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اينجا خانه ام نیست

نوبت دانه درشت ها

پاسخ به پرسش هاي 
سهام عدالت

معــاونرئیــسقــوهقضايیــهاز
تدويــندســتورالعمليبــراي
رســیدگيبهاموالدانهدرشتها

ومسئوالنخبرداد

به دنبال پرسش هاي فراوان مردم 
در مورد سهام عدالت، همشهري 
به ســؤاالت رايج در اين زمینه 

پاسخ داده است:
تفاوتانتخابروشآزادسازي
مســتقیموغیرمســتقیمسهام
برايويرايش عدالتچیست؟
شــیوهآزادســازيچهكنیم؟
آياميتوانهمهسهامعدالت 
اگرسهاممان رايكجافروخت؟
رانفروشــیمچهخواهدشــد؟
چگونهبدوناينكهواردبورس

شويمسهامخودرابفروشیم؟

گزارشــیازوضعحاشیهنشینان
»جنگلــوک«وخانوارهايــیكه
كپرهايشــاندرآتشارديبهشت

سوخت

صفحه تقويم فاجعه هفتم تیر و شــهادت دكتر سیدمحمد حسیني 
بهشتي و 72نفر از يارانش را يادآوري مي كند. براي مرور بخش هاي كمتر محله

بازگو  شده زندگي شهید بهشتي، پاي صحبت هاي دكتر سیدعلیرضا 
بهشتي، پسر ايشان، مي نشینیم. در خانه اي كه شهید بهشتي همراه خانواده اش، 
قريب به يك دهه در محله قلهك زندگي كردند و از سال92 به تملك شهرداري درآمد 

و درهايش به عنوان »خانه موزه شهید بهشتي« گشوده شد.
خانهموزهشهیدبهشتيهمچنانمثلهمانروزها،دوطبقهاست،بااينكهاندكيبعداز
شهادتدكتربهشتي،همسرايشانديگراينخانهبزرگوپرازخاطرهراتابنیاوردوخانه
فروختهشد.علیرضابهشتيميگويد:»پدردوستداشــتدرخیابانايرانكهآنزمان
خیابانعینالدولهميگفتند،ساكنشويم.وليبهدلیلقیمتبااليخانهنتوانستیمدر

آنخیابانخانهبخريم.«

سكونت در محله قلهك از سال 1352
قیمتبااليخانهدرخیابانايرانازطرفيوپیشنهاديكيازدوستانبرايخريدخانهدر
محلهداووديهقلهكهمازطرفديگرباعثشدتاشهیدبهشتيبرايخريدزمیناينخانه
600مترمربعياقدامكند.صحبتازاوايلدهه50استكهمحلهقلهكراساختمانهايسر
بهفلككشیدهنگرفتهبود.علیرضابهشتيميگويد:»بهاينجاداووديهميگفتند.تكوتوک
دراينكوچهخاكي،خانهبود.خوبيزمیناينبودكهاز2كوچهبهخانهراهداشت.همانطور
كهپدرميخواستطراحيشد.بااندرونيوبیروني.كتابخانهواتاقشخصيايشانبهقسمت
اصليخانهمشرفبود.هركسيباپدركارداشتبهاتاقشميرفتكهتقريباازخانهجدابود
ومزاحمتيبرايخانوادهايجادنميشد.«خانهيكطبقه،تابستانسال1352ساختهشد.
ساختطبقهدومخانهبهسال1358برميگردد.»طبقهدومراساختندتاخواهرمكهازدواج
كردهبودوبرادربزرگمكهميخواستازدواجكنددر2واحدآپارتمانيكنارهماينطبقه
ساكنشوند.االندرشكلخانهموزهكاماليكپارچهشدهوهیچشباهتيبهآنزمانندارد.«

تفريح و ورزش در خانه 
علیرضابهشــتيتأكیدميكندكهپدربرتفريحوورزشهماصرارداشــتوبرايهمین

مقدماتشرادرخانهفراهمكردهبود.

يادگار بهشتیان
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6صفحه21

درسالروزفاجعههفتمتیر،روايتهايكمترگفتهشدهزندگي
شهیدبهشتيرااززبانپسرشميشنويم

تغییر پايتخت 
صادرات نفت ايران

سیدمهدیمعینی،شهرساز:ســازوكارهای
مشــاركتعمومیتاكنــوندرهیــچيكاز

طرحهایتوسعهشهریوجودنداشتهاست

محمدســعیدايزدي،استاددانشــگاهودبیر
پیشینشــورایعالیشهرسازی:بهطرحهای

باالدستیشهرسازیبیاعتنايیشدهاست

اسكندرمختاری،پژوهشگرمطالعاتشهری:
فاصلهطرحجامــعوتفصیلیهــرروززيادتر
میشودواينآيندهشهرهارابهخطرمیاندازند

پرشــیاقرهگوزلو،معمار:متخصصانبهدلیل
اهمیتبازنگریطرحتفصیلیتهران،بیانیهای
رابرايرياستجمهوریووزارتراهفرستادهاند

مهرنازبیگدلي،كارشناسبرنامهريزیشهری:
ازسال86تا91بیشترآرایكمیسیونماده5

خالفطرحتفصیلیبودهاست

عدالت ورزي درآگاه سازي
چهرههایسیاسیواقتصادیوفعاالنحوزههایزنان،فرهنگ،
جامعه،ورزشواقتصادچهنظــریدربارهعملكردقوهقضايیهدر

مبارزهبافسادوچهدرخواستهايیازدستگاهقضاييدارند؟
آثاروگفتارهايياز:معصومهابتكار،شــهیندختموالوردی
احمدآتشهوش،حسنبنیانیان،سجادفتاحي،صادقزيباكالم

امیررضاواعظيآشتیاني،حسننوروزي،مهديپازوكي
لطفعليبخشي،نعمتاحمدي
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ديدگاه
رضا كربالئي؛ روزنامهنگار

بهنظرميرسددورهآزمونوخطادرريلگذارياقتصاد
كالنايرانفروكشكردهوارادهحاكمیتبرمحوراصالح
ساختارهايپوليوماليوهدفگذاريدرستكاهش
نرختورم،مهارپايهپوليوانضبــاطدادنبهرفتارمالي
دولتمتمركزشدهودرنتیجهاينتغییرريلشاهدانعطافپذيريدرسیاستهاي
حساسپوليحولقدرتكارشناسيبانكمركزيهســتیم،نتیجهاينرويكردرا
ميتواندردستكشیدندولتوبانكمركزيازروشهايمنسوخ،پرهزينهومبتني
برآزمونوخطادرترسیمسیاستهايپوليوماليوحركتبهسمتسیاستهاي
منطقيومبتنيبرعقالنیتاقتصاديباتكیهبرتجربهموفقديگركشورهامشاهدهكرد.
درواقعبراينخســتینباردرتاريخنظامبانكيايراناســتكهشــاهدتغییرمدل
بانكداريمركزيازســنتيوگذشتهنگربهســمتمدلبانكداريمركزيمدرنو
آيندهنگرهستیم؛البتهتغییرمدليبسیارديرهنگاموتاحدودزياديمبهمبرايفعاالن
اقتصادي،سیاستمدارانومردمكهضرورتداردابعادايناتفاقمهمبرايمردمبیان
شودتادستكمجلويسیاستهايپوپولیستيباتكیهبرقدرتنماييسیاستمداران
گرفتهشود.اينكهبراينخستینباربانكمركزيخودرامتعهدميداندكهنرختورمرا
درپايانسالبهمحدوده22درصدسوقدهد،بهاينمعناستكهازاينپسهرگونه
سیاستگذاريدولتومجلسدرعرصهاقتصادبايدبهگونهايصورتپذيردكهاين
هدفمخدوشنشــود.البتهاينكهتاچهاندازهدولتوبهويژهمجلسجديدخودرا
متعهدبدانندونخواهندازريلخارجشوند،يكچالشجدياستكهممكناستدور
تازهايازآزمونوخطادرسیاستگذارياقتصاديوتكرارسیكلباطلراتقويتكند.

هرچنددرادبیاتاقتصاديريشهتورمباالدرايرانناشيازسلطهسیاستهايدولتها
برسیاستهايبانكمركزيوكسريبودجهوناترازيبانكهاعنوانميشود،اماازمنظر
اقتصادسیاسينميتوانسهمونقشتصمیمگیريهايمجلسدرايجاداختاللدر
سیاستگذاريهاياقتصاديبهويژهايجادرانتپوليوارزيراناديدهگرفت،بهويژهاينكه

تفكرغالبهمبردولتمردانوقانونگذارانمقطعيومعطوفبهدوره
4سالهاستامادودخطايتصمیمگیريآنهاسالهابرفضايكلي

اقتصادكشورحاكمخواهدبودودراينفضايخاكستريبیشترينزيانرامردمباتحمل
تورمباالوكوچكترشدنسفرههايخودتحملميكنند.

لطفا از ريل خارج نشويد!

ادامه در 
صفحه4

نگاه
علي اعطا؛ رئیسكمیتهمعماريوطرحهايشهريشورايشهرتهران

خطاســتاگرتصوركنیــمپیگیريراهانــدازيموزه
معماريتهــران،اقداميدرراســتايمطالباتصنفي
است.دريادداشتپیشینكهيكشنبهيكمتیردرروزنامه
همشهريمنتشرشد،نوشتمكهيكيازراهبردهاينوين
درارتباطبامعماري،راهاندازييكموزهمعماريدرتهراناست.موزهمعماريتهران،
درواقعيكمركزمستندسازيونمايشگاهياستكهبرطراحيشهريومعماري
متمركزاست.اينموزهمحليبراينمايشاشــیايثابتنیست،يكمركزرويدادو

اطالعرسانيودرواقعمركزياستفرهنگيبرايمعماريوشهرسازيتهران.
موزهمعماريتهرانمركزيفرهنگي،نمايشگاهي،مســتندنگاريواطالعرساني
خواهدبــودكهمحملپیوندگذشــتهما،باحــالوآيندهبايدباشــد.پیشتر،در
گفتوگوييباروزنامههمشهريمثاليزدهبودمازاقداميدرپاويونآرسنالپاريس
دررابطهباخیابانشانزهلیزه.طرحيبرايساماندهياينخیابانكهبهقولفرانسويها
زيباترينخیابانجهاناست،تهیهشدهبود؛پاويونآرسنالدرتولیداتيتصويريو
ازجملهيكويدئويچهار،پنجدقیقهايكهازمیدانكنكوردوپارکتويلريشروع
ميشدوبهسمتمیداناتوالميرفت،آيندهخیابانرانشانميداد.اينانیمیشن
نشانميداداينخیابانچگونهساماندهيخواهدشد.كفسازيها،مبلمانشهري،
درختانوپوشــشگیاهي،وضعیتحملونقلوهرآنچهقراراستنسبتبهامروز
خیابان،دستخوشتغییراتيشود.امروزماازخیابانولیعصرصحبتميكنیم.محل
توافقشهروندانبرآيندهخیابانهايشهرشانكجاست؟خیابانولیعصردرآستانه
ثبتجهانياســت.شــهرداريتهرانووزارتمیراثفرهنگيموضوعراپیگیري
ميكنند.وقتيازثبتجهانييكاثردريونسكوصحبتميكنیم،بايدتوضیحبدهیم
كهبرنامهحفاظتومديريتمابرايايناثرچیست.خب،خیابانولیعصرآيندهدارد.
طرحتفصیليدارد.طرحهايموضعيوموضوعيدارد.ولیعصردرآيندهچگونهخواهد
شدوچهشــكليخواهديافت؟چهچیزيبايدمحافظتشودوچهچیزيميتواند

دستخوشتغییروتحولباشد؟ماكجابرسرتصويرآيندهاين
خیابانبايكديگرتوافقميكنیم؟كجاگفتوگوميكنیم؟اينجا

جايينیستغیرازموزهمعماريتهران.جاييكهبايدگذشته،حالوآيندهشهررا
بههمپیوندبزند.

توافق بر تصوير آينده شهر

ادامه در 
صفحه21

ادامه در 
صفحه24

  پايتخت صادراتی نفت ايران
 از جزيره خارک  به منطقه جاسك در منطقه مكران و دريای عمان منتقل می شود
  روحانی: بسته شدن احتمالی تنگه هرمز، صادرات نفت ايران را مختل نخواهد كرد
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يادداشت
حسین میرمحمدصادقي؛  معاونقوانینمجلسشوراياسالمي

مهمترينمســئلهايكهميتواندموجبتحولدر
دســتگاهقضاييشــود،توجهبهنیرويانسانيدر
اينحوزهاست؛قضاتبايدازافراديانتخابشوند
كهبهلحاظتعهدونیزبهلحاظتخصصدرسطح
بسیارقابلقبوليقرارداشتهباشند.گزينشنیرويانسانيبايدبهگونهايباشد
كهنیروهايمتخصصوبهتريندانشآموختگانازهمهدانشكدههايحقوق
بهقوهقضايیهجذبشوند.مرحومدكتربهشتيدرزمانيكهدررأسدستگاه
قضاييبودند،بهاينموضوعاتوبهويژهبهمســئلهتامینوتربیتنیروبراي
نظامقضاييكشورتوجهخاصيداشتند.بههمینسببماامروزدانشكدهعلوم

قضاييراازيادگارهايايشانميدانیم.
دركناراينمســئله،اگربرنامهايجامعبراينظارتبرعملكردقضاتوجود
داشتهباشد،ميتوانبرايايجادتحولدردستگاهقضاييامیدواربود.بنابراين،
تحولدردســتگاهقضاييباشــعاراتفاقنخواهدافتادونیازمندبرنامهدقیق
است.مسئلهديگريكهدرارتباطباتحولقضاييبايدموردتوجهقراربگیرد،
بهبحثعدالتقضاييمربوطاست.دراينجاسطحامیدواريمردمبراياحقاق
حقوقخودازطريقمراجعهبهمراجعقضاييمالکاست.درسالهايمنتهي
بهپیروزيانقالبكهمردمشعارجمهورياسالميسرميدادند،اگرازاغلب
آنهادربارهمحتواوشاخصههايجمهورياسالميسؤالميشد،طبعااطالعات
خیليدقیقيازآننداشــتندامابرخيمســائلدرذهنآنهاپررنگبودكه
مهمترينآنعدالتبود.اينتصويرازحضورحضرتعلي)ع(درمقابلقاضي
منصوبخوددرذهنمردموجودداشتكهقاضيبهنفعايشانرأيندادهبود.
اينشــكلايدهآلازعدالتقضاييدرجمهورياسالميدرتصورمردموجود
داشت.پرواضحاستكهامروزاينتصورازعدالتقضاييدرجمهورياسالمي
محققنشدهاست.بههمیندلیلاستكهامروزاگرفرديصددرصدمحقكه

تمامادلههمبهنفعاوست،بهدستگاهقضاييمراجعهكند،
نميتواندمطمئنباشدكهبهحقوقخوددستخواهديافت.

اينفردبهدنبالآنخواهدبودتابهواسطهفرديكهنفوذوآشناييدردستگاه
قضاييدارد،بهحقوقخوددستپیداكند.

الزامات تحول قضايي
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مجلس يازدهم در دومين ماه 
فعاليت خود رودربايستي را با مجلس

دولت دوازدهم كنار گذاشت و 
رسما از خطي مشي هاي مجلس اصولگراي 
حداكثــري مقابــل دولــت اعتدالگراي 
تدبيرواميد رونمايي كرد. حدود يك ماه زمان 
براي رواداري ميان مجلس تازه تشكيل شده 
و دولت قديمي كافي بود تــا هم مالحظه 
دولتمردان شده باشــد و هم حاميان رأي 

اصولگرايان نااميد نشده باشند.
 انواع مشــكالت گريبانگير كشــور بهانه 
نامه نگاري روســاي كميســيون مجلس 
خطاب به حســن روحاني، رئيس جمهور 
بوده اســت و ظاهرا در نــگارش اين نامه از 
وحدت نظر و انسجام ديدگاه همه گير ميان 
خودشــان هم برخوردارنــد. امضاي همه 
روساي كميســيون هاي منتخب پاي اين 
نامه وجود دارد و خيلي صريح از رئيس دولت 
خواسته اند: »بناي آنچه ســابقا با مجلس 
داشته ايد را كنار بگذاريد.« اين جواب صريح 
آنها به درخواســت يك ماه قبــل روحاني 
در مراســم افتتاحيه مجلس بود كه دست 

همكاري به سوي آنها دراز كرده بود.
روحاني 7خرداد در صحــن مجلس گفته 
بود: »دولت دست خود را به سمت مجلس 
يازدهم دراز مي كند؛ ما از مجلس اخوت را 
مي خواهيم، همانطور كه همه ما از رهبري 
بزرگوارمان ابــوت را مي خواهيم. مطمئن 

هستم كه در اين سال سخت به مردم اميد 
بيشتر و يأس بزرگي به دشمنان مي دهيم 
و پيشــرفت كشــور را ادامه خواهيم داد.« 
12رئيس كميســيون مجلس يازدهم پيام 
شفاف و صريح خود را با شعر سعدي مخابره 
كردند؛ »عالج واقعه پيش از وقوع بايد كرد، 
دريغ ســود ندارد چو رفت كار از دست؛ به 
روزگار سالمت ســالح جنگ بساز، وگرنه 

سيل چو بگرفت، سد نشايد بست.«
اســامي پاي اين نامه و ســوابق سياســي 
عمدتا نزديك آنها به جبهه پايداري، دولت 

محمود احمدي نژاد و حلقــه پرتو نيز خط 
و ربط هاي نــگارش اين نامه را آشــكارتر 
مي ســازد. حميدرضــا حاجي بابايي وزير 
كابينه احمدي نــژاد، مرتضــي آقاتهراني 
دبيركل جبهه پايداري، فريدون عباســي 
رئيس سازمان انرژي اتمي دوره احمدي نژاد، 
مجتبي ذوالنور نماينده مــردم قم و ديگر 
روساي كميســيون هاي مجلس يازدهم از 
مشكالت كشــور انتقاد كردند و خطاب به 
روحاني نوشتند: »آيا از قيمت روز افزون مواد 
غذايي اطالع داريد؟ آيا از نسبت حداقل هاي 
يك ســبد غذايي با حقوق يك كارگر، يك 
كارمند و يك معلم اطــالع داريد؟ افزايش 
تورم در بخش مســكن اعم از خريد و اجاره 
به گوشتان رسيده اســت؟ نرخ رو به فزوني 
خدمات در بخش حمل ونقل و قيمت تهيه 
خودروي شخصي را مي دانيد؟ اگر مي دانيد 
از جوان تحصيلكرده بيكار توقع كدام اميد را 
در دولت تدبير و اميد داريد؟ آمار افزايشي 
طالق و كاهش ازدواج، كاهش فرزندآوري و 
روند صعودي آسيب هاي اجتماعي به سمع 

و نظر شما مي رسد؟ 
صعوبت و سختي هاي پيش روي كارآفرينان 
و ســنگ اندازي در مقابــل صنعتگــران 
در ســاختار اداري دولت شــما با وظايفي 
كه همين دولت در برنامه ششــم توســعه 
براي خــود هدف گذاري كرده اســت چه 
همخواني اي دارد؟ مســئولي كه در مقابل 

سوء عملكرد دستگاه زيرنظر خود به جاي 
اصالح روندها و عملكردها تأسف مي خورد 
چه نسبتي با روحيه جهادي و اسالمي دارد؟ 
بي انگيزگي و رخوت در برخي اطرافيان شما 
موج مي زند و اين پديده موجب ايجاد حس 
رهاشدگي از منظر اقتصادي در بين مردم 
شده است. اين تنها ارزش پول ملي نيست 
كه هر روز رو به كاهش اســت بلكه اميد و 
آرزوي صدها هزار جوان است كه دستخوش 
ناماليمات و تغييرات مكــرر اقتصاد دولت 

شما مي شود.«
روحاني اما پيش از اين بــا تأكيد بر اينكه 
اميدوارم در يك ســال باقيمانــده دولت 
دوازدهــم و آغازين ســال مجلس يازدهم 
بتوانيم با يكديگر همكاري داشــته باشيم، 
گفته بود: »مبناي ما براي همكاري چارچوب 

قانون اساسي است و ما تك تك نمايندگان 
مجلس را از ديدگاه قانون اساســي در برابر 
همه مــردم ايران مســئول مي دانيم. همه 
فكر ها بايد براي منافع، مصالح و امنيت ملي 
و مسائل ملي را بر مسائل حوزه هاي انتخابيه 
و جناح ها ترجيح دهيم؛ چــرا كه مجلس 
شوراي اسالمي خانه ملت است و از آن مردم 

ايران است.« 
روساي كميســيون ها ظاهرا پاسخ همين 
بخش از ســخنان روحاني را يــك  ماه بعد 
دادنــد: »اينكه رئيس دولت پــس از وقوع 
حوادث و فجايع از آنها با خبر شود و به آنها 
لبخند بزنــد در كدامين منطــق پذيرفته 
اســت؟ از شــما تقاضامنديم نصيحت اين 
برادران ايماني خود را بپذيريد و روند هفت 
ســاله مديريت خود را تغيير دهيد چرا كه 

مجلس يازدهم با هدف احياي انقالبي گري 
پا به ميدان گذاشــته و بر ســر آرمان هاي 
خود خواهد ايســتاد پس بناي آنچه سابقا 
با مجلس داشته ايد را كنار بگذاريد و بدانيد 
نمايندگان مردم در مجلس يازدهم در مقابل 
حقوق مردمي كه در طول تاريخ بي نظيرند، 
سكوت نخواهند كرد.« روساي كميسيون ها 
ظاهرا قبل از روحاني به دنبــال القاي پيام 
اطمينان بخــش به جامعه رأي خودشــان 
بوده اند. پيگيري مشكالت معيشتي برنامه 
نخســت آنها در ورود به مجلس بوده است. 
اينكه رويه هــا، قواعد همــكاري و جايگاه 
مجلس در مجموعه قــواي نظام چه ميزان 
آنهــا را در تحقق وعده هــاي موكالن خود 
همراهي مي كند نياز به زمان طوالني ندارد 
و طي هفته هاي آينده مشخص خواهد شد.

رؤساي كميسيون هاي مجلس به رئيس جمهوري نامه نوشتند

 رؤساي كميسيون ها خطاب به رئيس جمهور: بناي آنچه سابقا 
با مجلس داشته ايد را كنار بگذاريد

در آستانه نشست شوراي امنيت درباره قطعنامه 2231، غربي ها  ادعا 
كرده اند ايران در جاجرم خراسان شمالي اقدام به توليد سوخت جامد 

موشك از پودرآلومينيوم مي كند

در حاشيه سياست

كافه مجلس

روحاني 7خرداد در صحن مجلس گفته بود: دولت دست خود را به سمت مجلس يازدهم دراز مي كند؛ ما از مجلس اخوت را مي خواهيم.     عكس: خانه ملت

نماينده ايران در سازمان ملل هشدار داد كه آمريكا حق انجام هيچ كاری در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ را ندارد.

  عيار سالمت جامعه
به مناسبت ســالروز شهادت شهيد بهشــتي و هفته 
 KHAMENEI.IR قوه قضاييه، پايگاه اطالع رســاني
گزيده اي از مطالبات رهبرانقالب از قوه قضاييه كه در 
ديدارهاي ساالنه قوه قضاييه مطرح شده است را بازنشر 
داده است. ايجاد عدالت قاطع و اميدواركننده، تبديل 
دســتگاه قضا به ملجأ و مأمن امن بــراي دادخواهي و 
سالمت و كارآمدي توأمان قوه قضاييه به عنوان اهداف 
دستگاه قضا در بيانات رهبر معظم انقالب مورد اشاره 
قرار گرفته است. همچنين ريشه كني مفاسد اقتصادي، 
ملموس كــردن عدالت در زندگي مردم، رســيدن به 
كفايت عدل قضايي در كشور و نظارت بر ُحسن اجراي 
قوانين و امور جاري به عنوان وظايف دســتگاه قضا در 
بيانات رهبر معظم انقالب مورد تأكيد قرار گرفته است. 
در گزارشي كه پايگاه اطالع رســاني دفتر حفظ و نشر 
آثار حضرت آيت اهلل العظمي خامنه اي منتشــر كرده 
به بخشــي از ســخنراني رهبر معظم انقالب در سال 
1370درباره اهميت قوه قضاييه اشاره شده است. در 
اين سخنراني رهبر انقالب فرمودند: »قضا در يك كشور، 
معيار سالمت آن كشور است. اگر دستگاه قضايي سالم 
بود، مي توان نتيجه گرفت كــه وضع عمومي جامعه و 
كشور از جهت برخورداري از عدالت و دوري از تبعيض 
و ستم و اجحاف و تجاوز و اين غصه هاي بزرگ بشري، 

سالم است.« 1370/۴/5 

  گراني آزاردهنده است
اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور با انتشار 
كليپي در صفحه شخصي خود در اينستاگرام نوشت: 
» ملت ايران از تهديدهاي ناشــي از تحريم و كرونا به 
فضل الهي سربلند بيرون آمدند. مجموعه اي از مديران 
در سراسر كشــور تالش كردند تا مردم از نظر تامين 
كاالهاي اساسي با مشكل روبه رو نشوند. هرچند گراني 

هنوز براي مردم آزاردهنده است.«

  بيان آزاد عقايد؛ يك سياست قضايي
علــي ربيعي در حســاب كاربــري خــود در توييتر 
نوشــت: »هفته  قوه قضاييه را به رئيــس محترم اين 
قوه و همه قضاتي كه با شــرافت، در عدالتخانه براي 
آرامش، احســاس امنيت و زيســت عادالنه انسان ها 
تــالش مي كنند تبريــك مي گويم. اين هفتــه با نام 
شهيد بهشتي گره خورده اســت. درخشش سيماي 
 بهشــتي را مي توان آنجا كه زير تابلوي »فبشر عبادي 
الذين يســتمعون القول« با گروه هاي  كمونيســتي، 
غيركمونيســتي، منتقدان و مخالفان مناظره مي كرد 
به تماشا نشست. در يك جا بهشــتي را به عنوان مرد 
قضا مي شناسيم كه باالترين فرد  قوه قضاييه بود و در 
يك جا به عنوان مرد مناظره كه زير تابلوي آيه مذكور 
حضور داشت. زير تابلويي كه مزين به آيه »فبشر...« بود 
يك قلمرو وسيع امن وجود داشت براي طرح مباحث 
مخالفان. بهشــتي هم مرد قضا بود و هم مرد مناظره، 
گفت وگو و مباحثه، اما بيــان آزاد عقايد براي او يك 
سياست قضايي بود. همه تالش خود را به كار برد تا يك 
چتر امِن حقوقي ايجاد كند بر سر ميز مناظره. او تالش 
زيادي كرد كه حتي رجوي در مناظره حاضر شــود. 
مناظره براي او يك راهبرد براي ســالمت و مصونيت 

جامعه بود.«

  محسن رضايي: قوي ترين پول ملي را خواهيم داشت
درحالي كه در هفته هاي اخير ارزش پول ملي بار ديگر 
افت كرده است، محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص 
مصلحت نظام در توييتي نوشت: مردم مطمئن باشند 
با كنار زدن هــواداران آمريكا و مديريــت محفلي و 
وارداتي در اقتصاد، پول ملي ما قوي ترين پول منطقه 

خواهد شد.

  تكذيب ادعاي رسايي درباره ناطق نوري
در پي ادعاهاي حميد رســايي، نماينده مجلس نهم 
درباره ارتباط علي اكبر ناطق نوري و اكبر طبري، رئيس 
دفتر ناطق نوري گفت: برخالف اظهارات حميد رسايي، 
نه تنها هيچ توصيه اي براي آقاي اكبر طبري از ســوي 
جناب آقاي ناطق وجود نــدارد بلكه برعكس، در زمان 
مسئوليت رياست فقيد قوه قضاييه، جناب آقاي ناطق 
نوري، صريحا ايشــان را از مخاطرات احتمالي حضور 
افرادي در قوه قضاييه ازجمله همين آقاي طبري مطلع 
نمودند كه بحمداهلل شاهدين اين موضوع در قيد حيات 
هستند. آقاي طبري اساسا هيچ گاه فرماندار شهرستان 
نور نبوده است. ثانياً اين شخص مطلقا و در هيچ دوره اي 
نه آشنايي شــخصي، نه ارتباط كاري و سازماني، چه 
به صورت مســتقيم و يا غيرمســتقيم با حوزه علميه، 
دفتر جناب آقاي ناطق نوري و يا شخص ايشان نداشته 

است. )جماران(

پيام از بهارستان به پاستور

اسماعيل سلطنت پور
خبر نگار

رؤساي كميســيون ها خطاب 
بــه روحاني نوشــته انــد:  از 
شــما تقاضامنديــم نصيحت 
اين بــرادران ايمانــي خود را 
بپذيريــد و روند هفت ســاله 
مديريت خــود را تغيير دهيد 
چرا كه مجلس يازدهم با هدف 
احياي انقالبي گري پا به ميدان 
گذاشته و بر سر آرمان هاي خود 

خواهد ايستاد

۳ فروند جت جنگنده كوثر به نيروي هوايي ارتش تحويل داده شد. 
 عكس
خبر

به گزارش ايرنا، در مراسم تحويل اين جنگنده ها امير سرتيب امير 
حاتمي وزير دفاع و پشــتيباني نيروهاي مســلح، سرلشكر 
سيدعبدالرحيم موسوي فرمانده كل ارتش جمهوري اسالمي ايران، 
امير سرتيپ خلبان عزيز نصيرزاده فرمانده نيروي هوايي ارتش و محمدباقرنوبخت 

رئيس سازمان برنامه و بودجه حضور داشتند.

نمازجمعه قم روز گذشــته پس از 
حدود 4 ماه بار ديگر برگزار شد. قم مكث

نخســتين شــهري بود كه مورد 
كرونايي در آنجا مشاهده شد. به 
نوشــته خبرگزاري شــفقنا، نمازگزاران در بين 
نمازجمعه و نماز عصر ، براي محكوميت اقدامات رژيم 
آمريكا در مقابله با معترضين شعارهايي همچون 
»مرگ بر آمريكا، مرگ بر اسرائيل، مرگ بر انگليس«، 
»آتش خشم مردم گشــته كنون شعله ور، جنايت 
آمريكا شده حقوق بشر«، »كشتن بي گناهان يك 
عمل جناحي، حامي فتنه و شر پليس آمريكايي«، 
»نصر من اهلل و فتــحٌ قريب، مرگ بــر آمريكاي 
مردم فريــب«، »آمريكاي جهانخوار، ســردمدار 
استكبار«، »اين سخن جاويد روز خداست،  ام الفساد 
قرن ما آمريكاست«، »ما همه سرباز توييم خامنه اي، 
گوش به فرمان توييم خامنه اي« و »دست خدا بر سر 

ماست، خامنه اي رهبر ماست« سر دادند.

تحويل ۳فروند 
جنگنده به نيروي 

هوايي ارتش

بازگشت به نمازجمعه در قم 
پس از 4ماه

در ادامه دومينوي خبرسازي عليه ايران 
در آستانه نشست شوراي امنيت پيرامون هسته اي

قطعنامه2231 اين بار غربي ها انگشت 
اتهام را به سمت يك كارخانه آلومينيوم نشانه رفته اند. 
خبرگزاري رويتــرز ادعا كرده ايــران در جاجرم در 
خراسان شمالي اقدام به توليد سوخت جامد موشك از 

پودرآلومينيوم كرده است.
عليرضا ميريوســفي، ســخنگوي نمايندگي ايران 
در ســازمان ملل درباره ادعاي رويترز گفته اســت: 
»هيچ گونه اطالعاتي درباره اين ادعاها و اصالت اسناد 

نداريم.«
خوزه لوئيز دياز، سخنگوي ســازمان ملل هم درباره 
ادعاي رويترز گفته اســت، هنوز نمي تــوان درباره 

فعاليت هاي مورد اشاره اظهارنظر كرد.
سخنگوي وزارت خزانه داري اياالت متحده هم در اين 
رابطه گفته است، اين وزارتخانه گزارش هاي مربوط 

به »رفتارهاي قابل مجازات« ايران را جدي مي گيرد.
غربي ها به بهانه عضويت ايــران در آژانس بين المللي 
انرژي اتمي بارها درخواســت بازرســي از تاسيسات 
نظامي ايران را هم مطرح كرده اند؛ ازجمله اينكه در يك 
ســال اخير آژانس بين المللي انرژي اتمي تحت تأثير 
ادعاهاي رژيم صهيونيســتي خواســتار بازرسي از 
2 منطقه ايران شده بود، اما ايران به دليل ناكافي بودن 
مستندات آژانس و نيز باب نشــدن بازرسي براساس 
ادعاهاي بي پايان رژيم صهيونيستي اين درخواست ها 
را رد كرده كه 2 هفته قبل باعث صدور قطعنامه شوراي 
حكام آژانس عليه ايران با ميانداري 3 كشور اروپايي 
عضو برجام شــد.يكي از 2نقطه مورد ادعاي آژانس 

منطقه اي در نزديكي آباده است.
آمريكا سال گذشــته در 2 مرحله صنايع آلومينيوم، 
آهن و فلزات ايران را هدف تحريم قرار داده بود و روز 
پنجشنبه نيز در بيانيه اي اعالم كرد كه نام 8شركت كه 

به گفته اين وزارتخانه با شركت فوالد مباركه در ارتباط 
هستند، به فهرست شــركت هاي تحت تحريم دفتر 
كنترل دارايي هاي خارجي )اوفــك( كه از نهادهاي 
زيرمجموعه وزارت خزانه داري آمريكاســت، افزوده 

شده است.

موج جديد فشار
موج جوسازي عليه ايران همزمان با باز شدن دوباره 
پرونده ايران در شــوراي امنيت توسط آمريكا بيشتر 
شده و آمريكا با بهانه اينكه تحريم تسليحاتي ايران قرار 
است 27مهرماه لغو شــود درصدد است قطعنامه اي 
را روز سه شنبه در شــوراي امنيت به رأي بگذارد تا 
تحريم تســليحاتي ايران برخــالف قطعنامه2231 
تمديد شود، چين و روسيه و حتي اروپايي ها با تمديد 
تحريم تسليحاتي ايران توسط سازمان ملل مخالفت 
كرده اند. روز چهارشنبه نمايندگي آمريكا در سازمان 
ملل جلسه اي براي اعضاي شوراي امنيت برگزار كرد 
تا آنان را براي رأي مثبت به قطعنامه ضد ايراني متقاعد 
كند؛ اگرچه جزئياتي از اين جلســه منتشر نشده اما 
مجيد تخت روانچي، نماينده ايران در ســازمان ملل 
در اين رابطه به كنايه گفته است: بيانيه وزارت خارجه 
آمريكا در اين زمينه هيچ اشــاره اي به عكس العمل 
اعضاي شوراي امنيت نكرده است. شايد دليل آن اين 
باشد كه اعضا جمعا خواســتار اجراي كامل برجام و 

قطعنامه2231 شده اند.
نماينــده دائم ايران در ســازمان ملــل متحد، مفاد 
قطعنامه پيشــنهادي آمريكا براي تمديد ممنوعيت 
تسليحاتي ايران را در تضاد با قطعنامه2231، مردود و 

اشتباهي ويرانگر براي شوراي امنيت دانست.
 مايك پمپئو، وزير خارجه، كلي كرافت نماينده دائم 
آمريكا در سازمان ملل متحد و برايان هوك نماينده 
ويژه آمريــكا در امور ايران در نشســت هاي مختلف 
خبري و ديپلماتيك با اين ادبيات ســخن گفتند كه 

ممنوعيت تسليحاتي ايران »بايد« تمديد شود.
وزير خارجه دولت ترامپ مدعي شد اگر اين قطعنامه 

تصويب نشود، آنها براي اســتفاده از مكانيسم ماشه، 
مجاز خواهند بود و به سخنان تقطيع شده اي از اوباما و 

جان كري استناد كرد.
مايك پمپئو، وزير امور خارجه آمريكا روز پنجشنبه 
در جريان يك سخنراني آنالين براي شركت كنندگان 
در نشســت انديشــكده اي در بروكســل، پايتخت 
بلژيك گفت: آمريكا در هفته هاي آتي نيز به مذاكره 
با كشــورهاي اروپايي ادامه خواهــد داد تا قطعنامه 
پيشــنهادي آمريكا درباره تمديد تحريم تسليحاتي 
ايران تصويب شود. وزير امور خارجه آمريكا همچنين 
مدعي شد كه درصورت لغو تحريم تسليحاتي، ايران 

خواهد توانست جنگنده از چين و روسيه بخرد.
مجيد روانچي درباره اين نقشه آمريكا هم تأكيد كرد: 
»ما همچون بســياري ديگر بر اين عقيده هستيم كه 
اياالت متحده حق قانوني براي اســتفاده از مكانيسم 

ماشه را ندارد.«
نماينده دائم ايران در سازمان ملل متحد خاطرنشان 
كرد: درباره مكانيســم ماشه مهم اســت كه اياالت 
متحده متوجه عواقب اين اقدام و پيامدهايي باشــد 
كه پس از خاتمه برجام خواهد داشت. اين نكته بسيار 
مهمي اســت. اگر برجام وجود نداشته باشد، ايران از 

محدوديت هايي كه به عنوان عضو برجام دارد، خالص 
مي شود و كار خودش را انجام مي دهد.

جمهوري اسالمي ايران به همراه گروه1+5 و اتحاديه 
اروپا در سال139۴ به توافقي موسوم به برجام دست 
يافتند كه بحران ســاختگي پرونده هسته اي ايران را 
خاتمه بخشيد و براساس آن، قطعنامه2231 شوراي 
امنيت صادر شد كه ضمن تأييد برجام، قطعنامه هاي 

پيشين خود را براي تحريم ايران لغو كرد.
دونالد ترامپ كه با حمايت دالرهاي نفتي و البي هاي 
صهيونيســتي در آمريكا به قدرت رســيد، هجدهم 
ارديبهشت ماه1397 به طور رسمي به مشاركت خود 
در برجام خاتمه داد و آن را يك توافق فاجعه بار دانست 

كه دولت اوباما امضا كرده است.
اما اين نظــر، در مجامع بين المللــي، اكثريت قريب 
به اتفــاق متحدان آمريكايي و اعضــاي باقيمانده در 
برجام هيچ گاه پذيرفته نشــد و همه بر حفظ برجام و 

جلوگيري از نابودي آن تأكيد كردند.
آنتونيو گوترش، دبيركل ســازمان ملــل متحد هم 
بارها، برجام را دستاورد و گام مهمي در پيشبرد منع 
گسترش تسليحات اتمي دانسته و بر حفظ آن به هر 

شكل ممكن تأكيد كرده است.

جنجال آلومينيوم
 ازدواج آسان؛ اولويت 

كميسيون فرهنگي مجلس
مرتضي آقاتهراني، رئيس كميســيون فرهنگي 
مجلــس در گفت وگو بــا شــفقنا درخصوص 
اولويت هاي كميســيون فرهنگي، اظهار كرد: 
نخســتين اولويت مهم ما در كميسيون، بحث 
ازدواج جوانان است و بايد به سمت ازدواج آسان 
حركت كرد؛ براي رسيدگي به اين موضوع نياز 
است كميته اي تشكيل دهيم؛ حتي از كميسيون 
قضايي مجلس هم بايد تعدادي از نماينده ها در 
اين كميته حضور داشته باشند تا مواردي مثل 

مهريه هاي باال را بررسي كنند.
 نماينــده مــردم تهــران، ري، شــميرانات و 
اسالمشهر در مجلس شوراي اسالمي درخصوص 
اولويت هاي كميسيون فرهنگي در زمينه فضاي 
مجازي، تصريح كرد: قرار شــد براي بررســي 
اين مســئله، كميته اي را به عنوان زيرمجموعه 
كميسيون فرهنگي راه اندازي كنيم تا مصوبات 

آن طي يك ماه، قانوني شود.

الزامات تحول قضايي
و  هميــن بي اعتمــادي  ادامه از 

بي اطمينانــي كــه مردم صفحه اول
نسبت به دســتيابي به نتيجه مطلوب از طريق 
تشكيل پرونده در دستگاه قضايي دارند، يكي از 

معضالت امروز نظام قضايي كشور است.
طي يك سال گذشته، همزمان با تغيير رياست 
قوه قضاييه مي توان گفت كه اميدواري مردم به 
دستگاه قضايي در برخي ابعاد بهبود پيدا كرده 
است؛ مشخصا در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادي 
و رســيدگي به پرونده هاي برخي دانه درشت ها 
مي توان اين ادعا را مطرح كرد كه اميدواري براي 
برخورد جدي تر با مفاســد افزايش پيدا كرده 
اســت. اما در ارتباط با پرونده هاي عادي و نگاه 
مردم به بهبود شــرايط، بايد گفت كه با شرايط 

مطلوب فاصله زيادي داريم.
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 قيمت بهــاي زمين و 
مســكن هر روز كنتور ميزگرد

مي انــدازد. آن هــم 
به گونه اي كه 6 رقم نخست اين كنتور 
در تهران تقريبا ثابت است ولي بهاي 
هــر مترمربع امــاك، ميليوني باال 
مي رود. در اين ميان خانه هاي بسياري 
در شهر خالي هستند و عده اي اما در 
آرزوي داشتن آپارتماني 50مترمربعي 
روزگار سپري مي كنند. حساب و كتاب 
اغلب مردم هم جور در نمي آيد. يكي 
مي گويد قواعد شهرنشــيني اجازه 
ساخت آپارتماني در كوچه اي با عرض 
6متر را نمي داده اما ساخته شده و حاال 
هر مترش بيــش از 30ميليون تومان 
قيمت دارد. يكي ديگر مي گويد اگر 
قيمت خانه ثابت بماند و من از حقوقم 
چيزي بــراي هزينه هاي جاري خرج 

نكنم، 80سال ديگر مي توانم يك واحد 
آپارتمان 60متري در جنوب شــهر 
بخرم ولــي مانده ام چطــور برخي 
توانسته اند ســال هاي كمي پيش تر 
بناهاي غول پيكر را در شــمال شهر 
احداث كنند و اكنــون ترافيك را به 
شهر و شــهروندان هديه دهند؛ مگر 
حساب و كتاب و نظارتي وجود ندارد 
كه اينقدر عرصه هاي زمين در برخي 

مناطق گران مي شود؟ 
بخشــي از پاســخ چنين سؤاالت 
و صبحت هاي شــهروندي را بايد در 
البه الي انحراف هايي كــه از قوانين 
و اســناد باالدســتي صورت گرفته 
جست وجو كرد. نمونه اش بي توجهي 
به طرح هاي جامع و تفصيلي شــهر 
تهران است كه اگرچه در اواخر دهه 
80تدوين و اباغ شــدند اما انگار از 

همان ابتدا، بنا به اجــرا نكردن آنها 
گذاشته شده بود. شايد جالب باشد 
بدانيد كه طــرح تفصيلي به گونه اي 
تدوين شــده اســت كه آمار نشان 
مي دهد در بيشــتر مــوارد با طرح 
باالدســتي خود، يعني طرح جامع 
همخواني نــدارد. اين يعني پي ريزي 
از ابتدا اشــتباه بوده و اكنون بايد با 
مشــاركت نخبــگان، ذي نفعان و 
شــهروندان طرح بازنگري شــده و 

پايتخت در توسعه شهري قرار گيرد. 
بر همين اساس مدتي است كه معاونت 
شهرسازي و معماري شهرداري تهران 
با همكاري يك كميتــه تخصصي و 
شوراي عالي شهرســازي و معماري 
كشور، كار بازنگري طرح تفصيلي را 
آغاز كرده اند. ما نيــز به همين بهانه 
چهارشــنبه هفته گذشته نشست 
تخصصي را با حضور كارشناســان 
مرتبط برگزار كرديم كه خاصه اي از 

آن را در ادامه مي خوانيد. ناگفته نماند 
درباره اهميــت كار نيز متخصصان و 
دســت اندركاران بيانيه اي را منتشر 
كرده اند كه در نشست همشهري تاش 
داريم تا درباره  اين بيانيه هم بيشتر 
گفت وگو كنيم. نكته مهم نشســت 
اين بود كه از متوليــان امر بازنگري 
طرح هاي توسعه شهري خواسته شد 
تا امر مشــاركت ذي نفعان شهر را در 

تدوين اين برنامه ها ناديده نگيرند.

نشست چهارشنبه هاي همشهري اين بار با موضوع لزوم 
بازنگري طرح تفصيلي تهران برگزار شد )بخش نخست(

انحراف از طرح تفصيلي 
روي ميز اصالح

باغ وثوق الدوله به مرحله بازپيرايي رسيد
پيروز حناچي، شهردار تهران از باغ وثوق الدوله منطقه١٤ بازديد كرد. اين باغ كه در حال بازسازي براي استفاده عمومي 
است، مراحل بازپيرايي را مي گذراند. به گزارش همشهري، باغ وثوق الدوله، بنايي تاريخي به جامانده از دوران قاجار 

است كه تا چند ماه گذشته در تملك بنياد مستضعفان بود و امكان بهره مندي از آن براي شهروندان وجود نداشت. 

رئيس جمهور اخيرا 
ضمن گاليه از اوضاع 
نابســامان مســكن 
براي كمك به ساماندهي بازارمسكن از دستگاه هاي 
متولي ازجمله شهرداري درخواست همكاري كرد. 
در همين راستا هم رئيس شوراي شهر تهران در يك 
جلسه از ضرورت مداخله شــهرداري براي كمك به 
بازار مسكن اشاره كرد. در اغلب كشورهاي پيشرفته 
اساسا مسكن ازجمله مقوالتي اســت كه تأمين آن 
در حوزه وظايف شهرداري اســت. اين اختيار البته 
در كشــور ما هم پيش تر و قبل ازاينكه مهاجرت به 
شهرها به اوج برســد، دراختيار شــهرداري ها بوده 
است؛ اما يكســري تحوالت اجتماعي و سياسي كه 
افزايش جمعيت و جابه جايي آن به سمت شهرها را 
در پي داشت، سبب شد كه اختيارات تام شهرداري 
درحوزه مسكن از اين نهاد ســلب و به دولت واگذار 
شود. در كشورهاي پيشرفته از آنجا كه شهرداري ها 
يك دولت محلي هستند، حوزه اسكان و سكونت در 
اختيار شهرداري ها است و شــوراي شهر در جايگاه 
يك نهاد قانونگذار و شهرداري ها در جايگاه يك نهاد 
اجرايي در اين زمينه ايفاي مسئوليت مي كنند و براي 
اسكان خانوار هاي جديد، مهاجران، دهك هاي پايين 

درآمدي و بي بضاعت اقدام  مي كنند. درواقع مي توان 
گفت كه در اين كشورها مسئوليت تام حوزه مسكن 
شهري دراختيار شهرداري هاست مگراينكه شرايط 
خاصي نظير جنــگ، زلزله و حــوادث غيرمترقبه 
ديگري پيــش بيايد و مداخله دولــت مركزي براي 
امداد و نجات و اســكان موقت و بازســازي به يك 
ضرورت اجتناب ناپذيرمبدل شــود. اما درشــرايط 
عادي به طور كلي برنامه ريزي براي زمين شــهري و 
بهره برداري از آن درســاخت وساز در حوزه هر شهر 
دراختيارشهرداري اســت. عالوه بر آن شهرداري ها 
داراي بودجه اي هســتند كه مي توانند با تخصيص 
يارانه نســبت به تاميــن بخش اعظم اجــاره بهاي 
مستأجران كم درآمد يا دادن خانه هاي ارزان قيمت 
يا خانه هاي با اجاره كم براي اســكان دهك هاي كم 
درآمد اقدام كنند. دركشورما اما بعد ازموج افزايش 
جمعيت ها در دهه 50 و تغيير وزارت آباداني و مسكن 
به مسكن و شهرسازي كه ســبب سيل مهاجرت ها 
ازشهرها به روستاها شد، اساسا شرايطي فراهم شد 
كه دولت اختيارات شــهرداري را درحوزه مسكن و 
زمين محدود كند و با تهيه طرح هاي جامع و مداخله 
در تصويب طرح هاي تفصيلــي و در اختيار گرفتن 
بانك زمين شهري در استان ها عمال تمام اختيارات 

شهرداري درحوزه مســكن و زمين را به سود دولت 
مركزي مصادره كند. البته بخشــي از اين امر ناگزير 
بود چرا كه از سال هاي ميانه دهه 40 به بعد منحني 
صعودي مهاجرت شديد مردم به سمت كالنشهرها، 
تصويب طرح هاي توسعه شهري در قالب طرح هاي 
آمايش سرزمين را ضروري مي نمود و همين مسئله 
سبب شد كه مداخله دولت در امر زمين و مسكن بيش 
ازپيش توجيه و ضرورت داشته باشد و پس از انقالب 
نيز با سياست هاي عرضه زمين و مسكن ارزان تشديد 
شود. به هرروي با توجه به اين شرايط به نظرمي رسد 
كه اگر قرار باشد كه شهرداري ها درامرزمين و مسكن 
مداخله داشته باشند، حتما مي بايست دولت بخشي 
ازاختيارات خود را به اين نهاد واگذار كند و به جاي آنكه 
شهرداري ها در تأمين مسكن ساكنان حوزه خود معين 
دولت باشند تصدي اين امر را به عهده بگيرند و دولت 
به عنوان معين شــهرداري عمل كند و سياست هاي 
كالن اقتصادي و بانكــي و زمينه هاي قانوني و اداري 
را تدوين و اجرا كند و مشــاركت براي تأمين مسكن 
با شهرداري داشته باشــد.به عبارت ديگر مسئوليت 
كنترل كالبدي و تامين زمين و نهاد هاي توليد مسكن 
و برنامه ريزي اســكان را كه درحــال حاضر به عهده 
سازمان ملي و زمين و مســكن است به شهرداري ها  
واگذار شود و دولت در تنظيم سياست هاي ملي تصدي 
داشته باشد. مجموع توان شــهرداري ها و شوراهاي 
اسالمي شــهرها و توان بســيج توان هاي محيطي و 
اجتماعي آنها براي تأمين مسكن شهروندان اگر بسيار 

بيشتر از دولت نباشد قطعاً كمتر از دولت نيست. 

هنگامه مداخله دولت هاي محلي در بازار مسكن
شهرداري ها بايد طبق طرح هاي تفصيلي، اختيارات الزم براي گرفتن بانك زمين شهري در استان ها را 

داشته باشند

پرشياقرهگوزلو
معمار و مؤسس دفتر معماري و شهرسازي بن ارك

محمدسعيدايزدي
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سلسله جلساتي در سال هاي 98-١397 در مؤسسه تهران، مطالعات كانشهر 
با عنوان پروژه هاي بزرگ مقياس برگزار شد كه ما در ابتدا به پروژه هاي معماري 
بزرگ مقياس مانند برج مياد، فرهنگسراي خاوران، باغ كتاب و چند بناي مهم 
واقع در اراضي عباس آباد پرداختيم. در انتها، با توجه به آسيب شناســي اين 
پروژه ها به اين جمع بندي رسيديم كه بايد برنامه هاي توسعه شهري در تهران را 
به بحث و گفت وگو بگذاريم. طي 2جلسه در دي و اسفند97 درباره طرح جامع و 
طرح تفصيلي تهران، پنل گفت وگويي را با حضور متخصصان و دست اندركاران 
اين موضوع خانم ها گيتي اعتماد، سپيده شفايي و مهرناز بيگدلي و آقايان بهرام 
فريور صدري، احمد سعيدنيا، سهراب مشهودي، اسكندر مختاري، سيدمهدي 
معيني، امير فرجامي، اميرحســين پورجوهري، سعيد ســادات نيا، محمد 
ساالري)اقتصاددان(، مجيد غمامي و كمال اطهاري برگزار كرديم. در نهايت و 
طي كارگاهي در ارديبهشت ماه١398 بيانيه اي توسط مدعوين مؤسسه تهران 
آماده شد و پس از چندبار ويرايش در 9شهريور98، آن را براي شهردار تهران، 
معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران، رئيس شوراي اسامي شهرتهران، 
دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي و همچنين وزير راه و شهرسازي ارسال 
كرديم. خيلي هم تاش كرديم كه به دست معاون اول رئيس جمهور هم برسانيم 
ولي به دليل موانع اداري ممكن نشد. اين بيانيه حاوي دغدغه هاي متخصصان و 
حرفه مندان معماري و شهرسازي درباره بازنگري آتي طرح هاي توسعه شهري 
در تهران بود. پيشنهادها در ٤بخش رويكردها، ابعاد حقوقي، اقدامات )خرد، 

ميانه و كان( و روش هاي مشاركت تدوين شد.

موضوع اصلي، توجه به كيفيت هاســت؛ اينكه امروزه شهر 
تهران از تنزل كيفيت زندگي به شــدت رنج مي برد و به نظر 
مي رسد معضل اصلي شهر بحث كيفيت زندگي است. متأسفانه 
در طرح هاي پيشين و حتي برنامه ريزي كه هم اكنون صورت 
مي گيرد، به موضوع كيفيت اساسا توجه نمي شود. در رابطه با 
موضوع كيفيت از بُعد هويت آقاي دكتر مختاري توضيح دادند، 

ولي درباره امنيت و ايمني چطور؟ 
من تمام تاش خود را كردم كه با تــاش همكاران در مركز 
مطالعات گسل هاي تهران را شناسايي كنيم و بعد از گذراندن 
اين دوره آن را به شــهرداري تهران اباغ كنيم. همچنين از 
شهرداري خواهش كنيم كه در مورد ساخت وساز و اين پهنه ها 
به شدت مراقبت كند. نتيجه چه شد؟ ســال اولي كه آقاي 
قاليباف بودند، اين نقشه ها در كشوي ميز ايشان خاك خورد 

و سال بعد آقاي دكترحناچي آن را اباغ كرد.
هفته پيش با كمال تأسف من كارگاهي با بچه هاي شهرسازي 
داشتم و وقتي اين موضوع را مطرح كردم، بچه هاي شهرسازي 
گفتند كه االن به اصرار از ما مي خواهند كه اجازه پروانه روي 
همين گسل ها را بدهيم. اصا توجهي به اين مسئله نمي شود. 
در اين پهنه ها، ايستگاه هاي تقليل فشــار گاز، پمپ بنزين 
و بيمارستان ساخته شده اســت؛ روي گسل هاي درجه يك 
شهر تهران. حاال ما اگر گســل هاي درجه3 تهران را ناديده 
بگيريم، به نظر من، چه زماني مي خواهيم به مســئله كيفيت 

زندگي توجه كنيم؟
به معضل فرونشســت چه كســي توجه كرده است؟ منطقه 
جنوب غربي تهران با پديده فرونشســت روبه روست. اصا 
مي دانيم پديده فرونشست چيســت؟ اينها تماما در اسناد و 
طرح ها به صورت جداگانه بررسي و شناسايي شد و پهنه هاي 
پرخطر معرفي شدند. يعني دستگاه تخصصي شان نسبت به 
اين كيفيت ها هشــدار دادند و به همين ترتيب كيفيت هاي 
ديگر. مگر بحث امنيت بحث كمي در شــهر تهران اســت؟ 
كداميك از محله هاي شــهر تهران به زن و بچه هاي ما اجازه 
مي دهد كه بعد از ساعت١0 شب به راحتي تردد كنند و نگران 

كيف قاپي و زورگيري و اين چيزها نباشــند؟ اساســا بحث 
كيفيت و امنيت در كجاي طرح تفصيلي و ســاير طرح هاي 
توسعه آمده است؟ من ترديد دارم كه در فرايند جديد هم به 
اين مقوله ها توجه كنيم. لذا به نظر من، توجه به مفهوم كيفيت 
زندگي به عنوان چالش هاي اصلي شهروندان بايد مورد توجه 

قرار بگيرد.
نكته دوم، بحث مسئله شهر تهران در يك گستره وسيع تر 
است. درباره مسائل شهر تهران بارها و بارها صحبت كرده ايم 
و منحصر به محدوده 93٤كيلومترمربعي نيســت؛ در واقع 
مجموعه شهري تهران اســت كه گستره خيلي وسيعي دارد 
و ما در تهيه طرح ها كاما به آن بي توجه هســتيم. متأسفانه 
يك كار تحليلي ارزشمندي كه آقاي دكتر زبردست براي ما 
انجام دادند، نتايج آن هيچ وقت منتشر نشد؛ طوري كه متوجه 
شويم چطور ما در عين حال كه مبادرت به تهيه طرح هايي در 
مقياس هاي مختلف مي كنيم، اما طرح هايمان به هيچ عنوان 
از طرح هاي باالدســت خود نتيجه نمي گيرند و حتي به آنها 
بي توجه هستند. يعني ما طرح منطقه اي، طرح ناحيه، طرح 
مجموعه شهري و بعد طرح هاي شهري داريم. فاصله بين اين 
طرح ها به شدت زياد است و چرا ما نمي خواهيم مسئله شهر را 

در مجموعه شهري جست وجو كنيم؟ 
شــما مي دانيد تهران با پديده ای به نام فقر شهري در بخش 
جنوبي مواجه است؟ من اسم آن را هال فقر گذاشتم؛ از شهر 
ري تا محمدآباد كرج. اين پديده بســيار جدي است؛ آنقدر 
جدي كه مسائل شــهر تهران را تحت الشعاع خود قرار داده 
است. همين بهارستان با 3شهر مانند نسيم شهر، بهارستان 
و صالحيه 700هزار نفر جمعيت دارد كه در بدترين شــرايط 
ممكن زندگي مي كنند. توفان شني كه از روي تهران رد شد 
و ما عكس هاي آن را مي گرفتيم و به هم نشــان مي داديم، 
بيشتر از 80خانه را در آن منطقه تخريب كرد. تصور ما نسبت 
به كيفيت زندگي نبايد فقط محدوده منطقه ١، 2 و 3 يا حتي 
مناطق 22گانه تهران باشد، مسئله تهران در عرصه مجموعه 

شهري تهران قابل بررسي است.

شهر تهران در 30سال گذشــته طرح كارآمدي براي تهران 
نداشته است. سال١3٤9 طرح جامع اول تهران تصويب شد، 
تا اواخر دهه60 شمســي، تهيه طرح تفصيلي آن ادامه پيدا 
كرد. ســال70 هم كه دوباره طرح جامع )ساماندهي( تهران 
تهيه شد، بنا به داليلي مورد تصويب شهرداري قرار نگرفت. تا 
آنكه در اواخر دهه70 و اوايل دهه80 مجموعه مديريت شهري 
تهران به اين نتيجه رسيد كه نياز به يك بازنگري اساسي در 
طرح تهران اول است و طرح راهبردي ساختاري تهران براي 
نخستين بار مطرح شد كه در زمان خودش بسيار نوآورانه بود. 
تحقيقي در سال9٤ روي انطباق پهنه بندي طرح جامع تهران 
و مقايســه آن با طرح تفصيلي به مديريت اينجانب در مركز 
مطالعات و تحقيقات معماري و شهرســازي انجام شد. اين 
پژوهش نشانگر آن بود كه طرح جامع تهران با آنكه به درستي 
تمام مســائل كان تهران را ديده بود اما در ايجاد نقشــه 
پهنه بندي و بعد هم در انطباق با طرح تفصيلي دچار اشكال و 
انحراف گرديد. من اگر بخواهم به طور كلي تشريح كنم، پس از 
اينكه طرح در سال86 تصويب شد، مجموعه مساحت تهران 
به وسيله ضوابط و مقررات شهري كه منبعث از چشم اندازها 
و راهبردها و راهكارهاي توســعه بود و در برنامه راهبردي 
تعيين شده بود، برنامه ريزي گرديد.  همچنين حدود ٤0درصد 
مساحت نيز به وسيله طرح هاي موضوعي و موضعي هدايت 
مي گرديد كه اين موضوع آينده نويد بخشي براي تهران رقم 
مي زد. اما متأسفانه اتفاقاتي افتاد كه طرح از مسير درست 
خود خارج شد. درواقع 2عامل مهم تخريبي از سال86 تا 9١ 
كه طرح تفصيلي يكپارچه تهران اباغ شد، اتفاق افتاد. به اين 
ترتيب كه در ابتداي امر، نهاد توسعه شهر تهران كه متولي 
انجام آن طرح هاي موضوعي و موضعي بود و مي توانســت 
خيلي از مســائل تهران را حل كند، در سال89 منحل شد. 
بحث بعدي اين بود كه طرح تفصيلي بسيار ديرهنگام اباغ 
شد. يكي از نكات مهم طرح جامع و تفصيلي همزماني انجام 
و تصويب آنها بودكه براي نخستين بار مطرح مي شد؛ يعني 
همزمان كه طرح جامع انجام و تصويب شد )سال١386( طرح 
تفصيلي هم كه توسط 22مهندس مشاور ذيصاح انجام شده 
بود، در كميسيون ماده5 شهرداري تهران تصويب، اما اباغ 
نشد. ناگفته نماند كه مشاورين يادشده، قبل از انجام طرح 
تفصيلي مناطق، تحت عنوان طرح الگوي توسعه مناطق كار 
بررسي جامع و امكان سنجي توسعه مناطق 22گانه را انجام 

داده بودند.
از سال86 كه طرح جامع تصويب شد وظيفه اي به يك مشاور 
دادند كه طرح هاي تفصيلي مصوب 22مشاور را يكپارچه كند. 
اما نمي دانم چرا بايد اين يكپارچگي تا    5 سال طول بكشد؛ 
درحالي كه خودمان مي دانيم در اين فاصله زماني چه اتفاقاتي 
مي تواند در شهر بيفتد. يك تحليل كلي روي آراي كميسيون 
ماده5 نشان مي دهد كه از سال 86 تا 9١ بيشتر آراي صادر 
شده در اين كميسيون خاف طرح تفصيلي است. ضمن آنكه 

بالغ بر 30درصد طرح تفصيلي يكپارچه نيز با طرح تفصيلي 
مصوب تهيه شده از سوي مشاوران مناطق مغايرت داشت.

