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 4اقتصاددان و  4فعال بخشخصوصي در پيشنهادهايي به همشهري مطرح كردند

تاكيد روحاني بر فراهم كردن زيرساخت هاي الزم براي
مراسمعزاداري آنالين

مأموريت به
وزيرارتباطات درمحرم

از وزیرارتباطات میخواهم دراین ایام به هیچ مسئول مهمی
که باید مراقب باشد ،مرخصی ندهد .حتی درتاسوعا و عاشورا،
باید سر کار رفته و مراقب باشند
2

 8مسيرگشايش اقتصادي

6

در نظرســنجی وزیــر ارتباطــات
۷۳درصد کاربران اعالم کردهاند که
برای آموزش مجازی از اپلیکیشن
شاد استفاده نمیکنند

تقويت بخشخصوصي ،قانونگذاريخوانا ،اعتمادسازي ،تعيينتكليف رژيم ارزي ،كاهش هزينهها
و واگذاري امور به مردم از جمله اين پيشنهادهاست
14

سقوط از بام كنكور

گزارشهمشهری از پیامدهای اجتماعی کنکوربر سالمتروان
دانشآموزان

ويژهنامه اولين ورزشگاه مدرن ايران

در كنار نقش مدرسه ،خانواده ،جامعه و مؤسسات كنكور ،از
نقش سازمان سنجش هم در ايجاد اين معضل نبايد گذشت؛
سازماني كه كنكور را هر سال متفاوتتر و چالشيتر از سالهاي پيش برگزار ميكند
و در سالهاي مختلف باعث اعتراض گسترده داوطلبان به سؤاالت شده است.

معبد فراموشی

صفحه 12را
بخوانيد

ســاخت اســتاديوم امجديه
سال  1317به پايان رسيد و
يكسال بعد در شهريور رسماً
افتتاح شد شــيرودي امروز و
امجديه ديروز روزگاري معبد
ورزش ايران بود

توگو با چنگيز تامر ،كارشناس خاورميانه و مدير دانشگاه احمد يسوي
گف 

كشف گاز ،تركيه را
قويتر ميكند

اتفاقات تاريخــي كه در
اســتاديوم قديميتهــران
رقم خورده است

19

يادداشت

محسن هاشمي رفسنجاني؛رئيس شوراي شهر تهران

تهران و شورحسینی
محرم سال ،1399فرا رسيده و شور حسيني ،دلهاي
عاشقان ساالر شهيدان را ماالمال از شيدايي و دلتنگي
كرده است .امسال شــيفتگان اباعبداهلل عليهالسالم،
نهتنها در تهران و ايران ،بلكه در سراسر جهان و حتي
عراق و عتبات عاليات ،محرم متفاوتي را تجربــه ميكنند .تأثيرات پاندمي كرونا بر
سالمتي انسانها كه موجب مرگ قريب به يك ميليون انسان شده ،همه فعاليتها
در جوامع مختلف را دستخوش تغيير كرده و عزاداري در جامعه ما نيز از اين تغيير
مستثني نيست .اما تفاوت عزاي حسين(ع) با ساير فعاليتهاي اجتماعي انسانها
در محدودنبودن به ظاهر و عناصر مادي اين عزاست.
اگر اكثريت قريب به اتفاق مسلمانان جهان از مراســم حج امسال محروم شدند و
ساير عبادات و گردهماييهاي فرهنگي ،هنري ،سياسي و اقتصادي در جهان بهعلت
بيماري كرونا ،لغو يا محدود شد ،عزاي حسين(ع) امسال با شور و سوز و عمق بيشتري
نسبت به گذشته در حال برگزاري است ،زيراعشق به حســين(ع) با اعماق روح و
منتهاي جان شيفتگان ثاراهلل آميخته شده است.
محرم امسال تهران ،بهعنوان امالقري جهان تشيع و كانون دلدادگان ساالر شهيدان،
محزونتر از هر سال است و خانه هر عزاداري و فضاي كل شهري يك حسينيه بزرگ
است .هر كوي و معبري ،ميتواند به محل توســل و عرض ادب و ارادت به خاندان
عصمت و طهارت تبديل شود.
زمان آن فرارسيده است كه در محرم امســال ،فراتر از هر اختالف سليقه و نظري،
دوشادوش يكديگر براي رونق و تجلي حماسه حسيني بكوشيم و اگر پروتكلهاي
ايمني و مقررات بهداشتي ،برخي مناسك عزاداري را با محدوديت مواجه كرده است،
كميت كاستهشده را با ارتقاي كيفيت و افزودن شعور و معرفت حسيني بر شور آن
جبران كنيم .حســينبن علي(ع) در صحراي كربالي سال 61هجري ،ما را بهخود
ميخواند ،اين دعوت نه براي او ،كه براي خود خود ماست؛ مايي كه در هياهوي دنيا
و سياست ،به روزمرگي كشيده شدهايم و خويشتن خويش را به فراموشي سپردهايم.
حسين ما را نه براي خودش بلكه براي خودمان ميخواهد و ميخواند ،پس بياييد
بيهيچ تكلف ،شماتت ،تخريب و تحقيري دوشادوش يكديگر آماده سفري دروني
شده و با قافله حسين(ع) همراه شويم.

ميدانگاه اميركبير به وسعت 8400مترمربع ،در نخستين شب افتتاح
با استقبال پرشور اهالي محله 17شهريور و شكوفه روبهرو شد

نگاه

مجتبي تقوينژاد؛ كارشناس حوزه شهري

ميدانگاه اميركبير
و گسترش تعلق مكاني
تصوير تهران امــروز براي شــهروندان بــا خيابانهاي
پرترافيك ،ســاختمانهاي بلند ،آلودگي هوا ،معضالت
شهري درهم آميخته است .شهروندان سرگشته در اين فضاي بيكران و آشفته ترجيحشان
اين اســت كه ايام تعطيل و اوقات فراغت خود را خارج از آن سپري كنند .اما چرا به اين
سطح از بيگانگي با شهرها رسيده ايم؟ شهرهاي اوليه با اين هدف تاسيس شدند كه عالوه
بر ايفاي كاركردهاي مسكوني ،امكانها و فرصتهاي بيشتري براي گسترش اقدامات و
كنشهاي شهرنشينان فراهم كنند .شهرها قرار بود مازادي براي زندگي ساده روستايي
خلق كنند ،ماهيت و «آن» زندگي را حفظ كرده و زندگي را گامي پيشتر ببرند .متأسفانه

در ريتم شتابان زندگي در شهرها و پيچيدگيهاي روزافزون زندگي شهري ،آنچه رو به
فراموشي نهاد ،وجوه انســاني ارتباطات و «آن» زندگي بود .شهروندان و شهرنشينان،
بيگانگاني شدند كه در فضاي شهري ،سرگشــته و شتابان در جستوجوي آنچه يافت
مينشود هستند .يكي از راههاي برقراري پيوند دوباره ميان شهر با شهروندان و شهروندان
با يكديگر ،بازتعريف فضاهاي زيست شهري و ايجاد و گسترش حس تعلق مكاني است.
توسعه نظريه «شهر انسان محور» در سالهاي اخير ،زمينه را براي گسترش ،كيفيسازي
و ساخت مكانهايي كه كاركرد نخستين آن تسهيل تعامالت و ارتباطات انساني باشد،
فراهم ساخته است .خلق فضاهاي خاطرهساز ،ابزاري اساسي در دست مديران شهري
است تا بهواسطه ايجاد تغيير در كالبد شهر ،تغييري اساســي در تعامالت و ارتباطات
انساني و پيوند شهروندان با شهر را رقم زنند.
ميادين شــهري فضاهايي هســتند كه ميتوانند زمينه تبادل اجتماعي ،مشاركت و
رضايتمندي مدني شهروندان را فراهمكنند .اين قبيل ميدانگاهها ،انسانمحور بوده
و بهگونهاي طراحي ميشوند تا بهعنوان فضايي مدني براي همه
ادامه در
صفحه3
افراد قابل دسترســي باشند .ميادين شــهري ميتوانند فضايي
پررونق باشــند كه موجب حضور و درنگ مردم در محيط شــده و افراد را به تعامل با
يكديگر دعوت ميكنند.
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عكس :همشهري /امير پناهپور

3محور منطقهاي و اروپايي در حوزه
مديترانه بر ســر تقابل با تركيه اجماع
دارند
فعال تأثير كشــف ميادين گازي
جديد ،بيشــتر رواني است و
بههمين دليل بر تقويت لير
اثر داشته است

ميدانگاه امیرکبیر
ي براي حضور مردم
عرصها 
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 30پاكبان نمونه
تهران معرفی شدند

انتخــاب پاکبا نهــای نمونــه با
مشارکت شــهروندان و شهرداران
مناطق صورت گرفتــه و بهزودی از
آنها تقدیر خواهد شد
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دلگرمی فقط به دومینيكن

خبرهای کوتاه

13عضو شوراي امنيت در نامههايي جداگانه مخالفت خود را با بازگرداندن تحريمهاي شوراي
امنيت اعالم كردهاند .همچنان كشور كوچك دومینيكن همپيمان آمريكاست

عكس :خبرگزاری مهر

وزیر امور خارجه با تبریک زادروز ابوعلی سینا و روز پزشک تاکید کرد:
وزارت امور خارجه همچون گذشته با تمام ظرفیت پشتیبان جامعه
پزشکی و کادر بهداشت و درمان کشور خواهد بود .به گزارش اداره کل
اطالعرسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه ،محمدجواد ظریف
در پیامی به مناسبت زادروز شــیخالرئیس ابوعلی سینا و روز پزشک
گفت :این روز فرصتی مغتنم برای گرامیداشت مقام شامخ پزشکان،
پرستاران و کادر درمانی سربلند ایران عزیز و قدردانی از خودگذشتگی
و ایثار آنانی است که در دفاع از ســامت هم میهنان ،بهرغم تمامی
تحریمهای ضدبشــری آمریکا و همه مشکالت موجود ،با جانفشانی
بیوقفه ،جان میبخشند.

تأكيد روحاني بر فراهمكردن زيرساختهاي الزم براي مراس م عزاداري آنالين

مأموريت به وزير ارتباطات درمحرم
حســن روحاني ،رئيس جمهــور از محمــد جواد
دولت
آذري جهرمي خواســت زيرســاختهاي الزم براي
مراسم عزاداري آنالين را فراهم آورد و براي ايام محرم
روي مسئله پهناي باند اهميت ويژه قائل شود.
رئيسجمهور در جلسه روز شنبه ســتاد ملي مقابله با كرونا اميد به
پايان اين بيماري تا يكيدوماه آينده را مفيد ندانســت و با اشاره به
دستورالعملهاي ستاد ،گفت :اين را بدانيم ،اين فاصلهگذاري براي
امروز و تنها برايماه محرم نيســت .حسن روحاني با تأكيد بر اينكه
بايد همه دستورالعملها را در عزاداريها و نشستها رعايت كنيم،
خطاب به عزاداران حسيني يادآور شد :خيلي مهم است ك ه ماه محرم
پرشوري را بگذرانيم و بعد از عاشورا وقتي يك الي 2هفته ميگذرد،
در اين نمودارهايي كه ميكشيد ،هيچجا پيك جديد را نبينيم .آنجا،
جاي افتخار است و آن وقت همه سازمانها ،تكايا ،حسينيهها ،همه
مسئوالن و علما به آن آمار و به آن نمودار بايد افتخار كنيم .ببينند
در دنيا مناســك محرم و عزاداري را انجام داديــم و بحمداهلل همه
دستورالعملها مورد توجه و مراعات بود .براساس دستورالعملهاي
ستاد ملي مقابله با كرونا ،برگزاري مراسمهاي عزاداري در فضاهاي
سرپوشيده ممنوع اعالم شده است و دستهجات عزاداري هم امكان
حضور در معابر عمومي را ندارند .بــه گفته رئيسجمهور «اين يك
آزموني است كه چگونه اين عزاداري ساالر شهيدان را انجام ميدهيم
و به فرهنگ عاشورا احترام ميكنيم؛ عاشورايي كه همه زندگي و همه
پيروزي و افتخارات را براي جامعه ما آفريده به ما روحيه ،قدرت و عزت
نفس داده ،اســتقالل را براي ملت ايران حاصل كرده و ايستادگي
در برابر قدرتها را ياد داده است .عاشوراي با اين عظمت كه اصال
نميشود بگوييم خواصاش چقدر است .فرهنگ و احياي دين اين
مردم و اين ملت با اوست .حسين مني و انا من حسيني؛
و ما همه را از امامحسين(ع) داريم».
اينترنت و محرم

برنامهريزي باشد .االن همه براي عزاداري برنامهريزي كردهاند ،در
كانالهاي مختلف مجازي و صداوسيما و يك وظيفه بسيار بزرگي در
اين ايام بر عهده صداوسيما و فضاي مجازي است .بايد از لحاظ امكانات
ارتباطي همه توان خودمان را بهكار بگيريم و هم عزاداريها پخش
شود و هم سخنرانيها پخش شود و هم اين فضاي معنوي و عزاداري
وارد همه خانهها شود.
او با اشاره به برگزاري عزاداريها در خانهها ،گفت :فضاي مجازي و
صداوسيماســت كه اينها را وارد ميكند .اين دو تا از آن رسانههاي
بزرگ هستند؛ رسانه ملي و فضاي مجازي .اين دو بخش بسيار مهم
است .انشــاءاهلل مراقبت الزم را بكنيم و همه امكانات را در اختيار
بگذاريم تا مردم بتوانند شاهد محرمي پرشور ،با دلي پر از عزا براي
حسين عزيزشــان ،براي ساالر شهيدانشان باشــند و در عين حال
هم به سالمتي خودشان ،فرزندانشــان و عزيزان آنها كه ميروند در
حسينيهاي ،مسجدي براي عزاداري ،مطمئن باشند و دل آنها نسبت
به آنها قرص باشد و سالمت آنها هم حفظ شود.
روحاني تأكيد كرد:ماه محرم و عزاداري ماســت .عزاداري براي ما
مهم است و ايران ميتواند براي همه كشورها و براي همه شيعيان و
مسلمانها يك الگو باشد و يك آزمون بزرگي براي ماست.
اخطار به مدیران

رئيس ستاد ملي مقابله با كرونا همچنين با اشاره به كاهش
بسيار تدريجي تعداد درگذشتگان بيماري كرونا كه از
آن تعبير به پايينآمدن ميليمتري و ســانتيمتري
نمودارهاي اين بيماري ميكرد ،لزوم حفظ و تداوم اين
موفقيت را يادآور شد و افزود :باز هم تأكيد ميكنم اگر
در ادارهاي بشود كاري را از طريق فضاي سايبري انجام
داد اما به طرف بگويند بايد حضوري بيايي ،اين بايد حتما
تنبيه شــود؛ از آن تنبيههايي كه انفصال 3ماه و
6ماه بود .آن دفعه هم گفتم كه اگر كسي مردم
را وادار ميكند كه وارد فضاي جامعه ،اتوبوس
و مترو شوند و وقتشان را ميگيرد و ميگويد
در صف اين اداره بايستيد ،بايد تنبيه شود .در
بخش ســامت هم همينطور است ،پرونده
سالمت الكترونيك پيشرفتهاي خوبي كرده
اســت .روحانی گفت :از آقاي دكتر نمكي
(وزیربهداشت) و از آقاي مهندس جهرمي
خواهش ميكنم كه تالش كنند ما همه
مراحل سالمت الكترونيك را سريعتر به
پايان برسانيم .نسخه الكترونيك پيچيده
شود و مردم نيازي نداشته باشند جز در
موارد ضروري مراجعه كنند .ميدانم اين
كار سخت است و ميدانم بعضي از بخشها
زير بار نميروند ،ميدانم بعضي از بخشهاي ادارات ما
نعوذباهلل براي بعضي از امور خالف قانون نياز به حضور
دارنــد .ميدانم بعضي از شــهرداريها نياز به حضور
دارند ،ما بايد برخورد كنيم .اگر ميخواهيم با فســاد
برخورد كنيم ،جايش اينجاســت ،زمان و موقعيتاش
االن اســت و بياييم تا جايي كه امكانپذير است ،واقعا
همه را وادار كنيم و جايي كــه حضور ضرورت دارد ،آن
بحث ديگري است.

يك هفته بعد از شكســت
ديپلماسي آمريكا براي گرفتن قطعنامه
عليه ايران در شوراي امنيت
با نتيجه  13بر  ،2كاخ سفيد يكبار ديگر با
همان نتيجه با دســت رد اعضاي شوراي
امنيت مواجه شد.
دولــت آمريكا هفتــه قبل تــاش كرد با
ارائه قطعنامهاي تحريمهاي تســليحاتي
ايران را كه قرار اســت 27مهرماه براساس
قطعنامه 2231برچيده شوند تمديد كند
اما در يك اتفاق بيسابقه از 15كشور عضو
شوراي امنيت فقط دومینيكن حاضر شد با
قطعنامه آمريكا همراهــي كند ،پس از آن
شكست ،آمريكاييها به صرافت افتادند كه
خود قطعنامه 2231را از بين ببرند به همين
منظور در اقدامي دغلكارانــه درحاليكه
2سال قبل از برجام خارج شــده بودند با
ادعاي عضويت در برجام بهبهانه نقض توافق
هستهاي توسط ايران به شــوراي امنيت
سازمان ملل شكايت كردند.
آمريكاييها اميدوار بودند كه با فشارهايي
كه به اعضاي شــوراي امنيت وارد كردهاند
بتوانند نتيجه بهتري به نسبت رأيگيري
قبلي بهدست بياورند اما نهتنها نتيجه بهتر
حاصل نشد كه 11كشوري كه در رأيگيري
قبلي به قطعنامه ضدايراني رأي ممتنع داده
بودند يعني انگليس ،فرانسه ،آلمان ،بلژيك،
ويتنام ،نيجر ،سنت وينســنت گرنادين،
آفريقاي جنوبي ،اندونزي ،استوني و تونس
اينبار بههمراه چين و روسيه با درخواست
آمريكا براي فعال كردن مكانيســم ماشه
مخالفت كردند.
خبرگزاري رويترز گزارش داده كه بهدليل
مخالفت اعضاي ســازمان ملــل احتماال
اندونزي كه رياست دورهاي شوراي امنيت
را بر عهده دارد بناي ارائه قطعنامهاي براي
ادامه لغو تحريمهاي ايران را نخواهد داشت.
وزير خارجه آمريكا  2روز پيش در نيويورك
با سفير نيجر در ســازمان ملل كه رئيس
بعدي شوراي امنيت است ديدار كرده بود
بلكه او زمينه را براي پيشبرد خواستههاي
آمريكا فراهم كند.
آمريكاييها مترصد فرصتي هســتند كه
براســاس ماده 37برجام پــس از ارائه اين
قطعنامــه آن را وتــو كنند يا با گذشــت
30روز از اين شــكايت قطعنامههاي قبلي
خودبهخود احيا شــوند اما ديپلماتهاي
مستقر در ســازمان ملل معتقدند شكايت
آمريكا صرفا يك درخواســت اســت و به
منزله شروع فرصت 30روزه براي بازگشت
تحريمهاي ايران نيست.
طبق روندي كه واشــنگتن ميگويد آغاز

كــرده بهنظر ميرســد در نيمه شــب به
وقت گرينويچ (۸شــب بهوقت نيويورك)
29شــهريور ،چند روز پيش از سخنراني
دونالــد ترامپ ،رئيسجمهــور آمريكا در
مجمع عمومي سازمان ملل و 3هفته قبل
از پايان تحريم تســليحاتي ايــران تمام
تحريمهاي اين سازمان دوباره (عليه ايران)
اعمال شوند.
واشــنگتن از اندونزي و نيجر انتظار دارد
پيشنويس يك قطعنامه را به رأي بگذارند
اما با توجه به مخالفت احتمالي اين كشورها
آمريكا ناچار است يا خود دست به تهيه اين
پيشنويس بزند يا از همپيمان اين روزهاي
خود يعني دومینيكــن بخواهد قطعنامه
مورد نظر را ارائه دهد.
براســاس ســازوكار شــوراي امنيت اگر
9كشور از 15كشــور عضو شوراي امنيت
با درخواســتي موافقت داشــته باشند آن
درخواســت بهتصويب ميرســد مشروط
به اينكه هيچيك از اعضاي دائم شــوراي
امنيت شــامل روســيه ،چين ،انگليس،
فرانسه و آمريكا به آن رأي مخالف ندهند،
به همين دليل قطعنامه قبلي آمريكا بهرغم
رأي مخالف چين و روســيه بهدليل اينكه
قطعنامه فاقد 9رأي موافــق بود بدون وتو
شكست خورد.
براساس روند موجود در برجام اگر اعضاي
برجام مدعي شــوند ايران به تعهدات خود
عمل نكرده بايد در كميسيون حل اختالف
برجام موضوع مورد بررســي قرار بگيرد،
درصورت ادامه اختالف موضوع به جلســه
وزيران برود و اگر كمــاكان اختالف باقي
بود مسئله به شــوراي امنيت ارجاع شود.
اما آمريكاييها كه از ارديبهشــت 2سال
قبل از برجام خارج شدهاند بدون مراجعه
به كميسيون مشترك و هيأت حل اختالف
مستقيما مسير شوراي امنيت را در پيش
گرفتهاند.
چين و روســيه عزم جدي دارند كه براي

جلوگيري از باب شدن بدعتهاي عجيب
در سازمان ملل و بهخصوص براي مقابله با
دور خوردن حق وتوي خود توسط آمريكا
در مقابل درخواست اين كشور براي فعال
كردن مكانيسم ماشه بايستند.
مقامات روسيه و چين در يك موضعگيري
مشابه طرحهاي آمريكاييها را خالف عقل
عنوان كردند .وانگ يي ،وزير امور خارجه اين
كشور گفت كه درخواست آمريكا براي فعال
كردن مكانيسم بازگرداني تحريمها عليه
ايران «كامال غيرمنطقي بود».
گ یي با اشــاره به اينكه دولت آمريكا از
وان 
جانب اين كشور توافق هســتهاي را امضا
كرده بود ،گفت كه تصميــم عقالني براي
واشنگتن اين است كه مسئوليت توافق را
فارغ از عوض شدن دولتها برعهده بگيرد.
ميخائيل اوليانــوف ،نماينده روســيه در
سازمانهاي بينالمللي در وين هم درباره
مخالفت كشورهاي عضو شــوراي امنيت
ســازمان ملل با اقدام آمريكا به استفاده از
مكانيســم بازگرداني تحريمها عليه ايران
نوشــت :مقاومت بســيار تأثيرگذاري در
شــوراي امنيت در برابر تالش آمريكا براي
فعال كردن مكانيسم بازگرداني تحريمها
وجود دارد.
اوليانوف ادامه داد :كشورهاي عضو آمريكا
را از مشــاركتكنندگان برجام نميدانند.
ادعاهاي آمريكا خالف عقل سليم است.
دونالــد ترامــپ ،رئيسجمهــور آمريكا
كــه حــدود 70روز ديگــر تــا پايــان
رياستجمهورياش زمان باقي مانده براي
ســومينبار در 2هفته اخير اعالم كرد اگر
دوباره رئيسجمهور شود ظرف يكهفته
با ايــران به توافق ميرســد ،بــا اين حال
برخي منابع معتقدند مخالفت سرسختانه
كشــورهاي اروپايــي با درخواســتهاي
ترامپ احتمــاال با وضعيــت متزلزل او در
نظرسنجيهاي انتخاباتي آمريكا و كاهش
شانس انتخاب دوبارهاش بيارتباط نيست.

مجيد تخت روانچي ،سفير ايران در سازمان ملل درباره واكنش احتمالي ايران به
بازگشت تحريمهاي ســازمان ملل گفت :ما بهوضوح گفتهايم كه اگر تحريمهاي
تسليحاتي عليه ايران اعمال شوند ،واكنش ايران بسيار سرسختانه خواهد بود و
هيچ گزينه سياسي هم كه در دسترس ايران هست را ناديده نميگيريم.
او درباره اينكه آيا ايران پس از گام پنجم كاهش تعهدات داوطلبانهاش در برجام،
اقدام بيشتري در چندماه بعدي انجام خواهد داد و اين اقدامات چه اهدافي را دنبال
خواهند كرد ،گفت :ايران پس از گام پنجم اعالم كرد كه ديگر اقدامي انجام نخواهد
داد و موضع ما از آن موقع همين بوده است .درباره عملكرد ما در آينده هم به اين
بســتگي دارد كه چگونه با برجام و قطعنامه 2231رفتار ميشود .اقدام ما مطابق
اتفاقي خواهد بود كه براي برجام و اين قطعنامه بيفتد.

گروسي فردا در تهران
رافائل گروسي ،مديركل آژانس بينالمللي
دیپلماسی انرژي اتمي در توييتي با انتشار تصوير پرچم
ايران از ســفر خود به تهران خبر داد .اين
نخستين سفر گروســي به تهران از بعد از تصدي رياست
آژانس است.
رافائل گروسي در اين توييت نوشت :من روز دوشنبه براي
ديدار با مقامات ايراني به تهران سفر ميكنم تا به موضوعات
برجســته مربوط به پادمان بپردازم .اميدوارم يك كانال
مثمرثمر و مشــاركتي براي گفتوگوي مستقيم ايجاد
كنيم .اين اقدام ضرورت دارد.
كاظم غريبآبادي ،ســفير و نماينده دائم كشورمان نزد
سازمانهاي بينالمللي در وين نيز با انتشار توييتي نوشت:
در راستاي تعامالت و همكاريهاي جاري ايران و آژانس،
بنا بر دعوت ايران ،رافائل گروسي ،مديركل آژانس هفته
جاري به ايران ســفر ميكند .ايران يكي از شركاي اصلي
آژانس است ،اميدواريم اين سفر به تقويت همكاريهاي
متقابل بينجامد.
پيشبيني ميشود در جريان مذاكرات گروسي و علياكبر
صالحي ،رئيس سازمان انرژي اتمي درباره موارد اختالفي
بين دوطرف بهخصوص درخواست آژانس براي بازرسي
از 2مكان جديد كه با ادعاهاي رژيم صهيونيســتي مورد

جانشين فرمانده كل سپاه در سومين كنگره بزرگداشت وزرا و شهداي
كارمند ،گفت :آمريكا در ســوريه حضور مييابد و با همراهي برخي
كشورهاي عربي و ساير متحدين خود عنوان ميكند كه بايد دولت
بشار اسد ساقط شود ،اما بعد به ناتواني خود در تحقق آن اذعان ميكند؛
بهعبارت ديگر ،شكست آمريكا در ســوريه بهدليل حضور دلدادگان
انقالب اسالمي در ميدان مبارزه است .بهگزارش فارس ،دريادار علي
ت كه بهاصطالح
فدوي افزود :اگر امروز گرفتاري داري م بهدليل اين اس 
پاي كار نرفتيم؛ درواقع اگر سخنان امام(ره) و رهبري محقق ميشد،
امروز دشمنان اين مردم ،نميتوانستند نفت ما را تحريم كنند.
وزير دفاع به روسيه رفت

وزير دفاع به دعوت رسمي همتاي روسي خود در راس يك هيأت دفاعي
و نظامي راهي روسيه شد .براساس گزارش روابط عمومي وزارت دفاع،
سرتيپ امير حاتمي در اين سفر ضمن ديدار با ارتشبد سرگئي شايگو
وزير دفاع روسيه و مقامات ديگر اين كشــور ،از ششمين نمايشگاه و
همايش بينالمللي نظامي -فني روســيه موسوم به  ARMY 20نيز
بازديد ميكند .نمايشــگاه و همايش بينالمللي نظامي -فني روسيه
به فرمان رئيسجمهور روسيه از سال 2015هرسال برگزار ميشود.
تقويت و تحكيم بيش از پيش همكاريهاي دفاعي تهران -مسكو در
حوزههاي دوجانبه ،منطقهاي و بينالمللي مهمترين اهداف سفر وزير
دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به مسكو خواهد بود.
انتقاد عارف از سكوت مقابل تحريمها

گزينههاي سياسي را ناديده نميگيريم

مكث

براســاس گــزارش پايــگاه اطالعرســاني
رياســتجمهوري ،روحانــي همچنين با
اشــاره به ظرفيتهــاي فضــاي مجازي
براي عزاداريها ،گفــت :در اينجا به وزير
ارتباطات براي ايامماه محرم روي مسئله
پهناي باند تأكيد ميكنم؛ روي مسئله
امكان ارتباطي كه بايد در سراسر كشور
به بهترين وجه در اختيار مردم باشــد.
همه عزاداريها و تكايــا ،اينها االن در
اعالميههايشان اعالم ميكنند كه منبر
و مداحي ما را از طريــق فالن كانال
و سايت برويد مشــاهده بكنيد.
كانال سايبري و فضاي مجازي
بايد پايههايش ،اســتحكام و
شــبكهاش كامال مستحكم
باشــد .از وزيــر ارتباطات
ميخواهم به هيچ مســئول
مهمي كه بايد مراقب باشــد،
در اين ايام مرخصي داده نشود .حتي در تاسوعا و
عاشورا ،بايد در اين ايام سر كار باشند و بايد مراقب
باشند .چون اين ميتواند موجب بههمريختگي

دلیل شکست آمریکا در سوريه

وزیر امور خارجه آمریکا اخیرا به دومینیکن سفر کرده بود.

رئيسجمهور :به وزير ارتباطات براي ايا م ماه محرم روي مسئله تأمين پهناي باند تأكيد ميكنم

پيام متفاوت ظريف به مناسبت روز پزشك

عضو مجمع تشــخيص مصلحتنظام گفــت :رئيسجمهور آمريكا
بهزعم خود ميخواهد فشــارها را بر مردم ايران با اعمال تحريمهاي
بيشتر افزايش دهد .هرچند تاكنون در اين راه شكست خورده است
اما از نخبگان جامعه جهاني در تعجبم كه برابر اين بيعدالتي سكوت
كردهاند .به گزارش ايرنا ،محمدرضا عارف همچنين گفت :متأسفانه
در كشور ما نخبگان در جايگاه اصلي خود قرار ندارند و نشستهايي
كه مسئوالن با نخبگان دانشگاهي برگزار ميكنند بعضا تشريفاتي و
براي رفع تكليف است و اينگونه برخورد با نخبگان باعث سرخوردگي
و بيانگيزگي آنها ميشود و در جامعهاي كه نخبگان آن بيانگيزه و
گوشهنشين شوند جامعه رو به رشدي نخواهد بود.
اژهای :الجوردي از منحرفان مبارز ساخت

درخواست قرار گرفت ،تبادل نظر شود.
يكي از مناطق مورد ادعاي صهيونيستها محوطهاي در
حوالي شــهر آباده در استان فارس اســت اما ايران اعالم
كرده نميتواند به صرف ادعاهاي رژيم صهيونيســتي به
درخواستهاي بيپايان براي بازرسي جواب مثبت بدهد.
از سوي ديگر ،رايزني درباره تخلفات يكي از بازرسان آژانس
در ورود اقالم ممنوعه به سايت نطنز از ديگر موارد اعتراض
ايران به آژانس است ،اگرچه بازرس آژانس نتوانست اقالم
ممنوعه انفجاري را وارد سايت نطنز كند اما اين سايت در
نتيجه يك اقدام خرابكارانه ماه قبل مورد آسيب جدي در
يكي از سولههاي مونتاژ سانتريفيوژ قرار گرفت.

مراسم تشييع پيكر آيتاهلل سيدعبدالجواد علمالهدي
عكس
خبر

مراسم تشييع پيكر آيتاهلل سيدعبدالجواد علمالهدي صبح شنبه اول شهريورماه ۹۹با حضور آيتاهلل رئيسي رئيس قوه قضاييه ،آيتاهلل محمد
امامي كاشاني و جمعي از علما و روحانيون در مدرسه عالي شهيد مطهري تهران برگزار شد /.تصاوير :مهر

معاون اول قوه قضاييه در بيستودومين مراسم سالگرد معراج شهيد
اسداهلل الجوردي ،دادســتان پيشــين انقالب تهران گفت :شهيد
الجوردي همانند مقتداي خود امامحسين(ع) كه در بحبوحه جنگ
به فكر اصالح و زندهكردن و تربيتكردن بود ،در بحبوحه ترورها توسط
دشمن از ساختن يك فرد منحرف غافل نميشد .شهيد الجوردي از
همين افرادي كه فريب خورده بودند ،منحرف شده بودند و سالح به
روي مردم كشيده بودند ،مبارز در راه همين انقالب ساخت .به گزارش
ايلنا ،غالمحسين محسنياژهاي گفت :او كساني را ساخت كه به جبهه
اعزام شدند و به شهادت رسيدند؛ كساني را ساخت كه تا همين امروز و
تا االن در خط مستقيم باقي ماندند.
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اين فضاها زمينــه بروز طيف گســتردهاي از
ادامه از
صفحه اول فعاليتهــاي رســمي و غيررســمي را فراهم
ميكنند كه پشــتيبان زندگــي اجتماعي و فرهنگي شــهروندان
خواهند بود.
حال ميدانگاه اميركبير با چنين رويكردي افتتاح شد .اين ميدان با
مساحت تقريبي ۸۵۰۰مترمربع در محله شكوفه ،حدفاصل خيابان
۱۷شــهريور و خيابان شــكوفه ،در منطقه ۱۴زمينهساز گسترش
حضور شهروندان در فضاهاي عمومي خواهد بود .طبقات زيرين اين
ميدانگاه بهزودي ظرفيت پارك 600خودرو را فراهم ميسازد كه در
تأمين پاركينگ محله نيز نقش ايفا ميكند .كاربري پيشنهادي اوليه
براي اين فضا ،مجتمعهاي تجاري بود كه نهتنها مشكالت محله را
برطرف نميكرد ،بلكه مردم را بيش از پيش از محله خود بيگانهتر
ميكرد .درنتيجه مطالعات و سنجش فرصتهاي موجود در محله،
فضاي رها شده و كارگاهي تونل اميركبير به ميدانگاه شهري تبديل
شد كه روز گذشــته به بهرهبرداري رســيد .اين ميدانگاه با اولويت
فعاليتهاي فرهنگي ،ورزشــي و تفريحي ،زمينه فعاليت ردههاي
مختلف ســني و تمام اقشــار جامعه را فراهم ميآورد تا دليلي بر
آسايش و آرامش شهروندان و تقويت احساس تعلق جمعي به محله
باشد .شهرداري تهران با تقويت نگاه انسانمحور تالش دارد كه
حق مردم بر شهر را بيش از پيش محقق كند .مكانهايي كه مردم
بتوانند در آن پيادهروي كنند ،بايستند ،بنشينند و در فعاليتهاي
ورزشي و فرهنگي مشاركت كنند .ميادين موفق شهري در تمام
كشورهاي جهان ،تجربيات اجتماعي با دوام و ارزشمند را تقويت
ميكنند.
توجه به امكان حضور شهرونداني با سنين متفاوت در ميادين شهري
اهميت بااليي دارد .كودكان حق بازي ،تفريح و فعاليتهاي فرهنگي
دارند .بازي براي رشد كودكان ،از كســب مهارتهاي اجتماعي تا
مقابله با بحرانهاي عاطفي اهميت دارد.
با افزايش شهرنشــيني ،كــودكان فرصتهاي كمتري نســبت به
نسلهاي گذشــته خود دارند تا در فضاي آزاد بازي كنند و محيط
طبيعي را تجربه كننــد .فضاهاي عمومي باكيفيــت ميتوانند به
پركردن اين فاصله كمك كنند و كــودكان را براي تفريح ،ورزش و
يادگيري آماده كنند .اين ميادين فرصتي براي كودكان و نوجوانان
فراهم ميكنند كه يكديگر را ببينند و بازي كنند و احســاس كنند
كه در قلب يك جامعه قرار دارند و به اين واســطه پيوندهاي محلي
در آنها تقويت شود.
موفقيت يك ميدانگاه اجتماعي يا خيابان اجتماعي فقط در دست
طراح شهري يا معمار آن نيست .مردمي كه از اين ميدانگاهها استفاده
ميكنند بايد با حضور خود آن را مديريــت و از آن خودكنند .بايد
تسلط افراد مســن در اوايل روز ،كودكان و نوجوانان در ميانه روز و
جوانان شــبانه و بدون توجه به هويت قومي و جنسيت خود بر اين
ميادين بهرسميت شناخته شــود .بايد پذيرفت شهروندان گمشده
در اين شهر بيكران ،درپي مكاني براي تعلقاند؛ زمينهساز اين تعلق
باشيم.

تغيير شيوه كاسبكارانه

پيروز حناچي ،شهردار :توسعه قلمروي عمومي با رويكرد حملونقل همگاني بهويژه مترو بهترين نوع توسعه شهري بهشمار ميرود
محسن هاشمي ،رئيس شوراي شهر :نگاه شهرداري و شورا از شيوه كاسبكارانه و خودرومحور به انسانمحوري تغيير كرده است

محمد سرابی
خبرنگار

ميدانــگاه اميركبيــر در
شهر
نخســتين شــب افتتاح ،با
استقبال پرشور اهالي محله
17شــهريور و شــكوفه روبهرو شد .اين
ميدانــگاه (پــازا) كــه بــه وســعت
8400مترمربــع در ســطح رويــي تونل
اميركبير احداث شده ،در جايي كه ممكن
بود مجتمعهاي تجاري سودآوري ساخته
شود اما با صرف 15ميليارد تومان هزينه،
اكنون عرصهاي مناسب براي حضور ،درنگ
و تعامالت شهروندان بهوجود آورده است.
شهردار تهران در مراسم بهرهبرداري از اين
پروژه شــهري با اشــاره به تغيير رويكرد
مديريت شهري از مگاپروژهها به طرحهاي
محلي گفت« :با اين راهبرد تعداد زيادي از
پروژههاي محلهمحور تا پايان سال احداث
و افتتاح خواهند شد ».پيروز حناچي با بيان
اينكه بودجه چنين پروژههايي تعيين شده
است ،بيان كرد« :در پروژههايي كه مقياس
كوچكتر اما تعــداد بااليي دارند ،تأثيرات
محلهاي بيشــتر مشــاهده ميشــود و
عكسالعملها نيز قابل مديريتتر است .در

رئيس شــوراي شــهر تهران در مراسم
عصر ديروز با اشاره به بازديد 9ماه پيش
خود از ايــن محل گفــت« :در آن زمان
وعده داده شــد كه ميدانــگاه اميركبير
تحققپذيــر محســوب شــده و افتتاح
ميشود؛ كه چنين اتفاقي افتاد ».محسن
هاشمي درباره فضاي پاركينگ با ظرفيت
600خودرو كه در فضاي زيرين ميدانگاه
قرار دارد ،بيان كــرد« :بنا بود اينجا يك
ساختمان تجاري بزرگ ايجاد شود ولي
نگاه شهرداري و شورا از شيوه كاسبكارانه
و خودرومحور به انســانمحوري تغيير
كرده اســت .چنانچه شــوراي شــهر با
تصويب طرحي چنديــن ميدانگاه ديگر
را در برنامه قرار داده كه يكي از آنها طرح
نيلوفري در فضــاي بااليي خطوط ريلي
راهآهن تهران-تبريز است ».او با اشاره به
ايستگاه متروي مجاور ميدانگاه اميركبير
گفت« :ميشــود اين ايستگاه را با صرف
هزينه كمي به بهرهبرداري رســاند ،زيرا
مراحل زيــادي از كار آن باقــينمانده
است».
علي اعطا ،سخنگوي شوراي شهر تهران نيز
در مراسم روز گذشته با تأكيد بر استقبال
اهالي محله در نخستين ســاعات افتتاح
ميدانگاه اميركبير ،گفــت« :بايد براي هر
پروژه نقشــه بهرهبرداري داشــته باشيم.
ميتوان در اين محل نيز مانند محلههاي
ديگر از كسب و كار اهالي محله براي رونق
فضا بهره برد».

عكس :همشهري /امیر پناهپور

ميدانگاه اميركبير
و گسترش تعلق مكاني

ماموريت خــود را به نحو احســن به اجرا
برسانند».

میدانگا ه اميركبير ،عرصهای برای حضور مردم

پيگيري تغيير نام تابلوي ميدان
جمهوري اسالمي

انتشــار تصويري از تابلو ميدان جمهوري اسالمي باعث واكنش
مديران شهرداري و پيگيري يك تخلف شد .در اين تابلو نام ميدان
جمهوري اسالمي بهصورت «ميدان جمهوري» نوشته شده بود
كه مشاور شهردار اين اتفاق را اشتباه سهوي و سخنگوي شوراي
شهر آنرا تبليغات تخريبي در دهه اول محرم دانستند.
بهگزارش همشــهري ،رئيــس مركز ارتباطات و اطالعرســاني
شــهرداري تهران در اينباره گفت« :باتوجه به اســتعالم گرفته
شده ،ايراداتي وجود داشت كه باعث شده است بهسهو ،مجموعه
زيباســازي شــهرداري بهجاي واژه جمهوري اســامي از واژه
جمهوري در نصب تابلوي ميدان جمهوري اسالمي استفاده كند».
غالمحسين محمدي ،افزود« :اگر مشــخص شود عمدي وجود
داشته است ،حتما با آن برخورد خواهد شد .اگر سهوي هم بوده
باشد ،غيرقابل گذشت است و اجازه نميدهيم اين مسئله به رويه
اشتباهي تبديل شود ».او با بیان اینکه در سال گذشته نيز حذف
نام تابلوي شهيد خبرساز شد كه البته مربوط به دوره آقاي حناچي
نبوده اما در دوره مديريتي ايشان نتايج بررسيها مشخص شد،
گفت« :شوراي شهر با تشكيل يك كميته گزارشي را در اين زمينه
تهيه كرد .اين قبيل خطاي سهوي و اشتباهات خيلي كم اتفاق
ميافتد و زير نيم درصد اســت .در تهران بيش از 400هزار معبر
داريم و بعضا بهدليل بيتوجهي پيمانكاران وناظرين چنين مسائلي
پيش ميآيد .اما مهم است كه در گزارش دورهاي چنين مسائلي
حل و فصل شود و اراده مديريت شهري نيز بر اين است».
محمدي با درخواست از شــهروندان براي گزارش دادن مواردی
از اين دســت گفت« :از مردم ميخواهيم اين موارد را از طريق
شماره 137و سامانههاي مختلف شــهري به شهرداري گزارش
كنند .ديدن اسامي و نام شهدا بر كوي و برزن باعث افتخار است و
اجازه نميدهيم كسي از اين مسائل سوءاستفاده كند».
مديرعامل سازمان زيباسازي شهر تهران نيز دراينباره گفت« :در
قضيه اشتباه تابلوي ميدان جمهوري اسالمي براساس بررسيهاي
صورت گرفته تا اين لحظه عمدي در كار نبوده است».
برزين ضرغامي افزود« :سازمان زيباسازي بهعنوان متولي سيما
و منظر شهري ســاماندهي تابلوي تعدادي از ميادين شهر را در
دستور كار قرار داد .از اينرو فهرستي از اسامي ميادين تهيه و به
مناطق ارسال شد و پس از اخذ نظر آنان مبني بر صحت عناوين
و رسم الخطهاي فارســي و انگليسي نســبت به اجراي تابلوي
اسامي تأييد شده اقدام شد .يكي از اين ميادين ميدان جمهوري
اسالمي بوده كه متأسفانه همكاران در منطقه مورد نظر دچار اين
اشتباه شدند و عنوان جمهوري را براي اين ميدان تأييد و ارسال
ميكنند ».علي اعطا ،سخنگوی شــورای اسالمی شهر تهران نیز
بيان كرد« :در يك سال اخير همچنان پيگير اقدامات شهرداري
در جلوگيري از اقدامات مشــابه حذف نام شهدا بودهام؛ اما اينكه
يك اقدام ســهوي و يك خطا را كه با تذكر قابل رفع اســت ،چرا
بايد در دهه اول محرم با تبليغاتي غيرهمدالنه و تخريبي ،موجب
جريحهدار شدن احساسات پاك مردم شويم ،جاي سؤال دارد؟»
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یک پروژه شهری انسانمحور عصر دیروز با حضور تعدادی از مدیران شهری به بهرهبرداری رسید

خبر

محمدي ،رئيس مركز اطالعرساني و ارتباطات بينالملل
شهرداري تهران :حذف واژه «اسالمي» از تابلوي ميدان جمهوري
اسالمي ،سهوي بوده و با مسببين برخورد ميشود

شهر
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ي كه در مگاپروژهها نميتوان تأثيرات
صورت 
آنها در مراحل پس از ساخت را پيشبيني
كرد ».به گفته حناچي يكي از اساسيترين
برنامههاي شــهرداري مديريت فضاهاي
همگاني پس از احداث آنهاســت .او افزود:
«شيوه بهرهبرداري ميتواند كيفيت چنين
فضاهايي را افزايش دهد يا در حد معقول
باقي بگذارد .در لشــگرآباد اهواز مشاهده
كرديم كه چگونه يكمحله با آسيبهاي
خاص پــس از اجراي پــروژه مردممحور،

مجيد جباري

خبرنگار

روددرههاي هفتگانه تهران نقش مهمي
گزارش در شــكلگيري اين شــهر داشتهاند.
كيفيت زندگي شهروندان پايتخت به
جاريبودن اين روددرههــا در كوهپايههاي جنوبي
البرز وابسته اســت و اين ريههاي تنفسي شهر نقش
مهمي بر كيفيت محيطزيست شهري تهران دارند .با
نگاهي به گذشــته اما به اين نتيجه ميرسيم كه در
2دهه اخير ،روددرههاي تهران نهتنها كمكي به ارتقای
كيفيت زيستي پايتخت نكردهاند ،بلكه حال ناخوش
روددرهها مشكالتي را براي شــهر بهوجود آوردهاند.
سالها ساختوساز و رهاكردن پســماند در حريم
روددرهها از يكســو و ورود فاضالب خانگي از سوي
ديگر نفسهاي قلب تپنده تهران را به شماره انداخته
اســت .روددرهها كه با قدرت جذب آب ،بارشهاي
شديد باران و سيالب را به پاييندست هدايت و از بروز
ســيالب جلوگيري ميكردند ،امروز حتي ميتوانند
عامل وقوع سيل باشند .با اين حال اما طرحهاي احيا
و ساماندهي روددرههاي هفتگانه تهران در دستور كار
مديريت شــهري قرار گرفته و قرار اســت با اجراي
طرحهايي از مــرگ تدريجي آنها جلوگيري شــود.
روددره كن يكي از مهمترين ريههاي شهر است كه
برنامه ســاماندهي و احياي آن در اولويت شهرداري
تهران قرار گرفته؛ بر همين اساس ،عمليات اجرايي
پروژه احداث شبكه آبهاي سطحي و بهسازي محله
كن ديــروز در امامــزاده علي بن جعفر بن موســي
الكاظم(ع) كن برگزار شد .كل شبكه طراحي شده در
محله كن تــا ۲۲بهمن اجرا خواهد شــد .همچنين
بهسازي كانال دره «زرنو» بهعنوان تخليهگاه اصلي
محله كن توســط شــركت خاكريزآب و بهســازي
محيطي اين دره توسط شــهرداري منطقه 5انجام
ميشود.

تبديل به فضايي مناسب شــد و اكنون از
آرامش كافي برخوردار است».
شــهردار پايتخت درباره ايستگاه متروي
اميركبير كه در سمت غرب اين ميدانگاه
واقع شــده و هنوز به بهرهبرداري نرسيده
است نيز گفت« :توسعه قلمروي عمومي
مبتنی حملونقل همگانــي بهويژه مترو
بهترين نوع توســعه شهري و حملونقلي
بهشمار ميرود .اگر ايســتگاه مترو وجود
نداشــت ،طرح بزرگــي مثل پيــادهراه

پانزدهخــرداد در قلــب تهــران كارايي
نداشــت ».حناچي با اشــاره به ضرورت
پيوســتگي حملونقل عمومي بيان كرد:
«زيرساخت مترو امكان سرمايهگذاريهاي
بعدي و توسعه براســاس ( TODتوسعه
مبتني بر حملونقل عمومــي) را فراهم
ميكند».
او با بيان اينكه اعتبارات مناســبي از محل
اوراق مشاركت دريافت شــده است ،اظهار
كرد« :با اين اعتبارات ايســتگاههاي مترو را

به بهرهبرداري ميرسانيم .اينگونه شهرري
را به سولقان متصل خواهيم كرد .همچنين
پس از پايان عزاداريهاي ماه محرم ،پروژه
احداث خط 10مترو كليد ميخورد .با اجراي
اين خط ،منطقــه 22به منطقــه 4متصل
خواهد شد ».او در ادامه صحبتهاي خود
به شعار «هر خانه يكحســينيه» اشاره
كرد و گفت« :محرم امسال فضاي متفاوتي
خواهيم داشت اما تالش همكاران من اين
است تا در مديريت فضاهاي عمومي شهر

شــوراياران محــور حفاظت از
روددرههاي تهران

همشهري ضرورت ساماندهي 7روددره تهران را بررسي ميكند

نجاتريههايشهرازمرگتدريجي

سيدآرش حسينيميالني ،رئيس كميته محيطزيست و
خدمات شهري شوراي شهر تهران
خوشــبختانه در سيال بهاي
2سال اخير كه در پايتخت بهوقوع
پيوســت ،بهدليل اقداماتي كه
مديريت شهري از قبل انجام داده
بود ،خساراتي بهوجود نيامد .با
اين وجود ،خأل مشاركت مردم و محالت در حفظ روددرهها
همچنان مشهود است .تا اين لحظه ،شهرداري سازوكار
مشخصي براي افزايش مشــاركت مردم در حفاظت از
محيطزيست اين روددرهها طراحي نكرده است .مشكالت
متعددي در مسيلها و روددرهها وجود دارد كه يكي از آنها،
بحث آمادگي محالت مجاور روددرهها در برابر ســيالب
است و اينكه اگر در مجاورت اين رودخانهها سيالبي شد،
چه اقدامات پيشگيرانهاي بايد انجام داد .همچنين ارقام
قابلتوجهي در طول ســال ،صرف اليروبي رودخانهها
ميشود كه مستقيم ًا با بحث مديريت پسماند در سطح
شهر و معابر مرتبط است.
بسياري از روددرهها تخريب و ســيماني شده و فاقد
قابليت تفريحي و اكولوژيك شدهاند اما در مسيرهايي،
هنوز هم ميتوان بهعنوان تفرجگاه از مسير روددرهها
بهره گرفت .البته پروژههاي گردشــگري در مجاورت
مســير اين روددرهها نبايد بهگونهاي باشد كه موجب
تخريب بستر آنها شود؛ ازاينرو ضروري است شوراياري
در جريان انجام پروژهها و طرحهاي شهري قرار بگيرد.
شوراياران منطقه 18در اين ارتباط دغدغههايي دارند اما
هنوز فضاي الزم براي دسترسي مردم به اين روددرهها
فراهم نشده است .در منطقه 22نيز شهرداري قصد دارد
اكو پاركي را در مجاورت مســيل رودخانه ايجاد كند و
تالش دارد اين پارك با فضاي رودخانهاي سازگار باشد .در
منطقه 5نيز باغات مجاور كن و چندين روستا و شهرك در
باالدست در مجاورت اين رودخانه وجود دارد و با مسائل
مختلفي اعم از آســيبهاي اجتماعي و تجاوز به حريم
دست به گريبانند .البته رودخانه كن پرآبترين رودخانه
تهران است و مسائل بيشتري دارد .ازاينرو بايد سطح
مناسبي از آگاهسازي و آمادگي را براي ساكنان مجاور
اين رودخانه ايجاد كنيم.

شبكه هدايت آبهاي سطحي در محله كن به طول 4500متر احداث شده
و عمليات احياي رودخانه كن آغاز ميشود

آغاز ساخت شبكه آبهاي سطحي محله كن

حبيب پوشپارس ،مديرعامل شــركت خاكريزآب از
تالش براي بهســازي كامل 25درصد از طول شبكه
12هزار متــري هدايت آبهاي ســطحي محله كن
خبر داد .او اين را هم گفت كه شبكه هدايت آبهاي
ســطحي در محله كن به طــول  4500متر احداث
خواهد شد.
پوشپارس ،تداخل عملكرد شــبكه آبيــاري باغات
با شــبكه مديريت روانآبهاي ســطحي را يكي از
مشكالت قديمي محله كن عنوان كرد و افزود« :اين
موضوع عالوه بر مشكالت زيســتمحيطي ،بهدليل
عبور از زير بافت مسكوني سبب ناايمن شدن سكونت
در منازل اين محله شده است .حال آنكه اين محله و

باغات آن از ريههاي تنفسي غرب و شمال غرب شهر
تهران محسوب ميشود».
او با بيان اينكه اجراي اقدامات عمراني مؤثر در سطح
معابر محله كن مســتلزم مشخصشدن وضعيت تراز
منفي يك در شــبكه آبياري و آبهاي سطحي اين
محله اســت ،اضافه كرد« :بنا بر تصميم كميســيون
شهرسازي شــوراي شــهر و توافقي كه با شهرداري
صورت گرفت ،مقرر شد شركت خاكريز آب بهعنوان
مجري زيرساخت شبكه آبهاي سطحي شهر تهران و
سازمان نوسازي بهصورت هماهنگ نسبت به طراحي
شبكه آبياري باغات و آبهاي سطحي و نيز بهسازي
محيطي اقدام كنند.
مديرعامل شــركت خاكريزآب نهرهاي ســطحي

محله كن را شامل شــبكهاي با ۱۲هزار متر طول
دانست و خاطرنشــان كرد« :اين شبكه مسئوليت
هدايت روانآبهــاي خانگي و ســيالبي از محله
كن را بــر عهده دارد .همچنين ۶هــزار متر طول،
شــبكه آبياري باغات وجود دارد اما چالش اصلي
اين است كه اين 2شبكه با هم تداخل دارند و اگر
ميرابهاي محله كــن از اين محل بروند تاريخچه
اطالعات آنها درباره مديريت انهار در سطح محلي
از بين ميرود».
بهگفته او ،ايجاد بيــش از 108حلقه چــاه جذبي با
هدف نگهداري روانآبها در حوزه نفوذ در بسترهاي
زيرزميني محله كن از ديگر فعاليتهاي پيشبينيشده
در اين زمينه است.

مشخصات روددرههاي تهران
ولنجك:

دارآباد:

روددره ولنجك از دره جنوب تلهكابين ولنجك يا همان توچال واقع در دامنههاي
جنوبي ارتفاعات البرز در شمال مركزي شــهر تهران سرچشمه گرفته و در
محدوده داخل شهر از منطقه يك شهرداري تهران در شماليترين نقطه شهر ،از
باالدست محله ولنجك شروع شده و تا بزرگراه چمران ادامه دارد.

شرقيترين رودي است كه از رشتهكوه توچال وارد تهران ميشود .اين دره
كه از لحاظ ساختار طبيعي از خصوصيات منحصربهفردي برخوردار است ،در
منتهياليه شمال شرق تهران قرار دارد و درواقع آخرين دره مشرف به تهران
از سمت شمالشرق بهحساب ميآيد .اين رودخانه از داخل روستاي دارآباد
عبور كرده و پس از گذشــتن از بزرگراه ارتش در جنوب آن در كنار بزرگراه
امام علي بهصورت سرپوشيده جريان مييابد.

گالبدره:

از ارتفاعات شــمال تهران سرچشــمه
ميگيرد و پس از پيوســتن به رود دربند
به سمت جنوب شــهر حركت ميكند.
اين رودخانه در شمال شــرق تهران و
در منطقه يك شــهرداري قرار دارد .در
گذشــته اين محل پر از گلهاي خوشبو
و درختان ســيبگالب خودرو بود كه به
همين دليل آن را گالبــدره ميناميدند.
همچنين گالبدره از جملــه ييال قهاي
خوشآبوهواي شمالشرقي شهر تهران
است.اين دره از ســمت غرب با امامزاده
قاسم(ع) و از شرق با دره دربند همسايه
است.

فرحزاد:

اين دره داراي طبيعت متنوع و زيبايي است كه از مبدأ كوهستان
تا عمق بافت شهر به طول 10كيلومتر نفوذ ميكند .در اين مسير
طوالني گاه دره و رودخانه با فضاهاي طبيعي ديگر مانند پارك
جنگلي يا تپههاي پارك پرديسان پيوند ميخورد و گاه با محيط
شهري تلفيق ميشــود .روددره فرحزاد عالوه بر جاذبههاي
طبيعي ،ارزشهاي تاريخي و فرهنگــي هم دارد .راه قديمي و
معروف امامزاده داوود(ع) از درون آن ميگذرد و از سوي ديگر،
امكان امتداد آن تا نماد ميدان آزادي نيز وجود دارد .رودخانه
فرحزاد از كنار روســتاي فرحزاد و در ادامه مسير از بزرگراه
شهيدهمت تا بزرگراه رسالت در مجاورت پارك پرديسان جريان
دارد و پس از بزرگراه رسالت به رودخانه كن ميريزد.

دربند:

دربند از دهكدههاي قديمي شميران واقع در شمال باغ سعدآباد است و محله دربند
از مناطق خنك و گردشگري تهران به حســاب ميآيد كه در ارتفاع ۱۷۰۰متري از
سطح دريا نقطه آغازين يكي از راههاي اصلي صعود كوهنوردان به البرز مركزي است.
كورهراهي كه از دربند آغاز ميشود به آبشار دوقلو و پناهگاه شيرپال منتهي ميشود.
درههاي اصلي رودخانه دربند دره اوسون ،دره آبشار ،درهامامزاده ابراهيم(ع) ،دره
كاك ،آب شيردره و دره زون هستند .رودخانه دربند پس از عبور از دره دربند ،از
ميدان سربند تا ميدان دربند ادامه دارد.

دركه:

اين دره در شمال تهران واقع شده و در ابتداي مسير دره اوين-
دركه روســتاي دركه قرار دارد كه يكي از خوشآبوهواترين
مناطق روستايي تهران است .در «طلدره» اوين ،رودخانهاي
پرآب جريان دارد كه در بخشي از مسير خود بهصورت پلكاني
درميآيد كه به «هفتحوض» معروف اســت و بهصورت يك
استخر طبيعي عمل ميكند .رودخانه دركه از كوههاي شمال
تهران و از ارتفاعات شاهنشين سرچشمه ميگيرد .اين رودخانه
پس از عبور از كنــار زندان اوين ،در ميــان درهاي كمعمق و
عريض به موازات اتوبان چمران بهسمت جنوب ميرود .بعد از
گذر از هفتحوض و درهگورا مسير سمت چپ به سمت جنگل
كارا ميرود .دره اوين-دركه بهعلت قرارگرفتن در مســير راه
كوهنوردان ،يكي از پررفتوآمدترين درههاي تهران است.

كن:

اين دره در شمالشرقي تهران قرار دارد و رودخانهاي كه
از بلنديهاي شمال البرز سرچشمه ميگيرد ،در مسير آن
جريان دارد .مسيل كن ،طوالنيترين مسيل شهر تهران
است .اين دره در شمال شــرقي شهر تهران قرار گرفته

و رودخانه كن كه از بلنديهاي شــمال البرز سرچشمه
ميگيرد ،در مسير آن جريان دارد .اين رودخانه 5منطقه
شهرداري تهران را دربرميگيرد كه شامل مناطق ،9 ،5
 21 ،18و  22ميشود .اين رودخانه از قديم آب آشاميدني
و همچنين آب مورد نياز براي آبياري باغهاي ميوه كن را

تأمينميكردوبهاينسببهموارهمحلتفريحوگردشگاه
شهروندان تهراني بوده است .رود كن ،پرآبترين رودي
است كه از تهران ميگذرد .مسير طوالني اين رود بهعلت
عظمت و مقياس شهري و فراشــهري آن ،بسياري از
شريانهاي شهري و فراشهري را قطع ميكند.
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همگرايي بانك مركزي ،وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه يك ضرورت ملي است

گزينههاي تورمزدايي
از بودجه ايراني
رضا كربالئي
خبرنگار

محمدباقر نوبخت ،رئيس سازمان برنامه و بودجه،
عبدالناصر همتي ،رئيسكل بانك مركزي و فرهاد
دژپسند ،وزير اقتصاد و دارايي مأموريت سختي را
براي تورمزدايي از بودجه ايــران در پيش دارند و
اين مسير سخت پيش روي ســه ضلع جريانساز
اقتصاد كشور ،وقتي سختتر و پيچيدهتر ميشود
كه ورودي ارز نفتي به خزانه كشور در حال تحليل
رفتن اســت و بعيد بهنظر ميرســد دولت بتواند
دستكم براي ســال آينده روي گزينه برداشت از
صندوق توسعه ملي حساب ويژه باز كند.
بــه گــزارش همشــهري ،نفتزدايــي از بودجه
ايراني اگرچه از ســر ناچــاري و تحريمها ،گزينه
پيشروي دولت و مجلس است ،اما فشار تحريمها
بــر درآمدهــاي ارزي ازجمله كاهش بيســابقه
درآمدهــاي نفتي و شــكننده بودن مســيرهاي
محدود كســب درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات
غيرنفتي باعث خواهد شــد تا هــم مجلس و هم
دولت گزينههاي زيادي براي سامان دادن و اصالح
بودجه كشور در دست نداشته باشند .هم نوبخت،
هم همتي و هم دژپسند ميدانند كه نهتنها منابع
ارزي كشــور محدود شــده و ممكن است با ادامه
فشار تحريمها بهدليل تغيير بازيگران جهان نفت
كمتر هم شود ،بلكه اين گزاره جدي وجود دارد كه
درصورت اتخاذ سياستهاي گشادهدستانه مجلس
براي تصويب قوانين هزينهزا جهت بهبود معيشت
مردم ،فشــار تورم ناشي از اســتقراض مستقيم يا
غيرمســتقيم از بانك مركزي يا همان چاپ پول
پرقدرت تشديد شود.

