
شمارش
معكوس
نتايج انتخابات رياست جمهوري آمريكا  
تا اينجا نشان مي دهد دونالد ترامپ بايد 
شكست را بپذيرد و كاخ سفيد را ترك كند

كارشناسان، سناريوهاي اثرگذار  
بر بازارهاي سهام، ارز و مسكن را 
بررسي مي كنند

 پاسخ بازارها 
به انتخابات آمريكا

 تعقيب و گريز           ويروس
 در     واگن     و اتوبوس

 دولت الكترونيك 
در مقابل متخلفان قرنطينه

قرار گرفتن داده هاي آزمايشــگاه هاي كشــور روي گذرگاه 
خدمات دولت، باعث مي شــود بيماران كرونايي ديگر اجازه 

سوار شــدن به هواپيما و قطار را پيدا نكرده و از فعاليت راننده ها و پيك هاي مبتال 
هم جلوگيري  شود.

فاز نخست يكي از بزرگ ترين پروژه هاي زيربنايي كشور 
با عنوان طرح شيرين ســازي  و انتقال آب از خليج فارس 

تا استان هاي مركزي با دستور حســن روحاني، رئيس جمهور آغاز شد. به گزارش 
همشهري، تامين مالي اين پروژه ملي از سوي بانك هاي ملي، سپه، صنعت و معدن، 
توسعه تعاون، كشاورزي، ملت، تجارت، رفاه كارگران و صادرات صورت گرفته است.

 كام كوير 
با آب دريا شيرين مي شود

 استاندار كرمان در گفت وگو با همشهري از جزئيات
پروژه انتقال آب خليج فارس مي گويد

پرونده ويژه همشهري درباره حمل و نقل عمومي 
درزمانه كرونا

شهرهاي جهان براي ضدكرونا سازي حمل و نقل عمومي 
خود چه كرده اند؟

همراه با يادداشت هايي از مديران شهري و كارشناسان  
درباره مشكالت مترو، اتوبوس  و تاكسي 
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 حضورمعنادار ظريف
در آمريكاي التين

 كم لطفي دولت
به ناوگان عمومي

 قتلگاه 
پرندگان مهاجر

پشت پرده كمبود 
انسولين قلمي

در حالی كه همه نگاه ها به ســمت 
انتخابات آمريكاست  وزير خارجه 
با مقامات ونزوئال، كوبــا و بوليوی 

مذاكره مي كند

گزارش اختصاصی همشــهری از 
دامگاه های فريدونكنار

همشهري جزئيات ماجراي كمياب 
شدن داروي بيماران مبتال به ديابت 

را پيگيري كرد

   هرمز ذاكري
 كارشناس ترافيك و ايمني

كرونا و شــيوع آن در كنار تهديد 
ســالمت جامعــه، تمامــی ابعاد 
اقتصادي و اجتماعي را تحت تأثير 
قرار داد و محدوديت و كنترل هاي 
اين پاندمي، موجب تغييرات زيادي 
در شــيوه زندگي افراد و همچنين 
تغييــر شــيوه هاي رفت وآمدهاي 

درون شهري و برون شهري شد.
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لباس شاد بر تن محله هاي قديمي
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قرارداد بلندمدت ايران و روسيه
قرارداد همكاري هاي بين ايران و روسيه وجود 

داشته است. بر مبناي آن چنانچه هر 
يك از طرفين قبــل از پايان دوره 
قرارداد خروج را اعالم نكند، براي 
يك دوره 5ســاله ديگر تمديد 
مي شود، همكاري هاي راهبردي 
خوبي بين تهران و مسكو جريان 
دارد و شتاب بيشتري گرفته است، 
هميشــه در مذاكرات با روس ها 
گفته ام كه در ايــران يك نگاه 
بدبينانه نسبت به اتحاد جماهير 
شوروي و بخشي از تاريخ روسيه 
جديد وجود داشته است اما روسيه 
پوتين و روســيه فعلي متفاوت از 
اتحــاد جماهير شــوروي و عهد 
تزار هاست و مي شود همكاري ها 

را با يك افق بلندمــدت دنبال كرد. 
در راســتاي توازن بخشي در سياست 
خارجي براي همكاري با همه مناطق نگاه 

به روابط با چين و روسيه مي تواند رفتاري 
حكيمانه و دور انديشانه باشد.

ث
مك

يادبــود ســومين روز شــهادت   عكس
دانشجويان دانشگاه كابل، پنجشنبه خبر

1۵ آبان 1۳99 در مقابل ســفارت 
افغانستان با حضور دانشجويان ايراني و افغان برگزار 
شد. دوشنبه گذشــته ۳مرد مسلح به سالح هاي 
جنگي درحالي كه نمايشگاه مشترك ناشران ايراني 
و افغان در دانشــگاه كابل در جريان بود، وارد اين 
دانشگاه شده و حاضران را در محوطه و در كالس ها 

به رگبار بستند./ عكس خبرگزاري فارس

يادبود سومين روز شهادت 
دانشجويان دانشگاه كابل

درحالي كه همه نگاه ها در 
 سياست
جهــان به ســمت نتايــج خارجي

انتخابات رياست جمهوري 
آمريكا معطوف شده، وزير خارجه ايران 
در حياط خلوت آمريكا كشورها را يك به 
يك پشت سر مي گذارد تا روابط ايران با 
متحــدان خــود را به خصــوص از نظر 
اقتصادي بــا شــرايط جديد تشــديد 
تحريم هاي آمريكا و نيز تحوالت پيش رو 

تطبيق دهد. 
محمدجواد ظريف در نخســتين مقصد 
ســفر دوره اي به آمريــكاي التين، وارد 
كاراكاس شــد، ظريف عالوه بر ديدار با 
خورخه آريزا، وزير امــور خارجه ونزوئال 
با معاون رئيس جمهــور و رئيس جمهور 

ونزوئال تبادل نظر كرد.
بــه گــزارش همشــهري، ونزوئــال از 
ســال گذشــته و پــس از انتخابــات 
رياست جمهوري در اين كشور و نپذيرفتن 
نتايــج توســط نامزد شكســت خورده، 
درگير ناآرامي هاي داخلي شــد و حتي 
برخي كشــورها ازجمله آمريكا »خوان 
گوايدو« نامزد شكست خورده را به عنوان 
رئيس جمهور به رســميت شناختند اما 
حاال ظريف در شــرايطي به ونزوئال رفته 
كه در آمريكا دونالد ترامپ، رئيس جمهور 
 مســتقر ادعــاي تقلــب در انتخابــات

 كشورش را دارد و مي گويد نتايج را قبول 
ندارد!

محمدجــواد ظريف پــس از ديــدار با 
مقامات ونزوئاليــي در صفحه توييترش 
نوشــت: در ونزوئــال بــا رئيس جمهور 
نيكوالس مادورو، معــاون رئيس جمهور 
رودريگز، وزير خارجه آريزا و ديگر وزراي 
ونزوئاليي درخصوص گســترش روابط 
دوجانبه مالقات داشــتم. همچنين در 
مؤسسه ســاموئل رابينسون در ارتباط با 
تاكتيك هاي ايجاد رعــب  آمريكا و غرب 
در راســتاي تالش بــراي متوقف كردن 
مسير تاريخ به سوي يك جهان پساغربي 

سخنراني كردم. 
خورخه آريزا، وزير امــور خارجه ونزوئال 
هم در توييتي با اشــاره به ديدار خود با 
محمدجواد ظريــف، همتاي ايراني خود 
نوشت: ملت ونزوئال بيش از آنكه قدردان 
همبستگي و شجاعت ملت و دولت ايران 
باشــند كه در لحظات دشوار به ما كمك 

كرده اند، به آنها عشق مي ورزند.
نيكوالس مــادورو، رئيس جمهور ونزوئال 
پس از ديــدارش با ظريــف در توييتي 
نوشــت: لذت پذيرايــي از محمدجواد 
ظريف، وزير خارجه جمهوري اســالمي 
ايران را داشــتم. ايــن بازديــد روحيه 
تزلزل ناپذير روابــط راهبردي همكاري 

و همبســتگي ميان ايران و ونزوئال را به 
تصويب رساند.

تصاويري كه از ديدار ظريــف و مادورو 
منتشر شد نشان مي داد كه رئيس جمهور 
ونزوئــال در يك محوطه سرســبز كه در 
بخشــي از آن فرش ايراني پهن شده به 
گرمي وزير خارجه ايران را مورد استقبال 

قرار داده و با او خوش و بش مي كند.
ايران و ونزوئال از گذشته به خصوص دوران 
هوگو چاوز رئيس جمهور فقيد اين كشور، 
روابط دوستانه اي داشته اند و اين روابط در 
دوران مادورو متحد و جانشين چاوز ادامه 
يافت و در يك سال اخير به دليل تشديد 
تحريم هاي آمريكا عليــه ايران و ونزوئال 
طرفين ســعي كردند نياز يكديگر را در 

حوزه اقتصادي برطرف كنند. 
ونزوئــال كــه از بــزرگان نفتــي جهان 
به شــمار مي رود در نتيجــه تحريم ها به 
بازسازي پااليشــگاه ها و خريد بنزين و 
محصوالت پااليشــي ايران نياز داشت، 
در مقابل ايران پس از بسته شــدن عمده 
مسيرهاي معامالتي به تامين نقدينگي 
نيازمند بود و بر همين اســاس در ۳ ماه 
اخير به رغم تهديــدات دولت آمريكا در 
چند مقطع حدود 8نفتكش عظيم الجثه 
ايران محموله هاي انرژي به مقصد ونزوئال 
منتقل كردند و مقامات ايران به صراحت 

اعالم كردند ونزوئال به صورت نقد پول اين 
محموله ها را پرداخت كرده اســت. البته 
پيــش از اين، آمريكايي ها مدعي شــده 
بودند ونزوئال در ازاي خريد بنزين از ايران 
با هواپيما طال به ايران داده است؛ ادعايي 

كه تأييد نشد.
پــس از ونزوئال هواپيمــاي محمدجواد 
ظريف در هاوانا پايتخت كوبا ديگر كشور 
انقالبــي آمريــكاي التيــن روي زمين 
نشســت تا ظريف با همتاي كوبايي هم 

رايزني كند.
بعد از هاوانا، ظريف عازم بوليوي شــد؛ 
كشوري كه مانند ونزوئال سال ها دوست 
نزديك ايران بود اما ســال گذشــته اوو 
مورالس در جريان يــك كودتا مجبور به 
كناره گيري شد و كشــور را ترك كرد. با 
اين حال پس از يك سال پرفرازونشيب 
دوباره حزب مورالس پيروز انتخابات شد 
و هدف از ســفر ظريف شركت در مراسم 
تحليف لوئيس آرس رئيس جمهور جديد 

اين كشور است.
وزير خارجه كشــورمان 2هفته قبل در 
گفت وگو با اوو مورالــس، رئيس جمهور 
پيشين بوليوي آمادگي جمهوري اسالمي 
ايران براي گســترش روابط فيمابين در 
دولت قانوني جديد بوليوي را مورد تأكيد 

قرار داده بود.

در حالی كه همه نگاه ها به سمت انتخابات آمريكاست  وزير خارجه با مقامات ونزوئال، كوبا و بوليوی مذاكره مي كند

حضورمعنادار ظريف در آمريكاي التين

در حاشيه سياست

مهم ترين بحث اين روزها روابط ديپلماتيك كشورهاي عربي با رژيم 
صهيونيستي است. شما به عنوان دبير جمعيت حمايت از فلسطين تحليل تان 
چيست؟ آيا اين فقط يك حركت انتخاباتي براي ترامپ بود يا ابعاد ديگري هم 

دارد؟
در مورد عادي سازي  رابطه برخي كشورهاي عربي با رژيم جعلي اسرائيل اوال اين اقدام 
امارات، بحرين و دولت موقت سودان بدون ترديد خيانت به آرمان فلسطين است، اما 
اقدامي كه انجام شد، ارزشي بيش از كمك به اهداف انتخاباتي ترامپ يا كاهش مشكالت 
نتانياهو در داخل اين رژيم، ندارد؛ چون كشــورهايي به ســمت عادي سازي  رابطه با 
رژيم صهيونيستي رفتند كه در سال هاي گذشته اين رابطه را به صورت پنهان با رژيم 
صهيونيستي داشتند. عربستان، امارات و بحرين اين رابطه را در سطح امنيتي و برخي 
همكاري هاي تجاري با صهيونيست ها داشته اند؛ بنابراين چيزي كه در خفا انجام مي شد 
را علني كرده اند، اما اينكه در معادله فلسطين آيا اين اقدامات تأثير گذار است، به نظر 
من هيچ تأثيري ندارد؛ چون تأثيرگذار ترين فاكتور در قبال مسئله فلسطين، عنصر 
مقاومت و تالش براي مقابله با توسعه طلبي صهيونيست هاست؛ به ويژه بعد از جنگ 
۳روزه، جنگ 22روزه، ۵1روزه، 8روزه، 2روزه و چند ماه پيش چندساعته صهيونيست ها 
عليه غزه كه همه آنها يك برنده داشت و آن مقاومت بود و در كمك به مردم فلسطين 
اين جمهوري اسالمي ايران بوده كه هميشه با صداي بلند اعالم كرده و هيچ يك از اين 
كشورهاي عربي منطقه هيچ نقشي در حمايت از مقاومت و مردم فلسطين نداشته اند 
كه حاال عادي سازي  رابطه شان با صهيونيست ها بخواهد خللي در آن معادله ايجاد كند.

فكر مي كنيد عربستان چرا در اين پروسه تأخير داشته است؟
اينكه عربســتان حريم هوايي اش را در اختيار صهيونيســت ها گذاشته نشان دهنده 
اين است كه اگر شرايطي كه در عربستان حاكم اســت اجازه مي داد، اين كار را انجام 
مي دادند، اما سعودي ها در يك دوگانه گير كرده اند؛ از طرفي مي خواهند خود را خادم 
حرمين شريفين نشان دهند و از طرف ديگر مي خواهند خيانت كنند به قدس، قبله 

اول مسلمين و حل اين معادله هزينه بااليي براي عربستان دارد.

از طرفي به نظر مي رســد عادي ســازي  ها باعث وحدت گروه هاي 
فلسطيني شده و اختالفات فتح و حماس كاهش يافته است.

اساســا طرح ادعايي ترامپ تحت عنوان معامله قرن و اقداماتشان در گام هاي بعدي 
ازجمله اعمال فشار به عربستان، بحرين، امارات و ســودان براي عادي سازي  روابط 
با رژيم صهيونيستي يكي از دستاوردهايش اين بود كه صفوف وحدت بين نيروهاي 
فلسطيني را تقويت كرد؛ تا جايي كه شاهد برگزاري اجالسي در بيروت به رغم شرايط 
سخت كرونايي با حضور رهبران مقاومت ازجمله آقاي شيخ اسماعيل هنيه، زياد نخاله 
و ارتباط با رهبران فتح در كرانه بوديم. بايد اشاره كنم اين كشورها با فشار تحقيرآميز 
ترامپ پاي اين عادي سازي  آمدند و اين عادي ســازي  هيچ ارزش ويژه اي ندارد. شما 
ببينيد مصر تاريخي و مصر تمدني و مصر بزرگ در زمان انورســادات در قالب پيمان 
كمپ ديويد عادي سازي  را انجام داد، اما نتيجه چه شد؟ چيزي از آن باقي نمانده جز 
يك خاطره در ذهن مردم مصر كه انورسادات به عنوان خائن به فلسطين كشته شد؛ لذا 
اين سيركي كه ترامپ در بالكن كاخ سفيد راه انداخت و وزراي خارجه امارات و بحرين 
را تحقير كرد و گفت با زور و فشار من اين ارتباط برقرار شده براي همه ناظران سياسي 
معناي مشخصي دارد كه پشت اين قصه چيســت؟ آيا اين كشورها داوطلبانه سراغ 

عادي سازي  رفته اند يا آمريكا بر سر حاكمان آنها زده است؟ اگر 
عادي سازي  روابط انتخاب سودان بوده پس آقاي ترامپ اين وسط 

چه كاره است و جشن گرفتن در بالكن كاخ ســفيد چه معنايي دارد؟ البته مردم اين 
كشورها با قدرت از فلسطين دفاع مي كنند و نگاه متفاوت 

از دولت هايشان دارند.

روايت حسين امير عبداللهيان از شب حمله به عين االسد

 آمريكا از حمله 
انتقام جويانه ايران خبر داشت

حســين اميرعبداللهيان، مشاور و 
دستيار بين الملل رئيس مجلس است. 
در سابقه ديپلماتيك او تصدي سفارت ايران در بحرين وجود دارد و عالوه بر 
اين وی در وزارت خارجه مسئوليت هايي را در حوزه خاورميانه عهده دار بوده 
است. اميرعبداللهيان همچنين مســئول دبيرخانه ستاد حمايت از انتفاضه 
فلسطين اســت. او در مصاحبه با همشــهري كه در اين دبيرخانه انجام شد، 
 روايت هايي را از شــب حمله ايران به پايگاه عين االسد آمريكا در عراق نقل

 كرده است.

اسماعيل سلطنت پور
خبرنگار

 ادامه در
صفحه7

عكس: همشهري/ امير رستمي

  اجازه عرض اندام در مرزها نمي دهيم
فرمانــده نيــروي زمينــي ارتــش 
درخصوص نگراني هاي به وجود آمده 
به علت درگيري هــا در منطقه قره باغ 
ميان 2كشور ارمنســتان و جمهوري 
آذربايجان و همچنين انتشــار اخبار و 
تصاوير از حضور گروه هاي تروريستي 

در نزديكي مرزهاي كشورمان، به مهر گفت: با تمام توان در مسير 
ايجاد امنيت و آرامش براي كشــور تالش خواهيم كرد و اجازه 
عرض اندام خارج از قوانين و مقررات بين المللي را به هيچ قدرتي 
نخواهيم داد. ســرتيپ كيومرث حيدري با بيان اينكه جمهوري 
اســالمي ايران تغيير در ژئوپليتيك منطقه را نمي پذيرد، تأكيد 
كرد: حفظ ژئوپليتيك منطقه قابل احترام و خط قرمز ماســت و 
هيچ قدرتي نبايست درصدد تغيير در جغرافياي منطقه باشد و ما 
اين موضوع را بر نمي تابيم. او از استقرار بيشتر يگان هاي نيروي 

زميني ارتش در مناطق مرزي خبر داد.

  تأثير انتخابات آمريكا بر نيروهاي سياسي در ايران
فياض زاهد، فعال سياسي اصالح طلب 
درباره تمايل تندروهاي اصولگرا براي 
پيــروزي دونالد ترامــپ در انتخابات 
آمريكا گفت: بر اين باورم كه هم جريان 
احمدي نژاد و هم جبهه پايداري و هم 
برخي تندروهايي كه به هسته سخت 

قدرت وابسته هســتند، پيروزي ترامپ برايشــان ايده آل است 
به رغم اينكه در ظاهر آن را نشان نمي دهند. به گزارش برنا، زاهد 
درباره اينكه چرا انتخاب ترامپ براي تندروهاي داخلي ايده  آل 
است، گفت: به اين دليل كه فكر مي كنند انتخاب ترامپ در آرايش 
سياسي در ايران تأثيرگذار است و اگر ترامپ، روي كار بيايد نويد 
آن است يك دولت نظامي و مخاصمه جو با آمريكا در ايران روي 
كار مي آيد و اگر بايدن رأي بياورد براي اينكه مدل بايدن، مدل 
گفت وگو ديپلماسي عمومي اســت، طبيعتا تمايل افكار عمومي 
كشور به سمت شخصيتي مي رود كه بتواند رابطه معناداري براي 
گفت وگو و مذاكره پيدا كند طبيعي است كه شانس اصالح طلبان 

افزايش پيدا خواهد كرد.

FATF ضرورت پيوستن به  
ســخنگوي حزب اعتماد ملي، درباره 
  FATF پيوستن ايران به لوايح مرتبط با
گفت: نپيوستن به اين لوايح به جهان 
اين پيــام را مي دهد كــه مي خواهيم 
خارج از قوانين مالــي حركت كنيم. 
همين رفتار موجب خــود تحريمي و 

ممانعت از انتقال پول، دارو، مواد غذايي، صادرات، واردات و تهيه 
مواداوليه از مبدأ و به مقصد ايران مي شــود. به نظر مي رسد براي 
راستي آزمايي و حفظ حاميان اروپايي خود بايد اين كنوانسيون ها 
را نهايي كنيم. به گزارش ايرنا، اسماعيل گرامي مقدم، افزود: در 
صف بندي جديد جهان، اروپا در تأييد مواضع هســته اي ايران 
مقابل آمريكا عمل مي كند؛ بنابراين بايد دست كم با رعايت اين 
قوانين حمايت آنها را داشته باشيم. تاكنون مخالفان تصويب لوايح 
FATF  داليل اقتصادي و سياسي در توجيه اين اقدام خود ارائه 
نكرده اند. اين قوانين مانع ورود و خروج پول كثيف و پولشــويي 

است و به نفع كشور و نظام مالي و بانكي ماست.

  ايده 50هزار دالري محسن رضايي
محســن رضايي، نامزد نــاكام ۳دوره 
رياست جمهوري ايران و عضو مجمع 
تشخيص مصلحت نظام طي سخناني 
درباره طرح خود براي جهش اقتصادي 
كشــور گفــت: مي توانيم بــا جهش 
توليدات ملــي و رونق اقتصادي عالوه 

بر اينكه نفتي براي فروش به صورت خام نداشــته باشيم، روزانه 
واردات نفت از كشــورهاي ديگر داشته باشــيم تا بتوانيم پاسخ 
صنعت و كشاورزي مدرن ايران را بدهيم. به گزارش ايلنا، رضايي 
گفت: اگر اقتصاد و توليد ملي ما راه بيفتد هيچ ايراني نيست كه 
درآمد سرانه آن زير ۵0هزار دالر باشد. همه  چيز براي اين جهش 
و تحول آماده است. هر تحول در ايران، روي زندگي ۵00ميليون 
نفر در اطراف ايران تأثير مي گذارد به شرط آنكه بازارهاي منطقه 
و حوزه نفوذ فرهنگي را در اهداف خود داشته باشيم. 1۵0 سال 
پيش در شبه قاره هند و كشمير زبان فارسي رونق داشت. هنوز 

هم مي توانيم اين حوزه فرهنگي را بازيابي كنيم.

  شكست ترامپ، امداد الهي است
مصطفي پورمحمدي، دبير عالي جامعه 
روحانيت مبــارز در اظهاراتي با بيان 
اينكــه »انتخابات آمريكا، فروپاشــي 
سياسي و حيثيتي را براي بزرگ ترين 
دشــمن ما رقم زد«، گفــت: از اينكه 
دشــمنان ما با تحقير صحنه را ترك 

مي كنند خوشــحاليم و اين را از امدادهاي الهــي مي دانيم اما 
تأكيد مي كنيم كه مسئله ما و ريشــه مشكالت ما دروني است و 
سياست هاي بعضا داخلي و مشكالت مديريتي در كشور موجب 
بسياري از كمبودها و چالش هاي اقتصادي و اجتماعي شده است. 
به گزارش نامه نيوز، وي با اشــاره به هدف برگزاري نشست هاي 
مشترك با احزاب و جريان هاي اصولگرا، افزود: ما مي خواهيم با 
ساماندهي كار تشكيالتي و ايجاد ارتباط منسجم و تعريف شده، 
همه اضالع و جريان هاي همســو با نيروهــاي انقالبي و واليي و 

ارزشي را تجميع كنيم.

  نگراني فيصل از بازگشت بايدن به برجام
تركي الفيصل، رئيس پيشين سازمان 
اطالعات عربستان گفت: پيروزي جو 
بايدن در انتخابــات آمريكا مرا نگران 
مي كند، زيــرا او متعهد به بازگشــت 
به توافق هســته اي ايران است. وي با 
حضور در نشســتي در ابوظبي تأكيد 

كرد: جو بايدن گفت كه سياست ترامپ در خاورميانه و خروجش 
از برجام را نقض مي كند. به گزارش ايســنا، تركي الفيصل گفت: 
جو بايدن تأكيد كرد كه به برجام بازمي گردد اما او شروطي براي 

بازگشت دارد و ما هنوز نمي دانيم كه شرط هاي او چيست.

فرمانده كل ســپاه عصر جمعه در جريــان بازديد از 
نوار مرزي شهرســتان اصالندوز و سدميل مغان در 
استان اردبيل با تأكيد بر ضرورت اهتمام طرف هاي 
درگير در مناقشه قره باغ از بروز هرگونه تهديد عليه 
مرزهاي جمهوري اســالمي ايران گفت: تمهيدات و 
پيش بيني هاي الزم براي برخــورد قاطع و به موقع با 
هر نوع تهديد و يا تعرض مرزي عليه ايران انديشيده 
شده اســت. براســاس گزارش پايگاه اطالع رساني 
سپاه پاســداران، سرلشكر حسين ســالمي ضمن 
 رصد آخرين تحركات منطقه قره باغ، دستورات الزم 
براي تامين بيشــتر امنيت مناطق مــرزي را صادر 
كرد و تأكيد كرد: امنيت پايدار، خط قرمز ماســت و 
 هرگونه ناامني و تهديد در مرزها كه موجب آسيب به 
امنيت و آرامش رواني مردم عزيزمان باشد پذيرفتني 

نيست.

سخنگوي وزارت خارجه روسيه سطح همكاري هاي 
روســيه، ايران و تركيه به عنوان كشــورهاي ضامن 
مذاكرات آستانه را عالي ارزيابي كرد و گفت: با توجه 
به ايجاد موج جديد شــيوع كرونا، تاريــخ برگزاري 
پانزدهميــن دور مذاكرات در قالب آســتانه به زمان 
ديگري موكول مي شــود. براساس گزارش ايرنا، ماريا 
زاخارووا گفته با توجه به ايجاد موج جديد شيوع كرونا، 
تاريخ برگــزاري پانزدهمين دور مذاكــرات در قالب 
آستانه به زمان ديگري موكول مي شود. او تصريح كرده 
»روسيه با شركاي خود در قالب مذاكرات آستانه شامل 
ايران و تركيه به اين موضوع فكر مي كند كه در شرايط 
وقفه اجباري كه در اين مذاكرات براي حل مســائل 
سوريه ايجاد شده است، چگونه به اين روند تحرك تازه 
بخشد.« مذاكرات موسوم به روند آستانه از سال 201۵ 

هر ساله در پايتخت قزاقستان برگزار مي شود.

كمتر از 2ماه پس از سفر حجت االسالم ابراهيم رئيسي 
رئيس قوه قضاييه به اســتان اردبيل، كارخانه بزرگ 
نساجي اين استان از تملك بانك به خاطر بدهي هايش 
درآمد. براســاس گزارش ميــزان، در جريان بازديد 
رئيس قوه قضاييه از كارخانه سبالن پارچه بزرگ ترين 
كارخانه نســاجي خاورميانه، حجت االسالم رئيسي 
مســتقيما در جريان تعطيلي ايــن كارخانه به خاطر 
عدم پايبندي بانك به تعهداتش پس از تمليك كارخانه 
قرار مي گيرد. به دنبال شكايت مديران و كارگران اين 
مجموعه دادگستري اســتان اردبيل خواستار اعمال 
ماده ۴77 و بررسي مجدد پرونده ورشكستگي و تملك 
كارخانه شد كه مورد موافقت رئيس قوه قضاييه قرار 
گرفت. ديوان عالي موضوع را رسيدگي كرد و هم اكنون 
با حكم ديوان، كارخانه بــه مالك اصلي بازمي گردد و 

بانك تجارت نيز مشاركت خواهد داشت.

نتايج سفر 2ماه قبل رئيسي به اردبيلتعويق مذاكرات آستانه به خاطر كروناسفر فرمانده سپاه به مناطق مرزي

وزير خارجه ونزوئال از كمك ايران به اين كشور در روزهاي دشوار قدرداني كرد
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آلودگي هوا نفس گير است و چهره  درهم مي كشد. پاييز از 
نيمه گذشته و ميزان بارندگي بســيار پايين است. به نظر هوا

مي رسد آلودگي هوا همچنان ســايه بر شهر تهران داشته 
باشد. روز گذشته در منطقه يك در بخش شــرقي يعني انتهاي بزرگراه 
ارتش، منطقه13 در محدوده افســريه، منطقه15 در محدوده خاوران، 
منطقه20 شهرري و منطقه18 در محدوده شادآباد و پارك قائم شاخص 
آلودگي هوا باالي 100 بود؛ يعني اگرچه شاخص كل، از كيفيت قابل قبول 
هوا حكايت مي كرد، اما در برخي از محدوده هاي شهر، شاخص مرزهاي 
ناسالم را پشت ســر گذاشت؛ آن هم در شــرايطي كه مثل هميشه طي 
روزهاي تعطيل، تردد خودروها در شهر كاهش پيدا كرده بود. اما چرا ميزان 
آلودگي هوا در اين مناطق افزايشي بوده است؟ به نظر مي رسد در رينگ 
حاشيه اي شهر، تردد خودروهاي سنگين ازجمله كاميون ها ميزان آلودگي 
هوا را افزايش مي دهد؛ همانگونه كه شب ها تا صبح كاميون هاي آالينده در 
خيابان ها و بزرگراه ها جوالن مي دهند تا شهروندان، صبح ها نفس شان به 

شماره بيفتد.

در گذشــته منابع ثابت تأثير بيشــتري بر آلودگي هوا داشتند، اما حاال 
سال هاست كه منابع متحرك سهم بيشتري در توليد ذرات معلق دارند. 
براساس اطالعات آخرين سياهه انتشار شهر تهران منابع متحرك بيشترين 
ســهم را در توليد ذرات معلق - مهم ترين آالينده هوا در پاييز و زمستان 
- دارند. براين اساس ســهم منابع متحرك ازجمله خودروهاي شخصي، 
تاكسي، موتورسيكلت، اتوبوس، كاميون و... در توليد ذرات معلق كمتر از 
2.5ميكرون  61درصد - معادل 6338تن - برآورد شده كه در اين بين نقش 
كاميون ها نسبت به ساير منابع آالينده  متحرك پررنگ گزارش شده است. 
محمدهادي حيدرزاده، كارشناس محيط زيست در اين باره به همشهري 
مي گويد: »براساس مطالعاتي كه در دهه70 انجام شد و اوايل دهه90 به روز 
شد، سهم منابع متحرك بيشتر از منابع ثابت است. مونوكسيدكربن يكي از 
مهم ترين آالينده هاي شهر محسوب مي شود كه منشأ آن خودروها هستند. 
با توجه به اينكه خودروهاي سنگين هم از لحاظ سوخت ديزلي سوختشان 
استاندارد نيست، مشكل جدي در آلودگي هوا ايجاد مي كنند. اكنون اگر 
سهم كاميون ها و اتوبوس ها را بخواهيم در كل آلودگي هوا بسنجيم، عدد 
قابل توجهي به دست نمي آيد، اما در سطح محله اين عدد قابل توجه خواهد 
شد؛ زيرا اتوبوس ها، ميني بوس ها و كاميون ها عمدتا از مراكز شهري عبور 
مي كنند و شهرونداني كه در حاشيه اين مسيرها سكونت دارند يا از آنجا 

عبور مي كنند، سالمتي شان به خطر مي افتد.« 
براساس اطالعات آخرين سياهه انتشــار شهر تهران، سهم كاميون ها در 
توليد ذرات معلق حدود 16درصد و ســهم خودروهاي شــخصي حدود 
1۴درصد است. همچنين موتورسيكلت ها و اتوبوس ها به ترتيب حدود 10 
و 6درصد در آلودگي هواي تهران طي شش ماهه دوم سال مؤثر هستند. 
حيدرزاده مي گويد: »در مجموع مــدل آلودگي هواي تهران قطعا تغيير 
كرده است. در بسياري از روزهای ســال ذرات معلق كمتر از 10ميكرون  
)PM10( و ذرات معلق كمتر از 2.5ميكرون )PM2.5( مهم ترين آالينده 
هوا به حساب مي آيد؛ به همين دليل، من فكر مي كنم هم در بحث منابع و 
هم در بحث ميزان انتشار ما بايد بار ديگر به يك مطالعه جديد دسترسي 
پيدا كنيم. مطالعه اي كه در دهه90 صورت گرفت، صرفا ميزان آالينده ها 
و انتشار آن در شهر تهران مشخص شد و بســياري از منابع ثابت در اين 
مطالعات ديده نشده اســت؛ مانند پااليشگاه تهران، ســيمان تهران در 
شهرري و شهرهاي همجوار تهران كه هم از پايتخت آلودگي مي گيرند و 
هم به تهران آلودگي مي دهند. درواقع يك كنش و واكنشي بين تهران و 
شهرهاي اطراف است كه بايد منابع آالينده آن هم ديده شود؛ مانند نيروگاه 
برقي كه در شهريار وجود دارد و نمونه هاي مشابه كه اينها در مطالعه اوايل 
دهه90 توســط شــركت كنترل كيفيت هواي تهران مورد مطالعه قرار 

نگرفته است.« 

مديريت ناكارآمد
با شــيوع ويروس كرونا دوركاري ها افزايش يافته، مدارس و دانشــگاه ها 
تعطيل شده اند و  تردد كاهش يافته است، اما همچنان هواي تهران ناسالم 
اســت. مجتبي رضاخواه، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي 
به ايســنا مي گويد: »برنامه ريزي كوتاه مدت براي حل مشــكل آلودگي 
هوا بر عهده دستگاه اجرايي و برنامه ريزي ميان مدت و بلندمدت نيازمند 
مشاركت مجلس شوراي اسالمي است. شــيوع كرونا و كاهش سفرهاي 
درون شهري نشان مي دهد مشكل آلودگي بســيار جدي است. با وجود 

كاهش تردد و سفرها همچنان آلودگي هوا را شاهد هستيم و اين مشكل 
راهكاري جدي مي طلبد. البته نيازمند آمار مشــخصي هستيم كه مثال 
ترددها در مهرماه امسال چقدر كاهش يافته است كه با وجود آن آلودگي 
تغيير نكرده اســت. اين موضوع به برنامه ريزي جدي نياز دارد.« او ادامه 
مي دهد: »كرونا نشان داد نحوه مديريت آلودگي هوا بسيار ناكارآمد است؛ 
زيرا اكنون مدارس اغلب تعطيل هستند اما با اين حجم از كاهش تردد باز 
هم روزهاي آلوده  اي را تجربه مي كنيم و اين نشان مي دهد اگر در سال هاي 
گذشته گاهي هوا تميزتر شده به خاطر بارش باران و پديده هاي طبيعي 
بوده و اگر اين پديده ها به كمك ما نيايند وضعيت همين است كه شاهد 

هستيم.« 
حيدرزاده نيز به مديريت در زمينه مهار آلودگي هوا انتقاد مي كند. مديركل 
سابق حفاظت محيط زيست تهران تأكيد مي كند: »ما يكسري حرف هاي 
تكراري به زبان مي آوريم، اما اگر عزمي براي رفع آن وجود نداشته باشد، هر 
چه پيشنهاد و راهكار داده شود، به جايي نمي رسد. ما هم قانون هواي پاك 
و هم برنامه جامع كاهش آلودگي هوا داريم، ولي وقتي عزم و نظارتي وجود 
ندارد، هر سال در پاييز و زمستان با اين موضوعات مواجه هستيم و در بهار 
و تابستان فراموش مي كنيم. به نظر من، در اين زمينه قوه قضاييه مي تواند 
مداخله جدي كند؛ چراكه آلودگي هوا در مرگ ومير انسان تأثيرگذار است. 
درواقع قوه قضاييه، قوه مققنه و قوه مجريه تا زماني كه آلودگي هوا را در 
اولويت قرار ندهند، شايد ما افق مناســبي در بهبود وضعيت هوا نداشته 

باشيم.«  

خودروي استاندارد به اضافه فيلتر دوده
نوع سوخت و لزوم استفاده از فيلتردوده مي تواند آلودگي هوا را تا حد زيادي كاهش دهد، اما كاميون هاي ديزلي و فرسوده تأثير استفاده 
از فيلتر دوده را كاهش داده است. حيدرزاده  كارشناس حوزه محيط زيست در اين باره مي گويد: »فيلتر دوده خيلي نقش مهمي در كاهش 
آلودگي هواي اتوبوس ها و اساسا خودروهاي سنگين ديزلي ايفا مي كند، اما مشروط بر اينكه موتور اتوبوس و كاميون ها استاندارد باشد 
كه فيلتر دوده بتواند دوده ها را جذب كند. با توجه به اينكه خودروهاي سنگين ما اغلب فرسوده هستند، من فكر نمي كنم فيلتر دوده 
كارايي الزم را داشته باشد؛ براي همين، از رده خارج كردن خودروهاي سنگين فرسوده بايد در اولويت قرار بگيرد. البته در شرايط فعلي 

با تحريم ها و عدم همراهي دولت خيلي قطره چكاني اتوبوس جديد وارد چرخه حمل ونقل عمومي مي شود.«

ث
مك

شهردار تهران در بازديد سرزده از محله دستغيب: شهر رنگي، روحيه شهروندان را باال مي برد

لباس شاد بر تن محله هاي قديمي
كوچه خسرو قدياني پس از محله هرندي و معابري ازجمله طوطي، صفايي، كارگر و مولوي با مشاركت اهالي محل رنگ آميزي شد

همشهري نقش وسايل نقليه سنگين را در افزايش ميزان آالينده هاي پايتخت بررسي كرد

آسمان خاكستري؛ هديه كاميون ها در تعطيالت

محمد سرابي
خبرنگار

ساختمان هاي تهران نه رنگي هستند و 
نه رنگ را مي پذيرنــد. نماي هر بناي گزارش

چند طبقه، خاكســتري و زرد يا ميان 
اين دو است؛ با نماي رومي يا سيماني. در كمبود فضاي 
ســبز و اوج گرفتن آلودگي هوا، چشــم انداز بخش 
مسكوني شهر يكدســت تيره به نظر مي آيد. با هيچ 
قانون و ضابطه اي نمي توان شــهر را در كوتاه مدت 
رنگ آميزي كرد. تغيير نماي ساختمان ها هم هزينه و 

زمان زيــادي مي بــرد اما 
مي تــوان كار را از كوچه ها 

شروع كرد.
با گذشت يك ســال و نيم 
از ابــالغ »دســتورالعمل 
رنگي شهر« برخي مناطق 
رنگ آميــزي معابر اصلي را 
اجــرا كرده انــد و چند روز 
پيش كوچه خسرو قدياني 
در محله دستغيب منطقه9 
بــا مشــاركت اهالي محل 

رنگ آميزي شد. ديوار هاي پنجره ها و حتي آسفالت 
كف كوچه با رنگ هاي شاد پوشانده شده اند و شهردار 
تهران نيز در روز اجراي اين طرح از محل بازديد كرد.

جزئيات آنچه شــهردار قبال براي »تغيير اساســي 
نور و رنگ فضاهاي شــهري« ابالغ كرده بود، نشان 
مي دهد شــهرداران مناطق ماموريــت دارند براي 

كاهش آلودگي بصــري از رنگ هايي مانند نقره آبي، 
سبز، سفيد گرم و  نارنجي براي پل ها، مبلمان شهري، 
وسايل بازي كودكان، ايستگاه هاي اتوبوس و همچنين 
سازه هاي مرتفع اســتفاده كنند. يكي از نقاطي كه 
با همين شيوه رنگ آميزي شــد، محله هرندي بود. 
در خيابان هاي كارگر، مولوي و برخي از معابر ديگر 
شهر هم طرح هاي رنگ آميزي نما اجرا شد و سازمان 
زيباسازي شهر تهران براي مشاركت شهروندان در 
رنگ آميزي ديواره هاي شهر، با برگزاري فراخواني با 
عنوان »گســتره هنرمندانه رنگ بر ديوارهاي شهر 
تهران« 22طرح از 22هنرمند را به عنوان آثار برگزيده 

براي اجرا، انتخاب كرد.
ديروز شــهردار تهــران در 
بازديد از كوچه رنگي محله 
دســتغيب منطقه9 گفت: 
»رنــگ تهران خاكســتري 
است اما شايد بتوان با تشويق 
شــهروندان به اســتفاده از 
رنگ هاي مختلــف، روحيه 
آنان را نيز باال برد، اين يكي 
از اهداف كم هزينه و پربازده 

شهرداري تهران است.«
پيــروز حناچــي تأكيد كرد: »شــهر تهــران رنگ 
خاكســتري را به ذهن متبادر مي كنــد درحالي كه 
استفاده از رنگ كم هزينه ترين كار براي عوض كردن 
روحيه مردم شهر اســت مخصوصا كه اهالي محل 
هم مشــاركت كنند. در دنيا بدترين نقاط شهر را با 
اســتفاده از رنگ به محل بازديد و جاذبه توريستي 

تبديل كرده اند.«
او افزود: »اين پروژه در اين محله به صورت آزمايشي 
اجرا شــده و اصل اين كار اين اســت كه شهروندان 
خودشان انجام دهند و شهرداري تسهيل كننده باشد. 
شهر مي تواند به رنگ هاي مختلفي در بيايد و با رنگ 
زيباتر شود؛ ما مي توانيم با رعايت اصول زيبايي شناسي 
و تركيب رنگ ها قدري شرايط سخت زندگي شهري 
را تلطيف كنيم. اين يك پروژه آزمايشــي به حساب 
مي آيد اما مهم اين اســت كه با مشــاركت اهالي و 

بچه هاي محل اتفاق افتاده است.«
حناچي گفت: »خيلي از مناطق شهر هستند كه اهالي 
آن احساس مي كنند فراموش شده اند و محيط زندگي 
آنها آزار دهنده است. مي توان با استفاده از رنگ هاي 
مختلف فضا را تلطيف كرد. ايــن روش كم هزينه و 

پربازده است.«

فرش رنگ
خط كشي هاي سفيد روي آســفالت كوچه قدياني 
نشان مي داد كه هر تكه از كف كوچه بايد با چه رنگي 
پوشانده شود. وقتي بچه ها و نوجوان هاي محله اين 
تكه هــا را رنگ آميزي كردند، فرشــي از رنگ، جاي 
آسفالت سياه را گرفت. حاال زمين قرمز، آبي، سبز و 

نارنجي شده است. آنها در كنار بزرگ ترهاي محل با 
شوق خاصي، رنگ به شــهر مي زدند تا هم خود شاد 
شوند و هم در افزايش روحيه همسايه ها سهيم باشند.

در اين ميان، شــهردار منطقه9 در حاشيه افتتاح 
كوچه رنگي در كوچه قدياني گفت: »كوچه خسرو 
قدياني يكي از كوچه هاي محله دســتغيب اســت 
كه بافت قديمي تــري دارد و در بازديدهاي ميداني 
توجه ما را جلب كــرد تا براي بهســازي و اجراي 
پروژه رنگي از آن استفاده شــود. مشاور پروژه هم 
بعد از بررســي هاي خود اين كوچه را انتخاب كرد 
و اين كار به صورت آزمايشــي اجرا شــد تــا اگر به 
مشــكلي برنخورديم، در كوچه هــاي ديگري هم 
اجرا شود. رنگ هاي استفاده شده در اين كوچه بعد 
از پرسشــنامه هايي كه در محل توزيع شد، انتخاب 
شدند. در ديوارها هم رنگ استفاده شد اما آنچه تأثير 

بيشتر دارد، اجراي رنگ ها در كف است.«
سيدمصطفي موسوي الري  ادامه داد: »براي اجراي 
اين پروژه، كار مفصلي به لحاظ مطالعاتي انجام شد. 
اول ديوارها بهسازي شد و ســپس شهرداري آنها را 
رنگ كرد و طرح مشــاور را در جداره هــا پياده كرد. 
نقاشي كف كوچه هم بعد از بهسازي كف و آسفالت 
جديد با مشاركت مردم و مخصوصا كودكان و مادران 

اجرا شد.«
او ادامه داد: »براي كوچه هايي كه پروژه رنگ آميزي 
اجرا مي شود، مبلمان خاصي طراحي شده كه آماده و 
به زودي به كار اضافه مي شود. از كوچه هاي مجاور هم 

درخواست اجرا داشتيم.«
الري درباره تأكيد شــهردار تهران بر اجراي رنگ در 
معابر شــهري گفت: »دكتر حناچي از وقتي معاون 
شهردار شــد، موضوع رنگ را دنبال مي كرد و ما هم 
از همان زمان به طرق مختلف اين هدف را در مناطق 
دنبال كرديم، اما وقتي در جايگاه شهردار تهران اين 
موضوع را مطرح كردند، بيشتر رسانه اي شد. البته قبال 
در اين منطقه تعدادي از مخازن زباله را در ناحيه دو 
رنگ و نقاشي كرديم. همچنين در خيابان استاد معين 
جنوبي قرار است نقاشــي روي ديوارها را به مسابقه 
بگذاريم تا دانشــجويان بتوانند در آن مشــاركت و 

فعاليت كنند.«  
حاال در كوچه خسرو قدياني، حاشيه در ها و پنجره ها، 
قرنيز و باالي ديوار ها سفيد شــده و نماي سيماني 
خانه ها به رنگ اخرايي، سبز و زرد در آمده است. شايد 
اين تنوع رنگ در ابتدا براي شهرنشينان غريب باشد 
اما اگر در هر محله بتوان كوچه  اي را به اين شــكل 

درآورد مي توان به زيبايي آينده شهر اميدوار شد. 

ركابزني منعطف

براي دوچرخه سواري ايمن و لذتبخش 
در شــهر الزم اســت تا برنامه ريزي 
مناسبي براي مسير انتخابي مان داشته 
باشــيم. چه بخواهيم مســير منزل تا محل كار را ركاب بزنيم يا 
به صورت تفريحي؛ در هر صورت بهتر اســت شناخت مناسبي از 
مسيرمان داشته باشيم. شيب و طول مســير، شرايط آب و هوا، 
شلوغي و خلوتي مســير و حتي تقاطع هاي مسير مهم هستند. 
شرايطي كه يك دوچرخه سوار براي انتخاب مسيرش بايد درنظر 
بگيرد، شباهت بيشــتري به مســير عابران پياده دارد نه مسير 
تردد خودروها! به اين معنا كه براي پياده روي شــما حاشيه يك 
بزرگراه را كه خودروها به سرعت در آن حركت مي كنند، انتخاب 
نمي كنيد. همانند يك عابرپيــاده ترجيح مي دهيد از كوچه ها و 
خيابان هايي عبور كنيد كه ســايه درختان پوششي براي آفتاب 
تابستاني ايجاد كرده اســت. حتي در روزهاي باراني پاييز، عبور 
پرسرعت خودروها در خيابان هاي اصلي همراه با پاشيدن آب و 
كاهش ديد رانندگان به علت بخار شيشه ها به احتمال زياد شما را 

به تردد از كوچه ها و خيابان هاي فرعي هدايت مي كند.
بنا به تجربه  خودم پيشنهاد مي كنم مدت زماني كه براي رسيدن 
به مقصد درنظر مي گيريد، متناسب با توان جسمي تان به نسبت 
طول و شيب مسير باشد و بسته به شــرايط آب و هوايي هر روز، 
منعطف تر عمل كنيد. به طور نمونه من در برنامه ريزي براي رفتن 
به محل كارم به دليل اينكه مثل يك راننده فكر مي كردم، مسيري 
از خيابان هاي اصلي با تقاطع هاي شلوغ و پرخطر را براي روزهاي 
اول انتخاب مي كردم. چون دوچرخه ســوار حرفه اي نيســتم، 
چندبار براي عبور از تقاطع هاي شلوغ در سربااليي، هم سرعت با 
خودروها نمي توانستم ركاب بزنم؛ براي همين به دردسر افتادم 
و گاهي خطر از بيخ گوشم گذشــت. همين موضوع باعث شد تا 
مســيرهاي تردد را به دقت بازبيني كنم تا بهترين معابر را براي 

دوچرخه سواري شناسايي و انتخاب كنم.
دوچرخه ســواري ريتم متعادلي دارد و انتظار سرعت باال مانند 
خودرو و موتورســيكلت از آن داشــتن، ممكن اســت به حس 
ســرخوردگي يا حادثه منجر شــود. نيروي محركه ركاب زدن، 
توان بدني دوچرخه سوار اســت و به طور مثال اگر براي رفتن به 
محل كار، اين وسيله را انتخاب مي كنيم الزم است توجه داشته 
باشيم كه همه انرژي مان را همان ابتداي روز مصرف نكنيم. بهتر 
است ذهنيت مان را نسبت به دوچرخه سواري اصالح كنيم تا لذت 
بيشتري از اين فعاليت ببريم و احتمال آسيب ديدگي و حادثه را 

كاهش دهيم.  

شهردار منطقه9: رنگ هاي 
استفاده شــده در كوچــه 
خســرو قديانــي بعــد از 
پرسشنامه هايي كه در محل 

توزيع شد، انتخاب شدند

ريحانه وحيديان
شهروند دوچرخه سوار

   نقره آبي، اخرايي و سبز
در دستورالعمل 19صفحه اي »تغيير اساسي نور و رنگ فضاهاي شهري« آمده است كه در اجراي پالت رنگ براي وسايل 
بازي كودكان، مأموران موظف شده اند از 4رنگ آبي تيره، بنفش، صورتي و قهوه اي استفاده نكنند. توصيه شده است 
سازه هايي كه در باالي خط ديد قرار دارند، به رنگ نقره آبي، سازه هايي كه در كف قرار دارند به رنگ اخرايي و سازه هايي 
كه ارتفاع متوسط و كوتاه تر از خط ديد دارند همچون نيمكت، ســطل زباله، نرده و نرده پل روي جوي به رنگ سبز، 
رنگ آميزي شوند. همينطور به شهرداري هاي مناطق توصيه شده است سازه هايي كه به لحاظ بصري باعث آشفتگي 
مي شوند ولي وجود آنها به لحاظ كاركرد موردنياز است همچون بيلبورد، پايه سازه تبليغاتي، انواع تيرك و... به نحوي 

رنگ آميزي شوند تا اثرات بصري آنها در محيط كاهش پيدا كند.

معاون شهرسازي شهردار تهران درباره 
موضــوع لغــو محدوديــت ارتفاع شهرسازي

ساخت وساز در محله جماران گفت: 
در ماه هاي گذشــته درباره لغو محدوديت ارتفاع 
ساخت وساز در محله جماران مباحث و حاشيه هاي 
مختلفــي مطرح شــده اســت. به فــرض اينكه 
تصميم گيري در شــوراي عالي شهرســازي، لغو 
محدوديــت ارتفاع در جماران باشــد، براســاس 
صراحتي كه در قانون وجود دارد، امكان اجراي آن 

توسط شهرداري تهران نيست. 
به گزارش فارس، عبدالرضا گلپايگاني افزود: البته 
شوراي عالي شهرســازي هم اكنون اين موضوع را 
براي بررسي بيشتر به گروهي كارشناس در يكي از 
دانشگاه ها سپرده تا پالك هايي كه در اين محدوده 

قرار دارند به صورت جداگانه مورد بررســي دقيق 
قرار گيرند. او تصريح كرد: پس از بررســي، نتيجه 
به شهرداري تهران ابالغ مي شود و تعيين تكليف 
نهايي در اين زمينه صورت مي گيرد، ولي در كنار 
اين قضيه ما بــا اهالي محله جماران و مؤسســه 
نشــر آثار امام خميني)ره( گفت وگوهايي را آغاز 
كرده ايم؛ چراكه اين مسئله يك موضوع اجتماعي 
اســت و نبايد هيچ اجحافي در حق ســاكنين در 
محالت مختلف تهران صورت گيرد، بنابراين بايد 
محدوديت ها را با راهكارهاي شهرســازانه پاسخ 

دهيم. 
معاون شهردار تهران با اشاره به اينكه سنت و سيره 
امام خميني )ره( رضايت مردم در امور مختلف بوده 
و ما نيز به اين مسئله توجه داريم، گفت: بر اساس 
ماده166 قانون برنامه ســوم، حفظ بافت تاريخي 

جماران مورد تأكيد قرار گرفته است. 
تعداد قابــل مالحظه اي پــالك در محله جماران 
وجود دارد كه با محدوديت ارتفاع ساخت وســاز 

همراه اســت. وي افزود: اگر واحدي امكان ساخت 
در ۴طبقه دارد ولي هم اكنون مجوز ساخت 2طبقه 
بيشتر داده نمي شود، شــهرداري آمادگي دارد كه 
با هزينه خودش به جاي 2طبقه اضافي آن 2طبقه 
موجود را بسازد يا نوســازي كند. همچنين براي 
2طبقه ديگر امكان انتقال حق توسعه وجود دارد 
و مالك مي تواند 2طبقه ديگر را در هرجاي ديگر از 

تهران كه البته طرح تفصيلي اجازه دهد، بسازد. 
معاون شهردار تهران گفت: شرايطي كه ۴ ماه پيش 
وجود داشت كه قرار بود محدوديت ارتفاع در محله 
جماران برداشته شود، تقريبا منتفي شده و در مورد 
هر پالكي قرار است متناســب با شرايط مربوط به 
همان ملك تصميم گيري شود. به طور مثال براي 
يك ملك ممكن است مجوز فعاليت تجاري در يك 
يا 2طبقه صادر شــود يا در برخي از پالك ها بسته 
به ديــد و منظري كه ملك مورد نظــر براي محله 
جماران ايجاد مي كند، ممكن است حتي تا 3طبقه 

اجازه ساخت وساز داده شود.

  محمود مواليي
خبر نگار

راهكارهاي قبلي اجرا شود  
آلودگي هوا كاهش مي يابد

هوا كامال سيال است و آلودگي هوا نقطه اي 
نيســت كه آلودگي اش در يك نقطه باشد. 
زمانــي انفجاري صورت مي گيــرد، مثال در 
پتروشيمي، كارخانه سيمان و.... بعد ميزان 
آالينده هوا افزايــش پيدا مي كنــد، اما در 
شــرايط فعلي نمي توان به صــورت نقطه اي 

ميزان آالينده ها را مشخص كرد.
 اكنون راهكار براي كاهش آلودگي هوا  همان 
راهكار هميشگي است، اما اينكه چرا وضعيت 
هوا بهبود پيدا نمي كند، مشكل جاي ديگري 
است. واقعيت اين است كه مديريت در ايران 
و درخصوص آلودگي هوا در اجرا و هماهنگي 

زيرصفر است.
زماني دولت و شــهرداري تهران نگاه همسو 
نداشــتند و همين موضوع بــه روند كاهش 
آلودگي هوا آســيب مي رســاند، اما تعجب 
مي كنم حاال كه دولت و شــهرداري همسو 
هســتند، چرا اين اتفــاق مي افتــد. البته 
هم اكنون دولت ســهم خود را بابت نوسازي 
در حمل ونقــل عمومــي نمي دهــد و اين 
مسئله در شــهرداري چالش به وجود آورده 
اســت. به هرحال، راهكار وجود دارد و بايد 

اجرايي شود.

وحيد نوروزي
كارشناس محيط زيست
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 لغو محدوديت ارتفاع 
در جماران  منتفي است
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دولت اختیارات ویژه ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت در زمینه ارز داده است.

گفت و گو

بــا ابــاغ تصميــم 
نشســت 177 ستاد 
هماهنگي اقتصادي 
دولت كه بــه تأييد 
حسن روحاني، رئيس جمهور رسيده است، 
اتخــاذ تصميم اصلي اختصــاص ارز براي 
واردات كاالها بــه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت سپرده شده و حاال بايد ديد عليرضا 
رزم حســيني، كه به تازگي صدارت وزارت 
صمــت را برعهده گرفتــه مي تواند ميزان 
تقاضا براي ارز تجاري را متناسب با درآمد 

ارزي ايران هماهنگ و مديريت كند؟ 
به گزارش همشهري، براساس اين دستور 
جديد ارزي كه محمــد نهاونديان، معاون 
اقتصــادي رئيس جمهوري بــه رئيس كل 
بانك مركــزي و وزراي صنعــت، اقتصاد، 
نفت، خارجه، جهادكشــاورزي و بهداشت 
اباغ كرده از اين پس وزارت صمت به عنوان 
مســئول تجارت خارجي، بر مبناي برآورد 
درآمد ارزي بــه مديريت ثبت ســفارش 
براساس اولويت بندي كااليي اقدام خواهد 

كرد.
نكتــه مهــم در ايــن زمينه ورود ســتاد 
هماهنگي دولت به اعام نظر و برآورد درآمد 
ارزي كشور خواهد بود و مسئوليت وزارت 
صمت هــم در گام نخســت اولويت بندي 
كاالهاي مشمول ارز تعيين شده است. به 
اين ترتيب هر كااليي كه اين وزارتخانه مهم 
بداند، امكان ثبت ســفارش خواهد داشت 
و رزم حســيني وظيفه دارد قبــل از ثبت 
سفارش كاالها، از ميزان ارز مورد نياز براي 

واردات اطمينان حاصل كند.

5مسیر تامین ارز تجاري
ســتاد هماهنگي اقتصادي دولت 5مسير 
را بــراي تامين ارز تجــاري تعيين و اعام 
كرده ارز مــورد نيــاز واردات از روش هاي 
تعيين شده ازجمله ارز حاصل از صادرات 
تامين خواهد شــد. راه نخســت اين است 
كه واردكننده ها مي تواننــد ارز مورد نياز 
خود را از محل ارز حاصل از صادرات كه به 
بانك مركزي، بانك ها و شبكه صرافي هاي 
مجاز در نظام يكپارچــه معامات ارزي يا 
همان سامانه نيما فروخته مي شود، تامين 
كنند. البته با اين شــرط مهــم كه تمامي 
صادر كننــدگان محصوالت پتروشــيمي، 
فرآورده هــاي نفتــي و فــوالدي مكلف 
هســتند ارز حاصل از صــادرات خود را به 
بانك مركزي در قالب ســامانه نيما عرضه 
كنند اما ساير صادركنندگان هم مي توانند 
ارز حاصــل از صادرات خود را در ســامانه 
يادشده بفروشند. به اين ترتيب الزام ساير 
صادركنندگان به اينكه حتما بايد ارز خود 
را در سامانه نيما بفروشند، برداشته شده و 
تنها پتروشيمي ها، پااليشگاه ها و فوالدي ها 
موظف هســتند همه ارز خود را در سامانه 
نيما بفروشــند. نكته ديگر اينكه قرار است 
واردات كاالهاي اساسي، ضروري، مواداوليه 
و تجهيزات توليــد، از محل ايــن منابع و 

درآمدهاي ارزي نفت و گاز، تأمين شود.
مســير دوم هم ايــن امــكان را در اختيار 
واردكننــدگان قرار مي دهد كــه ارز مورد 
نياز خــود را از محــل ارز صادراتي خود يا 
ديگران به شــكل واردات در برابر صادرات 
يا تهاتر تامين كنند به اين شرط كه تمامي 
اطاعات مربوط به گردش ريالي و نرخ ارز 
مورد معامله را در سامانه جامع تجارت ثبت 
كنند و اين اطاعات از كانال وزارت صمت 
به صورت آناين در اختيــار بانك مركزي 
قرار گيرد. البته استفاده از اين روش براي 

پروانه هاي صادراتي سال1398 و بعد از آن 
ممكن خواهد بود به اين شــرط كه اظهار 
صادركننده مبني بر دراختيار داشــتن ارز 
مربوط به پروانه صادراتي در سامانه جامع 
تجارت ثبت شده باشد. افزون بر اينكه روش 
جاري تهاتر تحت مديريت سازمان توسعه 
و نوســازي معادن و صنايع معدني ايران با 
هماهنگي بانك مركزي ادامه خواهد يافت.

مســير ديگري هم تعيين شــده كه به هر 
وارد كننده اجازه مي دهد از محل ارز خود 
يا اشــخاص ديگر، با ثبت اطاعات مربوط 
به گردش مالي ريالي واردكننده و فروشنده 
ارز در سامانه جامع تجارت نسبت به خريد 
ارز منوط به تعهد طرفين معامله براساس 

وجود و تأمين ارز مورد مبادله اقدام كند.
2راه ديگــري كــه دولــت بــراي تامين 
ارز واردات مشــخص كــرده، همــان راه 
گذشــته اســت به نحوي كه تأكيــد دارد 
واردات ماشــين آالت و مواداوليه موضوع 
ســرمايه گذاري خارجــي از طريق ثبت 
ســفارش از محل منابع ارزي سرمايه گذار 
خارجي با مجوز ســازمان سرمايه گذاري و 
كمك هاي اقتصادي و فنــي ايران صورت 
مي گيــرد و همچنيــن واردات از محــل 
قراردادهاي بيــع متقابــل و روش جديد 
قراردادهاي نفتي و يــا روش هاي اعتباري 
مرسوم، طبق مقررات جاري انجام مي شود.

