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بي سابقه ترين هك تاريخ 
شبكه هاي اجتماعي

خانه ابدی تهران 
50ساله شد

به بهانه گذشــت نیم قرن از تاســیس 
بهشت زهرا)س(

 موج دوم كرونا
سنگين تر از موج اول

 موج سواري 
روي ديواركج  مسكن مهر

اليحه  كاهش مصرف 
 كيسه هاي پالستيكي

 به مجلس مي رود

 پیروز حناچی: بهشت زهرا)س( از 
منظم ترین سازمان های شهرداری 

تهران است
سید حســن خمینی:  بهشت زهرا 

نماد تساوی است

محدودیت هاي تازه براي پیشگیري 
از كرونــا از امــروز در تهــران اجرا 

مي شود

اعتــراف اخیــر رئیس جمهــور به 
عقب ماندگي دولت یازدهم در حوزه 
مسكن، واكنش عباس آخوندي را 

در پي داشته است

 ایران پنجمین كشور مصرف كننده 
كیسه هاي نایلوني در جهان است و 
ایراني ها ساالنه 10میلیون تن زباله 

پالستیكي وارد طبیعت مي كنند

یادداشت
محمدحسن زدا؛ كارشناس تأمین اجتماعي 

 چند روزي اســت كه موضوع همسان سازي حقوق 
بازنشســتگان و مســتمري بگیران ســازمان تأمین 
اجتماعي به یكي از مهم ترین خبرهاي روز تبدیل شــده و در ظاهر اینگونه به نظر 
مي رسد كه به یكي از مطالبات برحق این عزیزان، پاسخ مناسب و در خور داده شده 
است. اما با روشن شدن ابعاد و زوایاي مختلف آن، مشخص مي شود هزینه هاي این 
نوع همسان سازي از جیب خود بازنشستگان تأمین خواهد شد درصورتي كه دولت 
محترم وظیفه داشت و دارد نسبت به تأمین و پرداخت هزینه هاي مربوط از محل 

اعتبارات عمومي، اقدام كند. 
براساس قوانین تأمین اجتماعي هر پرداختي از طریق این سازمان بایستي بر مبناي 
قانون باشد. درحالي كه در قانون تأمین اجتماعي، موضوعي به نام همسان سازي، 
متناسب سازي و از این قبیل عبارات وجود ندارد. در نتیجه پرداخت از محل منابع 
سازمان براي این موضوع، غیرقانوني است! سابقه امر نیز نشان مي دهد كه یك بار در 
سال 1۳۸۸ این اتفاق افتاده و دولت وقت طي مصوبه اي تقبل كرده از محل اعتبارات 
در اختیار، نوعي همسان سازي را در تأمین اجتماعي انجام دهد. شاید متولیان امر 
این موضوع را به بند ب ماده 1۲ قانون برنامه ششم توسعه احاله نمایند. دقت در این 

بند جالب توجه است.
 بند ب ماده 1۲ قانون برنامه ششــم توســعه: سازمان تأمین 

اجتماعي موظف است مطابق قوانین مربوطه در طول اجراي قانون برنامه، حقوق 
بازنشستگان و مستمري بگیران را متناسب سازي نماید !

 بازنشسته درجه1
بازنشسته درجه2
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سده سنگ و الماس
صدها روايت از صدسال

تجربه اي تازه  
درروزنامه نگاري تاريخي

ادامه 
در صفحه 17

  حميدرضا اسالمي
عضو شوراي سردبیري

اين قرن احتماال مهم ترين 
قرن در تاريخ چندهزار 
ساله ايران اســت. مي پرسيد چرا؟ پاسخ 
ساده اش اين است كه چون ما در اين قرن 
زيسته ايم و چه دانشي باالتر از آنكه ما براي 
نخستين بار در طول تاريخمان توانستيم 
كل دوران گذشته را در اســناد كاغذي، 
بناها، آثار هنري و گنجينه هاي شــفاهي 
بكاويم و با آنچه پيش چشممان گذشت و 
ديديم و شنيديم و لمس كرديم بسنجيم. 
اين نگاه علمي انتقادي به تاريخ ميهن فقط 
در زمان معاصر به اين وســعت و با درنظر 
گرفتن تمامي يافته هــاي حوزه هاي ديگر 
علم اتفاق افتاده اســت. ما و يكي دونسل 
قبل ترمان چه بسيار رويدادهاي شگفت را 
كه ديده اند و نواهاي شگفت و گاه سحرانگيز 

را شنيده اند. چيست 
باالتر از تجربه عيني 

و نزديك برآمدن و شكفتن دوباره از ميان 
پريشاني، انحطاط، فقر و احساس شكست؟ 

ادامه در 
صفحه18
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 آغاز انتشار ويژه نامه 
روزنامه همشهري به مناسبت 

پايان قرن چهاردهم هجري

  عليرضا محمودي
دبیر ویژه نامه سنگ و الماس 
روزنامه نويسي مبتني بر 
تاريخ، گونــه اي جوان در 
ميان باقي گونه هاي روزنامه نگاري فارسي 
اســت. توجه به تاريخ در روزنامه هاي ايران 
به عنوان گرايشــي ثابــت در صفحات، در 
دهه50 در گرما گرم رقابت عصرگاهي كيهان و 
اطالعات به عنوان تحفه اي از روزنامه اطالعات 
روانه پيشخوان عصرگاهي مطبوعات مي شد. 
منصور تاراجي، سردبير فقيد اطالعات كه 
دل بسته تاريخ بود، با صفحه »28هزار روز 
تاريخ ايران و جهان« سهم چشمگيري در 
توجه عمومي به گزارش هــاي تاريخي در 
روزنامه ها داشت. اهميت كار تاراجي در توجه 
به گزارش هاي روشنگر و همچنين عكس هاي 
بزرگ از چهره ها و حوادث، باعث توجه بيشتر 
مطبوعات به تاريخ شد، اما سردبيران ديگر 
براي راه اندازي صفحه دائمي تاريخ در ميان 
صفحات روز، هميشــه يا ترديد داشتند يا 
دنبال بزنگاهي از رويداد ها و يا زمان هاي خاص 
بودند. سردبيران، روزنامه  را جاي مناسبي 
براي گزارش رويداد هاي گذشته نمي دانستند. 
در اين ميان روزنامه نگاراني پيدا شدند كه 
با روايت تاريخي شــهرتي به هم زدند. آنها 
نثر ساده و شيواي روزنامه نويسي را در برابر 
روايت خشك و سخت مورخان فارسي قرار 
دادند. جذابيت هاي تازه تاريخ نويسي فارسي 
از گزارش هاي پراكنده و عكس  هاي گاه به گاه، 

راهي قفسه  كتابفروشي ها شد.
انقالب اسالمي روزنامه نگاري ايران را وارد 
بزنگاهي كرد كه مجبور شد چشم در چشم 
تاريخ بيندازد. مجالت سرشار از گزارش هاي 
هيجاني بود كه تاريخ سلســله پهلوي را 
دور از سانســور روايت مي كــرد. تاريخ 
تبديل شده بود به بهانه اي براي بازگشت 
به آزادي دريغ شده از مطبوعاتي كه ديگر 

قيد »محرمعلي خاني« 
بهــار  نداشــت. 

گزارش هاي تاريخــي از زندگي خصوصي 
خاندان پهلوي خيلي زود  به خزان رسيد.

ادامه در 
صفحه18
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ســيد عباس عراقچي 
معــاون وزيــر خارجه ديپلماسي

كشــورمان كــه بــه 
افغانستان ســفر كرده بود در ديدار با 
مقامات ايــن كشــور ازجمله محمد 
حنيف اتمر، سرپرست وزارت خارجه 
درباره سند همكاري جامع گفت وگو 

مذاكره كرد.
ســفر عراقچــي كمتــر از يك مــاه 
پس از ســفر محمــد حنيــف اتمر، 
سرپرســت وزارت خارجه افغانستان 
به تهران صورت گرفت. در آن ســفر 
حنيف اتمر عالوه بــر ديدارهايش با 
محمد جواد ظريف وزير امور خارجه و 
علي شمخاني دبير شوراي عالي امنيت 
ملي؛ با عبدالرضا رحماني فضلي وزير 
كشور هم ديدار و درباره سند همكاري 
جامع ايران وافغانستان مذاكراتي كرده 
بود. وزير كشور دوم تيرماه در جريان 
مالقاتش با حنيف اتمر گفته بود: »خبر 
خوشي كه آقاي اتمر به ما دادند، اين 
است كه ظرف ۳ ماه آينده بتوانيم اين 
سند همكاري جامع را با هم يكپارچه  
و  در دوكشور مصوب و اجرايي كنيم.« 
به گفته رحماني فضلي روي اين سند 
حدود ۵ سال كار بسيار جدي و خوبي 

شده است.
در بيانيه پاياني هم كــه وزير خارجه 
كشورمان و سرپرست وزارت خارجه 
افغانستان صادر كردند تأكيد شده بود: 
به منظور نهادينه ســازي  و ساماندهي 
روابط دوجانبه، طرفيــن بر ضرورت 
تداوم مذاكرات نهايي سازي  سند جامع 
همكاري هاي راهبردي دو كشــور و 
آماده سازي  سند مذكور براي امضاي 
روســاي جمهور ظرف ۳ مــاه توافق 

نمودند.
وزارت خارجه افغانستان در يك بيانيه 
درباره سفر عراقچي به كابل اعالم كرد: 
هيأت عالي رتبــه وزارت امور خارجه 
جمهوري اسالمي ايران ضمن پيگيري 
تصميم هايــي كــه در جريان ســفر 
هيأت افغان به تهــران صورت گرفته 
بود، در جلسه مشــترك كميته هاي 
اقتصادي-ترانزيــت و دفاعي-امنيتي 
نيز شــركت خواهد كرد. قرار است دو 
طرف در مورد زمانبندي نهايي سازي  
موافقتنامه تنظيم اســتخدام و اعزام 
كارگران افغان به ايران و تجديد قرارداد 
كميسارياي سرحدي مطابق با نيازها 
و همكاري ســرحدي هر دو طرف در 
شــرايط امروزي، كه موارد آن در سفر 
هيأت افغانســتان به تهران به طرف 

ايراني سپرده شــده بود توافق كنند و 
همچنين درباره پيگيري و اتخاذ تدابير 
با هــدف جلوگيري از تكــرار حوادث 
ناگوار و تردد غيرقانوني در سرحد ميان 
دو كشور و نيز قانونمند سازي  حضور 
شــهروندان افغان مقيم ايران بحث و 

گفت وگو كنند.
به گزارش ايســنا، عراقچــي در يك 
نشست در كابل در رابطه با سند جامع 
همكاري ايران و افغانستان كه مقامات 
دو كشور در حال رايزني در ارتباط با آن 
هستند، گفت: براي تهيه اين سند پنج 
كميته تشكيل شــده است كه شامل 
كميته هاي اقتصادي، فرهنگي، دفاعي 
و امنيتي اتباع و آب اســت. كار در سه 
كميته فرهنگي، آب و اتباع پايان يافته 
اســت و در دو كميته ديگر رايزني ها و 

گفت وگوها ادامه دارد.
معاون سياسي وزير امورخارجه با ارائه 
توضيحاتي در ارتباط با سند دفاعي و 
امنيتي كه بين دو كشور به امضا خواهد 
رسيد، گفت: بناي اين سند كه بخشي 
از ســند جامع بين دو كشور است اين 
است كه صلح بين دو كشور را به يك 
امر دائمي تبديل كند و دو كشــور در 
هيچ گونه ائتالف، اتحــاد و پيماني با 
كشوري ثالث عليه كشور طرف مقابل 
شركت نكنند. وي همچنين گفت: در 
اين سند بر موضوع مقابله با تروريسم 
و همكاري دو كشور در زمينه مبارزه 

با قاچاق مواد مخدر تأكيد شده است.
 معاون سياسي وزير امور خارجه با بيان 
اينكه اين ســند درصورتي كه نهايي 
شود بايد به امضاي روساي جمهور دو 
كشور برسد، گفت: ارزش اين همكاري 
بين دو كشور، فراتر از ارزش يك سند 

است. در واقع امضاي اين سند به معناي 
حمايت ايــران از دولت افغانســتان و 
مذاكراتي است كه به رهبري و مالكيت 
دولت افغانستان براي تحقق صلح در 
اين كشور برگزار مي شود، ما فقط دولت 
موجود در افغانستان را مشروع مي دانيم 
و همانطور كه اشاره شد معتقديم روند 
صلح در افغانستان بايد مسيري را طي 
كند كه در آن شاهد مشاركت فراگير 
گروه هاي مختلف موجود در افغانستان 

باشيم.
معاون سياسي وزير امور خارجه با بيان 
اينكه پيدا كردن زمينه هاي همكاري 

و كار مشترك ميان دو كشور در تمام 
حوزه ها هدف اساسي ايران در اين سند 
جامع است، افزود: در حوزه آب نيز بايد 
تالش كنيم تا موضوع آب از مناقشــه 
تبديل بــه موضوعي بــراي همكاري 
ميان دو كشور شود، مسئله آب يك امر 
انساني است و افرادي كه در دو طرف 
مرز دو كشــور به آب نياز دارند هيچ 

فرقي با يكديگر ندارند.
عراقچي تأكيد كرد: اميدوارم دو كشور 
پيرامون مســائل اختالفي به خصوص 
آب به يك تفاهم جامع برسند و موارد 

اختالفي به همكاري تبديل شود.

عراقچي در سفر به كابل درباره سند جامع همكاري با افغانستان كه در ۵ محور اصلي تنظيم شده گفت وگو كرد

نكته روز

ويرايش نهايي سند همكاري جامع با افغانستان

گزارش

بازگشت آرامش به بهبهان
دستگيري عوامل فراخوان اغتشاش در خراسان، فارس و كرمان

طي روز هاي اخير و هفته گذشته، مقامات انتظامي و اطالعاتي تعدادي 
از استان هاي كشور از شناسايي و دستگيري عناصر و عوامل بيگانه خبر 
دادند؛ در بهبهان، فرمانده انتظامي شهرستان از قصد »افراد و گروه هاي 
معاند در شرايط حســاس كنوني براي تحريك مردم و ضربه زدن به 
نظام« سخن گفت و در خراسان رضوي نيز، سپاه از دستگيري تعدادي 
از افراد خبر داد كه به انتشــار فراخوان تجمع اعتراضي و خياباني در 
مشهد متهم هستند. در استان فارس و كرمان نيز خبرهايي مبني بر 
شناسايي و دستگيري عوامل و عناصر تروريستي و صدور حكم اعدام 

براي متهمان منتشر شد.

معاندين قصد تحريك مردم را داشتند
به گزارش همشهري، در پي انتشار تصاوير و ويدئو هايي از تجمع گروهي 
شهروندان در شهر بهبهان استان خوزســتان در شامگاه پنجشنبه، 
فرمانده انتظامي شهرســتان بهبهان درخصوص »تجمع غيرقانوني 
تعدادي از شهروندان بهبهاني« توضيحاتي ارائه كرد. سرهنگ محمد 
عزيزي روز جمعه بــه ايرنا گفت: »در پي يــك فراخوان تعداد كمي 
از مردم بهبهان بــراي اعتراض به وضعيت اقتصادي در ســاعت 2۱ 
پنجشنبه در ميدان بانك ملي اين شهرستان تجمع كردند. ابتدا پليس 
سعي داشت تا با مذاكره اين افراد را متفرق كند اما آنها نه تنها متفرق 
نشدند، بلكه اقدام به سردادن شعارهاي هنجارشكنانه كردند. به همين 
دليل پليس هم با صالبت اقدام به متفرق كردن آنها كرد. خوشبختانه با 
تدابير انجام شده هيچ گونه خسارات مالي و جاني در اين تجمع به وجود 
نيامد و افراد تجمع كننده هم به منازلشان هدايت شدند.« عزيزي ادامه 
داد: »مردم بايد بدانند كه افراد و گروه هاي معاند در شرايط حساس 
كنوني قصد تحريك مردم و ضربه زدن به نظام را دارند و به طور حتم 
مي خواهند با تحريك احساسات مردم در جامعه تنش ايجاد كنند، زيرا 
آنها به هيچ عنوان دوست خواه مردم نيستند و براي ضربه زدن به نظام 
قسم ياد كرده اند. پليس براساس وظيفه ذاتي خود با هرگونه بي نظمي 
و يا حركتي كه موجب بر هم زدن آرامش جامعه شود با قدرت و صالبت 
برخورد خواهد كرد. به همين دليل افــراد نبايد تحت تأثير معاندان 
و مخالفان نظام قرار گيرند.« به گفته اين مقام انتظامي شهرســتان 
بهبهان، هم اكنون آرامش در تمام شهرســتان بهبهان حاكم است و 

هيچ گونه مشكل يا بي نظمي در اين شهرستان وجود ندارد.

دستگيري عوامل فراخوان در خراسان
در پي برپايي تجمعات در بهبهان، سپاه خراسان رضوي از دستگيري 
تعدادي از افراد خبر داد كه متهم به انتشار فراخوان تجمع اعتراضي و 
خياباني و تشويق به آشوب در مشهد هستند. به گزارش فارس، سپاه 
امام رضا)ع( استان خراســان رضوي، طي اطالعيه اي اعالم كرد كه 
شماري از عوامل اصلي گروه هاي معاند كه ضمن ارتباط با شبكه هاي 
ضدانقالب، با انتشــار فراخوان هايي هواداران و مــردم را به تجمع و 
اعتراضات خياباني تشويق مي كردند، شناسايي و دستگير شدند. بنابر 
اين اطالعيه، در سوابق برخي از اين افراد، اقداماتي همچون جاسوسي 
عليه امنيت ملي، دعوت به اغتشــاش و تالش براي برهم زدن نظم 

عمومي از طريق فضاي مجازي ديده مي شود.

انهدام تيم تروريستي در استان فارس
يك روز پيش از حوادث بهبهان و انتشار خبر دستگيري ها در خراسان، 
سازمان اطالعات ســپاه اســتان فارس در اطالعيه  ای در پنجشنبه 
26تيرماه اعالم كرد: »با رصد دقيق و اشــراف اطالعاتي ســازمان 
اطالعات ســپاه فجر استان فارس، تيم اقدامي ســازمان تروريستي 
منافقان كه به منظور انجام عمليات ايذايي وارد اســتان فارس شده 
بود، شناسايي شدند. اين تيم در يكي مناطق شهر شيراز قصد اقدام 
خرابكارانه داشتند كه به موقع شناسايي، منهدم و اعضاي آن دستگير 
شدند.« به نوشته تســنيم، پيش از اين، انجام اقدامات ايذايي در ايام 
سالگرد ارتحال رهبر فقيد و بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران برنامه 
كاري اين تيم بوده كه به واسطه هوشــياري و اشراف اطالعاتي اين 

تيم ناكام ماند.

دستگيري و اعدام عناصر بيگانه در كرمان
خبر انهدام تيم تروريستي در استان فارس و دستگيري اعضاي آن در 
حالي منتشر شد كه 2۳تيرماه، رئيس دادگاه انقالب اسالمي كرمان 
از دستگيري تعدادي از عناصر سرويس هاي اطالعاتي بيگانه در اين 
استان خبر داده بود. به گزارش ايسنا، احمد قرباني در تشريح جزئيات 
اين خبر اظهار كرد: تعدادي از عناصر وابسته به سرويس هاي اطالعاتي 
بيگانه در كرمان دستگير و پس از طي مراحل تحقيق و رسيدگي حكم 
قانوني صادر گرديده است و نيز تعدادي از اعضاي گروهك هاي معاند 
نيز در كرمان دستگير شده و در دادگاه انقالب اسالمي كرمان به جرم 
آنها رسيدگي و منجر به صدور حكم شده اســت. وي با اشاره به اين 
مطلب كه در اين دادگاه پرونده هاي امنيتي زيادي رسيدگي و منتهي 
به صدور حكم شده است، گفت: ازجمله اين پرونده ها مي توان به پرونده 
شرور »يحيي احمد يوسفي« و شرور »آريا جاويدان« اشاره كرد كه 
نامبردگان در منطقه جنوب استان كرمان سال ها شرارت و آدم كشي 
مي كردند و با اقدامات ايذايي خود عالوه بر از بين بردن امنيت منطقه 
باعث از بين رفتن رشد اقتصاد آن منطقه نيز شده بودند و خوشبختانه 
هر دو نفر در عمليات هاي جداگانه اي توسط سربازان گمنام حضرت 
وليعصر عليه  السالم در اداره كل اطالعات اســتان كرمان، دستگير 
شدند و به پرونده هاي آنها در دادگاه انقالب اسالمي كرمان رسيدگي 
شد و پس از صدور حكم اعدام و اجراي آنها، امنيت به منطقه بازگشت 

و باعث خوشحالي مردم و رشد مجدد اقتصاد و سرمايه گذاري شد.

طالبان يك واقعيت در افغانستان است
عراقچي در پاسخ به سؤالي در ارتباط با فعاليت گروه »فاطميون« كه 
از سوي يكي از شركت كنندگان در اين جلسه مطرح شد، اظهار كرد: 
من انتظار داشــتم كه حضرتعالي از اين گروه تقدير كنيد، اين گروه 
كساني هستند كه به صورت داوطلبانه در راه مبارزه با تروريسم تالش 
كردند و خون دادند. ما بايد اين حقيقت را بپذيريم كه اگر با اين دشمن 
تكفيري در سوريه نمي جنگيديم، بايد در خيابان هاي كابل و تهران 
با آنها مي جنگيديم؛ گرچه اكنون نيز رگه هايي از داعش در برخي از 
نقاط افغانستان وجود دارد. عراقچي با بيان اينكه داعش تهديد كننده 
امنيت منطقه و جهان اســت، گفت: گروه فاطميون گروهي داوطلب 
اســت كه براي مبارزه با داعش و پديده نفرت انگيز تروريسم ايثار و 
فداكاري كرد. سيدعباس عراقچي در نشســت »چشم انداز روابط 
ايران و افغانستان، چالش ها و فرصت ها« كه از سوي انستيتو مطالعات 
استراتژيك افغانستان در كابل برگزار شد، تصريح كرد: روند مذاكرات 
صلح در افغانستان بايد مسيري را طي كند كه در آن شاهد مشاركت 
فراگير گروه هاي مختلف موجود در افغانستان ازجمله طالبان باشيم، 
طالبان يك واقعيت در افغانستان است و بايد روند مذاكرات صلح در 
افغانستان به ســمتي برود كه اين گروه نيز به سهم و تناسب خود در 
قدرت سهم داشته باشد و در چارچوب قانون اساسي افغانستان و دولت 
افغانستان و در فضايي همراه با آرامش و صلح حركت كند. وي گفت: 
البته تصميم گير نهايي در اين زمينه دولت و ملت افغانستان هستند و 

ما دخالتي در امور افغانستان نمي كنيم.

ث
مك

رئيس جمهــور در دومين گفت وگوي 
تلفني ســال99 خود با رئيس جمهور دولت

روسيه درباره توســعه همكاري هاي 
دوجانبه و متوازن با اين كشور، تداوم برجام، نشست 
صلح سوريه و مبارزه با ويروس كرونا صحبت كرد. اين 
تماس تلفني حدود ۳هفته پس از تأييد برنامه 2۵ساله 
همكاري هاي جامع ايران و چين در اول تيرماه برقرار 
شد. روابط نزديك تر با اين 2كشور به طور جدي تري 
پس از خروج آمريكا از برجام و بازگشت تحريم هاي 
يكجانبه اين كشور عليه ايران دنبال شده است. حسن 
روحاني در تماس تلفني پنجشــنبه خود با والديمير 
پوتين از مواضع روسيه در حمايت از برجام و مقابله با 
سياســت هاي يكجانبه گرايانه آمريكا قدرداني و بر 
توسعه و تعميق روابط تهران - مسكو در همه زمينه ها 

تأكيد كرد.
رئيس جمهور دوم ارديبهشت ماه امسال در نخستين 
تماس تلفني خود با پوتين با اشاره به اعمال تحريم هاي 
ظالمانه و غيرقانوني از سوي آمريكا عليه ايران در اين 
شرايط سخت و مانع تراشي براي پرداخت وام به ايران 
توســط صندوق بين المللي پول، گفتــه بود: »امروز 

شرايط سختي پيش روي همه كشورهاي جهان قرار 
دارد و در اين شرايط كشورهاي دوست بايد همكاري 
و روابط صميمانه تري با هم داشته باشند.« براساس 
گزارش پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، روحاني 
همچنين پنجشنبه 26تيرماه توسعه همكاري هاي 
دوجانبه و متوازن با مسكو را در تمامي سطوح سياسي، 
اقتصادي، علمي و فرهنگي مــورد تأكيد قرار داد و از 
رايزني ها و مذاكرات مسئوالن 2كشور براي اجرايي 
و عملياتي شــدن توافقات ابراز خرسندي كرد. او در 
ادامه اين گفت وگو با اشاره به برگزاري نشست مجازي 
سران ۳كشور ايران، روسيه و تركيه با هدف برقراري 
صلح و ثبات و آرامش در ســوريه، بــر ضرورت ادامه 
همكاري هاي ۳كشور در روند آستانه براي تحقق اين 

هدف به ويژه در زمينه مسائل انساني تأكيد كرد.
رئيس جمهور همچنين با اشــاره به اهميت حفظ و 
اجراي كامل برجام به عنوان يك تعهد بين المللي براي 
طرفين امضاكننده آن، بــر مقابله با يكجانبه گرايي و 
اقدامات و تالش هاي اخير آمريكا براي مقابله با پايان 
تحريم هاي تســليحاتي ايران تأكيد كــرد. روحاني 
همچنين با اشاره به وضعيت شيوع بيماري كرونا در 

ايران و ديگر كشورهاي جهان و اوج گيري دوباره اين 
ويروس طي يك ماه گذشــته، بر ضــرورت همكاري 
2كشــور و تبادل تجربيات در مقابله با اين بيماري 
تأكيد كرد. رئيس جمهور روسيه نيز در اين گفت وگو 
در تشريح مواضع اين كشور درخصوص برجام گفت: 
همچون ۵ سال گذشته از اين سند بين المللي حمايت 

مي كنيم و بر اجرا و حفظ آن اصرار داريم.
والديمير پوتين همچنين توسعه روابط با ايران در همه 
زمينه ها را مورد تأكيد قرار داد و افزود: از همكاري با 
ايران در زمينه مقابله با بيماري كرونا و تبادل تجربيات 
استقبال مي كنيم. رئيس جمهور روسيه همچنين در 
اين گفت وگو بر تداوم حمايت هاي اين كشور از مواضع 

ايران در مجامع بين المللي تأكيد كرد.

پيوســتن رئيس جمهــور آمريكا و 
نخســت وزير رژيم صهيونيستي به حقوقي

كمپين توييتري »اعــدام نكنيد« با 
واكنش منفي كاربران شبكه هاي اجتماعي، فعاالن 
سياسي و مدني روبه رو شد. دونالد ترامپ و بنيامين 
نتانياهو به فاصله 2روز در توييت هايي به زبان فارسي 
و با استفاده از هشتگ »اعدام نكنيد« خواستار توقف 
اجراي حكم اعدام ۳نفر از متهمان مرتبط با حوادث 

آبان ماه در ايران شدند.
سه شــنبه هفته گذشــته، در پي اعالم خبر تأييد 
حكم اعــدام ۳متهم حوادث آبان مــاه98 در ديوان 
عالي كشور، يك كمپين گســترده از سوي كاربران 
توييتر به راه افتاد كه خواســتار توقف اجراي حكم 
اعدام و اعاده دادرســي بودند. تا جايــي كه يكي از 
خبرگزاري ها از دستور رئيس قوه قضاييه براي توقف 
اجراي اين احكام و رسيدگي مجدد به پرونده در يكي 
از شعب ديوان عالي كشور خبر داد. اما ساعتي بعد، 
مركز رسانه قوه قضاييه اين خبر را رد كرد و با اشاره به 
امكان دادرسي فوق العاده براساس اعمال ماده477 
قانون آيين دادرســي كيفري نوشــت: »در صورت 
وصول درخواست، قوه قضاييه طبق روال قانوني به آن 
رسيدگي خواهد كرد اما تا كنون درخواستي از جانب 

وكالي متهمان واصل نشده است.«
پيوستن ترامپ و نتانياهو به پويش »اعدام نكنيد«، 
موجب شــد تا برخي از فعاالن سياسي همزمان با 
تأكيد بر ضــرورت تجديدنظر در احــكام اعدام، از 
رئيس جمهور آمريكا و نخست وزير اسرائيل بخواهند 
كه با توجه به كارنامه غيرقابل قبول خود آنها در زمينه 
حقوق بشر، از اظهارنظر در اين زمينه به دليل تأثيرات 
منفي آن در مطالبات عمومي مردم خودداري كنند. 
كاربران همچنين موضوع قتل جورج فلويد توسط 
پليس آمريكا را بــه ترامپ يــادآوري كردند و نيز 
جنايت هاي اسرائيل در فلسطين را به نتانياهو يادآور 
شدند. سيدعطاءاهلل مهاجراني، وزير اسبق ارشاد در 
دوره اصالحات در واكنش به ادعاي ترامپ در حساب 
توييتري خود نوشت: »كســاني كه توييت فارسي 
را براي ترامپ نوشــته اند، مرادشــان از نبايد اعدام 
شود، بايد اعدام شود است! گمان مي كنند اين اعدام 
مي تواند شعله آشوب ديگري را برافروزد. مدتي پيش 
2افسر سابق سيا و يك ايراني خجسته مي گفتند: در 
شــورش آينده 22ميليون شركت مي كنند. توييت 

ترامپ جرقه آشوب است!«
مهدي محموديان، فعال سياسي هم خطاب به ترامپ 
نوشت: »اجازه بدهيد كســاني خطاب به جمهوري 
اسالمي بگويند اعدام_نكنيد كه دست خودشان به 
خون ملت ايران آغشته نباشد. تحريم هاي ظالمانه 
و غيرشرافتمندانه شما جان هزاران شهروند ايراني 
را به مخاطره انداخته اســت. جناب پرزيدنت لطفا 
دهانت را ببند.«  عباس عبدي، ديگر فعال سياسي 
اصالح طلب نيز درباره ادعاي ترامپ نوشت: »توييت 
ترامپ مبتني بر توقف اعدام آگاهانه است تا حكومت 
ايران را به واكنش بدارد و از تجديد نظر منصرف كند. 
به نظرم ايران بايد متوجه اين ترفند ترامپ باشــد و 
اهميتي به توييت او ندهد.« عبدي افزود: »ترامپ از 
حيث ضديت با حقوق بشر فردي شناخته شده است 
و اگر نهادهاي قدرتمند در آمريــكا براي مواجهه با 
سياست هاي او نبود، تاكنون آنجا را به يك حكومت 
استبدادي و شايد هم فاشيســتي تبديل كرده بود. 
بنابر اين كسي به او از اين حيث اهميت نمي دهد و 
ايران نيز نبايد فريب بازي او را بخورد.« محمدعلي 
ابطحي، عضو مجمع روحانيون مبارز نيز در واكنش 
به توييت فارســي ترامپ نوشــت: »آقاي ترامپ، 
»اعدام_نكنيد« يك امر داخلي ما ست. به شما هيچ 
ربطي ندارد. دخالت شما در اين مورد، عالقه شما به 
اعدام اينها را نشان مي دهد. صف مخالفان اعدام اين 
۳نفر كه عمده آنها ايراني هستند و زير فشار تحريم 

شما كمرشان خم شده، از صف شما جداست.«
مصطفي تاجزاده، فعال سياسي اصالح طلب نيز در 
نوشتاري، با بيان اينكه ترامپ سنگدلي پليس خود 
را نمي بيند، نوشــت: »اظهارنظر مقامات آمريكايي 
مي تواند به زيان معترضان در جمهوري اسالمي تمام 
شود.« كاربر ديگري در واكنش به درخواست مزورانه 
رئيس جمهور آمريكا درباره حكم اعدام ۳متهم ايراني 
نوشــت: »هيچ خردمندي اشك تمســاح و سخن 
مزورانه رئيس دولتي را كه بر دو پايه اشغال سرزمين 
ديگران و نژادپرستي بنا شده، جدي نمي گيرد؛ ما را به 
خير تو اميد نيست، َشر مرسان.« پايگاه اطالع رساني 
عصر ايران هم در يادداشــتي نوشــت: »ترامپ را 
بايد منتظرترين فرد براي اعدام اين ۳نفر دانســت 
تا بعد از اعدام احتمالي، درحالي كه لبخند مي زند، 
قسمت هاي بعدي سريال توييت هاي فارسي اش را 

به مرثيه سرايي براي آنها اختصاص دهد.«

  مردم به بازار نروند
احمد كريمي اصفهاني، دبيركل جامعه اسالمي اصناف و 
بازار با بيان اينكه مردمي كه براي خريد به بازار مي آيند، 
بايد پروتكل هاي بهداشتي را رعايت كنند، به ايسنا گفت: 
از مردم درخواســت مي كنيم تا جايي كه امكان دارد، به 
بازار مراجعه نكنند. مگــر مواردي كه بــراي رفع نيازي 
ضروري صورت مي گيرد؛ چراكه اگر جز اين باشد، جداي از 
مشكالت سالمت، موضوع كمبود كاالها نيز پيش مي آيد و 
خريد بي وقفه و بي دليل برخي مي تواند منجر به باال رفتن 
تورم و كمبود كاال شــود. او همچنين تأكيد كرد: ويروس 
كرونا به ما چيزهايي را تحميل كرده  كه بايد براي مقابله با 
آن، هواي هم را داشته باشيم. پس اگر برخي از كسبه تصور 
كنند كه فرصت براي سوءاستفاده فراهم است، از تفكري 

پيروي كرده اند كه به هيچ وجه مورد تأييد جامعه اسالمي 
اصناف نيســت و ما با چنين رفتارهايــي قطعا مخالفت 

مي كنيم.

  تمايل ترامپ براي توافق بهتر با ايران
مشاور پيشين امنيت ملي آمريكا با اشاره به تمايل دونالد 
ترامــپ، رئيس جمهور ايــاالت متحده بــراي مذاكره با 
جمهوري اسالمي ايران به شبكه خبري فرانس24 گفته: 
»ترامپ ۱۵ماه پس از رسيدن به رياست جمهوري همچنان 
نمي توانست از برجام خارج شود. فكر كنم او در نهايت ديد 
كه اين توافق در آمريكا محبوب نيست و من از خروج مان از 
برجام خوشحال شدم. ما در اين زمان تحريم هاي اقتصادي 
اساسي عليه ايران اعمال كرديم كه تأثير مخربي بر اقتصاد 
ايران داشــت. اين هفته نيز پول ايران به پايين ترين مقدار 
خود در برابر دالر رسيده اســت.« جان بولتون همچنين 
مدعي شد: ترامپ همچنان مي خواهد با ايران مذاكره كند. او 

فكر مي كند كه مي تواند به توافق بهتري برسد اما از نظر من 
اين به دور از واقعيت است. او در بخش ديگري از صحبت هاي 
خود گفت: تمام مشــاوران ترامپ به وي تأكيد كردند كه 
حمله ايران عليه پهپاد آمريكايي، تاسيســات عربســتان 
سعودي و كشتي هاي خليج فارس  را تالفي كند اما وي در 
لحظه آخر تصميمش را عوض كرد. برخي نيز ممكن است با 

تصميم وي براي تالفي نكردن موافق باشند.

  تأكيد بر پايبندي ايران به برجام
وزير خارجه فرانسه در گفت وگويي با همتاي كويتي خود بر 
لزوم پايبندي ايران به تعهدات هسته اي اش تأكيد كرد. به 
گزارش ايسنا، ژان ايو لودريان، وزير امور خارجه فرانسه روز 
پنجشنبه در سفر خود به كويت و ديدار با همتاي كويتي 
خود، شيخ احمد ناصر المحمد الصباح بر لزوم حفظ توافق 
وين و بازگشت جمهوري اسالمي ايران به پايبندي كامل به 

تعهدات هسته اي خود ذيل برجام تأكيد كرد.

  احمدي نژاد به هر دري مي زند
عباس اميري فر، مشاور فرهنگي نهاد رياست جمهوري در 
دولت دهم در مورد ديدار محمود احمدي نژاد رئيس جمهور 
سابق با مقام معظم رهبري، به برنا گفت: متأسفانه به دروغ 
شــايعه مي كنند كه احمدي نژاد با رهبــري ديدار كرده 
درحالي كه ۳ سال اســت وي به هر دري مي زند و التماس 
مي كند با رهبري مالقات كند، اما به او وقت مالقات با رهبري 
نمي دهند. همچنين هماهنگي سپاه با احمدي نژاد تكذيب 
مي شود، سپاهيان به هيچ عنوان با كسي كه سابقه سرپيچي 
از فرامين مقام معظم رهبري دارد، پيماني نمي بندند مگر 
اينكه احمدي نژاد نامه اي به مقــام معظم رهبري بزند و از 
گذشته خود رسما اعالم برائت كند. آن وقت نظام تصميم 
مي گيرد آيا مي شــود نه به عنوان فرد اول بلكه فرد دوم و 
معاون اول با احمدي نژاد كنار بيايد. او گفت: احمدي نژاد با 
بنده براي همكاري تماس مي گيرد و از طرفي اعالم مي كند 

تصميم ندارم  كانديداي رياست جمهوري شوم.

آيت اهلل جنتي:
خيال مي كنند در بانك هاي خارجي حساب و كتابي دارم

دبير شوراي نگهبان در پاسخ به انتقادات از اين نهاد انقالبي گفت وگويي با خبرگزاري صداوسيما انجام 
داده و گفته: »دشمني ها با اين شورا كمترين اثري بر اراده ما ندارد، وظيفه ما شرعي و طرف ما خداي متعال 
است كه از ما مسئوليت مي خواهد و بايد جوابگو باشيم.« آيت اهلل احمد جنتي در بخش هاي گزيده اين 

گفت وگو نيز گفته است:
 بررســي صالحيت ها مربوط به شــوراي نگهبان بوده و اين مســئوليت بسيار سنگيني اســت. به ويژه با 
نام نويسي هاي بي حساب و كتاب كه هر كسي از راه مي رسد دو سه برگه دستش مي گيرد و مي خواهد به مجلس 
برود و يكباره چند هزار نفر مي خواهند بروند مجلس براي 280 صندلي؛ شوراي نگهبان بايد يكي يكي اينها را 

بررسي كند كه كجا بودند و سوابق شان را بررسي كند كه كار بسيار سنگيني است كه به عهده ماست.
 مسئوليت ديگري كه خيلي ها توجه ندارند و ما را كالفه مي كند، مشكل نامه هاي ديوان عدالت اداري است 
و هر كسي كه از اساسنامه اي، آيين نامه اي، دستورالعمل يا مصوبه اي كه دولت يا غيردولت تصويب كرده است و 
به نظرش مي رسد كه خالف شرع يا خالف قانون است به ما نامه مي نويسد كه اين آيين نامه، اساسنامه يا مصوبه، 
خالف شرع است. معموال جايي كه به ضررشان تمام مي شود اين نامه ها را مي نويسند، يعني از نظر آنان، معني 

خالف شرع اين است كه به ضرر خود مي دانند؛ اينها را مي فرستند اينجا كه انبار مي شود.
 مشكلي كه ما داريم اين است كه بيشتر فقهاي شوراي نگهبان در شهر مقدس قم سكونت دارند و تنها فردي 
كه هميشه اينجاست من هستم؛ جمعه و شنبه هم ندارد؛ آقاي آملي الريجاني هم گاهي اينجاست و گاهي نيست.

 وقتي انسان، قانون و حساب و كتاب دارد و روي روال خاصي كار مي كند حرف هايي كه ديگران مي زنند، بزنند، 
ما هم بعضي از اينها را گوش مي كنيم، اگر كسي واقعا حق مي گويد تشكر هم مي كنيم خيلي هم خوشمان مي آيد 
واقعا دلمان مي خواهد كسي به ما بگويد كه اين كارت اشتباه است، ولي اكثرا اينطور است كه حساب نشده حرف 
مي زنند. برخي نيز اغراض سياسي دارند ما كه گوش به حرف اين و آن نمي دهيم، آنها حرف خودشان را مي زنند 

و ما هم كار خودمان را مي كنيم.
 خيال مي كنند كه ما مي خواهيم برويم خارج از كشــور، منع مان مي كنند كه نرويــم؛ ما كاري نداريم در 
كشور هاي خارجي، به خودمان برسيم كافي است؛ خيال مي كنند در بانك هاي آنجا حساب و كتابي داريم؛ خب 

هر چه در آن بانك ها داريم مال خودشان.

كاربران توييتر و فعاالن سياسي در واكنش به 
مداخله نخست وزير اسرائيل و رئيس جمهور 

آمريكا درباره حكم اعدام ۳جوان ايراني:

شر نرسان!

پس از برنامه همكاري ايران و چين اتفاق افتاد

روحاني در تماس تلفني با پوتين خواستار همكاري هاي سياسي، اقتصادي، علمي و 
فرهنگي شد

افزايش همكاري هاي دوجانبه با روسيه

خاك ايران را به چين نمي دهيم

وزير امورخارجه با اشاره به قرارداد 2۵ساله ايران 
و چين به خانه ملت گفت: مــا در مرحله مذاكره 
هستيم. هنگامي كه به مرحله توافق برسيم، اگر 
تعهد قانوني در اين قرارداد باشــد بايد به مجلس 
ارائه دهيم. در غير اين صــورت به  عنوان مصوبه 
دولت، مجلس در تطبيق قوانيــن به اين قرارداد 
ورود خواهد كــرد لذا اين قــرارداد هيچ وقت بر 
مجلس پوشيده نخواهد ماند. ظريف در واكنش 
به اخبار مربوط به واگذاري جزايري چون كيش 
به موجب قرارداد 2۵ساله با چين، گفت: ما نه يك 
متر زمين و نه حتي حــق بهره برداري انحصاري 
از يك وجب خاك ايران را به چين و هيچ كشــور 

ديگري نداده و نخواهيم داد.

كشتي نفتكش ايران آزاد شد

مؤسسه انگليسي حقوق بشر در دريا اعالم كرد: 
تصاوير ماهواره اي نشــان مي دهد يك نفتكش 
كه در روز ۵ جوالي)۱۵تيــر( به خاطر دور زدن 
تحريم هاي عليه ايران توسط آمريكا توقيف شده 
بود توسط ايران پس گرفته شده است. بنا به اعالم 
اين مؤسســه اين نفتكش كه نامش گلف اسكاي 
بوده و در ســواحل امارات توقيف شده بود ديروز 
در آب هاي ايران رؤيت شــده اســت. به گزارش 
فارس، ديويد هاموند، مديرعامل مؤسسه مذكور 
گفته: »ناخداي اين كشتي پس گرفته شدن آن 
توسط ايران را تأييد كرده است. پيش تر 26 خدمه 
نفتكش كه هندي بودند به كشور خود بازگشته 

بودند، اما 2 نفر آنها در ايران حضور دارند.«
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اينجا پرخاطره اســت؛ پر از 
انــدوه و به قــول خيلي ها گزارش

آرامش بخش تهراني ها. اينجا 
نيم قرن است كه خانه ابدي صدها هزار نفر 
شــده و اين روزها به خاطر كرونا، فضاي 
عجيبــي دارد. بهشــت زهرا حتي مقصد 
خيلي از ايراني هاســت؛ آنهايي كه براي 
زيارت اهل قبور و خواندن فاتحه اي براي 
اموات خود، به جنوب پايتخت كشور سفر 

مي كنند.
به گزارش همشــهري، ميانه هاي دهه۴0 
بود كه مســير درگذشــتگان تهراني ها از 
آرامســتان هاي مجاور امامزاده هاي تهران 
و حوالي مثــل امامــزاده علي اكبر چيذر، 
ابن بابويه و امامزاده عبداهلل و شاه عبدالعظيم 
شــهرري، امامــزاده صالــح تجريــش و 
آرامســتان هاي محلي مثل مســگرآباد، 
امامزاده اهل بن علي، آرامستان شميران و 
ظهيرالدوله به سمت بهشت زهرا، آرامستان 
تازه تأســيس پايتخت تغيير مســير داد تا 
جمع درگذشــتگان دور هم جمع باشــد. 
آرامستاني كه براي دفن نخستين مردگان 
در آن جايزه تعيين شده بود، حاال 50ساله 
شده است. بهشت زهرا، نيم قرن مي شود كه 
با آغوش باز ميزبان رفتگان از هر قشر و هر 
طبقه اجتماعي بوده و هست. حكايت هاي 
فراوانــي دارد اما همــه  آنهــا يك نتيجه 
مي دهند: »فقير و غني، قدرتمند و ضعيف، 
پير و جوان و... همگي در نهايت، بايد راهي 

ديار باقي شوند.« 
ديروز به همين مناسبت آيين پنجاهمين 
سالگرد تأسيس بهشــت زهرا برگزار شد 
و شــهردار تهران در آن گفت: »كارمندان 
بهشــت زهرا هر روز به مردمــي كه دچار 

مصيبت شــده اند خدمــات مي دهند و در 
ســخت ترين شرايط كشــور و شهر تهران 
اين سرويس ها قطع نشده و در موارد حاد 
محدود به حريم شهر تهران هم نبوده است. 
بيش از 50ســال اين خدمات ادامه داشته 
است.« پيروز حناچي با بيان اينكه بهشت 
زهرا يكي از منظم ترين و رضايتبخش ترين 
ســازمان هاي شــهرداري تهــران بوده و 
نظرسنجي ها هم همين را نشان مي دهد، 
افزود: »از همه مهم تر اينكه بهشت زهرا)س( 
مزين به عزيزاني اســت كه پيش و پس از 
پيروزي انقــاب و در دوران دفاع مقدس 
به شــهادت رســيدند و امام راحل كه اين 
شهيدان را در دل خودش جاي داده است.«

اگر كرونا مخصوص فقــرا بود، جامعه 
جهاني را نمي ترساند

سيدحسن خميني، توليت امام )ره( نيز در 
آيين پنجاهمين سالگرد تأسيس سازمان 
بهشت زهرا با اشــاره به همه گيري كرونا، 
گفت: »يكي از علل اينكه اين بيماري اين 
مقدار همه را مي ترساند اين است كه فقير 
و غنــي را به يك اندازه مي كشــد. اگر اين 
بيماري مختص فقرا بــود، آنگونه كه بايد 
جامعه جهاني را نمي ترساند. چون اغنيا هم 
از آن راه فراري ندارند، لذا همه با هم از آن 

پرهيز مي كنند.«
يادگار امام با بيان اينكه بعضي از قصه هاي 
كرونا تلخ ولــي درس آموز اســت، گفت: 
»تحريم هــاي بســيار ظالمانــه اي كه در 
كشور پديد آورده اند عامل فقر، پايين آمدن 
سطح درآمدها و سختي هاي شديد بر مردم 
شده است. عاوه بر آن ضعف مديريت هم 
وجود دارد. بيكاري هايي اضافه شــده كه 

به دليل شــيوع كرونا در همــه جهان رخ 
داده است؛ همه اين واقعيت ها مي طلبد كه 
خدمت رساني در همه بخش ها، به خصوص 

در شهرداري، بيشتر شود.«
او افــزود: »مرحوم صــدوق روايتي از امام 
صادق)ع( را نقل مي كنــد كه »ما َخلقَ اهلل 
ُ َعزَّ و جلَّ يقينا ال َشــك فيِه أشَبَه بَشك ال 
يقيَن فيِه ِمن الَمــوِت« }خداوند عّز و جّل 
هيچ چيزي مانند مرگ نيافريده اســت كه 
در عين آنكه يقيني اســت و هيچ شكي در 
آن نيســت، چونان شكي اســت كه در آن 
]كمتريــن[ يقيني نباشــد{. اگر مرگ را 
باور داشتيم طبيعتا به گونه ديگري زندگي 
مي كرديم. بسيار مي گوييم و هر روز هم بر 
سر و دســت مي گيريم كه »مرگ به عنوان 
واعظ كافي است«، اما ما معموال به اين امر 
توجه نداريم؛ يقيني كه شكي در آن نيست 
را شبيه ترين چيزها به شكي مي دانيم كه 

يقيني در آن نيست.«
سيدحسن خميني گفت: »انسان وقتي از 

بهشــت زهرا عبور مي كنــد، مانند همه 
آرامســتان هاي ديگر، دائما بايد با خودش 
اين مســئله را مرور كند. بعضي وقت ها به 
تعبير امام »تقارب آجال« مي شــود. يعني 
مرگ ها به انســان نزديك تــر و ملموس تر 
مي شــود. مثل روزگار فعلي مــا كه كرونا 
مي آيد و همه را مي گيــرد. البته بعضي از 
قصه هاي ايــن روزهاي كرونــا خيلي تلخ 
اســت؛ ولي درس آموز است و بعدها انسان 

بايد آنها را بيشتر مرور كند.«
او در بخش ديگري از ســخنان خود گفت: 
»سازمان بهشــت زهرا نمونه اي از قانوني 
است كه بايد در همه كشــور اعمال شود. 
البته اين مختص بهشــت زهرا نيســت و 
مختص همه گورستان هاســت. همانطور 
كه قانون مرگ حق اســت و ضعيف و غني 
نمي شناسد، بايد قانون زندگي هم نسبت به 

همه يكسان اجرا شود.
يادگار امام با بيان اينكه بهشت زهرا از يك 
جهت نماد تساوي اســت، گفت: »همه در 

برابر قانون مرگ مساوي هستيم. بايد اين 
در قانون زندگي هم جاري باشــد. همه در 
برابر قانون زندگي هم بايد مساوي باشيم. 
اگر قرار اســت لطفي صورت بگيرد، اتفاقا 
قانون بايــد به نفع فقــرا و غيرقدرتمندان 
تفســير شــود؛ به تعبيــر امام، بــه نفع 
مستضعفين تفسير شود. قانوني كه وقتي 
به قدرت مي رســد تيغش نمي برد، همان 
بهتر كه از بيخ برداشته شود.« سيدحسن 
خميني افزود: »نمونه بيشترشدن خدمات 
شــهرداري را ما در بحث كرونا ديديم و جا 
دارد كــه من از شــهردار متخصص تهران 
كه شــايد از متخصص ترين كارشناســان 
حوزه شهرسازي باشــد كه هم سابقه و هم 
تخصصش را دارد، توانمند، باهوش، متعهد 
و با عزم، تقاضا كنم كه شــهرداري وجهه 
كمك و خدمتش را براي اين دوره ســخت 
قرار دهد. ســختي هايي كــه از تحريم ها 
پديد آمده و ان شــاء اهلل خداوند لطفي كند 

و برداشته شود.« 

به بهانه گذشت نيم قرن از تأسيس بهشت زهرا)س(

پيروز حناچي، شهردار تهران: بهشت زهرا )س( از 
منظم ترين سازمان هاي شهرداري است
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2رام قطار مترو امروز روي ريل مي روند
امروز 2رام قطار روي ريل شبكه متروي تهران مي افتد. 2قطاري 
كه امروز با حضور شهردار پايتخت و جمعي از مديران شهري 
به بهره برداري مي رسند، از مجموع 10رام قطاري هستند كه 
ساخت آنها طي 2سال گذشــته در مجموعه واگن سازي مترو 
تهران دنبال مي شده است. مديرعامل شــركت مترو تهران و 
حومه در اين رابطه به همشهري گفت: »اين قطارها از آخرين 
سري 10رام قطار در دستور كار ســاخته شركت واگن سازي 
تهران به حساب مي آيند.« علي امام با بيان اينكه 2قطار جديد 
در خطوط 6 و 7 به كار گرفته مي شــوند، افزود:  »همين 2رام 
قطار كمك مناسبي به فاصله گذاري اجتماعي در خطوط فوق 
خواهند كرد. بــه هرترتيب با ورود ايــن دو رام قطار به ناوگان 
مترو تهران، پرونده پروژه 70دســتگاه واگن بســته مي شود. 
هر يك رام از اين قطارها هزينه اي بيــش از 7ميليون يورو در 
بر داشته و با رعايت ايمني و اســتانداردهاي الزم ساخته شده 
است.« به گفته او اين قطارها از نسل سوم قطارهايي به حساب 
مي آيد كه در متروي تهران به كارگرفته مي شود و جنس بدنه 

آنها آلومينيومي است.
او در ادامه درباره احداث خط10 متروي تهران نيز گفت: »بعد 
از تصويب طرح جامع ريلي تهران -كه 30بهمن ماه سال گذشته 
به تصويب رســيد و ارديبهشت ماه ســال جاري به شهرداري 
تهران اباغ شــد - احداث و تكميل ۴خــط 8، 9، 10 و 11 در 
افق تكميلي ســال1۴20 پيش بيني شــده كه ما اولويت ها را 
بين اين خطوط مشخص كرده ايم. در اين بين محدوديت زياد 
نقدينگي حاصل از كاهش درآمد شهرداري كار را سخت كرده 
است. با وجود اين، براي احداث خط10 مترو، در حال پيگيري 
براي استفاده از منابع ســرمايه گذاري بخش خصوصي و منابع 
غيرنقدي شهرداري هستيم.« مديرعامل شركت مترو با اشاره 
به شرقي- غربي بودن خط 10، اظهار كرد: »طي سال گذشته به 
همت شهرداري منطقه22، سرمايه گذاراني كه در حال ساخت 
مجموعه هاي تجاري اداري و مســكوني هستند براي احداث 
خط10 و همكاري اعام آمادگي كرده اند. انتشار اوراق مشاركت 
به عنوان يكي از راه هاي درآمد در سال هاي اخير جدي گرفته 
شده و امسال نيز در نظر داريم درآمد مجتمع هاي ايستگاهي را 
فعال كنيم تا بتوانيم با اتكا به اين درآمدها، هزينه ساخت مترو 

خط10 را كسب كنيم.«

نيازمند باز شدن ال سي
براســاس برنامه هاي حمل ونقل ريلي، دولت متقبل شده كه 
1500دســتگاه واگن تا ســال1۴00 براي تهران تامين كند. 
مديرعامل شــركت مترو تهران در اين خصوص گفت: » دولت 
براساس برنامه پنج ساله ششم موظف شده كه 1050دستگاه 
واگن تا سال1۴00 براي متروي تهران تامين كند. مديرعامل 
شركت مترو تهران در اين خصوص گفت: »از اين ميزان تاكنون 
مناقصه تامين تنها 630دســتگاه در ســال96 انجام شده كه 
براساس آن قرارداد به برنده مناقصه يعني كنسرسيوم شركت 
واگن ســازي تهران و شــركاي چيني آن با يك سال تأخير در 
اواخر ســال97 اباغ شــد كه در اين قرارداد تامين واگن ها از 
طريق فاينانس چيني، صورت مي گيرد اما همچنان منتظر باز 
شدن ال سي  مربوطه هستيم و كارها خيلي كند پيش مي رود. 
بنابراين دولت بايد در اين زمينه ورود جدي تري پيدا كرده تا اين 
روند تسريع و عمليات ساخت واگن ها شروع شود. براي تامين 
۴20واگن باقيمانده از سهميه متروي تهران تاكنون اتفاقي در 
وزارت كشور نيفتاده است.« علي امام با بيان اينكه ما نيز در مترو 
تهران قرارداد 105 دستگاه واگن را پيش مي بريم، افزود: »در 
اين باره نيز كمك دولت در قالب ظرفيت تبصره18 قانون بودجه 

سال99 و ساير موارد بسيار راهگشاست.«

41كيلومتر در 6منطقه
خط 10 متروي تهران با طول تقريبي ۴كيلومتر از منطقه۴ و 
محدوده قنات كوثر شروع شــده و با طول تقريبي ۴1كيلومتر 
به ايســتگاه وردآورد در منطقه22 مي رســد. خــط10 تمام 
مناطق شــمالي شــهر، يعني به ترتيب مناطق ۴، 1، 3، 2، 5 و 
22 را پوشــش مي دهد. به عبارت دقيق تر اين خــط با عبور از 
بزرگراه هاي شــهيد بابايي و شهيد صدر به ســمت نمايشگاه 
بين المللي تهران، سعادت آباد و ميدان كاج رفته و از ميدان كتاب 
سرازير شده و با عبور از بزرگراه آيت اهلل هاشمي رفسنجاني به 
منطقه 5 مي رسد. ســپس از منطقه22 عبور كرده، به سمت 
بزرگراه شــهيد خرازي ادامه مســير مي دهد و پس از عبور از 
شمال درياچه چيتگر به ســمت ايستگاه وردآورد مي رود.  اين 
ايستگاه با متروي خط5 )مسير تهران - كرج( ايستگاه تبادلي 
دارد. پس اين خط ۴1كيلومتري مناطــق 5 و 22 را كه از نظر 
حمل ونقل عمومي به خصوص مترو ضعيف تر هستند، به طور 
كامل پوشش مي دهد. در اين ميان بايد يك تونل ارتباطي بين 
خط10 و يكي از خطوط در حال بهره برداري ايجاد شود تا اين 
تونل ارتباطي بتواند در زماني كه خط10 مترو ساخته شد در 
نقش پشتيبان ظاهر و قطار از آن خط فعال وارد خط10 شود. 
به همين دليل در محدوده ميدان كتاب، تونل ارتباطي با طول 
 يك  كيلومتر در حال طراحي اســت كه خــط 10 و 7 را به هم 

متصل مي كند.

بافت فرسوده و مركزي پايتخت در چند روز گذشته 
صحنه حوادث گوناگوني از ريزش ســاختمان تا ايمني

آتش ســوزي و... بود. به گزارش همشــهري، در 
آخرين اتفاق از اين دست، يك پاساژ توليد كفش در بازار تهران 
آتش گرفت. آتش نشــانان ۴ ايســتگاه آتش نشــاني به همراه 
خودروي حامل تجهيزات تنفسي و تانكر آب به بازار سيدولي در 
محدوده بازار كفاش ها، اعزام شــدند. شــعله هايي كه از چرم، 
پاســتيك و چسب برمي خاســت ساختمان ســه طبقه اي را 
دربرگرفته بود. آتش ابتدا از يك انبار شــروع شــد كه به شكل 
غيراستاندارد و با مساحت بيش از 100مترمربع روي پشت بام 
ساخته شده بود. آتش سوزي به تدريج به طبقات پاييني گسترش 
پيدا كرد و كساني كه داخل ساختمان بودند آن را ترك كردند. 
اين حادثه تلفات جاني برجاي نگذاشت و تنها مصدوم آن كه يك 

آتش نشان بود به بيمارستان اعزام شد.
برخي از اصناف به دليل نوع فعاليت خــود و كاال هايي كه انبار 
مي كنند بيشتر در معرض خطر ناشــي از آتش سوزي هستند. 
مواد اشتعال زا به سرعت شعله ور مي شوند و اگر در كنار همديگر 

انبار شده باشند، خاموش كردن آنها معموال از عهده شهروندان 
عادي خارج است. چنين حوادثي گهگاه يك راسته بازار يا پاساژ 
را تبديل به خاكستر مي كند. حادثه پاسكو باعث جلب نظر ها 
به اين شــرايط شــد و تامين تجهيزات مورد نياز آتش نشاني و 
همينطور همكاري برخــي از اصناف و مالكان پاســاژ ها با اين 
سازمان باعث شد تا سطح ايمني در برخي نقاط بهبود پيدا كند. 
امروزه ايمني بازار و مناطق مركزي تهران به شكل كلي بهتر از 

5سال پيش شده است.

ريزش ساختمان
يك روز پيش از آتش ســوزي در بازار كفاشــان، ساختماني 
قديمي در خيابان قزوين فروريخت. نيمه شــب ســاختمان 
۴طبقه متروكه اي در اين خيابان ريزش كرد و همســايگان 
به مأموران آتش نشــاني كه براي امدادرســاني به محل رفته 
بودند، اظهــار كردند كه با وجود متروكه بــودن بنا، يك مرد 
پير به آن رفت وآمد داشته است. به دليل حجم زياد آوار هيچ 
اثري از كســي در محل ريزش پيدا نشد و سگ هاي زنده ياب 

هم نتوانستند وجود كسي را تشخيص دهند. پس از ساعت ها 
آواربرداري جسد مردي حدودا 70 ساله پيدا شد كه در همان 
دقايق اول ريزش آوار فوت شــده بود. در همين روز بخشي از 
سقف كاذب طبقه اول پاساژ عاالدين آتش گرفت. اين اتفاق 
به دنبال اتصالي برق رخ داد، اما تجهيزات ايمني موجود در اين 
بخش مانند آژير خطر و دستگاه هاي اطفای حريق باعث شد 
كه آتش خاموش شود. به گفته سخنگوي سازمان آتش نشاني، 
مأموران اين سازمان پس از تماس كسبه با تلفن 125در محل 
حاضر شدند، اما از آنجا كه ســطح ايمني ساختمان مناسب 
بود و امكانات كافي را براي مهار آتش داشت، حادثه در همان 
ابعاد كوچك به پايان رســيد. اين اتصالي برق كه مي توانست 
باعث فاجعه مالي و جاني زيادي شــود به دليل رعايت نكات 
ايمني بدون خســارت خاصي به پايان رسيد. سال هاست كه 
هشــدار هاي پياپي درباره احتمال آتش سوزي هاي گسترده 
در منطقه مركزي و بافت فرسوده شهر داده مي شود، اما هنوز 
بخش بزرگي از واحد هاي تجاري اين قســمت از پايتخت، در 

مقابل حوادث آسيب پذير هستند.
 

خروج شيميايي فروش ها از مركز شهر
مديرعامل شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر با اشاره به 
انتقال كامل واحدهاي شيميايي فروشــي در محدوده منطقه 

12 تهران، در اين باره گفت: بــه زودي اقدامات مربوط به پايش 
فروشندگان مواد شيميايي براي تعيين تكليف وضعيت آنها آغاز 

خواهد شد.
سيدعلي مفاخريان در جلسه خود با اتحاديه شيميايي فروشان، 
گفت: مطابق قولــي كه پيش تر بــه شــهروندان داده بوديم، 
باقيمانده واحدهاي شيميايي فروش در محدوده شهر به مجتمع 
كيميا منتقل شده اند. فعاليت واحدهاي باقيمانده در قالب واحد 
فروش بدون وجود انبار محصوالت شيميايي، از نظر شهرداري 
بدون اشكال است؛ مگر اينكه مصاديق مورد نظر شوراي تامين 

استان را در بر نگيرد.
او با اشاره به اجراي عمليات پايش براي شناسايي و تعيين تكليف 
فروشندگان مواد شيميايي، افزود: واحدهايي كه پروانه كسب 
نداشته باشند از طرف اتاق اصناف و اتحاديه مربوطه تحت هيچ 
شرايطي مجاز به ادامه فعاليت نيستند، ولي برخورد با آنها بايد 

به واسطه اتحاديه صورت بگيرد.
مفاخريان با تأكيد بر اينكه فرسودگي بافت منطقه و حجم باالي 
تردد شــهروندان در بازار باعث مي شــود كه هر حادثه اي آثار 
جبران ناپذيري به بار بياورد، گفت: مقصد فروشگاه ها و انبارهايي 
كه منتقل مي شوند بايد توسط متخصصان سازمان آتش نشاني 
كنترل شود تا از بروز حوادثي چون بيمارستان سينا مهر از سوي 

شيميايي فروشان جلوگيري شود.