توليدي كشــور و تضعيف بخشهاي واقعي نظير
كشــاورزي ،صنعت و خدمات ،باعــث ناپايداري
درآمدهاي سنتي دولت از جمله اتكا به درآمدهاي
مالياتي شده و درآمدهاي ديگر دولت هم در نتيجه
تضعيف شــاخص رشــد اقتصادي با تزلزل جدي
مواجه است .هرچند فشار تحريمها و تورم با اضافه
كردن چاشــني حمالت كرونايي بر فعاليتهاي
اقتصــادي ،دولــت را در دخــل و خــرج خود با
چالشهاي پيچيده مواجه كرده و زمينه يك تهديد
را فراهم ساخته است ،اما بهنظر ميرسد مسيرها و
گزينههاي ديگري براي تورمزدايي از بودجه ايراني
وجود دارد .يكي از گزينههاي پيشــنهاد شــده از
ســوي دولت طرح پيشفروش اوراق سلف نفتي
به مردم بود كه بهدليل اختالف نظر كارشناســي
بين قواي ســه گانه كشــور ،همچنان در وضعيت
ابهام قرار دارد.
با نمايان شــدن آثار اوليه كسري بودجه دولت در
شاخصهايي چون نرخ تورم ماهانه باال در تيرماه به
سبب رشد پايه پولي و حجم نقدينگي ،دولت و بانك
مركزي در نهايت به اين نتيجه رسيدند كه از مسير
جبران كســري بودجه از كانالهاي تورم زا فاصله
بگيرند و گزينه فروش ســهام شركتهاي دولتي
يا ســهام دولت در بنگاهها و شــركتهاي دولتي
در بورس و فرابورس در اولويت نخست دولت قرار
گرفت .همزمان و سرانجام هم دولت و بانك مركزي
به چالش بر سر تامين كسري بودجه از مسير فروش
اوراق بدهي پايان دادند و هر هفته بخشي از كسري
بودجه دولت براساس ظرفيتهاي قانوني بودجه
كشــور با حراج اوراق بدهي دولت با سررسيدهاي
بلندمدت تامين ميشود.
عمق بخشيدن به بازار بدهي

ساخت مسكن ملي در انتظار پول متقاضيان

مسكن ملي مانند مسكن مهر خط اعتباري ندارد و همه هزينههاي ساخت آن از محل آورده متقاضيان
و تسهيالت بانكي تأمين خواهد شد
با مشخص شدن متقاضيان واقعي مسكن ملي ،حاال
مسكن نوبت به واريز آورده اوليه اين متقاضيان رسيده و
وزارت راه و شهرسازي نيز اعالم كرده است واريز
نكردن اين مبلغ ،بهمنزله انصراف متقاضي در خريد مسكن ملي
قلمداد خواهد شــد .دليل اصلي اين كار ،لزوم تأمين هزينههاي
ساخت مسكن از محل آورده متقاضيان مسكن ملي و تسهيالت
بانكي آنهاست.
به گزارش همشــهري ،در طرح اقدام ملي مســكن ،قرار است با
حذف قيمت زمين از هزينه اوليه ساختوساز مسكوني ،پروژههاي
ساختماني با آورده متقاضيان و تسهيالت بانكي تأمين مالي شوند
و پس از آماده و تحويل شدن مسكن ،پروسه تسويه ارزش زمين
آغاز شود .در اين مســير ،واريز منظم و بهموقع آورده متقاضيان
مسكن ملي يكي از عوامل تضمينكننده موفقيت پروژههاست و
احتماالً هرگونه اختاللي در اين فرايند ميتواند مسكن ملي را به
سرنوشت مسكن مهر محكوم كند .معاون وزير راه و شهرسازي نيز
تأكيد ميكند :فارغ از تسهيالت درنظر گرفته شده از سوي دولت
در طرح اقدام ملي مســكن ،كليه هزينههاي ساخت واحدهاي
مسكوني در اين طرح از محل آورده متقاضيان تأمين خواهد شد.
هزينهها ثابت نيست

به اعتقاد كارشناســان ،پاشنه آشيل مســكن مهر كه به تأخير
طوالنيمدت در تكميــل پروژهها و حتي ورشكســتگي برخي
پيمانكاران نيز منجر شــد ،تعيين قيمت ثابت و مشخص براي
ساخت پروژهها بود؛ اما آنگونه كه معاون مسكن و ساختمان وزير
راه و شهرسازي گفته است در طرح اقدام ملي مسكن با توجه به
اثرگذاري عوامل متعدد ،نميتوان قيمت ثابتي مشخص كرد و بر
همين اساس در هزينههاي ساخت مسكن ملي ،از اعالم قيمت
ثابت و از پيش تعيين شــده براي پروژهها خودداري شده است.
محمود محمودزاده با تأكيد بر اينكه وزارت راه و شهرسازي تالش
ميكند در كنــار قيمتگذاري بر مبناي هزينه تمامشــده ،اين
واحدها با حداقل قيمت به متقاضيان واگذار شود ،به مهر ميگويد:
متقاضيان طرح اقدام ملي مسكن ميتوانند در قالب گروههاي  ۳تا
 ۵۰نفره اقدام به ساخت واحدهاي مسكوني كنند و يا پيمانكاران
بخش خصوصي مسئوليت ساخت اين واحدها را برعهده بگيرند؛
لذا دولت سازنده اين واحدهاي مسكوني محسوب نميشود و به
جهت تكميل پروژهها از سوي بخش خصوصي و نوسان احتمالي

قيمتها ،نميتوان قيمت ثابت مشــخصي در ابتداي كار براي
متقاضيان تعيين كرد.
 3روش ساخت مسكن ملي

معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي درباره چگونگي
فروش زمين در پروژه اقدام ملي مسكن ميگويد :در طرح اقدام
ملي مسكن صرفاً در شهرهاي جديد كه غالباً مجاور كالنشهرها
و شهرهاي بزرگ هســتند ،ساختوســاز صورت ميگيرد و به
۳روش واگذاري زمين در اين طرح ملي در دستور كار خواهد بود.
روش اول ،واگذاري زمين بهصورت  ۹۹ساله در شهرهايي است
كه قيمت زمين كمتر از يكسوم هزينه ســاخت واحدها باشد.
محمودزاده ميافزايد :در روش دوم ،زمينهاي با قيمت متوسط،
به قيمت فعلي و به روش فروش اقساطي با يك دوره تنفس  ۲ساله
و پسازآن اقساط  ۸ساله ،بدون سود و كارمزد به متقاضيان واگذار
خواهد شد .در روش سوم براي زمينهايي كه كاربريهايي غيراز
مسكوني هم دارند و يا ارزش بااليي نسبت به ساير اراضي دارند،
دولت پس از اتمام عمليات ساخت ،به نسبت آورده ،مالك بخشي
از واحدهاي ساخته شده خواهد شد.
مشوقهاي مسكن ملي

در طرح اقدام ملي مســكن ،از يكسو متقاضيان با حذف قيمت

نشست ويژه براي حمايت از بورس

مكث

بورس
بهدنبال تــداوم روند نزولي بازار
ســهام ،ديروز شــوراي بورس
تشكيل جلســه داد و راهكارهایي براي ايجاد
تعادل در بازار ســهام درنظر گرفت .با اين حال
بهدليل ضعف شديد اطالعرساني در اين شورا،
اطالعات كاملي در مــورد اقدامات قطعي براي
حمايت از بازار سرمايه منتشر نشد .با اين حال
يك عضو شوراي بورس تأكيد كرد:دولت و بانك
مركزي درخصــوص اصالح بــازار و چگونگي
حمايتهاي هوشــمند از بــازار ســرمايه به
تبادلنظر پرداختند.
به گزارش همشــهري ،تداوم روند نزولي بازار
سهام در  2هفته گذشته منجر به واكنش طيف
زيادي از كارشناسان ،مقامات مسئول و فعاالن
بازار سرمايه شده اســت .بر همين اساس روز
گذشته شوراي بورس براي بررسي راهكارهاي
حمايت از بورس تشكيل جلســه داد و در اين
جلسه موضوعاتي از قبيل ارزشگذاري صندوق
سرمايهگذاري دارا دوم كه گمان ميرود ميتواند
به تعادل بازار ســهام كمك كند ،نحوه فروش
بخش دوم ســهام عدالت و همينطور چگونگي
حمايت دولت و بانك مركزي از بازار ســرمايه
مورد بحث و بررسي قرار گرفت اما بهدليل اينكه
شــوراي بورس هرگز يك نظام اطالعرســاني
ابتدايي نداشته اســت و همواره اخبار مربوط
به تصميمگيريها و مصوبات اين شورا خارج از
يك فرايند اطالعرساني دقيق منتشر ميشود و
اغلب هرگز منتشر نميشود جزئيات دقيقتري
از تصميمات اين شــورا براي حمايت از بورس
بهدســت نيامد .با ايــن حال تا ايــن جاي كار
ميدانيم كه برخي تصميمهــا براي حمايت از
بازار سرمايه و جلوگيري از تداوم نزول در بازار
سهام گرفته شده است.اين اطالعات را يك عضو
شوراي بورس و عضو ناظر مجلس اعالم كردند.
آن طور كه عضو ناظر مجلس اعالم كرده است

زمين از هزينه اوليه ساخت مسكوني به خريد اين واحدها تشويق
ميشوند و از سوي ديگر مشوقهايي نيز براي جذب سرمايهگذاري
در حال انجام است .محمودزاده درباره سياستگذاريهاي تشويقي
در حوزه توليد مســكن ميگويد :وزارت راه و شهرســازي براي
سرمايهگذاران حوزه ساخت مســكن و مديران اجرايي باتجربه
اين حوزه ،مشــاركت در پروژههاي بزرگــي از قبيل طرح اقدام
ملي مسكن درنظر گرفته است .او ميافزايد :از طرفي افرادي كه
در سراسر كشور پروژههاي مســكوني نيمهتمام و يا زمين آماده
ســاخت دارند ،با اطمينان خاطر از تأمين منابع مالي از ســوي
متقاضيان و تخصيص تســهيالت دولتــي ،ميتوانند با مراجعه
به سامانه طرح اقدام ملي مســكن در اين طرح مشاركت كنند.
از روش مذكور بخش خصوصي تاكنون براي ســاخت و تكميل
 ۲۰هزار واحد مسكوني اعالم آمادگي كرده كه عمليات عمراني
مربوط به ايــن واحدها نيز آغاز شــده اســت .او اظهار ميكند:
سرمايهگذاران همچنين امكان انتخاب پروژههاي مشاركتي را
نيز براي تسريع در پيشــرفت پروژههاي مسكوني تحت نظارت
وزارت راه و شهرسازي دارند .روش برقراري ارتباط سرمايهگذاران
با وزارت راه و شهرســازي ،مراجعه به ادارات راه و شهرسازي و
دستگاههاي متولي در هر استان است تا براساس شيوهنامههاي
ابالغي ،صالحيت سازندگان مورد ارزيابي قرار گرفته و پروژههاي
در دست اقدام به آنها واگذار شود.

يك عضو شوراي بورس از همانديشي دولت و بانك مركزي در نشست دیروز اين
شورا ،براي حمايت از بورس خبر داد
خواهد افتاد.او تأكيدكرد:همچنين مقرر شد در
نخستين جلسه هيأت دولت درباره قيمتگذاري
صندوق سرمايهگذاري دارا دوم بحث و قيمت
سهام اين شــركتهاي متعلق به اين صندوق،
متناسب با نرخ روز ارزشگذاري شود .اين نگراني
قبال درخصوص قيمت دارا دوم وجود داشــت
 .از این رو قرار شــده قيمتگــذاري آن به روز
انجام شود.

عكس :همشهري /امیر پناهپور

به گزارش همشــهري ،هرچند دولت به ســبب
به موقع تصميم بگيريد
نه تنها بانك مركزي ،ســازمان برنامــه و بودجه و تحريم ،كرونا و كندشدن رشد اقتصادي با كسري
وزارت اقتصاد كه اين وظيفه اصلي ســران قواست بودجه مواجه است و ميزان آن بين 150تا 200هزار
كه پيامدهاي كسري بودجه دولت را جدي گرفته ميليارد تومان برآورد ميشــود ،امــا فروش اوراق
و سريعتر بر ســر انتخاب راه روشــن و مطمئن به بدهي دولت در بازار اوليه در نتيجه حراج هفتگي
بانك مركزي ،باعث شده تا دستكم
يك ســوم از كســري بودجه دولت
دولت تنها بماند؛ مردم آسيب ميبينند
از اين مسير پوشــش داده شود .اما
گذاشتن
كسري بودجه دولت واقعيت مسلم است و تنها
چالشــي كه پيــش روي دولت قرار
دولت در برابر كوه مشــكالت و چالشها تنها به مردم
دارد و ضــرورت ايجــاب ميكند تا
آسيب ميزند ،نرخ تورم باالســت و به تأخير انداختن
هم ســازمان برنامه و بودجه ،بانك
فرايند اصالح تورمزدايي از سند دخل و خرج دولت بدون
مركزي و هــم وزارت اقتصاد بر آن
اجماع اركان درون قوه مجريه نظير بانك مركزي ،سازمان
مسلط شــده و ناپايداري بودجه از
برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و همراهي مجلس شوراي
اسالمي تنها بر زخمهاي مزمن اقتصادي كشور نظير رشد
مسير حراج اوراق بدهي در بازار اوليه
پايين اقتصادي ،شكننده بودن و ناپايداري بودجه ،نرخ
را به پايداريســازي بودجه تبديل
تورم و بيكاري باال ميافزايد .تنها 7ماه از سال باقي مانده
كنند ،تالش براي راهانــدازي بازار
و بهتدريج سازمان برنامه و بودجه كه روزهاي سختي را
ثانويه و عمق بخشيدن به بازار اوراق
به گفته محمدباقر نوبخت جهت پول رساني به بخشهاي
بدهيهاســت .افزون بر اينكه انتظار
مختلف تحمل ميكند ،در حال آماده شدن براي پايهريزي
بودجه سال آينده ايران است .بودجهاي كه اگر با چاشني
مــيرود منابع جمعآوري شــده از
تورمزايي به جاي تورمزدايي تنظيم شود ،هم دولت فعلي
مسير فروش اوراق بدهي دولت ،در
و هم دولت آينده و البته مردم را گرفتار ميسازد .در اين
مسيرهايي هزينه شود كه بتواند بازده
چالش پيچيده و سخت ،پايان دادن به اختالفنظرهاي
اقتصادي مطلوبي را به همراه داشته
درون قوه مجريه و بين دولت و مجلس جهت رســيدن
باشــند تا دولت آينده با حجم انبوه
به چارچوب هدفگذاري شدن تورمزدايي از بودجه يك
بدهي ناشي از سررســيد اين اوراق
مطالبه ملي از تصميمسازان است .ناكام گذاشتن تحريمها
تنها با شعار ممكن نيســت و طرحي جامع دستكم در
مواجه نشود.
حوزه اقتصادي الزم اســت .بهويژه اينكه چشماندازي
بدون بازار ثانويه بدهيهــا ،نهتنها
براي كاسته شدن از فشار تحريمها وجود ندارد ،هنوز
انگيزه بانكها و نهادهاي مالي براي
آواربرداري كاملي از ميزان تخريب حمله كرونا صورت
خريد اوراق بدهــي دولت تضعيف
نگرفته و روندهاي مثبت رشد اقتصادي هم با تزلزل مواجه
ميشود كه پيشبيني ميشود تلنبار
شده است .يك سال آينده ،سالي سرنوشتساز پيش روي
همه است كه هم ساختار بودجه واقعبينانه اصالح شود و
شدن اين اوراق در سمت داراييهاي
هم نرخ تورم كاهش و سطح اعتماد عمومي به تابآوري
بانكها در نهايــت باعث اختالل در
اقتصاد افزايش يابد.
ترازنامه بانكها و وابســتگي آنها به
استقراض و اضافه برداشت از منابع
بانك مركزي شود.
نتيجه برسند .موضوعي كه پيش از اين كارشناسان
بيم و اميد تامين كسري بودجه از مسير بورس
نسبت به تأخير در تصميمگيري هشدار داده بودند.
نظير گزارش رسمي مركز پژوهشهاي مجلس كه گزينه ديگر پيش روي دولت براي پايدارســازي
ميگويد :انتظار ميرود ،با تقســيم كسري بودجه بودجه ســاالنه ،فروش داراييهاي مالي ازجمله
دولت به قطعات كوچكتــر و اولويت بندي و انجام ســهام خــود در شركتهاســت كــه از ابتداي
چنديــن اقدام هماهنــگ ،با توجه بــه مالحظات ســالجاري در قالب عرضه اوليه سهام يا صندوق
تصميمگير ،كســري بودجه ســال 1399تا حدود سرمايهگذاري قالب معامله رونق گرفته است .زنگ
زيادي قابل حل باشــد .اما با توجه به ميزان باالي خطر جــدي اما پيش روي دولــت و برنامهريزان،
عدمتحقق منابع پيشبيني شده براي سال 1399نوسانات شديد شــاخص بورس تهران بهويژه در
بدترين ســناريو عدماتخاذ تصميم بهموقع خواهد روزهاي اخير است كه زمينه براي تضعيف اعتماد
بود .اين مركز ميافزايد :در ســال 1398بهواسطه مردم به سياســتهاي دولت در بازار ســهام را به
ابعاد كوچكتر كســري بودجه ،وجود منابع ارزي همراه داشته است .هرچند استقبال از عرضههاي
در دسترس صندوق توســعه ملي و ظرفيت خالي اوليه در بورس و فرابــورس باعث جريان نقدينگي
بازار اوراق بدهي با وجود عدماتخاذ تصميمات قابل در بازار ســهام شده ،اما نوســانات شديد شاخص
توجه توســط دولت و مجلس در راســتاي جبران بورس ،ترديدها نســبت به بازده خريد ســهام در
كسري بودجه ،پيامدهاي كسري بودجه چندان به قالب صندوقهــاي ســرمايهگذاري قابل معامله
فضاي واقعي اقتصاد منتقل نشد ،اما در سال 1399يا مشــاركت ســرمايههاي مردم در بازار بدهي را
اين موضوع بســيار جدي خواهد بود و دســتكم افزايش ميدهد.
عدمتحقق بيش از 150هزار ميليارد توماني منابع ايــن گــزارش ميافزايد :بــه همان ميــزان كه
بودجه ،وابستگي 96هزار ميليارد توماني بودجه به دولتمردان بر تقويت بازار سهام و حمايت از بورس
انتشــار اوراق مالي ،كاهش چشمگير قيمت نفت و تأكيد دارند ،پايدارســازي اعتماد عمومي به اين
فرآوردههاي نفتي نسبت به پيشبينيهاي بودجهاي بازار مالي جهت مشاركت مردم در طرحهاي تامين
و كاهش درآمدهاي مالياتــي و افزايش هزينههاي مالي دولت هم يك ضرورتي است كه بهنظر از نگاه
ناشــي از شــيوع ويروس كرونا موجب خواهد شد سياســتگذاران جدي گرفته نميشود .بيتوجهي
كه عدماتخاذ تصميم مناسب جهت جبران كسري به اعتماد عمومي شــكل گرفته نســبت به بورس
بودجه آثار اقتصادي نامناسبي داشته باشد.
به درنظر گرفتن ميزان ســهامداران ،باعث خواهد
شد تا سايه ترديد بر سياستها و برنامههاي دولت
حاكم شــود و تالش دولت براي تامين مالي از اين
ناپايداري درآمدهاي مالياتي
اين گــزارش ميافزايد :كندتر شــدن نرخ رشــد مسير در قالب فروش داراييهاي مالي با دشواري
اقتصادي و از دســت رفتن بخشي از ظرفيتهاي صورت پذيرد.

اقتصاد

23023621

برنامه دولت و بانك مركــزي براي حمايت
از بورس

گويا بخشــي از داليل نزول بازار سهام ناشي از
فروش بخش دوم سهام عدالت بوده است.
تصميمگيري درباره سهام عدالت

عضو ناظر مجلــس در شــورايعالي بورس از
جديدتريــن تصميمــات ايــن شــورا درباره
ارزشگذاري سهام  4شركت پااليشي در صندوق
دارا دوم و مشكالت فروش ســهام عدالت خبر

داد و تأكيد كرد :قرار شــده درخصوص سهام
عدالت كه طي هفته گذشــته با فروش آن در
بازار مشــكالتي بهوجود آمده توسط نهادهاي
حمايتــي اقدامــات الزم انجام شود.محســن
عليــزاده افزود :اينكــه نهادها بــه چه صورت
ســهام عدالت را خريداري كنند(بلوكي و يا)...
يا اينكه چه نهادهايي سهام عدالت را خريداري
كنند تصميمي گرفته نشــد اما قطعا اين اتفاق

   معامالت سهام عدالت بهصورت بلوكي

رئيس ســازمان بورس و اوراق بهادار درباره نتايج نشست روز گذشته
شوراي بورس گفت :در اين نشست در مورد سهام عدالت بررسيهايي
انجام و قرار شد تا از اعتبارات كافي براي خريد سهام عدالت استفاده
شود.ضمن اينكه قرارشد معامالت ســهام عدالت بهطور بلوكي توسط
كارگزاريها و نهادهاي مالي انجام شــود .بنابراين اين ســهام ديگر
بهصورت كد در بورس معامله نميشود .حسن قاليباف اصل با بيان اينكه
نشست شوراي بورس براي حمايت از بازار سرمايه انجام شد ،تأكيد كرد:
تصميمات اخير شامل بازگشت ساعت معامالت ،افزايش حدنصاب در صندوقهاي با درآمد ثابت به
۱۵درصد و افزايش حد اعتباري كارگزاريها با توجه به وضعيت روزو براي تقويت بخش تقاضا انجام
شد .البته درحال بررسي براي افزايش و ارتقاي سيستم معامالت و رفع كندي آن نيز هستيم.او درباره
داليل نزول بازار سهام گفت :وضعيت بازار همواره تابع عرضه و تقاضاست .سرمايهگذاران بايد بدانند
كه هميشه بازار صعودي نيســت ،بلكه قيمتها از متغيرهايموجود و اخبار و واقعيتهاي روز تأثير
ميگيرد و اين بازار همواره با ريسك همراه است.

سهم کشاورزان از افزایش قیمتها

دلیل قاچاق گندم چیست؟

مركــز آمار ايران با انتشــار متوســط قيمت
کشاورزی محصوالت و هزينه خدمات كشاورزي در فصل
بهار امســال اعالم كرد :در بخش حبوبات ،در
3ماهه اول ســال  ،١٣٩٩متوســط قيمت نخود70هزار و
519ريال و متوسط قيمت عدس هم 114هزار و 816ريال
بوده كه نخود نسبت به فصل مشابه سال قبل  ۱۷.۵درصد
افزايش و عدس نســبت به فصل مشابه ســال قبل ۱۰۶.۷
درصد افزايش داشتهاند.
اين در حالي اســت كه در بخش غالت ،در 3ماهه اول سال
 ،١٣٩٩متوسط قيمت گندم 24هزار و 912ريال و متوسط
قيمت جو هم 20هزار و 169ريال بوده كه بهترتيب نسبت به
فصل مشابه ســال قبل  ۴۴.۸درصد و  ۱۳.۰درصد افزايش
داشتهاند .البته كشاورزان گندمكار نسبت به پايين بودن نرخ
خريد تضميني گندم و قيمت باالي اين محصول در كشورهاي

همسايه گاليه دارند كه همين مسئله پديده قاچاق گندم را
تشديد كرده است .مركز آمار ايران همچنين خبر داده كه در
بخش محصوالت جاليزي ،در بهار سال  ،١٣٩٩متوسط قيمت
هندوانه18هزارو 18خربزه 29هزار و  588و خيار 23هزار و
241ريال بوده كه بهترتيب نسبت به فصل مشابه سال قبل
 ۱۵.۲ ،۱۱۲.۷و  ۸.۰درصد افزايش داشــتهاند .اين درحالي
است كه قيمت محصوالت كشاورزي در بخش مصرفكننده
همچنان باالست و ســود آن بيشتر نصيب شبكههاي توزيع
ميشود تا كشــاورزان .در بهار امسال و در بخش سبزيجات،
متوسط قيمت ســيبزميني18هزار و  ،157پياز 21هزار و
334و گوجه فرنگي 13هزار و 981ريــال بوده كه بهترتيب
نسبت به فصل مشابه ســال قبل  ۴۲.۵ ،۴۹.۷و ۳۷.۲درصد
كاهش داشتهاند .مركز آمار ايران متوســط در برآورد خود
به اين نتيجه رسيده كه متوســط قيمت يونجه و كاه در بهار
امسال نسبت به بهار پارســال بهترتيب  ۲۳.۶و  ۳۶.۲درصد
افزايش داشــتهاند .همچنين در بخش ميوههاي هستهدار،
در 3ماهه اول سال  ،١٣٩٩متوسط قيمت زردآلو114هزار و
375و متوسط قيمت آلبالو هم 91هزار و 551ريال بوده كه

همچنين يك عضو ديگر شــورايعالي بورس
با اشــاره به اينكه روند اصالحي روزهاي اخير
بازار ســهام ،ريزش تلقي نميشــود از برنامه
حمايتهاي هوشــمند دولت و بانك مركزي
از بازار ســرمايه خبر داد.حسين سالح ورزي
درباره مباحث مطرح شده در جلسه روز گذشته
شــورايعالي بورس گفت :از صبــح ديروز و
در نخســتين روز هفته با آغــاز فعاليت بازار
سرمايه ،جلســه كميســيون تخصصي و بعد
شورايعالي بورس تشكيل شد كه بحثهاي
بســيار مفصلي درباره اتفاقــات اخير بورس و
عوامل مؤثر بر آن انجام شــد.او افزود :به اتفاق
آرا نظر اعضاي شــورايعالي بــورس اين بود
كه تحوالت اين روزهاي بازار ســهام به نوعي
روند اصالح معمول(كه در ذات بازار ســرمايه
وجود دارد) اســت و تلقي ريزش را نميتوان
از آن داشت .ضمن اينكه بحثهاي متعددي
در ســمت عرضه و تقاضا بود كه چطور از بازار
حمايتهاي هوشــمند صورت گيرد تا شاهد
رونق دوباره بورس باشيم.ســاح ورزي ادامه
داد:در اين جلسه در رابطه با عرضه صندوق دارا
دوم هم صحبت شــد .همچنين دولت و بانك
مركــزي درخصوص اصالح بــازار و چگونگي
حمايتهاي هوشمند از بازار سرمايه به تبادل
نظر پرداختند.

بهترتيب نسبت به بهار سال قبل  ۴۶.۴و  ۲۵.۴درصد افزايش
نشان ميدهد و متوســط قيمت هلو نيز تنها با 12.6درصد
رشد نسبت به بهار پارسال 53هزار و 278ريال برآورد شده
است .در بخش ميوههاي دانهدار ،در بهار سال  ،١٣٩٩متوسط
قيمت ســيب درختي  ٨١٢٣٠ريال بوده كه نسبت به فصل
مشابه سال قبل  ۳۴.۴درصد افزايش يافته است.
نبض قيمت فرآوردههاي دامي

اين نهاد آماري ميگويد :در بهار امسال و در بخش دامداري
سنتي ،متوسط قيمت يك كيلوگرم گوســفند و بره زنده
395هزار ريال و يك كيلوگــرم گاو پرواري زنده 297هزار
ريال بوده كه بهترتيب نسبت به فصل مشابه سال قبل  ۸.۳و
 ۱۸.۵درصد كاهش داشتهاند.همچنين متوسط قيمت يك
كيلوگرم شير گوسفند87هزار و 908ريال بوده كه نسبت
به بهار سال قبل  ۶۳.۲درصد افزايش داشته است و متوسط
قيمت يك كيلوگرم شــير گاو هم 24هزار و 977ريال بوده
كه نسبت به فصل مشابه ســال قبل  ۲۲.۰درصد افزايش
نشان ميدهد.

نبض بازار
نزول 5/5ميليارد دالري
بازار سهام
در پي تداوم روند نزولي بازار ســهام در
مبادالت ديروز بيش از 5.5ميليارد دالر
ديگر از ارزش بازار سهام كاسته شد.
بهگزارش همشــهري ،روند نزولي بازار
ســهام ديروز هم ادامه يافت و شاخص
كل بورس تهران با 29هزار و 962واحد
كاهــش بــه محــدوده يكميليون و
727هزار واحد رســيد .بــا اين ميزان
نزول بيش از 130هــزار ميليارد تومان
معادل 5.5ميليارد دالر از ارزش سهام
شركتهاي حاضر در بورس و فرابورس
كاسته شد.
از 2هفته پيش تاكنــون كه روند نزولي
بازار سهام آغاز شــده ،ارزش كل بازار
ســهام ايران 1506هزار ميليارد تومان
معادل 65ميليــارد دالر كاهش يافته
است .اكنون ارزش كل بازار سهام ايران
(بورس تهــران و فرابورس) 7670هزار
ميليارد تومان معادل 333ميليارد دالر
است.
ورود شركتهاي جديد به بورس

تازهترين اطالعــات از رونــد عرضه و
پذيرش شــركتهای جديد در بورس
نشان ميدهد كه بورس تهران عزم خود
را جزم كرده است كه هر هفته سهام يك
شركت را در بورس عرضه كند .پيش از
اين رئيس سازمان بورس از عرضه سهام
150شركت در بورس و فرابورس خبر
داده بود .اطالعات تازهتر نشان ميدهد
كه هماكنون 42شركت در حال انجام
مراحل پذيرش در بورس هستند.
ديروز در همين رابطــه مدير پذيرش
بــورس تهــران از برنامه عرضــه اوليه
۶شــركت ،انجــام مراحــل پذيرش
۴۲شــركت و ورود يك صنعت جديد
به بازار ســرمايه خبر داد .محمدامين
قهرماني گفت :نماد شــركت توســعه
عمران اميــد در بــازار دوم درج و نماد
تامين ســرمايه تمدن هــم طي هفته
جاري در بازار دوم بــورس تهران درج
خواهد شــد تا آماده عرضه اوليه سهام
باشند.
بهگفته او ،پس از اين 2شركت مراحل
پذيرش سپيد ماكيان بهعنوان شركت
زنجيرهاي پيشــرو در صنعــت طيور و
بزرگترين زنجيــره توليد و توزيع مرغ
گوشــتي به اتمام رســيده و درج نماد
خواهد شد .شــركتهاي پتروشيمي
بوعليســينا ،ليزينگ كارآفرين و اپال
كاني پارس هم با تكميل مراحل فرايند
پذيرش ،درج نمــاد خواهند شــد .او
همچنين از در حال انجام بودن مراحل
پذيرش 42شركت خبر داد و گفت :اين
شركتها از صنايع پتروشيمي ،آيتي،
معدني و فلزي ،هلدينگ و ...هســتند
كه در اين ميــان ،حضور صنعت جديد
ي هم به چشم ميخورد .ديروز
باتريساز 
همچنين عليرضا صالح ،رئيس سازمان
خصوصي از درج يونيتهاي صندوق دارا
دوم خبر داد و گفت :مجوزهاي دومين
صندوق ســرمايهگذاري دولتي شامل
4پااليشگاه اصفهان ،بندرعباس ،تهران
و تبريز دريافت شده و اين صندوق ديروز
ثبت و چهارشــنبه هفته جاري نيز در
بورس تهران پذيرش ميشود .مسعود
ســلطانيفر ،وزير ورزش و جوانان نيز
تضمين داد ،سهام 2باشگاه پرسپوليس و
استقالل امسال وارد بازار سرمايه شوند.
افزايش سرمايههاي پيشرو

ديــروز شــركت توســعه بينالمللي
صنعــت گردشــگري پديده شــانديز
از برنامــه افزايش ســرمايه ســنگين
3223درصــدي خبــر داد ،درنتيجه
معامالتش تا 16شــهريور متوقف شد.
اين شــركت درنظر دارد سرمايه فعلي
را از 52.1ميليارد تومــان به 1.7هزار
ميليارد تومان برســاند .ايــن افزايش
سرمايه درصورت موافقت سازمان بورس
از محل سود انباشته انجام خواهد شد.
افزايش سرمايه ۲۱۸درصدي پستبانك
نيز از محل تجديد ارزيابي داراييها مورد
تأييد حســابرس قرار گرفت .شــركت
سيدكو نيز در نظر دارد سرمايهاش را از
محل سود انباشته تا 46درصد افزايش
دهد .علي فوالدي ،دبيــر هيأتمديره
شركت تامين سرمايه بانك ملت هم از
برنامه اين شركت براي افزايش سرمايه
۵۷درصدي خبر داد و گفت :قرار است
ســرمايه تامين ســرمايه بانك ملت از
۷هزار ميليارد ريــال كنوني به ۱۱هزار
ميليارد ريال افزايــش يابد .به گفته او،
اين افزايش سرمايه از محل صرف سهام
و براي بهبود نســبت كفايت ســرمايه
شــركت و تقويت توان مالي و عملياتي
انجام ميشود.
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عكس :همشهری  /حامد خورشیدی

تأييد افزايش شيوع در كشور

مديرعاملشركتكنترلكيفيتهوايشهرتهران
در اينباره به همشــهري ميگويد :آلودگي هوا
تابع يك متغير نيست ،بلكه تابع عواملي ازجمله
باد ،دماي هوا ،تابش نور خورشيد و ميزان توليد
آاليندههاي اوليه است .آنچه مسلم است ،اينكه
غلظت آالينده ذرات معلق به واسطه تردد خودروها
افزايش مييابد و اين ميتواند زنگ خطري براي
شيوع بيشتر ويروس كرونا باشــد .به گفته وي،
تحقيقات ســازمان جهاني بهداشت مشخص
كرده كه ويروس كرونا ميتوانــد از طريق ذرات
معلق منتقل شود و زمان بيشتري را در هوا بماند و

2هفته پيش جديدترين تحقيقات پژوهشكده
محيطزيست دانشگاه علوم پزشكي تهران منتشر
شد كه از رابطه مستقيم ذرات معلق هوا و كرونا
ميگويد.صادق حسنوند ،رئيس مركز تحقيقات
آلودگي هواي اين پژوهشــكده به همشــهري
ميگويد :اين مطالعه كه بهمنظور بررسي اثرات
همهگيري كوويد ۱۹-در ارتباط با كيفيت هواي
آزاد انجام شده ،مشخص كرده كه در زمان افزايش
غلظت ذرات معلق كمتر از 2.5ميكرون ،شيوع
كرونا تا ۲۴درصد افزايش يافته اســت .به گفته
حسنوند ،در اين پژوهش كه در مجله Aerosol
به چاپ رسيده ،مشخصا اعالم شده كه «ارتباط
مستقيم و معنيداري از لحاظ آماري بين ميزان
مرگ ناشي از بيماري كرونا و غلظت ذرات معلق
هوا وجود دارد ».بهعبارت ديگــر ،ميزان مرگ
ناشي از بيماري كوويد ۱۹-در مناطقي كه هواي
آلودهتري دارد ،بيشتر است.

بهعبارتي با افزايش غلظت آالينده ذرات معلق در
هوا ،احتمال سرايت ويروس از طريق ذرات معلق
هم باالتر ميرود.
آسيبپذيري گروههاي حساس

يكي از شــاخصهايي كه در روزهــاي افزايش
آلودگي هوا مطرح ميشــود ،شــرايط «ناسالم
براي گروههاي حساس» است .اين گروهها شامل
سالمندان ،كودكان ،بيماران قلبي ريوي ،بانوان
باردار و ورزشكاران ميشود كه همواره به سطح
اكسيژن بيشتري نســبت به افراد بالغ نياز دارند

خالصه مهمترين يافتهها درباره ارتباط كرونا و آلودگي هوا
نهاد پژوهشكننده

كشور

جزئيات پژوهش

كالج سلطنتي

انگلستان

آلودگي هوا ،در زمان همهگيري كرونا20 ،درصد تورم ريه و بيماريهاي تنفسي و قلبي را تشديد ميكند .بدينترتيب
موجب افزايش بستريها و مرگ بيماران كرونايي ميشود.

دانشگاه مارتين لوتر
ويتنبرگ

آلمان

در مناطقي كه ميزان آلودگي هوا دائما باالست ،شمار كساني كه پس از ابتال به كرونا در اثر اين بيماري درگذشتهاند ،در
مقايسه با ديگر مناطق ،بيشتر است.

دانشگاه هاروارد

آمريكا

غلظت باالي ذرات معلق كمتر از 2.5ميكرون ،باالرفتن نرخ مرگومير در اثر كرونا را تا 30درصد افزايش ميدهد.

انجمن پولمونولوژي

آلمان

آلودگي هوا در دوره يكماهه ،توانايي بدن براي دفاع در برابر عفونتها را بهشدت كاهش ميدهد.

دانشگاه مكگيل

كانادا

همبستگي بين هواي آلوده از ذرات و زندهماندن و كشندگي ويروس كرونا تأييد ميشود.

1

متوسط

5
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یوزهای ایراني چندهکتار زمین میخواهند؟
مدیر عامل انجمن يوزپلنگ ایرانی :یوزهای ایرانی 10میلیون هکتار
زیستگاه میخواهند

زهرا رفيعي

خبرنگار

تازمانيكهدوربينهايتلهايدرتمام
حیات
زيستگاههاي يوزپلنگ آسيايي نصب
وحش
نشود هرگونه اظهارنظر درمورد تعداد
يوزها براساس مدلســازيهاي علمي است .اين
مدلســازيها ميگويند كه جامعه يوز ايراني در
بهترين حالت 40فرد اســت ولي با يك حســاب
سرانگشتيازگزارشهايجامعهمحليومحيطبانان
و تصاوير دوربينهاي تلهاي پاركهاي ملي مناطق
حفاظتشده تعداد يوزهاي آسيايي حدود 20فرد
است كه در وسعتي حدود6ميليون هكتار پراكندهاند.
در روزهاي گذشته حسين هراتي ،معاون نظارت و
پايش اداره كل حفاظت محيطزيســت خراســان
شمالي خبر از خريد پروانه چراي ۸۰۰واحد دامي در
منطقه مياندشــت داد و گفت كه ايــن اقدام براي
كاهش ميزان حضور دام در اين منطقه و توسعه قلمرو
يوزهاست و همچنان ادامه خواهد داشت.
تاكنون پروانه چراي 3هزار دام در مياندشت جاجرم
از دامداران خريداري شده است .منطقه حفاظتشده
مياندشت۸۵ ،هزار هكتار گستره دارد و از امنترين
زيستگاههاي يوز ايراني محســوب ميشود ولي از
تعداد يوزهاي اين منطقه بهمانند ساير مناطق اطالع
دقيقي در دست نيست.
مرتضی پورميرزايــي ،مديرعامل انجمن يوزپلنگ
ايراني در گفتوگو با همشهري ميگويد :اطالعات در
مورد يوز بسيار كم است و نميتوان به دقت زيستگاه
يوز را تعيين كرد.براي تعيين چنين زيستگاهي بايد
قالدهگذاري و رصد ماهــوارهاي صورت گيرد ولي
براساس مدلسازيهاي كامپيوتري وسعت مناسب
براي يوزها را 10ميليون هكتار اعالم ميكنند ولي
نميتوان گفت يوز در چه مقدار از اين عرصه زيست
ميكند.
در ميان داليل انقراض يوزها ،حضور دام و مشخصا
حضور سگ و گرگا 
س در زيستگاههاي يوز باالترين
ميزان تعارض را ايجاد ميكنــد .از 85هزار هكتار
زيستگاه مياندشت كه كمكم در حال آزادسازي به
نفع يوز است ،هنوز حدود 13هزار هكتار باقيمانده
اســت .بهگفته مرتضی پورميرزايي هرچقدر بتوان
ميزان تعارضات يوز را در فصل بهار كه فصل زادآوري
همه حيوانات است ،در اين مناطق كم كرد بر تداوم
نســل اين حيوان ميتوان اميد داشت .اما در فصل

زمستان و تا نيمههاي بهار دامداران در اين مناطق
حضور دارند.
توران بزرگترين زيستگاه پيوسته

در زيســتگاه توران بهدليل وســعت 1.5ميليون
هكتاري و پيوستگي شــايد بتوان تا چند خانواده
را مشاهده كرد .زيســتگاههاي يزد با وجود اينكه
وسعت كمتري دارن د ولي بهدليل تراكم پايين دام
و روستا ميزان تعارضات در آنجا كمتر از خراسان
شمالي است .در وسعت حدود يكميليون هكتاري
شرق و شمال شرق استان يزد تا سياهكوه اصفهان
و از شرق تا مرز طبس و بافق گزارشهايي درمورد
حضور يوز داده شده است .زيستگاههاي پراكندهاي
نيز در نايبندان خراسان و راور كرمان وجود دارد
ولي جمع زدن مســاحت تقريبــي اين مناطق
كمكي به يوز و جمعيت آن نميكند .براســاس
آخرين اطالعات و مقاالت علمي زيستگاه يوز در
ايران وســعتي حدود 6ميليون هكتار دارد و هيچ
مدلســازي علمي تعداد يوز را بيشــتر از 50نفر
تخمين نزده است.
ديده شدن دومين خانواده يوز در توران بعد از انتقال
كوشكي ،دلبر و ايران به اين منطقه براي تكثير در
اسارت اميدها را براي افزايش تعداد اين گونه بيشتر
كرد اما به گفته اين متخصص تازماني كه شناسنامه
اين يوزها منتشر نشود نميتوان گفت اوضاع توران
رو به بهبود اســت چرا كه اين اطالعات براســاس
دوربينهاي تلهاي موجود در پارك ملي توران است

كه در اختيار سازمان حفاظت محيطزيست است.
ايران و جمعيت كمتر از 20يوز

اطالعات جمعيتي درمورد يوزها بسيار ناقص است.
در 3سال اخير و با ايجاد حساسيتهاي زياد نسبت
به دوربينهاي تلهاي انجمن يوزپلنگ ايراني ،فقط
منطقه مياندشت در خراسان شمالي مورد پايش اين
كارشناس
انجمن قرار گرفته است .عطيه تك تهراني،
ِ
تنوعزيستي در گفتوگو با همشهري ميگويد :در
استان يزد گزارش محيطبانان فقط از حضور 4يوز
نر خبر ميدهد و در اين سالها هيچ گزارشي از يوز
ماده ،تولههاي جديد و يا الشه يوز منتشر نشده است.
در مياندشت سال گذشته هيچ عكس و شواهدي
از حضور يوز بهدست نيامد .آخرين نري كه توسط
دوربينهاي تلهاي ثبت شــد (يارقلي) در سال97
در تصادف جادهاي كشته شد .خراسان رضوي نيز با
وجود گزارشهایی كه در مورد يوز توسط اهالي بومي
بهدستآمدهوليهيچگاهبهعنوانزيستگاهبهحساب
نيامده است .تا زماني كه تمام زيستگاه توران و نه فقط
مناطق حفاظتشده ،دوربينگذاري نشود نميتوان
درموردجمعيتآنهاصحبتدقيقيكرد.ضمناينكه
تولههاي نابالغ جزو جمعيت بهحســاب نميآيند.
در خوشبينانهترين حالت جمعيــت يوز در ايران
با اطالعات ناقص موجود بيشــتر از 20فرد نيست.
جمعيت يوز بسيار كم است و بايد روشهاي تكثير
در اسارت با جديت بيشتري و با مشورت متخصصان
ادامه پيدا كند.

جدول 8020
افقي:
 -1ســاز كوبــهاي -فراخوانده
شــده -درياچه هاللي شــكل
قزاقستان
 -2باد گلو -سرطان خون -شب
آخر پاييز
 -3فراموشــي -صدمه ديده-
انتهاي دو فك پرندگان
 -4ميلــه جابهجايي اجســام
سنگين -ترسانك جاليز -پشته
خاك
 -5ميدان جنــگ -افراد تحت
سرپرستي رئيس خانواده
 -6تكــرار حرفي -مــدارك-
وسيله تقويت شدت صدا
 -7فرزنــد زكريــاي نبي(ع)-
ميانجي -از موادمخدر
 -8نمودار فشــرده اطالعات-
چهرهنما -دارايي و ثروت
 -9روكار ســاختمان -خداي
هندو -ادب آموختن
 -10ســردار توراني شاهنامه-
منطقــه خــوش آب و هواي
تابستاني -مادر عرب
 -11واحدي براي پول ايران-
پايتخت كامرون
 -12باغ وحش خارجي -شهري
در استان كرمان -داراي طول
زماني
 -13لقب پادشــاهان چين و
تركستان بود -از صحابه پيامبر

اكرم(ص) -خطاب مردانه
 -14برگشــتن -مســتعمل-
تفنگ قديمي
 -15شــوهر مــادر -حيــوان
حيلهگر -روز گذشته
عمودي:
 -1پيامبر مدفون در شــوش-
فرمانده خونخوار مغوالن
 -2اسب -سرپرســت جامعه
اسالمي -الزم
 -3حالتي در نخستين ماههاي
بــارداري -مراقبــت كردن-
استخواني در پاچه گوسفند
 -4روحاني زرتشتي -راهنمايي
كــردن -نــام مــادر حضرت
موسي(ع)
 -5خوراكي از اسفناج -زلزله
 -6زينهار -قيمــت مطلوب-
استفراغ
 -7وسيله نخريسي -از نامهاي
دوزخ -رشته باريك و دراز
 -8استاني در هند -هميشگي-
ظالم و ستمكار
 -9چــراگاه -صاحــب كتاب
سيرالعباد اليالمعاد -دستنماز
 -10پيشوند ســلب -مجموع
رفتارهاي متقابــل -بياعتقاد
به دين
 -11مهمترين درياچه فصلي
قم -زمانسنج

 -12فيلــم درام تاريخــي بــه
كارگرداني استيون اسپيلبرگ-
نوعي حلوا -نيكو
 -13آفريــدن -بــه پيشــاني
ميبندند -فقير
 -14ابزار و وســايل -شــهري
كويــري در خراســان رضوي-
همراه چاي
 -15در زمان اشــغال آلمانها،
رهبري نهضت مقاومت فرانسه را
برعهده داشت -درجهدار دريايي
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ساده

سخت

دهها پژوهش انجام شده در دانشگاههاي معتبر
اروپا و آمريكا نشــان ميدهد كرونا در شــرايط
آلودگي هوا افزايش چشــمگيري دارد .در اين
گزارشها كه تاكنون در نشــريات و رسانههاي
بينالمللي منتشر شده ،به وضوح از تأثير آلودگي
هوا بر افزايش همهگيري كرونا بهويژه در شرايط
افزايش ذرات معلق كمتــر از 2.5ميكرون صحه
گذاشته شده است.

اعداد  1تا  9را طوري در خانههاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهاي كوچك  3در  3يكبار
ديده شود .پاسخها در ادامه آمده است.

جدولاعداد | 3729
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شــواهد خارجي افزايش كرونا در شرايط
آلودگي هوا
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ويروس با ذرات ميتازد

ويروس كرونا ميتواند از طريق ذرات معلق ،زمان
بيشتري را در هوا سيال بماند.حسين شهيدزاده،

45ميليون جمعيت ساكن شهرهاي بزرگ ،با آغاز نيمه دوم سال در معرض
ذرات معلقي قرار ميگيرند كه احتماال انتقال ويروس را آسان ميكند
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پاييز و زمستان ،99بيشك يكي از

آلودگي
سختترين دورههاي زندگي براي
هوا
45ميليون جمعيت شهرنشــين
كشــور خواهد بود .درحاليكه 6ماه از حاكميت
ويروس كرونا در كشور ميگذرد و نفسكشيدن
سختتر از گذشته شده ،موجي از آلودگي هوا در
راه اســت كه بهترين شــرايط را براي اپيدمي
ك ماه
سنگينتر كرونا فراهم ميكند .اين موج ي 
ديگر به راه ميافتد و بايد هرچه ســريعتر براي
جلوگيري از آن كاري كرد .چندماهي ميشود كه
يافتههاي پزشكي كشف كرده ويروس كرونا در هوا
هم ميتواند زنده بماند امــا چگونه اين ويروس به
حيات خود ادامه ميدهد؟ پاسخ اين پرسش مهم
تنها و تنها ذرات معلق است .سازمان محيطزيست و
شهرداريها در كشور ما هر روز غلظت 2نوع ذره را
در شهرهاي بزرگ اندازهگيري ميكنند؛ يكي ذرات
معلق كمتر از 10ميكرون كه همان گردوغبار است
و بيشتر در استانهاي غربي و جنوبي كشور وجود
دارند و دوم ذرات معلق كمتــر از 2.5ميكرون كه
بهمراتب خطرناكتر از نوع نخست خود است .اين
ذرات ناشي از احتراق هستند و بدن انسان در برابر
ورود اين ذرات سمي به تنفس و خون ،هيچ دفاعي
نميتواند از خود داشته باشــد .بدترين خبر اينكه
ويروس كرونا عالوه بر گردوغبار ،روي ذرات معلق
كمتر از 2.5ميكرون نيز ميتواند زنده بماند و از راه
تنفس به آساني منتقل ميشود .تجربه دهه اخير نيز
نشان داده كه در هواي سرد و شرايط پايداري هوا،
غلظــت ذرات معلق احتراقي به ســرعت افزايش
مييابــد و بدينترتيب ،شــرايط بــراي اپيدمي
گستردهتر آلودگي هوا به سرعت فراهم ميشود.
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خبرنگار

احتمال اوجگیری
کرونا با آلودگی هوا

و بايد هوا براي آنها سالمتر از سايرين باشد .اين
سطح استاندارد در شرايطي مطرح ميشود كه
شــاخص كيفيت هوا بين  100تا  150باشد ،در
شرايطي كه هواي آلوده براي همه اقشار جامعه،
شاخص باالي 150PPMاســت .از سوي ديگر
همه افراد حاضر در دسته گروههای حساس ،در
برابر ويروس كرونا نيز حساس هستند و بايد بيش
از سايرين مراقب شرايط تنفسي خود باشند.
مســعود مرداني ،متخصص بيماريهاي عفوني
در اينباره به همشهري ميگويد :به جز راه دهان
و تنفس ،راه ديگري كــه ميتواند ويروس كرونا
را به فــرد ديگر انتقال دهد ،پرتــاب ذرات آلوده
ويروس معلق به داخل چشم است .در اينباره نبايد
فراموش كرد كه آلودگي هوا و ساكن ماندن ذرات
معلق مضر هوا در شهرها موجب افزايش شيوع
كرونا ميشود ،لذا به افرادي كه سابقه بيماريهاي
عفوني ،ريوي و تنفسي دارند ،توصيه ميشود در
اين شرايط تا جايي كه امكان دارد از منزل خارج
نشــوند ،چراكه اين افراد نيز در معرض ابتال به
ويروس كرونا هستند.
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نگاه دیگر
لو رفتن اطالعات ميليونها
كاربر اينستاگرام ،تيكتاك
و يوتيوب
كشف يك ديتابيس كه اطالعات جمعآوري
شده بيش از 235ميليون كاربر اينستاگرام،
تيكتاك و يوتيوب را دربر داشت ،سروصداي
بســياري را بهوجود آورده است .به گزارش
وبســايت فوربز« ،باب دياچنكو» كه يك
محقق امنيتي است ،اوايلماه جاري ميالدي
3نسخه يكسان از ديتابيس افشاشده را كه از
طريق «وب اســكرپينگ» جمعآوري شده
بود ،كشــف كرد .وب اسكرپينگ يك روش
خودكار است كه براي جمعآوري اطالعات
از سايتها مورد استفاده قرار ميگيرد .اين
كار قانوني است ،اما شــبكههاي اجتماعي
معموال اين كار را انجام نميدهند؛ زيرا حريم
شخصي و اطالعات كاربران در معرض خطر
قرار ميگيرد .بررســيها نشان ميدهد كه
اين ديتابيس توســط يك شــركت به نام
« »DeepSocialجمعآوري شــده است.
البته آنهــا عمليات خــود در اين خصوص
را متوقــف كردهاند .اين شــركت در دفاع
از خــود بيانيهاي را منتشــر كــرده كه در
بخشــي از آن آمده اســت« :اطالعات هك
نشــدهاند .همه ميتوانند آزادانــه به آنها
دسترسي داشته باشند .هر كسي ميتواند
به ايميل و اطالعات تماس كســاني كه آنها
را در شــبكههاي اجتماعي قرار ميدهند،
دسترسي پيدا كند .شــبكههاي اجتماعي
اطالعات كاربران را در معــرض خطر قرار
ميدهند .افرادي كه نميخواهند اطالعات
خــود را در اختيــار ديگران قــرار دهند،
بايد آنهــا را خصوصي كننــد ».دياچنكو و
تيمش 3نســخه يكســان از اين ديتابيس
را در 3آدرس جداگانه شناســايي كردهاند.
از ميــان نزديك به ۲۳۵ميليــون پروفايل
اين ســرويسها۱۹۱ ،ميليون آن متعلق به
اينستاگرام۴۲ ،ميليون مربوط به تيكتاك
و  ۴ميليون نيز مربوط به يوتيوب بوده است.
اين اطالعات شامل نام پروفايل ،نام واقعي،
عكس پروفايل ،سن ،جنســيت و وضعيت
نامزدي ميشود.

23023629

سنت عجيب قطع اينترنت

جهان استارتاپی
پهپاد 2سر

درخواست هرساله وزارت علوم براي قطع اينترنت در مناطق اطراف حوزههاي كنكور اقدامي غريب و
دردسرساز براي مردم بوده كه راهكار فني جايگزين دارد

با وجود تأكيد هميشگي روي مفاهيم
اینترنت و اصطالحاتي مثل اقتصاد ديجيتال،
اكوسيستم استارتاپي و فناوري بهنظر
ميرســد قبح قطع اينترنت در حال از بين رفتن
اســت .بعد از قطعي سراســري اينترنت كشور در
آبانماه بهخاطر مســائل امنيتي كــه باعث ضرر
هنگفت كسب و كارهاي اينترنتي و استارتاپها شد،
حاال حتي برگزاري كنكور سراســري هم ميتواند
بهانهاي براي قطع اينترنــت در مناطق مختلفي از
شهرها ازجمله پايتخت باشد.
تخلف برخي از داوطلبان براي انتشار سؤاالت كنكور
بهخاطر همراه داشتن موبايل و عكس گرفتن از آن
در جلســه با غفلت مراقبان بوده ،اما پاسخ به آن با
قطع اينترنت داده ميشود.
احتمال زيــاد طي روزهاي اخير افــراد زيادي كه
محل كار يا خانهشــان در نزديكي حوزههاي مهم
برگزاري كنكور بوده با طعم تلخ عدمامكان اتصال
به اينترنــت موبايل روبهرو بودهاند .بيشــتر از ۸۵
درصد مردم كشــور از اينترنت موبايل اســتفاده
ميكنند و قطع كردن اينترنــت ميتواند فعاليت
آنالين آنهــا را بهطور كامل مختل كنــد .ابراهيم
خدايي ،رئيس سازمان سنجش آموزش كشور هر
چند با تأييد اين مسئله گفته است اينترنت موبايل
در محدوده برخي از حوزهها قطع يا مختل شــده
اما از لحاظ فني هر آدم تــازهكاري هم ميداند كه
قطع اينترنت موبايل بهصورت نقطهاي امكانپذير
نيست .بهعبارت سادهتر وقتي مثال مصالي تهران
حوزه برگزاري آزمون است ،نياز است كه ارتباطات
ديتا روي همه بيتياسهاي منطقه قطع شــود و
به همينخاطر فردي كه دفتــر كار يا خانهاش هم
چند كيلومتر دورتر از مصلي باشد با قطعي اينترنت
روبهرو ميشــود .درواقع قطع اينترنــت موبايل از
سوي اپراتورها بهصورت يك منطقه كامل صورت
ميگيرد و به همينخاطر ميليونها نفر با مشــكل
قطع اينترنت بهخاطر كنكور روبهرو شدهاند.
وزير ارتباطات هم تأكيد داشــته كه وزارت علوم
درخواســت كرده كه در برخي حوزههــا ،ديتاي
موبايل قطع شود.

نقطه عطف جديد آيبيام در كامپيوترهاي
كوانتومي
شركت آيبيام اعالم كرد ،به نقطه عطفي در
محاسبات كوانتومي رسيده كه تاكنون كسي
نتوانسته به آن دســت پيدا كند .به گزارش
«زد دي نت» ،شــركت  ،IBMاستقرار حجم
كوانتومي 64را در يك سيستم 27كيوبيتي
انجام داده است .اين مهم براي نخستينبار در
يك رايانه كوانتومي ابررساناي جهاني انجام
ميشود كه آن را تبديل به قدرتمندترين سيستم در دسترس كاربران ميكند .حجم كوانتومي،
معياري است كه تعيين ميكند يك رايانه كوانتومي تا چه اندازه قدرتمند است .بدينترتيب
ميتوان اينگونه بيان كرد كه حجم كوانتومي باالتر ،ظرفيت يك سيستم كوانتومي را افزايش
ميدهد .با استفاده از حجم كوانتومي باالتر ،محققان ميتوانند از محاسبات كوانتومي براي
مقابله با مشكالت در دنياي واقعي طيف متنوعي از صنايع استفاده كنند و بايد گفت كه اين تازه
شروع يك راه طوالني است .نقطه عطف قبلي در حجم كوانتومي آيبيام ،كه در ژانويه اعالم
شد32 ،بوده است .اين شركت اعالم كرد كه از طريق مجموعهاي از نرمافزارها و تكنيكهاي
سختافزاري جديد كه روي سيستم قبال در شبكه  Qشركت آيبيام ،اعمال شده است ،به
حجم كوانتومي 64رسيده اســت .شبكه  ،Qاجتماعي از شــركتها ،مؤسسات دانشگاهي،
اســتارتاپها و آزمايشــگاههاي تحقيقاتي ملي است كه با شــركت آيبيام براي پيشرفت
محاسبات كوانتومي همكاري ميكنند« .جي گامبتا» معاون بخش كوانتوم شركت آيبيام در
بيانيهاي درخصوص رويداد اخير شركت گفت« :رويكرد آيبيام ،به يك راه منحصر بهفرد براي
توسعه برنامههاي كاربردي آگاه از سختافزارها ،الگوريتمها و مدارها ختم ميشود كه همه آنها
در گستردهترين و قدرتمندترين ناوگان كوانتومي موجود در صنعت ،مشغول بهكار هستند».