بانك مركزي چه كاره است؟
ابهام اصلي اينجاســت كه در اين بخشنامه 
جديد بانك مركزي چه كاره اســت؟ آيا قرار 
است سياستگذار ارزي كشور به حاشيه برود؟ 
به گزارش همشــهري، بانــك مركزي در 
سياســت تازه ارزي دولت، نقش مديريت 
تخصيــص ارز را براســاس ســفارش هاي 
تأييد شــده وزارت صمت  برعهــده دارد و 
اختيار اينكه بگويد چه ميــزان درآمد ارز 
براي اختصاص به واردات دارد هم به ستاد 
هماهنگــي اقتصادي دولت واگذار شــده 
است. نهايت اينكه ريزحساب و كتاب ارزي و 
جريان ريالي و ارزي واردات و صادرات بايد 
در اختيار بانك مركزي قرار داده شــود. به 
اين ترتيب انتظار مــي رود گايه ها از اينكه 
بانك مركزي جلــوي واردات را گرفته و ارز 
را به موقع اختصاص نــداده، فروكش كند 
و مســئوليت پاســخگويي برعهده وزارت 
صمت و حتي دولت گذاشته شود. حتي در 
بخشنامه دولت به صراحت تأكيد شده بانك 
مركزي در كوتاه ترين زمان ممكن بر مبناي 
ثبت ســفارش هاي دريافت شده نسبت به 
صدور گواهي ثبت آماري در سامانه جامع 
اقدام كند و واردكننــده هم موظف خواهد 
بود به بانــك عامل تعهد بدهــد كاال وارد 
كشور كند. نكته مبهم اينجاست كه چگونه 
دولت و بانك مركزي مطمئن خواهند شد 
ارز صادراتي بــه چرخه اقتصادي كشــور 

برمي گردد چرا كه در دســتور جديد آمده 
ارز حاصل از صادرات بايد ظرف 4 ماه از زمان 
صدور به چرخه اقتصاد كشور برگردد و موارد 
استثنا را هم وزارت صمت تعيين مي كند. 
از ســوي ديگر، واردات مواداوليه به صورت 
ورود موقت فقط پس از انجام ثبت آماري در 
سامانه جامع تجارت و اعام ارزش و مقدار 
آن در گمرك ممكن خواهد بــود و پروانه 
صادراتي براي واردات موقــت مواداوليه را 

نمي توان براي واردات واگذار كرد.
 

مسئولیت سنگین گمرك
به گزارش همشهري، گمرك بايد پروانه هاي 
صادراتي از سرزمين اصلي به مناطق آزاد و 
ويژه اقتصادي كه بــراي مصرف در منطقه 
اســتفاده مي شــوند را از گــزارش آماري 
صادرات كشــور حذف كنــد و دارندگان 
اين پروانه ها حق واگــذاري آن را ندارند و 
درصورت صادرات كاال از سرزمين اصلي به 
مناطق يادشده و از آنجا به خارج از كشور، 
صادر كننده متعهد به بازگشت ارز حاصله 
به چرخه اقتصــادي كشــور خواهد بود. 
البته به استثناي مواردي كه مطابق قانون 
مجاز تعيين شده، گمرك بايد صرفاً به آن 
دسته از كاالهاي وارداتي كه ثبت سفارش 
آنها داراي اعاميه تامين ارز اســت، اجازه 

ترخيص دهد.

چتر امنیتي بر بازارها
اين گزارش مي افزايــد: نهادهاي نظارتي، 
انتظامي و امنيتــي ضمن شناســايي، با 
دالالن و واســطه هاي غيرمجاز در تمامي 
بازارها به ويژه بازارهاي مجازي و همچنين 
انبارهاي عمده نگهــداري كاالهاي قاچاق 
برخورد جدي داشــته و متخلفان را به قوه 
قضاييه معرفي كنند. مركز اطاعات مالي 
و مبارزه با پولشــويي هم بر اجراي كامل 
و مؤثر قانون مبارزه با پولشــويي و مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز در كل كشــور توســط 
تمامی اشخاص مشــمول ازجمله بانك ها، 
مؤسسات مالي، شــهرداري ها، ثبت اسناد 
و... براساس مصوبات شــوراي عالي مبارزه 
با جرايم پولشويي و تامين مالي تروريسم، 

نظارت كامل و دقيق اعمال خواهد داشت.

مسئولیت ارزي زنگنه و ظریف
ستاد هماهنگي اقتصادي دولت همچنين 
به بيژن زنگنه، وزير نفت ماموريت داده تا 
نســبت به تدوين مقررات الزم براي تهاتر 
نفت خــام و ميعانــات گازي بــا كاالهاي 
اساســي، ضروري، مواداوليــه و تجهيزات 
مورد نياز براي توليد اقدام كند. همچنين 
محمدجواد ظريف، وزيــر خارجه هم بايد 
با همكاري بانك مركزي براي آزادســازي 
منابع مســدودي ارزي در خارج از كشور 

به طور جدي تاش كند.

تغيير سكاندار ارز تجاري
همشهري تدبير جديد ارزي دولت را ارزيابي مي كند بازار

تجارت

اثر بایدن و ترامپ بر بازارها
این روزها آنچه بیــش ازهر چیزي 
براي ســرمایه گذاران اهمیت دارد 
اثر احتمالي انتخاب هریك از 2نامزد 
ریاست جمهوري آمریكا بر بازار هاست. 
آنطور كه محمد نوربخش، كارشناس 
بازار سرمایه در گفت وگوي زیر تحلیل 

مي كند، انتخاب دونالد ترامپ مي توانست به رشد قیمت دالر و 
به دنبال آن رشد در سایر بازارها منجر شود. به باور او اگرچه تفاوت 
زیادي در سیاست جمهوریخواهان و دمكرات ها وجود ندارد با 
این حال راهیابي جو بایدن به كاخ سفید در كوتاه مدت مي تواند 
به كاهش قیمت ارز و شاخص بورس منجر شود اما در بلندمدت 

كاهش شدید قیمت ارز را به دنبال نخواهد داشت.

اگر دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهورآمریكا انتخاب 
می شد چه اتقاقي دربازار ارز می افتاد؟

اگر ترامپ دوباره رئيس جمهور می شد چشــم انداز چندان مطلوبي 
پيش رو وجود نداشت زيرا او طرفدار فشار حداكثري به ايران است و 
اين سياست عمدتا بر اعمال تحريم هاي اقتصادي تمركز دارد؛ عمده 
هدف تحريم هاي اقتصادي هم كاهش درآمد هاي نفتي ايران است. 
اين تحريم ها تاكنون توانسته 30ميليارد دالر از درآمد هاي نفتي ايران 

را كم كند كه به كاهش عرضه ارز در كشور منجر شده است.
عرضه ارز در ايران متاثر از صادرات نفتي وغيرنفتي اســت. درصورت 
تداوم دوره رياســت جمهوري دونالد ترامپ درآمد نفتي ايران به 2 تا 
3ميليار دالر )بــه اضافه درآمد هاي گازي( خواهد رســيد در نتيجه 
بايد بخش اصلي عرضه ارز از طريق درآمدهاي غيرنفتي تامين شود. 
هم اكنون ميزان صادرات غيرنفتي ايران 40ميليارد دالر و حجم كل 
واردات با احتساب واردات رسمي، غيررسمي و خالص واردات خدمات 
معادل 55ميليارد دالر است يعني ميزان تقاضاي ارزي كشور، ساالنه، 
بيش از 15ميليارد دالر از ميزان عرضه ارز بيشتر است. اگرتحريم ها 
تحت هر شرايطي به دليل سياست فشار حداكثري دونالد ترامپ ادامه 
پيدا كند بازار ارز در ايران با مشكات زيادي مواجه مي شود و قيمت 
ارز افزايش خواهد يافت و متأسفانه بازار ارز غيرقابل كنترل خواهد شد 

زيرا ميزان عرضه و تقاضاي ارز با هم تناسب ندارد.
انتخاب دونالد ترامپ بر بازار سهام چه تأثیري داشت؟

در اين شرايط تحوالت بازار ارز ساير بازارها را نيز متاثر می كرد، رشد 
قيمت ارز مي تواند به افزايش شــاخص بورس منجر شود اما با اعمال 
سياست فشار حداكثري بر ايران فضاي اقتصاد هم امنيتي مي شود. 
وقتي فضاي اقتصاد، امنيتي شود ريسك سرمايه گذاري در بازار سهام 

باال مي رود.
هرچند درصورت ادامه تحريم ها قيمت دالر رشد مي كند و اين به رشد 
اسمي بازار سهام كمك مي كند اما امنيتي شدن بازار و نگاه امنيتی 
به سياســتگذاري اقتصادي، خطر مهلكي براي بازار سهام دارد. زيرا 
سياست هاي دستوري در نظام قيمت گذاري برساير سياست ها غلبه 
مي كند. حتي ممكن اســت بازارها ازجمله ارز به حدي امنيتي شود 
كه به تغيير مديران شركت ها منجر شود. ما نمونه هايي را درتاريخ از 
امنيتي شدن اقتصاد داشته ايم كه اصا به نفع بازار سهام نبوده است. 
بنابراين با وجود آنكه افزايش قيمت ارز در كوتاه مدت به نفع بورس است 
اما در درازمدت امنيتي شدن فضاي اقتصادي تحت تأثير انتخاب دونالد 
ترامپ نمي تواند به نفع بازار سهام باشد. همينطور تحريم هاي اقتصادي 
استهاك زيادي را براي شــركت ها ايجاد مي كند و موجب مي شود 
طرح هاي توسعه شركت ها يا به خوبي اجرا نشوند يا كا متوقف شوند 

يا شركت ها در بخش تعمير و نگهداري دچار مشكل شوند.
طبق این سناریو در ســایر بازارها چه اتفاقي خواهد 

افتاد؟
با انتخاب دونالد ترامپ قيمت مسكن تحت تأثير افزايش قيمت دالر 
رشــد خواهد كرد. همچنين ما انتظار داريم سياستگذاران پولي در 
ايران نرخ بهره را افزايش دهند و اين افزايش نرخ بهره سم مهلكي براي 
اقتصاد ايران اســت چون فقط صورت مسئله را پاك مي كند. اگرنرخ 
بهره يا سپرده ها افزايش يابد مثا به 25درصد برسد بهاي تمام شده 
پول براي برخي بانك ها به 35درصد مي رسد. آيا كسي كه تسهيات 
دريافت مي كند با چنين نرخ رشد اقتصادي مي تواند در توليد چنين 
نرخ بهره اي پرداخت كند. نكته اينجاست كه هم اكنون نرخ بهره پايين 
نيست اما مشكل اين است كه تورم در كشــور ما باالست و نرخ بهره 

حقيقي يعني تفاوت نرخ سود سپرده ها و تورم خيلي زياد است.
در صورت انتخاب جو بایدن به عنوان رئیس جمهوري 

آمریكا چه تحوالتي در بازار ارز اتفاق خواهد افتاد؟
درصورتي كه بايدن پيروز انتخابات آمريكا شود كه نتايج تاكنون 

اين احتمــال را تقويت كرده اســت، انتظار 
نداريم او خيلي ســريع به برجام بازگردد اما 

فرض بر اين است كه فشارهاي حداكثري ادامه پيدا نكند.

ادامه در 
صفحه 5

سيگنال مثبت به بازار كاالهاي اساسي 
گزارش هاي دريافتي نشان مي دهد قيمت 
كاالهاي اساسي با 3سيگنال متفاوت روي 
ريل نــزول قرار گرفته اســت. به گزارش 
همشــهري، اقدام متوليان تنظيم بازار به 
ترخيص و تامين كاالهاي اساسي و همزماني آن با سير نزولي 
نرخ ارز و روشن تر شــدن نتايج انتخابات آمريكا، سيگنال هاي 
مثبتي را به بازار اقــام كااليي براي حركت به ســوي ارزاني 

صادر كرد.

بازگشت وزارت جهاد به تنظیم بازار
تذكر رهبري به دستگاه هاي اجرايي براي مقابله با گراني اقام 
كااليي موجب شــد تا پس از نشســت فوق العاده ستاد تنظيم 
بازار، وزيــران صمت، جهادكشــاورزي و گمرك ايــران نيز به 
انتقاد از گراني ها بپردازند و از انجام اقداماتي براي رشــد عرضه 
و كاهش قيمت ها خبر دهند. وزير جهادكشــاورزي در نشست 
ســتاد تنظيم بازار از تكليف اين وزارتخانه بــراي تنظيم بازار 
مرغ و تخم مرغ تا ســطح عمده فروشي وتامين تمامي نهادهاي 
زراعي، باغي و دامي با مصوبه ســتاد اقتصــادي دولت خبرداد. 
كاظم خاوازي تأكيد داشت براســاس اباغيه رئيس جمهوري 
و ســتاد اقتصادي دولت، تأمين نهاده هاي زراعي، باغي، دامي و 
همچنين تنظيم بازار مرغ و تخم مرغ تا ســطح عمده فروشي بر 

عهده وزارت جهادكشاورزي خواهد بود. 
به گفته او تعامل و هماهنگي خوبي ميان 
دستگاه هاي مرتبط با موضوع تنظيم بازار 
محصوالت دامي كشاورزي ازجمله وزارت 
صنعت، گمرك و بانك مركــزي انجام 
شده و وزارت جهادكشاورزي مسئوليت 
پيگيري تخصيص و تامين ارز، موضوعات 
گمركي و ترخيص نهاده ها را برعهده دارد. 
تنظيم بازار مرغ و تخم مرغ تا سطح عمده 
فروشي نيز به عهده وزارت جهادكشاورزي 
و تنظيم بازار مرغ و تخم مرغ درســطح 
خرده فروشــي بر عهــده وزارت صنعت 
خواهد بود. خاوازي افزود: براساس مصوبه 
تنظيم وزارت جهادكشاورزي بازار گوشت 
را در سطح عمده فروشي كنترل مي كند 
و شركت پشتيباني امور دام بايد با خريد 
تضميني جلوي كاهش قيمت اين كاال را 

در بازار بگيرد.
رئيس كل گمرك نيز با اشاره به ترخيص 
13.8تن كاالهاي اساسي در 7ماهه99 
از ترخيص كاالهاي اساسي با ارائه تعهد 
3ماهه به گمرك بدون كد رهگيري خبر 

داد. مهدي مير اشرفي در جلسه ستاد تنظيم بازار با بيان اينكه 
از 200هزار تن برنجي كه در گمرك انبار شده بود، ظرف 2روز 
گذشته 25هزار تن ترخيص شــده افزود: امكان ترخيص مواد 
مورد نياز توليد نيز درصورتي كه با ارز متقاضي و يا با ارز واردات 
در مقابل صادرات وارد كشور شده باشند، نيز فراهم خواهد بود.

تسریع ترخیص كاال و وتوي توافقنامه تنظیم بازار 
عليرضا رزم  حســيني، وزير صنعت هم با اشــاره به تسريع در 
ترخيص كاالهاي رســوبي گمرك به عنوان وظيفه شــركت 
پشتيباني امور دام براي تنظيم بازار گوشــت قرمز خبر داد و 
گفت: با دســتور ويژه رئيس جمهور ترخيص كاالهاي گمرك 
با فوريت انجام مي شود. به گفته او ميان گمرك، بانك مركزي 
وزارت جهاد كشاورزی  و وزارت صمت هماهنگي وجود دارد. او 
درباره تامين گوشت قرمز گفت: براساس اباغ رياست جمهوري 
و تصميمات گرفته شده قيمت گذاري، عرضه، تامين، كنترل و 
خريد تضميني گوشت قرمز را شركت پشتيباني امور دام انجام 
خواهد داد. همچنين قاچاق دام به دنبال اختاف قيمتي دام در 
ايران و كشورهاي همسايه بوده است و با هماهنگي هاي انجام 
شده جلوي قاچاق دام گرفته خواهد شد و قيمت ها به حد قبولي 
مي رسد. به گفته او تصميمات  جلسه فوق العاده ستاد تنظيم 
بازار تغييرات مهمي در كوتاه مدت روي بازار خواهد داشــت، 
به نحوي كه قيمت گــذاري، توزيع و خريد تضميني گوشــت 
قرمز درشركت پشتيباني امور دام تصميمي است كه به زودي 
قيمت اين كاال را در بازار كاهش خواهد داد. رزم حسيني افزود: 
سياست هاي جديد صادراتي اعم از آزادسازي واردات در قبال 
صادرات و استفاده از ارز متقاضي در اين شرايط به افزايش ورود 
مواد اوليه و كاالهاي اساســي و كاهش قيمت ها در بازار كمك 

خواهد كرد.
اين ديدگاه ها در حالي مطرح شد كه توافقنامه وزيران صنعت 

و جهادكشــاورزي مبني بر واگذاري اختيــارات تنظيم بازار 
محصوالت و نهاده هاي كشــاورزي به وزارت جهــاد به تذكر 
رئيس جمهور منجر شد. حسن روحاني اعام كرده، اين توافق 
برخاف مصوبات است و دو وزير نمي توانند نسبت به مصوبات 
شوراي عالي هماهنگي يا ستاد اقتصادي دولت تصميم گيري 
كنند. ظاهرا قرار است موضوع در ستاد اقتصادي دولت مطرح 

شود.

افت 25هزار توماني قیمت گوشت و تثبیت نرخ مرغ 
گزارش ميداني خبرنگاران همشــهري حاكي اســت: كاهش 
انتظارات تورمي و اقدامات مسئوالن براي بهبود تامين نهاده ها 
و رشد عرضه مواد پروتئيني موجب سير نزولي قيمت گوشت، 
مرغ و تخم مرغ در بازار خرده فروشي شده است. با اين شرايط 
ديروز نرخ هر كيلوگرم گوشت شقه گوســفندي با افت 25 تا 
30هزار توماني مواجه شد و قيمت عمده فروشي به 102هزار 
تومان و قيمت هر كيلوگرم دام زنده ســبك به 46هزار تومان 
رسيد. رصد  قيمت عمده فروشي گوشت قرمز در ميدان بهمن 
نيز نشان مي دهد كه روز جمعه نرخ هر شقه گوشت گوسفندي 
بدون دمبه با قيمت 102هزار تومان، سردســت گوســفندي 
89هزار تومان، قلوه گاه گوســفندي 69هزار، ران گوسفندي 
125هزار، قلوه گاه گوساله 75هزار، سر دست گوساله 93هزار، 
گوشــت لخم گوســاله 95هزار و ران 
گوساله با قيمت 99هزار تومان عرضه 
شد. همچنين قيمت هر كيلوگرم مرغ 
تازه در ميادين ميوه و تره بار شهرداري 
تهران به نرخ 24هزار و ران مرغ با قيمت 
17هزار تومان به فروش رسيد. حبيب اهلل 
اســد نژاد، نايب رئيس كانون مرغداران 
گوشتي كشور نيز از افزايش جوجه ريزي 
با تامين نهاده هاي توليد مرغ و تخم مرغ 
به نرخ مصوب خبر داد و گفت: با رشــد 
توليد و عرضه كاهش بيشتر قيمت مرغ 
و تخم مرغ در راه اســت. رئيس اتحاديه 
فروشندگان گوشــت گوسفندي نيز از 
كاهش 15 تا 20هــزار تومانی قيمت 
گوشت قرمز خبر داد و گفت: پيش بيني 
مي شــود در آينــده قيمت گوشــت 
گوسفندي همين روند نزولي را داشته 
باشد. اكنون قيمت گوشت بين 120 تا 
125هزار تومان است. علي اصغر ملكي 
با بيان اينكه كمبــودي در حوزه تامين 
گوشت نداريم، افزود: قيمت هر كيلو دام 
زنده در تهران حدود 50هزار تومان است 
و درصورتي كه نهاده ها به موقع به دست دامداران برسد گوشت 

ارزان تر خواهد شد.

بازار پوشك در انتظار بازگشت آرامش 
مدتي اســت كمبود و گراني پوشك بچه و ســاير محصوالت 
سلولزي باعث گايه مردم شده است. در واكنش به اين موضوع، 
مديركل دفتر صنايع نساجي، پوشاك سلولزي وزارت صنعت 
از تدوين بســته حمايتي براي تامين ارز مورد نياز تامين مواد 
اوليه صنعت پوشــك از محل ارز متقاضي و واردات در مقابل 
صادرات و داخلي سازي  توليد 6 قلم ماده اوليه پوشك بچه خبر 
داد و گفت: در چند روز اخير رونــد ترخيص مواد اوليه مربوط 
به صنعت توليد پوشــك از گمرك سرعت گرفته است. افسانه 
محرابي، افزود: در بررســي هاي ميداني كه از بازار انجام شده 
اكنون كمبود اين محصــول در بازار وجود نــدارد. به گفته او 
118هزار تن توليد پوشك در كشور وجود دارد. معادل همين 
ميزان نيز در كشور مصرف داريم؛ ظرفيت اسمي توليد صنعت 
پوشك در كشور 500هزار تن است. او گفت: مشكل اخير اين 
واحدها تامين مواد اوليه، تخصيص و تامين ارز بوده و با توجه به 
اينكه 70درصد مواد اوليه پوشك از طريق واردات و 10درصد 
آن از طريق رقابت در بورس تامين مي شود، قيمت ها متناسب 
با افزايش نرخ ارز رشد كرده اســت. نايب رئيس انجمن صنايع 
سلولزي ايران نيز پس از جلسه با وزير صمت از افزايش توليد 
پوشــك با تمهيدات وزارت صمت براي تامين مواد اوليه خبر 
داد و گفت: با پيگيري هاي انجام شــده در وزارت صمت روند 
ترخيص مواد اوليه توليد پوشك بهبود يافته است و به زودي روند 
توليد افزايش می يابد و بازار اين كاال تنظيم و قيمت ها تعديل 
مي شود. محمد مهاجر، افزود: صنعت سلولزي در حوزه توليد 
پوشك ظرفيت توليد بيش از مصرف كشور را دارد و كمبودي 

در بازار وجود ندارد.

  مصوبات و اقدامات دستگاه هاي 
اجرايي براي ترخيــص و عرضه 
كاالهاي اساسي، تغيير انتظارات 
درپــي انتخابات آمريــكا و افت 
قيمت دالر رونــد قيمت برخي 
اقام خوراكي و كاالهاي صنعتي 

را نزولي كرد
  نرخ هر كيلوگرم گوشت شقه 
گوسفندي ديروز در بازار تهران به 
102هزار تومان و قيمت دام زنده 
به 46هزار تومان رســيد. قيمت 
مرغ هم تثبيت شده است. فعاالن 
بــازار از احتمال كاهش بيشــتر 

قيمت ها خبر مي دهند
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موج جمعيتي معروف 
دهه شــصتي ها به بازار 
ارز رســيده  و حاال اين 
جوانــان در آســتانه 
ميانسالي، چيزي حدود 90درصد معامله گران 
بازار ارز فردوسي را تصاحب كرد ه اند. جنسشان 
هم جور اســت؛ از ليسانسه بيكار و طالفروش 
ورشكســته گرفته تــا جواني كــه مي گويد 
دالرفروشي كســب وكار خانوادگي اش است، 
همه در اين راسته جمع شده اند. نكته مشترك 
بسياري از آنها ازدست دادن شغل يا ناكامي در 

يافتن شغل مناسب بوده است.
بررسي هاي ميداني همشــهري، به خصوص 
در روزهايي كه انتخابات آمريكا به شــلوغي 
بــازار ارز آزاد دامن زده، نشــان مي دهد كه 
دهه شصتي هاي معروف، به واسطه سهم بااليي 
كــه از تركيب جمعيت جوان ايــران مي برند 
و در ســايه ناكامي هايي كه در كســب وكار و 
اشتغال داشته اند، حاال از بد حادثه به بازار ارز 
پناه آورده اند و در اين ميان بازداشت و حذف 
دالالن قديمي بازار نيز باعث شده جاي پايشان 

محكم تر شود.

به  خاطر يك مشت دالر
جداي از چندنفــري كه سن وســالي از آنها 
گذشته و در راسته صرافان فردوسي به خريد 
و فروش ارز مشــغولند، مابقــي معامله گران 
جوان هايي هســتند كه با 30 تا 40سال سن، 
نماينــدگان جمعيت بزرگ دهه شــصتي ها 
محســوب مي شــوند. آنگونه كه از اظهارات 
آنها برمي آيد، عمدتا ســرمايه كالني ندارند و 
مجموع معامالت هفتگــي و حتي ماهانه آنها 
به زحمت 10هزار دالر مي شود. به گفته يكي 
از دالرفروش هاي فردوســي، از زمســتان96 
كه دالل هاي ارز دســتگير شــدند، معامالت 
ارزي كالن و خالي فروشــي دالل هاي وابسته 
به بزرگان هم از راســته فردوسي حذف شده 
و حاال خرده پاهايي كه به دنبال كسب روزي 
به خريد و فروش پول بيگانــه روي آورده اند، 
فقط در حد تأمين ارز مســافري يا دادوستد 
ارز مســافرتي و دالرهاي خانگي مردم عامي 
فعاليت مي كننــد. يكي ديگــر از دالل ها نيز 
مي گويد بعد از پليسي شدن بازار در دي ماه96، 
دالل هاي بزرگ به صــورت تلفني يا در فضاي 

مجازي و كانال هاي تلگرامي مشغول شده اند و 
با پيك موتوري اختصاصی خودشان دالرهاي 
خريده يا فروخته شــده را جابه جا مي كنند يا 
نماينده هايي در بازار پيدا كرده اند كه پورسانت 
بگيرند و معامالت سفارشي آنها را انجام دهند.

داللي با ليسانس علوم تربيتي
يكــي از دالرفروش هاي فردوســي كه خود 
را رضــا معرفي مي كند، مدرك كارشناســي 
خود را 14سال پيش در رشــته علوم تربيتي 
گرفته و بعد از كلي جست وجو براي كار، ميان 
دستفروشــي و داللي ارز، دومــي را انتخاب 
كرده است. دوســتانش مي گويند او با 7سال 
ســابقه داللي، حاال يكي از قديمي هاي بازار 
ارز فردوســي محسوب مي شــود اما خودش 
مي گويد قديمي تر از او هم در بازار تعدادشان 
زياد اســت و پاتوق آنها عمدتا در صرافي ها و 

سكه فروشي هاست. 
رضا به خبرنگار همشــهري مي گويد: به طور 
متوســط ماهانه 5 تا 8ميليون تومان درآمد 
كسب مي كند و تقريبا هيچ روزي با دالر به خانه 
نمي رود و كل خريدهاي روزانه را در همان روز 
مي فروشد؛ خواه با سود خواه با ضرر. او شخص 
ديگري را نيز براي مصاحبه راضي مي كند كه 
ليسانس تربيت بدني از دانشگاه دولتي دارد و با 
ظاهري اسپرت به خريد و فروش ارز مشغول 
است. نام او بهزاد است و عالقه ها و آرزوهايش 
گويي در ميان دغدغه هاي زندگي در كســب 
درآمدي بي دغدغه محدود شده كه اين نيز در 
بازار ارز محقق نمي شود، اما خودش مي گويد 
جاي ديگري ندارد كــه برود. او تأكيد مي كند 
كه »شعار نمي دهم« اما دهه شصتي جماعت، 
حتي از دهه نودي هايي كه عجيب ترين اتفاقات 
را تجربه مي كنند كم اقبال ترند، چون تعدادشان 
به حدي زياد اســت كه اگر شانس بخواهد به 
همه آنها هم رو كند، وقتش نمي رسد! طنز تلخ 
بهزاد اين است كه »ما در صف غسالخانه معطل 

مي شويم«.

طالفروش ورشكسته در فردوسي
در ميانه دهه  شــصتي هايي كه دالر فروشــي 
را انتخاب ناگزير خود در مقابل نيافتن شــغل 
مناسب معرفي مي كنند، جواني هم هست كه 
اظهار مي كند تا 4سال پيش طالفروش بوده 

و بعد از ورشكستگي به بازار ارز آمده تا با اتكا 
به آشنايي با نوسان قيمت ارز و طال، به انجام 
تنها كاري كه با آن آشنايي دارد بپردازد و ناني 
درآورد. او كسادي كسب وكار، حالل خوري و 
بي تجربگي را از عوامل شكست خود مي داند 
و به همشهري مي گويد: طال فروش ها سرمايه 
ثابتي دارند و فقط بــا دريافت كارمزد و اجرت 
ســود مي كنند؛ درنتيجه اگر سرمايه آنها كم 
باشد و طالي فروخته شــده را عينا جايگزين 
نكنند دير يا زود كارشان تمام است. به گفته او، 
پايبندي طالفروش به رعايت قانون و دريافت 
7درصد سود مصوب هم با احتساب ماليات و 
عوارضي كه براي طالفروشي محاسبه مي شود، 
زمينه ساز ورشكستگي است؛ دقيقا مانند آنچه 

بر سر او آمده است.

خانواده دالرفروش
پرهيــز دالالن از مصاحبــه و گفت وگــو با 
خبرنگاران يكي از عادي ترين اتفاقات بازار ارز 
است؛ اما در ماه هاي اخير كه همگي به واسطه 
كرونا ملزم به ماســك زدن هستند، مقاومت 
دالل ها در مقابل رسانه ها و حتي پرس وجوي 
مردم عــادي شكســته شــده و در يك كالم 
خوش اخالق تر شــده اند. باوجــود اين، هنوز 
برخي از دالرفروش ها چنــدان با ديگران گرم 
نمي گيرند و ترجيح مي دهند با احتياط كامل، 
فقط بر كســب وكار خود تمركز كنند. يكي از 
اين افراد، عاقبت با پادرميانــي يكي دونفر از 
دوستانش حاضر شد به چند سؤال كوتاه پاسخ 
بدهد و از چرايي حضور خود در بازار ارز بگويد. 
از اظهارات او چنين برمي آيد كه دالرفروشي را 
از پدرش ياد گرفته و حاال هم به همراه برادر، 

عمو و برادرزاده اش به اين حرفه مشغول است. 
او 3نصيحت پدرش را براي موفقيت در حرفه 
دالرفروشي اينگونه توضيح مي دهد: اول اينكه 
در معامله بايد در زمان خريد سود كني؛ يعني 
با قيمت مناسب بخري. دوم اينكه بايد معامله 
فروش را با ســود معقول جوش بدهي و اسير 
جوسازي هاي بازار نشوي. سوم اينكه قمار روي 
قيمت و انجام معامله بزرگ هم ممنوع، چون 
يك دالل سرمايه گذار نيست و فقط از خريد و 

فروش سود مي كند.

بيكاران دهه شصتي؛ شعبه فردوسي
گرچه برخي از معامله گران دهه شــصتي بازار 
ارز، سابقه نســبتا طوالني در اين بازار دارند و 
قديمي محسوب مي شوند اما بخش زيادي از 
آنها در سه چهارسال اخير وارد بازار شده اند و 
تغيير تركيب سني بازار را رقم زده اند. يكي از 
اين معامله گران دهه شصتي، از اوايل سال97 
با سرمايه اي نزديك به 70ميليون تومان وارد 
بازار شده و تاكنون جداي از خرجي زندگي اش، 
توانسته ســرمايه نقدي خود را نيز به حدود 
200ميليون تومان برساند اما از منظر ارزي، او 
نه تنها پيشرفتي نداشته بلكه پسرفت هم داشته 
است. او مي گويد: در بهار97 حداقل سرمايه اش 
معادل 10هزار دالر بوده اما هفته گذشــته به 
زحمت ســرمايه اش به 6هزار دالر مي رسيد. 
نكته ديگري كه اين دالرفروش يادآور مي شود 
اين اســت كه در بازارهاي نوســاني، ريسك 
داللي زيادتر مي شود و به راحتي ممكن است 
در معامالت خود متضرر شود؛ همچنان كه در 
ماجراي ريزش بازار ارز در اول مهر97، تقريبا 

همه دالل ها متضرر شدند.

گزارش همشهري از بازار ارز تهران نشان مي دهد كه در شرايط فعلي بخش عمده فعاالن، جوانان دهه شصتي و رانده شده از بازار كار هستند
بازارارزفردوسيدرقبضهدههشصتيها  چيپس هاي 100هزارتوماني

در سوپرماركت ها
چيپس، يكــي از پرطرفدارترين خوراكي هاي 
موجود در سوپرماركت هاســت و تنــوع زياد 
محصوالت عرضه شده به بازار نشان مي دهد كه 
هرقدر هم درباره مضرات آن گفته شود، باز هم 
هوادارها و مشتري هايش را دارد.  با اينكه بازار بسياري از خوراكي ها را 
با شيوع كرونا و افزايش گراني ها در 8 ماه گذشته كساد كرده و فروش 
آنها را به طور محسوسي كاهش داده، اما به گفته فروشنده ها تقاضا براي 
تنقالت يا اصطالحا هله هوله هايي مثل چيپس و پفك كساد نشده و اين 
محصوالت در نهايت تا 20درصد با افت فروش مواجه بوده اند و اين در 
حالي است كه قيمت ها در اين بخش هم همپاي ديگر كاالها از ابتداي 
امسال بين 30 تا 50درصد گران شده و نسبت به نيمه دوم سال گذشته 
دو برابر شده اســت. نگاهي به قيمت انواع چيپس در سوپرماركت ها 
نشان مي دهد كه بازه قيمتي اين محصول با توجه به وزن هاي متفاوت 
بين 4 تا 26هزار تومان متغير است. كمترين وزن موجود در بازار 60 تا 
70گرم است كه قيمت توليدات نيمه اول سال با اين وزن 4هزار تومان 
بوده اســت. وزن هاي حدود 100گرم 7 تا 8هزار تومان و وزن حدود 
200گرم قيمتي بين 12 تا 15هزار تومان دارنــد. وزن هاي باالتر يا 
اصطالحا خانواده باالي 20هزار تومان فروخته مي شوند، به طور مثال، 
چيپس ســاده نمكي 430گرمي چي توز 26هزار تومان قيمت دارد. 
قيمت برندهاي ايراني از همين حدود بيشتر نيست، اما چيپس هاي 
گران تر از اين هم در بازار وجود دارد. در بعضي ســوپرماركت ها هنوز 
هم قوطي هاي اســتوانه اي برند پرينگلز را با نماد معروفشــان، مرد 
سبيلو، مي توان ديد و اگر توان اقتصادي اجازه دهد، آن را خريد. البته 
فراواني اين چيپس ها در بازار بســيار كم است، اما اگر مشتري باشيد 
حتما مي توانيد آن را مخصوصا به صورت آناليــن پيدا كنيد.  قيمت 
اين چيپس ها با رقباي ايراني شان به هيچ عنوان قابل مقايسه نيست، 
به طوري كه كف قيمت محصوالت اين برند هم اكنون در سوپرماركت ها 
23هزار تومان براي قوطي هاي 25گرمي است. انواع 150گرمي آن بين 
50 تا 65هزار تومان قيمت دارند و بعضي از محصوالت خاص تر اين برند 
تا 100هزار تومان به فروش مي رسند و با اين قيمت هنوز هم مشتري 
دارند. واردات اينگونه محصوالت به كشور ممنوع است و افزايش نرخ 
ارز، واردات غيررسمي را هم از صرفه انداخته است؛ به همين دليل آنچه 
از اين قبيل محصوالت خارجي در بازار يافت مي شود به واسطه واردات 
پرهزينه، بسيار گران است. اگر چنين محصوالتي را با قيمت ارزان پيدا 

كرديد حتما تاريخ مصرف آن را چك كنيد.

قيمت انواع چيپس در سوپرماركت هاي تهران
قيمت - تومانمشخصاتبرند
15.000ساده نمكي - 210گرميچاكلز
12.000دلمزه با طعم ماست و موسير - 180گرميمزمز
10.000ساده نمكي - 160گرمي مزمز

10.000كتل با طعم پنير ناچو - 125گرميچي توز
7.000با طعم پياز و جعفري - 120گرمي مزمز
5.000با طعم ماست و موسير - 100گرميترديال
4.000هالوپينو - 60گرميچي توز
8.000با طعم چيلي - 130گرميمزمز

4.000ليمويي - 60گرميچي توز
12.000دلمزه سنتي - 180گرميمزمز

كارشناس بازار ارز و سكه در گفت وگو با همشهري:
دالر تا كجا پايين مي آيد

شرايط ناپايدار بازارهاي دالر و طالي جهاني در پي ابهام 
در نتيجه انتخابات آمريكا در ابعادي وسيع تر در بازار ارز، 
طال و سكه ايران نيز در حال مشاهده است. قيمت دالر 
و سكه طي 2روز گذشته تحت تأثير نزديك شدن بايدن 
به صندلي رياست جمهوري آمريكا، سقوط آزاد را تجربه كرد و اين در حالي 
است كه تغيير شرايط مي تواند بازار را با تحوالت جدي ديگري مواجه كند. با 

حسين اسدي نيا، كارشناس بازار ارز و سكه در اين زمينه گفت وگو كرده ايم.

با ريزش نرخ دالر در چند روز اخير همه در حال فروش هستند، 
پيش  بيني مي كنيد كف قيمت دالر درصورت پيروزي بايدن چقدر خواهد بود؟

با توجه به احتمال بيشــتري كه براي پيروزي بايدن متصور اســت، ما چشم انداز 
صادرات يك ميليون بشكه نفت را پيش رو داريم كه حتي اگر آمريكا به برجام هم 
برنگردد، بايدن به احتمال زياد بسياري از محدوديت هاي كنوني را كاهش خواهد 
داد، بنابراين قيمت دالر كاهش پيدا مي كند اما نكته اي كه وجود دارد، اين است كه 
ممكن است قيمت بيش از حد پايين بيايد كه درصورت پيروزي بايدن، اين احتمال 
زياد است. در اين صورت شايد دالر قيمت هاي عجيبي تا 14هزار تومان را ببيند اما 
قيمت تعادلي دالر براساس نظر اقتصاددان ها حدود 22 و 23هزار تومان است و دالر 
درصورتي كه افت قيمت زيادي را هم در كوتاه مدت تجربه كند، ماندگار نخواهد بود. 
به اعتقاد من، در اوايل كار كه بازار هيجاني است، ممكن است قيمت دالر زير 20هزار 

تومان هم تثبيت شود اما در درازمدت در حدود قيمت تعادلي تثبيت خواهد شد.
هنوز روي كاغذ احتمال پيروزي ترامپ وجود دارد، در اين صورت 

آيا نرخ دالر در محدوده 30هزار تومان خواهد ماند؟
اگر ترامپ ســر كار بماند، قطعا در مدت يكي دو  ماه نــرخ دالر در 30هزار تومان 
تثبيت مي شود و اگر بعد از آن گشايشي اتفاق نيفتاد از اين سقف هم عبور مي كند 
و شايد حتي قيمت هاي باالي 30هزار تومان را هم ببينيم. البته ترامپ گفته بود كه 
درصورت ماندن بر سر كار با ايران مذاكره خواهد كرد اما با توجه به اينكه دور اول هم 
همين ادعا را مطرح كرد و اين اتفاق نيفتاد، نه ايران استقبال كرد و نه شرايط ترامپ 
فضا را براي مذاكره فراهم مي كرد، بنابراين پيش بيني منطقي و معقول اين است كه 
ادامه روند پيش از انتخابات را داشته باشيم. ترامپ اگر دور دوم انتخاب شود، اين 

انتظار هست كه دالر باالي 30هزار تومان تثبيت شود.
در بازار سكه هم نوسان زيادي حاكم بوده و سكه تمام تا 11ميليون 
تومان پايين آمد و باز به 13ميليون تومان برگشت، شرايط بازار طال و سكه را 

چگونه پيش بيني مي كنيد؟
طال و سكه در بازار ايران في ذاته و براساس ارزش خودشان قيمت گذاري نمي شوند 
و نرخ دالر و درهم شرايط بازار ســكه و طال را تعيين مي كند. هر اتفاقي براي ارز 
بيفتد، سكه هم به تبع آن دچار تغيير خواهد شد. بازارهاي طال و سكه و ديگر بازار ها 
دنباله رو بازار ارز هســتند، كما اينكه قيمت طال در بازار جهاني در 2روز گذشته 
افزايشي بود اما از آنجايي كه 80درصد تحوالت قيمتي بازار طال و سكه براساس ارز 

است، به ويژه در شرايط نوسان دالر، اين افزايش جهاني بر بازار ما تأثيرگذار نبود.
كف قيمت سكه چقدر خواهد بود؟

با توجه به قيمت دالر متغير خواهد بود، اگر قيمــت تعادلي دالر را 22 تا 23هزار 
تومان درنظر بگيريم و حبابي را هم براي سكه درنظر نگيريم، قيمت در محدوده 10 
تا 11ميليون تومان خواهد بود. درحال حاضر چون دالر در حال نوسان است، سكه 
هم به تبع آن بالتكليف است. اگر بايدن به پيروزي برسد ممكن است سكه به سمت 
10ميليون تومان هم برود اما در قيمت باالي 10ميليون تومان تثبيت خواهد شد و 

قيمت هاي پايين تر از اين، ري اكشن هاي زياد و غيرماندگاري خواهد بود.

سوپرماركت

بازار  ارز

بازار  ارز

فاز نخست بزرگ ترين پروژه هاي 
زيربنايي كشــور با عنــوان طرح 
شيرين ســازي  و انتقــال آب از 
خليج فارس تا استان هاي مركزي 
با دستور حسن روحاني، رئيس جمهور آغاز شد. به گزارش 
همشهري، تامين مالي اين پروژه ملي از سوي بانك هاي 
ملي، سپه، صنعت و معدن، توســعه تعاون، كشاورزي، 
ملت، تجارت، رفاه كارگران و صادرات صورت گرفته است. 
انتظار مي رود با اجراي كامل اين پروژه در گام نخست، 
كام اســتان هاي جنوبي و پس از آن استان هاي مركزي 
با آب دريا شيرين شود. قرار اســت آب برداشت شده از 
خليج فارس پس از شيرين سازي  از خليج فارس به 3استان 
هرمزگان، كرمان و يزد انتقال يابد و آب تامين شده توسط 
اين پروژه عالوه بر شرب و كشاورزي، در بخش صنعتي 
ازجمله صنايع معدني گل گهر ســيرجان، شركت ملي 
صنايع مس ايران و شركت صنعتي معدني چادرملو مورد 

استفاده قرار گيرد. 
به گزارش همشهري، طرح شيرين سازي  و انتقال آب از 
خليج فارس تا استان هاي مركزي با خط لوله اي بالغ بر 
900كيلومتر طي 3 فاز برنامه ريزي شده  كه فاز نخست 
آن در آينــده نزديك به بهره برداري خواهد رســيد، اما 
2 فاز باقيمانده قرار است تا ســال1400 به پايان برسد. 
رئيس جمهور در مراســم افتتاح اين پروژه اعالم كرد: با 

اين خط انتقال آب به فالت مركزي ايــران، تنها آب به 
فالت مركزي نمي رسد بلكه مهم تر از آن اميد است كه 
به اين مناطق مي رسد و الزم اســت نام اين خط انتقال 
آب را »خط انتقال اميد« بگذاريــم. به گفته روحاني، با 
بهره برداري از اين خط، آب شيرين شده، همه كشاورزان، 
صنعتگران و مردم منطقه را به داشــتن يك منبع آب 
پايدار اميــدوار مي كند. وي افزود: در مرحله نخســت 
305كيلومتر از 800كيلومتر مسير افتتاح شده و اين روند 
تا رسيدن به مس سرچشمه و ادامه آن تا يزد و چادرملو 
ادامه مي يابد و باعث تحول در صنعت و محيط زيســت 

كشور خواهد شد.

نگران محيط زيست نباشيد
رئيس جمهور گفــت: بعضي ها فكر نكنند كــه آب را از 
دريا برداريم براي محيط زيست ضرر دارد، خير اين بايد 
حساب شده باشد و اين طرح كامال محيط زيستي است، 
ما در چنــد كيلومتري دريا آب را برداشــت مي كنيم و 
پساب را نيز در چند كيلومتري وسط دريا برمي گردانيم 
كه بــراي آبزيان مضر نباشــد. روحاني اظهارداشــت: 
بنابراين محيط زيست در تمام اين طرح ها حضور فعال 
دارد و ايــن طرح ها در چارچوب اصول محيط زيســتي 
درحال اجراســت. رئيس جمهور با بيان اينكه در طرح 
آينده 50درصد آب مصرفــي مردم بندرعباس از طريق 

شيرين سازي آب دريا تامين مي شــود، گفت: اين كار كام كوير ايران با آب دريا شيرين مي شود
بســيار بزرگ و عظيمي براي حيات مردم و توســعه و 

صنعت كشور است.

جزئيات طرح چيست؟
براســاس اعالم وزارت نيــرو، اين طرح بــراي مصارف 
بخش هاي شــرب و صنعت در اســتان هاي هرمزگان، 
كرمان و يزد به عنوان منبع پايدار به اجرا درآمده و در اين 
طرح از آب دريا به 2 شكل آب شور بدون نمك زدايي و آب 
شيرين همراه با نمك زدايي استفاده مي شود. همچنين 
با صدور مجوز 26ميليارد مترمكعب در سال نمك زدايي 
آب دريا از طرف وزارت نيرو، نيازهاي 17استان كشور در 

مناطق ساحلي و فالت مركزي ايران را تامين مي كند.
وزير نيرو گفت: مطمئن ترين شيوه براي تامين آب مورد 
نياز صنايع استفاده از آب درياست. رضا اردكانيان افزود: 
مصرف آب 17استان ايران، ساالنه 60ميليارد مترمكعب 
از منابع سطحي و زيرزميني است و از اين مقدار، حدود 
2ميليارد مترمكعب در بخش صنعت مصرف مي شود كه 
در برنامه 30سال آينده اين ميزان به بيش از 3ميليارد 
مترمكعب خواهد رسيد. قاسم تقي زاده خامسي، معاون 
وزير نيرو هــم اعالم كرد: در ســال92 تمــام ظرفيت 
آب شيرين كن هاي هرمزگان تنها 8ميليون مترمكعب 
بود كه تا پايان امسال اين رقم به 90ميليون مترمكعب 
خواهد رسيد. وي استفاده از آب دريا را يك الزام دانست 
و عنوان كرد: با توجه به رشد مصرف آب در حوزه صنعت 

به سمت استفاده از آب دريا گام خواهيم برداشت.

آب

اثر بايدن و ترامپ بر بازارها
ادامه از  در كوتاه مدت انتخاب بايدن و توقف سياست فشار حداكثري، به 

افزايش عرضه ارز به ويژه از سوي كساني منجر مي شود كه ارز را صفحه 4
براي پوشش ريسكشان خريداري كرده بودند اما قيمت ارز در بلندمدت با ريزش خيلي 
زيادي مواجه نخواهد شــد، درواقع ما انتظار ريزش شديد در بلندمدت نداريم اما در 
كوتاه مدت به دليل اثرات رواني كه انتخاب بايدن دارد قيمت ارز كاهش پيدا خواهد 
كرد. با اين حال اين كاهش قيمت نمي تواند پايدار باشد و در بلندمدت قيمت ارز با نزول 
خيلي زيادي مواجه نخواهد شد زيرا خروج سرمايه به بسته شدن كف قيمت دالر منجر 
مي شود اين موضوع مانع از نزول بيشتر قيمت ارز خواهد شد. همچنين اگر جو بايدن 
به عنوان رئيس جمهوري آمريكا انتخاب شود و او به برجام باز گردد و ايران بتواند روزانه 
1.5 تا 2ميليون بشــكه نفت به قيمت هر بشــكه 40 تا 42دالر بفروشد ارزش كل 
درآمد هاي نفتي ايران به 30ميليارد دالر خواهد رسيد. يعني ميزان عرضه ارز در كشور 

با احتساب درآمد هاي غيرنفتي به 70ميليارد دالر خواهد رسيد.
كاهش نرخ ارز درصورت پيروزي بايدن تا كجا ادامه پيدا خواهد كرد؟

بدون درنظر گرفتن اثرات رواني در كوتاه مدت و كاهش هاي هيجاني، قيمت هردالر 
آمريكا در بلندمدت در محدوده 20 تا 22تومان كاهش پيدا كند و بعد از آن قيمت دالر 
دوباره تحت تأثير مشكالت اقتصادي كه ما در داخل اقتصادمان داريم رشد خواهد كرد.

با پيروزي بايدن چه اتفاقي در بازار سهام خواهد افتاد؟
در صورت انتخاب بايدن در نتيجه رشد نكردن قيمت دالر درآمد اسمي شركت هاي 
بورس كاهش پيدا مي كند اما در مقابل با از بين رفتن سياســت فشــار حداكثري، 
ريسك ها كاهش پيدا مي كند كه در بلندمدت به نفع بازار سهام است اما در كوتاه مدت 
همان هيجان هايي كه در بازار ارز وجود دارد به بازار سهام هم منتقل خواهد شد و به 
كاهش شاخص منجر مي شود. اين هيجان در صنايعي كه دالر محور هستند بيشتر 

خواهد بود و بعد به كل بازار سرايت مي كند.
آيا در سياست دولت در بازار پول هم تغييراتي رخ خواهد داد؟

اگر فشار حداكثري ادامه پيدا نكند نرخ بهره كه مخرب توليد است افزايش نخواهد يافت.
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احمد ســعادتمند مديريت بحث برانگيزي در استقالل داشت. 
با اين حال به نظر مي رســد برخي دفاعيات او از خودش چندان 
بيراه نيست. مثال در آن بيانيه معروف كه هيأت مديره براي عزل 
سعادتمند نوشت، يكي از اشــتباهات او مذاكره و عقد قرارداد با 
بازيكنان در هتل عنوان شــد، درحالي كه همين هيأت مديره با 
محمد نادري در قزوين قرارداد بست و همه اعضا هم كنارش عكس 
گرفتند. اصال نزديك بود نادري را به عنوان شكار طاليي بخوابانند 
و يكي از اعضا پايش را روي سينه او بگذارد و عكس بگيرد! طبعا 
مذاكره در هتل معقول تر از مذاكره در يك شهر ديگر است. حرف 
ســعادتمند در مورد فرهاد مجيدي هم غيرمنطقي نيســت. او 
مي گويد حتي اگر اختالفي هم وجود داشت، فرهاد مي توانست 
نتيجه بگيرد تا كســي جرأت عزل او را نداشته باشد. مجيدي اما 

قبل از مهم ترين بازي فصل استعفا داد.

بيراههمنميگويد

خيلي مواقع در دنياي فوتبال بازيكنان و مربيان قول مي دهند كه 
اگر به يك موفقيت بزرگ رسيدند، تغييري ظاهري و عجيب در 
خودشان ايجاد كنند. مثال رنگ كردن مو يا گذاشتن و تراشيدن 
ريش خيلي رايج اســت. حاال هم محمدحسين كنعاني زادگان، 
مدافع پرسپوليس وعده داده اگر سرخپوشان روز 29آذر فينال 
ليگ قهرمانان آسيا را با پيروزي پشت سر بگذارند، موهايش را از ته 
مي زند. البته ظاهرا بقيه بازيكنان مسئله كچل كردن را روي دوش 
كنعاني گذاشته اند و او هم بدش نيامده. خيلي هم خوب است و 
اميدواريم شب يلداي امسال مدافع پرسپوليس را كچل ببينيم. 
فقط كاش اين يكي شبيه سبيل گذاشتن برانكو نشود. سر فينال 
قبلي هم برانكــو قول داده بود درصورت قهرماني پرســپوليس 
سبيل بگذارد. قبل از بازي با كاشــيما هواداران كلي هم در اين 

زمينه كار گرافيكي كردند، اما گويا سبيل به پروفسور نمي آمد!

فقطمثلسبيلبرانكونشود

كتابي كه مترجم برانكو در مــورد خاطرات همكاري اش با مربي 
كروات در پرسپوليس نوشــته، دوجنبه دارد؛ يكي انتشار برخي 
مطالب خواندني و شنيده نشده در اين دوران و ديگري هم اعالم 
بازنشســتگي اصغر نيك ســيرت از حرفه اش! در حقيقت با اين 
چيزهايي كه او در كتابش نوشــته، خيلي سخت است كه فرض 
كنيم از اين به بعد در تيمي به او كار بدهند. اين بنده خدا مالحظه 
هيچ چيز را نكرده و هر چه را ديده، نوشته است. حرف ما اين نيست 
كه كار بدي كرده؛ اما نكته اينجاست كه در فوتبال ايران همه دنبال 
محرم اسرار مي گردند و اين موضوع هزار برابر مهم تر از تخصص 
و مهارت است. در فوتبالي كه يك دنيا پشت پرده دارد، شما بايد 
با فرمول »شتر ديدي، نديدي« جلو بروي، اما نيك سيرت نشان 

داد در اين زمينه نمي شود روي او حساب كرد!

اعالمبازنشستگيبايككتاب

نكته بازي تارتار با 1/9 ميليارد تومان 
 روي نيمكت پيكان

  مهدي تارتار سرمربي فصل گذشته نفت مسجدسليمان، 
سرانجام به عنوان ســرمربي جديد پيكان معرفي شد. اين 
در حالي اســت كه از چند هفته پيش عبداهلل ويســی با 
مديريت جديد باشگاه پيكان دچار مشكل شده بود و حتي 
در مصاحبه اي به اين موضوع اشاره  كرد كه مديران پيكان 
قصد داشتند به او بازيكن تحميل كنند. اگر چه با مصاحبه  
ويســي در برنامه فوتبــال برتر و مالقاتش بــا مديرعامل 
ايران خودرو گمان می رفت كه اين مربي دوباره به سركار 
بازگردد، اما در نهايت مديران باشــگاه پيــكان با تارتار به 
توافق رسيدند. تارتار 48 ساله سابقه حضور در باشگاه های 
راه آهن، داماش، نفت مسجد سليمان، پارس جنوبی،  گهر 
دورود و صبای قم را به عنوان سرمربی در كارنامه دارد و بعد 
از چند سال دوري از تيم هاي تهراني حاال هدايت پيكان را بر 
عهده خواهد گرفت. حسين پاشايی، حسين معمار و  حسين 
اينانلو كه همواره و در تيم های مختلف كنار تارتار بودند در 
پيكان نيز همراهش خواهند بود. ضمن اينكه محمدرضا 
طهماسبی كاپيتان ســابق پيكان هم از كادرفنی قبلی در 
اين تيم به كارش ادامه خواهد داد. اين طور كه گفته مي شود 
مبلغ قرارداد تارتار با پيكان يك ميليــارد و 900 ميليون 
تومان اســت كه البته چند آپشــن از جمله پاداش كسب 
ســهميه، پاداش رتبه تك رقمي و قهرماني در جام حذفي 
در قرارداد اين مربي گنجانده شده است. تارتار در خصوص 
انتخابش به عنوان ســرمربي پيكان گفته است:»قبال هم 
گفته بودم كه از بی امكاناتی و آوارگی خسته شده ام. خدا 
را شكر پيكان شرايط خوبی دارد. برای مدعی شدن نياز به 
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ليگ بيستم از امروز براي استقاللي ها آغاز خواهد 
شــد. آبي ها كه 7 فصلي اســت رنگ قهرماني را 
نديده اند، در نخســتين گام با حريفــي روبه رو 
خواهند شــد كه روي كاغذ حريف ايده آلي براي 
استقالل به حساب مي آيد، حريفي كه تازه به ليگ 
برتر رسيده و حاال براي يك بازي بزرگ خودش را 
از رفسنجان به تهران رسانده است. البته اين تمام 
ماجرا نبوده و نيست چراكه استقاللي ها با پنجره 
بسته به هفته اول رسيده اند و به احتمال فراوان 
نمي توانند مقابل مس رفســنجان از خريدهاي 
جديدشان رونمايي كنند، خريد هايي مثل رشيد 
مظاهري كه قرار بود جاي حســيني افت كرده 
درون چارچوب دروازه قــرار بگيرد؛ مرادمند كه 
قرار بود جاي روزبه چشمي در قلب خط دفاع به 
ميدان برود و از همه مهم تر مهدي  پوري كه قرار 
بود جانشــين علي كريمي در خط مياني باشد. 
به اين فهرســت محمد نادري، احمد موســوي، 
بابك مرادي و متين كريم زاده را هم اضافه كنيد 
كه خريد هاي جديد اســتقالل بوده اند اما مجوز 
همراهي آبي ها را ندارند. باتوجه به همين مسئله 
فكري در هفتــه اول بايد روي همــان بازيكنان 
فصل قبل حســاب كند و اميدوار باشد مديران 
باشــگاه پس از مدت ها پنجره نقل و انتقاالتي را 
باز كننــد، مديراني كه تا آخرين ســاعات ديروز 
هم در تالش بودند تا از طريق فيفا پرونده شــفر 
را ببندند و مجوز ثبت قــرارداد بازيكنان جديد 
را بگيرند. فراموش نكنيم شــروع هاي نه چندان 
اميدواركننــده در فصل هاي گذشــته، همواره 
استقالل را با دردسرهاي بزرگي روبه رو كرده است. 
به همين خاطر رســيدن به پيروزي در نخستين 
هفته از فصل جديد، اهميــت فوق العاده اي براي 

فكري و شــاگردانش خواهد داشت. بدون ترديد 
هنوز بســياري از هواداران و بازيكنان حال حاضر 
استقالل شكست لحظه آخري فصل قبل در زمين 
ماشين سازي تبريز در نخستين هفته ليگ برتر 
را به ياد دارند، شكســتي كه براي چند هفته تيم 
استراماچوني را به بحران فرســتاد و اين تيم را از 
صدر جدول دور و دورتر كرد. اين اتفاقي است كه 
به نوعي منصوريان و شفر هم پيش از استراماچوني 
آن را تجربه كردند و حاال بايد ديد فكري مي تواند 
طلسم شروع هاي بد اســتقالل را از بين ببرد يا 
خير. به اين نكته بايد اشاره داشت كه نفرات تيم 
فصل قبل اســتقالل به اندازه اي حفظ شــده اند 
كه حتي مي توانند بــدون ورود مهره هاي جديد 
هم يك تركيب 11نفره ايده آل بســازند. محمود 
فكري بايد حداكثر اســتفاده را از اين اتفاق ببرد 
و در همين هفته هاي اول تا مي تواند امتياز جمع 
كند. اين در حالي است كه حريف امروز آبي ها در 
نقل و انتقاالت 19ورودي داشــته و براي رسيدن 
به هماهنگي به زمان نياز دارد. سرشــناس ترين 
خريد مسي ها محمد قاضي از شهرخودرو بوده، 
بازيكني كه زماني براي همين استقالل توپ زده 
و در 35 سالگي سر از رفســنجان درآورده است. 
در ديگر بازي هاي امروز شــهرخودرو از ســاعت 
15:50ميزبان ماشين سازي اســت و در همين 
ساعت گل گهر در ســيرجان به مصاف سپاهان 
مــي رود. هرچند قلعه نويــي به دليل محروميت 
انضباطي حق همراهي گل گهر را ندارد، اما تقابل 
او با ســپاهان مي تواند از نكات جذاب هفته اول 
باشد. بازي نفت آبادان و پيكان هم به دليل صادر 
نشــدن مجوز خروج پيكاني ها از تهران به تعويق 

افتاده است.

مسابقات انتخابي تيم هاي ملي 
كشتي آزاد و فرنگي در تمامي 
اوزان برگزار شد و نفرات برتر هر 
وزن مشخص شدند، اما بايد ديد 
در ادامه آيا نفرات برتر به دوبنده 
تيم ملي مي رسند يا اينكه طبق 
معمول هر سال، اعمال سليقه 
كادرفني باعث دلسردي نفرات 
برتر مي شــود. فراموش نكنيم 
مسابقات انتخابي تقريبا هر سال 
در ايران برگزار شده؛ زماني با نام 
فرايند انتخابي با هزارويك بند 
و تبصره و حاال هم با نام چرخه 
انتخابي! سال هاي قبل پيش از 
شروع مسابقات هزارويك بند و 
تبصره براي اين فرايند گذاشته 
مي شــد و تازه اگر كشتي گير 
موردنظــر كادرفنــي نتيجــه 
نمي گرفت، تبصره هاي جديد به 
كمك مربي تيم ملي مي آمد. با 
وجود اين، خيلي ها منتظر بودند 
ببينند در فدراسيون جديد كه 
شــخص عليرضا دبير به عنوان 
رئيس از همــان ابتداي حضور 
اصرار خاصي به چرخه انتخابي 
داشــت، نفرات برتر به تيم ملي 
مي رسند يا خير. فراموش نكنيم 
در همين فدراســيون عليرضا 
دبير هم مربيــان آزاد و فرنگي 
از همان ابتــدا مخالف برگزاري 
انتخابــي بودند امــا در نهايت 
وقتي كار به تهديد و داســتان 
قطع همــكاري كشــيد، با اين 
موضوع كنار آمدنــد. در نهايت 
رقابت هاي انتخابي پنجشــنبه 
با رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
در ســالن 12هزار نفري آزادي 
بدون حضور تماشاگران برگزار 
شــد، ولي باز هم اعمال سليقه 
كادرفني، دلخوري اهالي كشتي 

را به همراه داشت.
اينطور كه به نظر مي رســيد، در 
رشــته آزاد و در وزن هاي 61، 
97 و 125كيلوگــرم، با پيروزي 
مجيد داســتان، علي شعباني و 
امين طاهــري، نتيجه مورد نظر 
كادرفني به دســت نيامد. پس 
از اين اتفاق بود كه اعالم شــد 
در اين اوزان 2برد از 3 مســابقه 
تكليف نفــر برتر را مشــخص 

مي كند! بــا وجود ايــن، بهنام 
احســان پور، دارنده مدال برنز 
جهان و حريف مجيد داســتان 
در كشــتي دوم حاضر نشــد تا 
در نهايت داســتان به عنوان نفر 
اول وزن 61كيلوگــرم معرفي 
شــود. جالب تر اينكه شعباني و 
طاهري هم مجددا حريفانشان 
را شكســت دادند تا ثابت كنند 
مستحق پوشــيدن دوبنده تيم 
ملي هســتند. در كشتي فرنگي 
هم كه در 10وزن مســابقاتش 
برگزار شــد، محمد بنا نظاره گر 
كار شــاگردانش بــود. او كــه 
3كشــتي گيرش را به دليل ابتال 
به ويروس كرونا از شــركت در 
رقابت هــاي انتخابــي معــاف 
كرده بود، به پيــروزي نزديك 
كشــتي گيرانش هــم رضايت 
مي داد و به هميــن دليل هيچ 
مسابقه اي در رشته فرنگي 2بار 
تكرار نشــد. فراموش نكنيم بنا 
بارها نشان داده با انتخابي رودررو 
مشــكل دارد و هر وقت سر كار 
بوده با ســبك خودش نفراتش 
را انتخاب كــرده؛ انتخاب هايي 
كه اكثرا نتيجه بخش بوده است.

