
بازي حقوقي با سنوات كارگران
برخي كارگران مي گويند حق سنوات  پايان خدمت شان با روش های عجيبي از سوي كارفرما كاهش يافته است

همشهری  از تفسير به رأی بخشی از قانون كار به نفع كارفرمايان گزارش مي دهد

هم پيماني كرونا و تحريم 
عليه اقتصاد  ايران

مركز آمار رشد اقتصادي را منفی 3/5درصد اعالم كرد

منفی 3.5 درصد؛ اين تازه ترين رونمايــی مركز آمار ايران از 
وضعيت شاخص رشــد اقتصادی ايران در بهار امسال است، 

اقتصادی كه قرار بود در فصل بهار رشد را تجربه كند حاال تحت فشار تحريم ها و البته 
حمله كرونا كوچک تر شده است. پيش از اين مركز پژوهش های مجلس در گزارشی 
هشــدار داده بود كه حتی اگر اقتصاد ايران از امسال تا 6 ســال بعد از آن هر سال 
8درصد رشد را تجربه كند، متوسط سطح درآمد ايرانيان به سال 1390 برمی گردد.

 نقش پاريس و تهران
در توافق سياسی لبنان

 بررسي توافق گروه هاي سياسي در بيروت براي تشكيل دولت 
در گفت وگو با فيصل عبدالساتر، نويسنده و تحليلگر لبنانی

  فرانسه در توافق بر سر نخست وزير جديد لبنان نقش محوری 
داشت

  طرح رئيس جمهور فرانسه در لبنان بدون رضايت و موافقت 
ايران به نتيجه نمی رسيد

  عربستان سعودی با طرح مكرون مخالف بود و خارج از
دايره توافق باقی ماند
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سرمايه های زيرزمينی
 پرونده اي درباره مهم ترين 

معادن ايران، آمار كارگران و حوادث مرگبار

 بقای صنعت چاپ
به نوآوری وابسته است

تهران بدون جنگ 
تسليم شد

سيمرغ، كات،  كرونا

پيروز حناچی: روزنامه های بزرگ با 
بحران روبه رو هستند و بايد بتوانند 

تغييرات را مديريت كنند

ويژه نامه اشــغال ايران توســط 
متفقين

گفت وگو بــا نازنيــن احمدی كه 
 همه گيری كوويد - 19 مجال نداد 
تا با جايزه ممتازش در جشــنواره 

فيلم فجر، پر و بال بگيرد

نگاه
ميثم هاشم خاني ؛  اقتصاددان 

شرايط كشور، شرايط پيچيده اي است. دولت به منابع 
مالي سابق خود دسترسي ندارد. صادرات نفت كاهش 
يافته و ركود شديد كســب و كارهاي مختلف، تحقق 
درآمدهاي مالياتي را دچار ابهامات جدي كرده اســت. دركنــار همه اين گره ها بر 
قماش اقتصاد ايران، شيوع ويروس كرونا هم هزينه هاي بسياري را به دولت تحميل 
كرده است. محصول اين فشارها دولت را بر آن داشته كه براي اداره كشور، به جاي 
استقراض از بانک مركزي - كه اقدامي تورم زاست - به فكر استقراض از مردم بيفتد. 
تا اينجاي كار همه  چيز درست است. در همه اقتصاد هاي توسعه يافته، دولت ها براي 
اداره كردن كشورهاي شان از مردم آن كشور در قالب اوراق، پول قرض مي كنند، اما 
نمي شود سياستگذاري هاي اقتصاد هاي توسعه يافته را بدون اصالح ساختار كلي به 
بدنه اقتصادي مانند اقتصاد ايران ناگهان اضافه كرد. در اقتصادهاي توسعه يافته با 
تورم ثابت تک رقمي به راحتي مي توان اوراق  قرضه نه 2ساله كه 10ساله را فروخت 
و روي پول آن براي اداره كشور حساب كرد، اما آيا چنين ثبات و اعتمادي در اقتصاد 

ايران هم وجود دارد؟ 
طرحي كه امروز به عنوان بخشي از طرح گشايش اقتصادي از آن ياد مي شود، فروش 
اوراق قرضه به  پشتوانه نفت با سود قطعي ســاالنه 19درصد به مردم است. نام اين 
طرح را نمي توانيم پيش فروش نفت به مردم بگذاريم؛ چرا كه در اين طرح سود نهايي 
مردم با تغيير قيمت ارز، تغيير نمي كند. اگر قرار باشد اين طرح با همين جزئيات اجرا 

شود، طرح موفقي نخواهد بود.
براي خروج از اين دور باطل 2راهكار وجود دارد. در گام اول بايد اعتماد مردم به دولت 
و حاكميت دوباره جلب شود يا حداقل براي دستيابي به اين اعتماد اقدامات تازه اي 
كليد بخورد. راهكار دوم هم اصالح سود اوراق است. مثال مي توان سود اين اوراق را 
همگام با ميزان تورم ساالنه موجود در كشور تعيين كرد. سود شناوري كه همپاي 
تورم اعالم شده توسط بانک مركزي افزايش يا كاهش پيدا كند. همچنين براي اصالح 
سود اوراق مي توان جنس آنها را تغيير داد. دولت بايد با طراحي سازوكاري جديد، 
به مردم اين اطمينان را بدهد كه تسويه سود را با آنها با نرخ دالر و نفت انجام دهد؛ 
اگر قيمت نفت افزايش پيدا كند سود را به همان نسبت به مردم پرداخت كند و اگر 

كاهش پيدا كند اصل پول خريداران را به آنها بعد از 2سال برگرداند.
در واقع دولت با اين طرح بنا دارد كه حدودا 190هــزار ميليارد تومان تامين مالي 
داشته باشــد كه اين رقم 5.5برابر كل يارانه نقدي همه ايراني ها در يک سال است. 
آنچه هم اكنون به شكل رسمي اعالم شده نه فروش مستقيم نفت است نه پس انداز 
ارزي براي مردم. با اين شرايط من فكر نمي كنم اين رقم تامين شود و با اين شرايط و 

ايرادات موجود، همه اين اوراق خريداري شوند.
نبايد فراموش كرد اگر مردم اوراق نفتي را نخرند احتماال در نهايت بانک ها مجبور به 
خريد اين اوراق شوند كه محصول اين اجبار اقداماتي مشابه چاپ پول خواهد بود و 

نتيجه چاپ پول را هم ديگر همه مي دانند: تورمي مهار نشدني.

 شرط موفقيت
طرح  گشايش
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رهبر معظم انقالب با اشاره به فراگير شدن مسئله آموزش مجازي:

 موضوع عدالت آموزشی 
حساس تر  از گذشته است

رشد 2/5برابري تعداد مديران زن 
در شهرداري تهران

 طبق آمار، سهم بانوان از پست های مديريتی در شهرداری 
طی 7سال گذشته 9درصد رشد يافته اما  تا هدف مطلوب 

فاصله بسيار است
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يادداشت
مناف يحيي پور ؛  روزنامه نگار 

امســال 17روز زودتر و در 15شــهريور مدارس باز 
مي شوند. اين تصميمي اســت كه در چند ماه گذشته 
بارها بر آن تأكيد شــده، اما تا چند روز مانده به اين تاريخ، بسياري از دانش آموزان 
و خانواده ها و حتي معلمان از جزئيات برنامه  بازگشايي مدارس در جهان كرونازده 

چندان اطالعي ندارند.
در هنگامه اي كه ويروس كرونا جهان را متالطم كرده، زندگي مردم را سبک و روشي 
متفاوت بخشيده و هر روز جان و سالمتي هزاران نفر را به خطر مي اندازد، تصميم گيري 
براي ميليون ها دانش آموز و خانواده هايشان، اصال كار آساني نيست. اما نمي توان به 
همان روشي درباره اين موضوع انديشيد و تصميم  گرفت، كه در هفته هاي نخست 
همه گيري اين بيماري روال بود. حاال بيش از 3 فصــل از آغاز درگيري جهان با اين 
ويروس و پيامدهاي خطرناكش مي گذرد و انتظار مي رود دستگاه هاي رسمي كشور، 

با نگاهي خالقانه تر و بلندمدت تر برنامه ريزي كنند و تصميم بگيرند.
واقعيت اين اســت كه نوســان ميان رنگ هاي ســفيد و زرد و قرمز براي حضور و 
عدم حضور دانش آموزان، رفت وآمد ميان آموزش حضــوري و مجازي و تركيبي، 
ســاده انگاري درباره امكان وصل شــدن همه دانش آموزان به فضــاي مجازي و 
بهره مندي از آموزش هايي كه در شبكه شــاد و... ارائه خواهد شد يا سخن گفتن از 
اينكه »هيچ دانش آموزي به دليل عدم دسترســي به اينترنت و ابزارهاي هوشمند 
نمي تواند از آموزش به دور باشد« و اينكه وزير آموزش و پرورش بگويد كه »تضمين 
مي دهيم كه همه دانش آموزان به آموزش دسترسي داشته باشند.« بيشتر از آنكه 
اطمينان بخش باشد و از داشتن برنامه اي منسجم براي اداره تعليم و تربيت رسمي 

كشور حكايت كند، نگران كننده است و از نوعي ترديد و ابهام خبر مي دهد.
اگر قرار است آموزش رســمي به فرزندان جامعه با تفاوت هايي تداوم يابد كه بايد 
چنين باشد، ابتدا با بررســي وضعيت  و تجربه هاي ديگر كشورها و با بهره مندي از 
صاحب نظران و البته متناسب با امكانات، قابليت ها، ظرفيت ها و ضرورت هاي جامعه 
بايد برنامه اي تازه تدوين شده باشد كه ظاهرا چنين برنامه اي تهيه شده است. اما 
چه اين برنامه خوب و كامل باشد و چه اينكه اشــكال هايي بر آن وارد باشد در اين 
وضعيت خاص، اجراي موفق آن به زمينه سازي در بدنه آموزش و پرورش و نهادها 
و دستگاه هاي مرتبط و ســپس اطالع رساني و آموزش همه شــهروندان و به ويژه 

دانش آموزان و خانواده هايشان بستگي دارد.
تجربه نشــان داده كه صرفا  اتخاذ تصميم، هرچند بهترين تصميم ممكن، ضامن 
دســتيابي به نتيجه مطلوب نيســت. اينكه 4 روز مانده به تاريخ تعيين شده براي 
بازگشايي مدارس، وزير همچنان از اين ســخن بگويد كه »اگر در شرايطي باشيم 
كه امكان حضور دانش آموزان وجود نداشته باشد، معلمان 2 راه در پيش دارند...«، 
اينكه »تابع سياست هاي وزارت بهداشت هســتيم...«، اينكه از يک سو اعالم  شود 
آموزش در مناطق سفيد حضوري و مطابق معمول، در مناطق زرد با فاصله گذاري و 
احتماال تركيبي از آموزش حضوري و غيرحضوري و در مناطق قرمز آموزش به طور 
مجازي صورت خواهد گرفت و از سوي ديگر وزير در پاسخ اين پرسش كه »آيا در 
شهر تهران كه وضعيت قرمز اســت آموزش ها مجازي خواهد بود؟« بگويد: »خير، 
اين چنين نيست. اگر اجازه داشته باشــيم با رعايت پروتكل ها كالس را به صورت 
حضوري برگزار كنيم حضوري خواهد بود اما اگر اين اجازه را نداشته باشيم، آموزش 
مجازي خواهد بود.« چيزي غيراز سردرگمي و بالتكليفي و منتظر دقيقه 90 بودن 

به دانش آموزان و خانواده ها مي دهد؟
شايد ســخن اصلي را بتوان از زبان محمود اماني طهراني، 
دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش شنيد كه »اگر مدارس 

نتوانند كارايي خود را در شرايط جديد نشان دهند، با بحران كاركرد مواجه مي شوند 
و... قانون نانوشته طبيعت، به حذف نهادهاي فاقد كاركرد حكم مي كند.« 

 ضرورت توجه
 به فضاي نوين يادگيري

مدارس چگونه به كار خود ادامه مي دهند؟

ديدگاه
زهرا نژادبهرام؛ عضو هيأت رئيسه شوراي شهر تهران

شــهر تهران و نحوه مديريت آن الگوي رفتاري براي 
كل كشور است، بنابراين هر نوع تصميم در مديريت 
اين شهر فراتر از حوزه سرزميني تهران، ري و تجريش 
است.تهران كالنشهري است كه از زنان و مرداني تشــكيل شده و توجه به نگرش 
نيمي از جامعه از شعارهاي اصالح طلبان در مديريت شهري بوده و اكنون نيز اين 

رويكرد از سوي اعضاي شورا و مديريت شهري دنبال مي شود.
هر چند تغيير در مديريت هاي ساختار سازماني شهرداري تهران از حقوق پذيرفته 
شده شهردار تهران است، اما با توجه به تغيير بدون عنايت به پاسخگويي به نيمي از 
جمعيت شهروندان اين شهر پذيرفته شده نيست. همگان به خوبي مي دانند انتخاب 
مديريت شهري و نمايندگان منتخب مردم در شوراي شــهر تهران برگرفته از نگاه 
ويژه اصالح طلبان به ايجاد سهميه مثبت 30درصدي است، لذا شوراي شهر پنجم و 
مديريت شهري نسبت به اين امر مهم توجه نشان داده و پاسخگوي مطالبه شهروندان 

در انتخاب مديران و معاونين زن در ساختار ستادي شهرداري تهران است.
 زنان، حامل و عامالن توسعه هستند؛ چرا كه فرزندآوري با زنان است و همچنين 
زنان بهره وران توســعه هستند و از توســعه اســتفاده مي كنند. تمام تالش ما در 
سالم سازي مديريت شهري است. يک شهر احتياج به سالم سازي در تمام عرصه ها 

داشته و زنان مي توانند اين مهم را عملي و تقويت كنند.
سالم سازي حلقه وصل زنان به مديريت است، تجربه نشان داده است؛ هركجا زنان 
در عرصه مديريت فعاليت و حضور داشــته اند، به همان ميزان رانت خواري و فساد 
محدودتر بوده است و زنان در سايه ســالمت اقتصادي بيشتري هستند.همچنين 
سالم ســازي محيطي، بهداشــت فرهنگي، بهداشــت محيطي و بهداشت روابط 
اجتماعي از ديگر نقش هايي اســت كه زنان به خوبي از عهــده آن برآمده اند و اين 

مسائل ضرورت حضور زنان در عرصه مديريتي را ايجاب مي كند.
 زنان به دليل ارتباط با محيط پيرامون شان، سالمت محيطي را بيشتر درك مي كنند. 
آنها تنش هاي شهري، افسردگي، اضطراب و مشكالت ناشي از ناهنجاري هاي شهر 
را بيشتر از ديگران مي بينند؛ چراكه آثار مســتقيم اين ناهنجاري ها را در خانواده و 
فرزندان خود مشــاهده مي كنند. از ديگر نقش هاي زنان، سالم سازي در رفتارهاي 
انسان گرايانه است .آنان به واقع اجتماعي تر و انسان گراتر نسبت به مردان هستند و با 
اتكا به اين ظرفيت ها و خاصيت زايشي كه زن دارد، زنان انسان گرايانه تر و اجتماعي تر 
رفتار مي كند. بايد گفت؛ شوراي شهر تهران نگاه حمايتي در رابطه با زنان داشته و به 
سمت رفع تبعيض حركت كرده است و اين نگاه شامل خانم ها و آقايان عضو شورا بوده 

و مردان عضو شورا در خيلي از اين موارد به دفاع از آن پرداخته اند.
با تالش شوراي پنجم، مديريت شهري بودجه اي را براي زنان كارآفرين و رفع فضاهاي 
بي دفاع شهري كه با زنان در ارتباط است اختصاص داده  و شهرداري خوشبختانه در اين 
زمينه نيز متمركز شده است. يكي از مهم ترين كارهايي كه شهرداري مي تواند انجام بدهد 
استفاده از ظرفيت زنان است. براساس برنامه پنجم نيز بايد از اين ظرفيت استفاده كرد.

خوشبختانه مديريت شهري جديد توجه بسياري به حضور زنان در پست هاي مديريتي و 
اجرايي نشان داده، ولي استفاده از اين ظرفيت ها كافي نيست و بايد ادامه داشته باشد. ما در 
مسير بهبود هستيم و بدين ترتيب طي سال هاي اخير تعداد مديران و معاونان زن افزايش 
پيدا كرده است. از جمله اقداماتي كه مديريت شــهري در اين دوره انجام داده؛ درنظر 
گرفتن بودجه براي افزايش سطح بهره وري زنان و استفاده از ظرفيت هاي موجود بود. 
اين مهم در بودجه 99و برنامه توسعه ديده شده است. بدين ترتيب فرصت هاي بيشتري 
در اختيار آنان قرار خواهد گرفت. همچنين امكانات آموزشي براي ارتقا درنظر گرفته 
مي شود. بايد درنظر داشت در مديريت شــهري، مديران زن حذف نمي شوند بلكه 
جابه جا مي شوند.  بايد اذعان كرد كه اقدامات انجام شده با توجه به برنامه 5ساله سوم 
توسعه قابل قبول بوده و معتقديم كاستي هايي نيز وجود داشته است؛ اما در مسير رو 

به جلو در حال حركت هستيم كه مي توانيم به موفقيت هايي برسيم.

 تغيير نگاه مديريت شهري
به حضور زنان 
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وزارت خارجه سوئيس از سفر 
وزير خارجه اين كشــور به سياسي

ايران در هفته آتي خبر داد.
وزارت امور خارجه سوئيس روز سه شنبه 
در توييتي نوشت: ايگناســيو كاسيس، 
مستشار فدرال قرار اســت از 5 سپتامبر 
لغايت 7سپتامبر2020)15 تا 17شهريور( 

سفري رسمي به ايران به  مناسبت 100سالگي حضور ديپلماتيک سوئيس در تهران داشته 
باشد. اين نخستين سفر وزير خارجه يک كشــور اروپايي به ايران از بعد از شيوع كرونا در 
جهان است. آخرين بار وزير خارجه اتريش اسفند ماه سال گذشته به تهران آمده بود كه در 

همان زمان براي نخستين بار ابتالي برخي افراد به كرونا مورد تأييد قرار گرفت.
سوئيس در ساليان اخير عالوه بر روابط دوجانبه، نقش رابط ديپلماتيک بين ايران و آمريكا 
را هم ايفا كرده و در 2پرونده در تبادل زندانيان ايران و آمريكا نقش آفريني كرده اســت. 
عالوه بر اين سوئيس مردادماه امسال با اعالم خبر »عملياتي شدن« كانال تجاري با ايران 
گفت كه تعدادي از شركت ها مجوز استفاده از اين كانال براي صادرات به ايران را گرفته اند 

و شماري ديگر هم تأييد خواهند شد.
البته دولت سوئيس اعالم كرده بود اين كانال فقط در زمينه فروش دارو به ايران فعاليت 
خواهد كرد و هدف اين سازوكار تجاري، فروش كاالهايي است كه دولت آمريكا مي گويد 
مشمول تحريم هاي ايران نيست. اين در حالي است كه به رغم ادعاي آمريكا مبني بر تحريم 
نبودن دارو عمال شركت هاي دارويي به دليل ترس از تحريم هاي آمريكا از هرگونه تجارت 

با ايران حتي فروش اقالم دارويي سر  باز مي زنند.
در  ماه بهمن، سوئيس با سرو صداي فراوان و فضاسازي رسانه اي از طريق اين كانال چند 
كارتن داروي سرطان و داروهاي ديگري براي پيوند عضو را به ارزش 2ميليون و300هزار 
يورو به ايران فرستاد كه سيدعباس موسوي، سخنگوي وقت وزارت خارجه ايران در واكنش 
به آن گفت: كانال دارويي بين ايران و سوئيس به نظر ما ارزش پرداختن ندارد. از 5سال پيش 
بايد اين اتفاق مي افتاد كه با كارشكني آمريكا به اينجا رسيد. تعهدات اروپا چندين برابر اين 

بوده و منتي بر سر ايران نيست.
پس از خروج آمريكا از برجام اروپايي ها از ايران خواســتند در برجــام بماند و قول دادند 
زمينه هاي همكاري و تجارت با ايران را فراهم كنند اما درنهايت ســازوكاري موسوم به 
اينستكس را راه اندازي كردند كه از نظر ايران سازوكاري بي خاصيت بوده، چون مهم ترين 

نياز ايران و قول اروپايي ها يعني فروش نفت و بازگشت پول آن را دربرنمي گيرد.

وزير خارجه سوئيس در راه  ايران
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شائبه انتخاباتي يك سفر
ديروز همزمان با خبر هاي كوتاه و بلندي كه از سفر 
و حواشي سفر رئيس مجلس به خوزستان منتشر 
مي شد حســين ميرزايي، نماينده اصفهان درباره 
سفرهاي اســتاني رئيس مجلس گفت: سفرهاي 
استاني رئيس مجلس شوراي اسالمي را حداقل از 
۲منظر مي توان مورد بررسي قرار داد؛ نگاه اول اين 
است كه ايشان فقط براي حل مشكالت خوزستان 
به اين استان سفر كردند و انگيزه ديگري ندارند كه 

اين كار قابل تقدير و تشكر است.
او در گفت وگو با ايلنا، ادامــه داد: اما نگاه دوم اين 
است كه ايشان خدايي ناكرده سفرهاي انتخاباتي 
رياست جمهوري را كليد زده باشند كه جاي تأسف 
دارد؛ چرا كه مجلس اولويت هاي مهم تري دارد كه از 

رئيس آن انتظار مي رود به آنها بپردازد.
اين عضو كميسيون اصل۹۰ مجلس شوراي اسالمي 
تأكيد كرد: اگر ايشــان قصد ورود بــه انتخابات 
رياســت جمهوري را داشــته باشــند، صدمات 
جبران ناپذيري به مجلس خواهند زد.وي در پاسخ به 
سؤالي مبني بر اينكه مگر براي انتخاب رئيس مجلس 
بين نمايندگان توافق صــورت نگرفته بود كه اگر 
فردي رئيس شد ديگر در انتخاب رياست جمهوري 
شــركت نكند، گفت: بله، اين موضوع از توافقات 

نمايندگان بود.

ث
مك

حضرت آیت اهلل خامنــه  اي، رهبر معظم 
انقالب اسالمي صبح روز گذشته در ارتباط رهبري

تصویري با وزیر، معاونان، مدیران و رؤساي 
وزارت آمــوزش و پرورش در ســي و چهارمين اجالس 
آموزش و پرورش، با تشكر صميمانه از مردم براي عزاداري 
پر شور حسيني و حركت عظيم معنوي همراه با رعایت 
دستورالعمل هاي بهداشــتي، معلمان را »افسران سپاه 
پيشرفت كشــور« خواندند و با تأكيد بر ضرورت تربيت 
انسان هاي مؤمن، خردمند، اندیشمند، دانشمند و داراي 
اخالق اسالمي در این دستگاه بسيار مهم گفتند: سند 
تحول آموزش و پرورش باید با تبيين صحيح و تنظيم و 
اجراي برنامه جامع عملياتي، زمينه ساز پرورش چنين 

افرادي شود.
به گزارش پایگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، 
ایشان با تسليت سالروز شهادت امام سجاد)ع(، حركت 
عظيم حضرت زینب)س( و امام سجاد)ع( را قيام به معناي 
حقيقي كلمه خواندند و افزودند: پس از قيام حسيني در 
عاشورا، قيام زینبي ابعاد مختلف حادثه عاشورا و شهادت 
حضرت سيدالشهدا را براي بشریت تثبيت و ماندگار كرد. 
رهبر انقالب ســوگواري ملت در دهه اول محرم امسال 
را پدیده اي در تاریخ كشور دانســتند و افزودند: با وجود 
محدودیت هاي شدید ناشي از كرونا، مردم، گویندگان و 
مرثيه خوانان، ضمن حفظ شور حسيني و تشكيل مجالس 
عظيم و معنوي، دســتورالعمل ها را رعایــت كردند كه 
به عنوان یك ُمرید اهل بيت، صميمانه از همه عزیزان تشكر 
مي كنم. حضرت آیت اهلل خامنه اي همچنين با تشكر از 
زحمات چند ماه اخير مجموعه آموزش و پرورش و گزارش 
خوب وزیر، گفتند: برنامه  ریزي و اقدامات این مجموعه پس 
از شيوع كرونا بي سابقه بود چون تجربه اي در این زمينه 
نداشتيم كه از همه قدرداني مي كنم. ایشان در محور اصلي 
سخنانشان، منطق و هدف آموزش و پرورش در همه دنيا 
را »تربيت انسان شایسته« خواندند و افزودند: البته با توجه 
به تعاریف گوناگون انسان شایسته در مكاتب مختلف، نوع 

آموزش ها و پرورش ها متفاوت مي شود.

حاصل 1۲سال تعليم
رهبر انقالب افزودند: در نظام اسالمي برونداد و حاصل 
12 سال تعليم و تربيت كودكان و نوجوانان و جوانان باید 
تربيت انسان هاي مؤمن، خردمند، متفكر و اندیشمند، 
دانشمند، با نظم، با انصاف، داراي اخالق اسالمي و در یك 

كلمه انسان هاي مجاهد و اهل عمل باشد.
حضرت آیــت اهلل خامنه اي با طرح این ســؤال كه براي 
تربيت چنين انسان هایي، دســتگاه آموزش و پرورش 
باید چه ویژگي هایي داشته باشد، افزودند: براي تحقق 
منطق و هدف انسان سازي، آموزش و پرورش به عنوان 
لشكر عظيم فرهنگي نيازمند زیربناي مستحكم و تحول 
بنيادي اســت. رهبر انقالب با اشاره به گذشت 9 سال از 
تنظيم ســند تحول آموزش و پرورش، افزودند: در این 
سند اهداف كالن و راهبردهاي كلي مشخص شده است 

كه باید براساس سياست ها، برنامه اجرایي تنظيم شود.
ایشــان افزودند: برنامه اجرایي ســند تحــول با وجود 
تالش هاي دولت هاي مختلف هنوز به طور كامل تنظيم 
نشده است كه شوراي عالي آموزش و پرورش و مدیریت 

كالن آن باید این مسئوليت را انجام دهند.

نگاه به آموزش و پرورش، نگاه مصرفي نباشد
رهبر انقالب ترميم دوره اي سند تحول با نگاه تكميلي را 
از مفاد سند تحول و وظيفه شوراي عالي انقالب فرهنگي 
خواندند و افزودند: مســئوالن آمــوزش و پرورش، این 
موضوع را پيگيري كنند. ایشان »زمانبندي« و »تعيين 
شاخص هاي پيشــرفت« را در برنامه جامع اجراي سند 
تحول ضروري خواندند و افزودند: برنامه جامع باید متقن 

و در بردارنده همه اهداف سند تحول باشد.
حضرت آیت اهلل خامنه اي تبيين صحيح سند تحول را هم 
مهم دانستند و گفتند: سند تحول باید براي همه سطوح 
آموزش و پرورش، به روشني و جذاب تبيين شود تا همه 

مدیران و معلمان براي اجراي دقيق آن انگيزه پيدا كنند.
رهبر انقالب اســالمي، معلمان را عناصر تعيين كننده 
در دســتگاه عظيم فرهنگي آموزش و پرورش خواندند 
و با تأكيد بر لزوم صيانت از  شأن و نقش معلمان، گفتند: 
معلمان به معناي واقعي افســران سپاه پيشرفت كشور 
هستند و حفظ شأن و جایگاه معلم در درجه اول به عهده 
خود آنان اســت و هر معلمي باید این احساس را داشته 

باشد كه او آینده ساز است.
حضرت آیت اهلل خامنه اي افزودند: آموزش و پرورش نيز 
باید از  شأن و جایگاه معلمان حمایت كند و این هدف باید 
با كمك مجلس و دستگاه هاي مرتبط همچون سازمان 
برنامه و بودجه محقق شود. ایشان تأكيد كردند: نگاه به 
آموزش و پرورش باید نگاه به یك دستگاه زیربنایي باشد 
نه مصرفي و هزینه كردن در آموزش و پرورش همچون 

سرمایه گذاري در مسائل زیربنایي درنظر گرفته شود.

فرهنگ سازي براي اكرام معلمان
رهبر انقالب اسالمي، فرهنگ سازي براي ترویج احترام و 
اكرام معلمان در جامعه را عامل سوم در صيانت از جایگاه 
و  شأن این قشــر مهم و تأثيرگذار دانســتند و گفتند: 
دســتگاه هاي فرهنگي به ویژه صدا و سيما در این زمينه 
نقش بسيار مهمي دارند و باید این كار الزم را به صورت 

مستمر و هنرمندانه انجام دهند.
حضرت آیت اهلل خامنه اي موضوع جذب و تربيت معلم را 
بسيار مهم برشمردند و با اشاره به دو دانشگاه فرهنگيان 
و شــهيد رجایي، خاطرنشــان كردند: باید به گونه اي 
برنامه ریزي و ظرفيت سازي شــود كه معلمان سراسر 
كشور، فقط از مسير این دو دانشگاه وارد آموزش و پرورش 
شوند و مجلس شوراي اسالمي نيز باید در تصویب طرح ها 
به گونه اي عمل كند كه خارج از مســير این دو دانشگاه، 

ورودي به آموزش و پرورش وجود نداشته باشد.
ایشــان، درنظر گرفتن صالحيت هاي دیني، اخالقي و 
سياســي را در جذب معلمان مورد تأكيد قــرار دادند و 
گفتند: بایــد در جذب معلمان یــك گزینش صحيح و 
خردمندانه انجام شود و اجازه ورود نيروي بي كيفيت به 

آموزش و پرورش داده نشود.

آموزش مجازي و عدالت آموزشي
رهبر انقالب اســالمي به موضوع »عدالت آموزشــي« 
نيز اشــاره كردند و افزودند: در مورد عدالت آموزشي و 
بهره مندي دانش آموزان از ســهم مناسب خود در همه 
نقاط كشور به ویژه مناطق دوردست و شناسایي و پرورش 
استعدادهاي درخشان در مناطق محروم بارها صحبت 
شده است و اكنون كه مســئله آموزش مجازي مطرح 
است، موضوع عدالت آموزشي حساس تر از گذشته است.

حضرت آیت اهلل خامنه اي با تأكيد بر توجه به خانواده هایي 
كه تمكن مالي جهــت خرید ابزار و وســایل مورد نياز 
به منظور اســتفاده از آموزش مجازي را ندارند، افزودند: 
صداوسيما باید از طریق آموزش، بخشي از خأل عدم امكان 

استفاده از آموزش مجازي را جبران كند. ایشان یكي از 
موارد مربوط به عدالت آموزشــي را، موضوع »مدارس 
دولتي« برشمردند و گفتند: باید سطح و كيفيت مدارس 
دولتي از لحاظ آموزشــي و تربيتي به گونه اي شود كه 
دانش آموزان احساس نكنند با تحصيل در این مدارس 
امكان قبولي آنها در كنكور كمتر اســت و خانواده ها نيز 
تصور كنند فرزندانشان را به یك جاي بي پناه مي فرستند.

آموزش مجازي و خطر آسيب هاي فضاي مجازي 
رهبر انقالب اسالمي درخصوص آموزش مجازي و برخي 
زیان هاي احتمالي آن خاطرنشان كردند: راه اندازي شبكه 
شاد، اقدام بسيار خوبي اســت اما آموزش مجازي نباید 
موجب شود كه دانش آموز در معرض آسيب هاي فضاي 

مجازي و خطرات اخالقي و اعتقادي قرار گيرد.
ایشــان به بُعد پرورشــي در آموزش و پرورش اشــاره 
كردند و با گالیه از كم توجهي به فعاليت هاي پرورشي و 
عقب ماندگي در این زمينه به رغم تأكيدهاي مكرر، گفتند: 
با توجه به موضوع آموزش مجازي، باید براي فعاليت هاي 
پرورشي، شيوه هاي جدیدي را طراحي كرد تا این موضوع 

مورد غفلت بيشتر قرار نگيرد.
رهبر انقالب اســالمي، مدارس پرورش اســتعدادهاي 
درخشان یا همان ســمپاد را از مســائل مهم و اساسي 
آموزش و پرورش خواندند و با اشــاره بــه ابالغ مصوبه 
مربوط به مدارس ســمپاد كه با تأخير هم انجام شد، بر 
جدي گرفتن موضوع شناسایي و پرورش استعدادهاي 
درخشــان تأكيد كردند و افزودند: جایگاه كشــور در 
المپيادها نيز باید بهبود و ارتقا  یابد زیرا در سال هاي اخير 

وضعيت ما برجسته نبوده است.

وضعيت مهدكودك ها به هيچ وجه خوب نيست
حضــرت آیــت اهلل خامنــه اي در ادامه بــه وضعيت 
مهد كودك ها و پيش دبستاني ها اشاره كردند و با اظهار 
تأسف از رها بودن مهدكودك ها به دليل اختالفات برخي 
دستگاه هاي دولتي، گفتند: براساس گزارش هاي رسيده 
وضعيت مهدكودك ها به هيچ وجه خوب نيست و نباید به 
مهد كودك ها نگاه مراكز خدماتي داشت بلكه مراكز مهم 
آموزشي و پرورشي هســتند. حضرت آیت اهلل خامنه اي 
همچنين با اشاره به اصرار غربي ها براي نفوذ در آموزش 
و پرورش كشورها با انگيزه تحميل سبك زندگي غربي، 
از ســند 20۳0 و یا نفوذ در آموزش و پــرورش برخي 
كشــورهاي منطقه به عنوان نمونه  یاد كردند و گفتند: 
امروز فلســفه اجتماعي غرب در خود غرب شكســت 
خورده و مظاهر فسادانگيز آن از هاليوود تا پنتاگون كامال 
نمایان است. رهبر انقالب اسالمي با تأكيد بر حساسيت 
در مقابل نفوذ دشمن افزودند: دشمن قصد دارد كاري را 
كه به وســيله نظامي از انجام آن ناتوان است، با نفوذ و از 
راه هایي مانند سند 20۳0 دنبال و انسان هایي تربيت كند 
كه مثل او فكر و اهداف عملياتي او را پياده كنند تا زمينه 

غارت ملت ها فراهم شود.

رهبر معظم انقالب با اشاره به فراگيرشدن مسئله آموزش مجازي:

 موضوع عدالت آموزشي 
حساس تر از گذشته است

عادي سازي  روابط امارات با رژيم صهيونيستي خيانت به دنياي اسالم بود
رهبر انقالب اسالمي در بخش پاياني سخنانشان، اقدام دولت امارات متحده عربي در عادي سازي روابط 
با رژيم صهيونيستي را خيانتي به دنياي اسالم، جهان عرب و كشورهاي منطقه و به مسئله مهم فلسطين 
خواندند و گفتند: البته اين وضعيت ديري نخواهد پاييد اما لكه ننگ آن بر پيشاني كساني كه غصب كشور 
و آواره كردن ملت فلسطين را به بوته فراموشي سپردند و پاي صهيونيست ها را در منطقه باز كردند، باقي 
خواهد ماند. ايشان با ابراز تأســف از همكاري دولت امارات متحده عربي با اقدامات قساوت آميز رژيم 
صهيونيستي و عناصر خبيث صهيونيست در هيأت حاكمه آمريكا عليه مصالح جهان اسالم و منطقه، 
افزودند: اميدواريم اماراتي ها زودتر بيدار شوند و اين كارشان را جبران كنند. پيش از سخنان رهبر انقالب 
اسالمي، محسن حاجي ميرزايي، وزير آموزش و پرورش با بيان گزارشي از فعاليت هاي اين وزارتخانه، گفت: 
توليد بسته و محتواي يادگيري، سياستگذاري در فرايند جذب و به كارگيري معلم، طرح هر دانش آموز يك 
مهارت، افزايش حقوق معلمان، آغاز عمليات احداث ۴۳ هزار واحد مسكن فرهنگيان و افزايش ظرفيت 
دانشگاه هاي فرهنگيان جزو برنامه ها و اقدامات آموزش و پرورش است. حاجي ميرزايي سرعت آموزش 
و پرورش در واكنش به كرونا را مناسب دانست و گفت: كمتر از يك هفته پس از كرونا، برنامه تلويزيوني 
آموزشي و حدود يك  ماه بعد از آن، شبكه شاد را راه اندازي كرديم و در سال تحصيلي جديد نيز تضمين 

مي دهيم كه همه دانش آموزان به آموزش دسترسي داشته باشند.

ث
مك

هتل كوبورگ وین، زادگاه 
توافق هســته اي، دیروز ديپلماسي

یك بــار دیگــر پاخــور 
نمایندگان ۶ كشور ایران، آلمان، فرانسه، 
انگليس، روسيه و چين به عنوان اعضاي 
باقيمانده در برجــام و نماینده اتحادیه 
اروپا بود؛ در روزهایــي كه آمریكا همه 
توان خود را بــراي نابودي برجام به كار 

گرفته است.
نشســت دیــروز كميســيون برجام 
شانزدهمين نشست این كميسيون بود 
كه به ریاست مشترك  عباس عراقچي، 
معاون وزیر امور خارجه كشــورمان و 
هلگا اشــميد، معاون مسئول سياست 
خارجي اتحادیه اروپا در وین برگزار شد. 
به گزارش فــارس، اشــميد  در پایان 
نشست اعالم كرد كه طرف هاي برجام 
علي رغم چالش هاي موجود، مصمم به 

حفظ این توافق هستند.
نشســت كميسيون مشــترك برجام 
به طور معمول هر ۳ مــاه یك بار برگزار 
مي شــد اما این بار به دليــل فراگيري 
ویروس كرونا با ۳ ماه تأخير تشكيل شد 
و عالوه بر این، شكل و شمایل نشست 
هم متاثر از شيوع كرونا بود؛ به شكلي كه 
نمایندگان هيأت ها به صورت حداقلي در 
جلسه بودند آن هم با فاصله اجتماعي و 
ماسك و سایر اعضاي هيأت ها به خاطر 
پروتكل هاي بهداشتي در سالن مجاور 
محل نشست مستقر بودند و به نوبت و با 
توجه به موضوعي كه در حال بحث بود، 
به اتاق اصلي مي رفتند و به رئيس هيأت 

ملحق مي شدند.
سيد عباس عراقچي، معاون وزیر خارجه 
و مذاكره كننده ارشــد هسته اي ایران 
پيش از نشست گفته بود: آمریكا با هدف 
قرار دادن برجام، كل چندجانبه گرایي را 
هدف قرار داده و تالشــي كه آمریكا در 
نيویورك انجام مي دهد، قبل از هر چيز 
شوراي امنيت و خود ســازمان ملل را 
هدف قرار داده و اصل چندجانبه گرایي 
را زیرســؤال مي برد و به همين منظور 
است كه همه اعضاي سازمان ملل حتي 
متحدین نزدیك آمریكا با آن مخالفت 

مي كنند.
عراقچي خاطرنشــان كــرد: موضوع 
تالش هاي آمریــكا در نيویورك حتما 
یك بحث جدي در جلســه كميسيون 
مشــترك خواهــد بــود و اميدواریم 
كميسيون مشــترك بتواند به مواضع 
یكسان و واحدي برســد و درخصوص 
نحوه ادامه مسير و مقابله با تالش هاي 
آمریكا و تالش هایي كه این كشور براي 
نابودي برجام به كار گرفته، تصميماتي 
را اتخاذ كند. وي ابــراز اميدواري كرد 
كشورهاي عضو به همان مواضعي كه در 

نيویورك داشتند، ادامه دهند.
ایاالت متحده آمریكا پــس از نزدیك 
به 2 ســال خروج از برجام، مدعي شده 
همچنان عضوي از توافق هسته اي است 
و مي تواند از ســازوكارهاي موجود در 
این توافــق و قطعنامــه 22۳1 مرتبط 
با آن، عليــه ایران اســتفاده كند و در 
همين راستا مایك پمپئو، وزیر خارجه 
آمریكا 2هفته پيش درخواســت داد تا 
قطعنامه هاي لغو شده شوراي امنيت، 

براســاس مكانيسم ماشــه عليه ایران 
بازگردانده شــود؛ با این حال روسيه، 
چين، انگليس، فرانسه، آلمان و بلژیك 
در نامه هایي به شــوراي امنيت تصریح 
كردند اقدام آمریكا پایــه قانوني ندارد 
و نباید معتبر دانســته شود. همچنين 
7عضو غيردائم شــوراي امنيت نيز به 
صراحت با درخواست آمریكا مخالفت 
كرده اند. این در حالي است كه اعضاي 
شــوراي امنيت پيش از این با قطعنامه 
پيشنهادي آمریكا براي تمدید تحریم 
تسليحاتي ایران كه بهانه اصلي اقدامات 
جدید آمریكا است هم با رأي حداكثري 
مخالفت كرده بودند و فقط دومينيكن 
تحت فشــار واشــنگتن حاضر شد به 
قطعنامه پيشنهادي آمریكا رأي مثبت 

بدهد.
دیروز ميخائيــل اوليانــوف، نماینده 
روسيه در ســازمان هاي بين المللي در 
وین درباره نشســت در تویيتي كه به 
وضوح یك كنایه و پاســخ سنگين به 
ادعاي عضویت آمریــكا در برجام بود، 

نوشت: نشست كميســيون مشترك 
برجام با مشاركت تمامي اعضاي واقعي 
توافق هسته اي آغاز شــد. همزمان با 
نشست كميســيون برجام، وانگ اي و 
هایكو مــاس، وزراي امور خارجه چين 
و آلمان یك بار دیگــر بر ضرورت حفظ 

توافق هسته اي ایران تأكيد كردند.
وزیر خارجه روســيه هــم در آخرین 
موضع گيــري در مخالفت بــا اقدامات 
آمریكا با اشاره به تالش هاي اخير كاخ 
ســفيد براي بازگردانــدن تحریم هاي 
ســازمان ملل عليه ایران، گفت: آمریكا 
در حالي مي خواهد از مكانيسم حقوقي 
موجود در برجام عليه تهران اســتفاده 
كند كه هدف از ایجــاد آن بازگرداندن 
تحریم هــا درصورتي بود كــه ایران به 

تعهداتش عمل نمي كرد.
وي ادامه داد: آمریكا امروز چنين حقي 
ندارد، چرا كه واشنگتن پيش تر از برجام 
خارج شده و با خروج خود از این توافق 
عمال از تمامي حقوق خود در این زمينه 

كناره گيري كرده است.

اتمام حجت با آمريكا در كوبورگ
شانزدهمين نشست كميسيون برجام در وین برگزار شد

محمدباقر قاليبــاف، رئيس مجلس 
نخستين سفر استاني اش را با شعار مجلس

نظارت ميداني بر حوزه هاي انتخابيه 
از خوزستان كليد زد. او بنا دارد در رداي سكان دار 
بهارستان، شــهر به شــهر برود و پيگير مطالبات 
مردمي باشد. ســفر قاليباف به خوزستان 4روزه 
است. خبرگزاري خانه ملت، هدف از این بازدید را، 
نظارت ميداني بر حوزه هــاي انتخابيه نمایندگان 
استان و بررسي مشــكالت این مناطق و پيگيري 

مطالبات مردم عنوان كرده است.
رئيس مجلس در نخستين روز سفرش به خوزستان 
برنامه هاي متعددي داشت كه ازجمله آنها مي توان 
به بازدید از تصفيه خانه آبــادان، حضور در گلزار 
شهداي شهر آبادان و بازدید از پروژه اسكله صيادي 
بندر آبادان اشاره كرد.او در نخستين روز سفرش 
با استاندار خوزســتان، فرماندار آبادان و جمعي از 

مقامات محلي دیدار كرد.

چرا دين خوزستان ادا نمي شود؟
رئيس مجلس بعد از بازدید از پروژه اسكله صيادي 
بندر آبادان بر اهميت بررســي پروژه هاي استان 

خوزستان و تالش براي بهره برداري از آنها تأكيد 
كرد و گفت: وظيفه نخست مجلس، نظارت دقيق بر 
پروژه ها، كارها و اعتبارات است و مردم باید بدانند 
كه پروژه هاي شهرستان شان در چه وضعيتي قرار 

دارد و چه وقت تكميل مي شود.
وي ادامــه داد: عزیزي در اســكله آبــادان به من 
مي گفت كه اگر واقعا خوزستان دین خود را ادا كرده 
و حقي دارد، چرا حق آن را ادا نمي كنيد؟ قطعا این 
حرف، حرف بجا و حقي است و مطمئنا و ان شاء اهلل 

با همان روحيه این مسائل را دنبال مي كنيم.

چرا به خوزستان آمدم؟
قاليباف همچنين به مزار شهداي گمنام عمليات 
كربالي5 رفت و در حاشــيه ایــن بازدید در جمع 
خبرنگاران در پاسخ به سؤالي درباره علت حضور در 
استان خوزستان با وجود گرماي بسيار شدید استان، 
گفت: این حــرف تكراري بوده اما واقعيت اســت، 
امروز در شهر آبادان نيز خانمي به این مسئله اشاره 
كردند كه چرا باوجود گرما به استان خوزستان سفر 
كرده ام، علت این مسئله این است كه ما مسئوالن 

نتوانستيم دین خود را به مردم خوزستان ادا كنيم.

قاليباف در خوزستان

  صداوسيما باید از طریق آموزش، بخشي از خأل عدم امكان
 استفاده از آموزش مجازي را جبران كند

  وضعيت مهدكودك ها به هيچ وجه خوب نيست و نباید به 
مهد كودك ها نگاه مراكز خدماتي داشت
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همه از توانمندي هاي باالي 
زنان مي گویند؛ از باورهایي كه گزارش

طــي 2دهه اخير نســبت به 
ظرفيت  نيمي از جمعيت جامعه شكل گرفته 
اســت. با وجود نگاه مثبت به حضور زنان در 
عرصه هاي مدیریتي، در عمل اما این موضوع  
هميشــه روي كاغذ باقي مانده و در بهترین 
حالت، نگاه هاي مقطعي در برهه هاي مختلف 
مانع بهره مندي جامعه از توانمندي زنان در 

چرخه مدیریت كشور شده است.
3ســال پيش، دوره پنجم مدیریت شهري 
پایتخت كه براي نخســتين بار شاهد تكيه 
6عضو زن به صندلي هاي سبز پارلمان شهري 
پایتخت بود، بناي خود را بر افزایش ســهم 
زنان در عرصه هاي مدیریت شهري قرار داد 
و در یكي از نخستين برنامه هایش عهد كرد 
این سهم را به 30درصد برساند. با اینكه در 
این دوره گام هاي خوبي برداشــته شده، اما 
به اعتقاد كارشناســان همچنان روند كلي 
واگذاري و اعتماد به حضور زنان در پست هاي 

مدیریتي كند است.

نمودار رو به رشد در دوره پنجم
هميشــه و در هر دوره اي از مدیریت شهري 
سهمي براي زنان در پســت هاي مدیریتي 
درنظر گرفته مي شود، اما اینكه تا چه اندازه 
این هدف گــذاري و ســهم خواهي زنان در 
پســت هاي مدیریتي بدنه شهرداري تهران 
محقق شده، محل چالش است. مثال در دوره 
مدیریت محمدباقر قاليباف قرار بود ســهم 
زنان از پست هاي مدیریتي به 10درصد برسد 
ولي  این اتفاق رخ نداد قاليباف در سال آخر 
مدیریتش »نرگس معدني پور« را به عنوان 
شــهردار منطقه13 منصوب كرد و این تنها 
زني بود كه در آن دوره به ســمت شــهردار 

منطقه رسيد.
ســال ها پيش از او زهرا صدراعظم نوري كه 
حاال یكي از 6عضو زن شــوراي شهر پنجم 

است، در ســال1375 با حكم غالمحسين 
كرباسچي، طوالني ترین دوره مدیریت یك 
زن بر مدیریت شــهري را به نــام خود ثبت 
كرد و 8سال، به عنوان نخستين شهردار زن ، 
شهردارمنطقه7 بود. در دوره جدید مدیریت 
شهري، شرایط براي حضور زنان با دوره هاي 
قبل فرق كرده است. اوایل اسفند سال1397 
بود كه پيروز حناچي، شهردار تهران مهناز 
استقامتي را به عنوان شهردار منطقه8 تهران 
منصوب كرد تا با این انتصاب تعداد شهرداران 

زن در مناطق تهران به عدد 2 برسد.
پيش تر، محمدعلي نجفي شهردار وقت تهران 
در سال1396، سهيال صادق زاده را به عنوان 
شهردار منطقه10 و سميه حاجوي را به عنوان 
شــهردار منطقه7 تهران منصوب كرده بود. 
حاجوي از آن زمان تاكنون در ســمت خود 
باقي مانده اســت و صادق زاده هم در پست 

دیگري مشغول به كار است.
طبق آمار، در طول بيش از 10سال گذشته 

و به ویــژه در دوره پنجم مدیریت شــهري، 
سهم زنان در بدنه شهرداري تهران همواره 
رو به افزایش بوده و از حــدود 16درصد در 
سال1392 به حدود 20درصد كاركنان در 
سال1399 رسيده است. همين آمارها رشد  
سهم زنان در پست هاي مدیریتي را در طول 
2سال گذشــته و مقارن با استقرار مدیریت 
شهري جدید نشــان مي دهد؛ به گونه اي كه 
ســهم كمتر از 6درصدي زنان از پست هاي 
مدیریتي شــهرداري تهران در سال1392، 
هم اكنون )سال1399( به حدود 15درصد 

افزایش یافته است.

سهم زنان در شهرداري هاي ايران 
نقش آفریني زنان در مدیریت شهري موجب 
شده كه اقبال بيشتري نسبت به انتخاب آنها 
در شــهرهاي كوچك و بزرگ وجود داشته 
باشد؛ هرچند كه تاكنون شاهد حضورشان 
در شــهرهاي باالي 200هزار نفر جمعيت 

نبوده ایم و این انتخاب ها بيشتر به شهرهایي 
با جمعيت كمتر محدود شده است. تاریخچه 
انتخاب شهردار زن براي ایران 25سال بعد از 
انقالب اسالمي رقم خورد و زهرا صدراعظم 
نوري روي صندلي شهرداري منطقه7 تهران 

نشست. 
پس از آن در ســال82 مژگان نوري شهردار 
املش گيالن شــد و یك سال بعد هم مهري 
روســتایي گرایلو مدیریت شــهر ســاوه را 
برعهده گرفت. در سال85 نيز شراره معدنيان 
شهردار منطقه6 مشهد شــد. اهواز هم در 
سال87 یك شــهردار زن به خود دید و الهه 
موالي زاده سكان منطقه2 شــهرداري این 
شــهر را برعهده گرفت. ســال89 هم سال 
خوبي بــراي بانوان براي حضــور در عرصه 
مدیریت شهري بود. در تبریز، شيفته بدر آذر 
شهردار منطقه9 شد و در بندرعباس شكوفه 
شهابي پور روي صندلي شهردار شهر سرگز 
هرمزگان نشســت. در ســال92 نيز مریم 

پاكزاد در لولمان رشــت و ساميه بلوچ زهي 
در سرباز سيستان وبلوچستان شهردار شدند؛ 
انتخاب هایــي كه طي ســال هاي پي درپي 
اميدي براي حضور پررنگ تر زنان در مدیریت 
شهري در كشور شد و شرایطي فراهم كرد تا 
نقش زنان در عرصه هاي مدیریتي به صورت 

جدي دیده شود.
سال95 و بعد از 20سال، پایتخت 2شهردار 
زن دیگر را به  خود دید؛ نرگس معدني پور و 
مژده صابري. سال96 شيفته بدرآذر این بار 
به عنوان شــهردار شهر ســهند آذربایجان 
شــرقي انتخاب شــد. اعظم صمصامي هم 
نخستين زن شهردار اســتان بوشهر بود كه 
با رأي شوراي شهر آب پخش این مسئوليت 
را برعهده گرفت. فاطمه جوادي نيز نخستين 
زن شهردار خلخال در تاریخ شهرداري هاي 
اردبيل اســت. همان ســال خوزستاني ها 
نخســتين شــهردار زن را انتخاب كردند و 
صدیقه ميري بر صندلي شــهرداري گتوند 

نشست. در سال97 اما مهنا محمدي و سهيال 
بامري شهرداران اسپكه و چگردك سيستان 
و بلوچستان شــدند. در تداوم روند انتصاب 
مدیران زن، مرداد امســال هم شــيما نجار 
نخستين شهردار زن نيشابور شد و چند روز 
بعد ازآن یعني هفته گذشته شوراي شهر بانه 
به حضور سروه قادر خانزاده در راس مدیریت 

شهري رأي داد.

تكليف برنامه سوم توسعه براي پايتخت 
ماده7۴ برنامه ســوم توســعه شهر تهران 
بر افزایش ميزان حضــور و ارتقاي زنان در 
پست هاي مدیریتي شهرداري تأكيد دارد. 
براساس این ماده، شهرداري تهران مكلف 
است در راســتاي افزایش ميزان حضور و 
ارتقاي جایگاه زنان در مدیریت شــهري و 
افزایش ســطح و كيفيت حضور اجتماعي 
و مشــاركت فعال زنان در شــهر از طریق 
تبعيض مثبــت، توانمندســازي و فراهم 
ســاختن زمينه هاي ارتقاي نقش زنان در 
مدیریت شــهري با اختصــاص 30درصد 
از پســت هاي مدیریتي به زنان شاغل در 
شــهرداري اقدام كنــد. همچنين مطابق 
تبصره دوم مــاده واحده مصوبــه افزایش 
انتصــاب جوانــان در تصدي پســت هاي 
مدیریتــي و ارتقاي ســهم و نقــش آنان 
در مدیریــت شــهرداري تهــران كــه 
2۴شهریور1398 به تصویب رسيده است، 
حداقل 30درصد از پســت هاي مربوط به 

جوانان، به زنان جوان مي رسد.

طبق آمار سهم بانوان از پست هاي مدیریتي در شهرداري تهران طي 7سال گذشته 9درصد رشد یافته اما تا هدف مطلوب فاصله بسيار دارد

رشد 2/5 برابري   تعداد  مديران  زن  در  شهرداري تهران
مجيد جباري

خبر نگار

»هنگام انتشار خبر شهادت سردار 
ســليماني، الزم بــود در فرصت 
كوتاهي تعداد زیادي پوســتر با 
تصویر او منتشر شود و این كار تنها از عهده بزرگ ترین چاپخانه 
كشــور برآمد؛ چاپخانه  اي كه پرتيراژترین روزنامه كشور یعني 

همشهري را منتشر مي كند.«
شــهردار تهران در بازدید صبحگاهي از چاپخانه همشــهري به 
مناســبت روز ملي صنعت چاپ بــا بيان این جملــه ادامه داد: 
»روزنامه هاي بزرگ با بحران روبه رو هستند زیرا نمي توان جلوی 
تغييرات را گرفت. در بحث مرمت بنا هاي تاریخي مي گویيم كه 
حفاظت از بنا هاي تاریخي به معني مدیریت تغييرات است و این 
روزنامه ها هم اگر مي خواهند باقي  بمانند بایــد این تغييرات را 

بپذیرند و آن را مدیریت كنند.«
پيروز حناچي با تأكيد بر اینكه صنعت چاپ و نشریات وابسته به 
آن بدون نوآوري حذف خواهند شد، اظهار كرد: »اگرچه فناوري 
دیجيتال پيشرفت زیادي كرده است اما چاپ به راحتي از گردونه 
كار خارج نمي شود. شهرداري هم در حال استفاده بيشتر از این 
فناوري است كه یك نمونه آن در سامانه تهران من دیده مي شود. 
این سامانه باعث حذف خيلي از امور اداري شد كه قبال با استفاده 
از كاغذ انجام مي شــد. اكنون ســازمان هاي خدمات دهنده هم 
قبض هاي كاغذي را حــذف كرده و با روش هایي مانند ارســال 
پيامك امور خود را انجام مي دهند اما هنوز هم ظرفيت هایي در 
بخش هاي مختلف وجود دارد كه باید از آنها براي تداوم كار صنعت 

چاپ استفاده كرد.«
او با اشــاره به اینكه مي توان تصور كرد روزي تمام بيلبورد هاي 
تبليغاتي هم دیجيتال  شوند، گفت:»یكي از ظرفيت هاي كنوني 
براي صنعت چاپ، عرصه تبليغات است كه اگرچه تكنيك هاي آن 

تغيير كرده اما در كوتاه مدت قابل حذف نيست.«
مدیرعامل مؤسســه همشــهري نيز در این بازدید با اشــاره به 
مشــكالت مالي نشــریات و صنایع مرتبط با آنها در ایران گفت: 
»قيمت كاغذ متاثر از دالر اســت و تمــام محصوالت مرتبط نيز 
به همين شكل در بازار قيمت گذاري مي شود. این قيمت  گذاري 
یكي از مشكالت اصلي نشریات در ایران است و در كنار آن مسئله 
تبليغات را هم باید مدنظر داشــت.« ابوالحسن ریاضي به كاهش 
درآمدهاي مطبوعات اشــاره كرد و از مشكالت شدید پيش روي 

رسانه هاگفت.
 سيدصالح واحدي ، معاون چاپ و انتشارات مؤسسه همشهري نيز 
با اشاره به حوزه   كار چاپخانه همشهري بيان كرد: »این چاپخانه 
قادر به توليد و اجراي مراحل آماده ســازي  انــواع محصوالت از 
روزنامه و مجله تــا كتاب هاي گالســه در كيفيت هاي مختلف 

است.«
شهردار تهران كه به مناسبت پویش سه شنبه هاي بدون خودرو با 
تاكسي به چاپخانه همشهري در جاده مخصوص كرج  رفته بود، 
از بخش هاي مختلف این مجموعه مانند ســالن افســت و سالن 
چاپ رول كه براي انتشار و بسته بندي روزنامه مورد استفاده قرار 

مي گيرد، بازدید كرد.

محمد سرابي
خبرنگار

 بيانيه »مشاغل سيار را با 
شــفاف، شهر سازي رویكــردي 

مشاركتي و عدالت محور به 
رسميت بشناسيد« براي ارائه به اعضاي 
شوراي شهر تهران آماده شده است. اسامي 
امضاكنندگان این بيانيه كــه در اختيار 
همشهري قرار گرفته، شامل سازمان هاي 
مردم نهاد، برخي مؤسســه ها، انجمن ها، 
رسانه ها، فعاالن اجتماعي، پژوهشگران، 
مهندسين مشاور، معماران، شهرسازان، 
دستفروشان، مدرسان دانشگاه و... است 

كه نزدیك به 500نفر هستند.
آنها سياست هاي درنظر گرفته شده براي 
مشاغل سيار علي الخصوص دستفروشي 
را مناسب ندانسته و معتقد هستند كه 
ناكارآمد است. در این بيانيه آمده است: 
»سياست هاي مذكور عالوه بر پيامدهاي 
ناگواري كه بــراي صاحبان مشــاغل 
سيار و خریداران آنان دارد، هزینه هاي 
اجتماعي و اقتصادي هنگفتي نيز بر شهر 
و مدیریت شــهري تحميل كرده است. 
امروزه برخالف وعده مدیران شــهري 
مبني بر شناسنامه دار كردن دستفروشي، 
شــاهد پيشروي سياســت هاي حذف 
دستفروشان از فضاهاي شهري هستيم. 
به عنوان مثال دستفروشان محور وليعصر 
براي دومين ســال پياپي و در شــرایط 
سخت اقتصادي، بحران كرونا و كاهش 
شدید درآمدها با گسترده ترین و طوالني 
مدت ترین طرح هاي جمع آوري و منع 
بساط گســتري مواجهند؛ فرایندي كه 
صاحبان این مشاغل را در معرض خلع 
ید و ممانعت مداوم از كســب و كار قرار 

داده است. 
این در حالي است كه به موازات تشدید 
سياســت هاي حذف بساط گســتري 
از معابــر، شــهرداري تهران بــا اتخاذ 
رویكردي دوگانه به دنبال پيشبرد الیحه 
بهره برداري از پياده راه ها توسط كسبه و 

اصناف حوزه خوراكي و كسب درآمد از 
معابر شهري است. مسئله اي كه مي تواند 
باعث افزایش شكاف هاي اجتماعي شود و 
از سویي این پيام نابرابر را منتقل كند كه 
استفاده دستفروشان از پياده رو سد معبر 
است اما بهره برداري صاحبان سرمایه از 

معابر شهري سد معبر تلقي نمي شود.«
در بخش دیگر اشاره شده است كه »ما بر 
این باوریم كه سياست هاي ساماندهي و 
رسميت بخشي به مشاغل سيار بایستي بر 
چند امر مهم و مغفول مانده توجه نماید 
و فرایند رسميت بخشي نباید به حذف 
بخش مهمي از متقاضيــان آن منتهي 
شــود.« پس از آن در 8بنــد به توضيح 
چند امر مهم پرداخته شــده است. در 
بند1 آمده است: »ماهيت مشاغل سيار 
به گونه اي است كه همواره امكاني براي 
ادغام و اشــتغال گروه هاي به حاشــيه 
رانده شــده )نظير مهاجران، معلوالن، 
افراد فاقــد كارت پایان خدمــت، افراد 
داراي سوء پيشــينه كيفــري، فاقدان 
شناسنامه، اقليت هاي مذهبي، صاحبان 
سبك هاي زندگي متفاوت، افراد كمتر 
برخــوردار و....( فراهم كرده اســت. از 
این رو سياســت هاي رسميت بخشي و 
مكانيسم هاي حقوقي آن نباید به گونه اي 
طراحي شــود كه خود سبب ساز حذف 
این گروه ها شود. این امر به تشدید فقر 

و منازعات شهري منجر خواهد شد.« 
در بندهــاي دیگــر نيز بــه طرح هاي 
ســاماندهي كه تا كنون اجرا شده است، 
اشاره شــده و اینكه رسميت بخشي به 
مشاغل ســيار بایســتي طي فرایندي 
مشــاركتي و با تســهيل تشــكل یابي 
دستفروشــان و شاغالن ســيار صورت 
گيرد. همچنين به شفافيت، مشاركت 
و عدالت محــور بودن آن تأكيد شــده 
اســت. در بند۴ آمده اســت: »مشاغل 
سيار، مشاغلي مبتني بر زیست طبيعي 

شــهر و اقتصاد مكان مبنا هستند و از 
این رو صاحبان این مشاغل و مشتریان 
و بهــره وران آنهــا نبایــد به واســطه 
سياســت هاي ســاماندهي از این مزایا 
محروم شوند و به حيات شهري آسيب 
وارد شود. در نتيجه باید به جز فضاهاي 
بازارچه اي كه تا كنــون مدنظر مدیران 
شهري بوده اســت و امكان برپایي آن 
به گــواه پژوهش هاي شــهري در تمام 
مناطق شهر تهران فراهم نيست، سایر 
فضاهاي شهري مانند معابر، خيابان ها، 
ميادین و پارك ها نيز براي تخصيص به 
مشاغل سيار با مدنظر قرار دادن تفسير 
مركز پژوهش هاي مجلس از سد معبر 
در سال93 امكان پذیر باشد تا نياز شمار 
قابل توجه متقاضيان مشــاغل سيار را 
پوشش دهند.« در ادامه به كمينه حضور 
در فضاها اشاره شــده و اینكه نباید به 
شكلي باشــد كه صاحبان مشاغل سيار 
را در وضعيــت اضطــرار و جابه جایي 
مداوم قرار دهد؛ این امر با ذات فعاليت 
اقتصادي نيز در تضاد اســت. در بند6 
آمده است: »نرخ بهاي واگذاري فضاهاي 
شهري به مشاغل ســيار باید به شيوه 
حداقلي تعيين شود و مبتني بر رویكرد 
حمایتي و نه نگاه كاســب كارانه باشد. 
از این رو هزینه هاي صاحبان مشــاغل 
سيار، دستفروشــان و خریداران آنان را 
نباید به طور قابــل مالحظه اي افزایش 
دهد و در مقابل فایده اي متناسب براي 
بهره برداران به ارمغان نداشــته باشــد 
و موجب گــردد كه نيازهــاي مصرفي 
اقشار كم درآمد با چالش مواجه شود.« 
در بند7 به  نرخ بهاي تخصيص فضاهاي 
شهري اشاره شده و اینكه درصورت باال 
بودن متقاضيان نبایــد با منطق مزایده 
تعيين شــود بلكه بایســتي با اولویت 
استحقاق ســنجي شــفاف و عادالنــه 
تخصيص یابــد. بخــش خصوصي نيز 

كه ماهيتاً به دنبال كســب سود است و 
شــهرداري از آن به عنوان مكانيسمي 
براي كاهش هزینه ها، كســب درآمد و 
مسئوليت گریزي استفاده مي كند نباید 
در ایــن فرایند ورود كنــد. زمان كاري 
منعطف و اینكه نباید محدودیت زماني 
براي فعاليت هاي دستفروشان در بند8 

گنجانده شده است.
در بخــش دیگري از بيانيــه خطاب به 
اعضاي شــوراي اسالمي شــهر تهران 
آمده است: »از سال93 تاكنون فعاالن 
مختلف ازجمله سازمان مردم نهاد مجمع 
حق بر شهر باهمستان، انجمن دیده بان 
مدنــي یك شــهر، گروه دســت آورد، 
انجمن جامعه شناســي ایران، مؤسسه 
مطالعاتي حاميان فردا، دستفروشــان 
فعال و رســانه ها، تالش هایــي را براي 
رسميت بخشــي عادالنه و مشــاركتي 
مشاغل ســيار انجام داده اند كه نتيجه 
این كوشــش ها به همــراه تأثير آزمون 
و خطاهــاي اقداماِت شكســت خورده 
مدیریت شــهري كــه منجر بــه بروز 
فجایعي تلخ چون قتل، ضرب و شــتم، 
خودسوزي و خودكشي دستفروشان و 
صاحبان مشاغل سيار شده بود. اكنون 
امــا نگراني ها و مالحظــات مطروحه و 
اتفاقات رخ داده پس از تصویب مصوبه 
»ساماندهي مشاغل سيار و بي كانون«، 
صاحبان مشاغل سيار و فعاالن شهري، 
اجتماعي و مدنــي را بر آن داشــت تا 
دغدغه هاي خود را در این زمينه خطاب 
به اعضاي محترم شوراي اسالمي شهر 

تهران مطرح كنند.« 
در نهایت خواســته هاي امضا كنندگان 
این بيانيه از اعضاي شــوراي اســالمي 
شهر تهران و شهرداري تهران در زمينه 
مشاغل سيار در 9بند آمده كه متناسب با 
موضوعاتي است كه در 8بند قبلي گفته 

شده است.

