
دستيارانش ســپرد و با ناراحتي از روي نيمكت كنار زمين 
نظاره گر تمرينات شــد. يحيي كه به شــدت ناراحت به نظر 
مي رسيد در حاشيه تمرين چند دقيقه اي هم با خبرنگاران 
به صحبت پرداخت و گفت: »اين وضعيت تيم اســت! تيم با 
14امتياز اختالف قهرمان ليگ برتر شده و توانسته خود را 
به عنوان فيناليست آســيا معرفي كند. امروز هم نخستين 
تمرين بعد از ايــن قهرماني ها و براي شــروع فصل جديد 
است. اما متأسفانه نصف بازيكنان نيامدند و با نصف ديگر در 
حال تمرين هستيم. قرار بود ديروز تسويه حساب كنند اما 
متأسفانه يك وعده ديگر به قبلي ها اضافه شد. ديروز اتفاقي 
نيفتاد و بچه ها هم به تمرين نيامدند.« يحيي با اشاره به اينكه 
دستمزد او و كادرش هم مثل بازيكنان پرداخت نشده گفت: 
»انگار پرسپوليس يتيم اســت. هر موقع هم بحث مطالبات 
مي شود مي گويند پول برانكو را بايد بدهيم. پول برانكو هم 
دستاويزي است كه پول بچه ها را ندهند.« او در پاسخ به اين 

سؤال كه آيا ممكن است تصميم جديدي بگيرد، گفت: »من 
فعال مي آيم تمرين و كار خاصي نمي توانم بكنم. بگذاريم اين 

چند روز بگذرد ببينيم چه مي شود.«
  وزارت خارجه: نامه اي به ما نداده اند

در همين حال مديران باشــگاه همچنان بــه اولويت اصلي 
خودشان يعني پول برانكو فكر مي كنند. مديرعامل باشگاه 
روز يكشنبه مدعي شده بود بخشي از پول برانكو آماده شده و 
براي انتقال اين پول نيز نامه نگاري هايي با وزارت امورخارجه 
انجام شده است. اما روز دوشنبه سخنگوي وزارت امورخارجه 
اين ادعا را تكذيب كرد. سعيد خطيب زاده ديروز درخصوص 
كمك وزارت خارجه در پرداخت مطالبات برانكو گفت: »در 
اين خصوص درخواست مستقيمي از وزارت ورزش و باشگاه 
پرســپوليس دريافت نكرده ايم.« البته ســخنگوي وزارت 
خارجه تأكيد كرد كه اگر نامه اي ارسال شود اين وزارتخانه 
آماده كمك به باشگاه هاست: »براي ارتباط با فدراسيون ها 
قســمتي در وزارت خارجه وجود دارد. مــا از همه رنگ ها 
طرفداري مي كنيم اما در مورد استقالل و پرسپوليس به دليل 
طرفداران آنها هر كمكي كه نياز باشد، دريغ نمي كنيم.« فيفا 
در آخرين اولتيماتوم به باشــگاه پرســپوليس ضرب االجل 
يك ماهه اي داده بود كه ديروز )دوشــنبه( آخرين روز اين 
فرصت يك ماهه بود. البته فيفا براي اعمال تنبيهات جديد 
يك نامه به باشگاه خواهد داد و پرسپوليس هنوز چند روزي 
مهلت خواهد داشت. اما مديران پرسپوليس به همراه كارگزار 
اين باشگاه از نخستين ساعات كاري صبح ديروز جلسه اي 
را در دفتر باشگاه آغاز كردند تا اين مشكل را به هر نحوي كه 

شده برطرف كنند.

اميرحسين اعظمي|  امير قلعه نويي در سال هاي اخير هميشه 
روي نيمكت تيم هاي مدعي نشسته و براي قهرماني جنگيده 
اما امسال راهي گل گهر شده، تيمي كه فصل قبل تا آستانه 
سقوط پيش رفت اما درنهايت در ليگ ماندني شد. با وجود 
اين قلعه نويي مدعي است با گل گهر هم براي برد و رسيدن 
به موفقيت مي جنگد و قصد دارد شخصيت تيمي نماينده 
سيرجان در ليگ برتر را باال ببرد. او كه قبل از اسكوچيچ 
گزينه سرمربيگري تيم ملي بود، در گفت و گو با همشهري 
ورزشي صحبت هايي هم درخصوص اين مربي كروات انجام 

داده است.

 تيم هاي اميرقلعه نويي در ســال هاي 
اخير هميشه براي قهرماني جنگيده اند اما گل گهر 

تجربه جديدي براي شما به حساب مي آيد.
مربيگري در هر تيمي يك شغل سخت به حساب مي آيد. من در 

هر تيمي كه باشم، در هر بازي دنبال برد هستم، حتي گل گهر.
  هدف گل گهر براي فصل جديد چيست؟ آيا 

به حضور در باالي جدول فكر مي كنيد؟
گل گهر در فوتبال ايران به تازگي هويت گرفته و ســال گذشته 
هم براي نخســتين بار حضور در ليگ برتر را تجربه كرد. اين تيم 
با زحمات مجيد جاللي در ليگ برتر ماندگار شد و حاال هدف ما 
اجراي يك برنامه كوتاه مدت در فصل آينده است تا اين تيم را به يك 
ثبات برسانيم و شخصيت حرفه اي گل گهر را باالتر ببريم. امسال 
براي گل گهر سال ثبات است و اميدوارم عملكرد خوبي در فصل 

جديد ليگ برتر داشته باشيم.
 از عملكرد باشگاه در فصل نقل و انتقاالت 

راضي هستيد؟
بله، من راضي هستم و باشــگاه هم تا جايي كه امكان داشت با ما 

همكاري كرد تا بازيكنان مورد نظرمان را جذب كنيم. ما براساس 
بودجه اي كه داشتيم نمي توانستيم دنبال بازيكنان گران قيمت يا 
ستاره برويم و بايد شرايط باشگاه را هم درنظر مي گرفتيم. ما خيلي 
زود وارد بازار نقل و انتقاالت  شديم  و تمرينات آماده سازي را هم زود 

شروع كرديم تا براي شروع ليگ خودمان را آماده كنيم.
  اما گفته مي شــود گل گهــر وضع مالي 

فوق العاده اي دارد.
ما به هيچ عنوان وارد هياهوي نقل و انتقاالت نشديم و خريدهاي 
ما نشان مي دهد كه از لحاظ مالي معقوالنه بازيكن گرفتيم و هزينه 
گزاف نكرديــم. اگر قرار بود غيرمنطقــي خريد كنيم همه  چيز 

خودش را نشان مي داد ولي سعي كرديم منطقي هزينه كنيم.
 بازيكن ديگري جذب خواهيد كرد؟

ما تقريبا نفرات مورد نظرمان را گرفتيم ولي شــايد يك بازيكن 
ديگر هم به جمع ما اضافه شود. حاال بايد ببينيم شرايط چگونه 

پيش خواهد رفت.
 برخالف پيش بيني ها امير قلعه نويي يكي از 
مخالفان قانون منع ورود خارجي ها به فوتبال ايران بود. 

هنوز هم با اين قانون مخالف هستيد؟
قطعا اين موضوع به كيفيت فوتبال ما ضربه مي زند. مديريت غلط 
مديران غيرورزشي باعث مي شــود كه دانش فوتبال ايران هم 
ضربه بخورد. اين اواخر 2 مربي پرتغالي در كنار من بودند و خيلي 
به ما كمك كردند، وقتي بازيكن يا مربي خارجي با كيفيت به اين 
فوتبال بيايند قطعا سطح فني فوتبال ما رشد مي كند ولي مديران 
غيرورزشي آخرين ضربه را هم زدند تا چنين تصميمي گرفته شود.

 قبول داريد كه امســال قيمت بسياري از 
بازيكنان ايراني به شكل غيرمنطقي باال رفت؟

وقتي بازيكن يا مربي خارجي نمي آيد طبيعتا چنين مشكالتي 

هم ايجاد مي شود.
 بازي تيم ملي برابر ازبكستان را ديديد؟

ما همزمان با بازي تيم ملي يك بازي دوستانه داشتيم و به خاطر 
شرايط نور امكان تغيير ساعت بازي هم وجود نداشت. با اين حال 

براي تيم ملي كشورم آرزوي موفقيت دارم.
 برخي همچنان بر اين عقيده اند كه اسكوچيچ 

گزينه ايده آلي براي تيم ملي نبود، نظر شما چيست؟
وقتي تصميم گرفتيم كه اسكوچيچ را انتخاب كنيم پس نبايد 
دست از حمايت برداريم. قضاوت كردن آن هم درحالي كه تيم ملي 
فقط يك بازي انجام داده درست نيست، اسكوچيچ مربي خوبي 
است و بايد به اين مربي زمان بدهيم تا تفكراتش را در تيم پياده كند. 
من براي تيم ملي آرزوي موفقيت دارم و اعتقادم اين است كه بايد 

از اين تيم و اسكوچيچ حمايت شود.

دومين بازي دوستانه تيم ملي ايران تحت هدايت دراگان اسكوچيچ از ساعت17:30امروز در 
آنتالياي تركيه برگزار مي شود. ملي پوشان ايران در نخستين بازي خود تحت هدايت اين سرمربي 
كروات پنجشنبه گذشته ازبكستان را با نتيجه 2بر يك شكست دادند و امروز دومين بازي را مقابل 
تيم مالي برگزار مي كنند. اين تيم آفريقايي از هفته گذشته در آنتاليا به سر مي برد و 4روز قبل در 
همين شهر ديداري تداركاتي مقابل غنا برگزار كرده است. در آن مسابقه مالي با نتيجه سنگين 
3بر صفر غنا را شكست داد تا تيم پرقدرتي نشان بدهد اما در عين حال خبر ابتالي تعداد زيادي از 
بازيكنان اين تيم به كرونا شرايط اردوي مالي را كامال به هم ريخته و حتي احتمال لغو بازي ايران 
و مالي نيز مي رفت. تيم مالي با تنها 15بازيكن در بازي با غنا حاضر شد و فقط 2تعويض انجام داد 
چراكه طبق اعالم فدراسيون فوتبال اين كشور موال واگوئه )آميا فرانسه(، بوباكار كوياته )متس 
فرانس(، علي يرانگو )لويستانوس فرانسه( و حميدو ترائوره )آدنا دميراسپور تركيه( به ويروس 
كرونا مبتال شده اند و تست همگي آنها مثبت از آب درآمده است. همچنين نفراتي چون موسي 

مارگا، دياده ساماسكو، عبدوالي ديابه، يويس بيسوما و علي ماله در اين اردو به داليل نامشخص 
حضور ندارند. به جز 2 گلر تيم كه در باشگاه هاي مالي بازي مي كنند 13نفر ديگري كه در ليست 
مقابل غنا حضور داشتند لژيونر هســتند و اكثرا در فوتبال فرانسه عضويت دارند. كارشناسان 
فوتبال، تيم حال حاضر مالي را نسل طاليي فوتبال اين كشور مي دانند. تيمي كه نويد ظهورش را 
از سال2015 به همگان داده بود. مالي در سال2015 به مقام سوم جام جهاني زير 20سال رسيد. 
آنها در همان سال نايب قهرمان جام جهاني زير 17سال شدند و در مسابقات جام ملت هاي همين 
 رده سني براي نخستين بار قهرمان شدند. عنواني كه 2ســال بعد مجددا تكرار شد. مالي براي

 نخستين بار در سال2019 نخستين قهرماني در مســابقات زير 20سال را هم تجربه كرد. تيم 
بزرگساالن مالي در همين سال به دور يك هشــتم نهايي جام ملت هاي آفريقا صعود كرد ولي 
به ساحل عاج باخت و از دور مسابقات كنار رفت. رويارويي با مالي در اين شرايط مي تواند محك 

مناسبي براي شاگردان دراگان اسكوچيچ باشد.

  قلعه نويي: با هر تيمي دنبال برد هستم 
حتي گل گهر

  سرمربي اين فصل سيرجاني ها كه پيش از اسكوچيچ فاصله اي تا نشستن روي نيمكت
  تيم ملي نداشت  اعتقاد دارد بايد از اين مربي كروات حمايت كرد

  دومين محك ايران؛ نسل طاليي مالي
 تيم ملي ايران در دومين بازي تداركاتي اش با اسكوچيچ، ساعت17:30امروز به مصاف مالي مي رود

گفت وگو

 بازيكن مورد نظر استقالل در تراكتور
سعيد واسعي، هافبك فصل گذشته پيكان كه بارها تا آستانه استقاللي شدن پيش رفته بود، در نهايت با امضاي قراردادي رسمي راهي 
تراكتورسازي شد. باشگاه استقالل مدعي شده به دليل فسخ غيرقانوني اين بازيكن با پيكان با او قرارداد امضا نكرده است. خبر ديگر 
اينكه منصوريان هم خبر مذاكره با ارسالن مطهري را تكذيب كرده و مدعي شده هيچ تماسي با او نداشته است.

جواد نصرتي|  هيچ چيز امســال در اوپن فرانسه مثل هميشه نبود به جز يك چيز؛ بازي ها 
متاثر از همه گيري كرونا به جاي گرماي ژوئن در سرماي اكتبر برگزار شدند. به خاطر سرما 
توپ ها كمي سنگين تر بودند و خبري از هواداراني كه ورزشگاه فيليپ شاتريه را با هياهويشان 
روي هوا بفرستند هم نبود. در اين ميان رافائل نادال خودش بود، اتفاقي كه براي قهرماني 

او كافي بود.
تنيسور 34ساله اسپانيايي كه جام را با ترديدهاي زيادي شروع كرده بود، در يكي از 
يكطرفه ترين فينال هاي روالن گاروس در سال هاي اخير، نوواك جوكوويچ مرد شماره 
يك تنيس دنيا را در 3 ســت متوالي در هم كوبيد تا نه تنها ركورد قهرماني هايش در 
پاريس را به 13برساند كه با كســب 20قهرماني در گرند اسلم هاي دنيا، به راجر فدرر 
رقيب ديرينه اش برسد. نادال، چنان توفاني و بدون اشتباه بود كه در ست اول،  حتي 
يك گيم هم به جوكوويچ نداد و 6بر صفر به پيروزي رسيد. سهم تنيسور صرب در ست 
دوم تنها 2گيم و در ست سوم، تمام توان او گرفتن 5گيم بود. نادال، در زميني كه پادشاه 
آن خوانده مي شود، چنان استثنايي و ويران كننده بود كه مفسر بي بي سي در توضيح 

بازي اش گفت كه حتي 2 بازيكن هم نمي توانند او را ببرند.
جوكوويچ در حالي مقهور نادال و بي رحمي اش در زمين هاي رس شــد كه امسال، بدون 
درنظر گرفتن اخراج پرحاشيه اش در اوپن آمريكا، هرگز نباخته بود و اميد داشت با كسب 
هجدهمين قهرماني اش در گرند اسلم هاي دنيا، خود را به فدرر و نادال نزديك كند. اما نه 
جوكوويچ، نه هيچ كس ديگري نمي توانست يكشنبه بين نادال و عشق قديمي اش قرار بگيرد: 
»برد در اينجا براي من همه  چيز است. صادقانه بايد بگويم كه اصال به بيستمين قهرماني و 
رسيدن به فدرر فكر نمي كردم. براي من اين پيروزي، فقط قهرماني در روالن گاروس است. 
من بيشتر لحظات مهم زندگي ام را در اين جام بوده ام. من با اين زمين و اين شهر رابطه اي 
عاشقانه  دارم و همين كه اينجا بازي كنم برايم كافي است.«عاشقانه نادال و روالن گاروس 
احتماال هرگز در تاريخ ورزش تكرار نخواهد شد و به سختي مي توان ورزشكاري را پيدا كرد 
كه چنين پيوند عميقي با يك رويداد خاص ورزشي داشته باشد. نادال كه اولين بار 15سال 
پيش در اين رقابت ها قهرمان شد، با پيروزي برابر جوكوويچ به صدمين پيروزي اش در اين 
رقابت ها دست پيدا كرد. او به جز روالن گاروس، 7 بار در ديگر گرند اسلم هاي تنيس دنيا 
يعني اوپن استراليا، ويمبلدون و اوپن آمريكا قهرمان شده اما پيروزي يكشنبه اش فراتر از 
تمام قهرماني هاي پيشينش بود. جوكوويچ بعد از مسابقه درباره شكستش به نادال گفت: 

»من از شــيوه بازي ام راضي نيســتم اما بايد اعتراف كنم كه 
يك بازيكن بهتر، بازي من را زير ســايه عملكرد خودش قرار 
داد. همه مي دانيم كه نادال چه كارهايــي در روالن گاروس 
مي تواند انجام بدهد و من امروز آن را با پوست خودم احساس 

كردم.«بعــد از اين قهرماني تاريخي، 
فدرر رقيب قديمي نادال هم در 

پيامي به او تبريك گفت و 
در اينســتاگرام خود از اين 
نوشت كه رقابت با نادال، هر 
دوي اين ورزشكاران را به جلو 

هل داده است.

   رافائل نادال با نمايشي بي تكرار در تاريخ اوپن
    فرانسه    نوواك جوكوويچ را شكست داد تا در كنار 

 راجر فدرر  به عنوان پرافتخارترين تنيسور تاريخ دست پيدا كند 

پادشاه پاريس

برانكو نگذاشت 
پرسپوليسي ها تمرين كنند

مديران به فكر پول برانكو، بازيكنان در اعتصاب، يحيي بدون بازيكن در تمرين 

خلعتبري: با رحمتي نان و نمك 
خورده ام و از او ناراحتم

 خريد جديد سپاهان از اينكه به اصفهان برگشته
  و قرار است زيرنظر نويدكيا و احمدي، همبازيان سابقش 

كار كند حسابي خوشحال است

محمدرضا خلعتبري با 37سال ســن به سپاهان برگشته تا زيرنظر 
همبازيان سابقش در همين تيم كار كند. او در گفت و گو با همشهري 
ورزشي از داليل جدا شدنش از شــهر خودرو و بازگشت به اصفهان 

سخن گفته است.

  جدايي تو از شــهرخودرو اتفاق عجيبي بود. در اين 
خصوص صحبت مي كني؟

بعد از اتمام ليگ قهرمانان آسيا چند روزي استراحت كرديم و ديگر با من 
تماسي براي حضور در تمرينات گرفته نشد. اين نشان مي داد كه حتما مرا 
نمي خواهند، البته آقاي حميداوي مالك باشگاه مرا مي خواست و بايد از ايشان 
يك تشكر ويژه داشته باشم كه بدون مشكل خاصي رضايتنامه مرا صادر كرد و 

در نهايت بدون مشكل خاصي از شهرخودرو جدا شدم.
 گفته بودي با يكي از دستياران رحمتي مشكل داشتي، 

درست است؟
من مشكلي با آقايان نوازي، سامره و نامداري نداشتم و حسين بادامكي هم 
كه سرپرست بود. متأسفانه يكي از اعضاي كادرفني حرف ها را طور ديگري 
به رحمتي انتقال مي داد و مشكالتي ايجاد كرد. من آنقدر مرد هستم كه اگر 
اشتباهي كرده باشم، مي پذيرم و حتي عذرخواهي مي كنم. ديگر همه  چيز 
تمام شده و حتما بازيكنان ديگري هستند كه مي توانند بيشتر از من كمك 

كنند، به همين  خاطر مرا نخواستند.
 از رحمتي ناراحت نيستي؟

اگر بخواهيم مسائل حرفه اي را در نظر بگيريم نبايد ناراحت باشم چون هر 
مربي حق دارد نفراتش را خودش انتخاب كند ولي از لحاظ رفاقت و معرفت، 
قضيه فرق مي كند. من با رحمتي نان و نمك خورده ام و از او ناراحتم، نمي دانم 
چرا اين اتفاق رخ داد و باز هم مي گويم كه من در شهرخودرو با هيچ كس 

مشكل نداشتم. من براي اين تيم و هوادارانش بهترين ها را آرزو دارم.
 چطور شد به سپاهان برگشتي؟

بازي كردن در سپاهان را دوست دارم و برايم لذتبخش است. باشگاه سپاهان 
به من پيشنهاد داد و در نهايت به توافق رسيديم. خوشحالم قرار است با كساني 
كه دوراني همبازي بودم، دوبــاره همكاري كنم. آن زمان محرم نويدكيا و 
رحمان احمدي كه االن سرمربي و مربي سپاهان هستند، همبازي من در 
اين تيم بودند. محمود كريمي هم در كادرفني هست كه سابقه بازي كردن 

كنار او را هم دارم.
 فكر مي كني نويدكيا در سپاهان موفق شود؟

اميدوارم كه اين اتفاق رخ دهد. نويدكيا اسطوره سپاهان است و محبوبيت 
خاصي بين هواداران دارد، او نياز به حمايت دارد و بايد به نويدكيا فرصت داد 

تا تفكراتش را در تيم جا بيندازد.
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نخســتين دادگاه جرائــم 
سياســي در دوره پــس از قضايي

انقالب اسالمي، روز گذشته 
با حضور هيأت قضايي به رياســت قاضي 
محمدي كشــكولي و با حضــور هيأت 
منصفه جرائم مطبوعاتي و سياسي برگزار 
شد. عليرضا زاكاني، نماينده و رئيس مركز 
پژوهش هــاي مجلس به عنــوان متهم 
سياسي در اين دادگاه حاضر شده بود. در 
اين پرونده وزارت اطالعات در ارتباط با 
اظهــارات زاكاني در برنامــه تلويزيوني 
تهران 20، از وي به اتهام »نشر اكاذيب« 
شكايت كرده بود. در اين جلسه از دادگاه، 
پس از قرائت كيفرخواست توسط نماينده 
دادســتان، نمايندگان وزارت اطالعات 
داليل شــكايت خود را مطــرح كردند و 
متهم زاكاني هم از خود دفاع كرد. به گفته 
احمــد مومنــي راد، ســخنگوي هيأت 
منصفه، اين هيأت پس از استماع سخنان 
شاكي و مشتكي عنه و مطالعه پرونده آنان 
تشكيل جلسه داد و پس از مشورت و ارائه 
ديدگاه هاي مختلف با رأي گيري به اتفاق 
آرا متهم را مجرم ندانســت. اطالعات و 
جزئيات بيشتري از اين دادگاه در رسانه ها 
منتشر نشده است. اين در حالي است كه 
محاكمات سياسي و مطبوعاتي بر مبناي 
قانوني بايــد علني و با حضور رســانه ها 

برگزار شود.

اصل قانوني برجاي مانده
اين خالصه اي از ماوقع نخستين دادگاه 
متهمان سياســي در جمهوري اسالمي 
ايران و نخستين مورد از استناد به قانون 
جرم سياسي، 4ســال پس از تصويب آن 
در خرداد 1395بــود؛ اينكه كه چرا پس 
از گذشــت 42ســال از انقالب اسالمي 
و با وجــود اصل 168قانون اساســي، تا 
روز گذشته دادگاه سياســي نداشته ايم 

و اينكه چرا تا 4ســال پيش قانون جرم 
سياسي نداشته ايم، و اينكه چرا در 4سال 
گذشته و با وجود تصويب قانون، همچنان 
دادگاه جرائم سياسي برگزار نشده است، و 
پرسش هاي بسيار ديگر، سؤاالتي هستند 
كه پاســخ به آنها اغلب مناقشه برانگيز 
است. ســؤال ديگري كه ممكن است در 
پي اين پرسش ها مطرح شود، اين است 
كه طي 4دهه گذشته با مجرمان سياسي 
بر مبناي چه قوانيني برخورد شده است؟ 

جرم سياسي چيست؟
اصل 168قانون اساسي جمهوري اسالمي 
ايران تصريح كرده اســت: »رسيدگي به 
جرائم سياســي و مطبوعاتي علني است 
و بــا حضور هيــأت منصفــه در محاكم 
دادگســتري صــورت مي گيــرد. نحوه 
انتخاب، شرايط، اختيارات هيأت منصفه 
و تعريف جرم سياســي را قانون براساس 
موازين اســالمي معين مي كند.« علني 
بودن و حضور هيــأت منصفه دو ويژگي 
اصلي و بنيادين دادرســي عادالنه است 
كه دادگاه هاي سياســي را از دادگاه هاي 
ديگر متمايز مي كند. افزون بر اين، اصل 
165قانون اساسي نيز با برخي استثنائات، 
بر علني بــودن كليه محاكمــات تأكيد 
دارد؛ »محاكمات، علني انجام مي شــود 
و حضور افراد بالمانع اســت مگر آنكه به 
تشــخيص دادگاه، علني بودن آن منافي 

   واكنش ها به نخستين دادگاه سياسي
برگزاري نخستين دادگاه سياســي در ايران، واكنش هاي متفاوتي را از سوي فعاالن 
سياسي به دنبال داشت؛ گروهي اين رويكرد تازه قوه قضاييه را به فال نيك گرفته و از 
اجراي قانون جرم سياسي استقبال كردند و گروهي ديگر نيز به انتقاد از آن پرداخته و 
آن را نمايشي سياسي خواندند. علي مجتهدزاده، وكيل دادگستري در صفحه توييتر 
خود نوشت: »اينكه آقاي عليرضا زاكاني با آن جايگاه در قدرت به استناد قانون جرم 
سياسي محاكمه و تبرئه مي شود مباركش باشــد. سؤال اينجاست چرا نبايد به اتهام 
همه فعاالن سياسي كه جايگاهي چون زاكاني ندارند، به موجب اين قانون رسيدگي 
شود.« وي افزود: »اعتبار قانون جرم سياسي به اين است كه دانشجو و روزنامه نگار و 
فعال سياسي و دگرانديش كه پناهي نزد حاكميت ندارد از مزاياي علني بودن و حضور 
هيأت منصفه آن بهره مند شود و اال محاكمه  قدرتمنداني از جنس زاكاني با اين قانون 
تفاخري ندارد.« آذر منصوري از فعاالن سياسي اصالح طلب هم در يادداشتي پيرامون 
برگزاري نخستين دادگاه سياسي در توييتر نوشــت: »اجراي قانون جرم سياسي را 
وقتي مي توان به فال نيك گرفت كه با تبعيض در مورد فعاالن سياسي همراه نباشد. از 
امروز مي شود ليستي از فعاالن سياسي پرونده باز تهيه كرد تا روشن شود كه كدام يك 
با اين قانون محاكمه شده و محاكمه مي شوند و در نهايت اين هيأت منصفه چه رأيي 

براي آنها صادر مي كند.«

 در نخستين دادگاه جرائم سياسي در جمهوري اسالمي ايران، عليرضا زاكاني، نماينده مجلس و رئيس مركز پژوهش ها با شكايت وزارت اطالعات به اتهام نشر اكاذيب محاكمه شد.   عكس:  خبرگزاري مهر

نخستين دادگاه سياسي؛

 متهم تبرئه شد

روي خط ديپلماسي

كافه مجلس

  پيشنهاد ايران درباره قره باغ
سيدعباس موسوي، سفير كشورمان در باكو در رابطه با تحوالت 
قره باغ و درگيري بين آذربايجان و ارمنســتان در صفحه توييتر 
خود نوشت: »ايران از نقض آتش بس بين ارمنستان و آذربايجان 
متأسف است و حمله به غيرنظاميان و مناطق مسكوني را محكوم 
مي كند. ايران آمادگي خــود را براي تســهيل گفت وگوها بين 
طرف هاي درگير براســاس حقوق بين الملل، احترام به تماميت 

سرزميني و تخليه اراضي اشغالي ابراز مي كند.«

  انگليس بدهي را بدهد
سعيد خطيب زاده، سخنگوي وزارت خارجه درباره بدهي انگليس 
به ايران در رابطه با خريد تانك در قبــل از انقالب و ارتباطي كه 
برخي از رســانه ها بين اين پرونده و پرونــده نازنين زاغري كه 
به دليل اتهام امنيتي محكوم شده اســت برقرار مي كنند، گفت: 
بدهي انگليس به ايران يك بدهي قطعي است و به قول دوستان با 
توجه به تأخير انگليس در بازپرداخت آن روي اين بدهي كنترات 
مي افتد. انگليس بايد اين بدهي را بپردازد و اين موضوع ربطي به 

موضوعات ديگر ازجمله مسئله زنداني ها ندارد.

  ضربه ترامپ به امنيت
سيدحسين موسويان، مسئول پيشين كميته سياست خارجي 
دبيرخانه شــوراي عالي امنيت ملي ايران در مناظره با كريستن 
فونتن رز، مدير پيشين حوزه خليج فارس در شوراي امنيت ملي 
آمريكا، تأكيد كرد: ترامپ با نابودي برجام، ضربه بزرگي به تحقق 
عدم اشاعه سالح هاي هسته اي و صلح و امنيت جهاني زده است. 
درست است كه ترامپ با تحميل گسترده ترين تحريم ها، موجب 
صدها ميليارد دالر خســارت اقتصادي به ايران شده كه به طور 
طبيعي تأثير منفي بر امنيت ايران نيز داشــته است، اما با خروج 
ترامپ از برجام؛ ايران دامنه فعاليت هاي هســته اي و غني سازي 
خود را گسترش داد كه آمريكايي ها خودشــان اين امر را مغاير 

امنيت آمريكا مي دانند./ايسنا

  امارات ديه داد
سركنسولگري جمهوري اسالمي ايران در دوبي درباره 2صيادي 
كه در حادثــه تيراندازي به شــناور ايراني جــان باختند اعالم 
كرد: سركنســولگري ايران عالوه بر ارســال يادداشت اعتراض 
به وزارت خارجه امــارات، از طرق ديپلماتيــك و گفت وگوهاي 
مســتمر با مقامات اين كشــور موفق شــد در كوتاه ترين زمان 
ممكن عالوه بر دريافت يادداشــت تأســف و عذرخواهي طرف 
 اماراتــي و آزادي صيادان ايراني، ديه كامــل را نيز دريافت كند.
 ديه كامل قتل غيرعمد در امارات 200هزار درهم است با وجود 
اين، دولت امارات به خانواده هركدام از مقتوالن 300هزار درهم 

نقد پرداخت كرد.

  الرگاني عضو هيأت رئيسه فدراسيون كشتي شد

ســيدناصر موســوي الرگانــي، عضو هيــأت رئيســه مجلس 
شــوراي اســالمي با حكم عليرضا دبير به  عضويت هيأت رئيسه 
 فدراســيون كشــتي درآمد. به گزارش ايســنا، در حكم دبير بر 
تجربيات مديريتي و سوابق ارزنده ســيدناصر موسوي الرگاني 
تأكيد شده است. موســوي الرگاني از نمايندگان منتقد دولت 

و برجام است.

  نماينده قم: لغو تحريم پيروزي نيست
مجتبي ذوالنوري، رئيس كميســيون امنيت ملي و سياســت 
خارجي مجلس و نماينده منتقد برجام گفته است لغو تحريم هاي 
تســليحاتي پيروزي تلقي نمي شــود، وي البتــه  مي گويد اين 
اتفاق، اتفاق مهمي اســت. به گزارش خانه ملت، نماينده مردم 
قم اضافه كرد: اكنون كشــور هاي طرف برجام بايد ملغي شدن 
محدوديت هاي تسليحاتي به واسطه برجام را اعالم رسمي كنند 
و اين موضوع را به دنيا اطالع دهند كه جمهوري اســالمي ايران 
اجازه خريد و فروش سالح را دارد. وي ادامه داد: اگر اين مهم اتفاق 
بيفتد، بخش كوچكي از آنچه در برجام براي ايران پيش بيني شده 
و از حقوق ماست محقق مي شود كه البته نمي توان به تنهايي از 
آن تحت عنوان پيروزي ياد كرد چرا كه صرفا محروميتي برطرف 
و ظلمي بي جا رفع شده است. رئيس كميســيون امنيت ملي و 
سياست خارجي مجلس خاطرنشان كرد: از آنجا كه آمريكا تمام 
تالش خود را بــراي عدم رفع محدوديت هاي تســليحاتي به كار 
گرفت و موفق نشد، مي توان آن را شكستي براي آمريكا و پيروزي 
براي ايران عنوان كرد چرا كه اياالت متحده نتوانست اعضاي4+1 

را با خود همراه كند.

قريب 20 پرونده مشــمول 
شــرايط قانون جرم سياسي 
احصا شــده كه 2 فقره از اين 
پرونده ها با 5 متهم به دادگاه 
كيفري يك استان ارجاع شده 

است

چهارمين جلسه رســيدگي به اتهامات محمد امامي و 33متهم ديگر 
پرونده تســهيالت بدون بازگشــت صندوق ذخيره فرهنگيان و بانك قضايي

سرمايه روز دوشنبه برگزار شد. امامي، غندالي و رضوي همانند 4سال 
گذشته اسامي پرتكرار اين پرونده فرسايشي در جلسه دادگاه بودند. طي سال هاي 
گذشته متهمان پرونده عريض و طويل بانك سرمايه در دسته بندي هاي مختلفي از 
مديران سابق بانك گرفته تا چهره هاي سياسي و ورزشي درگير پرونده بوده اند و حاال 
كار به حوزه هنر رسيده است. در مقطعي غالمحسين اژه اي، معاون قوه قضاييه درباره 
اين پرونده گفته بود كه تاكنون تخلفاتي در اين حجم در يك پرونده نديده اســت. 
قاضي اسداهلل مسعودي مقام، رياست دادگاه هاي اين پرونده در بخش هاي مختلف آن 
را برعهده داشــته است. جلســه روز دوشــنبه دادگاه نوبت دفاعيات محمد امامي 

تهيه كننده سريال شهرزاد و چهره نام آشناي اين پرونده بود.
اخالل عمده در نظام اقتصادي كشور از طريق تحصيل مال نامشروع به مبلغ بيش از 
هزار ميليارد تومان از محل اخذ تسهيالت از بانك سرمايه و دريافت غيرقانوني تنها 

بخشي از اتهامات او در جريان پرونده هستند.

تسهيالت 200ميلياردي
قاضي مســعودي مقام خطاب به امامي متهــم پرونده گفت كه تحــت چه عنواني 
تسهيالتي را از بانك ســرمايه اخذ كرديد؟ متهم امامي گفت: تحت عنوان شركت 
سون كه عضو هيأت مديره آن بودم اين تســهيالت را اخذ كردم؛ شركت سون 20 
ميليارد تومان سرمايه داشت و مي توانست تا 200 ميليارد تسهيالت بگيرد و وثايق 

كافي هم داشت. 
قاضي مسعودي مقام از متهم امامي پرسيد: در روز دريافت تسهيالت، سپرده را تامين 
كرديد؟ متهم امامي پاسخ داد: بله. قاضي در ادامه پرسيد: حساب بانكي را چه زماني 
باز كرديد؟ متهم گفت: حساب ما در قشم بود، اما شعبه قشم كد اعتباري نداشت لذا به 
شعبه اسكان فرستادند. قاضي مسعودي مقام خطاب به متهم امامي گفت: شما گفتيد 
كه 20 ميليارد سپرده قبل از تسهيالت داشتم و 50 ميليارد هم ميزان تسهيالت بود؛ 
وثايق آن چه بود؟ امامي گفت: ســپرده نقدي 20 ميلياردي و 5 ميليارد نيز سپرده 

از محل تسهيالت كه آقاي قهرماني گفت 
اين ميزان را هادي رضــوي تامين كرده 
است. هادي رضوي يكي از متهمان پرونده 
بانك سرمايه و داماد محمد شريعتمداري، 
وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي اســت كه 
در همين پرونده به 20سال حبس محكوم 

شده است.
متهم امامي در ادامه گفت: من وامم را به 
خاطر پدرم تسويه كردم وگرنه نمي كردم 
چرا كه همه زندگي من پدرم هست و من 
با اكــراه اين كار را كردم. ايــن بوي تعفن 

پرونده سازي است كه بلند شده است.
 وي خطاب به قاضي مسعودي مقام گفت: 
شجاعت شما در اين است كه بگوييد در اين 
صد آدم كه محكوم كردم راجع به يك نفر 
اشــتباه كردم، من يك ريال به فرهنگيان 

بدهكار نيستم.
متهم امامــي در دفاعيات خــود گفت: از 
ســال 95تا امروز نامه هاي متعددي براي 

مسئوالن بانك نوشتم و امالكم در بهترين نقاط تهران و لواسان را به نام بانك زدم. 
بنده در سال 95در جشنواره كن بودم كه رئيس شعبه اسكان بازداشت شد. در تير ماه 
زاهدي بازداشت شد و در مرداد ماه  هم خانواده غندالي بازداشت شدند. مهر نيز خودم 
بازداشت شدم و سپس آزادم كردند و به كانادا رفتم و بازگشتم؛ در نتيجه هيچ دليلي 

نداشت تا با اين لباس در اينجا حاضر باشم. 
او مدعي شد: ارزش امالك من چندين برابر بدهي هايم است. در هيچ يك از كارهايم 
بيشــتر از نيم ســاعت وقت نمي گذارم. فايل صوتي اي در اختيار دارم كه از جلسه 
مديران بانك سرمايه و با حضور بنده بوده است. در اين فايل صوتي بنده گفته ام اگر 
حق الناسي گردنم است بدون پيش شــرطي آن را پرداخت مي كنم اما به من گفتند 
ملك هايت را به تو پس نمي دهيم. آقاي قاضي از شما مي خواهم اين فايل را بشنويد 

و جمع بندي كنيد. همين را به عنوان دفاع آخرم بپذيريد.
وكيل مدافع بانك سرمايه هم در جايگاه گفت: به حكم انصاف و اخالق الزم است تا 
مطالبي را بگويم و الزم است مراتب قدرداني بانك سرمايه و شركت توسعه ساختمان 
بانك سرمايه از زحمات، دلسوزي و شجاعت آقاي قهرماني را عرض كنم كه شجاعانه 
ايستادند، اما آقاي امامي موضوع را شخصي كردند. الزم است به ايشان بگويم كه به 
جاي نوشيدن جام شوكران منابع مالي تاراج رفته بانك سرمايه را بازگردانيد و بايد 

بگويم سناريويي كه نوشتيد مربوط به سالن تئاتر بود، نه سالن دادگاه.
براساس گزارش ميزان، رسول قهرماني نماينده دادستان در جلسه دادگاه گفت: آقاي 
امامي 50 ميليارد تومان تسهيالت گرفت و بايد در زمان سررسيد 65 ميليارد تسويه 
مي كرد؛ اما به جهت خودرو هاي نذري كه پخش مي كردند اين مبلغ تسويه نشد. بعد 
از عدم تسويه اين تسهيالت از سوي امامي، با تباني مدير بانك، 65 ميليارد تومان از 
محل وجوه بانك به حساب امامي مي رود و بعد از آنكه اين مبلغ نيز تسويه نمي شود 
بار ديگر بانك 80 ميليارد تومان از محل بانك پرداخت مي كند كه با اين ترتيب، بانك 
هم خود را سودده نشــان مي داده و هم مبلغي كه امامي تسويه نكرده را با ارائه يك 

تسهيالت ديگر، پرداخت تسويه جلوه داده است.

چهارمين جلسه رسيدگي به اتهامات محمد امامي برگزار شد

متهم
خودرونذريميداد

 نماينــده دادســتان: 
آقاي امامي 50 ميليارد 
تومان تسهيالت گرفت 
و بايد در زمان سررسيد 
65 ميليــارد تســويه 
مي كرد؛ امــا به جهت 
خودرو هــاي نذري كه 
پخــش مي كردند اين 

مبلغ تسويه نشد

معــاون اول رئيس جمهــور در تماس تلفني بــا آيت اهلل 
ســيدمحمدجواد علوي بروجــردي، در جريــان آخرين 

وضعيت جسماني و روند درمان وي قرار گرفت. 
براســاس گــزارش پايــگاه اطالع رســاني معــاون اول 
رئيس جمهور، اســحاق جهانگيري ضمن ابراز تأســف از 
مبتال شدن اين استاد برجسته حوزه علميه قم به بيماري 
كرونا، از خداوند براي وي عافيت و سالمت كامل مسئلت 

كرد. او در اين تماس تلفني همچنين گزارشي از وضعيت 
اقتصادي كشور و مشكالت ناشــي از تحريم هاي بي سابقه 
و ظالمانه آمريكا ارائه كرد و گفت: فشــارهاي اقتصادي از 
يك سو و مسائل مرتبط با بيماري كرونا، مردم را با فشارهاي 
سنگيني مواجه كرده كه البته دولت با تمام ظرفيت به دنبال 
كاهش اين فشارها بر مردم و به ويژه اقشار و طبقات ضعيف 

جامعه است.

رئيس جمهور در پيامي درگذشت مرحوم حاج محمدعلي 
اميني پدر شهيدان امراهلل، قاسم و مرتضي اميني، رزمندگان 
دوران دفاع مقــدس را تســليت گفت. به گــزارش پايگاه 
اطالع رساني رياســت جمهوري، حسن روحاني در اين پيام 
تأكيد كرد: در ســايه صبوري و فداكاري و ارادت خالصانه 
چنين پــدران دريادل به مكتب هميشــه پرفيض و جاري 
عاشوراست كه مشعل پايداري و اقتدار امروز ملت ايران بيش 

از پيش پرتوافشاني مي كند. اين غيورمردان، الگويي بي بديل 
براي ملت قدرشــناس ايران بوده اند و نام نيك آنها در تاريخ 
پرافتخار دفاع مقدس، براي هميشه الهام بخش باقي خواهد 
ماند. اينجانب مصيبت وارده را به مردم شــهيدپرور استان 
اصفهان و خانواده محترم آن مرحوم تســليت مي گويم و از 
درگاه ايزد منان براي آن اسوه مقاومت و ايستادگي، رحمت 

واسعه و همجواري با شهيدان مسئلت دارم.

اصغر صوفي
خبرنگار

پيام تسليت درگذشت پدر شهيدان امينياحوال پرسي جهانگيري از آيت اهلل بروجردي

عفت عمومي يا نظم عمومي باشــد يا در 
دعــاوي خصوصي طرفين دعــوا تقاضا 
كنند كــه محاكمه علني نباشــد. « اين 
دو اصل از قانون اساســي طي ســاليان 
گذشته مورد بي مهري و بي توجهي قرار 
گرفته اند؛ نه تنها دادگاه هاي سياســي، 
حتي دادگاه هاي غيرسياســي هم بدون 
هيچ دليل قابل قبولي، به صورت غيرعلني 
برگزار شده اند. تنها از مردادماه 97است 
كه بــا اســتجازه رهبــري، دادگاه هاي 
رسيدگي به مفاســد اقتصادي به صورت 

علني و ويژه برگزار مي شوند.

چرا مســئوالن مي گفتنــد زنداني 
سياسي نداريم

تاكنون اغلب جرائــم و اتهاماتي كه رنگ 
و لعاب سياسي داشته اند، تحت عناوين 
امنيتي مانند اقــدام و تباني عليه امنيت 
ملي يا فعاليت تبليغــي عليه نظام مورد 
رسيدگي قرار گرفته اند. به همين جهت 
اســت كه مســئوالن دولتــي و قضايي 
كشورمان در اظهارنظرهاي خود همواره 
مدعي بوده اند كه ما در ايــران »زنداني 
سياســي« نداريم. يك دليــل براي اين 
مسئله مطرح مي شود و آن اين است كه 
تشخيص اتهام سياسي يك امتياز براي 
متهم محسوب مي شود. چرا كه سياسي 
بودن جرم مستلزم تشــخيص »انگيزه 
اصالح امــور كشــور« در اقدامات متهم 
اســت. بر اين اســاس، حاكميت تمايل 

چنداني براي درنظــر گرفتن اين امتياز 
براي كســاني كه بيرق مخالفت و انتقاد 
از مسئوالن به دست گرفته اند را نداشته 

است.

20پرونده متهمان سياسي
با حضور ســيدابراهيم رئيســي در راس 
دســتگاه قضايي و آغاز دوره موسوم به 
»تحول قضايي«، طي دو ســال گذشته 
تحركاتي در زمينه اجــراي قانون جرم 
سياسي و رســيدگي به جرائم سياسي 
با حضور هيأت منصفه صــورت گرفت؛ 
مهرماه سال گذشــته بود كه قاضي ناصر 
ســراج، نماينده رئيس قــوه قضاييه در 
انتخاب اعضاي هيأت منصفه مطبوعات، 
گفت: »بنابر تأكيد آيت اهلل رئيسي، عالوه 
بر جرائم مطبوعاتي، جرائم سياســي هم 
طبق قانون بايد بــا حضور هيأت منصفه 
رسيدگي شــود. « با گذشت حدود يك 
سال، علي القاصي مهر در 24شهريور 99با 
اشاره به دستور رئيس دستگاه قضا مبني 
بر اجراي »قانون جرم سياسي« گفت كه 
قريب 20 پرونده مشمول شرايط قانون 
جرم سياسي احصا شده كه دو فقره از اين 
پرونده ها با 5 متهم به دادگاه كيفري يك 
استان ارجاع شده است. بنابر وعده داده 
شده توسط مقامات قضايي، روز گذشته 
نخســتين دادگاه جرائم سياسي برگزار 
شد و عليرضا زاكاني با اتهام نشر اكاذيب، 

مجرم شناخته نشد.

سؤالي كه مطرح مي شــود اينكه برگزاري اين دادگاه ها 
تا چه اندازه با اصول دادرســي عادالنه مطابقت دارد و آيا 
قانون جرم سياسي از ظرفيت هاي الزم براي تشخيص و 

رسيدگي به جرائم برخوردار 
است؟ كامبيز نوروزي در 

گفت وگويي با همشهري 
پاســخ برخي از اين 

داده  را  ســؤاالت 
است. به اعتقاد اين 

حقوقدان، قانون جرم سياسي)مصوب سال 1395(، قانوني 
بسياربسيار ضعيف و داراي ايرادات اساسي و بنيادين است. 
به گفته وي، اين قانون به دليل نوع نگاهي كه به مســئله 
جرم سياسي دارد و ســازوكاري كه براي تشخيص جرم 
سياسي درنظر گرفته، آنقدر ضعيف و محدود است كه قادر 
به پوشش دادن به مفهوم واقعي جرم سياسي نيست. در 
اين قانون، تعداد بســيار اندكي از جرائمي كه قاعدتا بايد 
جرم سياسي تلقي شوند، به عنوان جرم سياسي شناخته 

شده است. 
ايراد ديگري كه نوروزي براي قانون جرم سياســي قائل 
است مربوط به مرجع تشــخيص جرم سياسي است كه بر 
عهده بازپرس، دادسرا و دادگاه گذاشته شده است. بنابر 
ماده يك اين قانون، هريك از جرائم مصرح در ماده 2اين 
قانون چنان كه با »انگيزه اصالح امور كشور« اتفاق بيفتد، 
جرم سياسي محسوب مي شود. بر اين اساس، بازپرس بايد 
تشخيص بدهد كه آن عمل يا جرم، با »انگيزه« اصالح امور 
اتفاق افتاده است يا نه! به گفته اين حقوقدان، نتيجه ايجاد 

چنين اختياري براي بازپرس عماًل مشخص است. نوروزي 
در ارزيابي خود از قانون جرم سياسي تصريح كرد: »در رويه 
قضايي كه طي سال ها شاهد آن بوده ايم، عادت يا ترجيح 
مقامات قضايي آن است كه اتهامات را سياسي تلقي نكنند. 
اين يك مشكل اصلي و اساسي است. پرونده هاي فراواني 
بوده است كه براساس معيارهاي حقوقي، اغلب حقوقدانان 
معتقد بودند كه آن اتهامات بايد سياســي تلقي شوند و 
براساس اصل 168قانون اساســي به عنوان جرم سياسي 
با آنها برخورد شــود. اما مراجع قضايي چنين تشخيصي 
نداشتند و با آن اتهامات تحت عناويني مانند جرائم امنيتي 
برخورد كردند. اين دو مشكل همچنان باقي است و تغيير 
نكرده اســت: يكي نقايص بنيادين و اساسي قانون جرم 
سياسي و ديگري رويه اي كه در برخورد با جرائم سياسي 
وجود دارد. بنابراين نفس اينكه اعضاي هيأت منصفه تعيين 
و انتخاب شده اند به تنهايي موجب آن نخواهد شد كه بتوان 
ادعا كرد تحولي در زمينه رسيدگي به جرائم سياسي اتفاق 

افتاده است.

قانون جرم سياسي ضعيف است



2 سه شنبه 22 مهر 99  شماره 8061 8 3 0 2 3 6 1 1 زيستبوم

 شيوع كرونا در كشور به داد حيات وحش 
محيط  
ايران رسيد و براســاس اعالم سازمان زيست

حفاظت محيط زيســت، هنــوز مجوز 
رسمي براي شكار گونه هاي جانوري صادر نشده است.