بازار ايمن تر از هميشه، مركز شهر اما مستعد آتش سوزي
بازار بزرگ تهران از لحاظ ايمني قابل قياس با 5سال پيش نيست، اما بناهاي فرسوده و ناايمن همچنان 

مركز شهر را خطرناك كرده اند 

حوزه بندي هنگام حريق در بازار
محمود قديري، معاون حوزه پيشگيري و حفاظت از حريق آتش نشاني تهران

بازار تهران از قديم براي سازمان آتش نشــاني اهميت خاصي دارد. بازار به لحاظ نوع بافت و موادي كه در آنجا 
نگهداري مي شود، مهم است و سازه هاي آن به گونه اي اســت كه در زمان حريق در يك نقطه به بخش هاي ديگر 
نيز سرايت مي كند. درواقع تمركز ما روي بازار از نقاط ديگر شهر متفاوت است. از بُعد پيشگيري در اين چند ساله 
اقداماتي را انجام داده ايم و يك ايستگاه ديگر به بازار اضافه كرده ايم. يكي از وسايل خاموش كردن آتش، آب است 
و از آنجا كه براي ورود خودروهاي آتش نشــاني به بازار با محدوديت )تنگي معابر و شلوغي بازار در ساعات روز( 
مواجه هستيم، تامين آب مشكل مي شود. بحث ديگر خريد خودروهايي با عرض كم است كه اين انجام شده است. 

از لحاظ پيشگيري ما برخي پاساژها را كه داراي اولويت بيشتري هستند در بازار شناسايي كرده ايم. يكي از بحث هاي مهم ما حوزه بندي 
حريق است؛ يعني زماني كه آتش سوزی در يك نقطه بازار اتفاق مي افتد، به سرعت اقدام كنيم تا به نقاط ديگر سرايت نكند. اين حوزه بندي 
هم هزينه اش كم است و هم مي توانيم با فعاليت هاي مناسب و به موقع جلوي خسارت بيشتر را بگيريم. البته خيلي از بازاري ها همكاري 
الزم را در اين زمينه داشته  و در مواقع حريق كمك بسياري به ما كرده اند. نكته بعدي اينكه ما در بازار 2پروژه در حال اجرا داريم؛ مثال يك 
بحث كشيدن لوله آب آتش نشاني به نقاط مختلف بازار است. لوله زميني آب در بازار قديمي است و جريان آب مورد نياز نيست و بايد به اين 
موضوع رسيدگي كنيم. روي زمين هم كابل تلفن و برق است و البته بافت تاريخي بازار هم سبب شده كه ميراث فرهنگي ما را از فعاليت هاي 
بيشتر منع كند؛ بنابراين طرحي را تهيه كرده ايم كه 6نقطه بازار شناسايي شده؛ يعني به همراه مهندسان در حوزه آتش نشاني آمديم سيستم 
اطفای حريق را طراحي كرديم؛ طوري كه حريق را بتوانيم در نطفه خفه كنيم. طبق توافقنامه اي كه با انجمن اسالمي بازار امضا كرديم، فكر 

مي كنم اين اتفاق مهم تا يك سال آينده انجام خواهد شد.

ث
مك

 نخستين  »سيرک ماشــين« ايران با حضور 
 عكس
خبر

هنرمندان بين المللی از 7كشور دنيا به عنوان 
چهارمين نوآوری كرونايی برج ميالد  از روز 
پنج شــنبه 26 تيرمــاه با رعايــت كامل 
پروتكل های بهداشتی در برج ميالد افتتاح شد. اين سيرک 
تا پايان مرداد ماه ادامه دارد و در دو ســانس 21 و 23 اجرا 

می شود.    عكس: همشهري/ عليرضا طهماسبي

شوراي شهر بســيار خوب، باهوش و 
باهمتي در تهران وجود دارد

توليت حرم امام خمينــي)ره( تأكيد كرد: 
»شــوراي شــهر بســيار خوب، باهوش و 
باهمتي در تهران وجود دارد. شــهرداري 
نيز مي تواند و بايد، يكي از الگوهاي برجسته 
كمك به اقشــار فقير و مســتضعف باشد. 
البته كســاني كه از بيرون بــه تهران نگاه 
مي كنند، خيال مي كنند شهر تهران شهر 
طبقه متوسط به باالســت؛ درحالي كه در 
شهر تهران هم دهك هاي ضعيف بسياري 
داريم. شــايد افرادي باشــند كه حتي از 
دهك هــاي 9 و 10 روســتايي هم درآمد 
كمتري دارند؛ بايد آنها هم مورد توجه قرار 
بگيرند، كه البته اين مورد توجه دوســتان 

بوده و هست.«

مركز ايزوله بهشت زهرا در حال ساخت 
است

سعيد خال، مديرعامل سازمان بهشت زهرا 
نيز در ايــن آييــن گفت: »به مناســبت 
پنجاهمين سالگرد تأســيس بهشت زهرا 
برنامه هــاي متنوعي ازجملــه رونمايي از 
چند جلد كتاب و انتشــار تمبر سراسري 
درنظر داشتيم؛ اما به علت شيوع كرونا الزم 
ديديم كه همه اين مراسم ها لغو شود.« او 
افزود: »بهشت زهرا ساالنه 60هزار متوفي 
را پذيرش مي كند كه يــك پنجم ظرفيت 
كشور اســت. 10ميليون كيلومتر ناوگان 
حمل متوفي ما ساالنه در كشور راه مي رود 
و 5ميليون كيلومتر در شهر تهران مأموريت 
انجام مي دهد. تا امروز بالغ بر يك ميليون و 
700هزار نفر در سايت بهشت زهرا پذيرش 
شده اند. بهشت زهرا مدفن 30هزار شهيد 
است كه ۴هزار نفر آنها شــهداي گمنام و 
250شهيد مدافع حرم هســتند. 2هزار و 
500نفر از مشاهير، نام آوران و بزرگان اين 

سرزمين در بهشت زهرا دفن هستند.«
خال افزود: »نوسازي كامل آمبوالنس هاي 
شــهر تهران و داخل بهشت زهرا، بازسازي 
5آرامستان تاريخي شهر تهران، مكان يابي 
آرامســتان هاي شــهر تهران، بزرگ ترين 
هوشمند ســازي  تاريخ بهشت زهرا، افتتاح 
ورزشــگاه، حل مشــكل قطعه هنرمندان 
و شــهداي مدافع حرم ازجمله پروژه هاي 
اجرا شــده در دوره جديد مديريت شهري 
براي بهشت زهرا بوده اســت. در تمام اين 
50ســال بهشــت زهرا در كنار مردم بوده 
و شاه بيت اين غزل، كروناســت. كرونا باز 
تعريف جديدي از بحران در بهشت زهراست. 
در كرونا بهشت زهرا واقعا پوست مي اندازد 
و به يك چاالكي عظيم بدل مي شود. كرونا 
يك بحران بي سابقه و غيرقابل تصور بود و 
همچنان ادامــه دارد. در همين ايام آقاي 
حناچي، شــهردار تهران دســتور ساخت 
مركز ايزوله بهشت زهرا را داد و بودجه آن 
ديده و نقشه هاي آن آماده شده و در مرحله 

اجرا قرار دارد.«
براســاس اين گزارش در مراســم ديروز 
حجت االسام والمســلمين سيدمحمود 
دعايي و احمد مسجدجامعي، عضو شوراي 

شهر تهران نيز حضور داشتند.

آرامستان ۷۵۰هكتاري پايتختاز ملك  مهرداد بهار تا سيروس گرجستاني در قطعه۸۸

ملك مهرداد بهار، پژوهشــگر و نويســنده، فرزند ارشــد 
ملك الشــعراي بهار، نخســتين چهره سرشناسي است كه 
سال1373 بر اثر بيماري ســرطان خون درگذشت و پيكرش 
براي دفن به قطعه هنرمندان بهشت زهرا سپرده شد. اگرچه 
قطعه هنرمندان بهشــت زهراي تهران آرام آرام به ســمت 
تكميل ظرفيت پيش مي رود اما هنوز هم پايان كار اين قطعه 
معلوم نيســت. قطعه اي كه از بازيگر تا خواننده از نويسنده تا 
پژوهشگر را با آغوش باز پذيرفته است با اين حال تا اين لحظه 
آخرين هنرمندي كه در قطعه۸۸ به خاک سپرده شد، سيروس 
گرجستاني، بازيگر ســينما و تلويزيون بوده كه 12تير13۹۹ 
به علت سكته قلبي درگذشت و 2روز بعد در قطعه هنرمندان 

به خاک سپرده شد.

سازندگان بهشت زهرا در نخستين سال تاسيس 
اعالم كــرده بودند اين آرامســتان براي مدت 
3۰سال درگذشتگان پايتخت كفايت مي كند اما 
با وقوع جنگ تحميلي و ورود سيل عظيم شهداي 
وطن، ظرفيت بهشت زهرا، 2سال زودتر از موعد 
پيش بيني شده يعني در سال137۸ پر شد. با اين 
حال در همان سال، مساحت 11۰هكتار در قسمت 
شمال شرقي اين آرامستان به مجموعه بهشت زهرا 
اضافه و مهرماه13۸۸ هــم 16۰هكتار ديگر در 
بخش شرقي به اين آرامستان ملحق شد. اكنون 
بهشت زهراي تهران ۵۸4هكتار وسعت دارد كه با 
درنظر گرفتن حرم مطهر امام خميني)ره( وسعت 

آن به 7۵۰هكتار مي رسد كه همين موضوع هم 
بهشت زهرا را در رده بزرگ ترين آرامستان هاي 
جهان بعد از وادي الســالم در نجــف قرار داده 
اســت، درحالي كه بزرگ ترين آرامستان اروپا 
تنها 1۰۰هكتار مساحت دارد. اكنون بهشت زهرا 
ســاالنه ميزبان 6۰هزار متوفي از افراد گوناگون 
جامعه است؛ آرامســتاني كه خانه ابدي 3۰هزار 
شهيد جنگ تحميلي، 4هزار شــهيد گمنام و 
2۵۰شهيد مدافع حرم بوده و عالوه بر آن با آغاز 
دهه7۰ قطعه اي براي هنرمندان شكل گرفت كه تا 
امروز ميزبان حدود 3۰۰هنرمند و مردمي است كه 
هر از چندي در ستايش هنر در اين قطعه گردهم 

مي آيند. قطعه ديگري هم با عنوان »نام آوران« در 
سال هاي اخير در اين آرامستان شكل گرفت كه 
تاكنون برخي چهره هاي مطبوعاتي و فرهنگي، 
نخبگان و ورزشكاران و كساني كه اهداي عضو 
كرده اند؛ در آن به خاک سپرده شدند. در بخشي از 
قطعه24 بهشت زهرا ساختماني است كه شهيدان 
بهشتي، رجايي، باهنر و ديگر شهداي هفتم  تير و 
هشتم شهريور در آن به خاک سپرده شده اند و 
پس از آنان هم ميزبان برخي شهداي دولت هاي 
بعد شد. عالوه بر آن آيت اهلل طالقاني از رهبران 
انقالب هم در ميانه ميداني در بهشت زهرا به خاک 

سپرده شده است.
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نبض بازار

در شرايطي كه شــاخص كل بورس تهران از ابتداي سال تاكنون 
220درصد رشد كرده است موافقان و مخالفان تداوم رشد بورس 
روزبه روز، بيشــتر در مقابل هم صف آرايي مي كنند، برخي بر اين 
باورند كه شــاخص بورس تا مرز 2ميليون و200هزار واحد رشد 
خواهد كرد اما برخي ديگر بر اين باورند كه بازار سهام همين حاال 

هم حباب دارد.
به گزارش همشهري، روند پرشتاب شاخص بورس از ابتداي سال 
تاكنون به يك بحث مهم در محافل اقتصادي تبديل شــده است 
به طوري كه برخي حتي رشد شديد تورم و افزايش قيمت ها در بازار 
كاال و خدمات را به بازار سهام نسبت مي دهند و معتقدند رشد بازار 
سهام تورم انتظاري را افزايش داده است بااين حال برخي ديگر از 
تحليلگران معتقدند رشد بازار سهام مانع هجوم نقدينگي به ساير 
بازارها شده است. بااين حال آنچه امروز براي سهامداران مهم است 
فارغ از ديدگاه موافقان و مخالفان رشد بازار سهام، پيش بيني آينده 
بازار سهام است. تحليلگران در مقام پاسخ به اين پرسش معتقدند 
تا وقتي جريان ورود نقدينگي به بازار سهام ادامه دارد رشد بورس 
هم ادامه خواهد داشت و احتماال شــاخص بورس قادر است قله 
2ميليون و 200هزار واحد را هم فتح كند اما افزايش نرخ ســود 
بانكي از سوي بانك مركزي در هفته گذشته شائبه ها در مورد تداوم 
ورود نقدينگي به بازار سهام را افزايش داده است. برخي تحليل ها 
حاكي از آن است كه ظرف روزهاي آينده از شدت ورود نقدينگي به 
بازار سهام تحت تأثير رشد نرخ سود كاسته خواهد شد و اين موضوع 
منجر به اصالح شاخص خواهد شد. بااين حال يك شركت مشاور 
سرمايه گذاري در تازه ترين تحليل خود پيش بيني كرد: شاخص 
بورس پس از يك اســتراحت كوتاه به سمت 2ميليون و200هزار 
واحد حركت خواهد كرد. شركت مشاور سرمايه گذاري ابن سينا 
مدبر در تحليلي اعالم كرد: در هفته هاي اخير روزانه حدود 1000 
تا 1۵00ميليارد تومان منابع نقدي جذب بازار سرمايه شده است 
بنابراين انتظار مي رود شاخص كل با ادامه ورود نقدينگي، افزايش 
نرخ دالر و افزايش تعداد سهامداران، پس از يك استراحت موقت 

به سمت 2.2ميليون واحد حركت كند.

رشد ادامه خواهد داشت
علي مواليي، كارشناس بازار ســرمايه درباره روند حركت بورس 
در روزهاي آينــده مي گويد: شــاخص بورس با توجــه به ورود 
نقدينگي هاي جديــد و حمايت دولت مي تواند تــا قبل از پايان 
تابســتان تا كانال 2ميليون و200هزار واحد رشد داشته باشد. او 
تأكيد مي كند: ثبات نرخ دالر در كانال 20هزارتوماني باعث ادامه 
روند صعودي شاخص بورس تا كانال 2ميليون واحد خواهد شد. 
به گفته او ســهامداران باتوجه به وضعيت حاكم در بازار نبايد در 
انتظار اصالح ۴0درصدي شاخص بورس مانند چند وقت گذشته 
باشند. اين كارشناس بازار ســرمايه اظهار داشت: اگر دالر با كف 
كانال 20هزار تومان مورد معامله قرار گيرد و دالر سنا در قيمت 
بيش از 20هزار تومان باقي بماند، شاخص بورس بعد از استراحتي 
كوتاه، حركت جديد خود را براي ورود به شاخص 2ميليون واحد 
و همچنين 2ميليون و200هــزار واحد آغاز خواهــد كرد. علي 
اسالمي يك كارشــناس ديگر بازار ســرمايه اما قدري محتاط تر 
سخن مي گويد و تأكيد مي كند: پيش بيني روند بازار براي روزهاي 
آينده وابســته به اين اســت كه آيا در طول روزهاي آينده روند 
برتري منابع نقدي ورودي به بورس توسط سرمايه گذاران حقيقي 
نسبت به افزايش حجم عرضه از طريق ســرمايه گذاران حقوقي 
ادامه دار است يا خير؟ او با تأكيد بر اينكه پيش بيني اين موضوع 
بسيار مشكل است ادامه داد: روندي كه اين روزها در بازار شاهد 
هستيم تاكنون در تاريخ بازار ســرمايه سابقه نداشته كه بتوان از 
الگوهاي گذشته اســتفاده و روند آينده بورس را تخمين زد. او با 
بيان اينكه ورود نقدينگي در صندوق هاي سرمايه گذاري با افزايش 
قابل توجهي همراه بوده است، افزود: درصورت ادامه ورود نقدينگي 
به صندوق هاي ســرمايه گذاري، مي توان اميدوار بــود كه بازار 
كماكان تا ماه هاي پاياني سال به روند رو به رشدش ادامه دهد اما 
نبايد در انتظار رشدهاي گذشته كه بازار تجربه كرده است، باشيم.

بورس حباب دارد
در مقابل موافقان رشــد بورس، دســته ديگری از كارشناســان 
معتقدند بازار ســهام همين حاال هم حبــاب دارد حتي چندي 
پيش 2۵پژوهشگر اقتصادي با انتشار متني رشــد بازار سهام را 
حباب گونه ترسيم كرده بودند. حسين خسرونژاد با بيان اينكه بازار 
سهام هم اكنون حباب دارد مي گويد: من به هيچ وجه موافق نظر 
كارشناسان در استفاده از شاخص ارزش جايگزيني و يا رشد ارزش 
دارايي ها و يا حتي افزايش ســرمايه هاي ناشي از تجديد ارزيابي 

دارايي ها نيستم.
او مي افزايد: ارزش جايگزيني كلمه اي است كه اين روزها برخي 
كارشناسان از آن براي تهييج ســرمايه گذاران تازه وارد استفاده 
مي كنند. شــايد نگاهي به مقايســه بيــن ارزش دالري كنوني 
شركت هاي داخلي و برخي شركت هاي بين المللي پاسخ مناسبي 

براي اين ادعاها باشد.
او تأكيد مي كند: ارزش كل سهام شــركت آرسلور ميتال آمريكا 
با درآمد ســاالنه 66ميليارد دالر فقط 12.۵ميليارد دالر اســت 
درحالي كه ارزش بازار سهام فوالد مباركه اصفهان با درآمد ساالنه 
2ميليارد دالر به 23ميليارد دالر رســيده است. همچنين ارزش 
كل سهام شركت هيوندايي با درآمد ســاالنه 107ميليارد دالر 
19.2ميليارد دالر است درحالي كه ارزش كل سهام ايران خودرو 
با 1.۵ميليــارد دالر درآمد هم اكنون 9.2ميليارد دالر اســت. او 
با انتقاد از اين نظر كه بازار ســهام با تكيه بــر ارزش جايگزيني 
شــركت ها در حال رشــد اســت تصريح مي كند: آيا قرار است 
شركت هاي خودروســازي، بانك ها، پااليشــگاه ها و...، تمامي 
دارايي ها، زمين، ساختمان و تجهيزات توليدي خود را بفروشند 
و بين ســرمايه گذاران خرد خود تقســيم كنند كه دسته اي از 
كارشناسان بر اين اســاس در سهام شركت ها ســرمايه گذاري 
مي كنند. محســن يزدان پناه، يك تحليلگر اقتصادي ديگر هم 
درباره تشــكيل حباب در بورس در يادداشتي مي نويسد: نسبت 
باالي شبه پول به پول در نتيجه بيماري نظام بانكي، زماني كه با 
انتظارات استاندارد شده با بازده بورس تركيب مي شود، اين امكان 
را فراهم مي كند كه بورس در طول يك دامنــه زماني طوالني، 
همچنان رشــد بدون اصالح را تجربه كرده و ارزش بورس، رشد 
حبابي و نسبت هاي آن، به سطوحي بسيار فراتر از تجربيات ساير 
كشورها برســد. به گفته او هم اكنون نسبت قيمت به درآمد كل 
بورس كه مالكي براي تشكيل حباب در بازار سهام است به بيش 
از 30مرتبه رسيده است و سهم بورس از كل اقتصاد ملي، فراتر از 

200درصد شده است.

شاخص بورس تا كجا رشد خواهد كرد

اعتــراف اخيــر رئيس جمهور به 
عقب ماندگي دولــت يازدهم در مسكن

حوزه مسكن كه زمينه مساعدي 
براي موج سواري جناح مقابل دولت فراهم آورد، 
واكنش عبــاس آخونــدي، وزير ســابق راه و 

شهرسازي را نيز در پي داشته است.
به گزارش همشــهري، چهارشــنبه دو هفته 
پيش )18تيرماه 99( بود كه حســن روحاني، 
رئيس جمهور در نشســت هيأت دولت گريزي 
به وضعيت حوزه مســكن زد و »اعتراف كرد« 
به عقب ماندگي دولت يازدهم در حوزه مسكن؛ 
چراكه »دولت تالش كرد مسكن ناتوان و بدون 
خدمات )مهر( را به جايي برساند و از اين رو دچار 
عقب ماندگي شد.« ريشــه اين اعتراف گرچه به 
تكميل طرح مســكني دولت اصولگراي قبلي 
برمي گشــت اما صرفاً واژه اعتراف كافي بود تا 
حاميان همان دولت اصولگرا، دستاويزي براي 
موج سواري پيدا كنند و بي توجهي حتي اندك 
به دليل مستدل روحاني، بر سياست هاي مسكني 

دولت يازدهم بتازند.

نامهرباني هاي مسكن مهر
در طرح جامع مســكن پيشــنهاد شده است 
دولت ســاالنه ۵0هــزار واحد مســكوني براي 
اقشــار كم درآمد توليد كند و بــا حذف قيمت 
زمين از هزينــه توليد، امكان خانه دار شــدن 
خانوارهاي كم درآمد را فراهم آورد؛ اما در دولت 
نهم پيشــنهادي در دولت مطرح مي شــود كه 
به جاي توليد تدريجي اين ميزان واحد مسكوني، 
نسبت به توليد انبوه مسكن اقشار كم درآمد در 
مدت زمان كوتاه برنامه ريزي شــود و بر همين 
اساس طرح مسكن مهر براي ســاخت و توليد 
حدود ۵ميليــون واحد مســكوني با تخصيص 
زمين رايــگان دولتي يا تســهيالت يارانه اي به 
ساخت مسكن در شــهرهاي كوچك و مناطق 
روستايي در دســتور كار قرار مي گيرد. بزرگاي 
طرح مسكن مهر در آن سال ها باعث شد جداي 
از پمپاژ سنگين درآمدهاي نفتي به اقتصاد، كار 
به چاپ پول و افزايــش ۴0هزار ميليارد توماني 
پايه پولي برسد و سريعاً به جهش نرخ تورم منجر 
شود. تورمي كه البته همزمان با سختگيري هاي 
تحريمي عليه ايران بود و توانست اقتصاد ايران را 

براي چندين سال به ركود بكشاند.
از ســوي ديگر، جانمايي غيركارشناسي برخي 
از پروژه هاي بزرگ مسكن مهر نظير هشتگرد و 
پرديس در حومه پايتخت عماًل بار مالي مضاعفي 
براي دولت آينده ايجــاد كرد و تقريباً همه توان 
دولــت يازدهم را صرف ايجاد زيرســاخت هاي 
موردنيــاز ايــن طرح ها كــرد. مســئله اي كه 
رئيس جمهور نيز به آن اعتراف كرد اما بررســي 
رسانه هاي اصولگرا و همسو با جناح مقابل دولت 
نشــان مي دهد اصولگرايان فقط بــه »اعتراف 
مي كنم« رئيس جمهور در نشست هيأت دولت 
اكتفا كرده اند و همچنان روي ديوار كج طرحي 
موج سواري مي كنند كه تقريباً كل عمر وزارت 
راه و شهرســازي دولت يازدهم را براي تكميل 
و توســعه زيرســاخت ها تلف كرد. حاال عباس 

آخوندي، وزير سابق وزارت راه و شهرسازي كه 
در همان چند ماه نخست دولت دوازدهم از سمت 
خود كناره گيري كرده بود تــا راه براي اجراي 
سياست هاي مسكني مدنظر رئيس جمهور باز 
شود، به دادخواهي از همان تالش هايي كه براي 
تكميل مسكن مهر انجام شد برخاسته و نامه اي 
گاليه آميز و البته همراه با توصيه و پيشنهاد به 

حسن روحاني نوشته است.

نامه به آقاي رئيس جمهور
در نامه عباس آخوندي، وزير مســتعفي وزارت 
راه و شهرسازي به حسن روحاني، رئيس دولت 
دوازدهم آمده اســت: »روزگار سختي است. در 
شرايطي كه مردم گرفتار فشارهاي طاقت فرسا 
هستند و احســاس بي دولتي مي كنند و جايي 
را نمي شناسند كه به آن پناه ببرند و همچنين 
در شرايطي كه غوغاســاالران درعين حالي كه 
در اقليت محض هستند با كوبيدن بر طبل هاي 
بي شــمار خود و ايجاد هياهوهــاي كركننده 
هرگونه گفت وگو را ناممكن ســاخته اند و بدون 
كوچك ترين توجهي به منافع ملي هر يك از سر 
كينه توزي و تعصب سنگي به دست گرفته و بر 
پيكر دولت نيمه جان مي كوبند، من هيچ تمايلي 
نداشــتم و ندارم كه در اين سنگ پراكني با آنان 

لحظه اي همراهي داشته باشم.«
آخوندي در ادامه ايــن نامه با اشــاره به اينكه 
مخالفان دولت به دنبال بهانه جويي از اظهارات 
دولتمردان هستند، مي نويسد: »آنان از هر يك 
كلمه ناانديشيده اي كه شــما مي گوييد گزگي 
مي سازند تا بر سر شما و دولتتان فرود آورند. شما 
به درستي در سخنان روز گذشته تان با اشاره به 
گرفتاري هاي به جامانده از مســكن مهر گفتيد 
كه »اعتراف مي كنم عقب ماندگي در مســكن 
داشته« و دليل آن اين بود كه برخي طرح هاي 
ما اجرايي نشد. گرفتار بوديم كه مسكن ناتمام 
و بدون خدمات را به جايي برســانيم، بنابراين 
دچار عقب ماندگي شــديم«. آنان به استدالل و 
محدوديت هاي شما كاري ندارند. آنان تنها در 
پي شنيدن همين يك عبارت »اعتراف مي كنم« 
از شــما بودند تا دنيا را بر سر شما و همكارانتان 
خراب كنند. من زباني رسا دارم. از اين هياهوها 
باكي ندارم و دراين باره خواهم گفت و نوشــت؛ 
اما غم همكارانــي را مي خورم كه در سراســر 
كشور شب را از روز نمي شناختند تا پروژه هاي 
كج بنيادي كه آنان از خود به جاي گذاشته بودند 
را تمام كنند و اكنون بايد سرزنش نيز بشنوند.«

بازي در زمين زمين خواران
آخوندي در ادامه نامه خــود به رئيس جمهور، با 
قبول اختالف نظر مسكني با دولت، آورده است: 
»من درباره سياست مسكن با شما همراه نبودم و 
نيستم و آنچه اكنون نيز انجام مي دهيد را جز بازي 
در زمين زمين خواران نمي دانم. كاري كه مي كنيد 
شبيه هماني است كه دولت دهم در آخر عمر خود 
مي خواست انجام دهد؛ طرح باغ شهرها كه با تدبير 
رهبري متوقف شــد. بيش از اين به اين موضوع 
نمي پردازم؛ اما با توجه به مطلبي كه ابراز كرديد 

تنها به ارسال مجدد استعفايم در تاريخ 21آذرماه 
1396كفايت مي كنم كه به دليل سفر جنابعالي 
به تركيه در همان روز براي شــركت در اجالس 
فوق العاده سران كشورهاي اسالمي، در تاريخ سوم 
دي ماه 1396تقديمتان كردم. اين اســتعفا تنها 
۴ ماه پس از تشكيل دولت دوازدهم تقديم دولت 
شد و من به دليل اخالقي تمايل داشتم كه شما در 
پيگيري سياست هاي خودتان در بخش مسكن با 

كوچك ترين مانعي روبه رو نباشيد.

هشدار نسبت به توزيع رانت و شهرفروشي
در بخــش پاياني ايــن نامه كه بيشــتر جنبه 
يادآوري و توصيه دارد، آمده اســت: »طراحي 
سياست مسكن در تمام كشورها با توجه به ابعاد 
گوناگون سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي 
و جغرافيايي و وجود تضاد منافع بي شــمار در 
آن بين زمين خواران و ســوداگران از يك سو و 
خانه اولي ها و بدمســكن هايي كه در بافت هاي 
اســكان غيررســمي و فرســوده ميان شهرها 
زندگي مي كنند از سوي ديگر، از پيچيده ترين 
سياستگذاري هاي ملي است و البته زمين خواران 
و غوغاســاالران تمايل دارند موضوع را به توزيع 
زمين، شهرفروشي و ثبت نام متقاضيان و متعهد 
كردن دولت به توزيع منابــع ملي تقليل دهند 
تا در پايان تمام منابع را خودشــان جمع كنند. 
حكمرانان بي انديشــه نيز فــارغ از منافع ملي 
و رعايت حال تهيدســتان تنهــا در پي نمايش 
قهرماني خود و كسب محبوبيت از جيب مردم 
هســتند. در اين دوران پرهياهو، از صميم قلب 
براي شما در تدبير امور ايران عزيز آرزوي توفيق 
دارم؛ اما اين امر فقط در سايه خردورزي و پرهيز 
از افتادن در دام غوغاســاالران امكان پذير است 
و به عنوان يك برادر، شــما را از اين بابت پرهيز 

مي دهم، باقي بر عهده شماست.«

پاسخ روحاني به نامه آخوندي
حســن روحاني، رئيس جمهــور، در 21تيرماه 
به  نامه 18تيرماه آخوندي پاســخ داده اســت. 
رئيس جمهور در اين نامه چنين نوشــته است: 
»جناب آقاي دكتر آخوندي، خدمات جنابعالي 
به ويژه در راه، راه آهن، خطــوط هوايي و بنادر 
هميشه در ياد و ذهن من و زبان من ذكر مي شود.

در زمينه مسكن، ما هميشه وحدت نظر نداشتيم 
و درعين حال ناچار بوديــم كار ناقص و غيرعلمي 
انجام شده را به اتمام برســانيم. آنچه من گفتم، با 
آنچه برخي آن را تبليغ كردند، تفاوت بسيار بوده 

و هست.« 
عباس آخونــدي در مورد ماجــراي نامه نگاري 
خود با رئيس جمهور مي گويــد: »در نامه اي كه 
نوشته بودم تمام تالش من اين بود كه صادقانه 
كاستي سياست هاي حوزه مسكن را گوشزد كنم 
و به زعم خودم از افتادن در گردونه راهكارهاي 
ناموفق پرهيز دهم.« رئيس جمهور در پاســخ، 
ضمن تأكيد بر نقاط قــوت وزارتخانه و تقدير از 
آن هــا، از موضع صداقت، از بيــان اختالف نظر 
در حوزه سياست هاي مسكن دريغ نكرد و اين 

درست است.

نامه آخوندي به رئيس جمهور و پاسخ روحاني

موج سواري روي  ديوار كج مسكن مهر
تجارت آنالين؛ گزينه جايگزين كاسبي سنتي

كسب وكارهاي غيرضرور را تعطيل كنيد
سؤال از وزارت صمت: برگزاري 16نمايشگاه در نيمه نخست سال با شيوع 

كرونا چه توجيهي دارد؟
اقتصاد و تجارت جهان در حال تغيير ســبك 

تجارت و كسب وكار در عصر سلطنت كروناست تجارت
و به نظر مي رسد ماهيت و كاركرد بسياري از 
كسب وكارها در آينده و حتي با شكست قطعي كرونا هم تغيير 
كند. در ايران اما دوباره تجارت و كسب وكارها به دوران قبل از 
پيدايش كرونا برگشــته و مرگ لحظه به لحظه جان تك تك 
شهروندان و البته فعاالن اقتصادي و اصناف را تهديد مي كند. 
در اين جنگ نابرابر اقتصاد ايران با كرونا، اصلي ترين چالش 
اين روزهاي مردم و كسبه خرد و متوسط و حتي شركت هاي 
تجاري و كارمندانشــان اجراي نصفه و نيمــه پروتكل هاي 
بهداشتي و تشديد خطر مبتاليان به كرونا و حتي سياه پوش 

شدن خانواده ها براي روشن نگه داشتن چراغ مغازه هاست.
به گزارش همشهري، پس از فروكش كردن موج نخست شيوع 
ويروس كرونا و برداشته شدن برخي محدوديت ها، به تدريج 
كســب وكارها به حالت عادي برگشــت اما با گذشت زمان 
آرام آرام رعايت پروتكل هاي بهداشتي به صورت اختياري و 
بدون نظارت درآمد؛ به گونه اي كه مشــاهدات خبرنگار ما از 
فعاليت بسياري از مغازه ها و اصناف تجاري خرد نشان مي دهد 
كه در عمل اين مقررات به صورت حداقلي رعايت مي شود. اين 
گزارش مي افزايد: هرچند تعداد زيادي از شهروندان ماسك 
استفاده مي كنند اما تعداد واحدهاي صنفي كه در آنها مقررات 
و پروتكل هاي بهداشتي رعايت مي شــود به تدريج در حال 
كاهش است و حتي افراد شــاغل در اين واحد ها با اين تصور 
كه كرونا آنها را تهديــد نمي كند، بدون رعايت فاصله گذاري 
اجتماعي و رعايت بهداشت فردي و جمعي به شكل سابق و 

قبل از كرونا به فعاليت خود ادامه مي دهند.
با آغاز موج دوم حمله به كرونا، حاال نهادهاي ناظر بر بهداشت 
اصناف و كسب وكارها در حال تدارك براي تشديد نظارت ها 
هستند و حتي با اســتفاده از ظرفيت نيروهاي انتظامي در 
تالشند واحدهاي كسب وكاري را كه پروتكل هاي بهداشتي 
و فاصله  فيزيكي را رعايت نمي كننــد، پس از اخطار، به طور 

موقت تعطيل كنند.

درهاي آلوده به كرونا
خبرنگار ما از ســطح شــهر گزارش مي دهد كــه برخالف 
هفته هاي نخست بازگشايي مغازه ها كه مواد ضد عفوني كننده 
در درهاي ورودي مغازه ها تعبيه شده و حتي بر ورود و خروج 
مشتريان نظارت صورت مي گرفت تا از تراكم مشتريان بدون 
فاصله فيزيكي جلوگيري شــود، اين روزهــا ديگر خبري از 
مواد ضدعفوني كننده و حتي الزام مشتريان به رعايت فاصله 
قانوني نيست و حتي افراد شاغل در بسياري از كسب وكارها 
به صورت دورهمي و با فاصله بســيار نزديك مشغول به كار 
هستند. اين روزها با سلطنت دوباره كرونا، خطر آلوده شدن 
كاالهاي عرضه شــده در واحدهاي صنفي به ويروس كرونا 
جدي تر شــده و تصور غلط اين است كه داشتن يك ماسك 
حتي با استفاده ناقص از آن و ضدعفوني كردن دست ها پس 
از ورود و خروج به مغازه ها گزينه مناسبي است. اين در حالي 
است كه بسياري از مكان هاي پررفت وآمد و سطوح كاالهاي 
عرضه شده در مغازه ها به مكاني براي انباشته شدن كوويد-19 
تبديل شده و مثل هفته هاي نخست ارديبهشت حتي ديگر 
خبري از ضدعفوني برنامه ريزي شده پياده راه ها و مكان هاي 

پرتردد نيست.

بازگشت به تجارت سنتي!
به گزارش همشهري، در شــرايطي كه صاحبان بسياري از 
اصناف مي توانند با استفاده از ظرفيت شبكه هاي اجتماعي 
و تجارت آنالين بــه فعاليت خود ادامه دهنــد، اما اكثريت 
قريب به اتفاق آنها به عصر تجارت سنتي برگشته اند و دادوستد 
آنها براساس مدل فروش كاالها و خدمات با حضور فيزيكي 
انجام مي گيرد. اين سبك از تجارت سنتي به معناي تجارت 
كرونا و خريد و فروش مرگ و ســالمتي است و اگرچه همه 
منفعت فردي را هدف قرار داده اند اما در عمل زيان اقتصادي 
ناشي از هزينه هاي سنگين بهداشتي و درماني براي شكست 
كرونا بسيار سنگين تر و اثرات بلندمدت آن مخرب تر خواهد 

بود.

نزديك شدن بالفاصله به بال
راه نجات از بالي كرونا، فاصله گرفتن از بالي كرونا با رعايت 
پروتكل هاي بهداشــتي و فاصله فيزيكي است اما خبرنگار 
همشهري از سطح شهر گزارش مي دهد كه مراجعه شهروندان 
به برخي كســب وكارها ازجمله رســتوران ها براي سفارش 
حضوري غــذا به دليل ضعف مفرط نظارتي باعث تشــكيل 
صف هاي طوالني بــدون رعايت فاصله  الزم شــده و همين 
وضعيت در برخي شــعب بانك ها هم مشــاهده مي شــود. 
اصلي ترين ســؤال و چالش  پيــش  روي مــردم و صاحبان 
كسب وكار به نظر افت اعتماد عمومي به هشدارهاي بهداشتي 

و فقدان الگوي مشخص براي رعايت اين پروتكل هاست.

نمايش كرونا در نمايشگاه هاي اقتصادي!
2۴ تا 26خرداد امســال بود كه نمايشــگاه جهش توليد و 
دســتاوردهاي مقابله با كرونا در محل دائمي نمايشگاه هاي 
بين المللي تهران برگزار شــد، نمايشــي برخاسته از تصور 
غلط مسئوالن كه كرونا در حال شكست خوردن است و بايد 
دستاوردها را به نمايش گذاشت. ويروس كرونا ولی در كمين 
نشسته و وقتي فرصت را مناسب ديد دوباره حمله سنگين تري 
را آغاز كرد. اما مسئوالن شــركت بين المللي نمايشگاه هاي 
كشور بدون جدي گرفتن موج دوم حمله كرونا با تدوين يك 
دستور العمل حداقلي و نمايشي سياست برگزاري نمايشگاه ها 
را ادامه دادند. مستقركردن تونل هاي ضدعفوني در ورودي 
سالن هاي نمايشــگاه و تذكر به غرفه داران براي ماسك زدن 
تنها اقدامي بود كه در عمل رعايت شــده اما فاصله فيزيكي 
در اجرا ناديده گرفته شد و از سوي ديگر مراجعه غرفه داران 
از تهران و ساير استان ها و حضور بازديدكنندگاني از سراسر 
كشور، نشان داده كه نه تنها اين نمايشگاه ها كمك چنداني 
به رونق كســب وكارها نمي كنند بلكه به كانوني براي شيوع 
كرونا تبديل شده اند. به ويژه اينكه مشخص نيست غرفه داران 
و بازديدكنندگان در ســاعات خارج از نمايشگاه و حتي به 
هنگام رفت وآمد و اسكان تا چه اندازه پروتكل هاي بهداشتي 

را رعايت مي كنند.
زنگ خطر وقتي جدي تر به صدا درآمد كه نمايشــگاه هاي 
استاني هم در حال برگزاري است و بايد ديد تا چه زمان قرار 
است اين نمايشگاه هاي غيرضروري صرف نگاه درآمدي برگزار 
شود. در شرايطي كه اكثر كشورهاي دنيا نمايشگاه هاي خود 
را تعطيل كرده اند، در ايران نمايشــگاه هايي در سطح ملي 

و استاني حتي با عنوان بين المللي در حال برگزاري است!

سرنوشت قمار دالر
جنگ ارزي بانك مركزي و صادركنندگان در روزهاي 

آينده تعيين تكليف مي شود و خبرها حاكي از اين ارز
اســت كه بانك مركزي و وزارت صنعت همه تالش 

خود را براي تعديل مناسبات ارزي به كار گرفته اند.
به گزارش همشهري، صادركنندگان فقط تا پايان تيرماه فرصت 
دارنــد ارز حاصل از صادرات را به كشــور برگرداننــد و همزمان 
واردكننــدگان از چراغ ســبز بانك مركــزي و وزارت صنعت به 
تسهيل و گشايش در تخصيص ارز و واردات كاال و امكان استفاده 

از پروانه هاي صادراتي تا 7مرداد خبر مي دهند.

هفته حساس ارز
در هفته آخر تيرماه، طبــق اعالم قبلي بانــك مركزي، فرصت 
صادركنندگان براي تعيين تكليف 27ميليــارد دالر ارز حاصل 
از صادرات كه هنوز به كشــور بازنگشته اســت به پايان مي رسد 
و برخــوردي ســخت در انتظــار صادركننــدگان به اصطــالح 
متخلف خواهد بود. آنگونه كه بانك مركــزي اخيراً اعالم كرده، 

صادركنندگاني كه در برگشــت ارز حاصل از صادرات به كشــور 
كاهلي كنند ضمن اينكه با ابطال كارت بازرگاني مواجه خواهند 
شد، از همه خدمات اقتصادي و بازرگاني نيز محروم مي شوند. پيرو 
اين خط ونشان هاي بانك مركزي، در هفته هاي اخير خبرهايي از 
خريد سنگين ارز در بازار آزاد توسط صادركنندگان منتشر شده 
و از اين خريدها به عنوان يكي از داليل شارژ قيمت دالر ياد شده 
است. در اين شرايط، چنانچه با اتمام مهلت بازگشت ارز حاصل از 
صادرات، بخش عمده ارزهاي صادراتي به كشور برگردد يا بانك 
مركزي در اين موضــوع با صادركنندگان به تفاهمي برســد كه 
تقاضاي مضاعف آنها از بازار حذف شود، مي توان انتظار داشت روند 
رشد قيمت ارز در بازار آزاد، الاقل تا تنگناي ارزي بعدي به تعويق 
بيفتد. در اين صورت به نظر مي رسد كساني كه روي سرمايه گذاري 
ارزي قمار كردند حداقــل در كوتاه مدت بازنــده خواهند بود و 
بانك مركزي عجالتاً پيــروز ميدان معرفي مي شــود. همچنين 
درصورت تحقق هركدام از سناريوهاي مطرح شده، برنده و بازنده 
صادركنندگاني كه به هر قيمتي تعهد ارزي خود را ايفا كرده اند و 
صادركنندگاني كه همچنان بدهكار ارزي باقي ماندند نيز مشخص 
خواهد شد. البته اگر بانك مركزي همچنان روي مواضع تنبيهي 
خود پافشاري كند، احتمال حذف صادركنندگان متخلف از موازنه 

بازرگاني خارجي وجود دارد.

2 عامل سرنوشت ساز
در هفته پيش رو، هر اتفاقي در ماجراي ارز حاصل از صادرات 
رخ دهد، مي تواند بــراي ميان مدت حال  و روز بــازار و حتي 
اقتصاد را مشــخص كند. به نظر مي رســد معادالت سرنوشت 
بازار ارز در هفته پيش رو به 2 عامل بستگي دارد. اول اينكه آيا 
بانك مركزي مي تواند قاطعانه ارزهاي صادراتي را به رگ هاي 
اقتصاد تزريق كند يا نه و دوم اينكه ارزهاي حاصل از صادرات 
كه به صورت اسكناس، حواله و پروانه در اختيار بانك مركزي 
قرار مي گيرد تا چه حد مي تواند نيازهاي كشور به ارز تجاري 
را تأمين كند و توازن را به بازار ارز و ذخاير ارزي بانك مركزي 
برگرداند. البته در اين ميان سرنوشت منابع ارزي بلوكه شده 
ايران در كشــورهاي ديگر به خصوص كره جنوبي نيز مي تواند 
بر تحوالت بازار ارز اثرگذار باشــد امــا ازآنجايي كه اين منابع 
مســتقيماً در اختيار بانك مركزي قرار مي گيــرد و عمدتاً به 
تأمين نيازهاي ارز تجاري اختصاص مي يابد، اثرات قيمتي آن 
بر بازار فيزيكي ارز در حد اثرات رواني باقي خواهد ماند چراكه 
بررســي ها نشــان مي دهد بانك مركزي حتي به قيمت رشد 
چشمگير نرخ ارز نيز حاضر نيست منابع ارزشمند ارزي را حراج 
كند. اين در حالي است كه اگر بانك مركزي در موضوع بازگشت 
ارز حاصل از صادرات موفق شود و صادركنندگان وفاي به عهد 

كنند، بخشي از اين ارزها به صورت اســكناس به بازار تزريق 
خواهد شد و قيمت ها را هم از منظر رواني و هم از منظر افزايش 

عرضه تعديل خواهد كرد.

نگاه بازار به تحوالت احتمالي
واكنش بازار ارز به معادالت احتمالي بازار در هفته پيش رو باعث 
شده در آخرين جلسه معامالتي هفته قبل، شيب افزايش قيمت 
ارز تا حدودي تعديل شــود و بازيگران و معامله گران با احتياط 
بيشــتري خريدوفروش كنند. در پنجشنبه گذشــته، هر دالر 
آمريكا در بازار آزاد 2۴هزار و 1۴0تومان معامله شد كه نسبت به 
روز قبل حدود 2۵0تومان افزايش داشــت. همزمان قيمت دالر 
در شبكه صرافي هاي بانكي نيز به محدوده 23هزار و 100تومان 
رسيد كه گرچه با قيمت ارز آزاد حدود هزار تومان اختالف داشت 
اما ميزان تغيير آن نسبت به روز قبل از 200تومان فراتر نرفت. اين 
در حالي است كه در روزهاي مياني هفته گذشته، نوسان روزانه 
قيمت ارز گاهي به هزار تومان هم مي رســيد و درنهايت ميزان 
رشــد قيمت دالر به ۵00تومان نيز مي رســيد؛ اما در پنجشنبه 
گذشــته معامله گران ترجيح دادند با نگاهــي به احتماالتي كه 
مي تواند معادالت بازار را تعديل كند، با احتياط بيشــتري خريد 

و فروش كنند.

تاريخ برگزارينام نمايشگاه

24 تا 26خرداد نمايشگاه جهش توليد و دستاوردهاي مقابله با ويروس كرونا

12 تا 15تير نمايشگاه بين المللي در و پنجره و صنايع وابسته

24 تا 27تير نمايشگاه بين المللي كاغذ، مقوا، فرآورده هاي سلولزي 

9 تا 12مردادنمايشگاه بين المللي مواد شوينده، پاك كننده، بهداشتي، سلولزي 

9 تا 12مردادنمايشگاه بين المللي صنايع و تجهيزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر

9 تا 12مردادنمايشگاه بين المللي كاشي، سراميك و چيني بهداشتي

19 تا 22مردادنمايشگاه بين المللي صنعت ساختمان

28مرداد تا 3شهريورنمايشگاه فرش دستباف و صنايع دستي

12 تا 15شهريورنمايشگاه بين المللي مادر، نوزاد و كودك

12 تا 15شهريورنمايشگاه بين المللي ماشين آالت و مواداوليه بيسكوييت، شيريني و شكالت 

12 تا 15شهريورنمايشگاه بين المللي آسانسور و صنايع و تجهيزات وابسته

12 تا 15شهريورنمايشگاه بين المللي آرد و نان

20 تا 23شهريورنمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پااليش و پتروشيمي

28 تا 31شهريورنمايشگاه بين المللي حمل ونقل و صنايع ريلي

28 تا 31شهريورنمايشگاه بين المللي الكترونيك، كامپيوتر و تجارت الكترونيكي

28 تا 31شهريورنمايشگاه بين المللي كار ايران 

فهرست نمايشگاه هاي داخلي در نيمه نخست امسال همزمان با شيوع كرونا
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سيدمحمدفخار
خبر نگار

شــايد اين بار ضرب و زور 
محيط
قانون بتواند محيط زيست زيست

ايران را از شر كيسه هاي 
پالستيكي آزاد كند. هفته گذشته بود 
كه خبر رســيد اليحه كاهش مصرف 
كيسه هاي پالستيكي در ايران درصورت 
تصويب كميســيون زيربنايي دولت تا 
2 ماه آينده تقديم مجلس مي شود. حاال 
معاون دفتر مديريت پســماند سازمان 
حفاظت محيط زيست از تدوين اليحه  
جديد درباره كيسه هاي پالستيكي خبر 
داده است. پيام جوهرچي ديروز به ايسنا 
گفت كــه ايــن اليحه 12بنــد دارد و 
تركيبي از سياســت هاي تشــويقي و 
تنبيهي براي كاهش مصرف پالستيك 
در كشــور اســت. بدين ترتيب اليحه 
كاهش مصرف كيسه هاي پالستيكي در 
كشور، به زودي براي تصويب به مجلس 

ارسال مي شود.

اعدادنگرانكننده
به گزارش همشهري، ساالنه در جهان 
320ميليــون تن پالســتيك مصرف 
مي شــود كه ايران با مصرف ســاالنه 
10 ميليــون تن پالســتيك، پنجمين 
كشــور مصرف كننده پالســتيك در 
دنياست. بدين ترتيب تنها در 10سال 
اخير، 100ميليون تن پالســتيك به 
طبيعت ايران سپرده شده كه هر كيسه 
پالســتيكي، براي تجزيه شدن ٤00 تا 
٥00 ســال زمان نياز دارد. اين پرسش 
كه عدد همه كيســه هاي پالســتيكي 
رها شده در طبيعت ايران چقدر است 
و چه حجمي از پالستيك را نسل فعلي 
در ايــران براي ســاكنان ٥ قرن آينده 
اين ســرزمين به ارث مي گذارد، هنوز 

بي پاسخ است.
هر ايراني روزانه به طور متوسط 3كيسه 
پالستيكي مصرف مي كند كه 96درصد 
آنها مســتقيم وارد ســطل هاي زباله 

مي شود. كيسه هاي پالستيكي به دليل 
تركيباتي كه دارند تجزيه ناپذيرند و تا 
٤00ســال بدون آنكه تجزيه شوند در 
محيط باقي  مي مانند و مواد شيميايي 
آنها به تدريــج به خــاك و آب راه پيدا 
مي كند و عــالوه بر آلوده كــردن اين 
منابع، گونه هاي جانوري را نيز قرباني 
مي كند و درنهايت وارد زنجيره غذايي 

انسان مي شود.

جزئياتاليحه
 بيشتر بندهاي اليحه كاهش مصرف 
پالستيك در ايران تشويقي است. براي 
نمونه در فروشــگاه هاي زنجيره اي به 
افرادي كه از كيســه هاي پالستيكي 
اســتفاده نمي كننــد و كيســه هاي 
پارچــه اي را جايگزيــن آن كرده اند 
تخفيف و خدمــات ارائه مي شــود و 
كســاني كه مي خواهند از پالستيك 
اســتفاده كنند هزينه  بيشتري براي 
اســتفاده از هر كيســه پالســتيكي 

پرداخت مي كنند.
در ايــن اليحه همچنين آمده اســت: 
توليد كيسه هاي پالستيكي كه جداره 

آنها كمتر از 2٥ميكرون است، ممنوع 
شود؛ چرا كه كيسه هاي نازك در مقابل 
كيسه هاي ضخيم آسيب هاي بيشتري 
را بــراي محيط زيســت به دنبال دارد 
و ديرتر در طبيعت تجزيه مي شــود. 
از ديگر پيشــنهادها در اليحه كاهش 
مصرف پالســتيك، دادن فرصت 2 تا 
٥ســال به صنايع توليد كيســه هاي 
پالســتيكي اســت تا از مــواد اوليه 
تجديدپذيــر در توليــد كيســه هاي 

پالستيكي استفاده كنند.
يكي ديگر از محورهاي اليحه مذكور، 
نظارت بر واحدهاي فاقد پروانه است. 
برخــي توليدكنندگان كيســه هاي 
پالستيكي پروانه بهره برداري ندارند 
و به همين دليل دسترسي و نظارتي نيز 
بر آنها نيست. از اين رو با وزارت صنعت 
هماهنگ شده اســت تا بتوان مشكل 
اين واحدها را برطرف كرد. همچنين 
ضرورت فرهنگســازي درباره كاهش 
مصرف كيسه  از ديگر محورهاي اليحه 
است. در گذشته تجربه بدي در زمينه 
قيمت گذاري بر كيســه هاي نايلوني 
وجود داشــت و يكي از فروشگاه هاي 

زنجيره اي كه اقدام به اين كار كرده بود 
با اعتراض مردم روبه رو شد. به همين 
دليل براي اجراي بيشتر سياست هاي 

تنبيهي نياز به آموزش عمومي است.

قيمتاندك،باليجانمحيطزيست
عواقــب زيانبــار مصرف كيســه هاي 
پالســتيكي در جهان چنــان بديهي 
است كه برخي كشورهاي آفريقايي نيز 
مصرف اين توليدات را ممنوع كرده اند، 
ولي كيســه هاي پالســتيكي در ايران 
به دليل قيمت اندك به آســاني توليد و 
مصرف مي شوند. در ســايه توليد انبوه 
محصوالت پتروشيمي در كشور، قيمت 
هر كيلو كيســه پالستيكي درجه يك، 
كمتر از 1٥هزار تومان است. اين يعني 
هر كيسه حدود 80تومان قيمت دارد. 
در مقابل در كشوري نظير آلمان، قيمت 
هر كيسه پالســتيكي، 17هزار تومان 
اســت. بدين ترتيب هر كيســه در اين 
كشور 200برابر قيمت  اين محصول در 
ايران، فروخته مي شــود تا كمتر كسي 
سراغ استفاده از كيسه هاي پالستيكي 

برود.

اليحهكاهشمصرفكيسههايپالستيكيبهمجلسميرود
 ايران پنجمين كشور مصرف كننده كيسه هاي نايلوني در جهان است و ايراني ها ساالنه 10ميليون تن زباله پالستيكي وارد طبيعت مي كنند

پيش نويس نهايي ســند همكاري جامع 
ميراث
2٥ســاله ايران و چيــن آماده شــده و گردشگري

محمدجواد ظريف، وزير خارجه كشورمان 
چندي پيش اعالم كرد كه چين نيــز پيش نويس اين 
همكاري ها را درست شبيه به سند تنظيم شده از سوي 

ايران نهايي كرده است.
به گزارش همشهري، همكاري 2٥ساله ايران و چين در 
قالب قرارداد بلندمدت ميان 2 كشور پس از آن تنظيم 
شده است كه شــي جين پينگ، رئيس جمهوري چين 
سال 2013پيشــنهاد احياي جاده ابريشم باستاني را با 
عنوان »يك جاده يك كمربند« به كشــورهاي واقع در 
مسير جاده ابريشم مطرح كرد و اين پيشنهاد با استقبال 

ايران و كشورهاي واقع در اين مسير باستاني مواجه شد.
پيش از اعالم رسمي رئيس جمهوري چين براي احياي 
جاده ابريشم باستاني، اما ايران پيشنهاد ثبت جهاني آثار 
تاريخي واقع در مسير جاده ابريشم را مطرح كرده بود و 
در داخل نيز وزارت ميراث فرهنگي بر شناسايي آثار واقع 
در اين مسير و ثبت ملي آنها و حتي تالش براي احياي 

برخي از اين آثار تمركز داشت.
سال 2020اما پيشنهاد سال 2013رئيس جمهوري چين 
تبديل به سند همكاري جامع 2٥ساله ميان ايران و چين 
شد كه بخشي از آن مرتبط با حوزه فعاليت هاي وزارت 
ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي در حفاظت و 
مرمت آثار تاريخي، تحقيقات مشترك باستان شناسي و 
احتماال كاوش هاي باستاني شناسي در ايران و همچنين 
رونق بخشــي به تجارت صنايع دستي بين ايران و چين 

است.
در بخشــي از پيش نويس نهايي ســند همكاري جامع 
2٥ســاله ايران و چين كه در شــروع خود ايران و چين 
را »2 تمدن كهن آســيايي و 2 شريك نزديك« خوانده 
است، برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت در 
همكاري هاي گردشگري، ميراث فرهنگي و صنايع دستي 
ميان 2 كشور ديده شده است. ضميمه نخست اين سند 
همكاري در بخش اهداف اساسي، همكاري هاي 2٥ ساله 
ايران و چين را در توسعه سرمايه گذاري در بخش خدمات 

و گردشگري مورد تأكيد قرار داده است.
بند دوم اين ســند نيــز تأكيــد دارد: »افزايش ميزان 
اثرگذاري در حوزه اقتصادي، فناوري و گردشــگري از 
ماموريت هاي سند همكاري است و توسعه همكاري هاي 
گردشگري ازجمله تشويق سرمايه گذاري و توسعه منابع 
و زيرســاخت هاي گردشــگري ازجمله اهداف اساسي 
است.« ضميمه دوم سند همكاري 2٥ساله ايران و چين 
نيز بر مشاركت 2 كشور در ساخت شهرهاي گردشگري 

در ســواحل مكران تأكيد كرده اســت. بند »ه« ســند 
همكاري ايران و چين كه به همكاري ها در حوزه مالي، 
اقتصادي و تجاري مرتبط اســت، همكاري مشترك در 
زمينه گردشگري و ميراث فرهنگي را مورد تأكيد قرار داده 
است. سند جامع همكاري ايران و چين، در ضميمه سوم 
خود بخشي با عنوان »اقدامات اجرايي كوتاه مدت« دارد 
كه در بند چهارم آن بــر موضوعاتي همچون »همكاري 
در صنعت گردشگري با تمركز بر توسعه زيرساخت ها«، 
»تسهيل جذب گردشگر از 2 كشور«، »توسعه محصوالت 
و خدمات گردشگري«، »پيشبرد همكاري ها در زمينه 
ميراث فرهنگي و صنايع دســتي«، »برگــزاري منظم 
جشنواره ها و نمايشگاه هاي فرهنگي 2 كشور با بهره گيري 
از ظرفيت هاي ســازمان هاي مردم نهــاد« و »تقويت 
انجمن هاي دوستي چين و ايران« تأكيد دارد. در بخش 
اقدامات اجرايي ميان و بلندمدت ســند همكاري هاي 
جامع ايــران و چين اما بــر »مرمت و احيــاي بناها و 
بافت هاي تاريخــي« و همكاري ها در زمينه »تحقيقات 
باستان شناســي« مشترك ميان 2 كشــور اشاره شده 
است. »مشاركت و سرمايه گذاري در صنعت گردشگري 
و توسعه گردشگري در مســير جاده ابريشم«، »تقويت 
تبادالت و همكاري هاي تحقيقاتي آموزشي«، »برگزاري 
رويدادها و فروش در زمينه صنايع دستي«، »گردشگري 
دريايي و حمل ونقل دريايي«، »تقويت همكاري در زمينه 
حفظ آثار فرهنگي«، »برگزاري نمايشگاه آثار فرهنگي«، 
»مديريت موزه ها«، »تبادالت دانشگاهي و به اشتراك 
گذاشــتن اطالعات«، »برگزاري دوره هاي آموزشــي و 
كارگاهي بــراي حفاظت ميراث فرهنگي آســيايي« از 

ديگر برنامه هايي است كه در ســند همكاري 2٥ساله 
ايران و چيــن در بخش ميراث فرهنگي، گردشــگري و 

صنايع دستي ديده شده است.
براســاس آنچه ســايت صداي ميراث خبر داده است، 
يكســال قبل وزارت امور خارجه كشورمان در مكاتبه با 
وزارتخانه ها و دستگاه ها ازجمله وزارت ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي از آنها خواسته بود تا رئوس 
برنامه ها و اولويت هايشــان را براي تنظيم سند قرارداد 
همكاري 2٥ســاله با چين ارائه كنند. برهمين اساس 
معاونت هاي مختلف وزارت ميراث  فرهنگي، گردشگري 
و صنايع  دستي اقدام به ارسال برنامه هاي خود براي نهايي 

شدن سند همكاري جامع 2٥ساله ايران و چين كردند.
سند همكاري جامع 2٥ساله ايران و چين تأكيد دارد كه 
روابط ديپلماتيك ايران و چين از ســال 1917 ميالدي 
آغاز شده، اما براساس آنچه صداي ميراث منتشر كرده 
است، تاريخچه روابط 2 كشور به پيش از آغاز عصر جديد 
و به زماني باز مي گردد كه جاده ابريشــم، شرق و غرب 
را به يكديگر متصل مي كــرد و بازرگانان و كاروان هايي 
از چين به ايران مي رسيدند و به آســياي صغير و اروپا 
مي رفتند. براساس همين گزارش، قديمي ترين آثار به 
جاي مانده از تاريخ روابط تعامالت تجاري ايران و چين 
در جاده ابريشــم به زماني باز مي گردد كه شــاه عباس 
صفوي سفارش ساخت چيني هاي آبي را به هنرمندان 
صنايع دســتي چين داد تا آنها را در چيني خانه آرامگاه 
شــيخ صفي الدين اردبيلي، جد بــزرگ خود به نمايش 
بگذارد و حاال بزرگ ترين مجموعه چيني آبي ســاخت 

چين در دست ايرانيان است.

ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي در سند  همكاري  
25ساله ايران و چين
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افقي:
 1- بــار- پاك نــژادي- بله 

انگليسي
2- صحيح- بيمـــــــاري 
سياهرگ- دست شكسته ... 

گردن است
3- هم معنــي- از رايج ترين 
قالب هــاي ارائــه آثــار در 

خوشنويسي
٤- سالخورده- شـــــريف- 
چهلمين روز شــــــهادت 

امام حسين)ع(
٥- شــعبده باز- نقاشي روي 
شيشه- واحد بازي بدمينتون

6- گشاده- كشور شش ضلعي 
اروپا- همسايه اوگاندا

7- سمت و سو- آماسيدگي- 
اصطالحي در عكاسي

8- آخريــن غــزوه پيامبــر 
اسالم)ص(- رشته كوهي در 
غرب و جنوب ايران- تراكتور 

دو چرخ 
9- جايــز- مهربــان- تأكيد 

شده
10- كمدين ســيرك- يك 
دسته سرباز- رودي در ايتاليا

11- ناراســت- چارخونــه 
نيست- از درجات نظامي

12- نوعي المپ- كاروانسرا- 
فرزندزاده

دانــش  حيــران-   -13
خداشناسي و شناخت اديان

1٤- خروس جنگي- همسايه 
لهستان- تخمك

1٥- دويدن- پيشتاز لشكر- 
ضربه اي در تنيس

  
عمودي:

1- بــاال آمــدن آب دريــا- 
پي در پي- يكجا و كامل

2- محل زندگي زنان پادشاه- 
پيش بيني درآمد ها و هزينه ها 

– تخم مرغ انگليسي
3- از اصلي ترين شــاخه هاي 
هنر عكاسي- تايچه- سوغات 

گجرات
٤- خطي در دايره- خون ريز 

- شيريني تبريز
٥- كارآموز رشــته پزشكي- 

پاورقي
6- كجاوه- زنده به آب- جانور 

خيالي ترسناك
7- ترياك- سقف فروريخته- 

خالكوبي 
8- مخفف اگر- از آثار شهيد 

مطهري- افسار گسيخته
9- شــكار- بي باكــي- زاهد 

گوشه نشين
10- كتاب مشهور مالصدرا 

- مناسب تشريفات- همدم 
11- بــه نزديكــي گره هاي 
فرش گفته مي شود- ميانجي

12- ماشــين مولــد برق- 

رنجش و آزردگي- هم تيمي
13- خريــد و فروش- پســر 

معاويه- بندري در بوشهر
1٤- حــرف آخــر- مأمــور 
تشــريفات صفوي- از اجزاي 

هسته اتم
1٥- پادشــاهي- رفت وآمــد 

داشتن- دشمن سرسخت
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 تبعات نفوذ هكرها به حساب  هاي كاربري افراد مشهور تویيتر
 همچنان ادامه دارد و برخي كارشناسان مي گویند ممكن است همه اتفاق هاي 

جنجالي اخير فقط یك پوشش براي عملياتي بزرگ تر بوده باشد

جهان استارتاپي

100ثانيه خبر

استارتاپي براي ارائه استراتژي

براي بسياري از شركت ها، پيشي گرفتن از رقبا اهميت بسيار زیادي 
دارد. در دنياي امروز، مي توان با استفاده از دانش و تكنولوژي هاي 
مختلف به این مهم دست پيدا كرد كه در این ميان پاي فناوري هاي 
اســتارتاپي نيز به این موضوع باز شده اســت. نمونه اش هم یك 
شــركت جدید اســت كه توصيه هایي فوق العاده در این زمينه 
دارد. استارتاپ جدیدالتاســيس BlueOcean )اقيانوس آبي(، 
به شركت ها روشي نسبتاً ســریع و مقرون به صرفه ارائه مي دهد 
تا آنها ببينند عملكرد برند یا برندهایشــان چگونه اســت و چه 
كاري مي توانند براي بهبود كيفيت خود انجام دهند. اگرچه این 
استارتاپ به تازگي و به صورت رسمي شروع به كار كرده است، اما 
آنها پيش تر بــا برندهاي معتبري همچون مایكروســافت و پاندا 
اكسپرس همكاري هایي را داشته اند. استارتاپ BlueOcean كه 
دفتر مركزي آن در شهر سانفرانيسكو در ایالت كالفرنيا قرار دارد، 
به طور خاص روي دنياي مميزي هاي برند متمركز شده است كه 
اساساً آناليزهاي مفصلي در مورد جنبه هاي مختلف یك برند ارائه 
مي دهد. در همكاري با اســتارتاپ BlueOcean، یك برند تنها 
الزم است 2 چيز را ارائه كند؛ اول آدرس وب سایت و دوم، فهرستي 
از رقبا. پــس از یك هفته، با پرداخت 17هــزار دالر، كار مميزي 
برند تجاري خود را دریافت مي كند كه شــامل توصيه هایي براي 

چگونگي بهبود كار و پيشرفت نيز مي شود.