از سوي ديگر و براساس نتايج تحقيقي ديگر در سال١395، 
با عنوان انطباق طرح تفصيلي با مســتحدثات منطقه يك 
شهرداري تهران و بررســي تمام پروانه هاي ساختماني از 
سال 9١ تا 95، متوجه شديم كه از مجموع 3769پروانه صادر 
شــده در اين بازه زماني)منطقه يك( حدود 2793پروانه 
مغاير با طرح تفصيلي بود؛ چه به لحاظ تراكم ساختماني، يا 
سطح اشغال مجاز و نوع كاربري و چه از نظر ميزان ظرفيت 
جمعيت پذيري منطقه. يعنــي 75 انحراف از طرح تفصيلي 
ماك عمل. اين تحقيقات توسط گروه متخصص و مهندسان 
ناظر سازمان نظام مهندسي در اوايل سال١395 انجام شده 
كه مقرر بود براي ساير مناطق هم انجام شود كه هيچ گاه اتفاق 
نيفتاد. به هرحال مشت نمونه خروار است و به نظر مي رسد 
طرح تفصيلي ماك عمل ديگر قابل اتكا نيست؛ چه به لحاظ 

هدايت كالبدي شهر و چه به لحاظ بحث جمعيت پذيري.
تغييراتي كه در پهنه بندي شــهرتهران ايجاد شــده نيز از 
چند جنبه حائز اهميت اســت، طرح جامع به درســتي در 
ريز پهنه هاي ســكونت و فعاليــت از نقشــه مكان يابي 
بلندمرتبه سازي  كه در دهه 70 با عنوان »مكان يابي ضوابط 
احداث بلند مرتبه ســازي  در تهران« از سوي شوراي عالي 
شهرسازي و معماري تصويب شــده بود، استفاده شد. در 
آن سند مكان هاي مناســب براي بلندمرتبه سازي  تعيين 
شــده بود اما در طرح تفصيلــي يكپارچــه مي بينيم كه 
 20درصد بلندمرتبه هايي كه مكان يابي شده و در بازه زماني
)92-١390( مصوبه كميســيون ماده5 را دريافت نموده اند 
خارج از محدوده هاي مدنظرنقشــه مصــوب مكان يابي 
بلندمرتبه ها بودند. اين سند، يعني ضوابط بلند مرتبه سازي  
در نيمه اول ســال80 بنا به داليل شكلي از سوي شهرداري 
تهران ملغي گرديد حال آنكه هيچ گاه روشــن نشــد كه 
چرا مكان يابي بلندمرتبه ها كه بر مبنــاي مطالعات علمي 
مخاطرات طبيعي، به ويژه مبحث آلودگي هوا و تعيين مناطق 
ساخت وساز ممنوع بر گسل هاي پرخطرتهران تهيه شده بود 
و مصوبه شوراي عالي معماري و شهرسازي را هم داشت بايد 

به ناگاه ملغي مي گرديد؟

با گذشت چند ســال از اعام طرح جامع و تصويب طرح تفصيلي، اين 
احساس وجود داشت كه در جاهايي پاسخگو نيست. با گذشت زمان نياز 

به بازنگري بيشتر شده است و ضرورت جديدي را مي طلبد.
نكته ديگر فاصله طرح جامع و تفصيلي است كه هر روز زياد تر مي شود. 
در طرح جامع چنــد فصل بحث درباره مباحث كيفــي و هويتي ديده 
مي شود. مثا در فصل راهبر د هاي توســعه يا در فصل سازمان فضايي 
شهر، ضوابط و مقررات ساخت وساز و نحوه استفاده از اراضي هست و 
يك فصل هم به حفاظت از ميراث تاريخي شهر اختصاص دارد. در فصل 
راهبرد هاي توسعه شهر، راجع به ساماندهي كالبد شهر تهران با اتكا بر 
ساختار طبيعي و بسترهاي زيست محيطي صحبت مي شود اما عما در 
اجرا از آن فاصله مي گيرد. در عمل ناديده گرفتن ساختار طبيعي شهر 
تهران در ساخت و ساز ها  ديده مي شود، مثا تراكم هايي كه در منطقه22 
اعمال شد يا اتفاقاتي كه در مناطق يك، 2، ٤ و 5 رخ داد. اين ميزان از 

ساخت وساز و تراكم با بستر طبيعي شهر همخواني نداشت.
در زمينه هويت بخشــي به كالبد شــهر، در آن زمان هم طرح جامع و 
تفصيلي پاســخگو نبود و طرح تفصيلي نتوانست اهداف طرح جامع 
را محقق كند. اتفاقاتي كه در مركز تاريخي شــهر با بعضي از تراكم ها و 
بارگذاري ها افتاد، به همين دليل بود. در اين زمينه مشخصا مي توان از 
توسعه مجلس شوراي اسامي نام برد كه در جريان آن ٤0هكتار از اراضي 
بافت تاريخي به كاربري سنگين و متراكم كه منجر به محو شهر مي شود، 
اختصاص داده شــده و ظرفيت مركز تاريخي پاسخگوي آن نيست. در 
پادگان 06 هم تراكم زيادي داده شده  و اگر طرح تفصيلي اين اجازه را 

داده است، پس اشكالي دارد، چون شعار طرح جامع چيز ديگري بود. از 
طرف ديگر ساخت و فعاليت بعضي از مال ها در نقاط مختلف شهر عما 
زندگي را مختل كرده اند. در بزرگراه ستاري يا زعفرانيه زندگي محلي 

تحت تأثير قرار گرفته و از كيفيت افتاده است.
يك بحث ديگر تعادل بخشي به الگوي ســكونت با الزامات تاريخي و 
طبيعي شهر است. اين تعادل بخشــي االن وجود ندارد. آيا بايد تمام 
لوازم يدكي مورد نياز خودروهاي كشــور از يك خيابان مركز تاريخي 
تامين شود؟ اين لوازم يدكي بايد از همه مبادي ورودي به خيابان هاي 
ملت، اميركبير و اكباتان حمل و بعد از آنجا دوباره در تمام كشور توزيع 
شود؟ االن عبور كردن از اين خيابان ها مخاطره آميز است. خيابان الله زار 

ظرفيت توزيع چراغ كشور را ندارد، اما اين كار را انجام مي دهد. نكته 
ديگر پااليش مركز قديمي شهر اســت.  آيا احساس مي كنيد كه حاضر 
هستيد با خودرو در مركز تاريخي تردد كنيد؟ اين منطقه پر از موتور هاي 
باربر است كه هيچ محدوده اي را رعايت نمي كنند. همه جا موتورسيكلت 
پارك شده است. هدف ما در طرح جامع اين نبود. در طرح جامع قرار اين 
بود كه بين فضا و عملكرد يك تعادل برقرار كنيم اما نه تنها تعادل برقرار 
نشده، بلكه تشديد هم شده است. پاساژ هايي كه در سه راه امين حضور 
شكل گرفته، معرف اين است كه ما اين مشكل را تشديد كرديم و فشار 
تقاضا را پذيرفتيم. چه چيزي اين اجازه را داده است؟ طرح تفصيلي بهانه 

داده، اجازه ساخت وساز چه بود؟ طرح تفصيلي.
وقتي از نياز و رضايت مردم صحبت مي شود، من همانقدر كه خوشحال 
مي شوم، نگران هم مي شــوم. آيا اگر به هر تراكمي تن بدهيم، رضايت 
مردم را تامين كرده ايم يا منافع ســوداگر را؟ بايد تكليف اين را روشن 
كنيم كه مرادمان از مردم چه كســاني اســت و با كدام رويكرد دنبال 
تجديد نظر هستيم؟ اينكه دادن پروانه ســاختماني را تسهيل كنيم 
و اضافه تراكم و تغيير كاربري بدهيم يا احكامي كه جلوي آشــفتگي 
را بگيريم؟ موتورســواري كه در پياده رو با ســرعت حركت مي كند و 
پاساژ سازي كه مي خواهد در هر نقطه از شهر سود آوري داشته باشد، 

شامل رضايت مردمي نيستند.
من ساكنان شهر را مردم و منافع عمومي را بر فردي ارجح مي دانم. اينكه 
در يك شهر آسايش برقرار باشد، سيما و منظر شهر آشفته نباشد، امنيت 

سواره و پياده فراهم باشد، جز منفعت عمومي است.

اين سومين طرح جامعي اســت كه براي شهر تهران تهيه و در سال86 
مصوب شده است. قرار بود كه طرح تفصيلي همزمان تهيه و اباغ شود 
ولي با يك تأخير 5ساله در سال9١ اباغ شد. االن حدود 8سال از اباغ 
طرح تفصيلي مي گذرد و حوزه معاونت معماري و شهرســازي تهران از 
سال گذشته به اين فكر افتاد كه اين طرح نياز به بازنگري دارد. متأسفانه 
در فرايند تدوين طــرح تفصيلي موضوع بازنگري ديده نشــده بود و 
مشخص نبود كه مثا چگونه با 22مشــاوري كه در تهيه طرح تفصيلي 
مشاركت داشتند، وارد گفت وگو شــويم. معاونت شهرسازي و معماري 
شــهرداري تهران، مهندس گلپايگاني تاش كردند بازنگري با انتخاب 
مشاور مناسب شروع شود و دانشــگاه تربيت مدرس از سال گذشته 
كار را آغاز كرد. وقتي طرح هاي توسعه شهري ايران را آسيب شناسي 
مي كنيم، مي بينيم كه نقش مردم در آن بســيار كمرنگ است؛ چراكه 
تهيه اين طرح ها از ديرباز به دست تكنوكرات ها و متخصصان بوده و آنها 
خودشــان را به نمايندگي از طرف مردم تلقي كرده اند. اين شيوه ادامه 
پيدا كرده و در سومين طرح جامع هم مشاركت مردم ناديده گرفته شده 
است. 22مشاور تاش كرده اند و تاش  آنها هم قابل تقدير است، اما آنچه 
سبب شد بازنگري در دستور كار حوزه شهر سازي قرار بگيرد، اين است 
كه كاستي هايي درباره حقوق مردم در اين طرح وجود دارد و بايد دوباره 

مطالعه شود اما فرايند مطالعه طوالني است.
باالخره ١0ميليون جمعيــت و 2ميليون خانوار  در اين شــهر زندگي 

مي كنند و مسائل و مشكات زيســت محيطي، ترافيكي، اسكان و حق 
و حقوقي دارند.

در طرح هاي توســعه شــهري تا به حال منفعت عمومي ديده نشده و 
نمي دانيم كه اين طرح هاي كان چقدر منافع عمومي شــهروندان را 
درنظر گرفته اند. شوراي شهر ادعا مي كند كه ما نماينده مردم هستيم. 
شهرداري هم مي گويد كه به نيابت از مردم در حال كار هستيم اما انتظار 
مي رود كه با برپايي چند نشســت، گفت وگو، پرسشنامه و حتي ثبت 

نظرات مردمي در يك سايت اينترنتي اين ارتباط برقرار شود.
در برخي كشور ها مي بينيم كه تمام طرح هاي توسعه به راحتي در اختيار 
شهروندان است و مردم مي توانند قبل از تصويب، نظرات خودشان را در 
يك بازه زماني اعام كنند اما در ايران اين كار انجام نشده است. قبل از 
طراحي طرح تفصيلي، طرح جامع در شوراي عالي معماري و شهرسازي 
تصويب شد و مراحلي را در شوراي عالي استان و شوراي شهر طي كرد 
اما در هيچ جايي نديديم كه به آراي عمومي هم گذاشــته شود تا مردم 
هم درباره طرحي كه سرنوشت آنها را در 25سال آينده تعيين مي كند، 
نظر خود را ابراز كنند. طرح تفصيلي نيز در اتاق هاي بسته طراحي شد 
و اين روند همچنان ادامه دارد. سازوكارهاي مشاركت عمومي تا كنون 
در هيچ يك از طرح هاي توسعه شــهري وجود نداشته است. اين نبايد 
به صورت شــعار مطرح شــود بلكه بايد روش هاي انجام آن در هنگام 

طراحي ديده شود.
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سوناميمشكالتبيبرقي
آمارهاي وزارت نيرو در روزهاي گذشــته از روند رو به رشد مصرف برق در كشور حكايت دارد؛ 
به گونه اي كه تحت تأثير گرم شدن هوا، ميزان برق مصرفي كشور در پنجم تيرماه امسال از 56 
هزار و 571 مگاوات عبور كرده و عالوه بر شكستن ركورد مصرف روزهاي قبل، ركورد مصرف در 
مدت مشابه سال گذشته را نيز شكسته است. نكته قابل توجه اين است كه براساس آمارها، فقط 
8.2درصد از مجموع اين برق مصرفي به صنايع اختصاص داشته و مابقي در بخش هاي خانگي، 
تجاري و خدماتي مصرف شده است. به گزارش همشــهري، فعاًل با تعامل وزارت نيرو با وزارت 
نفت و صنايع بزرگ، از ظرفيت توليد نيروگاه هاي داخلي آنها نيز براي تأمين برق موردنياز كشور 
استفاده مي شود؛ اما به واسطه اينكه اولويت با تأمين برق مشتركان خانگي و شهري است، اگر 
مصرف اين بخش ها مديريت نشود، به ناچار مانند سال هاي قبل سهم برق مصرفي صنايع كاهش 
مي يابد كه اغلب تبعات سنگيني به دنبال دارد. خسارت به خطوط توليد، كاهش بهره وري حوزه 
توليد و برآورده نشدن نياز بازار ازجمله اتفاقاتي است كه با كاهش سهم برق صنايع بروز مي كند و 
مستقيم يا غيرمستقيم سفره مردم را تحت تأثير قرار مي دهد. همچنين احتمال كاهش صادرات 
برق نيز ازجمله مسائلي است كه درصورت رعايت نشدن مديريت مصرف رخ مي دهد. نكته ديگر 
اينكه حتي اگر نيروگاه هاي كشور بتوانند بيش از نياز كشور برق توليد كنند و نياز صادراتي را نيز 
پاسخ بدهند، شبكه توزيع كشور ظرفيت هاي مشخصي دارد و وارد آمدن فشار به آن به بحران 
مي انجامد. براي مثال، حوالي ساعت 2۳ پنجشنبه گذشته، يكي از پست هاي برق اصلي شيراز 
در اثر افزايش بار و اتصال ناگهاني درون ترانسفورماتور دچار آتش سوزي شد و بيش از 2۰ درصد 
مشتركان برق در شهر شيراز را با خاموشي مواجه كرد. اين در حالي است كه مصرف كنندگان برق با 
اجراي چند راهكار ساده مانند استفاده از وسايل برقي پرمصرف در ساعات غيرپيك، تنظيم دماي 
كولرهاي گازي روي 24درجه يا باالتر و استفاده از كولرهاي آبي روي دور كند مي توانند به پايداري 

توزيع انرژي در شبكه و بهره مندي كل جامعه از نعمت برق و آب كمك كنند.

ث
مك

سهام عدالت

به دنبال پرســش هاي فراوان مردم در مورد نحوه آزادسازي و 
چگونگي فروش سهام عدالت، روزنامه همشهري در ستون پيش رو 

به سؤاالت رايج شما در اين زمينه پاسخ داده است.

تفاوت انتخاب روش آزادسازي مستقيم و غيرمستقيم سهام 
عدالت چيست؟

پاسخ: در روش مستقيم مشموالن، مالكيت و مديريت سهام عدالت 
خود را به صورت مستقيم و بدون واسطه در اختيار مي گيرند. البته در 
اين روش مشموالن فقط مديريت ســهام خود در 36شركت بورس و 
فرابورس در اختيار مي گيرند و مديريت باقي سهامشان در شركت هاي 
غيربورسي سهام عدالت در اختيار شركت هاي سرمايه گذاري استاني 
سهام عدالت قرار مي گيرد. در روش غيرمستقيم هرچند مالكيت سهام 
در اختيار سهامداران عدالت اســت، اما مديريت اين سهام در اختيار 
شركت هاي سرمايه گذاري قرار گرفته و اين مشــموالن بعد از ورود 
شركت هاي سرمايه گذاري اســتاني به بورس در آينده سهامدار اين 
شركت ها مي شوند و فروش سهام عدالت اين دسته از مشموالن نيز در 

قالب فروش سهام شركت هاي سرمايه گذاري استاني انجام مي شود.

براي ويرايش شيوه آزادسازي سهام عدالت چه كنيم؟
پاسخ: مهلت نحوه تعيين روش آزادسازي سهام عدالت به پايان رسيده 
است و افرادي كه روش غيرمستقيم را انتخاب نكرده اند يا براي انتخاب 
روش آزادسازي به سامانه ســهام عدالت مراجعه نكرده اند، سهامدار 
شركت هاي سرمايه گذاري اســتاني خواهند شد. البته چندي پيش، 
حسين فهيمي، سخنگوي سهام عدالت از تصميم گيري در مورد تغيير 
روش مديريت سهام عدالت در جلسات آتي شوراي عالي بورس خبر 

داده بود؛ اما هنوز اين جلسه برگزار نشده است.

آيا مي توان همه سهام عدالت را يكجا فروخت؟
پاسخ: خير. افرادي كه روش غيرمســتقيم را انتخاب كنند تا قبل از 
ورود شركت هاي ســرمايه گذاري اســتاني به بورس و كشف قيمت 
آنها نمي توانند سهام خود را بفروشــند. آنهايي كه روش مستقيم را 
براي مديريت ســهام خود انتخاب كرده اند فقط مي توانند 30درصد 
از سهامشان را بفروشند و فروش بقيه سهام عدالت آنها نياز به مصوبه 
شوراي بورس دارد. برخي خبرها حاكي از آن است كه فروش بقيه سهام 

مشموالن سهام عدالت ظرف يك سال آينده امكان پذير خواهد بود.

اگر سهام عدالتمان را نفروشيم چه خواهد شد؟
پاسخ: مالكيت شما محفوظ خواهد ماند و مطابق قانون اصل 44قانون 
اساســي هيچ فردي حتي دولت نمي تواند مالكيت شما را سلب كند. 
در اين وضعيت چنانچه ارزش سهام در فرايند زمان رشد كند دارايي 
شما افزايش مي يابد و اگر نزول كند ميزان دارايي هايتان كم خواهد اما 

مالكيت شما محفوظ خواهد ماند.

چرا سهام تاكسيرانان ثبت نشــده است. تاكسيرانان كد 
پيگيري دارند اما سهامي به آنها اختصاص نيافته است؟

پاســخ: به دليل برخي مشكالت در ســامانه ســهام عدالت سهام 
يك ميليون و 800هزار نفر از مشموالن در اين سامانه ثبت نشده است. 
مجلس در حال پيگيري اين موضوع است و طرحي درباره جامانده هاي 

سهام عدالت در دست بررسي است.

چرا ارزش سهام عدالت تخصيص يافته به افراد از ۳۰۰هزار 
تومان تا يك ميليون تومان متغير است؟

پاسخ: در زمان توزيع سهام عدالت، مقرر شد سود توزيع شده توسط 
شركت هاي مشمول اصل44 تا 10سال به خزانه واريز شده و مالكيت 
سهام به مردم منتقل شــود. از آنجايي  كه در 10سال گذشته ميزان 
سود واريز شــده به خزانه به يك ميليون تومان نرسيد، دولت در سال 
95براي واريز وجه باقي مانده فراخوان داد و كساني كه در اين فراخوان 
حدود 500هزار تومان واريز كرده باشند اكنون صاحب سهام عدالت 
يك ميليون توماني هستند. البته در زمان توزيع سهام عدالت، به افراد 
تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي نيز 50درصد تخفيف داده شد و 

اين افراد نيز سهام عدالت يك ميليون توماني دارند.

چگونه بدون اينكه وارد بورس شويم مي توانيم سهام خود 
را بفروشيم؟

پاسخ: يكي از روش هايي كه دولت بــراي فروش سهام عدالت درنظر 
گرفته است فروش سهام از طريق بانك ها است و مشموالن مي توانند با 

مراجعه به سهام بانك ها سهامشان را بفروشند.

چرا سازمان خصوصي سازي شماره تلفني براي پاسخگويي 
درخصوص سهام عدالت ندارد؟

پاسخ: مشموالن سهام عدالت مي توانند از طريق شماره تلفن 1569 
از سراسر كشور سؤاالت خود را از كارشناسان اين مركز مطرح كنند. 
همچنين شــماره تماس 83338 سازمان خصوصي ســازي، براي 

پاسخگويي به مشموالن سهام عدالت در دسترس عموم قرار دارد.

آيا اينكه عده اي سهام ندارند درحالي كه وضع مالي بسيار 
نامناسبي هم دارند عدالت است؟

پاسخ: در طرح جديد مجلس براي ساماندهي سهام عدالت اين سؤال 
به صورت كليدي از دولت پرسيده شده و راهكارهايي براي رعايت عدالت 
براي تخصيص سهام عدالت درنظر گرفته است، اين طرح تقديم هيأت 
رئيسه مجلس شده اما براي اجراي آن بايد در صحن علني تصويب و 

توسط شوراي نگهبان تأييد شود.

ارزش روز سهام تخصيص يافته به هر نفر از مشمولين چه 
مبلغي است؟

پاسخ: ارزش روز ســهام متناســب با افزايش يا كاهش ارزش سهام 
شركت هاي سرمايه پذير در بورس و فرابورس در نوسان است. هم اكنون 
ارزش روز سهام عدالت يك ميليون توماني به حدود 25ميليون تومان 
رسيده و در آينده نيز متناسب با تغيير قيمت سهام شركت هاي موجود 

در سبد سهام عدالت افزايش يا كاهش مي يابد.

درصورت تغيير تعداد خانوار )بُعد خانوار( نســبت به زمان 
ثبت نام سهام عدالت يا تغيير شرايط خانوار ناشي از تولد، 

ازدواج و فوت بايد چه اقدامي انجام داد؟
پاسخ: تخصيص سهام عدالت بر مبناي بعد خانوار در زمان ثبت نام انجام 
شده است و ازدواج، طالق و فوت تأثيري در شرايط و مبلغ سهامداري 
مشمولين ندارد. همچنين متولدين بعد از تاريخ ثبت نام خانوارها نيز 
مشمول سهام عدالت نيستند. در مورد سهام عدالت مشموالني كه فوت 
كرده اند نيز، فعال وراث اين افراد بايد گواهي انحصار وراثت را اخذ كنند 
و منتظر اخباري كه متعاقبا از سوي ستاد سهام عدالت اعالم مي شود، 
بمانند. احتماال سهام عدالت متوفيان، پس از بارگذاري گواهي انحصار 

وراثت در سامانه سهام عدالت در ميان وراث تقسيم خواهد شد.

پرداخت وام كرونايي به حوزه حمل ونقل

وزيــر راه و شهرســازي از آمادگي بانك ها بــراي پرداخت 
تسهيالت به شركت هاي حمل ونقلي آسيب ديده از ويروس 
كرونا در تيرماه خبر داد. به گفته محمد اســالمي، رانندگان 
اتوبوس هاي بيــن شــهري، مي توانند   6 ميليــون تومان 
تســهيالت ارزان قيمت دريافت كنند؛ ضمن اينكه همزمان 
شركت هاي حمل ونقل جاده اي كه تعديل نيرو نداشته  اند نيز 
مي توانند 12ميليون تومان تســهيالت دريافت كنند تا حق 

بيمه كاركنان خود را بپردازند.

پاسخ به پرسش هاي سهام عدالت

بازگشت شركت هاي تمليكي بانك ها

سرپرســت وزارت صنعت، معدن و تجارت از مصوبه شوراي 
پول و اعتبار براي بازگرداندن واحدهاي توليدي تملك شده 
توسط بانك ها به صاحبان اوليه آنها خبر داد. به گفته حسين 
مدرس خياباني، بانك ها مكلف شده اند آن دسته از واحدهاي 
توليدي را كه به دليل بدهي تملك كرده اند با شــرايط آسان 
برگردانند. او گفت: واحدهاي توليدي كه به دليل بدهي راكد 
مانده  اند بايد به ستاد تسهيل و رفع موانع توليد مراجعه كنند 

تا مسائل آنها حل و فصل شود.

بازگشايي تاالرهاي پذيرايي مشروط شد

طبق مصوبه اخير ســتاد ملي كرونا، تاالرهــاي پذيرايي در 
مناطقي كه در وضعيت قرمز شيوع ويروس كرونا قرار ندارند 
مجاز به ازسرگيري مشروط فعاليت هستند. استفاده كاركنان 
از ماسك و دستكش، ضدعفوني كردن مداوم فضاي سالن ها 
و آشپزخانه و استفاده از ظروف يكبار مصرف ازجمله شروط 
بازگشايي تاالرهاست. همچنين تاالرها بايد در طول شبانه 
فقط يك مراســم برگزار كنند و مهمانان نيز با اســتفاده از 

دستگاه تب سنج معاينه شوند.

دست باالي ايران  درتوليدآهن

براساس گزارش انجمن جهاني فوالد، ايران در  ماه مي 2020 
توانسته است با پشت سرگذاشــتن هند، رتبه نخست توليد 
آهن اسفنجي به روش احياي مســتقيم را در اختيار بگيرد. 
ايران در 5  ماه گذشته، بيش از 12ميليون تن آهن اسفنجي 
توليد كرده كه يك ميليون تن از توليد هند بيشــتر اســت. 
كشورهاي مصر با ظرفيت 462هزار تن، مكزيك با 390هزار 
تن و عربســتان با ظرفيت 342هزار تن آهن اسفنجي بعد از 

ايران و هند قرار دارند.

پايتخت صادراتي نفت ايران از 
جزيره خارك در خليج فارس انرژي

به جاسك سواحل مكران در 
درياي عمان منتقل مي شود و به اين ترتيب 
خطر محدود شدن خط ترانزيت و صادرات 
نفت ايران درصورت بسته شدن تنگه هرمز 
از بين خواهد رفت. اتفاق مهم در تاريخ نفت 
ايران كه روز پنجشــنبه با دســتور حسن 
روحاني، رئيس جمهور شروع شده و انتظار 
مي رود اسفند امسال طرح انتقال نفت خام 
كوره به جاســك به بهره برداري برسد. به 
گزارش همشــهري، هدف از اجراي طرح 
راهبردي و ملي انتقال نفت خام از كوره به 

جاسك، ايجاد ظرفيت انتقال يك ميليون 
بشــكه نفت خام در روز، ذخيره ســازي و 
صادرات آن از طريق پايانه جديد جاسك، 
تضمين اســتمرار صــادرات نفــت خام، 
تمركززدايــي از پايانه هــاي صادراتــي و 
متنوع ســازي آن و توســعه پايــدار و 
اشتغال زايي در ســواحل مكران است. اين 
طرح راهبردي در حالي به دست متخصصان 
ايراني اجرايي مي شود كه پيش از اين انتظار 
بر اين بود كه سرمايه گذاري خارجي صورت 
گيرد اما به گفته رئيس جمهور، روز اعتماد 
خريداران نفت ايران فرارسيده و جاسك به 
پايگاه مهم صــادرات نفت ايــران تبديل 

مي شود. اشاره روحاني به نگراني خريداران 
سنتي نفت ايران ازجمله كشورهاي آسيايي 
بود كه مبادا درصــورت افزايش تنش در 
سطح منطقه و اختالل در روند عبور و مرور 
نفتكش ها در تنگه هرمز، روند صادرات نفت 
ايران به خطر بيفتد. روحاني در مراسم آغاز 
فعاليت 3طــرح ملــي در حــوزه نفت و 
پتروشيمي ايران اظهار كرد: تحريم  با همه 
مشكالت و نكبتي كه براي كشور دارد، نقاط 
فرصت هم در بعضي از زمينه هاست و ما را 
وادار كرد كه اين طرح عظيم و بزرگ را به 
دست كارگران، فناوران و محققين خودمان 
به ثمر برسانيم و نهايي كنيم. روحاني درباره 
چرايي اســتراتژيك بودن خط لوله گوره - 
جاســك هــم توضيــح داد: بســياري از 
كشــورهاي منطقه براي صــادرات نفت، 
توانستند راه دومي را براي خودشان ايجاد 
كنند، تا در شــرايط خطر براي تنگه هرمز 
بتوانند نفتشان را از طرق ديگر صادر كنند و 
اين نفت را به درياي سرخ، درياي عمان و 

مديترانه ببرند.
روحاني با بيان اينكه تنها كشــوري كه اين 

وسط مانده بود و اگر روزي تنگه هرمز به يك 
دليلي بسته مي شد، صادرات نفت اش به طور 
كامل متوقف مي شــد، ايران بود، يادآوري 
كرد: البته اين ســخنان كه تنگه هرمز در 
اختيار ماست كاماًل درست بود اما براي روز 
مبادا مشــكل عظيم براي خود ما به وجود 
مي آمد. ولی ما از اين مشــكل عبور كرديم. 

وي ادامه داد: اين طرح مهم ترين طرح نه تنها 
از لحاظ اقتصادي بلكه از لحاظ امنيت ملي و 
اقتصادي و انرژي است. بنابراين مشتري هاي 
ما را مي تواند كامالً مطمئن كند. آن كسي كه 
از ما نفت مي خرد مي خواهد مطمئن باشد در 
هر شرايطي مي تواند نفت را برداشت كند، 

امروز روز اعتماد خريداران ماست.

تغييرپايتختصادراتنفتايران
روحاني: بسته شدن احتمالي تنگه هرمز صادرات نفت ايران را تهديد نمي كند

مقام معظم رهبري با پيشنهاد دولت براي تسهيل ورود شركت ها به بورس 
موافقت كرد. به گزارش همشهري، در پي سياست هاي دولت براي تقويت بورس

بازار سرمايه و آسان ترشدن مسير ورود شركت ها به بورس حسن روحاني، 
رئيس جمهور در نامه اي به وزير اقتصاد از موافقت رهبر معظــم انقالب با كمك ويژه 

مالياتي به شركت هايي كه امسال وارد بورس مي شوند، خبر داد.
همزمان با افزايش بازده بورس در يك ســال اخير و اســتقبال مردم از سرمايه گذاري 
در بورس به ويژه پس از شدت گرفتن عرضه اوليه ســهام برخي شركت ها و همچنين 
آزادسازي ســهام عدالت، اين روزها ثبت نام در سامانه ســجام و همچنين گرفتن كد 
بورســي شــدت گرفته و به همين دليل دولت اصرار دارد كه بايــد از بورس حمايت 

شــود. اما يكي از موانع اصلي بر سر ورود شــركت هاي جديد به بازار ســرمايه، ابهام 
درباره سرنوشــت مطالبات مالياتي ســال هاي گذشته بود كه با پيشــنهاد روحاني، 
در نهايت ســران قوا در شــوراي عالي هماهنگي اقتصــادي موافقت اوليــه خود را 
 براي حمايت ويــژه مالياتي از شــركت هاي عالقه مند براي حضــور در بورس اعالم 
كردند.  رئيس جمهور در اين نامه به فرهاد دژپسند، وزير اقتصاد و دارايي با اشاره به بند 2 
مصوبات پنجاهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مورخ سوم خرداد سال جاري 
كه به تأييد مقام معظم رهبري رسيده آن را براي اجرا به وزارت اقتصاد ابالغ كرده است.  
در اين نامه تأكيد شده كه به منظور تعميق بازار سرمايه، تشويق شركت ها به عرضه سهام 
در بورس و افزايش شفافيت مالياتي، در مورد شركت هايي كه با ارائه صورت هاي مالي و 
پرداخت ماليات متعلقه،  در سال 99 وارد بازار بورس شوند، سازمان امور مالياتي كشور 
پس از پذيرش آنها در بازار بورس، متعرض حساب هاي سال هاي گذشته آنها نخواهد 
شد. البته اين شركت ها موظفند حداقل 25 درصد سهام شركت خود را به صورت شناور 

در بازار سرمايه عرضه كنند.

رئيس كل بانك مركزي در يادداشــتي 
برآورد صندوق بين المللي پول در مورد تورم

اينكه اقتصاد ايران در سال جاري 6 درصد 
كوچك تر مي شود را رد كرد و گفت:گشايش ارزي انجام 
شده با عراق فقط  بخشــی از گشايش هايی است كه به 

تدريج اتفاق خواهد افتاد. 
عبدالناصر همتي همچنين پيش بيني كرد: سرعت رشد 
نقدينگي در سال جاري به عنوان يك عامل تورم زا كمتر 
شود. به گزارش همشهري، صندوق بين المللي پول در 
تازه ترين گزارش خود تحليل قبلي اش را در مورد اينكه 
اقتصاد ايران به عنوان دومين اقتصاد بزرگ خاروميانه 
در سال جاري 6درصد كوچك تر مي شود را تكرار كرده 
است. اين صندوق همچنين پيش بيني كرده كه اغلب 
اقتصاد هاي منطقه تحت تاثير شــيوع كرونا با كاهش 

شديد درآمد ها مواجه خواهند شد.
مطابق تازه ترين گزارش هاي مركز آمار، توليد ناخالص 

داخلي ايران درسال قبل 7 درصد كاهش يافته است.

نزول 6 درصدي نداريم
رئيس كل بانك مركزي در يادداشــتي در مورد برآورد 

صنــدوق بين المللــي پــول از اقتصاد ايران نوشــت: 
پيش بينی رشد اقتصادی منفی 6 درصد توسط صندوق 
بين المللی پول برای ســال 99 ايران، در بدبينانه ترين 
سناريوهای پيش بينی بانك مركزی نيز وجود ندارد و 
صندوق بين المللي پول همان اشتباه محاسباتی را كه 
برای رشد سال گذشته مرتكب شده بود، تكرار كرده است 
و اگر اشتباه پيش بينی سال قبل را اصالح می كرد، به عدد 
متفاوت تری از آنچه اعالم كرده است، دست می يافت.  
عبد الناصر همتي اضافه كرده است:در ضمن، به نظرم 
اين پيش بينی با فرض ادامــه قرنطينه بوده كه چنين 

چيزی، اساساً برای ما در حال حاضر موضوعيت ندارد.

گشايش ارزي بيشتر
رئيس كل بانك مركزي همچنين در مورد تامين منابع 
ارزي و توافق هاي انجام شده براي استفاده از منابع ارزي 
ايران در ســاير كشــور ها براي تامين كاالهاي اساسي 
نوشت:اســتفاده از منابع بانك مركــزی در عراق برای 
خريد كاالهای اساســی در چارچوب روابط دوســتانه 
2كشــور و با تصميم و نظر ايران انجام می شود و فقط 
بخشی از گشايش هايی است كه به تدريج اتفاق خواهد 

افتاد. برنامه ريزی و تالش برای تأمين به موقع و كافی 
كاالهای اساسی مورد نياز مردم را وظيفه ملی خود در 

بانك مركزی می دانيم.
رئيس كل بانــك مركزي همچنين پيــش بيني كرد: 
سرعت رشــد نقدينگي به عنوان يك عامل تورم زا در 
سال 99 كمتر شود. اوتاكيد كرد:آخرين آمارنقدينگی 
با وجود تكاليف قانونی تنخــواه و هزينه های كرونا در 
ابتدای سال،حاكی از رشد 6.2 درصدی نقدينگی تا 15 
خرداد است. باتوجه به اقدامات در دست اجرا، پيش بينی 
می شود رشد نقدينگی امســال به مراتب كمتر ازرشد 
سال قبل بشود. به گفته همتي صاحب نظران اقتصادی 
می دانند كه در چارچوب جديد سياســت پولی بانك 
مركزی كانال انتقال سياست ها، داالن نرخ سود است و 
هيأت عامل بانك مركزی سياست تنظيم نرخ ها در داالن 

را به سمت تورم هدف انجام می دهد.

افت 8درصدي بارندگي و شكست 
ركورد مصرف بــرق در روزهاي انرژي

اخير، نشانه هايي از نزديك شدن 
كشور به مرز كم آبي و خاموشي است؛ آن هم در 
هفته اي كه به نام هفته صرفه جويي نام گذاري 
شده و امسال به واسطه اثرگذاري شيوع كرونا بر 

مصرف آب اهميت بيشتري پيدا كرده است.
به گزارش همشهري، بررسي آمارهاي رسمي 
نشــان مي دهد ميزان بارندگي هاي كشــور از 
ابتداي سال آبي جاري )اول مهر 98تا 5تير 99( 
نسبت به دوره مشابه سال آبي قبل 8درصد افت 
كرده است و در مقابل ميزان مصرف برق كشور 
در هفته گذشته نيز از شكســته شدن ركورد 
مصرف برق نســبت به روزهاي گذشته و مدت 
مشابه سال قبل حكايت دارد. طبق اعالم شركت 
توزيع نيروي برق، ميزان مصرف برق كشور در 
چهارمين روز از هفتــه صرفه جويي در مصرف 
انرژي )چهارم تيرمــاه( بارديگر از مرز 56 هزار 
مگاوات عبور كرده كــه دليل اصلي آن افزايش 
گرماي هواي بوده و زنگ خطر فشــار به شبكه 

توليد و توزيع برق را به صدا درآورده است.

خطر توهم پرآبي
از 2سال پيش كه بارش هاي جوي افزايشي شد و 
ميزان بارندگي هاي كشور از ميانگين بلندمدت 
باالتر رفت، اين فرضيه مطرح شد كه كشور وارد 

دوره ترسالي شده و مشكالت كم آبي و بحران آب 
رنگ خواهد باخت. اين فرضيه گرچه در قيمت 
نخست يعني ورود به دوره ترسالي درست است 
اما درنتيجه گيري مبني بر كمرنگ شدن بحران 
آب يك ايراد اساســي دارد؛ چراكه ايران با قرار 
گرفتن در اقليم خشك و كم باران و همچنين از 
دست دادن بخش عمده منابع آب تجديدناپذير، 
عماًل كشور پرآبي محســوب نمي شود و حتي 
به فرض تداوم بهبود بارش ها، بازهم به واسطه 
رشد جمعيت، نيازمند مديريت در مصرف آب 
است. فعاًل آمارهاي شركت مديريت پايه منابع 
آب از افــت 8درصدي بارندگي در ســال آبي 
جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل حكايت 
دارد؛ اما هنوز به مــدد بارش هاي قابل توجه در 
ماه هاي قبل، وضعيت ذخيــره آب در مخازن 
سدهاي كشور مساعد است و نگراني جدي براي 
كمبود آب وجود ندارد. از سوي ديگر با وضعيت 
مساعد سدها و بهره برداري از طرح هاي توسعه 
نيروگاهي، پيش بيني مي شــود در سال جاري 
ظرفيت نيروگاه هاي برقابي كشــور 15درصد 
افزايش پيدا كند و در فصل جاري حداقل 9هزار 
مگاوات ســاعت توليد برقابي انجام شود. اين 
آمارها گرچه مي توانــد اطمينان خاطري براي 
تداوم روند عادي زندگي تلقي شود؛ اما به واسطه 
ويژگي هاي اقليمي ايران، نبايد به توهم پرآبي يا 

آزادي مصرف برق دامن بزند.

جهشصنعتپتروشيمي
بيژن زنگنه، وزير نفت در اين مراسم از ۳ رقمي شدن ظرفيت توليد محصوالت پتروشيمي كشور با 
تحقق جهش دوم صنعت پتروشيمي تا پايان سال14۰۰ خبر داد و تأكيد كرد:  طرح هاي جهش سوم 
پتروشيمي كاغذي نيستند. او در آيين بهره برداري از پتروشيمي مياندوآب، افتتاح واحد نرمال هگزان 
پااليشگاه شازند اراك و آغاز رسمي احداث خط لوله انتقال نفت خام گوره به جاسك و پايانه صادراتي 
در منطقه مكران با اشاره به اينكه ارزش توليد محصوالت پتروشيمي از 12ميليارد دالر در سال۹2 با 
بيش از دوبرابر رشد به 25ميليارد دالر تا پايان سال آينده مي رسد، افزود: ارزش اين محصوالت تا پايان 

سال14۰4 و در جهش سوم صنعت پتروشيمي به ۳7 ميليارد دالر خواهد رسيد.

ايرانرويمرزخاموشيوكمآبي
رشد مصرف برق در روزهاي گرم تابستان و كاهش بارش هاي جوي 

در مقايسه با سال قبل، اهميت مديريت مصرف براي جلوگيري از 
خاموشي و كم آبي را پررنگ تر كرده است

موافقت رهبري با پيشنهاد دولت

رئيس كل بانك مركزي:

ورود شركت ها به بورس سرعت مي گيرد

لطفاً از ريل خارج نشويد!

اقتصاد ايران 6 درصد كوچك تر نمي شود

سواحل مكران آباد مي شود
روحاني با بيان اينكه سواحل مكران براي ما 
مهم است، افزود: اين ساحل، ساحل بسيار 
ارزشمندي است. از بندرعباس تا چابهار و 
تا گوادر يك ساحل بسيار مهمي است كه از 
اين ساحل كمتر استفاده شده است و بكر 

باقي مانده بود. 
رئيس جمهوري با بيان اينكه امروز از لحاظ 
امنيت ملــي، امنيت اقتصــادي و آباداني 
ســواحل مكران، آبادانــي منطقه غرب و 
شمال غرب كشور، روز بسيار مهمي است، 
تأكيدكرد: منتها آنچــه اين روز را تاريخي 
مي كند به خاطر طرح ســوم است. يعني 
طــرح لوله گــذاري گوره به جاســك كه 
اميدوارم در اسفند امسال افتتاح و بتوانيم 
روزانه يك ميليون بشكه نفت از آن صادر 

بكنيم. 
وي ادامــه داد:  صادرات نفت مــا تا كنون 
عمدتا از خارك بوده و امروز در كنار خارك، 
جاسك هم درست شــده كه مي تواند در 
يك شــرايطي آنجا هم فعال باشد و لذا هر 
دو اســكله هم خارك و هم جاسك فعال 
خواهند بود. روحاني با مهم ارزيابي كردن 
امروز و تبريك آن به ملــت ايران در پايان 
اظهار كرد: امروز پيام بســيار محكمي به 
آمريكايي ها،  مخالفين و تحريم گران است، 
آنها بدانند راه به جايي نخواهند برد و اين 
تحريم ها ملت ايران را متوقف نخواهد كرد.

هرچنــد بســيار دير امــا در يك 
مقطع تاريخي حساس تحت فشار 
تحريم ها، كرونا و كاهش شــاخص رشد اقتصادي و افت 
محسوس درآمدهاي نفتي و فضاي ملتهب ارزي شاهد 
اين هستيم كه به جاي برخورد با معلول ها با تكيه بر اقتدار 
قانوني، به يكي از ريشــه هاي كليدي تورم باال در اقتصاد 
توجه مي شــود اما نمي توان همچنان خطر خارج شدن 
اقتصاد از ريل را دست كم گرفت. از امروز با اجرايي شدن 
تصميم بانك مركزي در ارتباط با نرخ سود سپرده گذاري 
بانك ها و همچنين تعهد وزارت اقتصاد و سازمان برنامه 
و بودجه به تامين كســري بودجه دولت از كانال حراج 
اوراق بدهي به جــاي چاپ پول توســط بانك مركزي، 

انتظار مي رود در كوتاه مدت مســير پول در اقتصاد رفتار 
هدايت پذيرتــري را تجربه كند اما در ايــن ميان ناديده 
گرفتن خطر تحريك انتظارات تورمي و سلب اعتماد مردم 
به سياست ها و ريل گذاري جديد دولت و بانك مركزي، 

يك تهديد جدي به شمار مي رود.
 انتقال پيام متفاوت و حتي متناقص با رويكرد حركت نرخ 
تورم به كانال پايين تر و يا تالش براي ابتر كردن تالش هاي 
2سال گذشــته جهت ايجاد اجماع در بين قواي سه گانه 
كشــور درباره مســير پيش روي اقتصاد ايران با درنظر 
گرفتن انتخابات سال آينده رياست جمهوري، يك خطر 
و خطاي بزرگ خواهد بود. اشكالي ندارد حتي اگر دولت 
فعلي و شخص رئيس جمهور   از خود بيشتر هزينه كند و 
نگران جايگاه سياسي و مقبوليت زودگذر خود نزد مردم 
نباشــد، اما تالش كند تا اقتصاد ايران در مسير درست به 

حركت خود ادامه دهد و انتظار مي رود مجلس هم در اين 
مسير به جاي ريل گذاري هاي جديد بدون مشخص بودن 
ايستگاه مقصد، به تعامل و گفت وگوي سازنده با دولت روي 
آورد كه نتيجه آن كاهش هزينه هاي مردم از مسير كاهش 
نرخ تورم باشد. فراموش نكنيم كه جهان با تورم دو رقمي 
سال هاست خداحافظي كرده و ايران از اين قافله عقب مانده 
است و يكي از نقاط آسيب پذير اقتصاد ايران همين تورم 
باالست؛ هرگونه تالش براي بازگشت به دوران بانكداري 
مركزي سنتي تنها هزينه اداره كشور را افزايش مي دهد، 
قدرت اقتصادي ايران را تضعيف مي كند و اعتماد مردم به 
حاكميت را مخدوش مي سازد. ميوه تلخ بازگشت به دوران 
آزمون و خطاي گذشته تنها توزيع رانت، هدر دادن منابع 
محدود و گران پولي و ارزي و افزايش شكاف و تشديد فقر 

اقتصادي خواهد بود. پس لطفا از ريل خارج نشويد!

ادامه از 
صفحه اول
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محمدباريكاني
خبرنگار

محمدرضاكاليي،شهردارمشهد در اين نشست به دفاع از 
توافقات صورت گرفته با سرمايه گذاران پرداخت و از اصالحات 
صورت گرفته در تعريف حقوق مكتسبه ساكنان بافت تاريخي 
اطراف حرم رضوي انتقاد كرد. او خطــاب به حاضران گفت: 
بي توجهي به توافقات صورت گرفته ميان مديريت شــهری و 
سرمايه گذاران تبعات اجتماعی و سرمايه گذاری دارد و در مورد 

80 درصد پروژه ها نيز نمی توان سخن گفت. 
محمدرضاحیدری،رئیسشورایشهرمشهد نيز به دفاع 
از اقدامات شهرداري پرداخت و گفت: شهرداری پول نداشت. 
با سرمايه گذاران توافق كرد. پول گرفت و موافقت اصولی صادر 
كرد و موارد مطرح شده تخلف نبود و تنها انحراف از طرح است.
او هرگونه تصميم گيری بدون توجه بــه مالحظات مديران 
شهری مشهد را منجر به معطلی و توقف پروژه ها و در نتيجه 
داشــتن تبعات اجتماعی بعدي اعالم  و خطاب به مسئوالن 
وزارت راه و شهرســازي گفت: وزارت مسكن در اين 20سال 

كجا بود؟ چرا همان موقع نيامد جلوي اين موارد را بگيرد؟ 
مرتضیفیروزآبادی،معاونطرحوبرنامهآستانقدس
رضوی اما بر لزوم حفظ هويت معنــوي بافت پيرامون حرم 
رضوي تاكيد كرد. او گفت: براســاس تاكيــدات مقام معظم 
رهبري، حفظ هويت معنوی بافت پيرامون حرم و پيوستگی 
بين حرم مطهر و بافت اطراف آن برای آستان قدس مهم است. 
آستان قدس هم از ابتدا در پروژه طرح توسعه حرم مشاركت 
نداشــت و نبايد تعهدي در حل وفصل مســائل پيش آمده از 
بيرون به آستان قدس تحميل شود. غالمعلی صادقی، رئيس 
دادگستری خراســان رضوی اما از مراجعات صورت گرفته از 
سوي مالكين به دليل توقف پروژه ها به دستگاه قضايي خبر داد 
و اعالم كرد كه دستگاه قضايي هنوز وارد رسيدگی ماهوی به 
اين پرونده ها نشده است. او گفت: تقاضای ما از سرمايه گذاران 

اين بود كه تحمل كنند تا مسئوالن استانی و ملی به جمع بندی 
برســند. بنابراين خواسته دســتگاه قضا آن است كه توافقی 
صورت بگيرد تا دستگاه قضايي نيز به تصميم گيری جامع در 

رسيدگي به پرونده ها برسد.
مهدیحجت،نمايندهمشــاورطرحجديدتوسعه
حرمرضوي اما در اين جلســه به محوريــت حرم رضوي و 
جايگاه حرم پرداخت و از تعبير حق مكتســبه منســوب به 
حضرت امام رضا)ع( ســخن گفت. او با طرح اين پرسش كه 
آيا ساخت وســازهاي اطراف حرم امام رضا)ع( در شــان اين 
حرم و حضرت رضاست؟ گفت: همه شيعيان از لبنان گرفته 
تا همه شهرهای ايران كه خيلی از آنها دروازه خراسان داشته 
و دارند نسبت به حريم و حرم رضوي محق هستند و اگر صرفا 
رضايت چند سرمايه گذار برآورده شود، چه كسي پاسخگوي 
توهينی است كه به عزيزترين نقطه كشور شده است؟ او افزود: 
ساخت وسازها و اقداماتی كه صورت گرفته تحت عنوان حقوق 
مكتسبه است كه لطمه حيثيتي بزرگي به حريم حرم مطهر 
رضوي وارد كرده و مقام معظم رهبری نيز از اين موضوع مطلع 
هســتند و اجازه اين بی حرمتــی را نمي دهند. حجت گفت: 
بسياری از حقوق ادعايی، مكتسبه نيست بلكه حق متصوره 
اســت. اينكه توافقی بدون رعايت ضوابط و موازين قانونی و 

حقوقی بين 2نفر صورت گرفته باشــد، صرفــاً حق متصوره 
است نه مكتســبه و نبايد حيثيت حريم حرم رضوي را فدای 

منافع فردی كرد.
علیرضارزمحسینی،اســتاندارخراسانرضوی اما 
در مخالفت بــا اظهارات مهدي حجت به دفاع از شــهرداري 
مشهد و ســرمايه گذاران در ساخت وســازهاي اطراف حرم 
رضوي پرداخت و با انتقاد از توقف طرح 24 ســاله توســعه 
حرم رضوي اعالم كرد: براســاس طرح تفصيلي، شهرداری 
وقت و شــورای وقت مجوزهايی به ســرمايه گذاران داده اند. 
اگرچه نظر كارشناسی شما جور ديگری است، سرمايه گذار و 
مديران اجرايی استان و دستگاه قضايی مقصر نيستند كه اگر 
يك نفرسرمايه گذاري انجام داد و شروع به كاركرد دوباره به 
اول خط بازگردد. آن ها چه گناهی كردند كه 15 سال پيش 
40ميليارد تومان براي اجراي پروژه ها آورده اند؟   اســتاندار 
خراسان رضوي انتقادهاي مطرح شده درخصوص از بين بردن 
حريم منظري حرم مطهر رضوي و بافت تاريخي پيرامون حرم 
امام رضا)ع( در ساخت وسازهاي بي رويه را نظرات سليقه ای 

معماران خواند.
محمدحسنطالبیان،معاونمیراثفرهنگيوعضو
شورايعاليمعماريوشهرسازي نيز كه به نمايندگي 
از وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در اين 
نشست حاضر بود بر حفظ بخش های باقيمانده از بافت تاريخي 
پيرامون حرم رضوي تأكيد كرد و گفت: پيشــنهاد مي شود 
پروژه هاي پايان يافته داراي تخلف، مبلغ جريمه را جهت حفظ 
و مرمت بناها و فضاهای تاريخی بافــت تاريخي اطراف حرم 

مطهر رضوي هزينه كنند.
علياكبرسلیماني،نمايندهوزارتدفاعوپشتیباني
نیروهايمسلحدرشورايعاليمعماريوشهرسازي اما 

تنها عضو اين شورا بود كه موضوع شبيه سازي ساخت وسازهاي 
اطراف حرم مطهر رضوي با مكه و مدينه را مطرح كرد. او گفت: 
احداث ساختمان های بلندمرتبه ساخته شده پيرامون حرم 
رضوی مصداق همين خطاست و دســتگاه قضايي بايد براي 
بررسي قصور صورت گرفته در موضوع ساخت وسازهاي اطراف 

حرم رضوي ورود كند.
نصراهللپژمانفر،نمايندهمردممشهد و كالت در مجلس 
شورای اسالمي نيز از منتقدان جدي ساخت وسازهاي صورت 
گرفته در اطــراف حرم رضوي، با اعــالم اينكه اجراي چنين 
پروژه هايي ديگر در مشــهد توجيه ندارد گفت: چندين هزار 
مغازه در مشهد ساخته شــده كه هنوز خالي است و نبايد به 
اين ساخت وسازها ادامه داد.  او گفت: در مجلس دهم نامه اي 
با امضاي 220نماينده، علمــا و بزرگان حوزه و متخصصان از 
همه جناح هاي كشور تقديم رئيس جمهوري شد تا ادامه روند 
ساخت و ساز در اطراف حرم رضوي متوقف شود. نامه ديگري 
نيز برای تظلم خواهي خدمت مقام معظم رهبري ارسال و در 
آن آمد چه باليي بر سر مشهد آورده اند.  پژمانفر گفت: مشهد 
با واحدهــاي خالي اقامتي و تجاري مواجه اســت كه توجيه 
اقتصادی ندارند و فقط دالل ها بودند كه اين پروژه ها را گرفتند 
و با گرانترين قيمت تمام كردند و روي دســت مردم و شهر 

گذاشتند. پژمانفر با انتقاد از اظهارات شهردار و رئيس شوراي 
شهر مشهد كه توقف روند ساخت و ساز در اطراف حرم رضوي 
را داراي تبعات اجتماعي خواندند گفت: تبعات اجتماعي اين 
روند، دالل ها يا سرمايه گذاراني نيستند كه برخي شان با زدوبند 
اين كارها را در مشهد انجام دادند. بلكه  آن 10هزار نفري كه 
بيكار و آواره شدند و امروز به نظام بدبين هستند. چرا اينها را 
نمي بينيد؟ محالت پيرامون حرم را خانه ارواح كرديد و حيات 
شهر را از بين برديد.  پژمانفر با زير سوال بردن اظهارات مديران 
شــهري مشــهد كه مي گويند بخش خصوصي اطراف حرم 
رضوي ساخت و ساز كرده است افزود: كدام بخش خصوصي؟ 
عمده اينها  بخش خصولتي هســتند.  بانك ها، دواير دولتي 
و... هستند. او همچنين خواستار برخورد فعال قوه قضائيه با 

موضوع ساخت وسازهاي اطراف حرم رضوي شد. 
 حجتاالسالمموســيفتوحي،نمايندهرئیسقوه
قضائیهورئیسسازمانبازرسیاستانخراسانرضوی 
در اين نشست نيز مصوبات شوراي عالي معماري و شهرسازي 
را فصل الخطاب خواند و گفت: طرح گذشته توسعه حرم رضوي 
ايرادات قابل توجه داشــت كه توسط نهاد قانون گذار متوقف 
شــد. اما متأســفانه اقداماتي صورت گرفته و اگر شهرداري 
براساس طرح ســابق اقدامي انجام داده باشد قابل بررسي و 

پيگيري است. 
حسامالدينآشنا،مشاوررئیسجمهوريورئیسمركز
مطالعاتاستراتژيکرياستجمهوری نيز در اين نشست 
با اشاره به حضور »نماينده ذينفعان« و جاي خالي »نماينده 
ذي ضرران« گفت: نماينده سرمايه گذاران و ذينفعان حاضر 
هســتند. اما نماينده ذي ضرران حضور ندارد. اينها معتقدند 
حقوق مكتسبه دارند و شهردار و شوراي شهر هم طرفدارشان 
هستند؛ اما نماينده آنهايي كه مي گويند اين »حقوق سرقت 

شده« ساكنان اســت و مكتسبه نيســت كجايند؟  مشاور 
رئيس جمهوري با اعالم اينكه از ســال86 تاكنون دستورات 
مقام معظم رهبري در مورد توجه به وضعيت بافت و حريم حرم 
رضوي رعايت نشده است، اعالم كرد: پيرو 3سال مطالعه جدي 
بر موضوع طرح بافت پيرامونی حرم رضوی، گزارش لزوم تغيير 
رويكردها و درخواست از قوه قضائيه برای ورود به اين مسأله و 
برخورد با تخلفات گسترده و متخلفين، به رئيس جمهور ارائه 
شد. او با انتقاد به اظهارات مطرح شده از سوي شهردار و رئيس 
شوراي شهر مشهد و استاندار خراسان رضوي افزود: اينكه مقام 
معظم رهبري در سال86  به اين موضوع ورود صريح، دقيق 
و جزئي كردند نشان مي دهد رهبر شيعيان جهان در موضوع 

نمادين بودن حرم و بافت اطراف حرم رضوي نظر دارند.  
محمداســالمي،وزيــرراهوشهرســازيورئیس
شورايعاليمعماريوشهرســازي نيز در اين نشست 
اذعان كرد كه متاســفانه تذكرات و دســتورات مقام معظم 
رهبري درخصوص حفظ بافت تاريخي پيرامون حرم رضوي 
ناديده گرفته شده است. وزير راه و شهرسازي گفت: يك عارضه 
ايجاد شد و عده اي براساس يك طرح اقدام كردند. اكنون بايد 
مشخص شــود چه پروانه های قانونی صادر شده است و چه 

ساخت وسازهای غيرمجازي بايد تعيين تكليف شوند.

ساخت و ساز هاي اطراف حرم رضوي زير ذربين
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افقي:
 1- دوستدار- دستوري نظامي- 

پيروي كردن
2- صاحــب كتاب ارزشــمند 

لهوف- آبونمان
3- شكســتن آن هنر نيست- 

ارتعاش- لمس شده
4- بدزباني و دشــنام گفتن- 

داروي چكاندني- مقعر
5- منتقل شدن بيماري- نوعي 
برنج مرغوب شمال- برج ديدني 

فرانسه
6- بخشي از دستگاه گوارش- 
الستيك داخلي تاير- هرگوشه 

زمين فوتبال
7- رفتن- دم و بازدم- گردو

8- ينگه دنيايــي- خبرگزاري 
قرآني ايران

9- مدعي عليه- آماده و مهيا- 
ابريشم ناخالص

10- مربوط به ادبيات- ســبو- 
ويرايش

11- حالل رنگ- پديدآورنده- 
اهل مرو

12- نوعي شيريني- گل شكفته 
نشده- سراينده مجموعه شعر 

هواي تازه
13- ممزوج- جهــان- امر به 

گفتن دارد
14- بدانديــش- شــهري در 

كردستان

15- نوعــي كارد نوك تيــز- 
تأثرانگيز- ياري

  
عمودي:

1- نخســتين قــوم ايرانــي- 
اصطالحي در ورزش كشــتي- 

جنبيدن پي  درپي
2- رود جاري در سمنان- الزم- 

مردار
3- ريشه- تا ابد و هميشه

4- پيشتاز لشــكر- آتشگيره- 
بيگانه

5- نوعــي كف پــوش داخــل 
ســاختمان- پرخــاش- اليه 

پوششي سلول
6- نوعــي مسلســل دســتي 
ورزش  شــلوارك  ســبك- 

باستاني- بيشترين حد
نبــي-  دانيــال  شــهر   -7
كشــاورزي  فراورده هــاي 

تابستاني- از تقسيمات شهري
8- صداي پنچري- پاك- اعتنا- 

محصول آب و صابون
9- نوازنده- پــروردگار- لباس 

اتاق عمل
10- هنركده- رســتني- نامي 

دخترانه
11- مقدار اندك- صداي خنده 

بلند- رژ لب
12- خــــالكوبي- همســايه 

 عــراق و ســوريه- از پيامبران
 بني اسرائيل

13- نويســنده آمريكايي رمان 
جاده تنباكو- سخن بي پرده

14- پسوند شباهت- درختي با 
برگ هاي پنجه اي- عايق آماده 

ضد رطوبت
15- نوعي تفنگ شكاري- فنا- 

ميداني در تهران
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ساختوســازهايبيرويهدراطرافحرمامامرضا)ع(كــهبابیشازيكصد
اثرتاريخياطرافخودبهثبتمليرسیدهاســت،كاررابهجاييرساندكه
شــورايعاليمعماريوشهرسازيكشــورباحضورشخصیتهايسیاسي
وفرهنگي،نشســتفوقالعادهمقابلهباآنچهدراطرافحرمرضويدرحالوقوعاســتبرگزاركند.بهگزارش
همشهري،اگرزمانيتانزديکبه2دههقبلزائرانحرممطهررضويميتوانستنداذنزيارترابامشاهدهگنبد
وگلدستههايحرممطهرامامرضا)ع(ازجادههايدوردســتمنتهيبهشهرمشهدبگیرند،حاالديگرمالهاو
مجتمعهايتجاريوهتلهايبلندمرتبهشهرمشهدچنانفضاياطرافحرمامامرضا)ع(رااحاطهكردهاندكه
ديگرازخیابانهايمنتهيبهحرمنیزبهسختيميتوانگنبدوگلدستهاينمعماريايراني-اسالميرامشاهده
كردوحسزيارتگرفت.ناظرانمعتقدند،مسئوالنشهريمشهدبهتقلیدازساختوسازهاياطرافمكهومدينهو
شیوهمالسازيدردوبي،فاجعهتخريببافتتاريخيپیرامونحرمامامرضا)ع(راايجادكردهاندوباصدورمجوزهاي

ساختوسازهايبلندمرتبهدرنابوديهويتتاريخيشهرمشهدگامبرداشتهاند.روزنامههمشهريازسالهاقبل
بارهادرگزارشهاييكهمنتشركرد،نسبتبهخطرنابوديهويتتاريخيشهرمشهدباساختوسازهايبيرويهدر
اطرافحرممطهررضويوتخريبگستردهبافتتاريخياطرافحرمامامرضا)ع(هشدارداد.برخيتحلیلگرانتصور
ميكردندآستانقدسرضويدرساختوسازهايكالناطرافحرممطهررضويدخالتداشتهامامسئوالنآستان
قدسرضويپیشتردرگفتوگوباهمشهريتاكیدكردهاندكههیچدخالتيدرساختوسازهانداشتهاندوخود
مخالفجديطرحتوسعهحرمرضويكهازسويشهرداريمشهدصورتگرفتهاستهستند.برخيديگرشوراي
شهرمشهدوشهرداريآنشهررامقصراصلينابوديهويتتاريخيشهرمشهداعالمكردند.شهرداريوشوراي
شهرمشهداماهربارازطرحهاياجراشدهدربافتتاريخيمشهدوساختوسازهاياطرافحرممطهررضويدفاع
كردهاند.چندروزقبل230نمايندهمجلسيازدهمدرنامهايازمقاممعظمرهبريدرموردساختوسازهاياطراف
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  وزير راه و شهرسازي: دستورات مقام معظم رهبري درخصوص 
حفظ بافت تاريخي پيرامون حرم رضوي ناديده گرفته شده است  

  نماينده وزارت دفاع: دستگاه قضايي براي برخورد با قصور 
صورت گرفته در ساخت وسازهاي اطراف حرم رضوي ورود كند

  نماينده مشهد در مجلس: نامه تظلم خواهي در مورد 
ساخت وسازهاي اطراف حرم رضوي خدمت رهبري ارسال شد

  مشاور رئيس جمهوري: گزارشي تخريب بافت تاريخي 
اطراف حرم رضوي تقديم رييس جمهوري شد
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 یک ماه و نيم از آتش سوزی کپرهای »جنگلوک« در 
چابهار می گذرد، اما بيش از30 خانوار خسارت دیده گزارش

در این حادثــه هنوز در چادر زندگــی می کنند و 
بالتکليف هستند. بی خانمانی این خانوارها در شرایطی ادامه دارد 
که مسئوالن استانی از سال ها پيش قرار بود فکری برای جابه جایی 
400 خانوار کپرنشــين »جنگلوک« بکنند. هرچند ساکنان در 
چادرهای امدادی امکانات اوليه ای چون کولر و تانکر آب دریافت 
کرده اند، اما بالتکليفی 40 ساله اهالی این منطقه، صبرشان را لبریز 
کرده است. »شه بخش گرگيج« نماینده سيستان و بلوچستان در 
شورای عالی استان  ها شــرایط فعلی اهالی این منطقه را بحرانی 
می دانــد و توضيح می دهــد که قرار بــود طی 6 مــاه این مردم 
صاحب خانه شوند و با گذشت 2 ماه از تاریخ مقرر هنوز هيچ اقدامی 

برای آن ها صورت نگرفته است. 

دغدغه های »پری ناز« ادامه دارد 
»پری ناز خاتون« یکی از کپرنشــين هایی اســت کــه در حادثه 
آتش سوزی »جنگلوک« خسارت دید و حاال به همراه خانواده اش 
در چادر زندگی می کند. او با گذشت یک  ماه و نيم از آتش سوزی، از 
شرایط سخت زندگی در چادر در گرمای چابهار و بدون لوازم خانگی 
و در شرایط بالتکليفی می گوید: زندگی در چادر در این هوای گرم 
کالفه کننده است و به ویژه بچه ها را اذیت می کند. تانکر آب به ما 
داده اند، اما هر دو سه روز یک بار40-30  هزار تومان برای خرید آب 
پرداخت می کنيم. کولر داریم، اما این کولر کوچک کفاف گرمای 
چادر را نمی دهد و دولت هم به جز یک چادر، موکت و چند پتو چيز 

خاصی در اختيار ما نگذاشته است. 
»پری ناز« البته از کمک  خيران تشکر می کند، اما هنوز مهم ترین 
مشکل در »جنگلوک« را بالتکليفی زمين و خانه می داند و معتقد 

است مسئوالن نباید این حاشيه نشين ها را فراموش کنند. 

»جنگلوک« زودتر تعیین تکلیف شود 
»عبدالستار درزاده« هم از دیگر اهالی است که بعد از آتش سوزی 
با خانواده 4 نفره اش در چادر ساکن شده است. او مهم ترین مشکل 

حال حاضر چادرنشينان را گرمای هوا و نداشتن 
امکانات زندگی می داند و می گوید: شرایط بهتر 
شده است، اما یخچال، گاز، ماشين لباس شویی 
و ... داشتيم که از بين رفت و حاال بدون امکانات 

زندگی می کنيم. 
او معتقد اســت اگر مســئوالن قرار اســت 
»جنگلــوک« را جابه  جا کننــد، باید هر چه 
زودتــر آن را تعييــن تکليف کننــد و بعد از 
ســال ها بالتکليفی، فکری برای ساماندهی  

حاشيه نشين های این منطقه بکنند.