   نفرات برتر كشتي آزاد:
57كيلوگرم: رضا اطري

61كيلوگرم: مجيد داستان 
65كيلوگرم: اميرمحمد يزداني

70كيلوگرم: يونس امامي
74كيلوگرم:مصطفي حسين خاني 

79كيلوگرم: علي سوادكوهي 
86كيلوگرم: حسن يزداني

92كيلوگرم: كامران قاسم پور
97كيلوگرم: علي شعباني

125كيلوگرم: امين طاهري
  نفرات برتر كشتي فرنگي:

55كيلوگرم: پويا دادمرز 
60كيلوگرم: عليرضا نجاتي
63كيلوگرم: ميثم دلخاني 
67كيلوگرم: حسين اسدي

72كيلوگرم: امين كاوياني نژاد
77كيلوگرم: محمدعلي گرايي

82كيلوگرم: محمد ناقوسي 
87كيلوگرم: حسين نوري 

97كيلوگرم: محمدهادي ساروي 
130كيلوگرم: امير قاسمي منجزي

يورشاستقاللبهاستارتهاي
طلسمشده

   استقالل كه به شروع هاي بد عادت كرده به احتمال فراوان
   بدون خريد هاي جديدش بايد از ساعت 16:30به مصاف مس رفسنجان 

برود، تيمي كه تازه به ليگ برتر رسيده است

پايانانتخابيپرحاشيهكشتي
جذابيت پيش از فيفادي

 مروري بر دركالسيكر و ديگر بازي هاي جذاب
 امروز فوتبال باشگاهي در اروپا

جذاب ترين شنبه و يكشنبه اين فصل ليگ هاي اروپايي در پيش است. 
اين هفته با برگزاري ديدارهاي اين دو روز ليگ ها تعطيل مي شوند و 
بازيكنان ملي پوش در اختيار تيم هــاي ملي قرار مي گيرند. بازي هاي 
جذاب از ساعت1۶ با ديدار اورتون و منچستريونايتد آغاز مي شود. البته 
اين ديدار نكته خاصي ندارد و تقابل هيچ كس با هيچ كس ديگري نيست 
و نه داربي محسوب مي شود و نه جزو ديدارهاي كالسيك است اما به هر 
حال زيباست. اورتون اوج گرفته با آنچلوتي ، كالورت ، ريچارليسون و 
خامس 2 هفته است كه نتيجه نمي گيرد و صدر را به تيم همشهري اش 
ليورپول واگذار كرده. منچســتر در بازي هاي خارج از خانه بهتر عمل 
مي كند و 4مسابقه است كه در اولدترافورد نبرده است. نتايج سينوسي 
يونايتد به مانند شمشير داموكلس براي سولسشائر عمل مي كند و يك 
بازي در ميان شايعه اخراج او و آمدن پوچتينو منتشر مي شود. امروز 
در ليگ برتر چند بازي عادي برگزار مي شــود كه پيش درآمدي براي 
بازي هاي جذاب فرداست. شايد چلسي- شفيلد براي عده اي جذابيت 
داشته باشــد. بازي بعدي را ساعت 18:45 بارســلونا و بتيس برگزار 
مي كنند. بارسا براي كندن از رتبه نازل دوازدهم چاره اي جز برد ندارد 
اما جدا از پيروزي، هواداران اين تيم آرزو مي كنند مســي بتواند براي 
نخستين بار در اين فصل در جريان بازي گل بزند. مسي هر 5گل خود را 
)به فرانس واروش، يوونتوس، دينامو كي يف، ويارئال و تيم ملي پرو( از 
روي نقطه پنالتي به ثمر رسانده و هواداران رئال در تالفي تمسخرهاي 
بارسايي ها كه كريستيانو رونالدو را پنالدو خطاب مي كردند، به او لقب 
پنالسي داده اند. بارسا 3 ديدار آخر الليگايي خود را مقابل ختافه و رئال 
باخته و با آالوس مساوي كرده. در سري آ امشب خبري از بازي حساس 
نيســت و ديدارهاي مهم به فردا موكول شده است. اما در بوندس ليگا 
مهم ترين مسابقه نيم فصل امشب ساعت21 برگزار مي شود. دورتموند 
و بايرن مونيخ در دركالسيكر در حالي به مصاف هم مي روند كه بايرن 
با فليكس از 48مسابقه آخر خود 44تا را برده، ازجمله برد 4گله مقابل 
همين دورتموند. حتما بازي پرگلي مي شود. آلماني ها اين فصل زياد 
گل مي زنند. براي همين است كه براي نخستين بار 2 تيم از يك كشور 
در يك شــب در ليگ قهرمانان اروپا روي هــم 12گل زدند؛ بايرن۶- 
سالزبورگ2 و مونشن گالدباخ۶- شاختار دونتسك صفر. هفته گذشته 
2۶گل در بازي هاي ليگ رد و بدل شــد كه در 7سال اخير يك ركورد 
است. شايد اين بازي مســابقه گلزني بين هالند و لواندوفسكي باشد. 
بايرن در سال2017 و 2019 دو بار به خريد هالند نزديك شد اما آنها 
چون لوا را داشتند در خريد اين استعداد ناب دست دست كردند. هالند 
در 11بازي ليگ قهرمانان 14گل به ثمر رسانده كه ركورد ديوانه واري 
است. اما در بوندس ليگا همه گلزنان زير سايه لواندوفسكي قرار دارند 
كه همه جوره گل مي زند مخصوصا از روي نقطه پنالتي )پنالدوفسكي(. 
مصدوميت جزئي گورتسكا برطرف شده و هوملس هم كه هفته قبل 
در غياب هالند 2 گل براي دورتموند زده بود به بازي امشب مي رسد. 
هر دو تيم با 15امتياز در صدر جدول جــاي دارند اما بايرن نزديك به 
دو برابر دورتموند 13گله گل زده اســت و البتــه 7گل هم از بهترين 
خط دفاعي ليگ كه تنها 2 گل دريافت كرده بيشتر خورده. تساوي در 
دركالسيكر امشب مي تواند اليپزيش 13امتيازي را بار ديگر به صدر 
ببرد. در 127رويارويي قبلي بين 2 تيم بايرن ۶1برد داشــته در برابر 
33باخت و 33تساوي و 242گل زده و 152گل خورده كه 104بازي آن 
در بوندس ليگا برگزار شده؛ 49برد براي بايرن و 2۶برد براي دورتموند.

جهان

بهروز رســايلي|  قبال هم وكيل باشــگاه پرســپوليس اعالم كرده بود برخالف انتظار 
افكارعمومي دفاع از عيسي آل كثير سخت است؛ بنابراين خبر تأييد محروميت مهاجم 
جنوبي سرخپوشان كسي را غافلگير نكرد. موضوع ساده است؛ براي كنفدراسيون فوتبال 
آسيا مهم نيست آل كثير با چه فلسفه اي اين نوع شادي گل را انجام داده، بلكه مسئله 
اين است كه چنين حركتي ممكن است چه پيامي به مخاطبان منتقل كند؛ كساني كه 
برادرزاده كوچك عيسي را نمي شناسند و شايد تصور كنند يك بازيكن فوتبال بدون 
هزينه و محدوديت در حال انجام رفتارهاي نژادپرستانه است. بازيكنان ما پيش از حضور 
در مسابقات بين المللي بايد در مورد چنين مسايلي توجيه شوند كه خب متأسفانه اين 

اتفاق رخ نداد و حاال خريد جديد و موفق قرمزها، 6 ماه خانه نشين خواهد بود.

1  حكم محروميت عيسي آل كثير روز 12مهر ابالغ و از همان زمان اعمال شد. حاال با تأييد 

اين راي، او تا پايان ســال جاري حق حضور در ميادين را ندارد قاعدتا محروميت آل كثير روز 
12فروردين 1400به پايان مي رسد.

2  5 ماه پيش رو بدون عيسي آل كثير براي پرسپوليسي ها بسيار سخت خواهد گذشت. او در 
ليگ قهرمانان آسيا ارزش هايش را نشان داد و همه را اميدوار كرد جاي خالي علي عليپور را به 
بهترين شكل ممكن پر مي كند، اما حاال پرسپوليس بايد بدون اين بازيكن به راهش ادامه بدهد. 
دوران محروميت عيسي شامل تمام نيم فصل اول مسابقات، سوپرجام فوتبال ايران، احتماال 
چند مسابقه حذفي و از همه مهم تر ديدار فينال ليگ قهرمانان آسيا خواهد بود. اين يك خسران 
بسيار بزرگ است؛ ضربه اي كه به خاطر يك ندانم كاري و سوءتفاهم به پيكر پرسپوليس وارد آمد.
3  براي خود عيسي هم زمستان امسال به تلخي زمستان پارسال خواهد بود. او بين 2 نيم فصل 
ليگ نوزدهم در ليست خريد گابريل كالدرون قرار گرفت و اشتياق زيادي نشان داد به پرسپوليس 
بيايد، اما نفت آبادان رضايتنامه نداد. بنابراين عيسي از نظر فني و روحي افت كرد، كل نيم فصل 

دوم فقط يك گل زد و حتي اواخر فصل از سوي بهنام سراج از تيم كنار گذاشته شد.
4  پرسپوليس قبال هم تجربه محروميت بين المللي ستاره هايش را داشته است. اواخر دهه70 
علي كريمي در مســابقه تيم ملي اميد برابر ويتنام به خاطر حمله به داور يك ســال محروم 
شد، 2سال پيش هم مهدي طارمي در پي نقض قراردادش با ريزه اسپور به تحمل محروميت 

چهارماهه محكوم شد. كريمي البته برگشت و براي پرســپوليس بازي كرد، اما طارمي اواخر 
دوران محروميتش به ليگ قطر منتقل شد.

5  مسئله سطح آمادگي آل كثير در بازگشــت به ميادين هم مهم است. به هر حال در دنياي 
امروز فوتبال، ۶ ماه دوري از ميادين بسيار سخت است و بايد ديد او ابتداي سال 1400مي تواند 
در همان سطح سابق به تركيب پرسپوليس برگردد يا نه. متأسفانه اين قبيل مجازات ها غير از 
طول دوران محروميت، تركش هاي بعدي هم دارند و طول مي كشد تا بازيكن از نظر جسمي 

و روحي ريكاوري شود.
6  در نهايت اينكه خيلي مواقع خالقيت محصول محدوديت است. شايد اگر عليپور و ترابي 
از پرسپوليس نمي رفتند، عيســي آل كثير حتي با وجود حضور در اين تيم نمي توانست با اين 
سرعت خودش را به تركيب اصلي برساند و گل كند. حاال هم شايد نبودن عيسي منجر به ظهور 
يك ستاره جديد شود. اگرچه پنجره نقل وانتقاالتي پرســپوليس باز شده، اما اين تيم بازيكن 
خارجي نمي تواند بگيرد و داخل كشور هم در نگاه اول مهاجم كارآمدي بيرون نمانده است. با 
اين شرايط شايد ستاره بعدي خط حمله از بين ابزار موجود در تيم پيدا شود؛ مثال همين مهدي 
عبدي كه تا به حال هم در بزنگاه ها خوب عمل كرده، شايد هم آريا برزگر، امير روستايي يا محمد 

شريفي جوان كه از سايپا جذب شد. كسي چه مي داند؟

زمستانسخت
6نكته در مورد تأييد محروميت عيسي آل كثير

بازي سايپا و پرسپوليس همه چيز 
داشــت به جز گل! قهرمان 4 دوره 
اخير ليــگ برتر كه حــاال عنوان 
فيناليســت ليگ قهرمانان آسيا را 
هم يدك مي كشــد، چه در نيمه 
اول و چه در نيمــه مربيان صاحب 
موقعيت هاي زيادي شــد اما اكبر 
منادي و تيــر دروازه اجازه ندادند 
حتي يك توپ هــم از خط دروازه 
عبور كند. بدون شــك دروازه بان 
ســايپا يكي از بهتريــن روزهاي 
فوتبالــش را مقابل پرســپوليس 
پشت سر گذاشت و نقشي كليدي 
در توقف مدافع عنــوان قهرماني 
داشت. البته سايپا هم در اين بازي 
تيم دست و پا بسته اي نبود و روي 
ضدحمالت صاحب چند موقعيت 
خوب شــد. با اخــراج كاميابي نيا 
پرســپوليس 15 دقيقه پاياني اين 
بازي را هــم بــا يك بازيكن كمتر 
ادامه داد. در ديگر بازي هاي ديروز 
ذوب آهن و فوالد به تساوي 2بر2 
دست پيدا كردند و نســاجي با 3 
گل آلومينيــوم اراك را از پيش رو 
برداشــت. تراكتورســازي هم در 
آخرين بازي ديروز در مقابل نفت 
مسجد ســليمان به تساوي بدون 

گل رضايت داد.

گاممعلققهرمان
 دروازه بان سايپا و تير دروازه 
 باعث شدند فيناليست ليگ قهرمانان آسيا 
ليگ بيستم   را با تساوي آغاز كند
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محمدهادي ذاكرحسين
استاديار حقوق دانشگاه تهران

روابــط ايــران با 
گروه هاي فلسطيني 
چگونه و تعامالت به چه شكل است؟ 
چون مدتي ارتباط بين ايران و برخي 

گروه ها قطع شده بود.
اوال هيــچ گاه روابــط مــا بــا گروه هاي 
فلسطيني قطع نشده و ما با قدرت در همه 
شرايط در كنار گروه هاي مقاومت بوده ايم. 

منظــور در مقطعــي بود 
كه بر سر ســوريه بين ايران و حماس 

اختالفاتي پيش آمد.
آن موقع هــم موضع گيري هــا از طرف 
حماس به معنــاي كليت آن نبــود، فرد 
يا افــرادي در داخل حمــاس بودند كه 
تحليل هاي شخصي داشــتند اما كليت 
حماس در آن زمان هم جدا از سوريه و در 
حمايت از سوريه قرار نداشت اما يكي دو 
نفر زاويه گرفته بودند و بعد ها ديدگاهشان 
تغيير كرد. به گونه اي القــا مي كردند كه 
حماس دارد از سوريه جدا مي شود، شما 
در همان اوج بحران ســوريه شاهد بوديد 
كه رژيم صهيونيســتي به غزه حمله كرد 
و به رغم تحليل آمريكا و صهيونيست ها، 
غزه با قدرت مقاومت كرد و آخرين شليك 
را پس از اعالم آتش بس نيروهاي مقاومت 
انجام دادنــد آن هم به طــرف تل آويو و 
اين نشان مي دهد كه گروه هاي مقاومت 
هيــچ گاه در موضــع انفعــال نبوده اند و 
ايران چه در سطح سياسي از طريق طرح 
دمكراتيك رفراندوم و چه در مسير حمايت 
سياسي و مقاومتي هميشه حمايت خود را 
براي آزادسازي سرزمين هاي فلسطيني 
ادامه داده و اين يك نگاه راهبردي است 

و در زنجيره امنيت ملي كشور قرار دارد.

يــك گــزاره اي از طرف 
كشــورهاي ســازش كار بــا رژيم 
صهيونيســتي و از طــرف برخــي 
تحليلگران در داخــل وجود دارد كه 
سياست هاي ايران باعث سوق يافتن 
كشــورهاي همســايه به طرف رژيم 
صهيونيستي شده به خصوص انتقاداتي 

درباره روابط با همسايگان وجود دارد.
به نظر من در سياســت خارجــي ما يك 
اشــتباه رخ داد اينكه ما تمركز خود را در 
نگاه به غرب خيلي افزايش داديم، شــما 
ببينيــد در همين شــرايط تحريم حجم 
روابط تجاري ما با كشــورهاي همسايه 
بيش از 40ميليارد دالر است درحالي كه 
در بهترين دوران حجم مبادالت تجاري 
ما با كل اروپا به 5ميليارد دالر نرســيده 
اســت لذا ضمن ايجاد توازن در سياست 
خارجي به نظــر من در ســال هاي اخير 
يكي از اشــتباهات فاحش ما اين بوده كه 
در نگاه به ســمت اروپا و غــرب گام هاي 
تندي را برداشتيم اما بازتاب هاي متقابل 
و مثبتي را دريافت نكرديم البته اين بدان 
معنا نيست كه ما نســبت به همسايگان 
توجه نداشته ايم، تقريبا همه دولت ها در 
نگاه به همســايگان به عنوان يك اولويت 
تمركز داشــته اند اما اينكه چــه عواملي 

باعث شد برخي از كشــورهاي منطقه به 
سمت صهيونيست ها حركت كردند اين 
بر مي گردد به برخي رهبــران جديد در 
كشــورهاي منطقه يعني روي كار آمدن 
محمد بــن زايــد و محمد بن ســلمان 
كه آنها در نگاهشــان به گونــه ديگر فكر 
مي كنند. آنها نشان داده اند دفاع از مردم 
فلسطين برايشــان حائز اهميت نيست 
و حاضر نيســتند براي اين مسئله هزينه 
بدهند. اسنادي وجود دارد كه در حمالت 
ســال هاي اخير به غزه نه تنهــا امارات ، 
بحرين و عربستان براي توقف جنگ اقدام 
عملــي نكرده اند بلكــه در همكاري هاي 
امنيتي و اطالعاتي در طرف اسرائيل قرار 

داشته اند.

رژيم صهيونيستي در يك 
سال اخير رفتارهاي وقيحانه اي داشته. 
به ادعاي خودشــان بــه پايگاه هاي 
ايران در ســوريه حمله كرده اند و نيز 
اتفاقاتي در داخل ايــران رخ داد كه 
صهيونيســت ها درباره آن ادعاهايي 
كردند مثل شورآباد،  انفجار خجير يا 
حادثه در نطنز. سياست صبر و سكوت 

ايران تا چه زماني ادامه دارد؟
صهيونيســت ها نشــان داده اند هيچ گاه 
به دنبال كمك به امنيت منطقه نيستند، 

همه تالششان تجزيه و تضعيف كشورهاي 
اسالمي و منطقه است. برخي از اقدامات 
انجام شــده نشــان دهنده قــدرت رژيم 
صهيونيستي نيســت بلكه نشان دهنده 
اين اســت كه رژيــم صهيونيســتي در 
شرايطي قرار گرفته كه بزدالنه ادعاهايي 
را مطــرح مي كند. اســرائيلي ها هيچ گاه 
جــرأت نمي كنند اعالم كننــد در فالن 
حادثه ما دست داشــته ايم از اين گذشته 
اگر حادثه اي در گوشــه اي از ايران اتفاق 
بيفتد نخستين طرفي كه بالفاصله بيانيه 
داده و گفته است ما نبوديم صهيونيست ها 
بوده اند چون صهيونيست ها اندازه ايران 
را مي فهمند و اندازه خودشــان را هم در 

اراضي اشغالي درك مي كنند.

مثال در ترور سردار سليماني 
هم به دليل نفوذي كه صهيونيست ها 
در عراق داشــته اند و قبــال پايگاه 
حشد الشــعبي را در عراق به صورت 
پهپادي مورد حملــه قرار داده اند اين 

شائبه  وجود دارد كه در عمليات ترور 
سردار سليماني صهيونيست ها دست 
داشته اند و مسئوليت آن را آمريكا بر 

عهده گرفته است.
من فكر مي كنــم ماجراي ترور ســردار 
ســليماني تصميــم غلطــي در حــوزه 
راهبردي بود كــه ترامپ و افرادي معدود 
در كاخ ســفيد اتخاذ كردنــد. اصال رژيم 
صهيونيســتي در قد و قواره اي نيست كه 
بخواهد در اين موضوع مهم نقش ايفا كند 
يا جرأت ورود داشــته باشد، آن قضيه به 
آمريكايي ها بر مي گردد و مســئوليت آن 
هم متوجه آمريكايي هاست، اگر سرنخي 
پيدا شود كه صهيونيست ها در اين موضوع 
نقش داشته اند ترديد نكنيد هر زمان كه 
اطالعات دقيقي به دســت ما برسد پاسخ 

محكمي داده خواهد شد.

كشورهاي منطقه چطور؟ در 
ترور سردار سليماني نقش نداشتند؟

اين را بخش هاي امنيتي بايد بگويند، اما 
برخي حاكمــان جنگ طلب در منطقه ما 
همواره آمريكايي ها و ديگران را به حذف 
ســردار ســليماني ترغيب مي كردند اما 
اينكه خودشان بخواهند نقشي ايفا كنند 
در آن اندازه نيســتند كه در اين معادله 

نقش آفريني كرده باشند.

به ســالگرد شهادت سردار 
سليماني نزديك مي شويم، بعد از قريب 
يك ســال هنوز اين ماجرا در سطح 
مهم ترين اتفاقات اخير اســت. علت 
سفر ســردار به عراق در آن ماموريت 

چه بود؟ 
سردار سليماني سفرهاي زيادي به عراق 
مي كرد و اين سفرها آشــكار و علني بود. 
بخشــي به بحث هاي مستشاري نظامي 
در مبارزه با تروريسم بر مي گشت، كسي 
نمي تواند منكر اين شــود كه قوي ترين 
نقش را در مبارزه با داعش در عراق در كنار 
ارتش و نيروهاي مردمي و مرجعيت عراق، 
جمهوري اســالمي ايران داشت و نقش 
ســردار ســليماني در اين موضوع بسيار 
حائز اهميت بــود. در اين چارچوب براي 
مشورت ها ، هماهنگي ها و اقدامات ميداني 
براي مبارزه با داعش رفت وآمدهاي سردار 
در چارچوب سفر هاي رســمي 2 كشور 

انجام مي شد.

اگــر درباره نقش ســردار 
ناگفته هايي مانده بفرماييد به خصوص 
ورود روسيه به سوريه كه گفته مي شود 
با مذاكرات سردار سليماني محقق شد.

سردار سليماني در عين اينكه در ميدان 
اقدام مي كرد و نقش ميداني در مبارزه با 
داعش داشــت هيچ گاه از ابعاد سياسي، 
فرهنگي و اجتماعــي كار غافل نبود. اگر 
جايي الزم بود كه مستشاران نظامي ايراني 
و روسي براي يك هماهنگي عليه داعش 
گفت وگويي بكنند يا حتي بر ســر ورود 
روسيه به جنگ با داعش در سوريه، سردار 
سليماني و تيمش به موازات وزارت خارجه 

و دستگاه امنيتي كشور، اقدامات الزم را 
انجام مي دادند. ســردار سليماني در كنار 
اينكه يك سردار شجاع و قهرمان بود، يك 
ديپلمات به روز و آشنا با مفاهيم سياسي و 
بين المللي بود و خيلي خوب مي توانست 
در مذاكره با مقامات ارشد كشورها هدف 
خود را پيش ببرد و نياتــش را به نتيجه 

برساند.
درباره ترور سردار سليماني 
و به خصوص عمليات عين االســد يك 
ابهام وجود دارد كه آن را از حالت انتقام 
خارج مي كنــد به خصوص اينكه گفته 
مي شود ايران عمدا به شكلي عمليات 
كرده كه آمريكا كشته ندهد، يا اينكه 
گفته مي شود آمريكايي ها از عمليات 

ايران اطالع داشته اند.
اوال جمهوري اســالمي ايران هنوز انتقام 
خون سردار سليماني را نگرفته است. در 
آن شــب ترور دو اتفاق افتاد، يكي حمله 
نظامي آمريكايي ها به  خودروي ســردار 
ســليماني و همراهانش بــود و ديگري 
به شــهادت رساندن سردار ســليماني و 
ابومهدي مهندس و همراهانشان. انتقامي 
كه ايران تا االن گرفتــه انتقام خودروي 
منهدم شده سردار سليماني بوده است و 
انتقام از آمريكايي ها در دستور كار است. 
وجه كالن اين انتقــام خروج آمريكايي ها 
از منطقه اســت اما اين خــروج جزئيات 
و تفاســيري دارد كه در زمــان خودش 
جهانيــان خواهند ديد ابعــاد اين انتقام 

چقدر ويژه و تأثير گذار است.
درباره عمليــات انتقام بايد اشــاره كنم 
وقتي قرار شد ايران 13موشك بالستيك 
نقطه زن به ســمت پايگاه اســتراتژيك 
عين االسد شــليك كند قبل از عمليات 
نخســت وزير وقت عــراق در جريان قرار 
گرفت، البته نخســت وزير وقــت عراق 
اطالع نداشــت ايران كجــا را مي خواهد 
بزند اما مي دانست نقطه اي در خاك عراق 
هدف قرار مي گيــرد، اين به لحاظ حقوق 
بين الملل و رعايت همسايگي بود كه الزم 
بود ضمن اينكه دفاع مشروع را حق خود 
مي دانستيم نخست وزير عراق را در جريان 
قرار بدهيم، البته اين برداشت وجود داشت 
كه وقتي نخست وزير عراق در جريان قرار 
بگيرد ممكن است عراقي ها آمريكايي ها را 
در جريان موضوع قرار دهند. براي ايران 
اين مهم بود كه ســربازان آمريكايي كه 
خانواده شــان نگران وضعيتشان هستند 
هدف نباشــند، چون اين بــراي ما عامل 
اقتدار نيست كه سربازان ساده آمريكايي 
را در پايگاهشــان مورد هدف قرار بدهيم 
براي ما مهم اين بود كه پيام اقتدار ارسال 
شــود و هيمنه آمريكايي ها خرد شــود، 
آمريكايي هايي كه پيــام داده بودند اگر 
بزنيد پنجــاه و چند نقطــه را هدف قرار 
مي دهيــم در نتيجه اصال اينطــور نبود 
كه آمريكايي ها بدانند ايــران كجا را قرار 
اســت بزند و ايــن پيــام اقتدارآميز بود 
كه شــما به آمريكايي ها بگويي شــما را 
مي زنيم و در عراق هــم مي زنيم، باالخره 
آمريكايي ها در عراق 12پايگاه داشــتند 

و مي توانســتند احتمال دهنــد هر يك 
از اين پايگاه ها و يا همــه آنها هدف قرار 
بگيرد اما اســتراتژيك ترين، مهم ترين و 
پرامكانات تريــن پايگاه كــه در دور ترين 

نقطه هم بود هدف قرار گرفت.

لغو تحريم تسليحاتي اخيرا 
اتفاق افتاد. اين اتفاق را چطور ارزيابي 

مي كنيد؟
لغو تحريم تســليحاتي دو بعد دارد، يك 
بعد روي كاغذ است كه بر مبناي قطعنامه 
اين لغو تحريم انجام شده است اما بايد در 
روي زمين ببينيم چه اتفاقي مي افتد، آيا 
به صورت عملي مي توانيم آنچه را كه نياز 
داريم در حوزه خريد يــا فروش عملياتي 
كنيم. بر مبناي آنچه در شوراي امنيت رخ 
داد و آمريكا منزوي شد اتفاق بسيار مهمي 
بود اما اين گام عملي بايد برداشــته شود. 
بايد ديد در آينده چه اتفاقي رخ مي دهد. 
تا اينجا يك موفقيت سياسي براي ايران 
بود كه آمريكا نتوانســت در حوزه تمديد 

تحريم ها اجماع ايجاد كند.

در شــرف امضاي قرارداد 
بلندمدت با چين هستيم، ارزيابي تان 
از قرارداد چيست، آيا مي تواند تحولي 

ايجاد كند؟

چين در آينده نظام سياسي بين الملل يكي 
از كنشــگران اصلي خواهد بود. در حوزه 
اقتصاد، تجارت، علم، فناوري و تكنولوژي 
چين حرف هاي زيادي براي گفتن دارد. 
چين امــروز و جديد را بايــد متفاوت از 
گذشته ديد. به عنوان يك قدرت نو ظهور 
براي كار با چين بايد راهبرد داشته باشيم. 
فكر مي كنم انعقاد قــرارداد و امضاي آن 
به عنوان همكاري جامع ربع قرن ايران و 
چين اتفاق خيلي خوبي است و مي تواند 

منافع 2كشور را تامين كند.

ادعا شــده بود چين عقد 
قرارداد را به انتخابات آمريكا موكول 

كرده است؟
روابط تهران و پكن به دور از مناســباتي 
اســت كه در آمريكا جريــان دارد. وقتي 
صحبت از روابط راهبــردي بين ايران و 
چين مي كنيم، گره زدن آن به سرنوشت 
انتخابات كشــور ثالث مبنايــي ندارد، تا 
جايي كه من اطالع دارم و اطالع دقيقي 

هم دارم، هيچ چيــز در اين موضوع منوط 
به رفتار و نتيجه انتخابات آمريكا نيست.

شــايعاتي مطرح شد حتي 
وزارت خارجه آمريكا قــرارداد را با 
تركمنچاي مقايسه كرد. آن شايعات 

را چطور ارزيابي مي كنيد؟
مطالب دروغي بود، من از ابتدا در جريان 
جزئيات اين قرارداد بــوده ام، اين دروغ ها 
براي ايجاد فاصلــه بين ايــران و چين و 
براي ســخت تر كردن تحريم هــاي ايران 
به راه انداخته شــد. اين دروغ ها از طرف 
آمريكايي هــا و برخــي متحدانش مطرح 
شــد، به دروغ گفتند ايران فالن جزيره را 
به چيني ها واگذار كرده است درحالي كه 
بحث هاي سرزميني و حاكميتي ما كامال 
ســر جاي خودش اســت. مباحث درباره 
همكاري ها در بســترهاي مختلف مورد 
عالقه 2كشور اســت و كمك مي كند كه 
ايران با تحريم هاي آمريــكا مقابله كند و 
كمك مي كند روابط ايــران و چين با يك 
افق دور تنظيم شود به نحوي كه در بهترين 

وضعيت منافع 2كشور تامين شود.
االن در چه مرحله اي است؟

مذاكــرات مربوطــه انجــام شــده و 
پيشــرفت هاي خوبي هم حاصل شــده. 
در آينده نه چنــدان دور اين توافق نهايي 

مي شود.

تأييــد مي كنيــد آقــاي 
الريجاني در مذاكرات همچنان فعال 

است؟
مســئوالن دولت اعالم كردند كه ايشان 
در پرونده چين مســئوليت دارد و براي 

پيگيري و اداره كار كمك مي كنند.

اف اي تي  اف و مسائل مرتبط 
با آن مانع اجراي قرارداد ايران و چين 

نخواهد بود؟
در قالب توافقاتي كــه بين ايران و چين و 
ديگر كشورها هست، مكانيسم هاي مورد 
توافق تعريف شده كه بر آن مبنا تعامالت 

 ادامه دارد.

باتوجه به اينكه مسئوليت 
مديركل بين الملل مجلس را بر عهده 
داريد، آخرين ســؤال درباره مجلس 

است، شرايط به چه شكل است؟
مجلس جديد ظرفيت زيادي دارد. قاطبه 
نمايندگان در حوزه ديپلماسي پارلماني 
عالقه مند و فعــال هســتند. گروه هاي 
دوستي با شتاب بيشــتري در اين دوره 
تشــكيل شــده  و رئيس مجلس تقريبا 
هفته اي بين 2 يــا 3 برنامه خارجي دارند 
درحالي كه به دليل شرايط كرونا رفت وآمد 
هيأت ها كاهش پيــدا كرده، اما  ارتباطات 
در فضاي مجــازي و تماس هاي تلفني و 
تبادل پيام ها و پذيــرش هيأت ها جريان 
دارد. ايشان ســفر به مقاصدي را با توجه 
به دعوت هاي مختلفي كه انجام شده در 
برنامه دارند كه متناســب با افت بحران 

كرونا برنامه  ريزي مي شود.

ديدگاه

 نقد آزادي شناختي 
اهانت به پيامبر اعظم)ص(

 وقتــي قــرار شــد ايــران
13 موشك بالستيك نقطه زن 
به ســمت پايگاه استراتژيك 
عين االســد شليك كند قبل 
از عمليات نخست وزير وقت 

عراق در جريان قرار گرفت

از ابتدا در جريان جزئيات قرارداد 
25 ســاله ايران و چين بوده ام، 
دروغ هايی مثل تشــبيه كردن  
اين قرارداد به تركمنچای از طرف 
آمريكايي ها و برخي متحدانش 

مطرح شد

  حركت ايران به سمت انقراض نسل 
زهره الهيان، عضو فراكسيون زنان مجلس، با بيان اينكه 
روند اُفت نرخ باروري در ايران بسيار نگران كننده است و 
تداوم آن به انقراض نسل منتهي خواهد شد تأكيد كرد كه 
تصويب طرح جواني جمعيت و حمايت از خانواده بيانگر 
تالش مجلس براي رشد و جوان سازي ساختار جمعيت 
است. به گزارش خانه ملت، او باارزيابي مثبت از تصويب 
طرح جواني جمعيت و حمايت از خانواده مطابق اصل85 
قانون اساسي، گفت: پيامي كه تصويب اين طرح به همراه 
دارد اين است كه مجلس يازدهم مصمم است تا رشد و 
جوان سازي ساختار جمعيت را به طور جدي پيگيري كند.

  توييتي كه پاك شد
در البه الي بحث هــاي 3روز اخير كه حــول انتخابات 
رياست جمهوري آمريكا و رقابت حساس ميان جوبايدن و 
دونالد ترامپ - 2مدعي اصلي رياست جمهوري آمريكا- در 

شــبكه هاي مجازي صورت گرفته بود، به دنبال تقويت 
احتمال شكست ترامپ در اين انتخابات مجتبي رضاخواه، 
نماينده تهران در يك توييت، ترور سردار شهيد سليماني 
را علت شكست ترامپ در ايالت ميشيگان عنوان كرد. او 
نوشت: شيعيان ميشيگان كه در چند  ماه گذشته به  ترور 
قاسم سليماني اعتراض كرده بودند، عليه دونالد ترامپ 
بسيج شدند و شكست او در اين ايالت و انتخابات آمريكا را 
كليد زدند. واكنش ها به اين ادعاي رضا خواه چنان بود كه 
او توييتش را حذف كرد و البته هنوز توضيحي درباره اين 

اقدامش ارائه نكرده است.

  واكنش به اخراج 15كارگر
نماينده تهران از اخراج غيرقانونــي 15نفر از كارگران 
كارخانــه هفت تپه خبــر داد. احمد نــادري، نماينده 
تهران در حســاب توييتري خود درباره مسائل پيرامون 
كارخانه هفت تپه نوشت: »چند ساعتي از آزادي 4كارگر 
هفت تپه نگذشــته كه مالك متخلف و فاسد شركت با 
همدستي برخي از مقامات استان، 15 كارگر را به صورت 

غيرقانوني اخراج كرده است. جناب استاندار، پرونده خود 
را سنگين تر از اينكه هست نكنيد.«

  111۲تذكر بهارستان به وزرا
عليرضا سليمي، عضو هيأت رئيسه با بيان اينكه در مدتي 
كه از فعاليت مجلس سپري شده 9طرح سؤال از وزراي 
دولت مطرح شده است، گفت: در نتيجه بررسي اين تعداد 
سؤال از وزرا، بيژن زنگنه وزير نفت از نمايندگان كارت 
زرد گرفته و در جريان ســؤال از وزير جهاد كشــاورزي 
نيز نمايندگان به صورت مشروط از توضيحات وي قانع 
شدند. او در گفت وگو با تسنيم با بيان اينكه تذكر شفاهي 
و كتبي يكي از ابزارهاي نظارتي نمايندگان است، ادامه 
داد: در حدود 6ماهي كه از عمر مجلس يازدهم گذشته 
نمايندگان در حدود 1112تذكر به مسئوالن اجرايي را 
مطرح كرده اند. وي با بيان اينكه در اين مدت مجلس با 
دعوت از وزرا از آنها گزارشاتي را در زمينه هاي مختلف 
دريافت كرده است، اضافه كرد: تاكنون 5طرح تحقيق و 

تفحص نيز در جلسه علني پارلمان بررسي شده است.

دير زماني اســت كه قصــه پرغصه اهانت 
روا داشــتن به ســاحت قدســي پيامبر 
اعظم)ص( به سكه رايج بازار اسالم هراسي 
در مغرب زمين تبديل شده اســت. اهانت كنندگان از سلمان رشدي 
آيات شيطاني تا كاريكاتوريست هاي هفته نامه فرانسوي شارلي همگي 
سوار بر مركب لجام گسيخته بيان و هنر آزاد به سرزمين باور باورمندان 
مسلمان با اين اســتدالل كه مرز و حريم هيچ باوري احترام و حرمت 
ندارد هجمه و هجوم برده و مي برند. اين در حالي اســت كه نمي توان 

دستان چدني اهانت را زير دستكش مخملين آزادي بيان پنهان كرد.
اهانت روا داشتن به يك باور »بيان«  نيست كه مشمول حق بر آزادي 
بيان شود. در هندســه معرفتي حقوق بشــر آزادي بيان بدان جهت 
منزلت دارد كه در خدمت يك حق برتر يعني حق آزادي انديشــه و 
باورمندي است. معنا و انديشه وابســته بيانند و جز در سايه آن وجود 
نمي يابند؛ از اين رو بيان، خادم و انديشه، مخدوم آن است. اما اهانت و 
توهين از انديشه سخت تهي است و انديشه اي را نمايندگي نمي كند 
كه با ابزار بيان از خلوت و مكنون ذهن به جلوت و عيان برسد و دربرابر 
محدوديت ها مورد حمايت حقوق بشــر و آزادي هم باشد. توهين روا 
داشتن چه در قالب كلمات تجســم يابد و چه در كالبد هنر تصويري 
تجسد يابد، بيان يك انديشه نيســت تا جامه آزادي بر تن آن بتوان 
نشاند، بلكه فعلي است با هدف و كاركرد تحميل احساس بي حرمت 
بودن اهانت شــوندگان و جريحه دار كردن احساسات و تمسخر و آزار 
عملي ايشــان. از اين منظر رها كردن تير ســهمگين اهانت به سوي 
پيامبر اعظم نقض فاحــش حق بنيادين آزادي مذهب مســلماناني 
است كه به وجود نازنين آن نبي باورمند هستند. حق بر آزادي مذهب 
مستلزم رهايي از به سخره گرفته شدن به واسطه مذهب اختيار شده 
نيز هست. نمي توان سخن از آزادي مســلمانان راند، اما باور ايشان به 
محترم بودن پيامبر اعظم را به ســخره و تمسخر گرفت. آزادي يعني 
رهايي كه خود مســتلزم رها بودن از آزار هاي گفتاري و بيانات موهن 
ديگران است. توهين به مقدسات رفتار ناخوشايند و آزاردهنده اي است 
كه به احساسات باورمندان مورد اهانت واقع شده تعرض مي كند. ديوان 
اروپايي حقوق بشــر نيز در آراي مختلف خود حــق باورمندان اديان 
مختلف و از آن جمله مسلمانان را نسبت به خدشه دار نشدن احساسات 
مذهبي شان مورد شناسايي و حمايت قرار داده و از تحديد و تنبيه بيانات 
موهن نيز دفاع كرده است. حق بر آزادي بيان حقي قيدبردار و حدپذير 
است. اسناد بين المللي حقوق بشر نيز بر قيدمندي حق بر آزادي بيان 
تأكيد كرده اند. از اعالميه جهاني حقوق بشر تا پيمان نامه اروپايي حقوق 
بشر همگي آزادي بيان را به صورت مسئوالنه تعريف كرده اند و اعمال 
آن را محدود به احترام نهادن به حقوق و آزادي هاي ديگران و همچنين 
نظم عمومي دانسته اند. اين در حالي است كه اهانت كنندگان به پيامبر 
اعظم بر شاخسار آزادي مي نشينند و از بن آزادي باورمندي ديگران را 
مي برند و با اين حال رفتار خود را مشمول آزادي مي دانند؛ درحالي كه 

آزادي همگان مقيد به آزادي ديگران است.
البته اهانت به پيــام اعظم صلوات اهلل عليه و آلــه تنها از آن جهت كه 
نقض آزادي مذهب مسلمانان اســت، محدود و محكوم نيست، بلكه 
اهانت به باورهاي ديني مصداق نفرت آفريني و نفرت پراكني اســت. 
اهانت به باورهاي اسالمي به معناي ناديده انگاشتن حق متفاوت بودن 
مسلمانان و به رسميت نشناختن هويت ايشان است. دميدن در آتش 
ادبيات نفرت از طريق بيانات و كاريكاتورهاي موهن مقدمه خشونت و 
هدم و نابودي مسلمانان است. دادستان ديوان كيفري بين المللي در 
رسيدگي به جنايت جنگي نابودسازي اموال فرهنگي در شهر تاريخي 
تيمبوكتو در كشور مالي اعالم داشت كه تخريب بناهاي تاريخي اقدام 
عليه سنگ و خشت هاي بي جان نيست، بلكه اقدام عليه هويت مردم 
يك سرزمين و نابود كردن تجسم هاي فرهنگ و هويت متفاوت ايشان 
است. توهين روا داشــتن به باورهاي قدسي مســلمانان نيز با هدف 
مجبور ساختن مسلمانان به انكار و اخفاي هويت خويش براي مصون 
ماندن از تعرض و توهين و تمسخر است و آغاز راهي است كه پايان آن 
منتهي به نابودسازي فيزيكي مسلمانان خواهد شد؛ چراكه نسل كشي 
و نابودسازي پيروان يك مذهب يك اتفاق آني نيست، بلكه فرايندي 
فرهنگي اســت كه آغاز آن با نفي حق باورمندي ايشان و آزار و ايذای 

ايشان به دليل باورهايشان شروع مي شود.
دولت هاي غربي مدعي حقوق بشر در برابر حق آزادي مذهب مسلمانان 
متعهد هستند كه نه تنها خود به اين آزادي و لوازم آن كه مهم ترين آن 
ابراز مذهب است احترام بگذارند، بلكه از اين آزادي و حق در برابر تعرض 
ديگر شهروندان حمايت كنند. مقابله با اهانت روا داشتن به پيامبر اسالم 
از اين حيث از تعهدات حقوق بشري دولت هاي غربي و از آن جمله دولت 
فرانسه است. سكوت دولت فرانسه در برابر اهانت به پيامبر اعظم هرچند 
به نام حقوق بشــر صورت مي گيرد، اما تيشه بر ريشه تعهدات حقوق 

بشري اين دولت مي زند.
سخن آخر آنكه اهانت به نام ناميراي پيامبر اعظم)ص( البته آفتاب 
وجود آن نازنين نبي را  مخدوش نمي كند، بلكه به آتش كشــيدن 
اين عود تنها جهان را از شــميم عطر نامش معطر مي سازد، اما آنان 
كه به حقوق بشــر نيز باور دارند و حريم آن را محترم مي شــمارند 
بايد از حق پنداشــته شــدن رفتارهايی كه مغاير با فلســفه و روح 
حقوق بشــر اســت، ممانعت به عمل آورند تا برخي نتوانند به جاي 
گندم، جوفروشي كنند و در زمين حقوق بشــر به جاي همزيستي 
مســالمت آميز و همراه بــا مدارا و احتــرام، بذر نفرت، تمســخر و 

ناشكيبايي بكارند و برداشت كنند.

كافه مجلس

روايت حسين امير عبداللهيان از شب حمله به عين االسد

  توافق بلندمدت ايران و چين به مقابله با تحريم هاي آمريكا كمك مي كند

 آمريكا از حمله  
انتقام جويانه ايران خبر داشت
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  برخي حاكمان جنگ طلب در منطقه ما همواره آمريكايي ها و ديگران را عك
به حذف سردار سليماني ترغيب مي كردند
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بعد از افتتاح فاز اول خط اول پروژه 
انتقال آب خليج فارس به كرمان، يزد و گپ

هرمزگان،  از ســوي حسن روحاني 
رئيس جمهوري در روز پنجشنبه، استاندار كرمان 
محمدجواد فدايي از رايزني براي اختصاص بخشي از 
اين فاز به تامين آب آشاميدني مناطق قرمز استان 

خبر مي دهد.

مذاكره با سرمايه گذار و دولت 
پروژه انتقــال آب خليج فارس به اســتان هاي كويري 
ازجمله كرمان، يزد و هرمزگان قرار است در 3خط اجرا 
شود و در مجموع 600ميليون مترمكعب آب را در سال 
پس از شيرين كردن به مركز ايران منتقل كند. فاز اول 
از خط اول اين پروژه روز پنجشنبه )15آبان( در حالي 
با حضور ويدئوكنفرانسي رياست جمهوري افتتاح شد 
كه انتقادهايي به آن مطرح مي شــود. استاندار كرمان 
در گفت وگو با همشــهري، دربــاره انتقادهاي مطرح 
شــده به طرح و تمركز آن بر تامين آب بخش صنعتي 
می گويد:  »اين پــروژه بدون اعتبار دولتــي و كامال با 
سرمايه شركت هاي معدني اجرا شده و به همين دليل 
تمركز آن بر تامين آب بخش صنعتي است. با وجود اين 

در حال رايزني با سرمايه گذاران و از سوي ديگر دولت و 
سازمان برنامه و بودجه هستيم تا از خط اول، بخشي  هم 
به تامين آب آشاميدني  اختصاص يابد، اما به هرحال با 
توجه به اينكه تامين آب آشاميدني بر عهده دولت است، 
هزينه انتقال خط آب آشــاميدني بايد با اعتبار دولتي 

تامين شود.« 
محمدجواد فدايي البته به نكته 
ديگري هم اشاره مي كند و آن 
برداشتن فشار از دوش چاه هاي 
زيرزمينــي اســت. او توضيح 
مي دهد:  »بخش صنعتي به ويژه 
معدن گل گهر تعداد زيادي چاه در منطقه سيرجان در 
اختيار دارد و همچنين بخشــي از نياز خود را با تانكر از 
مناطق ديگر تامين مي كند كه اجــراي فاز اول از خط 
اول اين طرح موجب آزادســازي اين چاه ها مي شود و 
آب آنها را مي توان به بخش آشاميدني اختصاص داد.« 
اين مذاكره در حالي صورت مي گيرد كه به گفته فدايي، 
يكي از مشــكالت بزرگ كرمان و استان هاي جنوبي و 
مركزي كمبود آب است و در كرمان 13 شهر از نظر آب 
آشاميدني در وضع قرمز قرار دارند و 720روستا به صورت 
سيار آبرساني مي شــوند. همچنين تراز سفره هاي آب 
زيرزميني در مناطق بسياري منفي است و بسياري از 
منتقدان با استناد به اين آمار معتقدند بهتر بود طرحي 

با اين ابعاد ابتدا بر تامين آب آشاميدني متمركز باشد.

پيوست محيط زيستي 
استاندار كرمان همچنين در پاسخ به انتقاد فعاالن منابع 
طبيعي و محيط زيست، پروژه  انتقال آب از خليج فارس 
را بين حوضه اي نمي داند و مي گويد: »منظور از انتقال 
آب بين حوضه اي انتقال بين  حوضه هاي داخلي است. 
انتقال آب از دريا شــبيه آنچه در پــروژه انتقال آب از 
خليج فارس ديده مي شــود در همه دنيا مرسوم است 
و هم اكنون هم دوبي و كويت بخشــي از آب مورد نياز 
خود را از دريــا تامين مي كنند؛ حتــي ميزان آبي كه 
در اين پروژه  از خليج فارس برداشــت مي شود، بسيار 
پايين تر از پروژه هاي مشــابه در ديگر كشورهاست.« 
فدايي با تأكيد بر اينكه پروژه براســاس اعالم مجري 
همه مجوزهاي محيط زيستي، پدافندغيرعامل، منابع 
طبيعي و وزارت نيرو را در اختيار دارد، تصريح مي كند: 
»هيچ پروژه اي بدون تأييد محيط زيســت امكان اجرا 
ندارد و حتي يكي از مداركي كه بانك ها براي پرداخت 
تسهيالت درخواســت مي كنند، مجوز محيط زيستي 
اســت. گزارش ابعاد محيط زيستي اين طرح نيز آماده 
و در دسترس  اســت.«  اســتاندار كرمان در حالي از 
پيوست هاي محيط زيستي پروژه انتقال آب خليج فارس 
خبر مي دهد كه كارشناســان معتقدند؛ انتقال آب از 
خليج فارس و درياي عمان به مناطق مركزي و شرقي 
كشــور، با وجود اينكه به آب هاي آزاد متصل هستند، 
مغاير با توسعه پايدار است و پمپاژ آب از درياي عمان و 

خليج فارس منجر به افزايش نمك و ته نشست نمك و 
تغيير اكوسيستم در اين دو پهنه آبي و مناطق جنوبي، 

مركزي و شرقي كشور خواهد شد.

انتقال 180ميليون مترمكعب آب از خليج فارس
استاندار كرمان در بخش ديگري از صحبت هاي خود 
درباره جزئيات طرح انتقال آب از خليج فارس توضيح 
مي دهد:  »اين پروژه از سال 95 آغاز شد و شامل 3 خط 
انتقال است. آب شيرين كن ها در جوار خليج فارس آب 
استخراج شده را شيرين و بعد به يزد و كرمان منتقل 
مي كنند.« محمدجواد فدايي با بيــان اينكه خط اول 
پروژه به طــول 820كيلومتر در 3 فاز اجرا مي شــود، 
مي افزايد:  »فاز اول به طول 300 كيلومتر به سيرجان 
رسيد. فاز دوم از ســيرجان تا سرچشمه به طول 150 
كيلومتر و فاز سوم از سرچشــمه تا چاردملو به طول 
370 كيلومتر تا پايان سال تكميل مي شود.« وي با بيان 

اينكه خط اول 180ميليون مترمكعب آب شيرين را در 
سال منتقل مي كند، ادامه مي دهد: »از اين ميزان ۴5 
ميليون مترمكعب به گل گهر، ۴0 ميليون مترمكعب 
به سرچشمه، 30 ميليون مترمكعب به چاردملو، 15 
ميليون مترمكعب براي مصرف آشــاميدني در طول 
مسير و 50ميليون مترمكعب هم به شهرهاي هرمزگان 
اختصاص مي يابد.«  استاندار كرمان با بيان اينكه اين 
پروژه 300 ميليون يورو هزينه ارزي داشته و اين هزينه 
از سوي 2منبع صندوق توسعه ملي و بانك  ايران و اروپا 
تامين شده است، می افزايد : »6 هزار ميليارد تومان هم 
از سوي ســهامداران  صنعت مس  گل گهر و چاردملو 
به عنوان بهره بردار و 1300 ميليــارد تومان از طريق 
تسهيالت بانكي تامين شده است.« به گفته او، در طول 
اجراي پروژه 200 شركت پيمانكاري همكاري داشتند 
و براي 16 هزار نفر هم به صورت مستقيم و غيرمستقيم 

اشتغال زايي  شده است.

استاندار كرمان در گفت وگو با همشهري از جزئيات  پروژه انتقال آب خليج فارس مي گويد:

 اين پروژه بدون اعتبار دولتي و با سرمايه شركت هاي معدني اجرا شده و به همين دليل تمركز آن بر تأمين آب بخش 
صنعتي است كه بنابر اعالم مجري همه مجوزهاي محيط زيستي را هم دارد

انتقال آب خليج فارس مجوز محيط زيست را دارد

سيده زهرا عباسي
خبرنگار

صداي همشهري 

  آلودگي سايت پسماند »صفيره«
ساكن روســتاي صفيره در بخش غيزانيه شهرســتان اهواز هستم. 
اين سايت بدون هيچ ضابطه اي با ســوزاندن زباله ها، هواي منطقه را 
آلوده مي كند. بارها اين مشــكل را مطرح كرده ايم. مسئوالن هر بار 
قول پيگيري مي دهند، اما هنوز هيچ اتفاقي نيفتاده است. در روزهاي 
گذشــته هواي منطقه به دليل فعاليت همين سايت، به شدت آلوده و 

نفس كشيدن را براي ما سخت كرده بود.
يك شهروند از خوزستان
 

  بالتكليفي كارگران انتقال برق اصفهان
كارگري هســتم كه در پروژه انتقال برق اصفهان مشغول به كار بودم. 
ساخت اين خط انتقال مربوط به شركت مشهور عمراني است كه امسال 
مناقصه پروژه تهيه تجهيزات، نصب و راه اندازي خطوط ارتباطي 5 پست 
انتقال نيرو در استان اصفهان را برنده شد. ما هم تعدادي كارگر بوديم 
كه مرداد امسال با يك شركت پيماني طرف قرارداد با اين شركت كار 
را شروع كرديم. در زمان شروع كار، قرار بود حقوق ما ماهانه پرداخت 
شود، اما هنوز مطالبه هاي خود را دريافت نكرده ايم. بيمه هم براي ما رد 
نشده است و كارگران ديگري را جايگزين كرده اند. بالتكليف هستيم و 

نمي دانيم بايد چه كنيم.
يكي از كارگران پروژه

  زباله ها در كنار آب بندان »حاجي كال«
متأسفانه زباله هاي روستاي »حاجي كال« در شهرستان بابل در استان 
مازندران در نزديكي روستا ريخته مي شود. اين زباله ها حتي دفن هم 
نمي شــوند و در فضاي آزاد كنار آب بندان رها مي شوند. اگر سري به 
منطقه بزنيد، متوجه حجم زباله اي مي شــويد كه براي يك يا دو روز 
نيســت و از زباله هاي تازه تا حجمي از زباله هاي قديمي را مشــاهده 
مي كنيد. كل محوطه پر از حشــره هاي موذي و بوي نامطبوع است. 
از ســويي محل ريختن زباله ها نزديك آب بندان است و گاهي بچه ها 
در بخش كم عمق آب بنــدان بازي يا ماهي گيــري مي كنند و بدون 
هيچ حفاظتي در تماس با اين زباله ها هستند و انواع بيماري ها آنها را 
تهديد مي كند. برخي از اين بچه ها حتي با پاي پياده در اين مسير تردد 
مي كنند و ممكن است به عفونت هاي پوستي مبتال شوند. نكته ديگري 
كه بايد مطرح كرد، اين است كه اهالي روســتا مرغ و اردك پرورش 
مي دهند و ايــن پرنده ها و همچنين پرنده هــاي مهاجري كه در اين 
فصل از منطقه مي گذرند هم از اين زباله ها تغذيه مي كنند كه حيات 
آنها و شهرونداني كه از اين مرغ ها و اردك ها تغذيه مي كنند را به خطر 

مي اندازد. كاش مسئوالن مازندران فكري به حال اين منطقه بكنند.
سعيده حسيني از مازندران 

  پارك در خيابان دوطرفه 
خيابان دوم شهيد دستغيب اوقافي در گوهردشت كرج، يك خيابان 
2 طرفه اســت، اما متأســفانه خودروها طوري در كنار خيابان پارك 
مي كنند كه اجازه تردد 2 طرفه نمي دهند. چرا راهنمايي و رانندگي به 

اين معضل رسيدگي نمي كند؟
غفاري از البرز

پيش بيني هاي هواشناســي نشــان مي دهد با 
گذشــت 2هفته از ماه آبان باالخــره روزهاي 
آلودگي هوا به پايان خواهد رسيد و از امروز شاهد 
ناپايداري هوا، بارندگي  و وزش باد در بسياري از استان ها خواهيم بود. بارندگي ها در حالي 
در شمال غرب و غرب كشور آغاز شده كه 2هفته ابتدايي آبان به دليل بارش كم و آاليندگي 

كالنشهرهاي صنعتي، متخصصان بيماري هاي عفوني نگران گسترش كرونا شده بودند.
فريبا گودرزي كارشناس ارشد سازمان هواشناسي در اين باره به همشهري توضيح مي دهد:  

آغاز باران پاييزي و پايان آلودگي هوا
 با ورود سامانه بارشي و نويد كاهش آلودگي ها در كل كشور،

از امشب در تهران نيز شاهد نخستين بارش هاي پاييزي خواهيم بود

»در روزهاي گذشته كه پايداري هوا را داشتيم با توجه به محدوديت هاي تردد كرونايي و 
كاهش ترافيك در اغلب كالنشهرها، آلودگي هوا در حد ناسالم براي گروه هاي حساس بود 
كه اين وضعيت با آغاز ناپايداري هوا به پايان رسيده است. شايد در بخش هاي جنوبي تر 
بارندگي نداشته باشيم، اما ناپايداري، هوا را در تمام مناطق كشور تغيير مي دهد و آلودگي 
را از بين مي برد.« فريبا گودرزي با اشــاره به آغاز بارندگي ها از روز گذشته در كردستان، 
آذربايجان غربي و شرقي و اردبيل مي گويد: »امروز )شنبه( گستره فعاليت سامانه بارشي 
به غرب، جنوب غرب، شــمال خليج فارس و دامنه هاي البرز و استان هايي چون قزوين، 
البرز و تهران مي رسد. با نفوذ جريان هاي سرد شــمالي به سواحل خزر، بارش و سرما در 
گيالن و مازندران هم آغاز خواهد شد.« به گفته وي، بارندگي ها در مناطقي مثل گيالن، 
مازندران، اردبيل، آذربايجان شرقي، كردستان و كرمانشاه شديدتر است و مي تواند منجر 
به باال آمدن ســطح آب رودخانه ها، لغزندگي جاده ها و بارش برف در ارتفاعات شود. اين 
كارشناس با بيان اينكه روز يكشنبه عالوه بر مناطق ذكر شده در گلستان، خراسان شمالي 
و شمال خراسان رضوي بارش پراكنده را شاهد هستيم، ادامه مي دهد: » بارش ها تا اواسط 

هفته ادامه دارد. همچنين شنبه و يكشنبه سواحل خزر 3 تا 5درجه سردتر و دريا متالطم  
مي شود. يكشنبه و دوشنبه در شمال شرق و شرق كشور نيز شاهد كاهش 5 تا 7درجه اي 
دما خواهيم بود.« گودرزي درباره وضعيت تهران با اشاره به وزش باد و شرايط نيمه ابري 
از شب گذشــته )جمعه( توضيح مي دهد: »در تهران نيز از امشب و در روز يكشنبه شاهد 
نخســتين بارش هاي پاييزي خواهيم بود.« او در پايان صحبت هاي خود تأكيد مي كند 
كه طبق پيش بيني هاي هواشناسي در دهه سوم آبان و زمستان، بارش هايي را در سطح 
نرمال خواهيم داشت. به گزارش گروه ايرانشهر، بارندگي ها در شرايطي آغاز شده است كه 
اصفهان و اهواز حتي روز گذشته )جمعه( هم شــرايط ناسالمي را سپري كردند. با وجود 
اين، اداره كل مديريت بحران خوزســتان با توجه به فعاليت ســامانه بارشي طي شنبه و 
يكشنبه هشدار سطح زرد )هشداري كه فقط جهت آگاهي شهروندان داده مي شود(صادر 
كرده است. در تبريز هم نيروهاي خدمات شهري به حالت آماد ه باش درآمده   اند. اداره  كل 
مديريت بحران اردبيل هم در هشداري از شهروندان خواسته در بستر و حواشي رودخانه ها 

و مسيل ها قرار نگيرند.