سال گذشته با تأخير سه ماهه، 547مجوز براي شكار 
آهو، كل، قوچ و گراز صادر شــد. اما امســال به گفته 
شــهاب الدين منتظمی، مديركل دفتــر حفاظت و 
مديريت حيات وحش سازمان حفاظت محيط زيست، 
تكليف سازمان اول بايد در مورد كرونا مشخص شود. 
او در گفت وگو با همشــهري مي گويــد: تاكنون هيچ 
صحبتي در مورد صدور مجوز نشــده و فعال موضوع 
متوقف شده اســت. صدور پروانه شكار مستلزم سفر 
است و الزمه آن همراهي محيط بان و افرادي در ادارات 
كل اســتان ها اســت. اين ممنوعيت براي همه انواع 
پروانه هاي شكار اســت و فقط محدود به چهارپايان 
نمي شود. براي شــكار پرندگان و آبزيان در همه نقاط 
كشور نيز افراد بايد مجوز دريافت كنند كه در شرايط 
قرمز كرونايي در سراسر كشور، فعال مجوزي براي شكار 

صادر نشده است.
شهاب الدين منتظمي، با تأكيد بر اينكه صدور هرگونه 

مجوز تخلف است، در مورد شكار پرندگان مهاجر در 
شمال كشور مي گويد: عدم صدور مجوز شكار به ادارات 
استاني ابالغ شده است و تا تعيين تكليف اين موضوع 
برقرار خواهد بود. هرگونه شكار بدون مجوز در سراسر 

كشور نيز تخلف است.
مقدمه صدور مجوز شــكار، آمار سرشماري ساالنه 
گونه هاي حيات وحش است. براساس قانون شكار و 
صيد، تنها درصورت رشد جمعيت، براي تعداد بسيار 
كمي از »جمعيت قابل شــكار« مجوز شكار صادر 
مي شود. به گفته مديركل دفتر حفاظت و مديريت 
حيــات وحش، ســازمان حفاظت محيط زيســت، 
مناطقي را براي صدور پروانه شكار انتخاب مي كند 
كه مطمئن است ســرريز مازاد آن به مناطق اطراف 
اتفاق مي افتد چرا كه بخشي از جمعيت حيات وحش 
به دليل كاهش ظرفيت منطقــه و افزايش جمعيت 
گونه ها به خارج از منطقه مي روند. او مي گويد: شرايط 
حيات وحش خوب اســت اما به علت شيوع ويروس 
كرونا در برخي از مناطق سرشــماري حيات وحش 
انجام نشده است. چون سرشماري نياز دارد كه تعداد 
زيادي از همكاران در يك منطقه حاضر شوند. اين بود 
كه در برخي مناطق سرشماري انجام نشد. اما علت 
اصلي كه تاكنون براي صدور مجــوز اقدام نكرديم 

شيوع ويروس كرونا است.

جريمه  به جاي جبران خسارت
شوراي عالي محيط زيســت، سال گذشته به منظور 
اصالح مصوبه ۳80 درباره خسارات ناشي از شكار 
و صيد غيرقانوني توســط متخلفين، جريمه برخي 
از گونه هاي جانوري را تا 100 درصد افزايش داد و 
برخي گونه هاي جديد را نيز مشمول جريمه كرد. اما 
ميزان شكار غيرمجاز كاهش چشمگيری نداشت. 
از سوي ديگر، در شــكار با مجوز نيز اگر مقررات و 
دستورالعمل هاي شكار رعايت نشود، براي شكارچي 
و محيط بان جريمه به همراه خواهد داشت. براساس 
مقررات جديد، فقط گونه نر كه بيش از 9سال سن 
دارد در چهارپايان اجازه شكار شدن دارد. اين كار 
هم بايد صرفا با حضور و تشخيص محيط بان انجام 
شــود. به گفته شــهاب الدين منتظمي، سن شكار 
از 7به 9ســاله تغيير يافته و ســختگيري سازمان 
حفاظت محيط زيســت در مورد شكار بيشتر شده 
است. محيط بانان البته توانايي و مهارت تشخيص 
كل و قــوچ باالي 9ســال را دارند، ولي براســاس 
صورتجلسه اي كه تنظيم مي شود، درصورت تخلف، 
هم شكارچي بهاي خسارت گونه را پرداخت مي كند 

و با محيط بان نيز برخورد خواهد شد.
از سوي ديگر، با وجود افزايش مبلغ جريمه ها، به دليل 
تورمي كه از ســال پيش تاكنون فراگير شده، به نظر 

سازمان حفاظت محيط زيست اعالم كرد؛ به دليل شيوع كرونا در كشور مجوز شكار صادر نشده است
خبرهای كوتاهتوقف شكار قانونی در فصل کرونا

  عيسي كالنتري : خليج فارس بي صاحب است
رئيس سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به نامه دبير شوراي امنيت 
ملي كشور به سازمان حفاظت محيط زيست كه در آن آمده است مسائل 
مرتبط با تنوع زيستي و ژنتيك امنيتي نيست گفت: مسائل سياسي تنوع 
زيستي را تهديد مي كند و امروزه هيچ كشوري خود را مقيد به حفظ تنوع 
زيستي خليج فارس نمي داند و خليج فارس امروز بي صاحب است. حتي 
ارگان هاي بين المللي كه خود را مسئول حفاظت از آب هاي خليج فارس 
مي دانند 2 سال است كه اقدامي انجام نمي دهند. عيسي كالنتري افزود: 
هيچ كشوري در اين زمينه خود را مقيد نمي داند و اين نتيجه سياست هاي 
تحميلي آمريكاســت و اكنون ماننــد دوران جاهليت با تنوع زيســتي 

خليج فارس برخورد مي شود.

  خاموشي برج طغرل در سوگ كاركنان ميراث فرهنگي
نورپردازي برج تاريخــي طغرل تهران به پاس احتــرام خدمات 4تن از 
كاركنان جــان باخته وزارت ميــراث فرهنگي در حادثــه رانندگي در 
استان سيستان و بلوچســتان امروز 10دقيقه خاموش مي شود. محسن 
شيخ االسالمي، ابوالفضل عبيدي و محمدرضا سندگل به همراه راننده خود 
نيمه شب يكشنبه در سفر به استان سيستان و بلوچستان در يك حادثه 
رانندگي در محور نيكشهر به چابهار جان باختند. محسن شيخ االسالمي، 
معاون سابق ميراث فرهنگي استان تهران، ابوالفضل عبيدي ، مشاور سابق 
معاونت صنايع دستي و محمدرضا سندگل نيز معاون سابق ميراث فرهنگي 

استان سيستان و بلوچستان بودند.

  تنوع زيستي به سرعت در حال زوال است
مرجع ملي كنوانسيون تنوع زيستي كشور گفت: تحقيقات نشان مي دهد 
كه تنوع زيستي با سرعت بي سابقه اي در حال زوال و فشارها نيز در حال 
افزايش است درحالي كه براي رسيدن به آينده پايدار بايد اقدامات بيشتري 
صورت گيرد. به گزارش سازمان حفاظت محيط زيست، اسكندر زند در 
نخستين همايش تنوع زيستي كه به صورت آنالين برگزار شد، گفت: تنوع 
زيستي همه اشكال حيات را كه طي قرن ها تكامل يافته اند شامل مي شود 
كه با از بين رفتــن آن دو اتفاق مي افتد؛ يكي اينكــه انعطاف پذيري كم 
مي شود و دوم اينكه بسياري از مجموعه هايي كه آن را تشكيل مي دهند 
از خدمات آن بي بهره خواهند شد. در واقع نابودي و تخريب اكوسيستم 

باعث مي شود از خدمات ارزشمند آن بي بهره شويم.

  دستور برخورد با ساخت وساز در كنار پارك ملي گلستان 
رئيس كل دادگستري استان گلستان، دادستان گاليكش را مأمور بررسي 
موضوع ساخت وسازها در جنب پارك ملي گلســتان كرد. به گزارش مهر، 
هادي هاشميان، معاون فني اداره حفاظت محيط زيست استان گلستان گفت: 
ايجاد شهرك وياليي در حاشيه پارك ملي گلستان كه به عنوان ذخيره گاه 
زيست كره در يونسكو ثبت شده پذيرفته شده نيست و با متخلفان اين حوزه 
برخورد مي شــود. وي با بيان اينكه بخشي از اين شــهرك، براساس اعالم 
محيط زيست استان در محدوده پارك ملي گلستان است، افزود: دادستاني 
موظف است نحوه الحاق زمين هاي اين شــهرك به بافت روستاي تنگراه و 
ساخت وسازهاي اين منطقه را بررسي و براي متخلفان پرونده تشكيل دهد.

مبلغ جريمهگونه
300هزار تومانچنگر نوك سرخ، اردك تاجدار، تيهو، كبك، اردك چشم طاليي، حواصيل

150هزار تومانخوتكا، غاز خاكستري، انواع مرغابي ها و چنگر
25ميليون تومانكل و بز
75ميليون تومانخرس
120ميليون تومانپلنگ

زهرا رفيعي
خبرنگار

درحالي كــه موج جديد آلودگي هوا در شــهرهاي 
 آلودگی

مختلف كشور آغاز شده و تا پايان هفته ادامه دارد،  هوا
مشخص نيســت چرا هنوز هم درباره آلودگي هوا 

نشاني غلط به مردم مي دهيم؟ 
طي 20سال اخير پژوهش ها، مقاالت علمي و يافته هاي بسياري 
درباره آلودگي هواي ايران انجام شده اســت كه بسياري از آنها 
در نشريات معتبر جهاني منتشر شــده اند. برخي از اين يافته ها 
چنان ارزشمند و قابل استناد بوده اند كه در گزارش هاي ساالنه 
سازمان بهداشــت جهاني، بانك جهاني و مجالت معتبر پزشكي 
نظير لنســت درج شده اند. در اين بررســي ها به وضوح مشخص 
شده كه سهم خودروهاي بنزين سوز )شخصي، وانت و تاكسي(، 

موتورسيكلت هاي كاربراتوري و اتوبوس ها و كاميون هاي ديزلي  
بارها بيشتر از ساير منابع اســت و ساده ترين كار در رفع آلودگي 
هوا، تمركز بر اين يافته هاست. اما هنوز هيچ دستگاهي اين قدرت 
را نيافته كه با موتورسيكلت هاي كاربراتوري و ديزلي هاي مهلك 
مقابله كند و هنوز هيچ نهاد و سازماني براي كنترل آلودگي هواي 
اين وسايل اقدامي نكرده اســت. همچنين سواري هاي فرسوده 
كه سهم بااليي در انتشــار آالينده هاي جوي دارند، به وضوح در 
شهرها تردد دارند و برخوردي با آنها صورت نمي گيرد. درعين حال 
نشــاني هاي غلط براي كنترل آالينده ها مطرح مي شود. ديروز 
اعالم شــد كه به دنبال بروز نگراني هايي از تأثيــر آلودگي هوا بر 
شيوع كرونا، ســازمان حفاظت محيط زيست راهكارهاي كاهش 
آلودگي هوا در پاييز را به ستاد ملي مقابله با كرونا اراده كرده است. 
آنگونه كه مسعود تجريشي، معاون محيط زيست انساني سازمان 
حفاظت محيط زيســت به ايسنا گفته، پيشــنهادهاي سازمان 
حفاظت محيط زيست درباره كاهش آلودگي هوا در »عدم استفاده 

از سوخت مازوت در نيروگاه ها خالصه مي شود.« 
نيروگاه ها در شهري نظير تهران كه بزرگ ترين كانون جمعيتي 

كشور را تشكيل مي دهد، تنها 5درصد گازهاي سمي و 12درصد 
ذرات معلق را توليد مي كنند كه از نظر اولويت، پس از وسايل نقليه 
و صنايع، در جايگاه سوم قرار دارند. بدين ترتيب پيشنهاد سازمان 
حفاظت محيط زيست پرداختن به اولويت سوم است؛ در شرايطي 
كه وســايل نقليه و صنايع در آلوده كردن هوا به كار خود ادامه 
مي دهند! وسايل نقليه و صنايع مطابق آخرين اندازه گيري هاي 
انجام شده در تهران ساالنه به ترتيب 572هزارو1۳هزارو152تن 
گازهاي آالينده و در بخش ذرات معلق 6۳۳8 و 1858 تن آلودگي 
جرم دار توليد مي كنند. بدين ترتيب قرار است در روزهاي آلودگي 
هوا، سهم اين دو منبع فراموش و به نيروگاه هايي پرداخته شود 
كه 5برابر اهميت كمتري دارند. همچنين در بخش پروتكل هايي 
كه قرار است براي روزهاي آلوده طرح شــود، درنهايت به سهم 
20درصدي كاميون ها و ۳درصدي ساخت وسازها توجه خواهد 
شد و سهم ساير منابع آالينده ناديده گرفته مي شود. يكي ديگر 
از پيشنهادهايي كه طي هفته هاي اخير براي كنترل آلودگي هوا 
در شرايط كرونايي مطرح شده، مربوط به شركت كنترل كيفيت 
هواي تهران است. حسين شــهيدزاده، مديرعامل اين سازمان 

طي مصاحبه اي با ايســنا در اين باره ۳پيشــنهاد مطرح كرد كه 
شامل ضرورت تقويت سيستم حمل ونقل عمومي، اجراي مرحله 
ســوم طرح كاهش و صرفه جويي در مصرف گاز خانگي مي شود. 
مورد نخست يعني ضرورت تقويت سيستم حمل ونقل عمومي در 
شرايطي مطرح شده كه نه دولت، نه مجلس و نه هيچ نهاد ديگري 
طي ســال هاي اخير نتوانسته در اين مســير گام جدي بردارد و 
حمل ونقل عمومي شــهرها و به ويژه تهران به سمت فرسودگي 
مطلق و ورشكســتگي پيش مي رود و عمل به اين پيشــنهاد در 
روزهاي آلوده پيش رو به هيچ وجه ممكن نيست. پيشنهاد ديگر 
اجراي مرحله سوم، طرح كاهش است كه تأكيد بر اجراي معاينه 
فني برتر براي همه خودروها دارد. اين راهكار نيز در شــرايطي 
مطرح مي شــود كه هيچ قانوني بــراي ارتقاي اســتانداردهاي 
آاليندگي وجود ندارد و مصوبه نهادهاي باالدستي براي الزم االجرا 
كردن مردم به معاينه فني برتر طي زمان كوتاه نشــدني است. 
سومين پيشنهاد نيز مربوط به صرفه جويي در مصرف گاز خانگي 
است كه در اندازه گيري هاي انجام شده منابع آالينده، در باالترين 

حالت، ۳درصد در كاهش آلودگي هوا مؤثر است.

نشاني هواي سالم را گم كرده ايم

نمي رســد مبلغ جريمه  جديد نيز تأثيري در كاهش 
جرم داشته باشد. به طور مثال، مبلغ جريمه يك قطعه 
غاز خاكستري پرورشي در بازار بيش از 200هزار تومان 
است. ولي جريمه صيد غيرمجاز گونه مهاجر آن كه اين 
روزها در مناطق تاالبي كشور يافت مي شود 150هزار 

تومان است.

تا كنون شيوع كرونا مانع از صدور مجوز براي شكار شده 
است و آنچنان كه ســتاد ملي كرونا اعالم كرده است، 
كشــور تا مدت نامعلومي درگير كرونا اســت. در اين 
شــرايط بايد ديد آيا بروز كرونا حداقل براي يك سال 
امنيت نسبي جمعيت حيات وحش كشور را تضمين 

خواهد كرد؟

 سيدمحمد فخار
خبرنگار
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پايان كانكس نشيني تا آبان
»جليل باالیي« مدیركل مدیریت بحران كرمانشاه  در پاسخ به گالیه هاي مردم زلزله زده این استان به همشهري مي گوید:   »در زلزله آبان96 
در مجموع 18هزار و 800كانكس براي اسكان اضطراري در اختيار مردم زلزله زده قرار گرفت كه بعد از بازسازي بيش از 18هزار و 500كانكس 
جمع آوري شده و كمتر از 230كانكس باقي مانده كه به جز تعداد معدودي بقيه كاربري غيرمسكوني دارند. اميدواریم امسال پيش از سالگرد 
زلزله شاهد جمع آوري همين تعداد كانكس هم باشيم.« او با بيان اینكه از 40هزار و 700واحد احداثي بيش از 39هزار و 330مورد تكميل شده 
است، مي افزاید:  » از حدود1400واحد مسكوني باقي مانده اغلب به دليل مشكالت حقوقي، مالكيتي یا انحصار وراثت تازه در سال98 شروع به 
ساخت كرده اند. در شرایط فعلي اقتصادي ممكن است كمي در بازسازي آنها مشكل داشته باشيم.« باالیي از دستور استاندار براي آماده باش 

نهادهاي مرتبط خبر مي دهد و از مردم مي خواهد توصيه ها درباره مقاوم سازي خانه ها و بيمه را جدي بگيرند. 

ث
مك

زندگي بخشــي از مناطق 
كشور در پایيز، زمستان و گزارش 

بهار چند ســال گذشته با 
سيل گره خورده است؛ طغيان رودخانه هاي 
فصلي و تخریب حدود 3هــزار خانه در 
سيستان و بلوچستان در سال95، سيل 
بي سابقه شمال غرب و قرباني شدن حدود 
50نفر در ســال96، سيل ســال97 در 
استان هاي شمالي و نزدیك تر از همه، سيل 
ویرانگــر اســفند97 و فروردین98 در 
25استان كشــور تعدادي از این حوادث 
است. زلزله هم تا كنون داغ كمي بر دل ایران 
نگذاشــته و هنوز آثار آخرین زلزله ها در 
كرمانشاه و آذربایجان شرقي باقي مانده 
است. هرچند روز گذشته با حضور ویدئو 
كنفرانســي رئيس جمهور، جشن پایان 
بازسازي در مناطق سيل زده گرفته شد، اما 
بســياري از همين  مناطق مستعد سيل 
و  كرمانشــاه  در  یــا  دوباره انــد 
آذربایجان شرقي برخي از مردم زلزله زده 
هنوز در كانكس  زندگــي مي كنند. طبق 
آمار، ایران جزو 10كشور بالخيز، ششمين 
كشــور زلزله خيز و چهارمين كشــور 
سيل خيز در جهان است و در حالي 6درصد 
تلفات بالیاي طبيعي جهــان را به خود 
اختصاص داده كه فقط یك درصد جمعيت 
جهان را دارد. هفته كاهــش اثر بالیاي 
طبيعي، بهانه اي شد تا درباره آخرین وضع 
مناطق سيل و زلزله زده در كشور بنویسيم.

پایان بازسازي ها در لرستان
ســيل فروردين98 حدود 11هــزار ميليارد 
تومان به لرستان خسارت زد. بعد از گذشت 
يك ســال و نيم از اين اســتان خبر مي رسد 
كه بازسازي مناطق سيل زده تقريبا به پايان 
رسيده اســت. مديركل مديريت بحران اين 
اســتان در گفت وگو با همشــهري، ميزان 
خســارت ها را در بخــش مســكن1500، 
واحدهاي صنفي800، كشاورزي700 و راه ها 
1200ميليارد تومان مي داند و توضيح مي دهد 
كه ســاخت 13هزار و 179واحد شــهري و 
روســتايي مســكوني، تعمير 21هزار واحد 

مسكوني، ساخت 142و تعمير1304 واحد 
تجاري به پايان رسيده است و در بقيه بخش ها 
ازجمله زيرساخت ، راه، ابنيه فني، مدارس، آب 
منطقه اي، برق، بناهاي ورزشي، كشاورزي، 
عشــايري و آب و فاضالب، جبران خسارت ها 
تقريبا نهايي شده اســت. »مهدي پازوكي« 
در زمينه اقدامات مقابله اي هم از آزادسازي 
حريم رودخانه ها با توجه به ميانگين 25ساله 
بارندگي و مقاوم ســازي خانه هاي شهري و 
روستايي با تســهيالت كم بهره بنياد مسكن 

خبر مي دهد.

مقاوم سازي خانه هاي روستایي در گلستان 
گلستان هم به اســتناد آمار، وضعيتي شبيه 
به لرســتان دارد. هرچند اين استان به دليل 
پيشرو بودن در بازسازي ها، روز گذشته ميزبان 
جشن پايان بازسازي منازل سيل زده  كشور 
بود؛  جشــني كه با حضور ويدئو كنفرانسي 
رئيس جمهوري در روســتاي »چن سبيلي« 
شهرســتان آق قال برگزار و طي آن 66هزار و 
719واحد مسكوني بازسازي شده افتتاح شد. 
در گلستان اين سيل دست كم 4800ميليارد 
تومان به بخش هاي مختلف اين استان شمالي 
خســارت زد و جان 11نفر را گرفت. استاندار 
گلســتان در اين باره به همشهري مي گويد: 
»خسارت ســيل سال گذشــته در 3بخش 
 مسكن و بناها، راه و پل و كشاورزي پررنگ بود 
كه خوشبختانه جبران خسارت در هر 3بخش 

به پايان رسيده است. « 
»هادي حق شــناس« از اقدامات پيشگيرانه 
براي مقابله با بالياي طبيعي هم خبر مي دهد. 
به گفته او، اليروبي 50درصــد رودخانه ها و 
ساخت سد نرماب از اقداماتي است كه براي 
جلوگيري از خسارت هاي سيل احتمالي در 
پاييز و زمستان سال جاري صورت گرفته است.

استاندار گلستان با اشــاره به تخريب حدود 
22هزار واحد مســكوني در ســيل ســال 
گذشــته تصريح مي كند:  »بيشترين حجم 
خسارت ها در بالياي طبيعي گلستان مانند 
سيل، زلزله يا رانش زمين مربوط به واحدهاي 
مسكوني روستايي است. به همين دليل يكي 
از مهم تريــن اقدامات پيشــگيرانه ما كه در 
سال جاري آغاز شــد، مقاوم سازي  خانه هاي 
روستايي است.« حق شناس توضيح مي دهد 
در گلستان 228هزار واحد مسكوني روستايي 

وجود دارد و نيمي از آنها نياز به مقاوم سازي 
دارند كه از اين تعداد، مقاوم سازي 7هزار واحد 
مسكوني در ســال جاري آغاز شده است. به 
گفته او، هريك از روستاييان كه تمايل داشته 
باشند مي توانند از تسهيالت مقاوم سازي بنياد 

مسكن استفاده كنند.

معارضان، سد راه ایمن سازي خوزستان 
در خوزستان  هم خسارت ها كم نبود. طغيان 
رودخانه هــاي كارون، دز و كرخــه حــدود 
90روستاي غرب خوزســتان را در محاصره 
ســيل قرار داد و بيش از 160 هــزار ميليارد 
ريال به زيرســاخت هاي خوزستان خسارت 
زد. در اين استان گرچه جبران خسارت سيل 
و اقدامات پيشــگيرانه روند خوبي داشــته، 
اما به دليل حجم خســارت ها و گســتردگي 
مناطق، كار از استان هاي ديگر كندتر پيش 
مي رود. مديركل مديريت بحران استانداري 

خوزســتان با بيان اينكه ترميم و ســاخت 
دايك هــاي حفاظتي در 16روســتا در حال 
انجام است از وجود معارض در برخي مناطق و 
توقف كار  مي گويد و ادامه مي دهد : »نمي توان 
سرنوشت و سالمت مردم را به خاطر وجود يك 
معارض به خطر انداخت. فرمانداران مكلف به 
رفع مشكل هســتند.« اميد بن عباس تأكيد 
مي كند كه بازســازي و ايمن سازي مناطق 
سيل زده بايد هرچه زودتر به پايان برسد، زيرا 
زمان زيادي تا آغــاز بارندگي ها باقي نمانده. 
به گفته او، 180روستا در خوزستان نيازمند 
ايمن سازي در مقابل سيالب هستند. دانشگاه 
شهيد چمران مطالعاتي در اين باره انجام داده 
كه نتيجه آن به قرارگاه ملي بازسازي مناطق 
سيل زده ارسال خواهد شد. بن عباس با بيان 
اينكه تعمير 19هزار و 850 واحد آسيب ديده 
به پايان رســيده و از 5641واحد احداثي هم 
بخش عمده اي تا ســقف پيش رفته اســت، 

مي افزايد:  »هنوز 200واحد احداثي باقي مانده 
كه ساخت آنها هم در دست انجام است.« در 
ساير استان هاي سيل زده هم بازسازي ها روند 
خوبي داشته است، اما در زمينه مقاوم سازي 
خانه ها همه  چيز به امــا و اگرهاي اعتباري و 
خواست شهروندان منوط شده است. هرچند 
در همين مناطق مــردم از جبران نشــدن 
خسارت دام و كشــاورزي گاليه دارند. شاه 
قربان از اهالي آق قال از مســئوالن مي پرسد: 
»وقتي دم از بازسازي مناطق سيل زده مي زنيد 
چند دام به جاي دام هاي تلف شده ما داديد؟ 

به كشاورزان چقدر خسارت پرداخت شد؟«

بالتكليفي مردم در مناطق زلزله زده
امــا در مناطق زلزلــه زده وضعيت در همين 
حد هم نيســت. هنوز برخي از اهالي مناطق 
زلزله زده كرمانشــاه و روســتاهاي ميانه در 
آذربايجان  شرقي در كانكس زندگي مي كنند 

و شروع فصل سرما در اين مناطق عمال خانه دار 
شدن آنها را در ســال جاري به اميدي عبث 
تبديل كرده است. يكي از شــهروندان اهل 
سرپل ذهاب در اين باره مي گويد:  »بازسازي 
در مناطق زلزله زده كرمانشاه مديريت خوبي 
نشد. ابتدا قرار بود بنياد مسكن كار بازسازي 
خانه ها را انجام دهد، اما بعد از مدتي اين كار 
تحويل بنياد سرپل ذهاب شد و بعد از آن هم 
كسي براي ما دل نسوزاند. « او هرچند تعداد 
افراد ســاكن در كانكس را حدود 100خانوار 
مي داند، اما تأكيد مي كند بســياري از مردم 
در حاشيه شهر يا روستاها ساكن شده اند و با 
اينكه در كانكس نيستند، اما به خانه خودشان 
هم نرفته اند. راضيه توضيح مي دهد:  »برخي 
مجبور شــدند در انباري خانه شــان زندگي 
كنند.«  به گفته او و بسياري از اهالي مناطق 
زلزله زده مسئوالن به مستأجران قول دادند 
زمين در اختيارشان بگذارند، اما به اين وعده 
عمل نشــده و حاال هم پول رهن را از دست 
داده اند و هم قيمت خانــه و زمين چند برابر 
شده است. در آذربايجان شــرقي هم اوضاع 
بهتر نيست. اهالي روستاهاي زلزله زده ميانه 
مدت هاست در كانكس ساكن هستند و به ويژه 
در مناطق صعب العبور هيچ نشانه اي از خانه دار 
شدن مردم در سال جاري نيســت. با وجود 
اين محمدرضا مشايخي فرماندار ويژه ميانه 
از پيشرفت 75درصدي در بازسازي مناطق 
زلزله زده شهرستان مي گويد و تأكيد مي كند 
بازسازي ها قرار اســت تا اواسط آبان به پايان 

برسد.
    

ســاالنه 1/5ميليون نفر در كشور تحت تأثير 
باليــاي طبيعي قرار مي گيرنــد و 3هزار نفر 
قرباني اين باليا مي شوند كه كارشناسان اين 
آمــار را نتيجه نگاه كوتاه مــدت به مديريت 
بحران و بي توجهي به ايمن ســازي خانه ها و 
تاسيسات از سوي مسئوالن و مردم مي دانند. 
اين آمار در شــرايطي اســت كه اگر يك بار 
اقدامات پيشگيرانه و كارشناسي براي كاهش 
اثر بالياي طبيعي در مناطق حادثه خيز انجام 
شود، مي تواند جلوي بســياري از خسارت ها 
و همچنين هدررفت ســاالنه اعتبار زيادي از 
بودجه كشور را بگيرد تا اعتبار اختصاص يافته 
براي جبران خسارت سيل، زلزله و رانش زمين 

صرف رشد و توسعه اقتصادي شود.

ساالنه 1/5 ميليون نفر در ایران تحت تاثير بالیای طبيعی قرار می گيرند.     عكس/ همشهري: سيد موسی موسوی

سيده زهرا عباسی
روزنامه نگار

پيگيري

كنترل ماالریا در مرز جنوب شرقي
خبر شناسايي 127 بيمار مبتال به ماالريا 
در سراوان سيســتان و بلوچســتان در 
روزهاي اخير منتشر شــد؛ خبري كه در 
زمانه شــيوع كرونــا و كمبودهاي بخش 
درمان، نگراني جديدي را براي ساكنان اين 
مناطق ايجاد كرده است. »محمد هاشمي 
شهري« رئيس دانشــگاه علوم پزشــكي و خدمات بهداشتي درماني 
زاهدان، اتباع بيگانه و ترددهاي غيرقانوني پاكستاني ها را از مهم ترين 

عوامل انتقال اين بيماري به كشور اعالم كرده بود.
مدير پيشگيري و مبارزه با بيماري هاي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 
هم در گفت وگو با همشهري توضيح مي دهد:  »اجراي عمليات بيماريابي 
در ميان اتباع غيرمجازي كه وارد ايران مي شوند، موجب شده است كه 
تعداد بيشتري از مبتاليان شناسايي شــوند و افزايش آمار مربوط به 
شناسايي است نه گســترش بيماري. ترددهاي مرزي غيرمجاز، يكي 
از مهم ترين عوامل خطر بروز و شيوع بيماري ماالريا در استان است و 
تيم هاي سالمت در مناطق مرزي فعاليت خود را براي شناسايي موارد 
بيماري افزايش داده اند.« »مجيد سرتيپي« با بيان اينكه موارد مثبت 
ماالريا در سال جاري نسبت به ســال 92، بيست درصد كاهش يافته 
است، مي افزايد:   »كشور افغانستان و پاكستان بيشترين موارد ماالريا 
را دارند و از آنجايي كه مرز سراوان محل تردد اتباع غيرمجاز است، اين 
جابه جايي جمعيت به واسطه شغل هاي كاذب ازجمله قاچاق سوخت، 
موجب افزايش موارد انگلي و ماالريا در شهرســتان هاي مرزي تحت 

پوشش دانشگاه علوم پزشكي زاهدان شده است.«
وي با اشاره به اينكه اقدامات حذف ماالريا را در نقاط صفر مرزي اجرا 
كرده اند، ادامه مي دهد  :  »تقويت و تشديد بيماريابي در جمعيت ايراني، 
بيماريابي تشديديافته در اتباع بيگانه، شناسايي زيستگاه هاي الروي 
و اجراي الروكشي، 3نوبت مه پاشي پس از كشف موارد مثبت، تقويت 
برنامه سم پاشــي ابقايي در كانون هاي داراي موارد مثبت و نظارت بر 
حسن اجراي اين برنامه ها از ســطوح شهرستان و دانشگاه از اقداماتي 
است كه براي كنترل اين بيماري صورت گرفته است.« به گزارش گروه 
ايرانشهر، ماالريا مهم ترين بيماري انگلي است كه به صورت عفونت حاد 
خودنمايي مي كند. اهميت اين بيماري به خاطر شيوع زياد و مرگ ومير 
قابل توجه است. انگل ماالريا توسط يك تيره از پشه به نام آنوفل به انسان 

منتقل مي شود كه اين تيره شامل چند گونه است.

همشهری به بهانه هفته كاهش اثر باليای طبيعی از آخرين 
وضع 5 استان  سيل  و زلزله زده گزارش می دهد روايت بازسازي 5 استان پس از سيل و زلزله
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  كنار بزرگراه در حاشــيه يكي از مناطق 
خــوش آب و هــواي پايتخــت، ميان گزارش

ساختمـــان هاي سالــــــخورده و 
رنگ ورو رفته اي كه مثل دندان هاي نامنظم رشد كرده اند، 
دنبال آدرسي مي گردم كه محلي ها خيلي دوست ندارند 
از آن نشانه اي بدهند. كرونا هم كه مزيد بر علت است و 
همســايه ها از ترس ابتــا، رفت وآمدشــان را دور و بر 
ساختماني كه اسمش بهاران است، كم كرده اند. در نبود 
آدرس دهنده اي منصف، تابلوي راهنمايي كننده  اي هم 
نيست كه درمان گم گشتگي مراجعان مستاصل از همه جا 
رانده و مانده باشد. با اين حال و بعد از كمي جست وجو 
درحالي كه مسيرياب ها هم نشاني از مركز بهاران ندارند، 
ســاختماني با ديوارهاي بلند خودش را نشان مي دهد؛ 
پشت صفي از كاميون هاي پارك شده در حاشيه خيابان 
كه راننده هايشان گوشه اي نه چندان دورتر گعده اي به راه 
اندخته انــد و از زمين و زمــان مي گوينــد و مي نالند. 
ديوارهاي مركز، سنگي است؛ سنگ هاي براق و درخشان 
زير آفتاب. اگر ســرت را براي ورانداز كردن ديوارهاي 
خوش قامت باال بگيري، چشــمت بــه تابلوي مجتمع 
مهارت آموزي و توانمند سازي  بهاران منطقه 5مي افتد. 
درهاي آهني طوسي رنگ هميشه قفل است. براي ورود 
بايد از قبل هماهنگ كرد. مردي كه صداي جاافتاده اي 

دارد از اسم و رسم مان مي پرسد. وقتي مطمئن مي شود، 
غريبه اي ميانمان نيســت، درهاي مركز را با چرخش 

خش دار كليد به رويمان باز مي كند.

ورود به دنياي بهاران 
درهاي طوســي آهنين كنار مي روند و دنياي ديگري 
به رويمان گشوده مي شــود. حياط بزرگي است با چند 
آالچيق سر به زير و ديوارهايي با رنگ هاي تند و شاد و 
چندين مجسمه بزرگ كه ديدنشان يادآور بهار و نوروز 
است و هر كدام با شكل و شمايل خاص خود و نوشته اي 
روي سينه در گوشه اي جاخوش كرده اند و مانند ميزباني 
كه از ميهمان استقبال مي كنند، به حالت تعارف دست را 
به سمت ورودي ساختمان نشانه گرفته اند. در گوشه اي 
دنج مزرعه كشــاورزي جمع و جوري ساخته اند؛ گويا 
به تازگي كشت محصول در آن تمام شده و خاكش دارد 
نفس تازه مي كند براي كشت بعدي. خيار، گوجه، سبزي 
و يكي، دو محصول ديگر محصــوالت اين باغ كوچك 
در دل بهاران اســت؛ باغي كه بخشي از تره بار مورد نياز 
مجموعه را تامين مي كند. چند گنجشــك در باالترين 
نقطه از درخت هــاي محوطه كه سايه سارشــان روي 
آالچيق ها افتاده و سايه شان فضاي مطبوعي در حياط 

مركز ايجاد كرده، با هم دعوا مي كنند.

ايست به كرونا
حدود 8 ماه است كرونا باي جان مردم شده و حساب 

و كتاب ها را بر هم زده اســت. در مركــز بهاران دامنه 
سختگيري هاي بهداشتي، گسترده تر شده و دليلش 
هم روشن اســت؛ ســاكنان اين مركز جزو گروه هاي 
آسيب پذير در برابر كرونا هستند؛ مواد مخدر و سيگار 
ريه هايشــان را تباه كرده اســت. در زمانه كرونا تعداد 
ســاكنان بهاران كمتر از قبل است تا امكان مراقبت از 
افراد بيشتر شود. شــرايط پذيرش متقاضي جديد هم 
سختگيرانه و منطبق با پروتكل هاي بهداشتي جديد 
است. رضا يكي از اهالي بهاران است. 7 ماهي مي شود 
در مركز پذيرش شده: »هر مددجويي كه مي آيد بايد 
تســت كرونايش منفي باشــد. اگرجواب تست كرونا 
منفي نباشــد، پذيرش نمي شــود.« معتقد است اين 
سختگيري ها الزم است و اگر يكي كرونا داشته باشد، 
همه اعضاي اين مركز درگير مي شــوند: »كساني كه 
تست كرونايشان منفي باشد، قبل از ورود از فرق سر تا 
كف پا ضد عفوني مي شوند. بعد از اينكه پرونده تشكيل 
شد، يك هفته بايد قرنطينه اوليه و بعد از آن يك هفته 
ايزوله شوند. اگر مشكلي نبود آن وقت مي شوند يكي از 
ســاكنان تازه مركز.« همه 30مددجويي كه در مركز 

بهاران هستند، اين مراحل را پشت سر گذاشته اند.

مسئوليت كرونايي 
سالن هاي مركز، مانند ســالن بيمارستان ها سفيد و 
كرم رنگ اســت. بوي نه چندان تيز و آزار دهنده مواد 
ضد عفوني كننده كه هر چند ساعت يك بار به در و ديوار 
زده مي شود به مشام مي رســد. همه در بهاران وظيفه 
دارند تا جايي كه مي توانند نظافت و بهداشت را رعايت 
كنند؛ نه براي اينكه مركز تميز باشد، بلكه براي سامت 
خودشان و دوستانشان كه دارند با هم زندگي مي كنند. 
براي اينكه يادشان بماند چه كارهايي بايد انجام شود، 
پروتكل هاي بهداشتي و نحوه ضد عفوني كردن درست 
هر اتاق جلوي در به ديوار سنجاق شده است. »سعيد« 
يك سالي مي شود ساكن بهاران شده است. سال هاي 
طوالني خماري، معنا و مفهوم مســئوليت را از يادش 
برده بود، اما حاال طوري در و ديوار را دستمال مي كشد 
كه گويي ماموريتي بزرگ به او ســپرده شده كه بايد 
به درســتي از پس انجامش بربيايد: »كلي باال و پايين 
كردم تا كار ضد عفوني ســالن را به من بدهند. خيلي 
وقت بود كســي حسابم نمي كرد. كســي كاري با من 
نداشــت و كاري هم به من نمي داد كــه انجام بدهم. 
داشتم فكر مي كردم آدم زيادي هستم، اما االن چند ماه 
است مسئول تميزي سالن طبقه اول، من هستم. كار 

خيلي خوبيه و خوشــحالم از اينكه كاري براي انجام 
دادن دارم.« بعد چند لحظه مكث مانند كساني كه تازه 
چيزي به يادشان آمده باشد، تعارف مي كند تا به يكي 
از2اتاق سالن طبقه اول برويم. داخل اتاق، 2رديف و در 
هر رديف 8تخت 2طبقه فلزي بزرگ قرار دارد. پتوهاي 
رنگارنگ هم مرتب روي تخت ها چيده شــده و كسي 
در اتاق نيســت. مي گويد: »االن وقت هواخوريه. چند 
نفري رفتند داخل حياط. چند نفر هم رفته اند كاس 
آموزشي كه همين اتاق بغل برگزار مي شود. يكي، دو 
نفر هم رفته اند آرايشگاه و حمام. « آمار همه ساكنان 

اتاق را دارد.

آرايشگاه ضد كرونا
عباس، 36ســال دارد و پــدر 2فرزند اســت. ترياك 
مي كشيد، اما 15ســال قبل اعتياد خسته اش كرد و 
خواســت كه دوباره زندگي كند. بــراي همين بعد از 
ســم زدايي و ترك مواد به بهاران آمد تــا زندگي اش 
را آجر به آجر دوباره بســازد. آرايشــگري را در كارگاه 
آموزش مهارت هاي شغلي مركز همزمان از وقتي كه 
كرونا شيوع پيدا كرد، ياد گرفته است. طبقه دوم مركز 
درست كنار حمام، اتاق نقلي با تجهيزات مناسب يك 
آرايشگاه برايش مهيا كرده اند و او شده استاد سلماني. 
مي داند هر بي دقتي در رعايت اصول بهداشتي مي تواند 
به ورود بيماري و مبتا شدن دوستانش به كرونا منجر 
شود. جلوي در ورودي روي تكه كاغذي نوشته كسي 
مقابل آرايشــگاه تجمع نكند و جمله آشــناي تجمع 
بي جا مانع كسب است را هم به ادامه متن نوشته شده 
روي كاغذ، اضافه كرده اســت. مي گويد تجمع عامل 
شيوع بيماري اســت و به اين دليل، فقط يك نفر را به 
آرايشگاه اش راه مي دهد: »هر روز اخبار سايت اتحاديه 

آرايشگران و وزارت بهداشت و قوانين بهداشتي مصوبش 
را مي خوانم. خودم هم قانون سختگيرانه اي براي اصاح 
سر افراد گذاشته ام. همه قبل اصاح بايد دوش بگيرند. 
بعد مي توانند براي اصاح سر بيايند. روزي 2نفر را هم 
بيشتر اصاح نمي كنم؛ چون مي ترسم تجهيزاتي كه 

استفاده مي كنم به اندازه كافي تميز نباشند.«

همه با هم، اما با فاصله 
يكي از راه هــاي مهم بــراي مقابله با شــيوع كرونا، 
فاصله گذاري اجتماعي در مراكز پرتجمع است. شايد 
بســياري به دليل نگراني حاضر به حضــور در مراكز 
بهاران و مراكزي مشابه آن نشده باشــند. با اين حال 
فاصله گذاري در همــه امور در اين مراكز با وســواس 
پيگيري مي شود. نمي توان ديوار اتاقي را پيدا كرد كه 
توصيه به حفظ فاصله فيزيكي روي آن نقش نبســته 
باشد؛ حتي سالن غذاخوري هم اين شــرايط را دارد؛ 
ســالني كه تا قبل از كرونا ظرفيت 200نفر را داشت، 
حاال به كمتر از يك پنجم اين تعداد خدمات مي دهد. 
همه ظرف غذاي نشان دار خود را دارند و قاشق و چنگال 
شخصي. با اينكه فاصله از هم در مركز 2متر تعريف شده، 
اما اين فاصله باعث نشده رفاقت آدم هاي ساكن مركز 
كم شود. كشيدن سيگار در مركز ممنوع نيست و آنهايي 
كه براي هواخوري روزانه و استراحت به محوطه رفته اند 
مي توانند سيگار بكشند. شايد اين سيگار كشيدن ها 
بخشــي از روند درمان معتادان تازه سم زدايي شده اي 
است كه به اميد بازگشت دوباره به خانواده به بهاران پناه 
آورده اند. با وجود اين مركز بهاران خلوت است؛ خلوت تر 
و آرام تر از همه روزهايــي كه به خاطر مي آورد؛ خلوتي 
اختصاصي براي بهبوديافتگان از اعتياد كه در روزگار 

متاطم كرونا روزهاي نسبتا آرامي را مي گذرانند. 

همشهري به يكي از مراكز بهاران در ايام كرونا سر زده و از زندگي ساكنان اين مركز با شيوه هاي بهداشتي جديد گزارش مي دهد 

 اميد  پشت ديوارهاي خاكستري
حميدرضا بوجاريان

خبر نگار

خبر

شناسنامه اي براي فرزندان داراي 
مادرايراني و پدر خارجي صادر نشده است

معاون رفــاه اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفــاه اجتماعي با بيان 
اينكه تدوين و تصويب قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل 
از ازدواج زنان ايراني و مردان خارجي 5ســال در دولت اول و دوم 
روحاني طول كشيد گفت: اين روند از طريق اين قانون اصاح شد 
و آيين نامه نوشته شد و به تصويب رسيد؛ اما در طول 6ماهي كه از 
تصويب قانون مي گذرد هنوز مواردي نداريم كه شناسنامه صادر 
شده باشد. به گزارش ايســنا، احمد ميدري با بيان اينكه تجارب 
زيادي در دنيا مبني بر مسكوت ماندن برخي قوانين داريم گفت: 
به عنوان مثال اجراي قانون منع خشــونت عليه سياهپوســتان 
150سال به طول انجاميد. وي افزود: قانون تعيين تكليف تابعيت 
فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني و مردان خارجي نيز چندماهي 
اســت به تصويب رســيده اما هنوز كســاني كه تقاضا كرده اند، 
نتوانسته اند شناسنامه بگيرند. ميدري به برخي داليل اين موضوع 
كه چرا قانون نوشته مي شود اما به اجرا در نمي آيد اشاره كرد و گفت: 
براساس قانون مدني ما اگر زن ايراني با مرد غيرايراني ازدواج كند 
فرزندش نمي تواند شناسنامه داشته باشد؛ مگر اينكه مرد به تابعيت 
ايران دربيايد. اين قانون در سال1307 نوشته شده است. از آن زمان 
اين قانون برقرار بود كه البته براساس عرف نظام جهاني بوده است 
و در همه كشورها اعطاي تابعيت را از مرد مي دانسته اند كه شايد با 
قانون شرع مقدس ما هم در تعارض است اما امري بوده كه پذيرفته 
شده است. وي ادامه داد: بسياري كشورها قوانين خود را در طول 
زمان اصاح كرده اند. تا قبل از جنگ، مشكات زيادي در اين زمينه 
نداشتيم و مرد به صورت موردي به اسام مشرف مي شده و به بچه 
شناسنامه ايراني مي دادند كه اين كار از طريق وزارت خارجه انجام 
مي شده است. اما بعد از جنگ تعداد زيادي از افغانستاني ها به ايران 
آمدند و ازدواج آنها با زنان ايراني زياد شــد. معاون رفاه اجتماعي 
وزارت تعاون با بيــان اينكه تا دهه60 هم شناســنامه به نام مادر 
صادر مي كردند و مشكلي در صدور شناسنامه وجود نداشته است 
اما بعد به داليل خاص دادن شناسنامه غيرقانوني اعام شد گفت: 
نمايندگان مجلس در سال1382 خواستند به صورت رسمي اين 
قانون را ايجاد كنند كه بچه ها شناسنامه دار شوند، اما در مجلس 
تغييراتي رخ داد مبني بر اينكه بايد سن كودك به 18سال برسد و 
سپس فرد درخواست تابعيت كند؛ اما وضعيت تا قبل از 18سالگي 
داراي ابهام باقي ماند. ميدري با بيان اينكه تدوين و تصويب قانون 
تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني و مردان 
خارجي 5سال در دولت اول و دوم روحاني طول كشيد گفت: اين 
روند از طريق اين قانون اصاح شــد و آيين نامه نوشــته شد و به 
تصويب رســيد؛ اما در طول 6ماهي كه از تصويب قانون مي گذرد 
هنوز مواردي نداريم كه شناسنامه صادر شده باشد. وي ادامه داد: 
اينكه چرا شناسنامه صادر نمي شود چند علت دارد؛ علت نخست 

درك ما را از سيستم اداري ايران بهبود مي دهد و اصاح مي كند.