خالصه كردن اخبار

دسترســي ســریع به اخبار مورد نياز، یكي از خواســت هاي بشر 
امروزي در این دنياي شلوغ است. اســتارتاپ Brief )خالصه( كه 
توسط مهندسان پيشــين گوگل ســاخته و راه اندازي شده، یك 
برنامه خبري جدید است كه اميد دارد بتواند با بخشي از مشكالت 
چرخه خبري امروزي، ازجمله اضافه بار اطالعات، كهنگي اخبار، 
تعصب هاي رســانه اي و... مقابله كرده و اخبار را هر چه خالصه تر 
در اختيار كاربران قرار دهد.به گزارش همشــهری،  امروزه شرایط 
و پلتفرم هاي بسياري براي خواندن اخبار وجود دارد و بسياري از 
كاربران دسترسي به تعداد نامحدودي از منابع را دارند. در همين 
حال، الگوریتم ها براي تعيين عالقه وجود دارد كه اخبار بيشتري را 
كه متناسب با عالقه شماست، ارائه مي دهد تا تنها این دسته از اخبار 
را مطالعه كنيد. در واقع خواست بنيانگذاران استارتاپ Brief این 
است كه كاربران بدون نياز به صرف ساعت ها وقت، خواندن اخبار از 
دیدگاه هاي مختلف را براي گرفتن تصویر كامل در مورد موضوعات 
كليدي آسان تر انجام دهند. تا پيش از این، شركت نسخه بتا برنامه 
خبري خود را در فروشگاه اپل آزمایش كرده بود. نسخه وارد شده 
در روز سه شــنبه هفته گذشــته، داراي طراحي جدید، مجموعه 
ویژگي هاي بهتر و به روزتر و ارائه دهنده یك تجربه كلي جدید است.

  تبديل انرژي خورشيدي به مايع
محققان دانشــگاه ویسكانسين مدیســون یك »باتري جریان 
خورشيدي« ســاخته اند كه انرژي تجدیدپذیر را به شكل مایع 
ذخيره مي كند. با این باتري ها، شما مي توانيد از انرژي خورشيد 
در طول روز استفاده كنيد و 20درصد برق مورد نيازتان را تامين 
كنيد، یا اینكه مي توانيد در شــب از ذخيره آن اســتفاده كنيد. 
این تيم تحقيقاتي مي خواهد توســعه ایــن باتري هاي جریان 
خورشــيدي را در مقياســي بزرگ تر ادامه دهد تا نتایج بهتري 

حاصل كند.
  دوربيني بر پشت سوسك

محققان دانشــگاه واشنگتن موفق به ساخت ســامانه اي بسيار 
كوچك شده اند كه مي تواند دید حشرات را از دنيا به ما نشان دهد. 
این سيستم شــامل یك دوربين روباتيك با وزن248ميلي گرم 
است كه مي تواند در پشــت یك سوســك قرار بگيرد و از آنجا 
به صورت بي سيم كنترل شود. فيلم و عكس ثبت  شده به وسيله 
سوسك از طریق بلوتوث به گوشي انتقال داده مي شود. هدف از 
ساخت چنين سامانه اي، تصویربرداري از چگونگي دید حشرات 

از دنيا و شناخت بيشتر آنهاست.
  ميكروپالستيك  در اقيانوس

متأسفانه نتایج یك تحقيق نشــان مي دهد كه تایر وسایل نقليه منبع 
اصلي وجود ميكروپالستيك ها در اقيانوس ها هستند. بررسي ها نشان 
داده است كه همه ســاله بيش از 200هزار تن ذرات پالستيكي ریز از 
جاده ها و هوا وارد اقيانوس ها مي شود. هر سال حدود 550هزار تن ذرات 
كوچك تر از 0.01 ميلي متر ته نشين می شوند كه تقریبا نيمي از آنها با 
روش هاي مختلف طبيعي و غيرطبيعي به اقيانوس ها راه پيدا مي كنند.

  آريا وارد مي شود
نيسان در مراسمي در نمایشگاه دائمي اش در یوكوهاما به صورت 
مجازي از یــك خودروي الكتریكــي كراس اوور به نــام »آریا« 
رونمایي كرد. آریا كه 46هزار دالر قيمت دارد، خودرویي داراي 
سيســتم راننده خودكار بوده كه عالوه بر داشــتن امكان پارك 
هوشمند با نزدیك شدن به موانع به طور خودكار سيستم ترمزش 
فعال مي شود. موتور آریا كامال با باتري شارژ مي شود و مي تواند 

مسافتي بين 430تا 610كيلومتر را با یك بار شارژ بپيماید.

 جناب آقاي سعيد مرتضي احمدپور
 با نهایت تاثر مصيبت وارده را به  شما و خانواده محترم تسليت 
عرض نمــوده ، از درگاه خداوند متعال بــراي آن مرحومه، علو 

درجات و براي بازماندگان صبر و سالمتي مسئلت داریم.
همكاران شما در موسسه همشهري

جنگ سایبری برای واکسن 

به تازگی مقام های 3 كشور آمریكا، كانادا و انگليس، هكرهای روس را به تالش 
برای سرقت اطالعات مربوط به توليد واكسن كرونا متهم كردند. اما در دنيایی كرونا

كه همه دغدغه عبور از كرونا را دارند نبردی پنهان برای دستيابی به علم توليد 
نوشداروی نجات كشورها در حال رخ دادن است.  درحال حاضر بزرگ ترین دغدغه جامعه 
بشــری مبارزه با ویروس كرونا و بيماری كووید-19 است و در این راستا، مهم ترین عامل 
ساخت واكسن این بيماری به حساب می آید. دیروز اما آژانس امنيت ملی آمریكا، اعالم كرد 
كه حمالتی سایبری برای سرقت اطالعات مربوط به واكسن ویروس كرونا از سوی هكرهای 
روس شكل گرفته است. مقامات آمریكایی، این حمالت را به گروه هكرهای »خرس تنبل« 
)APT29( نسبت داده اند؛ همان گروهی كه حمالتی را عليه كميته ملی دموكرات ها در 
جریان انتخابات ریاست جمهوری آمریكا در سال2016 انجام داده بود. مقامات اطالعاتی 
آمریكا در این خصوص اعالم كرده اند كه روس ها تنها قصد داشتند تحقيقات را به سرقت 
برده تا سریع تر واكسن خود را بسازند و برنامه ای برای خرابكاری نداشته اند. این اتهام زنی 
یادآور جدال های جاسوسی بلوك شــرق و غرب در دوران جنگ سرد است؛ روزگاری كه 

جاسوسان آمریكایی و روس می كوشند تا اطالعات فناوری یكدیگر را به سرقت ببرند.

حمله به آكسفورد
روزنامه نيویورك تایمز در گزارشی در این خصوص آورده است كه مقامات دولتی، قربانيان این 
هك ها را شناسایی نكرده اند. با این حال رابرت هانيگان، رئيس پيشين آژانس اطالعاتی انگليس در 
این باره گفته است كه هدف اصلی این حمالت دانشگاه آكسفورد در انگلستان و شركت داروسازی 
انگليسی - ســوئدی AstraZeneca است كه به طور مشــترك بر روی واكسن كار می كنند. 
دانشمندان آكسفورد روز پنجشنبه گفتند كه آنها شباهت غافلگيركننده ای را بين اطالعات شان 
درباره كار بر روی واكسن با آنچه دانشمندان روسی درباره عملكرد خود گزارش كرده اند، دیده اند.

جدال با چين
حدود 2ماه پيش، آمریكایی ها، چين را به تالش برای ســرقت سایبری با هدف به دست 

آوردن اطالعاتی درخصوص ساخت واكسن ویروس كرونا متهم كرده بودند. همان زمان 
هم این ادعا، با واكنش شدید چينی ها روبه رو شده بود و آنها اتهام های وارد شده را تكذیب 
كردند. »جائو لی جيان« سخنگوی وزارت امور خارجه این كشور در نشست خبری خود 
در پكن گفته بود: »آمریكا مطابق اســناد و پيشينه موجود، بيشــترین و پردامنه ترین 
حمالت و سرقت های سایبری را در جهان انجام داده است. چين در رویارویی با ویروس 
كرونا به پيشرفت های مهمی دست یافته است و در تحقيق برای ساخت واكسن در صدر 
كشورهای جهان قرار دارد. به  همين دليل باید گفت كه ما دالیل بيشتری داریم كه نگران 

سرقت سایبری باشيم.«

حمالت متفاوت
جدال درخصوص حمالت سایبری مربوط به چين، روسيه، آمریكا و انگلستان نمی شود. 
چندی پيش، مقامات امنيتی چين نيز از حمالت هكرهای ویتنامی برای سرقت اطالعات 
چينی ها درخصوص واكسن كرونا خبر داده بودند. البته ممكن است این هكرها اجاره ای 

بوده و توسط شركت های خارجی برای حمله سایبری به چين استخدام شده باشند.

 آزمايش سريع؛
نقطه عطف مبارزه با كرونا

طبق تحقيقات جدید درصورتي ردیابي مخاطب 
براي كاهش انتقال ویروس كرونا مؤثر است كه گزارش

آزمایش و جواب آن ســریع تر از هميشه انجام 
شــود. به گزارش سي ان ان، محققان دانشــگاه اوترخت هلند 
مي گویند آزمایش هایي كه روند پاسخگویي آنها 5 روز یا بيشتر 

طول مي كشد، چندان كاربردي نيستند.
مارك بونتن، رهبر این تحقيق مي گوید: در مدل ما، به حداقل 
رساندن تأخير در پاسخ آزمایش تأثير زیادي بر كاهش انتقال 
ویروس دارد؛ بنابراین بهبود زیرساخت هاي آزمایشي مهم ترین 

فاكتور براي موفقيت در سيستم ردیابي مخاطب است.
ردیابي مخاطب به عنوان استاندارد طالیي در نبرد با بيماري 
همه گير كووید-19 شناخته مي شــود، اما الزمه آن گرفتن 
آزمایش همه افــرادي كه در خطر ابتال قــرار دارند، قرنطينه 
افرادي كه مبتال هستند و ســپس ردیابي سایر افرادي است 
كه ممكن است مبتال باشند و سپس براي تكميل این چرخه، 
جداسازي بيماراني است كه پاســخ آزمایش آنها مثبت شده 

اســت. محققان مي گویند براي موفقيت تالش ها در مســير 
كاهش واقعي انتقال ویروس، الزم اســت 3 چيز اتفاق بيفتد؛ 
اول، آزمایــش باید در روزي انجام شــود كه فــرد عالئمي از 
بيماري داشته است، دوم، تماس ها باید از زماني كه پاسخ تست 
حاضر شد، ردیابي شوند و ســوم، نياز به پوشش 100درصد 

ردیابي است.
حتي یك ردیابي تماس كامل و بي نقص هم نمي تواند با تأخير 
در پاســخ آزمایش به مدت 3روز یا بيشــتر، از سرعت كاهش 

انتقال ویروس بكاهد.
محققان هم روش ردیابي مخاطب معمولــي و هم مبتني بر 
برنامه را در نظر گرفتند. به دليل فاكتور ســرعت، روش هاي 
ردیابي مبتني بر اپليكيشن بسيار مؤثرتر از روش هاي معمولي 

بود؛ حتي با پوشش تماس كمتر.
در حقيقت، فناوري برنامه مي توانــد حتي با تأخير 2 روزه در 
جواب آزمایش، سرعت انتشار ویروس را با پوشش 80درصدي 

ردیابي تماس كاهش دهد.
ميرجم كرتشامر، یكي از نویســندگان این تحقيق، مي گوید: 
این مطالعه كه یافته هاي سایر مطالعات مدل سازي  را تقویت 
مي كند، نشان مي دهد كه ردیابي تماس مي تواند یك مداخله 
مؤثر براي جلوگيري از شيوع ویروس كرونا باشد، اما فاكتورهاي 

مهم در این زمينه مخاطب ردیابي زیاد و روند سریع عمليات 
است. مطالعه ما بر این اساس بنا شــده است تا به طور مفصل 
نشان دهد كه هر مرحله از روند در موفقيت این روش چه نقشي 

مي تواند داشته باشد.
كارشناسان دیگر نيز بر سر این امر كه آزمایش و جواب سریع 
براي موفقيت بيشتر و بهتر برنامه هاي ردیابي مخاطب بسيار 

الزم و مؤثر است، توافق دارند.
دكتر »دیوید بونسال« از دپارتمان پزشكي دانشگاه آكسفورد، 
مي گوید: ما موافق هســتيم كه تالش براي ردیابي دستي نيز 
باید با هدف گرفتن نتایج آزمایش در 24ساعت و ردیابي سریع 
افراد پس از آن باشد. براي كارایي ردیابي تماس افراد باید پيش 
از آنكه ســایرین را آلوده كنند، از بيماري خود مطلع شــوند. 
بونســال مي گوید: توقف یا كاهش انتقال هاي پيش از ظهور 
عالئم، مستلزم این است كه آماده شدن پاسخ آزمایش بيش از 

48ساعت طول نكشد.
لوئيس ایورز و دنيل ویتزنر از مركز بهداشت جهاني و بيمارستان 
مركزي ماساچوست اما به برنامه هاي ردیابي مخاطب چندان 
اعتمادي ندارند: نظر ما به این معنا نيســت كــه برنامه هاي 
موبایلي چندان آینده دار نيستند، اما به عنوان یك مداخله گر در 

بهداشت عمومي همچنان تأیيد نشده باقي مانده اند.

زودتر رسيدن به واكسن كرونا حاال به یك رقابت جهانی 
تبدیل شده و كشورهای مختلف حتی در تالش برای 

سرقت تحقيقات دیگران در این رابطه هستند 

  هك و نفوذ به حســاب هاي 
كاربري افراد مشهور در دنياي امنيت

امــروز مســئله اي عجيب 
به حســاب نمي آيد اما ماجراي اخير هك 
توييتر و دسترسي غيرمجاز به بخش زيادي 
از حساب هاي كاربري افراد مشهور اتفاقي 
كم سابقه و تاريخي اســت كه احتماال تا 
مدت ها سوژه كالس هاي امنيت سايبري 

خواهد بود.
چهارشنبه شــب به صورت ناگهاني در 
چندين حساب توييتري متعلق به افراد 
مشهور مثل ايالن ماســك، بيل گيتس، 
بارك اوباما، مايــك بلومبرگ و جو بايدن 
پيامي منتشر شد كه وعده مي داد در ازاي 
پرداخت هر هزار دالر بيت كوين، 2 هزار 

دالر به فرد پرداخت كننده برمي گرداند.
گفته مي شــود اكانت توييتــر ترامپ با 
داشتن 83.6 ميليون فالوئر به خاطر داشتن 
چند اليه حفاظ امنيتي ويژه توانسته است 
از اين حمله در امــان بماند. اين اليه هاي 
جديد امنيتي پس از آن به حساب ترامپ 
اضافه شد كه در سال 2۰۱۷ يكي از پرسنل 
توييتر اكانت او را دي اكتيو يا غيرفعال كرد.

گســتردگي هك به حدي زيــاد بود كه 
مقام هــاي توييتر را هم شــوكه كرد. در 
وهله اول توييتر دسترسي به حساب هاي 
كاربــري داراي تيك آبي يــا به اصطالح 
وريفاي شده را محدود كرد و به تدريج و 
مرحله به مرحله بــراي خنثي كردن اين 
حمله پيش رفت. اما آنچه مشخص شده اين 
است كه گروهي از جمع ميليون ها فالوئر 

افراد مشــهور فريب اين كالهبرداري را 
خورده اند و مبلغي بيشتر از ۱۱۰ هزار دالر 
طي همين چند ساعت به حساب بيت كوين 

هكرها واريز شده است.
همين چند ساعت سياه براي توييتر باعث 
شد كه ارزش ســهام اين شركت حدود 
۴درصد سقوط كند؛ســقوطی كه ارزش 
آن بيشــتر از ۱.3 ميليارد دالر تخمين 
زده مي شود. شايد به همين خاطر بود كه 
جك دورســي مدير توييتر در نخستين 
واكنش خود نوشت: اين روز سختي براي 

ما در توييتر بود.
هر چنــد اكنون با حمله مقابله شــده و 
شــرايط تقريبا به حالت عادي بازگشته 
اما تبعات آن براي توييتر همچنان ادامه 
دارد. چند نفر از نمايندگان كنگره آمريكا 

اعالم كرده اند كه مقام هاي توييتر 
بايد به زودي درباره اين افتضاح 

امنيتي توضيحات كاملي بدهند.

جزئيات فني هك 
واقعيــت اين اســت 
ابهامات  هنــوز  كه 
زيادي دربــاره راه 
و روش انجام اين 
كم ســابقه  هك 
وجــود دارد اما 

ن  ســا شنا ر كا
همگي عقيــده دارند كه 
اين حمله مي توانســت 
بدتري  بســيار  عواقب 

داشته باشد. توييتر تأييد كرده كه هكرها 
توانسته اند به سيستم يا ابزار داخلي اين 
شبكه اجتماعي دسترسي پيدا كنند. در 
توئيتي كه اكانت پشتيباني توييتر در اين 
رابطه منتشر كرده آمده است: اين نوعي 
حمله هماهنگ مهندسي اجتماعي بوده 
كه شناسايي كرديم. دســت اندركاران 
اين حمله موفق شده اند برخي كاركنان 
ما را كه به سيســتم ها و ابزارهاي داخلي 
شــركت دسترســي دارند هدف قرار 
دهند. ما مي دانيم كه آنها از اين شــيوه 
دسترسي براي به دســت آوردن كنترل 
بسياري اكانت هاي پر مخاطب )از جمله 
حساب هاي كاربري تأييد شده( استفاده 
و از ســوي آنها توييت هايي را منتشــر 
كرده اند. توييتر اعالم نكــرده هكرها با 
چه ابزاري دسترســي پيدا كرده اند اما 
سايت مادربورد كه مي گويد توانسته 
با يكي از هكرهاي اين حمله مصاحبه 
كند، تصويري از دسترســي به پنل 
مديريت حساب هاي كاربري را 
منتشر كرده است. با استفاده 
از اين پنل مديران توييتر 
مي توانســتند تغييرات 
تغيير  ازجملــه  الزم 
ايميل صاحب حساب 
كاربــري را انجام 

دهنــد. در برخي 
گزارش ها آمده اســت كه 

هكرها به يكي از كاركنان براي دسترسي 
به ابزار مديريتي توييتــر پول پرداخت 
كرده اند و بــراي ايــن كار از روش هاي 

مهندسي اجتماعي استفاده شده است.

روش هك شناخته شده 
به گزارش همشهری، مهندسي اجتماعي 
كه يكي از روش هاي شــناخته شده هك 
و نفوذ در جهان اســت و به صورت ساده 
به معناي راهكارها و روش هايي است كه 
براي جلب اعتماد يك شــخص، با هدف 
تشويق او به انجام اعمالي براي دستيابي 
مهاجم به داده ها و ابزارهاي مهم براي نفوذ 
صورت مي گيرد. در واقع ممكن است در 
هك اخير توييتر يك يا چند نفر از كاركنان 
توييتر به وسيله مهارت باالي هكرها در 
برقراري ارتباط و ايجاد حس اعتماد فريب 
خورده و حتي به صورت ناخواسته باعث 
دسترسي آنها به ابزارهاي داخلي توييتر 
شده باشند. به نظر مي رســد هكرها به 
دسترسي به اين ابزار ايميل  هاي مرتبط با 
حساب  هاي كاربري قربانيان را تغيير داده 
و به اين وسيله دست به تغيير كلمه عبور 
آنها زده اند. اين كار حتي مي تواند به وسيله 
فيشينگ هم صورت گرفته باشد. در اين 
روش هكرها با جلب اعتماد يك فرد براي 
او لينكي را ارسال مي كنند و با روانه كردن 
او به صفحه اي جعلي دســت به سرقت 

اطالعات قرباني مي زنند.

منابع آگاه مي گويند توييتر به همين خاطر 
در حال بررسي تاريخچه ايميل ها، چت ها و 
حتي تماس هاي تلفني كاركنان خود است 

تا منبع اين نفوذ را پيدا كند.

احتمال صدمات بيشتر 
هر چند توييت هــاي كالهبرداري پاك 
شده و كنترل حســاب ها به صاحبانشان 
بازگردانده شده اســت اما اين گمانه زني 
از ســوي متخصصان امنيت ســايبري 
وجود دارد كه همه ماجرايي كه به صورت 
عمومي ديده شده مي تواند فقط اقدامي 
براي پرت كردن حواس مقام هاي توييتر 
و كاربران باشــد. هيچ كــس نمي داند 
هكرها واقعا چه مدتــي كنترل اكانت ها 
را در اختيار داشــته اند و چه اطالعاتي 
را ســرقت كرده اند. پيام هاي خصوصي 
توييتر از مهم ترين اطالعاتي اســت كه 
مي تواند از حساب كاربري افراد مشهور 
به صورت كامل كپي شــده باشد و از آنها 
براي حمالتي جديد در آينده اســتفاده 
شــود. مقام هاي توييتر درپی اين هك 
به دنبال يك متخصص ارشد امنيتي جديد 
هستند اما داســتان اين هك بي سابقه 
و عواقب آن مســئله اي نيست كه به اين 

زودي تمام شود.

بي سابقه ترين هك تاريخ 
شبكه هاي اجتماعي

روس ها تكذيب کردند
ديميتری پسكوف، سخنگوی رئيس جمهوری روسيه اتهام های وارد شده مبنی بر 
سرقت فرمول ساخت واكسن كرونا توسط هكرهای روسيه را نوعی خيال پردازی 
خواند و اين موضوع را به شــدت تكذيب كرد. او در اين خصوص گفت: »همه اين 
داستان ها فقط برای مخدوش كردن واكسنی است كه به وسيله دانشمندان روس 

درحال ساخت است.«

ث
مك
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   چهره متفــاوت محله ها با 
پروژه هاي كوچك مقياس

شــهرداري تهران در كنار پروژه هاي بزرگ،  
پروژه هــاي كوچك مقيــاس محلي و طرح 
بهسازي معابر را هم در مناطق مختلف شهر 
تهران پيگيري مي كند كه چهره بسياری از 
محله ها را دگرگون خواهنــد كرد. به تازگي 
عمليات اجرای نخستين پروژه كوچك مقياس 
محلی در محــدوده منطقه 4 شــهرداری 
تهران،  آغاز شده است. سيدمجيد غمخوار،  
مدیرعامل سازمان عمرانی مناطق شهرداری 
تهران در این رابطه مي گوید: »نخستين پروژه 
كوچك مقياس منطقه 4 شامل بهسازی مسير 
پياده رو و احداث مســير ویژه دوچرخه در 
خيابان هليسایی است كه اجرای آن متعاقب 
انجام هماهنگی هــای الزم و ابالغ طرح آغاز 
شده اســت.« به گفته او،  بهسازی و اصالح 
پياده روها و ایجاد مســيرهای دوچرخه در 
سطح منطقه 4 براساس راهبردهای شهرداری 
تهران درباره پروژه های كوچك مقياس محلی 
ادامه خواهد یافت تا عالوه بر بهبود كيفيت 
خدمت رســانی،  مطالبات محلی شهروندان 

مرتفع شود.
پيش از این،  عمليات بهســازی خيابان های 
فروردین و برزگر رحيمی در محدوده منطقه 
18 آغاز به كار كرده بود. مدیرعامل سازمان 
عمرانی مناطق با بيان اینكــه روند اجرای 
پروژه های كوچك مقياس محلی در ســطح 
منطقه 18 با سرعت و كيفيتی مناسب در حال 
انجام اســت،  یادآور مي شود: »این اقدامات 
در حوزه های ســاماندهی،  بهسازی و اصالح 
پياده راه هــا،  نهرها،  جــداول،  جمع آوری 
آب های سطحی،  احداث مسيرهای سالمت 
و... در سطح محالت این منطقه ادامه خواهد 
یافت تا عالوه بر بهبود كيفيت خدمت رسانی،  
مطالبات محلی شهروندان مرتفع شود. پيش 
از اینها نيز عمليات احداث مســير دوچرخه 
بوســتان گل آذین در منطقه 17 شروع شده 
بود. صفــا صبوري دیلمي،  معــاون فني و 
عمراني شــهرداري تهران درباره پروژه های 
كوچك مقياس محلی و طرح 500 كيلومتری 
احداث مســير دوچرخه و بهســازی معابر 
پياده رو شــهر تهران مي گویــد: »مدیریت 
شهری پایتخت از گذشته های دور تا به امروز،  
هزینه های نسبتا قابل توجهی را البته در قالب 
اقدامات پراكنده و نامنســجم صرف بهبود 
وضعيــت معابر پياده رو كرده اســت. اینكه 
امسال هر ناحيه شــهرداری تهران اقدام به 
بهسازی 4 كيلومتر معبر پياده رو خواهد كرد،  
اقدام جدیدی نيســت،  بلكه ساز و كارهای 
انجام كار دچار تحول شده است.« جالب اینكه 
پروژه اتصال كندروی خيابان شــهيد باقری 
به بزرگراه آزادگان به عنوان نخستين پروژه 
كوچك مقياس شهر تهران،  در منطقه 18 به 

بهره برداری رسيده بود. 

 کرونا حتی بسياری از 
پروژه هاي عمراني شهر گزارش

تهران را هم بيمار کرد و 
باعث شد تا عمليات اجرایی برخی از 
آنها به خاطر مشكالت مالي و کاهش 
تعداد پرسنل و کارگران،  آن طور که 
باید و شــاید پيش نرود. با این حال 
برخی از پروژه های مهــم پایتخت،  
کرونا را پــس زده اند و نفســی تازه 

گرفته انــد؛ پروژه هایی کــه بعضی 
به زودی و برخی دیگر تا پایان سال به 
بهره برداری می رسند. از اواخر سال 
گذشته با موج نخست شيوع بيماري 
کرونا فعاليت هاي پروژه هاي عمراني 
هم تا حدودي تحت تأثير قرار گرفت و 
گاه بعضی پروژه ها به دليل تعطيلي ها 
ناگزیر متوقف شد. این توقف اما کوتاه 
بود و البته در اسفندماه گذشته پروژه 
بزرگي مانند زیرگذر کــوي نصر به 
سالمت از این وضعيت بحراني عبور 
کرد. عمليات احــداث پروژه زیرگذر 

نصر طبق برنامه تا پایان سال 98 باید 
به پایان مي رسيد،  اما در اواخر سال 
به دليل شــيوع این بيمــاري توقف 
کوتاهي کرد و در ادامه شــهرداري 
توانســت این پروژه را به ســرانجام 
برساند. بعد از آن،  قرار بود بالفاصله 
»پل سبز زندگي« جایگزین پل گيشا 
شود؛ پلي که سال گذشــته پس از 
دهه ها قرار گرفتن در محله گيشــا 
برچيده شد تا عمليات احداث زیرگذر 
کوي نصر سرعت بيشــتري بگيرد. 
اکنون پل ســبز زندگــي در مرحله 

تكميل مطالعات قرار دارد تا اجراي 
این پروژه در آینده از سر گرفته شود. 
در کنــار اینهــا،  پروژه هایي چون 

بزرگراه شهيد نجفي رستگار،  بزرگراه 
شهيد بروجردي و... به فعاليت هاي 
خود همچنان ادامــه مي دهند تا به 

مرحله بهره برداري برسند. شهرداري 
تهران هم اکنــون 77 پروژه عمراني 
دارد و پرسش این است که برخي از 

پروژه هاي عمراني چه وضعيتي دارند 
و پيشــرفت این پروژه ها چقدر بوده 

است؟ 

تعدادی از پروژه های عمرانی شهر تهران به مرز بهره برداری رسيده اند و 
عمليات اجرایی تعدادی دیگر جان تازه گرفته است

خروج 77پروژه از سایه كرونا

محمود موالیي
خبر نگار

پروژه احداث بزرگراه شــهيد نجفي 
رستگار در ســال هاي اخير با موانعي 
مانند امالك معارض روبه رو بوده است؛ 
البته فرایند تملك و آزادسازي امالك 
معارض فاز دوم پروژه احداث بزرگراه 
شهيد نجفی رستگار با جدیت در حال 
پيگيری اســت؛ به طوري كه مجری 
طرح های بزرگراهی سازمان مهندسی 
و عمران شــهر تهران،  از تالش برای 
بهره برداری از مسيرهای تندروی فاز 
نهایی پروژه احداث بزرگراه شــهيد 
نجفی رستگار تا پایان تابستان امسال 

خبر مي دهد. بيژن كالنتریان در این رابطه مي گوید: »مســيرهای تندروی بخش 4 كيلومتری حدفاصل 
تقاطع خيابان شــهيد مزینانی تا پل های تقاطع ثامن،  در ابتدای سال 98 با 53 معارض ملكی در بخش 
تندروها مواجه بود كه هم اكنون با اقدامات صورت گرفته در زمينه رفع معارضات و نيز بازنگری در طرح 
فقط 2 پالك معارض در بخش تندروها باقی مانده است. البته تالش برای تملك و آزادسازی این امالك تا 
پایان تيرماه ادامه دارد. احداث كندروها نيز مستلزم رفع معارضات ملكی متعدد در این محدوده است كه 
تالش براي كاهش تعداد آنها از طریق بازنگری در طرح،  در دستور كار است.« او با اشاره به پيگيری ها جهت 
رفع معارضات تاسيساتی پروژه،  از اجرای مراحل نهایی جابه جایی لوله گاز و لوله آب شرب خبر مي دهد و 
یادآور مي شود: »ترفيع كابل های برق فشارقوی )kv(230،  جابه جایی شبكه برق )kv(20 و شبكه فاضالب 

از جمله مهم ترین فعاليت های پيش رو برای رفع معارضات تاسيساتی باقی مانده است.« 
به گفته مجری طرح های بزرگراهی سازمان مهندسی و عمران شــهر تهران،  اكنون پيشرفت عمليات 
اجرایی فاز دوم بزرگراه شهيد نجفی رستگار در بخش مسيرهای تندرو از مرز 92درصد فراتر رفته است و 

پيش بينی می شود مسيرهای یادشده تا پایان تابستان سال جاری به بهره برداری برسند.
بزرگراه شهيد نجفی رستگار،  معبری 6 كيلومتری است كه فاز نخســت آن شامل بخش 2 كيلومتری 
حدفاصل تقاطع بزرگراه آزادگان تا تقاطع خيابان شهيد مزینانی به انضمام مسيرهای دسترسی و پل های 
تقاطع با كانال سرخه حصار،  پل تقاطع خيابان شهيد مزینانی و همچنين پل شمال به شرق تقاطع بزرگراه 

امام علی)ع( با بزرگراه شهيد نجفی رستگار،  پایيز سال گذشته تحویل شهروندان شد.

عمليات سازه ای پل های دوربرگردان شرق به شرق و غرب به غرب 
تقاطع ميدان جانبازان با بزرگراه شهيد بروجردی تكميل شد. اجرای 
اقدامات تكميلی از قبيل نصب هندریل و پياده روسازی،  طبق برنامه 
در پل های دوربرگردان شرق به شرق و غرب به غرب تقاطع ميدان 
جانبازان ادامه دارد و این در حالی است كه پل اصلی تقاطع نيز در 
مرحله آرماتوربندی عرشه است. پروژه بزرگراه بروجردي كه از سال 
93 برای اتصال بزرگراه آزادگان به بلوار 45 متری بهار در محدوده 
منطقه 18 آغاز شده،  تاكنون پيشرفتی بيش از 63 درصد داشته 
است. به این ترتيب،  ساخت عمليات اجرایی مسير اصلی این پروژه 
بزرگراهی در تمام مقاطعی كه با معارض مواجه نيست،  ادامه دارد. 
تقاطع ميدان جانبازان از جمله تقاطع های غيرهمسطح فاز نخست 
بزرگراه شهيد بروجردی به شــمار می آید. این مقطع بزرگراهی 
شامل مســيری 3700 متری حدفاصل بزرگراه آزادگان تا ميدان 
جانبازان است و بهره برداری از آن عالوه بر تسهيل دسترسی های 
شــرقی- غربی در پهنه جنوب غرب پایتخت،  امكان حذف تردد 
خودروهای سنگين از معابر حمل و نقلی منطقه 18 را فراهم خواهد 
كرد. با بهره برداری از فاز نخســت این پروژه تا پایان تابستان 99 
ضمن گره گشایی ترافيكی از یكی از اصلی ترین معابر منطقه 18،  

شهروندان شاهد اتصال شریانی به بزرگراه فتح خواهند بود. 

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران 
از تكميل عمليات ســازه ای پل كندروی جنوب به 
شمال تقاطع غيرهمســطح بلوار عالمه عسگری با 
جاده قدیم قم)سه راه باقرشــهر( خبر داده است. 
علی پيوســته با بيان اینكه اجرای سایر اقدامات 
تكميلی از قبيل نصب هندریل و روكش آسفالت ادامه 
دارد،  به همشهری می گوید: »فاز دوم پروژه احداث 
تقاطع سه راه باقرشــهر،  از پيشرفت 68 درصدی 
عمليات اجرایی دوربرگردان جنوب به جنوب تقاطع 

برخوردار است.« 

معاونت فنی و عمرانی شــهرداری تهران در نظر دارد 
با برگــزاری یك فراخوان عمومــی،  انتخاب نام برای 
طرح 500 كيلومتری احداث مسير دوچرخه و بهسازی 
معابر پياده رو شهر تهران را به شهروندان واگذار كند. 
پس از طی مراحل گزینش و داوری،  از بهترین اسامی 
پيشنهادی ضمن اعطای جوایز نفيس تقدیر خواهد شد. 
عالقه مندان می توانند پس از مطالعه كامل ویژگی های 
طرح مذكور و همچنين شرایط موردنظر برای ارائه نام،  
عناوین پيشــنهادی را به همراه نام و نام خانوادگی و 
نشانی پست الكترونيكی خود از امروز شنبه 28تيرماه تا 
شنبه 4 مردادماه به شماره 09191232321 پيامك كنند. 

شرایط مورد نظر برای نام های پيشنهادی عبارت است از: 1- نام های پيشنهادی باید فارسی باشند و ارائه كلمات تركيبی،  براساس قواعد دستور 
زبان فارسی صورت پذیرد. 2- نام های پيشنهادی باید معرف بخشی از ویژگی های طرح باشند. 3- جنبه های زیباشناختی همچون خوش آوایی 

و موجز یا مختصر بودن نام پيشنهادی باید مدنظر قرار گيرد.

پیشرفت 63 درصدی فاز نخست بزرگراه شهید بهره برداری از مسيرهای تندرو تا پايان تابستان 
پیشرفت قابل مالحظه تقاطع سه راه باقرشهربروجردی

فراخوان برای نامگذاری طرح 500 کیلومتری احداث مسیر دوچرخه

یكی از مهم تریــن پروژه های 
شــهری پایتخت طرح  500 
کيلومتــری احداث مســير 
دوچرخــه و بهســازی معابر 
پياده رو  است. امسال هر ناحيه 
شــهرداری تهران باید اقدام 
به بهســازی 4 کيلومتر معبر 
پياده رو کنــد و در هر منطقه 
نيز یک مسير دوچرخه سواری 

ویژه احداث یا تكميل شود ژاد
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در شــرایطی که مدام خبرهای ضدونقیضــی در مورد محرومیت 
پرسپولیس به خاطر بدهی های بین المللی منتشر می شود،  معاون 
حقوقی این باشگاه گفته: »مشکلی نیســت. داخلی ها بیشتر به ما 
استرس می دهند.« یک نفر باید به جناب خواجه وند بگوید ما استرس 
می دهیم و وضعیت شما اینطور است،  حاال اگر استرس ندهیم و شما 
را تحت فشار نگذاریم،  ببینید چه خبر خواهد شد! این همه حرف از 
خطر محرومیت و کسر امتیاز زده می شود،  باز آخرش پرونده برانکو 
را به امان خدا رها می کنید تا کارد به اســتخوان برسد. رسانه ها این 
همه بدهی های خارجی را لیست می کنند،  اما آخرش کالدرون را 
بیرون می کنید و اجازه می دهید به خاطر پنج روز تاخیر در پرداخت 
مطالباتش،  باشگاه نقره داغ شود. پس نتیجه می گیریم استرس برای 
شما از نان شب هم واجب تر است؛ کاش می توانستیم بیش از اینها 

خواب تان را آشفته کنیم.

حاال خوب است استرس دارید

اساسا هیچ غیرممکنی نیست که در فوتبال ایران ممکن نشود. 
یکی از آخرین اتفاقات جالبی که شــاهدش بودیم،  تعویق بازی 
پرسپولیس و فوالد بعد از برگزاری نشست خبری سرمربیان دو 
تیم بود. بنده خدا یحیی گل محمدی 2ساعت در مورد این مسابقه 
حرف زد،  اما هنوز از اتاق بیرون نیامده به او گفتند بازی 2 روز عقب 
افتاده است! کال ما خیلی منظم بودیم،  این داستان کرونا هم قوز 
باالی قوز شد. تصور کنید هفته گذشته 2 تا بازی سوت خورده و 
یک تیم در زمین حاضر شده،  اما نهایتا حکم به تکرار هر دو بازی 
داده اند. خب اگر قرار به تکرار بود،  به میزبان ها می گفتید داخل 
زمین نیایند. االن هم یک بازی بعد از برگزاری نشست خبری اش 
به تعویق افتاده؛ به امید روزی که بعد از انجام نیمه اول،  اعالم کنند 

برگزاری نیمه دوم به زمان دیگری موکول شد.

فقط مانده تعویق نیمه دوم

یکی از کســانی که در طول تعطیالت لیگ به شــدت با از سرگیری 
مسابقات مخالفت می کرد،  حمیداوی مالک شهرخودرو بود. آنقدر که 
او و متحدش در تبریز در آن مدت از سالمتی مردم سخن گفتند،  وزارت 
بهداشت در این مورد حرف نزد. همان روزها ویدیویی از حمیداوی در 
حال روبوسی با بازیکنانش منتشر شد. خیلی ها ایراد گرفتند،  خود استاد 
هم گفت: »اینها مثل بچه هایم هستند.« آن زمان تصور می کردیم ویدیو 
به صورت ناخواسته منتشر شده و حمیداوی در جریان نبوده،  اما وقتی 
عین این اتفاق در ماجرای معارفه سهراب بختیاری زاده رخ می دهد،  
دیگر معلوم است که »تعمد« وجود دارد. یعنی مالک شهرخودرو عین 
خیالش هم نیست که همه بفهمند مواضع قبلی اش در مورد تعطیلی 
لیگ،  واقعا ربطی به مسائل بهداشتی نداشته است. پس دوست عزیز! 

حداقل مراعات کن تا فردا نگویی 7کرونایی داریم و بازی نمی کنیم.

رعایت کن آقای مخالف!

نکته بازي

رئال مادرید در بازي با تیــم رده پنجمي ویارئال با توجه به 
باخت عجیب بارسلونا مقابل تیم 10 نفره اوساسونا نیازي به 
کسب امتیاز براي قطعي کردن قهرماني نداشت، اما زیدان 
و بازیکنانش ویارئال را هم بردند. این دهمین پیروزي پیاپي 

رئال مادرید پس از شروع دوباره اللیگا بود.
زیدان در کنفرانس مطبوعاتي آخرین بــازي فصل قبل با 
اشاره به رجزخواني بارسایي  ها تعداد قهرماني رئال در اللیگا 
را به رخ کشــید که آن موقع 7 تا از بارســا بیشتر بود. حاال 
فاصله به عدد 8 رسیده و زیدان یکي از این 34 قهرماني را 
به عنوان بازیکن و دو تاي آن را به عنوان ســرمربي به دست 

آورده است.
پریشب پس از مسجل شدن قهرمان اللیگا، رئالي ها غریبانه 
و بدون حضور هوادارانشان با جام جشن گرفتند. گرت بیل 

وسط جشن حوصله اش ســر رفت و استادیوم را ترك کرد. 
از باشگاه خبر مي رســد که او فصل آینده آزاد خواهد شد و 
رئال اصراري ندارد تا پایان دو فصل باقیمانده از قراردادش 

نگه اش دارد.
این تنها حالگیري قهرماني پنجشنبه شب بود. تعداد کمي از 
هواداران هم با توجه به هشدارهاي قبلي باشگاه ، شهرداري 
و وزارت بهداشت با رعایت فاصله گذاري اجتماعي در میدان 
سیبلس جمع شدند. چند تن از کارکنان شهرداري پایتخت 
شــال قهرماني بر گردن مجسمه وســط میدان انداختند. 
تعداد جمعیت و کارهایي که کردند اصال قابل مقایسه نبود 
با هواداران لیورپول که بعد از 30 سال، قهرماني شان در لیگ 

را با آتش بازي و ازدحام خطرناك جشن گرفتند.
بارســلونایي ها از قبل با قهرماني رئال کنــار آمده بودند. 

درحالي که ستین، ســرمربي این تیم مي گفت امکان ندارد 
رئال بتواند همه بازي ها را ببرد، پیکه همان اول که تیمش 
صدر را از دســت داد با قاطعیت از ناممکن بودن قهرماني 
حرف زد. سوارز هم قبل از بازي با اوساسونا با قهرمان نشدن 
کنار آمده و گفته بود بارسا باید فصل را آبرومندانه تمام کند 

و روي لیگ قهرمانان اروپا متمرکز شود.
توییتر بارســلونا بالفاصله پس از بازي یــک هفته مانده به 
پایان، متواضعانــه جام را به رقیب تبریک گفت. مســي از 

تیمش انتقاد کرد و جام را شایسته رئال دانست.
 : ر اللیــگا نــي د ما ر قهر ا د د کــور ي ر  تیم هــا
رئال مادرید: 34قهرماني و 23نایب قهرماني، بارسلونا: 
26قهرمانــي و 26نایــب قهرمانــي، اتلتیکــو مادرید: 

10قهرماني و 10نایب قهرماني.
  زیدان پس از میگوئل مونیوس، با کســب 11قهرماني 

دومین مربي پرافتخار تاریخ رئال مادرید شد.
ســرمربیان رکــورددار بیشــترین تعــداد قهرمانــي از 
 سال2016 )از سالي که زیدان ســرمربي رئال مادرید شد(: 
زیدان 11جام، گواردیوال 10جام، الگري 8جام، امه ری 8جام، 
توخل 5جام. جام هاي توخل و امــه ری در لیگ غیررقابتي 

فرانسه و همراه با پاري سن ژرمن به دست آمده است.
  زیدان در 209بازي به عنوان سرمربي رئال مادرید موفق 

به کسب 11جام شده است؛ هر 19بازي، یک جام.
  فلورنتینو پرس، رئیس باشــگاه مادریدي که بیســت و 
پنجمین جام خود را در این باشگاه به دست آورد، پس از بازي 
درباره زیدان گفت: »او یک هدیه از بهشت است.« زیدان در 
3سال اول یک اللیگا و 3لیگ قهرمانان پیاپي و در مجموع 
9جام براي رئــال آورد و یک اللیگاي دیگــر با 12پیروزي 
پیاپي در آخر فصل اولش نزدیک بود به دســت بیاورد که 
یک امتیاز از بارسا کم آورد. او رفت و یک سال بعد ویرانه اي 
 از دستپخت مشترك لوپتگي و ســوالري تحویل گرفت و

 2 جام دیگر هم آورد.
  حاال تعداد جام هاي رئال یکي از بارســا بیشتر شده و به 
عدد92 رسیده است. با این تفاوت که در اللیگا 8جام بیشتر 
دارد و در لیگ قهرمانان اروپا هم درســت به همین تعداد 

)13مقابل 5(.
   اللیگاهاي رئال مادرید در قرن بیست ویکم که بارسلونا 
با 10قهرماني حکمراني کرده، به عدد7 رســیده اســت. 
3قهرماني دیگر را اتلتیکومادرید )یک بار( و والنسیا )دو بار( 

به دست آورده اند.
   زیدان پــس از قهرماني با فروتنــي خاصي گفت: »من 
مربي بهتري نسبت به بازیکنان نیستم. این آنها هستند که 
تفاوت ها را ایجاد مي کنند، نه من. همیشــه قدردان پرس 

هستم که مرا به بزرگ ترین باشگاه جهان آورد.«
  سرخیو راموس و مارسلو با عبور از مانولو سانچیس )21(، 
به رکورد 22جام با لباس رئال مادرید رســیدند و فقط یک 

جام با رکورد خنتوي افسانه اي فاصله دارند.

ستينبهگاوداريبرميگردد
مسي نااميد و عصباني است؛ احتماال بارسا با 

سرمربي جديد به مصاف ناپولي مي رود

مسي پس از آنکه قهرماني اللیگا براي بارسلونا از دست رفت، به تندي 
از شــرایط تیمش انتقاد کرد. مســي با تمجید از عملکرد رئال در این 
فصل گفت: »رئال مادرید در تمام بازي هاي بعد از قرنطینه پیروز شد و 
شایسته قهرماني بود.« سپس نوبت انتقاد از تیم خودش بود: »پیش از 
این نیز گفتم که با این سبک بازي در لیگ قهرمانان به جایي نمي رسیم 
و براي موفقیت باید تغییرات زیادي داشته باشیم، حاال اللیگا را نیز از 
دســت دادیم. بعد از حذف برابر رم و لیورپول هواداران عصباني شدند 
که حق داشتند، اما ما چیزي را جبران نکردیم. بازي امشب خالصه این 

فصل ما بود و مي توانستیم بیشتر تالش کنیم.« 
بارسا تنها در نیمه اول 62بار توپ لو داد که واقعا عجیب بود. برخي به 
بازي مقابل اوساسونا مشــکوك بودند. انگار بازیکنان بدشان نمي آمد 
ستین نتیجه نگیرد و برود. با نتایج این فصل احتماال ستین و دستیار 

جنجالي اش بارتومئو، رئیس باشگاه همگي با هم باید بروند.
بازگشــت الپورتا بسیار محتمل به نظر مي رســد. رئیس سابق باشگاه 
در نظرســنجي هاي اخیر با 43.2درصد از ویکتور فونت با 10.6درصد 
پیشي گرفته است. الپورتا که اپوزیســیون اصلي ریاست فعلي باشگاه 
است، به برخي معامالت اقتصادي بارسلونا هم تشکیک کرده و گفته: 
»مشکوك شدم که باشگاه از گولدمن ســاکس)یک شرکت خدمات 
مالي آمریکایي( 800میلیــون پول قرض کرده تا طي 20ســال این 
پول را برگرداند. این باید توضیح داده شــود. ارزش ســهام باشگاه به 
یک میلیارد یورو مي رســد و قرض 217میلیون یورویي فعلي باید به 
راحتي ادا شود.« بارسا که پس از فروش نیمار، 750میلیون یورو براي 
خرید بازیکن هزینه کرده، براي خریدهاي فصل بعد و حتي پرداخت 
حقوق بازیکنان به مشکل خواهد خورد. الپورتا درباره این موضوع هم 
گفته: »مبادالت آرتور-پیانیچ و سیلسن-نتو ورزشي نبودند و به دلیل 
مشکالت مالي صورت گرفت. وقتي در سال2010 باشگاه را ترك کردم، 
تا سال ها مي توانست سوددهي داشته باشد. ریاست بارسلونا باید براي 
هواداران درباره شایعه واگذاري نام ورزشگاه نوکمپ هم توضیح بدهد.« 
کیکه ستین ممکن است همین امروز و فردا و پیش از بازي یکشنبه، که 
آخرین بازي فصل است، اخراج شود. اگر الپورتا  ماه دسامبر تصمیم به 
شرکت در انتخابات بگیرد، طول مي کشد تا سرمربي محبوب خودش 
یعني گواردیوال را راضي به بازگشت کند. بنابراین باید روي گزینه هاي 
در دســترس تر تمرکز کرد. به نظر مي رسد ژاوي که با اشتیاق کارهاي 
مربوط به سرمربیگري اش در السد قطر را پیگیري مي کند و براي خرید 
کاسورال حاضر شــده از جیب خودش هم هزینه کند، برنامه اي براي 

نشستن روي نیمکت بارسلونا در فصل آینده ندارد.
با خشم مسي، باید کار ستین را تمام شده تلقي کرد. او که بعد از انتخاب 
به عنوان جانشــین والورده گفته بود تا دیروز در گاوداري بوده و حاال 
باید ستاره هاي بارســلونا را تمرین بدهد، به زودي باید به گاوداري اش 
برگردد. در روزهاي آینده نام گزینه هاي مربیگري جدید مطرح خواهد 
شد و بعید است بارسا با ستین در بازي برگشــت به مصاف ناپولي در 

لیگ قهرمانان برود.

جام 34 از92
  در شب خودزني بارسلونا، رئال مادريد قهرماني اش را يك هفته 

مانده به پايان فصل قطعي كرد
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آخرين بازي از هفته بيســت وپنجم رقابت هاي ليگ برتر ميان 2مدعي صدر جدولي 
برگزار مي شــود كه در 5هفته اخير به هيچ تيمي امتياز نداده اند. پرسپوليس و فوالد 
در نيم فصل دوم صاحب بهترين فرم در ميان تمام تيم هــا بوده اند و بهترين نتايج را 
گرفته اند. پرســپوليس طي 9بازي در نيم فصل دوم 25امتياز از 27امتياز ممكن را 
گرفته و فوالد هم اگرچه اين نيم فصل را با يك تســاوي و يك باخت آغاز كرد، اما در 
5بازي بعدي اش به 5برد متوالي رسيد تا خودش را به جمع مدعيان سهميه آسيايي 
برساند. فوالد عالوه بر بازي امشــب، 2بازي عقب افتاده ديگر هم دارد كه مي تواند با 

كسب امتيازات الزم در اين بازي ها در رتبه دوم جدول جا خوش كند.
  اهميت گل اول

بازي رفت 2تيم در اهواز با برتري يك بر صفر پرسپوليس تمام شد. تك گل پرسپوليس 
در همان 10دقيقه ابتدايي بازي روي يك ضربه پنالتي و توسط مهدي ترابي به ثمر 
رسيد. هر دو تيم پرسپوليس و فوالد در اين فصل هر گاه گل اول بازي را زده اند، بازي 
را با پيروزي به پايان رسانده اند. اين وجه تشابه جالب ميان 2تيم، اهميت گل اول بازي 
را باالتر مي برد و به احتمال فراوان زننده گل اول بازي امشب مي تواند نتيجه را به سود 

خودش به پايان برساند. البته فوالد اخيرا كام بك زدن را هم به خوبي ياد گرفته است. 
تيم نكونام در 2بازي آخر مقابل استقالل و ماشين سازي درحالي كه گل اول بازي را 

خورده بود، با نتيجه 2بر يك به پيروزي رسيد.
  بهترين خطوط دفاعي ليگ

2تيم صاحب بهترين خطوط دفاعي ليگ هستند و اين نكته احتمال كم گل بودن بازي 
را باال مي برد. بعد از پرسپوليس كه فقط 11گل خورده دارد و به دنبال ركورد بهترين 
خط دفاعي در تمام ادوار ليگ است، فوالد با 14گل خورده دومين خط دفاعي برتر اين 
فصل است. عارف آغاسي، كوليبالي، وحيد حيدريه و نجاريان )حرداني( خط دفاعي 
مستحكمي براي نكونام ساخته اند كه به اين تيم كمك كرده با 22گل زده، خودش را 
به جمع بزرگان برساند. در ميان 7تيم باالي جدول كه مدعيان كسب سهميه هستند، 
فوالد صاحب كمترين گل زده است و فقط با تكيه بر آمار خوب خط دفاعي اش به اين 
جمع رسيده است. بهترين گلزن فوالد، لوسيانو پريرا، آقاي گل فصل گذشته است كه 
در اين فصل 5گل زده و بهترين گلزن پرســپوليس مهدي ترابي با 10گل زده است؛ 

يعني دقيقا دوبرابر پريرا.

اميرحسين اعظمي|  ذوب آهن در شبي 
كه نياز مبرمي به 3امتياز بازي داشت، در 
خانه به ماشين سازي باخت. ويدئوهايي 
كه از اين بــازي در فضاي مجازي پخش 
شده نشان مي دهد اشتباهات باورنكردني 
تيــم داوري )محمد حســين ترابيان، 
علي اكبــري نوري و محســن بابايي( در 
نتيجه تأثيرگذار بوده. دســت كم 2 گل 
ذوب آهن به اشتباه مردود شد و آنطور كه 
قاسم حدادي فر، كاپيتان ذوب آهن ادعا 
مي كند، اخراج او هم نادرست بوده است.

ســاعاتي پس از انتشــار ايــن ويدئوها 
در فضاي مجــازي و تعجــب كاربران از 
تصميمات اشــتباه داوران، اســماعيل 
صفيري، رئيس كميته داوران فدراسيون 
فوتبال گفت به درخواست نبي، دبيركل 
فدراسيون، جلســه اي براي آناليز داوري 
اين مســابقه برگزار و نتايج اين نشست 
در رســانه ها اعالم خواهد شــد. باشگاه 
ماشين ســازي در بيانيــه اي تحت تأثير 
قرار گرفتن مديران فدراسيون فوتبال و 
تشكيل جلسه شــبانه براي بررسي ويژه 
مســائل داوري اين بازي را مايه تأســف 

خواند.در طرف مقابل، احمد جمشيدي 
ســخنگو و عضو هيأت مديره باشــگاه 
ذوب آهن در پايان اين بازي گفت: »اين 
داور بايستي نقره داغ شده و براي هميشه 
از داوري فوتبال كنار گذاشــته شود، در 
غيراين صورت سالمت و حيثيت جامعه 
شــريف داوران زحمتكش فوتبال ايران 
لكه دار باقي خواهــد ماند. داور اين ديدار 
به منفورترين چهره براي مردم اصفهان 
تبديل شــد، اين داور بايستي در يكي از 
برنامه هاي سراسري و پر بيننده فوتبال 
رسما از مردم اصفهان عذرخواهي كند، 
در غيراين صورت تنديس اين شخص را 
به عنوان يك چهره منفور در شهر اصفهان 
به نمايش عموم مردم خواهيم گذاشت!«

  گل هاي ذوب آهن سالم بودند
مهم ترين اشــتباهات اين بــازي 2گل 
صحيحي بود كه ميزبان به ثمر رساند ولي 
داور و كمك داور آنها را مردود اعالم كردند. 
قاسم حدادي فر كاپيتان ذوب آهن درباره 
گل اولي كه مردود اعالم شد، به همشهري 
مي گويد:» اين گل كامال صحيح بود و من 
از خط آفســايد حداقل هفت هشت متر 

عقب تر بودم. حتي اگر يك كمك داور 2 بار 
هم پرچم زده باشد، اين گل را مردود اعالم 
نمي كرد. نيمه دوم هم يك گل سالم زديم 
كه داركو مهاجم خارجي مان با شكم توپ 
را كنترل كرد ولي داور خطاي هند گرفت. 
ما 2 گل سالم زديم ولي متأسفانه به اشتباه 

مردود اعالم شد.«
 حدادي فر: هيچ توهينــي به داور 

نكردم
حدادي فر در دقيقــه80 اين بازي اخراج 
شد. خودش در توضيح اتفاقاتي كه منجر 
به اخراجش شــد، مي گويد: »وقتي گل 
داركو مردود اعالم شــد، بازيكنان ما به 
سمت داور رفتند. داور هم داشت به سمت 
عقب مي آمد كه من پشــت او بودم، داور 
در آن لحظه با هر 2 پايش روي اســتوك 
من آمد، من با دستم او را كنترل كردم و 
كمرش را گرفتم. يكي دو دقيقه بعد از آن 
شلوغي ها داور مرا اخراج كرد و گفت كه 
مرا هل دادي! باور كنيد من هيچ حرفي 
نزدم يا توهيني به داور نكردم. به او گفتم 
كه توضيحي بدهد تا در مورد اخراجم قانع 

شوم، گفت هلم دادي.«

  به اتفاقات از پيش تعيين شــده 
باختيم 

حدادي فــر در قســمت ديگــري از 
حرف هايــش مدعــي مي شــود كه به 
اعتقاد او اشــتباهات داوري بازي ذوب با 

ماشين ســازي طبيعي نبوده است: »من 
آدم بدبيني نيســتم و هيچ وقت درمورد 
داوران حرف بد نــزده ام ولي اين داوري 
طبيعي نبود و احساســم اين اســت كه 
به دليل اتفاقــات از پيش تعيين شــده 

باختيم. ما چيزهايــي ديديم كه باورش 
برايمان ســخت اســت. در تمــام اين 
ســال هايي كه فوتبال بــازي كردم، اين 
مدل داوري نديده بودم، اين اشتباهات، 

افتضاح داوري بود.«

شايدنبردقهرمانونايبقهرمان
    پرسپوليس و فوالد از 5بازي اخير 5پيروزي دارند و در بازي امشب به دنبال ششمين پيروزي مي گردند
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روز پنجشنبه كنفدراسيون واليبال آسيا اعالم كرد همه مسابقات 
واليبالي كه قرار بود تا پايان سال2020 در قاره آسيا برگزار شود، 
به سال آينده موكول مي شــود. رقابت هاي AVC كاپ مردان 
و زنان، مســابقات قهرماني مردان و زنان باشــگاه هاي آسيا و 
مسابقات ســاحلي زير 19سال آسيا امســال برگزار نمي شود. 
طبق گفته همايون خرم، نايب رئيس فدراســيون ورزش هاي 
رزمي ايران همه مسابقات آســيايي و جهاني ورزش هاي رزمي 
هم تا پايان سال2020 لغو شده است.فضل اهلل باقرزاده، رئيس 
فدراسيون شمشيربازي هم خبر داده است همه مسابقات جهاني 
شمشيربازي تا پايان سال2020 برگزار نمي شود و احتمال دارد 
اين روند در ســال2021 هم ادامه پيدا كند. اما از همه مهم تر 
اينكه به كميته ملي المپيك ژاپن پيشنهاد شده است، بازي هاي 
المپيك توكيو برگزار نشود. بعد از شيوع كرونا بازي هاي المپيك 
 Inside the يك ســال به تعويق افتاد و حاال ايســنا به نقل از
games خبر داده اســت كه برگزاري المپيــك براي ژاپني ها 
سخت شده است. رئيس كميته ملي المپيك ژاپن و عضو كميته 
بين المللي المپيك گفته اســت: »برگزاري  بازي هاي المپيك 
در پايتخت ژاپن و در شرايطي كه شيوع ويروس كرونا در حال 
پيشرفت است، كار سختي است. ما پيشنهادهايي هم مبني بر 
لغو بازي ها داشته ايم. اما ژاپني ها هنوز تصميمي براي لغو بازي ها 
نگرفته اند.« ياماشيتا گفته: »در شــرايطي قرار داريم كه قطعا 
هيچ كس تجربه نكرده اســت و مي خواهيم روي چيزي تمركز 
كنيم كه بايد انجام دهيم.« ژاپني ها اگر ســال آينده بازي هاي 
المپيك و پارالمپيك توكيو را برگزار كنند، اين شانس را دارند 
كه ميزبان المپيك زمستاني 2030 هم باشند. ساپوروی ژاپن به 
همراه بارسلونای اسپانيا و سالت ليك سيتي آمريكا كانديداي 
گرفتن ميزباني المپيك زمستاني 2030 است.اگر ژاپن نتواند 
بازي هاي المپيك و پارالمپيك را برگزار كند، بازي هاي زمستاني 
2022 پكن هم برگزار نمي شود. ريچارد ديك پوند عضو كميته 
بين المللي المپيك به رويترز گفته است: »اگر بازي هاي المپيك 
توكيو سال آينده برگزار نشود، به احتمال زياد بازي هاي المپيك 
زمستاني 2022 هم قرباني بيماري كرونا مي شود. اگر واكسن 
ويروس كرونا كشف نشود و يا كشــورها نتوانند اين بيماري را 
كنترل كنند، كميته بين المللي المپيك مجبور است يا بازي ها را 
دوباره به تعويق بيندازد و يا آنها را لغو كند. شيوع ويروس كرونا 
در توكيو وجود دارد و سخت است تصور كنيم كه چند ماه ديگر 

هيچ اثري از اين بيماري نباشد.«

المپيكتوكيودوباره
درابهام

  كرونا مسابقات جهاني و آسيايي 3رشته
   را تعطيل كرده و حتي اين احتمال وجود دارد 

 كه بازي هاي المپيك توكيو هم برگزار نشود

حداديفر:بدبيننيستمولياينداوريطبيعينبود
  ذوب آهن با 2 اشتباه باورنكردني داوران به ماشين سازي باخت، كاپيتان ذوبي  ها در گفت  وگو

  با همشهري مي گويد كه تيمش به اتفاقات از پيش تعيين شده باخته است



    بارندگی تابستانی و سیل و آبگرفتگی ناشی از آن در روزهای 
گذشته 13 استان و 58 شهر و روســتا را درگیر خود کرد؛ گزارش

اتفاقی که تاکنون 4 کشته برجای گذاشته است. بنابر اعالم 
سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر، یک مرد 1٩ساله در آمل در اثر 
رعد و برق، یک زن ۶5 ساله در تالش و دو پسر نوجوان 1۲ ساله در اردبیل بر 
اثر سیل فوت کرده اند. آذربایجان شــرقی و غربی، اردبیل، تهران، خراسان 
جنوبی و شمالی، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، قزوین، گلستان، 
گیالن و مازندران از استان هایی بودند که از سیل و آبگرفتگی متاثر شدند و 
امدادرسانی ها در خراسان شمالی، گیالن، گلســتان، اردبیل و آذربایجان 

 شرقی ادامه دارد. 

داغ باران تابستانی بر دل اردبیل
  پوپک قاســمی- اردبیل: مرگ دو پســر نوجوان در اردبیل، سیل 
تابستانی را به اتفاقی تراژیک بدل کرد. این دو نوجوان 1۲ ساله در روستای 
»چات قیه« در نزدیکی اردبیل زندگی می کردند. آنطور که اهالی می گویند 

همه می دانستند هوا بارانی است و سیل به راه می افتد، 
اما کسی فکرش را هم نمی کرد سیل به این شدت جاری 
شود. 3 نوجوان در مسیر کنار رودخانه در حال بازی بودند 
که صدای وحشتناک سیل توجهشان را جلب می کند. 
یک نوجوان 14 ساله زود خود را از مسیر سیل دور و بعد 
به کمک اهالی حاضر در محل نجات پیدا می کند، اما دو 
نوجوان دیگر را سیل می برد و جسد یکی از آن ها بعد از 
گذشت یک روز توسط نیروهای امدادرسان پیدا می شود.

