
جغرافیای بیکاری در 31 استان
در بهار امسال استان لرستان با نرخ بیکاری 21درصدی و استان خراسان جنوبی با نرخ بیکاری 

4درصد باالترين و پايین ترين  شاخص بیکاری در کشور  را داشتند

 مترو با مشارکت 
نفس تازه کرد

گشايشدرپروندهآقمشهد

 انتشار سندي درباره وقف بخشي از   دماوند

مربيبايد
مادرخوبيباشد

6 ماه پس از بسته شدن پرونده وقف 5600 هکتار جنگل هیرکاني، 
رئیس قوه قضايیه دستور پیگیري دوباره پرونده آق مشهد را داد و 

سازمان بازرسي کشور به اين پرونده ورود کرد

  پالك هاي وقفي،  بخشــي از کوهپايه تا قله دماوند را  
شامل شده اند  

  سازمان ثبت اســناد و امالك و سازمان اوقاف وقف قله 
دماوند را تکذيب کردند

بــراي  مرضیــه جعفــري 
هفتمین بار با شــهرداري بم، 
قهرمان لیگ فوتبال ايران شد. 
او مي گويد از تفاوت بین فوتبال 
مردان و زنان زجر مي کشد، اما 
لبخند مردم بــم برايش مهم 

است

 مروری بر برنامه های تکمیل، توسعه و نوسازی مترو 
و اتوبوسرانی که تا پايان سال به اجرا درمی آيد

با  دستور معاون اول رئیس جمهور و پیگیري وزير کشور
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بهمنميگفتندعليدايي!
گفت وگو با سمیه خرمي

كودتا،توطئهواتهام

5ميليونبرايراهآهن

حافِظاسرارِروشنفكران

 مدرسه اي 
براي يك فصل

امروز در همشهري سدهسنگ
والماس مي خوانید

  نگاهي به طرح تابستاني شهرداري 
تهران بــراي آموزش و ســرگرمي 

کودکان و نوجوانان در دوران کرونا
همــراه بــا آثــاري از: مجتبي 
دانشــور، زهرا رضايي، مازيار میري، 
مینــا  شــريفي يزدي،  علیرضــا 
ارجمندپــور، اســماعیل قديمي، 

مصطفي اقلیما و بهرام عظیمي

يادداشت
رضاكربالئي؛روزنامه نگار

لرزشكسبوكارهادربرابركرونا

تازه ترين نتیجه پايش محیط کسب وکار از سوي اتاق 
ايران نشان مي دهد که شاخص ملي محیط کسب وکار 
در دوره سلطه کرونا بر اقتصاد ايران اندکي بهبود پیدا 
کرده، اما نکته نگران کننده، لرزان بودن چشــم انداز 
ناشي از ثبات در محیط کسب وکار در ايران است؛ چرا که رنگ محیط کسب وکار در 
اکثر قريب به اتفاق استان ها به قهوه اي تیره متمايل شده و به نظر مي رسد شاخص 
معدود استان هاي زرد  رنگ هم با درنظر گرفتن مولفه هاي اثرگذار بر کسب وکارها 

با نوسان شديد مواجه شوند.
در واقع نتیجه اين پايش ملي بیانگر ارزيابي فعاالن اقتصادي در 2گزينه بد و بدتر 
است و هرچند، شاخص ملي محیط کسب وکار در بهار امسال به عدد 6.01رسیده 
است، اما همچنان نسبت به شاخص 5.78درصدي بهار سال96 وضعیت خاکستري 
و تیره به نظر مي رســد و بهبود نســبي اين شــاخص در 2 فصل متوالي زمستان 
پارسال و بهار امسال باتوجه به موج تازه شــیوع کرونا ممکن است شکننده باشد. 
نارضايتي فعاالن اقتصادي ايران از بي ثباتي ناشي از 3مولفه »غیرقابل پیش بیني 
بودن و تغییرات قیمت مواداولیه و محصوالت«، »دشواري تامین مالي از بانك ها« 
و »بي ثباتي سیاســت ها، قوانین و مقررات و رويه هاي اجرايي ناظر بر کسب وکار« 
در تمامي فصول پايش شاخص ملي محیط کسب وکار از پايیز95 تا بهار96 نشان 
دهنده واقعیت تلخي است که باعث شده تا چشم انداز کارآفريني و سرمايه گذاري 
به دلیل نرخ تورم باال، نوسان شديد نرخ ارز، دخالت حداکثري دولت در قیمت گذاري 

کاالها و خدمات چندان امیدوار کننده نباشد.
جهت بهبود محیط کسب وکار و رتبه ايران در بین کشورهاي جهان دست کم 
طي يك دهه اخیر وعده ها، شعارها و برنامه هاي متعددي اعالم و گاه اجرا شده 
است، اما اثربخشي از سیاست هاي اصالحي به دلیل ضربات ناشي از بي ثباتي در 
محیط کالن اقتصاد کشور ناکافي و فاقد کارايي مورد انتظار فعاالن اقتصادي 
بوده است. از اين منظر ضرورت دارد تا قواي سه گانه نسبت به تصمیم گیري هاي 
خود و اثر آن بر شاخص هاي کالن اقتصادي و محیط کسب وکار فارغ از شعارها 
و اختالف ديدگاه ها دقت کنند که میانگین ظرفیت واقعي تولیدي بنگاه هاي 
اقتصادي در تازه ترين گزارش اتاق ايران در فصل بهار به 35.57درصد رسیده 
اســت؛ به اين معنا که از ظرفیت واقعي تولید اين بنگاه ها نســبت به زمستان 
پارسال و قبل از نمايان شدن تخريب اولیه حمله کرونا به کسب وکارها 5درصد 

کاسته شده است.
اينکه چرا تالش ها براي کم کردن آثار ناشي از غیرقابل پیش بیني بودن و تغییرات 
قیمت مواداولیه و محصوالت، دشواري تامین مالي از بانك ها و بي ثباتي سیاست ها 
و قوانین و مقررات به نتیجه مطلوب و مورد انتظار فعاالن اقتصادي نمي انجامد، راز 
معماي چهره نامطلوب کسب وکار در ايران است. راز اين معما را بايد در نگاه ارکان 
حاکمیت به ضرورت حرکت اقتصاد در مسیر صحیح و روشن جست وجو کرد و از 
اين منظر التهاب قیمت ارز بر نوســان قیمت مواداولیه اثر مي گذارد، شبکه بانکي 
توان تامین مالي بنگاه هاي اقتصادي را ندارد و تفکر حاکم بر نهادهاي تصمیم ساز 
و تصمیم گیر در اقتصاد کشور بیش از آنکه تصويري روشن از چشم انداز آينده  در 
پیش روي فعاالن اقتصادي قرار گیرد، باعث آشــفتگي ذهني، گرفتاري عملي و 

بالتکلیفي و درماندگي آنها در تصمیم گیري مي شود.
پیش بیني ناپذيري و عدم تعادل در محیط کالن اقتصاد ايران هم به واسطه رويکرد 
تصمیم ســازان در تصمیم گیري ها و اعمال اقتدار قانوني جهت به نظم کشــیدن 
بازارها از يك ســو و اثرپذيري بازارها و قیمت ها در نتیجه تنگناهاي بیروني نظیر 
تحريم ها و کرونا باعث شده تا ترديد بر فعالیت هاي اقتصادي مولد و تقويت کننده 
رشد و بهره وري و تضمین کننده انگیزه ســرمايه گذاري و کارآفريني بیشتر شود. 
راه برون رفت، داشتن راهبردي بلندمدت و پرهیز از تصمیم هاي مقطعي، رانتي و 

دخالت غیرضروري در اقتصاد ايران است.

ديدگاه
محمدرضاجوادييگانه؛معاون فرهنگي  اجتماعي شهرداري تهران

مهارتآموزيلذتبخش

هنگام بروز تهديدها و پیش آمدن سختي ها، معموالً 
2 نوع واکنش به ذهن مي رسد؛ دسته اي خود را ناتوان 
مي بینند و به سرعت تســلیم واقعیت ها مي شوند 
و دسته ديگر فقط به ايســتادن و مبارزه با تهديد و 
مشکل مي انديشند. منتهی قدري تأمل، نوع سومي از رويارويي را پیش روي آدمي 
قرار مي دهد که هرچند تا اندازه اي پیچیده تر و ســخت تر، اما راهي متفاوت باز 
مي کند و امکان مواجهه اي تازه را فراهم مي سازد. از دل اين مواجهه  تازه مي توان 
تهديدها را به فرصت تبديل و سختي ها و مشکالت را به عنوان مرحله اي از  گذار به 

سوي رشد و توسعه تلقي کرد.
حکايت رويارويي جامعه ما با کرونا هم، از اين دست است. نزديك به 5 ماه است 
که همه گیري بیماري کرونا ســالمتي مردم شهر و کشــور ما را، همچون ديگر 
کشورهاي جهان، تهديد مي کند و سايه سنگین خود را بر همه ابعاد زندگي، به ويژه 
کار، آموزش، رفت و آمد، سرگرمي و چگونگي گذراندن اوقات فراغت شهروندان 

انداخته است.
شــهرداري تهران از همان آغاز ســعي کرد با اين تهديد و مشــکل به گونه اي 
متفاوت روبه رو شود؛ البته اين کار عالوه بر مشارکت در فعالیت هاي پیشگیرانه 
و ايمن سازي و همراهي با دستگاه ها و نهادهايي است که ناگزير از مقابله با شیوع 
بیماري بودند و هستند و خالصانه تمام توان خود را در اين راه به کار گرفته اند و 

مي گیرند.
برنامه متفاوت شــهرداري تهران درکنار آن فعالیت هــاي الزم و ضروري، براي 
پوشش ديگر نیازهاي جامعه در اين دوره خاص بود. برنامه ويژه روزهاي کرونايي 
شهر، 2 بعد مهم داشت؛ يکي اينکه در اطالع رســاني و آموزش شهروندان براي 
ايمن ماندن از اين بیماري سهیم باشــد و ديگر اينکه کمك کند در خانه ماندن 
مردم و به ويژه ســفرنرفتن و دور هم جمع نشــدن آنها در تعطیالت آغاز سال، 
مخصوصاً براي بچه ها کمتر خسته کننده و مالل آور بشود. گسترش تولید و ارائه 
پیام هاي آموزشي به شکل جذاب و با بهره مند شدن از زبان هنر، در بستر فضاي 
مجازي و با تکیه بر قابلیت هاي فناوري هاي نوين، رويکردي بود که متناسب با 
وضعیت خاص روزهاي کرونايي در اين معاونت اولويت يافت. در همین حال و از 
زمان موج نخست همه گیري بیماري، شهرداري تهران وظیفه خود دانست که به 
فعالیت هاي تابستاني براي عموم شهروندان و به ويژه نوجوانان بینديشد. تابستان 
هر سال، کارگاه ها و فعالیت هاي حضوري گوناگوني براي نوجوانان فعال در طرح 
شهردار مدرسه و ديگر نوجوانان عالقه مند به اجرا درمي آمد. امسال از همان آغاز 
مشخص بود که نمي توان به اجراي فعالیت ها و کارگاه هاي حضوري دست زد اما 

نبايد اين فعالیت ها به محــاق تعطیلي و توقف مي رفتند، 
پس وقت آن بود که با برنامه ريزي منسجم  اين تهديد را به 

فرصتي متفاوت تبديل کرد. اين رويداد، ضمن هم انديشي با شماري از کارشناسان 
برون سازماني رخ داد؛ طرحي نو درانداخته و گامي به جلو برداشته شد.

صفحه16

عزاداريآنالينمحرم
هیئت هاي مذهبي در شرايط کرونا 
مي توانند مراسم عزاداري محرم را  

به صورت آنالين برگزار کنند
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شهادت حضرت باقرالعلوم، امام محمد بن علي علیه السالم را تسلیت مي گويیم

ويژه نامه   شماره پنجشنبه منتشر مي شود

 هزارمين شماره ضميمه دوچرخه را  
پنجشنبه از روزنامه فروشي ها بخواهيد

8000

نگاه
سيدرضااكرمی؛عضو جامعه روحانیت مبارز

آيا امکان وقف منابع طبیعي و انفال وجود دارد؟ پاسخ 
به اين سؤال 3جنبه دارد. جنبه نخست پرسش به اين 
سؤال عرفي است. دوم، جنبه قانوني پاسخ به اين سؤال 
است و سوم جنبه شرعي موضوع وقف در منابع طبیعي 
و انفال است. پاسخ شرعي به اين سؤال را بايد از فقها و مراجع عظام پرسید. بايد از فقها 
و مراجع عظام پرسید که آيا اصال امکان وقف منابع طبیعي که به تعبیر قرآن کريم 
از آن با عنوان انفال نام برده مي شود و متعلق به دولت است وجود دارد؟ پس بخش 

شرعي پاسخ به اين سؤال کامال با مراجع عظام و فقهاست.
در موضوع وقف دماوند نیز اظهاراتي که در مورد وقف اين کوه مي شــود اصال مبناي 
قانوني ندارد. هیچ کس هم حاضر نیســت ســند يا مدرکي ارائه کند که يك والي يا 
فرماندار يا بخشدار آمده باشــد و ادعا کرده باشد که مثال من اين قله يا دامنه را وقف 
کرده ام. اصال چنین موضوعي نیز عرفي نیست. بار ديگر تأکید مي کنم که پاسخ شرعي 
به سؤال امکان وقف انفال يا منابع طبیعي برعهده علماست و افراد عادي نمي توانند 
به اين سؤال پاسخ دهند که آيا وقف انفال و منابع طبیعي حالل يا حرام است؟ دفتر 
مقام معظم رهبري نیز مرجع خوبي براي طرح اين پرسش است. در موضوع وقف قله 
دماوند نیز بايد به صراحت گفت که اين موضوع مبناي قانوني ندارد. مگر مي شود قله 
دماوند را وقف کرد؟ يك زماني بحث وقف در مورد مراتع مطرح مي شود که البته آن 
امکان پذير اســت و در همین اطراف تهران يا حین ورود به شهر تهران مراتع زيادي 
وجود دارند که ممکن است بخشي از آنها وقف شده باشند. اما در مورد قله دماوند به 
آساني نمي توان گفت که قله را وقف کرده اند و اصال امکان اين کار هم وجود ندارد. در 
ماجراي مرتع اما موضوع متفاوت است و در اين بخش نیز منابع طبیعي متولي صدور 
اجازه استفاده از مراتع است. ادارات منابع طبیعي نیز مراتع را نه به عنوان مالکیت که 
به عنوان اجاره در اختیار افراد قرار مي دهند تا از اين منابع استفاده کنند و به چراي 
دام در اين عرصه ها بپردازند و اجاره ساالنه را نیز بابت حق استفاده به منابع طبیعي 
پرداخت کنند. اگر اينگونه نباشد که آن وقت هر فردي مي تواند هرکجا زمین مناسب 
پیدا کرد قطعه سنگي بگذارد و ادعا کند اين قطعه از آن اوست. حتي اين موضوع که در 
داخل منابع طبیعي و انفال، فردي مدعي وقف بخشي از زمین هاي واقع در عرصه هاي 

منابع طبیعي شود نیز مردود است و با اين استدالل وقف قله دماوند هم امکان ندارد.

وقفقلهدماوندممكننيست

جناب آقاي  فرهت فردنيا
درگذشت  خواهر گرامیتان  را تسلیت عرض مي نمايیم؛  از ايزد منان 
براي آن مرحومه علو درجات و براي جنابعالي و  بازماندگان صبر و 

سالمتي مسئلت داريم.
همكاران شما در موسسه همشهري

مجلس، قانون برخورد با مختلسین را 
تصويب کرد

کافه  نادري فقط يك کافه نبود

14
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ظرفيت
تكميلاست

پیامدهاي کاهش تعداد مــدارس دولتي 
در 2دهه اخیر همزمان بــا کرونا گريبان 

خانواده ها را گرفت

  ســخنگوي وزارت آموزش و 
پرورش: پیش بینــي مي کنیم 
بــا شــروع مــرداد کــه اوج 
ثبت نام هاست، مشکالت ثبت نام 

در مدارس دولتي بیشتر شود
  مديــران مــدارس دولتــي 
مي گوينــد براي پذيــرش اين 
تعداد دانش آموز ظرفیت ندارند
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معارفه بذرپاش به عنوان هشتمين رئيس ديوان محاسبات زيرموج اعتراض ها و ابهام ها برگزار شد

گذشتن از ابهامات

نكته

يكيبارأياقليترئيسجمهورميشود
مصطفي معين، وزير علوم دولت اصالحات در پيش بيني خود از 
انتخابات رياست جمهوري1400 گفته »در جامعه اي كه مانند موج 
در حال نوسان و تغيير است و قابل پيش بيني نيست، امكان بروز هر 
اتفاق يا پديده اي را نمي توان رد كرد. اما اعتقاد من بر اين است كه 
حضور شكوهمند و آگاهانه مردم و ايجاد سونامي آراي واقعي تنها 
در يك انتخابات آزاد، عادالنه، سالم و رقابتي امكانپذير است.« او در 
بخش هاي مهمي از اين گفت وگو درباره تأثيرات كرونا در سياست 

داخلي كشور هم با خبرآنالين گفت و گو داشته است.

  در همين زمان اندك از شــروع كرونا كــه در آن قرار داريم؛ 
مصيبت و مرگ ومير فاجعه آميز كرونا، ســرپوش و تســكيني بر 
التهاب ها و تنش هاي اجتماعي ناشي از فقر و فالكت معيشتي در 
اثر ضعف مديريت ها، تحريم اقتصادي آمريكا و بازتاب نگران كننده 
اخبار اختالس و فساد مسئوالن و بخش هاي مختلف حكومت بوده 
اســت. هرچند اين موضوع مانند آتشي زير خاكستر است كه هر 

لحظه مي تواند دوباره زبانه كشيده و شعله ور شود.

  پيش بيني مي شــود كه انتخابات رياســت جمهوري در سال 
آينده هم مانند انتخابات مجلس يازدهم در فضاي سرد و بي نشاط 
و بدون رقابت واقعي برگزار شود. طبيعي است كه با تضعيف نهاد 
انتخابات به دليل رويكرد استصوابي شــوراي نگهبان و عملكرد 
ضعيف نمايندگان مردم و دولت و فراگيري فســاد مالي و اداري، 
پايگاه اجتماعي قوا و نهادهاي منتخب نظــام هم بيش از پيش 
سست و متزلزل شده و مشروعيت و كارايي خود را از دست بدهند.

  هم انگيزه جدي براي مشــاركت فعال در انتخابات در فضاي 
كنوني جامعه احساس نمي شــود و هم تفاوت و تمايز زيادي بين 
نامزدان انتخاباتــي قائل نخواهند بود و يكــي از افراد كه از فيلتر 

»استصواب« گذشته با رأي اقليت رئيس جمهور خواهد شد.

  تا زماني كه صداقت، وفاي به عهد و كارآمدي احزاب، جريان ها و 
يا فعاالن سياسي براي مردم احراز نشود، آنها منزلت و تأثيرگذاري 
اجتماعي الزم را نخواهند داشــت. در عصر اينترنت و شبكه هاي 
اجتماعي، ســوابق مثبت يا منفي مديريت ها، پاكدستي يا فساد 
مالي و يا اداري و آلودگي به مفاسدي از قبيل رشوه، رانتخواري، 

آقازادگي و... قابل جست وجو و استناد است.

  با وجود اين شرايط پر مشــقت اقتصادي و آلودگي هاي مالي، 
هنوز هم ادعاي مبارزه با فســاد، جوان گرايي، ايجاد اشتغال و... با 
روش عوام گرايي و عوام فريبي و پوپوليسم حرف اول را در تبليغات 
انتخاباتي خواهــد زد. در چنين فضايي شــعارها »اصالح طلبانه 
و ظاهرفريب« ولــي عملكردها »غيرعادالنــه«، »غير اخالقي«، 

»افراطي و خشن« و »عوامانه« خواهد بود.

  تا زماني كه احزاب و فعاالن سياسي به نقد و ارزيابي عملكردهاي 
خود ننشينند و با رويكردي علمي و صادقانه نقاط ضعف و قوت آنها 
را مشــخص نكنند و برنامه كاري خود را براي آينده ارائه ندهند، 

اعتماد و سرمايه اجتماعي از دست رفته بر نخواهد گشت.

باالخــره مجلــس، مهرداد 
بذرپاش 40ساله را بي اعتنا به مجلس

و  گاليه هــا  اعتراض هــا، 
درخواســت ها به ديوان محاسبات فرستاد. 
مراســم معارفه اين مدير دولــت محمود 
احمدي نژاد ديروز در شرايطي برگزار شد كه 
موجي از اعتراض ها نسبت به سوابق اجرايي 
او و احتمال ناديده گرفتن قانون از طرف او 

شكل گرفته بود. 
محمدباقر قاليباف رئيس مجلس و عليرضا 
زاكاني رئيس مركز پژوهش ها 2 چهره ارشد 
مجلس يازدهم بودند كــه با حضور در اين 
مراسم دفاع تمام قد شان از بذرپاش را به رخ 
كشيدند و بر انتخاب قانوني او تأكيد كردند.

اگرچه همزمان بــا برگزاري اين مراســم 
منتقدان بذرپاش در شــبكه هاي مجازي 
از بي توجهي به شــائبه هاي مطرح شده در 
سوابق رئيس جديد ديوان گاليه مي كردند و 
به نشنيدن اين نقدها توسط رئيس مجلس 
كنايه مي زدند اما معارفه مدير جوان دولت 
احمدي نژاد در راس بازوي نظارتي مجلس 

انجام شد.
معارفه بذرپاش در مقام هشــتمين رئيس 
ديوان محاســبات به رغم اعتراضات مطرح 
شده عليه اش ســبب ابراز نااميدي برخي 
از حاميــان مجلــس يازدهــم از عنــوان 
انقالبي گري اين مجلس شــد و جمعي از 
اصولگرايان فعــال در توييتر در واكنش به 
بي توجهي رئيس مجلس به نقدهاي مطرح 
شــده، اعالم كردند كه از رويه مجلسي كه 

قرار بود انقالبي باشد دلسرد شده اند. 
در همين راســتا جليل محبي، دبير ستاد 
امر به معروف و نهي از منكر كه در روزهاي 
اخير به جد عليه بذرپاش فعال بوده اســت 
در توييتي نوشــت: »هركي ناراحت نيست 
يا نمي فهمه چه اتفاقي افتاده يا خودش رو 

زده به اون راه«. 
مهرداد بذرپاش را بعد از محمدرضا رحيمي 
بايد جنجالي ترين رئيس ديوان محاسبات 
بعد از انقالب ناميد؛ بــا اين تفاوت كه اولي 
بعد از انتخاب شدنش به واسطه تملق هايش 
از دولت احمدي نژاد جنجال آفرين شــد و 
جمعي از مجلسي ها خواهان عزل او شدند 
 ولی مجلس پشت دومی در آمد و حمايتش

كرد.

قاليباف:هرچهبودگذشت
هرچند نقدهــا و موج اجتماعــي كه عليه 
بذرپاش در شبكه هاي مجازي ايجاد شده 
بود در روند برگزاري مراسم تغييري ايجاد 
نكرد اما بر نطق هاي سخنرانان مراسم ديروز 
بي تأثير نبود و هم قاليباف و هم بذرپاش را 
وادار به موضع گيري كــرد. چنانچه رئيس 
مجلس در آغاز ســخنانش در اين مراسم 
معارفه با اشاره به برخي حواشي ايجاد شده 
عليه او خطاب به بذرپاش گفت: هرچه بود 
گذشت از امروز عمل شماست كه در پيشگاه 
خدا، نمايندگان و مردم قضاوت مي شــود 
ثابت كنيد كه فرزند گام دوم هســتيد اين 
خواســته يكايك مــا در مجلس شــوراي 

اسالمي از شماست.
تأكيد قاليباف بر هر چه بود گذشت در حالي 
است كه همچنان جمعي از منتقدان او در 
بيرون و درون مجلس بر پيگيري نقاط مبهم 
رزومــه او تأكيد مي كننــد، چنانچه احمد 
توكلي، چهره شناخته شــده اصولگرايان 
و رئيس ديده بــان عدالت و شــفافيت در 
جديدترين موضع گيــري اش در اين ماجرا 
اعالم كرده در نشســتي كه عصر يكشنبه 
در دفتر رئيس مجلس برگزار شــده به اين 
انتصاب اعتراض كرده و اتهامات بذرپاش را 

از طريق ديده بان عدالت و شفافيت پيگيري 
مي كند.

در كنار توكلي جمعي از نمايندگان مخالف 
بذرپاش نيــز اعالم كرده انــد كه همچنان 
پيگير بركناري بذرپاش از رياســت ديوان 
محاسبات هستند. بعد از دفاعيات قاليباف از 
بذرپاش برخي مشاوران نزديك قاليباف در 
نوشتارهايي تأكيد كردند كه رئيس مجلس 
مجبور به دفاع از رأي مجلس است. محمد 
سعيد احديان، دستيار سياسي و رسانه اي 
قاليباف نوشــت: براســاس قانون، بررسي 
تطبيق شــرايط نامزدهــاي رئيس ديوان 
محاســبات ازجمله آقاي بذرپاش توسط 
كميته ديوان محاسبات و كميسيون بودجه 
صورت گرفته، ســپس آقــاي بذرپاش در 
صحن علني مجلس 1۵۸ رأي آورده است. 
او نوشــت: رئيس مجلس حق ندارد قانون 
مجلس را ناديده گرفتــه و مصوبه مجلس 
و رأي نمايندگان محتــرم را كنار بگذارد. 
كميسيون بودجه موظف است براساس اصل 
شفاف سازي  نســبت به ابهامات و سؤاالت 
موجود، پاسخگو باشــد و افكار عمومي را 

قانع كند.
قاليباف ســخنانش در دفاع از بذرپاش را 
اينگونه ادامه داد كه من مكلف هســتم از 
قانون دفاع و مو به مو قانــون را اجرا كنم. 
فراينــد انتخاب رئيس و دادســتان ديوان 
محاسبات براساس قانون پيش رفت. تعداد 
نامزدها در اين دوره بيشــتر بــود و رقابت 
جدي مومنانه اي شكل گرفت. من موظف 
هستم انتخاب مجلس شــوراي اسالمي را 
پاس بدارم و از آن حمايت كنم. ان شــاء اهلل 
دو برادر عزيــز هم با كار و تالش شــان بر 
انتخاب درســت مجلس شــوراي اسالمي 

صحه بگذارند.
قاليباف در ادامه نظارت ديوان محاسبات را 
اثرگذار، عملگرا، دقيــق، منصفانه، مداوم و 
بازدارنده توصيف كرد و گفت: ما بايد تالش 
مضاعف و ايثارگرانه داشــته باشيم. ديوان 
محاســبات هم بايد مجلس را در كنار خود 
ببيند. اميدواريم رويكرد هوشمندســازي 
و شفاف ســازي  در تمام قوه مقننه جاري 
شود. چرا كه در غيراين صورت نمي توانيم 

اثرگذار باشيم.

قسمبهخونپدرمايستادهام
به دنبال سخنان قاليباف، مهرداد بذرپاش 
پشــت تريبون رفت و او هم ترجيح داد در 
ابتدا جواب معترضانش را بدهد و در همين 
راستا نيز با اشــاره به برخي حواشي ايجاد 
شــده در روزهاي اخير در مورد سوابقش 
گفت: كلكسيوني از حرف ها زده شد. بعضي 
دلسوز بودند و برخي احتماال نگران شدند. 
مــن از همه آنها گذشــتم و بــه خون پدر 
شهيدم قســم ياد مي كنم و با خداي خود 
عهد مي بندم كه ايستاده ام و ذره اي از حقوق 
مردم و بيت المال كوتــاه نمي آيم و اجازه 
نمي دهم به كسي به اســم عدالت خواهي 

ظلم شود.

اين نخستين موضع گيري رسمي بذرپاش 
عليه نقدهاي مطرح شــده عليه اوســت. 
شيب نقدها عليه وي در مقام رئيس ديوان 
محاســبات در يك هفته گذشته كم سابقه 
بوده است. در هيچ دوره اي از ادوار گذشته 
ديوان محاسبات  سابقه سازي  روساي ديوان 
زير سؤال نرفته بود و از سوي اذهان عمومي 
متهم به تخلف نشده بود. او نخستين رئيس 
ديوان محاسباتي اســت كه سابقه اش نزد 
اذهان عمومي اگر مسئله دار نباشد دست كم 

سفيد هم نيست.
وي افزود: بــا ما كار سياســي كردند، ولي 
من در اينجــا كار سياســي نخواهم كرد، 
ولي نظارت دقيق بــر مبناي قانون را پيش 
مي گيرم زيرا پاي بيت المال در ميان است 
و شــوخي ندارم و پاســداري از بيت المال 
هم ماموريت اصلي ديوان است كه بايد در 

سخت ترين شرايط آن را رعايت كنيم.

دفاعآذرازمديريتچهارسالهاش
در ادامه مراســم نوبت به عادل آذر، رئيس 
سابق ديوان محاسبات رســيد كه تريبون 
را دست بگيرد. او كه در مرحله رقابت هاي 
درون كميســيون بودجه كرسي رياستش 
را از دست داد، ســخنراني اش را به دفاعيه 
تمام عيار از ســكانداري اش بر ديوان طي 
4سال گذشته اختصاص داد و گفت: ديوان 
محاسبات كار گذشتگان در 40سال پيش 
بوده و من هم 4 سال سعي كردم آن را جلو 
ببرم. پيش از دوره فعاليت من حسابرســي 
عملكرد تــا حدودي انجام شــده بود، ولي 
اســتانداردي نداشت. ما اســتاندارد آن را 
تعريف و بومي ســازي  كرديم، 100 كارگاه 
در اســتان ها برگزار كرديــم و االن نظام 
حسابرسي عملكرد ديوان را داريم كه بايد 
توسعه يابد. البته از نظر تئوري و استاندارد 
اين كار به طور كامل انجام شد ولي در اجرا 

40درصد آن اجرايي شده است.
رئيس ســابق ديــوان محاســبات، ديوان 
محاسبات را بازوي نظارتي مجلس عنوان 
و خاطرنشان كرد: آنچه برخي درخصوص 
حسابرسي بي خاصيت ديوان گفتند قدري 
بي انصافي بود. من را هرچقدر مي خواهيد 
نقد كنيد امــا ديوان كارهاي گرانســنگي 
انجام داده نگوييد وجــود يا عدم وجودش 
فرقي ندارد مثل اين  است كه بگوييم وجود 
يا عدم وجود قوه قضاييه فرقي ندارد. آذر با 
اشاره به بازگشت 4 ميليارد و 1۶7 ميليون 
دالر از سوي ديوان محاسبات به بيت المال 
گفت: از اين مبلغ 4 ميليارد دالر به صندوق 

توسعه ملي رفت.
رئيس سابق ديوان محاســبات همچنين 
اظهار كرد: نكته  ديگري مطرح شده بود كه 
ديوان نبايد نوشــداروي بعد مرگ سهراب 
باشــد، قانون اساســي مي گويد كار ديوان 
پس از خرج اســت. پيش از خرج، سازمان 
مديريت، حين خرج امور اقتصادي و دارايي 
و پس از خرج ديوان محاســبات مسئوليت 

دارند.

رئيس قوه قضاييه با اشاره به تهديد هواپيماي 
مسافربري كشورمان در مسير تهران به بيروت قضايی

توســط جنگنده هاي آمريكايي اظهار داشت: 
شرارت آمريكايي ها يك روز تسليح منافقين براي حمله به ايران 
اسالمي بود كه با حضور هوشمندانه مردم و نيروهاي مسلح ما 
در عمليات مرصاد به شكست و اضمحالل آنها منتهي شد و يك 
روز ديگر ترور سردار شهيد حاج قاسم سليماني بود كه موجب 
لعن و نفرين آمريكايي ها و انســجام ملي و وحدت نيروهاي 

دلداده به انقالب و امت اسالمي شد.
سيدابراهيم رئيسي كه در جلسه شوراي عالي قوه قضاييه سخن 
مي گفت، با تأكيد بر پيگيري حقوقي اقدام شرارت بار آمريكا 
در تهديد هواپيماي مسافري خاطرنشــان كرد: نمي  توان از 
راهزني هوايي به راحتي گذشت و ما حتما پيگير شكايت هاي 
سرنشينان و آســيب ديدگان هواپيماي مســافربري ماهان 

خواهيم بود.
 به گزارش ميزان، رئيسي در ادامه، آل سعود را امتداد راهبردي 
آمريكايي  ها در منطقه دانست و با اشاره به جنايات اين رژيم در 
يمن اظهار داشت: امروز جان هزاران انسان بي گناه ازجمله زنان 
و كودكان يمني در خطر است و عجيب است كه مدعيان حقوق 
انسان در برابر جنايت سعودي ها و حاميان پشت پرده شان كه 
نخستين اقتضائات حقوق بشري را زيرپا گذاشته اند، سكوت 
كرده اند. در ادامه سخنان رئيس قوه قضاييه، علي باقري، معاون 
بين  الملل قوه قضاييه و دبير ســتاد حقوق بشر نيز با اشاره به 
تعرض ماجراجويانه جنگنده هاي ارتش تروريستي آمريكايي 
به پرواز 11۵2 هواپيمايي ماهان گفت: اين اقدام تهديد عملي 
حق حيات مسافران پرواز ماهان و نيز تهديد عملي حق آزادي 
و امنيت پرواز هواپيماي ايراني در كريدور رسمي هواپيمايي 
بين المللي اســت. وي افزود: صرف نظر از شكايت هواپيمايي 
ماهان و هر يك از مسافران ايراني و غيرايراني اين پرواز، الزم 

است دادستان كل كشور نيز براســاس ماده290 قانون آيين 
دادرسي كيفري، رأسا عليه دولت آمريكا و ارتش تروريستي 
اين كشور در منطقه )سنتكام( و فرمانده آن اعالم شكايت كند. 
رئيس قوه قضاييه نيز در واكنش به اين پيشنهاد، دادستان كل 
كشور را مأمور تنظيم شكايت از عامالن تعرض به هواپيماي 

مسافربري ماهان كرد.

پاسخبهآمريكادروقتمقتضي
همزمان با واكنش هاي مقامات قضايي به تهاجم جنگنده هاي 
آمريكايي به هواپيماي مسافربري ايران، سيدعباس موسوي، 
ســخنگوي وزارت خارجه نيز روز گذشته در نشست خبري 
با خبرنــگاران در مــورد اقدامات حقوقي و سياســي وزارت 
امورخارجه براي پيگيري موضوع گفــت: آمريكايي ها انواع و 

اقسام راهزني ها را دنبال مي كنند.
 آنها از راهزني دريايــي به راهزني هوايي رســيده اند و اقدام 
خطرناكي را عليه هواپيماي مسافربري ايران در فضاي سوريه 
و لبنان انجام دادند. اقدام صورت گرفته اقدام بسيار خطرناكي 
بود و در واقع يك تهديد تروريستي كه خالف موازين و قوانين 
حقوق بين الملل است. به گزارش ايســنا، موسوي ادامه داد: 
قطعا ايران و وزارت خارجه با كمك ســتاد نيروهاي مسلح، 
قوه قضاييه، سازمان هواپيمايي كشوري، همه اقدامات الزم را 
براي پشيماني آمريكايي ها انجام خواهد داد. وي با بيان اينكه 
در سطح بين المللي نيز از طريق دفتر نمايندگي كشورمان در 
سازمان ملل اقداماتي را انجام داده ايم و برخي از اقدامات ديگر 
نيز در حال انجام است، افزود: به محض اينكه گزارش نهايي 
كه در برگيرنده جزئيات است به دست ما برسد ساير اقدامات 
حقوقي و ديپلماتيك خود را اعم از شــكايت و پيگيري انجام 
خواهيم داد. موسوي تأكيد كرد: ايران در وقت مقتضي پاسخ 

اين اقدام تروريستي آمريكا را خواهد داد.

  بذرپاش: از همه گذشتم   قاليباف: هر چه بود گذشت 

رئيس قوه قضاييه در واكنش به تهديد هواپيماي مسافربري ايران توسط جنگنده هاي آمريكايي:

ازراهزنيآمريكانميگذريم

نماينده ويژه آمريكا در امور ايران 
براي دومين بار در يك ماه اخير به ديپلماسی

منطقه خليج فارس سفر كرده تا 
با مقامات كشورهاي عربي براي جلب همراهي 
آنان با تمديد تحريم تسليحاتي ايران رايزني 
كند. ســخنگوي وزارت خارجه ايران ديروز با 
ادبياتي تند و شديداللحن برايان هوك را مورد 

خطاب قرار داد.
برايان هوك، نماينده ويژه آمريكا در امور ايران 
در سفرش به قطر در يك سخنراني ويدئويي 
گفت: من با رهبران كشــورهاي خليج فارس 
و سراســر جهان گفت وگو كرده ام هيچ كسي 
بر اين باور نيســت كه ايران بايد بتواند آزادانه 
جنگ افزارهاي معمولي مانند جت هاي جنگي 

و انواع متعددي از موشك ها را خريداري كند.
هــوك در ادامه با بيان ادعاهايــي عليه ايران 
گفت: اگر شــوراي امنيت سازمان ملل نتواند 
تا 1۸اكتبر تحريم تسليحاتي ايران را تمديد 
كند، ايران خواهد توانســت اين تسليحات را 
آزادانه خريد و فروش كند. تصور كنيد اگر اين 
اتفاق بيفتد، منطقه چگونه به نظر خواهد رسيد. 
درگيري ها در كشــورهايي همچون سوريه و 

يمن به طور حتم شدت خواهد يافت.
برايــان هــوك اوايل تيرمــاه هم بــه رژيم 
صهيونيســتي، امارات، عربســتان سعودي و 
بحرين سفر كرده بود تا درباره ايران با مقامات 
آنها رايزني كنــد. ادعاهاي برايــان هوك در 
اين باره در پي اين مطرح مي شــود كه اخيرا 
دولــت آمريكا در تالش بوده اســت بــا ارائه 
پيش نويــس قطعنامه اي به شــوراي امنيت 
سازمان ملل، كشــورهاي ديگر عضو شورا را 
مجاب به حمايت از تمديــد اين تحريم عليه 
ايران كند. دولــت آمريكا با وجود خروجش از 
توافق هسته اي در ســال201۸ تهديد كرده 
كه اگر اين تحريم تمديد نشــود، از سازوكار 
بازگرداني تحريم هــا در توافق هســته اي و 
قطعنامه22۳1 بــراي بازگرداني تحريم هاي 

سازمان ملل عليه ايران استفاده خواهد كرد.
براساس قطعنامه22۳1 شــوراي امنيت كه 
۵سال پيش در تأييد برجام صادر شد بخشي 
از تحريم هاي تســليحاتي ايران قرار اســت 
27مهرماه منقضي شود. رئيس جمهور ايران 
در نامه به سران كشورهاي عضو برجام درباره 
عواقب تمديد تحريم تسليحاتي ايران هشدار 

داده كه توقف اجراي پروتكل الحاقي و خروج از 
ان پي تي ازجمله طرح هاي احتمالي ايران براي 
مقابله با اقدام آمريكا ارزيابي مي شــود. ديروز 
سيدعباس موسوي، سخنگوي وزارت خارجه 
ايران در مورد اظهــارات برايان هوك ازجمله 
ادعاي اينكه رئيس جمهور آمريكا در كنار ملت 
ايران است، گفت: آقاي هوك حرف هاي زيادي 
مي زند. حرف هاي مفت مي زند و از طرف ديگر 
با توجه به شرايط آمريكا و براساس توهماتي كه 

دارد به يك دوره گردي افتاده اند.
به گزارش ايســنا، موســوي با بيــان اينكه 
حرف هاي وي بي اساس است، گفت: ازجمله 
ادعاهاي مضحك مطرح شــده ايــن بود كه 
رئيس جمهور آمريكا كنار مردم ايران اســت. 
واقعيت آن است كه رئيس جمهور آمريكا مقابل 
ملت ايران است. موســوي با اشاره به تحريم 
اقتصادي اعمال شــده از ســوي آمريكا عليه 
ايران و تهديد فشارها عليه كشورمان در زمان 
رياست جمهوري ترامپ گفت: اقداماتي كه او 
عليه شــهروندان ايراني در ارتباط با تروريسم 
اقتصادي و يا تحريم ها انجــام داده آيا بيانگر 
اين است كه او كنار مردم ايران ايستاده است؟ 
به خاطر بستن راه هاي قانوني و محدوديت هايي 
كه براي ارسال دارو به ايران ايجاد كرده تعدادي 
از كودكان بيمار ما جان خود را از دست داده اند 
و بيماراني كه دچار بيماري صعب العالج هستند 

در تهيه داروهاي خود با مشكل روبه رو هستند.
ســخنگوي وزارت خارجه با برشمردن برخي 
ديگر از اقدامات نامشــروع دولت آمريكا عليه 
ايــران، گفت: دولــت آمريكا تمــام مقررات 
بين المللــي را زير پا مي گــذارد و با قلدري و 
يكجانبه گرايي عمل مي كند. آيا اين اقدامات 
به  معناي ايستادن كنار ملت ايران است؟ ملت 

ايران به اين حرف ها توجهي نمي كند.
ســخنگوي وزارت خارجه در عيــن حال در 
مورد اظهارات اخير پمپئو در ارتباط با تمديد 
تحريم هاي تسليحاتي ايران و تالش هاي اين 
كشور در اين زمينه گفت: براساس رايزني ها و 
تماس هايي كه ما با دوستانمان داشتيم، بعيد 
مي دانــم آمريكايي ها به اهــداف خود در اين 
زمينه دست پيدا كنند. چين و روسيه صراحتا 
با طرح آمريكا براي تمديد تحريم تسليحاتي 
ايران مخالفت كرده انــد، محمدجواد ظريف 
وزير خارجه ايران هفته قبل به مسكو سفر كرد 
و پيامي كه آن را مهم و درباره برجام توصيف 
كرده بود در تماس تلفني يك ساعته از طريق 
خط امن بــا والديمير پوتيــن رئيس جمهور 
روســيه در ميان گذاشــت. حســن روحاني 
رئيس جمهور ايــران 2ماه قبل با اشــاره به 
عضويت چين و روسيه در شوراي امنيت از آنان 
خواسته بود قطعنامه پيشنهادي آمريكا براي 

تمديد تحريم تسليحاتي ايران را وتو كنند.

دورهگرديهوكدرمنطقه
سخنگوي وزارت خارجه: هوك حرف مفت مي زند!

ربيعيهمكروناگرفت
۵ ماه پس از ابتالي ايرج حريرچي، معاون وزير بهداشــت 
به بيماري كرونا كه همان اسفند ماه سال قبل يك نشست 
خبري مشــترك هم با علي ربيعي، سخنگوي دولت برگزار 
كرده بود، اين بار تســت كروناي ربيعي مثبت از آب درآمد. 
نشست خبري امروز او به  علت همين بيماري لغو شد. دفتر 
ســخنگوي دولت با اعالم اين خبر توضيح داد: »با توجه به 
بروز برخي عالئم و به  دليل رعايت پروتكل هاي بهداشــتي، 
علي ربيعي سخنگوي دولت از اواخر هفته گذشته در منزل 
در حال استراحت بوده و با توجه به اينكه تست اوليه كروناي 
ايشان مثبت شده، براي مراقبت هاي بيشتر در بيمارستان 
بستري و تحت نظر پزشكان هســتند. حال عمومي ايشان 

خوب گزارش شده است.« 

انتشاراسامي1503شهيدترورمنافقين
آمار و اسامي 1۵0۳ شــهيد جنايات تروريستي منافقين در 
سال 1۳۶7 براي نخستين بار توســط بنياد هابيليان منتشر 
شد. براساس گزارش پايگاه خبري اين بنياد، اعضاي گروهك 
تروريستي منافقين و تعداد زيادي از زندانيان فراري كه طي 
ســال هاي قبل مورد رأفت قرار گرفته و آزاد شــده بودند در 
سال۶7 از كشورهاي مختلف به عراق فراخوانده شدند و طي 
چندين عمليات در اين سال به مرزهاي ايران تعرض كردند. 
اين تهاجم هاي نظامي شامل ۳عمليات نظامي نسبتا گسترده با 
نام هاي آفتاب )۸فروردين۶7، فكه(، چلچراغ )2۸خرداد1۳۶7، 
مهران( و فروغ جاويدان)۳مرداد1۳۶7، كرمانشــاه( بود. اين 
فهرســت مربوط به شهداي اين ســه عمليات نظامي و ساير 

عمليات هاي پراكنده در سال 1۳۶7 توسط منافقين است.

تحريم،آغازپيشرفتهايخيرهكننده
وزير دفاع در مراسم رونمايي از سامانه پيشرفته برج كنترل و 
مراقبت پرواز سيار فرودگاهي، تحريم ها و ايجاد محدوديت ها 
توســط دشــمنان جمهوري اســالمي را نقطه عطف آغاز 
پيشــرفت هاي دفاعي عنوان كــرد و گفــت: وزارت دفاع از 
پيروزي انقالب تاكنون با اتكا به ظرفيت هاي داخلي و تالش 
خستگي ناپذير متخصصان و دانشمندان عرصه دفاعي روندي 
رو به رشد داشــته و توانسته اســت با توليد انواع تسليحات، 
محصوالت و دستاوردهاي قدرت آفرين و كمك به حوزه علم و 
فناوري، اقتدار و عزت را براي ايران اسالمي به ارمغان آورد. به 
گزارش ايسنا، سرتيپ امير حاتمي افزود: با توجه به تحريم هاي 
ظالمانه اســتكبار جهاني و امكان مشكل در تأمين تجهيزات 

ناوبري، ساخت اين تجهيزات در دستور كار قرار گرفت.

 مجلس قوي ديوان انقالبي مي طلبد
عليكاميار،دادستانديوانمحاسباتنيزدرمراسممعارفهاشبرضرورتاستقالل
ماليديوانمحاســباتتأكيدكردوگفت:ديوانمحاسباتدرتامينبودجهنبايد
وابستهبهدستگاهاجراييباشد.اوافزود:مجلسقويوانقالبي،ديوانمحاسبات
قويوانقالبيراميطلبدونبايداجازهدهيمرانتخوارانوســودجويانبهاموال
بيتالمالدستدرازيكنندواجازهندهيمكهاينافرادازهرراهيبهسرمايههاي
سياهخودبيفزايند.كاميارافزود:وابستگياقتصادبهدولتيكيازمشكالتكشور
استواگردولتبهدرستيعملكندبخشزياديازرونداقتصاديدرمسيردرست

قرارميگيرد.

ث
مك
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   3مانع تحقق شفافيت
بهاره آروين، رئيس كميته شفافيت شوراي شهر تهران

به نظر من، با 3دســته مانــع و چالش در 
تحقق شفافيت روبه رو هستيم.  دسته اول 
و مهم به نظر مــن، چالش هاي به اصطالح 
بوروكراتيك است.  ذيل اين چالش ها شكاف 
بين رويه هاي انجام كارها و قوانين يا به قول 

يكي از جامعه شناسان غلبه امر غيررسمي بزرگ ترين مانع در تحقق 
شفافيت است. به اين دليل، هر زمان شما مي خواهيد شفافيت ايجاد 
كنيد، از آنجا كه روشن مي شود ســازمان برخالف قوانين مصوب 
رويه هايش غيررسمي است، مقاومت هايي به وجود مي آيد. خيلي 
مواقع در حوزه مالي با چنين مقاومت هايي مواجه هستيم، نه به اين 
دليل كه لزوما نفع فردي تحت الشعاع قرار مي گيرد يا اينكه زيرساخت 
فني آن وجود ندارد. اصال داده ها ثبت مي شود و در واقع خيلي هم 
متضرر نمي شوند. اصل ماجرا اينجاست كه رويه ها منطبق بر قوانين 
مصوب نيستند و بعضا نيز مشكل از قوانين است؛ يعني رويه  واقعي 
انجام كارها متفاوت است و قوانين به گونه اي است كه اگر بخواهند 
آن را رعايت كنند، به قول خوِد مديران كار پيش نمي رود؛ يا اينكه 
خيلي ٌكند پيش مي رود.در عين حال، وقتي شما مي خواهيد شفافيت 
ايجاد كنيد، به يك معنا آشكار مي شود كه شما با رويه هاي غيررسمي 
فعاليت مي كنيد، چون اين موضوع آشكار مي شود، مقاومت هم در 
برابر شفافيت به وجود مي آيد. از اين نظر به خصوص در حوزه مالي، 
سند بودجه به جاي اينكه شفافيت بخش باشد، خودش پنهان كننده 
اصلي اســت. به اين دليل كه اجازه نمي دهد آنچه در واقعيت اتفاق 
می افتد را شما رصد كنيد. اساسا  ثبت عملكرد حسابداري با نقص هاي 
زياد انجام مي شود؛ چرا؟ براي اينكه مشخص نشود شما طبق سند 

بودجه عمل نمي كنيد.
حاال اتفاقي هم نمي افتد و من زماني به اين نتيجه رسيده بودم كه ما 
يك سال سند بودجه نداشته باشيم و به شهرداري بگوييم كه شما هر 

كاري مي خواهيد انجام دهيد و فقط ثبت كنيد. به اين شكل مشخص 
مي شود كه شما چه مي كنيد و حاال چرا نمي خواهند اين اتفاق بيفتد؟ 
چون كلي قاعده و قانون وجود دارد كه اگر معلوم شود  ما  چه مي كنيم، 
در واقع پاي مان نزد سازمان هاي نظارتي گير است. اين به نظر من، 

عمده ترين چالشي است كه وجود دارد.
دومين چالش ذيل چالش هاي بوروكراتيك، مقاومت بدنه سازماني 
در برابر تغيير رويه هاست. طبيعي اســت كه مديران مياني از اين 
عدم شفافيت اختيارات خودشان را گســترش مي دهند. از آنجا 
كه اختيارات كاهــش مي يابد، مديران ميانــي مقاومت مي كنند. 
الكترونيك شدن فرايندها خيلي مواقع كاهش اختيارات به همراه 
دارد و باعث مي شود كه شما نتوانيد در آخرين مرحله خيلي چيزها 
را تغيير دهيد، زيرا به طور الكترونيك ثبت مي شود.رقابت واحدهاي 
سازماني بر مالكيت داده، گويي يك جور غنايم است و هر كسي كه 
داده را ثبت مي كند، به عنوان يك قدرت آن را نگه مي دارد و استفاده 
مي كند. به همين دليل، وقتي مي خواهيد شــفافيت ايجاد كنيد، 
مي بينيد كه هر تكه »داده« دست كسي هست و آنها هم سر يك ميز 
نمي نشينند كه تبادل داده كنند. به اين دليل كه نفع آن را مجموعه 
سازمان و شهروندان به عنوان ذي نفعان اصلي مي برند و همين باعث 
مي شــود كه بين مديران رده باال و بدنه سازماني ناهماهنگي پيش 
بيايد. در واقع شما با مديران رده باال توافق مي كنيد ولي بدنه مدت ها 
شما را در پيچ وخم هاي بوروكراتيك و فني سر مي دواند تا اينكه آن 
شفافيت محقق نشود.سوم و در نهايت اينكه خيلي وقت ها سازمان ها 
به كارهاي روزمره مشغول هستند و خيلي وقت ها فكر مي كنند كه اين 
شفافيت چه بسا دست و پا گير شود و همان كارهاي روزمره را نتوانند 
پيش ببرند. بنابراين، شفافيت در اولويت قرار نمي گيرد، كمااينكه 
حوزه مالي شــهرداري تهران چند ماهي است كه صراحتا مي گويد 
اولويت ما  مصوبات شفافيت نيست كه من در صحن شورا اعتراض 
جدي به اين موضوع كردم.چالش دسته سوم، چالش در زيرساخت 
فني است كه متأسفانه ســامانه هاي ما خيلي ضعيف  و در اتصال و 

يكپارچگي بسيار ضعيف هستند. 

   حركت در مسير هوشمندسازي
محمد فرجود، مديرعامل سازمان فاوا شهرداري تهران 

يكي از سياست هاي كالن 
تهران هوشمند، شفافيت 
اســت كه منظور از آن، 
تحقق مديريت شــهري 
شيشــه اي با در اختيار 

عموم قرار دادن داده ها و اطالعات شهر تهران، با 
حفظ حريم خصوصي و امنيت ملي است. از طرف 
ديگر، يكي از راهبردهاي برنامه تهران هوشمند، 
ارتقاي مشــاركت و شفافيت اســت. مشاركت 
عمومــي و هم افزايي بين عناصر شــكل دهنده 
شهر و شفافيت حداكثري، تضمين كننده حركت 
در مسير هوشمندسازي است. اطالعات عمومي 
شهر تهران بايد با حفظ حريم خصوصي و رعايت 
مالحظات امنيتي قابل دفاع، در اختيار شهروندان 
و ذي نفعان قرار گيرد و شــهروندان به صورتي 
مشاركت پذير در مديريت شهر، نقش هاي جدي 

ايفا كنند.
از اين رو، ســامانه شفافيت شــهرداري تهران 
به عنوان يكي از نخستين پروژه هايي محسوب 
مي شود كه در برنامه تهران هوشمند به بهره برداري 
رسيده است. هدف از تعريف اين پروژه، استفاده 
از فناوري اطالعات در راستاي بازسازي سرمايه 
اجتماعي و جلب رضايت شــهروندان با رويكرد 
ايجاد شفافيت و پاسخگويي با استفاده از ابزارهاي 
مبتني بر فناوري اطالعات در سطح بدنه و مديران 
شهرداري است. انتشار شــفاف و روزآمد كليه 
معامالت و فرايندها و بودجه هاي ساالنه نمونه اي از 
گزارش هاي منتشر شده در سامانه شفافيت است.

1500ميليارد تومان اوراق 
مشاركت گره بزرگي را از سر گزارش

راه مشكالت توسعه و تكميل 
ايســتگاه هاي متــرو و نوســازي ناوگان 
اتوبوسراني تهران باز كرده است؛ اوراقي كه 
در واپســين دقايق آخريــن روز تير ماه با 
دستور ويژه اسحاق جهانگيري، معاون اول 
رئيس جمهــور و در ادامــه بــا همكاري 
عبدالناصر همتي، رئيس بانك مركزي به 

نتيجه رسيد.
به گزارش همشهري، ترزيق پول حاصل 
از واگذاري و فروش 1500ميليارد تومان 
اوراق مشاركت در اوضاع سخت اقتصادي 
كشــور و شــهرها، جان تازه اي به موتور 
2بخش حمل ونقل عمومي انبوه تر پايتخت 
مي بخشــد؛ تا جايــي كــه از منابع مالي 
حاصله، هزارميليارد تومان صرف تكميل و 
توسعه خطوط 6 و 7و حتي احداث بخشي 
از خط10 مي شــود و 500ميليارد تومان 
ديگر نيز به خريد و نوســازي اتوبوس ها 

اختصاص مي يابد.
جهانگيري، معــاون اول رئيس جمهوري 
بارهــا در حمايــت از مترو برخاســته و 
اعالم كرده كــه بهبود كيفيــت زندگي 
در كالنشــهرها از نظر كاهــش ترافيك 
و آلودگــي را در پيوند با توســعه اين ُمد 
حمل ونقلي می داند. او خرداد سال پيش 
با حضور در كارخانه واگن سازي تهران از 
بخش هاي مختلف اين مجموعه صنعتي 
بازديــد كرد و بــا توضيحات مســئوالن 

شــهرداري تهــران و مديــران كارخانه، 
از جزئيــات فعاليت هــاي ايــن كارخانه 
مطلع شد. جهانگيري ســپس با مترو به 
ســمت محل كار خود رفت تــا به صورت 
نمادين هم كه شــده، اهميت مترو را در 
ترددهاي دورن شهري نشان دهد. معاون 
اول رئيس جمهور درســت يك سال قبل 
و مرداد ماه98 نيز به مشــهد سفر كرد تا 
در حضور او آيين بهره برداري از ايســتگاه 
پاياني خط2 و آغاز عمليات اجرايي خط۴ 
قطار شهري مشهد انجام شود. حاال او چند 
روز پيش، زماني كه از گره كاري و اداري 
در انتشار اوراق مشــاركت متروي تهران 
آگاهي يافت، شــخصا وارد عمل شــد تا 

موضوع حل شود.

افتتاح 12ايستگاه مترو تا پايان سال
معاون حمل ونقل شهرداري تهران ضمن 
تشريح چگونگي انتشــار 1500ميليارد 
تومــان اوراق مشــاركت، آن هــم در پي 
جلســه بامدادي آخرين روزهاي تيرماه 
گفت: »هدفگذاري ما تا پايان سال افتتاح 
12ايستگاه مترو بود كه با اين منابع مالي 
قطعا محقق مي شود.« سيدمناف هاشمي 
با بيان اينكه در قانون بودجه ساالنه موضوع 
انتشار اوراق مشاركت براي شهرداري هاي 
كشــور هرســاله لحاظ مي شــود، گفت: 
»شــهرداري ها نيز بايد بتوانند اين اوراق 
را جذب كنند اما عمدتا شهرداري به دليل 
مشــكالت مالي و بدهي هــاي بانكي كار 

ســختي براي وصول اوراق مشاركت در 
پيــش دارد؛ چراكه بايد با ســاير بانك ها 
تســويه حســاب كرده و بانك عامل پيدا 
كنند. در بنــد »ه« ماده يــك آيين نامه 
اجرايي قانون بودجه كل كشــور، اعتبار 
1500ميليــارد تومان اوراق مشــاركت 
داشــتيم كه 500ميليارد تومــان براي 
نوسازي ناوگان اتوبوسراني و هزارميليارد 

تومان نيز براي خط 3، 6 و 7 متروي تهران 
درنظرگرفته شده بود. تا پايان سال گذشته 
به دليل مسائل و مشكالت مختلف ازجمله 
بدهي هاي شهرداري، عدم پذيرش عامليت 
توســط بانك ها و... اين اوراق جذب نشده 
بود كه شرايط پايان ســال و شيوع كرونا 
نيز مشــكالت را پيچيده تر كــرد و عمال 
با تالش وزير كشور و شــهردار تهران در 

نهايت تا 31تيرماه اوراق مشاركت سال98 
تمديد شد و اين تاريخ جديد به عنوان سال 
مالي براي انتشــار اوراق مشاركت درنظر 

گرفته شد.«
هاشــمي با تأكيد بر اينكه در 2ماه اخير 
تالش هاي زيادي كرده ايم تا مشكالتمان 
را با بانك مركزي و رفاه و ساير بانك ها حل 
كنيم، گفت: »در نهايت هفته گذشته بانك 
عامل مان را كه بانك رفاه اســت انتخاب 
كرديم و توانســتيم به تأييد بانك مركزي 
برســانيم كه در نهايت بانك رفاه عامليت 
اعتبارات شــهرداري را قبول كرد. در اين 
جلسات بانك مركزي را با كمك معاونت 
مالي شــهرداري تهران قانــع كرديم كه 
بدهي هاي خودمان به ســاير بانك ها را يا 
تســويه كنيم يا نحوه پرداخت براي آنها 
را تعريف كنيم. اين پروســه تا نيمه هاي 
شــب طول كشــيد تا قرارداد ما با بانك 
عامل مــان كه رفاه اســت بين شــهردار 
تهران و مديرعامل بانك امضا شد و نهايتا 
بين بانك مركزي و بانــك رفاه با دريافت 
مشــورت هايي با ديوان محاســبات اين 
توافقات صورت گرفــت و 1500ميليارد 

تومان از اوراق مشاركت احيا شد.«

با  دستور معاون اول رئيس جمهور و پيگيري وزير كشور

 مروري بر برنامه هاي تكميل، توسعه و نوسازي مترو 
و اتوبوسراني كه تا پايان سال به اجرا درمي آيد

طي 2 سال و نيم آينده 105 واگن به مترو افزوده مي شود.   عكس:همشهري/ محمد عباس نژاد

 مترو با مشاركت 
نفس تازه كرد

خبرها

شهرداري عضو رسمي آيزوكارپ شد

معاون امور بين الملل مركز ارتباطات شــهرداري تهران از عضويت 
اين مجموعه در انجمن بين المللي آيــزوكارپ خبر داد كه در نتيجه 
پيگيري ها و رايزني هاي اين معاونت انجام شد.به گزارش همشهري، 
معاون امور بين الملل مركز ارتباطات و امور بين الملل شهرداري تهران 
گفت: انجمن بين المللي طراحان و برنامه ريزان شــهري و منطقه اي 
)آيزوكارپ( كه پيش از اين نيــز از طريق معاونت امــور بين الملل 
شــهرداري طرف تعامل با نظــام مديريت شــهري پايتخت بوده و 
تفاهمنامه اي براي همكاري با تهران نيز داشته است، عضويت رسمي 
شهرداري تهران را پذيرفت.زهير صباغ پور افزود: عضويت تهران در 
اين انجمن در جلسه اي كه پيش از اين با حضور پيروز حناچي شهردار 
تهران، مارتين دابلينگ رئيس و فرانك دي هانت دبيركل آيزوكارپ 
برگزار شد، مورد بررســي دو طرف قرار گرفته بود.او درباره ماهيت و 
حوزه فعاليت آيزوكارپ گفت: انجمن بين المللي طراحان و برنامه ريزان 
شهري و منطقه اي يا آيزوكارپ يك سازمان بين المللي با سابقه بيش 
از نيم قرن است كه از شروع كار خود در سال1965 تا به حال توانسته 
با همكاري اعضاي خود، از بيش از 85كشور جهان، به صورت حرفه اي 
در حوزه طراحي و برنامه ريزي شهري و جمع آوري و انتشار اطالعات 

و انجام پژوهش هاي مرتبط با اين زمينه، بهره ببرد.

 ارائه رايگان دستورالعمل ايمني
براي آپارتمان ها 

ســاختمان هاي نوســاز ولي ناايمن به يكي از معضــالت پايتخت 
بدل شــده اند، معضلي كه نگراني هاي جدي درباره آســيب ديدگي 
جمعيت ســاكن آن در هنگام حوادثي مانند زلزله وجــود دارد. به 
گزارش همشــهري، روز پيش نيز آتش سوزي يك مجتمع مسكوني 
واقع در شــهرك شهيد بهشــتي در بزرگراه شــهيد بابايي، اهميت 
رعايت دستور العمل هاي ايمني را نشــان داد اما مالكان برخي از اين 
ساختمان ها، اطالعي از شرايط ايمني ضروري ندارند. اكنون سازمان 
مديريت بحران شهر تهران اعالم كرده است ساختمان هاي 6 طبقه 
به باال در تهران مي توانند با ثبت درخواست، دستورالعمل اختصاصي 

ايمني ساختمان مورد نظر در برابر بحران را رايگان دريافت كنند.
معاون آموزش و مشاركت هاي مردمي سازمان پيشگيري و مديريت 
بحران شــهر تهران، درباره فعاليت هاي آموزشي اين سازمان گفت: 
ســازمان مديريت بحران 10 ســال اســت كه در حــوزه آموزش و 
فرهنگسازي طرحي را اجرا مي كند كه براســاس آن كارشناسان به 
ساكنان تمام ســاختمان هاي 6طبقه به باالتر و يا بيشتر از 25واحد 
يك دستورالعمل ايمني مي دهند. حيدر كلهري افزود: اين طرح در 
سال 139۴ بازنگري شد و هم اكنون يك طرح جامع و كامل آموزشي 
داريم كه هدفش ارتقاي آمادگي ساكنان ساختمان ها در برابر بحران 
است. كارشناسان سازمان به اهالي هر ساختماني درصورت درخواست 
دستورالعمل ايمني و ساير خدمات آموزشــي براي مقابله با بحران، 
آن را به صورت رايگان ارائه مي دهند. براي اين كار كافي اســت مدير 
يك ساختمان درخواست خود را در سامانه سازمان مديريت بحران 
شــهر تهران، ثبت كند و كارشناسان ســازمان با بررسي ساختمان، 
دســتورالعمل الزم براي مقابله با بحران را ارائه مي دهند تا در جاي 

مناسب ساختمان نصب شود.
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توسعه شهري مبتني بر »شفافيت« 
است كه تحقق آن در كالنشهر تهران شفافيت

به نظر مي رسد با موانع و چالش هايي 
روبه رو ست. برنامه ريزي شــهري، نقش مشاركت، 
ديجيتال شدن و... در شفافيت نقش پررنگي دارد كه 
پرداختن به هر يك از اين مسائل مي تواند شهر را به 
سمت و سوي شفافيت سوق دهد. افزايش شفافيت 
عامل مهمي در تقويت پذيرش پروژه هاي توسعه و 
برنامه ريزي شــهري و... محسوب مي شود. موضوع 
شفافيت  در دوره پنجم شوراي شهر تهران به صورت 
جدي مطرح و ســامانه شــفافيت راه اندازي شد تا 
فعاليت خود را رسما آغاز كند. گرچه در ابتداي مسير 
مقاومــت برخــي ســازمان ها در شفاف ســازي 
فعاليت هايشان مشكالتي ايجاد كرد، اما شوراي شهر 
تهران با تشكيل كميته شــفافيت به رياست بهاره 
آروين تالش كرد تأثير خود را در زمينه شــفافيت 
بگذارد. اين روند هم اكنون به نظر مي رسد كند شده 
است؛ گرچه در  ماه گذشته نشست مشترك آروين 
عضو شــوراي شــهر، عبدالرضا گلپايگاني معاون 

شهرســازي و معماري شــهرداري تهران و محمد 
فرجود، رئيس سازمان فناوري اطالعات شهرداري 
تهران برگزار شد تا مسائل و موانع شفافيت بررسي 
شــود. در حوزه شهرســازي و صرفا صدور پروانه 
بحث هايي صورت گرفت و قرار شد زيرساخت  براي 
بارگــذاري اطالعات فراهم شــود تا شــفافيت در 
مديريت شهري روند قابل قبولي بگيرد. بهاره آروين 
به همشهري مي گويد كه 3چالش و مانع در تحقق 

شــفافيت وجود دارد؛ موانعي كه اجــازه نمي دهد 
فعاليت هاي شفافيت با سرعت به جلو پيش برود. با 
اين حال، به نظر مي رســد همكاري و مشــاركت 
سازمان هاي شهرداري در تحقق شفافيت راهگشا 
خواهد بود؛ به خصــوص كه با الكترونيكي شــدن 
اطالعــات و در دســترس قرار گرفتــن آن براي 
شهروندان مي تواند مسير شفافيت و توسعه شهري 

را هموارتر كند.