گزینه جابه جایی »جنگلوک« 
زمين های »جنگلوک«  در گذشــته متعلق به اداره آب و فاضالب 
چابهار بود و فقط تعدادی خانوار در آن زندگی می کردند. با راه اندازی 
منطقه آزاد چابهار و رونق گرفتن این شهر، برخی از کارگرانی که 
در اسکله شهيد بهشــتی یا دیگر بخش های منطقه آزاد فعاليت 
می کردند، اینجا در فاصله 500 متری با در شرقی بندر ساکن شدند 
و با افزایش رفته رفته جمعيت منطقه به 400 خانوار رسيد. در طرح 
تفصيلی چابهار، زمين های این منطقه کاربری اداری پيدا کرد و 

مشکل اهالی از همين جا شروع شد. به دليل کاربری تجاری اجازه 
ساخت وساز در این منطقه وجود ندارد و حتی اگر شهرداری چنين 
اجازه ای بدهد، 3 هزار متر زمين »جنگلوک« فقط ظرفيت 150 
خانوار را خواهد داشت. نزدیکی به پادگان،  اداره اطالعات، سپاه و 
دادگستری و دالیل امنيتی هم امکان ساخت خانه چند طبقه به 
اهالی نمی دهد و به همين دليل، جابه جایی تنها گزینه پيش روی 

اهالی است. 

تصمیم گیری در تهران 
پس از آتش ســوزی کپرهــای »جنگلــوک«، معاون اســتاندار و 
فرماندار ویژه چابهــار در گفت وگو با همشــهری از برنامه ریزی و 
انجام مطالعات برای ساماندهی 14 ســکونتگاه غيررسمی چابهار 
از جمله »جنگلوک«  تحت عنــوان بازآفرینی 
شــهری خبر داده بود؛ برنامه ریزی ای که از یک 
سال پيش و در مجموعه وزارت کشور با مشارکت 
استاندار، بنياد مسکن، وزارت راه و شهرسازی، 
شورای شهر و شهرداری آغاز شده است. شهردار 
چابهار از نتيجه این برنامه ریزی خبر می دهد و به 
همشهری می گوید: پنجشنبه )5 تير( جلسه ای با 
حضور بنده، فرماندار، معاون استاندار، مدیر راه و 
شهرســازی و فرماندهان بسيج استان در محل 
سازمان بسيج مســتضعفان در تهران برگزار و 
تصميم های جدی برای ساماندهی »جنگلوک« 
گرفته شد.  »یونس حقانی« به اختصاص زمين 
مورد نياز برای جابه جایی اهالی »جنگلوک« در محدوده شهری اشاره 
می کند و می افزاید: زمين از سوی شهرداری و اداره راه وشهرسازی 
تامين می شود و ساخت و ســاز خانه ها هم با کمک سازمان بسيج 
مستضعفان، خيران و استانداری صورت می گيرد.  وی درباره تفاوت 
جابه جایی منطقه »جنگلوک« با جابه جایی های ناموفق در سطح 
کشور توضيح  می دهد: در تجربه های جابه جایی ناموفق سطح کشور، 
ابتدا زمين واگذار می شد و مردم با دریافت وام باید خود ساخت و ساز 

را انجام می دادند. اما ما تصميم گرفتيم ابتدا همه 
کارها از جمله تامين آب، برق و گاز و همچنين 
خيابان کشی و ساخت وساز خانه ها را انجام دهيم 
و بعد اهالی را جابه جا کنيم. در این روند،  نه قرار 
است هزینه ای از اهالی دریافت شود و نه قرار است 
وامی به آن ها پرداخت شود. به گفته حقانی، اهالی 
»جنگلوک« از قدیمی ترین حاشيه نشين های 
چابهار هستند و  شــرایط فرهنگی، بيکاری و 
مشکالت این منطقه ساماندهی آن ها را پيچيده 
کرده بود، اما در حال حاضر یک بازه زمانی 6 ماهه 
برای این کار در نظر گرفته شده است و به ما قول 

دادند تا هفته بسيج کار به پایان برسد. همچنين طرح هایی هم برای 
ساماندهی مرادآباد و ميرآباد در نظر گرفته شده است. 

درخواست از وزارت مسکن ، راه و شهرسازی
»سعيد اميری مقدم« رئيس شورای شهر چابهار هم با بيان اینکه 
زمين در نظر گرفته شــده برای جابه جایــی اهالی »جنگلوک« 
جزو اراضی شهری و در منطقه خوبی اســت و می توان هر خانوار 
در مســاحتی حدود 150 متر اســکان داد.  او بــا تاکيد بر اینکه 
حاشيه نشينان »جنگلوک« کار و منبع درآمدی ندارند، می گوید: 
شهرداری و شورای شــهر بعد از تامين زمين مورد نياز در مراحل 
گودبرداری و بلوک بندی تا جایی که بتواند کمک می کند، اما برای 
ساخت وساز باید اســتانداری و فرمانداری پيگير تامين هزینه ها 
باشند و خيران هم به کمک بيایند. ساخت وساز هر متر خانه تا 2 
ميليون و 500 هزار تومان هزینه دارد و اهالی »جنگلوک« پولی 
برای این کار ندارند. وزارت راه و شهرسازی و راهداری جنوب استان 
سيستان وبلوچستان حتی می توانند ساخت وساز در این منطقه را 
در قالب طرح هایی شبيه مسکن مهر یا طرح اقدام ملی مسکن انجام 
دهند. البته فرماندار و نماینده مجلس شورای اسالمی هم پيگير 
این موضوع هستند.  رئيس شورای شهر چابهار از برنامه ریزی برای 
رفع مشکل بيکاری اهالی هم خبر می دهد و می گوید: قرار است 

بعد از جابه جایی با کمک خيــران، با آموزش 
و توليد صنایع دســتی  از جمله سوزن دوزی 
بخشی از مشــکل بيکاری اهالی را حل کنيم 
تا بتوانند حداقل درآمدی برای گذران زندگی 

داشته باشد. 

خیران آماده ساخت وساز هستند
»بليــده ای« از خيــران حاضــر در منطقه به 
نمایندگی از خيران بــرای تامين هزینه های 
ساخت وساز ابراز آمادگی می کند و به همشهری 
می گوید: خيران تاکنــون یخچال، کولر، آب و 
چادر برای زندگی اهالی را تامين کردند. همچنين زمين این منطقه 
مسطح شده و ســکوهایی برای نصب چادرها ایجاد شده است. در 
حال حاضر باالی سکوها سایه بان هایی درست کرده ایم تا کمی گرما 
را کنترل کند.  او از ساخت سرویس حمام و دستشویی برای اهالی 
هم خبر می دهد و می افزاید: خوشبختانه اداره برق مشکل تامين برق 
این منطقه را حل کرده است،  اما اداره آب همکاری نمی کند و فعال 
فقط توانستيم به هر خانوار یک تانکر اختصاص دهيم.  »بليده ای« اما 
مشکل اصلی مردم را تامين زمين برای ساخت و ساز می داند و تاکيد 
می کند در صورتی که مسئوالن زمين مورد نياز را تامين کنند، خيران 
در سریع ترین زمان ممکن ساخت و ساز خانه ها را به عهده می گيرند. 

  
بيش از 70 هزار نفر از جمعيت 300 هزار نفری شهرستان چابهار 
در 14 سکونتگاه غيررسمی و در مناطق حاشيه نشين بدون امکانات 
برق، بهداشت، مدرسه و آب زندگی می کنند و به گفته مسئوالن 
استانی، این شهرستان کمترین سرانه فضای ورزشی، آموزشی، 
بهداشتی، راه و طرح هادی در کشــور را دارد. تسریع در واگذاری 
زمين برای انتقال اهالی »جنگلوک« می تواند بخشی از مشکالت 
این شهرستان را به کمک خيران بهبود بخشد؛ اقدامی که اهالی 
چندان به آن اميدی ندارند و آن را وعده ای بی سرانجام می دانند که 

سال هاست به حاشيه نشين ها داده شده.  

   بهبود اقتصاد، معيشت و اشتغال زایی، مهم ترین 
با 

نمایندگان
خواسته مردم کرمانشاه از نمایندگان تازه نفسی 
اســت که این روزها به مجلس شورای اسالمی 
فرستاده اند. کرمانشاه سال هاست در رده های اول نرخ بيکاری 
کشور قرار دارد. آخرین اطالعات مرکز آمار ایران نشان می دهد 
نرخ بيکاری در این استان در زمستان سال گذشته هم با 17/8 
در رده های باالیی جدول قرار داشت و حاال نمایندگان کرمانشاه، 
کشاورزی، مرز و توسعه صنایع کوچک را راهی برای بهبود این 

وضع می دانند. 

صنایع کوچک، راه اشتغال زایی
نماینده کرمانشاه در یازدهمين مجلس شورای 
اسالمی معتقد است توجه به ظرفيت های استان 
از جمله کشاورزی و دامپروری می تواند بخشی از 
مشکل بيکاری را حل کند. سيد محمد رشيدی 
با بيان اینکه صنایع بزرگ استان نتوانسته اند 
مشــکل بيکاری را حل کنند، می گوید: ایجاد 
صنایع کوچک و تبدیلی با توجه به ظرفيت های 
کشاورزی و دامی استان می تواند زمينه توسعه 
و اشتغال زایی را افزایش دهد. نگاهی مقایسه ای 
به عملکرد استان های همجوار هم نشان می دهد 
با وجود اینکه از داشــتن صنایع بزرگ محروم 

هســتند، اما با ایجاد صنایع کوچک، از نظر بيکاری نسبت به 
کرمانشاه شرایط بهتری دارند. 

وی توسعه تعاون روستایی و تقویت آن را یکی دیگر از برنامه هایی 
عنوان می کند که می تواند در ایجاد اشتغال موثر واقع شود، اما 
الزمه آن را توجه به فرهنگ کار  و خصوصی ســازی می داند 
که باید به طور جدی دنبال شــود تا با حداقل سرمایه امکان 

اشتغال زایی در استان باشد.
رشيدی در ادامه تاکيد می کند که با توجه به رتبه کرمانشاه در 
زمينه فعاليت های کشاورزی کشور، شبکه تعاون روستایی باید 
به سوی ایجاد واحد فرآوری، سورت و بسته بندی محصوالت در 

استان گام نهد.
وی با تاکيد بر این                     کــه   اولویت مجلس 
یازدهم  بهبود اوضاع اقتصادی و معيشتی 
  مــردم خواهد بود، اضافــه می کند: حل 
نيازهای معيشتی و مشکالت اقتصادی 
مردم نيازمند برنامه هــای کوتاه مدت، 

ميان مدت و بلندمدت است.

تالش برای بازگشایی مرزهای تجاری
نماینده قصرشــيرین، ســرپل ذهاب و 
گيالن غرب هم با اشــاره به ظرفيت های 
مرزی و کشــاورزی شهرســتان های حوزه استحفاظی خود 
می گوید: اگر فقط کشــاورزی و مرز مدیریت شود، بسياری از 

مشکالت بيکاری استان حل خواهد شد.
شهریار حيدری با بيان اینکه با برنامه ریزی و بهره مندی از توان 
مدیران استانی و تالش نمایندگان می توان در کمتر از یک سال 
بخش زیادی از مشکالت استان را رفع کرد، به منابع آبی کافی 
و زمين های کشاورزی مرغوب اشاره می کند و معتقد است در 
صورت استفاده بهينه از این ظرفيت ها می توان اشتغال خوبی در 
این مناطق ایجاد و بخش عمده ای از مشکالت مردم را رفع کرد. 
وی با بيان اینکه مرز خســروی، پرویزخان و سومار در صورت 

رفع مشکالت می توانند منطقه و حتی استان 
را از نظر اقتصادی متحــول کنند، به بازارچه 
تيله کوه در ســرپل ذهاب هم اشاره می کند و 
می گوید: برای مجوز بازگشایی این مرز تالش 

خواهيم کرد.
بازگشت روستایيان به روستاهای مرزی یکی 
دیگر از برنامه ها برای رونق زندگی در منطقه 
است که می تواند عالوه بر اشتغال زایی، امنيت 
را به مرزهای استان بياورد. حيدری در این باره 
توضيح می دهد: برای بازگشت روستایيان به 

روستاهای بازسازی نشده نوار مرز در گذشته رایزنی هایی با ستاد 
کل نيروهای مسلح انجام دادیم و در حال حاضر هم این موضوع 
را پيگيری می کنيم و هيچ محدودیتی از نظر قانونی برای این 

کار نداریم.
وی به رونــق گردشــگری در مناطق تحت حــوزه انتخابيه 
خود نيز اشــاره می کند و می گوید: نقاط گردشگری منحصر 
به فردی در منطقه وجود دارد که نيازمند احياســت. به عنوان 
نمونه قصرشــيرین فقط دارای ظرفيت مرزهای پرویزخان و 
خسروی نيست و آثار تاریخی این شهرستان معرف تمدن های 
هخامنشيان، اشکانی، ساســانيان و اسالمی است و با توجه به 
برنامه ششم توسعه که درآمدهای دولت در حوزه گردشگری 

پيش بينی شده، قصرشيرین می تواند از این ظرفيت استفاده 
کند. همچنين این شهرســتان با توجه به آب و هوای مناسب 
در فصل پایيز و زمستان می تواند محور گردشگری زمستانی و 

ميزبان گردشگران شود.

انباشت مشکالت در کرمانشاه
نماینده قصرشيرین و سر پل ذهاب در مجلس شورای اسالمی 
با بيان اینکه مشکالت در منطقه انباشــت شده است، اضافه 
می کند: با داشتن منابع فراوان، زمين های حاصلخيز کشاورزی، 
جاذبه های توریستی، منابع نفتی فراوان و  معادن کم نظير قير 
طبيعی متاسفانه هنوز رتبه اول بيکاری را در کشور داریم. 70 
درصد قير طبيعی کشور در گيالنغرب وجود دارد و باید با استفاده 
و ایجاد صنایع تبدیلی از خام فروشــی این محصول ارزشمند 
جلوگيری کنيم تا شاهد رونق این صنعت 

در منطقه باشيم.
شــهریار حيدری درباره مشکالت مردم 
زلزله زده ســرپل ذهاب هــم می گوید: 
بازســازی ها به دليل تسهيالت محدود 
دولتی و نبود مدیریت بر مردم کماکان 
هنوز کند پيش می رود. بازسازی منازل 
عده ای هنــوز در حد 5 درصد اســت و 
عده ای نيز در حال بازســازی هستند و 
نتوانسته اند کار خود را به اتمام برسانند. 
در این باره نيازمند تصميم جدی دولت 
و مجلس هســتيم. وام های 5 و 10 ميليون تومانی به علت 
تورم و گرانی هيچ دردی از مردم دوا نمی کند و حل مشکالت 
آسيب دیدگان سرپل ذهاب نيازمند تسهيالت بيشتر است و 

وام های اعطایی باید امهال شوند.
نماینده قصر شيرین و سرپل ذهاب درباره مشکل آب آشاميدنی 
روســتاهای منطقه هم توضيح می دهد که بيش از 70 درصد 
روســتاهای منطقه منابع آب آشــاميدنی مطمئن ندارند و 
برای تامين اعتبار و تکميل شــبکه آبياری پيگيری می شود. 
همچنين شبکه بهداشت و درمان بيمارستان های حوزه انتخابيه 
قصرشــيرین، ســرپل ذهاب و گيالنغرب نياز به تکميل کادر 

درمانی و تجهيزات پزشکی دارد.

hamshahrionline.irWWW
متــن كـامـل در سایت

ترخیص ۸۰۰ واگن معطل مانده در گمرک سرخس
مدیرکل گمرک سرخس گفت: حدود یک هفته پیش مسیر ریلی مرز که به دلیل شیوع کرونا بسته شده بود، باز شد و کار پذیرش 
و ترخیص حدود ۸۰۰ واگن باری معطل مانده در گمرک سرخس در حال انجام 
است. حسن رحیمی زاده افزود: روزانه ٣۰ واگن از مرز عبور می کنند.

نماینده کرمانشاه: ایجاد 
صنایع کوچک و تبدیلی 
با توجه به ظرفیت های 
کشاورزی و دامی استان 
می تواند زمینه توسعه و 
اشتغال زایی را افزایش 

دهد

نماینده قصرشــیرین: 
پیگیری بــرای فراهم 
کردن امکان بازگشــت 
روستاییان به روستاهای 
بازســازی نشــده نوار 
مرزی صــورت گرفته  و 
محدودیت قانونی برای 

این کار نداریم

فرحناز چراغی
کرمانشاه-خبرنگار

مرز، گره گشای بیکاری در کرمانشاه 

اینجا خانه ام نیست
گزارشی از وضع حاشيه نشينان »جنگلوک« و خانوارهایی که کپرهایشان در آتش اردیبهشت سوخت 

سیده زهرا عباسی
 خبرنگار

اهالی جنگلوک خواستار واگذاری هرچه سریعتر زمین برای جابه جایی هستند./ عکس: ایرنا

 پيگيری

پاسخ به صدای همشهری 

سوخت مورد نیاز کشاورزان املش تامین شد

برخی از کشاورزان شهرستان »املش« در اســتان گيالن در روزهای اخير به خشک 
شدن زمين های کشاورزی و تامين نشدن سوخت مورد نياز برای پمپاژ آب از چاه های 
عميق اعتراض کردند. این اعتراض در حالی مطرح شد که امسال، آب منطقه ای گيالن 
از سرریز شدن سد ســفيدرود خبر داده بود و بر اساس آمار از 26 اسفند سال گذشته 
تا نيمه  خرداد امسال، یک ميليارد و 38 ميليون مترمکعب آب برای اراضی شاليزاری 

گيالن رهاسازی و تحویل شبکه آبياری و زه کشی سفيدرود شده است. 
محمود قاسم زاده، اهل روســتای چمنستان و از کشــاورزان املش به ترک خوردن 
زمين های کشاورزی به دليل خشکی اشــاره می کند و به همشهری می گوید: امسال 
همه زمين ها پر آب بودند، اما زمين ما خشک است و اگر برنج هایم خشک شود چيزی 

برای گذران زندگی ندارم.
او از پيگيری کشاورزان برای تامين سوخت مورد نياز پمپاژ آب از چاه کشاورزی هم 
خبر و توضيح می دهد که آب منطقه ای در این باره کمکی به کشاورزان نکرده است و 

آن ها باید این سوخت را به صورت آزاد تامين کنند. 
رضا آزادبر از کشاورزان اهل روستای چمنستان رودسر هم گالیه هایی مشابه را مطرح و 
اظهار می کند: تنها راه درآمد ما همين شاليزار است، اما برای تامين سوخت و آب مورد 
نياز کشاورزی باید خواهش و تمنا کنيم. چرا مسئوالن به داد ما نمی رسند؟ اینجا 40 

هکتار زمين کشاورزی به همراه برنج آن در حال خشکيدن است.
آب منطقه ای مدعی است برای جبران کم آبی و هدررفت آب، 600 کيلومتر انهار درجه 
یک و دو سطح استان تعمير و تجهيز  شــده و 432 ایستگاه پمپاژ، آماده سازی 900 

دستگاه پمپ دیزلی و برقی و تجهيز 288 حلقه چاه های عميق را انجام داده است.
با وجود گالیه ها، اما آب منطقه ای مشکل اصلی را متوجه خود کشاورزان می داند. معاون 
حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گيالن تاکيد می کند کشاورزان برخی از 
مناطق تالش، رودسر، املش، فومنات، رضوانشهر که به چاه عميق وابسته هستند باید 
برای چاه خود پروانه بگيرند تا بتوانند برای دریافت ســوخت یارانه ای ثبت نام کنند. 
متاسفانه کشاورزان این کار را انجام ندادند و به همين دليل به مشکل خوردند. این در 
حالی است که ثبت نام برای دریافت سوخت هزینه ای  برایشان نداشت. از کشاورزان 
تقاضا می کنم به موقع بــرای پروانه دار کردن چاه عميق اقــدام کنند. این کار نياز به 
پرداخت 20 تا 30 هزار تومان دارد و هر کسی بيان می کند کارشناس آب منطقه ای 

برای صدور پروانه 5 ميليون تومان طلب کرده، کذب است.
مرتضی ميرزایی البته خبر خوشی هم برای کشــاورزان دارد و توضيح می دهد که با 
رایزنی های انجام شده سوخت مورد نياز کشاورزانی که ثبت نام کردند هم تامين شده 

است و  امروز )شنبه( پمپ آب کشی منطقه نيز تعمير و به چاه آب متصل می شود. 
وی همچنين درباره برداشت غيرمجاز آب از سوی برخی کشاورزان هم اشاره می کند 
و می افزاید: برخی کشاورزان کانال های آب را  می شــکنند و بيش از حد مجاز آب بر 
می دارند و به پایين دستی ها آب نمی رسد. ضمن اینکه ميزان تبخير آب به علت گرمای 

هوا زیاد است و این نگرانی ميزان برداشت آب را بيشتر می کند. 
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گيالن با بيان اینکه 238 هزار هکتار 
زمين شاليزار در گيالن وجود دارد، توضيح می دهد: از این بين 172 هزار هکتار متصل 
به شبکه آبياری و بقيه خارج از آن هســتند که تامين آب شان با  نهرها، رودخانه ها و 

چاه های عميق انجام می شود. 

روابط عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به 
اعتراض یکی از اهالی به وضعيت جاده روستای »اعظم آباد« کردستان که در تاریخ 29 
اردیبهشت در ستون صدای همشهری منتشر شده بود، اعالم کرد: »عمليات تيغ زنی و 
نگهداری از محور یاد شده از سوی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای کردستان 
به طور مستمر در حال انجام است. امسال اعتبار توسعه و نگهداری راه های روستایی، 
استانی شده و بدیهی است در صورت تامين اعتبار از محل منابع استانی، برنامه ریزی 
الزم برای آسفالت جاده روستای مذکور توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 

کردستان انجام می شود.«

فرشته رضایی
 رشت-خبرنگار

شهردار چابهار: زمین برای 
جابه جایی »جنگلوک« از 
سوی شــهرداری و اداره 
راه وشهرســازی تامین 
می شــود و ساخت و ساز 
خانه ها هم با کمک بسیج، 
خیران و استانداری صورت 

می گیرد

رئیس شــورای شــهر 
چابهار: راه و شهرسازی 
و راهداری جنوب استان 
سیستان وبلوچســتان 
می توانند ساخت وســاز 
در این منطقه را در قالب 
مسکن مهر یا طرح اقدام 

ملی مسکن انجام دهند
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  گزارش اينفوگرافي همشهري از هزينه هاي گزاف نوسازي مترو، اتوبوس
  و تاكسي هاي پايتخت كه اين روزها سر به آسمان مي سايند

 زخم قيمت هاي نجومي 
بر پيكر ناوگان عمومي

سيدمحمد فخار
خبر نگار

لي
فض

ونا 
ي/ م

هر
مش

س: ه
عك

1300واگن مترو
فرسودگي: 10درصد

5800دستگاه اتوبوس
فرسودگي: 60درصد

78هزار تاكسي
فرسودگي: 50درصد

سال به سال بر عمق فاجعه افزوده مي شود. ناوگاني كه تا 2سال پيش 
مي شد با صرف 7500ميليارد تومان آن را به طور كامل نوسازي كرد، 
حاال با 30هزار ميليارد تومان هم سرپا نخواهد شد. سال96 بود. معاون 
وقت شــهردار تهران در همايش ملي كاهش آلودگي هوا از برنامه اي 
رونمايي كرد كه طي 4سال كل ناوگان تردد حمل مسافر و بار تهران را نو 
مي كرد. اين برنامه ناظر بر همه هزينه هاي نوسازي مترو، اتوبوسراني، 
تاكسي، كاميون، موتورسيكلت و وانت بود. اين برنامه با طراحي سالي 
1.8ميليارد تومان، سرجمع با 7500ميليارد تومان برنامه ريزي شده بود 
كه در صورت اجرا تا پايان امسال همه ترددهاي غيرشخصي تهران را نو 
مي كرد. 2سال گذشت. در بهار98 بار ديگر موضوع نوسازي حمل ونقل 
عمومي تهران مطرح شد اما هزينه نوسازي از 7500 به 17500ميليارد 
تومان رســيده بود. هرچند به اين برنامه هم وقعي نهاده نشد اما در 
سال جاري با چندبرابر شدن هزينه ها و كاهش چشمگير قدرت خريد 
از يك طرف و شيوع كرونايي كه همه زيرساخت ها را با تهديد روبه رو 
كرده  است. از طرف ديگر، شرايط براي نوسازي حاد و حادتر شده است. 
گزارش اينفوگرافي پيش رو به مشكالت و هزينه هاي پيش روي نوسازي 

ناوگان در سال99 اختصاص دارد.

وضعيت مترو
مجموع مسافران شبكه متروی 
تهران كاهش 60درصدي نسبت 
به شرايط تهران غيركرونايي 
را نشــان مي دهد. در بهترين 
شرايط ترددها با مترو به كمتر 
از 800هزار سفر روزانه مي رســد كه نسبت به ترددهاي 
روزانه 1.8 تا 2ميليون نفري سال گذشته عددي اندك و 
نگران كننده محسوب مي شود. اين در شرايطي است كه 
البته طرح فاصله گذاري گاه و بيگاه و به ويژه در ســاعات 
پيك شلوغي به آســاني زيرپا گذاشته مي شود و تاكنون 
شيوه هايي نظير برچسب زدن و اعمال برخي محدوديت هاي 
ترددي در سرفاصله ها همچنان پاسخگوي ترددها نبوده 
است. موضوع تزريق واگن هاي جديد نيز در شرايط فعلي با 

انبوه مشكالت اقتصادي عمال نشدني است.

وضعيت اتوبوسراني
اگرچه تعداد مسافران اتوبوس 
بعد از اعالم بازگشــت شرايط 
به وضعيت عادي و نســبت به 
دوره قرنطينــه افزايش يافته، 
اما هم اكنون تعداد مســافران 
اتوبوس نسبت به سال گذشــته حداقل يك ميليون نفر 
كاهش داشته و به يك سوم همين ايام در سال98 رسيده 
است. سال گذشــته، ناوگان اتوبوســراني تهران روزانه 
يك ميليون و 600هــزار تا 2ميليون مســافر را جابه جا 
مي كرد. اين ميزان هم اكنون به 620هزار مســافر رسيده 
كه 30 تا 40درصد آمار جابه جايي اتوبوس در مدت زمان 
مشابه سال گذشته و نشان دهنده كاهش 60 تا 70درصدي 
مسافران اتوبوس است. هم اكنون تعداد مسافران در برخي 
خطوط آنقدر كاهش داشته كه فعاليت در اين خطوط براي 
شــركت هاي بخش خصوصي مقرون به صرفه نيست. اگر 
دولت به هر علت نمي تواند بــه تعهدات خود براي تامين 
اتوبوس مورد نياز ناوگان اتوبوســراني تهران عمل كند، 
انتظار داريم حداقل نسبت به كمك مادي به شركت واحد 

براي جبران بخشي از ضرر و زيان اين شركت اقدام كند.

وضعيت تاكسيراني
راننــدگان تاكســي نيــز 
معيشتشان تحت تأثير شرايط 
اقتصادي، گرانــي و كرونا قرار 
دارد؛ به گونــه اي كــه تعداد 
مسافران تاكسي هاي تهران به دليل اجراي فاصله گذاري 
اجتماعي، دوركاري ادارات، تردد افراد با وسايل شخصي 
و مواردي از اين دست 60درصد نسبت به دوره مشابه سال 
قبل كم شــده و به همين دليل حتي با وجود افزايش نرخ 
امسال باز هم درآمدشــان به روزهاي مشابه سال98 نيز 
نرسيده اســت. اين يعني ترددهاي روزانه با تاكسي هاي 
تهران به يك ميليون رسيده است. از طرفي قانون حداكثر 
3مسافر در ناوگان تاكسيراني پايتخت مصوبه ابالغ شده 
به تاكسيرانان است و همچنان در جريان است و تيم هاي 
نظارتي سازمان تاكســيراني شهر تهران از طريق گشت 
ناظران خطوط، اعمال صحيح ايــن قانون را تحت رصد 

دارند.

سال 99سال 96

هر كيلومتر احداث مترو

هر واگن

هر اتوبوس

هر تاكسي

250

5.5

1.5

32

750

21

2.5

60

قيمت به تومان

جريمه تخلف عابران؛ 
جدي تر از هميشه

رئيس پليس راهور ناجا از طراحي سامانه اي براي 
جريمه عابران پياده خبر داد.

به گزارش همشهري، سردار سيدكمال هاديانفر 
در مراســم توديع و معارفه روساي جديد و قديم 
پليس راهور تهران بزرگ، گفت: ما بايد به رعايت 
حق تقدم با اولويت عابران پياده برسيم و به سمت 

جريمه كردن افراد برويم.
او ادامه داد: ما سامانه مربوطه را طراحي كرده ايم، 
كد ملي و چهره افراد را هم داريم مي توان تطبيق 
داد و جريمه كرد. اگر عابر پياده تخلف كرد، مي توان 

با اين شيوه او را جريمه كرد.
به گفته رئيس پليس راهور ناجا، مي توان اين طرح 
را با همراهي شــهرداري تهران به شــكل پايلوت 

اجرايي كرد.

ساعت مجاز خروج از طرح 14و 30 دقيقه است
از ابتداي زمان اعمال طرح ترافيك ســال99 تهران، 

شرايط تردد ويژه در طرح اليه اول و اليه2  تغيير كرد.
به گزارش همشهري، براي ساكنان و كاركنان محدوده 
طرح يك خروج رايگان اعالم شد كه جزو نكات متفاوت 
با طرح گذشته اســت. برخي رســانه ها ساعت مجاز 

خروج را 14 اعالم كرده بودند كه اين اشــتباه اســت 
و طبق مصوبه شــوراي ترافيك تهران، ساعت خروج 
رايگان از طرح از ســاعت 14و30 به بعد است. در يك 
 ماه اخير كه از آغاز طرح 99 مي گذرد، هنوز جريمه اي 
براي ترددكنندگان از ساعت 14 صادر نشده است اما 

بايد دانست ساعت درست خروج رايگان از طرح همان 
14و30 است. از 10خرداد در سايت »تهران من« اعالم 
شــده كه »يك بار خروج از 2 محدوده طرح ترافيك و 
طرح كنترل آلودگي هوا بعد از ســاعت 14و30 مجاز 

است.«

اجراي طرح نانوايي دوستدار محيط زيست در مناطق ۲۲گانه
مديركل محيط زيســت و توسعه پايدار شــهرداري تهران 
گفت: يكي از اقدامات شهرداري تهران براي كاهش مصرف 
پالستيك، اجراي طرح »نانوايي دوستدار محيط زيست« در 

سطح مناطق 22گانه است.
به گزارش همشهري، شينا انصاري با اشاره به رويكرد اداره كل 
محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران اظهار كرد: در پي 
مصوبه ارديبهشت  ماه سال 1388شوراي اسالمي شهر تهران 
مبني بر كاهش استفاده از كيسه پالستيكي و ظروف يك بار 
مصرف و جايگزين كردن مواد قابل بازيافت غيرپالستيكي در 
مجموعه شهرداري تهران، اقدامات متعددي در سال هاي اخير 

صورت گرفته است.
او ادامه داد: اين اقدامات با هدف آگاه ســازي  شــهروندان از 
مضرات محيط زيســتي و بهداشــتي پالســتيك و ضرورت 
كاهش اســتفاده از كيســه هاي پالســتيكي، تغيير الگوي 
مصرف كيسه هاي پالستيكي در فروشــگاه هاي زنجيره اي، 
ميادين ميوه وتره بــار و اصناف، جايگزيني مواد مناســب و 
زيست تجزيه پذير با كيسه ها و مواد پليمري همچنين نهادينه 
كردن اين موارد در تصميم گيري ها و سياستگذاري ها انجام 
شده است. مديركل محيط زيست و توسعه پايدار اظهار كرد: 
يكي از مهم تريــن اقداماتي كه در راســتاي كاهش مصرف 
كيسه هاي پالســتيكي صورت گرفته، اجراي طرح »نانوايي 

دوستدار محيط زيست« در سطح مناطق 22گانه است.
انصاري افــزود: به همين منظــور، كيســه هاي پارچه اي در 
تعدادي از نانوايي هاي سطح مناطق 22گانه شهر تهران توزيع 
شده و فرهنگسازي استفاده از آنها به عنوان جايگزين مناسب 
كيسه هاي پالســتيكي، از طريق كانون محيط زيست محله 

به طور مستمر در حال اجرا است.
او همچنيــن بهره گيري از ظرفيت خيرين محيط زيســت و 

همچنين كارآفرينان را از ديگر محورهاي اين طرح برشمرد.
براســاس اين گزارش تاكنون تعــداد 146نانوايي در مناطق 

22گانه به طور فعال در حال اجراي اين طرح هستند.

با كل بودجه حمل ونقل امسال تهران چه مي شود كرد؟هزينه هاي نوسازي نسبت به سال96

كل ناوگان حمل ونقل تهران

مقايسه مسافران حمل ونقل عمومي 
در تابستان98 و تابستان99

متروي 
تهران

3
برابر

ميليارد تومان

رقم كل بودجه 
حمل ونقل99 تهران

6.500
تاكسيراني  

تهران

2
برابر

 اتوبوسراني 

تهران

1.5
برابر

احداث خطوط مترو: 8كيلومتر
يا

خريد واگن مترو: 309واگن
يا

خريد اتوبوس: 2600دستگاه
يا

خريد تاكسي: 108هزار دستگاه

 يك ميليون نفر
 كاهش مسافران اتوبوس

يك ميليون نفر 
كاهش مسافران مترو

2.1ميليون نفر 
كاهش مسافران تاكسي

به كارگيري تمام راهكارها
 براي ترويج  دوچرخه سواري

معاون حمل ونقل و ترفيك شهرداري تهران از توســعه مسيرهاي دوچرخه در تهران 
خبر داد. مناف هاشمي در گفت وگو با ايسنا، در مورد توسعه دوچرخه در تهران گفت: 
در بودجه سال جاري معاونت حمل ونقل، حدود 300ميليارد تومان اعتبار براي توسعه 
و بهسازي پياده روها كه در كنار آن مسير دوچرخه نيز طراحي شده، درنظر گرفته شده 
است كه اين مهم به مناطق 22گانه ابالغ شده است. او با تأكيد براينكه در سال جاري 
اتفاقات خوبي در حوزه توسعه و ترويج فرهنگ دوچرخه سواري در تهران رخ خواهد داد، 

افزود: در حوزه معاونت عمراني نيز براي توسعه پياده راه ها و پيادروسازي با اختصاص 
مسير دوچرخه 500ميليارد تومان اعتبار درنظر گرفته شده كه اگر بتوانيم اين 2اعتبار را 
براي بهسازي پياده روها و توسعه مسيرهاي دوچرخه صرف كنيم گام مهمي در اين راستا 
برداشته مي شود. معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران اظهار كرد: بعد از ايجاد 
زيرساخت هاي كافي در مناطق 22گانه، تمامي راهكارها براي ترويج اين مدترافيكي كه 

هم براي سالمتي و هم براي فاصله اجتماعي مناسب است را به كار مي گيريم.
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  عليپور آماده تر از ابتداي فصل
آقاي گل فصل گذشــته ليگ برتر اميد زيادي 
داشت تا بتواند در اين فصل هم در صدر گلزنان 
قرار بگيرد. عليپور در ابتداي فصل و زمان هدايت 
كالــدرون در اردوي تداركاتي سرخپوشــان در 
تركيه نتوانســت هيچ گلي به ثمر برســاند. بعد 
از بازگشــت تيم از اردوي تركيــه و در 3ديدار 
تداركاتي پيــش از آغــاز بازي ها نيــز در برابر 
نيروي زميني، نفت مسجدســليمان و پيكان به 
ميدان رفت و جالب اينكــه در هيچ كدام از اين 
3بازي هم نتوانســت گلزني كند تا مورد انتقاد 
هواداران قرار بگيــرد. اوج انتقادات از عليپور در 
بازي مقابل ماشين ســازي بود كــه اين بازيكن 
در دقايق پاياني ضربه پنالتي را از دســت داد. با 
وجود اين عليپور در ادامه فصل توانســت دوباره 
روند گلزني خود را آغاز كند و هم اكنون با 7گل 
زده تنها 3گل با صدر جدول فاصله دارد. مهاجم 
سرخپوشان در شرايطي كه بايد روز يكشنبه در 
برابر پيكان به ميدان برود پيــش از آغاز مجدد 
ليگ در دو ديدار تداركاتي مقابل شــهرخودرو 
و خوشــه طاليي 3بار گلزني كرده تا نشان دهد 
با انگيزه زيــادي به دنبال گلزنــي در بازي هاي 

باقيمانده است.

   مهاجم ذوب آهن هنوز برنگشته
دراكو بيدوف، مهاجم صربستاني ذوب آهن هنوز 
به ايران بازنگشته و مديران باشگاه اصفهاني قصد 
دارند پرونده او را از طريق روش هاي حقوقي به 
ســرانجام برســانند. تيم ذوب آهن در شرايطي 
براي شــروع دوباره ليگ برتر آماده مي شود كه 
رادولوويچ ديگر به نيمكــت مربيگري اين تيم 
بازنخواهد گشت و مديران باشــگاه به زودي در 
رابطه با مربي آينــده تيم تصميم گيري خواهند 
كرد. يكي ديگر از دغدغه هاي مديران باشــگاه 
عدم بازگشت داركو بيدوف اســت كه جانشين 
اميرارسالن مطهري شــد و اتفاقا در 3بازي آخر 
اين تيم نيز 3گل براي سبزپوشان به ثمر رساند. 
اما به نظر مي رسد اين بازيكن نيز مانند سرمربي 
مونته نگرويي تيم قصدي براي بازگشت به ايران 
ندارد. مديرعامــل ذوب آهن دربــاره بازيكنان 
خارجي ايــن تيم گفت: »تنها بيــدوف به ايران 
نيامده و ماركويچ از ايران خارج نشــده و در اين 
مدت داخل ايران تمرين كرده. بيدوف هم موظف 
به بازگشت است و درصورت بازگشت عواقب آن 

به  خودش بازمي گردد.«

نقش اول چه كسي بود؟
4نكته مهم از بازي فوالد- استقالل؛ افتتاحيه پرماجراي ليگ برتر

بهروز رسايلي| شــايد كمتر كسي انتظار داشت 
نخســتين بازي ليگ برتري فوتبال ايــران بعد از 
اپيدمي كرونا، تا اين حد جنجالي و پرماجرا باشد. 
با اين حال فوالد و اســتقالل يكي از ماندگارترين 
تقابل هاي ســاليان اخيرشــان را رقم زدند. 3گل، 
3ضربه بــه تير دروازه، 3 اخراجي و كلي حاشــيه، 
رهاورد بازگشايي ليگ نوزدهم در نخستين گام بود.

1 پيدا كردن نقش اول بازي فوالد- استقالل كار 
سختي است. براي اين انتخاب 2 گزينه داريم؛ يكي 
ســيدعلي داور مســابقه و ديگري فرهاد مجيدي 
سرمربي استقالل. شايد در ميانه هاي بازي خيلي ها 
عقيده داشتند سوت هاي داور سرنوشت مسابقه را 
عوض كرده و او مرد اول ميــدان بوده، اما هر چه از 
پايان مسابقه گذشــت، تعداد اين گروه كمتر شد و 
آنها در اقليت قرار گرفتند. به نظر مي رســد اخراج 
فرهاد مجيدي و عارف غالمــي واضح تر از آن بوده 
كه نيازي به بررسي بيشــتر داشته باشد. اين وسط 
فقط كارت قرمز مســتقيم علي كريمي مي ماند و 
خبر بد آن است كه اكثر كارشناسان داوري تصميم 
ســيدعلي را در اين صحنه نيز تأييد كرده اند. خطا 
در يك متري داور رخ داد و بعيد است كه او تصميم 
اشــتباهي گرفته باشــد. بنابراين به نظر مي رسد 
لقب »نقش اول« بيشــتر برازنــده فرهاد مجيدي 
باشد؛ سرمربي اســتقالل كه يكي از طوالني ترين 
اعتراض هاي تاريخ ليگ برتر را به نام خودش به ثبت 
رساند. مجيدي بدترين واكنش ممكن را نسبت به 
اخراج علي كريمي نشــان داد. او تيمش را عصبي 
كرد، پايه گذار اخراج عارف غالمي شــد و فوالد را 
در مسير كسب يك پيروزي 6  امتيازي قرار داد. از 

چهارشنبه شب به بعد، ترديدها در مورد شايستگي 
فرهاد براي نشستن روي نيمكت استقالل بار ديگر 
افزايش پيدا كرده اســت. آبي ها با پيروزي در اين 
بازي مي توانستند در كورس قهرماني قرار بگيرند، 
اما با اين باخت حاال ســهميه آسيايي شــان هم به 

خطر افتاده است.
2  پيام مديرعامل اســتقالل بعد از بازي در خور 
توجه اســت. اگر از انتقاد او نســبت به سختگيري 
داور بگذريم و آن را نوعي تكليف سازماني بدانيم، 
جمله مهم احمد ســعادتمند اين اســت: »درست 
است كه ما هم خوب نبوديم...« مديرعامل استقالل 
نظر منفي اش نســبت به نمايش آبي هــا را پنهان 
نمي كند. در طول هفته هاي گذشته گمانه زني هاي 
زيادي در مورد شــكاف و اختالف بيــن كادرفني 
و مديريتي اســتقالل انجام شــده و حــاال چنين 
اظهارنظري به شائبه مزبور دامن مي زند. فعال فقط 
همين قــدر بگوييم كه نتايج بازي هــاي باقيمانده 
اســتقالل تا انتهاي فصل براي مجيدي بسيار مهم 
و سرنوشت ساز خواهد بود. اصال اينطور نيست كه 
او از االن تضميني بــراي ادامه حضور روي نيمكت 

استقالل در فصل آينده داشته باشد.
3  شكست استقالل در اهواز همچنين نمي تواند 
بي ارتباط با فقدان تمركز كافي روي بازي باشــد. 
مجموعه اين باشــگاه حتي تا چند ساعت پيش از 
بازي هم درگير حواشــي بود؛ از مخالفت با شروع 
دوباره ليگ تا اعتراض به تعداد مسافران هواپيما و 
مسائلي از اين دست. فقط كافي است مصاحبه هاي 
سريالي استقاللي ها تا ظهر چهارشــنبه را دوباره 
مرور كنيد تا بدانيــد در مورد چــه چيزي حرف 

مي زنيم. فوتبال يك رقابت كامال جدي است و براي 
موفقيت در آن بايد با تمام توان و انرژي وارد كارزار 
شــد. اســتقالل اين فاكتور مهم را ناديده گرفت و 

ضربه خورد.
4  هر چقدر باشگاه فوالد خودش را آماده كرده بود 
عملكرد قابل قبولي در نخستين ميزباني دوران كرونا 
داشته باشــد، تلويزيون مركز خوزستان در خواب 
عميق به سر مي برد. يعني قشنگ انگار 4 ماه پيش 
كار را تعطيل كردند و ناگهان ساعت 21 چهارشنبه 
ســركار برگشــتند. در اين دو، ســه روز كيفيت 
وحشتناك و بسيار ضعيف تصاوير تلويزيوني به طور 
گسترده مورد بحث قرار گرفته اســت. واقعا براي 
فوتبال ايران زشت اســت كه 2دهه بعد از حرفه اي 
شدن، در يكي از مدرن ترين استاديوم هايش آنقدر 
دوربين ندارد كه تصاوير مربــوط به صحنه اخراج 
علي كريمي از زواياي مختلــف به نمايش دربيايد. 
ما انتظار نداريم اينجا هم مثل اسپانيا و ايتاليا با كار 
گرافيكي ســكوها را پر از جمعيت نشان بدهند، اما 
حداقل وقتي 2دقيقه زمان آبخوري در نظر گرفته 
شــده، كارگردان تلويزيوني مي تواند در اين فاصله 
تصاوير آهســته گل ها و صحنه هاي مهم مسابقه را 
نشــان بدهد. به خدا اين اصال كاري ندارد. امكانات 
هم نمي خواهد. فقط يك سر سوزن عالقه و آگاهي 
حرفه اي مي خواهد كه ظاهرا در ايران كيمياست. 
گزارشگر بازي هم كه كال هيچي؛ وقتي گلزن فوالد 
را تشخيص نمي دهد، انتظار داريد اخراجي استقالل 
را فورا بشناسد؟ ناگفته نماند جمله »نتيجه مساوي 
2 بر 1« او ما را ياد جواد خياباني عزيز انداخت كه از 

همين جا خدمت ايشان هم سالم عرض مي كنيم! 

جواد؛ همسايه يحيي
پيروزي بر استقالل چهارمين برد متوالي فوالد بود؛ در نيم فصل دوم فقط پرسپوليس بهتر از فوالد بوده است

تيم استقالل كه از زمان رفتن استراماچوني خارج 
از تهران پيروز نشده، در شروع دوباره ليگ برتر در 
شهر اهواز هم شكست خورد تا براي نخستين بار در 
اين فصل دو بازي متوالي را باخته باشد. آبي پوشان 
البته بازي در اهواز را خوب شروع كردند و با يك گل 
هم از حريف خود پيش افتادند اما گل روزبه چشمي 
دوامي نداشــت تا در بازي هاي رفت و برگشت در 
مجموع فقط يك امتياز نصيب استقالل شود. نكته 
مهم و تأثيرگذار اين بازي اخراج 2بازيكن و سرمربي 
استقالل توسط مهدي سيدعلي بود كه نقش مهمي 

در روند بازي ايفا كرد.
 البته تيم فرهاد مجيدي قبل از اخراج اول گل اول 
را دريافت كرده بود و فوالد با زدن يك توپ به تير 
دروازه ميهمانــش بازي را با برتري نســبي دنبال 
مي كرد. اما اخراج علي كريمي كار استقالل را سخت 
كرد و فرهاد مجيدي هم يك بار ديگر نشان داد كه 
در چنين مخمصه هايي هرگز بر اعصابش مســلط 
نيســت و اين بار نيز تيمش را از حضور خود روي 

نيمكت محروم كرد. 
علي كريمي در نيم فصل اول و در بازي با پرسپوليس 
هم اخراج شــده بود و حاال با دريافت 2كارت قرمز 
خشن ترين بازيكن اين فصل استقالل است. مهدي 
ســيدعلي، داور اين بازي هم با دادن 5كارت قرمز 
در طول ايــن فصل در ميــان داوران ليگ نوزدهم 

ركورددار شده است.

فوالد؛ همسايه پرسپوليس
اما كام بك فوالد در اين بازي يك دســتاورد جديد 
براي تيم نكونام محسوب مي شــود. در اين فصل 
هرگز اتفاق نيفتاده بود كــه فوالد در اهواز گل اول 
بازي را دريافت كند و بتواند به بازي برگردد. فوالد 

طي 9بازي خانگي فقــط 2گل دريافت كرده بود و 
همين 2گل باعث 2باخت خانگــي اين تيم مقابل 
نفت آبادان و پرسپوليس شد. اما اين بار فوالد بعد 
از دريافــت گل اول به بازي برگشــت و با گل هاي 
كوليبالي و نجاريان استقالل را شكست داد. فوالد 
با اين 2گل براي نخستين بار بعد از دريافت گل از 
ميهمانش به بازي برگشت و با پيروزي 2-1مقابل 
اســتقالل به چهارمين برد متوالي اش در اين فصل 

رسيد. 
تيم نكونام كه بعد از دو خريد خوب در نيم فصل اوج 
گرفته، قبل از تعطيلي ليگ به خاطر كرونا به همراه 
پرسپوليس آماده ترين تيم ليگ بود و بهترين نتايج 
را مي گرفت. اين تيم حاال به روند خوبش ادامه داده 

و با 4برد متوالي و كسب 13امتياز از 6بازي، بعد از 
پرسپوليس بهترين تيم نيم فصل دوم است.

استقالل؛ 3باخت در 6بازي
به هر حال اســتقالل بعد از 13ســال يك بار ديگر 
9نفره شد و بعد از 5ســال به فوالد باخت تا نه تنها 
قهرماني اش تقريبا غيرممكن شــود بلكه سهميه 
آســيايي اش هم به خطر بيفتد. تيــم مجيدي در 
6بازي دور برگشت 3بار شكست خورده و در جدول 
نيم فصــل دوم رتبه دهم را در اختيــار دارد. ادامه 
اين روند و بازي هاي ســخت مقابــل رقباي صدر 
جدولي مي تواند شرايط آبي ها را از اينكه هست هم 

سخت تر كند.

فوتبال ايران

واقعيت آن است كه اســتقالل حتي تا چند ساعت قبل از بازي با 
فوالد هم دوست نداشــت در اين رقابت حاضر شود؛ گواهش هم 
مصاحبه سرپرست اين تيم. سعيد رمضاني عصر روز بازي گفته 
بود: »فوتبال ايران با اروپا قابل مقايسه نيست. آنجا بازي ها سودآور 
است كه برگزار مي شود، اما در ايران فوتبال چيزي جز ضرر ندارد.« 
اين استدالل را در 4 ماه گذشته زياد شــنيديم و راستش هرگز 
نفهميديم اگر تنها نتيجه فوتبال در ايران ضرر بوده، چرا دوستان 
سال هاست به آن چسبيده اند و ولش نمي كنند. خب مگر قبل از 
كرونا فوتبال ايران سودآور بوده؟ يكي مثل سعيد رمضاني را بدون 
فوتبال چند نفر در ايران مي شناختند؟ اين دوست عزيز كه حتي 
ازدواجش هم فوتبالي بوده و به لطف همــان ازدواج االن بدون 
يك روز سابقه بازي در اســتقالل سرپرست تيم شده است. پس 

همه اش هم ضرر نبوده انصافا!

همه اش هم كه ضرر نبوده

به نظر مي رسد الزام به حضور سرمربيان در نشست هاي خبري 
قبل و بعد از بازي، سســت ترين قانون تاريخ فوتبال ايران است. 
يعني آقاي سرمربي فقط زماني كه خودش »حال« كند در اين 
نشست ها حاضر مي شود و هيچ تنبيه بازدارنده متناسبي هم در 
اين مورد وجود ندارد. حتي قبل از كرونا هم سرمربيان ليگ برتري 
افتخار نمي دادند در نشست ها حاضر شوند و گاهي هم دستيار اول 
و دوم يا آناليزورشان را براي مصاحبه با خبرنگاران مي فرستادند. 
طبيعتا االن كه شاهد همه گيري بيماري هستيم، بهانه هم براي 
عدم حضور در نشســت هاي به  اصطالح آنالين فراهم تر است. به 
همين سادگي فرهاد مجيدي و جواد نكونام قبل و بعد از بازي فوالد 
و استقالل مصاحبه نكردند. مجيدي كه به خاطر اخراجش بعد از 
مسابقه حق مصاحبه نداشــت، حتي دستيارانش را هم به سالن 

نفرستاد. سازمان ليگ كالهش را بگذارد باالتر!

متزلزل ترين قانون تاريخ 

در دوران تعطيلي ليگ كلي اظهار نظر غيرمنطقي داشتيم كه يكي از 
بدترين آنها را جواد نكونام انجام داد. از قول سرمربي فوالد نقل كرده 
بودند كه: »اگر پاتوســي به موقع نتواند به ايران برگردد، بدون او با 
استقالل بازي نخواهيم كرد.« اين جمله نكونام سر و صداي زيادي به پا 
كرد و خيلي ها به انتقاد از او پرداختند. سرمربي فوالد هم در مواجهه 
با نقدها، عقب نشيني كرد و حرفش را پس گرفت. اتفاقا پاتوسي به 
بازي با استقالل نرسيد و هنوز هم خبري از او نيست، اما فوالد بدون 
اين بازيكن توانست نبرد بسيار مهم با استقالل را به سود خودش به 
پايان ببرد. به اين ترتيب بار ديگر روشن مي شود فوتبال يك ورزش 
جمعي است و سرنوشت آن تنها در گروي حضور يا عدم  حضور يك 
بازيكن نيست؛ حتي اگر آن يك نفر ستاره مؤثري مثل پاتوسي باشد.

ديدي بدون پاتوسي بردي؟

نكته بازي

محمد زارعي| شــروع دوبــاره ليــگ برتر براي 
استقاللي ها با اتفاقات تلخي همراه بود؛ از شكست 
مقابل فــوالد گرفته تا اخراج 2 بازيكن و ســرمربي 
تيم و مصدوميت ارســالن مطهري كه هواداران را 
حسابي نگران كرده اســت. وريا غفوري كه يكي از 
موافقان شروع ليگ بوده، پس از بازگشت به تهران 
گفت و گويي با همشهري ورزشي درخصوص اتفاقات 
بازي اهواز داشته اســت. جالب اينكه او اعتقاد دارد 
انتقادات فني هواداران از تيم درست است اما به آنها 
اطمينان داده كه در آينده اين شكســت را جبران 

خواهند كرد.
    از شــروع دوباره ليگ برتر و 

بازي استقالل و فوالد شروع كنيم.
اين بازي به دليل دوري چند ماهه از فوتبال و شرايط 

موجود كيفيت الزم را نداشت.
  در مورد اتفاقــات داوري چه 

نظري داري؟

فقــط صحنــه اول اخراج علــي كريمــي خيلي 
ســختگيرانه بود، چراكه در ابتدا بازيكن فوالد خطا 
كرد. بعد از آن شــايد داور مي توانست با دادن يك 
كارت زرد شــرايط را مديريت كند تا در نهايت اين 

اتفاق بد براي ما نيفتد.
  يعني معتقــدي علي كريمي 

نبايد اخراج مي شد؟
علي فقط مي خواست خود را از دست بازيكن فوالد 
رها كند و نبايد اخراج مي شد. داور يا بايد زودتر خطا 
مي گرفت و يا دقت بيشــتري مي كرد چراكه علي 

كريمي با آرنج به بازيكن حريف ضربه نزد.
  درخصوص واكنش رسانه ها و 
هواداران به اين شكست چه صحبتي داري؟

به هرحال هميشــه صحبت زياد است، به خصوص 
بعد از چنين شكســتي كه قابــل پيش بيني نبود. 
البته هــواداران حــق دارنــد بهتريــن بازي ها را 
از تيم شــان بخواهنــد و انتظار بهتريــن نتيجه را 

داشته باشــند. انتقادات فني آنها هم درست است 
و ما تالش مي كنيم هرچه زودتر به شرايط ايده آل 
برســيم؛ اگرچه نبايد فراموش كنيم كه شرايط اين 
بازي واقعا خاص بود. ما پــس از مدت ها در گرماي 
40 تا 45درجه به ميدان رفتيم و با اخراج 2 بازيكن 
و سرمربي تيم شــرايط نرمالي نداشتيم. هواداران 
مطمئن باشند ما اين شكست را جبران مي كنيم و 

بهترين نتايج را مي گيريم.
   يكي از موافقان شروع دوباره 
ليگ برتر بودي. از شرايط بازي در دوران 

كرونا بيشتر صحبت مي كني؟
در ســفر به اهواز فاصله اجتماعــي و پروتكل هاي 
بهداشتي رعايت نشد اما در برگشت به تهران شرايط 
كامال تغيير كرد و تمام مسائل رعايت شد. البته اين 
را بايد بگويم كه در ورزشگاه همه چيز ايده آل بود. با 
وجود تمام اين صحبت ها ما بايد به اين شرايط عادت 

كنيم و ليگ را ادامه دهيم.

   بازي اين هفته با ســايپا را 
چطور مي بيني؟

خيلي خوشــحالم بعــد از مدت ها قرار اســت در 
ورزشــگاه خانگي بازي كنيم؛ افسوس كه هواداران 
نيستند. بازي ســختي داريم اما بايد هرطور شده 
3  امتياز را بگيريم. اميدوارم كل بچه ها به اين بازي 

برسند تا با قدرت به زمين برويم.
   درخصــوص مصدوميت هــاي 
پرتعداد بازيكنان استقالل هم صحبت مي كني؟ 
اين موضوع هواداران را خيلي نگران كرده است.

اين مصدوميت ها براي همه تيم ها هســت و حتي 
در اروپا هــم نمونه هاي آن را مي بينيــم. دليل آن 
هم برمي گردد به وضعيتي كــه كرونا در كل جهان 
به وجــود آورده اســت. به خاطر كرونــا ماه ها بود 
بازيكنان تمرينات گروهي نداشــتند. حاال هم هر 
كسي بايد بيشــتر از خودش مراقبت كند تا درصد 

مصدوميت ها پايين بيايد.

 اعتراف مجيدي: اشتباه كردم
سايت طرفداري نوشت مجيدي روز جمعه با چهره اي گرفته در تمرين استقالل حاضر شده و در گفت وگو با اعضاي كادر 
فني خود اعتراف كرده رفتار درستي انجام نداده است. مجيدي كه در آخرين دقايق نيمه اول و به دنبال اخراج كريمي 
از بازي اخراج شد مي گويد در اين مدت خيلي تحت فشار بوده و به همين دليل واكنش درستي دربازي نداشته است.

  اخراج علي كريمي   وريا غفوري: انتقادات فني هواداران درست است
سختگيرانه بود

استقالل فقط قائدي را دارد

اســتارت بازي هاي ليگ برتر، اتفاقات ناخوشــايندي را براي 
استقالل رقم زد. 

آنها در اهواز شكســت تلخي خوردند و اين بــازي جدا از چند 
محروم كه روي دســت استقالل گذاشــت، با مصدوميت تلخ 

ارسالن مطهري همراه بود. 
بعد از انجام معاينات كادر پزشكي روي پاي مطهري، مشخص 
شــده كه مصدوميت اين بازيكن از ناحيه همسترينگ است و 
كشــيدگي اين عضله او را چند هفته خانه نشين خواهد كرد. 
روز گذشته دكتر كاوه ســتوده پزشك استقالل در گفت وگو با 
رسانه رسمي اين باشــگاه درخصوص وضعيت مطهري گفت: 

»مطهري در جريان بازي با فوالد مصدوم شد و پس از گرفتن 
MRI و معاينات مربوطه مشــخص شد كه وي دچار كشيدگي 
عضله در ناحيه همسترينگ است. مطهري به مدت 4هفته نياز 
به فيزيوتراپي و درمان دارد.« استقالل در يك  ماه آينده بايد با 
سايپا، پارس جنوبي، تراكتور، صنعت نفت و نساجي روبه رو شود 
و مطهري در اين 5بازي نمي تواند استقالل را همراهي كند. او 
قبل از تعطيالت ليگ برتر در دوران آمادگي قرار داشــت ولي 

شروع مسابقات براي او خوش يمن نبود. 
با توجه به پارگي رباط صليبي مرتضي تبريزي و ناآمادگي بدني 
شيخ دياباته، استقالل حاال در خط حمله فقط مهدي قائدي را 

در اختيار دارد. البته دردســرهاي استقالل فقط به اينجا ختم 
نمي شود. 

شيخ دياباته مهاجم استقالل هم در چند روز گذشته درخواست 
عجيبي از كادر فني اســتقالل كرده است. او باتوجه به پا به ماه 
بودن همسرش، درخواست كرده به او مرخصي بدهند تا براي 
به دنيا آمدن سومين فرزند كنار همسرش باشد.اين در شرايطي 
است كه درصورت پاســخ مثبت كادر فني استقالل به دياباته 
اين بازيكن بايد مراحل مجدد قرنطينه را در كشــور فرانســه 
بگذراند و مشخص نيست كه در نهايت چه زماني دوباره به ايران 

بازخواهد گشت. 
با اين حال رفتار مناســب شــيخ در طول فصل و البته عالقه 
هواداران به او، موضوع اين بازيكن را كمي حاد مي كند. اعضاي 
كادرفني اســتقالل به صورت جــدي روي ايــن موضوع فكر 
مي كنند؛ به خصوص كه دياباته نشانه هايي از نارضايتي را هم در 
هفته گذشته از خود بروز داده است. بايد ديد در نهايت مجيدي 

چه تصميمي در اين زمينه خواهد گرفت.

2بازيكن اميد اضافه مي شوند
خبــر ديگر دربــاره اســتقالل اين اســت كــه بــا توجه به 
مصدوميت هاي متعــدد به خصوص در خط حملــه و كمبود 
بازيكن، فرهــاد مجيدي تصميم گرفته با خــارج كردن نام دو 
بازيكن مصدومش از ليست اســتقالل دو بازيكن از اميدها به 
ليســت اضافه كند.   مجيدي قرار است امروز بعد از كميسيون 
پزشكي نام تبريزي و آذري را از ليست استقالل خارج كند. از 
رده اميدها نيز محمد عابدي در پســت مهاجم و اميرحســين 
خدامرادي در پست هافبك بازي ســاز 2 بازيكني هستند كه 
مدتي با بزرگســاالن اســتقالل تمرين كرده و توانسته اند نظر 
فرهاد مجيدي را جلب كنند. با شــرايطي كه استقالل در خط 
حمله دارد اصال بعيد نيست نام اين 2بازيكن در بازي برابر سايپا 

در ليست 18نفره استقالل هم قرار بگيرد.

ريكاوري بعد از شكست 9نفره
تمرين روز پنجشنبه استقالل يك روز بعد از شكست برابر فوالد در سالن 
وزنه برگزار شد. ارسالن مطهري به دليل مصدوميت از ناحيه كشاله در 
تمرين حضور نداشــت، علي كريمي هم كه از بازي اخراج شده بود در 
تمرين غايب بود. اين در حالي است كه داريوش شجاعيان، محسن كريمي 
و شيخ دياباته در تمرين پنجشنبه در كنار ساير بازيكنان وزنه زدند. پيش 
از شروع تمرين فرهاد مجيدي 20دقيقه با بازيكنان تيمش به صحبت 
پرداخت. سرمربي استقالل درخصوص اتفاقات بازي چهارشنبه شب 
و همچنين عملكرد بازيكنان با آنها گفت وگو كرد. در حاشيه تمرين اما 
مجيدي جلسه اي را با اعضاي كادر فني استقالل برگزار كرد. استقاللي ها 
بعد از ريكاوري روز پنجشنبه، ديروز )جمعه( اســتراحت كردند. قرار 
است آبي پوشان از امروز براي ديدار با سايپا برنامه هاي تاكتيكي خود را 
مرور كنند. طبق برنامه اعضاي تيم استقالل كه در سفر به اهواز اين تيم 
را همراهي كردند امروز پيش از تمرين اين تيم براي چهارمين بار طي 

هفته هاي اخير تست كرونا خواهند داد.

ارسالن نيست، شيخ هم مرخصي مي خواهد؛ مجيدي از اميدها بازيكن مي آورد
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   5 سال پيش كه مديران ليورپول برندان راجرز را 
كنار گذاشتند و نيمكت تيم شان را به يورگن كلوپ 
دادند، شايد خوش بين ترين طرفداران ليورپول فكر 
نمي كردند او همان ناجي بزرگي است كه به سرعت 
همه آرزوهاي دور و درازشان را برآورده مي كند و 
البته بدبين ترين شان هم احتماال نمي توانست باور 
كند كه اين قهرماني زماني به دست مي آيد كه آنها 

اجازه ورود به ورزشگاه را نخواهند داشت.
جمعه شــب ليورپول پس از 30ســال قهرمان 
ليگ برتر شد. در شــبي كه تيم چلسي، 2 بر يك 
منچسترسيتي، نزديك ترين تعقيب كننده ليورپول 
را شكست داد. با اين نتيجه، ليورپول كه از 31بازي 
86 امتياز دارد، در فاصله 7هفته مانده به پايان فصل، 

قهرماني اش قطعي شد.
ليورپول در واقع تا كنون قهرمان ليگ برتر نشده 

بود. آنها آخرين بار زماني اين جام را بردند كه ليگ 
انگليس هنوز تغيير نام نداده بود.

