جانشین رئیس پلیس راهور ناجا:

سفر به شمال ممنوع نشده است
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رئيس جمهور در نشست با مديران ارشد رسانه ها
گوشه هايي از شرايط سخت گذشته و پيش روي دولت را بيان كرد

دولت را با واقعيت ها
نقدكنيد

اجازه ندادیم بحران ایجاد شود و به سمت فروپاشی
حرکت کنیم
اقتصاد کشور نسبت به 7سال پیش مقاومتر شده و در
برابر تکانه شدید تحریم آمریکا توانستیم بایستیم
ریشه مبارزه با فساد از دادگاه شروع نمیشود ،از دولت
الکترونیک شروع میشود باید کارهایمان را شفاف کنیم
خیلی از مسائل فســاد گفته نمیشود .ما خبر داریم
مسئوالن هم مطلع هستند ،البته مبارزه خود را میکنند
اما خیلی علنی نمیشود
با مردم صريحتر صحبت ميكنيم
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3روایت از زندگی زنانی که قربانی
رسم خونبس شدهاند را در گزارش
اختصاصی همشهری بخوانید
3

گروهی از نمایندگانمجلس در حال پیگیری طرحی هستند که درصورت تصویب میتواند به صورت بالقوه باعث فیلترینگ
همه پیامرسانهایخارجی و سپردن درگاههای اینترنت به نیروهای مسلح شود
6

نيازكالنشهرها
به4هزار واگن مترو

شــهردار تهران :متــرو موضوعي
حاكميتــي و نيازمنــد كمــك
فرابخشي است
4

عكس :آژانس عكس تهران  /محمدرضا عبداللطيفي

مهديكرباسچي؛ نخستين
ي درگذشت
مديرعاملهمشهر 

اهتزاز بیرقهای سیاه در شهر
مهدي كرباسچي ،نخستين مديرعامل موسسه همشهري و از مديران خوشنام
عرصه چاپ ،نشر و فرهنگ درگذشت.
مهدي كرباسچي نقش مهمي در شكلگيري سازمان اداري همشهري ،تاسيس
سازمان نيازمنديها و توسعه روزافزون و قدرتمند پرتيراژترين روزنامه كشور
داشــت .تمامي افرادي كه از نزديك با مرحوم كرباســچي كار كردهاند اذعان
دارند كه او مديــري جامعنگر ،خوشذوق و ايدهپــرداز و در عين حال صريح
و قاطع بود.
كارنامه درخشان او در دوره اول مديريت همشــهري كه اين روزنامه را از نظر
كمي در تراز روزنامههاي مطرح منطقه و جهان قرار داد و از نظر كيفي نيز آن
را بستر تحوالت اجتماعي در جامعه ايران گردانيد باعث شد تا يكبار ديگر در
سال  97از او خواسته شــود تا مديريت اين بنگاه بزرگ مطبوعاتي را به دست
گيرد كه البته عمر اين دوره از مديريت او چندان نپاييد و كوتاه بود.
او 3هفته پيش در گفت وگو با همشــهري به مناسبت هشتهزارمين شماره
انتشــار،گفته بود :براي يك روزنامه چند چيز حياتي و ضروري است .نخست
هدفگذاري موضوعي و واقعــي نه ظاهري .دوم هدفگذاري مخاطب و ســوم
طراحي ،ايجاد و انتخاب روشها و امكانات مورد نياز براي رســيدن به اهداف
پيشين .در سال شــروع ،يعني ســال ۱۳۷۱هدفگذاري موضوعي ما 2بخش
بود .در وهله اول هدف ما ايجاد روحيه شــاداب و بانشــاط براي مردم با توجه
به اتمام ۸ســال جنگ تحميلي بود .هدف ديگر ما آشــناكردن شهروندان با
مسائل روز شــهري و نحوه بهرهبرداري و اســتفاده بهينه از خدمات شهري
نوين بود.
مديران و كاركنان همشهري درگذشت اين مدير خوشــنام را به خانواده آن
مرحوم و جامعه فرهنگي كشور تسليت گفته و براي بازماندگان صبر مسئلت
ميكنند.

عروس خون
ِ
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تهران با رعايت كامل پروتکلهای بهداشتی آماده میزبانی از عزادارانحسینی شده است

يادداشت

مجتبي توانگر؛عضو كميسيون اقتصادي مجلس

مسدودسازي ،راهكار نيست
طرح موســوم به «صيانت از حقوق كاربران در فضاي
مجازي و ساماندهي پيامرســانهاي اجتماعي» كه
اخيرا در كميسيون فرهنگي بار ديگر مطرح شده ،مورد
تأييد همه نمايندگان نيست .بنده به شخصه با اين طرح
مخالف هســتم و آن را در تضاد با اهداف مجلس و رياست مجلس از جمله در حوزه
اقتصاد ديجيتال ميدانم.
در دوران جديد و رشد فناوري ،شبكههاي اجتماعي و پيامرسانها محل ارتباط و ابزار
كار مردم هستند و بهخصوص كسب و كارهاي خرد و معاش افراد زيادي به اين فضا
وابسته است .در چنين فضايي ،بستن ،مسدودسازي و فيلترينگ ،راهكاري سازنده
يا حداقل بهترين راهحل بهحســاب نميآيد و نميتواند نتيجه بخش باشد .مسئله
اصلي مجلس ،اقتصاد است و تمامي تالش خود را براي گسترش اقتصاد ديجيتال
قرار داده است .شبكه ملي اطالعات مكمل اينترنت در كشور براي گسترش كسب
و كارهاي استارتاپي بهحســاب ميآيد و كمك ميكند كه مردم بتوانند از خدمات
آنالين با سرعت باالتر و قيمت ارزانتر استفاده كنند .در اين شرايط چنين طرحها
و تصميمهايي كه ملت را به توسعه اين شــبكه بدبين كند ،بالطبع مضر بهحساب
ميآيد .توسعه شبكه ملي اطالعات به جاي در پيش گرفتن
ادامه در
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سياســتهاي مسدودســازي نيازمند اتخاذ تدابير سازنده
وتشويقي براي جلب مشاركت شهروندان و بهخصوص افزايش توليدات محتوايي و
برنامههاي كاربردي بومي است.

ديدگاه

عباس عبدي؛ روزنامهنگار و تحليلگر سياسي

بارها گزيدهشدن از يك سوراخ
در احاديث آمده كه مومن از يك ســوراخ  2بار گزيده
نميشــود ،پس ميتوان گفت اگر شخصي حقيقي يا
حقوقي از يك ســوراخ 2بار گزيده شد ،به اين معني
است كه مومن نيســت؛ يعني حداقلي از عقالنيت را
ندارد .با اين حال ،در جامعه ما 2بار كه ســهل است ،برخي 20بار دست خود را در
سوراخي ميكنند كه پيشتر ديگران از آن گزيده شدهاند و روز از نو و روزي از نو.
از روز اول كه روزنامه وارد اين كشور شد و پس از آن راديو ،تلويزيون ،ويدئو و ماهواره
و اينترنت آمد ،تا امروز با اين مسئله روبهرو بودهايم .مشكل اين است كه بعضيها
سوراخ دعا را گم كردهاند .مسئله اصلي وجود اين ابزارهاي رسانهاي نيستند و كل
مردم دنيا در حال زندگي با اين ابزارها هستند و اتفاق خاصي هم نميافتد .به جاي
آنكه رســانههاي داخلي آزاد شود و بهراحتي در دســترس مردم باشند تا بتوانند
آزادانه به مردم اطالعرساني كنند و خدمات ديگر بدهند ،عدهاي ميخواهند جلوي
رسانههاي ديگر را بگيرند .نكته ديگر اين است كه ميخواهند انسانها را بهگونهاي
منضبط كنند كه هركســي را كه حرف ميزند ،شناختهشــده باشد ،اما درنهايت
كاري ميكنند كه همين افراد شناختهشــده كنوني نيز ترجيــح خواهند داد كه
هويت خود را مخفي كنند .همچنين ميخواهند اين كار را با
ادامه در
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ساختاري سياسي و اداري انجام دهند كه پيشتر نتوانسته
كوچكترين كاري را در اين زمينه پيش ببرد و شكست خورده و فقط مشكل را به
تأخير انداخته است.
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رمزگشایی
از برقمجانی

سخنگوی صنعت برق در گفتوگو
با همشــهري به ابهامها و حواشي
پاسخ داد

انا هلل و انااليه راجعون

با كمال تأســف و تأثر درگذشــت مرحوم مهديكرباسچي؛نخستين
ي را به بازماندگان محترم آن مرحوم تسليت
مديرعاملموسسه همشهر 
ميگوييم .از ايزد منان براي آن مرحــوم علودرجات و مغفرت الهي و براي
بازماندگان صبر و سالمتي مسئلت داريم.

موسسه همشهري
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ايران
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با تكنرخي شدن ارز مخالف بودم

رئيس جمهور در نشست با مديران ارشد رسانه ها
گوشههايي از شرايط سخت گذشته و پيش روي دولت را بيان كرد

برخي ميگويند دولت بيتوجه بوده و از گرانيها بيخبر
است؛ اين مهم است مردم بدانند كه دولت تالش كرده است
در این فرصت باقی مانده مثل گذشته از نقد رسانهها
استقبال می کنیم

منظور دولت از گشايش اقتصادي

روحاني در واكنش به سخنان سردبير روزنامه
ســازندگي مبني بر اينكه وعده گشــايش
اقتصادي دولت چه بوده اســت ،اظهار كرد:
آنچــه در ذهن ما بــود اين بود كــه بياييم
بهرغم تحريم نفــت ،آن را در بازار با قيمت
روز بفروشــيم ،آن هم با ريال و بر مبناي ارز
نيمايي اين كار را انجــام دهيم و البته با قرار

فشار حداكثري شكست خورده است

رئيسجمهور در ادامه در پاسخ به پرسشي
درباره شكســت سياست فشــار حداكثري
اياالت متحده آمريكا و ادعاي ترامپ مبني
بر اينكه ظرف چند هفتــه ميتواند با ايران
مذاكره كند كه از سوي نماينده روزنامه ايران
مطرح شد ،گفت :هدف آمريكاييها اين است
كه ما را در حالت قدرت دالر و ضعف ريال پاي
ميز مذاكره برســانند و اين كار امكانناپذير
است و ديدند كه نشد .در سالهاي  ۹۷و ۹۸
كشور اداره شد و در ســال ۹۹نيز انشاءاهلل
كشور اداره خواهد شــد و در سال آينده نيز
كشور اداره خواهد شد؛ بنابراين آمريكاييها
در هدفي كه در سياست فشــار حداكثري
داشتند دچار شكســت قطعي شدند و آنها
ميخواستند دنيا به سمت آنها بيايد .آمريكا
ميخواست عليه برجام كار كند اما هيچكس
قبول نكرد .امروز در سازمان ملل و در مجامع
جهاني اگر بحثي درباره برجام ميشود جز
آمريكا و يكي دو كشــور كه از اذناب آمريكا

توافق با آمريكا يعني بازگشت به برجام

روحاني همچنين در واكنــش به اظهارات
رئيسجمهــوري آمريكا درباره رســيدن
بــه توافق بــا ايــران در روزهاي نخســت
رياســتجمهوري خــود در دوره جديــد،
اظهار كرد :ترامپ حرفهاي زيادي ميزند.
يكمرتبه گفت اگر در انتخابات پيروز شوم در
ماه اول با ايران توافق ميكنم اما اخيرا گفته
كه منظور من هفته نخست رياستجمهوري
دوره جديد بوده اســت .اگر توافق بهمعناي
بازگشت به برجام اســت ،همين امروز هم
اين توافق انجام ميشود اما اگر بخواهند كار
ديگري انجام دهند و فشــاري به ملت ايران
تحميل كنند دستيابي به توافق امكانپذير
نخواهد بود.
مشكالت در 100روز حل نميشود

روحاني در ادامه نشســت خبري خود كه با
حضور مديران ارشــد رسانههاي كشور و به
مناســبت هفته دولت برگزار شد ،در پاسخ
به پرسش نماينده خبرگزاري فارس درباره
وعده 100روزه روحانــي كه در رقابتهاي
انتخاباتي مطرح شده و همچنين رواج ادبيات
مشروعيتزدايي از سوي برخي كانديداهاي
انتخابات بهويژه انتخابات رياستجمهوري،
اظهار كرد :گاهي گفته ميشود كه روحاني
گفته من  100روزه مسائل را حل ميكنم؛
اين يكي از نكاتي بود كه نادرست در برخي
رسانهها مطرح شــد .همانطور كه رهبري
فرمودند رسم بر اين اســت كه بسياري از
دولتها يك برنامــه 100روزه و يك برنامه
۴ســاله براي خود اعالم ميكنند .من نيز
قبل و بعــد از پيــروزي در انتخابات اعالم
كردم كه اين دو برنامه را دارم؛ طبيعي است
كه همه مشــكالت مردم در 100روز حل
نميشود اما ميشــود زمينه حل بسياري
از مشــكالت را فراهم كرد .بــا اين حال در
100روز نخست دولت يازدهم توافق موقت
انجام شــد و برنامههاي اقتصــادي در اين
100روز طراحي شد.

كشور بهسمت انتخابات حركت ميكند

مكث

دولت را با واقعيتها نقد كنيد

رئيسجمهوري با تأكيد بر اينكه مقايســه
عملكرد دولتها برعهده رسانههاســت نه
دولت ،اظهار كــرد :تبيين و نقــد برعهده
رسانههاست و دولت كار خود را انجام ميدهد.
در اين فرصــت باقيمانده مثــل قبل از نقد
رسانهها اســتقبال ميكنيم و ميدانيم اگر
انتقادات از روي دلسوزي مطرح شود ،موجب

برنامهاي براي يكسال آينده داريم

رئيسجمهور در ادامه در پاســخ به پرسش
نماينــده خبرگــزاري صداوســيما درباره
برنامههاي دولت در زمينه كاهش ساختاري
وابستگي بودجه كشور به فروش نفت گفت:
اينكه كشور را به نقطهاي برسانيم كه به يك
محصول وابسته نباشد بســيار مهم است؛
براي ما مهم است كاري كنيم كه به محصول
نفت متكي نباشــيم و اگر هم نفت هست،
ساير محصوالت ازجمله پتروشيمي و فوالد
نيز ظهور و بروز پيدا كنــد .رئيسجمهور با
تأكيد بر اينكه االن اتــكاي چنداني به نفت
نداريم و ۹درصد رقم بااليي نيست و اتكاي
بودجه امسال به نفت نيز ممكن است كمتر از
پارسال شود ،گفت :فاصله از اتكاي بودجه به
نفت و جلوگيري از خام فروشي از برنامههاي
دولت است .يك برنامهاي تدوين كرديم كه
بعد از نهايي شدن اعالم ميكنيم؛ اين برنامه
چارچوبي براي يكسال پاياني دولت است و
براي امسال و سال آينده برنامهريزي خوبي
در دولت انجام شده است كه نشان ميدهد
دولت در تالش در اين مسير است.

 2سال ديگر تحويل دهيم كه هم مشكل ارز
و ريال حل شود و هم نفت فروخته شود.اما
برخي از اين طرح ايراداتي گرفتند كه عجيب
اســت .مثال اينكه ميگويند دولت بعدي به
اين طرح متعهد ميشود .اين چيزي است كه
در همه دولتها وجود دارد ،مگر ما از دولت
قبلي تعهد نداشتيم كه  2ميليون مسكن مهر
را تحويل دهيم؟ اين كار را انجام داديم .حتي
ن خالي
در بخشي از كار مسكن مهر فقط زمي 
وجود داشت اما آن را هم تكميل كرديم.
روحاني با بيان اينكه برخي معتقدند فروش
نفت به اين صورت بودجه جاري را افزايش
ميدهد و اين به نفع نيست ،اظهار كرد :اين
هم حرف عجيبي است .اصال بودجه جاري
يعني چه؟ يعني تمام حقوق بازنشستگان و
آموزش و پرورش و نظامهاي ضعيف جامعه
و حقوق همه كارمندان قوا از بودجه جاري
است .كار دولتها يك جريان كاري است كه
دارد انجام ميشود و معني ندارد كه دولتها
را از هم جدا كنيم ،روند ادامه دار است و هر
دولتي هم به دولت قبلــي خود متعهد بوده
و ممكن اســت به دولت بعدي هم تعهداتي
بســپارد .روحاني ادامه داد :ما اگر اوراق را
منتشر ميكنيم ،براي سال آينده كار عمراني
انجام ميدهيم و گاهي ممكن است  40تا 50
درصد انجام يك كار عمراني در سالجاري با
سال بعدي تفاوت داشته باشد و در سال بعد
گرانتر شود .اما به هرحال اگر ساير قوا قبول
نكنند اين طرح هم اجرا نميشــود و سراغ
طرح ديگري ميرويم.

هستند ديگران با آمريكا همراهي نميكنند.
روحاني در پيشبيني خود از حركت دولت
آمريكا در مســير سياســت خارجي گفت:
دولت بعدي آمريكا چه اين دولت باشــد و
چه دولتي ديگر باشــد حتما به فكر راهحل
جديد ميافتند؛ چون راه فعلي جواب نداده
است و مجبورند راه را تغيير دهند اما ما فعال
بر مبناي اينكه تحريم هست و باز هم ادامه
مييابد كشور را اداره ميكنيم؛ ما ميتوانيم
كشور را اداره كنيم.

ك ماه آينده كشور به سمت فضاي
روحاني به برگزاري انتخابات دوره سيزدهم رياستجمهوري در سال آينده اشاره و خاطرنشان كرد :ي 
انتخاباتي حركت خواهد كرد؛ بايد همه كانديداها توجه كنند كه شرايط كشور ما بهگونهاي است كه هم در تحريم هستيم و هم كروناست و
هم مشكالتي وجود دارد؛ در اين شرايط نبايد با عواطف ،احساسات و اعتقادات مردم بازي شود .در اين شرايط رسانهها بهعنوان قوه چهارم
بايد وارد شوند و نگذارند كانديداها از اخالق خارج شوند و اگر كسي به هر بهانهاي خواست از اخالق خارج شود ،با روشنكردن واقعيات
براي مردم ،بهگونهاي عمل كنند كه آن فرد نيز احساس كند كه حرفزدن غيراخالقي ،به نفع او تمام نخواهد شد .آرزوي همه ما اين است
كه انتخابات آتي هم پررونق باشد و هم باشكوه باشد و شركتكننده زيادي داشته باشد و همه كانديداهايي كه وارد ميشوند ،مراعات اصول
اخالق را انجام دهند ،انشاءاهلل پايان خوشي داشته باشيم و دولت سيزدهم باافتخاري روي كار بيايد .روحاني در بخش مهمي از صحبتهاي
عصر سهشنبهخود با مديران مسئول رسانهها در توصيف شرايط ناشي از فشارهاي آمريكا بر برجام ،گفت :پاي چپ و راست برجام را هم
شكستند و اين برجام با عصا در برابر ترامپ و آمريكا ايستاده و در همين شرايط چندبار از لحاظ سياسي ترامپ و آمريكا را شكست داده
است و در تالش اخير او عليه ايران هم احتمال بااليي ميدهيم كه شكست بخورد.

خيلي از تصميمات در مجلس متوقف شد

رئيسجمهور در بخش ديگري از سخنانش به
ماجراي تفكيك وزارت بازرگاني اشاره كرد و
گفت :من از آخر دولت يازدهم اعالم كردم كه
براي اداره بازار نياز به وزير بازرگاني دارم .يك
وزير نميتواند هم وزير صنعت و معدن و هم
وزير بازرگاني باشد .اين يك نفر توان اين كار
را ندارد .ما يك نفر را ميخواهيم كه حواسش
صددرصد به بازار باشــد .خريــد ،صادرات،
واردات ،تامين كاال و مراقب قيمت باشد .اما
نشد و سالها معطل مانديم .اواخر دولت دهم
وزارت بازرگاني را تصويب كرد و به شــوراي
نگهبان رفت و در آنجا ايرادي به آن گرفتند
و برگشت در مجلس و همينطوري تمام شد.
يعني نتوانستيم استفاده كنيم .روحاني گفت:
دولت هم يك ابزاري نياز دارد .ابزار دولت بايد
توسط مجلس تامين شود .گاهي وقتها به
هر دليلي تامين نميشود .خيلي از تصميمات
اقتصادي كه داشتيم را به مجلس داديم كه
همينطوري از مجلس دهم باقي ماندهو هنوز
هم تصويب نشده است.

اسماعيل سلطنتپور

خبرنگار

ايران و آژانس پس از چندماه روابط سرد و
ديپلماسي پرتنش ميخواهند دوبــاره به روزهاي
تعامــل و همــكاري برگردنــد .رافائل
گروســي ،مديركل آژانس بينالمللي انرژي اتمي كه
8ماهي ميشود در اين سمت قرار گرفته ،يكيدوبار از در
اتهامزني به ايران و صدور گزارشهاي جهتدار در آمد،
اما ديروز بعد از 2دور رايزني با رئيس سازمان انرژي اتمي
ايران در نهايت دود سفيد از محل مذاكرات بلند شد و
طرفين نويد حل اختالفات را دادند.
گروسي شامگاه دوشنبه وارد تهران شد و مورد استقبال
بهروز كمالوندي ،سخنگوي سازمان انرژي اتمي ايران
قرار گرفت .او در نخســتين برنامه مهم خود به اميرآباد
تهران رفت تا در سازمان انرژي اتمي با علياكبر صالحي،
رئيس اين سازمان گفتوگو كند.
آژانس بينالمللي انرژي اتمي در 6ماه اخير دســتكم
يك گزارش رســمي عليه ايران صادر كرده و عالوه بر
اين ،شــوراي حكام آژانس بينالمللي انرژي اتمي هم
در آخرين نشســت خود ايران را متهم به پنهانكاري و
همكارينكردن با آژانس كرد؛ موضوعي كه خشم مقامات
ايران را بهدنبال داشــت .بهانه آژانس دسترسيندادن
ايران براي بازرســي از  2نقطه در ايران بوده و در مقابل
ايران اعالم كرده آژانس حق ندارد بيدليل از هر مكاني
كه خواست ،درخواســت بازرسي داشــته باشد بلكه
درخواست بايد براساس سؤال و اسناد قابل استناد صورت
بگيرد نه ادعاهاي ســازمانهاي جاسوسي .سخنگوي
سازمان انرژي اتمي ايران درباره درخواست گروسي براي
بازديد از  2مكان در ايران ،گفته بود :به لحاظ حقوقي،
درخواست آژانس مباني محكمي نداشت و اين در حالي
است كه اساسا دسترسي آنها براي بازديد موضوع مهمي
نبوده است و مســئله اصلي ،نبود منطق حقوقي براي
بازديد از اين 2مكان بود.
فصل نوين همكاري

علياكبر صالحي ديروز در ديدار با گروسي با بيان اينكه
با اين سفر فصل نويني از حيث همكاري ايران و آژانس
آغاز ميشود و همكاريهاي ما بيش از پيش گسترش
مييابد ،گفت :اميدواريم نتيجه ســفر مرضيالطرفين
باشد بهطوري كه دو طرف متقابال به وظايفشان عمل
كنند كه در چارچوب مقررات الزم باشــد .وي با بيان
اينكه صحبت امروز ما ســازنده بود و قرار شــد آژانس
حرفهاي و مســتقل كار خود را پيش ببــرد و ما هم در
چارچوب وظايف عمل كنيم ،خاطرنشــان كرد :ايران
زير بار خواستهاي خارج از چارچوبهاي قانوني نرفته
و نميرود .ما براســاس حاكميت و منافع ملي حركت
ميكنيم و االن هم در چارچوب مقررات و تكاليف مذاكره

ريشه مبارزه از دادگاه شروع نميشود

رئيس دولت تدبير و اميد اظهار داشت :ريشه
مبارزه با فســاد از دادگاه شــروع نميشود،
از دولت الكترونيك شــروع ميشــود .بايد
كارهايمان را شفاف كنيم .شركتهاي خود
را بايد شــفاف كنيد.شــركتهاي عمومي
غيردولتي و شــركتهاي خصوصي را بايد
شفاف كنيد .روحاني تأكيد كرد :نميخواهم
نام ببرم .خيلي از مسائل فساد گفته نميشود.
ما خبر داريم ،مسئوالن هم مطلع هستند،
البته مبارزه خود را ميكنند اما خيلي علني
نميشود .اينها مربوط ميشود به چيزهايي
كه با شفافيت از ابتدا مطرح نميشود .ريشه
داستان مبارزه با فساد از آنجا بايد شروع شود
ولي اگر از آن مرحله موفــق نبوديم ،باز هم
فساد بود ،آن وقت بايد دستگاههاي نظارتي و
دستگاههاي قضايي وارد شوند.

طرح آمریکا برای شکایت از ایران و استفاده از مکانیسم ماشه در شورای امنیت  ۱۳مخالف و تنها یک موافق دارد
«دیان دجانــی» ،رئیــس دورهای
امنيت شورای امنیت ســازمان ملل متحد
ضمن اشاره به عدم اجماع نظر در این
شــورا در خصوص طرح آمریکا برای بازگرداندن
تحریمهای بینالمللی علیه ایران گفت که این شورا
در جایگاهی نیســت که اقدام بیشــتری درباره
درخواست آمریکا انجامدهد.
به گزارش فارس ،رئیس شورای امنیت در پاسخ به
پرسش نمایندگان روسیه و چین برای اعالم موضع
درباره درخواســت آمریکا برای پیشبرد مکانیسم
بازگشت تحریمها علیه ایران اعالم کرد این شورا
در جایگاهی نیســت که اقدامات بیشتری در این
خصوص انجــام دهد .او گفت« :پــس از رایزنی با

تضمين آژانس

فعاليتهاي هستهاي عربستان موضوع يكي از سؤاالت
بود كه مديركل آژانس در اينباره خاطرنشان كرد :بين
آژانس و عربستان رابطه برقرار است و معتقديم بايد اين
فعاليتها تحت نظارت قرار گيرد و اميدواريم نظارت بر
برنامه هستهاي عربســتان تداوم داشته باشد .گروسي
در پاســخ به اينكه آژانس چطور ميتواند تضمين دهد
موانع و طرحهــاي ضدايراني آمريــكا مانع همكاري و
تنش در روابط ايران و آژانس نشود؟ گفت :آژانس رابطه
انفرادي با كشورها دارد و اجازه نميدهد بخش سومي
بر اين روابط تأثير بگذارد .دولتها ميآيند و ميروند ،اما
رابطه كشــورها با آژانس باقي ميماند و اين مهم است.
ما ضمانت ميدهيم اعمال نفوذي بر آژانس نيست ،اما
فشار هست ولي تا جايي كه بتوانيم اجازه نميدهيم اين
فشارها تأثير بگذارد.
رافائل گروسي ديروز در پيامي توييتري درباره سفرش
به تهران نوشت :با دكتر صالحي معاون رئيسجمهور و
رئيس سازمان انرژي اتمي ايران ديدار كردم .ما در حال
همكاري بر سر توافق در زمينه فعاليتهاي راستيآزمايي
پادماني آژانس بينالمللي انرژي اتمي در ايران هستيم.
سفر گروســي به ايران همزمان با تحوالت بينالمللي
برجام بهخصوص اقــدام آمريكا مبني بر درخواســت
فعالشدن مكانيسم ماشه بوده ،با اين حال ،محمدجواد
ظريف ،وزير خارجــه و بهروز كمالوندي ،ســخنگوي
ســازمان انرژي اتمي تأكيد كردهاند كه سفر مديركل
آژانس بينالمللي اتمي ارتباطي به موضوع مكانيســم
ماشه و مسائل سياسي ندارد.

رافائل گروسي ،مديركل آژانس بينالمللي انرژي اتمي ،ظهر ديروز در مركز مطالعات وزارت امور خارجه با
محمدجواد ظريف ،وزير امور خارجه كشورمان ديدار و رايزني كرد .به گزارش ايسنا ،در اين ديدا ر سيدعباس
عراقچي ،معاون سياسي وزير امور خارجه و سعيد خطيبزاده ،سخنگوي جديد وزارت امور خارجه كشورمان
نيز حضور داشتند .در اين رابطه رافائل گروسي ،مديركل آژانس بينالمللي انرژي اتمي در توييتي نوشت:
ديداري با محمدجواد ظريف ،وزير امور خارجه ايران داشتم تا گفتوگوهايي كه در تهران در حال انجام گرفتن
است ،تداوم يابد .از تمايل وي براي افزايش همكاريها با آژانس بينالمللي انرژي اتمي قدردانم .در ديدار محمد
جواد ظريف ،وزير امور خارجه با رافائل گروسي ،مديركل آژانس بينالمللي انرژي اتمي ،همكاريهاي جمهوري
اسالمي ايران و آژانس بينالمللي اتمي مورد بحث و گفتوگو قرار گرفت .وزير امور خارجه در اين ديدار تأكيد
كرد؛ همكاريهاي ايران و آژانس همواره بر مبناي تعهدات بينالمللي و در چارچوب فني و حرفهاي بوده است.
ظريف افزود :همانطور كه آژانس نيز بارها تأييد كرده است ،بيشترين همكاريها در حوزه پادماني بين ايران و
آژانس وجود دارد و اين مسير ميتواند در همين چارچوب ادامه پيدا كند .وزير امور خارجه كشورمان اظهار
اميدواري كرد كه با حل اختالفات موجود براساس اعتماد متقابل ،همكاريهاي دو طرف در چارچوب مقررات
پادماني و بر مبناي حسن نيت ادامه يابد .در اين ديدار گروسي ،مديركل آژانس بينالمللي انرژي اتمي هم تأكيد
كرد كه آژانس وظايف خود را براساس اصول بيطرفي و حرفهايگري و همچنين در چارچوب صرف مالحظات
فني انجام ميدهد .وي افزود :همكاريهاي بين ايران و آژانس در گذشته به نفع دو طرف بوده و با غلبه بر برخي
مشكالت ،ميتوان اين همكاريها را ادامه داد.

دست رد شوراي امنيت به درخواست آمريكا

اعضای این شورا ،برای من روشــن است که یک
عضو شــورا موضع خاصی دربــاره این موضوعات
دارد در حالی که شمار زیادی از اعضا نظر متفاوتی
دارند ».طبق بندهــای  ۱۱و  ۱۲قطعنامه ۲۲۳۱
شورای امنیت ،رئیس شورای امنیت ظرف  ۳۰روز
بعد از دریافت ابالغیه کشور شاکی مبنی بر «عدم
پایبندی اساســی» طرف مقابل ،باید پیشنویس
قطعنامهای با موضوع «ادامه لغو تحریمهای ایران»
ارائه داده و آن را به رأی بگذارد .از  15عضو دائم و
غيردائم شوراي امنيت 13 ،عضو معتقدند آمريكا به
خاطر خروج از برجام حق استفاده از مكانيسم ماشه
را ندارد .فقط كشــور كوچك دومينيكن با آمريكا
همراهي مي كند.

و عمل ميكنيم.
رافائل گروسي هم با اظهار خوشحالي از سفر به ايران در
پاسخ سؤالي درباره سياسيكاري آژانس در قبال ايران،
گفت :آژانس براســاس اميال مديركل عمل نميكند،
شايد عدهاي بخواهند از آژانس براي اهداف خود استفاده
كنند ،اما كســاني كه در آژانس هستند ،بيطرفانه كار
ميكنند .من در دوره مديريتم اجازه نميدهم كساني از
آژانس براي اهداف خودشان استفاده كنند .وي در پاسخ
به اينكه برخي مدعي هستند كه از زمان روي كار آمدن
او تعامل ايران و آژانس دســتخوش سياسيكاري شده
اســت ،بيان كرد :از زماني كه من آمدم ،تغييري ايجاد
نشده است .با ايران همكاري متقابل و فشرده داشتيم
و ايران از نظر بازرســيها و تيمهاي آژانس كه به ايران
ميآيند ،همكاري گستردهاي دارد.
گروســي با بيان اينكه مــن گرايش سياســي ندارم و
قضاوتهــا و نتيجهگيريهاي آژانس صرفا براســاس
يافتههاي فني اســت ،اظهار كرد :آژانس بــا ايران در
ارتباط با برجام همكاري داشته است .يكسري نكات و
موضوعات است كه بايد حل و فصل شود .گهگاه مواردي
پيش ميآيد كه نيازمند شفافسازي است.

رايزني گروسي با ظريف

مكث

رئيسجمهور دومين نشست
دولت
خود با مديران رســانهاي در
ســال ۹۹را بهمناسبت هفته
دولت برگــزار كرد .حســن روحاني در اين
نشست بخشي از مشــكالتي را كه دولت در
7سال گذشته با آن درگير بود و شرايطي كه
پيش روي دولت تا يكســال آينده است،
شرحداد.
حسن روحاني در پاسخ به سؤال مديرمسئول
روزنامه همشهري مبني بر اينكه در اين روزها
كه دولت و مردم دوران ســختي را با مسائل
اقتصادي و فشــارهاي آمريــكا و تحريمها
پشتسر گذاشتهاند ،چرا شما به گفتوگوي
مستقيم و صريح با مردم نپرداختيد؟ گفت:
بر اين باورم اگر بتوانيم با مردم راحت صحبت
كنيم ،ميتواند مفيد باشد و در چند ماهي كه
از ابتداي امسال صحبتهاي من بهصورت
ويدئوكنفرانس پخش ميشد ،فكر ميكردم
كه اين صحبتها جايگزين سخنرانيهاي
مستقيم من با مردم شده است ،اما صحبت
كــردن بهصورت مســتقيم چــه از طريق
ويدئوكنفرانس و چه از طريق صداوسيما با
مردم در موضوعــات مختلف ميتواند مفيد
باشــد و مردم مطلعتر ميشوند و در جريان
امور قرار ميگيرند.
رئيسجمهور با اشاره به سخنان رهبر معظم
انقالب مبني بر اينكه دولــت بايد به مردم
بگويد چه كرده و چه كاري ميخواسته انجام
بدهد و موفق نشــده است و حتي مشكالت
بيان شــود ،گفت :اين اجازهاي بود كه رهبر
انقالب به ما دادند تا هر كجايي كه نتوانستيم،
مشكل و دليل آن را خودمان بگوييم .روحاني
همچنين گفت :اين مهم استمردم بدانند
كه دولت تالش كرده و خواســته است ،اما
برخي ميگويند دولت بيتوجه اســت و از
گرانيها بيخبر اســت و بــراي دولت اصال
مهم نيست ،درحاليكه اين طرز تفكر خيلي
خطرناك اســت .اين خيلي مهم اســت كه
مسئوالن و شــخص رئيسجمهور كه مردم
او را انتخاب كردهاند ،خدمات خود را تبيين
كنند و بگويند كه من ايــن خدمت را انجام
دادهام و اينجا نتوانستم و شما هم كمك كنيد
كه بتوانم تا آخر دولت خدمت كنم.
به گزارش ايســنا ،حســن روحاني افزود:
تبيين شــرايطي كه در آن قــرار گرفتيم،
يكــي از ضرورتهاســت؛ از آغــاز دولت تا
امروز ما سختترين شرايط را روبهروي خود
ميبينيم .ما نخستين دولتي بعد از انقالب
هستيم كه در شرايط تحريم كار خود را آغاز
كرديم؛ شرايط اقتصادي و سياسي براي همه
روشن است و در طول اين ۶سال هم سال اول
و دوم در شرايط تحريمي بوديم؛ سال ۹۳تا
اواخر ۹۴سپس در سال ۹۷در تحريمي بسيار
شديد و بيسابقه بوديم و از سال قبل هم با
موضوع كرونا مواجه شديم.

بهبود و كمال امور خواهد شد.
روحاني با بيان اينكه بايد ميــان انتظارات
مردم و ظرفيتهاي موجود تناســبي وجود
داشته باشد ،خاطرنشان كرد :در هر دولتي
در هر مقطعي اگر انتظــارات مردم را بيش
از حد باال ببريم همواره شكست خوردهايم؛
اگر هر دولتي باالتريــن خدمت را ارائه دهد
اما انتظــارات مردم را باال ببريم ،شكســت
خوردهايم .انتظارات بايد درحد واقعيتهاي
جامعه باشــد .نتيجه انتظارات باال و عمل بر
مبناي واقعيت اين ميشود كه فاصلهاي ميان
اين دو ايجاد ميشود و اين فاصله موجب ياس
و سرخوردگي ميشود.
روحاني تأكيد كــرد :بنابرايــن اين هم در
رسانههاي ما مهم است كه انتظارات را چگونه
مطرح كنيم .در اين دوران ســخت تحريم و
كرونا يكي از مواردي كه ايــن بليه براي ما
داشت اين بود كه موجب وحدت و همدلي
همه قوا و رسانهها شد.

گروسي تأييد كرد كه آژانس در رابطه با ايران تحت فشار قرار دارد

عكس :پايگاه اطالعرساني رياست جمهوري

دولت را با واقعيتها
نقدكنيد

رئيس دولت تدبير و اميد در بخشــي از اين
گفتوگو بــه ماجراي تكنرخي شــدن ارز
اشاره كرد و گفت :در اواخر  ۹۶و  ۹۷اتفاقاتي
افتاد كه مردم را نگران كرد .يك بخش اتفاقي
در ســال  ۹۶در داخل بود كه مردم را نگران
كرد و يك بخش آخر سال  ۹۶تصميم آمريكا
بود و در سال  ۹۷خروج از برجام بود .حوادثي
كه پيش آمده را كنار هم قرار دهيد يكدفعه
ارز جهش كرد .ارزي كــه ۴۲۰۰تومان بود
يكدفعه  ۶يا ۷هزارتومان شد و روزانه و ساعتي
تغيير ميكرد .يادتان هست آن آشفتگي كه
در بازار در اوايل ۹۷اتفــاق افتاد .وقتي يك
حادثــه رخ ميدهد در ايــن حادثه اتفاقات
متفاوتي ميافتد.حادثهاي رخ داد و تحولي
شد .دولت نشست بر مبنايي كه يك راهحل
پيدا كند .بحث ما اين بود كه ما ارز به اندازه
نياز كشور داريم جز ارزي كه بهعنوان خروج
ســرمايه اســت .ما جلوي خروج سرمايه را
بگيريــم بعد هركس هرچــه ارز ميخواهد
بگيرد .در دولت 2جلسه بحث شد كه تقريبا
دولت موافق بود اما من بــا اين نظر كه ارز را
تكنرخي كنيم مخالف بودم ،در دولت چون
من مخالفت كردم به نتيجه نرسيد بنابراين
معاون اول در اين زمينه جلسات متعددي را
گذاشت .بعد به من گفتند كه ما در اين زمينه
به اتفاق نظر رســيديم .گفتم اگر به نتيجه
رسيديد جلســهاي را در رياستجمهوري
بگذاريم .همه اقتصاديهاي دولت و بيرون
دولت و تقريبا همه مشــاوران در اين جلسه
حضور داشتند .من در آنجا گفتم اگر شما به
اين نتيجه رسيدهايد كه ارز بايد تك نرخي
شــود و چون همه اجماع داريد با اينكه من
مخالفم ولي موافقت ميكنم كه همه گفتند
اجماع داريم.
رئيسجمهوري گفت :اما درعينحال تصميم
دولت بر بيثباتي نيست؛ يعني اينكه در ميان
مردم شايع ميكنند دولت پول كم آورده و
كسر بودجه دارد و دالر را گران ميكند ،اين
حرفها نادرست است .ثبات از همهچيز براي
ما مهمتر است .دلمان ميخواهدبازاري باشد
كه مردم به آينده اطمينان داشــته باشند و
بدانند كــه آينده را چگونه ترســيم كنند و
دنبال اين نبوديم و نيستيم كه چيزي را براي
كسري بودجه گران كنيم.

اعتراف دبيركل آژانس

آمریکا قصد دارد پس از ارائه چنین قطعنامهای با
اســتفاده از حق وتو ،مانع تصویب ادامه لغو شده و
موجب شــود که قطعنامههای قبلي و تحریمهای
مربوطه به صورت خودکار به طور کامل احیا شوند.
با این حال ،در متن قطعنامه  ۲۲۳۱این مسئله هم
تصریح شده که رئیس شورای امنیت «دیدگاههای
کشــورهای دخیل در موضوع» را در نظر خواهد
گرفت .بر همین اســاس ،پیش از این این مسئله
مطرح شده بود با توجه مخالفتهای شدید موجود
با اقدام آمریکا ،رئیس دورهای شورای امنیت -که
در ماه آگوســت اندونزی و در ماه ســپتامبر نیجر
اســت -مجبور به ارائه پیشنویس قطعنامهای با
موضوع «ادامه لغو تحریمهای ایران» نخواهد بود.

نقدها منجر به تخريب دولت نشود
محسن هاشمي روز گذشته در
ابتداي جلسه شــوراي اسالمي
شهر تهران با بيان اينكه در هفته
دولت قرار داريم ،گفت :همانطور
كه رهبــر انقالب در ديــدار با
اعضــاي هيــأت دولــت اعالم
كردنــد ،بايد در عين شــنيدن
صداي منتقدان ،نــگاه ويژه به
جبــران ضعفهــا و كمبودها
داشته باشيم .به گزارش ايسنا،
رئيس شوراي شــهر تهران با بيان اينكه در يك شرايط خاص قرار داريم ،تصريح كرد:
ما در يك جنگ اقتصادي هستيم كه دولت ترامپ عليه ايران به پا كرده است و اين در
حالي است كه بحران قيمت نفت ،ركود اقتصادي و كرونا نيز به اين موضوع دامن زده
است .اما الزم است كه با نقد سالم ،دولت را به سمت تحرك بيشتر پيش ببريم و نبايد
نقدها در سال آخر منجر به تخريب شود.
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درشهر
شهرداري جدا از همه برنامهها ،نصب 50هزار پرچم توليد
داخلي با پارچههاي ايراني را دنبال ميكند

اهتزاز بيرقهاي سياه در شهر

تهران با رعايت كامل پروتكلهاي بهداشتي
آماده ميزباني از عزاداران حسيني شده است

شمايلي از موزه سيمان
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آثار مسابقه بينالمللي ايدههايي براي انطباق كاربري و بازآفريني كارخانه سيمان ري در باغموزه
قصر بهنمايش درآمده و در مرحله نهايي داوري قرار گرفتند

محمد سرابي
خبرنگار

عكس :همشهري /حامد خورشيدي

كارخانــه ســيمان ري
گزارش نخستين كارخانه سيمان
ايران اســت كه در ابتداي
قرن و براي ساخت بناهاي جديد ساخته
شد .در سال 1311هنوز بيشتر خانهها به
شيوه ســنتي بنا ميشــدند اما نوسازي
كشور نياز به عنصري داشت كه در همهجا
از راهســازي و حملونقل تا شهرسازي و
بناكردن خانههاي چندطبقه به كارگرفته
ميشد .سيمان بهتدريج چهره پايتخت و
همينطور كشــور را عوض كرد .كارخانه
سيمان خارج از شهر ساخته شده بود اما
در ســالهاي  50و  60شمسي افزايش
جمعيت شهر باعث گسترش خانهها در
اطراف آن شــد .شــرايط توليد قديمي
همراه با انتشــار آلودگي باعث شــد اين
كارخانه در ســالهاي دهــه  60تعطيل
شود.
اين كارخانه پس از گذشــت نزديك به
90ســال اكنون متروك مانده است اما
ميتوان آن را نمادي از توسعه بر مبناي
ساختوســاز دانســت .بر همين اساس

چندي پيش نتيجه فراخوان شهرداري
تهران براي بازآفريني كارخانه سيمان ،به
برگزاري نمايشگاهي از آثار ارسالشده،
رسيد .در برخي كشورهاي توسعهيافته
مراكــز صنعتي كه درون بافت شــهرها
قرار داشــته باشــند با تغيير كاربري به
مراكــزي براي مراجعــه عمومي تبديل
شــدهاند .با اين كار هم از ساختوســاز

ميراث صنعتي

مكث

كارخانه ســيمان ري از مهمترين آثار ميراث صنعتي است .ساخت بناها و
سازههاي اين مجموعه از سال 1311آغاز شــده و تا سال 1360طي 4مرحله
مختلف توسعه يافته است .واحدهاي كارخانه سيمان ري تا اواخر سال1362
د تا اينكه در اسفند اين سال بهدنبال گسترش شهر تهران و شرايط
فعال بودن 
توليد قديمي همراه با انتشــار آلودگي ،توليد كارخانه متوقف و درنهايت در
سال 1363اين مجموعه تعطيل شد .كارخانه سيمان ري در شمال شرقي شهر
ري و منطقه 20شهرداري تهران ،در زميني به وسعت ۹هكتار قرار دارد.