   كاهش ظرفيت بهاران با شيوع كرونا 
وقتي كرونا شايع شد، كساني كه قصد داشتند زندگي تازه اي با ترك مواد براي خود بسازند در اين تصميم مردد شدند. فكر 
مي كردند ترك اعتياد باعث مي شود بدنشان در مقابل ويروس ضعيف شود و اين ضعيف شدن كار دستشان بدهد. حتي برخي 
به اين نتيجه رسيدند كه مراكز نگهداري معتادان را تعطيل كنند و با اين تعطيلي جلوي شدت گرفتن بيماري و فوت افراد را 
بگيرند. يوسف دولتي، مدير مجتمع مهارت آموزي و توانمندسازي  بهاران منطقه 5اين موضوع را قبول دارد و به همشهري 
مي گويد: »اين مجتمع 5سال است فعال شده است. تا قبل از كرونا ظرفيت پذيرش 200مددجو را داشتيم، اما با شيوع بيماري و 
با ابالغ دستورالعمل هاي بهداشتي ستاد ملي مقابله با كرونا و سختگيري هايي كه خودمان فراتر از ابالغيه ها داشتيم، ظرفيت 
قابل استفاده ما به 72نفر كاهش پيدا كرده است.« او مي گويد، بسياري از خانواده ها حاضر به انتقال بيماران خود به مراكز بهاران 
نيستند و اين موضوع باعث شده ظرفيت بسياري از مراكز خالي باشد: »از مجموع ظرفيت مجوز 72نفره بهاران، تنها 30نفر 
پذيرش شده اند. اين افراد با سختگيري هاي زيادي پذيرش شده اند و به اين دليل نگراني از شيوع بيماري بين ساكنان نداريم.« 
مديرعامل اتحاديه مجتمع هاي مهارت آموزي و توانمندسازي معتادان تهران از اينكه بسياري از بيماران ساكن در مراكز بهاران 
شاغل هستند، خبر مي دهد و از نحوه كنترل اين افراد سخن به ميان مي آورد: »بسياري از افراد ساكن مراكز بهاران با هماهنگي 
مديران مراكز و كارفرما مشغول به كار هستند. اين افراد مجازند در ساعت هايي كه تعيين شده به محل كار بروند و در ساعت مقرر 
به مركز بازگردند. در هر مرحله اين افراد تب سنجي و در صورت بروز عالئم مشكوك بالفاصله قرنطينه و درصورت نياز درمكان 
ديگري ساكن مي شوند.« دولتي به خانواده هايي كه بيمار معتاد دارند توصيه مي كند درست تصميم بگيرند و با معرفي بيمار 
خود به مراكز بهاران از خدمات رايگان مراكز براي بازگشت بيمار به جامعه استفاده كنند: »مراكز بهاران با يارانه هاي بهزيستي 
و كمك خيران اداره مي شود. خانواده ها نبايد هزينه اي بپردازند. كافي است فرد بخواهد درمان شود، درهاي مراكز بهاران به 

روي بيماران باز است و مي توانند از خدماتي كه ارائه مي دهند، استفاده كنند.«
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بهاران منطقه 5  را با 
اسكن اين كد ببينيد.
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جهان استارتاپي

خيز تازه براي استارتاپ هاي خودرو

رويداد آنالين »دوشنبه هاي استارتاپي« با هدف جذب سرمايه توسط 
صندوق نوآوري و شكوفايي براي استارتاپ ها و شركت هاي دانش بنيان 
قرار است به زودي براي استارتاپ هاي حوزه خودرو برگزار شود. روابط 
عمومي صندوق نوآوري و شكوفايي اعالم كرده كه روز 12آبان ماه اين 
رويداد برگزار مي شود و از استارتاپ ها و شركت هاي دانش بنيان اين 
حوزه كه عالقه مند به جذب سرمايه گذار هستند، دعوت كرده است 
تا كاربرگ منتشر شده در وب سايت اين صندوق را تكميل و تقاضاي 
خود را ارسال كنند. صندوق نوآوري و شكوفايي رياست جمهوري از 
سال 1398 در راســتاي ماموريت خود مبني بر تامين مالي توسعه 
فناوري و به ويژه فناوري هاي پيشــرفته و اولويت دار، در قالب برنامه 
»هم سرمايه گذاري« با صندوق هاي پژوهش و فناوري، سرمايه گذاري 
جسورانه در استارتاپ ها و طرح هاي سرمايه پذير را آغاز كرده است. 
جذب سرمايه براي يك استارتاپ همانند دميدن روح در كالبد است 
و اين مهم در چند مرحله شكل مي گيرد. در اين زمينه بدون داشتن 
برنامه اي مشخص و چشم اندازي ژرف، جذب سرمايه به امري دشوار 
تبديل خواهد شد. معموال اســتارتاپ ها با ارائه برنامه هاي شان اقدام 
به جذب سرمايه مي كنند. شرايط استارتاپ هاي مختلف در دنيا نيز 
به همين گونه است. در اين ميان، از بزرگ ترين استارتاپ هاي حوزه 
WM ،خودرو در جهان مي توان به اســتارتاپ هاي تسال، ريويان، نيو
موتورز و نيكوالموتورز اشــاره كرد؛ شركت هايي كه همگي در زمينه 
ســاخت خودروهاي برقي فعاليت مي كنند و سامانه هاي خودمختار 
و خودران را نيز در دســتور كار خود دارند. در كنار اين خودروسازان 
بزرگ، اســتارتاپ هاي مختلف ديگري نيز مشغول به كار هستند كه 
لوازم جانبي و قطعات خودرو توليد مي كنند. البتــه منظور از لوازم 
جانبي شــامل باتري هاي ويژه كه اصلي ترين مبحث در خودروهاي 
برقي محســوب مي شــود و نرم افزارها، رادارها، دوربين ها و ســاير 
ملزوماتي است كه خودروهاي خودران به آن نياز مبرم دارند. به طور 
معمول اســتارتاپ هاي اين چنيني، طرف حساب شان خودروسازها 
هســتند و آنها بخش اعظمي از ســرمايه هاي خــود را از طريق اين 
شركت ها به دست مي آورند. از سوي ديگر خود شركت هاي خودروساز، 
براي تسهيل در امور استارتاپ هايي را به عنوان زيرگروه به مجموعه 
خود افزوده اند. به عنوان نمونه، اســتارتاپ تسال كه سرمايه اي بالغ بر 
16ميليارد دالر دارد،داراي 12استارتاپ مختلف است كه سرمايه اوليه 

آنها را خود فراهم كرده است.

 نياز مردم به اينترنت بيشتر 
از هر زمان ديگري شــده و اينترنت

كيفيــت اتصال به شــبكه 
جهاني براي كاربران اهميت بيشتري پيدا 
كرده است. شــايد به همين  خاطر بود كه 
اختالل در ارتباط همراه اول در صبح روز 
گذشته تبديل به يك جنجال تمام عيار در 
شــبكه هاي اجتماعي شــد. پس از چند 
ســاعتي كه كاربــران شــايعاتي مانند 
»رزمايش قطــع اينترنــت« را رد و بدل 
كردند همراه اول ســرانجام اعالم كرد كه 
مشــكل ارتباطي ايجاد شــده در بخش 
محدودي از شــمال غرب تهران، به دليل 
خراب شدن تجهيزات انتقال مركز شهيد 
دستغيب تهران بوده است. همزمان با اين 
مسئله بود كه پست اينســتاگرامي وزير 
ارتباطات هم نظرها را بيشــتر جلب كرد. 
محمدجواد آذري جهرمي در اســتوري 
اينســتاگرام خود با انتشــار چند نمودار 
نوشت: كيفيت اينترنت حق شماست و ما 
وظيفه داريم همه تالشمان را به كار بگيريم 

تــا آن را هــر روز بهبود دهيــم. گزارش 
مفصلــي از كيفيت اينترنــت در مناطق 
مختلف ايران آماده كرده ايم كه هفته بعد 

منتشر خواهيم كرد.
او همچنين با انتشــار تصاويري از مقايسه 
كيفيت شركت هاي اينترنت خانگي و همراه، 
خاطرنشــان كرد: قطعا نظــارت همگاني و 

شفافيت، باعث بهبود كيفيت خواهد شد.

كسي طرف كاربر را مي گيرد؟
به گزارش همشــهري، واقعيت اين اســت 
كه هــر چنــد مدت هاســت كه ســامانه 
نت ســنج پالس راه اندازي شــده است اما 
بسياري از كاربران هنوز در پيچ و خم كيفيت 
اينترنت باقي مانده اند. اپراتورهاي موبايل  كه 
بيشترين مشترك اينترنت پهن باند را دارند 
كه عمال دسترســي خاصي درباره كيفيت 
اينترنت وجود ندارد و شركت هاي خدمات 
اينترنت ثابت يا همــان ADSL هم معموال 
اگر خيلي پيگير و سمج باشــيد در نهايت 
مشكل را به زيرســاخت يا نويز خط حواله 

وزير ارتباطات اعالم كرده به زودي گزارش مفصلي درباره كيفيت 
اينترنت كشور به تفكيك آي اس پي ها و اپراتورها منتشر مي شود 

در جست وجوي اينترنت 
باكيفيت 

  اخيرا يك شــي تازه 
كشف شــده در فضا، فضا

نظر كارشناســان را 
به خود جلب كــرده اســت. هنوز 
مشخص نيســت كه اين شي يك 
سيارك تازه است يا يك قطعه به جا 
مانده از موشــكي قديمــي در يك 
ماموريت شكســت خــورده. »پل 
چوداس«، كارشناس برجسته ناسا 
درباره اين شي ناشناخته مي گويد: 
به نظر مي رسد اين شي تازه كشف 
شــده به جاي اينكه يك ســنگ 
كيهاني باشــد، يك تكه از موشك 
قديمي مربوط بــه ماموريتي ناكام 
براي فرود در ماه باشــد. البته براي 
تأييد اين حرف نياز به مشــاهدات 

بيشتري دارم. چوداس در گفت وگو با آسوشيتدپرس تأكيد كرد: اين مورد من 
را بسيار گيج كرده است. هميشــه پيدا كردن يكي از اينها و ترسيم چنين 
پيوندي از سرگرمي هاي من بوده است و اكنون ده ها سال است كه اين كار را 
انجام مي دهم. چوداس حدس مي زند كه سيارك SO 2020، در واقع مرحله 
فوقاني موشك سناتور است كه در سال 1966پرتاب شده بود. پس از آنكه يكي 
از سرنشينان اين موشك آن را در راه به آتش كشيد، فضاپيما در نهايت سقوط 
كرد. در همين حال، موشك ماه را رد كرد و به طور ناخواسته در مدار خورشيد 

قرار گرفت و ديگر هرگز اثري از آن ديده نشد.
ماه گذشته يك تلســكوپ در هاوايي در حال جست وجو براي محافظت از 
سياره زمين در برابر سنگ هاي كيهاني، اين شــي مرموز را پيدا كرد كه به 
سمت زمين مي آمد. اين جسم بالفاصله به تعداد سيارك ها و دنباله دارهاي 
يافت شده در منظومه شمسي مركز سيارات مينور اتحاديه نجوم بين المللي 

اضافه شد.
آنچه توجه چوداس را به خود جلب كرده اين است كه مدار تقريبا دايره اي آن 

به دور خورشيد، كامال شبيه زمين است كه براي سيارك غيرمعمول است.
چوداس، كه مدير مركز تحقيقات اجسام نزديك زمين در آزمايشگاه پيشرانه 
جت ناسا در جنوب كاليفرنياست مي گويد: ســيارك ها معموال با زاويه هاي 
عجيب و غريب زيپ مي شوند اما اين شي با سرعت 2400كيلومتر در ساعت 

به زمين نزديك مي شود كه طبق استانداردهاي سيارك ها كند است.
با نزديك شدن جسم ناشناخته، ستاره شناسان بايد بتوانند مدار آن را بهتر 
ترسيم كرده و بدانند چه مقدار توسط تابش و اثرات حرارتي نور خورشيد به 
اطراف رانده مي شود. منجمان به طور معمول اينگونه بين قطعات سيارك و 
اشياي ناشناخته فضايي مانند قطعات موشك رها شده تفاوت قائل مي شوند، 
زيرا هر دو فقط به عنوان نقاط متحرك در آسمان ظاهر مي شوند. چوداس 
مي گويد به احتمال زياد ده ها سيارك تقلبي وجود دارد كه حركاتشان براي 

تأييد هويت مصنوعي آنها بسيار به هم ريخته و خارج از قاعده است.

رصد سيارك تقلبي
كارشناسان ناسا با يك شي ناشناخته در فضا مواجه شده اند كه تصور 

مي كنند قطعه اي از يك موشك قديمي است 

مي دهند تا شما بين زمين و هوا باقي بمانيد. 
در نمودارهاي منتشــر شــده از سوي وزير 
ارتباطات هم كيفيت اينترنت به ويژه اينترنت 
ثابت حداقــل در يك هفته اخير نوســانات 
زيادي داشــته است. براســاس اين نمودار 
كمترين كيفيت اينترنت ثابــت مربوط به 
مخابرات بوده است. اما در سرويس  دهندگان 
ديگر هم سقوط شاخص كيفيت به ويژه در 
روز 16 مهر مشهود است. نوسان كيفيت در 
اپراتور همراه اول هم در اين گزارش به ويژه 
در بخش 4G در استان تهران ديده مي شود.

مورد عجيب اينستاگرام 
بررسي وضعيت اينترنت ايران طي روزهاي 
گذشــته از طريق ســامانه مســتقل رادار 
شــركت ابر آروان مورد عجيب اختالل در 
اينستاگرام را به خوبي نشان مي دهد. اختالل 
در دسترسي به اينســتاگرام)روز گذشته( 
به طور خاص در اينترنت همراه اول در تهران 
و اصفهان ديده مي شود. همچنين مبين نت 
هم در تهران وضعيت مشــابهي در اختالل 
اينســتاگرام دارد. اين مســئله در روزهاي 
گذشته هم ادامه داشته است و مي توان گفت 
مثال در روز 18 مهر اكثر سرويس دهندگان 
اين اختالل عجيب در لودينگ اينستاگرام را 

تجربه كرده اند.

چالش هميشگي كيفيت 
براساس ديتاي ســامانه نت سنج پالس 
وزارت ارتباطــات پرتكرار ترين موضوع 
شــكايت كاربــران اينترنــت »كيفيت 
سرويس« و عدم تضمين كيفيت سرويس 
ارائه شده اســت و در اين ميان مخابرات 
ايران كه ارائه اينترنــت روي فيبر را هم 
فعال در انحصــار دارد بيشــترين ميزان 
شكايت را در اين رابطه به خود اختصاص 

داده است. 
مديرعامل يكي از استارتاپ هاي مستقر 
در ايستگاه نوآوري شريف كه از فيبر نوري 
مخابرات كه قاعدتا بايد بيشترين سرعت 
ممكن در كشــور و حتي جهان را داشته 
باشد اســتفاده مي كند به همشهري در 
اين رابطه مي گويد: كيفيت اينترنت براي 
انجام كارهاي روزمره كسب و كار ما گاهي 
اوقات به قدري كاهــش پيدا مي كند كه 
هميشه مجبور هســتيم براي جلوگيري 
از ورشكســت شــدن كارمان كه وابسته 
به اينترنت اســت چند اينترنت به عنوان 
پشتيباني درنظر داشــته باشيم. كسب و 
كارهاي اســتارتاپي محور كه پايه اصلي 
كارشان دسترســي به اينترنت پرسرعت 
است واقعا به ويژه در بخش اينترنت ثابت 

چالش بسيار جدي و قديمي دارند. مقايسه كيفيت شركت های اينترنت خانگی در استان تهران
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شش ماهی اســت که از 
زمان توصیه سازمان های 
بهداشتی به ماسک زدن 
برای پیشگیری از گسترش 
کرونا می گــذرد، اما هنوز 
سردرگمی و اختالف نظر 
زیادی درباره ماســک ها 
وجود دارد. خوشبختانه کارشناسان امروزه چیزهای 
بیشتری درباره تأثیر ماسک زدن در محافظت شما و 

اطرافیانتان در برابر ویروس کرونا می دانند.

آیا ماسک  زدن واقعاًمؤثر است؟
  اول ازهمه باید بدانید که ماسک زدن شما در اصل 
باعث محافظت از دیگران می شــود، نه خود شما. 
ماسک زدن هر فردی باعث می شود که اطرافیانش 
از انتشار قطرک های تنفسی احتماالً حاوی ویروس 
کرونا در امان بمانند. شمار زیادی از بررسی ها نشان 
می دهند اگر همه افراد جامعه ماسک بزنند، میزان 
انتشــار ویروس از فردی به فرد دیگر در آن جامعه 

کاهش می یابد

در چه زمانی و در کجا باید ماسک زد؟
بهترین کار ماسک زدن در همه زمان هاست، مگر 
هنگامی که تنها هستید یا به همراه افراد خانواده تان 
از دیگران جدا شده اید. ماسک زدن به خصوص در این 

3 وضعیت ضروری است:
مکان های شلوغ:  مانند رستوران ها و کافه ها، 

سالن های ورزشي هنگام دویدن یا ورزش 1
کردن در محیط باز حتی بدون ماسک احتماالً بی خطر 
است. اما اگر عطسه یا سرفه کردن کسی در پشت 
سرتان باعث نگرانی تان می شود، برای راحتی خیالتان 
ماسک بزنید. اگر در حیاط پشتی، ایوان یا بالکن خانه 
جمع می شــوید، اگر فقط یک یا دو مهمان دارید، 

می توانید ماسک نزنید.
 فضاهای دربسته: حفظ احتیاط در فضاهای 

محصور به خصوص اتاق  های بدون تهویه کافی 2
بیشتر اهمیت دارد. پنجره ها را باز کنید و بگذارید 
جریان هوای بیرون به داخل بیاید تا به این ترتیب غلظت 
ویروس های پخش درهوا کاهش یابد. این موارد را باید در 
این مکان ها رعایت کنید:ادارات، مدارس، زیارتگاه ها و 
محل های عبادت، خواروبارفروشی ها  و  سوپرمارکت ها، 
آسانسورها،آرایشگاه ها وهنگامي که در خانه با کسی 

زندگی می کنید که دچار کووید-1۹ است.
تماس های نزدیک: ماسک زدن به عنوان یک 

اقدام محافظتــی در هنگامی که در تماس 3
نزدیک شخصی با هرکســی قرار می گیرید که در 
»حباب محافظتی« شما قرار ندارند.ضروری است، 
ازجمله بغل کردن و بوسیدن،صحبت نزدیک چهره 

به چهره و نیز رابطه صمیمانه و آمیزش جنسی.

چه نوع ماسکی بزنیم و براي چه مدت؟
سه عامل اندازه مناسب، پارچه و مواد سازنده ماسک 
و قابلیت تنفس در کارایي ماسک موثر است. ماسک 
باید چسبیده به پوست، دهان و بینی شما را کامال 
بپوشاند. لبه باالیی ماســک باید کاماًل روی بینی و 
لبه پایینی ماسک بایدکاماًل روی چانه تان چسبیده 
باشد. از سوي دیگر، بررســی های آزمایشگاهی 
نشــان می دهند پارچه های ریزبافت و با رج شمار 
باال بهتر می توانند ذرات میکروسکوپی ویروس را 
فیلتر کنند. اگر هنگامی که ماســک را در برابر نور 
نگه می دارید، بتوانید رشته های تشکیل دهنده آن  
را ببینید، احتماالً ماسک آن قدر کلفت و ریز بافت 
نیست که مانع عبور ویروس شود. پارچه کتان خالص 
بهتر از پارچه های ساخته شده از مواد مصنوعی مانند 
پلی استر اســت. توصیه کلی این است که ماسک 
دست کم دوالیه داشته باشــد؛ اگر هنگام ماسک 
زدن نتوانید به راحتی تنفس کنید، احتمال اینکه 
ماسکتان را بردارید بیشتر می شود. برخی از مواد 
تأثیربخشی بیشــتر در فیلتر کردن ذرات دارند، 
اما تحمل ماسک های ساخته شده از آنها مشکل و 
آزارنده است. از طرف دیگر حتی اگر ماده ای مانند 
تکه ای از کیسه جاروبرقی به عنوان یک الیه ماسک 
قابل تحمل باشد، قبل از استفاده از آن باید درباره 
بی خطر بودنشان تحقیق کنید. این را بدانید ماسک 
را بعد از هر بار استفاده در ماشین لباسشویی بشویید. 
برای شستن می توانید از صابون یا مواد شوینده و آب 
داغ استفاده کنید. همچنین پیش از استفاده دوباره 
ماسک را کامالً خشک کنید. خیس بودن پارچه نفس 
کشیدن را مشکل می کند و ممکن است امکان رشد 

باکتری ها را بدهد.

آیا باید از ماسک های پزشکی استفاده کنم؟
2 نوع عمده ماســکی که در محیط های پزشکی به 
 N95 کار می روند ماسک های جراحی و ماسک های
هستند. هردوی این نوع ماسک ها اصوالًیکبارمصرف 
هستند. ماسک های جراحی اغلب آبی رنگ و چین دار 
هستند. طراحی این ماسک ها اغلب برای جلوگیری 
از عبور قطرک  های تنفسی و آب دهان خارج شده از 
دهان و بینی فرد ماسک زده و رسیدن آن به افراد 
دیگر است. ازطرف دیگر، ماسک های N95 درواقع 
ماسک های تنفسی هســتند که کاماًلبه  صورت 
می چسبند و هم از فرد ماســک زده و هم از افراد 
اطرافش محافظت می کنند.برخی از ماســک های 
N95 یا ماسک های یکبارمصرف دیگر دارای سوپاپ یا 
دریچه بازدمی هستند که تنفس را راحت تر می کنند. 
اما استفاده از این ماسک ها توصیه نمی شود، چراکه 
ذرات ریز ویروسی از محل این سوپاپ ها در هوا پخش 

می شوند.

همه آنچه بايد درباره 
ماسك زدن  بدانيد

علی مالئکه
پزشك و روزنامه نگار

پزشک همشهری

در 4 روز گذشته، وخیم ترین وضعیت شیوع کرونا 
در کشور گزارش شده اســت، شنبه با 1۹5فوتي 
شروع و در روز دوشنبه با 272فوتي جدید، رکورد 
مرگ هاي ناشي از کووید- 1۹در 286روز گذشته 
ثبت شد. تهران که در ماه هاي گذشته در فهرست 
استان هاي قرمز قرار گرفته، از ابتداي هفته وارد 
شرایط بحراني تري شده است، به طوري که براساس 
اعالم وزارت بهداشــت، تخت هاي بیمارستان ها 
پر شده و مراکز درماني دیگر بیمار غیراورژانسي 
پذیرش نمي کنند، همه اینها در شرایطي است که 
هنوز تأثیر ابتال به ویروس آنفلوآنزا مشخص نشده 
و موارد بستري این بیماران گزارش نشده است؛ این 
بخشي از پاییز استثنایي کشور است. همه نگراني ها 
به سمت پایتختي است که اوضاعش به هم ریخته و 
حاال وارونگي و آلودگي هوا هم در دایره چالش هایش 
قرار گرفته است. براساس اعالم روز گذشته رئیس 
گروه ســالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت، 
احتمال مرگ ناشــي از کرونا درصورت مواجهه 
طوالني مدت با آالینده هاي هوا زیاد اســت و این 
وضعیت شرایط را خطرناک تر از قبل مي کند. سهم 
تهران در مرگ ومیر و ابتال، باالتر از میانگین کشوري 
است؛ به طوري که براساس اعالم ناهید خداکرمي که 
عضو شوراي شهرتهران و رئیس کمیته سالمت این 
شوراست، تنها در روز شنبه، بر اساس اعالم سامانه 
بهشت زهرا)س( 146نفر در تهران جانشان را در اثر 
ابتال به کرونا از دست دادند. این عضو شوراي شهر 
در 7 ماه گذشته، بارها نسبت به شرایط بحراني تهران 
هشدار داده و انتقادهاي فراواني به مدیریت کرونا 
کرده است. او در گفت وگو با همشهري، مي گوید که 
براي خروج از این بحران باید یک اقدام اضطراري 
و فوري انجام شود و آن هم تعطیلي کامل پایتخت 
است. براساس اعالم او از ابتداي شیوع کووید-1۹، 
تنها در تهران 14هزار و 104 فــرد مبتال به کرونا 
یا مشکوک به این بیماري جانشــان را از دست 
داده اند. او مي گوید: این میزان کشته به اندازه سقوط 
140هواپیما دراین شهر است. خداکرمي به جزئیات 
تحقیقي از سوي مرکز مطالعات شوراي شهر تهران 
به سفارش کمیته سالمت این شورا اشاره مي کند 
که نشان مي دهد مناطق 4، 15و 16مناطق پرخطر 
شیوع کرونا هستند. به گفته او، حمل ونقل عمومي 

در تهران، عامل انتشار ویروس نیست.

  در وضعیت خطرناکي به سر مي بریم؛ 
پاییز امســال را اســتثنایي توصیــف کردند و 
همراه شــدن ویروس آنفلوآنزا با کرونا، شرایط 
نگران کننده اي براي کشور ایجاد کرده است. اخبار 
خوبي از وضعیت بیمارستان هاي تهران به گوش 
نمي رسد و از 3روز پیش ماســک زدن در تهران 
اجباري شد. حاال به همه اینها باید همزماني آلودگي 
هوا را هم اضافه کرد که وضعیت را بحراني تر از قبل 

مي کند. براي خروج از این بحران چه باید کرد؟
آنچه به ما گزارش مي شــود اين اســت كه حركت و 
رفتارهاي ويروس غيرقابل پيش بيني اســت. در 7ماه 
گذشته ديديم كه هر لحظه رفتار خاصي از خودش نشان 
مي دهد. در ابتدا گفته مي شد ماسك زدن اجباري نيست 
و حتي سازمان بهداشت جهاني هم بر آن صحه گذاشت. 
اما حاال مي بينيم كه توصيه ها متفاوت شده است. با توجه 
به رفتارهاي ويروس در اسفند سال گذشته، پيش بيني 
مي شود زمستان امسال با رفتارهاي ديگري از ويروس 

 مرگ 14هزار و 104مبتال  يا مشكوك به كرونا در تهران
 نظر ما اين بود كه صداي شجريان در ايستگاه هاي مترو پخش شود چرا كه هم آرامش بخش است و 

هم مردم احساس مي كنند ديگران با آنها همراه هستند

آخرين وضعيت شــيوع كرونا در پايتخت در گفت وگو با ناهيد خداكرمي، رئيس كميته سالمت شوراي شهر تهران 

ميزان مرگ هم مربوط مي شود به دهه60  به باال عمر 
افراد با ميانگين 69سال. همين بررسي به ما نشان داد 
كه ميزان تحصيالت هم در ابتــال تأثير دارد؛ به طوري 
كه 39.5درصد مبتاليان داراي تحصيالت ابتدايي يا 
بي سواد بودند. با دانســتن اين اطالعات مي توان روي 
همين گروه ها تمركز كرد و در سراي محله و خانه هاي 
سالمت كه ابزارهاي شهرداري تهران هستند، اقدامات 

پيشگيرانه انجام داد.
در مطالعه انجام شده، مشخص شد که 

کدام مراکز در تهران عامل انتقال ویروس اند؟
بله، بررســي ما از 48هزار نفري كه به بيمارستان هاي 
3دانشگاه علوم پزشكي در تهران مراجعه كرده بودند 
نشــان داد كه 26.4درصد اين افراد در 14روز قبل، به 
مراكز درماني و مطب پزشــكان مراجعه كرده بودند. 
بنابراين بايد به مردم بگوييم كه مراجعه بدون دليل به 
مراكز درماني مي تواند منجر به ابتالي آنها به ويروس 
شــود. البته مابقي اين افراد هم در مراســم مختلف و 
مهماني ها شــركت كرده بودند. ما گزارشي داشتيم 
كه نشان مي داد 40نفر از يك خانواده كه در مراسمي 

شركت كرده بودند، به ويروس مبتال شدند.
دوم شهریور بود که شما آمار تهراني هاي 
فوت شده در اثر ابتال به کرونا را 10هزار و 200نفر اعالم 

کردید. تا امروز این آمار به چه میزان رسیده است؟
تا بيستم مهر، 14هزار و 104نفر در تهران به دليل ابتال به 
كرونا يا مشكوك به كرونا جانشان را از دست داده اند. اين 
مسئله هم در جواز دفن شان كه در سامانه بهشت زهرا 
قرار گرفته، آمده است. اين آمار ممكن است با آمارهاي 
رسمي متفاوت باشــد، چراكه مواردي كه نشانه هاي 
باليني ابتال دارند هم گنجانده شــده كه بررســي ها 
نشان مي دهد آنها هم قطعا مبتال بودند اما در آزمايش 
مشخص نشده بود. قريب به يقين آمار مرگ 14هزار و 
104نفر در تهران درست و در عين حال قابل تامل است. 
14هزار فوتي يعني 14هزار خانواده. اين تعداد معادل 
سقوط 140هواپيماست. به همه اينها بايد آسيب هاي 
رواني و هزينه هايي كه به خانواده ها وارد مي شود را هم 
اضافه كرد كه ميزان خسارت را بسيار بيشتر مي كند. 

هم اكنون بيش از 14هزار خانواده تهراني عزادارند.
چندین ماه اســت که تهران در گروه 
استان هاي قرمز قرار دارد، در حالي که گاهي حتي 
وضعیت قرمز را هم رد کرده است. مدت هاست گفته 
مي شود پایتخت شرایط خوبي ندارد و اوضاعش 
نگران کننده است. به اعتقاد شما چه اقدام اضطراري 
براي خروج تهران از این وضعیت مي توان انجام داد؟

از نظر من محدوديت و تعطيلي كامل به مدت 2هفته. 
اينكه ما كج دار و مريز به جنگ بــا اين ويروس برويم، 
فايده اي ندارد. بايد محدوديت ها به گونه اي باشد كه در 

اين 2هفته هيچ كس نتواند از خانه خارج شود.
به اعتقاد شما امکان تعطیلي دوهفته اي 

تهران وجود دارد؟
بله. آن منابع مالي كــه براي درمان بيمــاران هزينه 
مي كنيم خيلي بيشتر از هزينه تامين بسته مواد غذايي 
15روزه براي عده اي از مردم است. در شهري مثل تهران 
شايد 3ميليون نفر به اين بسته ها نياز داشته باشند. اگر 
بتوان اين بسته ها را تامين كرد، هم هزينه زيادي نشده و 
هم از هزينه هاي درمان براي افرادي كه قرار است در اين 

مدت مبتال شوند، كم مي شود.
ما در هفته سالمت روان به سر مي بریم. 
نکته اي که وجود دارد باالبودن میزان آسیب هاي 
رواني در جامعه است؛ تاب آوري شهروندان تهراني 
پایین آمده و میزان درگیري ها باال رفته است. این 
شرایط، وضعیت سالمت روان تهراني ها را تحت تأثیر 
قرار داده و حاال با شیوع کرونا، این وضعیت تشدید 
هم شده است. در شوراي شهر، چه برنامه اي در این 

زمینه وجود دارد؟
شهرداري تهران تفاهمنامه اي با سازمان نظام روانشناسي 
كشور امضا كرده است. براساس اين طرح قرار است در 
خانه هاي سالمت و سراهاي محله، خدمات مشاوره به 
افراد داده شود. بررسي هاي ما نشان مي دهد كه وضعيت 
فعلي، ميزان آسيب هاي رواني بر مردم را باال برده. مردم 
دچار يك نوع خستگي و كالفگي  شده اند كه در اين ميان 
گروهي مثل كادر درمان در معرض فشارهاي بيشتري 
قرار دارند. نيروهاي كادر درمان و البته بسياري از مردم 
نياز به بازتواني روحي دارند. بنابراين اگر براي اين گروه 
تصميم قاطع گرفته نشود، آسيب ها هم شديدتر مي شود. 
مطالعه اي از سوي مركز مطالعات شوراي شهر صورت 
گرفت كه در آن آســيب هاي رواني افراد بهبوديافته از 
بيماري كرونا بررسي شد. در اين مطالعه مشخص شد كه 
بسياري از اين افراد 2هفته بعد از ترخيص از بيمارستان در 
شرايطي كه بايد در خانه مي ماندند سفرهاي برون شهري 
داشته اند. اين مسئله نشان مي دهد اين افراد چقدر تحت 
فشار بوده اند. به هر حال شوراي شهر و مديريت شهري 
نمي تواند وارد حوزه درمان شــود. اين وظيفه به عهده 
وزارت بهداشت است اما ما مي توانيم شرايطي را فراهم 
كنيم كه ميزان آسيب ها و فشــارها كمتر شود. اگر من 
در صحن شورا، به شــهرداري تذكر مي دهم كه صدا و 
تصوير شجريان در مكان هاي عمومي گذاشته شود، براي 
كاهش ميزان فشار رواني بر مردم است. نظر ما اين بود كه 
صداي شجريان در ايستگاه هاي مترو پخش شود، چراكه 
هم آرامش بخش اســت و هم مردم احساس مي كنند 
مسئوالن و مديران شهری با آنها همراه هستند. هر چقدر 
كه مردم احساس كنند مديران شهري با آنها همراهند 
فشار رواني شان هم كمتر مي شود. راه عبور از اين بحران 
اين است كه ما به تمايالت و عواطف مردم احترام بگذاريم.

مواجه شويم. ممكن است پيك هاي ديگري را تجربه 
كنيم. البته نكته اينجاســت كه ما از ابتدا تاكنون تنها 
يك موج داشــتيم و هيچ وقت اين موج فروكش نكرد، 
بنابراين انتظار مي رود اگر شرايط به همين صورت ادامه 
پيدا كند و مردم خسته شوند، درگير پيك هاي متعدد 
ديگري شويم. وارونگي هوا و آلودگي ناشي از آن، شرايط 
را بدتر مي كند؛ چراكه اين آلودگي بر دستگاه تنفسي و 
ريه شهروندان تأثير مي گذارد و احتمال دارد در صورت 
بروز بيماري، وضعيت در زمســتان وخيم تر شود. در 
اين شــرايط توصيه اي كه مي توان به مردم كرد همان 
ماســك زدن و رعايت فاصله اجتماعي است. بگذاريد 
امسال را با ماسك بگذرانيم و ماســك زدن تبديل به 
رفتار عمومي شــود. در كنار وضعيت جوي، ما مشكل 
مدارس را هم داريم. هم اكنون مدارس جسته و گريخته 
فعاليت مي كنند. اين در حالي است كه براساس آخرين 
مطالعات، كودكان حامالن بــدون عالمت ويروس اند. 
بنابراين براي داشتن زمستان آرام مردم و مسئوالن بايد 

براي كنترل بيماري اقدام كنند.
صحبت از مســئوالن شد، نقدهایی به 
عملکرد آنها در ارتباط با شیوع کرونا مي شود؛ چه آن 
زمان که هنوز ویروس به این شکل شایع نشده بود و 
چه زماني که در اوج شیوع قرارداشت، درست مثل 
وضعیت فعلي کشور. شما مدیریت کرونا در کشور را 

چگونه ارزیابي مي کنید؟
مسئوالن ما در ماه های گذشــته با تصميمات روزانه 
همراه با ترس، كشور را به ســمت جنگ فرسايشي با 
كرونا كشــاندند. هرچند كه نمي توانيم شرايط فعلي 
را تنها به گردن مسئوالن بيندازيم، به خصوص اينكه 
شرايط كشــور ما در مقايسه با ساير كشــورها از نظر 
اقتصادي متفاوت است. اما مسئله اينجاست كه جان 
مردم باالتر از تمام مسائل است. به گواه آمارهاي رسمي 
كشور، ما تاكنون نزديك به 30هزار فوتي كرونا داريم. 
همين آمارها نشان مي دهد كه بايد اقدامات عميق تر 
و آينده نگرانه تري انجام شــود. همه اينها در شرايطي 
است كه ما در بيســت وهفتم ارديبهشت ماه در تهران 
تنها 9فوتي داشــتيم اما به دليل اينكه عادت به نتايج 
كوتاه مدت داريم، مسئله را رها كرديم و ديديد كه چه 
بر سرمان آمد. ما اين هفته را بسيار وحشتناك شروع 
كرديم. به هر حال چرخ مملكت بايد بچرخد، ما نبايد 
به تعطيلي هاي طوالني فكر كنيم، اما هر زمان در هر 
جايي از كشور اگر شاهد باالرفتن موارد ابتال بوديم بايد 
محدوديت اعمال شود. بايد دستورالعمل ها به صورت 
هوشمندانه و دقيق اعمال شود. زماني كه بيمارستان 
مسيح دانشوري اعالم مي كند بيشترين موارد مراجعه 
از منطقه مثال 4 بوده اســت، بايد براي كنترل بيماري 

در منبع اقدام شــود. آمارها نشان مي دهد در تهران به 
صورت ميانگين روزانه بين 140 تا 200مورد مرگ ثبت 
مي شود. بنابراين بهتر است به جاي پخش منابع مالي، 
مديريت را متمركز و منطقه به منطقه كنيم و منابع را به 
گلوگاه انتشار ويروس تزريق كنيم. در همين جاست كه 
بايد به صداي محققان گوش دهيم. متأسفانه انتقادي 
كه به مديريت كرونا در سطح كالن وارد است، نشنيدن 
صداي متخصصان اســت. تمــام پيش بيني هايي كه 
اپيدميولوژيست ها در اين مدت درباره كرونا كرده اند 
درست بوده و همه آنها اتفاق افتاده است. اما كسي به 
اين صدا گوش نمي دهد. مســئوالن فكر نكنند تنها با 
مشاوراني كه در اطرافشان قرار دارند مي توانند كشور را 

از نظر كرونا مديريت كنند.
در این هفته شاهد اعمال جریمه براي 
ماســک نزدن در تهران هســتیم. قبل از آن هم 
صحبت هاي فراواني درباره لغو اجراي طرح ترافیک 
براي کاهش اســتفاده از مترو و اتوبوس شده بود؛ 
چراکه استفاده از وســایل حمل ونقل عمومي را 
عامل انتشــار ویروس مي دانند. در این وضعیت 
شوراي شهر و کمیسیون سالمت چه پیشنهاد و 
راهکاري براي کنترل شیوع کرونا در تهران و اتخاذ 

تصمیم هاي درست دارند؟ 
شوراي شهر تهران يا كال مديريت شهري نمي تواند 
به طور مســتقيم براي كنترل بيماري اقدامي انجام 
دهد، بيشــتر تصميماتي كه مي گيريم تحت الشعاع 
تصميمات ستاد ملي مقابله با كروناست. نمي توانيم 
بگوييم كه متــروی تهران را تعطيــل كنيد، چراكه 
ما تابعي از تصميمات ســتاد هســتيم. اما در بخش 
اطالع رساني مي توانيم وارد شويم. گفته مي شود مترو و 
اتوبوس عامل انتشار ويروس است، اما مطالعات ما نشان 
مي دهد كه اينطور نيســت. در فاز دوم تحقيق مركز 
مطالعه شوراي شهر، مشخص شــد كه 26.4درصد 
افراد مبتال، در 2هفته قبل، به مراكز درماني مراجعه 
كرده  بودند. بنابراين استفاده از مترو و اتوبوس بيشترين 
عامل انتقال ويروس نبود. مطالعات نشــان مي دهد 
قرارگرفتن افراد به مدت 20دقيقه در مكاني كه بيمار 
مبتال به كرونا وجود دارد مي تواند احتمال ابتال را باال 
ببرد. بنابراين سفر 10دقيقه اي با مترو نمي تواند عامل 
ابتال شود. در اين ميان بايد گفته شود تمام عواملي كه 
باعث مي شود مردم در مكان هاي سربسته يا مراسم 
خاصي جمع شوند، مي توانند آسيب زا باشند و منجر 

به مرگ و ابتال شوند.
به هر حال شوراي شهر باید مطالبه گر 
باشد. ستاد ملي مقابله با کرونا چقدر این مطالبه گري 
را از سوي شوراي شهر پذیرفته و براساس آن در 

مدیریت کرونا عمل کرده است؟
ما با پروسه پيچيده اي ســر و كار داريم. در دوم يا سوم 
اسفند بود كه در صحن شورا اعالم كردم بايد ورودي و 
خروجي هاي تهران كنترل شود، اما يكي دو ماه بعد اين 
اتفاق افتاد. ما دائم از زبان مردم مطالبه كرديم. 2هفته 
قبل اعالم كرديم كه بايد محدوديت ها اعمال و اجباري 
شود. 3ماه قبل گفتيم بايد ماسك زدن اجباري شود. اما 
در اداره كشور مالحظات مختلفي وجود دارد كه مانع از 
تصميم گيري هاي بموقع مي شود. آنچه باعث شده ستاد 
ملي مقابله با كرونا تصميمات جسورانه نگيرد وضعيت 
اقتصادي و معيشتي مردم است. كرونا تير خالصي است 
كه با بحران اقتصادي در بســياري از كشورهاي دنيا 
شليك شده. در كشور ما تحريم ها، بدهي ها و وضعيت 
بد اقتصادي وجود داشت و وقتي كرونا آمد، منجر شد 

تصميمات براي كنترل ويروس به صورت مسكن وار، با 
احتياط و به صورت روزانه گرفته شود. همين احتياط 
شكننده و غيرجسورانه باعث شد كه امروز مشكالت ما 
بيشتر شود. درآمد كارگران ما هم اكنون به پايين ترين 
ميزان خود در 50ســال اخير رســيده است. بنابراين 
اگر بخواهيم تصميمات را بــا احتياط بگيريم، چالش 
ما عميق تر مي شود. ما به عنوان نماينده مردم وظيفه 
داريم صدا را به گوش مسئوالن برسانيم. ما به مسئوالن 
مي گوييم كه نترسيد و تصميمات جسورانه بگيريد، 
مرزها را رها كنيد، كشورهاي همســايه براي ما يك 
فرصت اند. بايد تسهيالت ورود و خروج كاالها را ايجاد 
كنيم. بايد به كولبران فرصت بدهيم كه كاال وارد كنند. 
اگر اين اقدامات صورت نگيرد اوضاع بدتر مي شود. نبايد 
دائم قيمت ها كنترل شود؛ بازار را رها كنيم تا خودش 
جلو برود. شما مي گوييد بايد چه كنيم؟ من مي گويم 
كه هيچ درمان مشخصي براي وضعيت فعلي به صورت 
انتزاعي وجود ندارد. تمام مسائل به يكديگر متصل اند. 
اينكه شــهردار تهران در جلســه هيأت دولت حضور 
پيدا نمي كند، يعني قطع ارتباط پايتخت ايران با بدنه 
تصميم گيري دولت. ميان مردم و شــهرداري و شورا، 
فاصله اي نيست. اما ميان دولت و مردم فاصله بيشتری 
وجود دارد، بنابراين يكي از راه هــاي خروج از بحران 
ارتباط بيشــتر با شوراهاي شهر كشــور است. حضور 
شهردار تهران در جلسه  هيات دولت يك مزيت براي 

دولت و شهر است.  
آمارها نشان مي دهد تهران بیشترین 
سهم را در شیوع کرونا دارد. آمارهاي به  دست آمده 
از وضعیت تهران و میزان شیوع با توجه به شرایط 

فعلي، چقدر وضعیت را نگران کننده کرده است؟
ما اين هفته را خوب شروع نكرديم. روز شنبه 146نفر 
به دليل ابتال به كرونا در تهران جانشــان را از دســت 
دادند. مطالعات ما هم نشــان مي دهد تهران وضعيت 
خوبي ندارد. حركت ويــروس در مناطق مختلف يك 
ناهمگوني را نشــان مي دهد. بنابراين با اين وضعيت، 
ما نمي توانيم نســخه واحدي براي كل شــهر تهران 
تجويز كنيم. در فاز اول مطالعات شــوراي شهر كه با 
كمك اپيدميولوژيست هاي دانشــگاه علوم پزشكي 
شهيدبهشتي انجام شد، مشــخص شد كه آلوده ترين 
منطقه، منطقــه4 و كم خطرترين منطقــه، 22 بوده 
اســت. بنابراين منطقه22 منطقه ايزوله تري به شمار 
مي رفت. منطقه 15 و 16 هم وضعيت خوبي نداشتند. 
در فاز اول منطقه5 هم وضعيت ابتالي بااليي داشــت 
كه با اطالع رساني هاي انجام شــده در مطالعه بعدي  
مشخص شد شــرايط منطقه5 بهتر شده است. مردم 
بايد اين اطالعات را بدانند. همين مطالعه نشــان داد 
بيشــترين خطر ابتال براي گروه هاي سني در دهه50 
است. ميانگين سني 58سال بيشترين افرادي اند كه 
در تهران مبتال به اين ويروس مي شــوند. بيشــترين 

 مسئوالن نترسند 
و تصميمات جسورانه بگيرند

زهرا جعفرزاده
روزنامه نگار

  هر چقدر كه مردم احســاس كنند 
مديران شهري با آنها همراهند فشار 
رواني شــان هم كمتر مي شود. راه 
عبور از اين بحران اين اســت كه ما 
به تمايالت و عواطــف مردم احترام 

بگذاريم

ميان مردم و شــهرداري و شــورا، 
فاصله نيســت. اما ميــان دولت و 
مردم فاصله بيشــتری وجود دارد، 
بنابراين يكي از راه هــاي خروج از 
بحران ارتباط بيشــتر با شوراهاي 
شهر كشور اســت. حضور شهردار 
تهران در جلســه هيات دولت يك 

مزيت براي دولت و شهر است

شوراي شــهر تهران و به طور كلي 
مديريت شــهري نمي تواند به طور 
مستقيم براي كنترل بيماري اقدامي 
انجام دهد، بيشــتر تصميماتي كه 
مي گيريم تحت الشعاع تصميمات 

ستاد ملي مقابله با كروناست
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اغتشاش در جريان عبور
كیفیت رانندگي چه تأثیري بر ترافیک شهري دارد؟

   اگرچه زندگي در شهر امكانات و تسهیالت 
فراواني را براي شــهروندان آن فراهم كرده اما 
مشكالت فراواني از نوع معضالت ترافیک و تردد 
در كالنشهرها، آلودگي هاي زیست محیطي، انهدام سرمایه هاي انساني 
و... را نیز به همراه داشته است. با گسترش شهرها، متوسط فاصله محل 
كار با محل زندگي افراد افزایش یافته و این امر نیاز به استفاده از وسایل 
حمل ونقل را تقویت كرده است. گذشته از این، رشد مالكیت وسیله نقلیه 
و افزایش دارندگان خودرو نیز به این موضــوع دامن زده و موجب بروز 
مشــكالت فراوان ازجمله راهبندان هاي وســیع در شبكه معابر شهري 
شده است. مي توان تأكید كرد كه معضل روزمره اي كه میلیون ها نفر در 
كالنشهر تهران خود را گرفتار آن مي دانند، مشكل تراكم ترافیک  شهري 
است. كارشناسان حمل ونقل، ترافیک انسان، وسیله نقلیه و شبكه معابر 
را عوامل مؤثر در بروز تصادفات و ترافیک شــهري مي دانند. طبق آمار 
به دســت آمده از مطالعات مختلف، 70تا 80درصــد علل تصادفات در 
خطاهاي انســاني و همچنین عدم رعایت قوانین راهنمایي و رانندگي از 
طرف رانندگان است. مطالعات انجام شده همچنین نشان مي دهد كه در 
همه كشورها خصوصا در كشورهاي توســعه یافته، عوامل بروز تخلفات 
بیشتر به ویژگي هاي شخصیتي رانندگان و هنجارهاي غالب اخالقي و 
اجتماعي آنان برمي گردد. سایر عوامل بروز تخلفات و رفتارهاي پرخطر 
در این كشــورها، ویژگي هاي ترافیكي و مهندسي مسیر و سایر شرایط 
محیطي مانند رفتار ســایر رانندگان عنوان شده است. بنابراین مي توان 
گفت كه كیفیت رانندگي و ویژگي هاي شخصیتي رانندگان مي تواند تأثیر 
مستقیمي بر ترافیک شهري داشته باشد. براساس آیین نامه راهنمایي و 
رانندگي و اصول مهندسي ترافیک، ظرفیت و عملكرد شبكه حمل ونقل 
و سطح سرویس آن، متاثر از طراحي هندســي معبر، عملكرد كاربران، 
شرایط محیطي و پیراموني معابر و میزان و تركیب ترافیک عبوري از آن 
است. در طراحي به عنوان اصل اول باید انتظار كاربر را مالك عمل قرار 
داد و براساس سطح سرویس، سرعت، تأخیر و ۲ اصل تحرك و دسترسي 
نســبت به طراحي اقدام كرد، لذا سطح ســرویس و میزان تأخیر مجاز 
براي معبر تعیین و براساس نیاز متناســب با این دو پارامتر، زیرساخت 
معبر شامل تعداد و عرض خطوط و ســایر پارامترهاي هندسي طراحي 
مي شوند. بنابراین هرگونه نقص در طراحي، اجرا و بهره برداري، عملكرد 
معبر در ارائه خدمت و سطح سرویس مورد انتظار را كاهش مي دهد. این 
موضوع به ویژه در معابر شــهري كه میزان تداخالت، ایست ها، توقف ها، 
وقفه و آشفتگي جریان ترافیک بیشتر است، متاثر از رفتار كاربران است. 
رفتار كاربر را مي توان در چند نمونه مثــال زد و اثر آن را بر جریان تردد 
تشریح كرد. در ابتدا و براي درك موضوع، ترافیک معبر را مي توان به عبور 
آب از یک كانال تشبیه كرد كه هرگونه تداخل در آن، سبب اغتشاش در 
جریان عبوري مي شــود. توقف غیرمجاز به عنوان یک كیفیت رانندگي 
بسیار بر ترافیک شهري تأثیر گذار است و در معبر به معناي كاهش یک 
خط عبور و در نتیجه كاهش ظرفیت معبر است. در این حالت، رانندگان 
مجبور به انجام مانور براي عبور از خودروي متوقف شده و تداخل در تردد 
و كاهش ســرعت خودروها و ترافیک در آن مقطع به ویژه در زمان هایی 
با حجم باالي ترافیک معبر مي شوند. حركات مارپیچ و تغییر مسیرهاي 
مستمر در معبر كه با هدف عبور از ترافیک توســط بعضي از رانندگان 
انجام مي گیرد، سبب مي شود سایر خودروهاي عبوري از محور، مجبور 
به كاهش سرعت و ترمزهاي گاه و بیگاه شده و در نتیجه سرعت كل معبر 
كاهش مي یابد كه سبب تأخیر و كاهش ظرفیت و در نتیجه ترافیک در 
معبر مي شود. همچنین ایست و حركت هاي بي مورد به عنوان یک آیتم 
در تأثیر كیفیت رانندگي بر ترافیک شــهري مهم است. اگر به هر دلیلي 
راننده اقدام به ایست و حركت هاي متوالي در معبر كند، ازجمله توسط 
رانندگان سواري هاي كرایه براي سوار و پیاده شدن مسافر، سبب كندي 
حركت سایر وسایل نقلیه شــده كه نتیجه آن كاهش سطح سرویس و 

افزایش تأخیر و تراكم است. 
در اصول ترافیک، رعایت حق تقدم با ۲  هــدف ایمني و اولویت تردد 
در معبر اصلي و همچنین اولویــت حركت در تقاطع ها تدوین و الزامي 
شده است، لذا عدم رعایت حق تقدم، سبب كندي حركت و همچنین 
ایمني معبر اصلي شده و آشفتگي ترافیک را به دنبال دارد. سایر موارد 
در كیفیت رانندگي را مي توان در میزان مهارت و آشنایي رانندگان با 
مقررات راهنمایي و رانندگي برشــمرد كه هرگونه ضعف در مهارت ها، 
عدم تســلط بر رانندگي یا حواس پرتي در زمان رانندگي، سبب تأثیر 
نامطلوب بر جریان ترافیک معبر و تخلفات برشمرده باال شده و تأخیر و 
كاهش سطح سرویس را در پي خواهد داشت. رانندگي با شتاب زدگي 
و تعجیل راننده، خواب آلودگي راننده، ســرعت و ســبقت غیرمجاز، 
بي توجهي به جلو، حواس پرتي و موارد از این قبیل نیز بر ایجاد ترافیک 
شهري تأثیر گذار اســت. باید توجه داشــت كه رعایت نظم و مقررات 
راهنمایي و رانندگي بــراي جلوگیري از هرگونه آشــفتگي و وقفه در 
ترافیک، به عنوان یک اصل در مهندسي ترافیک بوده و مالك طراحي 
و آنالیز شبكه معابر اســت. رفتار كاربر هم مي تواند در جریان ترافیک، 
تأخیر و كاهش سطح ســرویس بسیار مؤثر باشــد. لذا براي باالبردن 
كیفیت رانندگي در سطح شهر كنترل و نظارت بر رانندگان و برخورد 
با تخلفات شایع در معابر شهري، بازنگري در آموزش و افزایش مهارت 
در زمان آموزش و صدور گواهینامه رانندگي باید بیشتر مورد توجه قرار 
گیرد. همچنین باید توجه داشت بخشي از رفتارهاي رانندگي متاثر از 
نوع طراحي شبكه معابر، فضاي شهري و شهرسازي است كه با رعایت 
اصل انتظار راننده، مي توان این رفتارها را مدیریت كرد. باید این نكته را 
نیز ذكر كنم كه یكي از مهم ترین علل اجتماعي كاهش كیفیت رانندگي 
و رعایت نكردن قوانین راهنمایــي و رانندگي، از بین رفتن كاركردهاي 

مثبت برخي قوانین وضع شده، است. 
گاهي گذشــت زمان و شــرایط اجتماعي باعث كم رنگ شدن برخي از 
این كاركردهــا و تبدیل آنها به كاركردهاي منفي مي شــود. بنابراین از 
دست رفتن كاركردهاي مثبت قوانین و نداشتن جایگزین درست براي 
آن، مي تواند موجب بي نظمي در جامعه شهري كه یكي از معضالت آن 
ترافیک شهري است، شــود و باید براي این قبیل موضوعات نیز برنامه 

درستي طراحي و اجرا كرد.