محمد كاموس
دبيرگروه ايرانشهر

افتتاح فاز اول از خط اول انتقال آب خليج  فارس به مركز   عكس: ايرنا
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 آتش سوزي جنگل توسكستان گرگان به عنوان بخشي از 
منابع
جنگل هيركاني ايران در هشتمين روز وقوع اين حادثه طبیعی

همچنان در حال گسترش است و وزش بادهاي شديد، 
كنترل و مهار كامل آتش را با دشواري همراه كرد. بيشترين نگراني از 
تداوم آتش، رسيدن گســتره آن به درختان كمياب و در خطر انقراض 
ســرخدار اســت كه مي تواند موجب نابــودي كامل اين رويشــگاه 
محفاظت شــده در محدوده گنج دره و چكل دوك شود. آتش جنگل 
توسكستان گرگان از شامگاه يكشنبه 11آبان شعله ور شده و تا لحظه 
تنظيم اين گزارش در عصر جمعه، با شــدت ادامه يافت. تاكنون ده ها 
نيروي امــدادي و مردمي به منطقه اعزام شــده اند و از 3فروند بالگرد 
آبپاش نيز براي مهار آتش اســتفاده شده اســت. اما هنوز اين حريق 
خاموش نشده و مه آلود بودن هوا و دشواري دسترسي به منطقه محل 
وقوع آتش به دليل سخت گذر و صخره اي بودن، روند مهار كامل آتش 
را طوالني كرده است.در چنين شرايطي از صبح ديروز وزش شديد باد 
هم بر شــدت آتش دميد تا حجم آتش در جبهه غربي به سمت دهانه 
گرمابدشت كشيده شود و در جبهه شرقي نيز آتش به جنگل معروف به 
»روغن خانه« و دهانه »قرن آباد« رسيد. سخت ترين مرحله مهار آتش 
جنگل توسكستان گرگان، 5ساعت كوهنوردي در اين نقطه صعب العبور 
اســت. تاكنــون بخشــي از رويشــگاه هاي جنگلي »مــازوآروم«، 
»پنبول چال«، »چكل دوك« و »گنج دره« در آتش ســوخته و منابع 
محلي، گســتره آتش را تا عصر ديروز در 300هكتــار عرصه جنگلي 
گزارش كرده اند. عامل احتمالي آتش ســوزي در ايــن نقطه از منابع 
طبيعي كشور نيز انساني و حضور گردشــگران گزارش شده است. به 
گفته استاندار گلســتان، وسعت آتش ســوزي در جنگل توسكستان 
گرگان حدود 3كيلومترمربع است. در اســتان گلستان يك ميليون و 
397هزار هكتار منابع طبيعي وجود دارد كه ۴52هزار و 185هكتار آن 
جنگل، 862هزار و 825هكتار مرتع و حدود 20هزار هكتار ساحل است 
و آتش توسكستان دقيقا در مناطق جنگلي و ارزشمند هيركاني رخ داده 
اســت. جنگل هاي آتش گرفته در فاصله 13كيلومتر بعد از گرگان در 
جاده جنوبي استان گلستان قرار دارد و اين جنگل به دليل قرار داشتن 

در امتداد روستاي توسكستان، به همين نام خوانده مي شود.
عصر ديروز پس از 7روز پيشروي آتش در جنگل، جلسه اي فوري 
با حضور استاندار گلســتان، مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري 
استان در ايستگاه طرح گرمابدشت تشكيل شد و هادي حق شناس، 
اســتاندار گلســتان خبر از هلي برد نيرو و تجهيــزات در منطقه 
صعب العبور درگير با حريق خبر داد. او گفت: ضروري است جهت 
استقرار نيروها در منطقه گجه، مكان مناسبي براي فرود هلي كوپتر 
مشخص شــود تا نيروها بتوانند هلي برد شوند و كمپ جديدي در 

منطقه احداث شود. 

  اينجا قتلگاه پرندگان است. تا چشم به سمت هوا ميل 
حیات
مي كند، تورهايي آويخته از تيرهاي آهني را مي بيني وحش

كه خودشان را جايي ميان سبزي شــاليزارها و آبي 
آسمان پهن كرده اند. اين سنت ميهمان نوازي مردمان شمال نيست 
كه پرندگان زمستانگذران، اين ميهمانان هرساله را به مسلخ ببرند. 
اينجا را بــه نام دامگاه مي شناســند؛ مكاني مخفي مانــده در انبوه 
زمين هاي شاليزاري دور از شهر و جاده هاي اصلي و چشم هايي كه 

فاجعه را ببيند.
»هر دامگاه براي صيد روزانه 25 پرنده از ميان پرنده هاي مجاز مجوز 
دارد.« اين جمله اي اســت كه نگهبان دامگاه ها در ابتداي جاده اي 
خاكي كه به اين مجموعه عظيم مي رسد، به ما مي گويد. مي پرسيم 
از كجا مي دانيد كه فقط پرنده هاي مجاز به تور مي افتند؟ او نامش را 
نمي گويد و با داسي كه بر كمر بسته، در هر جمله مي گويد: »از اينجا 
دور شويد.« ؛ پاسخ مي دهد: »هيچ كس نمي داند. نبايد اينجا بمانيد. 
محيط زيست تازه اين صيادها را جريمه هاي سنگين كرده است. آنها 
مثل مار زخم خورده اند. شما را بگيرند، از شما اندازه يك كف دست 

گوشت باقي مي ماند. اجازه ورود نمي دهم.«

خدعهايبرايپرندگان
نگهبان اما با اصرار ما شيوه صيد پرندگان را اينگونه توضيح مي دهد:  
»تورها در فاصله آسمان و زمين  شاليزارها سوار مي شوند. كيسه  هاي 
مشــكي كه در آب رها شده اند از آسمان شــبيه پرنده هايي هستند 
كه بر زمين فرود آمده اند. شــب كه مي شــود، پرنده ها دنبال جايي 
براي استراحت و غذا مي گردند. همنوعانشــان )كيسه هاي نايلوني 
سياهرنگ( را مي بينند، اما تورها را نه. مي خواهند فرود بيايند كه در 

تورها مي افتند.« 
اينها آخرين جمله هايي اســت كه مي شــنويم و با نزديك شــدن 
موتورسوارهايي كه به نظر از دســته صيادها هستند، دور مي شويم. 
چه داستان غمگين و چه حيله ننگيني. اينجا مازندران است؛ جايي 
كه پرندگان مهاجر آن را به عنوان خانه و مأمن زمستاني مي شناسند. 
خانه و چنين خدعه اي؟  مسير ديگري را براي رسيدن به دامگاه ها طي 

مي كنيم. بعد از يك روز جست وجو، آفتاب نيز به سرخي مي زند. جايي 
قرار داريم كه به نظر قلب دامگاه است. كومه صيادها در شاليزارها و زير 
سقفي از تورهاي سفيد بر پاشده  است، اما به نظر كسي در ميان كومه ها 
نيست. هوا گرگ وميش شده كه تك تك، موتورسوارهايي از دوردست 
به سمت دامگاه مي آيند. وقت رفتن براي ما فرا رسيده است. اما حاال 

صيادها مي آيند تا شب را به انتظار پرندگان بنشينند.

5هزارپرندهدرهرشب
محاسبه آنچه در اين دامگاه رخ مي دهد و خيلي زود هر كسي را متقاعد 
مي كند كه با ادامه اين روند فاجعه اي در راه اســت، سخت نيست. بنا 
به اعالم اداره كل محيط زيســت مازندران، 200 دامگاه رســمي در 
فريدونكنار وجود دارد. با احتســاب صيد 25 قطعه پرنده در هر شب 
صيد، عددي كه به نظر نمي رسد چندان تضميني بر رعايت آن باشد، 
شامل 5 هزار قطعه پرنده است كه به تور صيادان گرفتار مي شوند؛ يعني 
حداقل 150هزار پرنده طي يك ماه و فقط در صيدگاه هاي فريدونكنار. 
اين پرندگان بالفاصله پس از صيد روانــه بازارهاي محلي مازندران و 
ساير استان ها مي شود و درصورت صيد گونه هاي خاص و گران قيمت 
و زنده بودن، از كشــور خارج مي شوند. مسيري كه يك چرخه قاچاق 
را مي سازد و هرجا پاي قاچاق در ميان است، مي توان به اعداد باالي 

پول نيز رسيد.

45میلیاردتومانحداقلدرآمد
براســاس اطالعات ميداني همشــهري از بازار فــروش پرنده ها در 
فريدونكنار، يعني نزديك ترين مركز توزيع هر قطعه پرنده، بسته به 
نوع گونه صيد شده، حداقل قيمت 65هزار تومان تا 150هزار تومان 
اســت. اگر همين اعداد در ســاير مراكز توزيع هم صدق كند كه به 

گفته پرنده فروشان محلي در ساير استان ها بيشتر است، با ميانگين 
100هزار تومان، 500ميليون تومان ارزش مالي يك شــب صيد در 
دامگاه فريدونكنار است؛ عددي كه به خوبي چرايي مقاومت در برابر 

برچيده شدن دامگاه ها را نشان مي دهد.
اين عدد براي يــك ماه به 15ميليــارد تومان و بــراي يك فصل به 
۴5ميليارد تومان مي رسد؛ پولي كه شايد به درستي بتوان آن را در كنار 
ديگر اعداد سياه قاچاق در كشور نشاند. اين عدد را كنار زنجيره اي از 
گردش پول ناشي از حمل ونقل و جا به جايي، تعمير و نگهداري قطعات 
و دالالن ميانه راه بگذاريد تا دليل مقاومت براي برچيده شدن اين نوع 

صيد برايتان بيشتر آشكار شود.

محیطزيستتنهادرجمعآوريدامگاهها
مديركل اداره حفاظت محيط زيست استان مازندران اما به همشهري 
مي گويد، تالش هاي چندين ساله براي برچيده شدن دامگاه ها جواب 
نداده و مقاومت و تالش براي ماندگاري دامگاه ها همچنان ادامه دارد. 
حســينعلي ابراهيمي مي گويد: اين مسئله اي است كه چند دهه به 
يكي از معضالت اساسي منطقه تبديل شده است. در دهه هاي 70 و 
80 هر 10سال يك بار عمليات جمع آوري دامگاه ها اجرا شده است. 
در سال93 اين تالش جدي تر شد اما با مطرح شدن موضوع »معاش 
مردم بومي« هيچ دستگاهي حاضر به همراهي با سازمان حفاظت 
محيط زيست براي جمع آوري دامگاه ها نشد.  او توضيح مي دهد: در 
گذشته براساس گفته بوميان شيوه صيد »دوما« در اين منطقه رواج 
داشت. اين نوع صيد شيوه اي گزينش شــده و مخصوص پرندگان 
بومي با تعداد محدود بود، اما صيد هوايي در دامگاه ها به هيچ عنوان 
گزينش شده نيست و همه پرندگان را در خطر قرار مي دهد. به گفته 
او، از سال 97 با كمك دســتگاه هاي استاني 10عمليات جمع آوري 

دام هاي هوايي البته بــدون حمايت و همكاري ديگر دســتگاه ها 
اجرا شــد. از ســال 98 اما تعداد دستگاه هاي شهرســتاني كه با ما 
اعالم همراهي كردند، بيشتر شد. ســال 99 نيز جلسات متعددي با 
دستگاه هاي دولتي و حاكميتي برگزار شد تا مسئوالن ساير بخش ها 
متقاعد شوند دامگاه ها و صيد هوايي مورد تأييد نيست. چون از نظر 
سازمان حفاظت محيط زيســت، صيد با يك گذر يا يك كراست در 
بخشــي از تاالب »لپو« فريدونكنار مجاز اســت و هيچ صيد مجاز 

ديگري وجود ندارد.
ابراهيمي مي گويد: برخي مسئوالن همچنان موضوع معيشت بوميان 
را مطرح مي كنند. درحالي كه موضوع معيشت با صيد چندان مطرح 
نيست، چون در بخشــي از اراضي دامگاهي ساالنه 2بار كشت انجام 
مي شود و مالكان اراضي كشاورزي در مابقي سال مشغول به كار صيد 
هستند. به گفته او، بخش بيشتري از دامگاه ها نيز اجاره اي هستند؛ 
يعني آسمان اراضي را اجاره كرده اند و عمده اين نوع صيد در اختيار 
بومي ها نيست، بلكه مسئله قاچاق در صيد هوايي پرندگان مهاجر بسيار 
مهم است كه از ديدگاه ســازمان حفاظت محيط زيست، بايد مطابق 
ماده 25 قانون مبارزه با كاال و ارز جمهوري اسالمي ايران با آن برخورد 
شــود. دامگاه هاي هوايي نيز عمدتا در دست معدود افرادي است  كه 

اتفاقا بومي هم نيستند.
مديركل اداره حفاظت محيط زيست استان مازندران در پاسخ به اين 
سؤال ما كه چرا برخورد قاطع توسط محيط زيست با پديده قرباني شدن 
گســترده پرندگان مهاجر صورت نمي گيرد؟ مي گويد: الزمه تحقق 
اهداف ما حضور همه دســتگاه هاي دولتي، قضايي و انتظامي است. 
به ويژه امسال كمبود اعتبارات، كمبود سوخت و افزايش هزينه به ويژه 
در بخش ماشين آالت و حمل ونقل نيروي انساني، مشكالت جدي براي 
حفاظت از محيط زيست و حيات وحش ايجاد كرده است. با اين حال، 

سازمان حفاظت محيط زيست از مواضع خود كوتاه نمي آيد.
با وجود مواضع ســختگيرانه اداره كل حفاظت محيط زيست استان 
مازندران، آنچه هر سال در فريدونكنار تكرار مي  شود، فاجعه  قتل عام 
پرندگان مهاجر است. ســاالنه ۴.5ميليون پرنده مهاجر وارد كشور 
مي شوند كه هيچ تخمين دقيقي از نرخ صيد يا شكار آنها وجود ندارد. 
اما مشاهدات ميداني همشــهري از دامگاه هاي هوايي نشان از خطر 
بزرگ تــري دارد و آن هم خطر انقراض برخــي گونه هاي كمياب در 

تورهاي هوايي است.

گزارش اختصاصی همشهری از دامگاه های فريدونكنار

قتلگاه پرندگان مهاجر
 روزانه 5هزار پرنده و ماهانه 150هزار پرنده بومي و مهاجر در دامگاه هاي فريدونكنار صيد مي شوند

 ارزش مالی يك شب صيد غيرمجاز دام هوايی 500ميليون تومان و برای يك فصل ۴5ميليارد تومان است 

ستارهحجتي
خبر نگار گزارش دوم

300هكتارديگرازهیركانيخاكسترشد
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كمبود انسولين قلمي موردنياز بيماران 
مبتــا به ديابــت در كشــور درحالي گزارش

همچنان ادامه دارد كه سخنگوي وزارت 
بهداشت مي گويد تحريم هاي آمريكا و در درجه بعدي 
عملكرد ضعيف يكــي از شــركت هاي توليد كننده 
انسولين در ايران علت اصلي كمياب شدن اين داروي 
حياتي در كشور اســت. همزمان با اين اظهارنظرها 
نگاهي به آمارها و اطاعات نهادهاي رســمي نشان 
مي دهد عوامل ديگري ازجمله نظارت ناكافي بر توزيع 
انســولين وارداتي و توليد داخل در ماه هاي اخير از 
مهم ترين عواملي است كه همچنان برخي مسئوالن 
ازجملــه در وزارت بهداشــت، از پذيــرش آن 

سرباز مي زنند.
براســاس آمار موجود در آمارنامه دارويي سازمان غذا 
و دارو، در ســال هاي 97 و 98 به ترتيب 23ميليون  و 
25ميليون عدد انسولين وارد كشــور شده است. اين 
تعداد در 6ماهه نخست امسال با رشد 20درصدي در 
مقايسه با مدت مشابه ســال قبل از آن به 17ميليون 
عدد انسولين قلمي رسيده است. از مجموع 17ميليون 
انســولين موجود 15ميليون و700هزار عــدد از آنها 

وارداتي بوده كه از اين تعداد 700هزار عدد از نوع واردات 
اضطراري است و يك ميليون و300هزار انسولين قلمي 

هم به صورت توليد داخل تامين مي شود.
با اينكه بيشتر بيماران ديابتي از مشكاتشان در پيدا 
كردن انســولين قلمي خبر مي دهنــد، اما آمارهاي 
گمرك ايران نشان مي دهد تا 27مهرماه امسال نه تنها 
واردات انسولين به كشــور در مقايسه با سال گذشته 

كاهش نداشته، بلكه با افزايش نيز همراه بوده است.
مهرداد جمال ارونقي، معاون فني گمرك در اين باره 
به همشــهري مي گويد: »تا 27مهرمــاه، 193فقره 
اظهارنامه گمركــي به ارزش 113ميليــون دالر در 
گمركات كشــور ثبت شده اســت كه نسبت به مدت 
مشــابه ســال قبل از آن 13درصد افزايش داشــته 
اســت.« او تأكيد مي كند گمرك نقشــي در كمبود 
انسولين در كشــور نداشــته و بافاصله بعد از ارائه 
اســناد اعتباري، دســتور ترخيص داروهاي وارداتي 
صادر شده است: »براســاس مصوبه 22فروردين ماه 
ســال97، هــر كاالي وارداتــي بايد كــد رهگيري 
بانك بــراي ترخيص از گمرك داشــته باشــد. در 
گمرك هيچ ايســتايي در مــورد دارو نداشــتيم و 
هر محموله اي كــه وزارت بهداشــت ارائــه كرده، 
ترخيص شــده اســت. براي جلوگيري از ماندگاري 
دارو، داروهــا با حداقل اســناد گمركــي ترخيص و 

 تشــريفات ترخيص كاال به فوريت شــده اســت.«

ثبت نشدن انسولين در سامانه تيتك 
اگرچه مسئوالن وزارت بهداشت همواره تأكيد كرده اند 
كه نظارت كافي بر بازار توزيع انسولين در ايران دارند 
و تحريم ها را به عنوان عامل اصلــي كمبود اين دارو 
معرفي مي كنند، اما اطاعات رسمي درباره انسولين 
وارد و توليد شده در بازار ايران پرسش هاي ديگري را 
پيش مي كشــد. طبق گزارش هاي رسمي مبتني بر 
آمارنامه دارويي كشور، ارزش بازار انسولين در ايران 
200ميليون دالر است. بر اين اساس، سهم انسولين 
قلمي سريع االثر با برند ASPART معادل 57درصد 
اســت، انســولين قلمي GLULISINE 4درصد و 
 GLARGINE انسولين هاي قلمي طوالني اثر با برند
و DETEMIR  نيز به ترتيب سهم 36 و 3درصدي از 
بازار مصرف ايران را دارند. انســولين هاي ويال كوتاه 
اثر و متوســط اثر نيز معادل يك درصــد از كل بازار 
انسولين كشــور را به خود اختصاص مي دهند.جليل 
ميرمحمدي ميبدي، رئيس كميســيون ســامت و 
تجهيزات پزشــكي كميسيون بهداشــت و مجلس 
شوراي اسامي به همشــهري مي گويد كه نظارت بر 
نحوه توزيع انسولين در ماه هاي اخير و در حدود يك 
سال گذشته به درستي انجام نشده است: »مسئوالن 

سازمان غذا و دارو مي گويند انســولين هاي وارداتي 
در ســامانه تيتك ثبت شده اســت. به نظر نمي رسد 
اين حرف ها كاما درست باشــد. آيا مردمي كه سال 
گذشــته به داروخانه مي رفتند و از انســولين قلمي 
استفاده مي كردند، امسال هم مانند سال قبل مي توانند 

به راحتي به اين نوع انسولين دست پيدا كنند؟ جواب 
من منفي اســت.« به گفته او، فرايند واردات و توزيع 
اين دارو از طريق سامانه تيتك به درستي انجام نشده 
است. ســامانه تيتك، زنجيره تامين دارو در تمامي 
مراحل را از واردات تا رسيدن به دست مصرف كننده 
نهايي در داروخانــه ثبت و رصد مي كنــد؛ بنابراين 
استفاده از اطاعات موجود در سامانه، به كشف موارد 
اصلي خروج انسولين از زنجيره تامين و نيز بازرسي و 
جلوگيري از فساد در روند تامين دارو كمك مي كند. 
در شرايط فعلي به نظر مي رسد بخشــي از انسولين 
وارداتي بدون ثبت در ســامانه تيتك به صورت آزاد 
به فروش رسيده اســت كه اين موضوع باعث شده تا 
نظارت كاملي بر روند فروش انســولين صورت نگيرد 
و خروجي زنجيــره تامين دارو به شــكل كامل قابل 
رصد نباشد. اين در حالي اســت كه براساس بند پ 
ماده7 احكام دائمــي برنامه هاي توســعه، هرگونه 

واردات تجاري، ذخيره ســازي ، 
توزيع و عرضه كاالهاي دارويي 

كه در سامانه هاي رهگيري و كنترل اصالت ثبت شده 
جرم است.

همشهري جزئيات ماجراي كمياب شدن داروي بيماران مبتا به ديابت را پيگيري كرد

پشت پرده كمبود انسولين قلمي در بازار دارو 
 بررسي ها نشان مي دهد بخشي از انسولين وارداتي بدون ثبت در سامانه تيتك به صورت آزاد فروخته شده و اختاف قيمت در ايران با كشورهاي اطراف

 منجر به نشت آن به خارج از زنجيره دارويي شده است

دانستني هاي حقوقي

مسئوليت پزشك و دريافت خسارت 
در جراحي هاي زيبايي

 امروزه با گسترش انواع جراحي هاي زيبايي 
و ترميمي، بسياري از افراد به جراحي هاي 
زيبايي و ترميمي عاقه مند و متقاضي آن 

هستند. جراحي هايي كه بي خطر نيســت و در برخي موارد مي تواند به 
نتايجي متفاوت از نتيجه مورد انتظار منجر شــود. براي آگاهي بيشتر از 
اينگونه جراحي ها و شرايط آن ضروري است كه درباره مسئوليت پزشكان 
در اين زمينه بيشتر بدانيم؛ دركل جراحي هاي زيبايي و ترميمي را مي توان 

در 3دسته جاي داد:
نخست: جراحي ترميمي كاركردي يا حياتي كه براي رفع نقص عملكرد 

عضو مربوطه صورت مي گيرد و ضرورت حياتي دارد.
دوم: جراحي ترميمي شكلي يا انتخابي كه صرفا جهت زيباسازي عضوي از 

بدن است كه غيرطبيعي است و ضرورت عيني دارد.
سوم: جراحي زيبايي محض كه فرد متقاضي مشكل خاصي ندارد و صرفا با 

هدف زيبايي خود را به تيغ جراحي مي سپارد.
درباره شكايت هاي احتمالي ابتدا بايد چند شرط را بررسي كرد تا بتوان در 
مورد مسئوليت پزشك اطاعاتي به دست آورد. شرط اول، بررسي حقوقي 
است. در اينجا بايد ديد موضوع شكايت افراد چيست. در برخي موارد فرد از 
ظاهر تغييريافته خود راضي نيست و اين صرفا يك سليقه فردي است؛ در 

چنين مواردي شكايت موضوعيت ندارد.
شرط دوم، شرط مسئول بودن است به اين معنا كه ممكن است در عمل 
زيبايي عفونتي به دليل ديگري رشد كند يا مشكل ديگري به علت ديگري 
براي بيمار به وجود بيايد. در اين شرايط مطمئنا پزشك مسئول نيست؛ مگر 

اينكه نتيجه ناشي از عمل او باشد.
شرط سوم، شرط جرم عمدي بودن يا تقصير است. اگر پزشك بي احتياطي 
يا بي مباالتي كرده باشــد در صورتــي كه بتوان اثبات كــرد كه نتيجه 
به دست آمده به دليل كاري است كه پزشك آن را به درستي انجام نداده، 

تقصير فرد محرز مي شود.
شرط چهارم، بررسي نتيجه اين عمل مجرمانه پزشك است؛ درصورتي 
كه بتوان تقصير پزشــك اعم از بي احتياطي و بي مباالتي را ثابت كرد، او 
به پرداخت ديه محكوم مي شود. بايد توجه داشت درصورتي كه نوع عمل 
جراحي اوال مشروع باشد ثانيا با رضايت شخص يا افراد مرتبط با او مثل اوليا 
يا نماينده قانوني صورت گيرد و با رعايت موازين فني و علمي باشد، پزشك 
ضامن خسارت نخواهد بود زيرا او كار خود را انجام داده و به اصطاح حقوقي 
عمل به او منسوب نيست كه بتوان بر اين اساس ادعاي مسئوليت كرد. حال 
با اطاع يافتن از قانون و مسئوليت جراحان و پزشكان زيبايي مي شود جلوي 
بسياري از جريان هايي كه هم اكنون در رابطه با اين نوع از اعمال پزشكي 
وجود دارد گرفته شود و انســان ها بتوانند قبل از هرگونه عمل زيبايي از 

شرايط و مسئوليت در صورت آسيب از خسارات مربوطه مطلع شوند.

مائده بابايي
دانشجوي حقوق

آمارشش ماهه اول سال 98 به ميليون 
دالر               

 آمار شش ماهه اول سال 99 
به ميليون دالر

فروش بيمه ايترخيص گمرك فروش بيمه اي ترخيص گمرك 

ASPART 44.151.555.421.1انسولين

GLARGINE 27.230.517.315.4انسولين

DETEMIR 0.82.841.1انسولين

GLULISINE 1.42.55.51.7انسولين

73.587.382.239.3جمع كل 

 توضيح: در شش ماهه نخست سال 98، بخشي از ذخاير انسولين از موجودي انبارها تامين و دليل اختالف 
فروش بيمه اي و ترخيص از گمرك ناشي از اين اتفاق بوده است 

حميدرضا بوجاريان
خبر نگار

   آيا تعداد مصرف كنندگان انسولين بيشتر شده است؟
در ماه هاي اخير و همزمان با باال گرفتن انتقادات درباره كمبود انسولين قلمي در كشور برخي مسئوالن اين كمبود را ناشي از 
افزايش تعداد بيماران ديابتي دانستند؛ ادعايي كه به نظر نمي رسد درست باشد؛ چراكه با وجود افزايش 20درصدي واردات 
انسولين قلمي در 6ماهه نخست سال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال قبل عمال كشور نبايد تا اين حد با كمبود دارو مواجه 
باشد و از نظر منطقي و با درنظر گرفتن آمارهاي پيشين، تعداد بيماران ديابتي جديد در اين بازه زماني نمي تواند به اين اندازه رشد 
كرده باشد. آنطور كه اسداهلل رجب، رئيس انجمن بيماران مبتال به ديابت به همشهري مي گويد، الگوي مصرف انسولين در ايران 
تغييراتي كرده و به دليل استفاده آسان تر اين نوع انسولين ديابتي آن را جايگزين ديگر انواع انسولين موجود در بازار كرده اند. در 
پژوهشي كه به تازگي توسط جمعي از متخصصان انجام و به برخي مراجع سياستگذار باالدستي ارائه شده كه به دليل محرمانه بودن 
امكان انتشار جزئياتش وجود ندارد، آمده است كه بيش از 90درصد جامعه بيماران ديابتي كشور به سمت استفاده از انسولين هاي 
قلمي رفته و سهم انسولين ويال در مصرف كل آمار بيماران در برخي ماه ها به يك درصد و حتي كمتر از آن رسيده است؛ آماري كه 
سازمان غذا و دارو آن را رسما تأييد نمي كند. به نظر مي رسد نبود برنامه اي جامع براي تامين كامل نيازهاي بيماران ديابتي و تغيير 
الگوي مصرف انسولين از ويال به قلمي، ناكارآمدي سازوكارهاي نظارتي و برخي سودجويي ها در فرايند عرضه انسولين قلمي در 
كنار قاچاق معكوس اين دارو به خارج از كشور دست به دست هم داده است و بيماران نيازمند اين دارو را در اين روزهاي كرونازده 
با مشكالت زيادي مواجه كرده است؛ مسئله اي كه براي بيماران مبتال به ديابت كه جزو گروه هاي پرخطر در برابر كوويد-19هستند 

بحراني است افزون بر همه مسائل و دشواري هايي كه عموم مردم اين روزها تجربه مي كنند.

ادامه در 
صفحه 17
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براساس آماري كه اخيرا 2وزارتخانه 
بهداشت و ارتباطات به دست آورده اند فناوري

حداقل 20درصد مبتاليان به كرونا در 
كشــور با وجود آگاهي از بيمار شدن شان و مثبت 
بودن تست پي ســي آر  خود قرنطينه 2هفته اي را 
رعايت نكرده و با آمدن به اماكن عمومي افراد ديگر 

را در خطر قرار مي دهند.
آن طور كه ايرج حريرچي، معاون وزير بهداشت هم 
اعالم كرده از مجموع 1۵هزار تست مثبت، مشخص 
شــده كه 20درصد آنها در قرنطينه نمي مانند؛ اين 
به معناي آن است كه در هر مقطع حداقل 3هزار نفر 
هستند كه بدون توجه به ســالمت ديگران سر كار 

مي روند و حتي وارد وسايل نقليه عمومي مي شوند.
حاال وزارت ارتباطات با استفاده از زيرساخت هاي 
دولت الكترونيك و در همكاري با وزارت بهداشت 
تصميم گرفته اين رونــد را كاهش دهد و به تدريج 
متوقف كند. با استفاده از API جديدي كه در اختيار 
بخش هاي مختلف و حتي استارتاپ هاي فعال در 
حوزه خدمات عمومي قرار می گيرد كد ملي افراد با 

حفظ حريم شخصي درباره مثبت يا منفي بودن 
تست آنها كنترل می شود.

امير ناظمي، معاون وزير ارتباطات و رئيس 
ســازمان فناوري اطالعات درباره جزئيات 

فني اين طــرح به همشــهري مي گويد: همه 
آزمايشگاه هاي كشور به ســامانه وزارت بهداشت 
متصل شده اند و شماره ملي تمامي افرادي كه تست 
كوويد-19 مي دهند ثبت مي شــود. اين اطالعات 
را ما از وزارت بهداشــت مي گيريم و روي GSB يا 
همان گذرگاه خدمات دولت در اختيار بخش هاي 
حمل ونقل ريلي، ســازمان هواپيمايي و كشتيراني 
قرار مي دهيم. روي پابليك GSB يا گذرگاه عمومي 
خدمات دولت هم اين امكان به استارتاپ ها ازجمله 
حوزه تاكسي هاي اينترنتي، استارتاپ هاي خدمات 
و همچنين فــروش آنالين بليت قطــار و هواپيما 
براي كنترل افراد مبتال با حفظ حريم خصوصي و 

به صورت ناشناس داده مي شود.
به گفته امير ناظمي مثال استارتاپ هاي حوزه تاكسي 
اينترنتي با اين امكان فني جديد مي توانند سالمت 

راننده هاي خود را چك كنند و اجازه كار به كساني 
كه تست شان مثبت شده اســت ندهند. همچنين 
اســتارتاپ هاي حوزه فروش بليت هواپيما و قطار 
مي توانند مانــع خريد فردي با كد ملي شــوند كه 
تستش در سامانه مثبت اعالم مي شود. اين مسئله 
مي تواند براي پيك هاي استارتاپ هاي حوزه خريد 
محصوالت فروشگاهي يا غذا  كه در تماس مستقيم 

با مردم هستند هم پياده شود.
در واقع در اين سامانه كد ملي افراد وارد شده و از آن 
طرف بدون مشخص شدن مشخصات جواب 
مثبت يا منفي تست به سامانه ها براي ادامه 

فرايندشان داده مي شود.
معاون وزيــر ارتباطات تأكيــد دارد در اين 
سامانه تا زماني كه تســت فرد در آزمايشگاه 
منفي اعالم نشــود وي به عنوان فــرد بيمار و ناقل 
شناخته مي شود. بعد از 1۴روز شرايط كد ملي فرد 
به شرايط عادي بازمي گردد، اما اين عدد درصورت 
بســتري شــدن فرد و ثبت كد ملي او در سيستم 
بيمارســتاني تغيير مي كند و از 1۴روز هم بيشتر 

مي شود.

فراخوان براي استارتاپ ها 
به گفته امير ناظمي اســتارتاپ هاي مختلف كشور 
عالوه بر بخش هاي دولتي مي توانند از اين امكانات 
اســتفاده كنند. چون اين فرايند اســتعالمي و نه 
اعالمي است و حريم شخصي به خوبي در آن رعايت 
مي شود. به گفته او استارتاپ هايي كه فكر مي كنند 
به اين ســامانه نياز دارند مي توانند درخواست شان 

را براي سازمان فناوري 
اطالعات ارسال كنند.

معاون وزير ارتباطات در پاســخ به اين ســؤال كه 
چرا ايــن كار و امكان فني با وجــود وضعيت قرمز 
شهرهاي مختلف كشور تاكنون پياده سازي نشده 
بود، مي گويد: تاكنون چنين مصوبه اي را ستاد كرونا 
در اين رابطه نداشــت و هم اكنون با مصوبه اي كه 
ســتاد كرونا اخيرا دارد ما اين امكان را پياده سازي 

و عملياتي كرديم.

ممنوعيت سفر مبتاليان 
به گفته او حتــي درصورتي كه كد ملي فرد در زمان 
خريد بليت هواپيما و قطار چك نشود يا در آن زمان 
تست او مثبت نبوده باشــد در زمان سوار شدن به 
قطار يا هواپيما سازمان هاي مربوطه كد ملي افراد 
را با اســتفاده از اين ســامانه چك مي كنند و مثال 
كارت پرواز يا اجازه سوار شدن به قطار به آنها داده 
نمي شود. او درباره برنامه هاي بعدي براي استفاده از 
فناوري براي جلوگيري از شيوع كرونا هم تأكيد دارد 
كه اين مسئله نيازمند مصوبات ستاد كروناست و هر 
مصوبه اي در اين رابطه بشود ما براي سالمت جامعه 
آن را خيلي سريع پياده سازي مي كنيم. به گفته او 
مثال در زمان تصويــب وام يك ميليون توماني كل 
فرايند در بستر دولت الكترونيك انجام و مشخص 
شــد كه دادن وام بدون مراجعه حضوري مي تواند 
صورت بگيرد. به گفته امير ناظمي چالش هايي كه 
اكنون براي اســتفاده از فناوري وجود دارد اغلب از 

جنس قانون و مصوبه است.

قرار گرفتن داده هاي آزمايشگاه هاي كشور روي گذرگاه خدمات دولت باعث مي شود بيماران كرونايي ديگر اجازه 
سوار شدن به هواپيما و قطار را پيدا نكرده و از فعاليت راننده ها و پيك هاي مبتال هم جلوگيري  شود  

دولت الكترونيك در مقابل متخلفان قرنطينه 

محمد كرباسي
دبير گروه دانش و فناوري

جهان استارتاپي

رصد هوشمند صداي آژير در زمان رانندگي
هنگام رانندگي و زماني كه آژير يك خودروي امدادي را مي شنويد، 
هميشــه در آن لحظه يك بالتكليفي خاصي وجود دارد. راننده 
معموال سعي مي كند بفهمد كه خودروي مورد نظر، از چه جهتي 
به سمت او مي آيد. سيســتم جديد iHear با نشان دادن جهت 
روي صفحه داشبورد، براي كمك به چنين مواقعي طراحي شده 
است. به گزارش وب سايت نيو اطلس، iHear كه توسط استارتاپ 
كانادايي Soltare ساخته شده است، براي استفاده در خودروهاي 
سنتي و خودران طراحي شــده و به عنوان يك ويژگي استاندارد 
روي خودرو درنظر گرفته شــده است. اين ســامانه در مجموع 
۴ميكروفون MEMS ضد آب با هزينه كم را شــامل مي شود كه 
در هر گوشه قسمت خارجي خودرو قرار مي گيرد. در ابتدا، براي 
تشخيص صداي آژير خودروي امدادي كه به سمت شما مي آيد، 
فقط به يكــي از ايــن ميكروفون ها نياز اســت. هنگامي كه آژير 
تشخيص داده شد، سيستم از 3ميكروفون ديگر براي مثلث بندي 
محل منبع صدا استفاده مي كند. اين اطالعات در يك واحد نصب 
شده روي داشبورد به وسيله يك LED قرمز نشان داده مي شود و 
راننده درمي يابد كه خودروي امدادي از كدام طرف به خودروي او 
نزديك مي شود. بدين ترتيب راننده يا سيستم رانندگي خودمختار 
مي تواند اقدامات مناسب را انجام دهد. طبق اطالعات اعالم شده، 

اين سامانه مي تواند آژيرها را از فاصله نيم كيلومتري شناسايي و 
مكان يابي كند. در عين حال، اخيرا چندين شركت ديگر نيز اقدام 
به ســاخت سيســتم هاي مكان يابي آژيرها كرده اند. اما مقامات 
 iHear در تعريف از ويژگي هاي برجســته Soltare اســتارتاپ
مي گويند كه تمام پردازش ها بالفاصله پــس از دريافت داده ها، 
روي يك ريزپردازنده ارزان قيمت در داخل خودرو انجام مي شود و 
 iHear .اين سامانه برخالف سيستم هاي ديگر مبتني بر ابر نيست
نخستين بار در نمايشگاه CES در ژانويه 2018رونمايي شد، اما 
چه زماني ممكن است اين محصول به توليد انبوه برسد، پرسشي 
مهم بوده كه پاسخ آن به درستي ارائه نشده است. مديران استارتاپ 
Soltare با چندين توليدكننده خودرو صحبت كرده اند كه بتوانند 
اين سيستم را طي چند ســال آينده وارد بازار كنند، اما در مقابل 
هزينه هاي توليد و نصب را نيز بايد به عنوان يك عامل مؤثر و مهم 

در اين خصوص درنظر داشت.

  قابليت جديد واتس اپ
واتس اپ به زودي قابليت جديدي را ارائه مي كند كه در آن پيام ها 
پس از 7 روز به طور خودكار حذف مي شــوند. به گزارش تلگراف، 
اين آپديت همراه با گزينه اي كه چت ها را سبك تر و خصوصي تر 
مي كند، عرضه مي شود. به گفته مديران اين پيام رسان، هدف از 
ارائه قابليت پيام هايي كه خودبه خود ناپديد مي شوند، آن است كه 
چت ها براي هميشه حفظ نشــوند. كاربران و ادمين هاي گروه ها 

مي توانند اين ويژگي را براي خود فعال كنند.
  كاميون  برقي ولوو سال 2022به بازار مي آيد

ولوو اعالم كرد؛ نخستين كاميون هاي ســنگين برقي خود را كه 
مي توانند مسافتي بالغ بر 320كيلومتر را بپيمايند، كمتر از 2سال 
ديگر به بازار عرضــه خواهد كرد. به گزارش وب ســايت انگجت، 
شركت سوئدي ولوو اعالم كرده است كه نخستين خودروسازي 
خواهد بود كه پيش فروش كاميون هاي برقي را از سال2021آغاز 
مي كند و يك ســال بعد آن محصــوالت خود را به بــازار عرضه 
 خواهد كرد. اين شــركت پيش تر با مشاركت شركت ساختماني

» LSwerock« سوئد آزمايش يك ميكسر بتن برقي و تريلي باالبر 
را آغاز كرده است.

  جاروبرقي براي يافتن هدفون هاي گمشده
از دســت دادن هدفون هاي بي ســيم موبايل در مسيرهاي مترو 
يا قطار به يك مشــكل فزاينده تبديل شــده اســت، اما شركت 
پاناســونيك در حال كار روي راهي براي بازگرداندن آنهاست. به 
گزارش وب سايت انگجت، با همكاري گروه در راه آهن ژاپن، اين 
شركت يك دستگاه جارو برقي بي سيم ساخته است كه مي تواند 
به سرعت هدفون هاي بي ســيم روي ريل قطارها را پيدا كرده و 
جمع آوري كند. طبق آمارهاي اعالم شــده بين ماه هاي ژوئيه تا 
سپتامبر، 9۵0مورد گم شــدن هدفون هاي بي سيم گوشي هاي 
موبايل در 78ايســتگاه قطار و مترو در ژاپن گزارش شده است. 
حاال با اين ابداع، دنيا مي تواند شــاهد بازگشت اين هدفون ها به 

صاحبانش باشد!
  كشف سياره اي با بارش سنگ

محققان دانشگاه هاي مك گيل، يورك و مؤسسه علوم هندوستان، 
سياره بسيار عجيبي را كشف كرده اند كه در آن سنگ از آسمان 
مي بارد و اقيانوس هــاي مواد مذاب در ســطح آن وجود دارد. به 
 ،K20141b گزارش وب ســايت ســي بي اس، اين ســياره با نام
سياره اي بسيار داغ در فاصله چند صد سال نوري از زمين است كه 
سرعت باد در آن از سرعت صوت هم بيشتر است و نكته جالب تر 

اينكه در آن، سنگ از آسمان مي بارد! 
  اصالح ژنتيك 750ميليون پشه

مقامات محلي فلوريــدا اعالم كردند كه بــراي كاهش جمعيت 
پشه ها، اجازه رهاسازي بيش از 7۵0ميليون پشه اصالح ژنتيك 
را صــادر كرده اند. به گزارش ســي ان ان، هدف اصلــي از چنين 
كاري كاهش تعداد پشــه هاي ناقل بيماري هايي مانند تب دنگي 
يا ويروس زيكا عنوان شده است. در اين ميان برخي از گروه هاي 
طرفدار محيط زيست گفته اند كه اين كار مي تواند عواقب نه چندان 
خوشايندي را در پي داشته باشد. آنها از اين موضوع نگران هستند 
كه ممكن است اين پشه ها به اكوسيستم محيط زيست آسيب هاي 
جدي وارد آورند و يا حتي باعث توليد پشه هايي شوند كه در مقابل 
حشره كش ها مقاوم هستند. با اين حال، شركت اوكسي تك كه در 
زمينه اصالح ژنتيك پشــه ها فعاليت مي كند، اعالم كرده كه اين 

كار هيچ خطر يا تأثير منفي روي انسان ها و محيط زيست ندارد.

برچسب خوردن توييت هاي دونالد 
شبكه هاي 
ترامپ، رئيس جمهــوري آمريكا با اجتماعي

88ميليــون فالوئــر به خاطر دادن 
اطالعات غلط يا ادعــاي تقلب در انتخابات آمريكا 
موضوعی جنجالي و حتي بي سابقه در شبكه هاي 

اجتماعي طي روزهاي اخير بود.
حساسيت انتخابات2020 آمريكا از ابتدا شبكه هاي 
اجتماعي مهم ازجمله فيســبوك و توييتر را وادار 
كرد تا براي تكرار نشدن اتفاقات انتخابات2016، 
تغييراتــي در الگوريتــم خــود ايجــاد كنند. به 
گزارش تك كرانچ، تنش هاي رأي شــماري بين 
جو بايدن و دونالد ترامــپ در ايالت هاي مختلف 
آمريكا به حالت سينوســي مدام در فراز و نشيب 
اســت. مهم ترين و درواقع اصلي ترين منبع تبادل 
اخبار رأي شــماری، پلتفرم هاي اجتماعي است. 
شبكه هاي اجتماعي اين بار از آمادگي بهتري براي 
كنترل طيف گســترده اي از سناريوهاي پيچيده، 
خطرناك يــا مبهــم در روز انتخابــات برخوردار 
بودند. حاال پلتفرم هــاي اجتماعي الگوريتم خود 
را با انتخابات2020 سازگار كرده اند، كاري كه در 
سال2016 رخ نداد. ترامپ بارها پيش از انتخابات 
اشاره كرده بود كه درصورت باخت، نتيجه را قبول 
نخواهد كرد. يك تهديد شوكه آور كه مي توانست 
دمكراســي آمريكا را به خطر بيندازد اما توييتر و 
فيســبوك به عنوان پلتفرم هاي اجتماعي بزرگ، 
رفتارهاي او را مو به مو دنبال و فكر همه جا را كرده 
بودند. فيســبوك و توييتر به ويــژه برنامه هايي با 
جزئياتي دقيق طراحي كردند تا درصورتي كه اعالم 
نتيجه انتخابات به درازا كشيد يا اگر نامزدي نتيجه 

را قبول نكرد، آمادگي مقابله با او را داشته باشند.
فيسبوك اعالم كرد اگر يك كانديدا پيش از پايان 
رأي شماري، خود را پيروز رقابت اعالم كند، ادعاي 
او را حذف نمي كند اما با پيامي حاوي »هنوز نتيجه 
رسما اعالم نشده است« و يا »راي گيري هنوز ادامه 

دارد«، آن را برچسب مي زند.
توييتر نيز از دو مــاه پيش با توجه بــه رفتارهاي 
ترامپ، برنامه هاي خود را براي تسلط بر محتواي 
منتشر شده آماده كرد با اين توضيح كه درصورت 
انتشــار توييتي با محتواي اعــالم پيروزي پيش 
از پايان رأي شــماري، آنها را يــا حذف مي كند يا 

برچسب محتواي نادرست مي زند.
اين شــبكه اجتماعي صراحتا اعالم كرده بود در 
برابر هرگونه توييتي كه محــرك رفتار غيرقانوني 
براي جلوگيري از انتقال صلح آميز قدرت باشــد 
خواهد ايســتاد! يك قانون عجيب امــا الزم براي 
انتخابات2020. يك هفته پيش از انتخابات، توييتر 
به كاربران خود پيامي با اين جمله داد: ممكن است 
درباره آراي پستي با اطالعات غلط روبه رو شويد. 
همچنين به كاربران هشدار داد، امكان دارد نتيجه 

انتخابات خيلي سريع اعالم نشود.
از سوي ديگر كاربراني كه تالش كنند توييت هايی 
را با محتواي غلط بازنشر كنند با يك پيام پاپ آپ 
مبني بر اينكه اين توييت بررسي شده است، مواجه 
خواهند شد و آنها را وادار مي كند، پيش از بازنشر 
آن روي ايــن پيام كليك كنند. فيســبوك اخيرا 
تغييرات قابل توجه ديگري را انجام داده اســت، 
مانند تحريم QAnon و شبه نظاميان خطرناك 
طرفدار ترامپ كه از اين پلتفرم براي سازماندهي 
استفاده مي كنند. هرچند اين تالش ها خيلي دير 
انجام شد. شبكه اجتماعي در سال هاي اخير نقش 
بسيار بزرگي در انتشــار محتواي سياسي دارند و 
بسيار تأثيرگذارند. بنابراين انتخاب  آنها براي مقابله 
با اطالعات غلط و افراط گرايي بســيار مهم است. 
شــبكه هاي اجتماعي كه ميزبان مباحث سياسي 
هستند از سال2016 درس هاي بزرگي گرفته اند. 
مي توانيم اميدوار باشــيم كه ايــن درس ها براي 
گذر از يكي از ســخت ترين پيچ هاي تاريخ جهان 

كافي باشد.

شبكه هاي اجتماعي؛ درس هاي انتخابات 201۶ براي 2020
ماجراي برچسب خوردن متوالي توييت هاي ترامپ اين روزها جنجالی و بي سابقه بوده،اما 

شبكه هاي اجتماعي مشهور جهان نشان دادند درس هاي زيادي از گذشته آموخته اند 

100ثانيه خبر

شــركت اســپيس ايكس يــك 
موشــك فالكون9 را كه جديدترين 
ماهواره ناوبري نســل سوم سيستم 
موقعيت يابي جهاني )GPS( نيروي 
فضايــي آمريكا را حمــل مي كرد، 
از منطقه كيــپ كانــاورال به فضا 
فرســتاد. اين سيســتم راه را براي 
پرتاب نخستين ماموريت فضاپيماي 
سرنشــين دار دراگون كه متعلق به 
شركت اسپيس ايكس است، در اواخر 
 ماه جاري ميالدي بازمي كند. به گزارش 
وب ســايت spaceflightnow اين 
شركت پس از تأخير يك ماهه به علت 
بروز مشــكل در موتــور فالكون9، 
 GPS باالخره توانست محموله ناوبري
را به فضا بفرستد. موشك فالكون9 با 
نيروي پرتــاب 1.7ميليون پوند و به 
طول حدود 70متر، پس از برخاستن از 
پد شماره40 در ايستگاه نيروي هوايي 
كيپ كاناورال، در مسيري به موازات 
ساحل شــرقي آمريكا، حركت خود 

را آغاز كرد.
9موتور اصلــي )Merlin 1D( اين 
موشك خاموش شــد و مرحله اول 
حدود 2.5دقيقه پس از پرواز جدا شد.

درحالي كه تك موتور مرلين در مرحله 
بااليي، ماهــواره GPS را وارد مدار 
مي كرد، تقويت كننده چندبار مصرف 
مرحله اول فالكون9 با دقت تمام، در 
كشتي پهپادي شركت اسپيس ايكس 
كه به اندازه يك زميــن فوتبال در 
اقيانوس آتالنتيك شناور است، فرود 
آمد. اين نقطه حــدود ۶30كيلومتر 
پايين تر از منطقه كيپ كاناورال قرار 

دارد.
به اين ترتيب موشك فالكون9 قبل 
از استقرار ماهواره GPS 3SV04 كه 
به وسيله الكهيد مارتين ساخته شده، 
توانست بيســتمين ماموريت موفق 
شركت اسپيس ايكس را در سال جاري 

به پايان برساند.
الكهيد مارتين در بيانيه اي تأييد كرد 
كه تيم هاي زمينــي در مركز كنترل 
ماهواره اي اين شــركت در نزديكي 
دنور، با فضاپيماي GPS تقريبا 5تني 
اين شــركت ارتباط برقرار كرده اند. 
آنها گفته اند كــه ماهواره GPS طي 
روزهاي آينده به يك مدار دايره اي 
كه 20هزار كيلومتــر باالتر از زمين 

است، مي رسد.

ماهواره نسل سوم GPS در مدار زمين 
 GPS اسپيس ايكس در يك ماموريت موفق ديگر ماهواره نسل سوم سامانه ناوبري

را با استفاده از موشك فالكون9 در مدار زمين قرار داد
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كرونــا نوعــي »تنهايي 
اجباري« ايجــاد كرده و 
اين موضوع بيش از همه 
ســالمندان، كودكان و 
افراد مجرد را تحت تأثير 
قرار داده اســت. گاهي 
افراد فكــر مي كنند تنها 
با در اختيار گذاشــتن مايحتاج اوليه يا گرفتن پرســتار 
براي سالمندان همه نياز هاي آنها هم مرتفع خواهد شد؛ 
درحالي كه توجه به بهداشــت روان و احســاس امنيت 
براي آنها موضوعي است كه اغلب ناديده گرفته مي شود. 
طبيعي اســت كه شــكل و زمان ديدارهاي ما هم اكنون 
تحت تأثير شيوع كرونا تغييراتي كرده است. اين تغييرات 
مي تواند منجر به افزايش احساس تنهايي در افراد شده و 
زمينه بروز انواع بيماري ها و اختالالت روان را تشديد كند. 
يكي از مهارت هاي مهم براي تاب آوري در شرايط كنوني 
اين است كه افراد بياموزند، چگونه مي توانند بدون اينكه 
احساس بي توجهي از طرف ديگران داشته باشند با تنهايي 
اجباري ناشــي از كرونا براي يك دوره موقتي، اما نسبتا 
طوالني مدت كنار بيايند. يكي از مفيد ترين راهكارها در 
اين زمينه پيش بيني و اجراي يك برنامه شخصي است؛ 
برنامه اي كه موجب ارتقاي توانمندي هاي فردي ما شده و 
احساس رضايتمندي مان از خود را بيشتر مي كند. زندگي 
در دوران كرونا و تجربه ايــن دوره تنهايي اجباري اگرچه 
آسان نيست، اما بخشي از آن مي تواند به فعاليت هايي مانند 
كتاب خواندن، تماشاي منظم و هدفمند فيلم و شناخت 
بيشتر سينما، گوش دادن به موسيقي و همچنين انجام 
فعاليت هاي دستي و خالقانه اختصاص پيدا كند. مهارت 
ديگر، حفظ ارتباط با ديگران با توجه به اقتضائات كنوني 
است.  در اين شرايط بايد با اســتفاده از ابزارهاي جديد، 
تلفن هاي هوشمند و تماس تصويري و گفت وگوي تلفني، 
راه همدلي و همراهي را باز نگه داشت. نبايد فراموش كنيم 
كه اگرچه حضور در جمع و معاشــرت، به زندگي و بودن 
انسان معنا مي دهد، اما همراهي و توجه داشتن به دوستان و 
اطرافيان صرفا منوط به حضور فيزيكي نيست و در شرايط 

فعلي بايد راه هاي جايگزين ديگري را پيدا كرد.
در پايان يك يادآوري مهم اين اســت كه فراموش نكنيم 
پيش از شيوع كرونا و تجربه اين دوره تنهايي اجباري هم 
ما هميشه نمي توانستيم شاد باشــيم و بسياري از مواقع 

احساس تنهايي مي كرديم.

 تاب آوري 
در تنهايي اجباري

صداي متخصص 

امير محمود حريرچي
متخصص سالمت عمومي

آمــار مبتاليــان  ديروز

8864
آمار بهبوديافتگان  تا ديروز

509952
آمــار جان باختگان ديروز

442
كل آمــار جان باختگان

37409

فرمانده ســتاد مقابله با كرونا در تهران مي گويد: »اين كالنشــهر در وضعيت 
خطرناكي قــرار دارد.« تعــداد ورودي بيمــاران كرونايي به بيمارســتان ها 
بســيار باال و حــال عمومي ايــن افراد بســيار وخيم تر از گذشــته اســت

شــتاب كرونــا در پيــك ســوم باعــث شــده برخــي از 
مســئوالن چندين بــار خواســتار تعطيلي پايتخت شــوند

روزانه نزديك به 9هزار نفر طبق آمار رسمي به كوويد-19 
مبتال مي شوند و آمار رسمي جانباختگان كرونا همچنان 
باالي روزي 400نفر ثبت مي شــود. رئيس ســازمان 
مديريت بحران شــهر تهران پيش از اين گفته بود كه 
نيمي از آمار جانباختگان كرونا متعلق به پايتخت است 
و مسئوالن وزارت بهداشت هم بارها گفته اند كه تهران 
يكي از مراكز اصلي انتقال بيماري به ديگر شهرهاي كشور 
است؛ با وجود اين درخواست ها براي تعطيلي موقت و 
فراگير مراكز اداري و اصناف در تهران از سوي ستاد ملي 

مقابله با كرونا همچنان بي پاسخ مانده است.
پنجشنبه گذشته فرمانده ستاد مقابله با كرونا در كالنشهر 
تهران، بار ديگر بر ضرورت تعطيلــي 2هفته اي تهران 
به منظور كنترل بيماري كرونا تأكيد كرد. عليرضا زالي، در 
جلسه اي با دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، با اشاره 

به اينكه هم اكنون در پيك سوم بيماري هستيم، گفت كه 
در اين پيك برخالف 2پيك قبلي با سرعت بيشتري به 
اوج بيماري رسيديم كه اين موضوع نشان مي دهد شتاب 
گرفتاري بيماري در تهران افزايش داشــته است. بايد 
بدانيد تهران در وضعيت خطرناكي قرار دارد و اگر شرايط 
به همين صورت ادامه پيدا كند، با نارسانايي هاي درماني 

زيادي روبه رو خواهيم شد.
در هفته هاي گذشته ستاد مقابله با كرونا در تهران بارها 
خواســتار تعطيلي پايتخت و اعمــال محدوديت هاي 
حداكثري شده اســت. اين بار فرمانده ســتاد مقابله با 
كرونا در كالنشــهر تهران وضعيت را نگران كننده تر از 
هميشه توصيف كرده و گفته اســت كه در فاز فعلي با 
خوشه هاي جمعيتي خانوادگي مبتاليان نياز به بستري 
مواجه هســتيم. از طرفي ابتالي همكاران در مجموعه 

ارائه دهندگان خدمات بهداشتي و درماني چالش ديگري 
در اين زمينه است. افزون بر اين، دكتر جليلي خشنود، 
رئيس بيمارستان شهداي تجريش هم مي گويد: تعداد 
ورودي بيماران كرونايي به بيمارستان ها در روزهاي اخير 
بسيار باال و حال عمومي مراجعه كنندگان بسيار وخيم تر از 
گذشته است. به گفته او، بيماران هم اكنون با حال عمومي 
بدتر، عالئم شديد ريوي و به صورت فاميلي و خانوادگي 
مراجعه مي كنند و تعــداد ترخيص ها هم كاهش يافته 
است. آنطور كه زالي مي گويد، تهران در شرايط كنوني 
نيازمند اجراي تعطيلي دســت كم 2تا 3هفته اســت؛ 
براي اينكه شمار مبتاليان و آمار مرگ ومير روند نزولي 
پيدا كند: »پيش از اين عنوان شــد تهران با اين شتاب 
بيماري بهتر است براي تجديد قواي نيروي بهداشتي 
و درماني 2هفته تعطيل شــود. اســتان تهران بالغ بر 

يك ميليون نفر جمعيت شناور دارد. پيش از بحران كرونا، 
2ميليون و400هزار نفر از وســايل حمل ونقل عمومي 
استفاده مي كردند كه اين ميزان به حدود يك ميليون نفر 
كاهش يافته است. همچنين در تهران 5هزار اتوبوس و 
70هزار تاكسي مشغول خدمت رساني هستند كه همه 
اينها براي شرايط كنوني مخاطره آميز است.« به گفته 
او، يكي از مهم ترين معضالت كادر ســالمت با توجه به 
نزديك بودن فصل زمستان، تأمين ذخاير راهبردي، دارو، 

تجهيزات، اقالم مصرفي و اقالم سرمايه اي است.