اتفاقاتي كه در چند ماه اخير، بيرون از زمين فوتبال 
افتاد، اين قهرماني را دراماتيك تر كرد. شيوع بيماري 
كرونا، فوتبال را در بيشــتر كشورها تعطيل كرد. 
طرفداران ليورپول بيم آن داشتند كه نتوانند پايان 
طلسم 30ساله شان را جشن بگيرند. با وجود نگراني 
از كرونا، بسياري از آنها جمعه شب در بندر ليورپول، 
در اطراف ورزشگاه آنفيلد، جمع شدند و ساعت ها 

جشن گرفتند.
براي دومين بار در سال هاي اخير بود كه چلسي با 
متوقف كردن يكي از مدعيان قهرماني، جام را به يك 
تيم ديگر هديه داد؛ دفعه قبلي تاتنهام را 2-2متوقف 

كردند تا لستر براي نخستين بار قهرمان ليگ شود.
آخرين بار در فصل 90-89 بود كــه جام به بندر 

ليورپول رسيد. يورگن كلوپ كه تيم درب و داغان 
ليورپول را در دست گرفته بود، ابتدا تيم را به فينال 
ليگ اروپا و فصل بعد به فينال ليگ قهرمانان برد اما 
هر 2 بار دستش از جام كوتاه ماند. بعد از آن 2 ناكامي، 
او باالخره فصل قبل تيمش را قهرمان ليگ قهرمانان 

اروپا كرد و حاال نوبت شكستن طلسم ليگ بود.
آنها در 27هفته اول 26پيروزي و يك تســاوي 
داشتند كه ركورد عجيبي بود. حاال 100 امتياز هم 
در دسترس اســت؛ ركوردي كه در دست سيتي 
گوارديوالست. ليورپولي ها مي توانند با پيروزي در 
همه ديدارهاي باقي مانده بيشترين امتياز در تاريخ 

5 ليگ معتبر اروپايي را هم از آن خود كنند.
جالب اينكه تعداد قهرماني ليورپول پرافتخار در 
فرمت جديد ليگ موسوم به ليگ برتر )از سال1992 
به اين طرف( با بلكبرن و لســتر هم اندازه است. 

يونايتد 13بار و چلسي، سيتي و آرسنال به ترتيب 
بــا 5، 4 و 3قهرماني در رده هــاي اول قرار دارند. 
گوارديوال كه پيش از باخت 2-1 به چلسي تسليم 
شده و گفته بود براي كسب سهميه اروپا – جايي 
كه فعال از آن محروم شده اند - مي جنگد، بالفاصله 
خودش و باشگاهش نخســتين تبريكات را براي 
رقيب فرســتادند. گوارديوال گفت: »ليورپول در 
اين فصل فوق العاده بوده، قرار نيســت ما هميشه 
قهرمان باشيم.«  چلسي در مسابقه اي كه به مراتب 
از سيتي بهتر بود و موقعيت هاي عجيبي از دست 
داد، موفق شد با گل پوليسيك و ويليان )پنالتي( 
در برابر تك گل دي بروين مدافع عنوان قهرماني را 
از جام دور كند. يورگن كلوپ نخستين مربي آلماني 
است كه قهرمان ليگ برتر انگليس مي شود. او گفت: 
»دستاوردي شگفت انگيز بود، احساسي فراتر از 

انتظارم. اصال فكر نمي كردم دچار چنين احساسي 
شوم، واقعا عالي بود.«  لمپارد، سرمربي و اسطوره 
چلســي هم با تواضع گفت: »قهرمان را ما تعيين 
نكرديم. ليورپول از مدت ها پيش قهرمان شده بود.« 
ليورپول نخستين تيم انگليسي است كه در 8دهه 
مختلف قهرمان ليگ مي شود؛ 1900، 1920، 1940، 
1960، 1970، 1980، 1990 و 2020 كه ركورد بهتري از 
آرسنال، اورتون و يونايتد است. بيشترين فاصله بين 
2قهرماني متعلق به منچسترسيتي است كه 44سال 

براي تكرار قهرماني صبر كرد.
از ديگر ركوردهاي ليورپول در اين فصل، 18پيروزي 
متوالي اســت كه با ركورد ســيتي مساوي شد. 
شــاگردان كلوپ 23بازي خانگي را هم بردند و از 
ركورد 21پيروزي كه از زمان بيل شــنكلي دست 

خودشان بود، عبور كردند.

يك جام براي 3 نسل
قهرماني ليورپول در ليگ انگليس 
هزاران  انتظار،  30سال  از  پس 
طرفدار اين تيم را با وجود نگراني 
از بيماري كرونا، به خيابان كشاند 

جهان

 استقالل تهديد به كناره گيري كرد
باشگاه استقالل با انتشار بيانيه اي تهديد كرد كه در صورت تكرار اتفاقات بازي با فوالد از ليگ كناره گيري خواهد 
كرد. بعد از اتفاقات بازي با فوالد و اخراج 2بازيكن و سرمربي استقالل، اين باشگاه در بيانيه اي اعتراض شديد خود را 

به قضاوت اين بازي ابراز و تهديد كرد كه در صورت ادامه اين روند از ليگ كناره گيري خواهد كرد.

   مترو اسپرت انگليس عكس بزرگ جلدش 
را به بازيكني اختصاص داده كه با گلش تكليف 
اين فصل ليگ برتر را يكسره كرد و جام قهرماني 
را به ليورپول فرستاد. مترو با تيتر » پادشاهان 
سكوها« به قهرماني ليورپول واكنش نشان داده 
و نوشته است: »كلوپ چطور به 30سال انتظار 

براي افتخار پايان داد.«

   اينديپندنــت چــاپ لنــدن جلــدش را 
به صورت كامل به قطعي شدن قهرماني ليورپول 
اختصاص داده اســت. اينديپندنت با عكســي 
از جشــن قهرماني هواداران ليورپول تيتر زده 

است: » هواداران ليورپول شهر را قرمز كردند.«

   ديلي اكسپرس اسپرت عكسي از خوشحالي 
خاص ليورپولي ها را روي جلد بــرده و به پايان 
حسرت 30 ساله اين تيم اشاره كرده است. ديلي 
اكســپرس براي قهرماني قرمز ها تيتر »بت هاي 

سكوها« را انتخاب كرده است.
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خبر

مسجدسليمان هم تست داد
اعضاي تيم نفت مسجدسليمان قبل از ديدار با شاهين تست كرونا دادند. تيم نفت با مشكالت مالي زيادي دست وپنجه 
نرم مي كند و اعضاي اين تيم از زمان شروع تمرينات خود فقط يك بار تست كرونا داده بودند. روز پنجشنبه و در فاصله 
3روز تا ديدار با شاهين بوشهر در شروع مجدد ليگ برتر اعضاي اين تيم براي دومين بار تست هاي كرونا را انجام دادند.

  چند خط در مورد شايعه جذاب بازگشت انصاري فرد به پرسپوليس
مدت هاســت كه زمزمه انتقال 
كريم انصاري فرد به پرسپوليس 
به گوش مي رسد؛ شايعه اي كه 
با بازتاب در شــبكه الكاس قطر 
جدي تر هم شــده است. كريم 
30ساله هم اكنون در عضويت 
السيليه قطر است و رسانه هاي 
اين كشور گاه و بيگاه اخباري در 
مورد پايان همكاري با او منتشر 
مي كنند. اينطور به نظر مي رسد 
كه انصاري فرد براي فصل آينده 
مورد نظــر مديران الســيليه 
نيست و همين مسئله بازگشت 

او به پرســپوليس را باورپذيرتر 
مي كنــد. فرامــوش نكنيــم 
سرخپوشــان حتي همين االن 
هم به شدت با مشــكل كمبود 
مهاجم مواجه هستند و اگر بنا 
به جدايي علي عليپور يا مهدي 
ترابي در پايان فصل باشد، اين 
مشكل تشديد هم خواهد شد. 
بنابراين مديران باشــگاه حتما 
از انگيزه كافي براي بازگرداندن 

كريم برخوردار هستند.
انصاري فرد ليــگ دوازدهم در 
پرســپوليس حضور داشت و به 

بخشي از پروژه شكست خورده 
كهكشاني ها در اين تيم تبديل 
شد. محمد رويانيان در آن فصل 
تيمي پرستاره بســت كه البته 
نتوانست حواشي آن را مهار كند 
و همه با هم غرق شــدند. يكي 
از مشكالت كريم در آن فصل، 
حضور همزمــان محمد قاضي 
بود؛ بازيكني كه سبك و منطقه 
بازي اش كامال شبيه انصاري فرد 
بود و همين مســئله مشــكل 
درســت مي كــرد. انصاري فرد 
روز 28خرداد91 و 18روز بعد 

از محمد قاضي به پرســپوليس 
پيوســت. همان زمان اين نقل 
قول غيررسمي از قاضي وجود 
داشت كه اگر مي دانست كريم 
هم پرسپوليسي مي شود، به يك 
تيم ديگر مي رفت. عجيب اينكه 
هر دو مهاجــم در پايان فصل 
از پرســپوليس جدا شدند و به 
اردوگاه رقبا پيوستند؛ قاضي سر 
از استقالل درآورد و انصاري فرد 

تراكتوري شد.
بــه هر حــال انصاري فــرد در 
پرســپوليس دوران پرفــراز و 

نشيبي را پشت ســر گذاشت. 
او بعضــا دور از انتظــار بود و 
در برخــي مســابقات خوش 
مي درخشيد. كريم 2 هت تريك 
براي ســرخ ها انجام داد؛ يكي 
در ليگ برابر پيــكان با هدايت 
مانوئــل ژوزه و ديگري در جام 
حذفي مقابل ملــوان زير نظر 
يحيي گل محمدي. انصاري فرد 
حتــي در همــان فينــال تلخ 
كذايي برابر ســپاهان هم يكي 
از گل هاي پرسپوليس را به ثمر 
رساند و بنابراين عجيب نيست 

كــه يحيي به جــذب دوباره او 
تمايل داشته باشــد. كريم در 
اين ســال ها باتجربه تر شده و 
اگر قصد بــازي در ليگ ايران 
را داشــته باشــد، پرسپوليس 
مي تواند براي او بهترين گزينه 
باشــد. البته در ايــن صورت 
انصاري فرد بايد شــانس بياورد 
اتفاقات عجيب 7ســال پيش 
تكرار نشــود و اين بــار خبري 
از بي ثباتــي و تغييــر مربي يا 
باندبازي و هــرج و مرج داخل 

تيم نباشد.

  جام جهاني2023 زنان در اقيانوسيه
استراليا و نيوزيلند، ميزبان مشترك جام جهاني فوتبال زنان در سال2023 شدند. 
رقيب اين 2كشــور كلمبيا بود كه پيــش از راي گيري، گفته مي شــد از حمايت 
اروپايي ها برخوردار اســت. اين راي گيري پنجشنبه در شهر زوريخ سوئيس انجام 
شد. ژاپن هم يكي از نامزدهاي اين ميزباني بود كه استعفا داد. استراليا و نيوزيلند 
22رأي به دســت آوردند در مقابل 13رأي كلمبيا. براي نخستين بار قرار است در 
ســال2023 جام جهاني زنان با حضور 32كشور برگزار شــود. پيش از اين تعداد 

تيم هاي جام جهاني24 بود.

  هند ورود تجهيزات وزنه برداري از چين را تحريم كرد
فدراســيون وزنه برداري هند )IWLF( بــه اداره ورزش اين كشــور اطالع داد كه 
تصميم گرفته به خاطر درگيري هاي مرزي اخير بين المللي، از تجهيزات ســاخته 
شده چين استفاده نكند. فدراســيون وزنه برداري هند در بيانيه اي همچنين ادعا 
كرد كه تجهيزات ساخته شده در چين معيوب بوده و خواستار تحريم دستگاه هاي 
ورزشي توسط مردم اين كشور شد. اوايل ماه جاري در درگيري مرزي ميان 2كشور، 
20سرباز هندي توسط نيروهاي چيني در منطقه شرقي الداخ كه هر 2كشور مدعي 
آن هستند، كشته شدند. اين منطقه از سال1962 بخشي از اختالف مرزهاي چين 

و هند بوده است.

  كرونا 5 رويداد ورزشي دانشجويان جهان را لغو كرد
با توجه به شيوع ويروس كرونا در كشورهاي مختلف جهان و بنابر موارد اعالم شده 
از سوي فدراسيون بين المللي ورزش هاي دانشــگاهي )FISU( مسابقات 5رشته 
ورزشي كاراته، راگبي 7نفره، صخره نوردي، اسكي روي آب و بوكس را به دليل موارد 
پيشگيرانه و پروتكل هاي بهداشــتي لغو كرد. بر اين اساس، در نامه اي كه از سوي 
دبيركل فدراسيون بين المللي ورزش هاي دانشگاهي ارسال شده، دليل اين تصميم 
درگيري بسياري از كشورها و شروع موج دوم اين بيماري اعالم و بر حفظ سالمت 
دانشجويان و مسئوالن برگزاري اين رقابت ها به عنوان وظيفه و اولويت اصلي اين 

فدراسيون تأكيد شده است.

  محمديان: در كار پدرم دخالت نمي كنم
محمدحسين محمديان، دارنده مدال برنز جهان در سال2014 در واكنش به انتخاب 
پدرش به عنوان رئيس هيأت كشتي مازندران به تسنيم گفت: »كشتي مازندران قلب 
كشور است. اين انتخابات تب وتاب زيادي داشت و خوب شد كه يكي از جنس كشتي 
انتخاب شد. نه اينكه چون پدر من انتخاب شــده اين حرف را بگويم، اما عسكري 
محمديان، ساليان زيادي خاك كشتي را خورده و مدال دار جهان و المپيك است. 
هر فرد ديگري با اين شرايط انتخاب مي شــد، براي كشتي استان خوب بود و همه 
بايد كمك مي كردند. صددرصد نگاه من به اين انتخاب، نگاهي فراخانوادگي است. 
پدرم وارد مسير مديريتي كشتي شده و خودم را در كار هاي او دخالت نمي دهم.« 

  پايان اردوي حدادي در كيش 
احسان حدادي، نايب قهرمان پرتاب ديسك المپيك لندن پس از پشت سر گذاشتن 
بيماري كرونا و طبق آخرين مصوبه ســتاد مبارزه با كرونــا در ورزش مبتني بر از 
ســرگيري فعاليت هاي تعدادي از رشته هاي ورزشــي خصوصا قهرمانان برخي از 
رشته هاي المپيكي، جزيره كيش را براي برگزاري نخســتين اردوي خود درنظر 
گرفت. دور جديد تمرينات حدادي كه همراه با ايگور مزگوف، ماساژورش از اوايل 

خرداد ماه در جزيره كيش آغاز شده بود، ديروز به پايان رسيد.

  مسابقات بوكس جوانان جهان به تعويق افتاد
اتحاديه بين المللي بوكس )AIBA( مسابقات قهرماني جهاني جوانان و مردان را تا 
سال2021 به دليل شيوع ويروس كرونا به تعويق انداخت. اين مسابقات قرار بود از 2 
تا 9نوامبر )12 تا 19آبان( سال2020 در لهستان برگزار شود. قرار است اين رقابت ها 
از 10 تا 24آوريل2021 )21فروردين تا 4ارديبهشت1400( برگزار شود. پيشنهاد 
كميته اجرايي مبني بر حفظ شــرايط ســني الزم به منظور احترام به آماده سازي  

ورزشكاران براي مسابقات به تصويب رسيد.

   مرحله هفتم معوقات داوران كشتي پرداخت شد
طبق اعالم روابط عمومي فدراسيون كشتي، با پيگيري كميسيون داوران و در ادامه 
پرداخت معوقات حق الزحمه داوران كشتي كه از 10سال گذشته باقي مانده بود، 
مرحله هفتم اين بدهي ها توسط فدراسيون كشتي، به 22داور ديگر پرداخت شد. 
پيش از اين نيز فدراسيون كشتي در 6مرحله نسبت به پرداخت حق الزحمه 145داور 

كشتي اقدام كرده بود.

  حكيمي با اينتر به توافق رسيد
به گزارش جانلوكا دی مارتزيو، شايعات رسانه های اسپانيايی باالخره تاييد شد 
و عالقه اينتر به اشرف حكيمی رنگ واقعيت گرفت. باشگاه اينتر با مدافع راست 
و 21 ساله باشــگاه رئال مادريد به توافق شخصی رسيده و حكيمی جواب مثبت 
را داده است اما مرحله اصلی يعنی مذاكره با رئال مادريد باقی مانده است. اشرف 
حكيمی می خواهد از رئال مادريد جدا شــود و در يك تيم ديگر به بازيكن ثابت 
و اصلی تبديل شود. اينتر از اين فرصت اســتفاده كرده و با تضمين جايگاه ثابت، 
رضايت حكيمی را جلب كرده اســت. به نظر می رسد مذاكرات در مراحل پايانی 
قرار دارد تا آنتونيو كونتــه يكی از بازيكنان مورد عالقه اش را به دســت بياورد. 
مبلغی كه رئــال مادريد از اينتر برای فروش حكيمی مــی خواهد، در حدود 40 

ميليون يورو است!

   لواندوفسكی بهترين بازيكن فصل بوندس ليگا
گرچه در اوايل فصل به نظر می رسيد بعد از مدت ها شاهد تغيير قدرت در بوندسليگا 
خواهيم بود و تيمی جز بايرن مونيخ به قهرمانی دســت می يابد، اما با اخراج نيكو 
كوواچ و ورود هانســی فليك همه چيز تغيير يافت و در نهايت بايرن در فاصله دو 
هفته مانده به پايان فصل عنوان قهرمانی را از آن خود كرد. بی شك عملكرد رابرت 
لواندوفسكی، ستاره لهستانی و 31 ساله بايرن مونيخ در اين مسير نقش مهمی ايفا 
كرد و با گلزنی های پياپی در بســياری از مسابقات باعث پيروزی تيمش شد. حاال 
سازمان بوندسليگا اعالم كرد لواندوفســكی به عنوان بهترين بازيكن فصل جاری 
انتخاب شده است. رابرت لواندوفسكی در حال حاضر با 33 گل و در فاصله يك هفته 
مانده به پايان فصل، اختالف زيادی با تيمو ورنر 26 گله دارد و عنوان آقای گلی او 
نيز قطعی است. همچنين به نظر می رسيد اين گلزن لهستانی از باالترين شانس 
برای فتح عنوان كفش طالی اروپا نيز برخوردار باشد. در صورت موفقيت بايرن در 
ليگ قهرمانان، می توان رابرت لواندوفسكی را از نامزدهای مسلم جايزه توپ طال 
نيز دانست. جيدون ساننچو، ستاره انگليسی دورتموند و كای هاورتز، پديده آلمانی 

لوركوزن در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

كنايه آذري به استقاللي ها
سعيد آذري با انتشار پستي در اينستاگرام به اتفاقات بازي با استقالل واكنش 
نشــان داد. مديرعامل فوالد در واكنش بــه اتفاقات اين بــازي و اعتراضات 
استقاللي ها نوشته اســت: »عيب كسان منگر و احســان خويش، ديده فرو 
بر به گريبان خويش. سعي كنيم با تالش و ممارســت به اهداف مان برسيم. 
بهانه جويي و بهانه ســازي به ويژه در ميدان رقابت تاريخ مصرفش ســريع به 
اتمام مي رسد. يك روز بدهي را بهانه مي كنيم، يك روز روند كرونا را، يك روز 
عملكرد قبلي ها را. مردم ما باهوش تر از اين حرف ها هستند كه بهانه براي فرار از 
حقيقت، آنها را فريب دهد. ناآمادگي، عدم پشتيباني از كادر و بازيكن، رها كردن 
سيستم به حال خود و پنهان شدن پشت ديوار بهانه، ديگر خريداري در بازار 

ندارد. بهانه را كنار بگذاريم.«

مصدوميت نادري برطرف شد
مدافع چپ پرســپوليس به تمرينات گروهي تيمش بازگشت. محمد نادري 
با پشت سر گذاشــتن دوره كوتاه مدت مصدوميتش از روز جمعه توانست به 
تمرينات گروهي سرخپوشــان برگردد. با توجه به مصدوميت رباط صليبي 
محمد انصاري، پرســپوليس در ســمت چپ فقط محمد نادري را در اختيار 
دارد و مصدوميت اين بازيكن باعث نگراني كادر فني براي جدال با پيكان شده 
بود. نادري درصورتي كه بتواند در فاصله باقيمانده تا جدال با پيكان به شرايط 
ايده آل فني دست يابد، بزرگ ترين چالش ذهني يحيي را برطرف خواهد كرد.

ليگ يك هم آغاز شد
يك روز بعد از آغاز مجدد ليگ برتر فوتبال ايران، ليگ دسته اول نيز با انجام يك 
بازي در رشت دوباره آغاز شد. روز پنجشنبه در رشت تيم سپيدرود اين شهر 
ميزبان تيم هوادار تهران بود كه اين بازي با برتري يك بر صفر هوادار به پايان 
رسيد. هوادار كه توســط رضا عنايتي هدايت مي شود، در اين بازي با تك گل 
حميد كاظمي توانست شاگردان نادر دست نشان را شكست بدهد و تا رتبه نهم 
جدول صعود كند. سپيدرود با اين شكســت بيش از پيش در خطر سقوط از 

ليگ يك قرار گرفت.

انصاريفرد:
بهفكربازگشت

نيستم

ورزش

شــبكه الكاس قطر، خبري در توييتر رسمي اش 
منتشــر كرده كه بازتاب فراواني در رســانه هاي 
داخلي داشته است. براساس اطالعاتي كه خبرنگار 
اين شبكه به دست آورده، پرسپوليسي ها پيش از 
شــروع فصل نقل  و  انتقاالت با كريم انصاري فرد 
وارد مذاكره شده اند. جدا از الكاس، روزنامه الوطن 
هم در گزارشــي اين خبر را تأييد كرده و حتي 
روزنامه الشــرق قطر در اين خصوص با سرمربي 
الســيليه گفت و گويي كوتاه انجام داده اســت. 
سامي طرابلسي، سرمربي الســيليه در واكنش 
به خبر مذاكــره انصاري فرد با پرسپوليســي ها 
گفته اســت: » فكر نمي كنم ايــن انتقال عملي 
شود. انصاري فرد در الســيليه خواهد ماند، زيرا 
او براي فصل آينده نيز با ما قرارداد رسمي دارد. 
اگر انصاري فرد بخواهد به پرســپوليس برود اين 

موضوع ديگر در اختيار مديران تيم السيليه است 
و آنها بايد تصميــم بگيرند. بازيكــن به تنهايي 
نمي تواند تصميم بگيرد، زيرا طرفين با هم قرارداد 
رســمي دارند.« بازتاب فراوان خبر بازگشــت 
احتمالي انصاري فرد به پرسپوليس بهانه اي شد 
تا تماسي با اين بازيكن داشته باشيم. جالب اينكه 
مهاجم ملي پوش الســيليه تمام اخبار را تكذيب 
كرده و همه  چيز را شايعه دانسته است. انصاري فرد 
در گفت و گو با همشهري مي گويد: »من يك فصل 
ديگر با السيليه قرارداد دارم و بحث بازگشتم به 
ايران و پرسپوليس شايعه است. من با هيچ كس 
مذاكره نكرده ام و فعال در فكر بازگشــت به ليگ 
ايران نيستم. معموال شايعات نقل و انتقاالتي در 
پايان هر فصل شروع مي شود ولي 5بازي ديگر به 

پايان ليگ قطر باقي مانده است.«
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معــاون حقوقــي و امور 
مجلــس قــوه قضاييه، قضايي

شــامگاه پنجشــنبه در 
گفت وگوي ويژه خبري با اشاره به يكي 
از قوانين رسيدگي به اموال مسئوالن، 
گفت: يكي از قوانين بســيار خوب در 
زمينه مبارزه با فساد كه اخيرا تصويب 
شد، قانون نحوه اجراي اصل ۴9 قانون 
اساسي مصوب ســال ۱363 است كه 
بيشتر حرف آن اين بود كه كساني كه  از 
رژيم گذشــته مانده اند و در آن رژيم 
مديــر بودند، امــروز بايد امــوال آنها 
رسيدگي شود تا ببينند اين اموال را از 
كجا آورده اند. به گزارش ميزان، محمد 
مصدق خاطرنشان كرد:  در بهمن سال 
گذشته، الحاقيه اي بر اين قانون تصويب 
شــد كه حتما بايد آن را اجــرا كنيم و 
رئيس قــوه قضاييه خواســتار تدوين 
دســتورالعمل اجراي اين قانون شد. 
مصدق افزود: بر مبنــاي اين الحاقيه، 
عالوه بر مديــران پيش از انقالب كه بر 
اســاس قانون ســال 63 قرار شــد به 
اموالشان رسيدگي شود، به اموال همه 

مديران پس از انقالب هم بايد رسيدگي 
شود. البته اين قانون به جرم رسيدگي 
نمي كند بلكه تصريح دارد كه مديران 
بايد پاسخگو باشند كه اگر ثروتي دارند، 
آن را از كجا آورده اند. معاون حقوقي و 
امور مجلس قوه قضاييــه با بيان اينكه 
اين قانون همه نهاد هــا را ازجمله قوه 
مجريــه، قضاييــه و قــوه مقننــه 
دربر مي گيــرد، اضافه كرد: مشــغول 
تدوين دستورالعملي براي اجراي اين 
قانون هستيم و اميدواريم امسال بتوانيم 
آن را تدوين و ابــالغ كنيم. وي گفت: 
براســاس اين قانون به دادستان هاي 
كشور به ويژه دادستان تهران وظايفي 
محول شــده اســت ازجملــه اينكه 
دانه درشت ها را شناسايي كنند و به پاي 
ميز محاكمه بياورند كه توضيح دهند 

اموال را از كجا آورده اند.

پيشينهقانون»ازكجاآوردهاي؟«
به گزارش همشــهري، عالوه بر 2اصل 
قانون اساسي)اصل ۴9 و ۱۴2(، قوانين 
متعددي براي رســيدگي بــه اموال 

مسئوالن وجود دارد كه مي توان گفت 
كه طي ۴0ســال گذشــته هيچ يك از 
اين قوانين به درســتي و به طور كامل 
مورد اجرا قرار نگرفته اند؛ مجموعه اي از 
قوانين در هم تنيده و موازي با الحاقيه ها  
و تبصره هاي متعدد كه بــه قانون »از 
كجا آورده اي؟« مشــهور هســتند. با 
آغاز به كار ســيدابراهيم رئيســي در 
قامت رياســت قوه قضاييــه طي يك 
سال گذشــته اين قوانين مورد توجه 
دستگاه قضايي و مسئوالن قضايي قرار 
گرفته اســت. گام نخســت رئيسي در 
اجراي اين قانون، اعالم ليست اموال و 
دارايي هاي خود و خانواده اش به مقام 
معظــم رهبري بود. گام دوم رياســت 
قوه قضاييه  راه اندازي و فعال ســازي  
سامانه اموال مسئوالن در شهريور 98 
بود كه در پــي آن نمايندگان مجلس 
و مسئوالن در دســتگاه هاي مختلف 
به صورت خوداظهاري ليستي از اموال 

و دارايي هاي خود را به ثبت رساندند.
ايــن اقدامــات در راســتاي اجراي 
اصل ۱۴2 قانون اساســي انجام گرفت 

در روزهايي كه ايده اصالح اصالحات 
به صــورت جدي ازســوي چهره هاي احزاب

تأثير گذار اين جريان مطرح شده است 
اســتعفاي محمدرضا عارف از رياســت شــوراي 
سياستگذاري اصالحات ضرورت احياي اين جريان 

را دوچندان مي نماياند.
چند صباحي اســت كه چهره هاي شاخص جريان 
اصالحــات ازجملــه ســعيد حجاريــان، عليرضا 
علوي تبار، عبدالواحد موســوي الري و... با پذيرش 

نقاط ضعف و كاســتي هايي از ضــرورت ترميم 
اصالحات با هدف بازسازي پشتوانه اجتماعي 

اين جريان و بازگرداندن اميد به جامعه 
سخن مي گويند و بايدها و شايدهاي 

بســياري را در اين باره مورد تأكيد 
و اشــاره قرار مي دهنــد؛ بايدها 
و شــايد هايي كه محور اصلي آن 
نبود تعريف دقيــق از اصالحات و 

مدعيان اصالحات است كه به زعم 
منتقدان ســبب كاهش اثر گذاري در 

نتيجه رويگرداني طيفــي از هواداران 
اصالحات از اين جريان شده است.

خودانتقادي هاي اصالحــات در حالي 
اين روزهــا در صدر اخبــار اين جريان 
قــرار دارد و چهره هــاي اثر گــذار اين 
جريان را مستقيم و غيرمستقيم نشانه 
مي گيرد كه پنجشنبه گذشته استعفاي 
محمدرضا عارف از رياست شوراي عالي 
سياستگذاري اصالحات همه توجه ها را 
به سمت ضرورت ترميم اصالحات بيش 

از پيش جلب كرد.
 اگرچه در پيگيري هاي همشهري از نزديكان عارف 
مشخص شــد كه عارف در اســفندماه گذشته و در 
اعتراض به موازي كاري ها و چندوجهي عمل كردن 
برخي اعضاي شــورا و ژنرال هاي جريان اصالحات 
اســتعفانامه اش را تدوين و به داوود محمدي ارائه 

داده است. 
داوود محمدي در سال9۴ از سوي شوراي هماهنگي 
اصالحات مسئول پيگيري امور قانوني و اخذ مجوز 
شوراي عالي شده بود و عارف در مقام مؤسس بودن 
وي متن اســتعفانامه اش را به او ارائه كرده اســت 
اما عدم ارائه اين استعفا به شــوراي عالي هماهنگي 
جبهه اصالحات و يا رهبر اصالحات سبب شده است 
استعفاي عارف از سوي چهره هاي اصالح طلب مؤثر 

و جدي تلقي نشود.
 اســتعفاي عارف در حالي مطرح مي شود كه گفته 
مي شــود عزم وي براي كانديداتوري در انتخابات 
رياســت جمهوري۱۴00 جدي اســت و درصورت 

تفاهم اين جريان بر سر او به ميدان خواهد آمد.

تاكتيكدوسويهعارف
 يكــي از چهره هاي شــناخته شــده اصالحات كه 
خواست نامي از او برده نشود در اين باره به همشهري 
گفت: »تا زماني كه اســتعفا از ســوي آقاي عارف 
يــا نماينده رســمي او به صورت نامه اي رســمي و 
مكتوب به شوراي هماهنگي اصالحات كه خاستگاه 
شوراي عالي سياستگذاري بود ارائه نشود اين مباحث 
در حد گمانه زني رسانه اي است و ورود جدي به آن 
صورت نخواهد گرفت، اســتعفاي او زماني رسمي 
تلقي مي شود كه شوراي هماهنگي در مورد آن وارد 

بحث و بررسي شود.«
وي در تحليــل اســتعفاي عارف افــزود: »تلقي ما 
از اســتعفاي عارف اين است كه ايشــان خواسته 
در روزهايــي كه عملكردش در راس شــوراي عالي 
سياستگذاري، رياست فراكســيون اميد و رياست 
مجمع نمايندگان تهران محل نقد جدي رسانه ها و 
برخي چهره  هاي اصالح طلب است، نگاه استمزاجي 
از جايگاهش نزد شوراي هماهنگي به دست آورد و 
به برآوردي برســد كه در تصميمــات آتي او به جد 

تأثير گذار خواهد بود.«
وي تأكيد كرد: »همه اين موارد گمانه زني است و تا 
عارف رسما در اين باره موضع رسمي نگيرد نمي توان 

به آن ورود كرد.«
هم نظر با اين چهره شاخص اصالحات، علي صوفي، 
عضــو شــوراي عالي سياســتگذاري اصالح طلبان 
درباره مطرح شدن اســتعفاي عارف از سوي برخي 
چهره هــا، با بيان اينكــه نياز اوليه  شــورا برگزاري 
جلسات و نظرسنجي از استان هاست به ايلنا گفت: 
»در شوراي عالي سياســتگذاري عرف اين است كه 
شورا بعد از هر انتخابات در سطح كشور از شوراهاي 
اصالح طلبان اســتان ها يك نظرســنجي را ترتيب 
مي دهد و كارگروهي را براي جمع آوري و بررســي 
اين نظرســنجي ها مشــخص مي كند و جلساتي را 
شوراي عالي سياســتگذاري تشــكيل مي دهد كه 
در آن پيرامــون نظرات و انتقاداتي كه از اســتان ها 
مي آيــد و همچنين نظراتي كه ممكن اســت اعضا 
داشته باشند به بحث و مشــورت مي پردازد تا نقاط 
ضعف و قوت شورا بررسي شود. لذا تا زماني كه اين 
روال سپري نشود هنوز اتفاقي رخ نداده است و همه 
مواردي كه مطرح مي شود ازجمله پيشنهاد استعفا 
به آقاي عارف بعد از نظرسنجي درخصوص عملكرد 
شوراي عالي سياستگذاري در اين شورا به مشورت 

گذاشته مي شود.«

ناراحتيعارفازاستعفاينايبرئيسش
چهره هاي نزديك به عارف درحالي زمان استعفاي 

او را اســفندماه مي دانند كه برخــي گمانه زني هاي 
رســانه اي از علت اســتعفاي عــارف در انتقاد به 
اســتعفاي عبدالواحد موســوي الري، نايب رئيس 
شوراي سياستگذاري حكايت مي كند. موسوي الري 
دليل اســتعفايش را ضعف جســمي اعالم كرد اما 
گمانه زني هاي رسانه اي ناكامي در انتخابات مجلس 
و ريشــه يابي داليل آن در تصميمات شوراي عالي 
سياســتگذاري را علــت خــروج او از اين شــورا 
مي دانستند؛شــورايي كه قرار بود محــور تعقل و 
تأثير گذاري جريان باشــد اما به محفلي پروژه اي و 
انتخاباتي بدل شــد كه تنها خروجي اش هماهنگي 
جمعي از احزاب اصالحات در  بزنگاه هاي انتخاباتي 

شد.
در كنار تحليل هاي اين چهــره اصالح طلب، داوود 
محمدي، از اعضاي شــوراي عالي سياســتگذاري 
اصالح طلبان در اين باره به ايسنا گفت: »عارف با وي 
در اين زمينه صحبت هايي داشــته و او از استعفاي 
موســوي الري ناراحت اســت. با اين حال جلسات 
شــوراي سياســتگذاري كه به خاطر كرونا تشكيل 
نمي شود و اين موضوع در شوراي هماهنگي جبهه 
اصالحات هم هنوز مطرح نشده است. فعال موضوعي 
كه عارف مطرح كرده در حال بررسي است و در اين 

زمينه صحبت مي كنيم.«  
شوراي عالي سياستگذاري اصالح طلبان در سال9۴ 
و براي انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسالمي 
با اصرار احزاب شوراي هماهنگي جبهه اصالحات و با 

موافقت رهبر اصالحات متولد شد. 
اين شورا در بزنگاه هر انتخابات مجمع برگزار مي كرد 
و در اين مجمع ها رئيس و هيأت رئيسه با رأي اعضا 
مشــخص مي شــدند. در هر 3 دوره از مجمع هاي 
شوراي عالي سياستگذاري عارف تنها گزينه رياست 
بوده و هر بار با اجماع اعضا بر اين كرســي نشســته 

است. 
شوراي عالي سياســتگذاري اصالحات زير مجموعه 
شــوراي عالي هماهنگــي اصالحــات تركيبي از 
شــخصيت هاي حقيقي و حزبي اصالح طلب بود و 
در نخستين گام فعاليت خود توانست با ارائه ليست 
اميد، تمام 30كرسي مجلس دهم در تهران و حدود 

۱30 كرسي در كل كشور را به دست آورد.

نوبتدانهدرشتها
 معاون رئيس قوه قضاييه از تدوين دستورالعملي براي رسيدگي به اموال دانه درشت ها 

و مسئوالن خبر داد
 پيچ اصلي اصالح 

اصالحات
 گفته مي شود كاهش قدرت اثر گذاري شوراي 

 سياستگذاري اصالحات به دليل موازي كاري ها 
 و تصميمات ديگر چهره هاي اصالحات 
از علل استعفاي محمدرضا عارف است

استعفاي عارف را چه كساني بررسي مي كنند؟
بههررويشورايهماهنگيجبههاصالحاتمسئولبررسياستعفايعارفاستوحالبايدمنتظرتصميماينجمع
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رئيســهجديدادامهميدهنديابهدنبالايجادائتالفيجديدخواهندرفت؟شورايهماهنگياصالحاتقريببه
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اينشوراهستندورياستاينشورادورهاياستوهماكنونحكيميپوررياستآنرابرعهدهدارد.

ث
مك

اســتعفاي عارف در حالــي مطرح 
مي شود كه گفته مي شــود عزم وي 
بــراي كانديداتــوري در انتخابــات 
رياست جمهوري۱۴00 جدي است و 
درصورت تفاهم اين جريان بر سر او به 

ميدان خواهد آمد

كه براســاس اين اصل »دارايي رهبر، 
رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، 
وزيران و همســر و فرزندان آنان قبل 
و بعــد از خدمت، توســط رئيس قوه 
قضاييه رسيدگي مي شود كه برخالف 
حق افزايــش نيافته باشــد.« اصلي از 
قانون اساســي كه تا سال ۱386 مورد 
توجه قــرار نگرفــت. از ســال ۱386 
نمايندگان مجلس در دوره هاي هفتم، 
هشتم و نهم طرح هايي را در ارتباط با 
»رسيدگي به دارايي مقامات، مسئوالن 
و كارگزاران نظام جمهوري اســالمي 
ايران« از تصويــب گذراندند اما هر بار 
شــوراي نگهبان اين مصوبــه را مغاير 
با اصل ۱۴2 قانون اساســي تشخيص 
مي داد. پافشاري مجلس بر اين مصوبه 
و عدم تأييد آن توسط شوراي نگهبان، 
موجب ارجــاع اين مصوبــه به مجمع 
تشخيص مصلحت شــده و در سال 9۴ 
توســط اين مجمع به تصويب رسيد. 
اما قوه قضاييه در دوره رياســت آملي 
الريجاني، ابهامــات اين مصوبه را مانع 
از اجراي آن دانســت. با تغيير رياست 
قوه قضاييه، رئيســي بر اجــراي اين 
قانون تأكيد كرد تا اينكه سال گذشته، 
آيين نامــه اجرايي آن ابالغ و ســامانه 
مرتبط با ثبت اموال مسئوالن فعال شد. 
غالمحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه 
قضاييه درباره اجراي قانون رسيدگي 
به دارايي مقامات و مســئوالن توضيح 
داده بود: مقامات مسئول در اصل ۱۴2 
قانون اساسي و مقاماتي كه به موجب 
قانون به آن ليست اضافه شد، بايد اموال 
و دارايي هاي خود را اعالم كنند كه قوه 
قضاييه بررسي كند و نتيجه را به مردم 
گزارش دهد. گروه دوم خيل عظيمي از 
مسئوالن مانند استانداران، فرمانداران، 
نماينــدگان مجلس  و تمــام مقامات 
قضايي و هركس عهده دار منصب قضا 
شــد، بايد اموال و دارايي خودش را در 
آغاز دوره، تبديــل وضعيت ها و تغيير 
سمت ها، اظهار كند. اسماعيلي هدف 
اين قانون را صيانت از مقامات دانسته 
و گفته بود اين قانــون براي مچ گيري 
نيســت بلكــه مي خواهد از ســالمت 
رفتار كارگزاران جمهوري اســالمي و 
از كســاني كه آلودگي اقتصادي پيدا 

نكرده اند، دفاع كند.

اماقوانينرسيدگيبهاموالمســئوالنبهاصل142قانون
اساسيمحدودومحصورنيســت؛چنانكهمصدق،معاون
حقوقيقوهقضاييهبهاصل49قانوناساسياشارهميكند.
براساسايناصل،»دولتموظفاستثروتهايناشيازربا،
غصب،رشوه،اختالس،سرقت،قمار،سوءاستفادهازموقوفات،
سوءاســتفادهازمقاطعهكاريهاومعامالتدولتي،فروش
زمينهايمواتومباحاتاصلي،دايركردناماكنفسادوساير
مواردغيرمشروعراگرفتهوبهصاحبحقردكندودرصورت
معلومنبودناوبهبيتالمالبدهد.اينحكمبايدبارسيدگي
وتحقيقوثبوتشرعيبهوسيلهدولتاجراشود.«17مرداد
63مصوبهايباعنوان»قانوننحوهاجــراياصل49قانون
اساسيجمهورياســالميايران«بهتصويبمجلسرسيد.
مسئلهجالبتوجهامااينبودكهحوزهمشموليتاينقانونبه
اشخاصحقيقيوحقوقيدر»رژيمگذشته«محدودميشد.
تااينكه35سالبعدازتصويبآنقانونوگذشت41سالاز
پيروزيانقالب،در1بهمن98،»قانونالحاقمواديبهقانون
نحوهاجراياصل49قانوناساسيجمهورياسالميايران«

تصويبو30بهمن98توسطرئيسجمهورابالغشد.براساس
اينقانونجديد،رسيدگيبهداراييهايمسئوالنوكارگزاران
جمهورياســالميايرانبهبعدازپيروزيانقالباســالمي
نيزتســريپيداميكند.اينقانون)مصوبهايكهبهاجراي
اصل49قانوناساسيمربوطاست(نيزمواردشمولخودرا
بهمصوبه94مجمعتشخيصمصلحتنظام)همانقانونيكه
بهمنظوراجراياصل142قانوناساســيبهتصويبرسيده
بود(ارجاعميدهد.حال،بهگفتهمعاونحقوقيقوهقضاييه،
دستگاهقضاييهماكنونمشغولتدويندستورالعمليبراي
اجراياينقانوناستتا»دانهدرشتها«موردشناساييقرار
گرفتهو»محاكمه«شوندونيزتوضيحدهندكه»اموالخودرا
ازكجاآوردهاند.«دربررسيقوانينمرتبطبارسيدگيبهاموال
مسئوالنباحجمانبوهيازقوانينمواجهميشويمكهدرعمل
بهاهدافخوددســتنيافتهاندودرمقامنظرداراياهداف
موازيوپيچيدگيهايغيرضرورهســتند.بهنظرميرسد
آنچهبهاندازهاجراياينقوانيناهميتدارد،ســاماندهيو
يكپارچهسازيقوانينمربوطبهرسيدگيبهاموالمسئوالن
استكهبايدازسويمجلسشوراياسالميودستگاهقضايي

موردتوجهقراربگيرد.
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سالمت

 يكه تازي كرونا: افزايش ابتالي كودكان 
ويروس كرونا در هفته گذشته بين ايراني ها حسابي يكه تازي و 
افراد زيادي را آلوده كرده و همچنان قرباني مي گيرد. در آخرين 
آماري كه ديروز، جمعه سخنگوي وزارت بهداشت اعالم كرد، 
2هزار و 628بيمار جديــد در عرض 24ســاعت به مبتاليان 
قديمي اضافه شدند كه يك هزار و 356نفرشان در بيمارستان ها 
بســتري اند؛ يك كودك 11ماهه هرمزگاني كه هيچ بيماري 
زمينه اي نداشــته، فوت كرده و آمار كل فوتي ها از پنجشنبه تا 

جمعه به 109نفر رسيده است.
ايران با 215هزار و 96مبتال و 10هزار و 130قرباني بعد از شيلي 
و ايتاليا در رتبه دهم جدول جهاني آمار مبتاليان به كرونا قرار 
دارد. مكزيك و پاكســتان هم در رتبه هاي يازدهم و دوازدهم 

قرار دارند.
بدترين خبر را هم درباره كرونا، سرپرست دانشگاه علوم پزشكي 
جندي شاپور اهواز داد. ابول نژاديان اعالم كرده كه 100كودك 
خوزســتاني به ويروس كرونا مبتال شده اند كه در بين آنها يك 
كودك 6ماهه كه بيماري زمينه اي داشــته، جانش را از دست 

داده است.
در ايران، وضعيت استان كرمانشاه و كردستان از همه وخيم تر 
است و چراغ استان هاي خوزستان، هرمزگان، آذربايجان غربي 
و بوشهر همچنان قرمز است. در پايتخت هم كه اوضاع چندان 
خوب نيست و طبق گفته عليرضا زالي، فرمانده ستاد عمليات 
مديريت كرونــا در تهران، منطقه 4،2، 14و 5 بيشــترين آمار 
مبتاليان به كرونا را به خود اختصاص داده اند. او اين را هم گفته 
كه بين 14تا 20درصد ساكنان شــهر تهران به بيماري كرونا 
مبتال شده اند و موارد بستري شده در تهران روند افزايشي پيدا 

كرده است.
رايزني دربــاره داروهاي مؤثر در اين بيماري هم جالب اســت 
و تقريبا هرهفتــه محققان نام يــك دارو را مطرح مي كنند اما 
همچنان از واكســن كرونا خبري نيســت. به طور مثال هفته 
گذشــته دگزامتازون به عنوان يــك داروي كارآمد در درمان 
كرونا معرفي شد و ديروز هم ايســنا نوشت كه محققان چيني 
اعالم كردند استاتين تأثير مثبتي روي بيماران مبتال به ويروس 

كوويد19 مي گذارد.
كرونا روي روابط انساني هم سايه سنگين و خوفناكي انداخته 
و باعث اختالف و بحث در بين شــهروندان شده است. عده اي 
كه همچنان كرونا را جدي گرفته و پروتكل هاي بهداشــتي را 
رعايت مي كنند در مقابل شهروندان پر تعدادي كه ديگر خسته 
شــده اند و ديگر تن به ماسك و دســتكش و محدوديت تردد 
نمي دهند، قرار گرفته اند و در فضاي مجــازي و حقيقي باهم 
مشاجره مي كنند. گروه اول معتقدند كه سهل انگاري گروه دوم 
باعث شده كه شيوع كرونا سرعت و شتاب بيشتري بگيرد و گروه 
دومي كه بي توجه به اين اعتراض ها و نقدها به زندگي عادي خود 
برگشته اند و حاضر نيستند ديگر حرف گروه اول و كادر درماني 

را گوش دهند، چون معتقدند كرونا تمام شدني نيست.
كرونا روزهــاي عجيبي را بــراي جهان و ايراني هــا رقم زده؛ 
ويروســي كه فردا ظهــور و بــروز عجيب تري از خود نشــان 

خواهد داد.

 همشهري از بازارسياه داروهاي مصرفي مردم و نظارت ضعيف گزارش مي دهد

بسياري از داروهاي پرمصرفي كه در داروخانه ها ناياب هستند، چند برابر قيمت در اينستاگرام و 
تلگرام به فروش مي رسند

كوچ ناصرخسرو به  فضاي مجازي

  اين روزها براي پيدا كردن داروهايي كه 
در داروخانه ها يافت نمي شــود، نيازي گزارش 1

نيست به ناصرخسرو برويد. كافي است در 
صفحه اينستاگرام هشتگ دارويي را كه مي خواهيد، 
جست وجو كنيد. از ساده ترين داروها تا داروهاي مربوط 
به بيماران خاص و ســرطاني كه در داروخانه ها حكم 
كيميا پيدا كرده اند، در صفحات اينستاگرام در دسترس 
است. شما مي توانيد سفارش آنالين بدهيد و در نهايت 
يك روز بعد از طريق پســت داروي مورد نيازتان را در 
منزل تحويل بگيريد؛ البته با چند برابر قيمت. نشاني 
بازار سياه دارو تغيير كرده است؛ از كوچه پس كوچه  هاي 

ناصرخسرو به پست ها و استوري هاي اينستاگرام.
وزارت بهداشت روزهاي شلوغ مواجهه، درمان و كنترل 
كرونا را ازسر مي گذراند و هرچند هفته يك بار خبري 
درباره افتتاح خط توليد ماسك و مواد ضد عفوني كننده 
منتشــر مي شــود. مغازه ها و حتي خيابان هاي شهر 
3 ماه پس از بروز كرونا، مملو از انواع مدل هاي ماسك 
و مواد ضدعفوني كننده اند، در مقابــل اما داروخانه ها 
از تعداد زيادي داروهاي مصرفــي و مورد نياز بيماران 

خالي شده  اند.
حاال صفحــات اينســتاگرام درحالــي اين روزها به 
داروخانه هاي اينترنتي تبديل شــده كه اواخر خرداد، 
محمد رضا شانه ساز، رئيس سازمان غذا و دارو در نامه اي 
به پليس فتا اعالم كرد كه »تبليغ و فروش اينترنتي دارو 
و مكمل ها از اين طريق ممنوع است،  جرائم و تخلفات 
مذكور در فضاي مجازي، ارتباط مستقيم با سالمت و 
بهداشت عمومي داشته و اغلب آثار زيانبار آن غيرقابل 
جبران بوده و حائز شرايط اخذ نماد اعتماد الكترونيكي 

نيستند.«
اين روزها اما داروهايي كه در داروخانه ها يافت نمي شود 
به آساني در اينستاگرام خريد و فروش مي شوند. نكته 
قابل تامل در فــروش اينترنتي داروها اين اســت كه 
برخي داروهاي OTC )فروش بدون نسخه(  نيز كه تا 
چندي قبل به راحتي در اختيار مصرف كنندگان قرار 
داشت، اكنون در داروخانه ها يافت نمي شود اما همين 
داروها با قيمتي چندين برابر در اينســتاگرام به دست 
مصرف كننده مي رســد و محدوديتي نيــز در تعداد 

عرضه شده اين داروها در فضاي مجازي وجود ندارد.
براي مثال، يكي از داروهايي كه بدون نسخه در اختيار 
مراجعه كنندگان قرار مي گرفت، قرص هاي تلفســت 
120 و 180 است؛ از داروهاي پرمصرف فصل بهار كه 

براي كنترل انواع آلرژي و بيماري هاي تنفسي و پوستي 
تجويز مي شود. از حدود 2 ماه گذشته يعني در زمان اوج 
درخواست مشتريان، در داروخانه ها ناياب شده است. 
اكنون يك بــرگ 15تايي از ايــن دارو كه پيش تر زير 
40هزار تومان در داروخانه ها و تا هفته گذشته به قيمت 
55هزار تومان در فضاي مجازي فروخته مي شد، برگي 
200هزار تومان قيمت خورده اســت. نكته قابل توجه 
در داروخانه هاي اينســتاگرامي اين است كه آنها هيچ 
محدوديتي براي عرضه ندارنــد و درصورت پرداخت 
هزينه مي توان چندين بســته از اين دارو يا هر داروي 
ناياب ديگري را تهيه كرد. زمان تحويل اين دارو نيز بعد 
از ثبت سفارش نهايتا 24 تا 36ساعت است. داروخانه ها 
اما به افرادي كه براي خريد تلفست مراجعه مي كنند، 
توصيه مي كنند كه مشابه ايراني اين دارو يعني قرص 
فكســوفنادين را به جاي تلفست استفاده كنند و البته 
تأكيد هم مي كنند كه اين قرص به هيچ عنوان كارايي 
تلفست را ندارد اما در اين وانفساي احتكار دارو مي تواند 

مرهمي كوچك باشد.

كرونا داروها را كمياب كرد 
مســئول داروخانه اي در حوالي ميــدان حر تهران 
با تأييد اينكــه برخــي داروهاي بدون نســخه نيز 
مدت هاســت كمياب شده، به همشــهري مي گويد: 
»اين داروها، تا قبل از اين بدون هيچ محدوديتي در 
داروخانه ها عرضه مي شد اما به يكباره - دقيقا بعد از 
شيوع ويروس كرونا - توزيع برخي داروها مثل تلفست 
و يا اســپري بيني )Aqua Rainocort( و شياف 
ديكلوفناك و برخي داروهــاي مرتبط با بيماري هاي 
رواني مثل پرفنازين8 كه قرص ضد روانپريشي است، 
متوقف شد اما همين داروها كه يكباره ناياب شدند را 
به آســاني مي توان از دالالن دارويي كه سال هاست 
مشخص نيســت چگونه به داروهاي مورد نياز مردم 
دست پيدا مي كنند، با قيمتي چند ده برابري قيمت 

اصلي دارو تهيه كرد.«
مدير يكي از شركت هاي پخش دارو و لوازم بهداشتي 
كه خواست نامش ذكر نشود هم با بيان اينكه برخي 
داروهاي OTC احتكار شــده اند، به »همشــهري« 
گفت: »اين داروها به يكبــاره در داروخانه هاي تمام 
شهرها ناياب شدند و براي نمونه در يك داروخانه هم 

شما نمي توانيد دارويي مثل تلفست را پيدا كنيد.«
او گفت: »متأسفانه احتكار اين داروها توسط افرادي 
كه به سيستم دارويي كشور دسترسي دارند، صورت 
مي گيرد و بايد به جاي اينكه انگشت اتهام را به سمت 
دارو فروش هاي خرده پا در ناصرخســرو نشانه برويم، 

به دنبال سررشــته هاي اصلي اين مسئله باشيم. االن 
موقعيتي شــده كه برخي داروهايي كه تا كنون بدون 
نسخه به فروش مي رفتند نيز ناياب شده اند؛ داروهايي 
كه مشكلي در تهيه آنها وجود نداشت حاال با قيمتي 

سرسام آور به دست مصرف كننده مي رسد.« 
او با بيان اينكه پيدا كردن اين افراد كه حاال بيشتر در 
فضاي مجازي فعاليت مي كنند، چندان هم مشــكل 
نيست، گفت: »كافي است ســري به فضاي مجازي 
بزنيد، داروهايي كــه در داروخانه ها وجــود ندارند 
به راحتي در فضاي مجازي به فروش مي رسند و تا كنون 
نيز هيچ برخوردي با اين سايت ها نشده است. برخي 
داروخانه ها نيز اين داروها را انبار كرده اند و به دوست و 

آشناياني كه سفارش مي شوند، مي فروشند.«
او براي اثبات مدعاي خود با گرفتن شماره داروخانه اي 
در شــرق و يك داروخانه در مركز تهران، درخواست 
داروي تلفست 120 را داشت كه مسئول فني داروخانه 
يكي از داروخانه ها بعد از كمي تامل اعالم كرد كه اين 
داروها ديگر توزيع نمي شوند و اقالمي كه در داروخانه 
او وجود دارد هم از چندين ماه قبل اســت اما چون با 
مدير شركت دارويي آشناســت، مي تواند اين دارو را 
با قيمت 150هزار تومــان در اختيارمان بگذارد. اين 
داستان درخصوص اسپري بيني نيز تكرار شد و قيمت 
220هزار تومان نيز براي اسپري بيني كه تا پيش از 
اين 80هزار تومان به فروش مي رسيد، درخواست شد. 
مسئول فني داروخانه ديگر نيز اعالم كرد كه اين دارو 
را ندارد اما مي تواند از طريق يكي از آشنايان خود اين 

دارو را با »قيمت روز« برايمان تهيه كند. 

دارو هست؛ مثل نقل و نبات
فروش غيرقانوني  و گران قيمت دارو در فضاي مجازي 
اين روزها بســيار علني و بدون هيچ ترس و واهمه اي 
صورت مي گيرد. به نظر مي رســد ســايه كرونا آنقدر 
سنگين شده كه نظارت وزارت بهداشت بر بازار دارو را 

كم رنگ كرده است.
فروشندگاني كه اين صفحات را اداره مي كنند، اطالعات 
دقيقي به خريداران مي دهند و مشخص است كامال با 
تركيب داروها آشنايي دارند و مي دانند كدام دارو براي 
چه بيماري اي مناسب اســت و جايگزين آن چيست. 
با پيام گذاشــتن براي يكي از اين فروشــندگان از وي 
درخواســت يك كارتن آمپول Cezol 1g را داشتيم؛ 
آمپولي كه براي عفونت هاي شــديد تنفسي، مجاري 
ادراري، پوست،  مفاصل و عفونت هاي پيش از جراحي 
استفاده مي شود و اين روزها بيشــتر از داروخانه ها در 
فضاي مجازي يافت مي شود. فروشــنده بدون اينكه 

درخصوص تعداد آمپول مورد نيازمان چون و چرا كند و 
يا محدوديتي براي ارسال داشته باشد، تضمين داد كه 
دارو را به دست ما مي رساند و تاريخ مصرف اين ويال ها 
تا 2023 اســت: »از يك عدد تا چند كارتن مي توانيم 

ارسال كنيم اما قيمت تك فروشي گران تر است.«
داروهاي دپاكين200 كه براي درمان اختالالت تشنج 
در بيماري هاي روانشــناختي به كار مي رود، تگرتول 
سي آر400، قرص سابريل و شربت اپليم كه داروهاي 
ضد صرع هستند و پرفنازين8 كه داروي ضد روانپريشي 
است نيز برخي از داروهايي است كه براي تهيه آنها بايد 

به فضاي مجازي مراجعه كرد.
خانم دكتر داروســاز در داروخانــه اي حوالي ميدان 
تجريش هم با بيان اينكه برخي داروهاي بدون نسخه كه 
تا چند ماه قبل به راحتي در اختيار مراجعه كنندگان قرار 
مي گرفت حاال  كمياب شده، به همشهري گفت: »بارها 
و بارها درخواست تهيه اين داروها را داشته ايم اما به در 
بسته خورده ايم و نتوانسته ايم داروهاي مورد نيازمان را 

تهيه كنيم و شرمنده مراجعه كنندگان شده ايم.« 
او ادامه داد: »مشكل فقط تهيه داروهاي بدون نسخه 
نيست، مشكل نظارتي اســت كه بايد باشد و نيست. 
چطور مي شود در عرض يكي دو هفته داروهاي بدون 
نسخه يكباره كمياب شــود و بعد سر از فضاي مجازي 
در بياورند؟ موضوع داروهاي بدون نســخه يك بحث 
ماجراست، مسئله ديگر داروهايي است كه براي زندگي 
برخي بيماران حياتي است و يا ممكن است فقدان آنها 
بيماري اين افراد را تشديد كند يا اثرات جبران ناپذيري 

براي سالمتي آنها داشته باشد.« 
به گفته او،  كپسول اوســوفلور300 براي درمان سنگ 
كيسه صفرا، آمپول ونوفر100 كه در درمان كم خوني 
ناشــي از فقر آهن در بيماران مبتال به نارسايي مزمن 
كليه، تجويز مي شود، پرلوتون دي پوت500 كه براي 
جلوگيري از ســقط جنين و زايمان زودرس استفاده 
مي شود و سيكلوژست400 كه براي درمان افسردگي 
بعد از زايمان استفاده مي شود نيز جزو داروهاي كمياب 
در داروخانه ها هستند البته ممكن است كه برخي از اين 

داروها در بيمارستان ها يافت شود.

سايت هايي شلوغ تر از داروخانه ها 
داروخانه ها اين روزها شلوغ تر از گذشته شده اند، اما 
شلوغ تر از داروخانه ها، ســايت هاي فروش داروهاي 
كمياب هســتند. در اين ســايت ها از داروهاي بدون 
نســخه معمولي تا داروهايي چون پنتاســا500 كه 
در درمان و پيشــگيري حالت هاي خفيف تا متوسط 
كوليت اولســروز يا بيماري كرون مصرف مي شود و 
كپسول ســاتنت500 كه در درمان برخي سرطان ها 
استفاده مي شود، داروي اســتيلنوكس براي درمان 
اختــالل خواب، ســوالمر هيدروكلرايــد800 كه از 
كاهش كلسيم خون ايجاد شده به دليل افزايش فسفر 
جلوگيري مي كند، در دســترس است. به اين ترتيب 
قفســه هاي داروخانه ها خالي و خالي تر مي شــود و 
عدد هــاي دنبال  كنندگان صفحــات فروش مجازي 

داروهاي كمياب  هر روز باالتر مي رود.
مسئوالن وزارت بهداشت در ماه هاي اخير پاسخ روشني 
به داليل كمبود دارو نداده اند و تنها از مردم خواسته اند 
اگر داروي خارجي در دسترس آنها نيست، از داروهاي 
ايراني استفاده كنند. محمدرضا شانه ساز، رئيس سازمان 
غذا و دارو همچنان معتقد اســت اينكه گفته مي شود 
دارويي كمياب شــده، بحث كمبود دارو نيست، بلكه 

اصرار بر استفاده از دارويي خاص است.
به گزارش همشهري، رئيس سازمان غذا و دارو البته به 
اين مسئله اشاره نكرده كه برخي داروهاي ساخت داخل 
به هيچ عنوان داروي مشابه خارجي خود را ندارند و هيچ 

تأثيري بر روند بهبود بيماري نمي گذارند.
آنطور كه شانه ساز مي گويد، تا كنون هر نسخه دارويي 
كه دست مردم بوده در اين وضعيت فراهم شده است. 
گرچه توزيــع برخي اقالم در همــه داروخانه ها انجام 
نمي شود و امكان اســتفاده از آن در همه داروخانه ها 

نيست؛ چراكه مصرف كننده آنان خاص است.
مردم فارغ از اين حرف ها و ادعاها در كانال  هاي تلگرامي 
و صفحات اينستاگرامي ســرگردانند؛ داروهاي ناياب 
و كمياب در بحبوحه كرونا به دســت آنها مي رسد، با 
بسته هاي پستي، پيك هاي موتوري و بدون نام و نشان 

دقيق فرستنده و البته با چندين برابر قيمت اصلي.

فهيمه طباطبايي
خبر نگار

سرانجام دولت مصوبه افزايش 
مســتمري بازنشســتگان و گزارش 2

مستمري بگيران سازمان تأمين 
اجتماعي در ســال 1399 را ابالغ كرد. به اين 
ترتيب حقوق مستمري بگيران اين سازمان بين 
15تا 26درصد افزايش مي يابد، اما اين عدد ها با 
وجود شكافي كه ميان دستمزدها و تورم افتاده 
و روزبه روز بيش تر مي شــود تأثير چنداني بر 
كيفيت زندگي بازنشستگان نخواهد داشت. آنها 
همچنان در انتظار اجراي قانون همسان سازي 
هستند؛ وعده پيشين و معطل مانده دولت كه 

در هزار توي موانع و اما و اگرها مانده است.
اين مصوبه 5روز قبل به پيشنهاد وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي به تصويب رســيده بود و 
براساس آن مقرر شده تمامي مستمري هاي 
بازنشستگي، ازكارافتادگي و مجموع مستمري 
بازماندگان مشموالن قانون تامين اجتماعي به 
ميزان 26درصد و براي ســاير سطوح باالتر از 
حداقل مستمري به ميزان 15 درصد به عالوه 
مبلغ ثابت يك ميليون و 660هزار و 140هزار 
ريال افزايش  يابد. اين، افزايش حقوق سه ماهه 
اول امسال را هم شامل مي شــود. اين اتفاق 
اگرچه بخشي از انتظارات جامعه بازنشستگان 
را برآورده مي كند اما همزمانــي كرونا و تورم 
افسارگسيخته، زندگي روزمره را براي بسياري 

از بازنشستگان دشوار كرده است.
در تعطيــالت آخــر هفته اي كه گذشــت 
انوشيروان محسني بندپي، استاندار تهران در 
نشســتي خط فقر در تهران را 4و نيم ميليون 
تومان و در ساير استان ها 2ميليون و 100 هزار 
تومان اعالم كرد و گفت كه هزينه ها در استان ها 
و شهرهاي مختلف كشور متفاوت است و نبايد 
خط فقــر به صورت ملي درنظر گرفته شــود 
بلكه بايد به طور برش اســتاني آنها را درنظر 
گرفت. خط فقر 4و نيــم ميليون توماني براي 
بسياري از اقشار جامعه ازجمله بازنشستگان 
به معناي فروكاستن از كيفيت زندگي و تقالي 

بيشتر براي جبران جاماندگي هاست. آنها كه 
مي گويند از تكرار مطالباتشان خسته اند چرا كه 
دولتمردان و نهادهاي باالدستي با وجود اينكه 
به مشــكالت آنها واقفند اما به جاي برداشتن 
قدم هاي مؤثر، فقط به آنها دلداري مي دهند. 
آنها كه خواسته شــان چيزي جز برخورداري 
از حقوق مكفي طبق رشد تورم و بيمه درمان 
حمايت كننده براي روزهاي سالمندي نيست.