براي ترويج فرهنگ كاهش توليد پسماند و تفكيك 
در مبــدا، تفاهمنامه همكاري ميــان وزارت امور پسماند

خارجه، ســازمان مديريت پســماند و شهرداري 
منطقه12براي اجراي طرح كاپ منعقد شد. به گزارش همشهري، 
جلسه انعقاد تفاهمنامه همكاري با حضور عيسي روشني، مديركل 
اموال، پشتيباني و ساختمان وزارت امور خارجه، محسن اميري 
مدير طرح تفكيك سازمان مديريت پسماند و جمعي از مديران 

شهرداري منطقه 12 در ساختمان وزارت امور خارجه برگزار شد. 
در ابتداي اين جلســه اميري گفــت: »به دنبال طــرح موضوع 
هوشمندانه مديريت ســبز و تصويب آن در هيأت دولت، پس از 
وزارت ارتباطات و وزارت تعاون، اين بار وزارت امور خارجه در قالب 
يك تفاهمنامه به اجراي طرح كاهش پسماند )كاپ( متعهد شد.« 
او با بيان اينكه سازمان مديريت پسماند و شهرداري منطقه 12 
پيش تر با توزيــع مخازن زيرزمينــي در وزارت امــور خارجه، 

همكاري ها براي تفكيك پسماند در مبدا را با اين ارگان آغاز كرده 
بودند، ادامه داد: »پس از امضاي تفاهمنامه، در گام بعد با معاونين، 
مديران و مســئوالن بخش خدمات وزارتخانــه وارد گفت وگو 
مي شويم تا آموزش هاي الزم را در اين زمينه ارائه دهيم. همچنين 
با وجود انجام اقدامات مربوط به مخزن گذاري، شــهرداري اين 
آمادگي را دارد تا درصورت نياز، مخازن بيشتري در اختيار وزارت 

امور خارجه و سازمان ها و ادارات تابعه قرار دهد. « 
اميري با تأكيد بر اينكه اجراي چنين طرح هايي موجب مي شود 
تا هر يــك از كاركنان وزارتخانه ســفير طــرح كاپ در خانواده 
خود باشــند، گفت: »درصورت اعالم آمادگي ساير وزارتخانه ها، 

شــهرداري تهران اين امكان را دارد تا با انعقاد قــرارداد و ارائه 
خدمات گامي در راستاي تحقق مصوبه مديريت سبز بردارد.« 

در ادامه اين جلسه، عيسي روشني با تأكيد بر مسئوليت اجتماعي 
مســئوالن و مردم در زمينه كاهش توليد پسماند گفت: »هدف 
ما از انعقاد تفاهمنامه اين است كه در فضاي همكاري امكاني را 
فراهم كنيم تا كارمندان آگاهانه ميزان پسماند توليدي را كاهش 
دهند و در طرح تفكيك در مبدا مشاركت داشته باشند. باتوجه به 
گستردگي سازمان ها و ادارات تابعه وزارت امور خارجه، مي توان 
اميدوار بود كــه اجراي طرح كاپ در اين ارگان به كســب نتايج 

مطلوبي منجر شود.«  

وزارت امور خارجه به طرح كاهش پسماند ملحق شد 

به گزارش ايسنا، معاون شهردار تهران 
در مورد وثايق و تضامين نيز گفت: »ارائه 
تضامين براي نهايي شدن اوراق مشاركت 
حل شده اما براي استفاده از اصل منابع 
بايد تضمين هاي ملكي يا بانكي را تقديم 
بانك رفاه كنيــم تا از منابــع خودمان 
اســتفاده كنيم اما دقت داشــته باشيد 
كه 50درصد اصلي و ســود اين اوراق را 
دولت تضمين مي كند و براي 50درصد 
باقيمانده نيز شهرداري يا بايد تضمين 
ملكي دهد يا مانند اوراق مشاركت بانك 
آينــده ضمانتنامه بانكــي ارائه خواهد 
داد.« ســيدمناف هاشــمي افزود: »در 
اين چندماه تالش كرديم تكليف اوراق 
مشاركت ســال1397 با بانك آينده را 
نهايي كنيم كه بخشي از وجوه به حساب 
واريز شــده و الباقي نيز به حســابمان 
واريز خواهد شد و بيشــتر از آن تالش 
كرديم اوراق ســال1398 نســوزد كه 
موفق شــديم اين 2كار كه از افتخارات 
اين دوره مديريت شــهري محســوب 
مي شود را عملياتي كنيم. 910ميليارد 
تومان سال1397 و 1500ميليارد تومان 
سال1398، زنده شد كه اين مبالغ حتما 
به شــهرداري تهران براي توسعه مترو 
و اتوبوس كمك مي كند و شــك ندارم 
كه ايستگاه هاي بيشتر در خط 6 و 7 با 
اين منابع افتتاح مي شود؛ به گونه اي كه 
شايد بتوانيم بيشتر از 12ايستگاه مترو 

افتتاح كنيم.«
به گزارش همشهري، جدا از اين،  قرارداد 
تأمين 105دســتگاه واگن بــا كارخانه 
واگن سازي تهران منعقد شده كه در مرحله 
نهايي سازي اســت. علي امام، مديرعامل 
شــركت متروی تهران در اين خصوص به 
همشهري گفت: »نخســتين واگن هاي 
آماده شــده از نيمه دوم ســال1۴00 به 
چرخه مترو افــزوده مي شــود. هر قطار 
7واگن دارد، با اين حســاب 15رام قطار 
طي 2سال ونيم آينده به تدريج به چرخه 
مترو افزوده مي شود و در تالشيم كه هزينه 
ســاخت هر واگن طي توافق با شــركت 
واگن سازي حدود يك ميليون يورو باشد.«

آنچه انتظار مي رود
در پي هزينه كرد اوراق مشاركت سال هاي 13۹۷ و 13۹۸، بخشي از آنچه در حوزه هاي 

مترو و اتوبوسراني بايد رخ دهد به شرح زير است:
  بهره برداري از 12ايستگاه خطوط ٦ و ۷ مترو تا پايان سال جاري هدفگذاري شده 

است.
  ايستگاه برج ميالد در خط۷ مترو در شهريور ماه امسال به بهره برداري مي رسد.

  امسال ايستگاه هاي اميركبير، شهيدمحالتي، ميدان قيام، اقدسيه، اكباتان و آهنگ 
و همچنين ايستگاه هاي واقع در مسير خط۷ مترو به بهره برداري خواهند رسيد.

  فاز دوم ايستگاه متروي شهيد نواب صفوي در شهريورماه سال جاري به بهره برداري 
مي رسد.

  در آبان ماه 4ايســتگاه، در آذرماه ايستگاه هاي اقدســيه و اكباتان، در دي ماه 
ايستگاه آهنگ و در بهمن ماه ٦ايستگاه ديگر در خطوط ٦ و ۷ مترو به بهره برداري 

خواهند رسيد.
  هزار دستگاه اتوبوس و ميني بوس تا پايان سال تامين مي شود.

ث
مك

موانع و چالش هاي شفافيت در شهر تهران 
آيا مقاومت هايي كه در تحقق شفافيت صورت مي گيرد، روند فعاليت هاي سامانه شفافيت را كند مي كند؟

مراجعه كمتر به بوستان آب و آتش 

مدير روابــط عمومي مجموعه اراضي عباس آبــاد درباره آخرين 
وضعيت فعاليت اين مجموعه با توجه به شيوع كرونا گفت: از تمام فضاي سبز

مجموعه هاي اراضي عباس آباد تنها فضاهاي روباز اين مجموعه 
مانند بوستان آب و آتش و طالقاني داير هستند، اما با توجه به شيوع كرونا مردم 
تمايلي به حضور در اين فضاها ندارند. ما نيز تابع تصميم ســتاد مقابله با كرونا 
هســتيم و هر زماني كه ابالغيه تعطيلي آنها به دست ما برســد، آنها را تعطيل 

مي كنيم.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، ميثم اخباري افزود: مجموعه هاي سالني و 
بسته مجموعه اراضي عباس آباد به دليل سالني بودن فضاي آنها مانند گنبد مينا 

براي جلوگيري از شيوع كرونا همچنان تعطيل هستند.
او در پاســخ به اين ســؤال كه مجموعه اراضي عباس آباد چه تسهيالتي براي 
غرفه داران اين مجموعه كه به دليل شــيوع كرونا تعطيل شدند درنظر گرفته 
است؟ بيان كرد: از عيد كه فعاليت مجموعه اراضي عباس آباد با توجه به شيوه 
نامه هاي بهداشتي تعطيل شد، يك ريال از سهم درصد مجموعه اراضي عباس آباد 
از بهره برداران غرفه ها و مغازه ها گرفته نشده و هم اكنون نظارت روزانه و دقيق از 

نحوه حضور، فعاليت و خدمات رستوران ها و غرفه ها در حال اجراست.

محمود مواليي
خبر نگار

 چندی پيش حكم ممنوعيت زباله گردی كودكان توســط پيروز 
 عكس
خبر

حناچی، شهردار تهران براي حمايت از حقوق اين كودكان امضا شد. 
در اين ميان، شهروندان نيز برای آنكه هم كودكان از سوءاستفاده 
برخی پيمانكاران در امان بمانند و هم سالمت شان حفظ شود و هم 
زباله های خشك در روند صحيح به مرحله بازيافت برسند، مسئوليت دارند تا در 
صورت مشاهده كودكان زباله گرد در محله خود، سريع با سامانه 13۷ تماس بگيرند.
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   كدام صندوق ها بيشتر سود كردند؟
بررسي ميزان بازده صندوق هاي سرمايه گذاري نشان مي دهد كه صندوق هاي سرمايه گذاري در 
سهام كه بخش عمده منابع مالي شان را در بورس سرمايه گذاري كرده اند بهترين عملكرد را در ميان 
همه صندوق هاي سرمايه گذاري داشته اند و ميانگين بازده 6ماهه آنها بالغ  بر 230درصد بوده، با اين 
 وجود؛ ارقام نشان مي دهد ميزان بازده صندوق هاي سرمايه گذاري در سهام هم دست كم 38درصد 
كمتر از ميزان بازده شاخص كل بورس تهران در همين دوره بوده است. آمارها همچنين نشان مي دهد 
ميزان بازده صندوق هاي سرمايه گذاري با درآمد ثابت در اين دوره 30درصد و صندوق هاي مختلط 
157درصد بوده است.  هم اكنون ارزش كل صندوق هاي سرمايه گذاري در سهام 73هزار ميليارد 
تومان و صندوق هاي با درآمد ثابت 225هزار ميليارد تومان است. صندوق هاي سرمايه گذاري مختلط 

نيز فقط موفق به جذب 4هزار و 800ميليارد تومان نقدينگي شده اند.

   وضعيت بيکاري در استان ها
با بررسی نرخ بيكاري جمعيت 15 ساله و بيشتر به تفكيك استانی مشاهده می شود، در بهار 1399 بيشترين 
نرخ بيكاري مربوط به استان لرستان با 21 درصد و كمترين نرخ بيكاري مربوط به استان خراسان جنوبی با 4 
درصد است. در بهار 1399 نسبت به بهار 1398 بيشترين كاهش نرخ بيكاري در استان يزد اتفاق افتاده است 
كه از 12.7 درصد به 7.6 درصد رسيده و با كاهش 5.1 درصدي در اين دوره مواجه شده است و در مقابل استان 
لرستان با افزايش 4.7 درصدي نرخ بيكاري بيشترين افزايش نرخ بيكاري را در دوره مورد بررسی تجربه كرده 
است. دامنه نرخ بيكاري در دوره مورد بررسی برابر با 17 درصد است. به طور كلی در بهار 1399 نسبت به دوره 

مشابه سال گذشته در 11 استان نرخ بيكاري افزايش و در 20 استان نرخ مذكور كاهش يافته است.

نبض بازار

طال

به دنبال نزول شــاخص بورس در مبادالت روز گذشته نزديك به 
65هزار ميليارد تومان از ارزش سهام شركت هاي حاضر در بورس 

و فرابورس كاسته شد.
به گزارش همشــهري، در مبادالت روز گذشــته شــاخص كل 
بورس تهران 13هزارو 799واحد كاهــش يافت و به يك ميليون 
و 932هزارو 286واحد رســيد. بــا اين ميزان نــزول نزديك به 
65هــزار ميليارد تومان از ارزش ســهام شــركت هاي حاضر در 
بورس و فرابورس كاســته شــد و جمع كل ارزش بازار سهام به 

8507هزارميليارد تومان معادل 362ميليارد دالر رسيد.
در دادوستد هاي روز گذشــته ســرمايه گذاران جمعا 26هزارو 
995ميليارد تومان اوراق بهادار در بورس و فرابورس دادوســتد 
كردند كه اين ميزان نسبت به مبادالت روز يكشنبه 26درصد رشد 
داشت.ديروز همچنين بيش از 3ميليون معامله در بازار سهام انجام 

شد كه اين مقدار نيز 21.7درصد رشد نشان مي دهد.

از شركت ها چه خبر؟
تازه ترين خبر ها از شركت ها حاكي از آن است كه سهام 2 شركت 
توسعه مسير برق گيالن و زرماكارون آماده عرضه اوليه در فرابورس 
شده اند. قرار است سهام اين 2 شــركت براي نخستين بار در روز 

چهارشنبه عرضه شود.
آخرين خبر ها از شــركت هاي توليد كننده محصوالت فلزي نيز 
حاكي از آن اســت كه براي صادرات اسلب محدوديت هايي وضع 
شده تا ابتدا نياز داخل برطرف شــود. علت اين محدوديت ها اين 
اســت كه قيمت معامالتي در بورس كاال به باالي قيمت جهاني 

رسيده است.
شركت فوالد هرمزگان نيز در تالش است كه ظرفيت توليد خود 
را از 1.5ميليون تن به 2ميليون تن برساند. ضمنا توليد اسفنجي را 
افزايش دهد و خط توليد ورق راه اندازي كند. اين طرح ها با توجه به 
موقعيت فوالد هرمزگان و توان فني فوالد مباركه به عنوان سهامدار 

عمده، مي تواند خبر خوبي براي اين شركت باشد.
مديرعامل شركت ملي صنايع مس هم گفته توليد كاتد مس در 
طول 4 ماه نخست امســال 6درصد و آند 13درصد در مقايسه با 

مدت مشابه سال قبل رشد كرده است.
پرويز فتاح، رئيس بنياد مستضعفان نيز با اعالم تحقق سود خالص 
6 هزار ميليارد توماني براي سال مالي گذشته از عرضه اوليه سهام 
20 شركت در ســال جاري و حضور در بورس امالك و مستغالت 
خبر داد. ديروز همچنين شــركت هاي بانك سامان، تامين ماسه 
ريخته گري، ليزينگ ايران، كاشي تكسرام، كشاورزي و دامپروري 
مگسال، بيمه نوين، شهداب ناب خراسان، قند شيروان، قوچان و 
بجنورد و سرمايه گذاري دارويي تامين با اتمام سال مالي شان، زمان 

برگزاري مجمع ساالنه را اعالم كردند.
همچنين قرار است مجمع فوق العاده شركت هاي سرمايه گذاري 
بوعلي، سرمايه گذاري مسكن شمال شرق، سرمايه گذاري مسكن 
پرديس، توليد مواداوليه داروپخش، بيمه نوين، ســرمايه گذاري 
اعتالي البرز و شهداب ناب خراســان براي تصميم گيري برگزار 
شود.در اين ميان مجمع ساالنه روز دارو كه قرار بود 14مرداد برگزار 
شود، لغو و تصميم گيري درخصوص تصويب صورت هاي مالي به 

مجامع بعدي كه تاريخ آن متعاقباً اعالم مي شود، موكول شد.

نماگر هاي بازار سهام در مبادالت روز گذشته
درصدتغييرمقدار تغييرمقدارنماگر

1932286137990.71شاخص كل بورس- واحد

26995560526.20ارزش معامالت- ميليارد تومان

310692855397921.70تعداد معامالت- دفعه

0.76-65-8507ارزش بازار- هزار ميليارد تومان

افت 65هزار ميليارد توماني ارزش بازار سهام
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شاخص كل بورس تهران در مبادالت روز گذشته 0/71درصد كاهش يافت

روند شاخص  كل بورس تهران در روز گذشته

ارزش صندوق هاي سرمايه گذاري 
به 330هــزار ميليارد تومان بورس

رسيد و ميانگين بازده آنها در 
160درصــد  بــه  گذشــته  مــاه    6 

رسيده است.
آمارها نشــان مي دهــد جمــع كل منابع 
مالــي جذب شــده توســط صندوق هــاي 
رقــم كم ســابقه  بــه  ســرمايه گذاري 
330هزارميليــارد تومــان رســيده و اين 
صندوق ها توانســته اســت در 6 ماه گذشته 
بيش از 160درصد سود نصيب سرمايه گذاران 
خود كنند. بااين حال اين ميزان بازده، كمتر از 
بازده شاخص كل بورس است و نشان مي دهد 
چرا اغلب مــردم تصميــم گرفته اند به طور 

مستقيم در بورس سرمايه گذاري كنند.
به گــزارش همشــهري، آمارها نشــان 
مي دهد با افزايش حجم نقدينگي بخشی 
از منابــع مالــي رهســپار صندوق هاي 
ســرمايه گذاري شــده اند و درنتيجه آن 
ارزش كل صندوق هاي سرمايه گذاري در 
ابتداي مردادماه امســال به مرز 330هزار 
ميليارد تومان رسيده است. اين اطالعات 
همچنين نشــان مي دهد كه صندوق هاي 
سرمايه گذاري تحت تأثير رشد شاخص هاي 
بورس توانسته اند در 6 ماه گذشته بيش از 
160درصد بازده نصيب ســرمايه گذاران 
كننــد. بااين حال مروري بر ميزان رشــد 

شاخص كل بورس تهران كه بيانگر ميزان 
بازده ســرمايه گذاري در بازار سهام است 
نشان مي دهد كه ميزان بازده اين صندوق ها 
تناســبي با ميزان رشد شــاخص بورس 
ندارد. شــاخص بورس يكي از مالك هاي 
اندازه گيــري عملكــرد صندوق هــاي 
سرمايه گذاري اســت. اين شاخص كه به 
دماسنج اقتصاد معروف است چشم اندازي 
را بــراي ســرمايه گذاري مســتقيم و 
غيرمستقيم در بازار سرمايه ترسيم مي كند. 
به معناي اينكه به سرمايه گذاران مي گويد 
آيا بهتر است به صورت مستقيم در بورس 
ســرمايه گذاري كنند يا پس اندازهايشان 
را به طور غيرمســتقيم وارد صندوق هاي 

سرمايه گذاري كنند؟
مقايســه ميانگيــن بــازده صندوق هاي 
ســرمايه گذاري با شــاخص بورس نشان 
مي دهد كه شــاخص كل بورس تهران كه 
در ابتداي بهمن ماه ســال قبل يعني 6 ماه 
پيش در محــدوده 410هــزار واحد قرار 
داشت اكنون با 370درصد رشد به محدوده 
يك ميليون و 930هزار واحد رسيده است 
درحالي كــه ميانگين بــازده صندوق هاي 
ســرمايه گذاري در هميــن دوره 2.3برابر 
كمتر از ميزان رشد شاخص بورس و درحد 
160درصد بوده اســت. اين ارقام نشــان 
مي دهد كــه چرا بخش عمــده اي از مردم 

در 6 ماه گذشــته تصميم گرفته اند به جاي 
آنكــه پس اندازهايشــان را در صندوق ها، 
سرمايه گذاري كنند ترجيح داده اند به طور 

مستقيم در بورس سرمايه گذاري كنند.

جزئيات عملكرد صندوق ها
مرور جزئي تر از عملكــرد صندوق هاي 
ســرمايه گذاري نشــان مي دهد كه چرا 
بــازده صندوق هــاي ســرمايه گذاري، 
كمتر از بازده شــاخص كل بورس بوده 
اســت. اين اطالعات نشــان مي دهد كه 
41درصــد از جمع كل منابــع مالي كه 
ايــن صندوق هــا جمع آوري كــرده در 
زمره دارايي هاي نقد اســت. نكته حائز 
اهميت اين اســت كه بيش از 70درصد 
كل منابع مالــي صندوق هــا در اختيار 
صندوق هــاي ســرمايه گذاري با درآمد 
ثابت اســت و اين صندوق ها نيز نزديك 
به 81درصد از منابع مالي شــان در زمره 
دارايي هاي نقد اســت. به اين دارايي كه 
عمدتاً سپرده هاي بانكي هستند سودي 
معادل نرخ سود بانكي تعلق مي گيرد. اين 
نشــان مي دهد كه ميزان ريسك پذيري 
صندوق هــاي ســرمايه گذاري به ويژه 
صندوق هاي بــا درآمد ثابت متناســب 
با تحــوالت اقتصادي و همينطور رشــد 
شــاخص هاي بــورس افزايــش نيافته 

و صندوق هــاي ســرمايه گذاري به ويژه 
صندوق هاي سرمايه گذاري با درآمد ثابت 
همچنان مانند گذشته و به دليل تعهداتي 
كه در قبال سرمايه گذاران دارند ترجيح 
مي دهند كه بخش عمده دارايي هايشان 
را در اوراق بدهي و همينطور سپرده هاي 

بانكي سرمايه گذاري كنند.
اين يكي از داليلي اســت كه منجر شــده 
بازده اين صندوق ها كمتــر از ميزان بازده 
شــاخص بورس باشد و شــايد الزم باشد 
كه صندوق هاي ســرمايه گذاري به صورت 
پويا همگام با تحوالت اقتصاد ايران، رشــد 
نقدينگــي و افزايش شــاخص هاي بورس 
برنامه هايي را براي تغيير راهبردي ميزان 
ريسك پذيرشــان اعمال كنند تا هم منابع 
مالي بيشــتري جذب كنند و هــم بازده 

بيشتري به دست بياورند.
براساس محاسبات انجام شده توسط بانك 
مركــزي حجم نقدينگــي در پايان خرداد 
امسال به 2650هزار ميليارد تومان رسيده 
است و نسبت به پايان سال قبل 7.3درصد 
رشــد كرده و اين به معناي اين اســت كه 
فارغ از تهديدها و آثار تورمي كه اين رشــد 
نقدينگي در پيش داشته است فرصتي پيش 
روي صندوق هاي سرمايه گذاري در 2 سال 
گذشته ايجادشده بود تا حجم منابع مالي و 

بازده شان را افزايش دهند.

در مبادالت روز گذشته قيمت هر دالر آمريكا در بازار آزاد افت كرد 
اما قيمت سكه با رشد مواجه شد.

به گزارش همشهري، قيمت هر دالر آمريكا كه يكشنبه دوباره تا 
مرز 23هزار و 500تومان پيشروي كرده بود، ديروز با نزول مواجه 
شــد و تا محدوده 22هزار و 900تومان عقب نشيني كرد. اين در 
حالي بود كه صرافي بانك ملي قيمت هر دالر آمريكا را 205تومان 
افزايش داد و در محدوده 20هزار و 500تومان تنظيم كرد. به نظر 
مي رسد صرافي بانك ملي در حال نزديك كردن قيمت هر دالر به 
محدوده بازار آزاد اســت تا فرصت هاي آربيتراژي را از سفته بازان 
بگيرد. با وجود نزول قيمت دالر، ديروز قيمت سكه افزايش يافت و 
دوباره به باالي مرز 11ميليون تومان بازگشت؛ به طوري كه قيمت 
هر سكه امامي با 282هزار تومان رشد به 11ميليون و 180هزار 
تومان رسيد و هر سكه بهار آزادي هم با 198هزار تومان افزايش 
به قيمت 10ميليون و 198هزار تومان دادوســتد شــد. قيمت 
نيم سكه هم به 5ميليون و 550هزار تومان رسيد و 50هزار تومان 

افزايش يافت.

قيمت طال و ارز در صرافي هاي مجاز تا ساعت 17ديروز )ارقام به تومان(
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جغرافيای بيکاری در 31 استان ایران
در بهار امسال استان لرستان با نرخ بيكاری 21 درصدی و استان خراسان جنوبی با نرخ بيكاری 

4درصد ركوردداران شاخص بيكاری در كشور بوده اند
فصل بهار امسال كاماًل تحت تأثير 

شيوع كرونا قرار داشت و مستقيماً اشتغال
بــا ريــزش 1.5 ميليــون نفری 
شاغالن مواجه بود. در اين فصل 493 هزار نفر از 
جمعيت بيكاران نيز از ادامــه كاريابی منصرف 
شدند و بازار كار را ترك كردند. اين وضعيت گرچه 
در استان های مختلف تكرار شده، اما ميزان اين 
اثرگذاری، وضعيت متفاوتی داشته و در يك مورد 

نيز كاًل اتفاقات معكوسی رخ داده است.
به گزارش همشــهری، در اولين فصل از ســال 
1399 كــه كاماًل با شــيوع مــوج اول بيماری 
كوويد-19 مقارن بود، نرخ مشــاركت اقتصادی 
در كشور به طرز بی ســابقه ای كاهش پيدا كرد 
و ركورد 3.7 درصدي برای اين شاخص به ثبت 
رســيد. اين در حالی اســت كه بررسی استانی 
نيز نشــان می دهد باوجود تكرار ايــن اتفاق در 
30 استان كشور، استان چهارمحال و بختياري 
وضعيت متفاوتی داشته و با 0.8 درصد افزايش 
نرخ مشاركت روبه  رو شــده است. اين استان در 
مقابل استان های سيستان و بلوچستان و گيالن 
قرار گرفته كه بيشــترين ميــزان كاهش نرخ 

مشاركت اقتصادی را تجربه كرده اند.

كرونا و بازار كار
ارزيابی نتايج طرح آمارگيري نيروی كار گوياي 
آن است كه در فصل بهار 1399 نسبت به فصل 
مشابه سال گذشته بازار كار كشور به شدت تحت 
تأثير شــيوع بيماري كوويد- 19 قــرار گرفته 
است؛ به نحوی كه جمعيت شاغل كاهش حدود 
يك ميليون و 499 هزارنفــری و جمعيت بيكار 
كاهــش 493 هزارنفــری و در مقابل جمعيت 
غيرفعال افزايــش 2 ميليون و 700هزارنفری را 

تجربه كرده اند.

با نگاهی به چگونگی كاهش جمعيت شــاغل به 
تفكيك بخش ها كه ســهم جمعيت شــاغل در 
بخش خدمات به ميزان 733 هزار نفر و جمعيت 
شاغل بخش های كشاورزي و صنعت به ترتيب 
به ميــزان 365 و 402 هزار نفــر كاهش يافته 
مشاهده می شود كه در بهار 1399 نسبت به بهار 
1398 از بين گروه های عمده فعاليت اقتصادي 
فقط 5 گروه فعاليتی با افزايش جمعيت شــاغل 
مواجه شده اند و ساير گروه های فعاليتی با كاهش 
جمعيت شــاغل در دوره مورد بررســی مواجه 

شده اند.
در فصل بهار امسال، بيشترين افزايش جمعيت 
شاغل مربوط به گروه سالمت انسان و مددكاري 
اجتماعی است كه اين نيز خود شاهدي بر تأثير 
بيماري كوويد- 19 بر بازار كار كشــور در دوره 

مذكور است.

شاخص های بازار كار برحسب استان
بررسی تغييرات نرخ مشــاركت، نسبت اشتغال 

و نرخ بيكاري در ســطح استان های كشور نشان 
می دهد: افزايش نرخ مشاركت اقتصادی جمعيت 
15 ســاله و بيشتر تنها در اســتان چهارمحال و 
بختياري با 0.8 درصد رخ داده است و در مقابل 
استان های سيستان و بلوچستان و گيالن با 6.6 
در صد بيشترين ميزان كاهش را در نرخ مذكور 
تجربه كرده اند. اين بررسی نشــان می دهد، در 
بهار 1399 نســبت به بهار 1398 نرخ مشاركت 
اقتصادي 30 استان كشــور روند كاهشی داشته 
اســت. همچنين اين نتايج گوياي آن است كه 
بيشترين و كمترين نرخ مشاركت در بهار 1399 
به ترتيب مربوط به اســتان هرمــزگان با 46.1 
درصد و سيستان و بلوچســتان با 33.4 درصد 

است.

نسبت اشتغال
نتايج طرح آمارگيري نيروي كار بهار 1399 نشان 
می دهد، بيشترين نسبت اشتغال مربوط به استان 
زنجان با 41.9 درصد و كمترين نســبت مربوط 
به استان سيستان و بلوچســتان با 29.1 درصد 
است. همچنين، اين بررسی گوياي آن است كه 
بيشترين و كمترين ميزان كاهش نسبت اشتغال 
در بهار 1399 نســبت به بهار 1398 به ترتيب 
در استان های خراسان شــمالی با 6.8 درصد و 
چهارمحال و بختياري با 3 درصد رخ داده است؛ به 
طور كلی در اين دوره بازار كار تمامی استان های 

كشور با افت نسبت اشتغال مواجه شده اند.

بهبود شكننده شاخص كسب وكار در بهار كرونا
در بهار امسال با وجود اينكه اثرگذاري تورم بر 

قيمت كاال و مواد اوليه، به وخامت شــاخص كسب و كار
ملي محيط كسب وكار دامن زده، اما به نظر 
مي رسد گشــايش هايي كه دولت براي جلوگيري از شيوع 
كرونا در بوروكراســي اداري انجام داده است، توانسته به 
بهبود اين شاخص كمك كند. به گزارش همشهري، نتايج 
پايش ملي محيط كســب وكار كه از ســوي مركــز آمار و 
اطالعات اقتصادي اتاق ايران انجام مي شود از بهبود نسبي 
محيط كســب وكار در فصل بهار امســال و رسيدن عدد 
شاخص محيط كسب وكار به 6.01)نمره 10بدترين ارزيابي 
است( حكايت دارد. اين رقم، هم نسبت به زمستان گذشته 
و هم نسبت به فصل بهار ســال قبل وضعيت مساعدتري 

دارد.

بدترين مؤلفه ها
ارزيابي هاي انجام شده از ســوي اتاق ايران بيانگر آن است 
كه از نظر فعاالن اقتصادي مشــاركت كننده در اين پايش، 
در فصل بهار امسال پاندمي كرونا با امتياز ميانگين 7.1به 
يكي از عوامل منفي فضاي كســب وكار تبديل شده است؛ 
هرچند در مقابل به برخي گشــايش ها در امور مربوط به 
حوزه كســب وكار ازجملــه الكترونيكي شــدن كارها نيز 
كمك كرده و از اين مســير به بهبود فضا انجاميده اســت. 
در بهار امســال، وضعيت برخي مؤلفه هاي مؤثر بر محيط 
كســب وكار ايران تا حدودي مساعد شده و به همين دليل 
عدد شاخص در فصل بهار نسبت به فصل مشابه سال قبل 
2.59درصد بهبود پيدا كرده اســت؛ با وجود اين در فصل 
بهار امسال نيز مانند بسياري از فصل هاي گذشته عواملي 
تكراري و قديمي به عنوان منفي ترين مؤلفه ها بر وضعيت 
محيط كسب وكار معرفي شده اند. ازنظر فعاالن اقتصادي در 
بهار امسال به ترتيب 3 مؤلفه »غيرقابل پيش بيني بودن و 
تغييرات قيمت مواد اوليه و محصوالت«، »دشواري تأمين 
مالي از بانك ها« و »بي ثباتي سياست ها، قوانين و مقررات 
و رويه هاي اجرايي ناظر بر كســب وكار« از نامناسب ترين 
مؤلفه هاي محيط كســب وكار بوده اند كه نسبت به ساير 

مؤلفه ها قدرت بيشتري در نامساعد كردن فضا داشته اند.

نقشه كسب وكار در استان ها
براســاس يافته هاي اين طرح در بهار 1399، استان هاي 
سيســتان و بلوچســتان، تهران و كرمان به ترتيب داراي 
بدترين وضعيت محيط كسب وكار و استان هاي آذربايجان 
غربي، زنجان و مركزي به ترتيــب داراي بهترين وضعيت 
محيط كسب وكار نسبت به ساير استان ها ارزيابي شده اند. 
البته به واســطه اثرگذاري شــيوع ويروس كرونا بر تمامي 
فعاليت هاي اقتصادي، شاخص كل كشور، شاخص استاني 
و ساير شــاخص  ها نيز در اين فصل با درنظر گرفتن اثرات 
كرونا محاســبه و گزارش شــده اند. يكي از اثــرات كرونا، 

كاهش ظرفيت توليد بوده اســت؛ به گونه اي كه بررسي ها 
نشان مي دهد ميانگين ظرفيت توليدي )واقعي( بنگاه هاي 
اقتصــادي شــركت كننده در طرح در فصل بهــار معادل 
35.57درصد بوده كه نســبت به همين ميزان در زمستان 
گذشته )40.34درصد(، با كاهش تقريبي 5واحدي مواجه 

شده است.
براساس آمارها در فصل بهار 1399، ميزان آسيب وارده بر 
كسب وكارها از شيوع ويروس كرونا در استان هاي اردبيل 
)8.55( هرمزگان )8.44(، خوزســتان )8.15( و خراسان 
شــمالي )8(، بيشــترين مقدار و در اســتان هاي سمنان 
)5.76(، قم )5.85(، زنجــان )5.93( و مركزي )5.98(، 
كمترين مقدار نســبت به ساير اســتان ها توسط فعاالن 

اقتصادي ارزيابي شده اند.

كشاورزي در وضعيت بدتر
با توجه به تقســيم رشــته فعاليت هــا در 3 بخش عمده 
كشاورزي، صنعت و خدمات، فعاالن اقتصادي سراسر كشور 
در بهار 1399، وضعيت محيط كسب وكار بخش صنعت و 
بخش كشاورزي را به ترتيب، مساعدترين و نامساعدترين 

محيط كسب وكار ارزيابي كرده اند.
براســاس نتايج اين پايش در بهار 1399، وضعيت محيط 
كســب وكار در بخش كشــاورزي )6.09( در مقايســه با 
بخش هاي خدمات )6.08( و صنعت )5.87( نامناســب تر 

ارزيابي شده است.
همچنيــن در بين رشــته فعاليت هاي اقتصادي، رشــته 
فعاليت هاي »ســالمت انســان و مددكاري اجتماعي«، 
»فعاليــت حرفــه اي، علمــي و فنــي« و »حمل ونقل و 
انبــارداري« داراي بدترين وضعيت محيط كســب وكار و 
رشــته فعاليت هاي »هنر، ســرگرمي و تفريح«، »اداري و 
خدمات پشتيباني« و »مالي و بيمه« بهترين وضعيت محيط 
كسب وكار را در مقايسه با ساير رشته فعاليت هاي اقتصادي 

در كشور داشته اند.

اثرات كرونا بر كسب وكارها
بررسي ها نشان مي دهد در بهار امسال، فعاليت هاي اداري و 
خدمات پشتيباني مانند »آژانس هاي توريستي و مسافرتي، 
مؤسسات حمل مسافر و مؤسســات كرايه لوازم«، »تأمين 
جا و غذا شامل هتل ها، اقامتگاه ها و رستوران ها و تاالرهاي 
پذيرايي« و ســاير فعاليت هاي خدماتي شامل »تعميرات 
رايانه و كاالهاي شــخصي و خانگي، آرايشگاه ها، شستشو 
و خشكشويي منســوجات، خدمات سونا، ماساژ و گرمابه« 
بيشترين آسيب را از شيوع ويروس كرونا متحمل شده  اند 
و در مقابل رشــته فعاليت  هاي »مالي و بيمــه«، »توليد 
صنعتي« و »فعاليت  هاي حرف ه اي، علمي و فني« كمترين 
آسيب را از شيوع ويروس كرونا نســبت به ساير فعاليت ها 

متحمل شده اند.

سوغات 160درصدي صندوق هاي سرمايه گذاري

ميانگين بازده صندوق هاي سرمايه گذاري- ارقام به درصد

نوع صندوق
ارزش صندوق 

)ميليارد تومان(

دارايي 

نقد
ساالنه6ماهه3ماهه

7473917.6290.74229.88451.60در سهام

22986680.8315.3530.0349.83با درآمد ثابت

487732.9571.74157.18251.56مختلط

32902041.2266.98160.33278.22تمام صندوق ها

 بالتكليفي 25ميليارد يورويي 
ارز صادراتي

يك هفته پس از پايان مهلت قانوني صادركنندگان براي 
برگرداندن ارز صادراتي خود به كشور، يك مقام مسئول 
در بانك مركــزي از بالتكليفي 25ميليــارد يورويي ارز 
صادراتي طي ســال هاي 97 و 98 خبر داد و اعالم كرد: 
ريســك عدم بازگشــت ارز حاصل از صــادرات افزايش 
مي يابد. بــه گزارش همشــهري، صمد كريمــي، مدير 
اداره صادرات بانك مركزي تأكيد كــرد: ميزان ارزهاي 
بازنگشته به چرخه اقتصادي كشور در سال هاي يادشده 

بالغ بر 25ميليارد يورو )27ميليارد دالر( است كه از اين 
ميزان حدود 6.8ميليارد يورو )7.6ميليارد دالر( مربوط 
به 250صادركننــده حقيقي و حقوقي معرفي شــده به 
قوه قضاييه است. به گفته اين مقام بانك مركزي، ميزان 
صادرات كاال از گمرك ايران طي 2ســال گذشته بدون 
درنظــر گرفتن صادرات شــركت هاي ملي نفــت، گاز و 
پااليش و پخــش ايران تا پايان خردادماه امســال 56.1 
ميليارد يــورو بوده كه تنها 32.6درصــد از آن به چرخه 
اقتصاد كشور برگشــته و همچنان 22.5ميليارد دالر به 

اقتصاد برنگشته است.
كريمي فاش كرد كه بالغ بر 2.5ميليــارد يورو هم مربوط 
به كوتاژهــاي صادراتي به عــراق و افغانســتان در فاصله 

22فروردين97 تا 15مرداد همان ســال يعني زمان اجراي 
ناموفق سياست يكسان سازي ارز با نرخ 4200توماني است 

كه اين ميزان ارز هم به اقتصاد برگشت داده نشده است.
وي افزود: اطالعات پروانه هاي صادراتي دريافتي از گمرك 
تعداد 2هزارو386 صادركننده داراي صادرات بيش از يك 
ميليون يورو با نســبت بازگشــت ارز كمتر از 70درصد در 
2سال گذشته مورد بررسي قرار گرفت كه اين گروه بالغ بر 
24ميليارد يورو صادرات داشته اند و از روز 22فروردين97 
تا 31خرداد امسال تنها نسبت به بازگشت 6.4 ميليارد يورو 
اقدام كرده انــد، به عبارت ديگر حــدود 17.7ميليارد يورو 
)حدود 20ميليارد دالر( توسط اين دسته از صادركنندگان 

تاكنون به چرخه اقتصادي برگشت نشده است.

 انجام موفق تراكنش ایران و سوئيس با داروي ضد سرطان
دولت سوئيس اعالم كرد: يك شركت داروسازي نخستين تراكنش خود را با ايران تحت سازوكار كانال تجارت 
بشردوستانه با موفقيت به انجام رساند.  به گزارش ايرنا، شريف نظام مافي ، رئيس اتاق مشترك بازرگاني ايران و 
سوئيس هم خبر داد: كانال مالي بين اين دو كشور با ارسال نخستين محموله داروهاي سرطاني فعال شده است. 
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زهرارفيعي
خبر نگار

 اســناد مربــوط بــه موقعيت 
محيط
پالك هاي  ثبتــي 69 و 68 ، 67 زيست

دماوند كه اكنون به عنوان موقوفه 
داراي سند وقفي شده است سرانجام منتشر شد 
و گزارش همشهري را درخصوص وقف بخشي 

از دماوند مورد تأييد قرار داد.
اين اسناد در شــرايطي منتشر شــد كه روز 
يكشنبه سازمان ثبت اســناد و امالك كشور و 
سازمان اوقاف موضوع وقف قله دماوند را تكذيب 
كردند.سايت اسكان با انتشار اسناد اين وقف به 
نقل از سرپرست سابق اداره مميزي و حدنگاري 
اراضي اداره كل منابع طبيعــي و آبخيزداري 
مازندران- ســاري اعالم كــرد: »اين پالك ها 
موســوم به مرتع مالر عليا، مرتع مالرسفلي و 
قريه  مالر است.« براســاس اسناد و نقشه هاي 
منتشر شده در سايت اسكان، بخش وقف شده 
كه يال مالر است از قله دماوند تا دامنه امتداد 

يافته  است.
براســاس آنچه الهــام فريدوني اعــالم كرده 
است، »اين پالك ها با مساحت 2۴86هكتار، 
در راســتاي اجــراي مقررات ملي شــدن در 
مورخ۴8/10/21 آگهي شــده و در ۴9/۴/15 
و ۴9/8/16 توسط كميسيون ماده56 قطعيت 
قانوني مي يابند كه بــا وجود صدور گواهي 13 
و 39 جهت اخذ ســند اين پالك ها، اداره ثبت 
الريجان به جهت موقوفه دانستن اين پالك ها از 
صدور سند امتناع ورزيد و نهايتا در سال1385 
اعالم شد كه سند اين پالك ها به نام اوقاف صادر 
شده است. ســندي كه اوقاف نيز آن را تأييد 

كرده است.«

قاچاقپوكهازمعدنمالر
وجود معــادن در دامنه دماونــد يكي از موانع 
ثبت جهاني اين قله در فهرست ميراث جهاني 
يونسكو است. براساس نقشــه منتشر شده و 
همچنين صحبت هاي روز گذشــته مديركل 
اوقــاف مازندران در بخش هايــي از اين زمين 
موقوفي معدن پوكــه وجــود دارد. اگرچه با 
اعتراضات ســازمان حفاظت محيط زيســت، 

سازمان جنگل ها و مراتع، فعاالن محيط زيست 
و اهالي روستاي مالر اين معدن با اهتمام رياست 
وقت قوه قضاييه پلمب شــد، اما هنوز پروانه 
بهره برداري اين معدن باطل نشــده اســت و 
همچنان افــرادي به صورت قاچــاق با وانت و 
نيسان از اين معدن پوكه  جمع آوري مي كنند. 
بررسي همشــهري مشــخص كرد پوكه هاي 
معدني دماوند از بهترين مصالح ســاختماني 
اســت و هم اكنون به ارزش مترمكعبي 50 تا 

70هزار تومان در بازار به فروش مي رسد.

جوازبهرهبرداريدرمراتعوقفي
مراتع به صورت عرفي در طول ساليان مختلف 
براي چراي دام به عنوان »حق عرفي« در اختيار 
دامداران قرار مي گيرد. ادارات منابع طبيعي، 
طي برنامه اي تحت عنوان برنامه مميزي مرتع، 
به دامداران ذيصالح »پروانه چرا« مي دهند. اين 
پروانه براي مراتعي كه »طرح مرتع داري« در 
آنجا اجرا مي شــود، هزينه اي دربرندارد چون 
مرتــع دار بايد در حفظ و نگهــداري، اصالح و 

احياي مرتع مشاركت كند.
دسته ديگري از پروانه ها مختص مراتعي است 
كه هيچ طرح مرتع داري در آن اجرا نمي شود. 
بهره برداري از اين 2دسته مرتع به هيچ عنوان 
به معناي واگذاري حق مالكيت به هيچ شخصي 
نيست. در دسته دوم، مرتع دار به ازاي هر واحد 
دامي )هر گوسفند( مبلغي حدود 2000تومان 
به عنوان »عوارض تمديد پروانه چرا« به خزانه 

دولت واريز مي كند.
به گفته نعمت اهلل كوهستاني، رئيس دفتر مرتع 
اداره جنگل ها و مراتع استان مازندران )ساري( 
ارزش مراتع تنها به توليد علوفه نيست. مراتع 
در توليــد آب، خاك، گياهــان دارويي، جلب 
گردشگر، توليد اكسيژن و... ارزش اكولوژيك 

بسيار زيادي دارند.
هم اكنون علوفه كيلويي 2هزار تومان در بازار 
خريد و فروش مي شــود. همــه مراتع اطراف 
قله دماونــد درجه يك به حســاب مي آيد و از 
هر هكتار آن 500كيلو علوفه به دست مي آيد؛ 
اين به جز ارزش ريالي گياهان دارويي اســت 
كه از مراتع به دست مي آيد. هرگونه تخلف در 
نحوه بهره برداري از مراتــع و اجاره آن به افراد 

توسط مرتع داران داراي پروانه با برخورد قانوني 
سازمان جنگل ها مواجه مي شود.

مســاحت مراتع دماوند با احتساب روستاهاي 
اطراف آن حدود 30هزار هكتار اســت. حدود 
»30ســامانه عرفي« با حــدود 600خانوار و 
50هزار واحد دامــي در اين عرصــه فعاليت 
مي كنند. به گفته او، ميزان اســتفاده از مراتع 
به ظرفيت پتانســيل استعدادهاي آن بستگي 
دارد و ســازمان جنگل ها و مراتع هرساله اين 
ميزان را اندازه گيري و براساس آن پروانه چراي 

دام صادر مي كند. در مراتع موقوفه مالر ۴پالك 
ثبتي وجود دارد كه مساحت مالر سفلي و عليا 
كه 6دانگ آن وقفي است، 2۴00هكتار است 
و 2منطقه مرتعي خورتاب و سهرورد هركدام 
3دانگ مرتع وقفي دارند. پروانه مراتع وقفي نيز 
از سوي سازمان جنگل ها و مراتع صادر مي شود.

اراضي وقفي مذكور، تنها اراضي مورد اختالف 
بين 2سازمان جنگل ها و مراتع و اوقاف نيست 
وتنها در شــرق مازندران 12۴پــالك مورد 

اختالف اين 2سازمان وجود دارد.

تاكيدمقاممعظمرهبريدرمقابلهجديباتخريبجنگلهاوكوهخواري
مقاممعظمرهبريدر17اسفندماهسال93ودرديداربامسئوالنوفعاالنمحيطزيست،
منابعطبيعيوفضايسبز،برحفظوحراســتازجنگلهاومراتعتأكيدكردند.ايشاندر
اظهاراتشانباتأكيدجديبرحفاظتازمحيطزيستومنابعطبيعياعالمكردند:»اجازه
ندهيدبهاينجنگلهادستدرازيبشود؛اجازهندهيدبابهانههايمختلفازشهربازيدرست
كردنوجذبگردشگروهتلداريوماننداينهابگيريدتامدرسهعلميهوحوزهعلميه؛همه
اينهابهانههاييميشوندوشدهاندكهبهجنگلهاتعرضشود.«مقاممعظمرهبريباتأكيد
برضرورتمقابلهجديباتعرضبهجنگلهايايرانبهموضوعزمينخواريوكوهخواري
پرداختندوافزودند:بحثزمينخواريبهتدريجتبديلبهكوهخواريشــدهاست.«رهبر
انقالبهمچنينبااشارهبهاينكهبارهادرديداربامسئولينشهريودولتيبرلزومصيانت
ازمنابعطبيعيوجنگلهاتأكيدشدهاست،اعالمكردند:قاطعبايدبرخوردكنند.مسئولين
بايددرمقابلاينسوءاستفادهكنندههاقاطعيتبهخرجبدهند؛عرضهبايدبهخرجبدهند؛
نگذارندفالنآدمسوءاستفادهچيباشيوههايمشخص]سوءاستفادهكند[.انسانازآنباال
كهنگاهميكند،ميفهمدوميبيندكهچهكاردارندميكنند.اولميرونداجازهميگيرند،
يكتأسيساتيدرانتهاييكزميندرســتميكنند؛بعدكهانتهايزمينمالآنهاشد،
همهسطحزمينبهطورطبيعيقابلنقلوانتقالخواهدشد؛ازاينكارهاميكنند.«حضرت
آيتاهللخامنهايسوءاستفادهازمنابعطبيعيكشوررااقداميغلطخواندندوگفتند:»جرم
بدانيداينهارا!يكيازكارهاياساسي»جرمانگاري«درقانوناست؛اينهارابايدجرمدانست
درقانونواينكسانيكهاينكارهاراميكنندتعقيبقضاييكرد.صرفاينكهبروندقلعبنا

بكنند،كافينيستكهآنراهممتأسفانهدرمواردينميكنندوكوتاهيميكنند.«

ث
مك

 پرونده وقف 5600هكتار جنگل و 
محيط
عرصه طبيعي كشور در آق مشهد زيست

ســاري، بار ديگر گشــوده شد و 
پيگيري هاي همشهري از ســازمان جنگل ها، 
مشــخص كرده اســت كــه حجت االســالم 
سيدابراهيم رئيسي، رئيس قوه قضاييه نيز پيگير 

پرونده وقف آق مشهد است.
6 ماه از بسته شدن آخرين كورســوي اميد در 
بازگردانــدن 5600هكتار جنــگل هيركاني به 
منابع طبيعي كشــور مي گذرد و حاال با دستور 
پيگيري دوباره اين پرونده از سوي شخص رئيس 
قوه قضاييه و سازمان بازرسي كل كشور، شايد 
اين بار نتيجه پيگيري ها به بازگشت انفال به منابع 

طبيعي كشور منجر شود.
روزنامه همشــهري در گزارشي كه درباره تأييد 
وقف جنگل هاي جنوب ســاري )آق مشــهد( 
منتشــر كرد، موضوع وقف 5600هكتار جنگل 
هيركاني به يك شــخص را پيگيري كرد و حاال 
اميدها به تقاضاي ماده۴77 قانون آيين دادرسي 
كيفري براي پيگيري دوباره اين پرونده بار ديگر 

به جريان افتاده است.
براســاس ماده۴77 اين قانــون، درصورتي كه 
رئيس قوه قضاييه رأي قطعي صادره از هريك از 
مراجع قضايي را خالف شرع بين تشخيص دهد، 
با تجويز اعاده دادرســي، مي تواند پرونده را بار 
ديگر به ديوان عالي كشور ارسال كند تا در شعبي 
خاص كه توسط رئيس قوه قضاييه براي اين امر 
تخصيص مي يابد، رسيدگي مجدد انجام و رأي 
قطعي پرونده صادر شود. شعب خاص مذكور نيز 
برخالف شرع بين اعالم شده، رأي قطعي قبلي را 
نقض و رســيدگي مجدد اعم از شكلي و ماهوي 

به عمل مي آورند و رأي مقتضي صادر مي كنند.
براســاس پيگيري هاي همشهري مشخص شد 
كه هم اكنون پرونده وقــف حيرت انگيز جنگل 
آق مشهد ساري، همزمان در دفتر آيت اهلل رئيسي 
و در سازمان بازرسي كل كشور در حال بازبيني 

است.
جالــب آنكــه مســاحت جنــگل و عرصــه 

5600هكتاري آق مشهد ساري معادل مساحت 
دشت كامياران در استان كردســتان يا برابر با 
مساحت كشور »سن مارينو« در قاره اروپا است 
و بايد هرچه زودتر اين ميزان از ميراث طبيعي 

كشور به منابع طبيعي ايران بازگردانده شود.

آقمشهداحيانشدهكهآنراوقفكنند
در نيم قرن اخير هيچ درختي در جنگل آق مشهد 
ساري كاشته نشده اســت كه حاال متولي وقف 
5600هكتار جنگل، درصدد گرفتن رأي احياي 
اين جنگل ها براي پرونده آق مشهد باشد و اين 
عرصه از منابع طبيعي كشور را از آن خود كند. 
رضا افالطوني، مديركل دفتر حقوقي ســازمان 
جنگل ها به همشهري مي گويد: »از قوه قضاييه 
درخواست مي كنيم تا پرونده جنگل  آق مشهد 
ســاري دوباره رسيدگي شــود. چون براساس 
عكس هاي هوايي دهه۴0 ايــن زمين ها كامال 
پوشيده از جنگل بودند و طبق تفسير عكس هاي 
هوايي هيچ گونه آثار احيا و كشــت وكار غير از 
اقداماتي كه در ۴70هكتار مستثنيات موجود در 
روستاهاي داخل اين محدوده انجام شده است، 
وجود ندارد. در پرونده جنگل آق مشهد، 5103 
هكتار جنــگل ملي و ۴70هكتــار زراعي اعالم 
شد. عكس هاي هوايي نيز كامال بيانگر آن است 
كه محدوده جنگلي آق مشــهد را كه توانستند 
ســند وقفي براي آن بگيرند، پوشيده از جنگل 
بكر و دست نخورده است و هيچ گونه آثار احيا و 

درختكاري در آن وجود ندارد.
 

ارتباطآقاي»خ«واوقافاستان
منابع محلي كه عمدتا ساكنان آق مشهد هستند 
به همشــهري خبر داده اند كه حجت االســالم 
حســينعلي خادم، متولي موقوفه آق مشهد كه 
توانسته اســت ســند وقفي براي 5600هكتار 
جنگل هيركاني را دريافــت كند، زماني مدعي 

اشتغال در اداره كل اوقاف ساري بود.
مديركل دفتــر حقوقي ســازمان جنگل ها نيز 
به همشــهري مي گويد: اداره اوقاف مازندران 
پرونده را در محاكم قضايــي پيگيري و آن را به 
ديوان عالي كشــور رســاند و در آخر به پرونده 
ايــراد وارد كرد تــا در دادگاه تجديدنظر و پس 

از آن ديوان عالي كشــور اعالم شود، آق مشهد 
وقف اســت و اصال ملي نيست و براي اين زمين 
به نام متولي موقوفه رأي صــادر كرد. بنابراين 
مالحظه مي شــود كه اداره اوقاف ســاري جزو 
شاكيان  پرونده محسوب مي شود، يعني طرف 
پرونده  ســازمان جنگل ها در مرجــع قضايي، 
حجت االسالم خادمي، متولي موقوفه آق مشهد 

و اداره اوقاف ساري است.
به گفته او، جنگل از لحاظ شــرعي و فقهي جزو 
انفال يا دارايي هاي حكومتي محسوب مي شود 
و در عرصه هاي جنگلــي قابل تملك خصوصي 
نبوده و به استناد قانون، در ماده  يك قانون ملي 
شدن جنگل ها، اگر قبل از سال13۴1 اشخاصي 
به هر عنوان براي جنگل ها ســند گرفته باشند، 
باطل خواهد بود. يعنــي جنگل بايد ملي بماند، 
اما متأسفانه برخالف نص صريح قانون اين رأي 
صادر شده و سازمان جنگل ها را با چالش جدي 

در موضوع آق مشهد مواجه كرده است.
 

اهميتپرونده
منطقه آق مشهد در 35كيلومتري جنوب ساري 
واقع است و به »جنگل ســفيد« شهرت دارد. 
جنگل آق مشهد بخشي از جنگل هاي هيركاني 
اســت كه بازمانده دوران ســوم زمين شناسي 
و عصر يخبندان اســت. اين منطقــه، غني از 
گونه هاي بومي و باستاني، پوشش گياهي و تنوع 
زيســتي با نادرترين گونه هاي جنگلي جهان، 
شــامل 80گونه درختي، 50گونه درختچه اي، 
گونه هاي بومي درختــي و گونه هاي جانوري 
همچون پلنگ، خرس، كل و بز و مرال اســت. 
اين نوع جنگل ها در دوره ســوم زمين شناسي، 
درحالي كه در اكثر نقاط اروپا و سيبري به دليل 
سرما و يخبندان قادر به بقا نبودند، به دليل اقليم 
معتدل تر حاشــيه درياي خزر بــه حيات خود 
ادامه دادند و جنگل هاي حاضر در شمال كشور 
باقي مانده از آن عصر هســتند كه از نظر منابع 
طبيعي، ذخيره اي حياتي براي ادامه زندگي بشر 
تلقي مي شوند. سال هاي گذشــته نيز به دليل 
اهميت پوشش هيركاني ايران، يونسكو جنگل 
هيركاني ايران را در فهرســت ميراث طبيعي 

جهان ثبت كرد.

گشايشدرپروندهآقمشهد
6 ماه پس از بسته شدن پرونده وقف 5600هكتار جنگل هيركاني، رئيس قوه قضاييه پيگير پرونده آق مشهد 

است و سازمان بازرسي كشور نيز به اين پرونده ورود كرده است

سندوقفيدماوند
پالك هاي وقفي، بخشي از كوهپايه تا قله دماوند را شامل شده اند

سيدمحمدفخار
خبر نگار

اماگلرغطجربكف
بااروشاعديدشت
تناهمتياسلوون
دپياتلميرديه
اتارازهناخليا
يراميبنمساين
كوالرادباتكسگ
يرتابنارهسياي
تيهدنزمداتاكز

وهلكودمهفريش
ينزياردنارسنا
نويروولرادگث
سانشزرابداينب
لوهجمزوتلاميا
ترروتارنژندمت
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افقي:
 1- دانــه خوراكــي غنــي از 
پروتئيــن- نوعي چــرم نرم- 

بي حيا
2- رفيق مشهدي- اعتيادآور- 

معادل فارسي پارتيشن
3- غريبــه- رماني نوشــته رضا 
اميرخاني- از ادوات ورزش باستاني

۴- پشت سر هم- آخرين حرف 
الفباي يوناني- يازده

5- قهوه خانه فرنگي- پايه - از 
راست به چپ

6- مركز شهرستان تنگستان- 
شمشير برنده- خويشاوندي

7- بيستمين ســوره قرآن- 
سنگدلي و بي رحمي- سلسله 

و خاندان
8- شكافتن قبر- گلوله اي كه 
براي اطمينان از مردن شخصي 

شليك مي كنند- از بين رفته
9- نويسنده- گذرگاه باريك- 
شاهكار توماس هاردي، شاعر و 

نويسنده انگليسي
10- از نام هــاي حضــرت 
فاطمه)س(- يــار همايون- 

چاشني متنوع غذايي
زندگــي  گرامــي-   -11

شهرنشيني- اشعه مجهول
12- بسيار خوب- زين و برگ 

اسب- رفيق راه
13- بوته كوچك- آشــوب- 

استراتژي
1۴- رماني از محمد حجازي- 
همســر گزيدن- واحد صوتي 

در زبان
15- صداي گرگ- ســتاره- 

شايسته
  

عمودي:
1- نوعــي زغــال ســنگ- 

عشوه گر- پخته شده در آب
2- پشت سر- داستاني مشهور 
از استاندال، نويسنده فرانسوي

3- شــعري كه در وصف بهار 
سروده شــود- پرتاب گلوله از 

تفنگ- چشم چران
۴- عمل شمردن- غيرارادي- 

از ادات پرسش
5- امانتداران- قتلگاه- داراي 

رفاه
6- سنگ ســخت- امامان- از 
كوه هاي هزار مسجد سرچشمه 

مي گيرد
7- عود- جادو شــده- محكم 

و استوار
8- از هالوژن ها- به كار گيري- 

دريدن
9- سازمان فضانوردي آمريكا- 

له شده- دشمن آتش 
10- كلمه پرسشــي- نشان 

افتخار- شماره
11- ورزش هندوها- سفارش 

پيش از مرگ- تندرست
12- نت اول- جنگ و جدال- 
بزرگ ترين نشخوار كننده روي 

زمين
13- اهلــي - بهــره و نصيب- 

مطالبه خانواده عروس
1۴- شاخه اي از اقيانوس اطلس 

در شمال اروپا- پليدي
15- چند وكيــل- دم و بازدم- 

خانه زيرزميني

اعداد1تا9راطوريدرخانههايسفيدقراردهيدكههررقمدرسطرها،ستونهاومربعهايكوچك3در3يكبارجدول اعداد | 3708
ديدهشود.پاسخهادرادامهآمدهاست.

سخت

589142736
762853419
143976825
321489567
895637241
674521983
457368192
938215674
216794358

متوسط

  5  7 8  
      2 4 1
   1 9   5 
 3   4 2   
6        5
   8 3   7 
 4   8 1   
2 6 8      
  9 4  6   215739846

478261395
936584217
127453689
564918732
893627451
741396528
359872164
682145973

ساده

متوسط

314527896
957368241
826194753
735642189
682719435
491835672
543281967
268973514
179456328

سخت

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

ساده

2   7  9   6
  8  6  3  
 3  5  4  1 
 2 7    6 8 
5        2
 9 3    4 5 
 4  3  6  2 
  9  7  1  
6   1  5   3
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  فاصله گــذاري فيزيكي و 
دوري از محل هاي شلوغ فناوری

پس از شيوع كرونا يكي از 
پروتكل هاي بهداشتي است كه به صورت 
جــدي در كشــورهاي مختلــف اجرا 
مي شــود. شــايد اگر اين تدابير نبود و 
ماننــد گذشــته جمع هاي شــلوغ و 
مراسم هاي گسترده برگزار مي شد تعداد 
قربانيان نوع جديــد ويروس كرونا چند 
برابر آن چيزي بود كه اكنون در جهان 

شاهد آن هستيم.
عزاداري  ماه محرم ازجمله در تاســوعا 
و عاشوراي حســيني براي مردم ايران 
مسئله اي مهم با قدمتي تاريخي است، 
اما به خاطر حفظ سالمت، امسال همه 
هيئت ها ملزم به رعايــت پروتكل هاي 
بهداشــتي هســتند. بــه همين خاطر 
هيئت هاي كوچك و بــزرگ مي توانند 
با اســتفاده از پلتفرم هــاي داخلي كه 
هزينه اي هم برايشان ندارد و بدون نياز 
به داشتن امكانات خاص و حرفه اي اقدام 
به پخش آنالين مراسم خود كنند. به اين 
ترتيب حتي يك مسجد و هيئت كوچك 
هم مي تواند با جلوگيري از جمع شدن 
عزاداران حســيني صدها هــزار نفر را 

جذب خود كند.
در اسالم، حفظ صحت و سالمت واجب 
شمرده شده اســت. حتي اگر عباداتي، 
مانند نماز و روزه واجب، براي انســان 
مضر باشد نه تنها جايز ، بلكه واجب است 
كه ترك شــود و در چنين مواردي، كار 

واجب به كار حرام مبدل مي شود.

آنالين شدن ساده 
با استفاده از فناوري هاي جديد ازجمله 
ســرويس هاي ابري كار پخــش زنده و 
آنالين برخالف گذشته بسيار ساده شده 

و حتي با يك موبايــل معمولي و بدون 
نياز به امكانات خــاص فني امكان پذير 
است. در اين ايام هم پلتفرم هاي داخلي 
خدمات خود را بــه هيئت ها به صورت 

رايگان و بدون هزينه ارائه مي كنند.
در  ماه مبارك رمضان امســال مساجد 
و هيئت ها، اســتفاده از فنــاوري براي 
برگزاري مراســم هاي اين ماه به صورت 
غيرحضوري را با پلتفرم هاي محافل )با 
پشتيباني آپارات( و هيئت آنالين تجربه 
كرده بودند، اكنون سرويس هاي ديگري 
هم بدون دريافــت هزينه از هيئت ها به 

اين جمع اضافه شده اند.
به تازگي ابرآروان و لحظه نگار در اقدامي 
مشــترك اعالم كرده اند؛ براي حفاظت 
از ســالمت جمعي مردم كشور، پلتفرم 
پخش زنده خود را به صورت رايگان در 
اختيار هيئت هاي مذهبي قرار مي دهند 
كه مراســم محــرم99 را غيرحضوري 

برگزار كنند.
پلتفرم پخش زنده  با امكان استريمينگ 
بر بستر وب است و توانايي پاسخ دهي به 

تعداد نامحدود كاربران را دارد.
حميد رســتمي، معمار كســب و كار 
ابــرآروان در گفت وگو با همشــهري 
مي گويد: در دوران كرونا اســتفاده از 

ســرويس هاي آنالين براي دوركاري 
و انجــام  كارهــاي روزمــره افزايش 
چشــمگيري پيدا كرده اســت. براي 
حفــظ ســالمت جامعــه حــاال هم 
هيئت هاي مذهبــي مي توانند بدون 
نگراني از مســائل فني و زيرساختي از 
ســرويس هاي ابري به صورت رايگان 
براي برگــزاري غيرحضوري عزاداري 

استفاده كنند.

بدون نياز به تجهيزات خاص 
درصورتــي كــه هيئت هــاي مذهبي 
خودشــان وب ســايت داشــته باشند 
مي توانند از سرويس ابري براي پخش 
زنده اســتفاده كنند و تنها كد آن را در 
سايت خود قرار دهند. حتي هيئت هاي 
كوچكــي كه وب ســايت هــم ندارند 
مي توانند پخش زنده خود را به صورت 

رايگان از پلتفرم استريم انجام دهند.
پخش زنــده نياز به تجهيــزات زيادي 
ندارد و با يك گوشــي ســاده موبايل و 
داشــتن اينترنت مي توان كار پخش را 

انجام داد. هر چند هيئت هاي بزرگ تر 
كه امكانات بيشــتري دارند مي توانند 
حتي به صورت حرفه اي تر عمل كنند و 
امكان سوئيچ دوربين ها و استفاده از ميز 
تدوين حرفه اي براي ســرويس پخش 

آنالين را دارند.

نگران قطعي نباشيد 
برخي هيئت هاي مذهبي نگران قطع 
شــدن پخش زنده مثال با زياد شــدن 
تعداد كاربران هســتند ولي با امكانات 
سي دي ان اين مسئله مرتفع شده است. 
حميد رستمي مي گويد: از آنجايي كه 
ســرويس پخش زنده روي سي دي ان 
قرار دارد، تجربه هاي قبلي نشان داده 
كه احتمال اختالل در اين رابطه بسيار 
كم اســت. مثال در زمان پخش آنالين 
مســابقات جام جهاني با تماشاي چند 
صدهزار نفر و ترافيك ۱۸۶گيگابيت بر 
ثانيه را بدون مشكل و قطعي داشتيم. 
هيئت ها حتي مي تواننــد پخش زنده 
اچ دي داشته باشند و پلتفرم براساس 

پهناي بانــد و ســرعت اينترنت كاربر 
خــودش كيفيــت پخــش را تنظيم 

مي كند.
هم اكنــون مجمــع عمومي بســياري 
از شــركت های بورســي و قرعه كشــي 
خودروسازها هم با اين زيرساخت ها بدون 
مشــكل انجام مي شــود. در مراسم هاي 
مذهبي هم مي شود از فناوري هاي جديد 
اســتفاده كرد و به تدريج امكانات جديد 
هم بــه آن اضافه كرد. هر كســي كه در 
هر شــهري اســت مي تواند در عزاداري 
آنالين و زنده حتي در شــهرهاي ديگر 
و مثال زادگاه خود شــركت كند. حميد 
رستمي مي گويد شــركت خدمات ابري 
آنها در حال كار روي زيارت مجازي حرم 
امام رضا)ع( به صورت ۲۴ســاعته است. 
اين پخش زنده براي زيارت غيرحضوري 
تست شده و بدون مشكل بوده و قرار است 
به زودی عملياتي شود. اين سرويس جديد 
اجازه مي دهد صدها هزار كاربر به صورت 
همزمــان در هر لحظه اي از شــبانه  روز 

بتوانند حرم رضوي را زيارت كنند.

هيئت هاي سراسر كشور در محرم امسال مي توانند 
به خاطر شرايط كرونا بدون نياز به هزينه يا 

تجهيزات خاصي عزاداري هاي اين ماه را به صورت 
آنالين و غيرحضوري برگزار كنند

نگاه ديگر

ممنوع شدن 275اپليكيشن 
چيني در هند 

دولــت هنــد در حال بررســي اســت تا 
 PUBG ۲75اپليكيشن چيني ازجمله بازي
و اپليكيشن موســيقي Resso را ممنوع 

كند.
هنــد همچنيــن طــي  مــاه گذشــته، 
59اپليكيشــن چيني ازجمله تيك تاك، 
وي چت و يوسي بروزر را پس از تنش هاي 

مرزي ميان ۲ كشور ممنوع اعالم كرد.
به گزارش روزنامه تايمز اقتصادي، مقامات 
دولت هند فهرســتي از ۲75اپليكيشن را 
جمع آوري كرده اند كــه احتمال مي دهند 
امنيت ملي و حريم خصوصــي كاربران را 
 ،Resso و PUBG نقض كنند. عالوه بــر
اين فهرست شــامل اپليكيشــن تجارت 
الكترونيك AliExpress شركت علي بابا 
 ULike و اپليكيشن اشتراك گذاري عكس

مي شود.
هند پس از كشته شــدن بيش از ۲0سرباز 
اين كشــور در درگيري مرزي با كشــور 
همســايه، اقدام به محدود كردن اين 59 

برنامه چيني كرد.
دولــت هند قصــد دارد رونــد ممنوعيت 
اپليكيشــن هايي را كه بــراي امنيت ملي 
و كاربــران تهديد محســوب مي شــوند، 
رسميت دهد. بر اين اســاس، مجموعه اي 
از وزارتخانه هــا يك قانون يا يــك رويه را 
براي رفع چنين نگراني هايي در آينده اجرا 

مي كنند.
طي ماه هــاي اخيــر غول هــاي فناوري 
آمريكا بيشــتر از ۱7 ميليارد دالر در هند 
ســرمايه گذاري كرده اند و بــه نوعي قصد 

جايگزيني چين را دارند.
يكــي از مســئوالن وزارت الكترونيــك و 
فناوري اطالعات هنــد)MeitY( مي گويد 
كه مقامات يــك روند مشــخص را دنبال 
خواهند كرد. فرايندي براي اين موضوعات 
پيش بيني شــده و كميته اي براي اعمال 
چنين محدوديت هايــي فعاليت مي كند. 
اگر چنين دستوري صادر شود، مسئوالن 
وزارتخانه الكترونيــك و فناوري اطالعات 

هند اجرا خواهند كرد.

جهان استارتاپيعزاداري آنالين محرم

كاربرد هوش مصنوعي براي تفكيك زباله

يك استارتاپ انگليســي به نام »گري پاروت« )Greyparrot(، يك 
مدل رايانه اي بر مبناي يادگيري ماشيني اختراع كرده است تا بتواند 
روش هاي مديريت پسماند و تفكيك زباله را بهبود بخشد. اين استارتاپ 
كه در سال۲0۱9 تاسيس شده و دفتر مركزي آن در لندن قرار دارد، 
از بينش رايانه اي و هوش مصنوعي استفاده كرده تا مديريت پسماند 
را به صورت كارآمدتــر و در مراحل مختلفي انجــام دهد. به گزارش 
تك كرانچ، »گري پاروت« فناوري يادگيري ماشيني را با تصاويري از 
انواع متفاوت زباله به كار گرفته تا يك الگوي رايانه اي براي تشخيص 
شيشه، كاغذ، مقوا، روزنامه، قوطي ها و پالستيك هاي گوناگون آموزش 
دهد. آنها در اين كار از يك دوربين ساده استفاده مي كنند كه با رايانه 
مربوط تركيب شده است و مي تواند انواع گوناگون پسماندها را خيلي 
سريع تشــخيص دهد. اين نوع از فناوري مي تواند در موارد مختلفي 
به كار گرفته شود، اما به نظر مي رسد نقش آن در كارخانه هاي مديريت 
پسماند، بسيار اميدواركننده تر از بخش هاي ديگر باشد. كارخانه هاي 
مديريت پسماند معموال براي طبقه بندي زباله ها، دستگاه هاي بسياري 
را مورد استفاده قرار مي دهند كه زباله هاي كوچك و بزرگ و مختلف را 
از يكديگر تفكيك مي كند، اما با اين حال در مرحله نهايي باز هم بايد 

انسان ها حضور داشته باشند و كار را پيش ببرند.

استارتاپ قسط
استارتاپ استونيايي »مونتونيو« )Montonio( چند روز پيش خبر از 
دريافت سرمايه اي 500هزار يورويي داد. اين استارتاپ فناوري مالي 
كه دفتر مركزي اش در شهر تالين قرار دارد و در سال۲0۱۸ تاسيس 
شده است، اين امكان را به فروشــگاه ها و خريداران شان مي دهد كه 
انتخاب هاي متفاوتي براي تقسيط به صورت آنالين در اختيار داشته 
باشند تا هر كدامي را كه بهترين شــرايط را داشت، انتخاب كنند. به 
گزارش وب سايت اي يو استارتاپس، مشــتري ها معموال براي تامين 
منابع مالي خريد، محدوديت هاي فراواني دارند. مونتونيو به عنوان يك 
بازار اعتباري عمل مي كند؛ يعني جايي كه درخواست اعتباري مشتري 
ارائه مي شود؛ بنابراين، يك مقايسه  با نرخ رقبا شكل مي گيرد و بهترين 
گزينه ها براي مشتريان و فروشندگان انتخاب مي شود. اين استارتاپ 
با اســتفاده از مدل هاي اعتباري مختلف، كاربران خود را به حداكثر 
مي رساند. با اين روش، آنها توانســته اند همكاري هاي بسيار نزديكي 
با فروشندگان و بانك هاي محلي داشته باشند. سرمايه گذاري جديد 
مي تواند استارتاپ مونتونيو را در رقابت با شركت هاي ديگر كه معموال 
به صورت سنتي چنين امور مالي را انجام مي دهند، موفق تر جلوه بدهد.