استانداري: 3بار درخواست داديم تهران تعطيل شود
مديركل مديريت بحران اســتانداري تهران نيز 2هفته 
پيش، گفت: استانداري 3بار درخواست تعطيلي تهران 

را داده، اما مورد موافقت قرار نگرفته است.
منصور درجاتي در گفت وگو با مهر، تأكيدكرده اســت 
كه درصورت رعايت نشدن دستورالعمل هاي بهداشتي 
توسط مردم شاهد تشديد كرونا خواهيم بود: »بايد همه 
مردم دست در دست هم داده و با اســتفاده از ماسك، 
رعايت فاصله گــذاري اجتماعي و دســتورالعمل هاي 
بهداشتي به مدافعان ســالمت در كنترل اين ويروس 
كمك كنند.« مديــركل مديريت بحران اســتانداري 
تهران درخصوص پيشــنهاد رئيس شــوراي اسالمي 
شهر تهران براي تعطيلي پايتخت، گفت: »تاكنون 3بار 
درخواست تعطيلي پايتخت توسط استانداري تهران داده 
شده، اما به تصويب ستاد ملي مقابله با كرونا و مسئوالن 
مربوطه نرسيده است. او گفته است كه تعطيلي پايتخت 

تبعات فراواني دارد و بايد درنظر گرفته شود و در اختيار 
استانداري تهران نيست: »مدت هاست، فرمانده ستاد 
مقابله با كرونا در اســتان تهران و نيز اســتاندار تهران 
درخواست افزايش محدوديت ها را داده اند، اما هنوز مورد 

موافقت قرار نگرفته است.«

درخواست 30نماينده مجلس براي تعطيلي پايتخت
افزون بر اينها همايون ســامه يح نجــف آبادی، عضو 
كميسيون بهداشت و درمان مجلس از اينكه تعطيلي 
2هفته اي تهران در حد پيشنهاد باقي مانده است، انتقاد 
كرد و گفــت: »30 نماينده تهران پيشــنهاد تعطيلي 
پايتخت را به مدت 2هفته ارائه دادنــد، اما در مورد اين 
مسئله، ديگر نمايندگان نظري نداده اند و تا به اين لحظه 
در اين خصوص در كميســيون بهداشت بحثي صورت 
نگرفته اســت.« او افزود: »كميسيون بهداشت همواره 
در جريان برنامه هاي وزارت بهداشــت بــوده و در اين 
راستا جلسات متعددي با وزير بهداشت و همكارانشان 
برگزار كرده است؛ بنابراين بيشترين بحث در كميسيون 
بهداشت مجلس، كرونا و تبعات آن براي جامعه است. 
اين طرح همچنان در حد يك پيشنهاد باقي مانده است، 
ولي به نظر شــخصي خودم تا زماني كه فرهنگ مردم 
به ســوي رعايت پروتكل ها به صورت همگاني هدايت 
نشــود، اين تعطيلي ها تنها تأثيرات موقتــي در تعداد 
مبتاليان و فوتي ها خواهد داشت. اين تجربه را در تعطيلي 
فروردين ماه داشتيم؛ به طوري كه تعداد فوتي ها به 30نفر 

رسيد، ولي پس از آن دوباره روند افزايشي پيدا كرد.«

درخواستهايپيدرپي
محمد صادق برايتعطيليتهران

خسروي عليا 
خبرنگار

 احتمال اعمال محدوديت هاي ساعتي كرونايي به عنوان تازه ترين تدبير براي مقابله 
با كرونا مطرح شده و ممكن است در جلسه ستاد ملي مقابله با كرونا تصويب شود. اين 
خبر را خبرگزاري ايرنا منتشر كرده و نوشته است كه در جلسه روز پنجشنبه روساي 
كميته هاي ستاد ملي مبارزه با كرونا، پيشنهاد درخصوص اعمال محدوديت هاي 
شديدتر براي مديريت سريع تر مقابله با شيوع بيماري، موضوع تعطيلي كسب و 
كارهاي غيرضروري در همه مراكز استان ها از ساعت 1۸ هر روز از 20 آبان تا 20 آذر ماه 
و ممنوعيت تردد خودروهاي شــخصي در همه مراكز استان ها از 20 آبان تا 20 آذر 
سال جاري از ساعت 21 تا ۴ بامداد مورد بحث و بررسي قرار گرفته و مقرر شده براي 

تصويب در جلسه روز شنبه )امروز( ستاد ملي ارائه شود. درباره اينكه محدوديت هاي 
ساعتي چگونه قرار است اجرا شود جزئيات بيشتري منتشر نشده است. در ماه هاي 
گذشته تعدادي از كشورهاي اروپايي محدوديت در رفت وآمد از ساعات مشخصي را 
در شهرهاي به اصطالح پرخطر و با آمار شيوع باال به اجرا گذاشته اند. مسئله اصلي 
در اجراي چنين طرح هايي  پيش بيني ضمانت هاي اجرايي و ســازوكار مبتني بر 
دريافت جريمه است؛ وزير بهداشت كشور در هفته هاي گذشته و پس از پيش بيني 
جريمه هاي نسبتا سنگين براي خودروهايي كه خارج از مصوبات ستاد ملي مقابله با 
كرونا در جاده هاي بين شهري تردد كرده بودند از برخي ناهماهنگي ها و ناديده گرفتن 
پروتكل هاي بهداشتي انتقاد كرده و گفته بود:» اگر اين بال شكسته ما را ترميم نكنند، 

اپيدمي در اين مملكت جمع نمي شود و ما ته رودخانه بايد جنازه جمع كنيم.«

ث
مك

شــرايط كردســتان 
هم مانند بســياري از 
اســتان هاي كشور به 
لحاظ شيوع كرونا خوب 
نيست و مردم به خوبي 
تهديد ويروس را درك 
كرده اند؛ مردمي كه اين 
بار با افزايش ابتال و مرگ وميرهاي خانوادگي انگشت 
اتهام را به ســوي خود چرخانده و قبول كرده اند در 
كنار كمبود امكانات درماني، خودشان هم به رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي و  برگزار نكردن دورهمي ها و 
مراسم مختلف بي توجهي  كرده اند. همين چند روز 
پيش بود كه 3فرزند پسر يك خانواده كامياراني در 
فاصله زماني كوتاه مدت جان خود را به دليل ابتال به 
كرونا از دســت دادند. اين استان در طول هفته هاي 
متوالي، رتبه ماقبل آخر مرگ ومير كرونا را داشت، 
ولي در مــوج جديد اين روند كامال ســرعت گرفته 
است. كارت هاي عروســي همچنان دست به دست 
مي شوند، مولودي خواني هاي  ماه ربيع االول برپاست و 
برخي ديگر هم از دورهمي هاي خانوادگي در مناطق 
و باغ هاي حاشيه شــهر ها دوري نمي كنند؛ آن هم 
درحالي كه بسياري از مردم شهرستان هاي بانه، بيجار، 
سقز، سنندج، كامياران و مريوان دستورالعمل هاي 
بهداشتي و استفاده از ماســك را ناديده مي گيرند و 
تخت هاي بستري بيماران كرونايي را پر كرده اند، اما 
همچنان هيچ نهاد ناظر و اجرايي به اين ماجرا ورود 
نمي كند. بسياري از اصناف در شهرهاي قرمز هم با 

ممنوعيت فعاليت مواجهند، اما برخي از آنها توجهي 
به رعايت اين محدوديت ها ندارند و فعاليت شان در 
طول روز برقرار اســت؛ اتفاقي كه نارضايتي اصناف 
ديگر از ناتواني برخي مسئوالن براي اجراي مصوبات 
كرونا و رقم خوردن ضررهاي ناشي از تعطيلي نصف و 
نيمه را رقم زده است. مرز مسافري باشماق هم با وجود 
وضعيت قرمز مريوان تعطيل نيست و مسافران اقليم 
كردستان به راحتي به اين شهر مرزي تردد دارند تا 
همچنان مردم و مسئوالن استان با نگراني هاي مهم 

در مديريت اپيدمي بيماري كرونا مواجه باشند.

درخواست تعطيلي مرز باشماق 
رئيس دانشــگاه علوم پزشــكي كردســتان درباره 
انديشــيدن تدبيري بــراي الزام مردم بــه رعايت 
پروتكل هاي بهداشــتي می گويد: از زمان شــيوع 
كوويــد-19 در كشــور، تمــام اقدامــات را براي 
اطالع رساني و آگاه سازي مردم، ازجمله فعال سازي 
تشكل ها و فعاليت هاي رسانه اي انجام داديم و در اين 
زمينه كار ديگري از دست وزارت بهداشت برنمي آيد. 
براي خروج از اين وضعيــت و اعمال محدوديت ها و 
نظارت سختگيرانه بر رعايت پروتكل هاي بهداشتي، 
نيازمند همــكاري نهادهاي ديگر هســتيم. دكتر 
فرزين رضاعي به خطرات ناشــي از تعطيل نشدن 
مرز باشــماق هم اشــاره مي كند و مي افزايد: تردد 
مسافر در مرز باشماق به شدت ما را نگران كرده است. 
مرز بازگشــايي شده و اين شــرايط به لحاظ انتقال 
ويروس، خطرناك است. وي تأكيد مي كند: موضوع 

كنترل هاي بهداشتي و نظارت بر سالمت مسافران 
مطرح نيست، مريوان در وضعيت پرخطر قرار دارد 
و بيش از 100بيمار در بيمارستان هاي شهر بستري 
هستند. در اقليم كردستان هم احتمال ابتال بسيار 
زياد است و آزمايش های PCR كه از سوي مسافران 
كشور همسايه آورده مي شود، صددرصد قابل اعتماد 
نيست. با اين شرايط حتي در صورت كنترل صددرصد 
موارد بهداشتي هم نمي توان از منتقل نشدن ويروس 
مطمئن بود. از طريق وزارت بهداشت، وزارت كشور 
و وزارت خارجه پيگيري هايي انجام داده ايم و انتظار 
داريم مرز حداقل 3،2هفته بســته شود. درخواست 
مسئوالن كردستاني مبني بر تعطيلي مرز باشماق 
در حالي ضروري به نظر مي رسد كه وزارت بهداشت 
و درمان اقليم كردستان پنجشــنبه گذشته اعالم 
كرد كه طي 24ساعت هزار و 195مورد جديد ابتال 
به ويروس كرونا و 23مورد فوت ناشي از اين بيماري 
در اقليم كردستان ثبت شده است. اما بهمن مرادنيا، 
استاندار كردســتان از تداوم فعاليت و تردد در مرز 
مسافري باشماق خبر مي دهد و مي گويد: فعال ورود 
و خروج مسافر از مرز باشماق بالمانع است. دانشگاه 
علوم پزشكي بايد نسبت به ايجاد آزمايشگاه در مرز 
اقدام كند تا ورود مسافر از عراق با جديت كنترل و از 

ورود افراد آلوده به كشورمان جلوگيري شود.

چرا شيوع كرونا در غرب ايران اوج گرفته است؟

هجوم كرونا از مرز مسافري باشماق

مريم سرخوش
خبرنگار

احتمال محدوديت هاي ساعتي براي مقابله با كرونا
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كم لطفي دولت به ناوگان عمومي
حمل ونقل عمومي در دوره كرونا چه عملكردي داشت؟

   كرونا و شــیوع آن در كنار تهدید ســامت 
جامعــه، تمامی ابعــاد اقتصــادي و اجتماعي را 
تحت تأثیر قــرار داد و محدودیــت و كنترل هاي 
این پاندمي، موجب تغییرات زیادي در شــیوه زندگــي افراد و حتي نوع 
حضورشــان در محل كار و همچنین تغییر شــیوه هاي رفت وآمدهاي 
درون شــهري و برون شــهري شــد. در این بین كیفیت خدمات رساني 
حمل ونقل عمومي هم تحت الشعاع قرار گرفت و دستورالعمل هایي براي 
هر سه ناوگان مترو، اتوبوسراني و تاكسیراني در جهت اجراي پروتكل هاي 
بهداشــتي مانند فاصله گذاري اجتماعي و اجباري شدن ماسک همسو با 
بسیاري از شــهرهاي بزرگ جهان در دســتور كار قرار گرفت تا سامت 
شهروندان به هر شیوه ممكن حفظ شــود. اما ایرادي كه به برخي از این 
دســتورالعمل هاي كرونایي مي توان گرفت این اســت كه فاصله گذاري 
اجتماعي را تنها نمي توان با برچسب گذاشتن روي صندلي ها اجرا كرد. 
زماني كه فاصله رسیدن قطارها یا اتوبوس ها با تأخیر باشد چگونه مي توان 
انتظار داشت طرح فاصله گذاري اجتماعي رعایت شود؟ یا وقتي به علت 
فرسودگي اتوبوس ها تهویه مناســب وجود ندارد و سیستم خنک كننده 
اتوبوس ها خراب اســت، چگونه مي توان گفت كیفیت خدمات دهي در 
شرایط كرونا مطلوب است؟ در این بین برخي از طرح ها مانند ضدعفوني 
كردن ناوگان هم در همان ابتداي راه متوقف شــد تنهــا به این علت كه 
هزینه هاي زیادي را به شــهرداري و ناوگان حمل ونقل عمومي تحمیل 
كرد. البته دولت هم در این بین در كاهش كیفیت مطلوب خدمات رساني 

مقصر است. 
عدم تخصیص بودجه و تســهیات الزم از ســوي دولت بــرای ناوگان 
حمل ونقل عمومي در دوره كرونا موجب شــده تــا برنامه هایي كه براي 
كنترل كووید- 19كاربردي است اجرایي نشــود. به عنوان مثال كاهش 
سرفاصله زماني در ایستگاه هاي مترو و اتوبوس نیازمند افزودن واگن ها و 
اتوبوس هاي نو است، اما نبود منابع مالي مانع از اجراي طرح ها مي شود. یا 
زماني كه تسهیاتي به راننده تاكسي ها داده نمي شود و در وضع اقتصادي 
موجود حداقل درآمد را هم ندارند، آیا طبق قوانین وضع شــده كرونایي، 
براي رعایت فاصله اجتماعي، ســوار كردن حداكثر 2مسافر در صندلي 
عقب را رعایت مي كنند؟ با چنین وضعي شاید اگر محدودیت ها، به ویژه 
در آغاز پاندمي كووید-19 مانند كاهش ساعات كاري ادارات و تعطیلي 
مشاغل پرریسک و مدارس نبود و با كاهش ترددها در سطح شهر مواجه 
نمي شدیم، اجراي طرح فاصله گذاري با ظرفیت محدود ناوگان حمل ونقل 
عمومي معنا و مفهومي پیدا نمي كرد و قطعا شــاهد كنترل و جلوگیري 
از شیوع گســترده در برخي مقاطع خاص نبودیم. از این روست كه باید 
گفت ناوگان حمل ونقل عمومي نمره خوبي دریافت نكرده اســت و همه 
شــاهدیم كه رفع تدریجي محدودیت ها و افزایش نسبي ترددها در شهر 
چگونه مجددا همه  چیز را برهم زد. گرچه بهتر بود تا قبل از بازگشــایي 
مدارس، لغو دوركاري و بازگشایي مشاغل پرریسک بسترسازي هایي از 
سوي ناوگان حمل ونقل عمومي مانند افزایش ناوگان، به ویژه در مسیرهاي 
تردد و كاهش ســرفاصله زماني متروها و اتوبوس هــا انجام مي گرفت تا 
ازدحام جمعیت نباشد و وضعیت فاجعه بار پیش نیاید. در 2شهر چین كه 
ممنوعیت تردد بود براي جلوگیري از شیوع گسترده، مدت زمان كوتاهي 
حمل ونقل عمومي را تعطیل كردند. شاید اجراي این طرح در یک دوره 
كوتاه مي توانست براي ما نیز كاربرد داشــته باشد و به كمک شهر بیاید. 
البته در بسیاري از شهرهاي بزرگ جهان براي جلوگیري از ورود جمعیت 
به مترو اقدام به افزایش ســرفاصله  قطارها كردند و در سرویس دهي ها 
زمانبندي ها تغییر پیدا كرد. اما خب، شــرایط اقتصادي در این كشورها 
متفاوت از ایران است. از ابتداي سال هزینه هاي تردد با تاكسي و خودروي 
شخصي در شهر چندین برابر افزایش داشته كه قابل مقایسه با بلیت مترو 
و اتوبوس نیست و نوســانات تورمي موجب شده تا مردم تمایل بیشتري 

براي استفاده از ناوگان عمومي داشته باشند.
این نكته را باید مــورد توجه قرار داد كه حمل ونقــل عمومی، به ویژه در 
كانشهرها مي تواند در عرصه مبارزه با ویروس كرونا در چند جهت ایفاگر 
نقش باشد. در مرحله اول اینكه رعایت نكات بهداشتي و ضدعفوني هاي 
مستمر و رعایت پروتكل هاي بهداشتي در داخل ناوگان و محل پایانه ها، 
در قطع زنجیره مؤثر است و الزم است بودجه هاي این كار از سوي دولت 
تامین شــود تا مردم با اعتماد كامل به اســتفاده از ناوگان عمومي روي 
آورند. كســب این اعتماد به مرور نقش و سهم آن را در جابه جایي ها ارتقا 
خواهد بخشید. قطعا در شرایط كرونایي و وضع اقتصادي موجود كه شاهد 
افزایش نسبي كرایه سواري ها هســتیم مردم رغبت بیشتري به استفاده 
از مترو و اتوبوس دارند. البته دولت موظف است از كسب وكار تاكسیرانان 
كه درآمد متوسط دارند و آسیب جدي در شرایط پاندمي كرونا دیده اند، 

حمایت كند.
افزایش ظرفیت ناوگان عمومي )افزایش تعداد ناوگان و كاهش سرفاصله 
زماني سفرها( براي ایجاد رعایت فاصله مطلوب اجتماعي بین مسافران 
باید هر چه زودتر در دستور كار دولت قرار گیرد. متأسفانه شواهد و آمارها 
چنین موضوعي را تأیید نمي كند. باید به این نكته توجه داشــت كه اگر 
واقعا به دنبال قطع زنجیره كووید-19 هستیم الزم است كه 3طرف ماجرا 
خطاب داده شــوند: دولت، ناوگان حمل ونقل عمومي و مسافران، چراكه 
كوتاهي و قصور از هرســمت، نتیجه بخش دیگر را بي ثمر خواهد كرد. با 
ارتقاي عملكرد ناوگان عمومي در شرایط موجود، مي توان اعتماد عمومي 

به ناوگان عمومي را افزایش داد.
البته در وضعیت قرمز، اعمال محدودیت ها در ســفر شهروندان هم باید 
با جدیت بیشتري توسط دولت اجرایي شــود. این موضوع در برنامه كار 
شهرهاي بزرگ جهان چون پاریس، لندن، سیدني و... قرار دارد و دولت ها 
نیز افزایش مطلوبیت سفر حمل ونقل عمومي از طریق رعایت پروتكل ها و 
افزایش ظرفیت براي پاسخگویي به تقاضاي شهروندان را به عنوان بازوي 

مكمل اجراي محدودیت ها در دستور كار دارند.
با وجود شــرایط نامطلوب پاندمي كرونا، مي توان از شرایط پیش آمده با 
اســتفاده مطلوب، براي افزایش ظرفیت ناوگان عمومي و توسعه كمي و 
كیفي آن بهره برد و ضمن پاسخگویي به تقاضاي كاربران به ویژه قشر كم 
درآمد و با درآمد متوسط، موجب كاهش سفر با خودروهاي شخصي و در 

نتیجه كاهش آلودگي و ترافیک شد.

كمبود منابع مالي؛ پاشنه آشیل توسعه مترو
مهندس فرنوش نوبخت

مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه

روزانــه 140قطــار وارد 
خط مي شوند و اگر به طور 
میانگین هر قطار را 7واگن 
حساب كنید، نزدیک به 
1000واگــن در خط ها 
وجود دارد كه نظارت بر 
تمامي آنها و نوع واكنش مردم ســخت اســت. با 
توجه به شیوع كرونا با به كار گیري تمامي امكانات، 
ســرفاصله حركت قطارها را در خط 2به 3دقیقه 
رسانده ایم، متأسفانه در خط 5با انبوه مسافر مواجه 
هستیم و این خط باعث فشار به سرفاصله قطارها 
مي شــود كه باید بتوانیم آن را مدیریت كنیم. در 
خط 2سرفاصله را به 3دقیقه رســاندیم و در خط 
یک و 4هم سرفاصله ها به 5.3دقیقه مي رسد. بقیه 
خطوط مثل خط3، سرفاصله ها به 6دقیقه رسیده 
است تا ان شــاءاهلل بتوانیم با ورود واگن هاي جدید 
سرفاصله ها را كمتر هم بكنیم. بدون شک مهم ترین 
پاشنه آشیل مترو كه در زمان بحران كرونا بیش از 
هر چیزي به چشــم مي آید، منابع مالي است كه 
موجب شده تا توسعه مترو به نقطه ایده آل و مدنظر 
نرسد. كرونا در تمام مدت حضورش نشان داده كه 
چقدر توسعه ناوگان مترو مي تواند در امنیت سامت 
مسافران نقش بسزایي ایفا كند و توسعه خطوط و 
كاهش ســرفاصله حركت قطارها، نقش مهمي در 

كاهش این اپیدمي دارد.
هم اكنون تامین منابع مالي شــركت بهره برداري 
مترو به سختي انجام مي پذیرد، این در حالي است 
كه تامین منابع مالي ما از طریق شهرداري صورت 
مي گیرد و بخش عمده اي از هزینه هاي جاري را از 
این طریق تامین مي كنیم. از طرفي در بحث تجاري 
و فروش بلیت با مشــكات جدي مواجه هستیم 
و متأسفانه نتوانســتیم از بودجه اي كه براي كرونا 
تخصیص داده شد و به صورت وام هم بود، استفاده 
كنیم. این در حالي اســت كــه تاش هاي فراواني 
براي اســتفاده از این وام صــورت گرفته كه هنوز 
محقق نشده است. پرداخت مطالبات پیمانكاران كه 
گستره زیادي هم دارند به سختي صورت مي گیرد. 
امیدواریم كه با عبور از كرونا این شــرایط سخت را 
پشت سر بگذاریم و بتوانیم محلي براي كسب درآمد 

بیشتر پیدا كنیم.
تمام تــاش ما بر این اســت كه بــا صرفه جویي، 
هزینه ها را كاهش دهیم اما متأســفانه ارقام بدهي 
آنقدر درشت است كه با صرفه جویي هم نمي توان 
پاسخگوي آن بود؛ چرا كه ما درآمد واقعي خودمان 
را نداریم. درآمد واقعي مــا برگرفته از فروش بلیت 
است كه هم اكنون با كمبود مسافر مواجه هستیم 
و از طرفي ناچاریم به خاطر حفظ سامتي مردم و 
رعایت فاصله اجتماعي، سرفصل حركت قطارها را 
مدیریت كنیم كه این منجر به استهاك مي شود. 
براي تامین منابع مالي، باید قیمت بلیت را واقعي تر 

كنیم تا بتوانیم سرپا بایستیم. فروش بلیت در ایام 
كرونا تقریبا نصف شده است، به طوري كه اول مهر 
امسال نسبت به مهر پارسال تقریبا 50درصد كاهش 
داشتیم. حتي بعد از بازگشــایي مدارس نسبت به 
تابستان 10درصد افزایش پیدا كرد. درحالي كه ما از 
ستاد ملي مقابله با كرونا كمكي دریافت نكرده ایم، در 
حال رایزني با معاونت وزارت راه و شهرسازي هستیم 
تا بتوانیم منابع مالي دیگري جذب كنیم. هم اكنون 

مترو بــا توجه به تحریم ها نیز بــا محدودیت هایي 
روبه رو شده است. در رابطه با كمک دولت و مصوبات 

قانوني هم تا به حال عایدي ای نداشته ایم.

نیازمند حمايت دولت و خودروسازان براي ثبت 
ركورد نوسازي تاكسي ها

علیرضا قنادان
مدیرعامــل ســازمان مدیریــت و نظــارت بر 

تاكسیراني تهران
تاكسیراني در طول دوره 
كرونا تمــام تاش خود را 
انجام داده تا امنیت نسبي 
مســافران در ســفرهاي 
درون شــهري برقرار شود 
و نگراني هــا كاهش یابد. 
از زماني كــه در پیک دوم كرونا، زدن ماســک براي 
رانندگان الزامي شد، ســازمان تاكسیراني برخورد 
انضباطي خود را اعمال كــرد. گزارش های میداني 

وزارت بهداشــت هم نشــان مي دهد كــه رعایت 
فاصله گذاري هاي اجتماعي و پروتكل هاي بهداشتي 
در تاكســي حتي از اتوبوس و مترو هم پیشي گرفته 
اســت. اما در تمام این مدت شــاید مشــكاتي كه 
گریبانگیر تاكسیرانان شــده كمتر به چشم آمده و 
مورد بي توجهي قــرار گرفته اســت. در دوره كرونا، 
ظرفیت حمل ونقلي در بخش تاكسیراني بین 50تا 
60درصد به نســبت روزهاي مشــابه سال گذشته 
كاهش یافته و این موضوع به شدت به درآمد و توان 
معیشتي رانندگان آســیب زده است؛ رانندگاني كه 
امكان رفتن به شغل هاي دیگر به لحاظ شرایط سني 
برایشان سخت اســت و نه راه پیش دارند و نه پس. 
در شــرایط موجود هم ماندن در این شغل به دلیل 
گراني هاي سرســام آور و كاهش درآمد براي شــان 
به صرفه نیست. خروج برخي تاكسیرانان از سیستم 
و واگذاري پاك شــان به نفرات تازه وارد، مؤید این 
مطلب است؛ اگرچه كاهشي در ناوگان رخ نداده اما 
جابه جایي و واگذاري مانند سال هاي قبل حتي بیشتر، 

شده است. عاوه بر كاهش درآمدها در مدت كرونا، 
هزینه هاي مازادي نیز مانند خرید ماسک، دستكش 
و محلول هاي ضدعفوني كننده جــدا از گراني هاي 
لوازم یدكي بر تاكسیرانان متحمل شده كه خارج از 
توان شان بوده است. از سویي دولت هم در دوره كرونا 
مطلقا هیچ نوع تسهیاتي به سازمان تاكسیراني براي 
حمایت از تاكسیران ها نداده است و سازمان تاكسیراني 
و شــهرداري تهران به صورت خودجــوش اقدام به 
انجام كارهایــی مانند توزیع ماســک، محلول هاي 
ضدعفوني و كاورهاي جداكننده و محافظ كرده اند 
كه هم اكنون هم در حال انجام است. در تهران حدود 
80هزار تاكسي زرد رنگ با پاك دوگانه سوز فعالیت 
دارند كه سن 40هزار تاكســي تهران باالي 10سال 
اســت. مســئله اي كه در این مدت مشكل ساز بود 
متوقف شدن شماره گذاري خودروي تاكسي به دلیل 
محدودیت هاي خودروساز در حدود 5 ماه از سال بود 
كه فرایند نوسازي را متوقف كرده بود. البته از اواخر 
مردادماه كه شماره گذاري مجددا شروع شد توانستیم 
نوسازي 2هزار تاكسي را تاكنون انجام دهیم؛ هرچند 
هدفگذاري امسال ما نوســازي 15هزار تاكسي در 
تهران است. براي این نوسازي ها هم در حال تاش 
براي فراهم سازي  تسهیات هستیم كه براي افزایش 
آن نیازمند حمایت دولت هســتیم. توافقاتي هم با 
شركت خودروساز )ایران خودرو( داشتیم تا استاندارد 
آالیندگي هاي خودروهاي تاكسي را به یورو5 ارتقا 
دهند. تاكنون ثبت نــام بیش از 15هــزار نفر را در 
سامانه نوسازي ناوگان تاكسیراني انجام داده ایم كه 
در تاریخ تاكسیراني یک ركورد محسوب مي شود. اما 
نكته این است كه براي ثبت ركورد نوسازي باید براي 
این میزان درخواست، خودرو تولید و شماره گذاري 
شــود كه این موضوع نیازمند افزایش تولید شركت 

خودروساز است.

عمل نكردن دولت به تعهدات
یكي از اساســي ترین مشــكاتي كه بارها از سوي 
مسئوالن شركت اتوبوســراني مطرح شده، كمبود 
منابع مالي براي نوسازي و تامین هزینه هاست كه در 
دوران كرونا شرایط را براي فعالیت ناوگان اتوبوسراني 
سخت تر كرده است. آنچه در گفته هاي مسئوالن این 
سازمان در گفت وگو با رسانه ها مشهود است این است 
كه عمل نكردن دولت به تعهدات خود در قبال ناوگان 
حمل ونقل عمومي پایتخت، كار سازمان را سخت تر 
كرده و اگر سهم یک سومي دولت از مبلغ تمام شده 
كرایه ها به این سازمان پرداخت نشــود و دولت به 
مدیریت شهري كمک نكند، مطمئناً آینده روشني 
در انتظار این ناوگان نخواهد بــود. به گزارش روابط 
عمومي شركت واحد اتوبوسراني و پس از پیوستن 
100 اتوبوس در روزهای گذشته قرار است تا 5 ماه 
آینده و پایان سال، 250دستگاه اتوبوس و میني بوس 
خریداري شده  و به ناوگان اضافه شود. با تامین اعتبار 
از ســوي ســازمان برنامه و بودجه، بازسازي حدود 
2000دســتگاه اتوبوس درون شهري هم در دستور 
كار قرار خواهد گرفت كه باید منتظر ماند و دید تامین 

اعتبارها صورت خواهد پذیرفت یا خیر.
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تصاویر آخرالزماني چشم هایمان را پر كرده است؛ 
آدم هایــي كه ســرتاپا در لباس هاي محافظتي 
فرورفته اند، گاهي 2ماســک روي هــم زده اند، 
عینک فضانوردي بر چشم یا شیلدي پاستیكي 
بر صورت... با مه پاش هایي در دست، همه  چیز را 
با الكل و آب ژاول مي شویند. كرونا آمد و سبک 
زندگي همه را عوض كرد. دیگر مترو آن وسیله 

امن ارزان بي دردسر نیست.

شهرهاي جهان
 براي ضدكرونا سازي  حمل ونقل 

عمومي خود چه كرده اند؟

   درحالي كه تعداد مسافران تاكسي و 
اتوبوس حداقل 40درصد كاهش پیدا 

كرده تعداد مسافران مترو نسبت به قبل 
تغییر آنچناني نكرده است 

وقتي تمام ظرفيت، كافي نيستدولت، مسئول كمبود واگن و اتوبوس است
ارزیابي عملكرد حمل ونقل عمومي پایتخت در زمانه كرونا

 از نگاه محسن هاشمي، رئیس شوراي شهر تهران
یادداشت هایي از مسئوالن حمل ونقل عمومي درباره عمده مشكات مترو، 

اتوبوسرانی و تاكسیرانی در دوره كرونا
شبكه حمل ونقل عمومي در بسیاري از كانشهرهاي جهان پس از آغاز همه گیري كرونا زمینگیر شد. باوجود 
اجراي اقدامات تقریبا یكپارچه اي كه بیشتر مقامات شهري در كانشهرهاي جهان براي افزایش ایمني مسافران و 
جلوگیري از انتشار ویروس در فضاهاي عموما بسته شبكه هاي حمل ونقل عمومي انجام دادند، هنوز اعتماد كامل 
مسافران جلب نشده است. از آمار مسافران روزانه اتوبوس ها، قطارها و مترو در شهرهاي مختلف جهان كاسته شده  

و بیشتر شركت هاي حمل ونقل شهري با چالش درآمد مواجه شده اند. 

با وجود اینكه بسیاري از مشاغل در شیوع كرونا تعطیل شدند و برخي دوركاري را تجربه كردند اما ناوگان 
حمل ونقل عمومي )مانند مترو، اتوبوس و تاكســی و...( هیچ زمان حتي در بدترین شرایط تعطیل نشد 
و رانندگان فداكارانه همچنان در خط مقدم ایستادند و به كار ادامه دادند. این ناوگان ها در مدت بحران 
كووید-19 تغییراتي را در ساعت هاي حركت و توقف در ایستگاه ها و تغییر شیفت كاري كاركنان خود 
دادند؛ از نشانه گذاري هاي صندلي ها و ایستگاه هاي مترو و اتوبوس براي رعایت فاصله فیزیكي گرفته تا 

ملزم كردن تاكسیران ها به سواركردن دو مسافر در صندلي عقب. 
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15

در دوره كرونا، ظرفیت حمل ونقلي در 
بخش تاكسیراني بین 50تا 60درصد 
به نسبت روزهاي مشابه سال گذشته 
كاهش یافته و این موضوع به شــدت 
به درآمد و توان معیشــتي رانندگان 

آسیب زده است

هرمز ذاكري
 كارشناس ترافیک و ایمني

تعقیب و گريز ويروس 
در واگن  و اتوبوس

جابه جايي
 با شرايط سخت

حمله به مواضع 
ويروس با فناوري نانو

چطور با كرونا در اتاق هاي سیار 
شهر مبارزه شد؟

15

آیا استفاده از وسایل حمل ونقل عمومي در دوره شیوع كرونا ترسناك است؟

استفاده از وسایل حمل ونقل عمومي درصورتي كه با ماسک و رعایت فاصله اجتماعي باشد، چندان خطرناك نیست

و    و   اتوبوس  در   رتبه    دهم  ابتال متر

وقتي تمام ظرفیت، كافي نیست 
یادداشت هایي از مسئوالن حمل ونقل عمومي درباره عمده مشكات مترو، اتوبوسرانی و 

تاكسیرانی در دوره كرونا
   بــا وجود اينكه بســیاري از 
مشاغل در شــیوع كرونا تعطیل 
شدند و برخي دوركاري را تجربه 
كردند اما ناوگان حمل ونقل عمومي )مانند مترو، اتوبوس و تاكسی و...( 
هیچ زمان حتي در بدترين شرايط تعطیل نشــد و رانندگان فداكارانه 
همچنان در خط مقدم ايستادند و به كار ادامه دادند. اين ناوگان ها در مدت 
بحران كوويد-19 تغییراتي را در ساعت هاي حركت و توقف در ايستگاه ها 
و تغییر شیفت كاري كاركنان خود دادند؛ از نشانه گذاري هاي صندلي ها 
و ايســتگاه هاي مترو و اتوبوس براي رعايت فاصله فیزيكي گرفته تا 

ملزم كردن تاكسیران ها به سواركردن دو مسافر در صندلي عقب. در اين 
مدت هر 3سازمان مترو، اتوبوسراني و تاكسیراني با وجود مشكالتي كه 
داشتند با تمام ظرفیت پا به میدان گذاشتند تا سالمت و امنیت عمومي 
مردم در اين شرايط سخت تامین شود. روساي 2سازمان مترو و تاكسیراني 
در گفت وگو با همشهري در مورد مشكالتي كه ناوگان حمل ونقل عمومي 
در هر يك از بخش ها با آن مواجه شد، مي گويند؛ با وجود پیگیري هاي 
مكرر يك هفته اي همشهري با سازمان اتوبوسراني، اين سازمان در دادن 
پاسخ به ما درخصوص فعالیتش در دوران كرونا همكاري نكرد و محمود 

ترفع حاضر به گفت وگو نشد.

خديجه نوروزي 
روزنامه نگار

حملونقلعمومی

درزمانهکرونا

این شماره
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 حمل ونقل عمومي
از پياده راه شروع مي شود

در دوران كرونا، يعني يك همه گيري 
تنفسي خطرناك، اهميت فاصله گيري 
فيزيكي افــراد از يكديگر مداوما تكرار 
مي شود. اما زندگي شهري به خصوص در كالنشهري چون تهران 
چنان شلوغ و پرماجراست كه امكان فاصله گرفتن افراد از هم چندان 
ميسر نيســت. يكي از راه حل هايي كه هم اكنون اجرا شده، امكان 
استفاده از خودروهاي شــخصي براي افراد است. طرح ترافيك در 
تهران به گونه اي طراحي شــده كه افراد با پرداخت پول مي توانند 
وارد آن شوند و متناسب با زماني كه در اين محدوده صرف مي كنند، 
هزينه بپردازند. از پايــه نيز طراحي تهران، يك طراحي شــهري 
اتومبيل محور است و خودروهاي شخصي دست باال را دارند. )مي توان 
به بزرگراه هاي تهران، معابر پر از ماشين، كوچه هاي بدون پياده رو و 

پاركينگي به وسعت يك شهر اشاره كرد(.
اين شيوه مضرات آشكاري دارد. نخســتين مشكل آن نفي شعار 
شهرداري تهران- شــهري براي همه- اســت. وقتي نظام شهري 
براي ورود اتومبيل هاي شــخصي به منطقه ممنوع هزينه دريافت 
مي كند، افــراد ثروتمندتر امكان بهتري بــراي ورود به آن منطقه 
دارند و مي توانند راحت تر و ايمن تر عبور و مرور كنند و در عين حال 
پياده ها و دوچرخه سواران هم تحت فشار بيشتري قرار مي گيرند. 
عالوه بر اين، تمامي معابر مركز شهر پر از پارك هاي دوبله يا پارك در 
پياده روها شده است. مهم ترين مشكلي كه در اين رابطه وجود دارد، 
افزايش آلودگي هواست. تحقيقات بسياري نشان داده اند كه تركيب 
آلودگي هوا و كرونا بسيار مضر است و مي تواند خطر مرگ ومير افراد 

مبتال را باال ببرد.

اســتفاده از حمل ونقل عمومي نيز مشــكالت خاص خود را دارد. 
هرگونه تجمــع در محيط هاي سربســته امكان شــعله ور كردن 
همه گيري هاي تنفسي را بيشــتر مي كند؛ به خصوص كه زمستان 
در راه اســت و همه گيري آنفلوآنزا در فقدان واكسيناســيون نيز 
مشكالت را بيشــتر خواهد كرد. پس چاره كار افزايش واگن هاي 
مترو، اتوبوس ها و ديگر وسيله هاي حمل ونقل عمومي و باالبردن 
سرعت مسافرگيري آنهاست تا تجمع و ازدحام كمتري شكل بگيرد 
و مردم بتوانند فاصله گيري فيزيكي را بيشتر رعايت كنند. اما با توجه 
به مشكالت سياســت خارجي و اينكه دولت بيشتر از رفع تحريم 
تسليحات خوشحال اســت، دورنماي چندان مطلوبي براي تهيه 
واگن يا باالتررفتن ضرباهنگ حركت وسايل حمل ونقل عمومي، 
پيش رو ديده نمي شــود. مضاف بر اينكه با اجازه ورود خودروهاي 
شخصي به مناطق ممنوع و اشغال معابر شهري، سرعت حمل ونقل 
با اين وسايل هم كاهش يافته و همين كاركرد فعلي آنها نيز بسيار 

مختل شده است! 
تكنولوژي پايين و قديمي حمل ونقل عمومي نيز يكي از مشكالت 
موجود است. آلودگي يك اتوبوس يا ميني بوس گازوئيلي قديمي 
بسيار باالست، به خصوص كه اين نوع سوخت باعث گسترده شدن 
ذرات معلق 2.5ميكروني و باالتر است كه خود باعث آسيب ديدن 
بيشتر ريه ها مي شود و امكان ابتال به كرونا را بيشتر مي كند. تحريم ها 
از يك سو و قدرت و نفوذ شركت هاي نفتي از سوي ديگر باعث شده 
كه تمايل و امكان استفاده از تكنولوژي هاي سبز كمتر شود و مردم 

شهرهاي بزرگ تاوان آن را بدهند.
پس در دوران كرونــا و تحريم ها، تنها راه حلي كــه باقي مي ماند، 
گسترش پياده راه ها و مسيرهاي دوچرخه سواري است. شهر تهران، 
شهري اســت پر از برزن ها و كوچه هاي ناهموار كه براي پياده روي 
ساخته نشده اند. در بســياري از معابر كوچك شهري )از جمله در 
كوچه اي كه ما زندگي مي كنيم!( هيــچ پياده رويي وجود ندارد و 
بالفاصله از در خانه ها، خيابان شروع مي شود. ماشين ها تا نزديك 
ديوار پارك كرده اند و فقط جلوي در پاركينگ ها )احتماال از ترس 

پنچرشدن!( خالي هستند!
اگر قرار است تهران شــهري براي همه باشــد، زنان، سالمندان، 
توان خواهان و كودكان نيز بايد از آن بهره مند شــوند. در شــهري 
كه خيابان از در خانه شــروع مي شــود، هيچ كودكــي نمي تواند 
به راحتي از خانه بيرون بيايد. هيچ ســالمندي نمي تواند به آساني 
از معبرهاي ماشين رو خريدش را به خانه برساند. هيچ توان خواهي 
توان بيرون آمدن بي مشكل از خانه را ندارد. هيچ عابري، گذر ساده 
و راحت را به سوي محل كار و زندگي اش نخواهد داشت. بزرگراه ها 
با شقه شقه كردن محله هاي شهري عالوه بر آلودگي محيط زيستي 
و صوتي، راه عبور بي دردســر عابران را از محلــه اي به محله ديگر 
گرفته اند. خيابان هاي شلوغ با ترافيك و سر و صداي خود استرس به 
جان پياده ها مي ريزند و مدام آنها را تشويق مي كنند تا به حبابي از 
آهن و شيشه، يعني خودروهاي شخصي پناه ببرند و يك دور باطل 
را شكل دهند. من به عنوان يك انسان شناس، پرسه گرد و مشتري 
دائم حمل ونقل عمومي هستم. از پياده روي به سمت محل كار لذت 
مي برم. دوچرخه دوران تحصيل در آمســتردام را هنوز دارم و آرزو 
مي كنم تهران نيز چون آمستردام )يا همين اصفهان 30سال پيش 
خودمان( شهري براي قدم زدن و دوچرخه سواري باشد. قدم زدن 
بي استرس و دوچرخه سواري راحت در شهري ميسر است كه براي 
زنان، كودكان، توان خواهان و سالمندان طراحي شده باشد. در اين 
شهر پياده روهاي عريض امكان فاصله گذاري فيزيكي دوران كرونا را 
ميسر مي كند؛ از بار حمل ونقل عمومي گازوئيلي مي كاهد، آلودگي 
هوا را كمتر كرده و به ســالمت فردي و كاهش ترافيك هم كمك 
مي كند. در شــهري كه پياده روهاي عريض دارد، عدالت شــهري 
بيشتر لحاظ شده است زيرا فردي كه امكان مالي خريد يا استفاده از 
خودروي شخصي را ندارد، نيز مي تواند سالمتي اش را در دوران كرونا 
حفظ و از تجمعات پرهيز كند. با پياده روي آرام و بي دردسر، ذهنش 
را بســامان و از بيماري هاي متابوليكي )قند و چربي و...( و عوارض 
قلبي و عروقي آنها پيشگيري كند. شهري كه پياده راه مناسب دارد، 
شهري است براي همه و مي تواند بسيار بهتر در برابر همه گيري كرونا 

مقاومت كرده و از شهروندانش حفاظت كند.

مزدك دانشور
پزشك و انسان شناس

حملونقلعمومی

درزمانهکرونا

این شماره

روزهايي اســت كه در خيابان ها به چيزي جز ماســك آدم ها 
نمي توان فكر كرد. در تاكسي ها چشم مي چرخانيم كه همه حتما 
ماسك داشته باشند. در مترو ها و اتوبوس ها نگران مي شويم از 
آدم هايي كه ماسكشان را روي چانه شان پايين آورده اند و مدام 
بيني و لبشان را مي خارانند و بعد همان دست ها را به دستگيره ها 
و ميله ها مي گيرند؛ ماسكي كه زدن آن ده ها سختي دارد و نزدن 
آن حتما هزاران سختي. كم كم كرونا در ايران 9ماهه مي شود و 
هنوز در فضاي حمل ونقل عمومي به چيزي جز ماسك و نحوه 
استفاده آدم ها از آن نمي توان فكر كرد. ماسك و كرونا و آنهايي 
كه آن را جدي نمي گيرند پريشاني هر روزه مان را رقم مي زنند. از 
19مهر اعالم كردند كه افراد بدون ماسك و بي توجه به دستورات 
بهداشتي در تهران جريمه خواهند شد؛ طرحي كه گفته شد در 

همه اماكن عمومي و عالوه بر مترو و تاكسي در خودروها نيز اجرا 
مي شود. گفته شــد كه نيروي انتظامي بر اجراي اين مصوبات 
نظارت خواهد كرد و حتي در ايستگاه هاي مترو حضور خواهد 
داشــت. قرار بود در چند روز ابتدايي طرح، تذكر شفاهي داده 
شود و اگر كارســاز نبود، برخورد سلبي و جريمه افراد متخلف 
به جريان افتد. حدود 9 ماه مي گــذرد و با وجود جريمه و تذكر، 
هنوز در اتوبوس ها، واگن هاي مترو، تاكسي ها و... براي خيلي ها 

سر كردن روزمرگي با ماسك بسيار مشكل است.

ناظران اجتماعي اتوبوس ها
اين روزها ديگر به آن روزهاي ابتدايي شيوع كرونا 
شباهت زيادي ندارد؛ آن روزهايي كه عكس ها و 
فيلم هايي مي ديديم از ضدعفوني گسترده وسايل 
حمل ونقــل عمومــي و گذاشــتن عالمت هاي 
فاصله گذاري روي صندلي هــاي اتوبــوس؛ عالمت هايي كه عمال 

هيچ كس به آنها اهميتي نداد. روزهاي اول هر كســي وارد اتوبوس 
مي شد، نگاهي ملتمسانه به صندلي خالي كنار يك مسافر مي كرد و 
اگر كسي اعتراضي نداشت روي صندلي ممنوعه نيز مي نشست و البته 
به مرور زمان، آن نگاه نيز از بين رفت. البته در شرايطي كه در اتوبوس ها 
همه كيپ تا كيپ هم مي ايستند، گذاشــتن فاصله نشستن، واقعا 
معنايي هم نداشت. آن مربع هاي ســبز كف اتوبوس ها كه قرار بود 
مســافران روي آنها و با فاصله از هم بايستند هم جز اشكال هندسي 

بي معني، هيچ مفهومي ندارند. 
در چنين شرايطي كه فاصله گذاري اجتماعي كه هيچ، حريم شخصي 
نيز وجود ندارد، فقط بايد حواست باشد بدون اينكه روي كسي بيفتي 
به جايي دست نزني و اگر زدي بالفاصله مراسم الكل و ضدعفوني را 
برپا كني. هنوز هم آوازخوان هاي دوره گرد در اتوبوس ها بدون ماسك 
فرياد مي زنند و خواه ناخواه هيچ مســافري نمي تواند به چيزي جز 
ترشحات دهانشــان كه در هواي اتوبوس پخش مي شود، فكر كند. 
هنوز هم ممكن است فرد پشت سري ات درست بيخ گوش و صورتت، 
ماسكش را تا روي چانه پايين بكشد و با تلفن بلند بلند صحبت كند 
و اگر به او تذكر بدهي، درحالي  كه ماســك را روي دهان مي برد، به 
آن طرف خط بگويد: »يك ثانيه ماســكم آمده پاييــن تذكر دادند. 
اگر اين قدر مي ترســيد بيرون نياييد!«. هنوز هم در اين شلوغي ها 
سرفه كردن جرأت مي خواهد. ماســك نزدن هم جرأت مي خواهد، 
چراكه اگر از كرونا هم جان ســالم به در ببري از نگاه هاي شماتت بار 
ناظران اجتماعي، جان به در نخواهي برد كه البته جاي خوشــحالي 

دارد.

ماسك هاي يك اليه در مترو
مترو ها نيز وضعيتي تقريبا مشابه اتوبوس ها دارند، 
با اين تفاوت كه مترو به هر حال فضايي بســته و 
محصور محسوب مي شود و شايد مخاطرات مربوط 
به ويروس كرونا در آن بيشــتر باشد. از زماني كه 
اعالم شد ورود به مترو بدون ماســك ممنوع است، در مراجعات به 
ورودي ايســتگاه هاي مختلف متــرو در روزهاي مختلــف، هم با 
ايستگاه هايي مواجه مي شوي كه خبري از مأمور انتظامي يا ناظر در 
آنها نيست و هم ايستگاه هايي كه ناظر ايستگاه از ورود مسافران بدون 
ماسك جلوگيري مي كند و به آنها تذكر مي دهد. در ايستگاه هاي بدون 
ناظر مي شود مسافراني را ديد كه بدون ماسك در محوطه ايستگاه مترو 
پرسه مي زنند. انگار كه ماسك فقط مختص داخل قطار باشد. با اين 
حال بيراه نيست اگر بگوييم نزديك صددرصد مردم در قطارهاي مترو 
از ماسك استفاده مي كنند. اما اينكه چقدر اين استفاده صحيح است، 

جاي بحث زيادي دارد. 
تعداد مسافراني كه از ماســك هاي چند اليه )2ماسك 3اليه روي 
هم( استفاده مي كنند در مترو اصال كم نيست و در عين حال تعداد 
مسافراني كه از ماسكي اســتفاده مي كنند كه به سختي مي توان به 
آن حتي يك اليه گفت هم اندك نيست. يعني مي خواهم بگويم در 
خيلي از موارد، بود و نبود آن ماسك پارچه اي نازك و زهوار دررفته 

روي صورت بعضي افراد تقريبا تفاوتــي ايجاد نمي كند. در مترو اگر 
ساعت خلوتي باشد، تعداد افرادي كه ماسكشان از روي دهانشان كنار 
مي رود، افزايش مي يابد. وقتي از خانمي كه ماسكش را روي چانه اش 
گذاشته بود پرسيدم مي تواند آن را تا روي بيني اش باال بكشد؟ گفت: 
خفه مي شوم. نمي توانم. وقتي به دختري كه ساندويچ مي خورد، گفتم 
مي تواند ماسكش را روي صورتش بزند، گفت: من با شما فاصله دارم. 
مشكلي نيست! فروشــندگان همچنان در واگن هاي مترو در تردد 
هستند و بعضي هايشان ماسك هايي را استفاده مي كنند كه احتماال 
ابتداي شيوع كرونا در كشــور آن را خريده اند و از آن زمان تا امروز 
همان را استفاده مي كنند. پيرمرد خودكارفروش مي گويد: حقيقتش 
سود روزانه من آن قدر اندك اســت كه براي ماسك نمي توانم آن را 

هزينه كنم!

تاكسيران هايي كه رعايت نمي كنند
تاكســي ها به فاصله چندهفته از شــروع كرونا، 
فاصله گذاري اجتماعي را با ميلي شديد و جدي 
آغاز كردند؛ فاصله گذاري اجباري ای كه به معناي 
دريافت مبلغي بيشتر از مسافران بخت برگشته و 
به جايش، سوار كردن تعداد كمتر افراد بود. اعتراضي هم وارد نبود و 
نيست. سالمت بدون شك در اولويت است. ناگفته نماند كه درست و 
ايده آلش اين بود كه مبلغ مازاد را نهادهاي مســئول به تاكســي ها 
پرداخت كنند و از مسافران مبلغ بيشتري بابت فاصله گذاري اجتماعي 
دريافت نشــود؛ ايده آل هايي كه آن قدر دور به نظر مي آيند كه هرگز 
حتي به آنها فكــر هم نمي كنيــم. در تاكســي ها وضعيت رعايت 
استانداردهاي بهداشتي، به شكلي متنوع است. در 90درصد مواقع 
نكات مهم مثل ماسك و فاصله گذاري رعايت مي شود. با اين حال هنوز 
پيدا مي شوند خودروهايي كه مسافرانشان ماسك به صورت نداشته 
باشند و پيدا مي شــوند راننده هايي كه از دور به نظر مي آيد ماسك 
به صورت دارند، اما وقتي سوار خودرو مي شــوي، با ماسكي مواجه 
مي شوي كه تا روي لب راننده باال آمده و دماغش همچنان بيرون است 
)پديده اي كه در شهر كم ديده نمي شــود( و صداي راننده را از ميان 
سوراخي كه در اثر كهنگي روي ماســك ايجاد شده مي شنوي كه 

مي گويد: كرايه 5هزار تومان است. 
مشخص است كه اين ماسك متعلق به زمان آغاز كروناست يا شايد در 
دوران  آلودگي هواي سال قبل خريداري شده باشد. هنوز تاكسي هاي 
بسياري هستند كه به اپليكيشن هاي پرداخت آنالين مجهز نشده اند 
و پول هاي نقد بايد دائم ميان مسافران و راننده ها دست به دست شود. 
هنوز هستند راننده هايي كه وقتي از سوار شــدن به خودروي شان 
امتناع مي كني، مي گويند سوار شو، بعد ماسكشــان را مي زنند. در 
تهران تاكسيران ها قبل از سوارشدن به خودرو و در جمع خودشان از 

ماسك استفاده نمي كنند. 
راننده هاي خطوطي كه در هفته هاي گذشــته ميان آنها رفت وآمد 
داشــتم در جمع خود وقتي بغل گوش هم فرياد مي زنند »يك نفر، 

حركت«، در بيشتر مواقع از هيچ ماسكي استفاده نمي كنند.

سميرا مصطفي نژاد
روزنامه نگار

شبكه حمل ونقل عمومي در بســياري از كالنشهرهاي جهان پس از آغاز 
همه گيري كرونا زمينگير شد. باوجود اجراي اقدامات تقريبا يكپارچه اي 
كه بيشتر مقامات شهري در كالنشــهرهاي جهان براي افزايش ايمني 
مسافران و جلوگيري از انتشار ويروس در فضاهاي عموما بسته شبكه هاي حمل ونقل عمومي انجام دادند، هنوز اعتماد 
كامل مسافران جلب نشده است. از آمار مسافران روزانه اتوبوس ها، قطارها و مترو در شهرهاي مختلف جهان كاسته شده  
و بيشتر شركت هاي حمل ونقل شهري با چالش درآمد مواجه شده اند. اين درحالي است كه نتايج پژوهش هاي مختلف، 
به ويژه پژوهشي كه در  ماه  مي  در ژاپن انجام گرفت نشــان از آن دارد كه درصورت رعايت دقيق پروتكل هاي بهداشتي 
در شبكه حمل ونقل عمومي، احتمال ابتال به كرونا در اتوبوس يا مترو بسيار پايين تر از ابتال به اين بيماري در باشگاه هاي 
ورزشي يا رستوران هاست. در فرانسه نيز زير يك درصد از موارد ابتال با حمل ونقل عمومي مرتبط دانسته شده اند. در تهران 
اما شرايط متفاوت است. با وجود اجراي پروتكل هايي كه از سوي ستاد مبارزه با كرونا براي جلوگيري از انتشار ويروس 
كوويد-19 در حمل ونقل عمومي تهران به اجرا گذاشته شده است، تراكم باالي جمعيت مسافران- نه به اندازه اي باال كه 
معاونت حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران را از مشكالت مالي برهاند- و كمبود واگن و اتوبوس براي ممانعت از تجمع 
بيش از اندازه مسافران، باعث شده  تا به گفته محسن هاشمي، حمل ونقل عمومي به منشأ انتشار ويروس تبديل شود. 
رئيس شوراي شهر تهران در گفت وگو با همشهري به ارزيابي عملكرد حمل ونقل عمومي پايتخت از آغاز همه گيري كرونا 

تا به امروز پرداخته و نسبت به حل نشدن كمبود اتوبوس و واگن براي متروي تهران گله مند است.

 دولت مسئول كمبود
واگن و اتوبوس است

ارزيابي عملكرد حمل ونقل عمومي پايتخت در زمانه كرونا
از نگاه محسن هاشمي، رئيس شوراي شهر تهران

از زمان آغاز همه گيري چه اقداماتي در زمينه 
بهبود شبكه حمل ونقل عمومي شهر تهران و سازگاري آن 

با وضعيت همه گيري انجام شده است؟
زماني كه همه گيري كرونا آغاز شــد، اقدامات ويژه اي در 

سيســتم حمل ونقل عمومي به اجرا گذاشته شد. 
منظورم همان بحث گندزدايي و ضدعفوني كردن 
سيستم حمل ونقل عمومي است كه همچنان نيز 
ادامه دارد. شهرداري هزينه بسيار زيادي پرداخت 
مي كند تا نظافت و ضدعفوني قطارها و اتوبوس ها 

به صورت مــداوم انجام شــود. در مرحله 
بعد بحث اجباري شــدن استفاده 

از ماسك در سيستم حمل ونقل 
عمومي مطرح و به اجرا گذاشته 
شد و اجراي دقيق آن همچنان 
با جديت دنبال مي شــود. در 
ورودي ايســتگاه ها داشتن 
ماسك افراد كنترل مي شود، 
به مســافران ماســك داده 
مي شــود و همچنين ماسك 
براي فروش در ايستگاه ها فراهم 

شده اســت. من ديده  ام كه باالي 
90درصد مسافراني كه وارد ايستگاه ها 

مي شوند يا از آن خارج مي شوند ماسك 
به صورت دارند. حتــي خود مردم هم به 
يكديگر تذكر مي دهند و كمتر كســي 
ديده مي شــود كه بدون ماســك وارد 
سيستم حمل ونقل عمومي شود. موضوع 
ديگر اجراي فاصله گــذاري اجتماعي در 
حمل ونقل عمومي بود كه در اين راستا در 

واگن ها و در ايستگاه ها عالئمي نصب شدند تا جايي كه مردم 
بايد بنشينند يا بايستند و جايي كه نبايد بنشينند و بايستند 
مشخص شود. همچنين قرار بود سياستي جديد به نام سياست 
پشت به پشت در شبكه حمل ونقل عمومي اجرا شود تا مردم 
حين ايستادن، صورت درصورت يكديگر نباشند و پشت 
به هم بايســتند. اما اين سياست كمتر اجرا مي شود و 
بسيار پيش مي آيد كه افراد در اتوبوس يا مترو به اجبار 

رودرروي يكديگر مي ايستند... .
مشكلي كه به همان بحث قديمي كمبود 

اتوبوس و واگن قطار بازمي گردد...
بله. آخرين اقدام در راســتاي بهبود 
و ســازگاري سيســتم حمل ونقل 
عمومي با وضعيــت همه گيري 
كرونــا، افزايش تعــداد ناوگان 
حمل ونقل شــهري بود، هم در 
بخــش مترو و هــم در بخش 
اتوبوس؛ آن هم در شــرايطي 
كــه سيســتم حمل ونقــل 
عمومي منشأ انتشار كروناست 
و درصورتــي كــه اتوبوس ها 
و واگن هــاي بيشــتري در اين 
شبكه وجود داشت، با كاهش تراكم 
مســافران در فضاي اتوبوس يا مترو 
مي شد ميزان انتشــار را كاهش داد. 
محقق نشدن اين موضوع متأسفانه 
به دولت مربوط است. اينكه ما االن 
اتوبوس و واگن كــم داريم عمدتا 
به دليل نبود هماهنگي درون خود 
دولت است. دولت مصوبات خوبي 

براي تامين اتوبوس و واگن قطارهاي مترو ارائه داده اســت، 
اما متأســفانه اجراي آن هم به عهده خود دولت بوده و بازهم 
متأسفانه هيچ يك از اين دو مصوبه عملي نشده است. مشكل 
اصلي، عملي نشدن اين مصوبات و تامين نشدن اعتبار است. 
به نظرم بايد براي رفع اين مشــكل از همان 75هزار ميليارد 
توماني استفاده مي شد كه قرار بود براي كمك به سازمان ها و 
نهادهايي كه از كرونا آسيب ديده اند مورد استفاده قرار گيرد. به 
اين طريق مشكل كمبود هاي شبكه حمل ونقل عمومي تهران 
رفع مي شــد. بايد از اين مبلغ براي تامين هزينه شركت هاي 
واگن ساز و شركت هاي اتوبوس ساز استفاده مي شد تا آنها هم 
هرچه ســريع تر واگن و اتوبوس به شبكه حمل ونقل عمومي 
تزريق كنند. اين كار بايد از همان ابتداي همه گيري فورا انجام 
مي شد كه در اين صورت االن اتوبوس هاي مورد نياز آماده شده 
و وارد شبكه حمل ونقل شده بود. اما متأسفانه اين اتفاق نيفتاد 

و اين مشكل همچنان پابرجاست.
هنوز هم اقدام مثبتي در زمينه افزايش تعداد 

اتوبوس و واگن انجام نشده؟
ما در شــهرداري براي خريد 200 تا 250دستگاه اتوبوس با 
شركت ايران خودرو قرارداد بسته ايم كه 100 دستگاه از آن 
روز 12آبان به ناوگان اتوبوسراني تهران اضافه شد. همچنين 
براي خريداري 100 تا 105واگن قطار در حال بستن قرارداد با 
يك شركت واگن سازي هستيم كه عملي شدن اين اقدامات باز 
به تامين اعتبار نياز دارد. اگر پول براي خريد آنها نرسد، مشكل 

همچنان پابرجا خواهد ماند.
آيا تاكنون آماري از افزايش ميزان انتشــار 
بيماري به واسطه استفاده شهروندان از شبكه حمل ونقل 

عمومي پايتخت گردآوري شده است؟ 
قبال اعالم شــده بود كه 30 تا 40درصد از انتشار بيماري در 
شهر ناشي از استفاده از سيســتم حمل ونقل عمومي است. 

اما براي اينكه بفهميم اين ميزان با توجه به آغاز موج ســوم 
كرونا در تهران افزايش داشــته يا نه، بايد تعداد مســافران را 
بررســي كنيم. ورود كرونا به ايران و آغاز اقدامات جدي براي 
جلوگيري از انتشار اين ويروس همزمان شد با تعطيالت سال 
نو و نوروز. در اين شرايط تعداد مسافران مترو و اتوبوس به زير 
200هزار رسيد. اين تعداد به مرور دوباره به 1/5 تا 2ميليون 
سفر بازگشت؛ يعني مترويي كه در روزهاي عادي 2ميليون 
ســفر مي برد، در ابتداي همه گيري و در ايام فروردين 1399 
به 100 تا 150هزار سفر رســيد، اما بعد كم كم افزايش پيدا 
كرد و به بيش از يك ميليون ســفر رســيد. با آغاز موج سوم 
همه گيري كرونــا، اين تعداد بار ديگر كاهــش پيدا كرد و به 
زير 800هزار رسيد كه اين رقم، بازهم رقمي قابل توجه است. 
در مورد اتوبوس هم همين اتفاق افتاده است با اين تفاوت كه 
وضعيت اتوبوس ها از مترو خراب تر است، زيرا در اتوبوس ها فضا 
محدودتر و تراكم جمعيت بيشتر است. عالوه بر اين بسياري از 
اتوبوس ها پنجره  بازشونده ندارند، تهويه هوا ندارند يا مجهز به 
تهويه بسته هستند و متأسفانه درحال حاضر امكان اصالح اين 
وضعيت وجود ندارد؛ به ويژه در مترو كه امكان باز شدن پنجره 
واگن هاي آن به دليل خطرهاي بالقوه وجود ندارد. با اين همه 
خوشبختانه متروي تهران اكنون به بهترين سيستم تهويه هوا 

و فيلترهاي قدرتمندي مجهز است.
به طور كل ديدگاه تان نسبت به عملكرد كلي 

سيستم حمل ونقل عمومي منفي نيست...
تنها مشــكل همين كمبود واگن و اتوبوس است كه بيش از 
10سال است درگير آن هســتيم. بايد براي رفع اين مشكل 
هرچه زودتر تامين اعتبار انجام شــود. امــا از ديگر اقدامات 
انجام شــده، مانند اجراي پروتكل هاي بهداشــتي در شبكه 
حمل ونقل عمومي رضايت دارم و به نظــرم اقدامات مثبتي 

انجام شده است.

