
 6 نشانه مثبت براي 
رشد دوباره بورس

جهنم جهاني كرونا

 90روز از آغاز روند نزولي شــاخص بورس مي گذرد. در اين 
مدت شاخص كل بورس تهران بيش از 40درصد افت كرده و 
3500هزار ميليارد تومان از ارزش بازار سهام كاسته شده است. 
با گذشت 90روز اكنون نشانه هايي از احتمال آغاز دوباره روند 
صعودي بورس ظهور كرده؛ بررسي ها نشان مي دهد وزن اين 

نشانه هاي مثبت بيشتر از عوامل منفي 
اســت و مي تواند ظرف روز هاي آينده به 

رشد دوباره شاخص هاي بورس منجر شود. به ويژه آنكه اكنون 
قيمت سهام شــركت ها به دليل نزول هاي مداوم براي خريد 

جذاب تر هم شده است.

 همشهري اثر چراغ سبز سيگنال هاي برون زا و درون زا 
بر رشد احتمالي بازارسهام در روز هاي آينده را  تحليل مي كند

 با عبور آمار ابتالي روزانه كرونا از مرز 666 هزار نفر
 موج جديد شيوع ويروس اغلب نقاط جهان را فرا گرفته است

تهرانتعطيلميشود؟
 معاون وزير بهداشت: امروز درباره تعطيلی دو هفته ای كشور 

تصميم گيری می شود

نمايشــگاه  »تهران از منظر هنرمندان« براي بازديد مجازي عالقه مندان تا 4 آذر داير اســت

صفحه5را
بخوانيد
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متأســفانه تعداد مبتاليان، بستري شــدگان و 
متوفيان درگير با بيماري كوويد-19، در شهر يادداشت

تهران در حال افزايش اســت. اگرچه بخشي از 
افزايش آمار مبتاليــان مربوط به افزايش تعداد تســت هاي 
بيماري است كه بايد همچنان هم هرچه بيشتر افزايش يابد، 
اما دســتگاه هاي متكفل مديريت كوويــد-19، در مجموع 
برخالف عملكرد مناسب و هماهنگ خود در موج اول بيماري 
در فاصله اسفند1398 تا ارديبهشــت1399، در موج جديد 
بيماري تاكنون عملكرد موفقي نداشــته و نتوانسته اند سهم 
مناسبي در جلوگيري از شيوع بيماري ايفا كنند. اين در حالي 
اســت كه ما نيازمند تصميمات هماهنگ، كارشناسي شده و 
تأثيرگذاري هســتيم كه بتواند به صورت ضربتي در برابر اين 
موج جديد بايســتد و آن را متوقف كند، وگرنه با فاجعه اي با 
ابعادي بي سابقه روبه رو خواهيم شــد. به خصوص آنكه كادر 
درمان كه ماه هاست به طور شــبانه روزي درگير مداواي اين 
بيماري است، اكنون دچار حدي از فرسايش و خستگي شده و 
دقيقا در همين شرايط تعداد مراجعين در حال افزايش است. 
كارشناسان بسياري معتقدند حتي توان سخت افزاري درماني 
ما رو به كاهش رفته و به طور كلي نظام بهداشــتي-درماني ما 
نيازمند فرصت و زماني براي بازآرايي و توان افزايي است. بدون 
تعطيل شــدن موقت شــهر به مدت حداقل 2هفته ما به اين 

اهداف دست پيدا نخواهيم كرد.
متأسفانه با وجود چنين ضرورت هايي، ما از توان تصميم گيري 
ســريع و قاطع و حداقل هاي الزم در هماهنگي هاي مديريت 
بحران بي بهره ايم. همه مي دانيم كه در ميان شهرهاي كشور، 
بيمــاري در تهران هم اكنــون بيش از جاهــاي ديگر قرباني 
مي گيرد و از اوضاع نامناســبي برخوردار اســت. ما با شرايط 
پيچيده اي روبه روييم. از يك سو نظرسنجي ها نشان مي دهد 
مردم شديدا نگران وضعيت معيشــتي خود هستند تا جايي 
كه نگراني هاي معيشتي آنها بيش از نگراني از شيوع بيماري 
كروناست. از سوي ديگر با تداوم شيوع بيماري به اين نحو ما به 
سمت بحراني تر شدن وضعيت حركت خواهيم كرد. لذا الزم 
است هرگونه سياســتگذاري با توجه به هر دو بعد اقتصادي و 
پزشكي ماجرا و همراه با اقناع افكار عمومي و توضيح مسائل 
براي مردم همراه باشــد. همچنين مي بايســت هم در سطح 
ملي و هم در ســطح محلي، هماهنگي كاملي وجود داشــته 
باشد، تصميمات بر مبناي مطالعات و داده هاي آماري موجود 
گرفته شود و همكاري مؤثر ميان دستگاه هاي متولي اجراي 
تصميمات وجود داشــته باشــد؛ درحالي كه اين هماهنگي و 
همكاري دســت كم در تصميمات مرتبط با شهرداري تهران 