  ابداع جگوار براي مبارزه با ويروس ها
شركت خودروسازي جگوار لندرور ادعا مي كند كه »محافظ صفحه 
لمســي« بدون تماس ســاخته كه براي كمك به »كاهش شــيوع 
باكتري ها و ويروس ها« طراحي شده اســت. به گزارش موتور۱، اين 
شركت انگليسي كه اين سيســتم را با كمك دانشگاه كمبريج ايجاد 
كرده است، همچنين ادعا مي كند كه اين سيستم با نگه داشتن چشم 
راننده به جاده، ايمني در رانندگي را نيز بهبود مي بخشد. اين فناوري 
از هوش مصنوعي و حسگرها استفاده مي كند تا بتواند حركت انگشت 
كاربر را روي صفحه بدون اينكه تماسي حاصل شود، پيش بيني كند.

  روبات هاي ضدعفوني كننده در هيترو
مقامات فرودگاه هيترو در لندن با كمك روبات هايي كه براي مقابله 
با عفونت هاي بيمارستاني مورد اســتفاده قرار مي گرفتند، به مقابله 
با ويروس كرونا در اين فرودگاه پرداخته اند. به گزارش بي بي ســي، 
روبات هــا در پايانه هاي فرودگاه حركت مي كننــد و نقاط پرلمس و 
پرخطر مانند حمام و آسانسور را ضدعفوني مي كنند. اين ماشين ها از 

نور ماوراي بنفش براي نابودي ويروس ها استفاده مي كنند.
  بازگشت شهاب سنگ به خانه

كاوشگر اســتقامت كه قرار است پنجشــنبه راهي مريخ شود، يك 
شهاب ســنگ كوچك را به خانه اش بازمي گرداند. وب سايت روزنامه 
گاردين نوشت كه يك شهاب سنگ كوچك كه حدود ۶00هزار سال 
پيش از سطح مريخ جدا شده و به زمين برخورد كرده بود، حاال قرار 
است به همراه مريخ نورد اســتقامت به خانه اش بازگردانده شود. اين 
شهاب سنگ كه در سال۱999 در كشور عمان كشف شده است، به 

اندازه يك سكه ۱0پنسي است.
  حكم تعقيب قضايي براي اپل

وب ســايت ZDNET نوشــت كه دادگاهي در ايالــت كاليفرنيا، 
شــركت اپل را به علت كوتاهي در مقابله با كالهبرداري از خريداران 
كارت هاي هديه ســرويس آي تيونز مورد پيگرد قضايــي قرار داده 
است. كالهبرداران با افراد مختلف كه مشكالت شان از قبل شناسايي 
شده بود، تماس مي گيرند و از آنها مي خواهند تا براي پرداخت سريع 
ماليات، صورتحساب بيمارستان، قبض ها و... يك كارت هديه آي تيونز 
بخرند و شماره سريال، كلمه عبور و پين كد آن را براي اثبات خريد اين 

كارت در اختيار كالهبرداران تماس گيرنده قرار دهند.
  روش هاي جديد براي هدايت اشعه گاما با فركانس باال

محققان دانشگاه هاي »دولتي كازان«، »اي  اند ام تگزاس« و مؤسسه 
»فيزيك كاربردي« آكادمي علوم روســيه در مطالعات اخيرشــان، 
روش هاي جديدي را براي هدايت اشعه گاما با فركانس باال با استفاده از 
علم آكوستيك ارائه داده اند. به گزارش تك اكسپلوريست، دانشمندان 
در اين مطالعه و در يك آزمايش، شفافيت يك محيط رزونانس در برابر 
اشعه گاما را تحريك كردند. آنها سوئيچ نوري را يافته اند كه با تغيير 
دادن زمينه صوتي قادر است از اشــعه گاما كوانتوم عبور كرده يا آن 

را متوقف كند.

هيئت ها حتــي مي توانند 
پخش زنده اچ دي داشــته 
باشــند و پلتفرم براســاس 
پهناي باند و سرعت اينترنت 
كاربر خودش كيفيت پخش 

را تنظيم مي كند

۱00ثانيه خبر

عرق كــردن كف دســت حيــن انجام 
بازي هــاي رايانه اي و يا حتــي كار با آن 
به هيچ عنوان چيز خوبي نيســت. براي 
مقابله با چنين فرايندي، يك اســتارتاپ 
جديد اقدام به ســاخت ماوس جديدي 

كرده است كه مي تواند مانع از عرق كردن 
كف دســت شــود. به گزارش وب سايت 
نيو اطلس، استارتاپ Zephyr در داخل 
ماوس خود يــك پروانه تعبيــه كرده تا 
كف دســت گيمرها را خنــك نگه دارد! 
اخيرا برخي از شــركت ها اقدام به توليد 
ماوس هايي كرده اند كه در آن سوراخ هايي 

براي رد و بدل شــدن هوا وجود دارد، اما 
استارتاپ Zephyr داخل اين وسيله يك 
فن گذاشته تا كار آســان تر شود. در كنار 
اين كار، شركت يك امكان ديگر را نيز در 
اين ماوس درنظر گرفته و آن كليدي است 
كه كاربر مي تواند بــا آن دور موتور پروانه 
داخل ماوس را در 3حالت مختلف تنظيم 

كند. اين استارتاپ حتي ماوس خود را از 
نظر كيفي هم بهتر كرده و رزولوشن آن را 
به ۱۶هزار DPI رســانده است كه در اين 
وضعيت مي توان گفت كه دستگاه عملكرد 
روان تري خواهد داشت. قيمت اين ماوس 
از سوي شركت ســازنده، ۸9دالر اعالم 

شده است.

   علل از بين رفتن بويايي در بيماران 
كوويد-19

از بين رفتن حس بويايي شــايع ترين عالمت 
عصبي ويروس كروناست. به گزارش رويترز، 
دانشمندان به تازگي دريافته اند چگونه بيماري 
كوويد-۱9 باعث مي شــود بســياري از افراد 
حس بويايي خود را از دست دهند. تحقيقات 
آنها خبرهاي خوبي هم در برداشــت؛ اينكه 
به نظر مي رســد از بين رفتــن بويايي موقت 
اســت؛ زيرا ســلول هاي واقعي بيني كه بو را 
تشخيص مي دهند به واسطه ويروس آسيب 
نمي بينند. دانشــمندان از بين رفتن موقت 
بويايــي را آنوســمي ناميده اند. ايــن اتفاق 
يكي از نخســتين و رايج ترين شــاخص هاي 
گزارش شــده از بيماران كوويد-۱9 اســت. 
درواقع مطالعات نشان مي دهد كه اين عالمت 
بيشتر از تب و سرفه موجب تشخيص ابتال به 
كوويد-۱9مي شود. اما تا مدت ها علت از بين 
رفتن حس بويايي نامشــخص بود. بسياري 
تصور مي كردند آســيب يا التهاب نورون هاي 
حسي بويايي باعث اين مشكل شده است كه 
بعدها مشخص شد تشخيص اشتباهي است. 
در مقاله اي كه اخيرا منتشــر شده محققان 
دريافته اند كه ويــروس SARS-CoV-2به 
سلول هايي كه تشخيص دهنده بو است، حمله 

مي كند نه خود نورون ها.
»رابرت داتا« اســتاد عصب شناسي دانشكده 
پزشكي هاروارد مي گويد: ويروس كرونا حس 
بويايي را در بيمــاران تغيير نمي دهد، بلكه بر 
عملكرد سلول هاي پشتيبان تأثير مي گذارد. 
اين خبر خوب است؛ زيرا به اين معناست كه 
عفونت احتماال به مدارهــاي عصبي بويايي 
بيماران كوويد-۱9 آســيب نمي رساند. پس 
از برطرف شــدن عفونت، به نظر نمي رسد كه 
ســلول هاي عصبي بويايي نياز به تعويض يا 
بازسازي داشــته باشــند، اما براي تأييد اين 
نتيجه نياز به داده هاي بيشــتر و درك بهتر از 
سازوكارهاي اساســي داريم. بيماران مبتال 
به كوويد-۱9به طــور معمول طي چند هفته 
حس بويايي خود را بازيابي مي كنند. در ساير 
عفونت هاي ويروســي كه نورون هاي بويايي 
آسيب مي بينند، ماه ها طول مي كشد تا بيمار 

حس بويايي خود را دوباره به دست بياورد.
  رابطه مستقيم چاقي و خطر مرگ 

بر اثر كرونا 
چاقي مفرط يكي از بيماري هــاي زمينه اي 
خطرناك در زمان شيوع ويروس كرونا عنوان 
شده است. به گزارش سازمان سالمت عمومي 
انگليس، چاقي نســبت مســتقيمي با تعداد 
بيماران بستري در بيمارســتان، نيازمند به 

درمان اورژانسي و در نهايت مرگ ناشي از ابتال 
به ويروس كرونا دارد. به گفته اين سازمان در 
كنار فاكتورهايي مانند سن، جنسيت و قوميت، 
چاقي يكي از فاكتورهاي مهمي است كه البته 
قابليت تغيير دارد. چاقي و انباشت زياد چربي 
در بدن مي تواند مقاومت بدن در برابر كرونا را 

كم و در نهايت منجر به مرگ شود.
دكتر »اليسون تدســتون« مي گويد: شواهد 
نشــان مي دهد كه اضافه وزن و چاقي شما را 
در ريسك بيشــتري از ابتال يا مرگ ناشي از 
ويروس كرونا قرار مي دهد. تئوري تأثير چاقي 
در مرگ ناشي از كرونا هيچ وقت به اندازه االن 

قوي نبوده است.
مطالعات حاكي از آن اســت كه كشــورهاي 
حاشيه خليج فارس بيشترين نرخ چاقي را در 
جهان  دارند. نتايج اين تحقيقات به طور واضح 
از تأثير قابل توجه چاقي در مرگ ومير ناشي از 

ويروس كرونا حكايت دارد.
 19   21 داروي مؤثر بر كوويدـ 

طبق مطالعات جديد ۲۱ داروي موجود در بازار 
مي تواند تكثير ويروس كرونا در بدن مبتاليان را 
متوقف كند. به گزارش ســي ان ان، متخصصان 
مؤسسه پزشكي »سنفورد« آمريكا، مجموعه اي 
از داروهاي شناخته شــده را مورد بررسي قرار 
داده اند تا قابليت آنها در مقابله با تكثير ويروس 
را بررسي كنند. از بين اين تعداد، ۲۱ دارو مؤثر 
شناخته شدند و طي مطالعات به كنترل امنيت 
بيماران كمك قابل توجهــي كردند. نكته مهم 
اين است كه تركيب ۴دارو به خوبي مي تواند با 
همراهي رمدسيوير )كه هم اكنون استانداردي 
براي بهبود كوويد-۱9اســت( مصرف شــوند. 
»ساميت چاندا« پروفســور برنامه تحقيقاتي 
اين مطالعات، مي گويد: رمدســيوير به عنوان 
دارويي شناسايي شده كه مي تواند دوره بستري 
در بيمارســتان را كوتاه كند، اما اين دارو روي 
همه بيماران مؤثر نيست. درواقع عملكرد كافي 
را ندارد. آســتميزول و كلوفازامين، داروهايي 
هستند كه عالوه بر رمدسيوير مي توانند براي 
موارد ضروري در درمان ويروس كرونا استفاده 
شــوند. به گفته چاندا، اين مطالعات احتماالت 
درماني ويــروس كرونا را گســترش مي دهد؛ 
به خصوص اينكه اثرپذيــري آنها از نظر ايمني 
در بدن اثبات شده است. به اين ترتيب، جامعه 
علوم پزشكي مجهزتر از قبل در مقابل پاندمي 
فعلي جهان خواهند ايستاد. هم اكنون اين ۲۱ 
دارو روي حيوانات و شش هاي شبيه سازي شده 
انسان ها آزمايش مي شــوند و اگر نتايج به طور 
كامل اميدواركننده باشند، طرح كلي درماني به 
سازمان غذا و داروي آمريكا ارائه خواهد شد تا 
از آنها به عنوان درماني براي كوويد-۱9استفاده 
 ،A شــود. هم اكنون كلوفازامين، هنفانگچين
آپيليمود و اونو 533۴ بيشــترين پتانسيل را 
به عنوان درمان براي ويروس كرونا از خود نشان 

داده اند.

كرونا X علم  ماوس با پنكه داخلي
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از پروژه هاي جديد چه خبر؟
صفا صبوري ديلمي، معاون فني و عمراني شهرداري تهران درباره وضعيت پروژه هاي نيمه تمام و مهم شهر تهران توضيحاتي را ارائه 

كرد كه به طور خالصه در زير مي خوانيد:

  فاز دوم پروژه بزرگراهي شهيد رستگار به طول ۶كيلومتر در جنوب شرق تهران كه قرار بود پايان سال۹۸ افتتاح شود، به دليل 
به توافق نرسيدن با معارضان با تأخير مواجه شده است. اين پروژه اتصال مسير تندروها از بزرگراه هاي آزادگان به امام رضا)ع( را 
فراهم مي كند. البته بنا به درخواست اهالي محله مشيريه يك زيرگذر براي تردد هاي محلي بين 2قسمتي كه با عبور بزرگراه از هم 

جدا شده است، ساخته مي شود.
  در پروژه استاد معين يك بلوار با عرض ۴۰متر در حال ساخت است كه تا عيد غدير افتتاح خواهد شد. اين پروژه از خيابان سي 
متري جي وارد شده و به نفع مردم محلي خواهد بود كه از پايين بلوار استاد معين وارد شوند تا به خيابان آزادي برسند. با بازگشايي 

اين بلوار توجيه دوطرفه كردن زيرگذر استاد معين هم وجود خواهد داشت.
  ورودي زيرگذر گيشا به خيابان گيشا در گذشته ايراداتي داشت و باعث مي شد در 2۰۰متر اول خيابان مشكالتي ايجاد شود. 
2گزينه براي حل اين مسئله مطرح شد؛ يكي اينكه روي بزرگراه چمران دوربرگرداني احداث شود و ديگر اينكه به صورت تونل، 
زيرگذري ايجاد شود. هم اكنون پروژه در مراحل نهايي طراحي زيرگذر است و عمليات اجرايي آن در اواخر مرداد آغاز مي شود. به 

اين ترتيب تا پايان سال اين زيرگذر هم در اختيار مردم قرار خواهد گرفت.
  پروژه زيرگذر گلوبندك تا پايان سال به طور كامل احداث شده و به بهره برداري مي رسد. البته بخش غربي اين پروژه تا پايان 
شهريور افتتاح مي شود. براي ساخت اين زيرگذر پيش بيني شده ۸دستگاه آسانسور و چندين دستگاه پله برقي احداث شود تا 
شهروندان با استفاده از اين وسايل خود را به سالن مترو برسانند. به اين ترتيب، شهروندان مي توانند پس از پياده شدن از مترو هم، 

با كمك اين وسايل به سطح خيابان برسند.
  پروژه بروجردي ۳ معارض اصلي و چند ميلياردي دارد كه هنوز رفع نشده است. اگر رفع معارض انجام شود در پايان سال۱۳۹۹ 

يا اوايل سال۱۴۰۰ پروژه بزرگی در جنوب غرب تهران افتتاح مي شود.

ث
مك

آخريــن آمار مركز كنتــرل ترافيك 
تهران نشــان مي دهد كه روزانه بين ترافيك

350هزار تا 400هزار خــودرو وارد 
پايتخت مي شوند؛ اين تعداد خودرو به جمع بيش از 
4ميليون و 300هزار خودرويي كه در تهران تردد 
مي كنند اضافه شده و معابر شهر را قفل، هوا را آلوده 
و اين روزها از همه مهم تر، شهر به شهر و خيابان به 
خيابان كوويد-19 را منتشر مي كنند. اين در حالي 
است كه مطالعات شركت كنترل كيفيت هوا نشان 
مي دهد درصورتــي كه ازدحام ترافيــك در معابر 
كاهش پيــدا كند، منجــر به كاهش زمان ســفر 
شهروندان خواهد شد و در نتيجه سرعت متوسط 
تردد در معابر شــهري نيز افزايش پيدا می كند. از 
سوي ديگر اگر طرح ترافيك اجرا نمي شد، احتمال 
افزايش بيشتر آالينده ها و ســرايت ويروس كرونا 

بيش از اينها مي بود.
به گزارش همشــهري شيوع و گســترش ويروس 
كرونــا منجر به لغــو محدوديت هاي تــرددي در 
شــهر تهران تا نيمه خرداد ماه شد و اجراي برنامه 
دوركاري، تغييرات ســاعت كاري ادارات و شرايط 
قرنطينه، الگوي ترددي و ترافيكي شــهر را تغيير 
داد. در اين ميان، با اجراي پروتكل هاي بهداشتي و 
فاصله گذاري اجتماعي تمايل شهروندان به استفاده 

از حمل ونقل عمومي كاهش محسوس يافت. 
اينگونه كه حسين شــهيدزاده، مديرعامل شركت 
كنترل كيفيــت هواي تهران به همشــهري گفت 
شهروندان بايد به اين مســئله توجه داشته باشند 
كه اجرا نشــدن كامل طرح صرفاً به دليل كاهش 
سطح مواجهه شهروندان و رعايت فاصله اجتماعي 
بوده و بايســتي از ترددهاي غيرضروري در شــهر 

خودداري شود.
او ســپس دربــاره نتايــج مطالعات انجام شــده 
درخصوص تأثيرات اجراي طرح ترافيك نســبت 
به گذشته گفت: »مطالعات بيانگر اين است كه در 
مسير انتخابي مورد مطالعه، ازدحام ترافيك كاهش 
پيدا كرده؛ به نحوي كه زمان سفر به مقدار 58درصد 
كم شده اســت. به موجب آن سرعت متوسط سفر 
به ميزان 165درصد افزايش يافته؛ مســئله اي كه 
كاهش 43درصــدي توليد و انتشــار آلودگي هوا 
را در پي داشته اســت. اين درصورتي است كه در 
هردو حالت مقدار پيمايش وســيله نقليه يكسان 

بوده است.« 
نتايج مطالعات شــركت كنترل ترافيك شهرداري 
تهران حكايت از آن دارد كه در بازه زماني لغو طرح 
ترافيك ناشي از تصميمات ســتاد مبارزه با كرونا، 
ازدحام ترافيك )در محدوده اجراي طرح ترافيك و 
طرح كاهش( در مقايسه با سال1398 اختالف قابل 

توجهي داشته و به طور چشــمگيري افزايش پيدا 
كرده اســت. اين اختالف به مرور با اجراي محدود 

طرح كاهش، روند نزولي پيدا كرده است.
 شهيدزاده نيز در اين خصوص گفت: »درصورتي كه 
عدم اجراي طرح ترافيك تداوم پيدا مي كرد، انتظار 
مي رفت توليد آلودگي به ازاي سفرهاي شهروندان 
بيــن 30 تا 50درصــد در محدوده اجــراي طرح 
ترافيك افزايش پيدا كند و شاهد شرايط نامطلوب تر 

كيفيت هوا باشيم.«

طرح ترافيك؛ نيازمند بازنگري
موضوع طــرح ترافيك و امــا و اگرها بــراي لغو يا 
اجراي آن به شكل فعلي، يكي از محورهاي اصلي 
صحبت هاي ديروز رئيس پليس راهور تهران بزرگ 

در نخستين نشست خبري اش هم بود. 
ســردار محمد حســين حميدي با بيــان اينكه 
اگرچه خودرو و سفر زياد شده اما ديگر مثل سابق 
خيابان ها قفل نمي شــود، گفت: »طــرح ترافيك 
درمان مقطعــي و كوتاه مدت ترافيــك و آلودگي 
هواســت، اگر مي خواهيم درمان جدي تري داشته 
باشــيم بايد يك طــرح ترافيك جدي تر داشــته 
باشيم. بايد بررسي شــود اگر طرح ترافيك موجود 
كه بخشــي از طرح ترافيك قبلي اســت را ادامه 
 دهيم آيا بر تعداد مبتاليان به كرونا اضافه مي شود 

يا خير.« 
به گفته او مشــكل ترافيك شــهر تهران، مشكلي 

نيست كه در كوتاه مدت حل شود. سردار حميدي 
افزود: »شبكه معابر ما ظرفيت اين حجم از خودرو را 
ندارند و بايد برنامه ريزي جدي براي اين مشكل اعم 
از جاي پارك و موارد ديگر داشته باشيم. در تهران 
ميليون ها وسيله نقليه تردد مي كند و 25درصد از 
وسايل نقليه كشور در تهران است، تصادفات به رغم 

اينكه كاهش داشته است اما ما شاهد اين هستيم 
كه ســاالنه 600 نفر جان خــود را در تصادفات از 
دســت مي دهند و 21هزار نفر مجروح مي شوند. 
48درصد از تصادفات مربوط به موتورسواران است 
و 36درصد عابرين پياده عامل تصادفات هستند و 
25درصد از تصادفات از ســاعت 8شب تا 12شب 

طبق مطالعات و نظر كارشناسان ورود روزانه 400-300هزار خودرو از شهرهاي اطراف به تهران، جدا از افزايش ميزان 
آلودگي هوا، احتمال سرايت و انتقال بيماري كوويد-19 را نيز باالتر مي برد

با اجراي طرح ترافيك در پايتخت و كاهش ترددها، سرعت متوسط سفر به ميزان 165درصد افزايش يافته است

نمودار ميانگين طول معابر داراي ازدحام ترافيك در محدوده طرح ترافيك در مقايسه 2سال ۹۸ و۹۹   منبع: شركت كنترل ترافيك تهران

سرعت گيري كرونا با لغو محدوديت هاي ترافيكي
پريسا اميرقاسم خانی

خبر نگار

شهربانو

گزارشی درباره بانوان تاكسيران و سختی كار  آنها در اين روزها 

ما مانده ايم و تاكسی های فرسوده 
بدون سند 

چند سالی است كه ديگر كمتر كسی نام تاكسی بيسيم بانوان را 
می شنود. اگر با شماره مخصوص اين تاكسی سرويس، يعنی 1821 
تماس بگيريد، شما را به شــركتی وصل می كند كه وقتی نشانی 

تاكسی بيسيم بانوان را از آن می گيريد، می گويد اشتباه است.
 تاكسی بيسيم بانوان، سيستم حمل و نقلی عمومی شهر تهران است 
كه سال 1385 برای اولين بار به عنوان تحولی سازنده در سيستم 
حمل و نقل عمومی شــهر و نخستين ناوگان تاكســيرانی بانوان، 
با تاكسی های ســبز رنگ به وجود آمد كه تحت نظارت سازمان 
تاكسيرانی تهران، شهرداری و شورای شهر قرار داشت. اين سيستم 
قرار بود شهر تهران را برای بانوان امن تر و زنانه تر كند؛ شعاری كه 
امروز مديريت شهری به جد پيگير  آن است و از تهران شهری برای 
همه ياد می كند، ولی امروز حدود يك دهه است كه اين سيستم 
حمل و نقل عمومی شهری به جای توسعه، به تعطيلی زود هنگام 
رسيده و ما ديگر در شهر، سيستم حمل و نقل عمومی تاكسی ويژه 

بانوان به معنای واقعی نداريم.
 نســرين شــكرايی، نماينده بانوان تاكسيران بيســيم تهران در 
اين باره می گويد: »ســال 1385 با افتتاح تاكســی بيسيم بانوان 
حدود 200 نفر از بانوانی كه بيش از 90 درصد آنها زنان سرپرست 
خانوار يا بد سرپرست بودند، از شركت خصوصی »ايمن سير« كه 
تحت نظارت سازمان تاكسيرانی تهران بود، تاكسی های سبز رنگ 
را برای اشتغال به صورت تاكسی بيسيم بانوان به شرط تمليك، 
اجاره كردند. آن زمان قيمت تاكسی ها 12ميليون تومان بود كه 
هر راننده  هزينه 4.5ميليون تومان آن را پرداخت كرد و باقيمانده 
وجه به مدت 5 سال قسط بندی شد. در سال 91 كه مدت قسط ها 
به اتمام رســيد و زمان به نام زدن سند تاكسی ها از طرف شركت 
مربوطه فرا رسيد، متوجه شــديم كه شركت با سند تاكسی های 
ما، وامی حدود يك ميليارد و 400ميليون تومان از بانك دريافت 
كرده و سند تاكسی ها در رهن بانك اســت. سازمان تاكسيرانی 
مجوز شركت را باطل كرد و شركت به شركت خصوصی ديگري 
به نام  آريا فروخته شــد و قرار بود كه اين شركت دوم، وام شركت 
قبلی را پرداخت كند و تاكسی های ما از رهن بانك خارج شود، ولی 
شركت دوم هم وام را پرداخت نكرد و اكنون بانوان تاكسيران بيش 
از 5 سال اســت كه برای دريافت سند تاكسی ها در يك دور باطل 

گير افتاده اند.« 
شكرايی ادامه می دهد: »ما به دادگاه مراجعه می كنيم، ولی جوابی 
نمی گيريم. شــركت متخلف از طرف سازمان مجوز گرفته است، 
ولی به سازمان هم كه مراجعه می كنيم، جوابی نمی گيريم. بانك 
مربوطه هم تاكســی هايمان را بدون اطالع مــا در رهن قرار داده 
است. شركت هم فروخته شده و مجوزش باطل است. به شورای 
شهر هم مراجعه كرديم، ولی به نتيجه ای نرسيديم.« گفتنی است 
در تماس های متعددی كه خبرنگار روزنامه با سازمان تاكسيرانی 
تهران برای پاســخگويی به وضعيت تاكسی بيســيم بانوان شهر 

داشت، مسئوالن سازمان نيز پاسخگو نبودند.

مشكالت بانوان تاكسيرانی كه سند ندارند 
در طول سال هايی كه بانوان دارنده تاكسی های بيسيم بدون سند، 
پشت در ِ دادگاه ها در پی دريافت سندهای تاكسی ها يي بودند كه 
هزينه و اقساط آنها را پرداخت كرده بودند، بايد گفت با مشكالت 

فراوانی هم دست و پنجه نرم می كردند.
اقدس جناحی يكی از بانوان تاكسيران در اين باره می گويد: »در 
سيستم تاكسيرانی اين قانون وجود دارد كه بعد از گذشت 10سال 
از عمر تاكسی، تاكسی فرسوده به شــمار می آيد. اكنون بيش از 
10سال از عمر تاكسی های ما می گذرد، ولی چون سند به نام ما 
نيست، نمی توانيم برای نوســازی تاكسی ها اقدام كنيم. از طرفی 
اگر سند ها به موقع به نام ما زده می شد، هزينه نوسازی 30 ميليون 
تومان بود، ولی امروز برای نوســازی تاكســی ها  بــه 80 ميليون 
و بيشتر نياز اســت كه در توان بانوان تاكســيران كه اغلب زنان 
سرپرست خانوار يا بد سرپرست هستند، نيست. به عالوه بسياری  
از اين بانوان به سن باال رسيده اند و ديگر توان كار كردن ندارند يا 
ازدواج كرده اند و برايشان ادامه كار مقدور نيست و نيازمند مبلغ 
فروش تاكسی ها برای گذران زندگی شان هستند، ولی هيچ كدام 
چون تاكسی هايشان سند ندارند، امكان فروش هم ندارند.« او از 
مشكالت ديگر بانوان تاكســيران از جمله عدم پرداخت بيمه نيز 
می گويد كه به نظر می رسد ريشه در فراهم نبودن زيرساخت های 

مناسب، سوء مديريت و تخلف های مختلف دارد. 
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انجام مي شود. مهم اســت شبكه ريلي برون شهري 
با شبكه ريلي درون شهري باهم هماهنگ باشند تا 
فردي كه از خارج از شــهر وارد مي شود بالفاصله به 
شبكه ريلي داخل شهر دسترسي داشته باشد كه اين 
مهم در اولويت ما قرار دارد و در حال انجام تحقيقات 
و عملياتي كردن موارد هستيم.« او در ادامه بازهم 

بر بازنگري و به روزرساني طرح ترافيك تأكيد كرد.

5۰درصد طرح اجرا مي شود
با همه اينها اغلب كارشناسان و مسئوالن بر افزايش 
ضريب انتقال بيماري ها با افزايش تعداد سفر در شهر 
به خصوص ســفرهايي كه از خارج محدوده تهران 
به درون شهر صورت مي گيرد، نظر مشترك دارند. 
در همين راســتا ســيدمحمد پاكمهر، نايب رئيس 
كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: »روزانه 
بيش از 1.5ميليون نفر و حدود 400هزار خودرو وارد 
شهر تهران مي شود و همين موضوع احتمال سرايت 
و انتقال بيماري را افزايش مي دهد. ازاين رو بايد براي 
كاهش ترددهاي غيرضروري به منظور قطع زنجيره 
انتقال و كاهش مــوارد ابتال با برقــراري دوركاري 
كارمندان، استفاده از شــبكه هاي مجازي و دولت 

الكترونيك اقدام كنيم.«
باوجود اين، سيدمناف هاشمي، معاون حمل ونقل 
و ترافيك شــهرداري تهران اعالم كرده موضوع لغو 
طرح ترافيك چندين بار در شوراي عالي ترافيك و 
كميسيون هاي مرتبط در وزارت كشور بررسي شده 
و كارشناسي هاي مختلفي از ســوي وزارت كشور، 
وزارت بهداشت و استانداري تهران انجام شده است. 
به گفته او همچنان اين روال ادامه دارد و شهرداري 
درباره اجراي طرح هاي ترافيكي تابع سياست هاي 

ستاد ملي كروناست.
بنابر ايــن گزارش، هم اكنون طــرح ترافيك تهران 
به صورت كمتر از 50درصد اجرا مي شــود؛ چراكه 
پيش تر طرح از ساعت 6 صبح تا 18:30 اجرا مي شد 
و 12.5ساعت محدوديت وجود داشت. اما هم اكنون 
طرح ترافيك از ساعت 8:30 تا 14 اجرا مي شود و به 

همين دليل محدوديت ها كاهش يافته است.

مرمــت و بازســازي بخش هاي 
كوچك موزه هفت چنــار از 3ماه مرمت

پيش توسط شهرداري منطقه10 
آغاز شــده و احياي كامــل آن پــس از انعقاد 
تفاهمنامه شــهرداري منطقه با صندوق احيا و 
بهره بــرداري از بناها و اماكــن تاريخي ميراث 

فرهنگي تا پايان سال انجام مي شود.
مجيد رباطي، سرپرســت شهرداري منطقه10 
در گفت وگو با پايگاه خبررساني شهر اظهار كرد: 
مرمت بخش هاي كوچك موزه توسط شهرداري 
منطقه در حال انجام است و از آنجايي كه مرمت 
بايد مورد تأييد وزارت ميراث فرهنگي باشــد و 

هزينه بااليي دارد با صندوق احيا و بهره برداري 
از بناها و اماكن تاريخي ميراث مذاكراتي انجام 
شــده كه تا دو هفته آينده به تهيه پيش نويس 

تفاهمنامه اي در اين باره منتج مي شود.
او افــزود: در واقــع ايــن صنــدوق طبق نظر 
كارشناسي دادگستري فراخوان عمومي اعالم 
شــده و بهره برداران خصوصي اعالم مشاركت 
مي كننــد و بهره بردار خصوصي پــس از انجام 
مرمت موزه، طبق مدت معلوم با تعيين اجاره بها 

از اماكني مانند رستوران و چايخانه سنتي موزه 
براي درآمدزايي اســتفاده مي كند. براي آينده 
ايجاد سالن جلســاتي در محوطه موزه طراحي 
شده كه مورد استفاده ســازمان هاي مردم نهاد 
مرتبط با محيط زيست قرار مي گيرد. همچنين 
اين سالن به عنوان پاتوقي براي جلسات محلي، 
منطقه اي، شهري و حتي كشوري قابل استفاده 
خواهد بود. رباطي با بيان اينكه در 2 ماه گذشته 
تغييرات و بازپيرايي مناسبي در موزه ايجاد شده، 

يادآوري كــرد: موزه هفت چنــار از بخش هاي 
مختلفي تشكيل شــده كه در بخش سالن ها؛ 
پروانه ها، ماهي ها، جلبك ها و حيوانات مختلف از 
زيستگاه هاي البرز، زاگرس و ساواناي آفريقا در 
آن قرار دارند. عالوه بر اين تاالب انزلي نيز در اين 
بخش پياده سازي  شده است. او با اشاره به تونل 
يا غار آكواريوم مجموعه هفت چنار كه متشكل 
از 37 آكواريوم اســت، افزود: در اين آكواريوم ها 

انواع ماهي هاي زينتي و ناياب قرار داده شده اند.

بازسازي موزه هفت چنار

با تغيير رويكرد شهرداري از 
ســاخت پروژه هــاي كالن ترافيك

خودرومحور بــه طرح هاي 
پياده محور و توجه به حمل ونقل عمومي، 
ايجاد پياده رو هاي مناسب در تهران بيشتر 

مورد توجه قرار گرفته  است. 
بر همين اســاس، برنامه ريزي شده تا در 

يك بازه بلندمدت 5ساله 2500كيلومتر 
از پياده روهاي پايتخت بهســازي شوند؛ 
پياده روهايي كه هم براي تردد افراد داراي 
معلوليت و كم توانان مناسب باشند و هم تا 
حد ممكن عرض استانداردي در كنارشان 
براي عبور و مرور دوچرخه موجود باشد. 
از ســوي ديگر در اين پياده روها فضاهاي 

مكث و مبلمان شهري بايد ايجاد شود.
 معاون فني و عمراني شهرداري تهران در 
نشست خبري مجازي هم با اشاره به اينكه 
ما 100سال است پياده راه سازي كرده ايم، 
اما هنوز پياده روهاي مناســبي در تهران 
نداريم، گفت: »در يك برنامه ريزي 5ساله 
2500كيلومتر پيــاده راه خوب خواهيم 

داشت.«
به گزارش همشهري، صفا صبوري ديلمي، 
افــزود: »نقشــه هاي متعــددي بــراي 
پياده روهاي شــهر تهران طراحي شــده 
اســت و با همكاري 3 معاونت شهرداري 
3 نقشــه اصلــي پياده راه ســازي بر هم 
منطبق و مقرر شــد در سال99 به ميزان 
500كيلومتر پياده راه سازي شود. ظرف 
40ســال آينده به عددي حدود 20هزار 
كيلومتر پياده راه ســازي خواهيم رسيد و 
در اين مســير از همه تجربيات 100سال 

گذشته استفاده خواهيم كرد.«
صبوري ديلمــي بــا تأكيــد بــر اينكه 
هم پيوســتگي اين 500كيلومتر مسير 
پياده مدنظر قــرار گرفته اســت، گفت: 
80كيلومتر از اين پياده راه ها در دســت 
اقدام بوده و در آن همه موضوعات مثل نور 
و مبلمان شهري و جمع آوري ضايعات و 

موانع موجود ديده شده است.
معاون شــهردار تهران با اشــاره به اينكه 
با ورود كرونا به كشــور از اول اسفندماه 
به شــدت پروژه هاي مــا تحت تأثير قرار 
گرفت، شايعه قرنطينه شدن تهران را يكي 
از داليل اين مسئله دانست و گفت: »كل 
استادكاران و كارگران ما به شهرهاي خود 
بازگشتند و عوامل نبودند كه كار كنند. تا 
31فروردين تقريبا كار ها تعطيل بود و 2 ماه 
را از دست داديم؛ حتي براي افتتاح گيشا 
فقط بازگشايي داشــتيم و افتتاح رسمي 

نداشتيم.«
او از ابتــالي برخي از كارگــران عمراني 
شهرداري به كرونا خبر داد و گفت:  »اين 
مسئله نيز باعث مي شد كارگاه ها را تعطيل 
كنيم. به دليل كرونا نتوانســتيم تاكنون 
كارگاه ها را به سرعت حداكثري برسانيم، 
اما يك برنامه ريــزي كرديم و گفتيم بايد 

بتوانيم با اين ويروس كار كنيم.«
صبوري ديلمــي در بخــش ديگــري از 
صحبت هاي خود، اظهار كرد: در سال98  
براي پخش يــك ميليون تن آســفالت 
هدفگذاري داشتيم كه در 4ماهه نخست 
ســال به يك چهارم از اين هدف دســت 
يافتيم. او با اشاره به اينكه در مسير  حركت 

بي. آر .تي از آســفالت پليمري اســتفاده 
خواهد شد، گفت: آســفالت اين مسيرها 
به دليل سنگيني اتوبوس هاي بي. آر.تي و 
تردد زياد حالت جمع شدگي پيدا مي كند. 
البته بنا داريم در نزديكي ايســتگاه ها كه 
اتوبوس ها ترمز مي زنند، ســطح را بتني 
كنيم. بــه اين ترتيب آســيب ديدگي به 
اتوبوس ها هــم كمتر شــده و مردم هم 
كيفيت بهتري از استفاده از اتوبوس هاي 

تندرو را تجربه خواهند كرد.
او ادامه داد: تقريبا حــدود 90روز كاري 
يعني 3 ماه از 12 ماه را از دست داديم، اما با 
اين احواالت حدود 750 هزار تن آسفالت 

پخش كرديم.

طبق برنامه بلندمدت معاونت فني و عمراني شهرداري تهران، بهسازي 2500كيلومتر پياده رو طي 5سال آينده بايد انجام شود

سالي 5۰۰كيلومتر از پياده روهاي تهران بهسازي مي شود

آمار نشــان می دهد در تهران 
ســاالنه ۱۰۴۰۰تن ذرات معلق 
توليد می شــود و توليد ساالنه 
گازهای آالينده نيــز ۶۹۰هزار 
تن است. به عبارت ديگر حجم 
آلودگی توليدی ساالنه پايتخت 
عددی بالغ بر 7۰۰هزار تن است. 
در اين ميان اُزن نيز در ماه های 
گرم ســال كيفيت هوا را پايين 
آورده و طی روزهــای اخير به 
لطف باد، تهويــه صورت گرفته 
اســت.  بنابراين بايد توجه كرد 
كه وابســتگی بيش از اندازه به 
خودروی شخصی نتيجه ای جز 
آســيب به ريه و قلب برايمان 
ندارد. اين در حالی اســت كه 
افزايش ترافيك بی ترديد روی 
روانمان نيز تاثير منفی می گذارد.
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ظاهرا 7 بازيكن اصلي پرسپوليس در سال هاي گذشته كه سهامداران 
اصلي پوكر قهرماني هستند، بر سر مسائل مالي با مديران باشگاه به 
اختالف خورده اند. دليلش هم اين است كه مجموع پاداش اين نفرات 
به دليل حضور در قهرماني هاي متعدد خيلي زيادشده و گويا باشگاه 
از آنها خواسته تخفيف بدهند. حاال كاري نداريم كه اساسا اصل رقم 
قرارداد و آپشن هاي بازيكنان پرسپوليس خيلي زياد و در برخي موارد 
غيرمنطقي است، اما وقتي خود باشگاه اين قراردادها را امضا كرده، 
چرا بازيكنان بايد تخفيف بدهند؟ چون موفق بوده اند و به تيم كمك 
كرده اند؟ يعني بازيكني كه يك سال بوده و موفق هم نشده بايد پولش 
را كامل بگيرد، اما جام آوران كوتاه بيايند؟ موضوع عين پدري است 
كه به پســرش در ازاي نمره 20 قول خريد دوچرخه مي دهد، اما يا 

زيرش مي زند يا دعا مي كند پسرك 20 نياورد.

جام بيشتر، پول كمتر

بعــد از تثبيت قهرماني پرســپوليس، بامزه تريــن خبر مربوط 
به سانســور پيام تبريك مهرداد هاشمي مي شــود. گويا عضو 
هيأت مديره باشگاه در ويدئويي كوتاه اين موفقيت را به بازيكنان 
تبريك گفته، اما رســانه هاي رسمي باشــگاه اجازه انتشار آن را 
پيدا نكرده اند. مگر مي شــود باشــگاه مديرعامل نداشته باشد، 
هيأت مديره 2 نفر كم داشته باشــد و بعد همان 3 نفر باقي مانده 
هم در اين حد با هم اختالف نظر داشته باشند؟ مطلقا مقصودمان 
دفاع از هاشمي نيست؛ چه اينكه تداوم تنش هاي او در هيأت مديره 
بسيار عجيب و قابل بحث به نظر مي رسد. با وجود اين وقتي رسانه 
رسمي باشگاه اجازه ندارد پيام عضو هيأت مديره را منتشر كند، 
اين ديگر فاجعه اســت. هيچي؛ فقط مي خواستيم از آقاي وزير 

سؤال كنيم حال شان خوب است انشااهلل؟

حواس تان هست آقاي وزير؟

بعــد از چهارميــن قهرمانــي پياپــي پرســپوليس، كل كل و 
كري خواني هاي زيــادي بين ســرخابي ها در گرفته و مخصوصا 
بازيكنان قديمي 2 تيم در دفاع از پيراهني كه زماني به تن داشتند، به 
حريف يورش مي برند. جدل پيشكسوتان اما يك ميهمان ناخوانده 
هم دارد و او پيام صادقيان اســت؛ فوتباليست بااستعدادي كه اگر 
ويكي پديايش را باز كنيد، با تماشــاي عدد »28« مقابل ســن او، 
شوكه خواهيد شد. بله؛ اين سن و سال مي توانست مقارن با دوران 
اوج كيفيت صادقيان باشد. همين حاال مهدي طارمي در 28سالگي 
بهترين گلزن ليگ پرتغال شده است، اما پيام صادقيان گوشي موبايل 
دستش گرفته و براي استقاللي ها كري مي خواند: »اول پول اسنپ 
گل نساجي را بدهيد!« پيام با ساق هنرمندي كه داشت، مي توانست 
بخشي از ماجراجويي پوكر باشد، نه اينكه مثل هواداران عادي پز 
موفقيت همبازيان سابقش را بدهد و براي رقبا رجز بخواند. افسوس.

مي توانستي بخشي از اين داستان باشي

نكته بازي

اميرحســين اعظمي|  مهدي ترابي در فصلي كه پرسپوليس براي 
چهارمين فصل پياپي قهرمان ليگ برتر شد، تأثيرگذارترين بازيكن 
تيمش بود. درخشش اين بازيكن باعث شده تا شايعاتي درخصوص 
جدايي اش از جمع سرخپوشان تهراني مطرح شود. گفته مي شود 
اين بازيكن از چند تيم اروپايي و عربي پيشنهاد دارد و به احتمال 
فراوان از پرسپوليس جدا خواهد شد. ترابي درخصوص قهرماني 
پرسپوليس، بحث جدايي اش از اين تيم و مسائل مختلف ديگر به 

سؤاالت همشهري ورزشي پاسخ داده است.

 وضعيت آسيب ديدگي ات چطور است؟ آيا به بازي 
برابر نساجي مي رسي؟

اول بايد خدا را شكر كنم كه اين مصدوميت جدي نبود. هم اكنون مراحل 
درماني را پشت سر مي گذارم و شرايط بهتري نسبت به روزهاي گذشته 
دارم ولي در مورد بازي و حضور در تمرينات گروهي، تابع تصميم كادر 
پزشكي هستم. مصدوميت همسترينگ طوري نيست كه ريسك كنم 

و هر وقت كادرفني صالح بداند بازي خواهم كرد.
 پرسپوليس براي چهارمين بار پياپي قهرمان ليگ 
شد. از اين اتفاق كه براي نخستين بار در فوتبال ايران رخ داد، 

چه احساسي داري؟
خيلي خوشحالم. پرسپوليس شايســتگي اين قهرماني را از هر لحاظ 
داشــت. فقط حيف كه هواداران نمي توانند به ورزشگاه بيايند تا اين 

قهرماني را در كنار آنها جشن بگيريم.
 حتما مي داني كــه اين روزها كــري هواداران 
پرسپوليس و استقالل در صفحات مجازي به اوج رسيده است.
اين شرايط از سال هاي گذشته هم وجود داشته و هواداران ما االن خيلي 
خوشحال هستند كه اين برايمان خيلي ارزش دارد. البته هنوز فصل 
تمام نشده اســت، ما دنبال زدن ركورد از لحاظ كسب امتياز هستيم، 

مي خواهيم در جام حذفي هم قهرمان شويم تا امسال هم دبل كنيم.
 پرسپوليس نيم فصل اول امسال را با مربيگري 
كالدرون پشت سر گذاشت و خيلي ها معتقدند كه اين مربي 

هم در قهرماني شما نقش داشت. نظر تو چيست؟
وقتي كالدرون به ايران آمد شــناخت زيادي از پرسپوليس نداشت. 
اوايل در نتيجه گيري مشكل داشتيم ولي در ادامه شرايط بهتر شد 
و درنهايت قهرمان نيم فصل شــديم. كالدرون هم براي پرسپوليس 
زحمت كشيد و برايش آرزوي موفقيت دارم. بعد از جدايي ايشان هم 

آقايحيي آمد و خيلي زود تفكراتش را در تيم جا انداخت.
 برانكو هم كه چند روز پيش قهرماني پرسپوليس 

را تبريك گفت.
برانكو يكي از بهترين مربيان تاريخ پرسپوليس است و هواداران، اين 
مربي را خيلي دوست دارند. برانكو جنگيدن را به پرسپوليس ياد داد 

و به اين تيم شخصيت داد.
 امسال جزو تأثيرگذارترين بازيكنان ليگ برتر 

و پرسپوليس بودي و 7گل 3امتيازي هم براي تيمت به ثمر 
رساندي.

اين را مديون حمايت هم تيمي هايم هستم و خدا را شكر مي كنم كه 
وقتي به پرسپوليس آمدم توانســتم خودم را در اين تيم جا بيندازم. 
تا يادم نرفته بايد از سيدجالل حســيني هم تشكر كنم كه به عنوان 

بزرگ تر و كاپيتان تيم هميشه در كنار بچه ها بود.
 عليپور مدتي پيش در مصاحبه اي گفت كه دوست 

دارد تو آقاي گل شوي. بهش فكر مي كني؟ 
عليپور به من لطف دارد ولي راستش را بخواهيد زياد به اين موضوع 
فكر نمي كنم. من دوست دارم براي تيمم بازيكن مؤثري باشم، حاال 
يا با گل زدن يــا پاس گل دادن. دوســت دارم عليپور آقاي گل ليگ 

برتر شود.
 اين روزها بحث جدايي تو مطرح است. رسيدن 
پيشنهادهاي اروپايي و همچنين يك پيشنهاد وسوسه انگيز 

از كشور قطر چقدر صحت دارد؟
در اين زمينه مدير برنامه هايم در جريان است و من هم دوست ندارم 
تمركزم درحالي كه فصل تمام نشده به هم  بريزد. اميدوارم در پايان 

فصل تصميمي بگيرم كه نه پرسپوليس ضرر كند نه خودم.
 اگر پرسپوليس به تو از لحاظ مالي يك پيشنهاد 

فوق العاده بدهد، حاضري بماني؟
فقط مسائل مالي مطرح نيست. جدا از بحث مالي، بحث مهم احترامي 

است كه باشگاه به بازيكن مي گذارد. هنوز كه فصل به پايان نرسيده 
ولي در پايان فصل با باشگاه صحبت مي كنم و اميدوارم بهترين اتفاق 

رخ دهد.
 در بازي هاي اين فصل نشان دادي كه خوب پنالتي 

مي زني. تا حاال پنالتي خراب كرده اي؟
فكر مي كنم در ســايپا 2پنالتي خراب كردم ولي در پرســپوليس 
خوشبختانه خراب نكرده ام. پنالتي زدن اصال آسان نيست؛ خصوصا 

در شرايطي كه تيم عقب باشد يا بازي مساوي باشد.
 در بين فوتباليســت هاي خارجي كدام بازيكن 

الگوي تو است؟
كريس رونالدو را در رئال مادريد دوست داشتم و اين بازيكن الگوي من 

است. البته رونالدو االن ديگر پير شده است.
 رئال مادريد تيم مورد عالقه ات هم قهرمان شد، 

براي يحيي گل محمدي كه بارسايي است كري نخواندي؟
تيم آقايحيي كه امسال جام نگرفت. رئالي هاي تيم براي آقايحيي كري 

خواندند ولي او گفت كه رئال مادريد شانسي قهرمان شد.
 فكر مي كني نام تو در ليست جديد تيم ملي قرار 

بگيرد؟
دوست دارم دوباره دعوت شوم و براي تيم ملي بازي كنم. هدف مهم 
من اين اســت كه در جام جهاني قطر بازي كنم و اميدوارم اين اتفاق 

برايم رخ دهد.

   برانكو جنگيدن
 را به پرسپوليس ياد داد

   مهدي ترابي، ستاره اين فصل پرسپوليس در گفت وگو با همشهري
   از قهرماني تيمش، آينده اش در پرسپوليس و اميدواري اش به تيم ملي

   براي صعود به جام جهاني گفته است

       كارنامه پرسپوليس        بعد از قهرماني 
پرسپوليس با پيروزي برابر نفت مسجدسليمان قهرماني اش 
در مسابقات ليگ نوزدهم را قطعي كرد. بنابراين 4 مسابقه 
پاياني سرخپوشان در اين فصل براي آنها جنبه تشريفاتي 
پيدا كرده است. پرسپوليس در اين 4 بازي به ترتيب بايد برابر 
نساجي، ذوب آهن، گل گهر سيرجان و سايپا به ميدان برود. 
اين در شرايطي است كه حداقل 2 تيم آخر به كسب امتياز 
برابر پرســپوليس نياز حياتي دارند و حاال به نظر مي رسد 
حسابي خوش به حال شان شده است. طبيعتا انگيزه تيمي 
كه قهرمان شده در ادامه مسير كاهش مي يابد و اين موضوع 
مي تواند به سود رقبا تمام شود. پرسپوليس هم از اين قاعده 
مستثني نيست و حتي در فصول گذشته ديديم كه بعد از 
تثبيت قهرماني، سرخپوشان براي برخي مسابقات قيد رزرو 
هتل و اردوي شب قبل از بازي را هم زدند.پرسپوليس فصل 
گذشته قهرماني اش را در هفته پاياني و پس از پيروزي برابر 
پارس جنوبي جم مســجل كرد، بنابراين بازي تشريفاتي 
باقي نماند، اما هر 2ســال قبل از آن سرخپوشان در هفته 
بيست وهفتم قهرمان شدند و 3 بازي اضافي انجام دادند. در 
ليگ شانزدهم پس از پيروزي برابر ماشين سازي و قهرماني 
در تبريز، سرخپوشــان برابر پديده به پيروزي رسيدند، با 
ذوب آهن مساوي كردند و به سياه جامگان مشهد باختند؛ 
شكســتي كه تيم خراســاني را در ليگ نگه داشت و اين 
موضوع مي تواند براي رقباي فانوس به دست امسال يعني 
گل گهر و سايپا نويدبخش باشد. در ليگ هفدهم هم پس 
از پيروزي بر پديده و قهرماني در مشــهد، پرسپوليس در 
3ديدار تشريفاتي بعدي به ترتيب برابر پارس جنوبي جم به 
نتيجه تساوي دست يافت، برابر ذوب آهن شكست خورد و 
در بازي آخر سپيدرود رشت را برد. به اين ترتيب پرسپوليس 
از 6بازي تشريفاتي اش پس از قهرماني صاحب 2 پيروزي، 
2 مساوي و 2 شكست شده است. نكته جالب اينكه در هر 
2فصل شانزدهم و هفدهم ذوب آهن يكي از رقباي تشريفاتي 
پرسپوليس بعد از تثبيت قهرماني بود و اين اتفاق امسال هم 

تكرار شده است!

بهروز رسايلي| دلخوشــي بزرگ پرسپوليسي ها 
اين اســت كه با تكميــل پوكــر قهرماني موفق 
شــدند به نماد كري خواني رقيــب ديرينه يعني 
اســتقالل يورش ببرند و آن را تصاحب كنند. اين 
شــيرين كامي مخصوصا زماني مضاعف مي شود 
كه چهارميــن قهرماني سرخپوشــان در حضور 
فرهاد مجيدي روي نيمكــت حريف رقم خورده 
باشــد. فرهاد خالق نماد 4 براي استقاللي ها بود. 
اگرچه چهارمين پيروزي پياپــي آبي ها در داربي 
در روز 18 آذر 90 رقم خورد، اما تا 29فروردين 91 
و زماني كه فرهاد مجيدي به عنوان بازيكن الغرافه 
پس از اخراج مقابل پرســپوليس عدد 4 را نشان 
داد، اين نماد وجود خارجي نداشت. حاال مجيدي 
سرمربي استقالل است و به همين دليل بازيكنان 
پرسپوليس از هر فرصتي براي نشان دادن تعداد 
قهرماني هاي متوالي شان استفاده مي كنند. حاال 
جنگ ســرخابي ها به تعيين 4 واقعي و 4 جعلي 
كشيده است. به همين بهانه بد نيست 4 تفاوت اين 

دو عدد 4 را با هم مرور كنيم.
1  صفر تا صد عدد 4 براي استقاللي ها ظرف 14 ماه 
شــكل گرفت. پيروزي هاي پياپي آبي پوشان در 
شهرآورد از 23مهر 89 شــروع شد و تا 18آذر 90 
ادامه يافــت؛ اين يعني كمتر از 14 مــاه فاصله. با 
وجود اين، تشــكيل عدد 4 براي پرسپوليسي ها، 
4 ســال كامل به طول انجاميد. از پنجم مرداد 95 
كه پرسپوليس با پيراهن طوسي در هفته اول ليگ 
شانزدهم سايپا را در ورزشگاه تختي شكست داد تا 
سوم مرداد99 كه اين تيم در هفته بيست وششم 
ليگ نوزدهم در مسجدســليمان 2 بر يك از سد 
نفت گذشــت؛ اين فاصله دقيقا يعني 2 روز كمتر 

از 4 سال.
2   اشكالي كه پرسپوليسي ها در همه اين سال ها 
از نمــاد حريف گرفته اند، همچنان پابرجاســت. 
سرخپوشــان عقيده دارند 4 پيروزي استقالل در 
داربي ها متوالي نبوده و بعد از برد سوم، داربي جام 
واليت برگزار شده؛ مسابقه اي كه با نتيجه مساوي 
2 بر 2 به پايان رســيد. اين مســئله در شمارش 
داربي ها هم وجود دارد و 4 برد استقالل مربوط به 

شهرآوردهاي شماره 69، 70، 71، 73 مي شود.
3   عدد 4 استقاللي ها در حضور يك مديرعامل و 
يك سرمربي تثبيت شد. در تمام پيروزي هاي اين 
تيم بر پرســپوليس، علي فتح اهلل زاده، مديرعامل 
اســتقالل و پرويز مظلومي، سرمربي اين تيم بود. 
الاقل اينطور به نظر مي رســد كه در استقالل اين 
پيروزي هاي متوالي مايه ثبات كادر اداري و فني 
بود، در پرســپوليس اما مطلقا اينطور نيست. در 
دوره تشــكيل عدد 4 براي سرخپوشان، اين تيم 
5 مديرعامل و 3 ســرمربي عوض كرد. طاهري، 
گرشاسبي، عرب، انصاري فرد و رسول پناه مديران 
عامل )يا سرپرســت( باشــگاه بوده اند و برانكو، 
كالدرون و گل محمدي هدايت پرســپوليس را بر 

عهده داشته اند.
4   طبيعتا پرونده عدد 4 براي استقاللي ها بسته 
شــده و آنها هم اكنون امكان افزودن به اين عدد 
و ارتقاي آن را ندارنــد. براي اين كار الزم اســت 
استقالل )يا پرســپوليس( از ابتدا يك دور جديد 
از پيروزي ها را شروع كنند. اين در حالي است كه 
عدد 4 قرمزها قابليت تغيير دارد. آنها مي توانند سال 
آينده پنجمين قهرماني را به دست بياورند يا به قول 

خودشان »گالت« كنند.

4 تفاوت »4« سرخابي ها
جنگ نمادها وارد فاز اصلي و جعلي شده است

بارسامدافعسيتيراميخواهد
بارسلونا در خط دفاعی خود با مشكالتی روبرو است و آن ها می خواهند يك مدافع جوان و بااستعداد به تركيب خود اضافه 
كنند. به نقل از موندو دپورتيوو، بارسلونا به جذب اريك گارسيا، مدافع 19 ساله اسپانيايی منچسترسيتی عالقه زيادی 
دارد و او اولويت اصلی تقويت خط دفاعی بارسلونا به شمار می رود. گارسيا تا تابستان 2021 با منچسترسيتی قرارداد دارد.
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با راهيابي من يونايتد و چلسي به ليگ قهرمانان و پايان ليگ 
برتر و تعيين تكليف سري آ، تقريبا سرنوشت سهميه هاي 
ليگ قهرمانان و ليــگ اروپا براي فصل آينده مشــخص 
شــد. تعداد 26تيم از ليگ هاي مختلف اروپايي ســهميه 
مستقيم و قطعي گرفته اند شــامل؛ رئال مادريد، بارسلونا، 
اتلتيكو مادريد، سويا )اسپانيا(؛ ليورپول، منچسترسيتي، 
منچســتريونايتد، چلســي )انگليس(؛ يوونتوس، اينتر، 
آتاالنتا، التزيو )ايتاليا(؛ بايرن مونيخ، بروســيا دورتموند، 
اليپزيش، مونشــن گالدباخ )آلمان(؛ پاري ســن ژرمن، 
مارسي )فرانسه(؛زنيت ســن پترزبورگ، لكوموتيو مسكو 
)روسيه(؛ پورتو )پرتغال(؛ كالب بروخه )بلژيك(؛ شاختار 
دونتسك )اوكراين(؛ استانبول باشــاك شهير )تركيه(. 2 
سهميه مانده كه بعدا مشخص مي شــود. اين 26سهميه 

شامل قهرمان ليگ قهرمانان اروپا و ليگ اروپا نيز مي شود. 
6سهميه ديگر از طريق ديدارهاي مقدماتي به دست خواهد 
آمد. درصورت قهرماني ناپولي در ليــگ قهرمانان اروپا و 
قهرماني آاس رم در ليگ اروپا، ســهميه تيم چهارم سري 
آ از دســت مي رود. قهرمان هاي انگليــس، ايتاليا، آلمان، 
فرانســه و روســيه و قهرمان اين فصل ليــگ قهرمانان و 
ليگ اروپا در ســيديك قرار مي گيرند و اگر قهرمان ليگ 
قهرمانان قبال از طريق قهرماني در ليگ داخلي ســهميه 
گرفته باشــد، ســهميه به آژاكس از هلند مي رسد و اگر 
قهرمان ليگ اروپا هم همين شرايط را داشته باشد، جاي 
اين تيم را رن كه در فرانســه سوم شــده مي گيرد. هيچ 
كشوري بيش از 5ســهميه نمي گيرد. به طور مثال اگر رم 
در ليگ اروپا و ناپولي در ليگ قهرمانان به قهرماني برسند، 

سهميه التزيو كه تيم چهارم ايتالياســت از اين تيم پس 
گرفته مي شــود و التزيو بايد در ليگ اروپا شــركت كند. 
سهميه بندي كشورها براساس عملكرد نمايندگان كشورها 
در 5سال آخر تعيين مي شود. براي همين تا مدتي ايتاليا 
يك سهميه كمتر از حال داشت. تيم هاي بارسلونا، اتلتيكو 
مادريد، منچسترسيتي، منچســتريونايتد، سويا، چلسي 
به خاطر عملكرد ســال هاي اخير خود در اروپا در سيد2 
قرار مي گيرند؛ به عالوه دورتموند كه در آلمان دوم شــده. 
تاتنهام با مورينيو در ليگ برتر ششم شد و سهميه پلي آف 
ليگ اروپا را گرفت. اگر چلسي در فينال حذفي شنبه آِينده 
قهرمان شود، تاتنهام سهميه مســتقيم دور گروهي ليگ 
اروپا را به دست مي آورد اما با قهرماني آرسنال، تاتنهام به 

پلي آف ليگ قهرمانان مي رود.

 چلسي به هاورتس نزديك شد
پس از جذب حکیم زیاش و تیمو ورنر، حاال چلسی به جذب کای هاورتس، ستاره جوان بایر لورکوزن نزدیک شده 
است. بایر لورکوزن برای فروش کای هاورتس، 80 میلیون یورو می خواهد اما چلسی پیشنهادش همراه با پاداش 

80 میلیون یورو خواهد بود. چلسي در روزهاي اخیر قبول کرده 80 میلیون یورو را بپردازد.

مســابقات ليگ برتر فوتبال انگليس بــا قهرماني ليورپول 
99 امتيــازي به طور رســمي بــه پايان رســيد و تيم هاي 
منچسترســيتي، منچســتريونايتد و چلســي به ترتيــب 
سهميه هاي ليگ قهرمانان اروپا را گرفتند. سهميه ليگ اروپا 
به لستر و تاتنهام رسيد و تيم هاي واتفورد، نوريچ و بورنموث 
سقوط كردند. در مجموع 370مسابقه برگزار و 1034گل رد 

و بدل شد؛ ميانگين 2.79گل در هر بازي.
  برد 3بريك ليورپول در بازي آخر مقابل نيوكاسل پيروز ی 
شماره32 اين فصل اين تيم بود كه تكرار يك ركورد در ليگ 
است. ليورپول با 18برد متوالي بيشترين تعداد برد پياپي را 

ثبت كرد و 27 بازي بدون شكست پياپي هم داشت.
 جيمي واردي مهاجم 33ساله لسترسيتي با 33گل، كفش 
طالي ليگ برتر را به عنوان بهترين گلزن فصل اين رقابت ها 
از آن خود كرد كه نام او را به عنوان مسن ترين آقاي گل تاريخ 
ليگ برتر ثبت كرد. ركورد قبلي در دست دروگبا با 32سال 

در فصل 10-2009 )29گل( بود.
  دي بروينه از من ســيتي با 20پــاس گل در صدر جدول 
پاس گل ها ايســتاد؛ 7پاس باالتر از آرنولد از ليورپول و 8تا 

بيشتر از رابرتسون از همين تيم.
 داويد دخه آ در بازي آخر منچستر ركورد كلين شيت هاي 
اشمايكل در 112بازي را زد و يك بازي بيشتر از اين دروازه بان 
دانماركي دروازه اش را بسته نگه داشت. اما دستكش طاليي 
اين فصل به ادرســون برزيلي از من ســيتي رسيد كه باالتر 
از نيك پاپ از برنلي )15بار( 17كلين شــيت داشت. بكر از 
ليورپول و كسپر اشمايكل از لسترسيتي همگي با 13كلين 

شيت در رده سوم قرار گرفتند.
 سيتي با 102 گل زده بهترين خط حمله را داشت؛ باالتر 
از ليورپول 85گله و چلسي 69گله. بهترين خط دفاع براي 

ليورپول بود با 33گل خورده.
  ســيتي از نظر تعداد پاس هــم در رده اول جاي گرفت؛ 
26هزار و 321 از نظر تعداد ســانتر هم اگر اهميتي داشته 

باشد، سيتي با 915سانتر باالتر از همه بود.

  ليگ برتر از روي اعداد

يوونتوس هم با كمي تأخير و درحالي كه در يكي، دو مسابقه، نتيجه مورد 
نظرش را نگرفته بود قهرمان شد. نهمين قهرماني پياپي يووه با مسن ترين 
سرمربي قهرمان تاريخ سريA به دست آمد. ساري بعد از قهرماني گفت: 
اگر يوونتوس قهرمان شده حتما بازيكنان، خيلي خوب كار كرده اند چون 
با مربي اي جام گرفته اند كه قبال هرگز قهرمان نشده بود. ساري فصل قبل 
با چلسي قهرمان ليگ اروپا شده بود، اما سابقه قهرماني ليگ نداشت. او با 
61سال و 6 ماه سن ركورد ليدهلم، سرمربي سابق رم در سال1983 را كه 

در 60سال و 7ماهگي قهرمان ليگ شد، شكست.
  كريســتيانو رونالدو يك پنالتي خــراب كرد و در بــرد دو هيچ مقابل 
سامپدوريا يك گل هم به ثمر رســاند، اما 3 گل از ايموبيله 34گله كه در 
بازي اين هفته هت تريك كرد عقب افتاد و براي رســيدن به كفش طالي 
سري A تنها 2 بازي ديگر فرصت دارد. كريستيانو نخستين بازيكني است 
كه در الليگا، ليگ برتر و سري A حداقل 2 قهرماني ليگ دارد. او گل هاي 
ليگي خود را به عدد450رساند؛ به اندازه كل گل هايي كه براي رئال مادريد 

زده بود.
  اين نهمين قهرماني پياپي يوونتوس و قهرماني شــماره36 يوونتوس 
در تاريخ ليگ بود. آخرين مربي غيرايتاليايي كه قهرمان ســري A شــده 
بود، مورينيو در فصل 10-2009 بود كه با اينتر قهرمان شــد. حاال تعداد 
قهرماني هاي يووه در ســري A با مجموع قهرماني هاي اينتر و ميالن )هر 

كدام 18بار( برابر است.
 يووه با دريافت 36گل و درحالي كه هنوز 2 بازي ديگر در پيش اســت، 
بدترين قهرمان از لحاظ عملكــرد دفاعي بود. اين تيم فقط 12بازي موفق 

شد گل نخورد.
  تعداد روزهايي كه يوونتوس در ايتاليا قهرمان بوده به عدد 3 هزار رسيده. 
كيه ليني در همه قهرماني هاي نه گانه اخير حضور داشت، اما بوفون نام خود 

را در بيشترين تعداد قهرماني با 10 جام ثبت كرد.

  3 هزار روز پادشاهي

  فرمول سهميه هاي  اروپايي



   »فینسک« نامی آشــنا برای فعاالن محیط زیستی 
مازندران است؛ نام روستایی در شهرستان مهدی شهر گزارش

استان سمنان که تا چند سال پیش جز اهالی منطقه 
کمتر کســی نام آن را شــنیده بود، اما از حدود یــک دهه پیش، 
پیگیری های مسئوالن و نمایندگان سمنان درمجلس برای ساخت 

سد روی سفیدرود به عنوان یکی از سرشاخه های 
رود تجن، باعث شــد نام این روســتا بین فعاالن 
محیط زیســتی مازندران مطرح شود؛ سدی که 
ازنظر مخالفان ســاخت آن روی ذخیره آبی سد 
شــهید رجایی ســاری تأثیر می گذارد و ساختار 
زیست بوم منطقه را دستخوش تغییرات نامطلوب 
می کند و از نگاه موافقانش در سمنان، ساخت سد 
فینسک برای تأمین بخشی از آب آشامیدنی این 

استان ضروری است.
نخســتین زمزمه های ســاخت ســد فینسک با 
ظرفیت حدود 12میلیون مترمکعب اواخر دهه80 
مطرح شد. قرار بود بین  سال های 1389 تا 1392 

مطالعات پروژه انجام و بعد ساخت سد آغاز شود، اما این پروژه فراز 
و نشیب های زیادی داشت؛ از تأخیر در اجرای طرح های مطالعاتی 
به دلیل مخالفت ها تا خارج شدن پروژه از دستورکار دولت در سال 
1397 و سپس ازسر گرفتن پیگیری ها برای به سرانجام رساندن آن 
ازسوی مسئوالن استان ســمنان. درنهایت هم با تخصیص اعتبار 
10میلیاردتومانی برای آغاز عملیات اجرایی پروژه، ساخت این سد از 

اواخر بهار امسال آغاز شد.

بی تدبیری در مدیریت منابع آبی 
منتقدان این پروژه معتقدند ساخت یک سد در باالدست سدی 

دیگــر، توجیه فنی نــدارد و می تواند در مناطق پایین دســت 
مشکالت آبی ایجاد کند.

