
مجادالت،مردمراناراحتمیکند
رهبر معظم انقالب در ارتباط تصویری با نمایندگان مجلس شورای اسالمی:

  توهين، دشنام و نسبت دادن بدون علم به دولتمردان 
به هيچ وجه جایز نيست و برخي از نسبت ها حرام شرعي است

  گسترش مجدد بيماري كرونا و جان باختن روزانه تعداد زیادي 
2از مبتالیان، حقيقتا غم انگيز است
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سیل تابستانی 
و غافلگیری 
چند استان

 تعامل با 
 مجلس و دولت 

برای حل مشکل  
یاران شهر

باران هــای سيل آســا     
اراضی و احشــام روســتاهای 
آذربایجان شرقی و غربی، اردبيل 

و گلستان را تخریب و تلف كرد
  محورهای ارتباطی شــرق 
گلستان بر اثر سيالب خسارت  

دیده اند

اعضای شورای شهر تهران تاكيد كردند

در جلسه شورای شهر تهران، عالوه 
بر تصویــب الیحه تاميــن منابع 
مالی پایدار ســازمان آتش نشانی، 
چگونگی رفع موانع قانونی فعاليت 

شورایاری ها نيز بررسی شد

»حيــــــات 
شورایاري ها با 

تعامل شورا، مجلس و دولت قطعا 
تداوم خواهد داشت.« این موضوع 
ماحصل جلســه دیروز شــوراي 
شــهر تهران بود.بعد از اینكه هفته 
گذشته هيأت عمومي دیوان عدالت 
اداري به برگزار نشــدن دور بعدي 
شــورایاري ها رأي داد، واكنش ها 
به احتمال انحــالل كوچك ترین 
واحد مدني محله ها در همه سطوح 

باال گرفت.

صفحه7 را 
بخوانید

احیاي زندگي 
كنار بلوط ها

  سرزمين بلوط ها وعقاب ها 
در استان كهگيلویه و بویراحمد 
با تالش مردم و هدایت جواني 
تحصيلكرده روزهاي پراميدي 

را انتظار می كشد
  وقتي كار شــروع شد، فقط 
2 ماه طول كشــيد تا 25هزار 
بلوط كاشته شــود. وسعت كار 
در ابتدا زیاد نبود، اما هيچ دامي 
وارد محوطه تحــت حفاظت 
نشــد. كم كم ســطح كاشت 
بيشتر و بيشتر شد و االن اميد 
اســت 300هزار بلوط از آب و 

گل دربيایند
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 شهرداري 
اختیارات متناسب با 
مسئولیت مي خواهد

جنایت اما  تصادفي

شــهردار تهران در دیدار با رئيس 
سازمان بازرسي كل كشور:

آمــار و ارقــام از زندانيــان جرائم 
غيرعمد در ایران چه واقعيت هایي 

را نشان مي دهد؟

یادداشت
مهران كرمي  ؛ مدیرمسئول

واكنش هایي كه بــه برنامه همكاري هاي راهبردي 
25ساله ایران و چين در سطح افكار عمومي نشان 
داده شد، فراتر از تصورها بود. با اینكه این مذاكرات 
هنوز تا رسيدن به مرحله انعقاد قرارداد فاصله دارد 
ولي حدس ها و گمانه ها تا به آنجا پيش رفت كه برخي مدعي شدند بخشي از 
خاك ایران را در اختيار چيني ها قرار مي دهد یا چيني ها مجازند در ایران پایگاه 
بسازند و نيروي نظامي مستقر كنند. هيچ یك از این ادعاها در متن 18صفحه اي 
كه در فضاي مجازي دست به دست مي شد وجود نداشت ولي اثبات اینكه در 
پيش نویس برنامه هاي راهبردي چنين جزئياتي نيســت براي كســاني كه از 

پيش، موضع مخالفت گرفته اند كاري بس دشوار است.
مخالفان توافقنامه ایران و چين گذشته از اینكه چه انگيزه اي در مخالفت دارند 
یا از ناحيه چه كشــورها یا منابعي در خارج حمایت مي شــوند چند استدالل 

مشخص دارند: 
چين و روسيه تا كنون نشان داده اند كه متحدان قابل اعتمادي نيستند.  براي آنها گرفتن امتياز از آمریكا اولویت استرات ژیك دارد و در مقاطع 1
حساس یا پشت ایران را خالي كرده و یا تنها روي ميز مذاكره براي گرفتن امتياز 
از آمریكا استفاده كرده اند. بنابر این باز هم ممكن است این رفتار خود را تكرار 

كنند.
كارآمدي سياســت نگاه به شــرق پيش از این در هيچ جایي به اثبات  نرسيده و معموال از حد شعار فراتر نرفته است. زیرا این كشورها فاقد توان 2
تكنولوژیك و ظرفيت هاي الزم براي تامين منافع اقتصادي ایران هستند و تنها 
در زمينه تكنولــوژي نظامي توان رقابت با غرب را دارنــد. حتي ایران هم براي 
جایگاه آینده خود در نظام بين المللي نگاه به غرب دارد و در مواقعي هم كه گره 

از روابطش با غرب باز شده به شرق و به طور مشخص چين، پشت كرده است.
در شرایطي كه ایران بدترین دوره رابطه با غرب و به ویژه آمریكا را به خاطر  سياست فشار حداكثري ترامپ سپري مي كند و اقتصاد كشور به شدت 3
در تنگناست، چنين قراردادي ایران را به كشــوري وابسته به چين تبدیل و از 

دستيابي به تكنولوژي هاي روز دنيا و ارتباط با جهان آزاد محروم مي كند.
در شرایطي كه روابط چين و ایاالت متحده به سرعت به تيرگي مي گراید  و رقابت 2 ابرقدرت در آستانه ورود به جنگ سردي تازه است، همسویي 4
ایران به یكي از این دو به طور مشخص ایران را به هدف سياسي و نظامي طرف 

مقابل تبدیل و هزینه هاي سياسي و نظامي به كشور تحميل مي كند.

موافقان چه مي گویند؟
شالوده این توافق در سال 1394در جریان دیدار شي جينگ پين از ایران  و مدت  كوتاهي پس از به ثمررسيدن مذاكرات هسته اي كه ایران بهترین 1
تعامل دوران پس از انقالب را با غرب داشت ریخته شد. بنابراین چارچوب قرارداد 
در موقعيت ضعف ایران نبوده است و نشان مي دهد كه حتي در دوره رونق نگاه 
به غرب، ایران سياست ایجاد توازن در مناسبات جهاني را پيش مي برده است. 
همچنين نشان مي دهد نگاه ایران به شــرق ابزاري و صرفا براي ترساندن غرب 
نيست. در عين حال چيني ها نيز در 3 سالي كه از روي كار آمدن دونالد ترامپ و 
زیر پا گذاشتن برجام از طرف آمریكایي ها مي گذرد در مجامع بين المللي در كنار 

ایران قرار داشته اند.
بزرگ جهاني درآورند و حساسيت آمریكایي ها نيز 2 چيني ها در سال هاي گذشته توانسته اند خود را به عنوان دومين اقتصاد 

نشان از آن دارد كه این رقابت براي تبدیل شدن به قدرت 
اول  بسيار جدي است زیرا كه همه برآوردها نشان مي دهد كه چين در 10سال 

آینده آمریكا را پشت سر خواهد گذاشت.

ما و بندزني چیني

دیدگاه
اردشیر سنائي؛ استاد دانشگاه

مجلس یازدهم كه با 42درصد آراي واجدین شــرایط 
شكل گرفت به شكل احساســي و هيجاني به تقابل با 
قوه مجریه برخاسته و به دنبال آن است كه شور انقالبي 
نمایندگانش را به رخ دولتمردان بكشد. در این راستا 
وزیر امور خارجه به مجلس فراخوانده شد تا به سؤاالت نمایندگان درخصوص برجام 
و مشكالت آن پس از خروج آمریكا پاسخ دهد. بدیهي بود كه نوع برخورد برخي از 
نمایندگان نه از باب تالش و همفكري با مجري سياست خارجي كشور براي برون رفت 
از این وضعيت بلكه بيشتر براي زورآزمایي با چهره اصلي كابينه یازدهم و دوازدهم 
و خط و نشان كشيدن براي رئيس قوه مجریه بود. مطالب طرح شده در این جلسه 
مصداق یكي از معروف ترین چالش ها در عرصه سياست خارجي از گذشته هاي دور 
تا كنون است؛ موضوعي كه واكنش آقاي ظریف را هم در بر داشت. وزیر امور خارجه 
كشور در مطلبي عنوان كرد كه امروز سياست خارجي به كف خيابان آمده و خيلي ها 
با كشــيدن عكس مار جامعه را تهييج مي كنند همانطور كه درباره چين این كار را 

انجام دادند و این خطري است كه وزارت خارجه را تهدید مي كند. 
بيسمارك، صدراعظم آلمان در قرن نوزدهم معتقد بود كه سرنوشت دولت ها متكي 
بر سياست خارجي آنهاست و اگر سياست خارجي را شيوه نگرش دولت ها به نظام 
بين الملل و نحوه كنش و واكنش هاي آنها با سایر دولت ها در نظام بين الملل به منظور 
تامين منافع ملي و دستيابي به اهداف ملي بدانيم، مي توان اذعان كرد كه سياست 
خارجي از پيچيده ترین و تخصصي ترین امور حكومتي است و بنابرین كشيده شدن 
آن به كف خيابان و آميخته شدن آن با عوام فریبي و عوام زدگي مي تواند آسيب هاي 

جدي به این حوزه وارد سازد.
هميشه نقش و تأثير افكار عمومي توده ها بر سياست خارجي محل چالش بوده است. 
گروهي منكر تأثير افكار عمومي بر سياست خارجي بوده و برعكس برخي معتقدند 
كه افكار عمومي نقش مهمي در سياست خارجي كشورها دارد. هرچند گروهي نيز 
معتقدند كه در مورد نقش افكار عمومي در سياست خارجي باید به 3 سؤال اساسي 
پاسخ داد. اینكه چه كســي افكار عمومي را در رابطه با چه مسائلي و در چه حوزه اي 

بيان مي كند؟ 
هرچند امروزه به ویژه با گســترش ارتباطات، فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي 
شاید دیگر نتوان منكر نقش و تأثير افكار عمومي بر حوزه سياست خارجي شد اما باید 
پذیرفت كه اكثریت عظيمي از مردم حتي در دمكراتيك ترین و باسوادترین جوامع 
در مورد بيشتر مسائل جهاني بي اطالع، بي عالقه و بي اعتنا هستند. همچنين تصورات 

و ایستارهاي عامه مردم نسبت به كشورهاي خارجي به دشواري تغيير مي كند. 
نتيجه سخن آنكه سياست خارجي امري پيچيده و كامال تخصصي و در بيشتر موارد 
پنهان و سري است؛ لذا كشاندن آن به كف خيابان و در ميان توده ها نه تنها كمكي به 
پيشبرد سياست خارجي و تامين منافع و اهداف ملي نمي كند چه بسا آثار زیانباري 
بر جاي گذاشته و هزینه هایي بر كشور تحميل كند. البته كشوري در عرصه سياست 
خارجي موفق اســت كه بتواند افكار عمومي اش را تا حد ممكن توجيه و اقناع كند 
كه در این صورت با پشتوانه محكم مردمي، تالش هایش در عرصه سياست خارجي 

موفق تر خواهد بود. 
به نظر مي رسد ابراز نگراني وزیر امور خارجه از كشيدن سياست خارجي به كف 
خيابان و نگراني از اینكه این موضوع وزارت امور خارجه را تهدید مي كند ناشي 
از مواردي است كه گفته شد. هر چند نقش نمایندگان مجلس شوراي اسالمي 
در نظارت بر فعاليت هاي قوه مجریه و طرح سؤال، تذكر و استيضاح جزو حقوق 

مصرح آنان در قانون اساســي است ليكن انتظار  نمي رود 
كه موضوعات پيچيده سياست خارجي دستاویزي براي 

عوام فریبي و عوام زدگي شــده و به عنوان ابزار سياسي براي رسيدن به اهداف 
جناحي و سياسي استفاده شود كه اگر اینگونه شــود در درجه اول منافع ملي 

كشور به مخاطره مي افتد. 

دیپلماسي كف خیاباني!
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مأموریت خانم شهردار؛ 
دوچرخه به جاي خودرو 
شــهردار پاریــس درحــال تغيير 
خيابان هــا بــه نفــع عابــران و 

دوچرخه سواران است

نگاه
محمدرضا قرباني؛  پژوهشگر ارتباطات و سازمان هاي مردم نهاد

 موضوع سالمتي و تندرستي از نيازهاي ضروري انسان 
است و توجه به این مهم قدمتي به اندازه حيات بشر دارد. 
در دوران معاصر تالش براي افزایش سطح دانش عمومي 
در این حوزه تداوم داشته و در سال هاي اخير این موضوع تحت عنوان »روزنامه نگاري 
ســالمت« مورد توجه صاحب نظران رســانه و ارتباطات قرار گرفته اســت. اصوالً 
»ارتباطات« و »سالمت« 2 مفهوم مرتبط با یكدیگر هستند؛ چراكه اگر تقسيم بندي 
حوزه هاي فردي، اجتماعي، جسمي و روحي را براي موضوع سالمت بپذیریم، در آن 
صورت »انگاره« و تصویري كه هر فرد از خود و اجتماع پيرامونش دارد تا حدودي مباني 
ساختاري »سالمت اجتماعي« و »سالمت فردي« را شكل مي دهد و این همه با مباني 
علم ارتباطات و رسانه پيوستگي كامل دارند؛ بنابراین سالمت و ارتباطات امروزه بيش 
از هر زمان دیگري به هم مرتبط شده اند و از این جهت روزنامه نگاري سالمت مي تواند 
سازوكار دقيق تامين سالمت فردي و اجتماعي را از مسير كاربست دقيق ابزارهاي 
ارتباطي و رسانه اي فرمول بندي و غلبه بر بحران هایي همچون همه گير شدن ویروس 
كرونا را امكان پذیر كند. فراموش نكنيم در 10 ســال اخير كــه بيماري هایي چون 

ســارس و آنفلوآنزاي خوكي و H1N1 و مشابه آن در برخي 
كشورها شایع شد، زمينه هاي تقویت »روزنامه نگاري سالمت« 

در آن كشورها پایه ریزي شــد و عالوه بر تربيت خبرنگاران تخصصي در این عرصه، 
آمادگي هاي الزم رسانه اي و ارتباطي نيز پيش بيني شد. 

ضرورت تقویت 
»روزنامه نگاري سالمت«

دریچه
علی اعطا؛  سخنگوی شورای شهر تهران

بنا بر ماده9 آیين نامه مراكز جراحي محدود، مصوب وزیر وقت وزارت 
بهداشت، اجازه تأسيس یا بهره برداري مراكز جراحي محدود، منوط 
به بازرسي و ارزیابي دانشكده پزشكي مسئول پيش از شروع به كار 
است. دانشكده و ارزیابان و كارشناسان تحت امر او موظف اند شرایط محل پيشنهادي را با ضوابط و 
استانداردهاي فني و ایمني بسنجند و تنها درصورتي كه ساختمان پيشنهادي مورد تأیيد آنها واقع 

شود، تأسيس و بهره برداري از مركز جراحي محدود ميسر است. دوم اینكه در 
دستورالعمل مرتبط با فضاهاي درماني و بهداشتي، ساختمان هایي كه قرار 

است پس از تغيير كاربري به امور درماني و بيمارستاني از هر نوع اعم از كلينيك جراحي محدود 
اختصاص یابند، مي بایست توسط مهندس مشاور داراي صالحيت قانوني مورد تأیيد قرار گيرند. 

 نقش دستگاه های دولتی 
در ماجرای كلینیک سینا
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رهبر معظم انقالب اسالمي صبح روز 
گذشــته در ارتباط تصويــري با رهبري

نمايندگان ملت در مجلس شوراي 
اســالمي، مجلس يازدهم را »مظهر اميد و انتظار 
مــردم« خواندند و با اســتناد به »بنيــه قوي و 
ظرفيت هاي مادي كشور« و »توانايي هايي معنوي 
و ايماني ملت« تأكيد كردند: اطمينان داريم همه 
مشكالت موجود قابل حل است و مجلس بايد با 
اولويت بندي مسائل، پرهيز از حاشيه سازي و نيز 
كار مخلصانه براي مردم بر روند حل مشــكالت، 

تأثير محسوس بگذارد.
ايشــان همچنيــن بــا ابــراز تأســف عميق از 
اوج گيري مجدد كرونا، همه را بــه رعايت كامل 
دستورالعمل هاي بهداشتي فراخواندند و افزودند: 
مردم با گســترش نهضت تعاون به نيازمندان بار 
ديگر كشور را از طراوت كمك به قشرهاي ضعيف و 

خانواده هاي نيازمند سرشار كنند.
به گزارش پايگاه اطالع رســاني دفتر مقام معظم 
رهبري، حضرت آيت اهلل خامنه اي حضور درصد 
قابل قبولي از مردم در انتخابات مجلس را با وجود 
شرايط سخت اقتصادي و تبليغات مأيوس كننده 
دشمنان نشان دهنده اميدواري و انتظار ملت براي 
حل مشــكالت خواندند و به نمايندگان مجلس 

توصيه كردند: قدر اين موقعيت مهم را بدانيد.

مشكالت فراوان اقتصادي به مثابه يك بيماري
ايشان مجلس يازدهم را از قوي ترين و انقالبي ترين 
مجالس پس از انقالب خواندند و افزودند: حضور 
»جوانان پرانگيزه، پر ايمان، پر توان، تحصيلكرده و 
كارآمد« در كنار شماري از مديران انقالبي و داراي 
سوابق اجرايي و نيز شماري از پيشكسوتان داراي 
ســوابق نمايندگي، مجلس يازدهم را به مجلسي 

بسيار خوب و اميدبخش تبديل كرده است.
حضرت آيــت اهلل خامنه اي با ابراز خرســندي از 
حساسيت نشان دادن مجلس يازدهم به مسائل 
انقالب و ســرعت عمل نمايندگان در تشــكيل 
هيأت رئيسه و كميسيون ها افزودند: مهلت چهار 
ســاله نمايندگي، فرصت خوبي براي ريل گذاري 
حركت عمومي كشور و تأثيرگذاري فراوان بر روند 

حل مسائل، پيشرفت و آينده ايران است.
رهبــر انقــالب اســالمي در بخش ديگــري از 
سخنانشان مشــكالت فراوان اقتصادي كشور را 
به »بيماري« تشبيه و در عين حال تأكيد كردند: 
به علت بنيــه قوي و قدرت دفاعي، كشــور بدون 
ترديد توان غلبه بر اين بيماري را دارد؛ همانگونه 
كه دشمنان نيز امروز اذعان مي كنند كه با وجود 
ســخت ترين تحريم ها و فشــارهاي همه جانبه 

نتوانسته اند به اهداف ضد ايراني خود دست يابند.
ايشان »تورم، كاهش ارزش پول ملي، گراني هاي 
بي منطق، مشكالت بنگاه هاي توليدي و مشكالت 
ناشي از تحريم ها« را ازجمله مسائلي خواندند كه 
سختي معيشــت را به ويژه براي طبقات پايين و 

متوسط به همراه آورده است.
حضرت آيــت اهلل خامنــه اي در تشــريح برخي 
ظرفيت هاي كشور افزودند: ايجاد هزاران شركت 
دانش بنيــان، اجراي صدهــا طــرح زيربنايي، 
بهره بــرداري مســتمر از طرح هــاي جديــد، 
پيشــرفت هاي حيرت انگيــز در صنايع نظامي و 
موفقيت هاي تحســين برانگيز در مسائل فضايي 
نتايج استفاده از بخشي از ظرفيت هاي بسيار قوي و 
گسترده در كشور است. رهبر انقالب ظرفيت هاي 
معنوي ملت را كه در ايمان مذهبي و انقالبي مردم 
ريشــه دارد، مكمل ظرفيت هاي فراوان طبيعي، 
جغرافيايي و تاريخي برشــمردند و افزودند: بايد 
ظرفيت هاي معنوي را به عنوان عاملي بسيار مهم، 

مورد توجه و استفاده قرار داد.
ايشان »حضور بهنگام و فداكارانه مردم در مقابله با 
موج اول كرونا«، »خدمات بسيار باارزش ملت در 
نهضت كمك مؤمنانه به خانواده هاي ضعيف« و 
»حضور باشكوه و خيره كننده مردم در بدرقه سردار 
سليماني« را نمونه هايي از ظرفيت معنوي عميق 

ملت ايران دانستند و افزودند: مردم در تجليل از 
»مظهر اقتدار ملي و جهادي« ايرانيان يعني شهيد 
سليماني نشــان دادند كه به مبارزه و مقاومت در 
مقابل استكبار ايمان دارند و براي قهرمان ملي خود 

باالترين ارزش ها را قائل هستند.
حضرت آيت اهلل خامنــه اي با يــادآوري حضور 
تعيين كننده مردم در مقابلــه با غائله هايي نظير 
حوادث سال هاي 78 و 88 افزودند: ملت در مقابله 
با هر حركت ضدنظام، دشمن را مأيوس مي كنند 
و آيا توانايي و ظرفيتي باالتر از اين براي يك كشور 

قابل تصور است؟
رهبر انقالب در نوعي جمع بنــدي از اين بخش 
از سخنانشان، بخشي از مشــكالت موجود را نيز 
ناشي از بي توجهي و كم توجهي مسئوالن در طول 
ســال هاي مختلف خواندند و افزودند: اگر تفكر 
خوداتكايي و اعتماد به نفس ملي به ويژه در جوانان 
همچنان رو به گسترش باشد و از بنيه قوي كشور 
استفاده شــود و اميدهاي واهي به بيرون مرزها و 
شرطي كردن اقتصاد كشــور تضعيف شود، من 
اطمينان كامل دارم كه مشكالت اقتصادي قابل 

حل است.

توهين و دشنام به دولتمردان حرام شرعي است
رهبر انقالب اسالمي سپس توصيه هايي را خطاب 

به نمايندگان مجلس يازدهم بيان كردند.
»نيت الهي و خالص«، »كار براي مردم« و »پرهيز 
از جو زدگي« نخســتين توصيه حضرت آيت اهلل 
خامنه اي به نمايندگان مجلس بود. توصيه ديگر 
رهبر انقالب مربوط به »سوگند نمايندگان« بود 
كه گفتند: سوگندي كه نمايندگان در آغاز به كار 
مجلس ادا مي كنند، يك ســوگند شرعي است و 
براســاس آن بايد به صورت جدي پاسدار حريم 
اســالم و نگهبان دســتاوردهاي انقالب اسالمي 

باشند.
حضرت آيــت اهلل خامنه اي در ســومين توصيه، 
»توجه به مسائل كليدي و اصلي كشور و پرهيز از 
دچار شدن به حاشيه ها و اولويت دادن به مسائل 
فرعي« را مــورد تأكيد قرار دادنــد و افزودند: در 
شــرايط كنوني، در موضوع اقتصاد، مسائل اصلي 
كشــور عبارتند از: توليد، اشــتغال، مهار تورم، 
مديريت نظام پولي و مالي و عدم وابستگي اقتصاد 

كشور به نفت.
ايشان در زمينه مسائل اجتماعي هم تأكيد كردند: 
موضوع »مسكن« به عنوان يك مسئله بسيار مهم 
و كليدي، مسئله »ازدواج جوانان و راه هاي تسهيل 
آن«، مسئله »فرزندآوري و جلوگيري از حركت 
كشور به سمت پيري جمعيت« و مسئله »مديريت 
فضاي مجازي در كوتاه مدت و ميان مدت« از ديگر 

مسائل اصلي كشور هستند.
رهبــر انقالب اســالمي توصيه چهــارم خود به 
نمايندگان مجلس يازدهم را به »تعامل و هم افزايي 
قوا« اختصاص دادند و گفتند: نقشه كلي تعامل قوا، 
از جانب دستگاه اجرايي و قوه قضاييه اينگونه است 
كه آنها بايد مصوبات مجلس را به صورت دقيق و 

كامل اجرا كننــد و هيچ گونه تعللي در اين زمينه 
جايز نيست.

حضرت آيت اهلل خامنــه اي افزودند: اين تعامل از 
جانب مجلس نيز بايد اينگونه باشد كه در مصوبات، 
ظرفيت ها و واقعيت هاي كشور درنظر گرفته شود.

ايشان در موضوع تعامل قوا خطاب به نمايندگان 
مجلس، تأكيد كردند: روابط مجلس با دولتمردان 
بايد مطابق قانون و شرع باشد؛ يعني سؤال و تفحص 
به عنوان حق مجلس وجود داشته باشد، اما توهين 
و دشــنام و نســبِت بدون علم به دولتمردان به 
هيچ وجه جايز نيست و برخي از اين نسبت ها حرام 

شرعي است.
رهبر انقالب اسالمي خاطرنشان كردند: حضور وزرا 
در يك ماه اول آغاز به كار مجلس و ارائه گزارش از 
شرايط كشور، كار بسيار خوبي بود، اما نبايد به وزرا 
توهين شده يا تهمتي زده شود. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي افزودنــد: از برخوردهاي احساســي و 
غيرمنطقي پرهيز شود و بيان ديدگاه و نظر مخالف 

متين، خردمندانه، قوي و قابل توجيه باشد.
ايشــان درباره همكاري مجلس با قــواي ديگر 
گفتند: مردم از مجلــس و 2 قوه ديگر انتظار بيان 
حق و پيگيري آن را دارند و به شــدت با مجادله و 
گريبانگيري و تشــنج ميان قوا مخالف هستند و 
همه بدانند فضاي منازعه در رئوس دستگاه ها براي 

افكار عمومي زيان بخش و ناراحت كننده است.
رهبر انقالب اســالمي، اتحاد و انســجام داخلي 
و يكصدايي در برابر جبهه گســترده دشــمن را 
تكليف همه مسئوالن و قوا برشمردند و افزودند: 
امروز جبهه دشــمن كه خبيث ترين و قبيح ترين 
آن آمريكاست، تمام توان سياســي، اقتصادي و 
تبليغاتي خود را براي به زانو درآوردن ملت قوي 
ايران به كار گرفته است و در چنين شرايطي حتي 
با وجود اختالف سليقه و نظر در داخل، در مقابل 
دشمن ياوه گو بايد دست به دست هم بدهيم و يك 

سخن گفته شود.
حضرت آيت اهلل خامنه اي نقش نظارتي مجلس را 
بسيار مهم و حياتي دانستند و خاطرنشان كردند: 
اين نقش بايد با متانت، خردمندانه و بدون حاشيه 
ايفا شود. ايشان همچنين با اشــاره به سال آخر 
دولت، گفتند: ســال آخر دولت ها معموالً ســال 
حساسي است و بايد مراقبت شود كه پيگيري امور 
به هيچ وجه سست نشود و بر همين اساس اعتقاد 
راسخ دارم كه دولت ها بايد تا روز آخر وظايف خود 
را انجام دهند و بعد از پايان دوره قانوني خود، امانت 
را با ارائه صورت وضعيت، به دولت بعدي تحويل 
دهند. رهبر انقالب اســالمي تأكيــد كردند: در 
شرايط حساس سال آخر دولت و همچنين سال 
اول مجلس، بايد 2 قوه فضا را به گونه اي مديريت 

كنند كه به كار مهم كشور لطمه نخورد.
حضرت آيــت اهلل خامنــه اي همچنيــن مركز 
پژوهش هاي مجلــس و مركز نظارت بــر رفتار 
نمايندگان را 2 مركز بســيار مهم برشمردند و بر 
لزوم اســتفاده مطلوب از ديدگاه هاي كارشناسي 

مركز پژوهش ها تأكيد كردند.

رهبر معظم انقالب اسالمی در ارتباط تصويری با نمايندگان مردم در مجلس شورای اسالمی:

در شرايط كنوني، در موضوع اقتصاد، مسائل اصلي كشور عبارتند از: توليد، اشتغال، مهار 
تورم، مديريت نظام پولي و مالي و عدم وابستگي اقتصاد كشور به نفت

مجادالت،مردمراناراحتمیکند
در حاشيه سياست

كافه مجلس

  خانه مستقل نداشتيم، براي مملكت برنامه داشتيم
عزت اهلل ضرغامي، رئيس پيشين صداوســيما درباره حضور خود در 
انتخابات رياســت جمهوري1400 به انتخاب گفت: براي 1400يك 
ميني بوس آدم در صف هستند؛ واقعا كي مرده كي زنده، خيلي اتفاقات 
خواهد افتاد. آنچه به من مربوط مي شود، اگر نگويم سرباز نظام، خودم 
را يك بازيگر يا بازيكن روي نيمكت نظام مي دانم كه اگر روزي الزم باشد 
به داخل زمين بروم و بازي كنم. من خودم را روي نيمكت جمهوري 
اسالمي مي دانم. اين نيمكت نشيني براي هر كاري است، من چنين 
جايگاهي را بــراي خودم انتخاب كردم و در هر شــرايطي اقتضا كرد 
خدمتي انجام دهم آماده ام. وي در بخشــي از گفت وگوي خود درباره 
همخانگي خانواده ها به دليل باال رفتن اجاره گفت: بنده خودم پرچمدار 
همخانگي هستم. من در جواني با شهيد گلشن همخانه بودم. ما وضع 
مالي خوبي نداشتيم 2خانواده در يك خانه زندگي مي كرديم. اين اتفاق 
هم 2 بار در زندگــي ما رخ داد كه يك بــار آن در نازي آباد بود كه يك 
آپارتمان 100متري داشتيم و همسايه ديوار به ديوار آقاي حجاريان 
بوديم. آن خانه، 2 اتاق و يك هال و پذيرايي كوچك داشت و 2خانواده 
يك آشپزخانه دو متري و يك سرويس بهداشتي داشتيم... شب ها كه 
دور هم چاي مي خورديم راجع به دنيا حرف مي زديم كه مي رويم دنيا 
را مي گيريم و براي همه در مملكت طرح و برنامه داشتيم اما نمي گفتيم 

خودمان هم خيلي بدبختيم كه يك واحد مستقل نداريم.

  روحاني مقابل خط تخريب بايستد
محسن آرمين، چهره سياسي اصالح  طلب با اشاره به نطق رئيس مجلس 
يازدهم عليه دولت، نامه روساي كميسيون ها به رئيس جمهور و جلسه 
توأم با اهانت و هتاكي سؤال از وزير امور خارجه به اين سؤال پاسخ داد كه 
»مواجهه رئيس جمهور و دولت با اين مجلس چگونه بايد باشد؟« آرمين 
در يادداشت خود براي ســايت امتداد نوشت: كشور در سطح داخلي 
ظرفيت بحراني جديد به ويژه در سطح درگيري قواي كشور را ندارد. 
اين همان نقطه عزيمتي است كه روحاني مي تواند از همانجا با اين پروژه 
مواجه شــود. برخورد قاطع روحاني با اين پروژه مي تواند ضمن ناكام 
گذاشتن آن و ممانعت از ورود كشور به بحران جديد زمينه را براي انجام 
فعاليت هاي مثبت دولت در فرصت باقيمانده فراهم كند. بدين ترتيب 
كه ضمن استقبال از نظارت مجلس و حق مجلس در پرسش از دولت، 
اعالم كند بحران به حدي است كه مواجهه مؤثر با آنها جز با تعامل مثبت 
و هم افزايي قوا در چارچوب نظرات كارشناسي و به دور از شعارزدگي، 
ممكن نيست. عضو ســازمان مجاهدين انقالب اسالمي تأكيد كرده: 
»او بايد در برابر خط تخريب دولت بايستد و بر اين حقيقت تأكيد كند 
عرصه تعامل قواي كشــور به ويژه مجلس و دولت نبايد و نمي تواند به 
جوالنگاه عوامل آتش به اختيار تبديل شود. او بايد قاطعانه اعالم كند از 
هرگونه تعامل مثبت با مجلس استقبال مي كند؛ اما تا كسب اطمينان 
از عزم مجلس براي تعامل مثبت با دولــت، نه خود در مجلس حاضر 

مي شود و نه به وزيرانش اجازه مي دهد حاضر شوند.«

  جريان مرموز پشت استيضاح روحاني
عباس سليمي نمين، مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران با اشاره 
به پيگيري طرح عدم كفايت رئيس جمهور از سوي برخي نمايندگان 
مجلس به نامه نيوز گفت: در مجلس دهم، برخي تندروهاي اصالح طلب 
اظهاراتي را مطرح كردند كه باعث شد برخي عناصر خام و ساده انديش 
اصولگرا تصور كنند حاال كه حاميان روحاني مي گويند »او بايد كنار 
گذاشته شود« بنابراين بهترين شرايط براي استيضاح آقاي روحاني 
به وجود آمده اســت. امروز هم يك جريان مرموز ديگري دارد همين 
مطلب را به اين آقايان القا مي كند، با اين استدالل كه نه دولت و نه قواي 
ديگر هيچ محبوبيتي ندارند، پس مي شود بساط همه آنها را جمع كرد. 

اين حرف را آقاي احمدي نژاد هفته گذشته در يك كليپ مطرح كرد.

  طالب نفوذي ها را شناسايي كنند
سيداحمد خاتمي، عضو مجلس خبرگان رهبري در ديدار با اعضاي 
هيأت رئيسه مجمع نمايندگان طالب گفت: انتظار از مجمع نمايندگان 
طالب، شناســايي نفوذي هاســت؛ امروز نفوذ، ديگر توهم نيست و 
بايد هوشــيار بود. براســاس گزارش مهر، خاتمي همچنين گفت: 
بصيرت افزايي بسيار مهم است؛ طلبه بايد بداند كجا زندگي كرده و در 
چه شرايطي زندگي مي كند و او را به كجا مي خواهند ببرند و دشمنان 

چه برنامه اي دارند.

ديپلماسي كف خياباني!
فراموش نبايد كرد كه چه بپذيريم و چه نپذيريم  ادامه از 

مطابق با قانون اساسي تدوين سياست خارجي صفحه اول
جمهوري اسالمي ايران صرفا در چارچوب قوه مجريه، رئيس جمهور و 
وزير امور خارجه نيست و لذا در قالب سياست خارجي نظام جمهوري 
اسالمي ايران قابل بررسي است و اگر برد يا باختي عايدش شود متعلق 
به كليت نظام است نه شخص خاصي در قوه مجريه يا وزير امور خارجه. 
هر چنــد از دولتمردان نيز انتظــار مي رود با بهره گيــري از نظرات 
كارشناسان و محققان و با شناختي واقع بينانه از فضاي نظام بين الملل، 
سياست خارجي را در راستاي تامين منافع ملي و بر مبناي بيشينه 
كردن سود كشــور و كمينه ســاختن ضرر و زيان، توســعه رفاه و 
دستاوردهاي اقتصادي، كاهش تهديد و تامين امنيت كشور تدوين و 

اجرا كنند.

انتقادرهبرانقالبازکسانيکهماسكنميزنند
رهبر انقالب اسالمي در بخش پاياني سخنانشان، گسترش مجدد بيماري كرونا و جان باختن روزانه تعداد زيادي از 
مبتاليان را حقيقتا غم انگيز خواندند و با تجليل چندين باره از خدمات درخشان و فداكاري هاي كادرهاي درماني 
كه بعضي از آنها نيز در راه خدمت به مردم به بيماري مبتال شدند يا جان باختند، گفتند: با وجود اين خدمات، 
بعضي افراد حتي كار ساده اي مثل ماسك زدن را انجام نمي دهند كه من واقعا از آن پزشك و پرستاري كه فداكارانه 
در حال ارائه خدمت است، خجالت مي كشم. حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به واقعيت تلخ دور شدن كشور 
از موفقيت اوليه در مقابله با كرونا، خطاب به همه دستگاه ها، گروه هاي خدمت رسان و آحاد مردم تأكيد كردند: 
همه نقش خود را به بهترين وجه ايفا كنند تا در كوتاه مدت زنجيره سرايت را قطع كنيم و كشور را به ساحل نجات 
برسانيم. ايشان مشاركت گسترده مردم در نهضت خدمت مؤمنانه در آســتانه  ماه رمضان را بسيار باارزش و 
گرهگشا از زندگي قشرهاي ضعيف دانستند و افزودند: اين نهضت تعاون و احسان بايد رشد و توسعه پيدا كند و هر 
كس به هر شكل كه مي تواند كمك و مراقبت كند كه كسي از نيازمندان از قلم نيفتد. رهبر انقالب اسالمي در پايان 
همگان به ويژه جوانان را به دعا و توسل عمومي به درگاه خداوند متعال براي دفع بال فراخواندند. پيش از سخنان 
رهبر انقالب اسالمي، محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس در گزارشي از رويكردها، اقدامات و برنامه هاي مجلس، 
هدف اصلي نمايندگان را حل مسائل مردم و تبديل مجلس به يك نهاد چابك و انقالبي بيان كرد و گفت: »اصالح 
ساختار بودجه ريزي«، »نوسازي نظام مالياتي«، »حمايت از قشرهاي ضعيف«، »رفع موانع جهش توليد« و »تحول 
در حوزه تجارت خارجي« ازجمله محورهاي بسته تحولي مجلس يازدهم براي اقتصاد است. قاليباف »ساماندهي 
امور نمايندگان و صيانت از آنان«، »شفافيت در فرايندهاي قانونگذاري« و »توجه ويژه به نظارت در كنار تقنين« 
را نيز از ديگر برنامه هاي مجلس برشمرد. رئيس مجلس همچنين با بيان اينكه پرداختن به هرگونه حاشيه اي كه 

مجلس را از حل مسائل مردم دور كند، خطاست، بر ضرورت همكاري با ساير قوا تأكيد كرد.

100روز مانده به پايان تحريم تسليحاتي 
ايران، نخستين قرارداد رسمي فروش سالح دفاعي

با يكي از نزديك ترين دولت ها در منطقه 
يعني سوريه بسته شد. جزئياتي از اين قرارداد منتشر نشده 
اما احتماال ايران سيستم هاي پدافند هوايي پيشرفته در 
اختيار سوريه قرار دهد كه مانعي مهم در راه حمالت گاه و 

بيگاه رژيم صهيونيستي به خاك سوريه خواهد بود.
شــيوع كرونا باعث كاهش رفت وآمد هــاي ديپلماتيك 
در جهان شده اما در همين شرايط روز 18تير سرلشكر 
محمدباقري، رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح به سوريه 
رفت و با فشــردن دســتان علي ايوب، وزير دفاع سوريه 
قراردادي را با او به امضا رســاند كه براســاس آن ايران 

سامانه هاي پدافند هوايي سوريه را تقويت مي كند.
بشار اسد، رئيس جمهور ســوريه در ديدار با هيأت ايران 
از نتايج نشست هاي طرف هاي سوري و ايراني و امضاي 
توافقنامه هاي همكاري نظامي و فني بين 2 كشور ابراز 
خرســندي كرده بود و بثينه شــعبان، مشاور سياسي و 
رسانه اي اسد هم از قرارداد نظامي با ايران به عنوان يكي 
از سناريوهاي سوريه براي مقابله با قانون موسوم به سزار 
ياد كرده اســت. قانون ســزار كه يك  ماه قبل در آمريكا 
به تصويب رســيد نه تنها دولت سوريه كه تمام دولت ها، 
گروه ها، شركت ها و افرادي كه مستقيم و غيرمستقيم به 
دولت سوريه كمك مالي يا نظامي دارند و در 4 بخش نفت، 
گاز طبيعي، هواپيماهاي نظامي، ساخت وساز و مهندسي 
همكاري مي كنند را هدف تحريم قرار مي دهد با اين حال 
در آن زمان سيدعباس موســوي، سخنگوي وزارت امور 
خارجه جمهوري اسالمي ايران وضع و اجرايي شدن قانون 
تحريمي موسوم به سزار عليه ســوريه را اقدامي خالف 
قوانين بين المللي و مباني انساني دانسته و آن را محكوم 
كرده و گفته بود: ما همانند گذشــته بــه همكاري هاي 
اقتصادي خود با ملت مقاوم و دولت سوريه ادامه خواهيم 
داد و به رغم اين تحريم ها، روابط اقتصادي خود را با سوريه 

تقويت خواهيم كرد.

به گزارش همشهري، سزار نام مستعار فردي است كه با 
ادعاي حضور در اركان نظامي سوريه تصاويري از قربانيان 
جنگ سوريه گرفته و كنگره آمريكا با استناد به اين تصاوير 
تحريم هاي اين كشور عليه دولت سوريه كه از زمان اوباما 
وضع شده بود را تشديد كرد. سرلشــكر باقري در ديدار 
با وزير دفاع ســوريه تأكيد كرد: توافق امضا شده اراده ما 
را براي همكاري مشــترك در زمينه مقابله با فشارهاي 

آمريكا باال مي برد.
در واكنش به قرارداد نظامي ايران و سوريه، جسيكا مك 
نالتي، فرمانده نيروي دريايي آمريكا و سخنگوي پنتاگون 
گفته اســت: كاركنان نظامي آمريكا به اجراي عمليات 
شكست داعش در سوريه همراه با نيروهاي كهنه سرباز 
بومي در شمال شرقي سوريه و حوالي مقر نظامي التنف 
ادامه خواهند داد. توافقنامه همكاري ايران و ســوريه بر 
گسترش همكاري هاي نظامي و امنيتي در زمينه  فعاليت 

نيروهاي مسلح و ادامه هماهنگي ها تأكيد دارد.
همكاري ايران و ســوريه از اين حيث حائز اهميت است 
كه رژيم صهيونيستي در يكي دو سال اخير به طور مرتب 
پايگاه هاي نظامي در ســوريه را هدف قــرار مي دهد و از 
اينكه بگويد در اين پايگاه ها نيروها و مستشاران نظامي 
ايران مستقر هســتند نيز ابايي ندارد و به نظر مي رسد با 
تقويت سامانه هاي پدافندي سوريه ريسك حمالت هوايي 
صهيونيست ها به سوريه به طور قابل مالحظه اي افزايش 
خواهد يافت. در همين رابطه امير موســوي، مدير مركز 
مطالعات استراتژيك و روابط بين الملل معتقد است كه 
اين قرارداد مي تواند كمك شاياني به سوريه جهت مقابله 

با حمالت هوايي رژيم صهيونيستي كند.
بحران و بي ثباتي در سوريه از 10سال قبل با اعتراضات 
مردمي نسبت به دولت سوريه آغاز شد اما در ادامه با فعال 
شدن گروه هاي تروريستي ازجمله داعش دولت سوريه از 
ايران براي مقابله با اين گروه ها كمك خواست و با همكاري 
ايران و روسيه دولت سوريه توانست بر عمده اراضي خود 

مسلط شود.

  اعتراض ميرسليم به هيأت رئيسه مجلس
سيدمصطفي ميرسليم كه پيش از اين كانديداي رياست كميسيون اصل 90 شده بود در نامه اي به هيأت رئيسه ضمن 
اعالم انصراف خود از كانديداتوري نوشت: حساسيت و اهميت اقدامات كميسيون اصل90 ايجاب مي كند كه شايسته ترين 
فرد براي ايفاي خدمات مديريتي آن انتخاب شود و لذا قانونگذار وظيفه تشخيص آن فرد را برعهده هيأت رئيسه محترم 
قرار داده است و تأييد آن با رأي مجلس شوراي اسالمي انجام مي گيرد. تشخيص شايستگي را هيأت رئيسه محترم بايد 
بر مبناي مالك هايي كه به وظايف كميســيون اصل90 برمي گردد با تدوين جدول امتيازات داوطلبان انجام مي داد و 
كارشناسانه مشخص مي كرد كه چه نامزدهايي مناسب ترند. اين كار را نبايد خود نامزدها مدعي شوند چون قبيح است و 
نبايد به صحن مجلس شوراي اسالمي واگذار كرد، زيرا گرفتار رايزني هاي غيررسمي خارج از قواره هاي شايسته ساالري 
مي شود. نتيجه اينكه هيأت رئيسه در معرفي شايسته ترين نامزد يا نامزدها كوتاهي كرده و اين نقطه قوتي براي آن هيأت 

محترم محسوب نمي شود./ ايسنا

  موسوي خوئيني ها دالر 20هزار تومان را نديد؟
سيدجواد حسيني كيا، نماينده سنقر در نطق ميان دستور خود با بيان اينكه »يارانه مردم ارزش 2 دالر پيدا كرده است« 
با انتقاد شديد از موافقان مذاكره اظهار كرد: آيا شرم نمي كنيد كه با قاتل سردار قاسم سليماني مي خواهيد مذاكره كنيد؟ 
به گزارش ايسنا، حسيني كيا همچنين با اشاره به نامه موســوي خوئيني ها به رهبري نيز گفت: آيا دالر باالي 20 هزار 
تومان را نديديد و سكوت ننگين اختيار نكرديد؟ وي در عين حال از وزير ارتباطات خواست به اينترنت پرسرعت در حوزه 

انتخابيه اش رسيدگي كند.

  طي 42سال انواع مافياها ايجاد شده است
رئيس فراكسيون مناطق آزاد مجلس شوراي اسالمي گفت: اميدواريم اين مجلس ساختارشكني كرده و از ايستادن در 
مقابل انواع مافيا كه در كشور طي اين 42سال ايجاد شده، نترسد. به گزارش ايسنا، معصومه پاشايي نماينده مردم مرند 
و جلفا در نطق ميان دستور خود گفت: چند صباحي است كه حالمان خوب نيست، شهيد چمران پشت همين تربيون 
ايستاده بودند و گفتند هيجانات و احساسات تند و كور چاره  اين كشور نيست، حال به عنوان يك شهيد زاده مي خواهم 
يك بار ديگر اين جمله آن بزرگوار را در اين برهه سخت تاريخي تكرار كنم كه هيجانات و احساسات تند و كور، چاره حل 
مشكالت اين كشور نيست. پس بايد فتيله احساسات را پايين بكشيم تا عقل بيش از اينها حاكم شود. در اين يك ماه و 
اندي كه گذشت همه شاهد بوديم كه احساسات در اين مجلس حاكم شده است. پس اول بايد درد خودمان را چاره كنيم.

ابالغ پيام تسليت رهبري به خانواده سرتيپ صديق
رئيس دفتر فرماندهي معظم كل قوا طي تماس تلفني با همسر مرحوم سرتيپ خلبان هوشنگ 
صديق فرمانده اسبق نيروي هوايي پيام تسليت مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا »دامت 
بركاته« را به خانواده آن مرحوم ابالغ كرد. به گزارش ايســنا، سردار سرتيپ بسيجي محمد 
شيرازي رئيس دفتر فرماندهي معظم كل قوا در اين تماس تلفني ضمن آرزوي علو درجات براي 
مرحوم اميرسرتيپ خلبان هوشنگ صديق فرمانده اسبق نيروي هوايي ارتش، با ابالغ سالم و 
تسليت مقام معظم رهبري از ســال ها مجاهدت، تالش و فرماندهي مخلصانه امير صديق در 
دوران دفاع مقدس تقدير و تشكر كرد. وي مرحوم صديق را فرماندهي انقالبي، اليق و شايسته 
و خلباني كم نظير در دوران دفاع مقدس توصيف كرد و از درگاه خداوند منان براي خانواده آن 

مرحوم صبر و استقامت را خواستار شد.

تكذيب ادعاي ديدار نامزدها با اعضاي شوراي نگهبان
سيامك ره پيك عضو حقوقدان و رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان ادعاي برخي رسانه ها درباره 
ديدار و رايرني يكي از فعاالن سياسي با شوراي نگهبان براي حضور در انتخابات رياست جمهوري 
1400 را رد كرد و گفت: احتماال كسي در ذهنش ديدار كرده، بعد گفته ديدار داشتم. وي در 
گفت وگو با ايرنا، درباره الكترونيكي شدن فرايند انتخابات هم گفت كه تحول زيادي در اين زمينه 
صورت نگرفته است. او گفته است اما تا آنجا كه مي دانم سيستمي كه به عنوان سامانه الكترونيكي 
مطرح شده است در بخشي تأييد نشــده بود. او با اشــاره به اينكه رأي گيري با دستگاه هاي 
الكترونيك طوالني مي شود، گفته است: در بحث اجراي انتخابات الكترونيك عمدتا معطلي  
رأي گيري با اين دستگاه و ناآشنايي مردم را هم بايد مدنظر قرار داد. افراد مختلف باسواد، بي سواد 

و امثال اينها پشت دستگاه به ويژه براي مجلس مي خواهند رأي بدهند.

 اولين مشتري تسليحاتي ايران
در دوران پساتحريم
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شهردار تهران در ديدار با رئيس سازمان بازرسي كل كشور
شهرداري اختيارات متناسب با مسئوليت 

مي خواهد

پيروز حناچی خواستار ورود سازمان بازرسي به بحث مديريت يكپارچه 
شهرداري و متناسب سازي  اختيارات و مسئوليت هاي شهرداري به ويژه 
در مواقع بحران شد. به گزارش همشهري، شهردار تهران در جلسه مجازي 
شوراي معاونان، روساي سازمان هاي تابعه و شهرداران مناطق كه با حضور 
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در دفتر شهردار تهران برگزار شد، ابتدا 
به حادثه دردناك آتش سوزي كلينيك درماني سينا اشاره كرد و درباره آن 
گفت: »موضوع كلي كه در اين حادثه وجود دارد نامتناسب بودن اختيارات 
و مسئوليت هاست. شهرداري خواستار تعقيب بحث يكپارچگي مديريت 
شهري براي اداره مناسب شهر است. هدف از مطرح كردن اين موضوع اصال 
نگاه بخشي نيست.« حناچي همچنين به موضوع لغو انتخابات شوراياري ها 
اشاره كرد و گفت: »اين انتخابات 2دوره قبل از ما نيز انجام شده است. دوره 
سوم آن كامال الكترونيكي برگزار شد و يك مانور بي بديل و بدون خطا بود. 
نتايج نيز همان شب اعالم شد. برگزاري اين انتخابات و لغو آن هم اكنون 
محل مناقشه شهرداري و سازمان بازرسي اســت.« به گفته او اما يكي از 
مشكالت كنوني شهرداري اوراقي است كه بانك آينده آنها را فروخته، سود 
پول را از شهرداري درخواست مي كند ولي اصل وجه را نمي دهد. او گفت 
كه تامين 50درصد اعتبارات در بخش حمل ونقل نيز بر عهده دولت است كه 
متأسفانه از هيچ روشي تا به حال منابع دولتي پرداخت نشده است. شهردار 
پايتخت توسعه حمل ونقل ريلي را از اولويت هاي فعلي شهر دانست و گفت: 
»خطوط 6 و 7 مترو در اين دوره از مديريت شهري به بهره برداري رسيده  
و ايستگاه ها بيش از 95درصد پيشرفت فيزيكي داشته اند. تحريم، شرايط 
ســختي را به وجود آورده كه درصورت تامين، وعده راه اندازي ماهانه يك 
ايستگاه محقق مي شود. درصورت تامين ملزومات تا آخر سال جاري خط6 
و 7 به بهره برداري كامل مي رسد.« حناچي در ادامه توسعه قلمرو عمومي 
را از ديگر اهداف اولويت دار شهرداري برشمرد و گفت: »تپه هاي عباس آباد 
و پل طبيعت فضاهايي از اين جنس است كه شهروندان اوقات فراغت خود 
را آنجا سپري مي كنند. يكي ديگر از جهت گيري هاي عمومي ما برخالف 
وجود شرايط سخت، گسترش فضاي سبز در شهر است. در همين راستا از 
تخريب باغ ها جلوگيري كرده ايم؛ به عنوان مثال بوستان عبقري با حدود 
8هزار مترمربع فضا در بهترين منطقــه تهران )منطقه2( و همچنين باغ 
وثوق الدوله )منطقه1۴( و حكمت )منطقه9( را احيا كرديم و تعداد زيادي 
از باغ هاي محلي در محدوده قانوني و نه خــارج از محدوده قانوني مانند 

ارتفاعات را به فضاهاي قابل استفاده در شهر برگردانديم.«
او ابراز اميدواري كرد كه حضور رئيس جديد سازمان بازرسي كل كشور منشأ 

خير براي شهروندان تهران باشد.

لزوم رسيدگي به ترك فعل ها براي جلوگيري از تكرار حوادث
حجت االسالم والمسلمين حسن درويشــيان، رئيس سازمان بازرسي كل 
كشور نيز در جريان بازديد از شــهرداري تهران، نظارت را يك امر ضروري 
و اجتناب ناپذير دانســت و گفت: »اگر مجموعه  اي بهترين قوانين، برنامه و 
مجريان را داشته باشد ولي نظارت مؤثر و قوي وجود نداشته باشد، آن مجموعه 
به اهداف تعيين شده خود دست پيدا نمي كند.« او ضمن تأكيد بر اهميت 
نظارت هاي درون دســتگاهي تصريح كرد: »حراست و بازرسي دستگاه ها 
طبق قانون مكلف هستند اگر ايراد و سوءجرياني مشاهده كردند، به سازمان 
بازرسي كل كشور گزارش كنند. با توجه به گستردگي فعاليت ها، ضرورت 
دارد سامانه هاي شهرداري هوشمند شود تا تمام فعاليت ها قابل رصد، كنترل 
و نظارت باشد و جلوي وقوع تخلف و فساد گرفته شــود.« او با اشاره به ارائه 
گزارشي درخصوص انباشت مطالبات شهرداري از اشخاص حقيقي و حقوقي 
به بيش از ۴0هزار ميليارد تومان گفت: »بخش حقوقي شهرداري در زمينه 
وصول مطالبات بايد تقويت و فعال  شود؛ چراكه يكي از ضعف هاي دستگاه هاي 
اجرايي عدم دفاع الزم و مناســب در دعاوي حقوقي است؛ در اين راستا اگر 
دستگاه هاي اجرايي در پرداخت مطالبات شهرداري كوتاهي مي كنند، آماده 

كمك در اين زمينه هستيم.« 

 نقش دستگاه های دولتی 
در ماجرای کلينيک سينا

درخصوص مركز جراحي محدود سينا مهر شميران، 
مهندس مشاور اين بنا تأييد كرده بود كه ساختمان 
مذكور از جهت زيرساخت مي تواند پس از تغيير كاربري مورد بهره برداري 
درماني و بيمارستاني مورد تقاضا واقع شود. اكنون، اوال بايد بررسي كرد و 
ديد آيا بازرسان وزارت بهداشت در تطبيق شرايط محل مذكور را با ضوابط و 
استانداردهاي فني و ايمني، مسئوليت خود را به درستي انجام داده اند؟ و ثانيا، 
آيا مهندسين مشاوري كه اين بنا را به جهت تغيير كاربري مورد بررسي قرار 
داده و اين تغيير كاربري را » احتماال«  تأييد كرده اند، چارچوب هاي اخالق 
حرفه اي خود را مدنظر قرار داده اند؟  ما در مقام قضاوت نيستيم؛ اما معتقدم 
اينها سؤاالتي است كه بايد مطرح كرد و براي آنها در جست وجوي پاسخ بود. 
اما در بحث مسئوليت هاي وزارت كار، نماينده اين وزارتخانه در صحن شورا 
گفته از وزارت كار ايمني كلينيك سينا استعالم نشد! برابر مواد 85 تا 106 
قانون كار جمهوري اسالمي، عالوه بر اينكه هر واحد كارگاهي موظف به رعايت 
استانداردهاي ايمني و بهداشتي محيط كار است، وزارت كار بايد بازرساني 
جهت بررسي ضوابط فني ايمني و در كنار آن وزارت بهداشت مي بايست 
بازرس هايي جهت بررسي اجراي ضوابط بهداشت محيط كار به هر واحد 
كارگاهي ارسال كند تا آن بازرســان بر اجراي قانون كار و مصوبات شوراي 
حفاظت فني كار نظارت كنند. با توجه به اختيارات قانوني بازرسان وزارت 
كار مستند به ماده96 قانون كار، اين بازرسان مي توانند نسبت به مواردي كه 
ضوابط ايمني از جانب كارفرما رعايت نمي شود، اعالم تخلف كنند و تعقيب 
كارفرما را از مراجع صالحه بخواهنــد. باتوجه به اينكه به  موجب ماده101 
قانون كار، گزارش بازرسان وزارت كار و وزارت بهداشت در زمينه حفاظت 
فني و بهداشــت كارگاه ها از ارزش گزارش ضابطين دادگستري برخوردار 
است، بالطبع مي تواند زمينه مؤثري براي پيگيري جدي موضوع باشد. برابر 
با ضوابط شوراي حفاظت فني كار، ايمن بودن ساختمان محل كارگاه از بروز 
حريق و تعبيه راه هاي ايمن براي فرار از حريق ازجمله ضوابطي است كه در 
ماده8 آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي كارگاه ها مورد تأكيد قرارگرفته 
است. به نظر مي رسد بايد بررسي شود كه بازرسان وزارت كار در اين زمينه چه 

مواجه هايي با موضوع داشته اند.
ادامه دارد...

   توافق برد - برد
محسن هاشمي، رئيس شوراي شهر تهران:

در شوراي شهر گفته شــده بود که بايد تمام اين پادگان تبديل به پارك 
مي شد و بارگذاري در آن صورت نمي گرفت. آقاي حناچي به من گفتند که 
فرض ارتش بر اين بود که شهرداري کامال راضي است. حاال که مخالفت هايي 
شده است و جوي ايجاد شده که اين توافق مناسب نبوده است، طرف مقابل 
پا پس مي کشــد. در پروژه هاي »برد - برد« معموال وقتي يكي از طرفين 
احساس »زيان« کند همينطور مي شود. االن هم من نمي گويم که پروژه 

منتفي شده اما پيگيري جدي براي اجراي آن کمتر شده است.

   مذاکره در عالی ترین سطح
غالمحسين محمدي، رئيس مرکز ارتباطات شهرداري تهران:

اينكه گفته مي شود توافق درخصوص پادگان۰۶ منتفي شده است، صحت 
ندارد و اکنون شهرداري و ارتش در عالي ترين سطح در حال گفت وگو براي 

اجراي فوري توافق با درنظر گرفتن نظرات اعضاي شوراي شهر هستند.

   همه ابعاد باید درنظر گرفته شود
محمدجواد حق شناس، رئيس کميسيون اجتماعي و فرهنگي شوراي شهر:
وقتي ۶3۰ هزار متــر زير بار ساخت وســاز مي رود قطعا مشــكالت 
زيست محيطي دارد. اين مجموعه پســماند دارد يا نه؟ به همين دليل 
کميسيون محيط زيست در اين موضوع دخيل است. مسائل ترافيكي و 
فرهنگي آن به کميسيون اجتماعي برمي گردد. بنابراين هر ۶ کميسيون 
شوراي شهر تهران در آن دخيلند و در ايجاد شرايط جديد بايد نظر دهند. 
اضافه شدن 35هكتار فضاي سبز به شهر اتفاقي ارزشمند است. از اينكه 
نام اين پارك »بوستان ارتش« باشد، هم استقبال مي کنم. ولي حرف من اين 
است که ما به ازاي اين 35هكتاري که ديوار آن برداشته مي شود ۶3۰هزار 
متر بناي مسكوني، تجاري، اداري و گردشگري نيست. البته ما ارتش را 

بخشي از شهر مي دانيم اما به نظر من برج سازان سود را مي برند.

 با گذشت يك  ماه از امضاي توافقنامه 
تبديل پادگان06 به بوستان، رئيس گزارش

شوراي شــهر از اختالف نظر ميان 
مديريت شهري و ارتش درباره ميزان بارگذاري در 
اين محدوده خبر داد و گفت: كه »به  گفته شهردار 
تهران، ارتش به دليل مخالفت اعضاي شوراي شهر 
از اين تفاهمنامه عقب نشــيني كرده اســت، اما 
تفاهمنامه به طور كامل لغو نشــده و نياز به زمان 
دارد.« پس از انتشــار اين خبر در حاشيه جلسه 
ديروز شوراي شهر، روابط عمومي شهرداري اعالم 
كرد كه »شهرداري و  ارتش در عالي ترين سطح در 
حال گفت وگو براي اجراي فوري توافق با درنظر 
گرفتن نظرات اعضاي شوراي شهر هستند.« ظاهرا 
نظر بر اين اســت كه توافــق  مورد نظــر نياز به 
اصالحاتي دارد در روز امضاي توافقنامه، باالترين 
مسئوالن شهرداري، وزارت راه و شهرسازي و ارتش 
در مراسمي كه مي توانست نقطه آغاز ساخت يك 
بوستان وسيع در شــهر باشــد حضور داشتند. 
پادگان06 براي سال ها هيچ ساخت وساز جديدي 
نداشــت و شــهرداري هم نياز منطقه به افزايش 
فضاي سبز را اعالم كرده بود. در همين روز اعالم 
شــد كه طي مدت چند ماه كار اجرايي شــروع 

مي شود اما چند روز از اين مراسم نگذشته بود كه 
برخي اعضاي شوراي شهر نسبت به جزئيات توافق 
حساسيت نشان دادند و گفتند كه در جريان آن 

قرار نداشتند.

با اين اوصاف طرح تبديل پادگان06 كه از يك دهه 
قبل به شكل جدي  مطرح شده و مي تواند بوستاني 
به وسعت پارك ملت در سمت ديگر شهر به وجود 
بياورد يكي از مهم ترين توافقات براي گســترش 

فضاي عمومي در شهر است. سابقه طوالني بحث 
درباره اين طرح سبب شده تا به نتيجه رسيدن يا 
تعليق آن، به صورت معياري براي ديگر مذاكرات 

گسترده ميان ارگان هاي شهري تلقي شود.

پادگان ۰۶ فضای سبز گسترده ای دارد.   عكس:همشهری/  امير پناهپور
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كالنشــهري  در 
زندگــي مي كنيم 
كه سهم هر نفرمان 
از پياده راه ها آنقدر ناچيز اســت كــه گاهي براي 
قدم زدن هاي ساده به خارج از شهر پناه مي بريم. در 
عبور و مرورهاي شهري،  در برخي از پياده راه هاي 
تهران  به انواع و اقســام موانع برخــورد مي كنيم؛ 
طوري كه شكايت مان از كمبود پياده راه هاي تهران 
به آســمان مي رســد. حال چنانچه بخشي از اين 
پياده راه ها نيز توســط برخي اصناف اشغال شده و 

بدون ضابطه مشخصي، سدمعبر رخ دهد، وضعيت 
بدتر از اين كه هست هم مي شود.

اين در حالي اســت كه در شــهرهاي توسعه يافته 
جهان مانند وين،  لندن،  پاريس،  آمستردام و... به 
اصناف مختلف مانند رستوران ها، كافه ها و... اجازه 
مي دهند،  بخشي از پياده راه را استفاده كنند، ولي 
اين نكته بايد مدنظر قرار  گيرد كه در اين كشورها 
اولويت اول قبــل از اصناف يــا بهره برداري هاي 
اقتصادي و تجــاري، حضور مردم اســت؛ چراكه 
پياده راه ها رابط فضاهاي پوياي شــهري هستند. 

فصل مشــترك تمامــي تجــارب بين المللي در 
اجراي طرح هاي موفق پياده  راه هــا اولويت دادن 
به حضور پررنگ انســان ها و عابران پياده با هدف 
احياي فضاهاي شــهري و حداكثــر كردن فضاي 

پياده راه ها و حداقل سازي فضاي مورد نياز وسايل 
نقليه است؛ مســئله اي كه باعث افزايش تعامالت 
اجتماعي و تقويت جنبه هاي انســاني محيط هاي 
پيراموني و افزايش كيفيت فضاهاي مطلوب پايدار 

شهري مي شود. بر اين اســاس با هدف ساماندهي 
پياده راهاي تهران نيز چندي اســت كه طرحي با 
عنوان »اليحه بهره برداري از پياده راه ها« از طرف 
شركت ساماندهي صنايع و مشــاغل شهري ارائه 
شده؛ طرحي كه موافقان و مخالفان زيادي را داشته 
است. با توجه به اينكه يكي از اهداف اصلي مديريت 
شــهري و شــوراي شــهر پنجم،  ايجاد فضاهاي 
عمومي،  اولويت بخشــي به نقش پياده،  توســعه 
نشــاط اجتماعي و زيست شبانه اســت،  بسياري 
معتقد هســتند با تصويب »اليحه بهره برداري از 
پياده راه ها« نه تنها اين موارد زير سؤال خواهد رفت،  
بلكه نخستين اصل شهر انسان محور كه مديريت 
شهري آن را دنبال مي كند با در نظر نگرفتن حقوق 
عمومي پياده ها منتفي خواهد شد و نهايت كار به 
پياده راه  فروشي خواهد رســيد. از اين رو موضوع 
اصالح اليحه مطرح شده و گفته مي شود بخش هاي 
زيادي از آن  را تاكنون اصــالح كرده اند. به همين 
منظور با 2 مدير شهري مرتبط گفت   وگو كرده ايم 

تا از جزئيات موضوع باخبر شويم.

 اليحه بهره برداري از پياده روها
در مسير مناسب سازي

 بخش هايي از اليحه  شهرداري كه به اصناف مختلف اجازه مي داد با پرداخت عوارض از 
پياده راه ها و پياده روهاي شهر تهران استفاده كنند،  اصالح يا حذف شده است

سيدعلي مفاخريان،  مديرعامل 
شــرکت ســاماندهي صنايع و 

مشاغل شهر:
اليحه بهره برداري از پياده راه ها 
در همه کشورها توسعه يافته اجرا 

شده اســت. اصالح اليحه پياده راه ها متضمن اين نكته 
است که حقوق شهر را مقدم بر منافع اقتصادي و اجتماعي 
بدانيم. اکنون در تهران مجموعه اي از تصرفات پياده راه ها 
را داريم که توســط اصناف اشغال شده است و کسي به 
آنها توجه نمي کند و در برخي موارد حتي ديده شــده 
که پياده راهي وجود نــدارد. آنچه ما در اليحه دنبال آن 
هستيم،  ساماندهي اين پياده راه هاست؛ طوري که حقوق 
عمومي شهروندان حفظ شود. اولويت اليحه،  ساماندهي 
وضع موجود پياده راه هاســت. ما ابتدا بايد عبور ايمن 
پياده ها و معلوالن و... را در نظر بگيريم. در اين طرح بايد 
عرض پياده راه در نظر گرفته شود و بعد از در نظر گرفتن 
خط پياده،  اجازه داده شود از ظرفيت باقيمانده پياده راه،  
اصناف مختلف که عمدتا کافه داران،  اغذيه فروشــان،  
ناشران،  گلفروشان،  نوازنده ها،  هنرمندان و... هستند،  
اســتفاده کنند؛ بنابراين در تمام نقاط تهران نيز قابل 
اجرا نخواهد بود. مردم بر اثر تماس با صنوف مختلف به 
حيات و سرزندگي شهري مي رسند. اليحه بهره برداري 
از پياده راه ها طرح پياده راه فروشي نيست؛ اين طرح به 
زيباسازي شهر کمک مي کند و تعامل بين شهروندان را 
به وجود مي آورد. ما نبايد از اليحه تعبير شخصي داشته 
باشيم. در کميسيون هاي مختلف شورا جلسات متعددي 
در اين باره برگزار شده است. اليحه در کل پذيرفته شده،  
ولي شيوه اجراي آن در حال بررسي است و هنوز به صحن 
شورا براي رأي گيري نرســيده است. از طرفي مطالعات 

تطبيقي آن نيز تا 3ماه آينده تكميل مي شود.

محمد ساالري، رئيس کميسيون شهرســازي و معماري شوراي 
شهر تهران: 

رويكرد برنامه ريزي شــهري دهه هاي اخيــر جهان، در جهت 
انســان محور کردن فضاهاي شــهري، افزايش قابليت پياده 
مداري آنها، ارتقاي ســطح ايمني و سالمت انسان حرکت کرده 
اســت. موضوع پياده محوري با رويكرد افزايش نشاط اجتماعي 
و اهميت دادن به پياده هاســت. درحقيقت توجه به »انســان« 
به عنوان ارزشمند ترين رکن يک شهر، امروزه به امري ضروري 
در شهرهاي دنيا بدل شده است. مرور تجربه شهرهاي موفق دنيا 
بر اين تأکيد دارد که شهري چون تهران به عنوان يک کالنشهر 
نيازمند برنامه ريزي و ساماندهي اساسي و اصولي براي پياده روها 
و پياده راه ها از مقياس محله تا منطقه شــهري است. شهرداري 
تهران اليحه اي را تحت عنوان بهره برداري از پياده راه ها جهت 
تصويب به شوراي شهر سپرده است. اما از همان آغاز مطرح شدن 
اين اليحه و انتشار مفاد آن جامعه مدني و تخصصي واکنش منفي 
شديدي به اين اليحه نشــان داد. اعضاي شوراي شهر نيز روي 
خوشي به اين اليحه نشــان ندادند و عده اي خواستار رد کلي  و 
عده اي خواســتار اصالح آن شــده اند. اين اليحه طبق ادعاي 
خودش براي 2 هدف تنظيم شده است: افزايش نشاط اجتماعي 
و کسب درآمد پايدار براي شهرداري. براي ساماندهي و نظارت 
کلي بر اجراي اين اليحه شورايي به نام شوراي عالي از معاونت هاي 
مختلف شهرداري و يک نماينده شوراي شهر و مديرعامل شرکت 
ساماندهي مشاغل تشكيل مي شود و کار اجرايي اصلي که شامل 
تعيين پياده روهاي قابل واگذاري و بستن قرارداد با اصناف و غيره 
است بر عهده کميته هاي اجرايي در سطح مناطق قرار مي گيرد. 
اعضاي اين کميته ها همگي از شهرداري هستند. قيمت اجاره را 
براساس مساحت اشغال شده و پهنه قرارگيري و قيمت منطقه اي 
امالك محاسبه مي کنند. 3۰درصد درآمد حاصل از اين طرح نيز 
مستقيما به شرکت ساماندهي مشاغل اختصاص مي يابد. يعني 
همان نهادي که نقش اصلي را در اجرا و نظارت آن بر عهده دارد. 

کليت اليحه شهرداري همين اســت و چيز ديگري درخصوص 
ضوابط و شــرايط و نحوه اجرا در آن نيســت. همه اين امور به 
تشخيص همان کميته و شوراي متشكل از افراد شهرداري واگذار 
شده است. انتقادهاي وارده به اين اليحه را مي توان به 2دسته کلي 
تقسيم کرد: ۱- انتقاد بر اصل ايده اليحه يعني واگذاري پياده رو 
به صاحبان مغازه ها 2- انتقاد بر کيفيت و چگونگي اليحه در عين 
قبول ايده اصلي آن. منتقدان به اصل ايده اليحه مي گويند اين کار 
ظاهرا مصداق شهرفروشي است. منتها از نوع افقي نه عمودي. 
زيرا عرصه اي را که عموم شــهر اختصاص دارد در اختيار منافع 
خصوصي عده اندکي قرار مي دهد. )البتــه ناگفته نماند درآمد 
ناشي از اين طرح آنطور که شهرداري فرمول بندي کرده آنقدر 
ناچيز است که حكم آش نخورده و دهن سوخته را دارد(. به طور 
کلي اين برداشت را مي شــود داشت که اين اليحه شهرداري در 
خدمت منافع صاحبان سرمايه است  نه طبقات فرودست شهري. 
عده ديگري از منتقدان هم از منظــر حقوقي اين اليحه را دچار 
اشكاالت اساسي مي بينند و معتقدند شهرداري مي خواهد امري 
را که اساسا غيرقانوني است در ازاي دريافت وجه، قانوني اعالم 
کند. بنابر استدالل اين عده قوانين شهري و عرصه هاي عمومي 
قابل فروش نيستند و بايد در خدمت منافع عمومي باقي بمانند. اما 
دسته دوم انتقادها نه به اصل ايده اليحه بلكه به کيفيت و چگونگي 
اجراي آن مربوط مي شود. يكي از مهم ترين اين انتقادها فسادخيز 
بودن آن است. زيرا براساس اليحه پيشنهادي شهرداري، شرکت 
ساماندهي مشاغل شهرداري محور اصلي اجرا و نظارت تعيين 
شده است. همچنين ذي نفع اصلي است  طوري که 3۰درصد درآمد 
حاصل از طرح به آن اختصاص خواهد يافت. نقد بعدي در مورد 
مبهم بودن ضوابط و مقررات مربوط به تعيين پياده راه هاي قابل 
واگذاري است. نقد مهم ديگر جامعه مدني، ناديده گرفتن ساير 
ذينفعان پياده راه ها ازجمله دستفروشان در نهادهاي تصميم گير 
اين اليحه است. فرمول محاسبه قيمتي که در اين اليحه آورده 
شده نيز از نظر بســياري از منتقدان مبناي کارشناسي درستي 

ندارد، طوري که حتي شهرداري را به هدف 
اصلي خود از اين اليحه که کســب درآمد 
است نيز نخواهد رساند. ضمن اينكه الزم 
است عالوه بر متغيرهاي محدود مساحت، 
قيمت منطقه اي و ضريب تعديل پهنه اي، 

عوامل متعدد زيادي را در قالب تشــويق و تنبيه گنجاند. مانند 
زيباسازي و کيفيت بخشي به فضاي شهر مي تواند به عنوان يک 
ضريب مشوق گنجانده شود و هزينه پرداختي را کم کند. منتقدان 
در مجموع معتقدند که اين اليحــه بيش از هر چيز از جنس يک 
بي تدبيري است که شايد نتيجه  شتابزدگي مديريتي بوده است. 
با توجه به اشــكاالت متعدد وارد بر اليحه شهرداري الزم است 
شهرداري و شورا در تعامل باهم طرح جامع ساماندهي پياده راه ها 
و فضاهاي عمومي تهران را تهيه کنند. در اين طرح جامع که حكم 
يک سند باالدستي را ايفا خواهد کرد، درمورد چندين موضوع 
مرتبط با هم کــه اکنون به صورت جداگانــه و جزيره اي به آنها 
پرداخته مي شود به شكلي يكپارچه تصميم گرفته خواهد شد. 
موضوعاتي همچون   دستفروشي، مشاغل سيار و بي کانون، سيما 
و منظر شهري، نشاط اجتماعي و فضاهاي عمومي، رابطه اصناف 
و پياده روها، مناسب سازي پياده راه ها براي افراد دچار معلوليت و 
سالمندان و کودکان، خيابان کامل، مسيرهاي دوچرخه، زيست 
شبانه، روزبازارها و شب بازارها، بازارهاي تخصصي و زيست پياده 
که همگي با رويكرد TOD و در چارچوب مفهومي آن به يكديگر 
متصل شده باشند، بايد در طرح جديد گنجانده شوند. همچنين 
در طرح جايگزين بايد به روشي دمكراتيک و نهادينه شده همه 
ذينفعان اعم از دستفروشــان، اصناف، افــراد دچار معلوليت، 
نمايندگان جامعه مدني و تخصصي حضور و مشارکت فعال و مؤثر 
داشته باشند. البته پيش نياز اين مشارکت نهادي نيز به رسميت 
شــناختن جمعيت هايي مانند دستفروشان و اجازه تشكل يابي 
دادن به آنها ست. تحقق شعار زيباي »تهران شهري براي همه« 

بدون مشارکت واقعي »همه« شدني نيست.