عضو شــوراي اسالمي شــهر تهران با ارائه پيشنهادهایي 
براي برگزاري هفته تهران،  گفت: مردم و شــورایاران هر 
محله اي، درخت نمادین و شاخص محله را معرفي كنند، 
چون درختان شهر تهران بيش از گذشته نيازمند پاسداري 
و مراقبت مردمي هســتند و این دارایي هاي سبز شهر با 
آســيب هاي مختلف ازجمله در حوزه آب و خاك روبه رو 
هستند. به گزارش همشهري، سيدآرش حسيني ميالني در 
نشست همفكري براي بزرگداشت هفته تهران، گفت: سال 

گذشته تجربه خوبي براي بزرگداشت هفته تهران داشتيم 
كه براساس آن، تالش كردیم هفته تهران را با موضوعات 
خاص و محلي شهر گره بزنيم كه شورایاري ها در این زمينه، 

مشاركت و همكاري خوبي داشتند. 
او با طرح پيشــنهادهایي براي گراميداشت هفته تهران، 
اظهار داشــت: معرفي تكایاي قدیمي و تاریخي تهران و 
برجسته كردن موقعيت آنها در سطح محالت باتوجه به آنكه 
در ایام عزاداري حسيني هستيم، یكي از موضوعاتي است 
كه امسال در هفته تهران مي تواند مورد توجه قرار گيرد. 
او با بيان اینكه شــورایاري ها در معرفي و برجسته كردن 
جایگاه تكایا مي توانند نقش آفرینــي كنند، تصریح كرد: 
برخي محالت، عمري كمتــر از 30، ۴0ســال دارند اما 

خوشبختانه، روزنامه همشــهري فعاليت ها و ویژگي هاي 
محله اي را برجسته كرده و به معرفي آنها پرداخته  است. 
نایب رئيس ستاد هماهنگي شورایاري ها معرفي طبيعت 
تهران را یكي از دســتوركارهاي هفته تهران برشــمرد و 
خاطرنشان كرد: سال گذشته هم یك روز از هفته تهران به 
یكي از ميراث هاي طبيعي شهر تهران و كوهستان توچال 
اختصاص داشت. حسيني ميالني ادامه داد: »پيشنهاد این 
است كه مردم و شورایاران هر محله اي، درخت نمادین و 
شاخص محله را معرفي كنند، چون درختان شهر تهران 
بيش از گذشته نيازمند پاسداري و مراقبت مردمي هستند 
و این دارایي هاي سبز شهر با آسيب هاي مختلف ازجمله در 

حوزه آب و خاك روبه رو هستند.«

مديران زن 
شهرداري تهران 
در سطوح مختلف 

مديريتي 

مديران مناطق :
2شهردار منطقه زن از 22شهردار 

مناطق 22گانه شهر

اعضای هيات مديره: 
5 عضو زن از 190نفر 

مدير عامل و معاونين:
 25زن از 180نفر

ساير مديران منصوب:
47زن از 487نفر

موانع حضور زنان در عرصه هاي مديريت

  مجيد ابهري، رفتارشناس و آسيب شناس 
اجتماعي

بانوان در صــورت ورود به عرصه هاي علمي، 
فرهنگي و هنري مي تواننــد توانمندي هاي 
جامعه را افزايش داده و ظرفيت هاي انساني 
جامعه را رونق بخشــند. . در عرصه پزشكي، 
فعاليت هاي دانشگاهي، مديريتي و... بانوان 
به عنوان نيروي اصلي كشــور شانه به شانه 
با مــردان مي توانند خدمــات مؤثري انجام 
دهند. حتي در زمينه هاي ورزشي، بانوان ما 

به دنيا ثابت كرده اند كــه با حفظ ارزش هاي 
فرهنگي و ديني مي توان به سكوهاي قهرماني 
رسيد. بنابراين در شرايط حاضر كه جامعه با 
كمبود نيروهاي متخصص مواجه است، بانوان 
مي توانند نقش قابل توجهي در رشد،تعالي و 

توسعه كشور داشته باشند. 
با اين اوصاف، در اليه هايي از جامعه ما، نگاه 
تبعيض آميز به زنان وجود داشته و برخي افراد 
هنوز توانمندي هاي زنان ايراني را به طور كامل 
باور نكرده اند و از طرف ديگر، غرور كاذب در 

برخي مردان، باعث ايجاد نوعي نگاه منفي به 
توانمندي هاي زنان شده است. 

به همين دليل، نخســتين گــروه از داليل، 
باورهاي اجتماعي و نگاه هاي غيرمنطقي به 
زنان است. به عنوان اصلي ترين داليل، ضعف 
خودباوري نيز باعث شده زنان اعتماد به نفس 
الزم را پيدا نكرده و نتوانند از توانمندي هاي 
خود در اين عرصه هاي اجتماعي اســتفاده 

كنند. 
بنابراين با تغيير نگاه گفته شــده و ايجاد و 

تقويت خودباوري،  اعتمــاد به نفس و عزت 
نفس در زنان، مي توان از اين انرژي خدادادي 
استفاده و كاســتي هاي موجود در جامعه را 

كاهش داد.
از ســوي ديگر، بــا توجه بــه رهنمودهاي 
مقام معظم رهبري در زمينــه بهره گيري از 
اســتعدادهاي زنان در ابعاد مختلف، ضمن 
رعايت حريم هاي اخالقي مي توان زمينه هاي 
رشد و كشف استعدادهاي زنان را فراهم كرد 
و با تقويت خودباوري و مقابله با موانع ورود، 

حضور و رشــد زنان 
در جامعــه مي توان 
اطمينان داد كه كشور 
ما در دهــه آينده 
شاهد رشد چشمگير 
توانايي هــاي زنانه 

باشــد. ضمن اينكه با رفع بعضي از موانع مثل 
مزاحمت هاي خيابانــي، تعصب هاي بي جا و 
آزارهاي مختلف، مي توان جاده مناسب را براي 

حركت در اختيار زنان قرار داد.

 معرفي تكاياي قديمي بيانيه به رسميت شناختن مشاغل سيار روي ميز اعضاي شوراي شهر
در هفته تهران

فيلم بازديد از 
چاپخانه  را با اسكن 

اين كد ببينيد

پور
اه 

رپن
 امي

ي/
هر

مش
س: ه

عك
شهردار تهران در بازدید از چاپخانه مؤسسه همشهري به 

مناسبت روز ملي صنعت چاپ مطرح كرد
بقاي صنعت چاپ به نوآوري وابسته است
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خبرها

  ضوابط صدور كيف الكترونيك پول ابالغ شد
بانك مركزي ضوابط صــدور كيف الكترونيك پــول را تحت عنوان 
»ضوابط فعاليت مؤسسات اعتباري و راهبران كيف الكترونيك پول 

در نظام پرداخت كشور« به شبكه بانكي كشور ابالغ كرد.
به گزارش همشهري، باتوجه به توسعه فضاي كسب وكار و شناسایي 
نيازهاي جدید در حوزه پرداخت، نهادهاي جدیدي در حوزه مبادالت 
مالي ظهور كرده اند كه راهبران كيف الكترونيك پول ناميده مي شوند و 
به تسهيل در پرداخت هاي بسيار خرد )پرداخت ریز( و برون خط كمك 
مي كنند. بر این اساس، نياز به صدور كيف الكترونيك پول مبتني بر 
حساب افراد در بانك ها و مؤسسات اعتباري به یكي از نيازهاي روزآمد 
بازار تبدیل شــده و بانك مركزي طبق وعده اي كه پيش از این داده 
بود، دست به كار تدوین ضوابطي شد كه مسير را براي استفاده از این 

ابزارها هموار كند.
حاال، بانك مركزي با ابالغ ضوابط فعاليت مؤسسات اعتباري و راهبران 
كيف الكترونيك پول در نظام پرداخت كشور، به مؤسسات اعتباري 
اجازه داده اســت »كيف الكترونيك پول« مبتني بر حساب را صادر 
كنند و برخي از خدمات پرداخت را از طریق انعقاد قرارداد با راهبران 
كيف الكترونيك پول و انجام تراكنش هاي برون خط در شبكه پرداخت 

كشور فراهم سازند.
به استناد بند »الف« ماده »یك« تصویب نامه مورخ 15آبان ماه1397 
هيأت وزیران و بند »ب« ماده10 قانون پولي و بانكي كشور و به منظور 
توسعه شبكه پرداخت و ساماندهي و پشتيباني از خریدهاي با مبالغ 
بســيار خرد )پرداخت ریز(، خدمات مربوط به كيف پول با تعاریف و 
شرایط مندرج در الزامات حاضر به  رسميت شناخته شده و صالحيت 
متقاضي راهبري كيف الكترونيكي پول بر مبناي آن مورد ارزیابي قرار 
خواهد گرفت. همچنين دامنه كاربرد این سند شامل مواردي است 
كه از طریق كيف هاي الكترونيك پــول فراگير برخط، تراكنش هاي 
درون و برون شــبكه را مطابق با تعاریف منــدرج در آن، پذیرش و 
پردازش مي كند. قابل تأكيد است كه »كيف الكترونيك پول« مبتني 
بر حلقه بسته، در دامنه این ضوابط قرار ندارد. موضوع فعاليت راهبر 
»كيف الكترونيك پول« صرفا ارائه خدمات پرداخت از طریق »كيف 

الكترونيك پول« و سایر موارد مرتبط با آن است.

   كاهش ۳۳درصدي ماندگاري كاال در بنادر
آمارها از كاهش مانــدگاري كاال از ۴.۴ميليون تن به 3.3ميليون تن 
در بنادر حكایت دارد؛ مسئله اي كه مي تواند رونق تجارت دریایي نيز 
محسوب شود چراكه چرخه زماني ورود و خروج كاال را تسریع كرده و 

به افزایش گردش مبادالت كمك كرده است.
به گزارش همشهري، رسيدن بار به بنادر كشور در شرایط شيوع كرونا 
و تحریم یك سر ماجراست كه تخليه و بارگيري 50ميليون تني كاال 
در پنج ماهه نخست امســال یكي از روزنه هاي اميد تجارت خارجي 
در شرایط سخت فعلي اســت. صاحبان كاال معتقدند در چند سال 
اخير به ترخيص كاال از بنادر و پرهيز از بوروكراســي دامنه دار توجه 
ویژه اي شــده و زنجيره لجســتيك كاال در بنادر كشور كمتر درگير 
موضوع بوروكراســي اســت. معاون امور بندري و اقتصادي سازمان 
بنادر و دریانوردي با اشاره به افزایش 33درصدي خروج كاال از بنادر و 
افزایش سرعت تجارت دریایي مي گوید: تا روز اول شهریورماه امسال 
موجودي كاال در بنادر شمال و جنوب كشور 3.3ميليون تن است كه 
ســال قبل در همين زمان حدود ۴.۴ميليون تن كاال از برنج تا غالت 

دامي در بنادر وجود داشت.
فرهاد منتصر كوهســاري در گفت وگو با ایرنــا درخصوص جزئيات 
كاالهاي موجود در بنادر مي افزاید: از رقم اعالم شــده 700هزار تن 
كاال در بنادر شمالي وجود دارد و در بنادر جنوبي 2.6ميليون تن كاال 
موجود است كه نياز است با هماهنگي بين ارگان ها ازجمله مؤسسه 
اســتاندارد، گمرك، واردكنندگان كاالي دولتي و خصوصي هرچه 
سریع تر نسبت به ترخيص این كاالها اقدام شود. به گفته كوهساري 
مهم ترین مزیت ترخيص بموقع كاال از بنادر به واردكنندگان مي رسد 
چراكه كشــتي هاي آنها ســریع تر تخليه و بارگيــري و از پرداخت 
هزینه هاي دموراژ پيشگيري مي شود. او در پاســخ به این سؤال كه 
گاهي سازمان بنادر را متهم رسوب و ماندگاري كاال در بنادر مي دانند 
مشكل اصلي كجاســت؟ مي گوید: سازمان بنادر ســازنده انبارها و 
سيلوهاست كه دليل اصلي آن افزایش ظرفيت بنادر و كمك به توسعه 
زیرساخت هاي بندري است، وقتي انبارها در بنادر پر باشد اتفاقا درآمد 
دریایي كاهش خواهد یافت. معاون بندري و اقتصادي سازمان بنادر 
مي افزاید: ما از ظرفيت بخش خصوصي استفاده مي كنيم. هر چه كاالها 
در بنادر چرخش بيشتري داشته باشند درآمد بخش خصوصي بيشتر 
خواهد شد و سرمایه گذاري در بنادر افزایش خواهد یافت اگر كاال در 
بنادر بماند باعث زیان ده بودن بخش خصوصي مي شود و سازمان بنادر 

پيگير اصلي خروج كاال از بنادر است.

 منفــي 3.5درصــد! این 
تازه ترین رونمایي مركز آمار كالن

ایران از وضعيت شــاخص 
رشد اقتصادي ایران در بهار امسال است، 
اقتصادي كه قرار بود در فصل بهار رشد را 
تجربه كند حاال تحت  فشــار تحریم ها و 
البته حمله كرونا آب رفته و ســفره هاي 
مردم كوچك تر شده اســت. پيش ازاین 
مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشــي 
هشدار داده بود كه حتي اگر اقتصاد ایران 
از امسال تا 6سال بعدازآن هرسال 8درصد 
بزرگ تر شــود، متوسط ســطح درآمد 
ایرانيان به ســال1390 برمي گردد و در 
غيراین صورت باید منتظر فقيرتر شدن 
مردم و افزایش شكاف طبقاتي در كشور 

باشيم.

چه اتفاقي رخ داده است؟
بيایيد نخست گزارش رسمي مركز آمار 
ایران را مرور كنيم. تازه ترین گزارش این 
نهاد به ما مي گویــد: كل ارزش محصول 
توليد ناخالص داخلي كشور به قيمت ثابت 
سال1390 در 3 ماهه نخست سال1399 
به رقم 1656هزار ميليارد ریال با نفت و 
1۴۴5هزار ميليارد ریال بدون احتساب 
ارزش افزوده بخش نفت رسيده درحالي كه 
ارزش توليد ناخالص داخلي ایران با نفت 
در بهار سال گذشته 1716هزار ميليارد 
ریال و بدون نفت 1۴71هزار ميليارد ریال 
برآورد شده بود. به این ترتيب شاخص رشد 
اقتصادي ایران در بهار امسال با نفت منفي 
3.5درصد و بدون نفت منفي 1.7درصد 
است كه رشد اقتصادي بخش كشاورزي 
مثبت یك دهــم درصد، گــروه صنایع و 
معادن منفي ۴.۴درصد، و خدمات منفي 
3.5درصد برآورد مي شود. مركز آمار ایران 
مي گوید: ارزش اقتصادي بخش استخراج 
نفت و گاز طبيعي ایران در بهار امســال 

1۴.3درصد كمتر شده است.
روند رشــد اقتصــادي ایران و نوســان 

ارزش افزوده هر یــك از 3بخش عمده و 
اصلي یعني كشــاورزي، صنایع و معادن 
و خدمات نشــان مي دهد كــه عالوه بر 
تحریم ها كه زیرگروه اســتخراج نفت و 
گاز را به شــدت متأثر كرده، حمله كرونا 
باعث شده تا بخش خدمات آسيب جدي 
ببيند به نحوي كه خدمات عمده فروشي، 
هتــل و رســتوران افتــي 6.7درصدی، 
مســتغالت، كرایه و خدمات كسب وكار 
كاهشــي 6.1درصدي و ســایر خدمات 
شخصي و عمومي سقوطي 63درصدي را 
در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته 
تجربه كند و در نهایت ارزش افزوده بخش 
خدمات كشــور كه در سال گذشته رشد 
منفي 7دهم درصدي را شاهد بود در بهار 
امسال 3.5درصد از ارزش آن كاسته شود.

ثمره برجام براي اقتصاد
رشد اقتصادي ایران قبل از توافق هسته اي 
در ســال1391 یعني آخرین سال عمر 
دولت گذشته با ســقوط سنگين مواجه 
شــد و ارزش آن در آن ســال نسبت به 
سال1390 به منفي 8.6درصد با احتساب 
بخش نفت و منفي 2.3درصد بدون نفت 
رسيد. روي كارآمدن دولت حسن روحاني 
و تقویت باور عمومي به حل مشــكالت 
ناشي از اختالفات بر سر پرونده هسته اي 
ایران و شكسته شدن دیوار تحریم ها باعث 
شد تا اقتصاد ایران در سال هاي 92 و 93 
اندكي بهبود پيدا كند وليكن شاخص رشد 
اقتصادي ایران هرگز به هدف تعيين شده 
8درصدي برنامه هاي توسعه نرسيد و ركود 
اقتصادي جهان اثر خود را در سال139۴ 
بر اقتصاد ایران گذاشــت و رشد اقتصاد 

كشور به صفر رسيد.
ميــوه برجام اما بــراي اقتصــاد ایران تا 
قبل از خروج آمریكا از توافق هســته اي 
شــيرین بود و در ســال95 اقتصاد ایران 
به پشــتوانه برداشته شــدن تحریم هاي 
نفتــي 13.9درصــد قد كشــيد و حتي 
بدون نفــت هم رشــدي 9.1درصدي را 
تجربه كرد. یك سال بعد یعني در سال96 
بازهم اقتصاد كشور بزرگ تر شد و با نفت 

۴.1درصد و بدون نفت 5درصد رشد كرد. 
خروج آمریكا از برجام و اعمال تحریم هاي 
یكجانبه به ویژه بر صنعت نفت و گاز ایران 
باعث شد تا رشد اقتصاد ایران دوباره منفي 
شود و در سال97 اندازه كيك اقتصادي 
كشــور با لحاظ نفت ۴.1درصد و بدون 
آن 1.5درصد كمتر از سال96 شود. فشار 
تحریم ها به تدریج بر نوسان شدید قيمت 
ارز و خيز تورم ناشــي از كســري بودجه 
دولت افزود و شاخص رشد اقتصادي ایران 
در سال گذشته به منفي 6.9درصد با نفت 

و منفي 5دهم درصد بدون نفت رسيد.
سياســت دولت براي نجــات اقتصاد از 
گرداب ركود، تقویت بخش هاي اقتصادي 
در فعاليت هاي غيرنفتي بود و اميد داشت 
كه با رسيدن تحریم ها به خط آخر شاخص 
رشــد اقتصادي ایران به تدریج وارد مدار 
مثبت شود، بهمن ســال98 كرونا آمد و 
وضع را بدتر كرد، كسب وكارها تعطيل شد، 
مرزها بسته شــد و ابرهاي خاكستري بر 
فضاي اقتصاد كشور به حركت درآمد. بهار 
سال جهش توليد اما نشان داد كه با تحریم 
و جوالن دادن كرونا، اقتصاد ایران بيشتر 

آب مي رود و سفره ها كوچك تر مي شود.

هشدار جدي به سياستگذاران
خرداد امســال و با آغاز فعاليت مجلس 
جدیــد، مركز پژوهش هــاي مجلس در 
گزارشي مستند نسبت به نرخ رشد كاهنده 
اقتصاد و نوسان شدید آن و وابستگي اش 
به نفت هشدار داد و اعالم كرد: درحالي كه 

نرخ رشد اقتصادي هدف برنامه هاي پنجم 
و ششم توسعه 8درصد تعيين شده است، 
متوسط رشــد اقتصادي كشــور از سال 
1391 تا 1398 نزدیــك به صفر درصد 
بوده اســت. این نهاد پژوهشي با اشاره به 
روند نامطلوب سرمایه گذاري در اقتصاد 
یادآوري كرده بود كه تشكيل سرمایه ثابت 
از سال1390 به بعد همواره روندي نزولي 
داشته كه از منظر پتانسيل رشد اقتصادي 
سال هاي آینده بسيار هشدار دهنده خواهد 
بود. به ویژه اینكه انباشت سرمایه در بخش 
نفت، گاز، صنعت و معدن، ســاختمان و 
ارتباطات از سال91 به بعد منفي شده و در 
فاصله سال هاي 90 تا 98 به طور متوسط 
سالي 2.2درصد از ميزان سرمایه انباشته 
این بخش ها كم شــده درحالي كه طبق 
پيش بيني ها قرار بوده رشدي 5.3درصدي 

را تجربه كند.
بازوي تحقيقاتي مجلس فاش گفته است 
كه درآمد سرانه كشــور از سال90 تا 98 
افتي 3۴درصدي را تجربه كرده و قدرت 
خرید هر ایراني نسبت به سال90 دست كم 
یك سوم شده است و اگر هم اقتصاد ایران 
از حاال به بعد رشدي 8درصدي را در 6سال 
تجربه كند، تازه سطح درآمد ایرانيان آن 

موقع به سطح درآمد سال90 مي رسد.

اقتصاد وارد ركود مي شود؟
با منفي شــدن شاخص رشــد اقتصادي 
ایران به مــدت 18 ماه به نظر مي رســد 
اقتصاد كشــور وارد فاز ركود شده وليكن 
انتظار سياســتگذاران و دولتمردان این 
است كه این ركود طوالني نشود؛ همزمان 
دولت و بانك مركزي در تالش هستند تا 
از اصابت اثرات تركش ركود اقتصادي به 
ســفره مردم از كانال كاهش نرخ تورم و 
اعمال برخي سياست هاي توزیع یارانه اي 
جلوگيري كنند. اینكــه اقتصاد ایران در 
تابستان امســال چه رشــدي را تجربه 
مي كند، از اهميت باالیي برخوردار است 
چراكه پيش فصل تــازه اي از نبرد اقتصاد 
ایران در تقابل با فشار تحریم ها و جوالن 
احتمالي كرونا خواهــد بود. به ویژه اینكه 
انتخابات ریاســت جمهوري آمریكا به هر 
حال بسته به اینكه چه كسي به كاخ سفيد 
راه پيدا كند و چه سياستي را در قبال ایران 
در پيش بگيرد، بر مســير آینده اقتصاد و 
سياست هاي ســال پایاني دولت حسن 
روحاني تأثير مي گــذارد. رئيس جمهور 
و تيم او تــالش مي كنند تــا زمينه هاي 
تهدیدكننده شــاخص هاي كالن اقتصاد 
كشور را كاهش دهند. سال سخت اقتصاد 
ایران، شاید امسال باشد، به احتمال زیاد 

سخت ترین سال پس از انقالب.

همپيمانيكروناوتحريمعليهاقتصادايران
مركز آمار رشد اقتصادي را منفی 3/5درصد اعالم كرد

همدان، تهران، ایالم، لرستان، البرز، 
كرمان و سرانجام خراســان شمالي تورم

7استان ایران هســتند كه در مرداد 
امســال نرخ تورم باالتر از ميانگين شــاخص رشد 
قيمت ها در كشور را تجربه كرده اند. مركز آمار ایران 
نرخ تورم ميانگين در كل كشــور در دومين  ماه از 
ســال جاري را 25.8درصد برآورد كرده كه استان 
هرمزگان با ثبت ركــورد 31.1درصد باالترین نرخ 
تورم و آذربایجان غربي با 21.6درصد كمترین فشار 

تورم را شاهد بوده است.
به گزارش همشهري، بيشــترین نرخ تورم ماهانه 
خانوارهاي كشور در مرداد امسال در استان لرستان 
با 5.5درصد افزایش و كمترین نرخ تورم ماهانه در 
اســتان هاي قم و مازندران با 3.2درصد افزایش به 
ثبت رسيده اســت. این در حالي است نه نرخ تورم 
نقطه به نقطه مردادماه نشان مي دهد كه باالترین 
رشــد ميانگين قيمت كاالها و خدمات را در مرداد 
امسال نسبت به مرداد پارسال، خانوارهاي استان 
هرمزگان با رشــدي 3۴.8درصدي و كمترین آن 
را خانوارهاي اســتان آذربایجان غربــي به ميزان 

2۴.8درصد شاهد بوده اند.

تورم استاني از شهر تا روستا
براســاس این گزارش، در مرداد امســال بيشترین 
نرخ تورم ماهانه خانوارهاي شهري مربوط به استان 
لرســتان با 6.5درصد افزایش و كمتریــن نرخ تورم 

ماهانه مربوط به اســتان قم با 2.2درصــد افزایش 
اســت و باالترین نرخ تورم نقطه به نقطه در مناطق 
شــهري ایران در  ماه گذشته در اســتان هرمزگان 
)35.2درصد( و كمترین در استان آذربایجان غربي 
)2۴.2درصد( بوده اســت و این 2 اســتان به ترتيب 
باالترین و پایين ترین نرخ تورم ســاالنه در مرداد را 

تجربه كرده اند.
وضعيت نرخ تورم در مناطق روســتایي 31 استان 
ایران طي مرداد امســال البته یك تفــاوت دارد، 
به نحوي كه بيشــترین نرخ تورم ماهانه خانوارهاي 
روســتایي در اســتان یزد با ۴.5درصــد افزایش 
و كمترین نرخ تــورم ماهانه در اســتان زنجان با 
7.1درصد افزایش به ثبت رسيده است. همچنين 
باالترین ميزان رشــد تورم نقطه به نقطه روستایي 
مربوط به اســتان همدان با ارتفــاع 37.9درصدي 
و كمترین رشــد مربوط به اســتان ایالم به ميزان 
22.۴درصد اســت و با این حال مناطق روستایي 
اســتان هرمزگان در یك ســال منتهي به مرداد 
امسال بيشترین نرخ تورم )31.7درصد( و مناطق 
روســتایي آذربایجان غربي كمترین نرخ تورم به 

ميزان 20.3درصد را شاهد بوده اند.

تورم سر سفره ايراني ها
محاســبات مركز آمار ایران از نبض قيمت 2۴قلم 
كاال و خدمات پرمصرف ایراني ها نشــان مي دهد 
كه در مرداد امســال، شــهروندان پرتقال داخلي 

را ۴3.7درصــد، مــوز را 21درصد، پنيــر ایراني 
پاســتوریزه را 12.8درصد، شــير پاســتوریزه را 
10.8درصد و برنج درجه یك ایراني را 10.5درصد 
گران تر از تيرماه خریده اند. این در حالي است كه 
برخالف پرتقال، ســيب زرد درختي 10.1درصد 
ارزان تر شــده و پــس از آن تخم مــرغ 11درصد 
گوجه فرنگي 5.1درصد و سيب زميني 2.6درصد 

افت قيمت داشته است.
در مرداد امسال به سبب رشد مصرف گوجه فرنگي 
و كاهــش مصــرف رب گوجه فرنگــي، قيمت هر 
كيلوگرم رب گوجه فرنگي نسبت به مرداد پارسال 
20.3درصد یعنــي حدود یك پنجم كمتر شــده 
است.همچنين قيمت ســيب زميني هم در مرداد 
امسال نسبت به مرداد پارسال 3۴.9درصد كاهش 
یافته است. اما عدس همچنان پيشتاز رشد قيمت 
اســت و قيمت هر كيلوگرم آن از 9800تومان در 
مرداد پارســال با رشــدي 136درصدي به حدود 

23هزارو200تومان رسيده است. 
پس از عــدس، برنج ایراني درجه یــك در جایگاه 
دوم خيــز قيمت هــا قــرار دارد به نحــوي كه با 
رشــدي 108.5درصــدي، هــر كيلوگــرم برنج 
ایراني درجه یك براســاس حســاب و كتاب مركز 
آمار ایــران از 8700تومان در مرداد پارســال به 
18هزارو133تومان در مرداد امسال رسيده است. 
آنهم در شــرایطي كه برنج درجه یك خارجي تنها 

17درصد گران تر از مرداد پارسال شده است.

ارتفاع تورم در ۳1 استان ايران

 نزول دوباره بورس 
و آشفتگي سهامداران

شاخص كل بورس تهران دیروز بار دیگر2/5درصد افت كرد

شــاخص كل بورس تهران دیروز بار دیگر با یك افت سنگين مواجه شد و 
2.5درصد افت كرد، این نزول منجر به آشفتگي سهامداران تازه وارد شده بورس

است.
به گزارش همشهري، با وجود آنكه روند نزولي بورس اواسط هفته قبل بعد از 10روز نزول 
متوقف شده بود و شاخص كل بورس تهران با حمایت ســهامداران حقوقي از ميانه هاي 
هفته قبل با رشد مواجه شده بود، دیروز بار دیگر بازار ســهام با یك افت سنگين مواجه 
شد و شاخص كل بورس تهران با ۴3هزارو300واحد كاهش معادل 2.5درصد افت كرد. 
این نزول كه نشانه هاي آن از روز یكشنبه در بازار نمایان شده بود موجي از آشفتگي را در 
ميان سهامداران به ویژه سهامداران تازه كار، ایجاد كرده و دامنه این آشفتگي در رسانه ها و 

همينطور شبكه هاي اجتماعي به خوبي نمایان است.
در چنين شرایطي تحليلگران بر این باورند كه تقویت طرف عرضه عاملي براي نزول بازار 
سهام بوده است. به زعم كارشناسان مهم ترین عامل رشــد بورس به ویژه از ابتداي سال 
برنامه ریزي براي افزایش طرف تقاضا در بازار سهام از سوي دولت بوده است؛ مواضعي كه 
تقریباً از یك ماه پيش تغيير كرده و به نظر مي رسد رشد شتابدار شاخص منجر شده است 
سياست هاي افزایش طرف عرضه بر تقاضا غلبه كند. شاید به این دليل كه رشد پرشتاب 
شاخص بورس همه را نگران كرده بود و حتي در طول ماه هاي گذشته سياستمداران زیادي 
درباره رشد پرشتاب شاخص بورس ابراز نگراني كرده بودند. این سياستمداران اما درباره 

رشد شدید قيمت ها در بازار كاال و خدمات و طال و ارز و مسكن ابراز نگراني نكرده بودند.
بر همين اساس ســازمان بورس هم تحت تأثير سياست هاي كالن اقتصادي دولت ظرف 
ماه هاي گذشته سياست هایي ازجمله كاهش ســقف اعتباري كارگزاران و كاهش سقف 
سرمایه گذاري صندوق ها در سهام، براي كاهش تقاضا و جریان ورود نقدینگي را به اجرا 
گذاشت كه خود به عاملي براي نزول بازار تبدیل شد و اگرچه ظرف 10روز گذشته بخشي 
از این سياست ها دوباره اصالح شده، اما این تغيير رویه به مانعي براي نزول بورس تبدیل 
نشده است. به نظر مي رسد سرمایه گذاران اعتماد خود را به سياست هاي اجرا شده از دست 

داده اند و شاید این خود به عاملي براي خروج نقدینگي از بازار سرمایه تبدیل شود.

نگراني سرمايه گذاران
یك اقتصاددان و حسابدار ارشد مالي هم به تسنيم گفت: وزیر اقتصاد متولي بورس است، 
به صورت شفاف تر مي توان گفت تمام اعضاي شوراي بورس یا جزء نماینده هاي دولت به 
شمار مي روند یا نماینده وزارتخانه ها و یا كســاني كه خود سازمان بورس آنها را منصوب 
مي كند هستند، بنابراین همه اعضاي شوراي بورس منتخبين دولت هستند پس ما با یك 

بورس دولتي مواجه هستيم.
عباس هشي، با بيان اینكه بيش از 85درصد بازار سرمایه دست دولت و خصولتي هاست 
افزود: حاال كه دولت تصميم گرفته در این سياست بخش عرضه را تقویت كند، باید فعاليت 
در بخش نظارت آنقدر قوي باشــد كه اجازه ندهد وضعيت نامطلوبي بر بورس حكمفرما 
شود. او تأكيد كرد: مردم عادي وقتي با كاهش ارزش پول ملي مواجه مي شوند به این فكر 
مي افتند كه پول خود را وارد یك بازار مطمئن و سودده كنند. این بار هم مردم پس از گران 
شدن ارز و چند برابر شدن قيمت كاال و خدمات و كاهش پس اندازهایشان در بانك ها به 
دولت اعتماد كردند و مجبور شدند پول خود را وارد بورس كنند؛ اما تصميم گرفته شده كه 

سياست بخش عرضه تقویت شود.

افزايش عرضه در زمان صعود
محمدطاهر رحيمي، یك كارشــناس اقتصادي درباره علل سقوط شاخص بازار سهام 
گفت: آنچه طي یك سال اخير و به ویژه 6ماهه گذشــته باعث رشد شتابان بورس شد، 
فشار نقدینگي بود چراكه در بازارهاي موازي مانند بازار مسكن، ارز، سكه و طال به دليل 
نزدیك تر شدن كشش قيمتي تقاضا به صفر - كه ناشي از كاهش قدرت خرید اكثریت 
مردم و نقدشوندگي پایين این بازارها به نسبت بازار سهام بود - نقدینگي به سمت بازار 
سهام هجوم آورد. او افزود: سؤال اینجاســت كه مسئوالن دولتي و اعضاي شوراي عالي 
بورس با وجود آنكه مي دانستند با كاهش نرخ هاي بهره در بازار پول )نظام بانكي( از كانال 
كاهش نرخ بهره بين بانكي - كه با عرضه ذخایر توســط بانك مركزي و كاهش نسبت 
تسهيالت به سپرده حاصل شده بود - و در شرایطي كه تورم عددهاي 30 و ۴0درصدي 
را درمي نوردید، سرعت تبدیل شبه پول به پول و هجوم پول به بورس شدت مي گيرد، 
چرا در راستاي توسعه طرف عرضه یعني افزایش ظرفيت عرضه سهام در بورس قدمي 

جدي برنداشتند؟!
رحيمي تأكيد كرد: این بي عملي در حالي بود كه در ســال98 شاخص كل در عددهایي 
كمتر از 300هزار واحد قرار داشت و مجلس و دولت و سازمان بورس مي توانستند با تدوین 
قوانيني مدون براي افزایش شــناوري سهام در شــركت هاي بورس، تسریع در افزایش 
سرمایه ها به ویژه از محل آورده نقدي و مطالبات ســهامداران و نيز افزایش عرضه اوليه 
شركت هاي بزرگ دولتي، گامي بزرگ براي توســعه و تعميق بازار سرمایه و نيز متعادل 
كردن رشد بازار و از طرف دیگر كنترل هجوم نقدینگي به سمت بازار و هدایت آن به سمت 

توليد بردارند.

شرايط دريافت سند ملك برای ضمانت وام كرونا
درحالی كه ابهاماتی درباره ضمانت وام كرونا به واسطه ملك و داشتن یك یا 

دو ضامــن دولتی وجود دارد، دبيــر كانون بانك ها و مؤسســات اعتباری بانك
خصوصی با بيان اینكه هر فردی كه درآمد مطمئنی داشته باشد می تواند 

ضمانت این وام را بر عهده بگيرد، توضيحاتی در این زمينه ارائه كرد.
به گزارش ایسنا، گفته می شود كه كسب وكارهای مشمول دریافت وام كرونا باید حداقل 
یك یا دو ضامن دولتی به بانك ها معرفی كنند كه آنها باید حداقل ماهانه 12 ميليون تومان 
حقوق دریافت كنند. همچنين، دیده شده بانك ها سند ملك را هم به این دليل كه از ارزش 
وام بيشتر اســت، از متقاضيان این وام به عنوان ضمانت قبول نمی كنند. پس از طرح این 
موضوع، ازآنجاكه 18 بانك عامل پرداخت این وام به كسب وكارها هستند و بخشی از این 
بانك ها خصوصی هستند، دبير كانون بانك ها و مؤسسات اعتباری خصوصی توضيحاتی 
در این زمينه به ایسنا ارائه كرد كه طبق گفته وی، بانك های خصوصی این گونه وام ها را 
از محل سپرده های مشــتریان خود می پردازند و برای اطمينان حاصل كردن از برگشت 
پول مشــتریان، باید امكان بازپرداخت آن در صورت عدم ایفای تعهدات بدهكار فراهم 
شود. جمشــيدی با تأكيد بر اینكه ضامن وام كرونا برای كسب وكارها حتماً نباید كارمند 
دولت باشد، بلكه می تواند ضامن غيردولتی هم باشد، افزود: حتی متقاضيان برای ضمانت 
می توانند ملك ارائه دهند اما به شرط اینكه ارزش آن برابر با مبلغ وام باشد، زیرا در غير این 
صورت برای بانك ها از منظر تبليغ، فروش و مزایده آن مشكل ایجاد می كند. همچنين، هر 

فردی كه دارای درآمد مطمئنی باشد، می تواند ضامن وام كسب وكار شود.

بهار 99سال 998ماهه 98نيمه نخست 98بهار 98شرح

4.75.83.12.80.1گروه كشاورزي

4.4-14.7-15.7-21.3-20.3-گروه صنايع و معادن

0.420.71-1.3- گروه صنايع و معادن بدون نفت

14.3-37.10.35-44.1-41.3- استخراج نفت و گاز طبيعي

2.10.9-2.7-3.6-3.9- ساير معادن

0.4-1.8-3.3-4.6-5.5- صنعت

1.92.88.32.64.9 تأمين آب و برق و گاز

2-8.89.2106.2 ساختمان

3.5-0.7-0.2-0.3-0.1-گروه خدمات

6.7-4.5-4.8-6-7.1- عمده فروشي، هتل و رستوران

3-1.911.70.8 حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات

0.80.950.910.3 واسطه گري مالي

6.1-5.85.23.23.8 مستغالت، كرايه و خدمات كسب وكار

5.81.2-3.7-4.2-2.2- امور عمومي، آموزش و بهداشت

63-5.8-3.7-4.2-0.2- ساير خدمات عمومي و شخصي

3.5-6.9-7.1-10-9.9-محصول ناخالص داخلي

1.7-0.5-0.60.2-1-محصول توليد ناخالص داخلي بدون نفت

رضا كربالئي
روزنامه نگار

رشد محصول ناخالص داخلي ايران و ارزش افزوده بخش هاي كليدي اقتصاد به قيمت ثابت سال1۳90 )درصد(

نرخ تورم در 7 استان ایران از ميانگين 
كشور باالتر است
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براســاس اعالم فعاالن 
گردشگری وزارتخانه هاي گردشگري

اطالعات و امورخارجه در 
حال نوشتن پروتكل بازگشایي مرزهاي 
ایران هســتند، اما ایــن پروتكل تا چه 
اندازه بازار گردشــگري ایــران را رونق 
خواهد داد و به جذب گردشگر و حتي 
گردشگري خروجي كه مهم ترین منبع 
درآمدي بخش گردشگري كشور است، 

كمك مي كند؟
صنعــت گردشــگري ایــران روزهاي 
ناخوشــي را تجربه مي كند. بســياري 
از فعــاالن بخش گردشــگري ناچار به 
بستن دفاتر خدمات گردشگري و كوچ 
به بازارهاي ارز و طال شــدند. هتلدارها 
غم انگيزتریــن روزهاي كســادي بازار 
گردشــگري را تجربــه مي كننــد. 
گردشــگري داخلي نيز رونق چنداني 
ندارد و همين حاال كه در آخرین ماه از 
پيك گردشگري داخلي كشور هستيم، 
غير از برخي هتل هاي كيش و شــمال 
ایران و شهر مشهد، مابقي به طور كامل 

خالي از مسافر شده اند.
اكنون و در این شــرایط وزارتخانه هاي 
مســئول در حــال نوشــتن پروتكل 
بازگشــایي مرزهاي ایران هستند. این 
پروتكل قرار اســت نحوه ورود و خروج 
گردشگران به ایران را نيز شامل شود. اما 

سؤال آن است كه این پروتكل چه اندازه 
تضمين كننده بازگشت رونق به صنعت 
گردشگري ایران اســت؟ برخي فعاالن 
گردشــگري البته به بازگشت رونق به 
بخش گردشگري ایران حتي با نوشتن 
پروتكل بازگشایي مرزها و حتي گشودن 
تمامي مرزهاي ایران به روي گردشگران 

اميدوار نيستند.
وزارت ميراث فرهنگي، گردشــگري و 
صنایع دســتي پيش تر اعالم كرده بود 
كه بازارهاي هدف گردشــگري ایران را 
به دليل شــيوع بيماري كرونا در جهان 
تغيير داده و بازارهاي جدید جایگزین 
بازارهــاي پيــش از كرونا مي شــوند. 
اگرچه هيچ نامي از كشــورهاي هدف 
بازار گردشــگري جدید ایــران در این 
اعالن ها به ميان نيامده بــود، اما حاال 
فعاالن گردشگري معتقدند كه مهم تر 
از بازگشــایي مرزها، اعتمادسازي در 

گردشگران خارجي براي سفر به ایران 
است. علي  اشرف واقفي پور، مدیر یكي 
از آژانس هاي گردشــگري ایران كه در 
حوزه تورهاي ورودي به كشــور فعال 
اســت، از تعطيلي دفاتر گردشــگري و 
نيمه تعطيــل بودن دفتــر كار خود در 
تهران خبــر مي دهد. او به همشــهري 
مي گوید: شــرایط گردشــگري براي 
ایران خوب نيســت؛ اما این ســخن به 
آن معنــا نيســت كه همين حــاال نيز 
درخواست ســفر به ایران وجود ندارد. 
این فعال گردشــگري كشور مي گوید: 
درخواست هاي ســفر به ایران به تعداد 
انگشتان دست و در حد 2 یا 3 گردشگر 
ورودي رسيده است. به گفته علي اشرف 
واقفي پور، فعاالن صنعت گردشــگري 
ایــران بایــد ورود تورهــاي 30نفري 
گردشــگران خارجي همچون گذشته 

به كشور را فراموش كنند.
به گفته این تورآور ایراني، شركت هاي 
خارجي كه با او در حوزه تورهاي ورودي 
به ایــران همكاري مي كردنــد و در هر 
همكاري 30 گردشــگر به ایران اعزام 
مي شــد، حاال قيمت تورهاي ورود به 
ایران براي 2 تا 6 گردشگر را آن هم براي 

سال آینده جویا مي شوند.
همين اظهــارات كافي اســت بدانيم 
وضعيــت صنعت گردشــگري ایران تا 
چه اندازه بحراني است. براساس همين 

بحران است كه حاال وزارت اطالعات و 
وزارت امورخارجه كشــورمان به اعالم 
فعاالن صنعت گردشگري كشور در حال 
تدوین پروتكل بازگشایي مرزهاي ایران 
هستند تا شــاید صنعت گردشگري رو 
به احتضار ایران نيز با بازگشایي مرزها 
نفسي تازه كند. علي اشــرف واقفي پور 
در این باره مي گوید: باید اطالع رســاني 
مناســب در خارج از ایران درخصوص 
امن بودن سفر به  كشــور انجام شود تا 
گردشگران خارجي بدانند سالمتي شان 
براي ایران اهميت دارد و اطمينان پيدا 
كنند كه در سفر به ایران بيمار نخواهند 
شد. به گفته او، این پروسه بسيار زمانبر 
است حتي اگر تا 2 ماه آینده معضل كرونا 
حل شود و واكسن بيماري كووید-19 
نيز به بازار بياید، حداقل یك تا 3ســال 
زمان مي برد تا گردشگري ایران بتواند 

به شرایط گذشته بازگردد.
این تورگردان و تــورآور ایراني معتقد 
است حتي اگر مرزهاي ایران باز شود و 
شرایط كشور براي ميزباني از گردشگران 
امن باشد، ممكن است كشورهاي درگير 
پاندمي كرونا اصال گردشــگر به ایران 

اعزام نكنند.
علي اشرف واقفي پور در پاسخ به این سؤال 
همشهري كه اقدام وزارت ميراث فرهنگي، 
گردشــگري و صنایع دســتي در تغيير 
بازارهاي هدف گردشــگري ایران براي 
برون رفت از بحران گردشگري در شرایط 
كرونا چــه اندازه منطقــي و همخوان با 
واقعيات موجود در صنعت گردشــگري 
جهان اســت، اعالم كرد: یافتن بازارهاي 
جدید گردشگري اقدام خوبي است ولي 
هيچ منطقي پشت این تصميم نيست كه 
گفته شود بازارهاي هدف گردشگري ایران 
باید به دليل پاندمي كرونا تغيير كند، چون 
تمام دنيا درگير این بيماري است و اینگونه 
نيست كه بتوانيم بازار گردشگري اروپا را 
با بازار شرق و جنوب شرق آسيا جایگزین 

كنيم تا گردشگري از بحران خارج شود.

التيام زخم گردشگري ايران با بازگشايي مرزها
   وزارتخانه های اطالعات و امور خارجه در حال تدوین پروتكل بازگشایي مرزها هستند

   یك فعال گردشگري: درخواست های سفر به ایران به اندازه انگشتان دست رسيده است 

یافته هاي جدید روزنامه همشهري در پرونده 
منابع
طبيعي

 
وقــف 5600هكتــار از اراضي كشــور در 
آق مشهد مشخص كرد كه این وقف از همان 
ابتدا در مراجع قضایي ابطال شده بود. 3رأي ابطال از سوي 
مراجع قضایي بر پرونده وقف آق مشهد صادر شده بود كه با 
مفقود شــدن ایــن آراي قضایي ماجراي وقف آق مشــهد 
پيچيده تر شد و اكنون اسناد این احكام كه در اختيار سازمان 
بازرسي كل كشور است، در مسير رسيدن به دفتر رئيس قوه 
قضایيه است. این احكام 17سال پيش وقف آق مشهد را ابطال 
كرده بود كه بر این اساس حتي بررسي مجدد پرونده وقف 
آق مشــهد موضوعيت ندارد و ایــن وقف از ابتــدا باطل و 
غيرقانوني تشخيص داده شده است. سند دیگري در اختيار 
روزنامه همشهري قرار گرفته اســت كه براساس آن متولي 
وقف جنگل آق مشهد، در یك قرارداد دوجانبه بهره برداري از 
جنگل آق مشهد را به آقاي »قاف« واگذار كرده است. آقاي 
»قاف« پيش تر در یك پرونده محكوم شده بود و در پرونده اي 

دیگر حكم جلب او صادر شده و اكنون متواري است.

3رأيباطلكنندهوقف
شــواهد جدید از پرونــده وقف 5600هكتــار جنگل هاي 
ساري نشان مي دهد از نظر قانوني رأي هاي موقوفه خواندن 
آق مشهد باطل است و باید مالكيت این بخش از جنگل هاي 
مازندران به منابع طبيعي كشــور باز گردد. از 2هفته پيش 
درپي اعالم ســخنگوي قوه قضایيه، ماده477 براي پرونده 
اعمال شده تا در معاونت قضایي این قوه بررسي شود كه وقف 
این جنگل خالف شرع است یا خير اما اسناد دیگري وجود 
دارد كه پرونده را از هرگونه بررســي دوباره بي نياز مي كند. 
براساس اخبار رسيده به همشهري، سازمان بازرسي كشور 

خواهان رسيدگي به رأي سال 82 و 83 در پرونده آق مشهد 
شده است. این رأي قرار اســت طي نامه اي براي رئيس قوه 
قضایيه فرستاده شود تا بزرگ ترین شاهد قانوني براي توقف 
وقف باشد. اســناد این رأي در 3دادگاه بدوي، تجدیدنظر و 
فرجام خواهي بر غيرقانوني بودن وقف جنگل هاي هيركاني 
تأكيد داشت اما طي 17ســال اخير این رأي از دید دستگاه 
قضایي دور مانده بود. براساس قانون پرونده اي كه در 3مرحله 
مذكور محكوم شده باشد، عمال غيرقابل باز شدن است و گم 
شدن رأي در اداره منابع طبيعي مازندران موجب شده بود 
پرونده در ســال92 تا 98 دوباره باز شود و راي عجيب براي 
موقوفه خواندن آق مشهد صادر شود. بدین ترتيب با مشخص 
شدن رأي سال82 و 83، عمال باید خاص ترین پرونده تاریخ 

منابع طبيعي كشور به نفع انفال مختومه اعالم شود.

پايآقايقافدرجنگل
پاي آقاي » قاف« به پرونده وقف 5600هكتار جنگل باز شده 
است. »محمد داسمه« وكيل دادگستري و فعال محيط زیستي 
در این باره به همشــهري مي گوید: شــخصي با نام فاميلي 

آقاي»قاف« كه قرارداد بهره برداري آق مشهد را هم اكنون در 
اختيار دارد، زماني كارمند پيمانكار دادگستري بوده و به دليل 
كالهبرداري به 2ســال زندان محكوم مي شــود. هم اكنون 
نيز یك حكم كالهبرداري دارد و فراري اســت و یك شاكي 
حكم جلب وي را در اختيار دارد. وي متحد آقاي»خ« متولي 
موقوفه آق مشهد است. قرارداد او همچنان براي بهره برداري از 
منابع طبيعي آق مشهد پابرجاست و هنوز دنبال پرونده اثبات 
وقف اســت. نكته جالب اینكه آغاز قرارداد بهره برداري وي با 
آقاي»خ« درست به ســال1392 برمي گردد؛ زماني كه رأي 

بدوي براي وقف اعالم شدن آق مشهد اعالم مي شود.
داســمه تأكيد مي كند: هر دعوي را فقط یك بار مي توان در 
دستگاه قضایي مطرح كرد و تنها در دادگاه هاي تجدیدنظر 
و فرجام خواهــي مي توان مورد را بررســي كــرد. بنابراین 
موضوع در ســال هاي 92 تا 98 اساســا نباید دوباره مطرح 
مي شــده و اینكه چگونه رأي مهم قبلــي به صورت خائنانه 
گم شــده جاي بســي ســؤال دارد. به هر ترتيب موضوع 
 بررسي مجدد وقف آق مشهد باطل اســت و مشمول اعتبار 

امر مختومه مي شود.

درخواستبهرهبرداري
نگرانيازقطعدرختاندرآقمشهدهمچنانادامهدارد.متولیوقفآقمشــهدوآقاي»قاف«متحداوتاكنون2بار
درخواستبهرهبرداريازجنگلرابهمنابعطبيعيدادهاندوايندردورهتنفسجنگلميتواندموجبنابودييكياز
ارزشمندترينجنگلهايتاريخيكشورشود.آقمشهدكهطبقرأياسفند98ديوانعاليكشورموقوفهاعالمشده،
بخشيازجنگلهايدورهسومزمينشناسياستكه1400سالپيشبهعنوانانفالواراضيحكومتيناميدهشدو
تأكيد2شخصمذكوربروقفيبودنآن،ممكناستبرايمقاصديباشدكهبهرهبرداريتلقيشود.بهويژهآنكهازابتداي
سالجاريحتيبرداشتچوبهايشكستهشدهدرختانهمممنوعاعالمشد.هماكنونهزاراندرختراش،ممرز،
بلوط،توسكا،افرا،شيردار،آزاد،كلهو،انجيلي،وملجدرآقمشهدوجودداردكهبرايحفاظتازآن،منابعطبيعيبارها
بهمنطقهسرزدهاستاماخطربهرهبرداريازدرختاننادرهيركانيهموارهوجودداشتهودارد.حسينعليخادميمتولي
موقوفهآقمشهدپيشازاينبههمشهريگفتهبودكه:»اراضيآقمشهدساري»هيركاني«نيستوسازمانجنگلها
بامطرحكردنچنينعناوينيميخواهندرويجنگلخواريخوددرآقمشهدسرپوشبگذارند.«ويخاطرنشان
كردهبودكهتسليمتوطئههاعليهاينموقوفهنميشودواينبخشباستانيازجنگلهايكشور،نبايدانفالتلقيشود.
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آقاي»قاف«ازآقمشهدچهميخواهد؟
سازمانبازرسيكلكشوررأيمفقودهابطالوقفآقمشهدرابهدفتررئيسقوهقضاييهارسالكرد

متوليوقف5600هكتارجنگلهيركاني،بهرهبرداريازاينجنگلرابهآقاي»قاف«سپرد

سيدمحمدفخار
خبرنگار

محمدباريكاني
خبرنگار
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 فصل سرما مي تواند خطرناك تر از 
همیشه باشــد. تهدید همیشگی دانش

آنفلوآنزا هم نزدیك است و با روند 
صعودي ابتال به ویروس كرونا، متخصصان نگران 
نوع جدیدي از شیوع هســتند كه برخي آن را 
همه گیــري دوقلــوي كوویــد-19 و آنفلوآنزا 
مي خوانند. به گزارش  اي بي سي نیوز، اگرچه این 
دو ویروس بــا یكدیگــر متفاوت هســتند اما 
متخصصان اكنون مي خواهنــد بدانند اگر افراد 
همزمان به كووید-19 و آنفلوآنزا مبتال شوند چه 
اتفاقي مي افتد و آیا مبتال بودن به یكي از این دو 
ویروس، فــرد را بــراي ابتال به ویــروس دیگر 

مستعدتر مي كند؟ 
دكتر جي بات، رئیس ارشــد پزشــكي انجمن 
بیمارســتان هاي آمریكا مي گویــد: بله ممكن 
است، هرچند هنوز مشخص نیست كه چگونه این 
تصادف رخ مي دهد اما با ورود به فصل آنفلوآنزا 

حتما دلیلش را درك خواهیم كرد.
دكتر جان براونشــتاین اپیدمیولوژیك و مدیر 
ارشد نوآوري بیمارســتان كودكان بوستون نیز 
مي گوید: داده هاي محدود نشــان مي دهد كه 
تالقي 2بیمــاري در یك فرد امكان پذیر اســت 
اما مطالعات بیشــتري باید در این زمینه انجام 

شــود. به احتمال زیاد آلوده شــدن همزمان به 
هر دو ویروس خطرناك تر از یك ویروس است. 
كارشناسان هشــدار مي دهند كه به ویژه افراد 
مسن - كه قبال اعالم شده بود نسبت به كووید-

19و آنفلوآنزا آسیب پذیرتر هستند - در معرض 
خطر هستند. به همین دلیل توصیه مي شود كه 
افراد مسن و داراي بیماري هاي زمینه اي واكسن 

آنفلوآنزا را دریافت كنند.
مطالعــه اي كه اوایــل ســال جاري در مجله 
انجمن پزشــكي آمریكا منتشر شد نشان داد 
كه 20درصد از بیماران عــالوه بر كووید-19 
به ویروس تنفســي دیگري از آنفلوآنزا آلوده 
شده اند كه نشانه اي از احتمال ابتالي همزمان 

به دو ویروس است.
بات نیز مي گوید: به احتمال زیاد شاهد افزایش 
موارد كووید-19 در فصل آنفلوآنزا خواهیم بود 
كه البته بسیار به چگونگي رعایت پروتكل هاي 

بهداشتي بستگي دارد.
اگرچه كووید و آنفلوآنــزا ویروس هاي متفاوتي 
هســتند اما هر دو در تماس نزدیك گســترش 
مي یابند كه با ســردتر شــدن هوا بیشتر اتفاق 
مي افتد. براونشــتاین مي گوید: افزایش تعامل 
بین افراد در محیط هاي بسته و كاهش رطوبت 
از عوامل بالقوه اي هســتند كه منجر به افزایش 
گسترده بیماري تنفسي مي شــوند. نگراني ما 
این اســت كه همزماني این اپیدمي ها هم خطر 

افزایش مبتالیان را افزایش مي دهد و هم ظرفیت 
مراقبت هاي بهداشتي را تحت تأثیر قرار مي دهد. 
با این حال شــواهد محدودي از استرالیا كه در 
اواسط فصل آنفلوآنزا قرار دارد، نشان مي دهد كه 
حفظ فاصله اجتماعي براي كووید-19 به مهار 

شیوع آنفلوآنزاي فصلي كمك مي كند.
چالش دیگر این اســت كه اگرچه كووید-19 و 
آنفلوآنزا ویروس هاي بسیار متفاوتي هستند اما 
اغلب عالئم مشابهي دارند. بات مي گوید: عالئم 
رایج كووید-19 و آنفلوآنزا شامل تب یا احساس 
تب و لرز، سرفه و یا تنگي نفس است. این مي تواند 
سیســتم مراقبت هاي بهداشتي را كه هم اكنون 
به دلیل موارد باالي ابتال به كرونا متشنج است، 
پیچیده تر كند، زیرا پزشــكان و پرستاران باید 
تشخیص دهند كه آیا بیمار مبتال به كووید-19 

است یا آنفلوآنزا.
گرچه تلقیح واكســن آنفلوآنزا به طور گسترده 
هرساله توصیه مي شود اما امسال سالمت عمومي 
فشار بیشتري براي دریافت آن ایجاد مي كند. بات 
مي گوید: هر كاري را كه به محافظت از سیستم 
مراقبت هاي بهداشتي كه قبال دچار تنش شده 
اســت كمك كند باید انجام داد. بنابراین هرچه 
به فصل پاییز نزدیك تر مي شــویم باید بیشــتر 
پروتكل هاي بهداشــتي را رعایــت كنیم، پس 
ماسك بزنیم، فاصله اجتماعي را رعایت كنیم و 

دست هایمان را بشوییم.

دانشمندان با پیش بینی اوضاع وخیم با سرد شدن هوا تاكید دارند افراد مسن و دارای بیماری های 
زمینه ای واكسن آنفلوآنزا را دریافت كنند

تهديد دوقلوي کرونا و آنفلوآنزا در فصل سرما

زهرا خلجي
خبر نگار

جهان استارتاپی

توسعه استارتاپ فنالندي در دوران کرونا
بحران شــیوع ویروس كرونــا، باعث افزایش تقاضا بــراي ادغام 
فناوري هاي مبتني بر مكان و ســایر بخش ها شده است. چندین 
شركت سعي در ارائه راه هاي بي شــماري براي بازگشایي ایمن 
كارخانه ها، اســتادیوم هاي ورزشــي و دفاتر مختلــف دارند. در 
این میان اســتارتاپ Quuppa مستقر در هلســینكي یكي از 
اســتارتاپ هایي اســت كه به مبارزه با شــیوع ویروس از طریق 
برنامه هاي ردیابــي مخاطب، فاصله گــذاري اجتماعي و نظارت 
 كمك مي كنــد. به گــزارش »ســیلیكون كانال«، اســتارتاپ
 Quuppa نخستین سرمایه پذیري خود را كه شامل 20میلیون 
یورو مي شود با كمك صندوق سهامي خاص Bocap كه تمركزش 
روي بنگاه هاي كوچك و متوسط درحال رشد است و گروه مشاوره 
فناوري Tech TCG Oy با تجربه و ســابقه خــوب در كمك به 
شركت هاي مختلف فنالندي، به دست آورد. به نظر مي رسد، این 
استارتاپ فنالندي كه در سال2012 تاسیس شده، با سرمایه اي كه 
به دست آورده مي تواند به توسعه امور تجاري خود سرعت بیشتري 
بدهد. فناوري Quuppa نه تنها باعث افزایش بهره وري كارخانه ها 
و شركت هاي هوشمند مي شــود، بلكه زندگي مردم عادي را نیز 
بهبود مي بخشد؛ همانگونه كه در بیمارستان ها، در امور مراقبت  از 

سالمندان و مبارزه با كووید-19، موفق عمل كرده است.

سمپاش 16موتوره

درحالي كه هواپیماهاي بدون سرنشــین سمپاش مزایایي نسبت 
به هواپیماهاي خلبان دار دارند، اما شارژ باتري آنها محدود است و 
این دردسرهایي را در پي خواهد داشت. به گزارش نیواطلس، یك 
اســتارتاپ هلندي به نام Drone4Agro در حال توسعه راه حلي 
براي این معضل است. آنها در این راه یك »مولتي كوپتر« برقي با 
برد زیاد تولید كرده اند. به طور معمول، باتري هاي هواپیماهاي بدون 
سرنشین سمپاش، باید تقریبا هر 30دقیقه یك بار شارژ شوند. این 
بدان معني است كه این پهپادها باید در دوره سمپاشي، مرتب براي 
شارژ كردن و یا تعویض باتري هاي خود فرود بیایند. در عین حال، 
براي اینكه باتري آنها زود تخلیه نشود، مجبور هستند بار كمتري 
را با خود حمل كنند. اما استارتاپ Drone4Agro نمونه اي اولیه 
از یك »مولتي كوپتر« ساخته است كه با داشتن 6متر عرض، داراي 
16پروانه است كه مي تواند حداكثر 50لیتر مایعات حمل كند. این 
 Loweheiser وسیله یك موتور تزریق سوخت الكترونیكي دوزمانه
به همراه یك ژنراتور الكتریكي نیز دارد. این ژنراتور در فواصل مختلف 
انرژي الزم را براي موتورهاي الكتریكي و سایر لوازم جانبي این پرنده 
سمپاش فراهم مي كند. طبق گفته این استارتاپ، »مولتي كوپتر« 
ابداعي 5 برابر بیشتر از ســایر پهپادهاي سمپاش مي تواند در هوا 

بماند و كار كند.