»علی بابایی کارنامی« نماینده ســاری و میاندرود در مجلس 
شــورای اســالمی دراین باره به همشــهری می گوید: چنین 
تصمیمی را بی تدبیــری در مدیریت منابع آبــی می دانم. چه 
به عنوان یک شهروند و چه به عنوان یک نماینده مجلس، منتقد 
این پروژه هستم و از دالیلی که تاکنون برای ساخت سد مطرح 

شده قانع نشدم.
او می افزاید: البته ساخت این سد هم اکنون به 
دلیل تخصیص بودجه از ردیف اعتبارات ملی 
حکم قانون را دارد و فسخ قانون در مجلس کار 
بسیار دشواری است، اما باید پیگیری کنیم تا 
در اعتبارات سال آینده بودجه ای به این پروژه 
تعلق نگیرد و با متوقف نگه داشتن پروژه پس از 
پایان عمر دولت دوازدهم، منتظر نگرش دولت 

بعدی در مورد اجرای این طرح باشیم.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم 
با اشاره به تذکرش به وزیر نیرو درباره این پروژه 
در صحن علنی مجلس اظهار می کند: در متن 
تذکر صراحتا عنوان کردم کــه ما مخالفیم و 
مردم مازندران نمی گذارنــد بی تدبیری وزارت نیرو بر مدیریت 

منابع آبی استان تاثیر منفی بگذارد.
بابایی کارنامی می افزاید: ســاخت سد فینســک روی یکی از 
سرشاخه های تجن قطعا روی منابع آبی مازندران تأثیر می گذارد. 
در پایین دســت همین نقطه، سد شــهید رجایی را داریم که 
بخش زیادی از آب کشــاورزی و آشــامیدنی مردم منطقه را 
تأمین می کنــد. البته نظر تخصصی را شــرکت آب  منطقه ای 
باید اعالم کنــد، اما مدیران دولتی می گویند بخشــی از دولت 
هستیم و نمی توانیم مقابل پروژه های دولتی بایستیم. به گفته 
»محمدابراهیم یخکشــی« مدیرعامل آب منطقه ای مازندران، 

ساخت سد فینسک حدود 7درصد روی ذخیره آب سد شهید 
رجایی تأثیر می گذارد که در زمان بحرانی و کم آبی این 7درصد 

بیشتر احساس خواهد شد.  
یخکشی پیش تر اعالم کرده بود که اجرای طرح های این چنینی 
و پمپاژ آب رودهای باالدست سد شهید رجایی، به ویژه سفیدرود 

نوعی تجاوز به حقابه مازندران است.

شفاف نبودن اجرای طرح 
عده ای دیگر از مخالفان نیز با دالیلی فنــی، منتقد اجرای این 
پروژه هستند. ازنظر این گروه که عمدتا کارشناسان و متخصصان 
فنی حوزه منابع آبی و محیط زیست به شمار می روند، ساخت سد 
در منطقه فینسک با ساز و کارهای فنی اجرای پروژه های انتقال 

آب بین حوضه ای همخوانی ندارد. 
»بابک مؤمنــی« دکترای علــوم و مهندســی آب در گرایش 
سازه های آبی یکی از همین کارشناســان است که اعتقاد دارد 
اگرهم ضوابط اجرای پروژه در مورد ســد فینسک رعایت شده 
باشد، دست کم به دلیل شفاف نبودن اجرای طرح و در دسترس 
نبودن گزارش مطالعات، طرح هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد.

این پژوهشــگر منابع آبی به همشــهری می گوید: بزرگ ترین 

مشــکلی که درمورد این پروژه ها وجود دارد 
نگاه سیاســی - اجتماعی به جای نگاه فنی به 
پروژه است. در همه جای دنیا برای پروژه  های 
انتقال آب بین حوضه ای ابتدا این پرســش ها 
مطرح می شــود که آب را برای چه کارکردی، 
به چه انــدازه و چه منطقــه ای می خواهند؟ 
جامعه فنی براساس ارقام و محاسبات متقاعد 
می شــود. اما درمورد این پروژه گفتمان فنی 
انجام نشد. ما به عنوان متخصصان این موضوع 
هنوز نتوانسته ایم به هیچ سند مطالعاتی مرتبط 
با این پروژه دســت پیدا کنیــم و این موضوع 

ابهام های طرح را بیشتر می کند.

آب برای آشامیدن یا صنعت؟
با این حال موافقان ساخت سد فینسک در استان سمنان براین 
باورند که اجرای این پروژه یک ضرورت برای توسعه این استان 
و تأمین آب آشامیدنی بخشی از ساکنان سمنان است. به گفته 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای سمنان، ساخت این سد هیچ 
مشکل قانونی ندارد و همه مقدمات قانونی آن نیز انجام و تأییدیه 

زیست محیطی طرح نیز صادر شده است.
»ایرج حیدریان« درباره کارکرد مصرفی آب سد نیز می گوید: 
قرار است آب ذخیره شده سد فینسک برای تأمین آب آشامیدنی 
ساکنان شهرســتان های سمنان، مهدی شــهر و سرخه مورد 

استفاده قرار گیرد.
اما عده ای نیــز براین باورند که تالش ها بــرای انتقال آب یکی 
از سرچشمه های تجن به ســمنان برای تأمین آب آشامیدنی 
نبوده و برای تأمین آب صنایع اســت. مالک شان برای این ادعا 
نیز ارقام موجود درمطالعات مربــوط به طرح انتقال آب خزر به 

سمنان است. 
»محمود شــارع پور« جامعه شــناس و عضو هیــأت علمی 
دانشگاه مازندران با استناد به آمارهای این مطالعات می گوید: 
درحالی که نیاز آبی صنایع ســمنان هم اکنون 105میلیون 
مترمکعب است، طبق این گزارش در افق 1425سمنان، این 
اســتان به 369میلیون مترمکعب آب برای صنایع نیاز دارد؛ 
یعنی افزایش سه برابری تعداد واحدهای صنعتی آب بر دراین 

استان مطرح است.
 با وجود این، مسئوالن استان سمنان تأکید دارند برای تأمین 
آب آشامیدنی پیگیر اجرای این پروژه  هستند. مانند »منوچهر 
فخری« معاون هماهنگی امورعمرانی اســتاندار سمنان که 
ساخت ســد فینســک را یک رویداد مهم دراین استان برای 
تأمین آب آشــامیدنی می داند و معتقد است این طرح هرچه 
سریع تر باید با همکاری دستگاه های اجرایی 

به سرانجام برسد.
این درحالی است که به اعتقاد منتقدان پروژه، 
نیاز آبی ســمنان در بخش آب آشــامیدنی از 
منابع موجود همان اســتان قابل تأمین است. 
»حســینعلی ابراهیمی کارنامــی« مدیرکل 
حفاظت محیط زیست مازندران درباره اجرای 
این پروژه می گوید: با توجه به اجرای ســد در 
محدوده استان سمنان اظهارنظری از جایگاه 
اداری دراین مــورد نمی کنم، اما به عنوان یک 
کارشــناس معتقدم رویکرد توســعه سمنان 

مشخص نیست.
 جای صنایع  آب بر در نزدیک منابع آبی است. 
جهت گیری توسعه در ســمنان باید بر مبنای 

صنایع و کشاورزی کم آب بر باشد.
وجود دو دیدگاه متضاد در زمینه ســاخت ســد فینسک بین 
مسئوالن و کارشناسان دو اســتان مازندران و سمنان، در کنار 
پرسش های بی پاسخی که منتقدان عنوان می کنند، از این طرح 
یک معمای چندمجهولی ساخته که با شفاف سازی همه ابعاد 

پروژه می توان آن را رفع کرد. 
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متــن كـامـل در سایت

صادرات کاال از مرز سومار از سرگرفته شد
کوروش محمودیان، فرماندار گیالنغرب گفت: صادرات کاال از بازارچه مرزی سومار که از ۱۸اسفند سال گذشته 
تاکنون به دلیل شیوع کرونا ازسوی عراق ممنوع شده بود، از روز 
دوشنبه )ششم مرداد( ازسر گرفته شد.

۱0

   اهمیت مرزهای هیدرولوژیکی
استادیار گروه مهندسی کشاورزی دانشگاه پیام نور مازندران می گوید: یکی از بزرگ ترین اشتباهات موجود در ایران برای اجرای پروژ ه های انتقال 
آب، اجرای پروژه ها بر مبنای مرزهای سیاسی است؛ درحالی که پروژه های آبی باید بر مبنای مرزهای هیدرولوژیکی اجرا شوند. اینکه سرچشمه در 
داخل مرزهای سیاسی استان قرار دارد و می توان برای بهره مندی همان استان از آن بهره گرفت دلیل فنی نیست، دقیقا همان گفتمان سیاسی به کار 
گرفته شده در مباحث فنی است. »بابک مؤمنی« با بیان اینکه حقابه ها را طبیعت تعیین می کند، می افزاید: به نظرم به کار بردن و تکرار نام مازندران و 
سمنان دراین پروژه درست نیست؛ چرا که تنش های قومیتی ایجاد می کند. درحالی که مردم این دو استان جدا ازهم نیستند و حتی بسیاری از ساکنان 
سمنان به زبان مازندرانی صحبت می کنند. رعایت نکردن مباحث فنی این مشکالت اجتماعی را بین جوامع به دنبال دارد. باید پذیرفت که منطقه 
فینسک یک مرز هیدرولوژیکی دارد و هر پروژه ای در محدوده آن مرز اجرا می شود، باید با احترام به جغرافیای حقابه ها و حقوق طبیعت منطقه باشد.
این پژوهشگر منابع آبی به ظرفیت های تأمین آب سمنان نیز اشاره می کند و می گوید: پیش از اجرای پروژه ها باید گام های مربوط به اصالح مصرف 
برداشته شود. متأسفانه تأمین بیشتر برای مصرف بیشتر است، نه تأمین نیاز. همین حاال در سمنان میزان مصرف آب بیش از یک ونیم برابر میانگین 
کشوری است. چه دلیلی دارد که دراین استان کم آب محصوالت آب بری مانند خربزه و صیفی جات کشت شود؟ بهتر است به جای تأمین آب بیشتر 

به سمت اصالح الگوی مصرف برویم.

مدیرعامل آب منطقه ای 
مازندران: ســاخت سد 
فینسک حدود 7درصد 
روی ذخیره آب سد شهید 
رجایی تأثیر می گذارد که 
در زمان بحرانی و کم آبی 
ایــن 7درصد بیشــتر 

احساس خواهد شد

مدیرعامل آب منطقه ای 
سمنان: ساخت سد فینسک 
مشــکل قانونی  ندارد و 
تأییدیه زیســت محیطی 
طرح نیز صادر شده است. 
قرار است آب ذخیره شده 
این ســد بــرای تأمین 
آب آشــامیدنی ساکنان 
شهرســتان های سمنان، 
مهدی شهر و سرخه مورد 

استفاده قرار گیرد

   همه آنهایی که با هنر آذربایجان  شرقی 
آذربایجان  

شرقی
آشــنایی دارند یا از دور دســتی بر آتش 
موســیقی و نمایش اصیل آذری دارند، 
می دانند که هنرهای نمایشی و دیگر جنبه های هنری 
دراین دیار از چند سال گذشته درحال جان گرفتن دوباره 
بود. هنرمندانی که با مشکالت زیادی دست و پنچه نرم 
می کردند درحال باز یافتن هویت خود بودند. استانی که 
سالن های سینمایی آن درحدود 10سال قبل به کمتر از 
8سالن می رسید، دارای 30سالن نمایش شد و مخاطبان 
سینما قبل از کرونا به حدود 600 هزار نفر در استان رسید 
و 4میلیارد تومان فروش سینماهای استان درسال گذشته 
بود. اما شیوع کرونا از اسفند سال گذشته موجب شد هنر 
آذربایجان شرقی  هم مانند جنبه های دیگر آسیب ببیند 
و هنرمندان این روزها دیگر رمقــی برای ادامه فعالیت 

ندارند.

بیکاری  هنرمندان سینمایی 
مدیرعامل انجمن سینماگران اســتان در گفت وگو با 
همشــهری با اشاره به مشــکالت هنرمندان می گوید: 
درحالی که هنر به عنوان یک صنعت در همه جا شناخته 
شده است، اما در کشور و به ویژه استان ما مقوله ای به نام 
صنعت هنری ناشــناخته مانده و این درحالی است که 

اقتصاد هنری می تواند درآمدزایی و اشتغال ایجاد کند.
وحید فوالدوند با بیان اینکه هنر سینما در استان نیازمند 
حمایت جدی دولت است، ادامه می دهد: حتی یک فیلم 
کوتاه هم هزینه باالیی دارد و اگر حمایت جدی صورت 
نگیرد، بقای سینمای استان دشوار است، به ویژه اینکه با 
شیوع کرونا 80درصد فعاالن سینمایی آذربایجان شرقی 

بیکار شده اند.
فیلم ساز تبریزی با بیان اینکه استعدادهای هنری خوبی 
دراســتان وجود دارد، عنوان می کند: با به عرصه آمدن 
هنرمندان و فیلم ســازان  جوان پیشــرفت های زیادی 
داشته ایم و در جشنواره های مختلف داخلی و خارجی 
درخشــیده ایم اما ادامه روند فعلی حمایت جدی اداره 
ارشاد را می طلبد و تســهیل در مراحل تولید می تواند 
کمک کننده باشد. فوالدوند انجمن سینمایی استان را 
بازوی اداره کل ارشاد می داند و بیان می کند: همان گونه 
که در سال های گذشته جشنواره های خوبی در استان 
داشته ایم، امیدواریم امسال هم بتوانیم با رعایت مسائل 

بهداشتی این جشنواره ها را تداوم بخشیم.
وی تاکید می کند: بودجه فرهنگی و هنری استان کم است 
و ازسوی دیگر تجهیزات تولید فیلم خوب هم دراستان 
نداریم، اما با بضاعت  موجود و به شــرط همکاری دیگر 

دستگاه ها هم می توان کار خوب انجام داد.
فوالدوند به ســاخت مجتمع های فرهنگی - هنری در 
استان و تبریز هم اشــاره می کند و می گوید: به عنوان 

مثال مجتمع فرهنگی - هنری 22بهمن در تبریز محل 
بسیارخوبی برای برگزاری جشنواره های ملی و استانی 
اســت و امیدواریم با عبور از کرونا بتوانیم به رشد هنر 

سینمایی استان ادامه دهیم.

تامین اماکن رایگان برای هنرمندان
رئیس انجمن موسیقی آذربایجان شرقی نیز با انتقاد از 
موازی کاری در فعالیت های موسیقیایی اظهار می کند: 
متاسفانه با موازی کاری و نظارت های چندگانه مواجهیم 
که به جای هم افزایی ، به عقب گرد هنر موسیقی استان 
منجر می شود و در شرایط کرونایی هم این موازی کاری 
ادامه دارد. غالمرضا میرزاده به همشهری می گوید: نبود 
هم افزایی، مانع رشد هنر استان می شود. مثال در برگزاری 
جشنواره های موســیقی محلی نظارت های چندگانه و 
وعده های بی سرانجام در کنار کمبود بودجه، مانع از تعالی 
واقعی هنری شده اســت. وی عنوان می کند: باید برای 
هنرمندان برجسته موسیقی حقوق ثابتی درنظر گرفته 
شود تا موسیقی فاخر مانند مغان و کالسیک آذری در 
شرایط کرونایی هم آسیبی نبینند، اما اکنون کنسرت های 
محلی و بومی در ضعیف ترین حالت برگزار می شــود و 

بلیت فروشی نیز وجود ندارد.
میرزاده ادامه می دهد: دولت در شرایط کرونایی اگر توان 
حمایت مالی ندارد، حداقــل می تواند اماکن فرهنگی و 
هنری را رایگان دراختیار هنرمنــدان قرار دهد. اکنون 
برخی ارگان ها همچنــان اجاره های ســنگینی برای 
سالن های اجرای موسیقی و محل های تمرین دریافت 

می کنند.
وی می افزاید: از اوایل اسفند بخش مهمی از هنر موسیقی 
آذربایجان شرقی تعطیل شده، کنسرتی برگزار نمی شود 
و آموزشگاه های موسیقی هم بسته شده و کسی سراغی 
از هنرمندان و وضع معیشتی آنان نمی گیرد، شاگردان 

جدید تربیت نمی شوند.

میرزاده با انتقاد از پرداخت وام 12درصدی به هنرمندان 
اضافه می کند: وامی که برای هنرمندان آسیب دیده از 
کرونا اختصاص یافته، نمی تواند مشکالت اقتصادی آنان 
را رفع کند، چراکه بازپرداخت این وام هم برای هنرمندان 

مقدور نیست.

ضرورت انطباق با شرایط 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی درباره 
رویکرد جدید مســئوالن فرهنگی و هنری این استان 
می گوید: در سال های اخیر با تکیه بر آمار و عملکرد بخش 
فرهنگ و هنر، پیشرفت خوبی دراستان صورت گرفته و 
رشد چندبرابری تعداد مجتمع های فرهنگی، هنری و 
نمایشی و همچنین بازسازی سالن های نمایش قدیمی 

در تبریز و شهرهای دیگر موید این مطلب است.
محمد محمدپور ادامه می دهد: یکی از موارد مهم توجه 
به اقتصاد هنر و توانمند کردن بخش خصوصی دراستان 
است که اکنون برای این بخش امکان فعالیت و درآمدزایی 
فراهم شــده است. همچنین در یک ســال اخیر حدود 
60مجوز فعالیت و حدود 8هزارو 700میلیون ریال وام 

قرض الحسنه به هنرمندان استان پرداخت شده است.
این مسئول با اشاره به شرایط دشوار فعالیت های فرهنگی 
و هنری در دوران شیوع کرونا تاکید می کند: پرداخت وام 
از طریق ثبت نام در سامانه ای که به هنرمندان و فعاالن 
فرهنگی و رسانه ای اعالم شده یکی از راهکارهای حمایتی 
بوده اما هنرمندان استان باید خود را با شرایط موجود وفق 
دهند و با توجه به ظرفیت باالی هنری در استان، امکان 

درآمدزایی و ادامه فعالیت را داشته باشند.
وی اضافه می کنــد: درعین حال به منظــور تبادل نظر 
با هنرمندان و حمایت بیشــتر از آنان در دوران شیوع 
کرونا نشست های هم اندیشــی برگزار می شود و از آنان 
می خواهیم ایده های خود را برای عبور از شرایط فعلی 

به ما منتقل کنند. 

سید مرتضی احمدپور
تبریز- خبرنگار

تیشهکرونابهریشههنرآذربایجانشرقی
با شیوع کرونا 80درصد فعاالن سینمایی آذربایجان شرقی بیکار شده اند
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ساخت سد فینسک با ظرفیت حدود ۱2میلیون مترمکعب از اواخر بهار امسال آغاز شد.

  به منظور ارائه خدمت به زائران مزار سردار 
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، 4مجتمع کرمان

خدماتی - بهداشتی در گلزار شهدای کرمان 
ساخته می شود. به گزارش همشهری، در پی اعالم آمادگی 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای 
ساخت چند مجتمع خدماتی - بهداشتی شامل سرویس 
بهداشتی، نمازخانه و فروشــگاه در گلزار شهدای کرمان 
به منظور ارائه خدمت به زائران مزار سردار دل ها، نشستی 
با حضور شــهردار کرمان، مدیرکل میــراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان، نماینده وزارت میراث 
فرهنگی، نماینده ســتاد اجرایی ســردار شهید قاسم 
ســلیمانی و مدیرعامل شــرکت مادرتخصصی توسعه 
ایرانگردی و جهانگردی در دفتر شهردار کرمان برگزار شد. 
شهردارکرمان دراین نشست گفت: همه عالقه مندان به 

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی می خواهند سهمی در 
خدمت رسانی به زائران این شهید بزرگوار داشته باشند و 
شــهرداری کرمان نیز هر اقدامی که نیاز باشــد، انجام 
می دهد. سید مهران عالم زاده افزود: با توجه به شیوع کرونا، 
تعداد زائران مزار سردار شهید حاج قاسم سلیمانی کمتر 
شده و ما باید قبل از بازگشت به شرایط عادی، تمهیدهای 
الزم را برای خدمت رسانی به انبوه زائرانی که قصد سفر به 
کرمان و زیارت مزار شهید سلیمانی را دارند، بیندیشیم. 
وی عنوان کرد: امیدواریم با هماهنگی مشاور، مجتمع های 
خدماتی - بهداشتی موردنظر، طی مدت کوتاهی ساخته 
شوند؛ چراکه قبل از نخستین سالگرد این شهید گرانقدر 
باید نشان دهیم چه کارهایی در این یک سال انجام شده و 
امیدواریم نهادها و ستادهای درگیر در این موضوع نیز تا 
قبل از سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، اقدامات خود 

را شــروع کنند و تا حد امکان به بهره برداری برســانند. 
شهردار کرمان اضافه کرد: آستان قدس رضوی نیز برای 
ســاخت مجموعه ای در محدوده مزار ســردار شــهید 
حاج قاسم سلیمانی اعالم آمادگی کرده است؛ ضمن اینکه 
خانواده شهید سلیمانی هم قصد ساخت یک زائرسرا برای 
افراد بی بضاعت را دارد که پیگیر انجام هماهنگی های الزم 

برای ساخت این بنا هستیم.

ساخت 4 مجتمع خدماتی برای زائران مزار سردار دل ها

2 3 0 2 3 4 4 2
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هيأتمديرهازهمهجابيخبر؟!
در بخش پاياني دادگاه، پرســش و پاسخ ميان 
قاضي و متهم اعاليي رحماني، عضو ســابق 
هيأت مديره شركت بازرگاني پتروشيمي جالب 
توجه بود؛ قاضي خطاب بــه اين متهم گفت: 
حاال شــما بگوييد چرا وجوهي كه در اختيار 
داريد، برنمي گردانيد؟ شما مي خواستيد برويد 
و اموالتان را انتقال داده ايد. بايد بگوييد چگونه 
صاحب ده ها شركت شديد. اين متهم پاسخ داد: 
»اين موضوع كذب است و من نمي خواستم بروم. 
كسي كه بخواهد فرار كند، شبانه فرار و راهي 

پيدا مي كند.«
قاضي در پاسخ به ادعاهاي متهم كه از تخلفات 
روي داده در شركت اظهار بي اطالعي مي كرد، 
گفت: شــما مي گوييد هيــچ كاره بوديد و از 
سرمايه گذاري اطالع نداشته ايد و نمي دانستيد 
منابع مالي اين حجم پتروشيمي كجا خرج شده 
است. خيلي جالب اســت كه هيأت مديره در 
جريان اين فعل و انفعاالت نبوده است. قاضي در 
بخشي از اظهاراتش خطاب به اين متهم گفت: 
يعني 6سال عضو هيأت مديره بوديد، اما از اين 
موضوعات اطالعي نداشتيد؟ يعني اطالعات 
مالي را به شما ارائه نمي كردند. اين مواردي كه 
شــما مي گوييد انگار نبوديد. پس چرا حقوق 

مي گرفتيد؟ چرا منتفع مي شديد؟
در ادامه، متهم در پاسخ به اين سؤال قاضي كه 
پرسيد »چند شركت در داخل و خارج داريد؟« 
گفت: »يك شركت در خارج دارم كه مي خواستم 
منحل كنم چراكه فعاليت نمي كرد. حدود 4 الي 
5شــركت در داخل دارم كه فعال هستند، اما 
تعداد شركت هاي غيرفعالم را به خاطر ندارم.« 
قاضي خطاب بــه متهم گفت: »بالــغ بر ٢٠ تا 
٣٠شركت داريد. آيا حاضر هستيد شركت هاي 
خود را به دولت بدهيد؟« متهم اعاليي پاســخ 
داد: »بله، حاضر هستم، اما دولت دنبال بدهي 
نيست.« قاضي گفت: »اگر بخواهيد اين شركت ها 
را بدهيد بايد با تمام امــوال و دارايي هايش به 
دولت بدهيد. شــما اموالتان را به آقاي يامي 
منتقل كرديد؟« متهم پاســخ داد: »تا آنجايي 
كه اطالع دارم خير.« قاضي خطاب به اين متهم 
تأكيد كرد: »بيشتر فكر كنيد آنجايي كه اطالع 
داريد را بگوييد.« اين متهم گفت: »منتقل نكردم 
خيلي بعيد است.« قاضي گفت: »وقتي اموالي به 
يامي داده باشيد به دولت مي دهيد؟« اين متهم 

پاسخ داد: »بله مي دهم.«

دوازدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به 
فســاد 6.6ميليارد يورويي شــركت قضايي

بازرگاني پتروشــيمي روز گذشته به 
رياست قاضي مســعودي مقام برگزار شد. قاضي در 
ابتداي جلسه دادگاه از اقدامات »تهديدآميز« برخي 
از متهمان سخن گفت. وي به مرجان شيخ االسالم و 
علي اشرف رياحي، 2متهم متواري پرونده تذكر داد كه 
از اقدامات تهديد آميز خود نسبت به قضات محكمه و 
مزاحمت هاي تلفني به شعبه كه از خارج از كشور و 
داخل كشور انجام مي گيرد، خودداري كنند. قاضي 
ادامه داد: همه بايد در دادگاه حاضر شده و دفاع كنند، 
اين افراد جزو متهمان اقتصادي هستند و به جاي اين 
اقدامات، سعي كنند اموال به تاراج رفته بيت المال را 
برگردانند. قاضي افزود: اگر بعضي مواقع فكر مي كنند 
اطالعاتي كه دارند بسيار ذي قيمت است، مي توانند 
اين اطالعات را در اختيار وكاليشان قرار دهند، آنچه 
اين متهمان مي دانند سابقا در اختيار ما قرار گرفته 
است؛ به گونه اي كه هم ضابطان اين اطالعات را به ما 
دادند و هم خودمــان آن را به دســت آورده ايم. به 
گزارش ميزان، وي ادامه داد: اينكه علي اشرف رياحي 
عليه ســبحاني، حمزه لو و مرجان شيخ االســالم و 
همچنين بالعكس خانم مرجان شيخ االســالم عليه 
آقايان حمزه لو، ســبحاني و احمديــان مي خواهند 
مستنداتي ارائه دهند، بايد بگوييم كه ما به اندازه كافي 
مستند داريم و اين مستنداتي كه مي خواهيد ارسال 
كنيد، به وكاليتان بدهيد تا آنها دفاع كنند و به صورت 
غيرمتعارف وارد اين موضوعات نشويد. ما تمام مراتب 
را به تمام مراجــع امنيتي و انتظامــي و همچنين 
مسئوالن قوه قضاييه منعكس كرديم كه اين افراد پا را 
فرا تر از حدشان گذاشتند و متأسفانه به دنبال اقداماتي 
هستند كه تأثيري در پرونده نخواهد داشت. قاضي 
تصريح كرد: هركاري كه مي خواهيد عليه قضات و اين 
دادگاه انجــام دهيد، امــا بايد پــول بيت المال را 

برگردانيد.

5  متهم متواري
قاضي در دهمين جلســه دادگاه از متــواري بودن 
5متهم از مجموع 15متهم پرونــده خبر داده بود؛ 
2متهم متواري پرونــده، مرجان شيخ االســالم و 
علي اشــرف رياحي هســتند كه قاضي از اقدامات 
تهديدآميز آنها خبر داد. قاضي مســعودي مقام در 
جلســات قبلي دادگاه گفته بود: »رياحي وارد ايران 
شده و در داخل كشور اســت، اما متواري شده و در 
دادگاه حاضر نشده اســت. اقدامات الزم براي ضبط 
وثيقه در حال انجام است.« رياحي، افزون بر اتهاماتي 
كه در اين پرونده متوجه اوســت، به ســبب نسبت 
خانوادگي اش با محمدرضا نعمت زاده، وزير ســابق 
صنعت مورد توجه رسانه ها و افكار عمومي قرار دارد. 
رياحي به معاونت در اخالل كالن در نظام اقتصادي 

نمي توان به مردم گفت عزاداري نكنند
افروغ: دولت از دستاوردهاي كرونا استفاده نكرد

عمــاد افــروغ، جامعه شــناس 
و نماينده مجلس هفتــم درباره 
برگــزاري مراســم عــزاداري 
حســيني)ع( در ايام كرونا گفته 
اســت: نمي توان به مــردم گفت 
مراسم عزاداري امام حسين)ع( را 

برپا نكنند. چنين امري شدني نيست. ولي مي توان اين مسئله را مديريت كرد. 
بايد برپايي مراسم و حفظ موارد بهداشتي را با يكديگر جمع و ادغام كرد. او 
گفته است دولت به معني عام از دستاوردهاي كرونا مراقبت نكرد. بخش هايي 

از مهم ترين اظهارات افروغ را در گفت وگو با سايت جماران بخوانيد.
  ممكن است عده اي ولو صاحب نفوذ بگويند نبايد مراسمي برگزار شود، ولي 
اين را از نظر جامعه شناختي فرهنگي ايرانيان مي گويم كه اگر تصميم گيران 
به اين سمت بروند كه مراسمي برگزار نشــود بازتاب تندي به دنبال خواهد 

داشت و مردم واكنش نشان مي دهند.
  علما بايد وارد قضيه شده و آگاهي بخشي كنند و شرايط خاص كرونايي را 
براي رعايت فاصله فيزيكي و موازين بهداشتي و همنوا با مسئوالن بهداشتي 

كشور، گوشزد كنند.
  دولت به معني عام حتي از دستاوردهاي كرونا نيز مراقبت نكرد. معتقدم با 
توجه به جايگاهي كه دولت در كنترل و نظارت دارد، نتوانست از دستاوردهاي 
مثبت كرونا در شــيوع موج اول براي كاهش قيمت ها استفاده كند و جلوي 

ضرر و زيان هاي بيشتر را بگيرد.
   برخورد صفر و يك با پديده اليه مندي چون كرونا كار درستي نيست. نبايد 

كرونا را صرفا پديده اي طبيعي مي ديديم كه متأسفانه اينگونه شد.
   حداقل در همان بخشي كه مربوط به فاصله فيزيكي است و به اشتباه به آن 
فاصله اجتماعي گفتند، بايد به اين مسئله توجه مي كرديم كه ابعاد فرهنگي و 
اجتماعي قضيه را لحاظ كنيم و فقط برخوردي مكانيكي با اين پديده نداشته 
باشيم. نبايد صرفا از مردم خواسته مي شد تا بيرون نروند. تصميم گيران بايد 
مي دانستند با چه ملتي روبه رو هستند. با ملتي كه اهل گشت و گذار، تفريح 

و ديد و بازديد است.
   درست اســت خيلي ها مي گويند »ويروس منحوس كرونا«، و از جهات 
زيادي ازجمله تلفات انساني و هزينه هاي فراوان آن نيز يك ويروس منحوس 
است، اما بنده هيچ گاه و در كل نتوانستم آن را منحوس بدانم. زيرا احساس 
كردم اتفاق مباركي رخ داده است. مسلما هر اتفاق مباركي هزينه هايي هم 
دارد، مسئوالن مي توانستند با سياستگذاري هاي صحيح جلوي ضرر و زيان ها 

را بگيرند.
   ما تجلي همبستگي را در دوره كرونا ديديم. همچنين در اين دوره رابطه 
انســان با طبيعت عوض شد. دگرگوني رابطه انســان با طبيعت را دست كم 
نگيريم. اتفاقا تحليل بنده از ابتدا اين بــود كه كرونا انتقام و واكنش طبيعت 

است.
   به نظــرم امر مباركي به نــام كرونــا رخ داد و ما مي توانســتيم خيلي از 
دستاوردهاي آن را تجربه كنيم ولي قدر ندانستيم. براي نمونه، در اين دوره 
يكي از اقدامات خوب قوه قضاييه اين بود كه زندانيان را آزاد كرد. بايد ديد آيا 
با آزاد شــدن زندانيان اتفاقي افتاد؟ اتفاقا طي گزارشي كه در جلسه شوراي 
فرهنگ عمومي ارائه شــد، در موج اول كرونا عالوه بــر كاهش نرخ طالق و 

خودكشي، آمار سرقت نيز پايين آمده است.

قاضي دادگاه پرونده پتروشيمي از اقدامات تهديدآميز متهمان نسبت به قضات و محكمه سخن گفت 

مزاحمتهايتلفنيمتهمانفراري

وكيل متهم علي اشرف  رياحي گفت: من به موكلم 
دسترســي ندارم و فقط امروز يك نوشته اي از او به 
دستم رســيد كه امضاي وي نبود لذا نمي توانستم 
به آن استناد كنم، اما نكته اي را اشاره خواهم كرد. 
وي ادامه داد: معاون بايد قصد ارتكاب بزه حتي قبل 
از مباشر را داشته باشد و بتواند فاعل را ترغيب كند 

درحالي كه چنين چيزي صورت نگرفته است.

و تحصيل مال از طريق نامشــروع متهم است. وي 
همكار اصلي مرجان شيخ االسالم و محسن احمديان 

متهمان اصلي اين پرونده است.
مرجــان شيخ االســالم ديگــر متهم حاشيه ســاز 
اين پرونده اســت؛ او هم اكنون متــواري و در خانه 
چند ميليون دالري خود در كانادا ســاكن است. نام 
اين متهم از يكسو به دليل سوابق سياسي و رسانه اي 
و از ســوي ديگر به جهت فعاليت هاي همســرش 
در خارج از كشــور به عنوان اپوزيسيون مورد توجه 
است. به زعم فعاالن سياســي، زوجه در امر دور زدن 
تحريم ها فعاليت داشته و از اين قَِبل ميليون ها دالر 
تحصيل مال نامشروع كرده و از سوي ديگر، همسر او 
در خارج از كشور براي تشديد تحريم ها البي مي كند 
و بازار و زمينه كاسبي شــريك زندگي اش را فراهم 
مي آورد! درحالي كه خلجي پيشــنهاد تحريم سپاه 
را به نمايندگان مجلس آمريكا داده بود، همســرش 
شيخ االسالم متهم است كه در قالب قراردادي كه با 
شركت نفت و گاز سپانير وابسته به قرارگاه خاتم االنبيا 
داشــته اســت، مبالغ هنگفتي دريافت كرده و در 

سال96 از كشور گريخته است.

حقوق متهم باالتر از صدر اعظم آلمان!
در ادامه جلسه دادگاه، متهم خيري زاده، مدير سابق 

امور مالي شــركت بازرگاني پتروشــيمي به طرح 
دفاعيات خود پرداخت و از تخلفات صورت گرفته 
در جريان تبديل ارزهاي شركت اظهار بي اطالعي 
كرد. قاضي خطاب به اين متهم گفت: برخي افراد 
شركتي در آلمان تاسيس مي كنند كه حقوقي كه 
به مديرشان مي دهند، از حقوق صدراعظم آلمان 
بيشتر است؛ شركتي كه يك ريال خروجي نداشته 
اســت و اين در زمان شــريفي پرداخت مي شود. 
همچنين شركت هايي در كشــور هاي ديگر مثل 
عمان تاسيس مي شــود يا ميليارد ها تومان از اين 
پول ها را صرف دعاوي صــوري در امارات متحده 
عربي توســط محكــوم اقتصادي طاهري نســب 
مي كنند. اينها يك برنامه ســازمان يافته اســت و 
اين اتفاقات را شما بايد به عنوان مدير مالي كشف 

مي كرديد.
بعــد از دفاعيــات متهــم خيــري زاده، قاضــي 
مسعودي مقام گفت: برخي از متهمان اموال، خانه ها 
و ويال هايي در برخي  كشور ها دارند كه از باالترين 
مقامات آن كشور ارزشــش بيشتر است. وي ادامه 
داد: با كار كارگــزاري به دســت آوردن اين اموال 
در انگليس و كانادا غيرممكن اســت. اينكه چقدر 
درصدد كتمان و انحراف در تحقيقات هســتند و 
به زور و اقدامات ايذايي متوســل مي شوند، دليل 

دارد، زيرا حجم آن چند ده هزار ميليارد اســت و 
بايد هركس سر راهشان قرار مي گيرد را بردارند و 
ان شاءاهلل خداوند كمك كند ما به درستي قضاوت 
كنيم و كشــف حقيقت را انجام دهيم. وي افزود: 
متهمان بداننــد در تمام مراحــل خداوند ناظر بر 
اعمالشان است و با برداشــتن يك الي 2مانع كار 
آنها تمام نمي شــود و باز هم اشخاصي هستند كه 
جايگزين شــوند و رســيدگي هاي عادالنه و بيان 

حقيقت انجام شود.

توصيه به عدم حضور متهم در دادگاه
در ادامه قاضي از وكيل متهم علي اشــرف رياحي، 
متهم فراري خواســت در جايگاه قرار گيرد. قاضي 
مسعودي مقام خطاب به اين وكيل گفت: ما موكل 
شما را بار ها احضار كرديم و او مستنداتي ارائه كرده، 
اما در دفاع از خود چيزي ارائه نكرده و مستندات عليه 
ساير متهمان مانند آقاي حمزه لو و خانم شيخ االسالم 
ارائه كرده اســت. وي ادامه داد: مســتندات وجوه 
كسب شــده و ارتباط او حتي بعد از سال92 با خانم 
مرجان شيخ االســالم محرز و مســلم است و اين 
مستندات وجود دارد. قاضي افزود: موكل شما وقت 
كافي براي حضور در دادگاه و دفاع از خود را داشته، 
اما گويا به او گفتند در جلســه دادگاه حاضر نشود. 

وزير دفــاع در حال 
 عكس
فرود آمــدن از برج خبر

مراقبت. برج مراقبت 
پرواز سيار فرودگاهي توليد داخل 
با حضور امير حاتمي، وزير دفاع و 
پشتيباني نيروهاي مسلح و محمد 
اســالمي، وزير راه و شهرسازي 

رونمايي شد.
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فهيمه طباطبايي
خبرنگار

يكماهاستغزلومادرشصبحدوشنبهوچهارشنبه
ميروندروبهرويمدرســهوليعصردرخيابانشــيوايگزارش

منطقه14تهران.آنهامنتظرندتامديرمدرسهازراهبرسد
وباگردنكجوصداييشبيهبهالتماس،دنبالشراهبيفتند.بهاويادآوري
ميكنندكارهايثبتنامغزلرادرپايهيازدهمانجامدهد.مديرمدرسه
امابهايــنحرفهابياعتناســت.ازكنارآنهاوديگرانــيكهمطالبهو
درخواستمشابهيدارند،بيپاسخميگذرد.ساعتبهساعتصفاصرار
مادروپدرهاسنگينترميشود.نهايتكاريكهازدستمديربرميآيد،
ايناســتكهروزيچندبارازدفترشبيرونبيايدوايستادهدرحياط
مدرسه،باصدايينزديكبهفرياديكجملهراتكراركند:»گفتمكهجا

ندارم،بريديهمدرسهديگه.«
غزل،سارا،فاطمه،مهرسا،نوشــينو18نفرديگر،دانشآموزپايههاي
مختلفدرمدرســهغيردولتيبودندكهامســالتصميمگرفتهانددر
مدرسهدولتيدرسبخوانند،بههمينخاطررفتهاندآموزشوپرورش
منطقه14وازمسئولســتادثبتناممدارسآنجادرخواستمعرفي
يكمدرسهدولتيراداشتهاند.مسئولستادهمبراساسآدرسمحل
سكونت،روينقشــهرانگاهكردهومدرسهوليعصر،مدرسهكالهدوزو
طهماســبيرادرمحدودهبهآنهامعرفيكردهاند.حتيوقتيمديران
مدرسهقبولنكردهاند،بهآنهانامهزدهكهثبتنامايندانشآموزانحتما
بايدانجامشود.نامههاامابياثراست؛هنوزبچههاثبتنامنشدهاندمگر
يكيدونفركهدرآموزشوپرورشمنطقهدوستوآشناييداشتهاندو

سفارشهايبيشتري.
مادرغزلميگويد:»بااينشرايطكروناكهدائمميگويندبيروننياييدو
فاصلهاجتماعيرارعايتكنيد،مجبوريمكههفتهاي2روزبرايثبتنام
بهمدرسهبياييم.ماراداخلمدرسهراهنميدهندوپشتدرمدرسهنگه
ميدارند.بعدهممديرميآيدوميگويدجاندارموكالسهايمشــلوغ
اســتوثبتنامنميكنم،برويديكجايديگر.ميرويممدرسهديگر،
بازآشهميناستوكاسههمين.حتيپيشنهادپرداختشهريهيك
يا2ميليونيهمكرديم،اماقبولنميكنند.معاونمدرسهامروزگفتتا
حاالكجادرسخواندهبودند؟ببريدشانهمانمدرسهغيردولتي.تمام.«
داســتانغــزلومــادرشو22دانشآموزديگــر،قصهبســيارياز
دانشآموزانتهرانوشهرهايبزرگديگراستكهامسالقصدكردهاند

درمدرسهدولتيدرسبخوانند.
شــيوعويروسكروناوتبديلآموزشحضوريبهمجازيازيكسوو
اختالفوالديندانشآموزانبامديرانومؤسســانمدارسغيردولتي

برسرباقيماندهشهريهسالتحصيليگذشتهازسويديگروهمچنين
افزايش11تا30درصديشــهريهاينمدارسبرايسالجديدبدون
لحاظكردنحذفكالسهايفوقبرنامــهواردووناهار،باعثگرايش
بسياريازخانوادههابرايثبتنامفرزندشاندرمدرسهدولتيشدهاست.
نتيجهاينتقاضامســئلهتازهايرادرنظامآموزشيايراننمايانكرده
است؛مدارسدولتيدردهههايگذشتهوهمزمانباافزايشمدارس
غيردولتيكمترشدهوامكاناتشانبســيارمحدودشدهاست؛آنچنان
كهحاالدرشرايطجديدتوانپذيرشاينتعداددانشآموزراندارندو

مديرانمدارسدستردبهسينهدانشآموزميزنند.

برگرديد به همان مدرسه هاي قبلي
اماچراامســالمديرانمدارسدولتيدرشــهرهايبزرگ،ازثبتنام
دانشآموزاندرمدارسدولتيســربازميزننــدوچهعامليموجب
بروزاينهمهسرگردانيشدهاســت؟كارشناسانآموزشيميگويند
اينمســئلهبهعلتكاهشمدارسدولتيوافزايشمدارسغيردولتي
دربرخيمناطقتهرانوشهرهايبزرگدرسالهايگذشتهاست.اما
رضوانحكيمزاده،رئيسستادثبتناممدارسوزارتآموزشوپرورش
درگفتوگوباهمشهرياينموضوعراردميكندوميگويد:»تاكنون
ازستادثبتناماستانهاگزارشيبهمانرسيدهكهدانشآموزانمدارس
غيردولتيبهسمتمدارسدولتيهجومبردهباشنديامديرانازثبتنام
دانشآموزانكهدرمحدودهثبتناممعرفيميشوند،جلوگيريكرده
باشند.امااگردرادامهماجرامشكليپيشبيايد،قطعاراهكاريبرايآن
پيداميكنيم.«ايندرحالياستكهيكمنبعآگاهدروزارتآموزشو
پرورشبههمشهريميگويد:ستادهايثبتنامدربرخياستانهااين
موضوعرابهوزارتخانهگزارشكردهاندوخواستهاندكههرچهسريعتر
براياينموضوعفكريشــودوبرايآنهادســتوريصادركنند.حتي
معاونانوزيرازجملهمعاونمدارسغيردولتيدرجرياناينمســئله
هستندوليتالششانايناستكهباجلوگيريازثبتنامدانشآموزان
درمدارسدولتي،آنهارابههمانمدارسغيردولتيخودشانبازگردانند.

مشكل ثبت نام در برخي مناطق تهران
اگرچهشــماريازمســئوالنوزارتآموزشوپرورشمسئلههجوم
دانشآموزانازمدارسغيردولتيبهدولتيراانكارميكنندامامسعود
ثقفي،ســخنگويآموزشوپرورششــهرتهراناينموضوعراتأييد
ميكندوبههمشهريميگويد:»تااالنميزانمهاجرتدانشآموزان
مدارسغيردولتيبهدولتيآنقدرنبودهكهنگرانكنندهباشداماباشروع
مردادكهاوجثبتنامهاســت،پيشبينيميكنيمكهمشكالتيبراي
آموزشوپرورششــهرتهرانبهوجودآيدبهخصوصدرمناطقيمثل

6،5،4،2كهتعدادمدارسغيردولتيبيشتراست.«
اودربارهاينكهچهراهكاريبرايحلاينمسئلهازسويرئيسآموزش
وپرورششهرتهرانتعريفشدهاست،توضيحميدهد:»فعالموضوع
دردستبررسياست،چوناگرقرارباشدبارزياديازمدارسغيردولتي
بهدولتيروانهشود،قطعابامشــكلتراكمكالسروبهروخواهيمشد
امابايدببينيمكهشرايطبازگشــاييمدارسدرسالتحصيليآينده
چگونهخواهدبود.اگركالسهامجازيبرگزارشود،تفاوتچندانيدر
تراكمكالسهانخواهيمداشت.«بهگفتهسخنگويآموزشوپرورش
شــهرتهران،مديرانمدارسحقدارندكهبرايثبتنامايندســته
ازدانشآموزانمقاومتكننــدچراكهبايدظرفيتقانونيمدرســهو
كالسهايدرسيكهازقبلبرايشــانمشخصشده،درنظربگيرند.از
سوييسامانهثبتنامدانشآموزانياهمان»شبكهسناد«امكانثبتنام

بيشترازظرفيتقانونيرابهآنهانميدهد.
اوبههمشــهريميگويد:»مامنتظريمميزاندرخواستهاووضعيت
بازگشاييمدارسمشــخصشودتابعدنســبتبهافزايشثبتنامدر
مدارسدولتياقدامكنيــموبراياينموضوعتا10شــهريورفرصت

هست.«

2126مدرسه غيردولتي در مقابل 904مدرسه دولتي
كارشناسانآموزشيميگويندكهبحرانكروناوبحراناقتصاديدست
دردستهمدادندوزخمعميقتوسعهنامتوازنمدارسغيردولتيبه
نسبتمدارسدولتيراســربازكردندونشاندادندكهچقدركشوراز
عدالتآموزشيفاصلهگرفتهوميتوانددرآيندهنزديككههمينسال
تحصيليپيشروباشد،باعثتركتحصيلشود.طبقاطالعاتيكهمركز
آمارآموزشوپرورششهرتهرانبهخبرنگارهمشهريدادهاست،در
منطقهيكشهرتهران،192مدرسهدولتيدردورهابتدايي،متوسطه
اولومتوســطهدوموجوددارددرحاليكه395مدرسهغيردولتيدر
هرســهمقطعدراينمنطقهفعاليتميكنند.درمنطقه2تهراننيز

109مدرســهدولتيدرمقابل364مدرســهغيردولتيقرارگرفتهاند.
درمنطقه3نسبتمدارسدولتيبهغيردولتي80به264مورداست.
درمنطقه4نيز205مدرسهدولتيدرهرســهمقطعتحصيليوجود
دارددرحاليكهتعدادمدارسغيردولتيبه423موردرســيدهاست.
درمنطقه5نيز234مدرســهدولتيدرمقابل492مدرسهغيردولتي
فعالهســتند.درمنطقه6آموزشوپرورشهم84مدرسهدولتياز
ابتدايي،متوســطهاولودومدرمقابل188مدرســهغيردولتيدرهر
سهمقطعوجوددارند.درمجموع904مدرسهدولتيدراين6منطقه
وجوددارنــددرحاليكه2هزارو126مدرســهغيردولتــيدرهمين
مناطقطيسالهايگذشــتهراهاندازيشــدهاند.آموزشوپرورش
شهرتهراننســبتدانشآموزانمدارسدولتيباغيردولتيرادراين
مناطقبهداليلنامعلوميدراختيارخبرنگارهمشــهرينگذاشــت.

تجمع جلوي مدرسه
چهارشنبهساعت11صبحاست.هواگرموگرفتهاست.ابرهابالتكليفدر
آسمانمانورميدهندومثلدمكنيراهنفسشهررابستهوهواراشرجي
ودمزدهكردهاند.پدرفردوس،مادرماني،پدرحسينو5پدرومادرديگر
باپسرانشاندروروديمدرسهمحمودافشاردرخيابانآفريقاايستادهاند
تااجازهورودبهمدرسهرابگيرند.مديرآبپاكيرارويدستشانريخته
وگفتهثبتنامازمدرسهغيردولتيندارد.اماآنهابازصبحكهميشود،
پروندهبهدستميروندروبهرويمديريامعاونميايستندتادلشبه
رحمبيايديانامهفالنرئيسيامعاونراكهازمنطقهياوزارتخانهسفارش
كردهببينندتاباالخرهتسليمشوندوثبتنامكنند.پدرفردوسميگويد
بهمديرمدرسهگفتهكهطبقاصلسيامقانوناساسي،آموزشتاپايان
12سالتحصيلبايدرايگانباشدوهمهكودكانونوجواناندرهرجاي
ايرانبتواننددرمدارسدولتيدرسبخوانندوطبقاينقانوناوموظف
استكهبچههايآنهارادرمدرسهثبتنامكندامامديرگوششبهاين
حرفهابدهكارنبودهوگفتهمدرسهظرفيتنداردوباالي35دانشآموز
درهركالسداردونميتواندبيشترازاينثبتنامكند.گفتهبرويديك
جايديگرثبتنامكنيد.پدرفردوسگاليهميكند:»امسالهمكرايه
خانههانجوميباالرفــت،همهزينههاياصليزندگــيمثلخوردو
خوراك؛ديگرپولينداريمكهشهريه25ميليونيو30ميليونيمدرسه
فرزندمانرابدهيم.مديرانمدارسغيردولتيهمنهتنهاامسالشهريهها
راكمنكردند،بلكهيكچيزيهمرويآنگذاشتندكهجبرانخسارت
احتماليدرآيندهرابكنند.حاالآمديممدرسهدولتي،بهزبانبيزباني
ميگويدبرگرديدهمانمدرســهقبليثبتنامكنيد.«حرفهايپدر
فردوساززبانپدرومادرهايديگرتكرارميشود.امامادرمانيحرفي
متفاوتميزند:چراآموزشوپرورشدرسالهايگذشتهاينقدرتعداد
مدارسدولتيراكمكردكهامروزوالدينبرايثبتنامفرزندشانبامشكل
مواجهشوند؟آنقدرتعداددولتيهاكمشدهكهحتيدرمناطقاطرافهم
پذيرشندارند.7روزازمردادگذشتهوفعالكهپدرفردوسوحسينو
مادرغزلومهرساوساراوصدهادانشآموزديگركهقصدكردندفرزندشان
امسالبهجايمدرسهغيردولتيدرمدرسهدولتيدرسبخواند،تيرشان
بهسنگخورده.بايدديدباشــروعموجدومثبتنامدردههدوممرداد،
چنددانشآموزديگرباوالدينشاندمدرمدارسدولتيصفميكشند

تابتوانندثبتنامكنند.
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پيامدهايكاهشتعدادمدارسدولتيدر2دههاخيرهمزمانباكروناگريبانخانوادههاراگرفت

سخنگويوزارتآموزشوپرورش:پيشبينيميكنيمباشروعمردادكهاوج
ثبتنامهاست،مشكالتثبتنامدرمدارسدولتيبيشترشود

ظرفيت تكميل است

 گزارش دو 

هشداربرايبرگزاريآزمونهايسراسريدرروزهايآينده

آزمون هاي متوالي؛ فرصت دوباره  اي به کوويد-19
يكعضوستادمليمقابلهباكرونا:طبقمدلسازيها،احتمالابتالي60درصدداوطلبان

شركتكنندهبهويروسكروناوجوددارد

رئيس بنياد مستضعفان: بنياد فعاليت انتخاباتي نخواهد کرد
رئيسبنيادمستضعفانوجانبازانانقالباسالمي،گفت:
پيشرفتپروژهپالسكوخوباستواسكلتساختمانياين
بنابهشكلكاملاجراشدهاستوبهزوديپروانهساختماني

آنازسويشهرداريصادرميشود.
پرويزفتاحدرنشستخبريدرپاســخبهسؤالهمشهري
دربارهپالسكووپاركينگپاساژپروانهوبرنامهبنيادبراياين
پاركينگ،گفت:پالســكوازروزاولپاركينگنداشتواگر
ميخواستيمپاركينگراتأمينكنيم،مساحتزمينپالسكو
اجازهاينكاررانميداد.براساسمصوبهشورايعاليمعماري
وشهرسازي،مقررشدپالسكوبدونپاركينگساختهشودو
بنيادبرايتأمينپاركينگازفضايروبهروياينساختمان
استفادهكند.ويتوضيحداد:درتفاهمباشهرداريمقررشد،
بنيادمستضعفانپاركينگپروانهرامقاومسازي،مناسبسازي
وتجهيزكندوباواگذاريآنبهشهرداريكسريپاركينگ

پالسكوجبرانشود؛حتيبهشهرداريپيشنهادشدهزينه
ايناقدامازسويبنيادبهشهرداريپرداختشودومديريت
شــهريخودمتولياقداماتبعديدرپاركينگپروانهشود.
فتاحبهنگرانيكســبهودستفروشانمســتقردرپاركينگ
پروانهاشارهكردوگفت:بنيادمستضعفانهيچنوعمالكيت
يامديريتيدرپاركينگپروانهنداردواينفضاراتملكنكرده
است.دستفروشانشريفيكهدراينمحلكسبوكاردارند
ازسويبنيادبامشكليروبهرونميشوند؛چراكهبنياداساساً
مسئوليتيدرپاركينگپروانهندارد.فتاحبابياناينكهمنتقدان
بنيادمستضعفانازبزرگبودنآنگاليهدارند،بدوناعالمنام
شركت،ازارائهپيشنهادبرايمديريتوادارهشركتيبزرگو
مشكلداربهبنيادخبردادوگفت:درخواستيازسويمسئوالن
كالنكشوربرايپذيرشمديريتشركتهاييكهپيشازاين
واگذارشدهاندواكنونمشــكالتيدارندبهبنيادنشدهاست.

هماكنونتنهادريكموردچنينپيشــنهاديبهبنيادشده
استودرحالبررسيموضوعهستيم.

وياضافهكرد:درصورتيكهمسئوالنكشورازبنيادبخواهند
دراينحوزهوروديداشتهباشند،بررسيپيشنهادارائهشده
راوظيفهخودميدانيموقطعــاًبادرنظرگرفتنهمهجوانب

تصميمگيريالزمانجامخواهدشد.
فتاحهمچنيندرموردممنوعيتفعاليــتكاركنانبنياد
مستضعفاندرانتخاباتپيشرو،اظهارداشت:درزمانيكهدر
كميتهامدادفعاليتميكردممسئوالناطميناندادمبهكه
هيچبحثانتخاباتيدركاركنانكميتهامدادرخنخواهددادو
امروزنيزدربنيادمستضعفانازگذشتهبيشترمراقبتخواهيم
كردوبههيچوجهبنياددرهيچجايكشورفعاليتانتخاباتي
نخواهدداشتوسابقهبنيادمنزهاستامابازهمبيشترمراقبت

خواهيمكرد.

مهديه تقوي راد 
خبرنگار

درحاليكه25استاندركشورماندر
وضعيتهشداروقرمزقراردارند،قراردانشگاه

اســتآزمونهايسراسريسمپادو
دكتريآخرهمينهفتهبرگزارشود.ايندرحالياست
كهدراينايامروزانهبيشاز200هموطندراثرابتالبه
اينبيماريجانخودراازدســتميدهند.25تير
امســالبودكهفاطمهمهاجراني،رئيسمركزملي
پرورشاستعدادهايدرخشانوباشگاهدانشپژوهان
ازتغييرزمانبرگزارياينآزمونكهقراربودروز27تير
برگزارشود،خبردادوگفتبهشرطيكهستادملي
مقابلهباكرونااجازهدهداينآزمونباتأخيردوهفتهاي
برگزارخواهدشد.حاالبامجوزستادمليپيشگيرياز
كروناقراراستآزمونپايههفتم9مردادوآزمونپايه
دهم10مردادبرگزارشود.دراينآزمون213هزارو
88نفردرپايههفتمو117هزارو528نفردرپايهدهم
ثبتنامكردندودريكهزارو722حوزهامتحانيدر
پايههفتمويكهزارو82حوزهامتحانيپايهدهمبا
يكديگررقابتميكنند.ازبينايــنافراد17هزارو
327نفردرپايههفتمو11هزارو875نفردرپايهدهم
پذيرشخواهندشد.رعايتپروتكلهايبهداشتي
ازجملهداشتنماسكبرايشركتكنندگاندراين
آزمونالزامياعالمشدهاماباوجوداينبرايبرگزاري
اينآزمونهااختالفنظرمياناعضايستادمليمقابله
باكرونازياداست.منتقدانميگوينددرهرمحليكه
تجمعوجودداشتهباشد،امكانابتاليافرادبهويروس
كرونابيشــترميشــود.همزمانبابرگزاريآزمون
سمپاد،قراراستآزموندكترينيزدرروزپنجشنبه
9مردادباحضور174هزارو446داوطلبدركشــور
برگزارشــود.آزمونهاييكهحتياگرفاصلهگذاري
اجتماعيدرآنهارعايتشودوهمهافرادنيزازماسك
استفادهكنندنميتوانبهطورقاطعگفتكهامكان
شيوعويروسدرميانداوطلبانوجودنخواهدداشت.
اينتمامماجرانيست،طبقاطالعيهسازمانسنجش
آموزشكشور،روزهاي17و18مردادآزمونسراسري
كارشناسيارشدناپيوستهبرگزارميشودوپسازآن
كنكورسراسريدرروزهاي30،29و31مردادواول
شهريور.ماجراادامهدارد؛كارشناسيناپيوستهوفني
حرفهايهمقراراستروز14شــهريوربرگزارشود.
امسال659هزارو193نفرداوطلبآزمونكارشناسي
ارشدسال99هستندكهبرگزاريكنكورآنهاهمتجمع

بزرگيخواهدبود.

اصراربهبرگزاريكنكوروآزمونســمپاددرحالي
ازسويسازمانســنجشوآموزشوپرورشاتفاق
ميافتدكهمينومحرز،متخصصبيماريهايعفوني
وعضوستادمليمقابلهباكرونامعتقداستباتوجه
بهشرايطفعليكشوروباتوجهبهاينوضعيتشهر
تهرانازنظرشــيوعويروسكرونابرگزاريكنكور
سراسرياصالمناسبنيستوبايدبهتعويقبيفتد؛
چراكهامكانانتقالبيماريباوجودساعتهانشستن
داوطلبانكنكوروآزمونسمپاددريكفضايبسته
وجوددارد.محرزباتأكيدبراينكهســرعتانتشار
اينويروسبسياروحشتناكوفوقالعادهباالست،
تأكيدكردهرجاييكهتجمعيصورتميگيردبايد
تجمعاتلغوشود؛عزا،عروسي،رســتورانوياهر

مراسمديگريباشد.

تجمعات؛ علت اصلي ابتال به ويروس کرونا
محمدرضامحبوبفر،اپيدميولوژيستوعضوانجمن
علميآموزشبهداشــتوارتقايســالمتايرانبه
همشهريگفت:پيشازايننتايجمدلسازيهادرباره
ابتاليايرانيانبهويروسكروناومشخصاپيشبيني
پيامدهايبرگزاریكنكوراســتخراجوبهستادملي
كروناهمارائهشــدهاســت.اومیافزايد:درصورت
برگزاريكنكورسراســرياحتمالابتالي60درصد
داوطلبانشركتكنندهبهويروسكروناوجوددارد؛
بههميندليلمعتقديمبههيچعنواناينآزمونهاي

جمعينبايدبرگزارشود.
اينعضوكميتهكشــوريســتادمقابلهباكرونادر
گفتوگوباهمشــهريادامهداد:مدلســازيهاي
صورتگرفتهبراساسنوسانابتاليايرانيانبهويروس
كرونا-ازديماه98تاكنون-بودهكهنتايجآنبراساس
تحليلنمودارهايستونيبهدستميآيد.محبوبفر
ادامهداد:متأســفانهامروزه80درصدمواردابتالبه
ويروسكروناناشيازحضوردردورهميها،جلساتو
تجمعاتمناسبتياست.درحاليكهوضعيتكشورمان
ازنظرشيوهويرسكرونانامعلومومبهماست،درچنين
شرايطيصحبتازبرگزاريكنكوروامتحاناتسمپاد
ودكتريو...بسيارنسنجيدهاستوتنهاراهمانعشدن
ازشيوعتعدادبيشتريافرادبهاينبيماريلغوكنكورو

آزمونهايآموزشوپرورشاست.
اوباتأكيدبراينكهكنكورهاوآزمونهايجمعينبايد
درشرايطفعليبرگزارشود،گفت:هيچمحلتجمعي
حتيبارعايتپروتكلهايبهداشتيمصونومقاوماز
ويروسكرونانيستودرستادمليمقابلهباكرونانيز
بحثبرسراينبودكهكنكوربرگزارنشوداماعدهاي

عقيدهداشتنداگراينآزمونبرگزارنشودباعثضرر
وزيانماليبرايعدهايازافرادميشود.باوجوداين
بهنظرميرســدمافيايكنكوربهتنهامسئلهايكه
اهميتنميدهدجانوســالمتيداوطلبانكنكور

است.
محبوبفربابياناينكهويروسكروناازطريقعطسه،
سرفهوتنفسمنتقلميشودوويروساينقابليترا
داردكهحداقل8ساعتدرفضايبستهزندهبماند،
گفت:درامتحانحضوريكهدريكيازدانشگاههادر
خردادماهوبارعايتپروتكلهايبهداشتيبرگزارشد،
بعدازآزمون6نفرازدانشجويانبهكرونامبتالشدند.در
امتحانيديگرشاهداينبوديمكهباگذشتيكربعاز
آغازامتحاندانشجويانماسكهايخودرابرداشتهو
امتحانخودراادامهدادندودليلاينمسئلهراسختي

امتحاندادنهمراهباماسكعنوانكردند.
اوگفــت:دراواخرارديبهشــتواوايلخــردادكه
دانشآموزانبــرايبرگزاريكالسهــايعمليبه
مدرســهرفتندنيزتعدادزياديبهكرونامبتالشدند
واينبيماريرابهديگراعضايخانوادهخودسرايت
دادند.بهجرأتميتوانگفــتكه30درصدازموارد
ابتاليجديدبهاينبيماريناشــيازهمينمسئله
استواكنوندربسياريازشهرهاشاهداينهستيم
دانشآموزانيكهدرارديبهشتوخردادبهمدرسهرفته
بودندباابتالبهاينبيماري،موجبشيوعآندرخانواده

واعضايفاميلشدهاند.

نامه به رئيس جمهور براي تعويق کنكور
درهمينحالحسينعليشهرياري،رئيسكميسيون
بهداشــتودرمانمجلــسدرنامــهايخطاببه
رئيسجمهورخواســتاربرگزاريكنكــوردرزمان

كنترلبيماريدركشورشود.
درقســمتيازنامهشهرياريبااشــارهبهاصل113
قانوناساسيوجايگاهرئيسجمهوربهعنوانرئيس
شورايعاليسالمتوباتوجهبهشيوعابتالوافزايش
مرگوميرناشيازاينبيماريآمدهاست:باتوجهبه
نگرانيجديدلســوزانجامعهپزشكيوداوطلبان
وخانوادههايآنهاتوصيهميشــودتمامكنكورهاي
سراسريزمانيبرگزارشودكهبيماريدركلكشور
بهطوركاملتحتكنترلدرآمدهباشــد.زيراتجربه
نشــاندادهاجرايپروتكلهاييكســانباتوجهبه
شرايطاقليميمتفاوتكشورنميتواندضمانتاجرايي
داشتهباشدومتأسفانهممكناستشاهدهمهگيري
شديدتربامرگوميرباالباشيموكسينتواندجوابگوي

ملتباشد.
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 با شيوع كرونا، بسته شدن مرزهاي صادراتي و حساسيت 
كشورهاي طرف تجاري نســبت به سالمت محصوالت 
غذايي ايــران، بخش زيادي از صــادرات صنايع غذايي 
ازجمله لبنيات راه به كشــورهاي مقصد نيافت و سر از 
بازارهاي داخلي درآورد. اين در شــرايطي بود كه از يك 
سو توليد شير توسط دامداران بدون وقفه ادامه داشت و از 
سوي ديگر با كاهش قدرت خريد مردم، تقاضا براي شير 
و ديگر اقالم لبنيات به طور چشمگيري كاهش يافته بود و 
اين دو عامل، كارخانجات لبني را برآن داشت تا با تبديل 
شير خام به محصولي با قابليت ماندگاري بيشتر، شرايط 
موجود را مديريت كنند. اما اين راه حل، خود مســئله 

ديگري ايجاد كرد؛ دپوي شير خشك مازاد در انبارها.

صادرات محدود و مشروط شير خشك
شير خشك با اينكه محصولي فراوري شده به حساب 
مي آيد، از آنجــا كه مــاده اوليه توليد شــير و ديگر 
محصوالت لبني نيز هست، فروش آن نوعي خام فروشي 
محسوب مي شــود و مخالفان بسياري دارد، به همين 
دليل از 2سال پيش صادرات شير خشك از سوي دولت 
ممنوع اعالم شد. با اوج گيري مشكالت كارخانه هاي 
لبني و به درخواست مكرر آنها، صادرات اين محصول 
تحت شــرايطي و تنها در 3نوبت مجوز دريافت كرد. 
رئيس هيأت مديره اتحاديه فراورده هاي لبني درباره 
جزئيات اين ســه مرحله مي گويد: بعــد از ممنوعيت 
صادرات شير خشك، در 3مرحله مجوز ارسال محصول 
به خارج مرزها را دريافت كرديم، در مرحله نخســت 
5هزار تن صادرات براي تعداد انگشت شماري كارخانه 
گذاشته شــد و در مرحله دوم مجوز براي 54كارخانه 
جهت صادرات ۱0هزارتن شير خشك صادر شد كه در 
اين مرحله 7هزار و 900تن صادرات انجام گرفت. علي 
احسان ظفري مي افزايد: در مرحله سوم با توجه به اينكه 
بخشي از ســهميه صادراتي از مرحله قبل باقي مانده 
بود، مجوز صادرات ۱2هزار و ۱00 تن صادر شــد، اما 
اين صادرات بايد ظرف ۱5روز انجام مي گرفت كه اين 
محدوديت زماني مشكالت فراواني را براي شركت ها 
ايجاد كرد. بــه گفته وي، توليدكننده هــا در اين بازه 
زماني محدود به دليل شيوع كرونا و بسته بودن مرزها 

و همچنين نبود سيستم مناســب مراودات تجاري، 
نتوانستند از فرصت صادراتي استفاده مناسب را ببرند و 
هم اكنون از مجموع 25هزار تن شير خشكي كه مجوز 
صادرات گرفته، حدود 5 تا 6 هزار تن هنوز نتوانسته از 
كشور خارج شود. عالوه بر اين حدود 30هزار تن شير 
خشك دپوشده هم از قبل در انبارها باقي مانده است. 
اين در حالي است كه به تازگي سخن از دريافت عوارض 
از صادرات شير خشك هم به ميان آمده و اين خود بر 

مناقشات و مشكالت افزوده است.

دريافت عوارض به جاي تسهيل صادرات 
بيشتر شركت هاي توليدكننده لبنيات در سراسر كشور 
و همچنين اتحاديه دامداران، صادرات شــير خشــك 
را تنها راه كمــك به توليدكننــده مي دانند و معتقدند 
درصورتي كه شير خشك به صورت مديريت شده صادر 
نشود بعد از يك سال ديگر قابليت صادرات ندارد و بايد 
هرچه زودتر چاره اي براي آن انديشيده شود. دامداران و 
وزارت جهادكشاورزي بر اين باورند كه براي جلوگيري از 
زيان دامداران و روان شدن چرخه خريد شير خام، بايد 
شير خشك مازاد كشور صادر شــود. موافقان معتقدند 
ممنوعيت صادرات، هم توليدكننده را متضرر مي كند و 
هم با افزايش هزينه هاي توليد و افزايش قيمت محصول 

نهايي، باعث زيان مصرف كننده مي شــود. مديرعامل 
اتحاديه دامــداران در گفت وگو با همشــهري با بيان 
اينكه صادرات ميان عرضه و تقاضا تعادل ايجاد مي كند، 
مي گويد: اتحاديه مركزي دامداران ايران به عنوان نماينده 
90درصد دامداران كشور، صادرات را بر چرخه توليد مؤثر 
مي داند و بر همين اساس با تعيين عوارض نبايد انحصار 
صادرات به وجود بيايد، بلكه بايد تســهيل شود تا منافع 
توليد كننده بازگردد. سعيد سلطاني مي افزايد: مصرف 
لبنيات به دليل شرايط اقتصادي مردم كاهش پيدا كرده و 
به همين دليل فعاليت كارخانجات توليد شير خشك در 
اين روزها بيشتر شده تا شير خام به محصولي تبديل شود 
كه زمان مصرف طوالني تري داشته باشد. وي با بيان اينكه 
صادرات شير خشــك بايد بعد از تامين نياز داخلي آزاد 
شود، اضافه مي كند: هم اكنون 55هزار تن شير خشك 
ذخيره داريم كه بيش از نياز مصرف داخلي اســت. اين 
ميزان دپو به دليل مهيا نبودن شرايط صادرات، انبارها را 
اشغال كرده و منابع مالي توليدكننده و قدرت خريد شير 
از دامدار نيز به تبع آن كاهش يافته كه اين خود آسيبي 

است به چرخه توليد. 