بی سرپناهان »مصطفی لو«
گذشــته از تلفات جانی در اردبیل، بیشــترین حجم 
خسارت های سیل در روستای »مصطفی لو« خلخال 

روی داد که در نتیجه آن، 70 واحد مسکونی از ۲0 تا 100 درصد خسارت 
دیدند. »علی شــکراللهی« یکی از اهالی »مصطفی لو« است که می گوید 
خانه های این منطقه اغلب خشت وگلی هستند. او توضیح می دهد: »از بهار 
سال گذشته در طرح مقاوم سازی مســکن، خانه های جدیدی برای اهالی 
ساخته شد. قرار بود این خانه ها زمستان سال گذشته تحویل داده شوند، اما  

هنوز تکمیل نشده اند و اهالی هم توان تکمیل کردن آن ها را ندارند«. 
شکراللهی توضیح می دهد سیل چند روز اخیر حتی مصالح ساختمانی که 
برای تکمیل خانه ها تهیه شده بود را هم با خود برد و دست اهالی خالی تر از 

قبل شده است. 
مدیرکل مدیریت بحران اردبیل با اشاره به اسکان اضطراری 33 خانوار در 
روستای »مصطفی لو« به همشــهری می گوید: »فعال لوازم ضروری برای 
سیل زدگان فراهم شده است و جلسه ای هم با بانک های عامل برگزار کردیم 
و مشکل تامین هزینه ۲0 واحد حل شــد و حدود 70 واحد نیز در مرحله 
امضای قرارداد هستند«. »فرهاد عبدالعلی پور« با بیان اینکه خسارت مصالح 

ساختمانی اهالی با همکاری با بنیاد مسکن جبران خواهد شد، می افزاید:  »به 
خانوارهای نیازمند ۲5 میلیون تومان تسهیالت بالعوض داده می شود تا 

بتوانند واحد مسکونی خود را تکمیل کنند«. 

»تیل« درگیر سیل اما در حاشیه
آنطور که مدیرکل مدیریت بحران اردبیل می گوید، مسیر ارتباطی مسدود 
برخی روستاها بازگشایی شده است. »تیل« یکی از روستاهای بخش شاهرود 
خلخال است که در نتیجه سیل دچار خسارت شد، اما اهالی معتقدند آن طور 
که باید مورد توجه قرار نگرفته و در حاشیه مانده است. »مهدی آذری« عضو 
شورای اسالمی روستا در این باره به همشهری می گوید: »نبود پل در مسیر 
عبور رودخانه موجب مســدود شدن جاده ارتباطی روســتا و نفوذ سیل به 
داخل معابر و خانه های روستاییان شد. مسئوالن بارها وعده ساخت پل روی 
مسیل رودخانه را داده اند، اما این وعده محقق نشده است و حاال هم با وجود 
هشدارهای متعدد، به دلیل نبود زیرساخت دچار خسارت می شویم«.»مهدی 
ویسانیان« از اهالی روستای »درو« در بخش شاهرود خلخال نیز از خسارت های 
دیگری یاد می کند و آن از بیــن رفتن علوفه های دامی 
منطقه است. او توضیح می دهد حاال که سیل علوفه های 
دامی را از بین برده است،  دامداران مجبور هستند علوفه ها 
را با قیمت باالتری خریــداری کنند و به همین دلیل از 
دولت می خواهد در برآورد خسارت ها به فکر دامداران هم 
باشد.  در روستای »خوجین« خلخال هم به دلیل مسدود 
بودن دهانه پل روســتا، آب ناشــی از بارش ها به داخل 
معابر روستایی و حیاط منازل جاری شد. »رضا شکری« 
کارشناس بحران فرمانداری خلخال توضیح می دهد در 
طوالنی مدت باید دیوار حائلی در کنار بســتر رود ایجاد 
شود، اما برای جلوگیری از خسارت بارش ها در هفته های 

آینده الیروبی دهانه پل انجام شده است.

قطعی آب در مشگین شهر، خسارت کشاورزی در بیله سوار
در مشگین شهر نیز بارش باران و جاری شدن سیل ضمن تخریب زمین های 
کشاورزی موجب قطعی آب آشامیدنی شهروندان شد. »عظیم حسین زاده« 
از شهروندان مشگین شهر از مسئوالن درخواست می کند یک بار برای همیشه 
مشکل آب آشامیدنی این شهر را حل کنند، زیرا خطوط انتقال آب شهری 
در مسیر سیالب قرار دارد و با اندک بارش شدید، قطع می شود. در روستای 
»کرم شاهلو« مشگین شهر و »بیله سوار« هم مزارع کشاورزی دچار خسارت 
شده اند. البته در »بیله سوار« قطعی برق و مخابرات هم گزارش شده است. 
روستای »عزیزکندی« یکی از روستاهای خسارت دیده است که عالوه بر 
تخریب زمین های کشاورزی به دلیل حجم باالی آب، راه ارتباطی روستا در 
ساعت های ابتدایی بارش مسدود شد. فرماندار »بیله سوار« درباره گزارش 
خسارت بارش شدید و سیل به همشهری می گوید: »در بخش قشالق دشت 
از عزیزکندی تا خلفه لو ســیل حدود هزار هکتار از زمین کشاورزی شامل 

کشــت بهار و محصوالتی چون پنبه، گوجه، هندوانه، بادام زمینی، ذرت و 
 سویا را زیر آب برد که خسارت به تاسیســات پایاب سدخداآفرین حدود

 ۶0 میلیارد تومان برآورد می شود«.

سیل بدون هشدار در گلستان 
  ســتاره حجتی-گرگان: بارش های شــدید و رگباری باران از عصر 
چهارشنبه نواحی غربی و شرقی گلستان را هم درگیر سیل و آبگرفتگی کرده 
است. آزادشهر، مینودشت، گالیکش، کالله و مراوه تپه از جمله شهرستان هایی 
هستند که با سیل تابستانی درگیر خســارت  به تاسیسات شهری، راه های 
ارتباطی و کشاورزی شدند. طبق آخرین آمار اعالم شده از سوی مسئوالن این 
استان فقط در کالله و مراوه تپه بیش از 300 میلیارد ریال خسارت به راه های 
ارتباطی وارد شده است. همچنین شهردار آزادشهر از خسارت حدود 4 هزار 
واحد مســکونی در نتیجه آبگرفتگی و ورود گل و الی خبر داده که خسارت 
اولیه آن ۲00 میلیارد ریال برآورد شــده است. ســد نرماب، طرح نیمه کاره 
گلستان هم با سیل خســارت زیادی دید.  با وجود خسارت های باالی سیل 
در شهرستان های مختلف گلستان، اما اهالی »گالیکش« بیشترین خسارت 
را از ورود آب و سیالب به خانه هایشان متحمل شــده اند. »محمد« یکی از 
اهالی دارآباد گالیکش است و می گوید که اهالی این منطقه پیش از سیل هم 
مشکالت زیادی داشتند.  او با تاکید بر اینکه اهالی هیچ هشداری درباره سیل 
دریافت نکرده اند، توضیح می دهد:  » مدتی است با اجرای طرح شهید شوشتری 
اقداماتی برای رفع محرومیت روستا آغاز شده است، اما خسارت سیل این کارها 
را به تعویق می اندازد. سیل فقط قرار نیست خانه را خراب کند و حتی اگر یک 

وجب گل و الی به خانه بیاید و فرش ها و وسایل خانه را خراب کند، برای مردم 
این روستا به معنی خسارتی است که جبران نمی شود«. »شاه قربان« از اهالی 
»اجن قره دوجه« این شهرستان هم معتقد اســت اگر هشداری برای سیل 
دریافت می کردند، می توانستند اقداماتی برای کاهش خسارت انجام دهند. 
چند راس دام و بخش هایــی از دیوار حیاط خانه »شــاه قربان« از بین رفته 
است. خیلی برای دیوار خانه اش نگران نیست، اما دام هایی که از بین رفتند، 
سرمایه و پشــتوانه فرزندانش بودند و حاال معلوم نیست خسارت شان کی 

پرداخت شود.  خسارهای این سیالب و آبگرفتی به چند 
روستا ختم نمی شود و تا ارتفاعات مینودشت هم رسیده 
است. »معصومه« یکی از اهالی »چهل چای« مینودشت 
تاکید می کند: »این اتفاق مکرر برای »چهل چای« تکرار 
می شود و عمال دسترسی 30 روستا به شهر از بین می رود. 
جاده این منطقه رانشــی است و تا امســال هیچ کاری 
برای رفع مشکالت همیشگی آن انجام نشده است«. او 
یادآوری می کند که در سیل اسفند ٩7 و فروردین ٩8 
نیز ۲ روســتای »قلعه قافه« و »بلمجرک« نیز متحمل 
خسارت شدند،  اما از فهرست بررسی خسارت جا ماندند 
و البته مردم هنوز هم در خانه هایی که با رانش حاصل از 
ســیل ترک خورده یا در بخش هایی در زمین فرورفته 
است، زندگی می کنند. به گفته »معصومه«، مسئوالن 

تازه پاییز سال گذشته برای بازدید و برآورد خسارت سیل به منطقه آمدند که 
دیگر دیر بود، زیرا در زمستان نمی توان خانه ساخت. 

 فرسایش خاک، کار دست تالش داد 
  فرشته رضایی-رشت: در گیالن هرچند حجم خسارت ها مانند 
اردبیل و گلستان نبود، اما یک زن ۶5 ســاله در منطقه »آق اولر« بر اثر 
سیل جان خود را از دست داد. تالش، شهرستانی بود که با تخریب 4 خانه 
بیشترین خسارت را از سیل متحمل شد. آنطور که اهالی می گویند، جریان 
سیالب از روستاهای »مریان« و »آق اولر« شروع شد و تا پل جمهوری 
اسالمی در داخل شهر رسید.  روستاهای مکش، تندبین، دیزگاه، ناوان، آق 
اولر، مریان و دیرمانی در دهستان کوهستانی بخش مرکزی این شهرستان 
تحت تاثیر سیالب قرار گرفتند و برخی جاده ها بر اثر ورود سیالب و گل 
بسته شدند. یکی از شهروندان تالشی با تاکید بر بی توجهی مسئوالن برای 
پیشگیری از تکرار وقوع سیل به همشهری می گوید: »ساخت و سازهای 
بی رویه در باالدست، جنگل تراشی و همچنین برداشت شن و ماسه بی رویه 
از رودخانه ناوان عامل وقوع چنین خسارت هایی است«. »شهرام قاسمی« 
با بیان اینکه سیل اخیر موجب رانش زمین نشده است، می افزاید: »به دلیل 
فرسایش شدید خاک در نتیجه فقر پوشش گیاهی و کشاورزی در مناطق 
باالدست، در سیل اخیر حجم زیادی از گل و الی وارد پایین دست شد.« 
»سیدعیسی مهدوی« فرماندار تالش خسارت سیل اخیر را به جز آسیب 
به جاده و پل ها، 50 میلیارد ریال اعالم می کند و به همشهری می  گوید: 
»13 سردهنه نهر باغ های کیوی و شالیزار آسیب دید  و 14 راس دام تلف 
شد. فعال ترمیم پل شیله وشت آغاز شده است و در کانون های سیالبی، 
توسط اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تالش طرح های آبخیزداری اجرا 
خواهد شد«. »مسعود شفیقیان« بخشدار مرکزی تالش نیز از خسارت به 
مسیر دسترسی به ییالق گردشگری سوباتان خبر می دهد و می گوید که 
چند باغ گردو و فندق، چند زمین کشاورزی گندم و جو، نهر کشاورزی و 

4 خانه در این شهرستان تخریب شده است. 

  
به گزارش گروه ایرانشــهر، در آذربایجان شرقی هم 
گزارش ها حاکی از خسارت به 371 واحد مسکونی 
است. این خبر را مدیرکل بنیاد مسکن استان اعالم 
کرده و خسارت آن را حدود 134 میلیارد ریال برآورد 
کرده است. طبق برآورده های اولیه، سیل تابستانی 
حدود هزار میلیارد ریال خسارت به بخش های مختلف 
خراسان شــمالی وارد کرده اســت.  خشکی خاک، 
کاهش پوشــش گیاهی و قدرت زیاد سیستم های 
بارشی از دالیلی است که سیل های تابستان را ویرانگر 
می کند، اما همچنان کارشناسان معتقدند مهمترین 
علت خسارت بار بودن سیل در فصل گرم سال، دخالت  
انســان در طبیعت مانند بوته کنی، چــرای بی رویه 
دام و شخم غلط مزارع اســت که می توان با مدیریتی صحیح از وقوع آن 

جلوگیری کرد. 
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متــن كـامـل در سایت

بهره برداری از فاز نخست نیروگاه گازی قشم 
فاز نخست گازی نیروگاه سیکل ترکیبی قشم در قالب پویش هر هفته الف-ب- ایران با حضور ویدئوکنفرانسی 
رئیس جمهوری افتتاح و وارد مدار شد. با اجرا و ساخت این نیروگاه، 
نیاز جزیره قشم به برق به طور کامل رفع می شود. 
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عضو شــورای اســامی 
روســتای »تیل« اردبیل: 
نبود پل در مســیر عبور 
رودخانه موجب مســدود 
شدن جاده ارتباطی روستا 
و نفوذ سیل به روستا شد. 
مسئوالن بارها وعده ساخت 
پل را داده اند، اما این وعده 

محقق نشده است 

»شــاه قربان« از اهالی 
»اجــن قــره دوجه« 
گالیکش گلســتان هم 
معتقد است اگر هشداری 
بــرای ســیل دریافت 
می کردند، می توانستند 
اقداماتی بــرای کاهش 

خسارت انجام دهند

 سیل و آب  گرفتگی در روزهای گذشته باران تابستانی را به اتفاقی تراژیکتراژدی سیل تابستانی
  تبدیل کرد که عالوه بر خسارت به مردم ،4 کشته در استان های اردبیل، گیالن 

و مازندران بر جای گذاشت

امدادرسانی به 5 استان درگیر سیل ادامه دارد./عکس: طاها عبداللهی
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 13چهره براي رســيدن به 
كرســي رياســت ديــوان مجلس

محاسبات در بهارستان اعالم 
تمايــل كرده انــد. در اين بين امــا مهرداد 
بذرپاش، لطف اهلل فروزنده، عادل آذر رئيس 
فعلــي ديوان محاســبات و امين حســين 
رحيمي معاون قوه قضاييه 4گزينه جدي و 
داراي وزنه اي هســتند كه به نظر مي رسد 
سرنوشتشــان براي معرفي به صحن علني 
مجلس اين هفته نهايي شود. از اين 4گزينه 
2 نفر با رأي اعضاي كميسيون انتخاب و به 
صحن مجلس معرفي مي شوند و در نهايت با 
راي نمايندگان رئيس ديوان تعيين مي شود.

رقابت طيف هاي سياسي حاضر در مجلس 
نواصولگرايان، پايداري ها و دولت بهاري ها بر 
سر كرسي رياست ديوان محاسبات، رقابتي 
جدي است كه از همان آغاز تشكيل مجلس 
يازدهم كليد خورد و در شــيب ماليمي كه 
پشت سر گذاشــته در روزهاي اخير به اوج 

خود رسيده است.
در اين فهرســت 4نفره نام مهرداد بذرپاش 
گزينه پايداري ها براي رســيدن به رياست 
ديوان، پرتكرار ترين نامي اســت كه در اين 
بحث شــنيده مي شــود. وراي رايزني هاي 
بي وقفــه بذرپاش، داســتان عدم ســابقه 
مديريتي - بــراي تصدي رياســت ديوان 
حداقل 290سابقه مديريتي الزم است - او 
بحثي است كه از 2 روز پيش به جد رسانه اي 
شده و جدل هاي ذينفعان رئيس آينده ديوان 
را به شبكه هاي اجتماعي و سايت هاي خبري 
كشانده است؛ جدلي كه به نشست گذشته 
كميســيون آيين نامه داخلــي و مصوبه او 
براي تأكيد بر لزوم 20سال سابقه مديريتي 

كانديداهاي ديوان بر مي گردد. 
در همين راستا محمدحســين فرهنگي، 
ســخنگوي هيأت رئيســه مجلس درباره 
جلسه كميسيون آيين نامه داخلي مجلس 
براي نحوه بررســي صالحيت كانديداهاي 
رياست ديوان محاسبات گفت: در كميسيون 
آيين نامه داخلي مجلس بحث كرديم كه در 
چارچوب قانون بايد چگونــه در اين زمينه 
اقدام شــود و تأكيد شــد كه كميته ديوان 
محاسبات كميسيون برنامه و بودجه مجلس 
مدارك و سوابق كانديداهاي رياست ديوان 
محاسبات را بررســي كند و صرفا افرادي را 
كه واجد شرايط هستند به كميسيون برنامه 
و بودجه معرفي كند، درنهايت كميســيون 
برنامه و بودجه بايد كانديداهاي رياســت و 
دادستاني ديوان محاسبات را جهت بررسي 
در صحــن علني مجلس به هيأت رئيســه 

معرفي كند.
 فرهنگــي دربــاره ســوژه جديــد جدل 
اصولگرايان بهارستان يعني سوابق الزم براي 
تصدي رياســت ديوان محاسبات هم خبر 
داد: در آيين نامه داخلي مجلس آمده است 
كه كانديداهاي رياســت ديوان محاسبات 
بايد 20سال ســابقه كار داشــته باشند و 
قيد شده اســت كه حتما بايد بخشي از اين 
سابقه نظارتي باشد چراكه كار رئيس ديوان 
محاســبات جنبه نظارتي دارد. روندي كه 
به جد مورد انتقاد حميدرضا حاجي بابايي، 
رئيس كميسيون برنامه و بودجه قرارگرفت.

او اين خروجي كميسيون آيين نامه داخلي 
را بدعت گذاري جديد دانســته و حول آن 
در نامه اي سرگشــاده خطاب به محمدباقر 
قاليباف، رئيس مجلس نوشــته است: »در 
اجراي تبصــره3 ماده51 قانــون آيين نامه 
داخلي مجلس شوراي اسالمي، كميسيون 
برنامه و بودجه و محاســبات آيين نامه اي 
متضمن نحوه انتخاب رئيس و دادســتان 
ديوان محاســبات تدوين و جهت تصويب 
نهايي به كميسيون آيين نامه داخلي ارسال 
كرده است.كميسيون آيين نامه داخلي در 
تصويب اين آيين نامه بــدون توجه به مفاد 
آن اصالحاتي را در تبصره 2 اين ماده به عمل 
آورده است كه معترض قانون اساسي است 
زيرا شرايط تصدي رياست و دادستاني ديوان 
محاسبات به صراحت در تبصره اخيرالذكر 

احصا شــده اســت و اضافه كردن شرايط 
جديد نياز به تصويب مجلس يا دوسوم آراي 

نمايندگان دارد.« 
ادعاي حاجي بابايــي درمورد بدعت گذاري 
جديد كميســيون آيين نامه  در حالي است 
كه به گفته فرهنگي، عضو اين كميسيون و 
سخنگوي هيأت رئيسه مجلس، به آيين نامه 
داخلي مجلــس در اين باره چيــزي اضافه 
نشده بلكه در جلســه كميسيون آيين نامه 
داخلي مجلس توضيح داده شده كه سابقه 
كار كانديداهاي رياســت ديوان محاسبات 
بايد به چه نحوي باشــد و بايد حتما سابقه 
نظارتي داشته باشند كه البته ممكن است 
اين سابقه نظارتي 6ماه يا يك سال از 20سال 
سابقه كاري فرد باشد. در كنار بحثي كه از 
پي نشست اخير كميسيون آيين نامه خبري 
شده است آنچه شانس 5كانديداي ديوان را 
براي نشستن بر كرســي محبوبشان هموار 
مي كند، نقشي اســت كه رئيس كميسيون 
برنامه و بودجه و هيأت رئيسه آن در معرفي  
كانديداها و رايزنــي آنها بــا ديگر اعضاي 
كميســيون دارند كه در اين مسير بذرپاش 

با فاصله از بقيه جلوتر است.

تقالي بذرپاش براي تحقق رؤياي 1400
بذرپاش در ايام گذشــته از ديگران فعال تر 
بوده و مدت هاست رايزني هايش را از طريق 
2نماينده نزديكش در ميان نمايندگان كليد 

زده اســت. انگيزه بذرپاش براي تصدي اين 
كرسي چنان اســت كه يكي از نمايندگان 
اصولگراي مجلس به همشــهري خبر داده 
است او شــخصا در جذب رأي نمايندگان 
شهرستان ها فعال است و در قالب گروه هاي 
8-7 نفره بــا نمايندگان نشســت برگزار 
مي كند. به گفتــه اين نماينــده، بذرپاش 
سوداي رياست جمهوري در انتخابات 1400 
را دارد بنابراين ايفاي نقــش رابين هودي 
در قبال دولت روحاني در ســال آخر دولت 
دوازدهم است و با مچ گيري و ايجاد هياهو در 
قبال كارنامه مالي - اقتصادي دولت به راحتي 
مي تواند وجه فسادستيزي بگيرد و آنچه را در 
كارنامه گذشته اش داشته است تطهير كند.

براســاس گفته اين نماينده منتقد حضور 
بذرپاش در راس ديوان محاسبات، او با حضور 
در ديوان محاســبات مي تواند وجه خود در 
جريان اصولگرا را بازسازي كند و حضورش 
در اين مقام به برگ سبزي مي ماند كه روند 
احــراز صالحيتش در انتخابــات 1400 را 

هموار خواهد كرد.
اين در حالي است كه رقباي درون جرياني از 
هم اكنون تهديد كرده اند با معرفي بذرپاش 
به صحن به عنوان كانديداي رياست ديوان 
محاســبات پرونده هاي احتمالي از وي در 
سايپا ، ســازمان ملي جوانان و... را رسانه اي 
خواهند كرد؛تهديدي كه اگر عملي شــود 
به نخستين رودررويي پايداري ها و جريان 

نزديك به قاليبــاف در مجلس بدل خواهد 
شــد، از اين رو بيراهه نيســت اگر بگوييم 
سكانداري ديوان محاسبات وزنه كشي جدي 
جريان هاي اصولگراي حاضــر در مجلس 
يازدهم خواهد بود؛ نبردي تمــام عيار كه 
ميزان آراي فراكســيوني هر طيف را با نيم 
نگاهي به انتخابات 1400 عيان خواهد كرد.

فروزنده؛ كانديداي چراغ خاموش 
لطــف اهلل فروزنــده، ســخنگوي جمعيت 
ايثارگران و دســتيار توليت آســتان قدس 
در امور استان ها، كه سابقه حضور در مركز 
پژوهش هاي مجلس را دارد نامي اســت كه 
در اين فهرســت بعد از بذرپاش جلب توجه 
مي كند و بيراهه نيست كه او را شانس دوم 
اين كرســي بدانيم چراكه با نــاكام ماندن 
بذرپاش در معرفي به صحن مجلس فروزنده 
به خوش اقبال ترين كانديــداي اين عرصه 
بدل مي شود. او با داشتن رأي نواصولگرايان 
در مجلس - همان طيفي كه در بحث رياست 
قاليباف در تكاپو بودند - مسير سهلي براي 
نشستن بر كرسي رياست ديوان دارد. او بر 
عكس بذرپاش كه با هياهــو و پرانرژي وارد 
اين كارزار شــده رايزني هايش را در سكوت 
و چراغ خاموش كليد زده است؛ رايزني هايي 
كه زيرپوستي در جريان است. او به شرطي 
كه بتواند از پس حريــف قدر و پرانرژي اش، 
بذرپاش برآيد و او را در همان مرحله انتخابات 

دروني كميسيون برنامه و بودجه كنار بزند 
شانس زيادي براي تصاحب اين كرسي دارد.

عادل آذر و تمناي ابقا 
عادل آذر كــه در آخرين گــزارش تفريغ 
بودجه اي اش به رودررويــي مقابل دولت و 
چراغ سبز نشان دادن به مجلس اصولگراي 
يازدهم متهم شد، 4ســالي است كه قباي 
رياست ديوان را بر تن دارد و براي ابقا در اين 
سمت به جد فعال است. رزومه مديريتي و 
تسلط او بر امور اقتصادي و ديوان محاسبات 
او را به كانديداي خبره اين ميدان بدل كرده 
است. او در مجلس يازدهم با كسب 200رأي 
از مجمــوع 226رأي نماينــدگان مجلس 
شــوراي اســالمي به عنوان رئيس ديوان 

محاسبات كشور انتخاب شد.
آذر دانش آموختــه كارشناســي مديريت 
صنعتــي از دانشــگاه عالمــه طباطبايي، 
كارشناسي ارشد مديريت از دانشگاه تربيت 
مدرس و دكتري مديريت از دانشگاه تهران 
اســت. آذر در دوره هفتم مجلس شــوراي 
اسالمي به عنوان نماينده دهلران در مجلس 
حضور داشت و در فاصله سال هاي 1389 تا 
1395 براي مدت بيش از 6 سال، رئيس مركز 

آمار ايران بود.

رحيمي؛ گزينه دوم نواصولگرايان 
امين حســين رحيمي، معاون قوه قضاييه 
كه ســابقه حضور درمقام دادستان ديوان 
محاسبات را دارد ديگر گزينه نواصولگرايان 
اســت و آنها همزمان بــراي كانديداتوري 
فروزنده و رحيمــي در مقابــل كانديداي 
پايداري ها و دولت بهاري ها يعني بذرپاش 
تقال مي كنند. او بين نمايندگان ادوار مجلس 
و فعاالن قضايي به مديري قابل اعتماد شهره 
است كه بي ســر و صدا در مسئوليت هايش 
حضور داشــته اســت. رحيمــي پيش از 
دادستاني ديوان محاسبات، به عنوان معاون 
پارلماني قوه قضاييــه در امور مجلس نهم 
منصوب شده بود. او در كارنامه كاري خود 
ســمت هايي چون نمايندگي دوره هشتم 
مجلس شوراي اســالمي، معاون رئيس كل 
دادگاه انقالب تهــران و دادگاه هاي عمومي 
و عضويت هيأت تطبيــق مصوبات دولت با 
قوانين در مجلس نهم را نيز دارد. در فهرست 
13 نفره به غير از اسامي كه  ذكرشان رفت، 
چهره هايي مثل موسي الرضا ثروتي، نماينده 
سابق مجلس، حسن كامران، نماينده ادوار، 
ضرغام صادقي، اصغر عربيان و اسداهلل عباسي 

به چشم مي خورد.

كافه مجلس

  كمپين اعالم اموال يك نماينده
محمدرضا صباغيان، نماينده مردم مهريز و بافق در مجلس شوراي 
اسالمي در مجلس يازدهم كه ســابقه حضور در مجلس دهم را هم 
دارد در گزارشــي 18صفحه اي فهرســت اموال خود را براي عموم 
مردم منتشــر كرده و از نمايندگان ديگر هم خواسته به اين كمپين 
بپيوندند.به گزارش همشهري، او در گزارش خود جدول هزينه هاي 
انتخاباتي اش را اعالم كرده و نوشــته؛ در انتخابات مجلس يازدهم 
137ميليون تومان هزينه تبليغاتي اش شده است. وي گفته؛ 5قطعه 
زمين دارد، يك باب خانه با متراژي نزديك به 300متر، 2دســتگاه 
اتومبيل كه يك دستگاه آن به اسم همسرش است و پس انداز بانكي 
چشمگيري ندارد. صباغيان نوشــته؛ بعد از فوت پدر همسرش قرار 
است به همسرش هم ارث برســد. وي در راستاي شفافيت از 2هزار 
مســئول كشــوري به ويژه از نمايندگان مجلس درخواســت كرده 

فهرست اموال خود را منتشر كنند.

  مجلس به دنبال اصالح شيوه ثبت نام در انتخابات
رئيس كميسيون امورداخلي كشور و شــوراهاي مجلس گفت: بايد 
در نحوه ثبت نــام كانديداهاي انتخابات رياســت جمهوري بازبيني 
شود زيرا دســتگاه اجرايي و مقام رياســت جمهوري جايگاه بسيار 
مهمي است و اشخاصي كه واجد شرايط هستند بايد بتوانند كانديدا 
شوند. محمدصالح جوكار به خانه ملت گفت: پس از انتخاب ابوالفضل 
ابوترابي به عنوان مسئول كارگروه هاي اصالح قوانين انتخاباتي، اين 
كارگروه بايد ظرف يك ماه اصالحات الزم را انجام دهد و آماده بررسي 
در صحن مجلس كند. رئيس كميسيون امورداخلي كشور و شوراهاي 
مجلس شوراي اسالمي بيان كرد: با بهره گيري از ظرفيت هاي مركز 
پژوهش ها، وزارت كشور و شوراي نگهبان مشكالت و نقيصه هايي كه 

در قوانين انتخاباتي وجود دارد را بايد برطرف كنيم.

  ذهن هاي متعصب و شايعه واگذاري كيش به چين
اميرحسين قاضي زاده هاشمي، نايب رئيس مجلس و چهره نزديك به 
جبهه پايداري در يك رشته توييت نوشت: »موضوع واگذاري كيش 
به چيني ها ســاخته ذهن متعصب، كينه توزانه و از ســر بي سوادي 
اپوزيســيون مزدور آمريكا جهت توقف قرارداد ايران و چين است. 
خوشبختانه متون انگليسي و فارســي اين موافقتنامه در سايت ها 
منتشر و براي پرسشگران خيرخواه و باسواد كشور قابل بررسي است. 
به شــدت به دنبال بررســي دقيق و همه جانبه قرارداد ايران و چين 
توسط مجلس و كارشناسان هستم، اما مخالف هجمه هيجاني، از سر 
بي اطالعي و بدون دانش به آن هستم. قطعي  است كه قرارداد ايران 
و چين ظرفيت بسيار مناسبي براي توسعه و بهبود تجارت خارجي 
ايران اســت؛ باقي ابهامات، طبيعي و قابل رفع هســتند. مذاكرات 
ميان ايران و چين طي 5-2 سال گذشته انجام شده و البته هنوز از 
سوي هيچ كدام از 2 دولت قطعي نشده است. نمونه اين موافقتنامه، 
موافقتنامه جلوگيري از اخذ عوارض مضاعف ميان ايران و هند بود 
كه هفته گذشته در صحن علني مجلس بررسي و مقرر شد 2 كشور 

ميزان عوارض دريافتي را كمتر كنند.«

 لطف اهلل فروزنده، عادل آذر، مهرداد بذرپاش و امين حسين رحيمي اصلي ترين رقباي رسيدن 
به رياست ديوان محاسبات هستند؛جايي كه قوي ترين بازوي نظارتي مجلس محسوب مي شود

سوداي 13نفره براي كرسي ديوان محاسبات

 لطف اهلل فروزندهعادل آذرامين حسين رحيميمهرداد بذرپاش
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مطهرهخردمندان
خبر نگار

محدوديت هــا در تهــران و تعطيلي 
اجتماعات و بخشي از مشاغل در حالي گزارش

از امــروز آغــاز شــده كــه بيــش از 

3509بيمار مبتال به كرونا در وضعيت وخيم بستري 
هستند و كوويد-19 در موج تازه اش بخشي از كادر 
درمان را مبتال كــرده، آنچنان كه تنهــا در يكي از 
بيمارستان هاي تهران 172نفر از پرسنل بيمارستان 
كرونا گرفته اند. همزمان افزايش شــمار مبتاليان و 
به ويــژه مبتاليــان بدحال كــه نياز به بســتري و 

مراقبت هاي ويژه دارند، نشان مي دهد موج دوم كرونا 
در ايران به مراتــب مرگبار تر و هولناك تر از موج اول 

است.
آنطور كه سيماســادات الري، ســخنگوي وزارت 
بهداشــت كه آمار هر روزه مبتاليان و قربانيان كرونا 
را اعالم مي كنــد، گفت تا 27تيــر1399، 2هزار و 
379بيمار جديد مبتــال به كوويد-19 در كشــور 
شناســايي و از اين تعداد يك هزارو852 نفر بستري 
شده اند. 183بيمار ديگر جانشان را از دست داده اند و 
مجموع جان باختگان اين بيماري به 13هزارو791نفر 
رسيده است. اســتان هاي آذربايجان شرقي، ايالم، 
بوشهر، خراسان رضوي، خوزستان، زنجان، گلستان، 
مازندران به خصوص شــهر آمل، كرمان و فارس در 
وضعيت قرمز قرار دارند و در تهــران هم آمار ابتال و 

بستري بيماران همچنان در وضعيت هشدار است.
در تعطيالت آخر هفته، رضا جليلي خشنود، معاون 
ستاد مقابله با كرونا در تهران هم آمار تكان دهنده اي 
از شدت شــيوع بيماري در ميان كادر درمان اعالم 
كرد و گفت كه مــوج دوم كرونا از مــوج اول خيلي 
سنگين تر است. به همين دليل ممكن است كه الزم 
باشد محدوديت ها تشديد شود. او گفت: فعال بناست 
كه اين محدوديت ها يك هفتــه ادامه پيدا كند و اگر 
در جلسات بعدي نتايج به خوبي پيشرفت كند، شايد 
قرنطينه چند روز يا چند هفته بعد ادامه پيدا كند تا 
بتوانيم اين موج دوم را كنترل كنيم. به گفته معاون 
ستاد مقابله با كرونا در تهران كه خودش در موج دوم 
به كوويد-19 مبتال شده، هم اكنون 2مشكل اساسي 
كمبود تخت بستري و كمبود كادر درمان است: »در 
موج دوم كادر درمان ما اكثرا آلوده مي شوند يا اينكه 
اقوام درجه يك شان مبتال مي شــوند كه مجبورند از 
آنها مراقبت كنند. در بيمارســتان شهداي تجريش 
172نفــر از نيروهاي خودمان درگير شــدند و خود 
بنده و معاونت ها هم درگير شدند. من خودم بستري 
هســتم و ريه ام ۴0درصد درگير شده است. معاونت 
درمان و بهداشت بيمارســتان هم بستري هستند.« 
در چنين شرايطي و براساس تصميمات تازه دولت، 
 بخشي از محدوديت ها براي پيشگيري از كرونا از اين 
هفته اجرا مي شود. براساس مصوبه ستاد ملي كرونا 
محدوديت هاي احتمالي به صورت منطقه اي اســت 
و مثل روزهاي شــيوع كرونا محدوديت ها در سطح 
كشور نيســت. به اين معنا كه در هر استان بسته به 
شرايط تصميم گيري مي شــود. در محدوديت هاي 

جديد ۴گروه شغلي تعريف شده است كه متناسب با 
نوع فعاليت آنها محدوديت هايي از روز شنبه براي آنها 
اعمال مي شود. مهم ترين آنها عبارتند از: 1- تاالرها، 
2- باشگاه هاي ورزشــي، 3- كافه ها و قهوه خانه ها و 

۴- استخرها و پارك هاي آبي و باغ وحش ها.
طبق تصميم ســتاد ملي مقابله با كرونــا و نيز اعالم 
اســتانداري تهران از امروز فعال به مــدت يك هفته 
برگزاري هرگونه مراسم، همايش و اجتماعاتي ممنوع 
اســت و همه برنامه هايي كه پيش تر پيش بيني شده 
بوده بايد لغو شــود. بخش مهمــي از تصميم دولت 
در مصوبه اخير، الــزام دوركار كردن كارمندان دولت 
اســت. دولت كه كارمندانش را از ميانه ارديبهشت 
به كار فراخوانده بود، حاال اعالم كرده آنها تا پايان كرونا 
مي توانند دوركاري كنند؛ بخشي از اين تصميم ناشي 
از افزايش آمار ابتال و شيوع بيماري در دستگاه هاي 
دولتي اســت؛ هرچند كه هنوز در مسير اجراي اين 
مصوبه چالش هايي وجود دارد و شــماري از مديران 

موافق دوركاري كاركنانشان نيستند.

دوركاريكارمنداندولتالزامياست
ســتاد ملي مقابله با كرونا  همه دستگاه هاي دولتي 
را موظف به دوركار كردن دســت كم يك ســوم از 
نيروهايشــان كرده اســت. طبق اعالم استانداري 
تهران، تعــداد كارمندان مبتال به ويــروس كرونا با 
كمرنگ شــدن فاصله اجتماعي و كاهــش رعايت 
دستورالعمل هاي بهداشتي در 2هفته اخير افزايش 
يافته است. اوج ابتالي كارمندان به اين ويروس در 
اسفندماه بود اما با رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي 
و فاصله اجتماعي، تعداد كارمندان مبتال به كرونا و 
مرگ ومير در بين آنها به كمتر از 5درصد رسيده بود 

اما اكنون باز هم اين ميزان افزايش يافته اســت. بر 
همين اساس كارمندان ارگان ها و دستگاه هاي دولتي 
تا عادي شدن شرايط كشــور به حالت عادي و توليد 
واكسن ويروس كرونا مي توانند با استفاده از ظرفيت 
دوركاري، وظايــف و تكاليف خــود را انجام دهند و 
دستگاه هاي دولتي هم براســاس مصوبه ستاد ملي 
مقابله با كرونا مكلف هستند بخشي از خدمات خود 

را از طريق خدمات الكترونيكي به مردم ارائه دهند.
همچنين براساس مصوبه سازمان استخدامي كشور 
همه دستگاه ها موظفند از ظرفيت دوركاري با اولويت 
قرار دادن كارمندان زن داراي فرزندان خردســال، 
زنان باردار و بيماران زمينه اي اســتفاده كنند و اگر 
ظرفيت ديگري وجود داشت، براي ساير كارمندان 
درنظر گرفته شود. بر اين اساس برخي از كارمندان 
بايد در محل كار حضور داشته باشند و برخي با توجه 
به زيرساخت هاي خدمات الكترونيكي در دستگاه ها 

وظيفه خود را به شيوه دوركاري انجام دهند.
عالوه بر اينها، به دستگاه هاي دولتي تكليف شده از 
حضور كارمندان و مراجعه كنندگان بدون ماسك به 
ادارات جلوگيري كنند و براي كارمندان بدون ماسك 
غيبت ثبت شود. همچنين ورود كارمندان مبتال به 
كرونا تا زمان بهبودي كامل به اداره ها ممنوع است 
و پس از درمان درصورتي كه تست بعدي آنها منفي 

باشد، مي توانند سركار حضور يابند.

باشگاههايورزشي،محدوديتفعاليتدارند
بخش ديگري از محدوديت هاي تازه مربوط به فعاليت 
باشگاه هاي ورزشي است. باشگاه هاي ورزشي به دليل 
سطوح مشترك يكي از مراكزي هستند كه احتمال 
انتقال و شــيوع كرونا در آنها باالست. با وجود اينكه 

انتظار مي رفــت در هفته جاري ايــن مراكز به كلي 
تعطيل شــوند، اما تصميم ســتاد ملي كرونا ايجاد 
محدوديت براي فعاليت آنها بوده اســت. چگونگي 
فعاليت باشگاه هاي بدنسازي منوط به تأييد همكاران 
وزارت ورزش اســت. آنها بايد تأييد كنند كه باشگاه 
داراي شــرايط تمرينــات انفرادي هســت يا خير، 
سپس همكاران و بازرسان بهداشــت نيز بايد آن را 
تأييد كنند، در آن صورت نيز ورزش بدنســازي بايد 

به صورت انفرادي انجام شود.
طبــق اعالم رســمي در ايــن هفته،  باشــگاه هاي 
كشتي، كاراته و تكواندو تعطيل خواهند بود، از بين 
ورزش هاي تيمي و آن دســته كه جنبه مسابقه اي 
دارند، فقط ليگ فوتبال به دليــل تعهداتش به فيفا 
برگزار خواهد شــد كه پروتكل هاي بهداشتي براي 
آن تدوين شده است اما انجام ورزش هايي مثل دو و 
ورزش همگاني در پارك ها با حفظ فاصله اجتماعي 

ممنوع نيست و مشكلي ايجاد نخواهد كرد.

مراسمعروسيوعزاممنوع
در هفته پيش رو بيشترين محدوديت ها براي تاالرها 
درنظر گرفته شده است؛ چراكه براساس برآوردهاي 
وزارت بهداشت، بســياري از افرادي كه در موج دوم 
به كوويد-19 مبتال شده اند، در يك مراسم عروسي 
و عزا شــركت كرده اند و برگزاري اين مراسم ولو با 
محدود كردن تعداد نفرات، يكي از داليل رشد آمار 
ابتال و درپي آن مرگ ومير بوده اســت. حاال ســتاد 
ملي مقابله با كرونا مقرر كرده در هفته جاري تاالرها 
نبايد اجتماعاتي مانند عروسي و ختم را برگزار كنند 
و تجمعات در تاالرها نبايد بيش از 10نفر باشــد اما 
رســتوران تاالرها اجازه فعاليت دارنــد و مي توانند 
غذاهاي بيرون بــر كه امكان گرم كــردن آنها وجود 

داشته باشد را ارائه دهند.

طرحترافيكفعاللغونميشود
تصميم گيــري درباره اجــراي طــرح ترافيك در 
تهران يكي از موضوعات پر چالش و مناقشــه برانگيز 
در ماه هــاي همه گيــري كرونا بوده اســت. اگرچه 
همزمان با مــوج اول كرونا اجراي طــرح ترافيك با 
حمايت و موافقت شــهرداري تهران موقتا لغو شد تا 
مردم بتوانند با استفاده از ماشين شخصي، كمتر از 
وسايل نقليه عمومي استفاده كنند، اما در موج دوم و 
محدوديت هاي تازه با مرجعيت تصميم گيري ستاد 
ملي مقابله با كرونا، تصميم اين اســت كه فعال طرح 
ترافيك ادامه پيدا كند و دربــاره لغو يا اجراي آن در 
روزهاي آينــده هم در نهايت همين ســتاد تصميم 
خواهد گرفت. درمورد حمل ونقل عمومي نيز تصميم 
جديدي گرفته نشده  و استفاده از ماسك در وسايل 

حمل و نقل عمومي اجباري است.

محدوديت هاي تازه براي پيشگيري از كرونا از امروز در تهران اجرا مي شود

موج دوم كرونا؛ سنگين تر از موج اول
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ستاد مقابله با كرونا گام هايش را محكم بردارد
گروهيازدانشگاهيان،اهاليفرهنگورسانهوكنشگرانمدنيخطاببهستادمليمقابلهباكروناتأكيدكردند:ستاد

مقابلهباكروناگامهايشرامحكمبردارد؛تصميمبگيرد؛اجراكند.
دراينبيانيهآمدهاست:
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نوروزي،حقوقدان،عليورامينيروزنامهنگار.

يه
يان

ب



13 2   شنبه 28 تير 99  شماره 7990 بازار 3 0 2 3 6 2 4

ميزان توليد ساالنه كاشي در كشور حدود 400ميليون 
مترمربع است كه 200تا250ميليون مترمربع از اين 
ميزان به مصرف تقاضاي بازار داخلي مي رسد. البته به 
گفته كارشناســان اين صنعت، ظرفيت توليد كاشي 
در كشــور باالتر از اين ميزان و حــدود 600ميليون 
مترمربع است ولي به دليل ايجاد تعادل ميان عرضه 
و تقاضا از يك ســو و افزايش مشكالت دسترسي به 
مواداوليــه، توليدكنندگان از تمامــي ظرفيت خود 

استفاده نمي كنند.

ظرفيت هاي صادراتي كاشي ايران
هرسال حدود 150تا 200ميليون مترمربع از كاشي 
توليد كشور با صادرات از كشــور خارج مي شود كه 
عمده مشتري اين صادرات در يكي دو سال اخير كشور 
عراق بوده است. ديگر مقصدهاي صادراتي كاشي ايران  
سوريه و افغانستان و پاكستان همگي از اهالي جهان 
سوم هستند و صادرات به اين كشور ها نمي تواند براي 
ايران سود آنچناني داشته باشــد. اين صادرات حتي 
به لحاظ كيفي هم مطلوب نظر كارشناســان نيست. 
رئيس اتحاديه كاشي ساز و كاشي فروش در گفت وگو 
با همشهري در اين زمينه مي گويد: با توجه به ركود 
ساخت وساز در كشور طی ســال هاي اخير، صادرات 

هميشه براي اين صنف اميدواركننده بوده و متأسفانه 
در سال هاي اخير تركيه جاي ما را در بازار كشورهاي 
آسياي ميانه گرفته اســت. مصطفي گودرزي اضافه 
مي كند: از آنجا كه عمده صادرات كاشي ما به كشور 
عراق است، هرگاه اين كشور از لحاظ سياسي، اقتصادي 
و اجتماعي شرايط باثبات و مناسبي داشته وضعيت 
صادرات ما هم بهتر بوده ولي بااين حال، اين صادرات 
بيشتر كمي است و از لحاظ كيفي ارزش چنداني ندارد. 
وي با اشــاره به اينكه ميزان صادرات طي سال هاي 
اخير هرسال رو به افزايش بوده است، ادامه مي دهد: 
توليدات كاشي ايران زماني حتي به كشورهاي اروپايي 
صادر مي شــد. البته حجم اين صــادرات زياد نبود و 
كشورهاي آسياي ميانه مشــتري عمده توليدات ما 
بودند درحالي كه اين كشــورها امروز به هيچ عنوان 
از ما جنس نمي خرند و بازار صادرات ما باوجود همه 
ظرفيت هايي كه در اين صنعــت وجود دارد، به عراق 

منحصر شده است.

وابستگي به واردات 
صنعت توليد كاشي ايران اغلب صنعتي بدون وابستگي 
به واردات يا با درصد بسيار پاييني از وابستگي شناخته 
مي شود اما واقعيت اين است كه اين وابستگي نه چندان 

كم است و نه كم اهميت. رئيس اتحاديه كاشي با بيان 
اينكه وابستگي صنعت كاشي به واردات هم نرم افزاري 
است و هم ســخت افزاري، مي افزايد: صنعت كاشي 
از لحاظ توليد بدنه به واردات وابســتگي  ندارد ولي در 
زمينه سطح كاشي كه شــامل بحث چاپ و جوهر و 
تكنيك هاي مربوط به اين مقوله اســت در حد بسيار 
زيادي به واردات مواد اوليه و تجهيزات، ماشين آالت 
و قطعات وابسته اســت. گودرزي، تأثير اين وابستگي 
را در قيمت تمام شده باالي 40درصد عنوان مي كند و 
معتقد است با مشكالتي كه بر سر راه دسترسي به مواد 
اوليه وجود دارد، اين تأثير قطعا افزايش خواهد يافت. با 
اين حال توليدكنندگان كاشي در سال هاي اخير تمام 
تالش خود را به كار بسته اند كه از درصد اين وابستگي 
كم كنند و به گفته فعاالن اين صنــف، اين تالش در 

زمينه لعاب به نتايج خوبي رسيده است.

تالش براي كاهش وابستگي به واردات
لعاب از نظر ارزشي، ســهم بااليي در توليد كاشي و 
ســراميك دارد و چيزي در حــدود 60 تا 70درصد 
هزينه هاي توليد را تشــكيل مي دهد. در گذشــته 
حجم زيــادي از لعاب مورد اســتفاده در اين صنعت 
از خارج وارد مي شد، اما امروز شــركت ها استفاده از 

رشد دو برابري قيمت ها؛ بازار آهن را زمينگير كردخيز بازار چاي براي افزايش قيمت هاافزايش بي رويه قيمت انواع تاير خودروهاي سنگين

حذف ارز دولتي واردات انواع تاير خودروهاي سبك ســواري و سنگين موجب كمبود، عرضه چندنرخي و 
گرانفروشي اين اقالم در بازار خرده فروشي شده است. به گزارش همشهري، نوسان نرخ ارز، ضعف مديريت 
بازار و مشكالت توزيع انواع تاير، موجب افزايش بي رويه قيمت اين اقالم به خصوص در انواع تاير خودروهاي 
سنگين و كار شده است. يك كارشناس صنعت تاير با اشاره به پيامدهاي توقف طرح توزيع سيستمي تاير 
گفت: درصورتي كه وضعيت مديريت نامناسب تداوم يابد، قيمت تاير سنگين از هرجفت 6ميليون تومان به 
قيمت های باالتری حتی تا 2 برابر در بازار آزاد برسد. علي حسيني با اشاره به اينكه رانندگان توانايي پرداخت 
هزينه هاي هنگفت به دالالن براي خريد تاير را ندارند، افزود: براي مثال در تاير سبك اگر قيمت مصوب 600 
الي 700هزار تومان  باشد، اين نرخ در بازار آزاد به يك ميليون و 500هزار تومان هم مي رسد. او گفت: كنترل 
بازار تاير از طريق الزام واردكنندگان به ثبت اطالعات در سامانه جامع تجارت عملياتي نيست و اكنون اگر فردي 

500هزار حلقه تاير خريداري كند، سيستم هيچ گونه هشداري صادر نمي كند و كنترلي صورت نمي گيرد.

افزايش نرخ و مشكالت تامين و تخصيص ارز و مبادالت تجاري زمينه سير صعودي برخي انواع چاي 
داخلي و خارجي در بازار مصرف را فراهم كرده است. به گزارش همشهري، افزايش نرخ ارز و وابستگي 
بازار داخلي به واردات چاي موجب شده تا نرخ انواع چاي بسته بندي و فله در بازار خرده فروشي افزايش 
يابد. رئيس سازمان چاي كشور با پيش بيني برداشت 130هزار تن برگ سبز و توليد 30هزار تن چاي 
خشك تا پايان فصل برداشت گفت: اين رقم 30 درصد از نياز چاي كشور را تامين مي كند و مابقي 
نياز چاي از بخش واردات تامين خواهد شد. حبيب جهان ساز، در مورد قيمت خريد برگ سبز و نرخ 
چاي خشك ايراني، گفت: هركيلو برگ سبز درجه يك 4 هزار و 600 تومان و درجه دو 3 هزار و 300 
تومان از چايكاران خريداري مي شود. همچنين نرخ عمده فروشي چاي خشك ايراني حدود 38 هزار 
تا 40 هزار تومان است كه اين نرخ در بازار خرده فروشي از 50 تا 70 هزار تومان متغير است و چاي 

شكسته ايراني نيز به نرخ حدود 20 تا 25 هزار تومان به فروش مي رسد.

افزايش بيش از 2برابري قيمت انواع محصوالت فوالدي طي يك ماه گذشته موجب گاليه فعاالن صنفي 
از ركود كسب و كار شان شده است. به گزارش همشهري، افزايش رسمي نرخ انواع محصوالت فوالدي 
توسط كارخانه ها و بورس كاال، زمينه تشديد ركود بازار اين اقالم را فراهم كرده است. يك فعال صنفي 
در بازار آهن شادآباد تهران از بي مشتري شدن اغلب واحدهاي صنفي اين راسته بازار با افزايش دو برابري 
قيمت ها طي يك ماه گذشته خبر داد و گفت: كارخانه ها با افزايش نرخ فروش رسمي محصوالتشان، 
قيمت هر كيلوگرم ميلگرد را از 5 هزار و 800به 11هــزار و 500، ورق از 9هزارو 700به 17هزار، لوله 
فلزي از 9 به 16هزار و نبشي ناوداني را از 6هزار و 500 به 11هزار تومان افزايش داده اند. قاسم صفالو 
مقدم با بيان اينكه متأسفانه اغلب فعاالن صنفي بازار آهن به دليل افزايش قيمت اين محصوالت زمينگير 
شده و هيچ خريد و فروشي ندارند، افزود: فروشندگان قادر به خريد و جايگزيني محصوالت فوالدي 
نيستند و بارها تأثير گراني اين محصوالت بر ركود بازار را به اتحاديه و مسئوالن دولتي منعكس كرده اند.

نرخ فروش كارخانه برخي انواع محصوالت فوالدي قيمت خرده فروشي برخي انواع چاي بسته بندي در فروشگاه هاي مجازي  نرخ برخی انواع تایر خودرو در بازار خرده فروشی 

»خاك گهربار« تنها يك تعريف و 
تمثيل از روي عشــق به سرزمين 
مادري نيست، هرگوشه و هرجايي 
از اين سرزمين يا گوهري در خاك پنهان است يا بر خاك جاري يا ساكن است 
اما از معدن و رود و كوه و جنگل كه بگذريم خود خاك ايران هم كيميايي است 

براي صنعت كاشي و سراميك و صنايع كوچك تر مثل سفال. ايران از ديرباز 
يكي از قطب هاي توليد كاشي و سراميك بوده و پيشينه درخشان در زمينه 
سفالگري باعث شده كشور ما تبديل به يكي از كارآزموده هاي صنعت كاشي و 
سراميك شود تا جايي كه صنعتگران اين عرصه همواره بين 10كشور برتر دنيا 

در زمينه توليد بوده اند اما صادرات حكايت ديگري دارد... 

فن بازار 

راسته بازار

   گرچــه رعايت مــداوم نظافت در 
فضاهاي سربســته هتل هــا و مراكز 
اقامتــي اصل اوليه بــراي فعاليت اين 
كسب و كارهاســت اما با تداوم شيوع 
كرونــا، اين فعــاالن صنفــي نظافت 
همه فضاهاي داخلــي هتل ها با كلر و 
دمنده هاي پيشــرفته را در دستور كار 
قرار داده و سبك نظافت جديد آنها به 

بيمارستان ها نزديك شده است.
  به توجه به اينكه البي از شلوغ ترين 
مكان هاي هتل ها محســوب مي شود، 
رعايت فاصله حداقل 6 تــا 8گام بين 
مسافران و همچنين رعايت اين فاصله 
در نحوه قرار گرفتن و چيدمان صندلي 
رستوران ها و محل پذيرايي ميهمانان 
از ديگر اصــول الزامي بــراي مقابله با 
ويروس كرونا در هتل ها و مراكز اقامتي 

است.
  هنــگام ورود ميهمانان به هتل بايد 
دستكش و ماسك صورت از قبل آماده  
شده و در اختيار مســافران قرار گيرد. 
همچنين نصب ايســتگاه ضد عفوني 
مجهز به سنسور هوشمند يا پدال پايي 
به فاصله هر 3متــردر فضاي عمومي 

هتل ها و مراكز اقامتي ضروري است.
 بنابر اعالم سازمان بهداشت جهاني 
در زمينه رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
هتل ها، كنترل دماي بدن و درجه تب 
همه كاركنــان، از نظافتچي گرفته تا 
مديران هنــگام ورود آنها بــه هتل و 
جلوگيري از ورود افــراد با دماي بدن 
بيش از 37درجه سانتي گراد به محل 

كار آنها ضروري است.
  همــه كاركنــان و ميهمانــان در 
زمان استفاده از آسانســور موظف به 
اســتفاده از ماســك و ورود حداكثر 
4نفر به آسانســور هســتند، عالوه بر 
آن نصــب اعالميه هاي بهداشــتي در 
ايســتگاه هاي ضد عفونــي و ورودي 
هتل ها و عالمت هاي هشدار براي آگاه 
كردن مسافران به استفاده از ماسك يا 

رعايت فاصله هوشمند الزامي است.
PPE انجــام اقدامــات محافظتي   

با اســتفاده از ماســك ها و شيلدهاي 
مخصــوص به خصوص توســط افراد 
مرتبط با وسايل مورداستفاده ميهمانان 
و زمانبندي دقيق بــراي حضور كمتر 
كاركنان هتل هــا در فضاهاي عمومي 
طي نوبــت كاري و باقي ماندن آنها در 
اتاق استراحت از ديگر الزامات رعايت 

اصول بهداشتي در اين مراكز است.

  چهارســوق بازار بــزرگ تهران كه 
در دوره زنديه- قاجاريه تاســيس و در 
آبان ماه ســال 1356 در فهرست آثار 
ملي ايران ثبت شده است، يكي از راسته 

بازارهاي بزرگ اين كالنشهر است.
  اگر قصد خريــد انواع پوشــاك و 
محصوالت صنعتي يــا اقالم خوراكي 
و... را داشته و خواستار آن هستيد كه 
از گشت وگذار در آثار باستاني كالنشهر 
تهران نيز لذت ببريد، بورس چهارسوق 
بازار بــزرگ تهران يكــي از اين مراكز 

سياحتي و خريد است.
  به دليــل تعدد مغازه هــا، كاالهاي 
عرضه شده در اين راسته بازار از تنوع 
قيمت و كيفيت بيشــتري نســبت به 
فروشگاه هاي سطح شهر و حتي ساير 
راسته بازارهاي تهران و ايران برخوردار 
اســت كه اين امــر قــدرت انتخاب 
مشتريان براي خريد بهتر و رازان تر از 

اين راسته بازار را تقويت مي كند.
  امروزه اين بــازار از مجموعه اي از 
داالن ها و كوچه هاي تودرتو تشــكيل 
مي شود كه در هر رديف آن مغازه هاي 
مختلفي واقع شده و 2چهارسوق بزرگ 
و چهارسوق كوچك بازارهاي تهران را 

به يكديگر پيوند مي دهد.
 چهارسوق بزرگ يكي از قديمي ترين 
بازارهاي ايران اســت كه در اواســط 
قرن ســيزده هجري پــس از انتخاب 
شــهر تهران به عنوان پايتخت احداث 
شــده اســت. اين راســته بازار داراي 
گچبري هاي منحصر به فردي است كه 
متأسفانه به مرور زمان دچار خساراتي 

شده است.
    گرچه قرار گرفتن اين راسته بازار 
در محــدوده اصلي طــرح ترافيك و 
كمبود جاي پارك از جمله نقاط منفي 
چهارســوق بازار بزرگ تهران است اما 
دسترسي آسان به اين محل از طريق 
خطوط مترو، اتوبوس و تاكســي اين 

نقطه ضعف را جبران كرده است.

پروتكل بهداشتي هتل ها

چهارسوق بازاربزرگ

فرخنده رفائی
خبر نگار

  موانع صادرات كاشي 
موانع و مشكالتي كه كار صادركنندگان كاشي 
و سراميك را سخت كرده مي توان در چند عنوان 
دسته بندي كرد. درحال حاضر با توجه به افزايش 
نرخ دالر، كمبود نقدينگي را مي توان مهم ترين 
مشكل صادركنندگان دانســت، اما با توجه به 
مشكالت تحريم سيستم بانكي كشور، حتي اگر 
صادراتي هم انجام شود مشكالت بازگرداندن پول 
به كشور، آنها را دچار سردرگمي زيادي مي كند. 
مشكالت و موانع مربوط به توليد، مانند تحريم 
برخي قطعات مورد نيــاز كارخانه ها و همچنين 
ماليات هاي سنگين براي صادركنندگان به جاي 
مشوق هاي صادراتي را بايد ديگر موانع صادرات 
كاشي عنوان كرد. به اين مشكالت بايد قوانين 
سختگيرانه گمرك براي تجار و صادركنندگان و 
حمل ونقل پرهزينه كاشي و سراميك را هم اضافه 
كرد. كارشناســان اين حوزه اعتقاد دارند دولت 
مي تواند در تمام اين مــوارد به توليدكنندگان و 
صادركنندگان كاشي كمك كند و موانع صادراتي 

را از پيش پاي آنها بردارد.

چند و چون

افزايش 200درصدي قيمت مواداوليه قنادي
تعطيلي مجالس و مراســم به دليل 
كرونا از اسفندماه سال گذشته كار و 
كاسبي شيريني فروشي ها را حسابي 
كساد كرد، به ويژه كه اين تعطيالت با 
عيد نوروز و مناسبت هاي پرتعداد 
ماه هاي رجب و شعبان همزمان بود. 
قنادي ها در حالي بهترين فصل كاســبي را از دست دادند 
كه قيمت مواد اوليه مورد استفاده آنها نيز از سال گذشته و 
مخصوصا در ماه هاي اخير رو به افزايش بوده و هزينه هاي آنها 
بسيار باال رفته است. با علي بهرمند- رئيس اتحاديه صنف 

قنادان تهران- گفت وگو كرد ه ايم.

قيمت مواداوليه قنادي از سال گذشته چند درصد 
افزايش داشته است؟

قيمــت مواداوليه مورد اســتفاده قنادان در يكي دو ســال اخير 
به شدت افزايش داشته و در بعضي موارد اين افزايش تا 200درصد 
مي رســد، اما به طور ميانگين با 70تا 80درصد رشــد قيمت در 
بيشتر مواداوليه مواجه بوده ايم. سال گذشته كااليي مانند هل را 
كه در توليد شيريني و شكالت نقشی حياتي دارد، كيلويي 180 
هزار تومان تهيه مي كرديم؛ اما اكنون بايد يك ميليون و 180 هزار 
تومان تنها بابت خريد هل پرداخت كنيم. قيمت شكر و روغن هم 
افزايش شديدي داشته و اين اقالم به دليل حذف ارز نيمايي براي 
واردات آنها افزايش قيمت زيادي داشته اند. قيمت شكر در سال 99 
حدود 18درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش يافته 
و امروز كمتر از كيلويي 8هزار تومان به دست قنادي ها نمي رسد. 
افزايش افسارگسيخته مواداوليه در تهيه شيريني و فراورده هاي 
قنادي تأثير بسيار تأســف باري بر قيمت تمام شده محصوالت بر 
جاي گذاشته است. با اين شرايط نمي توانيم به كارمان ادامه دهيم. 
چگونه مي توان مواداوليه را با ده ها برابر باالتر از قيمت سال گذشته 

تهيه كرد ولي نرخ محصول نهايي را ثابت نگه داشت.

چند درصد افزايش قيمت مي تواند مشكالت قنادان 
را كمتر كند؟

در كميسيون فني اتحاديه هزينه هاي امسال و سال قبل محاسبه 
و برآورد مي شود و براساس آن درصدي از افزايش قيمت كه بتواند 
جوابگوي رشد هزينه ها باشد تعيين و به اتاق اصناف اعالم مي شود. 
اين برآورد انجام و قيمت مورد نظــر اتحاديه به اتاق اصناف اعالم 
شده اما هنوز مورد بررسي اين نهاد قرار نگرفته است. نمي توانيم 
عنوان كنيم كه چند درصد افزايش قيمت مدنظر اتحاديه است، 
چون اعالم آن مي تواند بازار را از همين امروز تحت تأثير قرار دهد، 
به همين دليل بــراي اعالم آن تا زمان تصويــب نرخ جديد صبر 

مي كنيم.

شرايط امروز واحدهاي صنفي به چه صورت است؟
شرايط بسيار بد است. در شــرايطي كه وضعيت كار تاحدودي رو 
به بهبودي بود، اوج گرفتن دوباره كرونا شــرايط را خراب كرد و 
همكاران مــا درحالي كه هزينه هاي ســنگيني مي پردازند، بازار 
ندارند. امروز هيچ مراسم عروسي و تولد و غيره ای برگزار نمي شود 
كه قنادي ها فروش داشته باشند. در نتيجه حجم توليد آنها قطعا 
پايين مي آيد و واحد صنفي اي كه با كاهش توليد مواجه باشــد، 
ناچار به تعديل نيرو خواهد شد. هم اكنون تعطيلي ابالغ نشده اما 
محدوديت هاي اعالم شده دوباره باعث مي شود احتياط مردم در 
خريد و برگزاري مراسم بيشتر شود و ادامه اين شرايط قنادي ها را 
كه تازه داشتند ضرر و زيان قبل از عيدشان را جبران مي كردند رو 
به وخامت مي برد. اين صنف بيش از همه مشاغل از كرونا آسيب 
ديد و سرمايه اي كه همكاران ما براي شب عيد هزينه كرده بودند از 
دست رفت و ناچار شدند شيريني ها را به خيريه ها و بيمارستان ها 
بدهند. دولت هم متأسفانه تا امروز هيچ كمكي به صنف ما نكرده 

و با وجود وعده هاي داده شده تا امروز حمايتي دريافت نكرده ايم.

توان باالي توليد كاشي در كشور به لحاظ كمي و كيفي، پاي محصوالت ايران را به اروپا هم باز كرده بود اما موانع صادرات و 
دسترسي به مواد اوليه باعث شد در سال هاي اخير تركيه بازار فروش ايران را حتي در كشورهاي آسياي ميانه صاحب شود

جاي خالي كاشي ايران  درآسياي ميانه

لعاب باكيفيت ايراني را ترجيــح مي دهند، هر چند 
افزايش نرخ ارز در 2 سال گذشته در اين تغيير رويكرد 
شــركت ها بي تأثير نبوده اســت. يكي از مشكالت 
برخي شــركت هاي توليدكننده، عودت داده شدن 
محصوالتشان از سوي خريداران خارجي و داخلي در 
سال گذشته به دليل كيفيت پايين لعاب مورد استفاده 
بود، اما رشد نرخ ارز ســبب شد تا لعاب سازان داخلي 
با ارتقاي كيفيت محصوالت خــود، جاي خارجي ها 

را بگيرند.