گزارش از درون واگن هاي مترو، تاكسي ها و اتوبوس هاي درون شهري

بي ماسك پريشانيم و با ماسك پريشان
كم كم كرونا در ايران 9ماهه مي شود و هنوز در فضاي حمل ونقل عمومي به چيزي جز 

ماسك و نحوه استفاده آدم ها از آن نمي توان فكر كرد

شبنم سيدمجيدي
روزنامه نگار
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چطور با كرونا در اتاق هاي سيار شهر مبارزه شد؟

 تعقيب و گريز ويروس
در واگن و اتوبوس

سيستم هاي حمل ونقل شهري از ابتداي اعالم رسمي وجود كرونا 
در كشور با اجراي قوانين خاص به مقابله با اين ويروس پرداختند

مبارزه بــا كرونا در سيســتم هاي 
حمل ونقل عمومي در همان روزهاي 
اول اســفند با دســتورالعمل هاي 
ضدعفوني روزانه كليد خورد، اما هرچه از حضور كرونا در ايران 
همچون ديگر كشورهاي جهان گذشت، اين آگاهي به دست آمد 
كه مبارزه تن به تن با اين ويروس نيازمند برنامه هاي دقيق تر با 
نظارت بيشتر است. الزام استفاده از ماسك در وسايل حمل ونقل 
عمومي براي رانندگان و مســافران، كاهش تعداد مســافران 
تاكسي از 4نفر به 3مسافر، تعيين جريمه مالي براي 
رانندگان درصورت رعايت نكردن پروتكل هاي 
بهداشتي و... بخشي از برنامه مسئوالن دولتي 
و شهري بود. در مطلب پيش رو تالش كرده ايم 
تا بر مصوبات مقابله با كرونا در حوزه سيستم 

حمل ونقل عمومي مروري داشته باشيم.

  يك اسفند: در راستاي حفظ سالمت شهروندان 
و كنترل ويروس كرونا، اتوبوس، واگن هــا و متروي تهران در بعضي 

ايستگاه ها در ساعت هاي مشخص ضدعفوني مي شدند.
  7فروردين: كابين رانندگان اتوبوس بي آر تي با ورق پالستيكي از 
مسافران جدا شده تا عالوه بر ايمني بيشتر مسافر و راننده، از شيوع هر 

چه بيشتر كرونا جلوگيري شود.
  15فروردين: محدوديت ظرفيت و فاصله گذاري در تاكسي ها با 

توجه به مصوبه ستاد كرونا اجرا شد.
  19فروردين: براساس مصوبات ستاد مقابله با شيوع كروناي استان 
اصفهان، تمامي رانندگان ناوگان تاكسي ملزم شدند كه تنها 3مسافر 
سوار كنند و از زمان شروع سرويس رســاني از مبدا تا مقصد شيشه 

تاكسي ها در حد تهويه هواي مطبوع داخل خودرو باز باشد.
  26فروردين: براساس گفته مديرعامل اتحاديه تاكسيراني هاي 
شهري كشور مقرر شــد اگر بحث كاور براي رانندگان تاكسي اجرا 
نشود، تاكسيران ها تنها امكان سواركردن 2مســافر و اگر كاور براي 
محفظه دور رانندگان منظور شود رانندگان امكان جابه جايي 3مسافر 

را داشته باشند.
  6 ارديبهشت: شيوه نامه استفاده از مترو در كميسيون عمران و 
حمل ونقل شوراي شهر تهران تصويب و از سوي رياست شوراي شهر 

تهران به ستاد مقابله با كروناي شهر تهران ارسال شد.
در بخش هايي از اين شيوه نامه بر موضوعاتي همچون لزوم استفاده از 
ماسك در زمان سوارشدن به مترو براي تمامي مسافران، عرضه نكردن 
بليت تك سفره به شــكل نقدي و حذف پول از گيشه هاي فروش 
بليت، فاصله گــذاري در فضاهاي عمومي و ديگر اقدامات مشــابه 

تأكيد شده بود.
  11ارديبهشت: در مرحلــه اول ارائه ماسك ارزان 

قيمت، مقرر شــد تا در 2۵ ايستگاه منتخب - كه 
جمعيت بيــش از ۵00 هزار نفــر در آن تردد 

مي كنند- ماسك با قيمت مصوب عرضه شود.
  13ارديبهشــت: مديرعامل شــركت 
بهره بــرداري متروي تهران و حومــه اين روز را 

به عنوان آغاز ممنوعيت ورود افراد بدون ماسك به 
مترو معرفي كرد.

  20ارديبهشت: براســاس گفته مديرعامل شركت بهره برداري 
قطارشهري تبريز، متروی اين شهر پس از مدتي تعطيلي بازگشايي 
شدو در كنار الزام مسافران به استفاده از ماسك و دستكش، مقرر شد 
تا همه روزه ايستگاه ها، هندريل و نرده هاي پله هاي برقي، آسانسورها و 

قطارهاي اين مجموعه ضدعفوني و گندزدايي شود.
  10خرداد: مديرعامل تاكسيراني تهران اعالم كرد كه از اين تاريخ 
در تمامی پايانه ها نسبت به ظرفيت تعيين شده 2مسافر در صندلي 
عقب نظارت سختگيرانه تر مي شــود و همچنين شرايط براي توزيع 
ماسك به قيمت دولتي در پايانه هاي كليدي و پرترافيك فراهم شده 

است.
  15تير: مترو و اتوبوس هاي حمل ونقل شهري به مدت يك هفته در 

شهرستان هاي وضعيت قرمز استان فارس تعطيل شدند.
  16تير: معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزير كشور 
اعالم كرد: »به موجب مصوبه ستاد ملي مقابله با بيماري كرونا، تمامي 
مسافران ناوگان حمل ونقل عمومي شــهري كشور ازجمله تاكسي، 
اتوبوس و قطارشهري از صبح يكشنبه 1۵ تيرماه، ملزم به استفاده از 

ماسك هستند«.
  23تير: سرهنگ سعيد عطاءاللهي، رئيس پليس متروی پايتخت، 
در گفت وگويي اعالم كرد: »پليس برحسب وظيفه اي كه برعهده دارد 
از ورود شهروندان و مسافران بدون ماسك از گيت هاي مترو به داخل 

جلوگيري مي كند«.
  5مهر: وعده انجام تست كرونا با تخفيف 33درصدي براي رانندگان 

تاكسي از سوي مديرعامل سازمان تاكسيراني تهران مطرح شد.
  18مهر: به دنبــال افزايش آمار بيماران مبتال بــه كرونا و اعمال 
محدوديت ها از سوي ستاد ملي مقابله با اين ويروس، ورود افراد بدون 

ماسك در تمامي ناوگان عمومي شهر تهران ممنوع شد.
  19مهر: حســن روحاني، رئيس جمهور، در مورد مصوبات ستاد 
مقابله با كرونا اعالم كرد: »در زمينه متــرو براي ورود به محوطه نيز 
ماسك زدن بايد مراعات شود، اما نسبت به تاكسي و اتوبوس شرايط 
متفاوت است. اگر راننده تاكسي رعايت نكند و ماسك نزند، 100هزار 
تومان جريمه مي شود و اگر مسافر بدون ماسك را سوار كند براي هر 
نفر 20هزار تومان جريمه مي شــود. همه ازجمله پليس راهنمايي و 
رانندگي موظف هستند، اگر راننده اي مراعات نمي كند 
شماره  پالكش را يادداشــت كنند و كد جريمه را 

بنويسند«.
  22مهر: سردار حســين رحيمي، فرمانده 
انتظامي تهران بزرگ، گفــت كه »هيچ فردي 
بدون استفاده از ماســك نمي تواند به مترو وارد 
شود و همه كســاني كه خواهان استفاده از مترو 

هستند بايد از ماسك استفاده كنند«.
  3 آبان: در جلسه اضطراري ستاد مبارزه با كرونا شهرداري تهران 
مقرر شد كه اقدامات ضدعفوني در وسايل حمل ونقل عمومي، ازجمله 
اتوبوس، مترو و تاكسي و اقدامات جدي به منظور جلوگيري از ورود 
افراد بدون ماسك به فروشگاه هاي شهروند، ميادين ميوه و تره بار، مترو 

و اتوبوس انجام شود.
  5 آبان: فعاليت 3دسته كسب وكار و گروه شغلي در شهرهاي با 
وضعيت قرمز كرونايي با محدوديت هاي شديد همراه شد. در توضيح 
گروه شغلي3، به كاهش فعاليت مترو و حمل ونقل عمومي درون شهري 

اشاره شده بود.

نورا عباسي
روزنامه نگار
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این شماره

اسفند ماه بود كه سازمان بهداشت جهاني اعالم كرد بايد كمي بيشتر مراقب رفت  و آمد و 
استفاده از وسايل حمل ونقل عمومي بود. آن زمان هنوز كامال مشخص نشده بود كه ويروس 
كرونا چطور پخش مي شود اما با پيروي از الگوي اشاعه ويروس هاي ديگر اين حدس تقويت 
مي شد كه اين ويروس نيز مانند ويروس هاي مشابه با استنشاق ترشحات تنفسي پس از عطسه يا سرفه فرد آلوده يا تماس 
با سطوحي كه آلوده به ويروس هستند  منتقل مي شوند. الرا گوسه، از مؤسسه سالمت جهاني، نيز به پژوهشي در سال 2018 
اشاره كرده بود؛ كساني كه مرتب سوار مترو مي شوند، بيشتر احتمال دارد به بيماري هايي مانند آنفلوآنزا مبتال شوند. او توصيه 
كرده بود اگر مي توانيد از وسايل نقليه عمومي در ساعت هاي شلوغ پرهيز و مسيرهايي را انتخاب كنيد كه به بيش از يك 
وسيله نقليه نياز نباشد. حاال اما اين احتمال ها به واقعيت نزديك شده است و وسايل حمل ونقل عمومي يكي از عوامل انتقال 
ويروس كرونا معرفي مي شوند. با اين حال به نظر مي رسد ايران در مديريت اين شبكه حمل ونقلي براي به حداقل رساندن 
بيماري چندان موفق نبوده است. چرا ما موفق نبوديم و چه بايد مي كرديم كه نكرديم؟ آيا واقعا استفاده از وسايل حمل ونقل 

عمومي خطرناك است؟

امكان فاصله گذاري در مترو نيست 
علي ربيعي، ســخنگوي دولت، مدتي پيش اعــالم كرد كه با 
همكاري وزارت كشور، شــهرداري ها و وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، 20هزار اتوبوس به ناوگان حمل ونقل عمومي اضافه 
مي شــود. او به صراحت گفته بود كه مهم ترين نقطه ضعف ما 
مربوط به حمل ونقل عمومي به خصوص مترو و اتوبوس است. 
البته او تنها كسي نبود كه مديريت غلط در اين ناوگان را عامل 
مهمي در شيوع ويروس كرونا مي دانســت. محسن هاشمي، 
رئيس شوراي شهر تهران،  ماه گذشــته اعالم كرد: »2سال از 
وضعيت هشدار سيســتم حمل ونقل عمومي پايتخت گذشته 
و اين سيستم هم اكنون در آستانه فروپاشي قرار دارد. 10سال 
است ناوگان اتوبوسراني تهران، نوسازي نشده و هم اكنون بيش 
از 80درصد اتوبوس هاي تهران فرســوده است«. اين در حالي 
است كه تهران با كمبود ۵0درصدي اتوبوس هم مواجه شده؛ 
۵هزار و ۵00 دستگاه اتوبوس به جاي 9هزار دستگاه اتوبوس. اين 
در حالي است كه با وجود افتتاح سه خط مترو، واگن و تجهيزات 
آن تامين نشده است. البته اين خبر به افشاگري نيازي نداشت 
چون فرنوش نوبخت، مديرعامل شــركت بهره برداري متروي 
تهران، مي گويد كــه ميانگين تعداد مســافران متروي تهران 
در 18ســاعت كاري، حدود 9۴0 هزار نفر است و مترو پس از 

شيوع كرونا هيچ كمك دولتي دريافت نكرده و نمي توانند براي 
شلوغي مترو در شرايط كرونا اقدام خاصي انجام دهند و اين خود 
شهروندان هستند كه بايد سفرشان را مديريت كنند؛ چرا كه 

امكان فاصله گذاري در مترو نيست.

جاي خالي منابع اقتصادي براي نو سازي 
در۴ ســال گذشــته 70 واگن معادل 10 رام قطار به خطوط 
متروي تهران افزوده شده و متروي تهران 177 رام قطار شامل 
يك هزار و 197 واگن دارد كه از اين تعداد ۴7 رام، معادل 329 
واگن به علت اشكاالت گوناگون از خط كنار گذاشته شده، اين 
در حالي است كه دولت بايد از ســال1396 تا امروز يك هزار و 
۴00 تا 2هزار واگن تامين مي كرده كه يك هزار و ۵0 واگن سهم 
متروي تهران بوده اما از 3 ســال پيش تا امروز حتي يك واگن 
قطار هم تحويل شهرداري تهران نشده  است. رئيس شوراي شهر 
حتي به اين اشاره كرده كه اگر تعداد اتوبوس و واگن مترو بيشتر 
بود، انتشار كرونا كمتر مي شــد؛ »سيستم حمل ونقل عمومي 
منبع انتشار كروناست و نبايد يك ميليون و 600 هزار نفر مسافر 
حمل ونقل عمومي فشرده جا به جا شوند«. اين در حالي است 
كه با استقبال كم مردم، تعداد مســافران نصف و باعث درآمد 
كمتر براي اين شبكه حمل و نقلي شده است. بر اثر شيوع كرونا 

۴0درصد از ميزان مسافرها و 28درصد از تعداد سفرهاي ناوگان 
اتوبوسي، كاهش يافته است.

ناهيد خداكرمي، رئيس كميته ســالمت شوراي اسالمي شهر 
تهران درباره سرپا ماندن سيســتم حمل ونقل عمومي در هر 
شــهري مي گويد دو كار الزم اســت؛ اول نگهداري و بازسازي 
ناوگاني كه در حال بهره برداري اســت و دوم نوسازي ناوگان 
حمل ونقل. او به اين مســئله هم اشــاره كرده كه هر دوي اين 
موارد به منابع چشــمگير اقتصادي ازجمله آن دسته از منابع 
مالي كه به منابع ارزي متصل هســتند نيــاز دارد. با اين حال 
او معتقد اســت كه اين شبكه نســبت به فضاهاي سربسته و 
مهماني هاي خانوادگي، خطرشان در ابتال به كرونا كمتر است. 
نكته مهم به زعم خداكرمي آن اســت كه دولت، بانك مركزي، 
مجلس و وزارت اقتصاد كمك كنند تا نوســازي اين ناوگان و 
افزايش واگن ها انجام شود؛ زيرا تهران پايتخت بوده و ۵0درصد 
مرگ ومير در اين شهر اتفاق مي افتد؛ »به علت تحريم ها، منابع 
ارزي كه بايد به اين بخش تخصيص پيدا مي كرد، اتفاق نيفتاده 
است. بنابراين در پيشــنهادي عملياتي به نظرم بايد در قالب 
مبادله كاال يا گشايش هايي كه در مرز اتفاق مي افتد، اتوبوسراني 
بتواند اتوبوس هاي دســت دوم و قابل اســتفاده يا تازه اي را به 
اين ناوگان اضافه كند. يا سرمايه گذاران خارج از ايران بتوانند 
ســرمايه هاي خود را در اين بخش به كار بگيرنــد زيرا اگر اين 
شرايط ادامه يابد و اپيدمي پيش رود، مشكالت، عديده خواهد 
شد. بنابراين براي پيشگيري بايد جز بحث بهداشت و درمان، 
توجهي نيز به امكانات عمومي چون حمل ونقل معطوف شود«. 

مترو 2.5و اتوبوس و تاكسي 2.1درصد مقصرند 
داده هاي جديد نشــان مي دهد كه اگر ماندگاري در يك فضا 
بيش از 1۵دقيقه باشــد و فردي بيمار در ايــن مكان حضور 
داشته باشــد، احتمال انتقال كرونا زياد اســت. اما ماندگاري 
مسافران در مترو چندان زياد نيست؛ هرچند بايد براي همين 
مدت زمان نيز حتما از ماســك اســتفاده كننــد. يك پروژه 
تحقيقاتي كه به ســفارش كميته ســالمت شــوراي اسالمي 

شــهر تهران و مركز مطالعات شــهرداري تهران در بازه زماني 
1۴فروردين تا 1۴تير انجام شــده، روي 19هــزار و 6۴0نفر 
تحقيق كرده است. مطالعات نشان مي دهد اغلب افراد مبتالي 
بستري  شده، براســاس خود اظهاري شــان، در 2هفته قبل از 
بيماري، جابه جايي هاي مختلفي از محل زندگي داشــته اند و 
حدود يك سوم در محدوده اي بيش از 200كيلومتر به مسافرت 
رفته اند. در بخش ديگري از اين مطالعه، تردد بيماران 2هفته 
پس از ترخيص مورد توجه قرار گرفته است. در اين تحقيق آمده 
8۴۵نفر از آنها تا حداكثر 2كيلومتر از محدوده منزل شان تردد 
داشته اند، يك هزار و 2۴۴نفر، يعني 6.3درصد، مسافت حداقل 
2كيلومتري درون شهري را طي كرده اند و 17هزار و ۵۵1نفر، 
يعني 89.۴درصد، در مسافت حداقل 2كيلومتري برون شهري 
تردد كرده اند. آنچه در نقشــه تردد اين بيماران مشخص است 
بيشــترين ميزان رفت وآمد آنها به مناطق مركزي شهر تهران 
است. خداكرمي مي گويد: »علت ابتالي بيماران مورد بررسي 
بيشتر مراكز بهداشتي- درماني )298نفر، معادل 26.8درصد(، 
خانواده و نزديكان )1۵8نفر، معادل 1۴.1درصد(، اعضاي فاميل 
و دوســتان )۵8نفر، معادل ۵.2درصد(، فرزند و نوه )60 نفر، 
معادل ۵.3درصد(، همســر )۴0نفر، معادل 3.6درصد(، محل 
كار )13۴ نفر، معادل 11.9درصد(، مراكز خريد )96نفر، معادل 
8.6درصد(، مسافرت )۵0 نفر، معادل ۴.۵درصد(، مراسم ترحيم 
)38نفر، معادل 3.۴درصد(، مترو )28نفر، معادل 2.۵درصد(، 
اتوبوس و تاكسي )2۴نفر، معادل 2.1درصد( ذكر شده است«. 
با اين حساب اگرچه وسايل حمل ونقل عمومي مي توانند محل 
انتشار بيماري باشند اما در رتبه يك تا ۵ نيستند. رئيس كميته 
سالمت شوراي اسالمي شهر تهران درباره نحوه مديريت شهر 
در اين بازه زماني خاص مي گويد: »شهرداري و شوراي شهر آنچه 
الزم و در وظيفه اش بوده، انجام داده، ولي بدون كمك دولت و 
گشــايش منابع مالي اين مهم ممكن نخواهد بود. ضمن اينكه 
كارخانه هاي داخلي نيز نمي تواننــد در اين مدت كوتاه چنين 
نيازي را برآورده كنند. بنابراين همه راه ها بايد بررسي و راه كوتاه 

و زودبازده مورد توجه قرار گيرد«. 

حمله به مواضع ويروس با روش هاي سنتي و نو 
شهرهاي جهان براي ضدكرونا سازي  حمل ونقل عمومي خود چه كرده اند؟

محدوديت هاي رفت وآمد و قرنطينه در كشورهاي مختلف جهان به تدريج و با عبور از نيمه سال2020 
كم رنگ تر شد و زندگي شهر ها كمابيش تكاپوي سابق خود را بازيافت. به اين ترتيب چگونگي ايجاد 
فضايي امن و پايدار در سامانه حمل ونقل عمومي چه در كشورهايي كه موفق به مهار همه گيري كرونا 
شده بودند و چه در كشورهايي كه از ابتدا سياست ساده انگاري همه گيري را در پيش گرفتند، به موضوعي مهم تبديل شد زيرا 
هرچه كه باشد، ويروس همچنان ميان جوامع در چرخش اســت و همين موضوع بسياري از مسافران شهري را از سوارشدن به 
اتوبوس ها و مترو باز مي دارد. اين درحالي است كه براي بازگشت وضعيت سامانه هاي حمل و نقل عمومي به روند عادي، بايد جمعيت 
مسافران به تعداد پيش از كرونا بازگردد. براساس نظرسنجي ای كه در ماه مي  سال 2020توسط مجمع جهاني اقتصاد از مسافران 
درون شهري 9كشور مختلف انجام گرفت، بيش از 52درصد از افراد اعالم كردند حين استفاده از حمل ونقل عمومي به ويژه مترو 
و اتوبوس احساس ناامني و ناراحتي دارند و 41درصد از آنها اعالم كردند كمتر از هميشه از اين وسايل استفاده مي كنند. براساس 
همين نظرسنجي، اقداماتي مانند اجراي مقررات بهداشتي قابل رويت، اجباري شدن استفاده از ماسك و حفظ فاصله اجتماعي 
مي تواند به افزايش اعتماد مسافران كمك كند. 52درصد از افراد از اجباري شدن استفاده از ماسك در وسايل حمل ونقل عمومي 
استقبال كردند، 59درصد از آنها خواستار گندزدايي مداوم واگن ها و اتوبوس ها بودند، 49درصد از نشانه گذاري ايمني به منظور 

حفظ فاصله اجتماعي حمايت كردند و 45درصد خواستار ايجاد محدوديت در ظرفيت وسايل نقليه بودند.

سميرا رحيمي
روزنامه نگار

همزمان با كاهش محدوديت هاي رفت وآمد در شهرهاي مختلف 
جهان، بعضي از شهرها به مرور اجراي سياست هايي به منظور بهبود 
ايمني سامانه حمل ونقل عمومي خود را آغاز كردند كه بيشتر اين 
اقدامات شبيه به هم و در راستاي پاكسازي محيط، كاهش تجمع 

و ايجاد فاصله گذاري بوده  است. 
براي مثال در شــهر نيويــورك، مقامات حمل ونقل شــهري از 
كارفرماهاي بزرگ شــهر درخواســت كردند تا براي آغاز به كار 
كارمندان خود زماني شناور را درنظر بگيرند تا از ايجاد ترافيك و 
تجمع در ايستگاه هاي اتوبوس و مترو جلوگيري شود. در مناطقي 
خاص از شهر پاريس، دسترسي به حمل ونقل عمومي در ساعات 
شلوغي مسدود شد تا تنها افرادي كه بايد در آن ساعت ها سر كار 
خود حاضر باشند به مترو و اتوبوس دسترســي داشته باشند. به 
همين منظور كارفرماها بايــد معرفي نامه اي براي كارمندان خود 
فراهم مي كردند تا بتوانند از وســايل حمل ونقل عمومي در اين 

ساعت ها استفاده كنند.
از ديگر اقداماتي كه تعدادي از شركت هاي حمل ونقل عمومي در 
شــهرهاي مختلف به منظور كاهش احتمال آلودگي مسافران به 
كوويد-19انجام داده اند، استفاده از سامانه هاي پرداخت غيرلمسي 
بوده اســت. شــبكه هاي حمل ونقل عمومي در لندن، شيكاگو و 
نيويورك پيش از آغاز همه گيري، استفاده از اين سيستم ها را آغاز 

كردند. به اين شكل مسافران كافي است كارت بانكي يا گوشي هاي 
هوشمند خود را باالي يك دستگاه الكترونيكي نگه دارند و از ورودي 
ايستگاه عبور كنند. در پكن از تكنيكي ديگر براي كاهش تماس 
فيزيكي با دســتگاه هاي پرداخت استفاده شده است و ايستگاه ها 
براي دريافت كرايه سفرهاي درون شهري سيستم هاي تشخيص 

چهره نصب كرده اند.
در حوزه گندزدايــي از كابين ها و واگن هاي وســايل حمل ونقل 
شهري، شهرهاي مختلف جهان از تكنيك هاي مختلفي استفاده 
مي كنند. براي مثال در شــهر پراگ، مقامات شهري براي مقابله 
با همه گيري كوويد-19از فناوري نانو براي گندزدايي اســتفاده 
كردند. كارمندان شركت هاي حمل ونقل شهري به صورت آزمايشي 
درون چندين ترامــوا و اتوبوس را با دو نوع خــاص از نانوپليمرها 
گندزدايي كردند تا بهترين ماده براي انجام بهتر اين  كار انتخاب 
شود. به گفته مقامات شهر پراگ، گندزداهاي معمولي تنها براي 
زماني محدود اثرگذاري دارند اما نانوپليمرها مي توانند تا 21روز 
تأثيرگذاري داشته باشند. متروي مسكو هم براي مهار همه گيري 
و افزايش ايمني مسافران مقررات گندزدايي سختگيرانه تري را به 
اجرا گذاشت. براساس گزارش وب سايت رسمي شهرداري مسكو، 
درها، دستگيره ها، دســتگاه هاي بليت خوان و باالبرها در تمامي 
269ايستگاه متروي مسكو به صورت مداوم ضدعفوني مي شوند. 

عالوه بر اين، بيش از 6هزار واگن مترو با اســتفاده از مواد گندزدا 
و نور فرابنفش دائما پاكسازي مي شوند. 3700صندوقدار متروي 
مسكو موظف به استفاده از دســتكش و ضدعفوني  كننده دست 
شــده اند و روزانه عالئم حياتی آنها ازجمله دمــاي بدن كنترل 

مي شود.
مقامات شــهري به منظور كاهــش احتمال آلودگــي و ابتالي 
مسافران، در تمامي ايســتگاه هاي مترو و قطار والنسياي اسپانيا 
دستگاه هاي ضدعفوني كننده دست نصب كرده اند. اما اين اقدامات 
در ايستگاه هاي مادريد صورت نگرفته است و در شهر بارسلونا فقط 
در ايستگاه هاي بسيار شلوغ دستگاه هاي ضدعفوني كننده دست 
تعبيه شده است. عالوه بر اين اقدامات، استفاده از ماسك در كل 
سامانه حمل ونقل عمومي اسپانيا اجباري است. مقامات متروي 
مادريد وعده داده اند باوجود كاهش ۴0درصدي مسافران متروي 
اين شهر، تعداد دفعات تردد قطارها در خطوط متروي اين شهر در 
ساعات شلوغي 20درصد افزايش پيدا مي كند تا از تراكم جمعيت 
در ايستگاه ها و داخل واگن ها خودداري شود. در همين راستا، در 
ايستگاه هاي متروي مادريد و والنسيا سيستمي نصب شده است 
تا با پرشدن گنجايش ســكوي انتظار، از ورود مسافران جديد به 

ايستگاه جلوگيري شود.
متروي پاريس، به عنوان يكي از قديمي ترين و وسيع ترين خطوط 

مترو در جهان، با نزديك ترشــدن به پايان محدوديت هاي تردد، 
بالفاصله اين موضوع كه قشر وسيعي از شهروندان پاريسي براي 
تردد چاره اي جز استفاده از مترو را ندارند درنظر گرفت و اقدامات 
به موقعي انجام داد تا مسافران براي استفاده از مترو احساس امنيت 
داشته باشند. اجباري شدن اســتفاده از ماسك، توزيع ماسك در 
ايستگاه هاي بزرگ و شــلوغ تر، توزيع ضدعفوني كننده دست در 
تمامي ايســتگاه هاي مترو، شست وشو و گندزدايي مداوم كامل 
واگن هاي مترو،  نشانه گذاري روي سكو هاي انتظار و صندلي هاي 
داخل واگن ها به منظور رعايــت فاصله گذاري اجتماعي ازجمله 

اين اقدامات است.
در نيويورك به گفته مقامات حمل ونقل اين كالنشــهر، تمامي 
واگن هاي قطار، متــرو، اتوبوس ها و دســتگاه هاي خريد بليت 
هر 72ســاعت يك بار با اســتفاده از مواد ضدعفوني كننده قوي 
گندزدايي مي شوند؛ اين يعني ۴72 ايستگاه مترو، ۴هزار و 373 
اتوبوس و 6هزار و ۴18واگن قطار و مترو. در متروي شــهر هاي 
لس آنجلس، شيكاگو، بوستون و ســياتل هم گروهي به نام گروه 
ويژه كرونا شكل گرفته  اســت كه مسئوليت آنها هماهنگ سازي 
مقامات مترو با مقامات بهداشــت است و همچنين اين نيروهاي 
ويژه بايد به صــورت روزانه اتوبوس ها و قطارها را شست وشــو و 

گندزدايي كنند.

 آيا استفاده از وسايل حمل ونقل عمومي
در دوره شيوع كرونا ترسناك است؟

 مترو و اتوبوس
در رتبه دهم ابتال 

استفاده از وسايل حمل ونقل 
عمومي درصورتي كه با ماسك 
و رعايت فاصله اجتماعي باشد 

چندان خطرناك نيست

زهرا رستگارمقدم
روزنامه نگار
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 در روزگار پيش از شيوع كرونا روزانه حدود يك ميليون نفر 
از متروی تهران استفاده مي كردند.

  در نيمه دوم فروردين امســال ميزان مسافران روزانه از 
حدود ۱۰۰هزار نفر به ۳۰۰هزار نفر افزايش يافت.

  روزهاي پاياني اسفند و ابتدايي فروردين، تنها مدتي بود 
كه قرنطينه به طور جدي در ايران برگزار شد. 24فروردين، 
نوبخت مديرعامل شــركت بهره برداري متــروی تهران و 
حومه، گفت پس از پايان تعطيالت نوروزي و بازگشــايي 

اصناف، ميزان مسافران مترو 4۰درصد افزايش يافت.
  آمار حجم تردد مســافر اين ناوگان به طور ميانگين به 

8۰۰هزار نفر در روز رسيده و همچنان رو به افزايش است.
  يازدهم ارديبهشت امسال، فرمانده ستاد مقابله با كرونا در 
كالنشهر تهران اعالم كرد تنها حدود ۵۰ درصد از مسافران 
مترو از وسايل حفاظت شخصي اعم از ماسك و دستكش 

استفاده مي كنند.
 تنها يك ماه بعد يعنــي در خرداد99، شــهردار تهران 
اعالم كرد كه 9۵درصد مسافران تهران از ماسك استفاده 

مي كنند.
  بررسي ها نشــان مي دهد هم اكنون 4مجموعه توليدي 
شامل شــركت ها و اتحاديه ها توانســتند در مدت زمان 
محدودي، تعداد زيادي ماسك را براي فروش به مسافران 

مترو تامين كنند.
  در بســياري از ايســتگاه هاي متــرو امــروز ماســك 
بسته بندي شده به فروش مي رســد. بررسي هاي ميداني 
همشهري نشان مي دهد هر عدد ماسك در مترو بين هزار تا 

2هزار تومان فروخته مي شود. 
  پانزدهــم تيرماه ســال جاري مناف هاشــمي، معاون 
حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران، در آماري متفاوت 
از همه آمارهاي پيشين ادعا كرد هم اكنون بيش از 98درصد 

مسافران مترو از ماسك استفاده مي كنند.
  امســال مديرعامل شــركت بهره برداري متروی تهران 
در تاريخ ۳۰شهريور مدعي شــد هم اكنون روزانه بيش از 
92۱هزار نفر از طريق متروی تهران جابه جا مي شــوند و 
ميزان مسافران نسبت به ماه قبل ۱۰درصد افزايش يافته 

است.
  مردم شهرهاي ديگر اما به نظر مي رسد عطاي استفاده 

از مترو را به لقايش بخشيده اند. بيست ونهم مهرماه اعالم 
شد كه مسافران مترو در مشــهد نصف شدند و تعداد آنها 
در متروی اصفهان به يك سوم روزهاي قبل از كرونا كاهش 

يافته است.
  به گفته مديرعامل شــركت بهره برداري قطار شــهري 
مشهد، قبل از همه گيري كرونا، روزانه 24۰ هزار جابه جايي 
توسط متروي مشهد انجام مي شد كه هم اكنون اين ميزان 

به ۱2۰هزار جابه جايي كاهش يافته است.
 در اصفهان هم پس از شروع مجدد كار مترو، جابه جايي 
روزانه مسافر از ۱۰4هزار نفر در اسفند98 به حدود ۳۰هزار 

نفر تقليل يافته است.
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جابه جايي با شرايط سخت
درحالي كه تعداد مسافران تاكسي و اتوبوس حداقل 4۰درصد كاهش پيدا كرده

 تعداد مسافران مترو نسبت به قبل تغيير آنچناني نكرده است 
تصاوير آخرالزماني چشــم هايمان را پر كرده اســت؛ 
آدم هايي كه سرتاپا در لباس هاي محافظتي فرورفته اند، 
گاهي 2ماســك روي هم زده اند، عينك فضانوردي بر 
چشم يا شيلدي پالستيكي بر صورت... با مه پاش هايي در دست، همه  چيز را با الكل 
و آب ژاول مي شويند. كرونا آمد و سبك زندگي همه را عوض كرد. ديگر مترو آن 
وسيله امن ارزان بي دردسر نيست. روزانه تعداد زيادي از آدم ها در قطارهاي مترو 
به ويروس مرگبار چيني مبتال مي شوند. مسئوالن متروي تهران بارها و بارها اعالم 
كرده اند كه در راستاي حفظ سالمت شهروندان و كنترل ويروس كرونا در تهران، 
واگن هاي مترو در ساعت هاي مشخصي ضدعفوني مي شوند. حتي عالوه بر شب ها، 
بعضي ايستگاه هاي متروي تهران در ساعت هاي مشخص براي بار دوم ضدعفوني 

مي شــوند. ماجراي اتوبوس ها هم تقريبا از همين قرار است. رضا كرمي محمدي، 
عضو شوراي فرماندهي ستاد مديريت بيماري كرونا، در اين باره در ماه هاي ابتدايي 
شيوع كرونا گفته بود: در راستاي اجراي تصميمات كارگروه مقابله با بيماري هاي 
واگيردار، سازمان مديريت بحران شهر تهران 22هزار ليتر آب ژاول از پتروشيمي 
براي ضدعفوني كردن فضاهاي سطحي و زيرســطحي، مثل ايستگاه هاي مترو، 
پايانه هاي مسافربري شركت واحد و ســاير فضاهاي عمومي شهرداري كه محل 
رفت وآمد شهروندان است در اختيار نهادهاي مربوطه قرار داده است. تاكسيراني 
هم توزيع پالستيك جداكننده، ماسك و... را در دستور كار خود قرار داده و تالش 
مي كند شيوع كرونا را در تاكسي ها كمتر كند، اما در اين مدت چه در حمل ونقل 

عمومي ايران و به خصوص پايتخت با جمعيت سرسام آورش گذشته است؟

مائده اميني
خبرنگار

رو
مت

سی
تاک

 به نظر مي رســد عمليات ضدعفوني اتوبوس ها براساس پروتكل هاي 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تا عادي شدن شرايط و اعالم 

ستاد ملي مقابله با كرونا ادامه خواهد داشت.
 مديرعامل اتوبوسراني شهر تهران اعالم كرده كه به تازگي ۳۵دستگاه 

مه پاش سرد جهت عمليات ضدعفوني اتوبوس ها تهيه شده است.
 هم اكنون روزانه به طور ميانگين حدود ۵۰۰هــزار نفر در پايتخت با 
اتوبوس تردد مي كنند  و بعيد است با اجراي طرح ترافيك آمار مسافران 

اتوبوس افزايش چشمگيري پيدا كند.
 يكم اسفندماه، محمود ترفع، مديرعامل شــركت واحد اتوبوسراني 
تهران، از آغاز ضدعفوني حدود ۶هزار اتوبوس پايتخت از امشــب برای 
پيشــگيري از ابتال به كرونا خبر داد و گفت كه ايــن روند ادامه خواهد 

داشت. 
 مدتي بعد و در تاريخ 2۳اسفند هم مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني 
تهران گفته بود ۵هزار دســتگاه اتوبوس ناوگان اتوبوسراني پايتخت به 

افشانه هاي دستي حاوي مواد ضد عفوني كننده مجهز شده اند.
 در  ماه ارديبهشت، درحالي كه آمار مرگ ومير ناشي از كرونا پايين آمده 

بود، اعالم شد كه بيش از ۵۰ درصد مســافران اتوبوس هاي پايتخت از 
دستكش و ماسك استفاده مي كنند.

 بهار امسال، معاون شهردار تهران اعالم كرد كه قيمت ماسك تك اليه 
يك هزار تومان و ماسك چند اليه 2هزار تومان براي فروش به مسافران 

مترو درنظر گرفته شده است.
  دوازدهم خرداد سال جاري، اعالم شد كه ضدعفوني تهران همچنان 
ادامه دارد و بهتر از قبل انجام مي شــود به گونه اي كه با تامين چندين 
دستگاه فوگرسرد يا مه پاش، اتوبوس هاي تهران ،به خصوص اتوبوس هاي 
بي آرتي در ابتدا و انتهاي خطوط قبل از مسافرگيري ضدعفوني مي شوند.
 نوزدهم مرداد اما ترفع، مديرعامل شــركت واحد اتوبوســراني گفت 

مسافران اتوبوس ها نصف شده اند. 
  پيش از شيوع ويروس كرونا، مجموع آمار متوسط مسافران اتوبوسراني 
روزانه حدود يك ميليون و 8۰۰هزار مســافر بود، اما پس از شيوع اين 

ويروس، آمار متوسط مسافران به 7۰۰هزار نفر رسيده است. 
  البته در مهر ماه امسال مجموع آمار متوسط مسافران اتوبوسراني در 

تمامي خطوط حدود ۵۰۰هزار مسافر اعالم شده است.
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افقي:
 ۱- ســربازخانه- پايتخــت 

سيرالئون
2- كوچك- مكتوب- تركيب 

فلز با اكسيژن
۳- به دنيا آمدن- مجاور- يك 

حرف و سه حرف
4- پشت ســرهم- صندلي 

تشريفاتي- پسوند شباهت
۵- الفبــاي گوش نواز- زيبا و 

جذاب- منصف الزاويه
۶- صاحب كتاب بنياد انواع- 

آفرين فرنگي
7- مطبوع- شيوه و روش- هر 
وسيله اي كه اخبار و اطالعات 

را به مردم مي رساند
8- راه رفتن كودكانه- جيوه- 

به يكديگر ساييده شده
9- فلــزي ديرگــداز- در 

نزديكي- ضمير جمع
۱۰- نظارت و مراقبت- حقه 

و نيرنگ
۱۱- پايتخــت ســـــــابق 
قزاقستان- شادمان- دشنام 

دادن
۱2- گوشت را به آن كشيده و 
كباب كنيد- سال- جانشيني

۱۳- ضميري عربي- ناپسند 
داشتن- شهري در فارس

۱4- پايتخــت نيجــــــر- 
پشت سر- عنواني براي سران 

قبايل
۱۵- جنگ معروف خشــايار 

شاه با يونانيان- افراط
  

عمودي:
۱- نمايشــنامه اي از صادق 
هدايت دربــاره حمله اعراب 

به ايران
2- عشــيره- غرامت- نوعي 

زغال سنگ
۳- نام قديم زاهــدان- اهل 

رشت- صاحب اختيار
4- ملكــه افســانه اي روم 
و بنيانگــذار كارتــاژ- گلي 

آپارتماني- تكرار يك حرف
۵- بزرگ تريــن اقامتــگاه 
دريايــي تركيه- نويســنده 

فرانسوي روح القوانين
۶- جديد- بانوي منتسب به 
يك خانواده سلطنتي- حالل 

رنگ
7- صبــر و تحمــل- رهبر 

حزب- سرگردان
8- فتنه هــا- رهـــــــــبر 

سياه جامگان- سرسرا
9- پسر گودرز در شاهنامه- 
آدم ماشيني- سازمان پيمان 

مركزي 
۱۰- پروردگار ما- نوعي نان 

سنتي- عريان
۱۱- ميله تخــت و بلند براي 

درآوردن تايــر- لفــظ تركي 
كوه سبالن

۱2- صدمه- وقــت و هنگام- 
خوردني صبحانه

۱۳- احساس آزاردهنده- شب 
پيش رو- از اوراق بهادار

در  درياچــه اي   -۱4
آفريقاي جنوبي- شرف- كاميون 

ارتشي
۱۵- فيلم درام تاريخي ساخته 

استيو مك كويين

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | ۳787
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

923654178
761938542
485127963
579412386
346895217
218763459
894271635
637549821
152386794

متوسط

2    6   9  
  3    8  7
5 9    4 6   
     9 7 4  
         
 3 9 1      
  4 8    6 3
3  8    5   
 7   1    2862413975

473598126
519672438
195284763
328967514
647135892
931856247
286741359
754329681

ساده

متوسط

281367495
463591827
597284631
152639748
846752319
739148256
924875163
318926574
675413982

سخت

  3     7  
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  8۰هــزار راننده تاكســي در پايتخت هم اكنون با دغدغه هاي ناشــي 
از كرونا و مشكالت اقتصادي دست وپنجه نرم مي كنند.

 رانندگان تاكســي مي توانند به دفاتر امور اداري ســازمان تاكسيراني 
مراجعه كنند و محلول ضدعفوني كننده دســت و ســطوح را به صورت 

رايگان دريافت كنند.
  در روزهاي ابتدايي شــيوع كرونا، پانزدهم اسفند سال98، مديرعامل 

سازمان تاكسيراني خبر از كاهش ۳۵درصدي مسافر در اين ناوگان داد 
 بيست وچهارم اسفند ماه كاهش مســافران ناوگان تاكسيراني تهران به 

4۰درصد رسيد. 
 قنادان، مديرعامل سازمان تاكسيراني تهران مرداد ماه امسال اعالم كرد 

مسافران تاكسي ۶۰ درصد كمتر شده اند.
 مهرماه امسال مديرعامل سازمان تاكســيراني تهران از توزيع 2۰هزار 
ماسك قابل شست وشو بين تاكســيرانان پايتخت خبر داد و گفت:  انجام 

تست كرونا با تخفيف ۳۰درصدي براي رانندگان تاكسي انجام مي شود.

 شــهرهاي ديگر هم البته اين توزيع ماســك و ملزومات بهداشتي را 
داشتند. ميان رانندگان تاكســي در قم ۱۰هزار ماسك، ميان تبريزي ها 
۵۰۰ماســك و ميان رانندگان نهاوندي 7۰۰ماســك بهداشتي رايگان 

توزيع شده است. 
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  درس هاي انتخابات آمريكا براي ايران كم نيست
اتفاقاتي كه در انتخابات آمريكا مي افتد نشان مي دهد اين همه ادعاي 
حقوق شهروندي و بشردوستي و امثالهم فقط در سخن و روي كاغذ 
اســت و هر چقدر هم كه در ظاهر متمدن باشند، باز هم همان غرب 
بدوي هستند كه ساده ترين چيزها را نمي توانند بپذيرند. اينكه مردم 
مســلح طرفدار رئيس جمهوري فعلي به مراكز شــمارش آرا هجوم 

برده اند واقعا باورنكردني و غيرمترقبه است.
حسيني از تهران 

  مسئوالن جلوي ثبت سوري شركت ها را بگيرند
چندي پيش وزير اقتصاد گفت: ثبت شركت ها از 73روز به 72ساعت 
كاهش يافته كه بســيار ارزشمند است؛ به شــرطي كه جلوي ثبت 
شــركت هاي ســوري را بگيرند كه فجايع اقتصادي كشور با همين 

شركت هاي بي دروپيكر و سوري رقم خورده است.
قنبري از اصفهان

  بهداشت بازار خودروي كيانمهر صفر است
مدتها پيگيري و حتي التماس كرديم كه مسئوالن كرج به وضعيت 
بهداشــت بازار خودروي كيانمهر توجه كنند كه كسي اهميت نداد. 
همين مشكالت باعث شد تعدادي از همكاران به كرونا مبتال شوند و 
چندي قبل همكاري بر اثر كرونا از بين رفت. لطفا به داد كسبه بازار 

خودروي كيانمهر برسيد.
عمران محمدي از كرج

  بيمارستان فاز دوم بوستان واليت چه شد؟
پس از سال ها فاز دوم بوستان واليت تهران وارد مرحله اجرايي شد. در 
سال هاي گذشته مسئوالن خبر ساخت بيمارستاني كامل و مجهز را 
در فاز دوم داده بودند، آيا با تغيير مديريت و سيستم، آن وعده همچنان 

مدنظر و پابرجاست يا خير؟
پورشمس از ساكنان منطقه

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

  دستگيري گوركن فراري
 با 1۴1 سكه عتيقه 

گوركنــي كه هنــگام كنــدن يــك قبر در 
آرامستان شــيخ صدوق شهرري به يك كوزه 
پر از سكه هاي عتيقه رسيده و با برداشتن آنها 

متواري شده بود دستگير شد.
غالمرضا نوفرستي، دادستان عمومي و انقالب 
شهرستان ري با بيان اين خبر به فارس گفت: 
در روز 20 شهريور ماه سال جاري 2 گوركن در 
آرامستان شيخ صدوق در حال حفاري يكي از 
قبور بودند كه به كوزه سكه هاي قديمي دست 
پيدا مي كنند. آنها سكه ها را بين خود تقسيم 
مي كنند كه فرد اول روز پنجم آبان سكه ها را به 
كالنتري و متوليان شيخ صدوق تحويل داد، اما 
فرد دوم به همراه سكه ها گريخته بود. دادستان 
شهرستان ري افزود: با توجه به اظهارات فرد 
اول، هويت فرد دوم نيز شناسايي و با وي تماس 
گرفته شــد.   او نيز پس از چند روز خودش را 
معرفي كرد و سكه ها را تحويل داد و هم اكنون 

براي هر دو فرد قرار قانوني صادر شده است.
نوفرستي با بيان اينكه تعداد كل سكه ها 282 
عدد است، گفت: قدمت 1۴1 سكه كشف شده 
از فرد اول پس از كارشناسي ميراث مشخص 
شد كه مربوط به دوره آل بويه و و جنس آنها 
نقره است و با اينكه همه سكه ها از يك محل و 
از داخل يك كوزه كشف شده است، 1۴1 سكه 
كشف شده از فرد دوم نيز توسط كارشناسان 

ميراث در حال بررسي است. 

  سقوط مرگبار خودرو  جان
 7عضو خانواده را گرفت

سقوط خودروي ســاينا به تاالب شادگان در 
استان خوزســتان جان 7عضو يك خانواده را 
گرفت. به گزارش ايسنا، رئيس اورژانس آبادان 
با بيان اين خبر گفت: اين حادثه ساعت 1:19 
بامداد ديروز حوالي روســتاي رگبه در محور 
شادگان – دارخوين رخ داد. امين منصور ادامه 
داد: يك خودروي ساينا در اين محور در حركت 
بود كه بنا به داليل نامعلومي از مسير منحرف 
و واژگون شــد. اين پايان ماجرا نبود، چرا كه 
به خاطر نبود گاردريل خودرو به تاالب شادگان 
سقوط كرد كه متأســفانه سرنشينان آن كه 
7عضو يك خانواده بودند بر اثر غرق شــدگي 
جان باختند. به گفتــه وي، قربانيان يك مرد 
30 ســاله، دو كودك هفت و 13 ساله و چهار 
زن بين 2۵ تا 70 ساله بودند كه با سه دستگاه 

آمبوالنس به بيمارستان انتقال يافتند.

جنايت مرموز در 
خانه وحشت

مرد ســالخورده اي كه از چند روز 
قبل به اتهام دســت داشــتن در پيگيري

ناپديد شدن دختري 16ساله به نام 
شيما دســتگير شــده اســت، پس از چند روز 
بازجويي اعتراف كرد كه دختر نوجوان را به قتل 
رسانده و جسدش را كنار يك رودخانه دفن كرده 
است. اعترافات اين مرد در حالي است كه چند روز 
قبل پليس، دختر جواني كــه در خانه اين مرد 
زنداني بود را نجات داده و از سويي كشف چندين 
جفت كفش دخترانه در خانه اش، احتمال ارتكاب 

قتل هاي سريالي توسط او را مطرح كرده است.
به گزارش همشهري، ماجراي ناپديد شدن شيما، 
به روز 26مرداد ماه سال 98برمي گردد. او پس از 
آنكه به بهانه خريد بدليجات از خانه خارج شــد 

ناپديد شد و ديگر به خانه برنگشت.
وقتي چند ساعت گذشت و شيما برنگشت، پدر 
و مادرش كه دلواپس او بودند تالش هاي شان را 
براي پيدا كردن او آغاز كردند. چند ساعت بعد بود 
كه شيما به وسيله شماره اي ناشناس با خانه شان 
تماس گرفت. او گريــه مي كرد و معلوم نبود چه 
باليي به سرش آمده و كجاست. شيما بدون اينكه 
از حادثه اي كه برايش اتفــاق افتاده حرفي بزند 
تماس را قطع كرد تا نگراني پدر و مادرش درباره 
سرنوشت او بيشتر شــود. در اين شرايط بود كه 
والدين دختر نوجوان از پليس كمك خواستند و 
تحقيقات براي پيدا كردن ردي از دختر گمشده 

آغاز شد.

سايه به سايه شيما
از روزي كه شيما گم شــد تاكنون پدرش يك 
روز هم آرام و قرار نداشته و هرجايي را كه گمان 
مي كرد ممكن است دخترش در آنجا باشد زير پا 
گذاشته است. يكي از اين مكان ها ترمينال بيهقي 
بود. يعني همانجايي كه شيما آخرين بار از طريق 
يك تلفن ثابت با خانه تماس گرفته و با مادرش 
صحبت كرده بود. تلفن متعلق به يك مغازه در 
ترمينال بيهقي بود. متصــدي آنجا مرد جواني 
بود كه گفت: دختر نوجوان وارد مغازه ام شــد. 
من مشغول مرتب كردن ويترين بودم. او كمك 
خواســت و گفت مي خواهد تلفن كند. من هم 

تلفن در اختيارش گذاشــتم و او تماس كوتاهي 
برقرار كرد و از مغازه ام خارج شد.

آنطور كه دوربين هاي مداربسته ترمينال نشان 
مي داد شيما پس از خروج از مغازه براي دقايقي 
روي يكي از نيمكت ها نشسته بود تا اينكه مردي 
سالخورده به ســراغش آمد. مرد چند دقيقه با 
شــيما صحبت كرد و ســرانجام او را با خودش 
برد و ســوار بر يك پژو پارس سفيد رنگ از آنجا 

دور شدند.

خانه وحشت
پدر شيما كه سايه به سايه به دنبال دخترش بود 
مشخصات خودروي مرد سالخورده را در اختيار 
پليس گذاشت و از آنها كمك خواست. مأموران با 
بررسي اطالعات خودرو پي بردند مالك آن بهلول 
-62ســاله- نام دارد. او سال ها قبل از همسرش 
جدا شده و به تنهايي در خانه اي قديمي در شرق 
تهران زندگــي مي كرد. در اين شــرايط بود كه 
مأموران با مجوز قضايي راهي خانه اين مرد شدند 
و او را بازداشت كردند. در بازرسي از آنجا چندين 
جفت كفش دخترانه و چندين تار مو كشف شد 
اما زماني كه بهلول تحــت بازجويي قرار گرفت، 
گفت از سرنوشت شيما اطالعي ندارد. او توضيح 
قانع كننده اي درخصــوص كفش هاي دخترانه 
نداشــت و معلوم نبود در خانه قديمي او كه در و 
همه پنجره هايش حفاظ داشت چه گذشته است. 
او يك مرتبه گفت كه بعد از سوار كردن شيما او را 
در نظام آباد پياده كرده و ديگر او را نديده است. بار 
ديگر گفت شيما را به خانه اش برده و به او پناه داده 
اما وقتي كه خواب بوده شيما از خانه او فرار كرده 
است. با اينكه ظن و گمان ها نسبت به بهلول قوي 
بود اما دليل محكمي درباره دست داشتن او در 
مفقود شدن شيما وجود نداشت به همين دليل او 

پس از چند روز آزاد شد.

درخواست كمك
حدود 1۵ مــاه از ناپديد شــدن مرموز شــيما 
مي گذشــت و هيچ كس از سرنوشــت او اطالع 
نداشــت. مأموران پليس همــه فرضيه ها را در 
اين باره به دقت مورد بررسي قرار داده اما نتوانسته 

بودند نشاني از او پيدا كنند. با وجود اين پدر شيما 
همچنان به دنبال روشن شــدن سرنوشت تنها 
فرزندش بود. وقتي ماه ها گذشت و او مستاصل تر 
از هميشه شد فيلم كوتاهي از خود منتشر كرد 
و در آن ضمن بازگو كردن ماجرا از مســئوالن 
قضايي و انتظامي درخواست كمك كرد. فيلمي 
كه در شــبكه هاي اجتماعي منتشر و باعث تاثر 
كاربران شد. چند روز پس از انتشار اين فيلم بود 
كه دادســتان تهران به سرپرست دادسراي امور 
جنايي تهران دســتور داد تحقيقات در اين باره 
از سرگرفته شود. در اين شــرايط بود كه بهلول 
به عنوان تنها مظنون اين پرونده بار ديگر بازداشت 

شد تا ناگفته هاي اين پرونده را بازگو كند.

نجات از خانه وحشت
پدر شيما درباره بازداشــت بهلول به همشهري 
مي گويد: او چند روز قبل بازداشــت شده بود و 
مأموران آگاهي گفتند تا يك هفته ديگر سرنوشت 
پرونده روشن مي شــود. من هم منتظر بودم تا 
اينكه چند شب قبل يكي از دوستانم كه خانه اش 
در نزديكي خانه بهلول است با من تماس گرفت 
و خبر عجيبي داد. او گفت شب قبل مردم با داد و 
فريادهاي دختري جوان كه از خانه بهلول شنيده 
مي شد به خيابان ريخته بودند. من خيلي تعجب 
كردم؛ چرا كه بهلول در بازداشتگاه پليس آگاهي 
بود. دختر جوان به مردم گفتــه بود كه در خانه 
زنداني شده است و دقايقي بعد پليس و مأموران 
آتش نشاني خود را به آنجا رسانده و با شكستن 
در دختر جوان را نجات داده بودند. او به مأموران 
گفته بود كه بهلول از چند روز قبل او را در آنجا 

زنداني كرده و ديگر به خانه بازنگشته است.

اعتراف به قتل
با نجات دختر جــوان بازجويي ها از بهلول ادامه 
يافت تا اينكه سرانجام در اعترافات تكان دهنده 

گفت كه شيما را به قتل رسانده و جسدش را در 
زادگاهش واقع در شمال غرب كشور دفن كرده 
است. او كه بارها درباره سرنوشت شيما اظهارات 
ضد و نقيضي داشــت، گفت: همان زمان دختر 
نوجوان را به قتل رســاندم و جسدش را در كنار 

يك رودخانه دفن كردم.
به اين ترتيب گروهي از مأمــوران پليس راهي 
محلي كه بهلول گفته بود شــدند و جست وجو 
براي يافتن پيكر دختر نوجوان را آغاز كردند. آنها 
حتي از بيل مكانيكي براي جست وجو در اطراف 
رودخانه استفاده كردند اما نتوانستند هيچ اثري از 
جسد پيدا كنند. با وجود اين، به گفته پدر شيما، 
اعترافات بهلول نشان مي دهد كه قتل دخترش 

قطعي است.

خانه وحشت
پدر شيما كه لحظه به لحظه در جريان اخبار اين 
پرونده است به همشهري مي گويد: هنوز درباره 
انگيزه بهلول از قتل دخترم چيزي نمي دانم. اوايل 
گمان مي كردم كه دختــرم را با انگيزه قاچاق از 
كشور خارج كرده باشد اما حاال او اعتراف كرده 
كه دخترم را كشــته اســت ولي نمي دانم با چه 
انگيزه اي. دختر من چه گناهي كرده بود كه مرد 
جنايتكار اين بال را بر ســرش آورد؟ شيما تنها 

فرزندم بود و حاال بدون او چه كنم؟
وي ادامه مي دهد: اعتراف بهلول درباره قتل شيما 
از يك سو، كشف چندين جفت كفش دخترانه و 
تارهاي مو در خانه اش از سوي ديگر و همچنين 
نجات دختر جوان از خانه بهلول نشان مي دهد 
به احتمال زياد او تاكنون دختــران زيادي را به 
خانه اش كشانده اســت كه تحقيقات پليس در 
اين خصوص ادامــه دارد. هرچند بايد در انتظار 
نتايج تازه تريــن بازجويي ها از اين متهم ماند اما 
يكي از پرسش ها درباره او اين است كه آيا بهلول 

قتل هاي ديگري هم مرتكب شده است؟

كودك ربايي سارق پس از ديدن مالباخته
دزد خودرو وقتي در خيابان با 

مالباخته مواجه شد با ربودن داخلي
كودك 2ساله همدستش فرار 
كرد و ناپديد شد. به گزارش همشهري، هفته 
گذشته مرد جواني كه خودروي پژو اش مدتي 
قبل توســط دزدان به ســرقت رفته بود در 
خياباني حوالي ميدان شــوش چشــمش 
به خودرواش افتاد كه كنار خيابان پارك بود. 
مردي پشت فرمان نشسته بود و كودكي هم 
روي صندلــي عقــب. مالباخته بــا ديدن 
ماشينش شروع به داد و فرياد كرد و از مردم 
براي دســتگيري سارق ماشــينش كمك 
خواست. سارق اما با ديدن مالباخته پايش را 
روي گاز گذاشــت و با ســرعت فــرار كرد. 
همزمان بــا اين اتفــاق، زن جواني از داخل 
مغازه اي بيرون آمد و با ديدن خودروي پژو 
سرقتي كه در حال دور شدن بود با فرياد از 
مردم كمك خواست. او مي گفت كودكي كه 
روي صندلي عقب نشسته است، فرزند اوست 

و سارق پژو، كودكش را ربوده است.

ماجراي عجيب
با حضور مأموران پليس در محل، زن جواني 
كه مدعي بود كودكش ربوده شــده اســت 
گفت: ســارق پژو شــوهر صيغه اي ام است. 
او سارق خودرو اســت كه اين ماشين را هم 
2۴ساعت قبل دزديده بود. من و شوهرم به 
همراه كودكم سوار ماشين سرقتي بوديم كه 
او مقابل يك سوپرماركت توقف كرد و از من 
خواست برايش آب معدني و سيگار بخرم. من 
هم پياده شدم و به مغازه رفتم، اما با شنيدن 
فريادهايي به خيابان برگشــتم و ديدم كه 
شوهرم با ديدن صاحب ماشين، فرار كرده و 

كودكم را هم با خودش برده است.
صاحب ماشين اما ادعاي ديگري داشت. او 
مي گفت كه زن جوان همدســت شوهرش 
است. وي توضيح داد: روز قبل مقابل پاركي 
حوالي ميدان شــوش توقف كــردم. براي 

خوردن آب وارد پارك شدم و سوئيچ ماشينم 
را روي نيمكت گذاشتم كه مردي سوئيچ را 
سرقت كرد. به دنبال او دويدم اما مرد جوان 
همراه اين زن )اشاره به همسر موقت سارق( 
سوار ماشينم شدند و آن را سرقت كردند. بعد 
از اين اتفاق شكايت كردم تا اينكه 2۴ساعت 
بعد ماشينم را اتفاقي در خيابان ديدم و آنقدر 
دستپاچه شــدم كه با فرياد از مردم كمك 

خواستم، اما سارق فرار كرد.

اعتراف همدست
ماموران بــا شــنيدن حرف هاي شــاكي 
به بازجويــي از زن جــوان پرداختند و او به 
همدستي با شوهرش اعتراف كرد. وي گفت: 
من پشت چراغ قرمز و ترافيك گل يا دستمال 
مي فروختم تا اينكه با مجيد )ســارق پژو( 
آشنا شدم. وقتي فهميد مطلقه هستم و يك 
فرزند دارم پيشــنهاد ازدواج داد و به خاطر 
تاميــن هزينه هاي زندگي قبــول كردم. او 

قتل 3نفر در 5سرقت مسلحانه

چراغ هاي هميشه خاموش جاده ماهدشت
روابط عمومي ســازمان راهداري و حمل ونقل جاده پيرو انتشار پيام 
مردمي با عنوان چراغ هاي هميشه خاموش جاده ماهدشت در ستون 
با مردم پاسخ داده است: »ضمن سپاس از انعكاس ديدگاه ها و نقطه 
نظرات هموطنان و ظرفيت ايجاد شــده براي پاسخگويي به مردم به 
استحضار مي رساند: احداث روشــنايي كيانمهر - ماهدشت به طول 
۵.۵كيلومتر اخيرا در دســتور كار اداره كل راهــداري و حمل ونقل 
جاده اي استان البرز قرار گرفته كه هم اكنون بخشي از محور يادشده 
مورد بهره برداري قرار نگرفته و خاموشي محدوده مورد نظر )مندرج 
در ســتون با مردم روزنامه همشهري( ناشــي از عدم  اتمام عمليات 
اجرايي شامل شــبكه برق 200كيلووات و كابل كشي است. گفتني 
اســت؛ پيگيري هاي الزم جهت تســريع در اتمام عمليات اجرايي و 
بهره برداري كامل از سيستم روشنايي محور يادشده توسط اداره كل 

مذكور در حال انجام است.