 دليل رانندگي بد در شهرهاي بزرگ 
مانند تهران چيست؟ اگر بخواهيم از دريچه 
علم جامعه شناسي به اين موضوع نگاه كنيم 
بايد بگوييم رانندگي نادرست، ريشه در چه 

مسائلي دارد؟
مســئله رانندگي ذیل موضوع كلي تــري به نام 
احترام بــه قانون قرارمي گیرد. افــراد فارغ از هر 
پســت و مقامي تمایل به قانون گریزي، دور زدن 
قانون و استفاده ابزاري از قانون دارند؛ در واقع باید 
گفت كه ترافیک شهري بســتري است تا موارد 

قانون گریزي را نمایان سازد.
 تمايل به قانون گريزي در رانندگي 

از چه مباحثي نشأت مي گيرد؟
بنده در كالس روش تحقیق دكتري- با توجه به 
اهمیت موضوع رانندگي و مباحث جامعه شناسي- 
به دانشــجویان تمرین كالســي دادم و از آنها 
خواســتم كه با نصب یک دوربین بــر خودرو از 
رانندگي در خیابان هاي تهــران تصویربرداري 
كنند. در این ویدئوها مشــخص شــد كه دلیل 
قانون گریزي تنها به مردم مربوط نیســت، بلكه 
محیط نیز اهمیت دارد؛ به عبارت دیگر مســئله 
طراحي خیابان، خوانا بودن عالئــم و... بر رفتار 

كنشگر از منظر جامعه شناسي اثر مي گذارد.
نباید فراموش كنیم كه ما هنوز رانندگي را به عنوان 
یک حوزه رفتاري به رســمیت نشــناخته ایم. 
رانندگي بخشي از رفتارهاي بشري است كه به 
نظم آوردن این رفتارها، قواعد خاص خود را طلب 
مي كند. در واقع باید بگوییم كه بخشــي از این 
قواعد رانندگي، محیطي است و بخشي از آن نیز 
مربوط به فرهنگ و رفتار راننده هاست. باید قبول 
كنیم كه چندین متغیر بر رفتار راننده ها اثر دارند، 
به عنوان مثال اگر یک راننــده تهراني با بدترین 

شیوه رانندگي در یک كشور توسعه یافته رانندگي 
كند، رفتار مناسب با آن كشور توسعه یافته را از 
خود نشــان مي دهد؛ بنابراین كنشگر مي تواند 
در محیط هاي متفاوت، رفتاري متفاوت داشته 
باشد. وقتي راننده مشــاهده مي كند كه محیط 
منظم اســت، مكانیزم هاي پاداش و تنبیه دقیق 
كار مي كنند و رفتار مبتني بر قانون از خود نشان 

مي دهد.
زیمل )جامعه شناس كالسیک( در مقاله معروفش 
با عنوان »كالنشهرها و حیات ذهني« از احساسي 
به نام »احساس بالزع« سخن مي گوید. او توضیح 
مي دهد كه وجود محرك هاي مختلف در زندگي 
كالنشــهري، شــهروندان را به لحاظ عصبي در 
وضعیتي قرار مي دهد كه بعد از مدتي یاد مي گیرند 
كه به هر محركي پاســخ ندهنــد. هر چند این 
موضوع در رابطه با رانندگــي در تهران و قوانین 
مربوط به آن، نیازمند تحقیق بیشتر است اما ما 
متوجه شده ایم كه مأموران پلیس ایران به دلیل 
آنكه مدام با تخلف روبه رو شــده اند، دیگر برخي 
از تخلفات -به خصوص تخلف هایي كه از جانب 
موتورسواران انجام مي شــود- را نمي بینند. من 
بر اســاس تجربه شــخصي خودم مي گویم كه 
در شــهرهاي ویتنام با وجود آنكه تعداد باالیي 
موتورسوار در سطح شهر تردد مي كنند، شهر از 
نظر قوانین رانندگي دچار مشكل نمي شود. من 
در سفري كه به این شهرها داشتم، موتورسواري 
را ندیدم كه در پیاده روي ها تــردد كند، چرا كه 
موتورســواران ویتنام خود را بــه قانون موظف 

مي دانند.
 چرا فرهنگ رانندگي در شهرهاي 
بزرگ ايران تا اين حد با شهرهايي كه شما مثال 
زديد متفاوت است؟ اين فرهنگ رانندگي در 

ايران ناشي از چيست؟
فرهنگ مــا ناشــي از نابرابــري طبقاتي، ضعف 
دستگاه هاي نظارتي و همچنین طراحي نادرست 
خیابان  است. این عوامل موجب شده اند تا شاهد 
رفتارهاي نادرست و عجیب حین رانندگي باشیم؛ 

رفتارهایي كه به راحتي قابل تحلیل نیستند.
ما در پژوهش هایمان به این نتیجه رســیدیم كه 
موضوع نابرابري در جامعه ایران – كه به واســطه 
شــرایط اقتصادي و تورم باال ایجاد شــده است- 
عرصه خیابان و پیــاده رو را تبدیل به مكاني كرده 
است تا انســان ها در این نقاط، انتقام شكست ها 
و ناكامي هایشــان را بگیرند. برخــي راننده ها با 
كارهایي همچون به رخ كشــیدن ظاهر و قدرت 
خودرو به خواسته شان یعني همان انتقام گرفتن 
از نابرابري هاي طبقاتي مي رسند. در تصاویري كه 
براي آن كار كالسي از سوي دانشجویان به دست 
آمد، شاهد زورگویي ماشین هاي بزرگ تر نسبت 
به خودروهاي كوچک تر بودیم؛ به عنوان مثال فردي 
كه پژو پارس داشت، به خودش این اجازه را مي داد 
كه مانع عبور راننده خودروي پراید شود و حق تقدم 

آن را زیر پا بگذارد.
در واقع باید بگویم كه ما شاهد یک ستیز پنهان و 
آشكار در رانندگي هستیم، گویا افراد مي خواهند 

در رانندگي توجه ها را به سمت خود جلب كنند.
 در دورانــي كــه ماشــين هاي 

شاســي بلند تازه وارد ايران شده  بودند، اين 
رفتار خيلي مشاهده مي شد.

در انگلستان هم در دوره اي ماشین هاي شاسي بلند 
خیلي زیاد شدند و به همین دلیل تحقیقي در این 
زمینه انجام شد. از آنجا كه چلسي به عنوان منطقه 
ثروتمند لندن، نخستین مصرف كننده هاي خودرو 
شاسي بلند را داشت، به این خودروها، تانک هاي 

چلسي مي گفتند.
بر همین اساس باید گفت كه وقتي حس امنیت 
به خطر مي افتد، گروه هاي ثروتمند به خودروهاي 
بزرگ تر روي مي آورند تا آن حس امنیت را به دست 

بیاورند.
تحلیلي كه ما از منظر جامعه شناختي با توجه به 
داده هایي كه جمع آوري كرده ایم، مي توانیم ارائه 
كنیم این اســت كه هر چقدر نابرابري در جامعه 
ایران شدت پیدا كند، ترافیک شهري و خیابان ها 
به عنــوان یكي از بســترهاي نمایان شــدن این 
نابرابري ها عمل مي كنند. در جامعه اي كه حسي 
از برابري و عدالت داشته باشد، شهروندانش تالش 
مي كنند تا این عدالت را در رفتارهاي شخصي شان 
نسبت به همنوعشــان رعایت كنند اما وقتي این 
حس در جامعه به خطر مي افتد، جامعه به سمت 
شــكافت طبقاتي حركت مي كند و افراد تنها به 
حقوق خود توجه مي كنند. در این جامعه رعایت 
قوانین، توجه به حق تقدم در رانندگي و... به خطر 

مي افتد؛ چرا كه تمام مباحث ترافیكي قابل تقلیل به 
قوانین نیست. این بخشي از فرهنگ زندگي شهري 
و اخالق شهروندي است؛ اینكه افراد متوجه باشند 
یک منطق بزرگ تري بر موضوعات حاكم است و اگر 
به این منطق احترام بگذارند، مسیر زندگي آنها هم 
راحت تر مي شود، اما متأسفانه در رانندگي مردم ما 
منطق خود محور حاكم اســت و افراد به خودشان 
فكر مي كنند. در دراز مدت همــه افرادي كه این 

منطق را دارند بازنده هستند.
 در بحث رانندگــي، موضوع نگاه 
مردان به رانندگي زنان وجود دارد و با وجود 
اينكه ســال ها از حضور زنان به عنوان راننده 
در خيابان هاي شهر مي گذرد اما هنوز برخي 
از مردها با نگاه قدرت طلبانه  مورد اشاره شما، 
با رانندگان زن برخورد مي كنند. دليل استمرار 

اين رفتارها در جامعه ما چيست؟
البته این شیوه هاي رفتاري نسبت به زنان راننده 
كم شده اســت؛ چرا كه در گذشته ذات رانندگي 
زنان براي جامعه مردساالر ایران بسیار سخت بود.

جامعه ایران از نظر سنتي و تاریخي، جامعه اي است 
كه در آن نقش هاي مردانه ارزش دارد. بنده خوب یا 
بد بودن این ویژگي جامعه ایران را بررسي نمي كنم 
اما مي خواهم بگویم كه چنین نگاهي در جامعه ما 

به رانندگي بسط پیدا كرده است.
بخشي از این نگاه به رانندگي زنان، مربوط به ویژگي 
سنتي جامعه ایران است و بخشــي نیز به همان 
منطق نابرابري بازمي گردد؛ به عبارت دیگر جامعه 
به نقطه اي رسیده است كه با یک منطق طبقاتي 
درگیر اســت؛ بنابراین افرادي كه گمان مي كنند 
قوي تر هستند به خودشــان اجازه مي دهند تا به 
افرادي كه از نظرشان در جایگاه ضعف قرار دارند، 

زور بگویند و آنها را تحقیر كنند.

16 همين صفحه

چند جلســه تئوري قانون محور، چند جلسه 
رانندگي در كنار مربي و یک آزمون...؛ همین! 
این، همه مراحلي است كه شما باید براي گرفتن 
گواهینامه در ایران پشت ســر بگذارید. فرقي 
نمي كند قرار اســت در كالنشهري مثل تهران 
رانندگي كنید یا در شــهر كوچــک دوري در 
استاني مهجور... تقریبا در هیچ كدام از مراحل 

آموزشي ردي از فرهنگسازي وجود ندارد. 

  گپ و گفت با علي پناهي )روان درمانگر 
و روانشناس باليني( درباره شرايط رواني 

راننده هاي شهر

ضد  رانندگيعرصه اي براي  نمايش نابرابري
آیا رفتارهاي نامتعارف در رانندگي، نشانه اي از نارضایتي اجتماعي هستند؟

حسین ایماني جاجرمي، جامعه شناس درباره  برداشت هاي اجتماعي
 از نحوه رانندگي در تهران

چرا عده اي گواهي نامه نگرفته اند یا ترجیح مي دهند
 اصاًل در خیابان هاي تهران رانندگي نكنند؟

یادداشت هایي از كساني كه تمایلي به نشستن پشت فرمان ندارند

هزارو۲41نفر سال گذشته در تهران جان باختند؛ افرادي كه دلیل فوت شان در پرونده پزشكي قانوني، حوادث 
رانندگي ترافیكي درج شده بود. این آمار و ارقام نشان از این واقعیت داشت كه رانندگي در تهران به یک قاتل شهري 
تبدیل شده است. حسین ایماني جاجرمي، جامعه شناس چهره اي است كه رانندگي در كالنشهري مانند تهران را 

با موضوع نابرابري طبقاتي گره مي زند. 

»واقعا گواهي نامه نداري؟« این نخستین واكنش به كسي است كه عطاي رانندگي در تهران را به لقایش 
بخشیده اســت. گواهي نامه گرفتن و رانندگي هم انگار بخشي از مراحل بزرگ شدن ماست؛ مرحله اي 
كه اگر از آن گذر كنیم، بي آنكه وقعي به چنین توقع عمومي گذاشــته باشیم باید پاسخگوي سؤاالت 

پیش رو باشیم. 
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هر قدر نابرابري در جامعه ایران شدت پیدا كند، ترافیک 
شهري و خیابان ها به عنوان یكي از بسترهاي نمایان شدن 

این نابرابري ها عمل مي كنند

هرمز ذاكري 
كارشناس ترافیک و ایمني

آیا رفتارهاي نامتعارف در رانندگي، نشانه اي از نارضایتي اجتماعي هستند؟

عرصه اي براي
 نمايش نابرابري

حسین ایماني جاجرمي، جامعه شناس درباره
 برداشت هاي اجتماعي از نحوه رانندگي در تهران

   هزارو241نفر سال گذشته در تهران جان باختند؛ افرادي 
كه دليل فوت شــان در پرونده پزشــكي قانوني، حوادث 
رانندگي ترافيكي درج شــده بود. اين آمار و ارقام نشان از 
اين واقعيت داشت كه رانندگي در تهران به يك قاتل شهري شده است. حسين ايماني جاجرمي، 
جامعه شناس چهره اي است كه رانندگي در كالنشهري مانند تهران را با موضوع نابرابري طبقاتي 
گره مي زند. اين عضو هيأت علمي دانشگاه تهران در گفت وگو با همشهري توضيح داد: »نابرابري 
طبقاتي در جامعه ايران، عرصه خيابان و پياده روها را تبديل به مكاني كرده است تا انسان ها در اين 

نقاط، انتقام شكست ها و ناكامي هايشان را بگيرند«.

نورا عباسي 
روزنامه نگار

ماللي نيست
 جز جنون  رانندگان

فرهنگ »فرمان« داري

چيزهايي كه 
از رانندگي نمي دانيم

توریست ها از رانندگي در تهران 
چه مي گویند؟

آموزشگاه هاي تعلیم  رانندگي چقدر 
به ترویج  فرهنگ درست راندن
 در خیابان ها مي پردازند؟ 

آیا از روي رفتار رانندگان شهر 
مي توان وضعیت رواني آنها را 

تحلیل كرد؟

14

چه رفتارهایي از رانندگان در تهران با اعصاب ما بازی می كند؟

رانندگی
درتهــران

این شماره
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آوين آزادي
روزنامه نگار

رانندگی
درتهــران

این شماره

فرهنگ »فرمان«داري
آموزشگاه هاي تعليم رانندگي چقدر به ترويج  فرهنگ 

درست راندن در خيابان ها مي پردازند؟ 

 چند جلسه تئوري قانون محور، چند 
جلسه رانندگي در كنار مربي و يك 
آزمون...؛ همين! اين، همه مراحلي 
اســت كه شــما بايد براي گرفتن گواهينامه در ايران پشت سر 
بگذاريد. فرقي نمي كند قرار اســت در كالنشــهري مثل تهران 
رانندگي كنيد يا در شــهر كوچك دوري در اســتاني مهجور... 
تقريبا در هيچ كدام از مراحل آموزشــي ردي از فرهنگســازي 
وجود ندارد. رانندگان تحت تعليم روي كاغذ مي خوانند: سبقت 
از راست ممنوع است، بوق زدن حوالي بيمارستان ممنوع است، 
ســرعت غيرمجاز روي پل و معابر تنگ ممنوع است و... . هزار و 
يك ممنوعيت و تذكر ديگر هم نوشته شده، اما كسي براي اجراي 
آن دل نمي سوزاند. فرآيند راننده شدن اينجا به گونه اي است كه 
گواهينامه در هر صورت به همه داده مي شــود و فقط حضور در 
كالس هاي تئوري و عملي مالك است؛ خبري از كيفيت آموزش 
نيست. معصومه يكي از مربيان آموزش رانندگي با بيش از 10سال 
سابقه كار مي گويد: آموزشگاه هنگام تربيت مربي درباره تيپ هاي 
شــخصيتي مختلف به من و همكارانم آموزش هايي مي دهد، اما 
واقعا دغدغه فرهنگي وجود نــدارد؛ يعني هيچ مديري از مربيان 
خود انتظار ندارد يك هنرجوي فرهيخته تحويل اجتماع بدهند. 
هيچ كدام از ما هم راســتش دلمان براي اين موضوع نمي سوزد. 
او ادامه مي دهد: مربيان در شــرايط سختي كار مي كنند. گراني 
قطعات خودرو، اســتهالك و كم شدن عمر وســيله نقليه شان، 
گرما و سرماي تابســتان در كنار نداشتن بيمه و سختي جسمي 
و روحي آنها را بي انگيزه كرده است. مربي يك بار مي گويد اينجا 
بيمارستان است بوق نزن و بار بعدي رها مي كند. سعيد هم يكي 
ديگر از مربيان با سابقه، درباره آسيب شناسي توسعه بي فرهنگي 
در رانندگي  ايراني ها به همشهري مي گويد: تعداد جلسات آموزشي 
كم است. مردم هم بي حوصله شده اند. همه مي خواهند گواهينامه 
را بگيرند و بروند. تقصير كســي هم نيســت. فرهنگ رانندگي، 
تعريف مدون و مشخصي ندارد، ضمن اينكه خيلي از اين مسائل 
به شخصيت افراد برمي گردد. مِن مربي چطور مي توانم به آدمي 
كه هنوز زباله اش را در خيابان پرت مي كند ياد بدهم اليي نكشد؟ 

آموزش  هميشه اولويت چندم سياستگذاران بوده است 
در ميان اين نابســاماني، هســتند هنرجوياني كه خود دغدغه 
رانندگي فرهنگي دارند. يكي از هنرجويانــي كه به تازگي براي 
گرفتن گواهينامه اقدام كرده معتقد است: آموزشگا ه ها با اينكه 
هزينه تقريبــا زيادي اخذ مي كنند، اما مربيــان آنطور كه بايد، 
پيرامون امر آموزش جدي نيســتند. انگار انگيــزه كافي ندارند. 
من يك آزمون تئــوري نمادين دادم كه بيشــتر روي يادگيري 
عالئم و تابلوها تأكيد داشــت. بعد هم 10جلسه به شكل عملي 
آموزش ديــدم و درنهايت با تأييد افســري كــه صرفا دغدغه 
»صادرات«)تنظيــم صندلی، آيينه، دنــده و... قبل از حركت( و 
پارك دوبل و... داشت توانستم پذيرفته شــوم. اما آيا اين كافي 
است؟ همه ما بعد از گذشتن از اين يكي دو ماه همه  چيز را فراموش 
مي كنيم و هر طور كه شهر به ما ياد دهد رانندگي مي كنيم. اين در 
حالي است كه محدوديت هايي براي آنها كه به تازگي گواهينامه 
مي گيرند در كشور وجود دارد و مثال آنهايي كه روي ساق دست يا 
گردن خود خالكوبي دارند نمي توانند به راحتي راننده شوند. آيا در 
ميان اين محدوديت ها نبايد جايي براي جبران فقر آموزش هاي 
فرهنگي ديده شود؟  بررسي هاي همشــهري نشان مي دهد كه 
تقريبا هيچ  آموزشــگاهي دنبال ارتقاي فرهنگ رانندگي نيست 
و مشكالت داخلي آنها عموما آن قدر زياد است كه فرصتي براي 

پرداختن به مسائلي جز مسائل فني باقي نمي ماند.

راننده همه  چيز است 
همه  چيز به راننده برمي گردد. محققين ترافيك معتقدند بيش از 
90درصد تصادفات تا اندازه اي به دليل شخصيت راننده و وابسته 
به رفتارهاي راننده است و رانندگي مخاطره آميز سبب نتايج منفي 
مي شود. رانندگي خطرناك شــامل رانندگي رقابت جويانه )لذت 
بردن از مانور دادن در ميان ديگر رانندگان(، رانندگي خطرپذير 
)پذيرش خطرات رانندگي براي هيجان و لذت(، رانندگي همراه با 
خطرپذيري باال )سرعت و سبقت ناگهاني( و رانندگي پرخاشجويانه 
مانند )رانندگي با فاصله كم با خودروهاي ديگر كه اغلب به منظور 
تنبيه رانندگان صورت مي گيرد، گاز دادن از روي خشم، ژست هاي 
خشمناك(. نگرش هاي مزبور و ويژگي هاي شخصيتي كه گسترش 
اين رفتارها، ايمنــي را به طور جدي تهديد مي كند. آموزشــگاه 
رانندگي در بهترين حالت در هجده سالگي مي تواند اندكي براي 
افراد فرهنگسازي كند. ريشه اين مشكل در جاي ديگري است... .

صدا وسيما؛ رسانه هميشه منفعل 
يكي از درگاه هاي آموزشي مؤثر در كشور ما هنوز صداوسيماست؛ 
رسانه اي كه به نظر مي رسد چندان دغدغه توسعه فرهنگ يا بهبود 
رفتارهاي اجتماعي را ندارد. ساختن تيزرها، سريال ها، انيميشن ها 
و محتواهاي مختلف توسط اين رسانه مي توانست در تمامي اين 
سال ها رويكرد رانندگي در ايران را عوض كند. اين رسانه قدرت آن 
را دارد كه بستر مناسبي فراهم كند و در آن آموزش هاي الزم براي 

اجراي هر چه بهتر قوانين راهنمايي و رانندگي ارائه دهد، اما... .

مدرسه ها بايد در خط  مقدم قرار بگيرند 
فارغ از همه مشكالتي كه گفته شد، اساسا سنين باال زمان مناسبی 
برای يادگيري نيست. بسياري از كارشناسان بارها و بارها تأكيد 
كرده اند كه بهترين و اصولي ترين راهكار براي كاهش تصادفات 
رانندگي، آموزش و فرهنگسازي از همان ســال هاي ورود افراد 
به نظام آموزشي است. روانشناســان مي گويند: ذهن كودك در 
باالترين آمادگي قرار دارد و ســنين پايين مناســب ترين زمان 
براي يادگيري است تا آموزش هاي الزم در ذهن او نهادينه شود. 
پيشنهاد مي شود كه در سرفصل هاي مدارس جايي براي توسعه 
»فرهنگ« ديده شود. كودكان و نوجوانان بايد با مواجهه با نيازهاي 
فرهنگي شهري در سنين پايين رويه رفتار رانندگي را كم كم تغيير 
دهند. همچنين براي ترويج فرهنگ ترافيكي در جامعه، مي توان 
از پتانسيل و ظرفيت هاي ســازمان هاي مردم نهاد استفاده كرد 
چون اين سازمان ها توانايي زيادي در جلب مشاركت هاي مردمي 
در موضوعات مختلف دارند. شــايد با تمركزدايي از آموزش فني 
و تئوري كم كم اين رؤيا به حقيقت بپيوندد كه تمام شــهروندان 
نه به خاطر ترس از جريمه شدن، بلكه براي رعايت قانون و حفظ 
سالمت خود و بقيه درســت رانندگي كنند و به حقوق ديگري 
احترام بگذارند، به خصوص كه طبق آمارهاي تأييد نشده، سطح 
پايين تحصيــالت مردم و رانندگان، رابطه مســتقيمي با ميزان 

تصادفات منجر به مرگ دارد.

خط ترمز ممتد
رانندگي در تهران چند سطح دارد؛ سطح يك:  1
ذهن روي برداشت هاي اوليه )سطحي( تمركز 
مي كند. اينها برداشت هايي هستند كه همان ثانيه هاي 
ابتدايي بعد از شروع به فكركردن، پشــت هم در ذهن رديف مي شوند. خروجي هاي 
ابتدايي در فكر كردن به »رانندگي در تهران« چنين مواردي هستند: بوق، سروصدا، 
دود، قرمز، زرد، بوق. پا را بيشــتر روي پدال گاز فشــار دادن، هنگام نزديك شدن به 
خط كشي عابر. پيچيدن در راه ديگران براي فقط يك اتومبيل جلوتر افتادن در ترافيك 
همت، حكيم و... . تبديل كردن ظرفيت بزرگــراه از 4خط به 8خط در ترافيك همت، 
حكيم و... . صداي موزيك هاي دِرپيت. گاهي كتك كاري همراه با عربده و غيره. گاهي 
هم جشن عروسي وسط نيايش، همراه با موزيك هاي دِرپيت و حركات ناموزون و بوق... 
. سطح اول پر از اتفاق هاي مضحك اســت. در اين سطح، نوشتن از رانندگي در تهران 
كاري مفرح به نظر مي رسد. آدم مي تواند روي بالكن، پشت پنجره اي، جايي، بايستد و 
به همه  چيز- حتي- بخندد. در واقع چنين ايده اي قبل تر در همين خيابان هاي تهران 
اجرا شده. يك بازيگر، شاعر، مجري، ترانه سرا، نويسنده، نمايشنامه نويس و موارد ديگر، 
مقابل پياده رو، پرده اي رو به خيابان كشيد و براي بيننده ها هم در پياده رو صندلي چيد. 

تماشاگرها كه سرجاي شان نشستند، پرده رو به خيابان را كنار كشيد: تماشا كنيد.

سطح2 يعني كمي بيشتر زير شالق گرفتن ذهن، براي بيشتر بيرون كشيدن از  2
آنچه دوروبرمان هنگام رانندگي در تهران مي بينيم. تحليل داده ها، يك ســطح 
پايين، كمي عميق تر و... . البته در همين وضعيت هم آدم مي  تواند همچنان روي بالكن، 
پشت پنجره و جاهاي ديگر بايستد و همه  چيز را نگاه كند، فقط ديگر از نمايشي كه مي بيند 

به خنده نمي افتد. نمي تواند به خنده بيفتد.
روانشناس ها فكر مي كنند اين امكان وجود دارد كه از رفتارهاي روزمره آدم هاي دوروبر به 
خصلت هاي آنها پي ببريم؛ يعني به فرض، آنچه در رفتارهاي راننده ها به وضوح مي بينيم، 
مي تواند مسيري براي كشف خصلت هاي واقعي آنها باشد؛ آنچه واقعا هستند يا اگر شرايطش 
پيش بيايد، مي توانند باشــند؛ چه خوب و چه حالت هاي ديگر... . در اين سطح، نوشتن از 
رانندگي در تهران به جاده لغزنده نزديك مي شود؛ احتمال سقوط به دره مميزي بسيار است. 
خودخواهي، منفعت طلبي، زياده خواهي، زورگويي، بي تفاوتي، دگرآزاري و... . بايد به سالمت 
از اين پيچ عبور كنيم، پس در همين حد »توقف« مي كنيم كه اين ســطح اصال خنده دار 
نيست، چون به هرحال اين عادت هاي رانندگي- اگر روانشناس ها درست گفته باشند- تمام 
واقعيت هايي هستند كه حتي در روزهاي رعايت دقيق فاصله گذاري اجتماعي هم فاصله ما 

و آنها بيشتر از 2متر نيست. سطح 2، بيشتر از يك سطح تفاوت ترسناك است.
سطح3 به ترسناكي سطح2 نيست. در واقع وقتي متوجه مي شويد كه »اصوال« در  3
ترس زندگي مي كنيد، ديگر بيشتر ترسيدن درون ترس به لحاظ منطقي نمي تواند 
مفهومي داشته باشد. »رانندگي تهران« يا همان »رانندگي در تهران« شهرتي جهاني دارد. 
همين چند روز پيش ويژه نامه اي براي »روز تهران« در روزنامه همشهري منتشر شد كه در 
يكي از گزارش ها از قول ژوليت بينوش، رانندگي در تهران »وحشتناك« توصيف شده بود؛ به 

اندازه اي وحشتناك كه او جرأت نكرده بود پشت فرمان نشستن در اين شهر را- حتي- امتحان 
كند. البته از نگاه ما- كه در اين شهر حل شده ايم و آن هم به نوبه خود در ما- اين رفتار كمي 
اغراق آميز به نظر مي رسد. الزم نيست حتما ژوليت بينوش باشيد تا متوجه وخامت اتفاق هاي 
دوروبر بشويد، ولي به هرحال، به هر صورت، به هر دليل و به هر ترتيب، ما همچنان به رانندگي 

در همين وضعيت ادامه مي دهيم؛ در همين وخامتي كه شهرتي جهاني دارد.
سطح3 ترسناك تر از سطح2 نيست. حاال چون به ترس عادت كرده ايم يا به هرحال با آن  4
كنار آمده ايم، ديگر از هيچ اتفاقي شگفت زده نمي شويم. وضعيت تاريكي به نظر مي رسد 
ولي دســت كم تكليف مان را با زندگي پيش رو روشــن مي كند؛ همين است كه هست. حاال 
مي توانيم- حتي در همين وضعيت- به امور معمول زندگي برســيم. حتي ذهن مي تواند به 
جوريدن »رفتارهاي پشت فرماني« ادامه بدهد و داليل را بيرون بكشد. چرا حين رانندگي، اين 
همه ناهنجاري از آدم هاي پشت فرمان بيرون مي ريزد؟ اينكه خودخواهي همه جا ديده مي شود- 
با همه ترسناكي اش- در سطح2 اتفاق افتاد و حاال با آن كنار آمده ايم. سطح3 ذهن مان را كمي 
بيشتر در اين )...( فرو مي برد، كمي پايين تر، به داليل وجود اين همه خودخواهي در همه جا. حتي 
آن استدالل كليشه اي جامعه شناسي هم ديگر كار نمي كند. فشار ويرانگر زندگي، آدم را تبديل 
به آدم ديگري مي كند؛ بيكاري، محروميت ها و دركل، نارضايتي هاي اجتماعي... . اينها ممكن 
است به يقين نزديك باشــند، ولي فقط تا جايي كه ذهن مان هزار و بي نهايت تصوير و مدرك 
مستند از آدم هاي طبقه مادون خط فقر رو مي كند كه »با اين همه« همچنان شريف زندگي 
مي كنند. با اين حساب، فكر كردن به رانندگي در تهران )براساس ضوابط و قوانين( بايد در همين 
سطح متوقف شود. البته كه سطوح ديگري هم وجود دارند كه با نوشتن از آنها مي شود متني 

درباره رانندگي در تهران را ادامه داد، ولي نه براي بقاي ذهن مفيد است و نه اين متن.

شهرام فرهنگی
روزنامه نگار

شبيه يك قانون نانوشته انگار كه همه رانندگان تهراني بايد مثل هم رفتار كنند تا 
به بقا در اين شهر ديوانه كننده ادامه دهند. يك تحقيق دانشگاهي چند سال پيش 
درباره تخلفات رانندگي تهراني ها انجام شد. در طول يك سال 3ميليون و 820هزار 
تخلف ثبت شده بود. نبستن كمربند ايمني معمول ترين خالف رانندگي تهراني ها 
بود.  بعد از آن، رعايت نكردن فاصله با ماشين جلويي، نداشتن كاله ايمني براي موتورسيكلت ران ها، صحبت با تلفن همراه هنگام 
رانندگي، سبقت غيرمجاز، سرعت غيرمجاز، رانندگي نكردن بين خطوط، دائماً از يك طرف ترافيك به طرف ديگر رفتن، انحراف 

از سمت چپ و تغيير مسير بدون راهنما، شــايع ترين تخلفات تهراني ها موقع رانندگي بود. البته كه كار آكادميك حتما خيلي 
چيزهاي غيررسمي تر را از قلم انداخته و ديگر به دنده عقب در خيابان، ورود ممنوع رفتن، از الين دهم در آخرين لحظه و از جلوي 
همه ماشين ها پيچيدن داخل خروجي، پارك دوبله و سوبله، از هر ســوراخ و راه باريكي در ترافيك جلو رفتن و بوق زدن، بوق 
زدن و بوق زدن را ديگر داخل محاسبات خود نياورده است. اين فهرست از رانندگي روي مخ در تهران بازهم مي تواند ادامه پيدا 
كند و حتمًا  همه مان تجربيات تلخ و ناخوشي را از اين طرز راندن تهراني ها به ياد داريم. از چند نفر از روزنامه نويس ها خواستيم تا 

تجربيات خودشان را درباره روي مخ ترين هاي رانندگي در تهران با ما درميان بگذارند.

شبنم مجيدي 
روزنامه نگار

پندار خوب، گفتاربد، كردار زشت

مي گويند پيشــينه زندگي در تهران به دوران نوســنگي 
برمي گردد، اما به نظر مي رسد شيوه رانندگي در اين شهر از 
آن هم قديمي تر و مثل شيوه شكار انسان هاي ماقبل تاريخ 

است؛ بي مالحظه، پرخطر، پردلهره و در كمال بي رحمي.
تصور عموم مردم بر اين اصل اســتوار است كه رانندگي 
به عنوان يك مهارت اكتسابي فني و حرفه اي، مانند ديگر 
فنون متداول آموختنــي، داراي مجموعــه اي از قواعد، 
قوانين و مقررات خشك و بي روح اســت كه با فراگرفتن 
آنها و دريافت گواهينامه و »تصديــق« ذي ربط، صدق و 
درستي و راستي داوطلبان دريافت اين تصديق نامه تأييد 

شده و... تمام.
 اما، به واقــع، اين مهارت آموزي بخــش »الزم« از اصول 
رانندگي است و نه »كافي«. در حقيقت بايد به آموزش هاي 
فني رانندگي يك الحاقيه فرهنگــي هم الصاق كنيم كه 
به خوبي در چارچوب اصول اخالق حرفه اي و رفتاري قابل 

تبيين و اجرا باشد.
با اين پيش فرض، رانندگي در ترافيك دوســت داشتني 
تهران را مي توان به لحاظ اخالقي و رفتاري از ســه منظر 
پندار، گفتار و كردار رانندگان به بررسي و تحليل نشست.

تقريباً امــكان ندارد در تهران راننــده اي را پيدا كنيد كه 
از رانندگــي بي عيب و نقــص خود و رانندگــي به دور از 
فرهنگ و ناشيانه ديگران الف نزند. كافي است با يكي از 
آنها - زن و مرد هم تفاوت ندارد – همكالم شويد؛ با چنان 
انديشــه هاي بلند و تفكرات عميقــي در زمينه فرهنگ، 
اخالق و رفتار رانندگــي روبه رو مي شــويد كه حيران و 
انگشت به دهان  مي مانيد و به پندار نيك و خوب او در اين 
زمينه درود مي فرستيد. تقريباً هيچ راننده اي – دست كم 
در تهران– نيست كه معلم ترويج تفكر خوب و پسنديده 
»ضرورت حفظ و توسعه اصول اخالق حرفه اي و رفتاري 

رانندگي« نباشد.
با اين حال و به رغم اين پندار خوب، تقريبا كمتر راننده اي 
را خواهيد يافت كه حتي بخشــي كوچــك از اين همه 
تفكرات فرهنگي و اخالقي واالي خود را  هنگام رانندگي 
بر زبان نيز جاري سازد. به همين خاطر اغلب آنان،  هنگام 
نشستن داخل آن قوطي فلزي چهار چرخ، چه تنها باشند 
-يا شوربختانه- چه حتي سرنشين داشته باشند، در شرايط 
متفاوت، از تخلف تغيير مســير ناگهانــي خودرو جلويي 
گرفته تا رعايت قانوني ايستادن خودرو جلويي پشت چراغ 
زرد راهنمايي و رانندگي، با نثار معموال ناسزاهايي آشكار 

يا زيرلبي و زمزمه وار، كالم و گفتار به بدي مي گشايند! 
از آن پندار خوب رانندگان، زايش اين گفتارهاي بد تأسف 
انگيز اســت؛ اما اعجاب آور و حيرت انگيزتر، بروز و ظهور 
كردار و رفتــاري غيرقابل فهم هنــگام رانندگي برخي از 
همان نيك انديشاني است كه همواره از جزئيات فرهنگ، 
اخالق و رفتار رانندگي و ضرورت بســط و توسعه آن در 
جامعه دم مي زنند! كردار زشــت اين رانندگان هميشــه 
ناصح را مي توان تقريبا هر روز در خيابان ها و بزرگراه هاي 
اين شهر 750كيلومترمربعي مشاهده كرد، از اليي كشيدن 
و سرعت غيرمجاز و پارك دوبل گرفته تا عدم رعايت حق 

تقدم و اذيت بانوان راننده و... .
بــراي رفع معضــل يادشــده هم چــاره اي نيســت به 
جزآسيب شناسي دقيق داليل ريشــه اي پديد آمدن اين 
نوع طرز تفكرخوب، گفتار بد و كردار زشت كه شوربختانه 
نه تنها به فرهنگ رانندگي ايرانيان رسوخ پيدا كرده، بلكه 
در بسياري ديگر از شــقوق زندگي شهري امروزين ما نيز 
نفوذ كرده اســت. بنابراين، برطرف كردن اين معضل نيز 
مانند بسياري ديگر از مشكالت مملكت، بي ترديد در گرو 
آموزش اصولي اخالق و رفتار رانندگي از ســنين كودكي 
و در خانه و مدارس است و شــايد، در كوتاه مدت، تدوين 
يك الحاقيه فرهنگي بــه قوانين و مقــررات و امتحانات 

رانندگي، شايد!

ج. س. مجيدي 
روزنامه نگار

راننده زن است؛ بوق بزن
داستان رانندگي هاي طوالني من با جاهاي 
غريبي مثل گردنه آهوان آميخته  است و هر 
كاميون راني به خوبي مي داند كه چه گردنه 
مهيبي را انتخاب كردم براي تأييد اينكه به قدر كافي راننده خوبي ارزيابي شوم. پس نمي توانم 
انتظارها يا حرف هاي فقط زنانه بگويم. وقتي در زمســتان مه آلود به عنوان يك زن حتي سابقه 
احتمال جريمه شدن به علت تنها رانندگي كردن در جاده تهران- شــاهرود را داري به راحتي 
مي تواني بنويســي در امور يوميه رانندگي حوالي پارك وي يا نــه در نقطه خروجي قيف هايي 
مثل ميدان نيــروي انتظامي يا قيچي هايي مانند يادگار- دركه چــه چيزهايي روي نرون هاي 
مويرگ هاي نازك شده مغزت بندبازي مي كند. ساده است. براي من كه مادرم شايد نيازي نبود 
مقدمه بنويسم. يك جمله از ابتدا بايد مي نوشــتم بدون گذار زمستاني و سالمت از گردنه هاي 
خوش ييالق و آهوان، حق دارم حالم به تمامي از بوق زدن پشت صندلي كودك خوابيده در خودرو 
برآشوبد. يا برچسب هاي فارسي و انگليسي و گرافيكي كودك خوابيده اثري ندارد يا كسي با اين 
قيمت بنزين كه دارد در ترافيك هدر مي شود چشم اش برچسب نمي بيند يا نقص قانوني داريم 
در توشهري هايي كه مثال يك سرهنگ كاركشته شــوخ طبع، جوانان را در آخر آزمون نمي برد 
پشت يكي از اين برچسب ها و بگويد قبول شدي حاال به افتخار خودت بوق بزن كه تا زد، براساس 
داستان هاي مچ گيري قديمي در توشهري ها، بگويد: پياده شو. برچسب »بچه سوار است« دارد. 

چيزي مثل تابلو بيمارستان كه نبايد بوق مي زدي.
گزينه بهتر البته در دامان آي.او.تي اســت. اينترنت اشــيا زماني كه پيشرفت كند و در 
ســرزمين ما هم تحريم نباشد، شــايد بتوان خودروهاي نزديك شــونده به هر خودرو 
كودك سوار را از دور مديريت كرد. نشست در جايي شبيه سالن مونيتورينگ تونل نيايش 
و ديد كه چقدر خردمندانه بوق همه خودروهاي پشت سر، بي صدا مي شود و احتمال آن 
مي رود كه سپاسگزاري مادر يا پدر راننده هم با آيكون هايي براي راننده اجبارا اصالح شده، 

به نمايش  آيد.
جز اين، بوق هاي همزمان و حتي پيش از سبزشدن چراغ راهنمايي روحم را مي خراشد 
و تبديلم مي كند به بيشــترين دربردارنده احتمال ضرب و شتم با هيأتي صورتي و زرد. 
درحالي كه البد قفل فرمان را دارم به دست كم چرخ ماشين بوق زننده محكم مي كوبم. 
همين قدر خشونت آميز بايد باشم و تا كنون همين قدر رواداري صرف راننده هاي تهراني 
كرده ام. متمدناني كه با تنوع برندهايي كه روي فرمان ماشين ها شان جابه جا مي كنند 
ياد نگرفته اند كه چاقو براي تقسيم هندوانه هم هست. سر نبرند. البد راننده هاي جلويي 
هم براي كاري آنجا هستند و قصد توقف هميشگي و هواخوري پشت چراغ سبز را ندارند. 
البته خوب مي دانم كه اينجا هم به احتمال زياد فرهنگ تهوع آفرين»راننده زن اســت« 
بايد حاكم باشــد. فرهنگي كه در كمال ناباوري اگر هم خــودرو برخي فرهيختگان هم 
باشي با نهايتا يك لبخند: شــوخي مي كنم، از آنان هم شنيده اي. برهان غيرقاطعي كه 
اجازه مي دهد دست هاي جنس قوي، كنار همان برندهاي كذايي، فقط عالمت شيپور 
را خشمگنانه بكوبد. كاش مشاوره پيش از تصديق هم مثل مشاوره پيش از زناشويي در 

اين شهر قانون مي شد.

آزاده تاج علي 
روزنامه نگار

خرده  ديكتاتورهای خيابان های پايتخت
بدترين اخالقي كه رانندگان تهراني دارند، 
اين است كه به خودشان »حق« مي دهند كه 
»حق« ديگران را ضايع كنند. يعني هرقدر 
درباره اين يكي صحبت كنيم، باز هم كم  كار گذاشته ايم. يك وقت هست كه شما حق ديگران 
را ضايع مي كنيد، اما نيمچه عذاب وجداني هم داريد و اگر طرف از شما پرس و جو كند، سرتان 
پايين است. چه بسا كه عذرخواهي هم كنيد. اما يك وقت ديگر هم هست كه شما، نه تنها اشتباه 
خودتان را نمي پذيريد كه اساساً براي حق طرف مقابل تان هيچ حقي قائل نيستيد. تازه اگر هم 
روي اين حق گريزي شما پافشاري كند، عصباني مي شويد. اين ديگر ته  هر اتفاق بدي است كه 
در حوزه اخالق رانندگي تهراني ها مي افتد. يعني در اين ميانه با پديده اي روبه رو هستيم كه مثاًل 
خيابان يك طرفه را برعكس مي آيد، تازه چراغ هم مي زند كه يعني عقب عقب برويد، بعدش هم راه 
نمي دهد كه برويد. تازه وقتي هم كه اعتراض مي كنيد، زل مي زند توي چشم تان و چهار تا ليچار 
هم بارتان مي كند. حاال از اين قضيه كلي كه به قضاياي جزئي ديگر مي رسيم، تازه مصاديقش را پيدا 
مي كنيم. طرف به راحتي روي خط عابر پياده مي ايستد، دوبل و سوبل مي ايستد، جلوي پاركينگ 
شما مي ايستد. حتي مورد داريم كه به راحتي جلوي در خانه شما مي ايستد و حتي راه تردد اعضاي 
آپارتمان و ساختمان را هم بند مي آورد. كوچك ترين اعتراضي هم كه غالباً ختم به درگيري لفظي 
و حتي فيزيكي مي شود. از اخالقيات بد ديگر رانندگي تهراني ها چنين است كه دهان شان به جاي 
بوق هايشان كار مي كند. يعني وقتي مي خواهند به شما اطالع رساني كنند كه بايد سريع تر عبور 
كنيد، به جاي اينكه يك نيمچه بوق ضعيفي بزنند، شيشه را پايين داده و با صداي بلند و همراه با 
لحن بد، شما را مشايعت مي كنند. حاال اينكه شما داريد مسير خودتان را مي رويد و روي خط عابر 
پياده هستيد و...، اينها اصالً مهم نيست. بله، بدترين اخالق رانندگي تهراني ها اين است كه خيابان 
را مايملك خودشان مي دانند و غالباً يادشان مي رود كه بايد آدابي را رعايت كنند. به عبارت ديگر، 
يك خودخواهي افسارگسيخته دارند كه با قرار گرفتن پشت فرمان خودرو، از آنها يك نيمچه 

ديكتاتور در حوزه رانندگي مي سازد.

عيسي محمدي 
روزنامه نگار

وز نمی ميريم خوش شانسيم كه هر ر
بوق بوق بوق، درتمام مدت دستش روي بوق 
بود. از چپ به راست مي رفت و از راست به چپ. 
حتي يك لحظه بين دو خط حركت نمي كرد. 
اما دستش را از روي بوق هم برنمي داشت. حتي موقعي كه نه سبقتي دركار بود و نه ترافيكي 
و نه هيچ چيز ديگري. عقب نشسته بودم. جلوتركه رفتيم وارد يك خيابان خلوت شديم. گفتم 
آقا االن كه فقط خود شما هستي و خودت، پس بوق براي چي؟ سرش را به عقب برگرداند و در 

همان حالت يك بوق زد و گفت: از بس همه بد راه مي برند مهندس.
       