چندان مطلوب نبوده است.
براي نمونه كاهش ســاعات خدمات رســاني متــرو، بدون 
تعطيل شدن بخش هايي از نيروي كار، به وضوح به افزايش تردد 
و ازدحام در ساعات پاياني فعاليت مترو انجاميده و باعث شيوع 
بيشتر كرونا مي شــود. اقدامات شهرداري تهران براي كاهش 
زمان سررســيد مترو، با توجه به توان فني مــا، براي كاهش 
ازدحام در مترو در اين ساعات به هيچ روي كافي نيست و ما اين 
مسئله را به مسئوالن اعالم كرده ايم. همچنين تصميم گيري 
درباره ساعات كار مراكز خريد، بوستان ها و ساير اماكن عمومي 
بايد با هماهنگي و واگذاري اختيارات به شهرداري تهران همراه 
شود؛ درحالي كه هم اكنون اينگونه نيست و به همين دليل از 
بخش مهمي از توان شــهرداري تهران براي مقابله با شــيوع 

بيماري كوويد-19 به خوبي استفاده نمي شود.
واقعيت آن اســت كه بــدون همــكاري همه جانبــه، اقناع 
افكارعمومي، كمك و همبســتگي مردم و عزمي ملي جهت 
متوقف كردن فرايندهاي تردد و تجمع در شهر، مبارزه با شيوع 

بيماري كوويد-19 ممكن نيست.
من به عنوان شهردار تهران اميدوارم هرچه سريع تر مراجع 
ملي تصميم گيــر درباره كوويد-19، بــا اتخاذ تصميمات 
سريع، كارشناسي و هماهنگ از اتالف وقت و در نتيجه آن 
اتالف نفوس و فرسايش بيشتر كادر درمان جلوگيري كنند.
همچنين متواضعانه از كارفرمايان محترم تقاضا دارم براي 
حفظ جان مردم، براي نجات جان كادرهاي ازجان گذشته 
درمان و فراهم شدن شرايط بازيابي توان آنها و براي غلبه بر 
اين بيماري در اين شرايط سخت با همكاري و همياري خود 
زمينه را براي در منزل ماندن بخش بزرگ تري از نيروهاي 
كار فراهم كنند. شــرايط اقتصادي حال حاضر كشــور با 
افزوده شدن كوويد-19، آحاد جامعه را تحت تأثير خود قرار 
داده و بخش مهمي از مشاغل و كســب وكارها را با بحران 
مالي مواجه ساخته است؛ به گونه اي كه گروه هاي كثيري 
از اقشار كم درآمد و گروه هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي و 
هنري كه همگي از سرمايه هاي شهروندي اين شهرهستند 
و اعتبار اجتماعي آنها مانع از ابراز مشــكالت روزمره شان 
شده است، در تامين مايحتاج ضروري خود دچار مشكالت 
جدي شده اند. ايفاي مســئوليت اجتماعي و توجه ويژه به 
اين موضوع از سوي بنگاه هاي اقتصادي برخوردار از توان 
مالي، زمينه ساز همدلي و تشــريك مساعي در ايجاد يك 
حركت جمعي گسترده براي عبور از بحران موجود است. ما 
بايد همچون ابتداي سال همگي دست در دست هم، با عزم 
و اراده اي ملي، به جنگ كوويد-19 برويم و با همبســتگي 
ملي بر آن غلبه كنيم. بــدون مديريت هماهنگ، همياري 
همگاني و مشــاركت جمعي، غلبه بر اين بيماري بســيار 

دشوار خواهد بود.