 پشت پرده كمبود انسولين قلمي
در بازار دارو

براساس مصوبه شوراي عالي امنيت ملي و قانون  ادامه از 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز و نيز قانون برنامه توسعه صفحه 10

كشور، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو بايد ثبت داروها در سامانه 
تيتك را به شكل كامل اجرايي كنند. براين اساس، سامانه رهگيري و 
كنترل اصالت دارو بايد در بخش بســتري به عنوان بخشي از زنجيره 
درمان بيماران اجرا مي شد. اين سامانه در بخش سرپايي اجرا شده اما 
در بخش بستري به مرحله اجرا درنيامده اســت و شايد بتوان نقطه 
اختالف ميان واردات انسولين و مقدار اســتفاده شده از آن را در خأل 

تكميل نبودن زنجيره رهگيري دارو جست وجو كرد.
به گفته رئيس كميسيون ســالمت و تجهيزات پزشكي كميسيون 
بهداشت مجلس با وجود سامانه اي مانند تيتك بيماران ديابتي نبايد 
براي دسترسي به انسولين قلمي مشكلي داشته باشند و كمبود فعلي 
در بازار نشان مي دهد انسولين هاي توليد داخل و وارد شده وارد چرخه 
مصرف داخلي نشده اند: »وقتي دارو در سامانه تيتك ثبت مي شود به 
معناي آن است كه مي توان دارو را رهگيري و مصرف كننده نهايي را 
شناسايي كرد. مسئوالن وزارت بهداشت مي گويند اين سامانه كامل 
كار مي كند. من هم معتقدم سامانه تا 90درصد درست كار مي كند، اما 
به نظر مي رسد بخشي از انسولين قلمي وارد شده به كشور وارد سامانه 
تيتك و چرخه دارويي نشده است و شاهد نشتي انسولين هستيم.« 
ميرمحمدي تأكيد مي كند، انسولين هاي وارداتي يا در سامانه تيتك 
ثبت نشده يا احتكار شده است: »چون انسولين دارويي يخچالي است، 
امكان احتكار آن تقريبا صفر است؛ بنابراين به نظر مي رسد بخشي از 

انسولين وارداتي در سامانه تيتك ثبت نشده است.«
او ادامه مي دهد: »انســولين با ارز ترجيحي دانــه اي 3۵هزار تومان 
قيمت گذاري مي شــود؛ درحالي كه اين دارو در كشورهاي اطراف تا 
11دالر خريد و فروش مي شود. چنين تفاوت قيمتي بين انسولين در 
داخل با خارج، جاذبه قاچاق معكوس آن را افزايش داده است. تا زماني 
كه يارانه به دارو و نه بيمه ها و بيمار اختصاص پيدا كند، اين وضعيت 
همچنان ادامه خواهد داشت.« او مي گويد معاون غذا و دارو ۴ ماه قبل 
اعالم كرد كه شركت هايي در داخل خط توليد داروي قلمي را راه اندازي 
كرده اند و عالوه بر اين در كنار توليد داخل، واردات اين دارو هم افزايش 
يافته است، اما هنوز با كمبود روبه رو هستيم: »با ادامه دار شدن كمبود 
انسولين مسئوالن بايد گزارش هاي شفافي بدهند كه اين انسولين ها 

كجا رفته است.«

پاسخ مسئوالن

اعضاي باند سارقان مسلح كه طي 10سال به 2بانك و 3طالفروشي در 
استان آذربايجان شرقي دستبرده زده و در جريان اين سرقت ها 3نفر 

را به قتل رسانده بودند، دستگير شدند.
به گزارش همشهري، ظهر 29مهرماه امســال، 3سارق كه مسلح به 
تفنگ شــكاري بودند به يك طالفروشــي در خيابان حجتي تبريز 
دستبرد زدند. دزدان مسلح در جريان اين سرقت با طالفروش درگير 
شدند و با شــليك گلوله او را زخمي كردند. آنها سپس مقداري طال 
دزديدند و قصد فرار داشتند كه براي ترساندن شاهدان و مردم اقدام به 

تيراندازي كردند و در جريان تيراندازي آنها يك عابر پياده هدف گلوله 
قرار گرفت و جانش را از دست داد. پس از فرار دزدان مسلح، ماجرا به 
پليس گزارش شد و تيم هاي عملياتي راهي محل سرقت شدند. مرد 
طالفروش به بيمارستان انتقال يافت و پيكر بي جان عابرپياده نيز در 
اختيار پزشــكي قانوني قرار گرفت و كارآگاهان تالش براي رديابي 
دزدان را آغاز كردند. كمتر از 2هفته از اين سرقت مرگبار گذشته بود 
كه كارآگاهان پليس با بررسي هاي تخصصي موفق شدند يكي از دزدان 
مسلح را شناســايي و او را در يكي از شهرهاي استان دستگير كنند. 

ســرهنگ صابر عباس زاده، معاون هماهنگ كننده فرمانده انتظامي 
استان آذربايجان شــرقي، گفت: اين مرد كه سردسته دزدان مسلح 
بود در كمتر از 2۴ساعت شناسايي شــد و مأموران براي رسيدن به 
بقيه اعضاي باند او را زيرنظر گرفتند تا اينكه موفق شدند بقيه اعضاي 
باند سرقت را نيز شناسايي كنند. به اين ترتيب عمليات هماهنگ و 

   اسرار يك تيراندازي خونين
مردي در حال عبور از خياباني در تهران بود كه ناگهان هدف اصابت گلوله قرار 
گرفت. او زنده ماند و حاال تحقيقات براي كشف اسرار اين تيراندازي خونين 
از سوي تيم جنايي پايتخت آغاز شده است. به گزارش همشهري، ساعت23 
سه شنبه گذشته گزارش يك حادثه تيراندازي به قاضي مصطفي واحدي 
بازپرس جنايي تهران اعالم شد و او دستور تحقيقات در اين خصوص را صادر 
كرد. بررسي ها حكايت از اين داشت كه مردي جوان از ناحيه پاي چپ مورد 
اصابت گلوله قرار گرفته اما زنده مانده و به بيمارستان منتقل شده است. مرد 
زخمي تحت عمل جراحي قرار گرفت و پس از بهبودي كارآگاهان باالي سر 
او حاضر شدند تا به تحقيق از وي بپردازند. مرد مجروح گفت: من اهل يكي از 
شهرستان هاي شمالي استان تهران هستم و مدتي قبل بيمار شدم. به همين 
دليل براي رفتن به دكتر راهي پايتخت شدم. شــب حادثه وقتي از مطب 
دكتر خارج شدم و حوالي ميدان نارمك بودم ناگهان 2ماشين را ديدم كه در 
حال تعقيب و گريز بودند. چون شب بود و هوا تاريك، به درستي نتوانستم 
ماشين ها را تشخيص بدهم و درســت همان لحظه بود كه گلوله اي به پايم 
خورد و از شدت درد و خونريزي روي زمين افتادم و از حال رفتم. چشمانم را 
كه باز كردم در بيمارستان بودم و شنيدم يكي از سرنشينان آن 2خودرو اقدام 
به تيراندازي كرده و گلوله به پاي من كه در حال عبور از آن محدوده بودم 
برخورد كرده است، اما خوشبختانه زنده ماندم. در ادامه مأموران به تحقيق از 
شاهدان پرداختند و آنها هم گفته هاي وي را تأييد كردند. هم اكنون بازپرس 
جنايي تهران دستور بررسي تصاوير دوربين مداربسته اطراف محل تيراندازي 

را صادر كرده تا عامالن تيراندازي شناسايي شوند.

ضربتي براي دستگيري آنها كليد خورد و عالوه بر سردسته باند 7نفر اعضاي اين باند در 10سال به 3طالفروشي و 2بانك دستبرد زدند
ديگر از اعضاي باند نيز دستگير شدند و در بازرسي مخفيگاه هاي آنها 
يك قبضه كلت كمري و 2قبضه اسلحه شكاري به همراه مقداري از 

طالهاي مسروقه كشف شد.
ســرهنگ عباس زاده ادامه داد: بــا انتقال متهمان بــه اداره آگاهي، 
تحقيقات از آنها شــروع شــد و با توجه به اينكه در 10سال گذشته 
سرقت هاي مشابه ديگري در شهرهاي مختلف آذربايجان شرقي رخ 
داده بود، كارآگاهان بررسي هاي خود را ادامه دادند و درنهايت اعضاي 
اين باند به سرقت از 3طالفروشي و 2بانك در اين مدت اعتراف كردند. 
آنها گفتند كه در جريان سرقت هاي خشــن خود 3نفر از شهروندان 
را به قتل رســانده و 12نفر را نيز زخمي كرده بودند. به گفته معاون 
هماهنگ كننده فرمانــده انتظامي آذربايجان شــرقي، تحقيقات از 

متهمان دستگير شده ادامه دارد.

اعتراف مرد سالخورده به قتل دختر 16ساله، فرضيه 

جنايات  سريالي توسط او را تقويت كرده است

به من گفت كه يك ســارق حرفه اي است و 
خواست كه با او همدست شوم. وي 2 شگرد 
براي سرقت داشت. اول با ديدن راننده هايي 
كه ماشين شان را روشن رها مي كردند كه از 
دكه يا مغازه چيزي بخرند، خودروي آنها را 
سرقت مي كرد و شگرد بعدي اش اين بود كه 
افرادي را شناسايي مي كرد كه ماشين شان را 
پارك مي كردند و بــراي هواخوري به پارك 
مي رفتند. در اين شــرايط من و شــوهرم 
آنها را تعقيب مي كرديم و چنانچه ســوئيچ 
ماشين شــان را روي نيمكت مي گذاشتند 
در يك لحظه آن را ســرقت كرده وتا شاكي 
به خودش بجنبد با دزديدن ماشين، متواري 
مي شديم. او ادامه داد: چند روز با ماشين ها 
در خيابان دور مي زديم وپس از سرقت لوازم، 
آنها را رها مي كرديــم. زن جوان گفت: من 
شناخت زيادي نسبت به شــوهرم ندارم و 
فقط مي دانم كه او اصال عالقه اي به كودك 
من ندارد. به همين دليل مي ترسم و نگرانم 
كه باليي ســر او بياورد. با اعترافات اين زن، 
براي او قرار قانوني صادر شد و تحقيقات براي 

دستگيري سارق حرفه اي ادامه دارد.

شيما، مقتول
آخرين تصوير ضبط شده از شيما، قبل از جنايت
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آناليننمايشدادهنشــدوفقطهرشــبيكنشستباعنوان

»37-20«باحضورچنداستاددراينستاگرامبرگزارشد.هزارو
يكسؤالبيپاسخدربارهچرايياينجشنوارهوجودداردكهاز
ميانآنهاچندتاييبيشترذهنراآشفتهميكند.اولاينكهاگر
بنانبودجشنوارهفيلمينمايشدهداينهمههزينهواستهالك
برايدريافتوبازبينيهزارانفيلمداخليوخارجيچراصورت

گرفت؟زماندقيقنمايشفيلمهايمنتخبجشــنوارهكهبراي
شركتدربخشمسابقهسينمايايرانوبخشبينالمللانتخاب
شدندكيخواهدبود؟چرا10نشستآناليندر10شببرگزارشد
وايننشستهادريكبازهكوتاه2يا3روزهبرگزارنشدوازهمه

مهمتراينكههزينهبرگزاريجشنوارهبدونفيلمچقدراست؟ ث
مك

سيوهفتمينجشنوارهفيلمكوتاهتهرانبرگزارشد
امايكفيلمهمدرآنبهنمايشدرنيامد

طرح تخفيف پاييزه كتاب از 2۴ تا 30 آبان برگزار مي شود

يارانه اختصاص يافته به طرح، ۴ ميليارد تومان است و سقف خريد هر فرد به 200 هزارتومان افزايش يافته است

نگاهپس فيلم ها كو؟

انتخابــاتآمريكا،تكثيرمهمتريندســتاورد
فرهنگياينكشوردرعرصهجهانياست.وقتي
چشــمجهانبهتصويرتكنولوژيكنقشهآبي،
اناريوخاكسترياياالتخيرهميشود،بهتماشاي
عاليترينتقابــل،بوميترينمحصولفرهنگي
آمريكانشسته:صحنهدوئلدريكفيلموسترن.
فيلمهايوســترنپسازجنگجهانيدوم،تا
پايانجنگسرد،تاپيشازآغازعصررسانهها،
مهمترينرســانهآمريكاييبرايفتحفرهنگي
جهانبــود.اينفيلمهــارواياتــيازغربو
جنوبغربيآمريكادرآغازقرنبيستمراروايت
ميكردندكهدرآنتجسمخير؛شهروكالنتردر
برابرنشانشر؛دشتوراهزنبهتقابلهمهفهمي
مشغولميشــد.اينتقابلسادهدرمتنحركت
گلههايگاوبهنمادسرمايه،سوتقطاربهنشان
تمدندردشتهايفراخبهتصورامكانعموميبا
شمايلهاييمتمايزكنندهايچونكالهوششلول
واسب،نمايشكامليازدركفراگيرميلياردها

جمعيتجهانازكلمه»داستان«بود.
اقبالجهانيازوسترنووسترنرهابهرغمفاصله
اقيانوسيآنهابازندگيروزمرهمردم،دليليجز
همذاتپنداريبوميدرهرمنطقهباخواســت
قهرمانيبودكهميخواست،درتخاصمجاريدر
زندگياش،پيروزباشــد.نبرديكهپشتجبهه
معنوياشتقابلهايهميشــهپايــدارتازههاو
كهنههابود.قهرمانانوســترندرهمهجايدنيا
مردمرابرايجنگهاكهپيروزيدرآنهاشهامت
بزرگوجسارتنامحدودميطلبيد،بهدستگرمي
فراميخواندند.درهرفيلموسترنمجموعهاياز
مهارتومراموشفقتدربرابرمهابتومسلكو
سبعويتقرارميگرفت.اينجهانهايدرگير،در
پايانداستان،باگرافيكاسطورهگونيبهدوئل
ختمميشــد.2مرد،زيرآفتابيزندهكهباعبور
كركسهاحاشيهمرگميخورد،چشمدرچشم
همدسترويغالفششــلولهاميگذاشتندتا
قبلازآنكهتيردرشود،جانديگريازتندرآيد.
اينفقطيكصحنهنبود،جانيكفرهنگجوان
بودكهقصدداشتپادرجايپايتمدنهايپيري
بگذاردكهنســلهايجوانشهنوزازكشاكش
كشفپيرانخودخالصنشــدهبودند.باهمين
صحنه،فرهنگآمريكاييمثلگلبولواردشريان
فرهنگيملتهاشد.ساختفيلمهايوسترندر
كشورهايباسابقهفرهنگيمتمايزنشانميدادكه
محصولفرهنگغربآمريكادرشرقوشمالهمه
راگرفته.ايتاليا)وسترناسپاگتي(،هند)وسترن
كاري(،ژاپن)جيوسترن(،ايران)وسترنديزي(،
وسترنآلماني)اوسترن(،وسترنتركي)وسترن
راكي(وكشــورهايبلوكشرق)وسترنسرخ(
ازصنايعفيلمســازيمليبودندكهدســتبه
وسترنسازيزدند.كشورهاييكهتاريخمعاصر
هركدامبهصحنهدوئلهايبرابرونابرابرفراواني
ختمشدهبود.سالهاســتكهوسترنسازي
ازبرنامــهكمپانيهايهاليوودخاليشــدهو
اكشنهايتكنولوژيكوبالكباسترهايمارولي
جاييبرايششــلولومهميزباقينگذاشته.
روحعالمگيروســترنبهعنوانبرگبرنده
تصويرياســطورهايازتقابلهايسياسيو
فرهنگيواجتماعيجهانامروزواردرسانهها
شده.دردنيايرسانهها،داستانتقابلهاي
ســاختاري،قصههرروزاست.اگرانتخابات
مادرداستانهاي4ســالبه4سالاست،
چرااينداســتانبزرگبازتابموفقترين
تصويرداستانيقرنگذشتهنباشد.مرداني
باشيكترينپوششهايمردانهدرپهنهاي
بهفراخييكسرزمينچشمدرچشمهمزير
نورتيزرسانههاوهزاراننگاهتندشبكههاي
اجتماعيدســتبهغالفميبرند.قهرمان
لزومانمايندهمرامانسانيومهارتتمدنيو
شفقتفرهنگينيست.اوفقطمردياست
آمريكاييواينداســتانياستازخبريدر
غرب.برخالفنامرماناريشماريارمارك،

هميشهدرجبههغربخبريهست.

خبرخوب براي دوستداران كتاب اين است 
كه ســقف يارانه هر فرد از 30 هزار تومان 
به ۴0 هزار تومان افزايــش يافته و هر فرد 
مي تواند تا سقف 200 هزارتومان كتاب با 

تخفيف 20درصدی خريداري كند

طرح تخفيــف پاييــزه كتــاب از 2۴ تــا 30 آبان 
همزمان با هفته كتاب برگزار مي شود تا رونق بخش 

كتابفروشي ها در روزهاي طوالني كرونا باشد.
بنابر آمار پايگاه اطالع رســاني طــرح پاييزه كتاب، 
تا پنجشــنبه 1۵ آبان 780 كتابفروشــي در سراسر 
ايران براي شــركت در طرح پاييزه ثبت نام كرده اند 
كه در مقايسه با طرح تابســتانه مشاركت بيشتري 
است. تعداد كتابفروشــي هاي تهراني شركت كننده 
در طرح 119 كتابفروشــي است و 661 كتابفروشي 
شهرســتاني نيز در طرح ثبت نام كرده اند. آمارهاي 
دوره هاي گذشته نشان مي دهد استقبال از طرح هاي 
تخفيــف فصلي در شهرســتان ها بيشــتر از تهران 
بوده و كتابفروشــي هاي بزرگ شهرســتان همواره 
پيشتازان مشــاركت در طرح بوده اند. مهلت ثبت نام 
تا 17 آبان تمديد شــده اســت و اميد مي رود شمار 
كتابفروشي هاي شــركت كننده در طرح به بيش از 

800 كتابفروشي برسد.
خبرخــوب براي دوســتداران كتاب اين اســت كه 
ســقف يارانه هر فرد از 30 هزار تومــان به ۴0 هزار 
تومان افزايش يافته و هر فرد مي تواند تا سقف 200 
هزارتومان كتاب با تخفيــف 20درصدی خريداري 
كنــد. اگرچه با توجه بــه افزايش قيمــت كتاب در 
ماه هاي گذشته، افزايش ۵0 هزارتوماني سقف خريد 
چندان چشــمگير نيســت، اما به هر حال همين كه 
پس از چند دوره ســقف خريد افزايش يافته، قدري 

اميدبخش است.
يكي از مشــكالت هميشــگي طرح هاي فصلي در 
دوره هــاي اخيــر تسويه حســاب ديرهنــگام بــا 
كتابفروشي هاي عضو طرح بوده است. گاه پيش آمده 
كه فصل بعد رســيده و طرح جديد برگزار شده، اما 
طرح قبلي هنوز تسويه  نشده. به گفته آزاده بلندنظر، 
معاون فرهنگ و كتاب مؤسسه خانه كتاب و ادبيات 
ايران در گفت و گو با ايبنا، طرح تابســتانه كتاب99 
در بازه زماني 10روز پس از پايان طرح تســويه شد 
و براي طرح پاييزه نيز با توجه به شــرايط اقتصادي 
كتابفروشــان، معاون امور فرهنگي، قول مساعدت 
داده اند. بنا بر آنچه در پايگاه اطالع رساني طرح آمده 
اســت طرح پاييزه نهايتاً تا يك ماه پــس از برگزاري 

تسويه خواهد شد.
يكي ديگر از مشــكالت طرح هــاي تخفيف فصلي 
پايان زودهنگام يارانه كتابفروشــي ها بوده اســت. 
طرح هنوز به ميانه نرســيده بود كه كتابفروشــي ها 
مي گفتند يارانه شان تمام شــده و مراجعه كنندگان 
بايد كتاب هــا را بدون تخفيف خريــداري كنند. به 

گفته آزاده نظربلند »در طرح تابستانه 2نوبت اعتبار 
طرح با همراهي معاونت، افزايش پيدا كرد، اما براي 
طرح پاييزه كتاب، تصميم بر اين شده تا اعتبار كلي 
دريافت كنيم و بعيد مي دانم اعتبار پانزدهمين دوره 
طرح هاي حمايتي افزايش داشــته باشد. « مجموع 
يارانه اي كه معاونت فرهنگي وزارت ارشــاد به طرح 
اختصاص داده ۴ميليارد تومان است، باشد كه پس از 
افزايش اعتبار فعلي يارانه كتابفروشي ها تمام نشود 
و همه دوستداران كتاب بتوانند تا روز آخر برگزاري 

طرح از يارانه استفاده كنند.
با توجه به ادامه وضعيت كرونايي و اوج گرفتن موج 
سوم كرونا قابليت ثبت خريدها به صورت غيرحضوري 
نيز وجود دارد؛ البته به شرطي كه كتابفروشي ها نيز 

امكان خريد غيرحضوري را فراهم كرده باشند.
از آنجا كه بنابر وعده هاي معاونت فرهنگي و مؤسسه 
خانه كتــاب و ادبيات ايران قرار اســت نمايشــگاه 
كتاب99 به صورت غيرحضوري در آذرماه برگزار شود، 
برگزاري موفقيت آميز طرح پاييزه در تعيين وضعيت 
كتابفروشان و بازار نشر در ماه هاي آينده تأثير بسيار 
خواهد داشت. به نظر مي رسد بيست و هشتمين دوره 
هفته كتاب نيز در روزهاي كرونايي كه بســياري از 
برنامه هاي سال هاي گذشته لغو شده ، چشم به طرح 
پاييزه دوخته اســت. البته با وجود اينكه يك هفته 
بيشتر تا آغاز هفته كتاب نمانده است، فقط شعار هفته 

كتاب اعالم شده و هنوز خبري از رونمايي پوستر 
هفته كتاب يا اعــالم تفصيلي برنامه هاي 
هفته نيســت. »دانايي، مانايي« شــعار 

بيست و هشتمين هفته كتاب است.

پوســتر بين المللي فيلم ســينمايي 
»تي تي« به تهيه كنندگي و كارگرداني جشنواره

آيــدا پناهنده، همزمان با نخســتين 
نمايش جهاني آن در فســتيوال فيلم توكيو2020 
منتشر شد. به گزارش همشــهري، فيلم سينمايي 
»تي تي« چهارمين ســاخته آيدا پناهنده است كه 
فيلمنامه آن را خودش و ارسالن اميري نوشته اند و 
زمستان سال گذشته جلوي دوربين رفت. نخستين 
 Tokyo Premiere 2020 نمايش تي تي در بخش
اين فســتيوال ژاپنــي بود كــه در 3 نوبــت براي 
تماشاگران، رسانه ها و مطبوعات به نمايش درآمد و 
نشست پرسش و پاسخ كارگردان با تماشاگران فيلم  
و گفت وگو با مطبوعــات ژاپني هم به صورت آنالين 
برگزار شد. پارسا پيروزفر، الناز شاكردوست و هوتن 

شكيبا بازيگران اصلي اين فيلم هستند.

تيتيدرتوكيو

كتابفروشانوكتابخواناندرانتظارهفتهآخرآبان

روح فرهنگي انتخابات  آمريكا يك فيلم 
وسترن است 

داستانيازغرب

برنامه نمايــش فيلم هاي حاضر در 
چهارمين دوره هفته فيلم اروپايي سينما

كه قرار اســت از امروز تا 26آبان 
براي نخستين بار به شــكل آنالين به همت 
مؤسســه هنر و تجربه ســينماي ايرانيان، 
اوينيك )مؤسسات فرهنگي اتحاديه اروپا( و 
پلتفرم هاشــور برگزار شــود، اعالم شد. 
به گزارش همشهري، هفته  فيلم اروپايي كه 
پيش از اين 3 دوره به شكل فيزيكي در ايران 
برگزار شده اســت، امســال به دليل شيوع 
ويروس كرونا، به شكل آنالين برگزار مي شود. 
در اين برنامه، ضمن نمايش آنالين 16فيلم  

مطرح اروپايي، نشست هاي نقد و تحليل
 به شكل زنده تدارك ديده شده  است.

آنالين،سينمااروپا

اتفاقهــاي آن از اينهــم
ويژهدنيايعجيــبمديريت
فرهنگوهنردرايراناســت.
اينكهمديرانجشنوارهايكهســالهايمداومبرگزارشدهوطبعا
اعتباريدرخورداردبهايننتيجهبرســندكهدرروزهاييكهتازي
كروناوقتلعامبيصدايمــردم،فقطرويكاغذيكجشــنواره

سينماييرابرگزاركنندوحاالهمكهآخرينروزآن
جشنوارهسپريميشودكمكمبهفكرهزينهكردن
ميليونهاتومانبودجهايبيفتندكهتحتعنوان
برگزاريجشنوارهدرنظرگرفتهشدهاست،چيزيجز
غافلگيريوسوءمديريتفرهنگياست؟پساصل

موضوعرابخوانيدودراينحيرتشريكشويد.

بربساطيكهبساطينيست
مديران سي و هفتمين دوره جشنواره بين المللي 
فيلم كوتــاه تهران بــا اعالم فراخوان و ســپس 
پذيرش 6هزارو۵71 فيلم از ايران و جهان ازجمله 
گروه هايي بودند كه در سال سياه كرونا، بر برگزار 
شدن جشنواره اصرار  كردند. دريافت ۴هزارو986 
فيلــم كوتاه خارجــي و هزارو۵8۵ فيلــم كوتاه 
ايراني در بخش هاي مســتند، داستاني، تجربي و 
پويانمايي در حالي در دبيرخانه انجمن سينماي 
جوان و جشــنواره فيلم كوتاه تهران ثبت مي شد 
كه كمي قبل تر، جشــنواره معتبــر فجر جهاني 
براي دفاع از عنوان بين المللــي و البته پايبندي 
به مقررات و پرهيزهاي بهداشتي قيد برگزاري را 
زده بود. اينكه وقتي جشنواره اي عنوان بين المللي 
دارد ولي نتواند مهمان هاي خارجي را ميزباني كند 
و تعامل هميشــگي را محفوظ بدارد چه اصراري 
بر برگزاري دارد، موضوعي اســت كه بسياري از 
جشنواره هاي سينمايي دنيا آن را متوجه شدند و 
طبعا برگزاري شان را به آينده بدون كرونا موكول 
كردند اما انجمن ســينماي جوان گويي تافته اي 
جدابافته، اصرار بر برگزاري جشــنواره داشت. تا 
اينجا هم بحثي نيست چون برخي جشنواره هاي 

دنيا با محدود كردن مهمانان و مدعوين در همين 
سال سخت توانســتند از پس برگزاري برآيند و 
مشــكلي هم پيش نيامد. خيلي ها گمان  كردند 
كه جشنواره فيلم كوتاه تهران هم مشمول همين 
ســختگيري ها در برگزاري خواهد شد اما كمتر 
كسي مي دانست كه جشــنواره فيلم كوتاه تهران 
قرار است فقط نام جشنواره داشته باشد و تنها يك 

دورهمي پرهزينه از دل آن زاييده شود.

هيجانتماشا،شوقانتخاب
اول اين خبرها را مرور كنيد:»از مجموع هزارو۵8۵ 
فيلم ايراني ارســالي به دبيرخانه جشــنواره، در 
مجموع 1۴2 اثر به بخش مسابقه سينماي ايران 
راه پيــدا كردند. همچنيــن از ميان۴هزارو987 
اثر رســيده براي شــركت در بخش بين الملل، 
۵6فيلم كوتاه شــامل 30فيلم كوتاه داســتاني، 
16فيلم كوتاه انيميشــن، 8فيلم كوتاه مستند و 
2فيلم كوتاه تجربي، براي رقابت در بخش مسابقه 
بين الملل اين دوره از جشنواره، انتخاب شدند. اين 
۵6فيلم به ترتيب از كشــورهاي فرانسه)8فيلم(؛ 
لهستان)8فيلم(؛ اسپانيا)6فيلم(؛ روسيه)۴فيلم(؛ 
چين، ايتاليــا و اتريش)هركدام 3فيلم(؛ آمريكا و 

جمهوري چك)2فيلم( توليد مشــترك اسپانيا و 
فرانســه)1فيلم( و بالروس، صربستان، مقدونيه، 
قبرس، غنا، بلغارستان، تركيه، كره جنوبي، بلژيك، 
كانادا، آرژانتين، برزيل، پرتغال، آفريقاي جنوبي، 
دانمارك و قرقيزستان)هركدام يك فيلم(، انتخاب 

شد.«
بعد از اين خبرها كه براي هر عالقه مند تماشــاي 
فيلم كوتــاه، هيجان انگيز بــود ناگهان همه  چيز 
تغيير كرد و خبرهاي متفاوتي به گوش رســيد. 
صادق موسوي، مديرعامل انجمن سينماي جوان 
و دبير سي و هفتمين جشــنواره بين المللي فيلم 
كوتاه تهران، آب پاكي را روي دســت همه عشاق 
جشــنواره و فيلم كوتاه ريخت و اعالم كرد:»اصال 
قرار نيست در جشنواره فيلم كوتاه تهران فيلمي به 
نمايش درآيد و تنها بناست نشست هاي تخصصي 
به صورت آنالين در ايام برگزاري جشــنواره برپا 
شود.« اين حرف دبير جشنواره يك سؤال اساسي 
را در ذهــن بســياري ايجاد كرد، ســؤالي با اين 
مضمون كه اگر به خاطر شــرايط خاص كرونايي 
امكان نمايش فيلم در يك جشــنواره  سينمايي 
وجود ندارد اصوال چرا اين جشــنواره بايد برگزار 

شود؟
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كيوسك

  كار دونالد ترامپ در كاخ سفيد،احتماال 4سال 
زودتر از آرزوهاي او و هواداران افراطي اش به گزارش

پايان می رسد و درحالي كه هنوز شمارش آرا 
در جريان اســت، آمريــكا و دنيا خود را بــراي جايگزيني 
چهل وپنجمين رئيس جمهور آمريكا با جــو بايدن، نامزد 

حزب دمكرات آماده مي كند.
دونالد ترامپ، پيش از روز انتخابات، اســب بازنده يكي از 
حيثيتي تريــن انتخابات تاريخ آمريكا به شــمار مي رفت تا 
اينكه با شــروعي توفاني، كابوس ناكامي در دقيقه90 را بار 
ديگر پيش چشــمان دمكرات ها آورد و چنــان پيش افتاد 
كه با برگزاري يك كنفرانس خبري ســاعاتي بعد از پايان 

راي گيري ها خود را برنده انتخابات خواند.
كابــوس انتخاب مجــدد ترامــپ، خط بطالني بــر ماه ها 
پيش بيني هاي موشكافانه مؤسسات نظرسنجي در آمريكا 
و تالش هاي بي پايان دمكرات ها بود كه فكر مي كردند از دور 
قبل و شكســت غيرمنتظره هيالري كلينتون برابر ترامپ 
درس هاي الزم را گرفته اند. پيشتازي ترامپ، چنان روحيه 
دمكرات ها و هواداران اين حزب را پايين آورد كه جو بايدن 
در يك كنفرانــس خبري به هواداران خــود يادآوري كرد 
انتخابات، وقتي تمام مي شــود كه همه آرا شمرده شود. او 
گفت كه براساس پيش بيني هاي ستادش، در مسير پيروزي 
است و از مردم خواست صبور باشــند. ترامپ بعد از همين 
صحبت هاي بايدن بود كه در كنفرانس خبري خود را پيروز 

رقابت خواند.
چيزي كــه بايدن در نخســتين كنفرانس خبــري بعد از 
انتخابات گفت، احتماال فراتر از اظهارات روحيه بخش يك 
نامزد در حال تقال بود؛ در اوج شــادي ترامپ و هوادارانش 
براي پيشــتازي اوليه، بســياري فراموش كرده بودند كه 
انتخابات امسال آمريكا، از نظر برگزاري تفاوت هايي بسيار 
چشمگير با هر انتخابات ديگري دارد و سنت هاي دوره هاي 
گذشته، اين بار مثل هميشه نخواهند بود. به خاطر همه گيري 
كرونا، امسال حدود دوسوم راي دهندگان آمريكايي پيش 
از برگزاري انتخابات به صورت زودهنــگام رأي داده بودند 

و بســياري هم از طريق پســت، آراي خود را ارسال كرده 
بودند. قانون شــمارش آراي غايــب در ايالت هاي مختلف 
آمريكا متفاوت اســت؛ درحالي كه برخي ايالت ها شمارش 
را از قبل از روز انتخابات شروع مي كنند و نتايج را همزمان 
با شــمارش آراي حضوري اعالم مي كنند، برخي ايالت ها، 
كه از قضا ايالت هاي كليدي انتخابات هستند، آراي پستي 
را بعد از شمارش آراي حضوري مي شــمارند و نتايج آن را 

اعالم مي كنند.
تركيب راي دهندگان حضوري و غيرحضوري در انتخابات 
امسال، ارتباط بسيار مستقيمي با همه گيري كرونا داشت. 
بايدن، كه يكي از برنامه هايش درصورت پيروزي در انتخابات 
را مبارزه جدي با كرونا خوانده و ترامپ را متهم مي كند كه 
اين بحــران را جدي نمي گيرد، از هواداران خود خواســته 
بود تا زودتر رأي بدهند و از تجمع در روز راي گيري پرهيز 
كنند. در مقابل، ترامپ كه در مقابله با كرونا چندان جدي 
نيست از هوادارانش خواسته بود راي شان را در روز انتخابات 
در صنــدوق بيندازنــد و بارها گفته بود كه رأي پســتي و 

غيرحضوري، زمينه ساز تقلب است.
با اين ديدگاه بود كه ترامپ، پيشــتاز اوليــه انتخابات در 
ايالت هاي كليدي ميشــيگان و ويسكانســين بود؛ آراي 
حضوري، اغلب از ســوي جمهوريخواهــان حامي ترامپ 
به صندوق ريخته شده بود و طبيعي بود كه ترامپ فاصله 
بيشــتري با بايدن داشته باشــد. با اين حال هر دو ايالت، 
كه از ايالت هاي تعيين كننده انتخابات رياســت جمهوري 
آمريكا به شمار مي روند آراي پستي را بعد از روز انتخابات 
شــمارش مي كنند و هر چه از اعالم پيــروزي غيرقانوني 
ترامپ فاصله گرفتيــم، آراي بايدن در هــر دو ايالت باال 
آمد تا اينكه اتفاق ويران كننده اي كه ترامپ و تيم او از آن 
مي ترسيدند روي داد و هر دو ايالت راي شان را برگرداندند 
و تمام آراي الكترال آنهــا )روي هم رفته 26رأي الكترال( 

به بايدن رسيد.
اين ايالت ها كه به صورت ســنتي نقشي پررنگ در انتخاب 
رئيس جمهور آمريكا دارنــد، در دوره پيــش ترامپ را به 
هيالري كلينتون ترجيح داده بودند و يكي از عوامل اصلي 
انتخاب او بودند. 4 سال بعد اما ترامپ ديگر نامزد محبوب 
اين دو اياالت نبود و بايدن، هر چند با فاصله اي بسيار اندك، 
باالتر از او تمام آراي الكترال ايــن دو ايالت را گرفت و آنها 

يك بار ديگر آبي )رنگ حزب دمكرات( شدند.
تير خــالص را اما ديروز عصر، پنســيلوانيا بــه ترامپ زد؛ 
پنســيلوانيا هم در كنار ميشــيگان و ويسكانسين يكي از 
3 ايالت كليدي انتخابات به شــمار مي رود و دوره گذشته 
هم به ترامــپ رأي داده بود. درحالي كه فاصلــه ترامپ با 
بايدن در دو ايالت ديگر از ابتداي شــمارش آرا چندان زياد 
نبود، در پنســيلوانيا شــرايط فرق مي كرد و ترامپ حدود 
700هزار رأي بيشتر داشت و اوج گيري بايدن در اين ايالت، 
ماموريت غيرممكن به نظر مي رسيد. اما بايدن اين ماموريت 
را به سرانجام رســاند و به لطف آراي پســتي، عصر ديروز 
از ترامپ عبور كــرد تا بدون توجه به نتايــج آرا در 4 ايالت 
باقي مانده جورجيا، كاروليناي شــمالي،  نوادا و آريزونا در 
مسير حضور در كاخ سفيد قرار بگيرد.مسئوالن در جورجيا 
شب گذشته اعالم كردند به دليل نزديك بودن آرای 2 نامزد 

و به درخواست ترامپ، آرا را بازشماری می كنند.
برتري بايدن در گرفتــن آراي الكترال البته به معناي پايان 
ادعاهاي ترامپ نيســت و دعواهاي حقوقــي اي كه او در 
سخنراني اش در كاخ ســفيد وعده داد، به جريان افتاده و 
قطعا در روزهاي آينده شديدتر هم خواهد شد. برخي، حتي 
سناريوهاي وحشــتناك تري را مطرح كرده اند كه ممكن 
است ترامپ به آن روي بياورد. به هر حال، چيزي كه نتيجه 
انتخابات نشان داده، اين است كه اكثريت آمريكا، از دست 
ترامپ عاصي شــده و رئيس جمهور ديگري مي خواهند اما 
نيم ديگري از كشور، آنقدر او را دوســت داشته اند كه به او 

براي 4سال ديگر اعتماد كنند. 

آلمان ها علیه ترامپ
در چند روز اخير كه انتخابات برگزار شــده و 
شــمارش آرا در جريان بوده، آلمان تنها متحد 
بزرگ آمريكا بــوده كــه واكنش هاي صريح 
و آشــكاري درباره انتخابات داشته است. در 
نخستين واكنش جدي به ادعاي دونالد ترامپ 
درباره پيروزي زودهنگامــش، آنگرت كرامپ 
كارنباوئر وزير دفاع آلمــان عمال صحبت هاي 
ترامپ را نادرســت خواند و گفــت: آمريكا در 
»وضعيتي انفجاري« است كه مي تواند به بحران 

قانون اساسي منجر شود. 
بعد از وزير دفاع، نوربرت روتگن، رئيس كميته 
روابط خارجي بوندس تــاگ )پارلمان آلمان( 
صراحتا رفتارهاي ترامپ را تقبيح كرد و گفت 
كه از ديدن اين رفتار عميقا ناراحت شــده. او 
گفت: »ترامپ، اصول بنيادين دمكراســي را به 
چالش مي كشد و قبل از اينكه تمام آرا شمرده 
شود خود را برنده مي  داند. اين كار، از سوي يك 

رئيس جمهور مستقر باورنكردني است.«
واكنش ها به اين 2نفر محدود نشد و ديروز هايكو 
ماس، وزير خارجه آلمان هم به شرايط پيش آمده 
در آمريكا واكنش نشان داده وگفت: »آمريكا، 
فراتر از يك شــوي تلويزيوني يك نفره است. 
هركسي كه در چنين شرايطي روي آتش نفت 

بريزد، غيرمسئوالنه رفتار مي كند.« 

ث
مك

 چشم نگران سعودي ها 
به انتخابات آمريكا

برخالف اكثريــت مطلق 
رسانه هاي جهان عرب كه 
لحظه به لحظــه انتخابات 
آمريكا را پوشــش داده و حاال از پيروزي بايدن سخن مي گويند، يك 
رسانه عربي همچنان بر احتمال پيروزي ترامپ و تغيير ناگهاني معادالت 
تأكيد دارد. اين رسانه، شبكه العربيه است؛ اصلي ترين بازوي رسانه اي 
عربستان ســعودي كه حاال به آخرين پايگاه خبري حاميان ترامپ در 

جهان عرب تبديل شده است. 
مجريان و كارشناسان اين شبكه در 48ساعت گذشته به طور مداوم بر 
بي اساس بودن ادعاهاي ستاد جوبايدن و تشريح داليل برتري ترامپ در 
انتخابات رياست جمهوري آمريكا اصرار داشته اند. اين در حالي است كه 
همزمان با افزايش احتمالي پيروزي بايدن، شبكه هاي اجتماعي عربي 
شاهد بازنشــر مواضع تند اين نامزد حزب دمكرات عليه رهبران فعلي 
عربستان سعودي است؛ ازجمله ســخنان وي در يكي از مناظره هاي 
داخلي حزب دمكرات كه گفته بود: »حكومت عربســتان و وليعهد اين 
كشور را به دليل آنچه در مورد جمال خاشقجي رخ داد، مجازات خواهم 
كرد. من همچنين فروش تجهيزات نظامي و سالح به اين كشور را متوقف 
مي كنم. آنها بايد بهاي كشتار كودكان و بي گناهان را بپردازند.« بايدن 
همچنين سال گذشته با حضور در مراسم نخستين سالگرد قتل جمال 
خاشقجي گفت: »اجازه نمي دهيم خون او پايمال شود، اجازه نمي دهيم 
نقض حقوق بشــر ادامه يابد.« براي بسياري از رســانه ها و تحليلگران 
خاورميانه روشــن اســت كه بزرگ ترين بازنده اين منطقه درصورت 
پيروزي جو بايدن، محمد بن سلمان، وليعهد جوان و بلندپرواز سعودي 
خواهد بود. نشانه هاي اين واقعيت از هم اكنون در رفتار رسانه هاي دولتي 
اين كشور، مخصوصا شبكه العربيه كامال روشن است. اما دليل نگراني 
سعود ي ها از شكست ترامپ و تغيير معادله قدرت در كاخ سفيد چيست؟

پايان فرصت يكه تازي در يمن
رســوايي هاي انســاني رخ داده در جنگ يمن، ديگر حتي از چشــم 
سياستمداران وابسته آمريكايي و اروپايي نيز پوشيده نيست. جهانيان 
مي دانند ائتالف نظامي عربستان سعودي و امارات چه جنايات بزرگي 
در حق مردم يمن انجام داده؛ از بمباران مدارس و مناطق مســكوني 
گرفته تا تجاوز به زندانيان زن و مرد، كشــتار دســته جمعي اسرا و.... 
با اين حــال اما همچنان جنــگ يمن به دليل حمايت و چراغ ســبز 
رئيس جمهور آمريكا ادامه دارد. در اين ميان، اگرچه امارات با كسب 
برخي دستاوردهاي نظامي در جنوب يمن، عمال از صحنه اين جنگ 
خارج شده، اما عربستان سعودي همچنان به دنبال يك پيروزي بزرگ 
براي خاتمه جنگ است؛ پيروزي كه البته با توجه به معادالت ميداني 
بسيار دور از دسترس ســعودي ها قرار دارد. پيش بيني بخش عمده 
تحليلگران مبني بر اين اســت كه وليعهد عربستان به عنوان فرمانده 
جنگ يمن، درصورت پيروزي جو بايدن ناچار به پذيرش شروط طرف 

مقابل و آتش بس خواهد شد.

مهار منطقه اي
عربستان سعودي طي 4ســال گذشته اقدامات بي ســابقه اي عليه 
متحدان سنتي آمريكا در خاورميانه انجام داده است؛ از گروگانگيري 
حيرت آور سعد حريري گرفته تا فشار بر نيروهاي اسالمگراي موسوم به 
اخوان المسلمين و شايد از همه مهم تر، محاصره 3ساله قطر. از هم اكنون 
روشن است كه با بازگشت دمكرات ها به كاخ سفيد،  ماه عسل محمد 
بن سلمان در منطقه به پايان رسيده و رفتارهاي تهاجمي وي، دست كم 
نسبت به دوستان آمريكا به كلي متوقف خواهد شد. اين در حالي است 
كه عقب نشيني اجباري سعودي عليه بازيگراني همچون قطر، ضربه 

سنگيني به موقعيت و آبروي رهبران فعلي اين كشور وارد مي كند.
از ســوي ديگر نبايد فراموش كرد كه پيروزي بايــدن، زمينه را براي 
كاهش تنش هاي كنوني ميان تهران و واشنگتن فراهم مي سازد؛ آن هم 
درحالي كه حاكميت سعودي به طور جدي روي تداوم سياست فشار 

حداكثري دولت  آمريكا عليه ايران حساب باز كرده است.

بازگشت به پرونده حقوق بشر
ســال2018 و درحالي كه فشــار جامعه جهاني بر وليعهد عربستان 
به دليل پرونده هاي مكرر نقض حقوق بشر به اوج رسيده بود، حمايت 
مطلق دونالد ترامپ از او تمام معادالت را تغيير داد. اگرچه ماجراي قتل 
وحشيانه جمال خاشقجي در كنسولگري استانبول نماد اين پرونده ها 
به شــمار مي آيد، اما ابعاد نقض حقوق بشر توســط دستگاه زير نظر 
وليعهد سعودي بسيار گسترده است. به نظر مي رسد يكي از ابزارهاي 
اصلي دولت احتمالي بايدن براي فشار بر وليعهد سعودي و همراهان او، 
استفاده از اين پرونده ها باشد. شبكه الجزيره پيش بيني كرده درصورت 
پيروزي بايدن، قرار است پيگرد قضايي براي وليعهد سعودي توسط 

دستگاه قضايي آمريكا صادر شود.

فرصتي دوباره براي مخالفان داخلي
شايد مخالفان ســعودي وليعهد عربستان بيش از هر كس ديگري در 
منطقــه خاورميانه و جهان عرب خواهان شكســت ترامپ و پيروزي 
بايدن باشــند؛ مخالفاني كه طي 4سال گذشــته عمال از قدرت كنار 
رفته و قلع و قمع شده اند. دونالد ترامپ برخالف نظر نهادهاي سياسي 
آمريكا، نه تنها در مقابل تحوالت داخلي سعودي طي اين 4سال سكوت 
كرد، بلكه در نقش حامي وليعهد جوان نيز ظاهر شد. اما پيروزي بايدن 
بدون شك فرصتي دوباره براي نيروهايي نظير محمد بن نايف )وليعهد 
سابق سعودي كه اكنون در حصر خانگي است( و ديگر مخالفان محمد 

بن سلمان خواهد بود.

كنترل روابط رياض با قدرت هاي شرقي
آشفتگي حاكم بر سياست خارجي دولت ترامپ، فرصت مهمي را براي 
توسعه روابط رياض با قدرت هاي شــرقي فراهم كرد. شايد نمود اين 
واقعيت بيش از هر چيز در افزايش هماهنگي هاي نفتي ميان عربستان 
سعودي و روسيه پديدار باشــد. بايدن و ساير سياستمداران شاخص 
حزب دمكرات طي سال هاي گذشــته بارها از نقش دولت ترامپ در 
نزديكي عربستان به چين و روســيه انتقاد كرده اند. حاال اما با تغيير 
احتمالي سياست هاي واشنگتن مي توان انتظار داشت روابط عربستان 

با قدرت هاي شرقي دچار چالش هاي جدي شود.

باخت در قمار عادي سازي
وليعهد سعودي طي 4سال گذشته تالش كرد بخش عمده بحران هاي 
داخلي خود را از طريق توســعه روابط با رژيم صهيونيستي و حركت 
در مسير عادي سازي روابط جبران كند؛ سياستي كه اگرچه حمايت 
خارجي قابل توجهي براي وي فراهم كرد، اما ضربه سختي به جايگاه 
حاكمان سعودي در داخل اين كشور و سراسر جهان اسالم وارد آورد. 
حاال درصورت شكست ترامپ مي توان گفت دوران حمايت بي قيد و 
بند خارجي از وليعهد جوان به سر رسيده؛ درحالي كه موقعيت وي نزد 

افكار عمومي جهان عرب و اسالم نيز آسيب ديده است.

انتخابات داغ رياست جمهوري آمريكا، 
امســال يك ضلع ســوم هم دارد كه آمريكا

اگرچه در مقايســه بــا دونالد ترامپ 
جمهوريخواه و جو بايدن دمكرات حرفي براي گفتن 
ندارد اما در اغلب ايالت ها يك رأي حداقلي كســب 

كرده است.
جو يورگنسن، 63ساله، از حزب ليبرترين ضلع سوم 
انتخابات امسال اســت. غير از او هاويي هاوكينز، از 
حزب سبزها هم در انتخابات حضور دارد اما هاوكينز 
نتوانسته رأي قابل توجهي كسب كند، بنابراين عمال 
عملكرد او حتي از سوي رســانه هاي آمريكايي نيز 

دنبال نمي شود.
با توجه به سيســتم الكترال در انتخابات آمريكا، 
خانم يورگنسن هيچ شانســي براي كسب حتي 
يــك رأي الكترال هم ندارد امــا در آراي مردمي، 
عملكرد نســبتا قابل قبولي داشته است. بنابراين، 

نام او تنها نامي است كه در كنار نام بايدن و ترامپ، 
در ايالت هاي مختلف آمريكا از سوي رأي دهندگان 
روي برگه هاي رأي نقش بســته است. يورگنسن، 
استاد دانشگاه در رشــته روانشناسي است و فقط 

روز سه شنبه، يعني روزي كه مردم به 
پاي صندوق هاي رأي رفته بودند، در 
دفتر حزب نظاره گر انتخابات بود. او 
روز چهارشنبه به دانشگاه بازگشت 

تا فــارغ از هياهوي ميــان 2حزب 
جمهوريخواه و دمكرات، كالس هايش 

را برگزار كند.
ايــن نخســتين بار اســت كه 
حــزب ليبرترين يــك زن را 
به عنــوان نامــزد انتخابــات 

رياست جمهوري معرفي 
مي كنــد. او با كســب 
حــدود 1.2درصــد از 
كل آرا، يعنــي حدود 
يك ميليون و 700هزار 
رأي، اكنــون در جايگاه 

سوم است. شــايد ريخته شــدن آراي او به حساب 
حزب ليبرترين، فايده اي نداشته باشد اما در بسياري 
از ايالت ها به خصــوص در ايالت هاي تعيين كننده، 
آراي او بخشي از آراي دمكرات ها و جمهوريخواهان 
را سوزانده است. در سال2016، گري جانسون 
نامزد حــزب ليبرترين نيز چنيــن كرد. او 
فرماندار سابق نيومكزيكو بود و موفق شد 

4.5ميليون رأي به دست بياورد.

حزب ليبرترين؛ حزب 50ساله
در ســاختار سياســي آمريكا، 
عــالوه بــر 2حــزب بزرگ 
دمكــرات و جمهوريخــواه، 
احزاب ديگري نيــز فعاليت 
دارند اما به دليل هزينه هاي 
سنگين كارزارهاي تبليغاتي، 
هيچ گاه نمي تواننــد در حد 
آنها ظاهر شــوند. غير از حزب 
ليبرترين، حزب ســبز و حزب 
قانون اساســي هم جزو احزاب 

فرعي اما فعال آمريكا هستند.
حزب ليبرترين در ســال1971 تاسيس شد. اين 
حزب حــدود 170مقام منتخــب در ايالت هاي 
مختلف در رده هــاي ميانــي دارد. ليبرترين در 
دوره قبل يك كرسي مجلس نمايندگان از ايالت 
ميشيگان را هم در اختيار داشت كه در انتخابات 
اخيــر، آن را در يــك رقابت تنگاتنــگ به حزب 
جمهوريخواه واگذار كرد. جاستين اََمش، نماينده 
اين حزب، خود عضو حــزب جمهوريخواه بود كه 
6 ماه قبل به حزب ليبرترين پيوســت و تبديل به 

نخستين نماينده اين حزب در كنگره شد.
حزب ليبرترين خواهان كاهش نفوذ و هزينه هاي 
دولت در تمام سطوح اســت. اين حزب از كاهش 
دخالت دولت در بازار، دولــت فدرالي با كمترين 
قدرت ممكــن، آزادي هاي مدنــي در باالترين 
ســطوح، آزادي مواد مخــدر، آزادي مهاجــرت، 
دوري از مداخلــه در ســطح بين المللي و حفظ 
بي طرفي، تجارت آزاد و تردد آزاد به خارج از كشور 
و جمهوري وكالتي به عنوان ساختار اصلي حكومت 

حمايت مي كند.

اكونوميســت در تازه ترين شــماره خود به 
بررسي آماري آراي اخذشــده در انتخابات 
رياســت جمهوري آمريكا پرداخته و نوشته 
كه اين انتخابات از يك جامعه به شدت دوپاره 
شــده در آمريكا حكايت دارد. اين مجله در 
گزارش اصلي خود ترامپ را در شرايط كنوني 
بزرگ ترين تهديد عليه انتخابات دانســته و 
نوشته كه او احتماال به ساختارهاي قانوني در 
نظر گرفته شده براي رسيدگي به شكايت هاي 
انتخاباتي بسنده نخواهد كرد و آمريكا را وارد 
يك بحران تازه مي كند. اكونوميست در ادامه 
به دفاع از انتشار مطلبي پرداخته كه در شماره 
قبل اين مجله چاپ شده بود و در آن از مردم 

برای رأی  عليه ترامپ دعوت كرده بود.

هفته نامه تايم ]آمريكا[

روزنامه آي ]انگليس[

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

هفته نامه اكونوميست ]انگليس[

واقعيت آمريكايي

رئيس جمهور در حال ذوب

ترامپ؛ شاكي ميدان

وقتي همه رأي ها شمرده شود

هفته نامه تايم كه يكي از رســانه هاي منتقد 
دونالد ترامپ طي 4ســال حضورش در كاخ 
سفيد بوده، در تازه ترين شماره خود نوشته 
است كه حتي اگر بايدن پيروز انتخابات باشد، 
او بايد در آمريكايي رياست كند كه ساخته و 
پرداخته دونالد ترامپ است. به نوشته تايم، 
گسست هاي اجتماعي طي اين 4سال بيش از 
هر زمان ديگري بوده و اين دوره جامعه آمريكا 

را به كلي دگرگون كرده است.

روزنامه آي چاپ لندن با انتشــار تصويري 
از طرفداران مســلح ترامپ در خيابان هاي 
آمريكا نوشته كه دونالد ترامپ در يك رقابت 
نفسگير در حال ذوب شــدن و واگذاركردن 
ميدان به رقيب است. اين روزنامه به تالش هاي 
حقوقي ترامپ و تيم انتخاباتي اش براي كشاندن 
انتخابات به دادگاه اشــاره كرده و نوشته كه 

تالش هاي او احتماال بي ثمر خواهد بود.

روزنامه العربي الجديد، بايدن را پيروز انتخابات 
آمريكا خوانده اســت. به نوشته اين روزنامه، 
اصلي ترين دليل تأخيــر در اعالم نتايج آرا، 
كارشكني هاي ســتاد ترامپ و شكايت هاي 
متعــدد او به نهادهــاي انتخاباتي اســت. 
العربي الجديد از سوي ديگر به بررسي نگراني ها 
در اسرائيل و عربستان سعودي نسبت به نتايج 

انتخابات پرداخته است. 

»جوخه«، دوباره در خط آتش

4زن دمكرات و ترقي خواه عضو كنگره 
آمريكا معروف به »جوخه« موفق شدند 
رقباي محافظه كار خــود را در انتخابات 
مجلس نمايندگان پشت سر بگذارند و 
براي يك دوره ديگر به صندلي هاي خود 
در ســاختمان كپيتال هيل تكيه بزنند. 
براساس آخرين نتايج انتخابات كنگره 
آمريكا، الكســاندريا اوكاسيو كورتز از 
نيويورك، ايلهان عمر از مينه سوتا، آيانا 
پريسلي از ماساچوست و رشيده طليب 
از ميشيگان توانستند جايگاه خود را در 

كنگره اين كشور حفظ كنند.
هر 4زن رنگين پوست كه دغدغه هايي 
چون محيط زيست، دسترسي عادالنه به 
امكانات سالمت و افزايش حداقل حقوق 
را دارند، از بعد از پيــروزي در انتخابات 
ميان دوره اي كنگره در سال2018 و آغاز 
كار آن در ژانويــه2019 در مركز توجه 
رسانه ها قرار گرفتند. در اين بين، طليب 
44ساله و عمر 38ساله، نخستين زنان 
مسلماني هستند كه توانستند به كنگره 
راه پيدا كنند. ايــن 4نفر مدت كوتاهي 
بعد از ســوگند خوردن، نام »جوخه« را 
براي خود برگزيدند و طولي نكشيد كه 
به دليل گرايش هاي سياسي و اعتقادي 
در رويارويي با رئيس جمهور آمريكا قرار 
گرفتند. اين گروه از موافقان استيضاح 
دونالد ترامپ بودند و به همين دليل در 
طول 2سال گذشته بارها سوژه اظهارات 

نژادپرستارانه و تمسخرآميز او شده اند.
ترامپ سال گذشته در توييت هايي ادعا 
كرد كه آنها از »كشــورهايي مي آيند 
كه حكومتشــان فاجعه است« و بايد به 
كشورهاي »فاســد« خود برگردند. او 
با اينكه در اين توييت ها مســتقيما به 
نام اعضاي جوخه اشــاره نكرده بود، در 
ســخنان بعدي خود گفت كه منظورش 
همين 4نفر بوده اســت. به غيراز عمر، 
پناهجوي ســوماليايي كه 2دهه است 
شهروند آمريكاست، بقيه در آمريكا به 
دنيا آمده اند. هر 4نفر در يك كنفرانس 
خبري به گفته هاي ترامپ واكنش نشان 
دادند و مجمع نمايندگان نيز »ســخنان 
نژادپرســتانه« رئيس جمهور آمريكا را 
به دليل رواج ترس و نفرت نســبت به 
دومليتي ها و رنگين پوســتان محكوم 
كرد. عمر بعد از اين ماجرا در گفت وگويي 
با شبكه سي بي اس نيوز گفت: »ما ادامه 
جنبشي هستيم كه امكانات درماني را 
براي همه مــردم مي خواهد و قصد دارد 
به اين حبس جمعي پايــان بدهد.« به 
نوشته گاردين، ترامپ چند روز پيش از 
انتخابات نيز عمر را به دليل اينكه در يك 
تجمع انتخاباتي در ميان جمعيت زيادي 
از سفيدپوســتان از كلمه »ما« استفاده 
كرده بود، محكوم كرده بود. او نخستين 
زن رنگين پوستي بود كه از مينه سوتا به 
كنگره راه پيدا كــرد. يواس اي تودي در 

گزارشي نوشت؛ در 2سال گذشته، نه فقط 
ترامپ بلكه ديگــر جمهوريخواهان نيز 
جوخه را هدف انتقــاد و حمله خود قرار 
دادند. براي مثال، چندي پيش طرفداران 
اين حزب در ايلينوي، پوستر فيلمي را در 
فيس بوك منتشر كردند كه در آن تصوير 
اين 4زن به عنوان »جوخه جهاد« طراحي 
شده بود. البته انجمن حزب جمهوريخواه 
در اين ايالت بعد از مدتي عذر خواهي و 
اين پست را حذف كرد. مديسون كاتورن، 
جوان ترين نماينــده راه يافته به كنگره 
آمريكا از كاروليناي شــمالي نيز 3 ماه 
پيش در تبليغات كمپين خود از اين 4نفر 
به عنوان »نمايندگان پست آمريكانيسم« 

ياد كرده بود.
اما براي اين 4زن، جوخه نه فقط ابزاري 
براي اعالم اتحــاد خودشــان، بلكه 
همبســتگي طرفداران شان در سراسر 
آمريكاست. پريســلي روز سه شنبه در 
توييتي براي اعالم پيروزي نوشت: »ما 
همراه هم براي انســانيت مشتركمان 
جنگيده ايم. من به قدرت خودمان باور 

دارم. ما تازه در آغاز راه هستيم.«
عمر نيــز با نوشــتن »پيونــد بين ما 
شكســت ناپذير اســت... ما در حال 
راه اندازي يك جنبش هستيم... اين تازه 
ابتداي راه اســت« در توييتر، پيروزي 
چوخه و زنان رنگين پوست در نيويورك، 
مينه سوتا، ماساچوســت و ميشيگان 
را جشــن گرفت. همچنيــن طليب كه 
فلسطيني تبار اســت چند روز پيش در 
گفت وگويــي با شــبكه الجزيره گفت: 
»براي من بســيار اميدواركننده است 
كه مشــاركت مردم در انتخابات آنقدر 
باالست كه شــكي نيست دونالد ترامپ 

ديگر رئيس جمهور آمريكا نخواهد بود.«
هيچ كدام از زنان جوخه، نبرد سختي 
براي حفــظ صندلي خــود در كنگره 
نداشــتند و توانســتند با فاصله زياد 
رقباي خود را پشــت ســر بگذارند. 
كمپين اوكاسيو كورتز 31ساله توانست 
17ميليون دالر كمك مالي جمع كند، 
درحالي كــه رقيب 60ســاله اش جان 
كامينز 10ميليــون دالر هزينه كرد تا 
هر دو دومين رقابــت پرهزينه كنگره 
در آمريكا را ثبت كننــد. ترامپ بارها 
اوكاســيو كورتز را به سوسياليست و 
راديكال بودن متهم كرده اســت. اين 
نماينده جوان اخيرا در مصاحبه اي ادعا 
كرده كه در 2سال گذشته بارها عده اي 
نقشه سوء قصد به او را كشيده اند. برخي 
معتقدند كه اوكاسيو كورتز به اين پست 
قانع نيست و ســوداي رئيس جمهور 
شدن را در سر دارد. پراميال جاي اپال از 
واشنگتن و مارك پوكان از ويسكانسين، 
ديگر نمايندگان ترقي خواهي هستند كه 
توانستند دوباره در انتخابات كنگره رأي 
بياورند. جمال بومن از نيويورك و كوري 
بوش از ميسوري نيز از ترقي خواهاني 
بودند كه براي نخســتين بار به مجلس 

نمايندگان راه پيدا كردند.