اليي پشت اليي. اليي كشــيدن خودروها را زياد ديده بودم. اما اين اليي كشيدن از آن اليي 
كشيدن ها نبود. بي كله تر و خطرناك تر، طوري كه فكر مي كرديم همين االن تصادف مي كنيم 
و درجا مي ميريم. اين بارهم عقب نشسته بودم. گفتم داداش، جون هركسي كه دوست داري 
يواش تر. با همان سرعت سرسام آور سرش را به عقب برگرداند و شروع كرد به حرف زدن با من. 
مسلط هستم داداش. اين مسيرها را از حفظم. نگران چيزي نباش. بلند و كشيده گفتم داداش 

جلوتو نگاه كن. به چراغ قرمز نزديك شديم. شانس يارمان بود.
        

منتظر بودم مسافران خطي هروي به ونك تكميل شود و حركت كنيم. خودرو بعدي پر شد و رفت. 
تعجب كردم كه چطور نوبت بعدي زودتر تكميل شد. منتظر نفر سوم و چهارم بوديم. خانمي نشست 
و گفت عه اين ماشين آقاي فالني است. پياده شد و رفت سوار خودرويي شد كه در نوبت بعدي قرار 
داشت. سرانجام تعداد مسافران تكميل شد و حركت كرديم. راننده عزيز، بي اعصاب ترين بود. تا راه 
افتاديم به نفر جلويي گفت در خونه تون را هم اين جوري مي بندي. سرنشين جلو ظاهرا مانند همه 
مسافران قبلي كه سوار خودرو اين راننده نشدند، او را مي شناخت. به همين علت وقتي در ادامه 
شروع به غر زدن كرد كه چرا اسكناس درشت مي دهي اصال جوابش را نداد. سرنشين عقب گفت 
آقا مگه چي شده حاال، چرا اينقدر عصباني هستي؟ از آينه نگاه كرد و با خشم زياد كه با تيك هايي 
در ناحيه گردن همراه بود با مسافرش حرف زد. نزديك بود تصادف كند. شيشه را كشيد پايين و 
چيزهايي نثار راننده كناري كرد. زبانش از حركت نمي ايستاد. با هركلمه اي كه نثار اين و آن مي كرد 
گردنش بيشتر تكان مي خورد. رسيديم. انگار روي دور كند سفر كرده بوديم. فردا دوباره ديدمش. 

سوار خودرو نوبت بعدي شدم.

افشين اميرشاهي 
روزنامه نگار

وايت های تلخ از پشت فرمان ر
چه رفتارهايي از رانندگان در تهران با اعصاب ما بازی می كند؟
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.آيا از روي رفتار راننده هاي شهر مي توان وضعيت 
رواني آنها را تحليل كرد؟

بله. در واقع رفتار فرد بازتابي از وضعیت رواني اوست 
و به نوعي از روي مشــاهده و تحلیــل رفتارهاي فرد 
مي توانیم وضعیت رواني او را مشــخص كنیم. مثال 
وقتي فرد عصباني اســت ما از روي پرخاشــگري يا 
رفتارهاي تهاجمي مي توانیم وضعیت رواني ای كه فرد 
با آن درگیر است را بشناسیم. يا افسردگي را از روي 
غمگین بودن، چهره فرد يا گريه كردن او تشــخیص 
مي دهیم. رانندگان نیز اينچنین رفتارهاي شان قابل 
شناسايي است. وقتي راننده اي با خونسردي، آرامش 
و در چارچوب قانون رانندگي مي كند، قطعا تابعي از 
آرامش، نظم و... در آن فرد اســت و برعكس اين نیز 
صادق است؛ بي قانوني و بروز رفتارهاي خاص نشان از 

شرايط نامتعادل وضعیت رواني فرد دارد.
رجزخواني، بلند حرف زدن و دعواهاي 
سرخط راننده ها براي مسافر سوار كردن، از چه 

روحيه اي در رانندگان نشأت مي گيرد؟
فكر مي كنم مي توان به 2موضوع اشاره كرد؛ در وهله 
نخســت فشــارهاي رواني، اقتصادي و ساعت هاي 
طوالني كه اين افراد تحت فشــار ترافیــك، گرما و 
سرماي هوا يا... سیستم عصبي شان تحريك مي شود. 
همین امر باعث درگیري بین  رانندگان خواهد شد. 
درحالي كه ممكن اســت همین افراد ساعت هايي از 
روز را با يكديگر بگذرانند و با هم رفاقت  داشته باشند. 
پس بخش عمده اي از اين رفتارها تحت تأثیر وضعیت 
اقتصادي اســت. اما بخش ديگر مربــوط به بخش 
خرده فرهنگ رانندگان است. ما در فرهنگ، بخشي 
داريم تحت عنوان خرده فرهنگ ها كه در مشــاغل 
مختلف به شكل گوناگوني بروز مي كند؛ مثال شوخي 
بین اين افراد، چه كالمي و چه فیزيكي، براي ديگران 

تأمل برانگیز و عجیب است.
چرا ما تحليلي تحت عنوان تحليل هاي 
داخل تاكسي داريم؟ اينكه رانندگان درباره مسائل 
سياســي روز حرف مي زنند و نگاهي سطحي به 
مشكالت كشــور مي اندازند، ممكن است از چه 
زيستي ناشي شده باشــد؟ آيا اين نوعي تخليه 

رواني است؟
اين تحلیل را مي توان بــه مكان هاي ديگر نیز تعمیم 
داد؛ از دورهمي و مهماني هــاي خانوادگي گرفته تا 
محل كار. البته تحلیل هاي در تاكســي، چون مكان 
عمومي تري است شــايد بیشتر باشد. چنین رفتاري 
هم مرتبط با خرده فرهنگ  هاســت. اقشار مختلفي 
هر روز در اين اتاق هاي متحرك می نشــینند و از آن 
پیاده مي شــوند. ممكن است صحبت هايشان علمي 
نباشد، يا حتي كلیشه اي و غیركارشناسانه باشد، اما 
همراهي مردم در اين بحث ها مي تواند جو رواني داخل 
تاكسي را تحت تأثیر قرار دهد. افرادي كه دانش كمتر 
و قدرت تحلیلي كمتري نســبت بــه ديگران دارند، 
ممكن اســت اين حرف ها را بپذيرنــد و تأثیر منفي 
در سیستم رواني شان ايجاد شود. اما دلیل ديگر اين 
بحث ها تخلیه رواني است. حرف زدن به نوعي خروجي 
احساس و هیجانات است كه باعث تسكین سیستم 

رواني فرد مي شود.
رانندگي اين گروه درگذشــته شايد 
نوعي اطمينان خاطر براي مسافر ايجاد مي كرد، اما 
حاال چند سالي است كه ديگر اين گروه هم چندان 
پايبند قانون نيستند. رانندگي در شهر چه باليي 

سر رانندگان شهري آورده است؟
در ســال هاي دور رانندگان تاكســي و آن دسته از 
رانندگان كه حمل ونقل نــاوگان عمومي را به عهده 
داشتند، اطمینان بیشتري براي مسافران شان ايجاد 
مي كردند؛ چه از نظر قانونمدار بودن و چه دســت به 
فرمان بودن و... اما با تغییر بخش هاي مختلف جامعه، 
رفتارها هم تغییر كرد. با اينكه وظیفه حفاظت از جان 
مسافران برعهده اين دست از رانندگان است، اما ديگر 
مانند گذشته در محور قانوني حركت نمي كنند. تعداد 
تاكسي هاي سطح شهر يك سوم خودروهاي عبوري 
است و بخش بزرگي از ترافیك و حمل ونقل شهري با 
اين گروه است. اگر قوانین به درستي توسط اين افراد 
رعايت نشــود با معضل بزرگي در سطح شهر روبه رو 
خواهیم بود. يك دلیل تخطي آنها از قوانین افزايش 
خودروها در سطح شهر است. اين ترافیك ها تردد را 
براي تاكسي ها دشوارتر كرده و باعث شده خودشان 
دست به تخلفاتي بزنند. بخش ديگر، تغییر ساختار 
مشاغل است. بخش عمده اي از رانندگان ممكن است 
سرخوردگي هايي داشته باشند؛  مثال گاهي مشاغل 
ديگري داشته و بنا به داليلي به اين شغل روي آورده 
و هیجان و احساسات سركوب شده اي چون خشم در 

آنها در رفتارهاي اجتماعي شان بروز كرده است. وقتي 
فرد احساس مي كند صدمه ديده، ممكن است وجدان 
كاري و اخالقي كه بسیار در رعايت قوانین مهم است 
تحت تأثیر قرار گیرد و فرد به خود اجازه تخلف دهد. 
به همین خاطر امنیت و اطمینان ما به اين گروه كمتر 
شده است. اما از ياد نبريم كه تردد بي مورد خودروهاي 
شخصي باعث افزايش سطح ترافیك مي شود و اين نیز 
در ايجاد فشار عصبي براي تاكسیران ها مؤثر است. اگر 
اين موارد رعايت شود ممكن است ديگر رانندگان هم 

نیاز به قانون شكني و دور زدن قانون نداشته باشند.
ترافيك چه باليي سر رانندگان شهري 
و تاكســي ها مي آورد و اين گروه شغلي چه بايد 

بكند تا روان و رفتار سالمي داشته باشد؟
ترافیك واژه آشــناي امروز ما در كالنشهرهاست كه 
همیشه مورد بحث بوده و تصمیم گیري ها و اقداماتي 
در اين باره صورت گرفته است، اما هیچ گاه نتوانسته 
تأثیر مثبتي در كاهش حجم آن داشته باشد. بخش 
عمده اي از كساني كه بیشــتر در مركز اين فشار قرار 
داند رانندگان تاكسي ها هستند. بخشي از اين اقدامات 
در قالب تصمیم گیري هاي كالن، زيرنظر شهرداري ها 
خواهد بود كه می توانند با حمايت هايي، ساعات كاري 

اين افراد را كمتر كنند يا تســهیالتي برايشان قائل 
شوند كه آنها را از زير فشارهاي اقتصادي تاحدودي 
خارج ســازند. اما بخش ديگر دست خود افراد است؛ 
نگرش  و تصــورش درباره كاري كــه انجام مي دهد؛ 
اينكه چقدر فــرد اين واقعیت را پذيرفته كه شــغل 
او رانندگي اســت. اگر فرد نگاهــي مبارزه جويانه يا 
سرسختانه داشته باشد شرايط برايش دشوارتر خواهد 
شد. وقتي فرد با معضلي روبه رو مي شود يا بايد آن را 
حل كند و يا بپذيرد. ترافیك بخشي جدايي ناپذير از 
شغل رانندگان است و بايد آن را بپذيرند و هر روز با آن 
درگیر نباشند. اگر به هر مسئله واقع بینانه نگاه كنیم، 
پذيرش آن چندان سخت نیست. بنابراين اقدام مهم 
ما سالم انديشي درباره مسائل و كنارآمدن با بعضي از 

آنهاست كه قدرت تغییرشان را نداريم.
منظورتان از تسهيالتي كه شهرداري ها 

بايد در اختيار رانندگان قرار دهند چيست؟
مثال تغییــر يــا تعويــض خودروهاي فرســوده با 
خودروهايي كه مجهز بــه كولر و امكانات جديدتري 
هستند. بسیار متفاوت است كه در خودرويي خنك 
در ترافیك بمانیم يا در خودرويي كه بسیار گرم است.
آيا رفتار رانندگان مسافربري شهري در 
ايجاد آرامش شهر مهم است؟ هرج و مرج ترافيكي 
چه تابعي از اثرگذاري اين گروه شــغلي در شهر 

محسوب مي شود؟
درواقع خودروهايي كه در سطح شهر در تردد هستند، 
تأثیر بسیاري در آرامش شهروندان دارند. اين تأثیر، 
هم در رعايت قوانین و هم برخورد با مسافران داخل 
خودرو است. بارها با رانندگاني برخورد داشته ايم كه 
اجتماعي، نوع دوست و مودب هستند. آنها چه داخل 
خودرو و چه در بخشي كه مربوط به رعايت قوانین و 
مقررات اســت از ايجاد نكردن آلودگي صوتي گرفته  
تا...، در آرام بودن شهر دخیل هستند. بخشي از اين 
ايجاد آرامش را مســئوالن ذي ربط از شــهرداري ها 
گرفته تا سازمان تاكسیراني بايد عهده دار شوند. براي 
اين افراد بايد دوره هاي آموزش حقوق شــهروندي، 
مراقبت از سالمت رواني و تنظیم و مديريت هیجاني، 

از اضطراب گرفته تا فشارهاي رواني، گذاشته شود.

ماللي نيست جز جنون رانندگان
توريست ها از رانندگي در تهران چه مي گويند؟

قبول كنید اكثر ما، رانندگان بدي 
هستیم. شــايد اين اظهارنظر را 
بالفاصله به جنســیت نويسنده 
مطلب ارتباط دهید. اما صرف نظر از ريشه اين اتهام زني جنسیتي 
و بي پايه و اســاس و چرخه معیوبي از اتهام زني هاي مشــابهي كه 
میان رانندگان زن و مرد به وجــود آورده، بدنامي رانندگان ايراني  
- نه رانندگان زن يا مرد ايراني- موضوعي فراتر از جنسیت و حتي 

مرزهاي جغرافیايي است.
فرهنگ بد رانندگي در ايران تنها بر عدم مهارت رانندگان اتكا ندارد. 
شتاب باالي زندگي در شهرهاي بزرگي مانند تهران، عجله بي مورد 
براي چند دقیقه زودتررسیدن به مقصد، متصور شدن قانون شكني 
به مثابه اعتراض مدني يا اقدامي تنبیهي براي »گرفتن حال« راننده اي 
كه در نهايت امنیت از كنار شما ســبقت گرفته است، تبديل كردن 
صداي بوق به زباني گوشخراش براي برقراري ارتباط با ديگر خودروها 
و عابران پیاده، زيرپا گذاشتن حقوق پیاده ها، شیوع فرهنگ مسموم 
زرنگ بازي در میان رانندگان و به تازگي، تبديل شدن رفتار پرخطر 
استفاده از گوشي موبايل پشت فرمان به افتخاري بزرگ براي رانندگان 

در كنار هم فرهنگ رانندگي زشت و آزاردهنده اي خلق كرده است.
بدطعمي سبك رانندگي در ايران و شهرهاي بزرگش را تنها شهروندان 
ايراني نچشیده اند. كافي است چرخي در میان شبكه هاي اجتماعي، 
وب سايت ها و وبالگ هاي ويژه توريست ها بزنید تا اين واقعیت تلخ به 
شما اثبات شود كه شــهرت منفي رانندگان ايراني در جهان پیچیده 
است. اگرچه نخستین نگراني توريست هايي كه وارد ايران مي شوند، 
امنیت اجتماعي است اما در بیشتر سفرنامه هايي كه توريست ها پس 
از بازگشت به كشور خود و يا حین سفر در ايران نوشته اند، نخستین 
نكته مثبتي كه به آن اشاره شده، امنیت اجتماعي در ايران است. حتي 
زن هاي توريستي كه به تنهايي به ايران سفر كرده اند نیز با رضايت از 
امنیت حاكم بر شهرها حرف مي زنند و گاه امنیت شهرهاي ايران را 
بیشتر از امنیت شهرهاي اروپايي اعالم كرده اند. درواقع تقريبا از نظر 
بیشتر گردشگران خارجي، سفر به ايران ماللي ندارد، جز رانندگي بد 
رانندگان و وحشت عبور از خیابان؛ »عبور از خیابان هاي تهران نوعي 
ورزش پرخطر محسوب مي شود«، »رانندگان ايراني مرزهاي جنون 
در رانندگي را جا به جا كرده اند«، »بزرگ ترين خطر در ايران، رانندگي 
يا عبور از خیابان است«، »تازماني  كه ديوانه يا ماجراجو نباشید، نبايد 

به رانندگي در ايران فكر كنید«.

ترس از رانندگي در حد سكته قلبي
هدا، مترجم همزمان و راهنماي اختصاصي گردشگران ايتالیايي 
در توصیف حاالت افرادي كه از شهرهاي مختلف ايتالیا به ايران 
و تهران سفر كرده اند مي گويد: توريست ها از رانندگي تهراني ها 
در حد ســكته قلبي وحشــت مي كنند. اول اينكه بسیار تعجب 
مي كنند كه چرا راننده هــاي ايراني آنقدر كم از بوق اســتفاده 
مي كنند! مخصوصا مســافراني كه از رم يا ناپل يا ديگر شهرهاي 
جنــوب ايتالیا به تهران مي آيند چون در اين شــهرها مرســوم 
است كه به محض آغاز ترافیك، راننده ها دست خود را روي بوق 
مي گذارند، البته نه در حد رانندگان هندي يا تايلندي اما از بوق 
زياد استفاده مي كنند. از اين رو خیلي تعجب مي كنند كه چرا در 
اين ترافیك درهم پیچیده، راننده هاي تهراني آنقدر خونســرد 
هستند، كم بوق مي زنند و شايد در نهايت دستي بیرون از پنجره 
خودرو تكان دهند. اين گردشــگران عموما از موتورســوارهاي 
تهراني به شدت مي ترسند و معتقدند كه از موتورسواران ناپل هم 
بدترند. از رانندگي ها هم بسیار هراسانند. يكي از آنها يك بار گفت 
مطمئنم در ايران نمي توانم رانندگي كنم«. به گفته اين مترجم، 
اما خبرنگاران خارجي كه به ايــران مي آيند، از رانندگي پرخطر 
رانندگان تهراني استقبال مي كنند زيرا معموال آنها را به موقع به 

مقصد مي رسانند؛ حتي اگر جانشان به خطر بیفتد.

عبور از خيابان هاي تهران؛ ماجراجويي بزرگ سفر به ايران
گردشــگري ايراني- آمريكايي در وبالگ شــخصي خود ســبك 
رانندگي در ايران را اينگونه توصیف كرده است: در چشم خارجي ها، 
رانندگي در ايران هرج و مرج مطلق است اما كمي كه از حضورتان 
بگذرد، متوجه خواهید شــد در اليه هاي زيريــن اين هرج و مرج، 
نوعي هارموني پنهان شده اســت. بايد بدانید كه عبور از خیابان ها 
در تهران به عنوان عابر پیاده، موضوعي متفاوت از رانندگي اســت. 
در واقــع مي توانید عبور از خیابان هاي تهران را در فهرســت يكي 
از ماجراجويي هاي ســفرتان به ايران ثبت كنید چون به اندازه هر 
ماجراجويي ديگري، ضربان قلبتان را باال مي برد و آدرنالین زيادي 
در بدنتان ايجاد مي كند. در تهران همیشه با كمك كسي از خیابان 
عبور كنید، توقع نداشته باشــید خودرويي به شما حق تقدم عبور 
از خیابان بدهد يا سرعتش را به خاطر شما كم كند، به ويژه اگر آن 
خودرو گرانقیمت و لوكس باشد، به خیابان هاي يكطرفه و سبزبودن 
چراغ عابر اعتماد نكنید و مواظب نیسان هاي آبي باشید. حواستان 

به موتورسیكلت ها هم باشد، آنها براي خود قانون مجزايي دارند.

تالش براي نمردن در خيابان
كیم هلمگارد، خبرنگار يو اس  اي تودي در ســال 2018در ســفرنامه 
ايران خود نوشت: نخستین روز اقامت من در تهران صرف اين شد كه 
حین عبور از خیابان، كشته نشــوم. اين شهر به ترافیك هاي سنگین 
و راننده هاي پرانرژي اش مشــهور اســت. قابلیت رانندگان تهراني در 
تصمیم گیري سريع و بي توجهي مطلق به عواقبي كه عبور از چراغ هاي 
راهنمايي و رانندگي، نديدن عابران پیاده و بي توجهي به چهارراه هاي 
شلوغ به بار مي آورد، برايم شگفت آور بود. اين مهارت باعث شده تا ايران 
را  به يكي از كشورهاي برتر جهان در حوزه سرانه مرگ ومیرهاي جاده اي 

تبديل كند.

جا به جايي مرزهاي جنون
ويل هتون، توريست انگلیسي در سال 2018در وبالگ شخصي اش 
رانندگي ايراني ها را جنون آمیز توصیف كرده اســت؛ من در بیش 
از 50كشور جهان تصادف كرده ام. نخستین وسیله نقلیه اي كه در 
زندگي ام رانده ام، موتورســیكلتي بود كه در ويتنام از باالي صخره 
به پايین پرت شــد. تعداد آينه بغل هايي كه از جا كنــده ام از تعداد 
جوراب هايي كه گم كرده ايد، بیشتر است. خودرويي اجاره اي را در 
آلباني در باتالق غرق كردم و همیــن تازگي ها هم دخل يك فروند 
سگ وي )Segway( را آورده ام. واقعا آن جنون مد-مكسي كه ممكن 
است پشت فرمان گريبان راننده را بگیرد، درك مي كنم. دست كم فكر 
مي كردم كه درك مي كنم تا وقتي رانندگي ايراني ها را ديدم. ايراني ها، 
مرزهاي جنون در رانندگي را جابه جا كرده اند. آنها پشت فرمان لبخند 
مي زنند،  شوخي مي كنند، پسته مي خورند و همزمان با سرعت صد 
كیلومتر بر ساعت از نقطه هاي كور خیابان عبور مي كنند و فرمان را از 
اين سمت به آن سمت مي چرخانند، انگار مي خواهند بیشترين تعداد 

ممكن عابران پیاده را زير بگیرند.

سميرا رحيمي
روزنامه نگار

در تصادفات رانندگي در كشور 
ما ســاالنه 17هزار نفر كشته 
شــده و 350هزار نفر مجروح 
مي شوند. در 5ماهه نخست سال جاري 6هزار و 332نفر در حوادث 
رانندگي جان خود را از دست دادند كه اين رقم در مقايسه با مدت 
مشابه ســال قبل كه آمار تلفات 7هزار و 560نفر بود، 16.2درصد 
كاهش يافته است. يكي از ابزارهاي بازدارنده و مؤثر پلیس راهنمايي 
و رانندگي كشور براي كاهش تخلفات و برخورد با رفتارهاي غلط 
ترافیكي كه منجر به تصادفات و ايجاد ترافیك شــهري مي شود، 
اعمال جريمه اســت؛ جريمه اي كه برخي از كارشناسان طرفدار 
پر و پا قرص افزايش آن هســتند و برخي ديگر به بي كیفرماني و 
تناسب جرم و مجازات تأكید دارند و معتقدند كه افزايش جريمه ها 
تأثیري در فرهنگسازي حوزه ترافیكي نخواهد داشت. به گمان اين 
كارشناسان، بايد در حوزه فرهنگسازي ورود كرد تا رعايت قوانین در 
مردم نهادينه شود، درحالي كه افزايش جريمه ها، هیچ گونه تأثیري 
در كاهش تخلفات و تصادفات نداشته و مردم فقط در مكان هايي كه 
دوربین و پلیس حضور دارد و از بیم جريمه نشدن، خود را قائل به 
رعايت قانون مي دانند. از سوي ديگر افزايش جريمه ها نیز اين تصور 
را به وجود مي آورد كه پلیس با اين اقدام به دنبال جبران كســري 
بودجه خود اســت. قرار بود مبالغ جريمه هاي امســال با 2درصد 
افزايش نسبت به سال گذشته همراه شود اما تفاوت چنداني بین 
نرخ هاي 98 و 99 ديده نمي شــود. براســاس گفته سرهنگ علي 
نصیرمال، رئیس اداره اجرايیات و رسیدگي به تخلفات پلیس راهور 
پايتخت، احتمــاال در آينده نزديك، 2درصد بــه مبالغ مندرج در 
جدول جريمه ها اضافه خواهد شــد. با اين اوصاف بايد ديد آمارها 
چه مي گويند و آيا افزايــش جريمه ها در كاهش تخلفات رانندگي 

مؤثر بوده است؟

افزايش جريمه ها هر دو سال يك بار 
يكي از نكات مهم در ترغیب رانندگان به رعايت قوانین راهنمايي و 
رانندگي، استفاده از جريمه به عنوان يك ابزار بازدارنده است. سردار 
سیدتیمور حسیني، جانشین پلیس راهنمايي و رانندگي ناجا در 
گفت وگو با همشهري در مورد تأثیر جريمه ها در كاهش رفتارهاي 
نامتعارف رانندگان و كاهش تخلفات مي گويد: »در 6 ماه اول امسال 
به نسبت مدت مشــابه سال گذشــته، جريمه ها حدود 6درصد با 

كاهش مواجه شده است. البته اين موضوع جدا از تأثیر گذاربودن 
مبالغ جريمه ها 2 علت نیز دارد؛ دلیل اول آن كاهش ترددي است 
كه به خاطر شرايط كرونا در فضاي شهرها حاكم شد كه همچنان نیز 
تا حدودي ادامه دارد و دلیل ديگر آن توسعه ابزارهاي هوشمندي 
است كه در اختیار پلیس در طول سال هاي اخیر قرار گرفته است؛ 
ابزارهايي مانند دوربین هاي ثبت تخلف و سامانه دست افزاري كه 
سامانه سپهر نام دارد. با فراهم شدن اتاق مانیتورينگ و دوربین هاي 
پالك خوان رانندگان ديگر براي رعايت قوانین منتظر مشــاهده 
پلیس نخواهند بود و هر لحظه پلیس را شــاهد بر رفتار رانندگي 
خود خواهند دانست«. سامانه دست افزار هوشمند موبايلي پلیس، 
جايگزين قبض هاي جريمه شده است. با اســتفاده از اين سامانه 
راننــدگان ديگر قبض جريمــه دريافت نمي كنند و در سیســتم 
جديد وقتي پلیس جريمه اي را براي يك فرد متخلف ثبت مي كند 
همان لحظه براي او پیامك ارسال مي شود. تسريع در اعمال قانون 

از مهم ترين مزيت اين سیســتم اســت كه در آن به طور همزمان، 
شــماره خودرو را وارد كرده و عالوه بر صدور خالفي جديد، میزان 
خالفي هاي گذشــته و توقیفات احتمالي خودرو هم نشــان داده 
مي شود. سردار حســیني در مورد اينكه كدام تخلفات با افزايش 
جريمه كاهش پیدا كرده اند، عنوان مي كند: »تخلفاتي مانند سرعت 
غیرمجاز، اســتفاده نكردن از كمربند ايمني و سبقت غیرمجاز با 
افزايش جريمه كاهش يافته اند. البته بايد به اين نكته اشــاره كنم 
كه افزايش جريمه تنها عامل بازدارنده نیست؛ يعني اگر ما جريمه 
سبقت غیرمجاز را 10میلیون تومان تعیین كنیم، به اين معنا نیست 
كه از فردا كسي سبقت غیرمجاز نمي گیرد. اساس اعمال جريمه ها 
با اين هدف و منظور اســت كه افرادي كه مرتكب تخلف مي شوند 
به قطع و يقین بدانند كه جريمه اي در انتظارشــان است. كاهش 
تخلفاتي كه عنوان كردم در قیاس با ســاير تخلفات محسوس تر و 

ملموس تر است«.

اين مسئول در مورد اينكه امسال افزايش جريمه اي خواهیم داشت 
يا خیر، پاسخ مي دهد: » در قانون رســیدگي به تخلفات رانندگي 
پیش بیني شــده كه هر دو ســال يك بار امكان افزايش جريمه ها 
وجود داشته باشد. افزايش جريمه ها نیز با توجه به نرخ تورم درنظر 
گرفته مي شود. براي افزايش جريمه ها نیاز به ابالغ مجدد در قانون 
رسیدگي به تخلفات رانندگي است كه از طرف دولت و وزارت كشور 
براي اجرا ابالغ می شود. هنوز هم تصمیمي در اين خصوص گرفته 

نشده است«.

عادت به تخلف
عده اي از كارشناســان معتقدند كه افزايــش جريمه ها براي آن 
دسته از افرادي كه عادت به تخلف دارند بســیار تأثیرگذار بوده و 
مانع از به صرفه بودن تخلف براي آنها مي شــود. جانشــین پلیس 
راهنمايي و رانندگي ناجا نیز معتقد اســت كســاني هستند كه با 
افزايش جريمه ها، باز هم تخلف مي كنند. عادت به تخلف ناشــي 
از اين است كه ما يك سیســتم دقیق كارآمد اجرايي نداريم و فرد 
متخلف احســاس مي كند كامال رهاســت. معموال در كالنشهرها 
به واســطه كنترل هاي بیشــتري كه به لحاظ قوانین راهنمايي و 
رانندگي وجود دارد، معموال رفتارهاي ترافیكي منظم تر است كه 
اين گفته مطلق نیست. البته زيرساخت هاي ضعیف شهري نیز خود 
زمینه ساز بسیاري از تخلفات رانندگي است؛ چرا كه پیش نیاز يك 
ترافیك خوب و مطلوب، مهندســي ترافیك است كه بخشي از آن 
به زيرساخت هايي برمي گردد كه ما در معابر اعم از معابر شهري و 

برون شهري مي بايست ايجاد كنیم.

ساماندهي موتورسيكلت سواران در دستور كار ناجا
جانشین پلیس راهنمايي و رانندگي ناجا در مورد برنامه هايي كه 
امسال در دســتور كار راهنمايي و رانندگي براي كاهش تخلفات 
است، مي گويد: »پلیس مرتبا در حال اجراي طرح هاي مختلف است. 
يكي از كارهايي كه امسال به طور ويژه در دستور كار داريم، بحث 
ساماندهي موتورسیكلت سواران در تهران و ساير كالنشهرهاست. 
در شهرهاي بزرگ بحث انضباط ترافیكي در دست اجرا و اقدام است؛ 
تخلفاتي كه باعث بي نظمي معابر شهري مي شوند، مانند تخلفات 
ســاكن، تجاوز به گذرگاه عابر پیاده و عبور از چراغ قرمز كه پلیس 

بیشتر روي اين موضوعات متمركز است«.

خديجه نوروزي
روزنامه نگار

آيا از روي رفتار رانندگان شهر مي توان وضعیت رواني آنها را تحلیل كرد؟

چيزهاييكهازرانندگينميدانيم
گپ و گفت با علي پناهي )روان درمانگر و روانشناس بالیني( درباره شرايط رواني راننده هاي شهر

نگار حسينخاني
روزنامه نگار

يكجا ورود ممنوع را مي پيچد داخل كوچه و در جايــي ديگر دور زدن ممنوع را ناديده 
مي گيرد. بعد با همه كســاني كه اعتراض مي كنند، با فريادي بلند برخورد مي كند؛ اين 
بخشي از تخلفاتي است كه گاهي مسافران در تاكسي ها شاهد آن هستند. اما چرا وضعيت 
رانندگي كردن در شهرهاي ما هيچ گاه سامان نمي گيرد؟ عده اي از كارشناسان معتقدند وضعيت اقتصادي در كشور باعث شده بسياري 
از مردم مسافران شهر را جابه جا و از اين راه امرار معاش كنند. از اين رو بسياري از كساني كه شما مسافر خودروی شان مي شويد شغل 
اصلي شان رانندگي نيست. همين امر باعث شده رفتارهاي اين گروه به بي نظمي شهر دامن بزند. اما مشكالت رانندگان تاكسي هاي 

شهري به همين جا ختم نمي شود. دعوا بر سر مسافر، ايستگاه و نوبت، رفتارهايي است كه بارها در شهر شاهد آن بوده ايم. درباره وضعيت رواني رانندگان و 
خطراتي كه از نظر رواني آنها را دنبال مي كند با علي پناهي -روان درمانگر و روانشناس باليني- گفت وگو كرده ايم.

افزايش مبلغ جريمه ها چقدر در كاهش رفتارهاي نامتعارف رانندگان مؤثر بوده است؟

افزايش جريمه ها و كاهش 6درصدي تخلفات 
سردار حسیني، جانشین پلیس راهنمايي و رانندگي ناجا: افزايش جريمه ها موجب كاهش 

تخلفاتي مانند سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز و استفاده نكردن از كمربند ايمني شده است
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افقي:
 1- علــم االبــدان- هجوم- 
خوراكـــــي از گوشـــــت 
و ســيب زميني و پيــاز و 

سبزيجات
2- جوان- اتومبيل- دلداده 

مجنون
3- نخستين سگي كه قرباني 
اكتشــافات فضايي شــد- 
جانوري بي مهــره- قهوه اي 

روشن
4- دريدن- سنگي قيمتي- 

ذره اي بدون بار الكتريكي
5- زاده چهارپايان- تفريح و 

هواخوري- برادر پدر
6- مشهور- پروتئين گياهي- 

يك نفر
7- شــاعر يوش- نشاط آور- 
آلبومي ماندگار با آواز استاد 

شجريان
8- دريا- تفريق- رهســپار- 

نت سوم
9- مهم بــودن- گرز آهني- 

كشور هزار خليج
10- خطــي در دايــره- 

به راستي- سنگ ترازو
11- صدا- ســتون خيمه- 

جريان متناوب برق
12- كامــل نشــده- ضمير 

انسان- جامه پشمي فقرا
13- سمت و سو- توليدمثل- 

مدارك
14- از الفبــاي انگليســي- 

خباز- گلي زيبا
15- فرشــته جان ســتان- 

الزم- نيم صداي درازگوش
  

عمودي:
1- صندوقچه- كتاب چارلز 
دارويــن دربــاره پيدايش و 

تكامل جانداران
2- حوالــه- نصــف آجــر- 
پرداخت وجه به حساب بانكي

3- خــوش آوازه- زميــن 
بي صاحب- ناشنوا

4- گاو يالــدار تبت- كامل و 
بي نقص بودن- مثل ماه
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پاريس

6- گوشه نشــين شطرنج- 
تنديس- منسوب به يمن

7- همســر زن- پايبنــد در 
دوستي- سنگين ترين حيوان

8- دســتگاه اعــام خطــر 
سرقت- از باشگاه هاي فوتبال 

انگليس
9- ديــوار بلنــد- از الحان 
باربدي- پيامبــري كه دچار 
باياي زيادي شد ولي تحمل 

كرد
10- تخت پادشاهي- بسيار 

كهنه- دو تا الف

11- مخفي و پنهان- شــهري 
در آلمان

12- قلعه بــاالي كوه- از توابع 
مثلثاتي- بخشندگي

13- پيشــوند ســلب- مقابل 
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تخصصي را مي گذراند
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خداي مصريان قديم- درخشان
15- از داســتان هاي عاشقانه 

شاهنامه- توانا
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چــرا رانندگــي نمي كنــي؟ اين ســؤال را 
خيلي ها از من مي پرســند، جوابي كه شايد 
خودشان به اين ســؤال مي دهند اين است 
كه من رانندگي دوســت ندارم. ولي اينطور 
نيست. من از رانندگي ديگران لذت مي برم، نه 
رانندگي خودم. مثل وقت هايي كه خواننده اي 
ترانه اي مي خواند و من ته گلو، صدايم را با او 
مي رقصانم. وقتي هم كنار دســت راننده اي 
مي نشينم، ته ذهنم با او رانندگي مي كنم، مي پيچم، ترمز مي گيرم و حتي 
به جاي او از دست بقيه، سواره ها و پياده ها، شاكي مي شوم. بعضي از داليل 
من براي رانندگي نكردن، مثل داليل بيشتر كســاني است كه اين كار را 
دوست ندارند؛ حوصله ندارم درگير پيدا كردن جاي پارك باشم، ساعت ها 
در ترافيك بمانم، آخر شب به اين فكر كنم كه ماشين را كجا گذاشته ام و 
اصا ماشين آورده ام يا نه و.... به استفاده از وسايل نقليه عمومي و داشتن 
هواي پاك هم اعتقاد دارم، ولي من بيشــتر از ســرخودخواهي است كه 
رانندگي نمي كنم. در سفرها بيشتر دوست دارم كنار يك راننده حرفه اي 
بنشــينم و از رانندگي كردن او لذت ببرم، همزمان كه دارم از تماشــاي 
طبيعت لذت مي برم. ترجيح مي دهم در اتوبوس و مترو توي دل جمعيت 
باشــم، رفتارها و تفاوت هايي را كه هست ببينم، دســتفروش ها را با هم 
مقايسه كنم وحتي بعضي وقت ها خودم را جايشان بگذارم. من از بودن در 
كنار آدم ها لذت مي برم، حتي از بودن در مترو و اتوبوس. اينكه قطار در كدام 
ايستگاه هاي مترو، پيچ و خم بيشتري دارد و اينكه راننده هاي اتوبوس در 
چه ساعت هايي جرأت مي كنند باسرعت بيشتري برانند، كداميك خارج 
از ايستگاه با ديدن مسافري روي ترمز مي زنند و... اينها همه از جذابيت هاي 

هر روز زندگي من است. رانندگي كردن همه اينها را از من مي گيرد.

»واقعا گواهي نامه نداري؟« اين نخســتين واكنش به كســي اســت كه عطاي رانندگي در تهــران را به لقايش 
بخشيده اســت. گواهي نامه گرفتن و رانندگي هم انگار بخشــي از مراحل بزرگ شدن ماســت؛ مرحله اي كه 
اگــر از آن گذر كنيــم، بي آنكه وقعي به چنين توقع عمومي گذاشــته باشــيم بايد پاســخگوي ســؤاالت 
پيش رو باشــيم. در روزگاري كه ماشــين خريدن و دور دور در خيابان ها به رفاه مالي و  يكي از ابزارهاي ســرمايه داري بدل شــده و قانون گريزي 
 بســيار عرف اســت، پس مي توانيم به  خودمان اين اجازه را بدهيم از كســاني كه به اين امنيت اقتصادي دهن كجي كرده اند ســؤال بپرســيم: 

چرا واقعا رانندگي نمي كنيد؟ 

چرا عده اي گواهي نامه نگرفته اند يا ترجيح مي دهند اصًا در خيابان هاي تهران رانندگي نكنند؟

ضدرانندگي
يادداشت هايي از كساني كه تمايلي به نشستن پشت فرمان ندارند

نگار حسينخاني
خبرنگار

محمدجواد صابري
خبرنگار

ليلي خرسند 
خبرنگار

سعيد مروتي  
خبرنگار

زهرا رستگارمقدم 
خبرنگار

خيلي چيزها هست كه آدم ها را به دو دسته تقسيم 
مي كند. از تفاوت هاي قومــي، نژادي، مذهبي و 
ايدئولوژيكي كه بگذريم، رفتارهاي ساده و روزمره 
نيز مي توانند دســته بندي هاي معناداري ايجاد 
كنند: سيگاركشيدن يا سيگار نكشيدن، موبايل 
داشتن يا موبايل نداشــتن و.... رانندگي كردن يا 
رانندگي نكردن هم يكي از اينهاست كه در ايران 
به داليلي از حساسيت بيشتري نسبت به چيزهاي 
ديگري كه دسته بندي ايجاد مي كنند، برخوردار اســت. كساني كه تجربه 
آموزش رانندگي دارند )چه پيش دوستان و آشنايان و بيشتر در آموزشگاه هاي 
رانندگي( حداقل در جلسات اول با اين توصيه مكرر روبه رو هستند كه بايد 
رويكرد و رفتارت را عوض كني. مثا آموزش دهنده مي گويد نترس، برو حق 
تقدم با توست، روي كار خودت تمركزكن كه درست باشد، به ديگران كاري 
نداشته باش و.... اين توصيه ها قرار اســت فرد را براي شرايطي آماده كند كه 
بر ساختاري مبتني بر رعايت ضوابطي مشخص از سوي تك تك افراد استوار 
است؛ ضوابطي كه تخلف از آنها مي تواند خسارت مالي و جاني غيرقابل جبراني 
به دنبال داشته باشد. حال درنظر بگيريد كه عوامل مختلف چوب الي چرخ 
تو مي گذارندكه نتواني ضوابط را رعايت كني؛ از جاده هاي خراب و شــلوغ و 
پرخطر گرفته تا ماشين هاي غيراســتاندارد و رانندگان قانون گريز. به نظرم 
رانندگي در ايران فقط قراردادن خود در شرايط خطر نيست، چون با شرايط 
توصيف شده استفاده از تاكســي و اتوبوس هم خطرناك است. رانندگي در 
ايران بُر خوردن با آدم هايي اســت كه حتي اگر بخواهند ضوابطي حياتي را 
رعايت كنند، نمي توانند، پس كم كم شبيه ديگراني مي شوي كه مودبانه به 
آنها مي گويي قانون گريز و وقتي مودب نيستي، به ويژه پشت ُرل، ازاسامي انواع 

و اقسام حيوانات اهلي و وحشي براي ناميدن آنها مايه مي گذاري.

آقاي ثروتي پدربزرگ مادري ام، باشــخصيت ترين فردي 
كه در زندگي ام ديــده ام، ازدهه 40 آموزشــگاه رانندگي 
داشــت. آموزشــگاه رانندگی »عقاب« در 40متری نواب، 
كمي پايين تــر از خيابان آزادي. هشت ســاله بودم كه نام 
مرا درآموزشگاه زباني در حوالي آموزشگاه رانندگي عقاب 
نوشتند. بعد از تمام شدن كاس زبان، به آموزشگاه عقاب 
مي آمدم تا چند ســاعت بعد با پدربزرگ يا يكي از دايي ها 
به ســمت منزل بروم. در اين فاصله معموال از من به عنوان 
همراه خانم هايي كه قصد ياد گرفتن رانندگي داشتند و همراهي هم نداشتند استفاده 
مي شد. از بخت بد من اغلب خانم هاي هنرجو، خيلي ذوق و استعداد رانندگي نداشتند 
و آقاي ثروتي با حوصله و صبري عجيب همه  چيز را بارها و بارها تكرار مي كرد. ماجرايي 
كسالت بار براي پسربچه اي كه روي صندلي عقب نشســته بود. فكر مي كنم قدري از 
بي تمايلي من  به ياد گرفتن رانندگي به همين ميزانسن دوران كودكي بازمي گردد. در 
نوجواني چندباري آقاي ثروتي به اصرار من را پشت رل نشاند و با الفباي رانندگي آشنايم 
كرد. در خانواده اي كه همه راننده بودند و تعليم رانندگي در مقطعي شــغل بسياري از 
بستگان بود، از نشستن پشت رل فراري بودم. از هجده سالگي تا تقريبا يك دهه بعدش 
آقاي ثروتي پيگير گواهي نامه گرفتن من بود و بعد به گمانم با آن حجب و حياي ذاتي اش 
از رو رفت و ديگر چيزي نگفت. حاال هم كه ســال هاي زيادي از آن روزها گذشــته و 
پدربزرگ هم به رحمت خدا رفته است، داستان رانندگي نكردنم آنقدركهنه شده كه ديگر 
همه با آن كنار آمده اند. بخشي از ماجرا هم به سهل انگاري شخصي ام بازمي گردد و اينكه 
من سال ها بهترين مربي تعليم رانندگي را كنارم داشتم )درآموزشگاه عقاب همه دوست 
داشــتند با آقاي ثروتي با حوصله و باتجربه و نكته دان تعليم رانندگي ببينند( و خودم 
نخواستم و تعلل كردم. هم به خاطر آن خاطرات كسالت بار كودكي و هم تعلل شخصي و 
نداشتن عاقه به پشت فرمان نشستن و گاز دادن و دنده عوض كردن. اين را هم بگذاريد 

به  حساب يكي از انبوه نقاط ضعف ما. به قول بيلي وايلدر، هيچ كس بي نقص نيست.

انگار جرأت آدم ها هم با روزهاي سن شان آب مي رود. حاال  
خيلي از آن روزها گذشته كه دوست داشتم رانندگي كنم. 
مثا وقتي براي نخستين بار در امتحان شهر پشت فرمان 
نشستم، طوري پايم را روي پدال گاز فشار دادم كه همانجا 
رد شدم. عشق سرعت بودم. اما حاال از فكر كردن به آن هم 
مي ترسم. خيلي ها اســمش را مي گذارند عقل و خيلي ها 
جان دوستي و بعضي پيري. من اما وسواس هايم بيشتر شده. 
وسواس درست راندن. مثل همه نبودن. قانون مدار رانندگي 
كردن و وسواس نگه داشتن عقربه سرعت روي عدد 80. احساس مي كنم ديگر اعصاب 
اين را هم ندارم كه آن عقربه را روي يك عدد، تنظيم كنم و بايستانم. دوستانم مي گويند 
همه اينها قبل از رانندگي است، وقتي راندي ديگر همه  چيز عادي مي شود. من اما دوست 
ندارم عادي شوم. دوست دارم با دقت دو دســتم را روي 10و 10دقيقه فرمان بگيرم و 
آينه ام را تنظيم كنم. چشم ام را بيندازم روي عقربه و گاهي بنزين كه نكند كمي پايين 
بيايد. دوست دارم چيزی مثل درناي كاغذي جلوي آينه ام تاب بخورد و من محو پروازش 
روي همه خيابان هاي شهر باشم. دوست دارم گاهي فرمان را رها كنم و با انگشت اشاره 
چترهايي را كه باالي سرمان حركت مي كنند تا جايي در منطقه22 فرود بيايند را نشان 
بدهم. بعد خيره شوم به دودهايي كه هميشه از سمت چيتگر به آسمان بلند شده و من 
فكر مي كنم حتما يكي در اين جزيره گم شده است و دارد به ما نشاني مي دهد تا پيدايش 
كنيم. فكر كنم آنهايي كه روي آسفالت اليي مي كشــند و گاهي خودشان را به سمت 
راست ماشين مي رسانند تا در غيرقانوني ترين وضعيت ممكن از تو سبقت بگيرند و همه 
آنها كه بوق مي زنند، دور زدن ممنــوع را مي پيچند و يك طرفه ها را دو طرفه مي كنند، 
مي خواهند در اين شهر شلوغ بگويند كه هستند. من اما با رعايت همه قوانين مي خواهم 
ديده نشوم. كسي پيدايم نكند توي شهر گم شوم. من هيچ وقت رانندگي نكرده ام. شايد 
چون ديگر جسارتش را نداشتم. چون سر به هوا شده ام و دوست دارم همه اينها را كنار 

رانندگان شهر تجربه كنم. شايد آسمان نگذاشت رانندگي كنم.

چرا هرگز نخواستم رانندگی ياد بگيرم؟از رانندگی ديگران لذت می برم رانندگی كردن يا رانندگی نكردن  رانندگی می كنم، پس هستم

رانندگی
درتهــران

این شماره
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  خبري از جريمه ماسك نيست
روز گذشته بدون ماسك در سطح شهر بودم و هيچ برخوردي با من 
صورت نگرفت. البته كه ماسك نزدن من به دليل حساسيت شديد به 
استفاده از ماسك است و اسفندماه هم به كرونا مبتال شده ام. اما توقعم 
اين بود كه يك نفر جلوي من را بگيرد يا برايم پيامكي بيايد كه چنين 
اتفاقي نيفتاد. آيا برخورد با كســاني كه از ماسك استفاده نمي كنند 

هم وعده است؟ 
خالقي از تهران

  تعداد زياد سگ هاي ولگرد در ماهدشت آزاردهنده است
متأسفانه تعداد ســگ هاي ولگرد در ماهدشت كرج خيلي زياد شده 
است و چون اين حيوانات عقيم نيستند زاد و ولد فراواني دارند و هر 
روز به تعدادشان افزوده مي شود. از شهرداري تقاضا داريم نسبت به 

ساماندهي اين وضع اقدام كند.
ميالد از مسكن مهر ماهدشت

  دولت به جاي مطالبات كارمندان به آنها سهام بدهد
در سال هاي اخير مدام از كوچك سازي  دولت و كاهش تعداد كارمندان 
و تشويق آنها به بازخريد يا بازنشســتگي پيش از موعد به روش هاي 
مختلف صحبت مي شود. اكنون بسياري از كارمندان هستند كه تمايل 
به بازخريد يا بازنشستگي پيش از موعد دارند اما ادارات آنها تمكن كافي 
براي پرداخت مزاياي آنها را ندارند اينجاست كه سهام مي تواند راهگشا 
باشد و به جاي مطالبات به آنها سهام بدهد كه در بازار سرمايه با آنها كار 
كنند و در عين حال چك هاي طوالني مدت و انتظار نصيبشان نشود.