100ثانیه خبر

   مونتاژ لوسي آغاز شد
ناسا كار مونتاژ و آماده سازي فضاپیماي لوسي را آغاز كرد. به گزارش 
اسپیس، این فضاپیما قرار است به كار شناخت سنگ ها و اجسام 
فضایي بپردازد و تحقیقاتي را در این خصــوص انجام دهد. قرار 
است در اكتبر سال2021، لوسي به ماموریت خود اعزام شود. این 
فضاپیما سفري را از میان كمربند ســیاركي تا همسایگي سیاره 
مشــتري انجام و 8ســنگ مختلف را در یك دهه مورد مطالعه 

قرارخواهد داد.
   اختالف فيسبوك و مقامات استراليا

درخواست مقامات استرالیایي از فیســبوك، باعث خشم سران 
این شركت شده اســت. به گزارش انگجت، فیسبوك كه از فشار 
اســترالیایي ها براي پرداخت هزینه به خاطــر نمایش خبرهاي 
سایت ها و خبرگزاري هاي این كشور خشمگین شده است، قصد 
دارد به جاي پول دادن، تمامي این سایت ها و خبرگزاري ها را بلوكه 
كند و از بازنشر مطالب شان در این شبكه دست بردارد. كمیسیون 
مصرف كنندگان و رقابت استرالیا مي گوید، فیسبوك براي بازنشر 
مطالب باید پول بدهد. در مقابل فیسبوك هم معتقد است، انعكاس 
مطالب سایت هاي استرالیایي در این شبكه اجتماعي براي خود 

آنها سودمند بوده و افزایش كاربران آنها را موجب شده است.
   باتري هايي براي سفر به مريخ

پژوهشگران دانشگاه كلمسون باتري هاي جدیدي اختراع كرده اند 
كه مي تواند با شــارژ لباس هاي فضانوردي و كاوشــگرها، امكان 
سفري راحت تر به سیاره مریخ را مهیا سازد. به گزارش وب سایت 
نیوز استند، بیشتر ماهواره ها قدرت خود را از خورشید مي گیرند، 
اما ماهواره ها باید بتوانند انرژي را براي زماني كه در ســایه زمین 
قرار مي گیرند، ذخیره كنند. باتري هاي ســاخته شده، سبك و با 
قابلیت شارژ بیشتر هستند و ممكن است به زودي در ماهواره ها و 

فضاپیماهاي ناسا به كار گرفته شوند.
   5G  ارزان موتورال معرفي شد

شركت موتورال كه در سال جاري میالدي، چندین گوشي همراه 
هوشــمند معرفي كرده اســت، این بار از یك مدل ارزان قیمت 
رونمایي كرد. به گزارش وب ســایت ورج، این گوشي با نام »موتو 
وان 5G« نمایشگري 6.7 اینچي دارد و از باتري بسیار قدرتمندي 

نیز برخوردار است. قیمت این گوشي زیر 500دالر خواهد بود.
   المپ هاي منعطف

محققان دانشــگاه »تگــزاس در داالس«، روشــي بــراي ابداع 
میكروالمپ هــاي ال اي دي یافته انــد كــه امكان جمع شــدن، 
پیچ خوردن، برش خوردن و چسبیدن به سطوح گوناگون را دارد. 
به گزارش تك اكسپلور، میكروالمپ هاي LED، بسیار كوچك اند و 
وضوح بیشتري نسبت به سایر المپ هاي ال اي دي دارند. كوچكي 
این ال اي دي ها براي استفاده در وسایل و تجهیزات كوچك مانند 
ساعت هاي هوشمند، بسیار مناسب است، اما مي توان از آنها براي 

سایر وسایل، مانند تلویزیون نیز استفاده كرد.

گلوله اي مقرون به صرفه در آسمان
Celera 500L با ظاهر عجیب و غریبش مي تواند یك نوآوري و انقالب در صنعت هوانوردي محسوب شود

 »Otto Aviation« شــركت
مي گوید هواپیمــاي گلوله اي حمل و نقل

Celera 500L با ظاهر عجیب 
و غریبــش، بزرگ ترین اتفاقي اســت كه در 
صنعت حمل ونقل هوایي و مسافرتي جهان طي 
50سال گذشــته رخ داده اســت. آنها مدعي 
شــده اند كه صرفه جویي فوق العاده در مصرف 
سوخت این نوع از هواپیماها مي تواند پروازهاي 
خصوصي را به اندازه ســفرهاي هوایي تجاري 
معمولــي مقــرون به صرفه كند. بــه گزارش 
وب ســایت نیواطلس، شركت ســازنده ادعا 
مي كند كه Celera 500L در 100كیلومتر، 
چیزي بین 9 تا 13لیتر بنزین مصرف مي كند. 
این چیزي به انــدازه مصرف یك خودروي ون 

است و كامال با 78 تا 118لیتري كه یك جت 
معمولــي در 100كیلومتر مســافت مصرف 
مي كند، تفاوت دارد. در عین حال این پرنده با 
شكل عجیبش با داشــتن یك موتور احتراقي 
ساده Red A03V12، هزینه هاي كاركرد را به 
حدود 328دالر در ساعت كاهش مي دهد كه 
در مقایسه با 2100دالري كه جت هاي رایج در 
یك ساعت خرج دارد، عدد مقرون به صرفه اي 
محسوب مي شود. این هواپیما مي تواند 6مسافر 
را با درنظر گرفتن فضاي زیاد تا مسافتي بالغ بر 
8334كیلومتر جابه جا كند. این بدان معناست 
كه با كمــي بیش از نصف ظرفیــت باك خود 
مي تواند از لس آنجلس به نیویورك پرواز كند. 
هواپیماي جت »سسنا سایتیشن« با سرعتي 

نزدیك بــه 772كیلومتــر در ســاعت پرواز 
مي كننــد و حداكثر ســرعت C500L نیز به 
740كیلومتر در ساعت مي رسد. بنابراین در این 
مورد نیز تفاوت چنداني با جت هاي شــخصي 
لوكــس مشــاهده نمي شــود. صرفه جویي 
فوق العاده در مصرف ســوخت، این هواپیماي 
گلولــه اي را جلوتر از منحنــي تولید گازهاي 
گلخانه اي قرار مي دهد. شركت اتو، سازنده این 
هواپیما مي گوید میزان مصرف سوخت و تولید 
گازهــاي گلخانه اي ایــن هواپیمــا، بیش از 
30درصد باالتر از استاندارد آالیندگي FAA و 
ICAO براي هواپیماها در ســال2031 است. 
شــركت ســازنده همچنیــن ادعــا مي كند 
محصولش همــه این موفقیت ها را به دســت 

مي آورد، زیرا بدنــه آن به طور عجیب و غریبي 
طراحي شده كه از ســطوح جریان آرام براي 
ایجــاد الیه هاي صــاف جریان هوا اســتفاده 
مي كند. با این حال، باید به یك موضوع بسیار 
مهم درخصوص این هواپیماي جت اشاره كرد. 
شاید سؤال پیش بیاید كه با این وضعیت، نسل 
هواپیماها به طور كلي تغییــر خواهد كرد، اما 
چنین نیســت، زیرا این خاصیــت و طراحي 
مناسب هواپیماهاي مسافربري معمول نیست 
و نمي توان آنها را اینگونه طراحي كرد؛ همانگونه 
كه خود شركت »Otto Aviation« نیز اعتراف 
مي كند كه این مزایــا در طراحي هواپیماهاي 
بزرگ غیرقابل دسترسي خواهد بود. در اینجا، 

موضوع طول و عرض مطرح است.

قطعي بي سابقه اينترنت جهان

شركت CenturyLink ارائه دهنده سرویس اینترنت در 
آمریكا به دنبال از دست رفتن پیكربندي در یكي از مراكز 
داده خود، دچار یك قطعي فني بزرگ شد كه كل اینترنت 
را فراگرفت و بسیاري از خدمات و سایت هاي محبوب روز 

یكشنبه گذشته از دسترس خارج شد.
به گزارش تك رادار، این خطا در دیتاســنتر این شركت 
و از شبكه آن گســترش یافت و بر سایر ISP ها هم تأثیر 
گذاشــت و منجر به مشــكالتي در اتصال براي بسیاري 
Name�  از شــركت هاي دیگر ازجمله آمازون، توییتر،
 ،Hulu ،Discord ،Reddit ،OpenDNS ،Cheap

Steam و دیگران شد.
شركت Cloudflare به شدت تحت تأثیر قطعي اینترنت 
از سوي شركت CenturyLink قرار گرفت و متیو پرینس، 
مدیرعامل و هم بنیانگذار این شــركت زیرساخت وب و 
امنیت وب سایت در یك پست توضیح داد كه چگونه این 

حادثه بر اینترنت تأثیر گذاشت.

آنجـــــــــــا  از  گفـــــت:  پســـــــت  ایــن  در  او 
شــبكه كل  قطعـــــــي  ایــن  مي رســید  به نظــر   كــه 
  )CenturyLink/ Level(3  را آفالین مي كند، كساني كه مشتري

 CenturyLink هســتند تا حل شدن مشــكل نمي توانستند به 
Cloudflare یا سایر ارائه دهندگان اینترنت دسترسي پیدا كنند. 
در ســطح جهانــي، در طول ایــن قطعي شــاهد افت 
3.5درصــدي ترافیك جهاني بودیم كــه می توان گفت 
Cen�  همه این موارد به دلیل قطع تقریباً كامل خدمات

turyLink در سراسر ایاالت متحده بود.

 Flowspec قانون نادرست
 براســاس اطالعــات موجــود در صفحــه وضعیــت 
CenturyLink، به نظر مي رسد این مسئله از مركز داده 
CA3 این ISP در میسیساگا، واقع در استان انتاریو كانادا 
 Cloudflare نشأت گرفته است. از آنجا كه سرویس هاي
تحت تأثیر ایــن قطعي قرار گرفتند، این شــركت توجه 
زیادي به این موضوع نشان داد و معتقد است كه احتماال 
یك قانون نادرســت Flowspec كه در پایان لیســت 
طوالني به روزرساني هاي BGP منتشر شده، مسبب این 

اتفاق بوده است. اگر چنین باشد، همه روترهاي موجود 
 Flowspec قانون  CenturyLink/ Level(3(  در شبكه
را دریافت و شروع به مسدودكردن BGP كه باعث توقف 

دریافت این مقررات مي شود كرده است.
پس از آن، این دستگاه ها كه از طریق مقررات BGP كار 
مي كنند شروع به پشــتیبان گیري مي كنند، تا زماني كه 
 BGP را دریافت كنند و Flowspec مقررات نادرســت
مجدداً كنار گذاشته مي شود و به این ترتیب یك چرخه 

بي پایان ایجاد مي شود.
مسیرهاي BGP نوعي پیام است كه شركت هاي اینترنتي 
بین یكدیگر پخش مي كنند تا به هر ارائه دهنده اینترنت 
اطالع دهند كه كدام گروه از آدرس هاي IP در شبكه آنها 

موجود است. 
با وجــود این، مقررات نادرســت Flowspec شــركت 
CenturyLink برخي از روترهاي خارج از شــبكه خود 
را هم كه شــروع به اعالم مســیرهاي نادرست BGP به 
سایر ســرویس هاي اینترنت Tier1 كردند كاهش داد. 
این موضوع باعث آسیب دیدن شبكه هاي دیگر و قطعي 

گسترده اینترنت در روز یكشنبه شد.

به تازگی با اختالل جهاني در اینترنت از سوي یك شركت آمریكایي 
بسیاري از سرویس ها و سایت ها از دسترس خارج شدند

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

 دنياي گوشي هاي 
بدون شارژر

چرا شركت هاي بزرگ فناوري جهان قصد 
دارند در مدل هاي جدید و پرچمدار خود 

شارژرهاي سنتي را حذف كنند؟
تاكنون همه ما عادت داشته ایم با خرید گوشي 

موبایل جدید در جعبه آن حداقل هدســت، فناوری
شارژر و سیم اصلي آن را ببینیم. دنیا اما در 
حال تغییر كردن است و از چند وقت پیش گمانه زني شده 
كه احتماال شــركت هاي بزرگ دنیا دیگر براي گوشي هاي 

جدید و پیشرفته شان این اقالم را قرار نخواهند داد.
خبرهایي از دو شركت اپل و سامسونگ به بیرون درز كرده 
كه نشان مي دهد تلفن هاي هوشمند آینده این دو شركت 
مانند آیفون12 و سامسونگ گلكسيS30 با كابل شارژر و 
آداپتور عرضه نخواهند شــد. یك مسئله مهم فراگیر شدن 
بیشتر شارژ بي سیم است. بسیاري از گوشي هاي پیشرفته 
جهان حاال دیگر از شارژ بي سیم پشــتیباني مي كنند و تا 
چند وقت دیگر خیلي ها مجبور مي شوند كه پایه هاي شارژ 
این فناوري جدید را تهیــه كنند. با این حال خیلي ها هنوز 
در محل كار و ســفر نیازمند كابل شــارژ خواهند بود. این 
شركت ها به احتمال زیاد از خریداران درخواست مي كنند 
كه یك شارژر جداگانه بخرند یا از شارژرهایي كه به واسطه 
مدل هاي پیشــین در خانه دارند استفاده كنند. به گزارش 
تك رادار، ظاهرا با این كار تولید كنندگان بخش اصلي فناوري 
خود را از دست مي دهند، اما به اعتقاد برخي كارشناسان كار 
درستي است. سهم تولیدكنندگان دستگاه هاي تكنولوژي 
در تولید زباله هاي الكترونیك بســیار زیاد است و به همین 
دلیل حذف لوازم جانبي غیرضروري از جعبه، گامي بزرگ 
در جهت خنثي كردن زباله هاي الكترونیكي است. به گفته 
یك تحلیلگر معتبر به نام »مینگ چي كو« آیفون12 بدون 
هدفــون EarPods - هدفون ارزان قیمت و ســیمي كه 
به صورت رایگان داخل جعبه به مشتري تحویل داده مي شد 

- و شارژر سیمي داخل جعبه، عرضه خواهد شد.
گزارش هاي دیگر حاكي از آن است كه سامسونگ نیز در این 
مورد براي رونمایي از گوشي هاي هوشمند سال2021 خود 
در حال مشورت است. درصورت اثبات، این امر بدان معني 
است كه تلفن شما با لوازم جانبي بسته بندي نمي شود. چرا؟ 
چون شركت هاي ســازنده احتمال بسیار مي دهند كه این 
لوازم جانبي از مدل هاي پیشین براي شما به جا مانده است.

براساس آماري كه پارلمان اروپا ارائه كرده است، در جهان 
ساالنه 50میلیون تن زباله الكترونیكي تولید مي شود. این 

شامل همه  چیز از كیت هاي خراب تا لپ تاپ كاري است.
حال به طور خاص به شارژرها مي پردازیم. آمار و ارقام چندان 

دقیق نیست، اما اتحادیه بین المللي ارتباطات در سال2016 
اعالم كرد كه ساالنه یك میلیون تن منبع تغذیه خارجي 
تولید مي شود. اكنون 4سال از این آمار مي گذرد و احتماال 
در ســال2020 باتوجه به فروش لوازم الكترونیك جدید 
كه یك شــارژر نیز همراه آن در جعبه وجود دارد، این رقم 
چندین برابر شده است. مي توان گفت به این ترتیب تقریبا 
2درصد از كل پســماندهاي الكترونیكي فقط از شارژرها 
ایجاد مي شــود. به احتمال زیاد وقتي كســي یك گوشي 
هوشمند جدید خریداري مي كند شارژر جدید را جایگزین 
شــارژر قبلي كرده و به این ترتیب زباله الكترونیك ایجاد 
مي كند. نكته دیگري كه باید به خاطر بســپارید این است 
كه احتماال در آینده نزدیك همه گوشــي هاي هوشــمند 
كامال بي سیم خواهند شد. شایعات گوناگوني مطرح شده 
است كه آیفون2021 ممكن است نخستین گوشي جهان 
باشد كه فقط از شارژ بي سیم پشتیباني كند. همچنین ما 
گوشــي هاي مفهومي را از دیگر تولید كنندگان این عرصه 
دیده ایم كه نشان مي دهد چگونه این ایده راهش را در آینده 
پیش مي برد. به این ترتیب دیگر نیازي به كابل نخواهد بود و 
براي شارژ دستگاه خود باید از شارژ بي سیم استفاده كنید؛ 
حتي دیگر از طریق كابل الیتنینگ گزینه اي براي هدفون 
وجود نخواهد داشــت. فارغ از اینكه ایده خوبي است یا نه، 
باید بدانید كه اپل و سامسونگ به همین دلیل شارژرهاي 
فیزیكي را دیگر در جعبه گوشي ها قرار نخواهند داد. ممكن 
است تنها چند ســال دیگر به كابل هاي فیزیكي شارژ نیاز 

داشته باشید.
هیچ كس نمي تواند دقیقا بگوید كه طي چند ســال آینده 
چه اتفاقي خواهد افتاد، اما ما مطمئن هستیم كه شارژر از 
جعبه تلفن هوشمند حذف خواهد شد كه این اگر حتي براي 
حساب بانكي شما خوب نباشد اما براي حفظ محیط زیست 

بهترین ایده است.
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توليد زباله به تنهایي نگران كننده است 
و این نگراني با توجه به اینكه كودكان پسماند

زباله گــرد در كالنشــهرهاي بــزرگ 
ازجمله تهران به معضل هميشــگي تبدیل شده اند، 

بيشتر مي شود.
شــهردار تهران در اواخر خــرداد امســال با ابالغ 
بخشــنامه اي به كارگيــري كــودكان در فراینــد 
جمع آوري پســماند را ممنوع اعالم كرد. پس از آن 
سازمان مدیریت پسماند در قالب طرح كاپ )كاهش 
پســماند( به این موضوع ورود كرد تــا به نحوي از 
به كارگيري كودكان زباله گرد جلوگيري كند. با این 
حال، به نظر مي رسد جلوگيري از زباله گردي كودكان 
به ســادگي اتفاق نمي افتد و نيازمند برنامه ریزي و 
سيســتم كارآمد اســت. به خصوص اینكه پسماند 
براي پيمانكاران ارزش بسياري دارد اما جمع آوري 
آن توسط كارگران و كودكان زباله گرد درآمد باالیي 
ندارد. تالش از ســوي برخي ســودجویان براي به 
كارگيري كودكان زباله گرد ادامه دارد و این فرایند 
شهرداري تهران را در مسير منع استفاده از كودكان 

زباله گرد ُكندتر مي كند.
مدیرعامل ســازمان مدیریت پســماند شهرداري 
تهران درباره معضل كودكان زباله گرد به همشهري 
مي گوید: »سال هاست درباره زباله گردي فقط حرف 
زده مي شــود و متأســفانه به عوامل بروز آن اشاره 
نمي شود. كودكان كار در تهران و در شهرهاي دیگر 
به جز زباله گردي كارهاي دیگري هم انجام مي دهند؛ 
از فروش كاال تا پاك كردن شيشه كه زباله گردي هم 
یكي از آنهاســت. اما كار كودكان به صورت عام و نه 

فقط زباله گردي در حالي رخ مي دهد كه سازمان هاي 
مختلفي در قبال این كودكان كه اغلب اتباع خارجي 
هســتند مســئوليت دارند اما شــكلي از قضيه كه 
زباله گردي ناميده مي شود پررنگ تر بوده و بيشتر هم 
نمایان مي شــود، درحالي كه كار كودكان موضوعي 

فراتر از زباله گردي است.« 
صدرالدیــن عليپور ادامه مي دهد: »در شــهرداري 
طي سال هاي گذشته سياست اشــتباهي در قبال 
این كودكان اتخاذ شده بود كه به جاي اینكه ریشه 
زباله گردي یا در واقع زمينه دسترسي این كودكان 
به زباله حل شــود، به روانشناسي شــكل گيري و 
نحوه ورود این كودكان پرداخته شــد؛ درحالي كه 
شــهرداري به عنوان نهاد اجرایي بایــد در حيطه 
وظایف خود عمل كند و علت یابي بروز این مشكل و 
همچنين چرایي حضور كودكان اتباع خارجي را به 
عهده نهادهاي دیگر بگذارد. سياست شهرداري در 
قبال زباله گردي كودكان باید به این صورت باشد كه 
به جاي پاك كردن صورت مســئله، عامل دسترسي 
كودكان به زباله را از بين ببرد و مــا به دنبال تغيير 

روش هستيم.«  
عضو كميســيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر 
تهران نيز معتقد است كه باید مدل منع به كارگيري 
كودكان زباله گرد تغيير كند. الهام فخاري در این باره 
به ایلنا مي گوید: »اميدواریم شهرداري ابالغيه منع 
به كارگيري كودكان زباله گرد را به گونه اي تنظيم كند 
و آن را به یك مدل مؤثر تبدیل كند، چراكه در غير 

اینصورت این زنجيره ادامه خواهد داشت. 
منع اســتفاده از كودكان زباله گرد اقدام ارزشمندي 
است، اما ابالغ براي این است كه اگر بعد از آن چنين 
اتفاقــي رخ داد، انتظار مــي رود واكنش حداكثري 

مشخص و قاطع نسبت به آن وجود داشته باشد.« 

اصالح فرايند
كودكان زباله گرد با اینكه دهه هاست در شهر تهران 
فعاليت مي كنند، اما این فعاليت همچنان عادي به نظر 
نمي رسد. شهروندان با رویت كودكي كه سر در سطل 
زباله دارد، همچنان نگران مي شوند و این نگراني در 
ماه هاي اخير شهرداري تهران را به سمت منع فعاليت 

كودكان زباله گرد سوق داده است. 
الهام فخاري با تأكيد بر اینكه ابالغ بخشــنامه منع 
به كارگيــري كــودكان زباله گرد گام اولــي بود كه 
برداشته شــد، مي گوید: »فرایند باید اصالح شود و 
پيگير اصالح فرایند هســتيم، زیرا از ميان برداشتن 
مســئله زباله گردي كودكان و كارگران غيرقانوني و 
حل این مسئله وابســته به فرایند مدیریت پسماند 
اســت و این فرایند نيز تا زماني كه سطل هاي زباله 
در كوچه ها و خيابان هاي شــهر مســتقر هستند، 
ادامه دارد. پسماند كاالي ارزشمند براي تاجران این 
حوزه است كه آسان تر و ارزان تر تمام كردن فرایند 
جمع آوري بــراي آنها به صرفه اســت، بنابراین این 

داستان همچنان ادامه دارد.« 
ســازمان مدیریت پســماند نيز براي جلوگيري از 
زباله گردي كودكان طرح حذف مخازن زباله در شهر 
تهران را در دســتور كار قرار داد. هم اكنون 60هزار 
مخزن زباله در ســطح شــهر وجود دارد كه چندي 
قبل براي ساماندهي سوء استفاده از آنها طرح كاپ 
به صورت پایلوت در برخي شــهرك هاي مسكوني و 
ســاختمان هاي اداري در 5منطقه پایتخت به اجرا 

درآمد. 
عليپور مي گویــد: »از نظر ما در ســازمان مدیریت 
پسماند، عامل تســهيل زباله گردي، مخازني است 

كه این كودكان براي جمع آوري زباله به آنها رجوع 
مي كنند. بنابراین به دنبال این هستيم كه این مخازن 
حذف شــود. وقتي مخازن به صــورت چندگانه در 
مكان هاي عمومي دربسته قرار داده شود و یا مخازن 
مربوط به منازل مسكوني مانند همه كشورهاي دنيا 
داخل ساختمان ها قرار گيرد و پسماندهاي خشك یا 
از طریق اپليكيشن ها و یا از طریق غرفه هاي بازیافت 
جمع شود و دیگر پسماند خشــك و مخزني وجود 
نداشته باشــد كه كودكان براي جمع آوري زباله و 
پســماند به آن مراجعه كنند، قطعا آمار زباله گردي 

كودكان كم مي شود. 
رسيدن به این موضوع هم در واقع گام نخست طرح 
كاپ است، كما اینكه در منطقه 6 و 13 كه مكانيزم 
خط پردازش مجزا وجود دارد و پيمانكار نمي گذارد 
زباله اي در مخــازن باقي بماند و مســتقيم به خط 
پردازش منتقل مي شــود، حداقل زباله گردي دیده 

شده و گاه اصال وجود ندارد.« 
فخاري نيز عنوان مي كند: »اگر طرحي مي خواهد، 
به صورت آزمایشي اجرا شود نيز باید زمان محدودي 
داشــته باشــد. باید طرح ضربتي در یك محدوده 
مشخص اجرا شود تا بتواند ســریع قابليت انطباق و 
تعميم داشته باشد تا شهر احساس كند اتفاق قابل 
لمسي رخ داده است. ضمن اینكه باید تجارت پسماند 
به ریل دیگري منتقل شــود؛ چراكــه اگر بخواهيم 
تجارت در این حوزه را انكار كنيم، اساسا مسئله حل 

نخواهد شد.« 

تخلف پيمانكاران
برخي پيمانكاران حوزه پسماند هم اكنون قراردادي 

ندارند، اما گفته مي شــود همچنان به فعاليت خود 
ادامه مي دهند. این موضوع نه از آن جهت كه احساس 
مســئوليت مي كنند، بلكه از سود پســماند است. 
مدیرعامل سازمان پسماند تأكيد مي كند: »بسياري 
از پيمانكاران غيررســمي فعاليــت مي كنند. حتي 
مواردي وجود دارد كه پيمانــكار اكنون قراردادش 
به پایان رسيده اما همچنان پسماند جمع مي كند. 
در این زمينه اگرچه ابالغ بخشنامه براي حل معضل 
زباله گردي از سوي شــهردار تهران مؤثر بوده اما تا 
زماني كه شــكل جمع آوري پســماند تغيير نكند، 
مخازن سرپوشيده نشــده و در واقع مالك نداشته 
باشند، هيچ كسي مسئوليت آنچه در این زمينه اتفاق 
مي افتد را بر عهده نمي گيرد. با این حال اثبات اینكه 
كودكان با پيمانكاران ارتباط دارند ســخت اســت، 
چراكه شهرداري سيســتم قضایي نيست كه بتواند 
افراد را در فشار قرار دهد و در اساس برخورد با كودك 
كار درستي نيست اما پليس و دادستاني را هم پاي 

كار آورده ایم.« 
عليپور معتقد اســت كه در مورد مخــازن زباله در 
سطح شهر كنترلي صورت نمي  گيرد و ادامه مي دهد: 
»اكنون چون هيچ فردي مسئول مخازن جمع آوري 
زباله نيست، هر كسي در هر ساعتي هر چيزي را در 
این مخازن قرار مي دهد. تمام این اتفاقات ناشــي از 
این است كه هيچ كنترلي روي مخازن نيست. چگونه 
مي توان بر تمام ســطل ها براي معضل زباله گردي 
كودكان، نظارت كرد؟ از همين رو به نظر مي رســد 
راهكار اصلي كه سازمان مدیریت پسماند مي تواند 
براي حل معضل زباله گردي كــودكان اتخاذ كند، 

تغيير شيوه جمع آوري پسماند است.« 

نبود كنترل بر مخازن زباله، مديريت پسماند را دشوار كرده است.    عكس: رضانوراله

نقشهراهمحوزبالهگردي
فعاليت پيمانكاران غيرقانوني، بي توجهي هاي شهروندي و 

فشارهاي اقتصادي تنها بخشي از مشكالتي است كه در راه منع 
به كارگيري كودكان زباله گرد وجود دارد

محمود مواليي
خبر نگار

مترجم: زينب نصيري
مدیركل سالمت شهرداري تهران

خبرهاي كوتاه

  بايد مانور سراسري زلزله برگزار شود
رئيس سازمان پيشــگيري و مدیریت بحران شــهر تهران بر 
ضرورت برگزاري مانور سراسري زلزله در كل كشور با همكاري 
تمامي ســازمان ها و مشــاركت مردم تأكيد كرد. رضا كرمي 
محمدي، رئيس ســازمان پيشــگيري و مدیریت بحران شهر 
تهران، در دیدار با فرمانده یگان ویژه تهران بزرگ كه در محل 
سازمان پيشگيري و مدیریت بحران شــهر تهران انجام شد، 
گفت: احتمال وقوع زلزله در تهران هميشــه وجــود دارد، از 
طرف دیگر با توجه به جمعيت ثابت تهران و جمعيت شناوري 
كه از اطراف به تهران مي آیند با فرهنگ هاي متفاوتي روبه رو 
هستيم. بنابراین در زمان بحران مســائل امنيت جاني و مالي 
شهروندان بسيار حائز اهميت اســت كه از هم  اكنون نيازمند 
برنامه ریزي هاي الزم در مورد آن هستيم. او با بيان اینكه باید 
براي ایجاد هماهنگي هاي الزم در زمان وقــوع زلزله و بعد از 
زلزله با سازمان هاي مختلف جلسات مستمر برگزار شود، گفت: 
در همين خصوص برگزاري یك مانور سراســري زلزله در كل 
كشور با همكاري تمامي سازمان ها و با مشاركت مردم ضروري 
است تا با انجام شبيه سازي  شرایط وقوع بحران بتوانيم مشخص 
كنيم چه ميزان آمادگي داریم و چه امكاناتي مورد نياز اســت. 
ســردار امجدیان، فرمانده یگان ویژه تهران بزرگ نيز در این 
دیدار با استقبال از پيشنهاد برگزاري مانور مشترك سراسري 
گفت: براي رسيدن به گفتمان مشترك و استفاده از تجهيزات 
و نحوه امدادرساني در بحران ها از برگزاري رزمایش و مانورهاي 
سراسري استقبال و همكاري خواهيم كرد. ضمن اینكه باید در 

این زمينه دستورالعمل هاي الزم تهيه شود. )همشهري(

  مرمت مسجد ارگ از سر گرفته شد
فاز ســوم عمليات بازســازي و ایمن سازي  مســجد ارگ در 
منطقه12، با اجراي تاسيسات برق، ساخت تعدادي سرویس 
بهداشتي در ضلع شرقي زیرزمين و اتمام سنگ كاري، تكميل 
زیرزمين مسجد و نصب درهاي شبستان هاي مردانه و زنانه به 
اتمام رسيد و پيش از آغاز ماه محرم و براي برگزاري آیين هاي 
عزاداري حسيني آماده بهره برداري شد. به گفته صفا صبوري 
دیلمي، معاون امور فني و عمراني شهرداري تهران قرار است 
اجراي معدود اقدامات باقي مانده پروژه از این پس و با توجه به 
پایان مراسم مربوط به تاسوعا و عاشوراي حسيني از سرگرفته 

شود. )همشهري(

  احداث مسير دوچرخه سواري در بزرگراه هاي شرق پايتخت
شهردار منطقه13 از احداث حدود 7هزار متر طول مسير ویژه 
دوچرخه سواري در اتوبان شهيد دوران خبر داد و گفت: بحث 
ایمني در مسير دوچرخه سواران از اولویت هاي مدیریت شهري 
این منطقه است. مرتضي رحمان زاده در این باره گفت: مسير 
دوچرخه سواري در قسمتي از بزرگراه شهيد یاسيني نيز اجرا 
مي شود و با این حساب طول كل مسير حدود 7هزارمتر و عرض 
آن 120 تا 150 سانتي متر خواهد بود. این مسير از ميدان شهيد 
كالهدوز آغاز و تا درب شرقي متروي شهيد كالهدوز ادامه دارد 
كه به وســيله عالئم جداكننده فيزیكي و نوشتاري طراحي و 

جانمایي شده است. )همشهري(
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اه 
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ي/
هر
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بــراي آنكــه شــهروندي عمــل رعایت 
فاصله گــذاري فيزیكي را بپذیــرد، الزم 
است كه قصد محكمي بدین منظور داشته 
باشــد. عناصري كه این قصــد را تقویت 
مي كنند، نگرش فرد به رفتار جدید، حقوق 

شهروندي و نيز تأثير هنجارهاي ذهني اند

كرونا تأثيرات شــگرفي بــر رفتارهاي 
اجتماعي كنوني و موضوعات مرتبط با گزارش

سالمت شهروندي داشته است تا جایي 
كه حتي باعث شــده مدیران، اســاتيد دانشگاهي و 
متخصصان درباره چگونگي شهرسازي در آینده تحقيق 
كنند؛ در یــك كالم مي توان گفت كــه این ویروس و 
بيمــاري كووید-19برنامه ریزي هــا را تغيير داده و 
همه  چيز تحت تأثيرش قرار گرفته اند. ِجف دریسكل، 
اســتاد مددكاري اجتماعي در دانشگاه ایالتي ِسيلم، 
ماساچوســت در همين ارتباط و بيشــتر با محوریت 
سالمتي شهروندي مقاله اي حاصل از یك پژوهش را 

منتشر كرده است كه ترجمه آن  را در زیر مي خوانيد.

عمل عكس در  فاصله گذاري اجتماعي
ظهور غيرمنتظره و ناگهاني بحران ویروس كرونا تأثير 
چشمگيري بر سالمت و به زیستي افراد، خانواده ها و 
جوامع داشته است. ما مددكاران اجتماعي در جایگاهي 
ویژه براي حمایــت از افراد دچار بحــران قرار داریم؛ 
چراكه بدین منظور تحصيل كرده و آموزش دیده ایم 
تا مداخالتي در جهت حمایت از سالمت و تندرستي 
افراد انجام دهيم. تمركز بر سالمت و تندرستي در حوزه 
مددكاري اجتماعي موضوع جدیدي نيســت. مركز 
كنترل و پيشــگيري از بيماري )CDC( راهبردهایي 
مقرر كرده كه براي پيشگيري از انتقال یا ابتال به ویروس 
كووید-19مؤثرند. یكي از این راهبردها حفظ فاصله  
فيزیكي با دیگران اســت. این عمل ناِم فاصله گذاري 
فيزیكي )یا فاصله  گذاري اجتماعــي( به خود گرفته 
است. حفظ فاصله  فيزیكي به نظر امر ساده اي  است، اما 

در عمل عكس آن به اثبات رسيده است.
همانطور كه از ســایر رفتارهاي مرتبط با ســالمت 
مانند استعمال ســيگار و مواد مخدر مي دانيم، تغيير 
رفتــار و اختيار كــردن رفتارهاي ســالم تر مي تواند 
دشوار باشــد. حكومت هاي محلي، ایالتي و كشورها 
محدودیت هایي را به منظــور حمایت از فاصله گذاري 
فيزیكي اعمــال كرده اند. برخي از این اســتراتژي ها 
عبارتند از: محدودكردن رســتوران ها به ارائه غذاي 
بيرون بر، تعطيلي تمامي كسب وكارهاي غيرضروري 
)مانند آرایشگاه ها و مراكز خرید(، تشویق به پرهيز از 
گردهمایي هاي بزرگ و انتقال كالِس درس مدارس و 

دانشگاه ها به پلتفرم مجازي.
بســياري از افراد اســتراتژي هاي اعمال شده توسط 
حكومت هاي محلي، ایالتي و كشورها را پذیرفته اند، 
اما متأســفانه، هنوز افرادي هســتند كه در پيروي از 
پروتكل هاي فاصله گيري فيزیكي با چالش روبه رویند 

و ما روزانه شــاهد نمونه هاي بســياري از عدم رعایت 
پروتكل هاي فاصله گيري فيزیكي در رسانه ها هستيم؛ 
مثاًل دانشــجویان جواني كه تعطيــالت بهاره  خود را 
به صورت دسته جمعي جشن مي گيرند و نيز نوجواناني 
كه مشغول بازي بســكتبالند )كه ورزشي پربرخورد 
است و امكان رعایت فاصله گذاري در آن ميسر نيست(.

چرا برخي رعايت مي كنند و بعضي نه؟ 
هرچه باشد، فرض ما این است كه مردم مایل هستند 
از پخش یا مبتال شدن به این ویروس كشنده اجتناب 
كنند. سال هاست كه علوم اجتماعي به تحقيق و مطالعه 
عوامل مؤثر بر رفتارهاي مرتبط باسالمت و تغيير رفتار 
مي پردازد و درنتيجه این تالش ها، گنجينه اي از دانش 
جمع آوري شــده كه ما را در درك بهتــر رفتارهاي 

سالمت محور و تغيير رفتار یاري مي رساند.
مددكاران اجتماعي و دانشجویان مددكاري اجتماعي 
با مفهوم تغيير رفتار ناآشنا نيستند؛ چراكه در تحصيل 
و كارورزي خود با نظریات و مدل هاي مربوط آشــنا 
شده اند. با وجود این، چيزي كه عموماً جاي خالي آن 
حس مي شود، نگاه بين رشــته اي سالمت همگاني به 
مبحث تغيير رفتار اســت. دهه هاست كه متخصصان 
ســالمت عمومي به مطالعه و بررســي رفتار از منظر 
پيشگيري مي پردازند. در نتيجه ما هم اكنون، به دركي 
برتر از عوامل مؤثر بر رفتارهاي سالمت محور و تغيير 
رفتار رســيده ایم. آگاهي از این عوامل باعث توسعه و 
تكامل نظریات و مدل هاي سالمت عمومي شده كه ما 
را در تفسير و پيش بيني تغيير یا عدم تغيير رفتار افراد و 

نيز علت آن یاري مي كند.
در اینجا من 3نظریه و مدل را كــه به ویروس كرونا و 
فاصله گذاري فيزیكي مربوط مي شود، معرفي خواهم 
كرد. این 3عبارتند از: مدل باور به سالمت، نظریه عمل 

منطقي و نظریه شناخت اجتماعي.

نظريات و مدل ها
مدل باور به سالمت )HBM(1: مدل باور)اعتقاد( به 
سالمت یكي از رایج ترین و پركاربردترین مدل ها براي 
درك و پيش بيني تغيير رفتار است. از این مدل در انواع 
كمپين هاي پيشگيري، همچون پيشگيري از اچ آي وي/
ایدز، كمپين هاي استفاده از كمربند ایمني و نيز كمپين 
آزمایش ماموگرام استفاده شده است. تمركز این مدل 
بر باورها و نگرش )شناخت( فرد در رابطه با پذیرش یك 

رفتار مربوط به سالمت است.
سازه هاي مدل باور به سالمت عبارتند از: حساسيت 
درك شده، شدت درك شده، منافع درك شده، موانع 

درك شده و خودكارآمدي.
حساسيت و شــدت درك شــده در كنار هم به عنوان 
تهدید درك شده شناخته مي شوند. حال ارتباط این 

سازه ها با ویروس كرونا چيست؟ حساسيت درك شده 
با باوِر فرد درباره احتمال ابتال به ویروس ارتباط دارد. 
شدت درك شده نيز بر پایه باور فرد درباره ميزان خطر 
ویروس و نيز عواقب ابتال به آن اســتوار است. منافع 
درك شده بر تفســير فرد از جنبه هاي مثبت پذیرش 
رفتار جدیِد فاصله گيري فيزیكــي تمركز دارد. موانع 
درك شــده نيز نگاه دارد به جنبه هاي منفي پذیرش 
فاصله گذاري فيزیكي كه شــامل ارزیابي هزینه هاي 
رواني و احساسي نيز مي شود و درنهایت خودكارآمدي 
به ســطح اعتمادبه نفس فرد در پذیرش و پياده سازي 

موفقيت آميز فاصله گذاري فيزیكي اشاره دارد.
نظريه عمــل منطقــي )TRA(2: نظریه عمل 
منطقي نيز ماننــد نظریه بــاور به ســالمت، براي 
تعبير و پيش بينــي انواع رفتارهاي ســالمت محور 
به كار مي رود؛ رفتارهایي مانند اســتفاده از وســایل 
پيشگيري از بارداري، استعمال سيگار و تنباكو و نيز 
استعمال مواد مخدر. این نظریه مي گوید كه مهم ترین 
تعيين كننده تغييــر رفتار، مفهوم »داشــتن قصد 
رفتاري« اســت. قصد رفتاري بــه آمادگي فرد براي 

شركت در یك رفتار سالمت محور اشاره دارد.
مفاهيم اصلي نظریه عمل منطقــي كه مایه پرورش 
قصد هستند، مشــتمل بر نگرش نســبت به رفتار و 
هنجارهاي ذهني فرد است. نگرش فرد بر پایه ارزیابي 
مثبت یا منفي وي از رفتار مورد نظر اســتوار است. در 
رابطه با ویروس كرونا، فرد ممكن است بپرسد: »براي 
من رعایت فاصله گيري فيزیكي چقدر اهميت دارد؟« و 
یا »آیا به نظر من، فاصله گيري فيزیكي واقعاً تفاوتي در 
محافظت در برابر ویروس ایجاد مي كند؟« بدین ترتيب، 
اگر فردي با قاطعيت باور داشته باشد كه نتایج مثبت بر 
نتایج منفي غالب هستند، به احتمال بيشتري نگرشي 

مثبت به فاصله گذاري فيزیكي خواهد داشت.
هنجارهاي ذهني به شبكه ارتباطي اجتماعي/همساالن 
فرد به لحاظ تأیيد و یا عدم تأیيد انجام یك رفتار خاص 
مربوط مي شوند؛ براي مثال، سطح انگيزه یك فرد براي 
رعایت فاصله گذاري فيزیكي ممكن است تأثيرگرفته از 
این باشد كه گروه اجتماعي/همساالن تاچه حد به آن 

ارج مي نهند. اگر گروه اجتماعي/همساالن فرد عقيده 
محكمي داشته باشند كه رعایت فاصله گيري فيزیكي 
براي حفظ ســالمت دربرابر كرونا ویروس مهم است، 
فرد به احتمال بيشتري انگيزه پذیرش رفتار را خواهد 
داشت. رسانه هاي اجتماعي تاكنون نقش مؤثري در 
متقاعد ســاختن افراد به ماندن در خانه ایفا كرده اند. 
براي مثال، بسياري تصاویر پروفایل فيسبوك شان را 
تغيير داده و عبارت #در_خانه_بمانيم را به آن ضميمه 
كرده اند. این مثالي از هنجار ذهني اســت كه توسط 
گروه اجتماعي/همساالن فرد تشویق شده و روي قصد 

فرد تأثير مي گذارد.
نظريه شناخت اجتماعي )SCT(3: عناصر سازنده 
نظریه شــناخت اجتماعي نمایانگر تأكيد مددكاري 
اجتماعي بر چشم انداز زیست محيطي هستند. نظریه 
شناخت اجتماعي مي گوید كه تغيير رفتار، تحت تأثير 
تعامل دوسویه فرد، محيِط فرد و رفتار است. این نظریه 
مشــتمل بر تقریباً 9مفهوم اســت. در این مقاله، من 
به 3مفهوم مرتبط تر، اكتفا مي كنــم كه به درك ما از 
تغيير رفتار وسعت مي بخشد. لطفاً توجه داشته باشيد 
كه خودكارآمــدي در نظریه شــناخت اجتماعي نيز 
مفهومي كليدي ا ست، اما پيش تر درباره آن در نظریه 
باور به سالمت صحبت كردیم. این مفاهيم عبارتند از: 
یادگيري مبتني بر مشاهده، انتظار نتيجه و سازگاري 

احساسي.
پذیرش یا عدم پذیرش یك رفتار مربوط به ســالمت 
توســط فرد )مثاًل فاصله گذاري فيزیكي(، بســياري 
از اوقات تأثيرگرفته از مشــاهده دیگران در شــبكه 
اجتماعي/همساالِن فرد اســت )یادگيري مبتني بر 
مشاهده(. براي مثال، اگر فرد مرتباً در پست هاي گروه 
همساالن خود در شبكه هاي اجتماعي ببيند كه آنها از 
گزینه هاي جایگزین )مانند استفاده از زوم براي تماس 
و دورهمي تصویري مجازي( استفاده مي كنند و از این 
جایگزین ها راضي هستند، محتمل تر است كه خود نيز 

رفتار جدید را بپذیرد.
مفهوم انتظــار نتيجه بــه ســنجِش ارزش و عواقب 
احتمالي پذیرش یك رفتار جدید مرتبط با ســالمت 
مي پردازد. به عنوان مثال، رسانه ها گاه داستان افرادي 
را نشــان مي دهند كه علت عدم رعایت فاصله گذاري 
براي آنها، ترس از افســردگي یا ایزوله شــدن است. 
این افراد در ســنجيدن منافع و پيامدهاي احتمالي 
پذیرش فاصله گيــري فيزیكي، حــس مي كنند كه 
هزینه احساســي چنين كاري برایشان سنگين است 
و درنتيجه، رفتار جدید را نمي پذیرند. حال به مفهوم 
آخر مي رسيم، كه سازگاري احساسي است. اگر فردي 
فاصله گيري فيزیكي را بپذیرد، آیا این فرد ظرفيت و 
مهارت هاي الزم براي كنارآمدن با تأثير رواني احتمالي 
را خواهد داشت؟ اگر فردي مهارت الزم براي كنار آمدن 
با حالت رواني منفي مربوط به فاصله گيري فيزیكي را 
نداشته باشد، ممكن است وارونه عمل كند و از پذیرش 
چنين رفتاري سر باز بزند و در نتيجه خود و دیگران را 

در معرض خطر ابتال یا انتقال ویروس قرار دهد.

نتيجه گيري
بحران كووید-19 و پيامدهاي آن اهميت درك رفتار و 
تغيير رفتار را برجسته كرده است. ما مي دانيم كه تغيير 
رفتار، كار دشواري است و از این بحران آموخته ایم كه 
فاصله گذاري فيزیكي یكي از همان رفتارهاي پيچيده 

است كه افراد در پذیرش آن، با چالش روبه رو هستند.
در این شرایط جدید و دشوار، داشتن دركي از نظریات 
و مدل هــاي اجتماعي كــه روي تغيير رفتــار تأثير 
مي گذارند، براي رسيدن به ارزیابي درست و نيز توسعه 

و اجراي اقدامات پيشگيرانه مان بسيار حياتي است.

1 - Health Belief Model
2 - Theory of Reasoned Action
3 - Social Cognitive Theory

 ايجاد »تكيه مردم« 
در محل تكيه تاريخي دولت

عضو هيأت رئيسه شــوراي اسالمي شهر تهران گفت: 
مطالعات و تهيــه طرح، براي بازســازي تكيه دولت و بازآفريني

احداث تكيه مردم در بخش هاي باقيمانده از محل تكيه 
دولت را طي توافقي ســه جانبه،  وزارتخانه هاي دادگستري و ميراث 

فرهنگي و شهرداري تهران  در دستور كار قرار دهند.
به گزارش همشهري، علي اعطا با انتشار رشته تویيتي نوشت: از تكيه 
دولت، بزرگ ترین تماشاخانه  تاریخ ایران به جز نام و تابلویي كوچك 
از ورودي بن بستي باریك به همين نام در ضلع شمال سبزه ميدان در 

خيابان 15خرداد چيزي باقي نمانده  است.
وي با بيان اینكه از بناي عظيم تكيه دولت  چيزي بر زمين نمانده، افزود: 
امروز بازیابي و بازسازي تكيه دولت، معطوف به نيازهاي شهر و هویت 
شهري، مي تواند به عنوان دغدغه اي ملي و دیني مطرح باشد. عضو و 
رئيس كميته معماري و طرح هاي شهري شوراي تهران عنوان كرد: در 
سال7٤ پيگيري تكيه دولت را دكتر اسكندر مختاري )یكي از اساتيد 
معماري دانشگاه تهران( انجام داد و طرحي زیرنظر مرحوم دكتر باقر 
شيرازي تهيه كرد؛ آن زمان بازسازي بنا مطرح شد، اما به نتيجه نرسيد.

اعطا تأكيد كرد: به طور كلي تكيه ها باید در جایي از شهر واقع شوند 
كه عناصر مختلف شهري را به هم پيوند بدهد. محل فعلي تكيه دولت 
اگرچه در اختيار دادگستري است، اما بهترین مكان براي ساخت یك 
تكيه ملي است؛ چرا در محل تكيه دولت، امروز تكيه مردم را نسازیم؟

وي با اشاره به مصاحبه اسكندر مختاري - كارشناس ميراث فرهنگي- 
با یكي از خبرگزاري ها، افزود: دكتر مختاري گفته است بخشي از پي ِ 
تكيه دولت هنوز ممكن است آنجا مدفون باشد. بنابراین بخشي از تاریخ 
سوگواري هاي جمعي ما ایرانيان، در محل تكيه دولت مدفون است. 
اعطا به وزارت دادگستري، وزارت ميراث و شهرداري تهران پيشنهاد 
كرد طي توافقي ســه جانبه و انجام مطالعات و تهيه طرح، بازسازي 
تكيه دولت و احداث تكيه مــردم در بخش هایي از محل تكيه دولت 
را در دســتور كار قرار دهند تا در آینده نزدیك كه بودجه و اعتبارات 
فراهم بود، تكيه مردم ساخته شود. براساس نقشه اي قدیمي از طهران 
ساختمان عظيم تكيه دولت در ضلع جنوب شرقي كاخ گلستان و در 
جنوب غربي شمس العماره، شمال سبزه ميدان و روبه روي مسجد شاه 
قرار داشت. بيشتر بناي بزرگ تكيه دولت كه سال ها متروك بود، در 

1325 براي ساخت شعبه بانك ملي در بازار تخریب شد.

پيچيدگي تغيير رفتار در رابطه با ويروس كرونا

اقداماتيدرمسيراجرايطرحكاپ
دفن پســماندهاي الكترونيكي براي محيط زيست خطرات بســياري دارد كه به زودي با راه اندازي غرف 
الكتروكاپ توسط سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران تالش خواهد شد كه اين معضل برطرف شود. 
پيمانكار طرف قرارداد سازمان پسماند با جمع آوري اين نوع از ضايعات و انتقال آنها به كارخانه اي ويژه، اين 
نوع از زباله را بازيافت و دوباره وارد چرخه مي كند. تمامي اين اقدامات هم به دنبال اجراي طرح كاپ و براي 
جلوگيري از فعاليت عوامل غيرمجاز تفكيك پسماند و جلوگيري از دفن اين نوع زباله انجام مي شود. همچنين 
سازمان پســماند طرح كاپ را به صورت پايلوت در 4منطقه در حال اجرا دارد. در عين حال، اين سازمان 
اقداماتي را در ميادين ميوه و تره بار و فروشگاه هاي شهروند انجام داده است. به اين صورت كه شهروندان در 

ازاي تحويل دادن پسماند خشك هديه اي دريافت مي كنند.

ث
مك
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بعد از اعالم خبر سرمربيگري مهدي رحمتي در شهرخودرو، معماي 
بزرگ اين بود كه آيا او همچنان به دوران بازي اش ادامه خواهد داد يا 
نه. در شرايطي كه برخي مسئوالن باشگاه مشهدي مي گفتند رحمتي 
بعد از بازي هاي آسيايي امسال بازنشسته مي شود، آقا مهدي در مراسم 
معارفه اش حرف ديگري زد: »با بزرگان مشورت كرده ام و به نتيجه 
نرسيده ام. اگر گلر خوبي براي فصل بعد جذب نشود، در ليگ بيستم 
هم خودم درون دروازه خواهم ايستاد.« االن سؤال اساسي اين است كه 
چه كسي بايد گلر بگيرد؟ مگر شما سرمربي نيستي؟ يعني ممكن است 
گلري جذب كني كه خودت را نيمكت نشين كند؟ آن موقع كه بقيه 
دروازه بان مي گرفتند، شما نيمكت نشيني را تحمل نمي كردي، چه 
برسد به االن كه صاحب اختياري. اصال يك پيشنهاد؛ حسين حسيني 

را بگير و تا آخر فصل او را روي نيمكت بنشان تا دلت خنك شود!

چه كسي بايد گلر بگيرد؟

ارقامي كه اين روزها مديربرنامه هــا براي باال بردن قيمت بازيكنان و 
مربيان خودشان سر زبان ها مي اندازند، خيلي جالب است. يكي چو 
مي اندازد كه فالن بازيكن پيشــنهاد 20ميلياردي به باشــگاه داده، 
آن يكي از پيشــنهاد 24ميلياردي آقاي مربي به تيم شهرســتاني 
خبر مي دهد و حتي مورد داشتيم كه صحبت از پيشنهاد 50 ميليارد 
توماني به يك سرمربي سرشناس هم شده است! دوستان دالل طبيعتا 
اعدادي را مطرح مي كنند كه جنبه بازارگرمي دارد، اما اين وسط اگر 
بتوانند يك چهارم اين پول را هم براي مربي يا بازيكن خودشان بگيرند، 
دورهم حالش را مي برند. حاال ممكن است 4 نفر به اين اعداد بخندند، 
اما كافي است يك مدير ناشي يا پورسانت بگير پيدا شود و سر كيسه را 
شل كند. خالصه بازيكنان و مربيان فوتبال ايران كم كم دارند از قيمت 

700ميليون يورويي ليونل مسي براي ترك بارسلونا عبور مي كنند.

از مسي گران تر داريم

فرهاد مجيدي را بايد غريب ترين فاتح دنيا دانست. بنده خدا تيمش 
را نايب قهرمان كرد، باشگاه گفت فايده اي ندارد، چون فاصله ما با 
قهرمان زياد بود و اينطوري حال نمي دهد. تيمش را به فينال جام 
حذفي برد و براي ناز كردن اســتعفا داد، باشگاه گفت چيز مهمي 
نيست و اگر كتبا اعالم كند، رسيدگي خواهد شد. پست گذاشت و از 
محكم نبودن صندلي اش گاليه كرد، باشگاه گفت همين است، تازه 
دنبال سرمربي هم هستيم. االن هم در آخرين پرده، معاون باشگاه 
استقالل مدعي شده ليستي از سوي فرهاد مجيدي براي جذب در 
بازار نقل وانتقاالت ارائه نشده و آنها به صالحديد خودشان در حال 
مذاكره با بازيكنان مختلف هستند. يعني عجيب تر از اين ممكن 
نيست. رسما به سرمربي پيغام مي دهند كه كاره اي نيستي. آمديم 
و فرهاد ماندگار شــد؛ با بازيكناني كه با صالحديد خودتان جذب 

كرده ايد، چكار بايد بكند؟

غريب ترين فاتح دنيا

نكته بازي

پا جاي 
پاي دايي

مهدي طارمي،   آقای گل 2دوره لیگ برتر ایران، 
دیر به اروپا رسید اما در کوتاه ترین زمان خودش 

را به یک باشگاه بزرگ رساند

Mehdi                      Taremi

انتقال بزرگي که فوتبال ایران انتظارش را مي کشــید باالخره 
رخ داد و مهدي طارمي با باشگاه پورتو پرتغال قرارداد بست. 
این مهاجم بااســتعداد که کمي دیر در فوتبال چهره شده بود، 

در 25سالگي براي نخستین بار از ایران خارج شد و همین سال 
گذشته یعني در سن 27سالگي براي نخستین بار به اروپا رفت. 

اتفاقي که شاید اگر زودتر رخ مي داد او مي توانست پله هاي ترقي را 
بهتر و راحت تر در اروپا طي کند و به تیم هاي بزرگ تري برسد. مهاجم 

سابق پرسپولیس از این جهت شباهت زیادي به علي دایي پیدا کرده است. 
دایي که به نوعي کاشف طارمي است و او را براي نخستین بار در پرسپولیس پذیرفته 

است، خودش در دوران بازیگري خیلي دیر به سطح اول فوتبال معرفي شد، در 27سالگي 
براي نخســتین بار ایران را به مقصد قطر ترك کرد، در 28سالگي راهي آلمان شد و در 
29سالگي به بایرن مونیخ پیوست. مهدي طارمي هم دقیقا چنین مسیري را طي کرد و 

ابتدا به قطر، سپس به تیمي کوچک در اروپا و نهایتا به یک باشگاه بزرگ اروپایي رسید.

مهدي طارمــي زمانــي از ایران 
رفت کــه محبوبیتش تحت الشــعاع اتفاقات 

جاري در پرســپولیس و محرومیت سرخپوشــان از 2 
پنجره نقل وانتقاالتي قرار گرفته بــود. محرومیتي که خیلي از 

پرسپولیسي ها طارمي را در آن مقصر مي دانســتند. او با محبوبیتي 
خدشه دار شــده از ایران رفت اما خیلي زود در قطر محبوب شد و یكي از 

ستاره هاي مؤثر الغرافه لقب گرفت. در پرتغال نیز همین مسیر براي طارمي طي 
شد و او به محض ورود به ریوآوه خیلي زود توانست خودش را در دل هواداران جا 
کند. این مهاجم در نخستین فصل حضورش در لیگ پرتغال 30بازي براي ریوآوه 
انجام داد که 18بار موفق به گلزني شد و 5پاس گل هم ارسال کرد. طارمي همچنین 
4بار در رقابت هاي جام حذفي براي تیم پرتغالي بازي کرد که حاصل آن به ثمر 

رساندن 2گل بود. در جام اتحادیه هم طارمي 3بازي انجام داد و یک گل زد. به 
این 21گل زده در 37بازي، گرفتن 7پنالتي از مدافعان حریف را هم اضافه 

کنید که بیش از هر چیز نام طارمي را در فوتبال پرتغال بر سر زبان ها 
انداخت. طارمي با ثبت 18گل در لیگ پرتغال در نخستین فصل 

حضورش در این کشور عنوان آقاي گلي را هم به دست 
 آورد که افتخار بزرگــي براي این بازیكن 

بوشهري بود.

بعد از درخشش در فصل اول و آقاي 
گلي در لیگ پرتغال پیشنهادهاي زیادي از تیم هاي 

بزرگ پرتغال به سوي طارمي سرازیر شد. 3باشگاه بزرگ این 
کشور یعني پورتو، بنفیكا و اسپورتینگ لیسبون به طور همزمان خواهان 

طارمي شدند که درنهایت رقابت براي جذب مهاجم اسبق ایرانجوان به سود 
پورتو به پایان رسید. جالب اینكه هواداران این تیم براي قطعي شدن این انتقال و 

تماشاي طارمي با پیراهن پورتو بسیار هیجان زده بودند و همین موضوع نشان دهنده 
محبوبیت باالي طارمي در این کشور بود. پورتو فصل گذشته با 5 امتیاز برتري نسبت به 

بنفیكا قهرمان لیگ پرتغال شده و به این ترتیب طارمي در فصل آینده همزمان با حضور در 
لیگ پرتغال چالش جذابي هم در لیگ قهرمانان اروپا خواهد داشت. او کمي دیر به سطح 
اول فوتبال دنیا معرفي شده اما فرصت دارد تا در همین سه چهار سال باقیمانده از دوران 
اوج حرفه اي اش افتخارات بیشتري به دست بیاورد. شاید درباره حضور موفق طارمي 
در فوتبال اروپا، باید نقشي هم براي کارلوس کي روش درنظر گرفت. سرمربي پرتغالي 

سابق تیم ملي ایران همیشه بازیكنان شاغل در اروپا را بیشتر از بازیكنان لیگ 
ایران تحویل مي گرفت و مشوق اصلي طارمي براي حضور در اروپا بود. حتي 

حضور طارمي در ریوآوه هم با مشورت این مربي پرتغالي اتفاق افتاد 
و حاصل آن انتقال رسیدن طارمي به تیم قهرمان پرتغال 

بعد از یک سال بازي در این کشور بوده است.

آقاي گل، آقاي پنالتي

دي
مه

دن 
ي ش

تغال
ر پر

ش د
نقش كي رو

 داور فينال مشخص شد
موعود بنیادي فر به عنوان داور فینال جام حذفي بین استقالل و تراکتورسازي انتخاب شد. بنیادي فر سال گذشته هم فینال جام حذفي بین 
پرسپولیس و داماش را در خوزستان سوت زده بود. سعید علي نژادیان و سعید قاسمي کمک هاي اول و دوم داوري این بازي خواهند بود. 
وحید کاظمي و امیر عرب براقي به عنوان داوران پشت دروازه  وهمچنین مرتضي منصوریان به عنوان داور چهارم در این مسابقه حضور دارند.
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دوشنبه شــب و درحالي كه هــواداران 
پرسپوليس به شــدت بابت فسخ قرارداد 
مهــدي ترابــي عصباني بودنــد، يحيي 
گل محمدي با منتشــر كردن پســتي در 
اينســتاگرام اعالم كرد كه پرســپوليس 
سه شــنبه با ۳بازيكن قرارداد امضا خواهد 
كرد. مسئوالن باشــگاه هم از صبح ديروز 
مذاكرات با بازيكنان موردنظر گل محمدي را 
آغاز كردند و جالب اينجا بود كه مذاكرات با 
اين بازيكنان به دليل شلوغي در محل باشگاه 
پرســپوليس در جاي ديگري انجام شد تا 
مسئوالن پرســپوليس از هرگونه مشكل و 

حاشيه احتمالي جلوگيري كنند.

  آقايي بست و رفت
سعيد آقايي مدافع فصل گذشته سپاهان نخستين 
بازيكني بود كه در فصل نقل و انتقاالت به صورت 
رسمي با اين تيم قرارداد ۲ساله امضا كرد. آقايي در 
حالي پيراهن پرسپوليس را بر تن كرد كه به دليل 
مصدوميت محمد انصاري و شرايط مبهم محمد 
نادري براي فصل بعد، سرخپوشــان نياز مبرمي 
به جذب مدافع چپ داشــتند. البته اين بازيكن 
تماس هايي هم از اســتقالل داشــت ولي به اين 
پيشنهاد پاســخ منفي داد تا فصل آينده پيراهن 

پرسپوليس را بر تن كند.

  اختالف مالي با آل كثير
پرسپوليس ديروز با عيسي آل كثير مهاجم فصل 
گذشــته صنعت نفت آبادان هم مذاكره كرد. در 
شرايطي كه به نظر مي رسيد اين بازيكن نيز همانند 
آقايي خيلي زود قراردادش را امضا كند، اختالف 
مالي طرفين مانع از اين اتفاق شــد. شــنيده ها 
حاكي از اين اســت كه اين بازيكن براي قرارداد 
۲ســاله خود 10ميليارد تومان درخواست كرده 
كه اين موضوع ابتدا با واكنش رســول پناه همراه 
مي شــود. به همين دليل سرپرست باشگاه اعالم 
مي كند نمي تواند چنين پولي به او بدهد و آل كثير 
هم بدون بستن قرارداد جلسه را ترك كرده است. 
در اين ميان افشين پيرواني سرپرست پرسپوليس 
كه به عنوان مدير نقل و انتقاالت اين باشــگاه نيز 
معرفي شــده، از مديربرنامه آل كثير مي خواهد 
دقايقي او را به همراه ايــن مهاجم تنها بگذارند تا 

او را براي امضاي قرارداد ترغيب كند. اين موضوع 
با دلخوري شــديد مديربرنامه آل كثير نيز همراه 
مي شود. البته اين پايان ماجرا نبود چراكه آل كثير 
عصر ديروز به محل باشگاه بازگشت و در نهايت با 
امضاي قرارداد۲ ساله به پرسپوليس پيوست. البته 
هنوز مشخص نيســت او با چه رقمي قرمز پوش 
شده است. پرسپوليسي ها ديروز با احسان پهلوان 
هافبك فصل گذشته ذوب آهن هم مذاكره كردند 
و اگر اتفاق خاصي رخ ندهد، ايــن بازيكن هم به 

جمع سرخپوشان پايتخت اضافه خواهد شد.