پس از حوادث آبان ،اكنون قطع اينترنت بهخاطر
كنكور بهنظر نشان ميدهد كه مسئوالن اينترنت
را هنوز وسيلهاي براي ســرگرمي تصور ميكنند
كه براي هر مشكلي نخســتين اقدامشان ميتواند
درخواســت و حكم به قطع اين شــريان حياتي
كســبوكارها و زندگي مردم باشد .قطع اينترنت
حتي براي چند ســاعت و بهصورت منطقهاي هم
فعاالن اســتارتاپي و مردم را به يــاد كابوس قطع
كامل يك هفتهاي اينترنت در كشور انداخته است.
اقدام بيسابقه در جهان

در هيچ كجاي دنيــا نميتوانيد جايي را پيدا كنيد
كه براي برگزاري يك آزمون همه اپراتورهاي كشور
را موظف به قطــع اينترنت كننــد! در همه جاي
دنيا اگر نياز به عدمدسترســي به شــبكه جهاني
احساس شود از دستگاههاي جمر استفاده ميشود
كه ميتواند در شــعاع محدودي مثل
حوزه امتحاني اتصال بــه اينترنت را
غيرممكن كند .جمر يــا پارازيتور
دستگاهي براي ايجاد نويز سفيد
در دامنه باالست كه براي حذف
امواج مؤثر فركانس باال
استفاده ميشود.
در اصطــاح
تجــاري بــه
اين دستگاه
كو ركننــد ه
آنتن موبايل يا
مسدودكننده نيز
اطالق ميشود.
بهنظــر ميرســد كه
مســئوالن برگزاري كنكور
بهخاطر عدمهماهنگــي براي نصب
جمر در حوزههاي بــزرگ يا نياز
به داشتن تماس تلفني تصميم
گرفتهاند در عوض در نامهاي
بــه وزارت ارتباطــات
خواســتار قطــع

شاد؛ نيستيم

اينترنت شوند.
تيرماه ســال گذشته هم
اينترنت موبايل در زمان
برگزاري كنكور قطع شده
بود .در آن زمان وزير ارتباطات درخصوص قطعي
اينترنــت در روز كنكور گفته بــود :روز كنكور در
 ۲۱۰نقطه اختالل شبكه اينترنت داشتيم تا امنيت
سؤالهاي مطرح شده حفظ شود و چنين تصميم
گرفته شد كه دسترســي به نت محدود شود .وزير
ارتباطات سال گذشــته هم نسبت به اين مسئله و
درخواست قطع اينترنت از سوي وزارت علوم انتقاد
كرده بود .محمدجواد آذريجهرمي سال گذشته
گفته بود :در زمان قطع اينترنت مسافرت بودم و به
محض اينكه به تهران رسيدم گفتم موضوع پيگيري
و سريع نت وصل شود كه گفتند براي امنيت كنكور
انجام شده است .گفتم ميتوانستند از جمر استفاده
كنند و چرا شبكه اينترنت قطع شده است؟
اعتراض كسب و كارها

قطع اينترنت در مناطق برخي حوزههاي كنكور
باعــث اعتراضهــاي كاربران در شــبكههاي
اجتماعــي طي روزهاي اخير شــد.
كساني كه با تشويقهاي

دولتي پايه زندگي و كار خود را روي
اينترنت گذاشــتهاند با
اين پرسش مواجه بودند
كه چطــور ميتوانند با
اقدامهــاي اين چنيني فعاليت كننــد؛ بهويژه در
شــرايطي كه بهخاطر كرونا تأكيد بســيار زيادي
روي دوركاري وجود دارد و عــده زيادي در محل
كار يــا خانه خــود بهخاطر كنكور حتــي امكان
دريافت ايميل يا فرستادن يك پيغام را نداشتند.
اين در حالي است كه طي ســالهاي اخير تالش
بسياري شده تا ســبك زندگي مردم تغيير كند و
در زمينههاي مختلف مثل خريد ،كارهاي بانكي
و ...همه از اينترنت استفاده كنند .ريخته شده قبح
قطع اينترنت مهمترين نگراني فعاالن اكوسيستم
فناوري كشــور اســت .نيما نامــداري ،تحليلگر
فناوري و فعــال حوزه اســتارتاپي در گفتوگو با
همشــهري درباره قطع اينترنت ميگويد :آدمها
وقتي به چيزي اميد ميبندند دســت به مقايسه
آن ميزنند .به همينخاطر مردم مقايسه ميكنند
كه در كشورهاي ديگر چقدر دولتها براي داشتن
زيرســاختهاي امن ،يكپارچه و قابــل اتكا براي
اســتارتاپها تــاش ميكنند .وقتــي ميبينند
بهدليلي كه كامال خارج از كنترل ماســت ،ناگهان
تقريبا همهچيز متوقف ميشود ،بهشدت به اميد
آدمها لطمه ميخورد .اكثــر آدمهاي درگير اين
حوزه ،جوانها هســتند و اين صدمه بــه اميد را
بهسادگي نميتوان جبران كرد؛ چون آنها آدمهايي
هســتند كه حساســيت و بلندپروازي بيشتري
دارند و اميدشان از كســي كه  60-70ساله است،
شكنندهتر است.
شــايد بايد همه مقامهاي دولتــي درك كنند كه
اينترنت ديگر تنها وسيلهاي براي سرگرمي و تفريح
نيست! اينترنت شريان اصلي و رگ حيات هزاران
كسب و كار است و زندگي ميليونها نفر در كشور به
آن بستگي دارد .يك دقيقه اختالل و قطع اينترنت
هم ميتواند به ضرر و ســختي ميليونها نفر تمام
شود و اين قطعي و اختالل #حق_الناس به گردن
مسئوالن است.

درنظرسنجي وزير ارتباطات  ۷۳درصد كاربران اعالم كردهاند كه
براي آموزش مجازي از اپليكيشن شاد استفاده نميكنند

يكي از مهمترين موضوعهايي كه اين روزها
آموزش
مجازی كساني كه بچه مدرسهاي دارند ،دربارهاش
صحبــت ميكننــد ،شــبكه آموزشــي
دانشآموزان يا همان «شاد» است .شبكه شاد بهعبارت
سادهتر براي تحصيل دانشآموزان در روزهايي كه مدارس
بهدليل شــيوع ويــروس كرونــا و همهگيــري بيماري
كوويد19-تعطيل بوده و هســتند ،راهاندازي شد ،اما از
همان روزهاي نخست ،مشكالتي درخصوص اين برنامه
وجود داشت .اكنون كه در آســتانه شروع سال تحصيلي
1399-1400قرار داريم ،شرايط كمي متفاوتتر از قبل
شده است .در روزهاي ابتدايي بهكارگيري شبكه شاد ،در
يكسوم پاياني سال تحصيلي قرار داشــتيم ،اما اكنون
صحبت از برگزاري كالسهاي درس در مقاطع مختلف
بهصورت غيرحضوري است .بهتازگی محمدجواد آذري
جهرمــي ،وزير ارتباطــات و فناوري اطالعــات اقدام به
برگزاري يك نظرسنجي در صفحه شخصي خود در شبكه
اجتماعي اينســتاگرام كرد و از مخاطبانش درخصوص
برگزاري مجازي كالسهاي درس و همچنين شبكه شاد
سؤالهايي را پرسيد .او نوشت« :داريم براي تحقق عدالت
آموزشــي و ارائه بســتههاي رايــگان بــراي معلمان و

دانشآمــوزان در ســال تحصيلي جديــد ،برنامهريزي
ميكنيم .لطفا با پاســخ به ســؤالهاي بعدي و دعوت از
ديگران براي پاســخگويي ،ما را در ايــن كار ياري كنيد.
ممنونم ».وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در نخستين
پرسش خود در اين نظرسنجي اينستاگرامي ،اين سؤال را
مطرح كرد كه براي آموزش مجــازي از اينترنت خانگي
(وايفاي) استفاده ميكنيد يا اينترنت تلفن همراه .پاسخ
نظرسنجي51 ،به 49بهســود اينترنت تلفن همراه بود.
نتيجهاي كه ميتوان استنباط كرد ،شرايط استفاده
از اينترنــت در جامعــه بهطــور كلــي بين
اپراتورهاي تلفــن همــراه و اينترنتهاي
خانگي تقريبا برابر است.
او در دومين ســؤال نظرسنجياش پرسيد:
«آيا شما براي آموزش مجازي از شاد استفاده
ميكنيد يا از ساير پيامرسانها و ابزارها؟» پاسخ
به اين پرسش اما پرده از شرايط شبكه آموزشي
دانشآموزان (شــاد) برداشــت .تنها 27درصد از
شركتكنندگان در اين نظرســنجي ،پاسخشان،
«شاد» بود.
آذري جهرمي در سومين پرســش نظرسنجي خود از

آيفون 12با باتري ارزانتر

مخاطبان سؤال كرد« :آيا هزينه اينترنت شما با استفاده
از آموزش مجازي افزايش يافته است؟» در پاسخ به اين
پرسش90 ،درصد گزينه «بلي» را انتخاب كرده بودند.
آخرين پرســش اين نظرســنجي اما يــك انتخاب بود:
«در سال تحصيلي گذشــته ،كداميك براي شما چالش
بزرگتري بود ،هزينه شــبكه يا كيفيت خدمات شاد؟»
نتيجه اين نظرسنجي نيز بســيار نزديك بود59 .درصد
موضوع هزينه را برگزيدند و 41درصد گزينه كيفيت را.
وزير ارتباطــات و فناوري اطالعــات همچنين
گفته است كه درحال برنامهريزي براي تامين
بســتههاي رايگان اينترنت براي تامين
عدالت آموزشي در سال جديد است.
بستهاي كه قرار است شامل حال
معلمان و دانشآموزان شود.

اپل براي كاهش هزينه توليد گوشي  5Gخود ،تالش
ميكند يك باتري ارزانتر و كوچكتر توليد كند

خبرنگار

جعبه آن ،عرضه نميشود تا قيمت را كاهش
دهد .آنچه مــا نميدانيم اين اســت كه اين
كاهش هزينــه چه تأثيــري ميتواند بر عمر
باتري آيفون 12داشته باشد .از نظر تئوريك،
قطعــات ارزانتــر بهمعناي از دســت رفتن
عملكرد يا قابل اعتماد بودن است ،اما واقعاً اين
موضوع بســتگي به اين دارد كه مهندســان
هوشمند اپل چه نقشهاي براي ساخت آيفون
جديد كشيدهاند.

استفاده از هوش مصنوعي براي مقابله با
كوويد19-
اســتارتاپ چيني  YITUكه در سال2012تاســيس شــده و دفتر
مركزي آن در شهر شــانگهاي قرار دارد ،با داشتن سرمايهاي بالغ بر
381ميليون دالر ،يكي از بزرگان فناوري هوش مصنوعي در چين و
حتي در جهان است .به گزارش وبسايت رسمي استارتاپ ،YITU
آنها هوش مصنوعي را با برنامههاي مختلف تجاري و صنعتي ازجمله
امنيت ،مالي ،حملونقل و مراقبتهاي بهداشــتي تركيب ميكنند
تا نتيجهاي ايدهآل حاصل شــود .محصوالت مرتبط با «شــهرهاي
هوشمند» به برنامهريزان و مديران شهر كمك ميكنند تا راهكارهاي
هوش مصنوعي را در سراسر شــهر خود اجرا كنند ،اما اين روزها كه
جهان با ويروس كرونا دست و پنجه نرم ميكند ،شرايط كامال متفاوت
شــده و اين اســتارتاپ نيز برنامههاي خود را در جهت مبارزه با اين
ويروس تغيير داده است .از ديد اين استارتاپ ،هوش مصنوعي نقش
بسيار مهمي را در كمك به مبارزه با بيماري همهگير كوويد19-بازي
ميكند .دســتگاههاي  CTمجهز به هوش مصنوعــي ميتوانند به
پزشكان كمك كنند ،نتيجه بهتري از اسكن داشته باشند و آن را بهتر
تجزيه و تحليل كنند .روباتها ميتوانند به ضدعفوني كردن اتاقها و
تهيه وعدههاي غذايي كمك كنند.

100ثانيه خبر
تشخيص بيماري قلبي با عكس صورت

محققان چيني با كمك الگوريتمهاي هوش مصنوعي سيستمي
ابداع كردهاند كه قادر است با بررسي عكسهاي صورت ،ابتال به
بيماري قلبي را تشــخيص دهد .به گزارش ايونينگ استاندارد،
نتايج يك مطالعه جديد نشــان ميدهد با اســتفاده از الگوريتم
رايانشــي يادگيــري عميق و تحليــل 4عكس از صــورت فرد
ميتوان بيماري عروق كرونر را شناســايي كرد .در اين بيماري،
سرخرگهاي تاجي تنگ و باريك ميشــوند و خون و اكسيژن
كافي به عضالت قلب نميرسد.

سرقت اطالعات كاربران فريپيك

مديران ســايت «فريپيك» اعالم كردند كه اطالعات 8ميليون
و 300هزار كاربرشان مورد ســرقت قرار گرفته است .به گزارش
زددينت ،فريپيك برترين مرجع مورد استفاده گرافيستهاي
جهان محسوب ميشود و در زمره 100سايت برتر دنيا از لحاظ
بازديد قرار دارد .اين سايت بهدليل در دسترس قرار دادن هزاران
عكس رايگان باكيفيت و طراحيهاي گرافيكي محبوبيت فراواني
دارد و هك شــدن آن باعث نگراني ميليونها كاربر اين ســايت
شده است.

فيسبوك تبليغات سياسي را حذف ميكند

عمادالدين قاسميپناه

انتظار ميرود كــه آيفون12
موبایل نخستين آيفون 5Gباشد و اين
بهمعنــاي افزايــش هزينــه
قطعات بهكار رفته در آن است .با اين حال ،يك
گزارش تحليلي جديد نشان ميدهد كه اپل
قصد دارد هزينههاي اين گوشــي جديد را با
اســتفاده از يك باتري ارزانتــر و كوچكتر
كاهش دهد .به گزارش تكرادار ،مينگ-چي
كيو ،بهعنــوان تحليلگر ميگويــد كه باتري
موجود در آيفون 12تقريبــاً نيمي از هزينه
قطعات همسان آيفون ســري 11را خواهد
داشت .كيو عالوه بر اين ،ادعا ميكند كه كل
فنــاوري درخشــان و جديــد  5Gميتواند
220دالر به هزينه توليد هر گوشي اضافه كند؛
بنابراين قطعات يك باتــري ارزانتر بايد به
كاهش بخشي از اين هزينه كمك كند و مانع
از جهش شديد قيمت براي مصرفكنندگان
شود .شايعات قبلي همچنين حاكي از آن بود
كه به همراه آيفون ،12ايرباد يا شارژر در داخل

هماكنون تعداد زيادي هواپيماهاي بدون سرنشين باربر با ظرفيتهاي
بسيار باال در بازار وجود دارد كه تقريباً همه آنها 6تا 8پروانه افقي دارند.
اما«»Avidrone 210TLپرندهاي متفاوت است؛ وسيلهاي كه شامل
2مجموعه كامل از پروانهها ميشود .به گزارش نيو اطلس210TL ،
ســاخته اســتارتاپ كانادايي  ،Avidrone Aerospaceبه شكل
2بالگرد بدون سرنشين مينياتوري كه در بخش دم بهصورت افقي به
يكديگر اتصال دارند ،است؛ چيزي شبيه به بالگرد شينوك .ميتوان
كاال را به ميلهاي كه 2سر را بههم متصل كردهاند ،قالب يا از جعبهاي
كه بههمين منظور زير اين ميله قرار گرفته استفاده كرد .در مرحله
بعد ،كاربر با استفاده از گوشي هوشــمند ،تبلت يا لپتاپ از طريق
اپليكيشن  Avidroneساير دستورات شامل مسير پرواز را براي پهپاد
برنامهريزي ميكند .ســپس پرواز بهصورت كامال خودكار به سمت
مقصد شكل ميگيرد .بنابر اعالم شــركت سازنده105 ،دقيقه شارژ
باتريهاي اين پرنده ،باعث ميشود تا بتواند حدود 120كيلومتر پرواز
كند .حداكثر وزن باري كه  Avidrone 210TLميتواند با خود حمل
كند 25كيلوگرم است و حداكثر سرعت پرواز آن نيز به 100كيلومتر
بر ساعت ميرسد كه عدد قابلتوجهي ميتواند باشد.

عمر باتري آيفون12

ماه گذشــته شــنيديم كه گوشــيهاي
آيفــون 12ممكــن اســت باتر يهــاي
كمظرفيتتري نسبت به آيفون 11داشته
باشــند؛ يعني براي آيفون5/4(12اينچي)
ظرفيــت 2222ميليآمپــر ســاعت،
بــراي آيفون12پــرو و آيفون12مكــس
6/1اينچــي 2775ميليآمپــر ســاعت و
بــراي آيفون12پرومكــس 6/7اينچــي

3687ميليآمپر ساعت درنظر گرفته شده
است .اين ظرفيتها فاصله زيادي با ظرفيت
باتريهاي گوشيهاي برتر اندرويدي دارند،
اما به لطف بهينهسازيهاي مختلفي كه اپل
در  iOSانجام ميدهد ،آيفونها هنوز بهطور
كلي قادر به رقابــت در ماندگاري باتري در
طول يك روز هســتند .بهعنوان مثال اين
موضوع را در مــورد آيفون11پرو ميتوان
مشاهده كرد .بنابراين ميتوان حدس زد كه
آيفون 12با وجود باتري كوچكتر و ارزانتر،
همان انتظار مشتريان و حتي بيشتر از آن را
برآورده كند؛ البته به شرطي كه اپل بتواند
كارآمدي بيشتري براي اين گوشي فراهم
كند؛ ايــن كارآمدي از چيپســت گرفته تا
نرمافزار و جانمايي باتري بسيار مهم است.
اگرچه اپل اعالم كرده كــه تاريخ فروش و
عرضه آيفون 12امســال به تأخير خواهد
افتاد ،اما ممكن است در اوايلماه سپتامبر
شاهد رونمايي از اين گوشي جديد باشيم.
همچنين ،عالوه بر اضافه شدن تكنولوژي
 ،5Gدر طراحــي تبلت آيپد پــرو هم يك
طراحي مسطحتر پيشبيني ميشود.

فيسبوك درحال بررســي راهي براي جلوگيري از انتشار اخبار
جعلي پس از انتخابات رياســتجمهوري آمريكاست .به گزارش
رويترز ،يكي از اين اقدامات حذف تبليغات سياســي پس از اين
انتخابات اســت .اين شركت با كارشناســان درباره سناريوهاي
احتمالي مربــوط به انتخابات رياســتجمهوري گفتوگوهايي
انجام داده اســت .طبق يكي از اين سناريوها ممكن است دونالد
ترامپ از پلتفرم فيسبوك براي بحث و جدل و انكار درباره نتايج
انتخابات استفاده كند.

الايدي بهجاي پنجره در مترو

شركت متروي چين اقدام به نصب نمايشگرهاي شفاف OLED

بهجاي شيشههاي قطار كرده است كه اطالعات برنامه و زمانبندي
قطارها ،هواشناســي و برخي چيزهاي ديگر را نشان ميدهد .به
گزارش انگجت ،اين نمايشــگرهاي شــفاف  ۵۵اينچي ابتدا در
خط 6متروي پكن و خط 10متروي شــهر شنزن مورد استفاده
قرار خواهند گرفت .بهنظر ميرســد ،پس از چين ،بســياري از
شــهرهاي جهان نيز براي قطارهاي شهري خود بهدنبال چنين
فناوري بروند.

كاهش سرعت نور با استفاده از نانوآنتنها

محققان دانشــگاه «استنفورد» موفق به ســاخت نانوآنتنهاي
سيليكوني بسيار نازك شدهاند كه نور را گرفتار كرده و ميتواند
مســير آن را تغيير دهد .به گزارش وبسايت «آياي» ،سرعتي
كه نور با آن حركت ميكند براي تبادل سريع اطالعات از اهميت
بسزايي برخوردار است؛ بنابراين اگر دانشمندان بتوانند سرعت
ذرات نور را كاهش دهند ،توانايي ميزباني از كاربردهاي جديدي
را دارند كه ميتواند براي فناوريهاي محاسبات كوانتومي ،ليدار،
واقعيت مجازي ،وايفاي مبتني بر نور و حتي تشخيص ويروسها
مورد استفاده قرار بگيرد.
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 30پاكبان نمونه تهران معرفی شدند

اسامي پاكبانان منتخب معرفي شده از سوي شهروندان
منطقه فعاليت
نام پاكبان نمونه
رديف
15
جليل پناهي
1
20
رضا پاكدامن
2
17
مصيب صفرنژاد
3
15
جهانگير شرفلو ياسيني
4
1
لطيف قادر پور
5
10
كتابعلي قاسمي
6
12
يونس نيساري
7
2
برات فتحاللهي
8

انتخاب پاکبانهای نمونه با مشارکت شهروندان و شهرداران مناطق صورت گرفته است و بهزودی از آنها تقدیر خواهد شد
الهام مصدقيراد

شهردار منطقه 17تهران

خبرنگار

فرقي نميكند تابستان باشد و هواي
گزارش گرمش يا زمستان باشد و سرمايش.
در تاريك و روشن سحر و زودتر از آواز
صبحگاه پرندگان ،صداي آرام و آهسته جاروي بلند
پاكبان شنيده ميشــود كه بر تن كوچه ميخورد.
خشخش آرام جارو در سكوتِ اول صبح ،تمام آنچه
را كه بر كوچه و خيابان شهر گذشته پاك ميكند.
صداي آرام جاروي مردي كه كمتــر به چهرهاش
چشــم دوختهايم؛ نه فقط آغازگر يك روز شلوغ و
پرداســتان ديگري اســت ،كه آرامــش كودكاني
ميشود كه در تاريك و روشــن صبحهاي خلوت
زمســتان راهــي مدرســه ميشــوند .وســعت
124كيلومترمربعي كوچهها و خيابانهاي اين شهر،
هر شب و روز به صداي جاروي 14هزار پاكبان خو
گرفته؛ آنهايي كه تميزي را به تهران هديه ميدهند
و بيشك ميتوان گفت؛ با از خودگذشتگي6 ،هزار
تن پسماند را از هزاران نقطه شهر با ريزكاريهاي
دقيقي جمعآوري ميكننــد و خشخش جاروي
بلندي كه ميگويد« :شهر زنده است ،صبح ديگري
آغاز شــده ».همه اينها در حالي اســت كه گاهي
بيمهريها بر جسم و روح پاكبانان مينشيند؛ مثل
2پاكباني كه آخر هفته گذشته مورد ضرب و شتم
چند نفر از اراذل و اوباش قرار گرفتند.

اسامي پاكبانان منتخب معرفي شده از سوي
شهرداران مناطق

عكس :همشهري /محمد عباسنژاد

انتخاب نمونهها ،براساس 15ويژگي

سازمان مديريت پسماند شــهرداري تهران اواخر
ارديبهشــتماه ،انتخاب پاكبانهاي نمونه تهران
را كليد زد و هــماكنون در آخرين ماه تابســتان،
30پاكبان نمونه پايتخت انتخاب شــدهاند22 .نفر
از پاكبانها را شــهرداران مناطق معرفي كردهاند
و 8نفر ديگــر از ميان پاكبانهاي معرفي شــده از
سوي شــهروندان انتخاب شــدهاند .اين نخستين
دوره از انتخاب پاكبانهاي نمونه اســت و به گفته
معاون امور اجتماعي ســازمان مديريت پسماند،
قرار است اين طرح در هر فصل به اجرا درآيد تا هم
انگيزه بيشتري براي اين قشر زحمتكش باشد و هم
فرصتي براي ديده شــدن و قدرداني از آنها بهويژه
در اين ماهها كه كار و فعاليتشــان بهدليل شيوع
ويروس كرونا،با سختي و مشكالت بيشتري روبهرو
شده اســت .نرگس رجايي به همشهري ميگويد:
«15ويژگي براي انتخاب بهترين پاكبانها درنظر
گرفته شده كه در 3دسته حســن شهرت ،مهارت
و وجدان كاري و امتيازات ويژه گنجانده ميشوند.
خصوصياتي همچون حسن معاشرت ،امانتداري و
حفظ بيتالمال ،رعايت مسائل ايمني و بهداشتي،
داشتن ظاهري آراسته ،مشــاركت مؤثر در مواقع
بحران و ...ازجمله مــواردي بودهاند كه در انتخاب
پاكبانان مالك عمل قرار گرفتهاند».
شهروندان در تماسهاي خود براي معرفي پاكبان
منتخب ،ويژگيهايي چون تعهد ،وظيفهشناســي
و تميزي هميشــگي محله را بيان كرده و قدردان
رفتگراني بودهاند كه بهرغم سن باال ،كمر خميده و
حتي نقصعضو ،كوچه و خيابان محله را به خوبي
نظافت ميكنند.
پاكبانان منتخب،همياران كاپ ميشوند

به جز جايزه نقدي كــه به پاكبانــان نمونه تعلق
ميگيرد ،قرار است بهعنوان همياران كاپ يا همان
طرح كاهش پسماند ،آموزشهاي الزم درخصوص
اين طرح را دريافت كرده و در تعامالت با شهروندان

آنها را ارائه داده و اجرايــي كنند .طرحي كه هدف
اصلــياش ،كاهش توليــد زباله اســت و در ميان
گروههاي مختلف اجرا ميشــود .بــه گفته معاون
امور اجتماعي ســازمان مديريت پسماند ،هرچند
محدوديتهاي دوران كرونــا امكان برگزاري ويژه
برنامــه تقدير از ايــن پاكبانان را ســلب كرده ،اما
بهزودي با شــيوهاي مناسب از اين قشر زحمتكش
كشور تقدير به عمل خواهد آمد.

شهر و پاكبانان و همراهي شهروندي

مكث

پنجشنبه شب گذشــته خبر تعدي به
2نفر از كارگران خدوم خدمات شــهري
حين انجام وظيفه و رفت و روب شــهر
در شبكههاي اجتماعي منتشر شد .خبري دردناك كه از يك شكاف
عميق اجتماعي خبر ميداد .اين نخستينبار نيست كه فردي حين
انجام وظيفه مورد تعدي قرار می گيرد اما تعدي به كارگري كه در حال
جمعآوري پسماند است و نه تنهاآزاري براي شهر و شهروندان ندارد
بلكه در حال جمعآوري پســماندهای باقيمانده از روزمرگيهاست،
تا شهر ظاهری آراســته داشته باشــد ،حكايت غريبي دارد و دردي
عميق تر.
بهراســتي كارگران از زحمتكشترين اقشار جامعه هستند و شهر با
تالش آنها پاكيزه و زيبا ميشود .ظلم بســيار بزرگي است كه پاسخ
زحمت و تالش اين عزيزان با چوب و چماق و ضرب و شتم داده شود.
ظلمي كه نه فقط به فرد بلكه به همه شهر روا داشته ميشود زيرا اين
كارگران بيشتر از همه اقشــار براي برداشتن زشتيها و پلشتيها از
چهره شهر تالش ميكنند و اگر نســبت به انجام وظيفهشان دلسرد
شوند نميتوان انتظار شهري آرام و زيبا را داشت.
اگرچه حضور به موقع شهروندان و اعتراض به اراذلي كه كارگران را
مورد ضرب و شتم قراردادند مانع از بروز فاجعهاي بزرگتر شد و بعد از
آن با ابراز انزجار عمومي مردم منطقه ،17پاسخ اين هتك حرمت داده
شد اما بايد ديد چه عاملي سبب ميشود جواناني که خود برخاسته از
فرهنگ كار هستند دست به چنين اقدامي بزنند.
شايد برخي خارج بودن از حالت طبيعي يا بروز مسئلهاي شخصي را
بهعنوان دليل اين رفتار ذكر كنند اما بايد عميقتر به جريان نگريست.
كدام عامل ســبب ميشــود عدهاي به ســادگي فردي كه مشغول
جمعآوري پسماند خود ماســت را مورد ضرب و شتم قرار دهند و با
صورتي خونين و بدني كبود در گوشهاي از خيابان رها كنند؟ چه عاملي
سبب ميشود كه حتي بروز يك اختالف چندثانيهاي به ضرب و شتم
و چوب و چماق ختم شود؟ سعه صدر و تعامل و گفتوگو در كجاي
مناسبات شهروندي قرار گرفته؟ چرا پاكباناني كه امين مردم محله
هستند و صداي جارو و سطلهاي بازيافتشان طنين انداز شبهاي
كوچهها و خيابانهاي شهر است مورد تعدي قرار ميگيرند؟
اينجاست كه جاي خالي فرهنگسازي و توجه به همنوع بيشتر از قبل
احساس ميشود .اينجاست كه نهادهاي فرهنگي بايد بيشتر از قبل
دست بهكار شوند تا آرامش و امنيت بيشــتر از هميشه در رگهاي
شهر جاري شود.اينجاست كه خانوادهها بايد بيشتر از هميشه مهارت
گفتوگو و تعامل را به فرزندان خويــش بياموزند و ارتباط مؤثرتري
با جوانان برقرار كنند .خانوادهها بايد به فرزنــدان خود بياموزند كه
خودخواهي ،خودبرتربيني و غرور و تكبر از بزرگترين رذايل اخالقي
اســت و در برابر آن تواضع ،تعامل ،گفتوگو و درك متقابل افراد از
برترين فضايل اخالقي .بايد به جوانان آموخت كه احترام و درك متقابل
بهترين كاري است كه ميتوان براي قدرداني و سپاسگزاري از كساني
كه براي رفاه و آسايش ما تالش ميكنند انجام داد.
ابراز انزجار عمومي از اقدامات اينچنيني نخســتين گام براي مقابله
با رفتارهايي اســت كه چهره شهر را خشن و روح شــهر را ميآزارد.
رفتارهايي كه نميتوان بهسادگي از كنار آن گذشت .مديريت شهري
منطقه 17ضمن محكوم كردن اين اقدام اعالم ميدارد كه با تمامي
توان خويش در برابر اين رفتار زشــت و براي احقاق حقوق كارگران
خدوم مضروب ايستادگي ميكند و با اقدام قضايي و پيگيري مستمر
انتظامي با خاطيان برخورد خواهد كرد و براي پيشگيري از بروز دوباره
چنين رفتاري ،از هيچ اقدامي فروگذار نكرده و پا پس نميكشد.
مديريت شهري منطقه 17در تالش است تا با اجراي برنامههاي متعدد
فرهنگي و كمپينهاي تبليغاتي و اطالعرساني ،دوستي ميان شهروند و
شهر را بيشتر از پيش كند تا بهسادگي افرادي كه براي آباداني ،پاكيزگي
و زيبايي اين شهر تالش ميكنند مورد تعدي قرار نگيرند .اين موضوع
ابعادي فراتر از شخص دارد و محدود به كارگران مضروب نيست .اين
تعدي و آسيب به كل شهر بازميگردد و همه افراد خدوم را نسبت به
فعاليتشان دلسرد ميكنند .بايد قدردان كساني بود كه از سالمت و
آسايش خويش براي رفاه مردمان اين شهر ميگذرند و براي پاكيزگي
شهر تالش ميكنند .دست كارگران خدوم اين شهر را ميبوسم و از همه
شهروندان عزيز ميخواهم در اين روزها كه سوگوار حضرت اباعبداهلل
الحسين(ع) هستند بيشتر از قبل با پاكبانان مهربان باشند.

اتفاقي تلخ همزمان با انتخاب پاكبانان نمونه

در آخرين روزهــاي انتخاب پاكبانــان نمونه،در
گوشه ديگري از پايتخت  2نيروي خدمات شهري
و جمعآوري پســماند ،مورد ضرب و شتم تعدادي
از اراذل و اوبــاش قرارگرفتند .پنجشــنبه شــب،
اهالي خيابان ابوذر در منطقه 17شــاهد درگيري
شــديد و ضرب و شــتم  2نيروي خدماتي توسط
4نفر از اوباش بودند .به گفته آنها ،اين 4نفر تعادل
نداشته و در حالتي غير عادي به اين  2پاكبان جوان
حمله كردنــد .آنگونه كه شــهردار منطقه17به
همشــهري ميگويد؛ متأســفانه اراذل و اوباش از
محل گريختند ،اما تالشهــا براي يافتن آنها ادامه
دارد تا مطابق قانون با آنها برخورد شــود .محمود
كلهري به همشــهري گفت 2 « :نيروي شهرداري
در همان زمان به بيمارســتان منتقل شده و تحت
مداوا قــرار گرفتند و خوشــبختانه بهدليل عمقي
نبودن جراحات،در همان شب مرخص شدند ».او
با تأكيد بر اينكه پيگيريهاي الزم را براي مشخص
شدن ماجرا و دســتگيري متهمان انجام خواهيم
داد افزود« :طي مكاتبه با دادسراي 37و حضور در
دادسراي18خواستار رسيدگي جدي قوه قضاييه با
اين ماجرا شدم .عموم شهروندان با نيروهاي خدوم
شــهرداري ،رفتاري محترمانه دارند؛ اما متأسفانه
گاهي اوقات چنين رفتارهايي از سوي برخي اراذل
بهعنوان سرگرمي و تفريح قلمداد ميشود».

تفكيك زبالههاي خشــك و تر از يكديگر در
مبدأ ،قراردادن زبالهها يتر در كيســههاي
مخصوص ،بيرون گذاشــتن بموقع زباله در
ســاعت مقرر و ...تنها اقداماتي نيســت كه
شــهروندان بايد درخصوص پسماند رعايت
كنند .گاهي اوقات رفتارهايي غلط از ســوي
شــهروندان ســر ميزند كه كار مديريت و
جمعآوري پســماند را براي پاكبانان سخت
كرده و حتي مشــكالتي را براي شهر ايجاد
ميكند .رفتارهايي كه حتي برخي از آنها با نيت
خيرخواهي انجام ميشود .براساس بررسيهاي
سازمان مديريت پسماند 5موضوع بيشترين
دردســرها را براي پاكبانــان ايجاد ميكند:
رهاسازي پســماندها در معابر و خيابا نها،
آبگرفتگي معابر و خيابا نهاي شــهر ،ورود
پسماندهاي خشك به مخازن پسماندهاي تر ،رانندگي خطرناك و تصادف با
پاكبانها در شب ،غذادادن به پرندگان توسط شهروندان.
نرگس رجايي ،معاون امور اجتماعي فرهنگي ســازمان مديريت پسماند
ميگويد« :با وجود تالش 14هزار پاكبان شــهر تهــران و نظافت و رفت و
روب شهر چه بهصورت دستي و چه با كمك خودروهاي ويژه ،گاهي اوقات
شهروندان پسماندهاي خود را در سطح معابر رها ميكنند كه بهجز زيادشدن
كار پاكبانها ،بوي نامطبوع ايجاد كرده و حتي نقش مستقيمي در افزايش
جانوران موذي خواهد داشت».
در برخي مواقع،رهاسازي پسماند در جويها موجب آبگرفتگي بهخصوص
در فصل بارندگي ميشــود؛ اتفاقي که در برخي مواقع ترافيك سنگيني را
رقم زده و اختالل جدي در حركت خودروها و حتــي خودروهاي امدادي
ايجاد ميكند .به گفته رجايي يكي از مشكلسازترين نوع پسماند در بروز
آبگرفتگي،كيسههاي پالستيكي اســت و اين اقدام هزينه اليروبي انهار را
بســيار افزايش خواهد داد .يكي ديگر از رفتارهاي نادرست شهروندان در
ارتباط با پسماند ،قراردادن پســماندهاي خشك در مخزن پسماندهاي تر
است .برخي شهروندان در منازل خود ،پسماندهاي خشك و تر را از يكديگر
جدا ميكنند اما درنهايت آنها را در يك مخزن قرار ميدهند.
رجايي ميگويد« :اين اقدام منجر به فعاليــت نيروهاي غيرمجاز تفكيك
پسماند شــده و عواقبي چون پخش و پراكندگي زبالهها را به همراه دارد».

امضاي تفاهمنامه «استفاده از خدمات سازندگان ذيصالح مسكن»
تفاهمنامه «ســاماندهي و استفاده از
شهرسازی خدمات سازندگان حقيقي و حقوقي
ذيصالح مسكن و ساختمان» با هدف
ارتقاي كيفيت ساختوســاز در شــهر تهران بين
كميســيونهاي شهرســازي و معماري و عمران،
حملونقل و ترافيك شوراي شــهر تهران ،معاونت
شهرسازي و معماري شهرداري تهران و سازمان نظام
مهندسي استان تهران امضا شد.
به گزارش همشهري ،رئيس كميسيون شهرسازي
و معماري شــوراي شهر تهران با اشــاره به موضوع
اين تفاهمنامه كه مربوط به ساختمانهاي در حال
ساخت و پروانههاي دريافتي از شــهرداري تهران
ميشــود ،تصريح كرد :به موجب ايــن تفاهمنامه،
مالكين تمــام ســاختمانهاي داراي 6تا 10طبقه
و با مســاحت 2تــا 5هــزار مترمربع (گــروه ج) و
ســاختمانهاي بيش از 10طبقه و با مساحتهاي
بيش از 5هزار مترمربع (گروه د) در مناطق 22گانه
ملزم ميشــوند ،براي انجام ساختوساز ،نسبت به
انتخاب سازندگان و مجريان ذيصالح اقدام كنند.
انتخــاب مجــري ذيصالح نيــز از طريــق فضاي
الكترونيك و سامانه شهروندي كه براي اين موضوع
پيشبيني شده صورت ميگيرد و نهايتا با ارتباطي
كه بين سامانه ســازندگان نظام مهندسي و سامانه
شهروندي شهرداري تهران برقرار ميشود ،مسئوليت
بررسي صالحيت و ظرفيت انتخاب بهعهدهسازمان
نظام مهندسي خواهد بود كه بهصورت آنالين و در
سامانه مربوطه اعمال خواهد شد.
ســاالري ادامه داد :از آنجاييكه تمامي ســاخت و
سازهاي كشور و شــهر تهران بايد توسط مجريان
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و ســازندگان ذيصالح انجام شود در اين تفاهمنامه
ما منطقه 2شــهرداري تهران را بهعنــوان منطقه
پايلوت انتخاب كرديم تا از زمان عملياتي شدن اين
تفاهمنامه ،بهمدت يكسال تمام ساختمانهاي اين
منطقه با هر تعداد طبقه و هر مســاحت ،مشمول
مجري ذيصالح شوند و پس از آن و اخذ بازخوردهاي
الزم تصميمگيري درخصوص ســاير مناطق انجام
شود.
او در توضيــح مفاد ايــن تفاهمنامه بيــان كرد :با
عملياتي شــدن مجري ذيصالح ،فرايند تكميل و
تدوين شناسنامه فني ســاختمان توسط مجريان
ذيصالح ،مهندسين ناظر و پيمانكاران ذيصالح نيز
بهصورت واقعي و در فرايند اجراي ساختمان محقق
ميشود ،متأســفانه تاكنون ،شناسنامههاي فني و
ملكي تهيه نميشــد و آنهايي هم كه تهيه ميشد،
چندان واقعبينانه و در فرايند اجراي ساختمان نبوده
است بلكه بعد از اتمام ســاختمان ،مهندس ناظر يا
مسئولين اجراي ساختمان ،آن را تكميل ميكردند.
بدينترتيب با عملياتي شدن اين تفاهمنامه شاهد
صدور شناســنامه واقعي براي ساختمانهاي شهر
تهران خواهيم بــود و مردم و خريــداران امالك و
ســاختمانها ميتوانند مبتني بر مفاد شناسنامه
فني و ملكي ،شناخت واقعيتر و جامعتري نسبت به
كيفيت واقعي ساختمانها داشته باشند.
رئيس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر
تهران اضافه كرد :يكــي از نگرانيهاي ما در اجراي
اين تفاهمنامه ،كمبود مجري ذيصالح مورد تأييد
سازمان نظام مهندســي و وزارت راه بود ،لذا بهرغم
اينكه مسئولين نظام مهندســي آمارهايي را مبني

منطقه

نام پاكبان نمونه

منطقه 1

فتحاهلل عادل قلي كندي

منطقه 2

صفر حسني غريق

منطقه 3

حجت كاكاخاني

منطقه 4

عبداهلل رجبي

منطقه 5

رحمتاهلل دوست محمد

منطقه 6

امراهلل هاشمي

منطقه 7

خانحسين درستكار

منطقه 8

حبيب محمدي

منطقه 9

اسكندر آقا محمدي

منطقه 10

ابوطالب نوراللهي

منطقه 11

ابراهيم هژبري خواه

منطقه 12

علي حسامي

منطقه 13

وحيد كردستاني

منطقه 14

حسين خليل نژاد

منطقه 15

نجاتعلي بابايي

منطقه 16

محمد رضايي گزج

منطقه 17

علي قمري

منطقه 18

جعفر ابراهيم وند جناقرود

منطقه 19

ودود محمد فام كلي كند

منطقه 20

علي آستين چيده

منطقه 21

خسرو مسعودي

منطقه 22

اسماعيل جماعتي

از آنجا كه معموال پســماندهاي خشك داراي
بســتهبندي در حجمهاي مختلف هستند،
قراردادن آنها در مخازن پسماند تر ،ظرفيت
اين مخازن براي قراردادن پسماندتر را كاهش
ميدهد و برخي شهروندان به ناچار پسماندهاي
خشك خود را در كنار مخزن قرار ميدهند كه
اين اقدام آلودگي و پخش زباله را به همراه دارد.
مسئوالن مديریت پســماند توصيه ميكنند
شهروندان پسماندهاي خشك تفكيكشده
را به مأموران مجاز جمعآوري پسماند خشك
تحويل دهند.
يكي از مواردي كه پاكبانان را با مشكل مواجه
كرده و حتي جانشان را تهديد ميكند ،تصادف
آنها با خودروها بهويژه در زمان شــب است.
بخش اعظم رفت و روب شــهر از شب تا صبح
انجام ميشــود .در اين زمان بهدليل خلوتبودن معابر و بزرگراهها،برخي
خودروها از سرعت مجاز فراتر رفته و همين مسئله بارها پاكبانها را به خطر
انداخته و حتي تعدادي از آنها جان خود را از دســت دادهاند .هرچند لباس
پاكبانان كه در نيمهشب فعاليت ميكنند مجهز به شبنماست اما در برخي
موارد رانندگان بهدليل سرعت باالي خودرو،قادر به كنترل آن نبوده و جان
پاكبان را به خطر انداختهاند.
معاون امور اجتماعي فرهنگي سازمان مديريت پسماند يكي ديگر از اقدامات
شهروندان را كه منجر به بروز مشكالتي براي عملكرد پاكبانها و مديريت
صحيح پسماند ميشــود ،غذادادن به پرندگان اعالم ميكند؛ اقدامي كه
شهروندان بهدليل عالقه به پرندگان و از سر خيرخواهي انجام ميدهند اما از
شيوه درست آن اطالعي ندارند.
رجايي ميگويد« :در بســياري از موارد دانهها و غذاهايي كه شهروندان
براي اطعام پرندگان روي زمين و در كنــار باغچهها ميريزند ،بيش از آنكه
نصيب پرندگان شــود نصيب موشها و حيوانات موذي شــده و متأسفانه
تعداد اين جانوران را در سطح شهر افزايش ميدهد .اين اتفاق بهجز افزايش
مشكالت بهداشتي و بيماريها ،افزايش هزينه خدمات شهري و رفع آسيب
به زيرساختهاي شهري را هم بهدنبال دارد ».به گفته او بايد براي غذادادن
به پرندگان از ظروف لبهدار استفاده كرده و اين ظروف را در محلي مناسب و
ترجيحا در ارتفاعي باالتر از سطح زمين قرار داد.

ثبت اعتراض به آرای كميسيونهاي ماده 100غيرحضوري شد
مديركل تدوين ضوابط ،نظارت و صدور پروانه
نظارت شهرداري تهران از فراهم شــدن امكان ثبت
اعتراض مالك به آرای صادره كميسيونهاي
ماده 100بهصورت برخط از طريق كارتابل شــهروندي در
سامانه «تهران من» خبر داد.
به گزارش همشهري ،حامد ســليمي گفت :ديگر نيازي به
مراجعه حضوري مالك نیست .متقاضيان محترم ميتوانند
با مراجعه به سامانه  urban.tehran.irو با استفاده از نام
كاربري شهروندي خود دفاعيه و اعتراضشان را ثبت کنند.
وي افزود :درصورتي كــه متقاضي فاقد حســاب كاربري

شــهروندي باشــد ،ابتــدا بايــد در ســامانه تهــران من
( )my.tehran.irثبتنام و پس از دريافت پيامك حاوي
نام كاربري و رمــز ورود براي ثبت تعهدنامــه صيانت از نام
كاربري ،به يكي از دفاتر خدمات الكترونيك شــهر مراجعه
كند.
ســليمي تأكيد كرد :بعد از تأييد تعهدنامه در دفتر خدمات
الكترونيك شــهر( ،مالك  /متقاضي) ميتواند با مراجعه به
سامانه  urban.tehran.irو ورود با نام كاربري شهروندي
خود ،اقدام به ثبت اعتراض به رأي صــادره يا ثبت دفاعيه
نسبت به فرم وضعيت خالف کند.

گشت تاكسيراني و پليس براي برخورد با مسافربرها
بر وجود مجريان ذيصالح به ميزان كافي ارائه دادند،
آنها را مكلف كرديم پيگيريهاي الزم را از وزارت راه
و شهرسازي انجام دهند تا كاردانان فني و معماران
تجربي نيز بتوانند حداكثر ظرف 3ماه آتي در فرايند
معرفي و انتخاب ،توســط مالكين انتخاب شــوند،
همچنين سازمان نظام مهندســي را مكلف كرديم
از اين به بعد تمامي شــركتهاي پيمانكاري داراي
صالحيت از ســازمان برنامه و بودجه كشور بتوانند
بهعنوان مجري ذيصالح در اين يكســال آزمايشي
انتخاب شــوند البته اين پيمانكاران مكلفند ظرف
مدت 6ماه شــرايط خود را با شرايط نظام مهندسي
تطبيق دهند.
ساالري ادامه داد :يكي ديگر از نكات اين تفاهمنامه

مربوط به گودهاي پرخطر است كه هميشه يكي از
دغدغههاي شــهروندان ،مديريت شهري و سازمان
نظام مهندســي بوده ،در همين راســتا مقرر شد
اعطاي گواهينامه پايدارسازي گودها به شركتهاي
ژئوتكنيك ذيصالح ارائه شــود و مكلف شــد ،نظام
مهندســي فرايند اعطاي گواهيهــاي مربوط به
پايدارسازي گودها را نيز ظرف مدت يكماه از طريق
وزارت راه و شهرسازي پيگيري و عملياتي كند.
او تأكيد كرد كه تمام فرايندهــاي انتخاب مجري
ذيصالح و معرفي آنها و همچنيــن فرايند تكميل
شناسنامه فني و ملكي و ساير گردش كارهاي اين
تفاهمنامه در سامانههاي شفافيت شهرداري تهران
و سازمان نظام مهندسي منتشر خواهد شد.

مديرعامــل ســازمان
تاكسيراني تاكســيراني شهرداري
تهران از آغاز گشتهاي
مشترك سازمان تاكسيراني با پليس
راهور بــراي برخورد بــا تخلفهاي
مسافربرهاي غيرمجاز در پايتخت خبر
داد.
عليرضا قنادان در گفتوگو با ايسنا،
درمورد گشت مشــترك شهرداري
و پليس راهــور اظهار كــرد :در پي
وصول گزارشهاي مردمي از فعاليت
مســافربرهاي شــخصي و همچنين
عدمرعايت پروتكلهاي بهداشتي از
ســوي برخي رانندگان مسافربرهاي
شــخصي به پليس راهور كه متولي

ساماندهي تردد اين مســافربرهاي
شــخصي اســت ،جلســهاي برگزار
كرديم.
وي با بيان اينكه پليــس راهور نيز از
نحوه فعاليت اين مسافربرها در برخي
خطوط گاليه داشــت و عنوان كرده
بودند كه تجمع آنها بعضا براي ســوار
كردن مسافران سبب افزايش ترافيك
و حتي قفل شدن برخي معابر ميشود،
گفــت :ايــن در حالي بود كــه بعضا
رانندگان تاكسي نيز در برخي پايانهها
و ايســتگاهها از توقف مســافربرهاي
شــخصي كه بعضا بهصورت گروهي
فعاليت ميكردند گاليه داشتند و به
ما اعالم كردند كــه حتي به رانندگان

تاكسي اجازه توقف و فعاليت در برخي
مسيرها را نميدهند.
مديرعامــل ســازمان تاكســيراني
شــهرداري تهران با تأكيــد بر اينكه
براساس قانون ،خودروهاي شخصي
براي حمل مسافر غيرمجاز شناخته
شــده و فعاليت آنها ممنوع اســت،
تصريح كرد :در همين راســتا طرح
برخورد با مســافربرهاي شخصي با
همــكاري پليس راهور آغاز شــده و
مأمور پليس در خودروهاي گشــت
سازمان تاكســيراني مستقر شده و با
همراهي عوامل نظارت ميداني ما در
پايانهها و سطح شهر اقدام به گشتزني
ميكنند.
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بويان 200هزار دالر گرفت
استقالليها مدعي هستند روز گذشته 200هزار دالر به بويان پرداخت كردهاند تا خطر محروميت از حضور اين تيم
لوانتقاالت برطرف شود .اين در حالي است كه اين بازيكن حكم 328هزار دالري عليه استقالليها
در 3پنجره نق 
گرفته بود و حاال مشخص نيست آبيها چطور با او به توفق رسيدهاند.

  مذاكره براي پول يا نيمكت؟

نكته بازي
تشر يحيي جواب داد

سفر پرحاشيه مديرعامل باشگاه استقالل به ايتاليا حرف و حديثهاي زيادي
را در آستانه داربي تهران بهوجود آورده است

استقالل روز چهارشنبه در يك بازي حساس بايد برابر پرسپوليس
قرار بگيرد ،اين در حالي است كه احمد سعادتمند مديرعامل اين
باشگاه بهصورت ناگهاني راهي ايتاليا شده تا مذاكراتي را با آندرهآ
استراماچوني انجام دهد .اين مربي اواخر نيمفصل ليگ نوزدهم
بهدليل پرداخت نشدن مطالباتش به ايتاليا رفت و ديگر به ايران
برنگشت .اســتراماچوني از آن زمان به فيفا شكايت كرده و حاال
مسئوالن استقالل بهدنبال توافق مالي با اين مربي براي جلوگيري
از مشكالت بعدي هستند.
نكته مهم در مذاكرات اســتقالل با اين مربي ايتاليايي ،به حضور
يك رابط ايراني مربوط ميشود .روز گذشته سايتهاي خبري از
حضور فردي به نام علي عبادي در مذاكرات مســئوالن استقالل
با اســتراماچوني خبر دادند .اين فرد ايراني چند سالي است در
فوتبال و فوتســال ايتاليا بهعنوان مربي فعاليت دارد و در نهايت
بعد از اخذ موافقت وكالي اين مربي ايتاليايي قرار شد سعادتمند
قراري حضوري با استراماچوني گذاشته و راهي ايتاليا شود .البته
پيشبيني ميشد اين مالقات در امارات شكل بگيرد ولي در نهايت
سعادتمند ترجيح داد راهي ايتاليا شود.آخرين اخبار حاكي از آن
اســت كه مهدي نوروزي ،معاون اقتصادي استقالل و همچنين
كاظم قيم ،معاون بينالملل باشگاه هم به ايتاليا رفتهاند و حتي
جمعهشب جلسهاي را با عبادي مربي ايراني شاغل در ايتاليا و يك
مربي ايتاليايي به نام سرجيو روتيجاني كه از دوستان استراماچوني
اســت برگزار كردند .مديران اســتقالل ديروز هم جلسهاي را با
فدريكو پاستورلو مديربرنامههاي استراماچوني برگزار كردند تا
شايد بهزودي درباره مسائل مالي توافق حاصل شود.
شايعه بازگشت استراماچوني
سفر ســعادتمند به ايتاليا شــايعات چند هفته اخير مبني بر

پرسپوليسدرهفتهآخرليگنوزدهمباالخرهنخستينپيروزياش
را بعد از تثبيت قهرماني جشــن گرفت .آنها كه بازي با نساجي و
ذوبآهن را با يك مســاوي و شكست پشت ســر گذاشته بودند،
در بازي با گلگهر سيرجان هم در نيمه اول  2گل خوردند .بهنظر
ميرســد بين  2نيمه همان بازي بود كــه يحيي گلمحمدي در
رختكن حسابي به پرسپوليسيها تلنگر زد .در نتيجه پرسپوليس
درنيمهدوم ۳گلبهتيمسيرجانيزد،هرچنددرثانيههايآخرگل
تساوي را دريافت كرد .بعد از اين بازي ،يحيي روي اينستاگرامش
عكسي از شادي گل بازيكنان پرســپوليس منتشر كرد و نوشت:
«نتايج وقتي از راه ميرسند كه بهانهها را كنار بگذاريد ».ظاهرا اين
تشر مجازي كار خودش را كرد؛ چرا كه سرخها از دقيقه اول تا ۹۰
يكنمايشكامالبرترمقابلسايپاارائهدادند.

احتمال بازگشت اين مربي به استقالل را هم پررنگ كرده است.
از مدتها پيش اين بحث مطرح اســت كه استقالل تمايل به
بازگرداندن اين مربي دارد ،حتي با اينكه گفته ميشود وزارت
ورزش و هيأترئيسه فدراسيون فوتبال با حضور مربي و بازيكن
خارجي در ليگ برتر مخالفت كردهاند اما استقالل شايد بيميل
نباشد كه پاي مربي ايتاليايي را به ايران بكشاند .البته روز گذشته
برخي از پيشكسوتان استقالل هم از اقدام سعادتمند براي سفر
به ايتاليا و شايعاتي كه در آستانه دربي ايجاد شده است ،انتقاد
كردند.
در اين شرايط وزارت ورزش مخالف حضور مربيان و بازيكنان
خارجي در فوتبال ايران اســت ولي شــنيده ميشود عبديان
عضو متمول هيأتمديره اســتقالل قصد دارد هزينه بازگشت
استراماچوني را بدهد .با اين حال شايد وزارت ورزش يك مانع
بزرگ در اين راه باشد ،خصوصا اينكه سلطانيفر چندماه پيش
در جلسه با برخي رسانهها از اين مربي انتقاد كرده و گفته بود
كه استراماچوني قصد ماندن در ايران را نداشت و خيليها را به
بازي گرفت.
روز گذشته با يكي از مربيان استقالل هم در اين مورد صحبت
كرديم كه او تأكيد كرد ســفر ســعادتمند بــه ايتاليا آن هم
درحاليكه شــايعاتي درخصوص بازگشت اســتراماچوني به
استقالل مطرح شده است ،در اين شرايط حرفهاي نبود .البته
اين موضوع بهاحتمال فراوان با واكنش مديرعامل اســتقالل و
حمايتش از فرهاد مجيدي همــراه خواهد بود .با اين حال فعال
نميتوان در مورد آينده نيمكت استقالل صحبت كرد چرا كه
نتايج جامحذفي و ليگ قهرمانان آسيا ميتوانند نقش مهمي در
سرنوشت مجيدي داشته باشند.

واقعا فني نبود؟

بعد از كرونا كال هر كســي كه از كمربندي اصفهان رد شــد ،يك
پنالتياز شايان مصلحگرفت2.خطايپنالتياودر مسابقاتليگي
وحذفيبرابراستقالل،باعثنخستيناستعفايعمراميرقلعهنويي
شد؛ هرچند انصافا هر دو پنالتي كمي شبههدار بود .او البته در بازي
اوليكگلبهخوديهمزد.شاياندرمسابقهآخرليگبرابرپيكان
هم يك پنالتي ديگر داد تا اصفهانيها برد را با مساوي عوض كنند.
بدون اين پنالتي ،ســپاهان باالتر از تراكتور روي پله چهارم قرار
ميگرفتوشانسزياديبرايكسبسهميهآسياييپيداميكرد.
آدم وقتي اين همه شــاهكار را ميبيند ،ياد واكنش شايان مصلح
بعد از قرار گرفتنش در ليست مازاد پرسپوليس در ابتداي فصل
ميافتد« :احساس ميكنم حذف من فني نبود ».مطمئني فني
نبود؟ آن هم در رقابت با انصاري و نادري مليپوش؟
غالمپور وارد ميشود

  تكليف سپاهان و تراكتور چه ميشود؟

 2باشگاهي كه با قانون جديد سازمان ليگ شرايط متفاوتي
را تجربه خواهند كرد

بهطور خودكار هر قانون جديدي كه در فوتبال ايران تصويب يا اجرا ميشــود ،در درجه
اول همه را ياد پرسپوليس و استقالل مياندازد .در اين چند روز هم كه قانون منع جذب
بازيكن و مربي خارجي براي ليگ بيســتم تصويب و ابالغ شــده ،كلي مطلب در مورد
پيامدهاي اين قانون براي سرخابيها نوشته شده ،اما كمتر كسي ياد ساير باشگاهها بوده
است؛ مخصوصا  2تيم سپاهان و تراكتور كه امســال هم به اندازه هزينههايشان نتيجه

نگرفتند و البد تا همين چند روز پيش دنبال مربي خارجي ميگشتند.
در سپاهان بعد از ســقوط امير قلعهنويي ،حضور مربيان خارجي در فهرست گزينههاي
باشــگاه رســما تأييد شــد و حتي گفتند مذاكراتي هم با برانكو صورت گرفته ،اما حاال
همهچيز تغيير خواهد كرد .در تبريز هم فعال ساكت الهامي هدايت تراكتور را بر عهده دارد،
اما او نتايج خوبي در ليگ نگرفت و درصورت عدمقهرماني در مسابقات حذفي ،هيچ بعيد
نيست شغل خودش را از دست بدهد .در شرايط عادي ،احتمال زيادي وجود داشت كه
زنوزي بار ديگر به جذب مربي خارجي فكر كند ،اما االن قانون سازمان ليگ سياستهاي
اين باشگاه را دستخوش تغيير خواهد كرد.
در نقد مقررات انحصارگرايانه اخير ،مطالب زيادي نوشته شده است ،اما بعد از همه اين
نقدها و نظرها ،سؤال مهم اينجاست كه آيا ما در ايران به اندازه كافي مربي بزرگ و موفق

داريم؟
سپاهان در ابتداي ليگ شانزدهم از عبداهلل ويسي بهعنوان سرمربي استفاده كرد ،اما اين
پروژه موفقيتآميز نبود .آنها اگر امروز بخواهند يك گزينه ايراني مناسب براي نيمكتشان
پيدا كنند ،سراغ چهكسي بايد بروند؟ اين مدت خيلي بحث احتمال حضور محرم نويدكيا
روي نيمكت طالييپوشان وجود داشت ،اما چنين انتخابي چقدر ميتواند حرفهاي باشد؟
محرم قبال كجا مربيگري كرده و چه سابقهاي دارد؟ بحث تراكتور هم همين است .در اين
سالها زياد شايعه حضور علي دايي روي نيمكت سرخپوشان تبريزي به گوش رسيده و
هر بار به داليلي اين موضوع به سرانجام نرسيده است؛ بيآنكه گزينههاي بعدي تراكتور
نزديك به اين استاندارد باشــند .به هر جهت از همين االن فهميدن اسم مربيان ايراني
تراكتور و سپاهان براي ليگ بيستم ميتواند جذاب باشد.

حسين حسيني حتي در بازي يكطرفه استقالل با شاهين بوشهر
هم ترك عادت نكرد و يك گل راه دور بــد خورد .اگر گل ميري از
نساجي واقعا اســتثنايي بود و ضرب و زاويه فوقالعادهاي داشت،
ضربه ميالد صارمي از شــاهين فاقد چنين ويژگيهايي به شمار
ميآمد.اويكشوتمعموليزدكهحتيتوپبهدستحسينيهم
خورد ،اما وارد دروازه شد .تا لحظه تنظيم اين مطلب هرچه منتظر
شــديم مصاحبه بهزاد غالمپور را در مورد عملكرد خارقالعاده
حسيني بخوانيم ،خبري نشد ،اما بعيد نيســت آقا بهزاد قبل از
داربي وارد گود شــود و همان حرفهاي غلوآميز هميشگي را در
مورد شاگردش بزند .حسيني يك سال است دارد گل بد ميخورد
و غالمپور يك سال است فقط توجيه ميكند .به خدا مربيگري غير
از پريدن روي كول اين و آن ،جنبههاي ديگري هم دارد.