روزبهي از تهران 

  قرص هاي بدون نسخه و معمولي در داروخانه ها نيست
متأسفانه برخي قرص هاي بدون نســخه و معمولي مانند قرص هاي 
جلوگيري از بارداري، مسكن براي دندان درد، قطره تب بر و... كمياب 
شــده و براي تهيه اين قرص ها بايد از داروخانه اي به داروخانه ديگر 
رفت. آيا ما توان توليد اين قرص ها را در كشور نداشته ايم كه تحريم 
باعث كمبود آنها شده باشد؟ يا دست دالالن و برهم زنندگان امنيت 

اقتصادي و اجتماعي در كار است. دردمان را به كجا ببريم؟
ابويي از بيرجند

  تخت خالي براي بيماران كرونايي پيدا نمي شود
به عنوان يك شــهروند ايراني كه همســرم مبتال به كرونا شده است 
عاجزانه از همه مردم خواهش مي كنم اصول اوليه و ايمني بهداشت را 
رعايت كنند تا هم به كرونا مبتال نشوند و هم عامل شيوع آن نباشند. 
متأسفانه بعد از ابتالي همسرم به كرونا دربه در دنبال تخت خالي در 
بيمارستان ها گشتيم و دســت آخر در يك بيمارستان خصوصي با 
10ميليون تومان توانستيم بيمار را بستري كنيم. متأسفانه آنجا هم پر 
از بيماران كرونايي بود. همه هموطنان به طور جدي مسائل ايمني را 

رعايت كنند تا از اين وضعيت رها شويم.
مرداني از تهران 

  جاده خيرآباد زنجان ايمني ندارد
جاده خيرآباد در 30كيلومتري زنجان بسيار پرتردد است، ولي جاده 
پرتگاه دارد و ايمني ندارد. همچنين اين جاده فاقد روشنايي و آسفالت 

و گاردريل است.
سبزعلي از زنجان

  كسب درآمد همراه اول با پيامك هاي شارژ
همه روزه از همراه اول پيامك مي آيد كه 5هزار تومان شــارژ كنيد و 
يكماه هر روز نيم ساعت رايگان صحبت درون شبكه داشته باشيد. نكته 
اين است كه اين پيامك كالهبردارانه است و بعد از اينكه نخستين نيم 
ساعت را صحبت كرديد، مي گويد شما مشمول اين طرح نيستيد. اين 

هم جزو روش هاي كسب درآمد اين اپراتور است؟
سيدولي حريري كاشاني از تهران 

  قيمت ناعادالنه عوارضي تهران - قم
عوارضي تهران- قم فقط به ســمت قم از تهران )بهشت زهرا( فعال 
است و كساني كه به شهرك هاي اطراف عوارضي ازجمله شمس آباد و 
اسالمشهر و فرودگاه و... مي روند براي يك مسير كوتاه كه از عوارضي 
رد مي شــوند بايد كل عوارض آزادراه قم را بدهند كه ناعادالنه است. 
تقاضا مي شود عوارضي شهر قم هم فعال شود و مانند اتوبان ساوه از 
هر گيت يك مبلغي كسر شود تا محلي ها بتوانند رقم معقولي به عنوان 

عوارض بپردازند.
 داوود تبريزي از واوان

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

پاسخ مسئوالن

انهدام 17باند توزيع 
مواد مخدر در تهران 

با اجراي هفتمين مرحله از طرح ظفر توسط 
پليــس پايتخت كــه عمليات دســتگيري 
موادفروشــان و قاچاقچيان را در بر مي گيرد، 

بيش از 2تن مواد مخدر كشف شد.
به گزارش همشهري، سردار حسين رحيمي، 
رئيس پليس تهران در حاشيه اين طرح گفت: 
با اجراي طرح هاي ظفر از ابتداي ســال تا به 
امروز 17باند عمده فروش موادمخدر، منهدم 
شــده اند. وي ادامــه داد: در تازه ترين طرح 
ظفر، طي 72ساعت 6 باند مهم توزيع كننده 
موادمخدر شناســايي و منهدم شدند و 2تن 
و 194كيلوگــرم انــواع مواد مخدر كشــف 
شد. ســردار رحيمي با اشــاره به دستگيري 
24قاچاقچي عمده فروش موادمخدر، افزود: 
هــزار و 263خرده فروش موادمخــدر نيز در 
اين عمليات دستگير و تعداد زيادي از منازلي 
كه محل خريــد و فروش موادمخــدر بودند، 
شناسايي و 11باب از اين منازل پلمب شدند. 
در بين افراد دستگيرشــده 11نفــر از اوباش 
تهران نيز حضور داشتند كه در توزيع و فروش 
موادمخدر فعاليت داشتند و از آنها 38دستگاه 

خودرو و موتورسيكلت كشف و توقيف شد.
رئيس پليس تهران افــزود: در تازه ترين طرح 
ظفر يكي از باندهاي توزيع موادمخدر بزرگ 
كه توانسته بود 740كيلوگرم انواع موادمخدر 
را وارد پايتخــت كند با هوشــياري مأموران 
پليس مبارزه با موادمخدر فاتب، شناسايي و  
4نفر از اعضاي اصلي اين باند دستگير شدند. 
وي همچنين درباره انتقادها به گرداندن اوباش 
در سطح شهر توضيح داد: ما مجرمان زيادي 
را بازداشــت مي كنيم، اما براي آن ها چنين 
كاري نمي كنيم. با اوباشي كه در يك محله به 
نواميس مردم تعرض و از تعدادي از مغازه ها و 
افراد محل باجگيري مي كنند، قداره در دست 
دارند، خودرو و مغازه هــا را منهدم مي كنند، 
نمي توان برخوردي مانند يك ســارق داشت. 
ســردار رحيمي درخصوص فيلم هاي منتشر 
شده در زمان چرخاندن اوباش در تهران گفت: 
زماني كه آن اراذل را در محل مي چرخاندند؛ 
يكي از افرادي كه توسط آنها مورد تعرض قرار 
گرفته بود در حاشيه پياده راه به آنها گفت كه 
نتيجه اين همه ظلم كردن خود را ديديد؟ كه 
در همين لحظه آن اوباش شروع به فحاشي و 
توهين به وي كردند و در ادامه نيز مأمور ما آن 
رفتار را انجام داد و با آنهــا برخورد كرد. البته 

قبول داريم موارد بايد رعايت شود.

كشف جسدي در انبار بانك
با پيدا شدن جســد مردي در انبار بانكي در 
تهران، تحقيقات براي كشــف معماي مرگ 
وي آغاز شده است. به گزارش همشهري، چند 
روزي مي شد كه چراغ انبار يكي از بانك ها در 
مركز تهران روشن مانده بود و اين درحالي بود 
كه هرشب نگهبان چراغ ها را خاموش مي كرد. 
روشن ماندن چراغ انبار شــك اهالي محل را 
برانگيخــت و ماجرا را به پليــس خبر دادند. 
مأموران پليس در محل حاضر شــدند و پس 
از شكستن قفل با جســد متعفن شده مردي 
روبه رو شــدند كه به نظر مي رسيد حدود يك 
هفته از مرگ وي مي گذرد. بررســي ها نشان 
مي داد كه متوفي نگهبان انبار نيست و اهالي 
محل او را نمي شــناختند. از سوي ديگر اثري 
از نگهبان نبود و به دليل متعفن شــدن جسد 
مرد ناشناس، علت مرگ وي مشخص نبود. در 
اين شرايط بازپرس جنايي تهران دستور داد تا 
هويت متوفي شناسايي و نگهبان انبار كه اثري 
از وي نيست دستگير شود تا شايد در تحقيق از 

او راز مرگ مرد ناشناس فاش شود.

درجست وجوي قاتل نگهبان 
تحقيقات براي رمزگشايي از قتل نگهبان يك 
ساختمان كه با ضربات بيل و چوب دستي به 
قتل رسيده از سوي تيم جنايي آغاز شده است. 
به گزارش همشــهري، چند روز قبل گزارش 
قتل مرد جواني به قاضي محمدجواد شفيعي، 
بازپرس جنايي تهران اعالم شد و با دستور وي 
تيمي از كارآگاهــان جنايي تحقيقات خود را 
آغاز كردند. مقتول نگهبان ساختماني در حال 
ساخت حوالي ميدان انقالب بود كه با ضربات 
بيل و چوب دستي به قتل رسيده بود. بررسي ها 
نشــان مي داد كه حدود يك هفته از قتل وي 
مي گذرد و در اين مدت جسد متعفن شده بود. 
نخستين فردي كه با جســد روبه رو شده بود 
صاحب ساختمان بود كه مي گفت از چندروز 
قبل هرچه با موبايل نگهبان تماس گرفته وي 
پاسخگو نبوده است. به همين دليل خودش را 
به ساختمان رسانده و با جسد خونين و متعفن 
شده وي روبه رو شده است. در ادامه بررسي ها 
معلوم شد كه هيچ ســرقتي از اتاق نگهباني 
صورت نگرفته و به احتمال زياد قاتل يك آشنا 
بوده است. نخستين فرضيه پليس اين بود كه 
قاتل آشنا با انگيزه انتقام جويي دست به جنايت 
زده و فرار كرده اســت. در اين شرايط جسد 
مقتول با دستور قاضي به پزشكي قانوني انتقال 
يافت و گروهي از كارآگاهان جنايي ماموريت 
يافته اند در بررســي هاي تخصصي عامل اين 

جنايت را شناسايي و دستگير كنند.

كيوان. الف در برابر 
اتهام افساد في االرض

متجاوز سريالي دختران دانشجو كه 
پس از كشــاندن طعمه هايش به پيگيري

خانــه اش و خوراندن نوشــيدني 
مســموم به آنها تجاوز مي كرد به اتهام افســاد 

في االرض محاكمه خواهد شد.
به گزارش همشهري، پرونده اين مرد كه كيوان . 
الف نام دارد هم اكنون در شــعبه سوم دادسراي 
امنيت اخالقي تهران زير نظــر بازپرس روح اهلل 
رضاپورگتابي، تحت رســيدگي است و تا كنون 
حدود 30دختر جــوان كه از ســوي وي مورد 
تجاوز قرار گرفته اند از او شكايت كرده اند. 10نفر 
از اين دختران در مواجهه  حضــوري با متهم او 
را شناســايي كرده و نزد بازپرس پرونده توضيح 
داده اند كه چطور متهــم با فريب و ريختن طرح 
دوســتي آنها را به خانه اش كشــانده و پس از 
خوراندن نوشيدني مسموم، به آنها تجاوز كرده 
است. بقيه شاكيان نيز به صورت تلفني با دادسرا 
تماس گرفته و شــكايت خود را مطرح كرده اند. 
شاكيان اين پرونده دختران جواني اهل تهران و 
برخي از شهرستان ها هستند و حتي برخي از آنها 
از خارج از كشور با دادسرا تماس گرفته و شكايت 

خود را مطرح كرده اند.
هر چند كيوان . الف در جريان بازجويي هاي اوليه 
مدعي شده بود كه شاكيان با اراده خودشان با او 

ارتباط برقرار كرده اند. اما وقتي مأموران به دستور 
قاضي رضاپور گتابي محل زندگي متهم را بازرسي 
كردند فيلم هاي سياهي به دست آوردند كه وي از 
صحنه تجاوز به برخي از قربانيانش ضبط كرده 
بود. با كشــف اين فيلم ها متهم كه چاره اي جز 
اعتراف نداشت اين بار مدعي شد كه به بيماري 
ساديسم مبتال اســت و به خاطر تجربه هيجان 

دست به اين اقدامات مي زد.
اين مرد كه پس از دستگيري و انتقال به زندان 
اوين از بيماري سنگ كليه رنج مي برد با دستور 
بازپــرس به بيمارســتان منتقل شــد و پس از 
عمل جراحــي و درمان بيمــاري اش هم اكنون 
در بازداشــتگاه پليس امنيت به ســر مي برد و 
تحقيقات از او ادامه دارد. اين در حالي است كه 
بازپرس پرونده، قرار است به زودي قرار جلب به 
دادرسي)كيفرخواســت( براي او به اتهام افساد 
في االرض صــادر كند و پس از صــدور اين قرار 
پرونده وي براي شروع محاكمه به دادگاه انقالب 

فرستاده خواهد شد.
براســاس اين گــزارش، روز گذشــته مجمع 
نمايندگان تهران در مجلس شــوراي اسالمي 
ميهمان سردار حسين رحيمي، فرمانده انتظامي 
پايتخت بودند و رئيس پليس تهران در اين ديدار 
ضمن تشــريح عملكرد پليس در ماه هاي اخير 

به بيان جزئياتي از ابعــاد پرونده كيوان. الف نيز 
پرداخت. ســميه رفيعي، نماينده مردم تهران 
به همشــهري گفت: رئيس پليس تهران در اين 
جلســه اعالم كرد كه متهم به تجاوز به بيش از 
300دختر طي 10ســال اعتراف كرده اما تنها 
حدود 10نفر حاضر شده اند با حضور در دادسرا 
و قرار گرفتن در برابر متهم او را شناسايي كنند. 
همچنين به گفته يكي ديگر از نمايندگان تهران، 
پليس موفق به كشف فيلم هاي سياه از تجاوز به 
46دختر جوان از مخفيگاه متهم شده  و رسيدگي 
به اين پرونده و تالش با هدف تشــويق شاكيان 
براي مراجعه به دادسرا و پليس و طرح شكايت از 

متهم ادامه دارد.

شكايت در فضاي مجازي 
كيوان. الف پس از آن تحت تعقيب پليس تهران 
قرار گرفت كــه از اوايل شــهريورماه در فضاي 
مجازي توييتر و اينســتاگرام هشتگي با عنوان 
تجاوز خبرساز و جنجالي شــد. برخي از افرادي 
كه به گفته خودشان قرباني تجاوز شده و جرأت 

نكرده بودند شكايت كنند، حاال در فضاي مجازي 
به بازگويــي روايت هاي تلخــي از لحظاتي كه 
قرباني تجاوز شدند پرداخته بودند تا شايد از اين 
طريق بتوانند متجاوز را رســوا كنند. بسياري از 
اين روايات تكان دهنده عليه يكي از دانشجويان 
دانشــگاه تهران به نام كيوان. الف بود كه بازتاب 
گسترده اي داشت. دختري جوان مدعي شده بود 
كه كيوان او را فريب داده و به خانه اش كشانده و 
بعد از تعارف نوشيدني مسموم به او تجاوز كرده 
است. بقيه دختران نيز روايات مشابهي عليه اين 
مرد مطرح كردند و اين در حالــي بود كه هيچ 
دختري از ترس آبرويش از فرد متجاوز شكايت 

رسمي نكرده بود. 
آنطور كــه قربانيان مطرح كــرده بودند، متهم 
دانشــجوي رشته باستان شناســي بود كه پس 
از آشــنايي با دختران دانشــجو در دانشگاه و يا 
فضاي مجازي آنها را به خانه خود دعوت مي كرد. 
دختران دانشجو مدعي شدند كه وي مشروبات 
الكلي ســرو مي كرده كه آنها پس از نوشيدن از 
هوش مي رفتند. وقتي هم بــه هوش مي آمدند 
كه كار از كار گذشته و متوجه مي شدند كه به آنها 
تجاوز شده است. روايت هاي افشاگرانه از اين مرد 
باعث جريحه دار شدن احساسات عمومي جامعه 
مخصوصا زنان و دختران شد و در ادامه مأموران 
پليس امنيت عمومي، با دســتور قاضي روح اهلل 
رضاپورگتابي، بازپرس شــعبه ســوم دادسراي 
امنيت اخالقي تهران وارد عمل شــده و متهم را 
دســتگير كردند. هر چند قاضي پرونده و پليس 
از قربانيان خواســتند كه بااطمينان از محفوظ 
ماندن هويت شان و همچنين مطرح نشدن هيچ 
اتهامي عليه خودشان براي شكايت به دادسرا يا 
پليس امنيت مراجعه كنند، اما متهم شــاكيان 
بســيار زيادي دارد كه آنها هنوز شكايت شان را 

مطرح نكرده اند.

پشت پرده مرگ دردناك دانش آموز 11ساله

»خودكشي پسر 11ساله 
به خاطر گوشي موبايل«؛ داخلي

اين خبري است كه اين 
روزها در شــبكه هاي اجتماعي دست 
به دست مي شود و از سرنوشت تلخ پسر 
11ساله اي به نام سيدمحمد حكايت دارد 
كه دست به اقدام هولناكي زد و جانش را 
از دست داد. حاال اما مهم ترين پرسش 
اين است كه آيا او واقعا به خاطر گوشي 

موبايل دست به اين كار زده است؟ 
به گــزارش همشــهري، ســيدمحمد 
موســوي زاده، دانش آموز كالس پنجم 
يكي از مدرســه هاي شهرستان دير در 
استان بوشهر بود. او در خانواده فقيري 
زندگي مي كرد. پدرش كــه صياد بود، 
از حــدود 4ســال قبــل از ناحيه كمر 
دچار مشكل و به ناچار خانه نشين شد. 
از آن بــه بعد بود كه زندگــي براي اين 
خانواده 6نفره سخت تر شد. سيدمحمِد 
11ساله بزرگ ترين فرزند اين خانواده 
بود. او 3برادر ديگر به نام هاي علي اصغر 
-5ساله، حسين-3ساله و رضا -2ساله 
دارد. هرچند بيكاري و از كارافتادگي پدر 
زندگي را براي اين خانواده سخت كرده 
بود اما مهم ترين ســختي اين خانواده 
وضعيت علي اصغر بــود. او از زماني كه 
به دنيا آمد دچــار معلوليت ذهني بود. 
نگهداري از او و تامين هزينه ها كمرشكن 
بود و پدِر از كار افتاده خجالت زده همسر 
و فرزندانــش بود. در چنين شــرايطي 
بود كه مــادِر خانــواده تصميم گرفت 
جور پدر را كشيده و گليم خانواده را از 
آب بيرون بكشد. او كه زن سختكوشي 
اســت به عنوان كارگــر كار مي كرد و با 
تالش هايش توانســته بــود جوابگوي 
نيازهاي اوليه خانواده باشد. پدر و مادر 
چشم اميدشان به ســيدمحمد بود تا 
زودتر بزرگ شــود و بتواند مسئوليت 

خانواده را به دوش بكشد.

حادثه باورنكردني
زندگي خانواده موسوي زاده با هر سختي 

كه بود ادامه داشــت تا اينكه 
چنــد روز قبــل حادثه اي 
باورنكردنــي اتفاق افتاد. 
آن روز مادر بــراي كار از 
خانه بيرون رفته بود و پدر 
با 3فرزند خردســالش در 

خانه بود. از وقتي كه كرونا، 
مدرسه ها را به تعطيلي كشانده 

و دانش آموزان را خانه نشين كرده بود، 
سيدمحمد هم از طريق موبايل و شبكه 
شــاد در خانه درس مي خواند. آن روز 
اما پدر متوجه حضور او در خانه نشــد. 
يكي از اقــوام نزديك ايــن خانواده كه 
نخواست نامي از او برده شــود آنچه را 
كه اتفاق افتاد از زبان پدر ســيدمحمد 
اينطور بازگو مي كنــد: »فكر مي كردم 
سيدمحمد بيرون از خانه است. بلند شدم 
به آشپزخانه بروم كه صحنه وحشتناكي 
ديدم. پســرم طنابي پالســتيكي دور 
گردنش پيچيــده و روي زمين افتاده 
بود. خودم را كه كنارش رســاندم ديگر 
نفس نمي كشيد. هنوز نمي دانستم چه 
اتفاقي افتاده. باورم نمي شــد كه پسرم 
جانش را از دســت داده اســت. خوب 
كه دور و اطرافم را نــگاه كردم ديدم او 
طناب پالستيكي را به دستگيره پنجره 
آشپزخانه بسته و يك بشكه پالستيكي 
هم زير پايش قرار داده و به اين شــكل 
جانش را از دســت داده بود.« درســت 
در همان لحظات بود كــه مادرش هم 

از راه رسيد.

خودكشي به خاطر موبايل؟
خيلــي زود خبــر مــرگ هولنــاك 
سيدمحمد، همه جا پيچيد و شبكه هاي 
اجتماعي پر شــد از خبري بــا عنوان 
»خودكشي پسر 11ساله به خاطر گوشي 
موبايل«. يكي از اقوام نزديك سيدمحمد 
در اين باره مي گويد:» سيدمحمد، پسري 
آرام و متين بود. هيچ كس از او تندي يا 
پرخاشگري نديده بود. او معموال بزرگ تر 
از سنش رفتار مي كرد و هيچ كس باورش 
نمي شــود كه او به خاطر يك گوشــي 
خودكشي كرده باشــد و احتماال آنچه 

اتفاق افتاده يك حادثه است.«

 او ادامه مي دهد:» وقتــي در اين باره از 
پدر سيدمحمد پرسيدم او گفت پسرش 
آن روز در آشــپزخانه مشغول بازي بود 
و به احتمــال زياد قصد بازي داشــته و 
ناخواسته اين بال را ســر خودش آورده 
است.« او درباره نقل قول هايي كه گفته 
مي شود ســيدمحمد به خاطر موبايل 
خودكشــي كرده، مي گويــد:» وقتي 
پدرش را ديدم در دستش گوشي موبايل 
بود. او قســم مي خورد كه اين گوشي 
براي سيدمحمد است و او با آن كارهاي 
مدرســه اش را انجام مي داد و به خاطر 
موبايل خودكشــي نكرده است.« اين 
اظهارات در شرايطي است كه تصاويري 
از چت هاي سيدمحمد با معلمش منتشر 
شده كه نشــان مي دهد او براي انجام 
كارهاي مدرســه اش گوشي در اختيار 
داشته اما ظاهرا گوشي خراب بوده و وي 

نمي توانست فيلم و عكس ارسال كند.
حاال همــه در دير و بردســتان درباره 
اين حادثــه تلخ صحبــت مي كنند اما 
هيچ كس به درستي از آنچه اتفاق افتاده 
اطالع ندارد. فاميل نزديك اين خانواده 
مي گويد:» فقر در خانواده ســيدمحمد 
بيداد مي كرد. مادر خانواده به ســختي 
كار مي كرد و 2 نفر خير هم ماهانه مبلغ 
ناچيزي به عنوان كمك خــرج به آنها 
مي دادند. اقوام و آشنايان هم هر كس در 
حد وسعش به آنها كمك مي كرد. حاال 
همه مي گويند شما چطور فاميلي بوديد 
كه براي سيدمحمد يك گوشي موبايل 

نخريديد؟« 
در همين حال سيدعادل موسوي زاده، 

پدر ســيدمحمد درباره ايــن حادثه به 
ايرنــا گفــت: زيرنظر بهزيســتي دير 
مستمري بگير هستم و وضع مالي خوبي 
ندارم اما با اين وضع هر چه در توانم بوده 

براي خانواده ام كم نگذاشته ام. 
فرزندم تنها يك گوشــي داشــت كه 
خودم برايش خريداري كــرده بودم و 
با آن تكليف هاي مدرســه اش را انجام 
مي داد تــا اينكه در روزهــاي اخير اين 
گوشــي خراب شــد و از من خواست 
گوشــي نو برايش تهيه كنــم كه قول 
دادم در نخستين فرصت براي او بخرم. 
با اينكه مدرســه هم اعالم كرد كه براي 
دانش آموزان تبلت خريداري مي كنيم 
اما تاكنون هيچ گوشي و تبلتي از مدرسه 
دريافت نكرده ايم. اگر چه محمد هر روز 
درخواست خريد گوشي نو و تبلت داشت 
اما هنوز براي ما انگيزه اين اقدام فرزندم 
مشخص نشــده كه او براي چه دست 

به خودكشي زده است.

واكنش آموزش و پرورش
به دنبال ايــن حادثه هولنــاك روابط 
عمومي آموزش و پرورش شهرســتان 
ديــر در اطالعيه اي اعالم كــرده دليل 
خودكشي ســيدمحمد موســوي زاده 
عدم دسترســي به تلفن همــراه نبوده 
اســت. در اين اطالعيه آمده است:» با 
توجه به تحقيق و بررســي هاي ميداني 
و جمع آوري مستندات، نامبرده از روز 
بازگشايي مدارس در 15 شهريور ماه تا 
روز حادثه كار آموزشي خود را از طريق 
شبكه شــاد با تلفن همراهي كه توسط 

شخص مدير مدرسه در فروردين ماه 99 
به ايشان اهدا شده بود، انجام مي داد.« 

در ادامه اين اطالعيه آمده اســت:»اين 
دانش آمــوز تــا آخرين ســاعات روز 
حادثه در سامانه شــاد به صورت فعال و 
در كالس هاي درس مجــازي آن الين 
حضور داشته كه تمامي مستندات، اعم 
از فايل هاي صوتي، تصويري و تكاليف و 
تمرين هاي درسي دانش آموز در گروه 
درسي موجود است. ضمنا نامبرده جزو 
دانش آموزان بي بضاعت و كم برخوردار 
بوده كه در سال هاي تحصيلي به صورت 
مكرر مورد حمايت مدرســه و انجمن 
اوليا و مربيان آموزشــگاه بوده است و 
خانــواده اش نيز اين موضــوع را تأييد 

مي كند.«

دلنوشته معلم سيدمحمد
مرگ خودخواسته نوجوان 11ساله افكار 
عمومي را جريحه دار كرده و بسياري با 
خانواده او ابراز همدردي مي كنند. يكي 
از اين افراد، معلم اوست. خانم معلم در 
دلنوشته اي كه در صفحه شخصي اش 
منتشر شــده نوشته اســت:» خسته 
بودم، به خودم گفتم ديگــه از تدريس 
غيرحضوري بدترم داريم؟ روزگار ازين 
سخت ترم هست؟ داشــتم عكس هاي 
فعاليت هاي بچه ها در گروه )شــاد( را 
نگاه مي كردم تا با پيام ها كليپ بسازم. 
پيام ســيدمحمد را ديدم كه مي گفت؛ 
اجازه گوشي من خرابه، اجازه گوشي من 
عكس نمي گيره، فيلم ارسال نمي كنه... 
ديروز آقاي مدير بهــم زنگ زد و گفت 
سيدمحمد از دنيا رفته و من االن نشستم 
پاي گروه بدون تدريس، بدون تكليف... 
از اين به بعد كي وسط تدريس رياضي 
بپره و بگه من گوشــيم خرابه، كي بعد 
از وويساي روخواني فارسي بچه ها بگه 
من نمي تونم وويس بــذارم. كي بعد از 
كنفرانس هاي مطالعات بچه ها بگه خانم 
معلم عزيزم من چطوري فيلم ارســال 
كنم؛ االن كي و چطوري منو آروم كنه 
و االن مي فهمم كه روزگار ازين سخت تر 
هم هست؛ سخت تر از نداشتن گوشي، 

نداشتن صاحب گوشيه.«

سرنوشت عجيب زني كه حافظه اش را از دست داده بود

متهم تا كنون به تجاوز به بيش از 

300دختر جوان اعتراف كرده اما 

كمتر از 30نفر از او شكايت كرده اند

درهاي پارك چيتگر همچنان به روي خودروها بسته مي ماند
روابط عمومي منطقه 22شــهرداري پيرو چــاپ پيام مردمي تحت 
عنوان »چرا ورود خودرو به چيتگر ممنوع شــده است« در ستون با 
مردم 26شهريوماه پاسخ داده اســت: »به اطالع مي رساند بوستان 
جنگلي چيتگر جزو يكي از بوستان هاي فرامنطقه اي شهر تهران است 
كه به علت دارا بودن پتانسيل هاي تفرجي بالقوه و بالفعل، مساحت زياد 
و تردد باال، كنترل تردد خودروها در آن دشوار است. از سوي ديگر از 
ديدگاه زيست محيطي نيز مواردي چون كاهش آلودگي هوا، كاهش 
آلودگي صوتي، بهبود شــرايط بيوكليماتيك و افزايش نفوذناپذيري 
خاك ايجاب مي كند كه درهاي بوستان به روي خودروها )نه مردم( 
بسته بماند. زيرا اين روند جداي آنكه باعث تخريب شديد اين بوستان 
فرامنطقه اي و ملي مي شود و روند زوال و نابودي درختان را در مسير 
بســيار كوتاه مدتي قرار خواهد داد مي تواند عامل شيوع كرونا باشد. 
بنابراين تا اطالع ثانوي و تا زمان اتخاذ تصميم جديد از بازگشــايي 
درهاي پارك به روي خودروها معذوريم. هم اكنون اين بوستان پذيراي 
شهروندان بدون خودرو و جهت تفريح، ورزش و پياده روي با رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي وزارت بهداشــت و همچنين با رعايت فاصله 

اجتماعي و عدم تجمع در بوستان است. 
لذا از شهروندان محترم تقاضا مي شــود جهت ايجاد زيرساخت هاي 
كارشناسي درخصوص ايجاد آينده بدون خودرو )شهر بدون خودرو( 
با هدف افزايش تعامل هــاي اجتماعي و بازگردانــدن محبوبيت به 
بوســتان ها، ميادين و پياده راه ها و به جهت حفظ ســاختار طبيعي 
توده ها، نگهداري و احياي فضاي ســبز بوســتان و همچنين جهت 
جلوگيري از تجمعات احتمالي و قطع زنجيره شــيوع ويروس كرونا، 

همكاري الزم را با پرسنل خدوم شهرداري به عمل آورند.

17 ماه بود كه زن 72ساله ناپديد شده و هيچ ردي از او 
نبود تا اينكه مشخص شد او سال گذشته در جريان يك 
حادثه حافظه اش را از دســت داده و در همه اين مدت 

در مركز نگهداري از سالمندان زندگي مي كرده است.
به گزارش همشهري، چند وقت قبل زني به دادسراي 
جنايي تهران رفت و خبر از ناپديد شدن خواهرش داد. 
وي به قاضي عظيم سهرابي، بازپرس شعبه نهم گفت: 
خواهرم زني 72 ساله و بازنشســته يكي از اداره هاي 
دولتي اســت. او مدتها بود كه به تنهايــي در خانه اي 
حوالي ميدان انقــالب زندگي مي كــرد و خيلي اهل 
رفت وآمد با فاميل نبود؛ با اين حال هر از چندگاهي به او 
زنگ مي زدم و احوالش را مي پرسيدم، اما از ارديبهشت 

سال 98 به يكباره ناپديد شد و ديگر خبري از او نداشتم.
وي ادامه داد: خواهرم ديگر جواب تماس هايم را نداد و 
من تصور كردم نمي خواهد با كسي صحبت كند؛ چون 
سابقه داشت كه مدتي بي خبر از ما باشد. تا اينكه چند 
وقت قبل به تهران آمدم و سراغش را گرفتم. به خانه اش 
رفتم اما هرچه زنگ زدم جواب نداد و از همســايه ها 
سراغش را گرفتم. آنها گفتند كه ماه هاست از خواهرم 
بي خبر هستند و فكر مي كردند به خانه اقوامش رفته 
است. نگران شدم و گزارش گم شدنش را به پليس اعالم 
كردم و همه جا به دنبالش گشتم و به تمام بيمارستان ها 
و پزشكي قانوني ســر زدم اما اثري از خواهرم به دست 

نياوردم و احتمال مي دهم كه او را به قتل رسانده اند.

راز 17 ماهه
با دســتور بازپرس جنايــي تهران تحقيقــات براي 
رمزگشايي از سرنوشــت زن تنها آغاز شــد. نام او در 
فهرست فوت شــده هاي سازمان بهشــت زهرا نبود و 
مشخصات وي در پزشــكي قانوني و اجساد مجهول 
الهويه نيز يافت نشد. حتي تيم جنايي قدم در خانه وي 
گذاشتند تا شايد سرنخي از او به دست آورند اما همه  چيز 
مرتب بود و سرنخي به دست نيامد. تنها فرضيه قتل او 
بود، اما روز يكشنبه گذشــته بعد از گذشت 17 ماه از 
ناپديد شدن وي راز سرنوشت عجيب او فاش و معلوم 
شد اين زن زنده است و همه اين ماه ها در يكي از مراكز 
نگهداري از ســالمندان زندگي مي كرده است. ماجرا 

از اين قرار بود كه زن 72 ســاله، ارديبهشت پارسال از 
خانه اش براي خريد خارج شده و با خودرويي تصادف 
كرده بود. بر اثر اين تصادف وي حافظه اش را از دست 
داد. او تحت درمان قرار گرفت اما نه حافظه اش برگشت 
و نه قدرت تكلمش. همين باعث شد تا زن تنها به مركز 
سالمندان منتقل شود؛ چون پزشكان بيمارستان موفق 
نشدند ردي از خانواده وي به دست بياورند. اما چند روز 
قبل ناگهان حافظه زن برگشت و موفق شد چند كلمه 
صحبت كند. او نامش و خانــواده اش را به خاطر آورد و 
شماره خواهرش را در اختيار مسئوالن مركز نگهداري از 
سالمندان قرار داد. همين اتفاق باعث شد تا هويت زني 
كه 17 ماه حافظه اش را از دست داده بود، فاش شود. زني 
كه هيچ كس نه نامش را مي دانست و نه از سرنوشتش 
اطالع داشــت. به اين ترتيب وي با دســتور قضايي به 

خانه اش برگشت و پرونده ناپديد شدن او بسته شد.

 محمد جعفري
خبرنگار
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فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

ايراني ها پشت خط اسكار
كروناهمهچيزرابهتأخيرانداختهوگرنهاگرشرايطكوويد-19حكمفرمانبوداالندقيقاميدانستيمكهچه
فيلمهاييازچهكشورهاييبرايرقابتدربخشبهترينفيلمبينالمللدردسترساعضايآكادميقرار
گرفتهوازايرانهمچهفيلميباالخرهبرايرسيدنبهرؤيايمجددفتحاسكارمعرفيشدهاست.تأخيردر
زماناعالمنامفيلمنمايندهايراندراسكار،اينشانسرابهفيلمسازاندادهتاخودشانرابرايطيكردن
مقرراتقانونيآمادهكنند.»خورشيد«ساختهمجيدمجيدييكيازمهمترينگزينههابرايانتخاباست
وباتوجهبهدرخششدرجشنوارهونيزبخشعمدهمسيررقابتباديگرحريفانراپيمودهاست.»درخت
گردو«ساختهمحمدحسينمهدويانهمبهخاطرموضوعانسانيوملتهبخودبرايدريافتعنواننمايندگي
ايراندراسكار2021شانسهايبسياريدارد.خبرهاهمچنينحكايتازآندارندكهفيلم»آتاباي«ساخته

نيكيكريميهمبرايبررسيتوسطهيأتانتخابفيلمايرانيبراياسكاربدونشانسنيست.

ث
مك

بهگزارشاينديواير،فيلمهايمنتخبجشنوارهكن
نسبتبهسايرفيلمهاازبختبيشتريبرايحضور
درفهرســتكانديداهايبهترينفيلمبينالمللي
مراسماسكار2021برخوردارند.بنابرآخريناخبار
وگزارشها،رأيدهندگانيكــهدرزمينهانتخاب
فيلمهاياسكارمشــاركتدارندامسالبهمنظور
پيشگيريازشيوعكرونا،براينخستينبارخواهند
توانستفيلمهايمعرفيشدهبهاينآكادميرااز
خانهتماشاكنند.براســاسقوانينكنونيآكادمي
اسكار،فيلمهايمعرفيشدهبهاينآكادميبايداز
تاريخ1اكتبر2019تا31دسامبر2020درسينماهاي
كشــورهاييكهاينفيلمهارامعرفيكردهاند،به
نمايشدرآمدهباشند.درنهايتآكادمياسكاردر
9فوريه2021ازميانايــنفيلمهانامزدهايحاضر
دررشتهبهترينفيلمبينالمللي2021رابرخواهد
گزيد.سالگذشته91فيلمبهجشنوارهاسكارمعرفي
شدهبود،اماانتظارميروددرسال2021فيلمهاي
كمتريبــهآكادميمعرفيشــوند.اكنون9هزار
رأيدهندهمنتخبآكادمياسكارقادرخواهندبود
فيلمهايمعرفيشدهرابهصورتآنالينوازطريق
»اپلتيوي«مشــاهدهكنند.البتهبهنظرميرسد
كهرأيدهندگانقديميتركمتربهديدنفيلمهاي
معرفيشــدهدرخانهازخودتمايلنشاندهند.
هماكنونتعداديازكشورهابرايحضوردررشته
بهترينفيلمبينالملليمراسماسكار2021ثبتنام
كردهاند.اغلبفيلمهايحاضردرفهرستمنتخب
جشنوارهكنمانندسالهايگذشتهازشانسواقبال
باالييبرايكسبنامزديوحتيبرندهشدنجايزه
اســكاربرخوردارند.پارازيتنيزنمونهيكيازاين
فيلمهابودكهسالگذشتهابتداجايزهنخلطاليكن
وسپس4جايزهاصلياسكارازجملهجايزهبهترين
فيلمبينالملليراكســبكرد.امسالبهرغملغو
برگزاريجشنوارهكنبهدليلشيوعكرونا،مقامات
اينجشنوارهفهرستيازفيلمهايمنتخبخودرا
ارائهدادندكهبهطورويژهموردتوجهرأيدهندگان
اسكاربرايانتخابنامزدهايرشتهبهترينفيلم
بينالملليقرارخواهدگرفت.البتهفيلمهايحاضر
درمهمترينجشنوارههايبينالملليسالازجمله
برلين،ونيز،تلورايد،تورنتوونيويوركنيزازبخت
باالييبرايكســبنامزديدررشتهبهترينفيلم

بينالمللياسكاربرخوردارند.

فيلم»آغاز«ازگرجستان
گرجستان به طور رسمي فيلم »آغاز« را براي حضور 
در رشته بهترين فيلم بين المللي اسكار 2021معرفي 
كــرد. اين فيلم بــراي نخســتين بار در جشــنواره 
سن سباســتين 2020نمايش داده شــد و توانست 
مهم ترين جوايز ايــن جشــنواره را از آن خود كند؛ 
ازجمله جايــزه بهترين فيلم، بهتريــن كارگرداني، 
بهترين فيلمنامه و جايزه بهترين بازيگر زن براي بازي 
»ال سوخيتاشويلي«. اين فيلم درباره انزواي احساسي 
زني در يك فرقه مذهبي در شهري مرزي در گرجستان 
است، اما به زودي دنياي بيرون، عواطف و احساسات 
اين زن را خدشه دار مي كند و فرقه مذهبي كه او در آن 
عضو است به نحو بسيار بيرحمانه و خشونت باري مورد 

حمله قرار مي گيرد. 

»يكخورشيد«ازتايوانگزينهايبراياسكار2021
 وزارت فرهنــگ تايــوان اعــام كــرده كــه فيلم 
»يك خورشيد« از اين كشــور براي حضور در رشته 
بهترين فيلم بين المللي به آكادمي اسكار معرفي شده 
است. در بيانيه وزارت فرهنگ تايوان، »يك خورشيد« 
فيلمي خاطره بر انگيز و احساس برانگيز از روابط والدين 

با فرزندان توصيف شده است. 

لوكزامبورگبا»داستانهايرودخانه«ميآيد
لوكزامبورگ فيلم مســتند »داســتان رودخانه« را 
براي حضور در رشته بهترين فيلم بين المللي اسكار 
2021معرفي كرده اســت. اين فيلم توسط »جولي 
شروئل« هنرمند لوكزامبورگي ساخته شد. داستان 
اين فيلــم در كرانه هاي رودخانه »ســن خوان« در 
نيكاراگوئه، جايي كه سرمايه گذاران از سال 2013در 
حال برنامه ريزي براي ساخت يك كانال بين اقيانوس 

اطلس و آرام هستند، مي گذرد. 

رقابت13فيلمدركرهجنوبيبرايحضوردراسكار
به گزارش »كورئا هرالد«، 13فيلم ازكره جنوبي كه سال 
گذشته توانسته بود با فيلم »پارازيت« جايزه اسكار را در 
4رشته اصلي )بهترين فيلم، بهترين كارگردان، بهترين 
فيلم بين المللي و بهترين فيلمنامه( از آن خود كند، براي 
حضور در اسكار 2021درخواست داده اند. از ميان اين 
13فيلم درنهايت يك فيلم به عنوان نامزد كره جنوبي به 
مراسم اسكار تا پايان  ماه آينده )نوامبر( اعام خواهد شد. 
فيلم »شبه جزيره« به كارگرداني »يئون سانگ هو«از 
جمله فيلم هاي مطرح امســال كره جنوبي است كه در 
اين فهرست 13فيلمي جاي دارد. اين فيلم در فهرست 
منتخب فيلم هاي رسمي جشــنواره كن 2020جاي 
 داشــت و تا كنون به 190كشــور فروخته شده است. 
»مرد بعدي« كه فيلم سياســي به كارگرداني»مو مين 
هو« اســت نيز در زمره فيلم هاي كره اي اســت كه از 
بخت معرفي شدن به بخش فيلم هاي بين المللي اسكار 
برخوردار اســت. 2فيلم اكشــن نيز در اين فهرســت 
قرار گرفته اند؛ اولي »مــا را از جهنــم تحويل بده« به 
كارگرداني»هونگ ون جان« و دومــي »باران فوالدي 
2« به كارگرداني »يانگ وو ســوك« است. 2فيلم نيز 
از 2كارگــردان زن در اين فهرســت جــاي گرفته اند؛ 
فيلم هاي »حركت به جلو« به كارگرداني»يون دا بي« و 
»پيرزن« ساخته »ليم سون آئه«. در فهرست فيلم هاي 
كره اي كه از شــانس معرفــي به اســكار برخوردارند، 
فيلم هــاي كمدي نيز در فهرســت فيلم هــاي كره اي 
 كانديــداي معرفي به اســكار 2021ديده مي شــوند. 
»ايندي واير« نيز فهرستي از فيلم هايي را كه به صورت 
بالقوه مي توانند از نامزدهاي احتمالي رشته بهترين فيلم 

بين المللي اسكار 2021باشند، انتشار داده است. 

»شبشاهان«ازساحلعاج
»شب شــاهان« به كارگرداني »فيليپ الكوت« گزينه 

ساحل عاج براي معرفي به اسكار 2021اعام شده است. 
اين فيلم درباره يك جيب بري است كه براي گذراندن 
دوران محكوميت خود به زنداني در »آبيجان« پايتخت 
فرستاده شده. او براي بقا در محيط زندان ساير همبندان 
خود را با داستان هاي خود سرگرم مي كند. فيلم »شب 
شاهان« در فهرســت منتخب فيلم هاي جشنواره كن 
نيز قرار داشت.  فيلم»پدر من بخشــوده خواهد شد« 
نيز به احتمال زياد فيلم برگزيده كلمبيا براي معرفي به 
اسكار 2021خواهد بود.  فيلم »خواهر كوچك من« نيز 
گزينه سوئيس براي اسكار 2021است. اين فيلم با بازي 
»الرس ادينگر« درباره يك بازيگر تئاتر بيكار است كه 
خواهرش)با بازي ستاره آلماني، نينا هاس( از او نگهداري 
مي كند. اين فيلم توسط »استفاني شــو« و »ورونيك 

ريموند« كارگرداني شده است. 
فرانسه نيز به احتمال زياد فيلم »دي ان اي« را كه به عنوان 
فيلمي مهم در فهرست فيلم هاي منتخب جشنواره كن 
قرار داشت به اسكار 2021معرفي خواهد كرد. اين فيلم 
يك داستان شــخصي را روايت مي كند. فيلمنامه اين 
فيلم را »ماعــي ون« و »متيو دمي« نگاشــته اند. اين 
فيلم در سپتامبر 2020براي نخستين بار در جشنواره 
فيلم»دوويل« به نمايــش درآمد. »فانــي آردانت« و 
»لوئي گارل« در اين فيلــم نقش آفريني كرده اند. فيلم 
»ماگنوليا« نيز مي تواند از گزينه هاي فرانسه براي معرفي 
به اسكار 2021باشد.  اگر روسيه فيلم»رفقاي عزيز« به 
كارگرداني آندري كانچالسكي را به اسكار 2021معرفي 
نكند، شگفتي بزرگي رقم خواهد خورد. اين فيلم جايزه 

ويژه داوران ونيز 2020را از آن خود كرده بود و منتقدان 
بسيار اين فيلم را ســتوده بودند. اين فيلم يكي از وقايع 
تراژيــك رخ داده در زمان حاكميت اتحاد شــوروي را 
روايت مي كند.  هند نيز  احتماال فيلــم »حواري« را به 
اسكار 2021معرفي خواهد كرد. اين فيلم جايزه بهترين 
فيلمنامه جشــنواره ونيز 2020را از آن خود كرده بود. 
»آلفونسو كوارون« كارگردان مشهور مكزيكي و برنده 
جايزه اســكار، تهيه كننده اجرايي فيلم حواري است. 
»چايتانيا تاماهنه« كارگردان 33ساله هندي اين فيلم را 
كارگرداني كرده است. اين فيلم درباره »شاراد نرولكار« 

خواننده موسيقي سنتي هندي است. 
آلمان نيز گزينه هــاي مهمي براي معرفي به اســكار 
2021دارد. يكي از اين فيلم ها »آلكساندر پاتز برلين« 
به كارگرداني »برهان قرباني« است كه كارگرداني آلماني 
با اصالت افغان است. فيلم  رازآلود »اودين« نيز از ديگر 
گزينه هاي آلمان براي معرفي به اســكار 2021عنوان 
شده است. فيلم »هيتلر يك خرگوش صورتي را ربود« 
به كارگرداني »كارولين لينك«، فيلمساز برنده جايزه 
اسكار نيز مي تواند از ديگر گزينه هاي آلمان براي اسكار 

2021باشد. 
فيلم »ســيب ها« به كارگرداني »كريستوس نيكو« كه 
پيش تر دستيار »يورگوس النتيموس« و »ريچارد لينك 
ليتر« نيز بوده از گزينه هاي يونان براي معرفي به اسكار 
2021است. اين فيلم درباره يك بيماري واگيردار است 
كه باعث مي شود مردم به شبكه هاي اجتماعي اعتماد 

كنند و حافظه خود را دست بدهند.

با وجود همه شايعات احتمال لغو برگزاري مراسم اسكار 2021 
اين مراسم با رعايت پروتكل هاي بهداشتي برگزار مي شود اسكار در قرنطينه

آرشنهاوندي
مترجم

موسيقي

در 6 ماه اول 1399، دفتر مركز 
موســيقي به بيــش از يك هزار 
و ۵00 تك آهنــگ، 13۵ اثــر 
تصويري يا نماهنگ و 1۵9 آلبوم، مجوز انتشار داده است. با اينكه در 
6 ماه گذشته هيچ كنسرت موسيقي اجرايي نداشت و كنسرت ها تنها به 
اجراي آناين اكتفا كردند، اما كرونا نتوانست جلوي توليدات را بگيرد و 
بازار توليد آهنگ ها و انتشار آلبوم ها داغ بود. به گزارش همشهري، دفتر 
موســيقي معاونت امور هنري، آمار صدور مجوزها را در نيمه نخست 
امســال منتشــر كرد؛ آماري كه به رغم عدم  برگزاري كنسرت هاي 
موسيقي  به دليل شيوع كرونا، نشان داد كه توليدات روند معمول خود 
را داشته است. در 6ماهه نخست امسال يك هزار و 69۵ تك آهنگ، 13۵ 
اثر تصويري يا نماهنگ و 1۵9 آلبوم مجوز انتشار گرفتند. همچنين با 
توجه به عدم برگزاري اجراهاي صحنه اي در 6 ماه اول امســال به دليل 
شيوع كرونا، در اين مدت مجوز 16 عنوان برنامه اجراي صحنه اي با 30 
اجرا از سوي دفتر موسيقي صادر شده كه اين اجراها به صورت آناين 

براي عاقه مندان پخش شده است.
براساس آمار اعام شده، در موسيقي سنتي 48آلبوم و 91تك آهنگ، 
در موســيقي پاپ 46آلبوم و1212تك آهنگ، در موسيقي كاسيك 
14آلبوم و 39تك آهنگ، در موسيقي نواحي 10آلبوم و ۵3تك آهنگ، 
در بخش تلفيقي 39آلبوم و 292تك آهنگ و در موسيقي كودك 2آلبوم 
و 8تك آهنگ مجوز انتشار را دريافت كرده اند. البته بايد ديد مخاطبان 
اين آلبوم ها نيز چه اندازه بودند و آيا آلبوم ها در فروش توانستند رضايت 
صاحبان آثار را همراه داشته باشــند؟ با اين حال آلبوم هاي موسيقي 
پاپ و سنتي توانســتند ركورد توليد را بزنند. در اين ميان 38 مجوز 
 براي انتشار كتاب صوتي هم صادر شده كه كتاب »پرنده من« نوشته 

فريبا وفي شاخص ترين اثر در اين حوزه است.
در بخش موسيقي پاپ در 6ماهه نخست سال، از ميان آلبوم هاي پاپ 
كه مجوز انتشــار گرفته اند، مي توان به آلبوم هاي »ســيب هوس« به 
آهنگســازي و خوانندگي امير عظيمي، »تك گويي« به آهنگسازي 
و خوانندگي ســيروان خسروي، »آدماي شــب زده« به آهنگسازي و 
خوانندگي كاوه يغمايي و »دوراهي« به آهنگسازي و خوانندگي امير 
عباس گاب اشــاره كرد. همچنين بيشــترين مجوز را در بخش پاپ 
به ترتيب افشين آذري با 11 اثر، سينا سرلك با 10 اثر و پدرام بهزادي فر 

با 7 اثر دريافت كردند كه همه آنها در قالب تك آهنگ بوده است.
در بخش سنتي از ميان آثاري كه مجوز انتشار گرفته اند بايد به آلبوم هاي 
»آيينه« به خوانندگي و آهنگسازي جواد طيراني بطحايي، »نهان« به 
خوانندگي حسين عليشاپور و آهنگسازي ياسمين رحمتي، »هم نفسي 
با خدا« به خوانندگي و آهنگســازي عليرضا فوالدي و »با من بخوان« 
به خوانندگي عليرضا قرباني و آهنگسازي حســام ناصري اشاره كرد. 
بيشترين مجوز را در بخش موسيقي سنتي در بخش تك آهنگ علي 

دهكردي با 7 اثر و عليرضا گلبانگ با 3 اثر دريافت كرده اند.