  لك پيراهن شماره يك را مي خواهد
يكي از دغدغه هاي يحيــي گل محمدي در خط 
دروازه اســت، جايي كه پرســپوليس با جدايي 
عليرضا بيرانوند با چالش مواجه شــده اســت. 
پرســپوليس ديروز با حامد لك كه فصل گذشته 
در تيم ماشين سازي حضور داشت مذاكره كرد، 
اين در حالي است كه در روزهاي گذشته از رشيد 

مظاهــري و عليرضا حقيقي هــم به عنوان ديگر 
گزينه هاي پرســپوليس براي جانشيني بيرانوند 
نام برده مي شــد. با اين حال پرسپوليس ديروز 
با لك هم قرارداد امضا كرد تا بــا حضور اين گلر 
پرونده جذب رشيد مظاهري بسته شود. اما نكته 
مهم درباره حامد لك اين اســت كــه او با وعده 
رسيدن به پيراهن شماره يك به پرسپوليس آمده 
است. گويا حامد لك در جلسه با مديران باشگاه 
به صراحــت مي گويد كه نمي خواهــد به عنوان 
دروازه بان دوم قرارداد ببندد و همين مسئله باعث 
مي شود كه رسول پناه با يحيي تماس بگيرد. در 
اين گفت وگوي تلفني ســرمربي سرخپوشــان 
به لك قول مي دهد كه درصورت درخشــش در 
تمرينات به عنــوان دروازه بان اول پرســپوليس 

معرفي شود.

  عصبانيت يحيي از فسخ قرارداد ترابي
يحيي گل محمدي همچنان بابت فسخ قرارداد 

مهدي ترابي ناراحت و عصباني است. اين بازيكن 
در شــرايطي قراردادش را فســخ كــرد كه بند 
مهمي در قراردادش وجود داشــته اما مسئوالن 
پرسپوليس به آن توجهي نداشتند. يكي از اعضاي 
كادر فني پرســپوليس به خبرنگار همشــهري 
مي گويد: »مــا كاري به اين موضــوع نداريم كه 
بحث يك مشــكل خانوادگي براي ترابي مطرح 
شده است. براي ما مسئله تعجب آور اين است كه 
چگونه مسئوالن باشگاه به اين بند از قرارداد ترابي 
توجه نكردند كه اگر او تــا پايان فصل 80درصد 
پول نگيــرد مي تواند قراردادش را فســخ كند. 
ترابي 73درصد پول گرفته و باشگاه نمي دانست 
كه قبل از پايان فصل بايد 7درصد ديگر به ترابي 
بدهد. اگر دســت ما بود حاضر مي شديم كه اين 
7درصد را بدهيــم تا ترابي قراردادش را فســخ 
نكند.« روز گذشــته اما رســول پناه سرپرست 
مديرعاملي پرســپوليس به هواداران معترضي 
كــه مقابل باشــگاه تجمع كرده بودنــد، گفت: 
»بحثي پيش آمده كه ترابي از من خواست چون 
احتمال دارد به تيم بازگردد، اين موضوع را مطرح 
نكنم؛ اگر ايشان به ما جواب مثبت داد، ما قطعا 
مسئله را به شما خواهيم گفت. ترابي قطعا دليل 
توجيه كننده اي دارد و شــما حق داريد فردا اين 

مسئله را بدانيد.«

 3 خريد جنجالي در يك روز
مديران پرسپوليس در مذاكره با بازيكنان جديد و مواجهه با تجمع هواداران، سه شنبه بسيار شلوغي را سپري كردند

حواشي استقالل اين روزها به اوج خود رسيده و باعث شده 
اين تيم خيلي زود در بازار نقل و انتقــاالت از تيم هايي مثل 
سپاهان و پرســپوليس عقب بماند. درگيري هاي مجيدي 
و سعادتمند در آســتانه فينال حذفي و بالتكليفي نيمكت 
اين تيم براي بازي هاي آســيايي و فصل آينده، باعث شده 
تا آبي ها وضعيت نامشــخصي در فصل نقل و انتقاالت داشته 
باشند. براســاس اخبار رســيده مجيدي به صورت شفاهي 
ليستي از بازيكنان موردنظرش را از طريق سرپرست تيم در 
اختيار مديرعامل قرارداده اما ســعادتمند با ليست خودش 
وارد بازار شده؛ ليســتي كه گفته مي شود آقاي مدير پس از 
مذاكره با كارشناسان و پيشكسوتان آن را تهيه كرده است. 
مهم تر اينكه ليست ســعادتمند با ليست مورد نظر مجيدي 
تفاوت هاي فراواني دارد. در فهرســت سعادتمند بازيكناني 
مثل سعيد واســعي هافبك پيكان، محمدحسين مرادمند 
و آرمين ســهرابيان مدافعان شــهر خودرو و سايپا، احسان 
حاج صفي كاپيتان تراكتورســازي و حبيب فرعباســي گلر 
فصل گذشته نفت مسجدسليمان حضور دارند. اين در حالي 
است كه گفته مي شود مجيدي براي فصل آينده روي آرمين 
سهرابيان، احسان حاج صفي، آرمان رمضاني، رضا اسدي، رضا 
جبيره و صابر حرداني نظر داشته است. تمام اين اتفاقات در 
شرايطي رخ داده كه به نظر مي رسد ديدار با تراكتورسازي در 
فينال حذفي، آخرين حضور مجيدي روي نيمكت آبي هاست 
چراكه او رسما اعالم كرده حاضر نيست با سعادتمند كار كند.

  تمديدي در كار نيست؟
البته تنها مشــكل اســتقالل در فصل نقل و انتقاالت خريد 
بازيكن جديد نبوده و نيســت. به هر حال از جمع بازيكنان 
استقالل، قرارداد 8 بازيكن تمام  شده و تا به امروز تنها داريوش 
شــجاعيان قراردادش را براي ۲ فصل با آبي ها تمديد كرده 
است. مديرعامل استقالل در هفته هاي اخير بارها اعالم كرده 
قرارداد روزبه چشمي، علي كريمي، محمد دانشگر و فرشيد 
اسماعيلي هم به زودي تمديد مي شود اما اين اتفاق تا به امروز 
عملي نشده است. جالب اينكه يك منبع آگاه در استقالل به 
خبرنگار همشهري خبر داده كه بازيكنان اين تيم به مسئوالن 
باشگاه گفته اند كه با توجه به اتفاقات اخير، نمي دانند سرمربي 
فصل بعد كيست و فعال نمي خواهند تا مشخص شدن سرمربي 
جديد، قراردادشان را تمديد كنند. از طرفي گفته مي شود كه 
مسئوالن استقالل براي فصل آينده عالقه اي به حفظ فرشيد 

باقري، مرتضي تبريزي و محسن كريمي ندارند.

 آبي ها با ليست سعادتمند 
بازيكن مي گيرند

بازيكنان استقالل: نمي دانيم سرمربي 
كيست، تمديد نمي كنيم



   قرار بود سرمایه های سرگردان که دیگر نه 
روی خوش سودهای بانکی 21 درصدی و نه گزارش

توان رقابت در بازار مسکن افسارگسیخته را 
داشتند، در اتاق شیشه ای بورس صاحبانشان را برای داشتن 
آینده ای پرســود و با ثبات امیدوار کنند. افزایش ناگهانی 
شــاخص بورس و حتی عبورش از مرز 2 میلیون واحد هم 

امیدواری ها را در این باره بیشتر کرد.
به گزارش گروه ایرانشهر، بهار امسال به ویژه اردیبهشت هم 
بورس با رنگ سبزش خودنمایی می کرد و افزایش سرمایه 
قابل توجهی را برای سرمایه گذاران خرد و کالن با هر میزان 
مبلغ ورودی به بازار سهام به همراه داشت. اما ناگهان افت 
شاخص و کاهش ارزش ســهام شرکت های بورسی، بازار را 
از روند مثبت به جهت منفی تغییر داد تا چشم های نگران 
سرمایه گذاران هر روز شــاهد افزایش صف فروش و از هم 
پاشــیدگی بازار باشد. نتیجه هم این شــد که آن دسته از 
افرادی که در 4 ماهه نخست سال وارد بازار شده بودند در 
سود بمانند و آنهایی که در مرداد وارد بازار شدند، توازن سود 
و زیان شــان برابر یا حتی با کاهش همراه شود و دست به 
فروش سهام خود بزنند. در این میان تازه واردان بازار سرمایه 
که مرداد سختی را پشت سر گذاشــته اند، از ترس متضرر 
شدن و از دست دادن سرمایه اولیه بیشترین خروج از بازار 
سهام را رقم زدند. هر چند که کارشناسان اقتصادی تاکید 
می کنند ریزش شاخص بورس »رنج« خواهد بود و صعود و 
فرودش قابل پیش بینی اســت اما در کنار آن باید به حفظ 

سرمایه  و ماندگاری سرمایه گذاران کمک شود.
اتفاقی که البته قدیمی های بازار ســهام با ســرمایه های 
خرد و کالن هم بــه آن اعتقاد دارند و این بــازار را نیازمند 
ســرمایه گذاری بلند مدت می دانند، چرا که تجربه ریزش 
شاخص طی هفته های اخیر نشان داده که بازار سرمایه بنا 
بر ماهیت خود، همیشه رو به باال حرکت نمی کند و گاهی با 
نوسانات شدید و کاهش هم مواجه می شود اما هیچ بازاری 
مثل بورس نمی تواند به حفــظ ارزش پول های ُخرد مردم 
کمک کند؛ چون سایر بازارها نمی توانند به مولدسازی منابع 
خرد منتهی  شوند و ارزش آفرینی هم نخواهند داشت. در این 
میان تازه واردان بازار هم که عمدتا با خرید و فروش های ُخرد 
سروکار دارند باید نهایت دقت را در معامالت به عمل بیاورند. 
اتفاقی که در بازار سهام شهرهای مختلف هم وجود دارد اما 
اطالع رسانی های کاربردی می تواند به کوچک شدن صف 
فروش و کند شدن شتاب سرمایه گذاران استانی برای خروج 
از بازار سهام منجر شود. طی ماه های اخیر حتی در بسیاری 
از روستاها هم شاهد اقبال مردمی برای حضور در بازار سهام 
بوده ایم، اما ریزش و روند منفی این بازار نگرانی های زیادی را 

برای سرمایه گذاران ایجاد کرده  است.  برای بررسی آنچه در 
بازار سهام استان های کشور می گذرد و درباره پیش بینی  های 
روند بــازار در روزهای آتی، پای صحبت استان نشــین ها، 
کارشناسان و برخی مدیران بورس منطقه ای نشستیم که 

در ادامه می خوانید.

روند نزولی طوالنی شده است  
طوالنی شدن روند نزولی بازار سهام از اواخر مرداد تاکنون 
یکی از علل نگرانی سرمایه گذاران تازه وارد در بورس است. 
پیمان عبدی، شهروند کرمانشاهی با بیان اینکه حدود یک 
میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در بورس سرمایه گذاری کرده 
است، می گوید: چندین سال است که در بازار سرمایه فعالیت 

دارم و می دانم که شرایط بورس از بازارهای دیگر بهتر است. 
با اینکه بازار اصالحی این روزها طوالنی و کمی نگران کننده 
شده اما مطمئنم این شــرایط باقی نمی ماند. در اینجا باید 
صبور بود تا به نتیجه دلخواه رســید. رفتارهای هیجانی و 
بیرون کشیدن سرمایه باعث خراب تر شدن بازار می شود. در 
این مدت به اصطالح ۶۰۰ میلیون تومان منفی خورده ام اما 
ترسی از آینده ندارم. البته امیدوارم که دولت از بازار سرمایه 
حمایت کند تا شرایط تثبیت شود.  بابک صحرایی یکی از 
شهروندان گیالنی است که به قول خودش تازه وارد این بازار 
است و نه تنها سودی نداشته که بخشــی از 1۶۰ میلیون  
تومان آورده اش به بازار سهام را هم در این چند روز از دست 
داده اســت. او می گوید: من قبال به صورت محدود در بازار 
امالک و زمین فعالیت می کردم اما با تشویق های دولت وارد 
بازار سهام شدم. همه توصیه می کنند که فعال خروج نکنم و 
شرایط به زودی سبز می شود. البته چاره  دیگری هم ندارم، 
ســرمایه گذاری در بازارهای دیگر مثل دالر و سکه ریسک 
باالیی داشــته و ســپرده گذاری در بانک هم سود چندانی 
ندارد، مطمئنم در صورت نرمال شدن وضعیت اصل و سود 

پولم بازخواهد گشت. 
سینا محمدی از شــهروندان اصفهانی هم معتقد است که 
عرضه دومین صندوق سرمایه گذاری ETF می تواند شرایط 
بازار ســهام را متعادل کند. او عنوان می کند:  اطالعات من 

از بازار ســهام اندک اســت، با این حال به دلیل اوضاع بد 
اقتصادی کشــور و کم شــدن روز به روز ارزش نقدینگی، 
تصمیم گرفتم وارد این بازار شوم. در 3 ماه ابتدایی سال و با 
خرید صندوق دارا یکم سود خوبی عایدم شد اما در یکی دو 
هفته اخیر که بازار نزولی شده، سود این صندوق نیز نسبت 
به ماه های گذشته افت داشته، با این حال نسبت به سرمایه 
اولیه، ضرر نکرده ام.  البته همه اینقدر امیدوارانه به آینده بازار 
سهام نگاه نمی کنند و عنوان می کنند که با وجود سه برابر 
شدن سرمایه شان از ابتدای سال تا همین یکی دو ماه پیش 
اما در عرض چند روز سودشان به نصف رسیده است.آنها از 
شرایط بازار بسیار نگرانند و می گویند اگر تا چند روز دیگر 
بازار برنگردد همه سهام شان را می فروشند چرا که با این روند 

حتی اصل سرمایه شان را هم از دست خواهند داد.

بازار به تعادل رسیده است
در حالی که بسیاری از سهامداران به دلیل ریزش های اخیر 
هنوز نسبت به ســرمایه گذاری در بازار سهام شک و تردید 
دارند، اما کارشناسان اعالم می کنند که اکنون بازار به تعادل 
رسیده و نباید منتظر صف فروش در اغلب نمادها بود. سینا 
کریمیان، کارشناس بازار سرمایه در استان فارس می گوید: 
اصال نمی شود گفت که فردا باید بازار مثبت باشد یا منفی، 
فعال بازار به تعادل رسیده است و باعث حجم گرفتن سهم ها 
می شود. اتفاقی که از سرگیری سیر صعودی برای هفته های 

بعد را در پی خواهد داشت.
او معتقد اســت: صندوق های ETF می توانند بر روند بازار 
تاثیر مثبت داشته باشند و تصمیماتی که جدیدا برای بهبود 
روند بازار اتخاذ شده نشان می دهد که سیاست کلی دولت 
در کشور حمایت از بورس است و به دنبال خروج نقدینگی از 
این بازار و سلب اعتماد سهامداران برای ادامه سرمایه گذاری 
در این بازار نیست و در وضعیت فعلی خطری معامالت بازار را 
تهدید نمی کند. او می گوید: با توجه به حمایت های ساختاری 
و سهامداری اخیر از بازار، قطعا روند صعودی شاخص بورس 
ادامه دار خواهد شــد و ورود نقدینگی به این بازار نسبت به 

هفته های گذشته بهتر می شــود. کریمیان عنوان می کند: 
در وضعیت فعلی خطری معامالت بازار را تهدید نمی کند 
اما ســرمایه گذاران باید این موضوع را در نظر داشته باشند 
که شاخص بورس نمی تواند به صورت مداوم و دائمی مثبت 
باشد، بلکه اصالحی کوتاه مدت را تجربه خواهد کرد که این 

موضوع به عنوان ذات بازار تلقی می شود.
 فعال از سودهای نجومی خبری نیست

مدیران بورس منطقه ای نیز معتقدند صبر کردن در شرایط 
فعلی بهترین گزینه برای ســهامداران است. محمدطاهر 
معصومی، مدیر تــاالر بورس منطقه ای اســتان قم اظهار 
می کند: فکر می کنم بهترین کاری که اکنون سرمایه گذران 
خرد در استان ها باید بکنند این است که صبوری کنند و رفتار 
هیجانی نداشته باشند. کسانی که می خواهند وارد بورس 
شوند نیز باید بدانند که اکنون از سودهای نجومی یک سال 
گذشته خبری نیست، بنابراین با تحقیق و علم وارد این بازار 
شوند. با توجه به این که هیچ مرجعی پاسخگوی ضرر و زیان 
سرمایه گذاران نیست، به مردم توصیه می شود پول های وام 

و قرضی را وارد سهام نکنند.
محمد امین عابدی مدیر بورس منطقه ای استان آذربایجان 
شرقی نیز می گوید: موضوع آموزش سهامداران برای ما مهم 
است و برای همین از ابتدا دوره های آموزش توسط بورس و 
شرکت های فعال در این زمینه ارائه می شود زیرا واقعیت این 
است که بیش از 9۰ درصد سهامداران استان آموزش های 

تخصصی الزم برای معامله در بورس ندیده اند.
همچنین میرمحمد موسوی، مدیر بورس استان اردبیل نیز 
توصیه می کند مردم با ســرمایه مازاد و با آگاهی و آشنایی 
کامل وارد بورس شوند و اگر کد بورسی دریافت کرده اند در 

مرحله اول با عرضه اولیه معامله کنند تا دچار ضرر نشوند.
  

پیش بینی اوضاع این روزهای بورس کار دشــواری است و 
در حالی که برخی از سهام در چند ماهه اخیر با رشد خوبی 
مواجه بوده، اما متقابال شــاهد ریزش قیمت برخی سهم ها 
در بورس بوده ایم. این که چه بر سر بازار سرمایه آمده و چه 
خواهد آمد سوال بزرگی است که در ذهن اهالی این بازار قرار 
دارد اما یقینا طبیعت بورس بر افت و خیزهایش است و روند 
این بازار از دوران گذشته هم بر همین اساس بوده و فعاالن 
بورس و سرمایه به خوبی با این واقعیت آشنا هستند. حضور 
مردم در بورس و سرمایه علی رغم تمام اتفاقات خوبی که به 
همراه دارد، مستلزم داشتن روحیه صبر و تحمل برای رخ 
دادن اصالحات در بازار ســرمایه است و یقینا منفی شدن 
بورس به منزله هدر رفتن ســرمایه محســوب نمی شود و 

گذشت زمان می تواند جبران کننده این موضوع باشد. 
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متــن كـامـل در سایت

دسترسی به جاده خلخال - اسالم آسان تر شد
علی یوسف زاده، معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: عملیات اجرایی الیه 
دوم آسفالت جاده خلخال - اسالم در حوزه استحفاظی اردبیل پایان 
یافت و مسیر دسترسی مسافران به این جاده تسهیل شد.
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در حالی که ســهامداران هنوز نسبت به 
سرمایه گذاری در بازار سهام تردید دارند، 
کارشناسان اعالم می کنند که اکنون بازار 
به تعادل رسیده و نباید منتظر صف فروش 

در اغلب نمادها بود

مدیر بــورس منطقه ای قــم: بهترین 
کاری که اکنون سرمایه گذران خرد در 
استان ها باید بکنند ، پرهیز از  رفتارهای 

هیجانی است

صبر می کنیم
تازه واردان بازار سهام در شهرستان ها با وجود سیر نزولی بازار در روزهای اخیر از 

تجربیات قدیمی ترها و نظرات کارشناسان دریافته اند که ذات این بازار بر صعود و نزول 
است و به این نتیجه رسیده اند که باز هم صبر کنند تا روند بازار سبز شود

برآیند نظرات فعاالن بورس در شهرستان ها

اوضاع نامناسب اقتصادی در یکسال اخیر سرمایه های خرد را جذب بورس کرد.   عکس: همشهری

 پیگیری

بهره برداری کامل آبرسانی 
به غیزانیه تا آخر شهریور

  استاندار خوزستان آخرین بار از افتتاح فاز دوم 
آب رسانی به غیزانیه در هفته دولت خبر داده بود 
و حتی در روزهای اخیر اعالم شد قرار است فاز 
دوم و ســوم تا قبل از نیمه شهریور و به صورت 
هم زمان به بهره برداری برســد. حاال هرچند 
به گفته اهالی روســتاها،  عملیات عمرانی فاز 
دوم به طول 28 کیلومتر به پایان رســیده، اما 
مسئوالن فعال از بهره برداری آزمایشی و محدود 
این پــروژه خبر می دهنــد.  مدیرعامل آبفای 
خوزســتان در این باره به همشهری می گوید: 
»عملیات عمرانی فاز دوم آب رسانی به غیزانیه 
به پایان رسیده است و فعال در حال بهره برداری 
آزمایشی هســتیم. با توجه به اینکه عملیات 
عمرانی فاز سوم هم پیشــرفت خوبی داشته 
اســت و در روزهای آینده به پایان می رســد، 
بهره برداری رسمی از دو فاز به صورت هم زمان 
و تا پایان شهریور انجام خواهد شد.« »علیرضا 
حقیقی پور« با بیان اینکه فاز ســوم از ســوی 
قرارگاه خاتم االنبیا )ص( در دست انجام است 
و تا روزهای پایانی شــهریور به پایان می رسد، 
می افزاید: »قرارگاه در حال حاضر هم آمادگی 
افتتاحیه را دارد،  امــا با توجه به اینکه عملیات 
عمرانی هنوز 1۰۰ درصد به پایان نرســیده، 
ممکن بود برخی از روستاها انشعاب نگیرند و 
به همین دلیل ترجیح دادیم عملیات عمرانی 
1۰۰ درصد تکمیل شود و بعد از آن هر دو فاز 
را بهره برداری کنیم.« وی از پیشروی عملیات 
آب رسانی به بقیه روســتاهای اهواز هم خبر 
می دهد و اظهار می کنــد: »می توانیم بگوییم 
طبق وعده های داده شــده تا پایان تابســتان 

مشکل آب روستاهای اهواز حل خواهد شد.«
حقیقی پــور همچنیــن از آغــاز پروژه های 
آب رسانی در مسجدسلیمان، باغ ملک و هفتگل 
بعد از پایان پروژه های اهــواز خبر می دهد. او 
درباره آخرین وضعیت اعتبــار 1۰۰ میلیون 
یورویی از منابع صندوق توســعه ملی که قرار 
بود برای رفع و اصالح مشکالت فاضالب شهر 
اهواز به حساب این استان واریز شود هم تصریح 
می کند:  »هنوز نقدینگی ایــن اعتبار به طور 
کامل واریز نشده است و همچنان فقط همان 
حدود 48 درصد مبلــغ ۵۰ میلیون یورو  را در 

اختیار داریم.«
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  مــا گــزارش و مســتندات 
ناآرامي هــاي 96 را داریــم. هم 
گزارش داریم و هم مستندات. همه 
مستندات اقداماتي كه از سال96 
صورت گرفته تا پایــان ماجرا در 
شوراي امنيت كشور موجود است. 
چند نســخه در اینجا وجود دارد، 
یعني بيان شفاهي و از روي حافظه 

و ذهن نيست

  وقتي كه نيروهــا براي تخریب 
ســراغ باغ ویالهــا مي روند اهالي 
روستاي ابوالفضل به تحریك برخي 
حضرات كــه در فضــاي مجازي 
خيلي شــلوغ كردند و خودشان 
هم طبق گزارش كتبي بنده ذینفع 
هستند، مردم را تحریك مي كنند 

و مانع اجراي حكم مي شوند

نشست خبري روز سه  شنبه 
 وزارت
معاون امنيتي- انتظامي وزیر كشور

كشور پاسخ مفصلي به طيف 
مختلف مسائل و حوادث امنيتي در ماه ها و 
سال هاي گذشته بود. حسين ذوالفقاري در 
سال پایاني فعاليت دولت مالحظه چنداني 
براي پاسخگویي به انتقادات از دولت، وزارت 
كشور و شوراي امنيت كشور نداشت. او وقتي 
به بحث ایجاد ناامني ها در كشور رسيد، گفت: 
»تمركز دشمن بر ناامن سازي داخل كشور 
اســت و مي خواهند بحث داخل كشــور را 
سوري سازي كنند. با صراحت عرض مي كنم 
هوشــياري، آگاهي و مراقبت مردم بسيار 
باالتر از برخي مسئوالن در كشور است كه 
خيلي وقت ها از سر كم اطالعي یا بي توجهي 

مطالبي را بيان مي كنند.«
به گفته ذوالفقاري، »از سال گذشته تاكنون 
610گزارش راهبردي با پيشنهادهاي  روشن 
براي مقامات عالي كشور، وزراي مربوطه و 
دستگاه هاي مربوطه ارسال و پيگيري كردیم 
و خيلي از مسائلي كه مي توانست به نحوي 
تنش اجتماعي ایجاد كند حل وفصل شــد. 
سال گذشــته در ۵ماه اول سال ۵19مورد 
فراخوان عمده داشتيم - حاال مثال فراخواني 
مانند شــهرك زیتون را حساب نمي كنيم 
- كه به دنبال ناامن كردن جامعه هســتند. 
امســال این فراخوان ها به هزار و 702مورد 
رسيده است كه رشد 228درصدي داشته 
اســت. مردم با هوشــياري و توجهي كه به 
مسائل كشور و امنيت كشــور دارند از این 

مسائل استقبال نكردند.«

روستايي به نام ابوالفضل نداريم
معــاون امنيتــي و انتظامي وزیر كشــور 
همچنين درخصوص برنامه هاي وزارت كشور 
در كنترل تنش روستاي موسوم به ابوالفضل 
در خوزستان گفت: در مورد حوادث یك نكته 
جزو ضعف هاي كشور ماست. متأسفانه برخي 
از مسئوالن در اطالع رســاني حوادث یك 
بخش از اطالعاتي را مي گيرند و مطلبي را در 
جامعه مطرح مي كنند. شاید یكي از دالیلي 
كه بنده كم مصاحبه مي كنم این اســت كه 
اگر بخواهم همه روایت حوادث از اول تا آخر 
را براي دوستان تشــریح كنم، ممكن است 

موجب گالیه خيلي  ها در كشور شود.

او با اشــاره به گزارش هایي كه درباره این 
حوادث به صورت تلفني و مكتوب دریافت 
كرده اســت، گفت: مســاحت كل زمين 
متعلق به بنيــاد مســتضعفان در منطقه 
مذكور كال 300هكتار است. 100هكتار از 
این زمين قبال توسط بنياد به افراد واگذار 
شده اســت و احداث قانوني در آن صورت 
گرفته اســت. 200هكتار درحقيقت جزو 
مناطق مسكوني نبوده ولي در حریم شهر 
قرار داشته است. حاال اینكه اسم روستاي 
ابوالفضل هم روي آن گذاشته اند، مسئوالن 
استان خوزســتان و تقســيمات كشوري 
مي گفتند ما اصــال چنين روســتایي در 
نقشه كشــوري نداریم. یك اسمي رویش 
گذاشــته اند. در طول 1۵ســال گذشــته 
به تدریج یك عده افراد سودجو این زمين 
را قطعه بندي مي كنند و بــه افراد واگذار 
مي كنند. متأســفانه بنياد مستضعفان كه 
براســاس حكم قضایي مالك زمين بوده، 

حتي یك فنس هم دور آن نكشيده است.
چندین مرحله شهرداري از باب اینكه دارد 
ساخت وســاز غيرمجــاز در منطقه انجام 
مي شــود، تخریبكي كرده است ولي قاطع 
جلوي قضيه گرفته نشده است. طي یكي 
دو ســال اخير بنياد مســتضعفان به طور 
جدي پيگيــر قضيه بوده، حكــم قضایي 
داشــتند و معاون بنياد مستضعفان مركز 
در تاریخ 2شــهریور99 در جلسه استاني 
شركت مي كند و خواســتار اجراي حكم 
قضایي مي شود. من شنيدم كه بنياد گفته 
ما خيلي به این قضيه كار نداشــته ایم. این 
در حالي است كه مستندات پيگيري آنها 
وجود داشــته است. شــوراي تأمين شهر 
اهواز 3مرتبه در تاریخ هــاي 2۵آبان98، 
7اردیبهشــت99 و 13خرداد99 تشكيل 
جلسه مي دهد كه براســاس اعالم قضایي 
این حكم صادر شــده و باید اجرا شــود و 
تدابير الزم را اتخاذ مي كنند تا با همكاري 
شهرداري و نيروي انتظامي این حكم اجرا 
شود. كال حدود 3۵خانوار در منطقه موسوم 
به ابوالفضل ساكن هستند كه تفاوت زیادي 
با برخي فضاسازي ها دارد. 3۵خانوار در این 
منطقه ساخت  وســاز غيرقانوني كرده اند و 
آب و برق و گاز هم به اشكالي كه خودشان 
بلد هستند گرفته اند. اما بقيه زمين تبدیل 

 روایت معاون امنيتي- انتظامي وزیر كشور 
از پيش بيني اعتراض هاي دي ماه96 و آبان98

ذوالفقاري: اگر بخواهم همه روايت حوادث از اول تا آخر را براي دوستان تشريح كنم، ممكن است موجب گاليه خيلي  ها در كشور شود.

حســن روحاني، رئيس جمهور در گفت وگو با 
همتاي نيجري با تبریك ریاست دوره اي نيجر 
بر شوراي امنيت، با اشاره به طرح آمریكا براي 
بازگرداندن تحریم هاي شــوراي امنيت عليه 
ایران اظهار داشت: اطمينان دارم نيجر به عنوان 
یكي از اعضاي جنبش عدم  تعهد، همان گونه 
كه در برابر قطعنامه غيرقانوني تمدید تحریم 

تسليحاتي ایران موضع سازنده اي داشت، در دوران ریاســت خود بر شوراي امنيت 
سازمان ملل متحد نيز، به شكل كامال مستقل و حرفه اي عمل كرده و از سوءاستفاده از 
جایگاه سازمان ملل متحد و شوراي امنيت براي زیاده خواهي و یكجانبه گرایي آمریكا 
جلوگيري خواهد كرد. رئيس جمهوري نيجر هم با اشاره به حسن همكاري 2كشور در 
مجامع بين المللي افزود: نيجر همواره تالش داشته تا همكاري هاي بين المللي خود را بر 
پایه ارزش هاي مهم انساني پيش  ببرد و اقدامات خود در شوراي امنيت را نيز بر همين 
پایه تنظيم خواهد كرد. رئيس قبلي شوراي امنيت كه اندونزی بودبا درخواست آمریكا 

برای برگزاري جلسه درباره مكانيسم ماشه موافقت نكرده بود.

ناصــر ایماني، فعال سياســي اصولگــرا درباره 
موقعيت اصالح طلبان براي حضور در انتخابات 
به اعتمادآنالین گفت: مشخص است كه جامعه 
این روزها نگاه مثبتي بــه اصالح طلبان ندارد و 
آنها را به دليل حمایت از دولت روحاني مســبب 
سختي هاي فعلي مي دانند، اما حتي این موضوع 
را هم نمي توان دليلي قطعي براي حاشيه نشيني 

یا ناكامي جریان اصالحات در 1۴00 دانست. او همچنين با اشاره به ادعاي اصالح طلبان 
مبني بر اعمال محدودیت  انتخاباتي، تصریح كرد: این مســئله در حالي به طور گسترده  از 
سوي چهره هاي شاخص  جریان اصالحات مطرح مي شود كه تاكنون چند رئيس جمهوري 
اصالح طلــب داشــتيم و در آخرین انتخابات ریاســت جمهوري هم این گروه سياســي 
كاندیداهایش را تأیيد صالحيت شــده دید. همين حاال هم چهره هایي چون دكتر عارف، 
آقاي جهانگيري یا آقاي اردكانيان كه این روزها به عنوان كاندیداي بالقوه جبهه اصالحات 
مطرح هستند، به طور قطعي رد صالحيت نخواهند شد. مسئله اصلي این است كه آیا مردم 

رغبت الزم را براي رأي دادن به اصالح طلبان خواهند داشت یا نه؟

اســتانداري خوزســتان در واكنش به سخنان 
حجت االسالم پناهيان، یكي از روحانيون معروف 
كشور با صدور اطالعيه اي واكنش نشان داد. به 
گزارش ایرنا، در این اطالعيه آمده اســت: »رفع 
مشكل آبرساني غيزانيه در حالي به بهانه اي براي 
آن ادبيات ناپسند و خالف  شــأن منبر و مراسم 
تاســوعا تبدیل گردیده كه دولت مورد حمایت 

سخنران مزبور در 8ســال زمامداري امور توجهي به این منطقه نكردند و در دوره دولت 
دوازدهم و تصدي دكتر شــریعتي در استان خوزستان طرح آبرســاني به روستاهاي این 
منطقه آغاز و 2فاز آن به بهره برداري رســيده و مراحل پایاني فاز نهایي آن در حال انجام 
است.« در بخشي از بيانيه استانداري خوزستان در پاسخ به پناهيان آمده است: » خوشبينانه 
تالش مي كنيم خود را قانع كنيم كه سخنان وي از روي جهل وناآگاهي است كه با روش 
غيراخالقي و خالف ادب بيان گردیده است.« پناهيان در سخنراني خود در شب تاسوعا با 
ابراز گالیه از ناكارآمدي برخي از مسئوالن استاني خوزستان براي آبرساني به روستاها گفته 

بود: »استاندار این استان را باید به درشكه بست تا به مردم آبرساني نماید.«

جوابيه  استانداري خوزستان به پناهياندليل قطعي براي حاشيه نشيني اصالح طلبان وجود ندارددرخواست برجامي روحاني از نيجر 

 هشدارهايمان را 
داده بوديم

در حاشيه سياست

  هشدار درباره كاهش جدي سرمايه اجتماعي كشور 
سياســي  فعــال  یــك 
اصالح طلب با تأكيد بر اینكه 
سرمایه اجتماعي در ایران 
در ســال هاي اخير كاهش 
جدي داشته است، به ایسنا 
گفت: در چنين شرایطي اگر 
كشور به سوي تنش پيش 

بــرود، همه  چيز تخریب خواهد شــد. نه فقط نظام سياســي، بلكه 
بنيادهاي اجتماعي و فرهنگي كه در طول صدها سال شكل گرفته اند 
نيز دچار به هم ریختگي و انهدام خواهند شد. غالمرضا انصاري درباره 
برنامه اصالح طلبان براي انتخابات ریاست جمهوري 1۴00نيز گفت: 
چنانچه شرایط مورد نظر آنها در انتخابات مهيا شود، قطعا با كاندیداي 
حداكثري و نامزد داراي شناسنامه و برنامه براي عبور از بحران هاي 

سياسي و اقتصادي در انتخابات 1۴00 شركت خواهند كرد.

  احمدي نژاد در صورت تأييد صالحيت، رأي نمي آورد
یك فعال سياسي اصولگرا 
دربــاره گزینه هــاي این 
جریــان بــراي انتخابات 
ریاســت جمهوري گفــت: 
رئيس دولت دهــم عالقه 
دارد در جامعه مطرح باشد 
و به شكل غيرمستقيم اعالم 

حضور كرده اســت، اما تجربه نشــان داده كه هيچ كدام از روساي 
جمهوري قبلي با حضور مجدد موفق نبودنــد؛ البته صالحيت آنها 
رد شــده اســت. بعيد مي دانم رئيس دولت دهــم تأیيد صالحيت 
شــود. درصورت تأیيد شدن بعيد اســت رأي بياورد؛ چون پایه رأي 
او جریان اصولگرایي اســت. به گــزارش ایرنا، حســن غفوري فرد 
درباره شــخصيت هاي اصولگرا كــه احتمال دارد نامــزد انتخابات 
ریاست جمهوري شــوند، گفت: محمدباقر قاليباف و علي الریجاني 
از كساني هستند كه حضور دارند. خيلي ها عالقه دارند كه علي اكبر 
ناطق نوري هم حضور داشته باشد، اما او نخواهد آمد. عزت اهلل ضرغامي 
و سعيد جليلي به احتمال زیاد نامزد خواهند شد. حزب موتلفه اسالمي 
هم در حال بررســي حضور با نامزد مستقل است. همچنين احتمال 
دارد مهرداد بذرپاش هم جزو داوطلبان باشد. از مجلس هم حميدرضا 
حاجي بابایي و علي نيكزاد شاید داوطلب شوند. از اصالح طلبان هم 

اسحاق جهانگيري ممكن است نامزد انتخابات شود.

  آغاز جلسات اصولگرايان براي انتخابات 1400
مهدي چمران، از چهره هاي 
سياســي اصولگرا شــروع 
جلســات براي تشــكيل 
سازوكار انتخاباتي را تأیيد 
كــرد و گفت: »جلســات 
از همان بعــد از انتخابات 
مجلس شــروع شــد، اما 

اطالع رساني نشــده؛ چون هنوز به جایي نرسيده است«. به گزارش 
نامه نيوز، چمران در پاســخ به اینكه آیا اكنون براي مشخص شدن 
سازوكار و رســيدن به كاندیداي واحد از طریق آن دیر نشده است، 
گفت: »دیر شده باشد یا نشده باشــد، بحث دیگري است، اما هنوز 
جلسات به جایي نرسيده است«. وي از ارائه توضيح درباره چگونگي 
این سازوكار و مشــخصات آن امتناع كرد، اما گفت كه »سعي شده 

حركت مردمي و به نحوي از پایين به باال باشد«.

  بحث درباره انتخابات رياست جمهوري در منزل كروبي
اسماعيل دوســتي، فعال 
سياسي اصالح طلب و عضو 
حزب اعتماد ملي با اشــاره 
به دیــدار اخيرش با مهدي 
كروبــي گفــت: پنجم ماه 
محرم در منزل آقاي كروبي 
روضه بود كه بنــده همراه 

آقاي عباسي فرد در این مراسم شركت كردم و در یك فضاي معنوي در 
خدمت ایشان بودیم. دیشب هم در منزل آقاي قدرت عليخاني بودیم، 
مداحي صورت گرفت. قرار شد كه در آینده هم ان شاءاهلل این دیدار ها 
صورت بگيرد. به گزارش مدآرا، وي ادامه داد: آقاي كروبي به حمداهلل 
وضعيت جسماني خوبي داشتند. دوستي گفت: در این دیدار ها موضوع 
خاصي بحث نشد، اما حضور در انتخابات هميشه و در همه جلسات 
مورد تأكيد ایشان است و درخصوص انتخابات ریاست جمهوري آینده 

تأكيد كردند.

   عراق در اربعين زائر نمي پذيرد
ذوالفقاري درباره انتخابات دور دوم مجلس شوراي اسالمي در روز ۲1شهريور در ۹استان و 
۲4شهرستان، گفت: دستورالعمل تامين نظم و امنيت به استان ها و ضوابط بهداشتي هم ابالغ 
شده است. نامزدها حق تشكيل ستاد انتخابات ندارند و از فرصت فضاي مجازي و صداوسيما 
مي توانند استفاده كنند. در شعب اخذ رأي بايد فاصله دو متري رعايت شود. مجريان شعب 
از قبل غربالگري مي شوند. اولويت محل شعب در فضاي باز است و شعب از قبل ضدعفوني 
مي شود. رأي دهندگان بايد فواصل را رعايت كرده و از ماسك استفاده كنند. برگزاري هرگونه 
تجمع ممنوع است. اگر نامزدي رعايت نكند، از حضور در شبكه تلويزيوني استاني محروم 
مي شود و حتي ممكن است به دستگاه قضايي معرفي شود. ذوالفقاري درباره برنامه اربعين 
امسال در عراق نيز گفت: در آخرين تماسي كه ديروز با سفير ايران در عراق داشتم، ايشان 
به نقل از مقامات عراقي گفتند كه اعالم شده با توجه به شيوع بيماري كرونا امسال در اربعين 
زائر خارجي نمي پذيريم. او همچنين در پاسخ به پرسشي درباره آخرين وضعيت پرونده 
اسيدپاشي اصفهان اعالم كرد: اين پرونده واقعا رسيدگي شد. عزم همه اين بود كه پرونده 
حل شود ولي پرونده هنوز باز است و معلوم نشد كه اين كار توسط چه كسي انجام شد. با كمال 

تأسف اين پرونده هنوز به نتيجه نرسيده است.

به باغ ویال در قطعات بزرگ شــده اســت. 
برخي شان با اتحادیه هاي امالك در تهران 
و... ارتبــاط دارند. اكثر زميــن در اختيار 
كساني اســت كه آنجا را به صورت باغ ویال 
تصــرف كرده اند. تدبير شــوراي تأمين با 
حضور استاندار و معاون بنياد مستضعفان 
این است كه آن قسمت هایي كه به صورت 
باغ ویال هســتند و كســي در آنجا ساكن 
نيست، تخریب شوند. حكم قطعي قضایي 
هم بوده اســت. براي این 3۵خانوار مبلغي 
بين ۴0 تا ۵0ميليون تومان درنظر بگيرند 
تا در بخش شــهر جدیدالتاسيس رامين 
به عنوان پيش پرداخت داده شــود و آنها را 
به این شــهر جدیدالتاسيس منتقل كنند 
بعد اینجا را تخریب كنند. وقتي كه نيروها 
براي تخریب سراغ باغ ویالها مي روند اهالي 

روستاي ابوالفضل به تحریك برخي حضرات 
كه در فضاي مجازي خيلي شلوغ كردند و 
خودشان هم طبق گزارش كتبي بنده ذینفع 
هســتند، مردم را تحریك مي كنند و مانع 
اجراي حكم مي شــوند. بعد كه دادستان و 
معاون دادستان و معاون فرماندار به منطقه 
مي روند، جلوي اجراي حكم را مي گيرند و 
۴نفر از نيروهاي این طرف و ۴نفر از طرف 

مردم درمجموع 8نفر مجروح مي شوند.
تخلفاتي پشت سر قضایا وجود دارد و شكي 
در آن نيست. اگر دســتگاه هاي مسئول از 
ساخت وساز غيرمجاز جلوگيري مي كردند 
-صرف نظر از اینكه زمين براي چه كسي است 
- اوضاع اینطور نمي شد. ما 2بخش را مسئول 
مي دانيم. یك بخش صاحب ملك است كه 
باید مراقبت مي كرد، فنس كشي مي كرد و 

اگر نخســتين ساخت وساز مي شد شكایت 
مي  كرد. یك بخش هم سایر دستگاه ها كه 
به آنها اجازه ساخت وساز دادند و حتي آب 
و برق و گاز آنها را تأميــن كردند. برخي از 
این باغ ویالها 200متر احداث بنا دارند. این 
قطعا بدون زدوبند و تخلف در دستگاه هاي 

مسئول دولتي نبوده است.

اعتراضات۹۸ را پيش بيني كرده بوديم
ذوالفقاري در جواب انتقاد خبرگزاري فارس 
نســبت به افزایش بحران هــاي اجتماعي 
مثل اعتراضــات هپكــو و هفت تپه گفت: 
در دولت یازدهم ما كمتریــن بحران هاي 
اجتماعي را داشتيم. تحليل اتفاقاتي كه از 
96 در كشــور افتاد در یك نشست خبري 
قابل بيان نيست. بخشي اقتصادي و بخشي 
سياسي است و بخش دیگر به مسائل خارج از 
كشور برمي گردد. اینها هيچ كدام تك عاملي 
نيستند. ما براي هر كدام از این حوادث چه 
قبل از آن چه حيــن آن و چه بعد از آن كال 

مستندات داریم. 
آیا قبال پيش  بيني شده بود كه چنين اتفاقي 
مي افتد یــا خير؟ اگر پيش بيني مي شــده 
چه اقداماتي از طریق شوراي امنيت كشور 
صورت گرفته است؟  بله. برآوردها، علت  ها، 
ریشه ها و زمينه ها همگي وجود دارد. اینها 
طبقه بندي دارد و ما در هر حادثه اي به كمك 
دســتگا  ه هاي عضو شــوراي امنيت كشور 
ازجمله دســتگاه هاي نظامــي، انتظامي و 
جامعه اطالعاتي و همچنين دســتگاه هاي 
اقتصــادي و اجتماعــي ایــن مســائل را 
بررســي كرده ایم.  ما گزارش و مستندات 

ناآرامي هاي 96 را داریم. هم گزارش داریم 
و هم مستندات. همه مســتندات اقداماتي 
كه از ســال96 صورت گرفته تا پایان ماجرا 
در شوراي امنيت كشور موجود است. چند 
نســخه در اینجا وجــود دارد، یعني بيان 

شفاهي و از روي حافظه و ذهن نيست. 
آیا آبان مــاه98 پيش بيني شــده بود؟  بله 

پيش بيني شده بود. 
آیا شوراي امنيت كشور و وزارت كشور اعالم 
كرد؟  بله اعالم كرد.  آیا مكتوب دارید؟  بله 
مكتوب داریم. به تاریخ اردیبهشت98 یعني 
6ماه قبل ازحادثه. نظــرات مختلفي وجود 
داشت و ما به واسطه ارزیابي هایي كه از سطح 
جامعه داشتيم، نظر شوراي امنيت كشور و 
وزارت نفت كه بنده جلساتي با آنها داشتم و 
صورت جلساتش موجود است این بود كه در 
شرایط كنوني براي قيمت بنزین، تك  نرخي 
بهتر اســت. پيشــنهاد ما این بود كه براي 
مرحله اول بنزین تك نرخي و 1۵00تومان 

شود. 
آیا پيش بيني كرده بودید كه ممكن اســت 
اعتراضات اجتماعي شــود؟  بله پيش بيني 
شده بود و نظرمان را مكتوب هم اعالم كردیم. 
كارشناسان طرفدار ســهميه بندي پاسخ 
دادند كه تك نرخي كاهش مصرف را درپي 

ندارد، كاهش قاچاق را هم در پي ندارد. 
معاون امنيتي و انتظامي وزارت كشور با بيان 
اینكه گزارش هاي مستند و مكتوب این وقایع 
وجود دارد، اظهار داشت: آنها كه گفتند تا روز 
جمعه نمي دانستيم، مستنداتش وجود دارد 
كه چه ساعت و چه روزي و توسط چه كسي 

به آنها گفته شده است.
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كروناومسئلهپیچیدهآموزشوپرورش
 

مفهوم اصيل و ســنتي آموزش، مستلزم حضور 
فيزیكي و تعامل دو و چند جانبه است اما ترس 
از گسترش بيماري ناشــي از گسترش ویروس 

كرونا، در اوایل اسفندماه 1398، مسئوالن را به انتخاب تنها گزینه پيش رو 
یعني استمرار آموزش ها در فضاي مجازي رهنمون كرد. این تصميم هر چند 
در حفظ سالمت دانش آموزان و كادر نظام آموزش و پرورش و جلوگيري از 
گســترش این ویروس ضروري بود، اما تعليق آموزش حضوري و قناعت به 
آموزش نيم بند مجازي، خود مسائل و مشكالتي را به همراه دارد كه باید مورد 
بررسي و تحليل قرار گيرد. هر چند تصميم بر تعطيلي آموزش حضوري، در 
ابتداي رخداد این اَبَر بحران تا حدي قابل توجيه بود، اما با توجه به احتمال 
استمرار شيوع گسترده تر این ویروس براي سال تحصيلي آتي و تداوم تعطيلي 
مدارس و تصميم بر اســتمرار آموزش از راه دور، تجربه این چند ماه آموزش 
مجازي، مي طلبد كه در ابعاد و جوانب این شــكل از آموزش، بررســي الزم 
صورت گيرد. در غيراین صورت، اجراي آموزش مجازي به شكل و سياقي كه 
انجام شد، مي تواند پيامدهاي جدي براي جامعه و آینده به دنبال داشته باشد. 
در فرصتي كه تا شروع سال تحصيلي مانده نياز است این موضوع مورد توجه 
و بررسي دقيق و جامع تر قرار گيرد؛ چرا كه هنوز تكليف ما با ویروس كرونا 
مشخص نشده و معلوم نيست باالخره جدال بشریت با این ویروس چگونه و 
چه زماني به پایان خواهد رسيد. با شيوع ویروس كرونا، تمركز و اقدام اصلي 
مســئوالن آموزش و پرورش، محدود به زمان و نحوه برگزاري كالس هاي 
درس دانش آموزان بود. البته این اقدام آنها ضمن آنكه قابل تقدیر اســت اما 
آموزش مجازي در این سطح و این شكل، سطحي بوده و منجر به سردرگمي 
دانش آموزان، والدین و كادر آموزشي شد.در نهایت با اتمام سال تحصيلي و 
قبولي دانش آموزان، این داستان فيصله پيدا كرد. نكته مهمي كه سواي كم 
و كيف آموزش مجازي وجود دارد، تقليل كاركرد نظام آموزشــي و پرورش 
به ارائه مجازي آموزش هاي نظري در این چند ماه است. درحالي كه كاركرد 
نظام آموزش و پرورش به خصوص در بعد تربيتي بسيار گسترده است و تنها 
به ارائه و انتقال دانش صرف محدود نمي شــود. موضوع بعدي این است كه 
به رغم پوشش گسترده آموزش مجازي و امكان ارائه دروس مختلف در این 
بستر، بخشي از موضوعات و مباحث حداقل از شمول آموزش هاي مجازي در 
شكلي كه در این چند ماه اجرا شده، خارج است و آموزش آنها مستلزم حضور 
فيزیكي و ارائه آموزش ها در محيط هاي كارگاهي و آزمایشگاهي و تمهيداتي 
دیگر در این زمينه است. نباید در آموزش آنها، غفلت یا سطحي نگري كرد. 
تجربه آموزش مجازي ارائه شــده در این چند ماه نيز ضعف و مشكالت این 
شــكل از آموزش را در نظام آموزش و پرورش  ما عيــان كرد؛ ازجمله آماده 
نبودن زیر ساخت ها و نرم افزارها، مشــكالت پهناي باند و سرعت اینترنت، 
سواد رسانه اي كم كادر آموزشي، مقاومت ها در برابر اجراي آموزش مجازي 
و سایر مواردي مانند اینها. نكته دیگري كه تقریباً در آموزش مجازي كمتر به 
آن توجه شده بي توجهي به ابعاد پيچيده و ناآشكار فرایند یاددهي- یادگيري 
اســت. فرایند یاددهي- یادگيري مبتني بر منطق و تجربه اندوخته بشر در 
قالب پژوهش ها و تحقيقات مختلف به خصوص در رشته هاي روان شناسي 
یادگيري و تربيتي است و براساس این پيشينه، آغاز، استمرار و پایاني براي 
آن مشخص شده است. این فرایند باید در جهت تسهيل یادگيري هدایت و 
تقویت و نهایتاً منجر به تحقق مطالعه مستمر و یادگيري پایدار شود. غفلت از 
این موضوع منجر به هدر رفت منابع و فرصت هاست. نكته دیگري كه مي طلبد 
در سطح كالن تر به آن توجه ویژه شود این است كه آموزش مجازي با توجه 
به مشكالت اقتصادي و فاصله طبقاتي موجود در جامعه، مي تواند به گسترش 
نابرابري ها و بي عدالتي هاي آموزشي در ميان دانش آموزان مناطق جغرافيایي 
و طبقات اجتماعي منجر شود. تجربه این مدت محدود ارائه آموزش مجازي، 
مصادیق زیادي از دانش آموزاني را نشان داد كه ابزار و امكانات بهره مندي از 

این شكل از آموزش ها را نداشتند. 
درصورت استمرار تعطيلي مدارس، این بحران نباید فشار مضاعفي را روي 
طبقات محروم جامعه به خصوص در بعد كيفيت و كميت آموزش فرزندان 
آنها وارد كند. مسئله دیگر بحران كرونا در نظام آموزش و پرورش، خانه نشيني 
خيل عظيمي از دانش آموزان است كه درصورت بي توجهي و مدیریت نكردن 
آن، مي تواند تبعات و مســائل دیگري را به همراه داشته باشد. در این زمينه 
مســئوالن باید با بهره مندي از نظرات اصحاب اندیشه، به خصوص در ابعاد 
روان شناختي و جامعه شــناختي، تمهيدات و برنامه هایی را جهت استفاده 
بهينه از این زمان طراحي و اجرا كنند. موارد و مســائلي دیگر در این زمينه 
هست كه نمونه وار به مواردي از آنها در باال اشاره شد، ولي در مجموع متوليان 
امر و مسئوالن باید توجه كنند كه دگرگوني ها و تحوالت بزرگي در حال روي 
دادن اســت كه تنها با ارائه راه حل هاي تجویزي تك بعدي و براي بازه هاي 
كوتاه مدت و اميد و آرزوي ِصرف براي بازگشت به موقعيت قبل بحران كرونا، 
نمي توانند این داســتان را به ســرانجام خوش ودلخواه خود تفسير و تعبير 
كنند؛ تحوالت و تغييرات ناشي از گسترش عالم گير این ویروس، همه شئون 
زندگي ازجمله آموزش را در بر گرفته و باید براي آینده اي متفاوت از گذشته 
كه دیگر بر نمي گردد، فكر كنيم. در عين حال باید توجه داشــت كه آینده 
پيش رو محتوم و از قبل مشخص شده نيست كه نتوان در آن تغيير و تحولي 
ایجاد كرد، بلكه آینده نتيجه كنشــگري هاي ما و بهره گيري از تجربه هاي 
فردي و جمعي و ملي و بين المللي و نيز استفاده از نخبگان و اصحاب فكر و 
اندیشه در موضوعات مختلف است. مسئوالن آموزش و پرورش، باید ضمن 
بازخواني انتقادي عملكرد گذشته، به این فرضيه نيز فكر كنند كه موقعيت 
پسا كرونایي، مسيري تازه و مستلزم اندیشه ها و فعاليت هاي جدید و متفاوت 
است، باید در مسير آتي به تمامي جوانب این مسئله ورود پيدا كنند و ابعاد 
آشكار و پنهان مسئله و سازوكارهاي بدیل شرایط كرونا و نيز شرایط پساكرونا 
را مورد بررسي قرار دهند تا ضمن كاهش اثرات مخرب و ویرانگر بحران كرونا 
در فرایند آموزش و پرورش نسل آینده كشــور، از فرصت هاي پيش رو هم 

نهایت استفاده را بكنند.

 »یه عمر كار كردیم تا بعد از بازنشســتگي بتوانيم از 
مزایاي سخت و زیان آور بودن كارمان استفاده كنيم. گزارش

اما بازنشسته كه شدیم گفتند یه بار سنوات تان را در 
سال هاي گذشــته گرفته اید. پرســيدیم كي گرفتيم كه خودمان 

نفهميدیم؟« 
این جمله هاي برخي از كارگران واحدهاي توليدي - صنعتي است كه 
این روزها به دنبال احقاق حقوقشان، طبقات اداره كار تهران خيابان 
هویزه را باال و پایين مي روند. تعدادشــان كم نيست، با یك مسئله 
مشترك و پرسش هاي مشابه چشم مي دوزند به صورت كارشناسان 

اداره كار و مي گویند چه شد كه اینطور شد؟
روایت كارگران این اســت كه كارفرمایان شان بخشي از قوانين كار 
را به نفع خود تفسير كرده اند؛ به گونه اي كه مساعده هاي دریافتي 
سال هاي حين خدمت آنها، به عنوان سنوات پرداختي ساالنه لحاظ 
شده و حاال از پرداخت سنواتي كه طبق قانون مكلف به پرداختش 
در پایان سال هاي  خدمت هستند، شــانه خالي مي كنند. سنوات 
تعداد زیادي از كارگران با اســتفاده از ابزاري با درنظر گرفتن رویه 
كارفرمایان، به قــدري آب رفته كه كارگــران مي گویند، گرفتن یا 
نگرفتن اش با این اوضــاع و احوال تــورم، دردي از دردهاي كارگر 

درمان نمي كند.
بيشتر مراجعه كنندگان مویي در آسياب زندگي سپيده كرده و بعضاً 
با قامت هاي خميده ناشي از سال ها كار در شرایط سخت. یكي، دو 
تا نيستند و هركدام شــان جماعتي از كارگران دیگر را نمایندگي 
مي كنند كه از بيم كرونا و نگراني ابتال به بيماري، درفرایند پيگيري 
حضوري غایبند. آنهایي كه حاضرند، نماینده غایبان هم هستند و 
حاضران پوشه به دست هر یك سوي اتاقي روانه اند تا امضا و دستوري 
بگيرند از فالن معاون و بهمان رئيس. اگر شــانس یارشــان باشد و 
مدیراني كه كارشان گير امضاي آنهاست، ســركار باشند تازه یك 
خوان از هفت خوان رستم را گذرانده اند تا به خوان آخر برسند. خوان 
آخر كارفرمایي است كه به هيچ صراطي مستقيم نيست و نمي خواهد 
حقوقي را كه قانون براي كارگران در زمان بازنشستگي درنظر گرفته، 
كامل پرداخت كند. كارفرمایاني كه مدعي اند، كارگران زیر مجموعه 
آنها حين خدمت ســنوات خود را یك بار تســویه كرده اند و دیگر 

مشمول دریافت سنوات سال هاي تسویه شده نيستند.
 تفسيري كه به گفته كارگران شاكي در اداره كار، خالف قانون كار 
اســت؛ با وجود این برخي مراجع حل اختالف كارگري رأي به نفع 
كارفرما صادر كرده اند. این آرا، باعث شده پاي كارگران به اداره كار 
باز شود. رفت وآمد كارگراني مانند حسين بادره مي گوید: چند سال 
رفتن و آمدنش به این اداره ها ادامه دارد و هنوز به نتيجه روشــني 
نرسيده است: »قانون روشن است. حرف ما هم واضح است و خواهان 
اجراي دقيق قانون هســتيم، اما نمي دانم چرا براي اجراي قانوني 
كه شفاف هم هست، كسي حاضر نيســت وارد ميدان شود و دست 

كارگران را بگيرد.« 
بادره، 8سال قبل از اینكه بازنشسته شود، مشكالت مالي خانوادگي 
مجبورش كرد از كارفرما درخواست كند مســاعده اي به او بدهد. 

مســاعده اي كه كارفرمــا آن را از محل ذخيره ســنوات خدمتش 
برداشت كرد، اما او هيچ وقت فكر نمي كرد چنين درخواستي دردسر 
بزرگي برایش به همراه داشته باشد. دردسري كه روز بازنشستگي 
تازه از آن خبر دار شد:»روزي كه داشتم بازنشسته مي شدم، پيش 
خودم حساب و كتاب مي كردم فالن قدر ميليون تومان پاداش پایان 
خدمتم مي شــود و پولش را مي زنم به زخم زندگيم. وقتي كارهاي 
بازنشستگي تمام شد و چك پایان خدمتم را دیدم، خشكم زد. باورم 

نمي شد پولي كه قرار است به من بدهند تا این اندازه كم باشد.« 
او به همشهري مي گوید: با وجود مذاكره با شركت و شكایت به اداره 
كار، هنوز موفق به دریافت ســنوات ســال هاي خدمتش مطابق با 
قانون نشده است: »براساس قانون شركت، اگر فرد با 25سال سابقه 
كارعادي بازنشسته شود، به ازاي هر ســال خدمت 45روز، به ازاي 
30سال خدمت معادل 60روز سنوات دریافت مي كند. چون شغلم 
در رسته مشاغل سخت و زیان آور بود و با احتساب این قانون 35سال 
سابقه بيمه دارم، باید 50روز به ازاي هر سال سابقه سنوات دریافت 
مي كردم. اما مقدار ســنوات را با همان 28ســال حساب كرده اند و 
مساعده هایي كه در طول سال هاي خدمتم گرفته ام را پاي سنوات 

نوشته و مبلغ كمي مي خواهند بابت سنواتم پرداخت كنند.«

مسئلهسنواتمشاغلسختوزيانآور
مشكل دریافت سنوات كارگراني مانند بادره كه در مشاغل سخت و 
زیان آور كار مي كنند، یكي، دو مورد نيست. كارفرمایان آنها عالوه 
بر اینكه هرگونه مساعده پرداختي درطول سال هاي خدمت را پاي 
ذخيره سنوات كارگر نوشته اند، سال هاي اضافه شده به سابقه بيمه 
افراد در مشاغل ســخت و زیان آور را قبول ندارند و مدعي اند قانون 
تكليفي براي پرداخت ســنوات كارگراني كه چنين مشاغلي دارند 

برعهده آنها نگذاشته است.
 منصور دریاباني، كارگري است كه به همشهري مي گوید: كارفرمایش 
اعالم كرده؛ ســخت و زیان آوري تنها در حوزه بيمه مؤثر اســت و 
ارتباطي با سنوات سال هاي خدمت ندارد: »وكيل شركت اعالم كرد 
كه شركت تنها وظيفه پرداخت سنوات به اندازه سال خدمت رسمي 
به كارگر دارد و سابقه بيمه تكليفي برعهده كارفرما براي پرداخت 
ســنوات بر مبناي طول مدت بيمه به  عهده شركت نگذاشته است. 
براي همين تنها سنوات 20سال كارم در شركت را پرداخت مي كنند 
و مي گویند؛ مبناي پرداخت شــان براساس 30ســال سابقه بيمه 
مشاغل سخت و زیان آور نيست. با این تعریف دریافتي ام از شركت 

یك سوم كمتر از دیگران شده است.« 
به نظر مي رســد، كارگران زیادي مانند دریاباني هســتند؛ چرا كه 
كارگراني كه با قانون مشاغل ســخت و زیان آور بازنشسته شده اند، 
با چالش دریافت ســنوات روبه رو هســتند. بــادره در این باره به 
»همشهري« مي گوید:»دســتگاه هاي مختلف در موضوع سنوات 
مشاغل سخت و زیان آور سكوت كرده است. براساس قانون كار، به 
ازاي هرسال خدمت، باید یك ماه سنوات به كارگران پرداخت شود، 
اما چون شركت ها عرف معيني براي بازنشسته كردن كاركنان خود 
دارند باید مطابق عرف معمول نيروهاي خود را هنگام بازنشستگي، 
بازنشسته كنند. این موضوع دســتاویزي شده است كه كارفرمایان 
سنوات ســال هاي ســخت و زیان آور را پرداخت نكنند و براي این 

كارشان مبناي شبهه قانوني هم داشته باشند.«

28سالكار؛10میلیونتومانسنوات
محمد سركاني، دیگر بازنشسته اي اســت كه او هم مشكلي مشابه 
دارد. او 28سال در شــركتي كار كرده كه مشمول قوانين مشاغل 
سخت و زیان آور بوده است. 28سال سابقه كار در مشاغل سخت و 
زیان آور براي او سابقه بيمه اي 35ساله را به ارمغان آورده و درسوابق 
بيمه تأمين اجتماعي اش این سابقه درج شــده است. با وجود این، 
سركاني از مزایاي قانوني شــغلش محروم مانده و كارفرماي او كه 
شركتي با سهامي عام اســت، زیر بار پرداخت سنوات شغل سخت 
و زیان آورش نمي رود:»شــركت برایم فقط 28سال سنوات درنظر 
گرفته. مقداري از سنواتم را ســال هاي قبل گرفته بودم و حاال بعد 
از 28سال سابقه كار روزانه و 35ســال سابقه بيمه مي خواهد بابت 
ســنوات، كارانه و حق توليد فقط 10ميليون تومان به من پرداخت 

كند و پرونده بازنشستگي ام را در شركت ببندد.« 
آنطور كه ســركاني حســاب و كتاب مي كند، شــركتي كه در آن 
كار مي كرده باید 175ميليــون تومان به او مزایــاي پاداش پایان 
خدمت پرداخت كند؛ درحالي كه با كســر 40ميليون تومان بابت 
سنوات دریافتي سال هاي قبل، دست كم 10برابر مبلغي كه شركت 
مي خواهد به او پرداخت كند باید دریافتي داشــته باشد:»شركت 
مي گوید: مازاد 28سال سابقه ام مشــمول دریافت سنوات نيست. 
چون در طول سال هاي قبل از ذخيره سنواتم، دریافتي هایي داشتم و 
این دریافتي ها را به عنوان پرداختي قطعي تلقي كرده و مي گوید همه 
بدهي اش را به من پرداخت كرده است. به اداره كار شكایت كرده ام 
تا سنواتم را به شكل كامل از كارفرما بگيرد اما، هنوز دستم به جایي 

بند نشده است.« 
او مي گوید: پولي كه شــركت قصد پرداخت آن بابت 28سال كار را 
دارد، به قدري ناچيز است كه حتي ارزش پيگيري هم ندارد. پولي كه 
بابتش زحمت كشيده و كارفرما شرعاً و قانونا باید آن را پرداخت كند.