معرفي  8متهم پرونده ويلموتس به دادسرا
سازمان بازرسی کل کشور  8متهم پرونده ویلموتس را به دادســتانی تهران معرفی کرد .روابط عمومي سازمان
بازرسي در اين خصوص گفته است« :پرونده  8نفر به اتهام اهمال منجر به تضییع و ایجاد دین بر ذمه فدراسیون
و ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها به دادستان عمومی و انقالب تهران ارسال شد».
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انحصارطلبي سويا
در اروپا
براي سويا فرقي ندارد سرمربي تيم چهكسي باشد ،حريف چقدر
ستاره به ميدان بفرســتد يا با چه تركيبي به زمين برود؛ در هر
صورت قهرمان ليگ اروپا ميشود .اين ششمين فينال و ششمين
قهرماني اين تيم اندلسي در اين تورنمنت بود كه نيمي از تعداد
جامهاي اسپانياييها در ليگ اروپا يا جام يوفاست ( 3بار اتلتيكو،
 2بار رئال و يكي والنسيا) .همه تيمهاي ْآماني رويهم بهاندازه
ســويا جام بردهاند .نكته جالب اين بود كه خســوس ناواس در
18سالگي و سال2006در نخستين جام سويا حاضر بود و اينبار
در 34سالگي بهعنوان كاپيتان جام را باالي سر برد .سويا از تعداد
جامهاي اروپايي والنسيا عبور كرد و به ركورد اتلتيكو رسيد (رئال
19و بارسا 17جام اروپايي دارند) .اين تيم هر 18ديدار خود در
دور يكچهارم ،نيمهنهايي و فينــال اين ليگ را برده .اين ديدار
 2ضدقهرمان داشــت .اولي لوكاكو بود كه در يازدهمين بازي
پياپياش در ليگ اروپا گل زد و ســريعترين گل فينالها را از
سال2009وارد دروازه حريف كرد و ركورد گلزنياش براي اينتر را
به رونالدو نازاريو (34گل) رساند و البته يك گل بهخودي هم زد.
نفر دوم ديهگو كارلوس ،مدافع برزيلي سويا بود كه براي سومين
بازي پياپي پنالتي داد (مقابل ولوز ،منچســتريونايتد و اينتر) و
براي چهارمين بار پياپي كارت زرد گرفت و يك خطاي منجر به
گل هم در اين بازي داشت اما روي گل سوم و پيروزي سويا يك
قيچي برگردان زيبا زد .در جريان اين ديدار يك درگيري هم بين
كونته (سرمربي اينتر) و بانگا (هافبك آرژانتيني سويا) رخ داد كه
كونته به بازيكن گفت دم در بايستد و بانگا هم كه بعد از اين بازي
با الشباب عربســتان توافق كرد از سرمربي ايتاليايي پرسيد آيا
موهايش طبيعي است يا كالهگيس است! بانگا بيشترين لمس
توپ ،بيشترين بازپسگيري ،بيشترين خلق موقعيت و بيشترين
گرفتن خطا را داشت و كونته براي چهارمين بار بهعنوان بازيكن يا
مربي در يك فينال اروپايي بازنده شد .حاال سويا بايد منتظر بازي
امشب بماند تا حريف خود در سوپرجام اروپا را كه در سوم مهرماه
برگزار ميشود ،بشناسد.

شب بهترينها

بايرنوپاريسنژرمنفينالليگقهرمانانرابدونحضور
مدعيانهميشگيوپديدههايفصلبرگزارميكنند
امشب آخرين ديدار فصل فوتبال اروپا در ليســبون پرتغال بين بايرن مونيخ و
پاريسنژرمن برگزار ميشود تا تكليف فاتح ليگ قهرمانان اروپا هم روشن شود.
رئيسجمهور فرانسه از مردم خواســته كه امشب همگي طرفدار پاريسنژرمن
باشند اما فوتبال باشگاهي اين چيزها ســرش نميشود و عرق ملي نميشناسد.
نميشــود رئال در فينال باشد و بارســاييها براي باختش دست به دعا نبرند يا
بارسلونا 8تا از بايرن بخورد و رئاليها ناراحت شوند .مارسي كه آخرين تيم فرانسوي
فاتح يك جام اروپايي است ،در ديدار امشب طرفدار آلمان خواهد بود .امروز در
اين بندر استفاده از پرچم ،پيراهن يا حتي رنگهاي نزديك به لباس پاريسنژرمن
در معابر عمومي از سوي پليس ممنوع اعالم شده تا از درگيري احتمالي پيشگيري
شود .بايرن پس از حذف چلسي ،بارســلونا و ليون پا به فينال گذاشته اما پاريس
مسير سادهتري داشته و براي رســيدن به اين مرحله از سد دورتموند بهعالوه
 2پديده اين فصل يعني آتاالنتا و اليپزيش گذشته است.

بايرن در اين فصل ليگ قهرمانان 42گل زده و 8گل خورده .پياسجي تنها 25گل
زده كه فقط يكي بيشتر از مجموع گلهاي اين فصل زوج گنبري و لواندوفسكي است.

حاال وقت عذرخواهي است

شما جشنتان را بگيريد ،اما ما فراموش نميكنيم
رسول بهروش| اگر يك سر سوزن شجاعت وجود
داشته باشد ،امروز وقت عذرخواهي خيليهاست؛
آنها كه همه زندگيشــان را از خوان فراخ فوتبال
دارنــد ،اما 4مــاه تمام بــه در و ديــوار كوبيدند
تا مســابقات ليگ نوزدهم ادامه نيابــد .امروز كه
ليگ برتر به ســامتي تمامشــده ،وقت مرور آن
بهانهجوييهاي شــگفتانگيز است؛ روزهايي كه
جماعت عافيتطلب ،ازسرگيري مسابقات فوتبال
را در حكم «بمب بيولوژيك» ميدانستند و طوري
وانمود ميكردند كه انگار با سوت شروع نخستين
بازي ،ناگهان نسل بشــر منقرض خواهد شد .هر
ساعت يك مصاحبه جديد انتشار مييافت و هر روز
يك كليدواژه ترسناك به ادبياتشان اضافه ميشد.
جالب اينجاست كه خود اينها نمكپروردگان سفره
فوتبال بودند ،اما از هيچ كوششي براي جمعكردن
آن دريغ نكردند .چــرا؟ فقط به ايــن دليل كه از
ناكامي احتمالي در شــروع دوباره ليگ بيمناك
بودند.

پنجشنبهشب در اهواز باشكوهترين جشن كسب
مقام سومي در تاريخ ليگ برتر برگزار شد؛ بازيكنان
فوالد جواد نكونام را به آســمان پرتاب ميكردند و
البته تنها چيزي كه به چشــم نميخورد ،رعايت
موازين بهداشــتي بود .ايــن هلهلــه و پايكوبي
نوشجانتان! جنگيديد و مــزدش را گرفتيد ،اما
فراموش نميكنيم كه جنــاب آذري ،مديرعامل
كثيرالمصاحبه فــوالد صدبار به رســانهها گفت:
«بهشدت مخالف آغاز دوباره ليگ هستيم ».حكايت
تبريز هم همين است؛ جايي كه محمدرضا زنوزي
آخرين بازي فصل ماشينسازان را از نزديك تماشا
كرد ،در پايان مســابقه به حلقه جشن آنها بابت بقا
در ليگ برتر پيوســت و چنان احساساتي شد كه
ديدار با نفت آبادان را بهترين نمايش چند ســال
گذشته ماشين دانســت .او در اين دقايق شيرين
از ياد برده بود كــه همين 2ماه پيــش ركورددار
مصاحبه عليه آغاز ليگ بود و حتي قصد داشــت
به فيفا نامه بنويســد .تازه اينكه چيزي نيست؛ اگر

فقط يك نفر

يحيي بهترين فرصت را براي محك زدن جوانان
پرسپوليس سوزاند
بســياري انتظار داشــتند يحيي
گلمحمدي از فرصــت قهرماني
زودهنــگام پرســپوليس نهايت
اســتفاده را ببرد و بازيكنان جوان
تيمش را بــراي آينده محك بزند،
اما در كمال شــگفتي مطلقا اين
اتفاق رخ نداد .پرسپوليس 4بازي
تشريفاتي پيش رو داشت و اين يك
فرصت بســيار كمياب براي بازي
دادن به جوانان بود .بهخاطر شرايط
جدول ،هر چهار رقيب سرخپوشان
با انگيزه و تالش فــراوان در زمين
حاضر شدند و اين وضعيت ابدا در
مسابقات تداركاتي و دوستانه قابل
بازيابي نيست .هيچ شرايطي بهتر
از اين بــراي ارزيابي عيــار واقعي
بازيكنــان جــوان نميتوانســت
وجود داشــته باشــد .با اين حال،
يحيي گلمحمدي فقط به سعيد
حســينپور روي خوش نشان داد
كه بخشــي از آن هــم مربوط به
محروميتهاي كمال كاميابينيا

بود .دست بر قضا حسينپور بد هم
بازي نكرد ،اما پرســش اينجاست
كه چرا امثال آريا برزگر ،احســان
حسيني ،امير روســتايي ،محمد
حســيني و ســينا مهدوي هيچ
موقعيتي براي عرض انــدام پيدا
نكردند؟ در شــرايط فعلي  2پاسخ
احتمالي به اين سؤال ميتواند وجود
داشته باشد؛ يكي اينكه يحيي بيش
از حد به قواعد بازي جوانمردانه و
ايجاد شرايط مســاوي در تقابل با
گزينههاي ســقوط پايبند بوده و
ديگر اينكه از جمع جوانان فعلي،
هيچكدام را براي ســرمايهگذاري
در آينده مناســب نميديده است.
در هر صورت يحيــي يك فرصت
بزرگ را ســوزاند و مفت و مجاني
از دست داد .پرسپوليس از 4بازي
تشريفاتي آخرش فقط يكي را برد و
بهنظر ميرسد اگر جوانان اين تيم
به ميدان ميرفتنــد هم نتيجهاي
بدتر از اين بهدست نميآمد.

تراكتور قهرمان جام حذفي شــود ،ورژن بهمراتب
بيپرواتري از جنــاب مالك خواهيــد ديد.كاش
جسارتش را داشتيد و بابت آن همه مغلطه ،آن همه
جنگافروزي بيزاركننده عذر ميخواستيد .مردم
روزگار سختي را پشتسر ميگذارند و در اين 2ماه،
با بازگشت مسابقات فوتبال دلشان كمي خوشتر
شد .كافي اســت قابهاي ديوانهوار بهجا مانده از
همين 2ماه را مرور كنيد؛ از انبوه شــوتهاي راه
دور و گلهاي ديدني تا فريادهاي مربيان و سجده
شكر بازيكنان؛ از بغضهايي كه تركيد و آب ديده را
جاري كرد تا تقابل سنتي غمها و شاديها .همين
چهارشنبه يك داربي فوقالعاده در تهران داريم كه
هيچ احدي در دنيا نميتواند آخرش را حدس بزند.
چطور دلتان ميآمد اين همه را از مردم بگيريد؟
فراموش نميكنيم كه خيليهايتان فرصتطلبانه
حتي به خون يك جوان فوتباليســت درگذشــته
هم چنگ انداختيد تا شــايد ليگ را تعطيل كنيد
و پول بيزحمت به جيب بزنيــد ،اما امروز با گردن
برافراشــته پيروزيهايتان را جشــن ميگيريد.
شما شــاد باشــيد ،اما شــغل ما فراموشنكردن
اســت .راســتي ،كاش جســارت عذرخواهــي
داشتيد.

منچسترسيتي در كل 21گل به ثمر رسانده.
بايرن هر  ۱۰بازي خود در رقابتهاي امسال را برده كه يك ركورد است .فقط يكبار
ميالن در سال93با ركورد 100درصد برد به فينال رسيده بود كه به مارسي باخت .اين
دهمين فينال بايرن در اين تورنمنت است كه هماندازه ميالن و 5بار كمتر از رئال مادريد
و يكي بيشتر از ليورپول و يوونتوس است.
بايرن اگــر به  ۳گل ديگــر در اين بازي برســد با ركــورد 45گل بارســا در فصل
1999-2000برابري ميكند .لواندوفســكي در 9بازي پياپي گل زده كه هنوز  2بازي
كمتر از ركورد كريســتيانو رونالدو اســت .لوا 15گل و 5پاسگل داشــته كــه برابر با
تأثيرگذاري رونالدو در فصل 16(15-2016گل و 4پــاسگل) و كمتر از همين دوباره
رونالدو در فصل 17(13-2014گل و 4پاسگل) است .رونالدو يكبار ديگر هم در فصل
 17-2018پانزده گل زده بود اما به ركورد تأثيرگذاري روي 20گل يا بيشــتر خودش
در يك فصل نرسيد.
پاريسنژرمن چهلويكمين تيمي است كه در فينال اين رقابتها حاضر ميشود .از
40تيم قبلي 18تيم رنگ قهرماني را بهخود نديدهاند .پاريس بعد از استاده رنس و مارسي
(هر كدام  2بار) سنتاتين و موناكو پنجمين تيم فرانسوي فينال اين رقابتهاست .ركورد
تعداد تيمهاي فيناليست از يك كشور در اختيار انگليس (8تيم) است و 6تيم ايتاليايي و
6تيم آلماني هم فينال را تجربه كردهاند.
اين طوالنيترين انتظار براي يك تيم در رسيدن به فينال ليگ قهرمانان است .پاريس
پيش از اين ديدار 110بازي انجام داده اما به فينال راه نيافته بود .حتي آرسنال هم براي
فيناليســت شــدن 90بازي صبر كرده بود .بايرن براي يازدهمين بار به فينال ميرسد
(5قهرماني) .پياسجي در بازي قبلي موفق شــد با ركورد رئال بين سالهاي 2011تا
2014كه در 34بازي پياپي در اين رقابتها موفق به گلزني شده بود برابر شود.
ديماريا در 17مسابقه در ليگ قهرمانان گل زده كه در اين بازيها هيچوقت تيمهايش

نباختهاند (15برد و  2تساوي) .او با 6پاسگل بهترين پاسور اين فصل هم هست .او در
مجموع 27پاسگل در اين رقابتها داده .ركورد در دست كريستيانو رونالدو با 38پاس،
مسي با 33و گيگز با 27پاسگل است .ديماريا در 220بازي براي پياسجي 82گل هم
زده كه براي يك هافبك ركورد خوبي است.
نيمار كه به اعتراف خودش بهترين فوتبالش را هماكنون براي تيم پاريسي به نمايش
ميگذارد ،در 59بازي ليگ قهرمانان روي 59گل تأثيرگذار بوده (35گل و 24پاسگل).
او ۳بار هم اين فصل به تير دروازه كوبيده؛ هماندازه مســي .او بهترين گلزن تاريخ اين
رقابتها هم هست.
 2تيم بين ســالهاي 1994تا 2017هشــت بار به مصاف هم رفتهاند كه 5بار تيم
فرانسوي و  3بار تيم آلماني پيروز بودهاند.
داور اين بازي دنيل اورساتو ايتاليايي است .بايرن با او فصل قبل 3-1به ليورپول باخت.
مصدومان  2تيم رسيدهاند .كيلور ناواس ،وراتي و گويه ميتوانند بازي كنند و در تيم
آلماني هم وضعيت زوله و پاوار و بواتنگ بعد از مصدوميت خوب است .شايد پاوار از ابتدا
در پست دفاع راست يا مياني به ميدان برود.
از زماني كه فليك ،دستيار سابق يواخيم لوو به بايرن آمده ،اين تيم در 35بازي يك
تساوي و  2شكســت داشــته و بقيه را برده؛ 115گل زده3.3 ،گل در هر بازي26 ،گل
خورده0.7 ،گل خورده در هر بازي2.77 ،امتياز در هر بازي ،شكستناپذيري در 29بازي
اخير.
كل هزينهاي كه بايرن براي خريد بازيكنان تركيب اوليه مقابل ليون متحمل شــد
كمي بيش از 90ميليون پوند بوده ،درحاليكه خريد نيمار حدود 200ميليون و امباپه
131ميليون پوند هزينه داشت .بايرن براي لواندوفسكي ،گورتسكا و توماس مولر پولي
پرداخت نكرده؛ پريشيچ و كوتينيو را قرضي گرفته ،گنبري حدود 7ميليون پوند ،آالبا
135هزار پوند ،ديويس 9ميليون و نوير كه گرانترين بوده 27ميليون.
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قم

روحاهلل کریمی
قم  -خبرنگار

چالشهای مهم اورژانس قم

کمبود امکانات ،فرسوده بودن آمبوالنسها و حجم باالی ماموریتهای
برونشهری گاهی اعزام نیروهای امدادی به محل حادثه را با تاخیر همراه میکند
کمبود امکانات و فرسودهبودن آمبوالنسها موجب شده که نیروهای امدادی مرکز فوریتهای
پزشکیاستانقمبرایرسیدنبهموقعدرمحلحادثهباتاخیرمواجهشوند.تاخیریکهگاهیبه
ایجاد خشونت رفتاری میان پرسنل اورژانس قم و بستگان حادثهدیدگان منجر میشود .همین
چند وقت پیش هم صحنههایی از این خشونتهای رفتاری در شبکههای اجتماعی دست به
دست شد و موجی از نگرانیها را ایجاد کرد .حجم تصادفات و نیاز به فوریتهای پزشکی در
شهرهای استان با وجود استقرار پایگاههای اورژانس پاسخگوی درخواستهای مردمی نیست
و نیاز است که از مرکز استان نیروهای امدادی به این مناطق اعزام شوند .همچنین به دلیل
موقعیت جغرافیایی استان و قرار گرفتن در مسیر تردد مسافران آزادراه قم  -تهران ،بزرگراه
سلفچگان و آزادراه قم – کاشان ،روزانه به هر دلیلی تصادفات رانندگی متعددی در این محورها
به وقوع میپیوندد .این حجم از ماموریتهای برونشــهری موجب شده که برخی اعزامها با
تاخیر همراه شود و بستگان حادثهدیدگان با این تصور که نیروهای اورژانس در ماموریتهای
خود سهلانگاری میکنند ،درگیریهایی را به آن رق م بزنند .آن طور که سخنگوی اورژانس
قم میگوید در هفتههای گذشته چندین مورد خشونت رفتاری علیه نیروهای اورژانس صورت
گرفته و در دو مورد به آمبوالنسها خسارت وارد شده است .مهدی فراهانی با بیان این که ناوگان
فوریتهای پزشکی اســتان  60آمبوالنس ،یک پایگاه اورژانس هوایی ،یک دستگاه اتوبوس
آمبوالنس و 10دستگاه موتورآمبوالنس در اختیار دارد ،بیان میکند :یک سوم آمبوالنسهای
این استان در حدود  4سال اخیر نوسازی شدهاند و بقیه فرسوده و نیازمند بازسازی هستند.
فراهانی میافزاید :روزانه  2تا  4هزار تماس با مرکز فوریتهای پزشکی استان برقرار میشود و
مطالبات و درخواستهای مردم از اورژانس خیلی زیاد است.
خدمات ملی با ظرفیت استانی

سخنگویاورژانسقمبابیاناینکهباظرفیتاستانی،خدماتملیارائهمیکنیم،اظهارمیکند:
این درد مشترک نهادهای خدماترسان قم است که امکانات ،ردیف استخدامی و اعتبارات آنها
تنها پاسخگوی جمعیت استان است نه میلیونها مسافر و زائر .در این زمینه نیازمند نیاز امکانات
و اعتبارات ویژه هستیم .هر جا که نیاز به فوریتهای پزشکی باشد ،ما موظف به خدمتگذاری
هستیم اما شاخصهای اختصاص امکانات باید بر اساس واقعیتها و انتظارات هر استان تعریف
شود تا در کیفیت خدمترسانی به مردم مشکلی به وجود نیاید.
فراهانی میگوید :مساله دیگری که اورژانس قم را با چالش جدی مواجه کرده ،درخواستهای
غیرفوریتی است .در بخشها و شهرهای تابعه استان درمانگاههای شبانهروزی ،پایگاههای
بهداشت و خانههای سالمت وجود دارد اما بیشتر تماسهایی که با اورژانس برقرار میشود در
حیطه وظایف این مراکز است .به عنوان مثال افرادی که به بیماری مبتال میشوند باید به مراکز
بهداشتی و درمانی زیر نظر معاونت درمانی دانشگاه علوم پزشکی مراجعه کنند و ویزیت شوند.
حتی اگر نیاز به انتقال بیمار به مراکز درمانی شهر قم باشد ،آمبوالنس همان مرکز باید برای
انتقال بیمار اقدام کند .اما برخی بیماران برای پیگیری امور درمانی به پایگاههای اورژانس مراجعه
میکنند و با ما تماس میگیرند .این مسئول معتقد است که استفاده درست از ظرفیت مراکز
بهداشتی و درمانی باعث کاهش مراجعه غیرفوریتی به اورژانس شده و کیفیت خدمات رسانی
اورژانس را در ماموریتهای فوریتی افزایش میدهد .البته قانون اجازه بدهد یا ندهد ،ما کارمان
را برای خدمترسانی به شهروندان انجام میدهیم اما نیاز به مجوز نیروی انسانی ،اختصاص
اعتبارات و تهیه پایگاه هستیم.

ایرانشهر
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پایان مناقشات
برای احداث گمرگ در گرمی

 ۱۵۰۰خانوار زلزلهزده کرمانشاه کمک  ۱۰۰دالری میگیرند
فرزین معتمدی ،مدیرعامل جمعیت هالل احمر کرمانشاه از توزیع کمک ۱۰۰دالری به خانوا دههای زلزلهزده استان خبر
داد و گفت :این کمکهای بینالمللی به خانوارهایی که روند بازسازی
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منازل مسکونی آنها به هر دلیلی به اتمام نرسیده ،تعلق میگیرد.
متــن كـامـل درسایت

پنجمین گمرک مرزی ایران و آذربایجان پس از 75سال در آستانه بازگشایی است و به گفته
فرماندار گرمی مسئوالن استان منتظر تایید نهایی کشور همسایه برای مکان احداث گمرک هستند
پوپک قاسمی

اردبیل -خبرنگار

 93کیلومتر مرز مشترک شهرستان
گزارش گرمی با جمهوری آذربایجان ،بهترین
فرصت اســتان اردبیل برای توسعه
اقتصادی و اجتماعی است .اما در این شهرستان محروم
تاکنون وعدههای مســئوالن برای راهاندازی گمرک
مسافری در مرز مشترک گرمی و یاردملی جمهوری
آذربایجان محقق نشده است .آن هم در حالی در اوایل
قرن  1300این مرز مشترک به روی مردم دو کشور باز
بوده و تردد از طریق منطقه آزادلو به آســانی انجام
میشده است ،اما در سال  1324به دالیل سیاسی این
مرز بسته شد .با مطرح شــدن بازگشایی دوباره این
گمــرک (طبق معاهــده منعقد در ســال ،)2009
مسئوالن اقدام به احداث ساختمانی در منطقه آزادلو
کردند که عملیات اجرایی آن به دلیل عدم استقبال
جمهوری آذربایجان نیمهتمام ماند .پس از آن هم طی
یک دهه اخیر تکمیل این ساختمان و بازگشایی دوباره
گمرک مرزی به دلیل عدم رضایت کشــور همسایه
مسکوت ماند .البته طی روزهای اخیر ،تکاپوی جدیدی
برای فعالسازی دوباره این گمرک رخ داده و به نظر
میرسد که از سوی کشور آذربایجان هم توافقاتی برای
احداث آن صورت گرفته است .توافقاتی که البته معطل
فروکش کردن بحران کرونا و سفر هیأتی از این کشور
به ایران برای تأیید مــکان جدید و احداث پنجمین
گمرک مرزی ایران و آذربایجان مانده است .شنیده
میشود که عالوه بر آزادلو و چند منطقه مکانیابیشده
در گرمی ،افجه یکی از مناطق مورد تأیید دو کشــور
برای احداث گمرک مرزی ایران و آذربایجان پس از
بیلهسوار ،جلفا ،آستارا و شاهتختی-پلدشت خواهد بود.
در این گزارش به بررسی وضعیت احداث و راهاندازی
گمرک گرمی میپردازیم که در ادامه میخوانید.
ایجاد گمرک بدون بسترسازی نتیجهای ندارد

علی سلطانیفر ســاکن گرمی میگوید :منطقه ما با

وجود ظرفیتهای ویژه کشاورزی ،گردشگری و مرزی
از نظر شاخصهای توسعه در ردههای آخر قرار دارد و
چشم امیدمان به راهاندازی این گمرک است .با محقق
شدن این خواسته ،احداث بازار مرزی هم میسر خواهد
شد که آن هم مزایای زیادی خواهد داشت.
یک کارشــناس اقتصادی نیز احداث این گمرک در
گرمی بدون ایجاد زیرســاختها و امکانات مورد نیاز
را کاری عبث میداند و تاکید میکند :اینطور عنوان
میشود که گرمی زیرســاخت کافی برای تامین نظر
کشور همسایه ندارد .در این باره باید همه مسئوالن
فعلی و سابق پاسخگو باشند که چرا از سال  2009با
مطرح شدن شرایط احداث این گمرک ،هیچ اقدامی
برای ارتقای امکانات در این شهرستان انجام نشده است
و مردم حتی از امکانات ابتدایی هم محروم هستند.
محمدرضا علیزاده با تأکید بر اینکــه منکر مزایای
احداث این گمرک برای اردبیل بهویژه شهرســتان
گرمی نیستیم ،عنوان میکند :جاده ارتباطی موران
با گرمی قابل مقایسه با جاده ارتباطی چهاربانده آن
سوی مرز در کشور همسایه نیست .حتی در صورت
گشایش این گمرک ،امکان دارد بازرگانان و رانندگان
وسایل نقلیه ترانزیتی این جاده را برای عبور انتخاب
نکنند و این یعنی اقدامی بدون نتیجه اقتصادی برای
این بخش از استان.

ساختمانگمرکتغییرکاربریمیدهد

فرماندار شهرســتان گرمی درباره روند احداث این
گمرک به همشهری میگوید :در سال  76با مصوبه
هیأت وزیران راهاندازی گمرک گرمی در دستور کار
قرار گرفت .در همان سال بودجه  200میلیون تومانی
ساختمان گمرک در آزادلو نیز تصویب شد اما در سال
 91هیأت وزیران ایجاد این گمرک را از برنامه دولت
حذف کرد .علی بهشتی با بیان اینکه عمده دلیل حذف
گمرک آزادلو در گرمی ،عدم تمایل کشور همسایه بود،
عنوان میکند :پس از رایزنیهای متعدد ،جمهوری
آذربایجان تمایل خود را برای گشایش گمرک مرزی
در این منطقه اعالم کرده و مــا اقدامات اولیه مانند
مکانیابیهای مناســب را انجام دادهایم .برای تأیید
مکان احداث گمرک منتظر ســفر مسئوالن کشور
همسایه هستیم .وی با اشاره به اینکه بعد از مساعد
شدن اوضاع کرونا این ســفر انجام خواهد شد ،ادامه
میدهد :این گمرک میتواند در سالی که به نام جهش
تولید نامگذاری شده ،در رونق اقتصادی استان و بهویژه
گرمی نقش عمدهای داشته باشد.
بهشتی با تاکید بر اینکه ساختمان احداثشده گمرک
چندان بزرگ نیست و هنوز تجهیز نشده است ،عنوان
میکند :اگر آزادلو ،منطقه مورد توافق برای بازگشایی
گمرک نباشد ،این ساختمان تغییر کاربری خواهد داد.
تالش برای توافق با کشور همسایه

معاون عمرانــی اســتانداری :پروژه
چهارخطهکــردن مســیر گرمــی
به بیلهســوار به عنوان تنهــا دروازه
بینالمللی اســتان و پروژه بزرگراهی
رضی -امیرکندی در حال انجام است و
باتکمیلآنهاتسهیلحملونقلدراین
نقطهمرزیکشورصورتخواهدگرفت

ســفیر ایران در جمهــوری آذربایجــان ،در مورد
رایزنیهای احداث گمرک مــرزی در گرمی عنوان
میکند :گرمی و اســتان اردبیل ظرفیتهای کافی
برای افزایش مراودات و همکاریها با کشور جمهوری
آذربایجان را دارند .ما هم ســعی میکنیم با معرفی
این ظرفیتها کشور همســایه را بیش از پیش برای
بازگشایی این گمرک که پنجمین گمرک مرزی ایران
با جمهوری آذربایجان خواهد بود ترغیب کنیم.
سیدعباس موسوی با تأکید بر ضرورت برنامهریزی
دقیق در این زمینه میافزاید :ایجاد زیرساختهای
الزم و ارائه برنامه حساب شده در موفقیت راهاندازی

شهرستان گرمی با وجود برخورداری از ظرفیتهای گردشگری اما در بن بست ارتباطی قرار دارد.

این گمــرک و جلب توجه کشــور همســایه تاثیر
بســزایی خواهد داشت .سیاســتهای کلی کشور
مبنی بر اســتفاده از موقعیتهای مــرزی مبنی بر
محرومیتزدایی مناطق مرزنشــین اســت .بر این
اساس ،راهاندازی گمرک در منطقه محروم گرمی را به
صورت جدی در اولویت داریم.
تکمیل دو پروژه راهی برای گمرک گرمی

درباره فراهم شدن زیرســاختهای الزم از جمله راه
مناسب و تسهیل حمل و نقل برای احداث گمرک،
معاون عمرانی استاندار اردبیل به همشهری میگوید:
راهآهن اردبیل  -مغان از شهرستان مرزی گرمی عبور
میکند و این خط ریلی میتواند امتیاز مناسبی برای
توسعه اقتصادی این شهرستان مرزی باشد.
فرزاد قلندری به تأمین زیرســاخت جادهای مسیر
شهرستان گرمی نیز اشاره میکند و میافزاید :پروژه
چهارخطهکردن مسیر گرمی به بیلهسوار به عنوان
تنها دروازه بینالمللی استان آغاز شده است .همچنین
پروژه بزرگراهی رضی  -امیرکندی نیز در حال انجام

است که با تکمیل این دو مسیر همان اتفاق مورد انتظار
برای تسهیل حمل و نقل در این نقطه مرزی کشور را
شاهد خواهیم بود.
بیشک بازگشایی گمرک مســافری گرمی ،تحول
ویژهای در این شهرستان محروم ایجاد خواهد کرد،
اگر همسو با آن شــاهد خدماترســانی به منطقه
باشیم .گرمی با وجود برخورداری از ظرفیتهای ویژه
گردشگری در بنبست قرار دارد و مردم و کارشناسان
امیدوارند با بازگشــایی گمرک مسافری ،خروج این
منطقــه از انزوای تــردد رقم بخورد .ایجاد نشــدن
زیرساختهای کافی و نبود برنامهریزی برای استفاده
از ظرفیتهــای گمرک میتواند تجربــه نه چندان
رضایتبخشی در پی داشته باشد .در سوی مقابل با
ارتقای کیفی سطح خدمات و امکانات در گرمی ،این
منطقه به مسیر اصلی برای ورود مسافران آذربایجانی
به کشور بدل خواهد شد که رونق اقتصادی ،ورود ارز
و گردشگر خارجی همچنین امیدواری برای تبدیل
شدن جادههای گرمی به مسیر ترانزیت را رقم میزند.
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رأي 77نفر صادر شد

نميشود در محرم برنامه و مراسمي نباشد

رئيس شورايعالي جامعه مدرسين حوزه علميه قم گفت :نميشود
در محرم و بهويژه تاسوعا و عاشورا ،هيچ برنامه و مراسمي نباشد ،اما
اميدواريم اجتماع عزاداران با رعايت همه پروتكلها به بهترين شكل
ممكن برگزار شود .به گزارش ايسنا ،آيتاهلل محمد يزدي با اشاره به
ي ماه محرم گفت :امسال بهخاطر شرايط كرونا،
فرارسيدن ايام سوگوار 
عزاداريهاي مردم با تغييراتي همراه شده است ،اما زنده نگه داشتن
ياد شهداي كربال ،تعطيل شدني نيست .رئيس شورايعالي جامعه
مدرسين افزود :در چنين شرايطي كه مسئوالن كشور اعالم ميكنند
كه اجتماعات مخصوصا در فضاهاي سربســته عوارض خاصي دارد،
شرعا ما هم موظفيم كه به اين راهنماييها توجه كنيم؛ چون به هر
حال عوارض اين بيماري ،جزئي نيست ،بلكه سالمت عموم مردم را در
معرض خطر قرار داده است .وي ادامه داد :زنده نگه داشتن ياد شهداي
كربال و برپايي مراسم ماه محرم الزم است و عزاداري و جلسات مربوط
به امام حسين(ع) چيزي نيست كه بهراحتي تعطيل شود ،اما با توجه
به شرايط امسال ،طبعا بايد در نحوه برگزاري مراسم تغييراتي را درنظر
گرفت .يزدي با اشاره به تأكيدات رهبري درباره رعايت پروتكلهاي
بهداشتي در مراسم سوگواري گفت :بايد دســتورات ستاد كرونا را
رعايت كنيم و با رعايت همه مقررات و دستورات بهداشتي ،اجتماعات
و مراسم داشته باشيم؛ مثال پيشنهاد ميكنم كه جلسات عزاداري را در
محوطه جلوي مساجد و امامزادهها و كوچهها و خيابانهاي اطراف،
بهنحوي كه مزاحم رفتوآمد مردم هم نباشد ،برگزار كنيم.
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صداي پاي انشقاق در مجلس اصولگرا

در حاشيه سياست
حجت كرماني ،حقوقدان و وكيل آذر منصوري ،ريحانه طباطبايي،
علي شكوريراد و محســن امينزاده از صدور رأي پرونده اتهامات
14نفر از فعاالن سياســي اصالحطلب درخصوص پرونده موسوم به
بيانيه 77نفر در شــعبه 26دادگاه انقالب تهران خبر داد .بهگزارش
جماران ،بهگفتــه اين وكيل دادگســتري ،براســاس رأي صادره
خانمها آذر منصوري ،ريحانه طباطبايي و آقايان عيسي سحرخيز،
عبداهلل رمضانزاده ،محمدصادق نوروزي ،مهدي دريسپور ،حسن
اسديزيدآبادي و محســن امينزاده از اتهام «فعاليت تبليغي عليه
نظام» تبرئه شده ،ولي آقايان علي شكوريراد ،محمدحسين كروبي،
محسن آرمين ،قربان بهزادياننژاد و خانم صديقه وسمقي به يك سال
حبس تعزيري محكوم شدهاند .در اين پرونده آقايان محمدحسين
كروبي ،عيسي ســحرخيز ،مهدي محموديان ،عبداهلل رمضانزاده،
محســن آرمين ،محمدصادق نوروزي ،قربان بهزادياننژاد ،مهدي
دريسپور ،حسن اسديزيدآبادي و محسن امينزاده و خانمها آذر
منصوري ،ريحانه طباطبايي ،صديقه وسمقي ،به «فعاليت تبليغي
عليه نظام» از طريق امضاي بيانيه موســوم بــه ۷۷نفر درخصوص
حوادث آبانماه ۹۸در اعتراض بــه افزايش قيمت بنزين و دعوت به
عدمخشونت در برخورد با معترضان و آقاي علي شكوريراد متهم به
«فعاليت تبليغي عليه نظام» از طريق صدور بيانيه حزب اتحاد ملت
درخصوص حوادث آبان ۹۸متهم هستند.

سياست

كافه مجلس

بعد از شكست ياران قاليباف در انتخابات شوراي مركزي فراكسيون اكثريت مجلس ،آنها بهدنبال تشكيل فراكسيون نواصولگرايي هستند
مرزبنديهاي سياسي در
مجلس مجلس يازدهــم هر روز
بيشــتر از قبــل نمايان
ميشــود ،بعد از انتخابات دوم اسفندماه
اعالم شد اكثريت قاطع مجلس در اختيار
اصولگرايان قرار گرفته است ؛ اكثريتي كه
اگرچه طيف بنديهاي سياسيشان هويدا
بود و با توجه به اينكه همه اينها زير رداي
اصولگرايي بروز و ظهور يافته بودند انتظار
اين بود كه يكدســتي اين مجلس حفظ
شود و خبر از مرز بنديها و شكافهاي
سياسي عليه هم نباشد .بر همين منوال
هم بود كه كرسيهاي مجلس بيسروصدا
ميان راه يافتگان به بهارستان تقسيم شد
و در راس همه آنها محمدباقر قاليباف بر
كرسي رياست مجلس تكيه زد.
نشســتن قاليباف در جايگاه سكانداري
قوهمقننــه در حالــي بــود كــه عمده
كرسيهاي هيأت رئيسه به پايداريهاي
بهارستان رسيد و تعدادي در اختيار دولت
بهاريها قرار گرفت.
الگويي كه در تصاحب ديگر كرسيهاي
تأثيرگذار مجلس هم تكرار شد و ازجمله
اينكه رياست ديوان محاسبات بهعنوان
مهمترين بــازوي نظارتــي مجلس به
مهرداد بذرپاش ،گزينــه مطلوب دولت
بهاريها براي اين كرسي رسيد و كرسي
رياست مركزپژوهشها هم در توافقي از
قبل انجام شده به عليرضا زاكاني رسيد
كه با ائتــاف پايداريها بــه مجلس راه
يافته است.
براســاس اين الگو انتظار اين بود كه در
تركيب فراكســيون اكثريــت مجلس
يازدهم كه گفته ميشود بالغ بر 240عضو
دارد كرسيهاي شوراي مركزي و درپي
آن هيأت رئيسه آن تقسيم شود.
اما خروجي انتخابات پرحاشــيه شوراي
مركزي فراكســيون انقالب اسالمي كه
اعالم نتايج آن قريب به 13روز طول كشيد
وراي اين انتظار را عيان كرد و مشخص شد
به دور از توافق اوليه ،طيفهاي سياسي
راهيافته به بهارستان در پي افزون كردن
قدرتشان در لواي تصميمات فراكسيون

عكس :خبرگزاري خانه ملت

هستند؛ قدرتنمايي كه ياران قاليباف را
از گردونه عضويت در شوراي مركزي به
حاشيه راند؛ چنان كه حتي عليرضا زاكاني
كه رياســت موقت فراكسيون را بر عهده
داشت وانتخابات را بر گزار كرد از ورود به
شوراي مركزي بازماند .هسته قدرت در
فراكسيون اكثريت مجلس را در اختيار
 2طيف پايداري و يــاران دولت بهار كه
هم گعدهايهاي 10سال پيش محسوب
ميشوند قرار داد.
دايره ياران قاليباف در شــوراي مركزي
اين فراكســيون چنان است كه اگرچه از
قاليباف بهعنوان تنها گزينه رياست آن
نام برده ميشــد ،اما او خود را در جمع
شــوراي مركزي و هيأت رئيسه تقريبا
يكدســت آن بيگانه و يا دستكم بدون
حامي ميبيند و احتماال تصميم به انصراف
از رياست بر فراكسيوني گرفته كه اگرچه
عنوان اكثريت را بر پيشاني خود دارد اما
در رويكردها و سياســتها با مطلوب او
بيگانه است.
همين امر باعث شــد اگرچه كه عضويت
قاليباف وسيد رضا تقوي بهعنوان رئيس

ترديد در اعــام موضع رئيس مجلس
براي حضــور در شــوراي مركزي اين
فراكسيون سبب تقويت احتمال انشقاق
در فراكسيون اكثريت مجلس شده است
و آنطور كه يكي از نمايندگان نزديك به
قاليباف در مجلس به همشــهري خبر
داده است «:احتمال تشكيل فراكسيون
جديدي كــه تركيــب آن از حاميان
قاليباف و نو اصولگرايان باشد ،يكي از
گزينههاي روي ميز بعــد از انتخاباتي
اســت كه به اســم انتخابات شوراي
مركزي فراكسيون انقالب برگزار شد
مجلس و رئيس سني مجلس در جايگاه
عضويت در شوراي مركزي از پيش اعالم
شده بود،اما قاليباف در اعالم حضور براي
مديريت اين فراكســيون ترديد كند و تا
لحظه تنظيم اين گــزارش اعالم موضع
نكند و حتي گمانه زنيهايــي در مورد
كنارهگيري او از اين جايگاه مطرح شود.
بهنظر ميرسد آنچه سبب شده قاليباف
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براي ورود به شوراي مركزي دچار ترديد
شود موقعيتي اســت كه براي تصاحب
رياســت فراكســيون انقالب بايد در آن
حضور يابد و عدمحمايت شوراي مركزي
و رأي پايين وي در ميان شوراي مركزي
سبب شده است جايگاه قاليباف در اين
شورا شكننده باشد.
زمزمه انشقاق در فراكسيون اكثريت

ترديــد در اعالم موضــع رئيس مجلس
بــراي حضور در شــوراي مركــزي اين
فراكسيون سبب تقويت احتمال انشقاق
در فراكسيون اكثريت مجلس شده است
و آنطور كه يكي از نماينــدگان نزديك
به قاليباف در مجلس به همشهري خبر
داده است «:احتمال تشكيل فراكسيون
جديدي كه تركيب آن از حاميان قاليباف
و نو اصولگرايان باشد ،يكي از گزينههاي
روي ميز بعد از انتخاباتي است كه به اسم
انتخابات شــوراي مركزي فراكســيون
انقالب برگزار شد».
اين نماينده كه نخواست نامش فاش شود
احتمال تشكيل فراكسيون نواصولگرايي

در بهارســتان را بيش از هر زمان ديگر
دانست و ادامه داد :رأيگيري در انتخابات
شوراي مركزي فراكسيون انقالب آنچنان
بيبرنامه ،بينظارت و گعده طور بود كه
كسي كه داخل گعدهها نبود از راه يافتن
به شوراي مركزي بازميماند.
اين نماينده تهران ادامه داد :در انتخابات
فراكسيون كه185نماينده حضور داشتند
فعاليت نمايندگان آذري زبان از يك سو
و تكاپوي طيف پايداري از ســوي ديگر
بسيار مشــهود بود و بهصورت پليسي از
حاضرين رأي جمع ميكردند به همين
دليل كانديدايي كه حاضر نبود براي رأي
جمع كردن بين نمايندگان بچرخد و براي
رأي آوري چانه زني كند رأي بهدســت
نميآورد .وي گفت :از ســوي ديگر كد
دادن به اســامي كانديداها به جاي ذكر
اسامي مشــكل ديگري بود كه انتخاب
درست را از اعضاي فراكسيون گرفته بود
و افراد بايد كد نماينده را ميشــناختند
واز كانديداي شــماره يك تا 16759كد
را انتخاب ميكردند ،هرچند كه مضاف بر
اين روند سهميههاي استاني به كانديداها
هم شانس را براي ديگر نمايندگان كمتر
كرده بود.
او با تأكيد بر اينكه مضــاف بر همه اينها
چانه زني چند شخص -غيرنماينده -بين
نمايندگان براي رأي جمع كردن به نفع
برخي افراد اقــدام نو ظهور و البته خالف
قانوني بود كه سبب شــد شرايط رقابت
در اين انتخابات ســالم و عادالنه نباشد،
افزود :معترضان مكررا خواســتار ابطال
انتخابات شدند اما طراحان اين انتخابات
اصرار داشتند شمار شاكيان بايد نصف به
عالوه يك شمار حضار185 -نفر -باشد به
همين دليل اعتراضات به جايي نرسيد.
ايــن نماينده تأكيــد كرد :ايــن روند و
قدرتنمايي جمعي مشخص و رايزنيهاي
فشــرده آنها در قالب فراكســيونهاي
قوميتي سبب شــد انتخاباتي عجيب و
پر شائبه برگزار شــود كه مرزبنديهاي
سياســي را در اصولگرايــان حاضــر در
بهارستان بيشتر از هر زماني عيان كند.

ادامه مناقشه زاكاني و تاجگردون

غالمرضا تاجگردون ،نماينده ســابق مجلس در
توييتي خبــر داد :زاكاني بــرادر داماد خودش را
بهعنوان معاونش انتخاب كرده اســت .غالمرضا
تاجگردون ،نماينده ســابق مردم گچساران كه
اعتبارنامه او در مجلس يازدهم تأييد نشــد ،در
توييتي نوشــت« :زاكاني برادر دامــاد خودش را
گذاشــت معاونش .زمان بررســي اعتبارنامه در
جلسه از من ســؤال كرد :ميالد كرمي داييزاده
شماست و چرا در پتروشيمي كار ميكند .گفتم:
در پتروشيمي هزار نفر كار ميكند اينم يكيش.
مادربزرگ پدر ميالد كرمي ميشه دختر دايي من.
گفت :اين يعني رانت .قضاوت با شما».

بازديد بهارستانيها از هفتتپه

نظامالدين موســوي ،عضو كميســيون اصل۹۰
گفت :همراه 2نماينده ديگر تهران و معاون ديوان
محاســبات از شــركت هفتتپه بازديد كرديم.
نماينده تهران در گفتوگو با ايسنا افزود :ما حدود
۲۰روز پيش بهصورت حضوري از شركت هفتتپه
بازديد و با كارگران گفتوگــو كرديم .با نماينده
آنها در فرمانداري جلسه گذاشتيم و با مسئوالن
استاني هم ديداري در همين زمينه داشتيم .وي
ادامه داد :بعد از آن 3جلســه در مجلس شوراي
اسالمي با نمايندگان و همچنين نهادهاي نظارتي
و همينطور ديوان محاســبات و سازمان بازرسي
و دستگاههاي مربوطه ازجمله تامين اجتماعي،
وزارت كار و سازمان خصوصيسازي و مسئوالن
محلي خوزســتان برگزار كرديم و در جلسه آخر
وزير اقتصاد و دارايي نيز حضور داشت.

نمايندگان و مسئله دفتر كار

نمايندگان بهتازگي طرحي را تقديم هيأترئيسه
و اعالم وصول كردهاند كه درصورت تصويب نهايي
يكبار براي هميشه تكليف دفاتر كاري در اختيار
نمايندگان مجلس روشن ميشود .اين طرح كه با
امضاي ۵۰نفر از نمايندگان مجلس طراحي شده
است ،عالوه بر اين تامين خودرو و شفافيت حقوق
و مزاياي نمايندگان در دوره نمايندگي را در دستور
كار دارد .بهگزارش فارس ،آنها معتقدند استفاده از
ساختمانهاي استيجاري براي دفتر نمايندگان
باعث ميشود تا همه اسناد و مدارك هر دوره در
اختيار نمايندگان دورههــاي بعدي قرار نگيرد و
ثابت نبودن محل دفتر باعث سردرگمي مردم در
دسترسي به دفتر نمايندگان ميشود.
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گزارش همشهري از پيامدهاي اجتماعي كنكور بر سالمت روان دانشآموزان

آموزش

سقوط از بام کنکور

فاطمهقاسمزاده ،روانشناس كودكان :كنكور دومين
عامل خودكشي نوجوانان است
خبرنگار

«پسر ۱۹ســاله كه همه تالشش را
گزارش كرده بــود در كنكــور رياضي موفق
شــود ،وقتي آزمون را خــراب كرد،
تصميم گرفــت به زندگياش پايــان بدهد ».خبر
همين قدر كوتاه بود ،به اندازه عمر جوان 19سالهاي
كه خودش را بعد از جلســه آزمون از پشتبام به
پايين پرتاب كرد.
در خبرها آمده كه او معدل ديپلمش  19.5بوده و
جزو شــاگردان ممتازي بوده كه يكسال گذشته
خودش را براي درسخواندن در خانه حبس كرده
بوده و روز پنجشنبه بعد از بازگشت از جلسه كنكور
به خانه ،وقتي حس ميكند ســؤاالت را نتوانسته
خوب پاسخ دهد ،خودش را به پشتبام ميرساند و
يك تصميم آني و پاياني تلخ و دور از انتظار.
اين نخستينباري نيســت كه دانشآموزان تحت
فشار شرايط مدرسه يا كنكور ،خودكشي ميكنند.
در ســال 94زماني كه هنوز آموزش و پرورش هر
اســتان اخبار خودكشــي دانشآموزان را منتشر
ميكردند ،مشخص شد 13دانشآموز زير 18سال
دست بهخودكشــي زدهاند .براساس گزارشمهر،
از اين ۱۳دانشآموز ۹نفر خــود را حلقآويز كرده

اميد اللهياري ،مشاور تحصيلي :مؤسسات كنكور بر
آتش رقابت ميدمند

بودند۳ ،نفر از ســاختمان خانه و پل عابرپياده به
پايين پريــده بودند و يك نفر با ســاح گرم جان
خود را گرفته بود .همچنين از ۱۳خودكشــي رخ
داده۶ ،مورد خودكشي بهعلتهاي مربوط به افت
تحصيلي ،قبولنشــدن در امتحانات يــا كنكور و
احضار والدين به مدرســه بوده است ،علت ۳مورد
از اين خودكشيها ،ســرزنش والدين ،خستگي از
شرايط زندگي و ديدن فيلم در رابطه با خودكشي
عنوان شدهو هنوز علت ۴مورد اعالم نشده است.
خودكشــي مجيد ،دانشآموز 14ســاله ،بهدليل
مردودشــدن در امتحانات پايان سال ،خودكشي
دختر دانشآموز 18ساله در شهرستان بوكان پس
از اعالم نتايج كنكور و قبولنشــدن در دانشگاه و
خودكشــي امير دانشآموز 14سالهاي كه بهدليل
نمره پاييــن در درس رياضي و ترس از ســرزنش
شدن ،با شليك گلوله به زندگي خود پايان داد ،از
مهمترين خودكشيهاي آن سال بود.
اگرچه بعد از سال 94آمار خودكشي دانشآموزان
کمتر رسانهای میشود ،اما باز هم پراكنده اخباري
ميرســد كه دانشآموزان به داليل فشار درسي،
معلمان و والدين خودكشي كردهاند .مهمترين آن،
خودكشي نيلوفر و زهرا 2نوجوان 17ساله اصفهاني
بود كه حاشيههاي زيادي هم ايجاد كرد.
اما چرا آمار خودكشــي دانشآموزان در سالهاي

كنكور؛ هر روز سختتر از ديروز

برش

در كنار نقش مدرسه ،خانواده ،جامعه و مؤسسات كنكور ،از نقش سازمان سنجش هم در ايجاد اين معضل
نبايد گذشت؛ سازماني كه كنكور را هر سال متفاوتتر و چالشيتر از سالهاي پيش برگزار ميكند و در
سالهاي مختلف باعث اعتراض گسترده داوطلبان به سؤاالت شده است .احمد زيدآبادي ،روزنامهنگار 3روز
پيش در كانال تلگرامي خود نوشته است« :سال 62كه من كنكور دادم ،پرسشها عموما واضح ،عقاليي و
حاوي اطالعات مفيد بود .در اين مدت چه اتفاقي افتاده است كه سؤاالت كنكور تا اين حد بيمعني و مبهم
و پيچيده شده است؟ من نميدانم در آزار و اذيت دانشآموزان چه لذتي نهفته است كه اين روند مخرب
ظاهرا سال به سال هم تشديد ميشود!» بهجز زيدآبادي ،والدين و داوطلبان بسياري در فضاي مجازي از
دشواري سؤاالت در كنكور رياضي نوشتهاند و آن را غيرعادي توصيف كردهاند .پرونده كنكور سراسري
 99در شرايط سخت و دشواري به پايان رســيد؛ كنكوري كه فراز و نشيب فراوان داشت و زمان برگزاري
آن بارها به تعويق افتاد؛ كنكوري كه در نهايت يك جان گرفت؛ نوجوان 19سالهاي كه هيچگاه به آن طرف
دروازههاي كنكور نرسيد.

اخير قابل توجه شده و دانشآموزان بهخصوص بعد
از امتحانات دست به اين كار ميزنند؟
بســياري از روانشناســان كــودك و نوجــوان و
كارشناســان آموزشــي ،دليل اين معضل را فشار
خانوادههــا ،مؤسســات كنكور و مــدارس با هم
ميدانند .آنها معتقدند كــه عملكرد بد اين 3نهاد
باعث شده نوجوان كه در سن بحراني قرار گرفته،
نتواند مسائل خود را مديريت كند و در نهايت دست
به خودكشي بزند.
نوجوانان در بحرانهاي مختلف

فاطمه قاسمزاده ،روانشناس كودك و نوجوان در
اينباره به همشــهري گفت« :بحرانيترين دوره
زندگي هر فرد قطعا دوره نوجواني اســت ،چراكه
جســم با تغييرات فراواني روبهرو ميشود كه فرد
را دچار چالش ميكند و حــاال فرض كنيد در اين
وضعيت ،جامعه هــم دائم بر اين بحــران اضافه
ميكند .در اينباره پژوهشهاي كاربردي زيادي
انجامشده كه نشــان ميدهد وضعيت اقتصادي
نابسامان در نوجوانان تأثير منفي گذاشته و آنها را
به سمت خودكشي ســوق ميدهد و در ايران بعد
از اين معضل ،مسائل و مشكالت پيرامون درس و
مدرسه و حتي دانشــگاه دومين عامل خودكشي
است كه بايد به آن توجه داشت».
وي ادامه داد« :متأســفانه خانوادهها هم كه متاثر
از فضاي جامعه و نظام آموزشــي هستند ،بر اين
بحران ميدمند و نوجوان را دچار چالش ميكنند.
نظام آموزشــي ما حافظهمحــور ،رقابتي و تهي
از مهارتآموزي اســت و راه ديگــري پيش پاي
دانشآموز قرار نداده اســت ،بنابراين وقتي او در
اين فضا قرار ميگيرد و خانواده نيز او را تحت فشار
قرار ميدهد و مؤسسات كنكور و ...هم به آن اضافه
ميشوند ،دچار استرس دائم و مستمري ميشود
كه كنترل آن برايش سخت خواهد بود».
قاسمزاده معتقد است كه موارد آسيبزا پيرامون
كودكان و نوجوانان زياد شــده و گــروه آنها را در
معرض خطر قرار داده« .مســئله فقــط كنكور و
حواشــي پررنگ آن نيســت .همين بحث كرونا
كه ارتباطــات بچهها و تفريحات آنها را بهشــدت

طرح :همشهري /محمدرضا اکبری

فهیمه طباطبایی

كرونا و چالش بازگشايي مدارس
در آمريكا

محدود كرده يا بحث آموزش اينترنتي كه عنوان
شــد 3.5ميليون دانشآموز به وســايل هوشمند
براي حضــور در كالس درس دسترســي ندارند،
بحرانهاي جدي هســتند كه ميتوانند منجر به
آسيبي مثل خودكشي شوند.
تمــام آن 3.5ميليوني كــه نميتوانند در كالس
مجازي شركت كنند و آموزش و پرورش هم آنها
را تا به امــروز بالتكليف نگه داشــته ،از كودكان
و نوجواناني هســتند كه در ســال تحصيلي بعد
ميتوانند آسيبهاي روحي و جسمي بدي ببينند.
آنها 4ماه ســال تحصيلي قبل را هم بهسختي به
پايان رساندند و حاال بايد 9ماه را با مشقت سپري
كننــد .اينها مســائل جدي پيرامــون كودكان و
نوجواناني اســت كه اين روزها در جامعه زندگي
ميكنند و كمتر به آنها پرداخته ميشود».
پاي مؤسسات كنكور در ميان است

در ميان انتقاداتي كه به خانوادهها و جامعه درباره
مســئله آموزش و كنكور ميشــود و آنها را متهم
به فشــار رواني روي دانشآموز ميداند ،مشاوران
آموزشي و معلمان ،مؤسسات كنكور و بنگاههاي
خصوصي آموزشــي را هم جزو متهمان اصلي اين
معضل ميداننــد؛ بنگاههايي كه بــر آتش رقابت
كنكور ميدمنــد و آن را تبديل بــه مانع بلندي
براي پرش به ســمت موقعيتهــاي باالتر و برتر
كردهاند.
اميد اللهياري ،معلم و مشاور تحصيلي دانشآموزان
متوسطه دوم در اينباره ميگويد« :سالهاست كه
مشخص شده نظام آموزشــي ما به نفع بنگاههاي
خصوصي آموزش طراحي شده و نياز به بازنگري

و بازتوليد دارد ،اما آنقدر قــدرت اين بنگاهها زياد
است كه تاكنون هيچ وزيري نتوانســته آنها را از
ميدان به در كند .در نتيجــه ميبينيم كه هر روز
قويتر از ديروز ظاهر ميشوند و فضاي آموزشي را
رقابتيتر ميكنند».
اللهياري افزود :والدين دانشآموز كه خود محصول
همين نظام آموزشي هستند هم تن به اين شرايط
داده و حاضرند ساالنه ميليونها تومان براي حضور
فرزندشان در اين آموزشگاهها هزينه كنند تا در اين
رقابت كه هر ســال هم نفسگيرتر ميشود ،حضور
بهتري داشته باشند .نتيجه اين ميشود كه نوجوان
در آســتانه بلوغ و تغييرات چشمگير دروني خود،
بايد از اين مانع سخت و بلند كه نامش كنكور باشد،
بپرد .اگر قدمش بلند باشــد و بپرد كه تمام ،ولي
اگر چند ســانتيمتر كمتر بپرد ،خودش را بازنده
ميداند و حس ميكند توانايي ادامهدادن ندارد.
او مثالهاي زيــادي از دانشآموزانش دارد كه در
سال دوازدهم ،دچار مشــكالت روحي و جسمي
شدهاند و بعدها هم نتوانستهاند آن را كنترل كنند؛
«تمام تالش ما در مدارس معطوف اين شــده كه
كنكور را عاديسازي كنيم اما تبليغات بنگاههاي
كنكور و سازمان ســنجش آنقدر پررنگ است كه
صداي ما كمتر شنيده ميشود .در سالهاي اخير
دانشآموزاني داشتيم كه بعد از كنكور با مشكالت
قلبي ،اعصاب ،زخم معده ،تشنج و ...روبهرو شدهاند،
اين يعني نوجوان ما فشــار ســنگيني را تحمل
كرده و ميكند .اتفاقات بــدي كه والدين هنوز به
درك واقعي از آن نرسيدهاند و باز هم ميخواهند
فرزندشان در بهترين رشتههاي دانشگاهي درس
بخواند».