نهاده هاي يارانه اي؛نخستين دليل ممنوعيت صادرات 
يكي از مهم ترين داليلي كه براي ممنوعيت صادرات 

شيرخشك ارائه مي شود يارانه اي است كه به واردات 
نهاده هاي دامي تخصيص می يابــد. دولت به منظور 
حفظ توان اقشار كم درآمد براي خريد شير و لبنيات و 
همچنين مرغ و گوشت، براي واردات نهاده هاي دامي 
ارز مرجع 4200توماني اختصاص داده است. از آنجا كه 
براي توليد هر يك كيلو شير خشك، ۱۱كيلو شير خام 
استفاده مي شود و براي هر كيلو شير به طور متوسط 
يك هزار تومان )بيــن 900 تا ۱200تومــان( يارانه 
اختصاص يافته، صادرات ۱0هزار تن شــير خشك به 
معني خروج ۱۱0ميليارد تومــان يارانه و با معيار ارز 
مرجع معادل بيش از 26ميليون دالر از كشــور است. 
اين استداللي است كه مخالفان صادرات شير خشك 
براي مخالفتشان مي آورند، اما اين استدالل تا چه حد 

قابل قبول است؟

اختالل شديد در توزيع نهاده ها
واقعيت اين است كه كرونا پايه هاي استدالل مخالفان 
صادرات را سست كرده است. واردات نهاده هاي دامي 
با ارز دولتي از بهمن سال گذشته دچار اختالل شده و 
بانك مركزي به منظور حفظ منابع محدود ارزي ثبت 
سفارش واردات بســياري از اقالم وارداتي را متوقف 
كرده اســت. البته درباره نهاده هاي دامي تخصيص 
ارز وجود دارد، اما وقفه اي كه به دليــل بروز كرونا در 
تخصيص ارز و ترخيص نهاده ها از گمرك ايجاد شــد 
بازار را با مشكالت شديدي مواجه كرد كه هنوز ادامه 
دارد. مديرعامل اتحاديه سراسري دامداران در اين باره 
مي گويد: تنها حدود 30درصد نهاده ها با نرخ مصوب 
به  دست دامداران مي رسد و نزديك به 70درصد اين 
محصوالت با قيمت هاي 2 تا 3 برابر و در بازار سياه در 
اختيار توليد كننده قرار مي گيرد، اين در حالي است 
كه تمامي نهاده هــا با ارز 4200توماني وارد كشــور 
مي شود، اما چون نظارت چندانی بر توزيع آنها وجود 
ندارد با قيمت هاي هنگفت به دســت مصرف كننده 
می رسد، بنابراين يارانه چنداني در اختيار توليد كننده 
قرار نگرفته است. به عنوان مثال كنجاله سويا كه نرخ 
مصوب آن 2هزار و 450تومان است در بازار آزاد 7 هزار 

و ۸00 تومان عرضه مي شود.

فاصله 10هزار توماني نرخ مصوب و بازارهر شانه تخم مرغ تداوم سير صعودي قيمت انواع ماهي و ميگو در بازار افزايش قيمت حبوبات ادامه دارد

گراني انواع حبوبات و خواربار كه از ارديبهشت ماه امســال متاثر از حذف ارز دولتي سير صعودي به خود 
گرفته است، همچنان ادامه دارد. به گزارش همشهري بررسي قيمت خرده فروشي و عمده فروشي انواع 
حبوبات و خواربار در فروشگاه هاي سطح شــهر و بازار مولوي حاكي از تداوم روند گراني اين اقالم است. 
كمبود توليد داخل و وابستگي بازار حبوبات به اقالم وارداتي موجب شده تا با افزايش نرخ ارز، قيمت اين 
اقالم در بازار نيز افزايش يابد. به گفته فعاالن صنفي واردات عدس از كشورهاي كانادا، هند و استراليا و لوبيا 
از كشورهايي مانند تركمنستان، ازبكستان و قرقيزستان و به طور كلي همسايه هاي شمالي ايران و نخود 
از كشورهاي اتيوپي، تانزانيا و استراليا از جمله مصاديق وابستگي بازار حبوبات به واردات است. اين شرايط 
موجب شده تا نرخ خرده فروشي انواع حبوبات حتي در مراكز عمده فروشي نيز روزبه روز تغيير كند به نحوي 
كه اين روزها متقاضياني كه به اميد خريد ارزان تر اين اقالم به بازار مولوي مراجعه مي كنند بايد براي خريد 
هر كيلوگرم لوبيا چيتي 25هزار، لوبيا چشم بلبلي 24هزار، ماش 23هزار، عدس ريز ۱7هزار و بلغور جو و 

گندم 5هزارتومان پرداخت كنند اما اين قيمت ها در خرده فروشي هاي سطح شهر به مراتب باالتر است.

افزايش قيمت انواع آبزيان در حالي موجب جاي خالي ماهيان آزاد و پرورشي در سفره اغلب خانوارهاي 
ايراني شده است كه رشد صادرات و گراني انواع ميگو دست ساحل نشينان را نيز از اين محصول كوتاه كرده 
است. به گزارش همشهري، آمارهاي رسمي در حالي از رشد توليد ميگوي پرورشي و افزايش صيد اين 
محصول حكايت دارد كه به دليل افزايش قيمت اين ماده باارزش غذايي، سهم آن از سبد مصرفي خانوارهاي 
ايراني روزبه روز كمتر مي شود. دبيركل اتحاديه توليد و تجارت آبزيان با بيان اينكه در سال گذشته حدود 
47هزارو500تن ميگوي پرورشي و 29هزار تن ميگوي در قفس صادر شده است، گفت: بخش عمده اي 
از بازار صادراتي آبزيان ايران، جنوب شرق آســيا به ويژه چين است. اگرچه به روسيه، مالزي، سريالنكا، 
امارات، قطر، عمان و كشورهاي اروپايي نيز صادرات داريم، اما بازار اصلي ما چين است. علي اكبرخدايي 
افزود: اينكه چين به عنوان يكي از بزرگ ترين توليدكنندگان ماهي و ميگوي جهان واردكننده اصلي اين 
محصوالت از ايران است نشان دهنده كيفيت محصوالت ايراني است. همچنين ميگوي ايران به نداشتن 

باقيمانده )فلزات سنگين، آنتي بيوتيك و...( معروف است.

با وجود قيمت گذاري و توزيع تخم مرغ با نرخ مصوب دولتي، اختالف قيمت خرده فروشي هر شانه 
تخم مرغ با نرخ مصوب وزارت صنعت به ۱0هزار تومان رسيده است. به گزارش همشهري، هم اكنون 
هر شانه تخم مرغ در خرده فروشي هاي سطح شهر در حالي به قيمت30 هزار تومان فروخته مي شود 
كه نرخ مصوب اين محصول در خرده فروشي هاي سطح شهر ۱۸هزار و 900تومان تعيين شده است. 
رئيس هيأت مديره اتحاديه مرغ تخم گذار استان تهران با بيان اينكه طي يك تا 2 ماه گذشته قيمت 
هر كيلو تخم مرغ بدون هيچ دليل موجهي و فقط تحت تأثير جو رواني حاكم در بازار حدود 5هزار 
تومان افزايش يافته اســت، گفت: با افزايش توليد داخل، صادرات تخم مرغ نيز تا حدودي افزايش 
يافت و همين اخبار موجب ايجاد جو رواني در بازار و نهايتا افزايش قيمت ها شد. ناصر نبي پور افزود: 
آن زمان كه تخم مرغ در مرغداري ها گران شده بود، اين محصول به نرخ هر كيلوگرم ۱2 هزار تومان 
به واحد هاي سطح شهر فروخته مي شد، اما اكنون قيمت هر كيلوگرم تخم مرغ درب مرغداري ها 

بسته به اندازه آن بين 7 تا ۸ هزار تومان است.
قيمت برخي انواع تخم مرغ بسته بندي در فروشگاه هاي مجازی  نرخ خرده فروشي برخي انواع ميگوي بسته بندي در فروشگاه هاي مجازی   قيمت خرده فروشي برخي انواع حبوبات و خواربار در بازار مولوي 

فن بازار 

راسته بازار

  درصورتي كه به هر دليلي نياز به ذخيره 
انواع مايعات، از آب آشــاميدني گرفته تا 
سوخت، اســيد و... را داريد و براي انجام 
اين كار ملزم به خريــد تانكرها و مخازن 
پلي اتلين يا فلزي ذخيره ســازي  هستيد، 
توجه داشته باشيد كه اين مخازن بنابر نوع 
كاربري ويژگي هاي خاص خود را دارند كه 

بايد هنگام خريد به آن توجه كنيد.
   با گشــت و گذاري در بازار انواع تانكر 
و مخزن پلي اتيلن، مي توان انواع مخزن 
افقي و عمــودي در طرح هــاي متنوع و 
ظرفيــت ۱00ليترتــا 20هــزار ليتر را 
مشــاهده كرد كه تانكرهاي تك جداره 
براي حمــل و دپوي مايعــات صنعتي، 
مشتقات نفتي و مواد اسيدي- بازي و سه 
جداره ها براي نگهداري آب آشــاميدني 

مورد استفاده قرار مي گيرند.
  مي توان قيمت نســبتا مناسب، سبك 
بودن، مقاومــت در برابر گرما و ســرما از 
منفــي 30تاباالی 60درجه ســانتيگراد 
را از ويژگي هــاي مثبــت تانكرهــا براي 
ذخيره سازي آب شرب سالم دانست، پس 
هنگام خريد تانكر آب عــالوه بر توجه به 
نوع برند و قيمت بايد توجه كنيد كه نشان 
استاندارد و نشان سيب سالمت نيز روي 
بدنه تانكر حك شــده و محصول توليدي 

داراي مجوز سازمان غذا و دارو باشد.
   با توجه به حجيم و جاگير بودن تانكرها 
كه اغلب در فروشگاه هاي سطح شهر توسط 
فروشندگاني عرضه مي شود كه نماينده 
رسمي فروش شــركت هاي توليد كننده 
هســتند، هنگام خريــد اينگونه مخازن 
بروشور قيمت و مشخصات را از فروشنده 
دريافت كنيد تا هنگام نصب و اســتفاده 
از آن در زمينه حجم، ابعاد و... با مشــكل 

مواجه نشويد.
   اگر قصد خريد تانكر آب براي مصارف 
صنعتي يا خانگي را داريد و نگران بوگرفتن، 
جلبك زدن يا نفوذ انواع قارچ و باكتري در 
آب به  دليل قرار گرفتن ايــن تانكرها در 
معرض نور خورشيد هستيد، توجه كنيد 
كه تانكرهاي سه جداره اســتاندارد آب، 
به  دليل داشتن اليه محافظ، اين دغدغه 
شما را به شــرط خريد محصولي معتبر 

مرتفع مي كند.

   اگر قصد خريد انواع گوشــي تلفن 
معمولــي براي منــزل يــا تلفن هاي 
ســانترال براي محيط اداري يا محل 
كسب و كارتان را داريد، راسته بازار اين 
محصوالت در ميدان امام خميني تهران 
يكي از مراكزي اســت كه مي توانيد با 
گشــت و  گذار در آن، بيــن مدل هاي 
متنوع محصوالت موجود، گوشي تلفن 
مدنظرتان را با قيمت و كيفيت مناسب 

خريداري كنيد.
   در اين راســته بــازار مي توانيد از 
ساده ترين مدل هاي گوشي تلفن گرفته 
تا گوشي هاي داراي امكانات ويژه مانند 
منشي تلفني، ضبط مكالمات و... و انواع 
تجهيزات پيشــرفته تر مخابراتي مورد 
نياز در محيط كارتان را با قيمت كمتر 
و تنوع باالتر نســبت به فروشگاه هاي 

سطح شهر پيدا كنيد.
   با وجود اين توجه داشته باشيد كه 
به  دليل مشكالت تامين ارز و واردات، 
تنوع گوشي هاي تلفن ثابت موجود در 
بازار نسبت به گذشته كمتر شده است. 
اين كاهش عرضه موجب شده تا انواع 
گوشــي  تلفن تقلبي با اســامي مشابه 
برندهاي معتبر خارجي با تغييراتي در 
حروف نشان تجاري اين برندها عرضه 
شود، پس اگر خريد محصولي معتبر و 
داراي گارانتي را به بهاي پرداخت هزينه 
بيشتر دنبال مي كنيد هنگام خريد به 
اصل بودن گوشي خريداري شده توجه 
كنيد و مراقب اجناس تقلبي با اسامي 

مشابه باشيد.
   عالوه بر گوشــي در اين راسته بازار 
مي توانيد انواع تجهيزات جانبي تلفن، 
از كابل هاي اتصال گرفته تا انواع باتري 
مورد نياز براي اين گوشي ها را با قيمت 
و كيفيت متنوع خريــداري كنيد، اما 
حتي در خريد اين اقالم نيز بايد به نوع 
تقلبي و اصلي آن و دريافت ضمانتنامه 

معتبر از فروشنده دقت كنيد.
  قرار گرفتن اين راســته بــازار در 
 محــدوده اصلــي طــرح ترافيــك و 
زوج يا فرد و كمبود جاي پارك خودرو 
ازجمله نقــاط منفي بورس گوشــي 
تلفن ميدان امام خميني است. اما اگر 
قصد رفت وآمد و خريد با وسيله نقليه 
شــخصي را نداريد،  امكان دسترسي 
آســان از طريق وســايل حمل ونقل 
عمومي مانند مترو، اتوبوس و خطوط 
تاكســيراني را مي توان از نقاط مثبت 

اين راسته بازار تلقي كرد.

خريد تانكر يا مخزن آب

بورس تلفن ميدان امام )ره(

صنعت توليد لبنيات از ابتداي امسال با مشكالت زيادي 
مواجه بوده كه بخش زيادي از آن به كرونا و بسته شــدن 
مرزهاي صادراتي برمي گردد. بخشي از محصوالت صنايع 
لبني ايران به كشــورهاي ديگر صادر مي شود و گرچه در 
زمينه برخي محصوالت ازجمله كره بــه واردات متكي 
هستيم، اما اين صنعت در چند سال اخير جزو صنايع موفق 
در زمينه صادرات بوده است. گفته مي شود ساالنه حدود 
800هزار تا يك ميليون تن محصول لبني به اشكال مختلف 
از كشور صادر مي شود كه اين صادرات امسال با توجه به 
شيوع كرونا انجام نشد يا بسيار كاهش يافت. از طرف ديگر 
صنايع كوچك لبني و لبنياتي هاي سنتي كه ساالنه حدود 
2.5ميليون تن شــيرخام را جذب مي كردند عمال تعطيل 

شدند و جمع آوري شيرخام دچار اختالل شد.

فرخنده رفائی
خبر نگار

  افزايش قیمت شیر خام، دلیل دوم ممنوعیت صادرات    
از جمله داليل مخالفان صادرات، افزايش احتمالي قيمت شير خام است. آنها مي گويند كه با افزايش تقاضا براي شير 
خشك به منظور  صادرات، قيمت شير خام هم در بازار باال خواهد رفت و اين به آن معني است كه توليد محصوالت لبني 
با افزايش هزينه مواجه خواهد شد. مخالفان معتقدند در شــرايطي كه اقالم اصلي لبني از سوي دولت قيمت گذاري 
مي شود و توليدكنندگان محصوالت لبني اجازه افزايش قيمت بر حسب هزينه هاي توليد كاال و سود مشروع خود را 
ندارند، تداوم اين وضعيت به معني خسارت به صنايع لبني و اجبار اين صنايع به اجراي سياست هاي تعديل خواهد بود. 
اما در شرايطي كه كارخانه هاي لبني هر روز قيمت محصوالت خارج از شمول قيمت گذاري دولتي را افزايش مي دهند، 
اين استدالل تا چه حد مي تواند درست باشد؟ موافقان صادرات معتقدند اتخاذ سياست هاي بازدارنده مثل ممنوعيت 
يا وضع عوارض براي آن با افزايش هزينه توليد، قيمت نهايي را افزايش خواهد داد. ظفري، رئيس هيأت مديره اتحاديه 
فراورده هاي لبني، با انتقاد از تصميم دولت براي وضع عوارض بر صادرات شير خشك مي گويد: وضع عوارض بر صادرات 
شير خشك بر قيمت محصوالت لبني تأثير مستقيم دارد. گفته شده كه قرار است براي هر كيلوگرم شير خشك عوارض 
10 هزار توماني وضع شــود. اگر اين اتفاق بيفتد قيمت محصوالت لبني نيز دوباره حدود 30درصد افزايش مي يابد. به 
اعتقاد اين فعال صنفي، در چنين شرايطي لبنيات به يك كاالي فانتزي و لوكس تبديل مي شود كه بسياري از مردم 

توان خريد آن را ندارند؛ اتفاقي كه همين امروز نيز با كاهش سرانه مصرف به زير 70كيلوگرم در سال، رخ داده است.

چند و چون

كاهش 80 درصدی خريد سكه

قيمت هــا در بازار طــال بعد از 
هفته هــا صعود، هفته گذشــته 
تحت تأثير تزريق ارز به بازار، سير 
نزولي در پيــش گرفت و با وجود 
روند افزايشــي قيمت ها در بازار 
جهاني، نرخ  طال و ســكه در بازار 
ايران كاهش يافت. براي اطالع از جزئيات اين تغييرات و 
پيش بيني آينده بازار با نادر بذرافشان، دبير اتحاديه طال و 

جواهر تهران، گفت وگو كرديم.

آخرين تغييرات قيمت در بازار طال در ميانه هفته 
گذشته چه بوده است؟

از صبح روز دوشــنبه 30تيرماه با اينكه در بازارهاي جهاني 
حــدود 22دالر افزايــش قيمت داشــتيم، در بــازار داخلي 
تحت تأثير كنتــرل و نظارت بانك مركزي و افــت نرخ ارز، با 
كاهش قيمت طال و سكه مواجه بوديم و تقاضا نيز با توجه به 
كاهشي بودن قيمت ها تا حدود ۸0درصد افت داشت. قيمت 
سكه امامي )3۱تيرماه( تا ۱0ميليون تومان هم رسيد. قيمت 
ســكه طرح جديد در اين روز۱0ميليون و 3۸0هزار تومان، 
نيم ســكه 5ميليون و ۱50هزار تومان و ربع سكه 3ميليون و 
۱50هزار تومان بــود. هرگرم طالي ۱۸عيــار هم 957هزار 

تومان معامله شد. 
تغييرات حباب سكه چگونه بوده است؟

اوج حباب ســكه در هفته هاي پيش يك ميليون و ۱50هزار 
تومان بود كه بــه حدود يك ميليون تومان رســيد و در زمان 

يادشده هم به چيزي حدود ۸50هزار تومان رسيد.
وابستگي بازار طالي كشور به بازار ارز، آيا اجازه 

پيش بيني دقيق آينده اين بازار را مي دهد؟
بازار طال متاثر از هردو عامــل قيمت هاي جهاني و نرخ ارز در 
داخل كشور اســت كه بر عرضه و تقاضا و درنهايت بر قيمت 
تأثيرگذار اســت. پيش بيني تحليل گران اقتصادي دنيا اين 
است كه قيمت اونس جهاني تا پايان سال 2020 به 2هزار دالر 
خواهد رسيد و اين افزايش چشمگير قيمت اونس، خودبه خود 
بر تمام بازارهاي جهاني تأثيرگذار خواهد بود. بر اين اســاس 
و درصورت تحقق اين پيش بيني، مسلما قيمت طال در بازار 
ايران هم افزايش خواهد داشت. اما بحث ديگر ثبات بازار ارز 
است؛ اگر قيمت ارز كاهش داشــته باشد يا دست كم كنترل 
شود و روند افزايشي نداشته باشد، مي توان انتظار داشت كه 
بازار طال هم از ثبات برخوردار باشد و مردم بتوانند دادوستد 
داشته باشــند. االن بانك مركزي ارز را به بازار تزريق كرده و 
تغييرات ناشي از آن را تا حدودی شاهد هستيم. اگر اين روند 
ادامه داشته باشــد قطعا تثبيت قيمت ها در بازار طال و سكه 
را هم شاهد خواهيم بود. از ابتداي امسال با توجه به افزايش 
قيمت ها و نگراني مردم نسبت به حفظ ارزش پولشان، تقاضا 
در بازار سكه افزايش چشمگيري داشت، اما به همين نسبت 
خريد مصنوعات طال با كاهش مواجه بود. از ابتداي امســال 
خريد مصنوعات طال تا 70درصد كاهش داشــت و اين ناشي 
از كاهش قدرت خريــد مردم بود، ولي در بازار ســكه خريد 
افزايش يافته بود كه آن هم در ميانه هفته گذشته تا ۸0درصد 

كاهش يافت.
چرا اســتقبال از سكه بيشــتر از مصنوعات 

طالست؟
كاهش خريد مصنوعات طال به اين دليل است كه نه تنها خود 
طال گران شده، بلكه ماليات بر ارزش افزوده و مشكالت تهيه 
مواداوليه كه تحت تأثير گراني ارز بســيار سخت و گران وارد 
كشور مي شــود، هزينه توليد،  اجرت و قيمت مصنوعات را تا 
30درصد افزايش داده اســت. در چنين شرايطی استقبال از 
سكه كه اجرت ساخت ندارد، بيشــتر مي شود. اين شرايط بر 
وضعيت طالفروشان هم تأثيرگذار بوده و باعث شده بسياري 
از همكاران ما در ماه هاي اخير دچار ضرر و زيان زيادي شوند.

شركت هاي لبني و اتحاديه دامداران 
معتقدند در   حالي  كه 70درصد نهاده هاي 

دامي را از بازار سياه خريداري مي كنند دليلي 
براي اجراي سياست هاي بازدارنده صادراتی 
مثل ممنوعيت و وضع عوارض وجود ندارد 

صادرنشدن شیرخشك به نفع كیست؟

قيمت )كيلوگرم- تومان(مشخصاتنوع حبوبات 

۸5.000چوب دارچين 

30.000معطر زردچوبه 

۱7.000ريز عدس 

24.000تميز و يكدست لوبيا چشم بلبلي 

25.000پاك شده لوبيا چيتي 

23.000درشت ماش 

6.000تميز جو پوست كنده 

۱00.000سايز متوسط ليمو عماني 

35.000تميز خاكشير 

40.000پاك شده تخم شربتي 

قيمت) تومان(مشخصاتنوع و برند تخم مرغ 

۱9.950بسته بندي 20عددي تالونگ 

۱4.360بسته بندي ۱5عددي رها مرغ 

۱7.950بسته بندي ۱5عددي آباريس 

7.9۸0تازه درشت- بسته بندي 6عددي تالونگ 

23.400بسته بندي 20عددي تك رنگ 

36.4۸0بسته بندي 9عددي ارگانيك رضواني 

27.900بسته بندي ۱5عددي غني شده امگا 3تالونگ 

۱۱.970بسته بندي 9عددي تالونگ

9.600بسته بندي 6عددي جامبو تالونگ 

۱7.950بسته بندي ۱5عددي تك رنگ 

قيمت  )تومان (مشخصات نوع و برند ميگو 

99.270سايز 5۱تا60- 500گرمي ميگو بدون پوست و رگ

45047.526گرمي ميگو سوخاري نيم پخته مارين 

۱000۱۱5.000گرمي ميگو سوخاري مهماني پمينا 

۱۱9.500سايز 4۱تا50– 500گرمي ميگوي بدون پوست و رگ خليج 

۱۱۱.200سايز 7۱تا90– 500گرمي ميگوي بيستون 

27.376سايز ۱00تا۱50– 200گرمي ميگوي بيستون 

94.520سايز 7۱تا90– 500گرمي ميگوي شارين

20025.000گرمي ميگو پلويي منجمد كيمبال

۸3.430سايز 7۱تا90– 500گرمي ميگو بدون پوست و رگ دريازا 

2۸.250كم چرب – 250گرمي ميگو سوخاري نيم پخته مارين 
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 فروش
اطالعات

این شماره

مدرسه
تابستانی

 زهرا رضايي
جامعه شناس حوزه كودكان و نوجوانان

مازيار ميري
فيلمساز

دكتر مينا ارجمندپور
روان درمانگر و روانشناس باليني كودك و  نوجوان

يادداشت

مدرسه  تابستاني زندگي

به محض شيوع كرونا در كشور، شرايط و 
سبك زندگي همه  ما همچون ديگر مردم 
جهان، تغييراتي اساسي كرد؛ تغييراتي 
كه هنوز بخشي از كوه يخ آن را مي بينيم و 

بخش اصلي، زير آب است.
هرچند كه براســاس آمارهــا، تاكنون 
كودكان كمتر به ويروس كرونا مبتال شده اند اما اين رقم صفر نبوده 
و از طرفي، رعايت نكات ايمني براي كودكان در هرحالتي الزم است. 
بر همين اساس بود كه با ورود ويروس كروناي جديد به ايران، يكي از 
اقدامات الزم تعطيلي كالس هاي درس و كاهش رفت وآمدها به بيرون 
از منزل بود. سينماها، تئاترها، پارك ها، گردش ها و ميهماني ها، همه 
از زندگي مردم، خصوصا كودكان رخت بربســت. و اين خانه نشيني 
اجباري، عالوه بر اين حذف ها، نكات مغفول مانده اي هم دارد كه كمتر 

مورد توجه قرار مي گيرد.
اين خانه نشيني ها، جداي مســائل مربوط به ايمني جسم، سالمت 
روان كودكان و نوجوانان را نيز به مخاطره انداخته است؛ كه همين 
امر مي تواند بر ســالمت روان ديگر اعضاي خانــواده نيز اثر بگذارد. 
بچه ها از فضاي رعب و ترسي كه والدين را فراگرفته، دچار اضطراب و 
استرس مي شوند، دوري از محيط مدرسه، دوستان و فضاهاي بازي و 
سرگرمي، آنان را كالفه و حتي در مواردي ممكن است افسرده كرده 
باشد. كالفگي و بهانه گيري كودكان، روي وضعيت عصبي والدين اثر 

مي گذارد و اين چرخه همينطور ادامه مي يابد.
برنامه ريزي آموزشي كه آينده آنها را تامين مي كرد، تعطيل شده. در 
كنار كالس هاي درس و آموزش رســمي، كالس هاي غيردرسي كه 
عالوه بر مهارت آموزي، زندگي گروهي و ارتباط با ديگر همساالن را 
براي بچه ها تامين مي كردند، تعطيل شدند و ناگهان، گروه بزرگي از 

جمعيت كشور بين زمين و هوا ماندند.
از ابتداي تعطيلي مدارس و نيز تعطيلي سينماها و تئاترها، پارك ها و...، 
گروه معدودي به اين مسئله توجه كردند و با نوشته ها و تذكرهايشان 
در فضاي مجازي، خواستار تامين فضايي براي سرگرمي كودكان و 
خانواده ها در محيط خانه شــدند. دعوت از رسانه هاي مختلف براي 
توليد محتواي آموزشــي ويژه كودكان، دعوت از صداوســيما براي 
اجراي طرح پخش برنامه هاي سرگرم كننده براي كودكان، پيشنهاد به 
شركت هاي پخش اينترنتي سريال و فيلم كه بخش كودك هم دارند، 
براي رايگان كردن موقتي اين بخش، پيشنهاد به مخابرات و وزارت 
فناوري ارتباطات براي افزايش پهناي بانــد خانواده ها براي ديدن 
محتواي كودكان اين شــبكه ها و... ازجمله مواردي بود كه در همان 
روزهاي اول شيوع كرونا از ســوي اداره كل آموزش هاي شهروندي 
پيگيري شد كه برخي شان نتيجه بخش هم بود. اما، با توجه به گستره  

جمعيتي و مشكالت متعدد ما، اين كارها موقتي بود و ناكافي.
مدرسه  تابســتاني تهران، طرحي بود كه از دل همين نگراني برآمد؛ 
ايجاد شرايطي براي سرگرم كردن كودكان و نوجوانان، به منظور كمك 

در حفظ سالمت روان آنها.
با پذيرش حضور كرونا در زندگي ما، بايد برمي گشــتيم به نيازهاي 
معمول بچه هــا؛ نيازهايي چون مهارت آموزي، ســرگرمي، ارتباط 
با همســاالن، آموزش و باالخص آموزش هاي غيررسمي، تمرين و 
فعاليت هدفمند. از امكان فضاي مجازي، استفاده كرديم و با مشورت 
و همفكري با جمعي ســي نفره، پروژه اي را تعريف كرديم كه بتواند 
جاي خالي مدرسه، سينما، كالس هاي آموزشــي و دورهمي هاي 
همساالن را تا حدي پر كند. مدرســه اي مجازي كه به طور رايگان 
بخشــي از زندگي روزمره  گذشــته را زنده كند؛ بدون آسيب هاي 

رفت وآمدهاي بيروني.
براساس نيازسنجي، به سرفصل هايي رسيديم كه مورد عالقه عموم 
نوجوانان است و برهمين اساس درس  گفتارهايي ها را طراحي كرديم. 
از ســوي ديگر، نگاه مان را از تهران فراتر برديم و به همه  نوجوانان و 
كودكان در هركجاي ايران و حتي جهان كه هستند، توجه داشتيم. به 
نيازهاي خاص مانند تفاوت در شنوايي و بينايي نيز فكر كرديم، زبان 
اشاره و پادكست هاي مناسب سازي شده براي ناشنوايان و نابينايان را 
آماده كرديم. مدرسه  تابستاني تهران، سعي دارد كه عالوه بر تامين 
محتواي آموزشــي و ســرگرمي، به نوعي استانداردسازي نيز كرده 
باشد. مدلي كه در اين مدرسه پياده شد و بعداز گذشت كمتر از يك 
ماه، نتايج بزرگي هم حاصل كرده، مي تواند مورد استفاده گروه ها و 

ارگان ها و افراد ديگر قرار گيرد.
مدرسه تابستاني تهران، هنرستاني اســت كه عالوه بر آموزش هاي 
هنــري، زندگــي و حقــوق شــهروندي را در كنــار آداب زندگي 
ايراني اســالمي، به بچه ها مي آموزد. هنر، وســيله اي شــده تا هم 
مهارت هايي آموزش داده شــود، هم ســبك زندگــي بهتري را به 

مخاطبان كم سن پيشنهاد دهد.

مجتبي دانشور
 مديركل آموزش هاي شهروندي معاونت امور اجتماعي شهرداري تهران

شكستن حصار مجازي

دوران كودكــي ما مملــو از خاطرات 
شيريني است كه تلويزيون نقش پررنگي 
در شكل گيري آن داشــته است. ما با 
گاليور و دوستانش زندگي مي  كرديم و 
از ديدن بچه هاي مدرسه والت يا سندباد 

لذت مي برديم.
ديدن اين انيميشن ها در تلويزيون و خواندن داستان ها باعث مي شد 
تا تخيالتمان بارور شود؛ اما آيا كودك امروزي با بودن اينترنت و رايانه 
مي تواند از اين لذت بهره مند شــود؟ يا او در گيرودار صفر و يك ها 

باقي خواهد ماند و تخيلي را كه ما از آن لذت برديم، نخواهد داشت.
چگونه مي توان از امكانات آموزشــي اينترنت و رايانه براي عادت 
دادن كودك به مطالعه كتاب و بهره مندي از آموزش استفاده كرد؟ 
آيا دسترسي زودهنگام كودكانمان به اينترنت و رايانه در مطالعه و 
آموزش آنها تغييري ايجاد مي كند و باعث مي شود تا رشد ذهني آنها 
خوب پيش نرود و از جامعه دوري كنند؟ اينها سؤاالتي است كه اين 
روزها بيشــتر ذهن والدين، مربيان و پژوهشگران را مشغول كرده 
است. اما مهم ترين سؤال اين روزها اين است كه آيا وسايل ارتباط 
جمعي -به خصوص رايانه و اينترنت- قادر است تا تخيل كودك را 
برانگيزد؟ بايد به اين نكته مهم اشاره كرد كه عكس العمل كودكان در 
برابر اين فناوري جديد- در مقايسه با فعاليت هاي جديد ديگر- قابل 
مقايسه نيست. آنها مشــتاقانه جلوي رايانه مي نشينند، به آن زل 
مي زنند، بازي مي كنند و مبهوت آن مي شــوند و رابطه احساسي 
عجيبي برقرار مي كنند. آنها ديگر به كسي يا چيزي كاري ندارند، 
شايد ســاعت ها روبه روي تبلت بنشــينند، بدون آنكه به نيازهاي 
اوليه شان همچون خوردن و آشاميدن بينديشند يا حتي به صحبت 
كردن با ديگران نياز پيدا كنند. پس اين وظيفه والدين است كه در 
رويارويي كودكان با اين پديده بسيار هوشيار باشند و آنها را در فضاي 
مجازي تنها نگذارند. كودك با خواندن كتاب، تصورات خود را خلق 
مي كند. ذهن او به گونه اي است كه هر طور بخواهد مي تواند جهان 
پيرامونش را بيافريند اما ارتباط مداوم او با تبلت و گوشي و رايانه اگر 
نظارتي بر آن صورت نگيرد باعث مي شود تا ديگر تخيلي شكل نگيرد، 
زيرا تمام تخيالت به وسيله اين رسانه ها از پيش ساخته شده است. 
بنابراين، كودك ديگر دست به آفرينش تصاوير در ذهنش نمي زند. 

اين خطري بسيار بزرگ است و نبايد از آن غافل شد.
البته اين بدين معني نيست كه نبايد كودك از فضاي مجازي استفاده 

كند، به طور مثال خواندن داستان هاي تصويري كه كودكان از گذشته 
تا به حال به آن عالقه مندند، امروز با كمك رايانه و تبلت، با سهولت 
بيشتري انجام مي شود. در مواردي كه والدين خود در فضاي مجازي 
غرق مي شوند؛ اين مسئله مي تواند بسيار خطرناك تر باشد. زيرا آنها 
از سويي الگوي رفتاري كودك هستند و از ديگر سو، ممكن است 
ابزارهايي مثل گوشي و تبلت را بدون مراقبت و همراهي در دسترس 

كودكان خود قرار دهند.
نكته ديگر اين اســت كه فضاي مجازي با امكانات جذابي كه دارد 
روش هاي سنتي آموزشي را نيز به چالش كشيده است. آيا با وجود 
اين فنــاوري جديد، كودك به آموزش هاي قديمي روي خوشــي 
نشــان خواهد داد؟ اين سؤالي است كه شــايد نتوان به آن جواب 

مشخصي داد.
در مجموع بايد گفت نمي توان از امكانات فوق العاده اي كه فناوري 
به ما مي دهد صرف نظــر كرد اما نبايد از آمــوزش و تجربه اندوزي 
كودك به صورت سنتي نيز چشم پوشيد. با استفاده از امكانات رايانه 
و اينترنت در حوزه آموزشي، كودك مي تواند پيشرفت زيادي بكند. 
در كنار هم بودن فعال متن و تصوير، باعث فهم بهتر كودك مي شود؛ 
به خصوص در زماني كه كودك با كاغذ و قلم بيگانه اســت و بيشتر 
عالقه مند به فضاي مجازي است. كودكاني كه در منزل رايانه يا تبلت 
دارند و اينترنت نيز در دسترس آنهاست، در صورت همراهي والدين 
و يادگيري روش درســت اســتفاده از اين ابزارها، مي توانند از اين 
وسايل براي يادگيري بهره ببرند. تبادل اطالعات در حوزه آموزش 
اجتناب ناپذير مي نمايد اما محتواي آموزش و نحوه ارائه آن نيز بسيار 
مهم است. بدون شك كاربرد آموزشي اينترنت چارچوب خاصي را 
مي طلبد كه بايد به وســيله والدين براي كودكان مشخص شود. از 
سوي ديگر ابزارهاي جديد مي توانند روش جديد آموزش از طريق 
اينترنت را تعريف كنند. از مزاياي ديگر فضاي مجازي مي توان به 
عالقه مند كردن كودكان به خواندن و نوشتن اشاره كرد؛ به خصوص 
اين روش براي ايجاد انگيزه در رشد تحصيلي دانش آموزاني كه افت 
تحصيلي دارند، بسيار مفيد است. در كنار آن، توصيه هاي والدين و 
مربيان و راهنمايي هاي آنها بســيار ضروري است. بدين ترتيب كه 
كودك روشي كه مناسب خود مي داند را انتخاب كند و والدين نيز 
بايد هنگام اجراي آن حضور داشته باشند. همه اين موارد كه گفته 
شد مي تواند نمايه اي از ظرفيت هاي مدرسه تابستاني هم باشد. يعني 
درنظر گرفتن فضاهايي بكر براي رشد خالقيت هاي كودكان تا آنها 
تبديل به افرادي با ذهنيت تصويري شــفاف شوند. بدين معنا كه 
ايده هايي جذاب و بكر را سر و شكل دهند و خود را از حصار فضاهاي 

مجازي خارج سازند و در كانوني از ارتباطات حقيقي قرار گيرند.

عجيب و جذاب!
تجربه مازيار ميري از حضور در مدرسه تابستاني 

مازيار ميري كه تدريس فيلمسازي 
آســان را  در دومين هفته از مدرسه 
تابستاني برعهده دارد معتقد است 
كه با وجود شــرايط جديد ناشي از 
بيماري كرونا بايد اينگونه آموزش ها 
را جدي تــر گرفت. ايــن كارگردان 
ســينما تجربه  خود از تدريس در مدرسه تابســتاني را تجربه 
عجيب و جذابي مي داند و مي گويد: براي نخستين بار به شكل 
آنالين تدريس مي كردم و مخاطب را نمي ديدم. اما تالش كردم 
هر آنچه از فيلمسازي آسان مي دانستم را با مخاطبان نوجوان 
اين دوره  آنالين و رايگان به اشــتراك بگذارم و آنها بتوانند با 
آموزش من ارتباط مناســبي برقرار كنند. او درباره مخاطبان 
مدرسه تابستاني كه بيشتر شامل رده سني نوجوانان مي شود 
نيز مي گويد: اين يكي از جذابيت هاي مدرســه تابستاني براي 
شــخص من بود و خوشــحالم كه براي اين رده سني فعاليت 
كرديم. اينكه بايد حدس مي زدم براي اين مخاطب چه سؤاالتي 
به وجود مي آيد و من بايد آنها را حدس بزنم و پاســخ بدهم هم 

تجربه تازه اي بود. مدرس فيلمسازي آسان در مدرسه تابستاني، 
برگزاري اين دوره ها  را بســيار الزم و مناسب ارزيابي مي كند 
و مي گويد: بايد شــرايطي ايجاد كنيم كه اين دوره ها موقتي 
نبوده و همچنان ادامه داشته باشد تا مخاطبان اين نوع دوره ها 
محتواي مناسبي در اين ايام بيماري و خانه ماني دريافت كنند. 
برگزاري دوره هايي مانند مدرسه تابستاني يك اتفاق تازه است 
كه در تمام دنيا مورد استقبال قرار گرفته است. ميري هدف از 
دوره فيلمسازي آسان در مدرسه تابســتاني را بيشتر آشنايي 
اوليه مخاطب نوجوان و ايجاد ســؤال براي آنهــا عنوان كرد تا 
بتوانند استعداد خود را بشناسند. اين كارگردان سينما يكي از 
داليل اصلي پذيرفتن مسئوليت تدريس در اين دوره را كمك 
به نوجوانان شهرهاي كوچك و روستاها دانست كه در شرايط 
عادي توان دسترســي به چنين دوره هايي را ندارند و برگزاري 
اين دوره ها مي تواند به آنها كمك كند تا به صورت رايگان از اين 
نوع آموزش ها بهره مند شوند و استعدادهاي خود را بشناسند و 
مي گويد حتي اگر يك يا دو نفر از دل اين نوع آموزش ها تبديل 
به فيلمساز شوند براي شخص من كافي است. او ادامه مي دهد: 
از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و همچنين شهرداري ها تقاضا 
دارم با توجه به شرايط پيش آمده زمينه برگزاري و تداوم اين 

نوع آموزش هاي آنالين رايگان را فراهم كنند.

اوقات فراغــت دانش آموزان در 
فصل تابســتان هر ســال ذهن 
خانواده ها و مســئوالن نهادهاي 
مختلف را به خود مشغول مي كند؛ هرچند امسال با فراگيرشدن 
ويروس كوويد-19يا همان كرونا پدر و مادرها بيش از گذشته 
با فرزندان خود به مشكل برخورده اند. فعاليت هاي ورزشي و 
كالس هاي جورواجور تابستاني امسال كم كار شده اند و والدين 
هم كمتر از سال هاي قبل تمايل دارند تا فرزندانشان در خارج 
از خانه اوقات خود را بگذرانند. در اين شرايط، بچه ها بيشترين 
زماني را كه در اختيار دارند در فضــاي مجازي مي گذرانند؛ 
موضوعي كه براي بزرگ ترها نگراني مضاعفي را ايجاد مي كند. 
با اين حال اداره كل آموزش هاي شهروندي شهرداري تهران 
براي امسال برنامه ويژه اي را درنظر گرفته است، به اين ترتيب 
از نخستين هفته تيرماه يك مدرسه جديد در فضاي مجازي كار 
خود را آغاز كرده است؛ مدرسه اي كه موضوعات مختلفي در 
آن براي يادگرفتن وجود دارد و بچه ها به رايگان در خانه يا هر 

كجاي ديگر در آن هنر مي آموزند.

مدرسه تابستاني تهران چيست؟
در اين مدرســه آنالين، نوجوانان هنرهاي مختلف را با ويدئوهاي 
آموزشي ضبط شده مي آموزند. هنرمندان شناخته شده در رشته هاي 
مختلف، سرفصل هاي مورد نظر خود را در قالب ويدئوهايي ضبط 
كرده اند و عالقه مندان نوجوان و حتي بزرگسال مي توانند با تماشاي 

آنها رشته مورد نظر خود را بياموزند.

اين ويدئوها از شنبه هفتم تيرماه در وب سايت مدرسه تابستاني به 
نشاني www.tabestani99.ir  و صفحات مجازي اين دوره ها در 
اينستاگرام، آپارات و تلگرام در اختيار مخاطبان قرار گرفته است. در 
مجموع حدود 60 جلسه ويدئوي آموزشي درنظر گرفته شده است 

كه هر هفته ۱2 ويدئو منتشر مي شود.

سرفصل هاي مدرسه هنر
آموزش هاي مدرسه تابســتاني فقط به برخي هنرها خالصه نشده 
اســت. در اين دوره ها قرار است ويدئوهاي آموزشــي از هنرهاي 
مختلف شامل بازيگري تئاتر، انيميشن، گويندگي و اجرا، موسيقي، 
طنز، داستان نويسي، قرآن و فيلمسازي با موبايل در اختيار مخاطبان 
نوجوان قرار گيرد. مهتاب نصيرپور، محمد رحمانيان، بهرام عظيمي، 
آريا عظيمي نژاد، منصور ضابطيان، مهدي حجواني، مهدي حسن زاده 

و … هم بعضي از مدرسان اين مدرسه تابستاني هستند.

آموزش هاي شهروندي
زنگ شــهروندي يكي ديگر از بخش هاي جذاب در مدرسه تابستاني 
تهران است كه در كنار دوره هاي آموزشي فرهنگي و هنري به نوجوانان 
ارائه مي شــود. اين آموزش ها كه ويژه روزهاي پنجشنبه است به دو 
موضوع مهارت هاي شــهروندي و موفقيت اختصــاص دارد. در زنگ 
مهارت هاي شــهروندي ســعي شــده با بهره مندي از كارشناسان و 
صاحب نظران، مفاهيم شهروندي شامل حمل ونقل عمومي، پسماند، 
محيط زيست و تكاليف حقوق شهروندي به نوجوانان آموزش داده شود.
هدف از برگزاري اين زنگ در مدرسه تابستاني تهران، آشنايي اين 

مدرسه اي براي يك فصل
نگاهي به  طرح تابستاني شهرداري تهران براي آموزش و سرگرمي 

كودكان و نوجوانان در دوران كرونا

ما در دنيايــي زندگــي مي كنيم كه 
كودكان و نوجوانــان اطرافمان مدام 
تبلــت و گوشــي به دســت در حال 
آموزش هاي آنالين هستند. در  حالي  
كه هدف اصلــي و ظاهــر قضيه اين 
است كه مطالب درســي به كودكان و 
نوجواناني كه در شرايط فعلي ناشي از شيوع كرونا در خانه هستند 
آموزش داده شــود، آنها اغلب اين مطالب را در فضاي تختخواب، 
با چشــماني نيمه باز و با كســالت پيگيري مي كنند. وقتي به اين 
صحنه دقيق مي شويم، مي بينيم در وضعيتي كه كودكان قرار است 
مسئوليت پذير شوند و مهارت هاي ارتباطي را ياد بگيرند، والدين 
مسئول تر از هميشه در كنارشان به پيگيري يا شايد آموختن مسائل 
درسي مي پردازند و تالش مي كنند خودشان را با سرعت آموزش 
معلمان همراه كنند. در اين شــرايط همه گيري بيماري كه افراد 
اغلب در خانه هستند، كودك منفعل و خيره   به   دهان   والدين، شاهد 
روزهايي است كه البته براي نياز اوليه ما )كه همان نياز به بقاست( 
منافعي دارد، ولي در روند رشــد و پرورش مهارت هاي او به عنوان 
انســان ســازگار خلل ايجاد مي كند. اين ميزان از ارتباط با فضاي 

مجازي، به دليل اينكه مغز انسان قابليت تفكيك مجاز از واقعيت 
را ندارد، امكان شــكل گيري مدلي از شــخصيت را براي كودكان 
ايجاد مي كند و باعث مي شود بي وقفه سطح زيادي از انتقال دهنده 
نوراپي نفرين بين سلول هاي مغز و مقدار زيادي از اپي نفرين در خون 
آنها آزاد  شود. به اين ترتيب كودكان مدام در حالت گوش به زنگي 
و اضطراب قرار مي گيرند، زيرا مغز آنها در اين حالت تثبيت شــده 
است. در اين وضعيت، كودكان به جاي اينكه بتوانند روي يك نقطه 
عميق متمركز شوند، بر نقاط بســياري به صورت كوتاه و كم عمق 
تمركز مي كنند؛ يعني آنهــا نمي توانند براي مدت طوالني به يك 
نقطه توجه پايدار داشته باشــند و مدام اظهار خستگي مي كنند 
و توجهشان از يك موضوع به موضوعي ديگر جهش پيدا مي كند. 
اين همان حالتي است كه در كودكان مبتال به اختالل نقص توجه و 
بيش فعالي شاهد هستيم. براي جلوگيري از اين اتفاق و كاهش اين 
عالئم در كودكان بايد والدين فقط در صورت نياز مبرم و در موارد 

جزئي آنها را همراهي  كنند.
كودكان با ناتواني كامل به دنيا مي آيند و به  مرور قدرتمند مي شوند. 
اما اگر والدين در زماني كه كودكان نياز ندارند به آنها كمك كنند، 
باعث توانمند نشــدن كودكان براي دريافــت اطالعات از محيط 
پيرامون مي شوند، كودكي وابسته و با ناتواني زياد و مسئوليت پذيري 
اندك پرورش مي دهند؛ زيرا كودك در ســنيني كه براي افزايش 
قدرت و تقويت اعتمادبه نفس و عزت نفس خود به آموزش مهارت  

رده سني با مفاهيم الزم و مســائل مربوط به شهرنشيني و حقوق 
شهروندي اســت تا از اين طريق اطالعات و مشاركت آنان در امور 
شهروندي افزايش يابد. عالوه بر زنگ هاي حقوق شهروندي، در طول 
دوره هاي فرهنگي و هنري كه روزهاي شنبه تا چهارشنبه در حال 
برگزاري است نيز مدرسان طي آموزش دوره تخصصي خود به بيان 

نكاتي درخصوص مسائل مهم محيط زيستي مي پردازند.
در زنگ هاي موفقيت هم ســعي شــده تا افرادي كه در حوزه هاي 
مختلف، موفقيت كسب كرده اند با حضور در مدرسه تابستاني تهران 
تجربيات خود را در اختيار مخاطبان قرار دهند. در نخستين زنگ 
موفقيت، فرشته كريمي، ستاره تيم ملي فوتسال زنان از خود و رموز 

موفقيتش و باقر داوودي پور از دوچرخه سواري در شهر مي گويند.

آموزش براي ناشنوايان
مدرســه تابســتاني تهران همه نوجوانان تهراني را در برنامه هاي 

خود شريك كرده است. در اين مدرسه  نوجوانان ناشنوا و كم شنوا 
فراموش نشده اند. 

قرار اســت اين كالس ها براي همه نوجوانان مفيد باشد، به همين 
دليل تعدادي از كالس هاي اين مدرســه مانند نويسندگي، طنز، 
انيميشن، فيلمسازي با موبايل و مهارت هاي شهروندي با زبان اشاره 

ضبط شده است.
 البته انتخاب عناوين و نيز شكل ارائه اين بخش از مدرسه تابستاني 

تهران با همفكري كارشناسان اين حوزه انجام شده است.

مدرسه تابستانی تهران در شبكه »شاد« 
با همــكاری اداره كل آموزش های شــهروندی و وزارت آموزش و 
پرورش كشور، محتوای آموزشی مدرسه تابستانی تهران براساس 
نوع نياز دانش آموزان در شبكه شاد توزيع می شود كه ۱0 ميليون 

دانش آموز به طور مستقيم مخاطب آن هستند.

آمادگي كودكان براي پذيرش جامعه 

نجات كودكان از موانع رشد اجتماعي

طرحــي كــه اداره كل آمــوزش 
شهروندي شــهرداري تهران اجرا 
كرده اســت، يك خأل بــزرگ را 
پر مي كند. ما هميشــه در كشور 
با مشــكل پركردن اوقات فراغت 
دانش آموزان مواجه هستيم. يك 
برنامه مدون و جذاب براي اين موضوع وجود ندارد. نه امكانات 
شهر اين اجازه را مي دهد كه همه نوجوانان از يك سري برنامه 
مفيد بهره مند باشند و نه سطح درآمد خانواده ها آن قدر هست 

كه به راحتي بتوانند از امكانات موجود استفاده كنند.
اينكه مجموعه اي مانند شهرداري به ايجاد محيطي 

در فضاي آنالين بــراي پركردن اوقات فراغت 
دانش آموزان پرداخته اســت، يك تحول 

بزرگ محسوب مي شود و نشان مي دهد 
كه شهرداري فقط مسئول نظافت شهر و 
ساخت وساز نيست بلكه به روح  و روان 
شهروندان نيز اهميت مي دهد. كارهايي 
از اين دست اما فرابخشي هستند و همه 

سازمان هاي مرتبط بايد در انجام آن سهيم 
باشند.

ما در يك جامعه چند اليه زندگي مي كنيم و بخش 
اصلي چنين خدماتي بايد براي قشر فرودست جامعه باشد. قشر 
فرادست و متوسط توان اين را دارد كه امكاناتي را براي فرزندان 
خود فراهم كند اما بسياري از خانواده ها هستند كه ممكن است 
حتي تلفن همراه مناسب و اينترنت نداشته باشند تا فرزندانشان 
از درس هاي اين مدرسه مجازي استفاده كنند. از سويي ما بايد 
بتوانيم به جز اينترنت از امكانات محلي در مناطق مختلف تهران 
استفاده كنيم و با رعايت پروتكل هاي بهداشتي برنامه هايي را 

در فضاي حقيقي براي نوجوانان تدارك ببينيم.
جز اين ها خود مسئله آموزش نيز مهم است. در زمينه آموزش 
هنر ما به همكاري شــهرداري با آموزش و پرورش نياز داريم. 
متأسفانه آموزش وپرورش در زمينه آموزش هنر بسيار ضعيف 
است. بيش از دهه است كه مدارس مي خواهند در كالس درس 

هنر، هنرمند پرورش دهند و هيچ وقــت هم در اين كار موفق 
نبوده اند. مسئله اينجاســت كه آموزش وپرورش به جاي اين 
كار بهتر اســت دانش آموزان را با هنر آشنا كند و به آنان سواد 
هنري بياموزد. به اين ترتيب افراد جامعه هنرفهم مي شــوند 
و از هنر درك و برداشــت بهتري خواهند داشــت. آموزش و 
پرورش زيرســاخت هاي خوبي دارد و مي تواند براي آموزش 
هنر به شهرداري كمك كند. به عالوه مي تواند براي كار خود از 
امكانات شهرداري نيز استفاده كند و اين فعاليت دوسويه بسيار 

نتيجه بخش تر خواهد بود.
با همه اينها ما اكنون در شرايط دشــواري قرار داريم، شيوع 
بيماري كرونا شــهروندان را با مشكالت بسياري مواجه كرده 
است. خانواده ها سردرگم شــده اند و بچه ها در خانه  امكانات 
خاصي ندارند كه خودشان را با آن سرگرم كنند. به همين دليل 
ممكن است سر از كوچه و خيابان درآورند، در خانه 
لج بازي كنند يا براي ساعت ها به گوشي تلفن 
همراه پناه ببرند. در اين شــرايط مدرسه 
آنالين مي تواند به ســالمت روان افراد 
بســيار كمك كند و موجب داشــتن 
جامعه اي سالم تر در آينده شود. ممكن 
است طرح مدرســه تابستاني به اصالح 
نياز داشته باشــد يا كامل نباشد اما به 

نوجوانان بسيار كمك مي كند.
پيش تر اشاره كردم كه شــهرداري امكانات 
بســيار متنوعي در اختيار دارد، وجود اين ابزارها 
مي تواند به اين نهاد كمك كند كه براي نوجوانان شرايط ارتباط 
حضوري سالم را نيز فراهم كند. تحقيقات نشان مي دهد كه در 
شرايط شيوع كرونا به دليل سپري كردن بيشتر اوقات در خانه، 
بچه ها ممكن اســت از نظر ارتباطي و رشد اجتماعي آسيب 
ببينند. خانواده ها مي توانند با رعايت پروتكل هاي بهداشــتي 
شــرايطي را فراهم كنند كه بچه ها در فضاي عمومي دور هم 
جمع شــوند و ســاعت هايي از روز يا هفته را با هم بگذرانند. 
شهرداري هم كه شهر را در اختيار دارد و مي تواند برنامه هايي 
را تدارك ببيند كه به شــكلي كنترل شده تعداد مشخصي از 
افراد را دور هم جمع كند. اين برنامه ها مي تواند براي نوجوانان 
و كودكان باشد تا آنان دور هم جمع شوند، معاشرت كنند و از 

آسيب هاي اجتماعي و رواني قرنطينه دور بمانند.

عليرضا شريفي يزدي
مشاور و روانشناس اجتماعي 

حميده پازوكي
روزنامه نگار
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مدرسه
تابستانی

تخته سياه

 نقش ارتباطات و رسانه
در مدارس تابستانه

مــدارس تابســتانه تهــران بــراي 
دانش آموزان را مي توان از ابعاد مختلفي 
مورد بررســي قرار داد. يكــي از ابعاد 
هم طبيعتا توجه به ابعــاد ارتباطاتي، 
رسانه اي و شبكه هاي مجازي آن است. 
در واقع اينكه ارتباطات چه جايگاهي در 
جامعه امروز ما دارد و چه نقشي در اين مدارس مي تواند ايفا كند 

موضوع اين يادداشت است.

براي شروع بايد به يك مسئله در سياست گذاري توجه كرد. 
برخي فكر مي كنند با فيلترينگ، محدودسازي سياسي 1

انجام مي گيرد، در حالي كه اين مسئله ضد تحوالت جامعه است. 
بايد دقت داشــت كــه تحوالت اجتماعــي، لزومــا تحوالت در 
ارتباطات جمعــي را هــم به دنبــال دارد و اينهــا از يكديگــر 
تفكيك ناپذيرند و همچنين نمي تــوان تحوالت ارتباط جمعي را 
مدنظر نداشــت، مگر اينكه به لحــاظ تكنولوژي برابرســازي و 
معادل سازي كرد. در واقع نمي توان جامعه را از اين تحوالت محروم 
كرد. با اين نگاه هر دو تحول، وابســته به يكديگر هستند. همين 
مسئله را مي توان در موضوع مدارس تابستانه نيز مدنظر قرار داد. 
اين وابستگي را بايد كمي عميق  تر هم نگريست. به اين معنا كه اگر 
ما مردم را از تحوالت ارتباطاتي محــروم كنيم از خيلي از حقوق 
ذاتي شــان محروم كرده ايم و به دنبال آن از بســياري از مسائل 
اجتماعي و حتي سياسي عقب مي  مانند. بنابراين توجه به ابزارهاي 

ارتباطاتي در هر برهه اي الزم است.

شيوع ويروس كرونا منجر به شكل گيري نوعي از زندگي در 
جامعه )مثال همين شــكل گيري مدارس تابستانه با ابزار 2

فضاي مجازي( شده است. روشي از زندگي كه مردم مجبور شده اند 
ارتباطات شفاهي خود را كاهش دهند و از ابزارهاي نوين استفاده 
كنند. اين مقوله در حالي در كشور ما رو به شكل گيري است كه در 
دنيا چندين دهه است مردم به اين سمت رفته اند. حتي در عرصه 
اقتصاد و حتي بانكداري و مسائل تجاري شان، اين ابزار ارتباطات است 
كه به كمك و توسعه اين جوامع آمده است. كشورهاي پيشرفته، 
عرصه تجارتشان بر اساس همين مدل پيش رفته است. كرونا ابزاري 

شد كه همه در ايران، لزوم توجه به ارتباطات را جدي گرفته اند.

يكي از مهم ترين مسائل در بسياري از كشورها، نقش آموزش 
در مــدارس از راه دور اســت. در بســياري از كشــورها 3

آموزش و پرورش از راه دور، سال هاست شكل گرفته. حتي ما در كشور 
خودمان در فرمايشــات رهبري توجه به جنبه هــاي الكترونيك را 
داشــته ايم كه نكته مهمي اســت. با وجود اين از ســوي مسئولين 
زير ساخت هاي الزم را در كشور خود براي اين مسئله در نظر نگرفته ايم. 
مثال معلمي كه مي خواهد به دانش آموزان، آموزش از راه دور بدهد با 
يك معلم معمولي فرق دارد. او خودش نياز به آموزش جداگانه اي دارد. 
يا اينكه مهارت هاي آموزشي از راه دور با مهارت هاي آموزشي از نزديك 
متفاوت است. خود اين مسئله نياز به تغيير سياست ها دارد. ما در اينجا 

مي توانيم از تجربه ژاپن و كره هم استفاده كينم.

نكته ديگر اينكه با شــكل گيري اين مدارس تابستانه در 
شــهرداري تهران و همچنين توجه جامعــه به ابزارهاي 4

ارتباطاتي بايد توجه داشت كه يكي از جوامع هدف براي آموزش، 
خود خانواده ها و والدين هستند. در واقع پدر و مادرها بايد آموزش 
ببينند كه بتوانند هم به فرزندان خود آموزش دهند و هم بتوانند 
نظارت صحيح را در اين زمينه اعمال كنند. جمهوري اســالمي از 
ابتدا از تفكر تعاوني و مشاركت افراد استقبال كرده است بنا بر اين 
بايد خانواده ها را نيز در اين زمينه به كار گرفت. آسيب هاي فضاي 
مجازي براي همه هم شامل وب گردي هاي بي حاصل، محتواهاي 
مبتذل و بد و توجه به شايعات است كه خود اين مسئله و آسيب هم 

نياز به آموزش دارد.

يك مسئله ديگر كه الزم است در بحث تقويت زيرساخت ها 
و زمينه هاي فرهنگي مسائل ارتباطاتي مورد توجه قرار داد، 5

مسئله آمادگي جامعه براي پذيرش تحوالت و تغييرات است. يكي 
از اين تحــوالت، تقويت نقش ارتباطات در زندگي مردم اســت. 
شرايط امروز جامعه و شيوع كرونا اين آمادگي را ايجاد كرده است 
تا بتوان بر اساس آن اين تغييرات را فراهم كرد. در اينجا بايد به اين 
نكته هم توجه كرد كه آموزش عالي كشور در كنار آموزش و پرورش 
بايد براي اين مسئله چاره انديشي كند و اين دو با كمك يكديگر 
مي توانند به الگويي مناسب در اين زمينه دست يابند؛ مثال توجه 
داشته باشيم يادگيري زبان انگليسي در سن  5يا 6سالگي بهتر رقم 
مي  خورد و حتي كودك مي تواند چند زبان را در اين سن ياد بگيرد. 
نگارنده نكته اش اين است كه بايد در اين زمينه مطالعات الزم را 
انجام داد تا بر اساس آن برنامه ريزي كرد و سپس بر اساس آن عمل 
كرد. در همين جا الزم اســت به اين نكته هم توجه كنيم كه ما در 
عرصه مديريتي الزم اســت مباني مديريتي و آينده پژوهي را هم 
مدنظر قرار دهيم. آينده پژوهي را نبايد ناديده گرفت. كشور چين 
چگونه پيشرفت كرده است؟ لوازم راه و آينده خود را سنجيده كه 

امروز به اين جايگاه رسيده است.

 نكته پاياني در اين زمينه هم اينكه مدارس تابستانه چون 
حالت رســمي ندارند، مي توانند بيشــتر نقش آموزش 6

الكترونيك را مدنظر قرار دهند و به آن توجه كنند؛ مثال امروز در 
دنيا بسياري از بازي  هاي كامپيوتري نقش آموزشي دارند. امروز 
نوجوانان بسياري از وقت خود را صرف همين بازي  ها مي  كنند. حاال 
اگر اين بازي  ها نقش آموزشي داشته باشند، خب معلوم است كه 
مي توان بسيار در آموزش جلو افتاد و پيشرفت كرد. من معتقدم 
مديريت استراتژيك جواب مي دهد. يعني چه ؟ يعني اينكه بايد 
ضعف هاي دروني را شناســايي كرد و فرصت هاي بيروني را هم 
دريافت و بر اساس آن برنامه تنظيم كرد. امروز بسياري از مردم از 
ابزارهاي الكترونيك محروم  اند. در قانون اساسي ما آموزش و پرورش 
رايگان است. چرا نبايد مردم را تجهيز كرد؟ مگر نمي  بينيم بسياري 
از رتبه هاي اول كنكور در شهرستان ها هستند. اين استعداد ها را 
بايد شناسايي كرد و ابزار الكترونيك اين فرصت را براي همه فراهم  

و ما را در اين زمينه ياري مي كند.

دكتر اسماعيل قديمي
استاد ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبائي و پژوهشگر

تجربهاي
جديدوخوشايند

خواسته دو شهردار كوچك مدرسه اين است كه كشف و پرورش استعداد 
دانش آموزان در قالب برنامه هايي مانند »مدرسه تابستاني« مستمر باشد

مرضيه ثمره حسيني
روزنامه نگار

تِب موج دوم بيماري كرونا، فصل شــادي و بازي را بي جان كرده! كوچه ها، پارك ها، سالن هاي 
ورزشي و... خلوت ترين تابســتان را به خود مي بينند و كودكان و نوجوانان به در خانه ماندن، 
تشويق و اجبار مي شوند! چرا كه در موج سهمگين جديد هشدار داده مي شود كه آنها نيز به 
اندازه بزرگساالن در معرض خطرند. يك جا نشستن و بندشدن، آن هم براي سن و سال كودكي و نوجواني، كار و تجويز راحتي 
نيست؛ يا بايد گذاشت چشم بچه ها پاي تلويزيون و گوشي، قرمز و خشك شود يا برنامه  اي چيد كه در عين اينكه حوصله سربر 
نباشد، پاي آنها را بند خانه كند. طرح مدرسه تابســتاني، برنامه آنالين اداره كل آموزش هاي شهروندي شهرداري تهران براي 
اين روزهاست و حدود يك ماه است كه آغاز شده تا بابي براي كشف استعدادهاي نوجوانان باز و باري از دوش خانواده ها برداشته 
شود. آتنا كريمي، دانش آموز پايه يازدهم مدرسه آبسال و مشاور شهردار در امور دانش آموزي و اميرمحمد غفاري، دانش آموز 
پايه نهم و شهردار مدرسه شهيد معتمدي و همچنين مشاور نوجوان معاونت فرهنگي-اجتماعي شهرداري تهران، از مخاطبان 
طرح مدرسه تابستاني هستند؛ راضي و خوشحال هستند و با اين برنامه، ارتباط خوبي برقرار كرد ه اند. در طول مصاحبه، با دقت 

گوش مي كردند و شمرده هم پاسخ می دادند.

بچه ها، روزهاي تابستاني امسال را چطور مي گذرانيد؟ 
با سال هاي گذشته متفاوت است؟

   آتنا: تابستان امسال تحت تأثير بحران كرونا، اوقات فراغت ما در خانه 
بيشتر شده. من بيشتر وقتم را روي درسم گذاشته ام و در كنار آن كتاب 
مي خوانم؛ مخصوصاً كتاب شعر. در برنامه مدرسه تابستاني هم شركت 

مي كنم و مي توانم بگويم كه تقريباً همه كالس ها را دنبال مي كنم.
   اميرمحمد: من ده سال است كه فوتبال بازي مي كنم. باشگاه ما 
كه در سطح حرفه اي است، براي مدتي باز بود، اما دوباره بسته شد و 
اميدوارم اوضاع ثبات پيدا كند و باز شود. امسال از كالس هاي مدرسه 
تابستاني، مشخصاً كالس بازيگري با مربيگري خانم مهتاب نصيرپور و 

كتابخواني آقاي سروش صحت استفاده مي كنم.
چقدر اين طرح را مفيــد مي دانيد و به نظرتان به پاي 

كالس هاي حضوري مي رسد؟
   آتنا: من خودم از طرح مدرسه تابستاني راضي ام و به نظرم فرصتي 
دست داده است كه ما نوجوانان از اوقات فراغت امسال بهتر استفاده 
كنيم و به سمت كارهايي كه عالقه و استعداد داريم، برويم. در مدرسه، 
در مراســم زيادي مجري بودم و تشويق شــدم. اما كالس و آموزش 
خاصي در اين زمينه نديده بودم تا اينكه طرح مدرسه تابستاني آمد و 
اكنون خوشحالم كه مي توانم اصول علمي اين هنر را از استاد منصور 

ضابطيان ياد بگيرم.
   اميرمحمد: من مثل خيلي هاي ديگر، رؤياي بازيگرشدن داشتم. 
االن كه كالس هاي آنالين بازيگري برگزار مي شود، خيلي خوشحالم. 
خانم نصيرپور، مباحث كالس را به زباني ســاده و قابل فهم و جذاب 
آموزش مي دهد. من لينــك كالس ها را براي چند نفر از دوســتانم 
كه مي دانستم آنها نيز عالقه دارند، فرســتادم. آنها از اينكه كالس ها 
به صورت رايگان است، خيلي خوشحال شدند. كالس هاي كتابخواني 

آقاي صحت را هم همراه با خانواده ام دنبال مي كنيم.
جز آموزش هنر، زنگ آموزش مفاهيم شهروندي هم 
وجود دارد و مهارت هاي شهروندي و رازهاي موفقيت از درس هاي 

اين زنگ هستند؛ به اين بخش هم عالقه داريد؟
   آتنا: آمــوزش آداب و مهارت هاي شــهروندي نقطه قوت طرح 
مدرسه تابســتاني اســت و به نظرم اينكه در روزهاي شيوع بيماري 
كرونا، پست هاي آموزشي بهداشتي ارسال مي شود، هم براي بچه ها 
و هم خانواده هايشان خيلي مؤثر اســت؛ درواقع، مي توان گفت اداره 
آموزش هاي شهروندي به همه جوانب نگاه كرده و با مديريت زماني، 

تقريباً برنامه هاي مختلف را لحاظ كرده است.
   اميرمحمد: آموزش هاي شهروندي در مدرسه هم به طور جدي 
براي ما ارائه مي شود؛ مثالً طرح »سه شنبه هاي پاك« در مدرسه كه به 
خوبي استقبال شد و بعد از آن، ما به دنبال رايزني براي ايجاد پاركينگ 

نياز داشــته با مداخالت والدين روبه رو شده و در نتيجه، اين روند 
مسئوليت پذيري و قدرتمند شدن كند يا متوقف شده است.

ما بايد محيطي را در آموزش آنالين براي كودكانمان فراهم كنيم 
كه آنها با حفظ توجــه طوالني به آموزش هــاي مجازي معلمان 
و توانايي تمركــز و همچنين تكرار و تمريــن تكاليف بتوانند اين 
مهارت را در خود تقويت كنند. اســتفاده زياد از فضاي مجازي، با 
همه دستاوردهايش، مي تواند در روند انجام فعاليت هاي آموزشي 
كودكان اختالل ايجاد كند. اگر فضاي مناسب آموزش فراهم نشود، 
در آينده اي نه چندان دور با پرخاشگري زياد كودكان به دليل پايين 
بودن سطح مهارت ها و ميزان قدرت آنان، آستانه تحمل اندك در 
فراگيري و پيگيري مســائل، اعتياد به استفاده از فضاي مجازي و 
همچنين نارضايتي مدام آنها حتي از بهترين تفريحات و بيشترين 

امكانات روبه رو خواهيم شــد. در اين صورت، آنها دير يا زود بايد 
به سبب اختالل نقص توجه و بيش فعالي به مراكز درماني مراجعه 
كنند و تحت درمان قرار گيرند. زيرا به دليل تعريف نكردن چگونگي 
فراگيري مطالب آموزشــي براي كودكانمان در فضاي مجازي و 
همچنين قرار ندادن محدوديت  براي مدت استفاده از اين ابزاري كه 
مانند تيغ دو لبه است، ساختي در مغز آنها شكل مي گيرد كه مدام 
در وضعيت رفع فوري تنش است. به اين ترتيب، در هسته پاداش 
مغز دوپامين بسيار زيادي ترشح مي شــود كه به بروز رفتارهايي 
مشابه رفتارهاي كودكان مبتال به اختالل نقص توجه و بيش فعالي 

مي انجامد.
در دنياي مدرن كه ارتباط با يكديگر در فضاي مجازي در اولويت 
قرار گرفته است، اطالعاتي كه با سرعت زياد از طريق رسانه ها در 
اختيار كاربران قرار مي گيرند باعث شكل گيري عقايد و باورهاي 
افراد مي شــوند. ارتباط بيش از حد كودكان با رسانه و اعتماد به 
اطالعات حداقلي و ســطحي موجود در فضاي مجازي از يك سو 
و آموزش و بازي در اين فضا از ســوي ديگر موجب شــكل گيري 
شخصيت پيرو و اسير تقليد و فاقد خالقيت مي شود، زيرا ارتباط 
در فضاي مجازي و انتقال اطالعات در آن است كه به هويت افراد 
معنا مي دهد و موجب ايجاد احساس هاي بسيار متفاوتي از  جمله 
احساس ارزشــمندي و افتخار يا نگراني و بيهودگي مي شود. در 
ارتباط با رسانه، انسان نقش پيرو و منفعل را مي گيرد، زيرا او نيست 
كه انتخاب مي كند چه پيام هايي را دريافت كند، بلكه رسانه است 

كه نوع پيام ها را براي او تعيين مي كند.