بيشتر و افزودن بر جمعيت و تراكم شهر
جلوگيري ميشــود و هم فضاي عمومي
قابل استفاده شهر افزايش پيدا ميكند.
در سالهاي اخير شــهرداري تهران هم
تصميم گرفت كارخانه سيمان ري را به
موزه تبديل كند.
مديرعامل ســازمان نوسازي شهر تهران
در اينباره به همشهري ميگويد« :تاريخ،
وسعت و عظمت كارخانه ،بناها و فضاهاي
متعدد و متنوع ،تجهيزات صنعتي جالب
توجه و قرارگيري در جوار آثار شــاخص
تاريخي و طبيعي در كهنترين محدوده
اســتان تهران ،ازجمله داليلي است كه
سبب شــده تا اين مجموعه ظرفيتهاي
بااليي براي نقشپذيري در سطح شهري
و حتي ملي را دارا باشد».
كاوه حاجعلياكبــري ميافزايد« :هيأت
وزيران در جلســهاي در سال 1397طي
مصوبهاي حق استفاده از كارخانه سيمان

ري را با هدف مرمت ،بازســازي و تبديل
آن به «موزه صنعت ســيمان و مجموعه
گردشــگري با كاربريهــاي فرهنگي،
اجتماعي و اقتصادي» براي مدت 30سال
به شهرداري تهران واگذار كرد».
بر اين اســاس شــهرداري تهــران در
ســال 1398مرمــت و بازآفرينــي اين
مجموعه را به سازمان نوسازي شهر تهران
ســپرد و اين ســازمان تدوين ايدههايي
برگزيده براي انطباق كاربري و بازآفريني
كارخانه را در قالب برگزاري مســابقهاي
بينالمللي دنبال كرد.
تابســتان ســال پيش «كلور برشتولد»
سفير وقت آلمان ،به همراه شهردار تهران
از كارخانه سيمان ري بازديد كرد .از آنجا
كه بخشي از دســتگاههاي اين كارخانه
محصول كشــور آلمان بود ،پــس از اين
بازديد ،طرح همكاري براي اســتفاده از
پتانسيلهاي كارخانه سيمان ري جهت

نياز كالنشهرها به4هزار واگن مترو

مكث

تقويت يك سنت نيك

تالش شــهرداري ،دولت و دانشگاه
حم لونقل براي ساخت واگنهاي مترو تا مرحله
ســاخت قطعات يك رام قطار ملي
پيشرفته است و تا زمستان امســال اين قطار به
بهرهبرداري خواهد رسيد اما اين تنها بخشي از نياز
تهران به 2هزار واگن و نياز كالنكشــور به 4هزار
واگــن را تامين ميكنــد .تحريمها و مشــكالت
اقتصادي باعث شــد كه توليــد داخلي واگنهاي
مترو ،به جاي خريد آنها مــورد توجه قرار گيرد اما
چنين طرح بزرگي ابعاد حاكميتي دارد.
به گزارش همشهري ،شــهردار تهران در بازديد از
كارخانه واگنســازي تهران با اشاره به اينكه براي
بهرهبرداري كامل از خطــوط مترو با كمبود واگن
مواجه هســتيم ،اظهار كرد« :خطوط مترو تهران
در حوزه ساخت رشد خوبي كرده است و ما خطوط
زيادي را افتتاح كردهايم اما براي بهرهبرداري كامل
از اين خطوط با كمبود واگن مواجه هستيم و اين
موضوعي نيست كه شهرداري بتواند آن را به تنهايي
انجام دهد .بهنظر من ايــن يك موضوع حاكميتي
اســت و بقيه بخشهاي حاكميت هم بايد كمك
كنند تا مترو در تهران به ظرفيت كامل برســد از

سويي مترو چيزي نيست كه بتوان بخش خصوصي
را در آن فعال كرد چون يارانه زيادي در آن پرداخت
ميشود».
به گفته شــهردار تهــران هماكنون متــرو تهران
حدود ۱۵درصد حملونقل عمومي را بر عهده دارد
درحاليكه با تكميل واگنهاي خطوط بهرهبرداري
شده ميتوان اين مقدار را به ۵۰درصد رساند.
حناچي با تأكيد بر فعالسازي كارخانه واگنسازي
تهران گفت« :تهران نياز به 2هزار واگن مترو دارد و
اگر نياز بقيه كالنشهرها هم را بخواهيم به اين نياز
اضافه كنيم كشــور هماكنون نياز به 4هزار واگن
متــرو دارد و ميتوان با فعالســازي ظرفيت اين
كارخانه تا حدودي اين نياز را برطرف كرد .تحريم
باعث شده است كه نتوانيم اين واگنها را بهصورت
واردات تامين كنيم اما شهيد حاج قاسم سليماني
ميگفت در كنار هر تهديدي فرصتي نهفته است
و شــايد تحريمها فرصتي باشــد كه كارخانجات
واگنسازي با داخليسازي ساخت واگن ،ظرفيت
كارخانه ها را فعــال كنند و واگن نيــاز داخلي را
تامين كند».
او افزود« :اگر از من بپرسند روند توسعه واگنهاي

مترو تهران رو به رشد بوده است ،پاسخ من منفي
خواهد بود چراكه عوامل زيادي هستند كه مانع از
رشد اين حوزه ميشود .اين كارخانه نياز به منابع
مالي دارد ،شهرداري تهران با دشواريهاي بسيار
توانسته است مشاركت ســال  ۱۳۹۷و  ۱۳۹۸را
به سرانجام برساند و ســفارش ساخت واگنهاي
جديد داده اما اين كارخانه ظرفيت بيشتري دارد و
ميتوان اين ظرفيت را فعال كرد ».شهردار گفت:
«اكنون يك رام قطار ملي با ۸۵درصد ساخت داخل
در اين كارخانه در حال ساخت است .اين فرصتي
به حساب ميآيد كه ميتوان با سرمايهگذاري در
اين كارخانه نياز كالنشــهرها به واگن قطار را هم
تامين كرد؛ اين كار باعث ميشود يك جريان بزرگ
براي تامين نياز كالنشــهرها به واگن تامين شود.
همچنانكه چينيها هم تا قبل از سفارشهاي ما
واگنساز نبودند و با سفارشهاي ما تبديل به كشور
واگنساز شدند».
حناچي تأكيد كرد« :طبق آخرين نظرسنجي كه
در ســال ۱۳۹۶از مردم تهران انجام شد ،آلودگي
و ترافيك بزرگترين مشكل شهر تهران بود .البته
شايد امروز بزرگترين مشــكل مسائل اقتصادي

براي نخستين بار در كشور انجام ميشود

راهاندازي غرفه تحويل ضايعات الكترونيكي در تهران
مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران
خبر
گفت كه براي نخســتين بار در كشــور  ۲۸غرفه
تحويــل ضايعــات الكترونيكي (الكتــروكاپ) در
پايتخت راهاندازي ميشود.
به گزارش همشــهري ،صدرالدين عليپور بــه داليل راهاندازي
اين غرف اشــاره كرد و گفت :آمارهاي موجود نشان ميدهد كه

سال گذشته روزانه  ۳۷تن و در  ۴ماهه اول امسال روزانه  ۵۲تن
ضايعات الكترونيكــي در تهران جمعآوري شــده كه تحت اين
شرايط ،آمار ساالنه اين نوع پسماند عدد قابل توجهي است.
وي با بيان اينكه پسماندهاي الكترونيكي ازجمله پسماندهايي
هستند كه دفن آنها با عواقب جبران ناپذيري براي محيطزيست
همراه است ،اضافه كرد :اين زبالهها بهدليل داشتن فلزات سنگين

اســتفادههاي فرهنگي و هنري ،ســال
گذشته به شهرداري تهران ارائه شد.
در همان سال شــهردار تهران در جريان
بهرهبرداري از ۴۰طرح عمراني ،خدماتي
و شهري در شهرري اظهار كرد كه تبديل
ساختمان قديمي كارخانه سيمان تهران
به يك مكان فرهنگــي ميتواند به موتور
محرك اقتصــادي و درآمدزايي تبديل
شود .درخواست شهرداري تهران مبني
بر اينكه ساختمان كارخانه سيمان براي
تبديل به يك موزه به مديريت شــهري
واگذار شــود ،مورد موافقــت دولت قرار
گرفته و در حال طي مراحل قانوني در قوه
قضاييه است.
به گفته حناچي ،كارخانه سيمان ري جزو
نخستين و شايد تا مدتها تنها كارخانه
سيمان ايران بود و بسياري از ساختمانها
به كمك ســيمان اين كارخانه ســاخته
شدهاند.
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شهردار تهران :مترو موضوعي حاكميتي و نيازمند كمك فرابخشي است

آمادهسازي شهر براي محرم امســال نيز مانند هرسال در جريان
است .اين در حالي است كه همزمان با فعاليتها براي آماده كردن
شهر براي تاسوعا و عاشورا ،حاشيهسازيها عليه شهرداري ادامه
دارد.
در همين راستا ديروز محمدجواد حقشناس ،رئيس كميسيون
فرهنگي و اجتماعي شوراي شــهر تهران با انتقاد از رفتار برخي
گفت« :چندي است كه بهصورت همزمان و سازمانيافته ،نهادهاي
تبليغاتي و سازمانهاي اطالعرساني ،ازجمله برخي شبكههاي صدا
و سيما ،در يك هماهنگي آشكار و نانوشته و غيرمتعارف ،سعي در
تخريب مديريت شهري و شوراي اسالمي شهر نموده ،كه چرا در
ايام عزاي حضرت اباعبداهلل(ع) ،شهر سياهپوش و تجهيز نشده و
تمهيد كافي نشده است؟ درحاليكه گزارشهاي رسيده حكايت
دارد ،شهرداران مناطق ،سازمانهاي متولي و معاونت فرهنگي و
اجتماعي و سازمان فرهنگي و هنري در مقايسه با سالهاي پيش،
بيشترين تالش را براي تكريم و تعاليم شهر تهران بهكار بسته كه
موجب شفافيت و تشكر فراوان است .و آمار اقدامات نيز مؤيد اين
پيشرفت هم بهصورت كمي و كيفي است».
غالمحســين محمدي ،رئيس مركز ارتباطــات و امور بينالملل
شهرداري تهران نيز در واكنشــي توييتري نوشت« :زير پرچم_
سرخ_حســيني بايد از اين تشــتتها عبور كرد؛ تهران عزادار
اباعبداهلل است.
شهرداري تهران مفتخر است به برپايي خيمه و پرچم سياه عزاي
سيدالشــهدا! تهرانيها بدانند محرم امسال شــهر رخت سياه بر
تن كرده و خادمان شــما با وجود همه كمبودها ،پرچم عزا را در
جايجاي شهر علم ميكنند ».همين توييت باعث شد تا محمدرضا
جوادييگانه ،معاون امور فرهنگي و اجتماعي شهرداري تهران نيز
به مسئله واكنش نشان دهد و در رشته توييتي بنويسد« :معاونت
اجتماعي شهرداري ،مسيري را آغاز كرده تا سنت نيك گذشته كه
مردم خود ،در اعياد مذهبي ريسه ميكشيدند و در عزا ،سياهپوش
ميكردند ،تقويت شود.
براساس همين سياســت ،شهرداري ميبايســت وظيفه تامين
زيرساخت و تسهيلگري و پشتيباني را بر عهده بگيرد .مسجد نيز
بهعنوان مركز محله و اصناف بهعنوان يكي از نهادهاي مؤثر محلي،
باهم بخش مهمي از ريسهكشي و سياهپوش كردن محالت را بر
عهده گرفتهاند كه اين فعاليت از عيد غدير امسال اجرا شده و در
محرم ادامه پيدا خواهد كرد .در محرم هم بناست 50هزار پرچم
مشكي در اختيار كسبه قرار گيرد».
او ادامه داد« :شهرداري تهران ،پرچمهاي تهيهشده را در اختيار
مســاجد منتخب ميگذارد و كســبهاي كه مايل هستند ،خود
پرچم را نصب ميكننــد و اگر ميله پرچم هم نصب نشــده بود،
شهرداريهاي مناطق با كمك بسيج شهرداري ،ميله را هم نصب
خواهد كرد .اما كار اصلي با خود مردم و كسبه است».
براساس اين گزارش نكته مهم در توليد و توزيع و نصب پرچمهاي
سياه اين اســت كه امســال در تهيه پرچمها ،با توجه به شرايط
كرونايي و مســائل اقتصــادي ،مواداوليه در بازار كم اســت ،اما
شهرداري در تهيه 50هزار پارچه مشكي منقش به شعار «ما ملت
امام حسينيم» ،آن هم با بهرهگيري از توليدكننده ايراني و پارچه
ايراني در تالش بوده و هست .توزيع اين 50هزار پرچم ،جداي از
فعاليتهاي گستردهاي است كه شهرداريهاي مناطق و سازمان
زيباسازي درخصوص آمادهسازي فضاي محيطي شهر انجام داده
و خواهند داد.

عكس :همشهري /جواد گلزار

بيرق عزاي حسين(ع) در سراسر پايتخت به اهتزاز درآمده است.
بيلبوردها ،پايه پرچمها و ديگر المانهاي تهران سياهپوش شدهاند
تا شــهر آماده ميزباني از عزاداران حسيني باشــد؛ آن هم درماه
محرمي متفاوتتر از ســاليان پيش؛ چراكه عــزاداران با رعايت
پروتكلهاي بهداشتي و فاصلهگذاري اجتماعي سوگوار شهادت
ساالر شهيدان و ياران باوفايشان خواهند بود.
به گزارش همشــهري ،آخر هفته پيش و هنوزماه محرم شــروع
نشــده بود ،بزرگترين پرچم سياه كشــور در اراضي عباسآباد
تهران برافراشــته شــد؛ پرچمــي هزارمترمربعي مزيــن به نام
اباعبداهللالحســين(ع) كه مقدمهاي بود براي آنكه تهران به مرور
رخت عزا به تن كنــد .در اين ميان آنطور كه شــهردار تهران نيز
گفت« :شهر براي ايام سوگواري با اقدامات شهرداري و همراهي
استانداري و نيروي انتظامي آماده شــده و پرچمها و المانهاي
متناسب با اين روزها در جايجاي شــهر نصب شده است .براي
روزهاي تاسوعا و عاشوراي حســيني تمهيدات بيشتري درنظر
گرفته ميشود».
پيروز حناچي افزود« :با نزديك شــدن به اين 2روز ،نقاط عطف
فعاليت در ميادين اصلي شهر بيشتر ميشــود .بهطور نمونه در
ميدان امامحسين(ع) فضا براي مراسم عزاداري آماده شده است».
او با بيان اينكه تالش شــده تا تمام فضاهاي روباز براي برگزاري
مراسم مهيا شوند ،گفت« :خوشبختانه اغلب هيئتها هم خيلي
خوب مسائل بهداشتي را رعايت ميكنند».

شهر
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شهردار تهران در مراسم ديگري با اشاره به اينكه شهر هوشمند محور اصلي برنامه 5ساله سوم
شهري است ،گفت« :در تهران نوآور ،شهرداري بهدنبال آن است كه با هدايت جريان نوآوري موانع
موجود در كسب و كارهاي نوآورانه را برطرف كند و كاهش دهد .نيل به اين هدف مستلزم بسيج
تمامي ظرفيتهاي شهر و همچنين الگوبرداري از تجارب موفق جهاني است».
حناچي در گشايش برج فناوري بنتك در ناحيه نوآوري شريف گفت« :شهرداري تهران اليحهاي
را در راستاي برنامههاي حمايتي هوشمندسازي ،هدايت و حمايت از زيستبومهاي نوآورانه تهيه
و بهعنوان سند راهبردي براي تصويب به شوراي شهر ارائه كرده است .استقرار مراكز فناوري،
اجراي طرحهاي حمايتي از استارتاپها و تبديل كسب و كارهاي نوآورانه به كاالهاي شهري و...
ازجمله محورهاي اين اليحه است».
سورنا ســتاري ،معاون علم و فناوري رياستجمهوري در اين مراسم با اشــاره به اينكه ناحيه
نوآوري شريف گامي در جهت اقتصاد دانشبنيان اســت ،گفت« :تحقق ناحيه نوآوري شريف
فقط به دانشگاه وابسته نيست و به يك هماهنگي بين سازماني منسجم نيازمند است كه يكي از
مهمترين سازمانهاي مربوط به آن ،شهرداري تهران و معاونت علم و فناوري رياستجمهوري
است كه خوشبختانه با حمايتهاي ارزشــمند مديريت شهري اين طرح با پيشرفت مناسب در
حال اجراست».
او از افتتاح برج دوم فناوري در آيندهاي نزديك خبرداد و گفت« :اين برجهاي فناوري بســتري
براي توسعه كسب و كارهاي نوين و همچنين توسعه اقتصاد دانشبنيان است ».ستاري در ادامه
با قدرداني از همراهي شــهرداري منطقه ۲در ساخت نخستين ناحيه نوآوري كشور در محدوده
دانشگاه شريف افزود« :ناحيه نوآوري شريف در فضايي به مساحت 2هزار و ۵۰۰هكتار در حال
ساخت است».
رسول كشتپور ،شهردار منطقه ۲نيز در اين مراسم با اشاره به آمادگي مديريت شهري براي حمايت
از استارتاپها و فناوريهاي نوين ،گفت« :ناحيه نوآوري فرصتي ارزشمند براي هدايت ايدههاي
خالق و فعاالن در حوزه فناوري و نوآوري براي ايجاد كسب و كارهاي نوين و توسعه اقتصاد ملي
است .معتقديم در عصر كنوني براي توسعه اقتصادي و همچنين توسعه شهر ،بهرهمندي از فناوري
نوين و ايدههاي استارتاپي مناسبتترين راهحل است».

باشد اما امروز هم ما با مشــكل ترافيك و آلودگي
مواجه هســتيم و من راهي جز توسعه حملونقل
عمومي براي حل معضــل ترافيك و آلودگي براي
تهران نميشناسم».
چينيها واگنهاي ما را معطل كردهاند

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام كه در بازديد از
كارخانه واگنسازي تهران نيز حضور داشت ،اظهار
كرد« :يكي از ابعاد جهش توليد توليد در عمق است
درحاليكه اگر به اقتصاد ايران نگاه كنيم ميبينيم
كه اين اتفاق كمتر افتاده است .اقتصاد ايران بيشتر
شاخ و برگ دارد و ميوهچيني ميكند و ريشهها در
داخل نيست اما اين كارخانه كار ريشهاي و اصولي
كرده است و بايد براي ساخت 2هزار واگن در اين
كارخانه برنامهريزي كرد».
علي آقامحمدي ،افزود« :چينيها چندماه است كه
براي عقد قرارداد ساخت واگن ما را معطل كردهاند
اما اگر خبردار شوند كه اين اتفاق در ايران در حال
وقوع است ،آنها هم خواهند آمد».
همچنين حميدرضا طيبي ،رئيس جهاد دانشگاهي
نيز بيان كرد« :در دهه 70بــراي توليد واگن مترو

مانند ســرب موجب از بين بــردن گياهان ،آلودگــي منابع آب
زيرزميني و تهديد سالمت شهروندان ميشوند .به همين دليل
تصميم گرفتيم تا با راهاندازي غرف الكتروكاپ ،مديريت اين نوع
زبالهها را بيش از پيش مورد توجه قرار دهيــم و امكان فعاليت
زبالهگردها و عوامل غيرمجاز را در اين زمينه محدود كنيم.
مديرعامل سازمان مديريت پسماند با اشاره به شيوه فعاليت اين
غرف گفت :مانند غرفههاي پسماند خشك ،شهروندان با مراجعه
به غرفههاي الكتــروكاپ ،ضايعات الكترونيكــي خود را تحويل
ميدهند و به انــدازه ارزش ريالي هر كيلو ،مبلغــي را دريافت
ميكنند.
بر اســاس اين گزارش هر وســيله الكترونيكي حتي باتريهاي

مذاكراتي با شركتي شده بود كه ضمن خريد واگن،
انتقال تكنولــوژي هم صورت پذيــرد اما آن روند
متوقف شد .من معتقدم براي ســاخت واگن بايد
گروهي دور هم جمع شوند ،هيچ بخشي فكر نكند
كه ميتواند به تنهايي اين كار را انجام دهد .جهاد
دانشــگاهي اين آمادگي را دارد در اين پروژه فعال
شــود همچنان كه تاكنون فعال بوده و بخشهاي
هايتك اين واگنها را نيز توانسته است توليد كند».
معاون حملونقل ترافيك شــهر تهران نيز در اين
بازديد تأكيد كرد« :بــراي تامين مالــي قرارداد
ساخت ۲۱۰واگن به نتايجي رسيدهايم و اميدواريم
اين ظرفيت را بتوانيم فعال كنيم .در زمينه ساخت
اتوبوس هم طي مكاتباتي كه تهران با دولت داشت
دولت تاكنون بــا خريد 3هزار دســتگاه اتوبوس
موافقت كرده است و آنجا هم بهدنبال راههايي براي
تامين مالي اين خريد هستيم».
ســيدمناف هاشــمي گفــت« :در ايــران حدود
11كارخانه توليد اتوبوس وجــود دارد كه در اين
سالها همه تعطيل شــدهاند بهنظر من نياز داخل
به اتوبوس فرصتي اســت كه ميتوان با آن تمامي
كارخانهها را فعال كرد».

تمامشده هم شــامل اين نوع ضايعات ميشــود .پيمانكار طرف
قرارداد سازمان پسماند با جمعآوري اين نوع از ضايعات و انتقال
آنها به كارخانهاي ويژه ،اين نوع از زبالــه را بازيافت و دوباره وارد
چرخه ميكند .تمامي اين اقدامات هم بهدنبال اجراي طرح كاپ
و براي جلوگيري از فعاليت عوامل غيرمجاز تفكيك پســماند و
جلوگيري از دفن اين نوع زباله انجام ميشود .به هر حال عليپور
از جانمايي  ۲۸غرفه الكتروكاپ و آغــاز فعاليت آنها در آيندهاي
نزديك خبر داده و گفت :اين غــرف در تمامي مناطق  ۲۲گانه و
در معابر پرتردد مانند خيابان نياوران ،پاسداران ،هروي ،آيتاهلل
كاشاني ،بلوار فردوس ،سي تير ،پيروزي ،افسريه ،جواديه ،اتوبان
شهيد محالتي ،خانيآباد ،دولتآباد و ...افتتاح خواهد شد.
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حلقه واردات كاال تنگتر شد

رئيس سازمان توسعه تجارت ميگويد از سال گذشته تاكنون ۸۰۰كاالي
ديگر به فهرست اقالم وارداتي ممنوعه اضافه شده است
جمعيت اقالم ممنوعه وارداتي همچنان در حال افزايش است و فهرستي كه
واردات از تابستان 97با ممنوع شدن واردات 1339رديف تعرفهاي شامل بيش از
1400قلم كاال باز شده بود ،با اضافه شدن 800قلم كاالي جديد در يك سال
اخير به 2400قلم كاال رسيده اســت .بهگزارش همشهري ،سياست محدود كردن اقالم
وارداتي غيرضروري به كشور در دورههاي تنش ارزي ،برنامهاي است كه تاكنون چندبار
آزموده شــده و البته پس از رفع تنگناهاي ارزي به حالت قبل برگشته است؛ اما اينبار،
سياست محدود كردن واردات كه از سال 97آغاز شده ،ماهبهماه با افزايش اقالم ممنوعه
مواجه بوده و گويي همچنان ورودي اين فهرســت بازمانده اســت؛ بهگونهاي كه رئيس
سازمان توســعه تجارت ميگويد :از سال گذشــته تاكنون 800قلم كاالي ديگر به اين
فهرست اضافه شده و تعداد اقالم ممنوعه وارداتي به 2400قلم رسيده است.
واردات ،فقط كاالي ضروري و اساسي

سياست محدودسازي واردات كه در سال 1389و در قالب ممنوعيت واردات 1300قلم كاال
ت تحريمهاي
آزموده شده بود ،در تيرماه 1397نيز در سايه متشنج شدن بازار ارز و بازگش 
آمريكا اجرايي شد .در نخســتين ابالغيه وزارت صنعت ،معدن و تجارت براي ممنوعيت
واردات كاالهاي لوكس و غيرضروري در سال ،97تأكيد شده بود كه ثبت سفارش و واردات
كاالهاي قرارگرفته در گروه چهارم كااليي شامل 1339رديف تعرفه گمركي ممنوع است
و حتي ثبت سفارشهاي قبلي براي واردات اين كاالها نيز ابطال ميشود مگر اينكه ارز آنها
از طريق شبكه بانكي تأمين شده يا واردات آنها در شرايط بدون انتقال ارز باشد و با توجه
به كاهش درآمدهاي ارزي كشــور تحتتأثير تحريمها ،دولت واردات كاالهاي لوكس و
كاالهايي كه مشابه داخلي براي آنها وجود دارد را ممنوع اعالم كرد؛ اما در ادامه با سختتر
شــدن قواعد واردات ،دامنه ممنوعيتها بهقدري گسترده شد كه فقط كاالهاي ضروري
و اساسي مجوز واردات ميگيرند .براســاس آمارهايي كه حميد زادبوم ،رئيس سازمان
توسعه تجارت ايران ارائه داده است ،در 4ماهه امسال ارزش واردات كشور به ۱۱ميليارد
دالر رسيده كه ۸۴درصد آن كاالهاي واسطهاي ،ســرمايهاي و مواداوليه موردنياز توليد
بوده و حدود ۱۵درصد نيز بــه واردات كاالهاي مصرفي مانند برنج ،موز و گوشــي تلفن
همراه اختصاص داشته است .زادبوم در تشــريح فرايند رصد كاالهاي وارداتي ميگويد:
بنابرحساسيت موضوع ،فهرست كاالهاي وارداتي بهصورت هفتگي و با پيشنهادهايي كه
از سوي معاونتهاي توليدي وزارت صنعت ارائه ميشود ،توسط دفتر مقررات صادرات و
واردات رصد شده و ثبت سفارشهاي كاالهاي داراي مشابه توليد داخل ،بهتدريج بسته
خواهد شد .به گفته او اين فرايند تا جايي ادامه پيدا ميكند كه در آيندهاي نزديك در حوزه
كاالهاي داراي ساخت مشابه داخل ،وارداتي وجود نداشته باشد.

آخرين وضعيت برخورد با صادركنندگان متخلف

در كنار بحث واردات و تنگتر شدن حلقه كاالهاي وارداتي ،آنچه در ماههاي گذشته
در ارتباط تجار بخش خصوصي با دولت سروصداي زيادي به پا كرده موضوع ايفاي
تعهد ارزي صادركنندگان و بازگشــت ارز حاصل از صادرات به كشور بوده است .در
اين ماجرا ،هرچنــد صادركنندگان معتقد بودند با توجه به شــيوع ويروس كرونا و
دشواري و بازگشت ارز به كشور ،دولت بايد زمان اعالم شده براي رفع تعهد ارزي را
تمديد كند؛ اما در عمل بانك مركزي با اين پيشنهادها موافقت نكرد و درنهايت پايان
تيرماه امسال ،زمان بازگشت ارز به كشور تعيين شد .بهدنبال اين تصميم ،تعدادي از
صادركنندگاني كه ارز خود را به كشور برگشت نداده بودند با تنبيههايي نظير تعليق
كارت بازرگاني و معرفي به قوه قضاييه مواجه شــدند كه هنوز گمانهزنيها درباره
سرنوشت آنها ادامه دارد.
بهگزارش ايسنا ،رئيس سازمان توســعه تجارت در جديدترين اظهارنظر خود گفته
كه درصورت بازگشت ارز ،كارتهاي تعليق شده بارديگر فعال خواهند شد .زادبوم
ميگويد :كارت بازرگاني 2100صادركنندهاي كه تعهد ارزي صفر درصد داشتهاند،
تعليق شده است و صادركنندگاني كه تا ۳۰درصد ايفاي تعهد ارزي داشتند ،اگر تا
۱۵شهريور تعهد ارزي آنها رفع نشــود كارت آنها تعليق ميشود .به گفته او كارت
بازرگاني صادركنندگاني كه رفع تعهد ارزي آنها  ۳۱تا  ۶۹درصد بوده نيز در تاريخ
۳۱شهريور و درصورت ايفا نشــدن مابقي تعهد ارزي ،تعليق خواهد شد .همچنين
واحدهاي توليدي تا آخر شهريور مهلت دارند براي رفع تعهد ارزي در تعامل با بانك
عامل خود اقدام كننــد؛ در غيراينصورت كارت بازرگاني آنها نيز 31شــهريور99
تعليق خواهد شد.
شرطهاي جديد براي صدور كارت بازرگاني

اقتصاد

براساس اظهارات رئيس سازمان توســعه تجارت ،در كنار محدوديتهاي واردات و
الزامات بازگشت ارز ،براي صدور كارتهاي بازرگاني جديد شرطهايي اضافه شده
است.
زادبوم از ارائه پيشــنهاد براي اضافه شدن  ۵تغيير و شــرط جديد به شروط سابق
صدور كارت بازرگاني در توافق با اتاق ايران خبر داده و ميگويد :اين  ۵شرط جديد
به شورايعالي هماهنگي اقتصادي پيشنهاد شده و هر وقت در اين شورا به تصويب
برسد در فرايند صدور كارت بازرگاني ،اجرايي ميشود .بهطور نمونه در سال۱۳۸۹
شرط سابقهكار براي صدور كارت بازرگاني حذف شده بود كه متوجه شديم بسياري
از تعهدات ارزي ايفا نشــده مربوط به كساني اســت كه بدون هيچ سابقهاي ،كارت
بازرگاني گرفتند و مشــكل ايجاد كردند؛ ازاينرو يكي از شروط جديد پيشنهادي
اين است كه متقاضي كارت بازرگاني ،حداقل 2سال سابقه كار داشته باشد كه اين
خواست ما و اتاق ايران است.

آيا پيشنهاد مجاني شدن
برق مشتركان كممصرف يا آنگونه كه
گفته شده برق مستضعفان را وزارت
نيرو داده يا اينكه ايدهاي بوده خارج
از وزارت نيرو؟

پيشنهاد اعمال تخفيف 100درصدي به
مشتركان كممصرف برق را وزارت نيرو
مطرح کرده و از سال گذشته اجرايي شده
است .توجه داشته باشيد كه وزارت نيرو
طي سه سال گذشته سياست راهبردي
خود را بــر مديريــت توأمــان عرضه
مطمئن برق از طريق ساخت نيروگاهها
و شــبكههاي انتقال و توزيع در اولويت
خود قرار داده كه نتيجه ملموس و ميوه
اين سياســت در قالب افتتاح طرحهاي
مهم بخش بــرق و آب كشــور با عنوان
هر هفته الفبا ايران براي مردم مشــهود
است .بنابراين ما توســعه صنعت برق و
ساخت نيروگاه و شبكههاي توزيع برق
را فراموش نكردهايــم و در حال تقويت
زيرساختها هستيم.
ايده تخفيف 100درصدي به
مشتركان كممصرف برق از كجا آمد؟

وزارت نيــرو بهطورجــدي مديريــت
ســمت تقاضا و مصرف بــرق را هم طي
سه سال گذشته دنبال كرده كه نتيجه
آن دســتكم در بخش مديريت مصرف
برق در بخشهاي صنعت و كشاورزي در
قالب پرداخت پاداش مشاركت در كاهش
مصرف منعكس شده است .براي همين
سياست وزارتخانه بهجاي اعمال سياست
سخت و تنبيه مشــتركان برق به سمت
سياست تشــويق و آموزش تغيير كرد و
طرح «برق اميد» با هدف اعمال تخفيف
100درصدي براي مشــتركان خانگي
كممصرف را پيشنهاد دادهايم.
برآوردهــا از وضعيــت
مشتركان خانگي برق از حيث الگوي
مصرف چگونه اســت و چه ميزان از
شهروندان ميتوانند با كاهش مصرف
خود عم ً
ال برق مجاني دريافت كنند؟

هماكنون ما حدود 59.5ميليون مشترك
برق خانگــي داريم كــه 8.4ميليون از
اين مشــتركين در بخش كممصرفها
قرار ميگيرند كه بســته بــه جغرافياي
سكونت آنها و الگوي تعرفه مصرف برق
در ماههاي گرم و غيرگــرم و همچنين
قرار گرفتن شهرها و روســتاها در زمره
مناطق گرمسير ،سردسير و عادي ،اين
تعداد مشترك در ســطح كشور توزيع
شــدهاند .الگــوي تعيين شــده ميزان
مصرف براساس شــاخصهاي يادشده
تفاوت ميكند .اكنون حدود 30درصد از
8.4ميليون مشترك خانگي كه در الگوي
موجود جــزو كممصرفها قــرار دارند،
بهدليــل كاهش ميزان مصــرف خود از
تخفيف 100درصدي برخوردار هستند و
صورتحساب صفر براي آنها صادر ميشود.
بسته به تغييررفتار مصرفكنندگان در
هرماه ،ممكن است عده بيشتري در زمره
مشــتركان مجاني قرار گیرند و يا اينكه
مشــتركان پرمصرف با اصــاح الگوي
مصرف خود به جمع خــوش مصرفها

رعايت ميزان مصرف براساس الگوهاي
تعيين شــده در عمل بــرق رايگان در
اختيار 30ميليون نفر از شهروندان كشور
قرار داد .باور و سياســت ما اين است كه
منافع اقتصادي زيادي بــا اجراي طرح
برق اميد نصيب كشــور خواهد شــد و
حساسيت خانوادهها نســبت به ارزش
اقتصادي برق توليدي كشــور افزايش
مييابد و همه در تــاش خواهند بود تا
ميزان مصرف برق خود را بهينه كنند تا
از تخفيف بيشتري بهرهمند شوند .بهنظر
اين رويداد مهمي اســت كه هم ساختار
مصرف برق را اصالح ميكند و هم وزارت
نيرو ميتواند بــرق موردنياز بخشهاي
صنعتي ،كشــاورزي و خدماتــي را كه
ساالنه 5درصد رشد دارد تأمين كند.

سخنگوي صنعت برق در گفتوگو با همشهري به ابهامها و حواشي پاسخ داد

رمزگشایی از برقمجانی

تصميم دولت از چه زمان
اجرا خواهد شد؟

برق 30میلیون ایرانی مجاني ميشود! اين نه يك وعده
رضا كربالئي
رئيسجمهور در سال پاياني عمر دولت تدبير و اميد كه
روزنامهنگار
تصميمي است قطعي .دوم شهريور امسال در آستانه
هفته دولت ،هيأت وزيران به رياست حسن روحاني به پيشنهاد وزارت نيرو
به اين جمعبندي رسيد كه هزينه برق از مشتركان خانگي كممصرف گرفته
نشود .حســن روحاني ميگويد :دولت تصميم دارد براي حدود  ۳۰ميليون
جمعيت ايراني كه خانوادههايي هستند كه مصرف برقشان زياد نيست و جزو
ليست كممصرفها هستند پولي براي برق پرداخت نكنند بهشرط اينكه در
همان رده كممصرف باقي بمانند .او با بيان اينكه حتي گروه ميانه مصرف هم
ميتواند با كاهش مصرف ،وارد اين ليست شــود ،گفت :نخستين بار بعد از
انقالب ميتوانيم اعالم كنيم كه برق مستضعفان جامعه مجاني خواهد بود .به
گزارش همشهري ،ماجراي آب و برق مجاني براي مستضعفان داستاني تاريخي
در تاريخ انقالب اسالمي ايران است تا جايي كه گفته ميشود بنيانگذار فقيد
انقالب اسالمی در ابتداي پيروزي انقالب وعده آب و برق مجاني را داده بود.
حسن غفوري فرد ،كه از مردادماه سال 60مسئوليت وزارت نيرو را برعهده
گرفته بود ،روايت ميكند :حضرت امام (ره) روز نهم اسفند  1357از ضرورت
آب و برق مجاني براي طبقات كمبضاعت سخن ميگويند و فرداي همان روز

در اجتماع مردم قم بر آب و برق مجاني براي مســتضعفان تأكيد و يك روز
بعد هم اعالم ميكنند«هر چه زودتر بايد مشكل مسكن براي بيخانمانها و
فقراي ايران حل شود و براي هر خانواده مسكن موردنيازشان تأمين شود ،آب
و برق براي فقرا و بيبضاعتها بايد مجاني شود .صحبتهاي حسن روحاني
در جريان ديدار مجازي كابينهاش با رهبر معظم انقالب يادآور همان تكرار
دستور بنيانگذار فقيد انقالب در 3روز پياپي است و اصرار رئيسجمهور بر
مجاني شدن برق مستضعفان البته باعث شد تا به سراغ وزارت نيرو برويم و
بپرسيم ماجرا چيست؟
مصطفي رجبي مشهدي ،سخنگوي صنعت برق
در گفتوگوي اختصاصي با همشهري از جزئيات
اين مصوبه دولت با عنوان طــرح برق اميد نام
ميبرد و در پاسخ به شــائبه سياسي مبني بر
احتمــال كانديداتوري رضــا اردكانيان ،وزير
نيرو در انتخابات سال آينده ریاستجمهوري
ميگويد :اين يك برنامه سهساله است و وزارت
نيرو بهعنوان يكنهاد تخصصي و حاكميتي به برداشتهاي احتمالي كاري
ندارد .گفتوگو را بخوانيد.
تا چه اندازه اميدواريد كه
ميزان مصرف برق خانگي كمتر شود
و انرژي آزادشده در چه بخشهايي
مصرف خواهد شد؟

بپيوندند و پول برق كمتــري بپردازند.
بنابراين اگر مشــتركاني كــه در بخش
كممصرفهــا قرار ميگيرند ،بســته به
موقعيت جغرافيايي و تعرفههاي شــهر
و روستاي محل ســكونت خود ،بتوانند
مصرف خود را كم كننــد ميتوانند برق
را با تخفيف 100درصدی مصرف كنند.
نكته اينجاست كه هماكنون 15درصد از
مشتركان برق خانگي جزو پرمصرفها
قرار ميگيرند كه آنها هم با اصالح الگوي
مصرف خود هزينه كمتري بابت مصرف
برق پرداخت خواهند كرد.

اين كارشناسان با رصد وضعيت مصرف
برق ،نحوه اســتفاده از وسايل پرمصرف
برق را در ســاعتهاي غيرپيــك به آنها
آموزش ميدهند و برنامه ديگر ما تشويق
پرمصرفها بــه اســتفاده از مولدهاي
كوچك خورشــيدي اســت .اگر امكان
نصب اين مولدها وجود داشــته باشــد،
انتظار ميرود مصرف برق آنها كمتر شود
و به آنها يارانه ســود تســهيالت دهيم.
اقساط هم بهتدريج دريافت خواهد شد
تا پرمصرفها بــه طيف خوش مصرفها
بپيوندند.

وزارت نيــرو 2برنامه جــدي براي اين
دسته از مشتركان دارد ،برنامه نخست
اطالعرساني به آنها درباره ميزان مصرف
ماهانه برق آنها و مقايسه آن با دورههاي
قبلي و آمــوزش رايگان آنهــا از طريق
مراجعــه خانه بــه خانه كارشناســان
شــركتهاي خدمات مميــزي انرژي.

وزارت نیرو با تمركز بر مدیریت تقاضا و مصرف برق طی ســه سال
گذشته ،اجراي سياست پرداخت پاداش مشارکت در کاهش مصرف
را در دســتور كار قرار داده است؛ بر اين اســاس مقرر شده سیاست
تشویق و آموزش ،جايگزين سياست تنبیه مشترکان پرمصرف برق
شود تا با اجراي طرح «برق امید» مشتركان كم مصرف تخفیف 100
درصدی بگيرند

مشــتركان پرمصــرف
چگونــه ميتوانند مصــرف خود
را كاهش دهند تــا هزينه كمتري
بپردازند؟

رشد بورس با حمايت بزرگان بازار
با حمايت ســهامداران حقوقي
بورس
بزرگ ،شاخص كل بورس تهران
ديروز به مدار رشــد بازگشــت.
همزمــان بــا ايــن رويــداد محمودرضــا
خواجهنصيري ،عضو هيأت مديره بورس تهران
از آغاز همــكاري 60ســهامدار حقوقي براي
حمايت از بازار ســهام خبر داد .انتظار ميرود
ظرف روزهاي آينده از فشــار فروش هيجاني،
ســهامداران تازهوارد و كمدانش كاسته شود و
تعادل به بورس بازگردد.
به گزارش همشهري ،بهدنبال افزايش انتقادها
نسبت به روند نزولي بازار سهام از روز دوشنبه
و بعد از تشكيل جلســههاي مختلف باالخره
ســهامداران حقوقي بزرگ وارد عمل شــدند
و با خريد ســهام دامنــه نزول بازار ســهام را
محدود كردند .ديروز حتي تحتتأثير حمايت
ســهامداران حقوقــي بزرگ ،شــاخص كل
بورس تهران 2.6درصد رشــد كــرد .آخرين
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پيشبيني ميشــود ميزان مصرف برق
خانگــي كــه هماكنون يكســوم كل
برق كشــور را مصرف ميكند با اجراي
سياســتهاي جديد در قالب طرح برق
اميد تا 10درصد كاهــش يابد .طبيعي
است كه بااعمال تخفيف 100درصدي
براي مشتركاني كه طبق الگوي مصرف،
برق مصرف كنند ،درآمدهــاي وزارت

نيرو از محل دريافــت بهاي برق خانگي
كمتر شــود .امــا روي ديگر ســكه اين
اســت كه هزينههاي كاهــش يافته از
محل اختصاص برق به ساير بخشهاي
صنعتي ،كشاورزي و خدماتي و همچنين
صادرات مازاد مصرف برق و افزون بر اين
كاهش نياز به سرمايهگذاري براي توليد
برق جبران خواهد شد.

رئيسجمهور اعالم كرده
با مصوبه اخير دولت تعداد 30ميليون
نفر از جمعيت كشــور بــرق مجاني
دريافت خواهند كرد .آيا چنين امكاني
وجود دارد؟

تعــداد جمعيــت بــرآورد شــده جزو
8.4ميليــون مشــترك بــرق خانگي
كممصــرف 30ميليــون نفر را شــامل
ميشــود و بيشتر اين شــهروندان جزو
مشــتركان برق روســتايي بهحســاب
ميآيند .يعني 60درصد از 8.4مشتركان
روستايي هستند و 40درصد باقيمانده
در مناطق شهري سكونت دارند .براساس
برآوردهاي وزارت نيرو ميتوان با تشويق
اين 8.4ميليون مشترك برق خانگي به

اين تصميم دوم شــهريور بــه تصويب
دولت رسيده و در آن پيشبيني شده تا
وزارت نيرو در كمتر از 2ماه دستورالعمل
اجرايي را نهايي كند تا به شــركتهاي
زيرمجموعــه ابــاغ شــود .ســاختار
اطالعرســاني به مشــتركان از طريق
شــركتهاي تابعه وزارت نيرو بهصورت
پيامكي خواهد بود و حتي مشــتركان
ميتوانند خودشان كنتورهاي برقشان
را كنترل كنند تا مصرفشان پايين بيايد.
آموزش به خانوادهها هم بالفاصله شروع
خواهد شد.
شايعه شــده كه هدف از
طرح برق مجاني براي مســتضعفان
يك طرح عوامگرايانه و سياسي است
و حتي ممكن است شخص وزير نيرو
سوداي رياستجمهوري داشته باشد.

رشد مصرف برق خانگي بهطور ميانگين
در 40سال گذشته ســاالنه 7.1درصد
بوده و در ســالهاي گذشــته بهتدريج
از ســرعت آن كاسته شــده و در سال
97به 5.2درصد و در ســال گذشته به
كمتر از 3درصد و امســال هم به كمتر
از يك درصد رســيده اســت .درصورت
اجراي طــرح برق اميد انتظــار ميرود
نياز بــه ســرمايهگذاري بــراي توليد
4200مگاوات برق آنهم در ســاعتها
و زمانهاي محدود ســال نباشد بهويژه
اينكه بــراي توليد 4200مــگاوات برق
نياز به ســرمايهگذاري 60هزار ميليارد
توماني داريم .جالب اينكه ما سال گذشته
مشتركان كممصرف را تشويق كرديم و
بالغبر 107ميليارد تومان تخفيف داديم
و در بخــش صنعت هم ميزان تشــويق
و پاداش مشــاركت در مديريت مصرف
برق 350ميليارد تومان بوده اســت .ما
در وزارت نيرو ،مسئوليت تأمين مطمئن
انرژي مورداســتفاده مردم و بخشهاي
اقتصادي را داريم و يك سياست روشني
را هــم در بخش عرضه و هــم در بخش
مصرف از 3سال پيش شروع كردهايم كه
نتايج آن به نفع مردم و كشور بوده و در
يك وزارتخانه تخصصي و فني مسئوليت
ما ،تصميمگيري فني و كارشناسي است
و به برداشتهاي حاشيهاي كاري نداريم.

يك عضو هيأت مديره بورس تهران از آغاز همكاري 60سهامدار حقوقي براي حمايت از بازار سهام خبر داد

خبرها نشــان ميدهد ســهامداران حقوقي
بزرگ در 2روز گذشته بيش از 18هزار ميليارد
تومان پول تازه به بازار ســهام تزريق كردهاند
درحاليكه ســهامداران حقيقي فقط در روز
دوشنبه بيش از 7500ميليارد تومان از سهام
خود را فروختهاند كه بهزعم كارشناسان قطعا
متضرر خواهند شد.
صبح يكشنبه حدود 25نفر از مديران بانكها،
شــركتهاي ســرمايهگذاري و شركتهاي
تأمين ســرمايه ،با حضور در ساختمان بورس
تهران با مقامــات بازار ســرمايه ديدار كردند
و پساز اين نشســت چند ســهامدار حقوقي
بزرگ مانند تأمين سرمايه تمدن ،گروه مالي
ملت ،بانك ملي و بانك صادرات بالفاصله وارد
عمل شدند و با جمعآوري سهام شركتهاي
زيرمجموعه و ســهام ارزنده ،نقش مهمي در
بهبود شــاخصهاي بورس و رشد روز گذشته
بازار سهام داشتند.