قاب هاي كوچك و بزرگي كه به ديوار خانه 
هنرمندان آويخته شده، محصول خالقيت 
نقاشــان، گرافيســت ها، كارتونيست ها، 
طراحان و عكاســان درباره تهران است. 
همه هنرمندان، تهران را دستمايه خلق 
آثار هنري خود كرده انــد؛ از تهران قديم 
و نماهاي آشنا از عمارت هاي شكوهمند 
شهر تا مســائل و معضالت امروز تهران 
مثل كودكان زباله گرد و فضاي سبزي كه 
روزبه روز كمتر مي شــود. تهران از منظر 
هنرمندان، نمايشــگاه بزرگي متشكل از 
13نمايشگاه كوچك است كه از 23آبان 
در خانه هنرمندان داير شده است. 350اثر 
از هنرمنــدان تهرانــي در 7گالري  خانه 

هنرمندان به نمايش درآمده اند.

تهرانازكوچههايشآغازميشود
كوچه ها و خيابان ها در نقشه تهران شبيه به 
قلبي تپنده شده است كه شهر را در بر گرفته. 
در اثر بعدي تصويري از برگ چنار در ميان 
كوچه ها و خيابان ها شــكل گرفته است؛ 
چناري كه يكي از نمادهاي تهران اســت. 
»تهــران از كوچه هايش آغاز مي شــود« 
مجموعه اي از آثار گرافيكي تهران است. آثار 
گرافيكي نمايشگاه بخش ديگري نيز دارد. 
نشانه هاي آشناي تهران نظير برج ميالد و 
برج آزادي و ســردر دانشگاه تهران تبديل 
به بخشي از اثر هنري شــده اند. تمبرها، 
اسكناس ها و ســكه هايي كه عمارت هاي 
آشناي تهران از شمس العماره تا برج ميالد 
رويشــان نقش بســته، ازجمله ديگر آثار 

گرافيكي نمايشگاه است.

يكقرندريكقاب
عكســي قديمي از ســردر بــاغ ملي كه 
درشــكه اي از آنجا عبور مي كند و عكسي 
ديگر از وضعيت امروز ســردر باغ ملي كه 
خودرويي مقابل در آن پارك شده. 2 عكس 
كنار هم در يك قاب قرار گرفته اند و سردر باغ 
ملي برش خورده است تا هر دو نيمي از عكس 

را شكل دهند. »يك قرن در يك قاب« كه به 
همت بهروز داوري و كيوان مهرگان فراهم 
آمده است، مجموعه اي از برش هاي دو تكه 
از نماهاي قديمي تهران است كه وضعيت 

گذشته و امروز آنجا را تصوير كرده است.

دشواريهايفاصله
نمي تــوان نمايشــگاهي درباره شــهر 
برگزار كــرد و تأثيرات كوويــد-19 را بر 
شهر نشان نداد. بخشي از آثار نمايشگاه، 
كاريكاتورهايي درباره كوويد-19 اســت 
و جدالي كه انسان ها در ماه هاي گذشته 
با ويروس داشته اند. البته رويكرد بعضي 

از آثار بخش كوويد-19 بيشــتر از آنكه 
ناظر به شهر يا تأثير كوويد-19 بر زندگي 
باشد، سياسي است. انگار هنرمندان بيشتر 
حضــور در جشــنواره هاي بين المللي را 
هنگام خلق آثار درنظر داشته اند. اردشير 
رستمي، هنرمند نام آشــنا نيز مجموعه 
طرح هايي بــا موضوع فاصلــه اجتماعي 
كشيده كه مثل بسياري ديگر از طرح هاي 
او، انساني و شاعرانه است و دشواري هاي 

فاصله و جدايي را تصوير مي كند.

تنهادرنقطهتاريك
فيروزه مظفــري گــردآوري آثار بخش 

»شــهرامن« را عهده دار بــوده و بانوان 
هنرمند همه آثار اين بخش را آفريده اند. 
بيشتر آثار، زنان تنهايي را تصوير كرده اند 
كه در عبور از نقطه هاي كور و تاريك شهر، 
به ويژه شب هنگام، دچار مشكل مي شوند. 
مجموعه آثار »شهر امن« هشداري است 
كه شايد سبب شــود معابر شــهري به 
معابري امن و آرام بــراي همگان تبديل 

شود.
كودكان زباله گرد دســتمايه خلق آثاري 
شده اند كه بخش ديگر نمايشگاه را شكل 
داده است؛ كودكاني كه زباله گردي، آنها را 
از تحصيل و زندگي كودكانه محروم كرده 
و حاال در آثار هنرمندان چيزي مي جويند 
كه نشــان كودكي دارد و گاه از تماشاي 
كودكان ديگر كه به مدرسه مي روند، دريغ 

و حسرت بر سيمايشان نقش مي بندد.