رشد آماري جامعه دانشآموزي عشايري؛ بيش از 200هزار نفر

كالسهاي حضوري مدرسههاي عشايري

شناسايي دانشآموزان بازمانده از تحصيل ،فراواني دانشآموزان عشايري را بيشتر كرده است
شآموز ،وسيله هوشمند براي كالس درس ندارند
3ميليونو۲۷۰هزار دان 
آمــار جمعيت جامعــه دانشآموزي
مدرسه عشايري براي نخستينبار از ۲۰۰هزار
نفر باالتر رفته است و كالسهاي درس
آنها با وجــود كرونــا بهدليل كمجمعيــت بودن،
حضوري برگزار ميشود.
محمدرضا ســيفي ،مديركل دفتر توســعه عدالت
آموزشي و عشــاير آموزش كشــور در گفتوگو با
خبرنگار مهر درباره آخرين وضعيت شــروع ســال
تحصيلي براي دانشآموزان روســتايي و عشايري
گفت :قرار بر اين اســت كه دانشآموزان عشايري
بهصورت حضوري سر كالسها حاضر باشند .يكي
از علتهايش اين اســت كه تعداد آنها كم اســت و
علت دوم اين اســت كه از كانون بيماري عموما دور
هستند .در واقع اين بار شــايد محروميت به كمك
آنها آمده است.
وي افزود :براساس شيوه نامهاي كه در ارديبهشتماه
براي بازگشــايي غيراجباري مــدارس داده بوديم،
عمل خواهيم كرد و البته ويرايش جديد آن بهزودي

منتشر ميشود.
بهگفته ســيفي ،تداوم آموزش در مناطق روستايي
و عشايري كه دسترســي به فضاي مجازي ندارند
انجام ميشود.
او ادامه داد :پويشــي نيز به نام «همه با هم ،با تبلت
مدرسه ميســازيم» به راه افتاده اســت .هر تبلت
يكميليونو ۵۰۰هزارتومان قيمت دارد و قرار است
هزينه آن جمعآوري شود و اين تبلتها خريداري
شود تا فرصت تحصيل براي كودكان محروم ايجاد
شــود .بنا به آماري كه داريم 3ميليونو ۲۷۰هزار
دانشآموز هستند كه با وجود دسترسي به اينترنت
اما وسيله هوشمند براي استفاده از آموزش در فضاي
مجازي را ندارند.
مديركل دفتر توســعه عدالت آموزشــي و عشاير
آموزش كشــور در ادامه بيان كرد :امسال ۱۶هزار
و۲۶۷دانشآموز در 4اســتان مازنــدران ،زنجان،
هرمزگان و سيستان و بلوچستان كد عشايري اضافه
بر آمار هرساله دريافت كردهاند و به اين ترتيب آمار

دانشآموزان عشايري براي نخســتينبار به باالي
۲۰۰هزار نفر ميرسد.
سيفي درباره اينكه آيا مشخص شده است كه كدام
دانشآموزان به اينترنت دسترسي ندارند ،گفت :تمام
استانهاي كشور موظف شدهاند كه اطلس دسترسي
دانشآموزان به روشهاي مختلف آموزشــي را در
بياورند و به اين ترتيب مشــخص ميشود كه كدام
دانشآموز به اينترنت يا وسيله هوشمند دسترسي
ندارد .او با بيان اينكــه از قبل هم آموزش مجازي از
نظر آموزش و پرورش يك آموزش مكمل بوده است،
گفت :خصوصا براي پايههاي دبستان و بهطور خاص
براي پايههاي اول دبســتان هيچچيز جاي آموزش
حضــوري را نميگيرد .به هميــن دليل در مناطق
محروم كالسهاي ابتدايي قرار است  2روز در هفته
تشكيل شــود .در مناطق عشايري هم كه كالسها
باز است و در بقيه جاها نيز هرجا تعداد كم و منطقه
سفيد باشد كالس حضوري برپا ميشود.
سيفي در پاسخ به ســؤال ديگري درباره اينكه آيا

معتمدان سفيدپوش مردم
حميد سوري

پزشك متخصص بيماريهاي عفوني

آنچه در روز منتسب به پزشكان
ميتوانــد مطرح شــود ،ماهيت
نوعدوســتي ،ازخودگذشــتگي
و بزرگواري اســت كه در جامعه
پزشــكي نســبت به بيمــاران،
دردمندان و نيازمندان وجود دارد و ايــن يكي از افتخارات جامعه
پزشكي و كادر درمان در سراسر دنياست .در ماههاي گذشته اپيدمي
كرونا در جهان و كشور ما باعث شد نگاهي كه در سالهاي گذشته
در ايران به ناروا نسبت به جامعه پزشــكي شكل گرفته بود ،كمي
ترميم و تصحيح شــود و جامعه به اين برداشت برسد كه چنانچه
اندك افرادي در لباس پزشكي ،اصول و اخالق اين حرفه را رعايت
نميكنند ،نبايد اقدامات و اعمال آنها به كل جامعه پزشكي تعميم
داده شود.
جامعه پزشكي و كادر بهداشــت و درمان با تقديم 250شهيد در
ماههاي گذشته توانست وجهه و شــرافت حرفهاي خود را نسبت

به گذشــته چندين برابر افزايش دهد؛ چراكه علت فوت اين تعداد
از كادر درمان نه بهعلت ناآگاهي نســبت به رفتار ويروس كرونا و
رعايتنكردن مسائل بهداشتي ،بلكه بهدليل مواجهه آنها با بيماران،
كار در محيط پرخطر ،شيفتهاي متعدد و خستگيهاي مفرط بوده
است .كشور ما با فوت اين افراد سرمايه عظيمي را از دست داد كه
شايد براي جبران آن زمان زيادي الزم باشد.
آرزو ميكنــم ارزشــي كه جامعــه پزشــكي بهدليــل ايثارها و
فداكاريهاي خود دوباره در جامعه بهدســت آورده است ،توسعه
بيشتري پيدا كند و در آينده شاهد حتي يك مورد تخلف پزشكي
نيز نباشيم .اغلب جامعه پزشكي با انتخاب اين حرفه به اين درك
رســيدهاند كه وظيفه اصلي آنها خدمت به جامعه است و در درجه
بعدي خانواده و حتي خودشان را قرار ميدهند.
جامعه ما در سالهاي گذشته لقب حكيم را به افرادي داده بود كه
در كار سالمت مردم بودند .حكيم در باور عمومي مردم ايران فردي
است كه درمانگر جســم و جان و روح افراد جامعه بوده و حتي در
مسائل اجتماعي و خانوادگي نيز دخالت داده ميشود و معتمد است
براي مردم و امين احوال آنها .اين همان جايگاه و رابطهاي است كه

براي اجرايي شدن اساسنامه مدارس عشايري اتفاق
تازهاي افتاده اســت؟ گفت :هنوز اتفاقي نيفتاده و
اميدواريم اين اساسنامه هرچه زودتر اجرايي شود
چرا كه آمار بازماندگان از تحصيل را بهشدت كاهش
ميدهد و ماندگاري معلمان آمــوزش ديده در اين
مناطق را باال ميبرد .وقتــي بتوانيم حق كوچ و آمد
و شد و ســكني گزيدن معلمان عشايري را بدهيم،
قاعدتا تأثير بســياري بر وضعيت آمــوزش در اين
مناطق دارد .مــاده ۵اين اساســنامه تأكيد دارد به

ميتوان اميد داشت با سازوكارهاي متناسب با جامعه مدرن امروزي
در ساحت زندگي روزمره و تعامالت اجتماعي شكل بگيرد و رابطه
مالي بين جامعه و پزشك به حداقل برسد.
در گذشته سرزمينمان ،مردم دســتمزد حكما را قبل از اينكه به
درمان نياز داشته باشند ،پرداخت ميكردند و حكيم نيز در زمان
بيماري بدون هيچ چشمداشتي درمان را انجام ميداد .اكنون نيز
بخش عمده تغيير نگرشها نسبت به جامعه پزشكي و كادر درمان
بستگي به رفتارهاي ســازماني دارد .بايد در نظام عرضه خدمات
درماني تجديدنظر اساســي صورت بگيرد و براي رســيدن به اين
منظور بايد سيستمهاي مراقبتي و نظارتي مثل نظام پزشكي تالش
بيشتري انجام دهند .از سوي ديگر جامعه پزشكي نيز بايد به سمت
و ســويي حركت كند كهتقاضاهاي القايي در اين حوزه را كاهش
دهد و تقاضاهايــي همانند جراحيهاي غيرضروري ،اســتفاده از
ابزارهاي پاراكلينيكي و آزمايشگاه به حداقل برسد .جامعه پزشكي
بايد نگاه سالمت به جامعه داشته باشد؛ چراكه سياستگذاري براي
ســامت افراد بدون توجه كامل به همه ابعاد فــردي و اجتماعي
زندگي امكانپذير نخواهد بود؛ چراكه انسان و جامعه انساني فقط
ارگانهاي فيزيكي و جسماني نيستند و انسان داراي روح ،روان و
روابط اجتماعي پيچيدهاي است و سالمت و بيماري بهعنوان يك
عامل جدا از مسائل سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي و حتي امنيتي قابل
تصور نيست و همه اين عوامل بر سالمت فرد تأثيرگذار هستند.

منظور افزايش پوشش تحصيلي و جلوگيري از ترك
تحصيل دانشآموزان خصوصا دانشآموزان دختر،
بايد نسبت به ارائه فزونتر موارد پرورشي و آموزشي
در دورههاي متوسطه اهتمام شود؛ ازجمله رفتوآمد
رايگان ،تأسيس خوابگاه شبانه روزي و تالش براي
گسترش آموزش از راه دور .مهمتر اينكه اگر ماده۱۴
اساســنامه اجرا ميشــد تحقق عدالت آموزشي و
توســعه متوازن آموزش در مناطق عشايري ب ه اجرا
در ميآمد.

آغاز سال تحصيلي جديد در آمريكا با توجه به افزايش موارد
جديد ابتال به كوويد ۱۹-در سراسر اين كشور ،چالشهاي
تــازهاي را در رابطه با كنترل شــيوع كروناويــروس ايجاد
كردهاست.
چگونگي بازگشــايي مدارس در پاييز سالجاري در اياالت
متحده در هفتههاي اخير به موضوعي مورد بحث و بررسي
تبديل شده اســت .درحاليكه برخي سياستمداران سعي
در بازگشــايي مدارس در اسرع وقت داشــتند ،بسياري از
خانوادهها بهدليل نگرانيهاي ايمني از بازگشــت فرزندان
خود به مدارس جلوگيري ميكنند.
چندين دانشــگاه قب ً
ال موارد جديد ابتال به كرونا را كشــف
كردهاند .اوايل هفته جاري دانشــگاه كاروليناي شمالي در
چاپل هيل ،يكــي از بزرگترين دانشــگاههاي آمريكا كه
دانشجويان را به دانشــگاه بازگردانده و تدريس حضوري را
آغاز كرده بود ،اعالم كرد كه آمــوزش بهصورت حضوري را
براي دانشجويان كارشناسي تنها يك هفته پس از بازگشايي
به حالت تعليق در خواهد آورد .دانشــگاه نوتردام نيز پس از
گزارش افزايش موارد جديد ابتال بــه كالسهاي آنالينرو
آورده است.
به گزارش ايسنا ،رئيس دانشــگاه جان هاپكينز اعالم كرده
اســت :تجزيه و تحليل رديابي تماس ها نشان ميدهد كه
بيشتر عفونت از تجمعهاي خارج از محوطه دانشگاه منتقل
ميشــود .دانشــجويان آلوده در اين تجمعات ،عفونت را به
ديگران منتقل ميكنند.
همچنين لسآنجلــس يونيفايد ،دومين سيســتم بزرگ
مدارس عمومي در ايــاالت متحده نيز قصــد دارد بهطور
دورهاي صدها هزار دانشآموز و  ۷۵هــزار كارمند را از نظر
كروناويروس آزمايش كند.
سرپرست اين سيســتم بزرگ مدارس عمومي گفته است
شــرايط فوق العاده موجب اقدامات خارق العادهاي است و
اگرچه اين آزمايش و تالش بــراي رديابي تماس مبتاليان
بيسابقه است اما الزم و مناسب محسوب ميشود.
از آنجا كه موارد جديد ابتال به كوويد ۱۹-در مراكز آموزشي
كه مجدد بازگشايي شــدهاند ،گزارش شده است ،بسياري
ديگر با تصميم دشــوار در مورد بازگشت يا عدمبازگشت به
كالسهاي حضوري روبهرو هستند.
زمانی برای سازگاری با کرونا

كارشناسان پزشكي هشدار ميدهند كه ممكن است سالها
طول بكشد تا دانشآموزان و معلمان بتوانند با خيال راحت
به آموزش حضوري و بدون ماسك ،فاصلهگذاري اجتماعي و
ساير اقدامات درنظر گرفته شده براي جلوگيري از گسترش
كرونا بازگردند.
آخرين گزارشــي كه توســط آكادمــي اطفــال و انجمن
بيمارستان كودكان اياالت متحده منتشر شده است نشان
ميدهد  ۷۵هــزار و  ۷۵۵مورد ابتالي جديد بــه كرونا در
كودكان از  ۳۰ژوئيه تا  ۱۳اوت گزارش شده است كه افزايش
 ۲۴درصدي در موارد ابتالي كودكان طي  2هفته را نشــان
ميدهد.
درحاليكه كــودكان تنها  ۹.۱درصد از كل مــوارد ابتال به
كوويد ۱۹-را در اياالت متحده تشــكيل دادهانــد ،از آغاز
همهگيري كرونا تاكنون تســت كروناي بيش از  ۴۰۶هزار
كودك مثبت شده است.
ژانگ زوفنگ ،اســتاد اپيدميولوژي و معاون دانشــيار براي
تحقيقات با دانشكده بهداشت عمومي در دانشگاه كاليفرنيا،
لسآنجلس ميگويد :ممكن اســت افزايش عفونت در بين
كودكان بــا عواملي مانند تجمع بيشــتر افــراد جوانتر و
بازگشت به مدارس و دانشــگاهها در طول همهگيري كرونا
مربوط باشد.
اين در حالي است كه مركز كنترل و پيشگيري از بيماريهاي
آمريكا ( )CDCبا تأكيد بر اهميت بازگشت به مدارس اعالم
ي
كرده است بهترين شواهد موجود نشان ميدهد كه بيمار 
كوويد ۱۹-خطرات نسبتاً كمي براي كودكان در سن مدرسه
دارد .ميزان مرگومير در بين كودكان مدرسهاي بسيار كمتر
از بزرگساالن است .هرچند نگراني ازاحتمال انتقال ويروس از
كودكان به بزرگترها وجود دارد.
به گزارش شــينهوا ،طبق اعالم اين مراكــز ،در عين حال
مضرات ناشی ازتعطيلي مدارس در مورد سالمت اجتماعي،
عاطفي و رفتاري ،بهزيستي ،اقتصادي و پيشرفت تحصيلي
فرزندان چه در كوتاهمدت و چه در دراز مدت مشهود و قابل
توجه است.

درخواست ستاد ملي مقابله با كرونا از مردم

كرونا به ما نزديك است؛ سفر نكنيد
ستاد ملي كرونا در اطالعيهاي ضمن تشكر از اكثريت
هشدار مردم كشــورمان كه با همراهي و همــكاري با كادر
بهداشــت و درمان در مقابله با كرونا ،حداقل تردد در
سطح شهرها و جادهها را داشتهاند ،از اقليتي كه در اينباره بيتوجه
هستند ،خواست كه به جمع كثير ايرانيان همراه براي مقابله با كرونا
بپيوندند و با توجه به دستورات پزشكان و پرستاران وزارت بهداشت با
رعايت تمامي دستورالعملها به كرونا مبتال نشوند و ديگران را مبتال
نكنند.
به گزارش همشــهري ،در اين اطالعيه آمده اســت :ضمن تشــكر
از همراهــي و همــكاري مــردم ايران اســامي در اجــراي كليه
دستورالعملهاي ستاد ملي كرونا براي پيشگيري از ابتال به ويروس
كوويدـ  ۱۹با توجه به تعطيالت پيشرو و احتمال سفر رفتن برخي از
هموطنان نكات ذيل مجددا تأكيد ميگردد:
 .1براساس آخرين توصيههاي سازمان بهداشت جهاني فاصلهگذاري
اجتماعي با ماندن در خانه و حداقل جابهجايي در سطح شهرها و جادهها
و استفاده از ماسك مؤثرينترين راه براي پيشگيري از كروناست.
 .2بررسي ميداني متخصصان اپيدمي وزارت بهداشت طي6ماه گذشته

مويد اين نكته مهم است كه ميزان ابتال و فوت ناشي از كرونا ،ارتباط
مستقيمي با رفتن به سفر در سطح كشور داشته است و لذا رفتن به
سفر به معني قبول ريسك مبتال شدن و مبتال كردن ساير هموطنان به
ويروس كوويدـ ۱۹است.
 .3كاهش تلفات ناشي از كرونا تنها با كنترل ابتال به اين ويروس ميسر
بوده و همزمان كمك به كادر درمان براي فراهم آوردن امكان رسيدگي
به سالمندان و افراد داراي بيماريهاي زمينهاي است.
 .4با توجه به ناشناخته بودن ويروس كوويدـ ۱۹و به همين ميزان امكان
تغييرات غيرقابل پيشبيني و واكنش اين ويروس در بدن انسان ،هشدار
جدي كارشناسان بر افزايش مراقبت و اجراي دقيق دستورالعملهاي
وزارت بهداشت در پيشگيري از كروناست.
 .5در پايان ضمن تشكر مجدد از اكثريت مردم كه با همراهي و همكاري
با كادر بهداشت و درمان در مقابله با كرونا ،حداقل تردد در سطح شهرها
و جادهها را داشتهاند از اقليت بيتوجه ،انتظار دارد به جمع كثير ايرانيان
همراه براي مقابله با كرونا بپيوندند و با توجه به دستورات پزشكان و
پرستاران وزارت بهداشت با رعايت دستورالعملها به كرونا مبتال نشوند
و ديگران را مبتال نكنند.
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گوشت و مرغ چرا گران شد؟

خواهد داشت؛ چون در نيمه اول ســال دامها بيشتر از
مراتع تغذيه ميكنند اما پس از آن نياز به نهادههاي دامي
افزايش مييابد .وي به خروج غيرمجاز دام زنده از كشور
نيز بهعنوان يكي از عوامل گراني گوشت اشاره ميكند.

سرکوب قیمت جواب نداد

چند و چون
رشد هزينه توليد مصنوعات سيماني و فلزي

ناكارآمدي سياست سركوب قيمت

تصميمسازيهاي نادرست و نبود نگاه آيندهنگر در حوزه تامين كاالهاي اساسي باعث شده
سياستهاي حمايتي نتواند تأثير مثبتي بر بازار داشته باشد و توليدكننده و مصرفكننده هردو متضرر شوند

تداوم ركود در ساختوســاز عالوه بر
آشفتگي بازار مسكن پيامدهاي ديگري
نيز به همراه داشته است .صنايع وابسته
به صنعت ساختما نساز ي تحتتأثير
اين ركود بازار مناسبي ندارند و اين عامل
در كنارعامل مؤثري چون افزايش نرخ
ارز ،كفه هزينههاي آنها را بهويژه در صنايعي كه وابستگي بيشتري
به مواداوليه خارجي دارند ،بسيار سنگين كرده است .گرچه اين يك
رابطه دوطرفه است و افزايش قيمت مصالح ساختماني خود يكي از
عوامل مؤثر بر رشد هزينه ساختوساز و نهايتا ركود در اين صنعت
شناخته ميشود اما به عقيده كارشناسان ،خواب ساختوساز در
كشور ،معلولي چندعاملي است كه گراني مصالح يكي از عوامل آن
شناخته ميشود .هرچه هست افزايش هزينه حملونقل ،انرژي،
دستمزد و بيمه كارگر ،ماليات و ...در نبود درآمد كافي ،براي صنايع
و اصناف مرتبط با ساختوساز شرايط نامناسبي را رقم زده است.
با مرتضي قديري ،رئيس اتحاديه توليدكنندگان و فروشــندگان
مصنوعات سيماني و لوازم فلزي ساختماني گفتوگو كردهايم.

است؟

بازار

شرايط كنوني توليد و فروش در اين صنف چگونه

در شرايطي كه تحتتأثير افزايش نرخ ارز ،ارزش پول ملي كاهش پيدا
كرده است ،تهيه مواداوليه نيز بهدليل افزايش قيمت آنها سخت ميشود
و اين مشكلي است كه امروز صنف توليدكنندگان مصنوعات سيماني
و فلزي ساختمان با آن دست به گريبانند .حتي قيمت مواداوليه توليد
داخلي هم با افزايش نرخ ارز باال رفتــه و تهيه آنها براي توليدكنندگان
هرروز سختتر ميشود ،در چنين شــرايطي طبيعتا هزينه تمامشده
توليد نيز افزايش مييابد .هزينههاي ديگر مثل هزينههاي كارگري و
حملونقل نسبت به گذشته تغييرات قيمتي بسيار زيادي داشتهاند و اين
باعث شده كاالي نهايي توليدشده با اثرپذيري از همه اين عوامل رشد
قيمت زيادي داشته باشد .اين شرايط از يك سو تقاضا را در بازار كاهش
و از سوي ديگر قيمت مسكن را افزايش داده است.
صنعت توليد مصنوعات سيماني و فلزي ساختمان
تا چه حد به واردات متكي است؟

چه در مصنوعات ســيماني و چه در صنايع فلزي ،اكثــر مواداوليه در
داخل كشور توليد ميشود .بازار آهن و فوالد در ماههاي اخير مشكالتي
داشت كه تا حدي بر توليدات ما اثرگذار بود.البته مصنوعات فلزي كه
واحدهاي صنفي ما توليد ميكنند ،مثل ميلگرد و ورق گالوانيزه ،نازك
است و مشكالت ديگر صنايع وابسته به فوالد را نداشتيم .مشكل اصلي
توليدكنندگان حباب قيمت شمشآهن بود كه خوشبختانه2هفته پيش
اين حباب شكست .قيمت شمشآهن تا 2هفته پيش نسبت به قيمت
جهاني باالتر بود و توزيع نميشد .اين مشكل امروز برطرف شده است و
توليدكنندگان در بحث آهن و فوالد مشكلي ندارند.
هزينههاي توليد و قيمتها در اين صنف چند درصد
افزايش داشته است؟

هزينههاي توليد مؤلفههاي متعددي دارد كه در كنار قيمت مواداوليه،
هزينههاي كارگري و حملونقل مهمترين آنها هســتند .هزينههاي
كارگري حدود 25تا 30درصد و هزينههــاي حملونقل هم بين 30تا
35درصد افزايش داشته اســت .بهطور كلي هزينه توليد در اين صنف
چيزي بين 30تا 35درصد افزايش داشــته اما عامل اصلي همان تغيير
نرخ ارز و كاهش ارزش پول ملي بوده كه باعث اين گرانيها شده است.
مصالح ســاختماني بيكيفيت توسط چه كساني
توليد ميشود؟

اكثر توليدكننــدگان ما كه پروانه كســب دارند تحــت نظارت كامل
استاندارد فعاليت ميكنند و كاالهاي توليد آنها كيفيت بااليي دارد ،اما
توليدكنندگاني كه بدون مجوز از اتحاديه مشغول به توليد هستند بدون
هيچ نظارت خاصي اقدام به توليد ميكنند .اين موضوع مشكالتي را براي
ما بهدنبال داشته چرا كه كاالهاي توليدي اين واحدها از نقاط مختلفي
وارد تهران و به راحتي توزيع و فروخته ميشــود ،بدون اينكه نظارت و
برخوردي در اين زمينه باشد .اين شرايط به اعتبار توليدكنندگان مجاز
آسيب ميزند.

گراني مواد پروتئيني داد مصرفكنندگان را درآورده اســت .گوشــت قرمز
فرخنده رفائی
مدتهاست از سفره بعضي اقشار رخت بربسته و آنها كه گوشت گران را با مرغ
خبرنگار
ارزان جايگزين كرده بودند كمكم ديگر دستشان به مرغ هم نميرسد .ماهي و ميگو
قيمتي كمتر از گوشت ندارند و تخممرغ شانهاي 25تا30هزارتوماني هم ديگر ماده غذايي ارزانقيمتي محسوب
نميشود .سهم مهمترين و مفيدترين گروه از 4گروه اصلي مواد غذايي در برنامه تغذيه روزانه بسياري از خانوادهها
كه بعضا فرزنداني در سن رشد هم دارند -رفتهرفته كم و كمتر ميشود و بهنظر ميرسد مسئوالن كمتر نگرانخطري باشند كه ميتواند سالمت نسلي از فرزندان ما را با مخاطرات جدي مواجه كند.

افزايش قيمت گوشــت قرمز و مرغ در حالي است كه
متوليان توليد دام و طيور كشور از افزايش عرضه و توليد
مازاد در كشــور خبر ميدهند و حتي بارها درخواست
كردهاند دولت اجازه دهد مازاد توليدشان را صادر كنند.
در ماههاي گذشــته و بهويژه از ابتداي امسال مصرف
گوشت قرمز تحتتأثير عوامل مختلفي كاهش يافت.
افت تقاضا در بازار بهدليل كاهش مصرف مردم كه خود
ناشي از محدوديت رفتوآمد و بيماري كرونا بود در كنار
تعطيلي طوالني رستورانها ،سالنهاي پذيرايي و مراكز
تهيه و توزيع غذا ،مصرف گوشــت قرمز و مرغ را تا حد
بسياري كاهش داد و باعث تراكم در مراكز توليد دام و
طيور شد .مرغداران براي كاهش ضرر و زيان جوجهريزي
را متوقف كردند و حتي جوجههــاي توليدي را از بين
بردند .قيمت مرغ در چهارماه ابتداي امسال به كمتر از
قيمت توليد رسيده بود اما اين شرايط موقتي بود و قيمت
اين كاال در يكماه گذشته تا امروز روند افزايشي داشته و
در كمتر فروشگاهي ميتوان مرغ را با نرخ مصوب 15هزار
توماني پيدا كرد .شــرايط براي دامــداران اما هنوز هم
خوب نيست .حجم انبوه دام مانده روي دست دامداران
و اعتراضات آنها بهدليل افت خريد ،سرانجام دولت را به
خريد تضميني دام متقاعد كرد .افزايش قيمت در شرايط
عرضه بيشتر بر خالف قوانين اقتصادي است .بر اساس
قوانين علم اقتصاد قيمت كاال در شرايط عرضه بيشتر بايد
پايين بيايد و زماني كه عرضه كمتر است قيمت افزايش
يابد .اما چرا اين سادهترين اصل علمي در بازار كشور ما
كار نميكند؟

رشد توليد و باالماندن قيمت گوشت قرمز
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رشد شديد قيمت نهادهها

اولين دليلي كه بــراي افزايش قيمت گوشــت عنوان
ميشود افزايش هزينه توليد اســت .از ابتداي امسال و
حتي پيشتــر از آن و ابتداي شــيوع كرونا ،محدوديت
منابع ارزي باعث توقف ثبت سفارش بسياري از كاالها
شد و حتي كاالهايي كه قبل از اين زمان ثبت شده بودند،
بهدليل تخصيص نيافتن ارز اجازه خروج از گمركات را
نيافتند .رسوب محمولههاي خوراك دام شامل جو ،ذرت
و كنجاله ســويا در گمرك بازار نهادههاي دامي را خالي
كرد و در شرايطي كه تقاضا بهدليل اتمام ذخاير روزبهروز
افزايش مييافت خأل عرضه بازار را از تعادل خارج كرد و
توليدكنندكان دام و طيور را به بازار سياه فرستاد؛ جايي
كه نهادههاي داراي نرخ مصــوب و ارز يارانهاي را با دو
برابر قيمت تهيه ميكردند .اين بازار هنوز هم با گذشت
چندماه از شــروع بحران و با وجود وعدههاي مسئوالن
مبني بر ساماندهي توزيع نهادهها هنوز هم فعال است
اما با يك تفاوت؛ قيمتها سه تا چهاربرابر شده و كنجاله
سويا در بازار آزاد هم گير دامداران نميآيد.

با يكي از خبرگزاريها در اين زمينه ميگويد :متأسفانه
طي چندماه گذشته عرضه نهادهها بهويژه كنجاله سويا
با تقاضاي آن همخواني نداشــته ،به همين دليل قيمت
اين نهاده در بازار غيررسمي افزايش چشمگيري داشته
و همين مسئله باعث شــده قيمت تمامشده محصوالت
پروتئيني بسيار باالتر از قيمت مصوب تنظيم بازار باشد
و توليدكنندگان نيز به اين مسئله اعتراض كنند .مجيد
موافققديري ،سياســتگذاري نادرست در توزيع نهادهها
را در ايجاد اين بحران مؤثر دانسته و ميافزايد :تخصيص
سهميه به ميزان مناسب و در زمان مناسب انجام نميشود؛
بنابراين بازار فرعي و غيررسمي نهادهها كام ً
ال پابرجاست.
به اعتقاد او ،بازار سهميهاي و رانتي باعث افزايش ريسك
تأمين نهادههاي دامي و ايجاد تقاضاي كاذب شده است.
پيشبيني افزايش مشکالت در نيمه دوم سال

كارشناسان و فعاالن حوزه توليد دام و طيور معتقدند اگر
روند خريد ،واردات و توزيع نهادهها بهويژه كنجاله سويا
با شيوه كنوني ادامه يابد قطعاً در هفتهها و ماههاي آينده
با چالش جديتري روبــهرو خواهيم بود .اين موضوعي
اســت كه رئيس اتحاديه تهيه و توزيعكنندگان گوشت
گوســفندي نيز درباره آن هشــدار ميدهد .علياصغر
ملكي با اشاره به افزايش قيمت نزديك به 20هزار توماني
گوشت قرمز گوسفندي ميگويد :افزايش قيمت نهادهها
در رشد قيمت گوشت طي ماههاي اخير مؤثر بوده است
و اين مسئله در شش ماهه دوم ســال اثرات بيشتري

سياستگذاري نادرست در توزيع نهادهها

نهادههاي دام و طيور بهعنوان نخستين حلقه از زنجيره
توليد تا مصرف كاالهاي اساســي شــامل گوشت ،شير،
مرغ و تخم مرغ ،كاالي استراتژيك محسوب ميشوند و
كارشناسان معتقدند دولتبايد در زمينه تامين نهادهها و
ثبات بازار كاالهاي اساسي بهتر از اين عمل ميكرد .رئيس
انجمن خوراك دام و طيور و آبزيان كشــور در گفتوگو

تخصيص ارز دولتي بــه واردات نهادههــاي دام با هدف
تثبيت بازار كاالهاي اساســي به داليل مختلف تاكنون
سياست موفقي نبوده و آشفتگي بازار نهادهها و بيثباتي
قيمت مرغ و گوشــت نشــان ميدهد ادامه سياست ارز
چندنرخي و ســركوب قيمت جز آســيب بــه توليد و
مصرفكننده نهايــي حاصلي ندارد .قيمــت مرغ زنده
و گوشــت مرغ گرم در تيرماه امسال از ســوي سازمان
حمايت از توليدكننده و مصرفكننده 10و 15هزار تومان
مصوب شد ،اما در بســياري از فروشگاههاي محصوالت
پروتئيني قيمت مرغ بين 2تا5هزار تومان باالتر اســت.
رئيس هيأت مديره شركت مادرتخصصي توسعه صنعت
طيور ايرانيان درکفت وکو با همشــهری با اشاره به تأثير
تورم و افزايش ســطح عمومي همــه قيمتها در گراني
مرغ ،ميگويد :مسئله جهش قيمت كنوني گوشت مرغ
عميقتر از ظاهري است كه مشاهده ميكنيم .در اينجا
بحث گراني نيست ،بلكه بحث علمي تورم و رشد پايه پولي
است كه الجرم به افزايش قيمت همه كاالها ميانجامد.
برومند چهارآيين ،با بيان اينكه  ۳۰ســال است اقتصاد
كشور با سركوب قيمتي ســازمان يافته ،ميافزايد :من و
ديگر توليدكنندگان از آذرماه سال گذشته هشدار داديم
كه پيامد سركوب قيمت ،چيزي جز انفجار قيمتي در آينده
نزديك نخواهد بود .وي ادامه می دهد :سازمان حمايت از
مصرفكننده بهعنوان ابزار اين سركوب قيمتي ،قيمت هر
كيلوگرم مرغ زنده را  ۱۰هزار تومان تعيين كرده اســت،
درحاليكه اساسنامه همين سازمان ميگويد ،وقتي قيمت
حداقلي براي يك كاال تعيين شد ،در شرايطي كه قيمت
بازار پايينتر آمد ،الزم است نســبت به خريد تضميني
بهموقع آن كاال اقدام شود .با اين حال وقتي توليدكنندگان
 ۲۷۰۰ميلياردتومان ضرر كردند ،اين سازمان اقدامي نكرد.
نتیجه چنین اقداماتی توقف تولید است.
ديگر داليل گراني گوشت

گذشته از گراني نهادههاي دامي در ماههاي اخير ،عوامل
ديگري نيز زنجيروار در افزايش قيمت گوشت مؤثر بوده
است .به اعتقاد كارشناســان يكي از اين عوامل واردات
گوشت قرمز بوده كه البته با هدف كاهش قيمت و تنظيم
بازار انجام شده است .واردات بيرويه گوشت در 3فصل
گذشته در كنار ممنوعيت صادرات دام و گوشت ،باعث
ماندن 300هزار دام سنگين روي دست دامداران و پروار
شدن آنها شده و امروز كشتارگاهها بر اساس استانداردهاي
موجود از خريد آنها امتناع ميكننــد .تغذيه اين دامها
هزينه زيادي به دامدار تحميل ميكند درحاليكه دامدار
نميداند با آن چه بايد بكند .البته شركت پشتيباني امور
دام به تازگي اعــام كرده كه خريــد تضميني دامهاي
فوق سنگين را نيز آغاز ميكند .ناگفته نماند كه قيمت
و شــيوه خريد تضميني نيز با انتقادات بسياري از سوي
دامداران مواجه است .وجود واسطههاي زياد در چرخه
توليد تا مصرف نيز از جمله داليل تأثيرگذار در اين زمينه
بوده كه باعث ميشــود دام با قيمت بيشــتري بهدست
مصرفكنندگان برسد.

خريد آبميوهگيري
آبميوهگيري ازجمله لوازم برقي كاربردي
در منازل ،خريد جهيزيه يا مورد نياز برخي
مشاغل خاص است كه با ممنوعيت واردات و
نوسان نرخ ارز ،با افزايش قيمت مواجه شده
است .اگر قصد خريد آبميوهگيري را داريد
بايد به برخي نكات توجه كنيد.
در خريد دستگاه آبميوهگيري نيز همانند
تمام لوازم برقي منزل ،قيمت حرف اول را
ميزند ،اما اين روزها بهدليل نوسان نرخ ارز،
قيمت انواع آبميوهگيري برندهاي خارجي
در بازار بسيار باالســت؛ پس اگر بهدنبال
خريد مدل كاربــردي و مقرونبهصرفهتر
اين محصول هستيد بايد برندهاي داخلي
را مدنظر قرار دهيد.
شــايد بتــوان دور موتور يا ســرعت
يــك دســتگاه آبميوهگيــري را ازجمله
مواردي برشــمرد كه بــر قيمت محصول
تأثيرگذار اســت ،اما عملكرد يك دستگاه
را نبايد براســاس قيمت آن محاسبه كرد.
مدلهاي زيادي هستند كه با وجود قيمت
مقرونبهصرفــه از عملكــرد قابلقبولي
برخوردارند.
آبميوهگيري ســانتريفیوژ يا پرسرعت
ازجمله انواع آبميوهگيري اســت كه براي
خردكردن انواع ميوه و سبزيجات با سرعت
بســيار زيادي چرخيده و از نيروي گريز از
مركز براي جداسازي تفاله ميوه از آب آن
بهره ميبرد ،اما توجه داشته باشيد كه اين
نوع آبميوهگيريها مزایايي مانند سرعت
باال ،دهانه عريض و عدمنياز به خردكردن
ميوه و سبزيجات و معايبي مانند سر و صدا
و لرزش زياد و سختي تميز كردن را دارند.
آبميوهگيريهاي پرســي بهنســبت
ســرعت كمتري دارند و از نيروي گريز از
مركز استفاده نميكنند .آبميوهگيريهاي
غيرســانتريفیوژ يا آهســته ميتوانند در
مدلهاي تنگ (تكدندهاي) ،دودندهاي،
افقي يا عمــودي طراحي شــوند .اين نوع
آبميوهگيريها بهعنوان آبميوهگيري پرس
سرد نيز شناخته ميشوند.
ازجملــه مزايــاي اســتفاده از ايــن نوع
آبميوهگيريها ميتوان به كم ســر و صدا
بودن آن اشــاره كرد .همچنيــن اين نوع
آبميوهگيريها قطعات كوچكتري دارند،
از اينرو تميز كردن آنها راحتتر اســت و
با اســتفاده از آن ميتوانيد آب سبزيجات
برگدار را نيز بگيريد.

راسته بازار
بورس فروش آكواريوم

خأل تصميمات اصولي در حوزه گوشت

رئيس شوراي تأمين دام كشور در گفتوگو با همشهری با تأكيد بر اينكه تصميماتي كه در حوزه گوشت گرفته ميشود
ناقص است ،ميگويد :بهدليل پايين بودن درآمد و قدرت خريد مردم و همچنين شيوع كرونا ،مصرف گوشت پايين
آمد و همين عاملي شد تا در كنار توليد بيشتر مازاد وجود داشته باشد .در چنين شرايطي دولت بايد خيلي زودتر از
اينها با تصميم خود از ضرر و زيان توليدكنندگان جلوگيري ميكرد .منصور پوريان ،درباره اقداماتي كه ميتواند بازار
گوشت و مرغ را سامان دهد ،ميگويد :دولت بايد توليد گوشت منجمد از توليد داخل را در دستور كار قرار دهد تا هم
ذخيره استراتژيك باشد و هم اينكه در زمان نياز از آن استفاده شود .همچنين دولت ميتواند صادرات را بهصورت
مقطعي آزاد كند كه در شرايط مازاد توليد ،توليدكنندگان متضرر نشوند.

دونرخيشدن و وعده بازگشت آرامش به بازار تاير

فن بازار

بسته حمايتي براي جبران افزايش قيمت لوازم خانگي

با وجود فروكشكردن تقاضاي ناشي ازعيد قربان و رشــد توليد داخل انواع دام ،قيمت خردهفروشي
انواع گوشت گوسفندي و گاوي در بازار همچنان باال مانده است .به گزارش همشهري ،توليدكنندگان
دام سبك و ســنگين در حالي از افت قيمت و دپوي دام زنده خبر ميدهند كه قيمت خردهفروشي
گوشت گوســفندي و گاوي در بازار مصرف بهدليل انتظار افزايش تقاضا درماه محرم باال مانده است.
رئيس سازمان امور عشاير ايران از پيشبيني افزايش  ۳۰هزار تني توليد گوشت توسط عشاير خبر داد
و گفت :طي دو مرحله براي افزايش توليد گوشت توسط عشاير برنامهريزي شده و پيشبيني ميشود
در مرحله نخست ،حدود  ۹هزار تن و در مرحله بعدي ،در مجموع  ۳۰هزار تن به توليد گوشت توسط
عشاير افزوده شود .كرمعلي قندالي افزود :اكنون  ۱۹۰هزار تن گوشت توسط عشاير در كشور توليد
ميشود كه پيشبيني شده تا يك سال آينده ،اين رقم به  ۲۲۰هزار تن افزايش يابد .همچنين اكنون
 ۲۵درصد گوشت مورد نياز كشور توسط عشاير توليد و  ۵/۹ميليون راس دام بهصورت ساالنه توسط
عشاير وارد بازار ميشود.

سهميهبندي انواع تاير خودروهاي سواري سبك ،سنگين و باري براي افزايش نظارت بر بازار موجب
كمبود و دونرخيشدن اين اقالم شــد .به گزارش همشهري ،افزايش شديد قيمت انواع تايرخودرو در
حالي موجب گاليه مصرفكنندگان شده است كه مسئوالن وعده رفع مشكالت بازار در آينده نزديك را
ميدهند .رئيس سازمان حمايت ازحقوق مصرفكنندگان و توليدكنندگان از رفع مشكل بازار تاير در
كشور از هفته گذشته خبر داد و گفت :در زمينه الستيك ،انباشت كاال براي تايرهاي وارداتي در گمرك
را داشتيم كه با مصوبه ستاد اقتصادي دولت در حال ترخيص است .عباس تابش افزود :از سوي ديگر
با نهاييشدن قيمت الستيك توليد داخل كه در سامانه ،بارگذاري شده و رشد  ۱۰درصدي توليد ،در
روزهای آینده در تامين الستيك كشور مشكلي وجود نخواهد داشت ..به گفته او تاير خودروهاي باري
نيز در سامانه مربوطه بارگذاري شده و با حواله راهداري ،الستيك با نرخ مصوب به آنها عرضه ميشود تا
بتوانيم عرضه و تقاضا را مديريت كنيم .همچنين درصورتي كه عامالن عرضه الستيك ،قيمت مصوب
را رعايت نكنند ،عامليت آنها ابطال خواهد شد و افراد جايگزين معرفي ميشوند.

كمبود و افزايش قيمت انواع لوازم خانگي توليد داخل و وارداتي ،زمينه اقبال مشتريان به خريد محصوالت
دستدوم ،تعمير اين اقالم و خريد برندهاي ارزانقيمت را فراهم كرده است .به گزارش همشهري ،كاهش
شــديد عرضه انواع لوازم خانگي باعث افزايش شــديد قيمتها و جوالن محصوالت قاچاق و متفرقه انواع
برندهاي گمنام در بازار شده و اين شرايط مشكالت اقشار كمدرآمد براي خريد لوازم خانگي نو را تشديد كرده
است .كارشناســان بازار به متقاضيان خريد لوازم خانگي توصيه ميكنند كه هنگام خريد اين محصوالت،
تحقيق كرده و فريب ظاهر لوازم خانگي و تبليغات دروغين فروشندگان را نخورند .همچنين اين اقالم را از
فروشگاههاي معتبر داراي گارانتي خريداري كنند .به تازگی سرپرست معاونت بازرگانی صنعت ،معدن و
تجارت از اختصاص بستههاي حمايتي خريد لوازم خانگي به اقشارآسيبپذير خبر داد و گفت :براساس اين
طرح با چند كارخانه توليدكننده لوازم خانگي كه ارز به آنها اختصاص داده ميشود ،مذاكره شده تا 4قلم لوازم
خانگي اصلي با قيمت مناسب در اختيار اقشار آسيبپذير قرار گيرد .محمدرضا کالمی افزود :بسته حمايتي
لوازم خانگي شامل يخچال فريزر ،تلويزيون ،ماشين لباسشويي و اجاق گاز است.

قيمت برخي انواع گوشت قرمز گوسفندي و گاوي در بازار

قيمت برخي انواع تاير ايراني خودروهاي سواري در بازار

قيمت برخي انواع ماشين ظرفشويي پرفروش در بازار

نوع گوشت

مشخصات

قيمت (كيلو گرم – تومان)

برند تاير

مشخصات

قيمت (تومان)

برند ماشين ظرفشويي

مشخصات

قيمت (تومان)

راسته گوسفندي

با استخوان

95.000

بارز

سايز -165 65 13گل P648

580.000

پاكشوما

مبله14 -نفره  -مدل MDF-14304

14.500.000

ران گوسفندي

ران كامل -ممتاز

127.000

بارز

سايز 175 60 13گل P601

630.000

كرال

مبله – 15نفره  -مدل DS-1548

10.500.000

كف دست گوسفندي

با ماهيچه

150.000

بارز

سايز185 *65 *14گل P640

610.000

جنرال آدميرال

مبله – 14نفره – مدل D-G423

11.300.000

نيمشقه گوسفندي

نيمشقه ران

95.000

يزد تاير

سايز 205 60 14گل مركوري

1.130.000

مايديا

مبله12 -نفره – مدل WQP12-J7635E

13.000.000

شقه گوسفندي

الشه كامل

100.000

يزد تاير

سايز 185 65 15گل اورانوس

790.000

برتينو

مبله14 -نفره – مدل BWD1427

12.300.000

ران گوساله

پاك كرده

90.000

يزد تاير

سايز 165 65 13گل ونوس

455.000

مايديا

روميزي6 -نفره -مدل WQP6-3602F

8.400.000

سردست گوساله

پاك كرده

75.000

كوير تاير

سايز205 60 15گل KB77

950.000

مجيك

روميزي8 -نفره – مدل KOR-2155B

12.800.000

فيله گوساله

پاك كرده

120.000

كوير تاير

سايز 205 60 14گل KB77

900.000

آ.ا .گ

روميزي6 -نفره – مدل F56202S0

7.300.000

ماهيچه گوساله

پاك كرده

75.000

كوير تاير

سايز 175 70 13گل KB14

535.000

ريتون

روميزي6-نفره -مدل Golden Touch

9.850.000

دمبالچه گوساله

پاك كرده

65.000

ايران تاير

سايز185 65 15گل كارنا

650.000

سام

روميزي8 -نفره – مدل DW-T1410S

10.400.000

اگر عالقهمند به نگهداري انواع ماهي
در منزل هســتيد يا به اقتضاي شغلتان
نيازمند خريد آكواريوم و ساير ملزومات
نگهداري آبزيان هستيد ،بهتر است سري
به راسته بازار فروش اين اقالم در خيابان
جمهوري اســامي ،چهارراه استانبول،
روبهروي ساختمان پالسكو بزنيد.
گرچه آتشسوزي و ريزش ساختمان
پالسكو كسب و كار كسبه اين راسته بازار
را از ســكه انداخت ،اما هنوز هم در بين
مغازههاي موجود در اين راسته بازار جاي
كمي براي فروش ماهيهاي رنگي كوچک
و ملزومات مورد نياز براي نگهداري انواع
آبزي وجود دارد.
در اين راســته بازار انــواع پمپ آب و
لوله و اتصاالت آن ،غذاي ماهي و ســاير
آبزيان ،سنگهاي تزييني ،تور و ...با قيمت
و كيفيت متفاوت عرضه ميشود .از نظر
قيمت نيز محصوالت عرضه شده در اين
راســته بازار نســبت به مغازههاي سطح
شهر تهران مناسبتر است و از آن مهمتر
ميتوانيد از اين راسته بازار انواع ملزومات
مورد نياز براي نگهــداري ماهي و آبزيان
در منزل را بهطور يكجا خريداري كنيد.
در راســته بازار آكواريــوم روبهروي
ســاختمان پالســكو انــواع آكواريــوم
ماهيهاي آب شــيرين كه قيمت بسيار
پايينتري دارند ،با پمپ هوا ،فيلتر كف،
شن ،نور ،بخاري و ســاير تجهيزات ويژه
عرضه ميشــود .آكواريوم هر چند وقت
يكبار بايد پاكسازي و آب آن تعويض شود
تا از بو گرفتن و منتشر شدن بوي نامطبوع
آن در فضاي محل نگهــداري جلوگيري
و ازتلف شــدن احتمالي ماهيها بهدليل
زندگي در محيط نامناســب جلوگيري
شود ،ميتوانيد اقالم مورد نياز براي انجام
اين كار را نيز از اين راسته بازار خريداري
كنيد.
قرار گرفتن اين راسته بازار در محدوده
اصلي طرح ترافيك و كمبود شديد جاي
پارك ازجمله نقاط منفي اين راسته بازار
اســت ،اما ميتوانيد با استفاده از خطوط
مترو ،اتوبوســراني و تاكسي بهراحتي به
اين راســته بازار رفتوآمد و اقالم مورد
نياز براي نگهداري ماهــیهای زینتی را
خريداري كنيد.
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راههاي نجا

از  سرمايه بخش خصوصي استفاده شود

از سال 91تاكنون بيش از 100ميليارد دالر سرمايه از ايران خارج شده است
هادي حقشناس
اقتصاددان

گشايش اقتصادي در
ايران بايــد طوري رخ
دهد كه بهواسطه آن،
كسبوكارها در ايران
رونق گيرد .نماد اين رونق ،باالرفتن رشــد اقتصادي،
كاهش نرخ تورم و بيكاري و تقويت سمت عرضه اقتصاد
است .گشايش واقعي اقتصادي زماني رقم ميخورد كه
شاخصهاي پولي اصالح شود و رشد اقتصادي ايران از
سرازيري منفيشدن رهايي پيدا كند.
زماني به اين هدف نزديك ميشــويم كــه مديريت
جامعه بتواند اعتمــاد مردم را بهخود جلــب كند؛ تا
جايي كه سرمايه بخش خصوصي و مردم براي نجات و
رونق اقتصاد ايران بهكار بسته شود .براي مثال ،امروز
چرا مسكن گران اســت؟ چون در سمت عرضه دچار
مشــكالت جدي هســتيم .يا چرا با وجود اينكه رشد
اقتصاد در بخش كشاورزي در سال گذشته مثبت بود،
همچنان محصوالت توليد داخل كشور با قيمت گران
بهدست مصرفكننده ميرســد؟ چرا كه بسياري از
محصوالت قبل از رسيدن به مقصد نهايي تلف ميشوند
زیرا بستهبندي مناسب ،سردخانههاي مناسب ،سيستم
حملونقل استاندارد و حتي سازوكار توزيع درست براي
اين محصوالت ارزشمند وجود ندارد .بخش خصوصي
ميتواند وارد اين چرخه شــود و مشــكالت را تا حد
قابلقبولي كاهش دهد.
در تمام كشــورهاي دنيا براي دستيابي به اين اهداف،
هم از ســرمايه داخل كشور اســتفاده ميشود و هم
ســرمايههاي خارجــي بــهكار گرفته ميشــود .اما

صورتمســئله اقتصاد ايران اين اســت كه در تمامي
اين 40ســال ما با ســرمايه خارجي در داخل كشور،
مشكل داشته و برای اســتفاده از اين فرصت همواره
با چالشهاي مختلفي مواجــه بودهايم؛ گاهي جنگ
تحميلي ،گاهي رفتارهاي سياســي كشورها با ايران و
گاهي هم مثل امروز تحريمهاي همهجانبه عليه ايران.
در چنين شرايطي ما بايد بپذيريم كه نميتوانيم منتظر
ســرمايه خارجي براي گشــايش اقتصادي در داخل
باشــيم .تنها فرصتي كه در اين شــرايط براي اقتصاد
ايران ميماند ،استفاده از سرمايه داخلي است ،آن هم
در روزهايي كه ما با فرار سرمايه مواجه هستيم .آمارها
ميگويند كه از سال  91تاكنون ،بيش از 100ميليارد
دالر ،سرمايه از ايران خارج شده است.
در چنيــن مختصاتي ما بايــد برنامــه كوتاهمدت،
ميانمدت و بلندمدت براي گشــايش داشته باشيم و
فراموش نكنيم گشــايش در كوتاهمــدت در اين ايام،
هم متاثر از كرونا و هــم متاثر از تحريمهاي يكجانبه و
ظالمانه آمريكاست .براي مثال ،فعال شدن بازار سرمايه،
نقدينگي را بهخود جذب كرده است .اين اقدام مثبتي
اســت اما اين پولهايي كه تحت عنوان خريدو فروش
سهام در بازار سرمايه تزريق ميشود آيا منجر به تقويت
بنگاه اقتصادي ميشود؟ انتظار ميرود كه اين نقدينگي
بزرگ وارد بنگاههاي اقتصادي شود ،چرا كه اگر مشكل
رونق توليد و توســعه بنگاهها« ،پول» باشد امروز اين
پول به بهترين شيوه ممكن توسط بازار سرمايه تامين
شده است.
اين بنگاهها ميتوانند ســمت عرضه اقتصاد ايران كه

چهار اقتصاددان و چهار فعال بخش خصوصي پيشنهاده

همان توليد پررونق كاال و خدمات اســت را به كمك
نقدينگي موجود تقويت كنند .براساس گزارش مركز
پژوهشهاي مجلس ،ما بيش از 600هزار ميليارد تومان
پروژه نيمهكاره در كشور داريم.
دولت از يك سمت و بقيه اركان نظام از سمت ديگر هم
بايد اين ريسك و اين هزينه را در اين شرايط بپذيرند كه
حتي اگر شده پروژههاي نيمهكاره را به قيمت دفتري
به بخش خصوصي واگذار كنند؛ با اين شرط كه كاربري
پروژه را تغيير ندهند و كارگري را اخراج نكنند.
با اين رويكرد طرحهاي نيمهتمام به اتمام ميرســند
و گشــايش بزرگي در اقتصاد ايران ايجاد ميشود .من
حتي معتقدم درســت است كه در ســنوات گذشته،
خصوصيســازي در قالــب اصل 44قانون اساســي
به انحــراف رفت ،ولي امــروز با واگــذاري بنگاهها به
پايينترين قيمت ممكن به بخش خصوصي ،با شروطي
كه بيا 
ن كردم ،اتفاق بســيار بزرگــي در اقتصاد ايران

خواهد افتاد .در كوتاهمدت راه ديگري جز اين نداريم،
چراكه حتي نميتوانيم بهخاطر اخاللهاي پولي و بانكي
ايجادشده از پول خود در خارج از كشور استفاده كنيم.
امروز نزديك به 500شركت در بازار سرمايه وجود دارد
كه مردم در حال خريد ســهام آنها هستند .پول مردم
به اين شركتها ميرســد تا آن شركتها با پول مردم
كار كنند و سودشان را درنهايت بين سهامدارانشان
تقسيم كنند .اگر شــركتها در ســازوكاري غلط به
فعاليت ادامه دهند و نتوانند ســودده باشند ،مردم در
مجمع بعدي ساالنه متضرر خواهند شد .فرصت زيادي
براي شــركتها باقي نمانده است .گشايش اقتصادي
آن اســت كه اين شركتها هرچه ســريعتر به سمت
ســوددهي بروند .فراموش نكنيم كه اقتصــاد ايران
بهعنوان هجدهمين اقتصاد جهــان از چنان ظرفيتي
برخوردار است كه ميتواند در بستري مناسب ،رشدي
مثبت براي خود رقم بزند.

كارها بايد به مردم واگذار شود

تصميماتي كه با نظر مردم گرفته شود گشايش به همراه خواهد داشت
محمدقلي يوسفي
اقتصاددان

كليد واژههايي مانند «گشايش
اقتصــادي» و طر حهايــي كه
هراز چند گاهي از سوي دولت،
آنهم در حد حــرف و نه عمل
مطرح ميشود عمال فرصتسوزي در اقتصاد است كه نتيجهبخش
هم نيســت .حركتهاي اينچنيني نشــاندهنده اين است كه
مسئوالن كشور گويي هنوز نپذيرفتهاند كه ما با بحران اقتصادي
ي كه تجربه گذشته تاكنون در كشورهاي
روبهرو هستيم ،در حال 
دنيا ،ازجمله ايران ،نشان ميدهد سياستهايي كه بهطور متمركز
از باال به پايين بهكار گرفتهشده ناكارآمد هستند .بنابراين اگر قرار
بر اين است كه گشايش اقتصادي صورت بگيرد و اصالحاتي ايجاد
شود نياز به نيروهاي متمركز فراقوهاي يا به تعبيري تمركز از باال
نيست .تجربه تاريخي نشان داده تاكنون هيچ تصميمي از باال به
پايين مثمرثمر نبوده است .مسئوالن كشور ابتدا بايد بپذيرند كه
ما با بحران اقتصادي روبهرو هستيم .براي كارهاي مهم و كليدي،

صحيح هم نيســت كه يك قوه يا مسئوالن ارشــد آن بخواهند
مسئوليت آن را بپذيرند .مسئله اساسي و مهم اين است كه كارها
بايد به مردم واگذار شود ،چراكه بيشتر تصميماتي كه ميتوانند
مهم و تأثيرگذار باشند از پايين به باالست .اگر قرار است مسائل
اقتصادي ايران كه جدا از مسائل اجتماعي ،سياسي و فرهنگي آن
نيست ،حل شود بايد امور به مردم ســپرده شود و آنها بهعنوان
تصميمگيرنده وارد ميدان عمل شوند.
درواقع بهترين كار اين است كه امور به رفراندوم گذاشته شود تا گره
بسياري از مشكالت اقتصادي كنوني حل شود .تجربه كشوري مانند
افغانستان كه همسايه ما نيز هســت ميتواند الگوي خوبي باشد.
اگر رئيسجمهور در برخي امور بهويژه امور سياســي و اجتماعي
بهتنهايي تصميم نگيرد ،تصميماتي كه با نظر مردم گرفته شــود
گشايشهايي را به همراه خواهد داشت.
به كارگيري چنين روشهايي ميتواند درس خوبي براي مسئوالن
ما باشــد .بايد اصالحاتي را در داخل كشور انجام داد و شرايطي را
فراهم كرد تا از ظرفيت تمام افراد و نخبگان كشور بهره برده شود.
تمام افرادي كه به نوعي ميتوانند كمك به حل مشكالت كنند بايد
حضوري پويا و مؤثر در جامعه داشــته باشند .استفاده از ظرفيت

نخبگان اقتصادي و سياسي و اصالح قانون اساسي در چارچوبي
با ساختارهاي جديد ،راهحلي براي اقتصاد بهبندكشيده است .اگر

ارائه اوراق نفتي؛ تصميم منطقي دولت

بايد برنامه دولت براي مراحل بعد از عرضه اوراق مشخص باشد
غالمحسين جميلي

كاهش هزينهها و اعتمادسازي؛ راههاي گشايش اقتصادي

دولت هزينههايش را كاهش دهد

بهرام شكوري

عضو هيأت رئيسه اتاق ايران

سياســتهاي دولت براي گشــايش اقتصادي را
ميتوان از 2جنبه بررسي كرد؛ يك جنبه آن ،موضوع
سياستهاي كلي اقتصادي است كه طي آن ،دولت
آگاهانه يا به تبع شرايط خاص كشور در مسير تغيير
نظام پولي به نظام مالي قرار گرفته است و در نتيجه آن ،همه سياستهاي اقتصادي
دولت در زمينه تامين نقدينگي براي بخشهاي مختلف كشور ،از نظام پولي به نظام
مالي سوق مييابد .اين موضوع روي رويههاي مالي كشور تأثير ميگذارد و ميتواند
حجم نقدينگي را كنترل كند و درنتيجه آن ،پولهاي غيرمولد را به بخشهايي كه
نياز به سرمايهگذاري دارند ،تزريق كند.
جنبه ديگر ،سياستهاي بهكار گرفتهشــده در بازار سرمايه است .توصيه و تشويق
مردم به سرمايهگذاري در بورس و حمايت نهادهاي اقتصادي دولت از جريان حاكم
بر بازار سرمايه كشور نشان ميدهد كه نگاه كلي و غالب دولت در اين روزها استفاده
از ظرفيت نقدينگي است .ايده فروش فرآوردههاي نفتي از طريق اوراق نيز از چنين
رويهاي پيروي ميكند و متناسب با بقيه روندهاي حاكم بر فضاي امروز اقتصادي
كشور ،تصميم منطقي و درستي بهنظر ميرسد.
مردم كشور داراي سرمايههايي هستند كه يا براي بهرهبرداري از آنها در عرصههاي
مختلف سرمايهگذاري ،توان الزم را ندارند و يا ريسك استفاده از اين سرمايهها در
بقيه بازارهاي اقتصادي را نميپذيرند .در هر صورت دليل آن هرچه باشد ،امروز اقبال
عمومي به سمت مشاركت در سرمايهگذاريهاي اينچنيني است .دولت هم ميتواند
از ظرفيت موجود استفاده كند.
ولي نهايتا دستاورد بلندمدت فروش اين اوراق نفتي مشخص نيست .قدم نخست،
عرضه و جلب مشاركت مردم است .اما اينكه در قدم بعدي ،اين طرح چطور نهايي
خواهد شد ،موضوع با اهميتي است كه بهطور آشكار مشخص نشده است .با توجه
به فضاي بينالمللي امروز و فشــار تحريمها ،اگر قرار باشد ارائه اوراق بهصورت عام
و فراگير باشد ،شــفافيت بااليي مورد نياز است و اگر قرار باشد انحصار ايجاد شود و
اين اوراق بهصورت مشخص ،از پيش تعيينشــده و محدود عرضه شود ،بالطبع ما
شاهد بروز مشكالتي خواهيم بود كه در ســالهاي مختلف ،تبعات آن را بر اقتصاد
مشاهده كردهايم.
در هر حال كشور ،امروز به يك اعتمادســازي ميان نهادهاي اقتصادي با مردم نياز
دارد .اين اعتمادسازي ايجاد نخواهد شــد مگر با به كارگيري شفافيت حداكثري؛
بدان معنا كه بتوان از ابتدا تا انتهاي يك فرايند و جريان را در حوزه اقتصادي كامال
رصد كرد و ريسك فعاليت در آن را كاهش داد و همچنين همه تغييرات و نوسانات
گريزناپذير آن را بيمه كرد ،بهگونهاي كه از قدم نخســت تا انتها براي سرمايهگذار
اطميناني نســبي وجود داشته باشد .بســياري از ســرمايهگذاران بهدنبال كسب

كارها به مردم واگذار شود ،بســياري از گرههاي باز نشده گشوده
خواهد شد .دولت ما همانند بســياري از كشورهاي پيشرفته بايد

آزاديهاي مدني را تضمين كند و در مورد مســائل استراتژيك و
رابطه با كشورهاي اروپايي و آمريكايي به هوشمندانهترين شيوه
ممكن عمل كند .با پيش گرفتن شيوهاي مناسب كسي مسئوليت
فردي را قبول نميكند و اين مسئله موجب ميشود مردم تصميم
بگيرند چه سياستي اتخاذ شود .اين كار اگر صورت بگيرد ميتوان
تصميمي بلندمدت براي رفع مشــكالت اقتصادي و گشايش آن
گرفت.
بايد قانون اساسي بهگونهاي اصالح شــود كه آزاديهاي مدني،
فردي و اجتماعي بــا آزاديهاي حقوق مالكيت همراه باشــد؛
بهمعناي واقعي فعاليت بخشي خصوصي؛ كه بهعنوان ركن اصلي
فعاليتهاي اقتصادي تلقي شود و درمرحله آخر دولت نقش داشته
باشد ،آنهم نه در اقتصاد بلكه در زيرساختها يا در جايي كه بخش
خصوصي وارد نميشود.
بنابراين دولت بايد ســر جاي اصلي خود برگردد؛ جايي كه نظم
و قانون و امنيت هســت ،چراكه اگر حتي نخبهترين انسانهاي
روي كره زمين را هم جمع كنيد نميتوانند بهجاي مردم تصميم
بگيرند يا دانشي كه نزد تكتك مردم هســت را يكجا در اختيار
داشته باشند .چرا در كشورهاي پيشرفته مردم را آزاد گذاشتهاند
تا براساس دانش و مهارت خودشان فعاليت كنند؟ چون هيچگاه
نميشود گروهي از افراد در قالب دولت يا مقامات بخواهند بهجاي
مردم تصميم بگيرند .تجربه كشــورهاي سوسياليســتي نشان
ميدهد كه باالخره آنها مجبور شدهاند تن به آزاديها بدهند.