سيدمهدي سديدي ،عضو هيأت مديره بورس تهران ،با اشاره به حمايت هوشمندانه حقوقيها از بازار سهام
گفت :اين حمايت براساس كارشناسي و بررسي ميزان ارزندگي اين سهام اتفاق افتاد و دليل اين حمايت
عالوه بر ارزندگي شركتهاي انتخاب شده ،رسيدن اين سهمها به قيمتهاي جذاب براي سرمايهگذاري
است .او فروش سهام در اين قيمتها را صرفا بهدليل هيجان سهامداران دانست و درخصوص زمان پايان
اصالح بازار افزود :در سمت تقاضا شركتهاي حقوقي و صندوقها سهام ارزنده خود براي سرمايهگذاري
را انتخاب كردهاند ،اما ممكن است در ســمت عرضه افراد بهدليل هيجان موجود در بازار بدون توجه به
اين ارزندگي در صفهاي فروش قرار بگيرند .به همين دليل نميتــوان قطعي گفت كه باوجود حمايت
حقوقيها اين اصالح پايان بپذيرد اما با توجه به حمايت سهامداران حقوقي ،جو رواني بازار در حال تغيير
است .مديرعامل صندوق بازنشستگي بانكها با اشاره به قرار گرفتن توده سهامداران در صفهاي خريد
يكماه پيش و در قيمتهاي باالتر يادآور شد :اين افراد چه در روند منفي و چه در روند مثبت بازار همواره
هيجاني رفتار ميكنند و بخشي از اين مسئله ناشي از پايين بودن شاخص سواد مالي است .چراكه وقتي
در خريد ،منطقي وجود نداشته باشد و صرفا براساس هيجان اتفاق افتاده باشد ،در فروش هم فرد منطقي
براي نگهداري سهم خود ندارد .عضو هيأت مديره بورس تهران افزود :برخي افراد با فروش خانه و ماشين
خود به بازار سهام آمدهاند؛ درحاليكه اين كار خالف قوانين سرمايهگذاري است .چون بورس حتي با فرض
داشتن سواد مالي كافي توسط سرمايهگذار بازهم داراي ريسكهاي متعددي است كه ممكن است سرمايه
فرد را تحتالشعاع قرار دهد .سديدي تأكيد كرد :وقتي سهامداران اقدام به خريد سهمي ميكنند ابتدا به
بررسي بنياد شركت بپردازند .يعني بايد حداقل توليد و فروش و حاشيه سود آن را بررسي كنند و ميزان
توليد و فروش و سود ساالنه را با ارزش بازار شركت مقايسه كنند تا سود برايشان افشا شود .اين مسئله
كار پيچيدهاي نيست و با سوادي مختصر نيز فرد ميتواند اين بررسي را انجام دهد.

بررسيها نشــان ميدهد فقط در روز دوشنبه
اين سهامداران حقوقي بيش از 10هزار ميليارد
تومان پول جديد وارد بازار سهام كردند.
ديروز هــم در ادامه سلســله نشســتهاي
سهامداران حقوقي با مســئوالن بازار سرمايه
يك جلسه ديگر برگزار شــد و بار ديگر نسبت
به حمايت ســهامداران حقوقي بزرگ از بازار
سهام تأكيد شــد .محســن خدابخش ،مدير
نظارت بر بورسهاي ســازمان بورس با تأييد
برگزاري جلسه روز گذشــته سازمان بورس با
ســهامداران حقوقي به بورسپرس گفت :اين
جلســات و هماهنگيها محدود بــه چند روز
نبوده و تا زمان اطمينــان از تعادل پايدار بازار
ادامه خواهد يافت.
همكاري 60سهامدار حقوقي

محمودرضا خواجهنصيري ،عضو هيأت مديره
بورس تهــران از آغاز همكاري 60ســهامدار
حقوقي براي حمايت از بازار ســهام خبر داد و
گفت :هماهنگي ايجادشده در بين حقوقيها
براي تقويت بازار سرمايه بيسابقه بوده است.
به گفتــه او ســهامداران حقوقي بــه همراه
ســازمان بورس ،وزارت اقتصاد و هلدينگها،
يك همافزايي بيســابقهاي ايجاد كردهاند تا
جايي كه براي نخســتين بــار در حدود  ۵۰تا
 ۶۰ســهامدار حقوقي در راســتاي حمايت از
بازار و تأمين نقدشــوندگي بازار همكاري خود
را شروع كردهاند.
او با اشــاره به خريد ۱۰هزار ميليــارد توماني
ســهامداران حقوقي در معامالت روز دوشنبه
ابراز اميــدواري كرد روند شــكلگرفته براي
حمايت از بازار ســهام طي روزهاي آينده نيز
ادامه يافته و بهصورت مســتمر اجرا شــود تا
نهفقط شاخص بورس مثبت شود بلكه اعتماد و
دلگرمي نيز به سهامداران بازگردد.
امير هاموني ،مديرعامل فرابــورس نيز با بيان
اينكه نهادهاي مختلفي از بازار سرمايه حمايت

كردهاند گفت :از ۲۱مردادماه ســالجاري كه
روند نزولي در معامالت بازار ســرمايه آغاز شد
درمجموع حجم معامالت بــورس و فرابورس
۱۶۷هزار ميليارد تومان بوده است و سهامداران
حقيقي طي اين مدت ۱۴۰هزار ميليارد تومان
سهام خريداري كردهاند كه اين نشان ميدهد
باوجود رونــد نزولي بــازار تعداد زيــادي از
معاملهگــران معتقدند كه بايــد در اين مقطع
زماني سهام خريداري كنند.
او همچنين رقم خريد ســهامداران حقوقيها
طي معامالت روز يكشــنبه را ۱۰هزار ميليارد
تومان اعــام كرد و گفت :حقوقيهــا در بازار
سرمايه فعال شدند و همانند سالهاي قبل كه
از بازار حمايت ميكردند ،با هماهنگي بانكها،
منابع زيادي به بازار تزريق شده است ازاينرو
نگراني بابت بازار وجود ندارد.
دليل ورود حقوقيها

محمد وطنپــور ،مديرعامل شــركت تأمين
سرمايه سپهر درباره دليل حمايت سهامداران
حقوقي از بازار ســهام گفت :در بررسي رفتار

حقوقيها ،مشخص است كه اغلب سهامداران
حقوقي در حال خريد ســهام هســتند و آنها
براساس شــاخصه ارزندگي و اقتصادي بودن
سهام اقدام به خريد ميكنند.
او افزود :بهنظر من سهامداراني كه در اين روزها
اقدام به فروش ميكنند ،متضرر خواهند شد.
عبداهلل دريابر ،معاون خدمات مالي شــركت
تأمين ســرمايه اميد نيز گفــت :همانگونه كه
از معامالت ديروز بازار ســرمايه نيز مشــهود
بــود ،حمايتهاي خوبي توســط اشــخاص
حقوقي از ســهام بــزرگ بازار انجام شــد كه
منطقا اين حمايتها براي اطمينا نبخشي به
سرمايهگذاران خرد كامال ضروري بود.
او افزود :فشار فروشــي كه در دو هفته گذشته
در بازار ســرمايه حاكم بود ،باعث جذاب شدن
قيمت سهام بســياري از شركتها شده است.
بهنظر ميرسد چنانچه اين حمايتها با حجم
قابلقبول ۱۵هزار ميليــارد توماني ادامه يابد،
ترس و هيجانات ســرمايهگذاران خرد كاسته
شــده و بازار به روند طبيعــي و منطقي خود
بازميگردد.
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مازندران هنوز در زباله دفن ميشود

نگراني عالقهمندان محيطزيست از احداث جاد ه پنجم تهران  -مازندران

تهديدي جديد براي
جنگلهاي هيركاني

پروژههاي حل معضل زباله در شمال كشور معطل مانده و عزم جدي براي پايان بخشيدن به بحران
زباله در نوار سبز شمالي وجود ندارد
عكس :همشهری  /مصطفي گرمان

مكث

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.
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خبرنگار

مسئوليت زباله در شهرهاي شمالي

زباله
كشــور با چهكسي اســت ؟ تاوان
معضلي كه سالهاســت ساكنان و
مسافران كمربند سبز شمال كشــور در ايجاد آن
ســهيماند را فقــط محيطزيســت ميپــردازد.
شهرداريها سالهاست در دل جنگلهاي هيركاني
كنار رودها و چسبيده به دريا ،كوهي از زباله را پنهان
و آشكار تخليه ميكنند و كسي هم پاسخگو نيست.
اگرچه پس از پايشهاي چند ماهه براي شهرداران
مازندران ،اخطاريه صادر ميشود و تاكنون با شكايت
سازمان حفاظت محيطزيست براي28شهردار ،قرار
وثيقه صادر شده است ،ولي در نهايت هيچ اتفاقي
براي ساماندهي زبالههاي شمال نميافتد.
سال گذشته علياصغر يوســفنژاد ،نماينده شهر
ســاري در مجلس در گفتوگو با همشهري اعالم
كرد كه مجلس براي ساماندهي زباله ،هزار ميليارد
تومان در بودجه سال99گنجانده است؛ ولي با وجود
اينكه در قانون بودجه امســال ايــن رديف بودجه
گنجانده شده ،باز هم اتفاقي براي حل معضل زباله در
شمال كشور نيفتاده است .رئيس سازمان حفاظت
محيطزيست روز گذشته يادآوري كرد كه سال96از
مجلس خواسته بود كه 1.6ميليارد دالر از صندوق
توسعه ملي براي ســاماندهي زباله برداشت كند،
ولي مجلســيها با آن موافقت نكردند .نمايندگان
مجلس در آن دوره ميخواستند دولت اليحهاي به
مجلس بياورد كه در آن ،محل تامين بودجه تعيين
شده باشــد ،اما دولت در شرايطي نيست كه حتي
رديفهاي از پيش تعيين شدهاي را براي اين موضوع
مشخصكند.
ساماندهي زبالهشمال مطالبهمردمينيست

سهيل اوالد زاد ،فعال محيطزيست كه اين روزها
تمام تالش خود را براي ســاماندهي وضعيت زباله
در مازندران ميكند به همشهري ميگويد :تاكنون
كمتــر از 350ميليــون تومان به شــكل اوراق به
شهرهاي كوچك مانند شيرگاه زيرآب و پل سفيد
دادهاند .درحاليكه 28محل دفن زباله غيراصولي در
مازندران وجود دارد .موضوع زباله به حياط خلوت
شــهرداريها تبديل شده اســت .در شرايطي كه
شــهروندان مطالبهاي در حوزه زباله ندارند ،تداوم

عمومي دولت از بخش فروش نفت به مانند بودجه
بخشهاي عمراني ،محقق نشد .او پس از جلسه
ديروز مجمع نمايندگان مازندران در مجلس كه با
حضور مديران سازمان برنامهوبودجه برگزار شد ،به
همشهري ميگويد :قرار است دولت براي موضوع
زباله اعتبار خوبي درنظر بگيرد .مديريت ناكارآمد،
عامل اصلي نيمه رها ماندن پروژههاست .محسني
بندپي ميگويد :اگر به من بگويند مهمترين نقطه
ضعف دستگاههاي اجرايي چيست ميگويم ،عدم
هماهنگي بين دستگاههاي مختلف است كه ناشي
از عدمنظارت مديران ارشد در كشور است .سازمان
مديريت و برنامهريزي كشور بايد از شهرداريها
تعهد بگيرد كه بودجه زباله را در بخش زباله هزينه
كنند.الگويتوسعهدرزمينهزيرساختهادركشور،
زخمي و رهاكردن پروژههاست و در نتيجه تعداد
زيادي طرح در همه بخشها ،نيمهكاره رها شده
است .ميانگين توليد زباله در كشورهاي پيشرفته
به ازاي هر فرد 300تا 400گرم اســت .در تهران
اين رقم 900گرم و در شــمال ايران 1.2كيلوگرم
است .اما به گفته نماينده مازندران در مجلس ،در
شمال كشور 2.5برابر افراد بومي ،مردم غيربومي
ساكن هستند و در سال 98حدود 17ميليون نفر
به اين استان سفر كردند .به گفته نماينده نوشهر و
چالوس در مجلس ،نگراني ديگر آن است كه پس از
راهاندازي فاز بعدي آزاد راه تهران  -شمال ،مازندران
به مشكالت تهران مبتال شود و در اين شرايط بايد
قبل از بروز بحران ،براي حل معضل زباله در شمال
كشور چارهانديشي شود.

مافياي زباله در شهرهاي شمال براي شهرداريها
بهعنوان منبع درآمد باقــي خواهد ماند .مردم اين
استان حتي نسبت به محل دفن زبالههايي كه در
ديدرسشان است هم واكنشي نشان نميدهند .به
گفته سهيل اوالدزاد ،شهرداري آمل تا سالها بابت
دپوي زباله ساير شهرها و صنايع معروف ،پول دريافت
ميكرد ،ولي ريالي از آن را حتي براي بهبود شرايط
محل دفن زباله خرج نكرد.
او نبود يك سياســت مشــخص بــراي مديريت
پسماند در شهرهاي شمالي را عامل ديگري براي
نابســاماني شــرايط ميداند و ميگويد :يك شهر
درميان ،شــهرداران بدون درنظر گرفتن ارزيابي
زيستمحيطي تصميم ميگيرند مركز كمپوست
يا زبالهسوز احداث كنند .كسي هم نيست بپرسد با
چه آمايش سرزميني تصميم گرفتهاند چسبيده به
پناهگاهحياتوحشميانكالهمركزكمپوستبزنند؟
چطور مشخص شــده كه در چالوس روش احداث
خازن براي استحصال گاز بهتر است؟
جيبخاليمديرانناهماهنگ

مديريت واحد و كارآمد ،حلقــه مفقوده ماجراي
زباله در شمال كشور است .بودجههاي ميلياردي
از ديرباز براي ساماندهي پسماند سر از شهرهاي
شمالي درميآورند ،ولي عمال در جاهاي ديگر هزينه
ميشوند .سال گذشــته نيز قرار بود هزار ميليارد
تومان به موضوع پسماند اختصاص يابد كه به گفته
محمدعليمحسنيبندپي،نمايندهنوشهروچالوس
بهدليل عد م تحقق بخش عمدهاي از درآمدهاي
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 -3نمونك -ايالتي در آمريكا-
نهايت
 -4ســنگيني معــده -ورزش
اصيل ژاپن -نام كوچك پاستور
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تابستاني -خوشچهره
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 -8واحد شمارش اسب -آبزي
خوراكي با بدن دراز و كشيده-
واحــد اندازهگيــري اختالف
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 -9مخلوطي از چند پروتئين
كه در گندم يافت ميشــود-
روشن -پادشاهان
 -10ضربــه ســر در فوتبال-
روحاني يهودي -جاده قطار
 -11بندري در اوكراين -بخش
پاياني -دوستي
 -12خداپرست پيش از ظهور
اســام -ذخيرهكردن انرژي
الكتريكي در خازن -فاش شده
 -13شــديدترين -ســنگي
قيمتي -سرمشق

 -14شــاهزاده -ســرزنش-
درخت افكن
 -15نفــس بلنــد -گدايي-
استراتژيك
عمودي:
 -1فيلمــي ســاخته داريوش
مهرجويي -تكه كوچك كاغذ-
مبادا
 -2پسوند شباهت -بعد از ترور
ناصرالدينشــاه ،سلطنت به او
واگذار شد
 -3افترا -موش خرما -سندروم
نقص ايمني اكتسابي
 -4محل استقرار حسنصباح-
زيادهروي در تشريفات -راندن
مزاحم
 -5قنــد نيشــكر -پــول
تركمنستان -پارسايي
 -6وسيله -خدمتكار پير -جد
حضرت محمد(ص)
 -7مشــك -حيوانــات -بتن
مسلح
 -8طراحي اوليه -نيكبختي-
چاشني غذايي تند
 -9غمگيــن -تفاضــل گل
ورزشي -مخفف اگر
 -10كشــتي ژاپنــي -زادگاه
خواجه عبداهلل انصاري -ليكن
 -11زربفــت -بيمــاري
كمخوني -آلياژ

 -12چه وقت -شــعله آتش-
خوشچهره
 -13فراوانــي -بچهســگ-
تيمارگر اسب
 -14از آثــار غالمرضا رشــيد
ياسمي ،نويســنده و تاريخ نگار
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ساده

اين بندپي ،آن بندپي نيست!

تأكيد اســتانداري تهــران بر احــداث جاده
«بندپي» به لــزور برخي رســانهها را با اين
خطا مواجه كرد كه ممكن است «انوشيروان
محسنيبندپي» اســتاندار تهران پشت قضيه
حمايــت از اين طرح باشــد ،اما اســتانداري
تهران هفته گذشــته اعالم كرد كــه زادگاه
شخص اســتاندار «بندپي نوشــهر» است؛ نه
«بندپي بابل» .فارغ از شــباهت نام 2منطقه
بندپي در بابل و نوشــهر ،نگرانــي اصلي بابت
تخريب مناطق جنگلي اســت كه در مســير
بابل تا فيروزكوه وجــود دارد .منطقه مذكور
يكي از شاخصترين زيســتگاههاي طبيعي و
حياتوحش شمال كشــور است كه ايجاد راه
آسفالته ميتواند تهديدي جدي براي گونههاي
انبوه هيركاني و البته گونههاي جانوري چون
پلنگ ،خرس و قوچ و ميش باشــد .همچنين
تخريب مراتع و از بين رفتن پوشــش گياهي
در طول مســير ،مقدمهاي بر زمينخواري و
كوهخواري و دستدرازي شكارچيان غيرمجاز
و غارتگران عرصههاي طبيعي خواهد شد و بايد
ديد چه تضميني براي جلوگيري از تجربه تلخ
احداث جاده در مناطق بكر طبيعي توانســته
توجيهكننده طرح باشد؟

وعده يك نماينده
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مخالفت اوليه با جاده فرعي

معاون حفاظت و امور اراضي سازمان جنگلها
و منابع طبيعي كشور در گفتوگو با همشهري
درباره قوانين احداث راههــا در محدوده منابع
طبيعي ميگويد :در اجــراي تمامي پروژههاي
عمراني نظير احداث راه و جاده ،دســتگاههاي
مجري برابر بند ب ماده 12قانون افزايش بهرهوري

جزئيات طرح

طي هفته اخيــر طرح ســاخت و تكميل راه
دسترســي لزور فيروزكوه به بندپــي بابل به
پايان رسيده است .طرح ساخت راه دسترسي
روستاي لزور در استان تهران به منطقه بندپي
اســتان مازندران در ســال 90در سفر هيأت
دولت به شهرستان بابل مصوب شد ،اما هيچگاه
پيوست محيطزيستي براي طرح انجام نشد.
همان ســال مطالعات اوليه بخش نخست اين
طرح به طول 12كيلومتر آغاز شد .اما بهتازگي
انجام آن به پايان رسيده اســت7 .كيلومتر از
اين طرح در حوزه اســتحفاظي استان تهران
قرار دارد ،اما استانداري تهران از حاميان اين
طرح است .براساس اعالم مسئوالن ،اين مسير
در قديم مالرو بوده ،اما طبق طرح جديد قرار
است كاربري «راه روســتايي» و «آفرودي»
داشته باشد كه درصورت ايجاد مسير آسفالته،
هميــن 2كاربري ميتوانــد صدمات جدي و
عميقي به جنگلهاي هيركاني مسير وارد كند.
علــي كريمي ،نماينــده بابــل در مجلس در
اينباره اعالم كرده اســت كه تالش ميشود
تا 2ســال آينده اعتبار الزم بــراي اين طرح

مهديجماراني،فرماندارفيروزكوهديروزبه«تهراننيوز»اعالمكردكهطرحجادهلزوربهبندپي
در سال ۸۹به تصويب هيأت وزيران رسيده بود ،اما از اولويت دولت خارج شد و سال ،98احداث
اين جاده يكي از وعدههاي انتخاباتي «سيداحمد رسولينژاد» نماينده فيروزكوه در جريان
مبارزات انتخاباتي بود .بهگفته وي ،در مسير اجراي اين پروژه هنوز اتفاقي رخ نداده است .توجه
دوستدارانمحيطزيستنيزقابلستايشاستوقرارنيستكاريانجامشودكهبرخالفمسائل
محيطزيستييامنابعمليكشورباشد؛چونفقطپيادهراهتاريخيبرايمراوداتمردمفيروزكوه
با مازندران در صورت تطبيق با قوانين كشور به جاده تبديل ميشود.
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اين روزها نگراني بر ســر پرونده
منابع
طبيعي «جاده لــزور» بهعنوان پنجمين
جاده اتصال تهران به مازندران به
باالترين حد خود رسيده است .براساس طرحي
كه همزمــان در تهــران و مازنــدران پيگيري
ميشود ،قرار است جادهاي ميان فيروزكوه تا بابل
كشيده شــود ،اما هيچيك از اين 2شهر مقصد
اصلي نيستند .اين جاده در يك طرف به منطقه
توريستي بندپي بابل متصل ميشود و در طرف
ديگر ،منطقه لزور استان تهران قرار دارد.
ي تهران
احداث راه آســفالته در مسير استانها 
و مازندران آنجا نگرانيها را به باالترين حد خود
ميرساند كه بدانيم هر ســال ميليونها سفر با
خودرو در مسير اين 2استان صورت ميگيرد و
هر جاد ه جديدي ميتواند تهديدي بزرگ براي
حفاظت از منابع طبيعي در اين مسير باشد .در
مســير بندپي بابل تا لزور فيروزكوه ،روستاهاي
«فيلبنــد»« ،دولــت رودبار»« ،لمســوكال»،
«كامكال» و «شهنه پشته» قرار دارند كه مناطقي
بكر و ارزشــمند در دل جنگلهــاي هيركاني
هستند و احداث هر نوع جاده آسفالته ميتواند
تير خالص به آرامش و آينده آنها باشد.
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خبرنگار

مكلف هستند از منابع طبيعي استعالم داشته
باشند و نقشه راه را تحويل بدهند.
بهگفته بهمن افراســيابي ،منابــع طبيعي نيز
كميتهاي تشــكيل ميدهد و پــس از بازديد و
بررســي ،اگر احداث ضرورتي نداشــته باشد و
خسارت محيطزيســتي زيادي به منطقه وارد
شــود ،مخالفت خود را با طــرح اعالم ميكند؛
بهويژ ه آنكه نظير جاده لزور به بندپي جاده فرعي
باشد.
معاون حفاظت سازمان جنگلها ميافزايد :حتي
اگر مسير طراحي شــده جاده ضرورتي نداشته
باشد ،بخشي از مسير را براي جلوگيري از خسارت
بيشتر عوض ميكنند .در حالت سوم هم ،اينكه
اگر جاده ضرورت داشــته باشد و جابهجايي هم
ممكن نباشد ،برآورد خسارتهاي محيطزيستي
صورت ميگيرد و مبلغ براي جبران خســارت،
بهحساب خزانه واريز ميشود تا در جهت احياي
منابع طبيعي آسيبديده هزينه شود.
افراســيابي تأكيد كرد :در مورد جــاده لزور به
بندپي ،هنوز گزارشي به سازمان جنگلها ارسال
نشده اســت ،اما پس از اين مصاحبه ،موضوع را
بررسي خواهيم كرد.

مصوب شــود و براي اتمام تعريض و تكميل
طرح برنامهريزي شود .استانداري تهران نيز در
اينباره معتقد است :اولويت بازگشايي مسير
روســتاي لزور به بندپي در درجــه اول رونق
اقتصادي در حوزه كشــاورزي ،گردشــگري
و همچنين افزايش تعامــات اجتماعي بين
2استان اســت و در مرحله بعد در كاهش بار
ترافيكي و تردد جادهاي است.

زهرا رفيعي

عكس :همشهری  /حامد خورشيدي

جاده «بندپي» به «لزور» با كاربري روســتايي و آفرود در حال انجام
اســت اما هنوز حجم خسارات وارد شده به پوشــش جنگلي و منابع
طبيعي در اين مسير برآورد نشده است
سيدمحمد فخار
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نقشهمجلس
براي پيامرسانها
محمدکرباسی

تمامي كاربران يا ايجاد صنــدوق دولتي حمايت از
پيامرســانها را دارد .در ســال ۹۷و زمانــي كه
پيشنويس اوليه اين طرح به مركز پژوهشهاي مجلس
رفته بود ،همشــهري در سلسله گزارشهايي به آن
پرداخت .در آن زمان ايــن طرح در مركز پژوهشها
باقي ماند و از دستور كار خارج شد .اين طرح مهرماه
سال ۹۷از سوي جمعي از نمايندگان طراحي شده بود
و در همان زمان بسياري از كارشناسان ايراداتي را به
آن وارد كردند و معتقد بودند اين طرح بيشتر از نگاه
فني ،نگاه امنيتي و سياسي به فعاليت پيامرسانهاي
اجتماعي دارد .اما اكنون تعداد نمايندگان امضاكننده
طرح و قوت آنها نشان ميدهد عزم جديتري براي
تصويب آن وجود دارد .دانستن جزئيات اين طرح كه
ميتواند روي زندگي شخصي همه كاربران اينترنت در
ايران و كسبوكارهاي حوزه فناوري اطالعات تأثير
بگذارد ،براي همه واجب است.

طرح :همشهري /بهرام غروی

طرح جنجالي مجلس با عنوان «صيانت
اینترنت از حقوق كاربــران در فضاي مجازي و
ساماندهي پيا مرسا نهاي اجتماعي»
كه در مجلس دهم به نتيج ه نرسيد و معلق باقي مانده
بود ،حاال بار ديگر از سوي گروهي از نمايندگان طيف
اصولگرا با تغييراتي بازگشته است.اين طرح كه در
دستور كار كميسيون فرهنگي قرار گرفته ،درصورت
تصويب توسط نمايندگان مجلس ميتواند بهصورت
بالقوه باعــث فيلترينگ و ممنوعشــدن هر نوع
پيامرسان خارجي شود .اين طرح در واقع تازهترين
تالش براي ايجــاد حاكميت دولتي بــر اينترنت و
بهصورت ويژه پيامرســانهاياينترنتي است ،اما
جزئيات جنجالي ديگري ازجمله لزوم احراز هويت

سختترشدن فیلترینگ
در ماده ۲اين طرح آمده اســت :عرضه و ارائه خدمات
پيامرســانهاي اجتماعي داخلي و خارجي در كشور
مســتلزم ثبت در پنجره واحد و رعايت قوانين كشور
است .فعاليت پيامرسانهاي خارجي و داخلي اثرگذار
مشروط به تأييد هيأت ساماندهي و نظارت خواهد بود.
در غيراينصورت فعاليت آنها در كشور غيرقانوني است.
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات موظف است نسبت
به مسدودسازي دسترســي به آنها اقدام كند .تعيين
مصاديق پيامرسانهاي اثرگذار با هيأت ساماندهي و
نظارت است.
در تبصره ۲اين ماده آمده است فعاليت پيامرسانهاي
خارجي مستلزم شركتي ايراني بهعنوان نماينده قانوني
و پذيرش تعهدات الزم حسب آييننامه تنظيمي است.
نتيجه كلي كه از اين بند گرفته ميشود ،سادهترشدن
راه بســتن پيامرســانهاي خارجي در ايران است.
بهعبارت ديگر ،اگر يك پيامرســان در داخل كشور

جهان استارتاپی

احراز هويت در فضاي مجازي

گروهي از نمايندگان مجلس در حال پيگيري طرحي هستند كه درصورت
تصويب ميتواند بهصورت بالقوه باعث فيلترينگ همه پيامرسانهاي خارجي
و سپردن درگاههاي اينترنت به نيروهاي مسلح شود
دبیر گروه دانش و فناوری
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در زمان مجلس دهم و ارائه پیشنویس اولیه این طرح ،همشهری
چندین گزارش درباره آن منتشر کرده بود.

مجازات براي كاربران خاطي
دفتر يا نمايندهاي نداشته باشد يا با طرف ايراني پيمان
شراكت امضا نكرده باشد يا دســتكم تن به تعامل
ندهد ،امكان اعمال محدوديت بــر آن وجود دارد.
هرچند در اين طرح عبارت «فيلترينگ» اســتفاده
نشده اما بهنظر ميرسد منظور از مسدودسازي همين
شيوه قديمي باشــد .چون تاكنون هيچ پيا مرسان
خارجي در كشــور نمايندگي نداشــته و بعيد است
پيامرســانهايي مانند واتساپ هم دست به ايجاد
نمايندگي بزنند.
تصميمگيري دررابطه با اين طرح هم برعهده يك نهاد
مركزي است كه آن را «هيأت ساماندهي» ناميدهاند.
اين هيأت متشكل از رئيس مركز فضاي مجازي ،نماينده
وزارتخانههاي ارتباطات ،ارشاد ،اطالعات ،دادستاني
كل كشور ،كميسيون فرهنگي ،صد اوسيما ،اطالعات
سپاه ،ســازمان تبليغات ،نيروي انتظامي و سازمان
پدافند غيرعامل است.

براســاس فصل چهارم اين طرح هر شخصي
بدون رعايت مفاد ماده( ۲ثبت در پنجره واحد
و رعايت قوانين كشــور) مبادرت به عرضه و
ارائه پيامرسان اجتماعي كند و با نقض تدابير
مسدودســازي موجبات دسترسي به آنها را
فراهم آورد ،به حبس يا جزاي نقدي درجه 6يا
هر دو محكوم ميشود.
متخلف از اجراي مسدودسازي پيامرسانهايي
كه غيرقانوني تشــخيص داده شدهاند هم به
انفصال از خدمات دولتي از 6ماه تا ۲ســال
محكوم ميشود.
همچنين اين نكته را عموم كاربران از اين طرح
بايد بهخاطر داشته باشند :هر شخصي كه در
پيامرسانهاي غيرقانوني فعاليت مؤثر داشته
باشد ،ميتواند به مجازات درجه ۷يعني حبس
از  ۳تا ۶ماه محكومشود.

در ماده ۶اين طرح آمده است :هيأت ساماندهي
موظف اســت دســتورالعمل الزم براي احراز
هويت كاربران در فضاي مجازي را براســاس
سياستهاي مصوب شورايعالي فضاي مجازي
به تصويب رساند .در تبصره اين ماده هم آمده
است :وزارت ارتباطات موظف است اقدامات الزم
جهت احراز هويت كاربران در فضاي مجازي را
به عمل آورد .اين ماده بهمعناي آن است كه همه
كاربران براي اتصال به اينترنت در كشور بايد
احراز هويت شــوند و اصوال ناشناسماندن در
فضاي آنالين بيمعنا خواهد بود .احراز هويت
همگي كاربران در اينترنت از طر حهايي است
كه از سوي شورايعالي فضاي مجازي پيگيري
ميشــود .پيش از اين دبير شورايعالي فضاي
مجازي هم در گفتوگــوي اختصاصي خود با
همشهري ايده اينترنت ســوم را براي ايران
مطرح كرده بود .به گفته فيروزآبادي ،در كنار
مدل اينترنت كاليفرنيايي و اينترنت چين ،ما
بايد مدل اينترنت خود را داشته باشيم .او درباره
جزئيات ايده اينترنت ۳به همشهري ميگويد:
اين مدل جديد شــبكه ملي اطالعات همراه با
ارتباط با جهان است؛ اينترنتي است كه در آن
هويت مشخص ميشــود .در آن احراز هويت
داريم و اميدواريم در چارچوب شــبكه ملي
اطالعات روي اينترنــت كاركنيم ،ولي هركس
كه به آن داخل ميشود هويت مشخصي دارد.

مسئول مرزباني ديجيتال
در فصل دوم متن طرح جديد به مانند طرح اوليه
مرزباني ديجيتال و دفاع ســايبري از كشور را
به نيروهاي مسلح ســپرده است .براساس ماده
 ۵طرح جديد مرزباني ديجيتال و دفاع سايبري
از كشــور و جلوگيري از بهرهبرداري غيرمجاز
از دادههاي مجازي در درگاههاي ورود و خروج
پهناي باند كشور ،با محوريت ستاد كل نيروهاي
مسلح ،توســط مراجع ذيربط انجام خواهد شد.
حدود و ثغور وظايف با پيشنهاد ستادكل نيروهاي
مســلح بهتصويب مقام معظــم رهبري خواهد
رســيد ،درصورتي كه در طرح مركز پژوهشها
حدود و ثغور وظايف و اختيارات دســتگاهها در
مرزباني ديجيتال به شــورايعالي امنيت ملي
واگذار شده بود .همچنين در اين طرح تأكيد شده
كه پيامرســانهاي اجتماعي موظف هستند در
صورت وصول گزارش از مراجع ذيربط درخصوص
نقض مالكيت معنوي و اخالق عمومي ،اهانت به
مقدســات ،جرائم و فعاليتهاي سازما نيافته
ضدامنيتي و نيز انتشار اسناد محرمانه از تداوم
انتشار محتوا در بستر پيامرسان ممانعت بهعمل
آورده و اين نوع فعاليــت را موقتا تا صدور رأي
قضايي متوقف و محتوا را از دسترس خارج سازند.

نياز به توسعه بستر دادهها

فيلترينگ جواب نميدهد

اين طرح مجلس بارها از سال ۹۷مورد انتقاد
مقامهاي وزارت ارتباطات قرار گرفته است.
بهگفته آنها بستن و فيلترينگ نميتواند
مشكلي را حل كند .حميد فتاحي ،معاون
وزير ارتباطات درباره اين طرح پيش از اين
به همشهري گفته بود :يكي از اشكالهاي
جدي كــه در اين حوزه وجــود دارد ،به
برخوردهاي ســلبي برميگردد كه منجر
به بستن و انسداد ميشود ،درنهايت نيز
تبعات آن مورد بررسي قرار نميگيرد .ما
منكر آسيبهاي فضاي مجازي و شبكههاي
اجتماعي نيستيم .همانطور كه در كالم مقام
معظم رهبري نيز آمده ،فضاي مجازي داراي
آسيبها و فرصتهاست .ما ميگوييم بايد
از فرصتها حداكثر اســتفاده را بكنيم
و آســيبها را بهصورت حداكثري طرد
كنيم .اگر ميگوييم ميانه خوبي با انسداد
و بستن نداريم ،بهخاطر جنس فضاست كه
بستن در آن جواب نميدهد .نوع فناوري
اينطور است كه بستن ،راهكار خوبي براي
آن نيســت .او درباره ماده لزوم داشتن
نمايندگي پيامرسانهاي خارجي در كشور
هم ميگويد :اين رويكرد احتماال براي اغلب
سيستمها – بهخصوص سرويسهايي كه
آمريكايي هستند  -اتفاق نخواهد افتاد .ما
پيشتر در اينباره نظراتمان را ارائه دادهايم.
معتقديم دوستان در مجلس بايد دقتنظر
بيشتري داشته باشند كه اگر مصوبهاي را
اجرايي ميكنند ،قابل اجرا باشــد وشأن
قانونگذاري مجلس حفظ شود .البته ما در
نهايت مجري هستيم و چيزي كه مجلس
بهصورت قانون تصويــب كند ،بعد از طي
مراحل قانوني موظف به اجراي آن هستيم.

تقليد از فتوسنتز براي كسب انرژي

زين هوشمند

تقريبا نيمي از جمعيت 16تا24ساله جهان بدون مشكالت زمينهاي سالمت روان بهخاطر شرايط كرونا دچار عالئم شديد افسردگي شدهاند

کرونا Xعلم
ثبت نخستين مورد ابتالي دوباره
به كرونا با ۲ژنوم متفاوت

محققان هنگكنگي از ثبت نخستين مورد
ابتالي دوباره يك فرد بــه ويروس كرونا در
جهان خبر دادهاند .بــه گزارش ژاپن تايمز،
تحقيقات در اين مورد به توســعه واكسن
براي اين ويــروس كمك ميكنــد .طبق
اطالعات موجــود يك مــرد هنگكنگي
۳۳ساله نخستين بار در اواخرماه مارس به
ويروس كرونا مبتال شد .اما چند ماه بعد در
بازگشت از سفر به اسپانيا ،براي دومين بار
به اين بيماري مبتال شد .در ابتالي اول اين
فرد ،عالئم خفيفي داشــته و در ابتالي دوم
هيچگونه عالمتي نداشــته اســت .تاكنون
موارد پراكندهاي از ابتــاي دوباره افراد به
كوويد ۱۹-گزارش شده است و كارشناسان
معتقدند؛ اين امر نشــان ميدهد كه افراد
ايمني بااليي نســبت به اين ويروس ندارند
و همچنين بهدليل بيعالمت بودن برخي
مبتاليان ،نميتوان آمار و اطالعات دقيقي

طول دوران قرنطينه دچار پرخوري شدهاند.
«لي هادسون» استاديار  UCLو رئيس بخش بهداشت و
روان كودكان در بيمارستان  Ormond Streetميگويد:
من واقعا نگران تعداد نوجواناني هستم كه بهدليل شرايط
روحي بد در دوران قرنطينه به پرخوري روي آوردهاند .اين
واقعا نگرانكننده است؛ چراكه مطالعات ما نشان ميدهد

كه بسياري از افراد جواني كه مراقبتهاي سالمت روان
ميگرفتند ايــن كار را متوقف كردهانــد و اين ميتواند
عوارض طوالنيمدتي داشته باشد.
عوارض پاندمي براي جوانان بسيار جدي بوده ،زيرا آنها نيز
بيشتر در معرض خطر بيكاري هستند .درست است كه
گفته ميشد جوانان در خطر مستقيم ابتال به كوويد19-
نيستند اما قطعا در معرض خطر عوارض قرنطينه هستند.
از آنجايي كه آنها به نسبت كل كشور در معرض از دست
دادن مزاياي بيشــتري هســتند ،ما بايد هركاري كه از
دستمان برميآيد انجام دهيم تا عوارض حاصل از قرنطينه
بر سالمت روان آنها را جبران كند.
«ژاكويي كمپل» مدير مؤسســه ژوليان كمپل ميگويد
نوجوانان در طول اين همهگيري با تغييرات بسيار عظيمي
در بحث امتحانات ،ارتقاي تحصيلي ،دانشگاه يا كار روبهرو
بودهاند و بهويژه در مقابــل ابهاماتي كه بــر اثر پاندمي
بهوجود آمده است ،آسيبپذيرترند.
وي با اشاره به اينكه درس خواندن در خانه سطح استرس
آنها را در طول پاندمي ويروس كرونا افزايش داده اســت
ميگويد :نوجوانان دوست دارند مستقل شوند اما مجبور
شدند تمام وقت خود را در خانه و كنار والدين سپري كنند.
كمپل ميگويد :ما نگران اين هستيم كه مدارس منابعي
براي رفع مشكالت سالمت روان كودكان و نوجوانان در
موعد بازگشت دانشآموزان به مدارس نداشته باشند.

در اينبــاره بهدســت آورد .در مورد فعلي
كه توســط دانشــگاه هنگكنگ گزارش
شــده ،محققان توالي ژنتيــك ويروس در
2بار ابتالي او به بيماري را بررســي كردند
و متوجه شدند آنها يكســان نيستند .اين
امر نشــان ميدهد عفونت دوم شباهتي به
مورد اول ندارد و بهعبارتي فرد به 2نسخه از
ويروس كرونا مبتال شده است .محققان در
بيانيهاي درخصوص اين تحقيق نوشتهاند:
اين نخستين مورد ثبت شــده در جهان از
بيماري است كه از كوويد 1۹-بهبود يافته،
اما دوباره به آن مبتال شده است.

احتماال كمتر به بيماري كوويد 19-مبتال
ميشوند؛ هرچند كه اطالعات در دسترس
نشــان ميدهد كه در اين ميان استثنائاتي
نيز وجود دارد .به عــاوه ،برخي مطالعات
نشــان ميدهد كه نوجوانان احتماال نقش
پررنگتــري در انتقال ويروس به نســبت
خردساالن ايفا ميكنند .در ادامه بيانيهاي
كه از سوي  2آژانس ســازمان ملل منتشر
شده ،آمده اســت :كودكان 5ساله و كمتر،
نيازي به استفاده از ماسك ندارند .اما براي
كودكان  6تا 11ســال ،بايد رويكرد مبتني
بر خطر اعمال شود .براي كودكان 12سال
به باال نيز بايد مانند بزرگساالن رفتار شود.

طبق دستورالعمل جديد سازمان بهداشت
جهاني كودكان زير 5ســال نبايد از ماسك
استفاده كنند .به گزارش سيانان ،بهگفته
2آژانس مهم ســازمان ملل ،احتمال ابتال
و انتقال ويــروس كرونا از ســوي كودكان
چندان زياد نيســت و به همين دليل زدن
ماســك براي آنها ضرورتي ندارد .سازمان
بهداشت جهاني و يونيســف طي بيانيهاي
اعــام كردهاند :طبق مشــاهدات محدود،
خردساالن زير 5سال به نسبت بزرگساالن

نگراني فائوچــي از عجله آمريكا
براي ثبت واكسن كرونا

كودكان زير 5سال ،ماسك نزنند

دكتر آنتوني فائوچي ،مشاور كاخ سفيد در
مقابله با كرونا نسبت به عجله مقامات كاخ
سفيد براي دستيابي به واكسن مؤثر ويروس
كرونا هشــدار داد .او در گفتوگو با رويترز
از احتمال آســيبزا بودن ايــن عمل براي
توسعه ساير واكسنها خبر داد .به گزارش
بيبيسي ،طبق گزارشهاي رسيده دونالد
ترامپ ،رئيسجمهــوري آمريكا قصد دارد

100ثانيه خبر
دســتگاهي كه بهطور مؤثر از روند طبيعي فتوسنتز تقليد ميكند،
پيشرفت بزرگي براي محققان انرژي بهحســاب ميآيد .يك تيم از
دانشــگاه كمبريج درحال كار روي فرايندي هستند كه در نوع خود
بينظير است .به گزارش نيو اطلس ،جديدترين گام در راه پاكسازي
هوا و تبديل انرژي ،شامل يك ورق بيسيم مملو از فتوكاتاليست است
كه ميتواند نور خورشيد ،آب و دياكسيدكربن را به سوختهاي تميز
تبديل كند .محققان اميدوارند كه با اين فناوري ،روزي انرژي مورد
نياز مزارع بسيار بزرگ را تامين كنند.

تأثير روحي قرنطينه روي مردم جهان

تحقيقات جديد نشان داده است كه سالمت
دانش
روان بر اثر قرنطينه جوانــان و نوجوانان را
تهديد ميكند .به گــزارش گاردين ،طبق
مطالعــه  You-COPEتقريبا نيمــي از جمعيت  16تا
24ساله بدون مشكالت زمينهاي سالمت روان دچار عالئم
شديد افسردگي شدهاند كه از اين بين يكسوم آنها سطوح
متوسط تا شديد اضطراب را در طول دوران قرنطينه تجربه
كردهاند.
تحقيقات جداگانه توسط خيريه  YoungMindsنشان
ميدهد كه 80درصد از نوجوانان و جوانان معتقدند اين
همهگيري باعث شده سالمت روانشــان به خطر بيفتد.
منتقدان ميگويند بايد پيش از آغاز سپتامبر و بازگشت
بچهها به مــدارس منابع حمايتي بــا حضور متخصصان
ســامت روان حضور داشته باشــند و دولت بايد بودجه
جديد قابل توجهي را براي رســيدگي به سالمت رواني
جوانان ارائه كند.
محققان  You-COPEهمچنين به اين نتيجه رسيدهاند
كه 28درصــد از  1507جــوان شــركتكننده در اين
نظرســنجي بدون هيچ بيماري رواني زمينهاي گفتهاند
كه كيفيت ارتباط آنها در طــول پاندمي كوويد19-بدتر
شــده اســت .تقريبا نيمي از اين تعداد ميگويند براي
فراموشكردن حال بد خود به پرخوري روي آوردهاند و در
بين نوجوانان نيز گزارش شــده که از هر 10نفر6 ،نفر در

در طول همهگيري بيماري كوويــد ،19-زنجيرههاي عرضه كاال
بهطور ناگهاني مورد توجه قرار گرفتند و كســب و كارشان سكه
شد .به گزارش تككرانچ ،چهكسي فكرش را ميكرد كه شرايط
اينگونه شود؟ رقابت براي رســاندن و توزيع كردن ونتيالتورها و
چيزهاي ديگري مانند مواد غذايي همچنان داغ و متداوم است ،اما
شايد بهطور كامال
قابــل پيشبيني،
دنيــاي «نر مافزار
زنجيــره تامين»
بتوانــد از برخــي
بهر و ز ر ســا نيها
اســتفاده كنــد.
بيشــتر پلتفر مها
خالي هستند و نياز
دارند كه مشتريان
با دادههاي خود آنها را پر كنند .شركت اطالعاتي سرمايهگذاري
كرفت ( )Craftچند روز پيش اعالم كرد كه موفق شده است در
مرحله ســري10 ،Aميليون دالر ســرمايه جذب كند .آنها براي
ساخت «پلتفرم اطالعاتي زنجيره تامين» چنين سرمايهپذيري
را انجام دادهاند .استارتاپ «كرفت» كه دفتر مركزي آن در شهر
سانفرانسيسكو واقع شده ،در سال2015تاسيس شده است .ايده
اصلي اين استارتاپ اين است كه به شــركتها اجازه داده شود،
سيســتمهاي زنجيره تامين خود را نظارت و بهينهسازي كنند.
مشكلي كه اســتارتاپ كرفت به آن يورش برده و درصدد حل آن
اســت ،عدمديد و كمبود اطالعات در زنجيرههاي پيچيده عرضه
جهاني است .درحاليكه بســياري از محصوالت هوش تجاري به
مشترياني نياز دارند تا دادههاي خود را ارائه دهند ،بستر دادههاي
اســتارتاپ كرفت با دادههايي از قبيل منابع مالي با اســتفاده از
يادگيري ماشيني و اعتبارسنجي انساني در دسترس قرار دارد.

كه واكســن كروناي آمريكايــي را پيش از
آزمايش كامل به ثبت برســاند .اين حركت
ميتواند شــانس او در پيــروزي انتخابات
رياستجمهوري آمريكا را تقويت كند .اما
دمكراتها رئيسجمهــور آمريكا را متهم
ميكنند كه بهخاطر پيروزي سياسي خود
جان مردم آمريكا را به خطر انداخته است.
فائوچي ميگويد :چيزي كه ما نميخواهيم
درباره استفاده از واكســن ببينيم ،دريافت
مجوز اســتفاده اضطراري ( )EUAقبل از
مشاهده سيگنالهايي از اثربخشي واكسن
اســت .يكي از خطرات بالقــوه وارد كردن
واكسن به بازار دارويي پيش از سپري شدن
مرحله مهم فاز ســوم آزمايش اين اســت
درصورتي که واکسن اثربخشي كافي نداشته
باشــد ،فرد ديگر نميتواند واكسن جديد
و مؤثري دريافت كنــد .از نظر من اهميت
يك واكسن در ايمني و اثربخشي آن است
نه در ثبت زودهنگام .پيش از اين ســازمان
غذا و داروي آمريكا ،بــراي معالجه ويروس
كرونا مجوز استفاده اضطراري براي داروي
هيدروكســي كلروكين صادر كرده بود كه
درماه ژوئن مطالعات باليني نشان داد؛ اين
دارو در درمان ويروس كشنده بياثر است.