گزارشــيهنرمندانهازپروژههاي
عمراني

جمال رحمتي و مرتضي صديق، اسكيس ها 
)طرح هاي( پروژه هــاي عمراني تهران را 
روي كاغذ بازآفريني كرده اند؛ طرح هايي 
كــه در حقيقــت گــزارش هنرمندانه و 
خالقانه اي اســت از آنچه در شــهر اتفاق 
مي افتد و چشم اندازهاي امروز شهري را 
مي سازد. ساخت بزرگراه ها و پياده روها و 
بهسازي معابر شهري ازجمله پروژه هايي 
اســت كه رحمتــي و صديق آنهــا را از 
نقشــه هاي عمراني به آثاري هنرمندانه 
روي كاغــذ تبديــل كرده انــد. از جمال 
رحمتي كاريكاتورهايي در بخش هاي ديگر 
نيز به نمايش درآمده. عالوه بر اين، او دبير  
هنري رويداد »تهران از منظر هنرمندان«  
هم هســت. نمايشــگاه »تهران از منظر 
هنرمندان« قرار بود در مهرماه به مناسبت 
هفته تهران برگزار شــود. شيوع موج تازه 
كرونا نمايشــگاه را، مثل همه اتفاق هاي 
ديگر، بــه تعويــق انداخت. »تهــران از 
منظر هنرمندان« از 23آبــان تا 4آذر در 
گالري هــاي خانه هنرمندان داير اســت. 
امكان بازديد مجازي نمايشــگاه از طريق 

https://tehran.tdaa.ir فراهم است.

ناهماهنگيدرمديريت
وشدتگرفتنبحرانكوويد-19

رشد 82درصدي 
هزینه زندگی 

 افزایش سود بانكي؛
افسانه یا واقعيت

نمايندگان كارگــران براي جبران 
هزينه معيشت 9ميليوني وارد عمل 

شدند

برآوردها نشــان مي دهــد هزينه 
معيشــت خانوارهــاي كارگري در 
سال جاري با رشــد 82درصدي به 

9ميليون تومان رسيده است

گزارش ميداني همشهري از شعب 
8 بانك در شــرق و مركز پايتخت، 
افزايش سود بانكی را تأييد  نمي كند

  خون 
در وضعيت قرمز

گزارش همشــهري از پايين آمدن 
ميــزان اهــداي خــون و وضعيت 

نگران كننده  بيماران تاالسمي

دبير انجمــن حمايــت از بيماران 
تاالســمي به همشــهري مي گويد 
بيماران تاالســمي تنهــا در دوران 
جنگ، با اين ميــزان كمبود خون 

مواجه بوده اند

 دود قليان
 در چشم سينما

مصائب سيم كارت 
براي اتباع افغان

هش دار!

 آتش توسعه صنعتی 40
 خاكستر  تورم نفتی 50

يك پرســه پاييزي در مأمني به نام 
ســينما كه از ســاعت 18تعطيل 
 اســت، اما بايد به بــودن دلخوش 

باشد

اگرچه منــع قانوني بــراي تحويل 
سيم كارت به اتباع خارجي ازجمله 
اتباع افغانستان وجود ندارد، اما اين 
ماجرا با دردســر و تخلفات فراوان 

همراه است

آيا معتادان كرونا نمي گيرند؟

 مصرف كنندگان محصوالت دخاني
عوارض شــديدتري را در بيماري 

تجربه مي كنند

 چــرا برنامه هاي نوســازي به تورم 
و شكست منتهي شد؟

بنياد پهلــوي، چهره اصلي فســاد 
اقتصادي اين دوران است

 پيشنهاد جدید براي  
 تبدیل پادگان 06  

به بوستان
علي اعطا، ســخنگوي شوراي شهر 
در گفت وگو با همشهري: در تبديل 
پادگان 06 به بوستان  الگوي30-70 
بايد كنار گذاشته شود و از انتقال حق 
توسعه به ساير نقاط در تملك ارتش 

استفاده شود 
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مسجدجامعی: تاریخ تهران قدیم باید مرور شود
احمدمســجدجامعي،
چهرهفرهنگيشوراي
شهرتهرانمثلهميشه
دراتفاقهاياينچنيني
حاضراســت،حتياگر
شماراندكياوراهمراهي
كنند.مســجدجامعي
درخــالبازديــداز
نمايشگاهبههمشهري
ميگويد:»باورنميكردم
هنرمندانيازهمهايران