تهيه مواداوليه؛ مهم ترين مشكل
توليدكنندگان كاشــي مهم ترين مشكل اين صنعت 
را دسترسي به مواد اوليه مي دانند. اين مشكل از يك 
سو با افزايش نرخ ارز و از سوي ديگر به واسطه اعمال 
تحريم ها در يكي دو سال گذشته و به ويژه در ماه هاي 
اخير پررنگ تر و تبديل به معضل شده است. گودرزي 
در اين زمينه مي گويد: ارز تخصيصي به واردات مواد و 
تجهيزات مرتبط با كاشي عمدتا ارز آزاد بوده است. در 
مقطعي گفته شد كه بخشي از واردات مي تواند با ارز 
نيمايي انجام شود كه اين شامل قطعات و ماشين آالت 
چاپ ديجيتال نمي شد، ضمن اينكه با افزايش نرخ ارز 
نيمايي، امروز ديگر فرقي هم نــدارد كه ما مواد مورد 
نيازمان را با چــه ارزي وارد كنيم، چون در هرصورت 
افزايش قيمت روزافزون آن هزينه هاي توليد را به شدت 
افزايش داده اســت. وي شــرايط اين صنف را بسيار 
بحراني توصيف مي كند و مي افزايد: شرايط ما بسيار 
ناپايدار است، چرا كه به دليل نوســان نرخ ارز، امروز 

نمي توانيم وضعيت فردا را پيش بيني كنيم.

ضرورت تسهيل صادرات
صنعت كاشي و سراميك در گذشته داراي رشد بااليي 
بوده و توانسته است كه اشتغال زايي مناسبي داشته 
باشد و قســمت بزرگي از صادرات غيرنفتي كشور را 
به خود اختصاص دهــد. هم اكنون بيش از 130واحد 
توليدي در زمينه كاشــي  در حال فعاليت اســت كه 
هركدام به طور ميانگين بين 400 تا 500نيروي كار 
فعال دارد. كمتر صنعتي را مي تــوان يافت كه بتواند 
چنين ميزان بااليي از اشــتغال را داشــته باشد. اين 
در حالي اســت كه بازار امروز كاشي با توجه به ركود 
ساخت وساز در داخل كشــور راكد است و در چنين 
شــرايطي كه بخش زيادي از حجــم توليد به دليل 
نبود تقاضاي داخلي در انبارها رســوب كرده، چشم 
توليدكنندگان به صادرات اســت. اگــر دولت نتواند 
موانع صادراتي را كاهش دهد، حال و روز اين صنعت 
روزبه روز خراب تر خواهد شد و ممكن است واحدهاي 

توليدي ناچار شوند نيروهاي خود را تعديل كنند.

قيمت )هر حلقه - تومان(سایز و مشخصات برند تایر

205/60R 15800.000گل مركوري/ فوجي يزد تاير 

175/60R 13440.000گل P601:بارز

205/60R 14625.000گل P624:بارز

185/65R 14425.000گل KB27:كوير تاير

185/65R 14395.000گل كارناايران تاير

205/60R 14600.000گل رونيكاايران تاير 

205/55R 16550.000گل كارناايران تاير 

205/55R 16650.000گل نپتون/ اسكاييزد تاير 

175/60R 13440.000گل P601:بارز

165/65R 13395.000گل ساترنيزد تاير 

قيمت - تومانوزن و مشخصات برند چاي 
50069.900گرمي- قرمز ساده دوغزال 

50058.000گرمي گلين 
50058.950گرمي- سيالن مخصوص احمد 
280.000يك كيلوگرمي الوزه 
25050.000گرمي- دارجلينگ سياه شكسته جهان

50046.900گرمي – با طعم هل شهرزاد 
50059.900گرمي- كره نشانجهان 

71.900يك كيلوگرمي- ايراني – قلمي رفاه الهيجان 
40039.500گرمي – ايراني - شكسته ممتازطبيعت 

50045.000گرمي- الگري دبش 

قيمت )كيلوگرم - تومان(سایز و مشخصات نوع و برند محصول 

A3-1011.000ميلگرد- پرشين فوالد 

A3-1210.900ميلگرد - پرشين فوالد

14A3-10.850-28-32ميلگرد - پرشين فوالد

140KG -1411.830 تيرآهن- جهان فوالد غرب 

150KG -1412.330 تيرآهن- جهان فوالد غرب

A3-3211.205ميلگرد آجدار- فوالد راد همدان 

A2-811.800ميلگرد آجدار- آناهيتا گيالن

A2-811.200ميلگرد آجدار- فوالد كاوه 

3MM *5011.620-50نبشي- فوالد جاويد بناب
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دو همسایه با اشتراكات 
فرهنگــی، مذهبــی و 
جغرافیایی، این روزها با 
حواشی گوناگونی دست به گریبان شده اند. حوادثی 
حول محور مهاجران غیرقانونی موجب شد تا یك 
زخم قدیمی ســر باز كند؛ از یك سو ایران زبان به 
شكوه در مورد این مهاجران غیرقانونی گشود و از 
طرف دیگر برخی از مردم افغان برای نشــان دادن 
اعتراض خود در برابر سفارت ایران در كابل تجمع 
كردند. اما مهاجران غیرقانونی تنها مسئله ایران 
و افغانستان نیســت. آنطور كه پیرمحمد مالزهی، 
كارشناس مسائل افغانستان به روزنامه همشهری 
می گوید، باید قاچــاق مواد مخدر و همچنین نحوه 
تعامل ایران با گروه های افغانســتان را به عنوان 
چالش های پیش روی این دو كشــور نام برد. این 
كارشناس مسائل افغانستان معتقد است كه صلح در 
افغانستان به نفع ایران است و بر همین اساس ایران 
تالش می كند تا طالبان و دولت افغانستان را به سمت 

مصالحه ملی دعوت كند.

در  ماه اخیر بعد از انتشار خبری مبنی بر به 
رودخانه انداختن مهاجران افغان از سوی نیروهای 
مرزی ایــران و همچنین آتــش گرفتن خودروی 
مهاجران افغان در یزد به دلیل شــلیك نیروهای 
انتظامی، حاشیه هایی ایجاد شــد و روابط ایران و 
افغانستان تا حدودی تیره شد، تا جایی كه در نهایت 
سرپرست وزارت خارجه افغانستان به ایران سفر كرد 
و در جریان رایزنی با آقای ظریف بیانیه ای 15ماده ای 
را منتشــر كردند. بخشــی از این بیانیه مربوط به 
مهاجران بود و اینگونه در مسیر حل اختالفات پیش 
آمده گام برداشتند. به نظر شما چه اتفاقاتی منجر 
شد كه در این برهه از زمان، به شكل زنجیره وار شاهد 
انتشار اخبار و وقوع اتفاقاتی در راستای ایجاد مشكل 

در روابط میان این دو كشور باشیم؟
در مــورد رابطــه ایــران و 
افغانســتان باید 2مســئله 
عوامــل نزدیكــی و عوامل 
تنش آفرین ميــان ایران و 
افغانستان را درنظر گرفت. 
این دو كشور از نظر فرهنگی 
و مذهبی وجوه اشتراك زیادی دارند، بنابراین آن بخش 
تعيين كننده مناسبات در یك بستر تاریخی قرار دارد اما 
در كنار این اشــتراكات یك بحث دیگر هم وجود دارد، 
مناسبات فعلی ایران و افغانستان تحت تأثير موضوعات 
مختلفــی قرار  می گيرد، یكی از ایــن موضوعات بحث 
مهاجران اســت. واقعيت این اســت كه فقر و فالكت، 
افغانستان را به نقطه ای رسانده است كه مردم افغان ميان 
مرگ و زندگی قرار گرفته اند و باید انتخاب كنند كه در آن 
شرایط بمانند یا مهاجرت كنند. مهاجرت نيز از طریق 
كشورهای همسایه انجام می شود. در واقع باید بدانيم كه 
مردم این كشور مجبور به مهاجرت هستند اما این اجبار 
در ایران درك نشده است. نيروهای مرزی ما وظيفه دارند 
كه در مقابل مهاجرت غيرقانونی ایستادگی كنند اما این 
را هم باید بدانند كه آنها با افرادی روبه رو هستند كه حتی 
اگر 10درصد شانس ورود به خاك ایران را داشته باشد، 
ریســك می كنند تا از این طریق خود و خانواده شان را 
نجات دهنــد. در این ميــان نباید فرامــوش كرد كه 
دست هایی در كار هستند كه از این اتفاقات برای بر هم 

زدن ارتباط ایران و افغانستان سوءاستفاده كنند.
بحث مهاجرت كه بحث جدیدی نیست 
و این دو كشور سال هاست كه با این موضوع درگیر 

هستند، در این بازه زمانی چه اتفاقی رخ داد كه نحوه 
برخورد نیروهای مرزی بــا مهاجران غیرقانونی به 
یك تنش جدی میان دو كشور تبدیل شد و حتی 
معترضان افغان دســت به تجمع در مقابل سفارت 

ایران در كابل و دیگر شهرهای جهان زدند؟
متأسفانه مسئوالن ایرانی از همان روز اول بنا را بر انكار 
ماجرای هریرود گذاشتند اما ســندی نشان ندادند كه 
دليل تكذیب چيســت، در مقابل هم مسئوالن كشور 
افغانستان به سراغ خانواده هایی رفتند كه یكی از اعضای 
خانواده شان در این اتفاق كشته شده بود و تالش كردند 
با تكيه بر اســناد حرف بزنند. ایــن واكنش ها وقتی در 
شبكه های اجتماعی و رسانه ها منتشر شد، افكار عمومی را 
نسبت به این مسئله حساس كرد.  آن تظاهراتی كه انجام 
شد بدون شك دست های پشت پرده داشت و رسانه های 
غربی كه با ایران زاویه دارند از این مسئله سوءاسستفاده 
كردند.در ایــن ميان حتی آن هيأتی كه برای بررســی 
موضوع تشكيل شــد راه به جایی نبرد؛ چرا كه ایران و 

افغانستان هر كدام بر مواضع خود تأكيد كردند.
برخی این تحلیل را دارند كه دامن زدن 
به این اختالفات با تكیه بر حوادث اخیر، در راستای 
پروژه ایران هراسی است. از نظر شما این تحلیل تا چه 

حد نزدیك به واقعیت است؟
این تحليــل در جناح هایی از قدرت وجــود دارد ولی 
حقيقت تنها محدود به این نيست؛ چرا كه نباید فراموش 
كرد كه رفتار ما با مهاجران قابل قبول نيست. باالخره یك 
اتفاقی بوده است كه برخی از آن سوءاستفاده كردند و 
اگر خطایی رخ نداده بــود، هيچ كس توان ایجاد چنين 

حاشيه هایی را نداشت.
به جز موضوع مهاجران، چه موضوعی بر 

روابط ایران و افغانستان اثر گذار است؟
مسئله قاچاق مواد مخدر نيز موجب ایجاد تنش ميان دو 
كشور شده است. این یك واقعيت است كه قاچاقچيان 
افغان و ایرانی با هــم متحد هســتند و درآمد قاچاق 
مواد مخدر آنقدر باالست كه كار به رشوه دادن و كشتن 
نيروهای نظامی مقابله كننده با قاچاقچيان نيز كشيده 
شده است. قاچاق مواد مخدر با سایر ناامنی های منطقه 

گره خورده است.
از نظرسیاسی و با روی كار آمدن دولت 
جدید، سطح روابط این دو كشــور به چه سمت و 

سویی رفته است؟
دولت حاكم در افغانستان آن نگاه مثبتی كه زمان كرزی 
به ایران وجود داشــت را ندارنــد و هم اكنون نيروهای 
عبداهلل و اشرف غنی نگاهشــان به ایران متفاوت است. 
نيروهایی كه طرفــدار ایران بودنــد به تدریج تضعيف 
شــدند و نيروهایی كه با ایران زاویه دارنــد، قدرت را 
به دست گرفته اند. در واقع باید گفت كه تحوالت درونی 

افغانســتان نيز به ضرر ایران تمام شــده است و ما هم 
نتوانستيم ارتباط های سابق خود را حفظ كنيم. واقعيت 
این است كه قبال نزدیك ترین نيروها به ایران هزاره های 
شيعه مذهب بودند كه االن هزاره ها بيشترین زاویه را با 

ایران پيدا كرده اند.
با توجه به ســاختار دولت و تنش هایی 
كه میان ایران و افغانســتان در حوزه مهاجران و 
مواد مخدر وجود دارد، ما باید چه انتظاری از آینده 

رابطه این دو كشور داشته باشیم؟
بستگی به این دارد كه تحوالت افغانستان به طرف تنش 
یا صلح حركت كند. اگر طالبان و دولت مركزی افغانستان 
به تفاهم برسند و نيروهای آمریكایی از افغانستان خارج 
شــوند یا حداقل تعدادشــان كاهش پيدا كند، زمينه 
برای تقویت نگاه تمدنی و فرهنگــی در رابطه با ایران و 
افغانستان مهيا می شود و این اتفاق می تواند رابطه ایران 
و افغانستان را به یك روال عادی و رو به توسعه حركت 
دهد. اگر نگاه تمدنی و فرهنگی تضعيف شود و آن نگاه 
سياسی كه ایران را عامل مداخله در افغانستان می داند، 
تقویت شــود، در آن صورت آینده مناســبات ایران و 
افغانستان خيلی مطلوب نخواهد بود و تنش ها همچنان 

ادامه خواهند داشت.
شما به بحث طالبان اشاره كردید. گمان 
می كنید كه حضور ایران در موضوع مذاكره با طالبان 
تا چه حد در مسیر دستیابی افغانستان به صلح مؤثر 

بوده است؟
صلح در افغانستان به نفع ایران است و در این هيچ تردیدی 
نيست و بنابراین سياست ایران تشویق طرفين به سمت 
مصالحه ملی است ولی واقعيتی وجود دارد كه مسئوالن 
ایرانی به درســتی تحليل نكرده اند و آن نكته این است 
كه طالبان یك گروه ایدئولوژیك و تحت تأثير عربستان 
سعودی است. نباید فراموش كنيم كه این بحث وجود 
دارد كه طالبان در مرحله اول شریك قدرت می شود و 
قرار است كل شرق و جنوب را در اختيار بگيرد و بر اساس 

این افغانستان به شكل فدرالی اداره خواهد شد.
به نظرم ایران باید مســائل را به شكل 
واقع بینانه بررســی كند و بگوید كــه اگر طالبان 
به مسند قدرت بنشــیند، آیا نزدیك ایران باقی 
می ماند و یا تحت تأثیر رقابت های ایران و عربستان 

قرار می گیرد.
تردید نكنيد كه اگر طالبان به قدرت برسد، مناسباتش 
را با عربستان سعودی گسترش می دهد نه ایران. بنابراین 
به نظرم بهترین سياست این اســت كه ایران سياست 
متوازنی ميان تمام گروه های قومی و مذهبی ایجاد كند، 
به گونه ای كه با هيچ كدام از این جریان ها زاویه نداشته 
باشد و در مقابل تعامل تنگاتنگی برقرار نكند كه موجب 

نگرانی سایر گروه ها شود.

همكاری های اقتصادی با همسایه شرقی چه شرایطی دارد؟

دردسرهای تجارت با افغانستان زیاد است
گفت وگو با حسين سليمی رئيس اتاق بازرگاني ایران و افغانستان درباره وضعيت این 

روزهای صادرات ایران به همسایه غربی

تالش ها برای حفظ بازارهای خارجی صنایع غذایی ایران با شــیوع 
كرونا شكست خورد و افغانستان به عنوان یكی از مهم ترین مقاصد 
صادراتی ایران در حوزه صنایع غذایی؛ از این قاعده مستثنی نماند. 
تجارت ایران و افغان ها به واسطه شیوع كرونا به مدت 2 ماه به صفر رسید و همه معادالت را بر هم زد. این روزها 
مرز ایران و افغانستان تنها مرزی است كه امكان ترانزیت كاال از آن وجود دارد، درحالی كه بسیاری از مرزهای 
دیگر مانند تركیه و عراق همچنان بسته است یا كاالها به شكل اندكی از آن عبور می كند. تجارت با افغانستان 
برای ایران اگرچه كم حجم اما شیرین است. زبان مشترك، سالیق غذایی و فرهنگ نزدیك به هم در كنار حضور 
حدود 3 میلیون افغان در ایران، این تجارت را عمیق تر كرده است. اما چشم انداز این تجارت در روزهایی كه 
اقتصاد ایران تحت شدیدترین فشارهاست، چگونه تصویر می شود؟ حسین سلیمی- رئیس اتاق بازرگانی 

ایران و افغانستان- بر این باور است كه ممكن است باز با شیوع دوباره كرونا تجارت دو كشور به صفر برسد.

آقای سلیمی! وضعیت مرزهای ایران و 
افغانستان چگونه است؟ آیا به روال سابق تجاری با 
این كشور برگشته ایم یا هنوز درگیر تبعات ویروس 
كرونا در این زمینه هستیم؟ آماری از حجم كنونی 

تجارت با این همسایه در اختیار ما بگذارید...
مرزها،3هفته ای می شود كه 
كامال باز شــده اند و ميزان 
واردات و صــادرات مــا به 
افغانستان به ظرفيت پيش از 
كرونا بازگشــته است. هنوز 
آمــار دقيقی  به دســت ما 
نرسيده است چرا كه در این مدت آمار به شكل نوسانی 

تغيير كرده است و از نظم خاصی برخوردار نبوده .
 به نظر می رسد اما در همین مدت كوتاه 
به مدت مشابه سال قبل نزدیك شده ایم... این ناشی 

از افزایش قیمت  كاالهاست یا بازگشت تجارت به 
مدار رونق؟ 

رونقی در كار نيست. با ركود عميقی در تجارت خارجی 
با افغانستان مواجه هستيم. تقاضای خرید و صادرات مان 
كاهش پيدا كرده البته این كاهش به واســطه جنس 
روابط ما با افغانستان، جزئی است. من دقيق نمی توانم 
بگویم اما اگر بخواهم تخمين بزنم حجم تجارت ما حدود 
100ميليون دالر كاهش پيدا كرده اما نكته اینجاست كه 
به علت باال رفتن قيمت ارز و در نهایت قيمت كاالها، اگر 
هم كاالی كمتری در مرزها جابه جا شود؛ ارزش دالری 
جایگزین این كمبود می شود و در ظاهر آمار امسال را 
مانند سال98 می كند. می خواهم بگویم حجم صادرات 

باال نمی رود؛ مبلغ آن زیاد می شود.
با توجه به بسته بودن مرزهای ایران به 
شكل تقریبی با كشورهای دیگر و باز بودن مرزها 

مائده امینی 
روزنامه نگار

لیال شریف
روزنامه نگار

سمیرا رحیمی
روزنامه نگار

منظورتان از این خدمات چیست؟ اساسا 
چه فرصت هایی برای همكاری با افغانستان پیش 
روی آینده ماســت كه اكنون امكان تحقق شان 

وجود ندارد؟ 
برای مثال ما می توانيم خدمات فنی و مهندسی خود را 
به افغان ها ارائه بدهيم. آنها نياز شدیدی به مهندسان 
و پيمانكاران متبحر ما برای ســاخت پل ها، بزرگراه و... 
در كشور خود دارند اما متأسفانه این فرصت همكاری 
به خاطر شرایط بد خود افغانستان برای ما هم از دست 
رفته است. امكانات بودجه ای افغانستان محدود است و 
كشورهای دیگر مثل چين و تركيه توانسته اند با امتيازات 
ویژه ای كه به افغان ها می دهند از این فرصت بهره برداری 
عالی كنند. در شرایطی كه دولت ایران توان كمك كردن 
به پيمانكاران برای مشاركت و حضور را ندارد. نتيجه هم 
این است كه بخش خصوصی افغانستان می رود سراغ 

خدمات كشورهایی كه بتواند از آنها امتياز بگيرد.
 با توجه به شیوع دوباره ویروس كرونا آیا 
ممكن است دوباره در حوزه تجارت با این همسایه 

غربی به صفر برسیم؟
بعيد نيست. تلفات افغانســتان از ویروس كرونا دوباره 
مانند ایران زیادشــده اســت و احتمال دارد دوباره به 

شرایط قبل برگردیم.
 با توجه به محدودیت هایی كه خود ما در 
ایران با آن مواجه هستیم؛ ارز ناشی از صادرات به 
افغانستان چطور به كشور برمی گردد؟ اصال مراودات 
مالی ما با كشوری مانند افغانستان از چه راهی انجام 

می شود؟ 
در ایران دغدغه ای برای حل مشكالت بخش خصوصی 
وجود ندارد. یكی از بزرگ ترین مشكالت ما امروز همين 
است. كاال صادر می كنيم و برای دریافت پول آن دچار 
هزار دردسر می شــویم. اصال عقيده سياستگذار ما این 
است كه بخش خصوصی كه خودش كاال صادر می كند؛ 

خودش هم برود دنبال پول و سودش! 
 اكنون بانك مركزی بخشنامه ای داده و 

گفته كه همه صادركنندگان باید 50درصد ارز ناشی 
از صادرات خود را در سامانه ای ثبت كنند. تكلیف 
تجارت ما با افغانســتان با وجود این بخشنامه چه 

می شود؟ 
بگذارید نكتــه ای را خدمت تان بگویم. این بخشــنامه 
می تواند صــادرات را مختل كند چرا كه سال هاســت 
تجارت ما با افغانستان به ریال انجام می شود. با توجه به 
اینكه امكانات بانكی هر دو كشور بسيار كم است امكان 
بازگشت ارز به آن شــكل برای این مدل تجارت وجود 
ندارد و می توانم بگویم تاحدي با مشكل مواجه می شود.

 خب مثال سال گذشته چطور با افغانستان 
تجارت كردیم؟ همه به ریال بود؟ 

آن بخشی كه به ریال نبود براساس توافق دو كشور، از 
طریق چند صرافی انجام شد.

 وضعیت تاسیس بانك افغان ) آرین( در 
ایران به كجا رسید؟

همچنان همه  چيز معلق است. بانك آرین كمكی برای 
جابه جایی حواله ها بود. اگر می شــد چنين شــعبه ای 
از بانكی مشــترك می داشــتيم تجــارت پررونقی راه 
می انداختيم اما بانك مركزی افغانستان با تاسيس آرین 
مخالفت كرد و سویيفت و عدم تبعيت از قوانين بين المللی 

توسط دو كشور موانع زیادی بر سر این راه تراشيد.
غضنفر بانك چطور؟ شما چند روز پیش 
خبر از احتمال افتتاح این بانك در منطقه آزاد چابهار 

دادید اما در نهایت خبری از این بازگشایی نشد...
كرونا جلســات ما با افغان ها را لغو كرده است. مقامات 
یكدیگر را نمی بينند. هر پيغام ساده كه می فرستيم یك 
هفته درگير ارســال و دریافت پاسخ می شویم. همين 
موضوع روند تاسيس را به تأخير انداخته است. من فكر 
می كنم كه تا پایان ســال بتوانيم این بانك را در ایران 
تاسيس كنيم. آن ســوی ماجرا در اختيار ما نيست. در 
داخل كشور هر كار كه از دســت ما برمی آمد كرده ایم. 
این بانك اكازیون خوبی برای دو كشــور است چرا كه 

تحریم های آمریكا به این بانك كار ندارد.

با افغانســتان، آیا از این فرصت طالیی در روزهای 
كرونایی، استفاده درستی كرده ایم؟ 

ماجرای تجــارت ما با افغانســتان فــرق دارد. یعنی 
افغانســتان واســطه تجاری ما با هيچ كشور دیگری 
نيست و هرچه صادر می كنيم عمال به خود افغانستان 
است. بيش از این خيلی شرایط استفاده از این فرصت 
را نداشــتيم و نداریم. ما صرفا می توانيم با كاميون به 
افغانستان صادرات داشته باشــيم كه آن هم ظرفيت 

محدودی )در شرایط فعلی( دارد.
مهم ترین تأثیر كرونا بــر روابط ایران و 
افغانستان چه بود؟ آیا در ماه های اسفند و فروردین 

تجارت دو كشور به صفر رسید؟ 
بله. حدود 2ماه در اوایل شيوع كرونا تجارت دو كشور به 
صفر رسيد. یعنی حتی كاميون های دو طرف هم آمدند 
بار هم آوردند اما اجازه تخليه و عبور داده نشد. یكی از 

مهم ترین تأثيرهای منفی كرونا بر پيشرفت روند تجاری 
ایران و افغانستان در حوزه های مختلف بود. امروز بيش 
از 4 ماه است كه جلسات مداوم ما با افغان ها تعطيل شده 

و كار پيش نمی رود.
 آخرین عددهــا از صــادرات ایران به 
افغانستان كمتر از 3میلیارد دالر برای 12ماهه سال 
گذشته است. آیا این میزان صادرات به افغانستان 

برای ما باید كافی باشد؟ 
2.7ميليارد در سال گذشته به ثبت رسيده است؛ بيش از 
30درصد واردات افغانستان از ایران است. برای ما ایده آل 
است كه سهم بيشــتری از واردات به افغانستان داشته 
باشيم اما بيشترین زمينه ای كه برای صادرات داریم مواد 
غذایی است. تنوع صادرات ما به افغانستان امروز كمتر از 
ظرفيت ماست چرا كه خود كشور مقصد زیرساخت های 

الزم برای دریافت خدمات را ندارد.

دوست و همسایه
ایران و افغانستان چه اشتراكاتی با یكدیگر دارند؟

روابط ایران و افغانستان در  ماه اردیبهشت سال جاری به دلیل كشته شدن تعدادی 
مهاجر افغانستانی در مرز ایران و اتهاماتی كه علیه مرزبانان ایرانی به خاطر قتل 
مهاجران مطرح شد، به سردي گرایید. تجمع های اعتراضی زیادی در شهرهای 
مختلف افغانستان علیه ایران شكل گرفت و مردم خواستار تعیین دلیل وقوع این حادثه تلخ شدند. از سویی 
دیگر سیاستمداران این حادثه را تالش دست های پنهان برای برهم زدن رابطه دو كشور توصیف كردند. درنهایت 
با ورود هیأتی 45نفره از افغانستان به ایران، دو كشور روند حل و فصل دوستانه مسائل پیش آمده را آغاز كردند. 
شاید این رویداد از این رو به عنوان توطئه كشورهای دیگر علیه ایران و افغانستان شناخته می شود كه دو كشور، 
از آغاز استقالل افغانستان تا به امروز روابط حسنه ای با یكدیگر داشته اند و به جز چند مورد جزئی كه در نهایت 
حل و فصل شده  است، اختالف و درگیری دیگری نداشته اند. به گفته عبدالغفور لیوال- سفیر افغانستان- ایران 
از نخستین كشورهایی بود كه در افغانستان سفارت راه اندازی كرد و حتی زمین سفارت ایران نیز از سوی دولت 
اهدا شد. به گفته لیوال مناسبات تهران و كابل همواره دوستانه، نزدیك و مبتنی بر همكاری های اقتصادی بوده 
است. تنها مسئله میان ایران و افغانستان مسئله آب رودخانه هیرمند بود كه با توافقی در سال 1351امضا و مسئله 
حل شد و هنوز هم دو طرف بر توافقات خود پایبندند. لیوال همچنین معتقد است ایران از جمله كشورهایی بوده 
كه در تجاوز شوروی به افغانستان، به كشور كمك كرد و میزبانی 40ساله ایران از مهاجران افغانستانی را نیز هرگز 
نباید فراموش كرد. نگاهی گذرا به تاریخ روابط دو كشور، رویدادی فراتر از آنچه سفیر افغانستان در ایران عنوان 

كرده را به دست نمی دهد، در واقع اشتراكات 2كشور به اندازه ای است كه شاید مجالی برای اختالف باقی نماند.

AFGHANISTAN

  افغانستان در دوره ای از تاریخ كهن خود بخشی از كشور ایران بوده است و همين موضوع عامل وجود 
مشتركات فرهنگی و مذهبی فراوانی ميان دو كشور است.

  دین اسالم، اشتراك دیگر ميان مردم ایران و افغانستان است. اكثریت جمعيت افغانستان را مسلمانان 
تشكيل می دهند و در ميان مسلمانان، اكثریت با سنی مذهب هاست.

  بسياری از مشاهير ادبی و تاریخی ایران زاده شهرهای افغانستان امروزی هستند و همين موضوع 
اشــتراكات فرهنگی زیادی ميان دو كشــور به وجود آورده است. ازجمله این مشــاهير می توان به 
 نامداران موالنا جالل الدین بلخی، خواجه عبــداهلل انصاری، انوری، عنصــری بلخی، دقيقی بلخی،

ابوریحان بيرونی، عبدالقادر بيدل، امير عليشــير نوایی، عبدالرحمن جامی، رابعه بلخی، ناصر خسرو، 
سنایی غزنوی، كمال الدین بهزاد، مالفيض محمد كاتب، ابوعبيد عبدالرحمن محمد جوزجانی، حميدی 

بلخی و ابونصر فارابی اشاره كرد.

  برگزاری جشن نوروز به عنوان جشن سال نو، چيدن هفت ســين، برگزاری مراسم سنتی مشابه با 
چهارشنبه سوری، طبخ و صرف غذاهای مشابه در ایام نوروز و دید و بازدید نوروزی از تشابهات فرهنگی 

ميان دو كشور ایران و افغانستان است.

  تقویم دو كشور در دورانی كه هنوز یك كشور بودند توسط سلطان جالل الدین ملك شاه سلجوقی 
برمبنای محاسبات دقيق نجومی، به تقویم خورشيدی تبدیل شد و تا به امروز دو كشور از همين تقویم 

استفاده می كنند.

  اشتراك زبان ميان دو كشور باعث شده تا محصوالت ادبی و فرهنگی مشترك و محبوب زیادی ميان 
دو كشور رد و بدل شود. خالد حسينی، عتيق رحيمی، محمد حسين محمدی، احمد مدقق، محمد 
آصف سلطان زاده و صدیقه مسعود ازجمله نویسندگان افغانستانی هستند كه آثار آنها در ميان ایرانی ها 

از محبوبيت زیادی برخوردار است.

  از زمان جدا شدن هرات از ایران و پيوستن آن به افغانستان، ميان دو كشور برسر حقاب هيرمند درگيری 
و نزاع وجود داشته است. اختالف نظرها در نهایت در 22اسفند 1351به امضای گزارش كميسيون دلتا، 
ميان اميرعباس هویدا، نخست وزیر آن هنگام ایران و موسی شفيق، نخست وزیر وقت افغانستان در كابل 
منجر شد كه براساس آن مقرر شد در هر ثانيه حدود 26مترمكعب آب، معادل 850ميليون مترمكعب در 
سال سهم سيستان و دریاچه هامون باشد. كاهش بارش باران در سال های اخير بحث برسر حقابه از رود 

هيرمند را برانگيخته است، اگرچه هردو بر توافقنامه امضا شده تأكيد دارند.
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77 درصد
اصلی تریــن نقطه مشــترك ایــران و 
افغانستان، زبان فارســی است. بیش از 
77درصد از مردم افغانستان به زبان فارسی 
دری صحبت می كنند. عالوه بر فارســی، 
زبان های تركمن، عربــی و بلوچی از دیگر 
زبان های مشــترك میان دو كشور است.

2000
در دوران سلطه طالبان بر افغانستان، 
ایران كمك هــای فراوانی برای مبارزه 
با این گروه تندرو به افغانســتان كرد. 
در سال های اخیر نیز لشكر فاطمیون، 
لشكری متشكل از افغان ها كه در مبارزه 
علیه داعش با ایــران همكاری كردند 
نیز یكی از گروه هــای مدافع حرم بود 
كه نیروهایش متشكل از افغان ها بود. 
محمدعلی شــهیدی محالتی- رئیس 
پیشین بنیاد شــهید- تعداد شهدای 
افغان لشــكر فاطمیــون را بیش از 
2 هزار نفــر اعالم كرده بــود. به گفته 
او در ازای هر شــهید خانواده ای پنج 
نفره تحت پوشــش بنیاد شهید قرار 
گرفته و تابعیت ایرانی خواهند گرفت.

روابط سياسی ایران و افغانستان در چه مرحله ای قرار گرفته است؟

تحوالت درونی افغانستان به ضرر ایران پیش رفته است
گفت وگو با پيرمحمد مالزهی، كارشناس مسائل افغانستان 

3000
در جنگ ایران و عراق نیز بیش از 3هزار 
افغان در قالب تیپ ابوذر 3به شهادت 
رسیدند. نسیم افغانی یكی از شهدای 
افغان است. شهید نسیم افغانی ازجمله 
شهدای مشــهور افغانستانی است كه 
در سن 31سالگی به شــهادت رسید 
و پیكرش در منطقــه عملیاتی والفجر 
یك )فكه( تفحص و شناســایی شد.

این شماره

 ايران
افغانستان
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وقتی از همكاری ایران و افغانســتان در حوزه 
كشاورزی صحبت می شود، شاید نخستین سؤالی 
كه به نظر برسد این باشد كه افغانستان می تواند 
دارای چه ظرفیت هایی در كشاورزی باشد؟ كشــوری كه كشت مواد مخدر در 
آن اذهان را به این سو كشانده كه كشــاورزی موفق در این سرزمین در همین 
ماده خالصه می شود. چرا ایران قصد دارد در كشــاورزی، افغانستان را مقصد 
سرمایه گذاری قرار دهد؟ همه اینها از آن رو در ذهن شكل می گیرد كه داده هایمان 
به آنچه رسانه ها به ما خوراك می دهند، خالصه شده است. زراعت بامیان، پرورش 
دام در دامنه های هندوكش و انارهای بی دانه اندراب، آجیل و خشكباری كه بازار 
روسیه را درنوردیده همان چیزهایی است كه همیشه از دید ما پنهان مانده اند. اما 
منافع اقتصادی كشاورزی مشترك ما با افغانستان چیست؟ درباره پروژه كشاورزی 
ایران در افغانستان با علی رضوانی زاده، رئیس انجمن كشت فرا سرزمینی ایران 
صحبت كرده ایم تا تصویر روشن تری از طرح های پیش رو و همكاری های جدید با 

این كشور برایمان ترسیم كند.

در ابتدا به ما بگویید كه افغانستان در حوزه كشاورزی در چه مرحله ای 
به سر می برد و منافع برد- برد و دو سویه دو كشور در چیست؟

با توجه به آب، خاك و نيروی انســانی كارآمد، ظرفيت های خوبی در حوزه كشاورزی 
افغانســتان وجود دارد؛ بخش های مختلف كشــاورزی مثل زراعت، باغداری، سبزی 
و صيفی، توليد داروهــای گياهی، محصوالت دامی و اســتعدادهای بالقوه دیگری كه 
درصورت توجه و اقدامات زیرســاختی می تواند مسير توسعه را طی كند. در سال های 
دور، بخشی از نياز دامی ایران در این سرزمين تامين می شد اما در چنددهه اخير به دليل 
بعضی محدودیت ها و مالحظات امنيتی مانند قاچاق و نبود سيســتم های بهداشتی و 
نظارت قرنطينه ای، این اتفاق نيفتاده است. ما معتقدیم حضور هوشمندانه و همكاری 
مشترك، می تواند به امنيت غذایی دو كشور افغانستان و ایران و ایجاد فرصت های شغلی، 

به افغانستان كمك كند.
به طور خاص ایران چه نوع امكاناتی برای افغانستان فراهم خواهد كرد 

و چه مطالباتی دارد؟
در تالشيم تا پروژه ای را از طریق انجمن كشت فراسرزمينی در همكاری مشترك با اتاق 
بازرگانی ایران و افغانستان و كميسيون كشاورزی اتاق ایران عملی كنيم. قرار است بخش 
خصوصی دو كشور در رابطه با توليد مشترك یك سری محصوالت كشاورزی آب بَر مانند 
كشت چغندر و علوفه در افغانستان همكاری مشــترك داشته باشند. این برنامه ریزی 
براســاس ظرفيت موجود دو طــرف در زمينه دانش فنی و خدمات فنی مهندســی، 
ماشين آالت، بذر و نيروی متخصص ایرانی و نيروی كار اجرایی مناسب، آب كافی و خاك 
افغانستان كه بدون استفاده رها شده اســت، عملی خواهد شد. بخشی از كارخانه های 
چغندر در شرق ایران، عموما با ظرفيت های پایينی كار می كنند. در حالی  كه می توانند 
در اختيار توليدكننده افغانستان قرار گيرند تا محصوالت پس از تبدیل به بازارهای محلی 
و منطقه ای صادر شوند و نيازهای بازار شكر افغانستان را تامين كنند. مفهوم و مصداق 

عينی شرایط برد- برد كه در ابتدا به آن اشاره شد همين است.
نگاه افغانستان به این پروژه چگونه است؟

در دنيا بيش از 80كشور سرمایه پذیر برای كشاورزی فراسرزمينی وجود دارد كه توجه 
این كشورها بر اساس مدل های توسعه خودشان با كمی تفاوت دارای مشتركاتی است؛ از 
جمله استفاده از منابع آب و خاك، ایجاد اشتغال و خلق ثروت، امنيت غذا، توسعه صادرات 
و دستاوردهای دیگر. اما هم اكنون نكته مهم، تراز تجاری ایران با افغانستان است كه تراز 
مطلوبی برای كشور افغانستان به حساب نمی آید. البته هدف و برنامه های مسئوالن ایران 
نيز تقویت ظرفيت های توليدی و صادراتی افغانستان است كه اتاق مشترك بازرگانی 
ایران و افغانستان و ریاست آن به دنبال تحقق انتظار دو دولت هستند. شاید اگر بيشتر به 
این تراز توجه شود، بتوانيم فرصت های بيشتری در عرصه های اقتصادی دو كشور محقق 
كنيم. انتظارات دولت افغانستان این است كه ما سهم بيشتری را از بازارمان در اختيار 
محصوالت شان قرار دهيم كه البته این امر شدنی است. محصوالت كشاورزی می تواند 
بخشــی از صادرات آنها را رقم زده و تراز را به وضعيت مناسب تری برساند. درباره دام و 
صنایع بسته بندی و صادرات ماشين آالت و دانش بنيان ها می توانيم امكانات خوبی برای 
افغانســتان فراهم كنيم. اگر این اتفاق بيفتد كمك خواهد كرد تا بحران آب و مسئله 

آب های مرزی به نوعی سازماندهی شود. این همان مفهوم آب مجازی است.
در ماه های اخیر تنش هایی بین دو كشور به وجود آمده. آیا این پروژه 

می تواند روابط دو كشور را دوستانه و سازنده تر از وضعیت فعلی كند؟
تجارت آب مجازی مسئله ای است كه وزارت خارجه هم در همایشی به آن پرداخت و 
آقای عباس عراقچی، معاون امور سياسی وزارت امور خارجه نيز درباره آن در اتاق بازرگانی 
ایران سخنرانی كرد. از سویی مركز ملی مطالعات آب اتاق بازرگانی ایران روی این موضوع 

نگار حسینخانی
روزنامه نگار IRAN

   ارزش صادرات افغانســتان به ایران در ســال 2018برابر 
14.8ميليون دالر بوده اســت كه این ميزان 1.17درصد از 

صادرات افغانستان را تشكيل می دهد.

  ميــزان واردات افغانســتان از ایران تا ســال 2020برابر 
یك ميليارد و 247 ميليون دالر بوده، ایران برترین كشــور 

صادركننده به افغانستان است.

  پس از ایران كشــورهای چين، پاكســتان، ازبكســتان، 
قزاقستان و تركمنستان ســاالنه حدود 400تا 500ميليون 

دالر صادرات به افغانستان دارند.

  در دوماهه نخست ســال 99افغانستان 341ميليون دالر 
واردات از ایران داشته است.

  سركنســول افغانســتان در خراســان در تاریخ 28دی 
1398پيشنهاد امضای تفاهمنامه های مشترك بين منطقه 
ویژه اقتصادی دوغارون و شهرك صنعتی والیت هرات را داد 
و خواستار ایجاد فاز نخست توليد در منطقه ویژه دوغارون با 
حضور ســرمایه گذاران و پس از آن ایجاد ارتباط بين شهرك 
صنعتی هرات با این منطقه و انتقال علــم و فناوری از ایران 
به افغانســتان و در نهایت اجرای فازهای دوم و سوم توليد با 
كمك ایران در داخل كشور افغانستان به ویژه شهرك صنعتی 

هرات شد.

  موافقتنامه ترانزیتی سه جانبه بين كشورهای ایران، هند 
و افغانستان با هدف تسریع، تسهيل و ارتقای ترانزیت چابهار 
و اتصال كشور هند و افغانســتان به كشورهای آسيای ميانه 
از طریق بندر چابهار، توســعه صادرات سه كشــور و ایجاد 
كریدور بين المللی بين كشورهای مذكور در خرداد ماه سال 
1395 به امضای روسای جمهور ایران و افغانستان و 

نخست وزیر هند رسيد.

  راهكارهای عملياتی ســازی  
موافقتنامــه چابهــار بين 
ایران، هند و افغانستان 
در نخســتين نشست 
كميته اجرایی سازی  
موافقتنامه چابهار 
در اوایــل دی ماه 
1397بــه امضا 

رسيد.

  رشــد توليد 
ناخالص داخلی 
از  افغانســتان 
ســال 2008تــا 
د  حــدو ر 2018د
91.5درصــد بــوده 

است.

  تا ســال 2018سرانه واردات 
افغانستان 269دالر و سرانه صادرات 

34.2دالر برآورد شده است.

  اصلی ترین صادرات افغانستان را ميوه خشك، انگور، طال، 
زغال و ميوه های گرمسيری تشكيل می دهند.

  اصلی ترین واردات افغانستان كود گياهی، آرد گندم، شكر 
خام، قطعات هواپيما و چربی ها و روغن های غيرخوراكی است.

  ارزش كل واردات افغانستان تا سال 2020برابر 8.3ميليارد 
دالر اعالم شده است.

  بيشترین صادرات افغانستان به كشورهای هند، پاكستان، 
چين و تركيه بوده است.

  جمعيت افغانســتان براســاس آخرین برآورد هــا 38ميليون و 
819هزار نفر است.

  مساحت افغانستان 652هزار و 864كيلومترمربع است.

  مرز مشترك ایران و افغانستان 954كيلومتر اســت كه این مرز از دهانه ذوالفقار در 
شمالی ترین نقطه تا ملك سياه كوه در جنوبی ترین نقطه امتداد یافته است.

  پرجمعيت ترین شهرهای افغانستان به ترتيب كابل، قندهار، مزارشریف و جالل آباد 
هستند.

  افغانستان بيش از 6.5ميليون نفر مهاجر در سرتاسر جهان دارد كه از 
این ميزان بيش از 3 ميليون نفر آنها در ایران سكونت دارند. با آغاز 

تحریم های آمریكا عليه ایران و ا فــت ارزش پول ایران، 
ميزان بازگشــت مهاجران افغان به كشور 

خود افزایش یافت.
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ویژگی های جغرافیایی

  ایران در سال 1863پس از امضای پيمان 
پاریس از هرات چشم پوشی كرد و افغانستان 

را به رسميت شناخت.

  افغانستان در سال 1919و پس از امضای 
معاهده راولپندی، استقالل خود را از بریتانيا 

پس گرفت.

  نام افغانستان در سال 1923به عنوان یك 
كشور مســتقل در قانون اساسی امان اهلل 
شاه به تصویب رسيد و تاریخ مستقل این 

كشور از آن سال آغاز شد.

  افغانستان در سال های 1922)جنگ 
داخلی اول(، 1978)جنگ داخلی دوم(، 
1979)انقالب ثور(، 1989تا 1992)آغاز 
حكومت نجيب اهلل(، 1992تا 1996)آغاز 

قدرت گيری طالبان و جنگ كابل(، 1996تا 
2001)حكومت طالبان( و 2015تا به امروز 

درگير جنگ های داخلی بوده است.

  یكی از مهم تریــن رویداد هــا در تاریخ 
افغانســتان مستقل، ســلطه طالبان بر این 
كشور در سال 1996، فروپاشی آن در سال 
2001و ظهور دوباره آن در سال 2006بوده 

است.

  عربستان و پاكســتان، طالبان را در سال 
1997به رسميت شناختند درحالی كه این 

گروه بر دوسوم افغانستان مسلط شده بود.

  سال 1998فشــارهای آمریكا و سازمان 
ملل متحد بر افغانســتان برای تحویل دادن 
اسامه بن الدن شدت گرفت تا در نهایت در 
سال 2001به شكســت طالبان منجر شد و 
حامد كرزی به عنوان رئيــس دولت جدید 

سوگند خورد.

تاریخچه روابط

كشت در زمين های افغانستان چه آورده ای خواهد داشت؟

تجارت آب مجازی با كشاورزی 
در افغانستان

گفت وگو با رئيس انجمن كشت فراسرزمينی

19.4
میلیارد 

دالر
میزان تولیــد ناخالص داخلی تا 
سال 2018درحدود 19.4میلیارد 
دالر بــرآورد شــده اســت.

91.5
درصد

ناخالــص  تولیــد  رشــد 
داخلی افغانســتان از ســال 
2018درحــدود  2008تــا 
91.5 درصــد بــوده اســت.

مناقشه بر سر آب ميان ایران و افغانستان به كجا رسيد؟

هیرمند؛ مسئله ای بدون راه حل
رئيس مركز تحقيقات پروژه آب گستر: دیپلماسی ایران بر سر هيرمند در موضع ضعف قرار دارد 

است كه به آرامی در جریان اســت و عمل نكردن به تعهدات از 
طرف افغانستان، خشك شــدن تاالب بين المللی هامون، بروز 
گردو غبار در شرق كشور و برخی از والیات افغانستان و پاكستان، 
از ميان رفتن كشــاورزی، بــروز پدیده مهاجرت و ... چالشــی 
هيدروپوليتيك است كه به سادگی نمی توان از آن چشم پوشيد 
و بر مسئوالن و متوليان امر الزم است تا این مسئله را با جدیت 
دنبال كنند. البته با این شــكل از دیپلماسی كه ایران دارد من 
چندان اميدی به آینده این موضوع ندارم؛ چرا كه دیپلماسی نياز 
به ابزارهایی از جمله قدرت و ارتباط با كشورها دارد كه متأسفانه 
ما در موضع كامال ضعيف قرار داریم. افغانســتان قطعا در مسير 

هيرمند ساخت و سازهای بيشتری انجام می دهند«.
اما تاكنون شــنيده نشــده، مســئوالن ما نســبت به سياست 
سد ســازی  های دولت افغانســتان واكنش نشــان دهند. روند 
سد ســازی  افغان هــا روی رودخانــه هيرمند جــدای از نقض 
كنوانســيون های بين المللــی، به دليل بی برنامه بــودن و نبود 
نشــانه ای از آینده نگری در طرح های اجرایــی می رود تا دامان 
ایالت های این كشور را نيز بگيرد؛ به عنوان مثال دولت افغانستان 
در حالی آبان ماه ســال گذشته از احداث ســد كجكی 2روی 
رودخانه هيرمند خبر داد كه اجرای این طرح آسيب هایی جدی 
به ایالت های پایين دست افغانســتان كه هم مرز ایران هستند، 
وارد می كند. در این شــرایط جدیدترین خبرهــا در حالی كه 
تصریح می كنــد، دولت افغانســتان تاكنون 19ســد و 34بند 
انحرافی در حوضه آبریز هيرمند و در باال دست تاالب های هامون 
احداث و مورد بهره برداری قرار داده، برنامه ساخت 35سد دیگر 
را در این حوضه به صورت سدهای پيشنهادی در دست مطالعه 
و بررسی دارد. فارغ از این كشمكش ها، ناامنی آب در سطح ملی 
و منطقه ای بيش از آنكه به مقدار و دسترسی به آب متكی باشد، 
معلول ساختارهای سياسی و اجتماعی است كه باید این منابع 
آبی را مدیریت كنند. از این رو دیپلماسی آب، مدیریت مشترك 
و بهينه منابع آبی محسوب می شود كه قرار است، فراسرزمينی 
بيندیشــد و در نگاهی بلندمدت صلح و توسعه پایدار منطقه ای 

را نوید دهد.

می افزاید:» طی این سال ها طرف افغانی هيچ گاه سهم آبی كه باید 
تامين كند )26مترمكعب بر ثانيه( را تامين نكرده است و برعكس 
با سدسازی و برداشت های بی حســاب به بهانه افزایش جمعيت 
و افزایش سطح زیركشت روند خشك تر شــدن دریاچه هامون را 
تسریع كردند. اگر هم در این سال ها سهمی رها شده ناشی از مازاد 
سيالب بوده است. این كمبود آب تبعات سنگينی برای كشور دارد«.  
امروز »تاالب« واژه ای درست برای هامون نيست، زیرا هامون بيش 
از آنكه به تاالب شباهت داشته باشد، حاال زمينی خشك و تفتيده 
است. اشتغال سودآور اندك است و بيش از نيمی از ساكنان منطقه 
سيســتان با كمك های كميته امــداد امام خمينــی )ره( زندگی 
می كنند. كار آنها تا 2دهه پيش ماهيگيری بود و مجموع صيد ساالنه 
آنها از 12هزار تن نيز فراتر می رفت، اما حاال تقریبا همگی بيكارند 
و در ویرانه های روستاهای متروكی زندگی می كنند كه در حاشيه 
رودخانه هایی ساخته شده بودند كه روزگاری پرآب و شكوفا بودند.

اقدامات بی نتیجه دولت ایران
درحالی كه افغان ها تمام توان خود  را بر اجرای سياست سد سازی  
روی رودخانه هيرمند متمركز كرده اند، برخي مسئوالن ایران، 
سياست »ساده سازی  مسئله« را پيش گرفته و به جای اذعان به 
ضعف دستگاه دیپلماسی در احقاق حق ایران و آسيب های ناشی 
از سد ســازی  افغان ها، تغييرات اقليمی و خشكسالی های چند 
سال اخير را عامل خشك شــدن هامون و نابودی زندگی مردم 
سيستان دانسته اند. در حالی  كه بر اساس معاهدات بين المللی 
هيچ كشوری حق ندارد بر سر رودهای مشترك، خودسرانه دخل 
و تصرف كند، مگر اینكه اجازه كشور پایين دست را حاصل كند. 
دكتر فهمی می گوید:»دیپلماســی آب هيرمنــد باید از طریق 
دستگاه دیپلماسی كشور دنبال شود و طرف افغان تمكين كند 
كه سهم مشخص شده حقابه را در تمام فصول سال تامين كند. 
بروز فاجعه زیست محيطی و انسانی در سيستان و هامون واقعيتی 

خدیجه نوروزی
روزنامه نگار

رودها مرزهای سیاسی نمی شناسند و این واقعیت، موقعیت منحصربه فرد و پیچیده ای 
را برای ایران و رودهای مرزی اش رقم زده است كه یكی از حساس ترین آنها در رابطه با 
آب های مرزی ایران و افغانستان است. از جمله، اختالفات بر سر آب رودخانه هیرمند كه 
از افغانستان سرچشمه گرفته و به تاالب های هامون ایران سرازیر می شود، قدمتی 164ساله دارد و ایران و افغانستان را بارها پای 
میز مذاكره كشانده است. رودخانه هیرمند از بلندی های كوه بابا در 40كیلومتری غرب كابل از رشته كوه هندوكش در افغانستان 
سرچشمه می گیرد و پس از مسافت 1100كیلومتر وارد دریاچه هامون می شود كه دریاچه ای مشترك میان افغانستان و ایران است.

تاریخچه اختالفات
با توجه به شــرایط اقليمی منطقه سيســتان در ایران و كمبود 
نزوالت آسمانی، حيات منطقه، پيوندی جدی با حيات دریاچه 
هامون دارد و در واقع دریاچه هامون كليد پایداری زیســتی در 
این منطقه است. پس از جدایی افغانستان از ایران طبق قرارداد 
پاریس، افغان ها بارها و بارها به بهانه های مختلف از جاری كردن 
حقابه ایران از رود هيرمند به ســمت هامون خودداری كرده اند. 
دكتر هدایت فهمی، رئيس مركز تحقيقات پروژه آب گســتر در 
گفت وگو با همشــهری به تاریخچه اختالفات دو كشــور بر سر 
رودخانه هيرمند اشــاره می كند و می گوید: »مناقشــه ایران و 
افغانستان به كنفرانس پاریس در سال1873 بازمی گردد. با مطرح 
كردن راه حلی از جانب انگليســی  ها قرار شد این مسئله بين دو 
كشور حل و فصل و تقسيم بندی آب انجام شود. در سال1896 هم 
كه اختالفات دوباره بروز پيدا كرد نحوه تقسيم بندی آب در صلح 
پاریس هم نتوانست مشكل را حل كند. در دوران محمد ظاهر شاه 
پادشاه افغانستان در دهه 1310تالشی شروع شد كه مسئله آب 
هيرمند را حل كنند و در ســال1318 با امضای یك پيمان نامه 
توافق ایجاد شــد. البته این پيمان نامه هيچ گاه نتوانست صورت 

واقعی پيدا كند و در شــهریور 1320طرف افغــان بعد از جنگ 
جهانی دوم از اجرای این پيمان سر باز زد. در سال 1328دو سد 
بزرگ كجكی و بغرا زده شد كه این موضوع به تنش ها دامن زد.« 
در ســال 1351آمریكایی ها ميانجيگری كردند و قرار شــد كه 
22مترمكعب آب در ثانيه از حقابه هيرمند به ایران تعلق بگيرد كه 
به خاطر اعتراض ایران چند مترمكعب به آن اضافه و سهم ایران 

26مترمكعب در ثانيه شد.

تبعات سد سازی  روی هیرمند
به رغم توافقات بين دو كشــور و معاهدات امضا شده درباره تقسيم 
آب رودخانه هيرمند، افغان ها از دهه 40هجری شمسی با ساخت 
دو سد در عمل مانع ورود آب هيرمند به ایران شدند كه این سدها 
طی 4دهه به بيش از 100سد رسيده كه از مهم ترین آنها می توان 
به سد كمال خان، كجكی، بخش آباد، بغرا و ســلما اشاره كرد. در 
تبيين تأثير سد سازی  بر آب دهی رود هيرمند كافی است، به این 
نكته اشاره شود كه تنها اجرای فاز یك و دو سد كمال خان در والیت 
نيمروز افغانستان موجب كاهش سهم آب ورودی به دریاچه هامون 
به حدود یك دهم ورودی طبيعی آن شد. كارشناس آب در این مورد 

كارهای مطالعاتی و تحقيقاتی ارزشمندی انجام داده. تا زمانی كه وارد پروژه ای عملياتی 
نشویم این مشكالت و تنش به قوت خود باقی خواهد بود. اما وقتی پروژه عملياتی، اشتغال 
پایدار ایجاد، بازار محصول مهيا و رسيدن به نتيجه ملموس و معلوم شود چه ميزان آب 
وارد كشور شده و چه ميزان فرصت شغلی در كشور همسایه و ميزبان ایجاد كرده است، به 
تقویت مرزها، امنيت سياسی و تقویت دیپلماسی اقتصادی ما كمك خواهد كرد. وقتی 

منافعی برای دو طرف ایجاد شود، انتظار پایداری امنيت هم طبيعی و منطقی است.
كشت در این سرزمین روی چه زمین هایی خواهد بود؟ آیا مالكیت ها 

مشخص است؟
در كشاورزی فراسرزمينی، ما در كشورهای دیگر زمين خریداری می كنيم. البته بعضی 
كشورها محدودیت های سنواتی داشته و بعضی ندارند؛ مثال در كشوری چون اوكراین 
می توان زمينی را 10تا 15ساله خریداری و در كشورهایی 99ساله اجاره)خرید( كرد. در 
افغانستان اما به دالیل مختلفی باید از مدل و الگوی دیگری استفاده كنيم كه كمترین 
هزینه های اجرایی و عملياتی را متقبل شویم. در افغانستان بعضی كشاورزان زمين های 
كوچكی دارند و خرده مالك به حســاب می آیند كه می توانند خودشــان زمين های 
بزرگ تری را از دولت شان بگيرند. در واقع مجموعه ، با این كشاورزان وارد مذاكره شده و 

بنا، بر خرید تضمينی محصوالت كشاورزی است.
امروز چرا دامداری افغانستان ضعیف تر شده است؟

به علت نبود بازار پایدار صادراتی برای گوشــت و دام، در این كشور كشت علوفه انجام 
نمی شود و دامدار به اندازه معيشت خود دام توليد می كند. در اصل دام برای او به عنوان 
سرمایه مولد نيست، چون بازار مطمئنی ندارد. در افغانستان دام مانند محصوالت دیگر 
نيست و مدلی كه قابل اجرا خواهد بود، توليد مشترك و سفارشی است. اگر بازار مطمئن 
باشــد، آنها توليد خواهند كرد. این كار با مشاركت بخش خصوصی دو كشور پيشروی 
می كند. دفتر نمایندگی اتاق مشترك بازرگانی افغانستان در خراسان نيز فعاليت هایی 
در این باره انجام داده تا مانعی در این راه وجود نداشته باشد؛ چون برد دو طرف مهم است.

به لحاظ امنیتی مشكلی برای كشت در این كشور وجود ندارد؟
درصورتی كه سرمایه گذاری مشترك، و توسط مردم یا همان بخش خصوصی دو كشور 
باشــد، ذی نفعان، خود پاسدار و نگهبان كسب و كارشان هســتند و به عنوان بخشی از 
بازوی اجرایی و حمایتی امنيت افغانستان رفتار می كنند. در كشاورزی مهم ترین عامل، 
لجستيك و حمل ونقل است كه تأثير زیادی در قيمت تمام شده محصول دارد. باید تالش 
كرد روی مناطقی متمركز شویم كه هم آب و امكانات الزم را داشته باشد، هم محصوالت 

به سرعت و با كمترین هزینه به بازار هدف و مقصد حمل شوند.
هدف گذاری  كشاورزی فراسرزمینی ایران چگونه است؟

فعاليت كشاورزی فراسرزمينی از سال های قبل مورد توجه و اقدام بوده و به اعتقاد من 
قدیمی ترین فراسرزمينی شاید صد سال پيش باشد كه یزدی های سختكوش در جنوب 
كرمان، البرز و... در فصل هایی از سال كشاورزی كردند. اما بيش از 2دهه است كه به دليل 
تغييرات جهانی اقليم، امنيت غذایی و حاكميت بر بازار محصوالت غذایی این موضوع به 
شكل جدی تری دنبال می شود. آنچه امروز برای نظام جمهوری اسالمی مهم و مطرح است 
و متأسفانه در دولت و در جهادكشاورزی به آن كم توجهی شده، امنيت غذاست؛ اینكه 
چرا باید بخش عمده و حداكثری روغن خوراكی مصرفی یا دیگر محصوالت اینچنينی در 
كشور وارداتی و با وابستگی های خاص باشد. كشاورزی فراسرزمينی با توجه به استراتژی 
متفاوت كشورها چند هدف را دنبال می كند؛ به طور مثال عربستان با هدف خاصی در 
این حوزه فعاليت می كند. این كشور برای سال 2025هدف گذاری كرده تا 12محصول 
را هاب منطقه كند و در این چند سال بيش از 15ميليارد دالر در كشاورزی فراسرزمينی 
سرمایه گذاری كرده است كه از ســرمایه گذاری های اخير آن خرید سهام بزرگ ترین 
توليدكننده و صادركننده برنج هند است. اما نگاه ما در این كشاورزی امنيت غذا، صادرات 
خدمات مهندسی، تقویت دیپلماسی اقتصادی، بازارگردانی و حضور در بازارهای منطقه 

است تا در تالطم های تحریم ارزی و ... مورد خسارت تك بعدی قرار نگيریم.
با توجه به اینكه این انجمن توسط بخش خصوصی اداره می شود، الزم 

است دولت چه اقداماتی در این باره انجام دهد؟
دولت آیين نامه كشت فرا سرزمينی را تصویب و در تاریخ 29فروردین 95ابالغ كرده است. 
با این حال، همين آیين نامه با وجود اینكه شيری بی یال و دم است، متأسفانه عملياتی 
نشده. جای تأسف است كه با گذشــت 51 ماه از تصویب این آیين نامه و با وجود اینكه 
بخش خصوصی هميشه راهكار داده، تا این روز توجهی به آن نشده است. فرصت ما نيز 
هر روز رو به كاهش است. هر فصل كشت را كه از دست می دهيم، كار سخت تر می شود. 