با وجود عدم برگزاري اجراي كنسرت ها در 6ماهه اول سال 
بيشترين مجوز انتشار را گروه هاي پاپ و سنتي گرفتند

تكآهنگهاركورددارگرفتنمجوز
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كيوسك

 نزديــك شــدن زمــان انتخابــات 
رياســت جمهوري آمريكا و نگراني از گزارش

هرج ومرج هاي بعد از آن، نه تنها نفس 
سياستمداران و رقباي جمهوريخواه و دمكرات را در 
ســينه حبس كرده، بلكه مردم را نيز به وحشــت 

انداخته است.
اين روزها جامعه و نظام سياسي آمريكا بيش از هر 
زمان ديگري چندقطبي شده است؛ رئيس جمهور 
اين كشور، زير بار پذيرفتن نتيجه انتخابات نمي رود، 
تئوري هاي عجيب توطئه وارد گفتمان هاي سياسي 
غالب شــده، مقام هاي سياســي در شــبكه هاي 
اجتماعي از خريد اســلحه و آمادگي براي خشونت 
مي گويند و برخي كارشناسان، هشدار جنگ داخلي 
مي دهند. همه اينها، انعكاسي از اضطراب و اغتشاش 
در جامعه آمريكاست. سراســر آمريكا از اواخر بهار 
شاهد تظاهرات گسترده و ادامه دار عليه نژادپرستي 
و عملكرد پليــس در رفتار با سياهپوســتان بوده 
اســت. با اينكه تعداد زيادي از ايــن اعتراض ها در 
آرامش نسبي برگزار شــده، اما بسياري هم صحنه 
درگيري هاي خشن، حمله به ساختمان ها و غارت 
بوده و افراطي ها در هر دوسوي طيف هاي سياسي 
از تحريك به خشونت فروگذار نكرده اند. بعيد است 
كه اين ناآرامي ها يكباره در ميدان كارزار انتخاباتي 
كه يك سوي آن رئيس جمهوري است كه هر روز با 
گفته ها و عملكردش به حاشيه ها دامن مي زند، پايان 
بگيرد. بنابراين مي توان پيش بيني كرد كه آمريكا 

امسال انتخابات آرامي نخواهد داشت.
يك نگراني عمومي دربــاره انتخابات پيش رو اين 
اســت كه نتيجه رقابت بين دونالــد ترامپ و جو 
بايدن منجر به اعتراض هايي شود كه به يك آشوب 
بزرگ داخلــي و درگيري هاي حزبي منجر شــود. 
نمونه اين تنش ها، هرچند زودهنگام، پنجشــنبه 
هفته گذشته در ميشــيگان ديده شد كه طي آن 
13نفر كه نقشــه ربودن گرچن ويتمــر، فرماندار 
دمكرات اين ايالت و حمله به ساختمان فرمانداري 
را كشيده بودند، دستگير شــدند. آمريكايي ها اين 
روزها نگران بروز خشــونت  هاي گســترده و حتي 
درگيري هاي احتمالي پــس از برگزاري انتخابات 
رياست جمهوري هســتند. گروه هاي داوطلب در 
2طيف دمكرات و جمهوريخواه براي صيانت از آرا 
در حال تشكيل گروه هاي نظارتي هستند. آنگونه 
كه خبرگزاري رويترز گــزارش داده اما عده اي هم 
هستند كه در حال خريد اسلحه اند تا خود را براي 

مقابله با هرگونه خطر آماده كنند. برخي مشتريان 
جديد اسلحه، انگيزه شان را حفاظت از خود، خانواده 
و محله شان در برابر گروه هاي راست و چپ افراطي 
عنوان كرده اند. عده اي با شركت در كالس هاي دفاع 
شخصي سعي در تقويت شــبكه هاي محلي دارند 
و خود را بــراي حمله احتمالــي گروه هاي مخالف 
آماده مي كنند و افرادي نيز برنامه سفر خارجي در 
روزهاي نزديك به انتخابات ريخته اند تا از حواشي 

آن دور بمانند.
براساس آمار پليس فدرال آمريكا )اف بي آي(، ركورد 
فروش اسلحه در ماه ژوئن )اواسط خرداد تا اواسط 
تير( به 3.9ميليون قبضه رســيده است. همزمان، 
نتايج يك نظرســنجي جديد از ســوي انديشكده 
آمريكاي نوين كه در نشريه پوليتيكو منتشر شده 
نشان مي دهد كه حدود يك سوم آمريكايي ها موافق 
استفاده از خشونت براي رسيدن به اهداف سياسي 
هستند. اين آمار نسبت به دســامبر سال گذشته 
2برابر شده است. كنار هم قرار دادن اين اطالعات 
نشــان مي دهد فضاي سياســي ملتهــب آمريكا، 

احتماال در آستانه يك بحران بزرگ تر است.
بنابر گزارش آژانس امنيت ملي آمريكا، اكنون خطر 
تروريستي كه اين كشــور را تهديد مي كند، بيشتر 
از جانب خالفــكاران و گروه هــاي افراطي  داخلي 
است؛ نه گروه هاي خارجي. برخي گروه هاي افراطي 
از صفحه هاي اجتماعي مجازي مانند فيســبوك 
براي انتشار فيلم هاي خشــن و خرابكارانه استفاده 
مي كنند. فيســبوك در واكنش به اين فعاليت ها، 
مقررات خود را براي فعاليت گروه هاي شبه نظامي 
سخت تر كرده و در  ماه ميالدي گذشته 6500صفحه 

را كه در اين زمينه فعال بودند، بسته است.

سناريوهاي احتمالي
مؤسســه تحقيقاتي »رند« در گزارشي پيش بيني 
كرده كه انتخابات امســال آمريكا بدون شك يك 
انتخابات ناآرام خواهد بود. اين مؤسسه كه در ايالت 

كاليفرنيا آمريكا واقع شده، احتمال وقوع يك جنگ 
مسلحانه داخلي را در شــرايط فعلي رد مي كند اما 
در گزارش خود مي نويســد كه سناريوهاي متعدد 
از اعتراض هاي خياباني با خشــونت محدود گرفته 
تا اعتراض هاي سراســري با خشــونت و درگيري 

غيرقابل كنترل را مي توان متصور بود.
فضاي ايــن روزهــاي آمريكا براي افراد مســن تر 
چندان ناآشنا نيست. آمريكا در اواخر دهه1960 و 
اوايل1970، هم در خارج درگير جنگ بود و هم در 
داخل دچار بحران هاي سياسي جدي. جنگ ويتنام 
در دهه1960 اتفاق افتاد. اعتراض هاي گســترده 
جنبش حقوق مدنــي سياهپوســتان، ترور جان 
اف كندي رئيس جمهور و مارتين لوتر كينگ، رهبر 
جنبش سياهپوستان در اين سال ها اتفاق افتاد. 2بار 
تالش براي ترور جرالد فورد، رئيس جمهور آمريكا 
در دهه1970 نيز ناكام ماند. آمريكا در آن سال ها 
شاهد بمب گذاري، آشوب هاي خياباني و ترورهاي 

متعدد بود.
اعتراض هاي اخير در آمريــكا مي تواند نمونه اي از 
خشــونت هايي باشــد كه احتماال بعد از انتخابات 
شاهد آن خواهيم بود. آشوب هاي انتخاباتي پيش 
رو ممكن اســت طيف گســترده اي از ناآرامي ها را 
شامل شود؛ از تظاهرات خياباني گرفته تا حمله به 
نيروهاي پليس، زد و خورد ميان هواداران دو طرف 
و به آتش كشــيدن فروشگاه ها و ســاختمان هاي 
دولتي. مؤسسه رند 3سناريوي احتمالي را درنظر 

گرفته است:
قبل از انتخابات تــا روز راي گيري: 

ناآرامي ها مي تواند از فضاي متاثر از ادعاي 1
تقلب در فرايند راي گيري نشات بگيرد. ترامپ گفته 
كه برنده نشدن او در انتخابات تنها مي تواند نتيجه 
تقلب باشــد و هوادارانش را تحريــك كرده كه به 
حوزه هاي راي گيــري بروند و بر رونــد انتخابات 
نظارت كنند. حضــور هواداران بــراي نظارت بر 
راي گيري مجاز است، اما قوانين ايالت ها در زمينه 

صالحيت، مدارك مورد نياز و تعداد كســاني كه 
اجازه اين كار را دارند با هم متفاوت است. تنش در 
اين زمينه ممكن اســت منجر به تقابل مسئوالن 
برگــزاري انتخابات و هــواداران نامزدها شــود؛ 
موضوعي كه مي تواند فرايند انتخابات را مختل كند. 
برخي ايالت ها نگران حضور گروه هاي شبه نظامي 
در شعب راي گيري هستند، اما ضعف قوانين شان 
اجازه محــدود كردن ايــن گروه هــا را نمي دهد. 
احتمال بمب گذاري در شــعب نيــز دور از ذهن 

نيست.
بعــد از انتخابــات تــا تحليــف 

رئيس جمهور: انگيزه اعتراض ها در فاصله 2
بين انتخابات و معارفه رسمي رئيس جمهور آمريكا 
تغيير مي كند. برخي ممكن است تأخير در شمارش 
آرا را به عنوان نشانه تالش براي تقلب درنظر بگيرند 
و در نهايت پاي دادگاه ها و ديوان عالي را به ماجرا باز 
كنند. اما اين تنها ميدان مبارزه نيســت؛ تظاهرات 
گسترده در حمايت از نامزدها، تالش براي ممانعت 
از شمارش يا بازشماري آرا و اقدامات خشني مانند 
آتش زدن شعب راي، بمب گذاري و تهديد مسئوالن 
برگزاركننده انتخابات و قضــات دادگاه ها ازجمله 
خطرات است. با توجه به وجود موارد تهديد به مرگ 
مسئوالن نظام سالمت و رهبران سياسي در ماه هاي 
گذشــته به دليل شــيوع كرونا و همينطور چهره 
خطرناك و پليدي كه رقباي سياسي از طرف مقابل 
براي هوادارانشــان تصوير كرده اند، احتمال ترور 
رهبران سياسي نيز دور از انتظار نيست. اين روزها 
سياســتمدار بودن مي تواند بيشتر از هميشه شغل 

خطرناكي باشد.
بعد از تحليــف رئيس جمهور: هر نوع 

خشــونتي كه مربوط به انتخابات آمريكا 3
باشد، مسلما طوالني و ادامه دار خواهد بود. با گذشت 
زمان، امكان ظهور گروه هاي تروريســتي داخلي 
مانند آنچه در آشوب هاي دهه60  افتاد وجود دارد. 
در اين صورت امكان وقوع بمب گذاري ها تا مدت ها 
وجود دارد. يك مشكل اين است كه افراطي ها طي 
دهه ها فعاليت ياد گرفته اند كه چطور بدون رهبر به 
مقاومت ادامه دهند تا از تعقيب و دستگيري در امان 

بمانند.
در اين فضاي متشنج، هيچ چيزي قابل اعتماد نيست 
و هر رويداد كوچكي مي تواند تبديل به بحران شود. 
با آنكه اين روزها بيشــتر مردم آمريكا از غوغاهاي 
سياسي، شيوع كرونا و عواقب زيانبار اقتصادي آن 
خسته شده اند و دوست دارند هرچه زودتر به زندگي 
عادي برگردند، اما بعيد نيست كه سال2020 آغاز 

يك دهه پرآشوب مانند دهه 60براي آنها باشد. 

نظرسنجيهاچهميگويند؟
در سال2016، زماني كه دونالد ترامپ در انتخابات به پيروزي رســيد، تظاهرات خياباني در حمايت از هيالري 
كلينتون و در اعتراض به نتيجه انتخابات در بســياري از ايالت ها به راه افتاد. اين تظاهرات اما به صورت كامال 
مسالمت آميز برگزار شد. امسال شرايط به گونه ديگري است. نتيجه يك نظرسنجي مشترك از سوي مؤسسه 
»يوگاو« و مجله »اكونوميست« نشان مي دهد 75درصد از مردم آمريكا معتقدند درصورت پيروزي مجدد ترامپ 
در انتخابات، تظاهرات گسترده در سراسر آمريكا به راه خواهد افتاد. 72درصد نيز معتقدند درصورت پيروزي 
ترامپ، آمريكا شاهد ناآرامي و اغتشاش خواهد بود. اين آمار در ميان دمكرات ها بسيار باالتر است. 85درصد 
از هواداران حزب دمكرات گفته اند كه درصورت پيروزي ترامپ در انتخابات، آمريكا شــاهد ناآرامي و آشوب 

خواهد بود.

ريسك جهاني انتخابات آمريكا

به زودي، آمريكا پنجاه و نهمين انتخابات 
رياســت جمهوري خود را برگزار خواهد 
كرد. از آنجا كه آمريــكا همچنان از نظر 
اقتصادي و نظامي قدرت بيشتري از مجموع توانايي 2رقيب نزديكش 
)چين و روسيه( دارد، انتخابات آن از نظر جهاني قابل توجه است. اما 
هيچ كدام از انتخابات اين كشور مانند اين يكي تهديدي جدي براي بقيه 
دنيا به شمار نرفته است. هيچ ترديدي وجود ندارد كه انتخاب مجدد 
دونالد ترامپ آمريكا و دنيا را به خطر مي اندازد. عالوه بر آن، اين نگراني 
وجود دارد كه يك انتخابات نزديك، آمريكا را گرفتار يك بحران عميق 
و ادامه دار قانون اساسي كند يا حتي بدتر از آن، موجي از خشونت هاي 
داخي ايجاد كند. يك حالت اين است كه اگر ترامپ تنها از طريق كسب 
بيشترين رأي الكترال برنده شــود و آراي مردمي كمتري كسب كند 
-مثل اتفاقي كه در سال2016 افتاد- نه جو بايدن رقيب او و نه اكثريت 
مردم آمريكا كه مخالف او هســتند، نتيجه انتخابات را قبول نكنند. 
هيالري كلينتون در سال2016 و ال گور در سال2000 با وجود كسب 
بيشترين آراي مردمي درنهايت به خاطر اينكه آراي الكترال كمتري 
كسب كرده بودند نتيجه را پذيرفتند و باخت خود را قبول كردند. اگر 
هم ديوان عالي وارد ماجرا شود، مثل سال2000 كه بين گور و جورج 
بوش، دومي را برگزيد، بدون ترديد شــاهد اعتراض سراسري جدي 
خواهيم بود. در واكنش به اين شرايط، ترامپ بدون ترديد پليس فدرال 
را به ميدان خواهد فرستاد، درســت مثل كاري كه اخيرا در پورتلند و 

ديگر شهرها انجام داده است.
يك حالت ديگر هم محتمل اســت؛ جو بايدن به صورت مستمر در 
نظرســنجي هاي ملي از ترامپ پيش اســت، بنابراين اين احتمال 
وجود دارد كه ترامپ همه گيري كرونــا را بهانه كند تا انتخابات را به 
تعويق بيندازد يــا در آن دخالت كند. او تمام تابســتان را صرف اين 
كرده كه رأي دادن از طريق پســت را زير ســؤال ببرد تا پيش پيش، 
مشروعيت انتخابات نوامبر را به چالش بكشد. هرچند اين اقدامات با 
مقاومت چشمگيري مواجه شده اما ترامپ زمينه را فراهم مي كند كه 
هوادارانش را بسيج كند و بدون توجه به نتيجه انتخابات، همچنان به 
كاخ سفيد بچسبد و در آن باقي بماند. آشوب ها و غارت هايي كه اخيرا 
در شهرهايي مانند پورتلند و شيكاگو روي داده، از نظر سياسي براي 
ترامپ نعمت بوده است. او با اعزام نيروهاي دولتي براي مقابله با اين 
آشوب ها،  به طبقه متوسط سفيد پوست حاشيه نشين آمريكايي اين 
پيام را القا كرده كه رئيس جمهور محبوب شــان، حامي نظم و قانون 
است. آشوب ها همچنين اين ادعاي ترامپ را تقويت كرده كه امكان 
برگزاري عادالنه و آرام انتخابات ممكن نيســت و رقيب او تحت هر 

شرايطي تالش خواهد كرد تا در آن خرابكاري كند.
چنين آمريكايي، كه اختالفات داخلي آن به صورت فزاينده اي سياست 
خارجي اش را تحت تاثير قرار داده، احتماال بزرگ ترين تهديد امنيتي 
براي بقيه دنيا به شمار مي رود. در شرايطي كه ريسك هاي جهاني، از 
كرونا و تغييرات اقليمي گرفته تا اشاعه تسليحات هسته ای و افزايش 
اعتماد به نفس چين و روسيه، سير صعودی دارد، انفجار سياسي در 
آمريكا مي تواند تهديدهاي جهاني را چندبرابــر كند. آمريكا از نظر 
اقتصادي، سياسي و نظامي چنان مهم است كه نمي تواند مدتي كنار 
بنشــيند و يا بدتر از آن به عامل پيش بيني ناپذيري تبديل شود كه 
شرايط را فقط بدتر مي كند. شــايد بهترين گزينه اين باشد كه يك 
نامزد، هم در آراي الكترال و هم در آراي مردمي با اختالف زيادي برنده 
شود تا جنجال ها به حداقل برسد. با اين حال،  حتي در اين شرايط هم، 
به خاطر اقبال گسترده به رأي گيري پســتي، جمع زدن نتايج كلي و 
نهايي كمي زمان مي برد. در اين بازه سرشار از ترديد، هركدام از نامزدها 

احتماال تالش خواهد كرد تا خود را برنده انتخابات بخواند.
اما شرايط هرچه كه باشد ترامپ كسي نيست كه روزها و هفته ها آرام و 

بي حاشيه در كاخ سفيد بنشيند و منتظر نتيجه نهايي باشد. 
ائتالف كشــورهاي غربي دمكراتيك و صنعتي در ســال هاي اخير 
اشتباه هايي داشته كه بنياد اين اتحاد را نشــانه رفته است. اما هيچ 
رويدادي به اندازه انتخابات آزاد و عادالنه براي غرب اهميت ندارد. اگر 
رهبر اين ائتالف نمي تواند به اصول خود پايبند باشد، بقيه دنيا احتماال 

به فكر تبعيت از سيستم هاي سياسي ديگر خواهد افتاد.
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انتخابات آمريكا

 سمانه معظمي
روزنامه نگار

 زيگمار گابريل
وزيرخارجه پيشين آلمان

  روزنامه گاردين چاپ لندن در گزارشي 
نوشته اســت كه دولت انگليس با هشدار 
به مردم اين كشــور اعالم كرد كه شرايط 
شيوع كرونا بسيار بحراني است و به همين 
دليل بايد به زودي آمــاده تعطيلي هاي 
گســترده باشــند. دولت قصد دارد كل 
كشور را به 3منطقه تقســيم و براساس 
بحراني بودن وضعيت هر منطقه براي آنها 
دســتورالعمل هاي جديد صادر كند. طي 
هفته هاي اخير، دستورالعمل هاي دولتي 
در مورد تعطيلي كافه ها و رســتوران ها و 
همچنين ممنوعيت تجمع بيش از 6نفر با 
مخالفت گسترده روبه رو بوده و دولت دليل 
افزايش شمار مبتاليان را پيروي نكردن از 
اين دســتورالعمل ها اعالم كرده است. به 
نوشته گاردين، شمار مبتاليان به كرونا در 
انگليس اكنون به حدود 13هزار نفر در هر 
روز رسيده است. كرونا در اين كشور حدود 

43هزار قرباني گرفته است.

  روزنامه واشنگتن پســت در گزارشي 
ضمن بررسي سياست هاي دونالد ترامپ 
طي 4سال گذشــته در قبال چين، نوشته 
است كه اين سياست ها به مهار دولت اين 
كشور منتهي نشــده و فقط باعث ضرر و 
زيان شركت هاي دوطرف شده است. اين 
روزنامه نوشته است كه سياست هاي ترامپ 
باعث بروز دشمني بي سابقه ميان 2كشور 
شده كه ممكن است تا چندين نسل باقي 
بماند. ترامپ بارها ويروس كرونا را ويروس 
چيني ناميده و اخيرا در سازمان ملل نيز 
پكن را مسئول بحران پيش آمده در جهان 
خواند؛ اقدامي كه به نوشته واشنگتن پست 
باعث عميق تر شدن دشمني ميان مردم 
2كشور مي شود. در مقابل شي جين پينگ، 
رئيس جمهــور چين در پيــام ويدئويي 
خود در اين سازمان، هرگونه تالش براي 
سياسي ســازي شــيوع ويروس كرونا را 
محكوم كرد و درباره خطــرات برخورد 

تمدن ها هشدار داد.

روزنامه گاردين ]انگليس[

انگليس در شرايط بحراني كرونا

روزنامه واشنگتن پست ]آمريكا[

چين مهارنشدني

غذاي غالــب »آنا نونيز«، 63ســاله و كارمند 
آمريكاي 

بازنشسته شهرداري در غرب ونزوئال، تنها چند التين
پن كيك از پودر ذرت است كه در ونزوئال با نام 
آرپاس شناخته مي شود. او هميشه يا پول ندارد، يا اگر هم 
پولي در بســاط دارد، چيزي در ســوپرماركت هاي شــهر 
ماراســيابو پيدا نمي كند، چون آنگونه كه او مي گويد، اين 

فروشگاه ها »به جاي غذاي باكيفيت زباله مي فروشند«.
به نوشته وال اســتريت ژورنال، كمبود گســترده بنزين و 
سوخت، آخرين عاملي است كه بازار غذا را در ونزوئال به هم 
ريخته است. در اين شرايط، غذا به سوپرماركت ها نمي رسد 
و مزرعه داران نمي توانند تراكتورهايشــان را روشن كنند. 
ونزوئال كه يكي از بزرگ ترين منابع نفتي دنيا را دارد، پيش 
از اين هم در يك بحران به ســر مي برد؛ بحران كمبود بذر و 

كود شيميايي.
ونزوئاليي ها تنها كساني نيستند كه گرسنگي مي كشند. در 
سراسر آمريكاي التين، ضربه اقتصادي كرونا ميليون ها نفر 
را بيكار كرده و به دام فقر كشانده است. به گزارش سازمان 
ملل، از مكزيكوسيتي تا ســانتياگو )پايتخت شيلي(، مردم 
وعده هاي غذايي كمتري مي خورند و مقابل آشپرخانه هاي 
عمومي صف مي كشــند و براي دريافت غــذا عمال گدايي 
مي كنند. اما شــرايط در ونزوئال، جايي كــه حتي پيش از 
همه گيري كرونا بزرگ ترين ضربــه اقتصادي تاريخ خود را 

تجربه مي كرد، به مراتب بدتر و وخيم تر شده است.
در گزارش شــبكه جهاني مقابله با بحران غذا به اين مسئله 
اشاره شده كه ونزوئال، چهارمين كشور از نظر بزرگي بحران 
غذا در دنياست و تنها كشورهاي جنگ زده يمن، افغانستان و 
جمهوري دمكراتيك كنگو وضع بدتري نسبت به اين كشور 

دارند. در اين گزارش آمده كه 9.3ميليون نفر، يعني حدود 
يك سوم جمعيت ونزوئال، در سال گذشته به غذاي كافي و 
مغذي مورد نياز براي رشد بدن دسترسي كافي نداشته اند. 
همچنين مشخص شده كه 13درصد كودكان زير 5سال در 
اين كشور، به خاطر فقر غذايي مشــكالت جسمي دارند و 
30درصد آنها هم به كم خوني مبتال هستند. در اين گزارش 
آمده است: »با وجود داشــتن بزرگ ترين منبع نفت دنيا، 
ونزوئال هم اكنون يكي از بحراني تريــن نقاط دنيا در زمينه 

ناامني غذايي است.«
بخشــي از ايــن ناامني غذايــي، به خاطر عدم دسترســي 

توليدكنندگان به وسايل نقليه پيش آمده است. 
آرماند چاســين در مزرعه اش روزي 1500ليتر شير توليد 
مي كند امــا از آنجا كه بنزيــن ندارد، ماشــين هاي انتقال 

شير زمينگير شــده اند. او توانايي خريد بنزين در بازار سياه 
-جايي كه قيمت هــر ليتر 2.5دالر اســت- را هم ندارد تا 
كاميون هايش را راه بيندازد. او البته اجازه نمي دهد اين شير 
فاسد شود و آن را به نوعي پنير تبديل مي كند كه هم ديرتر 
فاسد مي شود و هم حمل ونقل آن راحت تر است. چاسين كه 
رئيس انجمن گله داران ونزوئالست درباره اين وضعيت گفته 

است: »كمبود بنزين عمال ما را زنده به گور كرده است.«
در مناطق حاصل خيز نزديك مرز كلمبيا، در شــرايطي كه 
كاميون ها و تراكتورها زمينگير شده اند، مزرعه داران از قاطر 
استفاده مي كنند. اما در مناطق ديگر،  كمبود بنزين، توليد 
محصول را به خطر انداخته چون مزرعــه داران نمي توانند 
پمپ هاي آب را روشن كنند و محصول هزاران هكتار زمين 

از بين رفته است.

در پي قطع توليد داخلي، ونزوئال شــديدا بــه واردات غذا 
وابسته شده و 85درصد از غذاي كل كشــور از اين طريق 
تامين مي شــود. اما اين روزها دولت مادورو به خاطر توقف 
صادرات نفت،  پول كمي براي واردات غذا دارد. تحريم هاي 
آمريكا عليه ونزوئال معامله با شــركت ملــي نفت ونزوئال را 
ممنوع كرده و هميــن كار فروش نفــت و واردات بنزين را 
بسيار سخت تر كرده است. جف رمزي از گروه سياستگذاري 
دفتر آمريكاي التين در واشــنگتن، معتقد است كه بحران 
با تحريم آمريكا شروع نشــده اما تحريم ها، آن را شديدتر 
كرده است؛ »ما بسيار نگرانيم. ونزوئال در آستانه يك بحران 

برگشت ناپذير است.«
دولت مادورو، بين ميليون ها نفر بسته غذايي توزيع مي كند 
اما اين كار هميشگي نيست و گفته مي شود فساد زيادي هم 
در اين سيستم توزيع وجود دارد. حتي وقتي سوپرماركت ها 
هم پر باشند، خريد براي ميليون ها ونزوئاليي آرزويي سخت 
است؛ ابرتورم 9500درصدي در سال گذشته و اضافه شدن 
ميليون ها نفر به سيل بيكاران باعث شده خانواده هاي كمي 
بتوانند از فروشگاه ها غذا بخرند. ســازمان ملل اعالم كرده 
كه دستمزد پايه در ونزوئال، تنها براي خريد 5درصد از سبد 

غذايي مورد نياز هر خانوار كافي است.
كارلوس آلونســو، كارگر مزرعه در غرب ونزوئال گفته است: 
»مــا را آووكادو هــا و موزهايي كه نزديك خانه مان رشــد 

مي كنند نجات مي دهند.«
بســياري هم زندگي را با پولــي كه بستگانشــان از خارج 
مي فرستند سر مي كنند اما به گفته ســوزانا رافالي، مشاور 
امنيت غذايي در ونزوئال، ارسال پول به خاطر تعطيلي هاي 
سراسري در دنيا عمال متوقف شده اســت. او معتقد است 
كه مادورو نمي خواهد اين بحران به سازمان برنامه جهاني 
غذا كشيده شود چون با كمك هاي بين المللي براي حل آن 
موافق نيست. رافالي درباره شــرايط در ونزوئال گفته است: 
»ما هنوز وارد قحطي نشده ايم اما در يك وضعيت اضطراري 
غذايي قرار داريم. چرخه تامين غذا كامال از بين رفته است.«

گرسنگي در انتظار 
ميليون ها ونزوئاليي 

آشوب،دركمينانتخاباتآمريكا
افزايش تقاضا براي خريد اسلحه در آستانه انتخابات، نگراني ها در مورد وقوع يك دوره تازه از اغتشاش  

و درگيري داخلي در آمريكا را تشديد كرده است
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ازسرگيري درگيري ها  در قره باغ 

با تشديد درگيري ها ميان نيروهاي جمهوري آذربايجان و ارمنستان بر سر 
منطقه مورد مناقشه قره باغ، عمال از آتش بس روز شنبه فقط امضاي وزراي رويداد

خارجه دوطرف پاي توافقشان در مســكو باقي مانده است. درگيري ها در 
همان روز اعالم آتش بس هم قطع نشده بود اما طي 2روز گذشته، حمالت دوطرف عليه 
مواضع يكديگر دوباره شدت گرفته اســت. نيروهاي ارمني اعالم كردند در حمالت ديروز 
دست كم 51نفر از سربازان خود را از دست داده اند. به گزارش الجزيره، با احتساب اين آمار، 
شمار تلفات در سمت ارمنستان به 480نفر رسيده اســت. بيش از 20غيرنظامي هم در 
درگيري هاي 2هفته اخير در سمت منطقه خودمختار قره باغ كه در دست ارمني هاست، 
كشته شده اند. آذربايجان شمار تلفات غيرنظامي خود را بيش از 40نفر اعالم كرده است. 

اين كشور در مورد تلفات نيروهاي نظامي خود آماري منتشر نكرده  است .
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 تگرگ مــرگ مي بــارد و زمين 
چه حريصانه دهان مي گشــايد 
تــا مــردگان را در كام خود فرو 
بــرد. آخر الزماني اســت انگار. 

شايد زماني براي حذف 
آدميــان از چرخــه 
حيــات، بــه كيفــر 
آلــودن آب و خاك و 

هوا و دســت بردن در قانون گل ســرخ. آيا به خطا غول 
انسان خواري را از بطري جادو رها ساخته ايم؟

درباره ســونامي مرگباري كــه جهان تا امــروز به خود 
نديده اســت، بايد بگويم كه ضرورت دارد روزنامه ها كار 
شايسته اي در اطالع رساني انجام دهند. اين در حالي است 
كه به نظرم اكثر روزنامه هاي ما در اين روزها، خنثي ترين 
وســيله ارتباط جمعي در رابطه با انعكاس مطالب كرونا 
هســتند. متأســفانه خبرنگاران جوان امروز نشسته اند 
پــاي كامپيوتر ها، مطالب و وســايل ارتباط جمعي ديگر 
جهانيان را منعكس مي كنند. سابق، روزنامه نگاران عموما 
گزارشگران ميداني بودند. در روزنامه كيهان چهل، پنجاه 
ســال پيش، چهل و چند خبرنگار حضور داشتند كه هر 
روز صبح مي رفتند دنبال خبر و گزارش و هر كدام يك يا 
دو مطلب داشتند كه حدود 80درصد مطالب روزنامه را 
تامين مي كرد. تيراژ روزنامه هم بسيار زياد بود. جمعيت 
ايران كمتر از 30ميليون نفر بود و در اسفند سال57 كه 
البته فضاي كشــور متفاوت بــود، روزنامه هاي كيهان و 
اطالعات هركدام تيراژي يك ميليوني داشــتند. اما اين 
روزها متأســفانه همان روزنامه ها گمان نمي كنم 10يا 

20هزار نسخه بيشتر چاپ كنند.
اين نكته را هم بايد درنظر داشت كه روزنامه ها يك روز قبل 
مطالبشان آماده و روز بعد چاپ مي شود و اين چرخه ديگر 
براي مردم تازگي ندارد. چون بيش و كم همان خبرهاي 
كه مردم از وسايل ارتباط جمعي ديگر شنيده اند منتشر 
مي شود. گرچه در روزنامه ها مشكالت ديگري هم هست؛ 
مديران نگاه هاي جناحي دارند و توجه چنداني به مسائل 
روز ندارند كــه نياز خبري مردم چيســت. در مطبوعات 
قديم چنان بود كــه اگر اتفاق نادري چــون همه گيري 
كرونا پيش مي آمد، يك گروه ويژه در روزنامه ها تشكيل 
مي شــد كه متشــكل از چند خبرنگار خبره و با تجربه و 
عكاسان شــاخص بود. اين افراد يك صفحه خاص را در 
روزنامه منتشر مي كردند. به نظرم االن هم بايد براي كرونا 
كه عالم گير اســت يك صفحه خاص در هر روزنامه اي در 
اين باره منتشر شــود. اين صفحه بايد مسائل مختلفي را 
دنبال كند؛ ازجمله تازه هاي پزشــكي، وضع خانواده ها و 
نيازهايشان، سركشي به بيمارستان ها، مشكالت پرستاران 
و پزشكان و مسائلي در رابطه با كروناي همه گير. همچنين 
درد دل مردم منتشــر شــود و درباره زندگي خانواده ها، 
به ويژه زندگي جوان ها در اين روزهاي بحراني گزارش هاي 
دست اولي منتشر شود. يادداشت ها و مطالبي از پزشكان 
و روانپزشكان درباره عوارض رواني اين بيماري و مشكالت 
و افســردگي در خانواده ها حتما به درد مردم مي خورد و 

خوانده مي شود.
اطالع رساني درباره ايجاد بيمارستان هاي صحرايي براي 
بستري كردن بيماران هم اهميت بســزايي دارد. فردي 
كه مبتال به كرونا شده است وقتي به بيمارستان مراجعه 
مي كند و با كمبود جا و تخت براي بســتري شدن مواجه 
مي شود به خانه برمي گردد و همين موضوع، عامل ابتالي 
بقيه افراد خانواده و حتي جامعه به كرونا مي شود. در اين 
زمانه كه پزشكان و پرستاران از جان گذشته اند و عده اي هم 
در اين راه جانشان را از دســت مي دهند، شايسته است با 
طرح پيشنهادهايي كمي فشار را از روي دوش آنها برداشت. 
پيشنهادهايي مثل اينكه دانشجويان دانشگاه هاي پزشكي 
و پرســتاري را به كمك بخواهند و دوره هاي كوتاه مدتي 
برايشان به وجود بياورند و از آنها براي كنترل كرونا و كمبود 

كادر پزشكي و پرستاري كمك بگيرند.
همچنين مسئله ملي مهمي كه بايد حتما به وجود بيايد، 
ايجاد قرنطينه  دست كم يك ماهه براي شهرهايي مانند 
تهران است. به نظرم بايد مترو و اتوبوسراني تعطيل شوند. 
مردم بايد دســت كم  يك ماه قرنطينه خانگي باشــند تا 
كرونا به سمت ريشه كن شدن برود. معتقدم براي تعيين 
قرنطينه و مســائل پزشــكي درباره كرونا بايد شــوراي 
شــهر تصميم گيرنده باشــد، نه اينكه گروه هاي دولتي 

تصميم گيرنده باشند.

نشست هفتگي شهركتاب، امروز، سه شنبه 
22 مهــر ســاعت 16 بــه نقد و بررســي 
2 كتاب »تحقيقات فلســفي« و »رســاله 
منطقي - فلسفي« ويتگنشتاين اختصاص 
دارد كه بــا حضور مينو حجــت، علي اكبر 
احمدي افرمجاني، حســين والــه و مالك 
حســيني به صورت مجازي و بــا همكاري 
مؤسسه پژوهشــي حكمت و فلسفه ايران 
برگزار مي شود. به تازگي 2 كتاب »تحقيقات 
فلســفي« و »رســاله منطقيـ  فلسفي« 
ويتگنشتاين با ترجمه مالك حسيني و به 3 
زبان  فارسي، آلماني و انگليسي به همت نشر 

هرمس و نشر كرگدن منتشر شده است. تحقيقات فلسفي، كه همچون نخستين كتاب 
نويسنده اش، يعني رساله منطقيـ  فلسفي، از آثار كالسيك فلسفه به حساب مي آيد، 
حاصل سال ها تأمل ويتگنشتاين و چكيده نكته هاي فراواني است كه او طي سال هاي 
منتهي به 1946 در دفترهاي متعدد نگاشته بود. رساله منطقيـ  فلسفي هم كه از آثار 
كالسيك فلسفه به حساب مي آيد، نخســتين كتاب لودويگ ويتگنشتاين، فيلسوف 
اتريشي - انگليسي، است؛ او اين كتاب را طي جنگ جهاني اول و بعضاً در خط مقدم نبرد 
نوشت و در 1918 كامل كرد و در 1921 با كمك برتراند راسل موفق به انتشارش شد.  
 عالقه مندان مي توانند اين نشست را از اينستاگرام مركز فرهنگي شهر كتاب، به نشاني

 Instagram/bookcityculturalcenter و IRIP.ac.ir به طور مســتقيم پيگيري 
كنند.

كودك نازپرورده انتظار دارد همه خواسته هاي او بر 
آورده شود. به عبارتي خود محور وخوشحال كردن 
او بسيار سخت اســت. قوانين برايش معني ندارند 
و حاضر به ســازش نيســت و براي هر چيزي مدام 

اســتدالل مي آورد. خواســته هاي غيرمنطقي دارد 
و تــالش مي كند اطرافيان خود را طبق خواســت 

خود كنترل كند. هميشــه بي حوصله اســت و 
شكايت مي كند. مفهوم »نه« را درك نمي كند. 
نازپرورده بودن از عواملي اســت بي ادب است و از انجام كمتر كاري لذت مي برد. 

كه ســطح ســازگاري و تاب آوري فرد را در بزرگســالي كاهش داده و سبب بروز 
خودشيفتگي و استحقاق و وابستگي مي شود.

يك نفر تعريف مي كرد: »چند سال پيش با دوستم از محل برگزاري يك جلسه 
خارج شديم. اتومبيلش را كنار خيابان پارك كرده بود. سوار شديم و راه افتاديم. 
از او درخواســت كردم موزيك پخش كند. گفت: »داخل داشبورد را بگرد، بايد 
چند سي دي آنجا باشد.« سي دي هايش را بررسي كردم، اما از اينكه ديدم چنين 
سليقه سطح پاييني دارد، جا خوردم و گفتم: »واقعا به اين مزخرفات مي گويي 
آهنگ؟« پرسيد: »مگه چشه؟!« يكي يكي نام خواننده ها را برايش خواندم. تعجب 
كرد. گفت: »من از اين چيزها گوش نمي كنم. « كنار خيابان ايســتاد و سپس 
داشبورد را باز كرد، سپس به صندلي عقب خيره شد. چند ثانيه بعد با اضطراب 
گفت: »يه چيزي ميگم نترس! اين ماشين من نيست!« فوري از آن پياده شديم. 
ما اشتباهي ســراغ خودروي فرد ديگري رفته بوديم و از آنجايي كه سوئيچ شان 
به طور اتفاقي مشترك بود متوجه خطايمان نشديم. دوستم ترسيده بود. درهاي 
اتومبيل فرد غريبه را قفل كرد، سپس با تاكسي به محل قبلي برگشتيم و سوار 
اتومبيلش شديم.« وقتي اين داستان را شنيدم، از راوي پرسيدم: »با پليس تماس 
نگرفتيد؟« پاسخ منفي بود. گفتم: »خب آن بدبخت بيچاره صاحب خودرو مي آيد 
مي بيند اتومبيلش نيست، با 110 تماس مي گيرد، بهش مي گويند جرثقيل آن را 
نبرده، فكر مي كند به سرقت رفته، توي سرش مي زند و از كار و زندگي مي افتد.« 
راوي گفت وقتي آن اتفاق رخ داد آن قدر ترســيده بودند كه فكرشــان به اينجا 
نرسيده و فقط از صحنه دور شده اند. گفتم: »شــما كار اشتباهي نكرده بوديد. 
پليس وقتي توضيحات شما را مي شنيد سوئيچ ها را امتحان مي كرد و به درستي 
ادعاي شما پي مي برد، اما سرگردان و مضطرب كردن صاحب آن خودرو كاري 
اشتباه و جبران ناپذير بود.« خيلي از ما وقتي در موقعيت پيچيده  يا غيرمنتظره  اي 
گرفتار مي شويم، فقط به فرار خودمان فكر مي كنيم و برايمان مهم نيست كه بعد 
از آن چه كساني قرار است آسيب روحي يا مالي ببينند. اگر مي بينيد الشه يك 
حيوان كه تصادف كرده وســط بزرگراه  افتاده بالفاصله با 137 تماس بگيريد و 
آن را گزارش كنيد. شما به موقع آن را ديديد و خطر از بيخ گوش تان گذشت، اما 

ممكن است راننده بعدي نبيند و چپ كند.

محمدبلورينگاه
دريچه روزنامه نگار پيشكسوت

مهارت

سمندر:»محمد اكرام« اگرچه بدون ابزار الزم بيليارد، اسنوكر 
بازي مي كند اما با چانه  خود، هر بازيكن شــهر سمندر در استان 
پنجاب پاكستان را به چالش مي كشد. به گزارش يورونيوز، محمد 
كه اكنون 32سال دارد از بدو تولد بدون هر دو دست به دنيا آمد. 
او براي اينكه بتواند بدون نياز به دست اسنوكر بازي كند، با سال ها 
تمرين مهارت خارق العاده اي در اين بــازي پيدا كرد. او هر چند 
پيش از اين آشنايي چنداني با شــبكه هاي اجتماعي نداشت اما 

اكنون در ميان كاربرهاي پاكستاني به شهرت رسيده است.

مكزيكوســيتي: پس از اينكــه به صــورت ناگهاني 
تصويري از زني كف يكــي از خيابان هاي مكزيك ظاهر 
 شد بسياري از مردم اين كشور با تصور معجزه بودن اين 
رويــداد آن را به مريم مقدس ربط داده و دور آن شــمع 
روشــن كردند. ســرانجام مشخص شــد 13سال پيش 
هنرمندي اين اثر را خلق كرده و پس از ســال ها، جاري 
شدن آب و گازوئيل روي آن اين تصويردوباره  آشكارشده 

است.

ملبورن:زني 25ســاله كــه در يك كافه در اســتراليا 
كار مي كرد، به خاطر تارشــدن بينايي و ابتال به سردرد 
 راهــي بيمارســتان شــد. بــه گــزارش اينديپندنت،
 اســكن »ام آرآي« ضايعه اي به طول 8ميلي متر در لوب 
پسين پشــت ســر او نشــان داد. آزمايش ها همچنين 
 نشان داد اين زائده كرمي اســت كه گويا پس از خوردن 
گوشت هاي نه چندان بهداشــتي وارد بدن اين زن شده 

است.

بمبئي: قطع ممتد و بي ســابقه برق سراســري در پايتخت 
اقتصادي هند باعث شــد بســياري از مردم اين شهر دچار 
دردسر  شوند. به گزارش بي بي سي، جداي از توقف قطار هاي 
اين شهر حاال بيمارســتان هايي كه بيماران مبتال به كرونا را 
بستري كرده اند بيش از ساير بخش هاي اين شهر دچار مشكل 
شده اند. اين نخستين بار نيست كه يك شهر بزرگ هند قطع 
برق  سراسري را تجربه مي كند. در سال2012 ميالدي، نقص 

در شبكه برق اصلي، باعث قطع برق در سراسر كشور شد.

قطعبيسابقهبرقدرهندوستانسردردبهخاطرجوالنيككرممعجزهايكهنقاشيبودقهرمانبيدستبيليارد

2گامدرشناختويتگنشتاينكروناوروزگاراينروزهايما

ويژگيهايكودكنازپرورده

سيديداخلداشبورد

 حضرتاميرالمؤمنينعليع:من نسي اهلل سبحانه انساه اهلل نفسه و اعمي قلبه؛
كسي كه خداي سبحان را فراموش كند، خداوند او را از ياد خودش ببرد و دلش را كور كند.
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  حراجآثارهنريايراندرحمايتاز
لبنان

فــروش آثار هنــري بــا عنــوان »هنرمندان 
براي لبنان« و با هشــتگ # حــراج اضطراري 
براي حمايت از صليب ســرخ لبنــان و جبران 
 اين فاجعــه توســط Taymour Grahne و
 Noura Al-Maashough برگزار خواهد شد. 
در اين حراج بيش از 40 اثر از بهترين هنرمندان 
جهان به فروش مي رســد كه همگي از اتحاد و 

مقاومت مردم لبنان الهام گرفته شده اند.
 در ميان اسامي هنرمندان اين حراج، نام چند تن 

از هنرمندان ايراني به چشم مي خورد.

  پــروازشــجريانوســوگواري
تاجيكستان

انجمن دوســتي ايران و تاجيكستان با تسليت 
درگذشت زنده ياد اســتاد محمدرضا شجريان، 
اين اســتاد نامي و پرآوازه ايران را اســطوره و 
هزاردستان بي تكرار و ميراث جاويدان موسيقي 
ســنتي ايران ناميد. با وجــود همزماني پرواز 
اســتاد آواز ايران به ســراي ابدي با انتخابات 
رياســت جمهوري در كشــور تاجيكســتان، 
شبكه هاي اجتماعي نشــان دادند كه بسياري 
از مردمان اين كشور نيز در سوگ قله آواز زبان 

فارسي هستند. 
در اين ميان »دولتمند خالداف« هنرمند شهير 
موسيقي تاجيكســتان و از دوستان محمدرضا 
شجريان ضمن تسليت به خانواده  استاد شجريان 
و جامعه فرهنگيان و هنرمندان ايران مي گويد: 
استاد شجريان نابغه تكرارناشدني مشرق زمين 
در صنعت هنر بــود و اين اســتاد فقيد در اين 
صنعت بســيار نابغه بودند. يك بــار در منزل 
شــجريان در ايران بودم و من هم در دوشــنبه 
چندين بار ميزبان استاد بودم و در اين سفرهاي 
دوطرفه با حضور ايشان شــب هاي شعر و غزل 

برگزار مي شد.

يكي از محل هاي مهم و با اهميت دارالخالفه تهران سبزه ميدان بود 
كه در واقع ميدان اصلي شهر در روزگار قاجاريان به حساب مي آمد. 
اين محل پيش از آنكه به اين نام شهره شود و ميدان اصلي به حساب 
آيد، زميني وسيع و دنگال و پر از ِگل و خاك بود كه گفته مي شود 
سال هاي سال شتر و گاو و گوسفند در آن ذبح مي كرده اند و پس از 
آن هم محكومان را در اين ميدان گردن مي زدند. از آنجا كه پيش 
از مشروطه حكم اعدام با گردن زدن محكومان اجرا مي شد، قبل از 
اينكه ميدان پاقاپوقـ  ميدان اعــدامـ  به محل گردن زدن و اعدام 
تبديل شود، همين سبزه ميدان جايي بود براي جمع شدن كيپ تا 

كيپ جمعيت و ديدن لحظه اعدام دلخراش مجرمان و محكومان.

كاشتسبزيازدورانزنديه
ناصر نجفي در كتاب »ايران قديم و تهران قديم« درباره اين ميدان 
نوشته است: »به گفته اعتماد السلطنه، وجه تسميه سبزه ميدان اين 
بود كه در دوران سلطنت زنديه و بعداً قاجاريه براي تدارك و تهيه 
سبزي اهالي تهران در اين محل كه ظاهراً دشت وسيعي بود، انواع و 
اقسام سبزي ها را مي كاشتند كه بعداً دروازه و 2 طبقه بنا در 4 طرف 
آن ايجاد كردند كه طبقات زيرين آن با ايوان هاي سرپوشــيده به 

دكاندارها و عطارها اختصاص يافت... «

تجمعدستههايعزاداري
ســال 1268قمري حاجب الدوله به دســتور اميركبير تغييرات 
عمده اي در وضع ميدان به وجود آورد و سبزه ميدان به كلي از وضع 
ناگوار و چشم انداز آلوده قبل درآمد. ســبزه ميدان عالوه بر مركز 
تجاري كه پيدا كرده بود، مركز و محل تجمع اهالي طهران در مراسم 
مختلف بود، ازجمله در ماه محرم و به ويژه در روز عاشورا دسته هاي 
عزاداري محله هاي مختلف شــهر پس از عبور از كوچه ها و بازار، 

همگي در سبزه ميدان گردهم مي آمدند.