يك مهندس كانزاسي ،زين هوشمند براي دوچرخه ابداع كرده كه
ميتواند راهكاري ايدهآل براي دوچرخهســواران بهمنظور خالص
شدن از شر زينهاي سنتي باشــد .به گزارش نيو اطلس ،شكل اين
زين مانند مدلهاي معمولي است ،اما باريكتر و براقتر است؛ ضمن
اينكه روكش آن بهجاي پالستيك فقط از فيبر كربن و پليمر ساخته
شده است .اين زين بهگونهاي طراحي شده كه دوچرخهسوار براساس
وزن و فرم بدنش ميتواند بهآساني روي آن بنشيند و فشار كمتري
را تحمل كند.

بيادبي ممنوع

يك شركت فنالندي با استفاده از هوش مصنوعي فونتي ابداع كرده
كه كلمات تحقيرآميز و زشــت را در متون تــار ميكند .به گزارش
ديليميل ،بيادبي سايبري به يكي از معضالت اساسي در اينترنت
تبديل شده است؛ به همين دليل شــركت فنالندي «تيتياووري»
اميدوار است با ارائه فونتي كه بيادبي را در نرمافزارهاي اديت متن،
تار ميكند ،اين مشكل را حل كند .با اين روش ،عبارتهاي زشت در
نرمافزارهاي ورد و اوتلوك تار ميشوند.

زوم ،قطع شد

همزمان با شروع سال تحصيلي در آمريكا و برخي كشورهاي اروپايي،
نقص فني اپليكيشــن «زوم» معلمان و دانشآموزان را به دردســر
انداخت تا آنها نتوانند امور درســي خود را انجــام دهند .به گزارش
انگجت ،شيوع ويروس كرونا باعث شــده تا بسياري براي انجام امور
روزمره خود سراغ اپها و نرمافزارهاي مخصوص ويدئوكنفرانس مانند
زوم بروند ،اما اين برنامه بهدليل نقص فني مشكالتي را پيش روي همه
كاربرانش گذاشت .البته مسئوالن اين اپ توانستند بخش اعظمي از
مشكل را در كمتر از 24ساعت رفع كنند.

مسدودسازي راهش نيست
در واقع به جاي سياستها و طرحهاي سلبي،
ادامه از
صفحه اول اكثريت نمايندگان مجلس در جســتوجوي
طرحهاي تشويقي براي محتواها و پلتفرمهاي بومي هستند.
بايد كاربر را با خودمان همراه كنيم و اعتمادش را بهدست بياوريم.
اگر كاربر حق انتخاب داشــته باشــد و به اندازه كافي سرويسهاي
خوب داخلي بگيرد ،اقناع شده و ترجيح خودش اين خواهد بود كه از
سرويسهاي داخلي استفاده كند.
همچنين بحــث احراز هويــت كاربران كه در طــرح گروهي از
نمايندگان مطرح شــده اســت را در تضاد با فتواي روشن مقام
معظم رهبري ميدانــم .مقام معظم رهبري بــه صراحت اعالم
كردهاند كه نقض حريم خصوصي كاربران در فضاي مجازي حرام
شرعي است .ايشان تا اين حد به حفظ حريم خصوصي پايبند و
مقيد هستند كه اين مسئله را حرام دانستهاند .لذا بخشي از طرح
كه به احراز هويت كاربران ارتباط دارد در تضاد با آزادي و حريم
خصوصي شــهروندان قرار دارد .در عين حال كه با اصول قانون
اساسي نيز در تضاد آشكار است.
بستن و مسدود سازي مانند آنچه در اين طرح پيشنهاد شده راهحل
عرصه فناوري نيســت .ما بايد در دورهاي كه كشــور با سختيهاي
اقتصادي درگير است ،فضاي آنالين را براي پيشرفت اقتصاد ديجيتال
هموارتر كنيم و براي پيشرفت شبكه ملي اطالعات نه با نگاه سلبي،
بلكه بهعنوان زيرساخت شبكه ارتباطي كشور تالش داشته باشيم.
مردم ما هماكنون و بهصورت روزمره روي پلتفرمهاي مختلف مشغول
استفاده از شبكه ملي اطالعات هســتند .مردمي كه در همه شرايط
پشتيبان انقالب بودهاند و حتي در پلتفرمهاي مسدود شدهاي مانند
توييتر به دفاع از كشور در مقابل دشمنان و منافقين ميپردازند ،اليق
مسدودسازي به اين شيوه نبوده و نخواهد بود.
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ترانه تهران
ُخالزير و هفتهبازارهاي جهان...
ترانه يلدا
شهرساز

اعضاي شورا پس از گزارش رابط شوراياري منطقه 18در جلسه ديروز مطرح كردند

   محروم كردن شهروندان از توسعه فضاي باز شهري با تجاريسازي

شرايط آباداني درجنوبغرب پايتختمهياست
رابط شوراياري منطقه 18به صحن شوراي
شورا
شــهر تهران آمد تــا ضمن گزارشــي از
وضعيت اين منطقه واقع شده در جنوب
غرب پايتخت ،نظرات و پيشــنهادات اعضاي حاضر در
جلسه ديروز را نيز دريافت كند.
بهگزارش همشهري ،دويســت و سيوسومين جلسه
پارلمان شهري پايتخت صبح روز گذشته پس از نشست
همانديشي اعضا برگزار شد؛ نشستي كه به بررسي روند
بازپسگيري امالك واگذار شده به تعدادي از مديران طي
دوره قبلي مديريت شهري ارتباط پيدا ميكرد.
محسن هاشميرفسنجاني ،رئيس شوراي شهر تهران،
جلســه را با توضيحاتي درباره اقدامات اولويتداري كه
در سال پاياني فعاليتشان بايد پيگير باشند ،شروع كرد.
او با بيان اينكه مديريت شــهري همانند دولت ،در سال
پاياني مسئوليت خود با چالشها و مشكالت متعددي
مواجه اســت ،گفت« :انتظار داريم با حل سوءتفاهمات
و هماهنگي و تعامل بيشــتر ميان دولت و شــهرداري،
مشــكالت مردم تهران بهخصوص در حوزه حملونقل
عمومي باتوجه به نزديك شــدن به فصل پاييز و پيك
مجدد كرونا برطرف شــود .همچنين در كنار مشكالت
داخلي ،بايد به دســتاورد بزرگ ديپلماسي جمهوري
اســامي ،در تحميل دو شكســت پياپي و بيسابقه به
سياست خارجي اياالت متحده توجه داشت».
از بيتوجهي به مجتمعهاي ايستگاهي تا شنچالهها

رابط هيأت رئيسه شوراياران منطقه 18شهرداري تهران
در گزارش خود به جمعيت 499هزار نفري منطقه اشاره
كرد و گفت« :اين منطقه داراي 103هكتار بافت فرسوده
بوده و صدور پروانه ساخت در شهرداري منطقه حدود
يكماه به طول ميانجامد .همچنين 770هكتار فضاي
سبز239 ،هكتار پارك93 ،بوستان ،يك پارك جنگلي
و پارك ويژه بانوان در ايــن منطقه وجود دارد ».عبداهلل
لطفي مسئله محالت منطقه 18را عدماتصال به شبكه
حملونقل ريلي شــهري (مترو) اعالم كرد و خواستار
رســيدگي جدي اعضاي شوراي شــهر به اين خواسته
شهروندان شد.
او همچنين تكميل نشدن پروژههاي عمراني 76متري
بروجردي و 45متري بهار ،عدماتصال فاضالب شهري،
تعيين تكليف نشــدن زمينهاي حريــم خط راهآهن
تهران  -تبريز ،خطرآفرين بودن جدارههاي رودخانه كن
در همسايگي با بافت مسكوني ،بالتكليفي پروژه تفرجگاه
طرح تاكا به جاي گودالهاي عميق 400هكتاري معادن
شن و ماســه ،وجود بازارآهن در بافت مسكوني و دپوي

علي اعطا :تجاريسازي در ادامه محور اميركبير ،در بخش غربي خيابان ۱۷شهريور ،محروم كردن شهروندان از
توسعه فضاي باز شهري است .چرا شهرداري رويكرد توسعه عرصههاي باز را كه موفق بوده است در بخش غربي
خيابان ۱۷شهريور ادامه نميدهد؟

   لزوم توجه به مشكالت فضاي سبز در 75محله

مجيد فراهاني :در 75محله از محالت سطح شهر تهران ،شاهد مشكالت مربوط به ايجاد بوستان و پارك محلي،
توسعه و تجهيز بوستانهاي محلي موجود ،نگهداشت تاسيسات و آبياري درختان و فضاي سبز بوستانها هستيم.
دامنه محالت درگير اين مشكل از «محله اوين» تا «محله كوهك» را در برميگيرد ،كه براي حل اين مشكالت و پاسخ
به نياز و مطالبه شهروندان ،بايد با بهره از ظرفيت پروژههاي توسعه محلي و اعتبارات پيشبيني شده ،در تبصره35
بودجه سال 1399استفاده شود.

عكس :همشهري /محمد عباسنژاد

هفتهبازارهايــي كــه در آن خرتوپرت
ميفروشــند ،عمري به اندازه تاريخ بشر
دارند و بسي جذابند! در بچگي هرگز ،اما
در جواني بازارچه سيداسماعيل در ضلع شرقي بازار تهران در محله
عودالجان را ديدم و بعد از انقالب هم جمعه بازار تهران را هميشــه
دنبال كردم؛ اول در بازار زرگرها ،بعد در خيابان ناصرخسرو و پس از
آن در پاركينگ پروانه .ممكن بود بروم و اصال چيزي نخرم ،ولي خيلي
وقتها هم باالخره وسوسه ميشدم يك چيزهايي ميخريدم . ...پيش
از آن ،موقع دانشجوييام در اروپا هم مشتري اين يكشنبهبازارها بودم.
در تورينوي ايتاليا ،يكشنبه صبحها با دوستي به «بالوني» ميرفتيم
كه عجيب و غريبترين خنزر پنزرها در آن پيدا ميشد .دوستم بيشتر
چراغ و مجســمه ميخريد .بعد هم در پاريس ،بازار معروف َككها يا
«مارشه ا ُ پوس» بود كه طي ســالهاي اخير فقط نام كك و كثافت
را با خود يدك ميكشد ،وگرنه امروز ديگر يكي از گرانترين جاهاي
توريستي براي خريد آنتيك و مبلمان و اشياي ُمد و گرانبها شده و گاه
به بازار آنتيكفروشان لوور (چسبيده به موزه لوور) هم باجي نميدهد،
بلكه به آن طعنه هم ميزند!
اما خالزير كجاســت؟ اين مكان بازاربزرگ بســاطيها و مغناطيس
خنزر پنزريهاي تهران بزرگ است .خالزير ،در محل ه شهيدكاظمي
ازجمله محلههاي فريز شده شهر تهران است .خريد و فروش اجناس
دست دوم و ضايعاتي و هر چيزي كه فكرش را نميكنيد كسي بخرد،
اينجا براي خريد و فروش پيدا ميكنيد و جالب اين اســت كه برخي
اجناس را نصف قيمت بازار يا دستفروشــيهاي ديگر ،در اين محله
مييابيد .خالزير در جنوب تهران است؛ در يك قطعه زمين حداقل
180هكتاري اقتصاد اين محله بزرگ را از آن خود كرده .در نگاه اول
همهچيز كهنه و ب ه دردنخور بهنظر ميآيد ،اما در ميان اين همه جنس
دست دوم و آدمهاي عجيب و غريب ،هم گشــت است و هم تماشا.
زمستانها ،دستهدسته كارگراني را ميبيني كه گرد آتشي برافروخته
از زبالههاي در حال سوختن ميگردند .اما تابستانها همه راحتترند.
بعضيها نگرانند كه چرا اين محله جاي فروش جنس خالف هم هست
و كنترلش از دست شــهرداري هم خارج شده ،اما اين محله كه يكي
از محلههاي مهاجرنشين تهران اســت ،هم محل زندگي و كسب و
كار اتباع خارجي اســت و هم مهاجراني از اقصينقاط ايران كه جاي
ديگري براي كسب درآمد ندارند .در خالزير ،عالوه بر خنزر پنزرهاي
دورريختني ،انواع جنسهاي قيمتي و قاچاق هم ديده ميشوند ،اما
گويا مأموران هم ناچارند گاهي چشمانشان را روي اين موضوع ببندند؛
چون ديگر خسته شدهاند از اينكه اينقدر جماعت را متفرق كردهاند.
در خالزير از لنــگ كفش پاره تا ســماورهاي خانوادگي با عمر چند
دههاي و عتيقه ،از چاقوهاي مصرفشــده زنجان تا لباسهاي كهنه
تاناكورا ،از اجاقهاي قديمي نفتي تا چراغ گازهاي 50ساله ،از كيف
و كتابهاي كهنه تا لوازم يدكي و ابزار و آشغال ...همه و همه در كنار
هم چيده شدهاند .دوچرخههاي بچه ،كالسكههاي زنگزده ،كفش
كتانيهاي نو و كهنه ،گردنبند و گوشواره و سنگ هاي نيمهقيمتي و...
هر چه بگويي . ...يادم هست يكبار اوايل انقالب براي مجله آدينه كه
مطلب مينوشتم ،مطلبي درباره جمعه بازار تاريك و باريكي كه وسط
بازار زرگرها برگزار ميشد ،نوشتم و در آن به روش كالوينو (طنزپرداز
پستمدرن ايتاليايي) ،به دقت از تمام اشياي نشسته بر بساطها اسم
آوردم .حيف كه آن زمان كامپيوتري و اينترنتــي در كار نبود و پيدا
كردن آن مطالب ديگر غيرممكن است.
به هر حال ،اين نوع بازارها هميشه جذاب بودهاند .بله؛ جاي انواع جنس
قاچاق و دزدي هم بودهاند ،اما در سطحي پايينتر از آنچه در وسط شهر
ميبينيم .حال سؤال اين است :چرا نگرانيم؟
تنها تصميم دمدستي كه اينجا براي اينجور جاها گرفته ميشود ،پاك
كردن صورت مسئله است ،نه حل آن .حل اين مسئل ه نه آسان است و نه
بهدست شهرداري انجام ميشود .اينكه بازار را برچينند يا به حال خود
واگذارند ،فرقي در اصل داستان نميكند .آدرس اينجا سرراستترين
نشاني براي معامله و خريد و فروش اجناس دست دوم يا بعضا سرقتي
است .يادم هست قديمها هر چه را ميدزديدند ،طرف فوري ميرفت
شوش .حاال بايد برود خالزير...
ن ميخورند و پيدا
وقتي قبول كنيم كه اين دستفروشان از اين راه نا 
ن به آنها مستلزم جايابي و هزينه
كردن راهي براي سر و ســامان داد 
زيادي است ،ميبينيم كه دستفروشان را بهتر است به حال خود رها
كنيم تا درد خود را به تنهايي دوا كنند.
در فاصله فقــط 500متري محله خالزير ،تعداد زيــادي خانواد ه در
كورههاي خاموشي زندگي ميكنند كه فاقد سيستم آب لولهكشي و
حتي برق هستند .در چنين شرايطي انتظار ساماندهي است و بهبود
فضاي زندگي و كسب و كار؛ درست مثل احداث يكبوستان.

شهر
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   غرس درخت توسط شهرداري ،جوازي مبني بر باغ بودن زمين نيست

سيدحسن رسولي :اگر شهرداري در قطعه زميني كه نوع آن باير و موات است ،غرس درخت انجام دهد ،اين اقدام
اگر همراه با ادعاي تملك قبلي نباشد ،از منظر صيانت از حقوق مالكانه درست نيست .بنابراين غرس درخت توسط
شهرداري ،جوازي مبني بر باغ بودن زمين نيست و شهرداري و مالك بايد از طريق مراجع قضايي تعيين تكليف كنند.

غيرمجاز آهنآالت در مشاعات بازار آهن شادآباد و وجود
مركز تخليه زباله در حاشيه بزرگراه آيتاهلل سعيدي را از
اصليترين مشكالت اين منطقه برشمرد.
پس از اين نوبت به اعضاي شــورا رسيد تا موارد مربوط
به منطقه 18تهران را بيان كنند .در اين راســتا محسن
هاشمي ازايجادنشــدن مجتمعهاي ايســتگاهي در
منطقه گاليه كرد و گفت« :زماني كــه من مديرعامل
مترو بودم ،آقاي فياض (شهردار فعلي منطقه )18مدير
مجتمعهاي ايســتگاهي بودند .آن زمان بالغ بر 2هزار
ميليارد تومان پروانه مجتمع ايســتگاهي صادر شــد و
همين امر پايهاي بود براي احــداث خطوط  3و  4مترو.
اكنون كه در منطقه 18زمينها و امالكي وجود دارند كه
ميتوانند تغيير كاربري بدهند مجتمعهاي ايستگاهي
نبايد مورد غفلت واقع شوند چرا كه درآمد ناشي از آنها
ميتواند براي توسعه مترو استفاده شود .هماكنون همه
شرايط مهياست و بحث خيابان كامل نيز ميتواند دراين
منطقه اجرايي شود».
او در ادامه ،تعيين تكليف شدن طرح نيلوفري بر اراضي
روســطحي تونل راهآهن تهران -تبريز را مهم دانست و
افزود« :اگر اين طرح ولو در يكي دو كيلومتر شبيه پالزا
يا ميدانگاه اميركبير ايجاد شود ،استقبال مردم را در پي
خواهد داشت ».هاشمي از شــهردار منطقه خواست تا
جهت رفع معارض پروژه بزرگراه شهيد بروجردي و تامين
بودجه نيز اقدام كند.
ناهيد خداكرمي هم طي پيشنهادي گفت« :شوراياران
محترم منطقه 18كارگروه توسعه منطقه در بازار شادآباد
را با كسبه و تجار شادآباد ،كه عموما جزو افراد برخوردار
يو
محسوب ميشوند ،تشكيل دهند و براي تصميمساز 
حل مشكالت از مردم و كاسبان محله استفاده كنند».

دومين موزه جنگ تهران ايجاد ميشود
شهردار منطقه ۱۱با تشــريح اقدامات اين منطقه در حوزه حفظ و حراست از ابنيه
خبر
تاريخي و ميراثي از شــروع مذاكرات با ارتش براي تبديل مهمانســراي دانشــگاه
امامعلي(ع) به موزه خبر داد.
به گزارش همشهري ،نصراهلل آباديان با بيان اينكه مطابق برنامههاي پنجساله دوم شهرداري تهران،
شهرداري منطقه ۱۱از اواخر سال ۱۳۹۵اقداماتي را درباره حفظ و حراست از ابنيه تاريخي و ميراثي
در چند بخش آغاز كرد ،گفت :در اين راستا بعضي از پروژهها مستقيما توسط شهرداري منطقه و
برخي نيز با مشاركت مردم ،سازمانها و نهادهاي مرتبط انجام شده است .شهردار منطقه ۱۱افزود:
از طرحهاي مرمتي كه توسط شهرداري منطقه ۱۱انجام شد ميتوان به طرحهاي مرمت مسجد
مشيرالسلطنه و چهارســوق چوبي ،پيرايش ميدان و متروي حر و مرمت امالك تاريخي خيابان
وليعصر اشاره كرد كه از نخستين اقدامات در اين زمينه بود .آباديان ادامه داد :مرمت مهمانسراي
امامعلي(ع) در خيابان پاستور غربي كه ثبت ملي است ،مرمت ســقاخانه عزيزمحمد در خيابان
فروزش و كتيبه صلوات در خيابان كارگر از اقدامات جاري است كه اين منطقه در اين 3سال انجام
داده است .وي اضافه كرد :مذاكراتي با ارتش در حال انجام است تا مهمانسراي دانشگاه امامعلي(ع)
تهاتر و تبديل به موزه شود .اين مهمانسرا كه بنايي ارزشــمند و فاخر است ،اكنون محل استقرار
كادرهاي دانشگاه افسري است و پس از رايزني و موافقت ارتش تبديل به موزه جنگ خواهد شد.
شهردار منطقه ۱۱با بيان اينكه در يكسري از پروژهها ،اين منطقه بهعنوان تسهيلگر در پروژههاي
محرك توسعه عمل كرده ،عنوان كرد :پيرايش جداره خيابان وحدت در حد فاصل مختاري تا شوش
ازجمله اين اقدامات است كه طي آن با تســهيلگري و برگزاري جلسات فشرده جدارههاي حدود
ي شد .عالوه بر اين مرمت ملكهايي واقع
۵۰پالك در اين محدوده بازپيرايي ،طراحي و يكسانساز 
در خيابان وحدت نبش اسدي منش و كوچه لوالگر بهعنوان تنها كوچه قرينهاي انجام شده است.
آباديان درباره مرمت ميدان حســن آباد نيز افزود :مناقصه پروژه مرمت ميدان حسنآباد بهعنوان
يكي از مهمترين ميادين شهر تهران ،برگزار و مجري آن انتخاب شده است و طي آن جداره ميدان
بعد از آتشسوزي سال گذشته دوباره مرمت ميشود.

مجيد فراهانــي نيز با بيان اينكه بيــكاري در منطقه از
باالترين نرخها برخوردار است و ۸.۸درصد جمعيت فعال
منطقه ۱۸بيكار هستند ،بيان كرد« :چالش مهم ديگر
منطقه كه ميتواند تهديد امنيتي باشد مسئله شنچالهها
است .در ايام بارش اگر آب در شــن چاله بيفتد بيش از
۲۰۰۰نفر از جمعيت اطراف در خطر جدي قرار ميگيرند
و افزايش ايمني بايد در دســتور كار باشد؛ بدينترتيب
قبل از آغاز فصل بارش بايد تدابير الزم انديشيده شود».
شــهربانو اماني ،رئيس كميته ايمنسازي حملونقل
شوراي شهر تهران هم به پايين بودن سرانه حملونقل
عمومي در منطقه 18اشاره كرد .احمدمسجدجامعي اما با
اشاره به خطر براي خانههايي كه زير دكلهاي فشار قوي
هستند ،بيان كرد« :بخشي از محلههاي مسكوني منطقه
زير خطوط برق فشار قوي هستند كه آسيبهايي براي
ساكنان آنها بهويژه كودكان داشته و دارند .الزم است به
اين موضوع توجه جدي شــود .در ضمن در اين منطقه
هنوز هم گاوداريها فعاليت دارنــد .من آن گاوداري را
ديدهام كه متأســفانه در نزديكي آن يك مدرســه قرار
دارد .مســئله آزاردهنده 2كارخانه شير پاك و پگاه هم
پساب آنهاست كه موجب اذيت ساكنين منطقه است.
نكته جالب آنكه موقعيت يك كارخانه در منطقه 9است
و پساب آن به منطقه 18ميرســد و آنطور كه خودم از
نزديك شاهد بودم مزاحمت زيادي ايجاد ميكند ».زهرا
صدراعظم نوري نيز هشدار داد كه اگر معادن شن و ماسه
اگر مورد توجه قرار نگيرند ،دچار فروريزش ميشوند.
گفتني است در جلسه ديروز چندين پرونده پالك ثبتي
هم بررســي شــد كه تعدادي از آنها باغ تشخيص داده
شدند .برخي از اعضاي شورا هم تذكرات و پيشنهاداتي
داشتند كه بهطور خالصه در روبهرو ميخوانيد.

   شوراي صيانت از حريم پايتخت ايجاد شود

محمد ساالري :مقام محترم قضايي طي نامهاي با استناداتي به قانون تقسيمات كشوري اشاره كردهاند ،كه حريم
تهران ۱۳۰۰كيلومتر است و شهرداري فقط در همين محدوده ميتواند فعاليت كند و خارج از آن نميتواند اقدام
به تخريب ساخت و سازهاي غيرمجاز كند .حضور شهرداري تهران را خارج از مرز تقسيمات كشوري ،غيرقانوني
دانسته و عنوان شده كه فرمانداريهاي ديگر ميتوانند از شهرداري شكايت كنند .از طرفي هم به عدماجراي طرح
راهبردي حريم اشاره كرده است .درخواست دارم در راستاي صيانت از حريم ،رئيس شوراي شهر تهران ،متولي
شوند و در كوتاهمدت يك شوراي صيانت از حريم با حضور نمايندگان ارشد مديريت شهري ،وزارت كشور ،وزارت
راه و شهرسازي ،قوه قضاييه و مجلس ايجاد شود تا اين موضوع مورد بررسي قرار گيرد و در بلندمدت نيز بايد از
شوراي ساماندهي پايتخت ،كميسيون كالنشهرها و مجلس پيگيري شود.

   سوءاستفاده برخي دانشگاهها از ايجاد نواحي نوآوري

زهرا نژادبهرام :اخيرا ً برخي از دانشگاههاي شهر تهران ،با استناد به داليل مختلفي همچون ضرورت ارتقاي پيوند
دانشگاه و شهر ،اقدام به تهيه طرحهايي تحت عنوان نواحي نوآوري كردهاند .ازجمله ميتوان به طرح ناحيه نوآوري
دانشگاه تربيت مدرس در منطقه 6شــهرداري تهران و ناحيه نوآوري دانشگاه صنعتي شريف در منطقه 2اشاره
كرد .اين موضوع به چند دليل واجد اشكال بوده و انتظار ميرود شهرداري به سرعت نسبت به اصالح اين رويكرد
اقدامات الزم را صورت دهد .تمركز بر پيگيري نواحي نوآوري نيازمند تهيه طرح توجيهي و پيگيري جهت تأييد
و تصويب در مراجع ذيربط بوده و نميتوان پهنهبندي و ضوابط طرح تفصيلي مالك عمل را بدون اخذ مجوزهاي
الزم زير سؤال برد.

   بيشترين تالش براي تكريم شعائر بهكار بسته شده است

محمدجواد حقشــناس :چندي است كه بهصورت همزمان و ســازمانيافته ،نهادهاي تبليغاتي و سازمانهاي
اطالعرساني ازجمله برخي شبكههاي صدا و سيما در يك هماهنگي آشــكار و نانوشته و غيرمتعارف ،سعي در
تخريب مديريت شهري و شوراي اسالمي شهر كردهاند كه چرا در ايام عزاي حضرت اباعبداهلل(ع) شهر سياهپوش و
تجهيز نشده و تمهيد كافي نينديشيده شده است؟ درحاليكه گزارشهاي رسيده حكايت دارد شهرداران مناطق،
سازمانهاي متولي و معاونت فرهنگي و اجتماعي و سازمان فرهنگي و هنري در مقايسه با سالهاي پيش ،بيشترين
تالش را براي تكريم و تعاليم شهر تهران بهكار بسته كه موجب شفافيت و تشكر فراوان است .آمار اقدامات نيز
حكايت از پيشرفت هم بهصورت كمي و هم كيفي دارد .گويا منتقدان محترم خبر ندارند كه در اين شهر دهها سازمان
و نهادهاي كوچك و بزرگ وجود دارند كه فلسفه تاسيسشان اين بوده و كار ذاتي آنها همين است و براي اين وظيفه
هزاران ميليارد بودجه از بيتالمال و مسلمين دريافت ميكنند.

   پروژه مگامال تعيين تكليف شود

سيدمحمود ميرلوحي :شهرداري بايد زودتر گره پروژههاي مشاركتي نظير مگامال در شهرك اكباتان را باز كند كه
با باز شدن اين گرهها در مرحله نخست منابع حبس شده شهرداري آزاد خواهد شد و در مرحله بعد با تجاربي كه
ت فعاليتهاي مشاركتي و حضور بخش خصوصي
بهدست خواهد آمد گرههاي كوري كه متأسفانه بر بحث مشارك 
ايجاد شده باز خواهد شد.
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كدام مرگ؟ كدام زندگي؟

نكته بازي
شايد اين آخرين داربي فصل نباشد
تقريبا همه مطمئن هســتند كه بازي امشــب
پرسپوليس و استقالل در نيمهنهايي جامحذفي،
ســومين و آخرين داربي فصل اســت ،اما شايد
يك نبــرد ديگر هم بــرای ســرخابيها در راه
باشد .پرسپوليس و اســتقالل از اواخر شهريور
براي حضور در ادامه مســابقات ليگ قهرمانان
آســيا راهي قطر خواهند شــد؛ جايــي كه اگر
2تيم از گروههــاي خود صعود كنند ،شــانس
رويارويي با يكديگر را در مراحل حذفي خواهند
داشت.
استقالل در گروه اول و پرسپوليس در گروه سوم
مســابقات قرار دارند .طبق اعالم كنفدراسيون
فوتبال آسيا ،در مرحله يكهشتم نهايي تيمهاي
صعودكننده از گروههاي اول و دوم با هم مالقات
ميكننــد و صعودكنندگان گروههاي ســوم و
چهارم هم به مصاف هم ميروند.
پس در يكهشتم شــانس مواجهه سرخابيها
صفر اســت ،اما اگر هردو به يكچهــارم نهايي
برسند آنجا يا در نيمهنهايي احتمال برخورد بين
پرسپوليس و استقالل وجود دارد.

ورزش

سوپرجام اروپا با تماشاگر
سوپرجام اروپا در حالی بین دو تیم بایرن و سویا برگزار خواهد شد که پس از مدت ها ،تعدادی از هواداران اجازه دارند در
استادیوم حاضر شوند .اعالم یوفا ،سوپرجام اروپا در تاریخ  24سپتامبر مصادف با روز پنجشنبه  3مهر ماه در بوداپست و با
حضور هواداران برگزار خواهد شد .در این بازی هواداران  30درصد ظرفیت استادیوم را پر خواهند کرد.

برخالف آنچه گفته ميشود ،داربي امشب براي فرهاد و يحيي بازي مرگ و زندگي نيست
پرسپوليس

استقالل

19:00

حافظه ضعيف افشين پيرواني

پرســپوليس روي كاغذ در بازي امشــب برابر
اســتقالل ميزبان اســت ،امــا با اينكــه هيچ
تماشاگري اجازه حضور در ورزشــگاه را ندارد،
سرخپوشــان بهدنبال اجراي قانــون  90به 10
بودند؛ البد براي اينكه 4متر پارچه بيشــتر روي
سكوها بيندازند.
وقتي هم كه با اين درخواســت مخالفت شــد،
افشين پيرواني زمين و زمان را به هم دوخت كه
«آي ايهاالناس ،از ميزباني داربي فقط پرداخت
اجاره ورزشگاه براي ما ماند ».اينجا بايد خدمت
سرپرست كمحواس سرخپوشان عرض كنيم كه
سازمان ليگ سال گذشته درست قبل از همين
مرحله نيمهنهايي اعالم كــرد قانون  90به 10
شامل جامحذفي نميشود.
ابالغ اين قانون در آن زمان به نفع پرســپوليس
بــود؛ چــون سرخپوشــان بايــد در اصفهان
برابر ســپاهان به ميدان ميرفتند .نميشــود
كــه قانــون را هربــار به ســود شــما عوض
كننــد اخوي! 4متــر پارچه كه ايــن همه دعوا
ندارد.

داربي مرگ و زندگي براي فرهاد و يحيي .از روزي كه 2تيم بزرگ تهران
در نيمهنهايي جامحذفي به يكديگر برخورد كردند يكي از گزارههايي
كه زياد ميشنويم اين است كه اين داربي براي سرمربيان جوان 2تيم
حكم مرگ و زندگي را دارد و شكست هركدام از آنها ميتواند بهمعناي

از دست دادن شغل و نيمكتشان در اين تيمها باشــد .اما اين گزاره
تا چه حد منطقي اســت؟ آيا مجيدي و گلمحمــدي درصورت باختن
در داربي چهارشنبه شغل خود را از دســت ميدهند؟ بياييد بررسي
كنيم.

گلمحمدی :امیدوارم بازی جوانمردانهای باشد
یحیی گلمحمدی در نشست مطبوعاتی پیش از بازی تیمش مقابل
استقالل گفت« :امیدوارم بازی جوانمردانهای باشد .اتفاقات داوری
که افتاد برای فوتبال اتفاق خوبی نبود .هر سه داور که مطرح شدند
داوران خوبی بودند و من به هر سه اعتماد و ایمان داشتم اما با این کار
خودمان شأن داوری را زیر سوال بردیم ».سرمربی پرسپولیس راجع

به مهار دیاباته گفت« :ما از لحاظ فردی مدافعان خیلی خوبی داریم.
بهترین مدافعان لیگ مال ما هستند و اگر غیر از این بود در این چند
سال قهرمان نمیشــدند .چون الزمه قهرمانی این است که کم گل
بخوری و خوب دفاع کنی و امیدوارم فردا روز خودشــان باشد .فقط
هم دیاباته نیست و آقای مطهری و قائدی هم خطرناک هستند».

ميز آبي؛ هنوز فرصت هست
فرهاد مجيدي يك مربي جوان و تازهكار است كه كمتجربگي او
را ميتوان از اظهارنظرهاي گاه و بيگاهش متوجه شد .مجيدي
3قول به هواداران استقالل داده است؛ از ليگ براي آنها سهميه
آســيا بگيرد ،از جامحذفي با قهرماني بيرون بيايــد ،و در ليگ
قهرمانان آسيا هم با كســب نتايج خوب به مرحله بعدي برسد.
معموال مربيان باتجربــه -بهخصوص در شــرايطي كه فرهاد و
تيمش در آن قرار گرفتهاند -از اين قولها به كســي نميدهند.
خود فرهاد هم بعد از سروصداها و مصاحبههاي ابتدايياش به اين
نتيجه رسيد كه ديگر در نشستهاي مطبوعاتي حاضر نشود و كار
را به دستيارش بسپارد كه مسنتر و باتجربهتر است .اما با وجود
اين ،قولهاي سهگانه فرهاد كه تا امروز يكي از آنها محقق شده
اگر به تمامي محقق نشوند باز هم مشكل آنچناني براي ادامه كار
او در استقالل ايجاد نخواهند كرد .در واقع آنقدر كه خود مجيدي
از خودش انتظار دارد مديران استقالل از او انتظار ندارند .آبيها
آنقدر كه براي نگهداشــتن فرهاد دليل دارند ،براي بركناري او
انگيزه ندارند و مهمتر از انگيزه ،آنها هيچ گزينهاي براي جانشيني
فرهاد مجيدي روي ميز نميبينند .امير قلعهنويي كه تا چندهفته
قبل به شــكل جدي دربارهاش صحبت ميشد ،كال از دور خارج
شد و بازگشت استراماچوني هم با توجه به قانون جديد منع ورود
خارجيها منتفي است .براي استقالل فقط ميماند محمود فكري
كه هنوز مهر مربيگرياش در ليگ برتر خشك نشده و جواد نكونام
كه در دوراهي تهران و اصفهان بهاحتمال فراوان اصفهان را انتخاب
خواهد كرد ،چون هنوز شــرايط را براي آمدن به استقالل آماده
نميبيند .يك فرهاد مجيدي بسيار محبوب كه در نخستين تجربه
سرمربيگرياش استقالل را نايبقهرمان ليگ كرده است ،حتي
اگر در جامحذفي ناكام بماند باز هــم از نكونام و فكري و ديگران
هنوز محبوبتر است و نشستن بهجاي او ميتواند روزهاي سختي
را براي جانشينش بسازد.
ميز قرمز؛ خالي خالي است
اوضاع يحيي گلمحمدي حتي از شرايط فرهاد مجيدي هم بهتر
است .اگر مجيدي در استقالل آلترناتيوهايي دارد كه احتمال آمدن
آنها را فعال رد ميكنيم ،يحيي در پرسپوليس اصال آلترناتيوي ندارد
كه بتوان درباره او صحبت كرد .پرسپوليسيها درصورت شكست
در داربي چهارشنبه و حذف در مقابل استقالل ،يحيي را بركنار

كنند كه كدام مربي را به جاي او بگذارند؟ علي دايي؟ مهدي تارتار؟
يا حميد درخشان؟! درخشان يك روز در سالن كنفرانس ورزشگاه
آزادي فرياد زد «من بروم همه مشكالت اين تيم حل ميشود؟»
و از فرداي رفتنش در كمال شگفتي ديد كه همه مشكالت حل
شد و پرسپوليس هر 8ســاعت يكبار جام گرفت! مهدي تارتار
كه در نيمفصل چندبــار نامش به گوش خــورد اوج موفقيتش
نگهداشتن تيمهاي متوسط در ميانه جدول بوده و هنوز حتي يك
سهميه آسيا هم نگرفته است .علي دايي هم كه مشكالتي براي
بازگشت به فوتبال دارد و اگر برگردد با توجه به كارنامه قبلياش در
پرسپوليس ،احتماال تبريزيها خيلي بيشتر از تهرانيها خواهان
او هستند .پس مربي ديگري باقي نميماند .به اينها اضافه كنيد
كارنامه يحيي در پرسپوليس را كه با قاطعترين قهرماني تاريخ،
اختالف 14امتيازي با تيم دوم و شكستن 7ركورد در تاريخ ليگ
برتر همراه بوده است .اگرچه نيمي از كارنامه اين فصل متعلق به
كالدرون بوده اما اتفاقا نيمه يحيي پرقدرتتر و امتيازآورتر بوده
اســت .كالدرون از 16بازي 34امتياز گرفت و يحيي از 14بازي
پرسپوليس كالدرون قهرماني نيمفصل اول را با اختالف
33امتياز.
ِ
2امتياز از تيم دوم بهدست آورد و پرسپوليس يحيي در نيمفصل
دوم 8امتياز بيشتر از نزديكترين رقيبش گرفت .با اين كارنامه،
چهكسي ميتواند بهخاطر يك شكست در داربي از نام يحيي عبور
كند؟ سال گذشته پرســپوليس بعد از قهرماني ليگ در همين
مرحله از جامحذفي به سپاهان رسيد و در اصفهان پيروز شد .اگر
برانكو آن بازي را نميبرد احتمال بركنارياش چقدر بود؟ احتمال
بركناري يحيي هم در همان حد است.
فقط بارسا نباشيد
داربي فردا داربي مرگ و زندگي است .همه داربيهاي تهران داربي
مرگ و زندگياند .براي مديران ،مربيان ،بازيكنان و هواداران هر
دو تيم كه در صورت شكســت مجبورند روزهايي تلخ و غمبار را
گاهي در حبس خانگي -بگذرانند ،داربي هميشه بازي مرگ وزندگي است .اما به اين معنا كه مربيان  2تيم درصورت شكست
بايد ســاك خود را بردارند و بروند ،اين گزاره الاقل در اين بازي
گزاره درستي نيست .هم يحيي و هم فرهاد درصورت باختن بازي
امشب باز هم روي نيمكتهاي خود ميمانند .مگر اينكه بازي را
با نتيجه عجيبوغريبي ببازند .مثال با همان نتيجهاي كه بارسا به
بايرنمونيخ باخت.

نامجومطلق :سفر سعادتمند به اروپا بدموقع بود
مجید نامجومطلق در نشســت مطبوعاتی قبل از بازی امشب گفت:
«3بازیکن مصدوم داریم که روی تیم تأثیر میگذارد ،اما آنقدر بازیکن
خوب داریم که نبود این بازیکنان را پوشش بدهند .خبر خوب این بود
که علی کریمی به تمرینات تیم برگشت .خستگی روی ساق پاهای
بازیکنان هست اما امیدوارم بازی در 90دقیقه به پایان برسد .البته باید

خودمان را برای ضربات پنالتی نیز آماده کنیم ،چون ممکن است هر
اتفاقی بیفتد ».مربی استقالل البته انتقاد کوچکی هم از سرپرست این
باشگاه کرد« :فکر کنم زمان ســفر آقای سعادتمند به ایتالیا مناسب
نبود .امیدوارم بتوانیم بدون حاشیه و استرس کارمان را انجام دهیم.
شاید آنها معذوراتی داشتند اما اگر کنار بچهها بودند بهتر بود».

طارمي به جاي كاواني
ادسون كاواني با بنفيكا به توافق نرسيد تا بار ديگر نام مهدي طارمي براي انتقال به اين تيم مطرح شود .نشريه ركورد
پرتغال مدعي است در حالحاضر بنفيكا شرايط 5مهاجم را زير نظر گرفته كه طارمي يكي از آنهاست .اين در حالي
است كه پورتو هم در هفتههاي اخير به شدت به دنبال مهاجم ايراني ريوآوه بوده است.

شاگرد يحيي در سپاهان
روز گذشته ساكت مديرعامل سپاهان شد ،اسماعيليفر
با اين تيم2ساله بست و خبر رسيد كالدرون به گزينه اول
نيمكت اين تيم تبديل شده است

اميرحســين اعظمي| سپاهان روزهاي
پرخبري را پشت ســر ميگذارد .اين
تيم كه ليگ نوزدهم را به بدترين شكل
ممكن به پايان رســاند و حتي موفق به
كسبسهميهآسياهمنشد،روزگذشته
هم مديرعامل جديدش را شــناخت
لوانتقاالت را
و هم نخســتين بمب نق 
منفجر كرد .البته اينطور كه سپاهانيها
ميگويند اين پايان ماجرا نيست و بايد
منتظرانفجاربمبدومهمبود.
برنده نخستين دوئل فصل جديد

صبح روز گذشته دانيال اسماعيليفر پس
از مذاكره با منوچهر نيكفر ،قراردادي2ساله
با ســپاهانيها امضا كرد تا شــوكي بزرگ
به پرسپوليس و تراكتورســازي وارد شود،
تيمهايي كه سخت دنبال بازيكن ذوبآهن
بودند .اين اتفاق در حالي رخ داد كه يحيي
از چندماه پيش سخت دنبال راضي كردن
شاگرد ســابقش براي حضور در تهران بود
اما در نهايت موفق به اين كار نشــد .جالب
اينكه روابط عمومي باشگاه سپاهان خريد
اسماعيليفر را مهمترين نقل و انتقال سال
ناميده تا به نوعي براي ساير تيمها ازجمله
استقالل ،پرسپوليس و تراكتورسازي يك
كري هم خوانده باشــد .مهمتر اينكه علي
پزشك ،سخنگوي باشگاه سپاهان با انتشار
يكپستازبمبدوميكهقراراستمديران
سپاهانرونماييكنند،خبردادهاست.
خريد نجومي

اسماعيليفر در حالي به سپاهان پيوسته
كه گفته ميشــود اين باشــگاه براي يك
فصل به اين بازيكن  8تا 10ميليارد تومان
پول خواهد داد .آنها در اين پســت محمد
ايرانپوريان و مرتضــي منصوري را هم در
اختياردارندوليبااضافهشدناسماعيليفر
كهپستتخصصياشدفاعوهافبكراست
است ،شــايد ايرانپوريان در ليست مازاد
قرار بگيرد .اســماعيليفر فصل گذشــته
در شــرايطي كه ذوبآهن نتايج ضعيفي
گرفت ،يك عملكرد معمولي داشــت و در

مقاطعي از فصل هم مصدوم بود .سپاهان
فصل گذشته هم مشابه چنين خريدي را
انجام داده بود و محمدرضا حسيني ستاره
ذوبآهنرابهخدمتگرفتولياينبازيكن
هم نتوانست درخشــش در ذوبآهن را در
سپاهان تكرار كند .بهنظر ميرسد يكي از
داليل اصلي در جذب اسماعيليفر آن هم
درحاليكه سپاهان سرمربياش را انتخاب
نكرده ،شكست دادن پرسپوليس در جذب
اين بازيكن باشد .ضمن اينكه سپاهانيها
هميشــه در فصل نقل و انتقاالت در تالش
بودهاند تا از پرســپوليس و استقالل عقب
نمانند .در نهايت زمان مشخص خواهد كرد
كه سپاهان از اين خريد سود خواهد برد يا
اينكه ماجراي حسيني براي اسماعيليفر
همتكرارخواهدشد.
بازگشت ساكت

يكي ديگر از اتفاقاتي كه روز گذشته براي
ســپاهانيها افتاد ،انتخــاب محمدرضا
ساكت بهعنوان مديرعامل اين باشگاه بود.
ســاكت كه تا همين چندماه پيش حضور
در پستهاي مختلف فدراسيون را تست
ميكرد و يكي از مديران مورد اعتماد تاج
بود ،حاال به سپاهان برگشته تا نشان دهد
هيچجوره نميتواند از فوتبال دور باشــد.
اين اتفــاق در حالي رخ داد كــه تا همين
ديروز سعيد آذري گزينه اول سپاهانيها
براي مديرعاملي بود اما پــس از جواب رد
مديران فوالد ،درنهايت ساكت اين پست را
در اختيار گرفت .با انتخاب ساكت حاال فقط
ماندهسپاهانيهاسرمربيفصلجديدخود
را مشخص كنند .در حالحاضر سپاهانيها
مذاكراتي با نكونام داشتهاند و حتي پرونده
نويدكيا را هم نبستهاند اما يكي از بازيكنان
اين تيم به همشــهري خبر داده مديران
ارشــد بهدنبال يكمربي اسمي خارجي
هستند و اين مربي كسي نيست جز گابريل
كالدرون! اين شــايعات در شرايطي است
كه فدراسيون فوتبال اخيرا جذب مربي و
بازيكن خارجي را منع كرده است.
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چرا اين بازي
فرق ميكند

 7تفاوت جدال امشب پرسپوليس و استقالل
با بقيه داربيهاي تهران
بهروز رســايلي| داربي با همه بازيها
فرق ميكند و ايــن داربي ،حتي با
همه داربيهاي ديگــر هم متفاوت
است .اين مطلب را بخوانيد تا متوجه
شويد چرا مسابقه امشب پرسپوليس
و اســتقالل ،يكي از متفاوتترين
دوئلهاي تاريخ سرخابيهاست.