این شماره

 ايران
افغانستان
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مسئوليت پذيري چطور در افراد شكل 
مي گيرد؟ 

ريشه هاي مســئوليت پذيري به صورت عام به سبك 
فرزند پروري و تربيــت خانوادگي افراد برمي گردد. به 
همين خاطر شيوه هاي فرزندپروري والدين نقش بسيار 
مهمي در اين خصوص دارد. هر يك از ما به عنوان والد، 
مسئول رشــد بچه ها و تربيت آنها به گونه اي هستيم 
كه به تدريــج بتوانند مســئوليت پذيري را بياموزند. 
اين شاخه بزرگي از مسائل تربيتي است كه مي توان 
در مورد آن تمام جزئيات را بررسي كرد؛ مثال اينكه از 
كودكي به فرزندان مان آموزش دهيم بعد از بازي حتما 
وســايل خود را مرتب كنند. براي اين كار بايد با صبر 
و حوصله اجازه دهيم تا بچه ها به مرور ياد بگيرند كه 
خودشان كارهايشان را انجام دهند و متوجه وظايف 
خود بشــوند. اين بخشي از موضوع اســت كه توجه 
داشته باشيم مي توانيم حس مشــاركت و تعلق را در 
بچه ها ايجاد كنيم. وقتي در بچه ها حس مشــاركت 
به وجود بيايد آنها هم سعي مي كنند به خوبي از پس 
وظايفشان برآيند. در واقع به اين ترتيب به بچه ها اجازه 
داده مي شود خودشان كارهايشان را انجام دهند؛ كاري 
كه خودشان را هم خيلي خوشحال خواهد كرد. حس 
مشاركت و پذيرش مســئوليت كارهايي كه كودكان 
انجام مي دهيم موضوع بسيار مهمي است. هنگامي كه 
اين حس در بخش هاي مختلف جامعه هم تسري پيدا 
كند هر فرد مي تواند مراقب رفتارش باشد، سهم خود را 
بپذيرد و سعي كند آسيبي به ديگران نزند به اين ترتيب 
افراد بيشتر مراقب رفتار خود خواهند بود و مسئوليت 

چگونگي انجام كارهايشان را هم خواهند پذيرفت.
چطور مي توانيم مسئوليت پذيري را در 

جامعه ترويج دهيم؟ 
اينكه ما اصوال نسل هايي از انسان هاي مسئوليت پذير 
باشيم شايد عميق ترين نگاهي است كه مي توانيم به 
اين موضوع داشته باشــيم. موضوع مسئوليت پذيري 
بسيار گسترده است كه مي تواند دامنه بسيار فراگيري 
داشته باشد و جنبه هاي زيادي را دربربگيرد؛ مانند 
اينكه مثال فكر كنيم اگر مي خواهيم محصولي را 
توليد كنيم خودمان مســئول آن هستيم 

كه كيفيــت محصول ما 

مناسب باشد.
در واقع ما پس از مدتي شناســنامه اي از كيفيت كار 
خود به جاي مي گذاريم كه ديگران به واسطه آن ما را 
مي شناسند. مثال با شنيدن نام بعضي از كشورها فورا 
تشخيص مي دهيم كه كيفيت كار آنها به چه صورت 
خواهد بود و تا چه حد مي توانيم به آن اعتماد داشته 
باشيم. بنابراين كيفيت باالي محصوالت نشان دهنده 
مسئوليت پذيري سازندگان آن كشور است. در واقع 
كار خــوب و كيفيت مناســب، نشــان دهنده نوعي 
مسئوليت پذيري است كه ريشــه در خانواده و رگ و 
ريشه تربيتي افراد دارد. مهم اين است به عنوان يك 
دانش آموز مســئوليت انجام تكاليف خود را به عهده 
بگيريم يا اينكه به عنوان يك كارگــر يا كارمند، كار 
نهايي را به گونه اي تحويل دهيم كه مشــكلي پيش 

نيايد و تضمين و معرف مسئوليت پذيري ما باشد.
هميــن كارهــاي كوچــك نشــان دهنده حــس 
مسئوليت پذيري ما خواهند بود؛ يعني وقتي خودمان 
را مســئول انجام كاري مي دانيم بايــد نهايت دقت 
را به كار بريم تــا بتوانيم نتيجه خوبــي هم بگيريم. 
بنابرايــن نگاه مــا به موضــوع مســئوليت پذيري 
به صورت عام به گونه اي عميق مي تواند به ريشه هاي 
مسئوليت پذيري برگردد كه از درون خانواده ها شكل 

مي گيرد.
در مواقع بحران مشاركت پذيري تا چه 

حد اهميت خواهد داشت؟ 
در شرايط سخت جامعه مانند شرايطي كه هم اكنون 
داريم؛ دستيابي به ســالمتي منوط به داشتن حس 
مشاركت، همكاري و مســئوليت پذيري است. وقتي 
نمي توانيم براي پيشگيري از شيوع بيماري واگيرداري 
درست رفتار و همه مواد را رعايت كنيم؛ مثال ماسك 
بزنيم، بيشتر در خانه بمانيم يا فاصله اجتماعي مناسبي 
با ديگران داشــته باشــيم، اين موضوع فقط به حفظ 
سالمتي خودمان برنمي گردد. در واقع به اين ترتيب 
با موضوع مهم ديگري مواجه هستيم به نام همدلي؛ 
اينكه ما بتوانيم خودمان را جاي ديگران هم بگذاريم. 
هم اكنون حفظ ســالمت ما در حفظ سالمت ديگران 
است؛ به همين خاطر در اپيدمي ها هر كسي بايد مسئو 
ليت خود را به عهده بگيرد و در كنار آن با رعايت تمام 

موارد پيشگيري، مانع از به خطر افتادن سالمت 
ديگران شود. ضمن اينكه بخشي از وظيفه 
هم بر عهده دولت و متوليان جامعه 

خواهد بود.
اندازه اضطرابــي كه هر كس 

بايد براي نگراني از مبتال نشدن 
به بيماري داشــته باشــد و اين 

موضوع كه هــم مي تواند خود و همه 
بقيه را مبتال كند، بسيار مهم است؛ اينكه 
متوجه شويم واقعا چطور ســالمت همه ما به 
يكديگر گره  خورده است. شايد آسيب كوتاهي كردن 
ما متوجه نزديك ترين شخص خانواده خودمان شود و 
البته اخالل در وظايف كادر درماني كه وظيفه درمان 

بسياري از افراد جامعه را بر عهده دارند.
چگونه مي توانيم مردم را تشويق به همكاري در 

سطح جامعه كنيم؟ 
وقتي قرار است محدوديت هايي براي حفظ سالمت 
انجام شود اگر همه افراد آن را رعايت كنند قطعا نتيجه 
بهتري خواهيم گرفت كه نفع آن شامل حال همه ما 
خواهد شد. چنين مواردي بايد حتما از راه هاي مختلف 
به آگاهي مردم برســد. بعضي مواقع اطالع رســاني 
مي تواند به روش هاي مختلف از طريق رســانه هاي 
تصويري يا نوشــتاري باشــد؛ به هر نوعي كه بتواند 
اثر گذار باشــد. اين انتقال آگاهي هــا بايد به گونه اي 
صورت گيرد كه نه بيش از حد دچار استرس و هراس 
شويم و نه اينكه بر عكس نسبت به سالمت خودمان و 

ديگران بي تفاوت باشيم.
وقتي آگاه ســازي  و ارائه اطالعات به طور شــفاف و 
به گونه اي مناســب انجام شــود مي توانــد منجر به 
مسئوليت پذيري دروني ما نيز بشود. در واقع مردم بايد 
باور داشته باشند كه همه ما به نوعي مي توانيم نقشي 
در سالمت و مراقبت از خودمان و ديگران داشته باشيم. 
ايجاد باور مسئوليت پذيري با تربيت از دوران كودكي 
انجام مي شود. بهترين روش آگاه سازي  كودكان هم 
روش هاي غيرعملي اســت؛يعني بهتر است به جاي 
اينكه مدام به كودكان بگوييم رفتار مسئوالنه اي داشته 
باشــند، به ديگران كمك كنند و نسبت به سالمتي 
خودشان و ديگران بي تفاوت نباشند خودمان در عمل 

چنين كارهايي را انجام دهيم.
آگاه كــردن فرزندانمــان بــراي دروني شــدن 
مسئوليت پذيري در آنها با توجه به سنشان مي تواند 
متفاوت باشــد؛ از دســت زدن و هورا كشــيدن تا 
كتابخواني، گفت وگــو، دادن جايــزه و... روش هاي 
متنوعي براي انجام اين كار است. ضمن اينكه وقتي 
كاري را از آنها مي خواهيم بايد حتما برايشان توضيح 
دهيم و سپس اجازه دهيم خودشان در مورد آن فكر 
كنند و به نتيجه برسند؛ يعني توقع نداشته باشيم آنها 
فقط فرمانبرداري كنند. بلكه اجازه دهيم خودشــان 
هم در تصميم گيري و رســيدن به نتيجه مشاركت 

داشته باشند.
بنابراين يك فرايند درازمدت مي تواند همراه با آگاهي 
باعث شــود تا ما »حق« و» تكليــف« را در كنار هم 
ببينيم؛ چيزي كه در قواعد آموزشي گفته 
مي شــود و حتي در »پيمان جهاني 
حقوق كودك« هم ذكر مي شود اين 
اســت كه اگر ما به كودكي اجازه 
اظهارنظــر مي دهيم همزمان 
هم بايد بــه او بگوييم هر 
انتخابي داشته باشد 

خودش مســئول آن خواهد بود و عواقب و پيامدهاي 
آن نيز متوجه خودش و همچنين جامعه خواهد بود. به 
اين ترتيب اگر هر شخص درست انتخاب و رفتار كند 
امنيت خود و اطرافيانش را هم به دنبال خواهد داشت؛ 
يعني بايد بچه ها را به فكر كردن در مورد هر آنچه بايد 
انجام دهند واداريم. ضمن اينكه آنها بايد به اهميت كار 
گروهي نيز توجه داشته باشند. اهميت كار گروهي هم 

بيش از هر زماني هنگام بحران مشخص خواهد شد.
در مورد بحران شيوع كرونا هم شايد اگر همه ما راه هاي 
پيشــگيري، خصوصا رعايت فاصله اجتماعي يا زدن 
ماسك را مراعات مي كرديم بهتر مي توانستيم در برابر 

اين بيماري مقاومت كنيم.
براي برخورداري از همدلي در جامعه چه 

بسترهايي الزم است؟ 
همدلي به معناي توانايي درك وضعيت رواني ديگران 
است. توجه داشته باشيم در مغز ما مراكزي وجود دارند 
كه تا حدودي موضوع »تقليد« را تسهيل مي كنند كه 
به آنها »ســلول هاي آينه اي « گفته مي شود. در واقع 
واقعيت ملمــوس عملكرد مغز ما اينگونه اســت كه 

مي توانيم با ديگران همدردي كنيم.
اين سلول هاي آينه اي درصورت برخورداري از تغذيه 
فرهنگي به گونه اي عمل مي كنند كــه ما مي توانيم 
خودمان را جاي شــخص ديگــري بگذاريم كه مثال 
مشــكلي برايش پيش آمده، تنبيه مي شود يا دردي 

را تحمل مي كند.
با مشاهده چنين افرادي در ذهن ما چنين مي گذرد 
كه اگر ما به جاي آنها بوديم چه احساســي داشتيم 
يا چگونه عمل مي كرديم؟ ايــن در واقع توانايي مغز 
ماست كه در درجه نخست، وضعيتي را كه مشاهده 

مي كنيم مي توانيم در ذهن خود آن را تقليد كنيم.
اين موضوع به ما امــكان »ادراك متقابل« مي دهد؛ 
يعني اين شانس را به ما مي دهد كه بتوانيم خودمان 
را به جاي فرد ديگري بگذاريم. بنابراين همه ما ابزار 

مادي همدلي را از نظر ساختار مغزي داريم.
اما اينكه اين ساختار نمي تواند به خوبي رشد كند به 
اين خاطر است كه به خوبي تشويق نمي شود؛ يعني 
زماني كه ما بــه كودكي مي گوييم »چــه كار خوبي 
كردي كه غذايت را با دوستت كه گرسنه بود تقسيم 
كردي« به نوعي داريم او را تشويق مي كنيم كه بتواند 
متوجه احساس گرسنگي در ديگران بشود و به نوعي 

خودش را جاي آنها بگذارد.
بنابرايــن مي توان گفت اگر در كشــوري مانند ژاپن 
كساني حاضر هســتند براي خاموش كردن دستگاه 
راديو اكتيو به فوكوشيما بروند حتي با آگاهي از اينكه 
جانشــان را به خطر مي اندازند، در واقع شاهد نهايت 
موضوع همدلي خواهيم بــود؛ همانطور كه در زمان 
جنگ در ايران هم شاهد ايثارگري هاي افرادي بوديم 
كه براي محافظت از وطن يا هر دليل ديگري جانشان 

را به خطر مي انداختند.
چطور مي توانيم سهمي در همدردي با ديگران 

داشته باشيم؟ 
البته انتظار نمي رود كه همه افراد در جامعه 
بتوانند ايثارگر باشند؛ بلكه همان اندازه كه 
بتوانند مسئوليت كارهاي خودشان را هم 
بر عهــده بگيرند مي توانــد نتيجه بخش 

و مؤثر واقع شــود. در واقع بســياري از 
مشــكالت ما هم به همين طريق 

حل خواهد شد.
همدلي مي تواند تــا حدودي 
هم مربوط به اين باشــد كه در 
بستر خانواده، الگو گيري، گفت وگوها 
و جامعه چقدر به مــا فرصت داده شــده كه درباره 
مشكالت ديگران فكر كنيم تا بتوانيم خودمان را جاي 

آنها قرار دهيم.
اين در درجه نخست از زمان كودكي و درك وضعيت 
خود كودك شــروع مي شــود؛ مثال زماني كه به او 
مي گوييم:»تو خواهــرت را زدي.به همين خاطر هم 
ناراحت شده  اســت.پس ببين چطور مي تواني او را 

خوشحال كني و از دلش دربياوري«.
آگاه كردن كودك به ناراحت كــردن ديگران باعث 

مي شــود او متوجه شــود حق ندارد باعث ناراحتي 
ديگران شود. ضمن اينكه به او يادآور مي شويم اگر هم 
باعث ناراحتي ديگران شد حتما وظيفه خود او است 
كه درصدد جبران برآيد و اين موضوع در واقع به نوعي 

»همدلي « به حساب مي آيد.
يعني اينكه كودك را آگاه كنيم تا متوجه شود »درد« 
چيز بدي است چون خودش هم قبال آن را تجربه كرده 
و اگر كسي خودش را هم بزند درد خواهد برد. پس بايد 

با خواهرش »همدردي« كنند.
چطور مي توانيم بي تفاوت نباشيم؟ 

در واقع »همدردي« يعني بتوانيــم وضعيت و حال 
رواني شــخص ديگري را حس كنيــم و اين همان 
چيزي است كه اگر در ســطح جامعه رواج پيدا كند 

»بي تفاوتي« بسيار كمتر خواهد شد.
ريشه همدلي و همدردي در بســتر خانواده ها شكل 
مي گيرد كه البته در ســطح جامعه هــم مي توانيم 
با انجام مشــاركت و كارهاي گروهي بــه تقويت آن 

بپردازيم.
فراموش نكنيم همدردي و همدلي چيزي اســت كه 
مي توان آن را آموخت و تعليــم داد. در واقع ژنتيك 
ما با مردم ژاپن فرقي نــدارد بلكه اين تربيت ما و نوع 
رفتار ما در سطح خانواده و جامعه است كه ما را از آنها 

متمايز مي كند.
هم اكنون هم با مواجهه با بيماري مســري در سطح 
جامعه كه حتي ابعاد رفتاري آن را هم نمي شناسيم، 
تنها كاري كه مي توانيم بكنيم اين است كه سعي كنيم 
همه كارهايي را كه براي حفظ سالمت خود و ديگران 

ضروري است، انجام دهيم.
اين چيز زيادي نيست كه تا حد امكان از خانه خارج 
نشويم، ماسك بزنيم و فاصله اجتماعي را رعايت كنيم. 
اين موضوع بسيار ساده تر از آن است كه شاهد مفت 
از دست دادن جان مردم در سطح كشور و حتي دنيا 

باشيم و از كمترين تالش هم در اين خصوص دريغ 
داشته باشيم.

مسئوليت پذيري و حفظ آرامش جامعه در مواقع بحران

سالمت همه آفاق
در سالمت توست

ايجاد باور مسئوليت پذيري با تربيت 
از دوران كودكــي انجام مي شــود. 
بهتريــن روش آگاه ســازي  كودكان 
هم روش هاي غيرعملي است؛يعني 
بهتر اســت به جاي اينكه مــدام به 
كودكان بگوييم رفتار مســئوالنه اي 
داشته باشند، به ديگران كمك كنند 
و نسبت به سالمت خودشان و ديگران 
بي تفاوت نباشــند خودمان در عمل 

چنين كارهايي را انجام دهيم

اين چيز زيادي نيست كه تا حد امكان 
از خانه خارج نشويم، ماسك بزنيم و 
فاصله اجتماعي را رعايت كنيم. اين 
موضوع بسيار ساده تر از آن است كه 
شاهد »مفت« از دست دادن جان مردم 
در سطح كشور و حتي دنيا باشيم و از 
كمترين تالش هــم در اين خصوص 

دريغ داشته باشيم

ٌرك

نگاه

با شما، برای شما
قرار است بنويسيد... كوتاه اما بنويسيد... ساده، روان، راحت... از خيلی 
پيش از اينها بنا داشتيم فضايی را فراهم كنيم تا صحبت ها، ديدگاه ها، 
ايده ها، انتقادها، اعتراض ها و پيشنهادهای شما بی واسطه به صفحه ما 
راه پيدا كند. در حقيقت هدف اصلی ما تدارك يك صفحه بود )و البته 
هنوز هم هست( اما ترجيح داديم كه آرام آرام و ستون به ستون پيش 
برويم و قدم هايمان را هر روز محكم تر كنيم و بعد پنجره ای بزرگ تر را 

به روی شما بگشاييم.
برای هميــن، اگر نــگاه و ديدگاه خاصــی داريد... اگــر موضوع و 
مسئله ای دغدغه ذهنی شماســت... اگر نسبت به موردی انتقاد يا 
اعتراضی داريد... اگر فكر می كنيد كه بايد توجه جامعه يا مسئوالن 
را به نكته يا موضوعی جلب كنيد... اگر پيشــنهاد مشخصی برای 
حل مشكلی داريد... اگر نسبت به برخی تصميم ها، برنامه ها و... در 
موضوعات مختلف شهری، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سياسی 
و...  نظر موافق يا مخالف داريد، آســتين باال بزنيد و همينطور كه 
در تاكســی يا اتوبوس نشســته ايد يا در جمع و محفل دوستانه يا 
خانوادگی مشغول گپ وگفت هستيد يا روی مبل و جلوی تلويزيون 
و يا حتی توی تختخواب لم داده ايد، آنچه را در ذهنتان می گذرد و 
می خواهيد آن را برای ديگران به اشتراك بگذاريد، در قالب يك متن 
كوتاه بنويســيد و برای ما پيامك كنيد، تا بقيه خوانندگان روزنامه 
و مردم و همينطور مســئوالن، اين نظرات و ديدگاه ها را ببينند و 
بدانند و بخوانند و شايد همين اتفاق، سبب خير و منشأ يك حركت 

تازه و مؤثر شود.
ادب و اخالق اجتماعی، همان گذرنامه يا مجوز ورود و انتشار ديدگاه ها 
و نظرات شماست كه ما هم خيلی روی آن تأكيد داريم و مطمئنيم كه 
شــما هم به آن باور داريد و موقعيت ما را در انتشار آنها درك می كنيد! 
اتفاقا همين ادب و اخالق است كه راه را برای رسيدن به آن باالها هموار 
می كند. قرار است برای رساندن اين نظرات، ديدگاه ها و ايده های شما به 
ديگران با هم همدست شويم؛ مهم همين بزرگراه يكطرفه است، البته 
اين بار از پايين به باال؛ بدون توقف، مســتمر و مستدام.  در ابتدای اين 
همراهی، با نظرات و ديدگاه های شــما در قالب موضوعات آزاد شروع 
می كنيم، اما قرار نيست در اين نقطه متوقف بمانيم؛ فكرهای ديگری 
هم داريم و بنا داريم كه خيلــی زود با طرح موضوع های هفتگی، جای 
شما را خيلی بيشتر از قبل در صفحات روزنامه باز كنيم و از صحبت ها 
و نظرات و ديدگاه های شما صفحه ای را شكل بدهيم كه متعلق به خود 
شماست و قرارنيست پای مسئولی به آن باز شود!  برای گرفتن نظرات و 
پيام های شما يك شماره تلفن همراه و نام كوچكتان كافی است. البته ما 
چند عدد ميانی آن شماره را ستاره دار می كنيم تا فقط خودتان بدانيد و 

بس... بدون نام خانوادگی، شهر يا... .
پس بی آب و تاب با همان لحن و ادبيات خودتان بنويســيد...  قرار هم 

همين است؛ بنويسيد... ساده و كوتاه... ُرك و راست.
 پيامگير ما با شماره 09023828491 در تمام طول شبانه روز 

آماده دريافت پيام ها، نظرات و ديدگاه های شماست.

تاثير خدمت داوطلبانه
در زندگی اجتماعی افراد

)NGOs( سازمان هاي مردم نهاد 
طيف وســيعي از نهادهاي مدني 
غيردولتي را در برمي گيرند كه از 
سوي مردم شكل يافته اند و با مشاركت و همكاري آنان به فعاليت 
خود ادامه مي دهند. امروزه ســمن هاي متعددي با موضوعات و 
زمينه هاي متنوع در ســطح محلي، ملي و بين المللي در سراسر 

جهان به فعاليت مي پردازند.
 عضويت داوطلبانه، برخورداري از اهــداف غيرانتفاعي همچون 
كمك به افراد كم برخوردار، ارائه خدمات آموزشي، امدادي، رفاهي، 
خيريه و بسياري موارد ديگر ازجمله مهم ترين زمينه هاي فعاليت 
اين سازمان ها محسوب مي شــود. از اين رو مؤسسات خيريه  در 
سراسر جهان براي ارائه خدمات به همكاري نيروهاي داوطلب نياز 
دارند. اين مؤسسات كه به دليل تعدد مشكالت و فراواني نيازهاي 
اجتماعي، در عرصه هاي تفكيك شده و تخصصي فعاليت مي كنند، 
همواره از همكاري داوطلبان استقبال مي كنند؛ نيكوكاران و فعاالن 
اجتماعي كه براي خدمت رساني از انگيزه، عالقه، توانايي و حس 
همدلي برخوردارند همواره با پذيرش بااليي از ســوي متوليان 
و گردانندگان مؤسســات مردم نهاد روبه رو مي شوند چرا كه كار 
داوطلبانه ازجمله فعاليت هاي انســان دوستانه  و خيرخواهانه اي 
است كه فرد كنشگر به دور از هرگونه تحميل اجتماعي، اقتصادي 
يا سياســي و تنها با هدف ترويج امور خير و ارتقاي كيفي زندگي 
جوامع بشري، با ميل و اختيار خويش دست به انتخاب آن مي زند 

و به ارائه خدمات مي پردازد.
 به رغم نداشتن منافع مادي، كار داوطلبانه به فرد داوطلب حس 
رضايتمندي بخشيده و مي تواند براي فرد ثمرات مثبتي ازجمله 
پيشرفت توانمندي هاي شــخصي و توسعه روابط اجتماعي را در 

پي داشته باشد.

تأثيرات فردي و اجتماعي اقدامات داوطلبانه
افراد بســياري در جامعه به داليــل متعددي چــون بيماري، 
ورشكستگي يا ســاير بحران ها به كمك نياز دارند. در اين راستا 
الزم اســت اعضاي جامعه با مشــاركت فعاالنه و انجام اقدامات 
بشردوســتانه به خدمت رســاني به آنها بپردازنــد. كمك هاي 
داوطلبانه گرچه بدون هرگونه چشمداشــت صورت مي گيرد اما 
انجام اين امور در دو بعد فردي و اجتماعي تأثيرات شگرفي در پي 
دارد. ازجمله اين تأثيرات مي توان به ايجاد احساس رضايتمندي 
ناشي از انجام مسئوليت اجتماعي، حس مفيد بودن، كاهش انزوا 
و تنهايي، احساس شعف ناشي از كسب هويت و تعلق اجتماعي، 
كاهش استرس، تقويت سيستم ايمني و افزايش مقاومت فرد در 
برابر بيماري، كاهش احساسات منفي خشم و عصبانيت به عنوان 
عامل تنش هاي عصبي، افزايش تــاب آوري اجتماعي و پذيرش 
نقش اجتماعي، ارتباط با سازمان ها و نهادها و نيز يافتن دوستان 

تازه اشاره كرد.
 عالوه بر اين، يادگيــري مهارت هاي جديد، حس توانمندي و 
قوي بودن، افزايش اعتماد به نفس و عزت نفس، برخورداري 
از زندگي پرمعناتر و پرشــورتر، افزايش طــول عمر و اميد به 
زندگي از ديگر تأثيراتي اســت كه فعاليت هــاي داوطلبانه بر 

افراد مي گذارد.

چند ماهي اســت كه شــيوع ويروس كرونا همه 
را درگير كرده و بســياري از جنبه هاي زندگي را 
مختل كرده اســت. روزهاي تابستان براي بچه ها 
هميشــه همراه با تفريح و ســفر و بازي بود ولي 
آنها تابستان امســال را بسيار متفاوت با سال هاي 
گذشته تجربه مي كنند. حتي شايد برخي از آنها 
دليل آن را به درســتي درك نكنند كه اين ممكن 
است براي آنها و خانواده شان مشكالتي را به وجود 
آورد. بهتر است در اين شرايط پدر و مادرها بيكار 
ننشــينند و به فكر حال خوش و تفريح و سالمت 
روان كودكان خود باشــند. در اينجا به شما چند 
كاري را كه مي توانيد بكنيد تا بچه ها سرگرم شوند 
و روزهاي كرونايي كمتر برايشــان سخت بگذرد 

يادآوري مي كنيم.

صبح زود آنها را بيرون ببريد. در اين روزها كه جز  1
به ضرورت نبايد بيرون رفت، مي توانيد صبح هاي 
زود قبل از اينكه خيابان ها و پارك ها شــلوغ شــوند 

بچه هاي خود را براي پياده روي و بازي بيرون ببريد.
يك تخته گچي بزرگ بگيريد. بچه ها عاشق  2
نقاشي كشيدن هستند. مي توانند اين كار را 
براي تنوع روي تخته با گچ انجام دهند. همچنين 
مي توانيد بازي هاي مختلفي روي آن بكنيد. مثال 
يك جدول و چند حرف روي تخته بنويسيد و از آنها 
بخواهيد با حدس زدن حروف و گذاشــتن آن در 

جدول كلمه مورد نظر شما را پيدا كنند.
يوگا كنيد. ويدئوهاي بســياري در اينترنت  3
مي توانيد پيدا كنيد كه آموزش حركات يوگا 
براي كودكان دارند. بهتر است از كودكي آنها را با 
ورزش كردن و يوگا كه هم براي سالمت جسم مفيد 

است هم روح و روان، آشنا كنيد.
4 صورت شــان را رنگ كنيد. يك بسته رنگ 
صورت بگيريد و روي صــورت آنها را رنگ 

كنيد و نقاشــي بكشــيد. بچه ها عاشــق اين كار 
مي شوند.

5 آنها را به يك حمام طوالني ببريد. مي توانيد 
در وان حمام يا يك تشــت براي آنها كف 
درســت كنيد و اسباب بازي هايشــان را در آن 
بريزيد و بگذاريد هرقدر دوســت دارند در حمام 

بازي كنند.
براي آنها كتاب بخوانيد. كتاب هاي مهيج و  6
ســرگرم كننده پيدا كنيد و ساعتي را براي 

كتاب خواندن وقت بگذاريد.
7 فيلــم و كارتون پخش كنيــد. كارتون ها و 
فيلم هاي بســياري براي كودكان ســاخته 
شده اند كه مي توانيد بخشي از روز فرزندان تان را 

هم با تماشاي آنها پر كنيد.
8 آنها را در انجام كارهاي خانه شــريك كنيد. 
مي توانيد براي پختن كيك يا آماده كردن ميز 
غذا از آنها بخواهيد كمك تان كنند. با اين كار حس 
مسئوليت پذيري و مفيد بودن را به آنها القا مي كنيد.

يادتان باشد در كنار همه اين كارهايي كه براي به 
خوشي گذراندن لحظه هاي زندگي فرزندان تان 

انجام مي دهيد، هر روز نيم ساعت صبح ها 
و نيم ساعت عصرها را هم در خلوت 

خود بگذرانيد. اين يكي از مهم ترين 
كارهايي است كه بايد براي خودتان 
و ســالمت روان تان انجام دهيد. 
مي توانيد اين نيم ساعت را هرطور 
كه دوست داريد ســپري كنيد، 
مي توانيد كتاب بخوانيد يا نقاشي 
كنيد يا روي مبــل لم بدهيد، اما 

مهم اســت كه حتما 
بــراي خودتان 

تنها باشيد.

8راه براي سرگرم كردن 
كودكان در ايام كرونا

مهناز كريمي
فعال اجتماعي
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  اگر قبول داشته باشيم در اين دنيا هر كسي مسئول كارهاي خودش است، بنابراين به جاي اينكه مدام درصدد 
عيب و ايرادگرفتن از ديگران باشيم، كمي هم به كارهاي خودمان توجه مي كنيم. اينكه چقدر خودمان را در 
مقابل ديگران مسئول مي دانيم بسيار مهم است. همچنين به جاي اينكه اغلب انتظار داشته باشيم ديگران 
كارهاي درست انجام دهند، سعي كنيم انجام كارهاي درست را ابتدا از خودمان شروع كنيم. وقتي اينگونه رفتار كنيم آرامش بيشتري خواهيم داشت اما عمل 
نكردن به وظايف خود و شانه خالي كردن از زير بار مسئوليت هايي كه بر عهده ماست به ويژه هنگام بحران و سختي ها بيشتر به چشم مي آيد؛ مثال هم اكنون 
وقتي با شيوع بيماري واگيرداري مواجه هستيم كه توجه نداشتن به حفظ سالمت و رعايت نكردن راه هاي پيشگيري از ابتال به بيماري، چيزي نيست كه فقط 
به خود ما مربوط باشد. هنگامي كه از ما خواسته مي شود حتي المقدور در خانه بمانيم، ماسک بزنيم و فاصله اجتماعي را رعايت كنيم؛ آيا واقعا چنين كاري انجام 
مي دهيم؟ به نظر مي رسد بسياري از ما به داليل مختلف و بهانه هاي گوناگون چنين مواردي را رعايت نكرده ايم.كه اگر چنين نبود با موج دوم و شيوع بيشتر اين 
بيماري مواجه نمي شديم؟ اما چرا ما چنين مردماني هستيم؟ چرا فكر نمي كنيم اگر حفظ سالمت ديگران در گرو حفظ سالمت خودمان است، چرا سالمتي را 
هم از خود و هم از ديگران دريغ مي كنيم؟ چرا گاهي با خودمان و ديگران تا اين حد نامهرباني و لجبازي مي كنيم و رفتار مسئوالنه اي نداريم؟! در اين خصوص با 

دكتر شيوا دولت آبادي، استاديار دانشگاه عالمه طباطبايي و نايب رئيس هيأت مديره انجمن روانشناسي ايران گفت وگو كرده ايم.

يكتا فراهاني 
خبر نگار گزارش
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   داستان پيچ در پيچ مجموعه ورزشي شهداي نارمك
رمپ مجموعه ورزشي شــهداي نارمك شاكي خصوصي داشت،زيرا 
بخشي از كوچه توسط سازنده اشغال شــده بود. مردم با اين موضوع 
مخالف بودند و قرار بود براي جلوگيري از تخريب رمپ مذاكره كنند، 
اما به هرحال شاكي خصوصي حكم تخريب گرفته بود و كار به جايي 
رسيد كه خود شهرداري منطقه8 به عنوان سازنده اقدام به تخريب رمپ 
اين مجموعه كرد. توجه كنيد كه يك بار از سوي شهرداري سهل انگاري 
شــد و كوچه به رمپ اختصاص يافت. يك بار شاكي خصوصي رأي 
مســاعد براي تخريب گرفت و يك بار هم به اجراي احكام رفت و در 
نهايت قرار شد خود شهرداري تخريب  كند. سواي باقي مسائل سؤال 

اين است كه چندبار بايد هزينه شود و چه كسي پاسخگوست؟
ميري از تهران 

   آب شرب خورزوق كف آلود است 
 وضعيت آب آشــاميدني منطقه خورزوق اصفهان به هم ريخته كه 
آخرين مورد آن جاري بودن آب كف آلود از شيرهاي آب شرب است. 
جز بي دقتي چه عاملــي مي تواند عامل كف آلود بــودن و بوي مواد 

شوينده در آب شرب شهر باشد.
حسني از خورزوق اصفهان 

   نوشت افزارها ورشكسته شده اند
با شــيوع كرونا و تعطيلــي دانشــگاه ها و مــدارس و كنكور صنف 
فروشندگان كاغذ، نوشت افزارها، دفتر سازها و كتابفروشي ها در حال 
ورشكستگي هستند و عده اي نيز ورشكسته شده اند. با اين حال وامي 
شامل حالشان نشده و اگر هم شده باشد سود آن معقول نيست و نكته 
بعد اينكه هيچ تخفيفي در ماليات هاي صنفي كه از 6 ماه قبل بيكار 
است قائل نشده اند. فروش صنف ما از بهمن ماه در حد صفر بوده است. 

اين صنف را دريابيد.
فتاحي از تهران

   با آژانس بدون پاركينگ و ترافيك زا برخورد كنند
آژانسي در شهرستان مينودشــت واقع در استان گلستان هست كه 
بدون پاركينگ اســت و پارك كردن خودروهــاي اين آژانس درون 
پياده رو و خيابان باعث بسته شدن و كم شدن عرض خيابان شده و 
بارها تصادفات سنگين در محدوده اين آژانس اتفاق افتاده است. بارها 
از مسئوالن خواســته ايم به اين موضوع رسيدگي كنند ولي تاكنون 

اقدامي نشده است.
نوري از مينودشت

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

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

با مردم

@bamardom_hamshahri   ................................ تلگرام با مردم
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دختر 15ساله مرد برج ساز كه عاشق راننده پدرش 
شــده بود، تصميم به ازدواج با او گرفت اما وقتي با داخلي

پاسخ منفي خانواده اش روبه رو شد نقشه آدم ربايي 
ساختگي كشيد.

به گزارش همشهري، مدتي قبل پدر و مادري به دادسراي جنايي 
تهران رفتند و خبر از ناپديد شدن دخترشان دادند. پدر كه به شدت 
نگران بود به بازپرس پرونده گفت: دخترم روشا مدام موبايلش زنگ 
مي خورد و مي گفت دوستش حالش خوب نيست و مي خواهد به 
ديدن او برود اما ما به او اجازه نداديم. به دليل كرونا از او خواستيم 
در خانه بماند اما او شبانه وقتي ما خواب بوديم از خانه خارج شد 
و رفت. من و مادرش صبح وقتي جاي خالي اش را ديديم متوجه 
رفتن او شديم. نگران شديم و به موبايلش زنگ زديم اما جواب نداد. 
به دوستش زنگ زديم اما در اوج ناباوري متوجه شديم كه او نه بيمار 
است و نه با دخترم قرار داشته است. همه جا را دنبال روشا گشتيم 
اما اثري از او نبود و تصميم گرفتيم ماجرا را به دادسرا گزارش كنيم.

اخاذي يك ميلياردي
با اعالم گزارش ناپديد شدن دختر نوجوان، پرونده اي تشكيل شد 
و گروهي از مأموران آگاهي تهران تحقيقات براي يافتن اين دختر 
را آغاز كردند. درحالي كه جست و جوها ادامه داشت پدر روشا راهي 
اداره آگاهي شد و گفت دخترش را گروگان گرفته اند. وي توضيح 
داد: چند ســاعت قبل فرد ناشناســي به موبايلم زنگ زد و گفت 

دخترم را ربوده اســت. صداي جيغ و فريادهاي دخترم را از پشت 
گوشي مي شنيدم. شــخص تماس گيرنده تهديد مي كرد كه اگر 
ظرف 2٤ ساعت يك ميلياردتومان جور نكنم، دخترم را مي كشد و 
جنازه اش را مي سوزاند. او حتي تهديد كرد كه اگر ماجرا را به پليس 

اطالع دهيم، ديگر دخترم را نخواهيم ديد.

ردپاي آشنا
وقتي مأموران از پدر و مادر روشا پرسيدند كه آيا به كسي مشكوك 
هســتند؟ پدر وي گفت: به تازگي دخترم با پســري افغان به نام 
احمد آشنا شده است. من كارم ساختمان سازي  است و احمد در 
ساختمان كارگري مي كرد. عالوه بر اين راننده من هم بود و گاهي 
خانواده ام را به جايي كه مي خواستند مي برد. اما وقتي متوجه شدم 
از اعتمادم سوءاستفاده كرده و با دخترم دوست شده است اخراجش 
كردم. احتمال مي دهم كه او براي انتقام جويي، دخترم را به بهانه اي 

از خانه بيرون كشيده تا از من با گروگان گرفتن او انتقام بگيرد.

دردسرهاي عشق عجيب
گفته هاي پدر روشا سرنخي شد براي كشــف حقايق اين پرونده 
عجيب؛ چراكه مأموران با رديابي هاي انجام شده احمد 20 ساله 
را شناسايي و دســتگير كردند و در تحقيق از او مشخص شد كه 
گروگانگيــري در كار نبوده اســت. احمد گفت: ايــده آدم ربايي 
ساختگي را روشا مطرح كرد تا هم از پدرش پول بگيرد و هم او را 
راضي به ازدواج كند. با اطالعاتي كه احمد در اختيار پليس قرار داد، 
دختر نوجوان پيدا و به دادسرا منتقل شد. او در تحقيقات گفت: پدر 
و مادرم توجهي به خواسته هاي من نداشتند. حتي به ندرت اجازه 
رفتن به خانه دوستانم را مي دادند. حتي مهماني رفتن را ممنوع 

كرده بودند و از اين وضعيت خسته شده بودم.
او ادامه داد: ايــن اواخر پدرم براي ما راننده اســتخدام كرده بود. 
راننده اش يكي از كارگرهاي ساختماني اش بود كه با او صحبت و 
درددل مي كردم. او هم با صحبت هايش آرامم مي كرد تا اينكه كم 
كم متوجه شدم كه عاشقش شده ام. احمد هم عاشق من شده بود اما 
مي گفت اگر خانواده ات متوجه شوند با ازدواج ما مخالفت مي كنند. 

اما من عاشق احمد بودم و دلم مي خواست با او ازدواج كنم.
وي ادامه داد: وقتي ماجراي آشنايي ام با احمد را به خانواده ام گفتم 
آنها به شدت عصباني شدند. تا چند روز مرا در خانه حبس كرده و 
موبايلم را از من گرفتند. روز بعد متوجه شدم پدرم، احمد را اخراج 
كرده است. مي گفتند به خاطر سن و سالم نبايد فعال به فكر ازدواج 
باشم. اما من گوشم به اين حرف ها بدهكار نبود و پنهاني به احمد 
زنگ زدم و گفتم منتظر باشــد تا نقشه اي بكشم. چند وقتي صبر 
كردم و وقتي آب ها از آسياب افتاد و خانواده ام مطمئن شدند كه 
من ديگر با احمد ارتباطي ندارم، نيمه شب وقتي خانواده ام خواب 
بودند از خانه بيرون رفتم. احمد مقابل در منتظرم بود و مرا به خانه 
خواهرش برد. روز بعد به پدرم زنــگ زد و صدايش را تغيير داد تا 
خودش را گروگانگير جا بزنــد. او در كار تقليد صدا حرفه اي بود. 
مي خواستيم يك ميليارد تومان از پدرم بگيريم و با آن زندگيمان را 

شروع كنيم اما نقشه هايم نقش بر آب شد.
با روشن شدن حقايق پرونده، قاضي جنايي اظهارات اين دختر را 

ثبت كرد و تحقيقات در اين خصوص ادامه دارد.

دختر 15ساله براي ازدواج با جوان افغانستاني خودش را ربود

پاسخ مسئوالن

براي تجهيز به سامانه پرداخت الكترونيك تاكسي ها به 1888 
پيشنهاد بدهيد 

روابط عمومي ســازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر تهران 
پيرو چاپ پيام مردمي با موضوع »همه تاكسي هاي تهران مجهز به 
كارتخوان شوند« در ســتون با مردم 18خردادماه پاسخ داده است: 
ضمن تشكر از شهروند محترم به آگاهي مي رساند: نصب تجهيزات 
پرداخت الكترونيك كرايه در تاكسي ها با مشاركت 3شركت خصوصي 
در شهر تهران در حال انجام اســت و حدود ٤0هزار دستگاه تاكسي 
مجهز به اين سيستم شده اند. لذا اين فرايند به طور پيوسته در حال 
انجام است و شــهروندان محترم مي توانند كد خطوطي را كه امكان 
پرداخت الكترونيك كرايــه در آنها وجود ندارد، جهــت راه اندازي 
سيستم در قالب پيشنهاد از طريق سامانه تلفني 1888 به اين سازمان 

اطالع رساني كنند.

بازنشسته درجه1، بازنشسته درجه2!
ذكر 2نكته در اين خصوص الزامي است:  ادامه از 

 1-در متن قانون از قوانين مربوطه نام برده شده صفحه اول
است. كدام قانون درخصوص متناسب سازي ماده يا تبصره اي دارد؟ 

به زعم نگارنده هيچ قانون، ماده يا تبصــره اي در اين خصوص وجود 
ندارد.

 2-از چه محلي بايستي اين متناسب سازي تأمين اعتبار شود؟ باز به 
آن اشاره نشده است.

 طبق مصوبه 20 فروردين 1399 هيأت وزيران حقوق بازنشستگان، 
وظيفه بگيران، مشتركان صندوق هاي بازنشستگي كشوري و سازمان 
تامين اجتماعي نيروهاي مسلح در ســال 1399، 15درصد نسبت 
به ســال 98 افزايش مي يابد. پــس از افزايش مذكــور حكم حقوق 
بازنشستگان متناسب با سنوات خدمت قابل قبول از 28 ميليون ريال 
كمتر نخواهد بود.  براســاس اين مصوبه حداقل حقوق بازنشستگي 
كشوري و لشكري در سال 99 نبايســتي كمتر از 28 ميليون ريال 
باشد اما طبق گفته مســئوالن ســازمان تامين اجتماعي با اجراي 
همسان سازي، حتي با اين شكل و مدل اجرايي دريافتي حداقل بگيران 
حدود 26 ميليون ريال خواهد بود كه مشــاهده مي شــود از ميزان 

دريافتي بازنشستگان كشوري و لشگري پايين تر است.
واضح اســت كه به رغم تأمين هزينه هاي ســازمان تأمين اجتماعي 
توســط صاحبان اصلي آن، يعني بيمه شدگان محترم و عدم تحميل 
هزينه هاي بازنشستگي، فوت، درمان و حدود 18 خدمت بيمه اي و 
درماني ديگر به دولت، برخــي از دولتمردان حتي حاضر به پرداخت 
هزينه هاي همسان سازي كه ناشــي از تصميم هاي اشتباه خودشان 
در هنگام تصميم گيري هاي مربوط به افزايش دستمزدهاي ساالنه 

نيروهاي مولد جامعه است، نيستند!
متأسفانه به نظر مي رســد افرادي در دولت و مجموعه هاي وابسته، 
خواسته يا ناخواسته سعي در تقسيم بازنشستگان به درجه1و2دارند! 
بازنشستگان درجه1، گروهي هستند كه با كمترين پرداختي از مواهب 
بودجه هاي دولتي، نبايد در سال جاري از 2 ميليون و 800 هزار تومان 
كمتر دريافت كنند و بازنشستگان درجه2، مستمري بگيران سازمان 
تأمين اجتماعي كه نه تنها از محل ماليات و فروش نفت)حتي در دوران 
رونق( بهره اي نمي برند بلكه دريافتي آنها حتي با همسان ســازي از 
جيب خودشان، نمي توانند حقوق بيش از 2 ميليون و 600 هزار تومان 
دريافت كنند! واقعيت اين است، تبديل بازنشستگان به درجه1و2، 
از ســوي هر كس و هر جا كه صورت گيرد، خيانتي آشــكار در حق 
بيمه شدگان امروز سازمان، بازنشستگان ديروز و فرداي آن و خالف 
عدالت و رويه هاي دولت هاي آزادي خواه اســت. بدون شك، حافظه 
تاريخي سازمان تأمين اجتماعي و مستمري بگيران و بازنشستگان آن، 
اقدامات تفرقه افكنانه و غيرقابل توجيه اين مديران را از ياد نخواهد برد!

چند ماه پــس از قتل جــوان ايراني در 
كره جنوبي، خانواده مقتول با حضور در 
دادسراي جنايي تهران درخواست كردند 
كه متهم به قتل به ايران بازگردانده و در 

اينجا محاكمه شود.
به گزارش همشهري، در آخرين روزهاي 
سال گذشــته افرادي كه از خياباني در 
شهر اينچئون كره جنوبي عبور مي كردند 
شاهد دعواي 2مرد بودند. دعواي 2مرد 
باال گرفت تا اينكه ناگهــان يكي از آنها 
با چاقويي كه همراهــش بود به ديگري 

ضرباتي زد. 
شاهدان كه با ديدن اين صحنه هولناك 
شوكه شده بودند پليس را خبر كردند اما 
ضارب كه خود را در يك قدمي دستگيري 
مي ديد پا به فرار گذاشــت. مرد مجروح 
براي درمان به بيمارستان انتقال يافت 
اما شدت ضربات به حدي بود كه تالش 
براي نجات او بي فايده بود و او جانش را از 
دست داد. در تحقيقات پليس مشخص 
شد كه مقتول ايراني است. او متاهل بود 
و بررسي ها نشان مي داد حدود 10سال 
قبل از ايران به كره سفر كرده و به همراه 
خانواده اش در شــهر اينچئون زندگي 

مي كرد.

بازداشت مهاجر غيرقانوني 
تحقيقات براي شناســايي و بازداشت 
عامل جنايت آغاز شــد. مأموران براي 
اينكه ردي از متهم به دست آوردند راهي 

محل درگيري شدند.
 به گفته شــاهدان قاتل هم زبان مقتول 
بود و اين نشان مي داد كه متهم به قتل 
هم اهل كشــور ايران و هموطن مقتول 
بوده اســت. در گام بعدي دوربين هاي 
مداربسته اي كه اطراف محل حادثه بود 
تحت بررسي قرار گرفت تا اينكه متهم به 
قتل شناسايي شد. مأموران پليس خيلي 
زود موفق شدند رد متهم را به دست آورده 
و او را دستگير كنند. متهم به قتل ايراني 
به صورت غيرقانوني وارد كره شده و در 

آنجا كار مي كرد.

انتقال جسد به ايران
درحالي كه متهم به قتل با دستور قاضي 
دادگاه كره روانه زندان شده و تحقيقات 
در اين پرونده همچنان ادامه داشــت، 
خانواده مقتــول كه در ايــران زندگي 
مي كردند در جريان اين حادثه تلخ قرار 
گرفتند. آنها تصميم گرفتند تا جســد 
مقتول را به ايران منتقل كنند به همين 

دليل مبلــغ گزافي براي انتقال جســد 
پرداختند. پس از دفــن متوفي و انجام 
مراســم عزاداري، خانواده وي چند روز 
قبل راهي دادسراي جنايي تهران شدند و 
درخواست كردند تا قاتل هرچه زودتر به 

ايران برگردانده شود. 
يكي از بستگان مقتول به قاضي ساسان 
غالمي، بازپرس شعبه ســوم دادسراي 
جنايــي تهران گفت: اشــكان)مقتول( 
حدود 10سال قبل براي كار و به صورت 
قانوني از كشور خارج شد و به كره جنوبي 
رفت و مهاجر غيرقانوني نبود. او در اين 
سال ها ســخت كار مي كرد اما پيش از 
مرگش كه تلفني با او صحبت مي كردم 
مي گفت به خاطر شــيوع كرونا وضعيت 
كار و اقتصاد خيلي بهم ريخته اســت. با 
اين حال به صورت روزمزد كار مي كرد تا 

خرج زندگي اش را تامين كند.
وي ادامه داد: هــر از گاهي با اشــكان 
صحبت مي كرديم و در جريان زندگي اش 
بوديم تا اينكه از طريق ســفارت خبري 
شنيديم كه شوكه شــديم. به ما گفتند 
كه اشكان در جريان يك درگيري زخمي 
شده و پس از انتقال به بيمارستان جانش 
را از دست داده و به ما گفتند كه قاتل را 

دستگير كرده اند و در زندان كره جنوبي 
اســت. با توجه به كرونا و لغو شدن اكثر 
پروازها، با هزار سختي و پرداخت هزينه 
گزاف ســرانجام موفق شــديم جســد 
اشكان را به ايران منتقل كنيم. ما تصور 
مي كرديم قاتل او را هــم تحويل ايران 
مي دهند به همين دليل سرگرم مراسم 
تدفين و عزاداري اشكان شديم اما وقتي 
براي پيگيري پرونده به دادسراي جنايي 
تهران رفتيم متوجه شــديم كه متهم 
همچنان در زندان كره جنوبي به ســر 

مي برد. اما درخواســت ما اين است كه 
قاتل اشــكان در ايران محاكمه شود تا 
هم علت درگيري و قتل او را بدانيم و هم 

اينكه قاتل به سزاي اعمالش برسد.
با درخواست اولياي دم، بازپرس ساسان 
غالمي از پليس بين الملل و امور بين الملل 
قوه قضاييه خواست تا با پليس كره جنوبي 
مكاتبه كند و پرونده اين جنايت را براي 
انجام تحقيقات بيشــتر به ايران ارسال 
كند. وي عالوه بر اين درخواست استرداد 

متهم به ايران را نيز صادر كرد.

آتش نشانان تهران از عصر چهارشنبه تا صبح 
جمعه در جريان 3عمليات سخت و نفسگير 2 
نفر را از زير آوار بيرون كشيدند و موفق شدند 

آتش سوزي در بازار كفاش ها را مهار كنند.
به گزارش همشهري، نخســتين عمليات از 
ساعت 16 چهارشنبه در پروژه اي ساختماني 
در حوالي خيابان ســهروردي آغاز شــد كه 
به آتش نشــانان خبر رســيده بود كه هنگام 
حفر يك چاه در ســاختمان در حال ساخت، 
كارگري زير آوار گرفتار شــده است. در اين 
شرايط آتش نشانان راهي محل حادثه شدند. 
سيدجالل ملكي، سخنگوي آتش نشاني تهران 
در اين باره گفت: كارگر 23ساله افغان هنگام 
حفر چاه زير حدود 7متــر خاك و آوار گرفتار 
شده بود و شواهد نشان مي داد به احتمال زياد 
جان باخته اســت. با اين حال تالش ها براي 
نجات او آغاز شد و با گذشت بيش از 18ساعت 
آتش نشانان موفق شــدند جسم بي جان اين 

كارگر را از زير آوار خارج كنند.
دوميــن حادثه ســاعت 52دقيقــه بامداد 
پنجشنبه در خانه اي قديمي در خيابان قزوين 
اتفاق افتاد. آنجا ساختماني ٤ طبقه، مسكوني 
و قديمي بود كه از مدتي قبل متروكه شده بود 
و اهالي منطقه مدعي بودند مردي مســن در 
آنجا زندگي مي كند. بخشي از اين ساختمان 
در ضلع جنوبي در هر ٤ طبقه تخريب شده و 
به آوار تبديل شــده بود و بقيه ساختمان نيز 
در حال ريزش بود و ايــن موضوع عمليات را 
با خطر و دشواري زيادي همراه كرده بود. در 
اين شــرايط آواربرداري آغاز شد و همزمان با 
كمك سگ هاي زنده ياب هالل احمر عمليات 

جست وجو آغاز شد اما به درستي معلوم نبود 
كه آيا فردي زير آوار حضور دارد يا نه. با وجود 
اين، عمليات ادامه يافت تا اينكه آتش نشانان 
موفق شدند پيكر بي جان مردي حدود 70ساله 

را از زير آوار خارج كنند.
سومين حادثه اما صبح ديروز )جمعه( در بازار 
كفاش هاي تهران اتفاق افتاد. ساعت10:20 
بود كه به مركز فرماندهي آتش نشــاني خبر 
رســيد كه يك مجتمع تجاري فروش كيف و 
كفش در بازار دچار آتش ســوزي شده است. 
دقايقي بعد از اين خبر بود كه نخستين گروه از 
آتش نشانان خود را به محل حادثه واقع در بازار 
سيدولي رساندند. سيدجالل ملكي، سخنگوي 
سازمان آتش نشاني تهران در اين باره گفت: با 
حضور آتش نشانان معلوم شــد محل حادثه 
ســاختماني 3طبقه با كاربــري توليد كفش 
اســت كه حجم زيادي از كفش ها و مواداوليه 
توليد كفش در اين ســاختمان انبار شــده 
است. همچنين روي پشت بام اين ساختمان 
انباري هايي وجود داشــت كه يكي از آنها كه 
150متر وسعت داشت دچار آتش سوزي شده 
بود و آتش كامال شعله ور و دود زيادي منطقه 

را فراگرفته بود.
ملكي ادامه داد: دود از طريق دريچه روشنايي 
ســاختمان و رايزرها به بخش هــاي پاييني 
ساختمان نيز سرايت كرده بود كه آتش نشانان 
به سرعت عمليات را آغاز كردند و بعد از ساعتي 
تالش توانستند آتش ســوزي را به طور كامل 
مهار كنند. به گفته ملكــي در اين حادثه به 
هيچ كس آسيبي نرسيد و علت وقوع اين حادثه 

توسط كارشناسان در دست بررسي است.

نيش عقرب جان سوگل را گرفت
دختربچه 5ساله اي كه پس از ســفر به قلعه گنج دچار 
عقرب گزيدگي شــده بود روي تخت بيمارستان جانش 

را از دست داد. 
به گزارش همشــهري، اين حادثه شــامگاه چهارشنبه 
گذشته رخ داد. ماجرا از اين قرار بود كه خانواده سوگل 
كه ساكن بندرعباس هســتند يك هفته قبل از حادثه 
به دليل فوت يكي از بستگانشان در روستاي مارز از توابع 
قلعه گنج كرمان تصميم گرفتند راهي آنجا شــوند. اما 
چهارشنبه اتفاق تلخي براي دختربچه 5ساله رخ داد و او 

دچار عقرب گزيدگي شد.
به گفته مهدي شهســواري، فرماندار قلعه گنج، حدود 
ساعت يك بامداد پنجشــنبه بود كه خانواده سوگل او 
را به بيمارســتان قلعه گنج منتقل كردند. حال عمومي 
اين دختربچه تا ســاعت 11ظهر پنجشنبه تحت نظر 
كادر درماني رو به بهبودي بــود اما با اصرار زياد خانواده 
بيمار كه قصد عزيمت به هرمزگان را داشتند، دختربچه 
از بيمارستان ترخيص شد. اما حدود ساعت 3بعدازظهر 
مجددا او را با حال وخيم به بيمارستان منتقل كردند كه 
تالش پزشكان براي نجات وي بي نتيجه ماند و دختربچه 

5ساله فوت كرد.
 به گفته مهدي شهسواري، باتوجه به پراكندگي و وسعت 
منطقه نياز داريم كه درمانگاه هاي دهستان مارز و بخش 
چاه دادخدا و رمشك شبانه روزي شوند و در اين خصوص 
نيازمند مســاعدت و همكاري مديريت دانشگاه علوم 

پزشكي جيرفت هستيم.

درگيري مرگبار 2 ايراني دركره جنوبي

 3مأموريت نفسگير براي آتش نشانان پايتخت
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فهرســت هفدهميــن دوره بخش 
فيلم هــاي كالســيك جشــنواره كن

كن2020 اعالم شــد. براي اين دوره 
25فيلم و 7فيلم مستند در بخش فيلم هاي كالسيك 

كن معرفي شده اند.
 فيلم »شــطرنج باد«)1355( ســاخته محمدرضا 
اصالني از ايران به عنوان يكي از فيلم هاي فهرســت 
كالســيك كن انتخاب شــده اســت. اين فيلم كه 
محصول شــركت گســترش صنايع فيلم ايران به 
مديريت بهمن فرمان آراست، براي نخستين بار در 
پنجمين جشنواره جهاني فيلم تهران به نمايش در 
آمد. برخورد منتقدان و مخاطبان با اين فيلم مناسب 
نبود و در نتيجه فيلم نمايش عمومي گســترده اي 
هم نداشــت. پس از انقالب اموال موجود در سينما 
آتالنتيك/ آفريقا - كاخ جشــنواره تهران- مصادره 
شد و تنها كپي فيلم شطرنج باد هم كه در انبار كاخ 
جشنواره بود، ابتدا به عنوان اموال بنياد مستضعفان و 

سپس به عنوان بخشي از اموال حوزه هنري سازمان 
تبليغات اسالمي برچسب خورد. اين فيلم سال ها در 
اين انبار خاك مي خورد تا اينكه محمدرضا اصالني 
اين كپي را با كمك دخترش به پاريس رســاند. اين 
فيلم پس از مرمت قرار است در بخش كالسيك هاي 

جشنواره كن امسال نمايش داده شود.
 به گزارش ورايتي، بخش فيلم هاي كالسيك كن كه 
از بخش هاي فرعي و محبوب اين جشنواره قرار دارد 
به فيلم هاي بازسازي شده قديمي كه به نوعي بخشي 
از ميراث سينماي جهان محسوب مي شود، اختصاص 
دارد. با توجه به اينكه برگزاري مراسم جشنواره فيلم 
كن به صورت حضوري در سال2020 به دليل شيوع 
ويروس كرونا لغو شد، فيلم هاي فهرست كالسيك 
جشنواره كن قرار است از 10تا 18اكتبر 2020)19تا 
27مهر99( در جشنواره فيلم لومير به نمايش درآيد.

فيلم هاي »در حال و هواي عشق«)2000( ساخته 
وونگ كارواي و»از نفس افتاده«)1960( اثر ژان لوك 

گدارو ماجرا)1960( ميكل آنجلو آنتونيوني، ازجمله 
فيلم هاي مهم و با اهميت اين فهرســت هستند كه 
در جشنواره لومير2020 به نمايش در خواهند آمد. 
به دليل يكصدومين سالگرد تولد فدريكو فليني در 
بخش فيلم هاي كالســيك به طور ويژه به فيلم هاي 
وي نيز پرداخته شــده، به همين منظــور 2فيلم از 
فليني به نام هاي »جاده«)1954( و »روشنايي هاي 
واريته«)1950( در فهرســت منتخــب فيلم هاي 
كالسيك جشنواره كن قرار گرفته اند. فيلمي مستند 
در مورد فليني به كارگرداني »آنسلما دل اوليو« نيز با 
عنوان »فليني ارواح« بر گرفته از نام فيلم»جوليتاي 
ارواح« نيز در بخش فيلم هاي مستند جشنواره كن 

به نمايش درخواهد آمد.
همچنين فيلم هــاي عجيب و نــادري نظير فيلم 
»دوســتي مرگ« اثر پيتر وولن در سال 1987، كه 
تيلدا سوئينتن نيز بازي درخشــاني از خود در اين 
فيلم به نمايش گذاشــت و فيلم داستان »پاسپورت 

سه روزه« نخستين اثر سينمايي »ملوين فان پيبل«، 
در فهرست كالسيك فيلم هاي جشنواره كن2020 
جاي گرفته اند. فيلم هاي »دسپرادوي ويم وندرس« 
ســاخته اريك فريدلر و آندرآس فريــج، »چارلي 
چاپلين، نابغه آزادي« به كارگرداني فرانســوا آيمه 
و ايو ژوالن، فيلــم »آب بودن« اثر بائــو انگوين كه 

درباره بروس لي ساخته شــده و فيلم »بلوشي« اثر 
آ ر.جي. كاتلر كه درباره جان بلوشــي بازيگر اصلي 
فيلم »برادران بلوز« ساخته شده نيز از برجسته ترين 
آثار مســتندي هســتند كه زيرمجموعه فهرست 
فيلم هاي كالسيك در جشــنواره لومير به نمايش 

در خواهند آمد.

فيلم »شطرنج باد« ساخته محمدرضا اصالني، در فهرست منتخب كالسيك هاي كن قرار گرفت
يك ايراني در كالسيك هاي كن 

آرشنهاوندي
روزنامه نگار

يادداشت

محمدناصراحدي
روزنامه نگار

كارآگاهيكهازسردسيرآمد

دهــه60، دوره هجــرت 
روزنامه نــگاران تاريخ نگار 
به دفاتر ناشــران بود؛ جايي كه شــادروان ذبيح اهلل 

منصوري، ستاره اول ميدان بود.
 در دهــه 70، كيهان بــا روايت هــاي تاريخي خود 
از دوران پهلوي ســرآمد روزنامه نــگاري تاريخي 
بــود. افشــاگري، مهم ترين ويژگــي گزارش هاي 
تاريخي كيهان در اين ســال ها بود كه بيشتر شامل 
چهره هاي سياســي و فرهنگــي دوران پهلوي بود. 
روزنامه نگاري تاريخي، با ســردبيران تــازه كار در 
روزنامه هاي تازه تاسيس دوباره جواني از سر گرفت. 
روزنامه هاي »همشــهري« و »ايــران« تجربه هاي 
تازه اي در روزنامه نگاري فارسي را رقم زدند و رقابت 
اصلي را از پيشــخوان  عصر به صبح رساندند. دود از 
كنده تاراجي كهنه كار بلند مي شــد كه در روزنامه 
ايران صفحه تاريخ داشــت. در همشهري اما خبري 
از رويكرد متــداوم به تاريخ نبود.  مســعود رضوي، 
نوشــيروان كيهاني زاده، اميد پارســا نژاد و محسن 
ميرزايي هر كدام به بهانه اي و با رويكرد هاي مختلف 
صفحات و بخش هــاي تاريخي متنوعــي را راهي 
چاپخانــه مي كردند.  توجه به تاريــخ و رويداد هاي 
تاريخي بخصوص  تاريخ سياست و سياستمداران در 
ايران در نيمه دوم دهه 70 با تنوع انتشار روزنامه ها و 

افزايش مخاطبان مطبوعات، بيشتر و بيشتر شد. در 
همه جا صحبت از نيمه تاريك رويداد ها بود؛ صحبت 
از توان رسانه  براي روشن كردن روايت هاي دريغ شده. 
توجه به تاريــخ در روزنامه نگاري دهــه 80 و 90 به 
موارد خاص روز هاي ويژه محدود شــد. روزنامه ها 
توان خود را بــراي چاپ گوشــه هاي تاريك تاريخ 
معاصر، بيشتر به رويداد هايي معطوف كردند كه نياز 
به تاريخ نگاري به عنوان پيشــينه خبر داشت تا يك 
گزارش تاريخي مستقل. سالگرد رويداد هاي تاريخي 
تنها بهانه براي بازگشت به تاريخ براي مطبوعات باقي 
ماند، از 100سالگي مشروطه در روزنامه »شرق« تا 
40سالگي انقالب در روزنامه همشهري. تاريخ بي بهانه 
در روزنامه هاي فارســي معنايي ندارد. 8 ماه ديگر، 
قرن چهاردهم هجري به پايان مي رســد و تقويم ها 
با دو عدد 13 براي هميشــه خداحافظي مي كنند. 
100ســال از تاريخ هجري شمســي كه در همين 
قرن به عنوان مبدأ تاريخ ايران معرفي شــد، خواهد 
گذشت و صفحه سفيد قرن تازه  در برابر ما قرار خواهد 
گرفت. براي چنين ميعاد گاه تاريخي چشــمگيري 
روزنامه هاي فارسي هر كدام تداركي براي مخاطبان 
خود ديده اند. روزنامه همشهري هم از امروز تحفه اي 
به نام »سنگ و الماس« به همين مناسبت در ميان 
صفحات ديگرش براي مخاطبــان تقديم مي كند. 

كجاست گرانبهايي گرانبهاتر از پشت سر گذاشتن 
جنگ ها،تلخي ها، باليدن، منسجم شــدن و فهم 
ناداشــته ها و نقصان ها؟ از تلخي ها و دشــواري هاي زمان حال تا ماه ها 
مي توان سخن گفت اما هيچ كس را ياراي انكار سختكوشي، جانفشاني و 

مداومت برخاسته ايرانيان نيست.
ديگر اينكه مــا ايرانيان اكنون به همان تنوع قومي شــگفت انگيز كه در 
طول تاريخ بوده ايم، هســتيم. هيچ قومي را نرانده ايــم كه هيچ قومي را 
غيرخودي يا درجه2 ندانسته ايم. ايران يعني تركيبي از اقوام و اين گزاره 
هيچ جانشين شايسته اي ندارد. ما اكنون هستيم. چندهزار سال پيش پا به 
تاريخ گذاشتيم. عصر كهن را با نام ايران پشت سر گذاشتيم. در سده هايي 
به دانش، فرهنگ و قدرت نظامي و مديريت سرآمد شديم. مشام جهان 
را از باغ انديشه هاي يگانه و عالي آگنديم و با همان نام و آوازه پا به دنياي 
مدرن و نو گذاشــتيم. چنين اســت كه قرن14 را اگر مهم ترين قرن در 
گذشتن ما از گردنه ايران ســنتي به ايران نو بدانيم گزاف نگفته ايم. اين 

پل شريدر، فيلمنامه نويس و كارگردان 
مشهور آمريكايي با فيلم »ورق باز« دوباره سينما

نام خود را بر سر زبان ها انداخته است.  به 
گزارش ورايتي فيلم، در اين فيلم بازيگراني نظير اسكار 
ايزاك، تيفاني هديش، تاي شريدان و ويلم دافو ايفاي 
نقش مي كنند. ســاخت فيلم »ورق باز« كه توليد آن 
به دليل ابتالي يكي از بازيگران غيراصلي اش به ويروس 
كرونا در  ماه مارس2020)اسفند 1399(، متوقف شده 
بود، به پايان رســيده و كمپاني »فوكاس فيچرز« حق 

پخش و توزيع آن را به دست آورده است.
 شــريدر و پيتر كوژاوســكي، مدير فوكاس فيچرز در 
گفت وگو با ورايتي از همكاري با هم كامال راضي بوده اند. 
شــريدر گفته: مديران فوكاس فيچرز در زمينه كاري 

خود بهترين هستند و در طول اين سال ها من نسبت به 
كارگرداناني كه فيلم هايشان در فهرست پخش و توزيع 
اين كمپاني قرار مي گرفت، احساس حسادت مي كردم 
كه خوشبختانه اكنون من هم يكي از كارگردانان منتخب 
اين كمپاني هستم. كوژاوسكي هم درباره اين فيلم گفت: 
در زمانه اي كه ما از خود مي پرسيم آيا وضعيت موجود 
در جوامع ما پديدآورنده ارواح فاسد هستند يا اين ارواح 
فاسد هستند كه چنين وضيت نابساماني را براي جامعه 
ما پديد آورده اند، پل شريدر كه به نظر بيش از سايرين در 
اين زمينه در فيلم هايش به اكتشاف پرداخته تالش كرده 
به ما در فيلم»ورق باز« در اين باره توضيح دهد. همه ما در 
فوكاس فيچرز بي صبرانه در انتظار فيلم جديد پل شريدر 
هستيم و مي خواهيم ببينيم چه تازه هايي از دنياي جرم 
و جنايت در اين فيلم برايمان به ارمغان آورده است. ما 
افتخار مي كنيم كه از طريق كمپاني ما داستان فيلم وي 

قرار است در معرض ديد بينندگان قرار گيرد.