پيشهورانخردهپا
چند ســال پس از سروســامان گرفتن ميدان، در فضاي سبز آن 
درختان فراوان نارون و چنار و اقاقيا كاشــتند و درســت در وسط 
ميدان حوضي با كاشي هاي ســبزرنگي تعبيه شد. غيراز مغازه ها 
در اطراف سبزه ميدان پيشه وران خرده پاي كوچكي مثل جگركي، 
كاه فروشي، نعل بندي و آشي و امثال آنها زير سايبان هاي كرباسي 

مشغول كار بودند.

اعدام7نفر
بنا به گفته نجمي، از اتفاقات مهمي كه در سبزه ميدان آن روزگار 
رخ داد، به دار آويختن 7 نفر از جماعت بابيه بود كه به توطئه عليه 
ناصرالدين شاه متهم بودند. اين عده را در سبزه ميدان به دار آويختند. 
بعدها البته به دستور اميركبير چوبه دار را از سبزه ميدان به ميدان 

اعدام منتقل كردند.

رمان »ديار خوابگردي« نوشــته ميا 
كوتو را مهــدي غبرايي به فارســي 
برگردانده و به تازگي از ســوي نشر 
افق منتشر شده است. آنتونيو اميليو 
ليته كوتو كه با نام ميا كوتو شناخته 
مي شــود، متولد ژوئيــه 1955 در 
موزامبيك اســت. او از نويســندگان 
سفيدپوست اين كشــور است و جايزه 

ادبي كاموس، يعني مهم ترين جايزه ادبي پرتغالي را در كنار 
جايزه نيواشتات انترناسيونال در كارنامه خود دارد. او پسر 
يكي از مهاجران پرتغالي است كه در دهه 1950 به اين كشور 
كوچ كرده بود. ميا كوتو در 14 سالگي، برخي از اشعارش را 

در روزنامه محلي چاپ كرد.
موزامبيك در جنوب شــرقي آفريقــا قــرار دارد و از قرن 
شانزدهم تبديل به مســتعمره پرتغال شد. اين كشور سال 
1975 استقالل خود را به دســت آورد و پس از جنگ هاي 
استقالل، تبديل به يك جمهوري كمونيستي به نام جمهوري 
خلق موزامبيك شد. استعمار و جنگ، طي قرن ها و دهه ها، 
آسيب هاي زيادي به اين كشــور زد و درگيري هاي داخلي 
سال هاي 1977 تا 1992 هم صدمات زيادي به اين كشور و 
مردمش زد. حدود يك ميليون نفر در اين بازه زماني كشته 
شدند. پس از سال 1992 و مصالحه بين طرف هاي مجادله، 
وضعيت اقتصادي اين كشور بهبود پيدا كرد و سرمايه گذاران 
خارجي زيادي به موزامبيك آمدند، اما هنوز بسياري از مردم 
اين كشور در فقر و فالكت به سرمي برند. داستان رمان »ديار 
خوابگردي« در زمان جنگ داخلي موزامبيك جريان دارد 
و زندگي پســري به نام مويدينگا را روايت مي كند كه مبتال 
به فراموشي است. او در جست وجوي گذشته است. در ادامه 
داستان پيرمردي به نام طاهر كه مويدينگا را پيدا كرده، به 
او حرف زدن ياد مي دهد و مقابل اتفاقات محيط اطراف، از او 
محافظت مي كند. طاهر و مويدينگا، در جست وجوي غذا و 

سرپناهي براي زندگي با هم همراه مي شوند.
ميا كوتو در اين كتاب با فاصله يكي درميان، تصاوير هولناكي 
از كشور جنگ زده و قحطي زده اش به دست مي دهد. زندگي 
روزمره شخصيت هاي اين قصه، پر از نااميدي، جنون، بيم، 
توطئه هاي كوچــك براي زنده ماندن، تجاوز، گسســتگي 
روابط انساني و... است. كوتو را به عنوان مهم ترين نويسنده 
موزامبيك مي شناسند و آثارش به بيش از 20 زبان ترجمه 
شــده اســت. او در بســياري از آثارش، زبان پرتغالي را با 
اصطالحات محلي و ساختارهاي موزامبيكي درهم  مي آميزد 

و نمونه جديدي از روايت آفريقايي مي سازد.
نشــر افق اين كتاب را با 272 صفحه، شمارگان هزار و 100 

نسخه، به قيمت 48 هزار تومان منتشر كرده است.

قاصدك
فرورتيشرضوانيه
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مخالفتامامخمينيره
بامهاجرتعلمايايرانبهعراق

 پس از واقعه مسجد فيضيه قم، آيت اهلل حكيم كه يكي از مراجع بزرگ شيعيان عراق بود، در 
نامه اي ضمن تسليت به امام خميني، پيشنهاد داد كه علما و مراجع ايران در اعتراض به حمله 
رژيم پهلوي به عراق مهاجرت كنند. امام در تلگرافي به او ضمن مخالفت با اين مسئله نوشت: 
»اميد است با وحدت كلمه علماي اعالم اسالم و مراجع وقتـ  كّثراهلل امثالهمـ  حفظ استقالل 
مملكت و قطع  دست اجانب را نموده، از حريم اسالم و قرآن كريم دفاع كرده، نگذاريم دست 
خيانت به    احكام مسلّمه اسالم دراز شود. ما مي دانيم با هجرت مراجع و علماي اعالمـ  أعلَي اهلل   
كلمَتهم  ـ مركز بزرگ تشيع در پرتگاه هالكت افتاده و به دامن كفر و زندقه كشيده خواهد شد«.

روز 13خرداد1342 پس از ماه ها كشمكش كه پس از واقعه فيضيه قم به وجود 
آمد، آيت اهلل خميني، يكي از مراجع شيعه مقيم قم كه از سال1341 علم مبارزه 
با رژيم شاه را به دوش گرفته بود در سخنراني بسيار تندي شاه را مورد خطاب 
قرار داد. شاه البته پيش از آن طي اســفند و ابتداي خرداد در سخنراني هاي 
توهين آميزي بر ضد علماي مبارز ســخن گفت كه به گمان بســياري حتي 
پدرش هم اينگونه در يك ســخنراني رســمي به روحانيون نتاخته بود. در 
اين سخنراني ها كه كمتر در تاريخ از آن گفته شــده است، شاه تعابير بسيار 
توهين آميزي خطاب به مخالفانش ادا كــرد. امام خميني )ره( هم باالخره در 
روز سيزدهم خرداد مصادف با عاشوراي حسيني در فضايي كه به شدت ملتهب 
و منقلب بود سخنان تندي را براي نخستين بار متوجه شاه كرد: »من به شما 
نصيحت مي كنم آقاي شــاه، من به تو نصيحت مي كنم دســت از اين اعمال 
بردار! من ميل ندارم كه اگر روزي ارباب ها بخواهند، تو بروي مردم شكرگزاري 
كنند… من نمي خواهم تو اينطور باشي من ميل ندارم تو مثل پدرت بشوي، 
نصيحت مرا بشنو! از علماي اسالم بشنو! اينها صالح ملت را مي خواهند، اينها صالح 
مملكت را مي خواهند، از اسرائيل نشنو! اسرائيل به درد تو نمي خورد... «.  مردم به 
خيابان ها ريختند و در همان صبح عاشورا عده اي كه عدد آن را حدود 5هزار 
نفر تخمين مي زدند در برابر كاخ شاه شعار دادند. اما اين حركت در همان روز 

به اتمام رســيد تا واقعه اصلي رخ دهد. پس از 48ساعت از اين سخنراني، در 
بامداد روز 15خرداد مأموران حكومتي در قم، امام خميني را دستگير كردند 
و به تهران فرستادند؛ در اين ميان وقتي صبح اين خبر به تهران و ديگر شهرها 
ازجمله شيراز و مشهد رســيد مردم به خيابان ها ريختند و شعار »يامرگ يا 
خميني« سر دادند. محوطه اين تظاهرات از ميدان ژاله تا ميدان ارگ تخمين 

زده مي شود.
روزنامه ها در مورد اين واقعه، عمدتا شــرحي مبهم منتشــر كردند. روزنامه 
اطالعات جانب احتياط را رعايت  كرد و تنها خبرهاي رســمي را نشــر داد؛ 
عكس و تيتر اصلي اين روزنامه در عصر روز چهارشنبه 15 خرداد، مربوط به 
ويراني خانه ها بر اثر توفان در پاكستان شرقي بود. كيهان اما فرداي اين واقعه 
در صفحه اول خود، عكس هايي چاپ كرد كه انگار تهران يك شهر جنگ زده 
است. عكس ها و گزارش هايي كه روزنامه كيهان عصر روز پنجشنبه 16 خرداد 
از وقايع روزقبل در تهران منتشر كرد، بسيار واقع گرايانه تر بود و جدا از عكس 

و تيتر، عمق ماجرا را شرح داد. 
به گفته رسانه ها، اسداهلل علم نخست وزير وقت توانست با كمك اقدام سخت 
ارتش، غائله را در غروب همان روز بخواباند. براســاس آمار رســمي در واقعه 

15خرداد حدود 86تن كشته و 193نفر مجروح شدند.

عطف نقطه
در 15 خرداد 1342 چه گذشت؟

قاسمتبريزی�������������������������������������������������������������

دومفروردين1342،مصادفبودبا25شــوال،
سالگردشهادتامامصادق)ع(�آيت اهللالعظمي
ســيدمحمدرضاگلپايگانيدرمدرسهفيضيه
اعالمعزاكردند�آنزمانرئيسساواكسرتيپ
حسنپاكروانبود�نخســت وزيرهمكهاسداهلل
علم�طرحايجادرعبووحشتعليهروحانيون
دردستوركارقرارداشتتاآنهادستازمبارزه
بردارند�لذاگروهيازساواكي هاومأمورانرادر
لباسشخصيبهمدرسهفيضيهفرستادند�واعظ
كهمنبررفتازگوشــهمجلسچندنفرصلوات
فرستادند�واعظگفتكهسخنرانيمادربارهامام
صادق)ع(استوسپسروضه مانراآغازخواهيم
كرد�بازصلواتفرستادند�بارسومواعظمتوجه
شدكهوضعغيرعادياست�گفتآقايان!اينجا
حرمحضرتمعصومه)س(اســتوروزشهادت
امامصادق)ع(؛ماهمعزاداريمومحضرهممحضر
آيت اهلل العظميگلپايگانياست�درهمينحين
همانگروهشروعبهشلوغكاريكردندويك مرتبه
بهسمتطالبحمله ورشدند�چوبوچماقبه
همراهداشتندوطالبراموردضربوشتمقرار
دادند�آيت اهلل العظميگلپايگانــيراازدريبه
اتاقيديگربردندكهحملــهكردندودرآناتاق
راهمشكســتند�عده ايازطالبازپنجره هابه
قسمتغربيمدرسهپريدندكهآنزمانرودخانه
بودوامروزبه صورتپلدرآمدهاســت�عده اي
بهپشت بامفراركردندومأمورانآنهاراازباالي
پشت بامبهپايينانداختند�دروپنجرههاراخرد
كردندوقرآنوكتاب هاراوسطاتاقريختندوبه
تعبيرحضرتامامخميني)ره(،مغول وارمدرسه
فيضيهراتخريبكردند�عده ايازطالبتوسط
مأموراندستگيرشدند�وقتيامام)ره(اينموضوع
راشنيدند،بيانيه ايدادندكهاينحركتازسوي
چهكسياست؟اگرشاهاينفرمانراصادركرده
كهمابايدتكليفمانراباشــاهروشنكنيم�اگر
دولتانجامداده،شاهاعالمكندكهبهمنربطي
نداردومابادولتطرفحســابهستيمواگر
دولتانجامندادهومأمورانسرخودچنينكاري
راانجامداده اندماباآنهابرخوردكنيم�چنانكه
نقلمي كنندامام)ره(بيشاز1500نامهبهعلماي
بالدمختلفبينفروردينوخرداد ماههمانسال
نوشتندوپيامدادندكهمصايبمدرسهفيضيهرا
دركنارمصايبعاشورادرمنبرهامطرحكنيد�
بينشوالومحرمهممنبرهاهمهعليهحكومت
صحبتمي كردند�اگرتاپيشازآنصف آراييو

روياروييدرمسئلهانجمن هايايالتيوواليتيبا
دولتوجودداشتوبهچشممي خورد،اينباربا
شاهصورتگرفت�امام)ره(درروزعاشورا،يعني
13خرداد1342بهمنبررفتند�بهيادداشتهباشيم
كهدراينمدتعــده ايازروحانيانرااحضار
كردندكهدربــاره 3موضوعصحبتنكنيد�اول
اينكهنگوييداسالمدرخطراست،دومعليهشاه
صحبتنكنيدوسومآنكهعليهاسرائيلحرف
نزنيد�امام)ره(گفتندمحورهمهحرف هاوسخنان
ماهمين3موضوعاست�پسبايددراينمملكت
چهبگوييم؟!شــاهراموردعتابوخطابقرار
دادندوگفتندكهمگراينمملكتدراشغالودر
تيوليهودي هاستيامگرشاهاينكشوريهودي
استكهمي گوينددربارهاسرائيلصحبتنكنيد؟
اسرائيلچهربطيباشمادارد؟!اصالًشماچهربطي
بااسرائيلداريد؟!دوماينكهشاهدستوردادهكه
علماوروحانيانرابكوبندوروضهامامصادق)ع(
راهدفقراردادهاست�سوماينكهاگرمانگوييم
اسالمدرخطراستواقعًااسالمدرخطرنيست؟
شمابااينحركاتتاناسالمرابهخطرنينداخته ايد؟
صحبتامام)ره(درآنروزمســتقيماروبهشاه
بودونصيحتهمكردكهشاهمراقبخودتباش،
40سالازعمرتگذشــتهوكارينكنكهمثل
پدرتوقتيكهازاينمملكترفتيهمهجشن
بگيرند�ازپدرتعبرتبگير�اينسخنامامنقطه
عطفيدرتاريخايرانشدكهمرجعيتوروحانيت
وجرياناسالمي،درسترويارويحكومتقرار
گرفت�قيام15خرداداهميتداردواهميتآن
رامي تواناز3جهتارزيابيكرد�يكاينكهاين
موضع گيريمستقيماًعليهشاهانجامگرفت�يعني
صحبتيازمأمورانودولتنيســتورويارويي
مرجعيتبااستبدادياستكههماختالفبه وجود
آوردهوهمعليهاسالمدرحركتاست�موضوع
دومآغازيكحركتبهســويحكومتاسالمي
است�درحقيقتباقيام15خردادمشروعيتو
مقبوليترژيمشاهپرسش برانگيزشد�سوماينكه
جامعهخودشراآمادهكردبرايپذيراييازيك
نظامجديد�بهيادداشتهباشيمكهدراينجريان
احزابچپوآزادي خــواهوملي گراياننه تنها
همكارينكردندبلكهعليــهايننهضتموضع
گرفتند� اللهيارصالحازاعضايجبههمليعنوان
كردكهماهيچ گونهارتباطيبااينگونهاغتشاشات
نداريموهيچ گونههمكاري ايهمباآننكردند�
بهترورساترايناستكهبگوييم،نه تنهاهمكاري
نكردند،بلكهبه طوركلياينجريانرانفيكردند�
بهقولجالل آلاحمد،روشنفكرانهمبه راحتي

ازخونشهداي15خردادباسكوتوبي توجهي
گذشتند�لذاجرياناســالمياز15خردادتنها
بهميدانآمد�اگرنيروهــايمذهبيدرجريان
مشــروطهباجريان هايمليوسياسيمتحد
شدندوآسيبهاييمثلترورعلماييمانندشيخ
فضل اهللنوريوسيدعبداهللبهبهانيپيشآمديا
درنهضتمليشدنصنعتنفتباملي گرايان،با
همپيشرفتندوآنهاآنحركتراباروحانيتو
مرجعيتوآيت اهللكاشانيكردند،در15خرداد
جرياناســالميتنهابهميدانپاگذاشت�يعني
خالصاًومخلصاً،نهضت،اســالميشد�ايننقطه
عطفيبودكهنشانمي دهدآنهانه تنهاشريكو
همراهنبودند،بلكهعليهنهضتاسالميبهشمار
مي رفتند�چراكهماهيت،ماهيتياسالميبود�از
نظرجبههملي،دينازسياستجدابودهونبايد
واردسياستشودوديگراينكهكسيحقتعرض
بهشاهراندارد�آنهاتاسال1357مي گفتندشاه
بماندوســلطنتكندوحكومتنكند�آنهاقائل
بهنابوديشاهنبودندوجبههمليبهصراحتاين
موضوعرابيانمي كرد�جريانچپنيزبااساس
اسالمودينومعنويتمشكلداشتوبهتعبير
آنهادينافيونتوده هاوجامعهبود�آنهااساسدين
راقبولنداشتند�مبنايجريانروشنفكريهم
كهغربودمكراسيوليبراليسموسكوالريسم
است�بههميندليلعاديهمبودكهآنهادراين
زمانواردميداننشــوندوفقطمرجيعتبهنام

اسالمودينپابهعرصهبنهد�
از15خردادكهامامخميني)ره(طبقاسنادموجود
بههمراه55تنازعلمامثلآيت اهللفلســفي،
مطهري،سعيدي،غفاريوديگراندستگيرشدند
به نحوياينمبارزهادامهداشت؛البتهامام)ره(
وعلمايديگرهركدامبه نوعيآزادشــدنداما
باوقايعسالبعددوبارهمبارزهبارژيمتداوميافت�
درميانهسال1343ودردولتحسنعليمنصور،
كاپيتوالســيونبهتصويبرسيدكهايرانعماًل

مستعمرهآمريكاشد�
امــام)ره(درچهــارمآبان مــاه1343عليه
كاپيتوالسيونســخنرانيوهمانموقعاعالم
كردندكهمندولــت،حكومتومجلســين
رامنحلاعالممي كنــموهرگونهقرارداديكه
بستهشدهومي شود،ازنظرمافاقدارزشاست�
4آبان1343سرآمدمبارزهبااستعماروآمريكا
باصحبت هايامامعليهكاپيتوالســيونوعليه
استعمارآمريكاســت�همهاين هامبناوپايه اش
قيام15خرداداستكهعلماواسالمبه تنهاييوارد

ميدانشدندودرميدانهمتنهاماندند�
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در روز 16فروردين 1343، بدون اطالع قبلي، امــام خميني را به قم بردند و در 
خيابان منتهي به منزل مســكوني اش پياده كردند. اين خبر به سرعت در شهر 
پخش شد و مردم به خانه او شــتافتند. فردا و چند روز پس از آن، شهر قم شاهد 
حضور بسياري از مردم از شــهرهاي ديگر و حضور علما و طالب بود كه به ديدار 
امام رفتند. اين اعالن يكي از مراسم جشني است كه به يمن آزادي امام خميني 
برپاشد. شعر جالبي در باالي اين اعالميه نوشته شده است: »يوسف زنداني دور از 

نظر/ رسته از زندان شده جلوه گر«.

 يوسف زنداني 
آزاد شد

سند

 1342
  سه شــنبه    22 مهر 1399   شماره 61

فيضيه شد كربال
نگاهي به اعالميه هاي علما درباره واقعه حمله به مدرسه فيضيه

اين مجلس سومي بود كه در آن روز برگزار مي شد. نخستين مجلس در 
منزل آيت اهلل روح اهلل خميني، چهره اصلي اين روزهاي شهر برگزار شده 
بود و مجلس دوم توسط آيت اهلل سيدكاظم شريعتمداري يكي ديگر از 
مراجع تقليد و مجلس سوم شــهادت امام جعفر صادق)ع( در روز دوم 
فروردين 1342توسط آيت اهلل سيدمحمدرضا گلپايگاني در مدرسه فيضيه 
برگزار مي شد. كماندو ها از صبح در شهر مانور مي دادند و شايعات زيادي 
درباره درگيري و حمله وجود داشت با اين حال كسي فكر نمي كرد كه 
رژيم پهلوي به مجلس روضه و مهم ترين مدرسه علميه كشور حمله كند. 
بعد از اتمام مراسم يكباره كماندوها به مدرسه حمله بردند و هر طلبه علوم 
ديني كه مشاهده مي كردند را مورد ضرب و شتم شديد قرار  دادند. غائله 
تا غروب ادامه يافت و يك طلبه به نام يونس رودباري از پشت بام مدرسه 
به حياط پرت شد و به شهادت رسيد. شهر قم ملتهب و به هم ريخته بود. 

بعد از اين واقعه امام خميني)ره( و ديگر علما بيانيه هاي شديداللحن و 
بي سابقه اي عليه رژيم پهلوي منتشــر كردند. ايشان در تلگرافي بسيار 
تند خطاب به علماي تهران شرح واقعه را اينگونه تعريف كرد: »اينان با 
شعار »شاه دوستي«، به مقدسات مذهبي اهانت مي كنند. شاه دوستي 
يعني غارتگري، هتك اسالم، تجاوز به حقوق مسلمين و تجاوز به مراكز 
علم و دانش، شاه دوستي يعني ضربه زدن به پيكر قرآن و اسالم، سوزاندن 
نشانه هاي اسالم و محو آثار اسالميت، شاه دوستي يعني تجاوز به احكام 
اسالم و تبديل احكام قرآن كريم، شاه دوستي يعني كوبيدن روحانيت و 

اضمحالل آثار رسالت، حضرات آقايان توجه دارند اصول اسالم در معرض 
خطر است، قرآن و مذهب در مخاطره است، با اين احتمال، تقيه حرام 
است و اظهار حقايق واجب. ولو بلغ ما بلغ« )سند اول(. علماي تهران نيز 
در نامه اي بدون خطاب به صورت كلي كه بيشتر به بيانيه مي ماند با اظهار 
تأسف شديد از واقعه رخ داده در شهر مذهبي قم نوشتند:»مردم مسلمان 
مأموران مسلح خونخوار در سايه حكومت جابره در روز شهادت امام جعفر 
صادق عليه السالم در كنار قبر حضرت معصومه)س( نسبت به روحانيون 
شما دست به اعمال جنايت باري زدند كه سپاهيان چنگيز و مغول را رو 

سفيد كردند« )سند دوم(.
در ادامه موج شديد محكوميت ها در مورد واقعه حمله به مدرسه فيضيه، 
آيت اهلل شريعمتداري در بيانيه اي تند اين واقعه را محكوم كرد:»افسوس 
كه مردم مســلمان در خانه و مملكت خود آزادي ندارند«. او همچنين 
اثرات عمومي اين واقعه در ميان مردم را بيش از اثرات معنوي آن دانست 
)سند سوم(. بيانيه آيت اهلل شريعتمداري البته به نسبت بيانيه هاي ديگر 
علما ازجمله آيت اهلل خميني لحن آرام تري داشت. در روز چهلم اين واقعه 
همچنين امام خميني)ره( در بيانيه ديگري بارديگر شاه را مورد خطاب 
قرار داد و گفت كه ماموراني كه اين كار را كرده اند، وقايع را متوجه شاه 
مي دانند و اگر چنين است بايد فاتحه اين مملكت را خواند )سند چهارم(.

واقعه فيضيه موجي از بيانيه و اعالميه را به همراه داشت؛ بيانيه هايي كه تا 
روز عاشورا و 15خرداد1342 ادامه يافت.

آنها را به پرتگاه سقوط مبتال مي كند 
بيانيه آيت اهلل سيدمحسن حكيم 

آيت اهلل سيدمحسن حكيم از مراجع طراز اول حوزه علميه نجف از همان ابتداي واقعه فيضيه به شدت فعال بود، به صورتي 
كه در بيانيه هاي متعدد اين واقعه را محكوم و درخواست كرد كه علما و مراجع ايران به نجف مهاجرت كنند كه با مخالفت 
امام روبه رو شد. ايشان بعد از واقعه 15خرداد و دستگيري امام خميني در تلگرافي به هيأت حاكمه ايران اظهارات تندي 
را متوجه آنها كرد؛ »خبر حوادث خونين ايران را كه همواره موجب شدت يافتن زخم هاي حوادث گذشته بسيار نزديك 
است دريافت داشتم. يقين دارم اصرار مسئولين امور در پيروي از سياست كوبيدن و ارعاب مردم در فاصله هاي پي در 
پي كاشف از عجز آنها در اداره امور مملكت است. بايد از اينگونه سياست بازي ها بهراسند كه به طور قطع آنها را به پرتگاه 
سقوط مبتال خواهد ساخت و انديشه بد دامنگير صاحبش خواهد شد. نفرت و استنكار شديد ما را به مسئولين امور از اين 
نحو رفتار ناهنجار به عموم مومنين به خصوص طبقه روحانيون ابالغ نماييد. و ال تحسبن اهلل غافال عما يعمل الظالمون.«
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ماجرا از مخالفت آيت اهلل بروجردي بــا لوايح جديد دولتي از 
جمله اصالحات ارضي و انجمن هاي ايالتي و واليتي شــروع 
شد. شاه تا زمان زنده بودن اين مرجع عام جهان تشيع از ادامه 
يا طرح اقدامات خود خودداري كرد و يا به صورتي كلي آن را 
به اجرا ســپرد اما با فوت آيت اهلل بروجردي، او در اين ميدان 
ديگر براي خــود مخالف خواني نمي ديد. بــه اين ترتيب در 
سال 1341به اصالحات ارضي شتاب داد كه منجر به شورش 
فارس شــد و همچنين اليحه انجمن هاي واليتي و ايالتي را 
در دستور كار قرار داد. دولت اسداهلل علم در غياب مجلس در 
تصويب نامه اي مي خواست به زنان حق رأي داده و همچنين 
شــرط مســلمان بودن و ســوگند به قرآن مجيد از شرايط 

انتخاب شوندگان را حذف  كند.
پس از اين واقعه بسياري از علما شروع به نوشتن نامه يا تلگرام 
به شــاه و علم كردند. امام خميني)ره( در دو تلگرام به شاه و 
علم مســائلي را بازگو كرد. در تلگراف هاي امام خميني)ره( 
شــاه با القاب رسمي خطاب شــده و با ادبياتي محترمانه  به 
او تذكر داده شده اســت. در نامه به علم اما لحن امام تند تر 
است. در دومين تلگراف به شــاه، امام خميني)ره( به شدت 
عليه دولت موضع گرفته و خطاب به شاه مي گويد:»… آقاي 
علم گمان كرده با تبديل كردن قرآن مجيد به كتاب آسماني، 
ممكن است قرآن كريم را از رسميت انداخت و اوستا و انجيل 
و بعضي كتاب ضاله و بعضي كتــب را قرين آن يا به جاي آن 
قرار داد.… اينجانب به حكم خيرخواهي براي ملت اسالم، 
اعليحضرت را متوجه مي كنم به اينكــه اطمينان نفرماييد 
به عناصري كه با چاپلوســي و اظهار چاكــري و خانه زادي، 
مي خواهند تمام كارهــاي خالف دين و قانــون را كرده به 
اعليحضرت نسبت دهند و قانون اساسي را كه ضامن مليت و 
سلطنت است با تصويب نامة خائنانه و غلط از اعتبار بيندازند... 
از قوانين وخيمه تخلف از قرآن و احكام علماي ملت و زعماي 
مسلمين و تخلف از قانون بترسيد و بدون جهت مملكت را به 
خطر نيندازيد واال علماي اسالم درباره شما از اظهار عقيده 
خودداري نخواهند كرد« )ســند اول(. ديگــر علما از جمله 
آيت اهلل سيدصادق حسيني روحاني در اعالميه اي استدالل 
مي كند:»اســتناد به جمله »افراد اهالي مملكت« در مقدمه 
قانون اساسي صحيح نيست، زيرا اوالً مقدمه قانون جزء قانون 
نيست تا بتواند مورد استفاده قرار گيرد و ثانياً مقصود، افراد 
واجد شرايطند كه شرايط آن در مواد قانون انتخابات شوراي 
مصوب شــوال 1329قمري و قانون انتخابات ســنا مصوب 
1329/2/14شمسي به تفصيل ذكر شده است و طبق همان 
قوانين صريحه، زنان، واجد شرايط انتخاب كردن و انتخاب 
شدن نيســتند« )ســند دوم(. ديگر علما از جمله آيت اهلل 
سيدمحمدكاظم شريعتمداري نيز در تلگرافي الغای »شرط 
اسالم« و »ذكوريت« را مخالف موازين شرعي، اعالم كرد و در 
نتيجه آن را مخالف قانون اساسي دانست. آيت اهلل ميالني در 
مشهد و آيت اهلل گلپايگاني نيز نسبت به اين موضوع مخالفت 
كردند. شاه در پاسخ به علما نوشــت: »پاره اي از قوانين كه 
از طرف دولت صادر مي شــود چيز تازه اي نيســت و يادآور 
مي شــويم كه ما بيش از هر كس در حفظ شعائر ديني كوشا 
هستيم و اين تلگراف براي دولت ارسال مي شود«. پس از آن 
علم اما تا مدتي اين بر اين مســئله سرپوش گذاشت و حتي 
به صورت شفاهي و اعالن هاي خصوصي گفت كه تصويب نامه 
را لغو خواهدكرد اما وقتي با نامه هاي متعدد و ادامه مخالفت ها 
روبه رو شد باالخره با بي ميلي زياد آن را لغو كرد. شاه بعد از 
اين واقعه دو ســخنراني تند عليه روحانيت كرد كه در يكي 
از آنها در پايگاه هوايي دزفول به شــدت و با لحن بسيار بدي 

مراجع و علما را مورد خطاب قرار داد.

 قم   
  در برابر 

مرمر 
مخالفت همه جانبه مراجع و علما با 
اليحه انجمن هاي واليتي و ايالتي 
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در اين هدف تمام علما مشترك هستند
آيت اهلل محمدتقي آملي از علماي درجه يك تهران كه مراتب سير و سلوك را 
نزد حضرت آيت اهلل قاضي طي كرده و در عين اينكه بسيار اهل تقوا بود، مراتب 
علمي و فقهي بسيار بااليي داشت، تا پيش از وقايع 15 خرداد، بيانيه اي منتشر 
نكرد. ايشــان پس از آن وقتي در روزنامه كيهان خواند كه تيمسار پاكروان 
گفته است كه تنها آقاي خميني و آقاي قمي مخالف اقدامات دولت هستند در 
بيانيه اي مشترك با ميرزا احمد آشتياني، توليت مدرسه علميه مروي تهران، 

صريح عنوان كرد كه »در اين هدف تمام علما مشترك هستند.«
آيت اهلل آملي كه شاگرداني همچون حضرت آيت اهلل حسن زاده آملي داشت، 

نهايتا در سال1350 بدرود حيات گفت.



ابالغ تلگراف اسداهلل علم )نخست وزير( به اســتانداري فارس، درباره 
دستگيري امام خميني و آيت اهلل قمي، سركوب قيام مردم تهران و دستور 

سركوب شديد هرگونه قيام مردمي و اجازه برقراري حكومت نظامي

دستنوشته اي كه مي خوانيد در ميان اســناد يك زنداني 15خرداد به  دست 
آمده كه شهيد مرتضي مطهري كه آن موقع از شاگردان و نزديكان امام خميني 
بوده است، در زندان براي او نوشته اســت. در بخشي از اين دستنوشته آمده 
است: » حق و حقيقت از نظر بحث و سخن پراكني و قلم فرسايي وسيع ترين 
ميدان هاست، حد و نهايت حصار و ديواري ندارد. اما از لحاظ علم و وجود عيني و 
گردش در مدار آن تنگ ترين ميدان ها است. بايد با دقت و مهارت و باريك بيني 
از جاده مستقيم آن عبور كرد. اميردوارم جناب آقاي سيدناصر صدري سلمه اهلل 
تعالي كه در زندان موقت شهرباني افتخار آشنايي با ايشان نصيبم شده در همه 

عمر در عمل اهل حق بوده باشند.« تاريخ اين نامه 15تير1342 است.

 نامه ای به شرح دستگيري 
هم بند زندانی

سندسند

2و3صفحـــــــههاي

بازداشت در بيسيم
براساس اين سند كه به امضاي تيمسار حسن پاكروان، رياست سازمان امنيت كشور )ساواك( رسيده است، آيت اهلل خميني پس از 

بازداشت در شهر قم به پادگان بيسيم تهران منتقل شده است.

پيشوا در 15خرداد
در واقع يكي از مناطقي كه تظاهرات در آن به شدت سركوب شد، پيشواي ورامين بود؛ شهري كه در روز 15خرداد از آرامگاه امامزاده 
جعفر، كفن پوشان به سمت تهران حركت كردند، در ميان راه مردم ورامين نيز به كفن پوشان پيوستند. وقتي به پل باقرآباد رسيدند، 
مورد هجوم نيروهاي دولتي رژيم پهلوي قرار گرفتند و تعدادي كشــته و چندين نفر زخمي شدند. اين سند  7ماه بعد از واقعه نشان 
مي دهد كه در آن شرحي از ديدار برخي از مردم پيشــوا با امام خميني پس از آزادي در سال 1343است. در سند ذكر شده است كه 

عكس آيت اهلل خميني در پيشوا به فروش مي رود.

اعتراض به كشتار مردم
جبهه ملي از مردم مي خواهد 21خرداد از خانه ها خارج نشوند 
جبهه ملي پس از ماجراهاي دولت علي امينــي و آزادي هايي كه منجر به 
تظاهرات و در نهايت انسداد سياسي در سال40 شد در حاشيه سياست ايران 
قرار داشت. اما در ماجراهاي اليحه هاي ايالتي و واليتي و كشتار 15خرداد 
بيانيه هاي كلي بدون اشاره به ماوقع صادر مي كرد. در يكي از اين بيانيه ها از 
عموم مردم دعوت مي كند كه در سخنراني اي در دوم بهمن1341 در پارك 
جالليه تهران شركت كنند. شعارهاي اين بيانيه نشان مي دهد كه يك نگاه 
چپ در آن وجود دارد. )ســند اول( در بيانيه اي ديگر كه به نظر مي رسد در 
مورد قيام 15خرداد است، بدون اشاره به ماوقع و حضور روحانيت مبارز در 
ميدان، نسبت به كشتار مردم بي گناه اعتراض شــده است. )سند دوم( در 
بيانيه اي ديگر كه تاريخ و صادر كننده آن نيز مجهول اســت، از همه مردم 
دعوت مي شود كه در اعتراض به كشتار مردم در روز 21خرداد42 از خانه هاي 
خود خارج نشوند. بيانيه با عنوان مسلمانان متحد، امضا شده است كه اين 
احتمال مي رود يك عمليات رواني توسط نيروهاي امنيتي براي به كنترل 
درآوردن موضوع و يا فرد و اشخاصي باشد كه به صورت انفرادي اقدام به چاپ 
اين بيانيه كرده اند. )سند ســوم( نهضت آزادي ايران از گروه زيرمجموعه 
جبهه ملي در بيانيه بسيار انتقادي از همان ابتدا مي نويسد: »در طول تاريخ 
ايران، نخستين بار است كه به مقام منيع نيابت امام علي عليه السالم جسارت 
مي شود و مرجع تقليد حضرت آيت اهلل خميني دزديده و زنداني مي شود. 

)سند چهارم(

در واقعه 15خــرداد1342 دو بازيگــر اصلي در طــرف مقابل علما 
و مخالفــان حكومت قرار داشــتند؛ اســداهلل علم – نخســت وزير و 
 تيمسار حســن پاكروان – رئيس ســازمان امنيت كشــور، ساواك. 
اسداهلل علم، پسر شوكت الملك علم از خاندان هاي حكومتگر در شرق 
ايران بودند كه با كودتاي رضاخان ميرپنــج رفته رفته وارد اليه هاي 
دروني قدرت مركزي شدند. شوكت الملك در شرق ايران قدرت و اقتدار 
زيادي داشت و نزد رضاشاه نيز بسيار مورد احترام بود، به طوري كه به 
استانداري فارس و وزارت پست و تلگراف رسيد. او در همان زمان، دختر 
قوام الملك شيرازي را به عقد پسرش درآورد تا دو خاندان قديمي در 
ايران كه اتفاقا سر و ســري با بريتانيا داشتند با يكديگر پيوند بخورند. 
اســداهلل علم بعد از مرگ پدر، وارث ســيادت و اقتدار او شد. در حلقه 
اول شاه قرار داشت و در بسياري از امور به او خدمت كرد تا اينكه پس 
از بركناري علي اميني به نخست وزيري رسيد و منويات شاهانه را در 
دستور كار قرار داد. علم در دوران نخست وزيري با چالش هاي بسياري 
روبه رو بود و البته او با تندي پاسخ مي داد. اين مسئله نشان مي دهد كه 
او در سياست عليه مخالفان، مرد بي محابايي بود و از برخورد سخت و 
تند غافل نمي شد؛ در عين اينكه چهره اي متظاهر و در برابر شاه بسيار 
تمكين مي كرد. علم در ماجراي 15خرداد نقش اصلي سركوب را برعهده 

گرفت و آنطور كه نقل مي شود شاه حتي چمدان هايش را جمع كرده 
بود كه از كشور فرار كند اما شدت عمل علم و در دست گرفتن دستورات 
و فرماندهي سركوب باعث شد كه آنطور كه بعدها به خبرنگاران گفت 
كمتر از 100نفر در اين روز كشته شوند. اسداهلل علم در خاطرات خود 
اين موضوع را يكي از افتخاراتش در خدمت به سلطنت عنوان مي كند. 
در آن دوران، رجال ســالخورده تر و به قول معروف استخوان دار مثل 
حسين عالء، وزير دربار و نخست وزير ســابق و عبداهلل انتظام از شدت 
عمل موجود در واقعه 15خرداد انتقاد كرده و قرار بود آن را با شــاه در 
ميان بگذارند كه با برخورد تند شاه مواجه شدند. دوران نخست وزيري 
علم را مي توان دوران انتقال سياست از رجال قديمي تر به سياستمداران 
تكنوكرات و جوان ناميد؛ چه آنكه در اسفند1342 علم از نخست وزيري 
خلع شد و حسنعلي منصور و كانون مترقي كه متشكل از جوانان جوياي 

نام در سياست و اقتصاد بودند سكان اداره كشور را بر عهده گرفتند. 
دومين بازيگر واقعه 15خرداد، تيمســاري بود كه اشتباهي به عنوان 
رئيس سازمان امنيت انتخاب شد. آنطور كه پرويز ثابتي، معاون امنيت 
داخلي ساواك عنوان مي كند، حسن پاكروان، گزينه خوبي براي يك 
نهاد امنيتي نبود. او روحيه اي رمانتيك داشت و حتي در جواني و ايام 
تحصيل در فرانسه پس از مخالفت خانواده با ازدواجش با زني فرانسوي 

دست به يك خودكشي نافرجام زده بود. پاكروان البته شايد از نظر يك 
فرد تحصيل كرده در ارتش مي توانست يك تحليلگر اطالعاتي باشد اما 
با اين شرايط نيز شــرايط امنيتي خاص وقوع 15خرداد را پيش بيني 

نكرده بود. 
پاكروان بعد از دستگيري امام خميني در زندان و بعدها در خانه امن 
ساواك به ديدار امام رفت. وي درباره اين ديدار گفته بود: »شكي نيست 
كه [آيت اهلل] خميني جذبه عظيمي دارد«. اين ديدارها در كمال آرامش 
و احترام برگزار شده بود. پاكروان به عنوان رئيس سازمان امنيت كشور 
در مورد قيام 15خرداد از يك كيف پول كه توسط جمال عبدالناصر، 
رئيس جمهور براي اغتشاش در ايران فرســتاده شده بود، خبر داد كه 
توسط مأموران كشف شد. البته اين ادعاي عجيب را مي توان در راستاي 
رقابت شديد و روابط بسيار بد شاه و ناصر عنوان كرد كه همواره با طعنه 
و تهديد به يكديگر حمله مي كردند. پاكروان پس از اينكه حســنعلي 
منصور، نخست وزير وقت توسط هيأت هاي موتلفه ترور شد، از ساواك 
بركنار و به وزارت اطالعات و جهانگردي منصوب شد.  او مدتي بعد از 
آن، سفير در پاكستان و فرانسه بود و در اواخر حكومت شاه از مشاوران 
نزديك و عمال وزير دربار بعد از هويدا بود. تا اينكه در انقالب توســط 

انقالبيون دستگير و در 22فروردين58 اعدام شد.
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آنها كه در سركوب قيام 15خرداد نقش داشتند
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4صفحــه

دو فرزند 
شجاع ملت

سند
پس از اعدام اسماعيل رضايي و طيب حاج رضايي گروه هاي مختلف نسبت به اين موضوع واكنش نشان دادند. هيات هاي 
موتلفه اسالمي در تمجيد از اين شهدا در هفتمين روز شهادت طيب و حاج اسماعيل اطالعيه اي صادر كرد. در اين اعالميه 
آمده بود: »بهشت جاودان پايان زندگي طيب حاج رضايي و حاج اسماعيل رضايي و روسياهي دنيا و آخرت نصيب جنايتكاران 
و ستمگران است. يك بار ديگر ديو خون خوار استعمار سياه در راه تأمين منافع شوم خود كه انهدام هستي و اساس استقالل 
ملت ايران و محو شعائر دين خداست، چنگال از آستين جنايت به درآورد و ريشه حيات دوفرزند شجاع ملت را قطع نمود و 
با آغاز محاكمه قالبي و فرمايشي در پادگان عشرت آباد و تشديد فشار و مضيقه بر شخصيت هاي عاليقدر مذهبي و سياسي، 
آخرين پرده هاي تزوير و ريا را از چهره منحوس خود برداشــت و ماهيت شيطاني خويش را نمايان ساخت«. هيأت هاي 

موتلفه در كمتر از يك سال بعد ، نخست وزير حسنعلي منصور را ترور كردند.
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 درخواست 
عفو طيب

حسن بهبودگر،  رئيس انجمن قيام ملي كه از تشكل هاي حامي 
رژيم پهلوي بود، بعد از اعالم حكم اعدام طيب به شــاه تلگرافي 
زد و با يادآوري خدمات طيب از او  خواســت كه وي را مورد عفو 
قرار دهد؛ موضوعي كه البته مورد قبول واقع نشد. اين حكم در 
ســحرگاه 11 آبان، 1342، تنها چند ماه بعد از واقعه 15خرداد 
اجرا شد. طيب در وصيت نامه خود آورده  است كه هركس پس از 
فوتش، ادعاي طلب داشتن پول از وي داشت، بايد به او پرداخت 
شود و هر كس از بدهكاران اگر بدهي خودش را پرداخت نكرد، او 

از طلب خود گذشت كرده  است.

سرنوشتيكتاجبخش
درباره طيب حاج رضايي لوطي ای كه حر ناميده شد

  مرتصي بركتي   ����������������������������������������������������������������������������������������������������������

در 28مرداد تاج بخش بود و در 15خرداد خرابكار� در دادگاه عكس بزرگي 
از رضاشاه را كه روي شكمش خالكوبي كرده بود به عنوان كسي كه مدافع 
رژيم پهلوي است نشان داد، به بازجويش وقتي از او پرسيده بود كه چقدر 
از خميني براي خرابكاري پول گرفته است پاسخ داد كه من را با بچه پيغمبر 
در نينداز! يك گروهبان آگاهي در گزارش اش نوشت كه او و عده اي ديگر 
از »داش هاي تهران« را ديده است كه در ظهر 15خرداد، مشغول خرابكاري 
بوده اند� دوستانش مي گويند كه او در حجره اش نشسته و تنها يك ناظر بوده� 
مي گويند به خاطر اينكه از حكومت فاصله گرفته بود و در عالمت هيئت اش 
عكس آيت اهلل خميني را نصب كرده، مغضوب شده است� گروهي ديگر از 
اختالف قديمي ميان او  و نعمت اهلل نصيري، رئيس وقت شهرباني كل كشور 
هنگام 15خرداد 42، سخن مي گويند كه طيب به صورتش سيلي زده و او در 
هنگامه 15خرداد، فرصت را براي تالفي مهيا ديده و به او اتهام خرابكاري 
زده است� او را مريد آيت اهلل بهبهاني از مراجع بزرگ تهران عنوان مي كنند 
و عده اي ديگر او را از دوستان آيت اهلل كاشاني مي دانند و به همين داليل در 
ماجراي 28مرداد به نفع شاه، وارد ميدان شد� برخي او را از شبكه اي مي دانند 
كه توسط دربار تغذيه مي شــده و به همين خاطر در زمان تولد وليعهد در 

تهران چراغاني كرده است و��� 
طيب حاج رضايي، مرد تضادهاست� او را »حر« انقالب اسالمي مي دانند، اشاره 
به توبه كردن حر، فرمانده سپاه عمربن سعد كه راه را بر امام حسين عليه السالم 
بست و در روز عاشورا پشيمان شد و به سپاه امام پيوست� گروهي ديگر او را 
مردي باهوش و ذكاوت مي نامند كه با اتكا به نفس و احســاس خودش عمل 
مي كرد� پسرش مي گويد كه عاشق امام حسين)ع( بود� البته دسته عزاداري 
طيب از معروف ترين دسته هاي عزاداري روز عاشورا در تهران دهه هاي 30 و 40 
محسوب مي شد� متضاد طيب را شعبان جعفري عنوان مي كنند، او نيز همانند 
طيب از گنده الت هاي تهران بود و در ميانه سياست ايران در دهه هاي 20 و30 
پادويي مي كرد� شعبان جعفري يا بي مخ كسي بود كه خودش را به »دستگاه« 

فروخته بود و طيب اما مردي مستقل بود كه در بزنگاه مهم انقالب مردمي، در 
كنار مردم ايستاد� او در زورخانه محله انبارگندم در گود زورخانه مي چرخيد و 

شعبان جعفري در گود زورخانه حكومتي پارك شهر� 
اين بچه محله صابون پزخانه ميدان خراسان تهران كه در حرم شاه عبدالعظيم 
به خاك سپرده شــد، هر چه بود، زندگي پرتالطمي داشــت� پرونده اي از 
خالفكاري و بزهكاري و حتي اتهام به قتل عمد تا دستگيري مردم و كمك 
به نيازمندان و حل كردن گرفتاري و بدهكاري� پاتوقش ميدان ميوه و تره بار 
تهران بود� شايعه شد كه دربار به او پيشنهاد داده كه واردات ميوه لوكس موز 
در آن زمان را در اختيار داشته باشد به شرطي كه از آنها دوري نكند� شعبان 
جعفري در خاطراتش اين ماجرا را برعكس تعريف مي كند كه از وقتي واردات 

موز را از طيب گرفتند، مخالف شاه شد� 
قطعا و رسما عنوان شده كه طيب در تظاهرات 15خرداد حضور نداشته است اما 
گفته شده دار و دسته اش شركت كرده و شعار »خميني خميني خدا نگهدار تو، 
مرگ بر دشمن خونخوار تو« داده اند� آن زمان روزنامه ها نوشته بودند كه يك 
جاسوس مصري به نام »القيسي« اعتراف كرده كه قصد داشته يك چمدان پول 
وارد كشور كند تا هنگام ورود به فرودگاه مهرآباد، آن را به مزدوران عبدالناصر 
از جمله طيب و حاج اسماعيل رضايي بدهد و آنها نيز اين پول را به آقاي خميني 
بدهند تا ايشان با دادن پول به طرفدارانش، كشور را به آشوب بكشد؛ خبر 
دروغي كه جا نيفتاد� وقتي طيب را زندان بردند هركاري كردند نپذيرفت كه 

از جايي پول گرفته  است� 
با اعدام طيب دوره او و كساني مثلش تمام شد� طيب شايد تنها به اين دليل 
اعدام شد كه ديكتاتوري شاه ديگر به حامياني سنتي مثل طيب نيازي نداشت، 
دوره جديدي آغاز شده بود و ويترين جديدي بايد ساخته مي شد به صورتي كه 
شعبان جعفري در زورخانه اش در پارك شهر را به روي هر از راه رسيده اي باز 
كرد و زورخانه را به تماشاخانه اي براي ميهمانان خارجي دربار و دولت تبديل 
كرد كه حتي برخالف سنت زورخانه زنان بي حجاب نيز وارد آن مي شدند� طيب 
اعدام شد چون برخالف 28مرداد به نفع شاه حركت نكرد� »طيب خان«، آنطور 

كه نوچه ها و رفقايش مي گفتند، ديگر تاج بخش نبود�
طيب حاج رضايي حاج اسماعيل رضايی
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