طرح جامع ساماندهي پياده راه ها تهيه مي شودما نبايد از طرح، تعبير شخصي داشته باشيم 

اراضي منطقه اي در شمال 
شرقي پايتخت كه سلطنت آباد 

نامگذاري شده بود از طرف 
حكومت قاجار براي فعاليت هاي 
نظامي اختصاص پيدا كرد. در 

سال هاي بعد چند پادگان وسيع، 
باغ و خانه هاي مسكوني در اين 

محدوده ساخته شدند.

قانون »فروش و انتقال 
پادگان ها و ساير اماكن نيـروهاي 

مسلح به خارج از حريم شهرها 
با توافق وزارت مسكن و 

شهرسازي يا شهرداري ها و يا 
ساير دستگاه هاي اجرايي« در 

مجلس تصويب شد.

مركز ۰۶ كه در لشگرك قرار 
داشت به اين پادگان منتقل 

و به عنوان مركز آموزش 
درجه داري نامگذاري شد. در 
اين سال ها تعداد زيادي از 
شهداي جنگ تحميلي از اين 

پادگان به جبهه هاي جنگ اعزام 
شدند.

شهرداري منطقه4 با ارتش براي 
بارگذاري پادگان۰۶ مطابق 

پهنه بندي طرح تفصيلي توافق 
كرد. در اين توافق مقرر شده 
بود كه 7۰درصد زمين هاي 
اين پادگان به پارك عمومي و 

3۰درصد نيز بارگذاري شود كه 
اين طرح اجرا نشد.

در 17خرداد از پادگان۰۶ با 
تغييرنام به »بوستان ارتش« و با 
حضور مسئوالن شهري و ارتش 
رونمايي و قرار شد 7۰درصد 

يكپارچه از اراضي اين پادگان به 
ايجاد فضاي سبز عمومي اختصاص 

يابد و ارتش در 3۰درصد باقيمانده 
آن ساخت وساز به صورت برج انجام 

دهد.

ساختمان هاي جديد چندطبقه 
در سال هاي 5۰ ساخته شدند. 

پادگان محل استقرار تيپ3 
لشكر يك گارد شاهنشاهي و 
قسمت كوچكي از ضلع شمال 

غربي مجاور خيابان سلطنت آباد 
در اختيار شركت پيمانكاري 

آمريكايي وابسته به مستشاري 
نظامي بود.

برخي از پادگان ها در طرح 
تفصيلي مصوب به  جاي آنكه 

كاربري نظامي داشته باشند، به 
پهنه »M« و »S« تبديل شدند؛ 
پهنه اي كه اجازه كار، فعاليت و 
سكونت در آن مجاز است. اين 
كار امكان تغيير كاربري آنها را 

فراهم كرد، اما قيمت زمين ها را 
هم باال برد.

پادگان به آموزشگاه نظامي 
جواداالئمه تغيير نام داد و 

بعدا به صورت »مركز آموزش 
درجه داري جواداالئمه« در 

آمد. با توجه به وسعت زياد و 
جلوگيري از ساخت وساز جديد، 
فعاليت هاي نظامي به تدريج در 

پادگان كاهش پيدا كرد.

در جلسه شوراي عالي شهرسازي 
و معماري كشور، موضوع تعيين 

تكليف پادگان۰۶ بررسي و 
تصميم گرفته شد در بخشي 
از آن ساخت وساز انجام شود 
و بخشي به شهرداري واگذار 

شود. پراكندگي و نقشه 
ساختمان ها مورد اعتراض 

شهرداري و شوراي شهر بود.

در 22تير در جلسه شوراي 
شهر خبر متوقف شدن توافق با 
ارتش منتشر شد. روابط عمومي 

شهرداري »توقف« طرح را 
تكذيب و اعالم كرد كه شهرداري 

و ارتش براي اصالح موارد 
توافق در حال گفت وگو هستند.

توافق شهرداري و ارتش درباره پادگان سلطنت آباد به قوت خود باقي است

مجوز بارگذاري هاي 06 
به شرط اصالح

ادامه از 
صفحه اول

پريسا اميرقاسم خاني
خبرنگار
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نبض بازار

طال و ارز

با رشد پرقدرت شاخص كل بورس تهران در مبادالت روز گذشته ارزش 
كل بازار سهام ايران از مرز 8000هزار ميليارد تومان گذشت.

به گزارش همشهري، در دادوستد هاي روز گذشته شاخص كل بورس 
تهران 71هزارو 536واحد يعني رقمي معادل 4.11درصد رشد كرد و 
به يك ميليون 812هزار واحد رسيد. با اين ميزان رشد ارزش كل بازار 
سهام به 8009هزار ميليارد تومان معادل 364ميليارد دالر رسيد كه از 
اين مقدار 6787هزار ميليارد تومان مربوط به ارزش سهام شركت هاي 
حاضر در بورس و 1222هزار ميليارد تومان مربوط به ارزش ســهم 
شركت هاي حاضر در فرابورس است. تحليلگران بر اين باورند كه روند 
پر شتاب بورس احتماال تا مرز 2ميليون تومان تداوم خواهد داشت، اما 
برخي گمانه زني ها در مورد احتمال افزايش دوباره نرخ بهره از سوي 
بانك مركزي شائبه هايي را در مورد تداوم رشد شاخص بورس ايجاد 
كرده اســت.تحليلگران بنيادي بر اين باورند كه يكي از داليل رشــد 
پر شتاب شــاخص هاي بورس، كاهش نرخ بهره از سوي بانك مركزي 
از اواخر سال قبل تاكنون بوده است؛ با اين حال به نظر مي رسد بانك 
مركزي به اهداف خود در كاهش نرخ سود دست نيافته و اين كاهش 
نرخ ســود به جاي آنكه پول را به بدنه توليدهدايت كند منجر به رشد 
قيمت ها و افزايش تورم شده است در چنين شرايطي فشار ها بر دولت 
و بانك مركزي به دليل رشد تورم براي افزايش دوباره نرخ بهره افزايش 
يافته و اين احتمال وجود دارد كه بانك مركزي تسليم اين فشار ها شود و 
به سمت سياست هاي پولي4دهه گذشته بازگردد.اين موضوع مي تواند 

در تداوم روند صعودي بورس خلل ايجاد كند.

معامالت ديروز
در جريان معامالت ديروز ســهامداران جمعا 27هزار و 992ميليارد 
تومان اوراق بهادار در بــورس و فرابورس خريــداري كردند كه اين 
مقدار نســبت به معامالت روزشنبه 25درصد رشــد نشان مي دهد.
ديروز همچنين جمعا 2ميليون 650هزار معامله در بازار سهام انجام 
شد كه اين مقدار نيز 9درصد رشد نشان مي دهد. در مبادالت ديروز 
شركت هاي ليزينگ پارسيان كه چهارشــنبه هفته قبل سهامش در 
بورس عرضه شده است با بيشترين ميزان تقاضا در بازار سهام مواجه بود.

شركت هاي ايران خودرو، سرمايه گذاري سيمان تامين، شستا و بانك 
صادرات نيز ازجمله شــركت هاي پر طرفدار روز گذشته بودند. ديروز 
در عين حال حجم تقاضا براي خريد ســهام شركت هاي شهر سازي  
و خانه سازي  باغميشــه و مينو به 9برابر ميانگين معامالت ماهانه اين 
شركت ها رسيد. حجم تقاضاي خريد سهام شركت هاي سيمان باقران، 
سرمايه گذاري اقتصاد نوين، خدمات فني فوالد يزد و سيمان كارون 
نيز به 6تا 7برابر ميانگين معامالت ماهانه اين شــركت ها رسيد. اين 
نشان مي دهد كه بخشي از نقدينگي در حال ورود به صنعت سيمان و 

ساختمان است.

نماگر هاي بازار سهام در مبادالت روز گذشته
درصدتغييرمقدارتغييرمقدارنماگر

شاخص بورس
1812832715364.11واحد

ارزش معامالت
27992569825.56ميليارد تومان

26504602230069.19تعداد معامالت
ارزش بازار

80093774.94هزار ميليارد تومان

 افزايش سقف كارت به كارت 
تا ۶ ميليون تومان

 برقراري پرواز تهران - استانبول 
از امروز

مصرف برق پايتخت در وضعيت 
هشدار

بانك مركزي بــا توجه به روند صعودي شــيوع كرونا در 
كشور، ســقف مجاز انتقال وجه كارت به كارت )شتابي و 
درون بانكي( از طريق درگاه هاي اينترنتي، خودپردازها و 
كيوسك را از مبلغ 3 ميليون تومان در هر شبانه روز از مبدأ 
هر كارت، به 6 ميليون تومان افزايش داد. همچنين سقف 
مجاز انتقال وجه كارت به كارت از طريق اپليكيشن هاي 
پرداخت ســاز )همراه بانــك و نرم افزارهــاي پرداخت 
الكترونيك( نيز از يك ميليون تومان به 3 ميليون تومان 

افزايش يافت.

پرواز هواپيمايي جمهوري اســالمي ايران )هما( از تهران 
به مقصد استانبول كه در پي شيوع ويروس كرونا متوقف 
شده بود، با دريافت مجوز از ســازمان هواپيمايي تركيه از 
امروز )23 تيرماه( مجدداً برقرار خواهد شد. پرواز تهران به 
مقصد استانبول در ساعت 9 و 25 دقيقه روزهاي دوشنبه و 
جمعه هر هفته از فرودگاه حضرت امام خميني )ره( انجام 
مي شــود و پرواز بازگشت نيز در ســاعت 12 و 40 دقيقه 
همان روز به وقــت محلي از فرودگاه اســتانبول به تهران 

برگزار خواهد بود.

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ مي گويد: 
به دنبال افزايش دمــاي هوا و ثبت حــدود 4هزار و 200 
مگاوات مصرف بــرق در پايتخت، وضعيت بــرق تهران 
در وضعيت هشــدار قرار گرفته و مشــتركان براي كمك 
به پايداري توزيع برق در شــهر بايد مصرف مازاد خود را 
كاهش دهند. به گفته حســين صبوري، استفاده درست 
از سامانه هاي سرمايشــي، بزرگ ترين كمك شهروندان و 
مشتركان برق در تهران و كشور است كه به پايداري توزيع 

برق را تضمين مي كند.

 ارزش بازار سهام 
از 8000هزار ميليارد تومان گذشت

نمايندگان مجلس ديروز با 
دو فوريت طــرح ماليات بر مسكن

خانه هــاي خالــي موافقت 
كردنــد تــا راه بــراي تصويــب و اجراي 
پيشنهادهاي گنجانده شده در اين طرح باز 
شــود. در اين طرح كه از سوي كميسيون 
اقتصادي مجلس ارائه شده، براي پر كردن 
خأل ناتوانــي وزارت راه و شهرســازي در 
تجميــع اطالعات حوزه مســكن، مالكان 
مكلف مي شوند اطالعات ملكي و استيجاري 
خــود را در پايگاه هــاي داده ثبت كنند و 
همزمان براي اثربخش شدن قانون، ضريب 
ماليات دريافتي از واحدهاي خالي از سكنه 

نيز افزايش مي يابد.
به گزارش همشهري، طرح اصالح ماده 54 
مكرر قانون ماليات هاي مستقيم كه توسط 
كميسيون اقتصادي مجلس تدوين شده و 
دوفوريت آن ديروز به موافقت نمايندگان 
رسيده است، در تالش است 2تغيير اساسي 
براي كمك به اجراي قانون دريافت ماليات 
از خانه هاي خالي انجام دهد كه درصورت 
تصويــب نهايــي در مجلــس، تقريباً هم 
مشكل جمع آوري اطالعات امالك كشور 
را حل مي كند و هم ضريــب بازدارندگي 
ابزار مالياتي براي خالي نماندن واحدهاي 
مسكوني را باال مي برد. تاكنون وزارت راه و 
شهرسازي نتوانسته است اطالعات موردنياز 
سامانه ملي امالك و اسكان را تجميع كند و 
ضريب مالياتي مدنظر قانون نيز بازدارندگي 
الزم را نداشت؛ اما حاال با چرخش قانون در 
قبال تنبيه مالياتي خانه هاي خالي، عمال راه 
براي اجراي مقاصد سياستگذار در تنظيم 

بازار مسكن و اجاره هموارتر مي شود.

جزئيات طرح مجلس
مــاده54 قانــون ماليات هاي مســتقيم 
مربــوط به دريافــت ماليات بــر اجاره از 
صاحبان امالك اســتيجاري است؛ اما در 
تيرماه1394 نمايندگان ماده54 مكرر را 
نيز به اين قانون اضافه كردند تا بستر قانوني 
دريافت ماليات از خانه هــاي خالي مهيا 
شود. در جريان اصالح قانون ماليات هاي 
مستقيم، مجلس وزارت راه و شهرسازي 
را مكلف كرد تا 6 ماه پــس از تصويب اين 
قانون ســامانه امالك و اســكان را براي 
شناسايي خانه هاي خالي راه اندازي كند 
و دسترســي آن را در اختيار سازمان امور 
مالياتي قرار دهد. اين تكليف با گذشــت 
5ســال از تصويب قانون همچنان به طور 
كامل انجام نشــده و گرچه در پايان سال 

گذشته، اســاس اين ســامانه ايجاد و در 
اختيار ســازمان امور مالياتي قرار گرفت 
اما به واســطه نقص اطالعات ملكي كشور 
و همچنين همكاري نكردن دستگاه هاي 
داراي اطالعــات ملكي بــراي بارگذاري 
اطالعات در ســامانه، عماًل امكان اجراي 
قانون دريافت ماليــات از خانه هاي خالي 
مهيا نشــد. حاال اما، كميســيون اقتصاد 
مجلس طرحي براي اصالح ماده54 مكرر 
قانون ماليات هاي مستقيم تهيه كرده كه 
درصورت تصويب، اشخاصي كه اطالعات 
ملكي و اســتيجاري خــود را در اختيار 
سامانه قرار نمي دهند، از منظر قانونگذار، 
صاحبان خانه هاي خالي تلقي شــده و در 
زمان نقل وانتقال، ماليات بر خانه هاي خالي 
براي كدهاي پستي آن واحدهاي مسكوني 
اعمال خواهد شد. به عبارت ديگر با تصويب 
اين طرح، همكاري نكــردن مالكان براي 
ثبت اطالعات ملكي در سامانه هاي مربوطه 
كه اغلب با دور زدن قانــون كد رهگيري 
براي فروش يا اجاره ملك انجام مي شود، 
به بهاي دريافت ماليات منتهي مي شــود 
و حتي مشــوق هاي مربوط بــه معافيت 
ماليات بر اجاره كه طبق قانون براي مالكان 
واحدهاي اســتيجاري تــا 150مترمربع 
در تهران و 200مترمربع در ســاير نقاط 
شهري اعمال مي شــود نيز مشمول حال 
آنها نخواهد شد. از ســوي ديگر در قانون 
فعلي، خانه هاي خالي پس از شناســايي 
شدن توسط سامانه ملي امالك و اسكان 
در ســال اول خالي بودن معاف از ماليات 
هســتند و در ادامه براي سال دوم معادل 
50درصد ماليات بر اجاره، در ســال سوم 
معادل ماليات بر اجاره و در ســال چهارم 
به بعد معادل مشــمول پرداخت 1.5برابر 
ماليات بر اجاره آن واحد خواهند بود؛ اما در 
طرح كميسيون اقتصادي مجلس، پيشنهاد 
شــده اين ضرايب به گونه اي افزايش پيدا 
كند كه هزينه خالي ماندن واحد مسكوني 
نسبت به قانون فعلي به مراتب افزايش پيدا 
كند و سياستگذار بتواند با استفاده از اين 
ابزار تنبيهي به تنظيم بازار مسكن و اجاره 
بپردازد. پيش از اين كارشناســان، فعاالن 
بازار مســكن و حتي رئيس سازمان امور 
مالياتي نيز بارها اعالم كرده بودند كه مبلغ 
ماليات بر خانه هاي خالي به قدري نيست 
كه افراد را به عرضه واحدهاي مســكوني 
ترغيب يــا وادار كند و به همين واســطه 
موفقيت اجراي اين قانون محل شــك و 

ترديد بود.

ارائه دهندگان طرح چه مي گويند؟
متولي ارائه طرح اصالح ماده54 مكرر قانون 
ماليات هاي مستقيم، كميسيون اقتصادي 
مجلــس اســت و آنگونه كــه نايب رئيس 
كميسيون اقتصادي مجلس مي گويد هدف 
اصلي آن تجهيز بانــك اطالعاتي موردنياز 
براي اجراي قانون و كمك به سياســتگذار 
براي تنظيم بازار مسكن از طريق برخورد 

با خانه هاي خالي است. 
سيداحســان خاندوزي، معتقد اســت: با 
تصويب اين طرح، سياستگذار قادر خواهد 
بود بر بســتر داده هاي بازار مســكن، براي 
سياســت هاي تشــويقي و تنبيهي بخش 
مسكن تمهيداتي بينديشد و سفته سازي  در 
بازار را نيز كنترل كند كه نتيجه آن افزايش 
عرضه مسكن و كاهش قيمت آن در ماه هاي 
آينده خواهد بود. به گفته او، هسته محوري 
طرح وادار كردن مالــكان به در اختيار قرار 
دادن اطالعات ملكي و استيجاري خود به 

سامانه ملي امالك و اسكان است.
خاندوزي مي گويد: بــا تصويب اين طرح، از 
منظر قانونگذار، مالكاني كه اطالعات ملكي 
و اســتيجاري خود را در اختيار سامانه قرار 
ندهند، صاحبان خانه هاي خالي تلقي شده 
و در زمان نقل وانتقــال، ماليات بر خانه هاي 
خالي بــراي كدهاي پســتي آن واحدهاي 
مســكوني اعمال خواهد شــد. او با اشاره به 
اينكه تجارب خوبي در موضوع اســتفاده از 
جمع سپاري در تكميل سامانه هاي اطالعاتي، 
در عرصه بين المللي وجود دارد، اميدوار است 
با به كارگيري اين شيوه و اجراي مؤثر قانون 
ماليات هاي مستقيم و نظارت مؤثر مجلس، 
بازار مســكن در ماه هاي آينده بهبود يابد. 
نايب رئيس كميســيون اقتصادي مجلس 
همچنين، افزايش نرخ ماليات بر خانه هاي 
خالي را يكــي از ويژگي هــاي طرح اصالح 
ماده54 مكرر قانون ماليات هاي مســتقيم 
معرفي مي كند كه تزريق خانه هاي خالي از 

سكنه توسط مالكان را سرعت مي بخشد.
 محمدحسين حســين زاده بحريني، عضو 
كميسيون اقتصادي مجلس نيز با استناد 
به اينكه واحد مســكوني آماده ســكونت 
موجود بيش از نياز كشــور است، مشكل 
بازار مسكن را عرضه كمتر از تقاضا مي داند 
و معتقد اســت اگر طرح دوفوريتي اصالح 
ماده54 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم در 
مجلس تصويب و به دولت ابالغ شود، سرعت 
قابل توجهي در اجراي قانون ماليات ستاني 
از خانه هاي خالي و تشديد عرضه مسكن در 

بازار ايجاد خواهد شد.

چرخش قانون در تنبيه مالياتي خانه هاي خالي
با اصالح ماده 54مكرر قانون ماليات هاي مستقيم، مالكان مجبور به ثبت اطالعات ملكي و 

استيجاري خود در پايگاه هاي داده مي شوند و ضريب مالياتي خانه هاي خالي نيز باالتر مي رود

1.820

 1.800

1.780

1.7۶0

1.740

1.720

حد
ر وا

هزا
به 

ام 
ارق

شاخص كل بورس تهران در مبادالت ديروز با يك رشد پرقدرت 4.11درصد افزايش يافت.

روند شاخص  كل بورس تهران در روز گذشته

متوليان وزارت راه و شهرسازي مي گويند در واپسين روزهاي 
سال98 سامانه ملي امالك و اسكان آماده كار شده و دسترسي 
سازمان امور مالياتي به اين سامانه را نيز برقرار كرده اند؛ اما تا 
چندي پيش طبق اعالم سازمان امور مالياتي، اطالعات موردنياز 
در اين سامانه بارگذاري نشــده بود و عماًل امكان اجراي قانون 
ماليات ســتاني از خانه هاي خالي وجود نداشت. در اين ميان 
تالش هايي براي جمع وجور كردن اطالعات موردنياز اين سامانه 

انجام شــده و حتي در مصوبه اجاره اي ستاد مقابله با كرونا نيز 
اساس كار بر الزام ثبت كد رهگيري براي همه قراردادهاي حوزه 
مسكن گذاشته شــد تا بانك اطالعاتي امالك كشور كامل تر 
شود. در ادامه طرح مجلس نيز تالش مي كند مسير دسترسي 
اين ســامانه به اطالعات موردنياز را هموار كنــد. با عنايت به 
همه اين اتفاقات، وزير راه و شهرسازي نسبت به اجراي قانون 
ماليات ستاني از خانه هاي خالي در فصل جاري )تابستان( ابراز 
خوش بيني كرده؛ اما همچنان ضرب االجل مشخصي براي اجراي 

اين قانون داده نشده است.

روند صعودي قيمت دالر در مبادالت ديروز ادامه يافت و در بازار 
سكه هم با وجود اينكه قيمت ها اندكي نزول كرد اما همچنان عامل 
پرقدرتي براي ايجاد روند نزولي به چشــم نمي خورد. به گزارش 
همشهري، در دادوستد هاي روز گذشــته قيمت هر دالر آمريكا 
در بازار آزاد و تا لحظه تنظيم اين گزارش به 22هزارو 790تومان 
رسيد و برخالف انتظار ها همچنان موقعيت خود را در كانال 22هزار 
توماني حفظ كرد. به نظر مي رسد قيمت دالر كه از محدوده پر خطر 
20هزار تومان عبور كرده است در حال رسيدن به 23هزار تومان 
است. تحليلگران قبال هشدار داده بودند كه پس از عبور قيمت دالر 
از مرز 20هزار تومان كه نوعي مرز رواني براي قيمت دالر محسوب 
مي شود شتاب صعودي قيمت تند تر خواهد شد. ديروز همچنين 
صرافي بانك ملي ايران به عنوان كارگــزار اجرايي بانك مركزي 
قيمت هر دالر آمريكا را 311تومان گران تر كرد و به قيمت22هزارو 
552تومان فروخت. در بازار طال نيز قيمت هر سكه امامي 115هزار 
تومان كاهش يافت و به 10ميليون و390هزار تومان رسيد. قيمت 
ربع سكه و سكه بهار آزادي هم كاهش يافت اما قيمت نيم سكه با 

30هزار تومان افزايش به 5ميليون 250هزار تومان رسيد.

قيمت طال و ارز در صرافي هاي مجاز تا ساعت 
17ديروز- ارقام به تومان 

درصدتغييرمقدار تغييرقيمت دارايي
225523111.4دالر
248523001.22يورو

287161210.42پوند انگليس
62293300.53درهم امارات

3323180.54لير تركيه
24375910.37فرانك سوئيس

3265180.55يوان چين
16760700.42دالر كانادا

15825650.41دالر استراليا
1.13-115000-10.390.000سكه امامي

0.5-5000-9.695.000سكه بهار آزادي
5.2.50.000300000.57نيم سكه
0.07-2000-3.048.000ربع سكه

كشش دالر به سمت 23هزار تومان

رئيــس مجلس شــوراي 
اسالمي ديروزدرديدار ويدئو كالن

كنفرانسي خود و نمايندگان 
با رهبر معظم انقالب اســالمي از تدوين 
طرحي مشابه آنچه دولت هم اكنون درحال 
اجرا دارد، با عنوان بســته اقتصاد مردمي 
خبر داد و تأكيد كرد: مجلس بسته اقتصاد 
مردمي را براي تحول اقتصــادي به نفع 
مردم در 5محور در دستوركار خود دارد. 
بررســي هاي همشهري نشــان مي دهد 
تقريبا همه بند هاي اين بســته، مشــابه 
طرح ها و لوايحي است كه هم اكنون هم از 

سوي دولت دنبال مي شود.
براساس اين گزارش، مشكالت اقتصادي 
اين روز ها فشــار زيادي را بر جامعه ايران 
وارد كرده است. به همين دليل اين روز ها 
بحث درباره افزايش رشد اقتصادي، كاهش 
تورم، افزايش صادرات و ساير مولفه هاي 
اقتصادي باال گرفته اســت و بسياري از 
كارشناســان راهكارهاي خــود را براي 
حل مشكالت اقتصادي ارائه مي كنند. با 
اين حال اغلب اين طرح ها و لوايح همان 
طرح هايي اســت كه قبال پژوهشگران و 
محققان اقتصادي پس از مطالعات فراوان 
به آن دســت پيدا كرده بودند و اكنون از 
سوي سياســتمداران، دولت يا مجلس 

ارائه مي شود.
ديروز هــم محمدباقر قاليبــاف، رئيس 
مجلس شوراي اســالمي در ديدار ويدئو 
كنفرانسي نمايندگان با رهبرمعظم انقالب 
از تدوين طرحي توسط مجلس خبر داد 
كه براساس آن 5مولفه بنيادي اقتصادي 
اصالح خواهد شد.اين طرح شامل اصالح 
ساختار بودجه، نوســازي نظام مالياتي، 
بهبود معيشت، رونق كسب و كار و توسعه 
تجارت اســت كه بخش عمده آن شامل 
همان طرح هايي است كه همين حاال هم 
در دستور كار است و حتي در دولت هاي 
قبلي هم دنبال شــده اما كمتر دولتي در 
اجراي آن موفق بوده اســت. كارشناسان 
اقتصادي بارها اعــالم كرده اند كه صورت 
مسئله مشكالت اقتصادي كشور در نتيجه 
پژوهش هاي انجام شــده مشخص است، 
اما اجراي آنها بــا پيچيدگي هاي فراواني 

مواجه است.

جزئيات طرح اقتصاد مردمي
آن طور كه ديروز رئيس مجلس شــوراي 
اســالمي در محضر رهبر معظم انقالب 
گفت: مجلــس يازدهم بــا همفكري و 
همراهي همه نمايندگان بســته اقتصاد 
مردمي را براي تحول اقتصــادي به نفع 

مردم در 5 محور در دستوركار خود دارد.
به گفتــه محمدباقر قاليبــاف محور اول 
بسته اقتصاد مردمي ساختار بودجه ريزي 
كشور اســت تا براســاس آن درآمدزايي 
پايدار و هزينه كرد مفيد، هدف اصلي نظام 
بودجه ريزي كشور شود. اين همان طرحي 
است كه دست كم 4سال است كه دولت 
روي آن كار مي كند و در 3 دهه گذشــته 
اقتصاددانان بار ها بــراي اصالح آن تأكيد 
كرده بودند اما به دليــل پيچيدگي هاي 
فراوان سياسي و اقتصادي هنوز به نتايج 
ملموسي دست پيدا نكرده است.آن طور 
كه رئيس مجلــس ديروزگفت:ا ين طرح 

دركميسيون هاي برنامه و بودجه و اقتصاد 
مجلس، با اولويت در حال بررســي است 
و به مراحل نهايي رســيده و قرار است در 
نخستين فرصت در دســتور كار مجلس 

قرار بگيرد.
محوردوم بسته اقتصادمردمي، نوسازي 
نظام مالياتي اســت كه مشخص نيست 
نسبت آن با اقتصاد مردمي چيست چراكه 
سرفصل اصلي اقتصاد مردمي بحث كسب 
وكار و واگــذاري فرايند هاي اقتصادي به 
مردم است و نظام مالياتي موضوعي جداي 
از تعاريــف مرتبط با اقتصــاد مردمي در 

ادبيات اقتصادي است.
البتــه آن طوركــه مجلس اعــالم كرده 
است، هدف اصلي از نوسازي نظام مالياتي 
درنظرگرفتن نفع مردم و تقويت توليداست 

اما ســرفصل آكادميك اقتصاد مردمي با 
طرح يادشده متفاوت است. ضمن اينكه 
اين طرح ســال ها است در دســتور كار 
دولت و مجلس اســت اما هميشه شيوه 
اجراي آن منتقدان فراواني داشته و حتي 
برخي كارشناســان و مردم اعتقاد دارند 
نظام مالياتي هميشه به نفع ثروتمندان با 
اصالح مواجه شده است.در طرح مجلس 
براي اصالح نظام مالياتي مسائلي ازجمله 
بستن ماليات بر خانه هاي خالي و ماليات بر 
فعاليت هاي سفته بازي و داللي در بازارهاي 
مسكن، ارز، طال و خودرو مدنظر قرار گرفته 
و ازجمله طرح هايي است كه دولت هم از 
مدتي قبل برنامه هاي آن را آغاز كرده است 
و هميــن حاال هم محــل مجادله و بحث 

كارشناسان است.
رئيس مجلس شوراي اسالمي همچنين 
بحث معيشت اقشــار كم درآمد را محور 
ســوم بســته اقتصاد مردمي دانســت 
وتأكيدكرد:درصورت اصالح عادالنه نظام 
مالياتــي و تامين اجتماعــي، حاكميت، 
اشراف كاملي به وضعيت درآمدي خانوار 
پيدا مي كند و وظيفه داردبه سرپرســت 
خانوارهايي كه دخل شــان با خرج شان 
نمي خواند، كمك كند.اين شناســايي از 
طريق يكپارچه سازي  بانك هاي اطالعاتي 
دستگاه هاي مسئول صورت خواهد گرفت.
اين طرح نيز بيش از يك دهه اســت كه 
در دستور كار دولت اســت و پروژه هاي 
مختلفي تاكنــون در اين باره از ســوي 
وزارتخانه هاي مختلف اجرا شده و مراحل 
تهيه بانك اطالعاتــي فرايند هاي نهايي 

خود را طي مي كند.
محــور چهــارم طــرح مجلــس براي 
مردمي شــدن اقتصاد، بحث رونق كسب 

وكار و ايجاد اشــتغال اســت و قرار است 
اوال موانع توليد، انحصــارات و رانت هاي 
صدور مجوزحذف شود و درگام دوم منابع 
مورد نياز بخش توليد از طريق بازار پول و 
سرمايه براي اجراي پروژه هاي توسعه اي 

بزرگ در دستوركار قرار گيرد.
مجلس پيش از اين نيز در ارديبهشــت 
سال 94طرحي را با قانون رفع موانع توليد 
و ارتقاي نظام مالي كشــور تصويب كرده 
بود كه توســط رئيس جمهوري در همان 
سال ابالغ شد.در عين حال آمار ها نشان 
مي دهد كه ميزان تامين مالي انجام شده 
از طريق بازار ســرمايه در 2سال گذشته 
روند رو به رشدي داشــته و از 120هزار 
ميليارد تومان در ســال 97به 260هزار 
ميليارد تومان در ســال 98رسيده است. 
همچنين مقدار تامين مالي انجام شــده 
از طريق بازار سرمايه فقط در 3ماهه اول 
امسال به رقم بي سابقه 100هزار ميليارد 

تومان رسيده است.
قاليباف همچنين در تشريح جزئيات بند 
چهارم سياســت ها و اجراي طرح اقتصاد 
مردمي گفت: در بخش مســكن نيز كه 
االن با كمبود عرضه روبه رو هستيم، بايد 
هرچه ســريع تر، از طريق واگذاري زمين 
از دارايي هاي دولت، و تامين مالي مناسب 
اين بخش با بهره گيري از ســرمايه هاي 
بخش خصوصي از طريق بازار ســرمايه و 
بانك ها، و تحول در فناوري و فرايندهاي 
ســاخت، تالش جدي و جديدي را آغاز 

كرد.
به گزارش همشهري، دولت نيز چند هفته 
پيش در طرح مشابهي به وزارتخانه هاي 
مختلف دســتور داد اراضــي دولتي را به 
ساخت مســكن در طرح مسكن ملي كه 
يك ســال و نيم پيش به تصويب رسيده 

است اختصاص دهند.
رئيس مجلس شوراي اسالمي همچنين 
محور پنجــم برنامه هاي مجلــس را در 
بســته اقتصاد مردمي، توســعه تجارت 
خارجي و صادرات غيرنفتــي اعالم كرد 
و گفت: حقيقت آن اســت كه اين حوزه 
دچار نقص هاي جدي اســت.كم توجهي 
متوليان سياست خارجي كشور به حوزه 
تعامل با همسايگان، بازاريابي منطقه اي 
و تسهيل صادرات، ظرفيت هاي عظيمي 
را معطل نگه داشته اســت. حتما اتخاذ 
راهبرد سياست خارجي متعادل، به ويژه 
درس آمــوزي از تجربه شكســت خورده 
غربگرايي، تعامل عزتمندانه با اروپا و ايجاد 
روابط قوي راهبردي با شرق، به ويژه چين 
و روســيه، مي تواند كانال هاي اقتصادي 
متعددي را براي تامين كاالهاي اساسي، 
مواداوليه و صادرات محصوالت داخلي به 
كشورهاي حوزه جنوب غرب آسيا، آسياي 

ميانه، شبه قاره و شرق آسيا فعال كند.
 اين كار به طور اساسي در دستور كار بنده 

و مجلس است.
براســاس اين گزارش، تحليلگران بر اين 
باورند كه فشار شديد تحريم ها يكي ازموانع 
بزرگ توسعه تجارت خارجي و نقل وانتقال 
ارز است و حل مشكالت اين بخش عمدتا 
راهكارهاي سياسي دارد و سرفصل تحول 
دراين بخش ايجاد توازن سياسي است نه 

نگاه يك طرفانه به غرب يا شرق.

مشق مجلس از روي دست دولت
بسته اقتصاد مردمي مجلس در5محور رونمايي شد

ديــروز رئيس مجلس شــوراي 
اســالمي در محضر رهبر معظم 
انقــالب گفت: مجلــس يازدهم 
با همفكــري و همراهــي همه 
نمايندگان، بسته اقتصاد مردمي 
را براي تحول اقتصــادي به نفع 
مردم در 5 محور در دســتوركار 

خود دارد

  زمان اجراي تنبيه مالياتي
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آاليندههاهمچنانعوارضنميدهند
اخذ عوارض از عامالن صنعتي انتشار بوي نامطبوع و آلودگي هاي گسترده همچنان در ابهام است

سيدمحمدفخار
خبرنگار

با گذشت 14ماه از ابالغ قانون هواي پاك، 
هنوز هيچ ضمانت اجرايي براي برخورد با آلودگي

واحدهاي آالينده در كشور وجود ندارد.
ارديبهشت ماه ســال97 بود كه قانون هواي پاك ابالغ 
شد و بخش هاي مهمي از آن به جرايم واحد هاي آالينده 
اختصاص داشــت. در اين 2ســال نيز فهرست صنايع 

آالينده از سوي سازمان محيط زيست اعالم مي شود.
پيش از آن، قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب تير92 
عوارضي براي برخورد با آالينده هاي محيط زيســتي 
تعيين كرده بود كه در قانون ســال97 مبالغ آن به روز 
شــد. اما كدام ضمانت اجرا تاكنون توانسته است اين 

عوارض را از صنايع آالينده بگيرد؟ 
برخي ريشه هاي معضل آلودگي، بوي نامطبوع و آلودگي 
هوا در استان تهران به جنوب اين استان بازمي گردد و 
هنوز مشكالت زيادي سد راه اخذ عوارض آاليندگي از 

واحدهاي آالينده وجود دارد.

حكايتبويتهران
حدود 4 ســال از نخســتين باري كه استشمام بوي 
نامطبوع در مســير فرودگاه امام خميني)ره( و سپس 
تهران گزارش شد، مي گذرد و با وجود آنكه حدود 18 
كانون آلودگي و توليد بو در اين منطقه شناسايي شده، 
اين معضل هنوز برطرف نشده و دليل مشخصي نيز براي 

علت بوي بد تهران اعالم نشده است.
محمد رســتگاري، معــاون نظــارت و پايــش اداره 
محيط زيست استان تهران به ايسنا مي گويد:  3 كانون 
اصلي اين بو شناســايي و بــراي برطــرف كردن آن 

برنامه ريزي شد.
براساس تحقيقات انجام شــده، چند منشأ اصلي بوي 
نامطبوع در مسير فرودگاه امام خميني تاكنون 3مورد 
بوده كه مجتمع دفــع و پردازش پســماند آرادكوه از 

كانون هاي اصلي آن است.
بخش ديگر، معضالت زيســت محيطي جنوب استان 
تهران فاضالب شهرستان هاي پرجمعيت اسالمشهر 
و بهارســتان اســت. به همين دليل پروژه اي به ارزش 
حدود 280ميليارد تومان براي راه اندازي و بهره برداري 

از سيستم تصفيه خانه فاضالب اسالمشهر تعريف شد.
سومين منشأ بوي بد تهران وجود 140دامداري بزرگ 
مقياس در جنوب استان اســت كه در دهه60 در اين 
منطقه مستقر شدند و حاال حضورشان براي مردم تهران 
مضر است. در اين باره قرار است براي واحدهاي دامداري 
يك مجتمع بيوگاز احداث شود كه كارهاي مقدماتي 
آن در حال انجام است. اگرچه اين اقدام مي تواند موجب 
برطرف كردن كامل آلودگي اين منطقه و كاهش انتشار 
گازهاي گلخانه اي و تامين برق از فضوالت دامداري ها 
شود، اما اجراي آن مستلزم بودجه ريزي و سرعت عمل 
بيشتر اســت. در عين حال تمامي واحدهاي دامداري 
بزرگ كــه آلودگي توليد مي كردند و آلودگي شــان را 
برطرف نكرده اند، در فهرســت صنايع آالينده استان 

درج شده اند و بايد عوارض آلودگي بپردازند. اما تاكنون 
درباره سازوكار اجرايي اين موضوع كه بايد چه درصدي 
از فروش خود را بابت عوارض آاليندگي شان پرداخت 

كنند، ابهامات زيادي وجود دارد.

منابعآلودگيمشكلاخذعوارض
سياهه انتشــار منابع آالينده تهران بر مبناي سال96 
نشــان مي دهد كه نيروگاه ها، صنايع و پااليشگاه هاي 
اطراف تهران 11درصد آالينده هاي گازي و 34درصد 
ذرات معلق منتشر شده در شهر را توليد مي كنند. اين 
يعني ساالنه 77تن آالينده هاي گازي و 3578تن ذرات 
معلق به آسمان تهران افزوده مي شود. از طرفي تمركز 
بســياري از اين موارد در جنوب تهران موجب افزايش 
نگراني ها شده و مي تواند در آينده نيز جمعيت 9ميليوني 
ساكن پايتخت را با معضالت سالمت بيشتر مواجه كند. 
وجود تنها پااليشگاه تهران در جنوب اين استان و تمركز 
انبوه ديگر واحدهاي صنعتي در جنوب اســتان تهران 

مي تواند زمينه ساز انتشار آاليندگي هاي بيشتر شود.
به موجب اعالم سازمان حفاظت محيط زيست، در پي 
انتشار فهرست ساالنه صنايع آالينده، مطالبه و دريافت 
عوارض آاليندگي با يك درصد از قيمت فروش خدمات 
ارائه شده، به شــركت ملي نفت ايران و ساير شركت ها 
صرفا بابت آاليندگي حاصله از محصول آنها براســاس 
مفاد گزارش سازمان حسابرسي امكان پذير است و اين 
يعني 3فيلتر بايد چنين عوارضي را تعيين و حسابرسي 

كنند كه روي كاغذ نيز امري دشوار و نشدني است.

آغازپروژهنجاتمرجانهايخليجفارس
95درصد مرجان ها در 5نقطه از خليج فارس مرده اند و گونه شاخ گوزني هم نابود شده است

 فــاز مطالعاتي طرح احيــاي مرجان هاي 
محيط
خليج فارس بــه اتمام رســيده و به زودي زيست

عمليات اجرايي براي نجــات مرجان هاي 
خليج فارس آغاز مي شود. اين طرح ملي است ولي به دليل 
آسيب گسترده صنايع نفتي به مرجان هاي خارك و خاركو، 

فاز اول پروژه از اين جزاير شروع خواهد شد. 
8درصد از مرجان هاي جهان در خليج فارس قرار دارد ولي 
مدت هاست به دليل ورود آالينده هاي شهري و صنعتي و 
همچنين تغيير نحوه صيد و گســترش بي رويه آن بخش 
عمده اي از سواحل مرجاني كشور از بين رفته است. احياي 
مرجان ها سال هاست كه موضوع تحقيقات دانشگاهي بود. 
ولي عمال به مرحله احيا نرسيد. مرجان ها به دليل نقشي كه 
براي زادآوري و محل زيست آبزيان ايفا مي كنند به عنوان 

يك اكوسيستم زنده بسيار اهميت دارند.
 فرهاد قلي نژاد، مديركل حفاظت محيط زيست استان بوشهر 
درخصوص دليل از بين رفتــن مرجان هاي خليج فارس 
به همشــهري مي گويد: ورود پساب هاي نفتي در سواحل 
خارك اكوسيستم هاي مرجاني را از بين برده است. به همين 
دليل با كمك يكي از شركت هاي ملي نفت بخشي از اقدامات 
احيايي انجام شده اســت. به گفته او، اين اقدام در رديف 
فعاليت هاي نويني اســت كه به صورت رسمي براي نجات 
مرجان هاي خليج فارس آغاز شده. احياي مناطق مرجاني با 
كشت آبسنگ ها به معناي احياي زيستگاهي است كه آغازگر 
زنجيره غذايي آبزيان است. پروژه هاي احياي مرجان هاي 
خليج فارس حتي به تعداد انگشتان دست هم نمي رسد و 
تاكنون هيچ يك از آنها به نتيجه نرسيده است. براساس آنچه 
مديركل حفاظت محيط زيست استان بوشهر به همشهري 
گفته اســت، طرح جديد احياي مرجان هاي خليج فارس 
شامل چند مرحله است كه 2سال به طول مي انجامد. به گفته 
قلي نژاد، فاز مقدماتي طرح نجات مرجان ها شامل بررسي 

وضع موجود و نمونه برداري هاي الزم است.

احيايبدونپايش،دورريختنپولاست
مرجان ها، گونه هاي حساسي هستند كه به كوچك ترين 
تغييرات محيطي واكنش نشــان مي دهنــد. از آنجا كه 
مرجان ها پس از اتصال به يك زيرساخت سخت، ديگر تكان 
نمي خورند و از طريق جوانه زدن تكثير مي شوند، مراقبت 
از اين گونه حساس به خصوص پس از احياي محيط هاي 

آسيب ديده اهميت زيادي دارد. 
پروين فرشچي، معاون سابق محيط زيست دريايي سازمان 
حفاظت محيط زيســت نيز موفقيت پــروژه ملي نجات 

مرجان هاي خليج فارس را در پايــش طوالني مدت طرح 
مي داند و به همشــهري مي گويد: اجراي پروژه هاي احيا 
بدون پايش دائمي نتايج كارساز نيست. به طور مثال چند 
ســال پيش اليروبي  ســواحل چابهار انجام شد كه همراه 
با جابه جايي مرجان هــا بود. اما بعد از 2 ســال، اين پروژه 
ديگر پيگيري نشد و منطقه مرجاني به پايداري نرسيد و 
از بين رفت. بنابراين بدون پايش بلندمدت چندين ســاله 
امكان احياي مرجان هاي خليج فارس وجود ندارد. واكنش 
مرجان ها به آلودگي هاي صنعتي و شــهري، فعاليت هاي 
اكتشافي صنعت نفت، روش صيد ترال، گرمايش جهاني، 
اسيديته شدن دريا و كدر شدن آب، مرگ است. مرجان ها 
گونه هاي متعــددي دارند و به روش هــاي مختلف احيا 
مي شوند. ولي به اعتقاد مينو فرشچي، متخصص بيولوژي 
دريايي، بدون اطالع از تنوع زيستي مرجان ها در خليج فارس 
و عوامل تخريب آنها نمي توان بــه احياي اين گونه كمك 
كرد. به گفته او، اگر قرار باشد فعاليت هاي انساني در مناطق 
مرجاني مديريت نشود، احياي آنها خرج اضافي است. چون 
مناطق مرجاني جديد براي استقرار و پايداري در محيط نياز 

به زمان چندساله دارند.

انسانومرگمرجانهايخليجفارس
مرجان ها به 2گونه سخت و نرم تقسيم مي شوند. مرجان هاي 
خليج فارس كه عمدتا از گونه ســخت هستند در تلفيق 
مشخصي از ميزان نور، شوري آب، دما )18 تا 19درجه دما 
در زمستان و تا 32درجه در تابستان( و عمق )3 تا 25متر( 

زندگي مي كنند. 
گرمايش جهاني نيز بيشــترين تأثير را بــر مرجان هاي 
خليج فارس مي گذارد. محمد مقدس، پژوهشــگر حوزه 
اقيانوس ها و فعال محيط زيســت خليج فارس در اين باره 

به همشهري مي گويد: نخســتين دليل مرگ مرجان ها 
در خليج فارس گرما و در درجه دوم انســان است. صيادان 
با انداختن لنگر به درون آب هاي كم عمق و كشــيدن آن 
و همچنين اســتفاده از روش صيد ترال يا تورهاي گرگور 
)وســيله صيد ماهي و خرچنگ( باعث شكســته شدن 
شاخه هاي مرجاني مي شــوند. عواملي مثل بيماري هاي 
طبيعــي و توفان نقش كمــي در مرگ مرجان هــا دارد. 
خليج فارس گرم ترين آب جهان را دارد و با تغييرات اقليمي 
اين آب گرم تر از قبل مي شود. به گفته مقدس، مرجان ها براي 
زندگي با يك گونه از پالنگتون ها همزيستي دارند. با افزايش 
گرما پالنگتون ها اكسيژن بيشتري توليد مي كنند در نتيجه 
مرجان ها براي فرار از مسموميت، پالنگتون را رها مي كنند و 

پس از مدتي مي ميرند. 
دماي خليج فارس همچون ساير نقاط جهان رو به افزايش 
است و چند ســال قبل دماي آب در خليج فارس به حدود 
35درجه رسيد و بيش از نيمي از مرجان هاي ايران نيز به 

همين دليل جان باختند. 
محمد مقدس، پژوهشگر و فعال محيط زيست با اشاره به 
غواصي هاي خود در بيشتر آب هاي مرجاني كشور مي گويد: 
95درصد از مرجان هاي جزاير هنگام، هرمز، الرك، كيش 
و قشم مرده اند ولي در حوالي الوان، هندورابي و ابوموسي 
به دليل اينكه فعاليت هاي انساني و ماهيگيري كمتر است، 
وضعيت مرجان ها بهتر است. البته برخي از گونه هاي مرجاني 
همچون مرجان هاي توده اي به گرما و رسوب آب مقاوم تر 
هستند و مرجان هاي شــاخ گوزني كه از گونه هاي بسيار 

ارزشمند خليج فارس بودند همگي از بين رفته اند.
احياي مرجان ها به اعتقاد محمد مقدس، عالوه بر اينكه نياز 
به حفاظت از مزرعه مرجاني پس از كشت دارد، بايد توسط 

تيم اجرايي متخصص انجام شود.  
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296513487
783152649
164397258
925486731
459731826
312869574
678245193

ساده

متوسط

675832491
419657238
823194657
796213845
351486972
248975316
162749583
584321769
937568124

سخت

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

ساده

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



    پل قدس اردبیل امان همه را بریده؛ از راننده 
و عابــر گرفتــه تا ســاکنان مرکز شــهر در اردبیل

خیابان های دخانیات، حافظ، صفویه، شهرک 
آزادی، عطایــی، ججین، ارتش و والی که 365 روز ســال 

مشکل شلوغی و ترافیک را تحمل می کنند. 
مطالعه و تصویب ساخت این پل عمری سیزده ساله دارد اما 
عملیات ساخت آن در سال 94 آغاز و البته در همان ابتدای 
راه متوقف شــد. مســئوالن به دلیل درآمد کم شهرداری 
نتوانستند منابع مالی را تامین کنند و سال هاست که در رفت 
و آمد به پایتخت در تالش برای تامین اعتبار الزم هستند. 
پس از مدتی و بعد از رکــود چندماهه، عملیات اجرایی پل 
قدس دوباره در سال 95 از سر گرفته شد و همان زمان بود 
که مسئوالن قول افتتاح آن را تا 2 سال بعد دادند. اما 4 سال 
از وعده دوساله مسئوالن گذشته و مردم اثری از پیشرفت 
این طرح در دل شهر نمی بینند. زمان بندی تکمیل و تحویل 
این پل با قول پیمانکار انجام شد،  اما در ادامه به دلیل جیب 
خالی پیمانکار و ناتوانی در تأمین هزینه ها، پلی که سال ها 
شهرداری و اعضای شورای شــهر دور چهارم و پنجم شعار 
تکمیل آن را در پایان هر ســال می دهند هنــوز به نتیجه 

نرسیده است. 

مشکالت شهری و زیست محیطی 
یکی از رانندگانی که در معبر باریک ایجادشده در کنار پروژه 
و در ترافیک سنگین مانده اســت، می گوید: انجام چنین 
پروژه هایی که در مرکز شهر آغاز می شود باید پیش بینی و 
زمان بندی دقیقی داشته باشند. اما پل قدس از همان روز 
اول نه اولویت شهرداری و استانداری بوده و نه هیچ اجباری 
به تکمیل آن. در تمام این سال ها عملیات اجرایی پل را تا 
چند ماه تعطیل می کردند و راکد می گذاشــتند. مردم هر 
روز از این مسیر رد می شــوند اما وضعیت همانی است که 
در قبل بوده. عادل وفاخــواه ادامه می دهد: با وضع موجود 
هیچ امیدی به تکمیل این پروژه حتی در چند سال آینده 
هم نیست، این طرح نیمه کاره شهری نه حذف می شود و 

نه تکمیل!

عزیز پورطهماسب از تاکسیرانان اردبیل هم عنوان می کند: 
ترافیک ســنگین میدان قدس و چهــارراه حافظ به طرف 
ایستگاه سرعین سال هاست که کابوس ما شده است. هیچ 
اتفاقی جز تکمیــل این پل نمی تواند منجــر به حذف این 
ترافیک آزاردهنده شود. مسئوالن شهرداری انتظار دارند که 
ما بعد از 5 سال همچنان صبور باشیم و وضعیت اجرای پروژه 
را درک کنیم، اما کی قرار است که آنها وضعیت ما را درک 
کنند؟ پیر شدیم در این ترافیک و ازدحام ماشین و منظره 
کالفه کننده  ساخت این پل که هر روز جلوی چشم مان است. 
البته یکی از شهروندان مشکالت ناشــی از طوالنی شدن 
ساخت این پل را تنها ترافیک نمی داند و می گوید: پل قدس 
مسائل زیست محیطی هم برای شهر اردبیل به وجود آورده 
است. شیدا صادق زاده می افزاید: عملیات عمرانی این پروژه 
بر روی رودخانه بالیخلوچای به عنوان شاهرگ حیاتی شهر 

انجام می شود. سال هاســت که این عملیات عمرانی باعث 
مسدود شدن مسیر عبور آب رودخانه شده و جلبک و بوی 

گندآب تمام مناطق اطراف آن را گرفته 
اســت. وی بیان می کند: قورباغه ها تمام 
این مسیر را پر کرده اند و این شرایط برای 
اردبیل که  شهری گردشگری است، اصال 
وجهه خوبی ندارد. اکوسیستم رودخانه 
به هم خورده و خودش یک تهدید زیست 

محیطی مهم برای آن به شمار می رود.  

شورا هم قول پایان سال را داد 
به صورت تخمینی برای تکمیل پل قدس 
نزدیک به 100 میلیارد تومان اعتبار نیاز 
است و پیشرفت آن هم در نیمه راه قرار 

دارد. در ابتدا برنامه ریزی ها برای ســاخت این پل و تامین 
منابع مالی آن از درآمدهای شــهرداری انجام شد اما جیب 
خالی مردم کم برخوردار اردبیل، درآمدهای شــهرداری را 
نیز کاهش داد تا شورا و شــهرداری برای تامین منابع مالی 
دســت به دامن تأمین اعتبار دولتی باشند. به گفته رئیس 
کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسالمی شهر اردبیل، در 
عمده پروژه های عمرانی، مســائل مالی و نقدینگی مطرح 
است و در صورتی که این میزان اعتبار برای پل قدس تأمین 
شود، می توانیم امسال آن را به بهره برداری برسانیم. علیرضا 
غریبی می افزاید: این پروژه حدود 60 درصد پیشرفت دارد 
اما با توان محدود مالی شــهرداری، نقدینگی مورد نیاز آن 

تأمین شدنی نیست و به همین دلیل امیدوار به تزریق اعتبار 
هستیم. نمی توانیم برای تکمیل یک پل به مردم فشار مالی 
تحمیل کنیم و تعرفه ها را افزایش دهیم، بلکه امیدواریم از 

محل اعتبارات دولتی، نیاز مالی این پروژه تأمین شود.
البته عملیات عمرانی پل قدس به رغم فرازونشــیب های 
مختلف از اواسط اردیبهشــت دوباره فعال شده ولی روند 
اجرای آن همچنان ســرعت مطلوبی ندارد. به همین دلیل 
اعضای این شورا تاکید دارند در کمتر از 9 ماه باقیمانده از 99 
اجرای فازهای مختلف این پروژه قوت و قدرت داشته باشد 

و تا پایان سال تعیین تکلیف شود.
 علیرضا پوستی، رئیس شورای شهر اردبیل هم قول خاتمه 
عملیات اجرایی پل قدس را تا پایان می دهد و به همشهری 
می گوید: اجرای پروژه های کلیدی از اولویت های مورد نظر 
شوراست و با توجه به قرار گرفتن این پروژه در طرح جامع 
ترافیکی شهر اردبیل، شورای شهر نیز خود را ملزم به حمایت 
همه جانبه از پروژه مهم می داند. شورا عالوه بر پشتیبانی های 
برنامه ای و مدیریتی از تداوم عملیــات اجرایی پل قدس، 
با تدویــن و ارائه راهکارهــا و مکانیســم های الزم تالش 
 خواهد کرد تا پروژه مذکور در زمان مقــرر به بهره برداری 

برسد. 

  
به تعبیر کارشناسان شهری، شهرداری های شهرهای صنعتی 
کشــور به دلیل درآمدهای باال از بودجه مناســبی هم برای 
تکمیل طرح هایی مشــابه پل قدس اردبیــل برخوردارند و 
اقدامات عمرانی آنها با ســرعت باالیی انجام 
می شود، اما در اســتان نوپایی مانند اردبیل 
با درآمدهای کم، اجــرای چنین طرح های 
شــهری با مشــکالت متعددی همراه است 
و عدم آینده نگری بــرای تامین منابع مالی 
و وعده های غیرکارشناســی، طاق شــدن 
طاقت مردم را بعد از مدت ها رکود در اجرای 
پروژه نیمه تمام رقم می زند. پل قدس یکی 
از پروژه هایی اســت که کار کارشناسی را با 
عالمت ســؤال مواجه می کند و بسیاری از 
مردم اجرای آن با وجود پروژه های نیمه تمام 
قابل توجه در اردبیل کار منطقی نمی دانند. 
مردم اردبیل با توجه به شــرایط فعلی امید چندانی به افتتاح 
این طرح در پایان ســال 99 هم ندارند، چرا که حتی با وجود 
تخصیص اعتبار، زمان زیادی تا پایــان فصل کاری و عمرانی 
باقی نمانده و عمال از مهــر به بعد ســرعت پروژه ها به دلیل 
بارندگی ها حرکت الک پشتی به خود خواهد گرفت. از سوی 
دیگر اجرای این طرح، انجام دیگر پروژه های شهری از جمله 
آسفالت معابر را با مشکل مواجه کرده و مردم از کیفیت خدمات 
شهری رضایت چندانی ندارند. بی شک به خاطر تامین نشدن 
همین زیرساخت های مناسب و ایجاد رفاه شهروندی  است که 
مردم اردبیل از وعده های مسئوالن شهری کالفه تر از گذشته 

هستند. 

   اوایل هفته جاری بود که سازمان هواشناسی 
نسبت به  شدت فعالیت سامانه بارشی و وقوع گزارش

سیالب در 3 استان هشدار داد و چند ساعت 
بعد هم بارش های شدید در برخی شهرهای آذربایجان غربی، 
شرقی و اردبیل آغاز شد. گلســتانی ها اما این پیش بینی و 
هشدارها را نداشتند و از سیالب ناشی از بارش های شدید 
غافلگیر شدند. سیالبی که خوشبختانه در هیچ یک از 4 استان 
کشور منجر به تلفات جانی نشد، اما مانند همیشه به بخش 
زیادی از راه های روستایی خسارت زد و محصوالت و دام های 

عشایر و روستاییان را تلف کرد. 

خسارت به محصوالت کشاورزی در آذربایجان شرقی
ســیدمرتضی احمدپور– تبریز: روستاهای شبستر، مرند، 
عجب شــیر، چاراویماق و مراغه تحت تاثیر بارش های دو 
روز اخیر با خسارت هایی مواجه شدند. محمد امامی ساکن 
روستای توریستی پیرباالی در مرند از خسارت زیاد سیالب 
شبانه به محصول پیاز این منطقه خبر می دهد و می گوید: 
همه محصو ل مان از بین رفته است. آبیاری پیاز در این موقع 
از سال بسیار محدود انجام می شود و نباید بیش از نیم ساعت 
آب در طول شبانه روز به گیاه برسد. اما اکنون که تنها دو هفته 
تا برداشت محصول مانده بارش  باران، موجب نابودی زحمات 

3 ماهه مان شد.
عباس قوجایی ساکن روستای مغانجیق مراغه هم از ورود 
سیالب به منزل و خسارت سنگین به محل نگهداری احشام 
می گوید. اینکه حداقل 15 خانه در این روستا آسیب دیدند 
و کل لوازم خانگی شان در آب غوطه ور شد. او عنوان می کند:  
سرعت سیل به حدی بود که نتوانســتیم مانع ورود آب به 
داخل روستا شــویم و خانه هایی که در پایین دست مسیر 
رودخانه بودند همگی داخل آب رفتند. جاده های بین مزارع، 
باغ ها و اراضی کشاورزی از بین رفته اند و چند نفر از اهالی هم 

نتوانستند احشام شان را نجات بدهند. 
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری آذربایجان شرقی اما 
میزان خسارت ها را با توجه به هشــدارهای اولیه کمتر از 
بارش های قبلی می داند و اظهار می کند:  پیش از آغاز بارش ها، 
اخطاریه های الزم داده شــده بود و بر همین اســاس ابعاد 
خسارت ها محدودتر شد. اما غافلگیری سیل و شدت باران که 
در این موقع از سال کم سابقه است موجب آسیب جدی به 

مزارع 5 شهر و حداقل 30 روستا شده است.
محمدباقر هنربر در تشریح جزئیات این حادثه به همشهری 
می گوید: روستاهای پیر باال و سیدلو در مرند و جاده خوی 

- مرند و اصلی کندی در حادثه ســیالب شــامگاه شنبه و 
بامداد یکشنبه خسارت دیدند. روستا گل در بخش شادیان 
چاراویماق نیز در این حادثه متضرر شده است. خسارت هایی 
هم در شند آباد و کوزه کنان و روســتاهای تیل، حیدرآباد، 
چهرگان و شیخ ولی شهرستان شبستر و جاده اصلی شبستر- 
تسوج در سه راهی تیل، روستاهای هرگالن، قوزلوجه و یایچی 

شهرستان عجب شــیر داشتیم. مسیر 
روستاهای کهالن، قره بالغی، شلیلوند، 
قرطاول، کهجوق و مغانجیق و شهرستان 

مراغه نیز خسارت دیده اند.
این مسئول از حضور تیم های کارشناسی 
جهاد کشــاورزی، بنیاد مسکن انقالب 
اســالمی و هالل احمر در روســتاهای 
آسیب دیده از ســیالب خبر می دهد و 
می گوید: میزان خسارت های وارد شده به 
این مناطق بررسی و پس از برآورد نهایی 

اعالم خواهد شد. 

خسارت به عشایر آذربایجان غربی 
مردم صفائیه خوی، کوهســار ســلماس و روســتاییان و 
عشایرنشینان ماکو و چالدران هم از وقوع سیالب و بارش های 
شدید در گرمای تابستان شگفت زده شدند. بخشدار کوهسار 
ســلماس در این باره می گوید:  بارش ها خســارت هایی را 
به حوزه زیربنایی چهار روســتای گله رش علیا و گله رش 

سفلی، هشتراک و گریکان وارد کرده است. مسیر ارتباطی 
این روستاها هم مسدود شده بود که البته با حضور عوامل 
راهداری بازگشایی شدند. رامین عبداللهی می افزاید: بر اثر 
سیل، خسارتی به خانه های روستایی وارد نشده و فقط 1۷ 
منزل در 2 روستای گریکان و هشتراک دچار آبگرفتگی شده  
است. عمده خســارت وارده به روستاها هم تخریب باغ ها و 
اراضی کشــاورزی بوده که هنوز برآورد 
خسارت نشده است. روستاهای سعدل ، 
تازه کند و زاویه سفلی در چالدران هم با 
جاری شدن سیل، محصول گندم، جو، 
سیب زمینی را در بیش از 100 هزار از 
اراضی کشاورزی شان از دست دادند. به 
گفته حسن محمد زاده، فرماندار چالدران 
این خسارت بیش از یک میلیارد تومان 
پیش بینی می شود. در ماکو هم بیشترین 
خسارت های سیالب به عشایر منطقه 
بوراالن وارد شــده است. یکی از عشایر 
این منطقه می گوید: جاده  و پل  از بین رفته و چادرهایمان هم 
خراب شده است. بسیاری از دام ها را نتوانستیم نجات دهیم 

و سیل منجر به مرگ شان شد. 
حسین عباسی، فرماندار و رئیس ستاد پیشگیری هماهنگی 
و فرماندهی عملیات و پاسخ به بحران شهرستان ماکو نیز 
خسارت های واردشده به عشایر این منطقه را تایید می کند 
و می گوید: حدود 100 راس از دام های عشــایر این منطقه 

تلف شده اند. از صبح دیروز کارشناسان تخمین خسارت ها از 
ادارات مختلف به این منطقه رفته  اند و خسارت وارده به عشایر 
منطقه را بررسی می کنند. این مسئول از تخریب چند نقطه از 

جاده بازرگان بوراالن هم خبر می دهد. 
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری آذربایجان غربی هم 
درباره بارش های اخیر و خســارت به روستاهای استان به 
همشهری می گوید: اغلب مناطق خسارت دیده روستاهای 
مرزی و کوهستانی هســتند که البته تعدادشان کم است. 
در ماکو بیشترین خسارت به عشایر وارد شده و در چالدران 
هم زمین های کشــاورزی تحت تاثیر سیالب قرار گرفتند. 
همچنین در بخشی از روستاهای کوهسار سلماس، تعدادی 
از واحدهای مسکونی دچار آبگرفتگی شده بودند که با حضور 
نیروهای امداد در این منطقه وضعیت به حالت عادی بازگشته 
است.  امیرعباس جعفری درباره گالیه های مردمی از کافی 
نبودن اقدامات برای امدادرسانی اظهار می کند: مردم حق 
دارند اما به این مســئله توجه کنید که اغلب روستاهای ما 
کوهستانی و برفی هستند و حتی در اوقات عادی سال هم 
باید با ماشین شاسی بلند در این روستاها تردد کرد. توصیه 
ما این است حداقل در مواردی که سازمان هواشناسی نسبت 
به بارش های سیل آسا هشدار می دهد ساکنان خانه های در 
مسیر سیلگاه و حریم بستر رودخانه ها تدابیر الزم را در نظر 
بگیرند یا از چرای دام هایشان در سیلگاه ها و دره ها جلوگیری 
کنند. در این باره هشدارها داده می شــود و مردم هم باید 
نسبت به رعایت موارد ایمنی هوشیار باشند و همچنین از 
ساخت و ساز در مناطق پرخطر و حریم بستر رودخانه ها پرهیز 

کنند تا شاهد این خسارت ها نباشیم.

این حجم از بارش در گلستان پیش بینی نشده بود 
سیل در گلستان عالوه بر خســارت به اراضی کشاورزی در 
برخی روستاها، در جاده بین المللی جنگل گلستان )گالیکش 
به خراسان شمالی در محدوده روستای دادآباد( هم باعث 
انحراف چند خودرو، وانت و کامیون به حاشــیه جاده شد. 
البته به گفته یکی از رانندگان، بالفاصله ماموران آتش نشانی 
با حضور در این جاده اقدام به شست وشوی مسیر و بازگشایی 

آن کردند. 
روستاهای بخش لوه در گالیکش بیشــترین خسارت را از 
باران های شدید دیدند. به گفته یکی از اهالی اجن قره خوجه، 
باران از ساعت 5 صبح روز گذشته آغاز شد و در همان ساعات 
ابتدایی سیل عجیبی راه افتاد. چندین هکتار از شالیزارهای 
این منطقه از بین رفته و عالوه بر این به دلیل وارد شــدن 
آب به داخل خانه ها خسارت های دیگری هم به اهالی وارد 
شده است. در میرزاپانگ هم اهالی روستا همین مشکالت 
را دارند و عنوان می کنند عالوه بر خســارت های واردشده 

به خودروهایشان، باران موجب سرازیر 
شدن زباله و گل و الی به باغ ها شده که 
باعث آســیب دیدن خاک و محصوالت 

می شود. 
مدیرکل مدیریت بحران گلســتان در 
گفت وگو با همشهری درباره خسارت های 
ناشی از ســیالب اظهار می کند: در پی 
بارش های رگباری صبح دیروز در برخی 
از مناطق شرقی استان از جمله گالیکش 
و مینودشت، سیالب به راه افتاد که سبب 

خسارت به بخش کشــاورزی، دامداری و تعدادی از منازل 
مسکونی شد. 4 روستای اجن قره خوجه، قانجیق شهرک، 
دارآباد و منجیق در گالیکش تحت تاثیر سیالب قرار گرفتند. 
رضا قادری می افزاید: محورهای ارتباطی شرق استان بر اثر 
سیالب خسارت  دیده اند، اما تردد در آنها برقرار است. حدود 
60 واحد مسکونی هم تحت تاثیر سیالب قرار گرفته اند که 

خرابی کامل ندارند و غالبا تعمیری هستند.
این مســئول درباره ورود زباله به اراضی کشــاورزی بیان 
می کند: در مسیر بارندگی، شاخ  و برگ و گل و الی بسیاری 
از باالدست وارد اراضی شده است اما درباره ورود زباله به این 
مناطق گزارشی نداشــتیم. به هر صورت نیروهای امدادی 
به سرعت در حال پاکسازی منطقه هستند و به زودی این 

اقدامات به پایان خواهد رسید. 
قادری با بیان اینکه حدود 100 میلی متر بارش در این مناطق 
به ثبت رسیده اســت، عنوان می کند: اخطاریه نداشتیم و 

پیش بینی این حجم از بارش نشده بود. 

تداوم بارندگی ها در خلخال
در خلخال اردبیل هم بارش های شدید 
و رگباری بــاران به دلیــل همراهی با 
تند باد موجب خسارت های قابل توجه 
به واحدهای مســکونی و باغ های این 
شهرستان شــد. بارش هایی که البته از 
اواخر هفته گذشــته آغاز شده بود اما با 
ورزش باد به سرعت بیش از 50 کیلومتر 
شکستن درختان در برخی معابر را رقم 

زد. در روستای خوجین هم به دلیل الیروبی نشدن دهانه 
پل نهر روستا، بارندگی ها منجر به تشکیل سیالب و ورود آب 
به داخل معابر و حیاط منازل شده که البته خسارت جانی و 

مالی نداشته است. 
رضا شکری، کارشناس بحران فرمانداری خلخال درباره وقوع 
سیالب در این روستا به همشهری می گوید: برای جلوگیری 
از این اتفاق در طوالنی مدت باید دیوار حایل کنار پل احداث 

شــود اما برای کوتاه مدت و بارش های 
پیش بینی شــده روزهای آینده، دهانه 

پل الیروبی و مسیل نهر بازگشایی شد.
البته بارش ها در خلخــال ادامه دارد و 
این مطلب را فرامرز فرض اهلل پور، رئیس 
اداره هواشناســی شهرســتان تایید 
می کند و می گوید: ناپایداری هوا همراه 
با رگبارهای تند بــاران در بعداز ظهرها 
تا سه شــنبه هفته جاری تداوم خواهد 

داشت. 
  

به جز گلستان، سازمان هواشناسی درباره وقوع باران های 
شدید در استان های شمال غرب هشدار داده بود، اما باز هم 
بارندگی ها و سیالب ناشی از آن در این موقع از سال مردم را 
غافلگیر کرد. این اتفاق به دلیل از بین رفتن راه های روستایی، 
محصوالت کشاورزی و احشام با خسارت های مالی زیادی 
همراه بود. البته بخشــی از این خســارت ها از کم توجهی 
مردم به هشدارها حکایت دارد. وضعیت هواشناسی هم در 
مناطق مختلف کشور حاکی از تداوم بارش ها است. سازمان 
هواشناسی نسبت به وقوع رگبار باران و رعد و برق در نقاط 
مختلف کشور هشــدار داده و اعالم کرده این شرایط جوی 
تا سه شنبه هفته جاری در اســتان های آذربایجان غربی، 
آذربایجان شرقی، اردبیل، گیالن، مازندران، زنجان، قزوین، 
ارتفاعات هرمزگان، ارتفاعات جنوبی سیستان و بلوچستان 
و ارتفاعات و دامنه های اســتان های البرز، تهران، سمنان 
و گلســتان وجود دارد. در این شرایط 
جوی احتمال باال آمــدن ناگهانی آب 
مسیل ها و رودخانه ها و برخورد صاعقه 
وجود دارد. بنابراین نســبت به احتیاط 
در تردد و اسکان در حاشیه رودخانه ها 
و مسیل ها و صعود به ارتفاعات توصیه 
می شود. این ســازمان همچنین اعالم 
کرد تشدید فعالیت ســامانه بارشی از 
امروز )دوشنبه( آغاز می شود و موجب 
وقوع رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید 
موقت در استان های آذربایجان غربی، 
آذربایجان شــرقی و اردبیل به ویژه در مناطق شمالی این 
استان ها خواهد شد. این وضعیت جوی تا فردا ادامه دارد و 
موجب باال آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه های فصلی و 
مسیل ها، آبگرفتگی، وقوع صاعقه و احتمال سیالب می شود. 
در این شرایط سازمان هواشناسی نسبت به اجتناب از تردد 
و توقف در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها و پرهیز از صعود به 

ارتفاعات منطقه توصیه می کند. 
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متــن كـامـل در سایت

هشدار به دامداران درباره شیوع تب کریمه کنگو 
مهدی جلوخانی، رئیس دامپزشکی شهرستان قزوین نسبت به شیوع تب کریمه کنگو هشدار داد و گفت: این 
بیماری هیچ عالمتی در دام های مبتال ندارد و باید مردم از کشتار دام 
به صورت سنتی غیرمجاز در منزل جلوگیری کنند.
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   تحقق وعده ها در صورت تخصیص منابع 
شهردار اردبیل در گفت وگو با همشهری موج گرانی سال های گذشته را علت تاخیر پروژه عنوان می کند و می گوید: هزینه و بودجه 
عملیاتی این پروژه به طور ناگهانی با مبلغ پیش بینی شده فاصله زیادی گرفت و به همین دلیل مهم ترین علت تاخیر در بهره برداری 
از این پل مشکالت اقتصادی است. حمید لطف اللهیان با بیان اینکه فاز اول این پروژه تقریبا مطابق زمان بندی به بهره  برداری رسید، 
اظهار می کند: بعد از سفر سال گذشته رئیس جمهور  و سفر اخیر معاون رئیس جمهور و معاون سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات 
مناسبی به پروژه تخصیص یافت که با تزریق این اعتبارات، عملیات پروژه تسریع می شود. وی در مورد میزان اعتبار تخصیص یافته 
می گوید: در سفر رئیس جمهور  36 میلیارد تومان و در سفر اخیر معاون رئیس جمهور نیز که به طور ویژه از این پروژه بازدید کرد مبلغ 

45 میلیارد تومان برای تکمیل پروژه اختصاص یافت.
لطف اللهیان درباره وضعیت فعلی پروژه و تکمیل آن هم عنوان می کند: در حال حاضر عملیات به طور شبانه روزی در حال انجام است و 
اگر اعتبارات دولتی مطابق وعده ها تزریق شود، این پروژه تا پایان سال به اتمام خواهد رسید. با بهره برداری از فاز دوم پل قدس، ترددها 

در هسته مرکزی شهر اردبیل آسان تر می شود و از بار ترافیکی موجود کاسته  خواهد شد.