 1ايــن نخســتين داربــي بــدون
تماشــاگر تاريخ اســت .در مورد اينكه
آيا بازي برگشــت جام آزادگان ســال
73در بندرعباس تماشــاچي داشته يا
نه ،اختالف نظرهاي زيادي وجود دارد.
برخي ميگويند با احتســاب مأموران
نيــروي انتظامــي ،مســئوالن بومي،
دســتاندركاران برگزاري مســابقه و
دوستان و اقوامشان مجموعا چند صد
نفر آن بازي بدون گل را تماشا كردند ،اما
داربي امشب مطلقا بدون تماشاگر است.
اين مسئله شــايد توي ذوق تماشاچي
تلويزيوني بزند ،اما بازيكنان بدون فشار
كاذب ميتوانند «فوتبال» بازي كنند؛
چيزي كه خيلــي مواقــع در داربيها
نميبينيم.

 2در بســياري از موارد ،يك نســخه
عــذابآور براي خالصي از شــر داربي
وجــود دارد و آن تن دادن به تســاوي
اســت .زياد ميبينيم كه  2تيم آنقدر
الكي زير توپ ميزنند تا بازي مســاوي
تمام شــود و هيچكدام بابت باخت ،زير
فشــار انتقادات هواداران نروند .با توجه
به درخواســتهاي جســته و گريخته
 2باشــگاه براي تعويق زمــان داربي،
مشخص است كه اين بار هم سرخابيها
اگر ميتوانستند به يك تساوي بسنده
ميكردند ،اما داربي حذفي فرق دارد و
حتما بايد برنده داشته باشد .اين مسئله،
بازي امشــب را متفاوت و البته بسيار
جذاب ميكند.
 3داربي حذفي غيراز الزام به برندهدار
بودن ،ممكن است  2تفاوت ديگر را هم
ايجاد كند؛ اول اينكه شايد به وقتهاي
اضافه بكشد و نيم ساعت بيشتر به طول
بينجامــد و دوم اينكه شــايد ضربات
پنالتي برنده را مشخص كند .فقط يك
لحظه حدس بزنيد در بازي امشب كار
به ضربات پنالتي كشــيده شــود؛ اين
هيجان غيرقابل توصيف است .در جام

ماموريت؛ فرار از ليست فروش

داربي فرصت ويژه اميد عاليشاه و اوساگوناست

معروف است كه هر كسي در داربي تهران بدرخشد ،يك شبه راه صدساله را خواهد
رفت .هنوز كه هنوز است از بهنام طاهرزاده مصاحبه منتشر ميشود ،چون او 23سال
پيش يكي از گلهاي پرســپوليس را در جريان يك پيروزي  3بر صفر برابر استقالل
به ثمر رسانده است .يعني اينقدر «خاص» است داربي! بنابراين همه بازيكنان براي

حذفي ايتاليا بعد از كرونا ،اوقات اضافي
حذف شد ،اما جام حذفي ايران همچنان
وقت اضافي دارد و اگر كار به آنجا برسد،
آمادگي بدني بازيكنان تيم يك محك
درست و حسابي خواهد خورد.
 4خيلــي كــم پيــش آمــده كه
پرسپوليس و اســتقالل در اوج قدرت
به مصاف هم بروند .معموال يك تيم به
شكل محسوســي از رقيبش بهتر بوده
است .بازي امشــب اما نبرد قهرمان و
نايبقهرمان ليگ است؛ آنچه جذابيت
كار را دوچندان ميكند .از هر كســي

كه بهنظرتان اهل فن است سؤال كنيد
تا آخــرش به ايــن نتيجه برســيد كه
پيشبيني نتيجه اين داربي كار بسيار
دشواري است؛ نزديك به غيرممكن.
 5اين نخستين داربي دروازهبان دوم
پرسپوليس اســت .بوژيدار رادوشوويچ
بعد از  4ســال حضور در پرسپوليس،
نخستين شهرآوردش را تجربه ميكند
كه خيلي اتفاق عجيب و كمنظيري است.
از آن طرف هم شيخ دياباته بعد از غيبت
در هر دو داربي ليگي ،اين بار شانس بازي
برابر پرسپوليس را بهدست آورده است.

درخشش در اين مسابقه انگيزههاي ويژهاي دارند در عين حال اما امشب  2سرخپوش
ميتوانند با درخشش در اين بازي ،شرايط را به ســود خودشان تغيير بدهند .بازي
امشب براي اوساگونا بسيار حياتي اســت .مهاجم نيجريهاي پرسپوليس انتظارات
را برآورده نكرده و مخصوصا بعد از تأخير طوالنياش در بازگشــت به ايران ،به جايي
رسيده كه بود و نبودش براي پرسپوليسيها فرقي نميكند .او بيبرو برگرد گزينه اول
ليست مازاد پرسپوليس اســت ،مگر اينكه در داربي كاري كند كه نشود روي نامش
خط قرمز كشيد .بعيد است اوســاگونا فيكس باشد ،اما اگر در خالل بازي فرصتي به
او رســيد ،بايد نهايت تالشش را به خرج بدهد .پرســپوليس براي فصل بعد مهاجم

در تاريخ داربــي ،خارجيها هنوز براي
اســتقالل گل نزدهاند و شيخ شايد اين
طلسم را باطل كند.
 6نخستين بار اســت كه بازنده داربي
هيچ فرصتي براي جبران نخواهد داشت.
در حقيقت هر تيمي ببازد ،بالفاصله فصل
برايش به پايان خواهد رسيد و بايد خودش
را آمــاده ليگ قهرمانان آســيا در اواخر
شهريور كند ،اما برنده داربي به فينال جام
حذفي خواهد رسيد و بخت تصاحب يك
جام ديگر را پيدا ميكند .بازي نهايي روز
13شهريور برگزار ميشود.

 7اين بازي براي پرسپوليس تقريبا به
اندازه  2جام ميارزد .آنها اگر استقالل
را ببرند و در فينال هم پيروز شوند ،هم
جام حذفي را ميگيرند و هم به واسطه
دبل قهرماني ،بدون انجام مسابقه كاپ
قهرماني سوپرجام را دريافت خواهند
كرد .طبيعتا استقالل هم با پيروزي در
اين بازي ميتواند جــام اول را كامال از
كف پرسپوليس بيرون بكشد و با بردن
فينال ،يك داربي ديگر را براي سوپرجام
رزرو كند .پس ميبينيد كه اين داربي،
واقعا فرق ميكند.

ندارد و تازه علي عليپور هم در آســتانه جدايي است ،پس گلزني به استقالل شانس
بقاي فوروارد نيجريهاي را افزايش ميدهد .شرايط مشابه در مورد اميد عاليشاه هم
وجود دارد؛ بازيكني كه از بس بازي نكرده ،به كلي فراموش شده .عاليشاه نياز به يك
درخشش درست و درمان دارد تا اسمش را دوباره سر زبانها بيندازد و اگر قرار است
در پرسپوليس بماند ،وضعيت بهتري براي خودش دست و پا كند .او سابقه گلزني به
استقالل را هم دارد و تكرار اين اتفاق ،ميتواند اميد را تا حدي از مخمصه فعلي خارج
كند .شايد حتي اگر او خودش را به كادرفني نشــان بدهد ،باشگاه در مورد جدايي
همپستيهايش تساهل بيشتري به خرج بدهد و جا براي عاليشاه بازتر شود.
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عروس خون
3روایت از

سیده زهرا عباسی
خبرنگار

با یک چمدان رختولباس به خانه بخت میرود؛ خانه بخت که نه ،تو
گزارش بخوان قربانگاه .چمدان کوچک است و جمع و جور ،اما بار هزار سال
ماجراهای ناخیر و ریشسفیدیهایی که همیشه ختم به خیر نمیشود
عروس «خونبس» حتما زیر بار این رسم میشکند .تاوان خون
را با خود میکشد.
ِ
ریخته دیگری را با قلب و جان او میدهند .انگار زندگیاش تاوان زندگیهای دیگری
باشد .سخت است .جانفرساست« .در زندگي زخمهايي هست كه مثل خوره در انزوا
روح را آهسته ميخورد و ميتراشد »...شاید ...این پایانی برای انتقام و خونخواهی و
خونریزی باشد ،اما گویی برای این «شاید» او را قربانی میکنند.
پاسوز برادر

«رقیه» یکی از همینهاست که می گویم؛ عروس خونبس 60.سال از روزی که به عنوان
«فصل» و در ازای زنده ماندن برادر ،زن هفتم «عبداالمام»شد ،میگذرد .زن آرامی است
ی را البهالی
و آنقدرها حرفی نمیزند .یعنی میگوید همه حرفها و سختیهای زندگ 
روزگار دفن کرده و بعد از مرگ «عبداالمام» دیگر به چیزی فکر نمیکند.
او خود را قربانی تقدیر و سرنوشت میداند؛ سرنوشتی که ندانمکاری برادر برایش رقم زد
و دامن او و تنها دخترش را گرفت 13« :سال بیشتر نداشتم .برادرم در یک دعوا و از روی
ندانمکاری و بچگی ،پسری از طایفه دیگر را کشت .بزرگان دو طایفه نشستند و تصمیم
گرفتند به جای قصاص ،دعوا را با خونبس خاتمه دهند .سرانجام تصمیم بر این شد که
من ،یعنی خواهر قاتل به عنوان دیه ،زن هفتم عبداالمام از طایفه مقتول شوم».
بیهیچ تشریفات و مانند یک اســیر به خانه مردی رفت که نوههایی هم سنو سال او
داشت .رابطه زناشویی او و «عبداالمام» به همان شب عروسی ختم شد« :این سرنوشت
فصیلههاست که کنار گذاشته میشوند و تا پایان عمر مانند یک کنیز به خدمت خانواده
شوهر در میآیند و معموال اجازه دیدن خانوادهشان را هم ندارند .من هم همین شرایط
را داشتم .تا وقتی عبداالمام زنده بود ،کنیزی کل خانواده را میکردم .وقتی که او بیمار و
زمینگیر شد همه رفتند و من و دخترم پرستار او شدیم».
«رقیه » از کتک خوردن و تحقیر شدنها هم حرفی نمیزند .از همه آن سختیها فقط
بغضی ته گلویش مانده و سیاهی بر ن ِفنوف و شِ یله (لباس و شال زنان عرب) .سیاهی هم
اما نمیتواند زیبایی چشمهای طوسی او را در صورت گندمگونش پنهان کند.
آنقدر مهربان اســت که حاال وقتی پســرهای «عبداالمام» گاهگاهی به دیدنش
میآیند ،همهشان را با روی باز میپذیرد .او هیچکس را گناهکار نمیداند و معتقد
است حتی مردان طایفه مثل شوهرش هم قربانی این رسم غلط بودند و تابع قوانین
طایفه .با این همه اما طرح دوبــاره «خونبس» به عنوان اثر فاخر ملی! از ســوی
دادستان شوش داغ «رقیه» را تازه کرده.
عروس فراری

«نازار» همسن و سال «رقیه» نیست .از سالهای دوری که عروس خونبس شده فقط
رد سوختگی روی صورتش به یادگار مانده و سایه غمی سنگین روی چشمهایش .به

ایرانشهر

23023442

خونبس رسمی دیرین است که سالهای سال زنان را قربانی
صلح و پایان اختالفهایی میکند که هیچ نقشی در آن نداشتهاند و طرح ثبت ملی
این رسم در فهرست آثار معنوی ،خشم زنان طوایف را برمیانگیزاند
طرح دوباره رسمی منسوخ شده

سختی و با واسطه راضی به صحبت میشود .او در سالهای جوانی با صورتی که نیمی
از آن در تنور خشم طایفه شوهر ســوخته بود ،از زادگاهش یعنی لرستان فرار کرد و به
تهران پناه آورد.
«نازار» مانند رقیه بعد از عروسی کتک خورد ،تحقیر شد و چون بچهای نداشت همه اینها
برایش سنگینتر رقم میخورد« :یک روز کار از کتک و تحقیر گذشت .دو سه نفری سرم
را گرفتند و داخل تنور بردند .صورتم سوخت ،اما جگرم بیشتر .مدتی بعد از این اتفاق
بود که تصمیم به فرار گرفتم ».همه عمر «نازار» خالصه شد به اتاق محقری که همان
سالها به کمک دوستی در تهران اجاره کرد و از ترس آزار و شکنجههای طایفه همانجا
ماند تا موهایش سفید شد.

دست تقدیر باشد یا قانون طایفه فرقی نمیکند .زنهایی مثل «رقیه» یا «پری» کم
نیستند .هرچند این روزها کمتر پیش میآید زنی از خوزستان ،لرستان ،چهارمحال
و بختیاری ،فارس ،کهگیلویه و بویراحمد یا ایالم «خونبس» یا «فصیله» شود و مردم
میگویند این رسم ضد زن و غیرانســانی بدون اجبار و به صورت خودجوش در حال
منسوخ شدن اســت .با این وجود طرح گاه به گاه ثبت ملی این رسم در فهرست آثار
معنوی ،خشم زنان طوایف را برمیانگیزاند؛ خشمی که کارشناسان آن را نتیجه سالها
خشــونت بی حد و مرز علیه زنان میدانند .مدیرعامل موسسه بانوان ریحانه یکی از
کارشناسانی است که طرح این موضوع را رسمیت دادن به خشونت علیه زنان میداند و
به همشهری میگوید« :در این بدعت اصل بر تحقیر خانواده قاتل بود و چون این ازدواج
فقط با هدف زاد و ولد زن برای پیوند خونی بین دو عشیره انجام میشد ،فرزندان زن
هم از تحقیر و شرایط سخت حاکم بر سرنوشت مادر در امان نبودند .طبق این رسم که
با قوانین انسانی و اسالمی در تضاد است به دلیل نگاه کاالانگارانه ،معاوضه زن به عنوان
دیه و زیر پا گذاشتن کرامت انسانی زن ،یک خانواده سالم شکل نمیگیرد .زن قربانی
اســت ،اما با طرح این بدعت به عنوان یک اثر فاخر معنوی خشونت علیه زنان و دید
کاالانگارانه به او به رسمیت شناخته میشود که بار منفی بسیار سنگینتری از قربانی
بودن دارد ».نگرانی فعاالن حقوق زن به اعتقاد «عاطفه بروایه» تکرار و گسترش این
رسم منسوخ شده نیست ،بلکه از دید زنان رسمیت دادن به خونبس بازتولید خشونت و
تایید ضمنی انواع دیگر خشونت علیه زنان مانند قتلهای ناموسی است .بروایه توضیح
میدهد« :قتلهای ناموسی و خونبس و امثال آن از بارزترین خشونتهایی است که
علیه زنان اتفاق میافتد .وقتی یکی از این گونهها ارزشگذاری میشود ،به بقیه انواع
خشونت هم اعتبار میدهیم ».او تاکید میکند در شرایطی که مواردی چون الیحه
حمایت از حقوق زنان ،قوانین مرتبط با کودک همسری یا
خشونت خانگی بینتیجه مانده طرح چند وقت یک بار ثبت
ملی خونبس چه معنایی میتواند داشته باشد؟ مدیرعامل
«پری» با وجود همــه تحقیرها موسسه بانوان ریحانه از وزارت گردشگری ،میراث فرهنگی
و صنایعدستی هم گالیه میکند که چرا هر بار این پرونده
رنگی از زنانگی به خــود ندیده ،را میپذیرد و بعد از اعتراض اعالم میکند که این رسم ثبت
اما بیپروا از زندگی ،سختیها و نمیشــود .نکته مهم دیگر از دید بروایه و بسیاری از زنان
قربانی این رســم چون «پری» نگاه دستگاه قضا و تاکید بر
کجفهمیهای تبارش میگوید تا
حل و فصل پروندههای قضایی با قوانین طوایف است و به نظر
دیگر فردی مدعی زندگی خوب و میرسد طرح موضوع خونبس از زبان دادستان شوش هم با
همین نگاه صورت گرفته باشد.
در آرامش پاخونیها نشود

این حق من نیست

«پری» سن و ســال دختر یا نوه «رقیه» یا «نازار» را دارد؛
متولد  .1359سرنوشت او هم چندان تفاوتی با نسلهای
قبلی که پاخونی (زنی که در ازای دیه به طایفه مقتول داده
میشود) میشدند ،ندارد« .پری» 16سال این سختی را با
پوست و استخوان درک کرده اســت و حاال که  4سال از
جداییاش میگذرد ،به سختی توانسته خود را پیدا کند:
«انگار در شهر و جامعه ما ،همه قربانیها خفقان گرفتهاند.
زنهای قربانی به قدری تحت فشارند که گاهی دست به
خودکشی میزنند ،اما نمیتوانند فریاد بزنند که این حق من نیست».
«پری» مانند «رقیه» پاخونی نبوده .او برای پیوند صلح میــان دو طایفه ازدواج کرده،
اما تراژدی زندگی او تفاوتی با پاخونیها ندارد .چه فرقی میکند دختر به عنوان دی ه به
طایفه مقابل برود یا وجهالمصالحه زمین و آب؟! زندگی برای هر دویشان یکجور رقم
میخورد .یک نفر باید قربانی شود« .پری» هم با همین شرایط تن به ازدواجی ناخواسته
داده .خانواده مادری او از طایفه بختیاری و ساکن یک روستا در مسجدسلیمان بودند .در
این روستا دو طایفه عرب و بختیاری در کنار هم زندگی میکردند و در دعوایی میان آب،
دایی «پری» از سوی طایفه عرب کشته میشود.
«پری» روایت میکند که طایفه عرب شاهدان قتل یعنی عموها و خانواده پدری او را
تهدید میکنند و به همین دلیل آنها وقتی پای قانون به میان میآید ،شهادت نمیدهند.
خون دایی پایمال میشود و بعد از این اتفاق ،خانواده مادری با طایفه پدری قطع رابطه
میکنند« :دایی دوم من هم در جنگ مفقوداالثر شد و همین داغ دایی مقتول را برای
خانواده مادری تازه کرد .اختالفها ادامه داشت .حتی عمویم اجازه ازدواج خواهر بزرگترم
را که برای پسرخاله بزرگم نافبرون کرده بودند ،نداد و معتقد بود به خاطر اختالفها او را
مورد آزار و اذیت قرار میدهند .سالها گذشت تا اینکه در رشته علومتربیتی در دانشگاه
قبول شدم .دخترخالهام هم در همان دانشگاه قبول شد و از روی اسم ،من را شناخت .بعد
از این دیدار ،طایفه مادری پیشنهاد آشتی را مطرح کردند و بعد به خواستگاری من آمدند؛
آن هم برای پسری که به خالفکاری و اعتیاد شهره بود».
اعتراض یک قربانی

بهرهبرداری از قطعه دوم آزادراه تهران  -شمال تا تابستان ۹۹
استاندار مازندران گفت :قطعه دوم آزادراه تهران  -شمال تا پایان دولت دوازدهم به بهرهبرداری میرسد .احمد
حسینزادگان گفت :برای اتمام قطعه دوم به طول ۲۲کیلومتر ۳هزار
WWW hamshahrionline.ir
میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده است.
متــن كـامـل درسایت

بزرگان خانواده «پری» را تحت فشار میگذارند تا با ازدواج خود جلوی اختالف و کینه

دوباره دو طایفه را بگیرد؛ صلحی نمادین که با هدف تحقیر
طایفه پدری و انتقام برقرار شــد و زندگی او را سیاه کرد .او
توضیح میدهد که بعد از ازدواج انواع و اقسام خشونتها از
جمله کتک ،تحقیر کالمی ،بیگاری ،حبس در اتاق یا خانه و
جلوگیری از دیدار خانواده ،تحقیر و سرکوب در روابط زناشویی
را تحمل کرده است 16« :سال با این وضع زندگی کردم .یک
پسر و یک دختر به دنیا آوردم .از همه دردناکتر حمایت مادرم
از خانوادهاش بود به طوری که مادرم تاکید میکرد نگذارند من
از خانه بیرون یا به خانه پدرم بروم ».این سختیها اما همه درد
«پری» نیست .خانواده همسر به او اجازه دیدار پدر بیمارش
را نمیدهند تا اینکه پدر از دنیا میرود و بعد از این اتفاق است
که از همه جا دل میکند .چند ماه بعد به صورت توافقی از همسرش جدا میشود ،اما از
سال  89تا  95همسر با وعده و وعیدهای فراوان او را بالتکلیف فرزندانش نگه میدارد تا
بچهها از آب و گل درآیند .تیر خالص وقتی به زندگی «پری» میخورد که پسرخاله دو
فرزندش را از او جدا میکند و به شهری دیگر میبرد« .پری» با وجود همه تحقیرها رنگی
از زنانگی به خود ندیده ،اما بیپروا از زندگی ،سختیها و کجفهمیهای تبارش میگوید تا
دیگر فردی مدعی زندگی خوب و در آرامش پاخونیها نشود.

عروس خون ممکن است سالهای سال دوام بیاورد ،اما به اعتقاد خودش همان دم که
به عنوان فصل و دیه تقدیم میشود ،قربانی شد ه است .آن لحظه ،آن روز ،آن وقت که با
سرنوشت محتوم ،گوشهنشین خانهای شد که هر خشت و گل و آجرش با خشم و نفرت به
او نگاه میکرد .آن لحظه ،آن روز ،آن وقت دیگر او را راحت نمیگذارد .یک سوال بیجواب
سالها به مغز و روح و فکر و جان او میچسبد :چرا من؟

خو نبس رســمی است که
براساس آن وقتی در جریان
یک درگیری میان دو طایفه
یا خانــواده فــردی به قتل
میرســید ،به منظور پایان
دادن به درگیر یها و ایجاد
رابطه خویشــاوندی یکی از
دختــران خانــواده قاتل به
عقد یکی از نزدیکان مقتول
درآورده میشد.
شــیوه اجرای رســم خونبس در میان اقوام مختلف متفاوت است؛
اعراب خوزستان در گذشــته  4زن به عنوان «دیه» به طایفه مقتول
میدادند؛ یک زن به خانواده مقتول و سه زن دیگر به بقیه طایفه .در
عشــایر بختیاری و لر اما در ازای هر مقتول ،یک زن بهعالوه زمین و
گاه مقداری پول پرداخت میشــد .در میان اعراب زنی که به عنوان
خونبس میرود «فصیله» نام دارد که حق و حقوق چندانی از جمله
حق طالق و شیربها ندارد و فقط از طرف شوهر برای او مهریهای تعیین
میشود.
اجرای این رسم در میان اقوام و طوایف لرستان ،سیستان و بلوچستان،
چهارمحال و بختیاری ،ایالم ،کردســتان ،کرمانشــاه ،فارس ،بوشهر
و گلستان و خوزستان رایج بوده است .ســال  91استانهای فارس،
کهگیلویه و بویراحمد ،لرســتان و چهارمحــال و بختیاری در حال
آمادهسازی پرونده ثبت ملی آیین خونبس بودند.

یک حقوقدان هــم هرچند
مانند بسیاری از کارشناسان
حوزههــای مختلــف با ثبت
خو نبــس مخالف اســت و
آن را فضیلتــی نمیداند که
باعث افتخار باشد ،اما تاکید
میکند بــا توجه به ریشــه
عمیق اجتماعی این سنتها
نمیتوان بــا برخورد قهری و
اجبار حذفشان کرد« .کامبیز نوروزی» به همشهری میگوید« :هرچند
عرفهایی از نظر حقوقی ،اخالقی و ارزشــی در جامعه امروز پسندیده
نیستند ،اما مانند خونبس یا فصل ریشههای عمیق اجتماعی دارند .در
ل گرفتهاند و
ف و رســمها با توجه به نیازهای زمان خود شک 
واقع این عر 
اتفاقا در زمان خود کارکردهای دقیق و پیچیدهای داشتند و میتوانستند
نظم اجتماعی را برقرار کنند .عمر برخی از این رســوم به صدها یا شاید
هزاران سال میرســد ».وی میافزاید« :معموال تغییر عرفها از طریق
تغییر زمینههای تولید همان عرفها باید اتفاق بیافتد .یعنی از الیههای
زیرین همان جوامع باید برای تغییر اقدام کرد .البته این اتفاق در بسیاری
از سنتهای جامعه افتاده است و درباره خونبس هم تا حدودی شاهد از
بین رفتن آن هستیم ،اما به مخالفان توصیه میکنم به جای برخوردهای
شتابزده به مواردی از جمله ارتقای سطح فرهنگ و سواد عمومی ،توسعه
اقتصادی و  ...توجه کنند که میتواند به تدریج باعث ضعیف شدن و از بین
رفتن این عرفهای غلط شود».

نمایی از فیلم خون بس

در خونبس چه میگذرد؟

راهکاری برای حذف خونبس

«خونبس» هیچوقت ثبت ملی نخواهد شد

خونبس ،مغایر کنوانسیون  2003است

مدیــرکل دفتر ثبــت آثار،
حفظ و احیای میراث معنوی
و طبیعــی بــه همشــهری
میگوید« :از ســال  97مدیر
کل دفتــر هســتم و در این
مدت هیچ پروندهای مبنی بر
درخواست ثبت ملی خونبس
در ستاد شورای ثبت دریافت
نکردهایم».
«مصطفی پورعلی» با بیان اینکه مطرح شــدن یک پیشنهاد ثبت یعنی
ارسال نامه به دفتر،تشــکیل پرونده و اعالم وصول آن که چنین موردی
اتفاق نیافتاده است ،میافزاید« :ممکن اســت موضوع ثبت خونبس از
سوی افرادی مطرح شــود ،اما طبق قانون چیزی میتواند ثبت شود که
با حقوق بشــر ،محیطزیست و  ...مغایرت نداشته باشــد و از آنجایی که
خونبس مغایر با حقوق بشر و زنان است ،هیچوقت و تحت هیچ شرایطی
ثبت نخواهد شد ».صحبتهای پورعلی مبنی بر مغایرت ثبت خونبس
با رویه قانونی و کارشناسی دفتر ثبت آثار ،حفظ و احیای میراث معنوی و
طبیعی در شرایطی مطرح میشود که دادستان شوش از درخواست ثبت
ی اولیه و درخواست جمعآوری
ملی خونبس و فصل در سال  ،۹۸پیگیر 
مســتندات از فرهیختگان برای ارســال به وزارت گردشگری ،میراث
فرهنگی و صنایعدستی خبر داده بود .با این وجود ،شاید بتوان موضوع
مغایرت با قانون که پورعلی به آن اشاره میکند را فصلالخطابی بر همه
درخواستهای بعد از این هم دانست.

مدیرکل وقــت دفتر ثبت
آثار تاریخــی و فرهنگی در
زمــان طرح موضــوع ثبت
ملــی خو نبس از ســوی
برخی استا نها در سال91
بــه همشــهری میگوید:
« بسیاری از آثار ناملموس
در میان اقوام مختلف وجود
دارد و برای اقوام ارزشمند و
محترم است ،اما امکان ثبت آنها در فهرست آثار معنوی یا ناملموس
وجود ندارد».
«فرهاد نظری» به کنوانســیون  2003با موضوع پاسداری از میراث
ناملموس که مبنای ثبت ملی و بینالمللی آثار ناملموس است اشاره
میکند و میافزاید« :کنوانسیون  2003که قوانینی را برای پذیرش
آثار و ثبت ملی یا جهانی آنها تعیین کرده است ،تاکید میکند که یک
میراث ناملموس متعلق به هر قوم یا ملتی هر چقدر هم ارزشمند باشد،
نباید موجب تخریب محیطزیست شود ،ضد حقوق بشر باشد ،نباید
موجب توهین به یک قوم یا فرهنگ یا ملیت دیگر شود و »...
این کارشناس با استناد به مفاد مطرح شــده در کنوانسیون 2003
یونســکو تاکید میکند که رســم خونبس یا فصــل مانند به دلیل
اجبــار در ازدواج و نادیده گرفتن شــخصیت و جایــگاه زنان ،حتی
با وجــود قدمت زیــاد نمیتواند در فهرســت آثــار ناملموس ثبت
شود.
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سياست

كارنامه حسينيان؛ از قضاوت تا وكالت

سخنرانيها و مواضع روحاهلل حسينيان در هر منصبي چه در زماني كه در دستگاه قضا بود،
چه در دستگاههاي امنيتي و چه در نمايندگي مجلس ،جنجالي بود

مراســم عزاداري سرور و
عكس
ساالر شــهيدان حضرت
خبر
اباعبــداهلل الحســين
عليهالســام ،همزمان با
پنجمين روز از ايامماه محرم الحرام با حضور
حســنروحاني ،رئيسجمهــور و تعداد
محدودي از اعضاي دولت و مسئوالن نهاد
رياستجمهوري با رعايت دستورالعملهاي
بهداشــتي و در فضاي باز برگزار شد .به
گزارش پايگاه اطالعرساني رياستجمهوري
در اين مراسم ،حجتاالسالم والمسلمين
ناصر نقويان در سخناني با بيان اينكه ذره
اعمال انسان نزد پروردگار متعال محاسبه
ميشود ،تأكيد كرد :با وجود اين در تاريخ
زندگي هر انساني شرايط ويژه ،نقطه عطف و
صحنه مهم تصميمگيري پيش ميآيد كه اگر
درآن لحظــه و نقطه مهــم تصميمگيري
مناسب و خداگونه داشــته باشد ،خداوند
گناهان او را ميبخشد.

عكس :همشهري /مهدي بيات

مراسم عزاداري
در نهاد رياستجمهوري

است؛ بنده در رابطه با انتصاب وي حرفهايي داشتم اما
زماني كه جواب گرفتم ،قانع شدم ».با اين حال بعدها در
پاسخ به سؤال خبرنگار مهر كه از او درباره استعفايش در
اعتراض به حكم آقاي قاضي عسگر ،نماينده ولي فقيه
درســازمان حج و زيارت گفته بود« :اشــكاالت به اين
اقدام بنده وارد اســت .اعتراف ميكنم كه اشتباه كردم
و بنابراين اشــكال مردم يا هركس ديگر به بنده در اين
خصوص وارد است».
دومين جنجال وي در مجلس زماني بود كه با علياكبر
صالحي ،رئيس سازمان انرژي اتمي رودررو شد .او خطاب
به علياكبر صالحي در صحن علني مجلس گفت« :اگر
برجام رأي بياورد شــما را اعدام كرده و در رآكتور اراك
دفن ميكنيم و رويتان سيمان ميريزيم ».با اين حال
چندي بعد در بيمارستان بستري شد و علياكبر صالحي
جزو نخستين نفراتي بود كه به عيادت وي رفت.
وي بعد از سيدحميد روحاني ،رياست مركز اسناد انقالب
اسالمي را بهعهده گرفت .مســئوليت وي در اين مركز
منجر به تحول و انتشار كتابهاي مختلف در حوزه تاريخ
انقالب و تاريخ معاصر ايران و زندگينامه شخصيتهاي
مؤثر در پيروزي انقالب شد ،همچنين اسناد مختلفي از
دوران رژيم پهلوي در دسترس خوانندگان قرار گرفت.
محمدباقر قاليباف ،ابراهيم رئيسي روساي قواي مقننه و
قضايي و جمعي از مسئوالن كشور در پيامهايي جداگانه
درگذشت روحاهلل حسينيان را تسليت گفتند.

ســخنگوي قوه قضاييه در
قضايي نشست خبري روز گذشته
در پاسخ به ســؤالي درباره
تمديــد اســتجازه رهبــري در رابطه با
دادگاههاي ويژه اقتصادي ،گفت« :در اين
ارتباط در روزهاي آينده خبرهاي خوبي
خواهيم داشــت .مهم اين است كه روند
رسيدگي به پروندههاي مهم اقتصادي با
قوت و اقتدار ادامــه دارد و ادامه خواهد
داشت».
بهگــزارش همشــهري ،درحاليكــه
مهلت 2ســاله برگزاري دادگاههاي ويژه
مفاسد اقتصادي موســوم به دادگاههاي
استجازهاي20مرداد به پايان رسيده است،
اظهارات غالمحسين اســماعيلي درباره
ادامه برگزاري اين دســته از محاكمات
قضايي تــا حــدودي مبهم اســت؛ آيا
رسيدگي به «پروندههاي مهم اقتصادي»
در چارچوب همين دادگاهها ادامه خواهد
داشت؟ يا اينكه دســتگاه قضايي تدابير
خاصي براي رســيدگي به اين پروندهها
درنظر گرفته است؟
درخواست رئيس سابق قوه قضاييه از مقام
معظم رهبري براي برگزاري دادگاههاي
ويژه مفاسد اقتصادي در مرداد سال 97در
شرايطي صورت گرفت كه با خروج آمريكا
از برجام و تشديد فشــارها و تحريمهاي
اقتصادي ،يك «جنــگ اقتصادي» عليه
كشور آغاز شده بود؛ بهطوريكه اقتصاد
كشــور و بازار ارز با نوســانات شديدي
مواجه شده بود .در اين شرايط عدهاي با
سودجويي و سوءاستفاده از اين شرايط و
ايجاد اخالل در نظام ارزي و اقتصادي ،در
جبهه دشمن عليه كشور ايستاده بودند.
در چنين شــرايطي بود كه صادق آملي
الريجانــي ،رئيس وقت قــوه قضاييه در
مردادماه ،97طي نامهاي به رهبر معظم
انقالب ،بــه جنگ اقتصادي دشــمنان
عليه ملت ايــران و همراهي عــدهاي از
اخاللگران و مفسدان اقتصادي با اهداف
دشمن اشــاره كرد و از ايشان درخواست
كرد اجازه اقدامات ويژه در برخورد قاطع
و ســريع در چارچوب قانــون مجازات

اخاللگــران در نظام اقتصادي كشــور و
قانون مجازات اسالمي داده شود .در اين
نامه پيشنهاد شده بود كه هرگونه تعليق
و تخفيف مجازات اخاللگران و مفسدان
اقتصادي ممنوع باشد .براساس نامه آملي
الريجاني ،آراي صادره از دادگاههاي ويژه
بهجز اعدام ،قطعــي و الزماالجرا بوده و
احكام اعدام با مهلت حداكثر 10روز قابل
تجديدنظرخواهي در ديوانعالي كشــور
خواهد بود .در بخشي از اين نامه آمده بود
كه «اين مصوبه براي مدت 2سال از تاريخ
تصويب معتبر است ».بر مبناي خواسته
آملي الريجاني ،كليه اتهامات اشــخاص
حقيقي و حقوقي و كشــوري و لشكري
مرتبط با پرونده ارجاعي اعم از مباشــر،
شــركا و معاونين در يك شعبه رسيدگي
ميشود.
رهبر انقالب اسالمي در همان روز يعني
در تاريخ 20مرداد 97با پيشــنهادهاي
رئيس سابق قوه قضاييه موافقت و تأكيد
كردند« :مجازات مفسدان اقتصادي سريع
و عادالنه انجام گيرد و در مورد اتقان احكام
دادگاهها دقــت الزم توصيه شــود ».در
آذرماه 97آييننامــه اجرايي دادگاههاي
ويژه اقتصادي موســوم بــه دادگاههاي
«اســتجازهاي» ابالغ شــد و د ر ماههاي
پاياني سال ،شعب ويژه رسيدگي به مفاسد
اقتصادي در كشور فعال شدند.
طي 2سال گذشته ،اين دادگاهها عموما
بهصورت علني و با حضور رسانهها برگزار
شده و بازتاب گســتردهاي در رسانهها و
افكار عمومي داشــته است؛ رويهاي كه با
تغيير رياست قوه قضاييه نمود بيشتري
يافت .با انتصاب ســيدابراهيم رئيســي
بهعنوان رئيس دســتگاه قضا ،وي برنامه
«تحول قضايي» و اســتيذان از رهبري
براي كاهش «اطاله دادرسي» را در دستور
كار قــرار داده و «مجتمع تخصصي ويژه
رســيدگي به جرائم اقتصادي تهران» را
تشكيل داد.
طي 2سال گذشــته ،صدها حكم توسط
دادگاههاي ويژه مفاسد اقتصادي صادر و
اجرا شده اســت كه نام برخي از اصحاب

قدرت و ثروت و تعــدادي از آقازادهها در
ميان محكومان به چشم ميخورد .روند
برگزاري اين دادگاهها با استقبال مردم و
افكار عمومي ،رسانهها و بسياري از فعاالن

انتقادات از دادگاههاي ويژه

مكث

روحاهلل حسينيان ،نماينده سابق مجلس
مجلس و رئيس مركز اســناد انقالب اسالمي در
65سالگي بهدليل ابتال به كرونا در گذشت.
با اين حال اگرچه باشگاه خبرنگاران علت فوتش را ابتال
به كرونا دانسته است اما دختر او در گفتوگو با ايرنا گفته
كه در مورد علت مرگ و برگزاري مراسم تشييع و تدفين
پدر متعاقبا اطالعرساني ميكنيم.
مرحوم روحاهلل حسينيان متولد  ۱۳۳۴و شناسنامهاش
صادره از شهرستان آباده استان فارس بود15 .سالش بود
كه به حوزه علميه رفت .ابتدا در مدرسه وليعصر و سپس
در مدرسه حقاني  -مدرسهاي كه روحانيوني مثل شهيد
بهشتي ،شهيد قدوسي و آيتاهلل مشكيني از پايهگذاران
آن بودند  -دروس حوزه را آموخت .حسينيان نيز بعد از
پيروزي انقالب ،مانند بسياري از طالب اين مدرسه در
دستگاه قضايي مشغول بهكار شد .با اين حال حسينيان
را بيشــتر از آنكه بهعنوان يك چهره قضايي بشناسند
بهعنوان يك چهره امنيتي و اطالعاتي ميشناســند.
نخستين مسئوليت او در سال 62قائممقامي دادستاني
انقالب اسالمي مشهد بود .جانشيني دادستاني تهران و
سيستان و بلوچستان ،دادستان دادگاه ويژه روحانيت
تهران ،رياست شعبه 4دادگاه ويژه روحانيت و جانشيني
نماينده دادگاه انقــاب در وزارت اطالعــات از ديگر
پستهاي وي در دستگاه قضايي بود .او در دوران وزارت
حجتاالسالم ريشــهري ،قائممقام دادستان انقالب
اسالمي در وزارت اطالعات بود.
اگرچه خاســتگاه سياسي او جناح راســت بود و بعد از
حوادث ســال 88مرزبندي جدي با اصالحات داشت
و تندتريــن نقدها را به اين جريــان وارد ميكرد اما در
انتخابات سال 76از حاميان محمد خاتمي بود .اما بعد
از دوران اصالحات در مصاحبهاي در اينباره گفت« :من
ايشان  -خاتمي  -را روحاني روشنفكري ميدانستم كه
البته با ايشان اختالف هم داشــتم ،اما آن زمان بهدليل
اينكه جناح حاكم نوعي فضاي بسته بهوجود آورده بود و
در جامعه انحصارطلبي احساس ميشد گمان كردم كه
وظيفه اســت اين انحصار و بسته بودن جامعه شكسته
شــود؛ لذا تنها راه رســيدن به اين اهداف را حمايت از
خاتمي ميدانستم ،اما نميدانســتم كه اين باز شدن
فضا به سوي جاري شدن سيلي ميرود كه نزديك بود
همهچيز را از بين ببرد .متأسفانه در اين دوران از چاله
درآمده و به چــاه افتاديم ...من بعد از آن دوران رســماً
عذرخواهي كــردم و گفتم كه حمايت مــن از خاتمي
اشتباه بود».
در همان ايام ،اظهارات او در مورد قتلهاي زنجيرهاي در
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خبرهاي خوب درباره
دادگاههاي فساد اقتصادي

روحاهلل حسينيان به علت ابتال به كرونا درگذشت

دوران اصالحات همواره خبرساز بود ،چنانکه حسينيان
از مدافعان ســعيد امامي ،معاون امنيتي و مشاور وزير
اطالعات و متهم اصلــي در جريان قتلهاي زنجيرهاي
بود .او سال 87در يك ســخنراني در دانشگاه صنعتي
اميركبير به يك سخنراني جنجالي خود در مشهد اشاره
كرد و با تشريح سابقه بازجوها اضافه كرد :من در آن زمان
نميخواستم صحبتهايم منتشر شود ،اما حكمت الهي
بر اين تعلق گرفت كه صحبتهايم منتشر شود و مدتي
نگذشته بود كه آقايان به برخي از حرفهاي بنده رسيدند
و قبول كردند كه بازجوها پرونده را منحرف كردهاند .وي
با بيان اينكه پس از رسيدگيهاي ابتدايي توسط گروه
بازجوهاي جديد مشخص شد كه سعيد امامي و برخي
دوســتان بيگناه كه مورد اتهام واقع شده بودند هيچ
نقشي در قتلهاي زنجيرهاي نداشتند ،افزود :آنها پرونده
را تكميل كردند و كيفرخواست هم عليه رقباي موسوي
و ديگر عوامل اجرايي صادر شد.
حســينيان كه در دولت نهم مشــاور سياسي-امنيتي
محمود احمدي نژاد بود در انتخابات مجلس هشتم در
سال 86بهنمايندگي از تهران به بهارستان راه يافت .در
حوادث سال 88مكررا از تريبون بهارستان به ميرحسين
موســوي و مهدي كروبي تاخت و ازجمله نمايندگاني
بود كه شكايت از ميرحســين موسوي و كروبي را امضا
كرد .همان سال 88اســتعفاي او از نمايندگي مجلس
جنجال برانگيز شد .متن استعفايي كه او تنظيم كرده بود
چنان بود كه انگار از «عزيزتر شدن» اصالحطلبها در
مجلس گاليه دارد و از حضور چهرههايي مثل علياكبر
محتشمي پور در رياست كميته دفاع از ملت فلسطين.
او نوشــته بود« :من خود را موجودي شكست خورده و
سرخورده ميبينم وقتي ميبينم رياست كميته دفاع از
ملت فلسطين يكي از فتنه گراني است كه از بانيان اتهام
تقلب در انتخابات بــود .وقتي ميبينم مجلس اصولگرا
نماينــدهاي را براي اين كميته انتخــاب ميكند كه تا
ديروز علنا از يكي از سران فتنه دفاع ميكرد و يك روز از
عمرش را در راه مبارزه نگذرانده و تنها با تاجران كويتي
مينشيند و برميخيزد و رسالتش توزيع آدامس در بين
نمايندگان است ».او يكبار در گفتوگو با خبرگزاري
فارس و در پاسخ به اين سؤال كه برخي در رابطه با شما
اين سؤال را مطرح ميكنند كه شما در جريان انتصاب
حجتاالسالم قاضيعسكر( از سوي رهبر معظم انقالب
بهعنوان نماينده ولي فقيه و سرپرســت حجاج ايراني)
نسبت به اين انتصاب اعتراض داشــته و بر اين اساس
استعفا كردهايد ،گفته بود« :اينكه بنده در رابطه با انتخاب
حجتاالسالم قاضيعسكر استعفا كردهام،يك تهمت
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سياسي و اقتصادي مواجه شده است ،در
همين حال ،انتقاداتي هم از سوي برخي
حقوقدانان و محافل سياسي در ارتباط با
حقوق متهمان مطرح شده است.