رئيس كميسيون معادن و صنايع معدني اتاق ايران

درآمدهاي آنچناني با ارقام رشد باال نيســتند .اگر بتوان سودي منطقي و متناسب
با شرايط اقتصادي و تورم حاكم بر كشور براي ســرمايهگذار فراهم كرد ،تعادل در
بازار بهوجود ميآيد كه باعث ميشود هم سرمايهگذاري داراي جذابيت باشد و هم
نهادهاي مربوط بتوانند از نقدينگيها بهره ببرند .طرح دولت در فروش فراوردههاي
نفتي هم از اين موضوع مســتثنا نيســت .امروز بيش از هر چيز ديگري به جريان
دوسويه اعتماد بين صاحبان پول و سرمايه و عرضهكنندگان خدمات نياز داريم.
اما بهطور كلي ،آنچه امروز براي گشايش اقتصادي نياز داريم ،توجه به نظام توليد
براساس نيازهاي داخلي و همچنين توانمندسازي داخلي است .در سالهاي گذشته
بهصورت مكرر از سوي مسئوالن و نهادهاي مختلف در مورد اين موضوع صحبت و
دستورالعملهايي در مورد آن ارائه شد .اين توانمندسازي حتما بايد با حمايتهاي
همهجانبه و پيشــگیري از هرگونه اخالل و كنــدي در روند توليد باشــد .تجربه
بينالمللي و كشور خود ما نشــان ميدهد كه بخش خصوصي ،توليد و خدمات را
ارزانتر از دولت انجام ميدهد ،بنابراين در يك جريان اينچنيني بايد اجازه داده شود
افراد مؤثر در اقتصاد ،نقش پررنگي بگيرند .به بهانه حمايت از بازارهاي مصرفكننده
نبايد تصميماتي در جهت ايجاد تورم (كه روي مواداوليه نيز اثرگذار است) و كاهش
رقابتپذيري توليد محصوالت اتخاذ شود .در سالهاي قبل تصميماتي درباره حركت
به سمت بازار آزاد گرفته شد ،اما متأسفانه در مقاطع مختلف عقبگرد داشتيم و به
نظامهاي ناكارآمد تجربهشده قبلي عودت داده شديم .امروز نياز داريم دولت صرفا
نقش نظارتي خودش را در جهت انجام درست امور بازي كند و بازار ،توليدكنندگان
و مصرفكنندگان را متاثر از تصميمات حمايتي پر از اشتباه خود نكند.

با توجه به شرايط موجود ،بعيد ميدانم كه ارائه اوراق
نفتي از سوي دولت براي مردم جذابيت الزم را ايجاد
كند .ولي آنچه مسلم اســت اينكه دولت با كسري
بودجه مواجه اســت .در عرصه بينالمللي و با توجه
به تحريمها و كرونا ،فروش نفت غيرممكن شده است .از منابع خارجي نيز نميتوان
بهره برد و بالطبع با توجه به سياستهاي غلطي كه در دولتهاي مختلف اتخاذ شده،
پايه پولي همهساله افزايش يافته و حجم نقدينگي رشد كرده است .همه اين موارد به
افزايش قيمتها و تورم در جامعه دامن زده است .در نتيجه براي كنترل نقدينگي و
تامين بودجه هيچ راهي براي دولت نميماند .دولت به هر شكلي كه ميتوانسته سعي
كرده تا اين موضوعات را كنترل كنــد؛ از افزايش ماليات و ماليات از خانههاي خالي
گرفته تا ترغيب مردم به مشاركت در بورس .با توجه به شرايطي كه كرونا ايجاد كرده،
بيش از اين نيز نميتوان از اين شيوهها درآمد ايجاد كرد و ديگر جوابگوي هزينههاي
دولت نيست.
در نتيجه دولت بايد در 2مسير ،همت جدي داشته باشد؛ يكي اينكه هزينههاي خود را
كاهش دهد .با وجود آنكه اين موضوع در قانون هم آمده ،متأسفانه به آن توجهي نشده.
دولت با خصوصيسازي و كوچككردن بدنه خود بايد كاهش هزينهها را رقمبزند.
هر دولتي با هدف كوچككردن روي كار آمد ،ولي در عمل هر روز بزرگتر و بزرگتر
شــد .دولت از هر طريقي ميخواهد درآمدها را افزايش دهد ،اما كفاف هزينههايش
را نميدهد چون كشــور را گران اداره ميكند و بايد برخي مسئوليتها و نهادها را
واگذار كند.
در بخش دوم قبل از اينكه هرگونه اقدامي مثل پيشفــروش نفت انجام دهد ،بايد
اعتماد ايجاد كند .اعتماد ،حلقه مفقوده بين دولت و مردم اســت .فروش اوراق نفت
شبيه همان اتفاقي است كه در مورد سكه رخ داد .سكه را پيشفروش كردند ،اما هيچ
قانون و محدوديتي وضع نكردند و سلطان سكه ايجاد شد .كاهش اعتمادي كه ميان
مردم و دولت ايجاد شده شــايد اين طرح و طرحهاي مشابه را ناموفق كند .مردم به
دولت آن اطمينان الزم را ندارند .بارها و به تجربه ديدهاند كه دولت به تعهدات خود
عمل نكرده است .اين كاهش سطح اعتماد بدترين چيزي است كه در يك جامعه اتفاق
ميافتد .قبل از ارائه هرگونه راهكار براي برونرفت از شرايط بد اقتصادي بايد اعتماد
مردم را جلب كرد .اين اتفاق نيز با حرف و وعده رخ نميدهــد و بايد به عمل اتفاق
بیفتد .دولت در شرايط خاص اقتصادي قرار دارد و مطمئنا مردم هم بايد كمك كنند.
اما وقتي حجم زيادي از دزدي و فســاد را ميبينند نميتوان انتظاري از آنها داشت.
خرابكردن اعتماد خيلي راحت است ،اما زمان زيادي طول ميكشد اعتماد را دوباره
بهدست آورد .اين مردم همان مردمي هستند كه در زمان جنگ از مال و جان خود ،از
داشته و نداشتهشان گذاشتند و حكومت را حمايت كردند .آن اتفاق محصول اعتماد

مردم به حاكميت بود .همين حاال نيز مردم هيچچيز كم نگذاشتهاند و اين مسئوالن
ارشد و مديران عالي هستند كه بايد با عمل ،خود را اثبات كنند.
از طرف ديگر ايراداتي به اين طرح وارد است ،مثل اينكه تعهد بازپرداخت اين اوراق به
دولتهاي بعدي سپرده ميشود .همانطور كه تعهدات دولت آقاي احمدينژاد دامن
اين دولت را گرفت ،تعهدات اين دولت نيز دامن دولت بعدي را ميگيرد .همانطور كه
پروژههاي نيمهتمام دولت قبلي به ضرر كشور و دولت جديد شد ،امروز هم تبعات اين
كار براي دولتهاي بعدي باقي خواهد ماند .به هر حال فراموش نكنيم كه دولت جز
ارائه اوراق ديگر راهي ندارد كه در كوتاهمدت جواب دهد .هم پول چاپ كرده ،هم از
بانك مركزي استقراض كرده و هم مالياتها را سنگين كرده و از هر چه ميتوانسته
استفاده كرده است ولي باز هم نتوانسته كشور را آنگونه كه بايد اداره كند .به تعبيري
شبيه فرد معتادي كه همه زندگي را ميفروشد و باز هم وضعيتش درست نميشود
و خانوادهاش فقيرتر ميشوند .بهجاي اينكه بگويد چه بفروشم تا خرج اعتيادم كنم
بهترين راه اين است كه اعتياد را ترك كند .دولت بايد كوچك شود ،هزينهها را كاهش
دهد و بعد مردم و كشور را به شكل درست اداره كند.
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ات اقتصاد

هايي براي ايجاد گشايش واقعي در اقتصاد مطرح كردهاند
بعضي آن را واگذاري سرزمينهاي سوخته
مائده اميني -شبنم مجيدي -خديجه نوروزي
به دولتهاي بعد دانستند و بعضي ديگر از
روزنامهنگار
آن با عنوان نفت براي مردم يا پسانداز ارزي
براي ملت ،ياد كردند .زمزمههاي «گشايش اقتصادي» كه بلند شد جهتگيريها ،پيشبينيها و اما و
اگرهاي كارشناسان ،روزنامهنگاران و صاحبنظران هم سرازير شد؛ هركس از دريچه نگاه خود به طرح
پرسر و صداي دولت نگاه كرد و آن را مورد نقد و بررسي قرار داد .همين همهمهها در كمتر از چندروز
تأثير خود را روي قيمت دالر گذاشت و مزيد بر علت اظهارات رئيس بانك مركزي شد و روند كاهش نرخ
ارز ،هرچند اندك اندك ،آغاز شد .قفلهاي اقتصاد ايران اما يكي دوتا نيستند .چه فروش نفت
در آيندهاي نسبتا دور به مردم واقعا گشايش اقتصادي باشد چه نه ،اقتصاد ايران طرحها و
كليدهاي بسياري نياز دارد تا واقعا گشايش را تجربه كند؛ توليد رونق گيرد ،تورم مهار
شود ،نقدينگي مديريت شود و كيفيت معيشت مردم باالتر رود .اما دست دولت بسته
و راههاي كسب درآمد بنبست و تامين بودجه سخت شده است .آيندهفروشي
كنوني دولت ،اگرچه شايد نتيجه خوبي براي خريداران بشكههاي نفتي
در سالهاي بعد بهبار بياورد اما آيا واقعا ميتواند گشايشي براي اقتصاد
ايران و جذب نقدينگي باشد؟ اما اقتصاددانها و فعاالن بخش خصوصي
پيشــنهادهاي ديگري براي تجربه واقعي يك گشايش دادهاند .اگرچه
تعدادي از آنها با كليت طرح فروش نفت به مردم موافقند ،اما تقريبا هيچكدام
اين اقدام را بهتنهايي كافي نميدانند .آنها بر اين باورند كه بايد پيش از هر اقدامي اعتماد مردم را جلب
كرد و بساط گسترش فساد اقتصادي را برچيد .آنها گشايش واقعي اقتصاد را در كوچكشدن دولت،
كاهش هزينهها ،حركت به سمت اقتصاد آزاد و تحديد دخالتهاي دولت در بازارها ميدانند .آنها بر اين
باورند كه رونق توليد با حمايت از صنايع پاييندستي ،توليدكنندهها و فعاالن بخش خصوصي محقق
خواهد شد؛ رونقي كه ميتواند در ميانمدت هم قيمتها را كاهش دهد و هم به مهار تورم كمك كند.
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اعالم وضعيت آتش به اختيار براي صادرات

هرچه دولت كمتر در اقتصاد دخالت كند ،توفيق بيشتري حاصل ميشود
ابوالفضل روغنيگلپايگاني

رئيس كميسيون صنايع اتاق ايران

از زماني كه نفت در ايران
كشف شــد ،در انحصار
دولــت و حكومت قرار
داشته و كماكان نيز اين
موضوع ادامه دارد .در نتيجه بخش خصوصي و حتي تجار
بزرگ كشور هيچ تجربهاي درباره تجارت و فروش نفت در
اختيار ندارند و حتي سرمايهگذاري آنها نيز در اين بخش
برايشان همراه با ريسك خواهد بود .ورود به تجارت نفت
براي مردم عادي چندبرابر ريسك بيشتري خواهد داشت.
در هر كاري اگر افراد غيرمتخصص وارد شوند ،نتيجهاي
نخواهد داشت جز اينكه هر دوطرف دچار آسيب و زيان
ميشــوند .تجارت و توليد ،كاركردها و شيوههاي خاص
خود را دارد و در بيشتر موارد ،افراد متخصصي را ميخواهد
كه در اين امور صاحب اطالعات دقيق باشند ،شبكهها و
بازارهاي داخلي و خارجي را بلد باشند و راههاي تجارت
را بشناسند .فروش نفت ،موضوعي كامال تخصصي است و
بهطور طبيعي نميتواند در اختيار مردم عادي قرار بگيرد
تا بخواهند از آن درآمد كســب كنند ،مگر اينكه الگويي
طراحي شود شبيه مدل ســهام عدالت .اما دولت چنين
مدلي را براي اوراق نفت درنظر ندارد .خود دولت نميتواند
امروز نفت خود را بفروشــد كه در نتيجه به فروش آن به
مردم متوسل شده است .حداقل تا جايي كه اطالعات دارم،
اين تجربه فقط در يك جاي دنيا وجود داشــته و آن نيز
كامال ناموفق بوده است.
من مجموعه گشــايشهاي اقتصادي را بههمريختگي
اقتصادي تعريف ميكنم .موضوع اصلي اين است كه دولت
مستأصل شده و اگر ميتوانست اقتصاد را اداره كند حتما

چنين شــرايطي بهوجود نميآمد .بورس امروز مثالي از
دخالتهاي دولت است .ابتدا مردم را به بازار سرمايه هدايت
كردند و بعد با دخالتهاي خود ،تالش كردند سرمايههاي
مردم را بگيرنــد .اگر مدلهاي اقتصــادي موفق در دنيا
را بپذيريم ،هرچه دولت كمتــر در اقتصاد دخالت كند،
توفيقات بيشتري حاصل ميشــود .ولي ميبينيم دولت
ايران در همه ســطوح دخالت ميكند .اين نشاندهنده
استيصال دولت در تامين منابع بودجهاي كشور است.
براي گشايش اقتصادي ،در دنيا مسيرهاي تجربهشدهاي
وجود دارد كه بهطور طبيعي براي تامين كسري بودجه
انجام ميشود .يكي توليد و انتشار اوراق است كه توسط
بانك مركزي يا وزارت اقتصاد و خزانهداري منتشر ميشود.
استقراض از بانك مركزي ،فروش اوراق و افزايش مالياتها
كارهايي ديگر براي تامين بودجه است كه دولت به همه
آنها متوسل شــده .حتي از طريق افزايش قيمت ارز نيز
سعي كرده براي خود درآمدي داشته باشد .البته كاهش
هزينههاي دولت نيز راهكار ديگري است كه عمال امكان
اجراي آن در كوتاهمدت وجود ندارد .دولت فربه و بزرگي
داريم و تقريبا هماكنون استفاده از اين امكان منتفي است.
جز كاهش هزينهها ،دولت به همه موارد ديگر براي تامين
كسري بودجه متوسل شده است .ديگر جايي باقي نمانده
است و ظرفيت افزايش فشار به مردم و توليدكنندگان هم
وجود ندارد .از سوي ديگر موضوع سرمايههاي اجتماعي
دولت هم مطرح اســت .چندي پيش اعالم شــد حجم
نقدينگي ســيال از 2657هزار ميليارد تومان گذشــته
است .سرمايههاي سرگردان ما در بازار ميتوانند به توليد
و رونق اقتصادي و رفــاه اجتماعي جهت دهند .پولهاي

خيلي بزرگي در بازار وجود دارد كه اگر سرمايه اجتماعي
و مقبوليت وجود داشت ،ميتوانست بهكار دولت بيايد و
تأثيرگذار باشد .اما چنين سرمايهاي وجود ندارد و درنتيجه
به اســتقبال مردم از طرح خريد اوراق نفتي و گشــايش
اقتصادي دولت چندان خوش بين نيستم.
اما ميتوان اقدامــات ديگري نيز انجــام داد .البته اينها
برنامههاي كوتاهمدت نيست ،بلكه ميانمدت و بلندمدت
است .رفتار امروز دولت ،بهگونهاي است كه دست و پاي
تجار و توليدكنندگان را ميبندد .بخشــنامههاي دست
و پاگير و ضــرب العجلي صادر ميكند كــه توليدكننده
را محدود كند .اگــر دولت اين اقدامــات را انجام ندهد،
همين حاال و با وجود شــرايط اقتصادي ناشــي از شيوع
كرونــا و محدوديت مرزها ،امكان صــادرات و واردكردن
ارز وجود دارد؛ به شرط آنكه وضعيت آتش به اختيار را در

فضاي اقتصادي فراهم كنــد .به هيچوجه مخالف كنترل
و نظارت نيســتم و درواقع مخالف ولنــگاري در اقتصاد
هستم ،اما در شرايط امروز اگر ميخواهيد درآمدي ايجاد
كنيد بايد براي بعضي كارها و مناسبات بهسرعت و بدون
وقفه تصميمگيري شــود؛ مثل اجازه صــادرات و حذف
بخشــنامههاي متعدد و متنوع كه دســت و پاي فعاالن
اقتصادي را ميبندد .بهنظر ميرسد سياستهاي رياضتي
بهجاي ريخت و پاشهاي اقتصادي و تعامل و هماهنگي
با بخش خصوصي و باز گذاشــتن دســت آنها ميتواند
كمككننده باشد.
راه ديگر نيز اين است كه مشــكل روابط و مناسبات ما با
خارج حل شــود .البته تأثير اين موضوع نيز آني نيست و
احتماال باز هم در يك روند چندساله و مذاكرات گروههاي
تجاري و سياسي اين اتفاق رخ ميدهد.

با حمايت از صنايع كوچك ،اقتصاد ايران را نجات دهيم
وابستگي به صادرات مواداوليه خام ،ذات اقتصاد را فسادپذير ميكند
عليرضا كالهي

عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران

تعيين تكليف رژيم ارزي

فعال اقتصادي بهدنبال ثبات است
آلبرت بغزيان

اقتصاددان

نظام نرخ ارز شناور مديريت شــده در همه جاي دنيا از
سال  1945به بعد از سوي همه بانكهاي مركزي رعايت
ميشود؛ يعني نرخي را مشخص ميكنند و بانكهاي
مركزي آن را حفظ ميكنند و در بحرانيترين وضعيت هم
آن را بههم نميزنند .ايران نيز همسو با كشورهاي مختلف بايد به سوي ايجاد انعطاف بيشتر
در رژيمهاي ارزي حركت كند چرا كه بهترين تصميمي است كه براي گشايش اقتصادي
ميتوان گرفت .بايد رژيم ارزي كشور تعيين تكليف شــود .تا زماني كه اين نرخ ،مديريت
نشود تمام محاسبات اقتصادي راه به جايي نميبرد و قادر به پيشبيني براي ميانمدت هم
نخواهيم بود .اگر بخواهيم چشماندازي داشته باشيم كه بعدا بتوان مشكالت را بررسي كرد،
نيازمند چنين اقدامي هستيم .ما نميگوييم نرخ ارز ما بايد  ۵درصد زيرقيمت بازار يا حتما به
نرخ بازار آزاد باشد ،بلكه بايد رژيم ارزي قابل پيشبيني و اعالم شدهاي را كه فعاالن اقتصادي
بتوانند طبق آن تصميم به صادرات و واردات و توليد و مصرف بگيرند برقرار كنيم ،چراكه
وقتي نرخ ارز تغيير ميكند ،از بازار بورس گرفته تا سرمايهگذاري و خودرو همهچيز بههم
ميخورد .از طرف دیگر كنترل قيمتها بايد جزو سياستهاي اصلي دولت باشد ،چراكه در
غير اين صورت ما كماكان همين بالتكليفي و تورم را داريم كه باعث تغييرات نرخ ارز و بههم
ريختگي بازارها خواهد شد .تا زماني که بانك مركزي نتواند ارز را در محدودهاي مشخص نگه
دارد و از آن حمايت نكند همه تصميمهاي اقتصادي ميتوانند قابليت زيان يا سود باال داشته
باشند كه اين موضوع براي يك فعال اقتصادي خوب نيست ،چراكه او بهدنبال ثبات است .به

حال او فرقي نميكند نرخ دالر 30هزار تومان باشد يا 5هزار تومان.
بنابراين هرگونه سياست ديگری يا بسته پيشنهادي و يا ابزاري كه دولت براي جمعآوري
تامين كسري بودجه يا كاهش نقدينگي و يا گشــايش اقتصادي معرفي كند اثري بسيار
كوتاهمدت خواهد داشت و بهعنوان يك ُمسكن عمل ميكند .به اين بستهها و طرحهاي
موقتي ،ناهماهنگي را هم اضافه كنيد كه اگر بهعنوان چاشني افزوده شود وضع را خطرناكتر
ميكند .وجود ناهماهنگيها در دولت و سران3قوه حتي بهترين ابزار براي گشايش اقتصادي
را ناكارآمد ميكند و نمونههاي زيادي از اين ناهماهنگيها و اختالفات و موازيكاريها بين
حتي وزارتخانههاي دولت به وفور ديده ميشــود ،در حال 
ي كه متولي و سكاندار مسائل و
سياستهاي اقتصادي بايد وزارت اقتصاد باشــد و مابقي وزارتخانهها تابع و هماهنگ با
سياستهاي اين وزارتخانه باشند.
در اقتصاد ايران ،يك سياست پولي كارآمد براي كنترل تورم و ثبات پولي وجود ندارد و بانك
مركزي ناچار است با تثبيت نرخ ارز ،انتظارات تورمي را كنترل كند .درواقع بانك مركزي
از لنگر اسمي نرخ ارز براي كنترل انتظارات تورمي استفاده ميكند .در يك اقتصاد تورمي
مانند ايران ،تثبيت نرخ ارز اسمي بهمدت طوالني منجر به كاهش نرخ ارز حقيقي ،كاهش
ذخاير ارزي بانك مركزي ،كاهش صادرات ،افزايش واردات ،افزايش قاچاق و كاهش توان
رقابتپذيري اقتصاد ملي و تضعيف رشد اقتصادي ميشود .مشكل بزرگ ديگر آن است كه
تثبيت نرخ ارز اسمي در يك اقتصاد تورمي ،در فواصل زماني مختلف زمينه جهش نرخ ارز و
بحران سفتهبازي را بهدنبال دارد .ريشه اصلي اين چرخه معيوب ،رشد باالي نقدينگي و تورم
مزمن در اقتصاد ايران است .منشأ رشد باالي نقدينگي و شكلگيري تورم مزمن در اقتصاد
نيز عواملي مانند فقدان يك سياست پولي كارآمد ،عدماستقالل بانك مركزي ،مشكالت
ساختاري نظام بانكي ،كسري بودجه دولت و فقدان انضباط مالي و بودجهاي دولت است.
بنابراين براي اصالح سياست ارزي در ايران ابتدا بايد مسئله رشد باالي نقدينگي و تورم مزمن
حل شود .يك سياست ارزي مناسب بايد بهگونهاي باشد كه ضمن كمك به ثبات اقتصاد
كالن و مديريت شوكهاي ارزي ،زمينه افزايش رقابتپذيري اقتصاد ملي و كمك به رشد
اقتصادي را فراهم كند.

براي رســيدن به گشــايش واقعي اقتصادي بايد از
تمامي پتانسيل صنعت ايران استفاده كرد .مواداوليه
ارزشافزوده
گران و بيكيفيت وقتي وارد زنجيــره
ِ
ميشود ،اثر گستردهاي در جايجاي اقتصاد ايران از
خود بهجا ميگذارد .كاهش تورم ،افزايش ملموس سطح اشتغال و رشد توليد ناخالص
ملي ،ميتواند يك گشايش واقعي براي اقتصاد ايران باشد .اما چطور ميتوان به اين
مهم دست يافت؟ يكي از مشــكالت اصلي توليدكنندههاي ايراني ،عدمتوان توليد
كاال با كيفيت و قيمت مناسب است كه ريشه در دسترسي نداشتن آنها به مواداوليه
مقرون بهصرفه ،با كيفيت و كميت باال دارد .سالهاست به صنايع پاييندستي كمتر
توجه شده است .اين صنايع كه به داليل مختلف ،بهويژه نوسانات شديد ارز ،ركود،
چالشهاي جدي تامين مالي و تحريمها بهشدت تضعيف شده بودند ،سالجاري را
هم با اپيدمي كوويد ۱۹ -و بحرانهاي گسترده ناشي از آن آغاز كردند تا اندك توان
باقيمانده خود را در شيوع بيسابقه اين بيماري ،محدوديتهاي ناشي از آن و توقف
مبادالت تجاري و اقتصادي از دســت بدهند .در چنين شرايطي نبايد حمايتهاي
دولت و وزارت صنعت ،معدن و تجارت معطوف به صنايع مادر باشد .در حالي كه بايد
محصوالت صنايع مادر با شرايط مناسب در قيمت و نحوه پرداخت در اختيار صنايع
پاييندســتي و ســپس پيمانكاران قرار گيرد ،آنچه امروز رخ ميدهد اين است كه
توليدات صنايع مادر براي كسب سود بيشتر صادر ميشوند كه اين عمال ايجاد مزيت
رقابتي براي صنايع ساير كشورهاست .درنهايت ما نهتنها در تامين نيازهاي داخلي
با مشكل مواجه ميشويم ،بلكه بازارهاي صادراتي را هم به رقباي خارجي ميبازيم
كه مواداوليه خود را از كشورمان تامين ميكنند .واقعيت اين است كه صنايع مادر،
زماني به موتور محرك اقتصاد براي دستيابي به توســعه پايدار تبديل ميشوند كه
تامينكننده مواداوليه با بهاي رقابتي براي صنايع ساختمحور باشند.
اما توجه به صنايع كوچك چطور ميتواند منجر به گشايش اقتصادي شود؟ ذكر يك
مثال ميتواند اين رابطه علتومعلولي را ملموس كند .براي مثال نرخ خريد و كيفيت
محصوالت پتروشيمي ،اثر پررنگي بر قيمت نهايي محصوالت غذايي و بستهبندي
آنها دارد .محصوالت صنايع فلزي تأثير خود را بر بازار لوازم خانگي ،خودرو ،مسكن
و ...ميگذارند و اينها يعني ما براي دستيابي به گشايش اقتصادي واقعي بايد مشكالت
اقتصاد ايران را به شكل ريشهاي پيدا و حل كنيم.
از سوي ديگر ،وابســته شــدن به صادرات مواداوليه و خام ،معايب بسياري دارد و
تحريمكردن كشوري كه به صادارت مواداوليه وابسته است آسان ميشود .براي مثال
معامالت پتروشــيمي و فلزات پايه معامالت بزرگي هستند كه توسط شركتهاي
بزرگ رقم ميخورند و رهگيري و انسداد آنها آسان است .اما اگر جايگزين انگشتشمار
شركت بزرگ ،چندهزار صنايع پاييندســتي كوچك باشد كه عمدتا توسط بخش

خصوصي واقعي شكل گرفته است  ،بستن مســيرهاي صادارتي اين صنايع بسيار
سختتر است .همچنين وابستگي به صادرات مواداوليه خام ،ذات اقتصاد را فسادپذير
ميكند .اين تئوري يك تئوري ثابتشده در سراسر جهان است .در پايان بايد بگويم
كه مشكل امروز ما در كشور ،تامين ســرمايه مورد نياز است .صنايع پاييندستي با
سرمايههاي پايينتر ،مشاغل بيشتر و پايدارتري ايجاد ميكنند كه اين خود ميتواند
بهنوعي بيكاري را هم بهطور گسترده كاهش دهد.
پيشنهاد ما اين است كه شركتهاي دولتي و خصولتي بزرگ تامينكننده مواداوليه،
مثل فوالد مباركه ،بهكار بسته شوند .مراجعه سادهاي به كدال نشان ميدهد كه اين
شركتها ســرمايهگذاريهاي غيرعملياتي بســيار و داراييهاي نقدي پراكنده در
اين سو و آن سو دارند .هدايت اين سرمايهگذاريها به سمت صنايع پاييندستي به
شكل اعتباري ميتواند هم تامين مواداوليه را براي شركتها و بنگاهها آسان كند و
هم پروژههاي دولتي را از ركود و رخوت خارج ســازد .اين رويكرد عالوه بر افزايش
ظرفيت كارخانهها ،رونق توليد و ...ميتواند توان رقابتي صادراتي شركتهاي ايراني
را باال ببرد ،چراكه اصليترين مانع صادرات ،هزينه باالي تامين مالي در ايران است.
زمينه توليد با اين شيوه تسهيل ميشود و صنايع پايیندستي هم ميتوانند وارد بازار
رقابتي شوند تا هم تحريمكردن همهجانبه يك اقتصاد سختتر شود و هم رشد فساد
در آن كاهش پيدا كند.

راه نجات ،قانونگذاري خواناست

پول نفت ديگر خاصيت يدككش ندارد
كمال اطهاري

پژوهشگر توسعه اقتصادي

مجموعه قوانين ما پراكندهترين و
ناخواناترين قوانين در جهان است
كه مطالعــات حقوقدانان ايران
اين موضوع را به اثبات رســانده
كه به آن پراكندگــي قانون ميگويند .قانونگــذاري بدون يك
الگوي توسعه خالق انجام شده اســت .ساختار نهادي آن شبيه
شاسي يك پيكان است كه بايد بهگونهاي تغيير يابد كه منطبق با
جهان امروز باشد .اما بهجاي اينكه اين كار انجام شود دستخوش
تغييرات ديگري شده است .عدهاي گفتند كه ما بايد بوميسازي
كنيم و يك چرخ آن را برداشتند و جاي آن چرخ گاري گذاشتند
ي را تعريف كردند؛ بدون اينكه اين موضوع
و اينگونه بوميســاز 
را درنظر بگيرند كه علم اقتصاد وجود دارد و نميشــود با قوانين
قديمي ،توسعه پيدا كرد .عدهاي هم گفتند بايد عدالت را پيش
ببريم و انقالبي باشيم و چرخ تراكتور را به آن وصل كردند .برخي
هم گفتند ما بايد مدرن و نوليبرال باشــيم و چرخ پورشــه را به

شاسي پيكان وصل كردند .افرادي هم گفتند ما پول نداريم و بايد
ي مثالي است براي
بخشي از اين شاسي را بفروشيم .اين شبيهساز 
بازتاب شــيوه قانونگذاري در ايران بدون الگوي توسعه .از اينرو
مجموعهاي كه اكنون وجود دارد يك مجموعه ناخواناست .تا حاال
هم پول نفت مانند يدككش ،وسيلهاي را كه نميتواند راه برود
با خود ميكشيده اســت .البته نفت در ذات خود تهديد نيست،
بلكه وقتي در ســاختار و بســترهاي غلطي قرار گرفت بهجاي
كمك به توســعه ،در بوروكراســي ناقص باعث توسعهنيافتگي
بيشتر شد .از سوي دیگر ما با جناحها و گروههايي طرف هستيم
كه هيچ برنامه جامعــي ندارند و زماني كه بــه مجلس ميآيند
ادعا ميكنند كه طرحهاي اقتصادي دارند و بعد معلوم ميشود
چنين طرحهايي وجود ندارد .از آنجا كه الگوي توســعهاي هم
وجود ندارد واژه تعارض منافع با مذاكره سران قوا حل نميشود.
برنامه چهارم توسعه تنها تجربه مثبت برنامهريزي بود كه از اين
الگو براي گشايش اقتصادي استفاده شد و البته بندهايي بايد به
آن افزوده شود .هماهنگي ســران قوا هم شايد بتواند گشايشي
باشد براي چند قانون معطلمانده مانند افاي تي اف كه دست
و پاي اقتصاد ايران را بســته تا نتواند معامالت معمول در جهان

را برقرار كند .ســران قوا نبايد طرح اقتصادي بدهند .در شرايط
موجود به يك وفاق ملي نياز است و يك مجموعه زبده هم شامل

بخش خصوصي ،طبقات حقوق بگير و كارگر و هم زبدههاي كار،
خدمات شهري و ...تا هم يك الگوي توسعه براي كل كشور تدوين

شود و هم برنامههاي جامع .ما هنوز درك درستي از برنامه نداريم
و مشكل اصليمان دانش اســت .ما در فهم برنامهريزي ،فضاي
كسبوكار و ارزشافزوده مشكل داريم .هركسي هرچه ميخواهد
انجام ميدهد .لذا در اين مسير بايد از كارشناسان زبده جهان در
امر اقتصاد نيز كمك گرفت .اين برخورد صحيح ،اعتماد جامعه
را نيز باز ميگرداند ،چرا كه اين جامعه بسيار بافرهنگ ،شجاع و
هوشمند است .مردم وقتي مشاهده كنند مسئوالن ميخواهند
مسائل را به شكل كارشناسانه و عاقالنه حل كنند نه با شعار ،حتما
تاب ميآورند تا مسير توسعه با سختيهای موجود پيموده شود.
راه نجات همين است؛ تنها مسيري كه ميبايست زودتر پيموده
ميشد .اما االن كه سران هم به يك توافق عمومي در سطح باال
رسيدهاند بايد از اين فرصت استفاده كنند تا همان راه گذشته را
نپيمايند .دولت ما ،بايد دولت توسعه و كارآفرين باشد .كوچكي
و بزرگي آن مهم نيســت .از ســوي دیگر اگر بهدنبال گشايش
اقتصادي هســتيم بايد به اين نكته توجه كنيم كه دولت نبايد
خودش جايگزين جامعه مدني شــود .شكست بازار در جاهايي
است كه زيربناها آماده نيست و دولت در اقتصاد دخالت ميكند.
وظيفه دولت ســاماندهي اســت .وقتي در جامعه مدني دولت
تعيينكننده روابط مبادالتي باشد ،هزينه باال ميرود ،چون زور،
بهره مالكانه ،رانت و دولت رانتير موجوديت پيدا ميكند .دولت
ي ماندن صورت فئودالي در سيستم سرمايهداري است.
رانتير باق 
بنابراين شرط توسعه بيرون رفتن دولت از اقتصاد است.
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نگاه
خطاهاي شناختي

چه تأثيري در زندگي ميگذارند
فرشاد شيباني

عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران

ماتم حسین
در دل خانههای شهر
ع

خبرنگار همشهري در گپ و گفتی با برخي هيأت دارن قديمي
از تفاوتهاي محرم امسال با سالهاي گذشته پرسيده است

بچههاي هيئت نگرانند .دورهمي گرفتهاند و نگرانيهاي مانده در
حميدرضابوجاريان
دلشان را بلندبلند به هم ميگویند .اشك در چشم آنهایی كه عرق و
خبرنگار
علقهاي خاص با محرم دارند حلقه زده .ميترسند كروناي ناخوانده،
محرم امسال را از شكوه بيندازد .حتي فكرش هم لرزه مياندازد به جانودل بچه هيتي ها .يكيشان
ميگويد« :رفقا امسال چه كار كنيم؟ محرم بگيريم يا نه؟ فكر مي كنين مردم امسال بهخاطر كرونا بيان
عزاداري؟ اگه نيان چي؟» .اويي كه موسفيدكردهتر از ديگران است ميپرد وسط حرفش و ميگويد:
«اصال مگه امام حسين به ما نياز داره؟ ماييم كه به اسمش و كرمش نياز داريم ...مگه كم از بچگي اسم امام
رو شنيديم و بهش ارادت داريم؛ چتون شده؟ چرا زانوي غم بغل گرفتين و نگران عزاداري محرم شدين؟
صاحب عزا خودش ميدونه چطوري مراسم رو برگزار كنه .اصال ما چهكارهايم؟ ياال پاشين پرچماتونو
بگيرين دستتون ،جلوي هر خونه يه پرچم بزنين .شهر رو اينطوري آماده محرم كنین .مهم اينه كه
دلت محرمي باشه؛ بقيهش بهونه است».
عزاي محرم تعطيلشدني نيست

وقتي رهبر انقالب تأكيد كردند همه بايد متعهد به
اجراي دستورات ستاد ملي مقابله با كرونا باشند،
براي برپاكنندگان عزاي محرم مســجل شد كه
امسال محرمشان را بايد برخالف سالهاي گذشته
برگزار كنند؛ بدون راهانداختن دستهجات عزاداري
و تجمــع .هرچند بــراي خيليها محــرم بدون
زنجيرزني و سينهزني در خيابانها و مداحيهاي
پرشور در حسينيهها و تكايا تصوركردني نبود اما
حفظ جان عزاداران و عمل بــه فتواي علما از هر
دلتنگياي مهمتر بود .دلتنگي اما براي برخيها كه
عمرشان را در راه خدمت به عزاداران حسيني(ع)
گذراندند سختتر و جانگدازتر بود؛ براي افرادي
مانند داوود مطيعي در محله قلمســتان درقلب
پايتخت؛ جايي كه او از هشتسالگي باني تشكيل
هيئتي شد كه در ابتدا تنها خودش و برادرش عضو
آن بودند و حاال با گذشت 65سال از آن روز ،تعداد
عزاداران عضوش به 2هزار نفر رسيده است .حاج
داوود امسال قصد برگزاري مراسم درحسينيهاي
كه عمري محرمها ميزبان عزاداران حسيني(ع)
بود ندارد؛ «نميشــود براي 2هزار نفر ماســك،
دســتكش و مواد ضدعفونيكننــده تأمين كرد.
جمعيت هم رخ به رخ ميشوند و باالخره ممكن
است در اين بين كسي به بيماري مبتال شده و من
مديون خانوادهاي شوم .براي همين امسال مراسم
برگــزار نميكنم» .وقتي حــاج داوود تصميم به
برگزارنكردن مراسم گرفت ،حال بدي داشت اما
ميدانست عشق و ارادت به امام حسين(ع) محدود
به حسينيه و دسته عزاداري نيست؛ «عشق به امام
حسين(ع) ،در خون بچهشيعههاست .زمان شاه و
حكومت نظامي هيئت هيچوقت تعطيل نشد .بعد
انقالب و زمان جنگ هم زير موشكباران ،هيئت
برپا بود .االن هم كرونا نميتواند هيئت را تعطیل
كند .شايد شكل برگزاري مراسمش تغيير كند اما
تعطيل نميشــود» .تكيه بزرگ محله قلمستان،
بناي كارش را بر ســياهپوشكردن معابر و بردن
حســينيه در خانههاي اهالي گذاشته است .براي
اين كار ،نمادها و نشانههاي محرم را به اهالي قرض

داده تا در 12شــب اول ماه محرم با قراردادنش
در خانههاي خود ،حالوهــواي محرم و هيئت را
در چهارديواري خانگي برقــرار كنند؛ اقدامي كه
استقبال زيادی از آن شده است؛ «هيئت ما زيرنظر
هيچ صنفي نيســت و براي هميــن امكاناتش به
نســبت هيئتهاي قديمي ،كمتر است .اما اندازه
خودمان تجهيزات و ابزار عــزاداري داريم .وقتي
قرار شــد هر خانه در محله يك حســينيه باشد،
تجهيزات و نمادهاي حسينيه بزرگ محل را بين
اهالي هيئت تقســيم كرديم تا در خانههايشــان
بگذارند .با اين كار تالشم اين است عزاداري محرم
به شكل تازهتر همراه با شور و شعور حسيني(ع)
برگزار شود».
پرچمهايی براي حسينيههاي كوچك

برخي فكر ميكردنــد كرونا ،ميتواند عشــق به
امام و عطش عزاداريماه محــرم را در دلها كور
كند اما گشــتي در بازار فروش اقالم عزاداريماه
محرم كــه از هفتههاي قبل رونــق گرفته خالف
اين تصــور را ثابت ميكند .اينطــور كه از جنب و

مراجع ذيصالح دريافت كرده باشند.
تجهيزات پختوپز بايد اســتاندارد باشــد و با
رعايت اصول بهداشتي مورد استفاده قرار گيرند.

آلودگي مواداوليه بهخصوص گوشت و مرغ ،عالوه بر
خطر ايجاد مسموميت ،تأثير نامطلوبي بر كيفيت غذا
ميگذارد .گوشت قرمز مورد استفاده در نذري معموال
بهصورت گوشت گرم (الشه) يا دام زنده تهيه ميشود.
اگر گوشت بهصورت الشه خريداري ميشود ،بايد حتماً
آن را از مراكز مجاز و مورد تأييد سازمان دامپزشكي
كشور تهيه كرد .اگر بهصورت زنده هم فراهم ميشود
بايد از ميادين دائمي عرضه دام آن را خريد.
معموالً فاصلــه بين پخت و مصــرف غذاهاي
نذري زياد است و اين غذاها اغلب بيرون از يخچال
نگهداري ميشوند در نتيجه اين مسئله باعث افت
كيفيت بهداشتي مواد غذايي ميشود .در اين حالت
ميكروارگانيسمها فرصت رشد پيدا كرده و از خود

روستای بی آبه در استان چهارمحال و بختیاری و در محدوده پشتکوه بختیاری قرار دارد .این منطقه به سبب
دشوارگذر بودن راههای دسترسی و زمستانهای پربارش با چالشهای متعدد در خدمت رسانی همراه است.

قاب زندگی

سم ترشح ميكنند و درصورت مصرف غذاي آلوده
به سم اين ميكروارگانيسمها ،فرد دچار مسموميت
غذايي خواهد شد.
اگر قصد نگهداري نــذري را براي وعدههاي بعد
و مصرف ساير افراد خانواده داريد ،آن را در ظروف
دردار كوچك بريزيد و در نخستين فرصت ،پس از
گرم كردن در دماي  ۷۵درجه سانتيگراد مصرف
كنيد .حداكثر زمان مجاز براي نگهداري مواد غذايي
حدود  ۷۲ساعت است.
معموالً غذاهاي نــذري در ظروف يكبار مصرف
ريخته ميشــوند .در بســياري از موارد ،حرارت و
چربي غذا ،باعث تشديد پديده ميگريشن (مهاجرت
مواد از ماده پالســتيكي به مواد غذايي) ميشود.

بنابراين بهتر است بعد از تهيه غذا ،بالفاصله آن را
در ظروف غيرپالستيكي (ترجيحا از جنس سلولز و
زيستفناپذير) بريزيد.
كســاني كه بعد از گرفتن نذري آن را به منزل
ميبرند ،بهتر اســت آن را در همان وعده مصرف و
از گرم و خنك كردنهاي مكــرر آن پرهيز كنند.
الزم به يادآوري است اگر غذا در همان وعده دوباره
مصرف نشد ،از نظر بهداشتي ،نگهداري و سرد كردن
و بازگرم كردن آن درست نيست.
در مورد غذاهاي خورشــي ،اگر نياز به نگهداري
در يخچال است بهتر اســت خورش و پلو هر كدام
جداگانه نگهداري و از مخلوط كردن آنها خودداري
شود.

خانگي اما به وسعت جهان

رشــتهاي بر گردنم افكنده دوســت؛ ميكشد هر
جا كه خاطرخواه اوســت .اين بيت حكايت حال
عزاداران حســيني(ع) در اين روزهاي كرونا زده
اســت .حاال كه كرونا و محدوديتهايش در ظاهر
زنجيري شــده به پاي عزاداران ماه محرم اما اين
محدوديت باعث نشــده دل و دين حســينيان از

در ايام شهادت ساالر شهيدان همه ارادتمندان به خاندان اهلبيت(ع) آماده عزاداري و اقامه عزا هستند و شهرداري
اصغرعطايي
تهران نيز برنامههايي را براي اين ايام پيشبيني كرده است .با توجه به شيوع ويروس كرونا در كشور ،تمهيداتي براي
مديركل خدمات شهري شهرداري تهران
برگزاري مراسمهاي عزاداري با رعايت پروتكلهاي بهداشــتي در دستور كار قرار گرفته است كه بر همين اساس
شهرداري تهران برنامههاي خود را منطبق با دستورالعملهاي ابالغي اجرا ميكند .براين
اساس و با توجه به برنامهريزي انجام شــده ،مقرر شده است بهدليل باز بودن فضا و نگراني
كمتر از شيوع بيماري در فضاي عمومي ،فضايهاي بوســتانها و پاركها براي برگزاري
مراسمهاي عزاداري مورد استفاده قرار گيرد .در اينباره بخشهايي از بوستانها بهصورت
روزانه ضدعفوني میشود و در اختيار هيئتهاي مذهبي قرار ميگيرد .هيئتهاي مذهبي
در مناطق و محالت مختلف تهران ميتوانند با مراجعه به شهرداران نواحي و مناطق از ليست
مكانهاي آمادهشده براي برگزاري مراســم عزاداري مطلع شوند .عالوه بر اين ،واگذاري
بخشهایي از بوستانها براي برگزاري مراسمهاي عزاداري با رعايت پروتكلهاي بهداشتي
ابالغ شده از سوي ستاد ملي كرونا و ستاد تهران انجام خواهد گرفت .انتظار ميرود عزاداران
نيز فاصلههاي اجتماعي را در مراســمهاي خود رعايت كنند تا از شيوع ويروس در ميان
عزاداران جلوگيري شود .محلهاي درنظرگرفته شده براي برگزاري عزاداري در روزهاي
اول تا هشتم محرم از غروب و در روزهاي تاسوعا و عاشورا از صبح براي برگزاري مراسمهاي
پيشبيني شده در اختيار هيئتها خواهد بود .مسئوالن شهرداري در اينباره همكاري الزم
را با متوليان هيئتها براي برگزاري باشكوه مراسم انجام خواهند داد.

چگونه بهداشت را در پخت ،توزيع و مصرف غذاهاي نذري رعايت كنيم؟ چگونه غذاي نذري درست
كنيم؟ چگونه نذر خود را ادا كنيم؟ اينها و چند موضوع ديگر در اين روزهايماه محرم پرسشهايي
است كه بسياري از يكديگر ميپرسند .در ادامه به برخي از اين سؤاالت پاسخ دادهايم .پخت ،توزيع
و مصرف غذاهاي نذري در فرهنگ ما ارزش خاصي دارد .اين غذاها در حجم زيادي پخته ميشوند
و درصورت رعايت نكردن نكات بهداشتي ،سالمت مصرفكنندگان بسیاری به خطر خواهد افتاد.
نكاتي در مورد اصول تهيه ،نگهداري و مصرف غذاهاي نذري وجود دارد كه تأثير مستقيمي بر سالمت
افراد ميگذارد.

كساني كه مســئول تهيه ،طبخ و توزيع غذاي
نذري هستند ،بايد از لحاظ سالمت و بهداشت در
شرايط مطلوبي باشند؛ يعني كارت تندرستي را از

جوش بازار عرضه لوازم محرم پيداســت ،فروش
اقالم بــزرگ خاصه هيئتها بــه حداقل خودش
رسيده است .در اين بين ،افراد پرشماري در بازار
اقالم عزاداري محرم براي خريد آمدهاند .آنطور كه
عليرضا توكلي از فروشندگان اقالم عزاداري محرم
در بورس مولوي ميگويد مشتريها ذائقه تازهاي
در اين خريدها پيدا كردهاند؛ «وقتي موج دوم كرونا
شروع شد ،شستمان خبردار شــد احتماالً محرم
امسال مثل ســالهاي قبل نيست و ممكن است
خبري از دسته و هيئت نباشد .توليدكنندهها هم
توليداتشان را براي هيئتها كم كردند .فروشنده
هم حساب كار دستش بود و اجناس سايز هيئتي
كمتر دوخت .االن هر چه جنس سايز هيئتي توي
بازار هست يا مال ساله قبله يا مقدار خيلي كمتري
از آن سفارش تازه دوخت براي هيئتهاي خاصه.
كمتر فروشــندهاي براي امسال ســفارش جديد
دوخت يا تجهيزات عزاداري داده است» .با اينكه
فروش اقالم به گفته توكلي ،سايز هيئتي كم شده
اما اقالم عزاداري كوچك انــدازه و خانگي فروش
خوبي داشــتهاند؛ «مردم داخل دســته و هيئت

نميروند .نگراني دارند كه به كرونا مبتال شــوند و
براي همين هم بيشــتر احتياط ميكنند .خيلي
از مشتريهاي ما وســايل براي سیاهپوشكردن
يك اتاق ميخواهند تا حســينيه خانگي درست
كنند .مشتري هم متفاوت است؛از نوجوان گرفته
تا سالخورده و ميانســال .پرچمهاي قابل نصب
روي ديوار و پرچم يا حسين(ع) و يا ابوالفضل(ع)
هم بيشترين فروش را دارد .تقريباً كسي نه طبل
ميخرد ،نه سنج و نه حتي زنجير .با اينكه تخفيف
خوبي براي فروش طبل و ســنج درنظر گرفتهام،
خريداري برايشان پيدا نميشود چون در آپارتمان
نميشود طبل و سنج زد».

ياد علمدار كربال غافل شــود .علي اكبر گودرزي
از مؤسســان هيئت بيت االحــزان ونك ،حس و
حال عزاداري امــام حســين(ع) را حس و حالي
دلي ميداند و معتقد است که فضاي فيزيكي ،اثر
چنداني بر ارادت ارادتمندان خاندان اهلبيت(ع)،
ندارد؛ «كســي نبايد فكر كند حاال که دستههاي
عــزاداري در كوچهها به حركــت در نميآيند يا
تجمعهاي عــزا در حســينيهها و تكاياي بزرگ
برگزار نميشــود ،معنايش اين اســت كه مردم
عاشورا و حماســهاش و مظلوميت امام مظلومان
را فراموش كردهانــد» .او محدوديتهاي اعمال
شده را مانعي براي باشكوه برگزاركردن عزاداري
محرم نميداند و معتقد اســت ،عزاداران حسيني
حاال با خلوص نيت بيشــتري به عزاي امامشــان
مينشــينند؛ «من سالهاســت تجربه برگزاري
هيئت و مراســم محرم را دارم .هر سال ميديدم
كه برخي خجالت ميكشند و نميتوانند در جمع
عــزاداران ديگر ،خود را رها كنــد و در مظلوميت
امامحسين(ع) اشــك بريزند .حاال شايد فرصت
خوبي پيش آمده كه هر كــس در خانه خودش و
در خلوتي كــه دارد ،خودش را ســبك و آنچه در
دلش ميگذرد را عيان كند» .گــودرزي ،محرم
امسال و تبديل شــدن هر خانه به يك حسينيه را
فرصتي براي معرفي بهتر محرم و امام حسين(ع)
به كســاني ميداند كه با مكتب حسيني آشنايي
زيادي ندارند؛ «بســياري از اهالي طرح مشتركي
دادهاند تا روي پشت بام خانهها و در فضاي باز و با
حضور اهالي همان ساختمان مراسم محرم داشته
باشند .حتي جوانترها شبكهاي مجازي را طراحي
كردهاند تا برنامههاي عزاداري را به شكل مستقيم
در فضاي مجازي به نمايش بگذارند .فكر ميكنم
با اين كار ،ممكن اســت مخاطباني پيدا كنيم كه
ايراني نباشــند و در كشــورهاي ديگر مراسم را
ببينند .حكايت مكتب حسين(ع) هم همين است
و دنبال اين هســتيم تا فرهنگ عاشورا و مكتبش
را جهاني كنيم .چه راهي بهتر از بستر اينترنت در
حسينيههاي خانگي براي رسيدن به چنين هدفي
ميتوان پيدا كرد».

بوستانها آماده برگزاري مراسمهاي محرم

نكات بهداشتي در تهيه غذاهاي نذري

اين افراد ممكن اســت تجربههاي خوبي بعد از بيماري بهدست
بياورند و بعدها در زندگي خود آن را بــه مرحله اجرا درآورند اما
هزينه بزرگي را ميپردازند كه گاهی راه برگشتي براي آن وجود
ندارد .درچنين شرايطي فرد دچار خودسرزنشي و افسوسهايي
ميشود كه ميتواند منجر به بروز مشكالت ديگري براي او شود.
از سوي ديگر ،ممكن است افرادي باشــند كه به داليل گوناگون
تالش ميكنند كه خــود را از ديگران جدا دانســته و براي خود
جايگاه باالتري نزد افكار عمومي پيدا كنند .چنين افرادي عموماً
تالش ميكنند افرادي را كه دستورالعملهاي بهداشتي را رعايت
میکنند و از بيماري كرونا ميترسند را ترسو خطاب كرده و رعايت
مسائل بهداشتي از سوي ديگران را به چالش بكشند .ممكن است
در برخي موارد چنين رفتارهايي جنبههاي نمايشي داشته باشد؛
به اين معنا كه فرد ميكوشد با اين رفتار ،خود را نسبت به ديگران
متمايز جلوه داده و به اين روش جذابيت بيشتري براي خود ايجاد
كند و مورد تحسين ديگران قرار بگيرد .اين دسته از افراد ،تالش
ميكنند ترس را ضعــف ديگران معرفي كننــد و خود نيز ترس
را ضعفي براي خود ارزيابي ميكننــد .دقيقاً در چنين موقعيتي
است كه شكلگيري خطاي شــناخت از خود آغاز ميشود .افراد
فكر ميكنند تجربه ترس بهمعناي ضعيفبودن است ،درحاليكه
هيجان ترس ،رفتاري كارآمد و منطبق با عقل در مواجهه با خطرات
است و اگر آن را درنظر نگيريم ممكن است زندگي و موجوديتمان
به خطر بيفتد .برخي افراد هم در عزت نفس مشــكل دارند و در
پذيرش خود آنگونه كه هســتند مشــكل دارند و به اندازه كافي
براي خويش ارزش قائل نيستند .افرادي با چنين ويژگيهايي در
موقعيتهاي مختلف براي اثبات خود دست به كارهايي ميزنند
كه شايد درست نباشد .اين افراد احساس ميكنند براي جلب توجه
بايد دنبال رفتارهايي بروند كه ديگران انجام نميدهند .بهعنوان
مثال ماسكنزدن بهعنوان رفتاري متفاوت در دستور كار اين دسته
از افراد قرار ميگيرد .چنين افرادي در سبكهاي تربيتي الگوهاي
نادرستي داشتهاند و بايد اين الگوها را در قالب برنامههاي بلندمدت
و ميانمدت اصالح كرد تا هم عزتنفس در فرد تقويت شود و هم
او از انجام رفتارهاي نادرست در جامعه خودداري كند.

عکس :مهر -محمد ناصری

باور اينكه من نقطه ضعفي ندارم و آســيبناپذيرم و هيچ خطري
من را بهدليل سبك زندگيام تهديد نميكند باور درستي نيست.
هنگامي كه فرد در مرحلــه خودارزيابي قرار ميگيرد و از خودش
ميپرســد چه نقاط ضعف و قوتي دارد ،حتماً برخي ويژگيهاي
مثبت و برخي ويژگيهاي منفي خود را بر ميشــمرد .در چنين
شرايطي و درصورت رســيدن به چنين پاسخي ،ميتوان دريافت
كه افراد به سطحي از شــناخت فردي از خود دست پيدا كردهاند
و اصطالحاً داراي خودآگاهي از وضعيت خويشــتن هســتند .ما
نياز داريم خصوصيات مثبت ،توانمنديهــا و ضعفهاي خود را
بشناســيم و برمبناي آن عملكردهاي روزانه و سبك زندگي خود
را انتخاب كنيم .اما از سوي ديگر مشاهده ميشود برخي افراد در
پاسخ به اين سؤال كه چه ويژگيهايي دارند ،تنها نقاط مثبت خود را
بيان ميكنند و مدعي هستند كه هيچ خصوصيت منفيای در آنها
نيست .اين دسته از افراد احساس ميكنند كه انسان كاملي هستند
و هيچ ضعفي ندارند و همين باور ،خود بزرگترين نقطهضعف اين
دسته از افراد است .نداشتن شــناخت از خود سبب ميشود ،اين
دســته از افراد همواره درمعرض خطر قرار بگيرند .ممكن اســت
اين ســؤال در ذهنتان پيش بيايد چطور نبود خودآگاهي و ضعف
از شناخت خويشتن ســبب بروز خطر براي فرد ميشود؟ پاسخ
آن ساده است .در شــرايط امروز كه با شيوع بيماري كرونا روبهرو
هستيم ،برخي افراد ميگويند قادرند افراد بيمار را تشخيص بدهند
و از آنها فاصله بگيرند .يا اين افراد مدعي هستند كه سيستم دفاعي
بدنشان قوي اســت و كرونا آنها را بيمار نميكند .بنابراين نياز به
استفاده از ماسك ندارند و ميتوانند از خودشان در مقابل بيماري
مراقبت كنند .چنين تصوري ناشي از نداشتن شناخت از خود است؛
چرا كه همه ميدانيم كه نميتوان افراد ناقل را از غيرناقل شناسايي
كرد .سيستم ايمني بدن ما نيز تا حد زیادی مشابه سيستم ايمني
بدن ديگر انسانهاست و كسي در مقابل بيماري به صورت کامل
مصون نيســت .معتقدم ،وقتي افراد با خطــرات مختلف روبهرو
ميشــوند از خطر و تهديدات آن برداشــت خود را دارند و سپس
متناسب با موقعيت در مقابل خطر واكنش نشان ميدهند .بهعنوان
نمونه همه ميدانند بيماري كرونا خطرناك است و هر فرد متناسب
با شناخت و آگاهيای كه از بيماري بهدست آورده است نسبت به
آن واكنش نشان ميدهد و اصولي را رعايت ميكند تا مبتال نشود.
اما افرادي هســتند كه در اين موقعيت ،ادراك خطر ندارند؛ يعني
اينكه افراد احســاس همهچيزداني دارند و فكر ميكنند ميدانند
چه خطراتي وجود دارد و اگر به بيماري مبتال شدند چه اقداماتي
را براي درمان خود انجام دهند .اين دسته افراد از نظر روانشناختي
نيازمند تجربه شخصي از بيماري هستند و تا تجربه شخصي از ابتال
به كرونا پيدا نكنند نميتوانند دركي از بيماري پيدا كنند .چنين
اشخاصي ،از تفكر خود براي درك واقعيتهايي كه در اطرافشان
ميگذرد استفاده نميكنند و ميخواهند خود تجربهكننده موضوع
باشند تا اينكه از تجربههاي ديگران در برخورد با بيماري استفاده
كنند .معتقدم ،افرادي با چنين شخصيتي براي كسب تجربههايي
كه در زندگي بهدست ميآورند هزينههاي بسيار سنگيني پرداخت
ميكنند؛ هزينههايي كه در بسياري از موارد ممكن است هرگز قابل
جبران نباشد .تأكيد ميكنم كه افراد موفق كساني هستند كه لزوماً
دست به تجربه نميزنند بلكه سعي ميكنند از تجربههاي ديگران
استفاده و منطقي عمل كنند.
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آیین سنتی برپایی خیمههای عاشورایی در زرقان ،از منحصر به فردترین آیینهای محرم در کشور است
که قدمت آن به دوران صفویه و بیش از  ۴۰۰سال میرسد.

قاب ایران
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ارسال پيام كوتاه خوانندگان02123023916 ......................................

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

نوبتدهــي اينترنتــي تعويض پالك بايــد از قبل
اطالعرساني ميشد

صبح بسيار زود براي تعويض پالك به مركز تعويض پالك اتحاد
مراجعه كرديم و متوجه شــديم كه امكان اين كار وجود ندارد
مگر اينكــه از قبل نوبت اينترنتي گرفته باشــيد .درحاليكه از
شنبه در خبرها آمده بود كه پليس راهور ناجا اعالم كرده كه از
اول شهريور ،مراكز شمارهگذاري و تعويض پالك اتحاد و الغدير
تهران صرفاً با نوبت اينترنتي خدماترساني ميكنند .اين موضوع
بسيار عالي است اما نبايد از قبل اطالعرساني ميشد كه صدها
نفر در گرگ و ميش هواي صبحگاهي سرگردان نشوند؟
سيدپور از تهران

وضعيت اسفبار اتوبوسراني كيانمهر

در شــرايطي كه بهخاطر افزايش چند برابري هزينه مجبور به
اســتفاده از وســايل حملونقل عمومي مثل اتوبوس هستيم
وضعيت اتوبوسراني در كيانمهر كرج بسيار بد است .طبق چيزي
كه خود رانندههاي اتوبوسراني اين خط عنوان ميكنند بيشتر
از چند دســتگاه اتوبوس در اين خط نيست كه آنهم سرفاصله
حركت آنها بسيار طوالني است و اغلب مسافران بايد ساعتها
در انتظار اتوبوس بايستند .نتيجه پيگيري از مسئوالن هم فقط
يك پاسخ است و آن اينكه اتوبوسها براي بخش خصوصي است
و نميتوان كاري كرد .از مسئوالن تقاضا داريم فكري براي اين
موضوع بكنند.
مظاهري از كيانمهر كرج

برداشت آب مارون براي دهدشت غربيرؤيا شد

 ۱۲سال اســت كه وزارت نيرو پروژه برداشــت آب از رودخانه
ِ
باالدســت واقع در اطراف
مارون براي آبرساني اراضي زراعي
شهرهاي ســوق و دهدشــت تحت عنوان طرح آبياري حومه
غربي دهدشت را در دستور قرار داده و پروژه را نيز بهعنوان يك
پروژه ملّي و مهم تعريف كرده اســت كه باعث ايجاد بارقههاي
اميد در قلوب مردم و جوانان اين خطه شــده بود؛ اما برخالف
انتظارمعمول ســرعت و پيشــرفت پروژه يادشــده به حدي
نااميدكننده و كند اســت كه الكپشــت نيــز در قياس با آن
موجودي سريع بهحساب ميآيد.
مردمشهردهدشتوحومهغربي،بخشسوقوتوابع

مردم كرمانشاه همچنان كرونا را جدي نميگيرند

پايان41روز
چشمانتظاري
«در همه اين روزها آب خوش از گلويمان پايين
داخلي نرفــت .خيليها تمــاس گرفتند امــا به جاي
تسكين و اميد دادن به ما ،آزارمان دادند .حتي
يكي تماس گرفت و گفت كه دخترم را به قتل رسانده و براي
برگرداندن جسدش 100ميليون تومان ميخواهد»...
اينها بخشي از گفتههاي مادر نهال است .دختربچه 4.5سالهاي
كه 13تيرماه امسال بههمراه اســماء 11ساله (دختر عموي
مادرش) از خانهشــان در امرآباد ورامين بيــرون رفت اما هر
دوي آنها ناپديد شــدند و خانوادههايشان را به دردسر بزرگي
انداختند .پليس در اين مدت تالش گستردهاي را براي يافتن
ردي از دختران گمشده آغاز كرد تا اينكه 41روز بعد هر دوي
آنها در بهزيستي پيدا شدند .اما نهال و اسماء چطور گم شدند
و پشت پرده گم شدن آنها چهكسي بود؟
بهگزارش همشهري ،صبح 13تيرماه امسال بود كه مادر نهال
وقتي از خواب بيدار شــد با جاي خالي دختر 4.5سالهاش و
دخترعموي 11سالهاش روبهرو شــد .او وحشتزده به كوچه
دويد و همه جا را گشت .حتي به خانه مادرش در همان حوالي
رفت اما هر دو دختربچه ناپديد شده بودند و كسي از آنها خبر
نداشت .زن جوان سراسيمه با شوهرش تماس گرفت و لحظاتي
بعد هر دوي آنها راهي كالنتري شــدند تا ماجراي گم شدن
دخترها را به پليس خبر دهند.
يك سرنخ

لطيفه حسيني ،مادر نهال در گفتوگو با همشهري ميگويد:
اسماء دخترعمويم بود كه شب قبل از حادثه در خانه ما مهمان
بود .وقتي ماجرا را به پليس خبر داديم و در محل جستوجو
كرديم معلوم شد كه صبح كه اسماء و نهال از خواب بيدار شده
بودند تصميم ميگيرند به مغازه بروند و خوراكي بخرند .آنها به
يكي دو مغازه هم رفته بودند اما تصاوير دوربينهاي مداربسته
نشان ميداد كه پس از بازگشت از مغازه وارد كوچهاي در حوالي
خانه ما ميشوند كه خانه مادرم در آنجا بود و پس از آن ديگر

كرونا در كرمانشــاه همچنان هســت اما نه مردم بهطور جدي
رعايت ميكنند و نه ادارات و ســازمانها بــه دوركاري راضي
ميشوند و نه براي رسيدن به محل كار امكاناتي تعبيه شده و نه
حتي در محل كار توصیه های بهداشتی رعايت ميشود.