   پل قدس، شاید پایان سال 99
تاخیر در تکمیل پروژه پل قدس باعث شــده به دلیل عملیات عمرانی در کلیدی ترین نقطه شهر اردبیل مشکالت زیادی برای تردد 
شهروندان ایجاد شود و بعد از 5 سال از آغاز ساخت، دیگر تحمل این وضعیت برای مردم سخت تر از قبل شده است. وعده تکمیل این 
پروژه شهری تا پایان سال از سوی مسئوالن شورای شهر و شهرداری اردبیل نیز حرف تکراری است؛ چرا که حتی در صورت تحقق 
بودجه ای که قرار است تا چند روز آینده تخصیص پیدا کند، با توجه به زمان کم باقیمانده تا پایان فصل کاری و عمرانی، افتتاح این پل 

تا پایان سال 99 دور از انتظار خواهد بود. 

پــروژه عمرانی پل قدس 
اردبیل در نیمه راه قرار دارد 
و به صورت تخمینی برای 
تکمیل آن  نزدیک به 100 
میلیارد تومان اعتبار نیاز 
است که باید از اعتبارات 

دولتی تامین شود

در ماکو بیشترین خسارت 
به عشایر وارد شده و در 
چالدران و ســلماس هم 
زمین های کشــاورزی و 
خانه های روستایی بر اثر 
سیالب با خسارت هایی 

مواجه شده اند

محورهای ارتباطی شرق 
گلســتان بر اثر سیالب 
خسارت  دیده اند. حدود 
60 واحد مسکونی هم تحت 
تاثیر سیالب قرار گرفته اند 
که خرابی کامل ندارند و 

غالبا تعمیری هستند

غافلگیری ســیل و شدت 
باران در این موقع از سال 
و با توجه بــه گرمای هوا 
کم سابقه اســت و موجب 
 آســیب جدی به مزارع
 5 شهر و حداقل 30 روستاي 

آذربایجان شرقی شد

پوپک قاسمی
اردبیل- خبرنگار

تکمیل پل قدس اردبیل به شرط اختصاص پول
شهردار اردبیل در گفت وگو با همشهری: تنها با تزریق اعتبار مشکل اقتصادی این پروژه برطرف می شود و می توان به عملیات عمرانی آن سرعت داد

باران های سیل آسا اراضی و احشام روستاهای آذربایجان سیل تابستانی و غافلگیری چند استان
شرقی و غربی، اردبیل و گلستان را تخریب و تلف کرد

مریم سرخوش 
 خبرنگار

خسارت سیالب به روستای اجن قره خوجه گالیکش در استان گلستان

عکس نوشت

طبیعت »اردل و مشایخ«
شهرستان اردل در اســتان چهارمحال و بختیاری واقع شــده و از آب هوای معتدل 
کوهستانی دارد. اردل یکی از مناطق ییالقی ایل بختیاری و سرزمین آب های خروشان 
و چشم اندازهای زیبای کوهستانی است و پوشش اصلی این منطقه را جنگل های بلوط 
تشکیل می دهد. آبشار دره عشق با ارتفاع بیش از 100 متر، از معروف ترین آبشارهای 

این منطقه است.

هر
س: م

عک
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»حيات شوراياري ها با تعامل 
شــورا، مجلس و دولت قطعا شورا

تداوم خواهد داشــت.« اين 
موضوع ماحصل جلسه ديروز شوراي شهر 
تهران بود.بعد از اينكه هفته گذشته هيأت 
عمومي ديوان عدالت اداري به برگزار نشدن 
دور بعدي شوراياري ها رأي داد، واكنش ها 
به احتمال انحالل كوچك ترين واحد مدني 
محله هــا در همــه ســطوح بــاال گرفت. 
درحالي كه انتظار مي رفــت پيگيري ها از 
خيابــان بهشــت فراتر نــرود، امــا ورود 
نماينــدگان مجلس و همچنيــن واكنش 
دولتي هــا بــه ايــن رأي، نشــان از چند 
جانبه گرايي و اراده قوي براي حل مشــكل 
نهادي دارد كه از دل مردم محله ها برخاسته 
است. براين اساس، نخستين جلسه شوراي 
شهر تهران بعد از رأي ديوان عدالت اداري 
همانطور كه انتظار مي رفت، به اين موضوع 
اختصاص داشت. حل مشكل قانوني ياران 
محالت، ديروز با ســخنان آغازين محسن 
هاشمي رفسنجاني كليد خورد، با نطق پيش 
از دستور محمد ســاالري ادامه يافت و در 

نهايت با تذكر چند عضو شورا به اوج رسيد.
محسن هاشمي رفســنجاني گفت:» اين 
موضوع جاي نگراني ندارد و ما با همكاري 
مجلس، شــوراي عالي اســتان ها و هيأت 
وزيــران، در حــال پيگيري ايــن موضوع 

هستيم.«
محمد ساالري هم اطمينان داد كه اعضاي 
شــورا به عنوان نمايندگان مردم شــهر، با 
همكاري و تعامل با نمايندگان مجلس، قوه 
قضاييه و دولت، تهديــد به وجود آمده را به 
فرصتي براي مشــاركت مردم در امور شهر 

تبديل خواهند كرد.
احمد مســجدجامعي كه پيش تر از تداوم 
قطعي حيات شــوراياري ها خبرداده بود، 
بار ديگر بر كالمش تأكيد و در عين حال از 

رسانه ها نسبت به جا انداختن واژه »قطعا« 
در انتشار خبر تداوم حيات اين نهاد محلي 

گاليه كرد.
او كه رئيس ستاد شــوراياري هاي شوراي 
شــهر تهران است، با اشــاره به رأي ديوان 
عدالــت اداري، اين را هم گفــت كه بدون 
حضور شــوراياري ها، اداره شــهر با حضور 
21عضو شورا امكان پذير نيست.ضمن اينكه 
تجربيات شوراياري ها، چراغ راه آينده است.

او اضافــه كــرد: »در دوره گذشــته نيــز 
كشاكش برگزاري و عدم  برگزاري انتخابات 
شوراياري ها وجود داشت،اما اين انتخابات 
با وجود حرف و حديث ها برگزار شد. سال 
گذشــته در همين ايام بود كــه مي گفتند 
قرار نيســت اين انتخابات نيز برگزار شود.

اما با پيگيري مديريت شــهري و همكاري 
وزارت كشور براي نخستين بار يك انتخابات 

به صورت كامال الكترونيكي برگزار شد.«
رئيس ستاد شــوراياري هاي شوراي شهر 
تهران در آخر بار ديگــر تأكيد كرد:» موانع 
برگــزاري انتخابات شــوراياري ها را قطعا 

برطرف مي كنيم.«

تصويب اليحه تأمين منابع مالي پايدار 
سازمان آتش نشاني 

شوراي شهر تهران ديروز همچنين اليحه اي 
را به تصويب رســاند كه براساس آن منابع 
مالي پايدار سازمان آتش نشاني و خدمات 
ايمني شهرداري تهران در نتيجه پيگيري 
كميسيون سالمت، محيط زيست و خدمات 

ايمني، تامين مي شود.
زهرا صدراعظم نوري، در جريان بررسي اين 
اليحه گزارش مشترك كميسيون برنامه و 
بودجه و ســالمت، محيط زيست و خدمات 
ايمني شوراي شهر تهران را تشريح كرد.اين 
دستور جلسه بعد از بحث و بررسي اعضاء به 
رأي گذاشته شد كه اعضاي شورا در نهايت با 

15 رأي موافق آن را تصويب كردند.
در اين اليحه رئيس كميســيون سالمت 
محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر 

پيشنهاد داد، شــهروندان تهراني به شكل 
اختياري ســاختمان خــود را مورد پايش 

ايمني در مقابل آتش سوزي قرار دهند.
او همچنيــن با اشــاره بــه اينكــه براي 
ســاختمان ها )كمترين متــراژ( تا 500 
متر، 30 هــزار تومان براي هر مــاه و براي 
ساختمان هاي باالي 200 هزار متر هزينه 
ماهانه ۴0 ميليون تومان در نظر گرفته شده 
است، خاطرنشــان كرد:» به اين ترتيب با 
هزينه اندكي ساختمان ها از سوي سازمان 
آتش نشــاني مورد پايش قــرار مي گيرند 
و در زمان وقوع حادثــه به دليل اتصال به 
سامانه آتش نشاني خدمت رساني با سرعت 

بيشتري انجام مي شود.«

تصويب اليحه اي ديگر به اتفاق آرا
شوراي شهر تهران ديروز همچنين كليات 
اليحــه تعيين بهــاي خدمات پاســخ به 
اســتعالمات مراجع قضايي و انتظامي در 
تصاوير دوربين هاي كنترل ترافيكي را هم به 
جريان انداخت كه اعضاي شورا با اين اليحه 

هم موافقت كردند. 

 تحقق 54درصد از درآمدهاي شهرداري 
در 3ماهه اول سال 

در جلســه ديروز، خزانه دار شــورا گزارش 
حســاب هاي درآمد و هزينه شــهرداري 
تهــران و ارزيابــي ميــزان انطبــاق آن با 
بودجه مصوب در خرداد ماه و 3ماهه ســال 
1399را ارائه كرد. سيدحســن رســولي با 
اشــاره به اينكه در 3 ماه امسال 5۴درصد از 
درآمدهاي شــهرداري تحقق يافته است، 
اظهار كرد:»بدون شــك اگر مصوبات اخير 
شورا نبود، امكان تخفيف 25درصد جايزه 
خوش حسابي به موديان عوارض شهري تا 

پايان خرداد ماه سال جاري و تمديد مبناي 
محاسبه مورد عمل سال 98براي 3 ماهه اول 
امسال عملياتي نمي شــد.« بخشي از آنچه 
رســولي ديروز درخصوص عملكرد حساب 
درآمد و هزينه 3ماهه شهرداري تهران ارائه 

كرد به صورت خالصه زير آمده است.

پيگيري وضعيت انتخابات شوراياري ها 
در مجلس و دولت 

رئيس شوراي اسالمي شــهر تهران درباره 
رأي هفته گذشــته هيأت عمومي ديوان 
عدالــت اداري مبنــي بر برگزار نشــدن 
انتخابات شوراياري ها گفت:» اين موضوع 
جاي نگراني ندارد و ما با همكاري مجلس، 

شوراي عالي اســتان ها و هيأت وزيران در 
حال پيگيري وضعيت انتخابات شوراياري ها 
هستيم .« محسن هاشــمي رفسنجاني در 
ابتداي دويست و بيست و ششمين جلسه 
شوراي شهر تهران افزود:»براي حل مشكل 
قانوني شــوراياري ها تا انتخابات بعدي در 
ســال 1۴02 فرصت هســت.ضمن اينكه 
مجلس دراين باره با شــوراي شهر تهران 
هم نظر اســت.« او با بيان اينكه دوره هاي 
آينده شوراياري ها با فرايند و مجوز قانوني 
محكم تري برگزار خواهد شد، خاطرنشان 
كرد:» به اين ترتيب  نه تنها براي تهران بلكه 
كالنشهرها و شهرهاي باالي 250 هزار نفر 

شورا ياري شكل بگيرد.«
رئيس شــوراي شــهر تهران به افزايش 
تلفات و مبتاليان كرونا و بازگشــت دوره 
اوج اين بيماري هم اشــاره كرد و با بيان 
اينكه ما پس از پيروزي، دچار غافلگيري 
در مقابل كرونا شده ايم، گفت:»اين مسئله 
موجب نگراني افكار عمومي شــده است؛ 
اگر بخواهيم فعاليت هاي تجاري اداري و 
تفريحي را بــدون فاصله گذاري اجتماعي 
و بدون رعايــت پروتكل هاي بهداشــتي 
ادامه دهيم، شــرايط از اختيارمان خارج 
مي شود.همچنين اگر مراسم غيرضروري 
لغو نشــوند نتيجه اي جــز افزايش تلفات 

نخواهيم داشت.«

 رأي ديوان عدالت اداري بازبيني شود
 رئيس كميسيون شهرسازي و معماري 
شوراي شهر تهران ديروز در نطق پيش از 
دستورش خطاب به شهروندان تهراني و 
خانواده بزرگ شوراياران گفت:» مطمئن 
باشيد كه به عنوان نمايندگان مردم شهر 
و با همكاري و تعامل با نمايندگان محترم 

اعضاي شوراي شهر تهران تأكيد كردند

در جلسه ديروز شوراي شهر تهران عالوه بر تصويب 
اليحه تأمين منابع مالي پايدار سازمان آتش نشاني، 

چگونگي رفع موانع قانوني شوراياري ها نيز بررسي شد

تعامل با مجلس و دولت 
براي حل مشكل ياران شهر

مجيد جباري
خبر نگار

يادداشت

نقش شهرداري در خانه دار شدن كم درآمدها

با توجه بــه اينكه به لحــاظ رعايت مالحظات 
اجتماعي و ممانعت از جدايي گزيني كم درآمدها 
نبايد سياست  ساخت واحدهاي مسكوني مجزا را براي اين گروه ها دنبال 
كرد؛ ضروري است كه بخشي از واحدهاي مسكوني در مجتمع هايي را كه 
به طور پراكنده در سطح شهر ساخته مي شوند، براي اين گروه از خانوارها 
درنظر گرفت. براساس قانون شهرداري ها، تامين مسكن به ويژه مسكن 
كم درآمدها به نوعي ازجمله وظايف شهرداري هاست، اما نكته اي كه در 
اين بين وجود دارد، اين است كه شــهرداري ها خود به صورت مستقيم 
در توليد مسكن نقشي ايفا نمي كنند. البته هر چند شهرداري ها به لحاظ 
برخي موانع و محدوديت هاي اعتباري، قانوني و تشــكيالتي، مستقيما 
به عنوان توليد كننده و عرضه كننده مسكن فعاليت نمي كنند، اما اجراي 
هر يك از وظايف ديگر شهرداري ها به نوعي بر بازار مسكن، قيمت زمين 
و مستغالت و همچنين بر نرخ توليد مسكن اثر مي گذارد. در اين ميان 
شهرداري ها مي توانند ضمن اينكه از ذخاير اراضي در اختيار خود براي 
تحقق اين تكليف استفاده كنند، مي توانند با تغيير مقررات غيرقابل انعطاف 
موجود درباره اعطاي مجوزهاي ساخت براي تامين مسكن كم درآمدها 
نيز نقش آفريني كنند، اما اين قوانين نبايد براي همه گروه ها و خانه هاي 
شهري به طور يكسان اعمال شود و در مواردي بايد استثنا هايي هم قائل 
شد. سياستگذاري هاي حوزه شهري در بخش مسكن آثار بسيار مستقيمي 
روي قيمت مسكن دارد. به سبب اين تأثيرات، قواعد و مقررات نبايد براي 
همه گروه  ها يكسان باشد. مثال اگر قرار است براي دهك هاي كم درآمد 
خانه ساخته شود، ضرورت ندارد كه مقررات تامين پاركينگ كه به صورت 
عمومي براي همه ساخت و سازها درنظر گرفته مي شود، براي اين واحدها 
هم الزامي باشد. با توجه به اينكه به لحاظ رعايت مالحظات اجتماعي و 
ممانعت از جدايي گزيني كم درآمدها نبايد سياســت  ساخت واحدهاي 
مسكوني مجزا را براي اين گروه ها دنبال كرد. بر اين اساس ضروري است 
كه بخشي از واحدهاي مسكوني در مجتمع هايي كه به طور پراكنده در 
سطح شهر ساخته مي شوند را براي اين گروه از خانوارها درنظر گرفت. الزم 
است با هدف كاهش قيمت تمام شده اين واحدها و قابل دسترس كردن 
آنها براي اين گروه هاي درآمدي، ساخت درصدي واحد كوچك متراژ در 
نقشه هايي كه براي تأييد به شهرداري ها ارائه مي شود را الزامي و در مقابل، 
الزام به تامين پاركينگ را براي اين واحدهــاي كوچك متراژ  از مقررات 
شهرداري حذف كرد. اين رخداد ضمن اينكه شاخص دسترسي به مسكن 
براي كم درآمدها را بهبود مي بخشد، تشويقي براي توليد اين واحدها براي 
بخش خصوصي هم محسوب مي  شود و ســازوكاري است كه در قالب 
مكانيســم بازار منجر به رعايت مالحظات اجتماعي و تمركززدايي اين 
خانوارها در يك منطقه يا يك مجتمع مي  شود.مسئله ديگر نقش حمايتي 
شهرداري ها در تسهيل صدور مجوزهاي ساخت وساز به ويژه در شرايط 
ركودي- تورمي بازار مسكن است. به دليل ركود در ساخت و ساز، به طور 
طبيعي تعداد مجوزهاي صادر شده از سوي شهرداري ها كاهش مي يابد 
و از طرف ديگر، بوروكراسي فرايند دريافت مجوز نيز بسيار زمان بر است. 
در اين شرايط كاهش بوروكراســي هاي اداري صدور مجوز و همچنين 
اعمال تخفيف و تقسيط هزينه هاي صدور مجوز ضمن اينكه مي تواند از 
طريق افزايش تعداد مجوزهاي صادره در شرايط ركودي منجر به افزايش 
درآمدهاي شهرداري شــود، همزمان به افزايش توليد مسكن و كاهش 

قيمت تمام شده آن نيز منجر مي شود.
حال نكته اينجاســت كه اصالحيه آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي 
و حمايت از توليد و عرضه مســكن در راستاي كمك به تامين مسكن 
اجاره اي توسط تمامي اشــخاص حقيقي، حقوقي و نهادهاي عمومي 
غيردولتي، در تامين مســكن اجاره اي و در قالب ايجاد نهاد اجاره داري 
حرفه اي مي تواند بسيار مؤثر واقع شود؛ اصالحيه اي كه به تازگي در هيأت 
وزيران مصوب شده است. با اصالحيه آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي 
و حمايت از توليد و عرضه مسكن، شهرداري ها ضمن اينكه مي توانند از 
اراضي در اختيار خود براي توليد مسكن اجاره اي استفاده كنند، مي توانند 
زمين هايي مناسب اين كار را از دولت به صورت اجاره 99 ساله براي توليد 
مسكن اجاره اي دريافت و با تشكيل شركت هاي اجاره داري حرفه اي در 
توليد و تامين مسكن اجاره اي براي گروه هاي درآمدي هدف برنامه هاي 
حمايتي اقدام كنند. اين اقدام به دليل محدوديت هايي كه در تصدي گري 
فعاليت ها در قانون سياست هاي كلي اصل ۴۴ براي دولت مجاز دانسته 
نشده است، براي شهرداري ها  امكان پذير است. بنابراين با توجه به اينكه 
بسترهاي قانوني حضور فعال تر شــهرداري ها در حوزه تامين مسكن 
كم درآمدها مهياســت، انتظار نقش آفريني اين نهاد نيز در اين عرصه 

پر رنگ تر مي شود.

»اقتصــاد و رشــد 
اقتصــادي در عصر 
اخير، نياز به شناسايي 
فرصت و بهره برداري از هر بعد موجود در هر زمينه اي دارد 
كه امكان موفقيت و رونق براساس آن فراهم شود.« اين را 
رادولسكو، يكي از اقتصاددانان برجسته بين المللي در كتاب 
»تحرك رشد اقتصادي و اشتغال زايي« مي گويد. بعد از او 
هوكامائو، اقتصاددان نيوزيلندي هم دركتاب»نقش فرهنگ 
و هويت براي ارزش هاي اقتصادي« - كه در ســال2019 
منتشر شده است - آورده: »يكي از شاخص هاي نوين مورد 
توجه در بخش هاي اقتصاد و ســودآوري، فرهنگ و ابعاد 
مرتبط با آن است. فرهنگ به مجموعه ارزش ها و باورهاي 
يك جامعه داللت دارد كه انتخاب و مسير حركت، در ابعاد 
مختلفي را نشــان مي دهد.« اينها نشان مي دهد فرهنگ 
بستري است كه مي تواند به موتور اقتصادي شهرها كمك 
بزرگي كند؛ حتي در شــرايطي كه دنيا بــا بيماري هاي 

نوظهوري درگير است و اقتصاد آنها، توان پيش را ندارد.
فرهنگ، بستري است كه تمام رفتارهاي پايدار اجتماعي 
درون آن صورت مي گيرد. منظور از بستر، محيط غيرمادي 
ساخته شده انساني است كه شامل ارزش ها، باورها، آداب و 
رسوم و... است و مهم ترين ويژگي آن پايداري و چسبندگي 
است و به رفتارهاي پايدار انســان شكل مي دهد. اهميت 
توجه به مقوله فرهنگ در دنياي امروز از آن جهت است كه 
عالوه بر پديده جهاني شدن و پديده چند فرهنگي، خرده 
فرهنگ ها نيز در شــكل گيري فرهنگ مؤثر است و ايران 
ازجمله كشــورهايي، با خرده فرهنگ هاي گوناگون است. 
ايران سرزميني با وسعت و شرايط جغرافيايي خاصي است و 
همين امر موجب سكونت اقوام گوناگوني چون فارس، ترك، 
كرد، لر، بلوچ، تركمن و عرب و... شده است. حضور همزمان 
اين اقوام در كنار يكديگر باعث درهم تنيدگي فرهنگ هاي 
اين اقوام مي شــود و ايران را به يك جامعه چند فرهنگي 

تبديل مي كند. در واقع فرهنگ، موضوعي است كه مي تواند 
به شــهرها كمك كند تا احتياجات مادي و رواني خود را 
به گونه اي پايدار تامين كنند و با اين حساب از درآمدهاي 
ناپايداري )تراكم فروشي( كه آسيب هاي فراواني را به دنبال 

دارند، فاصله بگيرند.
براي اين منظور بايد دقت شود كه فرهنگ داراي 2 عنصر 
مادي و غيرمادي اســت كــه ويژگي هايي به شــرح ذيل 
دارد: نخست؛ فرهنگ ها و جوامع در سطح بسيار وسيعي 
ناهمگون هستند، اين حالت به ويژه زماني بيشتر مشهود 
است كه هويت هاي ملي وسيعي به عنوان جايگزين هايي 
براي فرهنگ ذكر مي شــوند. دوم فرهنگ، عاملي اســت 
كه با زمان، جغرافيا، تاريخ، مذهب، طبقه اجتماعي، نژاد، 
شهرنشيني، روستا نشيني، مليت و مقوالت بسيار ديگري 
درهم مي آميزد. سوم فرهنگ ها از طريق مسافرت، تجارت، 

وســايل ارتباط جمعي، گروه هاي تبليغــي و ديگر منابع 
تغيير و توســعه مي يابند. چهارم فرهنگ غريزي نيست، 
بلكه آموختني اســت. به عبارت ديگر، فرهنگ از عادات و 
تجربياتي تشكيل مي شــود كه افراد آن را در طول حيات 
خويش مي آموزند. به هر ترتيب در شــرايط اخير جهاني، 
فرهنگ مفهومي اســت كه وارد حوزه اقتصاد و سودآوري 
تجاري شده است و اين موضوع بحث هاي گسترده اي را در 
اين زمينه فراهم آورده است. مسئله اساسي ارائه راهكار و 
به كارگيري الگويي براي بهره گيري از فرهنگ در امر اقتصاد 
و تجارت اســت. حركات متعددي در جهت بهره گيري از 
فرهنگ در اين امر درآمد زايي شــده است كه مي توان به 
بخش هاي سنتي، باستاني، تغذيه و... در اين زمينه اشاره 
كرد؛ اما به كاركيــري از اين مفهوم در امــر درآمد پايدار، 
مقوله اي مهم تر و با ابعاد گسترده تر است كه با نگاهي جامع 

و موشكافانه مي توان از آن استفاده كرد.
شهرهاي ايران با سابقه تاريخي چند هزار ساله داراي قدمتي 
طوالني از منظر باستاني، سنتي و... هســتند كه سابقه و 
قابليت گســترده اي در اين زمينه دارند. از حوزه فرهنگ 
مي توان براساس توريسم پذيري در امر سنت ها و مكان هاي 
مذهبي خاص، غذاهــا و بخش هاي فرهنگي مشــخص؛ 
آثار باستاني و ســنتي و... بهره گرفت و اقتصاد كشور را در 
امور مشخصي در مسير رشد و پيشرفت قرار داد. پتانسيل 
فرهنگي براي ايجاد درآمد پايدار محدود به موارد ذكر شده 
نيست و مي توان با نگاهي گسترده تر و كيفي موارد بيشتري 
را در اين زمينه جست وجو كرد كه در زمينه رشد و ايجاد 
درآمد پايدار بهره گرفت. شهر تهران به عنوان مركز كشور 
ايران و به عنوان پر جمعيت ترين شــهر ايران، قابليت هاي 
بسيار باالي فرهنگي در زمينه درآمد پايدار دارد. اين شهر 

چندين دوره و در اعصار مختلف، پايتخت ايران بوده است 
و آثار باســتاني و مكان هاي تاريخي با قدمت بسيار باال در 
دوران مختلفي دارد كه در بسياري از اين ابنيه هاي قديمي، 
شناخت مناسب و دقيقي در آن شكل نگرفته است و آگاهي 
عمومي داخلي و خارجي در اين زمينه وجود ندارد. بي ترديد 
مديريت بر اين ســاختار در جهت حفظ، آباداني، ترميم و 
گسترش آن نخستين قابليت استفاده از فرهنگ بومي در 
ايجاد درآمد پايدار اســت. مشاغل مبتني بر فرهنگ چون 
ساخت و وسايل فرهنگي خاص و در يك چارچوب مشخص 
از ديگر مواردي است كه با سرمايه گذاري و رشد و گسترش 
آن در جامعه مي توان مسير رشد و ارتقا در ابعاد مربوط به 
آن را ايجاد و گسترش داد. ايجاد پايگاه هاي ورزشي مبتني 
بر بازي هاي فرهنگي و سنتي در محيط شهربازي و ايجاد 
فضاي رقابتي و گســترش آن براســاس ترويج و شناخت 
صحيح آن، پتانسيلي ديگر از ابعاد فرهنگ است كه در رشد 
و گسترش اقتصاد و درآمد مبتني بر آن اثر دارد. گسترش 
و به كارگيري شــعر و نقاله خواني با تكيه بر آثار سنتي و با 
تركيب مدرنيتــه با ارائه امكانات و شــرايط خاص از ديگر 
مواردي اســت كه مي تواند در ايجاد درآمد پايدار براساس 

فرهنگ اثر گذار باشد.
بي ترديد با نگاهي جامع به قابليت هاي كشور و شهر تهران 
مي توان از الگوي فرهنگي و توريسم پذيري در امر تجارت 
و رشد و پيشــرفت در اين زمينه اســتفاده كرد. تهران با 
هزاران جاذبه گردشگري طبيعي، سنتي و تاريخي، شهري 
توريستي است كه باتوجه به ميزان گردشگر و گردشگري 
فرهنگي موجود، اصال متناســب با قابليت هاي اين شهر 
بهره برداري صورت نمي پذيرد. الزم است براي رشد درآمد 
پايدار براساس فرهنگ در اين شهر؛ مديريتي قوي كه ابعاد 
رسانه اي، تاريخي، اكوتوريسم و... را در بر بگيرد ايجاد شود 
و با معرفي صحيح منابع اين شهر، رشد و گسترش در آن را 

در ابعاد مختلفي ايجاد كرد. 

محمدجواد حق شناس:
در راســتاي صيانت از سرمايه 
اجتماعــي، اعتماد مردم، اصل 
شــفافيت و دفاع از حق شهر، 
كه ســرلوحه فعاليت مديريت 

شــهري دوره پنجم قرار دارد، مقتضي است شهردار 
محترم تهران در اسرع وقت دستورات الزم درخصوص 
ممانعت و برخورد قانوني الزم با هرگونه تخلف احتمالي 
از سوي نهاد هاي قدرت را صادر كند. بر اين اساس بايد 
دســتورات الزم درخصوص ممانعت و برخورد قانوني 
با هرگونه تخلف احتمالي صادر و گزارش مستندي از 
تصرفات و تخلفات احتمالي و اقدامات متقابل شهرداري 

تنظيم و به شوراي شهر ارسال شود.

زهرا نژادبهرام:
بــه رئيــس محترم 
ســتاد ملي مقابله با 
كرونا تذكــر مي دهم 
تا نســبت به اعمال 

محدوديت هاي شديد در آمدوشد غيرضروري، 
جلوگيري از تجمعات، اجباري شدن دوركاري 
كاركنان بخش هاي دولتي و عمومي و فعاليت 
مشاغل و رســته هاي تامين كننده خدمات 
در قالب مجازي اقدام كند. ضمن اينكه الزم 
است ســتاد ملي مقابله با كرونا اجازه اعمال 
محدوديت ها الاقل تا ســقف مشخصي را به 

سطوح محلي تفويض كند.

علي اعطا:
ارجاع مطالعات اصالح ساختار 
توســط معاونــت معماري و 
شهرســازي به يك شركت 
تضييع  مشــاور،  مهندسي 

بيت المال در شهرداري اســت. بخش متولي اصالح 
ساختار در شــهرداري تهران مي گويد كه از انجام 
چنين مطالعاتي مطلع نبوده و بعد از اطالع هم ديده اند 
نتيجه اين مطالعه قابل اســتفاده نيســت. من اين 
موضوع را تضييع حقوق بيت المال، سوءمديريت در 
حفظ دارايي ها و اموال نقدي شــهرداري مي دانم و 
به شــهرداري تذكر مي دهم و درخواست پيگيري و 

توضيح ايشان را دارم.

مجيد فراهاني:
در روزهاي گذشــته شاهد 
اقدام براي تخريب و سپس 
آغاز نوسازي پاساژ تجاري 
توحيد در منطقه۱۹ بوديم كه 

به منظور تامين امنيت مالي و جاني شهروندان و رفع 
مخاطرات احتمالي و نيز گره هاي ترافيكي منطقه 
صورت پذيرفت. بازگشايي معبر مهم خيابان شكوفه 
در منطقه۱۹ بعد از 3۰سال انتظار ضمن اينكه از وقوع 
اتفاقات مشابه ساختمان پالسكو و كلينيك سينامهر 
شميران پيشگيري مي كند، با عقب نشيني پاساژ 
جديد، گره ترافيكي اين معبر به كل رفع مي شود. از 

اين اقدام ارزشمند شهرداري تشكر مي كنم.

حجت نظري: 
بهمن ماه ســال گذشــته در 
تذكري خطاب به هيأت تخلفات 
اداري، خواســتار برخورد با 
مدت  طوالني شدن  مسببين 

سرپرســتي برخي از مديران در پست هاي اجرايي 
شدم. همچنين تذكر دادم برخي از افراد بيش از 6 تا 
7 ماه در پست هاي مديريتي سرپرست هستند. حاال 
پس از گذشت 5ماه، هنوز اقدام مؤثري در اين زمينه 
صورت نگرفته و همچنان در همه ســطوح مديريتي 
شاهد حضور افرادي هستيم كه بيش از 4 ماه سرپرست 
هستند كه اين امر تخلف اداري است. شهردار تهران 

نسبت به اين موضوع به شوراي شهر پاسخگو باشد.

برخورد با تخلفات احتمالی از سوی 
نهاد های قدرت

لزوم تفويض اعمال 
محدوديت ها به سطوح محلی 

سوءمديريت در حفظ دارايی ها و 
اموال نقدی شهرداری

تشكر از شهرداری به خاطر تخريب 
پاساژ توحيد

حضور سرپرستان بيش از 4 ماه تخلف 
است

تذكرات اعضا در دويست و بيست وششمين جلسه شوراي شهر تهران 

مجلس، قوه قضاييه و دولت، اين تهديد 
به وجود آمده را مجداً بــه فرصتي براي 
تعميق هرچه بيشتر مشاركت مردمي در 

امور شهر تبديل خواهيم كرد.«
محمدســاالري، تحقق نســبي نظارت 
همگانــي، مطالبه گري و پرسشــگري 
عمومي و پاسخگو كردن مديريت شهري 
و ساير سازمان هاي خدمات رسان، ارائه 
راه حل ها در شناســايي و اولويت بندي 
مشكالت و نيازهاي كف محالت و.. را از 
دستاوردهاي مهم نهاد شوراياري عنوان 
كرد. او با انتقاد از ادعــاي نبود قانون در 
زمينه تشكيل شوراياري ها تصريح كرد:» 
شوراي شهر تهران به عنوان يك پارلمان 
شهري مصوبه تشكيل شــوراياري  ها را 
گذرانده است. مصوبات شورا نيز تا جايي 
كه خالف قوانين باالدستي نباشد، معتبر 
بوده و تبعيت از آن با توجه به اصل 103 
قانون اساسي براي نهادهاي اجرايي الزم 

االجراست.«
ساالري با بيان اينكه، مي دانيم براساس 
قانون، آراي ديوان عدالت اداري نهايي و 
غيرقابل اعتراض و بازبيني است،گفت:»از 
رياست محترم قوه قضاييه كه همواره بر 
رعايت اصل مشاركت و حقوق شهروندي 
تأكيد داشــته اند، تقاضا دارم با استفاده 
از اختيارات خود نســبت به بازبيني رأي 
ديوان عدالت اداري اقدام كند. همچنين 
از نمايندگان محترم مجلس و رياســت 
قوه مقننه كه خودشــان داراي ســابقه 
مديريت شهري و آشنا با ظرفيت ها و نقش 
مؤثر شــوراياري ها در تصميم سازي  ها و 
تصميم گيري ها هســتند، تقاضا دارم كه 
خأل قانوني نحوه تشــكيل شوراياري ها را 

حل كنند.

فرهنگ؛ محركي مناسب براي اقتصاد امروزي شهرها
معصومه علينقي پور
كارشناس حوزه شهري

   پيشنهاد
در اين روزها كه شهرها درگير مبارزه با بيماري كوويد-۱۹ 
شــده اند، شــايد فرهنگ جاي خوبي را براي دادن توان 
مضاعف به موتور اقتصادي نداشته باشد. اما بستر ايجادشده 
در فضاي وب و مجــازي فرصتي را پيــش روي مديران 
شهري گذاشــته تا بتوانند با ارائه خوراك هاي فرهنگي به 
عالقه مندان، از اين طريق درآمدزايي داشته باشند؛ هرچند 
شايد درآمد حاصله با آنچه مدنظر است فاصله داشته باشد، 
اما همين مسئله از يك سو مي تواند به كمك اقتصاد آيد و 
از سوي ديگر آينده اي مناســب را در حوزه اقتصاد مبتني 
بر فرهنگي پيــش روي جامعه بگــذارد. به عبارت ديگر، 
توجه به حوزه گردشگري مجازي، كتابخانه هاي تخصصي 
اينترنتي كه در آن كتاب هــا و مقاله هاي مربوط به ظرفيت 
گردشــگري، ميراث فرهنگي و صنايع دســتي شهرهاي 
ايران به ويژه تهــران وجود دارد و همچنيــن راه اندازي 
سايت هايي براي تبادل اطالعات فرهنگي ميان دانشجويان 
و متخصصان شهري كشورهاي مختلف، مي تواند راهكاري 
براي درآمدزايي مناســب از حوزه فرهنــگ بر پايه وب 
باشد. روشن است كه از اين طريق، سرمايه گذاران بخش 
خصوصي نيز پاي كار مي آيند و حاضر هســتند با توجيه 
اقتصادي خوب، زيرساخت هاي الزم را ايجاد كنند. همين 
حاال معرفي گونه هاي خاصي از پرنده ها كه در باغ پرندگان 
تكثير شــده اند، ويژگي هاي پل طبيعت، چرايي طراحي و 
احداث بوستان آب و آتش، ويژگي هاي برج ميالد، موزه هاي 
تخصصي و نويي كه در تهران ايجاد شــده مثل موزه پمپ 
بنزين، دخانيات، تيمورتاش و...، بوستان هاي بزرگ و حتي 
اقداماتي كه در دستور كار قرار دارد مي تواند براي خيلي 
از افراد داخلي و خارج از كشور جذاب باشد. به طور مثال، 
حتي مي توان با مانور روي قدمت، هويت و عناصر موجود 
در خيابان وليعصر، نه تنها از بخش معرفي و تورهاي مجازي 
درآمدزايي داشت، بلكه حتي به تسهيل روند ثبت جهاني 

خيابان كمك كرد.
بنابراين در يك  كالم فرهنگ، محركي بسيار قابل توجه براي 
كمك به اقتصاد تهران و كالنشهرهاي كشور در اين روزها 

به شمار مي رود.

پروانه اصالني
مديركل اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي

خزانه دار شورا:  در 3 ماه امسال 
5۴درصــد از درآمدهــاي 
شهرداري تحقق يافته است، 
اگر مصوبات اخير شورا نبود، 
امــكان تخفيــف 25درصد 
جايزه خــوش حســابي به 
موديــان عوارض شــهري تا 
پايان خرداد ماه سال جاري و 
تمديد مبناي محاسبه مورد 
عمل سال 98براي 3 ماهه اول 

امسال عملياتي نمي شد
ات

ي بي
هد

ي/ م
هر

مش
س: ه

عك

هزينه 3 ماهه 
شهرداري

 76هزار و 436ميليارد ريال 
موظفي شهرداري براي تامين منابع

41هزار و 689ميليارد ريال
 معادل 54درصد درآمد كسب شده 

12هزار و635ميليارد ريال
معادل 30درصد درآمد پايدار بوده 

29هزار و 182ميليارد ريال 
 معادل70درصد آن 
درآمد ناپايدار بوده 

34هزار و747ميليارد ريال
معادل 46درصد كسري نسبت به 

بودجه مصوب شده

14هزار و597ميليارد ريال
درآمد وصولي خرداد ماه

ني
هرا

ن ت
سي

/ ح
ري

شه
هم

س: 
عك
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وداع زشت
بيرانوند درون و بيرون از زمين خداحافظي 

خوبي با پرسپوليسي ها نداشت
ويزاي كار عليرضا بيرانوند رســيده و احتماال او روز 
سه شنبه براي شركت در تست هاي پزشكي باشگاه 
انتورپ راهي بلژيك خواهد شــد. اين در حالي است 
كه باشگاه جديد بيرو به درخواست پرسپوليس براي 
ادامه حضور اين دروازه بان در ايران تا پايان فصل جواب 
روشني نداده و احتمال دارد ديگر مالقاتي بين سرخ ها 
و عليرضا اتفاق نيفتد. بر همين اساس مسئوالن باشگاه 
پرسپوليس درصدد بودند در تمرين روز پنجشنبه با 
برپايي مراسمي، از دروازه بان ســال هاي اخيرشان 
تمجيد و به نوعي بــا او وداع كنند. خبر برگزاري اين 
مراسم از 24ساعت قبل در رسانه ها هم منتشر شد. 
به دنبال آن پرسپوليسي ها كيك و دسته گل و پيراهن 
مخصوص درنظر گرفتند و به تمريــن بردند، اما در 
كمال شگفتي خبري از بيرو نشد. سايت رسمي باشگاه 
پرسپوليس در توصيف اين غيبت عجيب از عبارت 
»بيرانوند موفق به حضور در تمرين نشــد« استفاده 
كرد؛ درحالي كه شايد عبارت درست تر مي توانست اين 
باشد: »بيرانوند عالقه اي به حضور در تمرين نداشت«!

در هر صورت همه مي دانند عليرضا با مديران باشگاه 
پرسپوليس اختالف نظر دارد. ريشــه اين اختالف 
هم گويا متمم يك ونيم ميلياردي اضافه بر سازماني 
است كه به ابتكار محمدحسن انصاري فرد در قرارداد 
بيرانوند گنجانده شده، اما حاال باشگاه زير بار قبول آن 
نمي رود. بر همين اســاس عليرضا يك مصاحبه تند 
هم عليه مديران پرســپوليس انجام داد و بابتش به 
كميته انضباطي باشگاه احضار شد؛ دعوتي كه بيرو 
از قبولش ســر باز زد. البته اگر تاريخ خروج بيرانوند 
همان روز سه شنبه باشد، اين احتمال وجود دارد كه 
بعد از بازگشت كاروان پرســپوليس از تبريز، او براي 
خداحافظي سر تمرين تيمش حاضر شــود، اما در 
غير اين صورت همكاري چهار ساله بيرو با قرمزها به 

بدترين شكل ممكن خاتمه خواهد يافت.
بيرانوند اما داخل زمين هم خداحافظي خاطره انگيزي 
با پرسپوليس نداشت. او براي آخرين بار در ورزشگاه 
آزادي و در ديدار بــا پيكان از دروازه سرخپوشــان 
حراست كرد، اما نمايش متزلزلي داشت و مخصوصا 
به خاطر پنالتي بدي كــه در دقايق پاياني داد، هدف 
انتقادات زيادي قرار گرفت. در ورزشگاه خالي حتي 
كسي نبود كه براي او كف بزند و به وداع گلر ملي پوش 

كمي رنگ و لعاب ببخشد.

فوتبال ايران

    جاللی استعفا كرد
گل گهر ســيرجان كه بعد از شروع مجدد 
مســابقات ليگ برتر نتايج ضعيفی گرفته 
بود، بازی 6امتيازی و سرنوشت ساز برابر 
پيكان را هم واگذار كرد تا به رده هفدهم 
جدول ســقوط كند. اين شكســت باعث 
نگرانی مسئوالن باشــگاه شد و آنها برای 
6بازی باقيمانده به فكر تغييراتي در كادر 
فنی اين تيم افتادند. البته مسئوالن باشگاه 
بعد از شكســت مقابل پيكان هيچ موضع 
رســمی در خصوص حفظ يــا بركناری 
مجيد جاللی نداشــتند ولی گفته مي شد 
آنها در حال بررسی شــرايط چند مربی 
هستند تا شــايد تغييراتی را در كادر فنی 
ايجاد كنند. در همين حال و در شرايطي 

كه نام فــراز كمالوند و 
فيروز كريمي به عنوان 
گزينه هــاي گل گهر 
براي فرار از شرايط 

كنونــي شــنيده 
مي شــد، مجيد 
جاللي شــخصا 
دست به كار شد و 

نامه استعفايش را 
به مديران باشگاه 
گل گهــر تحويل 

داد. جاللــي ظهر 
ديروز از ســرمربيگري 
گل گهــر كناره گيــري 
كرد تا دســت مديران 
اين باشگاه براي انتخاب 

جانشين او بازتر شود.

در شــرايطي كه معموال اطالعات شــفافي در 
مورد ميزان درآمدهاي پرسپوليس و استقالل 
منتشــر نمي شــود، اخيرا يك مقام اقتصادي 
اطالعات جالب و درخورتوجهي در اين مورد به 
مخاطبان داده است. ابوالقاسم شمسي جامخانه 
كه معاون شركت ها و قيمت گذاري بنگاه هاي 
ســازمان خصوصي سازي اســت، در اين مورد 
گفته: »پرسپوليس سال گذشــته قراردادي با 
يك اسپانسر منعقد كرده بود. پس از تغييرات 
مديريتي طــي الحاقيــه اي به اين قــرارداد، 
مشخص شــد كف درآمدي باشــگاه از محل 
اسپانسري ۱۱۰ ميليارد تومان طي سال است 
و مي تواند بيشتر هم باشد. كف درآمدي باشگاه 
استقالل هم طبق قراردادي كه با اسپانسر امضا 

كرده، ساالنه تقريبا ۵۰ ميليارد تومان است.«
به اين ترتيب روشن است كه كف درآمد ساالنه 
پرســپوليس بايد 6۰ميليارد تومان بيشــتر از 
اســتقالل باشــد. به عالوه مهدي رسول پناه، 
سرپرست باشگاه پرسپوليس هم اخيرا در دفاع 
از تبليغات وســيع انجام شــده در اينستاگرام 
باشگاه، مدعي شده اين پروژه ماهانه 2 ميليارد 
تومان سود خالص نصيب سرخپوشان مي كند؛ 
پولي كه بعيد است مشــمول كف درآمد مقرر 
در قرارداد با كارگزار باشد. باشگاه استقالل اما 
هم اكنون چنين منبع درآمدي ندارد. به عالوه 
در شرايطي كه روي پيراهن استقالل همچنان 
نشاني غيراز لگوي اپراتور مشترك سرخابي ها 
به چشم نمي خورد، پرسپوليس بخشي از فضاي 

پيراهنش را در اختيار يك بانك خصوصي و يك 
برند توليد قهوه قرار داده است.

با اين اوصــاف ظاهرا درآمد پرســپوليس بايد 
خيلي بيشــتر از استقالل باشــد. اين در حالي 
اســت كه بعيد به نظر مي رســد هزينه هاي 2 
باشگاه تفاوت چشمگيري داشــته باشد. البته 
منصفانه بايد گفت پرســپوليس تيم گران تري 
دارد؛ به طوري كه موفقيت هاي ســاليان اخير 
باعث افزايــش رقم قــرارداد بازيكنان اين تيم 
و نيز فعال شدن برخي آپشــن هاي مربوط به 
پاداش ها شده است، اما مثال در حوزه هزينه هاي 
جاري مثل سفر و اردو و... فاصله چنداني در كار 
نيست. هر 2 باشگاه هم بدهي هاي بين المللي 
زيادي دارند. اگر پرسپوليس با چالش مطالبات 
برانكو، كالدرون يا بوديمير دســت به گريبان 
اســت، اســتقالل هم با معضل بدهي به شفر، 
استراماچوني و... دســت و پنجه نرم مي كند. با 
اين همه، آه و ناله هر 2 باشــگاه از بي پولي بلند 
است و مديران آنها در اين زمينه كامال شبيه هم 

حرف مي زنند.
حاال اما شايد وقت آن رسيده باشد كه مسئوالن 
پرسپوليس توضيح شــفافي در مورد چگونگي 
هزينه كرد مداخل شان بدهند. آنطور كه معاون 
سازمان خصوصي ســازي مي گويد و ما حساب 
كرديم، پاي يــك فاصله 6۰ ميليــارد توماني 
وسط است. مي دانيد كه اين پول اصال رقم كمي 
نيست؛ بنابراين منتظر توضيحات رسول پناه و 

شركا مي مانيم.

  اين پول ها كجاست؟
يك مقام اقتصادي از فاصله 60  ميلياردي درآمد بين سرخابي ها خبر داد

 وردربرمن؛ مشتري جدي طارمي
مهدي طارمي مورد توجه باشگاه وردربرمن قرار گرفته و احتمال دارد براي فصل آينده به اين تيم آلماني منتقل شود. وردربرمن 
اين فصل تا آستانه سقوط به دسته پايين تر پيش رفت اما نهايتا در بوندس ليگا ماندگار شد. رسانه هاي پرتغالي ضمن انتشار اين 
خبر اعالم كردند تيم هاي سنت اتين و نانت فرانسه نيز خواهان او هستند اما احتمال انتقال او به آلمان باالتر است.

اميرحســين اعظمي| كمــال كاميابي نيا كــه همراه با 
پرســپوليس 3 بار طعم قهرماني در ليگ برتر را چشيده 
است، حاال با اين تيم در آستانه كسب چهارمين قهرماني و 
ثبت يك ركورد به يادماندني قرار دارد. كمال در اين سال ها 
در خط مياني پرسپوليس يك بازيكن تعيين كننده بوده، 
هر چند كه گاهي اوقات هم به دليل اخراج از زمين مسابقه، 
از او به عنوان يك هافبك خشن نام برده مي شود. نكته مهم 
در مورد كمال اما اين است كه او چند سال با كتف مصدوم 
براي تيمش بازي كرد ولي درنهايت در اين فصل جراحي 
كرد تا خيالش بابت مصدوميت كتف راحت شــود. او در 
گفت و گوي اختصاصي با همشهري ورزشي صحبت هاي 
جالبي درخصوص آخرين وضعيت خودش و پرسپوليس 

داشته است.

 به نظر مي رسد با نتايج اين هفته و توقف 
رقبا، بايد قهرماني پرسپوليس را قطعي دانست. 

قبول داري؟
خب، ما 8۰ درصد راه را رفته ايم  اما هنوز به دو ســه برد 
ديگر نيار داريم. به هر حال بايد اين موضوع را روي كاغذ 
هم درنظر گرفت. ما در بازي هــاي بعدي هم با انگيزه باال 
بازي خواهيم كرد تا درنهايت به آن چيزي كه مي خواهيم 

برسيم.
 با وضــع موجود بــه ركوردزني فكر 

مي كنيد؟
ما با كسب 67 امتياز ركورد مي زنيم، يعني ۱۱ امتياز ديگر 
مي خواهيم. با اين بازيكنان و اين كادر كه همه دنبال برد و 

موفقيت هستند، كسب ۱۱ امتياز سخت نيست.
 فكر مي كردي پــس از رفتن كالدرون 
و آمدن گل محمدي پرســپوليس بازهم در مسير 

قهرماني حركت كند؟
من در نفت تهران با آقايحيي كار كرده بودم، او يك مربي 
انرژيك اســت كه خيلي خوب با بازيكنان ارتباط برقرار 
مي كند و خوشبختانه با آمدن اين مربي هم نتايج خوبي 
گرفتيم. مسئله مهم اين اســت كه گل محمدي از سوي 
هواداران و باشــگاه هميشــه مورد حمايت قرار بگيرد. 
گل محمدي پرسپوليسي است و بعد از اينكه تيم ما چند 
سال با برانكو قهرمان شد حاال با اين مربي هم مي توانيم 

چند سال ديگر قهرمان شويم.
 بازيكنان پرسپوليس ظاهرا در هفته هاي 
اخير بابت مشكالت مالي ناراحت شده اند ولي جالب 
اينجاست كه اين موضوع در نتايج تيم شما تأثير 

منفي نداشته است.
در اين چند سال در مقاطعي مشكالت مالي وجود داشته 
ولي ما هر وقت به زمين مســابقه رفته ايم آنها را فراموش 
كرده ايم و اينطور نبوده كه ذهن مان در زمين درگير اين 
موضوع باشــد. به هرحال بازيكنان روي پولشان حساب 

مي كنند و معموال شغل ديگري هم ندارند كه منبع درآمد 
داشته باشــند. در همين دوران قرنطينه شرايط خيلي از 
بازيكنان سخت شد و وضعيت باشگاه ها هم طوري بود كه 
خيلي از بازيكنان حق و حقوق شان را نگرفتند. خيلي ها 
مي گويند فوتباليســت ها درآمد بااليي دارند ولي ما هم 
مشكالت خاص خودمان را داريم و عمر قهرماني هم بيشتر 
از ۱2-۱۰سال نيست. در ضمن خيلي از فوتباليست ها چند 
خانواده را ساپورت مي كنند. خيلي مواقع همه بازيكنان 
همه مبلغ قرارداد را دريافت نمي كنند و شما بايد ماليات و 
چيزهاي ديگر را هم درنظر بگيريد. با اين وضعيت دالرهم 

كه پول قراردادها آماتور شده است.
 امســال از عملكردت در پرسپوليس 

راضي بوده اي؟
اين فصل براي من خوب نبود. در ابتداي فصل كه كتفم را 
عمل كردم و نيم فصل را از دست دادم، وقتي هم برگشتم 
بايد ترسم از بين مي رفت. تعطيلي بازي ها اما كمكم كرد 
تا وضعيت بهتري پيدا كنم و دستم قوي تر شود. من بايد 
زودتر دستم را عمل مي كردم ولي متأسفانه بسته شدن 
پنجره پرسپوليس و كمبود بازيكن باعث شد تا اين كار را 
عقب بيندازم. آن زمان دوست داشتم به پرسپوليس كمك 
كنم هر چند كه ديگر خيلي اذيت مي شــدم. در مجموع 
فصل برايم خوب نبود ولي اميــدوارم در ادامه به روزهاي 

اوج خودم برگردم.
 برسيم به اخراج هاي پرتعدادت كه باعث 
شده تا برخي تو را با سرخيو راموس قياس كنند. 
جالب اينجاست كه طرفدار رئال مادريد هم هستي.

قياس من با سرخيو راموس درست نيست. من در اين چند 
سال كه براي پرسپوليس بازي كردم 4بار اخراج شدم كه 
2بار به خاطر صحبت با بازيكن و اعتراض به داور بوده است. 
به هرحال پستي كه بازي مي كنم شرايط خاص خودش را 
دارد ولي در اكثر بازي هايي كه اخراج شــدم خوشبختانه 

پرسپوليس شكست نخورده تا هواداران ناراحت شوند.
 فكر مي كني حسن يك هافبك دفاعي 

كم خطا كردن است يا زياد خطا كردن؟
سؤال سختي پرسيديد. اگر بازيكني قصد خطا كردن دارد 
بايد بداند كه كجا خطا مي كند. طبيعتا خطا پشت محوطه 
جريمه خودي خطرناك اســت و موقعيت ايستگاهي به 
حريف مي دهيم ولي خطاي بموقع در وسط زمين مي تواند 
جلوي حمله يك تيم را بگيــرد. در ضمن خصوصيات و 
ويژگي هاي هافبك هاي دفاعي هم متفاوت اســت. يك 
بازيكن در اين پست نمي تواند هم 9۰دقيقه بجنگد، هم 
تكل بزند، هم پاس گل بدهد يا اينكه همه توپ ها  را قطع 
كند. با اين حال من هميشه تالش مي كنم تمام وظايفم را 
در زمين انجام دهم. يك هافبك دفاعي بايد در زمين مثل 

يك كارگر زحمت بكشد.
 در اين چند سال خيلي ها موفقيت هاي 

پرسپوليس را به حمايت هاي وزارت ورزش از اين 
تيم ربط داده اند. اين موضوع را قبول داري؟

بحث حمايــت وزارت ورزش از پرســپوليس يك حرف 
پوچ است. ما در زمين مســابقه همه  چيز را نشان داده ايم 
و ديگر نيازي به حرف زدن هم نيســت. شــما مي بينيد 
كه اســتقالل در هر فصل تعداد زيادي از بازيكنانش را از 
دست داده و نفرات جديد جذب مي كند. همين موضوع 
باعث مي شود تا آنها براي هماهنگ شدن حداقل نياز به 
6 ماه زمان داشته باشند ولي ما اين مشكل را نداريم و در 
همين زماني كه تيم هاي ديگر دنبال هماهنگي هستند ما 
خوب امتياز مي گيريم و جلو مي افتيم. باشگاه ما معموال با 
بازيكنان قرارداد 3 ساله مي بندد و ثبات تيمي از هر چيزي 

مهم تر است.
 در اين سال ها بابت جدايي كدام بازيكن 

از پرسپوليس، بيشترين حسرت را خوردي؟
ما بازيكنان بســيار خوبي را در اين چند ســال از دست 
داديم، خصوصا سالي كه به فينال ليگ قهرمانان رفتيم. 
جدايي بازيكنانــي مثل مهدي طارمــي، وحيد اميري، 
صادق محرمي، مسلمان و... ناراحت كننده بود. ما در آن 
فصل كه به فينال آســيا رفتيم، درمجموع 2بازي رفت و 
برگشت فقط يك نيمه شكست خورديم كه همان يك نيمه 
قهرماني را از تيم ما گرفت. ما در آن نيمه واقعا كم آورديم 
و اگر اين بازيكنان جدا نمي شدند قطعا كاشيما را شكست 
مي داديم. تيم آنها آنقدر قوي نبود ولي متأسفانه تيم ما به 
اندازه كافي بازيكن نداشــت و ديگر در بازي آخر آن توان 
هميشگي را نداشتيم. تلخ ترين خاطره من در پرسپوليس 
از دست دادن قهرماني آسياست. ما واقعا شايسته قهرماني 
بوديم. اميدوارم با يحيي گل محمدي قهرماني در آسيا را 

تجربه كنيم.
 هنوز براي حضــور در تيم ملي انگيزه 

داري؟
من ۵ بازي ملي دارم و يك گل هم به گوام زدم. متأسفانه 
مصدوميت دست باعث شــد تا نتوانم در تيم ملي به آن 
چيزهايي كه مي خواهم دســت پيدا كنــم. حتي يك بار 
هم كــي روش گفت كــه به خاطر مصدوميت دســتت 
نمي توانم روي تو حساب كنم. من 4سال پيش و در بازي با 
سياه جامگان از ناحيه كتف مصدوم شدم و آن مصدوميت 
خيلي اذيتم كرد. االن اما وضعيت خوبي دارم و اعتماد به 
نفس بااليي دارم تا همان كمال سابق شوم. براي رسيدن به 
تيم ملي هم نااميد نيستم ولي اول اين مهم است كه بهترين 

عملكرد را در پرسپوليس داشته باشم.
 دوران همــكاري با كــي روش برايت 

رضايت بخش بود؟
بله، صددرصد. من معتقدم كه ديگر مثل كي روش و برانكو 
به فوتبال ايران نمي آيد. آنها مربياني هستند كه به جزئيات 

توجه مي كنند و همين موضوع رمز موفقيت شان است.

  مثل كي روش و برانكو ديگر  
  به ايران نمي آيد 

   كاميابي نيا:با اين اوضاع دالر پول قراردادها آماتور شده است 
 مقايسه من با سرخيو راموس درست نيست 

 تلخ ترين خاطره ام از دست دادن قهرماني آسيا بود
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هفته بيســت وچهارم ليگ برتر فوتبال ايران كه 
شنبه با برگزاري 5 بازي ادامه پيدا كرد حاوي نكات 
جالب و اتفاقات مهمي بود. در اين هفته بازي فوالد و 
نفت مسجدسليمان به دليل بيماري بازيكنان فوالد 
لغو شد اما به جز فوالد بقيه مدعيان نايب قهرماني 
و كسب سهميه به ميدان رفتند و همگي با نتيجه 
تساوي متوقف شدند. با اين نتايج پرسپوليس در 
آســتانه قطعي كردن قهرماني خود قرار گرفت و 
سپاهان با وجود توقف خانگي از رتبه دوم جدول 

تكان نخورد.
  استقالل - تراكتور؛ كشف داروي كرونا

به شكل عجيبي اغلب بازيكنان كرونايي استقالل 
بهبود پيدا كردند و اين تيم با تركيبي مقابل تراكتور 
قرار گرفت كه حتي از تركيب بازي مقابل سايپا هم 
كامل تر بود. شيخ دياباته هم بعد از مدت ها به ميدان 
برگشت تا قدرت استقالل در خط حمله بيشتر شود. 
با تكيه بر همين قدرت استقالل 14شوت به سمت 
دروازه تراكتور زد و تراكتوري ها فقط 6 بار موقعيت 
شــوت زني پيدا كردند. اما در تعداد شوت هاي در 
چارچوب، 2 تيم به تساوي يك-يك رسيدند. در 
مجموع استقالل خطرهاي بيشتري روي دروازه 
حريفش خلق كرد و تراكتور تقريبا هيچ آزاري به 
دروازه سيدحسين حسيني نرساند. با اين تساوي 
اســتقالل از 12بازي خانگي به 24امتياز رسيد و 
از تراكتور كه صدرنشين جدول بازي هاي خانگي 
است دورتر شد. تســاوي بدون گل مقابل تراكتور 
البته يك دستاورد ديگر هم براي فرهاد مجيدي 
داشت. اين نخستين كلين شيت استقالل در دوران 
مربيگري مجيدي بود و باالخره تيم او توانست در 

يك 90دقيقه دروازه خود را بسته نگه دارد.

   سپاهان - پارس جنوبي؛ باز هم يك-يك
پارس جنوبي قعرنشين امســال به شكل عجيبي 
براي سپاهان دردسرساز شده و امتيازات مهمي را 
از اين تيم گرفته است. در دور رفت و در هفته نهم 
پارس جنوبي نخستين تيمي بود كه به سپاهان گل 
زد و باالخره بعد از 765دقيقه تسخيرناپذيري در 
اين فصل، دروازه پيام نيازمند را باز كرد. آن مسابقه 
با تساوي يك-يك به پايان رسيد. روز شنبه بازي 
برگشت 2 تيم با حمالت منسجم سپاهان دنبال 
مي شد و به نظر مي رســيد تيم قلعه نويي اين بار 
انتقام سختي از حريف خواهد گرفت. اما به جز شوت 
حسيني هيچ كدام از موقعيت هاي سپاهان -حتي 
پنالتي محمد كريمي- گل نشد و باالخره در دقايق 
پاياني روي يك اشتباه از مدافع سپاهان گل مساوي 
به ثمر رسيد. سپاهان اين فصل 5پنالتي به دست 
آورده كه 3ضربه را از دست داده است. اگر فوتبال 
45دقيقه بود و فقط نتايج نيمه اول بازي ها محاسبه 
مي شد ســپاهان االن با 4 امتياز برتري نسبت به 

پرسپوليس صدرنشين ليگ بود.
   شهرخودرو - سايپا؛ شورش در دقيقه97

سومين تساوي متوالي ســايپا مقابل سومين تيم 
مدعي باالي جدول در مشهد رقم خورد. تيم جوان 
ابراهيم صادقي بعد از متوقف كردن اســتقالل و 
سپاهان، از شهرخودرو هم شكســت نخورد و در 
دقيقه97 از شكست مقابل اين تيم گريخت. اين 
ديرهنگام ترين گلي بود كه شــهرخودرو در تاريخ 
بازي هايش در ليگ برتر دريافت كرد و همين گل 
ديرهنگام رتبه دوم را از چنگ مشهدي ها درآورد. 
شهرخودرو 60 به 40مالك توپ بود، تقريبا 2برابر 
سايپا پاس داد و در دقت پاس هم 80 بر 64 نسبت 

به حريفش برتري داشت. اما در كمال تعجب سايپا 
موقعيت هــاي خطرناك تري داشــت و در تعداد 

شوت ها نسبت به ميزبانش برتري 13-9 داشت.
   نفت آبادان - نساجي؛ ميالد به صدر رسيد

سيزدهمين امتياز خارج از خانه نساجي كه اين تيم 
را در جدول بازي هاي خارج از خانه در نيمه بااليي 
جدول قرار مي دهد. تيم قائمشــهري كه با آمدن 
محمود فكري قدرتمندتر هم شده توانايي خوبي 
در متوقف كردن ميزبان هايش دارد. بعد از 2 برد در 
تبريز، اين بار آنها در آبادان گل اول بازي را خوردند 
و بعد از 316دقيقه دروازه شــان باز شد. اما قبل از 
پايان نيمه اول گل تســاوي را زدند و 27امتيازي 
شدند. نفت آبادان كه در نيم فصل دوم اصال نتيجه 
مساوي نداشت بعد از 8 بازي باالخره به يك تساوي 
رسيد. گل اين تيم هم روي پاس ميالد جهاني زده 
شــد تا جهاني با 7پاس گل باالتر از مهدي قائدي 

صدرنشين جدول گل سازهاي ليگ باشد.
   پيكان - گل گهر؛ عالئــم حياتي در تيم 

عبداهلل
عبداهلل ويســي فينال قعرجدولي ها را به راحتي 
از گل گهر برد و با 2برد متوالــي از قعر جدول فرار 
كرد. نادر محمدي كه هفته گذشته با پرتاب هاي 
اوت بلندش همه را شــگفت زده كرده بود اين بار 
گل زد تا پديده جديد پيكان در ليگ باشد. در آن 
سوي ميدان گل گهر كه پيش از تعطيالت كرونا اوج 
گرفته بود و 6 بازي متوالي را بدون شكست پشت سر 
گذاشــت، بعد از تعطيالت فقط شكست خورده و 
حتي يك امتياز هم دشت نكرده است. به احتمال 
فراوان با اين نتايج مسئوالن گل گهر يك بار ديگر به 

فكر تغيير سرمربي خواهند افتاد.

كميته ملي المپيك ايران اميدوار اســت ايرادهايي كه 
شوراي نگهبان به اساسنامه اين كميته گرفته، با دستور 
معاون اول و پيگيري معــاون حقوقي رئيس جمهوري 

حل شود.
اساســنامه كميته ملي المپيك، بعد از تأييد در كميته 
بين المللي المپيك و هيأت دولت، آذرماه سال گذشته 
به شوراي نگهبان رفت. اعضاي اين شورا 10تير امسال، 
ايراداتي را به اين اساسنامه گرفتند، ايراد اصلي اين بود 
كه بند 16اساسنامه  با موازين شــرعي و قانون اساسي 
ايران مغايرت دارد. بند 16به مقابله و عدم پذيرش هرگونه 
فشار سياســي، مذهبي و حقوقي، اجتماعي، اقتصادي 
و تبعيض جنسيتي اشــاره دارد. از نظر شوراي نگهبان 

اساسنامه در چند مورد ديگر هم ابهاماتي دارد.
ايراداتي كه شــوراي نگهبــان به اساســنامه گرفته، 
نگرا  ن كننده به نظر مي رســد. ديروز خبرگزاري فارس 
در خبري نوشــته بود كه اگر اساســنامه تأييد نشود، 
ورزش ايــران تعليق مي شــود: »ايران از ســال1328 

منشور المپيك را پذيرفته اســت. بعد از انقالب هم آن 
را پذيرفت و 72سال است با اين منشــور كار مي كند. 
درصورتي كه ايران منشور المپيك را قبول نكند بايد از 
كميته بين المللي المپيك خارج شود، در اين صورت در 
هيچ رويداد بين المللي حتي فوتبال نمي تواند شركت 

كند.« 
شــايد به خاطر همين حساسيت هاست كه كميته ملي 
المپيك براي تأييد اساسنامه از دولت كمك خواسته و 
قرار است لعيا جنيدي، معاون حقوقي رئيس جمهوري با 
شوراي نگهبان جلسه بگذارد. رضا صالحي اميري، رئيس 
كميته ملي المپيك به برنامه راديو تهران ورزشي گفته 
است: »پنجشنبه با آقاي اسحاق جهانگيري جلسه اي 
داشتم و قرار شد معاون حقوقي رئيس جمهور براي رفع 
ابهامات، جلسه مشتركي با شوراي نگهبان برگزار كند.«

هنوز مشخص نيست كه چرا دولت برخالف روال معمول، 
اساسنامه را به شوراي نگهبان فرستاده است. اما چيزي 
كه باعث تعجب صالحي اميري شــده، اين است كه چرا 

شوراي نگهبان بعد از 9 ماه گفته است، اسا سنامه ابهام 
دارد: »براساس تفسير حقوقي شورا، همه اساسنامه هاي 
شركت ها و نهادها بايد به اين شورا برود. شوراي نگهبان 
بعد از حدود 9 ماه بررسي اساسنامه، پاسخ داد ولي آن را 
رد نكرد بلكه گفتند مبهم است. دليل ابهام اين بود كه 
در اساسنامه به دفعات به اساسنامه كميته بين المللي 
المپيك ارجاع داده ايم. اگر تماس مي گرفتند، در مدت 
يك ساعت اين منشور را براي عزيزان مي فرستاديم و نياز 

به 10 ماه زمان نبود.« 
به گفته صالحي اميري، كميته ملــي المپيك به عنوان 
نهاد غيرانتفاعي ثبت شــده اســت: »ما به عنوان نهاد 
عمومي غيردولتي غيرانتفاعي شناخته شده ايم و كميته 
بين المللي المپيك با اين شــرايط كميته ملي المپيك 
تعارضي ندارد. كميته هاي ملي المپيك در كشورها بايد 
از مداخله دولت به دور باشــند و نيز تابع منشور كميته 
بين المللي باشند. اين منشــور را از سال58 به رسميت 
شــناختيم و در چارچوب آن فعاليــت مي كنيم. ما و 
مجموعه كشــور، غيردولتي بودن كميته ملي المپيك 

را پذيرفته ايم.«
صالحي اميــري معتقد اســت فدراســيون فوتبال هم 
مي تواند در اساســنامه خــود از عبارت نهــاد عمومي 

غيردولتي غيرانتفاعي استفاده كند.

  مذاكره با شوراي نگهبان بر سر منشور المپيك 
   رئيس كميته ملي المپيك مي گويد قرار است معاون حقوقي رئيس جمهوري

   براي رفع ابهامات اساسنامه با شوراي نگهبان مذاكره كند 

 ضربه زنوزي به تراكتور 
و ماشين سازي

دو تيم تبريزي در 6 بازي بعد از بازگشايي 
مسابقات ليگ، مجموعا فقط 4 امتياز گرفته اند. 

 به نظر مي رسد آنها به اصرار مالك شان
 براي تعطيلي ليگ دل بسته بودند 

بهروز رسايلي| در طول مدتي كه مسابقات ليگ برتر 
به خاطر شيوع كرونا متوقف بود و كسي نمي دانست 
اين بازي ها از ســر گرفته خواهد شــد يا نه، بيشتر 
انرژي و تمركز محمدرضا زنوزي صرف تالش براي 
لغو مسابقات شد. روزي نبود كه يك نفر از مجموعه 
تحت امر او در مــورد مضرات دنبال شــدن ليگ 
مصاحبه نكند. زنوزي كــه به طور همزمان مالكيت 
2 باشگاه تراكتور و ماشين ســازي را بر عهده دارد، 
همه تخم مرغ هايش را در سبد »تعطيلي« گذاشت 
و به هيچ گزينه اي غير از اين فكر نكرد. حتي بعد از 
آنكه زمان از ســرگيري تمرينات اعالم شد و همه 
تيم ها كار را استارت زدند، تراكتور و ماشين به امر 
مالك شان دست روي دســت گذاشتند. دست كم 
به روايت اخبار رســمي، دو تيم تبريزي تا واپسين 
روزها كادر بازيكنان شــان را كامل نكردند و تن به 
برگزاري مسابقات تداركاتي هم ندادند. آنها انگار تا 
لحظه آخر مطمئن بودند ليگ برگزار نخواهد شد؛ 
بنابراين طبيعي بود كه با آغاز مجدد مسابقات، دچار 

دردسر شوند.
تراكتور و ماشين ســازي پس از بازگشــايي ليگ 
برتر هر كدام 3 بازي انجــام داده اند، اما حاصل كار 
2 تيم زنوزي در اين 6 بازي، مجموعا فقط 4امتياز 
بوده است. تكليف ماشين ســازي كه روشن است. 
اين تيم هر ســه بازي اش را به ترتيــب برابر فوالد، 
نفت مسجدســليمان و پرســپوليس باخته است. 
شكســت اول موجب تغيير در كادر فني و حضور 
رضا مهاجري شــد، اما ماشين با اين مربي هم فعال 
2 باخت ديگر داده است. تراكتور هم بعد از شكست 
روز نخســت برابر نســاجي در تبريز، در يك بازي 
خانگي نفت آبادان را برد و نهايتا مقابل اســتقالل 
تن به تساوي بدون گل داد. اين در شرايطي است 
كه اگر استقالل كمي خوش شانس تر بود، دومين 
شكست تراكتور و پنجمين باخت تيم هاي زنوزي 
از زمان بازگشــايي ليگ را به سرخپوشان تبريزي 

تحميل مي كرد.
االن شرايط جدول طوري است كه تراكتور به طور 
جدي خطر از دست دادن سهميه آسيايي را حس 
مي كند. تراكتور در ادامه ليگ با 3 تيم گردن كلفت 
سپاهان، شــهرخودرو و فوالد بازي دارد. پيكان و 
شــاهين بوشــهر هم كه براي بقا مي جنگند ديگر 
رقباي اين تيم خواهند بود و از همه جالب تر مصاف 
تراكتور با ماشــين در داربي كامال خانوادگي تبريز 
است. در مجموع برنامه قرمزها اصال ساده نيست. از 
سوي ديگر هم ماشين سازي در فاصله 5 امتيازي تا 
منطقه خطر، نمي تواند از بقا در ليگ برتر خاطرجمع 
باشد. شايد اگر زنوزي زودتر كوتاه مي آمد و به جاي 
تمناي تعطيلي، تيم هايــش را براي مبارزه و رقابت 

آماده مي كرد، االن شرايط براي او خيلي بهتر بود.