احمد توكلي ،از چهرههاي سرشناس سياســي و رئيس هيأتمديره ديدهبان
شفافيت و عدالت25مردادماه در نامهاي به رئيس قوه قضاييه ضمن اشاره به پايان
مهلت دادگاههاي استجازهاي ،به آسيبشناسي محاكم ويژه اقتصادي پرداخت.
توكلي ضمن تاكيد بر لزوم وجود محاكم ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادي و ارائه
برخي پيشنهادها ،در ارزيابي خود از اين دادگاهها نوشته است« :عدول از برخي
اصول دادرسي عادالنه و منصفانه از جانب ديگر ،اين دادگاهها را با چالشهاي
جدي مواجه كرده است .مواردي همچون عدمامكان بهرهگيري از وكالي مورد
اعتماد متهم ،تكمرحلهاي بودن رسيدگيها و عدمامكان تجديدنظرخواهي از
احكام صادره ،عدمارائه فرصت كافي براي دفاع به متهم و وكالي وي در برخي
از اين محاكم و همچنين فقدان مالك مشخص براي بازشناسي پروندههاي ويژه
از غيرويژ ه و در نتيجه ،ارجاع سليقهاي و تبعيضآميز پروندهها به اين دادگاهها،
چالشهايي هستند كه اتقان برخي آراي صادره از محاكم ويژه را زير سؤال برده و
افكار عمومي جامعه ،بهويژه جامعه حقوقي را اقناع نكرده است».
محمود حبيبي ،عضو هيأت مديره كانون وكالي دادگستري در گفتوگويي با ايرنا
در ارديبهشت ،99در نقد دادگاههاي ويژه مفاسد اقتصادي ،گفت :د ر دستورالعمل
تشكيل دادگاه ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادي و آييننامه اجرايي آن ،نقض آشكار
برخي اصول دادرسي عادالنه نمايان است .اين حقوقدان يكمرحلهايبودن
رسيدگي در اين دادگاهها را نقض «دادرسي منصفانه» دانسته و گفته« :آنچه در
دستورالعمل تشكيل دادگاههاي ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادي شاهد هستيم،
تعدي آشكار به موازين دادرسي كيفري محسوب ميشود و ناديدهگرفتهشدن
حقوق دفاعي بنيادين متهمان توسط حاكميت موجب نگراني انديشمندان حقوق
كيفري ميشود».
مهلت 2ســاله برگزاري دادگاه ويژه مفاســد اقتصادي يا همان دادگاههاي
استجازهاي با وجود همه نقاط ضعف و قوت خود ،هماكنون به پايان رسيده است .بر
اين اساس ،قوه قضاييه چند گزينه پيش روي خود دارد؛ اينكه رياست قوه قضاييه
از رهبري براي تمديد مهلت برگزاري اين دادگاهها درخواســت كند و يا اينكه
شيوههاي مؤثر مبارزه با فساد و رسيدگي به پروندههاي بزرگ اقتصادي در قالب
طرح يا اليحه در مجلس شوراي اسالمي به قانون تبديل شود .در غيراينصورت،
رسيدگي به پروندههاي فساد به روال قبل از اجراييشدن دادگاههاي استجازهاي
بازخواهد گشت.
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برگزاري باشكوه متفاوتترين عزاداري حسيني ،همصدايي بيشتر مسئوالن را ميطلبد

همنوايي براي حفظ جان عزاداران

هيئتهــاي بزرگ تــاش كردهاند تا
مراســم عزاداري را با توجه حداكثري به
پروتكلهاي بهداشتي برگزار كنند
فهيمه طباطبايي

خبرنگار

ميكردند ،امســال با حضور كمتر از 50عزادار
حسيني برگزار شد و متوليان از مردم خواستند
اين مراســم را از طريق فضــاي مجازي دنبال
كنند.
ويژگي متفاوت محرم 1442هجري

آيين برگــزاري مراســمماه محرم ،امســال
ويژگيهــاي متمايــز ديگري هم نســبت به
سالهاي گذشته بهخود گرفته است .جلوگيري
از حركت دســتههاي عزاداري و علمكشي در
خيابانها ،برگزار شدن هيئتها در فضاي باز،
محدوديت در زمان برگــزاري و نوع عزاداري،
لــزوم اســتفاده از ماســك و فاصلهگــذاري
اجتماعي ،كاهش پخش نذورات و برچيدهشدن
ايستگاههاي صلواتي و تكيههاي موقت ،حذف
بخش بانوان و كودكان در برخي از هيئتها براي
جلوگيري از تجمع و شــكلگيري مراسمهاي
اينترنتــي از مهمترين ويژگيهايي اســت كه
امســال به اين آيين چند هزار ساله اضافه و در
واقع بايد گفت تحميل شــده است .بسياري از
مردم ميگويند ،حال و هواي محرم و كوچههاي
شهر امسال غريبانه است و چشم انتظار روزياند
كه به دور از ترس و نگراني اين بيماري همه گير،
بار ديگر دور هم جمع شوند و به سبك و سياق
سالهاي گذشته عزاداري كنند .گزارش ميداني
خبرنگاران همشهري در تهران نشان ميدهد در
بسياري از مناطق پايتخت كه در آن از تمام اقوام
و شهرها حضور دارند پروتكلهاي اعالمي وزارت
بهداشــت درنظر گرفته شــده و اجرا ميشود
و هيئتهاي بــزرگ تالش كردهاند مراســم
عزاداري را با توجه حداكثري به اين پروتكلها
برگزار كنند .هماكنون چنــد هيئت بزرگ در
حياط امامزاده صالح(ع) ،امامزاده معصوم ،شاه
عبدالعظيم حســني (ع) ،دانشگاه افسري امام
علي(ع) ،پارك ارم ،ميدان امامحســين(ع) و
ورزشگاه آيتاهلل سعيدي برگزار ميشود .در اين

مراسم ،عزاداران با فاصله يك تا دو متر ايستاده
يا نشستهاند و در مدت يك تا دو ساعت عزاداري
ميكنند .همچنين پخش غذا و چاي يا شربت
نذري در اين مراسمها ممنوع شده و حضور افراد
با ماسك الزامي است .برخي از هيئتها ،چندين
بازرس زن و مرد در درهــاي ورودي خود قرار
داده تا آنها با ابزارهايي مانند تب سنج و كنترل
اكســيژن خون ،جلوي ورود افراد مشكوك به
كرونا را بگيرند.

عكس :خبرگزاري مهر

عــزاداري محــرم ســال
گزارش 1442هجري قمــري با رنگ و
بويي متفاوت از تمام ســدههاي
پيش آغاز شد و هماكنون در نيمه راه دهه اول
است .مراسم آييني و مذهبي كه طي قرنها در
هر شهر و روستايي با رســومات و فرهنگ آن
منطقه آميخته و ســبك و ســياقي متفاوت و
مانــدگار بهخود گرفته بود ،امســال با ويروس
مرگبار كرونا سازوكار مشابهي در همه جا پيدا
كرده اســت؛ عــزاداران حســيني در تنگناي
پروتكلها و براي رعايت سالمت عمومي جامعه،
سنج و طبل و دسته را كنار گذاشتهاند و عمدتا
در فضاي باز با رعايــت فاصله اجتماعي و مدت
زمان محدود عزاداري ميكنند.
به گزارش همشهري ،البته هيأتهاي بزرگ و
سرشناس استاني و محلي ،امسال تالش كردهاند
با رعايــت پروتكلهاي بهداشــتي كه وزارت
بهداشت از پيش تعيين و اعالم كرده ،اين مراسم
مذهبي ديرينه را حفظ كنند .بسياري از آنها كه
در هيئت داري و حسينيهداري قدمت طوالني
دارند و تا سال گذشته در حسينيهها و تكاياي
خود اين مراســم مذهبي را برگزار ميكردند،
امســال در فضاي باز مثل حيــاط امامزادهها،
ورزشگاهها ،مصليهاي روباز ،حياط مساجد و
مدارس ،بوستانهاو كوچههاي عريض با حضور
حداقل افراد ،عزاداري ميكنند.
مراســم ويژه آغازمــاه محرم در بســياري از
شهرهاي كشور امســال بهصورت نمادين و با
حضور تعــدادي از متوليــان و مداحان برگزار
شد؛ مانند آيين طشــتگذاري اردبيل كه در
آخرين روزماه ذي الحجه با حضور هزاران نفر از
مردم اين شهر برگزار ميشود و آنها رسما آغاز
ماه محرم و عزاي حسيني را از اين طريق اعالم

تخلفاتي در برخي هيئتهاي كوچك
مشاهده ميشــود كه وزارت بهداشت با
آنها برخوردي نكرده است

جمعآوري ايستگا ههاي صلواتي و تكاياي
قديمي

هيئتهاي محلــي و خانگي هــم از اين اصل
مستثني نيستند و امســال با شكل و شمايلی
متفاوت برگزار ميشوند؛ بهطور نمونه در منطقه
14تهران كه بــه دارالمومنين معروف اســت
و محــدوده آن از خيابان پانزدهــم خرداد در
محدوده بازار بزرگ تهران شــروع و تا خيابان
پيروزي و افســريه ادامه دارد ،هر سال با آغاز
محرم 68ايستگاه صلواتي برپا ميشد كه امسال
تعدادشــان به كمتر از 5ايستگاه رسيده است.
پيشتر فقط در حاشيه اتوبان محالتي 6ايستگاه
صلواتي برپا ميشد .همچنين تكيه اكبرآبادي
و عســگري دوالب كه از تكيههــاي چند صد
ساله معروف و تاريخي تهران هستند و مراسم
نخلگرداني و علمكشــي در آن برگزار ميشد،
امســال فعال اين مراســم را برگزار نكردهاند.
همچنين حركت دســتههاي عزاداري قديمي
كه در محدوده تاريخي چهل تن دوالب دنبال
ميشد ،امســال تا به امروز برگزار نشده است.
طبق اعالم سازمان امور مســاجد اين منطقه،
تعداد هيئتهــاي خانگي و مســاجد در اين
محدوده بيش از 400مورد در سالهاي گذشته
بوده كه امســال يا اعالم تعطيلي كردهاند يا با
تجميع در هيئتهاي ديگر در فضاي باز برگزار
ميشوند .در اين منطقه 3هيئت محلي با هم،

باغ گل خليل نژاد را كه 10هزار متر مســاحت
دارد و در حال تخريب براي برجسازي است ،به
محل عزاداري مردم محله ميثم تبديل كردهاند
تا عزاداران با فاصلهگــذاري اجتماعي بتوانند
در مراسم شركت كنند .در مجموعه فضاي باز
پايگاه بسيج جنوب شــرق مالك اشتر نيز يك
هيئت بزرگ برگزار ميشــود .مسجد معروف
حضرت ميثم نيز مراســمهاي خود را امســال
برگزار نميكند.
تخلف برخــي از هيئتها و دســتههاي
عزاداري

اما در كنار اين هيئتها كه با صرف هزينههاي
زياد تالش كردهاند آيين عاشــورا را با رعايت
اصــول بهداشــتي برگــزار كننــد ،هيئتها
و دســتههاي عزاداري هم هســتند كه اصال
تغيير رويه نداده و برنامههاي عزاداريشــان
همچون ســالهاي گذشــته برگزار ميشود.
تجمع در فضاي بســته حســينيهها يا خانه،
حركت دســتههاي بزرگ عزاداري كه باعث
تجمع و شــلوغي ميشــوند ،برپايي ايستگاه
صلواتي و پخش نذورات همچنــان در برخي
از نقاط تهران ديده ميشــود و ناظران قضايي

يا بهداشــت تا به امروز نســبت به جمعآوري
آنها اقدامي نكردهاند .بيشــترين تخلفات هم
براي هيئتهاي كوچكي اســت كه در خانهها
يا حسينيهها برگزار ميشود .بهطور نمونه در
همين محدوده منطقه  ،14حسينيه عربها در
ابتداي بزرگراه محالتي ،مراسم خود را از همان
ابتداي محرم در فضاي بسته برگزار ميكنند.
يا چند هيئت كوچك محلي در محدوده ميثم
و بلوار ابوذر در فضاي بســته خانه يا حسينيه
برگزار ميشود .در محدوده بلوار ارتش دسته
عزاداري باعث تجمع مردم شــده يا در خيابان
هفده شهريور نرســيده به ميدان شهدا ،دسته
عزاداري هر شــب حضور دارند ،در نوبنياد نيز
ايستگاه صلواتي ديده ميشود كه نذورات را با
رعايت كمترين اصول بهداشتي در ميان مردم
پخش ميكنند.
چندصدايي از سوي مسئوالن كشور

البته ضعف دســتگاههاي نظارتي در اينباره و
بيرون آمدن صداهاي متفاوت و بعضا متناقض
از سوي مسئوالن كشــور درخصوص برگزاري
مراسم محرم هم به اين نابسامانيها دامن زده
است؛ بهطور نمونه ،ستاد ملي كرونا اعالم كرده

كه برگزاري مراسم در مساجد و حسينيههاي
مسقف ممنوع است و حتي پايگاه اطالعرساني
دفتر آيتاهلل خامنهاي سوم شهريور همزمان با
ســومين روز ماه محرم اعالم كرد كه «مراسم
عزاداري در حسينيه امام خميني(ره) امسال
بهعلت رعايت دســتورالعملهاي بهداشــتي
و ضوابط اعالمي ســتاد ملي مقابلــه با كرونا
بهصورت عمومي برگزار نميشــود و مشروح
برنامههاي عزاداري از شبكه يك سيما پخش
خواهد شد ».اما در همين روز ،حجتاالسالم
محمد جعفر منتظري ،دادســتان كل كشور
از رئيسجمهور بهعنوان مســئول ستاد ملي
مبارزه با كرونا خواســته كه مشكل برگزاري
مراسم محرم را در مساجد و تكايا برطرف كند؛
او در اينباره گفته اســت « :با عنايت به اينكه
ممنوعيت برگزاري مراســم در مساجد و تكايا
و محيطهاي بســته جزو مصوبات ستاد ملي
كرونا نبوده و بهصورت ناگهاني توســط معاون
وزير بهداشت اعالم شــده و انتقادات فراواني
را به همراه داشــته اســت ،لذا مقرر فرمائيد
برگزاري مراسم در مســاجد و تكايا با رعايت
همان دستورالعملهاي بهداشتي مصوب مجاز
اعالم شود».

جانشين رئيس پليس راهور در گفتوگو با همشهري:

سفر به شمال ممنوع نيست
حميدرضا بوجاريان -اشكان جهانآراي

خبرنگار

در ميانــه هفتــهاي كه انتهــاي آن به
تعطيالت چنــدروزه ميرســد ،خبر
ممنوعيت ورود به شــهرهاي شــمال
بــا خبرهــاي متناقضي همراه شــد.
تعدادي از مسئوالن استاني گفتند كه
ورود به اســتان مازنــدران در روزهاي
تاســوعا و عاشــوراي امســال ممنوع
خواهد بود ،اما جانشــين رئيس پليس
راهور به همشــهري ميگويــد :هنوز

ســتاد ملي مقابله با كرونــا مصوبهاي
براي چنين ممنوعيتــي ابالغ نكرده و
محدوديتهاي اعالمي هماكنون طبق
روال همه تعطيالت گذشــته اســت و
بحث ممنوعيت ورود به استان مازندران
بدون ابالغ مصوبهاي از ســوي ســتاد،
موضوعيت ندارد و تكذيب ميشود .به
گزارش همشــهري ،موضوع ممنوعيت
ورود به مازندران در تعطيالت پيشرو
كه با هدف كنترل تجمعات و پيشگيري
از افزايش شيوع كرونا در اين استان طي

اين اظهارنظرها از يك ســو و تغيير مصوبات
ستاد ملي كرونا در  2مرتبه درخصوص ميزان
ارتفاع فضاهاي مسقف از  3متر به  6متر باعث
ســردرگمي متوليان هيئتها و عزاداران شده
و آنها نميدانند كه با چه چارچوبي ميتوانند
اين مراســم را برگزار كنند .البته ســتاد ملي
مبارزه با كرونا هنوز پاسخ دادستان كل كشور
درخصوص برگزاري هيئت را در مساجد و تكايا
نداده است ،اما اين صداهاي متفاوت كه از سوي
مسئوالن كشور به فاصله كمي از هم به گوش
ميرســد باعث بياعتبار كردن مصوبات اين
ستاد در ذهن عزاداران شده است.
امروز ،چهارشــنبه ،ششــمماه محرم است و
همزمان شدن تاسوعا و عاشــورا با تعطيالت
پايان هفته ،مراســم عزاداري در شــهرهاي
ايران پررنگتر خواهد شــد .بايــد ديد كه آيا
هيئتهاي بزرگ با شــلوغتر شدن مراسم ،باز
هم پروتكلهاي بهداشــتي را رعايت خواهند
كرد و مردمي كه تمايل به عزاداري در شــهر
محل تولد خــود را دارند ،به دســتور وزارت
بهداشــت عمل خواهند کرد و از ســفر پرهيز
ميكننــد يا به هــر طريقي كه هســت راهي
جادهها خواهند شد؟

روزهاي اخير مطرح شده صرفا درصورت
تصميم ســتاد ملي مقابله با كرونا قابل
اجراســت .ديروز خبر ممنوعيت ورود
به مازندران از ســوي برخي رسانههاي
رســمي و پس از آن در فضاي مجازي
منتشر شد ،اما پيگيريهاي همشهري از
مركز پليس راه كشور نشان ميدهد اين
اطالعيه صحت ندارد .سردار سيدتيمور
حسيني ،جانشــين رئيس پليس راهور
ناجا در پاســخ به اين سؤال همشهري
كه آيــا ممنوعيت تــردد از محورهاي
كشور به سمت شمال ازسوي پليس در
تعطيالت پيشرو اعمال ميشود ،با رد
اين موضوع گفــت« :اخباري كه درباره
ممنوعيت تردد در محورهاي شــمالي
مطرح شده ،ازســوي پليس قابل تأييد

نيست ».سردار ســيدتيمور حسيني با
تأكيد بر اينكه پليس اقدامي براي اعمال
ممنوعيت تــردد در محورهاي منتهي
به شــمال كشور نداشــته است ،گفت:
«پليس راه مطابق با تعطيالت مرسوم،
محدوديتهاي مشخصي را از امروز تا
روز يكشنبه در محورهاي شمالي كشور
اعمال كرده است ،اما اين محدوديتها
بهمعناي ممنوعيت تــردد در راههاي
ارتباطي شمال كشور نيست ».وي ادامه
داد« :محدوديتهاي اعمالشده از سوي
راهور ،مشــابه محدوديتهايي اســت
كه هرهفته و در
ادامه در
صفحه 21
آستانه تعطيالت
اعمال ميشود و موضوع تازهاي را شامل
نميشود».
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تلگرام با مردم @bamardom_hamshahri ................................

تــا كــي بايــد شــاهد غرقشــدن كــودكان در
سيستانوبلوچستان باشيم

اينكه تنها در چند روز خبر غرقشدن  3كودك در يك منطقه مطرح
شود اوج ناكارآمدي برخي مسئوالن است .اينكه كودكان براي تهيه آب
بروند و اينگونه مظلومانه طعمه گاندوها شوند ،يعني براي سيستان و
بلوچســتان كاري نكردهايم .كودك روستاي هدار شهرستان راسك و
 2كودك دشتياري سيستانو بلوچستان و ديگر كودكان مظلوم همه
هموطن ما هستند .مسئوالن تمهيدي اساسي براي جلوگيري از تكرار
چنين حوادثي بیندیشند تا اين ميزان آسيب رواني به جامعه وارد نشود.
ضامني از زاهدان

آب شور و بيكيفيت در 10كيلومتري پايتخت

شــهرك ميان آباد اسالمشــهر در 10كيلومتري پايتخت  85هزار
ايراني و  5هزار افغاني ساكن دارد كه از زمان انقالب در آن سكونت
دارند ،اما هنوز آب شرب اين شهرك شور است و 90هزار انسان از آب
شيرين و بهداشتي محروم هستيم.
اخگري از ميان آباد اسالمشهر

پزشك عمومي بدون قرارداد كاري و بيمه

دخترم پزشــك عمومي و فارغالتحصيل دانشــگاه شهيد بهشتي
اســت و بعد از 7ســال كار در كلينيك نه قرارداد رسمي دارد و نه
حتي يك روز بيمه .درحاليكه 10شب در ماه كشيك شب دارند.
و ساعتي حقوق ميدهند .آيا پزشــكي كه فارغالتحصيل دانشگاه
شهيد بهشتي است بهعنوان يك پزشك عمومي بايد دغدغه زندگي
و شغل داشته باشد؟ آن هم در شرايطي كه جامعه بهوجود تك تك
اين افراد نياز دارد؟
مادر يك پزشك عمومي

سفر به شمال ممنوع نيست
جانشينرئيسپليسراهورناجا درپاسخبهاينسؤال
ادامه از
صفحه  12همشهري كه آيا راهور تصميمي براي ممنوعكردن
تردد به شمال كشور دارد يا نه ،گفت« :پليسراه راسا برنامهاي مانند آنچه در
ايام نوروز در ممنوعيت ترددها در جادهها اعمال كرد ندارد ،مگر اينكه ستاد
ملي مقابله با كرونا چنين تصميمي را به پليس ابالغ كند كه در اين صورت
راهور مكلف به اجراي آن است ،اما تاكنون چنين مصوبهاي از سوي ستاد
ملي مقابله با كرونا به راهور ابالغ نشده است».
محدوديتهاي مورد تأييد پليس راهور به اين شــرح اســت :براســاس
محدوديتهاي ترافيكي اعمالشده از سوي پليس راه كشور ،روزهاي تاسوعا
و عاشوراي حسيني تردد در جادههاي هراز و كندوان از پايتخت به سمت
مازندران ممنوع است .محدوديتهاي ترافيكي جادههاي مازندران از امروز
و در آستانه تعطيالت روزهاي تاسوعا و عاشورا تا سهشنبه ۱۱شهريورماه
اعمال ميشود .بر اين اساس ،تردد موتورسيكلت از ساعت  ۱۲ظهر امروز
(پنجم شهريور) تا ساعت  ۶صبح سهشــنبه يازدهم شهريور از محورهاي
كرج – چالوس ،هراز ،فيروزكوه و بالعكس ممنوع است .بنابراين گزارش،
تردد موتورســيكلتهاي انتظامي و امدادي براي انجــام مأموريتهاي
ضروري در مسير مجاز جريان ترافيك بالمانع اســت .افزون بر ايناحمد
حسينزادگان ،اســتاندار مازندران نيز ابتداي همين هفته اعالم كرده كه
پيشنهاد ممنوعيت ورود به مازندران و بستن راههاي ورودي به اين استان به
روي مسافران را به ستاد ملي مقابله با كرونا ارائه كرده تا از ورود گردشگران و
مسافران در تعطيالت به اين استان جلوگيري شود .او از درنظرگرفتن برخي
محدوديتها براي مسافران خبر داد و گفت :هيچ نوع خدماتي در سواحل
مازندران به مسافران داده نميشود .شرايط خاص مازندران در يكماه اخير و
افزايش شيوع كرونا در اين استان سبب شد كه مسئوالن ملي نيز به سفرهاي
پرتعداد مسافران به اين استان واكنش نشان دهند .وزير بهداشت نيز ديروز
از مردم خواست كه به مازندران سفر نكنند تا موجب تشديد بيماري نشوند.
معاون سياسي امنيتي اســتاندار مازندران نيز در گفتوگو با همشهري
ضمن درخواست از هموطنان براي پرهيز از سفر به مازندران ،گفت :از مردم
ميخواهيم براي حفظ سالمت خودشان و پيچيدهنشدن وضعيت كرونا در
مازندران به اين استان ســفر نكنند .هرچند تعداد بستريشدگان كاهش
يافته ،اما وضعيت همچنان قرمز است و احتمال بازگشت به روند صعودي
ابتال درصورت كمتوجهي مردم و افزايش سفرها به مازندران وجود دارد.
حسين حسننژا د درباره آخرين تصميمها براي ممنوعيت ورود به مازندران،
گفت :ما پيشنهادي در اين زمينه به ستاد ملي مقابله با كرونا داديم و منتظر
پاسخ هستيم .ستاد ملي امروز و فردا (چهارشنبه و پنجشنبه) جلسه برگزار
ميكند و اگر با اين پيشنهاد موافقت شود حتما بهطور گسترده اطالعرساني
خواهد شد .اين موضوع بستگي به سياستهاي دولت در حوزهممنوعيتها
دارد و ممكن هم هست كه با پيشنهاد موافقت نشود .براي ممنوعيت ورود به
استان هم منتظر تصميم ستاد ملي مقابله با كرونا ميمانيم.
آخرين آماري كــه از مراكز درماني مازندران اعالم شــده ،مربوط به عصر
ديروز(سهشنبه) است كه 878نفر مبتال به كوويد19-در اين مراكز بستري
هستند كه از اين تعداد 238نفر در بخش مراقبتهاي ويژه تحت مراقبت
قرار دارند .به گفته مسئوالن مازندران ،با وجود اينكه تعداد بستريشدگان
در مراكز درماني اين استان نسبت به هفتههاي اخير كمتر شده و در مسيري
رو به كاهش قرار گرفته ،اما اين استان همچنان در وضعيت قرمز قرار دارد و
افزايش جمعيت و تجمعات ميتواند نمودار تعداد مبتاليان در اين استان را
يكبار ديگر افزايشي كند.

بارها گزيدهشدن از يك سوراخ
بنابرايــن نمايندگان مجلس هــم كه در امور
ادامه از
صفحه اول ديگر كاري از آنها برنميآيد ،بايد كارهايي از
اين قبيل انجام دهند تا فضاي رسانهاي بسته شود و همچنين نشان
دهند كه در حال انجام كار و فعاليت هســتند .به هر حال ،كساني
اين نمايندگان را به مجلس روانه كردهانــد ،از آنها انتظار دارند كه
كارهايي را انجام دهند و اين همان كارهايي اســت كه ظاهرا قرار
است انجام شود .آنها ظاهرا در حال رفع مشكالت اقتصادي مردم
هستند! اين نمايندگان ،وزرا و رئيسجمهور را نميتوانند استيضاح
كنند ،در نتيجه مشغول چنين كارهايي هستند .اميدواريم كساني
در اين ميان باشند كه حداقلي از آشنايي را با حوزه رسانه و ارتباطات
داشته باشند تا اين مســير را نروند و اشــتباهات گذشته را تكرار
نكنند ،چراكه اينگونه اقدامات هيچ مشكلي را حل نميكند و فقط
مشكالت را انباشته ميكند و در نهايت با آيندهاي روبهرو خواهيم
بود كه امكان حل اين مشكالت هم به شيوههاي عادي نخواهد بود.
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حوادث

مشهور هم به ميان كشيده شد .دختران جوان
ديگري هم اين جسارت را پيدا كردند تا حوادث
تلخي كه در گذشته برايشان اتفاق افتاده بود
را بازگو كنند .برخي از اين روايتها به سالها
قبل بازميگشت و قربانيان در اين سالها اسرار
تلخترين حادثه زندگيشــان را سر به مهر نگه
داشته بودند ،اما حاال مجالي براي افشاگري پيدا
كرده بودند .بررسيها نشــان ميداد كه اغلب
اين افشــاگريها در حد ادعا است و هيچيك
از قربانيان شــكايتي مطرح نكردهاند .از سويي
تعاريفي كه آنها از «تجاوز» داشتند مختلف و
دامنهاش گســترده بود با وجود اين موج ،اين
افشاگريها همچنان ادامه دارد.

«ك.الف»
دستگيرشد
«ك .الف» فردي است كه اين
پيگيري روزها در شبكههاي اجتماعي
همــه دربــار هاش صحبــت
ميكنند .شــخصي كه چندين دختر جوان
مدعي هســتند آنها را مورد آزار و اذيت قرار
داده و وادار به سكوت كرده است .حاال بعد از
افشــاي چندين ادعا از اين دست در توييتر،
موج افشاگريها باال گرفته است؛ طوري كه
روز گذشــته پليس امنيــت در واكنش به
جريحهدار شدن افكار عمومي« ،ك.الف» را
بازداشت كرده است.
به گزارش همشهري ،از هفته گذشته توييت
دختري ناشــناس درخصوص اينكه از سوي
يكي از بازيگران مورد آزار و اذيت قرار گرفته
است خبرساز شد .دختر جوان مدعي بود بعد
از اينكه هنگام اجراي تئاتر با اين بازيگر آشنا
شده شماره تماســش را به او داده به خانهاش
رفته و در آنجا از سوي وي مورد آزار و اذيت قرار
گرفته و در نهايت توانسته از خانه آن بازيگر فرار
كند .پس از اين توييت ،دختر ناشناس ديگري
نيز ماجراي مشابهي درخصوص يكي ديگر از
بازيگران مطرح كرد و گفــت :اين بازيگر از او
سوءاستفاده كرده است.
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جنجال «ك.الف»

هرچند هنوز صحت و ســقم اين ادعاها معلوم
نشــده ،اما در ادامه توييت ديگري عليه يكي
از دانش آموختگان دانشگاه تهران به نام «ك.
الف» منتشر شد كه بازتاب گستردهاي داشت
و سلسله توييتهاي افشــاگرانه را وارد مرحله
تازهاي كرد .دختر جواني مدعي شــده بود كه
«ك.الف» او را فريب داده و به خانهاش كشانده
و به وي تجاوز كرده است .هنوز به درستي زمان
اين حادثه و ابعاد پنهانش مشــخص نبود ،اما
پس از اين توييت بود كــه توييتهاي ديگر از
گسترده بودن اقدامات اين فرد حكايت داشت.
هرچند بررسيها نشان ميداد كه بهطور رسمي
از «ك.الف» در محاكم قضايي شكايتي نشده
و همهچيز در حد ادعا آن هم در شــبكههاي
اجتماعي بود ،اما در ادامه چنــد نفر ديگر نيز
ادعاهاي مشابهي عليه او مطرح كردند تا نام اين
چهره دانشگاهي بيش از پيش مطرح شود .اما

«ك .الف» چهكسي است؟ او يكي از دانشجويان
قديمي دانشگاه تهران در رشته باستانشناسي
است كه ادعا ميشود با پرســهزني در فضاي
داخلي دانشگاه با چربزباني دانشجويان دختر
را به خانه خود دعوت ميكــرد .رفتن به خانه
همان و باز شــدن در كمد پر از نوشيدنيهاي
الكلي همان .بعد نوبت به نوشــيدن ميرسد و
دختر از همه جا بيخبر وقتي به هوش ميآيد،
ميبيند كار از كار گذشــته و برهنه روي تخت
افتاده است .اين چكيده بيشتر روايتهايي است
كه قربانيان «ك .الف» در توييتر نوشتهاند .هر
چند برخي هم در ســفر تفريحي يا علمي به
برخي شــهرها و جزيرههــا در دام «ك .الف»
افتاده و قرباني تجاوز شدهاند.
افشاگريهاي توييتري

بهدنبال جنجال بر ســر«ك.الف» توييتهاي
افشــاگرانه ادامه يافت و حتي نام چند چهره

در شــرايطي كه افشــاگريهاي توييتري در
اين خصوص همچنان ادامه دارد ،روز گذشته
سردار حسين رحيمي ،رئيس پليس پايتخت
از دســتگيري «ك.الف» خبــر داد .او گفت:
متهمي كه در روزهاي گذشــته شكايتهاي
زيادي عليه او از جانــب قربانيانش در فضاي
مجازي مطرح شــده بود توسط پليس امنيت
عمومي پايتخت دستگير شده است .وي درباره
چگونگي دستگيري اين چهره جنجالي گفت:
مأموران پليس امنيت عمومــي تهران با رصد
فضاي مجازي با شكايتهاي متعددي روبهرو
شدند كه نشان ميداد فردي به نام «ك.الف» با
فريب دختران دانشجو و كشاندن آنها به خانه
خود ،اقدام به آزار و اذيت آنان كرده اســت كه
با توجه به حجم شكايتها و جريحهدار شدن
احساسات عمومي جامعه ،تحقيقات گستردهاي
در اين زمينه آغاز و در نهايت متهم دســتگير
شــد و هماكنون در بازداشــت به سر ميبرد و
تحقيقات در اينباره ادامه دارد .سردار رحيمي
در ادامه درخصوص شاكيان پرونده گفت :همه
شاكيان با اطمينان از محفوظ ماندن هويتشان
نزد پليس ميتوانند براي طرح شكايت به پليس
امنيت عمومي واقع در انتهاي خيابان مطهري،
خيابان سروش مراجعه كنند.

شرطبنديعجيبمردمتجاوزباانتشارآگهيدروغين
دادسرا

«با دوســتم شــرطبندي كردم تا با انتشار آگهي
دروغين ،زني را گروگان بگيرم و نقشه شوم خود را
اجرا كنــم اما فكــرش را نميكردم كه دســتگير

ميشوم».
اين اعترافات عجيب مردي متجاوز اســت كه براي خودنمايي و
برنده شدن در شرط عجيبي كه با دوســتش گذاشته بود نقشه
شومي كشيد.
بهگزارش همشهري ،ماجرا از اين قرار اســت كه چند روز قبل
زني جوان قدم در يكي از كالنتريهاي تهران گذاشت و گفت به
دام مرد متجاوزي گرفتار شده است .وي در شكايت خود گفت:
مدتها ميشد كه درجســت و جوي كار بودم و معموال آگهي
استخدامها را ميخواندم تا اينكه چند روز پيش چشمم به يك
آگهي افتاد .نوشته شده بود«اســتخدام پرستار كودك با ماهي
3ميليون تومان» حقوقش براي من خوب بود و ســاعت كارش
از صبح بود تا عصر .به همين دليل با شــمارهاي كه پاي آگهي
بود تماس گرفتم .مردي پاســخ داد و گفت پدر كودك است .او
ميگفت خودش و همسرش شاغل هستند و نياز به پرستار براي
نگهداري كودكشــان دارند .به پدر كودك گفتم كه حاضرم اين
شــغل را بپذيرم و او گفت بايد به خانهاش بروم تا هم خودش و
هم همسرش مرا ببينند و بعد اســتخدامم كنند .وي ادامه داد:
روز حادثه راهي آدرس خانهاي شدم كه پدر كودك تلفني به من
گفته بود .يكي از محلههاي جنوب تهران بود و اصال آدرس سر
راستي نبود بهطوري كه در بين راه چند بار مجبور شدم به پدر
كودك زنگ بزنم تا اينكه خانه را پيدا كردم .وقتي زنگ زدم و وارد
خانه شدم در اوج ناباوري ديدم كه مرد جوان در خانه تنهاست.
نه اثري از همسرش بود و نه از كودكش .وقتي سراغ آنها را گرفتم
ناگهان مرد جوان به سمتم هجوم آورد و با تهديد مرا مورد آزار
و اذيت قرار داد .وي ادامــه داد :مرد جوان تهديدم كرد كه اگر از
او شــكايت كنم تصاوير و فيلمهايي كه از من گرفته را در فضاي
مجازي منتشــر كرده و آبرويم را ميبرد .بعد از آن قفل در را باز
كرد و اجازه خروج به من داد .همان روز ميخواستم شكايت كنم
اما ترسيدم مبادا مرد متجاوز،عكس و فيلمهايي كه مدعي بود

شهادت سرباز مرزباني
در درگيري با قاچاقچيان

از من گرفته را منتشــر كند .با اين حال ديگر نتوانستم تحمل
كنم و تصميم گرفتم از مرد متجاوز شــكايت كنم تا دستگير و
مجازات شود.
خودنمايي

با اين شكايت پروندهاي در اين خصوص تشكيل شد و مأموران
اداره شــانزدهم پليس آگاهي تهران با دســتور بازپرس جنايي
تحقيقات خود را براي بازداشت متهم آغاز كردند .آنها با كمك
شاكي راهي محل زندگي مرد متجاوز شدند و او را در عملياتي

انتظامي

يكي از سربازان مرزباني در جريان
درگيري با قاچاقچيان مســلح در
مرزهاي شــرقي كشور به شهادت

رسيد.
به گزارش همشهري ،سردار محمد مالشاهي،
فرماندهي مرزباني سيســتان و بلوچستان در
اينباره گفت :ســرباز وظيفه ســعيد رحماني
هنگام حراست و پاسداري از مرزهاي عزت و
شرف ايران اسالمي در درگيري مسلحانه با
قاچاقچيان موادمخدر و اشرار مسلح حوزه
هنگ مرزي زابل به فيض شهادت نايل آمد.
وي ادامه داد :در اين درگيري مســلحانه
مقاديــر قابــل توجهــي موادمخــدر از
قاچاقچيان كشــف شــد .تــاش مرزبانان
براي پاكسازي منطقه و همچنين دستگيري
قاچاقچيان متواري شده ادامه دارد .وي گفت:
شهيد سعيد رحماني مجرد و ساكن شهر مشهد
مقدس بود.

غافلگيرانه دستگير كردند .مرد جوان وقتي شواهد را عليه خود
ديد به اجراي نقشــه شــوم خود اقرار كرد و درخصوص انگيزه
عجيبش گفت :من در پيك موتوري كار ميكنم و متاهل هستم.
يك فرزند خردســال دارم و تا به حال دســت به خالف نزدهام.
اين نخستين بار است كه دســتگير ميشوم ،چون ميخواستم
خودنمايي كنم و برنده شرطبندي باشم .وي ادامه داد :چند روز
پيش با يكي از دوســتانم كه او هم در پيك موتوري كار ميكند
و همكارم است صحبت ميكرديم .دوستم از خاطرات دوستان
خالفكارش ميگفت .اينكه آنها در زندگيشــان ريسك كرده و
چه كارهاي خطرناكي انجام دادهاند .اما من خاطرهاي كه شبيه
داستانهاي دوســتان او باشد نداشــتم .بعد دوستم بحث را به
شرطبندي كشاند .او گفت شرط ميبندم نميتواني در زندگيات
ريسك كني و دست به خالف بزني .من هم كه ميخواستم خودي
نشان بدهم و كم نياورم حاضر شدم با دوستم شرطبندي كنم.
به او گفتم كه ميتوانم و از پس هر ريســك و خطري بر ميآيم.
او گفت بايد يك زن غريبه را به خانه بكشــانم و به او تجاوز كنم
بعد دست به اخاذي از همان زن بزنم .ديگر كار به جاهاي باريك
كشيده شده بود و نميتوانستم مقابل دوستم كم بياورم .موضوع
كلكل و كريخواني بود كه بايد خودم پيروز ميدان ميشــدم.
هرچه ميگفت بايد قبــول ميكردم .گفتــم ميتوانم و انجام
ميدهم تا شــرطبندي را ببرم .دوســتم برايم شرط گذاشت و
مهلت تعيين كرد .گفت ظرف مدت دو هفته بايد نقشه شومم را
اجرا كنم و كم نياورم .متهم ادامه داد :بايد سر حرفم ميماندم و
فكر كردم چطور نقشه را اجرا كنم .ناگهان فكري به ذهنم رسيد
و اين بود كه با انتشار آگهي دروغين زني را به خانهام بكشانم .وي
گفت :نقشه شوم خود را اجرا كردم و به دوستم گفتم كه از پس
آن برآمدم اما فكرش را نميكــردم كه گير بيفتم چون طعمهام
را تهديد كرده بودم و قصد داشــتم دست به اخاذي از او بزنم اما
دستگير شدم.
با اعتراف اين متهــم ،وي با قرار قانوني بازداشــت و براي انجام
تحقيقات بيشتر و شناسايي شاكيان احتمالي در اختيار مأموران
اداره شانزدهم پليس آگاهي تهران قرار گرفت.

اشتباه مرگبار خانم
دكتر
اشتباه خانم دكتر در تزريق آمپول به قيمت از
دست دادن جانش تمام شد.
به گزارش همشهری ،ساعت 16عصر يكشنبه
دوم شــهريورماه گزارش مرگ يك پزشــك
عمومي به قاضي مصطفي واحدي كشــيك
جنايي تهران اعالم شد و او دستور تحقيقات در
اين خصوص را صادر كرد .بررسيها حكايت
از اين داشــت كه متوفي پزشــك عمومي و
متولد ســال 66اســت .او آخرين بار مشغول
کار در درمانگاهي در تهران بوده و پس از آن
به خانهاش رفته بود .امــا به گفته خانوادهاش
برای خوابیدن به اتاقش رفتــه و ديگر بيدار
نشــده بود .خانواده وي كه نگران شده بودند
به اورژانس زنگ زدند و مشــخص شد كه وي
جان باخته است.
جســد خانم دكتر درحالي با دســتور قاضي
جنايي براي مشخص شدن علت اصلي مرگ
به پزشكي قانوني منتقل شــد كه گروهي از
مأموران تحقيقــات خود را براي كشــف راز
مرگ وي آغاز كردند .بررسيها حكايت از اين
داشت كه وي آخرين شــبي كه در درمانگاه
شيفت بوده عالئم سرماخوردگي داشته و به
همكارانش گفته بود كه ميخواهد يك آمپول
تقويتي بهخودش تزريق كند .او از همكارانش
جاي آمپول تقويتي را پرســيده بود و بعد به
يكي از اتاقهاي درمانــگاه رفته بود تا آمپول
را بهخودش تزريق كند .ظاهرا روي ميز چند
آمپول ديگر هــم وجود داشــت .خانم دكتر
بهدليل اينكه حالش بهخاطر سرماخوردگي و
بيخوابي خوب نبود آمپول مخصوص بيماران
سرطاني را اشــتباهي به جاي آمپول تقويتي
بهخــودش تزريق كرد .دقايقــي بعد متوجه
اشتباهش شــد و حتي با گوشــي موبايلش
درواتس آپ به يكي از دوستانش پيام صوتي
فرســتاد .آخرين پيام خانم دكتر به دوستش
اين بود كه بهخاطر سرماخوردگي و بيحالي،
حواســش نبوده و آمپول اشتباهي بهخودش
تزريق كرده اســت ،اما حالش مساعد است و
مشكلي ندارد .خانم دكتر پس از آنكه شيفت
كارياش در درمانگاه به پايان رسيد به خانهاش
برگشت تا استراحت كند .اما آخرين بار خوابيد
و ديگر بيدار نشد .در اين شرايط قاضي جنايي
دستور داد تا آمپولي كه خانم دكتراشتباهي
بهخودش تزريــق كرده در اختيار پزشــكي
قانوني قرار بگيرد تا تحت آزمايش قرار بگيرد.
از سوي ديگر تحقيقات در اين پرونده با دستور
بازپرس جنايي تهران ادامه دارد.

تيراندازي در طبقه
ششم هتل
زن و مردي جوان در طبقه ششــم هتلي در
پايتخت با شليك گلوله جانشان را از دست
دادند .به گزارش همشهري  ،اين حادثه عصر
ديروز اتفاق افتاد و تيم جنايي براي بررسي
موضوع راهي محل حادثه شدند .كارآگاهان
جنايي به محض حضور در يكي از اتاق هاي
طبقه ششم هتل با جسد خونين زن و مردي
جوان روبه رو شدند كه با شــليك گلوله به
سرشان جانشان را از دست داده بودند .زن،
29ساله و مرد26 ،ساله بود و يا يكديگر نسبت
فاميلي داشتند .هنوز مشخص نبود كه ماجرا
از چه قرار است تا اينكه ماموران در بازرسي
اتاق دست نوشــته اي پيدا كردند .زن و مرد
جوان نوشته بودند كه عاشق يكديگر هستند
و تصميم گرفته اند به دليل مشــكالتي كه
پيش رويشان بوده به زندگيشان پايان بدهند.
در اين وصيت نامه همچنين خواسته بودند
كه پس از مرگ كنار يكديگر دفن شوند .در
ادامه تحقيقات مشخص شد كه ابتدا مرد به
سمت زن جوان شليك كرده و بعد به زندگي
خودش با شليك گلوله دوم پايان داده است.
آنطور كه مشــخص بود زن جوان اتاق را از
روز قبل يعني دوشــنبه اجاره كرده بود .او از
شهرستان راهي تهران شده و اتاق را تحويل
گرفته بود .ظاهرا مرد جوان با اجازه زن وارد
اتاق وي شــده و اين حادثه مرگبار رخ داده
بود .در اين شرايط اجساد زن و مرد جوان به
پزشكي قانوني انتقال يافت و تحقيقات براي
كشف ابعاد پنهان اين حادثه ادامه دارد.

كالهبرداري در پوشش نذري اينترنتي
رئيس پليس فتاي اســتان مركزي درخصوص كالهبرداري در پوشش
پرداخت اينترنتي نذري و كمك به نيازمندان هشــدار داد .ســرهنگ
احســان آنقي ،در اينباره گفت :جمعآوري نذورات و كمكهاي مادي
مردم براي ياري رســاندن به افراد نيازمند و اماكــن مذهبي و متبركه
از شگردهايي اســت كه مجرمان ســايبري تالش دارند براساس آن با
سوءاســتفاده از باورها و احساســات مذهبي مردم درماه محرم اقدام به
كالهبرداري از عشاق حسيني كنند .اين مقام انتظامي با اشاره به ايجاد
سايتها و كانالهايي از سوي مجرمان سايبري با ادعاهاي دروغين كمك
به افراد بيبضاعت يــا بيماران نيازمند و جمــعآوري اينترنتي نذورات،
افزود :شهروندان بايد مراقب باشند كه براي واريز كمكهاي خداپسندانه
به افراد بيبضاعت يا بيماران نيازمند ،حتما از طريق ســايت مؤسسات
معتبــر و درگاه پرداخت اصلي اقدام كنند و به هيــچ عنوان به پيامهاي
تبليغاتي منتشر شده در شــبكههاي اجتماعي اطمينان نكنند .رئيس
ي در ادامه افزود :در پايشهاي
پليس فتا فرماندهي انتظامي استان مركز 
فضاي مجازي لينكهاي جعلي متعددي بــا محتواي دريافت اينترنتي

نذورات انتشار يافته كه استفاده از اين لينكها بسترساز سرقت اطالعات
حساب بانكي كاربران خواهد شــد .با درنظر نگرفتن هشدارهاي پليس،
نهتنها هيچ كمك مالي از سوي خيرين بهدســت نيازمندان نميرسد،
بلكه با افشاي اطالعات حساب بانكي آنان ،زمينه سوءاستفاده از حساب
بانكيشان از ســوي مجرمان سايبري فراهم ميشــود .سرهنگ آنقي
تأكيد كرد :الزم است شهروندان براي واريز هرگونه وجه جهت اداي نذر
و كمك به نيازمندان ،فقط از طريق شماره حسابهاي معتبر كه توسط
ســازمانهاي متبوع اعالم ميشــود ،اقدام كنند و از پرداخت اينترنتي
از طريق شــبكههاي اجتماعي به افراد ناشــناس جدا خودداري كنند.
سرهنگ آنقي در پايان گفت :الزم اســت كاربران از باز كردن تبليغات
ناشناس و محتواي مشــكوك در فضاي مجازي جدا خودداري كنند تا
در دام افراد شــياد و كالهبردار نيفتند و درصورتي كه با چنين مواردي
برخورد كردند موضوع را ســريعا از طريق ســايت پليس فتا به نشــاني
 www.cyberpolice.irبخش تماس با ما با كارشناسان پليس فتا
در ميان بگذارند.

22

ادبوهنر

چهارشنبه  5شهریور  99شماره 8023

23023632

براى پايانآخرينبازماندهحلقه وينىها ماندولينبنوازيد

مولوي و امام حسين

ع

پس عزا بر خود كنيداي خفتگان

منوچهر طياب؛ همراه باد در دل تنهايى مرگ

مسعود مير

روزنامه نگار

یاد

ماندولين و البرز

غور در نيتروفيلمها

منوچهر طيــاب ميگويد
وقتي به ســفارش يكي از
اساتيدش فيشبرداري و
مرتبكردن نيتروفيلمهاي
آرشــيو فيلم وين را كه بعد از

كتابي براي ترك عادتهاي بد

او درگير اصفهــان بود و البرز
و زاگرس و كوير ،او به ســمت
موسيقي تصوير و حذف نريشن
رفته و معتقد بود ســنديت
براي ابنيه و تاريخ و معماري و
طبيعت را بايد بهواسطه تصوير
براي ديگران به يادگار گذاشت
نه به شكل نوشته

کتاب

جيمز كلير كتاب خردهعادتها را با داستان شخصي خودش
آغاز ميكند؛ از حادثهاي كه زمان بازي بيســبال در مدرسه
برايش رخ داد و موجب شد كه براي مدتي تمام فعاليتهاي
مورد عالقهاش را كنار بگذارد تا زمانــي كه تصميم گرفت با
عمل كردن به يكسري خردهعادتها ،دوباره پاي موفقيت
را به زندگياش باز كند .اگر دوســت داريد راهي براي ترك
عادتهاي بد خود پيدا و آنها را با عادتهاي خوب جايگزين
كنيد ،كتاب خردهعادتها براي شماست.