 داستان فيلم »ورق باز« درباره يك خالفكار و نظامي 
سابق به اســم »ويليام تل« )ايزاك اســكار( است كه 
درصدد است به جواني به نام كرك راه درست زندگي 
كردن را بياموزد، اما اين مرد جوان به چيزي جز انتقام 
گرفتن از فردي كه دشمني مشترك با او و ويليام دارد، 
فكر نمي كند. ويليام زماني كه با كرك آشــنا مي شود، 
تصميم مي گيرد تــا او را از كاري كه مي خواهد انجام 

دهد، منصرف كند، اما كرك كــه يك جوان عصبي و 
خشمگين است، براي اجراي نقشــه انتقامش تالش 
دارد از يك ســرهنگ عضو ارتش كمك بگيرد.  ويليام 
در نهايت با حمايت يك ســرمايه گذار موفق مي شود 
كرك را با خود در ســفري به منظور انجام يك ســري 
مســابقات همراه كند. اخبار مرتبط با فيلم »ورق باز« 
در  ماه مارس2020)اســفند 1399( و درحالي كه اين 

تجربهايتازهدرروزنامهنگاريتاريخيسدهسنگوالماس

رمان »نيرنگ« به ماجراهاي كارآگاه روس در بزنگاه هاي 
تاريخي روسيه مي پردازد

قرن باز هم احتماال دشــوارترين قرن براي ماندن و باليدن كشوري بود 
كه نمي خواست و نمي خواهد شكلي ميان اشكال تاريخ و جغرافيا باشد. 
قرن14 قرن نهادسازي، گسترش معرفت هاي سياسي و فرهنگي در ميان 
توده هاي مــردم، ورود يا خلق مفاهيم نو، جهش علم و هنر -دســت كم 
نســبت به 2قرن پيش از آن- و پا گذاشــتن ايرانيان به فضاي فكرها و 
انديشه  هاي جهاني بود. شكل گيري ارتش منسجم، آموزش و پرورش و 
آموزش عالي سازمان يافته، نظام بهداشــت و درمان، شبكه حمل ونقل، 
بازرگاني بين المللي و تأثيرگذاري روزافزون بر تحوالت منطقه و جهان، 
گوشه اي از روندهاي روبه رشد اين سرزمين و مردمان آن است. قرن14 
احتماال مهم ترين قرن در تاريخ ايران است، چون ما بر بالها و مصيبت هايي 
خانمان برانداز غلبه كرديم و در همان حال شعر سروديم، داستان و رمان 
نوشتيم، موسيقي ساختيم و اجرا كرديم، فيلم هاي مردم پسند و نخبه پسند 
خلق كرديم و در ميدان هاي ورزشي قاره خود و جهان درخشيديم. هرجاي 
جهان دستاورد بزرگ علمي رونمايي شد نام يك يا چند ايراني در متن يا 

حاشيه آن كارگروهي جلوه گري كرد.
500سال هم كه بگذرد قرن14 از ماندني ترين سده ها در خاطره جمعي 
ايرانيان خواهد بود؛ سده انقالب هاي بزرگ مسالمت جويانه، سده پيروزي 

در مذاكرات بين المللي و تالشــي بي وقفه براي غلبه بر استبداد، جهل و 
نابرابري. دور نيست كه ايرانيان ثمره اين سده سنگ و الماس را بچينند. اگر 
در طول يكصدسال گذشته سنگ ها بيشتر بود، باكي نيست؛ الماس هاي 

درخشان بيشتر زندگي ايرانيان را تابناك خواهد كرد.
از امروز ضميمه »سده سنگ و الماس« همشهري را كه فرزندان شما براي 
توليد آن روز و شب هاي بسيار وقت گذاشته اند ببينيد و بخوانيد و لذت 
ببريد. پي نوشت: منطقا هر قرن از سال يك شروع مي شود و تا سال 100 
ادامه مي يابد. اما اشتباهي رايج شده كه مبارزه با اين اشتباه طي دهه هاي 
اخير راه به جايي نبرده است. شــاهد آن هم جشن هاي آغاز سده جديد 
ميالدي بود كه به جاي آغاز سال2001 در ابتداي سال2000 انجام شد. 
به منطق تاريخي و رياضي، قرن چهاردهم تا پايان ســال1400 را شامل 
مي شود و آغاز قرن پانزدهم از ســال1401 خواهد بود اما همشهري هم 
تسليم اين اشتباه رايج مي شود و ويژه نامه سده سنگ و الماس خود را در 
سال جاري به عنوان آخرين سال قرن منتشر مي كند. اميدواريم سال آينده 
نيز فرصتي پيش آيد تا از منظري ديگر و با رويكردي ديگرگونه، تحوالت 
قرن گذشته را مرور كنيم و بتوانيم در آن نوشــته ها به چشم انداز آينده 

كشور بيشتر توجه كنيم. 

اين 4صفحه به مرور رويداد  هاي سياسي، اجتماعي، 
فرهنگي، ورزشي و هنري  شهر تهران از سال 1300 تا 
آخرين سال اين قرن خواهد پرداخت. در اين صفحات 
بيش از 30روزنامه نگار كه در حوزه هاي خود سال ها 
كار كرده اند، با تصاوير انتخابي خود و شــرحي كه بر 
آنها مي نويسند، تالش مي كنند تصويري از هر سال 
اين قرن را از زاويه نگاه خود خلق كنند. نوشته هاي 
كوتاه و استفاده حداكثري از تصاوير و اسناد، روشي 
اســت كه در اين صفحات در پيش گرفته ايم. هدف 
ما براي خوانندگاني كه درك مطالب با ســريع ترين 
روش را جست وجو مي كنند، ايجاد يك چشم انداز نه 
كامل بلكه كافي از يك سال است.  براي رويداد هاي 
مهم و چهره هاي تأثير گذار، ويژه نامه هايي منتشــر 
خواهد شد. توالي اين ويژه نامه ها، براساس سال وقوع 
حوادث خواهد بود. هر هفته يك ويژه نامه تاريخي در 
بين صفحاتي كه مختص همان سال هاســت، براي 
تعقيب كنندگان اين صفحات امكان تمركز بيشــتر 
روي اتفاقات مهم را فراهم مي كند. در هفته اول درباره 
نهضت جنگل و محمد تقي خان پسيان و در هفته دوم 
درباره سقوط سلســله قاجار و ظهور سلسله پهلوي 
ويژه نامه هايي همراه با روزنامه همشــهري منتشــر 
خواهد شد. امروز براي ما آغاز يك ماراتن است. بايد 
نيرو و نشاط خود را تا خط پايان حفظ كنيم. اين تنها 
ميعاد ما با خوانندگان اين صفحه است. به اين ميعاد 
تا توزيع شماره مخصوص سنگ و الماس براي سال 

1399 پايبنديم.

وقتي صحبت از ادبيات روسيه 
به ميان مي آيــد، نام هاي بزرگ 
زيــادي به ذهــن مي رســد؛ 
داستايوفسكي، تالستوي، چخوف، گوگول، پوشكين، پاسترناك، بولگاكوف، 
ناباكوف و اسم هاي ديگري كه به افتخار هر كدام شان ستاره اي در آسمان 
ادبيات جهان مي درخشد. آثار بزرگ هر يك از اين غول هاي عرصه ادبيات 
الهام بخش اشخاص بسياري در سرتاسر جهان بوده است. اما واقعيت اين 
است كه ادبيات روس نويسندگان ديگري هم دارد كه زير سايه اين غول ها 
نتوانسته اند به آوازه و توجهي كه حقشان بوده دســت يابند. يكي از اين 
نويسندگان بوريس آكونين گرجستاني تبار است كه در نوشتن رمان هاي 
پليسي جنايي يد طواليي دارد و شهرتي بين المللي به دست آورده، اما در 
ايران چندان شناخته شده نيســت. آكونين نام قلمي گريگوري شالُفويچ 
چخارتيشويلي است كه در ســال 1956در گرجســتان متولد شد. اين 
رمان نويس، فيلمنامه نويس، مترجم و فعال سياسي مخالف والديمير پوتين 
خالق كارآگاهي به نام اراســت پتروويچ فاندورين است كه طي سال هاي 
1998تا 2018طي 16جلد كتاب ماجراهاي مختلفي را از سرگذرانده است. 
هر يك از اين ماجراها با رويدادهاي تاريخ ساز روسيه تقارن دارد و وقايعي 
همچون جنگ روسيه و عثماني، تروريسم سياســي در سده نوزدهم، به 
قدرت رسيدن آخرين تزار خاندان رومانف ها، جنگ روسيه و ژاپن، اقدامات 
بلشويك ها، زوال سلطنت و برآمدن كمونيست ها بستر داستان هاي اين 
كارآگاه روس را تشــكيل مي دهد. رمان »نيرنگ؛ كاوشگري هاي اراست 
فاندورين در جنگ هاي روس و عثماني« كه در مجموعه »ادبيات پليسي 
امروز جهاِن« نشر قطره و توسط محمد قمري حبشي ترجمه شده، دومين 
رمان از مجموعه رمان هاي اراست فاندورين است كه شايد بتوان نام اصلي 
آن يعني »The Turkish Gambit« را به »ترفند تركي« برگرداند. اين 
كتاب كه در سال 1998به زبان روسي منتشر شد و ترجمه انگليسي آن 
در سال 2005به بازار آمد، به تحقيقات فاندورين درباره پرونده اي عجيب 
در خالل جنگ هاي روس و عثماني مي پردازد. اين كتاب 14فصل و يك 
موخره دارد كه هر كــدام از فصل ها با مقالــه اي در روزنامه اي خيالي كه 
برخي از آنها توسط شخصيت هاي رمان نوشــته شده شروع مي شود. در 
ســال 2005نيز اقتباسي ســينمايي از اين كتاب انجام گرفت كه گيشه 

موفقي داشت. ادامه ترجمه ساير كتاب هاي 
اين مجموعه مي تواند زمينه ساز آشنايي 
خوانندگان ايراني با نوعي از ادبيات پليسي 
جنايي شوند كه براي آنها مسبوق به سابقه 
نيست و حال وهواي خاص آن با نمونه هاي 
انگليســي، اميركايي، فرانسوي و حتي 
ژاپني تفاوت دارد. رمان »نيرنگ« نوشته 
بوريس آكونين و با ترجمه محمد قمري 
حبشي توسط نشر قطره و به مبلغ 45هزار 

تومان منتشر شده است.

عمق شرارت در »ورق باز« شريدر 
فيلم تازه پل شريدر از كرونا جان سالم به در برد 

فيلم همچنــان در مراحل توليد قرار داشــت در صدر 
اخبار خبرگزاري هاي فرهنگي قرار گرفت. در آن زمان 
اخباري انتشار يافت مبني بر اينكه مراحل فيلمبرداري 
»ورق باز« به دليل پيشگيري از شــيوع ويروس كرونا 
متوقف شده اســت. در آن برهه اينطور عنوان شد كه 
توليد فيلم »ورق باز« به دليل ابتــالي يكي از عوامل 
فيلم به كرونا متوقف شده اســت. پل شريدر در انتقاد 
به توقف اين پروژه گفته بود تنهــا 5 روز مانده به پايان 
فيلمبرداري، تهيه كنندگان فيلم به دليل ابتالي يكي 
از عوامل غيرثابت پروژه تصميم به توقف ساخت »ورق 
باز« گرفتند. البتــه مراحل توليد فيلم در ششــم  ماه 
ژوئيه)16تير( دوباره از سر گرفته شــد و در 12ژوئيه 
)22تير( به پايان رسيد. تاريخ مشخصي هنوز براي اكران 
اين فيلم اعالم نشده است. داستان اين فيلم به نوعي در 
ادامه داستان فيلم »نخستين اصالح شده«)2017(، 
ساخته ديگر پل شريدر است. »نخستين اصالح شده« 
در ســال 2018نامزد دريافت جايزه اسكار شده بود. 
يكي از داليل شــهرت پل شــريدر نيز نگارش بيشتر 
فيلمنامه هاي فيلم هاي مارتين اسكورسيزي ازجمله 
»راننده تاكسي« و »آخرين وسوسه مسيح« است. پل 
شريدر بهار سال گذشته سفري به ايران داشت و مهمان 

ويژه جشنواره جهاني فيلم فجر بود.

صحنهايازفيلم»شطرنجباد«

پلشريدردرجشنوارهجهانيفيلمفجر

اهدايخون

اهداي
زندگي
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كيوسك

الكاظمــي،  مـــصطفي 
نخســت وزير عــراق روز گزارش

چهارشنبه براي اولين بار از 
برنامه خــود در زمينه مقابلــه با تمام 
نيروهاي عشايري، مردمي و غيردولتي 
كه ســاح در اختيار دارند سخن گفت. 
مواضع قاطع نخســت وزير عراق كه در 
حاشيه ســفر وي به اســتان بصره، در 
نشســتي خبري بيــان شــده، بازتاب 
گســترده اي در رســانه هاي عراقي و 
منطقه اي داشته است. به فاصله كوتاهي 
پس از پايــان اين ســفر و بازگشــت 
الكاظمي به بغداد، منابع نزديك به دولت 
عراق از تشــكيل كميته اي مشترك با 
حضور نماينــدگان وزارت دفاع، وزارت 
كشور و ســازمان حشد شــعبي، براي 
اجراي ايــن فرمان نخســت وزير خبر 
دادند؛ امري كه نشان دهنده عزم جدي 
بغداد براي مقابله با پديده »ساح خارج 

از كنترل دولت« است.
خبرگــزاري دولتي عــراق در اين باره 
نوشــت: نيروهــاي نظامــي تحت امر 
نخست وزير براي اجراي اين فرامين  و 
جمع آوري و ضبط ساح هاي غيرقانوني 
اعام آمادگي كرده اند. بر اين اســاس 
قرار است در فاز اول، تسليحات سنگين 
و نيمه سنگين عشاير در تمام نقاط عراق 

توقيف شود.
بخش عمده رسانه هاي وابسته به آمريكا 
و عربستان، اين تصميم دولت را گامي 
جديد در مسير تنش هاي ميان مصطفي 
الكاظمي با برخي گروه هاي شبه نظامي 
فعال در عراق توصيــف كرده اند. براي 
مثال، روزنامه الشرق االوسط در گزارش 
خود با اشاره به اين فرمان نوشت: اعام 
اين برنامه در بصــره، پيامي مهم براي 
 شــبه نظاميان مخالف الكاظمي دارد. 
به نوشــته ايــن روزنامه، يــك چهارم 
تســليحات غيرقانونــي گروه هــاي 

شبه نظامي شــيعه به تنهايي در بصره 
اســت؛ تســليحاتي كه به عاملي براي 
تهديــد امنيــت و ثبات عــراق تبديل 
شــده و راه را بر ورود امن شركت هاي 
ســرمايه گذاري خارجي به اين استان 

مهم بسته است.
از ســوي ديگر امــا ســعد الحديثي، 
سخنگوي دولت عراق با رد هر فرضيه اي 
مبني بــر احتمال تشــديد تنش ها در 
عراق، بعد از اعام تصميم اخير مصطفي 
الكاظمي در بصره گفت: دولت به هيچ 
عنوان خواهان درگيري با عشاير نيست. 
براساس چشم انداز فعلي، قرار است در 
مرحله اول، جلسات گفت وگو و مذاكره 
با عشاير صاحب ســاح برگزار شود تا 
براي اتخــاذ تصميم مشــترك توافق 
كنيم. الحديثي در مصاحبه با شــبكه 
الجزيره افزود: در جريان اين گفت وگوها، 
مجوزهاي الزم درخصوص ساح سبك 
به عشاير داده خواهد شد، اما ساح هاي 

سنگين و نيمه ســنگين ديگر خارج از 
نظارت دولت باقي نخواهــد ماند. وي 
همچنين تأكيد كرد: ضبط تســليحات 
غيرقانوني برخاف فضاسازي كه صورت 
گرفته، منحصر به گروه خاصي از عشاير 
عراق، ازجمله عشاير شيعه نبوده و شامل 
تمام بخش هاي مردم اين كشور، ازجمله 
عشــاير اهل ســنت در مناطق غربي و 

شمالي نيز مي شود.

موج تازه تنش هــاي نظامي در پيش 
است؟

اگرچه مقامات رسمي دولت، همچون 
ســعد الحديثي تاش دارنــد از ايجاد 
التهاب و نمايش بحران در فضاي داخلي 
عراق بعــد از اعام تصميــم الكاظمي 
جلوگيــري كنند، امــا همزمان برخي 
رســانه هاي نزديــك به دولــت، لحن 
تندتري را براي پوشــش تحوالت اخير 
عراق و مخصوصا پيامدهاي مخالفت با 

تصميم نخست وزير، انتخاب كرده اند. 
براي مثال شــبكه الحره، روز گذشته 
به نقل از يك منبع آگاه در دولت عراق 
مدعي شــد: هر جريان عشايري كه در 
زمينه تسليحات سنگين و نيمه سنگين 
با تصميم دولت مخالفــت كند، مورد 
برخورد نظامي قرار خواهد گرفت، چرا 
كه قانون را زير پا گذشته است. اين منبع 
همچنين گفته است: بدون شك انتظار 
تمرد در مقابل دستور اخير نخست وزير 
را از سوي برخي نيروها داريم، اما عزم 
دولت براي بســتن ايــن پرونده جدي 
اســت و به اين ترتيــب، احتمال وقوع 
»درگيري هــاي نظامي«، مخصوصا در 

شهرهاي جنوبي عراق وجود دارد.
اين در حالي اســت كــه برخي احزاب 
صاحب نفوذ در جنــوب عراق، ازجمله 
ائتاف دولت قانون به رياســت نوري 
مالكي، چندان نســبت به اجراي موفق 
اين برنامه و پيامدهــاي آن خوش بين 

نيســتند؛ امري كه عاوه بــر رويكرد 
رســانه هاي اين جريــان، در اظهارات 
برخي چهره هاي شاخص آن نيز ديده 
مي شــود. براي مثال ســعد المطلبي، 
از مهم ترين نماينــدگان ائتاف دولت 
قانــون در پارلمان عراق، روز گذشــته 
در واكنش به اين اخبار گفت: احتمال 
دارد برنامه آقــاي الكاظمي براي خلع 
ساح عشــاير، بدون حمايت سياسي 
واقعي، باب بحران هاي نظامي جديدي 
را در عــراق باز كنــد؛ به گونه اي كه در 
پايان، نه تنها معضل ســاح عشاير حل 
نشده، بلكه مشكات بيشتري هم براي 
دســتگاه هاي امنيتــي و نظامي عراق 

ايجاد شود.
اگرچه بايد توجه داشت كه اين رويكرد 
فراگير نبوده و برخي ديگــر از احزاب 
عراقي )عمدتا حاميان الكاظمي( به طور 
جدي از اجراي ايــن تصميم حمايت 
كرده اند. در اين زمينه مي توان به بيانيه 
ائتاف عراقيون اشاره كرد، ائتافي كه 
اخيرا بــا هدف حمايــت از برنامه هاي 
دولت الكاظمي به رهبري ســيدعمار 
حكيم شكل گرفته است. در اين بيانيه 
آمده: تصميــم قاطعانه دولــت براي 
انحصار ساح نزد نهادهاي قانوني بايد 
بدون استثنا در تعامل با تمام نيروهاي 
حامل تســليحات غيرقانوني، ازجمله 

عشاير اجرا شود.
پس از پايان نبرد ملي عراق عليه داعش 
و اعام پيوســتن بخش عمده گروه هاي 
حشد شعبي به ارتش اين كشور، مسئله 
ســاح غيردولتي به يكي از محورهاي 
اساسي در تنش هاي سياسي عراق تبديل 
شــده اســت؛ تنش هايي كه هر از چند 
گاهي با وقوع حمات ناشناس به مراكز 
ديپلماتيك يــا نظامي نيروهاي خارجي 
افزايش مي يابد. مصطفي الكاظمي، پس 
از ترور هشام الهاشمي، تحليلگر مشهور 
عراقي به دســت افراد ناشناس، بار ديگر 
تعهد داد مسئله ســاح خارج از نظارت 

دولت در عراق را حل خواهد كرد.

نخست وزير عراق با تشكيل كميته اي مشترك از نيروهاي نظامي و امنيتي، خواستار توقيف تسليحات سنگين و نيمه سنگين عشاير در سراسر عراق شد
جمع آوري سالح عشاير؛ برنامه تازه دولت الكاظمي

  همزمان با اجباري شدن ماسك، 
تنش در آمريكا باال گرفت

   تجارت بدون اعتماد؛ غرب چگونه 
بايد با چين تجارت كند

   جاسوسان روس قصد سرقت 
اطالعات توليد واكسن در انگليس را 

داشتند

   افزايش سرعت شيوع كرونا در 
مناطق غيرشهري آمريكا

   بازگشت اقتصادي چين؛ قوي تر از 
آنچه انتظار مي رفت

سياوش فالح پور
خبرنگار

بحران نظرسنجي ها براي ترامپ
كمتر از 4 ماه مانده به انتخابات رياست جمهوري آمريكا، وضعيت دونالد 
ترامپ در نظرسنجي ها به هيچ وجه خوب نيست و همين موضوع باعث 
شده او رئيس ستاد انتخاباتي اش را بركنار كند تا شايد تغييري در فضاي 

انتخابات ايجاد شود.
فاصله دونالد ترامپ با رقيب دمكراتش يعني جو بايدن، دســت كم در 
3نظرســنجي معتبر ملي در آمريكا دورقمي شــده است. نظرسنجي 
دانشگاه كوينيپياك فاصله را 15درصد نشــان مي دهد. در اين ميان، 
نمودار نظرسنجي وب سايت RealClearPolitics كه برايند تمامي 
نظرسنجي هاي آمريكا در مورد انتخابات رياست جمهوري است، فاصله 
را 8.6درصد نشــان مي دهد. به هر حال، با هر متر و معياري، وضعيت 
دونالد ترامپ در نظرســنجي  ها به يك وضعيت بحراني شــبيه است؛ 
چرا كه به نوشته وب سايت خبري-تحليلي »هيل«، در تاريخ انتخابات 
رياســت جمهوري آمريكا نامزد پيروز هرگز در ســال انتخابات چنين 

وضعيتي در نظرسنجي ها نداشته است.
اكنون به انتخاب ترامپ، »بيل اســتيپين« جايگزين »برد پارسكيل« 
شده تا پنجمين فردي باشد كه طي اين سال ها اين سمت را در دست 
مي گيرد. استيپين از سياســتمداران جمهوريخواه اســت و در ستاد 
انتخاباتي ترامپ، معاون پارسكيل بود. گفته مي شود اغلب سياستمداران 
نزديك به دونالد ترامپ، حضور برد پارسكيل در رأس ستاد انتخاباتي او 
را دليل عقبگردش در نظرسنجي ها دانسته اند و به همين دليل پيشنهاد 
تغيير او را مطرح كرده اند. ايوانكا ترامپ، دختر ترامپ و جرد كوشنر داماد 

او كه هر دو از مشاوران كاخ سفيد هستند، ازجمله اين افراد بوده اند.
شــايد به اعتقاد اطرافيان ترامپ چاره كار تغيير رئيس ستاد انتخاباتي 
باشد، اما به نظر مي رسد واقعيت اين است كه اوضاع رئيس جمهور آمريكا 
به دليل عملكرد دولتش در ماجراي شــيوع ويروس كرونا بحراني شده 
اســت. كرونا جان 140هزار نفر را در آمريكا گرفته و هيچ چشم اندازي 
از بهبود وضعيت مقابله با آن هم وجــود ندارد. همزمان، اقتصاد آمريكا 
هم به كما رفته و روزبه روز بر شمار بيكاران اضافه مي شود. فارغ  از اينها، 
جامعه آمريكا به شــدت به موازات خطوط نژادي چند پاره شده است و 
اعتراضات به رفتارهاي تبعيض آميز عليه سياهپوستان در اغلب ايالت ها 
همچنان ادامه دارد. غير از اينها، طي هفته هاي اخير اتفاقات ديگري هم 
در فضاي سياسي آمريكا افتاده كه هيچ كدام به نفع ترامپ نبوده است. 

تجمع انتخاباتي  ماه قبل هواداران ترامپ برخاف تبليغات گسترده اي 
كه براي آن شده بود، با استقبال خوبي روبه رو نشد. اين در حالي است كه 
ستاد انتخاباتي او اعام كرده بود بيش از يك ميليون بليت فروخته شده 
است. هفته قبل، ديوان عالي آمريكا هم با صدور حكمي، ترامپ را موظف 
به تحويل اسناد مالياتي اش كرد. براســاس اين حكم، اكنون دادستان 
نيويورك مجاز به بررسي سوابق مالياتي ترامپ شده است؛ مسئله اي كه 
با مخالفت شديد او طي 3سال گذشته روبه رو بوده است. چند روز قبل 
از آن، انتشار كتاب جان بولتون در مورد تجربه حضورش در كنار ترامپ 
به عنوان مشــاور امنيت ملي، لرزه به فضاي سياسي آمريكا انداخت. در 
اين كتاب، بولتون اسراري را فاش كرده كه بي كفايتي ترامپ در جايگاه 
رئيس جمهور را اثبات مي كند. در كنار اينها، انتشار كتاب مري ترامپ، 
برادرزاده رئيس جمهور، را هم نبايد از ياد بــرد. اين كتاب كه با عنوان 
»بسيار گفته شده اما هنوز كافي نيست؛ چگونه خانواده من خطرناك ترين 
مرد دنيا را پديد آورد« منتشر شده، يك افشاگري بي سابقه درباره مسائل 
خانوادگي دونالد ترامپ است. حدود يك ميليون نسخه از اين كتاب در 
روز اول انتشــار به فروش رفت. ترامپ ســعي كرد جلوي انتشار هر دو 
كتاب بولتون و برادرزاده اش را بگيرد، اما دادگاه نظر ديگري داشــت و 
مجوز انتشار را صادر كرد. موضوع نگران كننده براي اطرافيان ترامپ تنها 
عقب افتادن او از بايدن در نظرسنجي ها نيست؛ مسئله اين است كه روند 
نظرسنجي ها به ضرر ترامپ پيش  مي رود و هر روز و هر هفته فاصله او با 
بايدن بيشتر مي شود. با اين حال، بيل استيپين ديروز با ارسال نامه اي به 
اعضاي ستاد انتخاباتي ترامپ سعي كرد به تقويت روحيه آنها كمك كند. 
او در نامه اش نوشته است: »109روز باقي مانده و ما بايد همه اين 109روز 
را ببريم تا در نهايت دونالد ترامپ پيروز انتخابات باشد. همان هايي كه 
در سال2016 با نظرسنجي هاي خود تاش مي كردند هياري كلينتون 
برنده ميدان باشد، امروز هم دست به كار شده اند؛ اما اين كار ديگر جواب 

نمي دهد.«

انتخابات آمريكا
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وضعيت دونالد ترامپ و جو بايدن در نظرسنجی ها

وقتي كه روسيه براي نخستين بار بعد از جنگ جهاني دوم 
به خاورميانه بازگشت و نيروهايش را به سوريه فرستاد، خاورميانه

اضطراب و نگراني زيادي در اســرائيل و همينطور غرب 
ايجاد شد. 5 سال بعد اما ديگر مسئله اسرائيل و غرب حضور روسيه در 
خاورميانه نيست؛ مسئله كنوني براي آنها حضور چين در اين منطقه 
است. نيويورك تايمز اخيرا گزارش داده كه ايران و چين بي سروصدا در 
زمينه هاي سرمايه گذاري و امنيتي به يك توافق بسيار بزرگ رسيده اند. 
آموزش ها و تمرين هاي نظامي، توسعه مشــترك تسليحاتي، تبادل 
اطاعاتي و همينطور برنامه نفت در برابر سرمايه گذاري هايي به ارزش 

400ميليارد دالر بخش هاي مهم اين توافق هستند.
اين توافق، ضربه بزرگي به سياست آمريكا براي انزواي اقتصادي ايران 
مي زدند. اما مسئله فراتر از آن اســت: پكن ديگر يك خريدار نفت كه 
بدون توجه به سياست هاي پرآشوب منطقه در پروژه هاي زيرساختي 
آن فعاليت مي كرد نيست و نقشي بزرگ تر و مهم تر را به عهده خواهد 
گرفت. چين در حال تبديل شــدن بــه رقيب منطقــه اي آمريكا در 
خاورميانه اســت و تفاوت هاي زيادي هم با روسيه دارد. چين دومين 
اقتصاد بزرگ دنيا را دارد. اين كشور مي تواند نيازهاي كشورهاي منطقه 
را در بخش فناوري و مالي برطرف كند و توانايي هاي فني كافي براي 
توسعه زيرساخت هاي اين كشورها را هم دارد. در مسئله خريد نفت هم 

چين برتري هايي به ديگر خريداران رقيب دارد.
پيشرفت چين در اين زمينه ها چنان بوده اســت كه آمريكا به يكباره 
از خواب غفلت بيدار شده و از متحدانش خواسته است در ارتباط هاي 
خود در زمينه فناوري و تجارت، رويكرد سرسختانه تري در مقابل چين 

در پيش بگيرند.
اما به نظر مي رسد آمريكا بسيار دير از خواب بيدار شده است. پيوندهاي 
تجاري و سرمايه گذاري چين با كشــورهاي خليج فارس در سال هاي 
اخير به طرز چشمگيري تقويت شده و حاال فقط مسئله خريد نفت و 
صادرات كاالهاي چيني نيست بلكه پكن به صورت فزاينده اي در بخش 
فناوري و سرمايه گذاري با اين كشورها وارد تعامل شده و همين مسئله 

آنها را به مدار چيني نظم بين الملل نزديك تر كرده است.

ترس از چين
همه گيري ويروس كرونا در اين بين بيشــتر آمريكا را در مقابل چين 
ضعيف كرده است. اتفاقي كه در ابوظبي براي سفارت آمريكا روي داده 
به خوبي جايگاه آمريكا و چين در مسئله كنترل كرونا را نشان مي دهد. 
اماراتي ها  ماه گذشــته پيشــنهاد دادند تا به صورت رايگان كيت هاي 
تست كرونا را در اختيار كارمندان ســفارت قرار بدهند اما آمريكا اين 
پيشنهاد را رد كرد چون شركتي كه اين كيت ها را تامين مي كرد يك 
شركت مشترك چيني- اماراتي بود و آمريكايي ها از ترس اينكه مبادا 
پكن به دي ان اي كارمندان ســفارت دسترسي پيدا كند اين پيشنهاد 

را رد كردند.
اما داستان پشت اين ماجرا، چيز ديگري اســت؛ چين در زمينه مهار 
همه گيري كرونا بســيار بهتر از آمريكا عمل كرده است. چين نه تنها 
بيشتر تجهيزات پزشــكي مورد نياز براي كنترل ويروس را مي سازد 
كه توانسته است خود را به عنوان كشوري كه توانايي مهار اين بحران 
را دارد معرفي كند. اين درست در مقابل شرايطي است كه آمريكا در 

آن قرار دارد.
در چنين شرايطي، آمريكا در حال ارزيابي امكاناتي است كه در رقابت 
مستقيم با چين دارد. از اين نظر، آمريكا همچنان برتري نظامي دارد. اما 
طرح دونالد ترامپ براي خروج نيروهاي آمريكايي از منطقه، مي تواند 

بر اين برتري تأثير بگذارد.
توافق با ايران، اگر واقعا به نتيجه برســد، چين را در منطقه به سطحي 
مي رساند كه عاوه بر تعيين مسير تجارت و سرمايه گذاري، در زمينه 
مسائل دفاعي هم تعيين كننده باشد. اين توافق، در دوراني كه تهران از 
سوي قدرت هاي منطقه اي خليج فارس به عنوان يك دشمن شناخته 
مي شود، مي تواند جاه طلبي هاي چين در منطقه را به چالش بكشد اما 

شايد مسئله اين باشد كه چين اصا به نظرات آنها توجهي نمي كند.
ايران از نظر اقتصادي در تنگناست و انتخاب ديگري به جز چين ندارد. 

از سوي ديگر، چين احتماال روي اين مسئله قمار كرده كه كشورهاي 
خليج فارس، تحت هر شــرايطي به پكن متوســل خواهند شد چون 

به شدت به چين به عنوان خريدار نفت شان نياز دارند.
براي اسرائيل، رقابت چين و آمريكا بسيار خطرناك تر از نقش آفريني 
روسيه در جاهايي مانند سوريه و ليبي اســت. درصورتي كه اسرائيل 
مجبور باشــد بين آمريكا و چين يكي را انتخاب كند، مسلمان اولي را 
انتخاب خواهد كرد. اما اگر چين به يك ابرقدرت در حال اوج گرفتن در 
خاورميانه تبديل شود، محاسبات و ارزيابي ها بسيار سخت و پيچيده 
خواهد شد. آن روز هنوز نرسيده اســت، اما به سرعت در حال نزديك 

شدن به آن هستيم.

پكن در بخش هاي تجارت، فناوري و نظامي به رقيب منطقه اي واشنگتن در خاورميانه تبديل مي شود 
چين، جايگزين آمريكا در خاورميانه؟

درگيري هاي مرزي ميان ارمنستان و 
آذربايجــان كه از روز يكشــنبه هفته اوراسيا

گذشــته آغاز شــده طي 24ســاعت 
گذشته متوقف بوده، اما تنش ميان مقام هاي سياسي 

و نظامي دوطرف همچنان ادامه دارد.
دوطــرف يكديگر را بــه آغاز درگيري هــا در ادامه 
مرزهاي منطقه مورد مناقشه »ناگورنو قره باغ« متهم 
كرده و نسبت به ادامه تحركات طرف مقابل هشدار 
داده اند. وزارت دفاع آذربايجان بــا صدور بيانيه اي 
اعام كرد درصورت ادامه حملــه نيروهاي نظامي 
ارمنستان به خاك اين كشور، نيروگاه اتمي ارمنستان 
را با موشــك هدف قرار خواهــد داد؛ بيانيه اي كه 
نگراني هاي بين المللي در مورد دور تازه درگيري ها 

در مرز 2كشور را تشديد كرده است.
اوج درگيري ها طي روزهاي يكشــنبه تا سه شنبه 

اتفاق افتاد كه در جريان آن دست كم 16نفر كشته 
شــدند. به گفته وزارت دفاع آذربايجــان، 11نفر از 
نيروهاي اين كشــور در اثــر بمبــاران توپخانه اي 
ارمنستان كشته شــده اند. نام يك ژنرال سرشناس 
آذربايجاني نيز در ميان كشته شده ها ديده مي شود. 
در ســمت مقابل، 4ســرباز و يك غيرنظامي كشته 

شده است.
منازعه 2كشور بر سر منطقه ناگورنو قره باغ، همزمان 
با فروپاشي شوروي و از سال 1988 آغاز شد. دوطرف 
بين سال هاي 1988تا 1994درگير يك جنگ خونين 
شدند كه حدود 30هزار كشته به جا گذاشت. با اينكه 
از آغاز اين بحران 32 سال مي گذرد، مناقشه همچنان 
پابرجاســت و آذربايجان و ارمنستان تنها يك پيمان 
آتش بس امضا كرده اند. طبق اين پيمان، ناگورنو قره باغ 
كه اكثريت ارمني دارد و مناطق اطراف آن به كنترل 

ارمنستان درآمد. با اين حال از آن زمان تاكنون هر از 
چندي درگيري مسلحانه اي در اين منطقه و در امتداد 

نوار مرزي 2كشور روي داده است.
درگيري هــاي روزهاي اخيــر، جــزو خونين ترين 
درگيري هاي سال هاي گذشــته بوده است. پيش از 
اين، اغلب درگيري هاي پراكنده با ســاح هاي سبك 
گزارش مي شد اما به گزارش رويترز اين بار در حمات 
دوطــرف، از توپخانه، تانك و پهپاد اســتفاده شــده 
اســت. درگيري ها چند روز پس از آن اتفاق افتاد كه 
آذربايجان تهديد كــرد ميز مذاكرات بر ســر قره باغ 
را ترك خواهد كــرد؛ مذاكراتي كه در 2ســال و نيم 
گذشته هيچ پيشرفتي نداشــته است. مردم ديروز در 
خيابان هاي باكو با تظاهرات خواستار حمله به مناطق 
تحت كنترل ارمنســتان شــدند. فضاي ايجاد شده، 

احتمال آغاز دوباره درگيري ها را باال برده است.

ارمنستان-آذربايجان؛ وضعيت جنگي در مرز 
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جريمهزمينانداختنماسك
پاريس: مقامات فرانسه به دنبال افزايش جريمه افرادي 
هستند كه ماسك و دستكش مصرف شده خود را به زمين 
مي اندازند. به گــزارش لوموند، جريمــه زمين انداختن 
زباله ممكن است تا 135 يورو افزايش يابد. معاون وزارت 
محيط زيست اين كشــور مي گويد: پيش نويس پيشنهاد 
جريمه ســنگين تر براي كســاني كه  زبالــه را بر زمين 
 مي  اندازند، تقاضا كرده است. ميزان اين جريمه اكنون در 

فرانسه 68يورو است.

ازدواجمادرزنبادامادپيشين
سنپترزبورگ: زن 75ساله اي پس از اينكه دخترش از شوهرش 
جدا شــد و او را از خانه بيرون كرد، با داماد پيشين خود ازدواج 
كرد.  به گزارش آديتي ســنترال، حتي پــس از اينكه ماجراي 
اين ازدواج به رســانه هاي روسيه هم كشــيد، اين زن 75ساله 
بر اين باور است كه تنها مشــكل زندگي آنها حسادت دخترش 
 به اوســت، زيرا او اكنون ديگر تنها نيســت و نيازي به دخترش
 نــدارد. داماد هم علت طــاق را بد دهني و بدرفتاري همســر 

پيشين اش ذكر  مي كند.

ملكهآسمانهابازنشستهميشود
لندن:شركت هواپيمايي بريتيش ايرويز اعام كرد كه در 
پي شيوع كرونا و كاهش شديد تعداد سفرها، هواپيماهاي 
غول پيكر بوئينگ 747 خود را كه به ملكه آسمان ها مشهور 
بودند، زودتر از زماني كه مقرر بوده، از برنامه پروازها خارج 
مي كند. به گزارش بي بي سي، قرار بود اين نوع هواپيماها از 
سال 2024، يعني 4 سال ديگر بازنشسته شوند اما به دليل 
مشــكات پيش آمده در پي كرونا، طرح بازنشســتگي 

تدريجي اين هواپيما ها آغاز شد.

معمايكرونايسرنشينانقايقماهيگيري
بوئنوسآيرس:مقامات بهداشت آرژانتين در تاشند متوجه 
شوند چطور آزمايش كروناي تمامي سرنشينان يك كشتي كه 
35 روز را در دريا گذرانده اند، پس از بازگشت به خشكي مثبت 
شده است. اين در حالي است كه آزمايش كرونا همه61 ملوان 
سرنشين كشتي ماهيگيري گوفه كش »اچيزن مارو« وقتي كه 
در اواخر ماه مه از بوئنوس آيرس راهي دريا مي شدند، منفي بود. 
آنها پيش از راهي شدن به سفر دريايي مدت 2هفته در هتلي در 

قرنطينه بودند تا رهسپار دريا شوند.
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دمكراسيپوشاليوبرزخشاعرانو
هنرمندانزمانه

هنرمندان و به ويژه شاعران ما پس از دوره 
مشروطه به 2دســته تقسيم مي شوند؛ 
يك؛ شاعران برزخي و دو؛ شعراي غير 

 برزخي. 
مراد از شاعران برزخي شعرايي 
هســتند كه مي خواســتند و 
مي خواهنــد هم طرفــداران 
شعر كاسيك يا كهن را راضي 

نگه دارند، هم عاقه مندان به شــعر امروز را )همواره گفته ام 
تركيب وصفي شعر نو غلط است. شــعر ماشين لباسشويي 
يا تاير موتورسيكلت نيســت كه نو و كهنه داشته باشد. مگر 
شعر حافظ، بزرگ ترين شــاعر جهان، شعر كهنه است؟( در 
اين عرصه كه نرينه ســاالري وجه مميزي آن است، تاش و 
پويه هاي مادينه اي نيز زماني سترون و گاهي پررنگ رخ نموده 
است و خانم سيمين بهبهاني كه خوشبختانه جوانمرگ نشد و 
عمري طويل و زندگاني نسبتا مرفهي را هم پشت سر گذاشت 
يكي از چهره ها و مصاديق بارز شاعران برزخي است كه درباره 
شعر او كه به نظر من از شعرهاي استيجاري است و گاهي در 
جغرافيايي شاعران سوپرماركتي و حتي شعراي ترانزيستوري 
قرار مي گيرد، مبالغه و حتي غلو هم شــده است. ازجمله اين 
مبالغه ها اينكه خانم بهبهانــي در اوزان و حتي زحافات آنها 
نوعي نوآوري و بداعت و بالمال براعت استهال داشته است 
كه اين موضوع فاقد اســتدالل و به طور كلي نادرست است 
و بحث در اين زمينه نياز به چند مقالــه طويل و ذكر امثله و 
شواهد بسيار دارد و در اين يادداشت سر دستي حتي نمي توان 
 به يك نكته از صد مورد اين مسئله اشاره كرد. البته به عنوان

ايجاز اللفظ و اشباع المعني به يكي دو مثال بسنده مي كنم. 
مثا شاعر ديروز مي گويد:
بازآمديارمبهشادكامي

كيباشمشاداركنوننباشم
 كه اين بيت در بحور با اوزان شمس قيص در بحر قريب مسدس 
اخرم اخرب يعني مفعولن مفعولن فاعاتن اســت. اگر مثا 
خانم بهبهاني بخشــي از اين بحر را در يك بيت بحر مشاكل 
مثمن مكفوف مقصور )كار جان ز غم عشق ات   اي نگار بسامان 
هست چون سر زلفين دلربات پريشان( فاعات مفاعيل ادغام 
يا تلفيق و اظهار كند، آيا اين امر را مي تــوان ابداع يا نوآوري 
تلقي كرد؟ البته خير. نام اين كار را فقط بايد تبادر به تدخيل 
و نوعي استخدام ذوقي گذاشت. اگر فروغ فرخ زاد، شاعر بزرگ 
ايران بر اثر تعليمات و آموزش هاي ابراهيم گلستان، روشنفكر 
و نويسنده و هنرمند تراز اول ايران، در اواسط يا اواخر ترادف 
بحور نوعي تسريع و تبسع شمولي درمورد ازاحيف و زحافات 
ايجاد مي كند اين امر بر اثر موســيقي كام و موســيقيايي 
كمك كننده به صور خيال اســت كه بدون وارد كردن لطمه 
به اركان وفور صــورت مي گيرد. در واقع شــعر خانم بهباني 
جزء شاعران استيجاري اســت و به كوتاه سخن يعني اينكه 
شعر و شبه شعر )كه مقوله بسيار مبسوط و مفصلي است( در 
آثار او جاي خود را تعويض مي كند به مانند تعويض ادبيات يا 
اشعار ملي به جاي ادبيات ميلي و در واقع از شعرهاي گلوسوز 
و اشعاري كه با آرزوهاي دير ياب عرصه مجال ظهور مي دهند، 
در آثار وي چه در چلچراغ چه در مرمر و... خبر چنداني نيست. 
ولي خوشبختانه خانم بهبهاني ابياتش به مانند پروين اعتصامي 
براي انتباه و عبرت نيســت و گاهي معني يابــي او جلوه اي 
رضايت بخش دارد و دمكراســي پوشالي - هنري و شعري كه 
متأسفانه گريبانگير بسياري از شاعران ماست كه با قيافه هاي 
حق به جانب هزينه زايي را به جاي فايده مندي همواره غالب ما 
كرده اند، چندان در شعر خانم بهبهاني جايي ندارد كه اين خود 
جاي اميدواري است. به نظرم خانم بهبهاني بايد از عوان شاعري 
به جاي كثرت ابيات و اشعار به نقدهاي كاونده درون خود بها 
مي داد و مجمل گويي را جاي سخن طويل جايگزين مي كرد. 

مگر حافظ با اندكي غزل، بزرگ ترين شاعر جهان نيست.

اصغرضرابييادداشت
منتقد و روزنامه نگار پيشكسوت

عليمالئكهپزشكي تاب آوري
روزنامه نگار و پزشك

روميناحمزهپور
ويترينروانپزشك

اختاللاضطراببيماري
با شيوع پاندمي كوويد-19در 
جهان و نگراني از ابتا به آن، 
توصيه هاي مكرر بهداشــتي 
توســط مراقبين ســامت و 
يافته هاي بعضــا متناقض و 
متفاوت در مورد عائم بيماري 

و درمان آن منجر به ايجاد ســردرگمي و گاهي ترس هاي 
افراطي در افراد مستعد، شده است.

در اختال اضطراب بيماري، فرد اعتقاد كاذب و اشــتغال 
ذهني مفرط به اين موضوع دارد كه دچار بيماري وخيمي 
است يا در آينده دچار آن خواهد شد. اين بيماران عموما 
عائم و نشانه هاي چنداني از بيماري ندارند يا عائم آنها 
بســيار خفيف و نامرتبط اســت. ولي بيمار سطوح باالي 
اضطراب را در مورد ســامتي خود دارد و به آساني نگران 
وضعيت ســامت خود مي شــود و به دنبال آن اقدامات 
افراطي براي تشخيص اين بيماري فرضي انجام مي دهد. 
مكررا به پزشكان مختلف مراجعه مي كند، آزمايش هاي 
گوناگون با هزينه هاي باال انجام مي دهد، مشغوليت فراوان 
به جست وجوهاي اينترنتي و فضاي مجازي پيدا مي كند 
و از اطاعات درســت يا نادرســت كه به دست مي آورند 
بدترين نتايج را مي گيرند. اين بيماران، به رغم نتايج منفي 
آزمايش ها و عائم خوش خيم بيماري فرضي در طول زمان 
و اطمينان بخشي مناسب از سوي پزشكان معالج، همچنان 
به اين روند ادامه مي دهند. ايــن رفتار در تعامات جاري 
بيمار با افراد خانواده، دوستان و همكاران بيمار و وضعيت 

شغلي فرد اختال ايجاد مي كند.
گروه ديگــري از ايــن بيمــاران رفتارهــاي اجتنابي و 
مراقبت گريز نشــان مي دهند؛ يعني به رغم وجود عائم 
و نشــانه هاي بيماري، وجود آن را انكار كرده و از هر گونه 
مراجعه براي تشخيص و درمان خودداري مي كنند. در اين 
افراد رفتارشان منجر به تأخير در تشخيص به موقع بيماري 

احتمالي و عواقب ناشي از آن خواهد شد.
طبق مطالعات اپيدميولوژيك، 4تا 15درصد افراد در يك 
جامعه در مورد بيمار شــدن و ناتواني ناشي از آن اشتغال 
ذهني دارند و سالمندان بيش از جوانان به آن مبتا هستند.

نكته بسيار مهم و قابل توجه اين است كه معموالً بيماران 
دچار اختال اضطراب ســامتي در مــورد درمان هاي 
روانپزشكي و مراجعه به روانپزشــك مقاومت مي كنند. 
اصول كلي درمان در اين اختال بر پايه آموزش مهارت هاي 
كاهش استرس، مهارت هاي ســازگاري با بيماري مزمن 
است. استفاده از داروها در كاهش اضطراب ناشي از ترس 
بيمار در مورد بيمار شــدن مفيد است. البته الزمه درمان 
مؤثر برنامه هاي روان درماني و مشاركت بيمار در آن است.

جي.دي.سلينجر؛آخرينمصاحبهو
سايرگفتوگوها

ايــن كتاب، شــامل آخرين 
مصاحبه و سايرگفت وگوهاي 
جي.دي ســلينجر است كه 
ســولماز دولت زاده آن را به 

فارسي برگردانده.
در بخشــي ازمعرفــي اين 
كتــاب مي خوانيــم: »از 
لحظه اي كه سلينجر ناطور 
دشــت را در 1951 چــاپ 

كرد، شــيفتگان بي قرارش در 
زمره زندگينامه نويــس و روزنامه نگاران مصر تعقيب اش 
مي كردند. اين مجموعه مواجهه هاي نادر و افشــاگرانه با 
اسطوره  ادبي گريزپاست. سلينجر گاهي با رغبت و گاهي 
با بي ميلي از حس و حال يورش هاي بي امان، از سرمنشأ 
هنرش و توصيه هايش به نويسندگان مي گويد. مي دانيد 
كه سلينجر، نويسنده محبوب ما ايراني ها، هيچ وقت اهل 
گفت وگو و اهل ارتباط با رســانه ها نبود. حاال بدانيد كه 
تنها گفت وگو با سلينجر در كتابي به همراه مجموعه اي 
از مقاالت و گزارش هاي مطبوعاتي درباره او منتشر شده 

است.«
مهم ترين حواشــي به وجود آمده پيرامون اين نويسنده 
و تاش هاي ژورناليســتي براي كشــف رمز و راز زندگي 
او در اين كتــاب بازگويــي مي شــود. از گفت وگوهاي 
خيالي با وي تا گزارش ها و مصاحبه هايي كه نشــريات و 

توليدكنندگان شان را به دادگاه كشاند.
اين كتاب 7 مصاحبه با سلينجر از 1951 تا 1980 را كه 
در نشريات و مجاتي مثل »باشگاه كتاب ماه«، »كلرمونت 
ديلي ايگل«، »نيويورك تايمز«، »اويي«، »نياگارا فالز«، 
»ساندي ادووكيت« منتشر شــده است، شامل مي شود. 
مقدمــه اي از ديويــد اســتريتفلد و 2 پس درآمد درباره 
اعترافات نامه نگر ســابق جي . دي و ماجراي از بين رفتن 
فرصت انتشار كتابي از سلينجر توســط راجر لثبري نيز 
از ديگر بخش هاي كتاب هســتند. كتــاب همچنين در 
قالب 2پس درآمد به شرح اعترافات جوانا اسميت راكوف 
به عنوان شخصي كه خود را به جاي سلينجر جا زده و براي 
مخاطبان او نامه مي نوشــته و نيز راجر لثبري از ناشران 
آمريكايي كه شــرح مواجهه خود با اين نويسنده را براي 

انتشار يكي از آثارش بازگو كرده مي پردازد.
نشر آفتابكاران چاپ دوم كتاب جي .دي.سلينجر؛ آخرين 
مصاحبه و ساير گفت وگو ها را در 213صفحه، با شمارگان 

هزار نسخه به بهاي 27هزار تومان منتشر كرده است.

دورنگاهداشتنلباسهاازكرونا
لباس هايــي كــه بيــرون از منــزل 
مي پوشــيم، به دليل تماس با سطوح 
مختلف، مي توانند كانوني براي تجمع 
ويروس كرونا باشند. حال چگونه بايد 
از لباس هايمان در برابر كرونا نگهداري 

كنيم؟ 
   اسپري كردن مواد الكلي روي لباس ها توصيه نمي شود و لزومي به انجام اين 
كار نيست. همچنين، استفاده از سشوار براي از بين بردن ويروس روي لباس ها 

بي تأثير است.
   براساس مطالعات، نيازي به شســت وشوي روزانه  لباس ها نيست. درصورت 
مواجهه با شــخصي كه عائم شــبيه به بيماري كرونا دارد، يا درصورت سفر به 
مناطق پرخطر مانند بيمارستان ها، شهرهاي پرخطر و نظير آن يا مشاهده هرگونه 
خون و ديگر ترشحات روي لباس توصيه مي شود كه لباس ها را با آب گرم شسته 
و در نور آفتاب خشك كنيد. در كل، رعايت عدم تماس با اشخاص و سطوح آلوده، 

مهم ترين نكته اي است كه بايد رعايت شود.
   براي لباس هاي روزانه و رفت وآمدهاي معمول، نيازي به شست وشوي روزانه 
لباس ها نيست، ولي توصيه مي شود لباس ها در كمد يا فضايي جداگانه نزديك 

در منزل نگهداري شوند.
  رعايت توصيه هايي مثل شست وشوي دست ها و استفاده از دستكش، پوشاندن 
دهان و بيني در هنگام سرفه و عطسه و تماس نداشتن با افراد و سطوح، مهم ترين 

اقدامات هستند.
   در لحظه اول ورود به منزل، دستكش و ماسك خود را به نزديك ترين سطل 
زباله در بسته بيندازيد، سپس دســت هاي خود را با آب و صابون به مدت 20 تا 
30ثانيه بشوييد و سپس لباس هاي خود را دربياوريد و در كمد يا فضايي جداگانه 
قرار دهيد و پس از تعويض لباس ها مجدداً دســت هاي خــود را با آب و صابون 

به مدت 20 تا 30ثانيه شست وشو دهيد.

مهارت

ساختپوستيباقابليتالمسه
 »Loihi« با استفاده از تراشه نورومورفيك )NUS( پژوهشگران دانشگاه ملي سنگاپور
شركت »اينتل« )Intel( يك پوست مصنوعي توسعه داده اند كه هزار برابر سريع تر از 

دستگاه حسي انسان، لمس را تشخيص مي دهد. 
به گزارش انگجت، اين سيستم همچنين مي تواند شكل، بافت و سختي اشياء را 10برابر 
سريع تر از يك پلك برهم  زدن تشخيص دهد. پژوهشگران معتقد هستند كه اين كار 
تحقيقاتي مي تواند تعامل انسان و ربات را بهبود ببخشد و مواردي مانند مراقبت توسط 
ربات ها و اعمال جراحي رباتيك و خودكار را عملي تر كند. تيم تحقيقاتي دانشگاه ملي 
سنگاپور در ابتدا يك دست رباتيك را با پوست مصنوعي )Artificial skin( ساخت  و 
آن را به نحوي آموزش دادند كه بتواند خط بريل را بخواند. دست رباتيك داده هاي حس 

المسه خود را به تراشه »Loihi« منتقل كرد كه آن  را ترجمه كند.
دقت و صحت اين تراشه بيش از 92درصد صحيح بود و نسبت به پردازنده استاندارد 
»ون نويمان« )Von Neumann( تا 20برابر قدرت كمي اســتفاده كرد. ســپس 
پژوهشــگران اطاعات لمســي و بصري را با هم تركيب كردند. همچنين محققان 
به دست رباتيك آموختند كه با استفاده از پوست مصنوعي و يك دوربين چندين ظرف 

را طبقه بندي كند و اين فناوري از پس تشخيص آنها بر آمد.
محققان پس از ارسال اطاعات به يك »واحد پردازش گرافيكی« )GPU( و تراشه 
Loihi، نشان دادند كه تركيبی از بينايی و المسه از طريق شبكه عصبی سبب می شود 

سيستم، 10 درصد دقيق تر از آنچه كه فقط با داده های بصری بوده، عمل كند.
»هارولد سو«)Harold Soh(، اســتاديار دانشگاه ملی سنگاپور در اين رابطه گفت: 
نتايج به دست آمده از اين ربات خيره كننده بود. چرا كه پژوهشگران آن نشان دادند كه 
يك سيستم نورومورفيك، بخشی اميدواركننده برای تركيب حسگرهای مختلف برای 
درك بهتر ربات هاست. به اين ترتيب اين پژوهش گامی به سوی ساخت ربات هايی 
است كه توان و قابليت بااليی دارند و می توانند در شرايط غيرمنتظره به سرعت مناسب 

با شرايط پاسخ دهند.

سهيلگوهريدرگذشت
سهيل گوهري، فعال رســانه اي پس از چند روز 
مبارزه با كرونا درگذشت. او هفته پيش 24ساعت 
پس از انتصاب به مديريت روابط عمومي باشگاه  
استقال متوجه ابتا به ويروس كرونا شده بود و از 

سمت خود استعفا كرد. 
گوهري هفته گذشته با حكم سعادتمند در سمت 

مدير روابط عمومي باشگاه استقال منصوب شد اما پس از يك روز به دليل ابتا 
به ويروس كرونا از سمت خود اســتعفا كرده بود. او صبح ديروز )جمعه( در اثر 

وخامت حال، دار فاني را وداع گفت.
همشهري درگذشت اين همكار رسانه اي را به خانواده او تسليت مي گويد.

دانستني ها

مجالتهمشهري:24،بچهها،تندرستي،داستان،دانستنيها،جوان،سرزمينمن،سرنخ
ضمائمهمشهري:استانها،محله،دوچرخه،سهچرخه
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ايفروغماهحســنازرويرخشانشما
آبرويخوبــيازچــاهزنخدانشــما

عــزمديدارتــوداردجانبــرلبآمده
بازگردديابرآيدچيســتفرمانشــما

عللنامهايمتفاوتكرونا
هنگام آغــاز شــيوع اخير، بيشــتر نام 
كروناويروس برده مي شد و بعد از مدتي 
و جدي تر شدن شيوع نام »كروناويروس 
جديد« و بعدها »كوويد-19« به ميان 

آمد. اما علت اين تغيير نام ها چيست؟
در ابتــدا بايــد گفــت كــه 

»كروناويروس« و »كوويد-19« 
دو چيز متفاوت هســتند؛ اولي 
نام ويروس و دومي نام بيماري 

ناشي از اين ويروس است.
 )COVID-19( 19-اگر بخواهيم دقيق تر صحبت كنيم كوويد
مخفف »بيماري كروناويروسي 2019« است كه به علت »ويروس 
ســارس-كوو-SARS-CoV-2( »2( )نام علمي كروناويروس 

جديد( به وجود مي آيد.
نام ســارس-كوو-2 يا SARS-CoV-2 از ســه بخش تشكيل 

مي شود:
- »سارس« كه مخفف »نشانگان شديد حاد تنفسي« است.

- »كوو« كه مخفف كروناويروس است.
- »2« كه بيانگر سويه دوم اين نوع كروناويروس است )سويه اول 
در سال 2003 ظهور كرد و باعث همه گيري سارس يا »نشانگان 

شديد حاد تنفسي« شد(.
اين نوع ســاختار نامگذاري به دانشــمندان امكان مي دهد كه 
 ويروس ها را به خانواده هايي تقســيم بندي كنند كه اعضايشان 

خواص مشابهي دارند.
براي مثال، همــه ويروس هــاي خانــواده كروناويروس ها زير 
ميكروسكوپ ظاهر مشخص »تاج مانندي« دارند. تقسيم بندي 
ويروس ها به خانواده ها به پژوهشگران امكان مي دهد ويروس هاي 
جديد را با ويروس هاي موجود در همان خانواده به سرعت مقايسه 
كنند. اين مقايسه به پژوهشــگران شناختي مي دهد كه ممكن 
است در ساختن درمان ها يا واكسن هاي جديد مؤثر ياري رسان 

باشد. 
هنگامي كه سارس-كوو-2 براي نخســتين بار ظاهر شد، آن را 
»كروناويروس جديد« مي ناميدند. دانشــمندان اين نام را به كار 
مي بردند تا اين نوع جديد كروناويروس را از نخستين كروناويروس 
ايجادكننده همه گيري يعني »سارس- كوو-1« )كروناويروسي 
كه همه گيري سارس را در سال 2003 ايجاد كرد( متمايز كنند. 
اما بگذاريد به  نام كوويد-19 بازگرديم. از آنجايي كه نخســتين 
موارد تأييد شده بيماري كروناويروســي يا كوويد در اواخر سال 
2019 رخ داد، دانشمندان عدد 19 را هم به آن افزودند تا اين نام 
را اختصاصي تر كنند. اگــر در آينده كروناويروس جديد ديگري 
ظهور كند و نوع جديد از بيماري كروناويروســي به وجود آورد، 
شماره سالي كه براي نخستين  بار در آن شناسايي شده است، به 

نامش افزوده خواهد شد.

خبر

ازسرگيريپروازهواپيمايياماراتبهتهران
هواپيمايی امــارات پروازهای خود به مقصــد تهران را پس 
از 5ماه وقفه دوباره از ســر گرفت و ديروز نخســتين پرواز از 
مقصد دوبی به تهران انجام شــد. فعا قرار است هر روز يك 
پرواز از دوبی به تهران و بالعكس انجام شود. به گزارش ايسنا، 
 امارات گفته است كه تمامی اين پروازها توسط هواپيماهای

 بوئينگ300ER-777 انجام می گيرد واز طريق سايت اين 
شركت يا آژانس های هوايی قابل رزرو و خريد است.

سوگ



در همان روزي كه ســيدضياء از طرف احمد شــاه رئيس الوزرا شد،2 
اعالن به امضاي رضا خان ميرپنج، رئيس ديويزيون قزاق)فرماندهي كل 
قشون( منتشر شد؛ در اولي كه دو صفحه بود از احمد شاه تملق بسياري 
گفته شده بود و در ديگري كه عنوانش »حكم مي كنم« بود، حدود و 
اختيارات رفتاري اهالي تهران را گوشزد كرده بود. لحن آمرانه اين اعالن 
را مي توان به عنوان منش رفتاري رضاخان ميرپنج و شاه بعدي دانست. 
در بخشي از اين حكم تمام مطبوعات توقيف شده و رضاخان حكم داده 
بود» سالن هاي تئاتر و ســينما توگراف ها و كلوپ هاي قمار بسته و هر 

مست ديده شود به محكمه نظامي جلب خواهد شد.«
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ايران 100 ســال پيش در تعليق به سر 
مي برد؛ جايي كه در آغــاز قرن جديد ، 
آشوبي تازه آغاز شــده بود و  »وطن ما« 
در عسرت و نااميدي و ميل به پيشرفت و 
توسعه به سر مي برد. آمال ايرانيان بعد از 
جنبش مشروطه چنان از بين رفته بود كه 
درجاي جاي كشور بلوا به پا بود و دولت 
مركزي ناتوان از ارتبــاط با ديگر واليات 
عمال قدرت اعمال نفوذ نداشت. در چنين 
شــرايطي ايراني كه به نظر مي رسيد در 
شرف ايرانستان شدن اســت، وارد قرن 
جديد شد. امروز 100 سال بعد از 1300 
مي توانيم در يك مقايسه تاريخي ديروز 
و امروز را دريابيم كــه راهي كه پيموده 
به چه صورت بوده اســت. ويژه نامه قرن 
همشهري، شما را به مسير طي شده تاريخ 
يك ســده اخير  مي برد؛ پلي از گذشته 
تاريخي به ســوي آينده پيش رو. نامش 
را سده »ســنگ و آلماس«گذاشته ايم؛ 
شــايد بتوانيم از معــدن پربــار تاريخ 
معاصر ايران حداقل بهــره اي را به ذهن 
تاريخ زده مخاطب ايراني برســانيم. چه 
خوب وبد، ما با گذشته تاريخي خودمان 
زيســت مي كنيم و از اين رو در زندگي 
مقايسه اي مان از ديروز براي امروز، مثالي، 
طعنه اي،خاطره اي،روايتي و... مي جوييم. 
ما در ويژه نامه ســنگ و الماس ، سعي 
كرده ايم از بهترين عكس هاي تاريخي، 
اســناد و روايت هاي دســت اول بهره 
ببريم. فكر مي كنيم اگــر بخواهيم راه 
طي شــده را مورد بررســي قرار دهيم 
بايد حتما منابع دســت اول و يا كمتر 
منتشرشده را در روايتمان مورد ارزيابي 
قراردهيم،  چه آنكه شــناخت پديده ها 
و وقايع تاريخي بــدون در نظر گرفتن 
محيط و زيســت اجتماعي و سياســي 
در جغرافيــاي زمانــي و مكاني خاص 
خودش ممكن نيســت. براي دانستن 
اين امر ســعي كرديم حتما از اسنادي 
از ســاختار حكمراني و اداري آن زمان 
كه بازتاب دهنده فكــر و ذهن مقامات 
وقت است، بهره بريم. در اين راه دوستان 
عزيز در سازمان اسناد و كتابخانه ملي، 
مخصوصا همــكاران خوبمان خانم ها و 
آقايان هماقاضي، مريــم رجبي، اعظم 
فالح و علــي ميركيانــي در كتابخانه 
تخصصي تاريــخ معاصــر و همچنين 
معاونت اســناد ملي ساختمان گنجينه 
اسناد،  بســيار ما را ياري دادند كه اگر 
نبود كمك آنها شــايد ايــن ويژه نامه 
 از غنــاي الزم برخــوردار نمي شــد. 
ايران 100 ســال بعد، در قرن پيش رو 
قطعا روايــت ها و داســتان هايي ديگر 
خواهد داشت؛ اميد ،پيروزي، شكست، 
ناكامــي و افتخــار بخشــي از تاريــخ 

است؛آنچه اما مي ماند روايت است.