كارفرمايانازپرداختسنواتشانهخالينكنند
به گفته حسين حبيبي، عضو هيأت مدیره كانون شوراهاي اسالمي 
كار اســتان تهران، براســاس  ماده 24 قانون كار، درصورت خاتمه 
قرارداد كار، كار معين یا مدت موقت، كارفرما مكلف است به كارگري 
كه مطابق قرارداد، یك سال یا بيشتر، به كار اشتغال داشته است براي 
هر ســال ســابقه، اعم از متوالي یا متناوب براساس آخرین حقوق، 
مبلغي معادل یك  ماه حقوق به عنوان مزایاي پایان كار پرداخت  كند. 
او لفظ مكلف بودن را لفظي دستوري مي داند و مي گوید: كارفرمایان 
باید براساس این بند قانون حقوق و مزایاي كارگران و كاركنان خود 

را پرداخت كنند: »با پایان قرارداد كاردائم، موقت و كارمعين، كارفرما 
باید یك ماه حقوق براساس آخرین حقوق )حقوق و مزایا( به عنوان 
مزایاي پایان كار به كارگر پرداخت كند؛ چه این قرارداد كار متوالي 
باشــد چه متناوب.« عضو هيأت مدیره كانون شــوراهاي اسالمي 
كار استان تهران، معتقد است؛ براساس ماده 31قانون كار چنانچه 
خاتمه قرارداد كار به لحاظ ازكارافتادگي كلي و یا بازنشستگي كارگر 
باشــد، كارفرما تكاليفي دارد كه باید به آن عمل كند:»كارفرما باید 
براساس آخرین مزد كارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت، حقوقي 
به ميزان 30 روز مزد به وي پرداخت كند. این وجه عالوه بر مستمري 
ازكارافتادگي یا بازنشستگي كارگر است كه از سوي سازمان تأمين 

اجتماعي پرداخت مي شود.« 
حبيبي مي گوید: »برخي كارفرمایان براي شانه خالي كردن از اجراي 
قوانين كار، از پرداخت تسهيالت به كارگران خود خودداري كرده 
و آن ها را مجبور به استفاده از ذخيره سنوات خود كرده اند تا با این 
حربه سنوات كمتري در پایان دوره خدمت كارگر پرداخت كنند.« 
اتفاقي كه به گفته او، دامن بســياري از كارگران را گرفته و آنها را از 
رسيدن به حق خود محروم كرده است:»كارفرمایاني هستند كه به 
كارگر وام پرداخت نمي كنند تا كارگر مجبور شود از ذخيره سنواتش، 
وام بگيرد. این دســته از كارفرمایان به خيال آنكه سنوات كمتري 
درپایان كار و خدمت به كارگر پرداخت مي كنند دســت به چنين 
رفتاري مي زنند. براساس ماده 31 قانون كار، پرداخت سنوات منوط 
به »آخركار« است؛ بنابراین دریافتي تحت عنوان وام، علي الحساب 
تلقي شــده و در آخر خدمت، از كل سنوات به نرخ آخرین دریافتي 

كسر و الباقي باید به كارگر پرداخت شود.«
او در پاسخ به این سؤال همشهري كه آیا چنين مواردي رو به افزایش 
است، این موضوع را تأیيد مي كند و مي گوید: »بسياري از كارگران 
و كارمندان اكنون به مرز بازنشستگي رسيده و شاهد هستيم در روز 
تسویه حساب از كارفرما، با مشكالتي مانند آنچه گفته شد روبه رو 
شده اند. این مشكل ناشي از تفســير غلط كارفرما از قانون كار و نيز 
بي اطالعي كارگران از حقوقي است كه در قانون براي آنها پيش بيني 

شده است.« 
حبيبي مي گوید: ممكن است در برخي محاكم و مراجع حل اختالف، 
آرایي برخالف قوانين كار صادر شده باشد كه این آرا مستند به قانون 
كار قابل پذیرش نيست:»چنانچه آرایي درمراجع حل اختالف صادر 
وعلي الحساب دریافتي سنوات را تسویه حساب قطعي براساس اصل 
آزادي اراده دانسته باشند، این آرا براساس مواد 8، 24 و31 قانون  كار 
غيرقانوني و در راستاي حمایت غيرقانوني از كارفرماست. كارگران 
باید به مواد قانون كار در پيگيري حقوق خود اشراف داشته باشند تا 

حقوق شان تضييع نشود.«

فهیمهطباطبايي
خبرنگار

 هيچ سالي به اندازه سال 99براي نظام آموزشي 
ایران ســخت و پر چالــش نبوده، چــه آن وقت 
كه آمــوزش و پرورش در اردیبهشــت امســال 
تصميم گرفــت مدارس را نصفــه و نيمه باز كند 
تا دانش آموزان جامانده از آمــوزش اینترنتي به 
كالس درس بروند، چه بعدتر كه در خرداد خواست  
امتحانات را حضوري برگزار كنند. البته بحث ها و 
گروه بندي ها در مقابل تصميمات نظام آموزشي 
در ماجراي زمــان برگزاري كنكور بــه اوج خود 
رسيد و حتي پاي مجلس تازه وارد را هم چندین 
بار به ميان كشــيد. اما موضــوع داغ این دو روزه 
نحوه بازگشــایي مدارس و تغييراتي به تناســب 
زمانه كروناســت. از دوشــنبه كه وزیر آموزش و 
پرورش اعالم كرد پانزدهم شــهریور آغاز ســال 
تحصيلي جدید اســت و حضور دانش آموزان در 
مناطق سفيد و زرد در مدرسه الزامي شده، موج 
جدیدي از انتقادها به سمت این وزارتخانه روانه 
شــده و باز هم عده اي از خانواده ها، كارشناسان 
آموزشي و معلمان نسبت به این نحوه بازگشایي 
مدارس انتقاد دارند. این چالش مخصوص ایران 
نيســت و در كشــورهاي مختلفي كه با بيماري 
كرونا مواجه هســتند، نحوه بازگشایي مدارس و 
حضور دانش آموزان مسئله ســاز شده و مخالفان 
و موافقان را روبه روي هم قرار داده اســت. به طور 
مثال انجمن معلمــان آلمان از دولت خواســته 
است كه كالس هاي دانش آموزان 10 ساله به باال 
به صورت آنالین برگزار شود در مقابل بزرگ ترین 
اتحادیــه معلمان انگليس از بازگشــایي مدارس 
اســتقبال كرده اســت. جري گليزیر، رئيس این 

اتحادیه مي گوید كه معلمان نگران تأثيرات رواني 
منفي ناشــي از تعطيلي طوالني مدت مدارس بر 

دانش آموزان هستند.

منتقدانبازگشاييمدارسچهكسانيهستند؟
برخــي خانواده ها بزرگ ترین منتقد بازگشــایي 
مدارس هســتند، آنها مي گویند كه چرا باید در 
شرایط خطرناك شــيوع بيماري كرونا، مدارس 
باز شوند؟ ایده آنها همان آموزش از راه دور است 
و مخالف حضور فيزیكي فرزندانشان در مدارس 
هستند. مســئوالن وزارت بهداشــت هم به طور 
ضمني مخالفتشــان را با آموزش حضوري اعالم 
كردند. عليرضا زالي، فرمانــده عمليات مدیریت 
بيماري كرونا در شــهر تهــران در این باره گفت: 
با بازگشــایي مدارس و مراكز آموزشي و افزایش 
بار ترافيكي در شــهر تهران، امكان تسریع انتقال 

ویروس كرونا در خانواده ها وجود دارد.
سيماسادات الري، سخنگوي وزارت بهداشت هم 
به ایسنا گفت: وزارت بهداشت در زمينه بازگشایي 
مدارس هنوز هيــچ تصميم جدیــدي نگرفته و 
تصميم گيري در این زمينه براســاس اعالم ستاد 
ملي مقابله با كروناست. باید توجه كرد كه سالمت 
دانش آمــوزان بــراي وزارت بهداشــت و وزارت 
آموزش و پرورش در اولویــت قرار دارد. بر همين 
اســاس تمهيدات الزم براي حفاظت از سالمت 
دانش آموزان اندیشيده شده اســت. الري البته 
این را هم گفته: » از طرفي نمي توان امر آموزش 
را تعطيل كرد. همانطور كه در همه ماه هاي اخير 
بسياري از مناسبات اجتماعي، فرهنگي و آموزشي 
به نوعي با وجود كرونا انجام شده، آموزش نيز انجام 
و به هر حال در شيوه ها دچار تغييراتي نسبت به 

سال هاي قبل مي شود.«

موافقانبازگشاييمدارسچهميگويند؟
مســئوالن آموزش و پرورش و برخي كارشناسان 
آموزشــي كه موافق بازگشــایي مدرسه هستند، 
معتقدند كه تعطيلي آموزش به بهانه شيوع بيماري 
كرونا كار درستي نيست و به جاي صفر و صد نگاه 
كردن به این موضــوع، باید راه هــاي جدیدي را 
براي ادامه راه آموزش پيدا كرد. محمد حســني، 
عضو پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش یكي 
از مدافعان بازگشــایي مدارس در سال تحصيلي 
جدید است. او با بيان اینكه توقف آموزش مدارس 
پيامدهاي منفــي اجتماعي در بيــن كودكان و 
نوجوانــان دارد، گفــت: قطعا هيچ كــس موافق 
بازگشایي مدارس به شيوه سال هاي گذشته نيست. 
اینكه دانش آموزان در یك كالس درس، ساعت ها 
فشرده در كنار هم بنشينند و درس بخوانند و حتي 
ساعت اضافه تر در مدرسه بمانند، اما نمي توان به 
بهانه یك بيماري تمام فعاليت ها را هم متوقف كرد 
و دست روي دست گذاشت تا دانشمندان براي آن 
كاري كنند. راه درست این است كه سبك آموزش 
را متناسب با این وضعيت تغيير داد كه براي سال 
تحصيلي جدید همين گونه شد و آموزش از راه دور 
یا تركيبي جایگزین آموزش حضوري شــد. این 
عضو پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ادامه 
داد: این تغيير رویه دادن هم فقط مخصوص ایران 
نيست و كشورهاي دیگر مانند برزیل، آمریكا و... 

این شيوه را دنبال مي كنند.
حسني به پيامدهاي مثبت و منفي شيوع ویروس 
كرونا در آموزش و پرورش ایران اشاره كرد و گفت: 
مهم ترین نكته مثبتش این بود كه وزارت آموزش 
و پرورش كه سال هاســت مانع جدي اســتقالل 
مدارس است، حاال امسال خودش این استقالل در 
مدیریت و برنامه ریزي را دو دستي تقدیم مدارس 

كرده و به آنها مي گوید كه خودشان هم برنامه ریز 
و هم مجري باشــند. او ادامه داد: قطعا این سبك 
جدید آموزشي در ابتداي راه نواقص و مشكالتي 
هم دارد اما در نهایت شرایط به نفع آموزش درست 
و بهينه تغيير خواهد كرد. از این جهت خانواده ها 
نگران نباشند و اجازه دهند فرزندانشان امسال هم 
در فرایند آموزش قرار بگيرنــد و این را هم بدانند 
كه شــيوه اي كه براي فعاليت مدارس از ســوي 
آموزش و پرورش اعالم شــده، بهترین روش بوده 

كه كشورهاي دیگر دنيا هم آن را دنبال مي كنند.

نسخهكروناييكتابهايدرسي
یكی از مشكالت اساســي آموزش در دوره كرونا، 
حجم بــاالي مطالب درســي اســت. معلمان و 
دانش آموزان عنوان مي كنند كه در شــيوه جدید 

آموزشي، ارائه همه مطالب شدني نيست. به گفته 
حســني، نســخه كرونایي برنامه درسي در حال 
تدوین است تا در سال تحصيلي جدید تنها مفاهيم 
اساســي تر از ســوي معلمان آموزش داده شود. 
حســني در این باره گفت: قطعا این نسخه تعدیل 
شده جدا از اینكه در كوتاه مدت به دانش آموزان و 
معلمان كمك مي كند، در بلندمدت هم باعث تغيير 

در برنامه درسي مي شود.
ســال تحصيلي جدید، شــنبه هفته آینده آغاز 
مي شــود. با ده هــا پروتــكل، برنامــه جدید و 
ســاختارهایي كه آموزش و پــرورش ایران براي 
نخســتين بار آن را تجربه مي كند و البته در این 
مسير موافقان و مخالفان زیادي دارد. باید منتظر 
ماند و دید كه این شــيوه جدید آموزشي به كجا 

ختم مي شود.  
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همشهری  از تفسير به رأی بخشی از قانون كار به نفع كارفرمایان گزارش مي دهد

بازي حقوقي با  سنوات كارگران
  برخي كارگران به همشهري مي گویند سنوات پایان خدمتشان با روش هاي 

عجيبي از سوي كارفرما كاهش یافته است
   حسين حبيبي، عضو هيأت مدیره كانون شوراهاي اسالمي كار استان تهران: 

تعداد كارگراني كه به دليل مسئله سنوات شكایت مي كنند افزایش یافته است

نقد و نظر

مجیددارابي
دانش آموخته دوره دكتري مدیریت آموزشي از دانشگاه تهران
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گزارش همشهري از جزئيات بيشتر آغاز به كار مدارس در سال كرونا 

نسخهكروناييبرنامهدرسيمدارستدوينميشود
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چرخ بازار تایر خارجي همچنان می لنگد تداوم نابسامانی بازار گوشی تلفن همراه افزایش فاصله نرخ مصوب و بازار خرده فروشی تخم مرغ 

با وجــود تصویــب و ابالغ نرخ مصــوب تخم مرغ توســط ســازمان حمایــت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان، هنوز هم این محصول در خرده فروشي هاي ســطح شهر با قيمت هاي باالتر از نرخ 
مصوب به مشتریان عرضه مي شود. به گزارش همشهري، مشكالت تامين نهاده هاي توليد و عرضه 
تخم مرغ موجب عرضه چندنرخي این محصول و كم رنگ شدن نرخ مصوب شده است. با وجود این، 
رئيس هيأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار اســتان تهران از افزایش نسبي قيمت این محصول خبر 
داد و گفت: هم اكنون متوســط نرخ هر كيلو تخم مرغ در مرغداري 9هزار تومان و معادل شــانه اي 
16هزار و ۵00 تا 18 هزار تومان است. ناصر نبي پور، افزود: ستاد تنظيم بازار به مدت یك ماه عوارض 
4 هزارتوماني صادرات را برداشت كه این امر منجر به افزایش قيمت تخم مرغ در بازار شده است. او 
قيمت تمام شده هر كيلو تخم مرغ را باالي 11هزار تومان اعالم كرد و گفت: عرضه با نرخ هاي فعلي 
بيانگر زیان حداقل 3هزار توماني مرغداران در فروش هر كيلو تخم مرغ بوده و بازار نهاده هاي دامي 

نيز به شدت آشفته است.

مشكالت تخصيص ارز، تامين مواداوليه و نابساماني نظام توزیع موجب تداوم سير صعودي قيمت ها و كمبود 
در بازار انواع الستيك ایراني و خارجي شده است. به گزارش همشــهري، با وجود مصوبه 6بندي سازمان 
حمایت براي ساماندهي بازار الستيك و قرار گرفتن این محصول در فهرست كاالهاي مشمول طرح هاي 
نظارتي، كمبود و افزایش قيمت همچنان حرف نخست بازار این اقالم اســت. این مشكالت در مورد بازار 
الستيكهاي وارداتي مانند انواع محصوالت كره اي و ژاپني به مراتب شدیدتر از الستيكهاي ایراني است. با 
مصوبه كارگروه تنظيم بازار مبني بر الزام توليدكنندگان به ثبت اطالعات در سامانه جامع تجارت، تا كنون 
توليدكنندگان الستيك از این كار امتناع و در برابر شفاف سازي زنجيره تأمين مقاومت كرده اند كه این امر 
باعث نبود شفافيت و احتكار الستيك در انبار ها شده اســت. محمد حسين موالخواه، مدیركل نظارت بر 
كاالهاي غيرفلزي سازمان حمایت، با انتقاد از تخلفات صورت گرفته در فرایند فروش اینترنتي الستيك توسط 
توليدكنندگان، گفت: به عنوان مثال در یكي از شهرستان ها، افراد سودجو توانسته اند با جمع آوري كارت هاي 
ملي مردم، تعداد بسيار زیادي الستيك با نرخ دولتي خریداري كرده و آنها را با نرخ آزاد در بازار عرضه كنند.

با نزدیك شدن به فصل بازگشایي مدارس و مراكز آموزش عالي تقاضا براي انواع گوشي هوشمند تلفن 
همراه در حالي افزایش مي یابد كه بازار این اقالم همچنان با كمبود، گراني و عرضه چندنرخي مواجه 
است. به گزارش همشهري، عرضه قطره چكاني گوشي هاي تلفن همراه وارداتي و ضعف نظارت بر بازار 
این اقالم موجب كمبود و گراني انواع گوشي موبایل و گالیه مشتریان و دست اندركاران بازار شده است. 
رئيس اتحادیه فروشندگان دستگاه هاي صوتي، تصویري، گوشــي همراه و لوازم جانبي با بيان اینكه 
برخي واردكنندگان گوشي تلفن همراه در عرض یك هفته سودی هنگفت كردند، گفت: به نيروهاي 
دادستاني، اطالعاتي و قضایي اعالم كردیم كه آیا گوشــي هایي كه سال98 با ارز 12هزار توماني وارد 
شده، با همان نرخ ارز بين كسبه و فروشندگان توزیع شده است یا خير؟ ابراهيم درستي با اشاره به اینكه 
مغازه دار به دنبال سود عادالنه است، افزود: اكنون وضعيت گوشي هاي وارداتي رصد مي شود و اميدوارم 
هرچه بازار جلوتر رفته، ثبات قيمت دالر را شاهد باشيم و قيمت گوشي نيز به نرخ اوليه بازگردد. واقعيت 

این است كه اكنون باید بپذیریم كه دیگر تلفن همراه كاالي لوكس در سبد خانوار نيست.
قیمت برخی انواع گوشی هوآوی در بازار  قیمت برخی انواع الستیک کره ای خودروهای سواری در بازار قیمت مصوب برخی انواع تخم مرغ بسته بندی درمیادین میوه و تره بار شهرداری تهران

فوت وفن

راسته بازار

 شاید براي شما هم اتفاق افتاده باشد 
كه به دليل خرابي یا خالي شدن باتري 
خودروتــان نيازمنــد شــارژ موقت یا 
به اصطالح باتري به باتري كردن براي 
رساندن آن به تعميرگاه یا تعویض باتري 
شده اید اما نحوه صحيح انجام این كار 
مي تواند از وارد كردن خسارت به سایر 

اجزا و قطعات خودرو جلوگيري كند.
  اگر چراغ هاي پشــت آمپر و ادوات 
برقي خودروتــان از كار افتاده و خودرو 
روشن نمي شود، احتماال مي تواند منشأ 
این عيب مربوط به باتري خودرو باشد. 
براي رفع این مشــكل 3گزینه شامل 
تماس با امداد خودرو و تعویض باتري، 
اســتفاده از پاوربانكي كه از قبل تهيه 
كرده اید و باتري به باتري كردن خودرو 

پيش روي شماست.
 براي باتري به باتــري كردن خودرو 
باید ابتدا یك خودرو با باتري سالم براي 
باتري بــه باتري كردن پيــدا كرده و با 
اســتفاده از كابل باتري كه از قبل تهيه 
كرده اید نســبت به انجام این كار اقدام 
كنيد. توجه داشته باشيد كه خودرو با 
باتري سالم را طوري در كنار خودروی 
مشــكل دار پارك كنيد كه طول كابل 

شارژباتري كافي باشد.
 در ادامه سوئيچ هر دو خودرو را بسته 
و مطلع باشــيد كه هر باتري دوقطب + 
و – دارد كه روي آن درج شــده است، 
پس قطب هــاي باتري را شناســایي 
كنيد. شــما مي توانيد با رنگ كابل نيز 
متوجه قطب هاي باتري شــوید. كابل 
مشكي رنگي كه به باتري متصل است، 
براي قطب – بــه كار مي رود و ضخامت 
كمتري دارد و كابل قرمــز رنگ براي 
قطب + است كه نسبت به كابل مشكي 

ضخيم تر است.
 یك قسمت فلزي ترجيحا بدون رنگ 
یا پيشرانه را براي اتصال كابل منفي در 
خودرویی كه باتري آن خوابيده اســت 
مشخص كرده و سپس یك طرف كابل 
مثبت قرمز رنگ را به قطــب + باتري 
دشارژ شــده متصل و طرف دیگر كابل 
مشكي رنگ را به قطب–   باتري سالم 
وصل كنيد. در ادامه خودروي سالم را 
استارت زده و بعد ازچند دقيقه و بدون 
خارج كردن كابل ها، به خودروي دشارژ 

شده استارت بزنيد.
 توجه داشته باشــيد در صورتي كه 
سمت دیگر كابل مشكي رنگ را به قطب 
– باتري دشارژ شده متصل كنيد خرابي 
ECU را به دنبال داشته و اگركابل ها را 
برعكس متصل كنيد، ممكن است باعث 

منفجر شدن باتري ها شود.

   از ابتداي محرم تــا حوالي اربعين، 
تقاضاي هيئت هاي عزاداري براي ابزار و 
ادوات مراسم این ماه نيز افزایش مي یابد. 
عالوه بر گرم شــدن بازار انــواع طبل، 
ســنج، بيرق، زنجير، پيراهن مشكي و 
علم و كتل، بازار انواع بلندگو، ميكروفن 

و استریو نيز رونق مي گيرد.
   اگــر نيازمنــد خرید ایــن اقالم با 
قيمت و كيفيت مناسب هستيد، توجه 
داشته باشيد كه باید ســري به راسته 
بازار فروش این محصوالت در خيابان 
جمهوري واقع در محدوده پل حافظ تا 

خيابان مجاهدین اسالم بزنيد.
   در این راسته بازار  از انواع بلندگو و 
استریو و سيستم هاي صوتي حرفه اي 
و آماتور گرفته تــا باندهاي كوچك و 
بزرگ چندمتري با قــدرت و كيفيت 
مختلف كه اغلب وارداتي اســت، در 
معرض دید مشــتریان قرار مي گيرد. 
عالوه بــر آن در این بــورس بلندگو و 
استریو قادر خواهيد بود انواع ميكروفن 
حرفه اي برندهاي معتبر را خریداري 

كنيد.
    از نظر قيمت نيز مي توان محصوالت 
عرضه شده در این راسته بازار را به دليل 
مبدا قرارگرفتن این محل براي توزیع 
اقالم وارداتي صوتی و تصویري نسبت 
به مغازه هاي ســطح شهر بهتر قلمداد 

كرد.
   به دليــل قرارگرفتن این راســته 
بازار در محدوده اصلــي طرح ترافيك 
و زوج و فرد، شلوغي و ترافيك خيابان 
جمهوري و كمبود جاي پارك، استفاده 
از وســایل حمل ونقل عمومــي مانند 
خطوط مترو، تاكســي و اتوبوســراني 
گزینه بهتري نســبت به اســتفاده از 
خودروی شخصي براي خرید از بورس 
بلندگو، ميكروفن و اســتریوي خيابان 

جمهوري است.

باتری به باتری کردن خودرو

بورس  بلندگو ومیکروفن

نياز ساالنه كشــور به الســتيك در مجموع چيزي بين 
3۵0هزار تن معادل 28 تا 29 ميليون حلقه برآورد شده 
است كه نزدیك به دوسوم این ميزان توسط توليدكنندگان 
داخلي تامين مي شود. بر اســاس آمار اداره كل نظارت بر 
كاالهاي غيرفلزي سازمان حمایت از مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان، شركت هاي توليدي داخلي 70درصد نياز 
كشور به الستيك هاي سبك و 40درصد تقاضاي الستيك 
سنگين را تامين مي كنند و مابقي نياز بازار با واردات تامين 
مي شود. از 3۵0هزار تن الستيك مورد نياز كشور 190هزار 
تن مربوط به الستيك هاي سبك شامل سواري و وانتي و 
160 هزار تن دیگر هم مربوط به الســتيك هاي سنگين 

شامل باري، اتوبوسي، راهسازي و صنعتي است.

حل مشكل تامين الستيك سنگين
افزایش تعرفه واردات الســتيك 2ســال پيش منجر به 
كاهش واردات و افزایش قيمت الستيك سنگين در بازار 
شد و اعتراض شدید كاميون داران را به همراه داشت. دولت 
در آن زمان براي كنترل شرایط، تعرفه واردات الستيك 
سنگين را كاهش داد اما تعرفه الستيك سبك با توجه به 
توان باالي توليد داخلي باالي 40درصد باقي ماند. توزیع 
الســتيك ســنگين نيز با اجراي طرح توزیع سيستمي 
ســاماندهي شــده و گرچه افزایش دوباره تعرفه واردات 
الستيك سنگين به 26درصد حجم واردات را در ماه هاي 
اخير كاهش داده اما به نظر مي رسد رانندگان خودروهاي 
سنگين كمتر با مشكالت تهيه الستيك مواجهند؛ چيزي 
كه در ۵ ماه اخير دارندگان خودروهاي سبك را بسيار آزار 
داده است. دولت اما در نظر دارد با راه اندازي سامانه توزیع 

سيستمي، بازار الستيك سبك را ساماندهي كند.

توزيع سيستمي الستيك سواري، از اول شهريور
به گفته مجري طرح توزیع سيستمي الستيك، قرار است 
»درصورت همــكاري توليدكننده ها« از اول شــهریور، 
الستيك خودرو هاي سواري همانند خودرو هاي سنگين 

به صورت سيســتمي و ســامانه اي توزیع شــود. رسول 
جمشــيدي درباره این طرح به خبرگزاري ها گفته است: 
طبق مصوبه تنظيم بازار، تمام توليدكنندگان داخلي باید 
ميزان توليد خود را در سامانه جامع تجارت ثبت كنند و 
فقط مي توانند بخش كوچكي از توليدات خود را به عنوان 
گارانتي  یا فروش شركتي نزد خود نگه دارند، اما تاكنون 
بعضي توليدكننده ها این كار را به درســتي انجام نداده و 
باعث به تعویق افتادن اجراي این طرح شــده اند. مجري 
طرح توزیع سيستمي الستيك خودرو محدودیت ثبت 
سفارش واردات را به عنوان ضمانت اجراي این طرح معرفي 
كرده و افزوده است: وزارت صنعت، فرایندي را ایجاد كرده 
است كه بر اساس آن ثبت سفارش و تأیيد سفارش براي 
خرید مواداوليه توليدكنندگان بر اســاس ميزان توليد و 
فروش واحد توليدي آنها انجام مي شود. با اجراي این طرح 
قطعاً شــركت هاي توليدي هم كه بعضاً همكاري نكرده 
و تاكنون درصد كمي از توليدات خــود را اظهار كرده اند 
اجباراً در سامانه، توليدات خود را ثبت خواهند كرد و طرح 
توزیع سيستمي الستيك خودرو هاي سواري اجرا خواهد 
شد. جمشيدي همچنين گفته كه سامانه توزیع سيستمي 
الستيك هاي خودرو هاي ســواري باید پيش از این اجرا 
مي شد، اما متأســفانه به دليل همكاري نكردن بعضي از 
توليدكننده ها تاكنون اجرایي نشده است. توليدكنندگان 
الســتيك اما این ادعا را كه همكاري نكــردن آنها مانع 
اجراي طرح توزیع سيستمي بوده، نمي پذیرند و معتقدند 
مشكالت دیگري تاكنون مانع اجرایي شدن آن بوده است.

مشكل در خود طرح است، نه توليدكنندگان
ســخنگوي انجمن توليدكنندگان الســتيك معتقد 
اســت طرح توزیع سيســتمي به لحاظ اجرا مشــكل 
دارد. مصطفي تنها در گفت وگو با همشهري مي گوید: 
الســتيك خودروهاي ســواري از لحاظ طرح، اندازه و 
شاخص سرعت بســيار متنوع هستند و حجم زیادي از 
اطالعات مربوط به هر قلــم از این انواع باید تعریف و در 
سامانه ثبت شود، به طوري كه اطالعات تعریف شده بين 
ما و مسئوالن سایت مشترك باشد. اما توليدكنندگان 
و گردانندگان این ســایت هنوز به این تعریف مشترك 
نرســيده اند و تا زماني كه این اشــتراك ایجاد نشود، 
نمي توان انتظار داشــت طرح به خوبي اجرا شــود. او 
مي افزاید: بارها به مسئوالن ســایت اعالم كرده ایم كه 
ما باید با هم به یك زبان مشــترك برسيم تا اطالعات 
به طور مستقيم از سيســتم ما به سيستم سایت منتقل 
و ثبت شود؛ چرا كه بازنویســي اطالعات و مشخصات 
ارائه شده از ســوي توليدكنندگان به صورت دستي در 
سایت توزیع عملي نيست و قطعا با اشتباه ها و مشكالت 
زیادي همراه خواهد بود. آنچه از سوي سخنگوي انجمن 
توليدكنندگان الســتيك درخصوص مشــكالت ثبت 
یا حتي ارائه اطالعات از ســوي توليدكنندگان مطرح 
مي شــود، به احتمال زیاد با ایجاد تغييراتي در ســایت 
مي تواند قابل حل باشــد اما رســيدن به زبان مشترك 
پروسه اي زمان بر است كه با زمان اعالم شده براي آغاز 

اجراي طرح همخواني ندارد.  

فرهنگ توزيع در كشور ما سنتي است
 سخنگوي انجمن توليدكنندگان الستيك، ناهمخواني 
سيستم طراحي شــده با نظام ســنتي توزیع در كشور 
را دليل بعــدي و مهم تر تأخير در اجــراي طرح توزیع 
سيستمي الستيك مي داند و مي افزاید: در روش توزیع 
سيستمي، انتقال الستيك باید توسط خریدار تأیيد شود. 
به این شكل كه توليدكنندگان، الستيكهاي توليدي را 
به بنكــدار و عمده فروش مي دهند، بنكــدار این انتقال 
را تأیيد مي كند و اطالعات ثبت شــده نيز نشان مي دهد 
كه این الستيكها از حساب شــركت توليدكننده خارج 
و به حساب بنكدار وارد شده اند. در مرحله بعدي بنكدار 
الســتيك ها را به خرده فروش مي فروشــد و اطالعات 
مربوط به خروج این كاالها از حساب بنكدار و ورود آنها 
به حساب مغازه دار هم باید در سيستم به ثبت برسد اما 
مشكل همين جا آغاز مي شود. به گفته تنها، بسياري از 
توزیع كنندگان خرد و فروشندگان به طور مثال مغازه هاي 
پنچرگيري كه در شهرها و جاده هاي اقصي نقاط كشور 
كار فروش و تعویض الستيك را انجام مي دهند، به شكل 
سنتي فعاليت مي كنند و نه به كامپيوتر دسترسي دارند 
و نه از سواد كافي براي اســتفاده از آن برخوردارند، در 
 نتيجه اطالعات مربوط به فروش الستيك در این بخش، 
به درستي به ثبت نمي رسد و در حالي  كه بنكدار الستيك 
را توزیع كرده، به دليل تأیيد نشــدن از ســمت خریدار 
كه همان مغازه دار است، الســتيكها در حساب او باقي 
مي ماند. ســخنگوي انجمن توليدكنندگان الســتيك 
معتقد است كه توزیع سيستمي با وجود این مشكل، تنها 
به شرطي كار مي كند كه گردانندگان سيستم، اطالعات 
ارائه شده از سوي فروشنده عمده را با ارائه مستنداتي از 
سوي او بپذیرند و الســتيكها را از حساب او خارج شده 
بدانند، چون در صورتي كه منتظر تأیيد اطالعات از سوي 
مغازه دار بمانند ممكن است به دليل دسترسي نداشتن 
مغازه دار به كامپيوتر، این اطالعات هرگز تأیيد نشــود و 

بنكدار در این ميان با اتهام احتكار مواجه مي شود.

  موفقيت طرح در توزيع الستيک سنگين 
اما سؤالي که در این میان وجود دارد این است که چرا روش توزیع سیستمي در زمینه الستیکهاي سنگین بازدهي خوبي 
داشته است؟ سخنگوي انجمن تولیدکنندگان الستیک به این پرسش اینگونه پاسخ مي دهد: در الستیکهاي سنگین 
به دلیل تنوع پایین تر اقالم، حجم کمتر معامالت و شیوه فروش حواله اي، ثبت اطالعات خرید و فروش آسان تر است؛ به 
این معني که براي خریدار حواله صادر مي شود و او با مراجعه به مغازه الستیک را تحویل مي گیرد، اما توزیع و ثبت اطالعات 
الستیکهاي سبک پیچیدگي بیشتري دارد. به عقیده این کارشناس، شیوه توزیع سیستمي، طرحي خوب است اما با نظام 
و فرهنگ توزیع در کشور ما همخواني ندارد و تا مشکالت ریز و درشت آن حل نشود امکان اجراي موفق آن وجود ندارد.

وزارت صمت برای كنترل بازار الستيك سبك طرح توزیع سيستمی این كاال را از ابتدای شهریور كليد زده است؛ طرحی كه 
توليدكنندگان به موفقيت اجرای آن اطمينان ندارند 

اما و اگرهای توزيع سيستمی الستيک سواری 

توليد الستيك در كشور در سه ماه ابتداي امسال 
نسبت به  مدت مشابه ســال قبل 24درصد رشد 
داشت و روند افزایش توليد به گفته مسئوالن این 
صنعت با گشــایش خطوط توليد در كارخانه هاي 
موجود و افتتاح كارخانه هاي جدیــد ادامه دارد. 
با این حال از ابتداي امســال بازار الستيك به ویژه 
الستيك سبك روزهاي ناآرام و بي ثباتي را گذرانده 
و كمبود و گراني، خریداران را بسيار آزار داده است. 
با تغيير پایه ارز واردات مواداوليه توليد الستيك از 
دولتي به نيمایي، این انتظار وجود داشت كه قيمت 
این كاال در بازار روند صعودي را تجربه كند اما پيش 
از اینكه الستيك هاي جدید توليدي به بازار وارد 
شوند، بسياري از الســتيك هاي قدیمي نيز یا با 
نرخي دوبرابر نرخ مصوب به خریدار فروخته شد یا 
در سوداي فروش با قيمت باالتر در روزهاي آینده، 
به انبارها رفت. اینكه الستيك هاي احتكار شده در 
انبار كدام بخش از زنجيره توليد تا توزیع جا خوش 
كرده اند، به معماي بازار و صنعت الستيك تبدیل 

شده است.

فرخنده رفائی
خبر نگار

چند و چون

مغایرت قیمت مصوب مرغ با حمایت از تولید

قیمت مرغ در بازار کشــور از ابتداي 
امسال نوسانات زیادي داشته است. 
مرغداران سال 99را با خسارت آغاز 
کردند؛ خســارتي که به دلیل نبود 
حمایت بموقع از این صنعت ماه ها ادامه 
یافت و بسیاري از آنها را ورشکست 
کرد. کاهش شدید تقاضا ناشي از تعطیلي رستوران ها در حالي 
مرغداران را ناگزیر از فروش زیر قیمت تولید محصوالتشــان 
کرد که از ابتداي امســال قیمت نهاده هاي دام و طیور به دلیل 
مشکالت واردات و توزیع قطره چکاني افزایش یافته است. امروز 
اما قیمت مرغ در بازار از نرخ مصوب ستاد تظیم بازار باالتر رفته 
اســت. با برومند چهارآیین، رئیس هیأت مدیره شرکت تعاوني 
توسعه صنعت طیور کشور در زمینه چرایي این موضوع گفت و گو 

کرد ه ایم.

دلیل قیمت باالي مرغ در بازار چیست؟
این موضوع چند علت دارد. نخســتين دليل این اســت كه قيمت 
مصوب تعيين شده از سوي ســتاد تنظيم بازار، هيچ گاه مورد قبول 
توليدكنندگان و تشــكل هاي این حوزه و حتي مورد تأیيد وزارت 
جهادكشاورزي نبوده است. این قيمت مبناي كارشناسي نداشته و 
بارها مورد اعتراض ما قرار گرفته است. نكته بعد این است كه همين 
قيمت مصوب نيز به این شرط تعيين شده كه نهاده هاي دام و طيور با 
قيمت مصوب در اختيار توليدكنندگان قرار گيرد. این درحالي است 
كه حداكثر 40تا ۵0درصد نهاده ها با قيمت مصوب به دست مرغدار 
مي رسد و توليدكننده از آنجا كه با موجود زنده سرو كار دارد ناچار 

است مابقي نهاده مورد نياز خود را با قيمت آزاد تهيه كند.
قیمت مصوب چقدر با هزینه تمام شده تولید فاصله 

دارد؟
با محاســبه همه هزینه هاي توليد، قيمت هركيلــو مرغ زنده درب 
واحدهاي توليــدي 1۵هــزار و 700تومان مي شــود، درحالي كه 
29تيرماه، بعد از ماه ها فریز قيمت مــرغ روي 8هزار و ۵۵0تومان و 
با وجود تورم 42درصدي، قيمت 10هزار تومــان را براي مرغ زنده 
تصویب كردند. قيمت مرغ الشه هم 1۵هزار و 7۵0تومان تعيين شد 
درحالي كه این نرخ، قيمت تمام شده توليد درب واحدهاي مرغداري 
است. از ســوي دیگر بازار مرغ یك بازار رقابتي است. براساس تمام 
نظریه هاي اقتصادي دولت نباید در بازارهاي رقابتي دخالت كند، در 
كشور ما 41سال است كه دولت در بازار دخالت مي كند و با وجود تمام 

تبعات منفي كه تا امروز اثبات شده، این دخالت ها هنوز ادامه دارد.
شرایط کنوني تولیدکنندگان چگونه است؟

بخش  زیــادي از توليد كننــدگان، رغبتي به توليــد ندارند،توليد 
برایشان به صرفه نيســت یا درصورت ادامه شــرایط به این شكل 
ورشكست مي شــوند. گرفتاري ها و مشــكالت توليد باعث شده با 
وجود افزایش قيمت مرغ، توليدكننده ها هنوز در حاشيه  ضرر باشند. 
توليدكننده ها االن مرغ زنده را نهایتا 12هزار و ۵00مي فروشــند 
درحالي كه قيمت تمام شــده توليد 1۵هزار و ۵00 تومان اســت. 
توليدكننده براي هر كيلو مرغ 3هزار تومان ضرر مي دهد درحالي كه 
فریاد ها بلند شده كه »مرغ پركشــيد«، »قيمت مرغ نجومي شد« 
و... اما ســایر اقالم در بازار افزایش قيمتي بســيار بيشتر داشته اند. 
دولت در حالــي در قيمت گذاري توليدات دخالــت مي كند كه در 
زمان نياز حمایت الزم را از توليدكننده  نمي كند. در شــرایطي كه 
مرغداران در حال ضرردهي شــدید بودند، تازه با دستور اكيد وزیر 
جهادكشاورزي ميزان خرید تضميني از مرغداران نهایتا به 4۵هزار 
تن رسيد. درحالي كه به دليل دخالت نابجاي كارگروه تنظيم بازار در 
تعيين ميزان جوجه ریزي، حدود200هزار تن مرغ مازاد توليد شده 
بود كه 1۵0هزار تن از این توليدات آواري شــد بر سر بخش توليد 
و توليدكنندگان 7 ماه در حاشيه ضرر وحشتناك بودند و هنوز هم 
ضرر مي دهند. قيمت كنوني مرغ بــا هيچ كدام از قوانين حمایت از 
توليد منطبق نيســت و دولت با چنين تصميماتــي توليدكننده را 

نابود مي كند.

قیمت ) تومان (مشخصات نوع تخم مرغ  
6.980وزن هر شانه) 49۵گرم+ 1۵ گرم( پوسته قهوه ای بسته بندی 9 عددی

4.820وزن هر شانه ) 330گرم+10 گرم(پوسته قهوه ای بسته بندی 6 عددی

14.400وزن هر شانه ) 1100 گرم+ 30 گرم(پوسته قهوه ای بسته بندی 20 عددی

10.400وزن هر شانه) 82۵ گرم+ 2۵ گرم(پوسته قهوه ای بسته بندی 1۵ عددی

20.۵00شناسنامه دار- حداقل وزن هر شانه 17۵0 گرمپوسته قهوه ای بسته بندی 30 عددی

9.140وزن  هر شانه) 660گرم+20 گرم(پوسته قهوه ای بسته بندی 12 عددی

20.۵00شناسنامه دار- حداقل وزن هر شانه 17۵0 گرم  پوسته سفيد بسته بندی 30 عددی  

6.980وزن هر شانه )۵2۵گرم+20 گرم(پوسته سفيد بسته بندی 9 عددی  

9.140وزن هر شانه) 700 گرم+ 30 گرم(پوسته سفيد بسته بندی 12 عددی  

10.390هر كيلوگرم  پوسته سفيد بدون بسته بندی 

قیمت) هر جفت- تومان (سایز برند  تایر   

162.900.000*۵۵*21۵  رودستون

131.090.000*60*18۵ رودستون

183.۵00.000*60*24۵ رودستون

1۵1.8۵0.000*60*20۵ كومهو  

163.۵00.000*70*26۵كومهو  

172.600.000*۵0*22۵كومهو  

183.400.000*60*2۵۵ كومهو  

142.000.000*60*20۵ هانكوك  

183.900.000*۵۵*22۵هانكوك  

194.400.000*۵۵*23۵هانكوك  

محدوده قيمتی)تومان (حجم حافظه مدل گوشی  

P30 Pro256GB17.700.000 -18.4۵0.000

P30 LiteGB 128۵.100.000 - ۵.600.000

  Honor 20 lite128GB4.800.000 -  ۵.300.000

 Nova 5TGB 1288.000.000-  8.۵۵0.000 

Honor 9XGB 128 ۵.000.000 - ۵.400.000

 Honor 10 LiteGB 64 3.۵۵0.000 - 3.8۵0.000

 Y7 Prime 2019GB 643.3۵0.000 - 3.۵۵0.000

 Honor 9 Lite 32GB2.640.000- 3.100.000 

 Y6 Prime 2019GB 322.۵۵0.000-  2.800.000 

 Honor 8S  GB 322.140.000 - 2.4۵0.000 
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معادن ايران

ایران 55میلیارد تن دارایی معدنی دارد
بررسی جايگاه ايران از نظر برخورداری از منابع معدنی در جهان

كشور چین نه تنها بزرگ ترين مصرف كننده و صادركننده مواد و محصوالت 
معدنی در جهان اســت، بلكه بزرگ ترين معدن كاو جهان نیز هست. قدمت 
اكتشافات معدنی در چین به اندازه تاريخ كشور است. براساس گزارشی كه در 
كنگره معادن جهان در سال2018 منتشر شد، چین در آن سال به تنهايی 4.1میلیارد تن سوخت فسیلی 
و آهن به عالوه مواد غیرآهنی و ديگر فلزات اســتخراج كرده بود. بزرگ ترين سهم از مواد اكتشاف شده را 

زغال سنگ تشكیل می دهد كه چین ساالنه درحدود 200میلیون تن از آن را استخراج می كند.
كشورهای ديگری نیز در جهان وجود دارند كه به واسطه برخورداری از منابع معدنی بیكران، به بزرگ ترين 
معدن كاوان جهان تبديل شده اند. آمريكا با اكتشاف ساالنه 2.7میلیارد تن مواد معدنی در میان بزرگ ترين 
دارندگان ذخائر معدنی در جهان ايستاده است و پس از آن كشورهای روسیه، استرالیا، هندوستان، عربستان، 
اندونزی و برزيل در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. همچنین در دسته بندی مناطق جغرافیايی براساس معادن 
فعال در سال2017، منطقه كانادا با داشتن 532سايت استخراج فعال برترين جايگاه جهانی را دارد و پس 
از آن استرالیا با 504معدن، منطقه آمريكای التین با 451معدن، آفريقا با 282معدن فعال، اياالت متحده 
با 273معدن، منطقه اقیانوس آرام با 225معدن فعال و مابقی جهان با 75معدن فعال از بیشترين میزان 

فعالیت های استخراجی و معادن فعال برخوردارند.
ايران هم با توجه به موقعیت جغرافیايی ای كه در آن قرار دارد، عالوه بر نفت خیز بودن، از دارايی های معدنی 
بی شماری برخوردار است. علیرضا شهیدی روابط عمومی سازمان زمین شناسی و اكتشافات معدنی كشور 
در تیر ماه سال  جاری با اشــاره به اينكه ايران از 81تیپ ماده معدنی برخوردار است، میزان ذخائر معدنی 
شناسايی شده در كشور را 55میلیارد تن اعالم كرد كه 35میلیارد تن از آن قطعی و مابقی آن احتمالی است. 
همچنین در فروردين سال جاری نیز بیش از يك میلیارد و 189میلیون تن ذخائر معدنی جديد به ذخائر 
كشور افزوده شد كه نكته جالب توجه آن، افزوده شدن 65هزار تن ذخیره عناصر نادر خاكی به ذخائر معدنی 
ايران است. تا پیش از اين وجود اين عنصر در ايران نامشخص بود. براساس گزارش سازمان ايمیدرو، طی 

برنامه های اكتشافی جديد 42تن ذخیره جديد طال نیز به ذخائر معدنی طالی كشور افزوده شده است.
نام ايران در گزارش كشــورهای تولید كننده مواد معدنی كه در سال2018 توســط وب سايت داده های 
معدن كاوی در جهان، وابســته به وزارت كشاورزی اتريش منتشر شده اســت هم به چشم می خورد. اين 
گزارش داده های مربوط به استخراج و تولید مواد معدنی در 168كشور جهان را به صورت ساالنه گردآوری 

می كند.
براساس آخرين نسخه اين گزارش كه میان تولید و استخراج و برخورداری از منابع معدنی ارتباطی مستقیم 
را درنظر گرفته است، ايران با اســتخراج و تولید 27.7میلیون تن آهن رتبه دهم را میان 49 كشور دارای 
معدن آهن داراست. همچنین در میان 21كشور دارای معدن كروم، با استخراج 113.4هزار تن كروم رتبه 
يازدهم جهان را به  خود اختصاص داده است. ايران همچنین در میان 30كشور دارای معادن منگنز رتبه 18، 
در میان 16كشور دارای مولیبدن رتبه هشتم و در میان 22كشور دارای منابع تیتانیوم رتبه 19را داراست.

ايران در میان 42 كشــور دارای معادن آلومینیوم، با تولید بیش از 304هزار تن آلومینیوم در ســال رتبه 
24 را داراست و از 16كشور استخراج كننده ماده معدنی آنتیموآن، هشتمین تولید باال، برابر 1645تن را 
دارد. تولید ساالنه بیش از 866هزار تن بوكسیت جايگاه هفدهم را در میان 32كشور جهان به ايران داده 
است و تولید بیش از 316هزار تن مس باعث شده تا كشور در میان 57كانون تولید مس جهان رتبه 15را 

داشته باشد.
از ديگر دارايی های معدنی ايران می توان به سرب )48هزار تن تولید، رتبه 14از 46(، زينك )210هزار تن 
تولید و رتبه 12از 54(، طال )تولید 7600تن و رتبه 48 از 94(، نقره )تولید 50هزار تن و رتبه 25 از 65(، 
باريت )تولید بیش از 477هزار تن و رتبه 6 از 32(، بنتونیت )تولید 423هزار تن و رتبه 9 از 49(، فلدسپات 
)تولید 1.3میلیون تن و رتبه 7 از 48(، فلئوريت )تولید 55هزار تن و رتبه 8 از 21(، گچ و انیدريت )تولید 
10.9میلیون تن و رتبه 5 از 78(، كائولینیت )تولید 1.15میلیون تــن و رتبه 10 از 56(، منیزيت )تولید 
137.7هزار تن و رتبه 14 از 23(، پرلیت )تولید 71.5هزار تن و رتبه 4 از 15(، فسفات )تولید 105.8هزار 
تن و رتبه 25 از 34(، پتاس )تولید 942.8هزار تــن و رتبه  9 از 16(، نمك )تولید 2.45میلیون تن و رتبه 
22 از 101(، سولفور )تولید 2.2میلیون تن و رتبه 10 از 51(، تالك )تولید 73.2هزار تن و رتبه 17 از 36(، 
زغال سنگ حرارتی )تولید 400هزار تن و رتبه 37 از 51(، زغال سنگ كك )تولید 1.650میلیون تن و رتبه 

17 از 22( اشاره كرد.

نماد كدما هم پابه پای كاما در 2 سال 
گذشــته رشد كرده اســت. شركت 
معدنــی دماونــد در زمینــه تولید 
كنســانتره سرب، ســنگ بُر، پوكه 
معدنی و ســنگ تراورتن مشغول به 
فعالیت است و در بازار سرمايه با نام 
اختصاری كدما شــناخته می شود. 
اين ســهم از تاريخ بیســت و هفتم 
مرداد ســال97 تا بیســت و هفتم 
مرداد ســال98، 4200درصد رشد 
را تجربه كرده و قیمت هر سهم آن 
از 242تومان به 1080تومان رسیده 

است.

كدما؛ رشد 4200درصدی
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تاصیكو يكــی از نمادهای محبوب 
بورسی هاست كه از نهم ارديبهشت 
98 عرضه شده اســت. تاصیكو نماد 
اختصاری شركت ســرمايه گذاری 
صدرتأمین در بازار ســرمايه است. 
نماد يكی از هلدينگ های تخصصی 
در حوزه صنايع كاشــی و سرامیك 
 كه بــه حــوزه صنعــت كانی  های 
فلــزی و غیرفلزی نیــز ورود كرده 
اســت. اين ســهم ابتدا بــا قیمت 
121تومان كشف قیمت شده و حاال 
با 1100درصد رشد به 1457تومان 

رسیده است.

تاصیكو؛ رشد 1100درصدی
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كروی نماد اختصاری توسعه معادن 
روی ايران اســت. قیمت اين سهم از 
341تومان در 27مرداد ســال97 به 
5139تومان در 27مرداد سال جاری 
رسیده است. سهامدارانی كه اين سهم 
را 2 سال نگهداری كردند طعم شیرين 

1400درصد سود را چشیده اند.

كبافق هم نماد مشــهوری در گروه 
معدنی هاســت. اين نماد كه مربوط 
به شــركت معــادن بافق اســت، در 
بازه زمانی مــورد بحــث از 290 به 
4173تومان رسیده و برای سهامداران 
دوســاله اش 1324درصد رشد رقم 

زده است.

وی و كبافق؛ 1400 و 1324درصد رشد كر
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ومعادن نام نماد شركت بزرگی است 
كه از آن به  عنوان يكی از بزرگ ترين 
ســرمايه گذاران تخصصی معدن و 
صنايع معدنی ياد می شود؛ »شركت 
ســرمايه گذاری توســعه معــادن و 
فلزات«. اين نماد در بازه زمانی مورد 
بحث از نرخ 1361 به 17240تومان 
رســیده و برای ســهامداران 2سال 
اخیرش، 1100درصد رشــد را رقم 

زده است.

همچنین سهم رشــد در نماد كنور، 
1170درصد برآورد شــده اســت. 
قیمت اين سهم كه مربوط به شركت 
توســعه معدنی و صنعتــی صبانور 
اســت، در 2سال گذشــته )از مرداد 
97 تــا مــرداد99( از 389تومان به 
4930رسیده تا 1176درصد رشد را 

به ثبت برساند.

ومعادن و كنور؛ رشدهای 1100و 1170درصدی
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موفق ترين نمادهای معدن در بازار سرمايه كدام ها بوده اند؟

سود شیرین معادن 
بعضی از سهامداران گروه های معدنی در 2سال گذشته بیش از 4200 درصد 

رشد در بازار سرمايه را تجربه كرده اند 
آنها كه سراغ معدنی ها رفتند، صبور بودند و دانش كافی داشتند، شیرینی سودهای 
رؤیایی را در یكی دو سال گذشته چشیدند. 28مرداد سال97، شاخص كل گروه 
معدنی روی عدد 37هزار و 937 ایستاده بود. تنها 2سال بعد اما در همان تاریخ 28 
مرداد سال99، شاخص كل این گروه به 367هزار و 682 رسیده است تا سهامداران این گروه به  طور میانگین 
869.52درصد سوددهی را تجربه كرده باشند. براساس آمارهای منتشر شده در سال گذشته هم رشد 30تا 
210درصدی 6 شاخص مهم اقتصادی در بخش معدن و صنایع معدنی ایران در سال گذشته از ثبت ركوردهای 

شگفت انگیزی در این بخش حكایت كرده است. 
طی سال های 97 تا 99، تاصیكو، كاما، كبافق، كچاد، كدما، كروی، كگل، كمنگنز، ومعادن، كنور و... طالیه داران 
معدنی ها در بازار سرمایه بودند. زهره پدرام نیا كارشناس بازار سرمایه می گوید: در روزهایی كه با ویروس 
كرونا دست و پنجه نرم می كنیم، باید نگاه مان به همه   چیز را متناسب با شرایط تغییر دهیم. هنگام بررسی 
یك صنعت، باید توجه كنیم كه مواداولیه مورد نیاز آن صنعت وارداتی است یا در داخل كشور هم وجود دارد. 

به خصوص كه در این ایام با نوسان های جدی بازار ارز روبه رو هستیم.
 او ادامه می دهد: شركت های معدنی به واسطه جغرافیای غنی ایران نیاز به واردات مواداولیه خود ندارند؛ پس 
می توان گفت كه در مرحله اول تحلیل سهام شركت های معدنی از نوسانات نرخ ارز تا حدودی مصون هستیم 
و این حاشیه امنی را برای ســهامداران ایجاد می كند. محور دوم تحلیل گروه های معدنی در بازار سرمایه، 
صادرات این تولیدكننده های بزرگ است. به واسطه شیوع ویروس كرونا این شركت ها با مشكالت گوناگونی 

برای صادرات دست و پنجه نرم می كردند. 
برای مثال بزرگ ترین مشــتری ما چین واردات از ایران را متوقف كرده بود اما حاال ورق برگشته است. در 
واقع اخبار كرونا و تأثیر آن بر اقتصاد جهانی از مدت ها پیش اصطالحا پیش خور شــده اند و اكنون با توجه 
به بهبود بازارهای جهانی و انطباق فعالیت های اقتصادی با شرایط كرونا و قرار گرفتن قیمت های این گروه 
در كف های حمایتی پیش بینی می شود به زودی شاهد حركت صعودی این گروه باشیم. این كارشناس بازار 
سرمایه تأكید می كند: گروه های معدنی خوراك شركت های بزرگی مثل فوالد مباركه و پتروشیمی ها و... را 
هم تامین می كنند و بازار فروش آنها به صادرات خالصه نمی شود و همین ویژگی آنها را متمایز می كند؛ سهام 
این شركت ها، عموما ارزشمند به شمار می آیند. البته اگر كسی سراغ خرید سهم های این گروه می رود باید 
صبور باشد و برای فروش آنها با نخستین نوسان كاهشی اقدام نكند. به گفته این كارشناس، عالقه مندان و 
سهامداران نماد وامیر مدت هاست در انتظار گشایش این سهم هستند؛ نمادی كه در صورت بازگشایی پدیده 

جدید این گروه خواهد بود.

تنها ســهم مهــم معدنی بــا كمتر از 
1000درصد رشــد در میان سهم های 
پر ســر و صدا گروه معدنی كگل است. 
اين نماد كه مربوط به شركت معدنی و 
صنعتی گل گهر است در بازه زمانی مورد 
بحث از قیمت 250 به 1791رســیده 
است و 610درصد رشد برای سهامداران 

خود رقم زده است.

كگل؛ 600درصد رشد 
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پديده اين گروه را كامــا می نامند. 
شركت باما كه با نماد كاما در بورس 
فعال است، 2 سال گذشته را حسابی 
به كام ســهامدارانش شیرين كرده 
است. بررسی های همشهری نشان 
می دهد كه كاما 28مرداد سال 97 
با قیمت 544تومان معامله شــده 
است و تنها 2ســال بعد و در همین 
تاريــخ قیمت ايــن ســهم از گروه 
معدنی بــه 23هزار و 605رســیده 
اســت؛ 4245درصد رشــد در يك 
سال! گفتنی است شركت باما يكی 
از تولید كنندگان كنسانتره سرب و 

روی در ايران است.

كاما؛ رشد 4240درصدی

%4
24

0 آوین آزادی 
روزنامه نگار

سمیرا رحیمی
روزنامه نگار

معدن مس سرچشــمه در 50كیلومتری جنوب رفســنجان و در ناحیه 
مركزی رشته كوه زاگرس قرار گرفته  است و براساس بعضی از دسته بندی ها 
و برآوردها يكی از بزرگ ترين مجتمع های صنعتی معدنی جهان به شمار 
می رود و از آن به عنوان بزرگ ترين تولیدكننده مس ايران ياد می كنند. 
در سالی كه گذشت مس سرچشمه ركورد قابل توجهی را به ثبت رساند و 
مديرعامل آن خبر از تولید بی سابقه 240هزار تنی مس» آند« در كارخانه 
ذوب مجتمع مس سرچشمه داد. براساس آمارهای گمرك كرمان، در 3ماه 
نخست امسال 540تن مصنوعات مس به خارج از كشور ارسال شده كه 
ارزش ريالی بیش از يك میلیون دالر داشته  است. در اين مدت 642تن انواع 
مصنوعات مسی از استان كرمان صادر شده، اما آمار دقیقی كه سهم مس 
سرچشمه را نشان دهد در اختیار همشهری نیست. صادرات شمش مسی 
نیز در 3ماه نخست امسال حدود 119تن با ارزش 945هزار دالر و در مدت 
مشابه سال گذشته 10تن با ارزش 80هزار دالر بوده است. گفتنی است 

20درصد اشتغال رفسنجان به مس سرچشمه وابسته است.

معدن انگوران خاك ارزشمندی است در زنجان كه 100سال قدمت دارد. آمارهای اعالم شده 
از وزارت صنعت حكايت از آن دارد كه 80درصد استخراج و تولید سنگ های كشور در استان 
زنجان انجام می شود كه بخش عمده ای از اين ســهم به دوش انگوران است. انگوران برای 
بیش از 200نفر اشتغال زايی كرده است. هم اكنون مجتمع معدنی انگوران در 3بخش روباز، 
زيرزمینی و سنگ تراورتن به طور مستقیم فعالیت دارد. میزان ذخاير باقیمانده سرب و روی 
معدن در گريدهای مختلف 7میلیون تن است كه حدود 5میلیون تن از طريق بخش روباز و 

حدود 2میلیون تن از طريق بخش زيرزمینی استخراج خواهد شد.
معدن ســولفوره انگوران هم كه به تازگی از آن بهره برداری شــده قادر به استخراج ساالنه 

120هزار تن ماده معدنی است كه قابلیت افزايش تا 200هزار تن را نیز دارد. همچنین عیار 
مواد استخراجی از معدن زيرزمینی سولفوره انگوران حدود 30درصد است كه برای استان 
زنجان بسیار مهم به شمار می رود. اين معدن تازه می تواند عالوه بر اشتغال سابق انگوران، 

برای 500نفر ديگر هم اشتغال زايی كند.
گفتنی اســت برای معدن زيرزمینی ســولفوره انگــوران يك هــزارو 250میلیارد ريال 
سرمايه گذاری ريالی و هزار و 20میلیون يورو سرمايه گذاری ارزی انجام شده و پیش بینی 
می شود ساالنه 120هزار تن كانسنگ استخراجی ســولفوره، مخلوط سولفوره-اكسیده و 

اكسید با عیار 25درصد روی و 2 درصد سرب تولید خواهد شد.

زرشوران، نه تنها بزرگ ترين معدن طالی ايران است كه بزرگ ترين 
ذخیره طالی كشــور را دارد. هرچند، عملیات اجرايی طرح طالی 
زرشوران از 9ســال پیش )1389( آغاز شده اســت، ولی از روزگار 
باستان، ايرانیان با معدن زرشوران آشنا بوده اند و از آن زر استخراج 
می كردند. اين معدن در سال93 با كلنگ معاون اول رئیس جمهور، 
اسحاق جهانگیری، افتتاح شد. ذخاير شناسايی شده در اين معدن 
حدود 108تن ذخیره با عیار 4 و حدود 50تن نقره است. همچنین 
اشتغال مســتقیم در زرشــوران اعم از نیروی اداری، پشتیبانی و 
كارخانه، حدود 450نفربرآورد شده كه دركنار آن بیش از 600 نفر 
با شــركت های پیمانكاری كار می كنند. در مجموع حدود 1100 
نفر در اين مجتمع به كار اشــتغال دارند. اشــتغال غیرمستقیم نیز 
قابل توجه است كه شامل تامین كنندگان، نیروهای خدماتی و... از 
شهرستان های اطراف هستند. گفتنی است كه تولیدات اين معدن 

كه در سال98، دو برابر هم شده است صادر نمی شود.