معادله پيچيده همسان سازي 
اولين خواسته بازنشســتگان، همسان سازي 
حقوقشان با بازنشســتگان جديد و شاغالن 
است. قانون همسان سازي حقوق بازنشستگان، 
قانوني است كه براساس آن حقوق بازنشستگان 
با رعايت مالحظاتي، بايد با حقوق شاغالن و نيز 
بازنشستگاني كه جديدا بازنشسته مي شوند، 
همسان شود. به رغم گذشت حدود 8سال از 
تصويب اين قانون، اجرا نشدن درست آن هنوز 
هم يكي از مهم ترين گاليه هاي بازنشستگان 
صندوق هاي مختلف است. مطالبه اي كه گره 
اصلي آن در تامين نشــدن منابع مالي است، 
آن هم در زمانه اي كه دولت با كسري بودجه 
قابل توجهي مواجه اســت و از ســوي ديگر 
فشار هزينه ها بر زندگي روزمره بازنشسته ها 

سنگين تر شده است.
عليرضا محجوب بهمن ماه پارسال در اين باره 
گفته بود: »اگر بخواهيم عالجي براي كل واقعه 
داشته باشيم و همه فاصله ها را جبران كنيم، به 
30 هزار ميليارد تومان منابع احتياج داريم، اگر 
بخواهيم نصف اين واقعه را عالج كنيم، به 15 
هزار ميليارد تومان منابع احتياج داريم و اگر 
بخواهيم به اين زخم نمك نپاشيم و مرهمي 
بسازيم، به 10 هزار ميليارد تومان منابع احتياج 

داريم«.

امسال هم شدني نيست
علــي فيضي، رئيــس كانون بازنشســتگان 
راه آهن، در اين باره به همشــهري مي گويد: 
»داغ دل بازنشستگان قديمي بر سر موضوع 
اختالف حقوق بين آنها و بازنشستگان جديد 

و شاغالن، هميشه تازه اســت و هم مجلس 
شوراي اسالمي و هم دولت در جريان اين مسئله 
هستند و هميشــه هم اظهار تأسف كرده اند 
اما همه راهكارهاي آنها در حد گفتار اســت و 
تا كنون عمال قدم مؤثري براي حل اين معضل 
برنداشته اند. « فيضي همزماني بحران كرونا با 
اجرا نشدن درست همسان سازي را زمينه ساز 
تشديد مشكالت معيشتي بازنشستگان مي داند 
و معتقد است، امسال دولت با توجه به مشكالتي 
كه دارد، توان تامين اعتبار الزم را ندارد و بعيد 
اســت همسان ســازي به نحوي كه در قانون 

تكليف شده، به سرانجام برسد.

عقب ماندگي هميشگي از تورم 
فراتــر از قانون همسان ســازي حقوق، قانون 
پايه اي تر در زمينه تعيين حقوق شــاغالن و 
بازنشستگان، ماده 125قانون خدمات كشوري 
اســت كه به صراحت تأكيد كــرده، افزايش 
حقوق ها بايد متناسب با تورم باشد. بازنشستگان 
اما معتقدند اين قانون نه در سال هاي گذشته و 
نه امسال، رعايت نشده است. فيضي در اين باره 
مي گويد: »امسال حقوق ها براي گروه بزرگي 
از بازنشستگان تنها 15درصد اضافه شده, اما 
آيا واقعا ميزان رشد تورم هم همين قدر است؟ 
به طــور ميانگين 400هزار تومــان به حقوق 
بازنشستگان در ســال 99اضافه شده و براي 
همسان سازي  بازنشستگان قديمي با جديد 
هم نزديك به 500هزار تومان درنظر گرفتند 
كه مي شــود 900هزار تومان. اين را بگذاريد 
كنار رشد تورم 6 ماه گذشته و ببينيد آيا با اين 
رقم بازنشسته مي تواند از پس هزينه هاي باالي 
دوران سالمندي برآيد؟« عبدالرضا آهويي ديگر 
فعال حوزه بازنشستگي است كه افزايش حقوق 
را متناسب با تكاليف قانوني دولت و البته شرايط 
اقتصادي كشــور نمي داند، او كه نايب رئيس 
كانون بازنشســتگان صندوق بازنشســتگي 
است، در اين باره به همشهري مي گويد:»ماده 
125قانون خدمات كشوري كي و چه زماني 
اجرا شــده؟ آيا دولت خبر دارد كه 80درصد 
بازنشستگان با كسري هزينه ها زندگي مي كنند 

و به دشــواري و با ســختي مي توانند دوران 
سالمندي را ســپري كنند؟ 700هزار تومان 
ميانگين حقوقي بود كه بابت همسان سازي  و 
ماده 125به بازنشستگان بخش ما اضافه شده 
اســت؛ رقمي كه با تورم لجام گسيخته اصال 

همخواني ندارد.«

روزهاي دشــوار حداقل بگيرهاي تأمين 
اجتماعي

حداقل بگيرهــاي تاميــن اجتماعــي، جزو 
بازنشســتگاني هســتند كه تقريبا كمترين 
مستمري را در ميان بازنشســتگان دريافت 
مي كننــد. براســاس اطالعيه هاي رســمي 
مســئوالن امر، مقرر شــده حقوق اين قشر، 
26درصد افزايش يابد. اين در حالي است كه 
بازنشستگان به اين عدد به دليل تطابق نداشتن 
با نرخ واقعي تورم معترضند و البته نســبت 
به تحقق هميــن درصد افزايــش حقوق نيز 
خوش بين نيستند: » هر روز در اخبار مي گويند، 
حداقل مستمري تامين اجتماعي 26درصد 
زياد مي شود، اما نمي گويند كل اين 26درصد، 
مي شــود 400هزار تومان. دوســت دارم از 
مسئوالني كه اين تصميم ها را براي ما مي گيرند 
بپرسم، خداوكيلي، هزينه هاي زندگي از پارسال 
تا امسال فقط ماهانه 400هزار تومان زيادشده؟ 
حداقل مستمري تامين اجتماعي، پارسال يك 
ميليون و پانصد هزار تومان بوده و حاال با اين 
افزايش دهان پركن، بــه يك ميليون و نهصد 
هزار تومان مي رسد. چه كسي با اين هزينه هاي 
سرسام آور مي تواند با اين حقوق زندگي كند؟«

آقاي رضايي، عضو كانون بازنشستگان تامين 
اجتماعي يكي از شهرستان هاي استان تهران 
است. او مي گويد، هم صنفي هايش، نه فقط از 
ميزان ناچيز مستمري ماهانه كه از تبليغات 
غيرواقعي مســئوالن گاليه دارند. به گفته او، 
افزايش حقوق انجام گرفته ناچيز است، اما در 
خبرها و اطالعيه ها طوري وانمود مي شود كه 
رقم افزايش حقوق بازنشســتگان قابل توجه 
است: »همين افزايش حقوق ناچيز را هم شما 
ببينيد چطوري پرداخــت مي كنند. تازه االن 
مابه التفاوت خرداد رو شــروع كردن به واريز؛ 
400 هزار تومان. چرا مثــل كارمندان دولت 
از همــان فروردين ماه افزايــش روي حقوق 
مستمري بگيرها اعمال نشد؟ اگر اين كار براي 
كارمندها قابل انجام است، براي بازنشسته ها 
چرا نيست؟ حداقل مابه التفاوت را در يك نوبت 

بدهند كه آن را به زخمي بزنيم«.
تطابق نداشــتن حقــوق با حداقــل حقوق 

اعالمي دولت براي بازنشســته ها ديگر گاليه 
بازنشســتگان تامين اجتماعي است: » شما 
حتما در خبرها ديده ايد كه بارها اعالم كرده اند 
امسال حداقل حقوق بازنشستگان 2ميليون و 
800هزار تومان است، اينها يا ما بازنشستگان 
تامين اجتماعي را داخل بازنشسته ها حساب 
نمي كنند، يا صداقت ندارند. درصد قابل توجهي 
از مســتمري بگيران تامين اجتماعي پارسال 
1ميليــون و 500هزار تومان بوده و امســال 
با افزايــش كالن 26درصدي بــه 1ميليون و 
900هزار تومان رسيده است، اين يعني تقريبا 
يك ميليون تومان كمتر از حداقل حقوق تعيين 
شده توســط دولت؛ نبايد كسي به ما توضيح 

بدهد كه ماجرا چيست«
اين سؤالي است كه به زعم مسئوالن سازمان 
تامين اجتماعي، بايد دولت پاســخگوي آن 
باشد. اكبر شوكت، عضو هيأت امناي سازمان 
تأمين اجتماعــي 3 روز پيــش در اين باره به 
رسانه ها گفته بود: »مشخص است كه سازمان 
تأمين اجتماعي اعتبار كافي بــراي افزايش 
يكباره حداقل يك ميليون و 300 هزار تومان به 
بازنشستگان را ندارد و به اين علت مابه التفاوت 
آن بايد از همسان سازي  تأمين شود كه آن هم 
در دست بررسي است و اميدواريم به زودي به 

نتيجه برسد.«

مشكالت حداكثري، خدمات حداقلي
گران تر شدن خدمات درماني براي بازنشستگان 
درصورتي كه آنها به دليل شرايط سني، عمدتا 
نياز زيادي به خدمات سالمت دارند، همچنان 
از مشكالت بزرگ شان است: » بيمه سالمت 
بازنشستگان را با بيمه خدمات درماني دولت 
ادغام كرده اند كه براي سالمندان بسيار بد شد؛ 
به طور مثال اگر در گذشته بازنشسته اي بابت 
يك خدمت درماني 30درصد و دولت 70درصد 
هزينــه را پرداخت مي كرد. اين نســبت االن 
برعكس شده و حتي در برخي موارد بازنشسته 
تا 90درصد بايد هزينه هاي درمان را بپردازد.« 
به گفته نايب رئيس كانون بازنشستگان صندوق 
بازنشستگي، حجم مشكالت در حالي معيشت 
بازنشستگان را به شدت دشوار كرده كه برخي 
خدمات و تسهيالت به اين قشر نيز، آنچنان كه 
تصور مي شود كارايي ندارد: »حمايت هاي فرعي 
مانند سبد كاال يا وام هايي كه به بازنشستگان 
داده مي شود هم خوب است اما كافي نيست. 
با اين قرص هاي مسكن زندگي بازنشسته اي 
كه 2 ميليون تومان حقوق مي گيرد، درست 
نمي شود. بايد ريشــه هاي مشكل آنها را حل 

كــرد.« برخي صندوق ها با توجه به كســري 
بودجه دولت در سال جاري و موانعي كه در راه 
همسان سازي وجود دارد به راهكارهاي ديگري 
براي حمايت از بازنشســتگان فكر كرده اند. 
اختصاص بن هاي خريد، تخفيف در برخورداري 
از خدمــات مختلــف و اختصــاص كمك 
هزينه هايي براي خريد پوشــاك و ديگر اقالم 
مصرفي. صندوق بازنشستگي كشوري يكي از 
اين صندوق هاست كه به ويژه در ماه هاي اخير 
با باال گرفتن مشكالت اجتماعي و اقتصادي در 
اثر كرونا ســعي داشته سياست هاي حمايتي 
تكميلي را به اين ترتيب براي بازنشســته ها 

اجرا كند.
اگرچه شــماري از بازنشسته ها از اين تصميم 
صندوق اســتقبال كرده اند اما گروهي ديگر 
از آنها معتقدند، برخي تسهيالت و امتيازاتي 
كه عنوان مي شود به اين قشر اختصاص پيدا 
كرده، بيشتر كاركرد تبليغاتي دارد. علي فيضي 
در اين باره مي گويد: » در سال هاي اخير برخي 
مزايا براي بازنشستگان درنظر گرفته شد كه 
خيلي هم روي آن مانــور دادند؛ به طور نمونه 
با يكي از شركت هاي شير قرارداد بسته اند كه 
به بازنشسته ها بابت هر پاكت شير 21درصد 
تخفيف داده شــود. اما براي بهره بردن از اين 
مزيت بايد به فروشگاه هاي زنجيره اي بروي و 
كارت ارائه دهي. چه تعداد بازنشسته مي توانند 
براي مصرف روزانه شير خود به فروشگاه بروند؟ 
اصال چقدر بايد براي خريد يك پاكت شــير 

هزينه كنند.« 
دولت معترف است به اينكه از كاهش قدرت 
خريد مردم آگاه اســت. علي ربيعي، دستيار 
ارتباطات اجتماعــي دولــت در آخرين روز 
خرداد يعني يك روز پيش از آنكه هيأت دولت 
درباره افزايش حقوق بازنشســته هاي تامين 
اجتماعی تصميم بگيرد، گفته بود فشــاري 
كه در 2 ســال اخير و نيز در ماه هاي گذشته 
به دليل كرونا بر كارگران و مستمري بگيران وارد 
شده، نتيجه  تحريم هاي آمريكاست و دولت 
دغدغه همسان  سازي و افزايش قدرت خريد 
اين گروه ها را با جديت دنبــال مي كند اما در 
زندگي روزمره، »جديت دولت«، »دغدغه براي 
همسان ســازي« و حرف هايي كه دولتمردان 
مي زنند، شــكاف هزينه ها و دست هاي خالي 
طبقات ضعيف و كم درآمد جامعه را پر نمي كند. 
بازنشسته ها به دغدغه هاي جدي نياز ندارند، 
مطالبه آنها اقدامات فوري و اثربخش در روزهاي 
كنوني است؛ روزهاي سخت، پيش بيني ناپذير و 

دلهره آور زمانه كرونا.

مهديه تقوي راد
خبر نگار

مصوبه افزايش مستمري بازنشستگان و مستمري بگيران ابالغ شد

افزايش حداقلي در كوران تورم
بازنشستگان همچنان در انتظار اجراي قانون همسان سازي هستند

۷۰ درصد بازنشستگان تامين 
اجتماعي حداقلي بگير هستند

جمعيت بازنشستگان تامين اجتماعي با احتساب خانواده ها به 
بيش از 7 ميليون نفر رسيده اســت. افرادي كه تنها درآمد شان 

مستمري ماهانه است.
علي دهقاني نيــا، رئيس كانون بازنشســتگان تامين اجتماعي 
استان تهران در گفت وگو با همشهري با بيان اينكه در سال جديد 
شــوراي عالي كار براي افزايش حقوق بازنشســتگان 2 مصوبه 
داشت، مي گويد:» مصوبه اول مبني بر 21درصد افزايش حقوق 
بازنشســتگان بود و حق بن آنها به 400هزار تومان رسيد. اما در 
مصوبه دوم حق مســكن از 100هزار تومان به 300هزار تومان 
رسيد.در نتيجه در مصوبه دوم مصوبه شوراي عالي كار دستمزد 
در سال جديد به 26درصد افزايش يافت به اضافه 400هزار تومان 
حق بن، 300هزار تومان حق مسكن و100هزار تومان پايه سنواتي.

همچنين مصوب شد بازنشستگان به ازاي هر فرزند 3روز حداقل 
دستمزد بابت حق اوالد دريافت كنند.«

 به گفته دهقاني نيا افزايش نرخ تورم و هزينه هاي معيشت هر روز 
تعداد حداقل بگيران سازمان تأمين اجتماعي را افزايش مي دهد 
در واقع مي تــوان گفت: اكنون بيش از 70 درصد بازنشســتگان 
تامين اجتماعي حداقل بگير هستند:»طبق ماده 111قانون تامين 
اجتماعي، مستمري از كارافتادگي كلي، مستمري بازنشستگي  و 
مجموع مستمري بازماندگان درهرحال نبايد از حداقل مزد كارگر 
عادي كمتر باشد.هم اكنون افرادي كه به تازگي براي نخستين بار 
وارد بازار كار مي شوند 2ميليون و 611هزار تومان حقوق دريافت 
مي كنند و دستمزد كارگران عادي كه حق اوالد دريافت مي كنند 
و ســنوات دارند، باالي 2ميليون و 800هزار تومان است. در واقع 
دريافتي بازنشســتگان تامين اجتماعي ماننــد كارگران عادي 
حداقل بايد باالي 2ميليون و 800هزار تومان باشد كه متأسفانه 

چنين نيست.«

سليقه جايگزين قانون شده 
 دهقاني نيا با بيان اينكه تنها خواسته ما از مسئوالن اين است كه 
تابع قانون كار باشــند، ادامه مي دهد:» االن در شرايطي هستيم 
كه دريافتي بازنشستگان حداقل بگير تامين اجتماعي با 30سال 
سابقه كار با شاغالني كه تازه وارد بازار كار مي شوند و سنوات ندارند 
يكسان است. بازنشستگان با توجه به اين گراني و تورم، 2ميليون و 
500-600هزار تومان مستمري ماهانه را به كدام زخم زندگي شان 
بزنند؟« ناديده گرفتن حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي و زير 
پا گذاشتن قوانين باعث شده فاصله معناداري بين دريافتي آنها و 
دخل و خرج شان در سال هاي متوالي ايجاد شود به گفته دهقاني نيا 
برخي كه 20سال پيش بازنشسته شــده اند و در آن سال سقف 
حقوق را دريافت مي كردند االن 30درصد سقف حقوق را دريافت 
مي كنند. يعني دريافتيَ آنان در گذر زمان 40درصد كاهش يافته 

و اين نتيجه سال ها ناديده گرفتن حق و حقوق اين افراد است.«
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افزایــش نــرخ شــیرخام 
بســته بندی  مواداولیــه  و 
فرآورده های لبنــی موجب 
افزایش هزینه تمام شده تولید 
انواع شیر و لبنیات و افزایش 
پی درپی قیمت این اقالم شده 
است. با محمدرضا اسماعیلی، عضو اتحادیه های تعاونی های 

لبنی كشور، گفت وگو كرده ایم.

 شرایط كنونی صنایع لبنی چگونه است؟
مسئوالن هر ازچندگاهي برنامه هایی را مطرح می كنند و مصوباتی 
را می گذرانند كه برمبنــای آنها فعاالن صنعتی نیز براســاس 
اعتمادی كه به مســئوالن دارند واحدهای تولیدی را راه اندازی 
می كنند، اما با راه اندازی این واحدها، مسئوالن دولتی جدیتی در 
اجرای این مصوبات ندارند و متأسفانه بسیاری از اینگونه مصوبات 
نیز اجرایی نشده است. بی توجهی به صنایع لبنی در حالی است 
كه در برنامه پنجم توسعه، رسیدن میانگین مصرف ساالنه شیر 
به 156لیتر برای هر ایرانی هدفگذاری شده بود و با ظرفیت های 
ایجاد شده در صنایع لبنی، امكان تحقق این هدف و حتی تولید 
10درصد بیش از این هدفگذاری برای صادرات لبنیات فراهم شد 
و هنوز هم این ظرفیت وجود دارد، اما متأسفانه اكنون كارخانه های 
لبنی توان رقابت با بخش سنتی را ندارند چون هزینه های تولید 
صنعتی لبنیات رشد بسیاری داشته و به طور مثال تامین ظروف 
مورد نیاز برای بســته بندی این اقالم حــدود 40درصد هزینه 
تمام شده تولید لبنیات صنعتی را تشكیل می دهد، اما این هزینه 

در بخش لبنیات سنتی به مراتب كمتر است.
علت اقبال مردم به لبنیات سنتی چیست؟

 واقعیت این است كه عالوه بر هزینه های بسته بندی در بخش 
تولید سنتی لبنیات، هزینه هایی برای پرداخت دستمزد مسئول 
فنی، آزمایشگاه ، بخش های كنترل كیفی و قرنطینه نیز وجود 
ندارد و تولید كنندگان لبنیات سنتی حتی برای چاپ برچسب 
درج نام برند نیز هزینه ای متحمل نمی شوند. درمجموع حذف 
بخش عمــده ای از هزینه ها در تولید لبنیات ســنتی، موجب 
شكل گیری رقابتی نابرابر بین این تولیدكنندگان و كارخانه های 
صنعتی محصوالت لبنی شده است. اما مشكل به اینجا هم ختم 
نمی شــود و برخی تبلیغات ناروا علیه تولیدكنندگان صنعتی 

لبنیات نیز این رقابت را سخت تر كرده است.
چنددرصد ظرفیت صنایع لبنی فعال است؟ 

متأســفانه بخش زیادی از ظرفیت صنایع لبنی كشور بدون 
اســتفاده مانده و می توان گفت كــه این صنایــع تنها با 20 
تا30درصد ظرفیت، فعالیت كرده و حدود 70درصد ظرفیت 
كارخانه های لبنی، تعطیل یا نیمه تعطیل اســت. بررسی آمار 
پروانه های تاســیس و بهره برداری این صنعت نشان می دهد 
كه اكنون از 1500كارخانه دارای مجوز فعالیت در كشور، تنها 
چندكارخانه انگشت شــمار عمدتا خصولتی در حال فعالیت 
هســتند و نگاهی به بازار محصوالت لبنی نیز نشان می دهد 
كه اكنون تنها اقالم كاالیي چندبرند محدود در بازار به چشم 
می خورد. این شرایط موجب شده تا طی یك سال گذشته تعداد 
زیادی از تولیدكنندگانی كه مجوز تاسیس خطوط و فعالیت 
برای تولید صنعتی لبنیات را داشته اند به دلیل دردسرهای كمتر 
تولید سنتی، كارخانه های خود را تعطیل و با اجاره یك مغازه یا 
كارگاه كوچك، تعداد محدودی كارگرو برق ارزان، محصوالت 

لبنی سنتی را تولید و عرضه  كنند. 
علت عرضه چندنرخی لبنیات چیست؟

متأسفانه برخی كارخانه های لبنی در نرخ گذاری محصوالت 
بی انصافی می كنند. برخی كارخانه های لبنی خصولتی كه قدرت 
و پشتوانه بیشتری دارند در تعیین و درج قیمت محصوالتشان 
همه كاره   هستند، اما نرخ محصوالت واحدهای لبنی كوچك 
به مراتب كمتر از قیمت هایی است كه اینگونه صنایع بزرگ روی 
بسته بندی محصوالت خود درج می كنند. متأسفانه مسئوالن 
دولتی نیز در زمینه قیمت گذاری، بیشــتر با این شــركت ها 

هماهنگ هستند.

چندوچون

بازار

واردات بی رویه انواع حبوبات بــا تخصیص ارز دولتی طی 
چندسال گذشته موجب كاهش قیمت تمام شده محصوالت 
وارداتی و غیررقابتی شدن محصوالت تولید داخل شد، به نحوی كه نرخ حبوبات ایرانی به دلیل كیفیت باالتر 
و كاهش تولید و عرضه نسبت به محصوالت وارداتی باالتر بود. این شرایط موجب شد تا با سیر نزولی تولید 
داخل، میزان وابستگی كشور به واردات حبوبات به  دلیل كاهش قدرت رقابت حبوبات ایرانی با محصوالت 
وارداتی بیشتر شود. در واقع روند گرانی حبوبات كه با حذف ارز دولتی واردات حبوبات در سال گذشته آغاز 
شده بود، طی 2ماه پایانی سال98 و پس از شیوع ویروس كرونا، افزایش نرخ و مشكالت تامین و تخصیص 
ارز نیمایی، كاهش مبادالت تجاری و دپوی بخشی از حبوبات وارداتی درگمركات كشور، از ابتدای سال99 
شتاب بیشتری به خود گرفت. بررسی قیمت خرده فروشی این اقالم در سامانه 124 سازمان حمایت طی 
3 ماه گذشته نیز نشان می دهد كه نرخ برخی انواع حبوبات در مدت مذكور حدود 2برابر افرایش یافته است.

افزایش سطح عمومی قیمت برخی كاالهای اساسی 
و اقالم خوراكی با تغییر نرخ ارز پایه و حذف ارز دولتی 
و عدم تكافــوی میزان تولید داخل ایــن اقالم برای 
تامین نیاز بازار، موجب ســیر صعودی قیمت اغلب 
كاالهای مصرفی و اساسی طی چند ماه گذشته شده 
است؛ افزایش قیمتی كه گرانی ارز و سودجویی برخی 
وارد كنندگان و خرده فروشــان این اقالم نیز به آن 
دامن زده است. این در حالی است كه كاهش قدرت 
خرید مردم زمینه حذف یا كاهش سهم برخی اقالم 
كاالیی در سبد مصرفی خانوارها را فراهم كرده است. 
حبوبات ازجمله اقالمی است كه طی سال های اخیر 
با افزایش قیمت گوشت و سایر اقالم مواد پروتئینی 
سهم بیشتری در سبد مصرفی خانوارها پیدا كرده، اما 
رشد بیش از 2برابری نرخ این اقالم طی 4 ماه گذشته 
شرایطی را فراهم كرده است كه به تدریج سهم برخی 
از این اقالم در ســفره خانوارهای كم درآمد كاهش 

یافته یا حذف شود.

روایت رسمی گرانی حبوبات 
بررســی قیمت خرده فروشــی این روزهــای انواع 
حبوبات و نرخ مصوب اعالم شــده در ســامانه 124 
سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولید كنندگان و 
سازمان میادین میوه و تره بار، حاكی از سیر صعودی 
قیمت بیشتر این اقالم از ابتدای امسال است. باالرفتن 
روزبه روز نــرخ انواع حبوبات در بازار باعث شــده تا 
قیمت اعالم شده این اقالم در برخی مراكز رسمی نیز 
تا هر كیلوگرم حدود 10هزار تومان افزایش یابد. این 
نرخ ها در حالی اعالم شــده كه قیمت خرده فروشی 
انواع حبوبات فله و بسته بندی در خرده فروشی های 
ســطح شــهر و فروشــگاه های بزرگ و زنجیره ای 
به مراتب بیش از نرخ های رسمی اعالم شده در سامانه 
سازمان حمایت و نرخ مصوب سازمان میادین میوه 
و تره بار شهرداری تهران است. اما براساس نرخنامه 
مصوب سازمان میادین میوه و تره بار در آخرین روز 
خردادماه، قیمت انواع حبوبات با افزایش قابل توجهی 
همراه بوده است. بررسی قیمت انواع حبوبات در پایگاه 
اطالع رسانی قیمت كاال و خدمات سازمان حمایت 
مصرف كنندگان و تولیدكنندگان نیز از رشد پلكانی 

نرخ این اقالم حكایت دارد. قیمت خرده فروشی هر 
كیلوگرم لوبیا  چیتی در سامانه سازمان حمایت كه تا 
چندی پیش از 14 تا 17 هزار و 500 تومان درج شده 
بود این روزها به حداقل 21هزار و 300 تومان افزایش 
یافته است. همچنین قیمت هر كیلوگرم لوبیا قرمز 
كه در ابتدای فصل بهار بیــن 13هزار و 500 تومان 
تا 16هزار و 200تومان نرخ گذاری شــده بود اكنون 
به 20هزار تا 22هزار و ۸00 تومان رســیده است. از 
سوی دیگر شــهروندانی كه حبوبات مورد نیاز خود 
را از میادین میوه و تره بــار تهیه می كنند، باید برای 
خرید هر كیلوگرم لوبیا سفید 20هزار و 500تومان و 
لوبیا چشم بلبلی 23هزار و 500تومان هزینه كرده و 
هر كیلوگرم لوبیا كشاورزی را با قیمت 24هزار تومان 

خریداری كنند.

قد كشیدن 10هزار تومانی نرخ عدس 
عدس ازجمله انواع حبوبات اســت كــه قیمت آن 
از همان ابتدای ســال با افزایش هزار و 200تومانی 

مواجه شد و نرخ هركیلوگرم از این محصول در بازار 
خرده فروشــی به 10هزار و 300 تا 14هزار تومان 
رسید. اما این روزها نرخ هر كیلوگرم از این محصول 
افزایش 10هزار تومانی را تجربه كرده و حداقل قیمت 
هر كیلوگرم عدس در پایگاه اطالع رسانی قیمت كاال 
و خدمات ســازمان حمایت، 1۸ هزار و 700تومان و 
حداكثر آن 20 هزار و 400 تومان اعالم شده است. 
براســاس گزارش اعالمی در پایگاه اطالع رســانی 
سازمان حمایت،  ابتدای امســال حداقل قیمت هر 
كیلوگرم لپه 14هزار تومــان و حداكثر آن 1۹ هزار 
تومان اعالم شــده كه اكنون نرخ ایــن محصول به 
حداقل 22 هزار و 300تومــان و حداكثر24 هزار و 
300 تومان افزایش یافته است. همچنین قیمت هر 
كیلوگرم نخود بین 11 تا 12هزار و 600 تومان تعیین 
شده است. این محصول در بازار میادین میوه و تره بار 
نیز با نرخ مصوب حداقل ۹ هــزار و 100 تا حداكثر 

10هزار و 500 تومان به مشتریان عرضه می شود.

متهمان اصلی گرانی حبوبات 
نایب رئیــس اتحادیــه بنكــداران موادغذایی در 
گفت وگو با همشــهری در مورد علــل گرانی انواع 
حبوبات طی 4 ماه گذشــته، گفت: نرخ حبوبات در 
سال گذشــته با حذف ارز دولتی و تغییر ارز مرجع 
واردات به نیمایی افزایش یافت اما موج تازه گرانی 
این اقالم از اواسط اسفند ماه سال گذشته آغاز شد و 
شیوع ویروس كرونا به آن دامن زد. عبداهلل حقیقت 
افزود: عدم تخصیص ارز نیمایــی و دپوی حبوبات 
وارداتی در گمركات كشور باعث كمبود و افزایش 
قیمت عمده فروشی و خرده فروشی این اقالم در بازار 

شد.او افزود: لپه، عدس، لوبیا قرمز و چیتی ازجمله 
انواع حبوبات پرمصرف هستند كه بیشترین رشد 
قیمت را داشته اند و اقالمی مانند لوبیا چشم بلبلی، 
نخود و... مصرف و نوســان قیمــت كمتری دارند. 
به گفته او كشورمان تا چندســال پیش در تولید 
بسیاری از اقالم حبوبات خودكفا بود، اما تخصیص 
ارز دولتی، موجب افزایش واردات این اقالم با قیمت 
پایین و عدم صرفه تولید داخل این محصوالت شد 
كه انتظار می رود اكنون با افزایش قیمت ها و شرایط 
مساعد جوی، میزان تولید این اقالم در داخل كشور 

افزایش یابد.

افزایش نرخ عمده فروشی و خرده فروشی حبوبات 
نایب رئیس اتحادیــه بنكــداران موادغذایی نرخ 
عمده فروشی هر كیلوگرم عدس در ابتدای امسال 
را 12هزار تومان دانست و افزود: اكنون این نرخ به 
بیش از 1۹ تا 20هزار تومان افزایش یافته اســت. 
همچنین قبال نرخ عمده فروشــی هر كیلوگرم لپه 
داخلی 1۸ تا 20هزار تومان بود كه اكنون به 23تا 
24هزار تومان و نرخ لپه وارداتی 15تا 17هزار تومان 
بود كه اكنون به 1۸تا 20هزار تومان افزایش یافته 
اســت. به گفته حقیقت، میزان تولید داخل عدس 
بســیار كم بوده و به همین دلیل نرخ عدس ایرانی 
بســیار باال تر از نوع خارجی آن است. اما اغلب نیاز 
بازار به نخود از محل تولید داخل تامین می شود و 
نرخ عمده فروشی كنونی هر كیلوگرم نخود نیز بنابر 
كیفیت از ۸تا ۹ هزار و 500تومان در نوسان است 
و تا یك ماه آینده بــا ورود نخود تازه تولید داخل به 
بازار و همچنین كاهش مصــرف حبوبات در فصل 
تابستان، قیمت ها كاهش می یابد. او حداكثر سود 
خرده فروشــی حبوبات را 10تا 12درصد دانست 
و افزود: بازرســی اصناف بر نرخ خرده فروشی این 
اقالم نظارت می كند، اما به  دلیل كمبود پرسنل و 
اعتبارات قادر به رصد كامل بازار نیســت. حقیقت 
افزود: با نیمایی شدن ارز حبوبات سوءاستفاده برخی 
فروشــندگان در این بازار نیز افزایش یافته اســت 
به طور مثال گرچه كف قیمت و هزینه تمام شــده 
حبوبات بسته بندی مشخص است، اما متأسفانه این 
محصوالت با درج نرخ های واقعی و كاهش كیفیت 
و وزن به مشتریان عرضه و حتی این گرانفروشی در 
پوشــش ارائه تخفیف های غیرواقعی به مشتریان 
توجیه می شود. این روزها وزن برخی انواع حبوبات 
بسته بندی از ۹00 به ۸00گرم كاهش یافته است و 
اتحادیه قادر است در صورت تشخیص دستگاه های 
مسئول، با قیمت گذاری بر عرضه این اقالم نظارت 
كند. حقیقت افزود: در شــرایطی كه بازار مشتری 
ندارد و قدرت خرید مردم به شــدت كاهش یافته 
است بهتر است كسبه با درنظر گرفتن وجدان خود از 

اجحاف به مصرف كنندگان خودداری كنند.

نبض بازار
متأسفانه حبوبات 
بسته بندی با افت 
كیفیت، كاهش وزن 
از 900 به 800گرم 
و با قیمت هایی 
به مراتب باالتر از 
نرخ تمام شده واقعی 
در فروشگاه های 
زنجیره ای و 
خرده فروشی های 
سطح شهر، بدون 
هیچ گونه نظارتی 
به مشتریان عرضه 
می شود

عوامل گرانی 
حبوبات
 نایب رئیس اتحادیه 
بنكداران مواد غذایی 
در گفت وگو با 
همشهری: تغییر 
ارز دولتی واردات 
حبوبات به نیمایی، 
شیوع ویروس كرونا، 
كاهش مبادالت 
تجاری و دپوی 
محصوالت وارداتی 
در گمركات، زمینه 
كمبود و افزایش 
قیمت این اقالم در 
بازار را فراهم كرده 
است

 هزینه حداقلی خنك كردن خانه

    گرچه هنوز به گرم  ترین روزهای سال 
نرسیده ایم ولی با ورود به فصل تابستان و 
با توجه به هشدارهایی كه این روزها درباره 
كاهش مصرف برق می شنویم، بهتر است 
به دنبال راهكارهایی باشیم كه هم مصرف 
و هزینه برق را كاهش دهیم و هم وسایل 
خنك كننده منازلمــان بازدهی بهتری 

داشته باشند.
    اســتفاده از پرده مناسب و كشیدن 
پرده ها در زمانی كه به نور بیرون احتیاجی 
نداریم یك راهكار ساده برای خنك كردن 
خانه اســت. 30درصد از گرمــای خانه، 
به صورت ناخواسته از طریق پنجره ها وارد 
خانه می شود و شــما با كشیدن پرده ها و 
ایجاد ســایه مانع ورود این گرما به خانه 

می شوید.
   برای اینكه فضای خانه خنك شــود، 
باید خانه را كمی كوچك كنید. این كار را 
می توانید با بستن درِ اتاق هایی كه استفاده 
نمی كنید انجام دهیــد و اجازه دهید هوا 
فقط در فضای مورد استفاده جریان پیدا 

كند.
   به طور معمول المپ های رشته ای گرما 
تولید می كنند. به این نكته توجه داشته 
باشید كه روشن كردن تعداد زیادی المپ  
به طور همزمان، عالوه بــر اینكه موجب 
افزایش مصرف برق می شود، به باال رفتن 
دمای خانه نیــز كمك می كنــد. اگر از 
المپ های رشته ای در محیط خانه خود 
استفاده می كنید، پیشــنهاد می شود در 
طول فصل تابستان المپ های كم مصرف 
را جایگزین المپ های رشته ای كنید. این 
كار موجب كاهش هوای گرم و همچنین 

كاهش هزینه برق مصرفی می شود.
  پارچه ها و روتختی های الیاف مصنوعی 
از جمله پالستیك، بدترین انتخاب برای 
فصل گرم سال محســوب می شوند. غیر 
از خنك كردن محیط، شما می توانید در 
فصل تابســتان با اســتفاده از مالفه های 
ساخته شده از الیاف پنبه ای، تا حد زیادی 
از احساس گرما در زمان خواب جلوگیری 

كنید.
    راه دیگر بــرای خنك كردن محیط و 
جلوگیری از گرم شــدن محل خواب در 
تابســتان، خاموش كــردن چراغ ها چند 
ساعت پیش از خواب اســت. المپ های 
الكتریكی در مجمــوع به خاطر راندمان 
پایینی كه دارند هوای محیط پیرامون خود 

را به شدت گرم می كنند.

بورس عینك میدان گل ها 

   اگر به دلیل مشكالت چشمی با تجویز 
پزشــك متخصص نیازمند خرید فریم 
یا لنز و عدســی مورد نیاز برای عینك 
طبی تان هستید یا اینكه برای محافظت 
در برابر اشــعه نور خورشید یا هر دلیل 
دیگری قصــد خرید عینــك آفتابی را 
دارید، بورس عینك میدان گل ها ازجمله 
راســته بازارهای تهران برای خرید این 

كاالست.
   راســته بازار عینك میدان گل ها واقع 
در خیابان كاج شــمالی، تقاطــع خیابان 
فتحی شقاقی كه از 10صبح تا 10شب فعال 
 است، به دلیل تنوع زیاد و ارزانی محصوالت
عرضه شده در مغازه های آن اغلب به عمده 

فروشی این اقالم معروف است.
    در بورس خرید عینــك میدان گل ها 
هنوز هم می توانید از بین ده ها مدل عینك 
طبی و آفتابی، عینك مــورد عالقه خود را 
با اطمینان بیشتری نسبت به اصلی بودن، 
مطابق با مدل هــای روز دنیــا و با قیمت 
مناسب تهیه كنید. همچنین در این راسته 
بازار امكان طبی كردن شیشه عینك برای 

برخی مدل ها وجود دارد.
  درصورتــی كــه از قیمت یــا كیفیت 
مغازه های واقع شده در نبش بورس عینك 
میدان گل ها كه به عنــوان ویترین فروش 
این محصوالت محسوب می شود، رضایت 
نداشتید می توانید به طبقه دوم پاساژ محل 
عرضه ایــن محصوالت رفتــه و عینكی با 

قیمت و كیفیت مناسب پیدا كنید.
   توجه داشته باشــید كه عینك طبی و 
آفتابی ازجمله محصوالتی است كه عالوه 
بر نقش مهم آن در ســالمت چشم ، تأثیر 
زیادی نیز در زیبایی ظاهری افراد دارد. به 
همین دلیل هنگام انتخاب باید  فریم عینك 
از كیفیت و زیبایی الزم به ویژه متناسب با 

صورت و چهره شما برخوردار باشد.
   قرار گرفتن این راسته بازار در محدوده 
اصلی طرح ترافیك ازجمله نقاط منفی برای 
رفت وآمد به بورس عینك میدان گل هاست. 
البتــه به دلیل كمبود جای پــارك باز هم 
بهترین گزینه برای رفتن به این راسته بازار 

استفاده از تاكسی است.

بر مبنای قیمت های اعالم شده در سامانه 124سازمان 
حمایت، نرخ برخی انواع حبوبات مانند عدس طی 3 ماه 
گذشته با رشد حدود 2برابري، از هر كیلوگرم 10 تا 14هزار 

تومان به 19 تا 21هزار تومان افزایش یافته است

نرخ داغ حبوبات
در بازار خرده فروشی 

فن بازار 

راسته بازار

علی ابراهیمی
دبیرگروه بازار

ادامه روند كاهش قیمت گوشت

قیمت گوشت قرمز گوسفندی از اسفندماه تاكنون حدود 20هزار تومان ارزان تر شده است. گوشت قرمز 
بعد از یك دوره طوالنی افزایش قیمت در سال هاي ۹7 و ۹۸ ســرانجام روند كاهشی را تجربه كرد و امروز 
هركیلوگرم گوشت گوسفندی در بازار خرده فروشی كمتر از 100هزار تومان قیمت دارد. كم شدن تقاضای 
مصرف و عرضه مناسب دام در كشور از عوامل تأثیرگذار در این كاهش قیمت عنوان می شود. بسته شدن 
رستوران ها و سالن های غذاخوری به دنبال شــیوع كرونا از ابتدای اسفندماه سال گذشته نقش مهمی در 
كاهش میزان تقاضای گوشت ایفا كرد و تداوم این تعطیلی به مدت 3 ماه و در شرایطی كه با ورود به ماه های 
گرم سال به طور طبیعی مصرف گوشت قرمز كاهش می یابد، همچنان تقاضا را پایین نگه داشته است. علی 
اصغر ملكی، رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوســفندی نیز هفته گذشته از تداوم روند كاهش قیمت 
گوشت در صورت عرضه مناســب دام خبر داد و گفت: هم  اكنون قیمت هركیلوگرم شقه بدون دنبه برای 
مغازه دار حدود ۹0 هزارتومان است و مغازه داران نیز این كاال را به قیمت ۹7 تا ۹۸ هزارتومان به مصرف كننده 

عرضه می كنند و به  دلیل گرمای هوا مردم چندان استقبالی از خرید گوشت نمی كنند.

تعطیلی موقت تولید روغن نباتی در شركت صنعتی بهشهر 

تخصیص نیافتن ارز برای واردات روغن خام، برخی از كارخانه های تولیدكننده روغن را با مشكالت زیادی 
مواجه كرده است. شركت صنعتی بهشهر )روغن الدن( از بزرگ ترین تولیدكننده های روغن نباتی ایران، 
ازجمله این شركت هاست كه هفته گذشته اعالم كرد به  دلیل تخصیص نیافتن ارز از سوی وزارت صمت و 
بانك مركزی برای واردات روغن خام و با توجه به اتمام موجودی، تولید خود را به مدت یك هفته تعطیل 
می كند. در بخشی از این اطالعیه آمده است: این شركت از سال گذشته تاكنون حدود 350 هزار تن ثبت 
سفارش واردات روغن خام انجام داده كه حدود 30 هزار تن آن، 2 ماه است كه در بنادر كشور چشم انتظار 
دریافت ارز است و این در حالی است كه طی همین مدت برخی شركت ها توانسته اند ارز مورد نیاز خود را 
بدون رسوب روغن در بنادر دریافت كنند و همین امر منجر به ایجاد شبهه در عملكرد وزارت صمت و بانك 
مركزی شده است. واردات روغن خام مورد نیاز صنایع روغن سازی برای كنترل قیمت این محصول، تاكنون 
با ارز 4هزار و 200تومانی انجام می شد، اما این روزها زمزمه هایی مبنی بر حذف ارز دولتی و جایگزینی آن با 

ارز نیمایی یا ارز حاصل صادرات به گوش می رسد.

گران ترین لوازم خانگی داخلی 11.5میلیون تومان قیمت خورد 

بعد از 3  ماه كش و قوس سرانجام سازمان حمایت با بررسی اسناد كارخانجات لوازم خانگی افزایش 20تا 
25درصدی قیمت را تصویب كرد و نرخ های جدید حدود 1500 قلم كاال روی سامانه 124 قرار گرفت. 
براساس قیمت های ثبت شده در این سامانه، نرخ فریزر 17 فوت تولید داخل باید بین 6میلیون و 500 
هزار تومان تا 11 میلیون و 500 هزار تومان و یخچــال 17 فوت تولید داخل بین 5میلیون و 500 هزار 
تومان تا 10 میلیون تومان باشد. قیمت اجاق گاز پنج شعله فردار 4میلیون تا 6میلیون و 600 هزار تومان 
تعیین شده است. محدوده قیمت تعیین شده برای ماشین لباسشویی شش كیلویی و هفت كیلویی نقره ای 
ســاخت داخل به ترتیب 5میلیون و 500 تا 7میلیون تومان و 5 تا 11میلیون تومان تعیین شده است. 
قیمت ماشین لباسشویی هفت كیلویی سفید ساخت داخل در بازار بین 4میلیون و 500 هزار تومان تا 
10میلیون و 500 هزار تومان تعیین شده و محدوده نرخ تعیین شــده برای تلویزیون LED ساخت 
داخل 43 اینچ و 55 اینچ به ترتیب 3میلیون و 500 هزار تا 7میلیون تومان و 5میلیون و 500 هزار تا 11 

میلیون تومان است.

قیمت - كیلوگرم - تومانمشخصات نام محصول

95.000با استخوانراسته گوسفندی
۱۲۷.000ممتازران كامل گوسفندی

۱50.000با ماهیچهكف دست گوسفندی 
90.000پاك كردهران گوساله

۷5.000پاك كردهسر دست گوساله
۶5.000درجه یكقلوه گاه گوساله

9.000درجه یكقلم گوساله
۷5.000درجه یكماهیچه گوساله

۸5.000درجه یكسردست گوسفندی
95.000درجه یكنیم شقه ران گوسفندی

قیمت - تومان مشخصات نام روغن

۱.5۱۲.550لیتریآفتابگردان طبیعت
3۲4.950لیتریآفتابگردان طبیعت 

900۷.۷00میلی لیتریآفتابگردان غنی شده با ویتامین D3طبیعت
۲50۲3.000میلی لیتریزیتون الدن 

3۲4.000لیتریسرخ كردنی بهار 
3۲۶.050لیتریسرخ كردنی بهار الماس

۱.5۱۲.000لیتریسرخ كردنی طبیعت
900۷.500گرمیویتامینه كانوالی الدن

543.900كیلوگرمینیمه جامد زیروترانس طبیعت
900۸5.000گرمیحیوانی شكلّی

قیمت- تومانمدلنام كاال

RS51۲۸,000,000یخچال ساید  بای ساید سامسونگ
ROSSO2W40,000,000یخچال ساید  بای ساید سامسونگ
FRENCH4B99,000,000یخچال ساید  بای ساید سامسونگ

FSR12W44,400,000یخچال ساید  بای ساید 34 فوت سامسونگ
RR39M7340/RZ32M71207F۲3,۸50,000یخچال فریزر دوقلوی سامسونگ ۶90لیتر 

RR30/RZ30۲9,500,000 آبریزداریخچال فریزر دوقلوی سامسونگ
ZIRSA1ZTMG۲۲,۲۶0,000یخچال سامسونگ

RR39M73107F-RZ32M7120F۲4,500,000یخچال و فریزر دوقلوی سامسونگ
SAMSUNG FSR14STS44,۷00,000یخچال ساید  بای ساید سامسونگ

RH-74۲,950,000یخچال فریزر سامسونگ 

نرخ برخی یخچال و یخچال فریزرهای سامسونگ در بازار لوازم خانگی قیمت برخی انواع روغن خوراكی در سوپرماركت ها  نرخ خرده فروشی انواع گوشت قرمز در بازار طی هفته ابتدایی تیر ماه جاری 

نرخ مصوب برخی انواع حبوبات در میادین میوه و تره بار شهرداری تهران 

تولید لبنیات؛ از صنعتی به سنتی

قیمت)كیلوگرم-تومان(مشخصات نوع حبوبات 

24.000پاك شده لپه
73.000سایز متوسط لیمو عمانی

23.500یكدست و پاك شده لوبیا چشم بلبلی
10.500درشت - پاك شده نخود

19.200درشت - پاك شده عدس 
16.500ریز- پاك شده عدس 

19.000پاك شده باقال خشك
21.900درشت و پاك شده لوبیا چیتی

24.000پاك شده لوبیا كشاورزی
22.000پاك شده و یكدست لوبیا قرمز

72.000 پاك شده زرشك پفكی
19.800درشت و پاك شده ماش

18.000یكدست و پاك شده لوبیا عروس
21.800پاك شده لپه باقال

4.900پاك شده جو بلغور و جو پرك



با اینكه شهر شهرتی جهانی دارد اما راه دسترسی به خنداب، 
آنقدرها هم كه باید مناسب نیســت. جاده ای تنگ وباریك و 
البته دوطرفه كه مهم ترین راه دسترسی به شهر است،خطرناك 
اســت و ناایمن. عبور خودروها برای راننده هایی كه هر روز از 
مركز استان و روســتاهای بزرگ و كوچك اطراف به خنداب 
می روند و می آیند خیلی غریبه نیست و جاذبه های غیرطبیعی 
مشــرف به جاده هــم دیگر حواسشــان را پــرت نمی كند؛ 
جاذبه هایی كــه در كمتر جاده ای می تــوان نمونه اش را دید. 
اما آنها كه برای نخستین بار گذرشان به جاده خنداب می افتد، 
جایی كه هنــوز خیلی مانده تا خنــداب، ضد هوایی و پدافند 
اســت كه به اســتقبال می آید. خیلی ها با دیدن ضد هوایی ها 
و توپ های نزدیك جاده، ســر به هوا می شوند و همین سر به 
هوایی كافی است تا شاخ به شاخ خودرویی شوند كه از مقابل 
می آید. برای همین اســت كه آمار تصادف هــا در این جاده 
همیشه پر و پیمان است. علی، راننده  پراید سفید سالخورده ای 
است كه هر روز چند مرتبه مسیری یك ســاعت و نیمه بین 
اراك و خنداب را می رود و می آید. شــغلش مسافركشی بین 
این دو شــهر اســت. برای همین جاده را مانند كف دستش 
می شناســد و با این حال، مجبور اســت 6دانگ حواسش را 
به جــاده بدهد تا راننده ای ناشــی بیچاره اش نكنــد. در این 
بین،گاهی كه فرصت می كنــد، با كمك آیینه جلو خودرواش 
مسافران را دید می زند. نگران است مســافری داخل خودرو 
با دیــدن پدافنــد و ضد هوایی های كنار جــاده هوس عكس 
گرفتن از تجهیزات نظامی را كند و با این كار، برایش دردســر 
درست شود. ممنوعیت عكســبرداری ناگفته پیداست. محو 
تماشای ضد هوایی ها هستم و علی با دیدن توجهم به پدافند 
می پرسد: »تا حاال ضد هوایی ندیدی؟«می گویم چرا دیدم اما نه 
اینجوري«. از فرصت استفاده می كنم و از اثر نیروگاه بر زندگی 
مردم خنداب می پرسم. دل و دماغ جواب دادن به سؤال ندارد. 
دلش می خواهد حرف خودش را بزند. پیداست از نیروگاه دل 
خوشی ندارد. نفس عمیقی می كشــد و با عوض كردن دنده و 
فشــار به پدال گاز،می گوید:»بابای من و خودم تو خنداب به 
دنیا اومدیم. 39ســاله كه اینجام و بابام هم 75ساله كه توی 
خنداب زندگی می كنه«. بعد چند لحظه ســكوت می كند و با 
نگاه به آیینه بغل خودرو، به ماشــینی كه چند دقیقه ای است 
در حال چــراغ زدن برای عبور از كنارمان اســت راه می دهد. 
بعد برمی گردد ســر حرف اصلی خودش؛»نمی دونم فكر كنم 
30- 20سال پیش بود گفتن می خوان اینجا یه كارخونه بسازن. 
نزدیك خنداب كارخونه ای نبود و ما هم فكر كردیم خوبه كه 
بسازن. بعد كامیون كامیون مصالح بود كه می آمد و می رفت. 
ما خوشحال بودیم كه توی كارخونه ای كه ساخته می شه برای 
ما هم كار درســت می شــه«. حرفش به اینجا كه می رسد، با 
سر اشــاره ای به گنبدی می كند كه جلوتر سمت راست جاده 
خودنمایی می كند. جلوتر از آن می توان شــهر را سمت چپ 
دید؛ كارخانه ای كه شباهتی به كارخانه های دیگری كه اهالی 
دیده اند، ندارد. علی می گوید: »كارخونه كه ساخته شد، مدام 
اسم خنداب رو تو اخبار می گفتن. تا قبل از اون حتی نشریه های 
اراك اسم خنداب رو جایی نمی نوشتن. هر بار كه اسم خنداب 
توی تلویزیون پخش می شد ما خوشحال می شدیم كه باالخره 
اسم شــهر ما رو دارن می گن. اوایلش خیلی خوب بود اما كم 
كم عادت كردیم به شنیدن اســم خنداب در اخبار«. انگار كه 
از حرف زدن خسته شده باشــد، ناگهان نطقش كور می شود. 
چند دقیقه بعد، سرعتش را كم می كند و با رسیدن به 2راهی، 
فرمان را سمت چپ می چرخاند تا وارد بلوار ورودی شهر شود.

آغاز تغییر زندگی 
تصوری كه از شهر وجود دارد، یعنی ساختمان های بتنی بلند 
مرتبه ریز و درشت. خدمات عمومی گسترده مانند فروشگاه های 
زنجیره ای، بانك ها، پاساژها و هزار چیز دیگر. اما خنداب هنوز 
چنین شــكلی ندارد. همان لحظه ورود معلوم ام می شــود كه 
خنداب، روستا شهری است كه كنار خانه های نوساز با نماهای 
مدرنش، خانه هایی با بافت روستایی و كاهگلی هم هست. پاساژ 
به معنای واقعی برای خرید مردم نیســت. با این حال، شهر در 
حال پوست انداختن است و این را می شود احساس كرد. شاید 
دلیلش این باشد كه با ساخته شــدن راكتور، رفت وآمدها به 
خنداب هر روز بیشتر از قبل شد. رفت وآمد بیشتر، جمعیت را با 
خود به منطقه آورد و این جمعیت نیازمند خانه ای برای زندگی 
بودند. زمین های دور و اطراف شهر یا زمین هایی كه داخل شهر 
بالاستفاده رها شده بود و ارزشی نداشت، كم كم ارزشمند شد. 
حواس دالالن زمین به روستای خنداب و چند روستای اطراف 
برای رونق ساخت وســاز جلب شد. علی رضایی، شصت و چند 
ساله به نظر می رسد. دستانش زخم برداشته از كار سخت؛ كاری 
كه از پدرش به او ارث رسیده بود و او هم می خواسته به پسرش 
به ارث بگذارد. كشاورزی و كشت انگور و تولید كشمش كسب 
و كار رضایی ها بوده است. اما دست روزگار این كسب و كار را از 
بین برد؛»زمین خیلی ارزون بود. بیشتر اهالی زمین كشاورزی 
داشتند و خیلی وقت ها دخلشون به خرجشون نمی رسید. برای 
همین زمین ها رو ول كرده بودند و روی همشون كار نمی كردن. 
كم كم خریدار زمین زیاد شد و قیمت تو خنداب رفت باال. بعد 
گفتند روستا شده شهر. تازه فهمیدیم چه خبر شده اما دیگه دیر 
شده بود و خیلی ها از اهالی زمیناشونو فروخته بودن به آدمای 
دیگه«. او كه حاال خودش را بازنشســته كرده، جلوی خانه ای 
كه چند سال است ساخته نشســته. زمین خانه ای كه قبل از 
ساخته شدنش، بزرگ بود و بنایی سالخورده با چند اتاق بزرگ 
و كوچك داشت؛ بنایی كه بعد از فروختن زمین به خریداران با 
پولش تخریب شد و سازه ای جوان اما كوچك تر جایش را گرفت. 
وقتی خانه ها رنگ و رخ دیگــری پیدا كردند و اهالی در عطش 
زدن نقاب تازه ای به صورت خود بودند، فرهنگ شهرنشینی بر 
روستانشینی غالب می شــد. رضایی اما هنوز باور دارد كه ذات 
مردم همان ذات روستایی قبل است با این تفاوت كه پوشش ها 
و نوع خدمات نسبت به قبل تغییر كرده است؛»چون خنداب 
خیلی به راكتور نزدیكه، كارگرا، مهندســا و كسانی كه اونجا 
هســتن زیاد میان شــهر. رفت وآمد اون ها باعث شده، مردم 

خودشــونو مثل اونا كنن و كاری نكنن كه به نظر بد بیاد. برای 
همین اهالی یاد گرفتن چطور خودشونو با آدمای جدیدی كه 

اومدن خنداب، همرنگ كنن«.

اشتیاق برای تحصیل 
اگر از هر خندابی بپرســید كه نیروگاه چه اثــری بر زندگی او و 
خانواده اش داشته است؟ خیلی سخت می شود كسی را پیدا كرد 
كه جوابی برای گفتن نداشته باشــد. اما شاید یكی از مهم ترین 
اثراتی كه نیروگاه بر زندگی مردم خصوصاً آنها كه جوان تر هستند 
گذاشــته، عالقه به درس خواندن و ادامه تحصیل در رشته های 
مرتبط با علوم هسته ای اســت. اگر تا پیش از این، دانش آموزان 
تا مقطع راهنمایی و تنها اندكی از آنها تا دوره دبیرستان و دیپلم 
آموزش می دیدند، حاال تعداد جوان های خندابی كه به دانشگاه 
می روند بیشتر شده اســت. این حرف را فرج اهلل شاهی، یكی از 
معلمان قدیمی آموزش و پرورش در خنداب كه بازنشسته شده، 
می زند: »سال ها به دانش آموزان روستایی خنداب درس می دادم. 
امید زیادی به اینكه این بچه ها به دانشــگاه بروند نداشتم چون 
بچه ها انگیزه ای برای درس خواندن نداشتن. ته داستان این بود 
كه تا دیپلم درس می خواندن و بعدش هیچی«. بعد از اینكه راكتور 
ساخته شد و اسم خنداب تو دهن ها افتاد، انگیزه هم برای درس 
خواندن بیشتر شــد. انگیزه پیدا كردن كار توی راكتور شده بود 
محركی برای درس خواندن دانش آموزان. پدر و مادرها هم بدشان 
نمی آمد فرزندشان در نیروگاه هسته ای كار كند. شاهی از اینكه 
چند دانش آموزش حاال در دانشگاه رشته های مرتبط با فیزیك 
هسته ای می خوانند، خوشحال است و می گوید:»وجود راكتور 
هسته ای باعث شد استعداد بچه های خندابی توی درس و مشق 
شكوفا بشــه. حاال منتظر روزی هستم كه بچه های همین شهر 
بشن مدیرای آینده راكتور كه برای خنداب افتخار آفرینی كنن«.

رونق زندگی
تا قبل از ساخته شدن راكتور، اهالی مجبور بودند نیازهای خود را 
تنها از چند خواربارفروشی داخل خنداب تهیه كنند. دكتر و دارو 
و درمان هم وضع بهتر از این نداشت. كافی بود كه خواربارفروشی 
كاال تقاضا شده مشتری را نداشته باشد یا دكتر به درمانگاه نیاید. 
این شرایط باعث می شد اهالی شال و كاله كنند و 90كیلومتر راه 
بروند تا به اراك برسند. حسین خندابی، 36سال دارد. قد و قواره ای 
نه چندان بلند با چهره ای سبزه دارد. دوره فعلی زندگی در شهر را 
بهترین دوره آن می داند. او كه در خانواده پرجمعیتی بزرگ شده 

است با لهجه ای كه شباهت زیادی به لری دارد از روزهای سخت 
زندگی گذشته می گوید؛»امكانات كم بود. مغازه كه چند تا بیشتر 
نداشتیم. درمانگاه هم یكی درمیون درش باز بود یا دكتر داشت. 
همیشه خدا خدا می كردیم اگه كسی شب و نصفه شب چیزیش 
شد تا صبح دوام بیاره تا ببریمش شهر پیش دكتر«. به لطف شهر 
شدن خنداب، دیگر از روزای سخت گذشته خبری نیست. بیشتر 
بانك ها در رقابتی عجیب با هم تالش كرده اند در بهترین نقطه 
شهر شعبه دایر كنند. همین چند ماه قبل هم نخستین فروشگاه 
زنجیره ای خنداب افتتاح شد و اهالی با دایر شدن فروشگاه مثل 
قبل دردسر پیدا كردن كاال با قیمت مناسب را ندارند«. حسین 
می گوید:»شاید اگر راكتور هســته ای رو نساخته بودن ما مثل 
خیلی از روستاهای دیگه كه از خنداب دورن باید همون طوری 
تو خونه های كاهگلی و قدیمی زندگی می كردیم. درسته نیروگاه 
سختی های زیادی برامون داشته اما آدم باید خوبیش رو هم بگه«.

غرش های زندگی یك خندابی 
فعالیت راكتور آب سنگین خنداب، خاری شده در چشم كسانی 
كه عالقه مند توسعه فعالیت های هسته ای كشور نیستند. برای 
همین است كه باید امنیت راكتور را به شكل جدی حفظ كرد. 
حفظ امنیت، نیازمند اجرای مانورهــا و فعالیت های نظامی در 
منطقه است؛ منطقه ای كه خنداب در آن قرار دارد و زندگی مردم 
هم از آن بی نصیب نمانده اســت. ابوالفضل، 15سال است كه از 
اصفهان به خنداب آمده و در این شهر خانه خریده است. لهجه 
اصفهانی ندارد اما دلش تنگ اصفهان است. اتوكشیده و كتابی 
حرف می زند. از غرش گاه و بیگاه سامانه های پدافندی و توپ های 
ضد هوایی ســخن به میان می آورد كه حاال به بخشی از زندگی 
مردم تبدیل شــده اســت. می گوید: »اون اوایل ناگهان صدای 
شــلیك توپ های ضد هوایی می اومد. ما عادت به این اتفاق ها 
نداشــتیم. فكر می كردیم حمله هوایی شده، نگران می شدیم. 
بعداً می گفتن مانوره. طول كشید تا یه كم عادت كردیم به این 
شلیك ها«. مانورهای نظامی البته هیچ وقت تمامی ندارد. برخی 
اهالی به ما گفته اند كه قباًل بر اثر سقوط گلوله های عمل نكرده 
در شهر، برخی مجروح یا خسارت هایی به خانه و زندگی اهالی 
وارد شده است؛ ابوالفضل مي گوید: » با شلیك پدافندهاصدایی 
كه تولید می شه خیلی بلنده و هر قدر هم عادت كنی، باز اذیت ت 
می كنه. سال هاست این اتفاق می افته، مردم عصبی شدن و زود 
جوش می آرن. برای همین مردم ما خیلی زود حساس می شن 
و به قول معروف آمپرشون میره باال«. با اینكه مانورها آزار زیادی 
به مردم می رســاند اما اهالــی می گویند اگر صــدای توپ ها و 
شلیك ها را نشنوند، احساس خطر می كنند؛ »اگر مانور برگزار 
نشه، انگار یه چیزی تو زندگی خندابی ها كمه. دروغ نگم شرطی 
شدیم به صدای بلند و اگر نشنویم روزمون شب نمی شه و فكر 
می كنیم اتفاقی افتاده كه ضد هوایی ها شلیك نمی كنن«. وجود 
پدافند با اینكه دردسر داشــته اما تبدیل به بخشی از سرگرمی 
بچه های خندابی هم شده است و از آنها به عنوان بخشی از جاذبه 
گردشــگری یاد می كنند. ابوالفضــل می گوید:»وقتی پدافند 
كارگذاشته شد، مردم كه تا آن موقع ضد هوایی از نزدیك ندیده 
بودن از دیدن این تجهیزات تعجب كردن. تسلیحات نظامی شد 
بخشی از ســرگرمی بچه هایی كه هنوز كه هنوزه می روند پای 
ضد هوایی ها و به همین خاطر حس شــوق وهراس خاصي در 
چهره شان موج مي زند!«. با اینكه ابوالفضل از پایین بودن آستانه 
تحمل مردم در این منطقه می گوید اما، هیچ آمار علمی و تحقیق 
شده ای درباره اثر شــلیك های پدافند بر سالمت روحی مردم 

ساكن منطقه در منابع رسمی وجود ندارد.
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راكتور 
انگیزه ای برای 
درس خواندن

» سال ها به 
دانش آموزان 

روستایی خنداب 
درس می دادم. امید 
زیادی به اینكه این 
بچه ها به دانشگاه 

بروند نداشتم چون 
بچه ها انگیزه ای 

برای درس خواندن 
نداشتن. ته داستان 
این بود كه تا دیپلم 
درس می خواندن و 

بعدش هیچی«. بعد از 
اینكه راكتور ساخته 

شد و اسم خنداب 
تو دهن ها افتاد، 

انگیزه هم برای درس 
خواندن بیشتر شد

قاب  دیروزقاب امروز

زارا دختر هنرمند  ساكن شرق تهران است كه به چند ساز مسلط است . وی به علت كسالت خانواده هر 
روز تمرینات خود را در حیاط خانه،  كنار همسایه مسیحی طبقه پایین خود دنبال  می كند .