والدين مي توانند با ايجاد محدوديت هاي الزم و متناســب با سن 
كودكان به آنها اجازه بدهند كه در بازه زماني مشــخص و نيز در 
فضاهاي مورد تأييد خانواده از شبكه هاي مجازي استفاده كنند و به 
گشت وگذار در رسانه ها بپردازند. بدين ترتيب مي توان از اتالف وقت 
و انرژي كودكان در فضاي سطحي و كم عمق رسانه هاي گوناگون 
جلوگيري كرد. همچنين مي توان به تقويت نقش فاعلي و عاملي 
كودكان در انتخاب كتاب هاي مورد عالقه  آنها براي دســت يافتن 
به اطالعات عميق و متنوع درباره موضوع موردنظرشان پرداخت 
و در عين  حال بر تصميم گيري منطقي و مهارت حل مســئله در 
موقعيت هاي مختلف و اجتناب از رفتارها و تصميم هاي هيجاني 

تأكيد كرد.
بدين  گونه است كه با ورود رسانه ها به زندگي، روند جامعه پذيري 
ما و كودكانمان تسريع شده است؛ البته اگر جامعه پذيري را اينگونه 
معنا كنيم كه هر روزه با حجم زيادي از اطالعات و رويدادهاي دنياي 
مدرن آشنا مي شويم. ولي به هر حال، بر مبناي قانون هزينه-فايده، 
همانطور كه هر موضوعي هم فايده و هــم هزينه دارد، هزينه اين 
نوع جامعه پذيري با ســرعت باال، كند شدن شكل گيري مفاهيم 
پايه اي مانند مفهوم رعايت نوبت، مشاركت، منطق، درك زمان و 
موقعيت سنجي است كه اين مسئله رشد رواني انسان را در سنين 
پايه كند يا حتي متوقف مي كند. در واقع، با آنكه فرد روزبه روز در 
نتيجه تكثير سلول ها رشد جسمي مي كند و بزرگ مي شود، ولي 
رشد رواني همراه با رشد جسمي او پيش نمي رود و به  اصطالح در 

روابطش رفتارهاي كودك منشانه خواهد داشت.

ديدن و واكاويدن

فضاي ساخت انيميشن را فقط از 
طريق ديدن ويدئوهاي آموزشي 
و اينترنتي نمي تــوان درك كرد 
بلكه به طور كلي بايد آن را در قالب 
كالس هاي كارگاهي يا حضور در 
دانشگاه و شكل گيري حلقه هاي 
فكري چند نفــره در كالس ديد. به واقع اگــر مثال هايي از 
چگونگي تبديل شــدن خودم به كارگردان انيميشن زده ام 
صرفا براي آشنا كردن مخاطبان با روندي بوده كه طي كرده ام 
و ناگفته پيداست اين تجربه شخصي لزوما نمي تواند تعميم 
بيابد. اين نكتــه را به اين دليل مي گويــم كه اگر جنبه هاي 
تخصصي كار بيان شود شــايد خيلي ها از حضور در عرصه 
انيميشن سازي  مايوس شــوند؛ زيرا فضا و امكانات ويژه اي 
براي اين كار در كشورمان موجود نيست. پس همه مواردي 
كه به آن اشاره مي كنم صرفا براي اين است كه به عالقه مندان 
انيميشن در جاي جاي كشور اين نكته را بگويم كه چگونه از 
ظرفيت ها و امكاناتي كه در اختيارشان است به بهترين نحو 
استفاده كنند. از اين رو بود كه به تبيين خاطره هاي شخصي 
خود از چگونگي عالقه مندي به انيميشن تا تبديل شدن به 
كارگردان اين حوزه روي آوردم تا جوانان مشتاق به حضور در 
اين عرصه با شنيدن و ديدن اين خاطرات دلگرمي اوليه اي 
را براي حضور در اين عرصه به دســت آورند اما باز هم تأكيد 
مي كنم كه اين خاطره گويي صرفا بيانگر تجربه اي شخصي 
است و هر فرد از دريچه همراهي با اين خاطرات و رسيدن به 
تحليل درستي از آن است كه مي تواند مسير خود را شناسايي 
كند. البته من بيشتر در ورك شاپ هاي داخلي و بين المللي 
- كه نهايتا 100تا 200نفر در آن حضور داشــته اند- به بيان 

نظراتم درباره انيميشــن پرداخته ام و پيــش از اين تجربه 
حضور در برنامه هايي مانند مدرسه تابستاني را با اين ميزان از 
مخاطب نداشته ام. از اين رو خود اين نكته كه مخاطبان زيادي 
از سراسر كشور و از طريق اينترنتي اين ويدئوهاي آموزشي را 
با يك كليك مشاهده مي كنند فضا و ظرفيت مناسبي را براي 
آموزش همگاني فوت و فن هاي انيميشن سازي  پديد مي آورد.
با اين تفاســير به نظرم اجراي چنين ايده اي در كشور موج 
مثبتي را پديد مي آورد و بسياري از ســؤاالت پيرامون اين 
حوزه)انيميشن سازي ( كه در ذهن بســياري وجود دارد از 
طريق اجراي ايده مدرسه تابســتاني پاسخ داده مي شود اما 
باز هم تأكيد مي كنم تماشاي اين ويدئوها كاركردي مانند 
شركت در كالس هاي آموزشي را ندارد و صرفا كلياتي از اين 
مسير را براي مخاطبان مشــخص مي كند. ارائه ويدئوهاي 
آموزشي در زمينه هاي مختلف در قالب ايده مدرسه تابستاني 
محقق شدن عدالت آموزشي است و به بيشتر سؤاالتي كه 
در ذهن بســياري از مخاطبان در سراسر كشور وجود دارد 
از طريق اين ويدئوها پاســخ گفته مي شود. به واقع تماشاي 
اين ويدئوها جرقه اي ذهني در مخاطبــان پديد مي آورد و 
مانند موتور محركه اي براي جوانان مستعد است كه همواره 
دوســتدار تجربه كردن فضاي كاري در زمينه هايي چون 
انيميشن ســازي ، گويندگي، طنز و كاريكاتور و ديگر موارد 
هستند و با اين ويدئوها مسير كلي برايشان مشخص مي شود 
و به آنها كمك مي كنيم تا برنامه ريزي بهتري براي ورود به 
اين عرصه ها داشته باشــند. البته نبايد اين تصور را داشته 
باشيم كه اگر عالقه مند به تجربه كردن اين عرصه ها هستيم 
صرفا با تماشاي يكي از اين ويدئوهاي آموزشي مي توانيم به 
هدفمان برسيم بلكه بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه 
عرصه هاي هنري مكمل هم هســتند. بنابراين مخاطبان 
مدرسه تابستاني همه ويدئوها را بايد ببينند تا به ديد بهتري 

نسبت به موضوع برسند.

دوچرخه در مدرسه رفتيم تا بچه هايي كه از دوچرخه استفاده مي كنند، 
تشويق شوند. طرح آموزش  دوچرخه سواري در مدرسه تابستاني هم 
براي من مفيد بوده است. به همرا برادرم، پاي صحبت ها و تجربيات 
خانم فرشته كريمي، بازيكن فوتسال هم مي نشينيم و وقتي تجربيات 
او را مي شنوم، انگيزه بيشتري پيدا مي كنم كه در رشته فوتبال بيشتر 

تالش كنم.
پيش از اين طرح، تجربه استفاده از آموزش هاي آنالين 
و مجازي را داشتيد؟ اگر داشتيد، كيفيت اين طرح را در مقايسه با 

آن برنامه ها در چه سطحي مي بينيد؟
    آتنا: تجربه استفاده از آموزش هاي اينترنتي را نداشتم و تا پيش از 
شيوع كرونا، كالس هاي حضوري مي رفتم. نخستين بار است كه به اين 
شكل، آموزش هاي مجازي را دنبال مي كنم و با اينكه متفاوت است، 
اما از نظر سطح كيفي به نظرم عالي اســت و از كالس هاي حضوري 

چيزي كم ندارد.
   اميرمحمد: من هم تجربه اي نداشــتم. هم اكنون نيز از نخستين 
تجربه ام خيلي راضي ام و به نظرم هم مربيان و استادان خوبي انتخاب 

شده اند و هم كيفيت ضبط برنامه ها مناسب است.
به عنوان مخاطبان عالقه مند، ايده يا پيشنهادي داريد 

كه فكر كنيد اگر اجرا شوند، طرح بهتر خواهد شد؟
   آتنا: بسيار خوب است كه براي همه، البته كساني كه به اينترنت 
دسترسي دارند، شرايطي مهيا شده است كه از حضور استادان باتجربه 
بهره ببرند و فرصتي پيش آمده كه سطح آگاهي و آموزش خود را ارتقا 
دهند. پيشنهادم اين است كه جريان استعداديابي بين دانش آموزان 
مستمر باشد و افراد برتر، به طور مرتب معرفي و تشويق شوند و زمينه اي 
فراهم شود كه نوجوانان مستعِد در يك رشته، در آن ماندگار شوند و 

مسير كار در آينده برايشان فراهم شود.
   اميرمحمد: من هم اميدوارم طرح، توسعه پيدا كند و به رشته هاي 
ورزشي و فرهنگي نيز پرداخته شود. يك پيشنهاد من اين است كه طرح 
طوري پيش برود كه قبل و بعد از شركت افراد در آن متفاوت باشد و در 
آنها تغيير ايجاد شود. اينگونه نباشد كه چند ماه برگزار شود و با اهداي 
چند جايزه به چند نفر تمام شود. اميدوارم كه از دل طرح، حداقل 2 
بازيگر،2 گوينده، 2نويسنده و... بيرون بيايد و بازخورد بلندمدت داشته 
باشد. پيشنهاد بعدي ام اين است كه طرح استعداديابي دانش آموزان 
به صورت ماهانه از طريق معاونت هاي فرهنگي- اجتماعي شهرداري 
در مناطق بيست ودوگانه تهران اجرا شود و در اين ميان حتماً برنامه 
ويژه اي به كودكان كار اختصاص يابد تا در نبود امكانات، اســتعداد و 
عالقه آنها از بين نرود. در آخر هم از مســئوالن برنامه مي خواهم كه 
نظرشان را چه مثبت، چه منفي درباره ويدئوهاي ارسالي ما بگويند تا 

بدانيم كه در چه حوزه اي استعداد داريم.

مصطفي اقليما
جامعه شناس

نگاه لطيف تر كودكان به جهان

طرح هايي مانند مدرســه تابستاني 
تهــران بســيار مهــم هســتند اما 
زيرساخت آن نيز بايد وجود داشته 
باشــد. بايد ديــد آيا همــه بچه ها 
توانايي اســتفاده از اينترنت را دارند 
يا مي توانند تلفن همراه مناسب براي 

حضور در اين كالس ها را تهيه كنند؟ 
گاه هستند بچه هايي كه براي خريدن يك بسته اينترنت پول 
كافي ندارند و ممكن است به همين دليل در خانواده مشكالتي 

پيش بيايد.
بهتر است حاال كه شهرداري تهران چنين برنامه اي را تدارك 
ديده- كه در جاي خود مي تواند بسيار مفيد نيز باشد- به همه 
جنبه ها فكر كند و دست كم به شكلي با وزارت ارتباطات رايزني 
انجام شود كه حضور در ســايت مدرسه تابســتاني كمترين 
اينترنت را مصــرف كرده يا حتــي چيزي از حجــم اينترنت 

نوجوانان كم نكند.
از ســوي ديگر ميزان ســودآوري يك برنامه نيز بســيار مهم 
اســت. فضاي مجازي افراد را از هم دور مي كند، آدم ها در اين 
فضا تك افتاده مي شــوند و توان اجتماعي آنان تحليل مي رود. 
شــهرداري تهران بايد براي اين موضوع هم فكري كند تا پس 

از پايان ماجراي كرونا كمترين آسيب به شهروندان وارد شود.
اين برنامه هم مانند هر برنامه ديگري كه اجرا مي شــود، براي 
عده اي مفيد خواهد بود اما بچه ها بايد با هم در ارتباط باشند. 
در اين شرايط خواه ناخواه آنها بيرون مي روند و گاه خانواده هم 

نمي تواند آنان را در خانه نگه دارد.
مدرسه تابستاني به آموزش هنر و ادبيات اختصاص دارد اما براي 
بچه هايي كه در اين فضا حضور دارند و چيزهايي مي آموزند چه 

فكري شده است؟
 اين موضــوع از دو جهت نياز بــه توجه دارد؛ نخســت اينكه 

سازمان هاي ديگري جز شهرداري بايد در اين زمينه همكاري 
كنند تا نتيجه مطلوب به دســت  آيد. ديگر اينكــه بايد براي 
خانواده ها آگاه ســازي و اطالع رســاني درســت انجام شود تا 

احساسات و عالقه فرزندانشان را جدي بگيرند. 
ما به بچه ها چيزهايي مي آموزيــم و آنان را به چيزهايي معتقد 
مي كنيم كه جامعــه و خانواده برايشــان ارزش چنداني قائل 
نيست. برخي از خانواده ها برخورد خوبي با عالقه فرزندانشان به 

نقاشي يا سينما ندارند. 
چنين فضايي نوجوان را ســرخورده مي  كند. بايد براي آينده 
برنامه ريزي داشته باشيم تا فرد آسيب نبيند. بچه ها نياز دارند 
تا از سوي خانواده خود حمايت شــوند. هنر، روحيه انساني و 
احساســي آنان را تقويت كرده و آنان نگاه لطيف تري به جهان 
خواهند داشت. به همين دليل چنين برنامه اي مي تواند بسيار 
عالي باشــد اما در عين حال بايد براي آينده ايــن بچه ها نيز 

فكري شود.
محيطي كه هنــر و آمــوزش در آن جريان داشــته باشــد، 
پرخاشــگري را كاهش مي دهد اما آيا خانــواده آمادگي الزم 
را دارد كه بپذيــرد فرزندش كار هنري مي كنــد؟ ما با چنين 
فرهنگي زندگي مي كنيم كه مشكالت خاص خود را دارد. بايد 
از خانواده ها كمــك بگيريم و به اين ترتيب بازخورد مدرســه 

تابستاني دوچندان خواهد بود.

بهرام عظيمي
انيميشن ساز



2  سه شنبه 7 مرداد 99  شماره 7999 16 3 0 2 3 6 4 3 ورزش

ری
جعف

ریا 
س: آ

عک

ان
دژب

از 
مهن

ا- 
سن

س: ای
عک

مربي بايد مادر خوبي باشد
مرضيه جعفري براي هفتمين بار با شهرداري بم، قهرمان ليگ فوتبال ایران شد. او مي گوید از 

تفاوت بين فوتبال مردان و زنان زجر مي كشد، اما لبخند مردم بم برایش مهم است 

تفاوت سميه خرمي با ديگر زنان 27ساله اي كه ورزشكار 
نيستند، در چيســت؟ فوتبال از نظر شخصيتي روي سميه چقدر 

تأثير گذاشته؟
ما با سختي روبه رو هستيم، ما خودمان مي دانيم چه چيزي در انتظارمان 
است، مي دانيم كه فوتبال زنان چه سختي هایي دارد، قرار است مسئوالن 
به ما بي توجهي كنند و...و خودمان را با این سختي ها به چالش مي كشيم. 
این سختي ها باعث مي شود تا آدم كامل بار بيایيم. با این سختي ها و اذیت 
شدن هاست كه وقتي به نتيجه مي رسيم خيلي برایمان لذتبخش است. 
من 10سال بي پولي كشيدم، سختي هاي زیادي دیدم ولي مي دانستم 
به هدفي كه دارم مي رســم. من خودم راهم را انتخــاب كردم، با اینکه 
مي دانستم راه سختي است ولي اميدوار بودم كه این سختي كشيدن ها 

به نتيجه مي رسد.
وقتي فوتبال را شــروع كرديد، در سني نبوديد كه به 

چالش فكر كنيد.
من 12سالم بود كه فوتبال را شروع كردم. آن موقع از سر عشق فوتبال 
بازي مي كردم. اصال نمي دانســتم كه چالش چيســت و فکرش را هم 
نمي كردم كه قرار است در این فوتبال چقدر اذیت شوم. من فقط از سر 
عشق، فوتبال بازي مي كردم. بعدها این چالش ها شروع شد. من در آن 
سن به این فکر مي كردم كه براي تيمي بازي كنم كه بعد از باخت حتي 

به ما شام هم ندهند؟
شام ندهند؟

یك فصل براي تيم شهرداري اردبيل بازي مي كردم. یادم است در یك 
بازي ميزبان بودیم. ما باختيم. زمستان بود و بازي هم عصر برگزار شد، بعد 
از بازي تيم را به حال خودش ول كردند. من شب از اردبيل به خانه مان 
در پارس آباد برگشتم. هوا خيلي سرد بود و حتي باالپوش هم نداشتم. 
همان لباس هایي را كه با آن بازي كرده بودم و خيس عرق بود، روي خودم 
انداختم تا یك كم گرم ام شود. گرسنه و سرمازده به خانه برگشتم. تيم را 
هم همان نيم فصل منحل كردند. من از این گرسنگي ها كم نداشته ام. 
براي استقالل هم كه بازي مي كردم، یك روز اگر ناهار مي خوردیم شام 

نداشتيم یا اگر شام مي دادند، ناهار نداشتيم.
تصور اين است كه بازيكنان فوتبال زنان دستمزدهاي 

پاييني مي گيرند نه اينكه ديگر به آنها شام و ناهار هم ندهند.
 این موضوع در برنامه نود هم مطرح شد. در شروع فوتبالم، به تهران آمدم 
و با استقالل در دسته یك بازي كردم. آن موقع همه  چيز خوب بود. نایب 
قهرمان شدیم و تيم به ليگ برتر رفت. سال بعد را در اروميه بازي كردم و 
دوباره به استقالل برگشتم؛ همان سالي كه آقاي فتح اهلل زاده مدیرعامل 
باشگاه بود. انتظار نداشتم در این تيم به قدري شرایط مان بد باشد كه خدا 
خدا كنيم، تيم منحل شود. در برنامه 90گفتند كه به جاي شام خيار و 
گوجه به ما مي دادند ولي واقعا وضعيت مان بدتر از این بود. از سوپرماركت 

نسيه خرید مي كردیم، باشگاه اینقدر به سوپرماركت پول نداد كه دیگر 
نسيه هم چيزي به ما نمي داد. در خوابگاه یخچال نداشتيم، هر چه چيزي 

مي خریدیم توي بالکن مي گذاشتيم كه خراب نشود.
در تيم هاي ديگر هم وضعيت همين طور بود؟

االن وضعيت فوتبال زنان خيلي خوب شده. ما این فصل در وچان سال 
فوق العاده اي داشتيم. از هر نظر خوب بود. كم و كسري نداشتيم.

شام و ناهار داشتيد؟
بعد از استقالل همه جا شام و ناهار داشتيم.

گفتيد در شروع فوتبال فكر نمي كرديد اين همه سختي 
در انتظارتان باشد، به نظر مي رســد فوتبال از همان شروع براي 

دختران با سختي همراه است.
 من در روستاي اسالم آباد جدید پارس آباد فوتبال را شروع كردم. شروع 
خوبي بود. با پسرها در كوچه و خيابان بازي مي كردم. یك بار یك قيچي 
برگردان زدم، از آن به بعد به من مي گفتند علي دایي. از همان روستا، با تيم 
مدرسه به مسابقات دووميداني استاني رفتيم. كلي مقام تيمي و انفرادي 
به دســت آوردم. به خاطر اینکه فوتبالم خوب شــود، تمرینات سنگين 
دووميداني انجام مي دادم. همانجا بود كه دیدم یك عده دارند، فوتسال 
بازي مي كنند. به مربي ام گفتم كه من هم مي خواهم فوتسال بازي كنم، 
اجازه نداد. گفت استعداد دووميداني ات خوب است اما من كار خودم را 
كردم. سال اولي كه با تيم پارس آباد در سطح استاني مسابقه دادم، پدیده 
مسابقات شدم. از همان مسابقات به استقالل رفتم.سال 89بود. تست دادم 

و یك ساعت بعد روي زمين چمن قرارداد را جلویم گذاشتند.
يعني از 17سالگي قرارداد بستيد و پول گرفتيد؟

پول نه. قرارداد سفيد امضا كردم. گفتند فقط كرایه اتوبوس و هزینه هاي 
دیگر را مي دهيم. براي اینکه پيشــرفت كنم، قبول كردم. همان سال 
شــهرداري اروميه در ليگ برتر بود، هيچ بردي نداشت و داشت سقوط 
مي كرد. براي 3بازي بــه اروميه رفتم. تيم بازي هایش را برد و ســقوط 
نکرد. سال بعد هم آنجا ماندم. ولي دیگر فهميدم یك چيزهایي هست و 
قرارداد بهتري بستم. فصل بعد چون خواهرم در تهران زندگي مي كرد، به 
 استقالل برگشتم. خوابگاه ما چهاردانگه بود و زمين تمرین افسریه. روزي

 4-3هزار تومان فقط پول كرایه ماشــين مي دادم كه سرتمرین بروم و 
برگردم. همه این پول ها را هم از جيب دادم. گفتم شام یا ناهار نمي خوریم 
ولي باور كنيد بعضي از روزها حتي صبحانه هم نداشتيم. در چند ماه فقط 
یك بار سرپرست تيم پول داشت كه بتواند گوشت و مرغ بخرد. در كل آن 
چند ماه 500هزار تومان به من دادند كه با آن پول یك گوشي خریدم. آن 
گوشي تنها چيزي بود كه از استقالل براي من ماند. چند سال بعد كه به 
اجبار AFC مجبور شدند با ما تسویه كنند، مبلغ قرارداد را به بهانه هاي 
مختلف كم كرده بودند. آن پول هم قسمت هم تيمي هایم شد. قرار شده 

بود كه اگر پول را بدهند، شيریني بدهم و من هم همين كار را كردم.

هم گل را به نام من ثبت 
كردند. اما یکي دو هفته بعد 

بازي گل، گل به خودي ثبت شــد. 
گفتند یکي فيلم آورده و نشان داده كه 
من گل نزده ام. این خيلي عجيب است.

برگرديم سر سؤال اول؛ 
فكر مي كنيد فوتبال چقدر سميه را 

متفاوت از ديگر دختران كرده؟ نگاه 
بعضي ها اين است كه فوتبال زن را از 

زنانگي دور مي كند.
من این نگاه را قبول ندارم. فوتبال ما زنان را قوي تر كرده اما جور 

دیگري نکرده. ما دیگر آن زني نيستيم كه وقتي مشکلي پيش 
مي آید، یك گوشه بنشينيم و گریه كنيم. ما با مشکالتمان روبه رو 

مي شویم و روي سختي ها را كم مي كنيم. دغدغه من این نيست كه 
براي مهماني و عروسي چه بپوشــم، من به جاي عروسي رفتن تمرین 

مي كنم. مسئله اصلي این است كه ما قوي تر از قبل شده ایم.
اگر به عقب برگرديم دوباره فوتبال را انتخاب مي كنيد يا به 

حرف مربي تان گوش مي دهيد و سراغ دووميداني مي رويد؟
به عقب برگردیم از یك سالگي فوتبال را شروع مي كنم.

فصل آينده كجاييد؟
فعال هيچ تصميمي نگرفته ام. چند پيشنهاد دارم. حتي احتمال دارد لژیونر 

شوم. فعال فکرم باید استراحت كند و بعد از آن تصميم مي گيرم.
از كدام تيم هاي خارجي پيشنهاد داريد؟

در آینده  خبرهاي خوبي مي شنویم.

 امسال شما خانم گل شديد و نكته مهم اين بود كه براي 
نخستين بار در پست مهاجم بازي كرديد. چطور مي شود يك بازيكن 
ســال ها هافبك يا حتي مدافع بازي كند و كسي تشخيص ندهد كه 

استعداد او در پست ديگري است؟
یك فصل كه شهرداري سنندج بودم، خانم بيان محمودي من را فوروارد 
گذاشتند. در بقيه تيم ها یا یارگير بودم یا هافبك وسط. در بعضي از بازي ها 
هم اجازه مي دادند كه پشت مهاجم بازي كنم. االن فوتبال مدرن شده، باید 
بدانيم كه ما از بازیکن یا بازیکن از خــودش چه مي خواهد. اما به ما خيلي 
اجازه نمي دهند كه كار خودمان را انجام بدهيم یا نمي توانند كاري را كه از ما 
مي خواهند به ما بفهمانند. خانم سميه شهبازي- مربي تيم وچان- مربي تيم 
زیر 19سال ایران هم بوده. با اینکه به او پيشنهاد كرده بودند من را هافبك 

وسط بگذارد، قبول نکرده بود.
اين اتفاق تأييد مي كند كه دانش بعضي از مربيان ما خيلي 

باال نيست.
بله دقيقا همينطور است. ولي خانم شهبازي واقعا دانش باالیي دارند. من هم 
از این به بعد دیگر به عنوان مهاجم بازي مي كنم. این قابليت را دارم و به هر 
تيمي هم كه بروم، همين را شرط مي گذارم. من بازیکني هستم كه هميشه 
در خدمت تيم هستم. همه مربيان گفته اند كه من بازیکن جنگنده اي هستم. 

اما باید در پست خودم بازي كنم.
تا هفته هاي آخر ليگ تصور مي كرديد خودتان خانم گل 

هستيد اما يك دفعه شريك پيدا كرديد.
اگر كروناي لعنتي نبود و بازي ها برگزار مي شــد، با اختالف خانم گل بودم. 
10هفته صدرنشين گلزنان بودم. اما چند هفته پيش متوجه شدم كه یك 
گل من را مردود اعالم كرده اند. در بازي با بوشهر، من گل زدم، داور و ناظر 

 تيم شــما در 12دوره ليگ، 7قهرماني، يك 
نايب قهرماني و 2مقام سومي به دست آورده، اما شايد 
حتي در جامعــه فوتبال هم كمتر كســي از اين تيم و 
بازيكنانش اطالعاتي داشته باشد و شايد مرضيه جعفري، 
سرمربي اين تيم را هم نشناسد. ولي تيم هاي مردان در 
هر دسته اي هم بازي كنند، براي جامعه شناخته شده اند. 
اين همه تفاوت در جايگاه فوتبال زنان و مردان آزاردهنده 

نيست؟ 
 این تفاوت ها در جامعه هم هست. تبعيض بين زن و مرد را 
همه جا و در همه مشاغل مي توانيم ببينيم، اما مهم این است 
كه من به عنوان ســرمربي یك تيم چــه دیدگاهي دارم و از 

فوتبال چه مي خواهم.
 شما به فوتبال چطور نگاه مي كنيد؟

من در خانواده ای فوتبالي بزرگ شــده ام. از بچگي عشق و 
عالقه ام فوتبال بوده. سال1377 كه اجازه دادند زنان فوتسال 
بازي كنند، من 17سال داشتم. با این حال نخستين تيم را 
در استان تشکيل دادم. هم بازي مي كردم و هم مربي بودم. 
همه بازیکنان تيم از من بزرگ تر بودند. بازیکن سي وچند ساله 
داشتم. عباس جعفري، پدرم، از مربيان فوتبال بم بود. فکر 
می كنم من هم استعداد مربيگري و مدیریت را از او به ارث 
برده ام. زلزله بم كه آمد، همــه بازیکنانم جز یك نفر، از بين 
رفتند. یك نفري هم كه ماند، همه خانواده اش را از دســت 
داده بود. ما هم كه زنده ماندیم به خاطر این بود كه پدرم بعد از 
زلزله اي كه اول شب آمد، مجبورمان كرد در حياط بخوابيم. 
بعد از زلزله دیدگاه من فرق كرد. مردم ما واقعا ناراحت بودند. 
همان سال من تيم دیگري تشکيل دادم و از دسته2  شروع 

كردم.
 در آن شرايط حفظ روحيه سخت نبود؟

 سخت بود، خيلي هم سخت بود، اما ورزشکار با بقيه 
تفاوت دارد. ورزشکار روحش آسيب مي بيند ولي 
باز به راهش ادامه مي دهد. شــرایط من هم از بقيه 
بهتر بود. افراد درجه یك خانــواده ام زنده بودند و 
من توانستم خودم را قانع كنم كه باید به كارم ادامه 
دهم. دوباره كارمان را شروع كردیم و سال1387 كه 
تيم ما قهرمان شد، من خنده را روي لبان مردم بم 
دیدم. من دنبال آن خنده بــودم. زنان زیادي از من 
تشکر كردند. مي گفتند ما دخترمان را از دست دادیم 
ولي وقتي از تلویزیون شــنيدیم كه تيم بم قهرمان 
شده، خيلي خوشحال شدیم. من با خوشحالي آنها 
خوشحال شدم و بيشتر تالش كردم. از همان سال 
تا االن به شــوق شــاد كردن مردم كار مي كنم. من 
مي خواهم شــادي به چهره مردم بم برگردد. من هم 
از تفاوت هایي كه بين فوتبال مردان و زنان هست زجر 
مي كشم، ولي مردم شــهرم برایم مهم تر هستند. من از 
جاهاي دیگر حتي از خارج از كشــور هم پيشنهادهایي 

داشتم، ولي بم را به همه  چيز ترجيح دادم.
 به نظر مي رسد از همان سال هاي اول نگاه 

مردم بم به ورزش زنان مثبت بوده؟
 نه اینطور نيست. خيلي زمان برد تا نگاهشان تغيير 
كند. با توجه به اینکه تبليغات در فوتبال زنان كم 
است، تغيير نگاه در آنها هم به زمان نياز داشت. با 
قهرمان شدن تيم هم وضعيت بهتر شد. االن تقریبا 

همه شهر تيم فوتبال بم را مي شناســد. اگر خود من را هم 
نشناسند، اسمم را شنيده اند و مي دانند چه تيمي دارم و تيمم 
چه كار مي كند. همين چند روز پيش كه تيم براي هفتمين بار 

قهرمان شد، حدود هزار پيام تبریك داشتم.
 عادت داريم هر سال تيم هاي فوتبال زنان را 
با نام هاي تازه اي در ليگ ببينيم. در ليگ هاي رشته هاي 
ديگر زنــان هم وضعيت همين طور اســت. چه اتفاقي 
مي افتد كه تيمي در يك شهر كوچك بيش از 10سال با 
يك نام در مسابقات شركت مي كند؟ اين ثبات به دليل 
اهميتي است كه تيم فوتبال زنان براي مسئوالن شهر 

دارد يا هزينه ها خيلي پايين است؟
تيم ما براي شهرداري است. شهرداري شهر كوچکي در حد 
بم، درآمد چنداني ندارد. شــهرداري از نظر مالي در مضيقه 
اســت. در این سال ها هم مسئوالن شــهرداري، فرمانداري 
و... عوض شــده اند، اما ما خوش شانس هستيم كه نگاه همه 
آنها به تيم زنان مثبت است و به ما بها داده اند. هم اكنون كه 
اوضاع مملکت از نظر اقتصادي خيلي به هم ریخته است، براي 
شهرداري هم سخت است كه از ما حمایت كند، ولي این كار را 
انجام مي دهد. بم در دسته2 مردان هم تيم دارد، ولي تفاوتي 
بين این تيم ها نگذاشته اند؛ حتي از نظر معنوي به ما بيشتر 

توجه كرده اند.
 اگر تيم قهرمان نمي شد و موفقيت ها ادامه 
پيدا نمي كرد، چه اتفاقي مي افتاد؟ به نظر مي رسد اين 

ثبات به خاطر موفقيت هاي تيم است.
دیــدگاه مربي خيلي مهم اســت. این دیــدگاه مي تواند به 
بازیکنان و مسئوالن تيم سرایت كند. وقتي من مربي شدم، 
كسي من را نمي شناخت. 10سال تالش شبانه روزي كردم، 
زمين خوردم، باختم، بردم، بازیکنانم را از دســت دادم  ولي 
نااميد نشدم. در یك مقطع زمانی ما همه هزینه ها را از جيب 
دادیم. مهم این است كه یك مربي جا نزند و نااميد نشود. در 
فوتبال حرفه اي 80درصد پول اســت، اما اگر پول هم باشد، 

شاید نتواني موفق شوي.
 باشگاهي در فوتبال زنان هست كه پول داشته 

باشد و موفق نشود؟
بله داریم باشگاه هایي كه از ما بيشتر پول دارند و بيشتر هزینه 
مي كنند، ولي خيلي خوب نتيجه نمي گيرند. همه  چيز پول 
نيست. مربي باید مادر و مدیر خوبي باشد. در یك تيم، فقط 
فوتبال مهم نيست. ما 11سال است كه تيمداري مي كنيم، 
ولي هيچ مورد دعــوا یا اخراج در تيم نداشــته ایم. من هيچ 
حركت ناجوانمردانه اي به بازیکنانم یاد نداده ام. اولویت در تيم 
ما اخالق و تمرین است. نمي شود كه بنشيني و كاري نکني و 

از خدا بخواهي كه كمکت كند. باید تالش كني. بازیکنان ما 
بدون هيچ اعتراضي هميشه در هر شرایطي تمرین مي كنند.

 پرافتخارترين مربي ليگ چقدر دســتمزد 
مي گيرد؟

از نظر باشگاه شاید درست نباشد كه من مبلغ را بگویم. اما 
خودتان حساب كنيد در تيمي كه یك تا یك ميليارد و نيم 
هزینه كل تيم است، یك مربي چقدر مي تواند بگيرد؟ هزینه 
رفت وآمد، دستمزد همه بازیکنان، هزینه خورد و خوراك، 
پزشــك و... همه از این مبلغ داده مي شود. براي یك مربي 

چقدر مي ماند؟
 تقريبا هيچ.

دقيقا همين است، خيلي كم است. شــاید مربياني باشند 
كه بيشتر از من بگيرند ولي در كل دستمزدها پایين است.

 با اين دســتمزدها يك مربي چطور انگيزه 
كاركردن دارد؟ خانواده مخالف ايــن مدل كاركردن 
نيست؟ شما يا سر تمرين هســتيد يا از اين شهر به آن 
شهر مي رويد. اين همه زحمت بدون درآمد مناسب، با 

اعتراض روبه رو نمي شود؟
من خودم متاهلم. اگر همسرت ورزشي نباشد، قطعا به مشکل 
مي خوري. من همسرم فوتبالي است. خودش مدیر مدرسه 
و رئيس هایت اســکيت بوده و در حيطــه مدیریتي كمکم 
مي كند. كال خانواده من فوتبالي اســت. از وقتي وارد خانه 
مي شــویم، از فوتبال حرف مي زنيم تا وقتي كه بخوابيم. در 

خانه ما هنوز عشق به فوتبال هست.
 بچه ها هم اين عالقه را دارند؟

بله، هم دخترم عالقه مند است و هم پسرم. دخترم 13سالش 
است و به نظرم مي تواند مربي خوبي شود، استعدادش را دارد. 

وقتي بازي داریم، از روي سکوها تيم را كوچ مي كند.
 همسرتان هم درباره كار شما نظر مي دهد؟ تا 
حاال شده بازي تيم شما را از نزديك ببيند و از كوچ شما 

ايراد بگيرد؟
نظر مي دهد، ولي ایراد نمي گيرد. بعضي اوقات سر بازي هاي 
تيم مي آید و مثال مي گوید فالن بازیکن خوب بازي نکرد، ولي 
تا حاال از كار من ایرادي نگرفته و پيشنهادي هم نداده است.

 با مربيان مــرد هم ارتباط داريــد؟ از آنها 
مشورت مي گيريد؟

من مدرك مربيگري Aآسيا را دارم و با مربيان دیگر هم در 
ارتباط هستم. هميشه دوست دارم تجربه و علم كسب كنم. 
در هر كالسي كه باشد، شــركت مي كنم. از هر كالس یك 

جمله هم یاد بگيرم، برایم خوب است.
 گفته ايد گوارديوال الگوي مربيگري تان است. 

در مربيان داخلي كار كدام مربي را بيشتر مي پسنديد؟
یحيي گل محمدي و امير قلعه نویي. سبك مدیریت قلعه نویي 
را دوست دارم و فکر مي كنم استقالل با مربيگري او مي تواند 
موفق شود. قلعه نویي هرجا مربي بوده، آنجا را متحول كرده. 
گل محمدي هم هرجا مربيگــري مي كند تيمش زیبا بازي 

مي كند.
با اين توضيحات به نظر مي رســد استقاللي 

هستيد.
نباید بگویم، ولي هستم.

 فوتسال زنان چند سال قبل از فوتبال زنان 
راه اندازي شد. فوتسال رشد خوبي داشت و به قهرماني 
آسيا هم رســيد، اما فوتبال زنان پيشرفتي را كه بايد 
مي كرد، نكرد. كيفيت بازي ها پايين است و نمي تواند 
تماشاگر جذب كند. درست است كه براي بازي فوتسال 
امكانات راحت تر فراهم مي شود و فوتبال زيرساخت هاي 
اساسي تري مي خواهد، با اين حال روند رشد خيلي ُكند 

است.
هماهنگ كردن 5نفر در زمين خيلي متفاوت از هماهنگ 
كردن 11نفر در زمين اســت، به خاطر این هماهنگي است 
كه بازي زیباتر مي شــود. در مردان هم همين طور اســت. 
تيم فوتسال مردان ایران زیباتر از تيم فوتبال بازي مي كند. 
فوتسال مردان ما از ابرقدرت هاي جهان است، اما تيم فوتبال 
ما در سطح آســيا هم نمي تواند قهرمان شــود. در مردان 
هم مثل زنان، توجه به فوتســال بيشــتر از فوتبال است، 
به خاطر اینکه هزینه كردن راحت تر اســت. فوتبال هزینه و 
زیرساخت هاي بيشتري مي خواهد. فوتسال را مي شود در 
هر زمين كوچکي بازي كرد، ولي فوتبال چمن مي خواهد؛ 

چمن خوب. 
 و زيرساخت هايي هم كه هست كمتر در اختيار 

زنان قرار مي گيرد.
همينطور است. سپاهان زمين خوبي دارد، ولي در زميني 
كه تيم مردان بازي مي كند، زنان اجــازه بازي ندارند. در 
تهران یکي از بدترین زمين ها را بــه زنان مي دهند. اما در 
بم در همان زميني كه تيم مردان بازي مي كنند، تيم زنان 

هم بازي دارند.
 تصور عمومي اين است كه در شهرهاي كوچك 
وضعيت ورزش زنان بدتر اســت، اما به نظر مي رسد در 
واقعيت اينطور نيست. بم، سيرجان و... از فوتبال زنان 
حمايت مي كنند، اما در شهري مثل تهران، به زحمت يك 

تيم مي تواند اسپانسر پيدا كند.
 شهرهاي بزرگ تيم هاي بزرگ دارند. وقتي تهران استقالل 
و پرسپوليس را دارد، همه انرژي ها و عالقه ها روي این تيم ها 
متمركز است و دیگر به تيم زنان توجهي نمي شود. مسافت ها 
هم تأثيرگذار است. وقتي یك بازیکن مجبور است براي تمرین 
از این سر شهر به آن سر شهر برود، انگيزه ای براي ادامه كار 
نمي ماند، ولي در شهرهاي كوچك این اتفاق نمي افتد. در كل 
هر شهر بزرگي كه تيم بزرگ در فوتبال مردان دارد، به زنان 
كمتر توجه مي كند. وقتي كردستان نمي تواند در ليگ مردان 
تيم مطرحي داشته باشد، روي ليگ دیگري سرمایه گذاري 
مي كند و با كمترین هزینه هم مي تواند یك تيم زنان تشکيل 
دهد و قطعا داشتن این تيم مي تواند كمك كند تا مسئوالن 

آن شهر دیده شوند.

مرضيه جعفري را چند نفر مي شناسند؟ چند نفر نام او را شنيده اند؟ بعيد است در همين فوتبالی كه رزومه و شجره نامه 
بازيكنان مرد دسته2 و دسته3 را خيلي ها حفظ هستند، در همين فوتبالي كه مربيان را با جام ها و قهرماني هايشان 
به ياد مي آورند، كسي بداند جعفري در كدام تيم مربيگري مي كند و چند قهرماني با اين تيم دارد. جعفري، سرمربي 
تيم فوتبال شهرداري بم است؛ تيمي كه 7قهرماني، يك نايب قهرماني و 2مقام سومي دارد. از هفده سالگي، از همان سال هاي اولي كه شروع به بازي 

كرده، مربي هم بوده.

ليلي خرسند
خبرنگار

به من مي گفتند علي دايي!
سختي هاي باورنکردني زندگي یك فوتباليست دختر در گفت وگو با سميه خرمي 

كه فوتبال را در كوچه  با پسربچه ها آغاز كرده و حاال خانم گل ليگ ایران است
قرار شد از سختي ها حرف نزنيم. گفتيم همه، سختي ها را مي دانند. بارها گفته ايم و همه مي دانند كه زنان در ايران در چه شرايطي 

ورزشكار مي شوند؛ دستمزدي نمي گيرند، حمايتي نمي شوند و... اما اين قرار خيلي دوامي نداشت. زندگي ورزشي سميه 
خرمي هم مثل ديگر ورزشكاران زن در ايران با سختي عجين شده است و انگار نمي شود غير از سختي هايش درباره چيز 

ديگري حرف زد. سميه بازيكن تيم فوتبال وچان كردستان است كه امسال با 27گل خانم گل ايران هم 
شده، هرچند در اين عنوان، هاجر دباغ، شريك اوست. سميه كه فوتبال را از يكي از روستاهاي 
پارس آباد آغاز كرده، حاال بين پيشنهادهايش، يكي دو پيشنهاد هم از باشگاه هاي خارج از ايران 

دارد. تيم او- وچان كردستان- در ليگ ناتمام امسال دوم شد.

من مدرك مربيگری A آسيا دارم. با مربيان دیگر هم در ارتباط هستم. هميشه دوست دارم 
تجربه و علم كسب كنم. در هر كالسی كه باشد، شركت می كنم. از هر كالس یك جمله 
هم یاد بگيرم، برایم خوب است. بين مربيان ایرانی كار یحيی گل محمدی و امير قلعه نویی 
را می پسندم. سبك مدیریت قلعه نویی را دوست دارم و فکر می كنم استقالل با مربيگری 
او می تواند موفق شود. قلعه نویی هرجا مربی بوده، آنجا را متحول كرده. گل محمدی هم هر 

جا مربيگری می كند تيمش زیبا بازی می كند

همان سالی كه آقای فتح اهلل زاده مدیرعامل 
باشگاه بود به استقالل آمدم. انتظار نداشتم در 
این تيم به قدری شرایطمان بد باشد كه خدا 
خدا كنيم تيم منحل شود. در برنامه 90 گفتند 
كه به ما به جای شام خيار و گوجه 
می دادند ولی واقعا وضعيتمان 

بدتر از این بود
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   پيامك هاي كالهبردارانه عوارض آزادراهي 
چندی قبل پيامكي آمد مبني بر اينكه مي توانيد عوارض آزادراهي را 
از طريق آدرسي كه در پيامك بود بپردازيد. بعد از ورود به سايت رقم 
اعالم شده براي عوارض را پرداختيم. اما بعد از آن دوباره پيامك آمد 
كه عوارض را از طريق كانكس اتوبان بپردازيد. چه كسي مسئول اين 

وضعيت است و اين پيامك ها را چه كسي مي فرستد؟ 
احمدي از تهران 

   محصــول رنجمان را بــه پايين ترين قيمت به واســطه 
مي فروشيم

اكثر شاليزارهاي مازندران امسال زيركشت ارقام محلي نظير طارم 
رفت. قيمت اين محصول كه تا قبل از برداشــت تا كيلويي 2۵هزار 
تومان بود اكنون در فصل عرضه و برداشــت به ســختي تا 20هزار 
تومان مي رسد و اين وضعيت درحالي است كه كشاورز آن را به قيمت 

پايين تر از نرخ كنوني بايد توسط چرخه واسطه به فروش برساند.
بهرام پور از نوشهر

   همسان سازي،  شعاري بيش نيست 
با اضافه كــردن ۵00هــزار تومان كــدام همسان ســازي  صورت 
مي گيرد كه در بــوق و كرنا كردند كه انتظار 10ســاله پايان يافت. 
بعد از اضافه كــردن حقوق مصوب ســال 99حقوق بنــده به رقم 
2ميليون و ۵0هزارتومان رسيد. اين بود وعده همسان سازي  حقوق 

بازنشستگان؟
خجسته از تهران 

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

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

با مردم

پاسخ مسئوالن 

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

2پسر 16ســاله كه براي 2دختر دوچرخه سوار مزاحمت ايجاد 
كرده بودند وقتي با اعتراض مرد جوان روبه رو شدند با وي درگير 

شده و او را به قتل رساندند.
به گزارش همشهري، چند شــب پيش در خيابان شهداي ناجا 
شهرستان ممسني در اســتان فارس درگيري خونيني رخ داد. 
2پسر نوجوان درحالي كه با جواني 24ساله درگير شده بودند، 

ناگهان با چاقو ضرباتي بر بدن او وارد كرده و وقتي پســر جوان 
روي زمين افتاد، پا به فرار گذاشتند. شاهدان حادثه ماجرا را به 
پليس گزارش كردند و تيمي از مأموران راهي محل شــدند. در 
ادامه معلوم شد كه جوان مجروح به بيمارستان منتقل شده اما 
به دليل شدت خونريزي جانش را از دست داده است. تحقيقات 
براي كشف راز اين جنايت آغاز شــد و مأموران به پرس وجو از 
شاهدان پرداختند. يكي از آنها گفت: دقايقي قبل از درگيري، 
2دختر در خيابان در حال دوچرخه ســواري بودند كه 2پســر 
نوجوان به آنها نزديك شدند و شروع كردند به متلك گفتن. آنها 
دست بردار نبودند و براي دختران مزاحمت ايجاده كرده بودند 
كه مقتول)جوان 24ساله( متوجه ماجرا شــد و به سمت آنها 
رفت و تذكر داد. اما 2پسر نوجوان كه ظاهرا از تذكر او خوششان 
نيامده بود شروع به فحاشي كردند و همين باعث درگيري ميان 

آنها شد. در جريان اين درگيري بود كه پسران نوجوان با چاقو 
به جوان 24ساله حمله كرده و چند ضربه به او زدند و پا به فرار 

گذاشتد.
شــاهدان حادثه هم مقتول را مي شــناختند و هم ضاربان را. 
هردوي آنها اهل يك محل بودند و با اطالعاتي كه پليس به دست 
آورده بود هويت ضاربان شناسايي شد. مأموران راهي خانه آنها 
شدند اما هر دو متهم فراري شــده بودند كه فرار آنها بيشتر از 
2ساعت طول نكشيد و با شناسايي محل اختفايشان، هردوي 

آنها در عمليات ضربتي پليس دستگير شدند.
ســرهنگ محمدهاشــم قســام، فرمانده انتظامي شهرستان 
ممسني با بيان اين خبر گفت: قاتالن كه هردو 16ساله هستند 
در بازجويي ها به ارتكاب جنايت اعتراف كردند و پرونده هردوي 

آنها با صدور قرار قانوني در اختيار مرجع قضايي قرار گرفت.

 سارق مسلح كه به اتهام محاربه به اعدام 
محكوم شده و در يك قدمي چوبه دار داخلي

قرار گرفته است براي بار دوم توبه نامه 
نوشت و به خاطر تنها دخترش درخواست بخشش 
كرد.به گزارش همشهري، اين مرد كه مهدي نام دارد 
پيش از اين نيز در سال94، زماني كه قرار بود حكم 
اعدام وي اجرا شود، توبه نامه نوشت و درخواست عفو 
كرد كه همين مسئله باعث توقف اجراي حكم شد اما 
پس از بررسي هاي انجام شده توبه نامه او پذيرفته نشد 
و حاال كه پرونده وي براي اجراي حكم به شعبه اجراي 
احكام دادسراي جنايي تهران فرستاده شده، وي اين 
بار توبه نامه اي ۵صفحه اي نوشت تا شايد از مجازات 
اعدام نجات يابد.براســاس اين گزارش، پرونده سياه 
مهدي به هشتم اسفند سال91 برمي گردد. آن روز 
مأموران اداره يكم پليس آگاهي تهــران در جريان 
دستبرد به يك طالفروشي حوالي مشيريه تهران قرار 
گرفتند. تحقيقات نشان مي داد كه 3سارق درحالي كه 
با نقاب و كاله كاســكت صورت هايشان را پوشانده 
بودند وارد طالفروشي شده و پس از تهديد با اسلحه و 
شــليك چند تيرهوايي دست به ســرقت زده اند. 
همچنان كه تحقيقات براي شناســايي و بازداشت 
سارقان مسلح آغاز شده بود گزارش 2 سرقت مسلحانه 
ديگر از 2 طالفروشي حوالي منطقه شوش و فالح به 
پليس اعالم شد. سارقان در يكي از اين سرقت ها 9كيلو 
طال دزديده و طالفروش را بــه ضرب گلوله مجروح 

كرده بودند.

بازداشت 
كارآگاهان با انجام اقدامات اطالعاتي و پليسي موفق 
شــدند پاتوق متهمان را در شــرق و جنوب تهران 
شناسايي كنند و دهم اسفند ماه سال91 هر 3عضو 
اين گروه مسلحانه را به دام انداختند. اعضاي اين باند 
مهدي 36ساله كه به دليل وزن زيادش به مهدي تپل 
معروف بود. جعفر 41ســاله و عباس 30ساله بودند 

كه از مخفيگاه آنها 2قبضه سالح جنگي كالشنيكف 
به همراه ۵عدد خشاب، 2قبضه اسلحه كلت كمري، 
يك قبضه اسلحه جنگي از نوع برنو، 3عدد مين جنگي، 
صدها تير و... كشــف شــد. اعضاي اين گروه خشن 
سابقه دار بودند و بررسي ها نشان مي  داد كه پيش از 
اين به اتهام سرقت منزل، حمل مواد و كيف قاپي نيز 
دستگير شده و به زندان افتاده بودند. در ادامه تحقيق 
از متهمان مشخص شد كه آنها نقشه سرقت از يك 
صرافي در خيابان كريمخان را نيز در سر داشتند اما 
پيش از اجراي آن دستگير شــدند. عالوه بر اين راز 
سرقت ديگري كه اين گروه در منطقه ابوذر مرتكب 
شده بودند فاش شد. در جريان آن سرقت، اعضاي اين 
باند به زني جوان كه 116سكه طال خريده بود حمله 

كرده و سكه هاي او را سرقت كرده بودند.

حكم اعدام
با اعتراف متهمان و تكميل تحقيقات، قاضي جنايي 
پايتخت با توجه به سرقت هاي خشن اين باند براي 
متهمان درخواست محاربه كرد و پرونده را به دادگاه 
انقالب تهران فرســتاد. به اين ترتيــب آنها به اتهام 
محاربه محاكمه شدند و قاضي دادگاه، مهدي سركرده 
باند را به اعدام در مألعام محكوم كرد. قرار بود صبح 
چهارشنبه دوم دي ماه سال94 اين حكم اجرا شود 
اما متهم قبل از اعدام توبه نامه نوشت و همين اقدام 
او باعث توقف حكم شــد. توبه نامه او مورد بررسي 
قرار گرفت اما پذيرفته نشــد و بعد از گذشت 8سال 
از دستگيري دزدان مسلح، پرونده مهدي به اجراي 
احكام دادسراي جنايي تهران فرستاده شد تا مقدمات 

اجراي حكم اعدام فراهم شود.

مرا عفو كنيد
مهدي سردسته باند سارقان مسلح طالفروشي هاي 
پايتخت وقتي متوجه شد كه بار ديگر در يك قدمي 
چوبه دار قرار گرفته براي بار دوم توبه نامه نوشت. توبه 

نامه او ۵صفحه است و او در آن تقاضاي عفو و بخشش 
كرده است تا از مجازات مرگ رهايي يابد و از زندان آزاد 
شود. در اين شرايط توبه نامه متهم به كميسيون عفو 

و بخشودگي فرستاده شد تا مورد بررسي قرار بگيرد.

گريه هاي يك محكوم به اعدام 
مهدي چند روز پيش وقتي در دادسراي جنايي تهران 
پيش روي داديار اجــراي احكام قرار گرفت و فهميد 
كه قرار است به زودي اعدام شــود به گريه افتاد و باز 
هم درخواست عفو و بخشــش كرد. او گفت كه تنها 
آرزويش آزادي از زندان اســت تا بتوانــد براي تنها 

دخترش پدري كند.

واقعا توبــه كرده اي يا بــراي فرار از 
مجازات توبه نامه نوشتي؟

باور كنيد توبه ام واقعي اســت و حاضرم تعهد بدهم 
كه اگر آزاد شوم، حتي از چراغ قرمز هم رد نشوم. در 
اين 8سال كه در زندان بودم حتي يك مورد دعوا هم 
نداشتم. با همه مهربان هســتم و همه زنداني ها مرا 
دوست دارند. در اين سال ها هر روز مجازات شده ام. 
8سال زمان كمي نيست. هر يك روز زندان هزار سال 
مي گذرد. بار قبلي توبه نامه نوشتم و حكم را متوقف 
كردند، تصور مي كردم كه مرا مي بخشــند. من دلم 
نمي خواهد بميرم. دوســت دارم آزاد شــوم و پيش 
خانواده ام برگردم. براي دخترم پدري كنم و در كنار 

خانواده ام باشم.

دخترت چند ساله است؟
13ســاله اســت و دلم مي خواهد كنارش باشــم و 

ســال هايي را كه نبودم جبران كنم. دفعه قبلي كه 
توبه نامه نوشــتم، 2روز قبل از اجراي حكمم بود. 
تولد امام زمان بود و از خدا خواســتم كه توبه نامه ام 
را بپذيرند و حكم را اجرا نكنند. نمي دانيد چه حس 
و حال بدي داشــتم از اينكه قرار بــود حكمم اجرا 
شود. شــب قبلش خانواده ام براي آخرين ديدار به 
مالقاتم آمدند. با اين حال اميدوار بودم تا اينكه خبر 
خوب را دادند و گفتند حكمت متوقف شده است. 
همه زنداني ها خوشحال شدند. حاال هم اميدوارم. 
توبه نامه ام ۵صفحه است. خواهش و التماس كردم 
كه مرا عفو كنند. از آنها خواستم به خاطر دخترم مرا 
ببخشند. برايشان نوشتم كه اين چند سال آدم خوبي 

در زندان بوده ام و كسي را اذيت نكرده ام.

چه تضميني است كه اگر آزاد شوي 
دوباره به سمت خالف نمي روي؟

حاضرم تعهد بدهم. هركاري بگويند انجام مي دهم 
و اگر آزاد شوم از تهران مي روم. مي روم شهرستان 
و كشــاورزي مي كنم. فقط خانواده ام كنارم باشند 

برايم كافيست.

با اين وزن زيادت چطور دســت به 
چنين سرقت هايي مي زدي؟

من موتورســوار حرفه اي هستم و كسي به پاي من 
نمي رسد. در سرقت ها اسلحه دســتم بود. اسلحه 
كه داشــتم ديگر مهم نبود كه وزنم چقدر است. در 
آن زمان خيلي مغرور بودم اما حاال واقعا از كارهايي 
كه انجام دادم پشيمانم و آرزويم اين است كه توبه 

نامه ام را بپذيرند.

 مزاحمان دختران
قاتل مرد ميانجي شدند

نجات 100نفر از 
آتش سوزي برج 10طبقه

آتش سوزي در برجي 10طبقه 
آتش نشاني

  
در شرق تهران جان 100نفر از 
ساكنان آنجا را به خطر انداخت 
اما آتش نشــانان با حضور به موقع، افراد گرفتار 

شده را نجات دادند.
به گزارش همشهري، ساعت 7:14صبح ديروز 
به مركز فرماندهي آتش نشاني تهران خبر رسيد 
كه ســاختماني مسكوني در شــرق تهران، در 
مجاورت بزرگراه شهيد بابايي دچار آتش سوزي 
شده اســت. آتش ســوزي در طبقه هشتم اين 
ســاختمان 10طبقه اتفاق افتاده بود و به گفته  
واحد كياني، معاون عمليات آتش نشاني تهران، 
يكي از واحدهاي 70متري دچار آتش ســوزي 
شده بود.وي ادامه داد: اين حادثه وضعيت ناامني 
را در ساختمان ايجاد كرده بود؛ طوري كه تعداد 
زيادي از ســاكنان آنجا در راهروها و خانه هاي 
خود گرفتار شــده بودند و از سويي شعله هاي 
آتش در حال گســترش بود. در اين شــرايط 
آتش نشانان به دو گروه تقسيم شدند. گروهي 
عمليات اطفاي حريق را آغــاز كردند و دومين 
گروه عمليات جست وجو در ساختمان را براي 

نجات افراد گرفتار شده آغاز كردند.
كياني در ادامه گفت: دقايقي بعد از اين حادثه 
آتش سوزي به طور كامل مهار و خاموش شد و 
گروه هاي نجات حدود 100نفر شامل مرد و زن و 
كودك را كه براي فرار از دود و آتش به پنجره ها 
و بالكن هاي ساختمان پناه برده بودند با استفاده 

از نردبان هيدروليكي نجات دادند.
به گفته وي، خوشــبختانه ايــن حادثه تلفات 
جاني در بر نداشــت و فقط مردي مسن دچار 
دودگرفتگي جزئي شــده بود كه براي مداوا به 
امدادگران اورژانس ســپرده شد و بررسي علت 

آتش سوزي از سوي كارشناسان ادامه دارد.

مردان ناشــناس با انگيزه 
باج گيري، مرد طالفروشي انتظامي

را ربودند و از خانواده او براي 
آزادي اش 2شمش طال به ارزش 2ميليارد 
تومان خواســتند اما وقتي پاي پليس به 
وسط كشيده شــد، گروگانگيران مجبور 

شدند گروگان شان را رها كنند.
به گزارش همشهري، مردي كه 47سال 
دارد و در بازار طالفروشــان شهرســتان 
ســراوان واقــع در اســتان سيســتان و 
بلوچستان مغازه دارد، روز 19تيرماه امسال 
هنگامي كه قصد داشت به محل كارش برود 
به طور ناگهاني ناپديد شد. وقتي تالش ها 
براي پيدا كردن اين مرد به جايي نرسيد، 
اعضاي خانواده او از پليس درخواست كمك 
كردند. در ادامه فرد ناشناسي با خانواده مرد 
طالفروش تماس گرفت و گفت او را ربوده 
اســت. او كه خانواده گروگانش را تهديد 
مي كرد، گفت براي آزادي وي 2شمش طال 
به ارزش حدود 2ميليارد تومان مي خواهد. 
او همچنين تهديد كرد كه نبايد هيچ كس، 

به خصوص پليس از اين ماجرا بويي ببرد.
با وجــود ايــن تهديدها، خانــواده مرد 
طالفروش ماجرا را به پليس اطالع دادند 
و تجســس  كارآگاهان براي نجات مرد 
ربوده شده آغاز شــد. آنطور كه خانواده 
مرد طالفــروش مي گفتنــد، او مقابل 
بازار طالفروشان ســراوان سوار يك پژو 
40۵شــده و از آن به بعد ناپديد شــده 
اســت. هيچ كس نمي دانست پژو متعلق 
به چه كسي است و طالفروش به چه دليلي 

سوار آن شده است. با اين حال، تحقيقات 
در شاخه هاي مختلف ادامه يافت. در اين 
مدت تماس هاي گروگانگيران با خانواده 
طالفروش ادامه داشت و آنها همانطور كه 
پليس گفته بود، با گروگانگيران مشغول 
مذاكره و به ظاهر با پيشنهادشان موافقت 
كرده و از آنها براي تهيه شمش هاي طال 

زمان خواسته بودند.
2هفته از اين گروگانگيري مي گذشت كه 
كارآگاهان دايره مبــارزه با جرايم جنايي 
پليس آگاهي به اطالعاتي دست يافتند كه 
حاكي از آن بود آدم ربايان مرد طالفروش 
را در يكي از روســتاهاي اطراف نگهداري 
مي كنند و اميدوارند با ادامه فشــارهاي 
رواني بر خانــواده اش، به خواسته شــان 
برسند. مأموران براي اجراي عمليات رهايي 
گروگان آماده مي شــدند كه خبر رسيد 
گروگانگيران از لو رفتن مخفيگاه شان باخبر 
شده و از ترس دستگيري، گروگان شان را در 
نزديكي شهر سراوان رها كرده و گريخته اند. 
در اين شرايط بود كه مرد طالفروش پس 
از 2هفته اسارت و زندگي در شرايط سخت 
سرانجام آزاد شــد و به آغوش خانواده اش 

بازگشت.
ســرهنگ داريوش ســرگلزايي، فرمانده 
انتظامي شهرستان سراوان با اعالم جزئيات 
اين پرونده، گفــت: در جريان تحقيقات 
اطالعات مفيدي از عامــالن ربودن مرد 
طالفروش به دســت آمد و با دنبال كردن 
اين ســرنخ ها تالش ها براي دســتگيري 

متهمان ادامه دارد.

 سرقت خودروي مقتول با يدك كش 2شمش طال، بهاي آزادي طالفروش ربوده شده

 توبه سارق مسلح 
 براي رهايي 

قرار گرفتبراي دومين بار در يك قدمي مرگ دزد مسلح طالفروشي هاي تهران از اعدام

پدر و مادر، پسر قاتل را بخشيدند
پســري كه در درگيري، برادرش را به قتل 
رسانده بود، پيش از ارسال پرونده به دادگاه، 
با گذشــت خانواده اش از مجــازات قصاص 

رهايي يافت.
به گزارش همشهري، صبح 28تيرماه امسال 
به قاضي مصطفي واحدي، كشــيك جنايي 
تهران خبر رسيد جواني 2۵ســاله كه بر اثر 
اصابت ضربه چاقو مجروح شــده بود در يكي 
از بيمارســتان ها جان باخته اســت. هر چند 
خانواده پســر جوان اصرار داشتند كه او پس 
از خروج از خانه در درگيري با دوســتانش به 
قتل رســيده اســت، اما در جريان بررســي هاي تخصصي معلوم شد كه عامل 
جنايت برادر مقتول اســت. متهم در بازجويي ها گفت: قتل برادرم اتفاقي بود. او 
در كار خريد و فروش مشروبات الكلي بود و همين باعث ناراحتي ما بود. آخرين 
بار هم پارســال او را دســتگير كردند. مدتي در زندان بود تا اينكه فروردين ماه 
به دليل شــيوع كرونا از زندان مرخصي گرفت و آزاد شــد. از آن روز به بعد مدام 
با ما درگيري داشــت و مي گفت ما او را لــو داده ايم. فكر مي كــرد دليل زنداني 
شــدنش اين اســت كه من يا پدرم، آمار او را به پليس داده ايم. هرچه مي گفتيم 
اينطور نبوده، باورش نمي شــد. روز حادثه هم طبق معمــول اين بحث را پيش 
كشيد و دعوا شروع شــد. خيلي عصباني بود و من ترســيدم مبادا باليي بر سر 
پدرم بياورد. ناگهان چشــمم به چاقوي ضامن دار برادرم افتاد. آن را برداشتم و 
 به سمتش پرتاب كردم. مي خواستم او را بترسانم كه بحث را تمام كند، اما چاقو 
به گردن او برخورد كرد و بي آنكه بخواهم، جانش را گرفت.اين متهم پس از اقرار 
به قتل روانه زندان شد اما پدر و مادرش روز گذشته راهي دادسراي جنايي تهران 
شدند و وي را بخشيدند. آنها گفتند كه يكي از پسرهايشان را از دست داده و داغدار 
شده اند، به همين دليل ديگر نمي خواهند پسر ديگرشان را هم از دست بدهند و 
براي او درخواست قصاص كنند. به اين ترتيب متهم به قتل از مجازات مرگ رهايي 

يافت اما بايد از جنبه عمومي جرم در دادگاه محاكمه شود.

پسر 23ساله پس از قتل مرد 73ساله در خانه اش، خودروي او را سرقت كرد و 
قصد داشت آن را با يدك كش به يكي از استان هاي جنوبي منتقل كند اما در جنايي

بين راه دستگير شد.
به گزارش همشهري، چند روز پيش با پيدا شدن جسد مردي 73ساله در خانه اش در شيراز 
تحقيقات پليس براي كشف راز اين جنايت آغاز شد. بررسي هاي اوليه از اين حكايت داشت 
كه مقتول زماني كه در خانه اش تنها بوده توسط فردي ناشناس خفه شده و خودروي تويوتا 
كروالي او سرقت شده است. بالفاصله مشخصات خودروي مسروقه در اختيار تمامي تيم هاي 
گشتي پليس قرار گرفت و تحقيقات براي شناسايي آن آغاز شد تا اينكه حدود 4ساعت بعد 
خودروي مسروقه كه با يدك كش به سمت كرمان حمل مي شد، شناسايي شد. داخل خودرو 
جواني 23ساله بود كه توسط مأموران دستگير شد و پس از انتقال به اداره آگاهي به قتل مرد 
73ساله اعتراف كرد. او در اعترافاتش گفت: مقتول از من خواسته بود كه كارهاي خانه اش را 
انجام دهم اما پس از انجام كار بر سر دستمزدم با هم دچار اختالف شديم و من عصباني شدم 
و با استفاده از يك پارچه، او را خفه كردم. پس از آن هم تصميم گرفتم خودروي تويوتاي او را 
سرقت كنم و با انتقال به استان سيستان و بلوچستان، آن را بفروشم. براي همين سوار ماشين 
شدم و حركت كردم اما چون مدارك ماشين را در اختيار نداشتم و مي ترسيدم كه در بين 
راه توسط مأموران پليس راه گير بيفتم، تصميم گرفتم ماشين را با يدك كش به سيستان و 
بلوچستان منتقل كنم. اين بود كه با ديدن يك خودروي يدك كش در بين راه، با اين ادعا كه 
ماشينم خراب شده، از راننده خواستم كه آن را به مقصدم منتقل كند كه او هم قبول كرد اما 
در بين راه دستگير شدم. به گفته سرهنگ كاووس محمدي، معاون اجتماعي پليس استان 

فارس، با اعترافات جوان قاتل براي او قرار قانوني صادر و وي راهي زندان شد.