يادداشت  اول

سند اول

 مصطفي شوقي  �����������������������������������������������������������
27روز مانده به قرن جديد؛ 100سال پيش، ستون نظامي 
از قزوين به ســوي تهران حركت و بنا به قولي شب را در 
محوطه باغ نصرت الدوله فيروز در وردآورد و كاروان سنگي 
جاده باريك كرج به تهران، اســتراحت كرد و فردا غروب 
خود را به حوالي روستاي مهرآباد در حاشيه شهر تهران 
رساند تا آماده ورود به شهر شوند؛اينگونه بود كه در سوم 
اسفند 1299خورشيدي، سيدضياء روزنامه چي كه خيال 
كودتا در سر داشــت به همراه رضاخان ميرپنج، فرمانده 
بريگارد قزوين به سوداي حكومت به سوي تهران حركت 

كردند. قرن جديد 27روز جلوتر از وقوع رخ داده بود.
باگذشت 100ســال از كودتاي سوم اســفند، مناقشه 
اينكه چگونه مدير و سردبير روزنامه رعد، جواني جوياي 
نام و فرماندهي گمنام در ميــان فرماندهان نظامي آن 
زمان به دور از ســاختار ســفت و ســخت اليگارشي و 
كريدورهاي قدرت در ايران آن روز، دست به كودتا زدند و 
به نخست وزيري و رياست قشون و وزارت جنگ رسيدند، 

پابرجاست. 
ايران سال هاي پاياني قرن گذشته پس از شكست تجربه 
جنبش مشروطيت، در فترت و عســرت بي مانندي به 
سر مي برد؛ اشغال كشور توســط قواي روس، انگليس 
و حتي عثماني در جنگ جهاني اول، قحطي فوق العاده 
در ايران كه منجر به مرگ تعدادي از مردم شــده بود، 
حكمراني ضعيف دولت مركزي و عدم ارتباط با واليات، 
سربرآوردن شورش هاي محلي از خراسان تا آذربايجان 
و ظهور دولت هاي شبه ملوك الطوايفي در نقاط مختلف 
كشور از خوزستان تا سيستان و... همه شرايط ايران را 
به شدت بحراني كرده بود. بعد از سقوط دولت تزاري و 
روي كارآمدن بلشويك هاي انقالبي، انگلستان در عرصه 
سياست ايران بي رقيب شده بود. تجربه قرارداد 1919 
كه براســاس آن تقريبا ايران تحت قيوميت انگلستان 
قرار مي گرفت، گرچه با مخالفت فراوان منتقدان، عمال 
براي بريتانيا منافعــي را به همراه نداشــت اما فضاي 
عمومي به دليل فســاد رئيس دولت يعني وثوق الدوله و 
وزير خارجه و ماليه اش و حتي شــاه نزد روشنفكران و 
مليون بي اعتبار كرده بود. در چنين شــرايطي وضعيت 
ايران كه سال ها به عنوان كشوري حائل در جهت حفظ 
منافع بريتانيا در هندوســتان از اهميت برخوردار بود، 
آنها را برآن داشت تا چهره هاي جديد را شناسايي كنند. 

سرپرسي كاكس- كميســر مالي انگليس در بغداد- در 
بهمن1299، در تلگرافي به وزير امور هندوســتان در 
كابينه انگلستان و ارسال رونوشت آن به سفارت بريتانيا 
در تهران، تأكيد كرد كه »بايد درصدد شناسايي افرادي 
در ايران باشيم تا بتوانيم اين كشور را همچنان تحت نفوذ 
خود نگه داريم. اين افراد بايد بتوانند با به دست گرفتن 
قدرت در ايران، همچنان منافع انگليس را حفظ كنند«.
در كنار عجلــه بريتانيا براي تعييــن تكليف وضعيت 
ايران، ميل كودتا در ميان اقشــار مختلــف نيز وجود 
داشت. براساس شواهد موجود چالش اينكه چه كسي 
فرماندهي واحد نظامي را به ســوي تهران روانه كند، 
ترديدهايي را به وجود آورده بــود تا اينكه ژنرال آيرون 
سايد -فرمانده انگليس در شــمال ايران كه در جنگ 
با بلشويك هاي شوروي به ســر مي برد- در ديدارهاي 
متعدد با فرماندهان قزاق به اين نتيجه رســيد؛»رضا 
 مصمم به اين كار است و از بيكاري خسته شده است«. 
در كنار عنصر نظامي اما شــتاب دهنده سياسي كودتا، 
ســيدضياءطباطبايي مدير روزنامه رعد بــود. در آن 
سال ها محافل و انجمن هاي سري به عنوان كنشگران 
پنهان سياســت در ايران بســيار فعال بودند. يكي از 
اين انجمن هــاي ســري، »كميته آهن« يــا كميته 
زرگنده بود كه رياســت محفل را ســيدضياء برعهده 

داشــت. يحيي دولت آبادي- مورخ و نويسنده- كميته 
زرگنــده را قوه ايراني- سياســي براي اجــراي كودتا 
مي داند و محمودخان مديرالملك )محمود جم بعدي 
نخســت وزير عصر رضاشــاه پهلوي(، ماژور مســعود 
كيهان )از چهره هاي كمتر مطالعه شده تاريخ معاصر، 
وزير فرهنگ دهه 20(، منوچهرخــان طبيب و ميرزا 
كريم خان رشــتي )از رجال متنفذ تاريخ معاصر( را از 
اعضاي آن معرفي مي كند و معتقد اســت: »... كميته 
زرگنده مركز سياســت انگليس اســت در تهران. در 
قسمتي كه بايد به دست ايرانيان انجام بگيرد«.در اين 
ميان اما حلقه وصل كميته زرگنده با رضاخان ميرپنج به 
گفته عبداهلل شهبازي- مورخ و تاريخ پژوه- فردي به نام 
اردشير ريپورتر با نام اصلي اردشير ِجي، ايراني- هندي- 
بريتانيايي بود كه شبكه اطالعاتي انگلستان را در ايران 
اداره مي كرد. كســي بود كه رضاخان را به سيدضياء و 
آيرون سايد معرفي كرد و او را مناسب اين كار دانست. 

در ســال هاي اخير مناقشــه نقش بريتانيا در كودتاي 
سوم اسفند بسيار باال گرفته است. نكته مهم اينجاست 
كه همانند بســياري از اموري كه بريتانيا در كشورهاي 
مختلــف و ايــران انجــام داده اســت، ردپــاي كمي 
ديده مي شــود. اما آنچه مشخص اســت و بسياري از 
تاريخ پژوهان روي آن صحه گذاشته اند، ستاد عمليات 

كودتا در لندن يا وزارت امورخارجه بريتانيا نبوده است 
و مستقال و توسط وزارت هندوستان و افسران سياسي و 
نظامي بريتانيا در ايران براي روي كار آمدن شخصيتي 
نظامي و مقتــدر كه بتواند بر تهديدهايي كه از ســوي 
انقالب بلشويكي روسيه در شمال و هرج و مرج داخلي 
غلبه كند صورت گرفت تا منافــع بلندمدت بريتانيا در 
هندوســتان اســتمرار پيدا كند. در مقابل آنچه وزارت 
امورخارجــه بنا برتحليــل دكتر محمدعلــي همايون 
كاتوزيان توسط لرد كرزن- وزير امورخارجه انگليس- 
پيگيري مي شــد، اجراي قرارداد 1919 بود كه با توجه 
به بي اثر شــدن آن عمال به پايان رسيده بود. سيدضياء 
در تهران رئيس الوزرا شــد و در نخستين اقدام قرارداد 
1919 را ملغي اعالم كرد و بسياري از رجال ريشه دار از 
خانواده هاي پرنفوذ ازجمله قوام و فرمانفرما را در مانوري 

سياسي- تبليغاتي به زندان انداخت.
اينكه سيدضياءطباطبايي نخســت وزير 100 روزه، مرد 
اول كودتا بود يا نفر دوم و يا رضاميرپنج كه بالفاصله بعد 
از كودتا رئيس قشون و وزير جنگ شــد، نفر اول بود در 
صفحات پرمناقشه تاريخ پيدا نيست. آنچه امروز مي دانيم 
اين است كه در خرداد 1300شمسي، سيدضياء عزل شد 
و به تبعيدي 22ساله رفت و رضاخان ميرپنج، شاه شد و 

سلسله پهلوي را به وجود آورد.

اجرا نشده، لغو شد
قرارداد 1919؛ از آغاز تا فرجام 

قراردادي كه هيچ گاه اجرايي نشد اما همواره موجب بدنامي كساني است 
كه آن را امضا كردند. در اوج برگــزاري كنفرانس مقدماتي صلح پاريس 
كه كشورهاي آسيب ديده يا طرف جنگ جهاني اول براي ساخت دنياي 
جديد، در حالي كه عليقلي مسعود انصاري ملقب به مشاورالممالك وزير 
امورخارجه ايران در اين كنفرانس به دنبال ورود كشور به عنوان طرفي از 
مفاد معاهده صلح پاريس بود، وثوق الدوله پنهاني با انگلســتان در حال 
مذاكره براي عقد قراردادي بود كه ايران را رسما تحت الحمايه اين كشور 
مي كرد. شرح فراق و عسرت مشاورالملك و نامه هايش به وثوق الدوله در 

كتاب»آمال ايرانيان« آمده است.
وثوثق الدوله و نصرت الدوله فيروز وزيــر دارايي وقت براي عقد قراردادي كه 
بعدها به 1919 موسوم شد از انگليســي ها 400هزار تومان رشوه گرفتند. 
اين قرارداد غوغايي در مملكت ايجاد كرد. از محمد مصدق تا حسن مدرس 
نمايندگان مجلس به اعتراض، انتقادات صريحي را متوجه وثوق الدوله كردند. 
بر اساس اين قرارداد تمامي امور كشوري و لشكري ايران زير نظر مستشاران 

انگليسي و با مجوز آنان صورت مي گرفت.
يكي از نخستين كارهاي سيدضياءطباطبايي وقتي روي كارآمد، لغو قرارداد 
1919 بود. البته زماني اين مسئله رخ داد كه ديگر اثري از اين قرارداد نبود و 

تنها كاغد امضاشده اي بود كه رشوه اي كالن براي آن گرفته بودند.

كار بلشويك ها بود 
گزارش واشنگتن تايمز از سقوط پايتخت 

روزنامه واشنگتن تايمز در نســخه چاپ آخر و ويژه خود در 22فوريه 
1921)سوم اسفند 1299(، تيتر اول خود را به كودتا در تهران اختصاص 
داده است. با نگاهي به تيتر اصلي و زير تيتر اين روزنامه مي توان حدس 
زد كه خبر وقوع كودتا در تهران بسيار سريع تنظيم شده و عدم حضور 
آمريكا در ايران زمان قاجار به عنوان يك كشور خارجي تأثيرگذار، سبب 
شده تا استدالل هاي خبرنگار اين روزنامه هنگام نگارش اين خبر چندان 
منطبق با واقعيت نباشد. واشنگتن تايمز تيتر زده است: حاكميت بريتانيا 
بر كشور پارس)پرســيا( خاتمه يافت. اين روزنامه همچنين به اشتباه 
زير تيتر زده است: قزاق ها تهران را فتح كردند و شاه نيز دستگير شد. با 
خواندن ادامه زير تيترهاي اين خبر به راحتي مي توان متوجه شــد كه 
بعد مســافت و تعجيل در تنظيم خبر در دقايق آخر پيش از ارسال اين 
روزنامه در اشتباهات بعدي بي تأثير نبوده است. اين روزنامه در 2زيرتيتر 
ديگر درباره اين واقعه نوشته است: پادشــاه بركنار شده ايران در قصر 
خود تحت نظر قرار گرفت)درحالي كه در هيچ يــك از منابع اصلي آن 
زمان، كوچك ترين اشاره اي به اين نشده كه احمدشاه  هنگام كودتاي 
رضاخان و سيدضياالدين طباطبايي، دستگير شده است(.در زير تيتر 
ديگر نيز مي خوانيم كه كودتا كار بلشــويك ها بود )اســتداللي بسيار 
زود هنگام و شايد يكي از نخستين استدالل هاي سياسي كه ساعاتي پس 
از كودتا مطرح شد(. زير تيتر ديگري كه به اين خبر اختصاص يافته نيز 

مي خوانيم: سقوط پايتخت)تهران(، سرآغاز نفوذ سرخ ها)نظام جمهوري 
سوسياليستي روســيه، هنوز آن موقع رسما از نام شــوروي استفاده 
نمي شد(، عليه دوستداران انگليس در خاورميانه است. در ليد اين خبر 
به نقل از خبرنگار واشنگتن تايمز مستقر در پاريس مي خوانيم، براساس 
پيام تلگرافي دريافتي از تهران، دولت طرفدار انگليس در ايران توسط 
قزاق هاي پارسي سرنگون شده و گزارش شده كه شاه ايران)احمدشاه( 
در كاخ خود زنداني شده اســت. در ادامه اين پيام تلگرافي آمده است 
2هزار و 500 قزاق ايراني كه مخالف دولت طرفدار انگليس بودند، تمام 

شهر تهران را اشغال و دولت را نيز بركنار كردند.

گزارش اول

مطبوعات خارجیسند دوم
اين روزنامه بخشي را نيز به تحليل 
خود درباره كمونيستي بودن اين 
كودتا اختصاص داده و با اشــاره 
به كودتاي ســوم اسفند تيتر زده 
است: سرخ ها، خط تهاجمي را در 

خاورنزديك باز كرده اند�
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 قرن چهاردهم خورشيدي
 براي ايرانيان 27روز زودتر آغاز شد
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 اســفند ســال 1299شمسي، نخســتين شماره 
مالنصرالدين در تبريز منتشر شد، در حالي كه پيش 

از آن در تفليس منتشر مي شــد. اين كارتون روي 
جلد نخستين شــماره »مالنصرالدين« در تبريز و 
به عبارتي دوره جديد اين نشريه است. ميرزا جليل 

محمد قلي زاده )1310-1224(، مدتي پس از ورود 
به تبريز، در سال 1300نمايش مشهور »مرده ها« را 

هم در تبريز به صحنه برد.

سيد محمد حسين محمدی����������������������������������������������������������

هرچند كه حوزه علميــه نجف به عنوان حوزه ای غيرسياســی 
شــهرت دارد اما موضع گيری ها و اختالفاتی كه بر ســر مسئله 
مشــروطه، ميان روحانيون نجف پديد آمد را شايد بتوان نقطه 
آغاز دوره ای سياسی از تاريخ حوزه نجف دانست؛ دوره ای كه با 
مشروطه آغاز شد و با مرگ سيد محســن حکيم به پايان رسيد. 
اگر مشروطه را پرده اول اين دوره سياسی بدانيم، ميرزای دوم 
)ميرزا محمدتقی شــيرازی( و بعد از آن شيخ الشريعه اصفهانی 

قهرمانان پرده دوم اين نمايش بودند.

 پرده دوم از بعد از جنگ جهانی اول آغاز می شود؛ امپراتوری عثمانی 
فروپاشيده و عراق به عنوان يک غنيمت جنگی، به بريتانيا رسيده 
اســت. مردم عراق با پشــتوانه »فتوای دفاعيه« ميرزا محمدتقی 
شيرازی انقالب 1920 )ثوره العشــرين( را رقم می زنند، در ميانه 
انقالب ولی ميــرزای دوم از دنيا می رود. در اين زمان نياز اســت تا 

مرجعيت به يک روحانی انقالبی برسد.
 اين شخص مال فتح اهلل اصفهانی نجفی، ملقب به شيخ الشريعه است 
كه بعد از وفات ميرزای دوم و در گيرودار مبارزاتی كه در عراق عليه 
بريتانيا برپاشده بود، مرجعيت عامه را می پذيرد و مبارزه عليه سلطه 

بريتانيا را ادامه می دهد.

 با اين حساب شيخ الشريعه را بايد در امتداد جريان روحانيون سياسی 
نجف دانســت كه فتوای جهاد می دادند و در مقابل وقايع سياسی، 
كنش های انقالبی و سياسی داشتند. ورود شيخ الشريعه به مسائل 
سياسی عراق محدود نبود، او عليه قرارداد سن پترزبورگ )1907( 
كه به ايران مربوط می شد و حتی اســتعمار ليبی هم فتوا می داد و 

مسئله اش را اتحاد و همبستگی مسلمانان جهان تعريف كرده بود. 
درنهايت ولی تالش های شيخ الشريعه برای بيرون راندن انگليسی ها 
ناكام ماند. او يک سال پيش از هجرت شاگردش، شيخ عبدالکريم 
حائری به قم، يعنی در سال1300 از دنيا رفت. مبارزات سياسی علما 

ولی پرده سومی هم داشت.

عليرضا احمدي����������������������������������������������������������������������������������������������

خورشيد نخستين روز از قرن چهاردهم شمسي درحالي در ايران طلوع كرد كه 
كشــور روزهاي پرالتهابي را از حدود يک ماه قبل آغاز كرده بود. وقوع كودتاي 
سوم اسفند 1299فصل جديدي از تاريخ ايران را رقم زد و سيدضيا و رضاخان 
در سر سوداي تشــکيل دولت مدرن داشــتند. اوضاع اقتصادي ايران در آغاز 
قرن جديد آنقدر وخيم بود كه دربار احمدشاه با دريافت ماهانه 15هزارتومان 
به صورت قرض از سفارت انگلســتان، اموراتش را مي گذراند. بي ثباتي حاكم بر 

كشور، اقتصاد ايران را به حال احتضار انداخته و خزانه خالي دولت مركزي و نبود 
امنيت در راه هاي مواصالتي كشــور، تجارت را به محاق فرو برده بود. در چنين 
شــرايطي الغاي قرارداد جنجالي 1919ميان ايران و انگليس در فروردين ماه 
نخستين اقدام اساسي دولت بود. تجديد خدمت مورگان شوستر، كارشناس مالي 
آمريکايي براي سروسامان بخشيدن به اوضاع ماليه ايران، تجديدنظر در فعاليت 
برخي اصناف و منع مسکرات، تشکيل اداره بلديه و تصويب قانون ثبت اسناد از 
مهم ترين اقدامات سيدضيا در دولت 100روزه اش بود. پس از عزل سيدضيا از 
رئيس الوزرايي و انتصاب احمد قوام به جاي وي در خرداد 1300، اوضاع اقتصادي 

 ساناز فاتح������������������������������������������������������������������������������������

قرن نو شــده و قرن كهنه درس  ها داشته اســت. در خالل مبارزات 
مشروطه، زنان فرصت مشاركت سياسي و اجتماعي را يافته  اند و حاال 
مطالبات ويژه خود را پي گرفته  اند. تا سال 1300شمسي، انجمن  ها و 
نشريات زنان در تهران، رشت، اصفهان و مشهد باب گفت وگو را درباره 
حقوق زنان گشوده  اند و گفتاري با محوريت مسئله زنان پاگرفته است. 
آنچه در خالل سال هايي كه گذشت محقق شده حق تحصيل براي 
دختران است؛ حاال ديگر تحصيل دختران از انحصار اشراف خارج شده 
و مردم عادي مي  روند تا دختران شان را روانه مدارس و اجتماع كنند. 
در ميانه مباحثات پرشور زنان برابري  طلب درباره حق راي، حق پوشش، 
حق طالق و حقوق خانواده، كه انگار سر آن نداشته  اند كه در قرن نو 
هم كهنه شوند، يک تجربه چشمگير در حال وقوع است؛ شکل  گيري 
تعاوني هاي زنان. صديقه دولت آبادي حاال به تهران آمده است، با تجربه 
اداره شركتي كه در اصفهان، يزد و كرمان با سرمايه هاي خرد زنان راه 
انداخته بود، يک شركت پارچه بافي كه تمام كاركنانش زن بودند. حاال 
او در تهران 1300، »شركت آزمايش زنان« را تاسيس كرده است، زنان 
را آموزش مي  دهد و با ايجاد اشتغال آنها را به استقالل مالي مي  رساند. 
در دل اين تعاوني است كه دولت  آبادي با ازدواج زودهنگام دختران زير 
15سال مبارزه مي كند. يک حلقه كامل شکل گرفته است؛ آموزش، 
آگاهي، اشتغال، اســتقالل؛ حلقه  اي كه در سال هاي پيش رو بارها از 

هم خواهد گسيخت و دستاني از نو براي تنيدنش برخواهند خاست.

جواد نصرتي��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 در ابتداي قرني كه در آن هستيم، ورزش نه مفهومي گسترده و نفوذكرده به اليه هاي اجتماع، كه پديده اي 
منحصر به قشر كم جان طبقه متوسط و ابزاري در دست روشفنکران براي تربيت همان طبقه نوپا بود. تربيت 
چند نسل تحصيل كرده در مدارس مدرني مانند دارالفنون و مدرسه آمريکايي ها و فربه تر شدن جامعه كارمندان 
و ارتشي ها، طبقه اي را به وجود آورده بود كه در شکل و ذهن، به زندگي مدرن غربي نزديکي زيادي داشت. 
ورزش به مفهوم مدرن آن در سال هاي انتهايي سلطنت قاجار در مدارس و ارتش، توسط معلمان و فرماندهان 
غربي به ايراني ها معرفي شده بود و اعضاي طبقه متوسط با ژيمناستيک، واليبال، شنا، وزنه برداري، شمشيربازي 
و بوكس آشنا بودند. در جنوب، افسران بريتانيايي تپانچه داران جنوب پارس، فوتبال را به ايران آورده بودند. از 
ديدگاه روشنفکراني كه آرزوي خود براي پيشرفت ايران را به قاطعيت و قدرت حاكميت جديد گره زده بودند، 
ورزش راهي بود تا طبقه متوســط، انضباط و غرور ملي را بياموزد و همچون جوامع اروپايي، در راه پيشرفت 
قدم بردارد. مجله كاوه، نماينده و صداي گوياي اين روشنفکران كه در برلين منتشر مي شد، در سال 1300در 
مقاله اي، كارمندان را به ورزش تشويق مي كند و ورزش را نشانه اي از قدرت ملي، پيشرفت، استقالل، تمدن 

و رستگاري مي خواند. تاريخ اما نشان داد كه ورزش از طبقه متوسط عبور كرد و در قلب توده ها جاي گرفت.

شيخ الشريعه عليه قرارداد سن پترزبورگ و 
استعمار ليبی فتوا داد

مال فتح اهلل اصفهانی نجفی

چهره   اول

1 3 0 0

اصالحات اقتصادي از سيدضيا تا مشيرالدوله

 موجي گرم 
در خون بيابان 

تربيت روح و جسم

واگذاري امتياز كليه معادن نفت شمال كشور به كمپاني استاندارد اويل آمريکايي

روشنفکران ترويج ورزش مي كنند 
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اقتصاد

زنان

ورزش

فكاهی

كشور تحت الشعاع حوادثي قرارگرفت كه در اطراف و اكناف كشور رخ مي داد؛ 
در ميانه خرداد ميرزا كوچک خان در گيالن اعالم حکومت جمهوري كرد و در 
گيرودار افتتاح مجلــس چهارم در تيرماه، اولويت دولت قوام، ســركوب غائله 

خراسان به سركردگي كلنل پسيان قرار گرفت كه تا ميانه مهر ادامه داشت.
در پاييز1300كشور شاهد تحوالت اقتصادي مهمي بود كه تبعات آن تا مدت ها 
ادامه داشت. در انتهاي آبان اليحه »واگذاري امتياز كليه معادن نفت شمال كشور 
به كمپاني استاندارد اويل آمريکايي« در 5ماده به تصويب مجلس شوراي ملي 
رسيد كه با اعتراض دولتين روس و انگليس مواجه شد. مجلس در اقدام ديگري 
در آذرماه امتيازنامه نفت خوشتاريا كه توســط وثوق الدوله به يک تبعه روس 
داده شده بود را لغو كرد. در روزهاي پاياني آذرماه نيز يکي از مهم ترين تحوالت 
اقتصادي سال به وقوع پيوست كه همان انعقاد قرارداد رسمي بين ايران و شوروي 
بود. بر اساس اين قرارداد بانک استقراضي روس به ايران واگذار و تمام امتيازات 
دولت روسيه تزاري لغو شد. سال 1300درحالي رو به پايان بود كه پس از صدور 
فرمان رئيس الوزرايي مشيرالدوله در اول بهمن، سردار سپه همچنان مشغول 
بسط قدرت خود در اركان حکومت بود و به دستور وي، اداره غله ضميمه وزارت 

جنگ شد تا عوايد آن بدون وارد شدن به خزانه، به مصرف وزارت جنگ برسد.

ميرزا جليل محمد قلي زاده

انحالل بلدیه قدیم، تشکيل بلدیه جدید
با حضور رئيس الوزرا معابر تاريک، روشن می شوند 

تهران 

فرزانه ابراهيم زاده������������������������������������������������������������������������������

»دوم حمل )فروردين( 1300 بر اساس حکم رئيسالورزا جناب آقای 
سيدضياءالدين طباطبايی انجمن بلديه تهران منحل و بلديه جديد 
با تشکيالت مســتقل و زير نظر رئيس الوزرا با مديريت مسيو گاسپار 

ايپکيان تشکيل شد. « 
تاسيس بلديه تهران در دومين روز از سال1300 شمسی بیترديد از 
مهم ترين اتفاقات قرن پايتخت بود. تهران كه بعد از تصويب قانون بلديه 
در خرداد12۸۶ در مجلس اول زير نظر انجمن بلديه و رئيس بلديهای 
كه از منتخبان محلهها بود اداره میشد حاال دارای ساختاری مستقل 
برای اداره خود شده بود؛ ساختاری كه رديف بودجه مشخص و معينی 
داشت و رياســت آن را رئيسالوزرا انتخاب میكرد. سيدضيا تصميم 
گرفت تهران را به عنوان شهری مدرن احيا كند. اولين قدم برای اين كار 
تاسيس بلديهای مستقل و منسجم بود. او مسيو ايپکيان كه از ارامنه 
عثمانی بود و سال ها در تهران زندگی می كرد را به رياست بلديه انتخاب 
كرد. دوران ايپکيان هر چند كوتاه اما پرثمر بود. ايپکيان تشکيالتی 
تازه برای بلديه آماده كرد. تشکيالتی كه شامل شش اداره بود:»اداره 

صحّيه و معاونت عمومی؛ اداره محاسبات و عايدات؛ اداره امور خيريه؛ 
اداره ساختمان، روشنايی مياه؛ اداره تفتيش، سجل احوال، احصائيه 
نشريات؛ اداره كابينه پرسنل، تنظيمات، ملزومات، اجرائيات و رسوم.«

مهم ترين اقدام اين تشکيالت تشکيل كميسيونی برای روشنايی معابر 
بود. برای نخســتين بار در تهران معابر تهران به چراغ برق مجهز شد. 
ايپکيان كاسبان تهرانی را موظف كرد كه تابلوهای خوانايی را باالی 
سردر مغازهها نصب كنند. او از كسبه خواست تا به جای اسامی فرنگی 
و عربی نامهای ايرانی را بر مغازههای خود بگذارند. صاحبان دكانهای 
اللهزار و عالءالدوله و ناصريه موظف شدند دكانهای خود را سبز كنند. 
همچنين ماموران اداره صحيه را موظف كرد تا به طور دائمی مراكزی 
كه مواد خوراكی میفروختند مانند كبابیها و حمامها و ســلمانیها 
را از نظر بهداشتی تفتيش كنند. ساماندهی ميدان مشق برای تفرج 
بيشتر مردم تهران اقدام بعدی ايپکيان بود. او همچنين در سال 1300 
و بعد از رسيدن به شهرداری، زمينی كه در شمال ميدان توپخانه پشت 
به اللهزار بود را به مساحت 4500متر برای ساخت عمارت شهرداری 
به نيکالی ماركف ســپرد؛ عمارتی كه به عمر رياست او بر شهرداری 

پايتخت و رئيسالوزرايی دوستش سيدضيا نرسيد.  س
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وطن پرست و ســياس بود و نخبگي در قرن چهاردهم شمسي اگر 
بر چهل ستون اســتوار باشــد بي ترديد يكي از آنها به نام او عمارت 
شده اســت. به گواه نقل قول خودش كه در نامــه اي به وقار الملك 
مكتوب شده است از گذشــته حكايت كردن كه چه بود و چه شد، 

خوب يا بد شد فايده ندارد.
پس برويم سراصل مطلب كه نوشتن از ذكا الملك و روزگار نمايندگي 
و وزارت و نخست وزيري اش با همين مرور موضوع كفايت مي كند كه 
در گذاشتن نقطه پايان بر تصويب انقراض سلسله قاجار پيشرو و مؤثر 
بود و دودمان سوادكوهي را در حالي براي به قدرت رسيدن همراهي 

كرد كه نام پهلوي را به شاه ِ پدر پيشنهاد داد.
از محمدعلي فروغي نوشــتن در چهارچوب قفس گونه ســتون و 
يادداشت، شبيه است به تر دامني در باران كلمات ولي آنچه او را به 
جهت اداي احترام در اين سياهه از نظر دور نمي كند تعظيم به مردي 
است كه در تاسيس دانشگاه تهران و فرهنگستان زبان كارستان كرد 
و تصحيح او بر كليات شيخ اجل او را در مقام ممتاز اديبي خوش نشين 
ساخت. شايد بهتر باشد نوشــتن درباره فروغي به مثابه يك استاد 
مســلم ادبيات را با متن خودش در بزرگداشــت هفتصدمين سال 
زيست سعدي شيرازي و نگارش گلستان تاخت زد كه: از تهي دستي 
خويش شرمسارم و اگر نظر به شــيفتگي و فريفتگي من نسبت به 

آن بزرگوار بوده، حق اســت اما با آنكه پاي ارادتم شكســته نيست 
اما دست قدرتم بسته است. او هر زمان كه از سياست فارغ بود زير 
سايه كياست به ادب و انديشه گريز زد و از اين رهگذر غنيمت هاي 
وااليي براي فرهنگ اين مملكت به يادگار گذاشت. فروغي به مثابه 
يك اديب يا يك انديشمند نه تنها دست كمي از فروغي سياستمدار 
نداشــت كه به گواه امتداد مجاهدت هــاي او در اعتالي فرهنگ و 
ادبيات، در اين درياي عميق هم افق هاي بســياري را پيش چشم 
آيندگان گشود و اينگونه است كه بايد پذيرفت قضاوت هاي منفي 
و اظهارنظرهاي تلخ درباره فروغي از ديروز تا امروز را بايد به چشمه 

ساري و جاري آگاهي سپرد.

 اگر نظر به شيفتگي و فريفتگي من نسبت به آن بزرگوار 
بوده، حق است اما با آنكه پاي ارادتم شكسته نيست اما 

دست قدرتم بسته است

محمد علي فروغي 

ادبيات

2و3صفحـــــــههاي

محمد جعفري������������������������������������������������������������������������������
 اگر اين روزها مردم بايد مراقب باشــند كــه در دام كالهبرداران 
ســايبري نيفتند و با ترفندهايي مثل فيشينگ حساب بانكي شان 
خالي نشود، حدود 99سال قبل هم پليس تهران توصيه كرده بود 
كه مراقب اسكناس هاي جعلي و سكه هاي قلب شده باشيد. هرچند 
تعداد جاعالن آن زمان كجا و شمار كالهبرداران حاال كجا، اما آن 
زمان پليس مجازات سنگيني براي جعل وضع كرده بود: »كسي كه 
پول قلب مملكت يا خارجه را سكه بزند يا بسازد، از 10تا 25سال با 
زنجيِر گردن محبوس خواهد شد و آن دستي كه مرتكب اينگونه 

خالف شده است، با آهن بسته خواهد شد«. 
يكي از موارد نادر ضرب سكه تقلبي توسط 2 نفر در سنگلج اتفاق 
افتاده بود: »يكي از اجزاي پليس كه خيلي زيرك بود،متوجه شد 
زني سكه هاي تقلبي دارد. پس از بازجويي 2 نفر را دستگير كرد. آنها 

اعتراف كردند كه مس شكسته را از قرار يك من 5، 6زار مي خريدند، 
6زار هم خرج مي كردند و يك من 3تومان و 2زار به خرج مي دادند«.

با وجود امكانات محدودي كه آن زمان در پليس وجود داشت اما 
مردم و پليس نسبت به ســكه هاي جعلي حساس بودند. در يكي 
ديگر از گزارش هاي پليس تهران كه مربوط به سال1304 مي شود 
آمده است: »محمد نام ترك، ديروز عصر يك قران جديدالضرب به 
مشهدي حسن نام سبزي فروش مي دهد كه يك شاهي يخ بگيرد. 
سبزي فروش مالحظه مي كند كه قران بد است. مي گويد يكي ديگر 
بده. يك دانه ديگر مي دهد. آن هم بد بود. نايب محله متوجه شده 
و او را بازداشــت مي كند«. از جمله جرائمي كه مجازات سنگيني 
داشت، ساختن مهر شاه يا جعل دستخط او بود. طبق قانون، احترام 
به شاه و خانواده ســلطنتي و وزرا اجباري بود و در غيراين صورت 

تنبيه داشت.

نظميه تهران در ابتداي قرن 

اولين مريضخانه
اولين مركز درماني براي زنان و كودكان افتتاح شد

قاچاق اسكناس هاي جعلي و سكه هاي تقلبي در تهران 
حوادث

اجتماعی

گزارش ويژه

امير حميدي نويد�����������������������������������������������������������
تاريخ، تالش دكتــر اميراعلم )رئيس مجلــس حفظ الصحه 
دولتي( در سال 1325 قمري مطابق با 1283 شمسي  براي 
احداث اولين مركــز درمان زنان و كودكان را اينگونه  شــرح 
مي دهد. البته وي  در نشريات آن عصر مقاله هايی در موضوع 
مريضخانه اختصاصی زنان و كودكان هم  می نوشت؛ از جمله 
در اين نمونه كه به ضرورت احداث درمانگاه اشــاره مي كند. 
»البته محتاج به شرح و بيان نيســت كه در يك شهر بزرگی 
مثل طهران كه تقريبا نفوس آن بالغ بر 4 هزار نفر است نبودن 
يك باب مريضخانه مخصوص زنان و كــودكان به چه درجه 
مايه تأسف و تأثر است.« بدين ترتيب دكتر در صدد تأسيس 
مريضخانه اختصاصي براي زنان بود، زيرا تا قبل از آن مريضخانه 
اي كه زنان و كودكان را به آساني بپذيرد  وجود نداشت. در اين 
شرايط وی درسال 1292 شمســي لزوم تأسيس مريضخانه 
نسوان را به وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه  يادآوري 
كرد. مرتضی خان ممتاز الملك وزير معارف وقت پيشنهاد را در 
هيات دولت مطرح و تقاضا كرد عمارتی به اين امر اختصاص 

يابد و با تصويب هيات دولت عمارت و زمينی برای بيمارستان 
كه در سال های پيش جزو رقبات ارباب جمشيد بود، در قبال 
بدهي ايشان به دولت واگذار شد  وبه مريضخانه اختصاص يافت. 
از  زمان تاسيس مريضخانه زنان برای بررسي اوضاع و  احوال 
مريض ها و مريضخانه، مفتشه ای از وزارت معارف مامور تهيه 
گزارش می شد و وزارت معارف در اين برهه سه مفتش داشته 
است و كليه اين گزارش ها توســط “مهربانو دنبلی سپاهی”، 
“عذرا آق اولی” و “فخر االشراف” تهيه و ارسال گرديده است. در 
اين گزارش ها   به رفتار دكتر مادموازل درمپس  ، كيفيت غذا 
و آشپزخانه و نداشتن بخاري و سرد بودن فضاي بيمارستان و 
نبود زغال سنگ اعتراض شده است؛ و بنابراين و با استناد به 
گزارشات دريافتي دی ماه سال 1299شمسي مريضخانه به 
حالت تعطيل درآمد و مجدداً به همت وثوق الدوله رئيس الوزراء  
در سال1300 شمسي افتتاح شد. اين مختصر شرحي بود در 
نحوه راه اندازي نخستين درمانگاه زنان و كودكان در تهران كه 
از سال 1300 به بعد اوضاع بيمارستان سروساماني گرفته و با 

كيفيت بهتري راه اندازي شده است.  

راِز امين السلطان
ميرزا علی اصغرخان امين الســلطان، يكی از 
پرآوازه ترين و شناخته   شــده ترين  رجال و 
وزرای روزگار قاجار، سال 123۷ خورشيدی 
در تهران متولد شد. او آگاهی قابل توجهی از 
ادبيات فارسی داشت و در نظم و نثر صاحب 

فكر بود.
وی در زمان حيات پدر، القابی چون »صاحب 
جمــع« و »امين الملك« را با خود داشــت 
و پس از فوت پــدر، مناصــب او را عهده دار 
شد. در حدود سال های 1260 خورشيدی، 
وزيراعظم دربار بــود و رفته رفته صدراعظم 
ناصرالدين شاه شد و امور كشور را به دست 

گرفت.
در ادامــه و دوره مظفرالدين شــاه او در اين 
منصب باقی ماند، اما طولی نكشــيد كه در 
مقابل برخی دســايس درباريان شكســت 
خورد و به قم تبعيد شد. زمان زيادی نگذشت 
و شــاه در پی بی لياقتی هــای امين الدوله، 
وی را از قم بــه تهران فراخوانــد و او دوباره 
با نام »اتابك اعظم« صدراعظم ايران شــد. 
جالب اين كه مدتی بعد از سفرهای اروپايی 
مظفرالدين شاه، او مجددا از منصب خود كنار 

گذاشته شد. 

با تكيه زدِن محمدعلی ميرزا به تخت سلطنت 
و با اصرار او، اتابك اعظم بار ديگر فراخوانده 
شد و به مقام نخست وزيری منصوب گرديد. 
حدود پنج ماه نخست وزير و وزير كشور بود 
و سرانجام روز 8 شــهريور 1286 در حالی 
كه همراه ســيدعبداهلل بهبهانی قصد خروج 
از مجلس كرده بود، در صحن بهارســتان با 
ضرب گلوله  »عبــاس آقا صراف تبريزی« به 
قتل رسيد. در نهايت اين مرد صاحب قدرت و 
نفوذ در سه دوره  حكومت قاجار را در مقبرهی 

شخصی اش در قم به خاك سپردند.  
پارك اتابك ناِم بــاغ و عمارتی بــود كه به 
درخواســت اتابك اعظم و بــرای اقامت اش 
در انتهــای خيابــاِن ســی تيــر، توســط 
ميرزا مهدی خان شقاقی، نخستين مهندس 

معمار ايران ساخته شد. 
پس از درگذشت وی، ورثه ی او اين پارك را 
به »ارباب جمشيد جمشيديان« می فروشند. 
پس از مدتی نيز مالك جديد برای دريافت وام 
از بانك استقراضی ايران، عمارت را به رهن 
بانك می دهد و چون توان بازپرداخت بدهی 
خود در زمان معين را نداشته، ناگزير پارك 

اتابك را به همان بانك می فروشد.

الناز بايرام زاده�����������������������������������������������������������������

در محرم سال 1300 خورشــيدی عمارِت وسط پارك اتابك، 
دچار آتش ســوزی شد. شّدت اين آتش ســوزی چنان بود كه 
قهرمان ميرزا عين السلطنه ســالور در روزنامه ی خاطرات ش 

به شرح آتش سوزی پرداخته و نوشته است:
»واقعه  آتش ســوزی به علت بی مباالتِی 
عمله جات شيروانی پارك اتابك بود كه 

در روی سقف شيروانی عمارت مشغول به كار بودند و بر اثر اين 
بی مباالتی كل طبقه  اّول و دّوم عمارت پارك كه بسيار وسيع 
بود، سوخته و منهدم شده بود. اّما به واسطه مراقبت و پاسبانی 
آژان و قزاق ها كه تعدادشان زياد بود، اثاثيه را از عمارت بيرون 
آورده و چيزی از اثاثيه و اسباب گرفتار آتش و سرقت مردم كه 
برای تماشای آتش سوزی رفته بودند، نشده بود.« مردم برای اين 
حريق شايعه ها درست كرده و معتقد بودند كه شعله های آتش 
به واسطه  برق تلگراف بی سيم بوده، عده ی ديگری بر اين باور 
بودند كه عمارت را دشمنان آتش زده اند. عمده  مردم تهران به 
گردن انگليسی ها انداخته بودند كه به امر آنها كه مخالف روس ها 
بودند )اين عمارت در زمان آتش سوزی در اختيار سفارت روسيه 

بود( اين عمارت را آتش زده اند. اما اداره  پليس به اين شايعه ها 
و حرف و حديث ها خاتمه داد و دليل اصلی اين آتش سوزی را 
بی دقتی عمله جات مشغول به كار در شيروانی عمارت دانست.  
بخش عمده ای از عمارت به آن بزرگی و با آن زيبايی كه سليقه  
معمارها و اشخاص فرنگ رفته بود، به كلی در حريق سوخت. اين 
پارك و عمارت كه در طول عمر تاريخی خود، شاهد رويدادهای 
بزرگی از جمله مراسم وداع با باقرخان و ستارخان، اجرای تئاتر 
آدم و حوا، حضــور مورگان شوســتر و همراهانش و برگزاری 

كنفرانس تهران، بوده، پس از آتش سوزی مجدداً احيا شد 
و اكنون پس از گذر ساليان در اختيار سفارت جمهوری 

فدراتيو روسيه است.
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مهدی خان 
معماِر پيشرو

ميرزا مهدی خان شقاقی ملقب به ممتحن الدوله، 
سال 1223 خورشــيدی در تهران متولد شد. او 
نخســتين مهندس معمار )آرشــيتكت( ايران به 
شمار می رود. مهدی خان پس از گذراندن دوران 
تحصيل، بر اثر يك سلسله اتفاق های خانوادگی به 
دستور ناصرالدين شاه، با اولين هيئت محصلين به 
پاريس اعزام شد و پس از اتمام تحصيل متوسطه و 
اخذ گواهينامه  مهندسی معماری در مدرسه  عالی 
پاريس )آرشيتكتور(، در سال 1243 خورشيدی 
به ايــران بازگشــت. از مهم ترين آثــار معماری 
ممتحن الدوله، می توان به ساختمان های مجلس 
سپهساالر، مجلس شــورای ملی، عمارت اتابك و 
قصر فيروزه اشاره كرد. وی سرانجام ۷6 ساله بود كه 

در تهران درگذشت.

آتش سوزی در عمارت

معراج قنبری آتش سوزی در عمارت اتابک
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علي اكبر شيرواني���������������������������������������������

علي اكبــر دهخدا خيلــي قبل از ســال 1300 
چرندوپرندنويس هفته نامه صوراســرافيل بود. 
سال 1300به نام اوســت و به نام چرندوپرندش؛ 
چراكه نثر جديد فارسي و بخشي از ظرافت هايي 
كه بعدها در كار ديگران مي بينيم، از گوشه هاي 
قلم دهخدا تراويده اســت. طنزنامه هاي دهخدا 
امضاهاي فراواني داشتند؛ دخو، خرمگس، سگ 
حســن دله، رئيس انجمــن الت ولوت ها، نخود 

همه آش، برهنه خوشــحال. متــن چرندو پرند 
سرشار از پستي بلندي هاي زباني است كه عالوه 
بر ذوق سالم، ممارست در درك زبان را مي طلبد. 
شنل دهخدا همچنان بر دوش  نثرنويسان سده 
گسترده است. »اينجاها الحمدهلل ارزاني و فراواني 
است، اگر مرگ ومير نباشد يك لقمه نان رعيتي 
داريم مي خوريم، مي پلكيم، مستبد هم ميانمان 
كم است؛ همه مان مشــروطه ايم. راستي جناب 
دخو، مشــروطه گفتم يادم آمد االن درست يك 
سال آزگارســت كه ما عميدالحكما را به وكالت 

تعيين كرده ايم، در اين مدت هي روزنامه مجلس 
آمد، هي ما باز كرديم ببينيم وكيل ما چه نطقي 
كرده، ديديم هيچي، باز هم آمد، باز هم تجسس 
كرديم ديديم هيچي، نه يكدفعه و نه ده دفعه و نه 
صد دفعه. آخر چند نفر كه طرفدار عميدالحكما 
بودنــد و از اول هم آنها مــردم را وادار كردند كه 
ايشان را ماها وكيل كنيم، سر يك چلوكباب شرط 
بستند كه اين هفته نطق خواهد كرد، از قضا آن 
هفته هم نطق نكرد. هفته ديگر شرط بستند باز 
هم نطق نكرد. هفته ديگــر باز هم همينطور. آن 

يكي هفته باز هم همينطور. چه دردسر بدهم، االن 
شش ماه تمام است كه هي اينها شرط مي بندند 
هي باز مي بازند، بيچاره ها ديگر از مال، پسند؛ از 
جان، عاصي. بيچاره ها مي ترسم آخر هرچه دارند 
سر اين كار بگذارند و آخرش مثل رعيت هاي نشئۀ 
نشــا به روي نان تمام روز بمانند. حاال آكباليي، 
شما را به خدا اگر در طهران با ايشان آشنايي داريد 
بهشان بگوييد محض رضاي خدا براي خاطر اين 
بيچاره ها هم باشد مي شود دو كلمه مهم هم كه 

شده مثل بعضي ها به قالب زد«.

اگر مرگ ومير نباشد يك لقمه نان رعيتي 
داريم مي خوريم 

شنِل دهخدا

نثر
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قربانی تجدد
تقی رفعت )۱۲۹۹ـ ۱۲۶۸(   

  مرتضی كاردر   ��������������������������������������������������������

مهم تر از شعرهای تقی رفعت نوشته های 
او در مخالفت با ادبيات سنتی و تأكيد بر 
ضرورت شکل گيری ادبيات نو بود� جدال 
طوالنی او با محمدتقی بهار در سال های 
پایانی قرن ســيزدهم، جدال دو دیدگاه 
درباره ادبيات بود كه اولی می گفت اساس 
سرودن شعر باید دگرگون شود و دومی 
با وجود پذیرفتن ضرورت تغيير به سنت 

ادبی وفادار بود�    
زمزمه هــای نوگرایی كه از ســال های 
مشــروطه آغاز شــده بود، كم كم در 
شکل های تازه شعر خود را نشان می داد 
و شاعران نخســتين آزمون ها و خطاها 
را برای تغيير در صورت و ماهيت شــعر 
انجام می دادند�  مهم تر از شعرهای تقی 
رفعت، كوشــش او برای رهبری شاعران 
نوگرای سال های پس از مشروطه است� 
رفعت كارهای شاعران نوگرایی مثل جعفر 
خامنه ای، شمس كســمایی، ابوالقاسم 
الهوتی و دیگران را منتشــر  می كرد و 
می كوشيد نوگرایان جوان را سامان دهد 
و رسانه اش، »روزنامه تجدد«، تریبونی 
برای نوگرایان ادبی باشد�  تقی رفعت از 
معدود كسانی است كه توأمان هم متجدد 
سياســی اجتماعی و متجدد ادبی است� 
او در ۱۲۶۸ در تبریــز به دنيا آمد� پس از 
طی تحصيالت مقدماتی به اســتانبول 
رفت و تحصيالت عاليه را ادامه داد� بعد 
به مدیریت مکتب ناصــری ایرانيان در 
ترابوزان انتخاب شد� هنگام جنگ جهانی 
اول به تبریز برگشت و در دبيرستان های 
زادگاه خود به تدریس فرانسه مشغول شد� 
زمانی كه شيخ محمد خيابانی به رهبری 
حزب دمکرات آذربایجان رسيد، رفعت 
نفر دوم حزب شد� وقتی محمد خيابانی 
روزنامه تجدد را منتشر كرد، تقی رفعت 
سردبيری روزنامه را به عهده گرفت� وقتی 
دولت آزادیستان در آذربایجان تشکيل 
شــد باز هم رفعت روزنامه آزادیستان را 
منتشر كرد و باز هم تجدد ادبی را همراه 
با تجدد سياسی در این نشریه پی گرفت� 

تقی رفعت پس از شــنيدن خبر تصرف 
تبریز به دســت قزاق ها و شکســت 
آزادیستان و كشــته شدن شيخ محمد 
خيابانی، پيش از آغاز قــرن جدید، در 

شهریور ۱۲۹۹ به زندگی خود پایان داد� 
عمر تقی رفعت بسيار كوتاه بود، كوتاه تر 
از اینکه نشانه های جدی تغيير در شعر 
فارسی را ببيند اما نام او به عنوان یکی از 
نخستين تجددخواهان در شعر فارسی 

جاودانه مانده است� 

به سالون خوش آمديد 

نقاشاني از تبريز
برادران ارژنگي اداره صنايع مستظرفه آذربايجان را بنا مي كنند

سينماداري اردشيرخان

4صفحــه

سينما 

تجسمی

جدل شاعر و آهنگساز 

نادر شاه در گراند هتل

»تو آهويي مكن جانا گرازي / تو شاعر نيستي، 
تصنيف سازي«

بازداشت كارگردان براي مالقات دوستانه 

 حسين عصاران���������������������������������������������������������������������������

هنگامي كه عارف قزويني در دوران اقامتش در مشهد به دعوت هاي 
ايرج ميرزا براي ميزباني اش بي توجهي كرد، ايرج ميرزا اين تكدر 
خاطرش را دستمايه ســرودن »عارف نامه« كرد و دلخوري اش را 
به طوماري از ناسزا و ناروا نســبت به عارف بدل كرد. اما ميانه اين 
دشنام نامه او هم تراز با تمام نارواها و ناسزاهاي آزاردهنده اخالقي 
و عرفي اش، خطاب به عارف چنيــن گفت: »تو آهويي مكن، جانا 
گرازي / تو شاعر نيســتي، تصنيف ســازي«. اين زشت گويي به 
ظاهر ســاده، اما در باطن پرمعنا و موجز، در ابتداي قرن پشــت 
ســر را مي توان نمايه اي پرمعنا از نگاه پرتبختر و بي مايه انگارانه 
انديش ورزان جامعه رو به پوست اندازي آن دوران، نسبت به مقوله 
ترانه سازي و ترانه ُسرايي دانست. عرصه اي كه به نسبت آورده هاي 

فرهنگي و سليقه سازي هاي هنري، كمترين توجه و قدري نديده 
و در بيشينه خوش اقبالي ، هنرورزي  كارورزانش در حد تعارفاتي 

چون »خوش ذوقي« و »قريحه مندي« باقي مانده است. 
پيشنهاد كتاب: »چرخ بی آیين« )درباره ی ابوالقاسم عارف 
قزوینی(؛ نویسنده: فرهود صفرزاده- نشر »فنجان« - ۱۳۹۴

 مهرداد رهسپار�������������������������������������������������������������������������

ســال1300 مقررات حكومت نظامي در تهران برپاست. غالم ميرزا 
شريف زاده از هنرپيشــگان جمهوري آذربايجان، به همراه گروهي از 
هنرپيشه هاي قفقازي به تهران آمده اســت تا نمايشنامه نادر شاه را 
در گراند هتل به صحنه آورد. آگهي اجراي نمايش در 12ثور، يا همان  
12 ارديبهشت در روزنامه ايران منتشر مي شود، با اين شرح: »آقايان 
تماشاچيان به موجب بليت، آن شب از مقررات نظامي معاف خواهند 
بود«. به اين معني كه اگر بليت نمايش نادرشاه را بخريد، كسي مانع 
عبور و مرور شما در شهر نخواهد شد. اما مســئله به همين جا تمام 
نمي شود. غالم  ميرزا شــريف زاده در تهران بازداشت مي شود و 2 روز 
بعد در همان روزنامه ايران اين توضيح منتشر مي شود: »اعالن راجع 
به نمايش نادرشــاه كه از طرف غالم ميرزا خــان مديركل تئاترهاي 
آذربايجان در شهر منتشر گرديده به واسطه آن كه بدون دستور از طرف 
حكومت نظامي نوشته بودند اشخاصي كه در شب دعوت به نمايش 
مي آيند، از كليه مقررات حكومت نظامي معــاف خواهند بود، مدير 
مذكور از طرف حكومت نظامي جلب گرديده است«. فرداي همان روز 

اين خبر تكذيب مي شود، و روزنامه ايران مي نويسد كه احضار و جلب 
غالم ميرزا شريف زاده كذب است و »احضار ايشان براي مالقات دوستانه 
بوده و به امور نمايش مربوط نبوده است«. به هر حال نمايش نادرشاه 

توسط گروه شريف زاده در گراند هتل به صحنه مي رود.

 سعيد مروتي�����������������������������������������������������������������������������

سوغات مظفرالدين شاه از سفر فرنگ ســرگرمي دربار بود. عكس 
متحرك چشــمان شــاه قاجار را خيره كرده بود و به همت ميرزا 
ابراهيم خان عكاس باشي نخســتين دوربين فيلمبرداري و نمايش 
فيلم به ايران مي آيد تا دربار قاجار سرگرمي تازه اي بيابد. سال ها طول 
كشيد تا سينما از پديده اي متعلق به دربار به ميان مردم بيايد. پس 
دوربين فيلمبرداري و نمايش بر پرده، بخشــي از ناموس شاه بود تا 
تصوير حرمسرا روي نگاتيو ثبت و مراسم و آيين هاي شاهانه و جشن 
ختنه سوران سوژه ابراهيم خان عكاس باشــي شود. چند سال بعد 
ميرزا ابراهيم خان صحاف باشي كه در خيابان الله زار سوغات فرنگ 
به اعيان و اشراف مي فروخت، در سفري به اروپا دستگاه نمايش فيلم 
خريد و حياط پشت مغازه اش شد نخستين مكاني كه جز دربار، عكس 
متحرك بر پرده مي انداخت. ابراهيم خان صحاف باشي نخستين سالن 
سينما در ايران را هم افتتاح كرد؛ سالني در خيابان چراغ برق شب ها 
ميزبان تماشاگراني بود كه ليموناد مي نوشيدند و فيلم هاي كمپاني 
پاته را تماشا مي كردند. دولت صحاف باشي هم كه مشروطه خواه بود 
مســتعجل از كار درآمد. در دوران محمدعلي شاه از رقابت مهدي 
روسي خان و آقايوف، سينماداري به عنوان تجارتي تازه راه خودش 
را با ســنت ديرينه رو كم كني باز كرد و بعد مشروطه خواهان بساط 

محمدعلي شاه و كسب روسي خان طرفدار استبداد را با هم برچيدند. 
نخستين عالقه مند جدي و پيگير سينماداري اما، اردشيرخان بود. 
آرتاشس پاتماگريان از ارامنه تبريز كه شهرتش اردشيرخان و لقبش 
وثوق التجار بود. سينماداري اردشيرخان، حكايت استمرار و تالش 
مداوم بود. بعد از خريدن دستگاه نمايش )ظاهرا از حراج خانه و اثاثيه 
صحاف باشي(، فيلم ها را خودش از اروپا آورد و شكست هاي پي در پي 
نااميدش نكرد. تهراني هايي كه اول در سينما تجدد واقع در خيابان 
عالالدوله به تماشاي هنرنمايي هاي ماسيست و تارزان نشستند و به 
چاپلين خنديدند، نخستين مشتريان اردشيرخان بودند؛تماشاگران 
فيلم هاي تك پرده اي در تهراني كه هنوز برق نداشت تماشاگر تحوالت 
سياسي هم بودند؛ شاهد سقوط محمدعلي شاه و جلوس احمدشاه 
و بعد كودتا و آمدن ســيدضيا و رضاخان و بعد برچيده شدن بساط 
احمدشاه. هنوز سلسله قاجار سر كار بود كه بوقچيان اردشيرخان، 
مردم را به تماشــاي فيلم در ســينما تجدد و بعد سينما خورشيد 
دعوت مي كردند. فيلم ها كه تكراري مي شد تماشاگران هم كم تعداد 
مي شدند و كركره سينما پايين مي آمد. البته كه اردشيرخان به اين 
سادگي ها نااميد نمي شد. ســال12۹۹، هنوز سيدضيا رئيس الوزرا 
بود كه اردشيرخان نخستين سينماي روباز ايران را هم افتتاح كرد. 
اجاره باغي بين خيابان ارامنه و اميريه در تابستان 12۹۹ شد آخرين 
تالش اردشيرخان براي سينماداري. با شروع نمايش فيلم، اغلب برق 
خيابان اميريه مي رفت. اختالل در عملكرد موتور برقي كه به اميريه 
روشنايي مي داد در نهايت حكم به تعطيلي سينماي اردشيرخان داد. 
نظميه كه در سينما را بست، اردشيرخان هم رها كرد اين حرفه كم 

ارج و پر زحمت را.

حافظ روحاني����������������������������������������������������������������������������

 خاندان ارژنگي در آذربايجان محبوب و محترم بودند. جدا از شهرت 
2 برادر، سيدحسين )ميرمصور( و سيدعباس )رسام( به چيره دستي و 
مهارت – كه مانند كمال الملك در موردش كم اغراق نشده – نقش شان 
در آموزش هنر در شهر تبريز بسيار مهم است. نقاشي اما در خاندان 
ارژنگي همچون شــغلي خانوادگي بود و عامل مباهات و افتخار. اين 

را مي توان از نام خانوادگي شان هم فهميد يا القابي كه بر خود نهادند.
ميرمصور مدتي را در مدرسه كمال الملك تدريس كرد و به سال12۹7 

به تبريز بازگشــت تا اداره صنايع مســتظرفه تبريز را تأسيس كند؛ 
نخستين مدرسه جديد آموزش هنر در آذربايجان و سرمنشأ سنتي در 
نقاشي ايران كه از اين مدرسه پا گرفت. سال1300 اما ميرمصور ارژنگي 
به چهره اي كليدي در آموزش هنر در كل آذربايجان تبديل شد. نقش 
تازه او رياست صنايع مستظرفه آذربايجان بود. به يك معني ميرمصور 
ارژنگي در ابتداي قرن جديد آموزش هنر به شــيوه جديد را در كل 
آذربايجان، باب و شيوه نويني را برپا كرد. كمتر از 20سال بعد، شيوه نو 
كه توسط كمال الملك و شاگردانش و اداره صنايع مستظرفه آذربايجان 

بنا شده بود به تشكيل نخستين دانشكده هنر در ايران منجر شد.
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 روزنامه نگاري 
 كه به رضاخان 

حكم كرد

در آغاز فقط يكي بود

ندا زندي�����������������������������������������������������������������������������

جوان خجالتي ریزنقش كه ادباي زمان گمان نمي بردند 
آنچنان سرشــار از دقت و روح نقادي اروپایي باشد، 
باالخره جرأت كرد و داستان هاي كوتاهش را در كتاب 
»یکي بود یکي نبود« در چاپخانه كاویاني  برلن منتشر 
ســاخت تا تحولي كه ســال ها به آن فکر كرده بود، 
سرانجام جامه عمل بپوشد� این چنين بود كه ولوله اي 
به راه افتاد� عده اي از اهل ادب و كتاب در مقابل جوانك 
نوجو صف آرایي كردند و عده اي دیگر، خرسند از این 
جسارت و دقت، تحسينش كردند� پذیرش تغيير در 
ادبيات براي كهنه پرستان سخت پریشان كننده بود 
اما محمدعلي مي خواست آن جوهر استبداد سياسي 
را كه در ادبيات زمان نيز مشهود بود از ميان بردارد و 
طالب »دمکراسي ادبي« بود� به  عالوه، سال ها زیستن 
در اروپا و غور در آثار ادبي شــان و آن انشاي ساده و 
عوام فهم غربي سخت در دل محمدعلي جا باز كرده بود� 

عقيده اش بر آن بود كه »سخن بليغ آن است كه عوام 
بفهمند و خواص بپسندند�« به همين دليل هم سراسر 
داستان هایش را پر كرده بود از اصطالحات و مثل هاي 
عاميانه تا به  قول خودش »ادبيات صاحب آب وتاب و 
حال و جمالي گردد«� آدم هاي داستان هایش تيپ هاي 
مختلف اجتماعي را نمایش مي دادند و »كهنه پرستي 
و رخوت اجتماعي را با طنزي سرشار از غم« توصيف 
مي كرد و این چنين بود كه محمدعلي جمالزاده آغازگر 
»ادبيات واقع گراي ایران« شد� هرچند در دوره رضا شاه 
سکوت اختيار كرد و براي مدتي اثري از او منتشر نشد 
اما تأثيرش در داستان نویسان بعدي و ادبيات ایران 

براي هميشه ماندگار ماند�

مطبوعات

نشر

محمدناصر احدي��������������������������������������������������������������������������������������������������������

انگليسي بود يا نبود، رام نشدني بود و به قول خودش »مرض جنگيدن و مبارزه  كردن« 
داشت. البته جاي تعجب هم ندارد كه اگر غير از اين بود نمی توانست در رقم زدن يكي از 
مهم ترين نقاط عطف تاريخ معاصر ايران نقش آفريني كند. سيد ضياءالدين طباطبايی 
يزدی از دوران نوجواني روحيات عجيبي داشت؛ گاه با لباس روحاني و گاه با كت وشلوار و 
پاپيون در انظار ظاهر می شد. 15 ساله بود كه راهش را به عالم سياست و مطبوعات باز كرد 
و تا پيش از آغاز قرن جديد نشريات مختلفي همچون »اسالم«، »نداي اسالم«،  »شرق«،  
»برق« و »رعد« را راه انداخت، هرچند معموال عمرشــان زياد نبود و به دليل اهانت به 
مقامات رسمي كشور مشمول توقيف می شدند. با اينكه به عامل كودتای انگليسي سوم 
اسفند 12۹۹ و به قدرت رســاندن رضاخان معروف بود، ابايي نداشت كه َسر و ِسّرش با 
انگليس ها را به ميل تاريخي ايرانيان به آنها و صالح و مصلحت داخلي كشور ربط دهد. 
آن قدر جسور بود كه متن اعالميه مشهور »من حكم می كنم« رضاخان را دست پخت خود 
می دانست و رضاخان را صرفا امضاكننده آن معرفي مي كرد. همين جسارت هم باعث شد 
فقط سه ماه نخست وزير باشــد و بعدش تجارت در تبعيد را تجربه كند. پس از شهريور 
1320 كه به ايران و عرصه سياست بازگشت، دوباره روزنامه نگاري را از سر گرفت، گويي 
سياست را از قدرت تبليغاتي مطبوعات جدا نمی دانست. آغاز قرن جديد، با سكان داری 

يك روزنامه نگار، نقش مطبوعات در تحوالت سال های آتي را برجسته می سازد.       

 نداي دمكراسی ادبي 
از چاپخانه كاوياني برلن
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