عكس : ایرنا/ محمد بابایی

دوره قاجار، دوره تغییر در برخی سبك و سیاق های موسیقی بود. به نوازندگان و فعاالن حوزه 
موسیقی در آن زمان، مطرب می گفتند كه هنوز هم این اصطالح در برخی موارد به كار برده 

می شود.

با شما، برای شما
قرار اســت بنویســید... كوتاه اما بنویســید... ســاده، روان، 
راحت... از خیلــی پیش از اینها بنا داشــتیم فضایی را فراهم 
كنیم تا صحبت ها، دیدگاه ها، ایده هــا، انتقادها، اعتراض ها 
و پیشنهادهای شما بی واســطه به صفحه ما راه پیدا كند. در 
حقیقت هدف اصلی ما تدارك یك صفحه بود )و البته هنوز هم 
هست( اما ترجیح دادیم كه آرام آرام و ستون به ستون پیش 
برویم و قدم هایمان را هــر روز محكم تر كنیم و بعد پنجره ای 

بزرگ تر را به روی شما بگشاییم.
برای همین، اگر نگاه و دیدگاه خاصــی دارید... اگر موضوع و 
مســئله ای دغدغه ذهنی شماســت... اگر نسبت به موردی 
انتقاد یا اعتراضــی دارید... اگر فكر می كنیــد كه باید توجه 
جامعه یا مســئوالن را به نكته یا موضوعی جلب كنید... اگر 
پیشنهاد مشخصی برای حل مشــكلی دارید... اگر نسبت به 
برخی تصمیم ها، برنامه ها و... در موضوعات مختلف شهری، 
اجتماعی، اقتصــادی، فرهنگی، سیاســی و...  نظر موافق یا 
مخالف دارید، آســتین باال بزنید و همینطور كه در تاكسی یا 
اتوبوس نشسته اید یا در جمع و محفل دوستانه یا خانوادگی 
مشغول گپ وگفت هستید یا روی مبل و جلوی تلویزیون و یا 
حتی توی تختخواب لم داده اید، آنچه را در ذهنتان می گذرد 
و می خواهیــد آن را برای دیگــران به اشــتراك بگذارید، در 
قالب یك متن كوتاه بنویسید و برای ما پیامك كنید، تا بقیه 
خوانندگان روزنامه و مردم و همینطور مسئوالن، این نظرات 
و دیدگاه ها را ببینند و بدانند و بخوانند و شاید همین اتفاق، 

سبب خیر و منشأ یك حركت تازه و مؤثر شود.
ادب و اخالق اجتماعی، همان گذرنامه یا مجوز ورود و انتشار 
دیدگاه ها و نظرات شماســت كه ما هم خیلی روی آن تأكید 
داریم و مطمئنیم كه شــما هم به آن باور دارید و موقعیت ما 
را در انتشــار آنها درك می كنید! اتفاقــا همین ادب و اخالق 
است كه راه را برای رســیدن به آن باالها هموار می كند. قرار 
است برای رســاندن این نظرات، دیدگاه ها و ایده های شما به 
دیگران با هم همدست شــویم؛ مهم همین بزرگراه یكطرفه 
اســت، البته این بار از پایین به باال؛ بدون توقف، مســتمر و 
مستدام.  در ابتدای این همراهی، با نظرات و دیدگاه های شما 
در قالب موضوعات آزاد شروع می كنیم، اما قرار نیست در این 
نقطه متوقف بمانیم؛ فكرهای دیگری هم داریم و بنا داریم كه 
خیلی زود با طرح موضوع های هفتگی، جای شــما را خیلی 
بیشــتر از قبل در صفحات روزنامه باز كنیم و از صحبت ها و 
نظرات و دیدگاه های شما صفحه ای را شكل بدهیم كه متعلق 
به خود شماســت و قرارنیست پای مســئولی به آن باز شود!  
برای گرفتن نظرات و پیام های شما یك شماره تلفن همراه و 
نام كوچكتان كافی است. البته ما چند عدد میانی آن شماره 
را ســتاره دار می كنیم تا فقط خودتان بدانیــد و بس... بدون 

نام خانوادگی، شهر یا... .
پس بی آب و تاب با همان لحن و ادبیات خودتان بنویســید...  

قرار هم همین است؛ بنویسید... ساده و كوتاه... ُرك و راست.
 پیامگیر ما با شــماره 09023828491 در تمام طول 
شبانه روز آماده دریافت پیام ها، نظرات و دیدگاه های 

شماست.
****

  8651* * * 0915– مازیار:
شاید اگر من در بین مسئولیت های اجرایی و تصمیم گیری 
جایی داشتم یكی از كارهایی كه می كردم این بود كه هزینه 
انجام هر كاری را روی عوارض و مالیات كاالیی خاص منظور 
می كردم. وقتی برای انجام طرحی خاص، هزینه تعیین شده 
برای اجرای آن از طریق عوارض یــا مالیات خرید كاالیی 
خاص پرداخت  شود حس خوب مشاركت و سهیم بودن در 
بازدهی و ارزش آفرینی طرح مربوطه به انسان دست می دهد 
و به این ترتیب خود را خیلی بیشتر و ملموس تر در به نتیجه 
رسیدن آن ســهیم می داند؛ مثال فرض كنید 10درصد از 
قیمت فروش گروه تنقالت شامل بیسكوئیت و شكالت و 
چیپس و پفك و نظایر آن به مدرسه سازی  اختصاص یابد، یا 
مثال 10درصد از كل فروش گروه رستوران ها و فست فود ها 
و غذاخوری ها به بهداشــت و نظافت شهری یا بین شهری 
اختصاص داده شود و همچنین 10درصد از قیمت فروش 
گروه شكر و قند و شــیرینی جات به تجهیز بیمارستان ها 
اختصاص داده شود. یا مثال 10درصد از قیمت فروش گروه 
بنزین و گازوئیل و نفت سفید به توسعه و نوسازی ناوگان 
حمل ونقل عمومی و مترو اختصاص داده شود و یا 10درصد 
از قیمت فروش آب و برق و گاز و تلفــن همراه یا ثابت به 
توسعه و گسترش راه سازی اختصاص داده شود. همینطور 
10درصد از قیمت فروش گروه چای و قهوه و نســكافه و 
10درصد قیمت فروش برنج و روغن و گوشت قرمز و سفید 
به...؛ به این ترتیب با مصرف هــر گروه كاالیی، هم بودجه 
خاص و مشــخصی برای اجرا یا تكمیل و توسعه طرحی 
خاص فراهم می شود و هر كسی با خرید یك نوع كاال به اجرا 
و توسعه طرحی خاص كمك و مشاركت مستقیم می كند و 
هم بودجه اجرایی طرح موردنظر به صورت شفاف و مشخص 
قابل رصــد خواهد بود و چنانچه در بازه زمانی مشــخص، 
بودجه تامین شده از این طریق كفاف نداد می توان از منابع 

دیگر كسری مورد نظر را جبران یا تامین كرد.

  7319* * * 0935– الله:
قیمت خودروهای داخلی هنوز هم با وجــود اقدامات اخیر 
بسیار غیرمنطقی باالســت و باید با خروج نیروهای مازاد و 
اضافی و غیركارآمد خودروســازان، كوچك سازی  سازمان و 
كاهش هزینه های سربار و ریخت و پاش ها و افزایش بهره وری 

به حد معقولی كاهش یابد.

  9123* * * 0912– رضا:
به عقیده من نرخ بنزین باید به صورت شناور مدیریت می شد. 
مدیریت شناور قیمت بنزین به این معنی كه همانگونه كه نرخ 
ارز به صورت تدریجی و روزانه مشخص و اعالم می شود و طی 
زمان ثابت نخواهد بود و در طول سال درصد مشخصی افزایش 
می یابد، قیمت بنزین نیز با اســتفاده از همین راهكار - البته 
به صورت هفتگی - تعیین و مثاًل روزهای شنبه یا چهارشنبه 
اعالم و در جایگاه ها اعمال شود، تا ضمن پرهیز از ثابت بودن 
قیمت بنزین و مشكالت ناشی از افزایش دوره ای و ناگهانی، 
قیمــت آن به تدریج به نرخ واقعی نزدیــك و موجب كاهش 

مصرف یا مصرف بهینه این فراورده استراتژیك شود.

رُك  زندگی كنار 
انرژی هسته ای 

روایت همشهری از مردم ساكن در 32 كیلومتری تنها راكتور آب سنگین ایران
در شهر خنداب؛ شهری كه هم آمار جوانان تحصیل كرده اش باال رفته و هم كسب و كار مردمش 

تغییر كرده است

سبك زندگی

وی
 غر

رام
: به

رح
ط

مردم به زندگی كنار نیروگاه خو كرده اند 
واقعیت این است كه مردم ساكن خنداب و روستاهای اطراف آن، نیروگاه را جزو زوائد نمی بینند  عبدالرضا حاج علی بیگی

فرماندار خنداب
و با شرایطی كه این مجموعه برای آنها رقم زده است، خوگرفته اند. درست است كه محدودیت ها 
و آلودگی صوتی در مانورهای پدافند نظامی نیروگاه مردم را آزار می دهد اما نیروگاه سبب شده 
است،خنداب از بخش به شهر ارتقا پیدا كند و این به معنای افزایش سرانه ها و اعتباراتی است كه به خنداب اختصاص پیدا می كند و مردم 
از این افزایش سرانه ها منتفع شده اند. حتمًا، اجرای مانورهای نظامی برای مردم مشكالتی ایجاد می كند و منكر آن نیستیم اما، از8 ماه 
قبل به این سو تالش شده در قالب شبكه های اجتماعی، شورایاری ها، دهیاری ها و بخشداران 24ساعت قبل از برگزاری رزمایش به مردم 
اطالع رسانی كافی درباره برگزاری مانور نیروگاه داده شود تا اهالی نترسند. قبل از برگزاری مانور، هماهنگی با آتش نشانی، اورژانس و 
دستگاه های دیگر انجام می شــود تا مخاطرات احتمالی به حداقل برسد. از سوی دیگر، آمارهای اجتماعی شهرخنداب نشان می دهد 
تنش های اجتماعی، عصبی و رفتاری در این شهرحداقلی است. كاهش ساالنه نزاع های خیابانی، اختالفات خانوادگی، خودكشی و جرائم 
خشن، موید این نكته است كه مردم در این شهر و منطقه چرا، باوجود مشكالتی كه دارند از مدار قانون خارج نشده و رفتارهای اجتماعی 
مناسبی از خود در مقابل دیگران نشان می دهند. درباره چهره زمخت و خشنی كه از خنداب به چشم می خورد، من نیز معتقدم وضعیت 
بصری و زیبایی شهر آنطور كه باید و شاید مناسب نیست و شهر چهره ظاهری خاكستری دارد. این خاكستری بودن با تاسیسات نظامی 
ونماد های وابسته به آن تشدید شده است و قبول دارم كه چنین نماد هایی به زیبایی بصری شهر كمكی نمی كند اما، وضعیت بصری شهر 
بخشــی از هویت خنداب اســت و مردم به این هویت انس گرفته و با آن زندگی می كنند؛ هویتی كه ماننــد صنایع دیگر آالیندگی 

زیست محیطی نداشته است و می توان ادعا كرد توسعه شهر خنداب مرهون آن است.

حمیدرضابوجاریان شهرشان بی شباهت به روستا نیست. كشاورزی و باغبانی شغل بیشتر خندابی ها در87كیلومتری 
خبر نگار

شهر اراك در مركز ایران است؛ سرزمینی كه نه به واسطه نزدیكی اش به مركز استان و باغاتش 
بلكه به واسطه قرار گرفتن صنعتی خاص در نزدیكی اش، شهرت جهانی یافته است؛ راكتور آب 
سنگین خنداب. وجود راكتور، برای 55هزار نفرجمعیت ساكن شهر هم مزیت داشته هم دردسر؛ دردسرهایی كه خیلی از آن را نه 
می توان گفت، نه می توان نوشت. دلیل این نگفتن ها و ننوشتن ها هم كاماًل معلوم است. راكتور درست بیخ گوش مردم و خانه هایشان 
است. راكتور،همانطور كه خنداب را با هسته ای شدنش جهانی كرده، كلی تجهیزات مراقبتي و كارمند غیربومی را هم با خودش به 
منطقه آورده است. جمع همه اینها در خنداب، سبك زندگی مردم را تغییر داده و بومیان متناسب با شرایط خاص روزگار می گذرانند؛ 

سبكی از زندگی كه به گفته بسیاری از خندابی ها اگر بخواهند هم، نمی توانند تغییرش دهند.
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5 روبات برتر در نبرد با کرونا
در مبارزه سخت با کرونا روبات ها به کمک انسان آمدند تا درصد تلفات به ویژه در نیروهای امدادی کمتر شود 

مقابله با ویروس کرونا با روی آوردن به تکنولوژی وارد مرحله جدیدی 
شده است. حاال در بسیاری از کشــورهای دنیا شرکت های سازنده، 
روبات هایی طراحی کرده اند که می توانند در بســیاری از موارد کار 
انسان ها در مسیر مبارزه با این ویروس بحران ساز را آسان تر کنند. از زیرنظر گرفتن افرادی که از قوانین 
فاصله گذاری اجتماعی سرباز می زنند تا حضور در جشن فارغ التحصیلی به جای دانشجویان، کارهایی است 
که روبات ها انجام می دهند. به نظر می رسد بحران کووید-19فرصتی بود تا روبات ها نشان بدهند می توانند 
نجات دهنده جان انسان ها در شرایط خطر هم باشند. در میان انواع مختلف روبات گاردین، ۵ روبات را به 

عنوان برترین موارد در بحران کرونا معرفی کرده است. 

دانشــمندان دریافته اند که مغز پســتانداران چگونه بو را درك 
می کند و یک بو را از هزاران بوی دیگر تشخیص می دهد.

پژوهشــگران دانشــكده پزشــكی NYU Grossman طــی 
آزمایش هایی که روی موش ها انجام داده اند، برای نخســتین بار 
یک شناســه الكتریكی را که در مرکز پردازش بــوی مغز )پیاز 
بویایی(، شبیه بو حس می شود، خلق کرده اند. این اتفاق حتی اگر 

هیچ بویی وجود نداشته باشد به وسیله موش احساس می شود.
مدیكال اکسپرس در گزارشی نوشــته است: از آنجا که سیگنال 
شبیه ســاز بو به طور مصنوعی ایجاد شــده بود، پژوهشــگران 
می توانســتند زمان و ترتیب عالمت دهی)signaling( عصبی 
مرتبط با آن را دســتكاری کنند و مهم ترین تغییرات در توانایی 

موش ها برای شناسایی دقیق بوی مصنوعی را تشخیص دهند.
 ادموند چونگ، پژوهشــگر  ارشد و دانشــجوی دکتری دانشگاه
 NYU Langone Health می گوید: رمزگشــایی از چگونگی 
عملكرد مغز برای تشــخیص بو پیچیده اســت، زیــرا برخالف 
حس های دیگر، ماننــد بینایی، مــا هنوز از مهم تریــن ابعاد و 
ویژگی های بوهای منحصر به فرد بی اطالع هستیم. به عنوان مثال، 
مغز برای تشــخیص چهره یک فرد می تواند براساس نشانه های 
عینی مانند چشم او عمل کند، حتی بدون دیدن بینی و گوش فرد 
مورد شناسایی. اما این ویژگی های متمایز که به وسیله مغز ثبت 

شده است، هنوز در مورد همه بوها وجود ندارد.
 نتایج مطالعــه حاضر که در 18ژوئن به صــورت آنالین در مجله
Science منتشر شــده، بر پیازهای بویایی تمرکز کرده که در 
پشت بینی حیوانات و انسان ها قرار دارد. مطالعات گذشته نشان 
داده اســت که مولكول های موجود در هوا که حاوی رایحه های 
مختلف هستند، به سلول های گیرنده در بینی منتقل می شوند. 
پس از آن، عالئم الكتریكی به رشته های عصبی واقع در پیاز بویایی 
با نام گلومرول فرستاده و سپس به سلول های مغزی )نورون ها( 

ارسال می شوند.
پژوهشــگران می گویند کــه زمان بندی و ترتیب فعال ســازی  
گلومرول ها برای هر بو و ســیگنال هایی که به قشــر مغز منتقل 
می شوند، اختصاصی و منحصر به فرد است. این فرایند اختصاصی 
چگونگی درك حیوان از بو و واکنش بــه آن را کنترل می کند و 
همچنین باعث به خاطرآوردن یک بوی مشخص می شود. اما از 
آنجا که بوها می توانند به مرور زمان تغییر کنند و با هم مخلوط 
شوند، دانشمندان تالش کرده اند تا به شكلی دقیق، یک شناسه 

منحصر به فرد بو را در چندین نوع نورون ردیابی کنند.
پژوهشــگران برای این مطالعه جدید آزمایش هایی را با استفاده 

از موش هایی که از نظر ژنتیک در آزمایشــگاه دیگری مهندسی 
شده بودند، انجام دادند. سلول های عصبی این موش ها با استفاده 
از روشی به نام اپتوژنیک، با تابش نور فعال می شد. آنها در مرحله 
بعد، موش ها را آموزش دادند تا عالمتی را که به وسیله فعال شدن 
6گلومرول با نور ایجاد می شد، شناسایی کنند. این فرایند شبیه 
به الگویی است که از طریق بو به وجود می آید. موش ها فقط وقتی 
که بوی صحیح را درك می کردند و یک اهرم را فشــار می دادند، 

به عنوان پاداش می توانستند آب بخورند.
اگر موش ها پس از فعال کردن مجموعه ای متفاوت از گلومرول ها 
)شبیه سازی  یک بوی متفاوت( اهرم را فشار می دادند، به آنها آب 
داده نمی شد. پژوهشگران با اســتفاده از این مدل، زمان بندی و 
ترکیب گلومرول های فعال شده را تغییر دادند و مشاهده کردند 
که هر تغییر چطور بر ادراك موش که در رفتارش نمایان می شد 
تأثیر می گذارد. این کار باعث شد که دقت موش ها برای دریافت 
پاداش افزایش یابد. پژوهشگران همچنین دریافتند که تغییر در 
کدام گلومرول ها در هر مجموعه از بوی ساخته شده در مرحله اول، 
منجر به کاهش 30درصدی توانایی یک موش برای حس کردن 
صحیح عالمت بو و در نتیجه دریافت پاداش آب می شود. تغییر 
در گلومرول های آخر در هــر مجموعه بو با کاهش 5درصدی در 

تشخیص دقیق بو همراه بود.
پژوهشگران می گویند که زمان بندی فعال سازی  های گلومرول ها 
مانند نت های یک ملودی عمل می کنند کــه تأخیر یا وقفه در 
»نت« های اولیه باعث کاهش دقت می شود. کنترل دقیق مدل 
پژوهشگران از نظر زمان، تعداد و نوع گیرنده ها و گلومرول هایی که 
در موش ها فعال می شدند، این گروه را قادر ساخت تا متغیرهای 

زیادی را بررسی کنند.
دیمیتری رینبرگ، پژوهشگرارشد این مطالعه و متخصص مغز و 
اعصاب می گوید: اکنون که ما مدلی برای تقسیم بندی زمان و نظم 
فعال سازی  گلومرول ها داریم، می توانیم تعداد و نوع گیرنده های 
مورد نیاز پیاز بویایی را برای شناســایی یک بوی خاص بررسی 
کنیم. او توضیح می دهد که بینی انسان تقریباً 350نوع گیرنده بو 
دارد، درحالی که موش هایی که حس بویایی آنها بسیار تخصصی تر 

است، بیش از 1200گیرنده دارند.
رینبرگ می گوید: برای نخستین بار، نتایج پژوهش ما یک کد را 
برای تبدیل اطالعات حسی به درك یک بو به وسیله مغز شناسایی 
کرد. این نتایج، ما را برای پاســخ به این پرسش قدیمی که مغز 
برای بروز یک رفتــار، چگونه اطالعات حســی را فرا می خواند، 

کمک می کند.

رمزگشایی از بو
با کشف جدید دانشمندان، اکنون می توان به 

این پرسش قدیمی که مغز برای بروز یک رفتار، 
چگونه اطالعات حسی را فرامی خواند، پاسخ داد

 پیچیدگی
  رمزگشایی
رمزگشایي 
از چگونگی 
عملکرد مغز 
برای تشخیص 
بو پیچیده است، 
زیرا برخالف 
حس های دیگر، 
مانند بینایی، ما 
هنوز از مهم ترین 
ابعاد و ویژگی های 
بوهای منحصر 
به فرد بی اطالع 
هستیم. به عنوان 
مثال، مغز 
برای تشخیص 
چهره یك فرد 
می تواند براساس 
نشانه های عینی 
مانند چشم او 
عمل کند، حتی 
بدون دیدن بینی 
و گوش فرد مورد 
شناسایی

عمادالدین قاسمی پناه
خبرنگار

زهرا خلجی
خبرنگار

Boston Dynamics
شــرکت Boston Dynamics روباتی با نام »سگ 
زرد« طراحی کرده است که در سنگاپور برای یادآوری 
فاصله گذاری اجتماعی به افرادی که در پارک ها حضور 
دارند، اســتفاده می شــود. این روبات به دوربین ها و 
حسگرهای بزرگی مجهز اســت که می تواند تخلفات 
فاصله گذاری اجتماعــی را به خوبی دیده و حس کند 
و هشدارهای از پیش ضبط شده را در زمان تشخیص 
تخلف، پخش کند. مقامات کشور ســنگاپور به افراد 
محلی اطمینان داده اند که این روبات چهارپا، دستگاه 
جاسوسی نیست و قرار نیست اطالعات شخصی افراد 

را جمع آوری کند. 

UVD Robots
این روبات های ضدعفونی کننده با اشــعه ماورای بنفش 
ساخت دانمارک اخیرا در بیمارستان های چین رونمایی 
شده اند. این روبات ها با اســتفاده از اشعه ماورای بنفش 
بسیار قوی DNA و RNA هر میکروارگانیسمی  را از بین 
می برند. اثر قدرتمند اشعه ماورای بنفش روی ویروس ها 
و باکتری ها همیشه مشهور بوده است اما استفاده از آن 
توسط انسان یا در نزدیکی افراد بسیار خطرناک است. 
با این حال روبات های ضدعفونی کننده دانمارکی قادر به 
یادگیری چیدمان بیمارستان ها هستند و در صورت حضور 
نداشتن کادر پزشــکی، کار خود را آغاز می کنند. به این 

ترتیب خطری متوجه افراد حاضر در بیمارستان نیست. 

OhmniLabs
 Newme OhmniLabs در ژاپــن از روبات هــای
برای جایگزین کردن دانشــجویان قرنطینه شــده که 
نمی توانستند در مراسم فارغ التحصیلی شان حاضر شوند، 
استفاده شد. روی سر این روبات ها، یك تبلت قرار داشت و 
یك دست لباس کامل فارغ التحصیلی نیز بر تن داشتند. هر 
یك از دانشجویان نیز برای دریافت مدرک فارغ التحصیلی 
 Zoom خود از یك مقام دانشگاه، از برنامه مکالمه تصویری
اســتفاده می کردند و به این ترتیب تصویر آنها از تبلتی 
که روی سر روبات قرار گرفته بود پخش می شد و با مقام 
دانشگاهی ارتباط می گرفتند. مراسمی مشابه این جشن، 
با استفاده از روبات های ساخته شده توسط دانشجویان نیز 

اخیرا در نانجینگ چین برگزار شده است. 

Starship Technologies
در یکی از شهرهای انگلیس به نام میلتون کینس مدتی 
است روباتی به شــکل خودرویی 6چرخ دیده شده 
که غذا و خریدهای کوچك ســوپرمارکتی را به افراد 
ساکن در این شهر می رساند. شبکه وسیع مسیرهای 
دوچرخه سواری که در این شــهر طراحی شده است، 
کار را برای رفت و آمد این روبات آســان می کند تا با 
سرعت مطمئنه 6کیلومتر در ساعت مسیر خود را طی 
کند. کمپانــی Starship Technologies در عملی 
تقدیرآمیز اعالم کرده اســت که خدمات رسانی این 
روبات به کادر درمانی این شهر در طول بحران کرونا، 

رایگان است. 

Zora Bots
سازمان ملل متحد، ۵روبات ضد اپیدمی 
 ساخته شده توسط شــرکت بلژیکی
 Zora Bots را به رواندا فرستاده است تا 
به این کشور آفریقایی در نبرد با ویروس 
کرونا کمك کند. این روبات ها می توانند 
دمای بدن یك بیمار را نشان داده، افرادی 
که ماسك نمی پوشند را شناسایی کرده  
یا وجود هرگونه ناهنجاری در صدا یا نگاه 
بیماران را کنترل کنند. همچنین می توان 
از این روبات ها برای تحویل دارو و سایر 
موارد ضروری به افراد مبتال به کووید-19 

استفاده کرد. 
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فعاالن حوزه های زنان، فرهنگ، جامعه، ورزش و اقتصاد

 چه درخواست هايی از قوه قضاييه دارند؟

عدالتورزيدرآگاهسازي
»اعتماد و اميد« شايد دو واژه آسيب ديده در 
سال هاي اخير باشند؛ تنها انتظار و توقع روشن 
مردمي كه سال ها همپاي پستي و بلندي هاي 
دولت هاي خود بوده و در بزنگاه هاي مختلف از هيچ همراهي اي دريغ نكرده اند. 
اما براي اين دو واژه كه عميق ترين احساســات مردم را شــكل مي دهند چه 
اتفاقي افتاده است كه حاال غريب ترين واژه ها و دور از دسترس ترين آنها به نظر 
مي رسند. حال كه در اين صفحات به بهانه روز قوه قضاييه در تقويم، باز به سراغ 
موضوعات مهمي رفته ايم كه هميشه دغدغه مان بوده، با كارشناسان حوزه هاي 

مختلف درباره دغدغه و خواسته هاي گره خورده شان با اين قوه صحبت كرده ايم؛ 
اينكه با توجه به حركت جديد قوه قضاييه و تشــكيل دادگاه هاي مفاســد 
اقتصادي و ظهور عزمي نو در دادگاه ها، مردم دوباره به حركتي كه ممكن است 
تحول تازه اي ايجاد كند چشم دوخته اند. شايد شفافيت و خبررساني در قالب 
محدوديت هاي قانون آيين دادرسي كيفري نخستين گام باشد، اما حتما تصور 
و تصويرهاي ديگري در ذهن كارشناسان هر حوزه وجود دارد كه قوه قضاييه 
مي تواند به آن جامه عمل بپوشاند. اين يادداشت ها بخش هايي از درخواست 

حوزه هاي مختلف از قوه قضاييه است.

زهرا رستگارمقدم 
روزنامه نگار
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زنان از تأكيدات 

اسالم بوده 
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آن صراحت 

قرآن كريم در 
تقبيح و برخورد 

با زنده به گور 
كردن دختران 
است كه »فباي 

ذنب قتلت«. 
همچنين بايد 
اصرار و تأكيد 

مقام معظم رهبري 
در اين مورد را 

متذكر شوم

 احمدآتشهوش:
در اختالفات 

مالياتي كه فعاالن 
اقتصادي براي 

آن به اين مراجع 
مراجعه مي كنند 

چون انگيزه 
الزم و  درآمد 

كافي و  تخصص 
الزم براي قاضي 

در نظر گرفته 
نشده، قاضي 

نقش تشريفاتي 
دارد و معموال 

رأي اين مراكز 
مورد اختالف 

فعاالن اقتصادي 
است. ما خواستار 

آن هستيم 
قضاتي كه در اين 

هيأت ها حضور 
دارند، از طريق 

دادگستري حكم 
گرفته باشند و 

حقوق شان را آنها 
پرداخت كنند، نه 

سازمان مالياتي

فرهنگسازي در قوانين

ميدان بي نظارت ورزش

براي اصالح رفتار افــراد جامعه 2ابزار عمده 
وجود دارد؛ يكــي وضع قانون اســت كه از 
مشــوق ها و تنبیه هايی كــه در بیرون وجود 
انسان هاســت بهره مي گیرند تا افــراد رفتار 
درستي در روابط اجتماعي داشته باشند. ديگر 

ابزار اما فعالیت تربیتي و فرهنگسازي است. 
به لحــاظ تاريخــي آنقــدر كه شــیفته 
قانونگذاري هستیم و گمان مي كنیم راه حلي 
براي رفع مشكالت جامعه است، از فعالیت 
فرهنگــي و تربیتي فراگیــر غافل بوده ايم. 
از ســوي ديگر فرهنگ را خالصه كرده ايم 
به برگزاري شــعائر ديني كه در جاي خود 

ارزشمند اســت، ولي كافي نیست. البته در 
كنار وضع قوانین بايد سیاست های درستی 
برای اجرايی شدن آنها در نظر گرفته شود 
چراكه حجم زيادی از قوانین بدون ضمانت 
اجرا موجب می شود مردم احساس فشار و 
ناراحتی كنند و به دنبال آن مجموعه ای از 

مفاسد اتفاق بیفتد.
 اگر كسي مي توانست از طريق رشوه، ارتباط 
و آشنايي قوانین را دور بزند، احساس زرنگي 
و مثبت بــودن مي كرد، چون پادشــاهان 
را ظالــم مي ديدند. اين در ناخــودآگاه ما 
ايراني ها وجود دارد. بنابراين احســاس ما 
اين اســت كه خود قوه قضايیه بايد با درك 
اين معنا تالش كند كــه در كنار اصالح و 
وضع قوانین جريان فرهنگسازي به شكل 
گســترده، نقش تربیتي خــود را بر رفتار 
اجتماعي تعقیب كند. اما به اســتثناي اين 
بحث كالن بايد به اين توجه كرد كه در كنار 
هر قانوني نیازمند فرهنگســازي هستیم. 
يعني عالوه بر قانون، بايد مردم داليل وضع 
آن را نیز بدانند تا متقاعد شوند و مرزهاي 
قانون را نشكنند و اگر قانون شكني كردند 
و مورد مجــازات قرار گرفتنــد، اطرافیان 
ناراضي نباشــند كه فرد خاطــي مجازات 
شده است؛ مثال در جرائم رانندگي متخلف 
وقتي جريمه مي شود، خانواده اش ناراحت 
شده و نوك پیكان انتقادشان حاكمیت را 

نشــانه مي گیرد.  بنابراين قوه قضايیه بايد 
در اجــرای قوانین، جريان متقاعدســازي 
و فرهنگســازي را پیش بگیرد. بسیاري از 
احكام صادر شده پیامدهاي منفي در جامعه 
دارد. گاهي ممكن است طیفي در صدور يك 
حكم، نسبت به حكومت مسئله دار شوند و 

آسیب هاي آن در جامعه باقي بماند. 
هیچ كــس در قوه قضايیه نیــز وظیفه خود 
نمي داند كه براي كاهش آسیب هاي احكام 
صادر شده، كار فرهنگي جدي صورت دهد. 
اينها از جمله مواردي است كه نسبت فرهنگ 
را با قوه قضايیه شــكل مي دهد. اين موارد به 
اندازه اي ابعاد گسترده اي دارد كه يك معاونت 
فرهنگي در قوه قضايیه الزم است تا مرتبا اين 
موارد را تعقیب كند تــا نقش قوه قضايیه در 
فرهنگ ما مثبت و ســازنده  باشد وگر نه در 
شــرايط موجود، نقش تخريبي در فرهنگ 
از طريق اجراي احــكام قوه قضايیه به دلیل 
آسیب هايي كه در فرهنگ وجود دارد، بسیار 
اســت.  اكنون قوه قضايیه به خوبي با مفاسد 
اقتصادي مبارزه مي كند، اما اين را در ذهن 
مردم شــكل مي دهند كه ابعاد فساد خیلي 
گســترده اســت و به زبان مي آيد كه فساد 
سیستماتیك شده است. اين آسیب ها در كنار 
مزيت اجراي قانون و مبارزه با فساد در فرهنگ 
ما وجود دارد و كسي روي آن كار عالمانه اي 

صورت نمي دهد.

با وجود اينكــه خودم را به معناي درســت و 
صحیح، ورزشي نمي دانم و همواره عالقه مند 
و دنبال كننده بوده ام، ايــن را مي دانم كه در 
زمینه ورزش تا امروز قوه قضايیه از قواي قهريه 
و تنبیهي خود استفاده نكرده است. درحالي كه 
از نظر مصرف بي انــدازه و حیف ومیل كردن 
بیت المال شايد اين دسته بارها شايسته تنبیه 

و قهر بوده انــد. انتظار مي رود كــه اين قوه با 
نظارت بیشتر، از طريق سازمان بازرسي كل 
كشور، برخورد قاطعي با حوزه هايي كه نظارت 
الزم را در مجموعه هاي زيرنظر خود ندارند، 
داشته باشــد و در عین حال با نظارت قانوني 
ناظراني را كه به وظیفه خود عمل نمي كنند 

به كیفرالزم برساند.
 از سوي ديگر با متخلفان پرونده دار برخورد 
قاطع قضايي شود. و مهم تر آنكه اين پیگیري 
و عملكرد خود را رسانه اي كند. از آنجا كه تا به 
حال من، كه حــوزه ورزش را رصد مي كنم و 
همچنین افكار عمومي، نســبت به تخلفات 
ورزشــي تا امروز برخورد قاطعي را مشاهده 
نكرده ايم، مــردم انتظار دارند كــه اين قوه 
تضییع كنندگان بیت المال را محاكمه كند. 
مردم نســبت به انتخاب مديران ضعیف كه 
حاصل باندبازي هستند، همیشه گاليه مند 
بوده اند، اما هیچ گاه شاهد تنبیه آنها نبوده اند. 
حتي درباره قراردادهايي كه بــا بازيكنان و 
مربیان ايراني و خارجي بسته مي شود نیز بايد 
قوه قضايیه وارد عمل شده و به آن نظارت كند، 
زيرا در اين باره نیز مســئله بیت المال مطرح 

است. اما مســائلي در ورزش رونق گرفته و 
گرم شــده كه تنها به حوزه ورزش محدود 
نمي شــود، هرچند ورزش ابزار مناســبي 
براي بعضي تخلفات مانند شــرط بندي و 
شیوع شــبكه هاي مرتبط با آن و خرافات 
شــكل گرفته در اين زمینه اســت. مبارزه 
با اين مســائل نیاز به كار مشــترك وزارت 
ارتباطات، پلیس فتا و قوه قضايیه دارد زيرا 
در وزارت ورزش نظــارت چندان ملموس 
نیست و لجام گســیختگي و فضاي به  هم 
ريخته و فسادهاي موجود در ورزش نشان 
از آن دارد. توجه كنیم كه تخلف هاي مالي 
در حوزه هاي مختلف ورزشي، رانت خواري، 
فرصت طلبي هــاي گاه و بــي گاه و حیف و 
میل بیت المال همه از عدم نظارت شــكل 
مي گیرد. قوه قضايیه اما از طريق بازرســي 
كل كشور بايد تدابیري انديشیده و از وزارت 
ورزش گزارش هايي را طلــب كند كه اين 
وزارتخانــه را موظف به ايــن كار كند. آن 
زمان اســت كه مي توانیم به لحاظ سالمت 
اقتصادي از ورزش مطمئن شويم و منتظر 

پیشرفت هايي در اين حوزه باشیم.

 قوه قضايیــه به دلیل 
خــاص بــودن حوزه 
فعالیــت اش نمي تواند 
ارتبــاط گســترده اي 
با گروه هــاي مختلف 
داشته باشــد. معموال 
وقتي دربــاره تعامل با 
قوه قضايیه صحبت مي شود، حمايت قضايي اين قوه 
به ذهن مي آيد؛ مثال اگر فعــال اقتصادی پرونده ای 
داشــته يا دادگاهی علیه او شكل گرفته است، دادگاه 
توجه ويژه ای به آن كــرده و مانع از تعطیلی و توقیف 
كارخانه، انبار و تولید شــود. البته ايــن ابتدايي ترين 
حالت درخواســت اســت. بنا به مقرراتي كه وجود 
دارد و كمیته هاي حمايت قضايي كه مصوب سال86 
بوده، و ستاد اقتصاد مقاومتي، اين رويه در قوه قضايیه 
كم و بیش اعمــال مي شــود و اتاق هــاي بازرگاني 
سراسر كشــور، ارتباط خوب، مؤثر و فعالي با دستگاه 
قضايي و دادگســتري محل خود دارند كه به هر حال 
حمايت هاي قضايي از آنها مي شود. اما موضوع مهمي 
كه بايد به آن اشاره شــود، ايجاد مجتمع هاي قضايي 

تجاري است. چند قانون وجود دارد كه مهم ترين آن 
ماده 29 قانون »بهبود مســتمر محیط كسب وكار« 
مصوب 1390است كه دولت و دستگاه قضايي مكلف 
شــده اند تا دادگاه هاي تجاري و مجتمع هاي قضايي 
تجاري  براي رسیدگي دعاوي بین فعاالن اقتصادي 
و دولت و دســتگاه هاي اجرايــي و بخش خصوصي 
تشكیل دهند. بر اين اســاس پرونده هاي اقتصادي - 
تجاري به صورت تخصصــي در دادگاه هاي تخصصي 
به وســیله قاضي متخصص امور رسیدگي مي شود؛ 
يعني پرونده فعال اقتصادي، در دادگاهي رســیدگي 
نمي شود كه دعواي ملكي و مشكالت مالك و مستأجر 
رسیدگي مي شود. موضوعاتي مانند حمل ونقل، تجارت 
بانكي، پولي، بیمه و... در اين مجتمع ها توسط قاضي 
آموزش ديده اي رسیدگي خواهد شد. اين موضوع از 
سال90 بدون رسیدگي مانده بود و بعضا دادگستري ها 
از جمله دادســراي تهران يكي،دو شعبه را به اين كار 
اختصاص داده بودند، اما نه به شكل سیستماتیك؛ يك 
شعبه عمومي كه از دعاوي عادي، دعاوي اقتصادي و 
تجاري هم به آن ارجاع مي شود. يكي از موضوعاتي كه 
در نماگر بانك هاي جهاني شاخص توسعه و تسهیل 
كسب و كار كشورهاست، وجود دادگاه هاي اختصاصي 
تجاري است. اين مسئله به سمع مقام معظم رهبري 
رسید و ايشان در يكي از ســخنراني هاي خود اعالم 
كردند كه رتبه كشــور را در شاخص هاي كسب و كار 
كشورها با توسعه دادگاه هاي تجاري مي توانیم 40 تا 
50رتبه ارتقا دهیم. پس از آن، اين رويه جدي تر دنبال 
شد. اين رويه در تهران به شكل رسمي آغاز شد، ضمن 
اينكه در ديگر اســتان ها مانند كرمانشاه، اصفهان و... 
به شكل غیررسمي با هماهنگي اتاق بازرگاني شكل 

گرفته است. البته در تهران به شكل مجتمع مشخص 
براي چنین كاري نبوده كه دعاوي به شكل تخصصي 
بررسي شود و قاضي مخصوص به اين موضوع و آشنا 
با مسائل قضايي به آن رسیدگي كند. نويد اين مي رود 
كه اين موضوع كه تفاهمنامه اي درباره آن امضا شده، 
به زودي اجرا شود. خواسته ما از قوه قضايیه پیگیري 
اين موضوع و گسترش آن در ساير استان هاست؛ اينكه 
در اين مجتمع هاي قضايي فقــط دعاوي اقتصادي و 
تجاري بررسي شود. حال در اين مجتمع،  دادگاه هاي 
بدوي، تجديدنظر، دادسرا، شــوراي حل اختالف نیز 
مي تواند وجود داشته باشد و اتاق بازرگاني نیز می تواند 
در مراكز آموزش خود اين قضات را در مسائل اقتصادي 

آموزش دهد.
انتظار ديگر ما درباره مراجع حل اختالف قضايي است؛ 
مانند هیأت هاي حل اختالف مالیاتي، كمیسیون حل 
اختالف بیمه و تامین اجتماعي و... . در همه اين گروه ها 
يك عضو قاضي وجود دارد كه كارمند يا بازنشســته 
اســت. اين مراجع حل اختالف خیلي اداري با قضايا 
برخورد مي كنند و هیچ كار ماهیتي انجام نمي دهند؛ 
در اختالفات مالیاتي كه فعاالن اقتصادي براي آن به 
اين مراجع مراجعه مي كنند چون انگیزه الزم و  درآمد 
كافي و  تخصص الزم براي قاضي در نظر گرفته نشده، 
قاضي نقش تشــريفاتي دارد و معموال رأي اين مراكز 
مورد اختالف فعاالن اقتصادي اســت. ما خواستار آن 
هســتیم قضاتي كه در اين هیأت ها حضور دارند، از 
طريق دادگستري حكم گرفته باشند و حقوق شان را 
آنها پرداخت كنند، نه سازمان مالیاتي. ما خواستار آن 
هستیم كه اين قضات آموزش الزم را ببینند تا بتوانند 

در پرونده ها اظهارنظر ماهوي داشته باشند.

درخواســت هاي مــا از قوه قضايیــه 
چیست؟ اين پرســش اگرچه به ظاهر 
ســاده مي نمايد، اما در مقام عمل، هم 
پاســخگويي به آن و هم پیاده سازي و 
اجراي پاســخ ها به نظر چندان ســاده 
نیست و تابع محدوديت هاي ساختاري 
موجود در بخشی از نظام حكمراني ايران 
است؛ چرا كه اگر بود تصور مي كنم تا به 
امروز اين درخواســت ها بايد به شكل 
بهتری مورد توجه قــرار می گرفت. اما 
گفتن و دوباره گفتن چــه از آن رو كه 
ممكن است به واســطه  تكرار، احتمال 
شنیده شــدن را افزايش دهد و چه از 
آن رو كه مخزن دانــش را براي فرداي 
ايران غني تر خواهد كرد، سودمند است. 
مهم ترين و بنیادي ترين درخواستي كه 
مي توان از قوه قضايیه داشت اين است 
كه اين قوه كارآمدتر شــود و به وظايف 

بنیادين خود به نكويي عمل كند.
تحقق ايــن درخواســت در چند دهه  
گذشــته با ناكامي هايي بزرگ روبه رو 
بوده است و مهم ترين هزينه  اين ناكامي، 
بحران هاي محیط زيســتي، اجتماعي، 
اقتصادي و فرهنگي است كه امروز ايران 

تجربه مي كند.
 اگرچه مسئولیت تمامي اين بحران ها 
بر عهده  قوه قضايیه نیست، اما اين نهاد 

اگر بــه وظیفه  خود براي شناســايي و 
رسیدگي به كوتاهي هاي فردي و نهادي 
مسبب اين بحران ها كه هر يك جرائمي 
بزرگ هســتند، عمل مي كرد وضعیت 
امروز ايــران بهتر بــود. مهم ترين مانع 
پیش روي تحقق اين درخواســت آن 
اســت كه قوه قضايیه از استقالل الزم 
از ســاير بخش هاي نظام حكمراني در 
ايران برخوردار نیســت و اين مهم ترين 
عامل در ناكارآمدي هاي اين دستگاه و 
ناتواني هايش در پاسخگويي به وظايف 
بنیادين است. اصل استقالل بخش هاي 
گوناگون نظام حكمراني، اصلي است كه 
نسبتي مســتقیم با كارآمدي آنها دارد 
و ايران در چند دهه  گذشــته به واسطه  
ناديــده گرفتن اين اصــل هزينه هاي 

سنگیني را پرداخت كرده است.
بنابراين نخستین و مهم ترين درخواست 
از قوه قضايیه آن اســت كه سازوكاري 
براي افزايش اســتقالل خود طراحي، 
پیاده ســازي و اجرا كند تا بر كارآمدي 
خود در جهت پاســخگويي به وظايف 
بنیاديــن بیفزايــد. رصــد پیوســته  
شــاخص هاي عملكردي قوه قضايیه و 
ارائه  گزارشي شــفاف در ارتباط با اين 
شــاخص ها به جامعــه و افكار عمومي، 
درخواست ديگري اســت كه مي تواند 
ســبب افزايش كارآمــدي قوه قضايیه 
شود. ناگفته پیداســت كه اين گزارش 
از يك ســو بايد شــرح دقیق وضعیت 
شــاخص هاي عملكردي )و نه شــرح 
اقدامات(، علل ضعف در بخشي از آنها 
و راهكارهايي براي بهبود وضعیت اين 
شاخص ها باشد و از سوي ديگر توسط 
گروهي مســتقل و صاحــب صالحیت 

تهیه شود.
بخــش قابل توجهــي از بحران هاي 
محیط زيســتي، اقتصادي، اجتماعي 
و فرهنگــي ايــران كنونــي نتیجه  
چشم پوشي قوه قضايیه از كوتاهي ها 
و جرائم فردي و نهادي اي است كه با 
قرار گرفتــن در كنار يكديگر در طول 

چند دهه  گذشــته ايــن بحران ها را 
رقم زده اند. بر اين اســاس درخواست 
سوم آن است كه قوه قضايیه با ورود به 
مســائلي چون خشك شدن تاالب ها، 
از بیــن رفتــن جنگل ها، گســترش 
حاشیه نشــیني در شــهرها، رونــد 
پیوســته رشــد نرخ تورم در كشور، 
افزايش پیوســته  جمیعــت زير خط 
فقر، افزايش پیوســته  نرخ اعتیاد در 
جامعه ايراني، تخريــب و بي توجهي 
به يادمان هاي فرهنگــي پراكنده در 
سراســر كشــور، افت پیوسته  سطح 
آب هاي زيرزمیني، فرسايش پیوسته  
سطح اعتماد و ســرمايه  اجتماعي در 
جامعه  ايراني و انتخاب مصاديقي مهم 
از اين بحران هــا و بحران هاي ديگر، 
به اين مســائل ورود كــرده و ضمن 
شناســايي عوامل مؤثر بر وقوع آنها، 
نقش افــراد و نهادهــاي گوناگون در 
وقوع اين بحران ها را شناســايي و به 
جرائم مسببان آنها رســیدگي كند. 
بديهي است كه اين قوه مي تواند ضمن 
شناســايي آنها در روند رسیدگي به 
پرونده ها، به اصالح اين ناكارآمدي ها 
كمك كند. قوه قضايیه به عنوان بخش 
مهمي از نظام حكمراني، نیازمند يك 
آسیب شناسي دروني براي يافتن علل 
و عوامل خردتري درون خود است كه 
مسبب ناكارآمدي هاي اين دستگاه در 

چند دهه  گذشته شده است.
 رجــوع بــه متخصصــان بیــرون از 
اين دســتگاه و دريافت نظــرات افراد 
درون اين دســتگاه طــي مطالعه اي 
جامع مي تواند به تهیــه  يك گزارش 
آسیب شناســانه  مناســب كه مقدمه  
انجام اصالحات دروني اســت كمك 
كند. بنابرايــن آخريــن و چهارمین 
درخواست از قوه قضايیه انجام چنین 
آسیب شناســي اي، ارائــه  آن به افكار 
عمومــي و طراحــي ســازوكار هايي 
جهت كاهــش يا برطرف كــردن اين 

آسیب هاست. 

فرهنگ

ورزش

اقتصاد

جامعه

حسن بنیانیان 
رئیس كمیسیون فرهنگي شوراي عالي انقالب

امیررضا واعظي آشتیاني 
مديرعامل پیشین باشگاه استقالل

احمد آتش هوش 
رئیس كمیسیون حقوقي و حمايت قضايي اتاق بازرگاني ايران

سجاد فتاحي 
دكتري جامعه شناسي و پژوهشگر سیستم هاي حكمراني

تشكيل مجتمع هاي قضايي تجاري

درخواست هايي سهل و ممتنع از قوه قضاييه! 

پشتوانه قانوني براي حمايت از زنان و دختران كشور 

اليحــه تأمیــن امنیت 
زنان در برابر خشــونت 
به عنــوان پشــتوانه اي 
قانوني براي حمايت از 
زنان و دختران كشــور 
در مقابل هر آنچه سبب 
صدمات جسمي و رواني 
مي شــود، در اواخر دولت يازدهم تدويــن و از آنجا كه 
بخش هايــي از آن در رابطه با وظايــف قوه قضايیه بود 
از سوي كمیســیون لوايح دولت به آن قوه ارسال شد. 
البته معاونت امور زنان و خانواده در سال90 نیز چنین 
اليحه اي را پیشنهاد كرده بود، اما در كمیسیون لوايح 
دولت رد شده بود. با روي كار آمدن دولت حسن روحاني، 

معاونت امور زنــان و خانواده اليحه را در دســتور كار 
قرار داد امــا به دلیل تصويب قانون مجازات اســالمي 
و قانون آيین دادرســي كیفري در همان ســال، براي 
اينكه هم پوشــاني و موازي كاري ايجاد نشود، 3گروه 
كارشناسي تشكیل و باالخره متن نهايي اسفند 95به 
دولت ارســال شــد. دولت نیز در ارديبهشــت 96در 
كمیسیون لوايح آن را مطرح و به خاطر ماهیت قضايي 

براي تأيید به قوه قضايیه ارسال كرد.
با تأخیــر قوه قضايیه در بازگرداندن اليحــه، در اواخر 
ســال 96 رايزني هايي صورت گرفت و مجددا جلسات 
تخصصي با قضات و كارشناســان قوه قضايیه براي به 
نتیجه رساندن موارد اختالف برگزار و متن مورد توافقي 
تهیه شد، اما همچنان به دولت بازگردانده نشد. در سال 
9۷ نیز پیگیري ها و مكاتبات با رياست وقت قوه قضايیه 
ادامه يافت، ولي نتیجه نداد. پس از اســتقرار ابراهیم 
رئیســي در راس قوه قضايیه، در نخســتین مالقات، 
تقاضاي بازگشت اليحه به دولت را مطرح كردم. ايشان 
هم بر اساس قولي كه دادند دستور الزم را صادر كرده 
و در روزهاي آخر شهريور 98 اليحه تامین امنیت زنان 
در مقابل خشونت با نام جديد »صیانت، كرامت و تأمین 
امنیت بانوان در برابر خشــونت« و با تغییر يا افزايش 

بندهايي، به دولت بازگشــت. بنابراين بايد مجددا در 
كمیســیون لوايح مطرح و به تصويب مي رســید، در 
حالي كه اين كمیســیون از شلوغ ترين كمیسیون هاي 

دولت بوده و لوايح متعددي را در نوبت داشت.
با قتل رومینا اشرفي، رئیس جمهور روحاني با تاثر از اين 
حادثه، دســتور دادند اليحه در اولويت و خارج از نوبت 

رسیدگي شود.
موضوع مقابله با خشــونت علیه زنان از تأكیدات اسالم 
بوده است و مثال بارز و نمادين آن صراحت قرآن كريم 
در تقبیح و برخورد با زنده به گور كردن دختران اســت 
كه »فباي ذنب قتلت«. همچنین بايــد اصرار و تأكید 
مقام معظم رهبري در اين مورد را متذكر شــوم. كافي 
بود سخنراني ايشان در سال ۷5 در جمع بانوان ارومیه 
مدنظر قرار گیرد. ولي متأسفانه تفكري در كشور مانع از 
تحقق تأكید آن مقام بر لزوم دفاع قانون از زنان در خانه 
شد. اكنون با دستور رئیس جمهور مقرر شده خانم دكتر 
جنیدي، معاون حقوقي ايشان با همكاري معاونت امور 
زنان و وزارت دادگســتري اين روند را شتاب بخشند تا 
تصويب يك قانون كارآمد در تأمین امنیت زنان و منع 
خشونت محقق شود. خبر خوب هم اينكه همین روزها 

اليحه در كمیسیون لوايح بررسي مي شود.

زنان
معصومه ابتكار 

معاون رئیس جمهوري در امور زنان و خانواده
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شفافيت؛رمزموفقيتقوهقضاييهدرمبارزهبافساد
دســتگاه قضــا هنــوز با 
عملي شدن شــعار مبارزه با 
فســاد فاصله دارد. دادگستري ها و 
دفاتر بازرســي دادگســتري ها در 
استان ها نياز به تحول دارند. از آنجا كه 
شفافيت بر همه ابعاد دستگاه حاكم 
نيست، اين مراكز گاه سليقه اي عمل 
مي كنند. براي مثال در مورد پرونده 
آقاي طبري كه محاكمه اش در جريان 
است، اكنون مشخص شده كه آنها يك 
تيم فساد بوده اند. سؤال من اين است كه بازرسي قوه قضاييه چگونه 
عمل مي كند كه چنين پرونده اي ايجاد شده است؟ چطور قوه قضاييه 
قبلي از ماجراي آقاي طبري بي خبر بود؟ چطور معاون اول قوه از اين 

موضوع اطالعي نداشت؟
از سوي ديگر، عملكرد دادگســتري به جاي اينكه به مديران سالم 
قدرت بدهد، آنها را مي ترســاند و ايجاد اين شكل از ترس به معني 
مبارزه با فساد نيســت. من اعتقاد قوي دارم در نظام قضايي ما جز 
مسائل مربوط به امنيت ملي هيچ چيز نبايد محرمانه باقي بماند. قوه 
قضاييه زماني مي تواند تحول خواه و توســعه گرا باشد كه در رفتار و 
كردارش شفافيت كامل حاكم باشــد. هر قاضي كه فساد كرد يا هر 

تبعيضي كه در دادگستري ها انجام شد بايد شفاف بيان شوند. قوه 
قضاييه بايد به مراكز استان ها، نظارت و عملكرد آنها را بررسي كند. 
براي مثال بين تعاوني مســكن قوه قضاييه و تعاوني مسكن ديگر 
سازمان ها يا كارخانه ها نبايد هيچ تفاوتي وجود داشته باشد نه اينكه 
يكي از آنها از رانت حكومتي بهره ببرد. به نظر من جز در مسائل مربوط 
به امنيت ملي، شفافيت بايد كامال بر رفتار و كردار قضات و كاركنان 
قوه قضاييه حاكم باشــد و نيروي انساني اين دســتگاه از بهترين 

دانشگاه ها جذب شوند. 
به همين منظور قوه قضاييه بايد مراكز علمي- كاربردي وابســته 
به خود كه ممكن است كارايی چندانی نداشته باشند را تعطيل كند 
تا هم هزينه قوه قضاييه كمتر  شــود و هم نيروهاي بهتري را جذب 
كند. دانشكده هاي حقوق دانشــگاه هايي مانند تهران، بهشتي يا 
عالمه بهترين فارغ التحصيالن رشــته حقوق را دارند و واقعيت اين 
است كه در همه جاي دنيا، بهترين هاي نيروي انساني جذب دولت و 
حكومت مي شوند. قوه قضاييه همچنين بايد روحانيوني كه از حوزه 
وارد دستگاه مي شوند را وادار به گذراندن دوره آكادميك كند زيرا 
حقوق، يك علم اســت و اين اقدام مي تواند نقش بسزايي در بهبود 
كيفيت نيروي انساني قوه داشته باشد. رئيس دادگستري نيز قطعا 
بايد فارغ التحصيل دانشكده حقوق باشد اگر اين موضوع در دستور 

كار قرار گيرد تحوالت مثبتي رخ خواهد داد.

مهدي پازوكي 
 اقتصاد دان

هنوزبرایقضاوتزوداست

به نظر مي رسد گام هايي كه 
براي تحقق شــعار مبارزه با 
مفاسد توسط قوه قضاييه برداشته 
شده را بايد به فال نيك گرفت اما از 
آنجا كه اجراي اين برنامه هاي جديد 
كه تحت عنوان سند تحول ارائه شده، 
در ابتداي راه اســت، هنــوز براي 
قضاوت در مورد عملكرد قوه قضاييه بســيار زود است. بايد منتظر 
بمانيم و ببينيم كه در ادامه مسير براي اجرايي شدن اين برنامه ها و 
عملياتي شدن شعار مبارزه با فساد درون و برون سازماني با اجراي چه 
شيوه ها و سياست هايي مواجه خواهيم شد. به طور كلي، براي اينكه 
بتوانيم عملكرد قوه قضاييه را در حوزه مبارزه با فساد مورد بررسي 
قرار دهيــم، بايــد مولفه هايي را درنظــر بگيريــم، معيارها و 
استاندارد هايي داشته باشيم و شاخصي هايي تعيين كنيم كه بعدها 
و پس از گذشت زمان، بتوانيم به عملكرد اين قوه نمره دهيم و آن را 
ارزيابي كنيم. يكي از مولفه ها اين است كه انتظار مي رود مبارزه با 
فساد توسط دستگاه قضا به دور از تبعيض باشد؛ به بياني ديگر، شكل 
برخوردهايي كه با مفسدين صورت مي گيرد و مبارزاتي عليه فساد 
جريان يافته، اوال بين مردم عادي و يقه سفيد ها يكسان باشد و ثانيا 
ميان خود يقه سفيد ها نيز شاهد حاكم شدن استاندارد هاي دوگانه 
نباشيم؛ يعني اينطور نباشد كه گروه يا گرايش خاصي تحت نظر باشد، 
رصد شود و مورد بازخواست و مواخذه قرار بگيرد و گروه و گرايش 
ديگري مصون از هر نوع توجه، نظارت و مواخذه باشد. رعايت اين 
نكته بسيار اهميت دارد و مي تواند در بازســازي اعتماد مردم به 
دســتگاه قضا و اعتمادســازي بسيار كمك كند و شــكاف رو به 
عميق ترشدني كه در اعتماد مردم به دستگاه قضا ايجاد شده  است را 

ترميم كند.
مولفه دوم كه در روند مبارزه از اهميت ويژه اي برخوردار است، اين 
است كه ما شاهد باشيم حتي در مبارزه با فساد، اصول و معيارها و 
قواعد حقوقي رعايت شوند؛ به بياني ديگر، حتي با متهمان فسادهاي 

كالن نيز با اصول حقوقي برخورد شود. مورد سوم توجه به اين نكته 
است كه استقبال از نظارت عمومي و ديد باني مردم در قالب نهادهاي 
مدني از اهميت ويژه اي برخوردار است و مي تواند به دستگاه قضايي 
در تحقق هدف مبارزه با فســاد كمك كند؛ به ويــژه اگر در ميان 
نهادهاي مدني، جلب مشاركت احزاب و تشكل هاي سياسي به عنوان 
ديدبان هاي حقوق مردم و حقوق شهروندي را مدنظر قرار دهيم، با 
قرارگيري اين نهاد ها و تشكل ها در كنار دستگاه قضا، فرايند مبارزه 

تسريع خواهد شد.
بحث ديگر اين است كه با توجه به رويه اي كه دستگاه قضا در دوره 
جديد در پيش گرفته است و از آنجا كه بيشتر پرونده هاي آن مربوط 
به فساد هاي كالن است و مخاطبان قوه نيز صاحب منصبان هستند، 
بايد توجه ويژه اي به اجراي اصول و قوانيني كه منجر به نظارت دقيق 
بر اموال و دارايي هاي صاحب منصبان و مقامات و كساني كه در سطوح 
عالي پست و مسئوليت مي گيرند وجودداشــته باشد. اين دقت و 
نظارت بايد بيش از پيش مورد عنايت قرار گيرد و راه هاي دورزدن 
و فرار از قانون بسته شود تا ما شاهد تشكيل پرونده هايي اينچنين 
كالن و بزرگ نباشيم؛ پرونده هايي كه وجود آنها هنوز براي بخشي 
از جامعه ما تعجب برانگيز است. شكل گيري چنين پرونده هايي طي 
يك يا2 دهه به دور از تيررس نظارت و ديد باني مراجع ذي ربط هنوز 

براي مردم محل سؤاالت زيادي است.
رياســت محترم قوه قضاييه به تازگي در سخنان خود اعالم كردند 
مردم بايد اجراي عدالت را احساس كنند. بحثي وجود دارد كه بايد 
ميان احســاس تبعيض و خود تبعيض تفاوت ايجاد شود زيرا گفته 
مي شود احساس تبعيض بسيار مخرب تر و ويرانگرتر از خود تبعيض 
است. احساس تبعيض نبايد بين مردم وجود داشته باشد، از اين رو 
بايد بساط استانداردهاي دوگانه و سياســت هاي يك بام و دوهوا 

برچيده شود. 
اگر قوه قضاييه مي خواهد در پايان دوره كاري اش كارنامه اي موفق از 
خود به جا بگذارد، بايد به شاخص ها و استانداردها و موازين موجود 
توجه داشته باشد تا در نهايت بتوانيم به وضعيتي كه طبق آموزه هاي 
ديني ما مي تواند اســاس ملك و مملكت باشد دست پيدا كنيم. از 
نظر من، نامه چهل و يكم نهج البالغه مي تواند در مبارزه با فســاد و 

فسادستيزي مانيفست قوه قضاييه باشد.

شهیندخت موالوردی 
 نماينده رئیس جمهور در شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان و خانواده

عملكردقوهقضاييهرضايتبخشاست
به نظر من عملكرد قوه قضاييه 
فعلي به نسبت اواخر دوران 
آقاي الريجاني، بهتر و رضايت بخش تر 
بوده اســت. اميدوارم در ثبت اموال 
مسئولين و اجراي اصل چهلم قانون 
اساسي در شناسايي اموال نامشروع 
مسئولين پس از انقالب نيز موفق عمل 
كند و بحث اجراي قانــون مبارزه با 
پولشويي را هرچه قوي تر در دستور 
كار خود قرار بدهد. در اين صورت و با 
اجراي اين سه مورد به نظر مي آيد وضعيت بسيار مطلوبي ايجاد خواهد 
شد. درباره نحوه عملكرد دســتگاه قضا، 2مقوله پيشگيري و درمان 

مطرح است. اقدامات كنوني دســتگاه قضا درماني است. در زمينه 
درمان، شكل گيري دادگاه هاي قانون تجارت، دادگاه هاي قانون اطفال 
و دادگاه هاي مبارزه با مفاسد اقتصادي مي تواند روند درمان را فعال تر 
كند. پيشگيري اين است كه گزارش هفتگي و ماهانه قانون مبارزه با 
پولشويي گرفته و ثبت شود، قانون ثبت اموال مسئولين دقيقا به اجرا 
گذاشته شــود و دادستان ها و دادگســتري شهرستان ها موظف به 
پيگيري اموال و دارايي هاي مقامات شهرستان ها شوند.  همچنين با 
اتكا بر قانون اعاده اموال نامشروع مسئوالن پس از انقالب، دادستان 
مدعي العموم بايد عليه آنهايي كه سرمايه هاي نامشروع دارند طرح 
شــكايت كند و آنها را به دادگاه بكشــاند. اينها زيرمجموعه مقوله 
پيگيري هستند. در چنين شرايطي ديگر كسي جرأت خالف مالي يا 

فسادكردن را نخواهد داشت.