مس سرچشمه؛ 
تولید طالی نارنجی در ایران 

وی انگوران  معدن بی انتهای سرب و ر

زرشوران؛ 
دنیای زیرزمینی طال  سرمایه هـای 

زیرزمینی
 بررسی مهم ترين معادن ايران، داليل مهم بودن آنها

تعداد كارگران و موارد ديگر
ایران سرزمین  معدن های بزرگ و ارزشمند اســت. آهن، طال، مس و... ذخایر ما، اگرچه درنگاه 
ســطحی بر بهبود كیفیت زندگی مان تاكنون چندان تأثیری نگذاشته، اما خیره كننده است. 
تاكنون 10هزار و 404 معدن در سطح كشور مورد شناسایی قرار گرفته است كه از این تعداد بیش 
از 5هزار و 600 معدن فعال و بقیه، غیرفعالند. این آماری است كه وزارت صنعت، معدن و تجارت در پایان سال1398 اعالم 
كرده است. براساس این آمار معادن فعال ایران بیش از 142هزار شغل ایجاد كرده اند و به ازای هر معدن غیرفعال كه به چرخه 
تولید و فعالیت متصل شود حداقل 50 نفر به شكل مستقیم به كار مشغول می شوند. بعضی از كارشناسان برآورد كرده اند 
كه یك شغل باالدســتی معدن می تواند در طول زنجیره ارزش خود 17شغل ایجاد كند كه از این تعداد 5شغل مستقیم و 
12شغل غیرمستقیم ایجاد می شود و این یعنی اگر در یك معدن 50شغل باالدستی فعال باشند، می توان به ایجاد 850شغل 
امیدوار بود. كشور تحریم زده ایران از نظر تنوع مواد معدنی با كشف 68نوع ماده معدنی بین 10كشور شاخص جهان جای 
دارد و از لحاظ ذخایر شناسایی شده با حدود 57میلیارد تن ذخیره كه حدود 37میلیارد تن قطعی و بقیه احتمالی است، 
جایگاه پانزدهم دنیا را دارد، اما در نهایت با همه این اعــداد فاخر، امكان صادرات از این آب و خاك و مراودات بین المللی 
مالی با كشورهای دیگر برای ایران محدود است. مس سرچشــمه، مس سونگون، طالی زرشوران، سنگ آهن چادر ملو، 
میغان اراك، سنگ آهن گل گهر، سنگ آهن چغارت و... . فهرست بلندی می توان از اسامی این معادن تهیه كرد، اما ما به 
استناد گزارش مركز پژوهش های مجلس 3معدن را انتخاب و اشتغال زایی و صادرات آنها را بررسی كرده ایم. گفتنی است 
كه بخش معدن و صنایع معدنی در تامین ارز مورد نیاز كشور نقش داشته و در سال های 98- 1397 بیش از یك پنجم ارزش 
صادرات غیرنفتی متعلق به بخش معدن و صنایع معدنی بوده است كه پیش بینی شده امسال این سهم افزایش پیدا كند.

مائده امینی 
روزنامه نگار
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معادن ايران

خدیجه نوروزی
روزنامه نگار

مروری بر مهم ترين حوادث معدن در 10سال اخیر 

430معدنچی قربانی 
3هزار حادثه 

در دهه90 حدود 13هزار كارگر در حوادث معدن 
به داليل گوناگون دچار آسیب ديدگی شده اند

معدنكاری ســخت ترين شغل جهان 
است و هربار كه بررســی جديد روی 
سخت ترين شغل جهان انجام می شود، 
بازهم معدنكاری در ابتدای فهرســت قرار می گیرد؛ شغلی كه بازی با 
جان برای كســب درآمد اســت. خطر مرگ و مصدومیت همیشه در 
كمین آنهاســت. 80درصد حوادث معادن مربــوط به معادن كوچك 
هستند كه از چشم ناظران و سازمان های مسئول برای ايجاد امنیت دور 
می مانند. طبق آخرين گزارش های رسمی معادن سنگ تزئینی و زغال 
سنگ، حادثه ساز ترين معادن كشور هستند. در طول دهه های مختلف 
كشته شدگان معدن آمار قابل توجهی را به خود اختصاص می دهند. اما 
شــايد بتوان گفت مهم ترين و بزرگ ترين فاجعه های معدنی در ايران 
مربوط به دهه 90 و ســال96 با 78 فوتی باشد كه انفجار معدن يورت 
زمستان آزادشهر استان گلســتان در تاريخ 15آبان 96 فاجعه بارترين 
آنها بود و موجب كشته شدن 43نفر شــد. در سال90 تعداد 44فوتی، 
91تعداد 43فوتی، 92تعداد 59فوتی، 93تعــداد 33فوتی، 94تعداد 
28فوتی، 95تعداد 44فوتی، 96تعداد 78فوتی و در ســال97 تعداد 
36فوتی در حوادث شغلی معادن داشتیم. در ســال98 بر اثر حوادث 
معدن 45نفر جان خود را در 31معــدن به علت گاز گرفتگی، خفگی، 
برق گرفتگی و ريزش كمرباالی كارگاه ها و حفاری های غیرمجاز از دست 
دادند. در 5 ماه نخست 99 نیز طبق بررسی اخبار حوادث منجر به مرگ 
معدنچیان كه در خبرگزاری ها ثبت شده 20معدنچی در 13معدن جان 
خود را از دست دادند. در دهه90 بیش از 3هزار حادثه در معادن كشور 
رخ داده كه موجب آسیب ديدگی حدود 13هزار كارگر و كشته شدن 
بیش از 430معدنچی شده كه در ادامه به مهم ترين آنها اشاره می كنیم:

23 آذر ســال 89، در عمق 600متری تونل  وردین90 شماره يك معدن اشكلی در منطقه هجدك راور 20فر
ريزشی گزارش شد و 5كارگر در داخل تونل محبوس شدند و تنها جسد 
يكی از آنان از زير آوار بیرون كشیده شد و تالش ها برای پیدا كردن 3نفر 
ديگر از آن روز آغاز شد. جسد 2تن ديگر بعد 13روز و اجساد 2تن ديگر 
پس از 114روز اوايل سال90 بیرون كشیده شد. به دلیل گرمای بیش از 
حد معدن و نشت گازهای سمی و نرمی خاك زغال سنگ امكان نفوذ به 

داخل در كوتاه مدت وجود نداشت.

كشته شدند. در اين حادثه از 13كارگری كه وارد تونل 28 آذر 91 8 معدنچی در جريان انفجار معدن زغال سنگ طبس 
شده بودند 5نفر توانستند جان سالم به در ببرند. تصاعد گاز متان و انفجار 

حفره گازی باعث ريزش تونل اصلی معدن بود.
 

انفجــار گاز در معدن زغال ســنگ چشــم پودنه  شهرستان كوهبنان در شمال استان كرمان موجب 1 اسفند 92
كشته شدن 3نفر و زخمی شدن6 معدنچی شد كه از مهم ترين حوادث 
دهه 90 به شــمار می رود. اين حادثه زمانی روی داد كه ده ها كارگر در 

اعماق معدن در حال استخراج زغال سنگ بودند.

انفجار در معدن گرانیت قرمز قلعه خرگوشی اردكان  واقع در شمال شرق اين شهرستان 5كارگر را به كام 16تیر 93
مرگ كشاند. در اين حادثه شماری از كارگران ظهر روز دوشنبه وارد انبار 
مواد منفجره معدن شده بودند. يكی از آنان به رغم هشدار همكارانش 
سیگار روشن كرده و ته سیگارش به هر دلیلی روی يكی از محموله های 

فسفر افتاده كه در   نهايت منجر به وقوع انفجار شد.

ناامن بودن معدن زغال سنگ كیاسر در مازندران  كه بارها هشدار داده شده بود، جان 2معدنكار را بر 18مرداد 93
اثر گاز گرفتگی گرفت و 2 مصدوم هم بر جای گذاشــت. از آنجا كه اين 

حادثه دقیقا يك ماه بعد از انفجار معدن قلعه خرگوشی اردكان رخ داد، 
مورد توجه رسانه ها قرار گرفت.

انفجــاری كه در واحــد مولیبــدن معدن مس  سرچشمه كرمان رخ داد و باعث مرگ يك كارگر و 18بهمن 95
مجروح شدن 5كارگر ديگر شد. اين كارگران در حال برشكاری بودند كه 

كپسول اكسیژن منفجر شد.

بزرگ ترين حادثــه ای بود كــه در معدن  زغال ســنگ زمســتان يورت آزادشهر در 13 اردیبهشت 96
استان گلستان رخ داد و طی انفجاری 43نفر جان خود را از دست دادند و 
83نفر زخمی شدند. معدن قرار بود بعد از حادثه انفجار 6 ماه تعطیل شود 
تنها 20روز پس از انفجار بدون آنكه اقدام جدی جهت بهبود وضعیت 
ايمنی و بهبود وضعیت معیشت كارگران انجام شده باشد، بازگشايی شد.

يك كارگر 54ساله در اثر ريزش معدن زغال سنگ  كالريز واقع در منطقه معدنی طزره زيرمجموعه 30 آبان 97
شركت معدن زغال سنگ البرز شرقی جان خود را از دست داد. در اين 

حادثه 3نفر نیز مصدوم شدند.

7نفر از كارگران ذوب چناران به علت حادثه  وردین98 نقص فنی در دســتگاه ذوب در اين كارخانه 28فر
دچار سوختگی شدند.

11كارگر معدن بر اثر اتصالی كابل های داخل  وردین 98 تونل معدن زغال سنگ ســوادكوه مسموم و 31فر
روانه بیمارستان شدند.

برجای گذاشت. اين حادثه به دلیل انتشار و تجمع گاز 16تیر 98 انفجار معدن ســرمك مالير، 2كشته و يك زخمی 
در يكی از كوره های اين واحد صنعتی روی داد كه بسیار هم خبرساز شد.

بر اثر ريزش آوار در عمق 200متری معدن سامان  كاوش طبس 2كارگر جان خود را از دست دادند.25مهر 98
اين 2 كارگر به منظور تخريب و پیشروی به عمق معدن رفته بودند كه 

دچار ريزش معدن شدند.

حفاری غیرمجاز و ريزش معدن ســرب و روی  آلبالغ اسفراين موجب كشته شدن 2كارگر شد. 20و 27آذر 98
ســال 98اين معدن 7بار ريزش كرد و بر اثر آن 6كارگر جان باختند و 
برخی مصدوم شدند. اين حوادث موجب شــد تا اين معدن تبديل به 

خبرسازترين معادن در رسانه ها شود.

يك كارگر معدن كالته رودبار استان سمنان در واحد  دپو وجمع آوری زغال سنگ شهر كالته رودبار جان 16دی 98
خود را براثر سقوط در قیف زغال شويی از دست داد.

2كارگر معدن زغال سنگ تاشكويیه شهرستان بافق  بر اثر گازگرفتگی فوت كردند.19بهمن 98

در جريان حادثه گازگرفتگی تونل معدن قیرطبیعی  »هواربزه« در گیالنغرب يك كارگر كشته و 6 كارگر 13تیر 99
مجروح شدند. به گفته رئیس پیشین ســازمان نظام مهندسی معدن 
استان كرمانشاه حدود 500نفر در 20معدنی كه وضعیت حاد دارد كار 

می كنند و در معرض خطر جدی قرار دارند.

از مس تا عقیق
معادن معروف ايران چگونه و توسط چه كسانی كشف شده اند؟

نقشــه گنج و رِد جویندگان 
طال، فقط در غرب وحشــی 
اتفاق نمی افتد. همین حاال هم 
عده ای به دل کوه ها و بیابان ها می زنند و دنبال گنج می گردند. 
جالب اینكه بعضی هایشان موفق هم می شوند. البته بخت بد 
یقه خیلی ها را هم می گیرد؛ مثال از کوه پرت می شوند، در بیابان 
گم می شوند یا گرفتار سرما و مارگزیدگی می شوند. طوری که 
نام چندین نقص عضو و شهید در ســازمان زمین شناسی و 
اکتشافات معدنی به ثبت رسیده است. جالب اینكه در ایران 
هر شخصیت حقیقی یا شرکت حقوقی می تواند معدنی را کشف 
و به اسم خود ثبت کند. ولی در حال حاضر باتوجه به عكس های 
ماهواره ای و علم ژئوفیزیک، اکتشاف معدن بسیار راحت تر 
شده  است. اما این ماجرا در ایران خیلی فعال نیست. با این حال 
کشف معدن گاهی با ماجراهای جالب و عجیبی همراه است که 

ما در این جا به چند نمونه اشاره خواهیم کرد.

به روایت تاریخ
حدود 7 هزار ســال پیش، ايرانی ها به كشــف معادن دست پیدا 
كردند. دياكونوف، خاورشــناس بین المللی می گويد كه از زمان 
هخامنشیان اســتخراج معادن با جديت دنبال شــده و در زمان 
ساسانیان صنايع معدنی و هنرهای وابســته مانند گوهرسازی و 
فلزكاری رونق زيادی داشته. كريســتن  سن هم در كتاب »ايران 
در زمان ساسانیان« آورده: »هیوئن تسیانگ، سیاح مشهور چینی 
كه در آغاز قرن هفتم میالدی اوضاع ممالك مغرب آسیا را گزارش 
داده، محصــوالت صنعتی ايــران را به طور خالصــه چنین بیان 
می كند: محصوالت عمده اين كشور طال، نقره، مس، بلور كوهی و 
مرواريد نادر و مواد گرانبهای ديگر است.« استخراج معادن تا زمان 
مشروطیت در انحصار پادشاهان بود. پس از آن اما حزب سوسیال 
دموكرات ايران، ملی ســازی معادن را در مرامنامه اقتصادی خود 
گنجاند. در سال1296 شمسی نخســتین اليحه قانون معادن به 

تصويب هیأت وزيران وقت رسید. 10ســال بعد آيین نامه كشف 
و استخراج معادن در 22 ماده از ســوی وزارت فوايد عامه تهیه و 
تقديم مجلس شورای ملی شد.  باالخره در 1317 قانون معادن به 
تصويب مجلس شورای ملی رسید و از اول فروردين ماه 1318 به 
اجرا گذاشته شد. اين قانون طی هفت دهه گذشته بارها بازنگری 
شده اما ساختار آن كماكان حفظ شده است. آمار نشان می دهد 
كه در ايران 7867 معدن شامل 5422 معدن فعال و 2086 معدن 

غیرفعال وجود دارد. 

از بزرگ ترین ِ معادن؛ مس
يكی از راه های اكتشــاف معادن، ژئوفیزيك هوايی اســت. از اين 
طريق بخش های پنهانی و عمده تر كشور با فواصل 7.5 كیلومتری 
شناســايی می شــود. در حال حاضر 200 هزار كیلومتر خطی با 
فواصل 250 متری شناســايی شده كه ســازمان زمین شناسی 
ايران 2 هلی كوپتر ملكی و 4 هلی كوپتر اجاره ای دارد كه با 4 روش 
معادن را كشف می كند. يكی  ديگر از روش های كشف معادن، روش 
دورسنجی است كه با حد تشــخیص الزم در بسیاری از بخش ها 
اولويت داده شده است. اما اين داســتان به گونه ديگری هم بوده 

است.
رضا نیازمند، معاون وزير اقتصاد در دهه40 شــركت ملی مس را 
بنیانگذاری و معدن بزرگ سرچشمه را در دهه50 بازگشايی كرده 
است. سرچشمه در استان كرمان، بین سیرجان و رفسنجان است 
و مِس آن، دومین ذخیره مس جهان است. داستان از اين قرار است 
كه بین محصالنی كه رضاشاه به اروپا فرستاد، بیشترشان مهندس 
معدن شدند و برگشــتند. دلیل هم اين بود كه قرار بود كارخانه 
ذوب آهن در ايران راه اندازی شود. با حمله متفقین و تبعید رضاخان، 
ماشین آالت كارخانه در زمان حمل به ايران - در دريای مديترانه 
- ضبط شد. با جنگ جهانی دوم قیمت فلزات اساسی باال رفته بود 
و برادران رضايی عالقه مند به سرمايه گذاری در اين زمینه شدند. 
آنها به چوپان هايی كه سنگ های رنگین پیدا می كردند انعام خوبی 

زهرا رستگارمقدم
روزنامه نگار

می دادند. تا اينكه چوپانی از ناحیه كرمان مقداری سنگ سبز و آبی 
رنگ برای محمود رضايی آورد و انعامش را گرفت. رضايی سنگ ها 
را به انتظام و خادم، مهندســان تحصیلكرده نشــان داد؛ سنگ 
معدن مس. با شناسايی منطقه و سنگ های كف چشمه كه همه 
آبی رنگ بود، معدن كشف شد. استخراج اما پر خرج بود و رضايی 
از عهده آن بر نیامد و دنبال سرمايه گذاری اروپايی گشت. شركت 
سلكشن تراست انگلیسی حاضر به مشاركت در اين كار شد و 30 
در صد سهام را از آِن خود كرد. اما با مشكالت مالی به وجود آمده 
كار به دست حكومت افتاد. در همین موقع شاه جديد دستور داد 
كه شركت دولتی مس سرچشمه تشكیل شود. در نتیجه محاسبه 
و پرداخت هزينه هايی كه رضايی و شركت سلكشن تراست كرده 

بودند، پرداخت شد.

بی نصیب ترین ها؛ گل گهر یا گلی و گوهر
معدن سنگ آهن گل گهر سیرجان جزو معادن بزرگ كشور است 

كه امروزه توانسته يكی از قطب های اصلی و اثرگذار در بخش معدن 
و صنايع معدنی كشور باشد. قبل از انقالب اسالمی، مرد كشاورزی 
به نام حبیب اهلل شاهمرادی، 2 دختر به نام گلی و گهر داشت. او روی 
زمین مشغول دامداری بود. وقتی فهمید در دشتی كه كار می كنند، 
سنگ های باارزشی وجود دارد، معدن بزرگ سنگ آهن كاشف خود 
را پیدا كرد. كشــاورز كه با معدن آشنايی نداشت، ديگر پیگیر آن 
نشد. پس از مدتی دولت اين معدن را در اختیار گرفت و اكنون در 
بخشی از اين معدن شركت های خصوصی مشغول فعالیتند. گلی و 
گهر وارثان كشاورز حتی زندگی شان از آنچه بود هم تكان نخورد و 
در روستا زندگی ساده  خود را ادامه دادند. حتی كمترين خواسته 2 

خواهر كه اشتغال، حقوق و بیمه بود هم عملی نشد. 

جوان ترین کاشفان؛ آقای عقیق
مهدی غريب زاده متولد1361 و فارغ التحصیل رشــته مهندسی 
معدن يك روز تصمیم می گیرد برای خودش معدن كشــف كند. 

غريب زاده كه امروز به آقای عقیق معروف است، با روياهای بزرگ 
برای پیدا كردن سنگ عقیق به دل بیابان زد و در نهايت توانست 
برای خودش معدنی پیدا و از طريق آن كارآفرينی، تولید و تجارت 
كند. او در استفاده از سنگ های قیمتی پا را فراتر از بقیه گذاشت و 
عالوه بر زيورآالت لوازم عجیب و غريبی با آنها تولید كرد. غريب زاده 
می گويد: »در تابستانی كه قرار بود بعد از آن وارد ترم هفتم شوم، 
دو ماه و نیم را در كوه ها دنبال معدن بودم. صبح ها ســاعت 4 راه 
می افتادم و تا 4 عصر با يك كوله پشــتی و يك شیشه آب معدنی 
در حال تحقیق بودم و در نهايت با بررسی پوشش گیاهی منطقه 
و سنگ های كف رودخانه به يقین رســیدم منطقه ای كه در آن 
تحقیق می كردم معدن ســنگ مرمريت اســت. اين كار خیلی 
هزينه بر بود. ابتدا بايد آن را ثبت می كردم. به دنبال صندوق حمايت 
از فارغ التحصیل ها رفتم تا پول بالعوضی بگیرم. بخش نامه وجود 
داشت اما تا آن زمان كسی از اين بخشنامه استفاده نكرده  بود. در 
نهايت با يك تعهد محضری پول را گرفتم؛ 12 میلیون و 500 هزار 
تومان«. با اين پول اكتشاف و جاده سازی برای دسترسی به معدن 
شروع شد. جاده تمام نشده، پول تمام شد. اين بود كه غريب زاده 
با 90هزار تومان ته حسابش، دسته چكی گرفت و برای خريد يك 
بولدوزر 48میلیون تومان چكی شش ماهه كشید. 6 ماه تمام شد 
و معدن را به نتیجه رسید. اما بی پولی او را مجبور كرد معدنش را 
با 140میلیون تومان بفروشد. 70 میلیون نقد پرداخت شد و باقی 
چكی بود كه برگشت خورد و هرگز پاس نشد. حاال اين معدن ارزش 
میلیاردی دارد. غريب زاده به تهران آمد و 600 كیلو سنگ عقیق 
به قیمت 700هزار تومان خريد تا با عقیق دكمه لباس بســازد. 
خانه ای اجاره كرد و دســتگاهی خريد و 4  ماه تمام در خانه صبح 
تا شب دكمه تولید كرد. شــركتی تركیه ای در تهران از دكمه ها 
خوشش آمد و سفارش 3هزارتايی دكمه برای پالتوهايش داد و در 
نهايت كار آغاز شد و قرار شد دكمه ها برای اين شركت انحصاری 
باشد. او می گويد: »بايد مواد اولیه را می خريدم. اين بود كه رفتم 
و در نیريز معدن عقیق پیدا كردم. از همانجا حاال شطرنج، معرق 
عقیق، قاشق و چنگال می سازم و از خرده  سنگ ها به عنوان نگین 
در زيورآالت استفاده می كنم. كار در حال حاضر به جايی رسیده 
است كه محصوالتمان را در 2 هتل در عمان و يك هتل در تورنتو 
كانادا عرضه می كنیم«. او هر روز ناهارش را با قاشق و چنگال عقیق 

می خورد.

مهم ترين دغدغه های كارگران معادن هم اكنون چه چیزهايی هستند؟

كار ارزان در تونل های مرگ
دغدغه های مالی و جانی، كارگران معدن در ايران را تهديد می كنند

پرداخت نشدن 2 ماه حقوق و مطالبات ديگر و اجرای ناقص طرح 
طبقه بندی مشــاغل با تجمع مقابل اداره كار سیرجان دست به 

اعتراض زدند.

اخراج و بازهم اعتراض
كارگران معدن ســاريگونی در قروه، ديگر معدنكارانی بودند كه 
در چند ماه گذشــته اعتراض كردند. آنها ارديبهشــت ماه برای 
چندمین بار در اعتراض به بی توجهی به خواســته های كارگران 

اعتصاب كردند.
به گفته كارگران معترض، كارفرما، باوجود اســتخراج عظیم و 
به دست آوردن سرمايه فراوان، زيان های فراوانی همچون خسارت 
جســمی كارگران، نابودی طبیعت منطقه، آلوده شــدن منابع 
آب های زيرزمینی و ريختن سم سیانور از حوضچه های اين معدن 
به منابع آبی و طبیعت را به مردم و طبیعت منطقه وارد كرده است. 
آنها می گفتند طی روزهای اخیر نیز شماری از كارگران بومی اين 

معدن به بهانه های مختلف از كار اخراج شده اند.
ديركرد در پرداخت حقوق كارگران معدن زغال ســنگ استان 
گلستان هم باعث اعتراض آنها شد. نماينده اين استان در مجلس 
شورای اسالمی، مشكالت اين معدنچیان را عديده دانست و گفت: 
دير پرداخت كردن حقوق و مزايای كارگران زحمتكش در حالی 
اتفاق می افتد كه بعضی از افرادی كه در حوزه معادن مشــغول 

فعالیت هستند به بیماری های مختلف دچار می شوند.
آنها بايد درآمدهای خود را طی ســال های مختلف برای درمان 

بیماری های مختلف هزينه كنند كه اين امر سزاوار نیست.
در سال های گذشــته بارها شــاهد اعتراضات كارگران معدن با 
درخواست هايی مشابه در نقاط مختلف كشور بوده ايم و اعتراضات 

اخیر نیز قطعاً پايان ماجرا نیست.

مرگ خاموش معدنچیان
پرداخت نشدن حقوق شان و نداشــتن امنیت شغلی يك طرف 
ماجراست. همه اينها وقتی دلخراش تر می شود كه بدانیم خیلی 
از آنها برای گرفتن 3 يا 4میلیون تومان در  ماه بايد هر روز با كابوس 
مرگ وارد تونل های معدن شوند؛ آمار كشته شده های معادن در 
ماه های اخیر گويای اين موضوع است. استانداردسازی تونل ها و 

سايت های معدن، يكی از مهم ترين دغدغه های كارگران است.
خرداد 99 در شــازند مردی سی ودوســاله هنگام كار در معدن 
استخراج مواداولیه ســیلیس، بر اثر ســقوط ناگهانی نوار نقاله 

دستگاه سنگ شكن در دم فوت كرد.
حادثه گازگرفتگی در يك معــدن در گیالنغرب و ريزش معدن، 
يكی ديگر از حوادثی بــود كه همین تیرماه اتفــاق افتاد. نقص 
فنی جت فن، اهمال معدنكار، قصور مســئول فنی سازمان نظام 
مهندسی معدن و عدم  اعطای تســهیالت به معادن از مقصران 
در حادثه معدن گیالنغرب شناخته شــدند. معادن قیر طبیعی 
از وزارتخانه درخواست تســهیالت برای استانداردسازی كرده 
بودند و با وجود موافقت و دستور 3وزير صنعت در زمینه پرداخت 
اين تسهیالت و جلوگیری از تونلی شدن معادن، معاون معدنی 

وزارتخانه به شدت با پرداخت اين تسهیالت مخالفت كرد.
رئیس خانه معدن استان كرمانشــاه در اين باره گفت: مداركی 
در اين زمینه وجود دارد كه نشان می دهد اين فرد در قبال همه 
معادنی كه دچار مشكل می شــوند، ازجمله معدن حادثه ديده 

گیالنغرب به طور قطع مسئول است.
قطعا اهمال مســئوالن در ايمن ســازی  و تامین استانداردهای 
معادن، دلیل اصلی مرگ كارگران دراين تونل هاســت. حوادث 
معدن امسال، به گیالنغرب ختم نشد. در تیرماه، كارگری كه در 
حال سوار شدن به اسكی تونلی در كرمان بود، دچار حادثه شد و 
در اثر جراحات جان خود را از دست داد. سوم تیرماه كارگر ديگری 
در معدن سنگ گرانیت شهرســتان درمیان در اثر پرتاب سنگ 
حین عبور از محل برش سنگ ها جان خود را از دست داد. مرداد 
99 ريزش ســنگ از ديواره های معدن خاك نسوز باجگیران در 
چهارمحال و بختیاری باعث محبوس شــدن معدنچیان و فوت 
يكی از كارگران شــد. دوباره در كرمان و در روزهای آخر مرداد 
ماه، در معدن كرومیت منوجان يكی از كارگرها داخل تونل بر اثر 

ريزش ديواره، جان خود را از دست داد.
و اينها فقط حوادثی هســتند كه خبرساز شــدند و قطعا تعداد 
بیشتری از معدنچیان جان خود را در معادن كوچك تر از دست 

می دهند و خبری از آنها به گوش هیچ كس نمی رسد.

دیگر بالیی نبوده که بر سرشان آوار نشــود؛ از ریزش معدن و گازگرفتگی در معدن گرفته تا 
شــیفت های طوالنی بدون درآمد باال. بیمه هایی که یكی در میان رد می شوند، قراردادهایی 
بدون پشتوانه و امنیت، حقوق های چند ماه دریافت نكرده و بسیاری دغدغه های دیگر کارگران 
معادن را به یكی از معترض ترین اقشار در ماه های اخیر تبدیل کرده است، چرا که حاال کرونا نیز با شدت به آنها ضربه می زند. 
معادن در دوران شیوع کرونا به شكل ویژه ای دچار مشكالت شده اند. محیط خاص و آسیب پذیر معدن شرایطی را فراهم کرده 
که معادن، محل مناسبی برای پخش و انتقال ویروس شوند. نبود تهویه مناسب در تونل ها و وسایل ایمنی نیز خطرات کار در 
معدن را برای کارگران بیشتر کرده است. مشكالت و دغدغه های آنها در روزهایی که گذشت بیشتر خود را نشان داده، چرا که 
حوادث نیز دست از سر کارگران برنداشته اند. علت این مرگ های پی  در پی، ایمن نبودن محل کار یا فرسودگی ماشین آالت 
و دستگاه هاست. دردناك تر اینكه هیچ اقدامی برای باال بردن ایمنی انجام نمی شود و دولت آمار مشخصی از تعداد کارگران 
جانباخته در سوانح معدن ارائه نمی کند. اما بررسی های غیررسمی نشان می دهد که فقط در سال گذشته دست کم 45کارگر 

معدن جان خود را بر اثر حوادث از دست داده اند.

چند ماه اعتراض در کرمان
اول ارديبهشــت بود كه كارگران معادن زغال سنگ كرمان به 
واگذاری شــركت به بخش خصوصی معترض شدند و دست از 
كار كشــیدند و در 3شــهر كوهبنان، راور و رزن تجمع كردند. 
3هزار كارگر اين اســتان به خصوصی ســازی  معترض بودند، 
چراكه نگران از دست رفتن امنیت شغلی شان شدند اما با پاسخ 
به بخشی از مطالبات، دست از اعتراض كردن برداشتند. ولی به 
فاصله كوتاهی، آنها از 15ارديبهشت برای دومین بار دست از كار 
كشــیدند و اعتراض كردند. گروهی به نمايندگی از كارگران با 
مديران شركت و مقام های دولتی در يك جلسه مشترك حاضر 
شــدند و گفتند نگرانی اصلی شان واگذاری ســهام شركت در 
بورس و قراردادهای موقت است؛ كارگرانی كه با 20سال سابقه 
كار، حقوقشان حدود 3میلیون تومان است و حاال با قراردادهای 
موقت هر لحظه در خطر بیكار شدن قرار دارند. آنها چند خواسته 
مشخص داشتند؛ اول تضمین امنیت شغلی با تبديل قراردادها، 
دوم افزايش حقوق ها براساس ضريب شغلی كه با توافق كارگران 
تعیین می شود و سوم هم جلوگیری از فروش سهام شركت در 
بورس. مديرعامل پیشــنهاد افزايش يك میلیون تومانی حقوق 
كارگران را نپذيرفت، اما با افزايش 500هزار تومانی آن در قالب 
پرداخت كارانه موافقــت كرد. اما بعد از آن هیــچ اقدامی برای 

تبديل قراردادها انجام نشد. تیر ماه و مرداد ماه هم از راه رسیدند 
و سپری شــدند و هنوز برخی از مفاد درخواست های كارگران 

اجرايی نشده است.
اعتراضات كارگران معدن در كرمان به همین جا ختم نمی شود. 
كارگران معدن امین يار فارياب در جنــوب كرمان نیز چندين 
 ماه حقوق خــود را دريافت نكردند و همین بهانه ای شــد برای 
اعتراضات آنها. شركت خصوصی معدنكاری امین يار از بهترين 
معادن كرومیت از نظر جنس ســنگ معیار اســت كه مدتی با 
پرداخت نكردن حقوق كارگران روی زبان ها افتاد؛ كارگرانی كه 
با چند فرزند فقط با تكیه بر يارانه ايام می گذراندند. قبل از نوروز 
99، كارگــران معدن كرومیت امین يار بــرای دريافت حقوق و 
مزايای عقب افتاده 6 ماه از سال 98 تحصن كردند. فرماندار فارياب 
از پرداخت مطالبات سال98 كارگران خبر داد، اما بعد از گذشت 
3 ماه از آغاز ســال نو، خبری از دريافت حق الزحمه شان نشد و 
مطالبات ســال98 را نگرفتند. ابتدای خرداد اعالم شد كه 3 ماه 
از حقوق اين كارگران پرداخت شده اســت، اما از اواسط خرداد 
كارگران متوجه شدند كه شركت، به ازای يك ماه كاری فروردين 
برای هركدام از كارگران تنها يك روز بیمه رد كرده است و اين 

زمینه ساز تحصنی ديگر شد.
100نفر كارگر معــدن مس چهارگنبد ســیرجان نیز به خاطر 

شبنم سیدمجیدی
روزنامه نگار
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 دنیا را 
خیلی نباید 

جدی گرفت! 
سارا عبدالملكي، دختر راگبي بازي كه چند سال قبل با تصادف 
ويلچرنشين شد، حاال زندگي متفاوتي دارد؛ قايقرانی مي كند، 
نقاشي مي كشد و حتي به مدال طالي پارالمپيك فكر مي كند 
اولين بار روي تخت بيمارستان او را ديديم؛ در بدترين روزهاي زندگي اش؛ 

روزهايي كه نه خودش و نه ما، مايي كه براي نخســتين بار نامش 
را مي شــنيديم و چهره اش را مي ديديم باور نمي كرديم چه 

اتفاقي افتاده است. مگر مي شود يكباره انساني، توانايي راه رفتن را از دست بدهد؟ با 
مادرش اشك ريخته بوديم و با پدر و برادرش همدردي كرده بوديم اما اشك هايمان 

و نگاهمان را از نگاهش دزديده بوديم. مگر مي تواني به چشمان دختري زل بزني 
و واقعيت را از او پنهان كني. در بدتريــن روزهايش او را ديديم؛ همان روزهايي 
كه ناتوان شده بود و او هنوز از اين ديده شدن دلگير است. حق دارد، ما در همه 
روزهايي كه او در تيم هاي راگبي درخشيده بود ناديده اش گرفته بوديم؛ مثل 

همه دختران و پسراني كه االن هستند و نمي بينيم. سارا عبدالملكي 
از روزي كه ناتوان شد ديده شد و حاال دلگير است كه چرا 

فقط ناتوانايي هايش را همه مي بينند، فقط ويلچرش را؛ 
اينكه نمي تواند راه برود و... . از سؤال هايي كه بعضي ها 
به زبان مي آورند و بعضي با نگاهشــان دنبال جواب 
هستند، ناراحت مي شــود؛ از اينكه بپرسند سارا به 
تنهايي مي تواند كارهاي شخصي اش را انجام بدهد، 
حمام برود، غذا بپزد، اصال مي تواند ازدواج كند، مادر 
شود و... . او از ترحم و از دلسوزي بيزار است، مي گويد: 

»ما هم يك آدم عادي هســتيم مثل بقيه فقط روي 
ويلچر نشسته ايم«. او مي خواهد توانايي هايش ديده 

شود؛ اينكه مي تواند نقاشي بكشد، 
در اردوي تيم ملي قايقراني است و 
در خودش اين توانايي را مي بيند 
كه يــك روز نفــر اول بازي هاي 
پارالمپيك باشــد و از هم مهم تر 

اينكه مي تواند يك 
باشد  عادي  زن 
و يــك زندگي 
عادي داشــته 

باشد.

ليلي خرسند
روزنامه نگار

يك مدت هم كه درگير هزينه هاي درمان بوديد.
بله اما ديگر نيســتم. فيزيوتراپي هايي را كه قبال روي من انجام مي شــد، ياد گرفته ام و در خانه انجام 
مي دهم. به جاي درمان هم بيشتر ورزش مي كنم. در كل اگر پول نداشته باشي و اتفاقي برايت بيفتد 
سخت است. حتي دوستانت هم تنهايت مي گذارند. بعد از آن اتفاق خيلي از دوستانم ترك كردند و تنها 
شدم. عادت داشتم كه هميشه دورم شلوغ باشد اما يك دفعه همه درگير كارهاي خودشان شدند و به 
كل من را فراموش كردند. خيلي تنها بودم. تا اينكه قايقراني رفتم و آنجا دوستان جديد و واقعي پيدا 
كردم. از دوستاني كه در راگبي داشتم فقط خانم نوري ماند و يكي دو نفر ديگر. خانم نوري با خواهرانش 
و بقيه اعضاي خانواده اش كنارم بودند، همينطور دوستان مادرم. آن روزها2 تا عمو هم پيدا كردم؛ عمو 

محراب قاسم خاني و عمو رضا صادقي. هنوز هم آنها كنارم هستند.

رضا صادقي تجربه ويلچرنشيني دارد و مي توانست به شما خيلي كمك كند.
عمو رضا از آدم هايي كه خودشان را مي بازند خوش اش نمي آيد. اوايل فكر مي كرد كه من هم افسرده 
مي شوم ولي ديد كه نه من افسرده نشــدم. ديد كه به ورزش برگشتم و حالم خوب شد. خيلي وقت ها 
كه حالم خوب نبود پيش اش مي رفتم و گريه مي كردم. مي گفتم چرا فالني اين رفتار را كرد، چرا اين 
حرف را زد و... با تجربياتي كه داشت واقعا كمكم كرد. با اين حال بيشتر از همه مديون خانواده ام هستم. 
به خاطر من خيلي سختي كشــيدند. آنها قبل از اينكه خودم متوجه شــوم، چه اتفاقي برايم افتاده، 
مي دانستند چه اتفاقي برايم افتاده است. هميشه مي گويند خدا هيچ بنده اي را با بچه اش امتحان نكند 
ولي آنها با بچه شان امتحان شدند و هر كسي بچه دارد، مي داند پدر و مادر من چه كشيده اند و چقدر 

ناراحت بوده اند.

رضا صادقي خيلي كمكم كرد 

كه قبال از آن مي ترسيدي، مي بيني چقدر ترست مسخره بوده. انگيزه و 
اعتماد به نفس خيلي مهم است.

مي گويند وقتي چيزي را از دست مي دهي بقيه چيزها 
برايت ارزشمندتر مي شوند؛ اين حرف اغراق آميز است يا واقعي؟

شايد بعضي ها با اغراق درباره اش حرف بزنند ولي واقعيت دارد. من قبال 
آسمان را نمي ديدم ولي االن از زيبايي اش لذت مي برم. تازه االن متوجه 
شده ام كه نبايد دنيا را خيلي جدي گرفت. هر لحظه ممكن است اتفاقي 
بيفتد، فقط بايد خوشحال و شاد باشي و به ديگران كمك كني. هر لحظه 
ممكن است اتفاقي بيفتد و مســير زندگي ات را تغيير بدهد. خيلي ها با 
اين اتفاقات افسرده مي شــوند ولي تو مي تواني زندگي را جدي نگيري 
و از چيزي كه هســت لذت ببري. با حرف هاي من خيلي ها به زندگي 

برگشته اند.
با اين آدم هايي كه افسرده شده اند، ارتباط داريد؟

دوستان زيادي دارم كه در اينستاگرام صفحه ام را دنبال مي كنند. از من 
مي پرسند كه چطور مي تواني حالت را خوب نگه داري. با آنها خيلي حرف 
زده ام و االن به زندگي برگشته اند. پريسا يكي از آنها بود. در تصادف، بينايي 
يك چشمش را از دست داده. در عكس هايي كه در صفحه اش مي گذاشت، 
هميشه موهايش را روي صورتش مي ريخت تا كسي چشمش را نبيند. 
يك شب به او پيام دادم كه براي خودت زندگي كن و حرف ديگران برايت 
مهم نباشد. گفتم اجازه بده همه چشمت را ببينند. پريسايي را كه هست، 
ببينند تا پريسايي را كه داري نشانشان مي دهي. االن زندگي اش تغيير 
كرده. قبال از خانه بيرون نمي رفت ولي االن روانپزشــكي مي خواند، كار 
مدلينگ انجام مي دهد. خوشحالم كه توانستم كمكش كنم. افراد ديگري 

هم هستند ولي شناخته شده ترينشان پريسا بود.
اين روحيه از كجا مي آيد؟

از اول روحيه ام خوب بود، ورزش هم كمك مي كند كه بهتر شود. همه 
وقتم را براي ورزش مي گذارم. حتي وقتي تمرينات تعطيل اســت، من 

خودم در خانه تمرين مي كنم ولي پاروزدن در آب مزه ديگري دارد.
پس در اين اوضاع كرونايي خيلي اذيت شديد؟

نه زياد. 3-2 جلسه كالس نقاشي رفته بودم، آموزش هاي اوليه را ديده 
بودم و در تعطيالت كرونا، 7-6 تابلو كشيدم. االن هم كه تمرينات شروع 
شده، هر روز صبح قايقراني تمرين مي كنم و عصر بدنسازي. دمبل دارم و 

گاهي هم كه خانه هستم، خودم تمرين مي كنم.
به تازگي ازدواج كرديد. مادرتان مي گويد خيلي سخت  

می گرفتيد و حاضر نمي شديد ازدواج كنيد.
3 ســال قبل از اينكه تصادف كنم، در اردوهاي تيم ملي با همسرم آشنا 
شدم. در سالن غذاخوري من را ديده بود و بعدش هم در فيسبوك من را 
پيدا كرد. بالكش كردم ولي دوباره من را پيدا كرد و پيشنهاد ازدواج داد. آن 
موقع سنم كم بود و آن را بهانه كردم و گفتم نمي خواهم ازدواج كنم. با هم 
حرف مي زديم ولي بعد از اينكه تصادف كردم، كال بي خيال شدم. گفتم 
ديگر خوب نمي شوم و نمي خواهم زندگي يكي ديگر را خراب كنم. 4سال 
هم اينطوري گذشت و شد 7سال. ديگر امسال خيلي اصرار كرد، تيرماه 
خواستگاري آمدند و مرداد هم عقد كرديم. همسرم مرتضي عبداهلل زاده 

است. قبال در تيم بسكتبال جوانان بود و االن مربيگري مي كند.
چطور قانع تان كرد كه ازدواج كنيد؟

من قبل از اينكه تصادف كنم، دوست نداشــتم ازدواج كنم. هميشه از 
ازدواج مي ترسيدم. دوســتانم را كه ازدواج كرده بودند و از زندگي شان 
راضي نبودند، مي ديدم و من هم از ازدواج پشيمان مي شدم. اما مادرم آرزو 
داشت كه ازدواج كنم، مي گفت اين اتفاق افتاده ولي دليلي ندارد كه تو 
مجرد بماني. وقتي ديدم همسرم تصميم قطعي براي ازدواج دارد و مادرم 
هم دوست دارم من سروسامان بگيرم، ديگر راضي شدم. 7سال به پاي من 

نشست و اين كارش برايم خيلي ارزش داشت.
چطور شد كه در كليپ پوريا ساوجي حاضر شديد؟

من با اسپانسر آقاي ساوجي قرارداد دارم. اسپانسرم گفت كه در اين كليپ 
بازي كنم و من هم قبول كردم. همه تالش ما اين بود كه به بقيه اين پيام 
را برسانيم كسي كه روي ويلچر نشســته تفاوتي با بقيه ندارد، مي تواند 
قهوه اش را خودش درست كند، ورزش كند و... يك آدم عادي است؛ مثل 

همه آدم هاي عادي.
و اين سخت است كه همه قبول كنند، تو عادي هستي. 
نگاه جهاني به كساني كه معلوليت دارند، فرق كرده. همه مي خواهند 
اين پيام را بدهند كه آنها هم مثل بقيه مي توانند و بايد زندگي عادي 

داشته باشند ولي اينكه بقيه اين را قبول كنند، راحت نيست.
نگاه جهاني تغيير كرده اما مســئله اين اســت كه در فرهنگ ما خيلي 
طول مي كشــد كه جا بيفتد. تا يكي من را مي بيند مي گويد آخه چقدر 
جوان است، چقدر خوشگل اســت، چرا اينجوري شده، خدا شفا بدهد. 
اين دلســوزي ما را اذيت مي كند. بهتر است كه با ما هم مثل بقيه مردم 
رفتار كنند. تا كمك نخواستيم، كسي به ما كمك نكند، ويلچرمان را هل 
ندهد، اگر كمك نياز داشته باشيم، خودمان مي گوييم. اين كمك ها و اين 
دلسوزي ها قشنگ نيست. ما احساس ضعف مي كنيم، ناراحت مي شويم 
و باعث مي شود فكر كنيم با بقيه فرق مي كنيم. موضوع اين است كه مردم 
ناتواني ما را مي بينند، توانمندي ما را نمي بينند. االن شايد من موفق تر 
از زماني باشم كه سالم بودم كه واقعا هم هستم. كسي اين موفقيت هاي 
من را نمي بيند، فقط ويلچر من را مي بيند. اين ايراد به بقيه نيســت، در 
خانواده خودم هم همين نگاه هســت. به مادرم مي گويم ظرف ها را من 
مي شــويم، مي گويد مگر مي تواني؟ مي گويم من شام درست مي كنم، 
مي خندد و مي گويد مگر مي تواني؟ چند وقت پيش جراحي كرده بودم، 
مهمان داشتيم، گفتم من شام مي پزم، گفت نمي تواني، پختم و خيلي هم 

خوشمزه شده بود. همه ناتوانايي ها را مي بينند.
اگر جايي هم نمي توانيد راحت كاري را انجام بدهيد بيشتر 

به خاطر اين است كه فضاهاي شهري برايتان مناسب سازي نشده.
بله دقيقا معضل بزرگ همين فضاهاي شهري است. مثال رمپ گذاشته اند 
كه ما راحت رفت وآمد كنيم اما آدم عــادي هم با ويلچر نمي تواند از اين 
رمپ ها رد شــود. هيچ چيز و هيچ جايي براي ما مناسب نيست. ويلچر 
ســوئدي داشــتم، همه اش در چاله و چوله ها گير مي كردم و در حال 
سقوط كردن بودم. اينجا مي خواهي بيايي بيرون حتما بايد يك نفر كنارت 

باشد؛ يا جوی هست يا يك جاي خيابان بلند است يا كوتاه.

سارا عبدالملكي را اين روزها در كليپ يكي از خواننده ها 
مي بينيم. آخرين تصويري كه از شما در ذهن مانده مربوط به روزهايي 
است كه روي تخت بيمارستان بوديد؛ همان روزهايي كه تازه قطع 

نخاع شده بوديد. در اين فاصله چه اتفاقاتي افتاد؟ 
اوايل همه  چيز برايم ســخت بود. اصال نمي توانستم قبول كنم كه ديگر 
نمي توانم راه بروم. اما از وقتي كه ورزش را شروع كردم، همه  چيز تغيير 
كرد. همان روزهاي اول هم به اين فكر مي كردم كه اگر به ورزش برگردم 

همه  چيز عوض مي شود.
چقدر طول كشيد تا دوباره بتوانيد ورزش را شروع كنيد؟

6-۵ ماه بعد از آن اتفاق، ورزش را شروع كردم.
خيلي زود نبود؟

چرا زود بود. هنوز بخيه هاي كمرم را باز نكرده بودم هر دو دستم پالتين 
داشتند. كمرم هم پالتين داشت. البته پالتين كمر را هم چند وقت پيش 

درآوردند.
با كمك ديگران به ورزش برگشتي يا تصميم خودتان بود؟

بقيه صحبت مي كردند اما حرف ديگران روي من خيلي تأثير نمي گذارد. 
اين تصميم خودم بود. البته پدر و مــادرم خيلي كمكم كردند. هر وقت 
ناراحت بودم، مي گفتند مگر چه اتفاقي افتاده، خدا را شكر كه زنده اي و 
تنها مشكل اين است كه نمي تواني راه بروي. مي گفتند مهم زندگي كردن 
است و من هم ديدم واقعا مهم زندگي كردن است. بعد از يك مدت متوجه 
شــدم، موضوع آنطور كه من فكر مي كنم حاد نيست. اين حرف را االن 
راحت مي زنم ولي نزديك به 2 سال طول كشيد كه خودم را پيدا كنم و 

در اين مدت خانواده ام كنارم بودند. برگشت به زندگي واقعا سخت بود.
چطور شد كه قايقراني را انتخاب كرديد؟

پرتاب نيزه كار مي كردم. دوستي داشتيم كه من را به قايقراني معرفي كرد. 
گفت قايق هاي مخصوصی هست كه من مي توانم استفاده كنم. از قايقراني 

خيلي خوشم آمد و پرتاب نيزه را كنار گذاشتم.
ورزش كردن يك آدم سالم با كسي كه معلوليت دارد، 

چقدر متفاوت است؟
موقعي كه سالم بودم همه كارهايم را خودم انجام مي دادم. اما 
االن بايد يك نفر پيشم باشد. سال هاي اول پدرم همراهم 
مي آمد، كمك مي كرد كه روي ويلچر بروم يا از ويلچر 
پايين بيايم. االن هم همسرم كمكم مي كند. البته چند 
وقتي است كه اين كمك كردن ها كمتر شده و بيشتر 

كارها را خودم انجام مي دهم.
و اينكه به كمك ديگران نياز داريد، 

آزاردهنده است؟
اوايل خيلي اذيت مي شــدم. ولي هرچه كه جلوتر 
مي روي و مســتقل تر مي شــوي و مي تواني خودت 
كارهاي خودت را انجام بدهي، حالت بهتر مي شــود. 
قبل از عيد اردوي تيم ملي بودم. كانكسي كه آنجا 
مي ماندم، با زمين فاصله داشت، اينكه بتوانم از 
ويلچر پياده شوم و داخل كانكس بروم، برايم 
ســخت بود اما چند وقت كه ماندم، ديگر ياد 

گرفتم.
چرا در كانكس مي مانديد؟

به خاطر اينكه خوابگاه مناسب سازي نشده بود 
و نمي توانستم آنجا بمانم و ترجيح می دادم در 
كانكس بمانم. اين اردو به من كمك كرد كه 
مستقل شوم. شب هايي كه آنجا تنها بودم، 
شرايط زندگي را برايم بهتر كرد. خودم اتاقم 
را مرتب مي كردم و هر كاري را كه الزم بود، 
خودم انجام مي دادم.  از آذر تا اســفند ماه در 

اردو بودم.
اين استقالل حست را خوب كرد؟

دقيقا حس خوبي داشت. ياد گرفتم كه هر چيزي 
راهي دارد. من االن مي توانم همه كارها را خودم انجام 
بدهم فقط زمان مي برد و ســخت تر اســت. اگر بقيه 
7صبح از خواب بيدار مي شــوند، من بايد 6صبح بيدار 
مي شوم، مثال اگر بقيه 10دقيقه اي حاضر مي شوند 
من نيم ســاعت بايد وقت بگذارم. فقط روي 
زمان بندي دچار مشــكل مي شوم وگرنه 
همه كارهايم را خــودم مي توانم انجام 
بدهم. يك روز نفر اول المپيك مي شوم.

قايقراني پارالمپيكي ايران 
در چه سطحي است؟

خوب اســت. شــهال بهــروزي راد در 
مسابقات جهاني سوم شــد و سهميه 
پارالمپيــك را هم دارد. اميــدوارم نفر 
بعدي كه از قايقراني به سهميه المپيك 

مي رسد، من باشم.
واقعا به اين حد رسيده ايد؟

فعال ركوردهايم به حدي نرســيده كه 
بخواهم حرفي براي گفتن داشته باشم. 
آرام آرام جلو مي روم. هر وقت خواستم 
كاري را ســريع انجام بدهم، شكســت 
خورده ام و موفق نشــده ام. همسرم در 
بدنســازي كمكم مي كنــد و مربي  هم 
برنامه هــاي تمرينــي ام را جلو مي برد. 
عجله اي نــدارم و مي خواهــم آرام آرام 

كار كنم.
با بهروزي راد چقدر فاصله 

داريد؟
به نظرم فاصله زيادي نيست. با قدرتي كه 
در خودم مي بينم، خيلي زود مي توانم 
اين فاصله را پشت ســر بگذارم. من در 

خودم اين را مي بينم كه در المپيك باشم و حتي نفر اول المپيك شوم. 
همه تالشم را هم مي كنم كه به اين برسم. راه خيلي سختي هم دارم. االن 
از مسافرت، مهماني، شب بيدار ماندن ها و... گذشته ام. تمركزم روي تغذيه 
و ورزش است. سخت است كه همه زندگي ات را تغيير بدهي ولي به هرحال 
عادت مي كني. حتي روزهاي تعطيل هم از اين برنامه ها ندارم، به جاي 

اينكه مهماني و سفر بروم، استراحت مي كنم.
نسبت به بقيه هم تيمي هايتان يك امتياز داريد. شما قبل 

از اينكه قطع نخاع شويد، ورزشكار بوديد و بدنتان قوي است.
از يك نظر بله، برتري هايي دارم، حركت ها را قبال انجام داده ام و بلد هستم 
اما از يك نظرهايي هم آنها جلوتر از من هستند. كاري كه من قبال خيلي 
راحت مي توانستم انجام بدهم، حركتي را كه در يك جلسه مي توانستم ياد 
بگيرم االن زمان مي برد كه انجام بدهم. مهره 6 كمرم آسيب ديده. تحرك 
تنه ندارم. اوايل بايد يكي كمرم را فيكس مي كــرد اما االن ديگر خودم 
مي توانم كمربند ببندم. اما چيزي كه سخت است و خيلي هم تأثير دارد، 
اين است كه من تجربه بقيه را ندارم. كساني كه از اول معلوليتي داشته اند، 
با اين معلوليت بزرگ شــده اند و ياد گرفته اند كه چطور با آن معلوليت 
كارهايشان را انجام بدهند ولي من تازه دارم ياد مي گيرم كه چه كار كنم. 
من از لحاظ فكري هم به مشكل مي خورم. خيلي درگير اين مي شوم كه 
اگر قبل بود چقدر مي توانستم راحت اين كارها را انجام بدهم ولي بقيه 

درگير اين موضوع نمي شوند.
از نظر روحي كسي هست كه كمكتان كند؟

خانواده ام هستند. همه شب هايي كه گريه مي كردم، كنارم بودند. االن 
همسرم هم هست. او هم عضوي از خانواده شده و به من انگيزه مي دهد.

منظورم روانشناس است.
نه، با روانشــناس كار نمي كنم. يكي دو بار پيش روانشناس رفتم. وقتي 
كه من صحبت مي كردم، آنها گريه مي كردند و من آرامشان مي كردم. به 
مادرم گفته بودند كه سارا حالش خوب است و كاري از دستشان برنمي آيد 

كه برايم انجام بدهند.
مي توانم بپرســم چــه مي گفتيد كه اشــك آنها را 

درمي آورديد؟
از زندگي ام مي پرســيدند و من از زندگي ای كه داشتم و ديگر نداشتم، 
مي گفتم. ايروبيك و بدنســازي درس مي دادم، عاشق دويدن بودم و با 
وضعيت جديد ديگر نمي توانستم اين كارها را انجام بدهم. وقتي از اينها 
مي گفتم آنها گريه مي كردند و من مي گفتم كه آرام باشيد، مشكل من 

برطرف مي شود.
شايد ناراحت شويد ولي مي خواهم بدانم چه حسرتي 
در زندگي داريد؟ مهم ترين كاري كه دوست داريد انجام بدهيد و 

نمي توانيد چه چيزي است؟
اوايل كه نمي توانستم راه بروم، فقط دوست داشــتم بتوانم كارهايم را 
خودم انجام بدهم. آرزويم اين بود كه خودم راحت بتوانم جابه جا شوم. به 
مرور  زمان ياد گرفتم كه حسرت چيزي را نخورم و با هميني كه هست، 
خوشحال باشم. حســرت خوردن زندگي را خراب مي كند. هميني كه 
هست حالم را خوب مي كند و حسرت چيزي را نمي خورم. اگر قبال هم 

مي ترسيدم كاري را انجام بدهم، االن راحت انجام مي دهم.
مثال؟

مثال قبال مي ترسيدم جت اسكي سوار شــوم اما پارسال كه شمال رفته 
بوديم، با همين شرايطي كه دارم، جت اسكي سوار شدم و ديدم كه قبال 
چقدر اشتباه مي كردم كه مي ترســيدم. وقتي چيزي را تجربه مي كني 

اوايل كه نمي توانســتم راه بروم، فقط دوست 
داشــتم بتوانم كارهايم را خــودم انجام بدهم. 
آرزويم اين بود كه خودم راحت بتوانم جابه جا 
شوم. به مرور زمان ياد گرفتم كه حسرت چيزي 
را نخورم و با هميني كه هست، خوشحال باشم. 
حسرت خوردن زندگي را خراب مي كند. هميني 
كه هست حالم را خوب مي كند و حسرت چيزي 

را نمي خورم
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   بر عملكرد كارگزاري ها مســئوالن سهام عدالت نظارت 
شود

قوه محترم قضایي جهت نظارت بر عملكرد مســئوالن سهام عدالت 
و مدیران شركت ســپرده گذاري مركزي و كارگزاري هاي درگير در 
فروش سهام عدالت اقدامات الزم را به عمل آورد تا مشكالت، معضالت 

و ابهامات به وجود آمده در این مورد هرچه سریع تر مرتفع شود.
ترك از زنجان 

   گراني ورق  ام دي اف ساعتي شده است
قيمت ورق  ام دي اف ساعت به ساعت باال مي رود وكسي هم نيست 
بر این موضوع نظارت كند. این گراني براي ما به عنوان فروشــنده 
مطلوب نيست چه رسد براي عموم مردم به عنوان خریدار. اگر به 
همين منوال پيش برود صدها فروشنده  ام دي اف و چوب ورشكسته 

خواهند شد.
الهادي از سايت چو ب فروشان شهرك صنعتي 
خاوران

 
   سختگيري براي پرداخت وام ازدواج تا كجا؟

بانك ملت براي پرداخت وام ازدواج اوال كه براي هر زوج ضامن هاي 
جداگانه مي خواهــد. درثاني بازنشســتگان را به عنــوان ضامن 
نمي پذیرد. ضمانت غير از بازنشسته هم فقط باید توسط كارمندان 
رســمي صورت گيرد كه به طور طبيعي تعدادشان در كل كشور 
بسيار كم است و كلي بند و تبصره دیگر هم براي پرداخت این وام 

توسط این بانك هست كه جان جوانان را به لب مي رساند.
عطايي از مالير

   برخورد با موتورسواران بازدارنده نيست
اگر براي موتورسواراني كه چراغ سبز و قرمز برایشان فرقي نمي كند 
اعمال قانون جدي صورت گيرد هيچ موقع به  خود جرات نمي دهند 
كه راحت و آسوده از تقاطع ها در لحظه چراغ قرمز عبور كنند و هر 

آن باعث وقوع حادثه اي شوند.
شكوهي ازتهران 

   آب بي كيفيت در منطقه خانه اصفهان
آب لوله كشي و آشاميدني شــهر اصفهان، به خصوص در منطقه 
خانه اصفهان به شدت بدمزه، كدر و ناخالص است كه حتي بعد از 
جوشاندن براي تهيه چاي هم نامطلوب است. در آخرین تماسي كه 
در روز عيد غدیر با سازمان آب منطقه اي اصفهان در این خصوص 
داشتيم، پاسخگو، علت این مشكل را روشن كردن پمپ هاي آب 
و اتصال چاه آب در بعضي نقاط شــهر به آب هاي تصفيه نشــده و 
مخلوط شدن آن با آب لوله كشي شهر اصفهان اعالم كرد. وقتي علت 
را به این وضوح مي دانند كه براي من به عنوان یك شهروند توضيح 
دهند، چرا نشسته اند و كاري نمي كنند. آیا باید مشكلي جدي در 

سالمت مردم پيش آید كه كاري بكنند؟
محمود بليغيان از اصفهان

   بند و تبصره هاي پرداخت وام مستأجران را بردارند
در شــرایط پرداخت وام مســتأجران، بند مربوط به 8۴ به بعد را 
از شــروط وام حذف فرمایند و مالك پرداخت شرایط فعلي افراد 
باشد. این در شرایطي اســت كه بخواهند به مستأجران مشمول 
وام بدهند وگرنه مي توان هزار بند و تبصره ســاخت تا شمول وام 

محدودتر شود.
سرپرست از پرديس تهران

   آژانس هاي مســافرتي وجه ســفرهاي لغو شده را پس 
نمي دهند

آژانس هاي مسافرتي، ازجمله آســمان آبي بعد از گذشت نيمي از 
سال هنوز وجه قرارداد براي ســفر در بهمن و اسفند و فروردین را 
كه بين مشتریان و خودشان منعقد شــده پس نداده اند و هر روز 
وعده جدیدي مي دهند. آیا اگر همين امروز وجه سفر لغو شده ما 
را بپردازند معادل همان رقم پرداخت شــده در بهمن خواهد بود؟ 
از سوي دیگر همين آژانس ها همچنان مشــغول فروش تورهاي 
داخلي هستند. اول قرار بود وجوه سفرهاي لغوشده تا اردیبهشت ماه 
پرداخت شــود كه تا این لحظه چنين اتفاقي نيفتاده است و از آن 

زمان حتي تماس هاي مسافران با آژانس نيز بي پاسخ مانده است.
محسني از تهران 

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

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

با مردم

پاسخ مسئوالن

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

هيچ گونه قطعي آب در شهرك كماليه كمالشهر ثبت نشده 
است

روابط عمومي شركت آب و فاضالب استان البرز پيرو انتشار پيام 
مردمي با موضوع قطع مكرر آب در مناطق مختلف كرج، به خصوص 
در كماليه كمالشهر در ستون با مردم روز 20مردادماه پاسخ داده 
است: در 2سال اخير در خيابان هاي بوســتان و گلستان كماليه 
كمالشهر بيش از ۴100متر عمليات اصالح شبكه و انشعاب آب و 
حفر و تجهيز 7حلقه چاه جدید صورت گرفته است و با این اقدامات 
هيچ گونه قطعي آب از این شهرك و خيابان هاي منشعب از آن در 
مركز 122آبفاي البرز ثبت نشده است. از مشترك مورد نظر تقاضا 
مي شود درصورت مواجه شــدن با هرگونه مشكل قطعي آب در 
منطقه كمالشهر با شماره  تلفن هاي 3۴702295و 3۴90331یا 
مركز 122تماس بگيرد تا گروه امداد و حوادث آبفاي كمالشهر به 

مشكل رسيدگي كند.

پليس جزئيات تازه اي از 
ربودن دختري 3ساله را داخلي

در روز عاشــورا توســط 
مردي معتاد منتشر كرد.

به گزارش همشــهري، روز یكشــنبه، 
همزمان با ظهر عاشورا خانواده دختري 
3ســاله به نام یســنا به پليــس تبریز 
مراجعه و اعالم كردند او به طرز عجيبي 
در نزدیكي خيابان عباسي مفقود شده 
اســت. آنطور كه آنها مي گفتند دختر 
بچه همراه پدربزرگــش از خانه بيرون 
رفته بود اما بعــد از آن هيچ كس از او 
خبري نداشت. با وجود شلوغي و ازدحام 
روز عاشــورا، مأموران پليس از همان 
دقایق اوليه تالش هاي گســترده اي را 
براي یافتن یســنا كوچولو آغاز كردند. 
ساعتي بعد جزئيات تازه تري از مفقود 
شدن دختربچه به دست آمد. خانواده 
او تــا آن زمان فكر مي كردنــد كه او با 
پدربزرگش از خانه خارج و گم شــده 
اما در ادامه پليس به شــواهدي دست 
یافت كه حاكي از آن بود كه یسنا توسط 
فردي ناشــناس ربوده شــده است. با 
مسجل شدن ربوده شــدن دختربچه 
تيم هاي ویژه اي از پليس رسيدگي به 
این پرونده را در دســتور كار قرار داد. 
هرچــه تحقيقات ادامه پيــدا مي كرد 
مأموران به اطالعات تازه تري دســت 
پيدا مي كردند تا اینكه ســرانجام پي 
بردند مرد معتادي كه پيش از این نيز 
دست به آدم ربایي زده یسنا را دزدیده 
و در خانه اش زنداني كرده اســت. در 
این شرایط عمليات نجات دختر ربوده 

شــده كليد خورد. مأموران با محاصره 
خانه مرد كودك ربا از او خواستند كه 
یسنا را رها كند اما او حاضر به همكاري 
نبود و در را باز نمي كرد. به همين دليل 
مأموران با مجوز قضایي در خانه آدم ربا 
را شكستند و پس از ورود به آنجا موفق 
شدند یسنا كوچولو را پس از 23ساعت 

اسارت نجات دهند.
ســرهنگ فرهنگ نــوروزي، فرمانده 
انتظامي شهرســتان تبریز در این باره 
گفت: متهم مردي 37 ساله، متأهل و 
معتاد است كه گاهي به عنوان نظافتچي 
كار مي كند. او پيش از این نيز دست به 
كودك ربایي زده بود و ایــن بار نيز با 
ربودن دختر 3ساله قصد شومي داشت 
كه با سرعت عمل همكارانم در عملي 

كردن نقشه اش ناكام ماند.
به گفتــه او متهــم در بازداشــت 
به ســرمي برد و تحقيقــات در ایــن 

خصوص ادامه دارد.