اكنون كه بارندگي نيســت زمان برنامهريزي براي جلوگيري از
سيالبهاي مخرب در پايتخت اســت .نه اينكه بعد از سيل به
ميزان آمار خسارات اعالم شده بپردازيم .چند سال قبل سيلي
بنيانكن آمد كه بخشي از بزرگراه همت را تخريب كرد كه علت
آن براساس مطالعات صورت گرفته دستكاري در ميزان دبي اين
رودخانه و آبشستگي شديد رودخانه كن اعالم شد .هماكنون
هم پيكره آسيبپذير روددره كن كه پلهاي مختلفي روي آن
احداث شده آسيبپذيرتر شده و آبشستگيهاي شديدي كه
در كف رودخانه ايجاد شده احتمال وقوع سيالب با يك بارندگي
سنگين را باال ميبرد .بهعنوان يك كارشناس از مسئوالن تقاضا
دارم از هماكنون به فكر باشند.

پاسخ مسئوالن
فعاليت پاركبانها از ديماه 95غيرقانوني اعالم شده است

روابط عمومي منطقه يك شــهرداري تهران پيرو انتشــار پيام
مردمي با موضوع «فعاليت غيرقانوني پاركبانها در دركه و دربند»
در ستون با مردم روز 11مردادماه پاســخ داده است :درخصوص
فعاليت غيرقانونــي پاركبانها در خيابانهاي دركــه و دربند با
عنايت به اتمام طرح پاركبانها در سطح شــهر تهران از ديماه
1395دريافت هرگونه وجه از شــهروندان توســط اشخاصي كه
خود را پاركبان معرفي ميكنند غيرمجاز اســت و جمعآوري و
برخورد قانوني با اين افراد بايد از طريق نيروي انتظامي و مراجع
قضايي صورت گيرد .ضروري است شهروندان محترم نيز درصورت
دريافت هرگونه وجهي از سوي چنين افرادي ضمن خودداري از
پرداخت مراتب را به سامانه 110و 137شهرداري اطالع دهند تا
اقدامات الزم معمول گردد .اميد است به حمايت قضايي و انتظامي
از سوي مراجع مربوطه اقدامات مديريت شهري در اين خصوص
به سرانجام مطلوب منجر شود.
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اسماء

كسي آنها را نديده بود .ماموران پليس كه باتوجه به حساسيت
موضوع تحقيقات گستردهاي را براي پيدا كردن دختربچهها
آغاز كرده بودند در همان بررسيهاي اوليه متوجه شدند كه
اسماء و نهال آن روز سوار يك خودروي پژو شده بودند و اين
تنها سرنخ براي يافتن آنها بود .با اين حال كسي راننده خودرو
را نميشناخت و معلوم نبود كه او چهكسي است.
مادر نهال ادامه ميدهد« :مطمئــن بوديم كه دخترها ربوده
شدهاند .در ادامه معلوم شد كه يكي از بستگان اسماء پشتپرده
اين ماجرا بوده اســت .او بهخاطر اختالفاتي كه با پدر اسماء
داشت ،فردي را اجير كرده بود كه اسماء را نزد او ببرد اما ظاهرا
فرد اجير شده عالوه بر اسماء ،نهال را هم با خودش برده بود.
اين فرد اما پس از اين ماجرا هيچ ردي از خودش بهجا نگذاشته
بود و معلوم نبود چه باليي سر بچهها آورده است.
تماسهاي آزاردهنده

درحاليكه مأموران پليس تحقيقات گستردهاي را براي پيدا
كردن دختربچهها آغاز كرده بودند ،پدر و مادر نهال هم تصميم
گرفتند از شبكههاي اجتماعي براي يافتن دخترشان كمك
بگيرند .تصاوير دو دختربچه در شــبكههاي اجتماعي منتشر
شد اما همچنان خبري از بچهها نبود.
مادر نهال ميگويد« :در همه اين 41روز آب خوش از گلويمان
پايين نرفت .خيليها تماس گرفتند اما بيشترشــان بهجاي
اينكه ما را تســكين دهند ،آزارمان دادند .يكي از آنها فردي
بودكه از هرمزگان تماس گرفت .او گفت كــه نهال را ربوده
كه به تركيه قاچاق كند اما مجبور شــده او را به قتل برساند.
او ميگفت كه براي پس دادن جســدش 100ميليون تومان
ميخواهد .با اين تماس دنيا روي سرم خراب شد .تا صبح فقط
گريه ميكردم و كارم به بيمارســتان كشيد .مأموران آگاهي
كه تحقيق كردند ،معلوم شد كه اين فرد ،بيمار بوده است .او
براي افراد زيادي پيامهاي آزاردهنده فرستاده و قصدش آزار
دادن ديگران بود».

نهال

خبر خوب

چند روز پيش بود كه پــدر نهال براي پيگيــري نامهاي كه
پليس به بهزيستي تهران نوشــته بود راهي آنجا شد .پليس با
ارائه مشخصات دختران گمشده از بهزيستي استعالم گرفته
بود اما هنوز پاسخي دريافت نكرده بود .درحاليكه 41روز از
ماجراي گم شدن بچهها گذشته بود ،پدر نهال راهي بهزيستي
و پيگيري استعالم پليس شد و در كمال ناباوري معلوم شد كه
هر دو دختربچه گم شــده ،يك روز بعد از ناپديد شدنشان به
بهزيستي منتقل شدهاند .مادر نهال ميگويد« :باورمان نميشد
كه در همه اين مدت بچهها در بهزيستي بودند .سراسيمه به
آنجا رفتم و معلوم شد كه اسماء در بهزيستي تهران و نهال در
شيرخوارگاه شبير نگهداري ميشوند .راهي شيرخوارگاه شديم
و پس از 41روز دوري ،ناباورانه دخترم را در آغوش گرفتم.
روز حادثه

اما چطور بچهها سر از بهزيستي درآورده بودند .مادر نهال ميگويد:
«بعدا از طريق اسماء متوجه شديم روزي كه بچهها از خانه خارج
شده بودند ،مردي نزد اسماء رفته و به او گفته كه ميخواهد او را نزد
مادرش ببرد و براي او كلي خوراكي خريده است .اين مرد بچهها را
سوار ماشين كرده و با خودش برده اما پس از چند ساعت گشتن
در خيابانها ،وقتي متوجه شده كه پليس در جريان ماجراي گم
شدن بچهها قرار گرفته است ترسيده و درنهايت آنها را در پاركي
در تهران رها كرده است .روز بعد ،زني بچهها را در پارك ميبيند و
از آنها ميپرسد كه خانهتان كجاست؟ و وقتي آنها ميگويند كه در
امرآباد ورامين زندگي ميكنند ،ماجرا را به اورژانس اجتماعي خبر
ميدهد .به اين ترتيب بچهها به بهزيستي منتقل ميشوند و پس
از آن نهال را به شيرخوارگاه ميبرد و در همه اين مدت آنها در آنجا
بودند.بهگفته مادر نهال ،هرچند آنها از اينكه دخترشان را دوباره در
آغوش گرفتهاند سر از پا نميشناسند اما پليس همچنان در حال
تحقيق در اين پرونده است تا مشخص شود كسي كه بچهها را با
خودش برده بود ،كيست.

نجات گروگان14ساله از اسارت

وحداني از كرمانشاه

مســئوالن از هماكنون به فكر ســيالب هاي پاييز و
زمستان باشند

حوادث

2مرد شــرور با ربودن پســري 14ساله قصد
انتظامي باجگيري از خانوادهاش را داشتند
اما يــك ســاعت پــس از اين
آدمربايي ،عمليات پليس نقشه آنها را نقش بر
آب كرد.
به گزارش همشــهري ،اين گروگانگيري روز
جمعه در منطقــه رمين شهرســتان چابهار
در استان سيستان و بلوچســتان اتفاق افتاد.
ماجرا از اين قرار بود كه خانواده پسري
14ســاله پي بردند كه فرزندشــان
توسط 2مرد ناشــناس ربوده شده
و جانــش در خطر اســت .در اين
شرايط آنها نزد پليس رفتند و براي
نجات پسرشان درخواست كمك
كردند.
با اينكه آدمربايان تالش كرده بودند
هيچ ردي از خود به جــا نگذارند ،اما
مأمــوران در همان بررســيهاي اوليه

قتل برادر
هنگام تماشاي فيلم
پليس پايتخت در جست و جوي جوان 30سالهاي
جنايي است كه برادر كوچكترش را هنگام تماشاي فيلم به
قتل رساند و فراري شد .به گزارش همشهري ،ساعت
8:30صبح پنجشنبه گذشــته به قاضي ساسان غالمي ،كشيك
جنايي گزارش يك جنايت خانوادگي مخابره شد .به گفته مأموران
پليس برادر بزرگتر با ضربــات چاقو برادر كوچكترش را به قتل
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توانســتند به اطالعاتي درباره آنها دســت پيدا كنند .اين
شــواهد بيانگر اين بود كه آدمربايان 2نفر هستند كه
پس از ربودن پســر نوجوان ،قصد خارجكردن او از
منطقه را دارند .همچنين بررســيهاي دقيقتر
حاكي از آن بود كه انگيزه آنها از اين كار باجگيري
از خانواده گروگانشــان اســت .زمان به سرعت
ميگذشــت و ســرعت عمل پليس ميتوانست
موجب نجات پســر 14ساله شــود .در اين
شرايط ابتدا مأموران طرح مهار را به اجرا
گذاشــتند و كنترل راههاي خروجي
منطقه را بهدست گرفتند .همزمان
مرزبانان پاســگاه مــرزي دريايي
رمين تحقيقات گســتردهاي براي
شناســايي آدمربايان آغاز كردند.
در شــرايطي كه حدود يك ساعت
از ربودن پســر نوجوان ميگذشت،
مأموران توانستند مخفيگاه متهمان
را شناســايي و آنجا را به محاصره كنند.

رسانده و متواري شده بود .پس از اين تماس ،قاضي جنايي تهران
به همراه تيمي از مأموران تجســس پليس آگاهي تهران قدم در
محل حادثه كــه خانه وياليــي در غرب تهران بود ،گذاشــتند.
بررسيها حكايت از اين داشت كه پسر كوچك خانواده (مقتول) در
حال تماشاي فيلم بوده است ؛ مادرش براي خريد از خانه بيرون
رفته و پدر خانواده در حياط ســرگرم كار بوده كه پســر بزرگتر
خانواده ناگهان به سمت برادر كوچكترش هجوم برده و با چاقو
ضرباتي به او زده اســت .پس از آن نيز هراسان به حياط رفته و به
پدرش گفته كه برادرش حالش بد شده اســت .بعد از گفتن اين
جمله درحاليكه بهشدت دستپاچه و هراســان بوده از خانه فرار
كرده است.

عمليات با ظرافت خاصي ادامه داشــت؛ چراكه ممكن بود
كوچكترين اشتباهي به قيمت جان پسر 14ساله ختم شود
و در اين شــرايط عمليات با احتياط خاصي در جريان بود.
ســرانجام دقايقي بعد مأموران پي بردند گروگان در اختيار
يكي از آدمربايان اســت .به اين ترتيب در عملياتي ضربتي
وي دستگير و پسر نوجوان آزاد شد.
ســردار محمد مالشــاهي ،فرمانده مرزباني سيســتان و
بلوچستان در اينباره گفت :مرزبانان پس از انجام يك سري
تحقيقات گسترده با استفاده از شيوههاي نوين اطالعاتي،
مخفيگاه آدمربايان را شناسايي و با هماهنگي مقام قضايي
در يك عمليات ضربتي و منســجم يكي از آدمربايان را در
كمتر از يك ساعت دستگير و فرد ربودهشده را آزاد كردند و
به آغوش خانواده بازگرداندند .وي ادامه داد :دستگيري ديگر
متهم متواري اين پرونده در دستور كار مرزبانان قرار دارد و
نيروي انتظامي اجازه نخواهد داد كه مجرمان و مخالن نظم
و امنيت عمومي ،آسايش شهروندان را برهم زنند و درصورت
هرگونه اقدام غيرقانوني با هنجارشكنان بهصورت قانوني و
قاطعانه برخورد خواهد شد.

پدر خانواده نيز وقتي وحشتزده وارد خانه شده ،با ديدن پيكر غرق
در خون پسرش پليس و اورژانس را خبر كرده است.
در ادامه تحقيقات مشخص شــد كه متهم به قتل 30ساله بوده و
مبتال به بيماري روحي و رواني اســت .او سابقه بستري شدن در
بيمارستان اعصاب و روان را نيز داشته است و چند روزي ميشد
كه دچار توهم شــده و تصور ميكرد برادرش قصــد دارد او را به
بيمارستان رواني ببرد و بسترياش كند .با همين توهم روز حادثه
به سراغ برادرش رفته و جانش را گرفت .با انجام تحقيقات در محل،
جسد مقتول به پزشكي قانوني انتقال يافت و گروهي از كارآگاهان
جنايي تهران جست و جوي خود را براي شناسايي مخفيگاه متهم
فراري و بازداشت وي آغاز كردهاند.

مرد نقابدار با تهديد كلت كمري ،زنان تنها را مورد آزار و
اذيت قرار ميدهد و دست به سرقت از آنها ميزند

در جست و جوي
آزارگر زنان پايتخت

شكارچي زنان ،نقاب بهصورت ميگذارد و كاله
دادسرا به سر دارد تا در نقش مأمور يا يك آشنا قدم در
خانه طعمههايش بگذارد و با تهديد اســلحه
نقشه شيطاني خود را اجرا كند .متهم نقابدار پس از آزار و
اذيت طعمه هايش ،طال و جواهراتشان را سرقت ميكند و
تحقيقات پليس براي دستگيري او ادامه دارد.
به گزارش همشــهري ،تحقيقات در اين پرونــده از اوايل
ارديبهشتماه با شــكايت زني جوان شروع شد .نخستين
شاكي درحاليكه بهشدت هراسان و سراسيمه بود خود را
به اداره پليس رســاند و گفت در دام مرد نقابدار و مسلحي
گرفتار شده است .وي در ادامه گفت :حدود ساعت 10صبح
بود كه صداي زنگ آيفون به صدا در آمد .در خانه تنها بودم
و ســرگرم انجام كارهايم .آيفون را برداشتم ،مردي بود كه
خودش را مأمور برق معرفي ميكرد و از من خواست در را باز
كنم .من هم به خيال اينكه مأمور برق است در را باز كردم تا
كنتور را كه در پاركينگ ساختمان بود ببيند .وي ادامه داد:
هنوز چند لحظهاي نگذشته بود كه صداي زنگ آپارتمانم
را شنيدم .در آپارتمان را باز كردم و پشت در با مردي جوان
مواجه شدم كه كاله مشكي لبه دار و نقابي بهصورت داشت.
همان مردي بود كه تا چند لحظه قبل پشت آيفون خودش را
مأمور معرفي كرده بود .او ناگهان اسلحهاي به سوي من نشانه
گرفت و تهديد كرد كه اگر حرفي بزنم ماشــه را ميكشد و
جانم را ميگيرد .شاكي ادامه داد :مرد مسلح وارد خانهام شد
و با تهديد مرا مورد آزار و اذيت قرار داد .او پس از اجراي نقشه
شيطانياش ،به جست و جو در خانه پرداخت و با تهديد از
من خواست تا جاي طالهايم را نشانش بدهم .من هم از ترس
جانم تسليم او بودم و مرد مسلح تمام پول ،طال و جواهراتم
به همراه وسايل با ارزش خانهام را سرقت كرد و متواري شد.
شکایت های سریالی

با اين شكايت ،پروندهاي در دادسراي شهر ري تشكيل شد و
اكيپي از كارآگاهان اداره يكم پليس پايتخت جست و جوي
خود را براي شناسايي متهم آغاز كردند .اما در مدتي كوتاه
با چند شكايت مشــابه ديگر روبهرو شدند كه نشان ميداد
مرد مسلح بهصورت سريالي زنان را به دام انداخته و نقشه
شومش را اجرا ميكند .يكي از شاكيان پيرزني بود كه تنها
زندگي ميكرد .او هنگام طرح شكايت به افسر پرونده گفت:
روز حادثه زنگ خانهام به صدا در آمد و مردي جوان گفت
از طرف محمد آقا برايتان هندوانه آوردهام .محمد نام يكي
از اقوام من است و چون سن و سالي از من گذشته معموال
دوست و آشــنا برايم خريد ميكنند .به خيال اينكه واقعا
فاميلم برايم هندوانه فرســتاده در را باز كردم اما با مردي
جوان كه كاله به سر داشت روبهرو شــدم .چهرهاش را اما
نپوشانده بود و بهنظر ميرسيد حدودا 30ساله باشد .جواني
الغر اندام بود كه ناگهان اسلحه كلت كمرياش را به سمتم
نشــانه گرفت و با تهديد اينكه اگر تسليم نشوم مرا به قتل
ميرســاند همه پول ،طال و جواهراتم به همراه وســايل با
ارزشي را كه داشتم سرقت كرد.
تحت تعقيب

تاكنون 6زن از مرد جوان شــكايت كردهانــد و تحقيقات
حكايت از اين دارد كه شــكارچي زنان ســاعت 6صبح تا
5بعد از ظهر قدم در خانه طعمه هايش ميگذاشــته است.
چرا كه در اين ســاعت اغلب زنان خانه دار تنها هستند .او
اغلب كاله مشكي لبه دار به ســر داشته و درسرقت هايش
يا نقاب ميزده يا ماسك پزشــكي .فقط در يك يا دو مورد
صورتش را نپوشــانده بود كه آنها هم پيرزن بودند .با اين
حال چهره فرضي متهم با كمك مالباختهها بهدست آمده
است .او در تمامي سرقت هايش لباس رسمي به تن داشته
و اغلب پيراهن سفيد و شلوار مشكي ميپوشيده است .در
ادامه بررســيها و بازبيني تصاويردوربينهاي مداربسته
اطراف محل حادثه مشــخص شده كه شــكارچي زنان با
موتورســيكلت تردد داشته اســت اما در تمامي سرقتها
شماره پالك را مخدوش كرده بود تا خوانا نباشد.
در ادامه تحقيق از مالباختهها مشخص شد كه متهم گاهي
در نقش مأمور برق ،گاز و آب زنگ خانهها را ميزده و وارد
ساختمانها ميشده اســت .گاهي هم در نقش فاميل دور
و يا يك آشــنا .آنطور كه معلوم اســت متهم ،سوژه هايش
را بهصورت اتفاقــي انتخاب ميكرده اســت .گاهي اوقات
ســوژهها زنان جوان بودند و گاهي هم ميانســال و پير .در
تمام سرقتهايش نيز اســلحه كلت همراه داشته كه با آن
طعمه هايش را تهديد به قتل كند.از سوي ديگر بررسيها
نشان ميدهد كه 6شــاكي پرونده ســاكن جنوب تهران
(شهر ري و دولتآباد) و شــرق پايتخت (پيروزي و خيابان
دماوند) هستند .با تكميل تحقيقات در اين پرونده ،پليس
پايتخت سرنخهايي بهدســت آورده تا بهزودي شكارچي
زنان را شناسايي و دستگير كند و با انجام تحقيقات انگيزه
او مشخص شود.
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منویسينمايیآنالين
آرش نهاوندي
روزنامه نگار

معرفیتازهترينفيلمهايیكه
اكراناينترنتیآنهااينهفتهآغازمیشود

هرماه تعداد زيادي از فيلمها در پلتفرمهاي شــبكههاي محبوب نمايش فيلم نتفليكس ،آمازون پرايم ،هولو،
اچ پي او ،در معرض ديد عالقهمندان به ســينما قرار ميگيرد .به گزارش فوربز ،در اين هفته فيلمهاي كمتري

كالس83
داستان اين فيلم درباره پليسي تنزل درجه داده شده است كه5دانشجو را آموزش ميدهد و آنان
را تبديل به آدمكشاني ميكند كه از سيستم بوروكراتيك فاسد و متحدان اين سيستم فاسد
انتقام بگيرند .در فيلم«كالس« ،»83بابي دوئل»« ،آنوپ سوني»« ،جوي سنگوپتا»« ،ويشواجيت
پرادان» ايفاي نقش ميكنند«.اتول سابراوال» نيز اين فيلم را كارگرداني كرده است« .كالس،»83
در 21اوت  31(2020مرداد) در شبكه نتفليكس در دسترس كاربران قرار گرفته است.

كالنسي و كوين دوبرادري هستند كه از طريق يك برنامه «حفاظت از شهود» متوجه ميشوند كه
مادرشان كه بهنظر در تمام طول زندگي مادري عادي ميآمد ،در گذشته يك سارق رده باال بوده
است« .سادي استانلي» « ،ماكسول سيمكينز»« ،مالين اكرمان»« ،كن مارينو»« ،جو مارينو» و «جو
مانگانيلو» ،در فيلم اسليپ اور بازي كردهاند .كارگردان اين فيلم «تريش سي» است .اين فيلم از
روز  21اوت 31(2020مرداد) در شبكه نتفليكس در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

اين فيلم داستان يك جنايتكار را كه در جست و جوي خواهرش
است ،روايت ميكند .اين جاني در جريان اين جست و جو به يك
هتل كثيف و درب و داغان ميرسد و در اين هتل با يك ميهمان
مرموز ،روبهرو ميشود و در ادامه داســتان نيز با يك خدمتكار
اسرارآميز رابطهاي عاشقانه برقرار ميكند .در فيلم«آتش سياه»،
«مائوريسيو اسپه» ،جوآنا فراگوسو بلندل و ديل كارلي ،ايفاي نقش
ميكنند« .برناردو آريانو» ،اين فيلم را كارگرداني كرده است« .فيلم
آتش سياه» در روز  21اوت 31( 2020مرداد) ،در شبكه نتفليكس در
دسترس كاربران قرار گرفته است.

سينما

نسبت به سابق روي اين پلتفرمها براي نمايش و پخش از طريق اين شبكهها قرارگرفتند .در اين مطلب نگاهي
داريم به برخي از بهترين فيلمهاي ارائه شده توسط اين پلتفرمها در هفته اي كه گذشت.

اسليپاور

آتشسياه

23023632

آموزگارانديوانهخوفانگيز

جزايرايمان

داستان اين فيلم درباره يك معلم بيزار از تدريس است در زماني كه متوجه
ميشود حقوق و دستمزد آموزگاران مدرسهاي كه در آن كار ميكند به
سرقت رفته ،تالش خود را براي يافتن دزدها و گرفتن اين پول از سارقان
آغاز ميكند .او در طول اين زمان بهتدريج به خوبيها و خوشــيهاي
تدريس پي ميبرد .در فيلم «آموزگاران ديوانه خوفانگيز » بازيگراني
نظير«گيدين مارتن»« ،ديان ديان ساستروواردويو» و «شكيرا جاسمين»
ي سيمانجونتاك» كارگردان اين فيلم است.
بازي ميكنند« ،سامارياساز 

تالشجانبرایبرقراریارتباط با
موجوداتفضايی

يك فيلم مستند است كه در آن از نگاه دين
و ايمان به مسئله تغييرات آب و هوا پرداخته
ميشود .اين فيلم داستان  7نفر از 7استان
متفاوت اندونزي را پيگيري ميكند .اين فيلم
در سال 2019انتشار يافته و كارگردان آن نيز
«چايرون نيسا» است.

جام
در سال« 2002جوكي دامين اوليور» ســواركار مشهور ،تنها چند روز
پيش از شركت در جام قهرماني سواركاري ملبورن ،برادرش را در جريان
بروز يك تصادف در پيست مسابقهاي از دست ميدهد .در فيلم«جام»
برندان گلسون ،استيفن كاري ،دانيل مك فيرسون و جودي گوردون
بازي ميكنند .اين فيلم توسط سيمون وينسر كارگرداني شده است.
فيلم«جام» از طريق پلتفرمهاي «آمازون پرايم» و «هولو» در 18اوت
28( 2020مرداد) در دسترس كاربران قرار گرفت.

در اين فيلم مستند ،داستان زندگي «جان شــپرد» دنبال ميشود كه
بهمدت30سال تالش داشت با پخش موسيقي در وسعتي معادل ميليونها
مايل ،با موجودات فضايي ارتباط برقرار كند« .تالش جان براي برقراري
ارتباط با موجودات فضايي» فيلم مستند كوتاهي است كه «ماتيو كيليپ»
آن را كارگرداني كرده است .اين فيلم از طريق شبكه نتفليكس روز 20اوت
30( 2020مرداد) در اختيار كاربران قرار گرفت.

قلبهایشيميايی

نرگسهایزرد

يك دانشآموز دبيرستاني ارشد ،عاشق يك دختر دبيرستاني كه
به تازگي به مدرسهشان انتقال يافته ،ميشود .اين دانشآموز دختر
اما رازي درون خود دارد« .اوستين آبرامز»« ،ليلي راينهارت»« ،كارا
يانگ» و «كورال پنيا» ،در اين فيلم بازي كردهاند« .ريچارد تان» نيز
كارگرداني فيلم قلبهاي شــيميايي را عهدهدار بوده است .فيلم
قلبهاي شيميايي روز  21اوت 31( 2020مرداد) در شبكه آمازون
پرايم در اختيار كاربران قرار گرفت.

فيلم «نرگسهاي زرد» به داســتانهاي عاشقانه تلخ و
شــيريني ميپردازد كه از طريق بازآفريني ترانههاي
موسيقيهاي ســنتي نيوزلندي روايت ميشوند« .روز
مكلور»« ،جورج ميســون» و «جودي هيلوك» در اين
فيلم نقشآفريني ميكنند« .ديويد اســتابز» اين فيلم
را كارگرداني كرده است .پخش فيلم نرگسهاي زرد در
20اوت 30(2020مرداد) از طريق شبكه «هولو» ،شروع شد.

تأييدنشده

دكتر «استيونام گرير»يكي از بنيانگذاران پروژههاي ارتباط
فضايي ،در مستند«تأييد نشــده» شواهد فوق محرمانه از
ارتباط زمينيها با موجودات فضايي و اسناد و تصاوير ديده
نشده از اشياي پرنده شناسايي نشده( )UFOرا در معرض
ديد بينندگان قرار ميدهد .اين مستند توسط«مايكل مازوال»
كارگرداني شده است .پخش فيلم«تأييد نشده» روز  20اوت  
30(2020مرداد) از طريق شبكه «هولو» آغاز شد.

برگزاري
حراج تهران در پاييز
سيزدهمين دوره از حراج تهران
خبر
بهدليــل جلوگيري از شــيوع
ويروس كرونا در كشور ،در فصل
پاييز برگزار ميشــود .به گزارش همشهري،
حراج تهران هر ســال در  2نوبــت بهار و پاييز
برگزار ميشد كه اين رويداد در فصل بهار ويژه
آثار مدرن و كالسيك ايران بود و فصل پاييز به
هنر معاصر ايران اختصاص داشت .حاال پس از
شيوع ويروس كرونا اين حراج قصد دارد كه 2
حراج خود را ادغام و با عنوان هنر معاصر و مدرن
در پاييز سالجاري برگزار كند.
در اطالعيــه ايــن حراجــي آمــده اســت:

«سيزدهمين دوره حراج تهران كه قرار بود در
تاريخ ۲۷تيرماه برگزار شود بهدليل اوجگيري
شيوع بيماري كرونا در اين زمان با 2ماه تأخير
به جمعه ۲۸شهريورماه موكول شد؛ اما باتوجه
به تداوم وضعيت نامساعد و نگرانكننده شيوع
بيماري كرونا امكان برگزاري آن در شهريورماه
نيز وجود ندارد .در نتيجه تصميم فعلي حراج
تهران برگزاري حراج هنــر معاصر و مدرن در
فصل پاييز است».

مولوي و امام حسين

ع

سيد است ،از خاندان مصطفاست
علي تاجديني

نويسنده و پژوهشگر

قس

م
تدوم

دفاع از حسين و بيزاري از يزيد
موالنا در دفتر دوم مثنوي داستان صوفي و فقيه و
سيدي را ميآورد كه بدون اجازه وارد باغي شده
بودند ؛ باغبان براي اينكه بتوانــد ازعهده آنان
برآيد ،بينشان اختالف مياندازد؛ ابتدا صوفي را از
باغ بيرون ميكند .بعد سيد و به تعبير موالنا شريف
و شهزاده را .در آخر هم بهحساب فقيه ميرسد.
باغبان نسبت به هر  3نفر دشنام ميدهد اما موالنا
د برميآشوبد و از او سخت دفاع
تنها به دفاع از سي 
ميكند:
وين دگر شــهزاده و سلطان ماست
سيد اســت ،از خاندان مصطفاست
آن چه گفت آن باغبــان بوالفضول
حــال او بُــد دور از اوالد رســول
گــر نبــودي او نتيجــه مرتدان
كي چنيــن گفتي بــراي خاندان
با شــريف آن كــرد مــرد ملتجي
كه كنــد بــا آل ياســين خارجي
در اينجا موالنا اين سؤال را مطرح ميكند كه چرا
نســل ارتداد و فرزندان نابكار و زنازاده و ديوها و
غولها با نسل پيامبر دشــمني ميكنند؟ چنان
كه يزيد و شمردر كربال با آل رسول چنان كردند؟
تاچه كين دارند دائــم ديو و غول؟
چــون يزيد و شــمر با آل رســول
موالنا در برابر يزيد و حادثه كربال موضع صريح و
روشني دارد؛ او يزيد و همدستانش را چون ديوها
و غولهايي ميبيند كه بهخاطر كشــتن فرزندان
پيامبر سزاوار لعن و نفرين ابدي هستند .برخالف
برخي از علماي عامه كه در جواز لعن يزيد ترديد
و احتياط كردهاند .موالنا ارادت ويژهاي به پيامبر
رحمت ،حضرت محمد(ص) دارد و با تعبيرات زيبايي
از آن حضرت نام ميبرد .در كنار او از فرزندانش نيز
به نيكي تجليل ميكند؛ هم از فرزندان نسبي او و
هم از فرزندان معنوي او:
صــد هــزاران آفرين بر جــان او
بــر قــدوم و دور فرزنــدان او
آن خليفــه زادگان مقبلــش
زادهانــد از عنصرجــان و دلــش
دشمني و كينه آل رسول در حد كفر و ارتداد
است
داستان باغبان و تنها كردن صوفي و فقيه و علوي
را از همديگر كه در دفتر دوم مثنوي است؛ آنجا كه
باغبان از ســيدعلوي بد و ناسزا ميگويد؛ مولوي
برميآشــوبد چندانكه عداوت و كينه آل رسول
را در حكم كفر و ارتداد ميشــمارد؛ و دشمنان
اهلبيت را روسپيزاده ميخواند.
هركه باشــد از زنا وز زانيان اين برد ظن در حق
ربانيان
آنچه گفت آن باغبان بوالفضول حال او بد ،دور از
اوالد رسول
گر نبودي از نتيجه مرتدان كي چنين گفتي براي
خاندان
تا چه كين دارند دائم ديو و غول چون يزيد و شمر
با آل رسول
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انتخابات آمريكا

بايدن در كاخ سفيد چه خواهد كرد؟

جو بايدن ،آخر هفته رســما بهعنوان نامزد دمكراتها در انتخابات
رياستجمهوري آمريكا در پاييز انتخاب شد و درصورت پيروزي،
رئيسجمهور بعدي اياالت متحده آمريكا خواهد شد.
آمريكايي كه او رئيسجمهور آن خواهد شد با چالشهايي زيادي از
بحران همهگيري كرونا گرفته تا مسئله برابري نژادي ،مواجه است
و بايدن كار سختي براي بازگرداندن دولت آمريكا به مسيري دارد
كه دونالد ترامپ عامدانه از آن خارج شد.
بهگزارش بيبيسي ،بايدن در سخنرانيها و ميتينگهاي سياسي
خود ،برنامههايش براي مقابله بــا بحرانهاي پيش روي آمريكا را
تشريح كرده است .برنامههاي او براي رسيدگي به طيف وسيعي از
مسائل اقتصادي ،سياست خارجي و داخلي اينها هستند:

ويروس كرونا
تست و رصد همگاني

رويكرد بايدن براي رسيدگي به بزرگترين بحران فعلي كشورش،
فراهم كردن تســت رايگان و تشــكيل تيمي 100هزار نفره براي
برنامه رصد ملي اســت .او گفته اســت كه ميخواهد در هر ايالت
10مركز تست راهاندازي كند و فرمانداران بايد پوشيدن ماسك را
اجباري كنند .پايــگاه رأي جمهوريخواهان اين اقدامات را افراطي
ميدانند ،اما اين رويكرد بايدن هماهنگ با موضعگيريهاي كالن
دمكراتهاست.

اقتصاد
افزايش دستمزد پايه و سرمايهگذاري در انرژيهاي سبز

بايدن وعده داده كه براي مقابله با پيامدهاي اقتصادي همهگيري
كرونا ،هر كاري كه الزم اســت انجام دهد تا به كســب و كارهاي
كوچك وام پرداخت كند و پرداخت مستقيم به خانوادهها را افزايش
دهد .برخي از برنامههــاي او پرداخت 200دالر اضافه در هرماه در
برنامه امنيت اجتماعي و بخشــودگي 10هزار دالر وام دانشجويي
هستند.
برنامههاي كالنتر اقتصادي بايدن رســيدگي به امــور جوانان و
طبقه كارمندان اســت .او پيشــنهاد داده است دســتمزد پايه به
ساعتي 15دالر افزايش پيدا كند و وعده داده كه 2تريليون دالر در
انرژيهاي سبز سرمايهگذاري كند.
بايدن همچنين وعده داده اســت 400ميليارد دالر براي تسهيل
فروش كاالهــاي آمريكايي اختصــاص دهد .يكــي از وعدههاي
اقتصادي او« ،خريد كاالهاي آمريكايي» است.

سياست خارجي
اعاده حيثيت آمريكا و تقابل احتمالي با چين

بايدن گفته اســت كه بهعنوان رئيسجمهور ،در ابتدا روي مسائل
داخلي تمركز خواهد كرد .با اين حال بر هيچكس پوشيده نيست كه
رويكرد او در مسائل بينالمللي مبتني بر رويكرد چندجانبهگرايي
و تعهدات جهاني است .اين رويكرد،دقيقا برخالف روشي است كه
ترامپ در پيش گرفته اســت .او همچنين گفته كه روابط آمريكا با
متحدانش ،عليالخصوص ناتو را ترميم ميكند.
معاون سابق رياســتجمهوري آمريكا گفته اســت كه چين بايد
بهخاطر رفتارهاي غيرمسئوالنه محيطزيستي و تجاري خود مسئول
شناخته شود ،اما به جاي اســتفاده يكجانبهگرايانه از تعرفه براي
مقابله با چين ،ائتالفي جهاني با ديگر كشــورهاي دنيا براي تعامل
سازنده با چین را پيشنهاد داده است.
برخي مشــاوران سياســت خارجي تيم او همچنين گفتهاند كه
درصورت پيروزي بايدن در انتخابات ،آمريــكا به برجام بازخواهد
گشت.

مسئله نژادي
اصالح قانون كيفري و رسيدگي به اقليتها

بايدن همزمان با آشوبهاي اجتماعي و اعتراضهاي برابريخواهانه
در آمريكا ،بهوجود نژادپرستي در كشورش اعتراف كرده ،اما گفته
اســت راه رفع آن برنامههاي اقتصادي و اجتماعي براي حمايت از
اقليتهاست .او به اين منظور ،صندوقي با 30ميليارد سرمايه براي
حمايت از كسب و كارهاي متعلق به اقليتها ايجاد خواهد داد.
بايدن در رابطه با قانون كيفري هم از مواضع «ســختگيرانه» خود
در دهه 90ميالدي پا پس كشيده .او پيشنهاد كرده است به مسائل
نژادي و جنسيتي در قانون كيفري پرداخته شود.
با وجود اين پيشنهادهاي اصالحي ،او درخواستها براي قطع بودجه
پليس را رد كرده و گفته است به جاي اين كار بايد استانداردها ارتقا
پيدا كنند .او گفته كه بخشــي از بودجه پليس بايد به برنامههايي
مثل ارتقاي سالمت رواني اختصاص يابد و همچنين 300ميليون
دالر براي ســرمايهگذاري در برنامه پليسهاي محلي پيشــنهاد
داده است.

تغييرات اقليمي
بازگشت به توافقهاي جهاني
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كشف گاز ،تركيه را قويتر ميكند

گفتوگو با چنگيز تامر ،كارشناس خاورميانه و
مدير دانشگاه احمد يسوي

پيش از ورود به مسئله كشف
ميادين گازي ،ميدانيم كه اين رخداد
در بستر نبردي بزرگ در حوزه مديترانه
رخ داده است؛ نبردي كه يكسوي آن
تركيه و سوي ديگر ،كشورهايي ازجمله
فرانســه ،يونان ،مصر و ...قرار دارند.
تفسير شــما از روند حاكم بر تحوالت
مديترانه و نقش تركيه در آن چيست؟

ابتدا براي درك بهتر تحــوالت مديترانه
بايد نگاهي داشته باشــيم به محورهاي
مختلفي كه از ابعاد گوناگون در اين منطقه
وارد تقابل با تركيه شدهاند .در درجه اول
محوري قرار دارد كه من در مقاالتم از آن
با عنــوان «جبهه جنوبي» يــاد ميكنم؛
مصــر ،رژيم اســرائيل ،امــارات و برخي
ديگر از كشــورهاي عربــي خليجفارس.
مســئله اصلي ميان اين محــور با تركيه،
اخوانالمسلمين است .تركيه از برقراري
نظامهاي دمكراتيك در كشورهاي عربي
منطقه حمايت ميكند؛ سياستي كه براي
نظامهاي مســلط بر اين كشــورها حكم
تهديد را دارد .به اين ترتيب محور يادشده
تــاش دارد تا نقــش تركيــه در منطقه
خاورميانه و مديترانه را مهار و محدود كند.
در درجه دوم با محور يونان و قبرس يوناني
روبهرو هســتيم ،مشــكالت اين محور با
تركيه تاريخي اســت و قدمت آن تقريبا
به هزار سال ميرســد؛ يعني از زماني كه
تركهــا وارد منطقه آناتول شــدند .اين
كشــورها نزديك به 700ســال زيرنظر
خالفت عثماني قرار داشــتند .مشكالتي
تاريخــي در ذهنيت يونانــي و همچنين
نگرش دولتهاي حاكم بر يونان نســبت
به تركيه وجود دارد كه ريشه آن به همين
پيشينه تاريخي برميگردد .از سوي ديگر
اختالفاتي ميان طرفين بر سر درياي اژه
وجود دارد؛ دريايي كه در تركيه با عنوان
درياي جزيرهها و در يونان بــا عنوان اژه
شناخته ميشــود .يونانيها تماميت اين
دريا را از آن خود ميداننــد اما در مقابل،
تركيه در اين منطقــه منافعي براي خود
قائل است و به پشتوانه حقوق بينالملل،
ادعاي دولتهاي يونانــي را رد ميكند.
همچنين مســئله قبرس هم يكي ديگر
از محورهاي اختالفــي ميان تركيه با اين
محور به شمار ميرود.
در درجه سوم محور فرانسه قرار دارد كه
از اروپا در مسائل ليبي و درياي مديترانه
مداخله ميكند .مشكالت متعددي ميان
فرانسه و تركيه وجود دارد كه ريشه بخش
عمده آن به دهه 80ميالدي برميگردد؛ از
مسئله حزب كارگران كردستان تا ماجراي
ارامنه و ...عالوه بر اينها فرانسه ميخواهد
در محيط اتحاديه اروپــا به لحاظ نظامي
كشــور محوري بوده و جايگاهي فراتر از
آلمان داشــته باشــد .بر اين اساس است
كه براي مقابله با نفوذ روسيه و دستيابي
به منابع نفت و گاز در ليبــي و مديترانه
مداخله دارد .از ســوي ديگر فرانسه تمام
اين مناطق را حوزه نفوذ استعماري خود
به شمار ميآورد.

كيوسك

به شــمار ميرود ،آيا ممكن است اين
تحوالت بر روابط مسكو با آنكارا تأثير
منفي داشته باشد؟

خبر كشف ميادين گازي جديد توســط دولت تركيه ،آن هم در ميانه تنشهاي
سياوش فالح پور
خبرنگار
تاريخي اين كشور با محوري متشكل از فرانسه ،يونان ،مصر و اسرائيل ميتواند
به نقطه عطفي جديد در مناسبات حوزه مديترانه و حتي شايد خاورميانه تبديل
شود .درباره اين تحول مهم با چنگيز تامر ،استاد تاريخ و علوم سياسي تركيه گفتوگو كردهايم .وي طي سالهاي
گذشته در مجامع علمي متعدد تحت عناوين مختلفي ازجمله استاد دانشگاه دمشق ،مدير دانشكده علوم سياسي
دانشگاه مرمره و هماكنون ،بهعنوان مدير دانشگاه ترك -قزاق احمد يسوي مشغول فعاليت است.

اين 3محــور بــراي تقابل بــا تركيه در
مديترانــه به نوعــي اجماع رســيدهاند؛
اجماعي كه نمود آن طي تحوالت 10سال
گذشــته در مديترانه ،درياي اژه و حتي
خاورميانه متجلي شده است.
اكنون با كشف ميادين گاز
چه تحولي در اين صحنه بهوجود آمده
است؟

طبيعتا اين رخداد در شرايطي كه تركيه
از يكســو با فشــارهاي 3محور مذكور
روبهروست و از ســوي ديگر با مشكالت
اقتصــادي ناشــي از كرونــا ،تضعيــف
گردشگري و ...دست و پنجه نرم ميكند
به موقعيت اين كشور كمك خواهد كرد.
هماكنون اما تأثير آن بيشــتر در ســطح
رواني است .شــهروندان تركيه كشف اين
منابع گازي را نقطه قدرتي براي كشورشان
ميدانند .تأثير اين امر به خوبي در كاهش
قيمت دالر مقابل لير طي روزهاي گذشته
مشهود بود .در بلندمت اما بدونشك اين
رخداد منجر به افزايــش قدرت تركيه در

منازعــات خاورميانــه و مديترانه خواهد
شــد .ميدانيم كه تركيه ســاالنه مبالغ
هنگفتي را براي تاميــن نيازهاي خود در
حوزه نفت و گاز پرداخت ميكند و اگر روند
كشف ميادين و ذخاير گاز طبيعي جديدتر
ادامه داشته باشــد ،قطعا تركيه با قدرت
بيشتري در پروندههاي مختلف منطقهاي
و بينالمللي نقشآفريني خواهد داشت.
معمــوال افزايــش قدرت
كشــورهاي منطقه در ابعاد مختلف
منجر به افزايش فشار قدرتهاي غربي
بر آنها ميشود .در اين زمينه آيا نگراني
نسبت به تشديد فشــارهاي اروپا يا
آمريكا بر تركيه پس از كشف ميادين
گازي وجود دارد؟

البته اين فشــارها عليه تركيه از ســالها
قبل وجود داشــته و اتفــاق جديدي به
شمار نميآيد ،ريشه آن نيز به ميل تركيه
براي استقالل بيشــتر در سياستهايش
برميگردد .ميدانيد كه تركيه تا پيش از
روي كار آمدن دولت اســامگرا ،بهعنوان

كشــوري عضو اردوگاه غرب ،اروپا و ناتو
شناخته ميشد كه اســتقالل چنداني در
سياست خارجي نداشت .كودتاهاي نظامي
با حمايت اروپا و ناتو نيز بخشــي از همين
فشــارها براي مهار تركيه بود .براي مثال،
ما در همين 4سال گذشــته يك نمونه از
اين كودتاهــا را تجربه كرديــم (كودتاي
ناكام سال  .)2016پس اين فشارها بهطور
مستمر ،از جانب اروپا و مخصوصا فرانسه
وجود داشته است .حاال اما با كشف ميادين
گازي ،موقعيت تركيه در اين صحنه قويتر
شده اســت؛ بهعبارت ديگر همان تقابل
و همان فشــارها همچنان وجود دارد ،اما
مقابله با تركيهاي كه به ميادين گاز طبيعي
دســت پيدا كــرده ،مخصوصا اگــر روند
اكتشافات بهطور مثبت ادامه داشته باشد،
نسبت به گذشته سختتر شده است و به
باور من تأثير چنداني هم بر سياستهاي
تركيه نخواهد داشت.
با توجه به اينكه روســيه
منبع بخش مهمي از واردات گاز تركيه

3محور منطقهاي و اروپايي در حوزه مديترانه بر سر تقابل با تركيه اجماع دارند
فعال تأثير كشف ميادين گازي جديد بيشتر رواني است و بر كاهش ارزش دالر تأثير داشته است
با كشف منابع گازي بيشتر ،تركيه در درازمدت به كشور قويتري در سطح منطقه و جهان تبديل ميشود
ريشه فشارهاي اروپايي عليه تركيه به ميل اين كشور براي استقالل بيشتر برميگردد
تركيه در حوزه انرژي صرفا يك مصرفكننده نيست و نقش پل استراتژيك ميان شرق و غرب را دارد
روابط روسيهبا تركيه فراتر از حوزه انرژي و گاز است
اجماع ميان ايران و تركيه بسياري از مشكالت منطقه را حل خواهد كرد
سياستهاي غرب در خاورميانه ،ايران و تركيه را بهطور يكسان در معرض تهديد قرار داده است

منتقد پوتين
در كما

الكسي ناوالني كه در اثر
مسموميت به اغما رفته ،ديروز
براي مداوا به آلمان منتقل شد

محمدامين خرمي

خبرنگار

«مردي كه والديمير پوتين بهشدت از او
گزارش ميترسد»؛ اين توصيفي است كه 8سال
پيــش روزنامه والاســتريت ژورنال در
آستانه انتخابات رياستجمهوري روسيه كه به پيروزي
پوتين ختم شد ،درمورد الكسي ناوالني بهكار برد .دشمن
شــماره يك پوتين اكنون نيمهجان در بيمارستاني در
برلين با مرگ دستوپنجه نرم ميكند.
ناوالني 44ســاله را ديروز با يك هواپيماي اختصاصي
كه هزينهاش را يك انجمن ســينمايي غيردولتي در
آلمان پرداخت كرده بود ،به برلين منتقل كردند تا در
بيمارستاني در اين شــهر تحت مداوا قرار گيرد .او روز
پنجشنبه در پروازي از منطقه سيبري به سمت مسكو
ناگهان از حال رفت و پس از فرود اضطراري در شهري
در ميانه راه ،به بيمارســتان منتقل شد .همسر ناوالني
ميگويد كه او را با استفاده از چاي «مسموم» كردهاند.

ناوالني كه بــه كما رفته ،به اصرار همســرش به آلمان
منتقل شده است .پزشكان روســي ابتدا مانع انتقال او
به آلمان شــدند ،اما با حضور تيمي از پزشكان آلماني
در بيمارستان ،درنهايت زمينه براي انتقال او به برلين
فراهم شد .در روسيه ،پزشكان انتقال ناوالني از طريق
هواپيما را خطرناك ميدانســتند .آنها همچنين اعالم
كردند هيچ نوع ســمي در بدن ناوالني مشاهده نشده
است .هواداران او اما ميگويند كه دليل تعلل پزشكان
روس براي انتقال ناوالني بــه آلمان ،تالش براي خارج
كردن ســم از بدون او بوده اســت؛ ادعايي كه از سوي
پزشكان آلماني تأييد نشده است« .سينما براي صلح»
نام انجمني است كه برنامهريزيها براي مداواي الكسي
ناوالني در آلمان را انجام داده است .اين انجمن2 ،سال
قبل نيز «پيوتر ورژيلف» يكي ديگر از منتقدان دولت
روسيه را كه بهخاطر مســموميت در آستانه مرگ قرار
گرفته بود ،به بيمارستاني كه اكنون ناوالني در آن بستري
است منتقل كرده و تحت درمان قرار داد .همسر پيوتر
ورژيلف در گفتوگو با بيبيسي گفته كه شرايط الكسي

ناوالني درست شبيه شرايط ورژيلف است .به گفته او ،آن
زمان پزشكان آلماني هم نتوانستند در بدن ورژيلف ماده
سمي را پيدا كنند .آنها به همسر ورژيلف گفته بودند كه
براي مسموميت او از مادهاي استفاده شده كه ظرف 3روز
اثراتش در بدن از بين ميرود.
دردسري بهنام الكسي

الكسي ناوالني اين روزها شناختهشدهترين چهره مخالف
دولت روســيه و والديمير پوتين است .ناوالني رهبري
حزب «روسيه فردا» را بهعهده دارد كه مبارزه با فساد
دولتي را هدف اصلي فعاليتش اعالم كرده است.
ناوالني طي 9سال گذشــته دائما بين خانه و زندان در
رفتوآمد بوده است .فقط در سال 2018يعني زماني
كه بهشدت درپي بســيج مردم براي تحريم انتخابات
رياستجمهوري بود ،دســتكم 10بار و هربار بهمدت
 20تا 30روز بازداشت شد .بازداشت الكسي ناوالني براي
مقامهاي امنيتي در روسيه به يك برنامه دائمي تبديل
شده و پيش از هر تجمع بزرگ ضددولتي ،يكي از افرادي
كه بدون ترديد دستگير ميشود ،ناوالني است.
الكســي ناوالني تحصيلكرده رشــته حقوق است .او
نخستينبار حدود 6ســال قبل در انتخابات شهرداري
مسكو شركت كرد و هدفش شكســت نامزد مورد نظر
پوتين بود .ناوالني اما با كسب 27درصد آرا ،انتخابات را
به سرگئي سوبيانين باخت .او معتقد بود كه كميسيون
انتخابات با تقلب سوبيانين را بهعنوان شهردار معرفي
كرده اســت .ناوالني امــا كوتاه نيامد و نشــان داد كه
سرسختتر از آن اســت كه پوتين و اطرافيانش تصور
ميكردند .در ســال 2018او در برابر شخص پوتين قد
علم كرد و مدعي كرسي رياستجمهوري شد .صالحيت
او براي حضور در انتخابات رياســتجمهوري اما تأييد

البته تأثير خواهد داشــت ،چراكه تركيه
همانطور كه اشــاره كرديد مصرفكننده
گاز روسيه اســت .اما در اينجا نبايد از يك
نكته مهم غافل شويم؛ تركيه همانطور كه
مصرفكننده گاز است ،بهعنوان پل ميان
شــرق و غرب ،براي عبور خــط لولههاي
نفت و گاز از روسيه ،تركمنستان ،ايران و
آذربايجان نيز شناخته ميشود .حتي اگر
خط لولههاي انتقال انرژي در كشورهاي
ديگري نظير عراق هم احداث شود ،براي
صادرات به اروپا راهي جــز تركيه ندارد.
بنابرايــن تركيه تنها يــك مصرفكننده
نيست ،بلكه بهدليل موقعيت جفرافيايي
ويژه در ميــان اروپا و آســيا از جايگاهي
استراتژيك نزد تمام كشورهاي صادركننده
گاز در منطقه برخوردار است.
عالوه بر اين ،روابط ميان تركيه و روســيه
بزرگتر از مناســبات انرژي و گاز اســت؛
ايــن دو كشــور در حوزههــاي مختلفي
همكاري زيرســاختي و اساسي با يكديگر
دارنــد ،مانند پروژههــاي عمراني ،انرژي
هســتهاي ،خريدهاي نظامــي ،صادرات
كشاورزي ،گردشــگري و ...بر اين اساس
تصور نميكنم كشف ميادين گازي تأثير
منفي قابلتوجهي بر روابط مسكو و آنكارا
داشته باشد.
دربــاره ايران چطــور؟ آيا
ميتوان گفت روابط تركيه با ايران هم
فراتر از حوزه انرژي و مشخصا گاز است؟

حتمــا .مــن همــواره در مصاحبهها و
مقاالت خود به اين مسئله اشاره ميكنم
كه ما در منطقه 4كشــور اصلــي داريم؛
مصر ،عربستان ســعودي ،ايران و تركيه.
در شــرايط كنوني حتي اگر تنها ايران و
تركيه بر سر مسائل اختالفي خود به توافق
برســند ،بخش عمده مشــكالت منطقه
از بيــن مــيرود .فراموش نكنيــم ايران
و تركيه ،هر دو از ســوي آمريكا و ســاير
كشورهاي استعماري مورد هدف هستند و
برنامههايي براي تضعيف آنها طراحي شده
است؛ برنامههايي كه نتايجشان را تاكنون
در عراق ،ســوريه ،يمن و ليبي ديدهايم.
اما ايران و تركيه قادر بــه حل اختالفات
خود نبودهاند و اين معضــل بزرگي براي
منطقه است.
به باور من ،ايران و تركيه بايد در مقابله با
هرگونه دخالت خارجــي در امور منطقه
و همچنين نقشآفريني كشــورهايي كه
بهطور نيابتي منافع قدرتهاي استعماري
را تامين ميكنند ،توافق داشــته باشند.
اما بــا وجود آنكه خطــر مداخله خارجي
در منطقه ،ايران و تركيه را بهطور يكسان
تهديد ميكنــد ،تاكنون شــاهد چنين
همسويي و توافقي ميان 2كشور نبودهايم.
بدونشــك اگر اجماعي ايراني ،تركي و
عربي وجود داشــته باشــد ،هيچ قدرت
خارجي قادر به مداخلــه در امور منطقه
ما نخواهد بود.

نشد .دليلش پرونده قضايي بود كه از چندماه قبل براي
او گشوده شد .دادگاه ناوالني را در يك پرونده اختالس
مجرم شناخته بود و همين مانع حضور او در انتخابات
ميشد.
پوتين انتخابات ســال 2018را هم برنده شــد و براي
چهارمينبار كرسي رياستجمهوري را به چنگ آورد
اما حضور اين حقوقدان جســور در فضاي سياســي
روسيه ،براي او به يك دردسر جدي تبديل شد .پوتين از
سال 2000چهره بيرقيب سياست و قدرت در روسيه
بوده و مخالفان او معتقدند همين مسئله زمينه گسترش
فساد در ساختار دولتي روســيه را فراهم كرده است؛
موضوعي كه بهخصوص طي سالهاي اخير هدف اصلي
حمالت ناوالني بوده است.
ناوالني فعاليت سياسياش را با وبالگنويسي و اعتراض
به فســاد در دولت آغاز كرد اما رفتهرفته به شبكههاي
اجتماعــي روي آورد .شــايد حضور پرقــدرت او در
شبكههاي اجتماعي باعث شــده بود تا طي همه اين
سالها دولت روسيه نتواند به سمت حذف او قدم بردارد.
ناوالني اكنون در توييتر بيش از 2ميليون دنبالكننده
دارد .كانال ويدئويي او در يوتيوب نيز حدود 4ميليون
مشترك دارد و بسياري از ويدئوهاي او بين  5تا 6ميليون
بار ديده شدهاند .ناوالني حزب حاكم «روسيه متحد»
به رهبري والديمير پوتين را «حــزب كالهبردارها»
ميخواند؛ عبارتي كه اكنون در فضاي سياسي روسيه و
به وفور استفاده ميشود و ديگر مترادف اين حزب شده
است .اقدام دولت روســيه براي حذف الكسي ناوالني
نشان داد كه پوتين بهراســتي از او وحشت دارد .اگر
ناوالني در جدال با مرگ پيروز شود ،بدون شك نقش
او در آينده سياسي روسيه پررنگتر و تعيينكنندهتر
خواهد بود.

اعتراضهاي خشونتبار در بصره

وعده بايدن براي پايان تاريكي

آيا بايدن اوباماي ديگري براي
آسيا خواهد بود؟

برخي مدارس درباره موارد ابتال به
كرونا سكوت ميكنند

بيروت براي بازسازي به ميلياردها
دالر پول نياز دارد اما پول ،كم است

تاريخچه حمله به منتقد پوتين

مكث

بايدن ،تغييرات اقليمي را يك تهديد وجودي خوانده و گفته است
با بازگشــت به توافق محيطزيســتي پاريس ،از ديگر كشورهاي
دنيا خواهد خواست تا ســريعا براي محدود كردن انتشار گازهاي
گلخانهاي در سراسر جهان اقدام كنند .براساس اين توافق كه ترامپ
از آن خارج شده ،آمريكا متعهد شــده كه در سال 2025ميالدي،
28درصد از گازهاي گلخانهاي خود را بر مبناي سطح سال2005
كاهش دهد .او پيشــنهاد كرده است 1.7تريليون دالر براي تحقق
فناوريهاي سبز اختصاص داده شود.
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 :2017الكسي ناوالني 2بار با مادهاي شيمیايي و سبزرنگ هدف حمله منتقدانش قرار گرفت .دومين حمله
شديدتر از اولي بود و باعث شد بينايي يكي از چشمان او در اثر پاشيدهشدن اين ماده به صورتش ،تا 80درصد
از بين برود.
تابستان  :2019زماني كه بازداشت شده بود ،با عالئم حساسيت تنفسي شديد در بهداري زندان بستري شد.
پزشكان اعالم كردند كه او با مادهاي مسموم شده است .ناوالني از آن سوءقصد جان بهدر برد.

استيصال كاليفرنيا در برابر آتش

جهش توليد

روزنامه  اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي

توزيع و اشتراك

صاحب امتياز :مؤسسه همشهري

شركت رسانهگستر كيهان
تلفن66650099:

دفتر مركزي :تهران ،خيابان وليعصر (عج) ،نرسيده به پاركوي
كوچه تورج ،شماره -14كدپستي 19666-45956

چاپ :همشهري
تلفن48075000 :

تهران ،صندوقپستي19395/5446
تلفن ،23023000:نمابر22046067:

یکشنبه  2شــهریور  1399سال بيست و هشــتم شماره 8020

يع:
حضرت امير المؤمنين عل 
من عدمالعقل مصاحبه ذوي الجهل؛ مصاحبت كردن با صاحبان جهل و ناداني به خاطر بی عقلی است.

اذان ظهر 13:07 :غروب آفتــاب 19:44 :اذان مغرب20:02 :
نيمهشبشــرعي 00:22 :اذان صبح 5:01 :طلوع آفتاب6:30 :

سازمان  آگهيهاي روزنامه
همشهري

خيابانقائممقام فراهاني
ميدان شعاع ،خيابان شهيد خدري
شماره - 29طبقه اول
تلفن84321700 :

ارتباط با خوانندگان(انتقادات و پيشنهادها)23023023 :

سازمان نيازمنديها

خيابانقائممقام فراهاني
ميدان شعاع
خيابان شهيد خدري
شماره29
تلفن88861819 :

همشهري آنالينwww.hamshahrionline.ir :

مجالت همشهري ،24  :بچهها،تندرستي ،داستان ،دانستنيها ،جوان ،سرزمين من ،سرنخ
ضمائم همشهري :استانها ،محله ،دوچرخه ،سهچرخه
سايت روزنامههمشهريnewspaper.hamshahrionline.ir :

خاويارگيري بدون كشتن ماهي

استعفاي رئيس پليس بلژيك

ماسكي براي كمك به ناشنوايان

حمله موجسوار به كوسه 3متري

آستراخان :شركت پرورش ماهيان خاوياري «بلوگا» قصد
دارد با تغيير روش توليد از سنتي به مدرن ،بدون كشتن
ماهيها خاويار آنها را استحصال كند .بهگزارش يورونيوز،
فيلماهيهايي كه اين شــركت از خاويار آنها اســتفاده
ميكند يكي ازگونههاي در معرض انقراض هستند و اين
روش جديد ميتواند به بقايگونه آنهــا كمك كند .اين
شيوه در برخي كشورها ازجمله ايران نيز در حد محدودي
استفاده ميشود.