حسن نوروزي 
 عضو كمیسیون حقوقي مجلس يازدهم

چرامواردفساددرايرانكمنمیشود؟
شواهد و قرائن موجود حكايت از 
آن دارد كه عزم و اراده آيت اهلل 
رئيسي براي مبارزه با فساد بسيار جدي 
اســت. پرونده هايي كــه به دنبال آن 
رفته اند، بازداشــتي ها و... مبين همين 
اســت كه عزم و اراده جدي است. اما 
معتقدم  اي كاش مقامات قوه و چه آقاي 
احمد توكلي يا آقاي زاكاني و چه مجلس 
يازدهم و در كل همه كســاني كه شعار 
مبارزه با فساد را مي دهند به يك سؤال 
ابتدايي تر و ســاده تر جواب مي دادند: اساسا چرا در ايران آن قدر مفاسد 
اقتصادي رايج است؟ اگر يك منحني از مفاسد اقتصادي از 22بهمن 57تا 
به امروز كه قريب به 41ســال از آن مي گذرد رسم شــود- صرف نظر از 
گرايش هاي سياسي- واقعا همگي بايد بپذيريم كه اين منحني ظرف چهار 
دهه گذشته رو به افزايش بوده اســت. همزمان بايد چند نكته را در ذهن 
داشته باشيم؛ اول اينكه ايران يكي از كشورهايي است كه بيشترين تعداد 
اعدام ها در رابطه با مفاسد اقتصادي را داشته است. دوم اينكه همه مي دانند 
هرفردي كه قرار است در كشور به مسئوليتي برسد، يا هر زمان كه قرار است 
انتصابي صورت گيرد، نهاد هاي اطالعاتي-امنيتي بايد مجوز آن را صادر 
كنند. سوم اينكه كشور ايران يكي كشورهايي است كه از باالترين آمار 
نهادها و سازمان هاي مراقبتي، نظارتي، بازرسي و امنيتي در رابطه با مسائل 

اقتصادي برخوردار است. اين سه نكته را كه در كنار هم قرار مي دهيم، به اين 
پرسش مي رســيم كه چرا با وجود همه اين شرايط، آن قدر موارد مفاسد 
اقتصادي در ايران زياد است؟ تا وقتي اين پرسش مطرح نشود؛ اينكه چرا با 
وجود تمامي اين تمهيدات، آمار مفاسد رو به افزايش است و نه كاهش، همه 
اقداماتي كه انجام مي شود، آب در هاون كوبيدن است. در خوش بينانه ترين 
حالت ممكن، مبارزه با فساد اگرچه با نيت خيري درحال انجام است، اما راه 
به جايي نخواهد برد زيرا تا ريشه و اسباب و علل به وجود آمدن مفاسد درنظر 
گرفته نشود و مورد بررسي قرار نگيرند، فقط آب در هاون مي كوبيم و راه به 
جايي نخواهيم برد؛ حال آقاي رئيسي تعداد بيشتري پرونده مطرح مي كنند، 
دادگاه هاي بيشتري برگزار مي شوند، تعداد بيشتري اعدام مي شوند و تعداد 
بيشتري به عنوان مفسد في االرض به زندان مي افتند. اين موضوع را نيز 
نبايد فراموش كرد كه اين شكل از برخورد چكشي و ساطوري با مسئله 
مفاسد اقتصادي باعث مي شود كه بسياري از مديران و مسئوالن جسارت و 
جرأت خود را براي تصميم گيري از دست بدهند و در بسياري از شرايط كه 
نياز به ريســك كردن وجود دارد، از تصميم گيري هاي پرخطر خودداري 
خواهند كرد. اين شــكل از برخورد با مفاســد، چنين تبعات نانوشته و 
پنهاني دارد و باعث از دست رفتن جسارت مديران براي خطر كردن خواهد 
شد؛ به بياني ديگر، اين نوع مبارزه دستگاه قضا با مفاسد اقتصادي، نه تنها 
فساد را ريشه كن نمي كند بلكه در حقيقت آن را زيرزميني كرده و از ديد 
پنهان مي كند و از ســوي ديگر روحيه ترس و محافظه كاري را در ميان 

مديران اجرايي شايع خواهد ساخت.

صادق زيبا كالم 
 تحلیلگر سیاسي

فسادسيستمی
به نظر مي آيد عملكرد اين دوره 
قوه قضاييه به نسبت دوره قبلي 
مقداري شفاف تر است زيرا محاكمات 
پخش مي شوند اما در مورد احكامي كه 
صادر مي شوند مردم خبر چنداني ندارند؛ 
به بياني ديگر، اگرچه برگزاري دادگاه ها و 
اجراي محاكمه ها كمي شفاف تر شده 
اســت، و مردم درباره هويت متهمان و 
جرائم آنها آگاه تر شــده اند، اما هنوز 
درمورد مجازات ها اطالع چنداني ندارند.
از ســوي ديگر، بايد اين موضوع را بپذيريم كه سيستم اداری و سازمانی 
ما فساد زاست و قوه قضاييه و قوه مجريه بايد به دنبال بستن مسير فساد 
باشند. در غير اين صورت، اگر امروز فردي دستگير و محاكمه شود، فردا 
نفر ديگر به جرم فساد كشف و محاكمه خواهد شد. ما سيستمي فساد زا 
داريم و اين آن چيزي است كه بايد اصالح شود. اما اصالح سيستم ممكن 
نيست، آن هم به اين دليل كه منفعت خاص افرادي كه مسئول اصالح آن 
هستند اجازه نمي دهد. در چنين شرايطي تنها يك راه باقي مي ماند كه آن 
هم شفافيت است. به عنوان مثال، يكي از بزرگ ترين شبكه هاي فساد در 
كشور ما شبكه هاي بانكي هستند. ايجاد شفافيت يعني اينكه اطالعات 
كامل تمامي افرادي كه وام باالي 10ميليون تومان دريافت كرده اند،  اطالعاتي 

شامل مشخصات فردي، مبلغ وام دريافتي، دليل دريافت وام و نحوه دريافت 
آن در وب سايت بانك منتشر شود. عده اي معتقدند اين كار تجاوز به حريم 
خصوصي افراد است اما به هيچ وجه غيرقانوني نيست. بانك هيچ وقت براي 

خريد مواد مخدر به كسي وام نمي دهد. 
بانك تنها براي هدف هاي مشروع وام مي دهد و بيان اين اهداف شفافيتي 
به وجود مي آورد كه بسياري از موضوعات را حل خواهد كرد. اگر همين امروز 
بانك ها اعالم كنند كه اسامي بدهكاران بانكي را در سايت ها و روزنامه ها 
منتشر خواهند كرد، 90درصد طلب هاي بانكي وصول خواهد شد. اما اكنون 
بسياري از بدهكاران اگر پولي كه وام گرفته اند را باز نگردانند، خيالشان 
راحت است كه جريمه آن بخشيده خواهد شــد، هرقدر ديرتر اقدام به 
پرداخت بدهي كنند- با اين نرخ تورم- انگار كه اصال پولي پس نداده اند و 
خيالشان نيز راحت است كه اسامي آنها جايي پخش نخواهد شد. اگر قوه 
قضاييه و دولت تصميم بگيرند كه ليست وام گيرندگان را شفاف اعالم كنند 
دو سوم فسادهاي اين مملكت از بين خواهد رفت. رازداري بانك ها درمورد 
نحوه اعطاي وام هاي كالن به افراد و نحوه باز پس گيري آن باعث شده كه 
مجرمان امروز دركشور ما در امنيت كامل باشند، درصورتي كه اگر ليست 
افراد اعالم شود، به راحتي جلوي فساد گرفته خواهد شد. در غيراين صورت 
سياستي كه قوه قضاييه در دستگيري و محاكمه چند دزد دانه درشت در 
پيش گرفته است كه بعد هم مشخص نخواهد شد چه مجازاتي را متحمل 

مي شوند، كاري از پيش نخواهد برد.

لطفعلي بخشي 
اقتصاد دان

فسادخارجازدسترسقوهقضاييهرخمیدهد
فساد پديده اي است كه بيرون 
از دستگاه قضا ايجاد مي شود و 
پــس از آن وارد دســتگاه قضايي 
مي شود. فساد و مفسد مانند بيماري 
است كه در جايي ديگر مبتال شده و بعد 
براي درمان به بيمارستان برده مي شود. 
منظور اين است كه ما بايد بستر فساد 
را در جايي ديگر از بين ببريم، در نقاطي 
كه عمدتا از دسترس قوه قضاييه دور 
هستند. براي مثال، سيستم بانكي ما 
فسادزاست و قوه قضاييه قادر نيست تغييري ساختاري در سيستم 
بانكي ايجاد كند. واگذاري زمين ها در منابع زميني و تصرف ها همگي 
خارج از دسترس و زيرمجموعه سيستم قضا هستند و دادگستري صرفا 
به مثابه بيمارستاني است كه بيماران را درمان مي كند. در چنين شرايطي 

دادگستري نمي تواند موفق عمل كند.
موضوع ديگر اين اســت كه در داخل قوه قضاييه هم تخلفات زيادي 
صورت مي گيرد، مشابه پرونده آقاي طبري. تا به امروز موارد چنداني از 
برخورد با مفاسد دروني در قوه قضاييه مشاهده نشده است. تنها شاهد 
آن بوده ايم كه تعدادي از قضات متخلف معلق شده اند و پرونده طبري 

جزو نخستين برخوردها با اين دست از مفاسد است.
اصالح كشور از نظر فساد بايد در جايي ديگر صورت گيرد كه دادگستري 
نمي تواند در آن نقشي داشته باشد. تنها بازوي تأثيرگذار قوه قضاييه در 
اين حوزه، سازمان بازرسي كل كشور است كه زيرمجموعه قوه قضاييه 
به شمار مي رود و قدرت پيگيري فساد و كنترل كردن بسترهاي فساد 
را دارد. خالف هاي مالي در بانك ها همگي بايد از طريق بازرســي كل 

كشور پيگيري شوند. نكته  منفي كه در مبارزه با فساد وجود دارد، اين 
است كه سرعتي در عملكرد دادگستري ديده نمي شود. درست است 
كه وقتي كارگران هفت تپه براي دريافت حقوق معوقه خود اعتراض 
مي كنند، به سرعت دستگير مي شوند اما در همين زمان آقاي اسد بيگي 
و ديگران منابعي را از كشور برده اند اما هنوز پرونده آنها در خم يك 

كوچه مانده است.
اما اگر نخواهيم نااميدانه به داستان نگاه كنيم، بايد بگويم آقاي رئيسي 
يكي از بي حاشيه ترين افرادي است كه در دستگاه قضايي رشد كرده 
است. اگرچه همواره پست هاي بااليي در دســتگاه قضا داشته اما 
حاشيه اي نداشته است؛ نه خود او و نه اطرافيانش. بي حاشيه بودن 
آقاي رئيسي توقع جامعه را باال مي برد. جامعه توقع دارد فردي كه از 
نظر مالي خود بي حاشيه است، بايد ورود سريع تري به موضوع مبارزه 
با فساد اقتصادي داشته باشد. اين پذيرفتني نيست در ايامي كه نه 
سفر خارجي وجود دارد،  نه صادرات و واردات با كيفيت پيشين انجام 
مي شود، ارز با چنين سرعتي باال برود. جريان هايي پشت پرده هست 
كه ما نمي دانيم و قانع نمي شوم كه چرا دستگاه قضا براي حل موضوع 
اقدام نمي كند. از اين رو مردم به لحاظ اينكه خود رئيس قوه از جايگاه 
پاكدستي برخوردار است، توقع سرعت عمل از دستگاه قضايي دارند 
و مي خواهند مؤسسات و نهادها و سازمان هايي كه جرم خيزند و بستر 
فســادزايي دارند تحت نظارت قرار گيرند. در بند 3اصل 156قانون 
اساســي در تعريف وظايف رئيس قوه قضاييه به نظارت بر حســن 
اجراي قوانين تأكيد شده  است؛ يعني تمام قوانيني كه اجرا مي شوند 
بايد تحت نظارت رئيس دستگاه قضا باشند. لذا رئيس قوه قضاييه 
براساس اين قانون بايد دايره نظارتي را وسيع تر كند تا آثار آن بيشتر 

مشخص شود.

نعمت احمدي 
حقوقدان
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چهره های سياسی و اقتصادی

 چه نظری درباره عملكرد قوه قضاييه در مبارزه با فساد دارند؟

رضايت بخش اما ناكافي 
ابراهيم رئيسي در نخستين ســخنراني خود پس از انتصاب به مقام رياست قوه قضاييه اعالم 
كرد  كه در مبارزه با فساد خط قرمزي وجود ندارد. او معتقد اســت كه مردم بايد عزم راسخ 
مديران و دستگاه هاي كشور در مبارزه با فساد را ببينند و همه متوجه شوند كه ارتكاب فساد، 
هزينه دارد. در همين راستا، طي بيش از يك سال رياست او بر دستگاه قضايي، دادگاه هاي علني زيادي در مسير مبارزه با 
فساد برگزار شده  است و افرادي كه تا به امروز در حاشيه اي امن به سرمي بردند، شامل آقازاده ها، يقه سفيد ها و تعدادي از 
مديران و مسئوالن در دادگاه ها وادار به پاسخگويي شده اند. همزمان تالش ها براي پاكسازي دروني قوه قضاييه نيز آغاز 
شد. آخرين نمونه اين تالش ها، دستگيري اكبر طبري، معاون سابق حوزه رياست قوه قضاييه است كه اين راه همچنان ادامه 
دارد. برخورد قهري با مفسدان اقتصادي مانند برادران مظلومين و باقري درمني كه با نام سالطين در رسانه ها مشهور شدند 
و همچنين اخاللگران اقتصادي مانند حسن هدايتي، پرويز كاظمي،  محسن پهلوان، رسول دانيال زاده و هاشم يكه زارع از 
دوران رياست پيشين قوه قضاييه آغاز شد و در دوره رياست جديد همچنان ادامه دارد. بيش از 1000مورد حكم قطعي شامل 
اعدام، حبس هاي ابد و بلندمدت، انفصال از خدمت، استرداد اموال، يا شالق توسط دادگاه هاي مبارزه با مفاسد صادر شده  
است و بسياري معتقدند  كه اين روند توانسته تاحدودي اعتماد مردم را به دستگاه قضا تقويت كند. با توجه به اين پيشينه و با 
هدف بررسي عملكرد قوه قضاييه در مبارزه با فساد درون و برون سازماني، نظر چندين سياستمدار، فعال سياسي، اقتصادي 
و حقوقدان را جويا شده ايم. اگرچه تقريبا تمامي اين افراد به عملكرد مثبت اين دوره قوه قضاييه به رياست ابراهيم رئيسي 

به نسبت دوره پيشين اذعان دارند، اما همزمان به نياز حياتي براي از بين بردن بستر فساد تأكيد مي كنند.

سمیرا رحیمی
روزنامه نگار 

 حسننوروزی:
اقدامات كنوني 

دستگاه قضا 
درماني است. در 

زمينه درمان، 
شكل گيري 

دادگاه هاي قانون 
تجارت، دادگاه هاي 

قانون اطفال و 
دادگاه هاي مبارزه 
با مفاسد اقتصادي 

مي تواند روند 
درمان را فعال تر 
كند. پيشگيري 

اين است كه 
گزارش هفتگي 
و ماهانه قانون 

مبارزه با پولشويي 
گرفته و ثبت شود

شهيندخت
 موالوردی

با توجه به رويه اي 
كه دستگاه قضا 
در دوره جديد 
در پيش گرفته 

است و از آنجا كه 
بيشتر پرونده هاي 

آن مربوط به 
فساد هاي 

كالن است و 
مخاطبان قوه نيز 
صاحب منصبان 

هستند، بايد 
توجه ويژه اي 

به اجراي اصول 
و قوانيني كه 

منجر به نظارت 
دقيق بر اموال 
و دارايي هاي 

صاحب منصبان و 
مقامات و كساني 

كه در سطوح عالي 
پست و مسئوليت 

مي گيرند 
وجودداشته باشد

 لطفعلیبخشی:
بايد اين موضوع 
را بپذيريم كه 
سيستم اداری 
و سازمانی ما 
فساد زاست و 
قوه قضاييه و قوه 
مجريه بايد به دنبال 
بستن مسير فساد 
باشند. در غير اين 
صورت، اگر امروز 
فردي دستگير 
و محاكمه شود، 
فردا نفر ديگر به 
جرم فساد كشف 
و محاكمه خواهد 
شد. ما سيستمي 
فساد زا داريم و اين 
آن چيزي است كه 
بايد اصالح شود
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سینما

بهنود اميني
روزنامه  نگار

شنبه  |  7 تیر 99   |  شماره 7972

حرفه ايتاليايي
مروري بر سينماي برادران تاوياني

برادران سينمايي – 3

برادران تاوياني كه در ايران نام هاي شناخته شده اي هستند، 
كارشان را با ساخت مستند در اواخر دهه 50 ميالدي شروع 
كردند. از همان ابتدا مي توان تأثيرات سينماي نئورئاليسم 
ايتاليا را در شــكل گيري انديشــه ها و مضامين آثارشان، 

ردگيري كرد.
البته نئورئاليسمي كه آنها با تماشاي آثار روسليني، دسيكا، 
ويسكونتي و دسانتيس مسحورش شده بودند، بستري جهت 
روايت دغدغه هاي ذهني و اجتماعي شان بود و از همين سو 
با افكار چپ گرايانه گاه حتي راديكالشان، آميخته مي شد و 
شكل تازه و متفاوتي نسبت به اسالف نئورئاليست شان را به 

منصه ظهور مي گذاشت.
پس از دوره مستند ســازي، در دهه60 همــگام با موجي 
موسوم به انفجار دهه 60 )كارگرداناني كه نخستين اثرشان 
را در دهه 60ساخته بودند( آنان به سينماي داستاني روي 
آوردند و پس از چند اثر كمتر شناخته شده و مهجور )كه 
به همراه والنتيو اورسيني كارگرداني كردند( براي نخستين 
بار با فيلم »سن ميكله يه خروس داشت« )1972( نامشان 
بر سر زبان ها افتاد؛ اقتباسي آزاد از داستان كوتاه »الهي و 
انسان« تولستوي كه توســط 2 برادر به فيلمنامه درآورده 
شده بود و قصه يك زنداني را روايت مي كرد كه ميان افكار 
ماليخوليايي ناشي از تنهايي و وفاداري به عقايد سياسي- 

اجتماعي خود، سرگردان است.
5سال بعد و با »پدرساالر« موفق شدند به نخستين جايزه 

بين المللي خود دست يابند: در سالي كه روبرتو روسليني، 
رئيس هيأت داوري كن بود، پدرساالر توانست جايزه نخل 
طال را برنده شود.اين اتفاق از آنجا اهميتي دوچندان مي يابد 
كه دو بــرادر، در هر فرصتي اعــالم كرده بودند فيلمي كه 
به شدت روي آنها تأثير گذاشته و منجر به شكل گيري عالقه 
آن دو به سينما شده اســت، اثري نيست جز »آلمان سال 

صفر« ساخته روسليني.
پدرساالر، ويتريني اســت از عناصر سينماي تاوياني ها در 
باالترين كيفيــت. از نما هاي پانوراميك چشــم نوازي كه 
تحت تأثير ستايش شان از جان فورد به درون آثارشان راه 
يافته تا كلكسيوني از مضامين سياسي- اجتماعي مطبوع 
تاوياني ها كه هر كدام بعد ها در كارنامه سينمايي شان، به 
شكلي بازگويي و موكد شده  اســت. همه اينها در خدمت 
خودنگاري تكان دهنده اي است از سرگذشت كودك چوپاني 
كه سال هاي كودكي و شباب را در يوغ نظامي پدرساالرانه 
به سر برده و مهارت ها و استعداد هايش از آنجا كه مجبور به 
تن دادن به شغل پدري و دوشيدن شير بز ها بوده، مجالي 

براي بروز پيدا نكرده است.
قصه اي برگرفته از تجربه شــخصي نويســنده آن يعني 
گاوينولددا كه خود نيز در ابتدا و انتهاي فيلم ظاهر مي شود 
و رو به دوربين)يادآور فاصله گذاري برشــتي و تحت تأثير 
عالقه تاوياني ها به سنت هاي تئاتري(، واقعي بودن اتفاقات 

و كاراكتر هاي فيلم را متذكر مي شود.
تقابل فرهنگ روســتايي ســاردني )جزيره اي در جنوب 
ايتاليا كه قصه فيلم در آن مي گذرد( با فرهنگ شــهري، 
عقب ماندگي افكار پوســيده پدر گاوينو كه خانواده اش را 
همچون دارايي خود مي پندارد و انديشه هاي سياسي كه در 
بطن قصه فوق الذكر پرورانده مي شود، نه تنها در ساردني و 
ايتالياي آن سال ها، قابل باور و همدردي است بلكه مرز هاي 
جغرافيايي را درنورديده تــا حتي نوجوان آمريكايي كه در 
منهتن به تماشاي فيلم مي نشيند* مصايب لناي جوان را در 

زندگي خود جست وجو كند.
بعد از موفقيت پدرساالر، در سال 1979 در ساخت »مرغزار« 
با ايزابال روســليني همكاري كردند كه البته اين همكاري 
اقبال چنداني نداشت و مرغزار اثر چندان مهمي در كارنامه 

سازندگانش به شمار نمي رود.
دهه 80 را با »شــب ســن لورنزو« آغاز كردند؛ روايتي از 
ايتالياي سال هاي جنگ )دهه 40( كه تحت اشغال نيرو هاي 
آلماني قرار دارد. شب سن لورنزو با لحني نوستالژيك)از آنجا 
كه ماده خام اصلي قصه، سال هاي خردسالي تاوياني ها در 
دوران جنگ جهاني دوم است( خاطره اي از مقاومت گروه 
كوچكي از روستاييان را در مقابل فاشيسم روايت مي كند كه 
در جست و جو و تمناي ياري نيروهاي آمريكايي، رهسپار 
سفري پر فراز و نشيب مي شــوند. تصوير نجات بخشي كه 
فيلمسازان از آمريكايي ها نشان مي دهند، در داخل ايتاليا 
برايشان نقد هاي تند و تيزي به دنبال داشت اما جشنواره هاي 
خارجي، نگاه انساني  و ضدجنگ تاوياني ها كه در قاب هايي 
چشــمگير از گندمزار ها و مزارع سرسبز توسكاني، تجلي 
يافته  بود را ستودند و جايزه ويژه هيأت داوري كن به فيلم 

تعلق گرفت.
در ســال 1984 »كائوس« را براســاس 4داستان كوتاه از 
لوئيجي پيراندلو- و يك مؤخره كه حاوي گفت و گوي پيراندلو 
با روح مادرش است- كارگرداني كردند. عنوان فيلم كه از 

نام جنگلي در نزديكي محل تولد پيراندلو مي آيد، ريشه در 
زبان يوناني دارد و معادل انگليسي آن Chaos )به معناي 

هرج و مرج( است.
هرج و مرج دروني كاراكتر هاي فيلــم، نخ رابط قصه هاي 
پيراندلو است. قصه هايي با محوريت مضاميني چون مفهوم 
خانواده )مادري كه سال هاست فرزندان مهاجرت كرده اش 
را مي جويد يا زني كه متوجه مي شود همسرش، به بيماري 
غريبي دچار است و عشق ميانشان را به واسطه اين بيماري 
در معرض خطر مي بيند و يا آزادي بند زني كه حين ترميم 
خمره اربابي در داخل آن محبوس مي شــود يا پيرمردي 
روستايي كه در آستانه مرگ،بر سر محل دفن اش با مقامات 

محلي مجادله مي كند(.
كيفيت پاستورال )شباني( قصه هاي پيراندلو، بهترين زمينه 
براي بيان افكار و عقايد مدنظر تاوياني هاست. كاراكتر هاي 
پيراندلو، انسان هاي ساده و بي تكلفي هستند كه هر كدام در 
مسير دستيابي به اهداف مورد نظر خود، بار ها و به اشكال 

گوناگون، توســط اطرافيان فريب داده مي شوند و زمين 
مي خورند اما در نهايت با پافشاري روي خواسته هاي خود، 
تحكيم ميل ذاتي به اســتقالل و آزادي و تقويت همكاري 
گروهي، در وراي طوفان و هرج و مرج پيرامونشان، بارقه هايي 
از اميد و آرامش مي يابند. حضور مارگريتا لوزانو، بازيگر مطرح 
اســپانيايي كه با نقش آفرينــي در »ويريديانا«)1961( و 
به دليل»يك مشت دالر« )1964( به خاطر مي آيد در اپيزود 
آغازين و بازي درخشان فرانكو فرانچي و چيچو اينگراسيا 
- 2كمدين مشهور سينماي ايتاليا- در اپيزود سوم )ارباب و 
خمره( از معدود تجربه هاي موفق تاوياني ها در همكاري با 

چهره هاي سرشناس است.
عالوه بر اين ســتارگان مقابل دوربين، النگ شــات هاي 
چشــمگير كائوس )كه قطع ناگهاني شان به كلوزاپ هايي 
از چهره كاراكتر ها، تبديل به امضاي بصري تاوياني ها شده 
است( مرهون نخستين همكاري برادران تاوياني با جوزپه 
النچي، فيلمبردار معتمد آنهاســت كه به دنبال موفقيت 

النچي در »نوستالگيا« )1983ساخته آندري تاركوفسكي( 
شكل گرفت. در اواخر دهه 80 با »صبح بخير بابل«)1987( 
به شكلي طعنه آميز سرگذشت 2 برادر ايتاليايي را دستمايه 
قرار دادند كه به اميد دستيابي به رؤيا هاي رنگارنگ خود، با 
دلي شكسته و جيبي خالي، سرزمين پدري را ترك گفته 
و روانه آمريكا مي شوند. در آمريكا، به دنبال از سرگذراندن 
ماجرا هاي بسيار، خود را ســر صحنه فيلمساز بزرگ عصر 
صامت يعني ديويد وارك گريفيــث مي يابند.اما جنگ و 
مصايب آن كه روي زندگي برادران تاوياني تأثيرات فراواني 
گذاشته است، به جهان روايي اين فيلم و سرنوشت 2 برادر 

آن نيز تسري مي يابد و آن را دگرگون مي سازد.
در دهه 90 و ســال هاي آغازين قرن بيست و يك، 5فيلم 
سينمايي و2فيلم تلويزيوني به كارنامه برادران تاوياني اضافه 
شد؛آثاري كه همچنان رنگ و بوي ضدفئوداليستي و آشناي 
ساخته هاي پيشين شان را داشت و شايد هم از همين رو بود 
كه در روزگار پيشرفت تكنولوژي و چيرگي آن بر صنعت 
سينما، ســاخته هاي تازه اين دو برادر و پيشروي شان در 
همان مسير آشناي پيشين بدون ذره اي بدعت و نوآوري، 

كسل كننده و تكراري به نظر مي آمد.
اما سرانجام پس از چندين تجربه نا موفق و معمولي، در سال 
2012با »سزار بايد بميرد« توانمندي و غناي ايدئولوژيك 
سينماي 2برادر بار ديگر به مخاطبانشان ثابت شد و در گواه 

اين مدعا خرس طاليي برلين، در دستانشان آرام گرفت.
تاوياني ها پيش از اينكه دلبسته روســليني، نئورئاليسم 
و سينما شــوند، از طرفداران پر و پا قرص تئاتر، نمايشنامه 
و ادبيات كالســيك بودند. همين امر باعث شده تا منبع 
اقتباس بسياري از آثارشان متون كالسيك بزرگان ادبيات 

)از تولستوي و پيراندلو تا دوما و گوته( باشد.
در سزار بايد بميرد، آنها به سراغ نمايشنامه »ژوليوس سزار« 
اثر شكســپير مي روند تا در خوانشــي نيمه مستند از اين 
نمايشنامه، اجراي آن را در يك زندان فوق امنيتي در حومه 

شهر روم توسط زندانيان، تصوير كنند.
سزار بايد بميرد عالوه بر آنكه در فضايي مشابه به نخستين 
اثر شناخته شده تاوياني ها يعني سن ميكله يه خروس داشت 
مي گذرد، از نظر محدوديت بودجه و روز هاي فيلمبرداري 
)21روز( و استفاده از نا بازيگران، يادآور آثار مستقل نخست 

2برادر نيز است.
زندانيان زندان ربيبيا كه بيشترشان خالفكاراني با سابقه 
فعاليت در گروه هايي شبيه به مافيا و كامورا هستند، تراژدي 
ســزار و مارك آنتوني را با پوست و گوشــت و خون درك 
مي كنند. گويي تجربه هاي زيسته شــان پشت ديوارهاي 
زندان، از جناياتي كه پيش چشم ديده اند تا دسيسه و نيرنگ 
همكاران و دوستاني كه منجر به زنداني شدن آنان شده و... 

در توطئه بروتوس رنگ مي گيرد و يادآوري مي شود.
فضاي تاريك و آميخته به بدبيني نمايشنامه، تعارضات و 
عقده هاي ذهني زندانيان – نسبت به سرنوشت شان، زندگي 
و يكديگر- را بيرون مي ريزد تا اين احســاس در تماشاگر 
شكل بگيرد كه انگار بازيگران نمايش، نه در حال بازي كردن 
متني از شكســپير بلكه در حال ارائه روايتــي از زندگي و 
عواطف شخصي خود هستند. گويي هيچ گروه بازيگري در 
طول تاريخ هنر هاي نمايشي، اين چنين صادقانه و با تمام 

وجود، به اجراي اين متن برنخاسته است! 
آخرين همكاري 2برادر در پشــت دوربين، برمي گردد به 

سال 2015و فيلمي به نام »بوكاچيوي شگفت انگيز« كه در 
ادامه شيفتگي برادران نسبت به سنت هاي قصه گويي كهن 
و افسانه هاي عاميانه،اقتباسي است از »دكامرون« نوشته 
جيوواني بوكاچيو– نويسنده قرن 14ايتاليايي- كه در فضايي 
كامال متفاوت روايت مي شود و با ساير اقتباس هايي كه از 
آثار بوكاچيو سراغ داريم )مانند»بوكاچيو 70« اثر مشترك 
فليني، دسيكا،مونيچلي و ويسكونتي يا دكامرون ساخته 

پازوليني( تفاوت هاي آشكاري دارد.
2 ســال بعد و در ســال 2017،پائولو تاوياني درحالي كه 
برادرش- ويتوريو - را براي نخســتين بار در طول 50سال 
فعاليت فيلمسازي مشترك شــان در كنار خود نمي ديد  
»رنگين كمان: يك مورد شــخصي« را مقابل دوربين برد؛ 
اثري كه البته نام ويتوريو را براي آخرين بار به عنوان همكار 
فيلمنامه نويس در تيتراژ خود مي ديد. چند ماه پس از نمايش 
اين فيلم، ويتوريو تاوياني )كه 2سالي از برادرش بزرگ تر 
بود( درگذشــت تا ديگر نمايش عنوان »برادران تاوياني« 
در مطلع فيلم، به حافظه تاريخي سينما و سينمادوستان، 

سپرده  شود.

* برادران تاوياني در مصاحبه اي معروف پس از نمايش فيلم 
پدرساالر براي توضيح اين امر كه آثارشان در خارج مرز هاي 
كشورشان نيز قابل تماشا و همدردي است، به پيغامي از يك 
نوجوان منهتني اشاره كرده  بودند كه گفته  بود احساس چوپان 

منزوي و تحقير شده فيلم را به خوبي درك مي كند.

شيوه فيلمسازی برادران تاويانی چگونه است؟
اين احتماال نخستين پرسشي است كه در مورد هر زوج برادر/فيلمسازي كه نامشان به ميان مي آيد، 
به ذهن مان خطور مي كند. اما در مورد برادران تاوياني، شيوه كار به اين شكل است كه سكانس ها را 
روزانه ميان خود تقسيم مي كنند )اگر تعداد سكانس ها فرد باشد، سكه مي اندازند!( تا زماني كه يكي پشت 
دوربين مي رود و شروع به هدايت بازيگران مي كند، ديگري اوضاع را از پشت مانيتور بپايد و سعي كند تا 
جايي كه ممكن است دخالتي در كار برادرش نكند. ويتوريو در مصاحبه اي با مجله تايمز مي گويد: »شايد ما 
شخصيت هاي متفاوتي با يكديگر داشته باشيم اما طبيعت مان يكي است. بنابراين انتخاب هايمان چه در 
زندگي و چه در هنر، مانند هم است... البته... ] انگشتش را با حالت هشداردهنده اي باال مي آورد[ همسرانمان 
با يكديگر تفاوت دارند!« مارچلو ماستروياني كه در »آلونسانفان« با تاوياني ها همكاري كرده است، براي 
صدا كردن هر كدام از آنها، از عنوان ساختگي پائولوويتوريو استفاده مي كرده  است. در پايان يكي از روز هاي 
فيلمبرداري وقتي از ماستروياني پرسيدند كه كار كردن با 2كارگردان چطور پيش مي رود؟ با تعجب به 
مصاحبه كننده نگريست و پرسيد:»واقعا مگه 2 نفر بودند؟!« اين شيوه متمدنانه و با آرامش تقسيم كار ميان 
تاوياني ها را مي توان در كنار شكل شلوغ و آشفته و در عين حال هيجان انگيز برادران كوئن قرار داد كه 
ترجيح مي دهند چه هنگام نگارش فيلمنامه و چه روي صحنه و حين راهنمايي بازيگران يا فيلمبردار و ... از 
يكديگر جدا نشوند و فرايند خالقه فيلمسازي شان را در هر لحظه و شرايطي، همزمان با يكديگر پيش ببرند. 
البته كه اين شكل فيلمسازي كوئن ها در جهان روايي اين دو برادر و احواالت كاراكترهايشان نيز بي تأثير 
نيست و از آن ســو هم، طمانينه و آرامش حاكم در پشــت صحنه آثار برادران تاوياني منتج به خلق 

كاراكتر هايي – ظاهرا- آرام و تو دار و در عين حال عميق و دغدغه مند مي شود.

صبح بخير بابل

  سزار باید بمیرد

شب سن لورنزو

سن ميكله يك خروس داشت

كائوس

آلونسانفان

پدر ساالر
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   شلوغي بيش از اندازه وسايل حمل ونقل عمومي 
اجراي طرح ترافيك به رغم فوايد زياد درست نيست زيرا باعث شده 
اتوبوس ها و مترو به خصوص در اوايل صبح بسيار شلوغ شوند كه اين 

وضع امكان شيوع كرونا را افزايش مي دهد.
اكبر زاده از تهران

   اتوبان تهران - ساوه، نور و آسفالت مناسب ندارد
متأسفانه مالكان بهره بردار از اتوبان تهران- ساوه به مشكالت اهميتي 
نمي دهند و بعد از گذشت 20سال هنوز نيمي از اتوبان نور ندارد. از پرند 
به طرف تهران آسفالت پر از دست انداز است و بهره بردار به جاي ترميم 
اين آسفالت ها نسبت به نصب دوربين اقدام مي كند. حاال كه عوارض را 
مدام افزايش مي دهند اقال به نور و آسفالت اين اتوبان رسيدگي كنند.
فرشادخواه از ساوه

   دردسرهاي شكايت به شوراي حل اختالف
هر كسي گذرش به شوراي حل اختالف بيفتد قطعا دردسرهايي كمتر 
از مراجعه به دادســرا و دادگاه ندارد. به خصوص در امور مالي شوراي 
حل اختالف به گونه اي عمل مي كند كه اول حساب طرف را مسدود 
و زندگي اش را مختل مي كند تا به شــكايت رسيدگي شود. مگر قرار 
نيست شوراي حل اختالف براي حل كدخدامنشي مشكالت قضايي 
باشد، پس چرا اين قدر قوانين آن بسته و ســختگيرانه است. از قوه 

قضاييه تقاضاي اصالح و بازنگري در قوانين اين شورا را داريم.
احمدي از تهران

  حقوق و مزاياي ناچيز آموزگاران عشاير
آموزگاران عشاير از ســختكوش ترين معلمان در كشور هستند كه 
متأسفانه مطابق رنج و تالش شــان مورد توجه قرار نمي گيرند. مثال 
در اين دوران كرونا كالس هاي عشايري فقط در گوشي تلفن همراه 
معلمان عشاير خالصه مي شــد كه هفته اي يك بار براي آموزش به 
 صورت انفرادي به دانش آموزان مراجعه مي كردند. اينكه معلمي مجبور 
باشد ساعت 3 نيمه شــب از ميان راه كوه ها عازم محل كارش باشد با 
چه رقم حقوقي قابل جبران است؟ واقعا چه زماني مسئوالن آموزگاران 

عشاير را خواهند ديد.
مرداوند از لرستان 

   مردم شميران نو از قاچاقچيان در عذابند
مردم شــميران نو بيش از 40سال اســت كه از فعاليت قاچاقچيان 
مواد مخدر و معتادان در محله خــود رنج مي برند و به رغم اينكه بارها 
موضوع پيگيري و مطرح شده است، تأثير چنداني در جمع آوري بساط 
اين عده نداشته است و كساني كه بارها به زندان رفته اند باز هم به محله 
برمي گردند و كار خود را از سر مي گيرند. برخورد با اراذل و موادفروشان 
شميران نو خواسته جدي و ديرينه ساكنان منطقه است. از مسئوالن 

تقاضاي رسيدگي عاجل داريم.
مصطفوي از شميران نو

   تعريض پل فرديس تا مهرويال؛ بالتكليف
ترافيك پل فرديس بعد از چند دهه همچنان باقي است و پروژه تعريض 
پل فرديس تا مهرويال براي رفع ترافيك اين محدوده كه سال هاست 
در حال اجرا بوده، اكنون مدت هاســت به حال خود رها شده است. 
هر چقدر هم موضوع را پيگيري مي كنيم پاسخ قانع كننده نمي دهند. 
از مسئوالن وزرات راه تقاضا داريم بودجه كافي به اين امر اختصاص 
دهند تا هر چه زودتر اين ترافيك ساماندهي شود و جداي اين موضوع 
نخاله ها و تپه هاي خاك و سيمان تخليه شــده در حاشيه اتوبان نيز 

ساماندهي و تصاوير بي نظمي اين مسير حذف شود.
محمدي از كرج

   پل عابر مكانيزه تقاطع نيايش تعطيل است
پل عابر پياده تقاطع نيايش در محدوده ســردار جنگل در ساعاتي از 
شبانه روز بسته است يا بعضي روزها به كل تعطيل است. من به عنوان 
بيمار قلبي بدون اين پل عابر و پس از باال و پايين رفتن از پله ها براي 

عبور از عرض خيابان بارها مرگ را به چشم خود ديده ام.
توكلي از تهران

توافق بر تصوير آينده شهر
ادامه از  از ديگر سو، پراكندگي اطالعات ميراث معماري 

تهران، مانع جامع نگري الزم در زمينه حفاظت از صفحه اول
اين بخش از ميراث شهري تهران بوده است. اين پراكندگي سبب شده 
تا عالوه بر دســترس ناپذيري اطالعات براي مديران و پژوهشگران، 
مطالعات و بررســي هاي موازي صورت بگيرد و منابع مالي و انساني 
بيهوده صرف دوباره كاري هاي مكرر شــود. بنابراين، موزه معماري 

تهران، يك مركز اسناد معماري معاصر است.
 لزوم تأسيس موزه معماري تهران كه قبال از سوي جامعه معماران و 
پژوهشگران معماري مطرح شده مي تواند ضمن تأمين و استقرار يك 
مركز اسناد اختصاصي براي ميراث شــهري تهران دستيابي به يك 
پايگاه اطالعاتي جامع و فراگير را به همراه داشته باشد. از سوي ديگر 
جامعه معماران، شهرسازان، حافظين ميراث فرهنگي، پژوهشگران 
عالقه مند و دانشــگاهيان به واسطه تاســيس موزه معماري تهران 
مي توانند با اهدای داشــته هاي خود به اين موزه، امكان هم افزايي و 
غني شدن بستر مطالعاتي را براي ساير پژوهشگران فراهم كنند. از 
اين طريق عالوه بر بهره مندي نسل حاضر، آيندگان نيز مي توانند از 
اطالعات جمع آوري شده امكان بهره برداري داشته باشند. همانطور كه 
كتابخانه و مركز اسناد ملي، اين بستر را براي پژوهشگران طي دهه هاي 
متمادي و از سال1318 به بعد فراهم كرده يا كتابخانه مجلس شوراي 
اسالمي، دايره المعارف بزرگ اســالمي و كتابخانه هاي دانشگاه هاي 
مختلف كشور، اين بستر را براي تقويت بنيان پژوهش فراهم كردند تا 
خدمتي به نسل هاي آينده كرده باشند. فراهم كردن بستر اين خدمت 
براي پژوهش هاي معماري جزء از راه تاســيس موزه معماري تهران 
ممكن نيست. تأخير در تاسيس موزه مراكز اسناد معماري شهرسازي 
تهران بدون شك با خسارت همراه خواهد بود. چنانچه اين تأخير نيز 
تاكنون خسارت فراواني را متوجه نابودي اسناد معماري و شهرسازي 
ايران كرده است. ازاين رو بايد از غفلت بيش از اين جلوگيري كرد.  و 
نكته اي در پايان، با مقداري اغراق مي گويند شهر تهران را معماران اداره 
مي كنند. شهردار تهران و تعداد قابل توجهي از تيم ستادي او، از فارغ 
التحصيالن دغدغه مند رشته معماري هستند. پس از مدت ها پيگيري، 
پيشــنهاد اينجانب براي افزودن رديفي در بودجه مصوب ســال99 
شهرداري تهران محقق شد. اين تكليفي است بر عهده شهرداري تهران. 

اميدوارم در همين دوره و در همين سال99 محقق شود.

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

 قتل مرموز
مرد جواهرفروش 

تحقيقات درخصوص رمزگشايي از قتل مرد 
طالفروش كه جسدش در جاده تلو كشف شده 

از سوي تيم جنايي پايتخت آغاز شده است.
به گزارش همشهري، ســاعت 11:20صبح 
چهارم تير ماه كارگران شهرداري در جاده تلو 
جســد مردي را ديدند كه در بيابان رها شده 
بود. جســد مقتول غرق خون بود و شاهدان، 
ماجرا را به پليس خبر دادند. در ادامه تيمي از 
كارآگاهان جنايي به همراه بازپرس مصطفي 
واحدي، كشيك جنايي تهران در محل حادثه 
حاضر شدند. جسد متعلق به مردي 78ساله 
بود كه از ناحيه سر ضربه خورده و آثار خفگي 
نيز روي گردنش ديده مي شد. به گفته پزشكي 
قانوني كه در صحنه جرم حاضر شده بود حدود 
8تا 12ساعت از مرگ وي مي گذشت و با توجه 
به اينكه رد چرخ هاي خودروي شاســي بلند 
در اطراف محل كشف جســد ديده مي شد، 
كارآگاهان احتمال دادنــد كه قاتل يا قاتالن، 
قتل را در محل ديگري رقم زده و جســد را با 
اين خودرو به داخل بيابان منتقل و ســپس 
در آنجا رها كرده انــد. تيم تحقيق بايد در گام 
نخســت هويت مقتول را شناسايي مي كرد. 
خوشبختانه كيف دستي وي در همان محدوده 
پيدا شد كه با بررسي مدارك شناسايي داخل 
كيف، هويت وي شناسايي شد. او در صنف طال 
و جواهر فعاليت داشت و فروشنده طال، جواهر 

و نقره بود.
با دستور قاضي جنايي جسد مرد طالفروش به 
پزشكي قانوني منتقل شد و كارآگاهان جنايي 
در ادامه ســراغ خانواده وي رفتند. تحقيقات 
حكايت از اين داشــت كه مقتــول در زمينه 
فروش طال و جواهــرات به خصوص طالهاي 
قديمي و گران قيمت فعاليت داشته است. او 
پيش از اين مغازه طال و جواهرفروشي داشته 
اما چند سال قبل پس از فوت همسرش، مغازه 
را واگذار كرده بود. با اين حال هر از گاهي در 
اين خصوص فعاليت مي كرد. فرزند مقتول در 
كانادا سكونت داشت و مرد طالفروش نيز پس 

از فوت همسرش به تنهايي زندگي مي كرد.
در ادامه مشخص شد كه او عضو سابق اتحاديه 
طالفروشان، عضو سابق اتاق بازرگاني و عضو 
سابق هيأت اســكي نيز بوده است. بررسي ها 
حكايت از اين داشت كه خودرو، گوشي موبايل 
و مدارك مقتول پس از قتل وي سرقت شده 
است اما آنچه به نظر اهميت زيادي داشت كيف 

مخصوص مقتول بود كه ناپديد شده بود.
در تحقيقات مشــخص شــد كه او يك كيف 
مخصوص براي حمل طال و جواهرات داشته 
است. وي معموال وقتي براي معامله در محل 
قرار حاضر مي شــد اين كيف مخصوص را با 
خود مي برد اما بررسي ها نشان مي داد كه بعد 
از جنايت، كيف وي سرقت شده است. در اين 
شرايط قاضي جنايي دستور توقيف خودروي 
مقتول، بررسي تصاوير دوربين هاي مداربسته 
و رديابي هاي ويژه را صادر كرده تا معماي اين 

جنايت رازگشايي شود.

دخترخاله و پســرخاله جوان وقتي 
ديدند قادر نيستند با هم ازدواج كنند، داخلي

در اقدامي هولناك به درياچه سد گدار 
پريدند و به زندگي خود پايان دادند.

به گزارش همشهري، اين اتفاق تلخ در سومين روز 
تيرماه رخ داد. ماجرا از اين قرار بود كه صبح ســوم 
تيرماه، دختر و پسر جواني به نزديكي درياچه پشت 
سد گدار در حوالي شهرستان مسجدسليمان رفتند 
و پس از آنكه دستانشان را با پارچه به هم بستند، در 

اقدامي هولناك به داخل درياچه پريدند.
افرادي كه شــاهد اين حادثه بودند، وحشــتزده به 
كمك آنها رفتنــد و همزمان ماجــرا به هالل احمر 
گزارش شد. به گفته حســين مواليي، رئيس هالل 
احمر مسجدسليمان، پسر جوان 22ساله و بهزاد و 
دختر 18 ساله زينب نام داشــتند و وقتي ماجرا به 
هالل احمر گزارش شد نيرو هاي امدادي در كمترين 
زمان ممكن خود را به محل رســاندند، ولي فرصت 
نجات از بين رفته بود و هر دوي آنها كه اهل شهرستان 
انديكا بودند جانشان را از دست داده بودند. وي با تأييد 
اينكه دستان اجساد به هم گره خورده بود، گفت: قبل 
از رسيدن نيرو هاي هالل احمر، اقوام اين دختر و پسر 
و اهالي منطقه اقدام به كمك بــه اين 2جوان كرده 
بودند، ولــي تالش هاي آنان نتيجه نــداده بود و در 
نهايت اجساد هر دوي آنها از درياچه بيرون كشيده 
شد. به گفته رئيس هالل احمر مسجد سليمان، اقوام 
اين 2جوان گفته اند كه قبل از اينكه آنها خود را در سد 
گدار بيندازند، وصيت نامه نيز نوشته بودند كه البته ما 

اين وصيت نامه را نديديم.

براساس اين گزارش، پس از مرگ هولناك اين دختر 
و پسر جوان بود كه اهالي محل عنوان كردند كه اين 
2 جوان عاشق هم بودند اما به دليل اينكه نتوانسته 
بودند به هم برسند، دســت به اين كار زدند. با اين 
حال يكي از اقوام قربانيان مدعي است كه آنها هرگز 
از عالقه شان به همديگر نزد خانواده هايشان چيزي 
نگفته بودند و هنوز معلوم نيست كه دليل خودكشي 

آنها چيست.

تصميم هولناك پاي سد گدار

وقتي مأموران، مخفيگاه سارق مسلح خانه ها را محاصره 
كردند، او براي فرار از دست آنها از پنجره به بيرون پريد 
اما به شدت مجروح شد و جانش را از دست داد. پليس 
در مخفيگاه اين سارق مسلح حدود 10ميليارد تومان 

اموال مسروقه كشف كرد.
به گزارش همشهري، اين سارق مســلح كه آرسام نام 
داشت از سال گذشــته تحت تعقيب پليس بود. در آن 
زمان آرسام و همدستانش به خانه اي در تهرانسر دستبرد 
زدند و ميليون ها تومان اموال باارزش را سرقت كردند. 
وقتي ماجرا به پليس گزارش شد، كارآگاهان در جريان 
تحقيقات موفق شدند سرنخ هايي از 2سارق حرفه اي 
به نام هاي آرســام و مهرداد كه در اين ســرقت حضور 
داشتند به دســت آورند. هرچند اين 2مجرم سابقه دار 
بودند اما در بررســي پاتوق ها و محل زندگي قبلي آنها 
هيچ ردي از اين افراد به دســت نيامد و تا مدت ها آنها 
تحت تعقيب پليس بودند تا اينكــه 2ماه قبل مهرداد 
هنگام سرقت مسلحانه از خانه اي در غرب تهران توسط 
مأموران كالنتري دستگير شد. او كه در جريان عمليات 
دستگيري اش مجروح شــده بود به بيمارستان انتقال 
يافت و هرچند خودش را با نام جعلي معرفي كرده بود 
اما با انگشت نگاري از وي معلوم شد كه او مهرداد نام دارد 

و به اتهام ســرقت از خانه اي در تهرانسر تحت تعقيب 
پليس آگاهي بوده است. بنابراين وي پس از بيمارستان 
به اداره آگاهي منتقل شــد و در بازجويي ها اطالعاتي 
درباره همدستش آرســام، در اختيار پليس داد. با اين 
اطالعات مخفيگاه دومين عضو باند در محدوده كيانشهر 
شناسايي و معلوم شــد كه اين فرد عالوه بر سرقت در 
تهرانسر، در چندين سرقت ديگر نيز حضور داشته و به 
اتهام سرقت مسلحانه از خانه ها، تحت تعقيب اداره يكم 

پليس آگاهي نيز بوده است.
يكم تيرماه، اكيپي از كارآگاهــان آگاهي با هماهنگي 
قضايي راهي مخفيگاه آرسام شدند و با مسدودكردن 
تمامي راه هاي فرار، عمليات ضربتي براي دستگيري او 
را آغاز كردند. مأموران حدس مي زدند كه اين مرد مسلح 
اســت و به همين دليل تالش كردند كه مخفيانه وارد 
مخفيگاه او شوند اما متهم كه متوجه حضور پليس در 
محل شده بود، قبل از ورود كارآگاهان به مخفيگاهش، 
از پنجره آپارتمان به بيرون پريد و با توجه به ارتفاع زياد 
آن به شدت آسيب ديد. او در ادامه به بيمارستان منتقل 
شد اما بامداد دوم تيرماه به دليل شدت جراحات وارده 

جانش را از دست داد.
سرهنگ احمد نجفي، معاون مبارزه با سرقت هاي خاص 

انفجار در منطقه پارچين واقع در شــرق تهران، حادثه اي بود كه 
بامداد ديروز اتفاق افتاد و انتشار تصاوير آن موجب شايعه هايي شد 
اما واكنش به موقع وزرات دفاع و اعالم اينكه حادثه مربوط به انفجار 

يك مخزن گاز بوده به شايعه سازي  ها پايان داد.
به گزارش همشهري، اين حادثه در نخستين دقايق بامداد ديروز 
در شرق تهران اتفاق افتاد. تصاوير منتشر شده از آن در شبكه هاي 
اجتماعي نور نارنجي رنگي را نشــان مي داد كه حاكي از آن بود 
كه انفجار بزرگي اتفاق افتاده است اما هنوز به درستي علت اين 
حادثه مشخص نبود و همين موضوع به شــايعات دامن مي زد. 
برخي از ساكنان شرق تهران نيز صداي انفجار مهيبي را شنيده 
بودند. اين وضعيت براي دقايقي ادامه داشت و تصاوير اين انفجار 

بازنشر مي شد تا اينكه امير ســرتيپ دوم داوود عبدي، مديركل 
روابط عمومي وزارت دفاع به اين حادثه واكنش نشان داد و اعالم 
كرد انفجار در منطقه عمومي پارچين اتفاق افتاده اما هيچ تلفاتي 
نداشته اســت. او در توضيح اين حادثه گفت: اتفاقي كه ساعات 
پاياني شب گذشته در جنوب شرقي تهران رخ داد به دليل نشست 
مخازن گازي بود كه در منطقه عمومي پارچين قرارداشــتند و 
به صورت دستي پر مي شدند. نشيت گاز از يكي از آنها سبب انفجار 
و باعث سرايت آتش به مخازن ديگر شد. وي ادامه داد: به دنبال اين 
حادثه بالفاصله يگان هاي آتش نشان و اطفاي حريق وارد منطقه 
شدند و به سرعت آتش مهار شد.آسيبي به هيچ كس وارد نشد و 
تلفاتي هم نداشتيم.   اكنون   مجموعه و منطقه مخازن گاز تحت 

كنترل اســت.  امير عبدي در ادامه گفت: محل وقوع اين حادثه 
منطقه مسكوني نيست و منطقه اي تپه مانند است كه اين اتفاق 
آنجا رخ داده و خدا را شكر مي كنيم كه آسيبي به كسي وارد نشده 
است. همكاران ما در محل مستقر و در حال بررسي دقيق تر موضوع 
هستند. ان شــاءاهلل به محض اينكه اطالعات تكميلي را به دست 
بياوريم، اطالع رساني خواهيم كرد. هم اكنون شرايط عادي است.

»دســتبندمان را باز كرديم و درحالي كه 
پابند داشتيم نقشه فرار كشيديم اما توسط 
مأمور بدرقه و مردم دستگير شديم.« اين 
بخشــي از ماجراي فرار ناكام چند سارق 
زورگير است كه درحالي كه پابند داشتند 
و در حال فرار در خيابان بودند، دســتگير 

شدند.
به گزارش همشهري، چندي قبل مأموران 
پليس هنگام گشت زني در محدوده لواسان 
به 2جوان افغانستاني مشكوك شدند. آنها 
با يك خودروي پژو، كنــار پرايدي پارك 
كرده و به نظر مي رســيد كه قصد سرقت 
از داخل پرايــد را دارند. وقتي براي پليس 
محرز شد كه آنها سارق هستند، عمليات 
دستگيري شان آغاز شد. 2جوان افغانستاني 
با ديدن مأموران، پا به فرار گذاشتند اما در 
جريان تعقيب و گريز، يكي از آنها دستگير 
شد. در بازرســي وي، ســوئيچ و وسايل 
سرقت خودرو كشف شد و مأموران از متهم 
خواستند تا با همدستش كه فراري شده بود 
تماس بگيرد و نقش بازي كند كه از دست 
پليس فرار كرده است. او با همدستش در 
همان محدوده قرار گذاشت و به اين ترتيب 
دومين متهم نيز بي خبر از همه جا سرقرار 

حاضر و دستگير شــد. در ادامه نيز معلوم 
شد خودروي پژويي كه در اختيار آنها بود 
چند روز قبل توسط آنها در حوالي شهرك 

استقالل سرقت شده بود.

زورگيري 
صاحب پژو شناسايي و به اداره پليس دعوت 
شــد. او مي گفت كه دزدان او را گروگان 
گرفته و بعد ماشــينش را دزديده اند. وي 
توضيح داد: روز حادثه كنار يكي از خيابان ها 
پارك كردم تا پيامكي به دوســتانم بدهم. 
همان لحظه مردي كه سوار بر موتور بود به 
سمت من آمد و مدعي شد كه بنزين تمام 
كرده است. او از من خواست تا مقدار كمي 
از ماشينم بنزين بكشم و به او بدهم. من هم 
دلم ســوخت و براي كمك به او از ماشين 
پياده شــدم. ناگهان 3نفر ديگر به سمتم 
هجوم آوردند و مرا سوار بر ماشينم كردند.

شاكي كه با حضور در اداره آگاهي متهمان 
دستگير شده را شناســايي كرده بود، در 
ادامه گفــت: 2نفر از آنهــا همين 2نفري 
هســتند كه بازداشت شــده اند. آنها مرا 
دزديدند و پس از دقايقــي چرخاندن در 
خيابان، يك جاي خلــوت توقف كردند. 

مرا به بيرون از ماشين انداختند و با تهديد 
تمام مدارك شناسايي ماشين را گرفته و با 

سرقت پژويم، فرار كردند.

فرار ناكام 
2متهم دســتگير شــده اگرچه اصرار بر 
بيگناهي داشتند اما در مواجهه حضوري 
با شــاكي چاره اي جز اقرار نديدند. آنها اما 
مدعي شــدند كه شــاكي دروغ مي گويد 
و شيوه سرقتشان به اين شــكل بوده كه 
به عنوان مسافر سوار پژوي شاكي شده و در 

بين راه از او زورگيري كرده بودند.
با اعترافات ســارقان، دستور انتقال آنها به 
زندان صادر شــد. خودروي ون پليس كه 
مخصوص انتقال متهمان بــه زندان بود، 
دقايقي قبل، چندين متهم را به زندان برده 
بود، به همين دليل مأمور بدرقه مجبور شد 
كه دزدان را با آژانس به زندان انتقال دهد 
اما ســارقان گروگانگير نقشه اي براي فرار 
كشــيده بودند. آنها وقتي سوار بر ماشين 
شــدند به طرز ماهرانه اي دستبندشــان 
را باز كرده و تصميم به فــرار گرفتند. اين 
درحالي بود كه پابند نيز داشتند و همين 
موضوع دويدن آنها را با مشكل مواجه كرده 

بود. دزدان پس از پياده شدن از خودروي 
آژانس با پابند شــروع به فــرار در خيابان 
كردند. مأمور بدرقه به دنبال آنها مي دويد 
و در نهايت موفق شد با كمك مردم آنها را 

دستگير كند.

سرقت هاي سريالي
فــرار دزدان نافرجــام باقي مانــد و آنها 
براي بازجويي هاي بيشــتر به دادســراي 
جنايي تهران انتقال يافتنــد. يكي از آنها 
در بازجويي هــا گفت: من و همدســتانم 
ســرقت هاي زيادي انجام داده بوديم كه 
هنگام انتقال به زنــدان تصميم گرفتيم 
هرطور شده فرار كنيم. چون مي دانستيم 
اگر به زنــدان برويم بايد ســال ها حبس 
بكشيم. وي ادامه داد: من در باز كردن در 

ماشين ها حرفه اي هستم.

 بــه همين خاطر وقتي قرار شــد با مأمور 
بدرقــه به زنــدان برويم، تــالش كردم و 
موفق شدم دســتبند خودم و همدستم را 
باز كنم. بعد از آن درماشــين را باز كرده 
و تصميم به فرار گرفتيــم و اگرهمكاري 
مردم نبــود موفق به فرار مي شــديم. اين 
متهم در ادامــه به 30فقره ســرقت اقرار 
كرد و ادامه داد: اغلب تحت عنوان مسافر 
ســوار بر خودروهاي پژو مي شــديم و با 
تهديد راننده ها، خودروهايشان را سرقت 
مي كرديم. خودروهاي مســروقه را هم به 
همراه مداركي كه مي دزديديم، به مالخر 

مي فروختيم.
اين 2متهم با دستور قاضي جنايي بازداشت 
شــده اند و تحقيقــات براي شناســايي 
همدستان ديگر اين گروه و مشخص شدن 

جرايم احتمالي ديگرشان ادامه دارد.

زن بارداري بعد از مواجه شدن با درد زايمان قصد 
داشت با تاكســي به بيمارســتان برود اما فرزند 

عجولش در راه به دنيا آمد.
به گزارش همشهري، اين زن كه در ماه هاي آخر 
دوران بارداري اش قرار داشــت ساعت 34دقيقه 
بامداد ديروز دچار درد زايمان شد و تصميم گرفت 
هرچه سريع تر خودش را به بيمارستان برساند. او 
براي رفتن به بيمارستان تاكسي گرفت اما هنوز 
دقايقي نگذشته بود كه درد او شديد تر شد. در اين 
شرايط راننده، تاكسي را نگه داشت و از اورژانس 
كمك خواست. شــهاب قوامي، سرپرست روابط 
عمومــي اورژانس تهران در اين بــاره گفت: خبر 
وخامت حال يك بانوي باردار به مركز فوريت هاي 
115 اطالع داده شــد كــه در پــي آن بالفاصله 
تكنسين هاي اورژانس به محل اعالم شده واقع در 

خاورشهر اعزام شدند.
وي ادامه داد: با حضور تكنسين هاي اورژانس در 
محل مشخص شد زني 24ســاله درحالي كه در 
روزهاي آخر دوران بارداري خــود بوده، متوجه 
درد شديدي شده و قصد داشــته تا با استفاده از 
تاكسي خود را به مركز درماني برساند اما در ميانه 

راه وخامت حالش سبب شده تا راننده تاكسي با 
اورژانس تماس بگيرد.

قوامي در ادامه گفت: همكارانم با توجه به شرايط 
جسماني اين زن بالفاصله اقدامات براي وضع حمل 
در محل را انجام داده و با اقدام بموقع خود موفق 
به نجات جان مادر شده و نوزاد نيز در همان محل 
به دنيا آمد. به گفته قوامي پس از رفع خطر و وضع 
حمل، مادر و نوزاد به بيمارستان شهداي پاكدشت 

منتقل شدند.

زمينه هاي رفتارهاي پرخطر در نوجوانان و جوانان

خبر خودكشي دختر و پسر انديكايي بار ديگر موجي از غم، اندوه و 
حسرت را در جامعه ايجاد كرد. حسرت، از اين جهت كه وقوع بسياري 
از حوادث تلخ مثل اين خودكشــي، قتل رومينا، 2 قتل خانوادگي در 
آبادان و... قابل پيشــگيري بوده و نبايد چنين حوادث دلخراشي رخ 

مي داده است. حاال ســؤال اساسي اين است كه اين حوادث در چه بســتري اتفاق مي افتد و براي 
پيشگيري چه بايد كرد؟

نوجواني و اوايل جواني، دوره هيجانات است كه اغلب تصميم گيري ها در اين دوره براساس احساسات 
و هيجان ها شكل مي گيرد نه عقل. بنابراين اگر عشق و عالقه اي بين نوجوانان به وجود بيايد معموال از 
روي هيجان است و شايد در آنها عقل، درايت و منطقي كه خانواده ها انتظار دارند وجود نداشته باشد. 
خانواده ها بايد به اين مسئله توجه كنند كه در عالئق دوران نوجواني بيشتر هيجان خودنمايي مي كند 
و واكنش در برابر اين هيجانات بايد شيوه خاص خود را داشته باشد. متأسفانه ديده مي شود كه بيشتر 
خانواده ها وقتي كه متوجه عالقه فرزندان شان به جنس مخالف مي شوند برخوردهاي قهري شديدي 
انجام مي دهند كه گاهي اين برخوردها به شكل هاي تهديد يا تحقيرآميز است و گاهي نيز فيزيكي و 

گاه با باالگرفتن خشونت كار به قتل و خودكشي مي رسد.
در چنين شرايطي منطقي تر اين است كه والدين به جاي اينكه با هيجان به وجود آمده در فرزندان شان 
مبارزه كنند، سعي كنند به آنها نزديك تر شوند. وقتي هيجان بيشتر مي شود تمايل دختر و پسر 
به يكديگر نيز افزايش مي يابد و نسبت به يكديگر كشش پيدا مي كنند. تا جايي كه آنها فرد مورد 
عالقه شان را مأمن و تكيه گاه امني براي خود مي دانند و وقتي با واكنش هاي منفي خانواده روبه رو 
مي شوند ممكن است از خانه فرار كنند و حتي به خود و اعضاي خانواده آسيب بزنند. بايد در اين مواقع 
از برخوردهاي تند عجوالنه قهري و تحقيرآميز پرهيز كنند؛ چرا كه توهين، تحقير و تنبيه موجب 
بيشتر شدن هيجانات مي شود و تمايل فرزندمان را نسبت به طرف مقابل بيشتر مي كند. اگر خانواده 
تشخيص مي دهد اين رابطه زود است و به هر دليل خوب نيست نخستين كار اين است كه با فرزندشان 
رابطه نزديك و صميمانه اي برقرار كنند و كاري كنند او احساسات و عالئقش را با آنها در ميان بگذارد و 
در اين بين كمك گرفتن از مشاور و روانشناس مي تواند مفيد و مؤثر باشد. نوجواني و اوايل جواني سني 
است كه در آن هورمون هايي در بدن توليد مي شود كه بخشي از كاركرد بدن ممكن است از كار بيفتد و 
نوجوان اصال مسائل بد و منفي يك رابطه را متوجه نشود و به مشكالت رابطه توجهي نكند. اين واكنش 
نوجوانان لزوما از سر لجبازي نيست و حاصل تغييرات هورموني بدن است، اما والدين از اين موضوع 
غافل هستند و گمان مي كنند اين برخوردها از سر لجاجت است و تالش مي كنند آن را سركوب كنند.
در مسئله اي مثل آنچه درمورد دختر و پسر انديكايي اتفاق افتاده است اين موضوع قابل بررسي است 
كه احتماال آنها دچار مشكالت عديده اي بوده اند و آستانه تحمل شان به شدت پايين آمده است و دست 
به چنين تصميمم شتابزده اي زده اند. بياييد به فرزندان مان آزادي تفكر و آزادي عمل را ياد دهيم. به 
آنها بياموزيم كه چطور تصميم بگيرند. اين در حالي است كه بسياري از والدين خودشان نياز به آموزش 

دارند. شايد اگر مهارت هاي زندگي در خانواده ها نهادينه شود كمتر شاهد چنين حوادثي باشيم.