فوتبال ايران

 مهاجم پرسپوليس كرونا گرفت
تيم پرسپوليس قبل از ديدار با ماشين سازي با خبر شوک آوری در اردوی خود مواجه شد. آريا برزگر، مهاجم جوان اين تيم 
در شرايطي كه سرخپوشان را در اردوي تبريز همراهي مي كرد با وخامت اوضاع جسمي مواجه شد و بعد از انجام تست ها 

مشخص شد اين بازيكن به كرونا مبتال شده است. او اردوي پرسپوليس را ترک كرده و فعال در قرنطينه قرار گرفته است.

    اشتباه عجيب گل ريحان در بركناري نصرتي
تيم فوتبال گل ريحان با هدايت محمد نصرتي در نيم فصل اول مسابقات ليگ دسته اول نتايج 
فوق العاده اي گرفت و حتي ركورد 21بازي بدون شكســت باعث شــد تا خيلي ها از اين تيم 
به عنوان نخستين صعودكننده به ليگ برتر اسم ببرند. در نيم فصل دوم اما وضعيت تغيير كرد و 
اشتباهات مديريتي در اين باشگاه باعث شد تا گل ريحان از مسير خوب خودش فاصله بگيرد. 
خيلي ها تصور مي كردند نتايج فوق العاده گل ريحان باعث حمايت بيشتر مسئوالن باشگاه از 
نصرتي و بازيكنان شــود ولي اتفاقات عجيبي رخ داد كه تمركز كادرفني و بازيكنان را به هم 
زد. باشگاه در پرداخت حق وحقوق بازيكنان بارها كارشكني كرد و همين موضوع باعث شد تا 
گل ريحان در ادامه بازي ها نتايج خوبي نگيرد و از كورس قهرماني عقب بماند. اتفاق عجيب 
اما بعد از بازي با نود اروميه رخ داد. گل ريحان اين بازي را واگذار كرد تا مســئوالن باشگاه در 
ادامه اشتباهات و سياست هاي عجيبشان در اين فصل، محمد نصرتي را بركنار كرده و ميثم 
منيعي را به جــاي او انتخاب كنند كه حتي تجربه مربيگري در ليگ دســته اول را هم ندارد. 
جالب اينجاست كه مسئوالن باشــگاه در طول فصل قصد داشتند منيعي را به عنوان مربي يا 
سرپرست به تيم تحميل كنند ولي نصرتي با اين موضوع مخالفت كرده بود. اگر اين اشتباهات 
رخ نمي داد گل ريحان با هدايت نصرتي مي توانست به ليگ برتر صعود كند؛ اتفاقي كه به دليل 

سوءمديريت در گل ريحان رخ نداد.

  عصبانيت دشتي روي نيمكت استقالل

تعويض علي دشــتي در دقيقه52 بازي با تراكتور، حواشــي 
زيادي روي نيمكت اســتقالل ايجاد كرد. دشتي كه در بازي 
قبلي به دليل كمبود مهاجم در خط حمله به ميدان رفته بود، 
اين بار به خاطر بيماري وريا غفوري در سمت راست خط مياني 
به بازي گرفته شد. او در همان ابتداي بازي كارت زرد گرفت 
و پس از آن نيز در شرايط عصبي به بازي ادامه مي داد تا اينكه 
باالخره در هفتمين دقيقه از نيمه دوم فرهاد مجيدي از ترس 
اخراج اين بازيكن، او را از زمين بيرون كشــيد. دشتي بعد از 
اين تعويض با ناراحتي فراوان روي نيمكــت تيم قرار گرفت 
و تــا دقايقي به اعتراض مشــغول بود. در ايــن دقايق مجيد 
نامجومطلق و سعيد رمضاني براي ساكت كردن او به سمتش 
رفتند و نيمكت استقالل دقايق پرتنشي را سپري كرد. تا اينكه 
درنهايت سرپرست اســتقالل به دشتي دستور داد نيمكت را 

ترك كند و به روي سكوها برود.
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8ســال پس از بازي هاي المپيك لندن، مدال طالي مسابقه هاي كشتي آزاد در 
وزن 125كيلو به كميل قاسمي رسيد. قاسمي در آن بازي ها نفر سوم شده بود اما 
پس از محرزشدن دوپينگ نفرات اول و دوم )آرتور تايمازوف ازبكستاني و ديويد 
مودزامانشويلي گرجستاني( به خوشرنگ ترين مدال المپيك رسيد. با وجود اين 
اتفاق، كشــتي گير جويباري تيم ملي ايران معتقد است هنوز به حقش نرسيده. 
كميل طال را فقط براي خودش مي خواهد نه به صورت مشترك با بالل ماخوف كه 

او هم در آن بازي ها سوم شده بود.
كميل قاســمي كه مدال نقره المپيك ريو را در كارنامه خود دارد پيش تر مدعي 
بود مديران ورزش ايران براي كسب مدال طالي او رايزني نكرده اند. فدراسيون 
كشتي و كميته ملي المپيك با انتشار مكاتباتشان با IOC و اتحاديه جهاني كشتي 

به صحبت هاي كميل قاسمي جواب دادند.
فدراسيون كشتي روز گذشته رسما اعالم كرد ماجراي كميل قاسمي تمام شده 
و قرار است براي نخستين بار 2مدال طالي المپيك در وزن 125كيلوگرم توزيع 
شود. يكي از طالها به كميل قاسمي و ديگري به بالل ماخوف روس مي رسد. اين 

2كشتي گير در المپيك لندن روي سكوي سوم مشترك ايستاده بودند.
با انتشار اين خبر بار ديگر كميل قاسمي ابراز نارضايتي كرد و در صفحه اينستاگرام 

خود نوشت: »مطابق قانون اتحاديه، طالي ســنگين وزن براي ايران است. اگر 
من طال بگيرم تيم ايران سوم و روســيه چهارم مي شود. بر همين مبنا هم وقتي 
كشتي گير ازبكستاني كه در وزن ما مدال طال گرفته بود، دوپينگش مثبت اعالم 
شد، اتحاديه جهاني كشــتي مرا به عنوان نفر اول و دارنده مدال طالي المپيك 
اعالم كرد. اين يعني اتحاديه جهاني كشــتي در اين مورد قانون داشته و دارد اما 
ديشب اعالم كردند كه روس ها كشتي گير خودشان را كنار من به عنوان دارنده 
مدال طال قرار داده اند و اعالم كردند كه فدراســيون ايران به روس ها گفته است 
ما به پيگيري شــما اعتراضي نداريم! اين يعني فقط روس ها توانستند نقره خود 

را طال كنند.« 
فدراسيون كشتي بار ديگر در واكنش به صحبت هاي قاسمي تنها قانون اتحاديه 
جهاني را روي خروجي سايتش قرار داد كه براي سال2020 است. در اين قانون 
آمده: »اگر 2كشتي گير در ديدار فينال دوپينگ كرده باشند، مدال طال به 2نفر 
بازنده اين كشتي گيران كه حائز مدال برنز شده اند خواهد رسيد و نفرات پنجم 
نيز صاحب مدال برنز مي شوند. مدال نقره هم به كشتي گيري داده نخواهد شد.« 
پيش از اين سابقه نداشته 2كشتي گير فيناليست با هم دوپينگ كرده باشند، به 
همين دليل اتحاديه جهاني در جلسه اخير خود اين خأل قانوني را حل كرده است.

 طالي لندن كميل را راضي نكرد 
  طالي كشتي گير سنگين وزن ايران در المپيك2012، با تأخيري 8ساله مسجل شد  او اما مي گويد مديران ورزش

   نتوانسته اند به خوبي از حقش دفاع كنند 

  هفته24، ليگ ضعفا!
 همه مدعيان مساوي كردند و پرسپوليس اگر هفته آينده فوالد را ببرد قهرمان ليگ است

 زكي پور: اگر با خانواده زندگي مي كردم به آبادان نمي رفتم
  مرده استقالل هم مفت نمي بازد/ تراكتوري ها ديدند بازي دست ماست شروع به كنايه زدن كردند

محمد زارعي|  ميالد زكي پور در گفت و گو با همشهري ورزشي مدعي شده در 
روز بازي با تراكتورسازي وضعيت خوبي نداشته و در بين نيمه بازي حالش 
بدتر هم شده اما به دليل كمبود بازيكن به زمين رفته است. البته او مدعي 

است كرونا ندارد و فقط نگران سفر اين تيم به آبادان است.
  از بازي با تراكتورسازي شــروع كنيم كه از لحاظ فني 

انتظارات را برآورده نكرد.
حقيقت اينكه ما از 5 روز قبل از بازي با تراكتورسازي تمرين درست وحسابي 
نداشتيم و همين مسئله باعث شد تا از كارگروهي عقب بمانيم. جدا از اين 
بدن ها هم خيلي خراب بود. خود من در بين 2نيمه دل درد و سردرد داشتم و 
همه جاي بدنم درد مي كرد، حتي نمي توانستم ديد كافي داشته باشم. عارف 
غالمي هم همينطور بود. با وجود اين خدا وكيلي ما خيلي بهتر از آنها بوديم 
و موقعيت هاي بيشتري داشتيم. دم بچه ها گرم كه غيرت گذاشتند و با تمام 
وجود بازي كردند. مهدي قائدي و ريگي روز قبل از بازي به ما ملحق شدند.

 اين طور كه مي گويي بين نيمه تمام نشــانه هاي كرونا را 
داشته اي.

من كرونا نداشتم ولي شنبه حالم بد بود. بين 2 نيمه وضعيتم خراب تر هم 
شد. با وجود اين كسي نبود تا در پســت من بازي كند و من بايد به زمين 

مي رفتم.
 سرمربي تراكتورســازي در جريان بازي به خوب شدن 

كرونايي هاي استقالل كنايه زد. در اين خصوص چه نظري داري؟
حقيقت تراكتوري ها فكر مي كردند بازيكني مثل ريگي كه كرونا گرفته به 

بازي نمي رسد و به راحتي مي توانند استقالل را ببرند اما پس از مشخص 
شدن نتايج تست دوم شرايط عوض شد و خيلي از بازيكنان به بازي رسيدند. 
در اين شرايط وقتي تراكتوري ها ديدند بازي دست ما افتاده، شروع به كنايه 
زدن كردند. من همين جا مي گويم كه مرده استقالل هم مفت نمي بازد. ما 

حتي اگر با اميدها بازي كنيم مفت امتياز نمي دهيم.
 پس نتيجه تساوي را عادالنه نمي داني؟

با اين موقعيت هايي كه ما داشتيم حق ما رسيدن به برد بود. ما 3يا 4 موقعيت 
عالي داشتيم كه حداقل بايد يكي از آنها به گل تبديل مي شد.

 براي بازي آينده بايد بار ديگر به جنوب سفر كنيد و با نفت 
روبه رو شويد. در اين خصوص چه نظري داري؟

آبادان هم فكر كنم شــرايطي مثل اهواز دارد و قرمز است. در سفر به اهواز 
خيلي از بازيكنان ما كرونا گرفتند و هيچ بعيد نيست اين بار هم دچار مشكل 
شويم. متأسفانه براي مسئوالن مهم نيست كه بازيكنان كرونا بگيرند. به 
شخصه اگر با خانواده زندگي مي كردم يا زن و بچه داشتم قيد رفتن به آبادان 
را مي زدم و سر بازي نمي رفتم. نهايتش اين بود كه مي خواستند من را جريمه 
كنند. شايد بدن ما قوي باشد اما اگر زن و بچه كسي كرونا بگيرد خيلي اوضاع 
خراب مي شود. خداي نكرده اگر براي خانواده كسي اتفاقي رخ دهد، يك عمر 

پشيماني خواهد داشت.
 استقالل در شــروع بازي ها نااميدكننده نتيجه گرفته 
و شرايط خوبي براي كسب ســهميه هم ندارد. در اين خصوص چه 

صحبتي داري.

در اين ســال هايي كه به اســتقالل آمده ام، هروقت به تعطيالت رفتيم و 
برگشتيم، نتوانســتيم خوب نتيجه بگيريم و با شكست شروع كرديم. هر 
بار يك داستاني داشــتيم، يك بار بازيكنان محروم شدند، يك بار بازيكنان 
مصدوم شدند و يك بار هم داور بد بود. خودتان در بازي با فوالد ديديد كه 
داور چطور سوت زد. با وجود اين ما تالش خواهيم كرد تا سهميه بگيريم. 
فاصله براي گرفتن سهميه زياد نشــده و جدا از اين ما در جام حذفي هم 

مي توانيم قهرمان شويم.
 به نظرت با اين وضعيت كرونا مي توانيد تمرينات درست و 

حسابي داشته باشيد و انتظارات را برآورده كنيد؟ 
هواداران مطمئن باشــند ما هرچــه داريم در زميــن مي گذاريم گرچه 
بدن هايمان وضعيت بدي دارد. من قبال هم گفته ام كه ما ماشين نيستيم. ما 
تا حاال 4يا 5  بار بدنسازي كرده ايم و همين مسئله باعث افت بدني بازيكنان 
شده است. ما در حال حاضر نه تمركز داريم و نه روحيه. با توجه به شرايط 
موجود هواداران سرشان پايين است و ما اعصاب مان به هم ريخته است. البته 
اين را هم بگويم كه استقالل به حدي افتخار دارد كه تيم هاي ديگر حتي به 
آن نزديك هم نمي شوند. فقط اميدوارم ديگراتفاقات اين چند سال را يك 
طوري جمع كنند تا تيم ها در زمين به حق خود برسند. وگرنه با اين وضعيت 

مارادونا هم بيايد هيچ كاري نمي تواند بكند.
 منظورت را شفاف تر مي گويي؟

ديگر عالم و آدم مي دانند منظورم چيســت. من حرفي نمي زنم تا بي مورد 
محروم نشوم.
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ساختمان هاي پر خطر زير ذره بين 
حاال و به دنبال حادثه مرگبار كلينيك سينا مهر، اين اليحه پس از سال ها سكوت خبري اين بار از 
زبان سخنگوي كميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي مطرح شده است. سيدالبرز حسيني 
وعده داده كه در نخستين نشست كميســيون عمران به موضوع ايمن سازي ساختمان هاي 
پرخطر ورود و پيگيري هاي الزم هم براي تعيين تكليف اليحه قانون مديريت يكپارچه ايمني 
شهري و روستايي انجام خواهد شد. از سوي ديگر، پيروز حناچي، شهردار تهران نيز با اشاره 
به گفت وگوي تلفني خود با دادستان تهران گفته است: با دادستان تهران در اين مورد صحبت 
كرديم كه اخطار دادن به تنهايي كافي نيست و اگر اســتنكاف از ايمني انجام شود بايد ورود 
قضايي انجام شود. به گفته وي، هم اكنون تالش مي شود وضعيت ساختمان هاي نا ايمن كه اخطار 
داده ايم را با جديت بيشتر پيگيري كنيم و درصورت استنكاف از ايمني، برخورد هاي قضايي را 
انجام دهيم. اين اظهارنظرها نشان مي دهد كه در آينده ساختمان هاي پرخطر بيشتر از قبل زير 
ذره بين مسئوالن قضايي و شهري قرار خواهند گرفت تا از اين طريق بتوان از تكرار حوادثي 

چون پالسكو و كلينيك سينا مهر جلوگيري كرد.

ماده بحث برانگيز
بررسي 2 حادثه هولناك سال هاي اخير يعني 
حادثه ساختمان پالســكو كه مرگ 22نفر 
ازجمله 16آتش نشــان را به دنبال داشــت و 
حادثه اي كه مدتي قبل در كلينيك سينا مهر 
رخ داد، نكات مشابهي را روشن مي كند. اينكه 
به گفته مسئوالن آتش نشــاني و شهرداري، 
پيش از رخ دادن اين حوادث، كارشناســان 
آتش نشاني ضمن بازديد از هر دو ساختمان 
نسبت به ناايمن بودن آنها هشدار داده بودند 
اما بي توجهي به اين هشدار در نهايت وقوع اين 
حوادث دردناك را به همراه داشت. سؤال اين 
اســت كه آيا صرف شناسايي ساختمان هاي 
پرخطر توسط مديريت شهري كافي  است؟ 
و در چنين شــرايطي چه نهــادي و چگونه 

مي تواند از اين ساختمان ها رفع خطر كند؟
شاخص ترين ماده  قانوني كه اين روزها افراد 
زيادي درباره ضمانت اجراي قانوني براي رفع 
خطر از ساختمان هاي پرخطر به آن استناد 
مي كنند، بند 14ماده 55قانون شــهرداري 
و تبصره آن است. براســاس اين ماده يكي از 
مهم ترين وظايف شــهرداري ها اتخاذ تدابير 
مؤثر و اقدامات الزم براي حفظ شهر از خطر 
ســيل و حريق و همچنين رفع خطر از بناها 
و ديوارهاي شكسته و خطرناك واقع در معابر 
عمومي و كوچه ها و اماكن عمومي و داالن هاي 
عمومي و خصوصي و پر كردن و پوشــاندن 
چاه ها و چاله هاي واقع در معابر و جلوگيري از 
گذاشتن هر نوع اشيا در بالكن ها و ايوان هاي 
مشــرف و مجاور به معابر عمومي كه افتادن 
آنها موجب خطر براي عابران است، مي باشد . 
ضمنا در كليه موارد مربوط بــه رفع خطر از 
بناها و رفع مزاحمت هاي منــدرج در فوق، 
شهرداري پس از كسب نظر مأمور فني خود 
به مالكان يا صاحبان اماكن عمومي يا صاحبان 
ادوات منصوب، ابالغ مهلت دار متناسبي صادر 
مي  كند و اگر دستور شهرداري در مهلت معين 
به موقع اجرا گذاشته نشود شهرداري رأسا با 
مراقبت مأموران خود اقدام بــه رفع خطر يا 
مزاحمت خواهد كــرد و بابت هزينه هايي كه 
انجام داده نيز صــدي پانزده از مالك دريافت 

خواهد كرد.

برخي معتقدند كه براساس اين ماده قانوني، 
شهرداري مكلف اســت درصورت بي توجهي 
مالكان ســاختمان هاي پرخطر به اخطارها، 
راسا اقدام به رفع خطر كند و در اين زمينه خأل 
قانوني وجود ندارد. اما آيا اين ماده قانوني براي 
خالص شدن از خطر چنين ساختمان هايي 

كافي است؟
محمد عطايــي، حقوقــدان در گفت وگو با 
همشــهري مي گويد: اين قانون هر چند به 
صراحت به شــهرداري مي گويد كــه درباره 
مكان هاي ناايمن چه تكليفي دارد اما مصوب 
بيش از نيم قرن پيش است و ما هنوز داريم به 

آن استناد مي كنيم.
در اين قانــون مي گويد كه حقوق شــهردار 
دو هزار تومان اســت. يعني زماني اين قانون 
نوشته شده كه حقوق شــهردار در آن زمان 
دو هزار تومان بوده است و اين مسئله حكايت 
از قديمي بودن قانون دارد. مثال در بخشي از 
قانون جريمه ارتكاب تخلفي هزار و هفتصد 
تومان اســت. از طرفي در اين قانون صراحتا 
به مواردي همچون ناودان شكسته و.... اشاره 
شده است. آيا االن در خانه ها و ساختمان هاي 
تهران، مشكالت داشــتن ناودان شكسته يا 
بالكن ناايمن و... است؟ مثال آيا در حادثه اي 
كه در ســاختمان كلينيك سينا مهر رخ داد، 
آيا مشكالت و نواقص همان چيزهايي بودند 
كه در اين قانون به آنها اشاره شده بود؟ حاال 
زندگي ها و ساختمان ها عوض شده اند. ديگر از 
ساختمان هاي خشتي و گلي كه زماني ممكن 
بود خطرساز باشــند خبري نيست. بنابراين 
به نظر مي رسد كه قانون نياز به بازنگري دارد. 
مثال در ساختمان ســينا مهر، يكي از موارد 
غيرايمن، دپوي خطرناك كپسول هاي گاز و 
اكسيژن بود، آيا در اين قانون به چنين مواردي 

اشاره شده است؟ 
از سوي ديگر بايد توجه داشت كه اين قانوني 
زماني تصويب شده كه شوراي شهر نيز وجود 
نداشته اســت و به نظر مي رسد كه هم اكنون 
شوراي شهر مي تواند به اين مسئله ورود كند 
و بعد از گذشت اين همه ســال درخصوص 
اين قانــون بازنگــري انجام شــود. 33هزار 
ســاختمان ناايمن در تهران وجود دارد و اين 

سؤال مطرح است كه آيا شهرداري مي تواند 
اين ساختمان ها را ايمن ســازي كند. آيا اگر 
شهرداري نســبت به پلمب اين ساختمان ها 
اقدام كند، افكار عمومي نســبت به اين اقدام 
واكنش نشان نخواهد داد؟ پس به نظر مي رسد 
كه براي انجام چنين كاري، نه شهرداري بلكه 
نهادهاي ديگري هم بايد وارد ماجرا شوند و با 
بازنگري قانون ايمني ساختمان ها، ضمانت 

اجراي مناسبي نيز براي آن انديشيده شود.
وي ادامه مي  دهد: اين مسئله كه قانون مورد 
اشاره در اين سال ها اجرا نشده، شايد به اين 
دليل اســت كه قابليت اجرايي شدن ندارد. 
شما زماني كه در حال رانندگي هستيد، اگر 
مرتكب خالفي شويد و پليس شما را متوقف 
كند، حتما منتظر جريمه خواهيد بود و در اين 
شرايط حتي ممكن است همه خواسته تان اين 
باشد كه خودرويتان به پاركينگ منتقل نشود 
يا اينكه مبلغ جريمه كم باشد. پس ضمانت 
اجراي قوانين راهنمايي و رانندگي به گونه اي 
است كه همه شــهروندان آن را پذيرفته اند و 
درصورت ارتكاب عمل خالف، مجازات آن را 
نيز قبول مي كنند اما آيا در قوانين مربوط به 
ايمني ساختمان ها نيز چنين فرضي مطرح 
اســت؟ كه اگر اين بود، زماني كــه مالكان 
ساختمان ها اخطار رفع نقص ايمني دريافت 
مي كردنــد، آن را مي پذيرفتند و به آن عمل 
مي كردند و به نظر مي رسد كه قوانين موجود 
در اين زمينه، ضمانت اجرايي الزم را ندارند و 

نياز به بازنگري دارند.

اختيار محدود آتش نشاني 
عدم ضمانت اجراي الزم و نيــاز به بازنگري 
قوانين درخصوص ســاختمان هاي ناايمن 
همان مسئله اي اســت كه محمود قديري، 
معاون پيشــگيري ســازمان آتش نشاني و 
خدمات ايمني شــهرداري تهران نيز به آن 

اشاره مي كند.
او در گفت وگو با ايسنا مي گويد: مثال در حادثه 
كلينيك سينا مهر، آتش نشاني تهران 4 بار از 
اين كلينيك و ســاختمان آن بازديد كرده و 
موارد ايمني را به آنها اخطار داده بود. عالوه بر 
اخطار، دستورالعمل كامل ايمن سازي نيز به 
آنها ارائه شد و موضوع را به شهرداري منطقه 
نيز اطالع  داديم تــا از آن طريق هم پيگيري 
شود. اما بيشــتر از آن آتش نشاني اختياري 
نداشت كه بخواهد آنجا را پلمب كند و... اينها 
جزو مواردي بود كه بايد با تشــكيل پرونده 
قضايي و پيگيري حقوقي انجام شود كه جزو 

وظايف آتش نشاني نيست.
او درباره واكنش بــه اين انتقــاد كه به نظر 
مي رســد آتش نشــاني صرفا اقدام به بيان 
تذكر كرده و وارد مرحله ديگري نمي شــود، 
مي گويد: ببينيد مالك عمل ما بند 14 از ماده 
55 قانون شهرداري هاست كه بيشتر از نيم 
قرن پيش تصويب شده و در آن گفته شده كه 
اگر ناودان، بالكن، ديوار شكسته و چاه و چاله و 
مواردي از اين دست در شهر وجود دارد، ابتدا 
به مالك تذكر داده شود و پس از آن شهرداري 
خود وارد موضوع شود و مشكل ايمني را حل 

كند. حاال موضوعي كه اينجا مطرح اســت 
بحث همين قانون است كه چقدر قابليت اجرا 

داشته و با شرايط امروز همخواني دارد. 

معاون پيشــگيري ســازمان آتش نشاني و 
خدمات ايمني شهرداري تهران ادامه مي دهد:  
فرض بگيريم كه طبق همين بخش از قانون، 
شهرداري بايد مستقيما وارد شده و مشكالت 
مربوط به ايمني را رفع كند. اين يعني چند نفر 
بلند شوند و وارد ملك خصوصي مردم شوند 
و آنجا را ايمن كنند؟ آيا چنين چيزي ممكن 
است؟  اصال مگر مي شود اينطور وارد جايي شد 
و مالك هم چيزي نگويد، درحالي كه مي تواند 
به اتهام ورود غيرقانوني شــكايت هم بكند. 
قديري با تأكيد بر اينكه در اين زمينه نيازمند 
به روزرســاني و كارآمدسازي قانون هستيم، 
درباره اينكه چرا بابــت عدم پرداخت ماليات 
و عوارض چنين اماكني را پلمب نمي كنند، 
مي گويد:  چون قانون اين اجازه را به ما نداده 
است. در مورد ماليات و عوارض قانون چنين 
اجازه اي را داده اما در مورد ايمني، ما نيازمند 
اجازه قانون هستيم. آتش نشاني كه نمي تواند 

فراتر از قانون عمل كند.

اليحه اي كه خاك مي خورد
به دليل همين اختالف نظرهــا درباره نياز به 
قوانين جديد در حوزه ايمني بود كه اليحه اي 
با عنوان اليحه مديريت يكپارچه ايمني شهر 
و روســتا در دســتور كار هيأت وزيران قرار 
گرفت. در سال 93و به دنبال آتش سوزي در 
ســاختماني در خيابان جمهوري كه محل 
توليد پوشاك بود و با مرگ دردناك برخي از 
ساكنان ساختمان همراه شد، نياز به تصويب 
قانوني جديد با هدف ارتقاي ســطح ايمني 
شهرها و روستاهاي كشور احساس شد و در 
دي ماه همان سال مصوبه سند آسيب شناسي 
آتش نشــاني كالنشــهرها با عنــوان دقيق 
»تصويب نامــه هيــأت وزيــران در بخش 
آتش نشــاني و امور ايمني« با امضاي معاون 
اول رئيس جمهور ابالغ شد. اين مصوبه يا سند 
11 بخش داشت كه نخستين بخش آن شرح 
وظيفه اي بود كه براي سازمان شهرداري ها و 

دهياري ها كه زيرمجموعه وزارت كشور است، 
تعيين شد. بر اين اساس معين شده بود كه 
طي 6 ماه اليحه مديريت يكپارچه ايمني شهر 
و روستا با هدف ارتقاي سطح ايمني شهرها و 

روستاهاي كشور تدوين شود.
به گفته عطايي حقوقدان، يكي از مواد مهم 
اين اليحه، ماده 5اســت. براساس اين ماده، 
مالكين و بهره برداران كليه مســتحدثات و 
ســاختمان ها در كليــه مراحل ســاخت و 
بهره بــرداري مكلف بــه رعايــت قوانين و 
مقررات ايمني و نظارت عالي بر رعايت آنها 
با بهره گيري از توان نظام مهندســي و ساير 
تشــكل هاي تخصصي واجد شرايط برعهده 
مديريت اجرايــي ايمني اســت. درصورت 
تشخيص مستحدثات ناايمن، مديريت اجرايي 
ايمني ابتدا نسبت به صدور اخطار كتبي همراه 
با داليل موارد ناايمن به مالك و بهره بردار اقدام 
و درصورت بي توجهي، موضــوع را از طريق 
جرايد و رســانه هاي محلي اطالع رســاني و 
درصورت عدم رفع موارد ناايمن، با درخواست 
مديريت اجرايي، نيروي انتظامي نســبت به 
پلمب تصرف ناايمن اقــدام كند. رفع پلمب 
منوط به رفع موارد ناايمن، پرداخت جريمه 
و هزينه هاي تحميل شده به مديريت اجرايي 
است. مديريت اجرايي موظف است كل مبالغ 
دريافتي را هزينه توسعه آموزش و تجهيزات 
ايمني كند. وي ادامه مي دهد: براساس اين 
اليحه، شــوراي هماهنگي مديريت بحران 
هر استان موظف است شخصيتي حقوقي با 
عنوان مديريت اجرايي و اعضاي آن را در هر 
استان تعيين كند تا اجراي مواد قانوني اليحه 
از طريق اين مديريت اجرايي انجام شود. به 
گفته وي، يكي ديگر از نكات مهم اين اليحه 
اين است كه در آن هم مالك ساختمان و هم 
بهره بردار در برابر ايمني ساختمان مسئولند. 
حال آنكه يكي از مشكالت فعلي پيش رو اين 
است كه در ســاختمان هاي ناايمن مالكان 
مورد اخطارهاي آتش نشاني و شهرداري قرار 
مي گيرند، در حالي كه ممكن است ساختمان 
را در اختيار فرد ديگري)بهره بردار( قرار داده 
باشند و بر همين اساس نيازي به الزام خود به 

اجراي اخطارها نبينند.

قوانين فعلي در زمينه ايمني ساختمان ها تا چه اندازه مي توانند از 
وقوع حوادثي همچون پالسكو و كلينيك سينا مهر جلوگيري كند؟ خطر ساختمان هاي پرخطر 

پاسخ به سؤاالت حقوقي

مالك كوچه بن بست كيست؟
كوچه ما به دليل وجود چند 
اداره بزرگ كه اغلب ساختمان هايش 

مسكوني است، هميشه پرازدحام و شلوغ است. آيا براي آسايش 
همسايه ها مي توانيم در كوچه مانع يا در بگذاريم؟

براساس ماده24 قانون مدني كه هم اكنون معتبر و قابل استناد است، 
هيچ كس نمي تواند راه ها و كوچه هايي كه انتهاي آن مسدود نيست 
را تملك كند. از مفهوم اين مــاده چنين برمي آيد كه كوچه هايي كه 
آخر آنها مسدود است را مي توان تملك نمود. نص قانوني كه مالكيت 
كوچه هاي بن بست را متعلق به شهرداري بداند وجود ندارد؛ بنابراين 
كوچه هاي بن بست ملك مجاوران آن اســت، خواه در به آن باز كرده 

باشند يا نه.
رضايت مالكان براي تخريب ساختمان فرسوده

ما 6نفر مالك ساختماني مسكوني هستيم. من و 4نفر 
ديگر قصد داريم به دليل فرسوده بودن، آنجا را تخريب و نوسازي 
كنيم اما يكي از مالكان مخالف است. تكليف 5مالك ديگر چيست 

و چطور مي شود ساختمان را تخريب كرد؟
طبق ماده13 قانون تملك آپارتمان ها: »درصورتي كه به تشــخيص 
3نفر از كارشناسان رسمي دادگستري عمر مفيد ساختمان به پايان 
رسيده و يا به هر دليل ديگري ساختمان دچار فرسودگي كلي شده 
باشد و بيم خطر يا ضرر مالي و جاني برود و اقليت مالكان قسمت هاي 
اختصاصي در تجديد بناي آن موافق نباشند، آن دسته از مالكان كه 
قصد بازســازي مجموعه را دارند، مي توانند براساس حكم دادگاه، با 
تأمين مسكن استيجاري مناسب براي مالك يا مالكان كه از همكاري 
خودداري مي ورزند، نســبت به تجديد بناي مجموعه اقدام كنند و 
پس از اتمام عمليات بازسازي و تعيين سهم هريك از مالكان از بنا و 
هزينه هاي انجام شده، سهم مالك يا مالكان يادشده را به اضافه هزينه اي 
كه براي مسكن اجاري ايشان پرداخت شده، از اموال آنها ازجمله همان 
واحد استيفا كنند. در صورت عدم توافق در انتخاب كارشناسان، وزارت 
مسكن و شهرسازي با درخواست مدير يا هيأت مديره اقدام به انتخاب 
كارشناسان يادشــده خواهد كرد.« به همين دليل اگر به تشخيص 
و تأييد كارشناسان رسمي دادگســتري ادامه زندگي در ساختمان، 
موجب ضرر و زيان باشــد، دادگاه حكم به تجويز بازسازي و نوسازي 

ساختمان را مي دهد.
قانون پارك كردن خودرو در پياده رو 

مغازه من سر يك كوچه در مجاورت خيابان اصلي است. 
افراد زيادي خودروي خود را جلوي مغازه ام يا در پياده رو پارك 

مي كنند. آيا اين كار آنها خالف نيست؟ چه كار مي توانم بكنم؟
درصورتي كه نحوه پارك خودرو در پياده رو طوري باشد كه مانع ورود و 
خروج به مغازه شود، حق پيگيري شخصي براي شما وجود دارد. ضمن 
اينكه در همه حال پارك كردن خودرو در پياده رو تخلف محســوب 
مي شود و شما مي توانيد براي رفع مزاحمت عابران با پليس110 تماس 

بگيريد تا اقدامات قانوني انجام شود.
وكالت بالعزل

مدتي قبل به يكي از نزديكانم درخصوص خانه ام وكالت 
بالعزل دادم. مي خواستم بدانم چون به او وكالت داده ام حاال خودم 
مي توانم درباره انتقال سند خانه ام اقدامي كنم يا فقط او، چون از 

من وكالت دارد مي تواند كارها را پيگيري كند؟
اعطاي اختيار از طريق تنظيم وكالتنامه به معناي مالكيت نيســت. 
مگر آنكه وكيل نسبت به انجام موضوع وكالت اقدام كند. تا زماني كه 
وكيل در موضوع وكالت اقدامي انجام نداده باشد، موكل مي تواند راسا 
در موضوع وكالت اقدام كند؛ مگر آنكه مــوكل اين اختيار را در متن 

وكالتنامه از خود سلب كرده باشد.
كارشكني يكي از وراث در تقسيم ارث

مدتي قبل پدربزرگم فوت شد و حاال قرار است مادرم 
و خواهر و برادرانم ارثيه شان را تقسيم كنند اما يكي از دايي هايم 
با بقيه مشكل دارد و قصد دارد در تقسيم ارثيه كارشكني كند. 
او گفته براي انجام انحصار وراثت حاضر نمي شــود. ما چه كار 

مي توانيم بكنيم؟ 
عدم حضور برخي ورثه مانع از درخواست تقســيم توسط وراثي كه 
تمايل به اين كار دارند نخواهد شد و شــما قانونا مي توانيد نسبت به 
درخواست تقسيم ماترك متوفي اقدام كنيد. اگر دايي شما براي اين 
كار حاضر شود كه چه بهتر اما اگر هم حاضر نشود كار تقسيم ماترك 

انجام خواهد شد.

مريم مرادي عرب
حقوقدان

بارها پيش آمده كارگري كه در يك كارگاه 
مشغول كار است، ناگهان دچار حادثه شود و  
در جريان آن  انگشت يا دست و پاي خود را 
از دست بدهد. در اين حالت مسئول كيست 

و خسارت وارده چگونه جبران خواهد شد؟
براي پاسخ به اين ســؤال بايد چند موضوع 

بررسي شود:

اول: تعريف حادثه و حادثه ناشي از كار
بند 8 ماده 2 قانون تاميــن اجتماعي حادثه را 
چنين تعريف كرده است: حادثه اتفاق پيش بيني 
نشــده اي اســت كه تحت تأثير عامل يا عوامل 
خارجي در اثر عمل يا اتفاق ناگهاني رخ مي  دهد 
و موجب صدماتي بر جســم يا روان بيمه شده 
مي گردد.  در ماده 60 نيز حادثه ناشــي از كار، 
حادثه اي دانســته شده اســت كه حين انجام 
وظيفه و به ســبب آن براي بيمه شــده اتفاق 
مي افتد. منظور ازحين انجام وظيفه تمام اوقاتي 
است كه بيمه شده در كارگاه يا مؤسسات وابسته 
يا ساختمان  ها و محوطه آن مشغول كار باشد و 
يا به دستور كارفرما در خارج از محوطه كارگاه 
عهده دار انجام ماموريتي باشــد. اوقات مراجعه 
به درمانگاه و يا بيمارســتان و يا براي معالجات 
درماني و توانبخشــي و اوقات رفت و برگشت 
بيمه شده از منزل به كارگاه، اوقات انجام وظيفه 
محسوب مي شود مشــروط بر اينكه حادثه در 
زمان عادي رفت و برگشت به كارگاه اتفاق افتاده 
باشــد. حوادثي كه براي بيمه شده حين اقدام 
براي نجات ساير بيمه شدگان و مساعدت به آنان 
اتفاق مي افتد نيز حادثه ناشــي از كار محسوب 

مي شــود. وزارت تعاون، كار و رفــاه اجتماعي 
اما حادثه ناشــي از كار را چنيــن تعريف كرده 
است؛ حادثه ناشي از كار عبارت است از اتفاق يا 
پيامدي كه در جريان انجام كار پديد آمده و با 
صدمات شغلي مرگبار يا غيرمرگبار همراه باشد.

دوم: مسئوليت كارفرما 
از مهم ترين وظايــف كارفرمايان ايجاد محيط 
مناســب، امن و بهداشــتي در كارگاه هاست 
تا خطر آســيب به كارگران به حداقل برســد. 
اگر كارفرمايــان اين وظايــف را انجام ندهند، 
مقصر شــناخته مي  شــوند. كارفرمايان عالوه 
بر حفــظ ايمنــي الزم و اقدامات بهداشــتي، 
بايد آموزش هــاي الزم را نيز بــه كارگران در 
اين خصــوص بدهند. تامين تجهيــزات به روز 
و غيرفرســوده، اســتفاده از كارگرانــي كــه 
مهارت متناســب با هر بخــش را دارند، نصب 
دســتورالعمل  ها در كارگاه، برگزاري دوره هاي 
آموزشــي و… از وظايف كارفرمايان محسوب 

مي شود.

سوم: مقصر شناخته شدن كارفرما يا كارگر
كارفرما در چه صورت مقصر است؟ 1- تقصير 
در اســتخدام و به كارگيري )نيروي متخصص 
را اســتخدام نكــرده اســت.( و 2- تقصير در 
تامين تجهيزات الزم: براي مثال وســايل كار 
فرســوده و ناايمن را اســتفاده كرده است. 3- 
تقصير در نظارت: كارفرما بايد بر كار كارگران 
نظارت داشــته باشد. اگر ثابت شــود كارفرما 
تمام اقدامات الزم را انجام داده اســت و كارگر 

مقصر است تنها به همان ميزان بيمه  خسارت 
جبران مي شود، اما اگر تقصير كارفرما نيز ثابت 
شــود عالوه بر مبلغ بيمه، ديه و مجازات هاي 
پيش بيني شــده نيز در انتظار كارفرما خواهد 
بود. هرگونه اختالف نيز به هيأت حل اختالف 
كار ارجاع داده مي شــود و آنجا تصميم گيري 
مي كنند.  درباره كارگران زير 15ســال چون 
به كارگيري افــراد زير 15ســال به طور كلي 
ممنوع است، كارفرما در هرحال مسئول است 
و مجازات مي شــود. مطابق تبصره3 ماده295 
قانون مجازات اسالمي اگردر اين موارد قتل و 
ضرب و جرحي وارد شود كه اگر مقررات مربوطه 
رعايت مي شد اين اتفاق نمي افتاد، قتل، ضرب 

و جرح در حكم شبه عمد خواهد بود. و بايد ديه 
پرداخت شــود و البته هر مورد نيز به تشخيص 
قاضي ممكن اســت حبس نيز داشــته باشد. 
مطابق ماده66 قانون بيمــه اجتماعي نيز اگر 
ثابت شود وقوع حادثه مستقيما ناشي از   رعايت 
نكردن مقررات حفاظت فنــي و بروز بيماري 
ناشــي از   رعايت نشــدن مقررات بهداشتي و 
احتياط الزم از طرف كارفرمــا يا نمايندگان او 
بوده اســت ســازمان تامين خدمات درماني و 
ســازمان تامين اجتماعي هزينه هاي مربوط 
به معالجــه و غرامات و مســتمري ها و غيره را 
پرداخت و از كارفرما مطالبــه و وصول خواهد 

كرد.

به دنبال رشــد چشمگير شــاخص بورس 
در ماه هاي اخير و ورود بســياري از مردم 
عادي براي سرمايه گذاري در بازار سهام از 
يك سو و لزوم صيانت و حمايت حقوقي از 
سرمايه گذاران از سوي ديگر، رئيس سازمان 
بورس و اوراق بهادار كشور در ديدار با رئيس 
مركز وكال، كارشناسان رسمي و مشاوران 
خانواده قوه قضاييــه، توافقي در اين زمينه 

منعقد كردند.
به گــزارش همشــهري، در ايــن ديدار، 
علي بهــادري جهرمي، رئيــس مركز وكال 
و كارشناسان رســمي قوه قضاييه، ضمن 
اشــاره به ارتباط كارشناســان رســمي 
با مجموعه بــورس گفت: بســياري از اين 
خدمات كارشناســي به سازمان يا خصوصا 
شركت هاي بورسي ارائه مي شود اما مسئله 
اين اســت كه مركز و كانون كارشناسان، 
اشراف روشني نســبت به اين همكاري ها 
ندارند. با اين حال در مواقع بروز مشكالت، 
شــكايت و اعتراض به ســمت دادســراي 
انتظامــي مركــز و كانون روانه مي شــود؛ 
درحالي كه اساســا پيــش از آن اطالعي از 
همكاري آن كارشناس يا وكيل با مجموعه 

بورسي وجود نداشته است.
وي در ادامه افزود: براي توســعه نظارت بر 
عملكرد اعضا و پيشگيري از هرگونه تخلف 
احتمالي و در عين حال كمك به تقويت و 
تخصصي تر شدن امور ضروري است خدمات 
وكالتي يا كارشناسي از سوي مركز يا كانون 
اخذ شده و سوابق فعاليت هاي گذشته نيز 

در اختيار مركــز قرار بگيــرد. نبايد اجازه 
داد كه ابتدا تخلفي صــورت گيرد و بعد از 
چند سال شكايتي بشــود، يك پرونده اي 
تشكيل شود و تازه متوجه شويم مثال چند 
كارشناس تخلفي داشتند. اين موضوع قطعاً 

براي خود مجموعه بورس هم مضر است.
در اين ديدار حســن قاليباف اصل، رئيس 
ســازمان بورس و اوراق بهــادار نيز گفت: 
در بحث ارزشــيابي ســهام واقعــا در دنيا 
استانداردهايي وجود دارد. اصال بحث اخالق 
حرفه اي در ارزشيابي ســهام مطرح است. 
اينكه گزارش كارشناسي چه سرفصل هايي 
بايد داشته باشــد مي توانيم استاندارسازي 
كنيم. مركز نيز اتفاقاً مي تواند اين موضوع را 
ابالغ كند و از كارشناسان بخواهد براساس 

اين اســتاندارد گزارش كارشناســي تهيه 
كنند.

وي اعــالم آمادگــي كــرد كــه به منظور 
ســاماندهي وضعيت ارائه خدمات حقوقي 
و به ويژه كارشناسي در حوزه سازمان بورس 
و شــركت هاي تحت نظر اين ســازمان در 
ارزيابي هاي ناظر به عرضــه اوليه، تجديد 
ارزيابــي و ســاير فعاليت هــاي بورســي 
و همچنيــن در حوزه هاي داوري و ســاير 
خدمات وكالتــي و كارشناســي كه باعث 
صيانت از حقوق عامه خواهد شــد، كميته 
مشــتركي به منظــور تدويــن تفاهمنامه 
دوجانبه تشــكيل شود و نســبت به نحوه 
توسعه همكاري هاي دوجانبه تصميم گيري 

كنند.

حادثــه آتش ســوزي و انفجار در 
كلينيك ســينا مهر تهران كه جان داخلي

19نفر را گرفت، بار ديگر زنگ خطر 
عدم رعايت مســائل ايمني در ســاختمان هاي 
پرخطر در تهران و ديگر شهرها را به صدا درآورد. 
ســاختمان هاي ناايمن كه به گفته مســئوالن 
آتش نشاني و شهرداري فقط در پايتخت تعداد 
آنها دست كم 33هزار دستگاه است كه بيش از 
200تاي آنها بســيار ناايمن اســت و اين يعني 
درصورت  فراهم نشدن ســازوكار مناسب براي 
وادار كــردن مالكان آنها به رفــع خطر و حتي 
جلوگيري از فعاليت آنها، ممكن است باز هم شاهد 
چنين حوادث هولناكي در كشــور باشــيم. در 
روزهاي اخير ســؤالي كه بارها از سوي رسانه ها 
مطرح شده، اين اســت كه متولي جلوگيري از 
فعاليت چنين ساختمان هايي در تهران و ديگر 
شهرها كيست و آيا ضمانت اجراي قانوني براي 
چنين اقدامي پيش بيني شده؟ سؤالي كه در اين 

گزارش قصد داريم به آن پاسخ دهيم.
تنها ساعاتي پس از حادثه هولناك آتش سوزي 
در كلينيك ســينا مهر بود كه مشخص شد اين 
ساختمان  در ســال هاي اخير چندين بار توسط 
كارشناسان آتش نشاني تهران مورد بازديد قرار 
گرفته و در همه اين سال ها اخطارهايي درباره نقص 
موارد ايمني به مالكان آن ابالغ شده است. اهميت 
اين موضوع زماني دو چندان شــد كه مشخص 
شد يكي از علل اصلي حادثه و مرگ 19زن و مرد 
بي گناه، انفجار كپسول هاي گازي بوده كه به صورت 
كامال غيرايمن در اتاقكي كه در محوطه كلينيك 

تعبيه شده بود، دپو شده بودند.
بنابر اعالم سخنگوي آتش نشاني تهران، وضعيت 
ايمني اين ساختمان از ســال 94 تا كنون توسط 
كارشناسان بررســي و حدود 4 اخطار در زمينه 
توجه به ايمني اين ســاختمان صادر شده بود. 
همچنين دستورالعمل هاي الزم نيز در اين خصوص 

ارائه شده بود كه به آنها توجهي نشده بود.

صيانت حقوقي از سرمايه گذاران بورس مجازات شديد براي كارفرما از ابعاد حقوقي حوادث ناشي از كار
 چه مي دانيد؟

ي حقوقي 
خبرراهنما

پور
ناه 

ر پ
 امي

س:
عك

سؤاالت حقوقي خود را براي پاسخگويي  
مشاوران همشهري  به شماره پيامك 

02123023916
ارسال كنيد

همشهري  مشاور
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خون تازه در رگ روابط تهران و پكن
روزنامه آمريكايي نيويورك تايمز در بخشــي از گــزارش تحليلي روز 
يكشنبه خود درباره برنامه جامع 25ســاله همكاري هاي ايران و چين 
آورده اســت كه اين برنامه همكاري با سرمايه گذاري چيني ها مي تواند 
ضمن جاري كردن خون تازه در رگ هاي اقتصاد ايران، موجب خشــم 
آمريكا شود. براســاس پيش نويس اين برنامه همكاري، ايران و چين 
همكاري گسترده اقتصادي و امنيتي را ترســيم كرده اند كه راه را براي 
ميلياردها دالر ســرمايه گذاري چين در بخش انرژي و ساير بخش ها باز 
مي كند و مي تواند تالش هاي دولت ترامپ براي منزوي كردن دولت ايران 
را تحت تأثير قرار دهد. اين توافق شامل ســرمايه گذاري پكن در امور 
بانكي، ارتباطات، بنادر، راه آهن و ده ها طرح ديگر اســت. در اين برنامه 
همكاري، به آموزش و تمرين ها و تحقيقات مشترك، توسعه سالح ها و 
اشتراك گذاري اطالعات نيز اشاره شده كه هدف آن مبارزه با تروريسم، 

مواد مخدر و قاچاق انسان و جرايم مرزي ياد  شده است.

ث
مك

روابط ايران و چين اين 
روزهــا نقــل محافــل ديپلماسي

رسانه اي و ديپلماتيك 
ايران و جهان شده است؛ بهانه تمركز 
بر اين روابط، انتشــار ســندي تحت 
عنــوان پيش نويــس همكاري هاي 
25ســاله ايران و چين بوده كه خشم 
تندروهاي داخلي و خارجي را به دنبال 
داشته است. بعد از سفر رئيس جمهور 
چين به تهران در بهمن سال 94، يك 
هيأت بلندپايه در اســفند سال 97از 
ايران به چين رفت كــه اين هيأت را 
علي الريجاني، رئيــس وقت مجلس 

هدايت مي كرد.

رفت وآمدها به پكن و تهران
2 شــب قبل محمود واعظي، رئيس 
دفتــر رئيس جمهــوري در برنامه اي 
تلويزيونــي درباره برخــي مطالب و 
اظهارات مطرح شده نسبت به موضوع 
قــرارداد راهبردي 25 ســاله ايران و 
چين در برخي رسانه ها و شبكه هاي 
اجتماعي اظهار كرد: در ســفري كه 
رئيس جمهــوري چين در ســال 94 
به تهــران داشــت در مذاكراتي كه با 
آقاي روحاني داشــتند موضوع اينكه 
2 كشــور االن از نظر حجــم روابط 
اقتصــادي، فعاليت هــاي فرهنگي، 
مســائل منطقــه اي و بين المللي به 
جايي رسيدند كه مي توانند به عنوان 
2 شــريك آينده روي هم حساب باز 
كنند، مطرح شــد و آنجا بــود كه 2 
رئيس جمهور در نشستي خبري اعالم 
كردند كــه توافق كردند تــا به دنبال 
ســندي براي آينده خود باشند كه به 
روابط 2 كشور در بخش هاي مختلف 

نگاهي راهبردي دارد.
واعظي با اشاره به سفر سال 97هيأتي 
از ايران با حضور علي الريجاني، رئيس 
مجلس وقت، وزيران خارجه و نفت و 
رئيس بانك مركزي به چين گفت: در 
ســفرها و ديدارهاي مقامات 2 كشور 
ازجملــه ســفرهاي وزراي خارجــه 
2 كشــور به پايتخت هاي يكديگر و 
همچنين سفر آقاي الريجاني به عنوان 
رئيس مجلس به چين درباره اين سند 
بحث شــد. اين ســند در دولت مورد 
بررســي قرار گرفت و سال گذشته ما 
يك پيش نويس اوليه به دولت چين 
داديم؛ آنها نيز حدود 5 ماه روي آن كار 
كردند و نظراتي را ارائه دادند و ما نيز 
نظرات آنها را بررسي كرديم و االن در 
مرحله اي هســتيم كه چارچوب اين 
سند روشن شــده ولي هنوز به توافق 

نهايي نرسيده است.
به گزارش همشــهري، اســفند سال 

97 يك هيــأت بلندپايه به رياســت 
علــي الريجانــي راهي چين شــد. 
ارديبهشت همان سال دونالد ترامپ 
رئيس جمهور آمريــكا از برجام خارج 
شده بود. علي الريجاني را در آن سفر 
عالوه بر محمدجواد ظريف، وزير امور 
خارجه، 2وزير ديگر يعني بيژن نامدار 
زنگنه، وزير نفت و فرهاد دژپسند، وزير 
امور اقتصادي و دارايــي و همچنين 
عبدالناصر همتي، رئيــس كل بانك 

مركزي همراهي مي كردند.
در آن زمان بهرام قاسمي، سخنگوي 
وقت وزارت امور خارجــه درباره اين 
ســفر گفته بود: »تبادل اين هيأت ها 
مي تواند نارسايي ها و كمبودهايي را كه 
در سطح روابط وجود دارد برطرف كند. 
سفر آقاي الريجاني به چين در رأس 
هيأت بلندپايه سياســي اقتصادي و 
پارلماني انجام مي شود و اميدواريم اين 
سفر بتواند به روان شدن هرچه بيشتر 
همكاري ها ميان 2 كشور بينجامد.اين 
سفر شــروع تازه اي در روابط 2 كشور 
است و نگاه راهبردي تهران به چين را 

نشان مي دهد.«

شايعات از تخفيف نفتي تا واگذاري 
كيش و قشم

يكي ديگر از شايعات مطرح شده تخفيف 
30درصدي ايران به چين در خريد نفت 
بود. رئيس دفتر رئيس جمهوري درباره 
اين شــايعه هم بيان كرد: به هيچ وجه 
اينگونه نيســت؛ قيمت نفــت همواره 
براساس قيمت بازار است؛ ضمن اينكه 
روابط نفتي در ايران مكانيســم خاص 
خودش را دارد؛ لذا در ســند 25ســاله 
هيچ گاه وارد مصاديق جزئي نمي شوند. 
وي تأكيــد كرد: اين ســند را كه هنوز 
محتواي كامل آن منتشر نشده در خارج 
از كشور به سرعت زير ســؤال برده اند 

و دربــاره آن به طرح موارد نادرســت 
مي پردازند و همين نشــان مي دهد كه 

آنان از اين توافقنامه نگرانند.
واعظي هم در اين بــاره تصريح كرد: 
در اين ســند همكاري، ما نقشــه راه 
همــكاري را مشــخص كرده ايم و به 
هيچ مصداقي كه تعهدآور باشد ورود 
نكرده ايم؛ يعني اينكه نه وارد موضوع 
كيش و قشم شــده ايم و نه قرار است 
نيروهاي نظامي وارد كشور شوند؛ اصال 
در اين سند اشاره اي هم به اين مباحث 
نشده و كســاني كه اين موضوعات را 
مطرح كردند، كاري با سند نداشتند 
بلكه حساسيت هايي را كه نظام و مردم 
ما دارند پيدا كردند و مي خواهند روابط 

ايران و چين را بر هم بزنند.
پس از انتشار خبري مبني بر همكاري 
ايران و چيــن در قالب يــك قرارداد 
جامع 25ساله شــايعاتي مبني بر در 
اختيار قراردادن بنادر ايران و يا حضور 
نيروهاي چيني در كشور منتشر شد كه 
سيدعباس موسوي، سخنگوي وزارت 

خارجه اين ادعاها را خنده دار خواند.
محمد كشاورززاده، ســفير ايران در 
پكن در صفحه توييترش نوشت: طرح 
ادعاهاي مضحك و خنده داري مانند 
»واگذاري جزيــره كيش به چيني ها 
يا اســتقرار نيروهاي نظامي چين در 
ايران« در قالب برنامه 25ساله جامع 
همكاري هاي ايران و چين، توهين به 
شعور جمعي ملت بزرگ ايران است. 
اين برنامه براســاس احترام و منافع 

متقابل تنظيم شده است.

توافق نهايي منتشر مي شود
رئيس جمهــوري  دفتــر  رئيــس 
دربــاره برخي اظهــارات نمايندگان 
مجلس مبنــي بر لزوم انتشــار متن 
اين قرارداد هم اظهار كــرد: اگر بين 

2كشور قراردادي باشد كه محرمانگي 
نداشته باشــد كه منظور مــا نه براي 
مجلس و شــوراي نگهبــان كه براي 
خارجيان اســت، پس به طــور كامل 
مطرح مي شــود. بايد صبــر كنيم و 
ببينيم رفت وآمد اين ســند بين ما و 
چين به كجا مي رسد و چه چيزي در 
نهايت طراحي مي شود و آن وقت اگر 
حتي يك بند تعهد در آن باشد حتماً 

به مجلس مي رود.
رئيس دفتر رئيس جمهوري در پاسخ 
به اين پرسش كه آيا متن اين توافقنامه 
پيش از امضا منتشــر مي شود، اظهار 
كرد: نــه. اگر به توافق برســيم حتماً 
منتشر مي شود اما بستگي به اين دارد 
كه در مورد قرارداد و منتشر شدن آن 
با طرف مقابل به چه نتيجه اي برسيم 
كه اگر محرمانگي داشته باشد آن وقت 

تصميم ديگري مي گيريم.

چه كسي اول گفت تركمانچاي؟
رئيس دفتر رئيس جمهــوري با بيان 
اينكه »در هيچ جايي مرســوم نيست 
كه جزئيات و ابعاد ســندي كه هنوز 
بــر آن توافق نشــده، اعالم شــود«، 
درباره علت اهميت يافتن اين ســند 
در افــكار عمومي داخلــي و خارجي 
خاطرنشــان كرد: براي نخستين بار 
بحث تركمانچاي خواندن اين ســند 
همكاري از كاخ سفيد مطرح شد و بعد 
از آن بي بي سي و من  و تو و يكسري از 
رســانه هاي خارجي به آن پرداختند؛ 
پس از آن نيز متأســفانه عــده اي از 
روي نا آگاهي يا دليلــي ديگر به اين 
موضوع پرداختند؛ فردي به اين مسئله 
پرداخت كه اتفاقا زماني كه خودش بر 
سر كار بود، روابط خوبي با چين داشت. 
مطالبي مطرح مي شود كه نه با قانون 
اساسي و نه با سياست هايي كه رهبري 
ترســيم كرده اند، همخوانــي ندارد و 
دولت نيز اعتقادي ندارد كه ما بخشي 

از سرزمين خود را واگذار كنيم.
پيش نويســي كه به عنوان نقشــه راه 
روابط ايران و چين در 25ســال آينده 
منتشر شده 18صفحه است و مفاهيمي 
كلي دربــاره همــكاري در حوزه هاي 
مختلف انرژي، حمل ونقــل، دفاعي و 
علمي و فناوري در آن مشاهده مي شود.

محمود احمدي نــژاد، رئيس جمهور 
سابق ازجمله نخستين كساني بود كه 
به قرارداد ايران و چين تاخت و دولت 
را متهم به مخفــي كاري كرد؛ پس از 
آن بود كــه وزارت خارجه آمريكا هم 
اين همكاري را نمونه مشــابه قرارداد 
تركمانچــاي و به ضرر مــردم ايران 

توصيف كرد.

واعظي: قرار نيست بخشي از سرزمين خود را واگذار كنيم

اسفند سال 97 هيات ويژه اي به رياست علي الريجاني، رئيس وقت مجلس و همراهي وزيران خارجه، نفت و رئيس كل بانك مركزي به چين رفتند.   عكس: خانه ملت

ماجراي سفر هيأت ويژه ايران به چين
دهمين جلسه رســيدگي به اتهامات اكبر 

طبري و ديگر متهمان روز گذشته به رياست قضايي
قاضي بابايي برگزار شد. در ابتداي اين جلسه 
دادگاه قاضي ضمن فراخواندن وكيــل طبري براي ايراد 
دفاعيات خود از موكلش خطاب بــه وي گفت كه از بيان 

مطالب تكراري خودداري كند.
به گزارش ميزان، وكيل متهم طبري از پوشش رسانه اي 
دادگاه از روندي كه در يكي از جلسات دادگاه منجر به القاي 
تناقض گويي موكلش در مورد مبايعه نامه ميان مهرصادقي 
و دانيال زاده شــده بود هم انتقاد كرد و گفت: موكل فقط 
قسمت هاي خالي آن مبايعه نامه را با دستخط خود تكميل 
كرده و در اختيار مهرصادقي قرار داده است و تا 4 ماه بعد 
كه خود خريــدار آن آپارتمان از مهرصادقي شــده بود از 
سرنوشت آن مبايعه نامه ميان دانيال زاده و مهرصادقي در 
مورد يك واحد فلورا اطالع نداشته است و فيلم پخش شده 

در جلسه قبل صداقت موكل را اثبات مي كند.
در ميانه اظهارات وكيل طبري، نماينده دادستان به وي 
معترض شــد و گفت: آقاي قاضي، وكيــل متهم طبري 
چندين بار از واژه هايي مانند كذب يا پرونده سازي استفاده 
كردند و گفتند اتهامات دادســرا كذب اســت؛ كذب بار 
حقوقي داشته و نشان از سوءنيت دادســرا دارد. البته ما 

اقدام قانوني خواهيم كرد.
پس از تذكر قاضي به وكيل طبري، اين وكيل مدعي شد: 
كذب يا پرونده سازي موضوعي اســت كه به نقل قول از 

موكلم بيان كردم.

در ادامه اين جلســه دادگاه قاضي خطاب به وكيل متهم 
طبري، گفت: دادگاه فرصت كافي بــراي بيان دفاعيات 
شما داده است. اگر مطلب ديگري داريد مي توانيد در قالب 
اليحه بيان كنيد. در موضوع كالك هم قبال دفاع كرده ايد 

اگر مطلب جديدي داريد در قالب اليحه بيان كنيد.

پولشويي با پوشش مشاور
در بخشي از جلســه دادگاه، نماينده دادستان در پاسخ به 
ادعاي وكيل طبري گفت: »وكيل به آن فيلم اشــاره كرد و 
گفت: طبري صرفا جاي خالي مبايعه نامه را پر كرد و چون 
مبايعه نامه را امضا نكرد، بنابراين اتهامي متوجه او نيست.« 
اتفاقا چون امضا نكرد اتهام پولشويي متوجه اوست. خودش 
اعالم كرده كه بنده امضاي دانيــال زاده را گرفتم. آيا معاون 
اجرايي وقت حوزه رياســت قوه قضاييه بيكار بوده كه جاي 
خالي مبايعه نامه را پر كند و آقايان ديگري معامله كنند؟! خط 
خود طبري است، امضا هم نكرده همين دليل پولشويي است. 
خودش رفته امضاي دانيال زاده را گرفتــه، فلورا را از طرف 
دانيال زاده به مهرصادقي فروخته و بعد آن را از مهرصادقي 
دريافت كرده اســت.  وي افزود: در قرارداد 
شركت پوشينه كه مشــايخ و طبري 
امضا كردند در پرونده مندرج است 
كه موضوع آن مشاوره بوده است. 
چه مشــاوره اي بوده كه اينقدر 
سود داشته است؛ اگر اين بوده 

كه محمل پولشويي است.

آگنس كاالمار گزارشگر ويژه سازمان ملل در گفت وگو با الميادين گفت: 
 سياست
آمريكا در اثبات اينكه ترور سردار ســليماني با هدف دفاع از خود است، خارجي

شكست خورد. وي تأكيد كرد: آمريكا با اين اقدام اصل حاكميت را تحريف 
كرد. گزارشگر ويژه سازمان ملل با اشاره به اتخاذ ابتكار عمل هاي ديپلماتيك پس از ترور 
سردار سليماني خاطرنشان كرد: نمي توان يك مسئول بلندپايه را در كشوري ديگر به اين 
شكل هدف قرار داد. وي گفت كه اين مســئله نقض اصول مختلف به شمار مي رود. به 
گزارش ايسنا، كاالمار پيش از اين نيز در پيامي توييتري به موضع مقامات آمريكايي در 
برابر گزارش اخيرش در مورد به شهادت رساندن سردار شهيد سليماني واكنش نشان داد 
و نوشــت: »قوانين بين المللي، بين المللي هســتند؛ قوانين آمريكايي نيستند. مبناي 
هشدارهاي من درباره استفاده كنترل نشده از پهپادهاي تجهيزشده، ارزيابي ام از حمله 
پهپادي عليه سردار سليماني و درخواست هايم براي جلوگيري از بحران هاي بيشتر قوانين 
بين المللي است.« كاالمار روز پنجشنبه با ارائه گزارشش به شوراي حقوق بشر سازمان 
ملل عنوان كرد اين اقدام نقض منشور سازمان ملل بوده و خواستار پاسخگويي در قبال 

ترورهاي هدفمند با پهپاد و وضع مقرارتي كامل تر براي استفاده از اين تسليحات شد. 

طبري براي شناسايي نشدن، اسناد رابا انگشت كوچك امضا مي كرد

پولشويي با انگشت كوچك

 آمريكا با ترور سردار سليماني 
اصول مختلف را نقض كرد

   تهديدهاي طبري براي بستن دفترخانه
نماينده دادســتان گفت: درخصوص 5فقره جعل گفتند 
كه ايرادي نداشته كه به جاي خانمش انگشت زده است. 
اوال جعل از جرايم سلب آسايش است؛ ثانيا جعل در سند 
رسمي است و نكته مهم تر آنكه طبري براي اينكه شناسايي 
نشود يك بار با انگشت راست و بار ديگر با انگشت كوچك 
انگشت زده اســت. آيا اين اقدام اسناد رسمي كشور را 
بي اعتبار نمي كند؟ چرا طبري در راســتاي اين اقدامات 
خود به صورت قانوني اقدام نكرد؟ چون هدفش پولشويي 
بود. در ادامه جلسه دادگاه، هنرور ديگر متهم پرونده در 
جايگاه قرار گرفت. قاضي خطاب به متهم گفت: جعل در 
دفترخانه شما بوده است، شما از كدام اثر انگشت در ذيل 
اسنادتان استفاده مي كنيد؟ متهم پاسخ داد: عرف است كه 
از انگشت سبابه استفاده كنيم. قاضي خطاب به متهم گفت: 
چرا طبري به جاي همسرش از اثر انگشت كوچك استفاده 
كرده است؟ متهم پاســخ داد: اثر انگشت منع خاصي 
ندارد. قاضي خطاب به اين متهم گفت: شما چرا به طبري 
اجازه داديد به جاي همسرش امضا كند. متهم پاسخ داد: 
وكالت نامه داشته است. قاضي خطاب به متهم گفت: شما كه 
وكالت نامه را نديده ايد. متهم پاسخ داد: از وجود وكالت نامه 
اطالع داشتم. او به من اصرار كرد و من هم پذيرفتم. قاضي 
خطاب به متهم گفت: در اين باره كارمند شما گفته كه طبري 
با لحن دستوري گفته است از اثر انگشت من استفاده كنيد 
و بنابر اظهارات خودتــان وكالت نامه اي ارائه نكرده بود. 
نماينده دادستان در ادامه گفت: آقاي هنرور خودتان اظهار 
داشتيد كه در قبال درخواست طبري مقاومت كرديد، اما 
طبري به ما گفت زنگ مي زنم دفترخانه را ببندند. در ادامه 
نماينده دادستان گفت: سؤال ما اين است كه آقاي هنرور 
شما در يك مورد قيد وكالت طبري را اشتباه نوشتيد، اما 
آيا اين اشتباه در هر 5فقره وكالت نامه تكرار شد؛ ضمنًا 
هيچ قانوني به شــما اجازه نمي دهد كه يك بار از دست 
راست، يك بار از انگشت كوچك و يك بار با انگشت ديگر 

از مراجعه كننده اثرانگشت بگيريد.
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يادداشت

هوشنگ صدفي
خبرنگار

از منظر افكار عمومي

مبارزه با فســاد موريانه هاي بيت المال 
توسط دستگاه قضايي طي سال هاي 98و 
99 بارقه اميد را در بين شهروندان ايراني 

ايجاد كرد كه نشان دهنده ريل گذاري جديد در سامانه عدالتخانه 
است. بنابراين برخورد با مفسدان اقتصادي در هرمقام، جايگاه و با 
پشتوانه مالي مي تواند مقبوليت و مشروعيت قوه قضاييه را افزون تر 
كند. بنابراين از منظر شهروندان هرنوع كيفر، هرگونه برخورد قضايي 
سخت با غارتگران اموال وطن نه تنها مايه مباهات است بلكه مي تواند 
مانع از دست اندازي اختالسگران به ثروت هاي عمومي در  آتيه منجر 
شود. اما در اين ميان هرگونه احكام قضايي مخدوش و گاه مبهم در 
سامانه عدالت محور؛ تكانه هاي نامطلوبي در بين افكار عمومي دارد.

نگارنده در مقامي نيست كه بتواند احكام قضايي صادره را از حيث 
بعد مادي و معنوي جــرم مورد نقادي قرار دهــد اما به عنوان يك 
روزنامه نگار در زمينه بازتاب اجراي برخي از احكام كيفري و جزايي 
مجرمان، مي توان از مســئوالن قضايي توضيح خواست كه قبل از 
انتشار اخبار منفي و گاه مخرب افكار عمومي، اطالع رساني درستي 
انجام دهند. چراكه به باور رئيس قوه قضاييه؛ نقد آراي دســتگاه 

قضايي كمك علمي خوبي به قضات است...
چند روزي اســت ســرخط اخبار شماري از رســانه هاي خارجي 
ايراني از اعدام يك مجرم به جرم نوشــيدن مشــروبات الكلي در 
زندان مشــهد حكايت مي كند و بنا به اظهــارات وكيل زنداني در 
رسانه هاي خارجي و داخلي موكل وي سال97يا96 بازداشت شده 
بود و براي مرتبه ششــم به اتهام شرب خمر محكوم شده بود. فارغ 
از درستي يا نادرستي اظهارات وي به نظر مي رسد قبل از آنكه خبر 
اعدام زنداني در رسانه هاي خارجي منتشر شود انتظار مي رفت در 
موارد شبهه انگيز خبر دست اندركاران قضايي خراسان اطالع رساني 

دقيقي انجام دهند.
قانون مجازات اسالمي در بخش تعزيرات به تفصيل درباره احكام 
شرب خمر و موارد آن توضيح داده است؛ طبعا با توجه به توضيحات 
اداره كل دادگستري خراسان رضوي درباره پرونده محكوم به اعدام 
با 20مورد محكوميت طي 22سال نمي توان با قاطعيت گفت اين 
حكم قضايي از منظر عدالت و قوانين مصوب كشور و مفاهيم فقهي 
درست يا نادرست بوده اســت.  اين روزها شهروندان هرگونه اخبار 
و رفتار متوليان عدالتخانه را رصد مي كنند، بنابراين هرنوع احكام 
متناقض مي تواند به عنوان يك درصد از تخلفات حوزه قضايي اين 
سامانه به شــمار آيد. افكار عمومي شــهروندان در مقام قضاوت با 
مراجعه به قانون مجازات اسالمي به خوبي واقفند كيفر شرابخواري 
در منظر عام يا حين رانندگي يا حتي تكرار در شرب خمر در مجامع 
عمومي كيفرش مرگ نيست. شايد در ماجراي مجازات اين زنداني با 
تمامي تخلفات 22ساله در پرونده قضايي؛ پاكسازي»مدينه الرضا« 

از مفسدان بوده است....
احتمال مي رود دست هايي در كار اســت تا اصالحات رئيس قوه 
قضاييه را با اين احكام سخت قضايي مورد ترديد قرار دهد وگرنه 
در پرونده هاي مفاســد اقتصادي حجيم كه كل حيثيت دولت و 
ملت ايران مورد پرسش قرار گرفته است كمتر حكم سختي براي 
مفسدان اقتصادي صادر شده اســت. به رغم اطالعيه دادگستري 
خراسان رضوي درباره سوابق فرد اعدام شده با 20سابقه محكوميت 
كيفري ارتكاب جرايم مربوط به مواد مخدر و شــرب خمر، بعيد 
مي دانم افكار عمومي بتوانند اين حكم كيفري را هضم كنند البته 
هم اينك حكم اجرا شده و دست مجرم از دنيا قطع شده اما مي توان 
به استناد توصيه رئيس قوه قضاييه مبني بر نقد آراي قضايي چند 
قاضي منصف و وكيل مجرب، حكم صادره درباره اعدام شرب خمر 
زنداني را نقادي كنند. در منظر افكار عمومي، حكايت كيفر زنداني 
با جرم شــرب خمر و مجازات ده ها مفســد اقتصادي كه كشور و 
شــهروندان را به فالكت كشاندند از سوراخ ســوزن رد شدن و از 

دروازه رد نشدن است.

محمدصادق خسروي عليا
خبر نگار

 نيم ســاعت مانده به شروع 
ســاعت كاري. هفت و نيم گزارش

صبح اســت. هنوز درهاي 
آكاردئونــي بانك ها مهر و موم اســت اما 
دانشــجويان بــا هــول و هــراس وارد 
بن بســت»دانش« مي شــوند. خيابــان 
شريعتي، خيابان خاقاني، بن بست دانش؛ 
دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسالمي تهران. 
طولي نمي كشد كه روپوش هاي سفيد را 
تن مي كنند و در محوطه دانشــگاه حاضر 
مي شوند. خبري از همهمه هاي دانشجويي 
و گــپ و گفت نيســت. جمعيــت با هم 
بيگانه اند و هر كس سعي مي كند تا آنجا كه 
ممكن است در اين فضاي محقر از ديگري 
فاصلــه بگيــرد. ماســك ها را محكــم 
به صورتشان چســبانده اند و مقابل سالن 
موالژ به صف مي ايستند؛ سالن كوچكي كه 
قرار اســت در آن امتحان عملي آناتومي 
استخوان برگزار شــود. تعدادشان حدود 
150نفر است؛ بچه هاي ترم 4 و 5 پزشكي 

عمومي.
يكي از دانشــجويان با تلفــن همراهش 
ويدئويــي ضبط كرده اســت. ايــن فيلم 
درباره امتحان آنالين يك دانشــگاه علوم 
پزشكي است كه آن مركز آموزشي درست 
همين امتحان عملي را به صورت مجازي و 
غيرحضوري برگزار مي كند. دانشــجويان 
معتقدند امتحانات عملي شــان مي تواند 
به صورت غيرحضوري برگزار شــود آنها از 
اينكه مجبور هستند هر روز خطر كنند، از 
خانه بيرون آيند و در ميان اين جمعيت در 

صف باشند شكايت دارند.