بروكسل :يك مقام بلندپايــه پليس بلژيك پس از انتشار
گســترده ويدئويي از بدرفتاري چند مأمور پليس با يك
شــهروند اهل اســلواكي مجبور به كنارهگيري شــد .به
گزارش ديلي ميل ،اين ويدئو يك افسر پليس را ايستاده
روي بدن يك مرد در اتاق بازداشــت فرودگاه شــارلروآ
بروكســل نشــان ميدهد ،در همان حال نیز يك افسر
پليــس ديگر در حال نشــان دادن ســام نــازي ديده
ميشود.

پاريس :توليد ماسكهاي شفاف به ارتباطگيري با افراد
ناشــنوا كمك زيادي ميكند .بهگزارش يورونيوز ،با اين
حال قيمت باالي اين نوع ماسك در عمل مانع از گسترش
استفاده از آن شده است .اين در حالي است كه ويدئوهايي
براي آموزش تهيه ماسكهاي شفاف در شبكه اجتماعي
يوتيوب منتشر شده است .وزير مشاور در امور افراد داراي
معلوليت در كابينه فرانسه نيز در كاخ اليزه با ماسك شفاف
در مقابل خبرنگاران حاضر شد.

نيوساوتولز :يك زن اســتراليايي از حمله كوسه سفيد
بزرگي جانبهدربرد .همســر اين زن با ضربات مشتي كه
پشت سر هم به كوســه ميزد باعث شد تا او طعمهاش را
رها كند .بهگزارش اينديپندنت ،اين كوسه 3متري ،شانتل
دويل ۳۵ساله را از ناحيه ساق و پشت ران پاي راست گاز
گرفت و پس از حمله شوهر وي ،فرار كرد .ساالنه كمتر از
50مورد حمله كوسهها به انسان در مقابل كشتار ميليوني
اين جانور آبزي در آمارها ثبت ميشود.

نقد و نظر

فريبا خاني

دریچه

داستاننويس و روزنامهنگار

فرهنگ ديداري

من از بيگوشيهراسي رنج ميبرم!
دكتر من بيمارم؛ دچار نوموفوبيا هستم؛
همان وحشــت دوري از تلفن همراه.
نخستينبار در ديكشنري كمبريج به
واژه نوموفوبيا ()Nomophobia
اشاره شد .فارسي اين واژه ميشود
«بيگوشيهراسي»؛ يعني ترس
از اينكه از تلفــن همراهت دور
بيفتي .هراس از اينكه اينترنت نداشــته باشي يا شارژت
تمام شــود ،مرض مهلكي اســت ۷۲ .درصد مردم دنيا
نميتوانند بيشتر از  ۱۵۰سانتيمترمربع از موبايل خود
دور شوند .جدي است اين مرض.
همهجا بايد اين لعنتي همراهم باشــد؛ در آشــپزخانه و
تاكسي ،بدجوري دچارش شدهام! دكتر ،دارويي چيزي
بده كه تركش كنم .فكر ميكنــم دارم از همه خبرها دور
ميافتم .البته هفته پيش دنبال اين بودم كه چرا كودك
چابهاري قرباني گاندو شد؟ ســيالبها چرا گاندوها را به
آبهاي ديگر بردند و دست كودك چابهاري چرا طعمه
تمساح شــد .اين هفته در پي اين بودم كه چرا بايد يك
جوان 19ساله باهوش بهخاطر كنكور به زندگياش پايان
بدهد و خود را از طبقه چهارم ساختمان پايين بيندازد .بعد
چرا بايد دختران جوان يك دانشــگاه ،طعمه مرد كثيفي
بشوند كه توييت كنند چه بر سرشان آمده است .چطور
يك آدم زير چهــره فرهنگ و كتاب و دانشــگاه ،به يك
متجاوز سريالي تبديل ميشود. ...
آدم بايد به اين چيزها فكر كند .قبلتر دنبال سها بودم؛
يعني ســها كجا بود؟ باورت نميشــود همراه گروههاي
نجات چقــدر صخرهها و پرتگاههاي جهاننما را گشــته
بودم تا پيراهن يا كفش كتاني يا روسرياش را پيدا كنم؟
يا دخترك سيســتاني كه رفته بود از هوتك آب بياورد و
طعمه آب شده بود.
اينها پاسخ ميخواهند و من بهخاطر همينچيزهاست كه
سرم توي تلفن همراهم است .شايد هم اين اشتياق و اعتياد
را دارم به كارم ربط ميدهم .بهخاطر همين اســت كه هي
از دستم ميافتد .هي ميشــكند .دكتر در خانه كه هستم
همان زمانهايي كه در آشــپزخانه مشــغول سرخ كردن
پيازداغم يا ســيبزميني خالل ميكنم ،بــه بهانه گوش
دادن به كتاب صوتي بايد تلفن همراهم در جيب پيشبند
آشپزخانهام باشد .البته من تنها نيستم همه خانه نوموفوبيا
دارند .ما در خانه كه نه در جزاير پراكنده تنهايي ســر در
گوشي هستيم .هر كدام ما يك رابينسون كروزوئه هستيم؛
كرونا هم آمد اين احســاس را قويتر كرد .كرونا كه آمد و
مدرسهها كه تعطيل شــد كه كالس زبان و ورزش تعطيل
شــد كه پاســاژگرديهاي آخر هفته ،پيتزا خوردنها در
تراس فالن مركز خريد يا قهوه سفارش دادن در يك خانه
قديمي در خيابان ويال و ...ما را بيشــتر رابينسون كروزوئه
كرد .آويزان به جزيره تلفن همراه .دكتر ،حاال كه دارم اين
حرفها را به شما ميزنم هي دل توي دلم نيست به گوشي
عزيزم سربزنم با انگشت اشاره صفحه بچرخانم .بروم سراغ
نقطههاي سرخ نوتيفيكيشن ...هي ميگويند براي اينكه رها
شوي نوتيفيكيشنهايت را خاموش كن! نميتوانم ،عقب
ميمانم .مث ً
ال در فالن كانال خبري 487خبر ناخوانده مانده
است .در اينستاگرام چند پيام ناديده ...خواهرم كه در ينگه
دنيا زندگي ميكند و از صبح تا شــب سخت كار ميكند و
نميتواند مابين كارهايش سري به اينستاگرامش بزند؛ يا
لحظه به لحظهاش را توييت كند به من ميگويد« :چرا در
ايران شــماها اين همه در فضاي مجازي ميچرخيد؟» او
آخر هفته دوچرخه ميراند و در درياچه نزديك خانه كمي
قايق ...و از دشتهاي شــمال قاره آمريكا به ياد ديوارهاي
محله دزاشــيب گل ياس امينالدوله وحشي ميچيند كه
در گلدان روي ميز آشــپزخانهاش بگذارد .ميگويم شايد
زندگي واقعي نميكنيم .يادم ميافتد كه روانشناســان،
يكي از داليل اختالل نوموفوبيا را ارضا نشــدن احساساتي
ميدانند كه در زندگي واقعي فرصت بروز پيدا نكرده است
و افراد تنها از تخليه آنها در فضاي مجازي راضي ميشوند.
امروزه ۵۸درصد مردان و ۴۷درصد زنان به اختالل نوموفوبيا
دچار هســتند76 .درصد از افرادي كه بــه نوموفوبيا مبتال
هستند ،بين  18تا 24ســال دارند40 .درصد از افراد داراي
2تلفن همراه هســتند؛ 80درصد از مردم به اشــتباه فكر
ميكنند كه گوشي آنها در جيبشان ميلرزد و 30درصد به
اشتباه فكر ميكنند كه گوشي آنها در جيبشان زنگ ميزند.
دكتر شما چه پيشنهاد ميكنيد ...نكند شما هم نوموفوبيا
داريد و صدايش را درنميآوريد؟

سالها دلطلب جامجم از ما ميكرد
وان چه خود داشت ز بيگانه تمنا ميكرد
گوهري كز صدف كون و مكان بيرون است
طلب از گمشدگان لب دريا ميكرد

نشست هفتگي شــهركتاب ،سهشــنبه چهارم
شهريور ساعت  ۱۵به نقد و بررسي كتاب «فرهنگ
ديداري و روششناسي تحليل تصوير» اختصاص
دارد كه با حضور كامبيز موسوياقدم ،محمدرضا
مريدي و مريم كهونــد بهصورت مجازي در مركز
فرهنگي شهركتاب برگزار ميشود.
به گزارش همشــهري ،فرهنگ ديداري (بصري)
تفســيري اســت كه از اوايل دهه هفتاد ميالدي
در غرب مطرح شــد .اين پژوهش بــر مجموعه
فرانمودهاي ملموس بصري داللت دارد كه از ناحيه
افراد ،اقوام ،ملتها ،دولتها و تمدنها بهكار ميرود .فرهنگ ديداري با گستره
وسيعي از مكاتب و مطالعات ازجمله هنرهاي تجسمي ،سينمايي و رويكردهاي
روانشناختي ،جامعهشناختي و نشانهشناختي همپوشاني دارد .به تازگي كتاب
«فرهنگ ديداري و روششناســي تحليل تصوير» به قلم مريم كهوند و به همت
نشر يك فكر و دانشگاه هنر منتشر شده كه نويسنده مجموعه يافتهها وتجربيات
آموزشي و هنري خويش را با زباني سليس و قابل فهم در اين نوشتار گنجانده است.
عالقهمنــدان ميتواننــد اين نشســت را از اينســتاگرام اين مركز به نشــاني
 Instagram/bookcityculturalcenterبهطور مستقيم پيگيري كنند.

سالمت

عزاداران حسینی در حسینیه پارک ارم   عکس  :ایرنا ،امین جاللی

یادداشت

مجيد روانجو

نويسنده و روزنامهنگار

پزشکهمشهری

علي مالئكه

روزنامهنگار و پزشك

زير 60سالهها 3برابر كرونا را سرايت ميدهند

ويترين

كرونا و خشونت عليه زنان

معاشرت اجتماعي در دوران كرونا

فلسفه درد

خشونت عليه زنان ،نقل ديروز و امروز نيست .عوامل
مختلفي در اين پديده اجتماعي _ تاريخي دخيل
اســت :از نابرابريها و تبعيض گرفتــه تا بقاياي
فرهنگي منسوخ.
امروزه با وجود برخي تغييرات اساســي در كنه
روابطزنومردودگرگونيماهويدرساختارهاي
جامعه كنوني بازهم شاهد و گزارشگر رفتارهاي
مخرب و غيرانساني از سوي مردان بسياري نسبت به همسران خود
هستيم كه «كرونا» آن را تشــديد كرده و بر شعله ور تركردن دامنه
آن افزوده است .فهم اين مهم نيز چندان پيچيده نيست .در هجوم
سراســري و بيحصار مرگ و نكبت كوويد ،19-مــردم ناگزير به
خانه نشيني هستند .از طرفي نان آور خانواده از شدت نداري و فقر
ناشي از بيكاري مجبور است زمانهاي مفيد و غيرمثمر خود را كنار
زن و فرزندانش بگذراند و از سوي ديگر ،زن نيز عالوه بر كنارآمدن با
سناريوي بيپايان انواع ستمهاي مادي خانواده به نگهداري همسر
و فرزندان نيز همت گمارد .مرد راه به جايي نميبرد .كاســتيهاي
عاطفي و كمبودهاي معيشتي عرصه را بر وي تنگ و تنگتر ميكند.
پس چاره را در عقده گشايي ميبيند :از خرد و خاكشير كردن وسايل
منزل تا به باد كتك گرفتن همســر و بچه يا بچه ها .زن در اين ايام
شوم و مصيبت چه كند؟ چه ميتواند بكند؟ از هرسو كه اقدام كند
سد سكندر مردانه را مقابل خود ميبيند و منصرف ميشود .اگر به
قانون التجا كند و بنا بر دادخواهي بنهد ،آنقدر بايد در محكمه و آن
دادگاه برود و بيايد ،بيايد و برود كه مگو و مپرس! اگر سكوت اختيار
كند و از تحمل به آخر رســيده خود مدد خواهد كه در روز و شــب
همچنان بر همين پاشــنه ميچرخد .كاركرد رسانههاي عمومي
و صدا وســيما و نيز فعاالن و هواخواهان جامعــه مدني چيزي در
حد پند و نصيحت ورزي نيســت .احتماال سايه سياه كرونا از كشور
محو خواهد شد .اما خشــونت عليه زنان ،به آساني سر باز ايستادن
ندارد .رفع اين تظلم _ به گمان من _ نيازمند كار و كارهاي مستمر
فرهنگي _ اجتماعي با پشتوانههاي قدرت و قانون است .به رسميت
شناختن برابري حقوق زن و مرد در همه عرصههاي زندگي از سوي
قوايقانونگذار،اجراكنندهوقضاييهميتوانددرگامنخسترهاوردهاي
ارزندهاي به همراه داشته باشد .البته در ماجراي از هم گسيختن بنيان
خانواده و خشونت عليه زنان ،بايد به نقش زن و درجه دامنه دار كردن
لهيب خشم و خشونت مردان هم توجه كرد و ميزان آگاهي و شناخت
زن از حقوق خود و همسر را نيز به سنجه درآورد .خواهيد ديد كه ادامه
اين پروسه بسيار زمان بر به پارامترهاي پنهان و آشكار زيادي بستگي
دارد :ازجمله اوضاع اقتصادي جامعه و تحرك معيشتي خانواده ،اوضاع
اجتماعي جامعه و تبيين روابط انساني ،اوضاع فرهنگي در زمينههاي
آموزش و بهرهوري عمومي جامعه .همه اين موارد ،ســرانجام ما را و
جامعه ما را به نوشداروي ابدي و همواره تسكين دهندهاي رهنمود
ميكند ،با اين مضمون و اين ارزش پايان ناپذير انساني كه :وظيفه
بيكم و كاســت انســان ،رعايت و پاسداشت انســان به معني عام
است.

عوامل گوناگونــي ميتواننــد بر خطر
سرايت ويروس كرونا در معاشرتهاي
اجتماعي تأثيــر بگذارنــد؛ ازجمله
جايي كه ميخواهيــد برويد ،اينكه
با چه كســاني همراه هســتيد و اينكه
همراهانتان چــه انتخابهايي
ميكننــد .پيش از هــر تعامل
اجتماعي اين  5پرســش را از
خودتان بپرسيد:
آيا درون فضاي سربســته خواهيد بود يا بيرون از آن؟
ويروس كرونا عمدتا بهوسيله قطركهاي تنفسي منتقل
ميشود ،براي همين الزم است از هم فاصله جسمي داشته
باشــيم .در فضاي بيرون احتمال انتقــال ويروس كمتر
ميشود ،اما بازهم حفظ فاصله دومتري ضروري است.
آيا ماســك ميزنيــد؟ هنگامي كه ماســك ميزنيد
قطركهاي تنفسي كمتري را هنگام حرف زدن ،خنديدن،
سرفه و عطسه كردن در محيط پراكنده ميكنيد و در عين
حال ماسك از شما محافظت ميكند .بنابراين بهخصوص
هنگام تماسهاي اجتماعي در فضاي سربسته ماسك بزنيد
و فاصله دو متري را از ديگران رعايت كنيد.
چه تعداد افراد در كنار هم جمع خواهند شــد؟ هر چه
تجمع افراد بيشــتر باشــد ،خطر انتقال بيشتر ميشود.
سازمانهاي بهداشــتي بر حسب شــرايط محلي تعداد
كمتر از  ۹تا كمتر از  ۲۵نفر در هر صد مترمربع را پيشنهاد
ميكنند.
اين تجمع چه مدت طول خواهد كشيد؟ هر چه مدت
گردهمايي بيشتر باشد ،امكان انتقال هم بيشتر ميشود.
بهتر است تماس با ديگران ،حتي باآنها كه ميشناسيدشان
به حدود يك ســاعت محدود و درصورت امكان در فضاي
بيرون با حفظ فاصله باشد.
آيا افراد همراه شما قواعد بهداشتي را رعايت ميكنند؟
به ياد داشته باشيد هر كســي كه با شماست ممكن است
بالقوه ويروس را از حلقه معاشرانش با خود آورده باشد .در
اين موقعيت اعتماد وصداقت بسيار مهم است .به ديگران
نگرانی خودتــان را توضیح دهید تا آنهــا دريابند نظرتان
درباره خطراتي كه با آن مواجهيد ،چيست تا بتوانند تصميم
بگيرند آيا بايد با شما در تماس باشند يا نه و اين تماس در
چه شرايطي بايد انجام شود.
پاسخي قطعي درباره اينكه چه كارهايي را ميتوان و چه
كارهايي را نميتوان كرد ،وجود ندارد .موضوع به انتخاب
شخصي شما و ارزيابي خطر بستگي دارد .اما به ياد داشته
باشيد كه انتخابهاي شما بر ديگران تأثير ميگذارد.

فلســفه درد ،نوشته آرنه
يوهان ِوتل ِسِ ــن را محمد
كريمــي بــه فارســي
برگردانده و از سوي نشر
نو منتشر شده است.
نســخه اصلي كتاب كه
يكي از عناوين مجموعه
«كتابخانــه فلســفه
زندگي» است و اينناشر
چــاپ ميكند ،ســال
 ۲۰۰۹در لندن منتشــر
شده است .پرســش اصلي كه نويسندهكتاب
مطرح ميكند اين است كه تقدم با فكر يا احساس؟ و براي
پاســخگويي به آن ،از نظريات فالسفه و متفكراني چون
سورن كييركگور ،زيگموند فرويد ،ماكس هوركهايمر،
تئودور آدورنو ،آليس ميلر ،سوزان سانتاگ و مالني كالين
استفاده كرده است.
آرنه يوهان وتلسن معتقد است همه انسانها در هر لحظه
از زندگيشان در معرض درد هستند ،اما نه لزوما به شكل
يكواقعيت سمج ،بلكه به منزله يك احتمال دائمي .او در
كتاب خود ،اشكال گوناگوني از درد را مورد بررسي قرار
داده است؛ مثل درد شكنجه ،درد اضطراب ،درد بيماري،
درد اندوه ،درد خشونت ،افسردگي و … .
كتــاب  ۱۲فصــل اصلــي دارد كــه عناوينشــان
بهترتيــب عبارتنــد از« :نهايت درد :شــكنجه»« ،درد
مزمن يا بيمــاري»« ،درد رواني»« ،نقــدي بر نگرش
اگزيستانسياليســتي ســارتر»« ،درد به منزله پديده»،
«اضطراب و افســردگي»« ،وضع بنيادي و تغييرناپذير
وجود بشر»« ،انتقال درد رواني»« ،نقش فرهنگ در نحوه
مواجهه با درد»« ،درد و مقوله شر»« ،وقتي درد بازتوليد
ميشــود و به نمايش درميآيــد…» و «درد همچون
انتخابي اجباري در جامعهاي…».
نويسنده كتاب ميگويد اينكه انســانها از درد بيزار و
گريزان هســتند ،بههيچوجه اختراع پــدر فايدهباوري
مدرن ،يعني جرمي بنتام نيست و حتي اگر اينحرف از
منظر همه انســانها و همه جوامع شناختهشده درست
باشد ،كماكان داستان بســيار فراتر از اينحرفها بود.
چون هرچند از درد اجتناب ميكنيم ،اما درد انســان را
برميانگيزد ،به هيجان ميآورد و گاه انســانها فعاالنه
در پي آن هستند .نشــر نو اينكتاب را در  ۲۰۴صفحه
با شمارگان هزار و  ۱۰۰نسخه به قيمت  ۳۲هزار تومان
منتشر كرده است.

محققان آمريكايي ميگويند مبتاليان زير ۶۰سال كوويد ۱۹-سه برابر بيشتر از افراد
مسنتر عفوني هستند و با احتمال بيشتري بيماري را به افراد ديگر منتقل ميكنند.
دانشمندان در طول پاندمي كوويد ۱۹-كشف كردند كه درصد كوچكي از بيماران،
مسئول ميزان زيادي از انتقالها هستند .به گزارش ديلي ميل ،در اين مطالعه آمار
مي ترسيم شد.
انتقال كوويد ۱۹-در  5بخش ايالت جورجيا بين ماههاي مارس تا 
تجزيه و تحليل ۱۰هزار فرد مبتال به كوويد ۱۹-نشان ميدهد كه يكپنجم تمام
عفونتها از فقط 2درصــد بيماران آلوده نشــات ميگيرد.محققان ميگويند كه
اين امر ،اهميت فاصلهگذاري اجتماعي را برجســته ميكند .كارشناسان دانشگاه
«اموري» ( )Emoryآمريكا در مورد اين پژوهش كه در مجله « »PNASانتشــار
يافت ،نوشتند :ما موارد گزارش شده بين اوايل مه ۲۰۲۰ميالدي را در 5نقطه ايالت
جورجيا تجزيه و تحليل كرديم .بهطور كلي ،حدود دودرصد از موارد بهطور مستقيم
مسئول ۲۰درصد از تمام ابتالها بودند .محققان ميگويند تخمين زدهايم كه موارد
مبتال شــده به كروناويروس ( )Coronavirusesكه زير ۶۰ســال سن داشتند،
ممكن است ۲.۷۸برابر بيشتر از افراد باالي ۶۰سال ،ديگران را آلوده كنند.نتايج يك
مطالعه ديگر كه اخيرا انجام شد ،به بررسي سطح بار ويروسي در كودكان پرداخت و
نشان داد كه جوانان حامل ميزان زيادي از كروناويروس در بيني خود هستند .اين امر
ممكن است نشان دهد كه جوانان توانايي بيشتري در انتقال ويروس به ديگران دارند.

دانستنيها
تغيير تعريف فوت در آمريكا
آمريكا تعريف بينالمللي واحد اندازهگيري فوت را جايگزين تعريف آمريكايي آن
ميكند.بهگزارش آياي ،آمريكا تعريف خود از واحد اندازهگيري فوت را كه براي
اندازهگيري طول است تغيير ميدهد و تصميم دارد با اين كار به بقيه كشورهاي
دنيا در سيســتم اندازهگيري بينالمللــي فوت بپيوندد .تا به حال دو سيســتم
اندازهگيري مختلف در آمريكا وجود داشــته است كه هر دو يك فوت را برابر ۱۲
اينچ (۳۰سانتيمتر) ترسيم ميكنند .فوت تعريف شده بينالمللي كوچكتر است.

قصههاي كهن
سخن بيهوده
گروهي حكما در بارگاه خسرو انوشيروان به مصلحتي
ســخن همي گفتند و بزرگمهر كه مهتر ايشــان بود
خاموش.
گفتندش :چرا با ما در اين بحث سخن نگويي؟
گفت :وزيران بر مثال اطبااند و طبيب دارو ندهد جز
سقيم را .پس بينم كه رأي شما بر صوابست ،مرا بر سر
آن گفتن حكمت نباشد.
چو كاري بيفضول من برآيد
مرا در وي سخن گفتن نشايد
وگر بينم كه نابينا و چاه است
اگر خاموش بنشينم گناه است

گلستان سعدي

سنداول
مناقصه خريد
كود سرندي
مستراحي
براي زمين
شماره يك
امجديه
1319

مناقصه
خريد سنگ
الشه براي
آمادهسازي
زمين ورزش
امجديه
1319

سنددوم
درخواست رولف هيكر،
روزنامهنگار آلماني براي
عكاسي و تهيه گزارش از
مراسم ازدواج محمدرضا
پهلوي و فوزيه
1318

ساخت استاديوم امجديه سال  1317به پايان رسيد
و يكسال بعد در شهريور رسم ًا افتتاح شد
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ويژهنامهاولين
ورزشگاهمدرنايران
امجديه/شهيدشيرودي

معبد فراموشی

شيرودي امروز و امجديه ديروز روزگاري معبد ورزش ايران بود

يادداشتاول
جواد نصرتي ������������������������������������������������������������������

عكس از رولف هيكر

ورزش در ايران پيش از افتتاح امجديه ،چيزي مثل اجراي
اپرا در يك دشت وسيع بود .ايرانيها در ابتداي قرن پيش،
سالبهسال با رشتههاي جديد ورزشي آشنا ميشدند و
فوجفوج عاشق فوتبال ميشدند .روشنفكران و مروجان
ورزش مدرن از يك سو و حاكميت از سويي ديگر مردم را
به ورزش كردن تشويق ميكردند .زنگ ورزش در مدارس
اجباري شده بود .طبقه متوسط تازه شكل گرفته ،لذت
ورزش را به جان ميخريد .روح رقابت و كســب افتخار
ورزشي ،در جامعه تزريق ميشد .تجربيات ورزشي غربي
به ايران منتقل ميشد .نخســتين نسل از ورزشكاران
ايراني تربيت شده بود .همهچيز مهيا بود و تنها يك چيز
كم بود .آن يك چيز ،امجديــه بود .امجديه ،بزرگترين
اتفاق ورزشي در تاريخ ايران آن سالهاست.
نخستين مجموعه ورزشي تاريخ ايران ،در روزهايي
به خدمت جامعه ورزش درآمد كه فوتباليستها در
واليات ،شهر به شــهر گورستانهاي متروكه را براي

فوتبال بازي كردن صاف ميكردند .شنا و دووميداني
در امجديه اوج گرفتند و كشــتي ايران در همينجا
جهاني شدنش را آغاز كرد .رشته به رشته ،ورزشهاي
بيشتري در امجديه جان گرفتند .امجديه ،معبد ورزش
ايران شد.
پيوند آن با فوتبال اما فراتر از رابطهاش با هر ورزش ديگري
بود .هيچ ورزشــي همچون فوتبال در امجديه روزهاي
خوش نداشته است .هر چه باشد ،امجديه حيات خود را
مديون فوتبال است.
6سال از قرن جديد گذشته بود كه براي نخستين بار در
تاريخ ،يك تيم فوتبال ايراني تيم انگليســيهاي مقيم
ايران را شكست داد .ايرانيها براي نخستين بار طعم غرور
ورزشي را چشيدند .اين مسابقه ،پيام تبريك رضاشاه را به
همراه داشت و دستور ساخت ورزشگاه صادر شد .زيرنظر
علياصغر حكمت ،كار ساخت ورزشگاه شروع شد .مجلس
خريد زمينهاي امجدالسلطنه را كه آن زمان بيرون از
محدوده شهري بود تصويب كرد و راه آمدن مالكان براي
فروش زمين ،تكليف نام ورزشــگاه را مشخص كرد .كار
ساخت استاديوم در سال ۱۳۱۷به پايان رسید و يك سال
بعد ،در شهريور رسم ًا افتتاح شد.
بعد از آن ،امجديه خانه رويدادهاي تاريخي شد .فوتبال

ايران براي نخســتين بار در امجديه به المپيك رفت و
قهرمان آسيا شد .نخستين نسل طاليي فوتبال در همين
ورزشگاه پا به توپ شد .دربي تهران ،بزرگترين دوقطبي
فوتبال آسيا ،در همين ج ا زاده شد .روي سكوهاي امجديه
بود كه هواداري فوتبال شكل گرفت .در همينجا بود كه
ركوردهاي دووميداني ايران بارها و بارها شكست.
امجديه قبله ورزش ايران شد .معبد فراخي شد كه نسل به
نسل جوانان را زاير و مجاور خود ميكرد.
مخاطب هر آنچه كه در امجديه روي ميداد ،تمام ايران
بود.
ميدان ورزش محبوب پايتخت ،به آرامي به بخشــي از
زندگي ايراني تبديل شــد و صداي تقابل از آن به گوش
ميرسيد .در سالي كه محمدرضا پهلوي بر سر خود تاج
ن و هوادارانش در امجديه،
ميگذاشت ،مكتب تيم شاهي 
نماد مستقل بودن از حاكميت بودند .بهاي اين دوري كردن
از قدرت ،انحالل شاهين بود.
ن در سال،۱۳۴۷
در قهرماني جامملتهاي آسيا در تهرا 
پيروزي تيم ملي برابر اسرائيل و نخستين قهرماني ايران
در آســيا ،امجديه را به صحنه ديگري از تقابل خواست
مردم و حاكميت تبديل كرد .بسياري شادي بيحد مردم
از اين قهرماني را ،واكنشي به نزديكي فراوان دولتهاي

وقت ايران و اسرائيل ميدانند .حضرت آيتاهلل خامنهاي
رهبر انقالب هم در خاطرات خود به اين مســئله اشاره
كردهاند.
بعد از انقــاب ،تغيير نام امجديه به شــهيد علياكبر
شيرودي از قهرمانان هوانيروز در جنگ تحميلي ،نشانهاي
از تغييرات بزرگ در كشــور بود .در روزهايي كه جنگ،
داغ جوانان وطن را به دل ايرانيها ميگذاشت ،ورزشگاه
شيرودي و فوتبالهايش ،همچنان بزرگترين دلخوشي
ورزشي جامعه بود.
با كوچ اجباري مســابقات فوتبال به ورزشگاه آزادي،
آرامآرام روح ورزشگاه هم آرام گرفت .امجديه/شيرودي،
نه يكباره كه در طول سالها خاموش شد.
هزاران هزار ايراني در طول چند نســل راهشان بارها و
بارها به اين مجموعه افتاده است .ميليونها نفر هم سالها
مشتاق شنيدن و ديدن هر آنچه در اين مجموعه اتفاق
ميافتاد بودهاند.
همه آن خاطرات ،در ميدان وسيعي كه مسئوالن ورزش
كشور فعال از ترس و رودربايستي به مركز تجاري تبديلش
نكردهاند دفن شده است .ميداني كه روزگاري معبد ورزش
ايران بود ،در قلب تهران ،فراموش شــد و حاال ،مدفن
بخشي بزرگ از تاريخ ايران است.

يكشنبه
 2شهريور1399
شماره26

روزهای
امجديه شيرودی

امجديه ،از همان روزهاي اول تولدش ،محلي براي انواع جشن بود.
از عروسي و تولدهاي بزرگ گرفته تا كنسرتهاي متنوع ،امجديه
هميشــه گزينه اول بود .برخي از رويدادهــاي فرهنگي بزرگ در
امجديه ،كنسرتهاي گروههاي پيشروي موسيقي آن سالها بودند.
در سال ،۱۳۴۵كنســرت گروههاي «بيت» در امجديه برگزار و با
استقبال زيادي هم مواجه شد.
در ميان اين گروهها ،اجراي «اعجوبهها» كــه به بيتلهاي ايران
معروف بودند با استقبال زيادي مواجه شد.

ورزشگاه

كنسرت
در امجديه
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اتفاقات تاريخي كه در استاديوم قديميتهران
رقم خورده است

يكشنبه  2شهريور 1399شماره26

16فروردين 1347

اولين دربي تهران كه يكي از معتبرترين شهرآوردهاي آسيا و دنياست ،در ابتداي سال  47شكل
گرفت .تاج كه بعد از انقالب به استقالل تغيير نام داد ،تيم قديميتري بود و از حمايتهاي زيادي
برخوردار بود .در مقابل ،پرسپوليس بعد از انحالل شاهين شكل گرفته و توانسته بود در مدتي كوتاه ،به
لطف نزديكياش به مكتب شاهين ،هواداران زيادي كسب كند .اين بازي ،بدون گل به پايان رسيد .هر
چه بعدا در دربي تهران اتفاق افتاده ،بخش جذابي از تاريخ ورزش ايران بوده است.

خرداد 1342

اولين راهيابي فوتبال ايران به المپيك

تيم ملي فوتبال ايران ،در نخستين تالشاش براي حضور در المپيك ،تاريخساز شد و در امجديه،در پي نمايشی قدرتمند صعودش به
المپيك  1964توكيو را قطعيكرد .هدايت اين تيم بهعهده حسين فكري بود و بازيكناني مانند پرويز دهداري ،عزير اصلي ،محمد رنجبر،
همايون بهزادي و محراب شاهرخي در آن توپ ميزدند .ايران براي صعود به المپيك مقتدرانه از سد پاكستان ،عراق و هند گذشت.

3شهريور 1318

يك سال بعد از پايان ساخت مجموعه،
نخستين مسابقات قهرماني كشور در امجديه
برگزار و اولین استاديوم مدرن كشور رسما
افتتاح شد.
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21فروردين 1349

پايان ساخت

اولين قهرمانی تاج (استقالل) در آسيا

ساخت مجموعه در سال  1317به
پايان رسيد و براي نخستينبار در
تاريخ ،ايران صاحب يك مجموعه
كامل ورزشي شد.

تاج كه بعد از انقالب به استقالل تغيير نام داد ،نخستين قهرماني خود در آسيا را در امجديه جشن گرفت.
در فروردين  49تاج رقابتهاي قهرماني باشگاههاي آسيا و در مرحله گروهي نمايندگان لبنان و مالزي را
شكست داد .در باز 
ي بعدي ،استقالل از سد مدان اندونزي گذشت و در فينال ،هاپوئل اسرائيل را شكست
داد .ناصر حجازي ،منصور پورحيدري ،كارگر جم ،كارو حقورديان ،علي جباري و غالمحسين مظلومي
ازجمله بازيكنان اين تيم بودند .استقالل ابتدا عقب افتاد و در نيمه دوم گل مساوي را به ثمر رساند .گل
پيروزي اين تيم را مسعود معيني در دقيقه  92به ثمر رساند.

 29ارديبهشت 1347

صعود به بام آسيا

آبان 1346

مراسم تاجگذاري محمدرضا پهلوي در امجديه

اسفند 1339

اليزابت ،ملكه انگليس ،در سال  1339در سفري نسبتا طوالني به ايران
آمد .در بخشي از سفر ،ملكه انگليس به همراه هيأت همراهش به امجديه
رفت و نمايشها و مراسم ورزشي ويژهاي در حضور او برگزار شد .بخشي
از اين مراسم ،انجام حركات باستاني توسط شعبان جعفري و نوچههايش
بود .شعبان جعفري كه بيشتر با نام شعبان بيمخ شناخته ميشود ،بعد از
كودتا بهعنوان معتمد دربار شناخته ميشد و زورخانه او در تهران ،يكي
از مقاصد هميشگي مهمانان خارجي دربار بود.

 2ارديبهشت 1318

امجديه ،پيش از افتتاح رسمي ،ميزبان يك عروسي سلطنتي بود .در ارديبهشت  ،1318محمدرضا
پهلوي ،وليعهد وقت ايران ،همراه با همسر اولش فوزيه ،دختر خاندان سلطنتي مصر ،به ايران آمد.
مراسم ازدواج آنها مفصل بود و چند روز به طول انجاميد .در يكي از اين مراسم ،عروس و داماد به
امجديه رفتند و مراسمي به افتخار آنها برگزار شد و گروههاي دانشآموزي و باستانيكاران در
امجديه مراسم ويژهاي برگزار كردند.

قهرماني تيم ملي در آسيا با غلبه بر اسرائيل.
ايران در سال  1347براي نخستينبار ميزبان
رقابتهاي ملي فوتبال در سطح آسيا بود و در
نخستين ميزباني ،قهرمان جام ملتهاي آسيا هم
شد .جام ملتها و تيم ملي فوتبال ،در ادامه به
داستاني رمانتيك بين ايران و آسيا تبديل شد و
ايران به نخستين كشور در قاره كهن تبديل شد كه
3بار ،آن هم بهصورت متوالي ،قهرمان اين رقابتها
شد .ايران در تمامي 4بازي خود برابر هنككنگ،
ميانمار ،جمهوري چين (چينتايپه) و اسرائيل پيروز
شد تا با اقتدار قهرمان اين رقابتها شود.

فوتبال صبحگاهي

فرشــاد عباســي جام حذفي فصل  79-80پس از پايان
رقابتهاي ليگ آزادگان آغاز شد و استقالليها با تركيبي
از بازيكنان اميد و باتجربه در اين رقابتها شركت كردند.
از نكات عجيب اين رقابتها برگزاري بازيهاي استقالل و
پرسپوليس قبل از ظهر بود .شايد در حالحاضر تصور اين
موضوع هم سخت باشــد ،اما بدنيست بدانيد استقالل در
تاريخ 18ارديبهشت  ،1380ساعت 10صبح روز سهشنبه در
ورزشگاه امجديه يا همان شيرودي به مصاف همنام اهوازي

خود رفت و مقابل اين تيم به تساوي يك-يك رضايت داد.
استقالليها كه با گل علي سامره به يكهشتم رسيده بودند،
پيكان و ابومســلم را هم در همين شرايط از دور مسابقات
كنار زدند اما در نيمهنهايي حريف فجر نشــدند و پشت در
فينال ماندند .مسئوالن وقت آن زمان مدعي هستند بهدليل
مشكالت نور ورزشــگاه ،بازيهاي استقالل و پرسپوليس
ساعت 10صبح برگزار ميشد ،اما مروري بر اخبار آن زمان
نشان ميدهد ســاعت اين بازيها با نظر مستقيم شوراي
تامين به صبح منتقل شد تا از حضور پرتعداد هواداران در
ورزشگاه جلوگيري شود.

 2و3
صفحـــــــههاي

آذر 1379

6خرداد 1354

قهرماني جوانان آسيا

تساوي پرسپوليس با سايه منچستريونايتد

آخرين رقابت بينالمللي معتبري كه در ورزشگاه شيرودي برگزار شده ،رقابتهاي قهرماني نوجوانان
آسيا در سال  2000بود .اين رقابتها با حضورعمان ،كويت ،ژاپن ،تايلند،ايران ،امارات ،چين ،كره جنوبي،
عرا 
ن برگزار شــد .تيم قدرتمند ايران ،در نيمهنهايي در پنالتي به عراق باخت و در ديدار
ق و پاكستا 
ردهبندي به چين باخت و از مدال دور ماند.

منچستريونايتد ،پيش از سفر طوالني خود به اندونزي و نيوزلند با تيمي ناقص در تهران بازي كرد تا با
پرسپوليس بازي كند .در كمال تعجب ،تيم انگليسي در تهران كامال دفاعي بازي ميكرد .علي پروين
براي پرسپوليس گلزني كرد و درنهايت بازي يك-يك مساوي شد .كيفيت تيم انگليسي چنان پايين
بود كه داد نشريات ورزشي را هم در آورد.

5ارديبهشت 1350

دوستانه پرسپوليس و هامبورگ

7اسفند 1359

هامبورگ در سال  ،1350يكي از معروفترين تيمهاي آلمان بود و اووه زيلر ،يكي از سرشناسترين ستارههاي دنياي
فوتبال را در اختيار داشت .اين بازي ،با گلهاي همايون بهزادي و صفر ايرانپاك  2- 2مساوي شد.

ميتينگسياسينهضتملي

سخنراني دكترمهدي بازرگان در ميتينگ سياسي نهضت ملي

1353

مسافر

يك جوان ماليري شيفته فوتبال ،با هر روشي كه بلد است پول جمع ميكند تا خود را براي ديدن بازي فوتبال به
امجديه برساند .پرسههاي اين جوان در ورزشگاه ،تصاوير نابي از امكانات ورزشي اين مجموعه در فيلم تأثيرگذار
مرحوم عباس كيارستمي ثبت ميكند .جوان چنان از مسافرت و هيجان ديدن مسابقه خسته است كه پيش از آن
خوابش ميبرد و فوتبال نديده ،به روزمرگيهاي خستهكنندهاش در مالير بازمي گردد.

 21اسفند 1349

17مهر 1363

دوستانه پرسپوليس و بنفيكا

آتش در امجديه

در انتهاي دهه  ،40بسياري از تيمهاي مطرح دنيا با حمايت مالي يكي از بانكهاي آن
دوران براي بازيهاي دوستانه به تهران ميآمدند .در انتهاي سال  ،49بنفيكاي پرتغال به
همراه اوزهبيو ،ستاره سرشناس خود به تهران آمد و با پرسپوليس بازي كرد .حضور اوزهبيو
تماشاگران زيادي را به ورزشگاه امجديه كشاند .پرسپوليس در اين بازي كه آخرين بازي
خود در دهه 40بود 4 ،بر صفر مغلوب تيم قدرتمند پرتغالي شد.

پرسپوليس در سال  ،63آنقدر تماشاگر به ورزشگاهها ميكشاند كه مسئوالن ،بازيهاي اين تيم را در آزادي برگزار كنند .اما در يك اشتباه
تاريخي ،شيرودي را ميزبان بازي بسيار مهم و حساس پرسپوليس و پاس كردند .هواداران ،بسيار فراتر از گنجايش ورزشگاه براي ديدن
بازي آمدند ،بهگونهاي كه پيست دووميداني را هم اشغال كردند .در چنين ازدحامي ،مسئوالن برگزاري مسابقه اعالم كردند كه اين بازي
لغو و بعدا بدون بليتفروشي در آزادي برگزار ميشود .اين كار ،خشم هواداران را برانگيخت و دقايقي بعد ،امجديه در آتش ميسوخت.
تماشاگران به زمين ريختند ،بلندگويي را كه از آنها خواسته بود آرامش خود را حفظ كنند ويران كردند ،تشكهاي دووميداني را آتش
زدند ،شيشهها را شكستند و دروازهها را كندند .اين اتفاق چنان غيرمنتظره و نگرانكننده بود كه مقامات ،بازيهاي آن سال را بعد از
چندهفته برگزاري ،لغو كردند.

1354

عمو فوتبالي

فيلم عمو فوتبالي ،زندگي يك هوادار متعصب فوتبال است كه هرچند عشقش
به پرسپوليس در فيلم عيان نميشود اما به يكي از نمادهاي هواداري متعصبانه
تبديل شده است .بخشهايي از فيلم سعيد مطلبي ،در امجديه و كافه پرسپوليس
گرفته شده است.

 1 1ارديبهشت 1352

دوستانه منتخب تهران و استوك

در آن ســالها ،قهرماني انگليس در جام جهاني  1966همچنان در خاطره ايرانيها بود2 .تن از
ستارههاي تيمي كه براي اولین و آخرين بار انگليس را به قهرماني رساند ،جف هرست و گوردون
بنكس بودند .هرســت در پيروزي معروف انگليس برابر آلمان در فينال جام جهاني در ويمبلي
هتتريك كرده بود .بنكس هم بهخاطر مهار ضربه سر پله در جام جهاني  1970محبوبيت و شهرت
زيادي داشــت .ايرانيها اين مهار را كه از آن بهعنوان بهترين صحنههاي تاريخ جام جهاني ياد
ميشود بهتازگي در تلويزيون ملي ديده بودند .اين دو بازيكن ،همراه با تيم استوك به تهران آمدند
و با تيم منتخب ايران بازي كردند .بنكس ،بهخاطر اينكه پيش از اين بازي بهتازگي چشم خود را
عمل كرده بود ،از آمادگي بااليي برخوردار نبود و عمال با يك چشم بازي ميكرد.
گل ايران را مسعود مژدهي با يك ضربه برگردان تماشــايي به ثمر رساند و هرست ،گل تساوي
استوك را زد .پيش از اين بازي ،شايعه شده بود كه بنكس گفته است هر كس بتواند به او گل بزند
20هزار تومان جايزه ميگيرد .اما اين شايعهاي بود كه بانك حامي اين بازي مطرح كرده بود تا تب
اين بازي را باال ببرد.

 22خرداد 1359

ميتينگ سياسي سازمان
شروع يك گسست هميشگي

در انتهاي خرداد  ،59سازمان مجاهدين خلق در يكي
از ملتهبترين روزهاي تاریخ امجديه ،بزرگترين
ميتينگ سياسي خود را در اين ورزشگاه برگزار كرد.
سمپاتهاي سازمان پاي سخنراني مسعود رجوي
نشستند و در پايان ،اين همايش به درگيري با نيروهاي
انقالب منجر شد .شكاف بين انقالب و اين سازمان از
همينجا شروع شد و دقيقا يك سال و 6روز بعد ،پس
از ماهها درگيريهاي خونين ،سازمان در بيانيه تاريخي
خود ،عمال عليه انقالب اعالن جنگ كرد.

يادداشت
خاطراتی که
کهنه تر میشوند

در تو پرسه میزنیم ،دفتر  81ساله
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مهدي حدادپور همراه برادر؛ زمانی که تنها هشت سال
داشتم و محصل کالس سوم دبستان ،به امجدیه رفتیم؛جایی
که تازه به نام نامی شهید علی اکبر شیرودی نامیده میشد؛
خلبان شهیدی که تازه چند ماه قبل ،در یک عملیات تاریخی،
جان را فدای دوســت و دین و وطن کرده بود .مسابقه فینال
جام وحدت ،در روز  8اسفند سال  1360بود .بازی برگزار شد
و پرسپولیس بدون ملی پوشانش که همراه تیم منتخب تهران
به جام قائد اعظم پاکستان رفته بود مقابل تیم قدرتمند ارتش
الجزایر بازی میکرد .بازی در وقت اضافه دنبال می شــد و به

علت قطع برق ،مســابقه با نور ژنراتورهای یدکی ،کم نور بود.
پرسپولیس  2دقیقه مانده به پایان بازی ،گل زد و برق ورزشگاه
وصل شد و پرســپولیس قهرمان جام 42 ...ســال از حیات
ورزشگاه جوان میگذشت؛ ورزشــگاهی که امروز در هشتاد
و یک سالگی ،رفته رفته ،پیر و سالخورده میشود .خداروشکر
که بیماری زمینه ای آن ورزشگاه ،مستعد کرونایش نمیکند.
اما حیف که امروز امجدیه ،تنها در مسیر طواف آخر قهرمانان
فوتبال در ورزش ایران مشــارکت میکند که بگو فاتحه مع
الصلواه .محمد رنجبر ،همایون بهــزادی ،منصور امیر آصفی،

مجید سبزی ،حمید شیرزادگان ،ناظم گنجاپور ،فریبرز مرادی،
غالمحسین مظلومی ،ابراهیم آشتیانی ،جعفر اشرف کاشانی و
 ...را در این آرزو کدهی دهه  20تا  60و ماتم کده سالیان اخیر
طواف داده اند و رفته اند تا خاطرات را باامالیی تازه بنویسند و
مرور کنند .لعنت بر گذر عمر .ورزشگاه امجدیه ،مثل خیلی از
پدیده های اجتماعی  2دهه اول قرن ایران به انگلستان نسبت
داده میشود .وقتی این ورزشــگاه را در سال  1317ساختند،
مثل ورزشگاه های کوچک مسقف انگلیسی 10،هزار تماشاچی
سکونشین زیرسقفی را در دل خود جای می داد؛ غافل از اینکه

در این شهر گرم و خشک ،برپایی سقف ،نیاز اولیه نبوده و بهتر
این بود که به جای سقف ،برای امجدیه سکو اضافه میکردند
تا خجالت این ورزشــگاه را در مقابل سیل تماشاچی ،نبینند.
مردمی که برای تماشای بازی های فوتبال دهه  20و اوایل دهه
 30میآمدند خجالت ورزشگاه نوجوان را میدیدند و اینگونه بود
که در اواسط دهه ،30سقف ورزشگاه خراب شد و به جای سقف،
برای ورزشگاه سکو افزودند و سکوهایی را ساختند که هنوز ،بعد
از نزدیک  60سال ،رد آن در باالی پله های کهنه دیده میشود.
امجدیه ،دفترچه خاطرات صعود ایران به المپیک  1964توکیو

است .امجدیه ،دفترچه خاطرات قهرمانی در چهارمین دوره جام
ملتهای آسیاست؛ خاطره ای شفاهی از اولین دیدار پرسپولیس
و استقالل است و مسابقاتی که در آن جنجال آفریده شد و بلوا
به پا شد و همایون و کالنی و محراب و لواسانی را محروم و عزیز
را به محرومیت ابدی تهدید کرد و از جالل و قلیچ هم زهر چشم
گرفته شد که محرومت می کنیم پسر...
سالهاست که دیگر رد خاطرات از روی امجدیه پریده است.
امجدیه دیگر خاطره ســاز نیســت .فقط خاطرات را کهنه و
کهنهتر میکند.
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خاطرات

فوتبال با طعم
ساندويچهاي محمود

دانشآموزان؛ مهمانان هميشگي امجديه
بخش بزرگي از جشنهاي امجديه ،رژه رفتن دانشآموزان بوده است .دانشآموزان ،به
مناسبتهاي مختلف به امجديه ميآمدند و مقابل مهمانان رژه ميرفتند.

ورزشگاه شهيد شيرودي در دهه شصت ميزبان مسابقات فوتبال باشگاههاي تهران بود

پرسپوليس در شيرودي 1360
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ما همه پرسپوليســي بوديم؛ همه خانواده پدري .ســالها قبل از تولد من و سالها قبل از تاسيس
پرسپوليس ،همه شاهيني بودند و دوســتدار دكتر مصدق و جبهه ملي .شــاهين كه منحل شد و
پرسپوليس آمد همه پرسپوليسي شــدند؛ از همان روز اول .در چنين خانوادهاي شما پرسپوليسي
به دنيا ميآمدي .نميدانم چرا ولي تا قبل از ســال  ۶۱هيچ بزرگتري من را به استاديوم نميبرد .ما
دستهجمعي پارك الله ميرفتيم .با زنبيلي که پر از خوراكيهاي خوشمزه بود و پتويي و زيراندازي.
مهر  ۶۱خانه پدربزرگ بوديم كه باز بساط رفتن به پارك فراهم شد .يعني من اينطور فكر ميكردم.
در گذاشتن وسايل به داخل پيكان استيشن عموي بزرگم به پسرعمهام كمك ميكردم كه يك دفعه
گفت«:داريم ميريم استاديوم .پرسپوليس بازي داره ».چند دقيقه بعد من به همراه عموها و پسرعمهها
در راه استاديوم بودم .امجديه يك سالي بود به شهيد شيرودي تغيير نام داده بود ولي هنوز همه آن
را با نام قديمياش صدا ميكردند .استاديوم را فقط در تلويزيون ديده بودم و آزادي كه بزرگتر بود را
از شيرودي بيشتر دوست داشتم بدون اينكه تصور دقيقي از رفتن به ورزشگاه داشته باشم .رسيديم
به حوالي اســتاديوم .تا عمو پيكانش را پارك كند ،من و پســرعمهام پياده شديم و رفتيم به سمت
شيرودي .تا بقيه برسند خودمان را رسانديم به ساندويچي جنب شيرودي .اينجا ساندويچي محمود
بود كه بعدا فهميدم اين مغازه كوچك خودش بخشي از تاريخ امجديه سابق و شيرودي فعلي است .تا
ساندويچهاي ما آماده شود بقيه هم رسيدند و كمي هم غر زدند .زنبيلي كه دست عموي كوچكم بود
پر بود از كتلتهايي كه مادربزرگم درست كرده بود .بچه بودم و ساندويچ بيرون را به غذاي خانه ترجيح
ميدادم .بزرگ شدم و فهميدم هيچچيزي ساندويچ محمود با آن سس مخصوص و منحصر به فردش
نميشود .خوشحال و خندان و در حال خوردن ساندويچ وارد ورزشگاه شديم .فاصله كوتاه بليتفروشي
تا ورود به داخل استاديوم را به سرعت طي كرديم .جمعيت بهتدريج ميآمد و ما خيلي زودتر از شروع
بازي پرسپوليس آمده بوديم .زمين فوتبال شيرودي خيلي بزرگتر از چيزي بود كه در تلويزيون ديده
بودم .رسيديم به سكوها و زيرانداز پهن شد و ما نشستيم به تماشا .قبل از پرسپوليس و شاهين ،يك
بازي ديگر در حال برگزاري بود .نام يكي از تيمها هنوز يادم مانده؛ كيان كه چند نفري از تماشاگران
برايش دم گرفته بودند«كيان آرژانتيني» .راست ميگفتند پيراهن راهراه كيان خيلي شبيه پيراهن
تيم ملي آرژانتين بود .پسرعمهام گفت علي پروين زماني بازيكن كيان بوده .يك رديف پايينتر از ما
چند مرد ميانسال نشسته بودند و چشم از زمين برنميداشتند .پسرعمه بزرگم گفت اينها پاي ثابت
امجديه هستند؛ شيفتگان فوتبال كه همه بازيها را ميبينند .روبهرويمان زير ساعت ورزشگاه هم
 20-30نفري حاضر بودند .بعدها فهميدم آنها شرطبندهاي شيرودي هستند و سر همهچيز شرط
ميبندند .ورزشگاه هنوز خلوت بود .صداي توپ را به خوبي ميشد شنيد و از جايي كه ما نشسته بوديم
آنقدر به زمين مسلط بوديم كه احساس ميكردم داخل زمين چمن هستيم .اواخر بازي يك گل هم
ديديم .كيان گل زد و چند نفري هم شادي كردند .ورزشگاه به مرور پر ميشد و ما در حال خوردن ميوه
بوديم .انگار آمده بوديم پارك الله .بوي چمن هم اين حس را تداعي ميكرد .چند دقيقهاي گذشت
تا اينكه پرسپوليسيها براي گرمكردن وارد زمين شدند .پروين جلودار بود و كل استاديوم ايستاده
بودند و تشويقش ميكردند«:سلطان علي پروين» .با عموي كوچكم و دو پسرعمهام ايستاده بوديم و با
جمعيت همراهي ميكرديم .عموي بزرگم لبخند به لب نشسته بود .يكي از تماشاگران گفت« :نامردا
طرح ۲۷سالهها رو آوردن كه پروين ديگه تو تيم ملي نباشه» .بعدا فهميدم رئيس سازمان تربيتبدني
طرحي را اجرايي كرده كه براساسش بازيكنان باالي ۲۷سال نبايد در تيم ملي بازي كنند .احتماال
پروين و حجازي آنها را ياد قبل از انقالب ميانداخت و فقط با چنين قانون عجيبي ميشد آنها را از تيم
ملي حذف كرد .حاال ما در شيرودي بوديم و شاهد هنرنمايي سلطان كه تماشاي بازياش از نزديك
خيلي دلچسب بود؛ تكنيك نابش ،دريبلها ،پاسها و سانترها و كاريزمايش داخل زمين كه بازيكنان
تيم رقيب را هم به احترام وادار ميكرد؛ سلطان بيگفتوگويي كه  ۲گل به شاهين زد تا پرسپوليس
 ۲بر  ۱شاهين را شكست دهد .هنوز بازي تمام نشده بود كه با تصميم عموي بزرگم جم عوجور كرديم
كه از ورزشگاه خارج شويم؛ «بريم بازي تموم شه شلوغ ميشه » .در حال خروج از شيرودي يكدفعه
متوجه شدم كه جز پروين خيلي متوجه بقيه بازيكنان نشدهام .ضيا عربشاهي ،محمد پنجعلي ،غالم
فتحآبادي ،محمد مايليكهن ،حميد درخشان ،مجيد سبزي و بقيه پرسپوليسيها را براي نخستين
بار از نزديك ديده بودم و در واقع نديده بودم چون در كل بازي حواسم به پروين بود .حتي وقتي شاهين
گل زد هم چشمام به سلطان بود كه داشت بازيكنانش را شماتت ميكرد .دوست نداشتم از شيرودي
خارج شوم ولي چارهاي جز تبعيت از تصميم بزرگترها نبود.
خيلي زود به شيرودي برگشتم؛ يكي،دو هفته بعد از روزي كه عاشق سلطان شدم .بازي پرسپوليس
هم نبود .يك بازي معمولي بين تيمهاي وسط جدول كه با چند تا از پسربچههاي فاميل آمديم
و تماشايش كرديم .اينقدر پول نداشتيم كه از محمود ساندويچ بخريم ولي در عوض حسابي در
شيرودي گشتيم .استخر بزرگش را از پشت شيشهها نگاه كرديم .سالهاي جنگ بود و فوتبال
باشگاههاي تهران يكي از معدود دلخوشيهاي ما(دلخوشي ديگر سينما بود).بيشتر بازيها در
شيرودي برگزار ميشد كه وسط شهر بود و رفتوآمد به آن آســان .داستان«اول ساندويچ بعد
سينما» كه نخستين بار در مجله فيلم و از قول خســرو دهقان خوانديم براي ما تبديل شده بود
به« اول ساندويچ بعد فوتبال» .خيلي از بازيها را با طعم ساندويچهاي محمود در شيرودي تماشا
كرديم؛ ورزشگاهي كه مثل آزادي غولآسا و دستنيافتني نبود .بعد از جنجالهاي بازي برگزار
نشدن پرسپوليس ،پاس ،سرخ پوشان ديگر به شيرودي نيامدند .شيرودي شد ورزشگاه اختصاصي
استقالليها و كمكم پاي ما هم از آنجا بريده شد ولي يادش براي هميشه ماند؛ بهخصوص نخستين
ديدار و لذت تماشاي هنرنمايي سلطان كه اسطوره همه سالهاي كودكي و نوجوانيام شد .زمين
فوتبال شيرودي از اواخر دهه 60اهميتش كمتر و كمتر شد و انگار همه يادشان رفت اين استاديوم
چگونه سالها ميزبان تيمهاي تهراني بود .خود تيمهاي تهراني هم از ياد رفتند و اغلبشان به مرور
نابود شدند .ورزشگاه پير شهر اما هنوز هست ولي ديگر سالهاست كه هيچكس در زمين چمنش پا
س منحصربهفرد
به توپ نميشود .ساندويچي محمود هم هست ولي خودش ديگر نيست و از آن س 
هم خبري نيست .از مسابقات فوتبال باشــگاههاي تهران هم يك خاطره كمرنگ مانده؛ خاطره
روزگار سپري شدهاي كه نبض فوتبال هنوز در شيرودي ميتپيد.

ی فوتبال ایران 1349
ناصر حجازی و پرویز قلیچخانی؛ ستارگان تیم مل 

عقاب امجديه
هيچ دروازهباني بيش از عزيز
اصلي به امجديه تعلق ندارد.
اصلي كه يكي از متعصبترين
كاپيتانهاي تاريخ پرسپوليس
بود و در سختترين روزها هم
اين تيم را رها نكرد ،در امجديه
با تيــم ملي ،قهرمان آســيا
شــد و به المپيك صعود كرد.
فوتباليستي كه بعدا ً هنرپيشه
شد و نقاشي ميكرد ،سالها در
امجديه ،هواداران را به وجد
آورد و ستاره آنها بود.

زندهياد يداهلل خان محبي (يدي پهلوان) پدر برادران محبي و شادروان احمد پنده (احمد
مهر كن) ،تصوير به يادماندني در استاديوم امجديه

تفرجگاه خانوادگي
پيش از آنكه بازيهاي فوتبال به صحنه شرمآور همنوايي كركننده ركيكترين فحشهاي
زبان فارسي تبديل شود ،ديدن بازيهاي باشگاهي و مخصوصا ملي ،تفريحي خانوادگي
بهشمار ميرفت .هر بازي ،يك پيكنيك هيجانانگيز بود براي خودش .پيش از ممنوعيت
حضور زنان در استاديومها ،خانوادهها دستهجمعي به امجديه ميرفتند و بعدتر ،شيرودي
ميزبان مهربان و متشخص كودكان و خردساالني بود كه هياهوي ورزشگاه برايشان پاكيزه
و غيرسمي بود.

ميدان عزا
هرچه به سالهاي آخر شكوه امجديه نزديك شديم ،شيون مرگ بيشتر در آن به گوش ميرسيد .امجديه و بعدها ورزشگاه شهيدشيرودي ،بدرقهكننده عزيزترين
ورزشيهاي ايران بوده است؛ از پرويز دهداري و محراب شاهرخي گرفته تا محمدعلي فردين و غالمحسين مظلومي و همايون بهزادي و منصور پورحيدري ،بزرگان
زيادي از شيرودي به خانه ابدي رفتهاند.

خانه ستارههاي آبي
استخرهاي امجديه ،محل شكوفايي تعدادي از بزرگترين ستارگان شناي آسيا بوده است.
شناي ايران ،در سالهايي ،چنان پيشرفت كرده بود كه رقيب اصلي ژاپن ،ابرقدرت وقت
شناي قاره كهن به شمار ميرفت .امجديه ،تنها چند سال بعد از افتتاح نخستين استخر
شناي مدرن ايران در منظريه ،به بهشت ورزشهاي استخري ايران تبديل شد.