نم
ایش

خبرهايي از دنياي فيلم و سريال

خداونــد در قرآن پيامبــر(ص) را گوش
خوانده اســت و گوشــواره نوادگان آن
حضرت ،يعني امام حســن مجتبي و امام
حسين(ع )هســتند؛ بنابراين كسي كه
گوش را دوست دارد بايد گوشواره را هم
دوست داشته باشد.
پيش مؤمن ماتم آن پاك روح
شهر هتر باشد ز صد توفان نوح

فيلمبرداري فيلم جديد پل توماس اندرسون

شاعر ميگويد آنچه درباره امام حسين(ع)
ميگوييد درست و بحق است ،اما ميدانيد
دوره يزيد كي بوده؟ خبر اين حادثه چه دير
به اينجا رسيده است؟!
گفت :آري ،ليك كو دور يزيد؟
كي بدست آن غم؟ چه دير اينجا رسيد؟
چشم كوران ،آن خســارت را بديد گوش
ك ّران ،اين حكايت را شنيد.
حتي چشم كوران و گوش كرها اين واقعه
را ديده و شنيدهاند ،چه رسد به بينايان و
شنوايان.

سینما

ياور يگانه

خفته بودستيد تا اكنون شما؟
كه كنون جامــه دريديد از عزا

روزنامه نگار

پس از چندمــاه تأخير از موعــد درنظر
گرفتهشــده براي آغــاز كار ،پل توماس
اندرســون فيلمبــرداري فيلم جديدش
بعد از «رشــته خيــال» را آغــاز كرده
اســت .اين كارگــردان ،همچــون فيلم
قبلياش ،فيلمبــرداري فيلم جديدش را
بيســروصدا و بدون در جريان گذاشتن
رسانهها جلو برده اســت .در عكسهايي
كه از لوكيشــن فيلمبــرداري اين فيلم
در توييتر منتشر شــده ،تاكنون حضور
بردلــي كوپر در اين فيلم قطعي شــده و
شايعاتي مبني بر حضور يكي از خواهران
گــروه پــاپ راك  Haimنيــز در فيلم
شنيده ميشــود .عكسهاي منتشرشده
از صحنــه فيلمبرداري شــايعه ديگري
را تأييــد ميكند كه عنــوان موقت فيلم
 Soggy Bottomاست .هرچند «رشته
خيال» هم در ابتدا نامي موقت بود ولي پل
توماس اندرسون بعدا گفت كه نام بهتري
از آن پيدا نكرده اســت .ايــن فيلم چند
خط داستاني دارد و هنوز تمام بازيگران
نقشهاي اصلي آن مشــخص نشدهاند و
بايد منتظر بود تا در روزهاي آينده ساير
بازيگران اين فيلم مورد انتظار اعالم شود.
كايرا نايتلي در افعي ا ِسِ كس

كايــرا نايتلي در ســريال تاريخي «افعي
اســكس» به كارگرداني كليو بارنارد كه
به سفارش  +Apple TVتوسط كمپاني
 See-Saw Filmsســاخته ميشــود
بازي ميكند .اين سريال براساس كتاب

كايرا نايتلي بازیگر
سريال تاريخي «افعي اسكس»

نمايشــي جهان و يكي از آثاري اســت كه در
واكنش بــه پيامدهــاي جنــگ جهاني دوم
نوشته شــده اســت .كوهســتاني كه يكي از
شناختهشــدهترين هنرمندان تئاتر ايران در
سطح بينالمللي است ،پيشتر نمايش «ايوانف»
را براســاس متن چخوف اجرا كرده بود ،ولي
معموال نمايشــنامههاي خــود را روي صحنه
ميبرد.تماشــاگران تئاتر او را با اجــراي نمايشهايي مانند
« بيتابستان»« ،شنيدن»« ،سالگشتگي»« ،ديوار چهارم»،
«ايوانف»« ،در ميان ابرها»17« ،دي كجا بودي» و «كوارتت»
ميشناســند .او از جمله هنرمنداني اســت كــه با نمايش
«رقص روي ليوانها» در سال 1380بهعنوان جواني مستعد از
تئاتر شيراز شناخته شد و تا به امروز آثار خود را در كشورهاي
گوناگون و جشنوارههاي متعددي به صحنه برده است.

منوچهر طياب هرچند مســتندهاي
بيشماري در كارنامه كارياش به ثبت
رساند ،اما به گواه اهل فن بيش از همه
با «ريتم» و «مسجد جامع اصفهان»
نشان داد كه يك مستندساز حرفهاي
و البته صاحب خالقيت است .طياب
جوان در آن روزها با اين آثار عمال يك
زيباييشناختي جديد را در مستند
ايران پيشكش و نوعي سينماي ايراني
با مصالح ايراني را براي عرضه توليد
ميكند.
او با مســتندهايش ســبب شد تا
توجهمان به خودمان جلب شود و اين
دستاورد كمي نيست براي مردي كه
يكي از مهمترين قدرتها و اعتبارهاي
ســينماي مســتند ايران بود و حاال
خيليها را درگير مستندسازي حادثه
تلخ مرگش كردهاست.

روز عاشورا نميداني كه هست؟
ماتم  جاني كه از قرني به اســت
پيش مؤمن كي بود اين قصه خوار؟
قدر عشق گوش ،عشق گوشوار

فيلمبرداري فيلم  جدید پل توماس اندرسون

در بخشي از اين كتاب ميخوانيم:

«بهآساني ميتوان اهميت يك لحظه
تعيينكننده را بيشاز اندازه برجسته
كرد و ارزش ايجاد پيشرفتهاي كوچك
در كارهاي روزمره را ناديده گرفت .شما
اغلب خودتان را متقاعــد ميكنيد كه
دســتاوردهاي بزرگ به اقدامات بزرگ
نياز دارند .براي كاهش وزن ،راهاندازي
كسبوكار ،نوشــتن كتاب ،پيروزي در
مسابقه يا دستيابي به هر هدفي ،چنان
فشاري بهخودتان ميآوريد كه زمين
زيرپایتان به لرزه دربيايــد و به چنان
پيشرفتي برســيد كه همه از آن حرف
بزنند .پيشرفت يكدرصدي قابلتوجه
نيست و گاهي حتي اص ً
ال به چشم نميآيد ،اما ميتواند
بسيار مؤثر باشد؛ بهخصوص در بلندمدت .تأثير پيشرفتهاي
كوچك در بلندمدت شگفتآور است .درحقيقت ،ميتوان
چنين گفت « :اگر در هر رو ِز يك سال يكدرصد بهتر شويد،
ي ديگر ،اگر
درنهايت 37برابر بهتر از قبل خواهيد بود .ازسو 
هر رو ِز يك سال را يكدرصد بدتر شويد ،تقريباً تا صفر نزول
كردهايد؛ بنابراين پيروزي يا موفقيتي ناچيز به موفقيتي بزرگ
منجر ميشود ».كتاب «خردهعادتها» نوشته جيمز كلير با
ترجمه زهرا صادقي توسط نشــر ميلكان به قيمت 40هزار
تومان منتشر شده است.

«در انتظار گودو» به روايت اميررضا كوهستاني
اميررضا كوهستاني اين روزها در تدارك اجراي
تازهترين نمايش خود است و قصد دارد نمايشي
را براســاس «در انتظار گودو» اجــرا كند .به
گزارش همشهري به نقل از ايسنا ،اين هنرمند
تئاتر كه معمــوال نمايشهايــش را با متوني
از خودش به صحنه ميبرد ،اين بار به ســراغ
نمايشنامه «در انتظار گودو» اثر مشهور ساموئل
بكت ـ نمايشنامه نويس شهير ـ رفته است .او البته برداشت خود
را از اين متن اجرا ميكند و برخالف متن بكت كه با بازيگران
مرد روي صحنه ميرود ،كوهستاني اين نمايشنامه را با حضور
5بازيگر زن اجرا خواهد كرد .كوهستاني كه اين روزها مشغول
آخرين مراحل تمرين و آمادهسازي اين نمايش است ،تصميم
دارد اين نمايش را در فضاي باز اجرا كند.
نمايشنامه «در انتظار گودو» از مشــهورترين متون ادبيات

شهر خاموش ،ايران خاموش

سهراب شهيدثالث ،خسرو
سينايي و منوچهر طياب.
اين اسامي رفقايي است
كه حلقه وينيها را شكل
دادهبودند .شــهيدثالث
بــا اينكه مســتندهاي
بسياري ســاخته بود ،اما
بيشتر با سينماي داستاني
شناختهشد و سا لهاست
كه نامش ،مرگ را زيست
ميكند .خســرو سينايي
همينماه مرداد قيد دنيا
را زد و حاال خبر تلخ از وين
رسيده كه منوچهر طياب
هم پايــان زندگي را آغاز
كردهاست.

نمایی از فیلم «منگرو»

حتما شما هم مثل خيليهاي ديگر منتظر شنبهاي هستيد
تا ديگر سيگار نكشــيد يا ورزش كردن را شــروع كنيد يا از
تنبلي دست برداريد و فعاليتي مفيد را آغاز كنيد ،اما هم من
و هم شما خوب ميدانيم كه اين شــنبه هرگز نخواهد آمد؛
چراكه عادتهاي بد ما براي اينكه دســت از سرمان بردارند،
به تقويم نگاه نميكنند .عادتهاي بد مثل انگلي هســتند
كه با پشــتهماندازي و بيقيدي ميزبان بينوايشــان را رها
نميكنند .براي خالصي از دســت عادتهاي بد بايد برنامه
داشت و البته همت بلند ،ولي برنامهريزي
كــردن راه و چاه دارد و هر كســي قادر
نيست كه براي خودش برنامهريزي كند.
كتاب «خردهعادتها؛ راهي آســان و
اثباتشده براي ايجاد عادتهاي خوب و
از بين بردن عادتهاي بد» به شما ياد
ميدهد كه چطور ريزهريزه عادتهاي
بدتان را كنار بگذاريــد و هر روز كمي
بهتر از قبل شويد .براي ايجاد عادتهاي
بهتر ،بيش از يك راه وجود دارد ،اما كتاب
خردهعادتها بهترين راهي را توصيف
ميكند كــه ميشناســيم؛ رويكردي
كه صرفنظر از نقطه شــروع و چيزي
كه ميخواهيد تغييــرش بدهيد ،مؤثر
خواهد بود .استراتژيهايي كه جيمز كلير،
نويسنده كتاب ارائه ميكند ،براي هركسي كه بهدنبال سيستم
گامبهگام براي پيشرفت ميگردد ،مفيد است .تا زماني كه بحث
بر سر رفتار انساني است ،كتاب خردهعادتها ميتواند راهنما
باشد .مطالعه كتاب خردهعادتها به شما كمك ميكند هر
روز يكدرصد بهتر شويد ،از خطاهايي كه بيشتر مردم هنگام
تغيير عادتها مرتكب ميشوند پرهيز كنيد ،هويتي قويتر
پيدا كنيد ،خودتان را بيشــتر باور داشت ه باشيد و حتي وقتي
پرمشغله هســتيد براي ايجاد عادات خوب وقت پيدا كنيد.
اگر از برنامهتان جاماندهايد ،دوباره آن را پي بگیرید و مهمتر از
همه اينكه چگونه اين ايدهها را در زندگي واقعي عملي كنيد.

طياب در مستندهايش ايران را چون
گوهري يگانه به تصوير كشيدهاست؛
هرچند در پار هاي مــوارد مانند اثر
«سوي شهر خاموش» درباره دزفول
با سيلي محكم سانســور شديد آن
روزگار مواجه شــد و نتوانست ايده

سينما با مصالح ايراني

پايان حلقه وين

مكث

خبر را كه همه شــنيدهاند پس بايد نوشــت
خداحافظ تصويرگر ناشــناختههاي ايران و
جالدهنده شكوه ديدنيها؛ خداحافظ منوچهر
طياب.

سال 1331است و منوچهر طياب پا به
دبيرســتان البرز گذاشته و در همان
سالهاست كه با خسرو سينايي رفيق
ميشود .رفاقتشان با صداي ماندولين
او و آكاردئون دانشآموز سال پايينتر
درهم گره ميخورد و چشم روشنهاي
دبيرستان البرز درس دبيرستان را به
اميد مهاجرت بــراي ادامه تحصيل با
همين روياها و نواها به پايان ميبرند.
ســينما رؤياي او بود ،اما مدير مركز
اعزام دانشــجو تشــر زده بود كه
ســينما ديگر چيســت و بايد بروي
اتريش مهندس شــوي و به شــرط
تحصيل در رشته معماري پاسپورت
دانشجويياش را مهر كرد.
منوچهر جــوان صبحهــا معماري
ميآموزد و عصرها ســركال سهاي
سينما در دانشــگاه وين از اساتيد
برجســته آن روزگار ياد ميگيرد.
شاگرد امثال ادوارد تيسه بودن
فرصتي بود كه طياب از دقيقه
به دقيقهاش اســتفاده كرد.
تيســه فيلمبردار رزمناو
پوتمكين بــه كارگرداني
آيزنشــتاين بود؛ از نسل
آنهايي كه پايههاي سينما
را بنا گذاشتند و هنرهفتم
را صاحــب تكنيك و معنا
كردند.

جنگجهاني با هزار دردسر دوباره از
دست آلمانيها آزاد شده و به اتريش
پس فرستاد ه شد ،آغاز كرد ،تصميم
بزرگ زندگــياش را گرفت .او در آن
روزها مطمئن شد كه بايد مستندساز
شود و الغير .با تكيه بر همين تصميم
و آموزههاي اروپايي سينمايياش بود
كه به ايران بازگشت و با مساعدت اداره
هنرهاي زيبا مستند «سفال» را ساخت
و البته اثر «ريتم» را به سرانجام رساند
كه هنوز هم براي دانشجويان سينما
حكم واحد آموزشي را دارد.
اغراق نيســت اگر بگوييم بسياري
از دانشجويان ســينما با ريتم ريل و
چرخهاي قطار و آن ضرباهنگ تنبك،
ريتم را شناختند و تجربه كردند.

تصويري شعر نيما با اين بيت كه «شهر
ديري است كه رفته است به خواب»
تغيير چهره شهرها و مدرن شدنشان
را به تصوير بكشد و حتي بعدها هم در
آرشيو وزارت ارشــاد نگاتيوهاي آن
اثر را نيافت ،اما دست از تصويركردن
ايران برنداشت.
او درگير اصفهان بود و البرز و زاگرس
و كوير ،او به سمت موسيقي تصوير و
حذف نريشن رفت ه و معتقدبود سنديت
براي ابنيه و تاريخ و معماري و طبيعت
را بايد بهواسطه تصوير براي ديگران
به يادگار گذاشت نه به شكل نوشته.
جالب اينكه او اين سندهاي تصويري
را بدون هيچ چشمداشت مالي تكثير
ميكــرد و در اختيار دانشــجوها و
عالقهمندان قرار ميداد.

علي تاجديني

نويسنده و پژوهشگر
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ساراپري به همين نام كه در سال2016
برنده جايزه بريتيشبوك شــد ســاخته
ميشود و درباره زني اســت كه بهتازگي
بيوه شده و تجربه ازدواج ناخوشايندي را
از سر گذرانده است .او از لندن ويكتوريايي
به دهكدهاي در اســكس مــيرود كه در
آن شــايعاتي درباره بازگشت موجودي
افســانهاي به نام افعي اســكس به گوش
ميرســد .نايتلي در اين سريال ،عالوه بر
ايفاي نقش اصلي ،يكــي از اعضاي گروه
تهيهكنندگان هم هست.
«منگرو» افتتاحكننده جشنواره لندن
«منگرو» به كارگرداني استيو مككوئين
جشــنواره فيلم لندن 2020را افتتاح
خواهد كرد .اكــران اروپايي اين فيلم
از چهارشــنبه 7اكتبر (13مهر) آغاز

خواهد شــد و افتتا حكننده جشــنواره
تركيبي (حضوري و مجازي) فيلم لندن
خواهد بــود كه بخــش اعظم بــه دلیل
شيوع كوويد 19-بهصورت آنالين برگزار
ميشــود .فيلم «منگرو» با بــازي ل ِتيتيا
رايت دومين فيلم استيو مككوئين است
كه 3سال بعد از فيلم «بيوهها» جشنواره
فيلم لندن را افتتاح ميكند .مانگرو يكي
از 12فيلمي خواهد بود كه بهطور رايگان
در لندن و چند شهر در سراسر بريتانيا بر
پرده سينما اكران ميشــود؛ درحاليكه
بيش از 55فيلم ديگــر بهصورت مجازي
اكران خواهند شــد .اين فيلم براســاس
داســتان واقعي «منگرو »9متشــكل از
فعاالن سياهپوست است كه در تظاهراتي
در سال 1970با پليس درگير و محاكمه
شدند.

در اينجا مولــوي نتيجهگيري ميكند كه
اي اهل غفلت بايد بهخود بگرييد .آن امام
همام نياز به گريه شما ندارد.
پس عزا بر خود كنيد،اي خفتگان
زانكه بدمرگيست اين خواب گران
در اينجا مولوي از امام حسين(ع) تعبير
به سلطانالعاشــقين ميكند و چه تعبير
پرمعنايي .حقيقتا اگر عاشــقان شاهي
داشته باشند ،حسين سرآمد همه عشاق
عالم است .او نهتنها خود را به ميدان قمار
عاشقانه آورد ،بلكه تمام متعلقات خود از
خانواده و دوستانش را هم در پاي خداوند
قرباني كرد .اگر كســي زندان را بشكند
بايد تأسف بخوردكه چه زندان خوبي بود،
اي كاش باز در اين زندان ميمانديم يا از
شكستن زندان بايد شادمان بود؟
موالنا نميگويد گريه نكنيد  .او ميگويد
گريه و نوحه كنيد براي غفلتي كه داريد
و از خداوند بخواهيد كه زنجيرهايي كه بر
دست و پاي روحتان بسته شده توسط امام
حسين(ع) باز شود .متأسفانه بسياري از
شيعيان نميدانند چرا گريه ميكنند .اگر
با آنها سخن بگويي زبان حالشان اين است
كه خدايي ناكرده يــك تعداد آدم غريب
و مظلوم در بيابان تشنه و گرسنه توسط
لشكر جرار سربريده شدند.
چنين دركي از حماســه عاشورا معلوم
است گريه هم دارد؛ چون گرفتار خودمان
هســتيم وگرنه اگر تاملي اندك در رفتار
امام و اوالد و اصحابش ميكرديم ،مشكل
حل ميشد.
بارهــا از منابر و توســط روضهخوانها
شنيدهايم كه امام حسين(ع) از كساني كه
در راه خدا شهيد شدند از شهادت و مرگ
در راه خدا ميپرسيدند كه مرگ در كامتان
چگونه است و آنها ميگفتند شيرينتر از
عسل.
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انتخابات آمريكا

ترامپيتر از ترامپ

نخســتين روز از همايش 4روزه جمهوريخواهان براي اعالم رسمي
نامزدي دونالد ترامپ در انتخابات ،به فرصتي براي ارائه سخنرانيهاي
خالف واقع در حمايت از او و حمالت بيسابقه عليه رقيبش يعني جو
بايدن تبديل شد.
دونالد ترامپ همچون گذشــته در همايش ديروز در شــهر شارلوت
كاروليناي شمالي هم غيرقابل پيشبيني رفتار كرد و بدون آنكه جزو
برنامه باشــد ،ناگهان روی صحنه در برابر چشم حاضران در نشست
ظاهر شد .او قرار بود در روز آخر همايش ،سخنراني كند و رسما نامزدي
حزب جمهوريخواه را بپذيرد .ترامپ امــا هم برخالف برنامه اعالمی
عمل كرد و هم از همين روز نخســت همايش ،اعالم كرد كه نامزدي
جمهوريخواهان را ميپذيرد.
بهدليل شــيوع كرونا ،اين همايش در ابعادي بسيار كوچكتر برگزار
شــد و برخي از ســخنرانيها ويدئويي بودند« .تقلب» و «دزديدن
آرا» 2كليدواژهاي بود كــه دونالد ترامپ در ســخنان خود به وفور
استفاده كرد و نسبت به برنامه دمكراتها در انتخابات هشدار داد .او
دمكراتها را متهم كرد كه بهدنبال تقلب در انتخابات هستند .ترامپ
طرح رايگيري پستي را كه قرار است در اغلب ايالتها جديتر از قبل
اجرا شود ،فرصتي براي تقلب حزب دمكرات و هواداران جو بايدن در
انتخابات دانست .او گفت كه دمكراتها با بهانه كردن شيوع ويروس
كرونا بهدنبال تبديل انتخابات به يك انتخابات پســتي هستند «تا
بهراحتي بتوانند ســر مردم را كاله بگذارند» .طرح رايگيری پستي
راهكاري است كه در شرايط شيوع ويروس كرونا ميتواند براي تقويت
حضور مردم در انتخابات راهگشا باشد .اين طرح احتماال به افزايش
شمار شــركتكنندگان در انتخابات پيشرو منجر ميشود و مورد
حمايت دمكراتهاست.
ترامپ در ادامه سخنان خود خطاب به هوادارانش گفت« :بدون شك ما
برندهايم .اگر بازنده شويم يعني در انتخابات تقلب شده است ».تأكيد
ترامپ بر اين جمله بار ديگــر نگرانيها در مورد احتمال عدمپذيرش
نتيجه انتخابات از سوي او و ايجاد يك بحران فراگير در انتخابات امسال
را تشديد كرده است .ترامپ در اغلب نظرسنجيها حدود 10درصد
از رقيب دمكرات خود عقب است و همين باعث نگراني او شده است.
شرايط ترامپ درنظرسنجيها شبيه سال 2016و رقابتش با هيالري
كلينتون اســت .او همان موقع هم درنظرسنجيها از كلينتون عقب
افتاده بود و هر روز در مورد تقلب در رايگيري هشدار ميداد.
«بايدن چيني»

ترامپ بخش قابل توجهي از سخنراني خود را به هشدار درباره تبعات
قدرتگيري حزب دمكرات در 4سال پيش رو اختصاص داد؛ تاكتيكي
كه از سوي ديگر ســخنرانان مراسم هم دنبال شــد .شاخصترين
ســخنان را فرزند ارشــد او يعني «دونالد ترامپ جونيــور» به زبان
آورد .او در ابتداي سخنانش ،مدل مديريتي پدرش را ستود و گفت:
«سياستهاي ترامپ ،موتور محركه اقتصاد آمريكا بوده است ».فرزند
ترامپ غيراز اين ،ديگر سخني درباره پدرش به زبان نياورد و ترجيح
داد يك ســخنراني سراســر حمله عليه بايدن ارائه كند .او گفت كه
سياستهاي «چپگرايانه» بايدن تمامي برنامههاي اقتصادي ترامپ
را نابود خواهد كرد .او تأكيد كرد كه به قدرت رسيدن بايدن بهمعناي
اجراي سياستهاي سوسياليستي و ماركسيستي در اقتصاد آمريكا
خواهد بود .جامعه ليبرال آمريكا بهشدت از سوسياليسم گريزان است و
تسلط سياستهاي سوسياليستي بر اين كشور ،آخرين چيزي است كه
آمريكاييها ميخواهند .فرزند ترامپ هم درست دست بر همين نقطه
ضعف گذاشت .او گفت« :بايدن بهدنبال بيرون كشيدن پول از جيب
مردم و هدر دادن آن است ».او ســعي كرد با زبان مردم كوچه و بازار،
سياستهاي بايدن را براي زندگي و كسبوكارها خطرناك جلوه دهد.
بسياري از تحليلگران در آمريكا معتقدند فرزند ترامپ حلقه اتصال تيم
انتخاباتي او با مردم در روستاها و حاشيه شهرهاي بزرگ است.
دونالــد ترامپ جونيــور انتخابات پيــش رو را رفراندومــي در مورد
آينده آمريكا و بود و نبود اين كشور دانســت و گفت كه يك انتخاب
سرنوشتساز در پيش اســت .او بايدن را «بايدن چيني» لقب داد و
گفت كه سياســتهاي نامزد دمكراتها در نهايت به شكست آمريكا
از چين منجر خواهد شــد .سخنان تند او باعث شــده است تا برخي
او را «ترامپيتر از ترامپ» لقــب دهند .فرزند ترامپ حزب دمكرات را
هم مورد انتقاد قرار داد و آن را سازماني خواند كه بهدنبال نابود كردن
حقوق اساسي مردم و شيوه زندگي آمريكايي است .او در اظهاراتي كه
انتقادهاي بسياري در آمريكا بهدنبال داشته گفت« :وضعيت كنوني
را ببينيد؛ به كليســا نميتوانيد برويد اما يك عده آشوبگر هر روز كف
خيابانها هستند و به راحتي تردد ميكنند .اين انتخابات ،انتخاب بين
كليسا ،كار و تحصيل از يك طرف و آشــوب و دزدي و خرابكاري از
طرف ديگر است».
« بايدن سوسياليست »

سخنران ديگري كه در روز نخست همايش ملي جمهوريخواهان نظر
بســياري را بهخود جلب كرد ،نيكي هيلي ،ســفير پيشين آمريكا در
سازمان ملل بود .نيكي هيلي هم بايدن را متعلق به اردوگاه «چپهاي
سوسياليست» دانست و در يك ســخنراني طوالني از مواضع ترامپ
دفاع كرد .او گفت كه به قدرت رسيدن بايدن براي ايران و داعش ،يك
اتفاق خوب و براي چين فوقالعاده است .هيلي مواضع نامزد دمكراتها
را بهشدت مورد انتقاد قرار داد و گفت« :او براي آنهايي كه ميخواهند
آمريكا را به عذرخواهي وا دارند ،گزينه مناسبي است ».هيلي مدعي
شد كه ترامپ خالفت داعش را از بين برده و چين را مهار كرده است.
او در جاي ديگري گفت كه سياستهاي دولت باراك اوباما باعث شد
تا كرهشمالي گستاخانه آمريكا را تهديد به حمله كند و سياستهاي
بايدن نيز در ادامه همان سياستهاي قبلي است .حضور نيكي هيلي در
همايش ملي جمهوريخواهان و دفاع تمام قد از دونالد ترامپ ،احتمال
حضور او در كابينه آینــده ترامپ رادرصورت پيــروزي در انتخابات
جديتر كرده اســت .از او بهعنوان گزينه احتمالي براي تصدي پست
وزارت خارجه آمريكا نام برده ميشود.

سیاوش فالحپور

خبرنگار

روز گذشته محمد عبدالرحمن
خاورميانه آلثانــي ،وزيــر خارجه قطر
بهعنــوان نخســتين مقــام
عاليرتبه كشورهاي عربي خليجفارس ،بعد از
حادثه انفجار بندر بيروت به لبنان سفر كرد.
وي بالفاصله پس از ورود به بيروت عازم قصر
بعبدا (دفتر رياستجمهوري لبنان) شده و با
ميشــل عون ،رئيسجمهور اين كشور ديدار
كرد .عبدالرحمن در اين مالقات ضمن تأكيد
بر ضرورت برقراري ثبات سياســي در لبنان
گفت :دولت قطر در حال تهيه طرحي جامع
براي كمك به اقتصاد لبنان و عبور اين كشور
از پيامدهاي بحران انفجار بندر است.
وزير خارجــه قطر در اين ســفر همچنين با
نبيه بري ،رئيــس پارلمان لبنان ،حســان
دياب ،رئيــس دولت موقت ،شــربل وهبه،
وزير خارجه و البته ســعد حريــري ،رئيس
جريان المســتقبل ديدار كرد .عالوه بر اين،
بازديد فــوري از بيمارســتانهاي صحرايي
كه توســط هاللاحمر قطــر در 2منطقه از
بيروت تاسيس شده نيز بخشي از برنامه سفر
كوتاه عبدالرحمن به لبنان بود .قطر نخستين
كشوري بود كه ساعاتي پس از وقوع حادثه در
بندر بيروت ،ارسال كمكهاي انساني به لبنان
را آغاز كرد؛ ازجمله اين كمكها 2بيمارستان
صحرايي بــا ظرفيت 500تخــت و يك تيم
مجهز به تجهيزات مدرن براي آواربرداري و
كشف مفقودين بوده است.
از سوي ديگر ،قطر در كنفرانس پاريس كه به
ابتكار امانوئل مكرون ،رئيسجمهور فرانسه
با هــدف جمعآوري كمكهــاي مالي براي
لبنان برگزار شده بود نيز دست برتر را داشت؛
بهگونــهاي كه با حكم شــيخ تميم بنحمد
آلثاني ،اميــر قطر مبلــغ 50ميليون ريال
(معادل 13ميليون دالر) در اختيار لبنان قرار
گرفت .البته بايد توجه داشــت كه مجموعه
كمكهاي جمــعآوري شــده در كنفرانس
پاريس كمتــر از 250ميليــون دالر ارزيابي
ميشود؛ مبلغي كه بدون شــك هيچ تأثير
ويژهاي در حل بحران اقتصادي لبنان نخواهد
داشت .براي فهم بهتر اين موضوع كافي است
بدانيم تنها خسارتهاي ايجاد شده در بندر
بيروت بيش از 5ميليارد دالر ارزيابي ميشود.
تمام اينها در حالي اســت كه لبنان پيش از
حادثه انفجار بندر با بحران فروپاشي اقتصادي
و ورشكستگي نظام بانكي روبهرو بود .در اين
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سايه رقابتهاي منطقهاي بر سر بيروت
سفر وزير خارجه قطر به بيروت ،فصل تازهاي از رقابت
قدرتهاي خاورميانه بر سر آينده لبنان را آغاز كرد

زمينه نيز مجموعه خســارتهاي حاصل از
ناكارآمدي نظام بانكي اين كشــور ،بيش از
80ميليارد دالر تخمين زده ميشود.
بنابراين روشن اســت كه لبنان براي عبور از
بحران به چيزي فراتــر از كمكهاي محدود
و نمايشي كنفرانس پاريس نياز دارد .روزنامه
النهار با اشــاره با اين موضوع مينويسد :جز
اخذ وام از صندوق بينالمللي پول و يا جذب
سرمايهگذاري گســترده از سوي كشورهاي
عربي ،راه واقعگرايانه ديگــري براي نجات
اقتصاد لبنان وجود ندارد .اين در حالي است
كه هيچ كشــوري فعال بهدليل بحرانهاي
سياســي لبنان و محاصره اقتصادي اعمال
شده بر اين كشور توســط آمريكا ،حاضر به
ســرمايهگذاري در لبنان نيســت و از سوي
ديگر ،صندوق بينالمللي پول هم بدون تعهد
به اجراي برنامه رياضت اقتصادي شديد ،وامي
در اختيار لبنان قرار نخواهد داد.
از مديترانه تا بيروت

«هماكنــون نبردي بزرگ براي ســيطره بر
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منابع انرژي در مديترانه جريان دارد؛ اين نبرد
دريايي به ســادگي ميتواند از طريق بيروت
وارد خشكي شود»؛ اين بخشي از تحليل اخير
سالم زهران ،تحليلگر برجسته لبناني درباره
رقابت قدرتهاي منطقه براي سرمايهگذاري
در بازسازي بندر بيروت است .در اين زمينه،
تركيه نخستين كشــوري بود كه ضمن ارائه
پيشــنهادات عملي براي مهار بحران كنوني
بندر (براي مثال انتقال گمــرك و انبارهاي
بندر بيروت به بندرهاي مرسين و اسكندرون
تركيه) براي سرمايهگذاري و حتي پيمانكاري
در ســاخت بندر جديد پايتخت لبنان اعالم
آمادگي كرد .تركيه هماكنون براي مقابله با
ائتالف گستردهاي كه عليه اين كشور در سطح
مديترانه شكل گرفته ناچار است به بنادري
در سواحل جنوبي اين دريا دسترسي داشته
باشد؛ سياستي كه ازجمله نتايج آن ،شركت
در جنگ داخلــي ليبي و حمايــت از دولت
وفاق ملي براي دسترســي به بندر طرابلس
بوده است .بنابراين هرگونه حضور تركيه در
آينده بندر بيروت ،تهديد مستقيم عليه رقباي

اين كشــور در مديترانه ،يعني فرانسه ،مصر
و يونان به شــمار ميآيد .تمام اينها درحالي
است كه تركيه در اين ميدان از حمايت مالي
قطر نيز برخوردار است .در مقابل اما امارات
كه از متحدين فرانســه و مصر در منازعات
مديترانه به شمار ميرود به فاصله 24ساعت
پس از پيشنهاد تركيه اعالم كرد حاضر است
تمام هزينههاي ساخت بندر جديد بيروت را
تأمین کند .رقابتهاي اين 2محور در لبنان به
اندازهاي است كه گفته ميشود يكي از داليل
سفر فوري مكرون به بيروت ،انتشار اخباري
درباره احتمال ســفر رجب طيب اردوغان به
اين شهر بوده است .شبكه الجزيره در گزارش
خود با اشاره به اين موضوع مينويسد :بهنظر
ميرسد تشــديد رقابتهاي اين 2محور تا
حدودي نزاع ايراني-آمريكايــي در لبنان را
تهاي
تحتالشــعاع قرار داده اســت .مالقا 
مفصل مكرون با نماينده حزباهلل در بيروت و
بعد از آن ،استقبال رسمي سيدحسن نصراهلل
از سفر مكرون را ميتوان از اين منظر تحلیل
کرد.

خيريههاي كالهبردار!

اگرچه صحنه سياسي بيروت
اين روزها شاهد تحوالت مهم
و جنجالي اســت ،اما وضعيت
ميداني اين شــهر همچنان
بحرانــي و دردآور اســت؛
درحالی كه هنوز آواربرداريها
در برخي مناطــق ادامه دارد،
بيــش از 200هــزار نفــر از
شهروندان بيخانمان هستند
و البتــه فعاليت مجموعههاي
خيريه مردمــي و غيرمردمي
نيز در جريان اســت .در اين
ميان امــا بهتدريج موضوعي
نگرا نكننــده در محافــل
رســانهاي و اجتماعي لبنان
مطرح شده؛ كالهبرداري برخي
سازمانها و گروههايي كه تحت
عنوان خيريه بــه جمعآوري
كمكهاي مردمي مشغولند!
ماجرا از گزارش رابعه الزيات،
يكــي از مجريان مشــهور
تلويزيــون  OTVلبنــان در
منطقه جميزه (از جمله مناطق
آسيبديده) شــروع شد .او
در اين گــزارش ضمن بازدید
از خانههــا و محلهاي تجاري
ويران شده گفت :با وجود آنكه
تحت عنوان كمك به ساكنين
اين خيابان مبالــغ هنگفتي
جمعآوري شده اما به شهادت
اهالي جميــزه ،تاكنون هيچ
گروه يا ســازماني براي كمك
به آنان اقدامي نكرده اســت.
پس از انتشــار اين گزارش،
مجموعه اسناد و اظهارنظرهاي
مشابهي مبني بر عدمشفافيت
و كالهبــرداري تعــدادي از
گرو ههاي خيريــه لبناني در
شبكههاي اجتماعي اين كشور
منتشر شــد كه واكنشهاي
گستردهاي بهدنبال داشت.
همزمــان بــا ايــن اخبار،
نگرانيهايي درباره سرنوشت
كمكهاي خارجــي به لبنان
نيز مطرح شده است .روزنامه
االخبار در اينباره مينويسد:
برخي دولتهــا و گرو ههاي
خارجي بهدليل آنچه فســاد
دولتــي در لبنــان خوانده
ميشــود مايلند كمكهاي
خود را در اختيار سازمانهاي
خيريه غيردولتي قرار دهند؛
درحاليكــه بخشــي از اين
سازما نها ســابقه مثبتي در
شفافيت و ارائه گزارش دقيق
از عملكرد خود ندارند.

كيوسك

انقالب نو آمريكايي (اشاره به
اعتراضهاي اخير در آمريكا)

رقابت بر سر واكسن ،نگرانيها در مورد
ايمن بودن آنها را تشديد كرده است

 4سال ديگر؟ جمهوريخواهان ترامپ
را به عنوان نامزد حزب معرفي كردند

3سالگي آوارگي قوم روهينگيا
حدود يكميليون مسلمان روهينگيايي در كمپهاي آوارگان در
بنگالدش در اعتراض به وضعيت خود راهپيمايي سكوت كردند
محمدامین خرمی

خبرنگار

3سال از كشتار بيرحمانه مسلمانان
گزارش روهينگيايي و آوارگي صدها هزار نفر
از آنــان ميگذرد و دنيــا همچنان
بيتوجه به آنها در مقابل حكومت ميانمار سكوت
اختيار كرده است.يكميليون آواره روهينگيايي در
اعتراض به اين وضعيت ،ديروز در كمپهاي خود
در كشــور همســايه يعني بنگالدش ،راهپيمايي
سكوت برگزار كردند.
كشتار اقليت مسلمان روهينگيا در سال 2017از
ســوي گروههاي افراطي بودايي و ارتش ميانمار،
باعث شده تا دولت اين كشور متهم به «نسلكشي»
شــود .دادگاه كيفري بينالمللي مستقر در الهه
مشغول بررســي پروندهاي در همين زمينه است
اما رهبران اين كشور ،بهخصوص خانم آنگ سان
سوچي كه جايزه نوبل صلح را در سال ۱۹۹۱برنده
شــده ،از عملكرد خود در قبال اقليــت روهينگيا
دفاع ميكنند.
طبق اعالم نهادهاي حقوق بشري ،حمله گسترده
به روســتاهاي محل زندگــي روهينگياييها در
ايالت راخين در غرب ميانمار بين 7هزار تا 10هزار
كشته به جا گذاشت و بيش از 750هزار نفر را آواره
بنگالدش كرد .آنها به 200هزار نفري پيوســتند

كه طي سالهاي قبل از آن از ميانمار گريخته و به
بنگالدش پناهنده شده بودند .با گذشت 3سال از
آن روزها ،روهينگياييها در شرايط وخيم بهداشتي
در كمپهاي متراكم بنــگالدش زندگي ميكنند
و هيچ تصوير روشــني هم از بازگشــت به كشور
خود ندارند .دولت بنگالدش ناتوان از رســيدگي
به آنهاست و دولت ميانمار هم آنها را نميخواهد.
طبق گزارش ســازمان ملل تنها طي يكماه اول
كشتارها ،بيش از 6هزار و 700نفر به طرز فجيعي
به قتل رسيدند .اين كشــتار در سايه عدمدخالت
كشــورهاي جهان و بيتفاوتي دولــت ميانمار به
اعتراضهاي نهادهاي حقوق بشــري طي ماههاي
بعدي نيز ادامه پيــدا كرد .طبق اعالم ســازمان
پزشــكان بدون مرز ،اين احتمال وجــود دارد كه
آمار قربانيان از مرز 14هزار نفر هم گذشته باشد؛
قربانياني كه گفته ميشود بيش از 70درصد از آنها
مرگ دلخراش داشــتهاند .يعني يا با گلوله كشته
شدهاند ،يا زنده زنده در آتش سوختهاند يا سرشان
را از تن جدا كردهاند .ســازمان پزشكان بدون مرز
همچنين اعالم كرده اجساد بيش از هزار كودك در
جريان كشتار روهينگياييها بهدست آمده است.
همچنان حدود 600هزار نفر از روهينگياييها در
ميانمار زندگي ميكنند .قــوم روهينگيا از ديرباز،
نســلي پس از نســل ديگر ،ســاكن منطقهاي در
غرب ميانمار امــروزي بوده اما دولت اين كشــور

كرونا غزه را تعطيل كرد
شناســايي نخســتين موارد ابتال به ويروس
كرونا در باريكه غزه ،باعــث برقراري مقررات
منع رفتوآمد و قرنطينه سراســري بهمدت
48ساعت شده است .تمامي مدارس و مساجد
تعطيل شــدهاند و نيروهاي پليس با بلندگو
در خيابانها از مــردم ميخواهد مقررات منع
رفتوآمد را رعايت كنند .تاكنون محدوديت
شديد براي ورود به غزه مانع شيوع كرونا شده
بود .به گفته مقامهاي حماس كه كنترل باريكه
غزه را در دست دارند ،شناسايي نخستين موارد
ابتال به كرونا در اين منطقه اين نگراني را ايجاد
كرده كه اگر ويروس پخش شــود ،با توجه به
كمبود دارو و تجهيزات پزشكي و امكانات الزم
براي انجام آزمايشهاي كرونا ،وضعيت بسيار
بحراني خواهد شد.

به گزارش الجزيره ،نخســتين مــواردي كه
آزمايش آنها مثبت بوده است يك زن و 4نفر
از بستگانش هســتند كه در يك اردوگاه پر
جمعيت زندگي ميكنند .گفته ميشود اين
زن به تازگي براي معالجه به بيتالمقدس سفر
كرده بوده است .ساكنان غزه شامگاه دوشنبه
و قبل از برقراري مقررات منع رفتوآمد ،براي
خريد به فروشگاهها هجوم آوردند .درصورت
ادامه قرنطينه سراسري ،پيشبيني ميشود
مردم براي تامين موادغذايي دچار مشــكل
شوند.

هرگز آنها را به رســميت نشــناخته ،بــراي آنها
حقوق شــهروندي قائل نشــده و آنها را مهاجران
غيرقانوني «بنگالي» اعالم كرده اســت .سازمان
عفو بينالملل ،شــرايط زندگي روهينگياييها در
ميانمار را شــرايط «آپارتايد» میداند .گروههاي
افراطي بودايي همصدا با دولت ،روهينگياييها را
دشــمن خود ميدانند و در دورههاي مختلف در
حمله به روستاها ،دست به كشتار آنها زدهاند .بين
سالهاي  2012تا  2014نيز نزديك به 300نفر از
روهينگياييها در حملــه گروههاي تندرو بودايي
كشته شدند.
روهينگياييها يك اقليت مســلمان هســتند كه

دهههاست در ميانمار مورد آزار و اذيت قرار دارند.
آنها تا پيش از آغاز كشــتار سال ،2017جمعيتي
حدود يكميليونو300هزار نفر داشتند كه بيشتر
در مناطق فقيرنشــين ميانمار زندگي ميكردند.
برخي از آنها طي ماههاي پيش از آغاز كشــتارها
تالش كردنــد از طريق دريــا از ميانمار گريخته و
راهي ديگر كشــورهاي جنوب شرق آسيا ازجمله
تايلند ،مالزي و اندونزي شــوند؛ تالشي كه البته با
استقبال روبهرو نشد و آن زمان هم روهينگياييها
ماهها در ميانه آبهاي اقيانوس سرگردان بودند.
شمار زيادي از روهينگياييها طي سالهاي اخير
در تالش براي رسيدن به كشورهاي جنوب شرق

آسيا ،در ميانه اقيانوس غرق شدهاند .آخرين گروه
24نفري بودنــد كهماه قبل در نزديكي ســواحل
مالزي اسير امواج دريا شده و غرق شدند.
دراين شــرايط بهنظر ميرســد فاجعــه بعدي را
ويروس كرونا در ميان روهينگياييها رقم خواهد
زد .ويروس كرونــا اكنون به كمپهــاي آوارگان
روهينگيايي در بنگالدش راه پيدا كرده اســت .در
شرايط وخيم بهداشتي و در شــرايطي كه امكان
حفظ فاصله اجتماعــي در كمپهاي پرجمعیت
روهينگياييها وجود ندارد ،دســتكم 100نفر از
آنها به ويروس مبتال شده و 6نفر نيز قرباني شدهاند.
قاتل بعدي روهينگياييها ،كرونا خواهد بود.
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دفاع مدافع منچستريونايتد از زن سالمند

چيپس در بستههاي ضدتبليغ

فروش 300هزار دالري خط تلفن

طراحي روي پوست حساس

واستراس :ويكتور ليندلوف ،مدافع سوئدي منچستريونايتد،
دزدي را كه كيف زن ســالمندي را قاپيده بود گرفت و او را
تحويل پليس داد .به گــزارش يورونيوز ،هنگامي كه مدافع
جوان در شهر خودش يعني واستراس در غرب استكهلم قدم
ميزد ،ميبيند دزدي كه با دوچرخه از كنار يك زن ۹۰ساله
رد ميشده ،كيف پيرزن را ميقاپد و بهسرعت دور ميشود.
مدافع بادپاي ۱۸۷ســانتيمتري درنگ نميكند و بهدنبال
دزد ميدود و سرانجام او را ميگيرد.

لندن :براساس پيشنهادهايي براي مقابله با باالرفتن ميزان
چاقي در كودكان ،چيپس ،شيريني و نوشيدنيهاي گازدار
ممكن است در بستهبندي ساده مانند آنچه در بريتانيا براي
سيگار بهكار ميرود فروخته شود .به گزارش اينديپندنت،
انگلستان قصد دارد از اقدامهاي چاپ ضدتبليغها و عكسهاي
هشداردهنده روي پاكتهاي ســيگار براي كاهش مصرف
چيپس و پفك هم استفاده كند .اكنون نمايشهاي تلويزيون،
بزرگترين تبليغكنندههاي اين هلههولهها هستند.

پكن :شماره تلفني كه چينيها معتقدند خوششانسي
ميآورد ،در اين كشور به قيمت  ۲۵ .۲ميليون يوان (۳۰۰
هزار دالر) فروخته شد .به گزارش ديليميل ،اين شماره
تلفن در مزايدهاي كه 2روز گذشــته بر پا شــد و هزاران
چيني در آن شــركت كرده بودند ،به فروش رسيد .ارقام
پاياني اين شماره تلفن ،به 5عدد  ۸ختم ميشود .اين عدد
از نظر چينيها خوشيمن اســت چون در زبان ماندرين،
كلمه «هشت» به معني «سعادت» هم هست.