استرس مضاعف
دانشــجوي ترم چهــارم پزشــكي دچار 
اضطراب است و اين رفت وآمد باعث شده 
كه تصور كند ناقل بيماري كروناســت. او 
مي گويد:» شايد خيلي ها بگويند دانشجوي 
پزشكي نبايد از بيماري بترسد. اين حرف را 
قبول دارم اما زماني كه واقعا در ميدان باشي 
و براي نجات جان يك بيمــار، به ويروس 
مبتال شوي نه اينكه به خاطر يك امتحان 
ســالمت خود و از همه مهم تر خانواده و 

اطرافيانت را به خطر بيندازي. امروز من با 2 
استرس مواجه شدم. حس و حالي كه همه 
همكالسي هاي من آن را تجربه مي كنند و 
اضطراب امتحان و وحشــت از كرونا. بايد 

حين امتحان مراقب كرونا هم باشيم.«
دانشــجوي ديگري از فضاي اندك محل 
برگزاري امتحان مي گويد:»با اينكه در صف 
ايســتاده ايم اما االن در فضاي باز هستيم. 
داخل كارگاه وضع بدتر است چراكه فضا 
براي اين تعداد كم است. فاصله ها نيم متري 
اســت و گاهي كمتر. تنها محافظ ما اين 
ماسك ها هستند. ماسك هايي كه مطمئنا 
در فاصله كم حريف ويروس نخواهند شد. 
مادرم بيماري ريــوي دارد و پدرم در اين 
3سال 2 بار عمل جراحي قلب باز داشته. 
راســتش خودم هم جز خانه جايي ندارم. 
آنها خودشان را در خانه قرنطينه كرده اند 
درحالي كه من با حضــور در اين جمعيت 

جانشان را به خطر مي اندازم.«
برخي دانشــجوياني كه امروز براي آزمون 
عملي آمده انــد از وســايل نقليه عمومي 
استفاده مي كنند و اين موضوع خطر ابتال 
به بيمــاري را براي آنها بيشــتر مي كند. 
يكي از دانشــجويان دختــر دراين باره به 
همشــهري مي گويد:» در جامعه اينطور 
باب شــده كه هر كســي در دانشگاه آزاد 
درس مي خواند ثروتمند است. درصورتي 
كه به طور معمول اينطور نيست خيلي از 
دانشــجويان به خاطر عالقه اي كه به يك 
رشته خاص دارند سال ها شرايط سخت را 
تحمل مي كنند و زير بار هزينه هاي سنگين 
شهريه مي روند تا به رؤيا و آرزويشان برسند. 
يكي از آن ها، من هستم. خودروي شخصي 
ندارم و مجبورم از وســيله نقليه عمومي 
استفاده كنم. شما نمي دانيد از تهران پارس 
تا اينجا مترو چه خبر است. رفت و برگشت 

با مترو بعد ايستادن در اين صف و امتحان 
در اين كارگاه؛ خب كافي است تنها يك نفر 

ناقل باشد كار تمام است.«

يك بام و دو هوا
2 هفته از صحبت هاي اميدبخش علي  اكبر 
حق دوســت، معــاون آموزشــي وزارت 
بهداشــت مي گذرد. حق دوست در پخش 
زنده از صفحه اينستاگرامي انجمن اسالمي 
دانشــگاه علوم پزشــكي ايران با تشريح 
چالش هاي حــوزه آمــوزش در روزهاي 
كرونايــي و وضعيت برگــزاري امتحانات 
داخلي، جامع و دستياري، گفت:» نخستين 
راهبرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي كشور درخصوص مسائل آموزشي 
دانشــگاه ها حفظ ســالمت دانشجويان، 
اســتادان و كارمندان اســت تا مثل ساير 
اقشار جامعه خطري جدي متوجه اين 3 

گروه هم نشود.«
البتــه با توجــه بــه اينكــه كالس ها و 
آزمون هاي پزشكي بيشتر به صورت عملي 
برگزار مي شود، مســئوالن دانشگاه هاي 
مختلف علوم پزشكي در سطح كشور بارها 
در وب سايت هاي خود شعارهايي در قالب 
خبر قرار داده اند مبني بر اينكه در بحران 
كرونا دانشــگاه هاي علوم پزشــكي همه 
پروتكل هاي بهداشتي را رعايت مي كنند 
و حتي المقــدور كالس هــا و آزمون هــا 
غيرحضوري برگزار خواهد شــد. اما حاال 
آنچه در اين حوزه امتحاني ديده مي شود، 

متفاوت با شنيده ها و خبرهاست.
دانشــجوي ترم چهــارم دانشــگاه علوم 
پزشكي آزاد اســالمي تهران از تالش هاي 
دانشجويان و درخواست هاي آنان از رئيس 
اين دانشــگاه براي رعايــت پروتكل هاي 
بهداشــتي مي گويــد، تالش هايــي كه 
بي نتيجه بوده اســت:» بارها اين مسئله را 
با رئيس دانشگاه در ميان گذاشتيم اما گويا 
توجهي به ضرورت سختگيري براي رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي نمي شود و مسئوالن 
دانشگاه اصرار دارند كه طبق روال گذشته 
امتحانات عملي برگزار شود.«  دانشجويان 
دانشگاه علوم پزشكي آزاد تهران وقتي از 
مسئوالن دانشــگاه نااميد شدند تصميم 
گرفتند، موضــوع را با ســتاد ملي مبارزه 
با كرونا در ميان بگذارنــد، آنها مي گويند: 
» تلفني به ستاد ملي كرونا اطالع داديم. ما 
شنيده ايم كه ستاد پيگيري كرده اما شرايط 
ما تغييري نكرده است.همه اينها در حالي 
است كه اين روزها بيماري به اوج رسيده و 
محدوديت ها دوباره در حال اعمال است. 
با رعايت نشدن پروتكل هاي بهداشتي در 
زمان امتحانات همــه ما در معرض خطر و 

ابتال به بيماري هستيم.«
امتحاِن امروز تمام شــده، دانشــجويان 
ماسك ها را داخل سطل مي اندازند و ماسك 
جديد به صورتشان مي چســبانند. تلفن 
همراه شان را روشــن مي كنند و در گروه 
مجازي دانشگاه سرك مي كشند تا شايد 
خبر يا پيغامي از برگــزاري غيرحضوري 
امتحانات از طرف مسئوالن دانشگاه اعالم 
شده باشد، خبري نيست جز اينكه تأكيد 
شده براي امتحان فردا در ساعت مشخص 

در دانشگاه حضور داشته باشند.

همشهري از ناديده گرفتن پروتكل هاي بهداشتي در اوج همه گيري كرونا گزارش مي دهدكي چي گفت

دانشجويان پزشكي در صف كرونا
دانشجويان بارها نقض پروتكل ها را با مسئوالن دانشگاه و ستاد ملي كرونا در ميان گذاشته اند اما 

صداي اعتراض آنها به گوش كسي نمي رسد

با افزايش آمار فوتي هاي كرونا و شيب تند ابتال به كوويد-19در ايران 
و ديگر كشورهاي جهان بسياري مي پرســند، چه اتفاقي افتاده كه 
منحني هاي آماري اينچنين صعودي شده اند؟ آيا كشندگي كرونا بيشتر 
شــده و اين ويروس در موج دوم قوي تر از موج اول ظاهر شده است؟  
رضا ملك زاده، معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، ديروز در 
اينستاگرامش نوشت كه پژوهشگران شواهد محكمي ارائه كرده اند 

كه نشان مي دهد يك جهش جديد در ژنوم SARS-CoV-۲، قدرت 
انتشار آن را افزايش داده و اين ويروس را عفوني تر كرده است. به گفته 
او تحقيقات جديد حاكي است ويروس كرونا در يك جهش جديد از فرم 
D ۶۱۴ به G ۶۱۴ تغيير شكل داده است. يافته هاي جديد دكتر كوربر 
 Cell از آزمايشگاه ملي لس آالموس و همكارانش كه به تازگي در مجله
منتشر شده است، نشان مي دهد ويروس كرونا، تحت تأثير اين تغيير 
كوچك اما مؤثر، بسيار راحت تر به سلول ها وصل شده و به آنها ورود 
كرده و در دستگاه تنفسي فوقاني - بيني، سينوس ها و گلو سريع تر تكثير 
مي شود. پژوهشگران در اين مطالعه عالوه بر اينكه توالي ژنتيك بيشتري 

را بررسي كرده اند، آزمايش هايي را روي حيوان، انسان و سلول ها انجام 
داده اند. جهش جديد ويروس كرونا از فرم D 614 به G 614 كه در اروپا 
شناسايي شده و به نقاط ديگر گسترش يافته و پروتئيني را كه مسئول 
ورود ويروس به داخل سلول هاســت، تحت تأثير قرار داده است. اين 
جهش، براي نخستين بار در اوايل ماه آوريل مورد توجه تيم مطالعاتي قرار 
گرفت و آنها الگويي مشابه در سطوح مختلف جغرافيايي )ملي، منطقه اي، 
شهري و محلي( مشاهده كردند. به گفته دكتر ديويد مونتفيور از محققان 
اين مطالعه، اين جهش، عفوني بودن نسخه جديد ويروس را ۳ تا 9 برابر 
كرده است. جهش ويروس كرونا به فرم جديد، به خوبي نشان مي دهد كه 

اين ويروس يك دشمن نيرومند است، اما خوشبختانه داده هاي باليني 
تيم تحقيقاتي دكتر كوربر و همكارانش حاكي است كه با وجود عفوني تر 
شدن ويروس، شدت بيماري يا كشندگي آن در فرم جديد، بيشتر از فرم 
اوليه نشده است. محققان تأكيد كرده اند با توجه به اينكه شكل جديد 
ويروس سريع تر از فرم اوليه آن منتقل خواهد شد، خواه اين نتيجه گيري 
در نهايت تأييد شود يا خير، اين تغيير، ارزش توصيه هاي الزم شامل 
استفاده از ماسك و حفظ فاصله اجتماعي را نشان مي دهد. تحقيقات 
بيشتري الزم است تا مشخص شود كه آيا اين جهش جديد باعث ايجاد 

تغييراتي در روند همه گيري بيماري كوويد- 19 خواهد شد يا نه.

كرونا كشنده تر شده است؟

پاسخ به 

پرسش هاي 
روز

برگزاري حضوري امتحانات پايان ترم در دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسالمي ، 22تير امسال

گزارش دو    

كنترل كرونا در پيچ تصميم گيري 
شناورسازي ساعت كار اداره ها مي تواند شيوع كرونا را كاهش دهد

حميدرضا بوجاريان
خبرنگار

در خيز دوباره كوويد-19 كه در هفته هاي اخير نگراني هاي زيادي به  
بار آورده، دولت همچنان بر موضع ادامه زندگي روزمره و فعاليت هاي 
اقتصادي تأكيد مي كند. حسن  روحاني در پاسخ به منتقدان گفت كه 
نمي تواند كسب و كار و زندگي مردم را تعطيل كند و بايد زندگي روزمره 
با رعايت پروتكل هاي بهداشتي و مراقبت هاي فردي ادامه داشته باشد و 
راه دومي وجود ندارد. پژوهشكده آمار ايران درگزارش تازه اي اعالم كرده؛ 
شناور كردن ساعت كاري اداره ها، از تصميم هايي است كه مي تواند در 

شكستن زنجيره انتقال كرونا مؤثر باشد.
جامعه به شدت نگران پيشروي كروناست. مردم درخواست دولت براي 
استفاده اجباري از ماسك را جدي گرفته اند، اما همچنان آمارهاي ابتال و 
مرگ ومير بر اثر كوويد-19 رو به افزايش است؛ نتيجه سهل انگاري هاي 

هفته هاي پيشين
با پايان دور اول شــيوع اپيدمي كرونا و كاهش نسبي آمار مبتاليان و 

فوتي ها، دوركاري ها در دســتگاه هاي اجرايي و به تبع آن شركت ها و 
مؤسسات خصوصي لغو يا به شدت محدود شده است. دولت از بيشتر 
كاركنان خواسته به محل كارشان بازگردند. نتيجه همه اين ها افزايش 
نسبي رفت وآمد در خيابان هاست. افزايش رفت وآمد در معابر و خيابان ها 
به هر دليلي كه باشد از پيگيري امور اداري معوق در دواير دولتي گرفته تا 
حاضر شدن در محل كار، يكي از داليلي است كه به افزايش ابتالي افراد به 
ويروس و مرگ هاي كرونايي دامن مي زند. اما آيا راهكاري براي جلوگيري 
از شيوع گسترده كرونا در پايتخت وجود دارد تا هم فعاليت سازمان ها 
و خدمات رساني به مردم تداوم يابد و هم شهروندان در استفاده از اين 

خدمات جانشان به خطر نيفتد؟
گروهي از پژوهشگران پژوهشكده آمار ايران به اين سؤال پاسخ داده اند. 
ودود كرامتي پژوهشگر پژوهكشــده آمار و عضو ارشد گروه پژوهشي 
معتقد است؛ راهكارهايي براي جلوگيري از تداوم وضعيت فعلي وجود 
دارد كه مي توان با اجراي آنها، از شيوع بيماري تا حدود زيادي جلوگيري 

كرد.
او با بيان اينكه در پژوهش انجام شده، 3مؤلفه اساسي شامل مكان استقرار 

ادارات، تعداد كارمندان و ترافيك منتهي به مراكز اداري بررسي شده است 
به »همشهري« مي گويد: »براساس داده هاي جمع آوري شده از سالنامه 
آماري كاركنان دولت در استان تهران، تعداد كارمندان دولت و منطقه 
فعاليت آنها ارزيابي و مشخص شد تعداد كارمندان در مناطق 6، 11 و 3 
باالترين نرخ را دارد.«  در پژوهشي كه مركز آمار ايران به تازگي انجام داده، 
تعداد ادارات براساس منطقه و تعداد كارمندان در قالب 3خوشه ارزيابي 
شدند. براي هر خوشه پيشنهادي براي كاهش شيوع كرونا درنظر گرفته 
شده است. به اين ترتيب 33سازمان دولتي در خوشه يك، 19سازمان 
در خوشه2 و 2سازمان در خوشه3 قرار گرفتند. براي سازمان هايي كه در 
خوشه يك قرار دارند، پيشنهاد الزام به شناور شدن ساعت كار كاركنان 
و براي  دســتگاه هاي قرار گرفته در خوشه هاي دوم و سوم نيز براساس 

وضعيت كاركنان چنين پيشنهادي ارائه شده است.

اثر ساعت كاري اداره ها بر ترافيك و كرونا
نتايج پژوهش پژوهشــكده آمار ايران گوياي آن اســت كه بيشترين 
تراكم جمعيت ناشــي از حضور اداره هاي دولتي در منطقه 6 و پس از 
آن در مناطق 11 و 3 پايتخت وجود دارد. به گفته كرامتي، با اينكه تعداد 
ساختمان هاي اداري در منطقه6 به نسبت مناطق ديگر كمتر است، اما 
تعداد كارمندان اين اداره ها چند برابر تعداد كارمندان دســتگاه ها در 
مناطق ديگر است. او به »همشهري« مي گويد: »از نظر تنوع دستگاه هاي 
اجرايي مناطق 11، 3 و 7 در رتبه هاي اول تا سوم قرار دارند.هم اكنون 

اداره هاي مناطق 6، 7 و 11 درست در محدوده اجراي طرح ترافيك قرار 
دارند و ساعت كاري همه آنها به شكل يكسان تعريف شده است.« 

به گفته مشــاور طرح هاي آماري و آمارهاي ثبتي مركــز آمار ايران، با 
پايش هاي انجام شده، مسيرهاي منتهي به بسياري از اداره هاي دولتي 
در ســاعت هاي آغاز و پايان كار اداري با ترافيك سنگين همراه است: 
»وضعيت 29سازمان دولتي در ساعت هاي آغاز كار و پايان آن همراه با 
ترافيك سنگين است. ترافيك مسيرهاي منتهي به 19سازمان پركارمند 
در اين ساعت ها نيمه سنگين و وضعيت ترافيك مسيرهاي منتهي به 

4سازمان پركارمند نيز سبك بوده است.«
آنطور كه كرامتي مي گويد، حذف طرح ترافيك يا شناور سازي  ساعت كار 
اداره ها 2راهكار براي فاصله گذاري اجتماعي و جلوگيري از شدت شيوع 

بيماري در تهران است.

كدام اداره ها مي توانند ساعت كاري مشتركي داشته باشند؟
پژوهشگر پژوهشكده آمار و عضو ارشد گروه پژوهشي، بسياري از ادارات 
پايتخت، امكان فعاليت همزمان با يكديگر را دارند، اما نبايد همزماني 
فعاليت ها سبب ايجاد ترافيك در مسيرهاي منتهي به آنها شود. كرامتي 
در اين باره مي گويد: »دراين بررسي، مكان اداره ها و سازمان هاي دولتي و 
حجم ترافيك منتهي به آنها بررسي و درنهايت 6خوشه شناسايي شد.«

به گفته كرامتي، در اين پژوهش با درنظر گرفتن 3عامل موقعيت اداره ها، 
تعداد كاركنان و ترافيك، همه سازمان هاي تهران به 3خوشه مجزا تقسيم 

بندي شدند، او افزود:»در خوشه يك، 29ســازمان و ارگان دولتي، در 
خوشه دوم، 19مركز دولتي و در خوشه سوم 6سازمان دولتي قرار دارند. 
بر اين اساس، اداره هايي كه از نظر موقعيت جغرافيايي، تعداد كارمند و 
حجم ترافيك در موقعيت يكساني قرار دارند، نبايد ساعت كاري يكساني 
داشته باشند. اين اداره ها عموما در خوشه اول قرار گرفته اند و درصورت 
اصالح ساعت كاري آن ها مي توان قدم بزرگي در كاهش شيوع بيماري 

در جامعه برداشت.« 
تصميم گيري تازه براي تغيير ساعات كاري و شناور كردن آن كه مي تواند 
به كاهش تراكم ترددها در ساعت هاي خاص و در نتيجه خلوت تر شدن 
وسايل حمل ونقل عمومي بينجامد، تصميمي است كه در نهايت برعهده 
ستاد ملي كروناست. در 2 ماه گذشته پس از بازگشايي ها، يكي از مشكالت 

زندگي روزمره مردم، رفت وآمد روزانه در شهر است. 
 همانطور كه وزارت بهداشــت هم اعالم كرده، همچنان وسايل نقليه 
عمومي مانند اتوبوس هــا و مترو از كانون هاي اصلــي انتقال ويروس 
كرونا هستند؛ اين در حالي است كه بســياري از مردم امكان استفاده 
از خودروهاي شخصي يا وسايل نقليه نسبتا امن تر مانند ماشين هاي 
دربستي را ندارند. شناور كردن ساعت كاري اداره ها براساس تحقيقات 
جديد پژوهشكده آمار ايران، راهكاري است كه مي تواند تراكم جمعيت 
در وسايل نقليه عمومي و نيز فضاهاي عمومي را در ساعات مختلف روز 
پراكنده كرده و شرايط امن تري را براي رفت وآمد و گذران زندگي روزمره 

در شرايط كنوني فراهم كند.

   سيما سادات الري

قربانيان كرونا در 
مرز 200نفر

2هزارو186 بيمار جديد كوويد-19 در 
كشور شناسايي شدند. براساس گزارش 
تازه وزارت بهداشــت، آمار مرگ ومير 
ناشي از كوويد-19 دوباره افزايش پيدا 
كرده و در همين بازه زماني 194نفر در 
اثر كرونا جانشــان را از دست داده  اند. 
پيش از اين آمار اندكي كاهش پيدا كرده 
بود. به گزارش همشهري، سيماسادات 
الري گفته اســت: تا22تيــر1399، 
2هــزار و186بيمــار جديــد مبتال به 
كوويد-19 در كشور شناسايي و از اين 
تعداد يك هزارو499نفر بستري شدند. 
تاكنــون 12هــزار و829 ايراني در اثر 

كرونا جان باخته اند.

سخنگوي وزارت  بهداشت

   مصطفي ساالري

حقوق  افزايــش 
بازنشستگان از مرداد

با تغييرات اعمال شده براي همسان سازي 
حقوق بازنشستگان اين افزايش حقوق از 
مرداد اعمال مي شود. مديرعامل سازمان 
تامين اجتماعي به ايسنا گفته، حداقل 
حقوق براي افراد داراي 30ســال سابقه 
يك ميليون و 580هــزار تومان بود كه 
با متناسب سازي  و افزايش 26درصدي 
ســنواتي به 2ميليون و 750هزار تومان 
مي رسد. براي 35سال سابقه خدمتي ها 
به 3ميليون مي رســد. همسان ســازي 
حقوق بازنشســتگان تامين اجتماعي 
مطالبه 10ساله آنها بوده كه به تازگي با 

مصوبه دولت قرار است اجرا شود.

رئيس سازمان تامين اجتماعي

  محمدرضا شانه ساز

هشدار درباره داروي 
تقلبي »رمدسيوير«

رئيس سازمان غذا و دارو با هشدار نسبت 
به نمونه هاي تقلبي داروي رمدسيوير در 
بازار سياه كه با قيمت هاي نجومي هم به 
فروش مي رســد، از پزشكان خواست تا 
زمان تأييد اثربخشــي اين دارو از سوي 
كميته علمي كرونا، از تجويز آن خودداري 
كننــد. داروي رمدســيوير از داروهايي 
است كه گفته مي شود براي درمان كرونا 
اثربخش است؛ محمدرضا شانه ساز گفته 
تعداد زيادي از نمونه هايي به دســت ما 
رسيده كه خانواده ها با قيمت هاي بسيار 
باالي نجومــي تهيه كرده، امــا آن دارو 
اصال رمدسيوير نيست، بلكه يك داروي 
ديگر بوده كه جلد آن را تغيير و به جاي 

رمدسيوير ارائه داده اند.

رئيس سازمان غذا و دارو
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آمار و ارقام از زندانيان جرايم غيرعمد در ايران چه واقعيت هايی 

را نشان می دهد؟

 نان گرانی
به تنور نچسبید

 احیاي زندگي
كنار بلوط ها 

 پرواز 
غول های برقی

دولت در حالی با درخواست  اتحادیه های 
صنفی مرتبط با نان برای افزایش قیمت این 
كاال مخالفت كرد كه نرخ مصوب در بسیاری 
از نانوایی ها رعایت نمی شود 

يك فعاليت 
زيست محيطی موثر و 
پر ثمر از نمای نزديك

یك هواپیمای كامال برقی كه می تواند 
9مسافر را حمل كند به تازگی به مدت 
30دقیقه چشم ها را به خود خیره كرد. 
آيا  دنیا روزی سفرهای طوالنی تر را با 
پرنده های تمام برقی تجربه می كند؟

جنايت اما  تصادفي

صفحه های 14 صفحه های 16صفحه های 15

صفحه های 18 و 19
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بازار

یارانه و  خرید تضمینی مشكل گشا نیست
راه حل دولت برای پایین نگه داشتن قیمت نان و كمك به اقشار آسیب پذیر با نقدهایی هم مواجه است. 
رئیس اتحادیه نان سنگكی در این زمینه می گوید: دولت مبالغ باالیی را به پرداخت یارانه ماهانه برای افراد 
اختصاص داده كه مبلغ بسیار زیادی را ماهانه از بودجه دولت كسر می كند، اما كمكی به برطرف كردن مشكالت 
مردم نمی كند. اصغر پابرجا می افزاید: در شرایط فعلی دولت نباید به آرد یارانه بپردازد، ۶۰ درصد افرادی كه از این 
یارانه استفاده می كنند نیازی به این مراعات ندارند اما افرادی كه در دهك های پایین اقتصادی هستند، اگر كارت 
یارانه مخصوص نان برایشان صادر شود، می توانند یارانه واریزی هر ماهه را در این كارت ذخیره و تنها به خرید نان 

اختصاص دهند. به اعتقاد من همین عامل منجر به گردش مالی در حوزه آرد و نان می شود.

از ابتدای امســال و بعد از شوكی كه كرونا به اقتصاد 
كشور وارد كرد، قیمت بیشــتر كاالها در بازار سیر 
صعودی گرفت. اصنافی كه پیش از كرونا نیز به  دلیل 
تبعات گرانی دالر هزینه های تولیدشــان چندبرابر 
شده بود، حاال زیان انباشته چند ماه تعطیلی و توقف 
چرخ اقتصاد را هم متحمل شدند و این باعث شد با 
وجود كسادی بازار قیمت  بسیاری از اجناس باال برود. 
تخصیص نیافتن ارز برای واردات طی 3  ماه ابتدای 
سال و تغییر پایه ارز تخصیصی به واردات برخی كاالها 
از دولتی به نیمایی یا ارز حاصل از صادرات نیز مزید بر 
علت شد و با برهم زدن تعادل عرضه و تقاضا در بازار، 
به گرانی كاالها دامن زد. اصناف از ستاد تنظیم بازار و 
سازمان حمایت از تولیدكنندگان و مصرف كنندگان، 
برای تصویب نرخ جدیــد و افزایش قیمت ها مجوز 
خواستند و این درخواســت ها در بعضی موارد مثل 
لبنیات، روغن و ماكارونی پاسخ مثبت گرفت، اما برای 
نان قیمت مصوب هنوز همان است كه پارسال اعالم 
شــد، گرچه در نانوایی ها كمتر می توان نان را با نرخ 

مصوب پیدا كرد.

نانوایی ها: هزینه  نان پختن باالست
نانواها می گویند هزینه های پخت نان به شــدت باال 
رفته و قیمت كنونی نان پاسخگوی هزینه ها نیست. 
رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران با برشمردن این 
هزینه ها در گفت وگو با همشــهری می گوید: همه 
گرانی هایی كه به واسطه شرایط اقتصادی كشور به 

همه مردم جامعه تحمیل می شــود را، نانوایان هم 
تحمل می كننــد اما عالوه بر آن در یك ســال اخیر 
مواداولیه تولید نان به شــدت گران شــده و قیمت 
تمام شده نان را بسیار افزایش داده است، درحالی كه 
ما نان را با وجود ایــن افزایش هزینه با نرخ ســال 
گذشته می فروشیم. بیژن نوروزمقدم با اشاره به رشد 
هرساله دستمزد كارگر، نرخ بیمه، هزینه آب، برق و 
ســایر نهاده های تولید، می افزاید: یكی از مهم ترین 
نهاده های تولید نان، خمیرمایه اســت كه این كاال 
بهمن ماه ســال گذشــته ۲۰ درصد افزایش قیمت 
داشت و اردیبهشــت ماه امســال هم دوباره حدود 
۲۴ تا ۲۵ درصد گران شد. نانوایی های سنتی البته 
برای آرد امسال هزینه اضافه تری نسبت به پارسال 
پرداخت نكرده اند، دولــت آرد را به صورت یارانه ای 
والبته دو نرخی در اختیار نانوایی ها قرار می دهد، اما 
فعاالن این صنف معتقدند نانوا برای تبدیل این آرد به 
نان هزینه های زیادی را متحمل می شود كه به چشم 

دولت نمی آید. نوروزمقدم می گوید: این هزینه ها هر 
سال افزایش پیدا می كند و دولت متناسب با افزایش 
هزینه ها باید فكری برای جبران آن كند تا واحدهای 

نانوایی با آرامش خاطر به فعالیت بپردازند.

درخواست افزایش قیمت 40درصدی
قیمت نــان همین امروز هم به عقیده بســیاری از 
مردم در مقایســه با كیفیت آنچه تحویل مشتری 
می شود، تناسبی ندارد، با این حال نانوایان افزایش 
قیمت نان را از نهادهای مسئول درخواست دارند. 
رئیس اتحادیه نانوایان سنتی می گوید كه با توجه 
به نرخ تورم و افزایش سایر هزینه ها از ستاد تنظیم 
بازار خواســتار افزایش 3۰ تــا ۴۰درصدی قیمت 
نان شــده اند. نوروزمقدم می افزاید: در ســال ۹۸ 
بعد از ۵ ســال، قیمت نان افزایــش یافت و همان 
موقع قرار شــد برای این مصوبه تاریخ انقضا تعیین 
كنند؛ چراكه وقتی تاریخ انقضا نداشته باشد برای 

نبض بازار
 رئیس اتحادیه 
نانوایان سنتی 
با تأیید تلویحی 
گرانفروشی در برخی 
نانوایی ها می گوید: 
به دلیل رشد  هزینه 
تولید و به  منظور 
جلوگیری از تخلف و 
كاهش كیفیت نان، 
درخواست افزایش 
قیمت نان سنتی را 
به ستاد تنظیم بازار 
ارسال كرده ایم و 
امیدواریم تا قبل از 
اینكه فشار اقتصادی 
نانوایان را به سمت 
تخلف سوق دهد، این 
موضوع حل شود

كارت يارانه نان
 رئیس اتحادیه نان 
سنگكی: در شرایط 
فعلی دولت نباید به 
آرد یارانه بپردازد. 
۶۰ درصد افرادی كه 
از این یارانه استفاده 
می كنند نیازی به 
این مراعات ندارند 
اما افرادی كه در 
دهك های پایین 
اقتصادی هستند، اگر 
كارت یارانه مخصوص 
نان برایشان صادر 
شود، می توانند یارانه 
واریزی هر ماه را در 
این كارت ذخیره 
كنند و تنها به خرید 
نان اختصاص دهند و 
همین عامل منجر به 
گردش مالی در حوزه 
آرد و نان هم می شود

لرزش فرمان خودرو با ترمز 

    اگر شما هم ازجمله رانندگانی هستید 
كه با لرزش فرمان خودرو هنگام فشــردن 
پدال ترمز مواجه هستید، توجه داشته باشید 
كه این موضوع دالیل متفاوتی دارد كه اغلب 
با هزینه ای جزئی رفع می شود، اما باتوجه به 
تأثیر این ایراد بر ایمنی خودرو، رفع سریع تر 

آن اهمیت بسیار زیادی دارد.
    توجه داشته باشید كه گرچه شكستگی 
دسته موتور، باالنس نبودن رینگ، شل بودن 
پیچ های چرخ و خراب شدن مفصل پلوس 
می تواند باعث لرزش فرمان خودرو شود اما 
هیچ یك از این ایرادها نمی تواند به تنهایی در 
هنگام فشردن پدال ترمز سبب لرزش فرمان 

خودرو شما شود.
    علــت اصلی لــرزش فرمــان هنگام 
ترمزگیری بروز عیب در دیسك های ترمز 
است، دیســك ترمز یك صفحه فلزی دوار 
اســت كه عرض آن به نــوع و مدل خودرو 
بســتگی دارد و توســط لنت ترمز احاطه 
شده است. هنگام فشردن پدال ترمز، لنت 
به سطح دیسك فشــار وارد می كند و این 
اصطكاك سبب تولید گرما می شود. گرمای 
تولید شده باید به  صورت یكنواخت در سطح 

دیسك توزیع و دفع شود.
    این اصطــكاك به مرور زمان ســبب 
می شود تا سطح دیســك دچار خوردگی 
شــود. كاهش ضخامت و تاب برداشــتن 
دیســك نتیجه  اجتناب ناپذیر اصطكاك و 
تولید و دفع گرماست. با این شرایط هنگام 
ترمزگرفتن در سرعت  باال و تماس لنت با 
سطح دیســك، صدا و لرزش ایجاد و این 
لرزش از طریق اتصــاالت به فرمان منتقل 
می شــود، بنابراین لرزش و صــدا هنگام 
ترمزگیری ۲ نشانه قطعی از ایراد دیسك 

ترمز است.
    برای تشخیص دیسك تاب دار ساده ترین 
راه جداكــردن چرخ و چرخاندن دیســك 
است، اگر هنگام چرخاندن دیسك صدای 
منقطع سایش ایجاد شود یا دیسك آزادانه 
نتواند چرخش داشته باشد، دیسك خودرو 
دچار ایراد شده است. به عالوه، اگر در سطح 
دیسك فرورفتگی یا برآمدگی واضح وجود 
داشته باشد باید نسبت به تعویض یا تعمیر 

آن اقدام كنید.
    می توان گفت كه منشــأ اصلی لرزش 
فرمان خودرو هنگام ترمز گرفتن به احتمال 
بسیار زیاد، وجود ایراد در دیسك و متعلقات 
آن است. نخستین و ساده ترین ایراد، ناشی از 
سفت كردن نامتقارن پیچ های اتصال دیسك 
است و برای رفع این مشكل رعایت الگوی 
ستاره ای در ســفت كردن و بستن پیچ ها از 
بروز این مشكل جلوگیری می كند كه برای 
بررسی آن كافی است به یك مكانیك ماهر 

مراجعه كنید.

بورس لوح یادبود و پالك 

  اگر برای تقدیر و تشكر از همكاران خود 
یا شركت ها و سازمان های مختلف برگزیده 
در جشنواره ها، مسابقات یا برگزاری مراسم 
 یادبــود به مناســبت های خــاص و  زنده 
نگه داشتن روزهای خاصی نیازمند خرید 
انواع لوح و پالك یادبود هستید، بهتراست 
ســری به راســته بازار فروش این اقالم در 

میدان فردوسی بزنید.
 بورس بازار لوح یادبــود و پالك خیابان 
فردوسی طی ســال های گذشته به محلی 
برای تهیه این اقالم و زنده نگه داشتن یادبودها 
تبدیل شده است. البته توجه داشته باشید كه 
اگر برای خرید ملزومات اداری به این راسته 
بازار می روید، می توانیــد در كنار انواع لوح 
یادبود و پالك، مدل هــای مختلف كیف و 

كالسورهای اداری و... را نیز پیدا كنید.
 توجــه داشــته باشــید كه عــالوه بر 
كارمندان ادارات، راسته بازارهای موجود 
در میــدان فردوســی محلی مناســب 
بــرای پیداكردن و خرید هدایایی اســت 
كه دانش آمــوزان یا معلمــان و مدیران 
قصد دارند بــرای قدردانــی از یكدیگر یا 

كاركنانشان خریداری كنند.
  اگر قصد خرید انــواع لوح یادبود، پالك 
و سایر ملزومات اداره در تعداد باال را دارید 
بورس این ملزومات در میدان فردوســی 
محلی مناسب برای تامین این محصوالت 
با قیمت مناسب تر اســت؛ چرا كه با خرید 
عمده می توانید تخفیف های بیشــتری از 

فروشندگان این راسته بازار دریافت كنید.
 همانند سایر راسته بازارهای واقع شده 
در مركز شهر تهران، قرار گرفتن بورس لوح 
یادبود و پالك میدان فردوسی در محدوده 
اصلی طرح ترافیك ازجملــه نقاط منفی 
این راسته بازار برای كسانی است كه قصد 
تردد و خرید این اقالم با استفاده از وسایل 
شخصی را دارند اما می توان گفت دسترسی 
راحت و مناسب به این راسته بازار با وسایل 
حمل ونقل عمومی این خأل را پركرده است.

نان گرانی به تنور نچسبید

فن بازار 

راسته بازار

ضعف نظام توزیع؛ معضل بازار نهاده ها

كمبود نهاده های دامی از 
ابتدای امســال به معضل 
بزرگی برای تولیدكنندگان 
شیر، گوشت، تخم مرغ و 
خــوراك دام صنعتــی 
تبدیل شده است. با مجید 
رئیــس  موافق قدیری،
انجمن صنایع خوراك دام، طیور و آبزیان در این زمینه 

گفت و گو كرده ایم.

دلیل تداوم مشكالت بازار نهاده ها چیست؟
با وجود اینكه در 3 ماه اول امســال ۴۴درصــد از جوی دامی، 
۲۰درصد از ذرت دامی و ۵۲درصد از كنجاله ســویای مصرفی 
در زنجیره تامین پروتئین توسط شــركت پشتیبانی امور دام 
كشور تامین شد، شاهد هستیم كه تقاضا در بازار كاهش پیدا 
نكرده كه این امر متاثر از دالیل متعددی بوده اســت. بخشی 
از این دالیل به ســاختار معیوب نظام توزیــع نهاده ها و البته 
سیاستگذاری های اشتباه در توزیع نهاده ها برمی گردد. یكی از 
مشكالت حاصل از سیاستگذاری های اشتباه در حوزه توزیع این 
بود كه واردكننده های نهاده های دامی در بازار سنتی از منظر 
توزیع كنندگی درگیر فرایند توزیع و بازرگانی داخلی نبودند و در 
نتیجه، اطالعات آنها درباره حضور در این بازار به شدت ضعیف 
بود. این نكته را نیز نباید فراموش كرد كه به دلیل نداشتن تسلط 
كافی بر نظام بازرگانی داخلی، فرایند لجستیك در تصمیمات 
بخش دولتی در توزیع نهاده های دامی نیز قدرتمند نبود و سرعت 
و كیفیت فرایند پخش به ویژه در برهه ای از زمان با مشــكالت 

عدیده ای مواجه شد.
آخرین وضعیت نهاده ها در بازار از لحاظ قیمت و 

موجودی به چه صورت است؟
قیمت مصوب ذرت دامی یك هزار و ۵۰۰تومان است درحالی كه 
امروز در بازار ســیاه بیش از ۲هــزار و ۵۰۰تومان خرید و فروش 
می شود. وضعیت كنجاله سویا به شدت وخیم است. این كاال كه 
نرخ مصوب آن ۲هزار و۴۵۰تومان است هم اكنون شرایط بسیار 
عجیبی در بازار دارد و با قیمت بیش از 7هزار تومان خرید و فروش 
می شود كه این وضعیت، تولیدكنندگان محصوالت پروتئینی 
همچون شــیر، گوشــت، مرغ  و تخم مرغ را با مشكالت زیادی 
مواجه كرده است. جوی دامی هم با قیمتی باالتر از نرخ مصوب 
به دســت مصرف كننده می رســد و درحالی كه نرخ مصوب آن 
یك هزار و۵۰۰تومان تعیین شده، در بازار حدود یك هزار و۸۰۰ 
تا یك هزار و۹۰۰ تومان خرید و فروش می شود. در زمینه كنجاله 
ســویا از ماه ها پیش جهت واردات ثبت ســفارش انجام نشده 
است، در نتیجه كنجاله ســویای خارجی در بازار موجود نیست 
و آنچه اكنون در بازار به فروش می رسد استحصال كارخانه های 
روغن كشی داخلی است. با این حال متأسفانه چون شیوه عرضه  
نهاده ها شیوه تأثیرگذار و مناسبی نیست، نمی تواند عطش تقاضا 
را به خوبی پاسخ دهد و باعث كاهش اختالف قیمت شود. اگر با 
همین سیاست پیش برویم شرایط تولید برای فعاالن اقتصادی 
در این بخش سخت تر خواهد شد و امنیت غذایی كشور با چالش 

مواجه می شود.
وضعیت كشــور از لحاظ تولید خوراك دام 

چگونه است؟
هرســال حدود ۲۰میلیون تن انواع خــوراك دام و طیور و 
آبزیان در كشور مصرف مي شود كه ۵۰درصد از این میزان به 
روش كامال صنعتي و استاندارد در كارخانجات تولید كننده 
خوراك دام در حال تولید است و نیمي دیگر به شیوه سنتي 
در واحدهاي پرورش شامل مرغداري، دامداري و آبزي پروري 
تولید مي شــود. ما در زمینه تولید خوراك صنعتي مشكلي 
نداریم اما باید به این نكته توجه كنیم كه بیش از 7۰درصد 

نهاده هاي دامي تولید خوراك دام ایران وارداتي است.

چندوچون

فرخنده رفائی
خبرنگار

ناتوانی برخورد با عرضه قطعات یدكی تقلبی در بازار 

كمبود و گرانی انواع قطعات یدكی و لوازم مصرفی خودرو، زمینه افزایش سهم بازار قطعات تقلبی 
و بی كیفیت از بازار و ناتوانی دستگاه های نظارتی در برخورد با عرضه كنندگان این قطعات را فراهم 
كرده است. به گزارش همشهری، مشكالت تامین مواداولیه و نقدینگی مورد نیاز تولید قطعات داخلی 
و تخصیص ارز و واردات محصوالت وارداتی  با كیفیت موجبات كمبود، گرانی و سوءاستفاده برخی 
عرضه كنندگان قطعات بی كیفیت و تقلبی در بازار را فراهم كرده است. سخنگوی اتحادیه قطعات 
یدكی خودرو با بیان اینكه نظارت بر بازار قطعات یدكی به تنهایی از عهده این اتحادیه خارج است، 
از دولت و گمركات خواست تا در این رابطه ورود كنند و با نظارت بیشتر در مبادالت تجاری، مانع از 
وورد این قطعات شوند. مهدی كاظمی، افزود: قطعات بی كیفیت و تقلبی مختص امروز و دیروز نبوده 
و پذیرفته ایم كه در بازار قطعات یدكی خودرو، انواع تقلبی و بی كیفیت بسیاری وجود دارد. به گفته 
او قطعات بی كیفیت باعث  تحمیل هزینه  بیشتر به مشتریان و خرابی مجدد خودروها می شود اما با 
حمایت دستگاه های دولتی می توان به طور كلی قطعات تقلبی و بی كیفیت را از سطح بازار خارج كرد.

آرامش بازار لوازم خانگی نیازمند تامین مواداولیه و رشد عرضه 

با وجود الزام تولید كنندگان داخلی به درج قیمت انواع لوازم خانگی در سامانه 1۲۴سازمان حمایت، 
عرضه چند نرخی و گرانفروشــی این اقالم در بازار خرده فروشی ادامه دارد. به گزارش همشهری، 
تالش های متولیان تنظیم بازار برای بازگشت آرامش به بازار لوازم خانگی در حالی ادامه دارد كه 
تولیدكنندگان لوازم خانگی معتقدند تا زمانی كه روند افزایشی نرخ ارز دامه دارد و مواداولیه مورد 
نیاز تولید كنندگان تامین نمی شود، نمی توان انتظار داشت بازار لوازم خانگی به روز های آرام برگردد. 
سخنگوی انجمن صنفی تولیدكنندگان لوازم خانگی با بیان اینكه تولید كنندگان نیاز به مواداولیه 
دارند واین مواد باید از منابع داخلی یا از طریق واردات تامین شود، گفت: احتكار لوازم خانگی موضوع 
جدیدی نیست؛ چرا كه به دلیل كمبود مواداولیه و افزایش نرخ ارز، این مواد با افزایش قیمت مواجه 
شده و زمینه كمبود محصوالت برخی برندها در بازار را فراهم كرده است. حمیدرضا غزنوی، افزود: 
برای تعادل بازار باید با بهبود روند تامین مواداولیه، میزان تولیــد و عرضه لوازم خانگی به بازار را 

افزایش دهیم نه اینكه با تعیین نرخ مصوب به دنبال بازگشت آرامش به بازار باشیم.

گوشی تلفن همراه نخرید، ارزان می شود

انتشارو تكذیب خبر ممنوعیت واردات گوشــی های تلفن همراه با ارزش بیش از 3۰۰یورو، زمینه 
افزایش لجام گسیخته قیمت انواع گوشــی موبایل برندهای گران قیمت در بازار را فراهم كرد. به 
گزارش همشهری، كمبود، افزایش قیمت و عرضه چند نرخی در حالی حرف نخست در بازار انواع 
گوشی موبایل است كه پیامدهای تأیید و تكذیب ممنوعیت واردات گوشی های تلفن همراه بیش 
از 3۰۰یورو در بازار ادامه دارد. رئیس اتحادیه فروشــندگان دستگاه های صوتی و تصویری و تلفن 
همراه و لوازم جانبی، گفت: با توجه به لغو ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه با ارزش باالی 3۰۰ 
یورو دلیلی برای افزایش قیمت این كاال وجود ندارد و باید قیمت ها به حالت قبل برگردد، بنابراین 
بهتر است شهروندان برای خرید گوشی موبایل عجله نكنند. ابراهیم درستی با بیان اینكه انتشار این 
خبر باعث افزایش قیمت موبایل  شد و حتی قیمت برخی از تلفن های همراه گران قیمت به ۵۰ تا ۶۰ 
میلیون تومان هم رسید، افزود: این موضوع حتی قیمت موبایل های كمتر از 3۰۰ یورو و حتی قیمت 
بیش از یك میلیون تلفن همراه كه هنوز در سامانه همتا ثبت و مكالمه برقرار نشده را نیز افزایش داد.

محدوده قیمتی برخی انواع گوشی آیفون در بازار  قیمت برخی انواع دستگاه  تصفیه آب در فروشگاه های مجازی  نرخ برخی انواع دیسك ترمز خودرو در بازار خرده فروشی 

افزایش قیمت مجدد بایــد مدت ها پیگیری كنیم. 
وی با اشــاره به اینكه ابتدا اعالم شــد این قیمت با 
تغییر قیمت آرد تغییر  كند، ادامه می دهد: ما با این 
موضوع مخالفت كردیم و قرار شــد عالوه بر قیمت 
آرد، سایر هزینه ها ازجمله حقوق كارگر، بیمه، برق 
و آب و... نیز مالك تغییر قیمت نان باشــد، بنابراین 
در مصوبه افزایش قیمت نان در سال ۹۸ اعالم شد 
كه اجازه افزایش نرخ نان درصورت گران شــدن و 
تغییر قیمت آرد  و ســایر هزینه ها صادر می شود، 
اما امروز با وجود رشــد هزینه های جانبی، قیمت 
نان بی تغییر مانده است. رئیس اتحادیه نان سنتی 
می افزاید: درخواســت افزایش قیمت نان از سوی 
نانوایان سنتی و ســنگكی به ستاد تنظیم بازار ارائه 
شــده زیرا با محاســبه همه افزایش قیمت ها، نرخ 
فعلی نان متناسب با هزینه های سال ۹3 است و این 
فاصله قیمتی فشار اقتصادی زیادی به نانوایان وارد 
كرده اســت، به طوری كه فقط یك قلم نهاده یعنی 
خمیرمایه از بهمن سال گذشته تا امروز ۴۵ درصد 

گران شده است.

گرانی چراغ خاموش 
قیمت نان هیچ افزایش رسمی ای نداشته ولی بیشتر 
مردم اخیرا در مراجعه به نانوایی ها با گرانی نان مواجه 
شده اند. گرچه نانوایان این افزایش را به ناچار و برای 
كاهش فاصله هزینه و فایــده می دانند اما با توجه به 
جایگاهی كه نان در ســبد مصرف خانوارهای ایرانی 
دارد، كوچك ترین افزایشی موجب ایجاد نگرانی در 
آنها می شــود. رئیس اتحادیه نانوایان سنتی با تأیید 
تلویحی این تخلــف در برخــی نانوایی ها می گوید: 
به دلیل همه این شــرایط  و به منظــور جلوگیری از 
تخلف و كاهــش كیفیت نان، درخواســت افزایش 
قیمت نان سنتی را به سازمان صنعت استان تهران، 
اتاق اصناف تهران، سرپرست وزارت صمت، سازمان 
حمایت و ستاد تنظیم بازار ارسال كرده ایم و منتظر 
پاسخ آنها هســتیم. امیدواریم تا قبل از اینكه فشار 
اقتصادی نانوایان را به سمت تخلف سوق دهد، این 

موضوع حل شود.

دولت گرانی نان را نمی پذیرد
بعد از اینكه در روزهای پایانی هفته گذشته افزایش 
قیمت نان در برخی نانوایی ها خبرساز شد و اخباری 
مبنی بر افزایش رســمی قیمت نان انتشــار یافت، 
دولت به سرعت نســبت به این شایعه واكنش نشان 
داد. چهارشــنبه هفته گذشــته سرپرست معاونت 
بازرگانی داخلــی وزارت صمت با تأكیــد بر اینكه 
دولت هیچ برنامه ای بــرای افزایش قیمت نان ندارد، 
گفت: تا زمانــی كه یارانه پرداخت می شــود قیمت 
نان گران نخواهد شــد. محمدرضــا كالمی با بیان 
اینكه دولــت هیچ برنامه ای بــرای تغییر قیمت نان 
ندارد، گفت بــا وجود افزایش خرید تضمینی گندم 
كه به  منظور حمایت از كشاورزان صورت گرفته، 
افزایش قیمتی بــرای نان در ســال جاری درنظر 
گرفته نشده و نرخ نان همان قیمت تعیین شده در 
سال گذشته است. وی تأكید كرد: نان گران نمی شود 
و تا زمانی كــه یارانه پرداخت می شــود قیمت نان 
افزایش نخواهد یافت. كالمی از افزایش یارانه پنهان 
نان گفت و افزود: دولت در ســال گذشته 11 هزار و 
۵۰۰ میلیارد تومان یارانه نــان پرداخت می كرد كه 
بخشی از آن به صورت یارانه پنهان و بخش  دیگر در 
قالب یارانه نقدی یعنی هر نفر ۵ هزار تومان در هر  ماه 
به  حساب سرپرستان خانوار واریز می شد؛ اما امسال 
و با افزایش نرخ خرید تضمینی گندم به هر كیلوگرم 
۲هزار و 7۰۰تومان، یارانه پنهان نان نیز از 11 هزار 
و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۸ به ۲۲ هزار میلیارد 

تومان در سال ۹۹ افزایش یافته است.

نان، قوت غالــب مردم ایران 
اســت؛ ارزان ترین و در عین 
حال مهم ترین جزء ســفره و 
البته فرهنگ ما. در گرانی و ارزانی و جنگ و صلح، هرچه  هم كه سر 
سفره ها نبوده، نان بوده و همین است كه از دیرباز نان را بركت سفره  
می دانستند و هنوز هم می دانند. زندگی شهری، گرچه بساط گرم  تنور 
و گندم و آرد را از خانه های بیشتر مردم ایران جمع كرد، اما هیچ گاه 
نتوانست متاع دیگری را در ســفره مردم با آن جایگزین كند. امروز 
نه فقط در شهرها بلكه در بسیاری از روستاها نان داغ فقط از نانوایی ها 

به خانه  می آید و دیگر كمتر كسی زحمت پخت آن را در خانه به  خود 
می دهد. كار، آسان تر شده اما مشكالتی هم هست؛ كیفیت و قیمت. 
گذشته از مشكالت كیفی ناشــی از افزودنی ها و نوع آرد و شیوه های 
پخت، كه زیاد درباره آن صحبت شده و كمتر نتیجه بخش بوده، آنچه 
این روزها موجب نگرانی مردم شده این است كه قیمت نان در بسیاری 
از نانوایی ها افزایش یافته و در شرایطی كه گرانی دیگر مواد غذایی، از 
پروتئینی تا لبنیات و روغن و برنج، سفره های مردم را روزبه روز خالی تر 
می كند، بیم آن می رود آنها كه توان اقتصادی پایینی دارند بعد از این 

نان را هم نتوانند به آسانی تهیه كنند.

دولت در حالی با 
درخواست  اتحادیه های 
صنفی مرتبط با نان برای 
افزایش قیمت این كاال 

مخالفت كرد كه نرخ مصوب 
در بسیاری از نانوایی ها 

رعایت نمی شود 

قیمت- 2عدد- تومانمدل- مناسب برای خودرو نوع و برند كاال 

 517.000مدل 2025- پژودیسك ترمز جلو - اس اف آر

428.100مدل 92048103پژو- 405و پارس ال ایكس- زانتیا دیسك ترمز جلو- تكستار

82.900پیكان دیسك ترمز جلو- رفیع نیا 

1.217.000كیا اسپرتیجدیسك ترمز جلو SL--الیگ 

411.600مدل 92048200– پژوپارس ال ایكس دیسك ترمز عقب- تكستار

700.000مدل W000517122– سانتافه 2014دیسك ترمز جلو- جنیون پارتز

344.000وانت تندر 90دیسك ترمز جلو- ای اس ام كو

 267.000پژو پارس ال ایكس دیسك ترمز عقب- ای اس ام كو

500.000مدل3503011U1520– انواع جك دیسك ترمز جلو 
 720.200مدل 98200113101- نیسان ماكسیمادیسك ترمز عقب تكستار

قیمت- تومان مدل نام و برند دستگاه تصفیه آب 

2.960.000 مدل UF-SF3800آكوآ اسپرینگ دو گانه 

 2.700.000مدل 07آكوا فلو 

2.900.000مدل 514آكوا فلو

3.600.000 مدل 513آكوا فلو 

3.500.000مدل LEGENDآكوا جوی 

2.200.000مدل جوی واتر Joy-W6s سافت واتر

1.600.000 مدل RO8_ORPسی سی كا

1.550.000 مدل j770آكوا جت 

3.800.000مدل RO 116ایزی ول 

6.000.000 مدل RO600آكواجوی 

قیمت- تومان مشخصات نام و برند گوشی 

iPhone 11Pro Max -256GB 40.000.000_ 37.000.000

iPhone 11Pro -256GB40.000.000_ 36.000.000 

iPhone 11128GB 30.000.000_ 25.300.000

iPhone XSMax -256GB 30.000.000_ 28.000.000

iPhone XS64GB18.000.000_ 15.000.000 

iPhone XR64GBموجود نیست

iPhone X 256GB 17.100.000_ 14.900.000

iPhone 8Plus 64GB 12.400.000_ 11.600.000

iPhone 864GBموجود نیست

iPhone SE128GB 18.500.000_ 14.000.000
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سبك زندگي

با شما، برای شما
قرار اســت بنویســید... كوتاه اما بنویســید... ســاده، روان، 
راحت... از خیلی پیــش از اینها بنا داشــتیم فضایی را فراهم 
كنیم تا صحبت هــا، دیدگاه ها، ایده هــا، انتقادها، اعتراض ها 
و پیشــنهادهای شــما بی واســطه به صفحه ما راه پیدا كند. 
در حقیقت هدف اصلی مــا تدارك یك صفحه بــود )و البته 
هنوز هم هســت( اما ترجیح دادیم كه آرام آرام و ســتون به 
ســتون پیش برویم و قدم هایمان را هر روز محكم تر كنیم و 
بعد پنجره ای بزرگ تر را به روی شــما بگشاییم. برای گرفتن 
نظرات و پیام های شما یك شماره تلفن همراه و نام كوچكتان 
كافی اســت. البته ما چند عدد میانی آن شــماره را ستاره دار 
 می كنیم تا فقط خودتان بدانید و بــس... بدون نام خانوادگی، 
شــهر یا... . پس بی آب و تاب با همان لحن و ادبیات خودتان 
بنویسید...  قرار هم همین اســت؛ 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.
****
  3382* * * 0936– داوود:

من و همســرم به عنوان پدر و مادر قدرت و توان نگهداری و 
تامین زندگی بیش از یك فرزند را نداریم و آینده فرزندمان 
برایمان اهمیت زیادی دارد. به هرحــال بچه ها در این دوره 
و زمانه همه  چیز می خواهند و نیازهــای مختلفی دارند كه 
نمی شــود به راحتی با كلمه »ندارم« از كنار آن گذشت. اگر 
دولت یا مملكت احســاس می كند نیاز به جمعیت بیشتری 
دارد و ممكن است آینده كشور با مشكالتی مواجه شود، بهتر 
است هزینه اش را بپردازد و طوری برنامه ریزی كند كه بتواند 
این فرزندان تازه متولد شده را از ابتدای تولد تا بقیه مراحل 
زندگی به درستی و شایستگی و برخوردار از تمامی امكانات 
و... تحت حمایت قرار دهد و آنها را تامیــن كند تا خانواده ها 
درصورت تمایل، مشــكلی در فرزند آوری و تأمین آینده آنها 

نداشته باشند.

  6615* * * 0935– عاطفه:
به نظرم اگر برآورد شود كه چند هزار خودرو از ماه ها و سال های 
قبل و همینطور هم اكنون در دســت دالالن و فروشندگانی 
است كه قصد اســتفاده از خودرو را نداشتند و مصرف كننده 
واقعی نبودند یا نیستند و برای سود بردن از شرایط و تفاوت 
قیمت ها خودرو را از نمایندگی ها تحویل گرفته و حاال به دنبال 
فروش آنها با قیمت های باال هستند خیلی خوب می شود. اگر 
این خودروها كه احتماال بالغ بر هزاران دســتگاه می شود با 
تمهیداتی به فروش و به دست مصرف كننده واقعی برسد بازار 

تا حد قابل توجهی به تعادل و آرامش می رسد.

  1546* * * 0916– نسرین:
در شــرایط فعلی احســاس خطــر از افزایــش فرزندان و 
تامین نبودن آینده آنها، بیشتر از احساس خطر از بحران های 

ملی ناشی از كاهش جمعیت است.

  7893* * * 0919– مهدی:
معموال پدر و مادر قبل از بچه دار شــدن به لوازم مورد نیاز و 
مایحتاج خــود و بچه اش فكر می كنند كــه مثال خوراكش 
چه می شود؟ پوشاكش چه می شود؟ بهداشت و درمانش... 
تحصیلش... شغلش... آینده اش و... چه می شود؟ یك فرزند 
برای والدینــش مجموعه ای از نیازها و دغدغه هاســت كه 
فراهم كردن و تامین بســیاری از آنها با نگرانی و مشكالت 
بســیاری به ویژه در شــرایط حاضر همراه است كه آن هم 
برای خیلی از پدر و مادرها امكان پذیر نیســت و توان آنها 
امكان فرزند آوری بیش از یك یا دو بچه را نمی دهد. از طرف 
دیگر موضوع مهم، تامین اجتماعی و حمایت های دولتی و 
عمومی از این فرزندان یا بچه های جدید است كه نمی تواند 
فقط به پرداخــت مبلغ مختصری به عنــوان یارانه محدود 
شــود! اینكه هیچ حمایتی از فرزند تازه متولد شده در بعد 
اجتماعی نمی شود و مجموعه دولت و نهادهای دیگر، بچه 
تازه متولد شــده و والدین آنها را به حال خود رها می كنند 
و همه بار مســئولیت را به عهده والدین می گذارند، از خود 
فرزندآوری و افزایش جمعیت مهم تر اســت كه باید بیشتر 

مورد توجه قرار گیرد.

  5520* * * 0911– ناصر:
چرا در این مملكت اگر كسی هم بخواهد كار خیر و شایسته ای 
انجام دهد و امور را به سروســامان برساند كلی پشت سرش 
حرف و حدیث می زنند و نگاه منفی و همراه با طعنه و گوشه 
و كنایه و زهرآلودی به آن دارند!؟ مثــل این روزها كه جمع 
زیــادی از مقامات و مســئوالن در تالش برای ســاماندهی 
وضعیت تولید و بازار خودرو هستند. اگر به درستی و سالمت 
كار خود و نیت پاك و واالی خود ایمان دارید با قدرت ادامه 

دهید.

  8122* * * 0936– حسین علی:
افزایش جمعیت در حالی  كه امكانات الزم برای تامین آینده 
افراد آن به درستی وجود ندارد و به صورت كامل قابل مهیا شدن 
نیســت، خود به عنوان یك دام اجتماعی عمــل می كند. در 
حقیقت جمعیت زیاد با اكثریت ضعیف و نیازمند، سرمایه های 
ملی را به هدر داده و باعث تحلیل رفتن آن می شود. جمعیت زیاد 
به این شكل برای ایران هنر نیست و فقط منابع ملی را از بین 
می برد و منافع سودجویان و قاچاقچیان و دالالن را برای تهیه 
مایحتاج آنها تامین می كند. ضمن اینكه جمعیت زیاد و تعداد 
فرزندان زیاد در خانواده به ویژه در شرایط سخت اقتصادی به 
فرسودگی والدین و از بین رفتن نشاط و فراغت اعضای خانواده 

منجر می شود.

  4962* * * 0910– محسن:
اگر نمی توانیم سطح امكانات و گســتره خدمات را به اندازه 
جمعیت افزایش دهیم دســت كم باید تعداد افراد جامعه و 
جمعیت را به اندازه امكانات و تسهیالت موجود یا قابل تهیه 
در آینده نگه داریم. باید برآورد درستی در این زمینه داشته 
باشــیم و كیفیت زندگی را در سطوح مختلف برای قشرهای 

گوناگون جامعه مورد توجه و ارجحیت قرار دهیم.

رُك 

 در انتظار 
 جنگل بلوط

وقتي كار شروع 
شد، فقط 2 ماه 
طول كشید تا 
25هزار بلوط 

كاشته شد. 
وسعت كار در 

ابتدا زیاد نبود، 
اما هیچ دامي 

وارد محوطه اي 
كه حفاظت 

مي كردیم نشد. 
كم كم سطح 

كاشت بیشتر 
و بیشتر شد و 
االن امید دارم 
300هزار بلوط 
از آب و گل در 
بیایند. در این 
راه طبیعت هم 
كمكمان كرد. 

سنجاب ها 
خودشان میوه ها 

را از جایي به جاي 
دیگر مي بردند 

و چرخه طبیعي 
توسعه بلوط ها 

شكل گرفت

مدرسه ای كه 
 چاره ساز شد

چراي دام، 
عامل مهمي 
در فرسایش 

خاك و از بین 
رفتن درختان 

جوان بلوط بود. 
فكر مي كردم 

دامدارها با ایده ام 
براي جلوگیري 

از چرا در اراضي 
الگن و زاگرس 

مخالفت مي كنند، 
اما برخالف 

انتظارم همه 
پاي كار آمدند. 

تازه آن موقع 
بود كه فهمیدم، 
مدرسه اي كه از 

قدیم در الگن 
ساخته شد، تا 

چه اندازه به 
ایجاد همدلي و 

اثرگذاري حرفم 
بین اهالي كمك 

كرده است

صداي گله هاي دام از صدها سال قبل تر به گوش 
مي رسد. باد، صداي عشایري كه در كوچ از گرمسیر 
به سردسیر، پا به كوهپایه هاي زاگرس گذاشته اند 
با خود مي آورد. عشایر براي در امان ماندن از باد و 
باران، از مصالح هدیه داده شــده از طبیعت براي 
اقامت چند ماهه، خانه هایــي در زیباترین بخش 
جغرافیاي زاگرس بنا كردند. همان خانه ها سال ها 
بعد شد روستا، و عشــایر كوچنده كم كم ساكن 
آن شدند. روســتاي الگن از توابع بخش جاروسا 
در65كیلومتري شــهر دهدشــت هم اینطوري 
ساخته شد. خانه هایي با مصالحي از جنس سنگ 
و چوب با الیه اي از دوغاب و گل. سنتي، تمام عیار 
اما محكم و استوار كه برخي شان 150سال مي شود 
كه محل گــذران زندگي مردمنــد و از خانه هاي 
نوساز این روزهاي در شــهرها محكم تر. به لطف 
باراني كه در منطقه مي بارد، الگن سرســبز است 
و پر از درختان بلوط سالخورده. سنجاب ها آنقدر 
پرشمارند كه مي شود به راحتي آنها را باالي بلوط ها 
حین خوردن میوه های درخت دیــد. عقاب هم 
كمي باالتر از آنها در آسمان پادشاهي مي كند. اگر 
گوش ها تیز شود، مي توان صداي گاه و بیگاهشان را 
كه دارند با عقاب هاي دیگر حرف مي زنند شنید. اما 
این تنها زیبایي الگن نیست، بافت روستا به  دست 
طبیعت پلكاني  شده است. یعني براي رسیدن به 
باالي روستا مسیر را باید ســر باال و مانند پله گام 
به گام، طي كرد. این بكري تا همین بیست و چند 
سال قبل كه الگن پشــت كوه ها و در پیچ پیاپي 
راه ها، دور از دسترس بود، ادامه داشت. نه خبري 
از راه بود، نه از برق و تلفن. اما مدرســه بود. اهالي 
ســال هاي دهه 40، بین بودن پاسگاه یا ساخت 
مدرسه، ســاخت مدرســه براي رقم زدن فرداي 
بهتر براي بچه هایشــان را انتخاب كرده بودند. به 
همین خاطر، آینده بچه هاي الگن را پدرانشــان 
چند دهه قبل ساختند. ســعید انصاریان یكي از 
همان بچه هاي دیروز است؛ »پدر پدربزرگم و حتي 
قبل تر از آن، در الگن زندگي مي كردند. من هم تا 
آخر دوره دبستان در الگن بودم و رویاها و تصویر 
دوره كودكي ام را بلوط ها و زیبایي طبیعي روستا 
شكل داد.« سعید حرفش را اینطور ادامه مي دهد: 
»وقتي هواپیماي مسافربري در ارتفاع زیاد از باالي 
سر روستا رد مي شد، به آن نگاه مي كردم و تصور 
مي كردم كه هواپیما چطوري است؟ همه دنیاي 
من و بچه هاي همسن و سالم در الگن طبیعت بود 
و سنجاب و زیبایي خیره كننده اش كه هر روز تكرار 
مي شد. چیزي جز این در رؤیاي كودكي مان نبود«.

ایده سالگادو و وندرس آغازگر تحول
تا همین چند ســال پیش كه باالخــره جاده ها 
آســفالت شــد و برق و خدمات به الگن رســید، 

زمان به نفع منطقه جلــو نمي رفت. بي توجهي به 
محیط زیســت و چراي بي رویه دام، آفت هایي كه 
به جان درختان افتاده و آتش گاه و بیگاه ناشــي 
از گرماي هوا، خطر بیاباني شــدن بخشي از پهنه 
زاگرس و الگن را نزدیك و نزدیك تر مي كرد. همه 
این اتفاقات نرم و آهســته رخ مي داد و ســاكنان 
متوجه آن نبودند. دوره ابتدایي سعید هنوز تمام 
نشده، به واسطه شــغل پدر، راهي دهدشت شد 
و تا ســال ها از لذت دیدن هــر روزه طبیعت بكر 
الگن محروم. دوره راهنمایي و دبیرستان گذشت 
و او رشته ســینما را براي دانشــگاه انتخاب كرد؛ 
رشــته اي كه بعدها براي الگن نشینان منشأ خیر 
بزرگي شد؛ »از شعر خوشم مي آمد. فكر مي كردم 
مي توانم رویاهایي كه از الگن در ذهنم داشــتم به 
شكل شعر در بیاورم. مي خواستم مردم با خواندن 
شعرهایم بدانند در الگن چه زیبایي هایي هست. 
اما بعد فهمیدم شــعر كمك زیادي براي اینكه به 
خواسته قلبي ام برسم نمي كند. براي همین سینما 
را جدي تر دنبال كردم.« بیشــتر از10ســال بود 
كه سعید از الگن رفته بود. دلبستگي هایي كه به 
زادگاهش داشت، كم كم داشــت رنگ مي باخت 
و او در این مدت تنها 3بار به روستایشــان سرزده 
بود. اما اتفاقي باعث شد، او مســیر زندگي اش را 
تغییر دهد و الگــن را محور توجه هــا كند؛ »كار 
مستند سازي ام درتهران حسابي گرفته بود. پول 
خوبي درمي آوردم و زندگي ام رونق داشت. خیلي 
اتفاقي مستند »نمك زمین« را كه عكاس معروف 
برزیلي به اســم سالگادو ســاخته بود دیدم. او به 
شهر محل زندگي اش برگشته و در مدت 20سال، 
2میلیون درخت كاشته بود. فضاي وسیعي با تالش 
او احیا شده بود.« این مستند، سعید را به روزهاي 
كودكي اش پرت كرد. اتفاقي در او شكل گرفت و 
سعي كرد تا همان ایده را این بار در الگن اجرا كند؛ 
»تصورم از الگن همان تصور زیباي دوران كودكي ام 
بود. بعد ســال ها با همان تصور دوران كودكي به 
زادگاهــم رفتم. فهمیدم اوضاع محیط زیســت و 
زندگي مردم منطقه چقدر تغییــر كرده و وخیم 
شده است. اصاًل باورم نمي شد كه الگن زیبایي كه 
در ذهنم بود در چنین شرایطي قرار گرفته باشد.«

مدرسه فرهنگساز 
ماه ها بود كه انصاریان وقت خود را صرف مطالعه 
براي تغییر وضعیت ناخوشــایند الگن و زندگي 
مردم كرده بود. او از فضاي مجــازي براي ارتباط 
با هم والیتي هایش استفاده كرد. مشكالت را پیدا 
كرد و بعد با پرس و جو و تحقیقات و كمك گرفتن 
از مشــاوران، راه هایي كه براي برطرف كردنشان 
پیدا كرده بود با مردم در میان گذاشت. فكر مي كرد 
در نخستین گام با مخالفت اهالي روبه رو شود. اما 

 »وقتي بعد 20سال به منطقه الگن و روستایمان برگشتم، 
اوضاع بلوط ها به حدي وخیم بود كه فكرمي كنم اگر20سال 
دیگر روند نابــودي بلوط ها اینطور ادامــه پیدا كند، از 
سرزمیني كه بلنداي زیباي كوه ها و استواري قله هایش مملو از درختان پهن برگ بلوط است و در 
پیچش صداي سیره، كبك، چكاوك و عقاب هاي تیز چنگش، صداي ترنم دلنشین چشمه ها و 
آبشارها به گوش مي رسد، چیزي جز یك خاطره باقي نماند؛ این توصیف سعید انصاریان جواني 
32ساله و دانش آموخته رشته سینما از روستاي زادگاهش الگن است. الگن یعني محل تالقي 
ایل ها یا زیستگاه عقاب ها، منطقه اي است كه نشانه هاي هر دوي اینها را مي توان در آن یافت. 
زادگاهي كه مي توان در آن به دیدن تماشایي ترین الله هاي واژگون و زیباترین نرگس زارهاي 
سپید و زرد رفت و در جمعشان كه شده تابلویي زیبا از خالق بي همتا در منطقه زاگرس، نشست. 
سرزمین جنگل هاي سرسبز و پر پشت بلوط، كوه هاي سر به فلك كشیده و سترگ دنا كه تجربه 
سازگار سبك زندگي و معیشت آنان با طبیعت، آرزوي هر كدام ماست؛ منطقه اي كه سال هاست 
دستخوش مشكالتي شده و طبیعت و زندگي مردمش در حال تحلیل رفتن است. انصاریان با 
بازگشت به سرزمیني كه در آن زاده شده، یك سال است كه تالش مي كند با كمك مردم سبك 

زندگي در این منطقه را حفظ كند و طبیعتش را از گزند بیشتر در امان نگه دارد.

یك فعالیت زیست محیطي موثر و پر ثمر از نماي نزدیك

 احياي زندگي
كنار بلوط ها 

سرزمین بلوط ها و عقاب ها در استان كهگیلویه و بویراحمد 
با تالش مردم و پایمردي یك جوان تحصیل كرده، روزهاي 

پرامیدي را انتظار مي كشد

حمیدرضا بوجاریان
خبرنگار

تغيير آهنگ زندگي در الگن 
 »مي خواهم الگن دهكده سبز و 
عاري از پسماندهاي پالستیكي 
و شــیرابه  زباله باشــد. من و مردم 
مي خواهیم خانه هاي قدیمي و با اصالت 
الگن احیا شود. كارهاي زیادي براي این 
هدف كردیم. خانه هایي كــه نیاز به 
تعمیرات داشــت با كمك خود مردم 
تعمیر شدند، دستي به سر و رویشان 
كشیده شد. رنگشان كردیم و تبدیلشان 
كردیم به مكاني براي استراحت و جذب 
گردشگر.« سعید این حرف ها را مي زند 
و معتقد است همین خانه ها تبدیل به 
خانــه اشــتیاق دغدغه منــدان 
محیط زیست در الگن و زاگرس شده اند. 
به همین دلیل اهالي خودشان هم سلیقه 
به خرج داده و با زیباسازي منظر و نماي 
روســتا و ایجاد جاذبه هاي متعدد از 
سنگفرش كردن مســیرهاي روستا 
گرفته تا كارهاي خالقانه دیگر به جذب 
گردشــگر كمك مي كننــد؛ »وجود 
گردشــگران بــه رونــق اقتصادي 
خانواده هاي ســاكن الگن كمك كرده 
اســت. االن دیگر خیلي هــا الگن را 
مي شناسند و محصوالت دست مردمان 
این دیار را به یادگار از الگن در خانه هاي 
خود دارند.« سعید، نقشه هاي زیادي 
براي تغییر سبك زندگي مردم روستاي 
زادگاهش دارد. از همه بیشتر دوست 
دارد دغدغه بچه هاي روســتا بشود، 
زندگي سالم در محیطي سالم. براي این 
فكر هــم برنامه ریزي كرده اســت؛ 
»فرهنگســراي ایران را براي بچه ها با 
كمك خیران ســاختیم. مردم الگن 
خودشان سنگ روي سنگ مي گذاشتند 
و بنایي مي كردند. شــاید نخستین 
روستایي باشــیم كه فرهنگسرا دارد. 
بچه ها در فرهنگسرا كتاب مي خوانند، 
كتاب به هم قرض مي دهند، آموزش هاي 
فرهنگي و هنــري مي بیننــد و یاد 
مي گیرند چطور با طبیعت اطرافشان 
رفتار كنند.« اقداماتي كه براي احیاي 
زندگي در الگن انجام مي شود، در فضاي 

مجازي هم به اطالع مردم رسانده 
می شود و خیراني كه هزینه هاي 

فعالیت را تقبل مي كنند هر روز بیشتر از 
روز قبل مي شوند. پرویز پرستویي یكي 
از این خیران اســت. سعید مي گوید: 
»یك روز پرویز پرســتویي در فضاي 
مجازي پرسید كه به چه چیزي در الگن 
نیاز دارم. ما به وسایل بازي نیاز داشتیم 
تا بچه ها بتوانند از كودكي شــان لذت 
ببرند. پرستویي، هزینه كامل یك پارك 
را تقبل كــرد و االن با نصبش در الگن 
بچه ها شــادند.« ایجاد مســیر ویژه 
دوچرخه در روستا، خلق مجسمه هاي 
چوبي از درختاني كه بر اثر باد و باران از 
بین رفته اند، گلیم بافــي، قصه گویي 
مادربزرگ ها براي بچه ها و یاد دادن درس 
زندگي از مادربزرگ به نوه ازجمله این 
ایده ها هســتند؛ »الگن پاتوقي براي 
كساني است كه دوست دارند به بخشي از 
هویت گذشــته خود رجوع كنند. در 
كلیتي كه براي الگــن و زندگي مردم و 
طبیعتش پیش بیني كرده ام، الگن باید 
روستایي با هویت سنتي اما توسعه یافته 
باشــد. مردم بخش اعظمــي از گلیم، 
گلدوزي و فرش دستباف خود را كه تا 
دیروز مهجور بود و كسي اسمي از آن 
نمي شنید را معرفي مي كنند و مي توانند 
صنایع دستي خود را به فروش برسانند. 
این یعني چرخ زندگي مردم روســتا 
مي چرخــد و محرومیت بــه خاطره 

مي پیوندد«.