 نگهبان ساختماني در پایتخت به قتل رسيد و مهمان آشنا به اتهام قتل 
عمد تحت تعقيب پليس قرار گرفت.رويداد

به گزارش همشهري، ساعت1۴ دهم شــهریور ماه به بازپرس ویژه قتل 
پایتخت خبر رسيد كه جواني 2۴ساله در اتاقك نگهباني به قتل رسيده است. بعد از 
این تماس تيم جنایي قدم در محل حادثه كه ســاختماني در حال ساخت در جنوب 
تهران بود گذاشت و با جسد خونين نگهبان جوان روبه رو شد. مقتول با ضربات متعدد 
چاقو به قتل رسيده و نخستين فردي كه با جسد وي روبه رو شده بود صاحب ساختمان 
بود. وي مي گفت وقتي براي سركشي به ساختمان نيمه كاره رفته هرچه نگهبان را صدا 
زده جوابش را نداده است. مرد جوان در ادامه گفت: از صبح هرچه به او زنگ مي زدم 
جوابم را نمي داد تا اینكه ظهر به داخل ســاختمان رفتم و وقتي پا در اتاقك نگهباني 
گذاشتم با جسد وي مواجه شدم. مقتول هم نگهبان بود و هم كارهاي ساختماني را 
انجام مي داد. وي گفت: از 3روز قبل براي مقتول مهمان آمد. او پســري جوان و یكي 
از دوستانش بود. حتي شــب پيش از حادثه هم كه براي سركشي به ساختمان رفتم 

مهمان آشنا هنوز در اتاقك نگهبان بود.
با اطالعاتي كه صاحب ساختمان در اختيار تيم جنایي قرار داد فرضيه قتل از سوي 
مهمان آشنا كه به طرز مشكوكي پس از جنایت فراري شده بود،  قوت یافت. در ادامه 
تحقيقات مشخص شد كه پول و گوشــي موبایل مقتول نيز به سرقت رفته است. این 
موضوع فرضيه جنایت با انگيزه ســرقت را قوت مي بخشــيد. با این حال گروهي از 
كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي تهران جســت و جوي خود را براي شناســایي و 

بازداشت مهمان آشنا آغاز كرده اند تا راز این جنایت آشكار شود.

 مــردي كــه در جریان 
مشاجره با همسرش با وي داخلي

درگير شــده و بــا كارد 
آشــپزخانه وي را به قتل رســانده بود 

ساعتي پس از جنایت دستگير شد.
به گــزارش همشــهري، ایــن جنایت 
خانوادگي دوشنبه شب در شهرستان 
شــازند واقع در اســتان مركزي اتفاق 
افتاد. به مأموران پليس خبر رسيد زني 
كه مجروح و به یكي از بيمارســتان ها 
منتقل شده بود به دليل شدت جراحات 
وارده روي تخت بيمارستان جان باخته 
اســت. دقایقي پس از این خبر گروهي 
از مأموران براي بررســي ماجرا راهي 

بيمارستان شدند.
در همان بررسي هاي اوليه معلوم شد كه 
مقتول از مدت ها قبل با همسرش دچار 
اختالف شده و ســاعتي پيش از حادثه 
با یكدیگــر درگير شــده و این جنایت 

رخ داده است. در این شــرایط بود كه 
تالش ها براي دستگيري متهم به قتل 
آغاز و او كه در نزدیكي بيمارستان بود 

دستگير شد.
ســرهنگ محمــود خلجــي، معاون 
اجتماعي فرماندهي انتظامي اســتان 
مركزي در این بــاره گفت: مقتول چند 
ســالي با همســرش داراي اختالفات 
شدیدي بود و روز حادثه براي پيگيري 
قضایي این اختالفات همراه چند نفر از 
بستگانش به منزل همسرش رفته بود 
كه در آنجا بار دیگر بــا یكدیگر درگير 
شــدند و مرد جوان با كارد آشپزخانه 
ضربه اي به همسرش زده و موجب قتل 

او شد.
ســرهنگ خلجي ادامه داد: هم اكنون 
متهــم در بازداشــت به ســر مي برد و 
تحقيقات براي روشن شدن ابعاد دیگر 

این حادثه ادامه دارد.

جزئيات ربودن يسنا كوچولو توسط مرد معتاد

قتل در اتاقك نگهباني

مشاجره زن و شوهري جنايت آفريد

 قاتل فاطمه
 از قصاص گريخت

درحالي كه واكنش ها به حكم صادر 
شده براي پدر رومينا، دختر نوجواني پيگيري

كه توسط پدرش سر بریده و قاتل در 
دادگاه تنها به تحمل 9ســال حبس محكوم شد، 
ادامه دارد، حــاال از آبادان هم خبر مي رســد كه 
والدیــن فاطمه برحــي، زن جواني كه توســط 
شوهرش سربریده شــد، با حضور در دادگستري 

قاتل دخترشان را بخشيده اند.
بــه گــزارش همشــهري، اواخر خرداد امســال 
درحالي كه افكارعمومي هنوز در شوك قتل رومينا 
اشرفي به دســت پدرش بود، جنایتي هولناك در 
آبادان رخ داد و در جریان آن زنــي به نام فاطمه 

به قتل رسيد.
فاطمه تنها 19ســال داشــت كه توســط شوهر  
23ساله اش كشته شد. شوهرش، پسرعمویش بود 
و تحقيقات پليس از این حكایت داشت كه فاطمه 
به اجبار به عقد این مرد درآمده بود. مأموران پليس 
در جریان تحقيقات انجام شده دریافتند كه خواهر 
فاطمه سال ها قبل تر با برادر قاتل ازدواج كرده بود، 
اما بارها از سوي شــوهرش مورد ضرب و شتم قرار 
گرفته و بيشتر اوقات سر و صورتش كبود بود. شاید 
به همين دليل بود كه وقتي قرار شد فاطمه به عقد 
برادر دامادشان در بياید، با این ازدواج مخالفت كرد 
و گفت كه دلش نمي خواهد با پسرعمویش ازدواج 
كند. به رغم مخالفت فاطمه، او به اجبار خانواده اش 
پاي سفره عقد با پســرعمویش كه كوچك ترین 
پسر خانواده اش بود، نشست؛ خانواده اي كه برخي 

از اعضاي آن براي پليس آشنا بودند و سوابق زیادي 
در اداره پليس داشــتند. فاطمه تنها 2روز پس از 
عقد با پسرعمویش، از خانه گریخت و به مشهد فرار 
كرد. او همراه یكي از دوستانش راهي مشهد شد به 
اميد اینكه زندگي تازه اي در آنجا شروع كند و تن 
به زندگي اجباري با پسرعمویش ندهد. اما پس از 
فرار، خانواده اش تالش زیادي كردند كه ردي از او 
به دســت آورند و در نهایت پس از گذشت حدود 
یك سال از این ماجرا، موفق شدند پيدایش كنند.

براســاس تحقيقات پليس، آنها پس از پيدا كردن 
فاطمه با او تماس گرفتند و با گفتن این جمله كه او 
را بخشيده اند، خواستند كه به خانه برگردد. حتي به 
او گفته شد كه شوهرش نيز وي را بخشيده است و 
به این ترتيب دختر جوان كه از در به دري در مشهد 
خسته شده بود، قبول كرد كه به خانه برگردد. اما 
وقتي از مشهد به آبادان برگشت و به خانه پدرش 
رفت، پدر از او خواست با خوردن سم، بدون درد و 
خونریزي به زندگي خودش پایان دهد ولي فاطمه 
قبول نكرد. پدر مي گفت كه فاطمه آبرویشان را برده 
است و اعضاي خانواده نقشــه قتل او را كشيده اند 
اما وي نمي خواهد كه این اتفاق با خونریزي پایان 
یابد و به همين دليل اصرار داشــت كه زن جوان با 
خوردن سم خودكشي كند، اما وقتي اصرارهایش 
به نتيجه نرسيد، شوهر فاطمه به بهانه حرف زدن 
با او، نزد فاطمه رفــت و زماني كه با وي تنها بود، با 
استفاده از چاقو او را به قتل رساند و جسدش را به 
كنار شط بهمنشــير برد و در آنجا رها كرد. پس از 

آن حدود ساعت 11:30شب راهي كالنتري شد و 
به قتل همسرش اعتراف كرد. با اعترافات هولناك 
این مرد، مأموران راهي شــط شدند و جسد دختر 
جوان را در آنجا دیدند. به این ترتيب قاتل دستگير 
و راهي زندان شــد تا پس از تكميل تحقيقات در 
دادگاه محاكمه شــود. در این ميان بررســي هاي 
پليس از این حكایت داشت كه پيش از این نيز در 
ميان اقوام مقتول چنين قتل  هاي خانوادگي صورت 
گرفته بود اما هر بار این مسئله در ميان خانواده  حل 
شده و با اعالم رضایت، قاتل مدتي در زندان بوده و 
بعد آزاد شــده بود؛ ازجمله پدر فاطمه كه سال ها 
قبل تر خواهرش را به قتل رسانده بود یا یكي دیگر 
از بستگان او كه وي نيز همسرش را به قتل رسانده 
بود، اما با رضایت خانــواده مقتول مدتي در زندان 
بوده و آزاد شده بود. به همين دليل افكارعمومي از 
این بيم داشت كه باز هم این خانواده با گذشت در 
دادگاه، از خون زن جوان بگذرند و این اتفاق درست 
چند روز پيــش رخ داد. چند روز قبــل اولياي دم 
فاطمه با مراجعه به دادسراي آبادان، رضایت خود 
را مكتوب نســبت به قاتل دخترشان اعالم كردند. 
به این ترتيب متهم بــه زودي در دادگاه كيفري به 
لحاظ جنبه عمومي جرم محاكمه خواهد شد و پس 
از آن هيأت قضایي در چارچوب اختيارات قانوني 
مي توانند متهم را به 3 تا 10 ســال حبس محكوم 
كنند. حكمي كه هنوز به تأیيد دیوانعالي كشــور 
نرسيده و تا آن زمان قاتل مي تواند با سپردن وثيقه 

از زندان آزاد شود و به زندگي عادي برگردد.

همزمان با صدور حكم 

9سال حبس براي پدر 

رومينا اتفاق افتاد

جنايت زنداني حبس ابد 48ساعت بعد از آزادي
  قاچاقچي بين المللي شيشه كه به حبس ابد 

محكوم شده بود مورد عفو قرار گرفت و بعد جنايي
از 10ســال از زندان آزاد شد اما ۴8ساعت 

بعد در درگيري دست به جنایت زد.
به گزارش همشــهري، شامگاه ســي ام مرداد ماه امسال 
گزارش یك درگيري حوالــي دروازه غار به پليس اعالم 
شد. بررسي ها حكایت از این داشت كه پسري جوان در 
درگيري با ضربه چاقویي زخمي شــده و براي درمان به 
بيمارستان انتقال یافته است. تحقيقات حكایت از این 
داشــت كه درگيري به خاطر كري خواني در پاتوق افراد 
خالفكار رخ داده است. دعواي آنها به خيابان كشيده شده 
و یكي از آنها با چاقو دیگري را زخمي كرده بود. مأموران 
با سرنخ هاي به دست آمده ضارب را شناسایي و دستگير 
كردند. او مدعي بــود كه دعواي خونيــن آنها به خاطر 

كري خواني و شرط بندي بوده است.

7روز بعد 
متهم درگيري خونين روانه زندان شــده و پرونده در 
یكي از دادسراهاي تهران در حال رسيدگي بود اما بعد 
از گذشت یك هفته از درگيري، جوان مجروح با وجود 
تالش پزشكان تسليم مرگ شــد. با فوت وي،  پرونده 

جنایتي تشكيل و گزارش این حادثه به قاضي رحيم دشتبان 
كشيك جنایي تهران اعالم شد. با دستور بازپرس، جسد مقتول به پزشكي قانوني انتقال 
یافت و متهم به قتل براي انجام تحقيقات از زندان به شعبه دهم دادسراي امور جنایي 
تهران منتقل شــد. او در بازجویي ها به قتل عمد اعتراف كرد و گفت هرگز قصد گرفتن 

جان مقتول را نداشته و همه  چيز در یك لحظه رخ داده است.

قاچاقچي بين المللي
متهم به قتل جواني 30ساله است. او سابقه دار اســت و بارها به اتهام درگيري و قاچاق 
مواد مخدر به زندان رفته اســت. از نوجواني پا در دنياي تبهكاران گذاشته و آخرین بار 
سال89 یعني 10سال قبل به اتهام قاچاق شيشه به كشورهاي تایلند و مالزي دستگير و 
به حبس ابد محكوم شده است. روزي كه مرتكب قتل شد تنها 2روز بود كه از زندان آزاد 
شده بود. متهم در گفت  وگویي با همشهري به جزئيات بيشتري از این پرونده اشاره كرد.

زنداني محكوم به حبس ابد چطور شد كه از زندان آزاد شد؟
مورد عفو قرار گرفتم اما 10سالي در زندان بودم. سال89 مأموران ریختند در خانه ام و 
چند گرم شيشه كشف كردند. البته این تنها اتهامم نبود چون خيلي زود دستم رو شده و 
مأموران فهميدند كه قاچاقچي بين المللي هم هستم. به همين دليل دادگاه مرا به حبس 
ابد محكوم كرد. سال ها گذشت و من در زندان درخواست عفو كردم. درخواستم را قبول 
كردند و شامل عفو شــدم. حكم حبس ابدي كه به من داده بودند شكسته و تبدیل به 
16سال زندان شــد. با این حال براي بار دوم به حكم اعتراض و درخواست عفو كردم. 
باردوم حكم به 8 سال زندان تبدیل شد و من موفق شدم بعد از 10سال زندگي در زندان، 

 آزاد شوم. اما فقط 2 روز طعم آزادي را چشيدم و باز باید به زندان برگردم.

از روز درگيري بگو چه شد كه دست به 
جنايت زدي؟

من اصال قصد كشــتن مقتــول را نداشــتم. آن روز 
مشروبات الكلي مصرف كرده و در حالت مستي بودم. 
2 روزي بود كه آزاد شــده بودم و انگار پا در بهشــت 
گذاشــته بودم. زندگي در زندان و پشت ميله ها خيلي 
سخت است. تنها ۴8ساعت طعم آزادي را چشيدم و آن 
شب درحالي كه مست بودم قدم در پاتوق افراد خالفكار 
گذاشتم تا قماربازي كنم. گاهي قبل ازاینكه زنداني شوم 
قماربازي مي كردم. آن شب هم رفته بودم تا قماربازي 
كنم كه مقتول و دوستانش را در پاتوق دیدم. آنها را اصال 
نمي شــناختم و تا به حال ندیده بودم. ظاهرا بچه هاي 
شرق تهران بودند.شروع كردیم به كري خواني. مي گفتند 
بهتر از من بازي مي كنند و هميشه برنده هستند. اما من 
مدعي بودم كه برنده بازي خودم هستم و آنها بازنده. برسر 
همين كري خواني و شرط بندي ناگهان درگيري پيش 
آمد. دعواي ما حتي به بيــرون از پاتوق یعني در خيابان 
كشيده شد. آنها چاقو داشتند و من هم براي دفاع از خودم 
چاقویي به سمتشــان پرتاب كردم كه به مقتول برخورد 
كرد. وقتي او خون آلود روي زمين افتاد از ترسم فرار كردم 
اما چند ساعت بعد دستگيرم كردند. وقتي در زندان بودم 
اصال یك درصد هم تصورش را نمي كردم كه مقتول جانش را 
از دست بدهد اما از بخت بد من یك هفته بعد خبر فوتش را دادند و به این ترتيب اتهام 

قتل در پرونده ام ثبت شد.
گفتي قاچاقچي بين المللي شيشه بودي؟ 

من در زمينه واردات لوازم یدكي ماشين فعاليت داشتم. در یكي از سفرهایم به تایلند با 
یك قاچاقچي حرفه اي آشنا شدم. قرار شد از ایران برایش شيشه بفرستم تا در آنجا توزیع 
كند. سود خوبي گيرمان مي آمد و به همين دليل وسوســه شدم تا وارد این بازي شوم. 
بعد از بازگشت به ایران كارم را شــروع كردم. افرادي كه مسافر تایلند یا مالزي بودند را 
شناسایي كرده و با وعده دستمزد خوب، مواد مخدر را به آنها مي دادم تا به صورت ماهرانه 
در چمدان هایشان جاسازي كنند. بعد از آن مواد را باید در كشور تایلند و مالزي به رابط ها 
تحویل مي دادند تا در آن كشورها توزیع شود. البته گاهي هم افرادي را شناسایي مي كردم 
كه رؤیاي سفر به خارج از كشور را داشتند. تمام هزینه سفر كه شامل بليت و هتل مي شد 

را پرداخت مي كردم تا آنها محموله شيشه را به خاك تایلند یا مالزي برسانند.
عالوه بر قاچاق شيشه، چند سابقه درگيري هم داري؟

من در محله مان معروف به ببر هســتم. چون همه از من حساب مي بردند. براي اینكه 
بيشتر از من بترســند صورتم را با چاقو خط خطي مي كردم. هركس مشكلي داشت به 
سراغم مي آمد. دوستان و آشنایان با هر كس خرده حساب داشتند من مي رفتم و حل 
مي كردم. به خاطر همين دوســه باري به اتهام درگيري دستگير شدم و هر بار یك یا 2 
سال حبسش را كشيدم. حاال هم به شدت پشيمانم و از قتلي كه مرتكب شده ام عذاب 
وجــدان دارم اميدوارم خانواده اش مرا ببخشــند و بدانند كه مــن به هيچ عنوان قصد 

آدم كشي نداشتم.

ماموران مرزباني در جریان درگيري با اشــرار مسلح در 
شرق كشور موفق به كشف بيش از یك تن تریاك شدند.

به گزارش همشــهري، این درگيــري در منطقه مرزي 
سراوان در استان سيستان و بلوچستان اتفاق افتاد. سردار 
احمدعلي گودرزي، فرمانده مرزباني نيروي انتظامي در 

این باره گفت: در راستاي برخورد با قاچاق موادمخدر در 
طول نوار مرزي، مرزداران سيستان و بلوچستان از فعاليت 
باند بزرگ قاچاق موادمخدر در منطقه مرزي مكسوخته 
شهر مرزي سراوان مطلع شــدند و با برنامه ریزي دقيق 

عملياتي، موضوع را در دستور كار خود قرار دادند.
وي با بيان اینكه بــا انجام اقدامات گســترده اطالعاتي، 
مســيرهاي احتمالي تردد قاچاقچيــان و همچنين زمان 
انتقال محموله مواد مخدر به عمق كشــور مشخص شد، 
گفت: مرزداران غيور هنگ مرزي سراوان در قالب چند تيم 

پوششي و عملياتي با اجراي كمين، منطقه مورد نظر را در 
كنترل خود قرار دادند و خودروي قاچاقچيان را مشاهده 
و بالفاصله فرمان ایســت صادر كردند كــه قاچاقچيان، 
اقدام به تيراندازي به ســمت مرزبانان كردنــد. فرمانده 
مرزباني نيروي انتظامي در ادامه گفــت: در این عمليات 
مرزداران موفق شدند ضمن توقيف یك دستگاه خودروي 
تویوتا و دســتگيري یك قاچاقچي مجروح شده، یك تن  و 
22۴كيلوگرم تریاك به همراه یك قبضه سالح كالشنيكف، 

یك دستگاه بيسيم و مقادیري مهمات كشف كنند.

 كشف يك تن ترياك
در درگيري با اشرار

ضرورت توجه به فضاي نوين يادگيري
به نظر مي رســد كه آموزش و پرورش و مدارس 
براي بقا، ناگزیرند خالقيت و ابتكار به خرج دهند، 
از دل این تهدید فرصت هاي تازه اي بيرون بكشــند و به قول دبيركل 
شوراي عالي آموزش و پرورش: »مدارس با استفاده از امكاناتي كه فضاي 
نوین یادگيري در اختيار مي گذارد، بارهایي را كه به طور سنتي حمل 
مي كرده اند، كمي سبك كنند و به كارهایي بپردازند كه در تمام جوامع 
بشري مورد تأكيد تام بوده و عدم اهتمام به آنها در نظام هاي آموزش 

رسمي محل انتقاد هميشگي بوده است.«

ادامه از 
صفحه اول
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اولينتجربهبازيگريشماچطوراتفاقافتاده،كجاو
قبلشچهمسيريرابرايبازيگرشدنطيكردهبوديد؟

من قبلش تئاتر خوانده بودم دانشگاه تهران و قاعدتا نخستين تجربه 
بازیگري ام هم مربوط به همان دوران دانشجویي بود.

بعدازتجربهتئاتردانشــگاهيشماواردتلويزيون
شديد؟

نه. من همزمان با انجام كارهاي دانشجویي مشغول بازي در تئاترهاي 
حرفه اي هم شدم.

اولينتئاترحرفهايكهبازيكرديد،چهبود؟تئاتري
كهبرايشدستمزدگرفتيد؟

یك كار كودك بود كه با آقاي منصور خلج انجــام دادم و این تئاتر 
نخستين اثري بود كه من برایش دستمزد 

گرفتم.
قصهبازشــدنپايشمابه

تلويزيونازكجاشروعشد؟
اولين كار تلویزیوني ام سریال بي گناهان كار 
آقاي احمد اميني بود. اینكه چطور پایم به 
تلویزیون باز شد، مربوط اســت به معرفي 
من توسط پگاه آهنگراني به كارگردان این 
سریال. پگاه مرا به آقاي اميني معرفي كرد 
و اینگونه من وارد مجموعه بي گناهان شدم.
بهگــواهاطالعــاتفضاي
مجازي،شمابعدازمجموعهبيگناهان
مهاجرتكرديد.اينموضوعدرســت

است؟
بله. من زماني كه بي گناهان ضبط مي شــد 
براي مهاجرت اقدام كردم و زماني كه سریال 
پخش مي شــد، من آن را در آلمان از طریق 

شبكه جام جم مي دیدم.
شمابرايتحصيلمهاجرت

كرديد؟
زندگي، درس، كار و همه  چيز.

ونازنيناحمديدرآلمانديگريكبازيگرنبود؟
نه من بازیگر نبودم. تا زماني كه دوباره برگشتم ایران و در ایران به طور 

كامل مستقر نشدم، نتوانستم سراغ بازیگري بروم.
ميخواهمدربارهتلويزيونيكسؤالبپرسم.اين
رسانهخواهناخواهبرايشمايكسكويپرشبودهاستوحاال

نظرتاندربارهتلويزيونوآثاردرحالپخشازآن،چيست؟
راستش من از سكوي پرش بودن تلویزیون استفاده اي نكردم؛ چون 
بعد سریال مهاجرت كرده  بودم. براي من مي توانست این اتفاق بيفتد، 
ولي نيفتاد. چيزي كه االن مي توانم بگویم این اســت كه تلویزیون 
متأسفانه آن زمان بيشتر آدم ها را براي كار  كردن ترغيب مي كرد و 

این رغبت به مرور حداقل در من كمتر شده است.
وشماتلويزيونميبينيد؟

نه من چندین سال است كه تلویزیون نگاه نمي كنم.
آثارتلويزيونيبرايدرآمدخوبشمعموالبازيگرهارا
وسوسهميكند.شمادراينسالهابااينوسوسهكنارآمدهايد؟

بله من پيشنهادهاي فراواني داشتم، اما كار نكردم.
جالباينجاستكهشــمادرچندينفيلمكوتاه
ايفاينقشكرديد؛درحاليكهاينآثــاردرايرانمعموال
جديگرفتهنميشوندوجزهمانحلقهكوچكعالقهمندان
معموالمشتريديگريندارند.اصالبهخاطرديدهنشدناين
آثارمعموالرايجاستكهميگويندفيلمكوتاهبازيگررادر

مسيردرخشيدنبهپيشنميبرد.
خب، كيفيت كار براي من بسيار مهم بوده است. بعضي پيشنهادها هم 
واقعا جذاب بود. من با داستان هایي مواجه 
مي شدم كه بسيار دلچســب بود و دوست 
داشتم بازي در آنها را تجربه كنم و فيلم كوتاه 
به خاطر زمان كوتاهش باعث مي شود بازیگر 
بتواند خودش را در زماني كوتاه با یك نقش 
به چالش بكشد و تجربه جدیدي كسب كند. 

خب، همين موضوع براي من جذاب است.
درسالهايقبلازمهاجرت
شماتجربهسينماييهمداريد.مثالدر
فيلمسهزنخانممنيژهحكمتحضور

داشتيد.
بله، این نخستين تجربه سينمایي من بود.

يعنيقبلازمعرفيتوســط
خانمآهنگرانيبهسريالبيگناهان؟

بله.
يعنيموضوعيكدوســتي

قديميترمطرحاست؟
بله، دوســتي ما به كالس هاي تدوین آقاي 
مصطفي خرقه پوش برمي گردد كه مي رفتيم 

براي یادگيري تدوین.
درســالهايمهاجرتودوريتانازبازيگريچه
چيزيدرزندگيخانماحمــديرخدادهكهبهاصطالحعرض

زندگيشمارامتفاوتكردهاست؟
سؤال سخت و در عين حال كمي غم انگيز است؛ چون مهاجرت در 

عين جذابيت هایش، سختي هاي خودش را هم دارد. 
شمابعدازمهاجرتيكي،دوتجربهسينماييداريد؛
مثلضربهفنيكهراستشاحســاسميكنمشمااينكارهارا
قبولكرديدبراياينكهدوبارهبهريــلبازگرديد.اينتصور

درستاست؟
بله. ضربه فني كه كاري كامال رفاقتي بود؛ چون من با آقاي رمضاني 
رفاقت داشــتم در این كار بــازي كردم. كار آقاي علي عســگري-

ناپدیدشــدن- هم بود كه بازي كردم؛ چون مي خواستم به بازیگري 
برگردم.

چطوررســيديدبهآقايمجيدبرزگروتجربهفيلم
»ابربارانشگرفته«؟

آقاي برزگر كه از من فيلم كوتاه دیده بود، از دفترشــان با من تماس 
گرفتند. من ایشان را به واســطه فيلم پرویز مي شناختم و عالقه مند 
بودم به سينمایشان و ایشان هم توضيح دادند درباره نقش و قصه و من 
خيلي جذب ماجرا شدم و مي دانستم همانقدر كه براي ایشان انتخاب 
كردن این كاراكتر سخت است براي من هم انتخاب شدن بين سایر 

گزینه ها سخت است؛ چون بار كلي فيلم درباره همين پرستار است.
شماميدانستيدگزينههايديگريهممطرحبودند

برايايفايايننقش؟
نه، اما قطعا اینطور بوده است و ایشــان فقط به من فكر نكرده است. 

به هر حال براي من انتخاب شــدن در این 
كار یك شــانس بود و وقتي تماس گرفتند 
فيلمنامه را خواندم و از من نمونه كارهاي 
دیگري دیدند و خالصه آنقدر كار كردیم تا 
به نقطه اي رسيدیم كه فهميدیم مي خواهيم 

با هم كار كنيم.
وشــماآنزمــانحــس
ميكرديدكهدرحالپاگذاشتنروي

سكويپرشهستيد؟
بله. مســئوليت ســنگيني بود و بســيار 

هيجان زده هم بودم.
فيلم»ابربارانــشگرفته«
مانندديگركارهايآقايبرزگربسيار
شخصيتمحوراستتاقصهمحور.اين
موضوعچقدربرايشماخوشايندبودو

چقدركارتانراسختميكرد؟
سخت كه قطعا بود؛ چون همه بار بر دوش 
آن نقش است و باید فيلم را از ابتدا تا انتها با 
نقشم-سارا اميني- به سرانجام مي رساندم 

و البته جذاب بود. این جذابيت البته پيچيده هم بود چون ما روزها و 
شب ها درباره نقش و فيلم با آقاي برزگر حرف زدیم.

چقدردربازيايننقششــماشــريكبوديدو
بهاصطالحچقدراجازهاظهارنظرداشتيد؟

ایشان مرا شــریك مي كردند و همفكري داشتيم، ولي جوري من را 
هدایت مي كردند كه در نهایت در راستاي حرفي كه ایشان مي گفتند 
پيش مي رفتيم. آقاي برزگر به شدت روي نقش و كاراكتر و قصه شان 
اشراف داشتند، اما اجازه مي دادند من هم ســهيم شوم و نظراتم را 

بگویم.
دربارهحادثهســيمرغحرفبزنيم.الاقلبرايمن
خيليدورازذهنبودكهشــماجايزهبگيريد؛چونجشنواره
فجريكقواعديدارددراعطايجايزهوميدانيدكهمعموال

نقشهايبهاصطالحتويچشمبهشكارسيمرغميروند.
من به جایزه فكر نمي كردم؛ هر چند تشویق شدن برایم بسيار مهم 

اســت. خب، هيچ وقت هم جایزه بازیگري نگرفته بودم. وقتي نامزد 
سيمرغ شدم حدس مي زدم كه نامزد شوم، اما جایزه را اصال فكرش 

را هم نمي كردم.
خب، راســتش جنس بازیگري این فيلم متفاوت بــود و من خيلي 
خوشحال شدم كه این جایزه به این فيلم داده شد نه به خاطر خودم، 
بلكه به خاطر اینكه این جنس بازیگري دیده و به رسميت شناخته شد.

به هرحال نگاه و انتخاب داوران كه خيلي از آنها ممنون هستم اینگونه 
بود و نقش سارا اميني كه نقشــي دروني و بدون شاید ویژگي هاي 
برون گرایانه بود، دیده  شد و مشقت و پيچيدگي پشت این نقش به 

چشم آمد.
يكروزفاصلهبينكانديدايبهترينبازيگرزنشدن
درجشــنوارهسيوهشتمتافرداييكه
سيمرغرابهخانهبرديد،چطورگذشت؟

با دوســتانم نشســتم و گفتم و خندیدم و 
شادي كاندیدا شدن را جشن گرفتم؛ چون 
فكر نمي كردم جایــزه بگيرم. خب، من فكر 
نمي كردم ســيمرغ به نام من باشــد؛ چون 
چهره و به اصطالح ســلبریتي نبودم. مریم 
مقدم، پرینــاز ایزدیار، نــدا جبرئيلي و الناز 
شاكر دوســت رقباي من بودنــد و به خاطر 

همين گمان نمي كردم جایزه بگيرم.
البتــهبيترديــدالنــاز
شاكردوســتازبينرقباكنارگذاشته
ميشد؛چونسالقبلشسيمرغبرده

بود.
نه، اینطوري نيست. نمي دانم.

ولحظهايكهجايزهگرفتيد
رامروركنيم.

من در خانه نگفته بودم كسي مراسم را ببيند. 
لحظه اي كه اســمم را خواندند، واقعا شوكه 
شدم و آقاي برزگر را نگاه كردم. از قبل فكر نكرده بودم روي صحنه 
چه بگویم و حتي یك لحظه در مسير حس كردم شاید اصال نتوانم 

حرف بزنم، ولي باالخره حرف زدم و هيجان عجيبي را تجربه كردم.
زندگيوكارخانماحمديبهقبلوبعدازمهاجرت

تقسيمميشودياقبلوبعدازگرفتنسيمرغ؟
سيمرغ به شدت بار مسئوليت مرا زیاد كرد و انگار مرا در ابتداي یك 
مسير سخت و دشــوار قرار داد كه بيشــتر باید تالش كنم. سيمرغ 

خوشحالي داشت، ولي مسئوليتش بسيار سنگين است.
وسيمرغگرفتنشــماخيليزودباپاندميكرونا

تداخلپيداكرد.سيمرغتانزودكروناگرفت.
نه. ســيمرغ من هيچ ویروســي نمي گيرد و در كمد محفوظ است. 
راستش كرونا بالفاصله بعد از سيمرغ گرفتن آمد. نمي دانم چه بگویم.
خب،فيلماكراننشــدواحتمالنمايشآندراين
شرايطدرسينماهاتقريبانزديكبهصفراست.جشنوارههاي

ونا غ، كات،  كر  گفت وگو با نازنين احمدی كه همه گيری كوويد - 19 مجال نداد سيمر
تا با جايزه ممتازش در جشنواره فيلم فجر پر و بال بگيرد

مسعودمير
روزنامه نگار

راستش من از سكوي پرش 
بودن تلویزیون اســتفاده اي 
نكــردم؛ چون بعد ســریال 
مهاجرت كرده  بودم. چيزي 
كه االن مي توانم بگویم این 
است كه تلویزیون متأسفانه 
آن زمان بيشتر آدم ها را براي 
كار  كردن ترغيب مي كرد و 
این رغبت به مرور حداقل در 

من كمتر شده است

من به جایزه فكر نمي كردم؛ 
هر چند تشــویق شدن برایم 
بســيار مهــم اســت.خب، 
راستش جنس بازیگري این 
فيلم متفاوت بود و من خيلي 
خوشحال شدم كه این جایزه 
به ایــن فيلــم داده شــد نه 
به خاطر خودم، بلكه به خاطر 
اینكه این جنس بازیگري دیده 

و به رسميت شناخته شد

لعل:نمایشگاه گروهي نقاشي، حجم، عكس/ خيابان 
ُ سنایي، خيابان شاهين )خدري(، پالك 18، گالري ا

خاتونخلعتپوش:نمایشــگاه گروهي نقاشــي، 
حجم/ خيابان كریمخان زند، خيابان ســنایي، كوچه  

سيزدهم، پالك 5، گالري شيرین

نمايشگاهآثارفرشيدملكيوحامدصحيحي:
خيابان وليعصر )عج(، خيابان فتحي شــقاقي، ميدان 

سلماس، پالك 5، گالري طراحان آزاد

اينجا،ميشودچندوقتيماند:نمایشگاه انفرادي 
فربد الكایي/ خيابان فرشــته، خيابان بيدار، پالك 6، 

گالري زیرزمين دستان

۴۰دقيقهمصاحبهدرموردسوتشرقي:نمایشگاه 
گروهي/ خيابان ویال، خيابان سميه، خيابان پورموسي، 

شماره 30، گالري سو

نقاشيهايكاظمايزي:31مرداد تا 14شهریور/ 
خيابان ولي عصر، باالتر از ميدان ولي عصر، كوچه فرخي، 

پالك 11، گالري اوت  سایدر این

خطخطي:نمایشــگاه انفرادي آوا شيرجعفري/ 
خيابان وليعصــر، باالتر از پــارك وي، خيابان فياضي 

)فرشته(، مجتمع سام سنتر، طبقه 1، گالري هوم

اندروني:نمایشگاه نقاشي نوشين ایپكچي/ خيابان 
كریمخان زند، خيابان سنایي، كوچه  سيزدهم، پالك 

5، گالري شيرین

شورشيدايي:نمایشــگاه انفرادي عكس/ خيابان 
بهارشيراز، ميدان بهار شيراز، عكس خانه شهر

مهلت ارســال آثار به جشــنواره ملي عكس و پوستر 
»همدلي و مشاركت مردمي در مقابله با كرونا« تا 25مهر 
تمدید شد. جلوه هاي حضور داوطلبانه و همكاري با كادر 
درمان و سازمان ها و نهادهاي مرتبط با ویروس كرونا، 
جلوه هاي همدلي با مردم آسيب دیده از ویروس كرونا، 
مشاركت مردم در رعایت اصول بهداشتي در ارتباطات 
اجتماعي، تجليل از كادرهــاي درمان و صفوف مقدم، 
مبارزه با اپيدمي كرونا و تجليل از شــهداي ســالمت، 
ازجمله موضوعات جشنواره عكس و پوستر كرونا است.

جشنواره ملي »همدلي و مشــاركت مردمي در مقابله 
با كرونا« را واحد تهران شــمال دانشــگاه آزاد اسالمي 
با همكاري دانشــگاه هنرهاي ایراني-اســالمي استاد 
فرشــچيان و انجمن علمي پژوهش هاي هنري ایران 

برگزار مي كند.

تمديدجشنوارهعكسهاوراهنما
پوسترهايكرونايي

بازيدرنقشيكپرستارمتفاوت،
پروازدرآسمانسينمايايرانباسينما

سيمرغبهترينبازيگرنقشاصلي
زنوبعدناگهانكرونا.اينجملهراشايدبتوان
خالصههمهاتفاقاتغيرقابلپيشبينيزندگي
نازنيناحمدياززمستانسالگذشتهتاكنون
قلمدادكرد.اينگفتوگوهمقراربوددرهمان
روزهايبعدازدرخشــشدرجشــنواره
سيوهشتمفجرانجامشودوبهاميدبرطرف
شدنباليكروناآنقدربهتعويقافتادتاسالي
كهآنزماندرحالنوشدنبودبهنيمهبرسد.

شمابرايخواندنشمعطلنكنيد...

خارجيكهمحفلخوبيبراينمايشاينفيلمبودند،يكبهيك
لغوشدند.طبعاشماهمپيشــنهادكاريمتناسببايكبازيگر

برندهسيمرغجشنوارهنداشتيد.درستاست؟
در روزهاي اول كه پيشنهادها را فقط رد كردم؛ چون نگران كرونا بودم. 
بعد از چند وقت باز هم به من پيشنهادهاي زیادي شد، اما پيشنهادهایي 
نبود كه مرا مجاب كند. پيشنهاد تئاتر هم داشتم، اما با توجه به شرایط 
كرونا نپذیرفتم؛ چون كال در محيط بسته باید تمرین و اجرا مي داشتيم 
كه منطقي نبود. معموال در همين شــهریور كارهاي بســياري توليد 
مي شود، اما االن واقعا كاري به معناي جدي ساخته نمي شود یا ميزان 
توليد بسيار ناچيز است، ولي هميشه وضع به این شكل باقي نمي ماند و 

همه منتظر دوره پسا كرونا هستيم.
وشماتنهاباسيمرغتانخانهنشينهستيد؟

نه، زندگي مي كنم. نقاشي مي كنم.
منهنوزجوابسؤالمرانگرفتم.سيمرغيامهاجرت؛

كداميكزندگيشماراازنوشكلدادوتأثيرگذاربود؟
نمي توانم درست جواب شــما را بدهم.خب، هر دو مؤثر بودند. ببينيد 
اگر من بعد از سيمرغ مثال سر چند تا پروژه مي رفتم حتما مي گفتم بله 
سيمرغ راهي را براي من باز كرد. سيمرغ تفاوت در زندگي من ایجاد 

كرد، اما چون خورد به بن بست كرونا نمي توانم جواب دقيق بدهم.
شمادرفيلمبازيگرنقشساراهستيد؛پرستاريكه

هميشهحسميكردمبهمرگآدمهاكمكميكند.
بعد از پيش آمدن كرونا نگاه همه خيلي متمركز شد روي پرستارها و 
پزشك ها و دید مردم عوض شــد. دیدشان مثبت شد. خب، این نقش 

پرستار هم براي من پر بود از اتفاقات عجيب و غریب در زندگي.
بدتريناتفاقزندگيشماچهبودهاست؟

بدترین اتفاق زندگي من چيزي اســت كه حرف زدن درباره اش برایم 
سخت است. مامانم بعد از سيمرغ من همزمان آلزایمر و پاركينسون 

گرفت؛ یعني ما متوجه این دو بيماري شدیم.
شمانقشپرستاربازيكرديد،بعدكروناآمد،بعدچنين
بيماريســختيبراييكيازاعضايخانوادهپيشآمدهاست.

چقدرزندگيعجيباست.
خب، این مریضي وجود داشته، اما ما نمي دانستيم. نشانه هایي بود اما 
تشخيص هاي دیگري داده  بودند. زندگي است دیگر. بعد كرونا بود كه ما 

متوجه شدیم و این اتفاق براي همه ما بسيار سخت بود.
وشماميگوييداينزندگياست.نگاهجالبيداريد.

مامانم نتوانست بياید در جشنواره فيلم را ببيند؛ چون آن روزها دیگر 
تعادلش را از دست مي داد و متأســفانه در همان ایام خورده بود زمين 
و من هر كاري كردم نتوانستم ایشان را به سالن بياورم. بعد از گرفتن 
سيمرغ مســتقيم رفتم پيش مامانم و گفتم مامان من بهترین بازیگر 
شدم. ایشــان گفت: تو بهترین بازیگر بودي. مامانم بيشترین اصرار را 
مي كرد كه من از آلمان برگردم؛ چون هميشه مي گفت تو بازیگري و 

باید برگردي اینجا كار كني و خوشحالم كه به اصرار مامانم برگشتم.
پيش پدرم هم رفتم. خب، پدرم سالمند است و ناشنوا. براي ایشان هم 
نوشتم كه من بهترین بازیگر جشنواره شدم و به ایشان نشان دادم و آن 

شب بسيار عجيب بود.
اگربدتريناتفاقزندگيتانبيماريمادروبهترين
اتفاقهمدريافتسيمرغباشد،بايدگفتكهدرهمينچند

ماهگذشتهزندگيشمازيروروشدهاست.
بله.   

وســيمرغچهتأثيريبرروابطشما
داشتهاست؟

راستش كرونا نگذاشــت این تأثير را بفهمم، 
اما از شــوخي كه بگذریم بایــد بگویم من 
تماس هاي بسياري داشتم از بچه هاي تئاتري 
كه اميدوار شــده بودند به درخشــيدن یك 
تئاتري در سينما. یكي از دوستانم مي گفت 

من مي خواستم مهاجرت كنم و بازیگري 
تئاتر را بي خيال شوم، اما مادرش به او 
گفته دوست خودت سيمرغ گرفته، 
بمان و موفق شــو. آنهــا اميدوار 
شده بودند به اینكه مي شود سال ها 
تالش كرد و نتيجه گرفت و حتما 

الزم نيست سلبریتي باشي.
بارانش فيلم»ابر
گرفتــه«اكــرانآناليــن

نميشود؟
نمي دانم، اما حيف اســت كه آن 
نماها در سالن سينما و پرده بزرگ 

دیده نشود.
درايــامكرونايي
خودتانچهفيلميديديدكه

حالتانراخوبكرد؟
خب، مســتند و فيلم غيرایراني 
زیاد دیدم، امــا در بين فيلم هاي 
ایراني »جهان با مــن برقص« را 

دوست داشتم.
آخريــنكتابــيكــه

خوانديد؟
اتحادیه ابلهان. قبل از آن هم یك كتاب 
خيلي خوب خواندم به نام »وجدان زنو« 
كه خيلي هــم به دوســتان و اطرافيان 

پيشنهادش دادم.
يكآرزوبكنيد.

كرونا برود.

گفت و گو
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كيوسك

احزاب سياسي لبنان زودتر از آنچه تصور 
مي شد بر سر انتخاب نخست وزير جديد اين كشور به 
توافق رسيدند. اين توافق از چه مسيري طي شد و چه 

بازيگراني در آن نقش داشته اند؟
اطالعات موجود نشــان مي دهد كه طرح نام آقاي ادیب 
براي نخست وزیري و تكليف ایشــان به تشكيل دولت از 
سوي ریاست جمهوري براساس توافقي صورت گرفته كه 
با حمایت فرانسه به دست آمده اســت. در این چارچوب، 
تماس هاي گسترده اي از سوي فرانسوي ها با پایتخت هاي 
مرتبط و تأثيرگذار در تحوالت لبنان بر قرار شــده است. 
ازجمله این تماس ها و فراتر از آن، شــاید بتوانيم بگویيم 
هماهنگي ها با ایران و همچنين برخــي دیگر از بازیگران 
اروپایي صورت گرفته اســت. همچنين اطالعات دیگري 
وجود دارد كه بيانگر رضایت آمریكا از توافق صورت گرفته 
و طرح نام مصطفي ادیب براي نخست وزیري است. البته 
باید توجه داشت كه هيچ موضع رسمي از سوي كشورهاي 
نام برده در تأیيد این اطالعات وجود ندارد، اما این مسئله 
در نهایت نافي وجود چنين تماس ها و رایزني هایي نيست، 
كما اینكه روابط دیپلماتيك قوي مصطفي ادیب در خارج از 
لبنان و همچنين حمایت حداكثري صورت گرفته از او در 
داخل كشور توسط گروه ها و احزاب سياسي نشانه اي مهم 
در تأیيد توافق جامعي اســت كه راه او را براي رسيدن به 

نخست وزیري هموار كرد.
پس به نوعي مي توان گفت نقش اصلي در 

اين توافق با فرانسه بوده است؟
طبيعتا اكثریت بازیگران سياسي این موفقيت را به طرح 
رئيس جمهور فرانســه نســبت مي دهند. در واقع فرانسه 
از طریق این نقش آفریني و ارائــه طرح مذكور مي خواهد 
اهميت لبنان در سياست خارجي خود را به نمایش بگذارد؛ 
اهميتي كه ریشه در روابط تاریخي 2كشور دارد. اما در این 
ميان نباید از یك نكته با اهميت غافل شــد؛ طرح فرانسه 

بدون رضایت و موافقت ایران به نتيجه نمي رسيد.
عربستان در كجاي اين معادله قرار دارد؟ 
چرا نقش اين كشــور در توافق سياسي اخير كمرنگ 

است؟
اطالعات و همچنين واقعيت هاي موجود نشــان مي دهد 
كه ریاض ازجمله پایتخت هاي همــراه با این توافق نبوده 
و به همين دليل در چارچوب رایزني هاي فشرده پيش از 
طرح نام ادیب حضور نداشته است. علت این امر را باید در 
مسائل مختلفي جست وجو كرد، ازجمله اینكه عربستان 
به دنبال تحقق شروط معيني براي تشكيل دولت در لبنان 

بود. سعودي ها با حضور حزب اهلل در دولت موافق نبودند و 
بر همين اساس گفته مي شود كه بازگشت سعد حریري به 
دولت را وتو كردند. بازتاب این واقعيت را به خوبي مي توان 
در مواضع 2 حــزب نيروهاي لبناني )به رهبري ســمير 
جعجع( و سوسياليست ترقي خواه )وليد جنبالط(، پيش 
از جلسه پارلمان براي انتخاب نخست وزیر مشاهده كرد؛ 
به گونه اي كه سعد حریري را در جریان موضع منفي خود 

نسبت به طرح اسم وي براي ریاست دولت قرار دادند.
البته اینجــا یك تحول مهــم نيز رخ داده اســت؛ حزب 
سوسياليست ترقي خواه كه همســو با نيروهاي لبناني و 
سعودي عليه حریري موضع گيري داشت، روز یكشنبه به 
جمع سایر احزاب لبنان پيوست و از نخست وزیري مصطفي 
ادیب حمایت كرد. این در حالي اســت كه حزب جعجع 
)نيروهاي لبناني( چنين نكرده و در رأي گيري روز یكشنبه 
از نواف سالم، سفير سابق لبنان در سازمان ملل به عنوان 
گزینه مطلوب خود براي نخست وزیري حمایت كرد. به این 
ترتيب نيروهاي لبناني تنها مانده و از دایره اجماع احزاب 

لبناني خارج شد.
علت اين موضع گيــري نيروهاي لبناني 

چيست؟
كامال روشــن اســت؛ این حزب مي خواهد نشان دهد در 
پرونده لبنان با چشم انداز سعودي-آمریكایي همسو بوده 
و در زميني كه توسط امانوئل مكرون طراحي شده، بازي 

نكرده است.
از جمله نكات قابل توجــه در اين توافق، 
تشــتت داخلي ائتالف 14مارس است، چرا كه جريان 
حريري به عنوان محور اين ائتالف به نوعي خروج كرده 
و در كنار ائتالف 8مارس )حزب هلل، امل و جريان آزاد 

ملي( قرار گرفت. اين تحول را چگونه بايد ديد؟
14مارس به طور كلي در بسياري از مسائل مواضع یكپارچه 
و یكســاني ندارد. این مســائل مخصوصا بعد از بازداشت 

سعد حریري در عربستان ســعودي و اشاره هاي تلویحي 
وي مبني بر نقش برخي متحدانش در آن حادثه تشــدید 
شد. در واقع این حادثه را مي توان نقطه عطفي در بحران 
داخلي 14مارس به شمار آورد. پس از آن نيز روابط داخلي 
نيروهاي این ائتالف در مقاطع مختلف شــاهد تنش هاي 
متعددي بوده اســت تا جایي كه حریري بــه صراحت از 
فریبكاري و خيانت عليه خود از جانب جعجع و جنبالط 
سخن گفت. بنابراین امروز دیگر براي همه روشن شده كه 
جدایي قابل توجهي ميان نيروهاي لبناني )جعجع( با حزب 
آینده )جریان حریري( به وجود آمده و از سوي دیگر، روابط 
این حزب با جریان جنبالط نيز تضعيف شده است. عالوه 
بر تمام اینها مي دانيم كه حزب كتائب )گردان هاي لبنان( 
نيز مدت زیادي است كه به كلي از دایره ائتالف 14مارس 

خارج شده اند.
البته در اینجا باید به 2 نكته توجه داشت؛ از یك سو بحران 
لبنان به مراتب از تشــتت داخلي 14مارس عميق تر است 
و از سوي دیگر، این مســئله محدود به 14مارس نبوده و 
ما در ائتالف 8مارس نيز شاهد تحوالت مشابهي هستيم؛ 
به گونه اي كه نيروهاي این ائتالف هم مانند گذشــته در 
چشم اندازها و رویكردها یكپارچه نيستند و در پرونده هاي 
مختلفي با یكدیگر اختالف نظر دارند. شرایط لبنان تغيير 
كرده و بحران این كشــور فراتر از مســائل داخلي احزاب 
و ائتالف ها ســت. وضعيت امروز لبنــان، ضرورت حركت 
نيروهاي این كشور به سوي چشم اندازي ملي و فرا حزبي 
را بيش از هر زمان به نمایش گذاشته است؛ چشم اندازي 
كه قادر به حــل بحران هاي جامعه لبنــان، مخصوصا در 
حوزه هاي مالي و اقتصادي باشــد. بــا باقي ماندن در این 
صف كشي هاي سياسي نمي توان به حل معضالت جدي 

لبنان اميدي داشت.
اكنون با عبور از مرحله تعيين نخست وزير، 

چه موانعي بر سر راه تشكيل دولت وجود دارد؟

كساني كه با تحوالت لبنان آشــنا هستند، مي دانند تمام 
دولت هاي این كشور طي سال هاي اخير با بحران ها و موانع 
اساسي در مسير خود روبه رو بوده اند؛ بحران هایي كه ریشه 
آنها نيز به همين صف كشي هاي سياسي و حزبي بر مي گردد. 
ما در اینجا از تمام دولت هایي سخن مي گویيم كه پس از 
ترور رفيق حریري و خروج نيروهاي سوریه در لبنان بر سر 
كار آمده اند. در واقع از آن زمان تمام توافق ها بر ســر اسم 
نخست وزیر و همچنين تفاهمات بعدي براي تشكيل دولت 
و سهم بندي وزارتخانه ها با دشواري هاي جدي همراه بوده 
اســت. از بالتكليفي هاي درازمدت براي توافق بر سر وزرا 
گرفته تا سقوط دولت ها، ازجمله ســقوط دولت حریري 
پس از مالقات وي با اوباما در 2010 و البته استعفا، نظير 
استعفاي دولت حریري بعد از اكتبر 2019 یا استعفاي دولت 

حسان دیاب بعد از انفجار بندر بيروت.
بنابراین در پاســخ به سؤال شــما مي توانم بگویم ممكن 
است باز هم با همان موانع سابق روبه رو باشيم؛ اختالف بر 
سر گزینه هاي مورد نظر براي وزارتخانه ها، دوگانه دولت 
تكنوكرات یا سياسي و یا حتي تركيبي از این دو و... البته 
تمام اینها درصورتي است كه احزاب و گروه هاي سياسي، 
حجم بحراني كه سراسر لبنان را گرفتار خود كرده، درك 
نكرده باشند. تصور من این اســت كه نوعي تغيير در نگاه 
عمومي جریانات سياســي به وجود آمده و بر این اساس، 
ممكن اســت فضاي خوبي در اختيار مصطفي ادیب قرار 
دهند تا دولتي قابل قبول در ســطح جهاني، منطقه اي و 

داخلي تشكيل دهد.
شناخت بسيار محدودي از مصطفي اديب 
وجود دارد. تحليل شما از جايگاه و موقعيت ايشان در 

صحنه سياسي لبنان چيست؟
دكتر مصطفي ادیب از متولدین طرابلس در شمال لبنان 
است كه سال ها در دانشــگاه لبنان در رشته هاي حقوق و 
علوم سياسي تدریس كرده است. او با آغاز ریاست نجيب 
ميقاتي بر دولت )تقریبا همزمان با شروع تحوالت سوریه( 
وارد ساختار سياسي شــده و پس از آن نيز به عنوان سفير 
لبنان در آلمان فعاليت كرده است. در نگاه به شخصيت و 
جایگاه آقاي ادیب 2 نكته باید مورد توجه قرار گيرد؛ اول 
اینكه، عملكرد ادیب به عنوان سفير لبنان در آلمان مورد 
قبول طرف هاي مختلف خارجي و داخلي بوده و همچنين از 
روابط دیپلماتيك قوي برخوردار است. مورد دوم هم اینكه، 
ادیب به معناي متداول در ساختار سياسي لبنان شخصيتي 
حزبي نيســت. البته ایشــان عضو جریان اراده به ریاست 

نجيب ميقاتي است اما پيشينه اي سياسي و حزبي ندارد.

بررسي توافق گروه هاي سياسي در بيروت بر سر تشكيل دولت در گفت وگو با فيصل عبدالساتر، نویسنده و تحليلگر لبناني
نقش پاريس و تهران در توافق سياسي لبنان

  امتحانات دانش آموزان )در 
انگليس( سال آينده با تاخير برگزار 

 مي شود

   شيوع كرونا سوخت ماشين 
 صادرات چين را تامين كرده است

   نخست وزير جديد لبنان تعيين 
 شد اما خشم مردم از انفجار ادامه دارد

   مشاور پزشكي ترامپ به دنبال 
اجراي ايمني گله اي )در برابر كرونا( 

است

بازي ترامپ با آتش 
اعتراض هاي خياباني

انتخابات آمريكا

دفاع تمام قد دونالد ترامپ از تيراندازي هوادارانش به سمت معترضان به 
مرگ یك جوان سياهپوست، گمانه زني ها درمورد تالش او براي دامن 
زدن به آشوب هاي خياباني را تشــدید كرده است؛ سناریویي كه طبق 
آن ترامپ به دنبال بهره برداري انتخاباتي از فضاي ناامن ایجاد شده در 

شهرهاي مختلف آمریكاست.
او دیروز در نشســت خبري هفتگي كاخ ســفيد، تيراندازي یك جوان 
17ساله به سمت معترضان در شهر كنوشا در شــمال شرق آمریكا را 
اقدامي »در دفاع از خود« دانست و آشــوب خياباني معترضان را عامل 
اصلي وقوع چنين حوادثي اعالم كرد. »كایل ریتنهوس« متهم اســت 
كه با یك سالح خودكار 2نفر را كشته است. ریتنهوس كه عضو یكي از 
گروه هاي شبه نظامي راست افراطي و از حاميان دونالد ترامپ است، پس 
از دستگيري به پليس گفته كه در شب حادثه به همراه دیگر اعضاي گروه 
به خاطر دفاع از فروشگاه ها در برابر آشــوبگران و كسب وكارهاي شهر 

كنوشا به خيابان آمده بود.
در ویدئویي كه در شبكه هاي اجتماعي منتشر شده، كایل ریتنهوس پس 
از درگيري با تعدادي از معترضان، در حال فرار از دست آنها دیده مي شود 
كه ناگهان توسط یكي از آنها روي زمين مي افتد. او سپس به سمت افرادي 
كه اطرافش را گرفته اند، چندین تير شليك مي كند. در اثر تيراندازي او، 

یك نفر هم زخمي شده كه وضعيتش وخيم گزارش شده است.
رئيس جمهوري آمریكا در پاسخ به سؤال یكي از خبرنگاران درباره این 
حادثه گفت: »به نظر من این نوجوان سعي داشت از معترضان دور شود 
كه زمين خورد و بعد آنها بودند كه به شكل خشونت آميزي به او حمله 
كردند و او مي توانست كشته شود.« پس از این اظهارنظر ترامپ، وكالي 
كایل ریتنهوس اعالم كردند كه قصد دارند اتهام قتلي را كه متوجه او شده 

با استدالل دفاع از خود رد كنند.
اعتراض هاي خياباني در شهر كنوشا از حدود 10روز قبل و بعد از آن آغاز 
شد كه نيروهاي پليس هنگام بازداشت یك جوان 29ساله سياهپوست، 
7گلوله به او شليك كردند و باعث مرگ او شدند. كشته شدن این جوان 
سياهپوست، بار دیگر آتش اعتراض هاي خياباني را در آمریكا شعله ور 
كرده است؛ اعتراض هایي كه از 100روز قبل و درپي مرگ جورج فلوید 
در شرایطي مشابه به دست نيروهاي پليس شهر مينياپوليس آغاز شد و 

سراسر آمریكا را در بر گرفت.
رویارویي هواداران دونالد ترامپ با معترضان بــه تبعيض نژادي عليه 
سياهپوســتان طي روزهاي اخير در شــهر پورتلند در شــمال غرب 
آمریكا نيز اتفاق افتاده است. در این شــهر، هوادران ترامپ با راه اندازي 
كاروان   هاي خودرویي با پرچم ترامپ، با اســتفاده از اســپري فلفل و 
تفنگ هاي رنگ پاش به معترضان حمله كردند. درگيري ميان مخالفان 
و موافقان ترامپ در پورتلند نيز به كشته شدن یكي از اعضاي گروه راست 
افراطي »نجواي وطن پرستي« منجر شــده كه به برتري نژاد سفيد و 

ریاست جمهوري ترامپ معتقد هستند.
تاكنون در شهرهاي مختلف آمریكا درگيري ها ميان معترضان و نيروهاي 
پليس بوده و كشيده شدن رویارویي ها به ميان مردم، بحران سياسي-

اجتماعي اخيــر در آمریكا را وارد مرحله اي تازه كرده اســت. دیروز در 
نشست كاخ سفيد اغلب خبرنگاران انتظار داشتند دونالد ترامپ در قامت 
رئيس جمهور این كشور ســخناني به زبان آورد كه به آرام تر شدن فضا 
كمك كند. او اما در یك سوي ميدان ایستاد و از هوادارانش حمایت كرد. 
ترامپ همچنين بار دیگر دمكرات ها را متهم كرد كه به دنبال بحران سازي 
هستند و با هدف تضعيف دولت او به آشوب هاي خياباني دامن مي زنند.

ترامپ دیروز با وجود مخالفت بسياري از چهره هاي سياسي طبق برنامه  به 
شهر كنوشا رفت. سفر او نه براي دیدار با خانواده جوان سياهپوست كشته 
شده، بلكه براي دیدار با نيروهاي پليس این شهر انجام شد؛ اقدامي كه 
بدون تردید به تشدید ناآرامي ها در این شهر و احتماال در دیگر شهرهاي 
آمریكا منجر خواهد شد. دیدار ترامپ با نيروهاي پليس شهر كنوشا كه 
اكنون متهم به قتل یك جوان سياهپوســت هستند، تأكيدي است بر 
شعار تازه او در انتخابات ریاست جمهوري كه 2 ماه دیگر برگزار مي شود. 
او اعالم كرده در برابر آشوب كنوني آمریكا، به دنبال پياده كردن »قانون 
و نظم« است. دمكرات ها در مقابل، ترامپ را متهم مي كنند كه به دنبال 
تشدید آشوب و بحراني است كه طي 3 ماه گذشته اكثر شهرهاي آمریكا 
را فرا گرفته است تا بتواند از خالل آن، شــرایط را به نفع خود و با شعار 
برقراري آرامش در آستانه انتخابات تغيير دهد. تد ویلر، شهردار پورتلند، 
روز شنبه این موضوع را در نامه اي سرگشــاده به ترامپ مطرح كرد. او 
در نامه خود به ترامپ نوشت: »همه مي دانيم كه دامن زدن به آشوب  و 
خرابكاري ، تنها برگ برنده تو در انتخابات ریاست جمهوري است.« اصرار 
ترامپ براي سفر به شهر كنوشا و دیدار با نيروهاي پليس نيز در همين 

راستا تحليل شده است.

به فاصله چند ساعت پس از توافق مهم احزاب سياسي 
لبنان بر ســر انتخــاب »مصطفي اديــب« به عنوان گفت و گو

نخست وزير جديد اين كشور، امانوئل مكرون وارد بيروت 
شد؛ فردي كه به نظر مي رسد نقشي اساسي در توافق اخير لبناني ها 
داشته است.  مكرون ديروز بالفاصله پس از ورود به بيروت مالقاتي 
30دقيقه اي با حريري و پس از آن مالقاتي يك ساعته با مصطفي اديب 
داشت. اگرچه جزئيات رسمي از اين ديدارها منتشر نشده، اما گفته 
مي شود مكرون از حريري و اديب خواسته ظرف كمتر از 20روز دولت 
جديد لبنان را تشكيل دهند. وي همچنين با ساير مقامات رسمي لبنان 
مالقات كرده و بار ديگر از بندر ويران شده بيروت بازديد كرد. درباره 
نقش فرانسه و ساير بازيگران منطقه اي در توافق سياسي لبنان، مواضع 
احزاب داخلي نســبت به مصطفي اديب و همچنين موانع پيش روي 
دولت جديد لبنان با فيصل عبدالساتر، نويسنده و تحليلگر شناخته 

شده لبناني گفت وگو كرده ايم.

سياوش فالح پور
روزنامه نگار

   فرانسه در توافق بر سر نخست وزير جديد لبنان نقش محوري داشت
   طرح رئيس جمهور فرانســه در لبنان بدون رضايت و موافقت ايران به نتيجه 

نمي رسيد
   عربستان سعودي با طرح مكرون مخالف بود و خارج از دايره توافق باقي ماند

   سعودي ها با حضور حزب اهلل در دولت لبنان مخالفند
   تشتت داخلي ائتالف 14مارس پس از بازداشت حريري در عربستان تشديد شد

   حل بحران هاي لبنان نيازمند چشم اندازي ملي و فرا حزبي است
   به نظر مي رسد اجماعي سياســي براي حمايت از دولت مصطفي اديب شكل 

گرفته است

مصطفی اديب يك روز پس از انتخابش به عنوان نخست  وزير جديد لبنان، از مناطق تخريب شده در انفجار بيروت بازديد كرد.