برايهفتهتهرانآثارهنريخلقكنند.نشانميدهدكههمهمردمايران،بهويژه
هنرمندان،تهرانرادوستدارند.نمادهاييمثلشمسالعماره،برجآزادي،سردرباغ
مليوكموبيشبرجمياددرخيليازآثارتكرارشده،درصورتيكهتهراننمادهاي
بيشتريدارد.يكيازنمادهاييكهداردفراموشميشود،كورههايآجرپزيدر
جنوبتهراناستيامثاپاركشهر.پاركشهربهلحاظتنوعگونههايگياهي
يكيازبهترينپاركهايتهراناست.حتيپرندگانمهاجربهآنجارفتوآمددارند.
نديدهامكههنرمنديبهسراغبرجطغرلياموزههايتهرانياساختمانقديمي
كتابخانهمليبرود.جلوههايبصريتهرانبيشترازاينهاستوهنرمندانميتوانند

بااستفادهازآنهاشكلمتفاوتيبهكارهايخودبدهند.
بهنظرمدركارگاههاونمايشگاهها،تاريختهرانقديمهمبايدمرورشود.اطاعات
بيشترازتهرانقديمميتواندبههنرمنددرخلقاثركمككند،حتياطاعاتي
مثلنحوهنگارشكلمهتهران.درمتونقديمتهرانبا»ت«نوشــتهميشده،در
دورهناصريبيشتربا»ط«وبهتهرانامروزكهميرسيمدوباره»ت«بيشتررايج
ميشود.دانستنچنيناطاعاتيميتواندبههنرمندكمككند.مثاوقتيهنرمند
اثريدربارهپاسكوخلقميكند،مربوطبهدورهتهراناست،نهطهران.بااينهمه،
مجموعاكارهايخوبيدرنمايشگاهديدم.بعضيآثارمثلسكهتهرانخاقانهبود.
رويكردهنرمندانبهكودكانزبالهگردهمرويكرديهمدالنهبودكهدرخورستايش
است.طنزيبابعضيازكارهاآميختهبودكهسببجذابيتبيشترشانشدهبود.
نمايشگاهقراربودبهمناسبتهفتهتهرانبرگزارشود.هفتهتهرانمنشأشكوفايي

شدهاست.نشانميدهدهنرمندانچقدرتهرانرادوستدارند.«

ث
مك

تهران
رويديوار
خانههنرمندان

يادداشتي از شهردار تهران درباره روزهاي بحراني پايتخت
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اليوت آبرامز، مسئول گروه اقدام ايران در وزارت امور خارجه اياالت متحده آمريكا در روزهاي اخير به منطقه 
سفر كرده بود.

70روز تا پايان دولت ترامپ باقي است 
سياست 
و اگر اتفاق خارق العاده اي رخ ندهد از خارجی 

20ژانويه دونالد ترامپ و تيمش بايد 
كاخ سفيد را به جو بايدن و هم حزبي هايش واگذار 
كنند. در اين ميان پرونده ايران در 2  ماه باقيمانده 
همچنــان موضوعي مهــم در سياســت خارجي 
آمريكاست تا جايي كه در نخستين روزهاي بعد از 
اعالم نتايج رياست جمهوري آمريكا، نماينده ويژه 
اين كشور در منطقه خاور ميانه مشغول البي عليه 

ايران است.
اليوت آبرامز كه به تازگي به منطقه خاورميانه سفر 
كرده، در گفت وگويي مدعي شده كه حتي با وجود 
وعده جو بايدن، رئيس جمهور منتخب آمريكا براي 
بازگشت به توافق هســته اي]برجام[، كارزار فشار 
تحريم ها در دولت بايدن نيز عليه ايران ادامه مي يابد. 
نماينده ويژه آمريكا در امور ايران و ونزوئال در عين 
حال احتمال عمليات نظامي عليه ايران در ماه هاي 
باقيمانده از دولت ترامپ را رد كرد و گفت كه فارغ 
از نتيجه انتخابات آمريكا، مذاكره آمريكا با ايران در 

سال آتي ميالدي محتمل است.
گمانه ها درباره نيت ترامپ در اقــدام نظامی عليه 
ايران  زماني بيشتر شد كه آبرامز چمدان هاي خود را 
به مقصد سه رژيم ضدايراني سرزمين هاي اشغالي، 

عربستان و امارات متحده عربي بست. 
در اين ميان ناظران احتمال دادند شايد دولت ترامپ 
براي به بن بست كشيدن مسير بازگشت دولت بايدن 
به برجام تالش كند زمين ســوخته تحويل دولت 
بعدي بدهــد؛ گمانه اي كه ســيدعباس عراقچي، 
معاون سياســي وزير خارجه ايران هم سه روز قبل 

به آن اشاره كرد.