ساكنان سعید را مي شناختند و مي دانستند او دلش 
به اندازه آنها براي الگن مي تپد. براي همین اهالي 
خصوصاً دامدارها سؤاالتشان را از او مي پرسیدند و 
به راهنمایي هاي سعید توجه مي كردند؛ »چراي 
دام، عامل مهمي در فرسایش خاك و از بین رفتن 
درختان جوان بلوط بود. فكــر مي كردم دامدارها 
با ایده ام براي جلوگیري از چــرا در اراضي الگن و 
زاگرس مخالفت مي كنند، امــا برخالف انتظارم 
همه پاي كار آمدند. تازه آن موقع بود كه فهمیدم، 
مدرسه اي كه از قدیم در الگن ساخته شد، تا چه 
اندازه به ایجاد همدلي و اثرگذاري حرفم بین اهالي 
كمك كرده است.« گفت وگوهاي مجازي با مردم 
ادامه داشت و ســاكنان با اطمینان به سعید بناي 

انجام كار را محكم گذاشتند.

نقش دانش در كار جمعي
از شــانس خوب الگني ها، محمد درویش یكي از 
مسئوالن سابق سازمان حفاظت محیط زیست با 
سعید آشنا مي شود. او پاي صحبت هاي این جوان 
مي نشیند و از وجود بلوط هاي جوان در دل زاگرس 
خبردار مي شود. وجود بلوط جوان در زاگرس، اتفاق 
عجیبي به  نظر مي رسد. درویش مشتاق مي شود تا 
بلوط ها را از نزدیك ببیند. این عالقه مندي عامل 
مهمي مي شود تا سعید و الگني ها متوجه ضعفشان 
در دانش محیط زیســت شــوند؛ »فكر مي كردم 
بلوط هایي كه كودكي ام را با آنهــا زندگي كردم، 
حالشان خوب است. سن و ســال ندارند و جوانند. 
این ناشــي از بي اطالعي ام از طبیعــت بلوط بود. 
همه ما الگني ها اینطور فكــر مي كردیم. درویش 
تا بلوط ها را دید گفت هر كدامشــان دســت كم 
200سال قدمت دارند. آفت از سر و كولشان دارد 
باال مي رود. تازه فهمیدم چقدر كار زمین مانده در 
الگن داریم كه باید انجام بدهیم.« او صدها ساعت 
نفر با آدم هاي مختلف از زمین شناس، خاك شناس، 
آفت شناس، گیاه پزشك و جنگل شناس و آدم هایي 
كه در حوزه گیاهان نادر كار مي كردند صحبت كرد. 
این صحبت ها راه تازه اي پیش پاي او براي تحول 

در الگن گذاشت.

حفاظت از بلوط ها با كمك مردم و طبیعت 
الگن و كوه هــاي زاگرس در حال تهي شــدن از 
بلوط ها هستند. بلوط هایي كه تاریخچه اي دیرین 
در این سرزمین دارند و نبودشان مصیبتي است 
براي ســاكنان زاگرس و ایران. شاید اگر مستند 
نمك زمین نبود، كســي به فكر احیاي بلوط ها و 
تغییر آهنگ زندگي در الگن و زاگرس نمي افتاد. 
سعید انصاریان در این باره مي گوید: »براي اینكه 
ایده  مســتند نمك زمین را اجرا كنم، طرح هاي 

كوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت مشخص كردم. 
براي هر ایده اي نقشــه هایي طراحــي و خودم را 
براي بدترین شرایط آماده كردم. مردم هم به من 
اعتماد كردند و با كمك آنها ایده هاي كوتاه مدت 
و میان مدت را اجرا كــردم. ایده ایجاد هزار هكتار 
منطقه حفاظت شده براي كاشــت درخت هاي 
بلوط یكي از آنها بود«. سعید براي اجراي ایده بلوط 
كاري، مانند بلوط ها آهسته اما پیوسته كارش را 
از سال 97 شــروع كرد. هر كاري را با مشورت و 
همكاري مردم انجام داد. به همین خاطر توانست 
در مدت 2 ماه كاري را انجام دهد كه كسي باور به 
اجرایش نداشت؛ »وقتي كار شروع شد، فقط 2 ماه 

طول كشید تا 25هزار بلوط كاشته شد. وسعت كار 
در ابتدا زیاد نبود، اما هیچ دامي وارد محوطه اي كه 
حفاظت مي كردیم نشد. كم كم سطح كاشت بیشتر 
و بیشتر شد و االن امید دارم 300هزار بلوط از آب 
و گل در بیایند. در ایــن راه طبیعت هم كمكمان 
كرد. سنجاب ها خودشان میوه ها را از جایي به جاي 
دیگر مي بردند و چرخه طبیعي توســعه بلوط ها 
شكل گرفت.« الگن حاال به روستایي تبدیل شده 
كه اهالي اش عزم جزم كرده اند تا 20ســال دیگر، 
2میلیون بلوط در زمین هایي كه زندگي شــان به 
آن بسته است، بكارند و زاگرس را از خطر بیاباني 

شدن نجات دهند.

الگن روستایي محصور در بلوط هاي زاگرس استروستا براي پذیرایي از گردشگران آماده استمادربزرگ ها نقش محوري در توسعه الگن دارند

بلوط محور زندگي در الگن است و روستاییان با حیات آن، هویت پیدا مي كنند
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 احتیاط
ما متوجه شده ایم 
كه هنوز پذیرش 
جهانی درباره 
انتقال هوایی 
ویروس كرونا 
ضعیف است، اما 
در مستنداتی 
كه جمع آوری 
كرده ایم 
مشاهدات زیادی 
وجود دارد كه 
نشان می دهد 
باید در این زمینه 
اصول احتیاطی 
و پیشگیرانه 
مدنظر قرار گیرد

جهان استارتاپی

همکاری با 
 خودروسازان بزرگ

شركت فناوری 
ویمو هم اكنون 
با خودروسازان 

بزرگی مانند 
رنو، نیسان، 

میتسوبیشی، 
جگوار و فیات 
همكاری هایی 

در زمینه تولید 
خودران ها دارد. 
آنها در توافق با 

جگوار، در ساخت 
و تولید 20هزار 
دستگاه جگوار 

آی- پیس با این 
شركت همكاری 

خواهند داشت

شركت خودروسازی ولوو و استارتاپ فناوری »ویمو« با 
عقد یك قرارداد به دنبال به كارگیری فناوری خودروهای 
خودران این اســتارتاپ در طراحی و تولید خودروهای 
الكتریكی جدید هســتند. ویمو، شــركت و استارتاپی 
متعلق به گوگل اســت كه در حــوزه خودران ها فعالیت 

نسبتا گسترده ای دارد.

معرفی استارتاپ ویمو
شــركت فناوری ویمو در روز هفدهم ژانویه سال2009 
تاسیس شده اســت و دفتر مركزی آن در مانتین ویو در 
كالیفرنیا قرار دارد. تمام شــهرت این شركت وابسته به 
گوگل در این است كه آنها نخســتین خودروی خودران 
گوگل را تولید كرده اند. نام این شــركت نیز ابتدا »پروژه 
خودران های شــركت گوگل« بود كه در روز 13دسامبر 
سال2016 به ویمو تبدیل شــد. این تغییر به دنبال یك 
جابه جایی شكل گرفت و ویمو از زیرنظر مستقیم شركت 
گوگل خارج شد و فعالیت خود را تحت لیسانس یكی از 
شــركت های تابعه گوگل ادامه داد. گوگل بین سال های 
2009 تا 2015، بالغ بر یك میلیارد و 100میلیون دالر 
هزینه بــرای طراحی و تولید نمونه هایــی از خودروهای 

خودران صرف كرده است.

همكاری با ولوو
ویمو ســابقه همكاری  با برخی شركت های خودروسازی 
به صورت محدود را داشته است. حاال آنها بر آن شده اند تا با 
شركت سوئدی ولوو یك همكاری گسترده تر داشته باشند. 
به گزارش وب سایت تك كرانچ، گروه خودروسازی ولوو و 
شركت توســعه فناوری خودران ویمو پس از مذاكرات و 
بحث های كارشناســی فراوان به این توافق رسیده اند كه 
شركت ویمو را شریك انحصاری خودروساز سوئدی برای 
توسعه فناوری خودران ها در سطح۴ كنند. شركت فناوری 
ویمو هم اكنون با خودروسازان بزرگی مانند رنو، نیسان، 
میتسوبیشی، جگوار و فیات همكاری هایی در زمینه تولید 
خودران ها دارد. آنها در توافق با جگوار، در ساخت و تولید 
20هزار دستگاه جگوار آی- پیس با این شركت همكاری 
خواهند داشت. توافقنامه با ولوو شامل شركت های تابع 
 )Lynk & Co( »ولوو یعنی »پل استار« و »لینك و كو
متعلق به شركت خودروســازی جیلی نیز خواهد شد كه 

این دو نیز از این توافق با ویمو سود می برند.

روند كار
شركت خودروسازی ولوو و اســتارتاپ ویمو به دنبال كار 
روی پلتفرم هــای مختلف خودرو با تحقیــق، مطالعه و 
گســترش هرچه بیشــتر فناوری خودران ها هستند. در 
مرحله نخســت، هــر دوی این شــركت ها روی تركیب 
 فناوری خودران ویمو كه بــه آن »راننده ویمو« یا همان
)Waymo Driver(  می گویند با وسایل نقلیه برقی كار 
خواهند كرد. در این میان، وظیفه ویمو تهیه فناوری هوش 
مصنوعی برای رانندگی خودران خواهد بود و ولوو نیز با 
استفاده از تخصص خود، وسایل نقلیه جدید را طراحی و 
تولید می كند. البته باید به این نكته اشــاره كرد كه هنوز 
جزئیات بیشتری درباره همكاری این دو ارائه نشده است، 
ولی به طور حتم در آینــده ای نزدیك شــاهد ارائه یك 

فناوری جدید از سوی این 2شركت خواهیم بود.

تحول بزرگ

برای ولوو این یك فرصت ایده آل به حساب می آید تا بازار 
كسب وكار خود را توسعه دهد. در واقع می توان گفت كه 
در شرایط كنونی اقتصادی، آنها به این قرارداد نیاز مبرم 
داشــته اند. هنریك گرین، یكی از مقامات شــركت ولوو 
درخصوص این قراداد می گوید: »وسایل نقلیه خودمختار 
پتانسیل بهبود ایمنی در جاده ها نسبت به قبل را دارند و 
این یك تحول در زندگی، كار و مسافرت مردم خواهد بود. 
مشــاركت ما با ویمو فرصت های جدید و مهیج تجاری را 

برای ولوو و شركت های تابعه اش فراهم می كند«.

آینده نگری
ولوو نه تنها با ویمو همكاری خواهد داشت، بلكه در راستای 
این همكاری توافق دیگری را نیز در زمینه تأمین وسایل 
نقلیه خودران با شركت اوبر امضا كرده است. پیش بینی ها 
حاكی از آن اســت كه این توافق می تواند ســرآغاز یك 
تحول بزرگ در صنایع خودروســازی خودران به  حساب 
بیاید. خودران ها، سال های سال است كه ذهن مهندسان 
و طراحان این حوزه را به خود مشــغول كرده اســت، اما 
به نظر می رسد كه روزهای خوبی پیش روی این صنعت 

قرار گرفته باشد.

همكاری استارتاپی ولوو برای 
ساخت خودروی خودران 

استارتاپ ویمو برای طراحی یك خودروی 
خودران كارآمد قراردادی را با ولوو به امضا 

رسانده  است كه می تواند تحول شگرفی در این 
صنعت به وجود آورد

طوالنی را در هوا شناور باشــد، به ویژه اگر در آن مكان تهویه 
هوا ضعیف باشد. در بخشی از این نامه آمده است: ما متوجه 
شده ایم كه هنوز پذیرش جهانی درباره انتقال هوایی ویروس 
كرونا ضعیف است، اما در مستنداتی كه جمع آوری كرده ایم 
مشاهدات زیادی وجود دارد كه نشــان می دهد باید در این 
زمینه اصول احتیاطی و پیشــگیرانه مدنظر قرار گیرد. برای 
كم كردن خطر انتقال هوایی، آنها 2اقدام بزرگ را مدنظر قرار 
دادند: تهویه هوای بهتر در ساختمان های عمومی و كاهش 

جمعیت. این سازمان همچنین از WHO خواست تا این مسیر 
بالقوه انتقال را شناسایی و به طور مؤثر خطرات مرتبط با آن 
را گوشزد كند. آنها در ادامه این نامه نوشتند: ما به این نتیجه 
رسیده ایم كه نبود شناخت از خطر انتقال هوایی كووید-19 و 
نبود توصیه های شفاف در اقدامات كنترلی علیه  شیوع آن از 
طریق هوا، نتایج ناگواری به همراه خواهد داشت. اما برخالف 
این 200دانشمند، سایر دانشمندان درباره مبالغه آمیزبودن 
این نتیجه گیری هــا ابراز نگرانی می كننــد. ایزاك بوگوش، 

 چالش علمی
 انتقال ویروس كرونا در هوا

گروهی از دانشمندان معتقدند كه ویروس كرونا برخالف تصور اولیه به وسیله ذرات 
بسیار ریز كه ساعت ها در هوا معلق می مانند هم قابلیت  انتقال دارد

بیش از 200هزار دانشمند و كارشناس در سراسر جهان به مقامات بهداشت عمومی، ازجمله سازمان بهداشت جهانی 
نامه ای سرگشاده نوشتند و تأكید كردند كه ویروس كرونا می تواند در هوا بماند و با ذرات كوچك هوایی از فردی به فردی 
دیگر منتقل شود. به گزارش سی نت، این نامه كه از سوی 239محقق از 32كشور امضا شده است چندی پیش در مجله 
بیماری های عفونی منتشر شد. باوجود باور این دانشمندان به انتقال ویروس كرونا از راه هوا، علم هنوز درباره انتقال 
ویروس از این طریق به اثبات و قطعیت نرسیده است. در این مبحث هنوز نمی توان با قاطعیت جواب داد كه آیا ویروس 

از این طریق منتقل می شود یا خیر؟ و درست مثل سایر ابعاد پاندمی كووید-19 این نیز یك معمای حل نشده است.

بابك جاوید، متخصــص بیماری های عفونی در دانشــكده 
پزشكی دانشــگاه شــینهوا، می گوید: انتقال هوایی بعضی 
مواقع دربــاره ویــروس SARS-CoV-2 ممكن و محتمل 
است، اما اینكه تا چه اندازه رایج است اصال مشخص نیست. 
دستورالعمل رسمی سازمان بهداشــت جهانی می گوید كه 
ویروس از طریق ذرات تنفسی كوچك از انسانی به انسانی دیگر 
در اثر سرفه، عطسه و صحبت كردن فرد مبتال منتقل می شود. 
اما این ذرات تنفسی كوچك برای طی مسافت طوالنی در هوا 

بسیار سنگین هستند و خیلی زود به زمین می افتند. به عالوه 
گفته می شود این ویروس می تواند از سطوح نیز بلند شود، به 
همین دلیل است كه شستن دست ها و حفظ فاصله اجتماعی 
برای مختل كردن انتقال بسیار مهم است. اما امضاكنندگان 
این نامه معتقدند ویروس كرونا می تواند در هوا معلق باشد و 
این نكته می تواند در انتقال آن نقش اساســی ایفا كند. آنها 
معتقدند وقتی یك نفر مبتال به كووید-19، ویروس را به بیرون 
می ریزد، ذرات در باال ترین سطح باقی مانده و می تواند مسافت 

پرواز غول های برقی
یك هواپیمای كامال برقی كه می تواند 9مسافر را حمل كند به تازگی به مدت 30دقیقه چشم ها را 

به خود خیره كرد. آیا  دنیا روزی سفرهاي طوالني تر را با پرنده های تمام برقی تجربه می كند؟

در یك منطقه هوایی بزرگ كه در مركز ایالت واشنگتن با زمین های 
زراعی محصور شده است، یك هواپیمای برقی اخیرا تاریخ ساز شد. 
این بزرگ ترین هواپیمای تجاری تا امروز است كه فقط با نیروی برق از 
زمین جدا می شود و پرواز می كند. این هواپیما در تاریخ 28مه به مدت 
30دقیقه در آسمان فرودگاه بین المللی گرانت كانتی به پرواز درآمد 
و جمعیت زیادی كه شاهد این اتفاق بودند، آن را تحسین كردند. آیا 
این هواپیما واقعا بزرگ ترین هواپیمای برقی تاكنون است؟ بله. این 
 Cessna Caravan 208B هواپیما نسخه اصالح شده هواپیمای
است كه حداكثر می تواند 9مسافر را حمل كند، این در حالی است كه 

در هواپیمای آزمایشی فقط یك صندلی برای خلبان نصب شده بود. 
بی بی سی در گزارشی نوشته است: البته این هواپیما با جت هایی كه 
200 تا 300صندلی دارند و شما را در تعطیالت یا برای سفرهای كاری 
جابه جا می كنند تفاوت بسیاری دارد و نمی تواند با هواپیماهای عظیم 
دوطبقه كه از قاره ای به قاره دیگر پرواز می كنند رقابت كند. با این 
حال، پرواز آزمایشی هواپیمای eCaravan یك موفقیت به شمار 
می آید. 2شــركت AeroTEC  و magniX كــه موتور الكتریكی 
این هواپیما را ســاختند، باعث به پرواز در آمدن آن شدند. روئی 
گانزارسكی، مدیرعامل شــركت magniX، در بیانیه ای اشاره كرد 
كه هزینه پرواز این هواپیما 6دالر برآورد شده است و این در حالی 
است كه اگر آنها از سوخت معمولی استفاده می كردند، برای این پرواز 

30دقیقه ای، رقمی معادل 300 تا 400دالر باید هزینه می شد.

عمادالدین قاسمی پناه
خبرنگار

در انتظار غول پیكرهای مدرن
این هواپیما با تكیه بر آزمایش های قبلی كه با هواپیمایی كوچك تر 
انجام می شد، ساخته شده است. البته این هواپیمای كوچك هم به 
موتور الكتریكی ساخت شركت magniX مجهز شده بود. حال این 
سؤال مطرح می شود كه ما چه زمانی می توانیم به جای هواپیماهای 
مسافربری بزرگ كه در آنها از ســوخت های فسیلی استفاده 
می شــود، با هواپیماهایی پرواز كنیم كه با نیروی برق آسمان را 
درمی نوردند؟ اولین موضوعی كه باید به آن توجه كرد، این است 
كه پروازهای طوالنی با هواپیماهای بزرگی كه كامال با استفاده از 
انرژی برق به پرواز درمی آیند، به زودی امكان پذیر نیست. مطمئنا 
طی 50سال آینده ما شاهد این پروازها نخواهیم بود و حتی بعضی 
از متخصصان بر این باورند كه این اتفاق در قرن حاضر رخ نمی دهد. 
دلیل این موضوع مربوط به »چگالی انرژی« است. به مقدار انرژی 
موجود در یك توده یا یك حجم یا یك سیســتم خاص، چگالی 
انرژی )energy density( گفته می شود. چگالی انرژی معموال 
برحسب میزان وات ســاعت )Wh( كه در هر كیلوگرم به دست 
می آید تعریف می شــود. چگالی انرژی یك باتری لیتیوم-یون 
فعلی ممكن است به 250وات ســاعت در هر كیلوگرم برسد، در 
حالی  كه چگالی انرژی سوخت جت یا نفت سفید)كروسن( تقریبا 
12هزار وات ساعت در هر كیلوگرم است. به همین خاطر، به نظر 
می رســد چنین هواپیماهای الكتریكی ای شانس زیادی برای 

صعود ندارند. با این حال، این تفاوت آنچنان بارز نیست كه به نظر 
می رسد، زیرا سیستم های پیشران الكتریكی می توانند به گونه ای 
طراحی شــوند تا كارآمدتر باشــند، به این معنی كه می توانند 
مسافت بیشتری را با انرژی كمتری بپیمایند. اما در شرایط فعلی، 
هنوز هم سیستم های سوخت فســیلی حدود 14برابر بیشتر از 
باتری انرژی آزاد می كنند. باتری ها به مایع تبدیل نمی شوند تا 
بتوان به راحتی از آنها اســتفاده كرد و از نظر شكل و اندازه هم 
مطلوب به نظر نمی رسند. ســوزان لیسكوئیت هانكه، مهندس 
هوافضا در دانشگاه كنكوردیای مونترال، می گوید: سوخت های 

فسیلی به خوبی می توانند در بال های هواپیما جاگذاری شوند.

مشكالت استفاده از باتری
عالوه بر انرژی كمتر و شكل و شمایل نامناسب، نكته مهم دیگر 
این است كه وزن باتری حتی در زمانی كه شارژ آن پایان می یابد، 
كاهش نمی یابد. هنگامی كه یك هواپیمای معمولی پرواز می كند، 
سوخت آن مصرف و در نتیجه هواپیما سبك تر می شود. این اتفاق 
میزان سوخت مورد نیاز برای ماندن در هوا را كاهش می دهد. دانكن 
واكر، از دانشگاه لوفبورو، این موضوع را به منظور بررسی استفاده 
از هواپیماهای برقی محاسبه كرده است. او می گوید كه بزرگ ترین 
هواپیمای مسافربری جهان )ایرباس A380( با باتری های موجود 
فقط هزار كیلومتــر می تواند پرواز كنــد، درحالی كه محدوده 
اســتاندارد این هواپیما 15هزار كیلومتر است. او ادامه می دهد: 
این هواپیما برای اینكه بتواند این دامنه پروازی خود را حفظ كند، 
نیاز به باتری هایی دارد كه وزن آنها 30برابر سوخت معمولی خود 
است، بنابراین ایرباس A380 هرگز نمی تواند از زمین بلند شود. 
این عوامل محدودكننده به آن معنی است كه اكثر كارشناسان این 

صنعت به این موضوع فكر می كنند كه انواع خاصی از هواپیما باید 
وجود داشته باشد كه در ابتدای كار شارژ شوند و این بدان معنی 
است كه آنها باید كوچك باشند، اما این كوچك بودن به معنای 

باریك بودن نیست.

اهمیت محیط زیست
مهندسان اكنون در تالشند تا یك جت كامال برقی با 180صندلی بسازند 
 EasyJet كه بتواند حدود 500كیلومتر پرواز كند. شــركت هواپیمایی
با اســتارتاپ هواپیمایی Wright Electric برای طراحی و توسعه نمونه 
اولیه این هواپیما در حال همكاری اســت كه در صورت موفقیت، از اوایل 
سال2030 وارد خدمات تجاری خواهد شد. مسیرهای سفر این هواپیما 
محدود خواهد بود؛ به عنوان مثال از پاریس تا لندن. به گفته مشاوران مركز 
روالن برگر، هواپیماهای باریك كه مســیرهای كوتــاه 1500كیلومتری 
یا كمتر از آن را طی می كنند، تقریبا باعث انتشــار یك ســوم از گازهای 
گلخانه ای ناشی از هواپیماها هستند. با عرضه تدریجی هواپیماهای برقی 
كه می توانند در این نوع از سفرهای كوتاه، جایگزین هواپیماهای معمولی 
شوند، میزان قابل توجهی از تأثیرات زیست محیطی پروازها كاهش می یابد.

نمی توان خیلی زود به این موفقیت دست یافت، زیرا همانطور كه مركز 
روالن برگر هم اشــاره می كند، حمل ونقل هوایی تنهــا صنعت بزرگ 
اتحادیه اروپاســت كه میزان انتشــار دی اكســید كربن از طریق آن به 
میــزان قابل توجهی در حال افزایش اســت. در حالی  كــه این صنعت، 
اكنون فقط 3درصد از سهم انتشــار جهانی دی اكسید كربن را داراست، 
اما تا سال2050 هواپیماهای تجاری به دلیل رشد پیش بینی شده در این 
بخش، می توانند تا 2۴درصد از تولید گازهای گلخانه ای در سراسر جهان 

را به خود اختصاص دهند.
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دنی آلتمان، اســتاد ایمونولوژی در كالج ایمپریال لندن، 
می گوید: در تمام شــهرهای بزرگ و كوچك كه ابتال به 
ویروس كرونا زیاد اتفاق افتاده اســت تنها ممكن اســت 
10 تا 15درصد از جمعیت آن نســبت بــه این بیماری 

ایمن باشند.
به گزارش سی ان بی سی، او تأكید می كند: ایمنی نسبت به 
چنین ویروس هایی احتماال شكننده و ضعیف است، چراكه 
ممكن است افراد تنها برای مدت كوتاه و فقط چند ماهه در 
برابر این ویروس ایمن شوند و بعد از این مدت درصورت قرار 
گرفتن در مجاورت ویروس، احتمال ابتالی دوباره وجود 
دارد، پس نمی توان یك بار ابتال را مبنای ایمنی همیشگی 
علیه ویروس كرونا دانست. این ویروس جدید بسیار مرموز 
است و ایمنی نسبت به آن بســیار گیج كننده و حتی در 

مواردي كوتاه مدت است.

شکست در قرنطینه نکردن
او همچنین دربــاره موفقیت اســتراتژی ایمنی جمعی 
)زمانی كه جمعیتی از یك كشور در معرض ویروس قرار 
می گیرند تا در مقیاس های بیشــتری نسبت به آن ایمن 
شوند ایمنی جمعی رخ می دهد( می گوید: این روش توسط 
مقامات بهداشتی سوئد مورد استفاده قرار گرفت و به طور 
بحث برانگیزی منجر به امتناع از قرنطینه و تعطیلی شهرها 

شد، اما با شكست مواجه شد.
در شرایطی كه تیم های تحقیقاتی زیادی در سراسر دنیا 
برای رسیدن به یك واكســن مؤثر علیه ویروس كرونا در 
حال رقابت هستد، كارشناسان هنوز مطمئن نیستند كه آیا 
آنتی بادی موجود در بدن افرادی كه دچار ویروس شده اند 

آنها را از ابتالی دوباره به آن ایمن می كند یا نه.
دكتر آنتوی فائوسی، مشاور ارشــد بهداشت كاخ سفید، 
 ماه گذشته هشدار داده بود كه اگر كووید-19 مانند سایر 
ویروس های كرونا رفتار كند، قطعا ایمنی طوالنی مدتی از 
آنتی بادی یا واكسن نخواهد داشت. در همین حال، سازمان 
بهداشت جهانی نیز اعالم كرد كه همچنان احتمال ابتالی 
دوباره افــراد مبتال به این ویروس یا ایجــاد ایمنی مداوم 

نسبت به آن برای آنها مبهم است.

روز به روز وحشتناک تر
آلتمان می گوید كه او در انتظار موج دوم كووید-19 است 
و بنابراین بهتر است كشورها و مقامات رسمی خود را برای 
رویا رویی با آن و بازگرداندن مقررات های پیشــین آماده 

كنند، چراكه شرایط روزبه روز وحشتناك تر می شود.
او به سی ان بی ســی می گوید: به هركســی كه فكر كند 
گردوغبار ایــن بیماری همه گیر خوابیده اســت یا اینكه 
مشكل در حال حل شدن است باید بگوییم كه یا شوخی 
می كند و یا هنوز با واقعیت كنار نیامده است. این ویروس 
هنوز هم موذی و بدقلق است و با سرعت خیلی زیادی در 
حال آلوده كردن مردم است و من فكر می كنم كه جامعه 

بشری نمی خواهد این واقعیت را بپذیرد.
او همچنین تأكیــد می كند كه همچنــان تعیین زمانی 
دقیق برای شناسایی یك واكســن مؤثر علیه كووید-19 
كار بسیار دشواری است؛ »ساختن واكسن برای ویروسی 
كه مدام رفتارهای عجیب از خود نشان می دهد كار آسانی 
نیست. هم اكنون بیش از 100 آزمایش در سراسر دنیا برای 
تولید واكسن در حال انجام اســت و ممكن است در این 
بین اشكاالتی نیز به وجود بیاید، بنابراین در شرایط فعلی 
نمی توانم روی كارآمد بودن هیچ یك از این واكسن ها نظر 

قطعی بدهم.«

افزایش مرگ ومیر
دیوید كینگ، مشاور ارشد علمی ســابق دولت انگلیس، 
در گفت وگو با اسكای نیوز هشدار داد درصورتی كه دولت 
انگلیس همین روند را حفظ كند، به تعداد فوتی های این 
كشــور در اثر كووید-19 به تعــداد  1927هزار نفر دیگر 

اضافه خواهد شد.
آلتمــان می گویــد كــه بســیاری از دانشــمندان، 
ایمونولوژیست ها و كارشناسان واكســن هنوز نسبت به 
این پاندمی احساس ترس و وحشــت دارند. طبق اعالم 
او الزم است تا سیاســتگذاران بین حفظ سالمت عمومی 
و جلوگیــری از فاجعه اقتصادی اجتماعــی تعادل ایجاد 
كنند. او با تأكید بر حفظ جان مــردم می گوید: ما باید با 
علم و پزشكی پیش برویم و درست ترین كار ممكن را انجام 
دهیم. انجام كار درست یعنی هرآنچه از دستمان بر می آید 
انجام دهیم تا از انتشار بیشتر ویروس و رقم خوردن فاجعه 

جلوگیری كنیم.
جریان جدید ویروس كرونا نخستین بار در اواخر دسامبر 
از سوی سازمان بهداشت جهانی اعالم شد و حاال بیش از 
12میلیون نفر در سراسر دنیا را مبتال و بیش از 500هزار 

نفر را به كام مرگ كشانده است.
تدروس عدنوم غبریسوس، مدیركل ســازمان بهداشت 
جهانی، چندی پیش هشدار داد كه پس از لغو تعطیلی و 
قرنطینه در برخی كشورها و با بازگشایی مجدد كسب وكار، 

پاندمی كرونا در حال سرعت گرفتن در سراسر دنیاست.
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قطرات تنفسی 
- ذرات سنگینی 

كه پس از طی 
2متر به زمین 

می افتند و ذرات 
ویروسی سبك 
كه در هوا معلق 

می شوند- در 
شكل و اندازه 

تفاوت اساسی 
دارند

پاسخ منفی ایمنی جمعی به 
كووید-19

كارشناسان معتقدند پروژه ای موسوم به ایمنی 
جمعی در شرایط پاندمی كووید-19 شكست خورده 

است، چرا كه این بیماری با این سیاست متوقف 
نخواهد شد

Swinburne در استرالیا، می گوید: در این مبحث اندازه 
قطرات بسیار مهم است، زیرا همه به طور مؤثر جرم یا وزن 
دارند اما اندازه آن برای شــناور بودن در هوا فاكتور مهمی 
است. قطرات تنفسی بزرگ تر ناشی از عطسه به مدت طوالنی 
در هوا نمی چرخد. آنها هوابرد هســتند امــا به دلیل جاذبه 
ســریع به زمین می افتند. اما ایروســل ها متفاوت هستند. 
تامپسون می گوید: اگر این قطرات ایروسل باشند به احتمال 
زیاد بیشتر در هوا شناور خواهند شد. واسكز بوالند می گوید: 
برای عموم مردم تفكیك موقعیت هــای مختلف و تعاریف 
فنی شاید دشوار باشد. با انتشار چنین اخباری ممكن است 
مردم فورا به این فكر كنند كه در فضاهای بیرونی ویروس به 
درون ریه آنها رفته و منجر به بیماری می شود درصورتی كه 
قطرات هوابرد در فضای سربســته و متراكم و بدون تهویه 
مطبوع بیشتر امكان انتقال  دارد. اینكه آیا شما می توانید به 
SARS-CoV-2 آلوده شوید بسیار بستگی به مكانی كه در 
آن هستند و سایر عوامل دارد. برخی از این تفاوت های ظریف 
فقط در محافل آكادمیك قابل درك است و باعث برخی از 
ســردرگمی های مردم در مورد شیوع این بیماری می شود. 
بوگوش می گوید: كمی اختالف نظر غلط بین قطرات تنفسی 

و ذرات هوابرد وجود دارد.
حتی اگــر این خطر توســط ســازمان بهداشــت جهانی 
دست كم گرفته شود یا مورد تأیید نباشد ممكن است تأثیر 
چشمگیری در مبارزه با گسترش داشته باشد. این سازمان 
همواره توصیه كرده اســت كه افراد از حضور در مكان های 
شلوغ خودداری كنند. همچنین به افراد بیمار توصیه می كند 
حتی المقدور در خانه بمانند یا هنگام خروج از خانه ماسك 

بزنند؛ عامل دیگری كه خطر انتقال هوایی را محدود می كند.
هم اكنون دســتورالعمل های ســازمان بهداشــتی فارغ از 
اینكه ویروس به صورت هوایی منتقل می شود یا نه، بر پایه 
راهنمایی هایی اســتوار اســت كه خطر این نوع از انتقال را 
كاهش می دهد. ویروس ممكن است در فضاهای كم تهویه 
جمع شود و خطر عفونت را افزایش دهد، بنابراین مردم باید 
به تدابیر فاصله گذاری اجتماعــی ادامه دهند، وقتی بیرون 
هستند ماسك بزنند، دست ها را بشــویند و به توصیه های 

مقامات بهداشت محلی عمل كنند.

نظر سازمان بهداشت جهانی
نظر ســازمان بهداشــت جهانی در مورد نامه سرگشــاده 
دانشــمندان و به این ســازمان فرصتی داد تا در مورد این 
موضوع علنا صحبت كند. نبندتــا آلگرانزی، مدیر فنی این 
سازمان، در بخش پیشــگیری و كنترل عفونت می گوید: ما 
شــواهد موجود در این زمینه را تأیید می كنیم و معتقدیم 
كه باید در برابر این شواهد آماده باشیم و پیامدهای آن را در 
مورد شیوه های انتقال مدنظر قرار دهیم. همانطور كه پیش 
از این گفتیم از تعامل با دانشمندان سراسر جهان استقبال 
می كنیم. ماریا ون كركوو، مدیر فنــی در بیماری همه گیر 
كووید-19، می گوید: سازمان بهداشت جهانی چندین هفته 
در مورد این نوع از انتقال كار كرده اســت و انتظار دارد كه 
در روزهای آینده به تشریح شــواهد و راهنمایی های فعلی 
در این موضوع بپردازد. ما همچنین در حال بررســی نقش 
انتقال هوایی ویروس در اماكنی هســتیم كه تهویه هوای 

ضعیفی دارند.

محقق بیماری های عفونی در دانشگاه تورنتو، می گوید: من از 
این نامه كمی جا خوردم. هنوز هیچ اطالعات جدیدی وجود 
ندارد، فقط یك نامه امضا شــده داریم كه تبدیل به تیتر یك 

رسانه های جهان شده است.

تفاوت در اندازه ذرات معلق در هوا
بحث بر سر تعبیر راه های انتقال متمركز است و این تناقضات 
به سردرگمی مردم درباره نحوه انتقال بیماری منجر می شود. 

خوزه واسكس بوالند، رئیس بخش بیماری های عفونی در 
دانشگاه ادینبرگ، می گوید: یكی از مشكالتی كه با آن روبه رو 
هستیم درك مفهوم فنی انتقال هوایی و فهم عمومی مردم 

از این اصطالح است.
قطرات تنفسی - ذرات سنگینی كه پس از طی 2متر به زمین 
می افتند و ذرات ویروسی سبك كه در هوا معلق می شوند- 

در شكل و اندازه تفاوت اساسی دارند.
بروس تامپسون، متخصص بیماری های تنفسی در دانشگاه 

ایده هایی برای دستیابی به موفقیت
رولزرویس هواپیماهای برقی دیگری برای توسعه 
دارد، ازجمله هواپیمای كامال برقی ACCEL كه قرار است امسال 
با هدف ثبت ركورد سریع ترین هواپیمای برقی پرواز كند. اگرچه 
این هواپیما یك صندلی كوچك تك نفره دارد، اما برای رسیدن 
به ســرعت تقریبی 500كیلومتر بر ســاعت و پیمایش بیش از 

320كیلومتر مسافت طراحی شده است.
آرمسمیت مانند بسیاری از كارشناسان این صنعت می گوید كه 
مهم ترین پیشرفت ها ممكن است هنگامی اتفاق بیفتد كه بدنه 
هواپیما به گونه ای مجددا طراحی شود تا بتواند موتورهای بیشتری 
را در مقایسه با یك هواپیمای معمولی در خود جا دهد. مطالعات 
نظری نشان می دهد كه استفاده بیشــتر از موتورهای كوچك 
می تواند باعث كاهش كشش شود و بازده كلی را بهبود بخشد. 
چنین طراحی هایی گزینه های بالقوه بهتری برای هواپیماهای 
 Wright Electric برقی فراهم می كند. این یكی از اصول شركت

است كه با شركت EasyJet همكاری می كند.
لیسكوئیت هانكه می گوید كه تعداد باالی پروژه ها و آزمایش ها 
در صنعت هواپیماهای برقی دلگرم كننده است. این بدان معنی 
است كه شانس بیشــتری برای موفقیت یكی از این هواپیماها 
وجود دارد. ریچارد ابوالفیا، معاون بخش تجزیه و تحلیل شركت 
پژوهشی هوانوردی Teal Group هم می گوید: مهم نیست كه 
همه این پروژه ها موفق نباشند. اگرچه محدودیت های فنی پیش 
روی هواپیماهای بزرگ تر قابل توجه است، اما ابوالفیا، آزمایش 

اخیر هواپیمای eCaravan را تحســین كرد. بازار كوچكی، در 
حدود 100وسیله نقلیه در هر سال برای هواپیماهای كوچكی كه 
تعداد معدودی مسافر یا مقدار كمی بار حمل می كنند، وجود دارد. 
هواپیماهای برقی از این نوع، برای كار كردن نیاز به تغییرات زیاد 
در فناوری باتری ندارند و پروازها را می توان بر فراز مناطق دارای 
ساختمان كمتر انجام داد تا امنیت بیشتری وجود داشته باشد. 

ابوالفیا می گوید: این یك بازار آزمایشی مطلوب است.
این موضوع البته كسانی را كه در رؤیای سفر با جت های برقی در 
تعطیالت هستند یا حتی كسانی را كه در نزدیكی فرودگاه های 
شلوغ به امید آسمانی بی سروصدا زندگی می كنند، هیجان زده 
نمی كند، اما ممكن است یك گام كوچك برای رسیدن به نقطه 

مطلوب باشد.

همه فناوری ها برای سفر سبز
در این میان، 2فناوری دیگر برای كاهش انتشار گازهای ناشی از هواپیماها 
با عنوان سوخت های زیستی و سیستم های پیشران هیدروژنی مطرح 
است. البته هركدام از آنها مشــكالت خاص خود را دارند. سوخت های 
زیستی حاصل از مواد آلی می توانند به وسیله هواپیماهای موجود مورد 
استفاده قرار گیرند و ممكن است سبزتر یا پاك تر از كروسن باشند، اما 
هنوز بازار آن كوچك است و بسیاری از سوخت های زیستی همچنان 
با مشكالت زیست محیطی همراه هســتند. هیدروژن اگر از یك منبع 
تجدیدپذیر به دســت آید، به طور بالقوه پاك محسوب می شود، اما با 
مشكالتی شبیه مشكالت باتری های الكتریكی روبه روست. تامسون 
می گوید: شما برای ذخیره هیدروژن به عنوان سوخت هواپیما به حجمی 
بیش از 3برابر كروسن نیاز دارید كه در طراحی هواپیماهای فعلی جایی 

برای قرار دادن آن وجود ندارد. به عبارت دیگر، هر سه این فناوری های 
امیدواركننده )باتری ها، ســوخت های زیســتی و هیدروژن( نیاز به 
پیشرفت های اساسی دارند تا بتوانند در حمل ونقل هوایی تحول ایجاد 
كنند. با این حال، بیماری همه گیر كووید-19 كه صنعت هوایی را به شدت 

تحت تأثیر قرار داده، ممكن است باعث پیشرفت های بیشتری شود.
البته عالقه به سفرهای ســبزتر و پاك تر همچنان رو به افزایش است. 
لیسكوئیت هانكه می گوید كه با حمایت سیاسی از برقی كردن وسایل 
حمل ونقل، شركت های ایرباس، EasyJet، رولزرویس و بسیاری دیگر، 
انگیزه بیشتری برای پیگیری پروژه های آزمایشی خود خواهند داشت. 
او می گوید: اگر عزمی برای پشتیبانی از این فناوری وجود داشته باشد، 

حتما نتایج آن را خواهیم دید.

ظهور هیبریدی ها 
رابرت تامسون، یكی از شركای روالن برگر می گوید كه پرواز یك هواپیمای 
كامال برقی با 180صندلی تا سال2030، بسیار جاه طلبانه است. یك دیدگاه 
متعادل تر این اســت كه تا سال2030 احتماال شــاهد پرواز هواپیماهای 
هیبریدی-برقی خواهیم بود. در این هواپیماها، پیشــران با اســتفاده از 
باتری ها و موتورهای برقی به همراه سیستم های احتراق معمولی باعث پرواز 
می شود. تامسون می گوید: یك هواپیمای پنجاه نفره هیبریدی احتماال تا 
سال2030 یا اواخر دهه2020 می تواند قابل بهره برداری باشد. فكر می كنم 

این مدت زمان قابل قبول باشد.
او ادامه می دهد: شركت او برای بیش از 200هواپیمای برقی برنامه ریزی 
كرده است و تعداد این پروژه ها بین سال های 2018 و 2019 تا 30درصد 
افزایش داشته است. بسیاری از این هواپیماها، مدل های هیبریدی هستند. 
تامسون می گوید كه این مدل ها با انواع و اقسام ذائقه ها و سلیقه ها سازگار 
هســتند و الكتریســیته در آنها می تواند 10 تا 20درصد نیروی پیشران 
هواپیما را تأمین كند. با این حال، با بهره گیری از بدنه هواپیماهای موجود، 

توسعه این طرح ها آسان تر خواهد بود.
یكی از دقیق ترین آزمایش های ســال های اخیر، مربــوط به هواپیمای 
هیبریدی E-Fan X بود كه یك پروژه مشــترك بیــن ایرباس، زیمنس 
 و رولزرویس محســوب می شــد. این ایده برگرفته از هواپیمای صدنفره

 BAE 146 بود كه قرار بود به گونه ای اصالح شود كه یكی از 4موتور آن با 
یك موتور 2مگاواتی تغذیه شود. این مقدار برای تأمین انرژی تقریبا 2هزار 
خانه كافی است. این برنامه قرار بود امسال طی یك پرواز آزمایشی انجام 

شود، اما این پروژه به طور ناگهانی در  ماه آوریل متوقف شد.
ریونا آرمسمیت، مهندس ارشد پروژه پیشران برقی هیبریدی در شركت 
رولزرویس، می گوید كه این فناوری برای هواپیمای E-F X ساخته شده و 
به طور كامل تعطیل نشده است. او می گوید: من تصور می كنم كه ما فقط 
یك قدم به عقب برگشتیم تا ببینیم كه آیا واقعا الزم است با این سیستم ها 
پرواز كنیم یا نه. من فكر می كنم كه در این مورد به  اندازه كافی آموخته ایم.

آرمســمیت تصدیق می كند كه هیچ برنامه ای برای پرواز یك هواپیمای 
دیگر با استفاده از فناوری E-Fan X وجود ندارد، اما با وجود این درس های 
زیادی از آن گرفته شده است. او می گوید، نكته مهم این است كه اجزایی 
مانند ژنراتورهای برقی، كابل ها و سیســتم های ســوئیچ نیاز به طراحی 
مجدد دارند یا كامال باید از ابتدا ساخته شوند تا برای پرواز به اندازه كافی 
قابل اعتماد و ایمن باشــند. او از این واقعیت صحبــت می كند كه تقریبا 
كسی نتوانسته سیستم های برقی را برای پرواز هواپیماهایی با این اندازه 

مناسب سازی  كند.
آرمسمیت می گوید كه قطعات الكتریكی برای اطمینان از آتش نگرفتن 
نیاز به عایق بندی بیشــتری دارند. در ارتفاع زیاد، ولتاژهای باال خسارت 
بیشتری به عایق بندی می زنند و به همین علت، عایق بندی ها باید بسیار 
مستحكم باشند. این بدان معنا بود كه او و تیمش مجبور بودند كابل ها و 
ســوئیچ بردهای كامال جدیدی را طراحی كنند. او می گوید: در واقع این 

موضوع بسیار چالش برانگیزتر از آن چیزی است كه فكر می كردیم.
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زندانیانحوادث

غیرعمد

شبنم سیدمجیدی
روزنامه نگار

  تعداد زندانیان جرائم غیرعمد در اسفند سال گذشته 12هزار و 576نفر بود. اما 
بعد از  ماه رمضان امسال، با توجه به مشاركت چشمگیر مردم در گلریزان هایی كه 
امسال به خاطر شیوع كرونا به شكل مجازی و در شبكه های اجتماعی برگزار شد، 
تعداد زندانیان جرائم غیرعمد با كاهش 47درصدی به 5973نفر رســید. زندانیان جرائم غیرعمد آنهایی 
هستند كه نه خالفكارند و نه كالهبردار بلكه با یك اشتباه یا بر حســب نداشتن توان مالی و... روانه زندان 
شده اند. این افراد معموالً شامل بدهكاران مهریه یا چك، یا بدهكاران دیه ناشی از تصادف رانندگی و حادثه 

كارگاهی می شوند. آزادی این زندانیان معموالً با گذشت شاكیان یا با كمك های مالی خّیران اتفاق می افتد.

خسارت
بهجایدیه

 در تمام كشورهای 
جهان در مورد قتل 

شبه عمد نه تنها 
مجازات حبس در نظر 
گرفته شده است بلكه 
برخی به جای مجازات 

دیه، جبران خسارت 
در نظر گرفته اند

وقتیمرگمیآید
مرور پرونده جرائم 
غیر عمد این نكته 
را گوشزد می كند 
كه گاهی مرگ 
بدون برنامه ریزی و 
ناخواسته به دست 
دیگری رقم می خورد

نــگاهســیاهوســفیدبــهقتلعمدو
شبهعمدغلطاست

  قانون مجازات اســامی 
قتل ها را به 3دســته عمد، 
شــبه عمد و خطای محض 
تقســیم می كند. قتل عمد آن است كه فاعل بخواهد 
بكشــد و این كار را انجــام بدهد یا بداند كه وســیله 
مورد استفاده مانند چاقو، تفنگ و قمه قتاله است و با 
آن به شخص صدمه بزند  یا اینكه فرد دست به كاری 
بزند كه شاید برای افراد عادی كشنده نباشد اما برای 
یك فرد كهنسال یا نوزاد خطرناك باشد و آنها به  علت 
سن یا بیماری كشته شوند؛ مانند هل دادن كسی كه 
بیماری قلبی شــدید دارد. این موارد ممكن اســت، 

موجب صدمه جسمی منجر به مرگ شوند.
قتل شبه عمدی به قتلی گفته می شود كه شخص قصد 
كشتن یا صدمه زدن به شــخص را ندارد اما به شكل 
اتفاقی موجب صدمه زدن می شــود و اگر در این مورد 
موجب خطا شده باشد، قتل شبه عمد است و فرد باید 
دیه پرداخت یا طبق مــاده 616 مجازات حبس هم 

تحمل كند.
در مــاده 616 قانون مجازات اســامی آمده اســت: 
»درصورتی كه قتل غیرعمد به واسطه بی احتیاطی یا 
بی مباالتی یا اقدام به امری كه مرتكب در آن مهارت 
نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، 
مسبب به حبس از یك تا سه سال و نیز به پرداخت دیه 
در صورت مطالبه از ناحیــه اولیای دم محكوم خواهد 

شد مگر اینكه  خطای محض باشد.«
در واقع قتل شــبه عمد قتلی است كه شخص به دلیل 
خطا و اشتباه، آن را مرتكب می شود؛ مثا فردی هنگام 
بریدن درخــت به اطراف توجه نمی كنــد و درخت با 
فردی كه در آن حوالی نشسته، برخورد می كند و آن 
فرد جان خود را از دست می دهد یا مثا ساختمانی در 
حال ساخت است به دلیل رعایت نكردن نكات ایمنی، 
زمینه برای مرگ یك رهگذر مهیا می شــود یا حتی 
اگر فردی ماده لغزنــده ای روی زمین بریزد، این ماده 
لغزنده موجب از بین رفتن تعادل و كشته شــدن یك 
فرد دیگر شود، تمام این موارد در دسته قتل شبه عمد 

قرار می گیرند.
اما خطای محض، قتلی اســت كه بــرای توضیح آن 
بنده به یك مثال تكیه می كنم. فرض كنید فردی در 
بیابان- كه محل عبور انسان نیســت- در حال شكار 
است و حواس اش هم هست كه فرد دیگری در تیررس 
نباشد، با همین آگاهی، تیری را به سمت شكار شلیك 
می كند اما تیر به شكل ناگهانی به یك انسان برخورد 
می كند و آن فرد به قتل می رســد. موارد این چنینی 
در دســته خطای محض قرار می گیرند. باید گفت كه 
خطای محض قتلی است كه در آن افراد خطای جزائی 

را مرتكب نمی شوند.
در قتل شبه عمد باید قتل های ناشی از جرائم راهنمایی 
و رانندگی را نیز اضافه كنیم؛ یعنی تصادف های ناشی 
از خطای رانندگی كه موجب مصدومیت و كشته شدن 
فرد دیگری می شود، در اینگونه موارد به دلیل خطا و 
تقصیری كه شخص مرتكب شده است در دسته قتل 
شــبه عمد قرار می گیرند. در این مورد به جز پرداخت 
دیه، فرد خاطی به مجازات حبس هم محكوم می شود. 
نكته قابل توجه در جرائم راهنمایی و رانندگی این است 
كه این موضوع مشابهتی با قتل شبه دارد و این شباهت 

مربوط به وجود خطاست.
نبایــد فراموش كرد كه قتل شــبه عمد مشــروط به 
خطاست. كسی كه خطا نكند و مرتكب تقصیر نشود 
اما حادثه ایجاد كند، آن شخص مسئول نیست و شامل 
دیه هم نمی شود. تصور كنید شخصی در حال رانندگی 
اســت و رعایت ســرعت مجاز را می كند اما ناگهان 
شخصی از نرده های خیابان عبور و با ماشین این راننده 
برخورد می كند. ممكن است این فرد مجروح شود یا 
فوت كند اما در این مورد هیچ مســئولیتی بر دوش 
راننده نیست و حتی می تواند از آن عابر یا ورثه اش كه 
برخاف ضوابط عمل كرده است، شكایت و درخواست 

خسارت كند.
در تمام كشــورهای جهان در مورد قتل شــبه عمد 
نه تنها مجازات حبس در نظر گرفته شده است بلكه 
برخی به جای مجازات دیه، جبران خسارت در نظر 
گرفته اند. این جبران خسارت شامل مسائل مربوط 
به از كارافتادگی دائم و موقت می شــود و با توجه به 
اثرات صدمات، مجازات كیفری شخص افزایش پیدا 

می كند.
الزم به ذكر است كه در كشور ما برای قتل های اتفاقی 
هم مجازات قصاص در نظر گرفته می شود، بر اساس 
بند ب ماده 206سابق، وقتی فرد به هر وسیله ای كسی 
را می كشــت، از روی عمد ضربه می زد اما قصد قتل 
نداشت و فرد به شــكل تصادفی كشته می شد، حكم 
قصاص برای فرد صادر می شد. در نهایت با ایرادهایی 
كه حقوقدان ها به این مــاده وارد كردند، زمینه برای 
تغییر مهیا شد و در ماده 290آمده است كه كسی كه 
آلت قتاله استفاده می كند و قصد زدن دارد نه كشتن 
اما اقدامش كشنده است اگر او بداند كه این اقدامش 
كشنده است و بداند این اقدام كشنده موجب مرگ فرد 
می شود و با یك آگاهی و توجه صدمه را وارد كند در 
اینگونه موارد قصاص خواهدشد و در غیراین موارد قتل 

شبه عمل است و نیازی به قصاص نیست.
در پایان باید بگویم كه متأســفانه قانون گذار این بار 
از آن ســوی بام افتاده و به نوعی دچار افراط و تفریط 
شده است و بهتر بود كه به جای قصاص، دیه و مجازات 
حبس های طوالنی و مؤثرتر درنظر گرفته می شــد. 
متأســفانه هم اكنون نگاه قانون به این موضوع سیاه و 
سفید است؛ یا قتل عمدی است یا شبه عمد. هر چند 
قتل غیرعمد مجازات حبس دارد اما این مجازات بسیار 
ضعیف اســت درحالی كه می توانســتیم با یك تدبیر 

تقنینی مناسب، این مشكل را حل كنیم.

گزارش

علی نجفی توانا 
وكیل پایه یك دادگستری

روایت هایی درباره افرادی كه ناخواسته مرتكب جرم شده اند

مجرمشدنبدونبرنامهقبلی
نورا عباسی

روزنامه نگار

حوادثی كه بدون اراده فرد رخ بدهند و منجر به شكستن قانونی شوند، در دسته 
جرائم غیرعمد قرار می گیرند و اگر سری به اخبار حوادث بزنید، بدون شك با 
تعداد زیادی از این قبیل جرائم و حوادث روبه رو می شوید. در این گزارش مروری 

داریم بر حوادثی كه ناخواسته رخ داده اند و اینگونه فهرست جرائم غیرعمد را طوالنی تر كرده اند.

زنده به گور زیر آسفالت
سال 93 دانش آموزان یكی از مدرسه های مشهد، تصویری را 
در گوشه خیابان دیدند كه شاید هرگز فراموش نكنند، بدن 
مدفون یك مرد زیر آسفالت داغ. دانش آموزان با دیدن این 
صحنه به مدرسه رفتند و بعد از اطاع مسئوالن مدرسه، پای 
پلیس به ماجرا باز شد. بر اساس گفته پلیس زمانی كه جسد از 
زیر خاك خارج شد، بدنش گرم بود؛ یعنی قربانی چند ساعت 
قبل از اینكه دانش آموزان سر برسند، جان داده بود. بررسی ها 
نشــان داد كه مرد جوان در میان شیاری خوابیده بود كه در 
آن منطقه عملیات عمرانی در حال انجام بود. پر كردن شیار و 
جاده سازی موجب شد تا این مرد زنده به گور شود. در نهایت 
با توجه به شكایت خانواده این فرد، پرونده ای با ماهیت قتل 

غیرعمد تشكیل شد.

مرگ در خودرو
حسین و دلنیا، كودكان یك خانواده بودند كه چندی پیش بر 
اثر سهل انگاری جان خود را از دست دادند. ماجرا از این قرار 
بود كه این دو كودك دور از چشم والدین و برای بازی كردن، 
سوار خودروی یكی از بستگان می شوند، غافل از اینكه این 

خودرو به محلی برای زندانی شدن آنها تبدیل خواهد شد.
آنطور كه در اطاعات این پرونده آمده است: »این دختر و پسر 
خردسال پس از حضور در داخل خودرو كه زیر تابش آفتاب 
هم قرار داشته است، پس از دقایقی بازی كردن زمانی كه قصد 
خروج از اتومبیل را داشتند در را روی خود بسته می بینند.«

زندانی شدن حسین و دلنیا در خودرو در نهایت مرگ آنها را 
رقم می زد؛ حادثه ای كه نمی توان برای آن مقصری پیدا كرد.

قاتلی به نام سیل
خودروهایی كه در مسیر سیل قرار داشتند و به راحتی روی 
هم تلنبار می شدند، تصویری بود كه شیریني عید 9۸ را به 
كام بسیاری از مســافران تلخ كرد. هر چند سیل در دسته 
حوادث طبیعی قرار می گیرد اما طغیان مسیل شیراز اتفاقی 
بود كه بسیاری عامان انسانی را مقصر می دانستند تا جایی 
كه پرونده ای با موضوع سیل شیراز ایجاد شد. عدم الیروبی 
مسیر سیل، ایجاد تأسیسات شــهری و خیابان در رودخانه 
خشك شیراز و تبدیل دره كناری دروازه قرآن به جاده ورودی 
شــیراز، از جمله دالیلی بودند كه منجر به خسارات جانی و 
مالی در آن سال شدند. بر اساس آخرین اطاعاتی كه در 31 
خرداد سال جاری از سوی رئیس كل دادگستری فارس بیان 
شد باید گفت كه این پرونده در مرحله تجدید نظر قرار دارد 
و شهردار فعلی شیراز به 3سال حبس تعزیری- كه به صورت 
تعلیق درآمده- محكوم شد و همچنین شهردار فعلی، شهردار 
اسبق و شهرداری هر ســه از حیث تضامنی به پرداخت دیه 

محكوم شدند.

ناخدایی پشت میله های زندان
ســال 96 برای ناخدا عبداالمیر محمود روزگار تلخی را رقم 
زد. او كه سال های سال مســافران را با قایق اش به محدوده 

گردشگری دلفین ها می برد، یك اشتباه، داستان زندگی اش 
را دگرگون كرد. نوروز96 وقتی خانم و آقای محمدی با پسر 
هشت ساله شان سوار قایق ناخدا شــدند، قرار بود این سفر 
را به عنوان یكی از ســفرهای دلچسب نوروزی قاب كنند اما 
این سفر برایشان جز تلخی و مرگ خاطره ای نداشت. ناخدا 
عبداالمیر محمود پس از مســافرگیری در اسكله كندالو با 
سرعتی غیرمجاز به سوی محدوده گردشگری دلفین حركت 
و به دلیل سرعت باال با یك قایق تفریحی دیگر برخورد كرد. 
این برخورد موجب شد تا خانم و آقای محمدی آسیب جدی 
ببینند و پسر هشت ساله شــان هم به دلیل برخورد سرش با 
قایق جان خود را از دست بدهد. برابر اظهارنظر هیأت ۵ نفره 
كارشناســان ناخدا محمود ۴۷ســاله به علت عدم رعایت 
آیین نامه های مربوطه مبنی بر عــدم  به كار گیری دید بانی و 
همچنین عدم رعایت ســرعت ایمن در این تصادم دریایی 
مقصر اصلی واقعه فوت شناخته شده و تا میزان ۵۵ درصد به 

پرداخت دیه كامل یك مرد مسلمان محكوم شد.

چون مدیر ساختمان بودم، محكوم شدم
»به خاطر آتش سوزی كه در مجتمع اتفاق افتاد و ۷نفر كشته 
شدند، به عنوان مدیر محاكمه شــدم و زندانی هستم.«؛ این 
روایت مردی ۷3 است كه به دلیل آتش سوزی در یك مجتمع 
مسكونی در شهرری راهی زندان شــده است. او كه به حكم 
بزرگ تر بودن، مسئولیت مدیریت ساختمان را قبول كرده 
بود و گمان می كرد مدیریت ساختمان تنها به گرفتن شارژ 
ساختمان و جمع كردن قبض ها محدود می شود، این روزها 
طعم تلخ زندان را چشیده است. آنطور كه او توضیح داده بود: 
»شركتی كه مجتمع را ســاخته بود، با وجود پیگیری های 
من و همسایه ها، به خاطر یك سری مسائل مالی، پاركینگ 
را تحویل نداده و كًا راه ورودش از حیاط مسدود بود. حتی 
كارگران همین شركت، در راه پله وسایل اضافی و یك بشكه 
خالی هم گذاشته بودند كه وقتی اعتراض كردم، می خواستند 
مرا كتك بزنند. وقتی آتش سوزی اتفاق افتاد، راهی برای فرار 

ساكنین كه از طبقات باال به پایین می آمدند، نبود«.

جنايت اما تصادفی
آماروارقاماززندانیانجرائمغیرعمددرایران

چهواقعیتهاییرانشانمیدهد؟

زنان بدون شاكی
بیشــترین آمار زندانیان جرائم غیرعمد 
را مــردان شــكل می دهند كه شــامل 
۵۸21نفر مــرد و 1۵2نفر زن می شــود. 
البته استان هایی در كشور وجود دارند كه 
هیچ زنی در آنهــا به خاطر جرائم غیرعمد 
زندانی نیست. طبق آخرین آمار در تیرماه 
1399هیــچ زنــی بابت موضــوع جرائم 
غیرعمد در استان های آذربایجان غربی، 
خراسان شمالی، قم، چهارمحال و بختیاری، 
ایام و سیستان و بلوچستان در بند نیست. 
این موضوع به بافت ســنتی این استان ها 
برمی گردد كه بنا بر فرهنگشــان دوست 
ندارند از زنان به خاطر بدهی مالی شكایت 

و آنها را راهی زندان كنند. حتی تعداد زنانی كه در این اســتان ها دارای دسته چك هستند، بسیار اندك است. در مقابل 
استان هایي از جمله فارس با 30نفر، گیان 2۷نفر و خراسان رضوی با 12نفر، بیشترین زنان زندانی را دارند. به طور كلی 

زنان حدود 3درصد زندانیان جرائم غیرعمد را شكل می دهند.

زندانیان جرائم غیر عمد به تفكیك جنسیت

گلریزان ها
ماه رمضان اوج فعالیت ستاد دیه كشور است. خّیران 
در این ماه معنوی، همكاری بیشــتری با ستاد دیه 
دارند و تعداد بیشــتری از زندانیان در این ماه آزاد 
می شــوند. فقط در  ماه رمضان امسال 948نفر آزاد 
شــدند كه این اتفاق با كمك 73میلیارد تومانی 
خیرین رخ داد. استان اصفهان در این ماه 120زندانی، 
تهران 84زندانی و یزد هم 64زندانی را آزاد كردند. 
البته تعداد بیشــتر زندانیان آزاد شده به كم كاری 
استان های دیگر مربوط نمی شود. تعداد كل زندانی ها 
در بعضی اســتان ها كمتر اســت و در نتیجه آمار 
زندانیان آزاد شده نیز در این استان ها اندك است. 
با توجه به مشكالت معیشــتی و افزایش نرخ دیه 
به 330میلیون تومان، تعداد بیشــتری از افراد در 
پرداخت دیه با مشــكل مواجه می شــوند. اكنون 
میانگین بدهی زندانیان دیه 18میلیون تومان است.

خراسان رضوی

فارس

اســتان های فارس، گیالن و 
خراسان رضوی به دلیل داشتن 
بیشــترین زندانیــان جرائم 
غیرعمد در محور فعالیت های 
ستاد دیه كشــور قرار دارند. 
بدهی بعضی از زندانیان دیون 
مالی رقم هایی در حد 20میلیون 

تومان است.

سیستان و بلوچستان با وجود وسعت 
منطقه ای تنها با داشــتن 27زندانی 
غیرعمد در شمار خلوت ترین استان ها 
به لحاظ حضور محكومان غیرعمد قرار 
دارد و بعد از آن اســتان های ایالم و 
خراسان شمالی هر كدام به ترتیب با 
داشتن 60و 71نفر محكوم مالی در قعر 
جدول آمار عددی مددجویان ستاد 

دیه قرار گرفته اند.

استان های
 با بیشترین 

زندانی غیرعمد

استان های
 با كمترین زندانی 

غیرعمد

گیالن

سیستان و بلوچستان

خراسان شمالی

ایالم

962
محكومیت مهریه در كل 
كشور داریم كه بیشترین 
میزان جرائم غیرعمد را 
به خود اختصاص داده اند.

185
نفر به خاطر ناتوانی در تامین 

دیات ناشی از تصادفات رانندگی 
یا حوادث كارگاهی منجر به جرح 

یا فوت در زندان هستند.

%99
موضوعات قتل، دارای سوءنیت 
مجرمانه و با اراده قبلی اتفاق 
افتاده است و در حوزه جرائم 

غیرعمد نیست.

%98
زندانیان

 جرائم غیرعمد
 محكومان مالی

 به شمار می آیند.

18/000/000
 تومان میانگین بدهی زندانیان دیه در كشور است.

66
نفر زندانی 

دیه برای قتل 
شبه عمد و خطای 

محض در كل 
كشور داریم كه 
منجر به مرگ 

بدون قصد قتل 
5788شده است.

نفر به علت صدور چك، تعهد 
مهریه یا عجز در پرداخت نفقه، 

زندانی شده اند.

%1 زندانیان، زندانیان دیات هستند كه 
بخش قابل توجهی از آن مربوط به حوادث 
رانندگی و حوادث كارگاهی است.



نوسازی مدارس
استاندارد سازی  مدارس از نظر اجرایی و عملیاتی 
در حوزه مدیریت، پشــتیبانی و مشاركت های 
مردمی سازمان نوسازی مدارس است و امسال 
بودجه این سازمان بیش از 5600میلیارد تومان 
اعالم شده كه جهش محسوسی در2سال اخیر 
است. با توجه به اینكه طبق گفته محمد محسن 
بیگی، مدیركل جدید دفتر سالمت و تندرستی 
وزارت آموزش و پرورش در گفت وگو با همشهری 
35درصد مدارس كشور مقاومت و ایمنی الزم 
را از نظر ســاختار فیزیكی ندارند و ممكن است 
دانش آمــوزان را با مخاطرات جــدی در حوزه 
حوادث و سوانح غیرعمد مواجه كند لذا انتظار 
می رود امســال ســازمان نوســازی تمهیدات 
ویژه تــری در این بخــش اتخاذ كنــد؛ گرچه 
با اعتباراتــی كه دولت برای نوســازی مدارس  
اختصاص داده با استانداردسازی مدارس فاصله 
زیادی داریم. سازمان نوسازی اعالم كرده امسال 
دستورالعملی برای مدیریت نگهداری و تعمیرات 
فضاهای آموزشــی، تربیتی و ورزشــی دارد؛ 
اقداماتی كه قطعا به كاهش سوانح غیرعمد در 

مدارس كمك خواهد كرد.

سالمت و تندرستی در دستور كار
ســوانح غیرعمد زمانی در مدارس بیشــتر رخ 
می دهد كه با ازدحام جمعیت روبه رو باشــیم و 
كودكان و نوجوانان با هل دادن یكدیگر و دویدن 
از محل هــای ناامن مانند پله ها ســقوط كنند. 
بنابراین توجــه به ایمنی و چك كــردن مداوم 
وسایل ورزشی و گذاشــتن حفاظ برای پله ها و 

پنجره ها بسیار ضروری است.
محمد محســن بیگی، مدیــركل جدید دفتر 
سالمت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش در 
مورد استاندارد ســازی  مدارس به اقداماتی كه 
در حوزه دفتر ســالمت در خصوص پیشگیری 

از حوادث غیرعمد در حال انجام اســت اشاره 
می كند و می گوید:» هر ســاله دســتورالعملی 
برای ایمنی مدارس در اختیار مدیران مدارس 
قرار می گیرد كه در اســتان های مختلف از نظر 
ساختار، ابزار و امكانات، تجهیزات و توانمندی 
مالی ای كه دارند متفاوت اســت. در این سال ها 
ما برای كاهــش حوادث غیرعمــد در مدارس 
اقداماتی مانند نصب حفاظ های فیزیكی پشت 
پنجره هایی كه در ارتفاع قرار دارند، نصب نرده 
در كار راه پله هایــی كه محل پرتگاه هســتند، 
ایمن سازی  تجهیزات ورزشــی مانند میله های 
بسكتبال، والیبال یا دروازه های فوتبال و وسایل 
ورزشی ای كه در حیاط استفاده می شود، كنترل 
سیســتم ایمنی  یا برق كشی ســاختمان را در 
دســتور كار قرار داده ایم و مدیران را موظف به 
كنترل ایمنی ها می كنیم. در این مدت افزایش 
مراقبت ها موجب شده تا درصد ناایمن بودن های 

فضاهای محیطی در مدارس كاهش یابد«.
یكی از مواردی كه در رخــداد حوادث غیرعمد 
دخالــت دارد بحث مســمومیت های غذایی و 
بهداشتی اســت. بیگی در این مورد می گوید: 
»ما در حوزه اجرایی تغذیه ســالم و مواد غذایی 
در بوفه های مدارس رأســا اقدام نمی كنیم و در 
بخش مراقبت ســالمت و بهداشــت مدرسه با 
مشاركت دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت بر 

تغذیه نظارت داریم«.
وی در مورد مقطعی اجرا شدن پروژه هایی مانند 
پروژه پیشگیری از ســوانح و حوادث غیرعمد 
در مدارس كشــور می گوید:»در این مورد فقط 
صرفا بحث كمبود بودجه مطرح نیست. برخی 
پروژه ها خودبه خود مقطعی هستند. در مقابل 
برخی طرح ها ممكن اســت به عنوان یك پروژه 
ویژه با كمك سایر دســتگاه ها و فرهنگسازی 
بیشتری دنبال شوند اما به این معنی نیست كه 
از دستور كار وزارتخانه خارج می شوند بلكه تمام 
پروژه ها در دســتورالعمل های ایمنی مدارس 

وجود دارند«.

اقدامات میدانی فعال متوقف است
ما امســال مطالبات را درخصوص بهداشــت و 
ســالمت مدارس به سازمان نوســازی مدارس 
اعالم كردیم. بیگی اظهار می كند: »مدارســی 
كه آب آشامیدنی ســالم و لوله كشی مناسبی 
ندارنــد و كمبــود سرویس بهداشــتی دارند و 
سیســتم دفع فاضالب مشــكل دار اســت را 
مشخص كردیم تا ســازمان نوسازی با استفاده 
از فرصت تعطیلی، این مشكالت را برطرف كند. 
در بحث فرهنگسازی و مشاركت دانش آموزان 
در بحث های ســالمت مانند راه اندازی كمپین 
سفیران ســالمت و ارائه بســته های آموزشی 
درخصــوص بیماری های واگیردار در شــبكه 
شــاد بار گذاری كردیم. اقدامات میدانی ما فعال 
متوقف اســت اما اگر قرار باشد شرایط به شكل 
كنونی ادامه پیدا كند برای انجام برخی برنامه ها 
از ظرفیــت خانواده ها به ویژه والدین اســتفاده 
خواهیم كرد؛ مثال طرح هایــی مكمل ها و طرح 
بهداشــت دهان و دندان كه قبــل از كرونا در 
مدارس اجرا می شد را به شــكل دیگری انجام 
می دهیم بدین ترتیب كه اطالعات را در اختیار 
خانواده ها می گذاریم و آنها بــه پایگاه هایی كه 

وزارت بهداشت معرفی می كند مراجعه  و خدمت 
را دریافت می كنند«.