ادامه روند آزادي زندانيان طالبان

دولت افغانســتان 70نفر دیگــر از زندانيان 
طالبــان را آزاد كرد. این گروه جــزو زندانيان 
»خطرناك« طالبان دســته بندي شــده اند. 
به گزارش خبرگــزاري فارس بــا آزادي این 
زندانيان، شــمار زندانيان آزاد شده از مجموع 

400زنداني خطرناك طالبان به 150نفر رسيده 
است. روند آزادي زندانيان باقي مانده طالبان 
طي هفته هاي اخير به دليل مخالفت دولت هاي 
فرانسه و اســتراليا متوقف شــده بود. 7نفر از 
زندانيان طالبان در قتل شهروندان فرانسوي 
و استراليایي دست داشــته و به همين خاطر 

این دو دولت خواستار عدم آزادي آنها بوده اند.
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یك طرف ماجرا یحيــي گل محمدي 
ایســتاده اســت؛ بزرگ تریــن عامل 
شكست پرسپوليس برابر استقاللي كه 

ابزاري براي بردن دربي نداشت 
ولي یحيي ســخاوتمندانه این 
ابزار را در اختيارش گذاشت؛ 
از تركيــب اوليه اشــتباه تا 

بازي دادن به بازیكنــي كه هفته پيــش و در دیدار برابر 
سایپاي قعر نشــين همه دیدند چقدر از آمادگي به دور 
است، همه جز سرمربي پرســپوليس كه نه تنها بازي اش 
داد و تيمش را 10نفره كرد كه پشــت ضربه پنالتي هم 
فرستادش تا آن ضربه عجيب را به توپ بزند و كار را تمام 
كند. در كنفرانس بعد از بازي سرمربي عصباني پرسپوليس 
تا توانست فرافكني كرد و با طناب پوسيده طعنه زنان به 
قهرماني هاي پياپي پرسپوليس، به ته چاه رفت؛ به جایي 
كه هيچ هواداري به او حق نداد. یحيي تنها كاري كه باید 
مي كرد را نكرد؛ یك عذرخواهي ســاده از هواداران بابت 

سلسله اشتباهاتش كه ظاهرا انتظار باالیي از یحيي بود.
قهرمان مطلق ليگ برتر، بعد از پوكر قهرماني، یك باخت 
تلخ اما خفيف در ضربات پنالتي داده بود؛ باختي كه بازیگر 
نقش اولش آقا یحيي بود ولي با این شكست هم دنيا به آخر 
نرسيده بود و تازه اگر هم رسيده بود، باز هم هيچ كدام از 

توجيهات سرمربي پرسپوليس قابل پذیرش نبود.
آن سوي ميدان سرمربي پيروز هم وضعيت بهتري نداشت. 
فرهاد مجيدي نگذاشت شيریني بردن دربي، آن هم بعد 
از نزدیك به هزار روز، به كام هواداران بنشيند. استعفا داد. 
فضا را متشــنج تر از قبل كرد. استعفایش را پس گرفت و 
یك روز بعد دعوایش با مدیرعامل اســتقالل را علني تر 
كرد. نتيجه فينال هرچه باشــد، فرهــاد مجيدي بازنده 
ميدان است؛ همانطور كه یحيي هم دربي را باخت و هم 
خيلي چيزهاي دیگر را. این واقعيت فوتبال ایران است و 
این چهره سرمربيان 2تيم سوگلي این فوتبال. جایي كه 
به راحتي مي شود در برابر پرسش خبرنگار درباره تركيبي 
كه همه ایران متوجه غلط بودنش شدند گفت »تركيب به 
كسي مربوط نيست.« جایي كه مي شود در هيچ نشست 
خبري حاضر نشــد و در فضاي مجازي استعفا داد و مثل 
هواداران 14ساله بازي اعداد راه انداخت. این همان فوتبالي 
است كه اشتباه در آن رویه است و عذرخواهي بابت اشتباه 
اســتثنا. فوتبالي كه امثال برانكو در آن اشتباهي بودند و 
خورندش همين گل محمدي و مجيدي هستند. فوتبالي با 
یك كوه حاشيه و جنجال كه تحصيل كرده هایش هم راوي 
افسانه مبتذل بابا مسعود مي شوند و واقعا فرقي نمي كند 
كه راوي این داستان سطحي، قرمز است یا آبي. فوتبالي كه 
هر پيروزي اي نشانه شایستگي ماست ولي در هر شكستي 
باید به دنبال كشــف توطئه دشــمنان رفــت. در چنين 
ميداني، حرفه اي بودن تنها در بســتن قرارداد هاي كالن 
خالصه مي شود. مهم ترین دلخوشي بخش گسترده اي از 
جامعه ملعبه دست افرادي شده كه هنوز بزرگ نشده اند. 
آنها با تمام تفاوت هاي ظاهري شــان دو روي یك سكه را 
به نمایش مي گذارند؛ ســكه كم عيار فوتبال ایران كه از 

حرفه اي بودن فاصله اي بسيار دارد.

سنگي را اگر به رودخانه اي بيندازي، چندان تأثيري ندارد. 
سطح آب اندكي مي شكافد و كمي موج برمي دارد. صداي 
نامحسوس »تاپ« مي آید، اما همين صدا هم در هياهوي 
آب و موج هایش گم مي شود. همين و بس. اما اگر همان 
سنگ را به بركه اي بيندازي... تأثيرش بسيار ماندگارتر و 
عميق تر است. همان سنگ، همان سنگ كوچك، آب هاي 
راكد را به  تالطم درمي آورد. در جایي كه سنگ به سطح آب 
خورده ابتدا حلقه اي پدیدار مي شود؛ حلقه جوانه مي دهد، 
جوانه شكوفه مي دهد، بازمي شود و باز مي شود، الیه به الیه. 
سنگي كوچك در چشم  به  هم  زدني چه ها كه نمي كند. در 
تمام سطح آب پخش مي شود و در لحظه اي مي بيني كه 
همه جا را فراگرفته. دایره ها، دایره ها را مي زایند تا زماني 

كه آخرین دایره به ساحل بخورد و محو شود.
 ملت عشق اثر اليف شافاك

اختــالالت یادگيــري، اختالالتي 
هســتند كه كودك به رغم داشتن 
هــوش خــوب و فراهــم بــودن 
فرصت هــاي یادگيري مناســب، 

 در زمينــه كســب یكــي 
از مهارت هــاي خوانــدن، 
نوشــتن، ریاضــي یــا همه 
آنها دچار مشــكلي است كه 

دیده مي شود. علت این تقریبــاً در 10درصد كودكان 
اختالالت عوامل ارثي و عواملي مثل تولد نارس، وزن كم 

هنگام تولد و سایر صدمات به مغز است.
در اختالل نوشتن كه موضوع مطلب ماست، مهارت هاي 
نگارشي كودك دچار مشكل است و مي تواند به تنهایي 

یا در همراهي با اختالل خواندن روي دهد.
عالئم كودكان دچار اختالل نوشــتن بدین شكل است 
كه نوشتن برایشان  كاري ســخت و پرزحمت و سرعت 
نوشتن آنها پایين است؛ كارهاي نوشتاري مثل نوشتن 
تكاليف را دوست ندارند و ممكن است نسبت به رفتن به 
مدرسه بي ميل شوند؛ دستخط بد و ناخوانا دارند؛ ممكن 
اســت اندازه حروف در یك كلمه یا كلمات یك خط با 
یكدیگر متفاوت باشند و كلمات باال و پایين سطر نوشته 
شوند؛ فاصله مناسب بين كلمات، جمالت و پاراگراف ها را 
رعایت نمي كنند؛ غلط هاي امالیي دارند و حروف مشابه 
مثل »س «، » ص« و»ث«را با یكدیگر اشتباه مي گيرند؛ 
ممكن اســت حروف را برعكس بنویســند؛ اشتباهات 
دستوري مثل فراموش كردن فعل یا فاعل در جمالت یا 
استفاده از زمان نامناسب افعال دارند؛ در پایان جمالت 

نقطه نمي گذارند و در نوشتن انشاء مشكل دارند.
وجود این اختالل ســبب مي شــود تحصيــل و انجام 
كارهاي نوشــتاري مثل انجــام تكاليف یا پاســخ به  
پرسش هاي كتبي براي كودك عذاب آور شود، اعتمادبه 
نفسش كم شــود، نســبت به انجام تكاليف و رفتن به 
مدرســه بي ميل و حتي از رفتن به مدرسه  خودداري 
كند، دچار مشكالت رفتاري مانند لجبازي و پرخاشگري 
به خصوص موقع انجام تكاليف شــود و در نهایت دچار 

اضطراب و افسردگي شود.
تعداد زیادي از مبتالیان به طور همزمان دچار مشكالت 
توجه و تمركز و ســابقه تأخير در سن شــروع تكلم و 

اختالالت زبان نيز هستند.
توصيه مي شود درصورت وجود هرگونه مشكل یادگيري 
و تحصيلي با روانپزشك كودك و نوجوان مشورت شود. 
این كودكان با همكاري گفتاردرمانگران و معلمان مجرب 

در زمينه اختالالت یادگيري درمان مي شوند.

فــردا، 7روز از بــه خــاك ســپردن پيكر 
حاج  محمدمهــدي كرباســچي مي گذرد. 
با اینكه حاج مهدي در بين بيشــتر مردم 
این سرزمين به اندازه پســرعموي خود، 

غالمحسين كرباسچي شناخته شده نبود، ولي 
در بين اهالي فرهنگ وادب، نشركتاب، 
چاپ نشریات و دلســوختگان این 
وادي، نامــش برجســته اســت. او 

نویســنده نبود و حتي از هنــر نيز بيش از انســان هاي معمولي 
نمي دانست، ولي دل در گرو مهر همگي آنان داشت. دلسوز بود و 
كم هياهو، مهربان بود و مصمم، باهوش بود و اهل كياست. در آنجا 
كه حِق انتخاب داشت، حق را انتخاب مي كرد و باج به هيچ قدرت  
به دســتي نمي داد. او پاكي را پاس مي داشت. حاج مهدي در ميان 
قدرت داران كم سرشناس نبود، ولي هيچ گاه این موقعيت را به نفع 
خود به كار نبست و از آن توشه دنيوي نساخت. توان فكري و اراده 
نظم یافته اش كه از تحصيالتش در رشته فيزیك منبعث مي شد، 

یاور او در تصميم گيري ها بود.
نگارنــده وي را از 40ســال پيش مي شناســد و جــز مهرباني، 
پاك سرشــتي و آموزگارپيشــگي از او چيز دیگــري در خاطر 
ندارد. جســارت و بي باكي او در تصميم گيري و اجراي تصميم 
را تمامي یاران، بهتر است گفته  شود شاگردان و از آن مناسب تر 
مریدانش، الگو مي دانستند و هنوز نيز مي دانند. نقش ویژه او در 
دگرگون كردن فرهنگ كهنه نشر روزنامه در این  گوهر خاك بر 
هيچ دلسوزي پنهان نيســت. او بود كه براي نخستين بار در این 
سرزمين سنت شكست و جسارت تغيير قطع روزنامه اي را كه پس 
از آماده شدن، در آذر ماه1371، نام »همشهري« به خود گرفت، 
داشــت. باز او بود كه جرأت به  خرج داد تا چاپ روزنامه اي  را كه 
قرار بود پرتيراژ و رقيب كيهان و اطالعات شــود، به ساعات اوليه 
بامداد انتقال دهد )روزنامه صبحگاهي(. البته در قبل از انقالب و در 
آن هنگام نيز روزنامه هایي مانند رستاخيز، آیندگان، جهان اسالم، 
سالم و صبح آزادگان در بامدادان نشــر مي یافتند، ولي نه به این 
تعداد شمارگان. او آرمان رسيدن به شمارگان روزانه چندصدهزار 
نســخه اي »همشــهري« را هدف  خود قرار داد و به آن رســيد. 
حاج مهدي سردار نبود، ولي مانند یك ژنراِل تمام عيار، همه چيز 
را به درســتي تحليل مي كرد و فرمان مي راند. در ایده پردازي كم 
 نمي آورد و در اجراي ایده، كم نمي گذاشــت. اســتفاده از رنگ، 
جذابيت  دادن به مطالب روزنامه با بهره گيري از تنوع مطلب حتي، 
تالش  پيگير او در وصل كردن كارجویان به كارفرمایان با طرح ریزي 
»نيازمندي هاي همشهري« در یك روزنامه  با موضوعات  شهري، 
نمي تواند فراموش شود. او رفت و از خود ســراي زرنگاري باقي 
نگذاشت، ولي نام نيك او ماندگار است. هرچه باشد فرموده حضرت 
ســعدي در اینجا به كار مي آید: نام نيكو گر بماند ز آدمي / به كزو 

ماند سراي زرنگار

كتاب »از وقتي كه تو رفتي...« 
نوشــته پرویز دوائي به تازگي 
توسط انتشارات جهان كتاب 
منتشر شده است. این كتاب، 
هفدهمين عنوان از مجموعه 
»جستارها« است كه این  ناشر 
چاپ مي كند. »از وقتي كه تو 
رفتــي...« چهارمين كتاب از 

مجموعه »نامه هایي از پراگ« 
است كه ســال ها در قالب ســرمقاله هاي مجله »جهان 
كتاب« چاپ مي شــد و پيش از این، در 4كتاب »درخت 
ارغوان«، »به خاطر باران«، »روزي تــو خواهي آمد« و 

»خيابان شكرچيان« هم منتشر شده است.
غربــت، هنــر، فرهنــگ و تاریــخ ایــران و اروپــا، 
نوستالژي هاي شــهر تهران، ادبيات، هنر به ویژه فيلم 
و ســينما، طبيعت، معجزه فصل ها و رنگ ها، تهران 
دهه هــاي 20، 30 و 40، خيابان ها، گردشــگاه ها و 
پاتوق هاي فرهنگي، یادهاي كودكي و دبستان، معلم ها 
و همكالسي ها، سرگرمي هاي كودكانه، دلبستگي ها 
و شــادي هاي جواني و... ازجمله موضوعاتي هستند 
كه دوائي در كتاب هاي پيشــين این مجموعه به آنها 
پرداخته و در كتاب جدید هم درباره شــان نوشــته 
اســت. ایرج پارســي نژاد درباره مجموعه »نامه هاي 
پراگ« دوائي نوشته است: »این نوشته ها یك »نوع« 
)نمي گویم ژانر( تازه اي اســت در ادبيــات معاصر ما. 
برداشت هاي حسي از خاطره هایي با خيال آميخته كه 
خاص شخص نویسنده اش اســت؛ یعني اصالت دارد. 
سرشار است از شور و شــيدایي و ظرافت و زیبایي. و 
سخت خيال انگيزتر و دلنشين تر از آنچه در این سال ها 
به صورت »شعر منثور« از مدعيان شاعري مي خوانيم. 
تعبيراتش جاندار و غریزي و گرم و پُر از حس و حيات 
است. نه مثل این ناله هاي سرد و تلخ و تاریك و سرشار 
از ِشكوه و شكایت از تنهایي و جدایي و جفاي روزگار 

كه نمي توانند هيچ حسي را القا كنند.« 
كتــاب »از وقتــي كــه تــو رفتــي...« دربرگيرنده 
این نامه هاســت: »باز هــم اول دفتــر...«، »جمال... 
جمــال...«، »خلوتكــده...«، »مروارید پارســي...«، 
»هوا...!«، »قو...«، »پيــش از َدِم صبح...«، »طاووس 
سفيد...«، »برویم، باوفا...«، »یاِر دل...«، »از وقتي كه 

تو رفتي...«، »بر بال بادها« و »نيایش«.
انتشــارات جهان كتاب این اثــر را در 120صفحه، با 
شمارگان هزار نسخه، به قيمت 20هزار تومان منتشر 

كرده است.

دولــت آلمان یــك بودجه 
حمایتي 20ميليون یورویي 
به برخي بخش هاي صنعت 
كتاب براي مقابله با ویروس 
كرونا اختصاص داده كه بين 
ناشران و كتابفروشي ها براي 
حمایت از آثــار جدید و نيز 
بهبود خدمات آنالین توزیع 

خواهد شد. این كمك مالي در زمره برنامه ملي حمایت از فرهنگ در كشور آلمان 
قرار گرفته و به زودي كمك هاي مالي دیگر تا ســقف 10ميليون یورو كه شامل 

حمایت از نویسندگان و مترجمان است به آن اضافه خواهد شد.
به گزارش ليوابدو، صنعت كتاب آلمان از حمایت قابل توجه دولت استقبال كرده 
و مونيكا گروتر، وزیر فرهنگ آلمان در بيانيه اي اعالم كرده است: »صنعت كتاب 
آلمان خسارات بسياري را از بحران همه گيري كرونا تاكنون متحمل شده. ناشران 
و كتابفروشي هاي ستون هاي مهم فرهنگ به شمار مي روند و به همين دليل به آنها 

در این بحران كمك مي كنيم تا بتوانند روي پاي خود بایستند.«
این برنامه حمایتي شــامل كمك به بخش هایي مي شــود كه دفتــر مركزي یا 
شعبه   اي از آن در آلمان به توليد آثار چاپي، دیجيتال، صوتي به استثناي حقوق 
مولف اختصاص دارد و به ازاي هر عنوان كتاب، 7500یورو اختصاص مي یابد كه 

تا 10هزار یورو قابل افزایش است.
كتابفروشــي ها نيز مشــروط به اینكه گردش مالي كمتر از 2ميليون یورو را در 
سال2019 گزارش دهند مي توانند از این كمك بهره مند شوند كه شامل ساخت 
كتابفروشي ها، آموزش كتابفروش ها، ایجاد وب سایت مدرن تر و خرید ضروریات 

خواهد شد.

ناسا قصد دارد با ساخت یك زیردریایي ویژه دریاهاي سطح قمر تيتان سياره زحل 
را كاوش كند. به گزارش بي بي سي، این زیردریایي باید بتواند اطالعات دریاهاي 

هيدروكربوني را به مدارگرد ناسا در نزدیكي تيتان بفرستد.
بنا بر بررسي هاي اوليه، این زیردریایي باید دســت كم 6متر طول و بيش از هزار 

كيلوگرم وزن داشته باشد.
این وسيله باید وســایل تجزیه  و تحليل شــيميایي نمونه هاي مایع، تجهيزات 
عمق سنج و ایستگاه هواشناسي را در خود داشته باشد. ابزارهاي دیگر باید  بتوانند 

نمونه هاي كف دریا را آزمایش و از اعماق اقيانوس تصویربرداري كنند.

تيم ملي فوتبال كشورمان به دليل نداشتن یك بازیكن بزرگ در ميانه ميدان كه 
بتواند ارتباط 3خط اصلي را به درستي برقرار كند در مقابل اتریش تن به شكست 
سنگين 5 بر یك داد تا در آستانه جام ملت هاي آسيا واقعيت هاي موجود در این 
تيم بيشتر آشكار شود. در این فاصله اندك مربيان ما باید با ریشه یابي این شكست 
و تجزیه و تحليل دقيق تر این بازي دســتاورد موجود را در جهت بهبود وضعيت 

تيم ملي به كار گيرند.
بازي با اتریش درس بزرگي به ما داد تا در رویاهاي خود ســير نكنيم و براساس 
واقعيت هاي امروز فوتبال جهان به ميدان برویم. در بازي با اتریش تيم ملي كشور ما 
نه توان مقابله فيزیكي با حریف داشت نه برنامه اي مشخص براي اجراي تاكتيكي 

كه در فضاي درهم و شلوغ بازي بتواند آن را مورد نظر قرار دهد.

سعيدمروتينقد و نظر
روزنامه نگار

وحيدمشيرنيایادتاب آوري
 فعال فرهنگي

آرمانمسعودي
ویترینروانپزشك كودك و نوجوان

ِكلك

دریچه

دانستني ها

20 سال پيش 

مكزيكوسيتي:چند داوطلب زن كه قصد داشتند در آزمون 
گزینش معلم هاي یك مدرســه شــركت كنند براي تقلب 
دستگير و جریمه شدند. به گزارش آدیتي سنترال، این زن ها 
تقلب ها را روي ناخن هایشان به صورت الك ترسيم كرده بودند. 
معلم ها هنگامي لو رفتند كه مشخص شــد نمره هاي آنها تا 
90درصد درست است و حال آنكه ركورد این آزمون تا به حال 
تا 71درصد پاسخ درست بوده است. این معلم ها اكنون در حال 

طي كردن مراحل قضایي پرونده شان هستند.

آتن:مردي یوناني كه در 6 ســال گذشــته فقط از پيشاني 
خودش در پس زمينه هاي گوناگون عكس گرفته بسياري را 
در فضاي مجازي كنجكاو كرده بود. به گزارش آدیتي سنترال، 
برخي كاربر هاي فضاي مجازي حتي عكس هــاي او را نماد 
نوعي اعتراض و برخي آن را عكس هایي هنري مي دانستند؛ 
اما سرانجام مشخص شد جورجيوس شكيچ 25ساله با هدف 
اطمينان دادن به همسر شكاكش درباره اینكه در آن لحظه 

كجا حضور دارد این عكس ها را مي گيرد.

كراالي: هتل مجلل آودا در هندوســتان پس از كاهش 
چشمگير شمار مسافران، اســتخر هاي هتل را تبدیل به 
استخر پرورش ماهي كرد. به گزارش آدیتي سنترال، دراین 
اســتخر هاي 150متري ماهي هاي خالــدار مرواریدي 
پرورش داده مي شــود. ماهي هایي كه طي 8 ماه به رشد 
كافي مي رسند و از محل فروش آنها صاحب هتل یاد شده 
ورشكسته  نخواهد شد. این هتل در ماه ژوئن درآمدش به 

صفر رسيد و بنابراین ميزبان 16هزار قطعه ماهي شد.

كيپتاون:مردي 68 ساله در آفریقاي جنوبي كه سال ها 
از 2شــير ماده نگهداري مي كرد پــس از باز كردن قفس 
آنها مورد حمله شير ها قرار گرفت و جان باخت. به گزارش 
تلگراف، در سال2017 هم این شير ها با باال رفتن از یك 
درخت و پریدن از روي نرده ها از قفس خود بيرون آمدند 
و به یك كارگر و دوستش در ملك همسایه حمله كردند 
و آنها را كشــتند. این خانواده اما مي گویند شير ها قصد 

بازي داشتند.

حملهشيرهابهصاحبشانتبديلاستخرهتلبهاستخرپرورشماهي6سالعكاسيازپيشانيمعلمهاييكهتقلبكردند

لذتگمشدهفوتبال

ازوقتيكهتورفتي...افسانهشواختاللنوشتن

كمك20ميليونيوروييآلمان
بهناشرانوكتابفروشان

ساختزيردرياييبرايكاوشقمرتيتان

اتريشبزرگتريندرسرابهفوتبالايرانداد

رفتارهاي عجيب سرمربيان پرسپوليس و استقالل، 
بعد از دربي هفته گذشته نشانه اي است آشكار از 

فضاي غيرحرفه اي فوتبال ایران
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 واگذاري سلطنت 
به پسر

متن استعفاي رضاشاه كه به وسيله محمدعلي فروغي نوشته شد

نظر به اينكه من همه قواي خود را در اين چند ســاله مصروف به 
امور كشوري كرده و ناتوان شــده ام، حس مي كنم كه اينكه وقت 
آن رسيده است كه يك قوه و بنيه  جوان تري به كارهاي كشور كه 
مراقبت دائم الزم دارد، بپردازد و اسباب سعادت و رفاه ملت را فراهم 
آورد. بنابراين امر ســلطنت را به وليعهد و جانشين خود تفويض 
كردم و از كار كناره نمودم از امروز كه روز 25شــهريور ماه1320 
است عموم ملت از كشــوري و لشكري، وليعهد و جانشين قانوني 
مرا بايد به سلطنت بشناسند و آنچه نسبت به من از پيروي مصالح 

كشور مي كردند،  نسبت به ايشان بكنند.

سند اول

حماسه بايندر 
غالمعلي و يداهلل بايندر از  فرماندهان نيروي دريايي ايران  با 

مقاومت در برابر اشغالگران به شهادت رسيدند

چهره اول

  مصطفي شوقي �������������������������������������������������������������������������������
پيش از نامگذاري هاي جديد، شهرستان بيجاركه امروز در استان كردستان است را 
واليت گروس مي گفتند؛ گروسيان از طايفه هاي قومي قديمي در تاريخ ايران با پيشينه 
نظامي گري و ريشه دار هستند. گروس از طوايف مختلف تشكيل شده كه »بايندر« 
يكي از آنهاست. در ماجراي اشغال ايران در شهريور1320، دو برادر در شرايطي كه 
دستور عقب نشيني ارتش صادر شــده بود، حماسه آفريدند؛ غالمعلي برادر بزرگ، 
فرمانده نيروي دريايي ايران و يداهلل، كفيل فرماندهي نيروي دريايي ايران در درياي 

خزر به فاصله يك روز در مقابله با انگليسي ها و روس ها به شهادت رسيدند.
غالمعلي و يداهلل فرزندان رئيس طايفه بايندر بودند. غالمعلي در سال كودتا و در ابتداي 
قرن پس از گذراندن دوره تحصيل در دارالفنون و بعد از آن مدرسه نظام فارغ التحصيل 
شد. 2سال بعد به عنوان يك افسر جوان و جوياي نام از آنجا كه واليت گروس زادگاهش 
نزديك تاخت و تاز اسماعيل آقا سيميتقو ياغي و شورشي معروف بود در جنگ هاي 
قواي دولتي برابر وي  شركت كرد. در نبردي موسوم به شكر يازي كه جنگ بسيار 
سختي بود، به عنوان فرمانده دسته آتشبار گارد، باالترين نشان نظامي آن دوران يعني 
»نشان ذوالفقار« را دريافت كرد. در سال هاي خدمتش در دانشكده توپخانه پواتيه، 
فونتن بلو، دانشگاه جنگ پاريس و نيروي دريايي ايتاليا تحصيالت نظامي را به پايان 
رساند و پس از بازگشت به عنوان فرمانده نيروي دريايي ايران برگزيده شد.برادر ديگر 
يعني يداهلل با درجه  ناوســرواني در منطقه درياي شمال مقام كفالت)سرپرستي( 

نيروي دريايي را داشت.او نيز در ايتاليا همانند برادر بزرگ تر تحصيل كرده بود.
در آن دوران با مدرن شدن ادوات نظامي، نيروي دريايي ايران چندين ناو در مرزهاي 
دريايي شــمال يعني درياي خزر و آب هاي جنوب، خليج فارس و درياي عمان، با 
نام هاي ببر، پلنگ، شهباز، سيمرغ، كركس، شاهرخ و ناوچه هاي شاهين، چلچله، 
كارون، كهف و ناوچه هاي راهنما و گرگان خريداري كرده بود تا ضمن حضور نظامي 
در اين مناطق كه سال ها به دليل ضعف دوره قاجار تقريبا در دست روس ها در شمال 
ايران و انگليسي ها در آب هاي جنوبي بود، اعمال حاكميت خود در مرزهاي آبي را 

برقرار سازد.
در ماجراي اشغال ايران توسط قواي متفقين، كشور اتفاقا از دو جهت شمال و جنوب 
در دريا مورد حمله قرار گرفت. براســاس روايت امير دريادار دوم علي اكبر اخگر در 
گفت وگو با روزنامه ايران: »ســاعت 4صبح سوم شهريورســال 1320در يك شب 
توفاني ناوچه گشتي نيروي دريايي به نام گرگان فعاليت ناوگان روسيه را در 12مايلي 
بندر انزلي گزارش مي كند. ناوگان مزبور قصد ورود به بندرانزلي داشته كه فرمانده 
نيروي دريايي در شمال، ناوسروان يداهلل بايندر، به دليل ضعف امكانات قدرت دريايي 
در مقابل ناوگان شوروي تصميم مي گيرد كه شناوري تعميراتي را در دهانه ورودي به 
بندرانزلي غرق كند. اين اقدام مانع ورود ناوگان روسيه به بندرگاه مي شود و نيروهاي 
متجاوز ارتش شوروي به ناچاربا 48ساعت تأخير ازطريق راه زميني آستارا به طرف 
انزلي حمله و با بمباران هوايي تعدادي از كاركنان مدافع پايگاه دريايي را به شهادت 
مي رسانند. در اين حمالت ناو سروان يداهلل بايندر به همراه تعدادي از همرزمان خود 

در پايگاه دريايي انزلي به شهادت مي رسند«.
در جنوب ايران نيز غالمعلي بايندر كه هم فرمانده نيروي دريايي و هم فرمانده كل 
قواي نظامي جنوب ايران منصوب شــده بود در سوم شــهريور1320، با حضور در 
قرارگاه گردان مرزي، عده اي را مأمور مقاومت در 
برابر مهاجمان كرده و خود كه مســلح به يك 
قبضه تفنگ برنو بود به اتفاق سروان ولي اهلل 
مكري نژاد كه معاون فرمانــده گردان يكم 
هنگ 8 توپخانه بود با اتومبيل و از راه خشكي 
عازم خرمشهر شد، تا ستاد فرماندهي عمليات را در 
منطقه حفار)كه از لحاظ نظامي موقعيت مناسبي 
داشت و بيش از 2 قبضه توپ 105م.م و گروهي 
سرباز در آنجا مســتقر بودند( تشكيل دهد.
اما چند دقيقه بعــد از حركت، با نيروهاي 
موتوريزه مهاجمين انگليسي مواجه و حين 
مقاومت و جنگ و گريز با آنان در شرايطي 
كه تالش مي كردند تا با استفاده از پستي 
و بلندي هاي منطقه، خــود را به نهر 
جاســبي برســانند با رگبار مسلسل 
متجاوزان انگليسي در حوالي پاسگاهي 
نزديك بي سيم خرمشهر به شهادت 
رسيدند غالمعلي بايندر از افسراني با 
روحيه ملي بود كه كتاب خليج فارس 

از تاليفات اوست.

روايت 3 شهريور1320 

تهران
 فرزانه ابراهيم زاده ����������������������������������

تهــران ســحر ســوم شــهريور1320 كه آن 
طياره هاي غريبه برسرش كاغذ هايي ريختند كه 
رويش نوشته بود ما ايران را اشغال خواهيم كرد، 
از خواب پريد؛ اين  آغاز كابوسي بود كه 5سال 

طول كشيد.
با وجــود تهديدهايي كه مدتي بــود از راديو 
برلين و راديو فارســي زبان متفقين شــنيده 
مي شــد، اما كســي باور نمي كرد كه از ميان 
كشورهاي درگير جنگ هيچ  كدامشان سراغي 
از ايران بگيرند؛ چه برســد به اينكه به طرف 
تهــران بيايند و شــهري را اشــغال كنند كه 
400سال مي شد كه هيچ  بيگانه اي مرزهايش 
را باز نكرده بود. اما تهران مانند ايران در كمتر 

از 3روز تسليم شد.
تهران سوم شهريور1320 هنوز از خواب بيدار 
نشده بود كه  سليمان خان بهبودي سراسيمه با 
تلفن آقاي جم از خواب بيدار شده پشت در اتاق 
خواب تمام خاتم رضاشاه در كاخ شهوند رفت و با 
ترس دق الباب كرد.كسي جز او جرأت چنين كار 
و بردن چنين خبري را نداشت. حتي آقاي جم 
نخســت وزير هم كه خبر را از سفراي شوروي و 

انگلستان شنيده بود جرأت نداشت راهي كاخ 
سعدآباد شــود تا به پهلوي بگويد كه نيروهاي 
متفق تهديدشــان را عملي كرده و از شمال و 
شمال غرب و جنوب وارد خاك مملكت شده اند 

و راهي جز ترك مخاصمه نيست.
رضاشــاه آن قدر به ارتش قدرتمندي كه طي 
14 سال گذشته ســاخته بود اطمينان داشت 
كه در بدو شــروع جنگ اعالم كــرد كه حاضر 
نيســت به طرف هيــچ كــدام از طرفين وارد 
جنگ بين الملل شــود. او درست 2 سال پيش 
در 10شــهريور1318 رســما اعالم بي طرفي 
كرده بود. هرچند پنهاني با رايش و پيشــواي 
آلماني ها در تماس بود و همين 2 ماه پيش پيام 
هيتلر را گرفته بود كه بي طرفي ايران را ستوده 
و به او قــول داده بود وقتي دشــمنانش را از پا 
درآورد اين همراهي را فراموش نكند. رضاشاه 
حتي براي محكم كاري به بهاي از دست دادن 
كوه هاي آرارات كوچك و بخشي از سهم ايران 
در هيرمند و اروندرود ســه همسايه اش را پاي 
ميزي كشــانده بود كه پيماني امضا كنند كه 
مهم ترين بندش حراست از مرزهاي يكديگر در 
مقابل دشمن خارجي و بستن مرزها درصورت 
حمله بود. حاال او در كاخ شهوند پشت ديواري 

كه آن پيمان را امضا كرده بودند مي شنيد يكي 
از آن سه همسايه پيمان سعدآباد را نقض كرده 
و حاال ايران  با اينكه اعالم بي طرفي كرده وارد 

جنگ شده است.
تهران بــدون هيــچ مقاومتي دســت ها را باال 
برد و تسليم شــد و نيروهاي متفق، 3روز بعد 
فاتحانه از شــهري كه حاال ســال ها بود دروازه 
نداشــت گذشــتند و نيروهاي خود را در شهر 
مستقر كردند. انگليسي ها زمين هاي جالليه و 
يوسف آباد را گرفتند و آمريكايي ها در ده اميرآباد 

و روس ها در دوالب مستقر شدند.
تهران بدون هيچ مقاومتي دست ها را باالي سر 
برده و تسليم شــده و قرار بود در 5 سال آينده 
ببيند كه ســربازان در ميان شــهر قحطي زده 
و حاال اشغال شــده تهران براي خودشــان راه 
مي روند و مشروب می خورند و قهقهه می زنند. 
قرار بود ببيند سربازاني كه بعد از مدت ها حضور 
در جبهه حاال به شهر رسيده بودند چطور با آنها 
مانند اســيران جنگي رفتار مي كنند. قرار بود 
ببيند كه چطور براي 5 ســال حكومت مركزي 
عمال هيچ كاري نمي كند و اين متفقين هستند 
كه براي مردم تصميم مي گيرند. قرار بود براي 
5 سال آينده يك كشــور جنگ زده باشد بدون 

اينكه يك تير در كشورش شليك شده باشد يا 
سربازانش در جنگ شركت كنند.

وضعيت در سعدآباد و كاخ مرمر هم خوب نبود. 
رضاشاه هرچند از خشــم به خود مي پيچيد اما 
هيبت و هيمنــه اش ريخته بود و از روز ســوم 
شــهريور روزبه روز پيرتر مي شد. مملكت عمال 
از چهارراه استانبول و پارك اتابك اداره مي شد. 
متفقين مي گفتند ســفارت آلمان بسته شود، 
مهندســان آلماني از ايران بيــرون بروند و او 
چه بخورد و چه بپوشــد. دولت جم در آخرين 
التيماتــوم متفقين كــه خواســته بودند همه 
نيروهاي آلماني ظرف 24 ساعت ايران را ترك 
كنند و تهديد به حمله دوباره كرده بودند سقوط 

كرد.
راه نجات ايران از حمله دوباره در دست يك نفر 

بود؛محمدعلي فروغي.
فروغي خانه نشين آن روزها نخستين و آخرين 
كســي بود كه در مقابل او ســر خم نكرده بود 
ولي مي توانســت گره اين مشــكل را باز كند. 
ذكاءالملك بعد از ماجراي مســجد گوهرشاد و 
اعدام پدر دامادش وقتي با آن فضاحت از كاخ 
بيرون رفته بود در خانه كوچكش در حاشــيه 
ميدان مشــق با بيماري هــاي گوناگون روي 

آخرين تصحيح هاي شــاهنامه كار مي كرد. او 
در پاسخ درخواست شــاه كه او را خواسته بود 
گفته بود خودشان گفتند به دربار نيا اگر كاري 
دارند بيايند اينجا. شــاه مستاصل تر از اين بود 
كه بخواهد به پيرمرد خرده بگيرد. حتي وقتي 
گفتند آقا بيمار اســت و اگــر مي خواهيد او را 
ببينيد بايد به اتاق خوابشان بياييد بدون حرف 
در ماشين را باز كرد و به سليمان خان گفت كه 

در ماشين بماند.
فروغي به بهانه ضعف از تخــت بيرون نيامد و 
حرف هاي او را شنيد و با چند جمله پاسخش را 
داد: »اعليحضرت! كشورهاي متفق تصميم شان 
بر رفتن شماســت. اگــر مي خواهيد اســاس 
سلطنت پهلوي حفظ شود؛ كه آنها هم همين 
را مي خواهند همين امشــب متن استعفايتان 
را در اين اتاق بنويســيد و به نفع وليعهد جوان 
كناره گيري كنيد. حاضرم با همه ضعف و پيري 
كنار ايشــان بمانم و نگذارم مملكــت ايران از 

دست برود«.
صبح فردا مدير پخش راديو، خبر مهم را از دربار 
روي ميز گوينده گذاشــت:  خبــر كناره گيري 
رضاشاه از سلطنت  و تفويض اختيارات خود به 

وليعهد جوان.
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در مورد وقايع شهريور ۱۳۲۰ و هجوم متفقين به ايران، گزاره هايي كه به كثرت از 
آن ياد مي شود اين است كه اساساً ارتش رضاشاه براي سركوب داخلي و مردم شكل 
گرفته و نوسازي شده بود و استدالل حاميان اين گزاره هم اين است كه اين ارتش 
مكرراً به سركوب عشــاير و طوايف و قيام هاي داخلي نظير گوهرشاد پرداخت، اما 
نتوانست در برابر قواي متفقين مقاومت كند. به نظر صاحب اين قلم، اين گزاره، گزاره  
درستي نيست. پيشرفت و مدرن سازي  ارتش كه از اوان عصر قاجار شروع شده بود، 
در دوره  رضاشاه نيز ادامه يافت كه در اين دوره با توجه به وجود اختالالت و مشكالت 
كمتر، سرعت اين پيشرفت افزايش يافت. اما اينكه چرا اين ارتش نتوانست جلوی 
هجوم متفقين را بگيرد، به علل و عوامل دروني و بيروني مختلفي بســتگي دارد؛ 
نخست اينكه با هجوم متفقين به ايران، هيچ گونه قاطعيت و تصميم جدي از سوي 

شــخص اول مملكت براي برخورد با متفقين و نيروهاي بيگانه كه به ايران حمله 
كرده بودند، وجود نداشت. رضاشاه با شنيدن اين خبر كاماًل سردرگم و مردد شد و 
نمي دانست دقيقاً چه كاري بايد انجام دهد و حتي فرمان بسيج عمومي هم صادر 
نكرد. با فاصله چند روز طرح ترك مخاصمه نيز در »شوراي دفاع كشور« به تصويب 
رسيد و با موافقت رضاشاه نبرد كوتاه با متفقين كه شكل تدافعي داشت، متوقف شد. 
موضوع دوم اين است كه اگر اساساً قرار  بود مقاومت و جنگي دوجانبه يا چندجانبه 
هم رخ دهد، ارتش ايران به رغم نوسازي ها و پيشرفت ها، باز هم در برابر دو ابرقدرت 
يعني اتحاد جماهير شوروي و بريتانيا ضعيف بود و اگر قرار بود ما وارد يك جنگ 
تمام عيار و طوالني مدت با اين دو قدرت بشويم، به احتمال بسيار قوي باز هم شكست 
مي خورديم. مقاومت هاي محدودي كه در شمال و جنوب به چشم مي خورد، غالباً 
با تدبير و ابتكار عمل خود فرماندهان لشــكرها يا ديگر امراي ارتش صورت گرفت. 
مسئله سوم اين است كه خود رضاشاه و دولت مســتقر در آن زمان، انتظار هجوم 

متفقين به ايران را نداشتند و تصور مي كردند با اخراج تعدادي از آلمان ها از ايران 
و تغيير كابينه يا روي كار آمدن كابينه اي كه مورد تأييد متفقين باشد، ديگر بهانه  
الزم براي هجوم از متفقين گرفته شده و سلسله اي از گزارش هاي مرزي كه نشان 
از تحركات مرزي متفقين در سرحدات جنوب و شــمال مي داد ظاهراً به درستي 
منعكس و منتقل نمي شــد و چنين حمله اي متصورنبود. از ديگر سو رضاشاه در 
نيمه دوم سلطنت، به شدت نسبت به اطرافيان و رجال سوءظن پيدا كرده و امراي 
ارتش هم از اين ســوءظن در امان نماندند تا جايي كه وزير جنگ رضاشــاه يعني 
جعفرقلي خان بختياري سردار اسعد به زندان افتاد و در زندان به قتل رسيد. پس 
از حبس و قتل اين وزير جنگ، وزراي جنگ بعدي كه سه نفر بودند، كفيل وزارت 
جنگ محسوب مي شدند؛ يعني رسماً فاقد عنوان وزير جنگ بودند و حق شركت 
در جلسات هيأت وزيران را هم نداشتند و صرفاً به عنوان كفيل و سرپرست براي اين 
وزارتخانه تعيين مي شدند. سوءظن رضاشاه عالوه  بر وزير جنگ، بسياري از اميران 

نظامي را كه پس از كودتا يار و ياور رضاخان سردار سپه و سپس رضاشاه بودند، به 
سرنوشت ناگواري دچار كرد. براي مثال، امان اهلل ميرزا جهانباني كه نخستين رئيس 
اركان حرب )معادل ستاد ارتش( قشون متحدالشكل بود، در سال ۱۳۱۶ زنداني و 
خلع درجه شد و بسياري ديگر يا خانه نشين يا دچار تنزل درجه شدند. همينطور 
كارنامه رضاشاه در تضعيف و سركوب عشاير و قيام ها و ديكتاتوري اي كه نسبت به 
مردم اعمال مي كرد، باعث شد تا در اواخر سلطنتش طوايف و عشاير و بسياري از 
مردم دل خوشي از او نداشته باشند و در زمان هجوم متفقين مقاومت هاي مردمي 
به آن شكلي كه در جنگ جهاني اول شكل گرفت و مردم با نيروهاي خودجوش به 
شكل محلي مقاومت مي كردند، اتفاق نيفتاد. همانطور كه مستنداً بارها گفته شده 
است، در زمان خروج رضاشاه از كشور توده  مردم از رفتن او ناراضي و ناراحت نبودند 
و با وجود اينكه كشور به دســت بيگانگان افتاده بود، به نظر مي رسيد كه به عكس، 

مردم از رفتن وي كاماًل خشنود بودند.

تبعيد به موريس 
سقوط رضاشاه؛ خواست مردم يا قدرت انگليس؟

داالن پارسي 
مهم ترين دليل اشغال ايران نه بهانه حضور آلماني ها در ايران كه 
بسته بودن راه هاي كمك رســاني به جبهه شرق بود� قواي هيتلر 
براي حمله به روســيه راه زيادي را پيموده بودند و از سوي ديگر 
شوروي نيز زير ضربات سهمگين ارتش نازي بسيار شكننده شده 
بود� اين مسئله باعث شــده بود كه ضرورت حفظ شوروي براي 
متفقين يك اصل مهم شود تا آلماني ها را در جبهه روسيه زمينگير 
كند� در همين زمان طرح اشغال ايران مورد توجه قرار گرفت و ايران 
به عنوان يك خط كمك يا پل پيروزي مورد  توجه شد  و به اشغال 
قواي متفقين درآمد� بر اســاس اين موضوع ايران، راهي بود  كه 
كمك هاي تأمين شده از جانب كشورهاي آمريكا و بريتانيا در طول 
جنگ جهاني دوم به شوروي حمل مي شد� پس از اشغال، راه آهن 
سراسري ايران براي انتقال كمك هاي نظامي از جنوب ايران به پشت 
جبهه شوروي، بر اساس قانون وام و اجاره مورد استفاده قرار گرفت�

ايران كه در آغاز جنگ، بي طرفي خود را اعالم كرده بود اما نهايتاً در 
۱۷ شهريور ۱۳۲۲ به آلمان اعالن جنگ داد� به پشتوانه همين اعالن 
جنگ، ايران مي توانست پس از پايان جنگ به اعالميه ملل متحد 
بپيوندد و همچنين در كنفرانس هاي صلح پس از جنگ شركت كند�

 چرا ارتش رضاخانی 
برابر متفقين مقاومت نكرد؟

 حكومت نظامي 
در راه آهن ايران

ترس حمله جاسوسان آلماني به محموله هاي متفقين

متفقين در دوران اشغال ايران با استفاده از راه آهن سراسري كه در دوران رضاشاه كشيده شد، 
بسياري از امكانات مورد نياز شوروي ها در برابر آلمان ها از آذوقه تا مهمات و تاسيسات نظامي و 
صنعتي را به اين كشور ارسال مي كردند. براساس اسناد در اين دوران آلمان ها به دنبال تخريب 
راه آهن سراسري ايران بودند. برهمين اساس در تمام خطوط و ايستگاه هاي راه آهن ايران از 

جنوب تا شمال حكومت نظامي برقرار شده بود.
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هواداران آلمان
  دستگير شدند
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اشغال ايران توسط قواي متفقين باعث دستگيري هاي گســترده مأموران عاليرتبه و امراي ارتش 
از سوي عمدتا قواي انگليسي در ايران شد. انگليســي ها به عنوان مغز متفكر اشغال ايران نسبت به 
دستگيري هاي هدفمند هر كسي كه فكر مي كردند مخالف حضور آنها در ايران باشد، اقدام می كردند. 
در اين مسئله آمريكايي ها عمدتا خود را دخالت نمي دادند و در زمينه هاي مختلف ازجمله مسائل فني 
و لجستيكي فعال بودند. شوروي نيز در دايره مرزهاي شمالي ايران براي خودش نفوذي دست و پا 
كرده بود و اساساً در اين منطقه اختناق و عمليات سياسي و نظامي را خودش انجام مي داد. انگليسي ها 
فعال تر از ديگر قواي اشغال كننده بودند. در اسنادي كه براي نخستين بار در همشهري قرن منتشر 

مي شود اسامي بسيار مشهوري در ميان دستگير شدگان به چشم مي خورد.
احمد متين دفتري، نخست وزير رضاشاه يكي از آنها بود. در سال ۱۳۱۸ در اوج قدرت حزب نازي در 
آلمان به دستور رضاشاه كابينه اي جوان به نخست وزيري احمد متين دفتري روي كار آمد. سياست 
خارجي اين كابينه نزديك شــدن به آلمان بود. عماًل نيز روابط تجاري و صنعتي بين ايران و آلمان 
توسعه يافت.ولي اين دوران 9 ماه بيشتر طول نكشــيد و متين دفتري مدتي را در زندان رضاشاه به 
سر برد.  بعد از اينكه متفقين ايران را اشغال كردند متين دفتري به زندان اراك كه مخصوص اسراي 
جنگي بود برده شــد. يكي ديگر از افرادي كه در اين نامه از او به عنوان جاسوس آلمان ها نام برده و 
دستگير شده جواد بوشهري است. جواد بوشهري از بازيگران پنهان محافل سياسي بود كه بارها به 
وزارت و نمايندگي مجلس ملي و سنا رسيده بود. او از مالكان و بازرگانان حاشيه خليج فارس بود. 
ميرزاعلي هيأت نيز از قضات عاليرتبه دادگستري بود كه در هنگامه آلمان گرايي كلوب آذربايجان 
را در هواخواهي آلماني ها تاســيس كرده بود و به همين خاطر زنداني شد. او در سال هاي بعد وزير 

دادگستري شد و تا زمان مرگش در پست هاي متعدد اداري حضور داشت.
جهانگير تفضلي نيز در ميان فهرست دستگير شدگان اســت. او از روزنامه نگاران بعدي نزديك به 
دربار و اسداهلل علم بود كه سال ها در مناصب فرهنگي و رسانه اي فعال بود. وي مي گويد كه توسط 
روس ها در رشت دستگير و به اراك انتقال يافته است. در اين نامه اسم مهم ديگري كه برده شده است 
تيمسار فضل اهلل زاهدي، فرمانده لشكر اصفهان هنگام دستگيري بود كه از ارتشيان بسيار وفادار به 
رضاشاه بود. در ارزيابي انگليسي ها او مي توانست پتانسيل ارتشي ضد قواي متفقين را داشته باشد 
و به همين خاطر پس از دستگيري به فلسطين تحت قيوميت انگلستان تبعيد شد و حتي در ايران 

نگهداري نشد.

تبعيد به موريس 
سقوط رضاشاه؛ خواست مردم يا قدرت انگليس؟

رحيم نيكبخت��������������������������������������������������

در شهريور1320، ايران از  2طرف مورد حمله 
متفقين قرار گرفت� البتــه جنگ جهاني دوم 
مدت ها پيش از اين آغاز شــده و اروپا درگير 
اين جنگ بود� تحوالت عمده پيش از اين در 
اروپا شكل گرفته بود و از ســوي ديگر، ابتدا 
آلمان با اتحاد جماهير شوروي كاري نداشت 
چون  ارتباطاتي هم با هــم برقرار كرده بودند 
اما در مقطعي ديگر، آلمــان به اتحاد جماهير 
شوروي حمله مي كند چون قصدش اين بوده 
كه وارد قفقاز شــود و از قفقاز به خاورميانه و 
كشورهاي منطقه دسترســي بيابد� سلسله 
ارتباطاتي هم در دوره پهلوي اول بين ايران و 
آلمان وجود داشت� مستشاران اقتصادي، فني 
و تجاري آلمان در ايران فعال بودند كه البته زير 
سلطه و نظر انگليســي ها اين ارتباطات ادامه 
داشت� در اين شرايط مي بينيم كه انگليسي ها 
پيگير اين موضوع هســتند كه مستشاران 
آلماني از ايران اخراج شــوند� البته مسئوالن 
امر هم فعاليت هايــي مي كنند و به اين نتيجه 
مي رسند و به انگليســي ها اعالم مي كنند كه 
بسياري از آنها مهلتشان به پايان خواهد رسيد 
و به محض اينكه زمان استقرارشان تمام شود، 

ايران را ترك خواهند كرد� البته قطعًا در ميان 
اين مأموران و مستشاران، جاسوسان آلماني 
هم حضور داشتند كه نمي توان اين موضوع را 
انكار كرد اما در شرايط حاكم، حكومت ايران 
شرايط انگليسي ها را در اخراج آلماني ها عملي 
كرده و به اجرا مي رساند كه ناگاه در شهريور 
1320، ايران به اشــغال متفقين درمي آيد و 
شبانه سفير ايران را در مسكو احضار مي كنند 
و يادداشــت وزارت خارجه اتحــاد جماهير 
شوروي تسليم مي شــود كه به جهت اينكه 
خطر جاسوسان آلماني در ميان است ما ايران 
را اشغال مي كنيم� در اين شرايط حكومت ايران 
و رضاشاه در موقعيتي بحراني قرار مي گيرند� 
رضاشاه در شــرايط ناامني و آشوب به قدرت 
رسيد� مشروطه به نتيجه نرسيده بود و به جاي 
اينكه عدالت حاكم شود و بحران هاي اجتماعي، 
اقتصادي و سياســي رفع شود، تشديد شده 
بود و رضاشاه با استقرار در قدرت تا حدودي 
توانسته بود آن آشوب هاي محلي و نافرماني ها 
را ســركوب و ثباتي ايجاد كند امــا ثبات او 
دمكراتيك و مورد رضايت عمده نبود بلكه با 
سلطه و ســتمگري تالش داشت كه مخالفان 
و گردن كشان را ســركوب كند� در اين بين 
ارتش تقويت مي شود اما نه براي ايستادگي در 

مقابل بيگانگان و دفاع از مرزها، بلكه سركوب 
مناطقي كه مســتعد اعتــراض بودند و البته 
سركوب مردم! در اين شرايط به پايان سياست 
رضاشاه به ويژه براي انگليس مي رسيم� آنها به 
اين نتيجه رسيدند كه رضاشاه بايد از سلطنت 
خلع و شخص ديگري جايگزين او بشود� اين 
نقل و انتقال با مديريت فروغي كه پس از واقعه 
مسجد گوهرشاد مغضوب شده و دامادش هم 
اعدام شــد، انجام مي گيرد� فروغي وظيفه را 
بر عهده مي گيرد كه سلطنت را از رضاشاه به 
محمدرضاشاه منتقل كند� چون خودش هم با 
انگليسي ها روابط نزديكي داشت و اسم او هم 
جزو تشكيالت فراماسونري بود� اما انگليسی  ها 
به دليل اينكه تلقي نشود كه محمدرضا شاه به 
راحتي به سلطنت رسيده، پيشنهاد مي كنند 
كه يكي از شاهزادگان قاجاري هم براي سلطنت 
ايران نامزد شود كه اين بيشتر براي ترساندن 
محمدرضای جواني اســت كه تجربه چنداني 
نداشــته و مي بينيم كه با اين دو موضوع در 
تالشند كه هر چه بيشــتر محمدرضا شاه را 
وامدار و مديون خودشــان كنند� در مجموع 
مي توان اين را گفت كه رفتن رضاشاه از قدرت، 
خواســته قلبي مردم بود� او بــه بهاي ايجاد 
امنيت، آزادي هاي جامعه را سلب كرد� آزادي 
مطبوعاتي وجود نداشت و آزادي هاي اجتماعي 
و فرهنگي كه در جوامع دمكرات وجود دارد در 
دوره رضاشاه به هيچ وجه به چشم نمي خورد 
و نوعي اختناق همه جانبه كشور را فرا گرفته 
بــود و آزادي خواهان دوره مشــروطه مانند 
فرخي يزدي و مدرس به قتل رسيدند� در يك 
كالم مردم خواهان رفتن رضاشــاه بودند اما 
توان بيرون راندن او را از دايره قدرت نداشتند؛ 
به ويژه جامعه مذهبي كــه با محدوديت هاي 
بسياري مواجه بود� محدوديت هاي عزاداري 
محرم، كشــف حجاب و اتحاد لباس و واقعه 
مسجد گوهرشــاد سياســت هايي بود كه 
به شكل خشن ايجاد مي شــد و به هيچ وجه 
جنبه فرهنگي و آرام نداشت� رفتن رضاشاه 
با خواست و نظر انگليســي ها بود؛ همانطور 
كه آمدنش هم با خواســت و نظر انگليسي ها 

انجام شد�

 عكس هيلتر 
در خيابان هاي تهران

چاپخانه مجلس شوراي ملي تعدادي از عكس هاي هيلتر را منتشر كرد

در اوج رفت وآمد نيروهاي متفقين در خيابان هاي تهران يكباره مأموران 
اطالعاتي انگليس اعالم مي كنند كــه عكس هاي هيتلر در ايران خريد 
و فروش مي شود. اين مســئله توسط ســفارت هاي نيروهاي اشغالگر 
به وزارت خارجه ايران به عنــوان اعتراض از تبليغــات آلماني ها ابالغ 
مي شود. وزارت خارجه از وزارت كشــور و نظميه مي خواهد كه هر چه 
زودتر نسبت به كشف و بازداشت و برخورد با عامالن عكس هيتلر اقدام 

كنند. نظميه پس از پيگيري هاي متعدد در گزارشي اعالم مي كند2سال 
قبل از اشغال ايران توسط قواي متفقين، چاپخانه مجلس شوراي ملي 
تعدادي از عكس هاي هيلتر را منتشــر كرده است كه بعد از ماجراهاي 
شهريور 20نسبت به جمع آوري آن اقدام شده است و تعداد كمي از آنها 
در روزهاي اخير  در مغازه اي به فروش رفته كه براي همان 2 سال پيش 

است و جديداً تصويري از پيشواي آلمان ها منتشر نشده است.
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 سوئد؛ 
حافظ منافع آلمان 

سفارت آلمان در تهران تعطيل شد

بعد از ورود متفقين به تهران، بسياري از آلماني هايي كه در تهران يا ايران مانده بودند دستگير شدند و عمدتا در ارودگاهي خارج از تهران 
نگهداري مي شدند. سفارت آلمان كه زماني يكي از سفارت هاي مهم و پر از كارمند و تردد در اواخر دوره حكومت رضاشاه بود، بسته شد و 
طبق نامه سفير آلمان در تهران، سفارت سوئد به  عنوان حافظ منافع اتباع آلماني در ايران معرفي شد.)سند اول و دوم( انگليسي ها مخصوصا 
نسبت به آلماني ها با خشونت بسيار رفتار كردند و بسياري از اتباع اين كشور را به عنوان جاسوس به اردوگاه هاي جنگي فرستادند. از سوي 

ديگر برخي از آلماني هايي كه در ايران بودند نسبت به متفقين حركات ايذايي انجام مي دادند.

سند شش

 دستور رسيد 
از ارتش سرخ پذيرايي شود

گزارش استاندار گيالن از تجاوز شوروي به خاك ايران در شهريور20

مصطفي شوقي��������������������������������������������������������������������

متني كه مي خوانيد، گزارش محرمانه علي محمد مجد، اســتاندار 
استان يكم – گيالن – به وزارت كشور است كه درباره وقايع اشغال 
ايران توسط قواي شوروي در شهريور20، نوشته است. علي محمد 
مجد، داماد محمدولي خان تنكابني ســپهدار اعظم از رجال مطرح 
مشروطه خواه و رئيس الوزرای آن دوره است. او در دولت هاي متعدد 
عصر رضاشاهي در وزارت صناعت و استانداري خدمت كرده است. 
در دوران اشغال ايران توسط متفقين استاندار استان يكم، گيالن و 
استان هاي زنجان، قزوين و مركزي كنوني به اضافه شهرستان تنكابن 
بود. او در گزارشي مبسوط روند اشــغال ايران توسط قواي شوروي 
را شرح داده است كه بخشي  از اين ســند كه براي نخستين بار در 

همشهري منتشر مي شود را مي خوانيد.
»ساعت شش صبح دوشنبه سوم شهريور جهازات جنگي شوروي 
به ســاحل ايران نزديك و روزهاي ســوم، چهــارم و پنجم و صبح 
ششــم از دريا و هوا بكرات پهلوي)انزلي(، رشت، الهيجان، شفارود 
و حتي رودبار را بمباران كرده و نيز اوراقي منتشر نمودند و از طرف 
ارتش هم جواب داده شد. ساعت ده صبح پنجشنبه ششم شهريور 
فرماندهي لشگر گيالن توســط تلفون اطالع دادند كه دستور ترك 
مقاومت رسيده اســت. از اين جهات مراتب به همگي اعالم و حتي 
شب جمعه هفتم شهريور چراغها روشن بود ولي روز جمعه ساعت 
8صبح طيارات شوروي در همه جا حمله كرده و در همه جا مخصوصا 
سربازخانه رشت، پهلوي، الهيجان، لنگرود، رودسر، شفارود، و حسن 
كياده مورد حمله واقع تلفات جاني وارد آمد. پس از اينكه از ساعت 

11تا يك بعد  از  ظهر به وسيله تلفون مراتب بعرض دفتر مخصوص 
شاهنشاهي و جناب نخست وزير رسانيد بعد از ظهر لشگر اطالع دادند 
كه از دفتر مخصوص شاهنشاهي جواب رسيده كه سوءتفاهم بوده. 
ســاعت پنج بعد از ظهر جمعه هم فرماندهي لشگر اطالع دادند كه 
از تهران دستور داده شده اســت كه از قشون شوروي پذيرايي و هر 
دستوري دارند انجام داده شود. و خالصه در ساعت 5/5جمعه لشگر 
شروع به تحويل اسلحه و از ساعت7 تا 11هم قشون شوروي اسلحه 
شهرباني و امينه را دريافت و بانك ملي و تلگراف خانه و تلفون خانه و 
زندان را بازديد و كليدهاي تلگرافخانه را كشيده و مأمور گذاردند.« 
در ادامه اين گزارش تلخ كه اســتاندار به مركز فرستاده است ضمن 
بيان اينكه احساسات وطن پرســتانه در ميان مردم جاري است به 
تلفات ورود ارتش سرخ به حدود گيالن اشاره شده است؛» در پهلوي 
خسارت كم اســت ولي تلفات جاني در غازيان زياد است. در رشت 
بسربازخانه خرابي وارد شده است يك خانه هم خراب شده و يك نفر 
زخمي شده اند. تلفات سربازخانه در روز جمعه به 400نفر تخمين 
زده اند ولي حداقل دويست نفر قطعي است. در الهيجان 19نفر كشته 

شده اند و 9نفر زخمي حتمي است.«
گزارش علي محمد مجد با كمبود خواربــار و ضرورت حفظ امنيت 
به پايان مي رسد و او از وزارت كشــور مي خواهد كه نسخه اي از اين 
گزارش به دفتر مخصوص شــاه كه خود راهي تبعيد بود و منصور، 
نخست وزير كه عزل شده و فروغي به جايش نشسته بود، ارسال شود. 
در ماه هاي بعد قواي ارتش سرخ در گيالن با دخالت هاي آشكار در 
زندگي و اقتصاد مردم شرايط خاصي را در اين بخش از ايران به وجود 

آوردند.

هواداران 
آلمان

  دستگير شدند

اين سند برای اولين بار 
 

چاپ می  شود

اشغالگران براي ايران 
تعيين تكليف مي كنند

بعد از اشغال ايران توســط قواي متفقين، قواي نظامي 3كشور 
شــوروي، انگليس و آمريكا، هر كدام در دايره جغرافيايي ای كه 
حضور داشتند نسبت به حاكميت ملي ايرانيان در مناطق اشغالي 
دست درازي و با فراميني كه مخالف دولت مركزي ايران بود، نسبت 
به حقوق ملي اقدام مي كردند. نمونه اين مسئله بر اساس سندي 
كه براي نخستين بار در همشهري منتشر مي شود، فرماندار شهر 
رشت در گزارشي محرمانه به وزارت كشور مي گويد كه فرمانده 
قواي شوروي در اين شهر به فرمانده نظميه شهر رشت گفته است 
كه مطابق دستوري كه به وي رسيده كليه افراد نظامي مستقر در 
نظميه اعم از پايه ور، سرپاسبان و پاســبان نبايد بيشتر از 51نفر 
باشد. بر اساس اين نامه، فرمانده شهر رشت با كنسول شوروي در 
رشت تماس گرفته و كيفيت ماجرا را پرسيده است كه وي نسبت 

به پاسخگويي استنكاف  يا اظهار بي اطالعي كرده است.

دستبرد به ارزاق ايرانيان 
پس از اشغال ايران توسط قواي متفقين، انگليس، شوروي و آمريكا مسئله اي كه باعث شد 
وضعيت زندگي ايرانيان را به خطر بيندازد موضوع دزيده شدن گندم و ارزاق مردم توسط 
قواي متفقين بود. دليل اصلي مداخله متفقين ايجاد يك خط كمك به شوروي در جبهه 
برابر با آلمان ها بود. متفقين البته گفته بودند در اشغال ايران، مردم و دولت را دچار مشكل 
نخواهند كرد اما گزارش هاي متعدد نشان مي دهد كه آنها با اعمال حاكميت ارزاق مردم 
را به نفع خود مصادره مي كردند. اين مســئله در اسناد مبادله شده ميان وزارتخانه هاي 
داخلي ايراني يعني وزارت دارايي، وزارت خارجه با سفارت ايران در لندن قابل مشاهده 
است. نكته جالب اينجاســت كه در مناطق تحت اشغال شوروي اين مسئله به يك رويه 
تبديل شده بود. در گزارش وزارت دارايي به وزارت خارجه اين مسئله قيد شده است كه 
ارتش سرخ نسبت به تهيه جو و گندم براي خروج از ايران با خشونت رفتار كرده اند )سند 
اول و دوم( در سند ديگري گزارش سيدحسن تقي زاده، سفير وقت ايران در لندن به وزارت 
خارجه آمده است كه او مي گويد اعتراض ايران به طرف انگليسي در مورد بردن گندم و 
ارزاق ايران مورد قبول واقع نشده است. او توصيه كرده است كه پس از اطمينان از ماجرا و 
مستندسازي اين مسئله مراتب را جهت اعتراض اعالم كنند. )سند سوم( ماجراي كمبود 
ارزاق در دوران اشغال ايران به بلواي نان در دوران نخست وزيري احمد قوام انجاميد كه 

به تظاهرات گسترده و شعار »يا مرگ يا نان« كشيده شد.

اين سند برای اولين بار 
 

چاپ می  شود

اين اسناد برای اولين بار 
چاپ می  شود 
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