ث
مريم رامشتمك

روانشناس و مدرس دانشگاه

جزئيات انفجار مخزن گاز در پارچين

فرار ناكام سارقان با پابند در خيابان
متهمان هنگام فرار با تالش مأمور بدرقه و مردم دستگير شدند

سقوط مرگبار؛ پايان سرقت هاي دزد مسلح  پليس آگاهي پايتخت با بيان اين خبر گفت: مأموران در تولد نوزاد عجول در تاكسي
بازرســي از منزل اين فرد مقدار زيادي اموال مسروقه 
شامل 24تخته فرش و قاليچه نفيس و گران قيمت، طال، 
دالر، لير، يورو، سكه، 3دستگاه لپتاپ به همراه 2قبضه 
سالح گرم كشف كردند كه در بررسي ها معلوم شد ارزش 

آنها دست كم 10ميليارد تومان است.
وي ادامه داد: شــگرد اعضاي اين باند اينگونه بود كه 
پس از شناســايي خانه هاي مورد نظرشان، با تخريب 
در ســاختمان در گروه هاي 3 الي 4نفــره وارد خانه 
مي شــدند و اموال باارزش و خــودروي صاحبخانه را 
سرقت مي كردند. پس از آن از خودروي سرقتي براي 
حضور در محل  سرقت بعدي استفاده مي كردند. هنگام 
سرقت، درصورتي كه صاحبخانه حضور داشت و متوجه 
آنها مي شد نيز با اســلحه وي و خانواده اش را تهديد و 

حتي اقدام به ضرب و شتم آنها مي كردند.
سرهنگ نجفي با اشاره به اينكه تا كنون 8نفر از شاكيان 
شناسايي و اموال كشف شده به آنها تحويل شده است، 
گفت: در ادامه تحقيقات معلوم شد كه نامادري آرسام 
نيز عضو اين باند و وظيفه اش نگهداري و فروش اموال 
سرقتي بوده است كه وي نيز با دستور قضايي بازداشت 
شد. به گفته وي، كساني كه در چند  ماه اخير با اين شيوه 
از خانه هايشان سرقت شــده مي توانند براي شناسايي 
اموال مسروقه به اداره هفدهم پليس آگاهي در خيابان 

وحدت اسالمي مراجعه كنند.

سيدخندان

افسريه

سرخه حصار
 محل حدودي
نور ديده شده
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مسعودمير
روزنامه نگار

حضور تازه بازيگران سينما در صنعت تبليغات با برخورد هاي متفاوتي روبه رو شده است 
ستاره ها در تدارك شام

كرونا باز هم از ميان اهالي فرهنگ و ادبيات 
قربانــي گرفــت و عليرضا راهب شــاعر ياد

نام آشناي اين سال ها بر اثر ابتال به ويروس 
كوويد-19 درگذشــت. مرگ عليرضــا راهب جماعت 
كثيري از شاعران و دوستداران ادبيات را سوگوار كرد و 
ايشان در يكي دو روز گذشــته مرثيه هاي بسياري در 

سوگ او نوشتند.

عليرضا راهب در ســال 1346در تهران به دنيا آمد. در 
دهه60 براي تحصيل در رشته حقوق به دانشگاه تبريز 
رفت و ده سالي آنجا ماند. از همان سال ها در جلسه ها و 
انجمن هاي ادبي تبريز حضور يافت و از محضر استاداني 
مثل عبداهلل واعظ، منوچهر مرتضوي، بهمن سركاراتي 

و ديگران بهره برد.
عموم خوانندگان شعر، در ســال هاي پاياني دهه 80، 

درون،بيرونودوبارهدرون
نمايشگاه انفرادي حجم مرتضي بصراوي

6تا 23تير/ خيابان كريمخان زند، خيابان 
شــهيد عضدي)آبان جنوبــي(، خيابان 

سپند، پالك 69، گالري ايرانشهر

آهستگيدههسوم
نمايشگاه انفرادي نغمه نبئي/ 6تا 18تير/ 
خيابــان كريمخــان، خيابان ســنايي، 
خيابان سيزدهم، شماره 21، گالري سايه

بيكرانگي
6تير تا 27تير/ نمايشــگاه انفرادي محيا 
گيو/ خيابان نوفل لوشاتو، كوچه لوالگر، 

پالك ۵، پروژه هاي آران

جايزهعكسپنج
نمايشــگاه گروهي عكــس/ 6تا 11تير/ 
كريمخان زند، بين ايرانشــهر و ماهشهر 

شماره148، گالري ثالث

من،گاوم
نمايشگاه نقاشي بابك ياقوتي/ 6تا 17تير/ 
خيابان وليعصر ، قبل از چهارراه پارك وي 

كوچه خاكزاد، پالك 42، گالري آتبين

نمايشــگاهگروهينقاشي،عكس
ومجسمه

6تا 17تير/ خيابان كريمخان زند، خيابان 
سنايي، كوچه سيزدهم، پالك ۵،  گالري 

شيرين

  گمش
نمايشــگاه انفرادي عــارف رودباري 
شــهميري/ 6تــا 17تيــر/ خيابــان 

پاسداران، خيابان گلستان دهم، پالك 
44، ساختمان فرين، طبقه دوم، گالري 

كاما

همدرديتمامچيزياستكهما
نيازداريم

نمايشگاه انفرادي الينا زوار/ 6تا 26تير/ 
خيابان كريمخان زند، خردمند شمالي، 

كوچه اعرابي2، گالري فرمانفرما

راهنما 

مرگميتواندادامهآوازمنباشد
چند سطري در سوگ عليرضا راهب

گزارشي از توليد سريال ضد ايراني تهران، محصول شبكه دولتي رژيم صهيونيستي 

از طريق مجموعه »دو اســتكان عرق چهل گياه« )نشر 
چشــمه( با نام عليرضا راهب آشنا شــدند. او كمتر به 
انتشار ســروده هاي خود تن داد و آن قدر كه پيداست 
تجربه هاي گوناگوني در حوزه شــعر داشته اما بيشتر 
تجربه هاي او در حوزه شعر آزاد منتشر شده است. »براي 
همه ما پدربزرگ هاي ما/ يك تفنگ زنگ زده بود/ با يك 
نوار فشنگ مشقي/ آن هم در عكاسخانه شهر/ شمايل 
مشقي پدربزرگ ها را به ديوار خانه/ ميخ كرديم/ ما براي 
حفظ تصاوير مضحك اجدادمان/ ديوار را به رســميت 

شناختيم!«
عليرضا راهب در ســال هاي اخير پاي ثابت بسياري از 
حلقه ها و جلســه هاي ادبي تهران بود. شــاعري فربه و 

مهربان كه سيماي او با موها و ريش هاي انبوه از نخستين 
نگاه در ذهن ها مي ماند و رفتاري كه به دل ها مي نشست. 
شاعران جوان بسياري در آغاز راه شاعري از تجربه هاي 

عليرضا راهب بهره مند شدند.
»عشق پاره وقت« دومين مجموعه شعر راهب است كه 

در سال 1393در نشر نيماژ منتشر شد.
عليرضا راهب در ســال هاي اخير انجمن ونــداد را به 
راه انداخت. جلســه هاي انجمن ادبي ونداد عصرهاي 
جمعه در كافه ها برگزار مي شــد. فعاليت گسترده او در 
شبكه هاي اجتماعي سبب شده بود كه شاعران بسياري 

از سراسر ايران دنبال كننده صفحه او باشند.
عليرضــا راهب چهارشــنبه در آخرين نوشــته اش در 

اينســتاگرام از ابتالي خود به ويــروس كرونا خبر داد. 
»دوستان تست كوويد -19 من مثبت شده. بعد از حدود 
2 هفته مداوا و درگيــري، تنگي نفس و تپش قلب دارم 
آماده مي شم به بيمارستان آتيه برم... « اما چند ساعت 

بعد به دليل ايست قلبي درگذشت.
 »مــرگميتوانــدادامــهآوازمنباشــد/كه
ســاليان/كنارآتــشچوپانها/برلــبالبرز
گرمميشــود.../نتــرس/بوميــانميگويند/
درختــيكهتبرنخــورد/ثمرشتلخميشــود!
شــرابودشــنهبيــاور/برقص/فرداشــايد
آخريــنپرچــمزميــن/رقــصگلهــاي
پيراهنتباشــد/كهگــردهميپراكنــددرباد«

سريال »تهران« با موضوع عمليات جاسوسي در 
جهت از كار انداختن سيستم هاي كامپيوتري سريال

نيروي هوايي ايران، از شــبكه تلويزيون دولتي 
كان متعلق به رژيم صهيونيستي از 22ژوئن 2020)2تير 99( 
در حال پخش است. اين سريال توسط موشه زوندر، دانا ادن 
و مائور كوهن، در يك فصل و 8قسمت توليد شده. موشه زوندر 
پيش تر نيز ســريال »فوضي«، محصول نتفليكس را ساخته 
بود. دانيل سيركرين، كارگردان اين سريال است. او پيش تر 

فيلم »سلول گورين« و »استكهلم« را ساخته بود.
نيو سلطان، بازيگر زن اسرائيلي اما در اين سريال نقش اصلي 
را عهده دار است. او در سريال تهران در نقش تامار رابينيان، 

مأمــور موســاد در بخــش هك كردن 
سيستم هاي كامپيوتري بازي مي كند. 
اين نخســتين ماموريت خارجي است 
كه به وي محول شــده و قرار اســت در 
تهران، زادگاهش، ايــن ماموريت را به 
انجام برساند. او در واقع مأمور است كه با 
ايجاد اختالل در سيستم هاي كامپيوتري 
پدافند نيروي هوايي ايران، سامانه هاي 
دفاعــي ايــران را در برابــر حمــالت 
جنگنده هاي رژيم صهيونيســتي عليه 
تاسيسات هسته اي ايران از كار بيندازد. 
او همچنين مأمور اســت با هك كردن 

سيســتم هاي كامپيوتري رآكتور هســته اي تهران، آن را از 
كار بينــدازد. اين ماموريت درصورت موفقيت مي توانســت 
باعث بروز بحران  هــاي جديدي براي منطقــه خاورميانه و 
جهان شود. اما تامار رابينيان در انجام اين ماموريت شكست 
مي خورد و در مدتي كه در تهران است، آنگونه كه در سريال 
تهران نشان داده شده، ريشه هاي ايراني خود را پيدا مي كند 
و عاشق يك فعال سياسي در تهران مي شود.  نيو سلطان در 
گفت و گو با هاليوود ريپورتر ادعا كرده است: از اينجا به بعد اين 
سريال بيشتر درباره انسانيت و عواطف انساني است. به گفته 
اين بازيگر، سريال تهران درباره افراد واقعي است كه ما كمتر 
آنها را مي بينيم. زماني كه تامار وارد تهران مي شود، ما زندگي 
مردم عادي و جادوي شــهر را به بينندگان نشان مي دهيم. 
اينگونه است كه عالقه تامار به ريشــه هاي ايراني خود براي 
بيننده اين سريال نيز معنا دار مي شود. شروين آل نبي در نقش 

اين فعال سياسي ظاهر شده است. نويد نگهبان در اين سريال 
در نقش رئيس تامار بازي مي كند. اما وضعيت تامار رابينيان 
در تهران به مخاطره مي افتد چراكه مقامات امنيتي ايران كه 
مدت هاست وي را شناســايي كرده و به هدف ماموريت وي 
در تهران پي برده اند، در پي دستگيري وي و ساير همكاران 
صهيونيستش هستند.  شان توب، نقش مأمور امنيتي ارشدي 
را بازي مي كند كه مأمور است تامار رابينيان و همكارانش را 

دستگير كند.
در ســريال ضد ايراني تهران، نويد نگهبان، بازيگر ايراني كه 
در گذشته در ســريال هاي هوم لند، 24 و الســت  نيز بازي 
كرده، ايفاي نقش كرده اســت. نويد نگهبان كه پيش تر در 
فصل اول هوم لند در نقش ابونظير بــازي كرده بود، در فيلم 
جديــد عالءالدين نيز ايفاي نقش كرده اســت.  شــان توب 
نيز ديگر بازيگر سريال تهران اســت. او در ايران متولد شده 
است.  شــان پيش تر در نقش هو ئينسن 
در فيلم »مرد آهنين« ايفاي نقش كرده 
بود. او همچنين در فيلم »ســقوط« به 
كارگرداني پل هيگــس بازي كرده بود. 
سقوط در سال 2006 جايزه بهترين فيلم 
را از آن خود كرده بــود. نويد نگهبان در 
سريال ضد ايراني تهران در نقش مسعود 
تبريزي، فرمانده عمليات زميني سابق 
موساد و  شان توب در نقش فراز محمد، 
افســر امنيتي ايراني بازي كرده اند. اين 
سريال توســط كمپاني توليدات دانا و 

شائوال اشپيگل تهيه شده است.
آلون آرانيا، تهيه كننده اجرايي سريال تهران در گفت وگو با 
هاليوود ريپورتر به اين مسئله اشاره كرده كه در اين سريال 
بيشــتر ديالوگ ها به زبان هاي فارســي و عبري و زير نويس 
انگليسي است. اين سريال پيش از شــيوع ويروس كرونا در 

شهر آتن فيلمبرداري شده است.
لوكيشن اصلي سريال تهران، شهر آتن، پايتخت يونان است 
و بيشتر صحنه هاي اين سريال در آتن به دليل مشابهت هاي 

شهري با تهران فيلمبرداري شده است. 
دانا ادن از تهيه كنندگان اين سريال نيز در گفت وگو با هاليوود 
ريپورتر مي گويد: براي تماشاگر، مشاهده مراحل اوليه آغاز 
يك ماموريت، وقايعي كه حين ماموريــت رخ مي دهد و در 
نهايت شكست اين ماموريت، جذاب تر است تا اينكه بخواهد 
پاي يك سريال بنشيند و از اول تا آخر عمليات قهرمانانه يك 

جاسوس را نظاره گر باشد.  

موساددرتهرانشكستميخورد
آرشنهاوندي

روزنامه نگار

لوكيشــن اصلي سريال تهران، 
شهر آتن، پايتخت يونان است 
و بيشتر صحنه هاي اين سريال 
در آتن به دليل مشــابهت هاي 
شــهري با تهران فيلمبرداري 

شده است

سالخاص،سالتبليغ
 در روزهاي آغازين تابستان امسال ديگر طرح مشترك زندگي تبليغاتي 
سلبريتي ها به يكي دو محصول ختم نمي شود و كافي است تا بيلبوردهاي 
تبليغاتي شهري و پيام هاي بازرگاني تلويزيون را فقط يك روز رصد كنيد 
تا متوجه شويد كه بازيگران سينما و تلويزيون اين روزها بخش عمده اي 
از درآمدشان را از پروژه هاي تبليغاتي كسب مي  كنند. رونق اين پروژه ها 
آنقدر زياد است كه گويي يكي از اهداف ســتاره ها در سال كرونا و ركود 

كاري، نشستن در قاب تبليغات و تجربه مدلينگ باشد.

سسپيشقراولي
اگر حضور پژمان جمشيدي در تبليغات يك شركت فروش فرش و تصاوير 
اميرحسين آرمان به عنوان مدل يك شركت توليدي لباس رسمي مردانه 
را اتفاق تازه اي قلمداد نكنيم بي ترديد مي رســيم به جوان اول سال هاي 
دورتر سينما كه با تبليغ انواع سس بدل به پيشقراول دوره جديد حضور 
سلبريتي ها در حوزه تبليغات شده  است. امين حيايي چند ماهي است كه 
از مردم مي خواهد حواس شان باشد تا مبادا بيژن خونشان بيفتد و با حضور 
در سري تيزرهاي اين برند مواد غذايي، دائم در تلويزيون به چشم مي آيد.

اعتبارترادمكن
آتيال پســياني از درجه يك هاي تئاتر و تلويزيون و سينماي ايران است. 
اهل مصاحبه و حاشيه نيست و هميشه در مسير حرفه اي قدم زده و اعتبار 
فراواني در ميان اهالي فرهنگ و هنر و البته مردم دارد. در چند  ماه گذشته 
پسياني در مزارع گلســتان قدم مي زند و چاي و برنج دم مي كند. البته 
پسياني همان جديت و لبخند كمرنگ و مهرباني خفيفش را در تيزرهاي 
اين شركت هم به همراه دارد و به اصطالح در تبليغاتي حضور پيدا كرده كه 
سنگين است. پسياني همواره در بازيگري و كارگرداني به عنوان هنرمندي 
سرشلوغ شناخته مي شود اما مخاطبان تبليغاتش را به آشپزي در خانه و 

دم كردن و نوشيدن چاي آن هم در نهايت آرامش دعوت مي كند.

توبنوش
قبل از او هم خيلي از سلبريتي هاي سينما و موسيقي آبميوه تبليغ كردند 
ولي حضور او در اوج محبوبيت و در روزهايي كه بي ترديد يكي از باالترين 
دســتمزدهاي ســينماي اين مملكت براي او كنار گذاشته مي شود در 
تبليغات يك شركت قديمي آبميوه و شربت، گلوي خيلي ها را از تعجب 
خشك كرد. نويد محمدزاده با لباس هايي كه شــايد خيلي به او نيايد و 
با هيبتي رسمي به مخاطبانش شــربت و آبميوه تعارف مي كند و ذهن 
خيلي ها را به اين سمت سوق مي دهد كه دســتمزد بازيگر گران قيمت 
و پرطرفدار ســينماي ايران براي حضور در اين مجموعه تبليغات چقدر 

بوده  است؟
محمدزاده در ســال هاي گذشــته همواره بــا انبوهي پيشــنهاد كاري 
مواجه بوده  اســت كه عموما به خاطر ســختگيري هاي خودش بعد از 
موفقيت هايش آنها را رد كرده  اســت. او هر چند در سال گذشته هم در 
فيلمي بازي نكرد اما گرفتار بازي در يك پروژه بزرگ سريال براي شبكه 
نمايش خانگي بود و اين روزها هم در گرماي تابستان با آن كت و شلوار به 

مردم شربت تعارف مي كند.

بفرماييدشامبازيگران
برزو ارجمند غذاي آمــاده تبليغ مي كند و نيما فالح و ســحر ولدبيگي 
روغن ســرخ كردني را در بوق و كرنا كرده اند. كمند اميرسليماني و اليكا 
عبدالرزاقي درگير تبليغ گاز و هود آشپزخانه هستند و البته اين روال هر 
روز هم با حضور يك بازيگر جديد در تبليغات يك شــركت جديد ادامه 

دارد.
حاال جاي ريش ســفيد بازيگرها خالي اســت و ديگر كسي هم حوصله 
ندارد درباره حضور يا عدم حضور بازيگران در تبليغات مانند سال هاي دور 
موضع گيري هاي تند و تيز موافق و مخالف كند. آنچه باقيست همين رونق 
حضور بازيگرها در تبليغاتي است كه فعال شبيه تدارك گروهي براي يك 
شام مفصل است. برنج و چاشني غذا و آبميوه و گاز و فر و البته چاي بعد 

غذا. خب بفرماييد شام...

تابستانشــدهبودوگرمايطاقتفرسابهزندگي
ميتابيدكهســروكلــهپنبهايپيرمــردروي
بيلبوردهايشهرينمايانشــد.خانداييشده
بودمدلتبليغاتيكولرگازيوكنارعكسجمشــيدخانمشايخيباآنلبخند

خواستنياينشعاربهچشمميخورد:ريشسفيدكولرها...
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كيوسك

 خيابان هاي بغداد در ساعات بامدادي 
روز جمعه شاهد اتفاقات بي سابقه اي خاورمیانه

بود كــه مي تواند مقدمــه فصل تازه 
تنش هاي امنيتي در عراق باشد؛ اتفاقاتي كه با يورش 
شبانه سازمان مبارزه با تروريسم اين كشور به يكي 
از پايگاه هــاي حزب اهلل )از گروه هــاي زيرمجموعه 
حشد شــعبي( در جنوب بغداد و بازداشت 13نفر از 
اعضاي اين گروه آغاز شد. اين خبر كه به سرعت در 
رسانه ها و شبكه هاي مجازي منتشر شد براي افكار 
عمومي غافلگير كننده بود؛ چراكه حشــد شــعبي 
بخشي از سازمان نيروهاي مسلح عراق به شمار آمده 
و دستگيري اعضاي آن، توسط يك سازمان نظامي 
ديگر در عراق رخدادي بي ســابقه اســت. به فاصله 
دقايقي پس از وقوع اين حادثه، رسانه هاي نزديك به 
دولت مصطفــي الكاظمي در گزارشــي با محتواي 
يكســان مدعي شــدند پايگاه حــزب اهلل و اعضاي 
دستگيرشده آن در حال آماده باش براي حمله راكتي 
به فرودگاه بغداد بوده اند. شبكه الحره عالوه بر اين 
مدعي شد در پايگاه مورد نظر، كارگاه موشك سازي  

و يك سكوي پرتاب كاتيوشا نيز كشف شده است.
كمتــر از يك هفتــه پيش از ايــن اتفــاق، يكي از 
پايگاه هاي محل استقرار نيروهاي آمريكا در نزديكي 
فرودگاه بغداد توسط نيروهاي ناشناس مورد حمله 
قرار گرفته بود؛ حمله اي كه بــه باور حاميان دولت 
الكاظمي، تأثير منفي بر مذاكرات جاري ميان عراق و 
آمريكا خواهد داشت. در پي اين حادثه، نخست وزير 
عراق به عنوان فرمانده كل قواي مســلح اين كشور 
فرماني مبني برپيگيــري اطالعاتي، رديابي عوامل 
حمله و همچنين جلوگيري از وقوع حمالت مشابه 
عليه مراكز نيروهاي خارجي توسط »دستگاه هاي 
مســئول« صادر كرده بود. بنابراين مي توان گفت 
حمله ســازمان مبارزه با تروريســم به پايگاه حشد 
شعبي، مقدمه فصل تازه اي از تنش هاي امنيتي ميان 
نيروهايي است كه پيش از اين در صف مشترك عليه 
داعش مي جنگيدند. تمام اينها در حالي اســت كه 

سازمان مبارزه با تروريسم، به عنوان كانون نيروهاي 
متمايل به آمريكا در ساختار نظامي عراق شناخته 

مي شود.
اما ماجراي بامداد جمعه بغداد به اينجا ختم نشــد؛ 
حدود يك ســاعت پس از اين خبر غافلگيركننده، 
تعداد قابل توجهي از نيروهاي منتســب به حشــد 
شــعبي در قالب كارواني از خودروهاي ســنگين 
وارد منطقه ســبز پايتخت عراق شــده و مستقيما 
مقر سازمان مبارزه با تروريســم را محاصره كردند. 
خبرنگار شــبكه الميادين در پوشش زنده تحوالت 
بغداد گفت: 13نيروي دستگيرشــده حشد شعبي 
هم اكنون داخل مقر ســازمان مبارزه با تروريســم 
حضور دارند و معترضان با محاصره اين ساختمان، 
خواســتار آزادي فوري آنان هســتند. اين شــبكه 
همچنين در خبري به نقل از منابع آگاه مدعي شد 
تماس هاي رهبران نزديك به حشد شعبي با مقامات 
سياســي، قضايي و امنيتي براي آزادي 13نيروي 
دستگير شده در همان ساعات بامداد آغاز شده است. 
فالح الفياض، رئيس سازمان حشد، هادي العامري، 
رئيس ائتالف فتح )شاخه سياسي حشد در پارلمان( 
و نوري المالكي )رئيس ائتالف دولت قانون( ازجمله 

اين شخصيت ها بوده اند.
همزمان با اين تجمع، رهبران ميداني و چهره هاي 
منتسب به گروه نجبا )از جمله گروه هاي فعال حشد 
شعبي( حمالت تندي را عليه مصطفي الكاظمي و 
ژنرال الساعدي )فرمانده سازمان مبارزه با تروريسم( 
آغاز كردند؛ حمالتي كه در نوع خود بي سابقه بوده و 
بسياري آن را، »تهديد نخست وزير به مرگ« تفسير 
كرده اند. براي مثال جواد الطيباوي، فرمانده ميداني 
نجبا در صفحه توييتر خود نوشت: مردان مقاومت، 
مردان حشد شعبي و مردان غيرتمند عراق، تعدي 

به خود را نمي پذيرند؛ با آتش بازي نكن! 
ميثم الحمدي، از ديگر چهره هاي رسانه اي نزديك 
به جنبش نجبا و حشد شعبي نيز با انتشار تصويري 
از مصطفي الكاظمي در كنار مشاوران وي در صفحه 
توييتر خود نوشت: كسي كه با عواقب تصميم هاي 
خود آشنا نباشــد در آينده پشــيمان خواهد شد. 
مراقب باش و در سرنوشت حيدر العبادي تامل كن. 

يــورش ناگهاني به پايگاه حزب اهلل عــراق، عالوه بر 
گروه هاي مذكور، انتقاد برخي جريانات معتدل تر، 
ازجمله جريــان حكم ملي به رهبــري عمار حكيم 
را نيــز به دنبال داشــت. براي مثال، حســن فدعم 
الجنالي، نماينده اين جريــان در پارلمان، صبح روز 
گذشــته در توييتر خود نوشت: ســازمان مبارزه با 
تروريسم مرتكب اقدامي تحريك كننده شده است 
كه پيامدهاي آن براي امنيت و ثبات عراق مطلوب 

نخواهد بود.
ســرانجام با ادامه محاصره مقر ســازمان مبارزه با 
تروريسم، 13عضو دستگيرشــده حشد شعبي در 
صبح روز جمعه با حكم قضايــي به طور موقت آزاد 
شدند. به گزارش شبكه العراقيه، بررسي اتهامات اين 
افراد و همچنين فرماندهي پايگاه مورد نظر حزب اهلل، 

توسط دادگاه نظامي ادامه خواهد داشت.

5ماهسرنوشتساز
تامر بدوي، پژوهشــگر مصري كانون كارنگي پيش 
از اين در مصاحبه با همشــهري، ضمن پيش بيني 
افزايش تنش هاي امنيتي در عراق طي ماه هاي آينده 
گفته بود: برخي ناظران، 5  ماه آينــده را مهم ترين 
فرصت الكاظمي براي فشار بر گروه هاي حشد شعبي 
مي دانند، چرا كه اگر ترامپ كاخ سفيد را ترك كند، 
مهلت سياست »فشــار حداكثري« به پايان خواهد 
رســيد. از ديدگاه الكاظمي، ضرورتا تناقضي ميان 
كاهش نفوذ ايران و گروه هاي متحد اين كشــور با 
ايجاد مصالحــه و توازن بين ايــران و آمريكا وجود 
ندارد؛ چراكه اين فرايند، نفوذ ايران را در ســطحي 
قابل پذيرش قــرار داده و زمينه را بــراي مصالحه 

فراهم مي كند.
روزنامــه راي اليوم نيز در ســرمقاله خــود به قلم 
عبدالباري عطوان با اشــاره به اين تحوالت نوشت: 
فشــار حداكثري عليه تمام متحدان ايران، از يمن 
گرفته تا لبنان، سوريه و حاال عراق در ماه هاي پيش رو 
با هدف به زانو درآوردن اين محور به اوج خود خواهد 
رسيد. هدف از اين فشارها، نشستن ايران بر سر ميز 
مذاكره و تقديم امتيازاتي اســت كه طي 10ســال 

گذشته در ميادين نبرد از آنها دست نكشيده است.

حمله شبانه سازمان مبارزه با تروريسم عراق به پايگاه حزب اهلل، فصل تازه اي از تنش هاي امنيتي در بغداد را آغاز كرد
اولين رويارويي دولت عراق با حشد شعبي

آمریكا زیر موج دوم كرونا
همزمان با بازگشايي  كسب وكارها و افزايش تجمع هاي خياباني در آمريكا، آمار 

مبتاليان در اين كشور بارديگر صعودي شده است

نزولي شــدن نمودارهاي آمــار مبتاليان به 
ويروس كرونــا در آمريكا باعث شــد تا طي آمریکا

هفته هاي اخير، ايالت هاي مختلف يكي پس 
از ديگري بــه ســمت لغــو محدوديت ها و بازگشــايي 
كسب و كارها بروند؛ شرايطي كه خيلي زود باعث قرمز شدن 

وضعيت بيماري در اين كشور شد.
آمار مبتاليان به كرونا از مرز 2.5 ميليون نفر گذشته است. 
آمريكا برخالف بسياري از كشورهاي غربي، هرگز ضوابط 
سفت و سخت قرنطينه را پياده نكرد اما در هفته هاي اخير، 
آمار منتشر شده از ســوي دولت اين كشور از نزولي شدن 
تعداد مبتاليان حكايت داشت. ماه قبل، تعداد افراد مبتال به 
حدود 25هزار نفر در روز رسيده بود اما در ماه جاري شمار 
مبتاليان، 20هزار نفر در روز بوده است. روز جمعه اما اين 
آمار ناگهان به حدود 39هزار نفر رســيد تا از آغاز موج دوم 
همه گيري ويروس كرونا در آمريــكا خبر بدهد؛ وضعيتي 
كه احتمال خارج شدن شيوع ويروس از كنترل را جدي تر 

كرده است.
بيشــترين تعداد مبتاليان در روزهاي اخيــر، مربوط به 
ايالت هاي جنوبــي آمريكا بوده كه بــه »كمربند آفتاب« 
معروف هستند. ويژگي اصلي اين ايالت ها، داشتن هواي گرم 
با تابستان هاي طوالني و زمستان هاي كوتاه و معتدل است. 
با توجه به پايان يافتن محدوديت در ترددها، اكنون احتمال 
شــيوع ويروس در موج دوم، از ايالت هاي جنوبي به ديگر 
ايالت هاي آمريكا جدي ترين مسئله پيش روي دولت است.

بيشــترين آمار مبتاليان مربــوط به ايالت  هــاي آريزونا، 
كاروليناي جنوبي، تگزاس، فلوريدا و جورجياست. در اين 
ايالت ها، نمودارها طي 4هفته گذشته ناگهان جهش داشته 
است. آمار روزانه مبتاليان در اين مناطق اكنون 10برابر قبل 
است. در تگزاس، طي ماه قبل روزانه 600 نفر به كرونا مبتال 
مي شدند اما اين آمار در روز پنجشنبه به 5هزار نفر رسيد تا 

از وقوع يك فاجعه در اين ايالت حكايت داشته باشد.
يافتن دليل اين وضعيت چندان دشــوار نيست. در اغلب 
ايالت هاي آمريــكا 2رويكرد جريان دارد؛ يا مســئوالن 
ايالتي مقررات سفت و ســخت اعمال كرده اند، يا به كلي 

همه  چيز را رها كرده اند تا ببيننــد چه پيش مي آيد. اكثر 
ايالت هاي جنوبي جزو گروه دوم هستند. مسئوالن ايالتي 
در تگزاس، 2 ماه قبل قرنطينــه خانگي را لغو كردند. يك 
روز بعد هم تمامي كســب وكارها و اماكن عمومي شامل 
فروشگاه ها، كليساها، رستوران ها و سينماها را بازگشايي 
كردند. زندگي خيلي زود به روال عادي بازگشت. در ايالت 
آريزونا همين وضعيت اتفاق افتاد اما دولت محدوديت هايي 
براي تعداد نفرات مجاز به حضور در اين اماكن اعالم كرد؛ 
محدوديتي كه هرگز از سوي مردم و صاحبان كسب و كارها 

رعايت نشد.
براي دونالد ترامــپ و دولتش اما وضعيــت روزهاي اخير 
چندان جدي و بحراني نبوده اســت. ترامپ باال رفتن آمار 
را مربوط به افزايش تســت گيري از مردم دانسته است. او 
در توييتر نوشت: »اگر تست كمتري مي گرفتيم، آمار هم 
پايين تر بود.« با اين حال، به اعتقاد كارشناســان، افزايش 
ناگهاني شــمار مبتاليان با افزايش تعداد تست هاي انجام 

شده متناسب نيست.
دكتر آنتوني فاوچي، رئيس مؤسســه ملــي بيماري هاي 
واگير آمريكا در گفت وگو با وب سايت آتالنتيك گفته است: 
»درست است كه هرچه تعداد تست هاي انجام شده بيشتر 
باشد، تعداد مبتاليان شناسايي شــده نيز بيشتر مي شود 
اما يك مســئله مهم وجود دارد. اگر نســبت مبتاليان در 
ميان افراد تست شده در هفته اول 3درصد باشد، در هفته 
دوم 4درصد و در هفته ســوم    5 درصد، اين ديگر به دليل 
افزايش تعداد تست ها نيست، بلكه به دليل افزايش شيوع 
بيماري است.« به نوشته آتالنتيك، به عنوان نمونه در ايالت 
آريزونا در ماه هاي قبل از هر 11نفري كه مورد آزمايش قرار 
مي گرفتند، يك نفر مبتال بود اما اكنون از هر 5 نفر يك نفر 
مبتالســت؛ موضوعي كه از افزايش شيوع و افزايش شمار 

مبتاليان حكايت دارد.
پيش از اين تصور مي شــد با گرم تر شدن هوا، ويروس هم 
ضعيف تر مي شود و آمار مبتاليان نيز روند نزولي پيدا خواهد 
كرد. هوا گرم تر شد اما ويروس هرگز ضعيف تر نشده است. در 
اين شرايط، نگراني ها در مورد رسيدن پاييز و سردتر شدن 
هوا بيشتر شده است. با افزايش شمار مبتاليان در فصل گرم 
ســال، اكنون همه نگران رفتار ويروس كرونا در فصل هاي 

سرد سال هستند.
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مك

همه گيري كرونا فرصتي به حزب كمونيست چين داده تا دوباره پايگاه خود در محالت را فعال و زنده كند نفودبهقلبجامعهباكرونا

چيني هاي بســياري با شــعري از مائو 
تســه دونگ با عنوان »وداع با طاعون« گزارش

آشنا هستند. اين شــعر در سال1958 
براي بزرگداشت پيروزي بر تب حلزون،  بيماري اي كه 
زندگي ميليون ها نفر را به هم ريخت)و هنوز هزاران نفر 
با آن درگير هســتند( سروده شــد. امروز، مسئوالن 
چيني در مبارزه با كوويد-19 بار ديگر اين شــعر را 
مي خوانند چون اين بــار هم آنها شــهروندان را در 
مقياس هاي بزرگ بسيج كرده اند و كارشان تأثيرات 
بزرگي هم داشته است. زندگي به صورتي تدريجي به 
حالت عــادي بازمي گــردد اما تأثيــر همه گيري بر 
سازمان هاي مردمي در كف جامعه احتماال براي مدتي 
با چيني ها خواهد ماند. وضعيت دوران مائو، بار ديگر 

تكرار شده است.
به گزارش اكونوميســت، از زماني كه چين اصالحات 
اقتصادي اش را در سال 1978، 2سال بعد از مرگ مائو 
شروع كرد، زندگي در محله هاي شهري تغيير كرده 
است. مسكن، كه روزگاري تماما در تملك دولت بود، 
خصوصي شده است. بسياري از محله هاي قديمي، زير 
حركت بولدوزرها از بين رفته اند. شهرك هاي مسكوني 
با دروازه هاي بلند، محل استقرار طبقه متوسط جديد 
چين شده اند. مهاجران از روستاها به شهرها رسيده اند 
و ســاختمان هايي كه هنوز توســط شــركت هاي 
شهرك سازي تخريب نشده اند را اشغال كرده اند. اين 
آشفتگي، باعث شده اســت حزب كمونيست نتواند 

حضوري كه پيش تر هميشــه دائمي و سنگين بود را 
در محالت شهري حفظ كند، تالش هايش براي بسيج 
مردمي در دوران همه گيــري و اميدش براي تقويت 
حضورش را بيشتر كرده و به حزب نشان داده كه اگر 
بخواهد دوباره مي تواند حضــوري دائمي در محالت 

داشته باشد.
قرنطينه محالت، تنها اين نبود كه شهروندان بايد در 
خانه هايشان بمانند. فراتر از بستن محالت، گروه هاي 
بزرگ مردمي به مناطق مختلف فرســتاده شدند تا 
در محالت گشــتزني كنند، نقش ناظران بهداشتي 
را به عهده بگيرند و كمك حال تامين اقالم ســاكنان 
باشند. 2مركز در اين ساماندهي مردم نقش كليدي 
داشتند: كميته هاي ســاكنان و كميته حزب محلي 
)معموال اعضاي هــر دو كميته يكي هســتند(. اوج 
فعاليت هاي »2كميته« )آنطور معموال مورد خطاب 
قرار گرفته مي شوند(،  دوران مائو بود كه اراده حزب 
را در سراسر كشــور اعمال مي كردند. از آن زمان آنها 
كمتر ديده مي شــوند و معموال روي ثبت نام ساكنان 
جديد، ساماندهي باشــگاه هاي محلي، توزيع يارانه  و 

فعاليت هاي كم اهميتي مانند اينها تمركز دارند.
اما در اوج قرنطينه، از انتهاي ژانويه تا ميانه مارس، اين 
كميته ها نقشي پيشرو و اصلي را بازي كردند. اعضاي 
آن به عنوان نگهبان مقابل ورودي بيش از 100هزار 
محله نگهباني مي دادند و بر اينكه چه كسي مي تواند 
وارد يا خارج شود نظارت مي كردند. آنها با استفاده از 
تماس هاي تصويري اينترنتي بــر قرنطينه مبتاليان 
نظارت مي كردند و غذا و مايحتاج ضروري را به ساكنان 
مي رساندند. ابالغ جديد ترين دستورالعمل هاي دولت 

به شهروندان هم وظيفه ديگر آنها بود.
اما از آنجا كه هر كميته محلــي، تنها چند عضو ثابت 
داشت كار رسيدگي به صدها نفر از ساكنان محله ها 
نيازمند نيروي انساني بيشــتري بود. بنابراين حزب 
درخواست نيروهاي كمكي كرد و اعضاي آن، مقامات 
محلي و داوطلبان به كار گرفته شــدند. در بسياري از 
محالت »كميته هاي حزبي محلي موقت« تاســيس 

شد تا بر كارها نظارت كند.
حزب حاال اين بســيج عمومي مردمي را نشانه اي از 
قدرت خود و سيســتم سياســي چين مي داند و آن 
را در شــيپور مي كند. اما از طريق بررســي اسناد و 
گزارش هاي رسانه هاي تحت كنترل حزب مي توان به 
راحتي فهميد كه حزب در شبكه مردمي خود داراي 
ضعف هاي زيادي است. معموال اين كميته هاي موقت 
بودند كه كار را پيش مي بردنــد و كميته هاي محلي 

حزب ناكارآمد بودند.
چين مدت ها نگران اين شرايط بوده است. در دهه90، 
وقتي كه شركت هاي كارآفرين دولتي تعطيل شدند، 
شعبه هاي حزبي آنها هم تعطيل شدند. اين شعبه هاي 
حزبي در كنار كميته هاي محلي حزب، نقشي حياتي 
در تثبيت حاكميت حزب درون جامعه داشتند. بيشتر 
شركت هاي خصوصي كه ســر بر مي آورند برخالف 
شــركت هاي دولتي ارتباط حزبي نداشتند. صاحبان 
طبقه متوسط خانه هاي جديد در شهرك ها و محالت 

جديد هم ارتباط سازماني حزبي نداشتند.
همه گيري اخير اين بحث را پيش كشــيد كه چطور 
مي شود دوباره به كميته هاي حزبي قدرت و اختيارات 
بيشتري داد. يك رســانه دولتي به نقل از يك استاد 

دانشگاه نوشت كه دولت بايد اين كميته ها را به انجمن 
موجران و شركت هاي مديريت شهرك هاي مسكوني 
وصل كند. در سال هاي اخير حزب روي اين مسئله كار 
كرده است. براي نمونه مقامات حزبي در شهر هفي در 
مركز چين اصرار دارند كه دســت كم نيمي از كميته 

موجران عضو كميته هاي محلي باشند.
اين كار،  هدف بزرگي براي حزب است. يكي از وظايف 
اصلي كميته هاي محلي حل مشكالت محلي، قبل از 
كشيده شــدن اعتراض ها به خيابان است. بسياري از 
اين دعواها به خاطر مالكيت و يا خدمات نامناســب 

شركت هاي مديريتي شهرك هاســت. در سال هاي 
اخير، افسران پليس به عنوان نايب رئيس اين شركت ها 
به كار گماشته شده اند. اين كار باعث شده تا مشكالت 

در نطفه خفه شوند.
يك ايده ديگر، تشكيل »كميته هاي بزرگ حزبي« در 
محالت اســت. با اين كار، مقامات مي توانند از طريق 
اين كميته باالدستي، بر كميته ها و شعب پايين دستي 
كنترل داشته باشند. آنطور كه يك مقام حزبي گفته 
اســت، »تك خواني به يك گروه كر تبديل مي شود«. 

مائو حتما به اين ابتكار افتخار مي كرد.

سیاوشفالحپور
خبرنگار

جوادنصرتی
خبرنگار
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واريز1/4ميليارددالربهحسابمردگان
واشنگتن:  وزارت خزانــه داري آمريكا به اشتباه بخشي از 
بودجه اين كشور را كه براي كمك به شهروندان در دوران 
قرنطينه كرونا درنظر گرفته شــده بود، به حساب افرادي 
ريخته اســت كه فوت كرده اند. به گزارش يورونيوز، كنگره 
آمريكا در تالش براي نجات اقتصاد اين كشور از خطر ركود 
بر اثر كرونا، 2.6ميليون دالر كمــك مالي براي اين بخش 
تصويب كرده و بازرسان مي گويند تعجيل در رساندن پول 
در اوضاع بحرانی به بروز اشتباهات بزرگ منجر شده است.

100كشتهبراثرتوفان
اوتارپرادش: رســانه هاي هند اعالم كرده اند كه در شــرق و 
شمال اين كشور 110تن بر اثر توفان و رعدوبرق جان   خود را از 
دست داده اند. به گزارش اسپوتنيك، بيشترين تلفات در مناطق 
مختلف ايالت بيهار رخ داده است. در اين ايالت طبق گزارش ها 
86نفر جان باختند. در ايالت اوتار پرادش نيز 24نفر جان خود 
را از دست دادند. نارندرا مودی، نخســت وزير اين كشور نيز با 
خانواده جان باختگان ابراز همدردی كرده و مقامات هند به افراد 

خسارت ديده 400 هزار روپيه پرداخت می كنند.

كرونايخلبان،عاملسقوطهواپيما
الهور: وزير هوافضاي پاكستان گفت: بازرسي اوليه راجع به 
سقوط هواپيمايي نزديك كراچي كه  ماه گذشته 97 كشته 
برجا گذاشــت، نشــان داد خلبان مجموعه اي از اقدامات را 
درســت انجام نداده و به علت ابتال به ويروس كرونا بر كارش 
تمركز نداشته است. به گزارش اينديپندنت، به گفته مقامات 
پاكســتان هنگام اين حادثه، كه در آن همه 99 سرنشــين 
هواپيما جز 2نفر كشته شــده اند، هواپيماي ايرباس آ320 

صددرصد سالم و آماده پرواز بوده است.

ابتالي18نفربهكرونادرجشنتولد
تگزاس: طي جشــن تولدي كه با حضور 25نفر در آمريكا 
برگزار شده بود، 18نفر به كرونا مبتال شده و حال 3نفر از آنها 
وخيم است. به گزارش سايت بريتانيايي مترو، اين همه گيري 
خانوادگي در حالي روي داد كه در اين جشــن تولد تمامي 
قوانين كنترل كرونا كه در ايالت تگزاس وضع شده بود، رعايت 
شده است. به گفته پزشكان، برخي قوانين داراي بازدارندگي 
كامل نيستند و خود خانواده ها بايد ريسك ابتال را با رعايت 

فاصله اجتماعي كاهش دهند.

 حضرتاميرالمؤمنينعليع: ورع ينجي خير من طمع يردي؛ 
پارسايي كه انسان را نجات دهد، بهتر است از طمعي كه نابود گرداند.
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دردسرهايسنجرزاده
آقاي سـ  سنجرزاده از آن كارمندهاي 
وقت شناســي بود كه هميشــه رأس 
ساعت 8صبح كارت مي زنند و زودتر از 

4 عصر از اداره شان بيرون نمي روند. 
جز اينها مردي بــود كه در اداره 

و خانه اغلــب كارهايي را كه 
به عهده اش بــود و نبود انجام 

مي داد. دلش نمي خواست عين 
الستيك زاپاس باشد كه فقط وقت ناچاري درش بياورند. 
همين روحيه باعث شده بود تا آنجا كه مي تواند براي هر 
كار بي هوده و باهوده اي تا جايي كه مي تواند جان بكند. 
به رغم همه اينها روزي كه گرفتار شد يكباره يادش آمد 
فراموش كرده دفترچه بيمه خودش و زنش را براي تمديد 
ببرد به شعبه نزديك محل كارش. وقتي فهميد دفترچه 
مهر تمديد ندارد، نصفه شب بود. قرار بود دومين بچه شان 
سه هفته بعد به دنيا بيايد كه يكهو نيمه شب، سرزده لگد 
زد و آهنگ آمدن ساز كرد. سنجرزاده دستپاچه با دمپايي 
پريد پشت فرمان و به اولين بيمارستان كه رسيد راند تو 
حياط و زنش را به كمك نگهبان خواب زده ســوار ويلچر 
زهوار دررفته اي كرد و تا آمــد به خودش بجنبد و دريابد 
كجاست و با خودش چند چند است، زني سفيدپوش از 
در اتاق عمل بيرون آمد و گفت كه مبارك اســت و پسر 
است و.... ســنجرزاده بهت زده لبخندي محو روي لبش 
خشك شــده بود. لبخند همينطور ماند و ماند تا روزي 
كه جرينگي 15ميليــون و صدوهفت هزارتومان داد به 
صندوقدار شيفت صبح بيمارستان خصوصي. صندوقدار 
گفت كه بيمــه تأمين اجتماعي قبــول نمي كنند و تازه 
تاريخ دفترچه هم گذشته. ســنجرزاده دو روز مرخصي 
گرفت. پول قرض كرد. زنش را برد خانه. با تتمه قرض ها 
چند بســته پوشــك و شيرخشــك و روغن بدن بچه و 
شامپو خريد. بعد افتاد دنبال تمديد دفترچه تا بخشي از 
15ميليون و صدوهفت هزارتوماني را كه سلفيده و دمارش 
را درآورده بگيرد. جايي كه قرار بود دفترچه را تمديد كند 
نزديك اداره اش بود. سنجرزاده وقتي رسيد آنجا دستگاه 
نوبت دهــي خراب بــود. در چند صــف طوالني عده اي 
چسبيده به هم ايســتاده بودند. خلق كله مي كشيدند و 
جلو صف را نگاه مي كردند. گاهي همديگر را هل مي دادند 
براي رسيدن به پيشخان ها. پيرمردي در و بي در ليچار بار 
زمين و آسمان مي كرد. بقيه بي تفاوت بودند. دو نفر از راه 
رسيدند و خودشــان را چپاندند وسط صف. مترصد اين 
بودند كه زودتر برسند جلو صف و كارشان را به سرانجام 
برسانند. سنجرزاده هم دست به كار شد. ديد اگر بخواهد 
مؤدب يك گوشه بايستد كالهش پس معركه است. زد به 
دل جمعيت و از پهلو خودش را تپاند ميانه يك صف كج 
و معوج. چند نفر ته صف فحش دادند. برنگشــت جواب 
دهد. نگاهشان هم نكرد. فشــار جمعيت چنان زياد بود 
كه هول مرگ به جان ســالخورده هاي صف نيش مي زد. 
نزديك ظهر موفق شد دفترچه را تمديد كند. از آنجا كه 
از طفوليت عاشق كپي بود، از روي هر مدرك با ارزش و 
بي ارزش كپي مي گرفت و اين عالقه ساليانش به كپي، به 
دادش رسيد. از مدارك بيمارستان، هر چه كپي خواستند 
داد. كل مدارك را بهم منگنه كردند و به سنجرزاده رسيد 
دادند. پرسيد: »چقدر مي دهند؟ آخه...« مسئول تشكيل 
پرونده دويد تو حرفش: »سه، چهار هفته ديگه. مبلغش 
هم همون وقت معلوم مي شه. زياد هم دلتو صابون نزن. 
چيز زيادي دستتو نمي گيره.« ســنجر زاده مغموم و تو 
لب پله هاي مرمري شــعبه بيمه را پاييــن آمد. بچه  اش 
هنوز نيامده نقره داغش  كرده بود. نفله و پريشــان از تو 
پياده راه باريك و توســري خورده اي لخ لخ كنان راه افتاد 

سمت خانه اش.

فرزامشيرزاديروايت
داستان نويس و روزنامه نگار

عليمالئكهپزشك همشهرينگاه
 روزنامه نگار و پزشك

زهرارضايي
فوق تخصص مغز و اعصاب كودكان

ِكلك 

   خدا اگه بخواد يه چيــزي دائم حركت كنه درازش مي كنه 
رو زمين، مثل جاده، يا اسب يا گاري؛ اگه بخواد 

يه چيزي سرجاش وايسه ســر پا درستش 
مي كنه مثل درخت يا آدم! 

   بعضي وقتا آدم به فكر مي افته درباره اين 
همه غم و بدبختي كه تو اين دنيا هست. آدم 

بايد خيلي به خدا ايمان داشته باشه كه 
خودش رو نگه داره! 

گوربهگور،ويليامفاكنر،ترجمه
نجفدريابندري

ويترين

علتديدنجرقههاينوراني
درميدانديدچيست؟

ديــدن چيزهايي كه وجــود ندارد، 
چه به صورت جرقه نوراني باشــد، 
چه لكه هــاي تيره، ممكن اســت 

ناراحت كننده باشد، اما هنگامي كه 
افراد روي چشــم هاي بسته شان 

فشــار مي آورند، دچار حمله 
ميگرن مي شــوند يــا حتي 
عطســه مي كنند و انواعي از 

جرقه و اشباح نوراني را مي بينند. همه اين تجربه هاي 
ديداري ناشي از تحريك پشت چشم يا درواقع عصب 
بينايي اســت، كه تجربه نور را به مغز منتقل مي كند. 
شــايد شــما هم در دوران كودكي اين را تجربه كرده 
باشيد كه فشــار آوردن روي پلك هاي بسته شده تان 
باعث ايجــاد الگوهــاي نورانــي مواجــي در مقابل 
چشــم هايتان مي شــود. اما اگر در دوران بزرگسالي، 
هنگامي كه ديگر روي پلك هايتان فشــار نمي آوريد، 
به ناگهان جرقه هاي نورانــي و لكه هاي تيره در مقابل 
چشمتان ديديد ممكن است دچار جداشدگي شبكيه 
و كنده شدن پرده حساس به نور در عقب چشم از محل 
خود شده باشيد. اين عارضه يك فوريت جدي پزشكي 
است و بايد فورا براي درمان آن به پزشك مراجعه كرد.

ديدن جرقه هاي نوراني در ميــدان بينايي همچنين 
مي تواند همراه با ســردردهاي ميگرني يا بخشــي از 
»اوراي« )پيش حمله( سردرد ميگرني باشد يا به علت 
»ميگرن چشــمي« رخ دهد. اما ســاير انواع فشار يا 
تحريك نيز مي تواند مغز را به ديدن جرقه هاي نوراني 
وادارد و اغلب اين تجربه هاي بينايي شــايع خطرناك 
نيســتند. هنگامي كه مغز پيامي از شــبكيه دريافت 
مي كنــد، آن را به عنوان نور تفســير مي كند. بنابراين 
نوري وارد چشم شود يا نشود، هر تحريكي روي شبكيه 
در مغز به صورتي نمايشــي نوراني تعبير خواهد شد. 
اگر پس از عطســه كردن ســتاره يا جرقه هاي نوراني 
در مقابل چشــم هايتان مي بينيد، ممكن است ناشي 
از فشار واردآمده روي خود چشــم يا ناشي از تحريك 
اعصاب مربوط بــه بينايي باشــد. همچنين هنگامي 
كه عطسه مي كنيد، درون قفسه سينه و سرتان فشار 
ايجاد مي كنيد و همين فشار است كه هوا را با سرعت 
160كيلومتر در ساعت از مجاري تنفسي شما به خارج 
مي راند. نيروي قوي ناشــي از اين عطســه مي تواند 
شبكيه را به شدت تكان دهد و باعث تجربه جرقه هاي 

نوراني شود.

كنترلتبوتشنج
از آنجا كه اغلــب عفونت هاي 
دوران كودكي بــا تب همراه 
است، والدين درهنگام بروز تب 
نگران وقوع تشنج هستند. الزم 
به ذكر است كه الزاما تشنج با 
تب باال رخ نمي دهد و بسياري 
از تشنج ها هنگام باالرفتن يا 
پايين آمدن تــب رخ مي دهد 

و اين زماني است كه والدين اصاًل متوجه تب نشده اند 
وتنها پس ازتشنج به وجود آن پي مي برند.

درمــواردي كه ســابقه مشــابهي در اقــوام نزديك 
وجودندارد، سن كودك باالي يك سال است، تكامل 
كودك طبيعي است و دماي بدن باال بوده)تب شديد( 
و احتمال تكرار درآينده خيلي باال نيست. هنگام بروز 
تشنج، كودك را به پهلو بخوابانيد و راه هوا را با باالبردن 
خفيف سر باز كنيد. درصورتي كه كودك استفراغ كرد، 
دهان او را تميز كنيد. هرگز بااستفاده از قاشق يا انگشت 
خود سعي در باز نگه داشــتن دهان نكنيد چراكه به 
انگشت خود و زبان و دندان كودك آسيب جدي وارد 
مي كنيد. اغلب كودكان بعــداز توقف حمله، به خواب 
مي روند و جلوگيري از به خــواب رفتن او غيرضروري 

است.
درتشــنج طوالني تراز 2دقيقه استفاده از ژل مقعدي 
ديازپام توصيه مي شود. ســروته نگه داشتن كودك، 
سر را زيرآب سرد گرفتن، فشار يا دميدن هوا در مقعد 
راه هايي مناسب براي كنترل تشــنج نيستند. اين در 
حالي است كه بعداز كنترل اوضاع يا اگر تشنج طوالني 

شد، كودك را به نزديك ترين مركز درماني برسانيد.
پزشــك مغز و اعصاب كودكان ممكن است برحسب 
وضعيت، دســتور نوارمغز، تصويربــرداري، يا مصرف 
روزانه داروي ضدتشــنج بدهد. ولي اغلب شيرخواران 
سالم به هيچ كدام نياز ندارند. براي جلوگيري از تكرار 
تشنج، پزشــك براي كودك شــما دارويي از خانواده 
»بنزوديازپين« ازجمله ديازپــام، تجويز مي كند.  دوز 
آن برحســب وزن كودك متفاوت است)پزشك، دوز 
را براي شما توضيح مي دهد(. دارو را 2الي 3بار در روز 
و تا برطرف شدن تب اســتفاده كنيد. فراموش نكنيد 
براي كاهش تب از تب برهاي معمول)استامينوفن يا 
بروفن( بايد به طور همزمان با مصرف ديازپام استفاده 
كرد. اغلب تا حدود سن پيش دبستاني مصرف ديازپام 
توصيه مي شود. تب وتشنج كوتاه دركودكي كه ازقبل 
سالم بوده، اغلب بيماري خوش خيمي است و آسيبي 

به مغز وارد نمي كند.

ايچيگوايچييه
كتاب »ايچي گو ايچي يه« نوشته هكتور 
گارسيا و فرانســس ميرالس با ترجمه 

قاسم يوسفي راهي بازار نشر شد.
اصطالحات ژاپني كه در اين كتاب ذكر 
مي شوند هيچ معادلي به زبان انگليسي 
ندارند، اما »ايچي گو   ايچي يه« را مي توان 
»يك بار، مالقــات« و همچنين »دراين 
لحظه، فرصت« ترجمه كرد. اين معناها 

به ما مي گويند كه هر مالقــات و هر آنچه تجربه 
مي كنيم، گنجي ناياب اســت كه هرگز به همــان نحو تكرار 
نخواهد شــد. بنابراين، اگر اجازه دهيم كه بدون لذت بردن از 
آن، از دستمان برود، آن لحظه را براي هميشه از دست داده ايم.

»ايچي گو ايچي يه« دعوتنامه اي است آشكار به »يا حاال يا هيچ 
وقت«، چون با وجود اينكه ممكن است سال ها زندگي كنيم، هر 
مالقاتي حس خاص خودش را دارد و تكرارناپذير است. شايد 
دوباره با همان افراد در همان مكان ها برخورد كنيم، اما در آن 
زمان، مسن تر خواهيم بود، شرايط و طبع مان نيز متفاوت خواهد 
بود و همراه خود سنگيني اولويت ها و ديگر تجارب گذشته را 
حمل مي كنيم. دنيا مدام در حال تغيير اســت و ما هم با گذر 
زمان، تغيير مي كنيم و از همين روست كه هيچ چيز، هرگز، مثل 
بار قبل رخ نخواهد داد. ريشه  اصطالح نخستين نمونه  نوشتاري 
»ايچي گو ايچي يه« به سال 1588 و دفترچه  يادداشتي متعلق 
به يامانوئه سوجي، استاد چاي، برمي گردد. آ نچه او نوشته بدين 
قرار است: »از مهمان خود به نحوي پذيرايي كنيد كه انگار اين 

مالقات تنها يك بار در زندگي تان اتفاق مي افتد.«
اين كتاب با عنوان فرعي »هنربهره بردن از لحظات زندگي به 
سبك ژاپني« با شمارگان 1000 نسخه و قيمت 25هزار تومان 

از سوي نشر ترنگ منتشر شده است.

مثبت 100 +

رايدادگاهايتالياييعليهقديميترينكتابخانه
الكترونيكجهان

وب سايت پروژه گوتنبرگ، قديمي ترين 
كتابخانــه ديجيتــال جهان در كشــور 
ايتاليا به خاطر حفــظ كپي رايت يا همان 
حقوق مولفان و نويسندگان مسدود شد. 
دادگاهي در شــهر رم اين حكم را صادر 
كرده است. اين دادگاه ضمن صدور رأي 

خود اين سايت را دزد ادبي معرفي كرده است.
 به گزارش تورنت فريك، اين درحالي است كه بسياري از كارشناسان تكنولوژي در 
واكنش به اين اقدام مي گويند: پروژه گوتنبرگ در حقيقت تالش براي ديجيتال 

كردن آثار ادبي فرهنگي و تشويق توليد و توزيع كتاب هاي ديجيتال است.
 اين پروژه سال 1971 به وســيله مايكل اس.هارت تاسيس شد و قديمي ترين 
كتابخانه ديجيتال در جهان محســوب مي شود. در وب ســايت پروژه گوتنبرگ 
گنجينه منحصر به فردي از كتاب هاي الكترونيك، رايگان در اختيار عموم مردم 
قرار داده شده است. طبق آخرين آمارها، حدود 62هزار عنوان كتاب الكترونيك 

در اين سايت وجود دارد.
 سياســت كلي مســئوالن اين پروژه، ديجيتال كردن كتاب هايي اســت كه در 
ســايت هاي عمومي عرضه مي شــود و به عبارتي متعلق به شــخص حقيقي يا 
حقوقي نيست. در بين سايت هاي مسدود شده از سوي دادگاه ايتاليايي 28سايت 

كتابخانه اي نيز ديده مي شود.

دريچه

انتخابنخستينفرماندهزنپروازهايفضايي
ســازمان هوانوردي آمريكا به تازگي 
كتــي لــودرز را به عنوان نخســتين 
فرمانــده زن پروازهــاي فضايــي 
سرنشــين دار انتخاب كرده اســت. 
به گزارش اســپيس،  كتي لــودرز كه 
مدير برنامه خدمه تجاري ســازمان 
 ناســا هنــگام راه انــدازي مأموريت 

SpaceX’ s Crew Dragon Demo- 2 بود، در يك كنفرانس خبري بعد از 
راه اندازي اين ماموريت در مركز فضايي كندي در فلوريدا شركت كرد.

كتي لودرز نخستين بانويي است كه توسط ناسا به عنوان فرمانده برنامه پروازهاي 
فضايي سرنشين دار اين سازمان انتخاب شده و قرار است براي رسيدن فضانوردان 

به  ماه و حضور نخستين  زن جهان در تنها قمر كره زمين كمك كند.

سالمت

مجالتهمشهري:24،بچهها،تندرستي،داستان،دانستنيها،جوان،سرزمينمن،سرنخ
ضمائمهمشهري:استانها،محله،دوچرخه،سهچرخه
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    به محدوديت هايــی كه ديگران برايتان ســاخته اند 
توجه نكنيد؛ به جای توجه به قضاوت های كوته فكرانه به 

حقيقت ها توجه كنيد.
    اگر بگوييد می توانم، بی شك می توانيد و اگر بگوييد 

نمی توانم همان است كه می گوييد.
    در جهان اطراف ما، هم خوبی هســت هم زشتی، اما 
انتخاب، كمابيش با خود ماســت كه بيشتر به كدامشان 

توجه كنيم.

يادگاربهشتيان
استخري در حياط خانه ســاخته بود تا بچه ها هم تفريح كنند 
و هم شنا كردن بلد باشــند. حاال عمق آن استخر اندك شده و 
بيشتر به حوض مستطيلي شبيه است. »در زيرزمين خانه ميز پينگ پنگ گذاشتيم. 
خودشــان هم اهل ورزش بود. عالوه بــر پينگ پنگ، واليبال و شــنا، در كلكچال و 

كوه هاي نزديك تهران كوهپيمايي مي كرد.«

بعدازاوخانهپرخاطرهاماسوتوكورشد
بعد از انقالب، شهيد بهشتي تصميم مي گيرد براي نزديكي بيشتر خانه به محل كارش 
)دفتر حزب جمهوري اسالمي و كاخ دادگستري( از اين محل نقل مكان كند. »قرار 
شد به طور موقت در منزلي كه يكي از دوستان در خيابان ايران پيشنهاد دادند، ساكن 
شويم تا اين خانه را بفروشيم. همه اسباب خانه را هم برده بوديم و فقط كتابخانه مانده 
بود. جمعه و شنبه، پنجم و ششــم تير، در آن خانه موقت، اسباب را چيديم. قرار بود 
همان يكشنبه هفتم تير 1360پدر از دفتر حزب براي نخستين بار به آن خانه برود كه 
ساعت 9 خبر شهادتش را شنيديم.« خانواده بعد از مدتي سكونت در خيابان ايران، 
دوباره به محله قلهك بازمي گردند. »مادرم ديگر طاقت اين خانه بزرگ سوت و كور با 

انبوه خاطرات را نداشت و خانه را فروختيم.«

شايعهزندگيدكتربهشتيدركاخهژبر
»زماني كه شنيدم شهرداري، قانوني دارد كه خانه هاي بزرگان سياسي، اجتماعي 
و فرهنگي را حفظ و حراست مي كند، مشتاق شــدم تا خانه پدري را حفظ كنم.« 
عليرضا بهشتي ادامه مي دهد: »عالوه براين، قبل از شهادت دكتر بهشتي، حرف و 
حديث و شايعه پشت سر اين خانه خيلي زياد بود. مثال مي گفتند اين خانه، كاخ هژبر 
بوده يا كارد و چنگال خانه از طالست. بعد از انقالب اين شايعات خيلي هم بيشتر 
شــد. براي همين، حفظ اين خانه براي من مهم بود. براي 5 شهردار نامه نوشتم تا 
سرانجام سال 1391 اين خانه به تملك شهرداري درآمد و خانه موزه شد. آن زمان 
هنوز شكل سابق را داشت. اما حاال كه به شكل خانه موزه درآمده، خيلي براي من 

غريبه شده است.«

متنكاملاينگفتوگورادرضميمههمشهريمحلهبخوانيد.

ادامهاز
صفحهاول
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