 
تقویت مشاوره های آنالین

اجرای طرح های پیشگیری از حوادث غیرعمد 
به ویژه در بخش رفتارشناســی و سالمت روان 
منوط بــه برگــزاری برنامه ها و مشــاوره های 
حضوری است. مســعود شــكوهی، مدیركل 
مشــاوره، امــور تربیتــی و مراقبــت در برابر 
آســیب های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش 
در پاسخ به این سؤال كه آیا وزارتخانه برنامه ای 
در دوران كرونا برای دانش آموزان در این حوزه 
دارد تا بعد از عبور از این بحــران، آماده تر وارد 
مدارس شــوند؟ می گوید:»با توجه به اینكه در 
سال تحصیلی پیش رو، ممكن است روند حضور 
دانش آمــوزان به صورت تركیبــی )حضوری و 
نیمه حضوری( یا در وضعیت قرمز حتی به صورت 
كامال غیرحضوری باشد، این اداره كل در راستای 
ماموریت های خود پیش بینی و زمینه ســازی  
الزم بــرای اجرای فعالیت راهنمایی، مشــاوره 
و مراقبــت در برابــر آســیب های اجتماعی با 
بهره گیری از مشاوران مدارس به شكل حضوری 

و غیرحضوری را فراهم آورده است«.
دانش آموزانــی كه دارای مشــكل یا اختالالت 
روان شناختی نیستند ولی نیازمند توانمندسازی 

روانی – اجتماعی هســتند، دانش آموزانی كه 
دارای سابقه مشــكل یا اختالت روان شناختی 
بوده )بر اســاس آزمون های غربالگــری پایه، 
نشانگان محور و اورژانســی و سالمت روانی – 
اجتماعی، گزارشات و مشاهدات(، دانش آموزان 
پایه نهم در دوره متوســطه اول كه باید فرایند 
هدایت تحصیلی را تكمیل كنند، دانش آموزان 
پایه دوازدهم كه باید در كنكور سراسری شركت 
كنند، همه دانش آموزان كشور در مناطق شهری، 
روســتایی و مناطق عشــایری كه به دو دسته 
)آنانی كه دسترســی به ظرفیت فضای مجازی 
دارند و آنانی كه دسترســی به این فضا ندارند( 
تحت پوشش خدمات مشاوره ای و پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی به شكل آنالین )برخط( و 
حضوری به خصوص در هسته ها و مراكز مشاوره 

و خدمات روان شناختی هستند.
شكوهی می افزاید: »البته ما درصدد آن هستیم 
كــه كیفیت ایــن فعالیت هــا را به خصوص در 
مناطقی كه دسترسی )آنالین( بر خط موجود 
نیســت، تقویت و برای ایجاد عدالــت در ارائه 

خدمات، از طریق حضوری عمل كنیم«.
ایجاد گروه های تعاملی مجازی بین مشــاوران 
و دانش آموزان جهت ارائه خدمات مشــورتی، 
ارتقایی، راهنمایی، مشــاوره ای و آموزشــی با 
اســتفاده از ظرفیت فضای مجازی شبكه شاد، 
ترغیب والدین و دانش آموزان جهت بهره گیری 
از ظرفیت صدای مشاور و همچنین استفاده از 
ظرفیت ســامانه نماد )نظام مراقبت اجتماعی 
دانش آموزان( از اقدامات مشاوره ای وزارتخانه در 
این ایام است تا فضای روانی بچه ها در طول مدتی 
كه به صورت آنالین آموزش می بینند مورد توجه 
باشد. همچنین اجرای آزمون روانی – اجتماعی 
در سامانه همگام برای دانش آموزان و تهیه نقشه 
خطر پذیری روانی – اجتماعی مدارس استان ها 

از اقدامات این وزارتخانه است.

اخالقاً بی گناه، قانوناً گناهكار
 مهم ترین حوادث غیرعمد كه كار را به زندان 

می كشانند، كدام ها هستند؟ 
گاهی اوقات آدم هــا عمداً مرتكب 
جرائمی می شوند. مثاًل آگاهانه یك 
داروی غیرقانونی را می فروشــند. 
یا آگاهانه نقشه قتل و ناپدید كردن فردی را می كشند. 
آگاهانه كالهبــرداری می كنند و غیــره. اما گاهی نیز 
ناخواسته و شاید تصادفی، شاید از سر ناآگاهی یا نبود 
درك كامل، قانونی را زیر پا می گذارند. جرمی كه عمدی 
نیست، اقدامی است كه وقوع آن بدون اراده فرد مجرم 
بوده اما به هر حال چون قانون را نقض كرده است، مقصر 
است. در این نوع جرم، تقصیر به 4 نوع تقسیم می شود: 
بی مباالتی، بی احتیاطی، رعایت نكردن نظام های دولتی و 
نداشتن مهارت. در ایران بیشتر جرائم غیرعمدی، مربوط 
به بدهی های مالی ناشی از ناتوانی مالی در پرداخت چك 
یا ناتوانی مالی در پرداخت مهریه و نفقه می شود. همچنین 
ناتوانی در پرداخت دیون ناشــی از حوادث رانندگی و 
كارگاهی نیز بخش دیگری از این ماجراســت كه حدود 
185نفر در كشــور به خاطر این نوع حوادث در زندان 
هستند. حوادث ورزشی و تفریحی، سقوط، غرق شدگی، 
سوختگی، مســمومیت و خفگی نیز بخشی از حوادثی 
هستند كه اگر فردی بدون قصد مرتكب آنها شده و به فرد 
دیگری آسیب بزند، می تواند شامل این جرم قرار گیرد كه 

البته موارد آن انگشت شمار است.

حوادث ترافیكی
انواع صدمات مربوط به حوادث رانندگي شامل  قتل، صدمات شــدید بدنــی و صدمات خفیف 1
می شود. صدمات شدید شامل صدمه غیرقابل عالج، از بین 
رفتن حواس و تغییر شكل دائمی عضوی از صورت و از كار 
افتادن عضو محسوب می شــود. صدمات خفیف  تر شامل 
ضعف دائمی یكی از اعضا و نیز از بین رفتن قسمتی از عضو 
بدون از كار افتادگی و وضع حمل قبل از موعد طبیعی است. 
طبیعتا به تناسب اینكه جنایت ناشی از تقصیر با وسیله نقلیه 
منجر به قتل یا كمتر از قتل می شود، راننده ممكن است به 
پرداخت دیه و تعزیر محكوم شــود. این نوع جرم، جنایت 
غیرعمدی ناشی از تقصیر است و شبه عمد محسوب می شود. 
بی احتیاطی )رانندگی با ســرعت باال(، بی مباالتی )نزدن 
راهنما هنگام گردش به چپ(، نداشتن گواهینامه رانندگی، 
نقص فنی و نداشتن تســلط كافی در رانندگی از تقصیرات 
مرتكب به شمار می آید. در سال 98 تعداد 16هزارنفر جان 
خود را به  خاطر حوادث رانندگي از دست دادند و 347هزار 
نفر نیز مصدوم شدند. با این حال زندانیان دیه تصادفات در 
كشور حدود 100نفر هســتند. تالش های انجام شده برای 
اجباری شدن بیمه شخص ثالث باعث كاهش تعداد این نوع 
زندانیان در كشور شده است. سهم حوادث رانندگي كشور 

17درصد از كل حوادث است.

حوادث كارگاهی
حوادث ناشی از كار اتفاق یا پیامدی است كه در  جریان انجام كار پدید می آید و با صدمات مرگبار 2
یا غیرمرگبار همراه است. براســاس قانون كار، مسئولیت 
اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشتی كار بر عهده كارفرما 
و مسئوالن واحدهاســت. هر گاه بر اثر رعایت نشدن این 
مقررات از سوی كارفرما، حادثه ای رخ دهد، شخص كارفرما 
از نظر كیفری و حقوقی مجازات های مندرج در این قانون، 
مسئول اســت. كمتر از نیم درصد مددجویان ستاد دیه، 
محكوم به پرداخت دیه به  خاطر حوادث كارگاهی هستند. 
بر این اساس حدود 80نفر در كل كشور محكوم به پرداخت 
دیه هستند كه به  طور میانگین 400میلیون تومان برای این 
افراد باید پرداخت شود. اینها افرادی هستند كه بیمه از آنها 
حمایت نمی كند و تعدادی از پرونده های آنها منجر به فوت 
بوده است. گلستان بیشترین حوادث كارگاهی را دارد. در 
این استان 15حادثه منجر به فوت در سال گذشته رخ داده 
و بعد از آن مازندران با 6نفر و تهران با 5نفر دارای بیشترین 
مددجویان حوادث كارگاهی هستند. استان های كهگیلویه 
و بویراحمد، آذربایجان غربی، كرمان، بوشــهر، خراســان 
جنوبی، قزوین، خوزســتان، ســمنان و ایالم هیچ بدهكار 

محكوم به پرداخت دیه برای حوادث كارگاهی ندارند.

حوادث ورزشی و تفریحی
هر كسی كه با رفتار خود موجب لطمه به دیگران  شــود، در قبال آنها مســئولیت قانونی دارد. در 3
حوادث ورزشــی یا تفریحی نیز این نقض مقررات می تواند 
عامدانه باشد؛ مثاًل صدمه زدن به ورزشكار حریف در میدان 
ورزشی كه منتهی به تضییع حقوق او شود. اما این حوادث 
می تواند در نتیجه بی احتیاطی یا هیجان اتفاق بیفتد كه به 
سالمت، مال، جان یا هر حق دیگری از فرد مقابل لطمه وارد 
كند. در نتیجــه فردی كه این صدمه را وارد كرده مســئول 
جبران خســارت ناشــی از عمل خود خواهد بود. مربیان، 
سرپرستان وداوران ورزشی كه مكلف به مراقبت از ورزشكاران 
هســتند، هرگاه از انجام وظایف محوله خودداری كنند و به 
ایجاد حادثه منتهی شود، مســئول خواهند بود. همچنین 
معلم ورزش نسبت به دانش آموزان، درصورت تقصیر ضامن 
خواهد بود. البته در ایران هیچ فــردی درخصوص این نوع 
جرائم غیرعمد در زندان به سر نمی برد. گروه سنی نوجوانان، 
جوانان)20تا 29ســال( و میانساالن)30تا59سال( شامل 

بیشترین تعداد این حوادث در كشور می شوند.

سقوط، غرق شدگی، سوختگی، مسمومیت و خفگی
ســقوط 4درصد حوادث كشــور، ســوختگی  2درصد، غرق شدگی یك درصد و انواع خشونت 4
2درصد از كل حوادث را به  خود اختصاص داده اند. طبق آمار 
موجود در ســال 1398تعداد 1200نفر بر اثر غرق شدگی 
جان خود را از دست داده اند، 1800نفر بر اثر سوختگی جان 
باخته اند و 784نفر بر اثر مسمومیت و خفگی با گاز مرده اند. 
اما هیچ مجرمی بر اثر ایجاد حادثه غیرعمد در این حیطه و 

ناتوانی در پرداخت بدهی، زندانی نشده است.
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این شمارهدرنگ

 زندانیان حوادث

غیرعمد

گزارش

نیلوفر جاللی 
روزنامه نگار

 سوانح غير عمد 
این گونه سوانح 

زماني در مدارس 
بیشتر رخ مي دهند 

كه با ازدحام جمعیت 
روبه رو باشیم و 

كودكان و نوجوانان 
با هل دادن یكدیگر و 

دویدن از محل هاي 
ناامن مانند پله ها 

سقوط كنند

كاهش آمار
در گلریزان های 

مجازی ماه رمضان 
امسال جمعیت 

زندانیان از 12576 
نفر در اسفند سال 
گذشته به 5973 

مدیون مالی و 
بدهكار دیه ناشی 

از تصادف رانندگی 
یا حوادث كارگاهی 

كاهش یافته است

 وزارت آموزش و پرورش امسال برنامه هایی آنالین برای افزایش 
مهارت رفتاری دانش آموزان دارد

كاهش حوادث غیرعمد در مدارس تا چه اندازه در دستور كار آموزش وپرورش قرار دارد؟

حفاظ ایمنی در مدارس 
محكم تر می شود

شیوا نوروزی
روزنامه نگار

35 درصد مدارس كشور مقاومت و 
ایمنی الزم را از نظر ساختار فیزیكی 
ندارند كه ممكن است دانش آموزان 
را با مخاطرات جدی در حوزه حوادث و 
سوانح غیر عمد مواجه كند

ایجاد گروه های تعاملی مجازی بین 
مشاوران و دانش آموزان جهت ارائه 
خدمات مشورتی، راهنمایی، مشاوره ای 
و آموزشی با استفاده از ظرفیت فضای 
مجازی شبكه شاد در حال انجام است

سال97 بود كه اجرای طرح پیشگیری از حوادث غیرعمد در برخی از مدارس كشور)كرمانشاه، بیرجند 
و...( به صورت پایلوت با هدف كاهش حوادث غیرعمد انجام شد اما طبق معمول بسیاری از طرح ها كه 
به صورت مقطعی اجرا می شود، نیمه كاره رها شد. در حالی  كه ساالنه حوادث و سوانح غیرعمد زیادی 
مانند هل دادن و سقوط از ارتفاع به علت محدودیت فضا و استاندارد نبودن آن، تراكم بچه ها و بازیگوشی هایشان، مسمومیت، بریدگی، 
جراحت، سوختگی محیط های آزمایشگاهی و سرخوردن و فعالیت های ورزشی در زمین های نامناسب در داخل مدارس رخ می دهد. 
این حوادث در فاصله بین مدرسه تا خانه نیز شامل افتادن، حوادث رانندگي و حمله حیوانات است كه نشان می دهد آموزش به كودكان و 
آگاه سازی  آنها نسبت به این بخش كمتر مورد توجه مسئوالن آموزشی بوده است. در صورتی كه مي توان از بروز بخش اعظم این حوادث 

و سوانح با كارهای آموزشی و اصالح رفتاری كودكان و ایمن سازی  مدارس و كار روی سالمت روان  شان تا حد زیادی جلوگیری كرد.

سنت و آیین های با بركت
مهندس اسداهلل جوالیی، مدیرعامل ســتاد دیه كشور در 
گفت وگو با همشهری در مورد نقش گلریزان و كمك اشخاص 
حقیقی و حقوقی می گوید: » یك درصد از زندانیان جرائم 
غیرعمد زندانیان دیه ها هستند كه بخش قابل توجهی از آن 
حوادث كارگاهی و رانندگی اســت كه در كل كشور 66نفر 
هســتند و 99درصد زندانیان، محكومیت های مالی دارند. 
لذا دستگیری از این افراد و كمك به آنها امری خداپسندانه 
است. همچنین برپایی آیین گلریزان و فرهنگسازی  طی این 
سال ها در این موارد هم نشان داده عالوه بر رهایی زندانیان 

جرائم غیرعمد، اثرگذاری بسیار خوبی در پیشگیری از وقوع 
جرائم دارد. البته مراسم  مذهبی مانند  ماه مبارك رمضان، 
محرم و صفر هم زمینه ساز خوبی برای افزایش كمك های 
نقدی مردم برای آزادسازی زندانیان بوده است. سال هاست 
بسیاری از خیران به ویژه بازاریان نذورات خود را به زندانیان 
جرائم غیرعمد اختصــاص می دهند و حتــی در برخی از 
استان ها هزینه برگزاری مراسم ترحیم درگذشتگان به آزادی 
زندانیان اختصاص داده می شود كه سنت حسنه ای است.«

وی در مورد اینكه كدام اســتان ها در این زمینه پیشــتاز 
هســتند، اظهار می كند: »كمك ها در كالنشهرهایی مانند 

اصفهان كه از بضاعت مالی خوبی برخوردار هستند، به ویژه 
از سوی اشخاص حقوقی باالست و می توان گفت شهرهای 
پولدارتر در این زمینه پیشتازتر هســتند. البته در شهری 
مانند تهران كمك خیران حقیقی بیش از افرادی است كه در 
جایگاه حقوقی قرار دارند. اما به عنوان مثال شخصیت های 
حقوقی اصفهان اگر بخواهند كمك كنند كمتر از 3میلیارد 

تومان كمك نمی كنند.«

دو رقمی شدن تعداد زندانیان 
اصالح برخــی قوانین، یكی از اقداماتی بوده كه ســتاد دیه 
كشــور طی این ســال ها در كنار كمك به آزادی زندانیان 
انجام داده تا به توقف این چرخه كمك شود و ورودی افراد 
برای جرائم غیرعمد كاهش پیدا كند. مدیرعامل ستاد دیه 
كشــور می گوید: » اصالح قانون چك یكی از اقدامات مهم 
این سازمان طی این سال هاست كه از ورودی زندانیان چك 
تا حد زیادی كاسته اســت. اصالح قانون مهریه نیز از دیگر 
اقدامات ما بود كه همچنان با تورم موجود نیاز به اصالح دارد؛ 
چرا كه به دلیل نوسانات قیمت بازار ارز و طال تعداد زندانیان 
جوان افزایش یافته اســت. همچنین با قانون بیمه اجباری 
خسارت وارد شده به شــخص ثالث در اثر حوادث ناشی از 
وسایل نقلیه ورودی به زندان ها تا حد قابل توجهی كاهش 
یافته درحالی كه قبل از سال 84ورودی رانندگان به زندان ها 
روزانه 50تا 60نفر بود. این قانون سال 95با رشد دوبرابری 
تبصره ها دائمی شد. تمام این اصالحیات در این جهت بود 
كه افرادی كه بدهی زیادی پیدا می كنند تحت هیچ شرایطی 
راهی زندان نشوند. بسیاری از قوانینی كه مربوط به جرائم و 

حوادث غیرعمد هستند طی این سال ها تغییر ساختار دادند 
و همین موضوع موجب شده تا تعداد زندانیان جرائم غیرعمد 
ما در كشور دورقمی شود و ستاد دیه از سال 80در این موارد 
دوندگی كرد. برخی از افرادی كه هم اكنون در زندان درگیر 
هســتند، قبل از این قانون وارد زندان شــدند و متأسفانه 
مشمول این قانون نمی شوند.« هم اكنون 66نفر در كل كشور 
مشمول بدهی های دیه ناشی از  جرایم شبه عمد هستند و 
مابقی آمار از 5973 نفرمربوط به مدیون مالی و بدهكار دیه 

ناشی از تصادف رانندگی یا حوادث كارگاهی است.

كمك های نقدی خیران
در سال 96با كمك خیران به مبلغ 10میلیارد و 299میلیون 
تومان و گذشــت 37درصدی شــكات از حق خود، 10هزار و 
679نفر آزاد شــدند. در ســال 97با كمك های نقدی مردم و 
گذشــت 48درصدی بدهی از ســوی اولیای دم و طلبكاران، 
7932نفر آزاد شــدند كه مجموع بدهی این افــراد 15هزار و 
977میلیارد ریال بود. در ســال 98 با همت خیران و گذشت 
44درصدی شكات و اولیای دم از حق خود 8599زندانی جرائم 
غیرعمد آزاد شدند كه مجموع بدهی آنها معادل 1800میلیارد 
تومان بود. در سال 99نیز با جمع آوری كمك نقدی 73میلیارد 
تومانی به صورت مجازی 861مددجو آزاد شــدند. نمایندگی 
ســتاد دیه اســتان اصفهان با جمع آوری 14میلیارد تومان 
بیشترین میزان مشــاركت مردمی را در آزادی های ویژه ماه 
رمضان به خود اختصاص داد و بعد از آن، بیشترین میزان كمك  
به مردم كرمان و تبریز اختصــاص دارد كه هر كدام به ترتیب 

مبلغی معادل 9و 6میلیارد تومان جمع آوری كرده اند.

گلریزان ها تا چه اندازه در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد مؤثر است؟

كاهش تعداد زندانیان به نصف
امسال با گلریزان مجازی 73میلیارد تومانی، جمعیت زندانیان مدیون 

مالی و بدهكار دیه ناشی از تصادف رانندگی یا حوادث كارگاهی به نصف 
كاهش یافته است

درست در رمضان سال69 بود كه نخستین جشن گلریزان برای آزادسازی این زندانیان بر 
پا شد. این جرقه از همان شبی زده شد كه شهید سیداسداهلل الجوردی، رئیس وقت زندان 
اوین، در بازدید شبانه ای كه از زندان در ساعت 2بامداد داشت از اینكه برخی از زندانیان 
نماز شب می خواندند تعجب كرده بود و مشاهده چنین صحنه هایی او را كنجكاو كرد تا بداند علت زندانی شدن این 
افراد چیست. وی پس از بررسی آمار موجودی زندانیان، متوجه شد كه اسامی تعدادی از این مددجویان به صورت دائم 
و هر ماه در فهرست آمار تكرار می شود. افراد گرفتار، بدهكاران جرائم غیرعمد نظیر جرح و یا قتل غیرعمد ناشی از 
تصادفات رانندگی و یا بدهكاری مالی غیركالهبرداری و یا بدهی بابت مهریه و نفقه بودند كه حق الناس بر عهده شان 
بود و تا این ِدین پرداخت نمی شد مجبور بودند در زندان بمانند. الجوردی پس از مطلع شدن از ماجرا در همان زمان با 
تعدادی از خیران اتاق بازرگانی موضوع را مطرح كرد و موفق شد مساعدت هایی را دریافت كند. چون این موضوع در 
زمان زنده یاد هاشمی رفسنجانی، ریاست جمهوری وقت صورت گرفت وی قول داد خیران اتاق بازرگانی هر میزان كه 
كمك كنند از بودجه دولت به همان میزان برای این موضوع اختصاص داده می شود تا كار آزادی زندانیان جرائم غیرعمد 
انجام شود. این نگرش خداپسندانه و انسان دوستانه بارقه های امید را در دل زندانیان نیازمند آبرومند بدهكار در جرائم 
غیرعمد ایجاد و بازگشت به آغوش خانواده و اجتماع را بین این مددجویان پررنگ تر كرد. پایه های ستاد دیه زندان ها 
از همان زمان شكل گرفت و در سال 1376با ساختار جدید، به عنوان یك مؤسسه خیریه و مردم نهاد، با هدف كمك به 
آزاد سازی  زندانیانی كه به دلیل عدم توانایی نسبت به پرداخت دین )حق الناس( در جرائم غیرعمد، شبه عمد و خطای 
محض منجر به جرح مانند ایراد صدمه بدنی، تصادفات رانندگی و حوادث كارگاهی، همچنین محكومیت های مالی نظیر 
مهریه معقول و نفقه و چك های بالمحل غیركالهبرداری در زندان ها محبوس هستند، فعالیت خود را در سراسر كشور 
تداوم بخشید. امسال بعد از گذشت 30سال از آن شب، به بركت مساعدت هموطنان عزیز به ویژه مشاركت چشمگیر 
آنها در گلریزان های مجازی ماه رمضان جمعیت زندانیان از 12576نفر در اسفند سال گذشته به 5973مدیون مالی و 

بدهكار دیه ناشی از تصادف رانندگی یا حوادث كارگاهی كاهش یافته است.

خدیجه نوروزی
روزنامه نگار

عکس مربوط به گلریزان سال 98

 هل دادن و افتادن يكی از شايع ترين حوادث غيرعمد در مدارس است
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سريال »زندگي پس از مرگ« در ژانر كمدي سياه 
توسط ريكي گراويس كه پيش تر نيز سريال »دفتر« 
را كارگرداني كرده بود، ساخته شده است. ريكي 
گراويس خود نيز در زندگي پس از مرگ در نقش توني جانسون شخصيت اصلي اين 
سريال بازي مي كند. زندگي پس از مرگ در2 فصل و 12قسمت ساخته شده كه فصل 
دوم اين سريال از شبكه اينترنتي نتفليكس در حال پخش است. تازه ترين گزارش ها 
نيز حكايت از آن دارد كه ريكي گراويس و نتفليكس بر سر ساخت فصل سوم اين 
سريال به توافق رسيده اند. ريكي گراويس را بسياري به عنوان يكي از مجريان 

گلدن گلوب مي شناسند كه با سخنان نيش دار و كنايه آميز خود، همگان را سرگرم 
مي كرد. اما بينندگان شبكه نتفليكس با ديدن سريال زندگي پس از مرگ با ابعاد 
ديگري از شخصيت اين كارگردان، نويسنده و بازيگر نيز آشنا شده اند. در فصل اول 
سريال زندگي پس از مرگ، به حاالت روحي و رواني توني )با بازي گراويس( پس از 
مرگ همسرش پرداخته مي  شود. توني كه در پي مرگ همسرش ليزا )با بازي كري 
گوديلمن( دچار افسردگي شده، تصميم به خودكشي مي گيرد. در اين مجموعه 
تلويزيوني  به باور بسياري از منتقدان، افسردگي و بيماري ذهني توني جانسون 

به طور واقع گرايانه اي به تصوير كشيده شده است.

انتقامازبیگناهان
سريال » زندگي پس از مرگ« داستان مردي است كه پس از مرگ 

همسرش،كارش به جنون كشيده شده
آرش نهاوندي

روزنامه نگار

از خودكشي تا انتقام فاصله اي نيست
توني در زندگي پس از مرگ در حالي نشــان داده 
مي شود كه مدام در حال تماشاي فيلم هاي ويدئويي 
قديمي از همسر درگذشته اش است. او نمي تواند به 
اين سيكل مداوم و كســالت بار و غم افزا پايان دهد 
و همچنان به تماشــاي اين ويدئوها، ادامه مي دهد. 
حين ديــدن اين فيلم هــاي ويدئويــي او در ذهن 
خود مدام ايــن آرزو را تكرار مي كنــد كه  اي كاش 
همسرش همچنان در كنارش بود. توني پس از مدتي 
از خودكشي منصرف مي شود و تصميم مي گيرد تا 
زماني كه همه آدم هاي اين دنيــا را به خاطر مرگ 
همســرش تنبيه نكرده و كارهايي را كه دوســت 
دارد، انجام نداده، زنده بماند. درحالي كه توني تصور 
مي كند از قدرت ماورايي برخوردار است، طرح هايش 
توسط   اطرافيانش كه تالش دارند او را تبديل به فرد 
بهتري كنند، تحت الشــعاع قرار مي گيرد. داستان 
اين سريال در شــهر خيالي »تامبوري« مي  گذرد؛ 
جايي كه توني در يك روزنامه محلي با نام »تامبوري 
گازت« به عنوان يك روزنامه نگار به فعاليت مشغول 

است.

تغيير رفتار
در فصــل دوم زندگــي پس از مــرگ، توني تالش 
مي كند رفتار بهتري با مردم داشــته باشد و در برابر 
تجربيات جديد زندگي از خود انعطاف نشــان دهد. 
به رغم تالش هايــي كه او در جهــت كاهش آالم از 
دست دادن همســرش انجام مي دهد، او همچنان 
از نظر روحي نمي تواند بر مشــكالت خود فائق آيد. 
خبرنگار آواردز ديلي، اخيرا در گفت وگويي با ريكي 
گراويس به زندگي پس از مرگ و مســائل مرتبط با 
آن، به ويژه به چرايي تكرار بيش از حد صحنه هايي 
كه در آنها توني را در حال ديدن فيلم هاي ويدئويي 
همسرش نشان مي دهد، باورنداشتن توني به مذهب 
و زندگي پس از مرگ و اينكه توني پيش از آشناشدن 
با همسرش ليزا چه شخصيتي داشته، پرداخته است.
آواردز ديلي: در بخش مهمي از فصل 
اول ســريال زندگي پس از مرگ، سكانس هاي 
زيادي از توني در حال ديدن فيلم هاي ويدئويي 

از همسر تازه درگذشته اش، پخش شده است. 
اما به نظر نمي رســد كه توني با نگاه عاطفي و 
احساسي در حال تماشاي اين فيلم ها باشد. فكر 
مي كنيد چرا توني اين ويدئوها را همچنان نگه 
داشته است. آيا خود وي بيماري ای دارد كه آن 
را پنهان كرده و از مرگ همسرش، پيش از مرگ 

خود ناراحت و نگران شده است؟
ريكي گراويس: توني هميشــه از همسرش فيلم 
مي گرفت. من در واقع مي خواستم كه ارتباط توني 
با همســرش را واقعي جلوه دهم. نمي خواستم يك 
رابطه عاشقانه دروغين و تصنعي را به تصوير بكشم. 
توني اصال بيمار نيست. او فقط تمام تخم مرغ هايش 
را در يك سبد گذاشته اســت. او در فصل اول اين 
سريال به اين مسئله اشــاره مي كند كه امكان دارد 
بيشتر در خانه بماند. بينندگان تصور مي كنند كه اگر 
او پس از مرگ همسرش، با زني ديگر آشنا مي شد و 
تالش مي كرد زندگي خانوادگي جديدي براي خود 
درســت كند، اين چنين در غم و اندوهي ژرف فرو 
نمي رفت. اما همه مسئله اين نيست. او دلش براي 
كارهايي كه با ليزا انجام مي داده تنگ نشده است، او 
دلش براي كارهايي كه با ليزا انجام نمي داده، تنگ 
شده است. او يك چيز را مي داند؛ اينكه او چيزي را 
مي خواهد كه ديگر نمي تواند آن را داشــته باشد و 
همين مسئله او را عصباني مي كند. او تصور مي كند 
زماني كه همسرش مرد، زندگي او نيز به پايان رسيد. 
او فردي معتقد به باورهاي مذهبي نيست و بر همين 
اساس نيز نمي تواند به اين فكر كند كه همسرش به 
بهشت رفته و دارد از آن باال به او نگاه مي كند. او حتي 
نمي تواند با اتكا به اين باور مذهبي تا حد زيادي خود 
را آرام كند. تنها چيزي كه او مي داند اين اســت كه 
نمي خواهد بدون همســرش زندگي كند. اين يك 

داستان عاشقانه است. به طور مشخص داستان 
اين سريال با غم و اندوه آغاز مي شود و در آن 
به طور ويژه به افســردگي و بيماري ذهني و 
عصبانيت نيز پرداخته مي شــود. اما موضوع 

اصلي اين سريال عشق است.
آواردز ديلي: به طور مشــخص 
مي توان گفت كه فردي كه يكي از عزيزان 

خود را از دســت مي دهد، طبيعتــا دچار غم و 
اندوهي شديد مي شود، شــما تصور نمي كنيد 
باورنداشتن توني به زندگي پس از مرگ، باعث 

تداوم غم و اندوه در او شده است؟
ريكي گراويس: او يك فرد منطقي است. او اين چيزها 
را مي داند و آدمی خياالتي نيســت. به خاطر همين 
است كه او مي خواســت خود را بكشد و دليلي كه او 
خود را نكشت، گرسنگي سگش بود. او همه تالش 
خود را كرد تا به مرور زمان احســاس بهتري نسبت 
به زندگي داشته باشد. او همچنين تالش كرد خود 
را به ديوانگي بزند تا بتواند راحت تر غم از دست دادن 
همسر را تحمل كند. اما اين وضعيت برايش غيرقابل 
تحمل بود؛ چرا كه او يك بيمار رواني نبود. او در واقع 
مرد خوبي است كه عصباني شده و درد از دست دادن 
همســر او را به شــدت آزار مي دهد. او نمي تواند به 
تنهايي از پس دردي كه در قلب و سرش دارد برآيد؛ 
چرا كه به تنهايي نمي تواند راه حلي براي برون رفت 
از اين وضعيتي كه در آن گرفتار آمده پيدا كند. او در 
حال طي كردن مراحل سخت و دشواري از غم و اندوه 
است. ما فصل اول زندگي پس از مرگ را با لحظاتي 
شوک آور و با مردي كه عصباني است و همه  چيز را 
انكار مي كند، شروع كرديم و اكنون در فصل دوم با 
مردي سر و كار داريم كه در جهت پيداكردن راه حلي 
براي مشكالتش آماده شنيدن است. پس ما در اين 
سريال با مردي طرف هســتيم كه تالش دارد حال 

روحي و رواني خود را بهتر كند.
آواردز ديلي: در سريال زندگي پس از 
مرگ، موضوع افسردگي به بهترين وجهي كه تا 
به حال ديده ام به تصوير كشيده شده است. فصل 

اول اين سريال باال و پايين ها و تا حدي صحنه هاي 
مهيج دارد اما شخصيت اصلي داستان، همسرش 
را از دســت داده و دچار افســردگي شــده و 
افسردگي خود يك سيكل و دوره است. چگونه 
توانستيد از تكراري نشان دادن سيكل افسردگي 

در سريال جلوگيري كنيد؟
ريكي گراويس: من بايد تكرار را مي پذيرفتم و از آن 
استقبال مي كردم. اين سريال در واقع درباره تكرار 
است. پس از پايان فصل اول ســريال، نسبت به آن 
واكنش هاي زيادي نشــان داده شــد؛ واكنش های 
احساسي بســياري از مردم و آناني كه برادر، خواهر 
يا همسرشان را از دســت داده بودند. آنان نزد من 
آمده بودند و داســتان هاي اندوه بــار و غم باري از 
وضعيت روحي و رواني خويش پس از ازدست دادن 
عزيزان خود، برايم تعريــف مي كردند. خيلي از آنها 
با توني)شــخصيت اول ســريال(، همذات پنداري 
مي كردند و به من مي گفتند من هم وضعيتي مشابه 
توني داشــتم. به خاطر هميــن همذات پنداري ها و 
واكنش هــاي مثبت بود كه مــن تصميم گرفتم در 
وضعيت توني تغييــري ايجاد نكنــم؛ البته ضمن 
تطابق دادن شــخصيت تونــي با وضعيــت واقعي 
بيماران ذهني. توني در سكانســي از سريال بر سر 
مزار همسرش می رود و به زني كه به قبرستان آمده 
مي گويد: خاطرات زيادي از زماني كه از نظر روحي 
و رواني فردي عادي بودم در ذهنــم مانده: من آن 
روزها را به خوبي به ياد مي آورم. اما در واقعيت من 
هميني هستم كه مي بينيد: من درحالي كه به طور 
كامل در هم شكســته ام، ظاهر خودم را به گونه اي 
نشــان مي دهم كه مردمي كه من را مي بينند تصور 
مي كنند حالم خوب اســت. اما واقعيت اين اســت 
كه شــما هيچ گاه نمي توانيد بر چنين غم و اندوهي 
فائق شويد. بنابراين هيچ گاه درد و غم و اندوهتان را 

فراموش نخواهيد كرد.
آواردز ديلي: اين همان چيزي است كه 
باعث مي شود من از اين داستان خوشم بيايد. اما 

همچنان چيزي  كه ذهن من را 
مشغول مي كند، اين است 

كه توني پيش از آشنايي 
با همســرش ليزا، چه 

شخصيتي داشته؟
ريكي گراويــس: اگر 

مي خواستم زندگي او را پيش از آشــنايي با ليزا به 
تصوير بكشــم، او را اينگونه به بيننــدگان معرفي 
مي كردم؛ مردي بامزه و جالب، بدگمان و لغزخوان 
كه دوســتانش را دســت مي انداخت. او را يك آدم 
رفيق باز عادي و نسبتا باهوش و زيرک جلوه مي دادم. 
تصور نمي كنم تا زمان از دست دادن ليزا، توني قدر 
وي را مي دانسته است. ما در ادامه سريال از طريق 
اتفاقاتي كه براي توني در حال رخ دادن است، بيشتر 
او را خواهيم شناخت و خواهيم دانست كه در جريان 
ازدواجش با ليزا چه بر او گذشــته است. تصور من 
بر اين اســت كه تراژدي ها مربوط به زندگي است، 
زندگي همين است و باال و پايين های بسياری دارد. 
ليزا در واقع براي توني خيلي مهم است، حتي زماني 
كه توني پدرش را از دست مي دهد، به خود مي گويد 
او كه مانند ليزا نبود. توني در واقع يك فرد منطقي 
است اما به دليل درد و اندوه خيلي زياد، قدرت تفكر 
منطقي از او سلب و تبديل به فردي شده كه نمي داند 
براي بيرون آمدن از اين گرداب ذهني چه بايد بكند.

آواردز ديلي: فكــر نمي كنيد توني 
بابــت عبارت هاي توهين آميــزي كه در زمان 
ديدن فيلم هاي ويدئويي براي ليزا به كار مي برد، 

احساس گناه مي كند؟ 
ريكي گراويس: تصور نمي كنم كــه او از اين بابت 
احســاس گناه كند. اما در مجموع او بــا رجوع به 
گذشــته و مرور رفتارش با ليزا، خــود را گناهكار 
مي داند و از خود مي پرسد: آيا من به حد كافي با وي 
مهربان بودم؟ آيا از نظــر عاطفي با وي رفتار خوبي 
داشتم؟ اين پرســش ها مدام ذهن توني را به خود 
مشغول كرده است. او نگران است. توني نمي خواهد 
به اين فكر كند كه در گذشــته به ديگري آســيب 
زده اســت. او همچنان خود را گناهكار احســاس 
مي كند. او تالش مي كند همــواره خاطره ليزا را در 
ذهن خود نگــه دارد و مدام به خــود مي گويد: ليزا 
اين را نمي خواســت، او نمي خواست من اينچنين 
درد بكشم. ليزا بخش مهمي از ذهن توني را اشغال 
كرده و نبود وي چنان تأثيري بر وي گذاشته 
كه او را دچار پريشــان گويي كرده اســت و 
باعث شــده تــا از زبان وي اســتدالل هاي 
گيچ كننده و گمراه كننده اي را بشــنويم؛ 
چرا كه خــود زندگي نيز به نظــر پازلي 
گيج كننده است. زماني كه توني مي گويد 
ما شامپانزه هايي هستيم با ذهني در حد 
و اندازه  كره زميــن پس تعجبي ندارد 
كه ما مي نوشــتيم و مردم را به قتل 
مي رســانيم. بيننده بيشتر متوجه 
آشــفتگي ذهني توني مي شــود. 
بيماري ذهني توني و افسردگي 
وي سبب شده تا تفكراتش 
بسيار با آنچه در دنياي 

واقعي مي گذرد فاصله زياد داشــته باشد؛ گويي او 
در اين دنيا زندگي نمي كند و شخصي است كه دو 

زندگي متفاوت را تجربه مي كند.
آواردز ديلــي: آيا تصــور نمي كنيد 
پرســتاري كه از توني مراقبــت مي كند رفتار 
غيرمنصفانه اي بــا وي دارد؟ براي خارج كردن 
روح و روان و ذهن از فضاي اندوه بار نياز اســت 
كه يك روند طي شود و يكباره نمي توان از يك 
فرد خواست ســريعا خود را با وضعيت موجود 
وفق دهد و به زندگي عادي بازگردد. تنها كمتر 
از 6 ماه از درگذشــت ليزا مي گذرد و اين زمان 
زيادي نيست براي اينكه توني بتواند از فضاي 
غم و اندوه ناشي از ازدســت دادن همسر خود 

بيرون بيايد.
ريكي گراويس: تصور نمي كنم كه شما بايد به عنوان 
يك پرستار يا يكي از افراد عادي جامعه اجازه دهيد 
كه فردي به دليل اينكه احساس نااميدي و افسردگي 
مي كند، هركاري كه دلــش مي خواهد، انجام دهد. 
شــما به عنوان پرســتار يا يكي از نزديكان فردي 
كه از بيماري ذهني و غم و انــدوه رنج مي برد، بايد 
كاري كنيد كه آالم او التيام يابد و احساس بهتري 
نسبت به زندگي داشته باشد. تصور من بر اين است 
كه پرســتاري كه از توني مراقبت مي كند، با اتكا به 
داليل درست، در حال انجام دادن كار درستي است. 
دوســتانش توني را در وضعيتي بد رهــا كرده اند و 
نتوانسته اند او  را از انجام كارهاي ناشايست بازدارند. 
اما زماني كه يك پزشــك يا يك پرستار وارد عمل 
مي شود، طبق وظيفه خود به بيمارش، مي گويد: ما 
مي دانيم كه تو آسيب ديده اي اما اين كارهايي كه 
براي التيام درد و آســيب روحي و رواني خود انجام 
مي دهي غيرقابل پذيرش است. قابل پذيرش نيست 
كه تو يك كودک 10ساله را با چكش تهديد كني. 
امكان دارد چنين اقدامي به صورت نمايشــي بامزه 
باشد، اما در دنياي واقعي رفتاري غيرقابل پذيرش 
اســت. با اين حال ما كه در حال تماشــاي سريال 
هســتيم، مي دانيم توني چرا دســت به رفتارهايي 

اينچنين، مي زند.

نقدهاچهميگويند؟
اولين فصل سريال زندگي پس از 
مرگ، عمدتا با نقدهاي مثبت 
منتقدان روبه رو شــد. زندگي پس از 
مرگ، توانســته در مجموع نظر مثبت 
44منتقدي كه درباره اين ســريال در 
سايت روتن توميتوز نوشته اند را جلب 
كند. اين سايت در مجموع به اين سريال 
47درصد امتياز داده اســت. در روتن 
توميتوز با اســتناد به برايند كلي نظر 
منتقدان درباره سريال زندگي پس از 
مرگ نوشته شده است: لحن فصل اول 
سريال زندگي پس از مرگ، ميان كمدي 
سياه و فيلم تأثير گذار در نوسان است، 
اما بازي خوب و دل انگيز ريكي گراويس، 
ابعاد تازه اي از اســتعداد وي در زمينه 
بازيگري را نشان مي دهد. سريال زندگي 
پس از مرگ با استناد به نظر 91منتقد در 
ســايت متاكريتيك، 85امتياز كسب 
كرده اســت. مريل بار از نشريه فوربز 
درباره اين سريال نوشــته است: در 
مجموع مي توان گفت كه زندگي پس از 
مرگ، سريالي است كه بايد ديده شود. 
اين پــروژه ريكي گراويس اســت كه 
مدت ها مردم منتظر ديدن آن بودند. 
جاش مودل اما در اي وي كالب نوشته 
است: سريال زندگي پس از مرگ، يك 
ســريال ماللت بار و كنايه آميز درباره 
اظهارندامت و ناراحتي شخصيت اصلي 
آن از زندگي خويش است. فصل دوم اين 
سريال نيز نظر 57درصد از منتقدان در 
روتن توميتوز را به خود جلب كرد البته 
همه نقدها به فصل دوم اين ســريال 
مثبت نبوده است. بي بي سي واكنش هاي 
متفاوتي از منتقدان درباره فصل دوم اين 
سريال دريافت كرده است. ادكامينگ 
در اينديپندنت نيز نوشته است كه در 
اين سريال همواره به دنبال راه حل هاي 
آسان براي حل مسائل هستند. اين تمام 
چيزي است كه من از اين سريال درك 
كردم. منتقد ديلي اكســپرس اما نظر 
مثبت تري نسبت به اين سريال دارد و 
نوشته اســت كه ريكي گراويس عالي 

است و در كمدي شكست ناپذير است.

بازيگران»زندگيپسازمرگ«
تام بيســدن: بازيگــر، كمدين و 
نويســنده بريتانيايــي. او براي 
بي بي سي و شبكه چهار نمايش هاي كمدي 
زيادي نوشته و اجرا كرده است. او در سريال 
زندگي پس از مرگ در نقش داماد و رئيس 
توني جانسون، در روزنامه تامبوري گازت 
بازي مي كند. تونــي وي: بازيگر، كمدين و 
نويســنده بريتانيايي. او در تعداد بسيار 
زيادي از برنامه هاي كمدي  تلويزيون بريتانيا 
بازي كرده اســت. از فيلم ها يا برنامه هاي 
تلويزيوني كه وي در آن نقش داشته است 
مي توان به »گمنام«، »بوســتان اجساد«، 
»بلوار لندن«، »پررو، شرلوك«، »زندگي پس 
از مرگ«، »خانواده من«، »در جست وجوي 
ناكجاآباد«، »دختري با خالكوبي اژدها« و 
»لبه فردا« اشاره كرد. او در سريال زندگي 
پس از مرگ در نقش لني، عكاس روزنامه 
تامبوري گازت بازي مي كند. ديان مورگان: 
بازيگر، كمدين و نويسنده بريتانيايي است. 
او در ســريال زندگي پس از مرگ در نقش 
»كــت« كارمندي كه در بخــش تبليغات 
روزنامه، مشغول به كار است، بازي مي كند. 
كري آنا گوديلمن يك كمديــن و بازيگر 
بريتانيايي اســت. او در ســريال كمدي 
بريتانيايي»درك« در نقش هانا، در »فيلم 
بد« در نقش نيكي راولينگز و در ســريال 
زندگي پس از مرگ در نقش ليزا همسر توني 

جانسون بازي كرده است.

كارگردان و بازيگر »زندگي پس از مرگ«
ريكي دن گراويس يك كمدين بريتانيايي، بازيگر، نويسنده، تهيه كننده و كارگردان است. بسياري او را به عنوان دستيار كارگردان سريال »دفتر« مي شناسند 
كه در فاصله سال هاي 2001تا 2003پخش مي شد. او تا به امروز 7جايزه بفتا، 5جايزه كمدي بريتانيايي، 2 جايزه امي، يك گلدن گلوب و 2 جايزه رز طاليي 
دريافت كرده است. شبكه چهار تلويزيون بريتانيا، او را يازدهمين استندآپ كمدين برتر دنيا از ميان 100نفر معرفي كرده است. در فهرست به روز شده اين شبكه در 
سال 2010 او در جايگاه سوم قرار گرفته است. در سال 2010همچنين نام ريكي گراويس به فهرست 100نفر از تأثيرگذارترين افراد دنيا، به انتخاب مجله تايم، افزوده 
شد. آخرين كار او سريال زندگي پس از مرگ است  كه هم اين سريال را كارگرداني و هم به عنوان بازيگر اصلي آن، در نقش توني جانسون بازي كرده است. توني 

جانسون خبرنگاري است كه در روزنامه تامبوري گازت كار مي كند و در پي درگذشت همسرش دچار افسردگي شده است.
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كانونهايگردوغبار،محصولكمكاريهاست
فعاليت كانون هاي گردوغبار در چهارمحال و بختياري فقط نشــان 
كم كاري است و بس. چطور مي شود در خنك ترين استان كشور كه 
ميزان بارندگي قابل توجهي دارد و بام ايران محسوب مي شود، مناطقي 
باشند كه كانون آلودگي باشــند. جز اين است كه عده اي كم كاري و 
بي توجهي كرده اند و مسئوليت شان را درســت انجام نداده اند تا در 

نهايت امروز مردم تاوان پس بدهند؟
چراغيازشهركرد

تعطيليوقرنطينهسراسري،راهكاركنترلكروناست
هر چند كه به ضرر همه است، ولي در اين شرايط بحراني كرونا شايد 
تنها راهكار تعطيلي و قرنطينه سراسري باشد تا بلكه با توجه به همه 

كمبودها، شيوع بيش از پيش كرونا ميسر شود.
آيينيازتهران

ابرازنگرانيازوضعيتبد،چيزيراتغييرنميدهد
ابراز نگراني مداوم از وضعيت بد اقتصادي يا كرونا نمي تواند گرهي از 
مشــكالت باز كند. ابراز نگراني و ناراحتي، كار مردم و تدبير و راه حل 
كار مسئوالن است. اينكه بدترين اخبار را به مردم منتقل مي كنند و 
در پايان مي گويند »وي با ابراز نگراني« يا »فالن مسئول هشدار داد« 
يا امثالهم، مصداق ضرب المثلي است كه مي گويد با حلوا حلوا كردن، 

دهان شيرين نمي شود.
اوالديازيزد

18ساعتكاردرشرايطبحرانيكرونا
واقعا ســاعت كار كارگران طبق قانون كار چند ساعت است كه ما به 
جاي 8 ساعت كار، گاهي روزانه تا 18ساعت كار مي كنيم؛ چون نگرانيم 
همين شغل و درآمد ناچيز را از دست بدهيم. هر بار هم كه اعتراض 
مي كنيم كه حقوقمان را بدهند يا قانون كار در مورد ما اجرا شــود يا 
صدايمان را به جايي مي رسانيم يا مسئول باالدستي از مشكالتمان 

مطلع مي شود، پيمانكار اخراجمان مي كند.
كارگرپيمانكاريكپارك

تبديلوضعيتنيروهايدانشگاههايعلومپزشكيچهشد؟
به رغــم درخواســت هاي مكــرر از مســئوالن وزارت بهداشــت و 
نامه نگاري هاي متعدد، موضوع تبديل وضعيت نيروهاي قراردادي و 
شركتي دانشگاه هاي علوم پزشــكي و برقراري فوق العاده ويژه براي 
همه كاركنان همچنان بالتكليف مانده و مســئوالن از فروردين99 
تاكنون اين موضوع را مسكوت و بي پاسخ گذاشته اند. علت بي توجهي 

به پرسنل زحمتكش درمان در اين شرايط چيست؟
حبيبيازتهران

سختيآزمونزبانپايهدوازدهمانصافنبود
در شرايطي كه به دليل عدم  برگزاري كالس هاي حضوري در يادگيري 
زبان، پيشرفت چنداني نكرده ايم، آزمون زبان پايه دوازدهم به خصوص 
بخش شــنيداري آن بســيار ســخت بود؛ به گونه اي كه تقريبا اكثر 
بچه هايي كه اين آزمون را گذراندند، نمره قبولــي نگرفتند. در اين 

شرايط، اين وضعيت عادالنه نيست.
دانشآموزانپايهدوازدهم

طرحترافيكرا3ماهبردارند
با توجه به اعالم وضعيت قرمز در پايتخت، بهتر اســت جهت رعايت 
فاصله گذاري اجتماعي و كاهش تردد با وسايل حمل ونقل عمومي، 
طرح ترافيك به مدت 3 ماه برداشته شود؛ حتي اگر اين شرايط به نفع 
درآمدهاي شهرداري و حمل ونقل عمومي نباشد، باز هم به سالمت 

جامعه كمك خواهد كرد.
پوررضويازتهران

رمزپوياآمد،ولياحتمالكالهبرداريهمچنانهست
در پي تعدد شــگردهاي كالهبرداري بانكي و برداشت از كارت ها و 
حساب هاي مردم، راهكاري به نام استفاده از »رمزپويا« مطرح و اجرا 
شد، اما رمزهاي دوم دائم بدون ضمانت همچنان باقي مانده است. با 
توجه به اينكه در انواع تبليغات بازرگاني به وسيله تلفن همراه، احتمال 
هرنوع سوءاستفاده مي رود، از دست اندركاران محترم انتظار مي رود 
كه شماره تلفن هاي مشتركان خود را در اختيار صاحبان تبليغ بدون 

تحقيق از آنان قرار ندهند.
مرادبيگيازايالم

ماوبندزنيچيني
همچنين چين در دسترسي به تكنولوژي هاي  ادامهاز

بسيار پيشرفته موفقيت زيادي داشته و حتي در صفحهاول
فنآوري هوشمند و نسل پنجم اينترنت و گوشي هاي همراه از غربي ها 
پيش افتاده است. وي ژگي ديگر چيني ها توليد ارزان و به صرفه است كه 

با اقتصاد كشوري چون ايران تناسب بهتري دارد.
در شرايطي كه آمريكا ايران را تهديد نظامي مي كند و زير فشار  اقتصادي حداكثري قرار مي دهد و سيستم بانكي بين المللي 3
براي تبادالت تجاري ايران قفل شده است و نيز طرف هاي اروپايي به 
تعهدات بين المللي خود پايبند نبوده اند، براي ايران چاره اي جز يافتن 
متحدان جديد نمي ماند و هر كشوري براي حفظ استقالل و تماميت 
 ارضي و تامين منافع و امنيت خــود ناگزير از يافتن چنين متحداني 
است. چين نيز نياز به مواد خام ايران و ازجمله نفت دارد و همچنين در 
پي يافتن بازارهاي جديدي است و هيچ كشوري از دستيابي به بازاري 
84ميليوني در منطقه اي كه دســت كم 500ميليون جمعيت دارد 

ناخرسند نيست.
با اين حال در شرايط كنوني به نظر مي رسد آنچه ترسيم كننده سمت 
و ســوي افكار عمومي است نه اســتدالل موافق و مخالف كه فضاي 
احساسي پديد آمده در شبكه هاي اجتماعي و رسانه هاي غيررسمي 
است و به نظر مي رسد دست كم برخي از كشــورهايي كه همسويي 
منافع ايران و چين را به زيان خود مي بينند و به طور مشخص آمريكا در 
سمت دهي فضاي رسانه اي به مخالفت با اين توافق نقش اصلي دارند. 
بپذيريم يا نپذيريم در اثر سياست هاي يكي، دو دهه گذشته رسانه هاي 
داخلي تأثيرگذاري و مرجعيت خود را از دســت داده اند و حتي خود 
به دنباله روهاي شبكه هاي مجازي كه بعضا از بيرون مرزها خط خبري 

خود را مي گيرند تبديل شده اند.

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

دستبردبه15مغازه
بازارتهران

بازجويــي از ســارقي كــه هنگام ســرقت 
گاوصندوق يكي از مغازه هاي بازار دســتگير 
شده است نشــان مي دهد او به 15مغازه بازار 

دستبرد زده است.
به گزارش همشــهري، بعدازظهر روز شنبه 
مأموران كالنتري113 بازار هنگام گشت زني 
در خيابان خيــام، يك وانــت را ديدند كه به 
طرز مشــكوكي مقابل مغازه اي پارك شــده 
است. آنها براي چنددقيقه وانت را تحت نظر 
گرفتند تا اينكه مردي حدود 40ساله با يك 
گاوصندوق سر رسيد و قصد داشت آن را داخل 
وانت بگذارد ولي با ديدن مأموران گاوصندوق و 
وانت را رها كرد و تالش كرد فرار كند. مأموران 
كه مي دانستند اين فرار بي علت نيست اين مرد 
را تعقيب كردند و چنددقيقه بعد توانســتند 
او را دستگير كنند. با دســتگيري اين متهم 
معلوم شد كه او با تخريب قفل مغازه وارد آنجا 
شــده و گاوصندوق را با محتوياتش ســرقت 
كرده بــود. او همچنين مقــداري از اجناس 
مغازه شــامل 99جفت دســتكش ورزشي، 
11شلوار، 188تيشرت را سرقت كرده و داخل 
وانت قرار داده بود كه كشف و به صاحب مغازه 
تحويل داده شد. سرهنگ دوستعلي جليليان، 
ســركالنتر هفتم پايتخت در اين باره گفت: 
متهم در جريان بازجويي هــاي مقدماتي به 
ارتكاب 15فقره سرقت از مغازه هاي محدوده 
بازار اعتراف كرد و هم اكنون وي در بازداشت 
به ســر مي برد و تحقيقات براي كشــف ساير 

جرائم احتمالي اش ادامه دارد.

11بازداشتيدرحادثه
انفجاركلينيكآزادشدند

»علت حادثه انفجار در كلينيك ســينا اطهر 
به هيچ وجه امنيتي نبوده اســت« جانشين 
فرمانده انتظامــي تهران با اعــالم اين خبر، 
آخرين جزئيات پرونده آتش سوزي كلينيك 
سينا را تشريح كرد. سردار حميد هداوند، اظهار 
داشت: مأموران پليس آگاهي و امنيت تهران 
در تحقيقات خود به اين نتيجه رســيدند كه 
آتش سوزي كلينيك سينا به هيچ وجه امنيتي 
نبوده و قصــور و كوتاهي، دليــل اصلي بروز 
اين آتش سوزي بوده است. جانشين فرمانده 
انتظامي تهران تصريح كرد: 12 نفر كل افرادي 
بودند كه در حادثه آتش سوزي بازداشت شدند 
كه بعد از انجام تحقيقات 10 نفر چند روز قبل 
و يك نفر هم روز شــنبه با قــرار وثيقه تا روز 
برگزاري دادگاه آزاد شدند. يك نفر ديگر نيز 
به علت نداشتن سند هنوز در بازداشت است. 
وي گفت: اكثر بازداشت شــدگان مسئوالن 
كلينيك بودند و تحقيقات پليس نشــان داد 
كه فقط كوتاهي و قصــور موجب بروز حادثه 
شده است. آتش سوزي در كلينيك سينا اطهر 
در روز يازدهم تيرمــاه رخ داد و منجر به جان 

باختن 19نفر ازجمله 15زن و 4مرد شد.

زلزله4ريشتري
فيروزكوه؛بدونخسارت

وقوع زمين لرزه 4ريشتري در فيروزكوه هرچند 
موجب وحشت ساكنان آنجا و مناطق اطراف 

شد اما خسارت و تلفاتي به دنبال نداشت.
اين زمين لرزه ساعت11:49 ديروز به بزرگي 
4ريشتر در عمق 7كيلومتري زمين در حوالي 
فيروزكوه اتفاق افتاد. علي بختياري، سخنگوي 
سازمان مديريت بحران كشور در اين باره گفت: 
كانون اين زلزله در 20كيلومتري فيروزكوه، 
قرار داشت و در شــعاع اين محدوده احساس 
شد. وي ادامه داد: در پي اين زلزله به تيم هاي 
امدادي و خدماتي آماده باش الزم داده شد اما 
بررسي ها نشان مي دهد خسارتي به اين مناطق 
وارد نشــده است. مهدي يوســفي جماراني، 
فرماندار فيروزكوه نيز  به فارس گفت: با توجه 
به وقوع زمين لرزه در شهرستان، تمامي اعضاي 
ســتاد مديريت بحران فيروزكــوه در حالت 

آماده باش كامل قرار دارند.

جدال نوجوان اسالم آبادي با درد و رنج 
ناشــي از اسيدپاشــي كــه پســر داخلي

همسايه شان مرتكب شده بود، 2سال 
طول كشيد اما ســرانجام او تسليم مرگ شد تا اين 

حادثه هولناك پايان تلخي داشته باشد.
به گزارش همشــهري، پســر 13ســاله كه ماهان 
عسگري نام داشت و در اســالم آباد واقع در استان 
كرمانشاه زندگي مي كرد، روز 26فروردين ماه سال 
97در حال رفتن به مدرسه بود كه حادثه هولناكي 
برايش اتفــاق افتاد. او آن زمــان دانش آموز كالس 
ششــم بود. مثل هميشه مســير خانه تا مدرسه را 
پياده مي رفت كه در نزديكي مدرسه شــان ناگهان 
يك موتورســيكلت به او نزديك شــد و جواني كه 
ترك نشــين بود روي او اسيد پاشــيد و فرار كرد. 
پسربچه كه از اين حادثه شوكه شــده بود از درد و 
ســوزش به خودش مي پيچيد و چشمانش هيچ جا 
را نمي ديد تا اينكه دقايقي بعد به بيمارســتاني در 
كرمانشاه منتقل و تالش ها براي مداواي وي آغاز شد.

پزشكان پس از انجام معاينه هاي اوليه اعالم كردند 
كه پسر نوجوان دچار 9درصد ســوختگي شده؛ با 
وجود اين، سوختگي صورت وي عميق بود و يكي از 
چشمانش نيز آسيب زيادي ديده بود. از همان زمان 
گروه هاي مختلف پزشكي تالش زيادي براي مداواي 

ماهان انجام دادند.
از ســوي ديگر در جريان تحقيقــات پليس براي 

شناســايي عامالن اين اسيدپاشــي پليس 2 نفر 
را بازداشــت كرد. عامل اصلي اسيدپاشــي پسري 
21ساله بود كه در همســايگي خانه پدري ماهان 
زندگي مي كرد. او با همدســتي نوجواني 16ساله 
دست به اين كار زده بود. متهم اصلي بعد از اين حادثه 
به مكان نامعلومي گريخته بود كه چند روز بعد فاش 
شد او در تهران مخفي شــده است. به همين دليل 
مأموران نقشه اي براي دستگيري او طراحي كردند. 
يكي از اعضاي خانواده اش با او تماس گرفت و گفت 
مشكل خاصي براي ماهان پيش نيامده و او هم كه 
فكر مي كرد پليس به دنبال دســتگيري اش نيست 
به اســالم آباد رفت و مأموران پليس توانستند او را 

دستگير كنند.
متهم در اعترافات اوليه اش به اسيدپاشي اعتراف كرد 
و گفت چون چند روز قبل با ماهان چشم توچشــم 
شــده بود براي انتقام گيري دســت به اين كار زده 
است. او گفت: چند روز قبل ماهان را در كوچه ديدم 
و او به من نــگاه بدي كرد. من هم ناراحت شــدم و 
تصميم گرفتم تنبيه اش كنم. او ادامه داد: من در يك 
باتري سازي  كار مي كنم. روز حادثه كمي اسيد داخل 
يك ظرف ريختم و با يكي از دوستانم سراغ ماهان 

رفتيم و من روي او اسيد پاشيدم.

جدالبامرگ
روز حادثه ماهان قصد داشت به مدرسه برود كه اين 

اتفاق برايش افتاد و از آن روز او گرفتار بيمارستان و 
در بخش سوختگي بستري شد. پزشكان در شرايطي 
براي مداواي پســر نوجوان تالش مي كردند كه از 
خانواده اش كاري جز غصه خوردن و دعاكردن براي 
سالمتي  او ســاخته نبود. در اين مدت آنها با وجود 
تنگناي مالي كه در آن به سر مي بردند هزينه هاي 
زيادي براي مداواي ماهان انجام دادند اما هيچ كدام 
فايده اي نداشــت تا اينكه سرانجام شنبه شب پسر 
نوجوان پس از حدود 2سال تحمل درد و رنج ناشي از 
اسيدپاشي روي تخت بيمارستان جانش را از دست 
داد تا خستگي 2 سال تالش براي بهبودي اش بر تن 

پدر و مادرش بماند.

پايانيتلخ
پدر داغــدار ماهان ظهر ديروز در شــرايطي كه در 

مراسم خاكسپاري پسرش بود با صدايي گرفته خبر 
فوت او را تأييد كرد. او گفت: 2ســال شب و روزمان 
را در بيمارستان ها مي گذرانديم و اميدوار بوديم تا 
ماهان بهبود پيدا كند اما او شــنبه شب فوت شد و 

خستگي 2 سال تالش بر تن مان ماند.
وي ادامه داد: خدا به مــن 3فرزند داده بود و ماهان 
فرزند دومم بود اما اين حادثــه او را از ما گرفت. باور 
كنيد ما با هيچ كس اختالفي نداشتيم. پسرم آرام بود 
و آزارش به هيچ كس نمي رسيد و نمي دانم چرا اين 
بال را بر سر پسرم آوردند و ما را عزادار كردند. پسرم 
در اين مدت بارها تحــت عمل جراحي قرار گرفت، 
بارها بيهوش شد و خيلي عذاب كشيد، اما سرانجام 
از اين همه درد و رنج خالص شــد. براســاس اين 
گزارش،عامل اصلي اين اسيدپاشي در بازداشت به 

سر مي برد و قرار است به زودي محاكمه شود.

انگيزه عجيب اسيدپاش
قرباني نوجوان اسيدپاشي پس از 2 سال جدال با مرگ جان باخت

شكست عشقي
متهمبهقتل24سالهاستوميگويدتحتتأثيرمصرفقرصروانگرداندستبه
جنايتزدهاست.اومدعياستكهپشيماناستوهرگزقصدكشتنعمهاشرا
نداشتهوهمهچيزدريكلحظهرخدادهاست.اينجوانبوكسوركهحتيمدال
قهرمانيمسابقاتباشگاهيراهمدارددرگفتوگوباهمشهريازجزئياتجنايت

ميگويد.

باعمهاتاختالفداشتي؟
نه اصال. اتفاقا خيلي هم دوستش داشتم و رابطه ام با او خيلي خوب بود.

پسچرااورابهقتلرساندي؟
قبول دارم با هم درگير شديم اما من تحت تأثير قرص اكس بودم.

چراباهمدرگيرشديد؟
راســتش را بخواهيد به خاطر ارث و ميراث خانوادگي بود. پدربزرگم هرچه اموال داشت را 
فروخت و به عمويم داد. درصورتي كه پدر من به پول نياز داشــت. اما سهمي به پدرم نداد و 
همين موضوع مرا عصبي كرده بود. روز حادثه به خانه عمه ام رفتم. البته بيشتر وقت ها به خانه او 
مي رفتم و رابطه خوبي با هم داشتيم. آنقدر ناراحت بودم كه به خاطر ماجراي ارثيه به پدربزرگ 
و عمويم بي احترامي كردم و گفتم سهم پدرمرا باال كشيده اند. او هم عصباني شد و يك سيلي 
در گوشم زد. من هم عصباني شدم و با دست گردنش را گرفتم تا او را آرام كنم اما وقتي به خودم 

آمدم متوجه شدم كه او جانش را از دست داده است.
هميشهقرصمصرفميكردي؟

نه. آن روز به دليل شكست عشقي كه خورده بودم و براي نخستين بار قرص خوردم. مي خواستم 
كمي آرام شوم. داستانش مفصل است، چند ماه قبل از طريق اينستاگرام با دختري آشنا شدم. 
اوايل به او دروغ مي گفتم و وانمود مي كردم پولدارم. حتي وقتي سر قرار حاضر مي شدم ماشين 
كرايه مي كردم اما اين اواخر او متوجه راز من و دروغي كه به او گفته بودم شد. به همين دليل 
رهايم كرد و ديگر جواب زنگ هايم را نداد. يك روز قبــل از حادثه به او زنگ زدم اما متوجه 
شدم بالكم كرده است. خيلي عصباني شــدم و خودم را ته چاه مي ديدم. پدربزرگم را مقصر 
مي دانستم. با خود گفتم اگر او سهم پدرم را مي داد و من هم پول داشتم حاال اينچنين تحقير 

نمي شدم.
شغلتچيست؟

آزاد اما درآمد آنچناني ندارم. تمام پسرهاي فاميل به يك جايي رسيده اند. يكي رفته تركيه 
و زندگي خوبي تشكيل داده است. ديگري زندگي مجلل دارد و من حتي يك ماشين هم زير 
پايم نيست. همه اينها عذابم مي داد و باعث شــده بود كه كينه ام نسبت به عمو و پدربزرگم 
بيشتر شود. من ورزشكارم و در رشته بوكس و مسابقات باشگاهي مقام قهرماني دارم اما حاال 

شده ام قاتل عمه ام.
بعدازقتلچهكردي؟

وقتي به  خودم آمدم و متوجه شدم كه عمه ام را كشته ام تصميم گرفتم صحنه سازي  كنم و 
مرگ او را در اثر گازگرفتگي نشان بدهم. به همين دليل گاز را باز گذاشتم و خانه را ترك كردم. 
اما عذاب وجدان رهايم نمي كرد تا اينكه در مراسم ختم عمه ام دستگير شدم و حاال به شدت از 

اشتباهي كه مرتكب شده ام پشيمانم.

گو
ت و

گف

جواني 27ساله پس از 5روز اســارت آزاد شد و تالش براي 
بازداشت آدم ربايان فراري ادامه دارد. به گزارش پايگاه خبري 
پليس سيستان و بلوچستان، ساعت19:37 پانزدهم تير ماه 
امسال گزارش يك آدم ربايي در يكي از محالت شهر خاش به 
مأموران پليس آگاهي سراوان اعالم شد و گروهي از مأموران 
تحقيقات خــود را در اين خصوص آغاز كردند. بررســي ها 

حكايت از اين داشت كه 4نفر درحالي كه صورت هايشان را 
پوشانده بودند و اسلحه داشتند، جواني 27ساله را با تهديد 
و زور سوار بر يك دستگاه خودروي پژو405 كرده و از محل 
متواري شــدند. كارآگاهان پليس آگاهي بــا انجام اقدامات 
اطالعاتي و پليسي به حقايقي دست يافتند. آنطور كه مشخص 
شد، آدم ربايان به دليل اختالفات مالي گروگان را ربوده و او را 

به مكاني نامعلوم منتقل كرده بودند. رديابي ها ادامه داشت 
تا اينكه كارآگاهان پليس آگاهي شهرســتان سراوان پس از 
چندروز تالش شبانه روزي محل اسارت گروگان را در يكي 
از روستاهاي بخش »جالق« سراوان شناسايي كردند. همين 
كافي بود تا تيم تحقيق راهي محل اختفاي گروگان شوند و او 
را پس از 5روز اسارت آزاد كند. سرهنگ داريوش سرگلزايي، 
فرمانده انتظامي شهرستان ســراوان در اين خصوص گفت: 
تحقيقات همچنان براي دستگيري عامالن آدم ربايي كه پيش 

از حضور مأموران از محل گريخته بودند، ادامه دارد.

اعضاي يك باند 6نفره كه قصد فروش هزار 
شمش طالي تقلبي به ارزش 15ميليارد 
تومان را داشــتند شناســايي و دستگير 

شدند.
به گزارش همشهري، اوايل تيرماه امسال 
گزارشي در اختيار كارآگاهان اداره سيزدهم 
معاونت مبارزه با جعل و كالهبرداري پليس 
آگاهي تهران قرار گرفت كه نشان مي داد 
افرادي با همكاري يكديگر در حال خريد و 
فروش شمش طال با قيمتي بسيار پايين تر 

از قيمت واقعي بازارند.
تحقيقات در اين خصوص آغاز و مشخص 
شــد متهمان با افتتاح دفتر فروش سيم و 
كابل برق در محــدوده ميرداماد قطعات 
شمس هاي طال را به صورت جزئي و عمده 
مي فروشــند. در ادامه تحقيقات پليسي، 
كارآگاهــان 2 قطعه از شــمش ها   را كه 

متهمان به خريداران خود فروخته بودند 
به دست آوردند و در بررسي هاي كارشناسي 
مشخص شد كه شمش هاي طال، تقلبي و 

فاقد عيار است.
درحالي كه اقدامات اطالعاتي مأموران براي 
كشف حقايق بيشــتر از فعاليت اين گروه 
ادامه داشت، يكي از خريداران شمش هاي 
طالي قالبي بــه اداره پليس رفت و عنوان 
كرد كه متهمــان مدعي هســتند،  هزار 
شــمش طال در اختيار دارنــد و حاضرند 
به علــت قاچاق بودن شــمش هاي طال با 
قيمتي بسيار پايين تر از قيمت واقعي بازار 

آنها  را بفروشند. 
شــاكي گفت: متهمان به جــاي دريافت 
700ميليون تومان به ازاي هر شــمش، 
300ميليون تومان دريافت مي كنند كه اين 
موضوع براي من كمي عجيب بود. به همين 

دليل تصميم گرفتم قبل از معامله پليس را 
در جريان قرار بدهم چون حدس مي زنم 

اعضاي اين گروه، كالهبردارند.
در ادامه اكيپي از كارآگاهان اداره سيزدهم 
با دستورقضايي، براي دستگيري متهمان 
وارد عمل و موفق شدند، 2نفر از متهمان را 
كه در حال فروش 50قطعه شمش طالي 
تقلبي به ارزش 15ميليارد تومان بودند را 
دســتگير كنند. در ادامه عمليات پليسي 
4نفر از اعضاي ديگر اين باند كه در داخل 

اتاقي پنهان شده بودند، دستگير شدند.
كارآگاهان در ادامه به بازرســي مخفيگاه 
متهمان پرداختند كه موفق شــدند، يك 
كيســه خاك مخلوط به فلزهاي مختلف 
زرد رنگ و يك قطعه فلز زرد رنگ كشف 
كنند.در اين درحالي بــود كه متهمان در 
ابتدا مدعي بودند كيســه خــاك حاوي 

خاك معدن و قطعه فلز زرد رنگ، شمس 
طالست.

در همين حال سرهنگ جهانگير تقي پور 
معاون مبارزه با جعل و كالهبرداري پليس 
آگاهي تهران در اين خصــوص گفت: در 
ادامه تحقيقات مشخص شد كه متهمان 
در آخرين معامله شــان قصد داشــتند، 
15ميليارد تومان شمش طالي تقلبي را 

به يكي از خريداران طال بفروشند اما پيش 
از معامله دستگير شدند.

ســرهنگ تقي پور ادامه داد: اعضاي اين 
باند براي انجام تحقيقات بيشتر به پليس 
آگاهي انتقال يافتنــد و در بازجويي ها به 
كالهبرداري با فروش شمش هاي تقلبي 
اقرار كردند. اعضــاي اين گروه 6نفره پس 
از بازجويي با قرار قانوني روانه زندان شدند.

همه شواهد حكايت از اين داشت كه زن جوان براثر گازگرفتگي 
جان باخته است اما وقتي پزشكي قانوني اعالم كرد كه او به قتل 

رسيده، تحقيقات پليسي راز هولناك اين جنايت را فاش كرد.
به گزارش همشهري، عصر جمعه گذشته به قاضي رحيم دشتبان 
خبر رســيد كه زن جواني در آپارتمانش حوالي جنوب پايتخت 

جان باخته است.
وقتي تيم تحقيق در محل حادثه حاضر شدند، بوي گاز همه جا را 
پركرده بود و از اين حكايت داشت كه زن جوان به دليل گازگرفتگي 
جانش را از دست داده است. از سوي ديگر هيچ آثاري از درگيري 
روي بدن وي ديده نمي شد. جسد مقتول روي كاناپه در پذيرايي 

خانه افتاده بود و حدود 12ساعت از مرگ وي مي گذشت.
از سوي ديگر تحقيقات نشان مي داد كه زن جوان حدودا 35ساله 
بوده و به تنهايي زندگي مي كرده اســت. روز حادثه خانواده اش 
هرچه به او زنگ زدند و پاســخي نگرفتند نگران شدند و خود را 
مقابل آپارتمان او رساندند و با شكستن قفل وارد آنجا و با جسد وي 
روبه رو شده بودند. در ادامه تحقيقات مشخص شد كه بوي گاز از 
داخل آشپزخانه به مشام مي رسد و مأموران كالنتري كه در محل 
حاضر شده بودند متوجه شدند كتري روي اجاق گاز بوده و احتمال 
دادند كه آب كتري سررفته و با ريختن آن روي شعله گاز باعث 
خاموش شدن آن و درنهايت گازگرفتگي متوفي شده است. با اين 
حال قاضي جنايي دستور داد كه جسد به پزشكي قانوني منتقل و 

علت اصلي مرگ مشخص شود.

24ساعتبعد
تحقيقات در محل حادثه تكميل و جسد به پزشكي قانوني انتقال 
يافت. 24ساعت بعد متخصصان پس از معاينه جسد متوجه شدند 
كه آثار شكستگي روي گردن متوفي وجود دارد. اين يعني علت 

مرگ گازگرفتگي نبوده و او احتماال به قتل رسيده است.
با حضور قاضي جنايي در پزشــكي قانوني و بررسي هاي بيشتر، 
فرضيه جنايت پررنگ تر شد و تيمي از كارآگاهان مأمور رسيدگي 

به اين ماجرا شدند.