كپنهاگ :جواني كه پوســتش به حساســيت تماسي يا
بهاصطالح علمي  dermatographiaمبتالست با استفاده
از اين عارضه روي پوستش بهصورت موقت طراحي ميكند.
به گزارش آديتيسنترال ،كساني كه به اين عارضه پوستي
مبتال هستند به محض اينكه پوستشان با تماسي كوچك
يا فشار مواجه شود متورم ميشود .اين جوان 18ساله هم با
اندكي فشار طرحهاي مختلفي را روي پوستش ميزند كه
حداكثر پس از 3تا 4ساعت برطرف ميشوند.

يادداشت

اسماعيل كهرم

دریچه

استاد محيطزيست

برگزاري فستيوال ديجيتال ،بزرگترين
رويداد ادبي آفريقا

خانه درختي من
 1اهالــي محــل خانــه بنــده را
«خونهدرختــي» ميخوانند .به لطف
طبيعت ،بوتههــا و درختها ،هر
ســانتيمتر از خاك آنرا
پوشاندهاند و رهگذران...
امــان از ايــن رهگذران.
هموطنــان مــن ،از
ســايه درختان استفاده
ميكننــد ،ناهــار خود را
ميل ميكننــد و هركدام
چندكيلــو زباله بهجــاي ميگذارند و ميرونــد .حدودا
هفتهاي 20كيلو! در ســايه درختان ماشينهاي خود را
پارك ميكنند و پيكار خود ميروند و وقتي برميگردند
ماجرا هم درست ميكنند .چندي پيش يك جوان عصباني
ايستاده بود كنار ماشــينش .گفتم بفرماييد ،فرمودند آقا
من اين ماشــين را ديشب شســتم و تو (تو را با شدت ادا
كرد) باز هم خرج روي دست من گذاشــتي .نگاه كردم،
ديدم هنگام آبدادن به باغچه چند قطره آب روي ماشين
ايشان پاشــيده! عذرخواهي كردم ،در خانه را بستم .بعد
ديدم خيلي زور دارد .لباس مناسب پوشيدم و رفتم بيرون.
بهطرف جوان رفتم و گفتم حضرت آقا ،شما و بقيه اينجا
پارك ميكنيد ،چون زير سايه درختان است .آقا با دهان باز
به من نگاه ميكرد .گفتم اين درختها به آب نياز دارند ،واال
خشك ميشوند .شما اعتراض ميفرماييد كه چرا من اينها
را زنده نگهميدارم ،آن هم با سعي و هزينه خودم؟ الحق كه
بيانصافين! شما شاكي چندتا لكه روي ماشينتان هستيد
ولي بضاعت سايه درختان را نميبينيد؟ شما بايد بهخاطر
اين درختان از من تشكر كنيد!
 2وقتي دانشجويانم به ديدارم ميآيند ،درختان باغچه
خانهام را به آنها نشان ميدهم ،ميبينند كه هر درخت از
چند محل شكسته ...همان عابران و رهگذران بدون اراده و
(شايد ناخواسته) و ندانسته شاخه را ميشكنند و ميروند.
در يك فيلم تلويزيوني ،هنرپيشه مشهوري در صحنهاي
براي نشان دادن عصبانيت خود شاخهاي از يك بيد مجنون
را كند و بهزمين انداخت! حتما آقاي كارگردان از آن صحنه
تعريف هم كرد!
بنده دليل اين بيمهري به گياهــان را در مملكتي كه در
منطقه خشك و نيمهخشك قرار گرفته ،نميدانم .زيرا از
نظر فرهنگي و تاريخي گياهان هميشــه مقدس و داراي
ارزش بودهاند .خشايارشــاه تمام لشــکر خود را زير سايه
يك درخت پناه داد و دســتور داد كه از درخت هميشــه
حفاظت شود! پيغمبر ما ميگويند شكستن شاخه درختان
همانا شكستن بال فرشتگان است .شايد ما در انعكاس اين
انگيزهها كوتاهي كردهايم .شــايد مادران ما در تربيتشان
تكيه كافي بر حفظ محيطزيست ،گياهان و جانداران اعمال
نميكنند .شايد پدران ما در تهيه كتابهاي اطالعرساني
در زمينه محيطزيست كمي كوتاهي ميكنند.
 3از پنجره اتاق نشيمن ،ميتوانم محوطه بيرون را ببينم.
تاكسيهايي را ديدهام كه زير سايه درختان پارك ميكنند.
راننده وسيلهاي مانند پيپ را به دهان ميگذارد و دودي از
دهان خارج ميشود و فضاي داخل تاكسي را پر ميكند.
ماشين را روشن ميكند و ميرود .شايد اين فضاي خنك
آنها را تشويق به مصرف بيشتر ميكند و مثال حين عبور،
وقتي سايهسار مقابل منزل من را ميبينند به فكر مصرف
ميافتند! گاه احساس گناه ميكنم!
 4پريروز از خانه خارج شــدم .رانندهاي پارك كرده بود.
درهاي ماشين باز بودند .روي زمين ،دهها دستمالكاغذي،
كاغذ ،پوستميوه و ...زمين را پوشانده بود .راننده مشغول
خانهتكاني اتومبيل خود بود .طاقت نياوردم .گفتم خسته
نباشــي برادر .او همچنان به بيرون ريختن آتوآشغال از
ماشين ادامه داد .گفتم اينجا خانه من است .دوست داري
آشغالهاي ماشينم را مقابل خانه شما بيرون بريزم؟ ديد
سنبه پرزور است ،گفت بعدا جمع ميكنم .محكم گفتم
همين االن! گفتم اينهمه جا ،چرا اينجا آشغال ميريزي؟
گفت اينجا خنك و خوشگل است.
خارجي همكار از جاده چالوس ميگذشــتيم.
 5با يك
ِ
هرجا سايهسار يا چشمهاي بود و مردم مشغول صرف غذا يا
چاي بودند ،تلي از زباله روي زمين انبار شده بود .همكارم
گفت شما ايرانيها براي زبالهتان هم ارزش قائل هستيد؛
آنها را هرجا رهــا نميكنيد .زبالهتــان را در مناطق زيبا،
سايهسار و چشمهســار و اطراف آبشارها بهجا ميگذاريد.
راست ميگفت.

صبا ز منزل جانان گذر دريغ مدار
وز او به عاشق بيدل خبر دريغ مدار
به شكر آن كه شكفتي به كام بختايگل
نسيم وصل ز مرغ سحر دريغ مدار

امسال فستيوال كتاب و هنر آكه ( )Akéنيجريه بهصورت ديجيتال برگزار خواهد
شد .اين فستيوال كه بزرگترين تجمع نويسندگان و ناشران آفريقايي است ،مثل
سال گذشته قرار بود از 22اكتبر بهمدت 3روز برگزار شود.به گزارش پابليشينگ
پرسپكتيو ،نمايشگاه كتاب نيجريه در سال 2013تاسيس شد ولي از سال2018
در شهر بندري الگوس برگزار ميشود .امسال مسئوالن اين كشور آفريقايي اعالم
كردند كه بهخاطر احتمال شيوع ويروس كرونا ترجيح ميدهند نمايشگاه خود
را بهصورت آنالين برگزار كنند.فســتيوال هنر و كتاب آكه الگوس نخستينبار
توسط «لوال شونين» نويسنده مشــهور اهل نيجريه راهاندازي شد كه بعد از آن
مسئوالن دولتي تصميم گرفتند هر سال اين فستيوال را ادامه دهند .مسئوالن
نمايشگاه امسال با شــعار «زمان آفريقايي» قصد دارند پيام همدردي خود را با
سياهپوستان آمريكايي عليه اقدامات نژادپرستانه پليس اين كشور اعالم كنند.
به گفته مسئوالن نيجريهاي ،قرار اســت در ابتداي مراسم ،برنامهاي موسوم به
ارتباط فرهنگي -مذهبي اديان مختلف برگزار شود كه در كشور نيجريه زندگي
ميكنند .مسئوالن قصد دارند با اين برنامه ارتباط بين اديان مختلف را كه در اين
كشور ساكن هستند ،عميقتر كنند .طبق برنامهريزي صورتگرفته قرار است
امسال 20نويسنده از كشــورهاي آفريقايي در 3كارگاه آنالين سخنراني كنند.
برگزاري كارگاههاي نويسندگي و كتابخواني از برنامههاي جانبي نمايشگاه است
كه همگي بهصورت آنالين برگزار خواهد شد.
عزاداری حسيني در میدان امام  حسین(ع)      عكس :همشهري-امیر پناه پور

نگاه

سعيد مروتي

منتقد فيلم و روزنامهنگار

پزشكي

دانستنيها
علي مالئكه

روزنامهنگار و پزشك

ويترين

چیزهایی هست که نمیدانی

ويروس كرونا روي مو زنده ميماند؟

انقراض ششم و نيستي آرام

چند هفتــه پیــش و در آســتانه روز خبرنگار
فیلمــی در فضای مجازی منتشــر شــد با
عنوان«چیزهایی هســت کــه نمیدانی» با
مضمون آزار جنســی خبرنگاران زن؛
خبرنگارانــی کــه جلــوی دوربین
تجربیات تلخشان را روایت میکردند
و البته نامی از کسی هم نمیبردند.
ضدقهرمانهــای ایــن روایتهــا،
سیاستمدار ،کارگردان ،نویسنده و
هنرپیشههایی بودند با چشم و دلی ناپاک
و دســتی هرز که به گفته خبرنگاران حاضر در این فیلم کوتاه ،آزار
جنسی پیشهشان است .کلیت موضوع شاید براي عدهای تکاندهنده
بود ،ولی چون نامی از کسی برده نشده بود ،جنجالی به پا نشد.
چند روز پیش خبری منتشر شد درباره جوانی که ظاهرا و بر مبنای
روایتهایی مشــابه ،به شکلی مکرر به آزار جنســی دختران جوان
پرداخته .کاری به این نداریم که انتشــار نــام و عکس چنین فردی
که هنوز به هیچ مرجع قضایی احضار نشــده ،در رسانههای رسمی
چقدر حرفهای اســت .خبر با وجود تکراری بودن مضمونش ،شاید
به علت انتساب فرد مورد اتهام به فعالیت فرهنگی (با وجود بیبهره
بودن از عنصر شهرت) ســروصدایی به پا کرد و پس از آن موجی از
افشاگری به راه افتاد .در این چند روز چهرههای سرشناسی متهم به
آزار جنسی شدهاند .به شکلی شاید تصادفی ،ولی جالب توجه ،اغلب
افشاگران خارجنشین هستند و اتهامات هم مربوط به سالهای نسبتا
دور اســت؛ اتهاماتی كه اثباتش اگر غیرممکن نباشد ،بسیار دشوار
است.
علت این همه سال ســکوت چه بوده را کسی نمیداند و راویان آزار
جنســی هم توضیح متقاعد کنندهای دربارهاش ندادهاند .چیزی كه
واضح است آبروی ازدســترفته هنرمندانی است که تعدادیشان
دستشــان از دنیا کوتاه شده و امکانی برای پاســخگویی احتمالی و
دفاع از خود ندارند .واقعا فالن مستندساز زنی که حاال اتهاماتی اغلب
گنگ و عجیب به فیلمسازی جهانی وارد کرده نمیتوانست در زمان
حیات او ،این حرفها را بزند؟ در مورد افشاگری دیگری میتوان در
پس متن ،تبلیغی مبتذل درباره ویژگیهای شخصی اتهامزننده را
مشــاهده کرد که صراحتش غیر قابل انکار است .اینجا هم هنرمند
متهم به آزار جنسی از دنیا رفته و امکان دفاع ندارد و متهمکننده هم
اتفاقا خارجنشین است.
انكار وجود آزار جنسی که گسترهاش بسیار فراتر از اهل هنر و فرهنگ
و شامل اغلب صنوفهاست ،به انکار آفتاب میماند و دفاع نکردن از
قربانیان خالف اصول انسانی است ،ولی وقتی وارد جزئیات میشویم
پذیرش هر ادعای بدون ســندی ،آن هم با این همه حاشــیه و اما و
اگر ،هم غیراخالقی اســت و هم خالف جوانمــردی .موضوع با تمام
پیچیدگیهایش ،ساده هم هست؛ آزار جنســی همانقدر محکوم
است که ترور شخصیت.

ممكن اســت هنگامي كه در صفي
ايســتادهايد ،شــخص پشت سر
شما سرفه كند و نگران شويد كه
ذرات حاوي ويــروس كرونا روي
موهايتان نشســته اســت و فكر
كنيد الزم است ،جز شستن
دســتها ،موهايتان را هم
شامپو بزنيد .اما آيا ويروس
كرونا روي موهاي شــما
زنده ميمانــد؟ احتمال فعال
ماندن ويروس كرونا روي موهاي شما بسيار كم است .هر
ويروسي ازجمله ويروس كروناي جديد ميتواند به موي
انسان بچســبد .اما قرار داشتن صرف روي موها بهمعناي
بيماريزايي آن نيست .ويروس كرونا بهسرعت در خارج
از بدن تضعيف ميشود .بهعبارت ديگر ،ويروسي كه روي
ســطوحي مانند موهاي شما نشسته اســت ،آنقدر قوي
نيست كه به فرض انتقال به داخل بدن ،بيماري ايجاد كند.
البته اگر عادت بــه جويدن انتهاي موهايتــان را داريد،
ممكن اســت ويروس روي مو بــه درون بدنتان منتقل
شــود و احتماال بيماري ايجاد كند ،بنابراين كافي است
موهايتان را نجويد.
اما براي بقيه افراد گرچه از لحاظ فني ممكن است ويروس
روي مو  -چه موهاي روي ســر و چه موهاي صورت  -به
داخل بدن راه يابد و بيماري ايجاد كند ،اما احتمال چنين
رويدادي بسيار كم است.
موها بهطــور مرتــب پوششــي از چربي را از پوســت
دريافــت ميكننــد كه باعــث حفاظت آنها ميشــود.
ايــن پوشــش لغزنــده نهتنها چســبيدن ويــروس را
به دســتههاي مــو مشــكل ميكنــد ،بلكــه خواص
ضدميكروبي هم دارد و باعث مردن سريعتر ميكروبها
ميشود.
بنابراين بهطور كلي نبايد دربــاره گرفتن ويروس كرونا
از موهايتان نگران باشــيد .اما اگر واقعا نگران هســتيد،
ميتوانيد بيشــتر از قبل دوش بگيريد يا شامپو بزنيد و
بچههايتان را بهخصوص هنگام بازگشت از مدارس وادار
به انجام همين كار كنيد.
براي پيشگيري از انتشار ويروس ،بهتر است بر شيوههاي
كارآمدتري مانند ماسك زدن هنگام بيرون رفتن از خانه
و پرهيز از تماس نزديك با هر فرد خــارج از خانوادهتان
متمركز شويد .دســتكم ۲متر از ديگران فاصله بگيريد
(و اين فاصله هر چه بيشتر باشد ،بهتر است) .بهطور مرتب
دستهايتان را بشوييد؛ اما الزم نيســت كه هر بار كه از
جايي به خانه بازميگرديد شامپو بزنيد.

طي 500ميليون ســال گذشته
5انقراض جمعي رخ داده است كه
در هر يك از آنهــا تنوع گونههاي
زنده يكباره و به طرزي چشمگير
كاهش يافته اســت .دانشمندان
اكنون در نقاط مختلف جهان فرايند
انقراض ششم را زير نظر گرفتهاند و
دربارهاش مطالعه ميكنند .طبق
پيشبينيشان اين انقراض ،پس
از برخورد آن سيارك به زمين كه
دايناسورها را از روي زمين محو كرد،
ويرانكنندهترين انقراض جمعي است .اليزابت كولبرت
در كتاب انقراض ششم ،كه هم نثر صريحي دارد و هم
سرگرمكننده است و آگاهيبخش ،به ما ميگويد كه
چرا و چگونه انسانها فرايند حيات در كره زمين را،
بهنحوي بيسابقه در تاريخ حيات اين سياره ،دستكاري
كردهاند .كولبرت ،با بهرهگيري از مفهوم تاريخ انقراض و
توصيف گونههاي حيرتانگيزي كه قبال از بين رفتهاند،
گزارشــي جامع و تأثرانگيز از نابودي گونههايي ارائه
ميدهد كه جلوی چشممان دارند منقرض ميشوند.
او ثابت ميكند كه انقراض ششم احتماال ماندگارترين
ميراث بشر بر زمين اســت و ما را واميدارد كه در پي
پاسخ اين سؤال اساسي برآييم كه معناي انسان بودن
چيست .اليزايت كولبرت براي نوشتن كتاب انقراض
ششم ،در سال ۲۰۱۵در بخش كتابهاي غيرداستاني
عام ،برنده جايزه پوليتزر شده است .كتاب را شهربانو
صارمي ترجمه كرده و نشر ققنوس در شمارگان هزار
و 100نسخه به بهاي 49هزار تومان منتشرش كرده
است« .نيستي آرام» هم كتاب ديگري است نوشته
مرتضي كربالييلو كه از ســوي نشر ققنوس منتشر
شده است .اينكتاب صدوچهلوچهارمين داستان
ايراني و نود و ســومين رماني است كه اينناشر چاپ
ميكند .قصهكتاب درباره زندگي4زن و يكمرد است.
مرد داستان ،مصطفي نام دارد كه يك راننده آژانس
است .اما زنهاي داستان از اينقرارند؛ همسر مصطفي
كه رابطه عجيبي با او دارد و زنان ديگري كه مصطفي
با آنها همسخن است و معاشرت دارد .اينزنان بناست
موتيفهايي از ساختار زيستي و فكري حاكم بر محيط
پيرامون زندگي خود را به نمايش بگذارند.انتشارات
ققنوس اينكتــاب را در ۵۰۱صفحه با شــمارگان
۷۷۰نسخه به قيمت۶۸هزار تومان منتشر كرده است.

دانلود تمام نتفليكس در يك ثانيه
گروهي از محققــان كالج لنــدن ،اينترنتــي را آزمايش كردند كه با ســرعت
178ترابيت در ثانيه دادههــا را منتقل ميكند .اين ميزان كــه ميتواند تمام
فيلمهاي نتفليكس را يكجا در يك ثانيه دانلود كند 20درصد سرعت بيشتري
از ركورد پيشين دارد.
به گزارش اينديپندنت ،محققاني كه به اين سرعت دست يافتند ،اظهار داشتهاند
كه استفاده از اين فناوري روي زيرساختهاي موجود نســبتاً آسان است و به
لحاظ اقتصادي هم مقرون بــه صرفه خواهد بود .به گفته آنها تنها الزم اســت
تقويتكنندههايي كه در مســيرهاي فيبرنوري بهكار گرفته ميشوند ،به مدل
ارتقايافته تغيير يابند .افزودن تقويتكننده جديــد ۱۶هزار پوند هزينه دارد و
كشيدن هر كيلومتر فيبر جديد ۴۵۰هزار پوند هزينه ميبرد.

كِلك
«لوچوپره دونتزاتي» 46ساله و اســتاد نقاشي ،بيآنكه ناراحت شود ،به ماليمت
در تابوت را روي خودش فرود آورد .وقتي فقــط درز كوچكي بازمانده بود ،چند
لحظهاي مكث كرد كه نكند كسي صدايش زده باشد .ولي نه ،هيچكس او را صدا
نكرده بود .آن وقت در تابوت را رها كرد تا كامال بسته شود.
داستان زندهبه گور ،از مجموعه «سفر به دوزخ» دينو بوتزاتي،
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عكس خبر

این هفته اجرای مجدد طرح ترافیک ،روال قبلی رفت و آمد را در شهر برقرار کرد.
شهردار ديروز نيز مطابق ديگر سهشنبهها بدون خودرو با دوچرخه به محل کار
خود رفت.

يادداشت

سياست فرهنگي
ايران نوين
رضاخان هيچ نسبتي
با فرهنگ و هنر نداشت

علي قليپور آيا بايد رضاخان ميرپنج را معمار فرهنگ ايران
مدرن بدانيم؟ خير ،او طراح سياست فرهنگي نبود ،بلكه بيشتر
همكار جاهطلب و بلندپرواز مليگرايان عصر خود بود ،زيرا بسياري
ازروشنفكران،طبقهمتوسطفرنگديده،نخبگان،تحصيلكردهها
و مردم عادي ،پس از ناآراميهاي پايان قاجار در انتظار حكومت
مركزي مقتدري بودند كه بتواند به نوسازي ،اصالح و تقويت ايران
بپردازد .زيرا هرج و مرج حاصل از شكست مشروطه و استبداد و
بيكفايتي شاهان قاجار ،در كنار دخالت دولتهاي خارجي در اداره
امور ايران ،زندگي را بر همه اقشار مردم تنگ كرده بود .رضاشاه اين
امكان را داشت كه بر موج نارضايتي سوار شود ،او ميتوانست ايده
باستانگرايي روشنفكران را براي تاسيس ايران نوين تحت دولت
مطلقه خودش بهكار گيرد .اما مهم اين است كه بدانيم فرهنگ با

تاسيس كارخانه قندوشكر و احداث راهآهن فرق دارد ،به همين
دليل بايد گفت كه شخص رضاخان و ايدههايش در نوسازي ايران،
بهمسائلومباحثسياستفرهنگيغيرقابلتعميماست.بيشك
او نسبتي با فرهنگ و هنر نداشت ،اما براي ساختن ايران نوين ،در
آغاز به روشنفكراني اعتماد كرد كه معماران فرهنگ نوين ايران
شدند .اما اعتماد او ديري نپاييد و رفتهرفته كمر به سركوب و قتل
پنهاني و كنارزدن و خان هنشيني همان كساني بست كه با حمايت
آنها روي كار آمده بود .در واقع نميتوانيم رضاشاه را بهعنوان يك
فرد ،يك شــاه ،يك ديكتاتور نظامي ،يا هر عنوان ديگر ،معمار
فرهنگ ايران نوين بدانيم .روشنفكراني كه در آغاز گرد او بودند
بابهرهگيري از ثبات برآمده از سركوب ،امكان تحقق آمال خود را
يافتند .و اين مهمترين نكته در فهم سياستگذاري فرهنگي دوره

پهلوي اول است .روشنفكر ايراني از سال 1300موج مليگرايي
مدرن را تجربه ميكرد و از شــيوع آن در غرب مطلع بود ،اما با
تاجگذاري رضاشاه و تثبيت دولت مطلقه فرصتي براي گسترش
ايدههاي مليگرايانه يافت كه آشــفتگي و بحرانهاي اقتصادي
پايان عصر قاجار فرصتي براي آن باقي نگذاشته بود .اين دوران
سرآغاز دوراني است كه براي نخستينبار شاهد سياستگذاري
فرهنگيمنسجموبرنامهريزيشدهازسويدولتهستيم.تاسيس
نهادهايي مانند اداره موسيقي ،اداره هنرهاي ملي ،انتشار نشرياتي
چون موسيقي و روزنامه اطالعات و از همه مهمتر تاسيس سازمان
پرورش افكار و هنرستان هنرپيشگي نشان ميدهد كه اين دوران
را بايد آغاز عصر سياستگذاري فرهنگي در ايران نوين قلمداد
كنيم و به تغيير و تحوالت آن توجهي خاص داشته باشيم.

بازچاپ

بنيانگ

ذار سازمان پرورش افكار

اولويتجامعهبردولت

متن سخنراني احمد متين دفتري ،وزير دادگستري وقت

نخستین سخنرانی از سلسله سخنرانیهای ســازمان پرورش افکار که در عین حال سخنرانی
افتتاحیه این سازمان است ،توسط بنیانگذار آن یعنی احمد متین دفتری ،وزیر دادگستری وقت ایراد
شده است .نکته مهم سخنرانی متین دفتری که متن کامل آن را در ادامه میخوانید ،قصد او در ارایه
تعریف تازه از معنای جامعه و ملت است که به زعم او باید با وظایف سازمان پرورش افکار پیوند برقرار
کند .آموزگاران و اهل فرهنگ که مخاطبان این سخنرانی هستند ،طبق گفته متین دفتری ،باید با
ابزارهائی چون «مدرسه»« ،نطق»« ،قلم»« ،موسیقی»« ،رادیو» و «نمایش» در برقراری پیوند جامعه
و دولت بکوشند .به همین دلیل سازمان پرورش افکار برای هر کدام از این موارد کمیسیونهائی با
عنوان سخنرانی ،مطبوعات ،رادیو ،نمایش و موسیقي تشکیل میدهد.
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ويژهنامهسياس 
تهايفرهنگي
دردورانپهلوياول

بختآزمايی
درهزارهفردوسی

گزارشاول

محمدعلي فروغي :دستيافتن به وحدت ملي از طريق الطاري

محمدعلي فروغــي بــراي توجيه فــروش بليتهاي
بختآزمايــي يا همان بليــت الطاري و تشــويق براي
مشــاركت مردم در اين برنامه ،بهمن 1312خطابهاي
درباره مقام فردوســي و ضــرورت عنايت بــه آن براي
دستيافتن به «وحدت ملي» در دارالمعلمين ايراد كرد و

از معلمان و كاركنان درخواست كرد مردم را براي خريد
برگهها تشويق كنند تا باقي هزينههاي الزم براي بناي
آرامگاه تامين شود .عيســي صديق ميگويد كه مسئله
انجمن ،صرفا تامين هزينه ساخت آرامگاه نبوده ،زيرا به
قول او ممكن بود تمام وجوه الزم يكباره از دولت گرفته

شود ،ولي منظور انجمن اين بود كه در ساختن آرامگاه
بزرگترين سخنور ملي ،حتياالمكان افراد ملت شركت
جويند تا حس ميهنپرســتي آنها بيدار شود (به نقل از
پرورش ذوق عامه در عصر پهلوي ،علي قليپور ،نشر نظر:
 .)1398آنچه در ادامه ميخوانيد اسناد ،ارقام و چگونگي

اين اس
چاناد برای اولين بار
پ میشود

محاسبه فروش بليت بختآزمايي براي تامين هزينههاي
ساخت آرامگاه فردوسي است كه تصاوير آن را نويسنده
كتاب فوق در اختيار ما گذاشت.
اين اسناد در ســازمان اســناد و كتابخانه ملي به شماره
 297/25591موجود است.

پيراستن زبان فارسي از لغات بيگانه ،از
اقدامات فرهنگي مهم سالهاي پس از
تأسيس فرهنگستان بود .فرهنگستان
هر ســال پــس از تصويــب انبوهي از
واژگان تازه ،آنها را در كتابچهاي منتشر
و اســتعمال آن را با بخشــنام ه به همه
استعمال آن براي همه نهادهاي دولتي الزامي است نهادهاي دولتي اعالم ميكرد.

فرهنگستان

پيراستن زبان
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گزارشويژه

محمدعلي فروغي

آمدنها و رفتنها

يوسف مشار

ادوارد براون و عيسي صديق ،1917 ،كمبريج

28آذر  –1304در نخستين
كابينه محمدعلي فروغي
پس از سلطنت رضاخان،
ميرزايوسفخان مشار
(مشاراعظم) كفيل وزارت
معارف و اوقاف و صنايع
مستظرفه است .ديماه همين
سال كه ادوارد براون از دنيا
ميرود ،او به همراه محمد
هاشم ميرزا ،يحيي دولتآبادي
و سيدحسن تقيزاده در
مجلس يادبودي كه تشكيل
دادهاند ،حاضر شده و درباره
خدمات او به فرهنگ ايران
سخنراني ميكنند.

1304

26شــهريور  –1305در كابينه جديد حسن
مستوفي (مستوفيالممالك) ،ميرزا احمدخان
بــدر (نصيرالدوله) وزير معارف اســت .بدر
روشــنفكري متجدد و از چهرههاي مؤثر در
شكلگيري و توسعه آموزش مدرن در ايران بود.
او از وزيراني بود كه تاسيس دارالمعلمين (براي
مردان) و دارالمعلمات (بــراي بانوان) را امري
ضروري ميدانست ،زيرا به اين نكته پي برده بود
كه توسعه آموزش مدرن بدون تربيت آموزگار
در نظام آموزشي بيفايده خواهد بود .از اينرو
او را بايد از بنيانگذاران نظامي از آموزش بدانيم
كه امروزه دانشــگاههاي خاص خود را دارند و
دانشگاه تربيت معلم براي آموزش تدريس در
مدارس و دانشگاه تربيت مدرس براي آموزش
استادان دانشــگاه از اين جملهاند .با اين حال
گســترش اين روش تربيت آموزگار در دوره
وزارت علياصغر حكمت ميسر شد.

گاهشمار اقدامات وزراي فرهنگ از آذر 1304تا شهريور 1320
11خرداد  –1306مهديقلي هدايت (مخبرالسلطنه هدايت) اعضاي كابينه را معرفي ميكند؛ سيدمحمد تدين وزير معارف است .در 14ارديبهشت
 ،1306تدين با اليحه تعليمات عمومي به مجلس ميآيد و اين اليحه به اتفاق آرا تصويب ميشود .بر اساس اين قانون ،بخشي از درآمد مالكها بهعنوان
ماليات اخذ شده و به بودجه معارف و گسترش تعليمات عمومي تعلق ميگيرد .با تامين هزينه آموزش عمومي ،كالس اكابر براي بيسوادها نيز تشكيل
ميشود .وزارت معارف در اول بهمن همين سال قانون «اجازه تشكيل شعب شورايعالي معارف در مراكز مهمه اياالت و واليات» را تصويب ميكند كه
تأثير مهمي در گسترش بوروكراسي آموزشي و توسعه آموزش عمومي دارد .اما اين سال خوبي براي نشريات نيست؛ روزنامه ناهيد با اينكه مشهور
به هواداري از حكومت است ،توقيف ميشود.

1305

18بـهمـــن  –1305حســن
مستوفي پس از استعفا كه رسم
رئيسالوزرايي براي مشــورت
وكالي مجلس اســت ،بار ديگر
از ســوي مجلس به رياست وزرا
انتخاب و مأمور تشــكيل كابينه
ميشــود .اين بار ســيدمحمد
تديــن بهعنوان وزيــر معارف
معرفي ميشــود .ســيدمحمد
تدين در اين دوره هنوز دســت
به مهمترين اقدامــات خود در
زمينه گسترش معارف و فرهنگ
نزدهاســت .كار مهم او در كابينه
مخبرالســلطنه هدايت است اما
پيش از ايــن در وزارت معارف او
بسياري از مهمترين كتب درسي
را مينويسد.
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29آبان  –1307مهديقلي هدايت كابينه تشكيل ميدهد و
ميرزا يحيي قرهگوزلو (اعتمادالدوله) وزير معارف است .از
مهمترين اقدامات او اعزام  110نفر براي تحصيل به اروپاست
كه برخي از آنها بعدها از رجال و چهرههاي شــناخته شده
فرهنگ و سياست ميشوند .در اين گروه اعزامي ،نامهايي
چون خليل ملكــي ،عبداهلل رياضــي ،احمدعلي ابتهاج،
لطفعليصورتگر،سيدعليشايگان،غالمعليفريور،مصطفي
حبيبي ،نصرتاهلل باستان ،احمد رضوي ،مهدي بازرگان و...
را ميبينيم.
7ارديبهشت  –1311رابيندرنات تاگور با دعوت وزارت
معارف ،و به همراه دينشاه ايراني (رئيس انجمن
زرتشتيان ايران) به تهران ميآيد .او در ايران چندين
سخنراني درباه فرهنگ و ادبيات هند ايراد و با اهل ادب
و هنر ايران و همچنين آيتاهلل شريعت سنگلجي ديدار
ميكند .او 18روز در ايران ميماند.
در تصوير از راست نشسته :دينشاه ايراني رئيس انجمن
زرتشتيان هند ،محمدتقي بهار ،تاگور ،علي دشتي.
ايستاده :رشيد ياسمي ،عباس اقبال ،سعيد نفيسي،
نصراهلل فلسفي و غالمعلي ميكده.

رويدادهاي بسياري هست كه در اين گاهشمار نميبينيد ،بهعنوان مثال ربودن و قتل فرخييزدي ،شاعر ،نماينده پيشين
مجلس شوراي ملي و مدير روزنامه طوفان در زندان .در عصر پهلوياول رويدادهاي فرهنگي و تأثيرگذار بر فرهنگ و هنر
بسياري از سوي شهرباني انجام ميشد .سانسور مطبوعات ،توقيف فيلمها و تئاتر و كتابها و قتل نويسندگان از اموري بود
كه وزارت معارف ،يا همان وزارت فرهنگ كه بعدها به وزارت آموزشوپرورش و وزارت فرهنگ و هنر تبديل شد ،دخالتي
مستقيم در آن نداشت .آن دسته از وقايع فرهنگي و هنري كه تحتتأثير شهرباني يا همان نظميه بود را از شمارش در اين
گاهشمار كنار گذاشتيم .زيرا اگر بخواهيم گاهشماري تهيه كنيم كه همه امور فرهنگي و هنري را دربرگيردنتيجه متن مفصلي
مي شد .درحاليكه توقيف گسترده مطبوعات ،جلوگيري از اكران برخي فيلمها و به نمايش درآمدن تئاترها ،خشونت و
كشف حجاب همه را بايد در كارنامه اداره كل نظميه يا همان شهرباني جستوجو كرد ،با اين حال باز هم ميبينيم كه در نامه
اعمال وزراي فرهنگ از 1304تا  ،1320ردي از اختالس تا توقيف مطبوعات و همكاري با شهرباني در برنامه كشف حجاب و
سركوب قابلپيگيري است.

1307 -1311

اولبهمن  –1309مخبرالسلطنه هدايت كابينه تشكيل ميدهد؛ وزير
معارف همان ميرزا يحيي قره گوزلو است.

1312-1313

29فروردين  –1312مخبرالسلطنه كابينه تشكيل
ميدهد .يحيي قرهگوزلو باز هم وزير معارف است.

12مهر  -1313كنگره فردوسي با سخنراني رضاخان آغاز ميشود .مهمترين نهاد
ل
در سازماندهي اين بزرگداشت ،انجمن آثار ملي است كه سابقه تاسيس آن به سا 
1300ميرسد و فعاليت جدي خود را از 1301آغاز كرده است .تحوالت و گسترش
فعاليتهاي اين نهاد در تغيير نشان اين انجمن به خوبي پيداست .در نشان اول فقط
آرامگاه فردوسي را ميبينيم ،در نشان دوم مقبره ابوعلي سينا در باال ،ايوان مدائن
در سمت راست و طرحي از معماري عصر ساساني در سمت چپ است.

16خرداد  -1312يحيي قرهگوزلو ســرانجام از وزارت معارف كنارهگيري ميكند4 .تير مهديقلي هدايت در
مجلس شوراي ملي درباره كنارهگيري او به نمايندگان ميگويد« :آقاي يحييخان خيلي مزاجش كسل شده
بود و اعليحضرت تفقدا ً او را معاف كردند از زحمت خدمت كه مشــغول معالجه شود و آقاي محسني معين
شدند به كفالت وزارت معارف كه به حضور مجلس معرفي ميشوند ».بدينترتيب دكتر احمدخان محسني
(عمادالملك) كفالت وزارت معارف را بر عهده ميگيرد .بر خالف اغلب وزراي معارف عصر پهلوياول ،احمد
محسني دير ميآيد و زود هم ميرود .بيشتر اقدامات مهم او در اداره معارف آذربايجان از 1305تا 1312است.
او مشهور به برخوردهاي خشونتآميز و ناهنجار با دانشآموزان آذربايجاني بود كه اصراري بر تكلم به زبان
فارسي در مدرسه نداشتند.

مطبوعات

مبارزه با مصرفگرايي
طال ميرود ،عطر ميآيد

نشــريات فكاهي از رواج فرهنگ مصرفگرايي در
نخستين ســالهاي قرن چهاردهم شمسي انتقاد
ميكردند .نشريه فكاهي عنكبوت در اين كاريكاتور
به سال 1304نشــان ميدهد كه طال و نقره از ايران
ميرود ،عطــر و عكسبرگردان و وســايل مصرفي
ميآيد.
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سال 1314با لغو امتياز روزنامه شفق سرخ از سوي وزارت معارف آغاز ميشود و در 27خرداد همين سال محمدعلي فروغي كابينه خود را معرفي
ميكند؛ علياصغر حكمت در كابينه او كفيل وزارت معارف ميشود .در 13آذر محمود جم كابينه تشكيل ميدهد ،علي اصغر حكمت باز هم كفيل
وزارت معارف ميماند .زيرا حكمت در اين زمان از چهرههاي موردوثوق رضاخان اســت و براي كشف حجاب و چگونگي اجراي آن طرف مشورت
رضاشاه قرارميگيرد .هرچند در باطن چندان با آن موافق نيست ،طوري كه در نهايت در ديداري با رضاشاه سعي ميكند او را مجاب كند كه بايد در
نحوه اجراي كشف حجاب تجديدنظر شده و اصرار دولت بر آن تعديل شود .زيرا در اين زمان حكمت مدام به مدارس شهرستانها سر ميزد و نبض
جامعه را در دست داشت .پس از اجراي كشف حجاب ،او در 18دي 1314پس از چندماه كفالت وزارت معارف سرانجام به مقام وزارت معارف ميرسد.
22مهر  -1314كانون بانوان افتتاح ميشود .اين كانون در امر نمايش ،موسيقي و تعليم و تربيت زيرنظر وزارت معارف است و همكاري مستمري با
دبيرستانهاي دخترانه دارد.

15ارديبهشت -1318 -هنرســتان هنرپيشگي با مديريت
سيدعليخاننصرتاسيسميشود.اينهنرستانضمنهمكاري
با سازمان پرورش افكار ،نمايشهايي نيز در سالن گراندهتل به
صحنه ميبرد .بعدها نصر و احمد دهقان كه در حكم دســتيار
سيدعليخان نصر است ،بخشي از سالن گراندهتل را خريده
و تماشاخانه تهران را در آن تاسيس ميكنند.ارديبهشتماه
همين سال نخستين شــماره مجله موسيقي منتشر ميشود.
عبدالحسين نوشــين و صادق هدايت از همكاران اين نشريه
هستند كه صاحب امتياز آن مينباشيان است.

1314-1315
26شهريور  –1312با استعفاي مهديقلي هدايت
مخبرالســلطنه ،محمدعلــي فروغي كابينه
تشكيل ميدهد .علياصغر حكمت در كابينه او
وزير معارف است .حكمت كه در آغاز كار خود را
با معلمي آغاز كرده بود ،به سال 1297نخستين
پست دولتي خود را در وزارت معارف ،بهعنوان
رئيس دايره پرسنل بهدســت آورد .سرانجام
هنگامي كه فروغي رئيسالوزرا شــد ،حكمت
در فرنگ بود كه با تلگرافي از پيام فروغي مطلع
شده و پس از مدتي به ايران بازميگردد .قانون
تاسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي19،اسفند
اين سال در مجلس شــوراي ملي به تصويب
ميرسد .با اين قانون دولت موظف ميشود ظرف
5سال مراكز آموزش معلمان در سطوح مختلف
را آغاز كند و متقاضيان نيز بهصورت رايگان در
آن تحصيل كنند .اقــدام مهم ديگر علياصغر
حكمت ،ارائه اليحه تاسيس دانشگاه تهران به
مجلس شوراي ملي در 22اسفند سال 1312است
كه در سال 1313تاسيس ميشود.
در پايان سال 1312ژنرال آيرم ،رئيس تشكيالت
نظميه مملكتي ،از رئيسالــوزراء در خصوص
تأسيس مدرسه براي تعليم و تربيت آرتيست
جهت سينما و تئاتر درخواست اعتبار ميكند
كه خوشبختانه تيرش به سنگ خورده و سال
بعد پاسخ او را ميدهند كه براي اين كار اعتباري
ندارند كه در اختيار او قرار دهند ،و موضوع را
منوط بهنظر وزارت معارف ميكنند.

1316

1مهر  –1316محمود جم كابينه تشــكيل ميدهد،
علياصغــر حكمت وزير معــارف اســت .يكي از
دلمشغوليهاي حكمت كه او را از ساير وزراي معارف
متمايز ميكرد ،چه زماني كه در پست اداره پرسنل بود
و چه زماني طوالني كه وزير بود ،انتشار سالنامه براي
ثبت فعاليتهاي مدارس در سراسر ايران بود .اكنون
اين ســالنامهها به منبعي مهم براي مطالعه وضعيت
مدارس ،بهخصوص دبيرســتانهاي عصر پهلوياول
تبديل شدهاند.

1317

23تيــر  –1317علياصغــر حكمت،
از وزارت معارف بركنار ميشــود .او در
مصاحبههايي كه پس از كنارهگيري كامل
خود از سياست داشته است ،دليل اين
بركناري را تهمت اختالس ذكر ميكند،
زيرا يكي از كاركنــان وزارت معارف او
را متهم ميكند كه با سوءاســتفاده از
اموال وزارت براي خــود ملك و امالك
خريده اســت .حكمت پس از تهمت به
امنترين وزارتخانه ميرود ،يعني وزارت
عدليه يا همان دادگستري كه وزير آن
علياكبر داور است .پس از او ولياهلل نصر
بهعنوانسرپرستوزارتمعارفمنصوب
ميشود ،اما او به مقام وزارت نميرسد .از
تيرماه اين سال نام وزارت معارف از سوي
فرهنگســتان ايران ،به وزارت فرهنگ
تغيير ميكند ،همانطــور كه عدليه به
دادگستري و داخله به كشور .در اين سال
سازمان پرورش افكار با سخنراني احمد
متيندفتري آغاز بهكار ميكند.

20شهريور  –1318اسماعيل مرآت در كابينه محمود جم ،كفيل وزارت فرهنگ ميشــود و چندماه بعد ،در 3آبان با رفتن محمود جم ،احمد متيندفتري به
نخستوزيري ميرسد .اسماعيل مرآت در كابينه او نيز وزير فرهنگ است .اسماعيل مرآت به ساختمان مدارس اهميت بسيار ميداد و در دوران او مبلمان
مدارس و ساختمانهاي مدارس تغييرات عمدهاي داشت .او در اين دوران بهعنوان يكي از اعضاي مهم و مؤثر سازمان پرورش افكار ،بيش از ساير وزيران در
توسعه هنر كوشيد ،از جمله تاسيس دانشكده هنرهاي زيبا ،تاسيس مدارس هنري و نيز اصرار بر ترويج موسيقي شاد به جاي موسيقي سنتي ايران ،كه آن را
موسيقياي حزنآور ميدانست.

1318

4تير  –1319با بركناري و بازداشت
احمد متيندفتري ،علي منصور
مأمور تشــكيل كابينه ميشود،
اســماعيل مــرآت در كابينه او
كماكان وزيــر فرهنگ ميماند.
مهمترين مشــورتي كــه او در
اين زمان بــه رضاخان ميدهد و
رضاشاه هم بيدرنگ ميپذيرد،
تعطيلكردن مدارس خارجي در
ايران است .با تأييد رضاشاه در اين
سال براي پرهيز از درگيريهاي
سياسي ميان كشــورها ،تمام
مدارس خارجي در ايران تعطيل
ميشود.

1319-1320

5شهريور  –1320علي منصور استعفا كرده و محمدعلي فروغي مسئول تشكيل كابينه ميشود .در كابينه
او از اسماعيل مرآت به عنوان وزير فرهنگ نام برده ميشود.
30شهريور  –1320محمدعلي فروغي كابينه جديد را اعالم ميكند ،عيسي صديق وزير فرهنگ است .زيرا
اسماعيل مرآت معتقد است كه در اين اوضاع آشفته ،نميتوان كار مهمي در عرصه فرهنگ كرد .تا پايان
اين سال در كابينه جديد فروغي مدتي سيدمحمد تدين وزير فرهنگ است ،مدتي مصطفي عدل و در پايان،
16اسفند  ،1320در كابينه علي سهيلي ،بار ديگر مصطفي عدل وزير فرهنگ ميشود.

اعالن
شبنشينيهاي فرهنگي

گردهماييهاي فرهنگي از مهمترين سياستهاي اين
دوره است

1318

چهارشنبه 5شهريور 1399شماره29

تجسمی
هنرهاي زيبا،
هنرمندان تزئيني

پروژه هنرستان هنرهاي زيبا به
بقاي هنرهاي زيبا كمك كرد

طراحي قالي ،مينياتور ،تذهيب ،زريبافي،
منبت و خاتمكاري و كاشيسازي از نخستين
رشتههاي هنري هنرستان هنرهاي زيبا بود
كه بعدها مابقي هنرهاي تزييني هم به آنها
افزوده شد .تأسيس اين هنرستانها و توسعه
آموزش سنتي اين هنرها به هنرآموزان تازه،
موجب بقاي عمر بســياري از اين هنرهاي
تزييني شــد .امــا هنرهاي تزيينــي براي
بسياري از هنرهاي دستي ايران ،هنرهايي
كاربردي بــراي زندگي روزمــره بودند .با
نوسازي ايران ،اين هنرها فراموش ميشدند،
نه اينكه جامعه نخواهد ،بلكــه تنها به اين
دليل كه هنر كاربردي گذشــته ،رفتهرفته
به هنري تزييني و موزهاي تبديل ميشد .با
همه اين اقدامات ،امروز بسياري از شاخههاي
هنرهاي دستي و تزييني ايران از بين رفت ه يا
استادكاران اندكي دارد .اين گزارش از نشريه
ايران امروز بازنشر ميشود.

اعالن يكي از آخرين شبنشينيهاي سازمان پرورش افكار .از برنامههاي
ســازمان پرورش افكار برگزاري شبنشــيني در باغ فــردوس بود كه
شامل كنسرت ،ســخنراني و اجراي نمايش توسط هنرجويان هنرستان
هنرپيشــگي بود .گاهي اوقات نمايشها كوتاه و گاهــي طوالني بودند.
نمايش «مريض خيالي» كه اقتباســي از مولير است ،مطابق اين اعالن،
3بهمن 1319در تاالر دارالفنون به صحنه ميرود.
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کارت دعوت
به یکی از مراسم سازمان پرورش
افکار در سال ۱۳۱۸