ديوار بين خيابان 34و 36رفع خطر مي شود
روابط عمومي منطقه6 شــهرداري تهران پيرو چاپ پيام مردمي با 
موضوع »وضعيت خطرناك ديوار ساختمان نوساز بين خيابان 34و 
36« در ستون با مردم روز 1تيرماه پاســخ داده است: »درخصوص 
شكايت مطرح شده و انجام پيگيري ويژه توسط كارشناسان معاونت 
شهرســازي و معماري منطقه6 با توجه به بازديد انجام شده از ملك 
فوق مشاهده گرديد نســبت به ايجاد خسارت و ريزش در ديوار حد 
ملك جنوبي گرديده است و مالك نسبت به اخطارهاي صادره توسط 
ناحيه بي توجه است، مقرر گرديد طبق صورتجلسه كميسيون رفع 
خطر نسبت به اخذ حكم قضايي توســط اداره حقوقي منطقه اقدام 

گردد.«

مهارت آموزي لذتبخش

فعاليت ها و كارگاه هاي آموزشي متنوع با حفظ 
و يا ارتقــاي كيفيت و با بهره منــدي از قابليت 
فناوري هاي نوين، مكان را به فضا تبديــل كردند تا اين آموزش ها را 
از چند مكان جغرافيايي خاص و محدود، با امكان پذيرش شــماري 
معين از نوجوانان، به فضاي وســيع مجازي منتقل شــود. استفاده 
از فناوري هــاي نوين در ارائــه آموزش فعاليت هــاي ادبي، هنري و 
مهارت هاي زندگي به مخاطبان نوجوان و شايد همه دوستداران، از 
آن رو اهميت بيشتري مي يابد كه به شمار بسيار زيادي از آنان فرصت 
مي دهد دست به تجربه هاي تازه بزنند و با صورت ديگري از آموزش و 
لذت بردن از فعاليت هاي هنري و مهارت هاي فردي و اجتماعي روبه رو 
شوند. در اين بستر، مخاطبان عالوه بر كسب دانش و مهارت هاي مورد 
عالقه، با مهارت هاي متفاوت يادگيري آشنا  می شوند؛ مهارت هايي كه 
به تدريج امكان مشاركت فعال در كنترل محيط آموزشي و توليد دانش 
و هنر را به آنها مي بخشد. مدرسه تابستاني، عنوان كلي فصل تازه اي 
از ارائه خدمات فرهنگي به نوجوانان و عموم عالقه مندان اســت. اين 
مدرسه با نگاهي متفاوت راه اندازي شده تا آموزش را جذاب، دلپذير و 
كاربردي به مخاطب عرضه كند. در اين مدرسه دانش و مهارت و تجربه 
در هم آميخته مي شود و مخاطب مي تواند آزادانه دست به انتخاب هاي 
گوناگون بزند؛ هم در وقت گذاشتن براي رشــته يا رشته هاي مورد 
عالقه اش امكان انتخاب دارد و هم متناســب با برنامه زندگي و ديگر 
فعاليت هاي خود، مي تواند زمان استفاده از برنامه آموزشي مورد نظرش 
را تعيين كند. آموزش مبتني بر فناوري هاي نوين، از مدل هاي پيشين 
آموزش فراتر مي رود و به مخاطب امكان مي دهد  كه با كسب مهارت 
مديريت انگيزه ها و تقويت توانايي جست وجو و سازماندهي داده ها، 
سطح دانش خود را خيلي بيشتر ارتقا بخشد و در سطح گسترده تري 

مهارت حل مسئله و ديگر مهارت هاي مورد نياز خود را كسب كند.
از اين منظر، مدرســه تابســتاني با تكيه بر قابليت آموزش مجازي 
محدوديت هاي آموزش حضوري را از سر راه خود و شهروندان برداشته 
يا به طور چشمگيري كاهش داده است و با استفاده از همين قابليت، 
امكاني فراهم كرده كه شمار بسيار بيشتري از مخاطبان بتوانند پاي 
صحبت هاي مدرسان برجسته، باتجربه و نامدار رشته هاي گوناگون 
هنري و علمي بنشينند و از دانش و تجربه آنها بهره مند شوند. واقعيت 
اين است كه در آموزش حضوري استفاده اين همه مخاطب از كارگاه 

آموزشي اين استادان معتبر قابل تصور هم نيست.
از اين گذشــته، مدرسه تابســتاني زمينه گســترش دامنه پوشش 
جغرافيايي و بستر انتشــار آموزش ها را در حد زيادي فراهم ساخت. 
حاال اســتفاده از اين كارگاه ها نــه فقط به جمع معينــي در مكان 
مشخصي اختصاص ندارد بلكه فراتر از شهر و كشور، هر كسي كه به 
اين آموزش ها عالقه داشته باشد، مي تواند از آن بهره مند بشود. البته 
اين تجربه تازه، امكان تهيه نسخه قابل استفاده براي مخاطبان ناشنوا 
و حتي شــايد مخاطبان نابينا را هم فراهم ســاخته است. گام ديگر، 
تالش براي امكان ارائه اين آموزش ها فراتر از بســتر فضاي مجازي، 
تهيه نسخه هاي آفالين و ايجاد زمينه دسترسي به اين آموزش ها بدون 
نياز به اينترنت و فقط با استفاده از دستگاه هاي متداول است تا بتوان 
طوري عمل كرد كه هيچ يك از دوستداران اين مهارت ها و هنرها، از 

دايره اين آموزش ها بيرون نمانند.
همچنان كه اشاره شد در اين فعاليت، دانش و تجربه با هم لحاظ شده 
و در عناوين كارگاه ها نيز رشته هاي هنري و ادبي در كنار مهارت هاي 
زندگي و آموزش هاي كاربردي مدنظر قرار گرفته تا هم نسل جوان از 
فرصتي براي شناخت استعداد و گرايش ذوقي و هنري خود برخوردار 
باشــد و هم براي ورود جدي تر به عرصه هاي زندگي آماده شود و با 
موضوع ها و مهارت هايي آشنا شود كه در زندگي روزمره بدان ها نياز 

خواهد داشت.

ادامه از 
صفحه اول
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آنکه  با باد  همسو  نشد
آرشنهاوندي

روزنامه نگار

زندگي و فيلم هاي اوليويا دي هاويلند، آخرين بازمانده دوران طاليي هاليوود

سینما
برگردان فارسي كتاب »برباد رفته« در سال1336 منتشر شد

ترجمهايرمانتيكازداستانيرمانتيك

محمدناصراحدي
روزنامه نگار

»رمانتيك« صفتي اســت كه وقتي به چيزي 
الصاق مي شــود، مي توان آن را در مقام نوعي 
نقد به حساب آورد. وقتي مي گوييم فالن كتاب 
يا فيلم رمانتيك است يا فالني آدم رمانتيكي 
اســت، در عين حال كه حال وهواي آن كتاب 
يا آن فيلم را مشــخص مي كنيم و يا تصويري 
از خلق وخوي فرد به دســت مي دهيم، به طور 
ضمني بر احساسات گرايي موضوع بحث - حاال 
هر چه مي خواهد باشد - مهر تأييد مي زنيم و 
دوري از عقل گرايي را شماتت مي كنيم. با اين 
حال، نمي توان كتمان كــرد اين خصوصيات 
بخش مهمي از تاريخ هنر، ادبيات و حتي فلسفه 
را به زير سايه خود برده است و آثار برجسته اي 
در مكتب رمانتيسم خلق شده اند. »بربادرفته« 
ماگارت ميچل يكي از مهم ترين آثاري اســت 
كه براي بسياري از مردم سرتاسر جهان نماد 
رمانتيسم ناب است و كشمكش هاي عاطفي 
در نظرشان، سحر و جادوي داستان هاي هزار و 
يك شب را دارد. از اين رمان تاكنون ترجمه هاي 
مختلفي به فارســي انجام شــده اما بي شك 
خواندني ترين شان ترجمه نخستيني است كه 
مرحوم حسن شهباز در سال1336 از آن ارائه 
داد. درخصوص ويژگــي رمانتيك نثر مرحوم 
شهباز گفته شده: »نثر زيبا و جادويي حسن 
شهباز را در ترجمه كتاب »كجا مي روي؟« اثر 
هنريك لينكويچ نويسنده لهستاني مي توان 
سراغ گرفت. در متن اصلي، نويسنده در واقع 
كتابي در تبليغ كاتوليســم نوشته است ولي 
نثر فاخر شــهباز اين حالت تبليغ مذهبي را 
كم و بيش از آن گرفته است، بدون شك براي 
اينكه به مذاق خواننــده ايراني خوش بيايد و 
نيز در مورد كتاب »موريانه« اثر ماري كورلي 
نويسنده انگليسي قرن نوزدهم كه شهباز آن را 
با نام »سرگذشت« به فارسي ترجمه كرده، به 
نثر نويسنده يك پوشش رمانتيك داده بود كه 
خود نويسنده تا يكي از آخرين كتاب هاي خود 
به نام »اندوه ابليس« به چنان شيوه نثري دست 
نيافته بود. كار او يكي از نمونه كارهايي است 
كه نثر ترجمه از نثر اصلي كتاب بهتر است.« 
هرچند مي توان با شيوه اي كه شهباز در متن 
اصلي داشت، به وفاداري او به متن اصلي خرده 
گرفت اما نمي توان به ســادگي از كنار تبحر و 
استادي او در تحريك احساســات خواننده، 
همسو با ماجراهاي عاطفي پرجاذبه داستاني 

همچون بربادرفته، عبور كرد.
آسيه صحاف در شماره 54 فصلنامه ترجمه، 
شــهباز را مروج ســبك خاصــي در ترجمه 
معرفي مي كند و مي نويســد: »حسن شهباز 
و نويســندگاني همچون علي دشتي، محمد 
حجازي، جواد فاضل، حســينقلي مستعان، 
رجبعلــي اعتمــادي زاده، خدايــار، دوامي، 

الهي و فرامرزي ازجمله كســاني بودند كه با 
نوشــته هاي خود و ترجمه آثار نويســندگان 
رمانتيك و غيررمانتيك، اين ســبك نگارش 
]نگارش رمانتيك[ را در ايران رواج دادند. در 
ترجمه هايي كه به اين سبك نوشته مي شوند 
وفاداري به متن و نويســنده فداي رواني متن 
مي شود؛ اصل بر اين است كه خواننده از طريق 
زباني نرم و روان در فضاي احساســي داستان 
فرو َرود و دشواريه اي ناشــي از تقابل دو زبان 
مبدأ و مقصد حس او را به هــم نزند.« وي در 
ادامه تكه اي از متن اصلي و ترجمه شده رمان 
بربادرفته را مي آورد تا شاهدي بر مدعاي خود 
درباره رواني ترجمه، به رغم وفادار نبودن آن به 

متن اصلي، ارائه دهد.
ترجمه شهباز از »بربادرفته« را در سال1336 
مؤسســه انتشــارات فرانكلين منتشر كرد و 
اين ترجمه همچنان در 2جلــد در بازار يافت 
مي شــود. برخي از ترجمه هاي بعدي از روي 
ترجمه شهباز رونويسي شــده و نبايد آنها را 
ترجمه اي معتبر كــه از روي متن اصلي انجام 

شده به حساب آورد.

2 دوبله، يك اسكارلت 

فيلم»بربادرفته«درايران2باردوبلهشده
است.باراول،درسال1345،مرحوماحمد
رسولزادهآنرادراستوديودماونددوبله
كرد.درايننسخه،رفعتهاشمپوربهجايويوينلي،چنگيزجليلوندبه
جايكالركگيبل،جاللمقاميبهجايلسليهواردوخودرسولزادهبه
جايجرالداوهاراحرفزدند.امانسخهدوبلهايكهازاينفيلمدرايران
بيشترديدهشــدهگويندگانديگريداردومديريتدوبالژآنبرعهده
خسروخسروشاهيبودهاســت.ايندوبلهدرسال1359يا1360انجام
شدهوبازهمدرآن،رفعتهاشــمپوربهجايشخصيتاسكارلتاوهارا
حرفزدهاست.اساميدوبلورانشخصيتهاياينفيلمبهشرحزيراست:

دوبلهشدهدراستوديوتك
مديردوبالژ:خسروخسروشاهي

اسكارلتاوهارابابازيويوينلي:رفعتهاشمپور
رتباتلربابازيكالركگيبل:حسينعرفاني
الناوهارابابازيباربارااونيل:سيمينسركوب
جرالداوهارابابازيتامسميچل:اكبرمناني

اشليويلكسبابازيلسليهوارد:ناصرتهماسب
مالنيهميلتونبابازياوليوياديهاويلند:معصومهفرخندهفال

كارينبابازيآنرادرفورد:فريباشاهينمقدم

ماميبابازيهتيمكدنيل:فهيمهراستكار
چارلزهميلتونبابازيرندبروكس:آرشاكقوكاسيان

فرانككنديبابازيكرولناي:ناصراحمدي

اوليويا دي هاويلند با بازي در فيلم »روياي شــب نيمه  
تابســتان« )1935( به كارگرداني »ماكس راينهارت«  
كه با اقتباس از يكي از نمايشنامه هاي شكسپير ساخته 
شده بود، براي نخســتين بار به عنوان يك بازيگر پا به 
عرصه سينما گذاشت. او در ســال هاي اول حضور در 
سينما با نقش آفريني در فيلم هاي كمدي- رمانتيك، 
نظير فيلم »گريك بزرگ«)1937( در ميان عالقه مندان 
به سينما به محبوبيت رسيد. او همچنين در اين دوران 
در تعــدادي از فيلم هاي وســترن و ماجراجويانه بازي 
كرد؛ ازجمله اين آثار سينمايي مي توان به فيلم »شهر 
داج«)1939( در ژانر وســترن بــه كارگرداني مايكل 
كورتيز و »مسير ســانتافه«)1940( اشاره كرد. اوليويا 
دي هاويلند اما در ســال هاي بعدي حضــور خود در 
عرصه ســينما در فيلم هايي در ژانــر درام، نظير »در 
اين زندگي مــا« )1942( و »نور در پيتــزا« )1962( 
نيز بســيار موفق ظاهر شــد. البته او در فيلم هاي ژانر 
روانشناســانه نظير »آينه تاريــك«)1946(، »گودال 
مار«)1948( و »هيس...هيس، شارلوت عزيز«)1964( 
نيز بازي هاي بســيار خوبي از خود ارائه داد. اما شــايد 
اوليويا دي هاويلند به اعتقاد بسياري از منتقدان، يكي 
از به يادماندني ترين و جاودانه ترين بازي هاي خود را در 

فيلم »برباد رفته«)1939( انجام داده باشد.

مالنيهميلتونبربادرفته
در زماني كه »جورج كيوكر« كارگرداني كه در ابتدا قرار 
بود فيلم برباد رفته را براي كمپاني »ام جي ام« بســازد، 
از اوليويا دي هاويلند براي بــازي در اين فيلم در نقش 
»مالني هميلتون« دعوت كرد. )بعدا ويكتور فلمينگ 
جايگزين جورج كيوكر به عنوان كارگردان فيلم شــد( 
اوليويا دي هاويلند با وارنر بروز قرارداد داشــت. پس از 
پذيرش اين نقش، اوليويا دي هاويلند ناگزير شد از رئيس 
خود »جك وارنر« درخواست كند كه به او اجازه دهد، 
براي ايفاي نقش در فيلم »برباد رفته« به طور موقت و در 

ازاي دريافت حق االجاره به »ام جي ام« منتقل شود. در 
آن زمان »ديويد او سلزنيك« اداره كمپاني  ام جي ام 

را عهده دار بود. اينگونه بود كه اوليويا دي هاويلند 
به عنوان بازيگر قرضي توانست در نقش مالني 

هميلتون ظاهر شود.
 روزنامه نيويورك تايمز، دربــاره بازي اوليويا 
دي هاويلنــد در فيلــم خاطره انگيــز »برباد 

رفته«)1939، ويكتور فلمينگ( نوشت: او توانست 
به شــخصيت مالني)هميلتون( ويلكز، نامزد و 
سپس همسر آقاي »هوارد اشلي ويلكز« )با بازي 
لزلي هوارد( در فيلم برباد رفته، هوشمندي، 
جذابيــت و مالحت ببخشــد و چهره اي از 
يك زن خجالتي، بخشــنده و مهربان ارائه 
دهد كه كامال در تضاد با شخصيت حسود 

و مسموم همسر برادرش اسكارلت اوهارا )با 
بازي ويوين لي( قرار داشت.

بازي خوب اوليويا دي هاويلند در»برباد رفته« 
باعث شــد او براي ايفاي نقــش در اين فيلم 
نامزد دريافت جايزه بهتريــن بازيگر زن نقش 
مكمل شــود. اما در نهايت اين جايزه به »هاتي 

مك دانيل« بازيگر نقش»مامي«، خدمتكار خانه 
اسكارلت اوهارا رسيد )او نخستين آمريكايي- آفريقايي 

بود كه جايزه اســكار دريافت مي كرد(. ويوين لي نيز 
به خاطر ايفاي نقش »اســكارلت اوهارا«در بر باد رفته 

جايزه اسكار بهترين بازيگر زن را از آن خود كرد.

همبازيارولفلينوشايعاتعاشقانه
اوليويا دي هاويلند توانســته بود بــا نقش آفريني در 
20فيلم خود را به عنوان شناخته شــده ترين قهرمان 
زن فيلم هاي كمپانــي »وارنر بروز« معرفــي كند. او 
در اين مــدت در 9فيلــم بــه كارگردانــي »مايكل 
كورتيز« نيز بازي كرده بــود. او در خيلي از اين فيلم ها 
با »ارول فلين« بازيگر نام آشــناي ســينماي هاليوود 
همبازي بود. ازجمله مهم تريــن فيلم هايي كه اوليويا 
دي هاويلند بــا ارول فلين بــازي كــرد، مي توان به 
 »كاپيتان بالد«)1935( و »فرماندهي تيپ ســبك« 
 ،)1936( )The Charge of the Light Brigade(
هر دو فيلم به كارگرداني مايكل كورتيس و فيلم رابين 
هود)1938، مايــكل كورتيس، ويليام كيلي( اشــاره 
كرد. اوليويا دي هاويلند در فيلــم رابين هود در نقش 
»نديمه ماريان« بازي كرده بود. همبازي بودن اوليويا 
دي هاويلند با ارول فلين در چندين فيلم شايعه رابطه 
عاشقانه ميان اين دو را بر سر زبان ها انداخت كه بعدها 

مشخص شد اين شايعه صحت نداشته است.

روايتاختالفاتدوخواهر
دشمني ها و اختالف هاي اوليويا دي هاويلند با خواهرش 
»جون فونتين« نيز ازجمله مــواردي بود كه مطبوعات 
نيمه اول قرن بيستم به كرات به آن مي پرداختند. »جون 
فونتين« نيز مانند خواهرش بازيگر مشهوري در هاليوود 
بود و در فيلم هاي »ربه كا«)1940( و »سوءظن«)1941( 
بازي كرده بود و براي ايفاي نقش در فيلم سوءظن جايزه 

اسكار گرفته بود.
گفته مي شد اختالفات اين دو خواهر هم ريشه خانوادگي 
و هم پيشينه حرفه اي دارد. »اوليويا دي هاويلند« پيش 
از »جون فونتين« وارد عرصه بازيگري شــد. زماني كه 
»فونتين« نيز خواست جا پاي خواهر بزرگ ترش بگذارد 
و وارد عرصه بازيگري شود، مادرشان كه بيشتر به اوليويا 
عالقه داشــت، نگذاشــت كه »جون« از نام خانوادگي 
دي هاويلند در عرصه حرفه اي اســتفاده كند و او ناگزير 
شد از نام خانوادگي »فونتين« اســتفاده كند. در سال 
1942اوليويا دي هاويلند به خاطر نقش آفريني در 
فيلم »جلوي ســحر را بگيريد« و جون فونتين 
به خاطر بازي در فيلم »سوء ظن« به طور همزمان 
نامزد دريافت جايزه اســكار بهترين بازيگر زن 
شده بودند، كه جايزه اسكار بهترين بازيگر زن 
ســال1942 به جون فونتين خواهر كوچك تر 
رســيد. براســاس گزارش ها از مراســم اسكار 
1942، جون فونتين، در اين مراسم به تالش هاي 
خواهرش جهت تبريك گفتن به وي اعتنايي نكرد. 
روزنامه هاي آن زمان در اين باره نوشتند كه اوليويا 
دي هاويلند به دليل اين رفتار خواهر كوچك ترش 
بســيار آزرده خاطر شــده بود. البته گزارش هاي 
ديگري هم از اين مراسم وجود دارد كه جان فونتين 
قصد بي اعتنايي به خواهرش را نداشــته و پس از 
دريافت جايزه دچار شوك شده بود و اين اوليويا دي 
هاويلند بود كه او را براي دريافت جايزه روي سن، 
ترغيب كرد. در سال1946 نيز »جون فونتين« در 
گفت وگويي مطبوعاتي در مورد همسر اوليويا دي 
هاويلند اظهارات منفي مطرح كــرده بود كه اين 
مســئله نيز بر كدورت ميان 2 خواهر افزوده بود. 
گفته مي شد »جون فونتين« بابت اظهارات منفي 
كه درباره همسر اوليويا دي هاويلند مطرح كرده 

بود، هيچ گاه از وي عذرخواهي نكرد.
برخالف گزارش هاي روزنامه هــاي آن زمان، اوليويا دي 

هاويلند و جون فونتين در ســال هاي پس از دهه1940 
و به رغم برخي كدورت ها، به روابط دوســتانه و خواهرانه 
خود همچنان ادامه دادند؛ حتي مدتي نيز در دهه1950 
دي هاويلند به آپارتمان جون فونتين نقل مكان كرد و اين 
دو مدتي را در كنار هم زندگي كردند، اما جدايي اين دو 
خواهر در سال1975 و در زمان تشييع جنازه مادرشان 
اتفاق افتاد. جون فونتين كه براي حضور در مراسم تدفين 
مادرش دعوت نشــده بود، براي هميشه ارتباط خود را با 
خواهرش اوليويا قطع كرد. البته هر دو خواهر از اظهارنظر 
درباره روابطشان در برابر رسانه ها خودداري مي كردند، تنها 
يك بار جون فونتين در سال1978 در مصاحبه اي با اشاره 
به رقابت ميان خود و خواهرش گفته بود: من اول ازدواج 
كردم، پيش از اوليويا برنده جايزه اسكار شدم و اگر زودتر از 
او نيز بميرم، اوليويا حسابي از دست من كفري خواهد شد؛ 
چراكه رقابت را از او برده ام. از قضا نيز چنين شــد و جون 
فونتين، در سال 2013و 7 سال پيش از درگذشت اوليويا، 

در 96سالگي فوت كرد.

مبارزهباقراردادهاياسارتبار
اما وجه ديگر اوليويا دي هاويلنــد روحيه مقاوم و مبارز 
او بود كه بسياري از اين بابت، او را ستوده اند. اوليويا دي 
هاويلند از عوامل مؤثر و پيشگام در پايان دادن به سيستم 
استخدامي و قراردادي استوديوهاي قديمي با بازيگران 
بود. او درحالي كه با كمپاني»بــرادران وارنر« قراردادي 
7ساله داشت، از بازي در برخي از فيلم هاي اين كمپاني، 
سر باز مي زد و به  همين خاطر قراردادش در مدتي كه در 
فيلم ها بازي نمي كرد، تعليق مي  شد. زماني كه قرارداد او 
تمام شد، كمپاني »برادران وارنر« ادعا كرد كه زمان هاي 
تعليق وي از كار را محاسبه كرده و مشخص شده كه هنوز 
قرارداد دي هاويلند تمام نشده و او بايد 6 ماه ديگر نيز در 
فيلم هاي اين كمپاني ايفاي نقش كند. در اين زمان اوليويا 
دي هاويلند اقدام غيرمترقبــه اي انجام داد. او از كمپاني 
»برادران وارنر« شكايت كرد. دادگاه نيز حكم را به نفع او 
صادر كرد. اوليويا دي هاويلند در دادگاه، قراردادهايي را كه 
كمپاني هاي بزرگ با بازيگران مي بندند تحميلي توصيف 
كرده و گفته بود رفتار اين كمپاني ها با بازيگران مشــابه 
رفتار با برده هايي است كه به كارهاي سخت و طاقت فرسا 
گمارده مي شــوند. پس از انتشــار خبر پيروزي وي در 
دادگاه در 5مارس 1944ورايتي تيتر زد: »دي هاويلند از 

هم اكنون بازيگري آزاد است«.

اوليوياديهاويلندازبازيگرانمشهوردورانطالييهاليوود
وتنهابازيگربهجاماندهازفيلم»بربادرفته«در104سالگي
درگذشت.اوليوياديهاويلنددرطولزندگيحرفهايخود
بهمدت53سالاز1935تا1988در49فيلمبازيكرد.او
يكيازستارگاناصليفيلمهايخاطرهانگيزدورانطاليي
هاليوودبود.يكيازداليلشهرتديهاويلندبازيويدر
ژانرهايمختلفسينماييبود.بازيتحسينبرانگيزاودر
طولدورانحضورشدرهاليــوودبراياو5نامزديجايزه
اسكاربهارمغانآوردكهازميانآنهاتوانست2جايزهاسكار
رابهخاطرنقشآفرينيدرفيلمهاي»هركسسويخويش«
)1946(و»وارثه«)1949(ازآنخودكند.اوليوياديهاويلند
همچنينبرايبازيدرفيلمهايوارثهو»آناستازيا:رازآنا«

)1986(2جايزهگلدنگلوبدريافتكرد.
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مرحومحسينعرفاني

كالركگيبل

رفعتهاشمپور

ويوينلي

تكه اي از ترجمه حسن شهباز و متن اصلي بربادرفته 
اســكارلتاُهارازيبانبود،امامردانيكهتحتتأثيرجاذبهقوياوقرارميگرفتندكمتر
متوجهاينحقيقتميشدند،نظيربرادراندوقلويتارلتونكههردوبهاودلباختهبودند.
درسيماياوخصوصياتچهرهظريفمادرشكهازخانداناشرافيساحلنشينفرانسوي
وپدرشايرلنديبودوصورتيسرخوشادابداشتبهخوبيديدهميشد.رويهمرفته
سيماييبودجذابودلنشين،چانهاشكشيدهوفكشمربعبود.چشمانشحالتخاصي
داشت.ميشينبودامابيشتربهسبزروشنمتمايلميگشت.دوگوشهاشمورببودو
مژگانهايسياهوبلنديبرآنسايهميانداخت.ابروانشسياهوپرپشتودوجانبشبه
طرفباالمتمايلشدهبود.بدينترتيبخطيمورببرپوستلطيفماگنوليارنگشپديد
آوردهبود.اينرنگولطافتپوســتدرنواحيجنوبيخيليموردتوجهزنانبودواگر
دختريازاينموهبتبرخوردارميشد،بهكمككالهونقابودستكشوپوششهاي

ديگر،ازخطرسياهشدنآفتابگرموسوزانجورجيامحفوظشميداشت.
 O’Hara was not beautiful, but men seldom realized it when caught by her
 charm as the Tarleton twins were. In her face were too sharply blended the
 delicate features of her mother, a Coast aristocrat of French descent, and
 the heavy ones of her florid Irish father. But it was an arresting face, pointed
 of chin, square of jaw. Her eyes were pale green without a touch of hazel,
 starred with bristly black lashes and slightly tilted at the ends. Above them,
 her thick black brows slanted upward, cutting a startling oblique line in
her magnolia-white skin—that skin so prized by Southern women and so 
 carefully guarded with bonnets, veils and mittens against hot Georgia suns.

ث
مك

ياوريگانه
روزنامه نگار
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شيخنشينهستهاي
پرونده هسته اي امارات از سال 2009آغاز شد؛ زماني 
كه اين كشور با تاسيس ســازمان انرژي هسته اي از 
برنامه خود براي ورود به باشگاه هسته اي هاي جهان 
رونمايي كرد. نخســتين گام در اين مســير نيز عقد 
قراردادي 40ميليارد دالري با كره جنوبي براي ساخت 
4نيروگاه و راه اندازي و »مديريت مشترك« به مدت 
60سال بود. اصلي ترين هدف اين كشور از توليد انرژي 
هسته اي همانطور كه تا امروز اعالم شده، تامين برق 
است. براســاس برآوردهاي وزارت نيروي امارات در 
ســال 2009، ميزان برق مصرفي اين كشور تا سال 
2020به شكل قابل توجهي افزايش يافته و دستيابي 
به منابع توليد برق در داخل براي اين كشــور امري 

ضروري به شمار مي آيد.
اگرچــه دولت امــارات تأكيــد ويژه اي بــر حضور 
كارشناسان و دانشمندان اين كشور در فرايند ساخت 
و توسعه نيروگاه هاي هسته اي دارد، اما تمام گزارش ها 
بيانگر نقش كليدي دانشــمندان كره اي، آمريكايي و 
فرانسوي در مديريت پايگاه براكه است. از سوي ديگر 
امارات به فاصله كوتاهي پس از انعقاد قرارداد هسته اي 
با كره جنوبي در همان سال 2009اعالم كرد با هدف 
جلب اطمينان جامعه جهاني، هيچ گونه غني ســازي 
اورانيوم در داخل خاك اين كشور به وقوع نمي پيوندد.

با اين حــال به نظــر مي رســد امارات بــراي جلب 

اطمينان جامعه جهاني درباره صلح آميز بودن برنامه 
هسته اي اش، مسيري فراتر از عدم غني سازي اورانيوم 
در داخل خاك خود طي كرده است. پايگاه انگليسي 
ميدل ايست آي در سال 2018با انتشار گزارشي مدعي 
شد امارات در ازاي به رسميت شناختن حق هسته اي، 
موظف به تغيير سياســت خارجي خود نســبت به 
اسرائيل شده است. اگرچه اين ادعا هيچ گاه از سوي 
دولت هاي امارات يا اسرائيل مورد تأييد قرار نگرفته، 
اما جريان عادي سازي روابط اين 2بازيگر منطقه طي 
سال هاي اخير، دست كم نشانه اي مهم و قابل تامل در 

اين زمينه به شمار مي رود.

نگرانيهايمنطقهاي؛واقعيتياجدلسياسي؟
در ســال 2019گزارشــي محرمانه به دست شبكه 
الجزيره قطر رسيد كه بنابر ادعاي اين شبكه، توسط 
يكــي از زيرمجموعه هاي ســازمان محيط زيســت 
جهاني تهيه شــده بود. در اين گزارش 24صفحه اي، 
مواردي نگران كننده نســبت به عدم امنيت زيستي 
نيروگاه هاي امارات و سابقه نامناسب پيمانكار كره اي 
در اين باره مطرح شده اســت. در متن نسخه اي كه از 
اين گزارش توسط الجزيره منتشر شده، آمده: در بناي 
هر 4نيروگاه پايگاه براكه، شكاف هايي يافت شده كه 
تعليق هرگونه فعاليت در ادامه ساخت وساز آن، قبل 

از اعمال اصالحات امنيتي را ضروري كرده اســت. از 
سوي ديگر براساس اين گزارش »نيروگاه هاي براكه 
فاقد بخش عمده پروتكل هاي امنيتي در نيروگاه هاي 
هسته اي اروپا هستند. براي مثال در ساخت اين پايگاه ، 
يك نيروگاه اضافي دربرگيرنده، مشــهور به ماسك 
اصلي كه مانع از انتشار مواد راديواكتيو درصورت وقوع 
حوادث طبيعي يا انفجار مي شود، لحاظ نشده است«.

بخش هاي پاياني گزارش مذكور نيز به بررسي سابقه 
پيمانــكار كره اي در بــه كارگيري مــواد تقلبي يا با 
كيفيت پايين در ساخت نيروگاه ها براي سود بيشتر 
پرداخته؛ امري كه به ادعاي سازمان متولي گزارش، 
در تجربه اماراتي نيز تكرار شــده اســت. جالب آنكه 
پايگاه براكه امارات، آخرين قرارداد ســاخت نيروگاه 
براي پيمانكار كره اي )KEPCO( بوده و پس از آن، 
به رغم تالش هاي اين شركت، هيچ يك از كشورهاي 
ليتواني، تركيه و ويتنام حاضر بــه عقد قرارداد با آن 

نشده اند.
تمام اينها در حالي است كه دولت امارات، همواره بر 
سالمت و امنيت نيروگاه هاي خود تأكيد كرده و انتشار 
چنين گزارش هايي را به اهداف سياسي رقباي خود در 
سطح منطقه ربط داده اســت. براساس ادعاي وزارت 
كشور امارات، پايگاه براكه طي يك دهه گذشته بيش 
از 40بار توسط بازرسان سازمان انرژي هسته اي مورد 

بررسي محيطي قرار گرفته است.

گزارش هاي غيررسمي از عدم رعايت كامل پروتكل هاي امنيتي و زيست محيطي در نيروگاه هاي ساخته شده در امارات توسط پيمانكاران كره اي حكايت دارد

جشن هسته اي امارات در سايه نگراني همسايگان
سياوشفالحپور

خبرنگار

تصويريازمراحلساختنيروگاههايواقعدرپايگاهبراكه

گزينهشمارهيكمعاونتبايدن

انتخاباتآمريكا

سازمانملل:هزارانجنگجوي
طالباندرافغانستانپنهانشدهاند

كيوسك

اعتراضبهنتانياهوبهخاطر
فساد،بيكاريوسوءمديريتدرمهار
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لحظهبزرگاعتراضهاعليه
نتانياهوفرارسيدهاست

آزمونبزرگبرايآزمايشها
ويروسكرونا:تضمينتنوع

توفاناستواييهانابهجنوب
تگزاسومكزيكرسيد

با افزايش شمار مبتاليان به 
كرونا در هنــد، دولت اين خاورميانه

كشور برنامه هاي جديدي 
براي درمان بيماران به اجرا گذاشته  است؛ 
ازجمله ايــن برنامه ها، ايجــاد امتيازات 
تشــويقي براي اهداي پالســماي افراد 
بهبوديافته اســت كه به درمان مبتاليان 

كمك مي كند.
خبرگزاري رويترز در گزارشي در اين باره 
نوشته  است: در ايالت شمال شرقي آسام 
هند كه با كمبود دارو و تجهيزات پزشكي 
روبه روست، دولت اعالم كرده  كساني كه 
پالسماي خونشان را اهدا كنند، فرصت 
شغلي و مسكن دريافت مي كنند. براساس 
اين گزارش، بيماران بهبوديافته كرونايي 
كه 4هفته بعد از بهبود پالسما اهدا كنند، 
از ايــن امتيــازات برخوردار مي شــوند. 
اهداكننده اي كه خودش يا همســرش 
پالسما بدهد، در آزمون هاي شغلي امتياز 

ويژه دريافت مي كنند.
اين تدابير براي دولت آسام هند كه ايالت 
فقيري اســت، اهميت زيــادي دارد چرا 
كه با كمبود داروهايي چون رمدســيوير 
روبه روســت. رمدســيوير از داروهــاي 
گران قيمــت درمــان بيمــاران بدحال 

كروناست.
شــمار كل مبتاليان به كرونا در هند به 
1/4ميليون نفر و تعداد درگذشتگان براثر 

اين بيماري به 33هزار نفر رسيده است.
وزير بهداشــت ايالت آســام هند درباره 

عمليــات جســت وجوي اهداكنندگان 
پالســما به رويتــرز گفته  اســت: وقتي 
اهداكننــده اي بيابيــم، با هــر ابزاري 
به دنبالش مي رويم تا زودتر جان بيماري 
را نجات دهيم؛ مثال يك بار با قايق به خانه 

يك بهبود يافته رفتيم تا او را به  بيمارستان 
بياوريــم و كار اهداي پالســما را انجام 
دهيم. اين مقام بهداشتي هند مي  گويد: 
پالسماي يك بهبوديافته مي تواند براي 
درمان 2 بيمار نه چنــدان بدحال به كار 

برود. اين پالسما بايد قبل از آنكه بيماران 
به شرايط وخيم برسند، به آنها تزريق شود. 
بهترين زمان اثر كردن پالسما به گفته وزير 
بهداشت آسام، فاصله زماني بين وضعيت 

معمولي و وخيم بيمار كرونايي است.
ايالــت آســام اكنون بــا بحران ســيل 
روبه روست كه تا كنون حدود 100كشته 
به جا گذاشــته و زندگــي 3ميليون نفر 
را مختل كرده اســت. مقامات اين ايالت 
پيش بينــي كرده اند كه كرونــا در نيمه 
سپتامبر )اواخر شــهريور( در اين منطقه 

به اوج مي رسد.
هند كه خود بزرگ تريــن تامين كننده 
داروهاي ژنريك در جهان است، اكنون با 
بحران داروي كرونا در مناطق محلي مانند 
آسام روبه روســت. شركت دارويي گيليد 
ساينس آمريكا به 6شركت فعال در هند 
مجوز توليد و فروش نســخه هاي ژنريك 
رمدسيوير را داده است، اما تنها 3 شركت از 
ميان اين 6شركت، تاكنون توانسته اند مواد 

اوليه براي توليد اين دارو را تامين كنند.
وزير بهداشت آسام مي گويد كه نياز روزانه 
اين ايالت به داروي دمدسيوير 100عدد 
اســت اما تنها روزي 12تا 16عدد از اين 

دارو به آسام مي رسد.

شانس كاماال هريس، ســناتور رنگين پوست آمريكايي براي انتخاب 
به عنوان معاون جو بايــدن از تمامي گزينه هاي ديگــر باالتر رفته 
و به نظر مي رســد بايدن به زودي او را به عنــوان معاون خود معرفي 

خواهد كرد.
به گزارش هيل، در اين صورت هريس، سناتور كاليفرنيا به نخستين 
زن سياهپوست با تبار بوميان آمريكا تبديل خواهد شد كه به چنين 
پستي مي رسد. او سال گذشته يكي از نامزدهاي حزب دمكرات در 
انتخابات درون حزبي براي انتخاب نامزد نهايي رياست جمهوري بود 

و در مناظرات در مقابل بايدن مي ايستاد.
انتخاب هريس، بيش از اينكه اهداف انتخاباتي داشته باشد، محصول 
فشــارهايي اســت كه روي بايدن وجود دارد تا رويكردي جديد در 
انتخاب معاون خود داشته باشــد. از مدت ها پيش گفته مي شد كه 
معاون بايدن بايد يك زن با ارتباط نزديك با اقليت هاي آمريكا باشد و 
به همين خاطر گزينه هاي مطرح شده هم چنين ويژگي هايي داشتند. 
با اين حال به نظر مي رسد كه شانس هريس از تمام آنها بيشتر است.

يكي از نزديــكان قديمي بايدن درباره انتخاب هريس گفته اســت: 
»با توجه به شــناختي كه از بايدن دارم، كاماال بهترين گزينه براي 
اوســت. نظرات سياسي آنها به هم نزديك اســت. هر انتخابي به جز 
او غافلگيركننده خواهد بود و از ديدن يك نفر ديگر به عنوان معاون 
بايدن شوكه خواهم شــد. چنين كاري )انتخاب فرد ديگري به جز 

هريس( مي تواند براي بايدن پرريسك باشد.«
در صورتي كه بايدن هريس را انتخاب نكند، شــانس افرادي مانند 
ســناتور اليزابت وارن و يا سوزان رايس، مشــاور امنيت ملي سابق 
دولت پيشــين باال مي رود. بايدن شــخصا هر دو زن را مي شناسد و 
ارتباط دوستانه اي با آنها دارد. وارن هم همچون هريس در انتخابات 

درون حزبي دمكرات ها رقيب بايدن بود.
يك منبع نزديك به بايدن گفته اســت كه نامزد دمكرات ها، كارن 
باس نماينده سياهپوســت كنگــره و رهبر كميته سياهپوســتان 
مجلس نمايندگان را هم مدنظــر دارد و مي خواهد در روزهاي آخر 
تصميم گيري اش، شرايط انتخاب او را هم بررسي كند. باس به طيف 
پيشروهاي حزب نزديك است. اين بخش از حزب، عالقه شديدي به 

شكست ترامپ دارد اما چندان روابط گرمي با بايدن ندارد.
برخي استراتژيســت هاي دمكرات البته معتقدند كه جو بايدن بايد 
براي معاونت خود،  شــخصي را خارج از دايره امنــش انتخاب كند. 
كريس ستزر در اين باره گفته اســت: »جو بايدن به بخش ميانه رو و 
امن حزب دمكرات تعلق دارد. در نگاه اول به نظر مي رسد كه او بايد 
شخصي را از همين طيف انتخاب كند اما اين كار كامال اشتباه است. 
پايگاه اصلي هواداران دمكرات ، نه ميانه رو كه پيشرو هستند و بايدن 
بايد كسي را انتخاب كند كه توانايي به هيجان آوردن و تحريك اين 

افراد را داشته باشد.«
در انتخابات سال2016 هيالري كلينتون در ابتدا مي خواست سناتور 
وارن را انتخاب كند اما در نهايت ســناتور تيم كين را انتخاب كرد. 
بسياري از استراتژيست ها معتقدند كه كين، انتخاب امن كلينتون 

بود و به همين خاطر نتوانست كمك زيادي به او كند.
نامزدهاي رياست جمهوري معموال در انتخاب معاون خود، افزايش 
شــانس پيروزي خود را درنظر مي گيرند و گاهي مشخصا فردي را 
به عنوان معاون خود معرفي مي كنند كه بتواند آراي زيادي را همراه 
خود كند. هم اكنون برخي كارشناسان معتقدند با توجه به پيشتازي 
بايدن در نظرســنجي ها، او رويكرد انتخاباتي بــراي انتخاب معاون 

خود ندارد.
نظرســنجي ها به صــورت مســتمر بــه نفــع بايدن هســتند و 
در نظرســنجي هاي معتبر در ســطح ملــي، اختالف او بــا ترامپ 
رئيس جمهــور و نامــزد نهايي حــزب جمهوريخــواه در انتخابات 
آبان، دورقمي اســت. هرچه به انتخابات نزديك تر مي شويم، نتايج 
نظرسنجي ها بيشــتر از گذشــته براي ترامپ نااميدكننده مي شود 
و رأي بايدن در ايالت هايي باال مي رود كه ســال گذشــته تصور آن 
هم غيرممكن بود. براي نمونه، در آخرين نظرســنجي ســي ان ان 
در ايالت هاي كليدي آريزونا، فلوريدا و ميشــيگان، بايدن با فاصله 
معناداري پيش اســت. در اين نظرســنجي بايدن در فلوريدا 51 به 
44، در آريزونا 49 به 45 و در ميشــيگان 52 به 40درصد از ترامپ 
پيش اســت. ترامپ در انتخابات ســال2016 در تمامي اين اياال ت 
برنده شــد. يكي از عوامل افت محبوبيت ترامپ، سوءمديريت او در 
مهار همه گيري كرونا در آمريكا بوده است. عالوه بر آن، رويدادهاي 
غيرمنتظره هــم به نفع بايــدن در آمريكا روي مي دهند و انتشــار 
ويدئويي از ويران شدن بخشــي از ديوار مرزي با مكزيك در توفان، 
به صورت نماديني يكي از بزرگ ترين اقدامات ترامپ را زير ســؤال 
برده اســت. ســاخت ديوار مرزي با مكزيك براي جلوگيري از ورود 
مهاجران غيرقانوني، يكي از وعده هاي اصلي انتخاباتي ترامپ بود و 
حاال ويراني بخشي از آن در توفان، آن هم در زماني كه گفته مي شود 
ترامپ اهميتي به اين پديده طبيعي نشان نمي دهد، ضربه ديگري به 

اعتبار ترامپ زده است.
استراتژيســت هاي دمكرات البته معتقدند كه بايدن و تيم او نبايد 
فريب نظرسنجي ها را بخورند. پروفسور جوليان زليزر، استاد تاريخ 
و روابط عمومي پرينستون در اين باره گفته است: »اين رقابت كامال 
)با انتخابات هاي پيشين( متفاوت است. با وجود نتايج نظرسنجي ها، 
به ســختي مي توان پيش بيني كــرد كه در نهايت چه كســي برنده 

خواهد شد.«

»امارات،نخستينكشور
هســتهايعربي«؛احمدگزارش

سلطانالجابر،وزيرمشاور
دولتاماراتورئيساجراييشركت
مليپترولابوظبيروزگذشتهبااعالم
اينخبر،گفت:اماراتنخستينكشور
درجهانعرباستكهرؤيايدستيابي
بهادارهنيروگاههايهســتهايامنو
مسالمتآميزرابهزوديمحققخواهد
كرد.هماكنون4نيروگاههستهايدر
پايگاهبراكه)منطقهظفرهابوظبي(قرار
داردكهپسازتكميــلوراهاندازي،
5.6گيگابايتبرق،معادليكچهارم
نيازاماراتراتامينميكند،امااماراتي
كهدربخــشعمدهنيازهــايخود،
كشوريواردكنندهووابستهشناخته
ميشود،چگونهبهاينجايگاهدست

يافتهاست؟

درجستوجويپالسماينجات

انرژي هسته اي در كشورهاي عربي
بدونشكهيچكشورعربیایتاكنونهمچوناماراتدرمســيرتوسعهنيروگاههاوتوليدانرژيهستهايدر
داخلكشورپيشرفتنداشتهاست.بااينحالامانميتوانبرنامههســتهاياماراترانخستينبرنامهازاين
نوعدرجهانعربخواند.برنامههستهايعراقبراساس3توافقمهمبااتحادشورويوهمچنينخريدعمده
اورانيومغنيشدهازفرانســهدردهههاي50تا80ميالديتوســعهقابلتوجهيداشت.بهرغمآنكههيچگاه
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نخستيننيروگاههستهايخوددرنزديكيرودنيلراباكمكاتحادشورويتأسيسكرد.اماشكستسنگين
ازاسرائيلدرجنگ6روزهوهمچنينتروردانشمندانمصري،عمالبرنامههستهاياينكشوررامتوقفكرد.
اردننيزازديگركشورهايعربياستكهبرنامههستهايخودراازدهه80زيرنظرآمريكاوانگليسآغازكرد.
فعاليتمحدودنيروگاههاياينكشوردرزمينهR&D)تحقيقوتوسعه(همچنانادامهداردودرسطحمنطقه

ازجايگاهمعتبريبرخورداراست.

هند تدابير تشويقي براي  اهداكنندگان پالسماي بهبوديافتگان كرونا 
اعالم كرده است

عصر روز گذشته مناطق مرزی جنوب لبنان 
با فلسطين اشغالی به مدت 2 ساعت شاهد 
درگيری های مسلحانه ميان ارتش اسرائيل 

با نيروهای حزب اهلل بود. 
به گزارش شــبكه 13 تلويزيون اسرائيل، 

همزمان با شــليك دو موشــك كورنت، 
چندين مجموعه نظامی در نقاط مختلفی 
از خط مرزی لبنان با فلســطين اشغالی، 
حمالت مســلحانه ای را عليــه نيروهای 
اسرائيلی آغاز كردند. برخی منابع همچنين 

مدعــی هســتند مجموعه هــای مذكور 
از خط مــرزی نيز عبور كــرده و درگيری 
مســلحانه ميان طرفين بــرای دقايقی در 
داخل فلســطين اشــغالی جريان داشته 
اســت؛ امری كه بــا توجه بــه آماده باش 
كامل ارتش اسرائيلی، رخدادی با اهميت 
به شــمار می رود. اگرچه بــه ادعای منابع 
محلی، نيروهای سوار بر خودروهای نظامی 
اسرائيل در جريان حمالت روز گذشته به 
قتل رسيده اند، اما ارتش رژيم صهيونيستی 
وقوع هرگونه خسارت انسانی در جريان اين 

درگيری ها را تكذيب كرده است. 
لحظاتی پــس از انتشــار خبــر حمالت 
حــزب اهلل، بنيامين نتانياهــو و بنی گانتز، 
نخســت وزير و وزيــر جنگ دولــت رژيم 
صهيونيستی فورا نشست های حزبی خود 
را ترك كرده و عازم مقر فرماندهی وزارت 
جنگ در منطقه كرياه شــدند. نتانياهو در 

اظهار نظری كوتاه دربــاره اين درگيری ها 
به رسانه های اســرائيلی گفت: حادثه عصر 
امروز به هيچ عنوان اتفاق ساده ای نيست. 
من در حال حركت به سوی مقر فرماندهی 
وزارت جنگ هستم و اطمينان می دهم برای 
دفاع از اســرائيل مقابل حزب اهلل آمادگی 
كامل داريم. حدود يك ساعت پس از پايان 
حمالت متقابل، عبــور و مرور خودروها در 
شــهرهای مرزی دو طرف بــه حال عادی 

برگشت.
تمام اينها اما در حالی اســت كه بر خالف 
روايت رســانه های اســرائيلی، شــورای 
فرماندهی حزب اهلل با صدور بيانيه ای اعالم 
كرد حمالت در ابتدا از جانب سرزمين های 
اشــغالی آغــاز شــده و ايــن درگيری، 
نشان دهنده وحشت رژيم صهيونيستی از 
پاسخ حتمی حزب اهلل به شــهادت يكی از 

فرماندهان اين گروه در سوريه است. 

درگيرینظامیدرجنوبلبنان
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وارد ســاختمان يــك اداره دولتي 
شدم. از دستگاه نوبت دهي اتوماتيك 

شــماره گرفتم و روي نيمكت 
منتظــر نشســتم. جز من 

كسي داخل سالن نبود و 
متصديان پشت باجه ها 
هــم مراجعه كننده اي 

نداشــتند و آزاد بودند، اما با يكديگر صحبت مي كردند. 
هرقدر صبر كردم، ولــي همچنان شــماره  نوبت من را 
فراخــوان نكردند. بعد از گذشــت 10 دقيقه پرســيدم: 

»شماره ها را صدا نمي زنيد؟ « 
يكي از آنها گفت: »اينجا كه كســي نيست تا شماره صدا 
كنيم! شــما بيا بگو كارت چيه!؟ « يعني من الكي منتظر 
نشســته بودم و بايد به محض ورود به سالن پاسخگويي 
وقتي مي ديدم كسي آنجا نيست سرم را پايين مي انداختم 
و بدون گرفتن نوبت يكر است به ســمت يكي از باجه ها 
مي رفتم و كارم را انجام مي دادم. امــا اين كار از نظر من 
مانند همان لحظه اي اســت كه بعد از نيمه شــب وقتي 
راننده مي بيند اتومبيلي در آن اطراف نيســت، از چراغ 
قرمز عبور مي كند. اينكه از دستگاه نوبت بگيرم تا من را 
به سمت باجه اي كه آماده پاسخگويي است هدايت كند، 

يك قانون است. 
وقتي كودك بودم در يك فيلم خارجــي ديدم وانتي در 
جاده بياباني مي رفت اما وقتي قصد داشت داخل يك راه 
خاكي بپيچد، راهنما زد. در واقع پــدرم اين نكته را به ما 
گوشــزد كرد. گفت: »ببينيد! با اينكه وسط برهوت است 
و هيچ اتومبيل ديگري در آنجا نيســت، اما باز هم راننده 
راهنما مي زند، چون ياد گرفته كه بايد در هر شــرايطي 

قانون را رعايت كند.«
 از آن به بعد من روي راهنما حســاس شدم. براي همين 
االن امكان ندارد بدون راهنما زدن بپيچم و براي ديگران 
و خودم خطر ايجاد كنم. اما همزمان مي بينم كه بيشــتر 
راننده ها تمايلي به راهنما زدن ندارند و حتي در بزرگراه 
هم كه باشند ناگهان مقابل ديگران مي پيچند. حتي به خط 
عابر هم احترام مي گذارم و كامل مي ايستم تا شهروندان رد 
شوند، اما هميشه پشت سرم بوق اعتراض راننده هاي ديگر 
را مي شنوم. خيلي از ما تا وقتي نيروي زور و اجبار باالي 
سرمان نباشد، تمايلي به اجراي قانون نداريم. براي همين 
اســت كه وقتي به يك كوچه يا خيابان خلوت مي رسيم، 
پايمان را روي پدال گاز فشار مي دهيم و كوچه را با پيست 

»نسكار« اشتباه مي گيريم.

اجازه دهيد فرزندتان گرما و سرما، خورشيد و ابر، باد  و باران را حس كند و اگر نياز داشت زير سايه شما به 1
امنيت برسد. اگر در كودكي مورد آزار قرار گرفته ايد، تبديل به 
سرباز محافظ فرزندتان نشــويد. اگر در كودكي كم محبت 
ديده ايد فرزندتان را بي دليل به خود نچسبانيد. اگر در كودكي 
از شما دفاع نكرده اند، تبديل به وكيل مدافع فرزندتان نشويد و 
اگر در كودكي درد كشــيده ايد با هر درد فرزندتان به گريه 
نيفتيد. اجازه دهيد فرزندتان زندگي كــردن را تجربه كند، 

درحالي كه عشق، امنيت و توجه شما را دريافت مي كند.
تصور كنيد فرش خانه تان آتش گرفته و شما 2ليوان  در دست داريد؛ اولي آب و دومي نفت، كدام ليوان را 2
روي آتش خالي مي كنيد؟ داد زدن، تهديد كردن، تمسخر، 
توهين و تحقير كردن، انتقاد، كتك زدن، قهر و محروم كردن 
كودك مانند ليوان نفت دردســت شما، باعث شعله ور شدن 

آتش خشم شما و فرزندتان خواهد شد. اما 
همدلي، درك متقابل، احترام، عشق، 
گوش دادن، آمــوزش دادن، اميدوار 
بودن، آرام بودن، مديريت رفتار خود را 
داشــتن، همان ليوان آبي است كه 

نه تنها آتش را خاموش مي كند، كه 
به شــما توانايي حل مشكالت را 

خواهــد داد. فراموش نكنيد 
شــما قدرت انتخاب داريد. 
ليوان آب را انتخاب مي كنيد 

يا ليوان نفت را؟

آنتي بيوتيك هــا داروهايــي هســتند كه 
مي تواننــد بيماري هاي عفوني ناشــي 
از باكتري هــا را درمان كننــد. اما همه 
بيماري هاي عفوني به وسيله باكتري ها 
به وجود نمي آيند، شــمار زيادي از اين 

نوع بيماري ها ناشــي از ويروس ها 
هستند كه آنتي بيوتيك ها بر آنها 

تأثيري ندارند.
باكتري ها موجودات زنده ذره بيني هستند كه از يك سلول 
منفرد ساخته شــده اند. باكتري ها انواع گوناگون و اشكال و 
ويژگي هاي ســاختاري متفاوتي دارند. باكتري ها مي توانند 
تقريبــاً در هر محيط مناســبي ازجمله درون بــدن و روي 
بدن انســان زندگي كنند. شــمار اندكي از باكتري ها باعث 

عفونت هايي در انسان مي شوند كه بيماري زا هستند.
ويروس ها هم موجوداتي ذره بيني اما بســيار كوچك تر از 
باكتري ها هســتند. ويروس ها فقط مي توانند رشد و تكثير 
كنند كه درون سلول هاي زنده باشند. ويروس هاي بيماري زا 
به سلول هاي بدن شما تهاجم و با استفاده از اجزاي سلول ها 
رشد مي كنند. برخي از ويروس ها مي توانند در طول چرخه  
زندگي شان ســلول هاي ميزبان را بكشــند. اين در حالي 
است كه آنتي بيوتيك ها با از هم گسيختن ساختار فيزيكي 
باكتري مثاًل سوراخ كردن ديواره سلولي باعث نابود كردن 
آن مي شوند. اما ويروس ها ساختار كاماًل متفاوتي ندارند و 
مثاًل ديواره سلولي ندارند كه آنتي بيوتيك باعث سوراخ شدن 

آن شود.
كوويــد ـ19 هــم يــك بيمــاري ويروســي اســت كه 
آنتي بيوتيك هاي ضد باكتــري در درمان آن تأثيري ندارند. 
با وجود اين برخي از بيماران كوويد ـ19 به عنوان بخشي از 
درمانشان آنتي بيوتيك دريافت مي كنند. علت اين است كه 
عفونت هاي ويروسي شديد مثاًل در موارد شديد كوويد ـ19 
ممكن است باعث شوند زمينه براي عفونت هاي باكتري ثانوي 
فراهم شود. براي مثال عفونت ريه ها به وسيله كروناويروس 
ممكن است باعث توليد مقدار زيادي ترشحات مخاطي در 
آنها شود و زمينه را براي عفونت باكتريايي ريه ها )ذات  الريه 
باكتريايي( فراهم كند. البته اين نــوع ذات الريه مي تواند با 

آنتي بيوتيك ها درمان شود.
اما شمار زيادي از بيماران كوويد ـ19 به درمان آنتي بيوتيكي 
نياز پيدا نمي  كنند. آنتي بيوتيك  ها در درمان يا پيشگيري در 
بيماران كوويد ـ19 با عالئم خفيف يا بيماري با شدت متوسط 
كه احتمال عفونت ثانويه باكتريايي نمي رود، نقشي ندارند. 
همچنين مصرف بيش از حد آنتي بيوتيك ها به مقاوم شدن 
باكتري ها نســبت به اين داروها مي انجامد كه خود مشكل 

بهداشتي عمده ديگري در جهان است.

امروزه رسانه هاي اجتماعي نقش بزرگي درفرهنگ 
نوجوانان دارند. بررسي ها نشان مي دهد 90درصد 
نوجوانان 13تا17ســاله از رسانه هاي اجتماعي 
اســتفاده مي كنند. در واقــع 75 درصد گزارش 

مي دهند كــه حداقل يك پروفايل رســانه 
اجتماعي فعال دارنــد و 51درصد گزارش 
مي دهند كه حداقل روزانه به رســانه هاي 
اجتماعي رجوع مي كنند. دوسوم نوجوانان 

داراي تلفن همــراه و قابليت هــاي اينترنت هســتند. همچنين 
به طورمتوسط نوجوانان تقريباً 9ساعت از شبانه  روز آنالين هستند 
كه اين شامل تكليف منزل نيست. جنبه هاي مثبتي در رسانه هاي 
اجتماعي وجود دارد، اما خطرات احتمالي را هم نبايد ناديده گرفت. 
مهم اســت كه والدين به نوجوانان خودكمك كننــد تا از اينترنت 
به طورآگاهانه اســتفاده كنند. مزاياي بالقوه رسانه هاي اجتماعي 

شامل موارد زيراست: 
ارتباط با دوستان و همســاالن، مالقات با دوستان جديد با عاليق 

مشترك، يافتن جمعيت هاي خيريه وحمايت از آنها و...
روش هاي بســياري براي كمك به فرزند شــما وجود دارد تا ياد 
بگيرد از رسانه هاي اجتماعي مسئوالنه و متعهدانه استفاده كند. 
صحبت با فرزندتان درباره استفاده از رسانه هاي اجتماعي و قوانين 
خانواده، ازجمله عواقب ناشي از اســتفاده بيش ازحد يا استفاده 
نامناسب و اينكه آيا شما نظارت بر فعاليت هاي آنالين آنها خواهيد 
داشت، حائز اهميت است، بسته به ســن و ميزان بلوغ فرزندتان، 
پيشــنهادهاي زير را درنظر بگيريد: دوست شدن و دنبال كردن 
حساب هاي صفحات اجتماعي فرزندتان با توافقي مبني براينكه 
آيا شما مي خواهيد براي آنها پست ارســال كنيد يا خير و آيا به 
پست هاي آنها پاســخ خواهيد داد يا خير. توافق بر سر زمان هاي 
استفاده از وســايل الكترونيك و فضاي مجازي، مانند »استفاده 
نكردن سرميز شــام «، » يادراتاق خواب« يا »بعد از زمان معيني 
از روز« يا »استفاده نكردن از رســانه هاي اجتماعي تا زماني كه 

تكاليفش را انجام نداده است«.
اطمينان از فعال بودن تنظيمات حريم خصوصي براي محدودكردن 
دسترسي به اطالعات شخصي، آموزش به نوجوانان براي به اشتراك 
نگذاشتن نام كامل، نشاني، شماره تلفن، گذرواژه ها وشماره حساب 
بانكي يا كارت اعتباري. همچنين سرويس هاي مكان ياب موبايل 
بايد »خاموش« باشــد. عالوه بر اين از برنامه هايي كه دسترســي 
اينترنت به سايت هاي نامتناسب با سن را محدود مي كنند، استفاده 

شود.
اگر احساس مي كنيد نوجوان شــما بيش ازحد وقت خود را صرف 
رســانه هاي اجتماعي مي كند يا درگير رفتارهاي پرخطر است، با 
روانپزشك كودك و نوجوان، روانشــناس كودك يا مشاورخانواده 
صحبت كنيد. آنها مي توانند به شما و فرزندتان درساختن قوانيني 

ايمن و مناسب درمورد استفاده ازرسانه اجتماعي كمك كنند.

مجموعه داستان »رعد« اثر 
زكريا تامر، نويسنده شناخته 
شــده جهان عرب است كه 
غالمرضــا امامــي آن را به 

فارسي برگردانده است.
اين مجموعه 107صفحه اي 
دربرگيرنده 20داستان كوتاه 

از تامر اســت. »رعد« كه همان عنوان 
اصلي كتاب است داستانك نوزدهم اين اثر زكرياست 
كه از زبان راوي داناي ُكل درگيري نوجواني را با ابرها 
و خورشيد روايت مي كند. در ابتداي داستانك رعد 
آمده است كه »من به خورشيد فرمان دادم كه نتابد 
اما خورشيد از فرمانم سرپيچد. تصميم گرفتم وقتي 
قد كشيدم، از خورشيد انتقام بگيرم«. در ادامه اين 
داستان نيز نويســنده جدال دانش آموز دبستاني با 
معلم رياضي اش را شرح مي دهد. دانش آموز در نهايت 
با طنزي تلخ و كنايه آميز تصميم مي گيرد بمب اتم 
بسازد تا با آن خورشيد را منفجر كند. اين كار را هم 
مي كند و انفجار خورشيد نور را بر خرابه ها مي تاباند.

تامر، نويســنده مشــهور جهان عرب است كه در 
آكسفورد درس خوانده و آثار او به زبان هاي مختلف 
دنيا ترجمه شــده اســت. از او تا كنون كتاب هاي 
»پندهاي ناشــنيده« و »بهاري خاكستري« نيز به 

زبان فارسي برگردانده شده است. 
تامر در يادداشــتي كه ابتداي مجموعه داستان 
رعد آمده است، مي نويسد: »مايلم كه اين قصه ها 
را به عنوان كبوترانــي آوازخوان بنامم. كبوتران 
من در جست وجوي ســرزميني كه جانشان را 
امان دهد از جايي به جاي ديگر پرواز كرده اند« 
امامي، مترجم اثر، در اين كتاب 18داستان كوتاه 
از اين نويسنده شهير فلسطيني را همراه داستاني 
از عبدالرحمن كواكبي ترجمه و منتشــر كرده 
است و به گفته مترجم، اين ترجمه به خواست 
نويسنده و به پاس روزهاي خوب حضورش در 

ايران انجام شده است. 
در مجموعه داستان هاي »رعد« نويسنده از جريان 
ســيال ذهن با تعبيرهاي بديع استفاده كرده است 
و با زباني ســاده، چيــزي ميان عاميانــه و فصيح، 
داستانش را براي خواننده روايت كرده است. از ديگر 
داستانك هاي اين كتاب »فراموشي«، »شكست«، 
»دروغ«، »روز شاد«، »شكست« و »گرسنگي« است. 
رعد را انتشارات مرواريد با شمارگان 550نسخه، به 

بهاي 10هزار تومان منتشر كرده است. 

نخستين كتاب شــعر جان كيتس، 
شــاعر برجســته مكتب رمانتيسم 
در 21 ســالگي اش منتشــر شــد؛ 
مري شلي 18 ســاله بود كه نوشتن 
فرنكنشتين را شروع كرد. اما هر دوي 
اين دســتاوردهاي جوانــي با ظهور 
جديدترين ستاره شعر انگليس بسيار 

كوچك مي نمايد: نديم َشما ســورگن 4 ســاله به تازگي براي كتاب شعرش قرارداد 
بسته اســت. به گزارش گاردين، اشعار نديم از بازگشــت به خانه )»دستكش هايمان 
را درمي آوريم / كفش هايمان را درمي آوريم / آنها را در جايي كه قرار اســت باشــند 
مي گذاريم. / احساس شجاعتت را كنار مي گذاري / زيرا در خانه چيزي نيست كه از آن 

بترسي.«( تا عشق )»همه عشق دارند / حتي آدم بدها«( گسترده اند.
 اين شاعر خردسال در »آدم بدها« زندگي دروني آدم هاي شرور را بيشتر مورد كاوش 
قرار مي دهد: »آدم بدها دوست هاي بدشان را دوست دارند / حتي آنهايي كه خيلي بد 
هستند / ممكن است پليس دستگيرشــان كند / اما آنها همچنان همديگر را دوست 

خواهند داشت.«
نديم را برنده امسال جايزه اورول كشف كرد، كيت كلنشي شاعر و معلم كه ياسمن َشما، 
مادر نديم را در يك سخنراني ادبي در دانشگاه ريدينگ در جريان عالقه اي مشترك به 
آموزش شعر به پناهجويان مالقات كرد. كلنشي شروع به اشتراك گذاري برخي از اشعار 
او در رسانه هاي اجتماعي كرد و ساندي  تايمز و اسكاي نيوز با او مصاحبه كردند.حاال 
نديم براي كتابش با انتشارات واكر بوكز قرارداد بسته كه تابستان آينده منتشر خواهد 
شد. دنيس جانستون برت، مدير اجرايي واكر، گفته است تعجب مي كند كه چطور يك 
فرد به اين كم سن و سالي مي تواند چنين اشعار پراحساسي بنويسد. او گفته است: »اين 
شعرها درباره احساسات مهمي نظير عشق و تنهايي صحبت مي كنند و نديم بهترين 

كلمات را براي نوشتن آنها انتخاب كرده است. آنها ساده، الهام بخش و خردمندانه اند.«
كلنشي گفت لقب »شاعر 4 ساله« كه به نديم داده باعث شده او به طور ترسناكي زودرس 
و استثنايي به نظر برسد، اما در واقع آنطور كه مادرش در مصاحبه با اسكاي نيوز اعالم 
كرده، او هنوز در حال يادگيري خواندن و نوشــتن است و شعرهايش را براي مادرش 

ديكته مي كند.
كلنشي گفت: »من شعرها را به اين خاطر كه شبيه كارهاي بزرگساالن بود در توييتر 
منتشــر نمي كردم. بلكه به اين دليل آنها را به اشتراك مي گذاشتم كه كامال كودكانه 
نوشته شده بودند. نديم اين توانايي نادر را دارد كه 4ساله بودن را به تصوير بكشد. هر 
كدام از اشعار او به طور مجزا هزاران نفر را در توييتر متحير كرده اما اين شعرها اگر كنار 
هم باشند حتي از اين هم بهتر عمل مي كنند، چون دنياي كاملي پر از شور و هيجان و 
آغوش مي سازند. اين كتاب، اثري استثنايي براي سهيم شدن با يك كودك خواهد بود.« 
قرارداد انتشار اين كتاب، نديم را به يكي از جوان ترين نويسندگان تاريخ معامله كتاب 
تبديل خواهد كرد. براساس ركوردهاي جهاني گينس، جوان ترين نويسنده زني كه اثر 
خود را منتشر كرده دوروتي استريت است كه در سال1962 و در 4 سالگي كتاب »جهان 
چگونه آغاز شد« را نوشت. اين كتاب سال1964 وقتي او 6 ساله بود منتشر شد. ركورد 
جهاني گينس براي جوان ترين مرد نويسنده كه كتاب خود را منتشر كرده متعلق به 
تاناوانا ِسراسينگ سريالنكايي است كه زمان انتشار كتابش »هله هوله« در ژانويه2017  
4 سال و 356 روز سن داشت و كتابش را تنها در 3 روز نوشت.خود نديم هم براي قرارداد 
كتابش هيجان زده است. او مي گويد: »نوشتن شعر به خصوص درباره طبيعت را دوست 
دارم. خوشحالم كه شعرهايم در يك كتاب خواهند بود. وقتي شعرهايم در يك كتاب 

قرار بگيرند مي توانم يك نسخه از آن داشته باشم؟«

مطالعات اخير نشان مي دهد كرونا تابع هيچ قانوني نيست و حتي ممكن است جوانان را با 
عوارض جدي روبه رو  كند. به گزارش مهر، مريم واعظ جاللي،عضو هيأت علمي دانشگاه 
علوم پزشكي شهيد بهشتي، با اشاره به اينكه تعداد ذرات ويروسي و ميزان در تماس 
بودن افراد با آنها در عوارض بيماري ناشي از آن اثرگذار است گفت: اين ويروس توانايي 
آلوده كردن نوزادان، كودكان، جوانان و به طور كلي همه گروه هاي ســني جامعه را با 
عوارض مختلف دارد، بنابراين ويروس كرونا همه افراد را در تمامي طيف هاي سني تهديد 
مي كند. وي تأكيد كرد: به طور كلي بيماري زايي و عوارض عفوني كوويد-19 به پاسخ 

ايمني بدن هر فرد بستگي مستقيم دارد و اين مهم با ژنتيك هر فرد در ارتباط است.

دانشمندان دانشــگاه هاي »آبردين« و »اكســتر« چگونگي واكنش ســلول هاي ايمني 
پســتانداران به پپتيدهاي )تركيب هاي اسيدهاي آمينه( حاوي 2 اســيد آمينه را كه در 
كره زمين نادر هستند، اما معموالً در شهاب سنگ ها يافت مي شوند آزمايش و مشاهده كردند. 
بر اين اساس، واكنش ايمني به اين پپتيدهاي بيگانه نسبت به واكنش به آنهايي كه در روي 
زمين معمول هستند، داراي كارآمدي كمتري است. به گزارش ساينس، اين مطالعه روي 
موش ها انجام شده است، چرا كه سلول هاي ايمني بدن آنها به شكلي مشابه با انسان عمل 
مي كند و نتيجه اين آزمايش نشان داد كه ميكروارگانيسم هاي خارج از زمين مي توانند براي 

مأموريت هاي فضايي و درصورت آورده شدن با فضانوردان به زمين، تهديد بزرگي باشند.

فرورتيشرضوانيهبومرنگ
 روزنامه نگار

منصورهميرزادهتاب آوريپزشكي
روانپزشك كودك

عليمالئکه
ويترينروزنامه نگار و پزشك

مهارت

دريچه

دانستني ها

سالمت

توكيــو:وزارت دفاع ژاپن براي نخســتين بار وســايل 
بالاســتفاده و كم ارزش ارتش را براي درآمدزايي حراج 
كرد. به گزارش اســپوتنيك، وزارت دفاع ژاپن يك كاله 
اكســيژن خلباني، يك فرمان از يك قايق آموزشي و يك 
آرم از يونيفورم ارتش را در كنار 30 قلم وســيله ديگر در 
توكيو حراج كرد. در اين حراجي نزديك به 55هزار دالر 
جمع شد كه البته سهم ناچيزي از 50ميليارد دالر بودجه 

ساالنه نظامي ژاپن است.

السوگاس:جوان 28ســاله اي كه در آمريــكا با وعده 
پرداخت 6 دالر به مرد 55ساله بي خانماني از او خواسته 
بود حركت پشــتك وارو را انجام دهد باعث مرگ او شد. 
به گزارش ســايت بريتانيايي مترو، اين بي خانمان قصد 
داشت حركت وارو يا بك فليپ )Backflip( را انجام دهد 
كه گردنش شكست و سرانجام جان باخت. پس از انتشار 
فيلمي از مرگ اين بي خانمان، پليس جواني را كه مرتكب 

اين تحقير مرگبار شده بود دستگير كرد.