حلمعما
قاضي رحيم دشتبان به مأموران پليس آگاهي تهران دستور داد 
تا افراد مشكوكي كه آخرين بار به خانه مقتول رفت وآمد داشتند 
را شناسايي و دستگير كنند. در ابتدا 2 نفر از آشنايان وي به عنوان 
مظنون دستگير شدند اما شــواهدي عليه آنها نبود و آزاد شدند. 
مظنون ســوم برادرزاده مقتول بود كه تحقيقات نشــان مي داد 
وي آخرين كسي بوده كه به خانه مقتول رفته است. او در مراسم 
عزاداري عمه اش دستگير شد و اگرچه اصرار داشت بي گناه است 
اما در نهايت قفل سكوت را شكست و راز جنايت را فاش كرد. متهم 
مدعي شــد كه روز حادثه به دليل مصرف قرص اكس در حالت 
عادي نبوده و وقتي با عمه اش دچار مشــاجره شده، او را به قتل 
رسانده  است. با اعترافات متهم، براي او قرار بازداشت صادر شده و 

تحقيقات تكميلي در اين پرونده ادامه دارد.

پزشكي قانوني راز صحنه سازي هاي قاتل را فاش كرد
جنايتپسازشكستعشقي

رهاييگروگانپساز5روزاسارتدرسراوان

كالهبرداريميليارديبافروششمشهايتقلبي
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بحثهايتكراريوحرفو
حديثهايهميشگيدربارهسينما

اكــرانفيلــمخارجيدر
سينماهايكشوررابيخيالشويد.اصال
فراموشكنيدكهوزيرفرهنگوارشاد
اسالميدرسال96درپاسخبهمخالفان
نمايشفيلمخارجيازاستداللموافقان
برايايجادرونقورقابتدرسينمامايه
گذاشتوهمچنيننظرموافقاننمايش
فيلمهايغيرايرانيدرسالنهاراهمبا
ايدهبررسيبيشتربرايكسبمنفعت
افزونترازراهايناكرانهادرهمآميخت.
حتيفرامــوشكنيدكهدرســازمان
سينماييكشوريكمديرعاليرتبهبراي
اكرانفيلمخارجيمشــغولبهفعاليت
بودهوالبتهدرسال97خبردادكه3سالن
سينماقراراســتبهصورتآزمايشي
موضوعاكرانفيلمخارجيراعملياتي
كنند.اكنونتابستان1399استوكرونا
نفسسينمارابندآوردهاست.سالندارو
سينماروواهاليسينماهمگيدرحالي
بغضمصيبتكروناراقــورتوخودرا
خنداننشانميدهندكهجوكردرشهر
ميپلكدوبرايتماشايياغيگريهايش

بهدنبالتماشاگراست.

يك كنكاش كارشناسي به بهانه اكران فيلم هاي خارجي در روزهاي كرونايي
جوكر در اكباتان، 1917 در شميران 

مسعودمير
روزنامه نگار

»چيزي به عنوان نمايشــگاه كتاب تهران كه 
شامل همه بخش ها باشد و ناشران به دور هم كتاب

جمع شــوند و مخاطبان از آن بازديد داشته 
باشند، برگزار نخواهد شد.« سرانجام محسن جوادي در مقام 
رئيس نمايشگاه كتاب سكوت چندماهه خود را شكست و 
خبر قطعي برگزار نشدن نمايشگاه كتاب را اعالم كرد. خبر 
ظهر يكشنبه روي خروجي خبرگزاري تسنيم قرار گرفت و 
به سرعت در شبكه هاي اجتماعي دست به دست گشت. البته 
در شرايط فعلي خبر برگزارنشــدن نمايشگاه كتاب دور از 
انتظار نبود و تقريبا همه اهالي كتاب و نشــر منتظر اعالم 
رســمي خبر بودند، اما به نظر مي رسد خبر كمي دير اعالم 
شده و معاونت فرهنگي مي توانست زودتر تكليف نمايشگاه 

را تعيين كند.
در ماه هاي اخير هربار كه سخن از نمايشگاه كتاب مي شد، 
مسئوالن نمايشــگاه كار را به بهبود شــرايط شيوع كرونا 
و تصميم ســتاد ملي كرونــا موكول مي كردنــد. برگزاري 

طرح هــاي جايگزين هم منوط به تعييــن قطعي وضعيت 
نمايشگاه كتاب مي شد.

محســن جوادي در بخش ديگر سخنان همواره كوتاه خود 
گفته است: »برنامه هاي ديگري به عنوان جايگزين تدارك 
ديده خواهد شــد كه به زودي در اين زمينه اطالع رســاني 
خواهيم كرد.«  چند ماهي اســت كه در معاونت فرهنگي 
همه چيز به آينده موكول مي شــود؛ برنامه ريزي هايی كه 
قرار اســت در آينده برگزار شود و اطالع رســاني هايی كه 
قرار اســت در آينده صورت گيرد. از يك سو نهادهاي اصلي 
برگزاركننده نمايشــگاه كتاب مثل مؤسسه نمايشگاه هاي 
فرهنگي و فرايند طوالني و نامعلوم ادغام را طي مي كنند، 
از ســوي ديگر هر بار كه يكي از مسئوالن معاونت فرهنگي 
سخن گفته، هيچ برنامه روشني ارائه نكرده است. حاال هم 
كه معاون فرهنگي پس از مدت ها لب به سخن گشوده، به 

آينده اي كه معلوم نيست، حواله داده است.
نمايشگاه كتاب 1399 مانده است و سرمايه هايي كه ناشران 
در بهمن و اسفند به اميد نمايشگاه فروردين هزينه كردند 
و انبوه كتاب هايي كه در انبارها مانده. حاال نمايشگاه كتاب 
مانده و انبوه پرســش هاي بي پاســخ. آيا معاونت فرهنگي 

برنامه اي براي خريد كتاب از ناشــران دارد؟ آيا جايگزين 
نمايشــگاه كتاب چيزي شــبيه طرح هاي تخفيف فصلي 
اســت؟ آيا نشســت هاي نمايشــگاه كتاب در شبكه هاي 
اجتماعي برگزار مي شــود؟ فروش كتاب هاي خارجي چه 
وضعيتي خواهد داشت و مؤسسات و كتابخانه هاي عمومي 
و دانشــگاهي چگونه مي توانند از نمايشگاه استفاده كنند؟ 
دوســتداران كتاب چگونه بايد با قيمت هاي تازه اي كه در 

شلوغي هاي كرونايي چندبرابر شده، كنار بيايند؟ 
همه اين  پرسش ها در شرايطي مطرح مي شود كه حال و روز 
نشر پيش از اين نيز چندان مســاعد نبوده و شيوع ويروس 
كرونا حال نامســاعد نشــر را مضاعف كرده است. مهم تر 
از همه اينكه، به جز طــرح تخفيف بهارانــه، آنچه تاكنون 
كتابفروشان و ناشران را سرپا نگه داشته، همت و خالقيت 

خودشان بوده است.
اين پرسش ها تا اطالع ثانوي پاسخي نخواهد يافت. تا زماني 
كه بار ديگر معــاون فرهنگي يا يكي از مســئوالن معاونت 
دوباره لب به سخن بگشايد و به يك يا چندتا از اين پرسش ها 
پاسخ دهد. نظير همين پرســش  ها را مي توان از حاال براي 

نمايشگاه1400 هم مطرح كرد.

چرخسينماميچرخد
اماكندتر

ايــنتهيهكنندهســينماو
عضوكانونفيلمنامهنويسان
كشــورالبتــهميگويدكه
موضوعتوجهبهمنافعملي
حتيدرحوزهسينماهمبايد
رعايتشودومعتقداست:»با
رعايتهمينشيوهنامههاي
بهداشتيميتوانسينمارا
حفظكردوبااينكهشــرايط
كرونابسيارمهيبوخطرناك
استاماميتوانسينماهارا
بازنگهداشــتبهشرطيكه
سينمادارهابهدرآمدكمتر
قانعشوندتافعالچرخسينما
بچرخدامامشكلاينجاست
كهبرخيدوســتانهميشه
ميخواهندفيلهواكنندو
ايننمايشفيلمهايخارجي
درروزهايكروناييهميكي

ازاينمصداقهاست...«

شرطوپول
3فيلمخارجيكهدوتايشانازجديدترينمحصوالتسينماييدنياهستنداينروزها
رويپردهبرخيسينماهايپايتختاست.سؤالمهمايناستكهآيااينفيلمهادرشرايط
كامالقانونيوباطيكردنمراحلدقيقفرايندتجارتآثارفرهنگيبهنمايشدرآمدهاند
ياخير؟عبداهللاسفندياريپيشازهرقضاوتيتوضيحميدهدكه:»هرفيلمخارجيبراي

نمايشعموميدرسينماهايكشوربايد2شرطاوليهومهمراازسربگذراند.
اولاينكهحقوحقوقكپيرايتفيلمبهصورتغيرتقلبيوكامالقانونيخريداريشود
وديگراينكهاينفيلمازمجموعهوزارتفرهنگوارشاداسالميمجوزنمايشداشته

باشد.«
اينمديرفرهنگيهمچنينتأكيدميكندكهاينروزهابحثخريدكپيرايتبهصورت
قاچاقوازطريقراههايفرعيبســيارداغاستوبايدمراقبباشيمتاازهرراهيبراي

خريدكپيرايتآثارباقيمتيارزانتراقدامنكنيم.
اوميگويد:»البتهمنمنكرايننيستمكههنوزهمانمثالكهپولداشتهباشوسرسبيل
شاهنقارهبزندركشورمامصداقداردامابايدكميدقيقشويموببينيمآياسالندارها
برايرهاييازورشكستگيناشيازكروناحاضربهپرداختمبلغكالنكپيرايتفيلمي
مثلجوكرشدهاندتاآنرادرسالنهاييباكمتراز50صندليكهتنهانيميازآنهاقابليت

بليتفروشيدارنداكرانكنند؟«

احضارجوكردر1917

همينحاالكهشــماخوانندهاينمتن
هستيدبليتفروشــيدرپرديسهاي
ســينماييمگامال،كــوروش،زندگي،
گالرياوشــميرانبراي3فيلماحضار2،
جوكرو1917دريكسالنويكسانس
درحالانجاماســت.فيلماولدرامتداد
هولوواليفيلممعروفجنگيراستو
تاريختوليدشچندسالقبلاما2فيلم
ديگربهتازگيازتنورسينمايغرببيرون
آمدهاند.هر2فيلمازســويطرفداران
ايرانيهزارانباردانلودودستبهدست
شدهوكپيهايغيرقانونيشاندرماههاي
كروناوقرنطينه،اوقاتفراغتخيليهارا
پركردهاست.حاالچندروزيهستكه
اين3فيلمبهبهانهحمايتازسالندارها
وجلوگيريازورشكستگيسينماهاي
بدونمشتريدرروزهايطغيانمجدد
كرونا،رويپردههستند.بلهدرستمتوجه
شديد؛فيلمهايجيمزوان،تادفيليپسو
ساممندسدرتهرانرويپردههستند.

ورشكستگيدرورشكستگي

فيلمخارجيدرروزهايــيكهخيليها
مشتاقتماشــايشرويپردهبودندبه
دستورمديرانباسينماهايكشورقهر
بود.داليلاينموضوعالبتهتعدادشــان
كمنبودوحاالهمكهچشممانبهجمال
جوكرورفقايهاليوودياشبرپردهبعضي
سينماهاروشنشدهاينموضوعازخاطر

نميرود.
بههمينبهانهپــايحرفهايعبداهلل
اسفندياريازمديرانسابقبنيادسينمايي
فارابيوالبتهازمخالفاناكرانفيلمهاي

خارجيبرپردهســينماهابااينشيوه
نشستيم.اسفندياريدرهمانآغازبحث
دليليكهبرخيبراياكرانفيلمخارجي
دراينروزهابهآناستداللميكنندرا
دليلبدهيهاميداندوميگويد:اجراي
طرحاكرانفيلمخارجيبرايجلوگيري
ازورشكستگيسينماآنهمبدوندرنظر
گرفتنمســائلفرهنگيوبازكردنپاي
اكرانبيمهارفيلمخارجيدرسينماها
حاصليجزورشكستگيدرپينخواهد
داشت.البتهاينتنهانظرمننيستبلكه
مخالفتبااكرانبيضابطهفيلمخارجي
نظراغلبكسانيهســتكهدوستدار
سينمايايرانهستندونميخواهنددر
مقابلهجومسينمايمسلطجهانتحت

اينسيطرهقرارداشتهباشند.

كروناوتجربهدهه60

»اميــدوارمبهانهكرونابــراينمايش
بيحسابوكتابفيلمخارجيموقتي
باشدوبعددوبارههمانتصميمياجرايي
شــودكهدردهه60انجامشد.«اشاره
اسفندياريبهروزهايياستكهاكران
فيلمخارجيبهاصطــالحبارويكردي
فرهنگيوگزينششــدهتوسطبنياد
سينماييفارابيانجامميشدومديران
آندورهبهاينموضــوعمفتخرندكه
سببشدهاندعالقهمندانباسينماي
جهانونهفقطهاليوودآشناشوندچون
درغيراينصــورتدوبارههمانباليي
سرســينمايايرانخواهدآمدكهدر
سالهايپايانيحكومتپهلويآمدو
سينمايتوليدداخلعمالزيرآوارانبوه
فيلمهايخارجيرويپرده،بهسختي

نفسميكشيد.

كمايكتابدرتعليقنمايشگاه محسن جوادي: چيزي به عنوان نمايشگاه كتاب زندهباداميدواري
)حضوري( برگزار نخواهد شد

جشنواره تئاتر فجر با چه زيرساختي به صورت 
آنالين برگزار مي شود

حسين مسافرآســتانه در طول عمر 
مديريتي خود تجربه هــاي بزرگ و تئاتر

كوچكي در برگزاري جشــنواره هاي 
تئاتري و ســينمايي داشــته و هميشــه مديريت 
مجموعه هاي تئاتري را عهده دار بوده است. امسال 
هم براي سومين بار دبيري جشنواره تئاتر فجر را در 
شرايط و اوضاع خاصي پذيرفته، دبيري دوره سي و 
نهم كه بــا توجه بــه شــرايط موجــود مي تواند 
سخت ترين دوره به حســاب بيايد؛ جشنواره اي كه 
برگزاري يا عدم برگزاري آن وابسته به ويروسي است 
كه زندگــي را براي همه ســخت كــرده و همه را 
بالتكليف گذاشــته اســت. اين روزهــا دبير دوره 
ســي ونهم با همكاران خود با توجه به شرايط اين  
روزها و روزهاي آتي مشــغول رايزني براي نگارش 
فراخوان اين دوره از جشنواره هستند؛ جشنواره اي 
كه احتمال مي رود به صورت آنالين برگزار شــود. 

مسافرآستانه عنوان كرده چاره اي نداريم جز اينكه 
از تكنولوژي استفاده كنيم و بايد از پتانسيل فضاي 

مجازي بهره بگيريم.
هر چند دبيري مسافرآســتانه در جشــنواره هاي 
تئاتري و حتي سينمايي هميشه با كارنامه قابل قبول 
همراه بوده اما آنچــه دبير ايــن دوره درنظر دارد 
استفاده از فضاي مجازي است؛ فضايي كه در تئاتر 
تجربه را ناكام در اجراهاي آنالين داشته و اين سؤال 
پيش مي آيد كه بزرگ ترين جشــنواره بين المللي 
تئاتر قرار است با چه زيرســاختي به صورت آنالين 
برگزار شود؟ اگر قرار است در فضاي مجازي برگزار 

شود از همين امروز بايد به فكر زيرساخت ها بود.
وقتي اجراهــاي صحنه اي تعطيل شــدند با ايجاد 
مشكالت اقتصادي فراوان براي گروه هاي نمايشي 
و ســالن دارها، برخي از ســالن هاي نمايشي اقدام 
به اجراهاي آنالين كردنــد؛ اجراهايي كه كمتر به 
موفقيت رسيد و پرونده آنها با اجراي چند نمايش 
بسته شــد. وقتي مركز هنرهاي نمايشي حتي به 
كمترين بودجه درنظر گرفته شده خود نمي رسد و 

بدهي ها معضل اصلي تئاتر كشور محسوب مي شود، 
چه كسي به برگزاري جشــنواره آنالين آن هم در 
ســطح بين المللي كمك خواهد كرد؟ تئاتري كه 
كمترين اعتبار را دارد و هميشــه نگران است كه از 

عهده مخارج خود بربيايد.
تا رســيدن به  ماه بهمن، موعد برگزاري جشنواره 
تئاتر فجر، هيچ چيز قابل پيش بيني نيست و 7 ماه 
به موعد برگزاري جشنواره مانده، اما اگر قرار است 
تصميمي گرفته شــود بايد هر چه زودتر به مرحله 
عملياتي و اجرايي برســد تا شايد براي نخستين بار 
در تئاتر شاهد برگزاري يك جشنواره متفاوت باشيم 
و از اين دوره،  بعدها به عنــوان دوره آزمون و خطا 

ياد نكنيم. 
به گفته دبير جشنواره، با وجود سختي و دشواري، 
نبايد تسليم كرونا شويم. هر چند مشكل تئاتر تنها 
ويروس كرونا نيســت و بي پولــي و عدم حمايت ها 
و حتي قبول نداشــتن اين هنر و ناآشنايي مطلق 
سياستگذاران فرهنگي در رده هاي بااليي هميشه و 

همراه تئاتر ما بوده و هست.

عكس:مينامحمدي اختتاميهسيوهشتمينجشنوارهتئاترفجر
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كيوسك

 دوچرخه سواران در پاريس پايتخت 
فرانســه، هرازگاهــي در ميان خود گزارش

مهماني دارند؛ زني با موهاي ســياه، 
كاله مخصوص و بادگير. اين زن آنه ايدالگو، شهردار 
پاريس است. در يكي از اين دوچرخه  سواري هاي 
جمعي با شــهروندان، او در كنــار دوچرخه اش و 
درحالي كه همچنان كاله به ســر دارد خطاب به 
خبرنگار نشــريه آمريكايي تايم گفــت: پايتخت 
فرانسه بايد استفاده از خودرو را كاهش دهد. ما به 
سمت اين هدف حركت كرده ايم اما راه درازي در 

پيش داريم.
كاهش استفاده از خودرو، شــعار تبليغاتي خانم 
شهردار در انتخابات  ماه گذشته شهرداري ها بود. 
او اكنون بــا پيروزي در انتخابــات عزمش را براي 
رسيدن به اين هدف، بيشتر جزم كرده است. البته 
او تنها مدير و رهبر شــهري در جهان نيســت كه 
قصد تغيير و تحول در زندگي شهرنشــيني مردم 
را دارد. در آمريكا و اروپا و حتي در ابرشهري مانند 
استانبول، شــهرداران وعده ايجاد هكتارها فضاي 
سبز جديد، تامين مالي برق خورشيدي، تغييرات 
در ساخت وساز و ممنوعيت ورود خودرو به مراكز 
شهري را مي دهند. تالش همه آنها اين است كه از 
آلودگي هوا كم و زندگي را براي مردم شــهرهاي 
بزرگ راحت تر كنند. اين روزها ساكنان كره زمين 
بيشتر از هرزمان ديگري به اين تالش ها براي ادامه 

زندگي نياز دارند.
از ســال2014 كه خانم ايدالگو كارش را به عنوان 
شهردار پاريس شــروع كرد، اين شــهر روزهاي 
دشواري را گذرانده اســت. از حمالت تروريستي 
مرگبار سال2015 تا آتش سوزي كليساي نوتردام، 
در همين مدت روي داده اند. اما اين زن 61ســاله 

اســپانيايي تبار، همچنان با تأكيد بر وعده هايش 
براي تغيير سبك زندگي شهرنشيني مردم، برنامه 
و هدفش را دنبال كرده اســت. ازجمله مهم ترين 
اقدامــات او ايجاد يك مســير دوچرخه ســواري 
1400كيلومتري در سراســر پاريس بوده اســت. 
او قصد دارد اين مسير را گســترش دهد. در اين 
راه، او هزاران جــاي پارك خودرو و ده ها مســير 
مخصوص خودرو را تعطيل كــرده و خيابان ها را 
به روي دوچرخه ســواران گشوده اســت. يكي از 
اين مســيرهايي كه توسط خانم شــهردار تغيير 
يافته، مســيري در كرانه شمالي رود سن است كه 
سال ها امكان دورزدن شــهر طي چنددقيقه را به 
رانندگان خودروها مي داد. اكنون اين مسير فقط 
به عابران اختصاص يافته و به روي خودروها بسته 
شده است. از سال2024 ورود و تردد خودروهاي 
ديزلي در پاريس ممنوع خواهد شد. مهندسان هم 
ملزم شده اند ساختمان هاي شهر را براساس اصل 
كارآمدي انرژي طراحي كنند. شهردار همچنين 
قوانين سختگيرانه ســاختمان ها را طوري تغيير 
داده كه ســاكنان مثال بتوانند در محوطه بيرون 

ساختمان و در كوچه درخت بكارند.
در ماه هاي اخير كه پاريس هم مانند ديگر شهرهاي 
جهان قرنطينه كرونايي را تجربه مي كرد، شهردار 
از فرصت اســتفاده كرده و تغييرات بيشــتري در 
خيابان ها به نفــع عابران و دوچرخه ســواران و با 
هدف محدودكردن خودروســواران ايجاد كرد. در 

اين مدت 50كيلومتر ديگر از خيابان هاي پاريس 
به تسخير دوچرخه ســواران درآمد. نام اين مسير 
جديد، »خطوط كرونا« گذاشته شد. وقتي شهر بعد 
از 2 ماه قرنطينه باز شد، خودروسواران دريافتند كه 

خيابان هاي بيشتري به رويشان بسته شده  است.
خانم شهردار خودش بيشــتر روزها مسير خانه تا 
دفتر شــهرداري را با دوچرخه طي مي كند. او در 
رشته حقوق اجتماعي در دانشــگاه ليون فرانسه 
در مقطع فوق ليســانس تحصيل كرده و پيش از 
انتخاب به عنوان شــهردار پاريس، 4سال معاون 
شــهردار بوده است. او نخســتين زني است كه به 

سمت شهرداري پاريس رسيده است.
يكــي از ايده هاي او بــراي پاريــس، پياده كردن 
مفهوم »شــهر 15دقيقه اي« اســت. اين ايده را 
يكي از مشــاوران خانم شــهردار به نام كارلوس 
مورنو استاد نوآوري در دانشــگاه سوربن پاريس 
طراحي كرده است. پايه و اســاس اين ايده، ايجاد 
زيرســاخت هايي در شــهر اســت كه دسترسي 
شهروندان به خدماتي چون مدرسه، فروشگاه ها، 
ادارات و حمل ونقل عمومي را طي 15دقيقه فراهم 

كند.
البته همه پاريســي ها از اين تغييرات خشــنود 
نيستند. هفته گذشته هزاران راننده اوبر )تاكسي 
اينترنتي( و ديگر شركت هاي تاكسيراني خصوصي 
در يكي از خيابان هاي اصلي پاريس تجمع اعتراضي 
برگــزار كردند. آنهــا در اعتراض بــه برنامه هاي 

ضدخودرويي شهردار، ساعت ها خودروهايشان را 
در يك بلوار چهاربانده پارك كردند و بوق هايشان 

را هم به صدا درآوردند.
اما رأي دهندگان پاريسي از ايده هاي محيط زيستي 
و ضدخودرويي خانم شهردار حمايت مي كنند. در 
انتخابات  ماه گذشته، حزب ســبزهاي فرانسه با 
شعارهاي محيط زيستي، كرسي  هاي شهرداري ها 
را در شهرهاي بزرگ اين كشور مانند ليون، بوردو 
و استراسبورگ به دست آوردند. شهردار پاريس از 
حزب سوسياليست اســت اما در اين انتخابات به 

نوعي ائتالف با حزب سبزها رسيد.
شهردار پاريس بخشي از تغييرات محيط زيستي 
را كه قصد انجــام آن در شــهر را دارد به بودجه و 
برنامــه كالن ميزباني پاريــس در المپيك2014 
گره زده اســت. بودجــه ميزباني پاريــس براي 

المپيك2014 رقمي حدود 8ميليارد دالر است.
خود شــهر پاريس براســاس جديد تريــن آمار 
ســال2010، حــدود 2ميليون و 200 هــزار نفر 
جمعيــت دارد. البتــه حومه پاريــس جمعيتي 
10.5ميليون نفري دارد كه اين شــهر و حومه آن 
را به پرجمعيت ترين كانون شهري در اتحاديه اروپا 

تبديل كرده است.
اگر همه برنامه ريزي هاي خانم شــهردار درست 
پيش برود، پاريســي ها به زودي در شهري آرام تر 
زندگي خواهند كرد كه به جاي صداي خودروها، 

آواز پرندگان به گوش مي رسد.

آخرين دور از تالش هاي دولت آمريكا براي حل بحران قطر با تغيير موضع ناگهاني سران 
امارات بي نتيجه ماند

کارشکنی امارات در آشتی با قطر

   10هزار نفر به كمك هاي ناكافي 
دولت به فقرا اعتراض كردند: كل 

اقتصاد فرومي پاشد )اسرائيل(

   كويت درباره سفر به خارج به دليل 
كرونا هشدار داد

   دوبي بسته تحريك اقتصادي 
كوويد-19 را گسترش داد

   چگونگي بازگشايي مدارس 
با چالش كارشناسان روبه رو شد 

)آمريكا(

مفاد توافق مورد نظر ترامپ؛ ايران در کدام 
بخش از معادله بود؟

براساس اطالعاتي كه در گزارش شبكه فاكس نيوز منتشر شده، 
طرح ترامپ براي حل بحران خليج فارس در نخســتين گام، 
شامل گشايش يك خط هوايي براي هواپيماهاي قطري به عنوان 
جايگزين خطوط هوايي ايران بوده است. هم اكنون بخش عمده 
هواپيماهاي قطري به دليل تحريم عربســتان، امارات و بحرين 
ناچارند از حريم هوايي ايران استفاده كنند؛ امري كه به ادعاي 
اين گزارش، ســاالنه بيش از 130ميليون دالر درآمد ارزي براي 

ايران تامين مي كند.
جالب آنكه به گفته فاكس نيوز، حتي نيروهاي آمريكايي حاضر 
در قطر نيز به دليل اين شرايط ناچارند براي سفر به دوحه از حريم 
هوايي ايران عبور كنند؛ امري كه از سوي مقامات دولت آمريكا 
نگران كننده توصيف شده است. گام دوم و سوم اين توافق نيز 
بازگشت تدريجي نمايندگي هاي ديپلماتيك در سطح كاردار 
و در نهايت، حضور مشترك رهبران 3 كشور در اجالس آينده 
شــوراي همكاري خليج فارس عنوان شده بود؛ برنامه هايي كه 

البته هيچ كدام، دست كم در آينده اي نزديك اجرا نخواهد شد! 

ث
مك

رئيس جمهور فاسد
 دستور دونالد ترامپ براي لغو حكم 40 ماه زندان دوست نزديكش، 
راجر استون، بار ديگر هياهويي تازه در فضاي سياسي آمريكا ايجاد 

كرده است.
راجر استون از سوي رابرت مولر كه سال گذشته به عنوان بازرس 
ويژه پرونده دخالت روســيه در انتخابات رياست جمهوري آمريكا 
فعاليت داشت، به تباني با روس ها متهم و سپس در دادگاه به 40 ماه 
زندان محكوم شد. استون كه در حلقه مشاوران نزديك ترامپ نيز 
حضور داشــته، به خاطر دروغگويي به كنگره و شهادت دروغ نيز 

مجرم شناخته شده بود.
روســاي جمهور آمريكا طبق قانون اختيار لغو حكم زندان يا عفو 
زندانيان را دارند اما معموال در تاريخ آمريكا كمتر رئيس جمهوري 
از اين قدرت استفاده كرده است. استفاده ترامپ از اين قدرت براي 
لغو حكم زندان يكي از دوســتان خود، رويه اي تازه است كه باعث 
اعتراض  بسيار در آمريكا شده است. يكي از معترضان، رابرت مولر 
است كه ديروز در يادداشتي در روزنامه واشنگتن پست، تأكيد كرد 

كه از نظر او راجر استون همچنان »مجرم« است.
مولر در اين يادداشــت از تحقيقات خود و همكارانش در پرونده 
تباني تيم ترامپ با روسيه دفاع كرده و تأكيد كرده است كه استون 
و 5نفر ديگر به درســتي به زندان محكوم شده اند. به نوشته مولر، 
تحقيقات در نهايت به ارتباطات متعدد بين دولت روسيه و اعضاي 
كمپين تبليغاتي ترامپ رســيد و اعضاي هيأت منصفه براساس 

مدارك جمع آوري شده، حكم زندان صادر كرده اند.

پرونده تبانــي تيــم ترامــپ و روس هــا در جريــان انتخابات 
رياست جمهوري آمريكا را مي توان جنجالي ترين ماجراي 4سال 
حضور ترامپ در كاخ سفيد دانســت. اين پرونده اگرچه ترامپ را 
تا مرحله استيضاح پيش برد اما در نهايت بدون نتيجه قابل قبولي 
بسته شد. ترامپ و تيمش متهم بودند كه از كمك روسيه براي بدنام 
كردن هيالري كلينتون، نامزد دمكرات ها و در نتيجه شكســت او 
در انتخابات سال2016 بهره گرفته اند؛ موضوعي كه ترامپ آن  را 
توطئه  رسانه ها و نهادهاي اطالعاتي عليه خود مي دانست. به گفته 
مولر، راجر اســتون در جريان اين تباني، »نقش محوري« داشته 
است. مولر همچنين در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيد كه انتشار 
متن ايميل هاي حزب دمكرات در حمايت از هيالري كلينتون از 
سوي ويكيليكس با اطالع راجر اســتون بوده است؛ اقدامي كه در 
نهايت باعث ريزش بخشــي از آراي كلينتون در برابر ترامپ شد. 
راجر استون ســپس در جريان تحقيقات نيز با وجود آنكه سوگند 
خورده بود حقيقت را بگويد، در برابر كنگــره اطالعات دروغ داد 
تا شــايد بتواند ترامپ و ديگران را تبرئه كند؛ اقدامي كه از چشم 

دادگاه دور نماند.

فرصتي تازه براي دمكرات ها
دمكرات ها ديروز را مشغول محكوم كردن ترامپ بودند. اتفاق اخير 
فرصت مناسبي براي زيرسؤال بردن صالحيت ترامپ به دست داده 
و به همين دليل، شمار زيادي از نمايندگان دمكرات كنگره اقدام 
ترامپ را نشانه سوءاستفاده او از قدرت دانسته اند. سناتور دمكرات 
اليزابت وارن گفت كه ايــن تصميم ترامپ نشــان مي دهد كه او 

»فاسدترين رئيس جمهور تاريخ آمريكا« است.
بيل روسو ســخنگوي جو بايدن، رقيب دمكرات ترامپ در انتخابات 
رياست جمهوري نيز او را به سوءاستفاده از قدرت متهم كرد و از مردم 
آمريكا خواست در صندوق هاي رأي ترامپ را مهار كنند. آدام شيف، 
رئيس دمكرات كميته اطالعاتي مجلس نمايندگان نيز گفت: »ترامپ 
با لغو اين حكم روشن مي كند كه 2نظام قضايي در آمريكا وجود دارد؛ 

يكي براي دوستان رئيس جمهور و ديگري براي باقي مردم.«
جمهوريخواهان اغلب سكوت كرده اند اما در ميان آنها ميت رامني، 
تنها ســناتور جمهوريخواهي كه در جريان اســتيضاح ترامپ به 
بركناري او رأي داد، رئيس جمهور آمريكا را با شديدترين عبارت ها 
محكوم كرده اســت. رامني كه خود در سال2012 نامزد حزب در 
انتخابات رياست جمهوري بود، در پستي توئيتري نوشت: »فساد 
بي سابقه و تاريخي؛ رئيس جمهور آمريكا حكم مجازات شخصي كه 
توسط هيأت منصفه به خاطر دروغ گفتن براي حفاظت از همين 

رئيس جمهور به زندان محكوم شده را لغو مي كند.«

ترامپ باالخره ماسك زد!
روزي نيست كه دونالد ترامپ در صدر اخبار رسانه هاي آمريكايي 
نباشد. طي 6ماهي كه از شــيوع ويروس كرونا در آمريكا و جهان 
مي گذرد، او يكي از مخالفان پروپاقرص ماسك زدن بود. ديروز اما 
او با ماسك زدن بار ديگر در رسانه ها هياهويي به پا كرد. ترامپ در 
جريان بازديد از يك بيمارستان نظامي در نزديكي واشنگتن، براي 
نخستين بار با ماسك در برابر چشم دوربين هاي رسانه ها ظاهر شد. 
او ماسكي سرمه اي رنگ به صورت داشت كه گوشه سمت چپش آرم 

دفتر رئيس جمهور آمريكا نقش بسته بود.
ترامپ قبل از آنكه كاخ سفيد را به مقصد بيمارستان ترك كند گفت: 
»خب راستش را بخواهيد امروز احتماال ماسك مي زنم. من هرگز با زدن 
ماسك مخالفتي نداشتم اما فكر مي كنم بايد در جا و زمان مناسب از آن 
استفاده كرد.« اين در حالي است كه او طي هفته هاي اخير دائما جو 

بايدن را به خاطر ماسك زدن مورد تمسخر قرار داده است.
 3 ماه قبل، يعني زماني كه مركز كنترل و پيشگيري از بيماري هاي 
آمريكا استفاده از ماسك را براي جلوگيري از انتشار ويروس كرونا 
در اماكن عمومي توصيــه كرد، ترامپ اعالم كــرد به اين توصيه 
اعتقادي ندارد. ترامپ مي گويد كه او و اطرافيانش دائما تست كرونا 
مي دهند و به همين خاطر دليلي ندارد ماسك بزنند. اغلب كاركنان 

كاخ سفيد نيز به تبعيت از رئيس جمهور ماسك نمي زنند.

انتخابات آمريكا

پس از نظم بين المللي ليبرال

بســياري از تحليلگــران 
معتقدند با قدرت  گرفتن 
چيــن و انتخــاب دونالد 
ترامپ به رياســت جمهوري آمريكا، »نظم بين المللي 
ليبرال« پايان يافته است. اقدامات چين در دهه اخير 
برخالف رونــد مورد نظر نظم ليبــرال آمريكايي بوده 
اســت. دونالد ترامپ نيز طي 3سال حضورش در كاخ 
سفيد، پايه هاي اصول ليبراليســم در جهان را سست 
كرده است. اما اگر جو بايدن، ترامپ را در انتخابات پيش  
رو شكست دهد، آيا بايد به فكر احياي نظم بين المللي 
ليبرال باشــد يا در پي يافتن راهكاري براي جايگزين 

كردن آن؟
برخي معتقدند نظمي كه از سوي آمريكا بعد از جنگ 
جهاني دوم در جهان پياده شده، نه بين المللي بوده و 
نه ليبرال. اين نظم، نيمي از كشــورهاي جهان )بلوك 

شوروي و چين( را هرگز شامل نشد و در عوض، تعداد 
زيادي از حكومت هاي استبدادي را وارد حلقه خود كرد. 
همين مسئله، شكاف اساسي در زمينه همكاري ميان 
كشورها ايجاد كرد؛ وضعيتي كه نتيجه اش كاهش توان 

جهان براي مقابله با بحران هاي جهاني بود.
هژموني آمريكا هميشه بســيار بزرگ تر از آن چيزي 
كه در واقعيت بوده، معرفي شــده اســت. با اين حال، 
قدرتمندترين كشــور جهان بايد بــراي خير جهاني 
تالش كند. شــيوع ويروس كرونا، مــورد خوبي براي 
ورود دوباره آمريكا به موضوع خير جهاني است. بايدن 
درصورت پيروزي در انتخابات بايد به جاي احياي نظم 
بين المللي ليبرال، به دنبال ايجاد نهادهاي بين المللي 

قاعده مند باشد.
سؤالي كه پيش مي آيد اين است كه آيا چين و روسيه 
به اين روند خواهند پيوســت؟ در طول دهه1990و 
2000، هيچ يك از اين 2كشور توانايي برقراري موازنه 
با قدرت آمريكا را نداشتند و آمريكا به همين دليل در 
مسير ارزش هاي ليبراليسم هر آنچه مي خواست انجام 
مي داد. واشنگتن در واقع به سمت حذف اين 2كشور 
از معادالت جهاني حركت كرد. آمريكا صربســتان را 
بمباران كرد، بدون آنكه مصوبه شوراي امنيت سازمان 

ملل را داشــته باشــد، به عراق حمله كرد و سپس در 
ســال2011 به بهانه دفاع از مردم ليبي، اين كشور را 
هدف بمباران هوايي قرار داد. منتقــدان آمريكا، اين 
اقدامات را ناشي از غرور بيش از حد اين كشور در دوره 
بعد از جنگ سرد مي دانند. چين و روسيه در ماجراي 
ليبي احساس كردند از آمريكا فريب خورده اند؛ چرا كه 
عمليات ناتو در اين كشور به سقوط معمر قذافي منجر 
شد. دوري اين 2كشــور از همكاري هاي بين المللي، 

ناشي از رفتار آمريكا بوده است.
به هر حال، در دنياي امروز، شــرايط همچون گذشته 
نيست و قدرت گيري روسيه و چين باعث محدود شدن 
دخالت هاي ليبراليســم در نقاط مختلف جهان شده 
است. روسيه و چين اكنون در موقعيتي قرار گرفته اند 
كه از اصول منشور سازمان ملل دفاع مي كنند كه طبق 
آن، كشورها تنها با هدف دفاع از خود يا براساس مصوبه 
شــوراي امنيت مي توانند وارد جنگ با ديگر كشورها 
شوند. اشغال خاك يك كشور ديگر، بعد از جنگ جهاني 
دوم معمول نبوده است و اغلب با تحريم هاي سازمان 
ملل روبه رو شده است. همزمان، شوراي امنيت در اعزام 
نيروهاي حافظ صلح به مناطــق مختلف جهان فعال 
بوده است و اين مســئله تنها با موافقت چين و روسيه 

شدني بوده است. عالوه بر اين، همكاري هاي سياسي 
ميان كشورها به كاهش تكثير سالح هاي كشتارجمعي 
و موشك هاي بالستيك منجر شــده است. حفظ اين 
بخش از نظــم قاعده مند جهاني بــا حضور چيني ها و 

روس ها حياتي است.
در مورد روابــط اقتصــادي جهاني، قواعــد نيازمند 
اصالح است. خيلي قبل تر از شــيوع كرونا، چين با آن 
كاپيتاليســم دولتي اش، مدل اقتصاد مركانتيليستي 
خاصي را پي گرفته بود كه ســازوكار سازمان تجارت 
جهاني را به كلي مختل كرد. نتيجه، از بين رفتن زنجيره 
تامين جهاني بوده است كه در ماجراي همه گيري كرونا، 
به قيمت به خطر افتادن امنيت ملي كشورها تمام شد.

چين مانع فعاليت غول هاي فنــاوري ازجمله گوگل، 
فيسبوك و توييتر در خاك خود شده است اما فراموش 
نكنيم كه غرب هم مانع فعاليــت هوآوي چيني براي 
توسعه شبكه نســل5 تلفن همراه در جهان مي شود. 
مذاكره بر سر روابط تجاري مي تواند مانع بروز چنين 
بحران   هايي در آينده شود. حتي در ميانه بحران كرونا 
هم همكاري در زمينه فعاليت هاي مالي بين كشورهاي 
جهان خوب بــوده و اين مي تواند نقطــه آغازي براي 

همكاري هاي كالن تر بين المللي شود.

درهم تنيدگي زيســت محيطي موضوعي اســت كه 
بي توجه به مسائل سياســي ادامه دارد. جهاني شدن 
محيط زيســت، مســتقل از جهاني شــدن اقتصاد 
اســت و تنها از قوانين زيست شناســي و فيزيك و نه 
قوانين جغرافياي سياســي تبعيت مي كند. اينچنين 
چالش هايي را نمي توان به تنهايي حل كرد. در چنين 
وضعيتي، نبايد بــه اعمال قدرت »بــر« ديگران فكر 
كرد؛ راه حل، اعمال قدرت »با« ديگران است. چين و 
آمريكا از سال1972 يعني زماني كه ريچارد نيكسون 
و مائو زدونگ با هم ديدار كردنــد، با وجود اختالفات 
ايدئولوژيك با يكديگر همكاري داشــته اند. بنابراين 
دو طرف يك تجربه موفق در همكاري هاي بين المللي 

دارند.
درصورت پيروزي بايدن در انتخابات، نيازي نيست كه 
او به دنبال احياي نظم بين المللي ليبرال برود. هدف او 
در سياســت خارجي بايد تقويت همكاري همزمان با 
متحدان آمريكا و ديگر كشورها باشد تا بتوان با ايجاد 
نهادهاي بين المللي قاعده مند و تقويت نهادهاي موجود 
بــراي بحران هاي جهاني همچون تغييــرات اقليمي، 
همه گيري ويروس ها، حمالت ســايبري، تروريسم و 

بي ثباتي اقتصادي راه حلي يافت.

رسانه هاي آمريكايي براي سومين بار از شكست دولت اين 
كشور در ميانجيگري بين قطر با عربستان و امارات طي خاورميانه

3ســال گذشــته خبر داده اند. جالب آنكه بــه گزارش 
فاكس نيــوز، عامل اصلــي در شكســت تالش هاي دولــت ترامپ، 
كارشكني هاي امارات بوده است. براساس گزارش اين شبكه راستگراي 
آمريكايي كه به عنوان »مهم ترين پايگاه رســانه اي ترامپ« شناخته 
مي شــود، تالش هاي مقامات عالي رتبه دولت آمريكا با حمايت امير 
كويت براي خاتمه دادن به بحران قطر طي هفته هاي اخير به مراحل 
سرنوشت ســازي رســيده بود، اما باري ديگــر تمام ايــن اقدامات با 

كارشكني هاي سران امارات بي نتيجه مانده است.
گزارش فاكس نيوز در حالي منتشر شده كه مقامات دولتي عربستان 
ســعودي طي يك ماه گذشــته بارها از آمادگي خود براي گفت وگو و 
تعامل با دولت قطر سخن گفته اند؛ امري كه نشان مي دهد ادعاي شبكه 
فاكس نيوز چندان دور از واقعيت نيست. روزنامه العربي الجديد نيز به 
نقل از منابعي در قطر مدعي شــده: »دور تازه تالش هاي آمريكا براي 
حل اين پرونده بعد از كنفرانس امنيتي دوحه و با دستور شخص آقاي 
ترامپ آغاز شده بود«. به نوشته اين روزنامه، همزمان با سفرهاي فشرده 
مقامات وزارت خارجه آمريكا به دوحه، فشارهاي اين كشور بر عربستان 
براي تعديل مواضع خود نسبت به قطر نيز افزايش يافته بود؛ با اين حال 
كارشــكني هاي امارات در آخرين روزها، بار ديگر اميدها براي عبور از 

بن بست در پرونده بحران خليج فارس را از بين برده است.
خالد جاراهلل، معاون وزير خارجه كويت كه مسئوليت پرونده قطر را بر 
عهده دارد نيز هفته گذشته با اشاره تلويحي به شكست مذاكرات زيرنظر 

آمريكا گفت: تالش هاي كويت و شــوراي همكاري خليج فارس براي 
خاتمه دادن به اين بحران، با وجود نااميدي و ســرخوردگي كه شكل 

گرفته همچنان ادامه دارد.

چرا آمريكا براي ميانجيگري تالش مي كند؟
در گزارش فاكس نيوز، پاســخ اين سؤال به انتخابات رياست جمهوري 
آمريكا برمي گردد؛ انتخاباتي كه كمتر از 5 ماه به موعد آن باقي است. 
براســاس گزارش فاكس نيوز »ترامپ از ابتداي ســال ميالدي جاري 
فشارها بر وزارت خارجه آمريكا براي حل بحران قطر را افزايش داده تا 
تنها چند ماه مانده به انتخابات، به پيروزي ديپلماتيكي خارج از مرزهاي 
كشور دســت يابد. در نهايت اما توافق مدنظر او به دليل تغيير موضع 
ناگهاني اماراتي ها به دســت نيامده و تالش هاي صورت گرفته در اين 

چند ماه عمال بي نتيجه مانده است«.
اگرچه نمي توان از برنامه هاي انتخاباتي ترامپ در اين زمينه چشــم 
 پوشــيد، اما اقدامات آمريكا براي حل بحران قطر محدود به ســال 
ميالدي جاري نيست و به فاصله كوتاهي پس از آغاز بحران برمي گردد. 
ركس تيلرسون، وزير خارجه وقت آمريكا ازجمله چهره هايي بود كه 
پس از محاصره قطر به اين كشور ســفر كرده و ميانجيگري ها براي 
حل پرونده را شروع كرد. او و ساير مقامات ارشد آمريكا، بحران قطر 
را عاملي انحرافي در مسير اجماع منطقه اي عليه ايران مي دانستند. 
مايك پمپئو در آخريــن اظهارنظر خود درباره بحــران ميان قطر با 
عربســتان و امارات گفته اســت: »اين بحران به مثابه حاشيه امني 
براي ادامه فعاليت هاي خرابكارانه! ايران در منطقه اســت. نبايد نيرو 

و توجه متحدين در منطقه صرف مســئله ديگري غيــر از مقابله با 
توسعه طلبي هاي ايران شود.«

يكي از نكات قابل توجه در اين پرونــده، اختالف موضع رئيس جمهور 
آمريكا با وزارت خارجه، پنتاگون و سازمان سيا درباره محاصره قطر بود؛ 
اختالفي كه البته با گذشت 3سال از شروع اين بحران تا حد زيادي رنگ 
باخته است. ترامپ پس از آغاز محاصره همه جانبه قطر و در شرايطي كه 
احتمال حمله نظامي به اين كشور وجود داشت، از موضع رياض-ابوظبي 
دفاع كرده و امير قطر را تلويحا به حمايت مالي از تروريسم متهم كرد. او 
در صفحه توييتر خود نوشت: وقتي من در اجالس رياض درباره ضرورت 
پايان دادن به حمايت مالي از تروريسم و افرط گرايي سخن گفتم، ناگهان 

همه به امير قطر نگاه كردند!

مأموريت 
خانم شهردار؛ 
دوچرخه 
به جاي خودرو 
شهردار پاريس در حال تغيير خيابان ها 
به نفع عابران و دوچرخه سواران است

جوزف ناي
استاد دانشگاه هاروارد
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مننگويمچهكناراهلدليخودتوبگوي

بوييكرنگيازايننقــشنميآيدخيز
دلــقآلودهصوفــيبهميناببشــوي

مدركجعلي150خلبانپاكستاني
الهور: ايــاالت  متحده پروازهــاي چارتــر هواپيمايي 
بين المللي پاكستان به اين كشور را ممنوع اعالم كرد. اين 
اتفاق پس از آن رخ داد كه اين شــركت هواپيمايي اعالم 
كرد 150خلبان اين شركت به دليل داشتن گواهينامه هاي 
مشــكوك يا جعلي از كار خود تعليق شده اند. به گزارش 
ديلي ميــل،  پيش از ايــن نيز نتايج يــك تحقيق دولتي 
فاش كرد حدود 260نفر از كل 860خلبان اين كشــور با 

گواهينامه هاي تقلبي مشغول به كار بوده اند.

»سرناباس«ماقبلتاريخينيست
دورست: باستان شناســان مي گويند خــالف باور هاي پيشين، 
تپه نگاره »غول ســرن اباس«، مرد عريان گچــي واقع در منطقه 
دورست، بعيد اســت كه متعلق به ماقبل تاريخ باشد. به گزارش 
ديلي ميل، پژوهشــگراني كه در تحقيقات خود درباره اين تصوير 
180فوتي از منبع غيرمترقبه اي ماننــد حلزون ها بهره گرفتند، 
مي گويند كه غول سرن اباس، احتماال فقط چندصدسال عمر دارد. 
آنان مي گويند گوش ماهي هايي يافت شده كه نشان مي دهد اين اثر 

هنري نمي تواند پيش از قرون وسطي حك شده باشد.

صدورگذرنامهويروسكرونا
كپنهاگ: دانمارك نخســتين گذرنامه ويروس كرونا را 
در اروپا صادر كرد تا براي سفر به خارج و در داخل كشور 
استفاده شود. به گزارش سايت بريتانيايي مترو، شهروندان 
اين كشور مي توانند اگر ظرف 7روز گذشته براي ابتال به 
ويروس آزمايش داده و نتيجه منفــي گرفته اند، مدرك 
رســمي گذرنامه را دانلود كنند. اين طرح به مردم اجازه 
مي دهد ثابت كنند در گذشته به اين بيماري مبتال شده اند 

و اكنون ديگر احتماال نسبت به آن ايمن اند.

قتلبرسرماسك
بايون: راننده اتوبوســي در فرانســه كه تالش كرده بود 
3مسافر را براي ماســك زدن متقاعد كند، در اثر حمله 
آنها جان باخت. به گزارش بي بي ســي، فيليپ مونگيلو 
59ســاله پس از اين حمله در شــهر بايــون در جنوب 
غربي فرانسه دچار مرگ مغزي شــد. استفاده از ماسك 
 در وســايط حمل ونقل عمومي فرانســه اجباري است. 
شــهردار بايون، »اقدام وحشــيانه« اين افراد را محكوم 

كرده است.

 حضرتاميرالمؤمنينعليع: الّنزاهة من شيم الّنفوس الّطاهرة. 
 پاكيزگي شيوه جان هاي پاك است.
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وازِسهرهوروزنامههايقفسي
از ديدن پرنده هــا و حيوانات داخل قفس 
بسيار ناراحت مي شوم. چند وقت پيش، 
دوست عزيزي يك ِســهره به من هديه 
داد. در موقعيت عجيبي قرار گرفتم. از 

يك سو نمي خواستم دلش را بشكنم 
و هديه اش را قبول نكنم و از سوي 
ديگر، ديدن يك ســهره زيبا در 

قفس حالم را بد مي كــرد. او مدام 
تأكيد مي كرد: »بايد خوب از سهره مراقبت كني... .«

سهره را به خانه آوردم. اين سهره، قفسي نبود. خودش را به در و 
ديوار زندانش مي كوبيد و بال هايش خونين و زخمي مي شد. يك 
روز صبح با ديدن جراحت  بال هايش و لكه هاي خون در قفس... 
دِر قفس را باز كردم. جلو پنجره به او گفتم: » پرواز كن ِســهره 
جانم ... برو به باالترين نقطه درخت. هر جا دلت مي خواهد برو... 
پرواز كن! « خوشحال از قفس رميد و نفس راحتي كشيدم. فرداي 
آن روز يادداشتي در روزنامه نوشتم درباره پرنده هايي كه به قفس 
عادت نمي كنند. فكر مي كردم آن دوست عزيز كه ِسهره را به من 
هديه داده بود، روزنامه خوان نيست و هرگز روزنامه نمي خواند، 
اما از بخت بد من چند روز بعد دوست عزيزم، هنگام جمع و جور 
كردن اسباب و اثاثيه اش، مقداري روزنامه باطله خريد. سعي كرد 
چند روزنامه باطله را در ته جعبه  بگذارد. چشمش به يادداشت 
من افتاد و با دقت يادداشــت را خواند. با عصبانيت به من تلفن 
كرد و گفت »آدم بي چشم و رويي هستم كه هديه اش را پر دادم 
رفت.« آن روز فكر كردم اين خاصيت روزنامه هاست... خوانده 

مي شوند؛  حتي اگر باطله باشند.
 * * *

چند وقت پيش داشتم يك مصاحبه تصويري از مارگريت اتوود، 
نويسنده كانادايي مي ديدم. از او پرسيدند: » آيا درست است كه 

رسانه هاي كاغذي مثل كتاب، عمرشان به سر آمده! «
اتوود با همان چهره خونسرد با پلك هاي بزرگ و موهاي فرفري 
نگاه متعجبي بــه مصاحبه كننده كرد و با خونســردي گفت: 

»سال هاست از اين حرف ها مي زنند...« 
معناي حرفش اين بود كه اينها حرِف مفتي بيش نيست. اما او در 
كانادا زندگي مي كند با تيراژ روزنامه ها و كتاب هاي آن جغرافياي 
خاص. نه در اينجا... بعد از كرونا با گران شــدن كاغذ، مركب و 

زينك اوضاع روزنامه ها و كتاب ها خيلي بدتر شد.
 * * *

همه مي گويند فضاي مجازي از رسانه هاي كاغذي جلو زده اند 
و مردم زودتر از روزنامه ها از اخبار باخبر مي شوند. دكتر يونس 
شكرخواه در توييتی نوشت: » يك زماني ما دنبال خبر بوديم؛ 
حاال خبرها دنبال ما هستند.« البته روزنامه ها در سراسر جهان 
فرزند زمان خود بودند و فرمت هاي خود را تغيير دادند. اما يك 
سؤال دارم آيا تحريريه  روزنامه ها در ايران فقط كارشان توليد 

صفحات روزنامه است؟ 
 ـ خير...

در اين مملكت سال هاســت كــه تحريريه هــا، روزنامه نگار و 
گزارشــگر تربيت كرده اند و تحريريه ها دانشــگاه هاي تجربي 
بوده اند. كاركــرد تحريريه، فقط توليد مطلــب روزنامه نبوده 
است. تربيت روزنامه نگار كار مهم آنهاست. راستش روزنامه ها 
بعد از دوم خرداد 1376بال و پــر گرفتند، روحيه مطالبه گري 
را افزايش دادنــد و مردم هم به روزنامه ها اعتماد داشــتند. اما 
توقيف روزنامه ها اين رسانه هاي كاغذي را تضعيف كرد؛ بنابراين 
تنها فضاي مجازي نبود كه روزنامه هاي ايران را تضعيف كرد. 
سانسور نقش مهمي داشت. انگار روزنامه هاي كاغذي سهره هايي 
بودند كه در قفس افتادند. اين آب در آسياب رسانه هاي غريبه 
ريختن بود در چنين فضايي مردم به تلويزيون ها و رسانه هاي 
غريبه پناه بردند. روزنامه ها خودسانسوري كردند كه نميرند اما 
خودسانسوري عين مرگ بود؛ چون ماهيت روزنامه پرسشگري 
اســت. حاال با وضع تحريم ها، نبود كاغذ و گرانــي آن و كرونا 
و... روزنامه ها اين ســهره هاي غمگين، بال و پرهاي خود را به 
ديوارهاي قفس مي زنند. تعديل نيرو، فعاليت در فضاي مجازي و 
توليد محصوالت رسانه اي از نوعي ديگر تالش هاي سهره ها براي 
زنده ماندن است. مقاله اي خواندم درباره سهره هاي قفسي كه 
آوازهايي ساده و دم دستي دارند، برعكس سهره هاي جنگلي كه 
آوازشان زيباتر است. يك بار پرنده شناسان يك سهره  قفسي را 
به جنگل بردند در قفس را گشودند، سهره پرواز كرد و در جنگل 
صداي سهره هاي ديگر را شــنيد. آوازش ديگر ساده نبود، پر از 
لطافت، ريزه كاري و زيبايي شــد. دلم براي سهره هاي كاغذي 
مي سوزد. هر روز قفس ها تنگ تر مي شود. دلم مي خواهد حرف 
مارگريت اتوود را باور كنم كه در پاسخ به اين سؤال كه آيا مرگ 
رسانه هاي كاغذي فرارسيده است، بگويد: »خيلي وقت است از 

اين مزخرفات مي گويند؛ باور نكنيد.«

فريباخانيروايت
نويسنده وروزنامه نگار

ايمانمهديزادهيادداشتنقد ونظر
 پژوهشگر توسعه پايدار

حميدرضااسالمي
ويترينروزنامه نگار

سرمايهاجتماعي؛راهنجاتاز
پاندمي

آمــوزش نديده ايم بــراي مقابله 
و شكســت كرونــا و برنامــه 
مشــخصي هم اجرا نمي كنيم. 
البته دســتورالعمل ها و اجراي 

پروتكل هاي بهداشــتي 
در فضاهاي سربســته 
مي تواند تا حد زيادي 
پاندمــي  از شــيوع 

جلوگيري كند اما يكســري رفتارهاي ســاده 
شــهروندي مي تواند ما را از گزند درد و هزينه 
باال برهانــد. طي چند ماه گذشــته رويدادهاي 
اقتصــادي باعث هــراس مردم از كم ارزشــي 
روزانه ريال شــده و آنها را روانه انواع بازارهاي 
سرمايه گذاري كرده تا بلكه از ارزش سرمايه شان 

حفاظت كنند.
 همزمان با شروع پاندمي جهاني در كشور ما نيز 
مانند خيلي از كشورهاي دنيا كسب و كارهاي 
بســياري تعطيل يا ورشكسته شدند. ضررهاي 
اقتصادي ناشي از پاندمي گريبان همه نوع بشر 
را گرفته و دولتمردان هــر جامعه اي در نهايت 
سعي مي كنند از بعضي آسيب هايش جلوگيري 
كنند. يكي از هشــدارهاي ايــن همه گيري به 
جامعه جهاني درباره نياز به ســرمايه اجتماعي 
بود. جوامع توسعه يافته اي كه سرمايه اجتماعي 
قابل توجهي دارند بهتر از ديگران در مقابل رشد 
بيماري ايســتادگي كردند كه جز سوئد اغلب 
كشــور هاي اســكانديناوي، با آموزش و اتحاد 
مردم با كمتريــن تلفات از اين گردنه دشــوار 
سالمتي اجتماعي، عبور كردند. در كشورهايي 
قرنطينه به شكل سرســختانه و قهرآميز اجرا 
شد و در يكسري كشــورها راه هاي جلوگيري 
فاصله گذاري فيزيكي افــراد بيش از يك متر و 

نيم عنوان شده است.
 متأســفانه در بازار ســرمايه اين فاصله گذاري 
چندان كه بايــد رعايت نمي شــود. بازارهاي 
پرازدحــام ارز، طــال و ســكه و مســكن و 
بــورس فاصله هــاي فيزيكــي را شكســته و 
موج كرونــا در خيابان هاي شــهر مانند موج 
 مكزيكــي بــاال و پاييــن رفتــه و مي چرخد. 
براي رهايي از اين موج بزرگ هزينه و آموزش و 

اتحاد نياز داريم.

ماسكودلدادگی
حتما با رمان هاي مشهور كالسيك 
انگليسي آشنا هســتيد. نخوانده 
باشيد هم فيلم ها و سريال هايي را 
كه از روي داستان هايي مثل غرور 
و تعصب ساخته شده، ديده ايد. در 
اين داستان ها كه منعكس كننده 
فضاي اجتماعي انگلستان و طبيعتا 

با كمي تســامح برخي ديگر از كشــورهاي اروپايي در قرون 
گذشته است، مجالس رقص نقشي محوري در داستان دارند؛ 
مهماني هايي كه به طور مرتب توســط اشــراف و ثروتمندان 
و به اشكالی ديگر درميان فرودســتان برگزار شده و در آنجا 
قصه هاي دلدادگي و عشــق آغاز مي شــود. پيداست كه اين 
مجالس رقص در آن فرهنگ های خــاص كاركرد اجتماعي 
ضروري دارند. درواقع اين مهماني ها محل آشنايي جوانان با 
يكديگر و زمينه ساز ازدواج اســت؛ دستاورد تكامل اجتماعي 

براي تسهيل جفت يابي.
ســاختار اجتماعي در طول زمان به چنيــن راهكاري براي 
تسهيل ديدار جوانان و معاشرت كنترل شده آنها دست يافته تا 
ديدار و آشنايي صورت پذيرد و نتيجه آن كه براي تداوم جامعه 
مهم است، يعني ازدواج، اتفاق بيفتد؛ ازدواجي كه با شناخت 

نسبي همراه باشد و اين شناخت موجب استحكام آن شود.
در جوامع شرقي مثل ايران هم چه در بخش هاي روستايي و 
چه در مناطق شهري سازوكارهاي متناسبي براي اين آشنايي 
وجود دارد. وجود دارد چون ازدواج هم ناگزير بوده اســت و 
هم مشكل گشا. كار در مزرعه، مراسم و جشن هاي مربوط به 
كشت و كار، آيين هاي مذهبي و جشن هاي ملي در ايران بستر 
آشــنايي را فراهم مي آورد و به جز آن، بخشــي از اين وظيفه 

برعهده زنان فاميل در جمع هاي زنانه بود.
اين مقدمه را نوشتم كه بگويم چقدر ديدن روي طرف مقابل 
در ايجاد ارتباط انساني مهم است. ازدواج البته يكي از نهادهاي 
اجتماعي است و جز آن هم ارتباط هاي ديگر انساني اهميت 
دارد. حاال بياييد فرض كنيد كه زدن ماســك دير بپايد. اين 
وضعيت در شكل گيري ارتباط هاي انساني و آن بخشي از اين 
ارتباط ها كه به ازدواج مي انجامد، اختالل ايجاد مي كند. گام 
اول در ايجاد هر ارتباطي ديدن و پسنديدن است. اين ديدن 
ممكن اســت هر جايي اتفاق بيفتد؛ در دانشــگاه، محل كار، 
فروشگاه، بانك يا ايستگاه مترو. اين اشــكال در ارتباط انساني 
با فضاي شبكه هاي اجتماعي و در بستر اينترنت جبران نمي شود. 
فضاي مجازي وجود داشته و خواهد داشــت و كاركرد آن مكمل 
ارتباط در فضاي واقعي است. اين نوشته هم چون نوشته قبلي ام 
عليه ماسك نيست. نوشــتن از زاويه اي است كه ممكن است 
روزي اهميت بيابد و چه بســا اصال و ابدا كار به آنجا نكشد و 

همانقدر كه ماسك برق آسا آمد، شتابناك هم برود.

حقباشاخنباتاست
حق با شــاخ نبات اســت، نوشــته 
تورج رهنمــا دربرگيرنده مضامين 
تاريخــي، اجتماعــي و اخالقي، با 
نگاهي بــه واقعيت و خيال نوشــته 
شــده اســت. اين مجموعه  شامل 
داســتان هاي كوتاه و خيلي كوتاه 
بوده و داستان هاي آن در قالب طنز، 
شوخي، مطايبه، اشارات و كنايه هاي 

بسيار است.
تورج رهنما نويسنده كتاب كه دستي در ترجمه، 

شعر دارد و به عنوان پژوهشــگر زبان و ادبيات آلماني شناخته 
شده است در پيشگفتار كتاب در توضيح اينكه داستان تخيلي 
چگونه داســتاني اســت، تعريضي به »غريزه بازي« به عنوان 
نيرومندترين غريزه جاري در نهاد كودكان دارد و معتقد است 
كه اين غريزه به هيچ وجه در بزرگســالي از بين نمي رود، بلكه 
تغيير شكل مي دهد و خيالپردازي جاي آن را مي گيرد. رهنما 
از اين رهگذر داستان هاي مجموعه خود را نيز توضيح مي دهد 
كه مانند سلف خود در ژانر علمي-تخيلي در غرب، عنصر زمان 
و مكان در آنها چندان مشــخص نيســت و به روياهاي آدمي 

مي ماند كه اجزايش غالبا ناهمگون  است.
اين نويســنده كه اين روزها در 83 سالگي خود به سر مي برد، 
اين كتاب را آخرين اثر داســتاني خود و بــه نوعي وصيتنامه 
ادبي اش معرفي كرده است. رهنما بخش مهمي از زندگي خود 
را صرف ترجمه و معرفي ادبيات آلمــان در ايران و نيز ترجمه 
برخي از آثار ايراني به زبــان آلماني كرده اســت و به همين 
مناسبت نيز در فروردين ماه سال 1381 موفق به دريافت نشان 
گوته به عنوان عالي ترين نشــان فرهنگي كشور آلمان شد. او 
پس از انتشــار كتاب جديد خود در مصاحبه اي درباره اينكه 
روح كتاب حق با شاخ نبات است اعتراضي و در عين حال طنز 
است گفته كه به باور من مجموعه حق با شاخ نبات است كتاب 
تاريخي نيســت. من آن را مجموعه اي از داستان هاي واقعي 
و تخيلي مي دانــم و البته گاهي هم اين داســتان ها طنزآميز 
مي شود. رهنما درباره اينكه طنز هميشه دستاورد خوبي براي 
بيان اعتراض بوده است، گفته كه طنز خبر ظريفي است. اگر به 
اندازه كافي جدي گرفته نشود، به اثري مضحك و نخ نما و اگر 
بيش از حد جدي گرفته شود به هجو تبديل مي شود. از سوي 
ديگر بين طنز و لطيفه فاصله اســت. لطيفه زمينه اي عاطفي 
دارد و طنز زمينه اي ذهني. در كتاب حق با شــاخ نبات است 
67 داستان كوتاه و بسيار كوتاه آمده كه غالبا كمتر از 2 صفحه 

كتاب را به خود اختصاص مي دهند.
نشر هيال از گروه انتشاراتي ققنوس اين كتاب را در 174 صفحه 
با شمارگان770 نســخه به قيمت21هزار تومان منتشر كرده 

است.

»كاروانعروسكها«بهنيمهراهرسيد
مجموعه عروسكي »كاروان عروسك ها« در ايســتگاه بيست وششم، مراحل فني را پشت 
ســر مي گذارد و تا چندي ديگر براي پخش آماده مي شود. فرشيد محمودي، تهيه كننده 
اين مجموعه عروسكي با اشاره به پايان فيلمبرداري بيست وشش قسمت اول اين مجموعه 
عروسكي به همشهري، گفت: »اين مجموعه عروسكي با 6 عروسك به نام هاي فِري، پهلوان، 
عروس، ديو، شل گوش و قشــنگ كارش را در اصفهان آغاز كرد و سپس راهي شيراز شد 
و قرار بود با گذشتن از بوشهر و چند شــهر جنوبي ديگر، چند قصه را در نوار جنوبي ايران 
روايت كند، اما ويروس كرونا به شدت بخش هايي از كشور را كه اتفاقا در مسير فيلمبرداري 
ما هم قرار داشــتند، تحت تأثير قرار داد و ناچار شديم در نقشه حركت اين گروه تغييراتي 
ايجاد كنيم.« درخالصه اين مجموعه 52قسمتی آمده است: »باباجي كه سال هاست اجراي 
عروسكي ندارد به پيشنهاد دخترش آرزو و با همراهي عروسك ها راهي سفري مي شوند كه 
آبستن اتفاق  هاي شاد و مفرح است و در بطن هر كدام پيامي براي بيننده كودك گنجانده 
شده است.« ساير عوامل اين مجموعه عبارتند از: كارگردان محسن فالح، نويسنده عليرضا 

كيواني نژاد، مدير توليد سارا كيا و مدير تصويربرداري ماهان جعفرزاده.
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ضرورتتقويت»روزنامهنگاريسالمت«

به همين دليل در اين نوشــتار ضرورت تحقق »روزنامه نگاري 
سالمت« را در كشــورمان تا حدودي بررسي كرده ام. نخستين 
روزنامه ايران حدود  180سال پيش تحت عنوان »كاغذ اخبار« منتشر شد و 15 سال 
بعد از آن، روزنامه ديگري به نام »وقايع اتفاقيه« روي كيوسك هاي روزنامه فروشي تهران 
قرار گرفت. اين روزنامه دوم در سومين شماره خود در مورد بيماري آبله كه آن روزها 
شايع شده بود، مطالبي منتشر كرد كه در نوع خود نخستين نمونه از مطالب پزشكي در 
عرصه رسانه اي كشورمان به شمار مي آيد. پس از آن  70سال طول كشيد كه مجله اي 
تخصصي در حوزه پزشكي در كشورمان منتشر شــود و مجله »حفظ الصحه« حدود 
112سال پيش منتشر شد كه البته به دليل عدم اســتقبال مخاطبان دوامي نيافت و 
بعد از 6 شماره متوقف شد. پيش از آن در اواخر دوره قاجار به دليل شيوع بيماري هاي 
واگيردار، شوراي ويژه مقابله با اين بيماري ها در مدرسه دارالفنون تشكيل شد كه در 
نهايت زمينه ساز تاسيس وزارت »صحيه و امور خيريه« در سال1300 در ايران شد و 
پس از آن »مجله صحيه و امور خيريه« به عنوان نخستين مجله دولتي پزشكي ايران 
منتشر شد. البته پس از آن هفته نامه تندرست بين سال هاي1320 تا 1350 و بعد از 
آن مجله پزشكي امروز نيز در اين عرصه منتشر شدند؛ ضمن آنكه همزمان ستون ها و 
صفحاتي محدود از روزنامه ها نيز به بحث پزشكي و سالمت اختصاص مي يافتند كه البته 
هيچ گاه جايگاه جدي به خود نگرفتند. در دهه هاي اخير نيز مجله سالمت در كشورمان 

عهده دار اين مسئوليت بوده است.
در مجموع بررسي و تحليل محتواي حدود يك قرن توليدات رسانه اي كشور در حوزه مطبوعات، 
حاكي از آن است كه هرچند نشرياتي و در بعضي مواقع صفحات و ستون هايي از روزنامه ها به 
موضوعات پزشكي و سالمت اختصاص يافته است، وليكن »روزنامه نگاري سالمت« به معناي 
واقعي آن در كشور ما هنوز شكل نگرفته است و شاهد آموزش نيروهاي تخصصي و حرفه اي 
در حوزه اطالع رساني پزشكي و سالمت و مباحث اجتماعي مرتبط با آن نبوده ايم. از آنجا كه 
كرونا تاكنون در بردارنده آثار و تبعات شديد اجتماعي، اقتصادي و حتي بين المللي بوده است، 
»مديريت «، » كنترل « و » مهار« آن مستلزم به كارگيري و تجميع ظرفيت هاي ملي جوامع و 
كشورهايي است كه با اين بيماري درگير شده اند. براي »اقناع« افكار عمومي در همنوايي با 
سياست ها و برنامه هاي اعالم شده دولت ها، الزم است »تغيير رفتار عمومي« شكل بگيرد و اين 
مهم جز با استفاده از الگوهاي دقيق و هدفمند رسانه اي و نيروهاي آموزش ديده و روزنامه نگاران 

حرفه اي در اين عرصه، امكان پذير نيست.
 نكته ديگر اينكه گسترش شبكه هاي اجتماعي و فضاي مجازي نيز بر پيچيدگي هاي توليد و 
انتشار اخبار در حوزه سالمت به ويژه در شرايط كرونايي افزوده است و اين البته خاص كشور 
ما هم نيست؛ مشكلي است كه كل جهان با آن مواجه است. اصوال ماهيت رسانه هاي اجتماعي 
اين است كه هر مخاطب با يك گوشي تلفن همراه مي تواند به يك رسانه تبديل شود و توليد 
محتوا كند و ازسوي ديگر پديده »ولع خبري« در حوزه سالمت و پزشكي نيز مخاطبان عام 
چنين رسانه هاي غير رسمي و نامعتبري را تأمين و موجب بازنشر انبوهي از اخبار ناصحيح 
در اين عرصه شده است؛ ضمن آنكه در نبود روزنامه نگاري سالمت، هيچ فيلتري نيز براي 
جداسازي مطالب درست و نادرست در اين حوزه گسترده وجود ندارد و اين پديده آنگاه كه 
در حوزه بسيار مهم پزشــكي ظهور و بروز مي يابد، پيچيدگي و آثار مخرب آن بيشتر خود 
را نشان مي دهد. از ســوي ديگر درهم ريختگي، حجم و تنوع توليد اخبار حوزه سالمت و 
پزشكي و موارد مرتبط با آن در سطح جهان به اندازه اي است كه نوعي »پوپوليسم پزشكي« يا 
عوام گرايي را در اين حوزه شكل داده است؛ به نحوي كه در حوزه سالمت و تندرستي »مسائل 
غير ضروري مهم شده اند « و » مسائل مهم در حاشيه قرار گرفته اند«. در همين ارتباط واكاوي 
مفاهيم مربوط به انواع سالمتي در رسانه هاي داخلي، يعني سالمت جسم، روح، فرد و اجتماع 
و مفاهيمي چون »بدن آگاهــي« و اصول و مهارت هاي مراقبت از جســم، تن، روح و روان 
موضوعاتي هستند كه جاي آن در مطبوعات كشورمان خالي است و تقويت روزنامه نگاري 

سالمت مي تواند اين خأل را برطرف كند.
  از ياد نبريم دغدغه  اصلي روزنامه نگاري ســالمت، ارتقاي »سواد سالمت« جامعه است كه 
با هدف گذاري هاي رفتاري در موضوع »ســالمت اجتماعي« همپوشــاني و انطباق فراوان 
دارد و اين دو مفهوم مهم مي توانند مكمل يكديگر باشــند؛ از ايــن رو تهديد كرونا مي تواند 
در حوزه رسانه اي كشــورمان به فرصت »تقويت روزنامه نگاري سالمت« منجر شود كه در 
نتيجه آن عالوه بر افزايش آگاهي مردم از وظايف خود در مهار كرونا ـ با شكل گيري پويش ها و 
هم افزايي هاي هدفمند و شكل دهي به ارتباطات فردي و اجتماعي ـ براي مقابله با اين مشكل 
فراگير و فراملي، نظام برنامه ريزي كشور نيز در اتخاذ رويكردهاي دقيق و برنامه ريزي شده در 

اين حوزه ترغيب شود.

ادامهاز
صفحهاول
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