   رقابت نزديك براي تصاحب كرسي هاي سنا و مجلس 
رقابت حزب دمكرات و جمهوريخواه براي تصاحب كرســي هاي مجلس سنا و كنگره نيز 
مانند انتخابات رياســت جمهوري در روزهاي گذشته بســيار نزديك پيش رفته است. 
به گزارش بي بي سي، دمكرات ها بعد از شكســت در ايالت هاي كليدي، اميد خود را براي 
به دست آوردن اكثريت مجلس سنا از دست داده اند. آنها اميدوار بودند كه 4صندلي مهم 
سنا را به دست بياورند اما اين جمهوريخواهان بودند كه گوي سبقت را ربودند. از سوي ديگر، 
پيش بيني مي شود اين حزب اكثريت خود را در كنگره همچنان حفظ كند، هرچند برخي 
صندلي هاي كليدي را از دست داده  است. دمكرات ها اميدوار بودند كه تركيب اكثريت 53 
به 47جمهوريخواهان را در سنا عوض كنند تا سدي در برابر طرح هاي ترامپ يا تسهيل گري 
براي برنامه هاي بايدن باشند. اما آمار سي ان ان تا لحظه تنظيم اين گزارش، نشان از رقابت 
شانه به شانه 47 به 47 هردو حزب دارد. براساس قانون آمريكا، حزبي كه بتواند 51كرسي سنا 
را تصاحب كند، رأي اكثريت را در دست خواهد داشت. حزب دمكرات همچنين اميد داشت 
كه اكثريت 232 به 197 خود را در مجلس نمايندگان حفظ كند كه به نظر مي رسد در اين 
زمينه هم چندان موفق نبود. طبق آخرين آمارها، دمكرات ها 208كرسي و جمهوريخواهان 
196كرسي تصاحب كرده اند. هر حزبي كه بتواند 218كرسي كنگره را به دست بياورد، رأي 
اكثريت را خواهد داشت. البته اين تركيب نمايندگان در سنا ممكن است دوباره 2 ماه بعد با 

برگزاري انتخابات در برخي ايالت ها مانند جورجيا تغيير كند.

جو يورگنسن؛ ضلع 
سوم انتخابات آمريكا

نتايج انتخابات رياست جمهوري آمريكا  
تا اينجا نشان مي دهد دونالد ترامپ بايد 

شكست را بپذيرد و كاخ سفيد را ترك كند
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آقاي »بلبل« مردي الغــر كه فقط 
اندكي شكمش برجسته بود، هميشه 
ـ باِل اســتثناـ زمان برايش اهميتي 

خارق العــاده داشــت. بلبــل 
چهل وسه ساله كه از سه ماه 

بعــد از همه گيــري كرونا 
شروع كرده بود به ورزش 

و در تصميمي عاجل، قيد دو ســه نخ سيگاري را هم كه 
روزانه مي كشيد زده بود، جز زمان، قاعده خورد و خوراك و 
تناسب اندام هم از مهم هاي زندگي اش شده بود. از شش ماه 
پيش برنج را از ناهار و شامش حذف كرده بود و فقط و فقط 
براي لذت طلبي هاي گاه گاهي اش ناپرهيزي مي كرد و در 
ميهماني هاي جمع و جور و هرازگاهي غذا را چرب و چيلي 

و پر و پيمان با چند قاشق برنج اضافه مي خورد.
بلبل از شــش ماه پيش دفعتا تصميم گرفت قند و خرما 
و شيريني خشــك و  تر و شكر و شــكالت و بستني را از 
زندگي اش محو كند و اصال بهشــان فكــر نكند. با اينكه 
مرض قند نداشت، وقتي »سفيري« همكار طبقه پايين 
اداره شان ســر ناهار گفت كه گوجه فرنگي هم قند دارد، 
از آن روز به بعد لب به هيچ گوجه اي نزد. حتي تابســتان 
گوجه سبز هم نخريد و در راه ســالمت، ديگران را هم به 

نخوردن تشويق كرد.
بلبل بعد از چند وقــت روزانه هفت تــا ده دقيقه كتاب 
مي خواند. براي مراقبت از روح و روان چند كتاب باريك 
دربــاره »ِذن« و جزوه هايي را كه منســوب به »الئوتزه« 
بود مطالعه مي كرد و هفتــه اي دو بار خودش، خودش را 

ماساژ مي داد.
بلبل مي خواســت عمر طوالني كند. فكر و ذكرش شده 
بود طول عمر. در خيال و رؤياهاي روزانه اش پلك بر هم 
مي گذاشت و خودش را در سالخوردگي سرحال و قبراق 
مي ديد كه در حال روپايي زدن با توپ چهل تكه اســت و 
به راحتي از شــاخه  درختي كهنســال در باغي سرسبز و 
دنگال آويزان اســت و بارفيكس مي رود و از شاخه قطور 
درختان ســردماغ و فرز تــاب مي  خورد. خــودش را در 
سواحلي گرم و دور تصور مي كرد كه لم داده و حمام آفتاب 
مي گيرد. دلش غنج مي رفت از ديدن منظره هاي ساحلي.

بلبل بنا به عادتي تازه يافته از خــوردن هر غذاي چرب و 
مشكوك به چربي به شدت پرهيز مي كرد. سفارش داده بود 
چند كارتن پنير كم چرِب بي ضرر برايش بياورند. جمالتي 
روي كاغذ نوشته بود و به ديوار اتاقش در خانه و محل كار 
چسبانده بود، با اين مضمون كه »اندرون را از طعام خالي 

كن تا به معرفت برسي.«
بلبل در چشم عده اي خويشــاوند و همكار نماد مبارزه با 
شكم پرستي شده بود. بلبل در دو ماه اخير، روغن و كره و 
پنير را هم از زندگي اش حذف كرد. روزي كه دكتر گفت 
مرِض سخِت گوارشي گرفته، در راه بازگشت از درمانگاه، 
وقتي داشــت از عرض خيابــان عبور مي كــرد، بي آنكه 
حواســش به چراغ قرمز عابر پياده باشــدـ  تمام هوش و 
حواسش به توصيه هاي دكتر بودـ موتورسواري گيج و گول 
با ته مايه هايي از نشئگي ُكرك انداخته، بي هوا به پهلويش 
زد و پرتش كرد كنج پياده راه. موتوري كه گريخت، چند 
نفر زنگ زدند به اورژانس. بعد بلبل را بردند بيمارستان. 

بي فايده بود. نرسيده به مريضخانه، خالص شده بود.

فرزامشيرزاديروايت
داستان نويس و روزنامه نگار

كپنهاگ: دانمارك ميليون ها راسو را در اين كشور به دليل 
انتقال ويروس كرونا از بين مي برد. به گزارش يورونيوز، اين 
تصميم پس از آن گرفته شد كه دانمارك اعالم كرد 12 نفر 
به دليل ارتباط با راسو ها به بيماري كوويد-19 مبتال شده اند 
و شيوع ويروس كرونا از طريق اين حيوان مي تواند كارايي 
واكسن را كاهش دهد. مت فردريكسن، نخست وزير دانمارك 
با اعالم اين خبــر در جمع مقام هاي بهداشــت و درمان بر 

ضرورت نابودي 15 تا 17 ميليون راسو تأكيد كرد.

كلرادو:مردي كه كسي به آلرژي شديد او به آب سرد اهميت 
نمي داد پس از تماس با آب ســرد راهي بيمارســتان شد. به 
گزارش آديتي ســنترال، اين آلرژي نادر طوري عمل مي كند 
كه فرد درصورت تماس با آب سرد به سرعت اكسيژن خونش 
پايين آمده و دچار بي هوشي مي شود. به گفته پزشكان، بهترين 
راه پيشــگيري از عوارض مرتبط با آلرژي اين است كه افراد 
خودشان يا با تست آلرژي اين حساسيت ها را شناخته و بدون 

توجه به نظر اطرافيان از آنها دوري كنند.

پكن:كشف موجودي شبيه ميگو با 5چشم كه حدود 520 
ميليون ســال پيش زندگي مي كرده، احتماال مي تواند به 
بحث طوالني دانشمندان درباره تكامل رايج ترين حيوانات 
 »Kylinxia zhangi« سياره زمين پايان دهد. فســيل
مي تواند متعلق به موجودي باشد كه تا به حال دانشمندان 
آن را به عنوان حلقه مفقوده نظريــه تكامل داروين فرض 
مي كردند. موجودي كه مشتركات زيادي با حلقه پسين و 

پيشين از خود در اين نظريه دارد.

لندن:گروهي از پژوهشگران كشور هاي اروپايي با توجه 
به نمونه برداري دشوار كورتيزول )عامل استرس( روشي 
ابداع كرده اند كه به كمك آن مي توان با آزمايش روي جرم 
گوش، اندازه استرس فرد را سنجيد. به گزارش يورونيوز، 
دستگاه جديد ساخته شده شبيه يك گوش پاك كن است 
با اين تفاوت كه براي آن چيزي شــبيه به ترمز طراحي 
شــده تا از ورود بيش  از حد آن به گوش و ايجاد آســيب 

جلوگيري كند.

اندازهگيرياسترسباجرمگوشاحتمالكشفحلقهمفقودهتكاملخطرجديآلرژيبهآبسردكشتارميليونهاراسودراروپا

روزگارآقايبلبل

 حضرتاميرالمؤمنينعليع:الّتواضع ينشر الفضيله؛
فروتني،فضيلتوبرتريانسانراپراكندهومنتشرميكند.
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درون هر فردي، طي رشد و در برخورد با موقعيت هاي مختلف زندگي، الگوهاي فكري و رفتاري، 
يا به اصطالح »عاداتي« شــكل مي گيرد، مثل فردي كه در انجام كارهاي خود اهمال كاري 
مي كند و به علت به تأخير انداختن امور مهم، متحمل آســيب هاي جبران ناپذيري مي شود 
يا افرادي با عادت هاي متفاوت. در واقع عادات، بخشــي از شــخصيت ما را مي سازند. ما در 

شكل گيري بسياري از جنبه هاي شخصيت خود، قدرت انتخاب نداشته ايم. شخصيت از طريق ژني كه از والدين 
به ارث برده ايم، فرهنگ و خانواده اي كه در آن رشــد كرده ايم ساخته مي شود و البته هيچ كدام از آنها انتخاب 
آگاهانه ما نبوده است. به عبارتي ما »محصول گذشته هستيم«. اما آنچه نويدبخش است آن است كه »محكوم 

به آن نيستيم«.  
برخي عادات و باورها، مخرب هستند و براي زندگي بهتر نيازمند تغيير هستند. البته در مسير تغيير، مقاومت هاي 
زيادي وجود دارد. در فرهنگ ما اين ضرب المثل سينه به ســينه نقل مي شود كه: »ترك عادت موجب مرض 
است« و به بهترين وجه نگراني از »تغيير« را نشان مي دهد. شــايد باورش سخت باشد! اما ذهن انسان تمايل 
عجيبي دارد تا به باورها و الگوهاي فكري و رفتاري قديمي بچسبد حتي اگر مخرب و مشكل ساز باشد. مثال در 
كودكي، براي درك دنياي پيچيده، ذهن چاره اي جز »دوپاره سازي« ندارد. يعني براي درك بهتر اين دنيا آن 
را تقسيم به »خوب« و »بد« مي كند تا بتواند از اين پيچيدگي سردربياورد. مثل بچه اي كه در حال نگاه كردن 
به فيلم مي پرسد آدم خوب يا بد داستان كيست؟ به مرور با تكامل مغز، ذهن، قدرت درك پيچيدگي هاي دنيا را 
پيدا مي كند. يك ذهن تكامل يافته مي تواند درك كند كه خوب و بد مطلق وجود ندارد و ديگر نياز به استفاده از 
»دوپاره سازي« ندارد. تغيير سخت است و نيازمند صرف انرژي! »تغيير كردن« توانايي و ظرفيتي الزم دارد. در 
فرايند روان درماني و به كمك روان درمانگر و البته با اراده و تالش فرد، امكان تغيير كليشه هاي نادرست فكري 

و رفتاري وجود دارد.

فاطمهشيخمونسي
روانپزشك 

هنرتغييركردن

در چنگال كابوس با زيرعنوان»سي روز نخست كرونا« روزنوشته اي از نويسنده سوري تبار، 
جان دوست است كه فاروق نجم الدين آن را به فارسي برگردانده و به تازگي از سوي انتشارات 

نيستان منتشر شده است.
جان دوست، نويسنده اهل كوباني و كردتبار است و حدود 20 سالي مي شود كه در آلمان اقامت دارد. همه بخش هاي 
زندگي اش از كودكي تا مهاجرت و مواجهه اش با جامعه اروپايي، در نگارش اين كتاب تأثير گذار بوده است. او به هر 
مســئله اي كه برمي خورد، به واكاوي خود مي پردازد، خاطراتي از كودكي اش به ذهنش مي آيد و يادداشت هايش 
آغاز مي شود. اينگونه ما با وجوهي از كردهاي كوباني آشنا  مي شويم؛ نكته هايي كه خوانندگان چه عربي زبان و چه 
فارسي زبان كمتر با آن آشنا هستند. مسئله اصلي آخرين كتاب اين نويسنده كروناست و جامعه اي كه در آن حضور 
دارد، كتاب درباره سي روز نخست شيوع كروناست و نويسنده بارها تعجب مي كند كه جامعه منظم و دقيق آلمان و 
فروشگاه هاي آن، نسبت به الكل و مواد شوينده و لوازم بهداشتي و مواد غذايي، واكنش هاي متفاوتي نسبت به گذشته 
دارند. اين كتاب آغاز همه گيري را درنظر گرفته است، يعني مواجهه نخست با اين ويروس. در مجموع، كتاب داراي 
3وجه متمايز است؛ نخست مواجهه با كرونا، وجه دوم از خود او و درباره جامعه كردها و مردم سوريه است كه انعكاس 

آن خودبه خود بر كار او چيره مي شود و وجه سوم در حوزه مسائل اجتماعي و سياسي است.
جان دوست تا كنون 13رمان، دفتر شعر، اثر ادبي و اثر تحقيقي را به زبان كردي و عربي به رشته تحرير درآورده كه 
2رمان او به زبان عربي است. چند رمان و اثر او هم از زبان كردي و عربي به زبان هاي گوناگون ازجمله اسپانيايي و 
ايتاليايي ترجمه شده است. در چنگال كابوس را انتشارات نيستان در 134صفحه با شمارگان 800نسخه، به بهاي 

29هزار تومان منتشر كرده است.

ويترين

درچنگالكابوس

   راهيابيخرچنگبهجشنواره»سنتلوئيس«

انيميشن »خرچنگ« به كارگرداني شيوا صادق اسدي به بخش فيلم هاي كوتاه 
تجربي بيست ونهمين جشنواره بين المللي فيلم »ســنت لوئيس« راه يافت. 
به گزارش همشهري، پويانمايي 11دقيقه اي »خرچنگ« از توليدات سال1398 
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان است كه هفتمين حضور بين المللي 
خود را در جشنواره سنت لوئيس تجربه مي كند. اين فيلم كوتاه درباره پسربچه اي 
خجالتي و منزوي است كه عالقه  دارد به عضويت گروه تئاتر مدرسه درآيد، ولي 

تنها نقشي كه به او پيشنهاد مي شود نقش يك خرچنگ است....
مخاطباني كه در سايت جشنواره كاربري ايجاد كرده اند، مي توانند اين پويانمايي 
را در يك برنامــه 108دقيقه اي به همراه 13فيلم ديگر از كشــورهاي آمريكا، 
ژاپن، چين، فرانسه، جمهوري چك و اسپانيا به صورت آنالين از 15آبان تا دوم 
آذر1399 تماشا كنند. بيست ونهمين جشنواره بين المللي فيلم »سنت لوئيس« 
از 15آبان تا 2آذر1399 )5 تا 22نوامبر2020( در شــهر بندري سنت لوئيس 

ايالت ميزوري آمريكا به صورت مجازي برگزار خواهد شد.

   »خورشيد«و»دشتخاموش«درجشنوارهاستكهلم

2فيلم ايراني »خورشــيد« و »دشــت خاموش« نماينده ســينماي ايران در 
سي ويكمين جشنواره فيلم استكهلم در كشور ســوئد خواهند بود. به گزارش 
ايسنا، »خورشــيد« به كارگرداني مجيد مجيدي و »دشت خاموش« از احمد 
بهرامي در بخش »Open Zone« جشنواره فيلم و در كنار فيلم هاي »تابستان 
85« ساخته »فرانسوا اوزون«، »پينوكيو« به كارگرداني »متئو گارونه«، »روابط« 
فيلم افتتاحيه جشنواره ونيز ساخته »دنيله لوكه تي«، »زني كه دويد« از »هونگ 
سانگ-سو« و »درس هاي پارســي« ســاخته »واديم پرلمان« به روي پرده 
مي روند. امسال »مارتين اسكورسيزي« كارگردان 77ساله آمريكايي جايزه اسب 
برنزي يك عمر دستاورد هنري جشنواره فيلم استكهلم را با حضور در اين رويداد 
سينمايي دريافت خواهد كرد. سي ويكمين جشنواره بين المللي فيلم استكهلم از 

تاريخ 11 تا 22نوامبر )21 آبان تا 2آذر( در كشور سوئد برگزار مي شود.

دراندرونمنخستهدلندانمكيست
كهمنخموشمواودرفغانودرغوغاست

امروز معني لغت خسته، از پا افتاده، وامانده و كم توان است و به كار روزمره و يكنواخت يا آدم 
مالل آور هم »خسته كننده« مي گوييم. در متون كهن معناي مجروح، زخمي و دل آزرده و 
رنجيده هم داشته است. آنجا كه حافظ دلش را خسته مي داند، گويا مي خواهد از زخمي كه 
بر آن وارد آمده و پريشانش كرده، سخن بگويد. خستگي با جان و دل و جگر و سينه همراه 

مي شود و شاعر از حال درون خود مي گويد، همچون سعدي كه مي سرايد:
ندانم از من خسته جگر چه مي خواهي

دلم به غمزه ربودي، دگر چه مي خواهي؟
دلتنگي و غمگيني هم با »خسته دلي« وصف مي شود و حتي پيري و ناتواني:

هرچند پير و خسته دل و ناتوان شدم
هر گه كه ياد روي تو كردم جوان شدم

خاقاني كه او را شاعر صبح مي دانند، در بيرون آوردن و اســتخراج گنج زر آفتاب از معدن 
كوه، تعبير »خسته سينه« را استفاده مي كند، در معناي خراش دادن و خستِن كوه سينه:

چون كوه، خسته سينه كنندم به جرم آنك
فرزند آفتاب به معدن درآورم

حافظ هم نمي داند كوه غم را چگونه بر دوش بكشد:
كوه اندوه فراقت به چه حالت بكشد 

حافظ خسته كه از ناله، تنش چون نالي است؟
خستگي، نياز به مرهم و درمان دارد، چنان كه خاقاني مهربانانه تقاضا مي كند:

خستگي سينه ما را خيالت مرهم است
اي به هجران خسته ما را! خسته را مرهم فرست

گويي شاعران در ابراز خستگي بر هم پيشي مي جويند:
عالم همه گر يك دل بيمار برآيد

مشكل كه ز من خسته تري داشته باشد
بيدل دهلوي

به هر حال، اين حافظ است كه از خدا مي خواهد دعاي خسته دالن را مستجاب كند و به ما 
هم مي گويد:

فاتحه اي چو آمدي بر سر خسته اي بخوان

ايخوشآنخستهكهازدوست،جوابيدارد!

   خريدلپتاپبرايدانشآموزاننيازمند
پرويز پرســتويي كه پويشــي با سازمان 
خيريــه »بچه هاي ســيب ســرخ« در 
اينســتاگرام براي خريد لپ تــاپ براي 
دانش آموزان نيازمند راه انداخته بود، از 
اتمام خريد 34لپ تــاپ با كمك خيران 
خبر داد. پرســتويي در اين باره نوشــت: 

»ما »بچه هاي سيب سرخ« تعهد كرديم 34دانش آموز را كه امكان فراهم كردن 
)گوشي و تبلت( ابزار آموزش مجازي ندارند، خوشحال كنيم.«

   انتقادمهراناحمديازوزيربهداشت
در پي ابالغ دســتور وزير بهداشــت به 
صداوسيما مبني بر اينكه ساخت و توليد 
فيلم و سريال در اين سازمان بالمانع است، 
مهران احمدي، بازيگر سينما و تلويزيون 
در اينستاگرامش نوشــت: »حسرت در 
آغوش گرفتن فرزندانمان به دلمان مانده. 
حسرت ديدار مادران و پدرانمان از ترس 
اينكه آنها مبتال نشوند بر جگرمان آتش 

زده. شــما چه مي دانيد هنر بازيگري و سينما چيســت و چه خطراتي دارد كه 
اينگونه اظهارنظر عالمانه مي كنيد.«

   تستكروناازكودكان
صفحــه  در  جئوگرافيــك  نشــنال 
اينســتاگرامش عكسي از تســت كرونا از 
كودكي در نيوجرسي آمريكا منتشر كرده 
است. آمار مبتاليان به كرونا در آمريكا يكي 
از مهم ترين اخبــار و نگراني هاي مقامات 

آمريكايي را به خود اختصاص داده است.

    سايهجنگوويرانيبااليسرمردمبيگناه
رضا دقتي، عكاس، عكســي از مراســم 
سوگواري مادري باالي جنازه پسرش در 
اينستاگرام منتشر كرد و نوشت: »مراسم 
خاكســپاري اوركســان، يــك نوجوان 
16ساله كه در باغ شــان انار مي چيد و در 
اثر بمباران ارمني ها )در جنگ قره باغ(در 

شهر ترتر مورد اصابت موشك قرار گرفت و كشته شد.«

فضاي مجازي

رويدادهاي فرهنگي و هنري

مخبر كميســيون اصل90 قانون اساسي مجلس شوراي 
اســالمي گفت:  كميته ويژه پيگيري شــكايات زندانيان 
سياسي و مطبوعاتي در مجلس از فردا كار خود را به طور 

رسمي آغاز مي كند.
محمد دادفر به خبرنگار پارلماني ايرنا گفت:  در اين كميته 
او، منصور ميرزاكوچكي،  محمد قمي و سيدحاجي محمد 

موحد عضويت دارند.
كميته يادشده از روز دوشــنبه نامه هايي را براي سازمان  
زندان ها و نهاد هاي مربوط همچون دادگاه انقالب اسالمي، 
دادگاه  عمومي و دادگاه ويژه روحانيت ارسال خواهد كرد.

20 سال پيش 

آغازويژهپيگيريشكايات
زندانيانسياسي
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  زیر نظر محمدناصر احدی و ندا زندی   �������������

ژان كلود كریــر در كتاب »از كتاب رهایي 
نداریم« مي گوید: »جریان هاي خالق ادبي 
و هنري، اغلب در ميان گــروه كوچكي 
از افرادي كه یكدیگر را مي شناســند و 
همزمان، خواستي مشــترك دارند پدید 
مي آید� كساني كه كم وبيش با هم رفاقت 
دارنــد� ]���[  این موضوع حتــي درباره 
شــاعران ایراني هم كــه در قرن هاي 
دوازدهم و سيزدهم، یكباره در خأل پدیدار 
شدند، صدق مي كند� دلم می خواهد كه از 
این شاعران شــگفتانگيز: عطار، موالنا، 
سعدي، حافظ و عمر خيام نام ببرم� همه این 
شاعران یكدیگر را مي شناختند و همگي 
به  ]���[  تأثير بي چون و چرایي كه از شاعر 
پيش از خود پذیرفته بودند، اذعان داشتند� 
سپس ناگهان اوضاع تغيير مي كند، چشمه 
الهام مي  خشكد، افراد گروه گاه با یكدیگر 
اختالف پيدا  می كنند، هميشــه پراكنده 
مي شوند و حادثه هنري ناگهان تغيير جهت 
مي دهد� در آنچه به ایران مربوط مي شود، 
حمله وحشتناك مغول نقش اساسي داشته 

است«�
این تكه از گفته هــاي كریر، رمان نویس و 
فيلمنامه نویس فرانســوي، را در ابتداي 
ایــن یادداشــت از دو جهــت آوردیم؛ 
اول اینكه اغلب مجــالت ادبي دهه40، 
علي الخصــوص گاهنامه هــا و جنگ ها، 

مرسوم بود شــعر )معموال شعري از نيما( 
یا گفتاري را كه با اهداف آنها همســو بود 
و به طور موجز و مختصر نيت شــان را از 
انتشار نشریه و رویكردشان را به ادبيات 
توضيح می داد، در ابتداي مطالب شان قرار 
مي دادند تا تكليف شــان را با خودشان، 
خوانندگانشــان و احتمــاال گروه ها و 
دسته هاي دیگر )مخصوصا نشریات زرد 
و غيرروشنفكري( روشن كنند� پس، این 
از بابت اداي دین به این رســم، آن هم در 
روزگاري كه مرزبندي هاي ادبي و هنري 
از هميشه محوتر و بي رنگ تر است� دوم 
اینكه، ایــن تكه از صحبت هــاي كریر، 
توضيح دهنده حال وهواي نشریات ادبي 
دهه40است: محفلي از دوستان با عالیق 
ادبي مشترك، )معموال( دست خالي ولي 
با آرمان هاي بزرگ و مصلحانه، آشنا با آثار 
قدماي خودشان و دیگران و عالقه مند به 
نوشته هاي معاصرانشان در فرهنگ ها و 
زبان هاي دیگر، به دنبال گریز از قالب هاي 
رسمي و زدوبندهاي پشت پرده، اميدوار 
به ایجاد تغييــر، و در نهایت بروز اختالف 
و متفرق شدن اعضا، سرفصل هاي ظهور 
و سقوط غالب نشــریات ادبي این دهه را 

تشكيل مي دهد�
آنچه در این شماره ویژه تدارك دیده ایم، 
ضيافتي اســت براي چشم هایي كه هنوز 
به دیدن مجالت و دفترهایي كه ســال ها 
از انتشارشان گذشته و ســاليان درازي 

است كه در آرشــيوها محبوس بوده اند، 
شوق تماشــا دارند� زندانبانان این اوراق 
مدت هــا آنها را از نظر دوستدارانشــان 
پنهان می كردند تاـ  به واسطه دسترسي  
انحصاري شان به نشریاتي كه براي خوانده 
شدن و حظ بردن از ادبيات واقعي منتشر 
شــده بودندـ  خود را محقق و پژوهشگر 
جا بزنند و از كنارشــان منتفع شوند� اما 
گذشــت زمان به ما ثابت كرده هر كه به 
سيخ بچسبد كباب نيست� بالي ویرانگري 
كه در آخرین سال این قرن پرماجرا بر سر 
ما نازل شد، نشــان داد باالخره در برخي 
آرشيوها و بایگاني ها و مخازن تا ابد به روي 
مشتاقان بســته نخواهد ماند؛ البته فقط 
برخي� این اميدواري هم با اقدام سازمان 
اســناد و كتابخانه ملي با ایجاد »سامانه 
نشریات ایران« )سنا( جان گرفت كه امكان 
دسترسي به برخي از نشــریات ایراني از 
ابتدا تا امروز را به صــورت دیجيتال مهيا 
كرد؛ هر چند هنوز حجم بسيار بزرگي از 
نشریات مختلف در این سامانه وجود ندارد، 
اما حداقل آنهایي كه با ورق پاره جمع كردن 
شهرتي براي خود دست و پا كرده بودند، 
گوشي دستشان آمد كه دوره احتكار به سر 
آمده و دیر و دور نيست بازارشان بي رونق 
شــود� همچنين، نســخه هاي دیجيتال 
برخي از نشریات قدیمي با همت فردي در 

دسترس قرار گرفته است�
جدا از نشریات پيشرو و عصيانگري كه در 

دهه40داستان و شعر منتشر مي كردند و 
بر آن بودند كه خــون تازه اي در رگ هاي 
ادبيــات این ســرزمين تزریــق كنند، 
نشــریاتي هم بودند كه به نقد و تحليل 
و معرفي تازه هاي كتــاب مي پرداختند 
و در رشد و شــكوفایي ادبيات این دهه 
نقش بسزایي داشتند� كوشيده ایم در این 
ضيافت تعدادي از نشریات هر دو دسته را 
در منظر نگاه شما قرار دهيم� حتي سعي 
كرده ایم از نشریات شهرستان ها نيز غافل 
نشویم� با این حال، مســلم است تعداد 
نشــریات ادبي دهه40 از آنچه در اینجا 
آمده بيشتر است� امكان دسترسي به همه 
دیده نشده ها فراهم نشد، اما چه بسا این 
ویژه نامه انگيزه اي شد براي سهيم شدن 
داشــته هایمان از دوره اي كه مجالت در 
بالندگي ادبيات نقش مهمي داشتند و در 
روز و روزگاري نه چندان دور چشــممان 

به جمال نایاب ها و كمياب ها روشن شود�
بعدالتحریــر: نگفتن اینكــه در فراهم 
آمدن ایــن دفتر، كتاب هــاي »نگاهي 
به نشــریات گهگاهي؛ معرفي نشریات 
نامنظــم غيردولتــي؛ 1332-1357« 
نوشــته كاظم ســادات اشــكوري و 
»مطبوعات كتابگزار؛ تاریخ نشریه هاي 
ادواري حوزه كتاب در ایران« )جلد اول( 
تاليف سيدفرید قاســمي كمك حال ما 
بوده اند دور از انصــاف بود؛ وبی انصافي 

رسم ما نيست�

ماهنامه اي ادبي، اجتماعــي و فرهنگي كه پايه گذارش 
دكتر پرويز ناتل خانلري بود. اين نشريه از خرداد 1322تا 
اسفند 1357منتشر شد و طبعا در دهه 1340هم انتشار 
مي يافت. »سخن« مجله ادبيات و دانش و هنر بود و از 
نخستين همكاران ناتل خانلري در انتشار آن مي توان به 
شهيد نورايي، رضا جورجاني و صادق هدايت اشاره كرد. 
احمد بيرشك، رضا سيدحسيني، ناصر پاكدامن، حسن 
هنرمندي، محمود كيانوش، ابوالحسن نجفي، عليرضا 
حيدري، قاسم صنعوي، تورج فرازمند و هوشنگ طاهري 
هر يك براي مدتي سردبيري سخن را به عهده داشتند. 
شعرا و نويســندگاني همچون فريدون توللي، فريدون 
مشيري، نادر نادرپور، به آذين، آل احمد، بزرگ علوي، 
رســول پرويزي، جمــال ميرصادقي، بهــرام صادقي، 
غالمحسين ساعدي و برخي ديگر با سخن مطرح شدند 
و شهرت پيدا كردند. سخن هم به ادبيات كهن و هم به 
ادبيات روز توجه نشان میداد و به نقد ادبي هم بي تفاوت 
نبود. در ســخن، عالوه بر مطالب ادبي، مطالب هنري و 
اجتماعي هم به چاپ مي رسيد. مخالفان ناتل خانلري او 
را به استفاده از »سخن« در جهت منافع خودش متهم 
مي كردند و برخي ديگر باور داشتند ناتل خانلري منافع 

شخصي اش را در انتشار سخن دخالت نمي داد.

ورق های عصیان
 مجالت ادبی دهه 40 

بالندگی ادبيات ايران را رقم زدند

از شعر تا قصه

نگين

خوهش



»نگرشي در ادبيات و هنر« در تبريز منتشر مي شد و 3شماره آن 218صفحه داشت.
دفتر اول »ژغند« تابستان 1348

دفتر دوم »پژواك« زمستان 1348
دفتر سوم »پژواك« بهار 1349

نگرشي در 
ادبيات و هنر

تبریز

 1349
  شــنبه   17 آبان 1399   شــماره 74

از شعر تا قصه
گاهنامه هنري گروه دانشجويان كمكـ  شيراز

آبنوس
دفتري در ادبيات و هنر

زيرنظر: پيمان جهان بين
تاريخ انتشار: دي 1348تا شهريور 1351؛ تعداد شماره ها: 4دفتر و در 460صفحه

»از شعر تا قصه« با اينكه گاهنامه ای دانشجويي است اما الگويش نشريه اي خوش آب ورنگ و پرمحتوا مثل »آرش« است. 
در اين نشريه مطالب خواندني به قلم نويسندگان و شعراي نامدار كم نيست.

ُجنگ اصفهان به روايت ابوالحسن نجفي
فهميده بوديم كه انتقاد از همديگر به معناي جدايي نيست

در شــماره 100مجله آزما )دي و بهمن 1392(، گفت وگويي با زنده ياد 
استاد ابوالحســن نجفي با عنوان »حديثي مجمل از حكايتي مفصل: 
يعني جوان ها جواني نمي كنند؟!« منتشر شد كه ايشان در بخشي از اين 
گفت وگو به بيان نكاتي درباره جنگ اصفهان پرداختند. آنچه در پي آمده 
گزيده اي از سخنان ايشان اســت كه درباره اثرگذاري و كيفيت جنگ 
اصفهان، مودت ميان دســت اندركاران اين جنگ،تسلط نويسندگان 
جنگ بر ادبيات كالسيك، نقش گلشيري و نقش خودشان در اين جنگ 

صحبت كرده بودند.
  من نمي خواهم درباره جنگ اصفهان كه خودم با آن همكاري داشتم 
اغراق كنم اما نمي شود كتمان كرد كه اصوال انتشار اين جنگ ها خيلي 
تأثيرگذار بود و ظاهرا جنگ اصفهان هم در همه چند شماره اي كه منتشر 

شد به نوعي يك سر و گردن باال تر از بقيه بود.
  در جنگ اصفهان واقعا ما دوســت بوديم. كاري كه گلشيري چاپ 
مي كرد انگار كار من بود. نمي خواهم بگويم كه چشم تنگي و حسادت ها 
و خودخواهي هايي كه در جاهاي ديگر بود در آنجا نبود. منظورم نوعي 
همكاري و همدلي بود كه جلوي تك روي ما را مي گرفت و همين با هم 
بودن به كار ما هويت مي داد. همكاران خوبي در جنگ اصفهان كنار هم 
جمع شده بودند. برهان الدين حسيني، مجيد نفيسي، رضا شيرواني و 
گلشيري و حقوقي و جوان تر ها هم همه همدل بوديم. اما بقيه اينطور 
نبودند. مثال شميم بهار كارهاي فوق العاده اي مي كرد اما آدم تك رويي 
بود. اين همدلي بين ما از بين نرفت. ما شديدترين انتقاد ها را از همديگر 
مي كرديم كه اگر بيگانه اي در مجلس ما حاضر بود فكر مي كرد اين آخرين 
جلسه ماست ولي ما اين را فهميده بوديم كه انتقاد از همديگر به معناي 
جدايي نيست و نسل بعدي ما مثل شهدادي، فرخ فال، تراكمه و... هم به 

همين روش كار كردند.
  حقوقي واقعا به ادبيات كالســيك مســلط بــود و قصيده هاي 

ارزشمندي مي ســرود. يك نكته جالب بگويم، چيزي كه از نزديك 
شاهدش بودم اينكه خيلي از اين افراد وقتي در معرض تحول فكري از 
دوره قدمايي به دوره مدرن بودند چه دوراني را مي گذراندند از لحاظ 
روحي. واقعا مي شــد به آن گفت بحران روحي. مثال حقوقي كه براي 
تحصيل به تهران آمده بود و با مباحث شــعر نو آشنا شده بود و خب 
در عين حال با انجمن هاي شــعري اصفهان هم كه قبل از آمدنش به 
تهران با آنها همكاري مي كرد ارتباط داشت. برايم تعريف مي كرد كه 
در راه اصفهان در اتوبوس وقتي فكر مي كردم كه االن در انجمن فالن 
آقايي كه شاعر قدمايي است مي خواهد فالن قصيده اش را بخواند دلم 
مي خواست با   همان دفتري كه دستم بود به سرش بكوبم. ديگر تحمل 
اين حرف ها را نداشتم. اينها به كلي دگرگوني روحي پيدا مي كردند 
آنها اين دوره را طي كرده بودند، هم حقوقي و هم گلشيري و من هم به 
ادبيات كالسيك عالقه داشتم. اين خودش باعث شد كه كار ها در جنگ 

اصفهان بنيه بهتري داشته باشد.
  جنگ اصفهان يك تفاوتش با بقيه اين بود كه مداومت بيشتري نشان 
داد. ولي اين هم باز به هم خورد. شايد خستگي از همديگر پيدا شد. بعد 
هم متفرق شديم. در سال 1349من به تهران آمدم و مقيم اينجا شدم. 
گلشيري هم نتوانست اصفهان بماند،بايد اعتراف كنم كه در وهله اول 
همت گلشيري بود كه ما را دور هم جمع مي كرد. او حتي آنهايي را كه با 
انگيزه هايي سياسي چپي كوشش مي كردند كه جمع ما را بر هم بزنند با 
صحبت و روي خوش سعي مي كرد نگه دارد و ما را دور هم نگه مي داشت.

  وجود من براي گلشيري نوعي دلگرمي بود. نه اينكه راهنما باشم، نه، 
همين كه مي ديد نجفي هست كه با عالقه كارش را دنبال مي كند برايش 
دلگرمي بود. وقتي من به تهران آمدم او هــم   رها كرد و  آمد به تهران. 
موحد هم كه براي ادامه تحصيل آمد به تهران. خب جوان ترها هم براي 

تحصيل دانشگاهي شان رفتند به شهرهاي ديگر و متفرق شديم. 

مسئول: بهروز صوراسرافيل؛ زيرنظر: هيأت تحريريه؛ از انتشارات شــعر و ادبيات دانشجويان دانشگاه پهلوي، 
شيراز.

دفتر اول: بهار 1349
دفتر دوم: تابستان 1349

دفتر سوم: پاييز 1349
دفتر چهارم: بهار 1350

در مجموع 615صفحه اين 4دفتر، اولويت با ترجمه است و در كل 9شعر و 4داستاني ايراني در آن به چاپ رسيده 
 )S. Gross( اســت. آبنوس به چاپ كارتون هم بي توجه نبود و كارتون هايي از داوود شهيدي يا اس. گروس
منتشر مي كرد. در يادداشت آغازين شــماره اول، در مطلبي با عنوان »سخني به آشنايي... « آمده: »گروهي با 
انديشه هاي متفاوت گرد هم آمده اند كه در يك قصد مشترك اند؛ »نمايش لزوم تفكر«. انسان بايد كه بينديشد 

و بيشتر من و تويي كه به درست يا نادرست نام پژوهنده و خواهنده و جوينده داريم«.



روزنامه »پرچــم خاورميانــه«؛ زيرنظر هيأت 
تحريريه، به كوشش سعيد نياز كرماني

شماره 1: 7خرداد 1347
شماره 2: 4تير 1347

دنباله »هنر و ادبيات جنــوب« بود و در آبادان 
منتشر مي شد. 2شماره اين نشريه، 52صفحه 

داشت.

هنر و ادبيات 
امروز

آبادان

2و3صفحـــــــههاي
تحفه هاي طرفهنگين

»جزوه ی شعر« نشريه اي ويژه شعر
شعر ديگر

خوشه

دفترهاي 
روزن

»جزوه ی شعر« نشريه اي ويژه شعر بود كه توسط سازمان انتشارات 
»طرفه« و زيرنظر اســماعيل نوري عالء منتشــر شــد. به گفته 
عبدالحسين آذرنگ، نشر طرفه ناشــر چند اثر انگشت شمار، اما 
نوآورانه بود و مؤسسانش تني چند از روشنفكران بودند كه احمدرضا 
احمدي فعال ترين شــان بود. طرفه دفترهاي شعري از احمدرضا 
احمدي، محمدعلي سپانلو و سيروس آتاباي منتشر كرد. اين ناشر 
مناسبات گسترده اي با شــاعران و نويسندگان نوجو و جوان دهه 
40داشت، اما اختالفات داخلي و نداشتن سرمايه كافي و مديريت 
پايدار خيلي زود به عمر آن پايان داد. جزوه ی شــعر نيز در واقع 
محمل انتشار آثار شاعران موج نو بود، اما در عين حال آثار شعراي 
جوان ديگر نيز در آن منتشر مي شد. در جزوه هاي شعر، سروده هاي 
81شاعر ايراني و 5شاعر خارجي شعر به چاپ رسيد و اين نام ها بيش 
از همه در اين جزوه ها تكرار شده است: »احمدرضا احمدي، بهرام 
اردبيلي، بيژن الهي، الف. ن. پيام )اسماعيل نوري عالء(، محمدعلي 
سپانلو، جواد مجابي، فريدون معزي مقدم، مجيد نفيسي، م. طاهر 
نوكنده، حسن شــهپري، اورنگ خضرايي، منصور اوجي، مهدي 
تقوي، م. مويد، تيراژه، علي اكبر رشــيدي، فرهاد شيباني، منصور 
برمكي، توفان، ف. غروب، حميد عرفان، هوتن نجات و م. نوفل. از 
ديگر شاعراني كه با جزوه ی شعر همكاري كرده اند مي توان به اين 
اسامي اشاره كرد: شــاهرخ صفايي، غفار حسيني، يداهلل رويايي، 
سهراب سپهري، پرتو نوري عالء، صفورا نيري، سيروس مشفقي، 
منصور ملكي، عبداهلل كوثري، كيومرث منشي زاده، عظيم خليلي، 
علي پدر، حسين رسائل، ا. فرجام، علي اصغر عطااللهي، محمدتقي 

غروي، شهرام شاهرختاش، عدنان غريفي و... .
شماره 1فروردين 1345: در بند آخر يادداشت آغازين شمار يك 
آمده: »نيت ديگر ما آن بود كه از نام هاي خاص در شعر امروز ايران 
بپرهيزيم. به دنبال نام هايي باشيم كه هنوز مجرد و تنها هستند وـ  
معصومـ  در انديشه تحميل خود به نفسانيات و عادات ما نيستند«.

شماره 2ارديبهشت 1345: در شــماره دوم بخشي به شعر دنيا 

 اختصاص يافته، آن هم بــا اين توضيح در يادداشــت آغازين:
 »... قول مان با شما اين است كه تكه پاره هاي مزخرف فالن فرنگي را 
به جاي شعر قالب تان نكنيم. اميد است جزوه هاي آينده بخش هاي 
بيشتري را شامل شود با حرف هايي درباره شعرـ  و نه اينكه صفحه 

را سياه كني كه فالن كس را هواي تاريخ ادبيات است«. 
شــماره 3و 4خرداد و تير 1345: در يادداشت آغازين اين شماره 
چنين نوشته شده:»اينك جزوه سوم با همه بضاعت مزجاتش، با 
همه جزوه بودن و شعر نبودنشـ  به تعبيريـ  با همه بورژوابازي ها 
و شــتابزدگي هايشـ  به تعبيري ديگرـ  در دســت شماست... 
شك نداريم كه شــتابزدگي وقتي با ناداني آميخته گردد و نظر به 
غرض آلوده شود شكستن آينه امري غيرمنتظر نخواهد بود و ما 
را نه ادعايي بوده است و نه رسالتي، مسيري مي سازيم تا جريان 
هميشگي شعر در اين ديار به هرز نرود و در ظرفي جاري گردد كه 

زنگار تعصب، بخل و حسادت بر آن نبسته باشد«. 
شماره 5مرداد 1345: اين اعالن در شماره هاي مختلف جزوه ی شعر 

چندبار آمده است. )عكس كار شود( 
شماره 6شهريور 1345: شماره ششم جزوه ی شعر به محمدرضا 
اصالني اختصاص يافته است. بخش عمده اين شماره را گفت وگوي 
بلند نوري عالء با اصالني تشكيل مي دهد و در ادامه دو شعر بلند از 

اصالني هم آمده است.
شــماره 7و 8مهر و آبان 1345: در صفحه 52شمار 7- 8جزوه ی 
شعر از افرادي خواسته شده كه آثار ديگرشان را براي اين نشريه 
بفرســتند. يكي از آنها كامران آويني است كه نام شهيد مرتضي 

آويني در پيش از انقالب بوده است.
شماره 9آذر 1345: ضميمه مجله »نگين« )سردبير دكتر محمود 
عنايت(. شماره اي كه در تعداد شعرها مختصر و در بلندي شعرهايش 
مفصل است؛ با آثاري از ســپانلو، احمدرضا احمدي، نوري عالء و 

بيژن الهي.
شــماره 10و 11دي و بهمن 1345: ضميمه ماهنامه »هنر و سينما« 
)سردبير دكتر هوشنگ كاوسي(. در يادداشت آغازين اين شمارهـ  
كه روي جلدش تصويري از فروغ فرخزاد چاپ شدهـ  درباره مرگ 
فروغ آمده: »هنگامي كه عصر دوشنبه 24بهمن ماه، ساعت چهار 
بار نواخت، فروغ فرخزاد، شاعر بزرگ و چهره درخشان شعر امروز 
ايران، در يك حادثه اتومبيل جان سپرد. يك زندگي كه يكباره به 

افسانه پيوست، بازي باشكوهي كه در اوج خويش به پايان رسيد«.

ُجنگ جگن
ضميمه ماهنامه »آشنا«؛ زيرنظر فريدون گيالني

دوره اول: دفتر 1: خرداد 1340/ دفتر 2: 31تير 1340/ دفتر 3: 6شهريور 
1340

دوره دوم: دفتر 1: بهار 1345
دوره سوم)با نام كتاب جگن(: بهار 1347؛ زيرنظر: فريدون گيالني، ناصر 

رحماني نژاد، آربي اوانسيان، سعيد سلطان پور 
نكته عجيب درباره »جنگ جگن« اين است كه جگن خود را ضميمه 
»ماهنامه آشــنا« معرفي مي كرد، اما ماهنامه آشنا هرگز رنگ انتشار 
به خود نديد. »هفته نامه آشــنا« كه صاحب امتيازش طوسي حائري 
وسردبيرش احمدشــاملو بود، در پشت جلد آخرين شماره اش وعده 
داده بود كه ماهنامه آشنا، نشريه بزرگ روشنفكران و دوستداران هنر 
نو، خوانندگانش را در جريانات عظيم فكري و هنري معاصر قرار مي دهد 
و آخرين جنبش هاي فكري و تحوالت هنري غرب را براي روشنفكران 

ايران تحليل مي كند؛ اما اين ماهنامه منتشر نشد.
شعر و داستان از شاعران و نويسندگان ايراني و خارجي عمده مطالب اين 
جنگ را تشكيل مي داد. البته با وجود اينكه در شماره اول، نمايشنامه اي 
از ژاك پره ور چاپ شده، در شماره پنجم تعداد مطالبي كه درباره تئاتر 
است بيشتر مي شود و اين موضوع به گردانندگان جديد آنكه از اهالي 
تئاترند، مرتبط است. در شماره اول )خرداد 1340( اين جنگ، شعري 
از بهرام صادقي با نام مســتعار »صهبا مقداري« به چاپ رسيده كه به 

ابوالحسن نجفي تقديم شده است.

شماره اول:
ناشر سازمان انتشارات اشرفي؛  با احتساب جلد، 123صفحه

شماره دوم:
با احتساب جلد، 128صفحه؛ 5تومن.

ماهنامه سياسي، ادبي، اجتماعي روشنفكري به مديريت دكتر محمود عنايت كه از خرداد 1344تا ارديبهشت 1359از 
اين مجله 177شماره منتشر شد. از همكاران نگين مي توان دكتر محسن هشترودي، دكتر فخرالدين شادمان، دكتر 
محمود صناعي، دكتر شاپور راسخ، دكتر احســان نراقي، دكتر علي اصغر حاج سيدجوادي، دكتر مهدي پرهام، دكتر 
هوشنگ كاوسي، حسن شايگان، دكتر منصوره اتحاديه و سعيدي سيرجاني را نام برد. سرمقاله هاي نگين را دكتر عنايت 
زير عنوان »راپرت ها« مي نوشت و در نوشته هايش به مسائل سياسي روز مي پرداخت. نگين به چاپ داستان و شعر هم 

توجه نشان مي داد و با توجه به گرايش هاي روشنفكري اش مي توان آن را محملي براي چاپ آثار ادبي روز قلمداد كرد.

هفته نامه اي ادبي كه از اسفند 1334تا 1348كه به دستور ساواك تعطيل شد، منتشر مي شد. احمد شاملو به مدت 2سال، 
از 1346تا تعطيلي آن، سردبيري خوشه را به عهده داشت و بايد دوره درخشان خوشه را به پاي وي گذاشت.

»دفترهاي روزن« كه ناشرش انتشارات روزن بود، گاهنامه اي غني و پيشرو در دهه 40به شمار مي رفت.
دفتر اول: زمستان 1346؛ اين دفتر در سه بخش تنظيم شده است: بخش اول شعر، بخش دوم نقاشي 

و بخش سوم قصه و گزارش كتاب.
دفتر دوم: بهار و تابستان 1347؛ اين دفتر در چهار بخش تنظيم شده است: بخش قصه، بخش تئاتر، 

بخش شعر و بخش نقد و بررسي. اين دفتر زيرنظر احمدرضا احمدي منتشر شده است.
دفتر سوم زمستان 1347؛ اين دفتر در سه بخش تنظيم شده است: قصه، شعر و طرح.

»دفترهاي روزن« در ســه دفتر و 436صفحه به قطع وزيري منتشــر شــده و يكي از پربارترين و 
خواندني ترين جنگ هاي دهه 40است.



4صفحــه

 كتاب ماه 
)كيهان ماه(

صاحب امتياز: دكتر مصباح زاده تهران
شماره اول: خرداد 1341

شماره دوم: شهريور 1341
سازمان چاپ و انتشارات كيهان پس از انتشــار »كتاب هفته« )كيهان هفته(  كه 
با استقبال روبه رو شد، به فكر انتشــار »كتاب ماه« )كيهان ماه( افتاد اما اين نشريه 

به  رغم مطالب خواندني و وزيني كه داشت، بيش از 2شماره دوام نياورد.
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سردبيران: مجيد روشنگر، داريوش آشوري و نادر ابراهيمي
  دور اول: مرداد1344تا ارديبهشت1345؛ 6شماره

  دوره دوم: تير و خرداد1345تا ارديبهشت1347؛ 6شماره

  دوره سوم: خرداد و تير1347تا دي و اسفند1347؛ 3شماره
در سال هاي48و49منتشر نشــد و در سال1350انتشار آن از سر 

گرفته شد.

انديشه و هنر
»انديشه و هنر« از فروردين 1333به صاحب امتيازي و مديريت ناصر وثوقي منتشر مي شد، اما دوره اي 
كه ارزش هاي ادبي و هنري آن توجه زيادي برمي انگيزد، دوره پنجم آن اســت كه انتشار »پژوهش هاي 
اجتماعي« با نظر ناصر وثوقي، »ادبيات و هنرها« با نظر شــميم بهار و »تنظيم صفحه ها و طرح ها« با نظر 

آيدين آغداشلو بود.
شماره يك دوره پنجم، بهمن 1342و شماره آخر آن كه شماره 10بود، تاريخ مرداد 1346را بر خود دارد. بعد 
از اين تاريخ و در دوره ششم كه از بهمن 1346شروع مي شود و تا شهريور 1350به طول مي انجامد، ديگر 
نام بهار و آغداشلو در شناسنامه نشريه وجود ندارد و مجددا خود دكتر وثوقي همه مسئوليت نشريه را 
برعهده مي گيرد. در دوره پنجم، اثرات شميم بهار كامال واضح است: نوشتن »خاب« به جاي خواب، »حتا« 
به جاي حتي، »ظاهرن« به جاي ظاهراً از نتايج رسم الخط خاص او در اين دوره است. واژه سازي و بخش بندي 
مطالب، براي معلوم شدن حدود اختيارات هر يك از اعضا، از ديگر تفاوت هاي بارز اين دوره با دوره هاي 

پيشين و حتي پسين »انديشه و هنر« است.

آرش
صاحب امتياز: فاطمه نراقي مدير: جواد پوروكيل، زيرنظر: سيروس طاهباز

  دوره اول: آبان 1340تا زمستان 1342؛ 7شماره در 938صفحه
  دوره دوم: تير 1343تا اسفند 1345؛ 6شماره در 946صفحه

  دوره سوم: زيرنظر شوراي نويسندگان با همكاري اسالم كاظميه؛ از بهمن 1346تا زمستان 1350؛ 7شماره 
در 832صفحه؛ شماره 7اين دوره »كتاب رز« نام دارد؛ چراكه اداره نگارش حكم به توقيف و توقف انتشار 

آرش داده بود.
آدم اصلي آرش ســيروس طاهباز است كه در انتشــار اين گاهنامه از كمك هاي معنوي جالل آل احمد 
برخوردار است. 2ويژگي اصلي آرش را مي توان كيفيت چاپ و صفحه آرايي و چاپ اشعار و داستان هاي قابل 
توجه دانست. آرش، نشريه اي مورد توجه عالقه مندان به ادبيات جدي بود و برخي شماره هاي آن، مثل كتاب، 
چندبار تجديد چاپ شدند. طاهباز بر انتشار 13شمارهـ  يعني دور اول و دوم ـ نظارت داشت و بعدها برخي 

شعرهاي ارزشمند منتشرشده در آن 13شماره آرش را در دفترهاي زمانه يكجا چاپ كرد.

ماهنامه پيام نوين
صاحب امتياز: مهدي بياني مديرمسئول: مهدي بياني، محسن هشترودي، ضياءالدين فروشاني سردبير: روح اهلل خالقي؛ 

از شماره نهم سال هفتم مجله، زيرنظرمحمود اعتمادزاده )م. ا. به آذين( منتشرشد.
شروع انتشار: 1337/ پايان انتشار: ارديبهشت 1357؛ تعداد شماره هاي منتشرشده: 118شماره، 12دوره.

اين ماهنامه كه دنباله ماهنامه »پيام نو« بود همچون سلف خود وابسته به انجمن روابط فرهنگي ايران با اتحاد شوروي 
بود. در اين ماهنامه، هم شعر و داستان به چاپ مي رسيد و هم نقد ادبي و مقاالتي از ساير حوزه هاي فرهنگي. محمد 
حقوقي، محمود طياري، سياوش كسرايي و حميد مصدق از شاعراني بودند كه اشعارشان در اين ماهنامه منتشر شده 
است. داستان نويساني همچون نادر ابراهيمي و به آذين نيز آثاري در اين ماهنامه منتشر كرده اند. مقاله هاي »شعر روز و 
شعر هميشه« از هوشنگ گلشيري و »نوعي وزن در شعر امروز فارسي« از اخوان ثالث در چند شماره پياپي اين ماهنامه 

انتشار يافت. جليل دوست خواه، عبدالعلي دستغيب، مهري آهي، لطفعلي صورتگر و... از همكاران اين نشريه بودند.

محفل بزرگان در نشريه اي كوچك
» انتقاد كتاب«: اعتبار نقد كتاب 

كتاب هفته
تحول  فرم و محتوا در نشريات فرهنگی 

سيدفريد قاسمي در جلد اول كتاب »مطبوعات كتابگزار؛ تاريخ نشريه هاي 
ادواري حوزه كتاب در ايران« درباره نشــريه »انتقاد كتاب« مي نويسد: 
»انتقاد كتاب نشريه اي است كه از آذرماه 1334تا بهمن 1347با وقفه هاي 
نسبتا طوالني، به وسيله كانون انتشارات نيل منتشر شد. دوره اول اين 
نشريه از آذر ماه 1334تا اسفند 1335با احتساب جلد آن در 284صفحه، 
دوره دوم از فروردين 1343تا اسفند 1343در 232صفحه، دوره سوم از 
خرداد 1344تا ارديبهشت1346 در 440صفحه و دوره چهارم آن از تير 
1347تا بهمن 1347در 144صفحه طبع شد«. انتشارات نيل را ابوالحسن 
نجفي و عبدالحسين آل رسول پايه گذاري كردند اما چون در ابتدا، سرمايه 
كافي نداشتند، احمد عظيمي زواره اي نيز به آنها پيوست و هسته اصلي نيل 
در مغازه كوچكي روبه روي چاپخانه مجلس شوراي ملي شكل گرفت. به 
گفته عبدالحسين آذرنگ در كتاب »تاريخ و تحول نشر«، مدتي بعد نيز 
مهدي و سيروس پرهام كه با نجفي آشنايي داشتند، به سرمايه گذاران نيل 
پيوستند. آنچه در اينجا مدنظر ماست دوره هاي دوم، سوم و چهارم اين 

نشريه است كه در دهه 40منتشرشده است.
* دوره دوم: از فروردين تا اسفند 1343؛ 8شماره؛ قيمت تك نسخه اين 
مجله در 7شماره اول 3ريال و در شماره 8، با اندكي افزايش، 5ريال بوده 
است. ناشر هدف از انتشار اين جزوه هاي كوچك را معرفي كتاب هاي تازه 
عنوان كرده كه به دليل محدوديت صفحات اين نشريه تالش شده تا هر سطر 
آن مفيد باشد. همچنين چاپ مقاالتي درباره شيوه انتقاد به منظور آشنايي 
خوانندگان با راه و رسم صحيح انتقاد كتاب از ديگر مطالب اين دوره است. 
براساس آماري كه سيدفريد قاسمي در كتاب نامبرده داده، در اين دوره 
23نقد منتشر شده و افرادي همچون مصطفي رحيمي، رضا سيدحسيني، 
داريوش آشوري، يداهلل رويايي، ابوالحسن نجفي، مهدي اخوان ثالث، جالل  

آل احمد، شميم بهار و بهرام بيضايي در آن نقد نوشته اند.

* دوره سوم: خرداد و تير 1344تا فروردين و ارديبهشت 1346؛ 12شماره؛ 
قيمت11شماره اين دوره 5ريال بوده و تنها شماره 10كه »سوگنامه فروغ 
فرخزاد« بوده، 10ريال قيمت داشته است. در يادداشت دوره سوم آمده: »... 
كار نقد اين روزها در حال شكل گرفتن است. تقريظ نويسي و مجيزگويي 
كه نقد 30-20سال پيش اين آب و خاك بود، نفس هاي آخر را مي كشد... 
مدت زيادي نيست كه كار نقد از حوزه ادبيات به ديگر رشته هاي هنري هم 
كشيده شده: تئاتر، نقاشي و سينما. و به همين جهت انتقاد كتاب، تعدادي 
از صفحات محدودش را صرف نقد كارهاي هنري ديگر، به خصوص تئاتر 
مي كند...«. در اين دوره، مجموعا 191عنوان كتاب و 2عنوان مجله معرفي 
شده   و 32نقد هم به چاپ رسيده است. رضا داوري 7نقد، آشوري و رحيمي 
5نقد، رؤيايي و احمد كريمي 2نقد و سيدحســيني، عبداهلل توكل، رضا 
براهني، آل احمد، حسن انوري و نويسندگاني ديگر هر كدام يك نقد در 

اين دوره نوشته اند.
* دوره چهارم: تير 1347)احتماال( تا دي و بهمن 1347: 4شماره؛ هر شماره 
به بهاي 5ريال. در اين دوره 54عنوان كتاب معرفي و 8نقد منتشر شده 
است. در اين دوره از تعداد نقدها كاسته شده و بر شمار شعرها و مقاالت 

ترجمه شده افزوده شده است.
مصطفي رحيمي در گفت وگويي با عبدالحسين آذرنگ و علي دهباشي 
درباره انتقاد كتاب، گفته: »ابتكاري كه در انتقــاد كتاب به خرج دادند، 
چاپ يك مجله 16صفحه اي كوچك بود كه امتيازي ]منظور امتياز نشريه 
است[ نداشت و به صورت ضميمه كتاب درمي آمد و تا آن زمان اين كار كامال 
بي سابقه بود. حكومت هم از چاپ آن جلوگيري نكرد و بنابراين ادامه پيدا 
كرد... يك بار پيغام فرستادند كه اگر به همين صورت ادامه داشته باشد، 
امتياز رسمي خواهيم داد ولي چون كار بدون دردسر ادامه داشت، كسي 

احتياج به كسب امتياز احساس نمي كرد...«.

انتقاد كتاب دی و بهمن 1343

بررسي كتاب
نشريه ضميمه كتاب هاي انتشارات مرواريد

»كتاب هفته« هفته نامه اي از سازمان چاپ و انتشارات كيهان بود كه زيرنظر محسن هشترودي، احمد شاملو و شوراي نويسندگان از تاريخ 16مهرماه 1340تا 
سال 1342در 104صفحه منتشر  شد. بيشتر شهرت اين هفته نامه به داستان هاي بلند تاليفي يا ترجمه بود كه در هر شماره چاپ مي كرد.

* مهدي اخوان ثالث )م. اميد( 
در پايان دوره حبسش، كتاب ها 
و مجالتش را به بند 4شــماره 
2زندان قصر در دي ماه 1345اهدا 

كرد.

جلد جديد: خرداد و تير 1347
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