دانانگ:در ويتنام، به دنبال تشخيص تنها 3مورد ابتال به 
ويروس كرونا در شهر ساحلي »دانانگ«، دولت از حدود 
80هزار نفر از ساكنان اين شهر خواست تا شهر را تخليه 
كنند. به گزارش اينديپندنت، مقامات دولتي مي گويند: 
عمليات تخليه شهر،4 روز به طول خواهد انجاميد و شامل 
پرواز هواپيماي دربست به 11شهر مختلف ويتنام خواهد 
بود. ويتنام پيش تر به دليل واكنش سريع به اين ويروس 

فقط ابتالي 400نفر را شاهد بود.

هامبورگ: دادگاهــي در آلمان مردي 93ســاله را به 
اتهام اينكه در 18ســالگي مأمور اس اس بوده و در قتل 
5هزارو323نفر مشاركت داشته اســت محاكمه كرد. به 
گزارش بي بي ســي، اين مأمور سابق ارتش نازي نگهبان 
اردوگاه كار اجباري اشتوتهوف بوده است. رقم مشاركت 
در قتل ها به شمار افرادي اشاره دارد كه در زمان خدمت او 
در اين اردوگاه مخوف به قتل رسيده اند. متهم در دادگاه 

گفت: مي خواهم عذرخواهي كنم.

مشاركتدرقتل5323نفركرونا،شهريدرويتنامراتعطيلكردتحقيرمرگباريكرنگينپوستحراجوسايلارتشبرايمبارزهباكرونا

پيست»نسکار«

سايهسرودوستفرزندتانباشيد

رعدرسانهاجتماعيونوجوانانآنتيبيوتيكهاودرمانكرونا

انتشارمجموعهاشعاركودك4ساله

تغييرالگويكرونا

سفرخطرناكميکروارگانيسمهايفضاييبهزمين
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ويپرت بلوشــر، ديپلمــات آلماني در ســفرنامه 
خود نوشته اســت: »روزي به من گفت شاه هيچ  
رئيس الوزرايي پيدا نمي كند كه بهتر از من باشد، 
چون احدي پيدا نمي شــود كه كمتــر از من كار 
كند«. و البد اينچنين هم بــود كه مهديقلي خان 
هدايت معروف به حاج مخبرالســلطنه، توانست 
6سال، نفر دوم حكومت باشد و رضاشاه قصد جانش 
را نكند و به همين دليل هم بود كه هم از كاله پهلوي 
نزد شــاه تعريف مي كرد و هم جانب علماي قم را 
نگاه مي داشت. اما درباره او چيزي كه كمتر مورد 
توجه قرار گرفته است، سفرنامه حج اوست؛ سفري 
كه سه شنبه 30شــهريور1282، به همراه ميرزا 
علي اصغرخان اتابك اعظم آغاز شد و از چين و ژاپن 
به آمريكا و اروپا و درنهايت مصر و شام و لبنان و مكه 
و مدينه رســيد. در اين ميان، مشاهدات او از ژاپِن 
بيش از يك قرن پيش جالب است. حضور او در اين 
كشور، 22روز ادامه داشت و توكيو، كيوتو، ناگاساكي 
و كوبه را از نظر گذراند، آن هم زماني كه اين سرزمين 
وارد جنگ با روس ها شده بود. درنظرش، »چيني را 
مهموم يافتيم، سرپيش افكنده، اينجا گردِن افتخاِر 
اهالي بلند است«. درست زماني به كشور خورشيد 
مي رود كه دوران شــكوه امپراتور ِميجي بود و با او 
ديدار هم كرد. از سادگي شان مي گويد كه »عمارت 
ميكادو ساده تر از آن اســت كه به وصف بيايد«، يا 
از وطن  دوستي شان كه »امروز تمام خانه ها شاخه 
ســبز به در خانه ها زده بودند، گويــي عيدي بود، 
معلوم شــد امروز در حوزه كيوتو سربازان جديد 
داخل نظام مي شوند« و از همه مهم تر خوداتكايي 
اســت. چنان كه در ديدار آنها با وزير امورخارجه 
ژاپن، »اتابك پرسيد: از كجا شروع كرديد؟ گفت: 
چون دست به كار زديم، ديديم مرد كار نداريم، از 
جوان هاي آزموده، به اُُرپ و آمريكا فرستاديم، در 
هر شعبه علمي و صنعتي تكميل شدند، سپس به 
تشكيالت پرداختيم و هرگونه مدرسه در مملكت 

ساختيم.«

1 3 0  سه شنبه  6
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 شماره 9

توطئه قتل مستوفي 
نامه كميته نجات ايران درباره قتل 

رجال طراز اول كشور

كميته نجات ايران در ميان هرج ومرج داخلي اواخر حكومت قاجار، يكي از محافل 
نيمه مخفي بود كه در صحنه آشفته بازار سياست فعال بود. اين كميته در نامه اي 
به مســتوفي الممالك، مخبرالســلطنه، مشــيرالدوله و مؤتمن الملك كه همگي 
از رجال طراز اول آن عصر هســتند خبــر مي دهد كه نصرت الدوله فيروز- پســر 
ميرزا عبدالحسين خان فرمانفرما و وزير در دولت هاي متعدد- درصدد توطئه قتل 
آنهاست و به قاتل  هر كدام، هزار تومان مزد قتل مي دهد. كميته نجات ضمن اعالن 
خبردار، به اين افراد ازجمله مستوفي الممالك مي گويد كه اين كميته مراقب اعمال 

و رفتار قاتلين و شاهزاده نصرت الدوله است.

سند  

سياستمدار

حاجي سياست
مخبرالسلطنه هدايت  در 9خرداد1306 

به نخست وزيري رسيد

گزارش اول

    هومن زال پور؛ تاريخ  پژوه 

ســرهنگ محمودخــان پوالديــن، 
فرزند حسن خان، ســرهنگ قزاقخانه 

بود. پــدرش در زمــان مشــروطه جزو 
آزاديخواهان نســبتا تندرو محسوب مي شد و 

در زمان درگيري هاي عصر مشروطيت به دســتگاه و ياران يپرم خان ارمني ملحق 
شــد و با آنها فعاليت مي كرد. حتي در همين جنگ هاي مشروطيت يكي از برادران 
محمودخان پوالدين به نام مسعودخان كشــته شد. آنها به دليل تندروي هايشان از 
قزاقخانه اخراج شدند. پسرش كه محمودخان باشد نيز در مدرسه قزاقخانه تحصيل 
مي كرد و از مدرسه اخراج شد. پس از اينكه مشروطيت مستقر مي شود و يپرم خان 
مسئوليت پليس را برعهده مي گيرد، محمودخان پوالدين هم به رياست نظميه قزوين 
منصوب مي شــود و در آنجا رتق و فتق امور را به دست مي گيرد و تا حدودي امنيت 
را برقرار مي كند. پس از مدتي محمودخان از نظميه بيرون مي آيد و وارد مدرســه 
نظامي ژاندارمري مي شــود. او پس از اتمام تحصيالتش با درجه سلطاني )معادل 
سروان فعلي( وارد ژاندارمري مي شود و جزو افسران ژاندارم در بخش هاي مختلفي 
انجام وظيفه مي كند. پس از كودتاي ســال1299، مجــري كودتا، يعني رضاخان 
كه خود ســرتيپ قزاق بود، با لقب سردار سپه ابتدا به رياســت قزاقخانه و سپس به 
وزارت جنگ مي رسد. وي به افسران ژاندارم توجه كمتري داشت و صاحب منصبان 
قزاق ترفيع هاي سريع تري نسبت به ژاندارم ها مي گرفتند و نسبت به غالب افسران 
ژاندارمري، نوعي بي مهري به چشم مي خورد. پس از كودتا و سپس تشكيل قشون 
متحدالشكل، محمودخان كه ســابقا در ژاندارمري دولتي خدمت مي كرد، در اين 
قشون به انجام وظيفه مي پردازد. زماني با صارم الدوله كه پس از كودتا با سيدضياء 
اختالف پيدا كرده بود، مي جنگيد و زماني فرماندهي فوج ژاندارمي را بر عهده داشت 
كه با  اسماعيل آقا سميتقو  مي جنگيدند. محمودخان پس از آن هم در عمليات هاي 
لرستان شركت داشت در جنگ و مبارزه با لرها، نشان شجاعت و درجه گرفت تا اينكه 
پس از بازگشت از لرستان در سال1303 فرمانده گارد محافظان رضاشاه و آجودان 
نظامي او شد. فرمانده تيپي كه پوالدين زير دست او خدمت مي كرد، سرهنگ كريم آقا 
بوذرجمهري، قزاق سابق بود كه پوالدين خود را از وي برتر مي پنداشت و او را شايسته 
فرماندهي نمي دانست. مدتي بعد، در شهريور 1306 اعالميه هايي عليه رضاشاه پخش 
شد و رضاشاه كه ســرهنگ محمدخان درگاهي را به عنوان رئيس نظميه منصوب 
كرده بود و از قضا او فردي خشونت طلب و دسيسه چين بود و در اتهام و پرونده سازي  
يد طواليي داشت، تحت فشار قرار داد تا مسببان اين مسئله را بيابد و دستگير كند. 
ظاهراً فردي كليمي به نام اسماعيل حيم كه با درگاهي خصومت داشت، پشت اين 
ماجرا بود و وي از نارضايتي پوالدين استفاده مي كند و به او نزديك مي شود. پوالدين 

هم كه فرمانده گارد محافظان شاه بود، همراه با تعدادي صاحب منصبان نظامي ديگر 
با او همكاري مي كنند. اما طرح و قصدشان توسط شخصي به نام آقامير كه سليمان 
بهبودي او را اميرمنظم ســابق معرفي مي كند و پيش از سلطنت به رضاشاه خيلي 
نزديك بود، افشا مي شــود. چنانچه در جرايد آن موقع ازجمله در روزنامه اطالعات 
نوشته شده، طرح و نقشــه اين افراد كودتا و اقدام عليه استقالل مملكت بوده است، 
اما به نظر مي رسد طرحي كه آنها داشــتند، البته اگر پرونده سازي  و اتهام بي مورد از 
ســوي رئيس نظميه يعني محمدخان درگاهي نبوده باشد، طرح سوء قصد به جان 
رضاشاه بود و نه كودتاي سازمان يافته عليه استقالل كشور. بسياري، ازجمله استفاني 
كرونين كه درباره تاريخ ارتش هم مطالب متنوعي نوشته، معتقد است كه اين پرونده، 
ساخته و پرداخته پليس است و كودتا و سوء قصدي در كار نبوده، چرا كه فرمانده گارد 
محافظان شاه كه به شخص شاه بسيار نزديك است، خيلي راحت تر و زودتر از آنچه 
بتوان تصورش را كرد، مي توانسته شاه را ترور كند و به راحتي از پاي درآورد و نيازي 
به اين همه مقدمه چيني و همدست شدن با عده اي از افسران زيردست و پايين تر از 
خودش نبوده. به هر روي اين مســئله لو مي رود و رضاشاه هم از آن مطلع مي شود و 
يكباره پوالدين را احضار مي كند؛ البته آنطور كه سليمان بهبودي روايت مي كند، به 
محض اينكه پوالدين احضار مي شود و رضاشاه به او مي گويد كه تو مي خواستي عليه 
من كودتا كني، پوالدين فوراً به زمين مي افتد و التماس مي كند كه به بچه هاي من 
رحم كنيد و با اين حركت در همان ابتدا مي پذيرد كه چنين مســئله اي واقعا وجود 
داشته و چنين طرحي در دست اجرا بوده است. حيم زماني نماينده مجلس بود و به 
اين دليل كه يك بار توسط رئيس نظميه، سرهنگ درگاهي، دستگير مي شود، ديگر 
امكان نامزدشدن براي مجلس را نداشته است و به نظر مي رسد كه كينه و عداوتش 
با درگاهي سر همين موضوع بوده است. عالوه بر حيم و سرهنگ پوالدين، چند نفر 
ديگر از نظاميان مانند سرهنگ نصراهلل خان كلهر، ياور روح اهلل خان مشكين قلم، ياور 
احمدخان همايون و نايب احمدخان پوالدين )بــرادر كوچك تر محمود خان( كه با 
پوالدين همدست بودند، دستگير مي شوند. دادگاه بدوي و سپس دادگاه تجديد نظر 
براي آنها تشكيل مي شود و رأي به محكوميت آنها مي دهد. پوالدين به 10سال حبس 
محكوم مي شود، اما رضاشاه، وقتي كه سابقه و حكم آنها را نزدش مي برند، نمي پذيرد 
و گويا به چيزي كمتر از اعدام رضايت نمي دهد و در دادگاه بعدي پوالدين و حيم به 
اعدام محكوم مي شوند و بقيه افراد به 15سال، 7سال و 5سال حبس مي روند. در آن 
زمان سرتيپ حبيب اهلل خان شيباني كه خود پيش از تشكيل قشون متحدالشكل، 
افسر ژاندارم و با پوالدين همكار بود، رئيس اركان حرب كل قشون )كه معادل رئيس 
ستاد ارتش فعلي است( بوده و از اجراي حكم پوالدين سر باز مي زند و استعفا مي كند 
و سرتيپ محمدخان نخجوان )امير موثق( رئيس اركان حرب مي شود و حكم اعدام 
پوالدين را در 24بهمن 1306 اجرا مي كند. حيم هم در زندان مي ماند و چند سال 

بعد، در 1310روبه روي جوخه اعدام جان مي سپارد.

آخرين رجال استخوان دار

اين سند برای اولين بار 
 

چاپ می  شود

سرهنگ محمودخان پوالدين )نشسته از سمت چپ (
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ميرزا حسن مستوفي الممالك يا حسن مستوفي در سال1306 آخرين دوره نخست وزيري خود را به پايان رساند و 
به ملك خود در ده ونك رفت. حسن مستوفي را مي توان از آخرين گروه رجال سنتي و قديمي دانست كه در عصر 
رضاشاه در خدمت حكومتش قرار گرفت. او 6 بار نخست وزير شد. جمله معروف او مرتبه پنجم نخست وزيري هنگام 
استيضاح در مجلس توسط حسن مدرس كه با اعالم استعفا همراه بود از سخنان جالب تاريخ معاصر ايران است؛ 
»آقايان مي دانند معده ضعيف من تحمل خوردن گوشت ندارد. وانگهي در اين ايام كسي بايد سر كار بيايد كه آجيل 
بگيرد و آجيل بدهد. من كه آجيل گير نيستم ناچار به كسي آجيل نمي دهم...«.  او باغش در ده ونك را وقف مدرسه 
دختران كرد كه به دانشگاه الزهرا تبديل شد. حسن مستوفي ظهر يكشنبه 6 شهريور 1311 زماني كه به مهماني در 
خانه سردار فاخر حكمت رفته بود بعد از نوشيدن قهوه به زمين افتاد و سكته كرد. به همين دليل خانواده او معتقدند 

كه ممكن است حسن مستوفي به مرگ طبيعي نمرده باشد.

چهره
قانون

اطبايي كه ديپلم داشتند
تصويب »نظام نامه اجراي قانون طبابت« در 28شهريور 1306

تنسيق جنگل ها
وزارت فالحت و تجارت و فوايد عامه در سال 1306مسئول حراست از جنگل ها بود

    محمدناصر احدي �����������������������������������������������

»به موجب ماده اول قانــون اجازه نامه طبابت مصوب 
28شــهريور 1306 اطبايي كه تاكنون موفق به اخذ 
اجازه نامه رسمي نشده اند، چنانچه مدلل دارند مدت 
10سال متوالي مشغول طبابت بوده اند مي توانند در 
مجلس امتحاني كه در وزارت معــارف و مراكز عمده 
اياالت و واليات با عضويت اطباء ديپلمه و اطباء مجاز در 
طب قديم تشكيل خواهد شد امتحان دهند. درصورتي 

كه امتحانات آنها مورد قبول واقع 
شود اجازه نامه طبابت به آنها داده 
خواهد شــد و فقــط در حدودي 
كه به آنها اجازه داده شــده حق 
طبابت خواهند داشــت«. امروز 
كه به ماده اول »نظام نامه اجراي 
قانون طبابت« نــگاه مي كنيم، 
عبارتي مثــل »اطباي ديپلمه« 
عجيب و احتماال غيرقابل قبول 
به  نظر مي رســد، اما اگر بدانيم 
در ســال هاي منتهي به قرن 
14هجــري شمســي هنوز 

بســياري از جمعيت ايران براي مداوا به امكانات روز 
پزشــكي و اطباي تحصيل كرده دسترسي نداشتند و 
با دم كرده و جوشانده به جنگ مهلك ترين بيماري ها 
مي رفتند، ديگر چندان از اين عبارت متعجب نخواهيم 
شد. يكي ديگر از شروط اين نظام نامه براي شركت در 
امتحان طبابت، داشتن حداقل 35سال سن بود و اين 
امتحان تنها در طهران، تبريز، مشهد، اصفهان، شيراز، 
كرمان، همدان، كرمانشــاه، رشــت و ناصري برگزار 
مي شد. كساني كه اين امتحان را با موفقيت پشت سر 
مي گذاشتند تنها مي توانستند 
در شهري به طبابت مشغول 
شوند كه در ابتداي اجراي اين 
قانون در آن سكونت داشتند. 
اين سند و اســناد مشابه نشان 
مي دهد كه تمــام وجوه تجدد 
آمرانه رضاخاني به تقليد از سبك 
زندگي غربــي و اصول اخالقي 
معاقد با آن خالصه نمي شــد و 
در اين دوره تالش  براي توســعه 
حكومت بوروكراتيــك در ايران 

شتاب فزاينده اي گرفت.

    ندا زندي �������������������������������������������������������������

»تصويب نامه راجع به تنسيقات جنگل هاي ايران« 
در جلســه 30ارديبهشــت 1306 به تأييد هيأت  
وزراي عظام رسيد. در آن زمان، مهدي قلي هدايت، 
وزير فالحت و تجارت و فوايد عامه بود. در ماده يك 
اين تصويب نامه آمده: »كليه جنگل هايي كه مالك 
خصوصي ندارد ملك دولت محسوب است«. مطابق 
ماده 5 اين تصويب نامه قطع اشجار صنعتي از قبيل 

شمشــاد، بلوط، گردو، افرا و... 
براي احتياجات شخصي از قبيل 
مصارف ساختمان عمارات يا ابزار 
و مايحتاج فالحتــي و غيره هر 
خانوار تا مقدار 50اصله در سال 
آزاد و بيش از اين مقدار منوط به 
اجــازه وزارت فالحت بود. البته 
قطع تنه و سر درختان شمشاد، 
سرو، كاج و ســور مطلقا ممنوع 
بود و فقط مي شد از شاخه هاي 
ايــن درختان براي ســوخت يا 
مصارف ديگر اســتفاده كرد. با 

اينكه اصوال قطع اشــجار غيرصنعتي ممنوعيتي 
نداشــت، اما طبق تبصره 2 اين مــاده، قطع تنه و 
شاخه هاي اشــجار در كوهســتان و دامنه كوه ها 
و محب ريــاح در جنگل هــا كه بنا به تشــخيص 
متخصص جنگل ها ممكن بود به واســطه حوادث 
جوي مثل سيل به دهات و منازل مجاور خسارتي 
وارد آيد، مطلقا ممنوع بود. نكته جالب درباره اين 
تصويب نامه نثر قابل فهم آن اســت كه شباهتي به 
نگارش دشوار و متن ثقيل اغلب دستورالعمل  هاي 
اداري امروزي ندارد و تالش 
شــده تا با حداكثر شفافيت 
ممكــن حدود قانــون در آن 

مشخص شود. 
درضمن، »تنسيق« به معني 
نظم و نســق دادن است كه 
در آن دوره واژه رايجي بوده 
و ممكن اســت امروزه براي 
برخي ها نامأنوس باشد. اين 
تصويب نامــه از نخســتين 
تالش ها بــراي محافظت از 
محيط زيست در ايران است.



اين همان مرغ سحر است 
شروان اميرزاده ������������������������������������������������������������������������������������������������������

نگاه كارتونيست مجله ناهيد در 6خرداد 1306 به فرونت )يا همان جبهه( سوسياليزم 
و ميليتاريزم كه هيچ سالحي به آن كارساز نيست. البته اين سال براي ماندگاري مجله 

ناهيد در تاريخ جرايد ايران اهميت بسيار دارد، زيرا هفتمين سال انتشار نشريه را در 
باغ سهام الدوله جشــن مي گيرند و در همين جشن است كه تصنيف مرغ سحر براي 
نخستين بار اجرا و متن آن با عنوان »تصنيف در ماهور« روي صفحه اول مجله ناهيد 

منتشر مي شود.

 سيدمحمدحسين محمدي    ���������������������������������������������������������������������

اگر تاريخ مواجهه روشــنفکران ايرانی با غرب را دوره عباس ميرزا و نوع مواجهه 
را منفعالنــه بدانيم، اولين مواجهه جــدی روحانيت نه با ظواهــر غرب، بلکه با 
قراردادهايی بود كه ميان ايران و »خارجه« بســته می شد. اين مواجهه با توجه 
به كيفيتش نمی توانست منفعالنه باشد و طبعاً پيامدهای متفاوتی را هم در پی 
داشت. ميرزای شيرازی ابتدای مسيری بود كه روحانيت در آن به طورجدی خود 
را در تقابل با موجودی به نام »خارجه« ديــد. زمانی كه روحانيت برای اولين بار 
خطر غرب را احساس كرد و معنی استعمار را فهميد تنها وسيله اش فتوای جهاد 

و مواجهه تشريفاتی بود. در دوره مشروطه ولی دست به تئوری پردازی زد و عماًل 
وارد گود سياست شد. در ميان روحانيون مشروطه خواه و فعال سياسی آقا نوراهلل 
اصفهانی كانال مبارزه با غرب را وارد فاز جديدی كرد؛ او كسی بود كه در كنار برخی 
از تجار و روحانيون، اولين شركت سهامی عام در ايران را تأسيس كرد. هدف از اين 
كار در درجه اول »خروج از ذلت احتياج به امتعه خارجی« و همچنين »جلوگيری 
از خروج ثروت داخلی به خارج از كشور« و »تسهيل در امر معيشت مردم« بود. 
در افتتاحيه اين شركت قريب به هزار نفر از روحانيون حضور داشتند. كار به جايی 
كشيد كه آخوند خراسانی خطاب به مظفرالدين شاه نامه نوشت و از او خواست 
كه از اين كارخانه پشتيبانی كند. سيد جمال الدين واعظ كتابی با عنوان »لباس 

التقوی« در دفاع از اين شركت نوشت. حتی برخی روزنامه های انگليسی و مصری 
درباره اش نوشتند و خطر آن را برای انگلستان جدی خواندند. فعاليت های نوراهلل 
اصفهانی فقط منحصر به اين نبود. فعاليت های سياسی بسيار متنوعی داشت؛ در 
مشروطه اول »انجمن مقدس ملی اصفهان« را رهبری می كرد و در دوره پهلوی، 
يکی از جدی ترين تحركات در مقابل حکومت رضا پهلوی توسط او و در قم رقم 
خورد. رضا پهلوی او را »خطرناک« خوانده بود و می دانست كه مهاجرت اصفهانی از 
اصفهان به قم برايش دردسرساز خواهد بود. طبق برخی نقل ها آقا نوراهلل اصفهانی 
در دی ماه 1306 توسط پزشــک مخصوص رضا پهلوی با آمپول هوا به شهادت 
رسيد و به اين ترتيب رضاشاه آن روحانی »خطرناک« را از پيش پای خود كنار زد. رضا پهلوي او را »خطرناک « خوانده بود

نوراهلل اصفهانی

چهره   اول

1 3 0 6

ورزش براي همه

5ميليون تومان  براي راه آهن 

مجلس قانون ورزش اجباري در مدارس جديده را تصويب كرد

مجلس، قانون برخورد با مختلسين را تصويب كرد 
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ورزش

اقتصاد

سوخت براي اتومبيل هاي تهران 
اولين پمپ بنزين تهران در خيابان اميريه افتتاح شد 

اجتماعی

 امير حميدي نويد�������������������������������������������������������������������������������������������������

بعد از ورود نخستين اتومبيل به ايران توسط مظفرالدين شاه در سال1281خورشيدي، 
تمايل براي استفاده از اين وسيله بين مردم افزايش يافت. استفاده از اين وسيله نقليه سبب 
شد تا بنزين به بازار راه پيدا كند. ابتدا يک شــركت انگليسي بنزين را توسط دكان هاي 
نفت فروشــي، خواربار فروشي و سرايداران گاراژها در شيشــه هاي نيزه اي )بطري هاي 
تيره رنــگ بزرگ براي نگهداري آبليمو و آبغوره( در دســترس مردم قرار مي داد كه بعدا 
اين شيشه ها به پيت هاي حلبي معروف به پيت بنزيني با گنجايش 15ليتر تبديل شد. و 
اما بنا بر برخي سوابق تاريخي، نخستين جايگاه سوخت در ايران در سال1306 شمسي 
)1927ميالدي( توسط يک شركت انگليسي در آبادان احداث شد. اين مکان ابتدا جهت 
توزيع و فروش نفت ســفيد مورد استفاده قرار مي گرفت و حلب هاي پرشده از مواد نفتي 
در آن به فروش مي رسيد، اما با گذشت زمان و با ورود اتومبيل به اين شهر، اين جايگاه به 
پمپ بنزين تبديل شد. هنگام سوختگيري در اين پمپ بنزين، ابتدا فرآورده هاي نفتي 
كه در مخازن پرچ شده نگهداري مي شد با استفاده از تلمبه هاي دستي به ظروف پيمانه اي 
منتقل مي شد و سپس براساس نياز هر مصرف كننده، سوخت به او تحويل داده مي شد. 
اولين پمپ بنزين تهران در خيابان اميريه، چهارراه گمرک ساخته و افتتاح شد. انتخاب 
اين مکان براي احداث پمپ بنزين، بيشتر به دليل سکونت رجال مملکتي در اين محله بود. 
دومين پمپ بنزين در خيابان بوذرجمهري، ايستگاه درخوانگاه؛ سومي در خيابان سعدي، 
دروازه دولت؛ چهارمي ميدان بهارســتان، مقابل مطبعه )چاپخانه( مجلس و پنجمي در 

خيابان ســي متري نظامي )كارگر فعلي( نزديک چهار راه لشگر بود  و به همين ترتيب تا 
سال 1330تعداد 10پمپ بنزين در تهران راه اندازي شد.

 جواد نصرتي ������������������������������������������������������������������������������������������������������

تنها 2سال بعد از تصويب قانون سربازي اجباري، مجلس در تابستان 1306 قانون 
ورزش اجباري در مــدارس را تصويب كرد. هر دو قانــون در تمامي قرن ماندگار 
بوده اند؛ اما اولي صلب و بي رحم و دومي، سست و باري به هر جهت. تصويب قانون 
ورزش اجباري ميوه سال ها تالش ميرمهدي خان ورزنده پدر ورزش مدرن ايران 
بود. تالش هاي او براي ترويج آموزش ورزش در مدارس، با همفکري روشنفکران 
همراه شد و محمود افشار، ملي گراي پيشروي آن سال ها، در نخستين شماره نشريه 
آينده، درباره اهميت تربيت بدني و آموزش آن در مدارس، مقاله اي معروف نوشت. 

در 1305 با حمايت سيدمحمد تدين، وزير معارف وقت كه خود اهل ورزش بود، 
دارالمعلمين ورزش تأسيس شد و رياست آن به ورزنده سپرده شد تا معلمان ورزش 
براي تدريس در مدارس پرورش يابند. رؤياي بزرگ براي تغيير هميشگي تربيت 
ايراني ها يک سال بعد با تصويب قانون ورزش اجباري به ثمر نشست، اما پاي آموزش 
ورزش در مدارس از همان زمان مي لنگيد. دولت بودجه كافي براي ترويج گسترده 
ورزش نداشت، معلم ورزش در سراسر كشــور كم بود و ديگر آموزگاران به اجبار 
آموزش ورزش را عهده دار مي شدند و نه معلمان و نه دانش آموزان عالقه چنداني به 
ورزش در مدارس نشان نمي دادند. قانوني كه برپايه تربيت جسم بدون رقابت شکل 

گرفته بود، در سال هاي بعد مغلوب تفکر رقابتي ورزش شد.

عليرضا احمدي   �����������������������������������������������������������������������������������������������������

در ارديبهشــت 1306، چند روز پس از آنکه شــاه فرمان الغاي كاپيتوالسيون را به 
رئيس الوزرا ابالغ كرد، قانون اختصــاص 5ميليون تومان اعتبار براي مخارج راه آهن 
سراسري كشور در دهم ارديبهشــت، به تصويب مجلس رسيد تا فصل جديدي در 
اجراي اين پروژه ملي آغاز شــود. مجلس همچنين در چهاردهم همين ماه، اليحه 
تأســيس بانک ملي ايران را با هدف پيشــرفت تجارت، فالحت، زراعت و صناعت 
به تصويب رساند تا بهار پرخبري براي اقتصاد كشــور رقم بخورد. خرداد1306، با 
انتشار خبر خاتمه خدمت دكتر ميلســپو به عنوان رئيس كل دارايي ايران، آغاز شد. 

در ششمين روز از اين ماه، حسن مستوفي استعفاي خود را از رئيس الوزرايي به شاه 
تسليم كرد كه مورد موافقت قرار گرفت. چند روز بعد مجلس شوراي ملي با 98رأي 
مثبت و 10رأي منفي، حاج مهديقلي هدايت را به عنوان رئيس الوزرا انتخاب كرد تا جا 
براي فيروزميرزا فيروز )نصرت الدوله( مرد جنجالي سال هاي اخير كه از زمان انعقاد 
قرارداد1919 بسيار مورد طعن بود، به عنوان وزير ماليه در كابينه وي باز شود. نيمه 
دوم سال1306 با 2خبر مهم اقتصادي همراه بود؛ يکي كلنگ زني احداث ساختمان 
نخستين ايستگاه راه آهن از سوي شاه در خارج از دروازه گمرک در 22مهر و ديگري 
تصويب قانون مجازات مختلسين دولتي از سوي مجلس شوراي ملي كه گام مهمي 

در راه انتظام اوضاع اقتصادي كشور محسوب مي شد.

فكاهی

خيابان گسترش
داستان خياباني كه امروز نامش انقالب است 

تهران

فرزانه ابراهيم زاده ���������������������������������������������������������������������������������������������

»عصر روزي احضار فرمودند و از كاخ، از خيابان پهلوي پياده راه افتادند. بنده در 
خدمتشــان بودم، تا آنکه به انتهاي خيابان پهلوي )بعدي( به خندق خارج شهر 
برخورد كرديم... به خاكريز خندق كه رسيديم مدتي روي بلندي خندق توقف 
فرمودند و به سمت شمال توجه كردند و فرمودند به كريم آقا بگو فردا ۴ بعدازظهر 
اينجا باشد من كار دارم.« اين ساعت ۴ بعدازظهر فردا كه يکي از روزهاي سال1306 
شمسي بود براساس خاطرات سليمان بهبودي روزي بود كه رضاشاه دستور داد تا 
خندقي كه روي خاكريزش ايستاده بودند را پر و زمين را مسطح كنند. روي خيابان 

خندق خياباني تازه ساختند كه از شرق به غرب امتداد داشت و ابتدا از دروازه دولت 
به ســمت همين نقطه كه زمين هاي مربوط به وزير بود و در جنوب آن غرب بود، 
ادامه داشت و بعدتر تا جمشيد آباد پيش رفت. نام خيابان تازه كه در انتهاي سال 
1306 به پايان رسيد و مرز تهران را گسترش مي داد به اسم شاه پهلوي شاهرضا 
نام گرفت. خياباني كه ستون گسترش غربي شهر تهران و آغازي براي رفتن تهران 
از شهري كوچک به كالنشهري به اسم تهران كنوني شد. اين خيابان را ما امروز به 
اسم خيابان انقالب مي شناسيم و آن جايي كه رضاشاه فرمان كشيده شدن خيابان 
را صادر كرد تقاطع 2 خيابان انقالب و وليعصر بود كه امروزه  به نام چهارراه وليعصر، 

مسير خيلي از ماست.

حوالي چهارراه كالج
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پس  ازانتشار »تهران مخوف« و تولد رمان اجتماعي در ايران، 
رمان هايــي تحت تأثير آن به قلم تني چند از نويســندگان 
منتشر شــد. مهم ترين شــان رمان هاي »روز سياه كارگر« 
و »روز ســياه رعيت« در ســال هاي ۱۳۰۵ و ۱۳۰۶ به قلم 
احمدعلي خداداده تيموري بود. خداداده در رمان روز سياه 
كارگر برخالف سلف خود به توصيف زندگي طبقه كارگر و 
عامه رنجبر مي پردازد و زنان كشاورز را به عنوان اعضاي طبقه 

اجتماعي معيني مورد توجه قرار مي دهد. آنگونه كه خود در 
مقدمه رمانش نوشته: »تاكنون كتابي كه مجموعه زندگاني 
يك نفر دهكان صحرايي مشروحاً باشد ديده نشده، برخالف از 
هر متمولي... هزاران راست و دروغ ساخته و پرداخته و مجله ها 
منتشر نموده اند. و اگرچه غرض ما تاريخ نويسي نيست بالطبع 
بعضي وقايع مهمه كه بوده اختصاراً نوشته خواهد شد، زيرا 
كه در ايام انقضاي عمر همــان رنجبر اين وقايع روي داده«. 
نويســنده زبان ســاده عوام را به كار مي برد. راوي داستان، 
بختيار، پسرك ُكرد كم سوادي است و نويسنده نثر و ديدگاه 

حكايت را در حد دانش و ديده هاي او نگه مي دارد و وقايعي را 
كه پسرك نمي توانسته شاهد آنها باشد از قول ديگران بازگو 
مي كند. برخالف رمان هاي آن دوره، در اين اثر از جمله هاي 
قصار ادبي و احساساتي خبري نيست؛ داستاني از سير زندگي 
و رشد دهقان زاده ُكرد از كودكي تا بزرگسالي بر بستر وقايع 
تاريخي عصر مشروطه. به قول حسن ميرعابديني اين رمان 
»توصيفي مستند و خواندني از روستاهاي كردنشين، معماري 
خانه ها، نوع غذاها  و وضع مشقت بار روستاييان تحت رسم 

ارباب و رعيتي« است.
داستاني از سير زندگي و رشد دهقان زاده ُكرد؛ از كودكي 

تا بزرگسالي

رماني براي فرودستان 

ادبيات

2و3صفحـــــــههاي

کاله پهلوی اجباری شد

ما سرباز نمي شويم 

رضاشاه به دنبال كاهش قدرت روحانيون است

 ۱۰۰۰نفر راهي سربازخانه ها شدند

مطبوعات خارجی

يك سال يك خبر

دور از مركز

معراج قنبری 

حافِظ اسراِر روشنفكران  
فاشيست ها در تهران
نيويورك تايمز از حزب ترقي گزارش مي دهد

گزارش ويژه

مرضيه ثمره حسيني  �������������������������������������������������������������������������

قانون خدمت نظام اجباري در خرداد۱۳۰4 شمسي به تصويب مجلس 
شوراي ملي رســيد. با اين حال اجراي برنامه سربازگيري از سال۱۳۰۶ 
آغاز شد. براساس اين قانون، »مشمولين نظام اجباري را حاضر و غايب و 
اشخاصي كه معاينه و قبول مي شدند را به سربازخانه اعزام مي كردند«. در 
غالب شهرها، مردم به رهبري علما به تصويب اين قانون اعتراض كردند و 

تحصن و تجمعاتي به  منظور لغو اين قانون رخ داد.
يكي از اين اعتراضات در شهرضاي اصفهان رخ داد. بنابر گزارش ها، در اين 
شهر تجار و بازاريان »درصدد تعطيل بازار بوده ولي در نتيجه اقداماتي كه 
]از طرف حكومت[ براي جلوگيري به عمل آمده، باالخره دكاكين بازار 
نيمه باز ماند«. با وجود فشارهاي حكومت، تجار شهرضا به بهانه تعطيلي 
تجارت اصفهان و شيراز، كسب و تجارت خود را به حال تعطيل درآوردند.
در پاسخ به اين اعتراضات اعالم شد كه دولت »در تصميم خود راجع به 
نظام وظيفه اجباري تغيير نخواهد داد« چرا كه »الغاي قوانين خصوصاً 
قوانيني كه در صالح و خير اساس مملكت است، خالف دورانديشي و از 
حدود اختيارات دولت بيرون است«. حكومت در قبال تعطيلي بازار، خود 
را در ظاهر بي تفاوت نشان داد، به گونه اي كه به مسئولين اعالم كرد كه 
»هرچند مدت كه مي خواهند بازار بسته باشد ابداً مزاحم خيال حضرات 
نباشــيد«. ســرانجام اعتراضات راه به جايي نبرد و قانون نظام وظيفه 
اجباري به اجرا درآمد؛ براي مثال، در اصفهان در يك روز بيش از هزار نفر 

به سربازخانه ها فرستاده شدند.
اسناد سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران، شماره 310/32335

اسناد سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران، شماره 291/1729
روزنامه كوشش، شماره 104، 19مهرماه 1306، صفحه سوم
روزنامه كوشش، شماره 106، 26مهرماه 1306، صفحه دوم

احسان بهرام غفاري ��������������������������������������������������������������������

روز دوم تيرماه سال ۱۳۰۶، استفاده از كاله لبه دار پهلوی با حكم 
دولت برای مردان اجباری شــد؛ كالهی كه لبه كوچكی جلوی آن 
قرار گرفته بود و نقش سايه بان را داشت! هدف از اين اجبار، تغيير 
سبك ايرانيان به شيوه مدرنيزه كردن رضاشاهی بود ولی پوشيده 
نبود كه رضاشاه به دنبال كاهش قدرت جمعيت روحانيون است و 
می خواهد مردم خود را شبيه غربی ها سازد. يك سال بعد نيز قانون 
متحدالشكل شــدن البســه تصويب و به ملت ابالغ شد. عده ای از 
مردم كه به اين قوانين اعتراض داشــتند، متحصن شدند بيش از 
۱۶۰۰كشته و زخمی برجای گذاشت. جالب است بدانيد برای تمرد 

از اين قانون هم مجازات هايی گذاشته شده بود. در شهرها بابت هر 
مورد تخطی ۱ تا ۵تومان جريمه و يــك روز تا يك هفته زندان در 
نظر گرفته شده بود  و در روستاها مجازات به حبس ختم می شد. 
اين تغييرات اجباری لباس و كاله كه الگوی آن از آتاتورك گرفته 
شده بود، تا جايی پيش رفت كه حتی ســفيركبير تركيه را نيز به 
واكنش انداخت و اين كارهــا را بی منطق توصيف كرد. از آن طرف 
كنسول های كشــورهای خارجی نيز گزارش هايی از اين تغييرات 
پوششی به دولت های خود می نوشتند كه مشخصا به تمسخر اين 
كار می پرداختند. در استان ها نيز پليس مجدانه وارد ماجرا شده بود. 
به طور مثال آشپز يك تبعه خارجی را در خيابان گرفتند و مجبورش 

كردند از كاله فروشی يك كاله پهلوی بخرد و روی سرش بگذارد.

كافه  نادري فقط يك كافه نبود

كافه نادري شباهتي با ديگر كافه هاي تهران ندارد. تفاوت 
عمده اش را آدم هايش رقم زدند، نه كافــه و هتل بودنش. 
بخش شــرقي پِل حافظ در خيابان نــادري )جمهوري(، 
شاهد و ناظر بســياري از ديدارها و اتفاق هاي تاريخ معاصر 
ايران بود. سال۱۳۰۶ يك مهاجر ارمني كافه نادري را داير 
كرد. خاچيك ماديكيانس به بنيانگذار مشهورترين پاتوق 

روشنفكري ايران تبديل شد. 
مكانــي كــه در دهه هــاي ۱۳۲۰ تــا ۱۳۵۰ شــاعران، 
نويسندگان، هنرمندان و روشــنفكران برجسته اي چون 
صادق هدايت، جالل آل احمد، صادق چوبك، رضا براهني، 
محمدعلي سپانلو، عمران صالحي، فرهاد مهراد، سيمين 
دانشــور، نيما يوشــيج، احمد فرديد، احمدرضا احمدي، 
يداهلل رويايي، نادر نادرپور، نصرت رحماني، احمد شــاملو، 
آيدين آغداشلو، خسرو گلســرخي، بزرگ علوي، مجتبي 
مينوي، هوشنگ ابتهاج، سياوش كسرايي، فروغ فرخزاد، 
فريدون مشــيري و... را در خود ديد و شهرت و اعتبارش 
در دل تهراِن امروز را وام دار همين نام هاي بزرگ اســت. 
اين  افراد ادامه  دهنده ســنت كافه نشيني آغاز شده از قرن 
نوزدهم بودنــد. كافه نادري نيز محلي بــود براي خواندن 
شعر و داســتان، بحث و نقد و گفت وگوهاي تند يا مركزي 
براي جمع كردن مريدان و فضايي براي بحث هاي سياسي 

و ادبي و ....
در ميان اين نام ها، ســنت كافه نشــيني در ايران بيشتر از 
همه با نام هدايت شــناخته مي شــود. به گفته جهانگير 
هدايت )برادرزاده  صادق هدايت( او به همراه مسعود فرزاد، 
مجتبي مينوي و بزرگ علوي، گروهي را به نام گروه »ربعه« 
تشكيل داده بودند كه عصرها پس از فراغت از كار در يكي از 
كافه هاي معروف تهران گرد هم مي آمدند. جهانگير هدايت، 

در مورد عادت كافه نشــيني هدايت مي گويــد: »در اروپا 
ســنت پذيرايي در خانه چندان مرسوم نيست درحالي كه 
در ايران پذيرايي در خانه بسيار باب بوده و هست. از سوي 
ديگر جواناني كه بضاعت پذيرايي در خانه را نداشتند، براي 
ديدارهاي دوستانه يا كاري، كافه اي را انتخاب مي كردند و 
در آن جا جمع مي شدند و هر كسي، ُدنگ يا سهم خودش 
را نيز مي داد. با بازگشــت هدايت به ايران، وي در اتاقي در 
خانه پدري سكونت كرد. پدر ايشان، مرحوم اعتضادالملك 
از اعيان بســيار جدي و فاخر بود و بنابراين هدايت، مطلقا 
نمي توانست دوســتانش را آن  جا دعوت و از آنان پذيرايي 
كند. چنين بود كه همان روش فرانســوي را در ايران هم 
پياده كرد. پيــش از هدايت جريان جدي كافه نشــيني، 

روشنفكرانه نبود«.
در زمان ورود به كافه نادري نوشــته اي نظر شــما را جلب 
مي كند: »غذاهاي فرنگي مانند بيف استروگانف و بيفتك 
و همچنين كافه گالسه، شــاتو بريان، بستني هاي فرنگي، 
قهوه ترك و فرانسه، براي نخستين بار در اين كافه به ايرانيان 

عرضه شد«. 

كافه نادري ۲ ســالن دارد كه روي هم رفته حدود ۱۵۰نفر 
ظرفيت دارد؛ اولي بــراي قهوه و چاي و دومــي براي غذا. 
حياطي دارد كــه مخصوص مراســم رقص و معاشــرت 
تهراني هاي فرنگي دوست بود كه ســه دهه از بسته شدن 
درهايش مي گــذرد. با وجــود فضاي قديمــي و روزآمد 
نشده، كافه نادري اما همچنان مشــتريان ثابتش را دارد؛ 
كساني كه شــايد خود را در تهراِن قديم  تجسم مي كنند 
و سفري در زمان. كافه نادري هنوز هم همان حال و هواي 
گذشته را حفظ كرده، كاغذديواري ها و چراغ هاي قديمي، 
صندلي هاي چوبي لهستاني، ليوان هاي لب پر، بشقاب هاي 
شكســته همه و همه حكايت از اين موضــوع دارند. حتي 
دكور، روميزي ها، قاشق و چنگال ها و ظروف غذاخوري نيز 
همان قديمي هاســت. حياط بزرگ و پر از دار و درخت اين 
كافه با حوض فيروزه اي در وسط، زماني رستوران تابستاني 
بوده و ســن قديمي موجود در آن، هنــوز خاطرات اجراي 

خواننده هاي مطرح آن روزها را تداعي مي كند.
اين كافه بارها و بارها در داستان ها و فيلم ها و نمايش ها مرور 
شده اســت. از نمايش »ترانه هاي قديمي«، ساخته محمد 
رحمانيان تا سريال »شهرزاد« و رمان »كافه نادري« نوشته 

رضا قيصريه.
به داليل نامشخص كافه نادري در دهه۱۳۵۰ طعمه حريق 
شــد اما به  دليل جايگاهي كه در آن زمــان پيدا كرده بود، 
مجددا به شكلي مدرن بازسازي شد و تا به امروز فعال است. 
اما كافه نــادري امروز در مقابل كافه نــادري دهه4۰، يك 
شوخي يا محلي براي نوستالژي بازي هاي پاتوق نشين هاي 
شهر تهران بيشــتر نيست. ســاختمان كافه نادري و هتل 
نادري سال۱۳۸۲ به شــماره ثبت۱۰44۶ در فهرست آثار 

ملي ايران ثبت شد.

  ارش نهاوندي �������������������������������������������������������������������������������

روزنامه نيويورك تايمز در مطلبي كه بــه تاريخ ۱۵ ژانويه ۱9۲۸ 
)۲4دي ۱۳۰۶( انتشــار يافته، به نقل از گزارش هاي منتشره در 
مطبوعات اتريش، از تشــكيل حزب فاشيســت )حزب ترقي( در 
ايران خبر داد. اين روزنامه خبر داد كه در جلســه اي كه اخيرا در 
كاخ سلطنتي تهران به رياست شخص رضاشاه برگزار شده، تصميم 
به ايجاد حزب فاشيســت ايران گرفته شده اســت. عبدالحسين 
تيمورتاش به عنوان رهبر اين حزب شناخته شده است و در تاسيس 
اين حزب از حزب فاشيســت ايتاليا الگو برداري شــده و بيشــتر 
كارمندان جوان دولت، نظاميان و دانش آموزان، اعضاي اين حزب 
جديد را تشكيل خواهند داد. يونيفورم اعضاي اين حزب جديد نيز 
مانند اعضاي حزب فاشيست ايتاليا سياه خواهد بود، اما با نمادهاي 

شــرقي با انطباق با لباس هاي شــرقي طراحي خواهد شد. گفته 
مي شود، حزب فاشيست ايران وظيفه انجام تبليغات ضد روسي را 
در مرز با اتحاد شوروي به عهده خواهد داشت. به نوشته اين روزنامه 

رژيم جديد ايران موافق سياست هاي اتحاد شوروي نيست.

 عکسی از اديب السلطنه 
)رئيس نظميه دوران رضا شاه( 
و 3 پسرش به ترتيب منوچهر، 
امير سعيد و بزرگترين پسر كه 

خان بابا صدايش می زدند�

صفحه اول رمان روز سياه كارگر
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 محمد حجازي، »هما« و »پريچهر« را 2سال قبل از »زيبا« نوشت؛ زيبا 
سال1306 منتشر شد. زيبا از آن دو بيشتر ديده و خوانده شد و در تاريخ 
رمان جايگاه ويژه اي دارد. زيبا با دست مايه اجتماعي شكل گرفت، اما ناقص 
ماند و تبديل به اثري عامه پسند شد، آن هم در زمانه اي كه رمان داشت 
نضج مي گرفت. زيبا ظرفيت هاي از دست رفته اي براي تحول رمان داشت. 
قلم حجازي نرم و روان است و با حال  و هواي رمان عامه پسند همخواني 
دارد؛ نه آن اندازه ثقيل كه فهمش دشــوار افتد و نه آنقدر كم مايه كه به 

سستي گرايد. تأثير زبان حجازي در داستان نويسان دوره بعد هويداست 
و بازنشرهاي متعدد زيبا، براي ديگر عامه پسندنويســان راه را  باز كرد. 
»صورت حضرت آقا مثل پوستي كه روي آتش بگيرند جمع شد، چشم ها 
را زير انداخت و با حركات عصباني اسباب هاي روي ميز را جابه جا مي كرد 
و زير لب با خود مي گفت: چيز غريبي است، عجب شباهتي است، مثل اين 
است كه من اين را صد دفعه ديده باشم. زرنگي كردم و پاكت اسكناس را 
روي ميز گذاشتم. برداشت و به گوشه اي انداخت. گفت: پس چرا از اول 
نگفتي، يك ساعت وقت مرا تلف كردي! حاال بگو كيستي و چه مي خواهي؟ 
گفتم: اسم بنده حسين، شــغلي در اين وزارتخانه مي خواهم. قيچي را 

برداشت و قايم روي ميز زد، گفت: من نمي دانم از گير شماها كجا بروم، 
يك كاروانسرا مفت خور اينجاست، باز هر روز بيكاره ها از كوچه مي آيند و 
شغل مي خواهند. اگر اين مشروطه بازي نبود معلوم تان مي كردم. اوهوي 
بچه ها! اين را ببر پيش محرر ديوان رئيس كابينه! پاشو برو، برو زود باش. تا 
آن روز هيچ كس مرا از پيش خود نرانده بود؛ از خشم مي لرزيدم، خواستم 
جوابش را بدهم ياد زيبا مانع شــد. مرا نزد رئيس كابينه بردند. برحسب 
عادت و نه بنابر سياســت، سالم كردم و نشســتم. تصور كرد من كسي 
هستم. پس از احوالپرسي و تعارف بسيار، گفت: چه فرمايشي داريد، گفتم: 

تقاضاي شغلي داشتم«.

زيباي ناتمام

نثر

1 3 0 6

مرغ سحر در شام تاريك
 در سال1306 مرغ سحر براي نخستين بارضبط 

مي شود  و جاودانه ترين تصنيف موسيقي ايران در سده 
اخير شكل مي گيرد 

مرتضي كاردر �����������������������������������������������������������������������������

دوره قاجار دوره رواج تصنيف است� سال هاي رونق موسيقي است� 
شمار نوازندگان و خوانندگان و كارگاه ها و جلسه هاي موسيقي 
بيشتر از هر دوره اي اســت� گرامافون وارد ايران مي شود و براي 
نخستين بار موسيقي و صداي نوازندگان و خوانندگان ايراني ضبط 
مي شود و دوستداران موسيقي ايراني نواها را از طريق گرامافون 

گوش مي كنند�
بوطيقاي تصنيف امروز در ســال هاي پايانــي دوره قاجار خلق 
مي شود� موسيقي براي اســتفاده عموم است، پس سرايندگان 
تصنيف ها زباني انتخاب مي كنند كه عموم مردم به  راحتي بفهمند� 
عجيب نيست تصنيف ها به زبان مردم نزديك هستند و عجيب 
نيست شاعران سنتي وقتي به ســراغ تصنيف مي آيند، قيد  و 
 بندهاي سنت شعري را كنار مي گذارند و زباني عاري از دشواري ها و 
پيچيدگي هاي شعر سنتي و نزديك به زبان روزمره مردم را انتخاب 
مي كنند� حكايت شاعران در مقام ســراينده تصنيف حكايتي 

ديگر است�
كسي گمان نمي برد كالمي كه ملك الشعراي بهار بر قطعه مرتضي  
ني داوود در دستگاه ماهور مي گذارد و تصنيفي كه نخستين بار به 
مناسبت هفتمين جشن سالگرد مجله ناهيد در ۷تير سال۱۳۰۶ 
اجرا مي شود، تبديل به ماندگارترين تصنيف تاريخ موسيقي ايران 
شود� در سده اخير هيچ تصنيفي به اندازه »مرغ سحر« عموميت 

نيافته است�
مرغ سحر گفت و گوي شــاعر و پرنده اسير در قفس است� شاعر 
پرنده را مخاطب قرار مي دهد و از او مي خواهد آوازي ســر دهد� 
پرنده غمگين است و آن قدر تلخ و نااميدانه شكوه مي كند كه شاعر 
را از خواسته خود پشيمان مي كند� شعر محصول جادوي مجاورت 
كلمه هاست� پرنده »مرغ سحر« است كه قرار است »ناله سر كند« 
و »داغ را تازه تر كند«� از »ظلم ظالم« و »جور صياد« و »طبيعت« و 
»فلك« و »تنگي قفس« آن قدر مي گويد كه شاعر مي خواهد پرنده 
»شرح هجران مختصر كند«� شعر پايان خوش ندارد و شاعر آكنده 

از درد و داغ و شكايت شعر را به پايان مي برد�
انتخاب واژه ها و چيدمان كلمه ها و ساختار شعر به گونه اي است 
كه مرغ سحر از ابتدا تا امروز همواره خوانشي سياسي ـ  اعتراضي 
داشته است� انگار استعاره اي است از موقعيتي كه در طول يك سده 

همواره تكرار مي شود�
در طول اين سال ها احتمال هاي بسياري درباره شأن نزول شعر 
مرغ سحر مطرح شده است؛ مثاًل اينكه شعر محصول سال هاي 
پس از استبداد صغير است يا در سال هاي نخست پس از روي كار 
آمدن رضاخان و بر باد رفتن آرمان هاي مشروطه سروده مي شود يا 
همسو با آرمان هاي انقالب سرخ۱۹۱۷ شوروي است و��� اما فارغ از 
همه احتمال ها، مرغ سحر مثل همه شعرهاي جاودانه، فراتر از زمان 

و مكان، ايستاده است�
مرغ سحر 2 بند دارد، اما بيشتر خوانندگان تنها بند نخست تصنيف 
را خوانده اند� بند نخست شاعرانه تر و خوش آهنگ تر است و قابليت 
تأويل و تفسير بيشــتري دارد و بند دوم صريح تر است و قدري 
به شعار نزديك تر� در سطرهايي از بند دوم رگه هاي چپ گرايانه 
مشاهده مي شود كه وقتي كنار »خاك توده« در بند نخست قرار 

مي گيرند، معنايي ديگر مي يابند�
آنچه درباره حاشيه هاي مرغ سحر گفته مي شود به افسانه مي ماند� 
مثاًل اينكه فراگيري مرغ سحر سبب شــد كه براي نخستين بار 
»نظامنامه مقررات ضبط صوت در صفحات گرامافون« وضع شود يا 
اينكه شهرباني صفحه هاي گرامافون مرغ سحر را تنها يك ماه پس 
از انتشار از بازار جمع كرد و سبب شد مرغ سحر از آغاز به بازار سياه 

راه پيدا كند و به چند برابر قيمت اوليه فروش بروند�
درباره نخستين اجراي مرغ سحر نيز اختالف بسيار است؛ مرغ سحر 
را نخســتين بار ملوك ضرابي خواند يا قمرالملوك وزيري يا تاج 
اصفهاني يا ايران الدوله هلن يا جمال صفوي� چند سال پيش به 
مدد شبكه هاي اجتماعي اجراي جالل تاج اصفهاني پيدا شد و اين 
احتمال قوت گرفت كه  به احتمال زياد نخستين احراي مرغ سحر 
است� زنده ياد تاج مي گفت پيش از همه خوانندگان مرغ سحر را 
براي نخستين بار  در ســال ۱۳۰2 اجرا كرده است � اما مرغ سحر 
نخستين بار در پاييز ۱۳۰۶ با تار مرتضي ني داوود و ويلن موسي 

معروفي و صداي ملوك ضرابي روي صفحه ضبط شد�
مرغ سحر تنها تصنيفي اســت كه خوانندگان ايراني بسياري از 
گرايش هاي گوناگون در طول اين سال ها خوانده اند، از تاج اصفهاني 
و هنگامه اخوان تا نادر گلچين و هوشمند عقيلي و فرهاد مهراد و 
محسن نامجو� حتي خوانندگان غيرايراني مثل هابيل علي اف و 

عاليم قاسمف نيز مرغ سحر را اجرا كرده اند�
اما تصنيف مرغ سحر در دهه هاي اخير با نام محمدرضا شجريان 
پيوند خورده است� محمدرضا شجريان در سال۱۳۶۹ در كنسرت 
»سرو چمان« در دانشگاه بركلي، چند روز پس از درگذشت مرتضي 
ني داوود، مرغ سحر را براي نخستين بار به ياد او اجرا مي كند� اجراي 
ديگري از تصنيف در آلبوم »پيام نسيم« مي آيد� اجراي شجريان 
آن قدر استادانه است كه پس از آن مخاطبان در هر كنسرتي از او 
مي خواهند مرغ سحر را اجرا كند و تصنيف به  مرور به امضاي پاياني 

تمام كنسرت هاي استاد بزرگ آواز ايران تبديل مي شود� 
۹۵سال از نخســتين اجراي مرغ ســحر مي گذرد و هنوز هيچ 
تصنيفي نتوانسته است به اندازه مرغ سحر زبان حال ايرانيان در 

سده اخير باشد�

مدرسه زرتشتيان ميزبان زن هاي سينمارو شد 

چاپ كتب فارسي در هند
ابراهيم پورداوود به دعوت به دعوت رابيندرانات تاگور در هند به 

تدريس پرداخت 

استعفاي كمال الملك 
موج بنيان كن تغيير، به احترام كهنسال هم صبر نمي كند 

ترانه هامو پس بده
اجرا و ضبط برخي از آثار عارف قزويني در تهران

اولين سينماي مخصوص خانم ها

4صفحــــه

سينما 

نشر

تجسمی

موسيقی 

رومئو و ژوليت ايراني
عشق و شرف در ايران باستان به قلم ارباب افالطون كيخسرو شاهرخ اجرا مي شود

  مهرداد رهسپار   �����������������������������������������������������������������������

اعراب به ايران حمله مي كنند، اما سپاه ايران به جاي دفاع از كشور 
دچار تشــتت و اختالف مي شود. يك ســو فريدون و سوي ديگر 
اردشير است. در اين به قول معروف هاگير واگير حمله و كشتار، 
هماي، دختر فريدون و منوچهر، پسر اردشير نرد عشق مي بازند. 
اوضاع كمي رمئو و ژوليتي مي شود، چون اردشير و فريدون مانع 
رسيدن اين دو عاشق به هم شده اند! درنهايت مشكلي وجود ندارد، 
زيرا با رسيدن هماي و منوچهر به هم، ســپاه ايران نيز بر اعراب 
پيروز مي شود. اين نمايشــنامه شكسپيري به نام »عشق و شرف 

در ايران باستان« به قلم ارباب افالطون كيخسرو  شاهرخ، در سال 
1306 اجرا مي شود. ارباب افالطون شاهرخ، فرزند ارباب كيخسرو 
شاهرخ، نماينده انجمن زرتشتيان ايران در مجلس شوراي ملي 
و از سياستمداران مورد وثوق رضاشاه است كه البته او هم مانند 
بسياري از روشنفكران آن عصر عاقبت خوشي ندارد. عشق و شرف 
در ايران باستان يكي از نمونه هاي بسيار جالب براي بررسي تأثير 
شكسپير بر ادبيات ايران است. معموال وقتي محققان مي خواهند 
اين تأثير را بررسي كنند، به ترجمه ها اكتفا مي كنند، در حالي  كه 
بسياري از نويسندگان ايراني درام هاي خود را تحت تأثير شكسپير 

نوشته اند.

  سعيد مروتي �����������������������������������������������������������������������������
 

سينمارفتن، تفريحي مردانه بود و تازه همين هم از سوي بخشي از 
جامعه برتابيده نمي شد. فضاي مردانه سينما، عمال نيمي از جامعه 
را ناديده مي گرفت؛ نكته اي كه سينماداران هم به آن پي برده و 
به فكر اجراي ايده اي براي جذب خانم ها افتادند. چراغ اول را علي 
وكيلي در 1306 روشن كرد و به ياري خان بابا معتضدي، نخستين 
سينماي مخصوص خانم ها را افتتاح كرد. روزنامه اطالعات در 1۹ 

اسفند 1306 اين آگهي را به چاپ رساند: 
»سينماي زرتشتيان براي خانم هاي محترمه در مدرسه دخترانه 
زرتشتيان، باالي خيابان قوام السلطنه، بزرگ ترين و قشنگ ترين 
ســينماي تهران براي خانم ها با فيلم هاي عالي گراند سينما هر 

شب داير است.
ساعت 8شب منضما شروع مي شود.

قيمت ها خيلي ارزان، از 2 الي 3قــران. بچه ها نصف قيمت.براي 
ديدن و امتحان يك مرتبه تشريف بياوريد. تمام كاركنان سينما 

زرتشتيان زن هستند«. 
با وجود تبليغات و بليت ارزان و ارائه خدمات به خانم ها توســط 
كاركنان زن، نخســتين گام براي ورود نسوان به سينما شكست 
خورد. وكيلي براي تشويق زن ها به حضور در سينماي زرتشتيان، 
به هر خانمي كه بليت مي خريد يك بليت مجاني هم مي داد، ولي 
اين تمهيد هم باعث نشد يخ نخستين سينماي اختصاصي بانوان 

بگيرد. سينماي زرتشتيان خيلي زود از دور خارج شد، اما داستان 
سينماي مخصوص خانم ها ادامه يافت.

  ندا زندي ������������������������������������������������������������������������������������
 

در 1306شمســي كه ابراهيم پورداوود، ديوان اشعارش را با نام 
»پوراندختنامــه« به ياد تنها دختر دلبندش در بمبئي منتشــر 
كرد، چاپ كتاب در مطبعه هاي شــبه قاره امــري متداول بود. 
بسياري از ايرانيان كتب خود را به چاپخانه هاي سنگي سراسر هند 
ارسال مي كردند و چه بسيار ناشراني كه با سفرهاي خود به آنجا 

محموله هايي از مهمات ادبي و فرهنگي را به كشور مي آوردند.
صنعت چاپخانه در هندوســتان زودتر از ايران شروع به كار كرده 
بود و اين كشــور بزرگ ترين مركزي بود كه آثار مختلف فارسي 
در آنجا چاپ و به نقاط مختلف جهان صادر مي شــد. شهرهاي 
دهلي، الهور، كلكته، حيدرآباد، لكهنو و كانپور و... مراكز اصلي و 
اوليه چاپ كتاب هاي چاپ سنگي فارسي بودند، اما بمبئي مركز 
استقرار ناشران و تاجران ايراني االصل بود و آنها بودند كه بيشتر 
آثار ايراني را در چاپخانه هاي بمبئي چاپ مي كردند. تنوع اين آثار 
بسيار زياد بود و موضوعات مختلفي چون ادبيات، تاريخ، دين و علم 
را دربرمي گرفت. بسياري از نسخه ها به سفارش سالطين و علما 

و تجار و كتابفروشان جهت چاپ در هند سفارش داده مي شد.
ابراهيم پورداوود كه او را نخستين مترجم فارسي اوستا مي دانند 
به دنبال دعوت پارسيان هند به هندوستان رفته بود و 2سال و نيم 
در آنجا ماند و به انتشار بخشي از ادبيات مزديسنا و گزارش اوستا 
پرداخت. حتي يك بار به دعوت رابيندرانات تاگور، شاعر و متفكر 
هندي، به اين كشور سفر كرد تا در دانشگاه ويسوبهارتي به تدريس 
فرهنگ ايران باستان بپردازد. او پوراندخت نامه كه حاوي قطعات 

قابل توجهي درباره تاريخ، فرهنگ ايران، كيش زرتشت و اساطير 
ايراني بود و همچنين كتاب هايي ديگر را توسط انتشارات انجمن 

زرتشتيان ايران در بمبئي به چاپ رساند.

  حسين عصاران ��������������������������������������������������������������������������� 

عارف قزوينــي، ســال هاي انتهايي عمــر خــود را در تبعيدي 
خودخواســته، در همدان و با تنگدســتي مي گذراند؛ زندگي در 
2اتاق در طبقه دوم يك خانه روستايي بيرون از شهر همدان، از قرار 
ماهي 7-6تومان كه همان را هم دوســتانش پرداخت مي كردند. 
همزمان با اين انزواي سخت »شاعر ملي«، مؤسسه ها ي »پلي فون« 
و »گرامافون« در تهران به كار ضبــط 6تصنيف از آثار او با صداي 
قمرالملوك وزيري، عنايت اهلل خان، ايران خانم و... مشغول بودند. 
گريه عارِف دلشكسته از اين تجاوز به حقوق مادي و معنوي اش 
را مي توان سرآغازي بر تمام دلشكســتگي ها و دلفشردگي هاي 
خالقان عرصــه »ترانه« در طــول قرِن پيــش روي آن لحظات 
عارف دانســت كه از هنر آفرينش خود سهمي درخور نبردند، با 
محدوديت زيستند و شاهد مغموم بهره كشي مؤسسات انتشاراتي 

و خواننده هاي آثارشان باقي ماندند.
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رضاشــاه كه با قدرت قاهره زمام امور را به دســت گرفت، ديگر 
براي مطبوعات جاي انتقاد باقي نگذاشــت. روزگار عوض شده 
بود و فقط مطالبي در روزنامه ها اجازه چاپ مي يافت كه يا كاري 
به سياست نداشــتند يا در جهت تأييد تصميمات اعليحضرت 
بودند. در چنين فضايي، احمد و عبدالرحمن فرامرزي در شهريور 
سال1306 تصميم گرفتند كه ماهنامه »تقّدم« را منتشر كنند 
و بي آنكه كاري به سياســت داشته باشــند، وظيفه حراست از 
»انشاي صحيح فارسي« و اطالع رساني درباره »ممالك همسايه 
شرقي، به خصوص اسالمي« را بر عهده بگيرند. با چنين نگرشي 
طبيعي بود كه به ترجمه بيــش از تأليف اهميت مي دادند چون 
معتقد بودند: »ما هيــچ نداريم و ديگران همه  چيــز دارند و ما 
غيراز اينكه خوشه چيني ديگران كرده و از اين راه خرمني براي 

خود گرد آوريم چاره نداريم«. عربي دانســتن احمد كه مترجم 
زبان عربي وزارت امور خارجه بود و موضــوع مطالعاتش تاريخ 
و جغرافياي خليج فــارس،  در اين تصميم بي تأثيــر نبود. برادر 
ديگر، عبدالرحمن، از همان شــروع كار دل در گرو زبان فارسي 
داشت و بعدها كتاب »زبان مطبوعات« از او منتشر شد. همكاران 
اين مجله را افرادي همچون سيدحســن تقي زاده، محمدعلي 
جمالزاده، سعيد نفيسي و مجتبي مينوي تشكيل مي دادند كه از 
سوي مخالفان رضاخان و تجدد آمرانه او بارها انگ فرنگ پرستي 
خورده بودند. در كل، تقدم با نسيم تغييراتي كه در كشور وزيدن 
گرفته بود، همسويي داشت و ســعي مي كرد بادبان هايش را در 
مســير باد موافق باز كند. با اين حال، اين مجله انتشار چندان 
منظمي نداشــت و فقط تا فروردين1308 دوام آورد. هرچند، 
عبدالرحمن فرامرزي بعدها در عرصــه مطبوعات ايران به نامي 

بدل شد كه در جرايد مهمي فعاليت كرد.

 هر روز بيكاره ها از كوچه مي آيند و شغل مي خواهند.
 اگر اين مشروطه بازي نبود معلوم تان مي كردم
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استاد، هشتادساله شده اســت و ديگر تاب و توان سروكله زدن 
با ديوانســاالران جوان و نوپايي را ندارد كه به تازگي و پس از بر 
سر كار آمدن رضاشاه به قصد نوســازي ساختار اداري كشور، پا 
به عرصه گذاشــته اند. اختالف ها اما از خيلي پيش تر آغاز شده 
بود؛ همچنان كه ســن اســتاد پير باالتر مي رود، هر از چندي 
ديوانساالران هم با نيرويي فزون تر، با يك دستورالعمل جديد يا 
بخشنامه تازه، به سراغ مدرسه صنايع مستظرفه مي روند و باالخره 
كمال الملك خسته، تسليم مي شود. استاد كه تا دودهه قبل پيشتاز 
نوگرايي بود، حاال در مقابل نسل تازه اي از جوانان كه در پي اصالح 
ساختار اداري هســتند، كهنه گرا و خسته به نظر مي آيد. بنا به 
2سند نخســتين نامه براي تعيين مدير جديد، اسماعيل 
آشتياني، از شــاگردان محبوب اســتاد پير، در تاريخ 
15مرداد1306به مدرسه مي رسد. پس بنا به اسناد، 
الاقل از ميانه تابستان سال 1306، مديريت مدرسه 
صنايع مستظرفه به شاگرد محبوب كمال الملك 
تحويل شده است. عالوه بر اينها كمال الملك از 
مقام معاونت صنايع مستظرفه وزارت معارف، 
اوقاف و صنايع مستظرفه هم استعفا مي كند 
و يك سال بعد، به سال1307 به خراسان 
و ملك شخصي  اش در حســن آباد كوچ 
مي كند. سال ها بعد، ذكاءالملك فروغي، 
نخســت وزير وقت، در متني شبيه به 
يادداشــت، دليل اختالف را توضيح 
مي دهد و تاحدي گناه قهر استاد را 
برعهده مي گيرد. بنا به نوشته او، 
شايد ديوانساالران تازه بايد نرمش 
بيشتري در قبال استاد پير نشان 
مي دادند. امــا موج بنيان كن 
تغيير، حتي به احترام استاد 

هم توقف نكرد.
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