دولت ترامپ از بدو كار، مذاكره درباره برجام جديد 
را در دستور كار داشــت و به همين منظور ترامپ 
ارديبهشت 97از برجام خارج شد و ايران هم از يك 
ســال بعد به صورت گام به گام تعهدات برجامي را 
كاهش داد، اما تن به مذاكره جديد با ترامپ بر سر 
برجام نداد و حاال مايك پمپئو، وزير خارجه آمريكا 
در گفت وگويي با برنامه راديويــي  »هبو هيوئت« 
مدعي شده اســت: زمان مناسب براي عادي سازي 
روابط با ايران زماني است كه نظام مجموعه مقررات 
و رفتارهايــي را كه ما از هر كشــوري انتظار داريم 

رعايت كند.
او كه حتي درصورت پيروزي ترامپ هم شانس كمي 
براي ماندن در دولت بعدي آمريكا داشــت مدعي 
شده ايران به رفتارهايي كه حتي با تعهدات آنها در 

قالب برجام همخواني ندارد، ادامه مي دهد!
اســتناد وزير خارجه آمريكا به برجام به رغم خروج 
كشورش از آن تازگي ندارد. او يك سال تالش كرد به 
همين بهانه مانع لغو شدن تحريم تسليحاتي ايران 
براساس قطعنامه 2231شــوراي امنيت شود، اما 
اعضاي شوراي امنيت به خواسته آمريكا تن ندادند 
تا در 27مهر ماه بساط تحريم هاي تسليحاتي عليه 

ايران برچيده شود.
در حين حال وندي شرمن، مذاكره كننده هسته اي 
آمريــكا در دوران برجام كــه از او به عنوان يكي از 
گزينه هاي تصــدي وزارت خارجه آمريكا در دولت 
بايدن ياد مي شود درباره وضعيت پيش روي آمريكا 
و ايران مي گويد: دولت ترامپ در تالش اســت هر 
كاري از دســتش بر مي آيد انجام دهد تا كار براي 
رئيس جمهور منتخب و كامــاال هريس، معاون او 
با روي كار آمدن سخت شــود.  اما بسياري از اين 

پرونده ايران روي ميز برنده و بازنده

از حدود 2هفته پيش خبر 
بازداشت سركرده گروهك امنيتی

تجزيه طلب و تروريســتي 
»حركت النضال العربي لتحرير االحواز« 
توسط ســازمان هاي اطالعاتي ايران در 
شــبكه هاي اجتماعي پيچيده بود، اما تا 
پنجشنبه گذشــته خبر آن رسما تأييد 
نشده بود. روز پنجشنبه وزارت اطالعات در 
بيانيه اي، بازداشــت »فــرج اهلل چعب« 
مشهور به »حبيب اســيود« را تأييد كرد. 
چعب در اين بيانيه به عنوان »عامل اصلي 
حمله تروريســتي خونين 31شــهريور 
97اهواز« معرفي شــده اســت. وزارت 

اطالعات توضيحات بيشتري درباره نحوه 
شناســايي و دســتگيری ايــن عنصــر 
تروريســتي ارائه نداده، اما اعالم كرده كه 
وي با »اقدامــات تخصصــي و تركيبي 
سربازان گمنام امام زمان)عج(« شناسايي 
و بازداشت شده است. براساس اين بيانيه، 
ســركرده گروهك تجزيه طلب حركت 
النضال در ســال هاي اخير قصد چندين 
عمليات بزرگ ديگر در تهران و خوزستان 
را داشت و اخيرا در حال برنامه ريزي براي 
هدايت عمليات تروريستي جديدي بود كه 
با اشراف اطالعاتي ســربازان گمنام امام 
زمان)عج( ناكام ماند. در بخش پاياني اين 

بيانيه آمده است: »اين گروهك كه تحت 
حمايت مستقيم سرويس هاي اطالعاتي 
عربستان و رژيم صهيونيستي قرار دارد، 
به رغــم صدور حكــم بين المللــي براي 
سركردگان آن گروه، عمليات تروريستي 

در ايران را مديريت مي كرد.«

اعتراف به ترور
همزمان با انتشــار بيانيه وزارت اطالعات، 
صدا و سيما تصاويري از اعترافات فرج اهلل 
چعب پخش كرد؛ او از نقش »حبيب نبگان، 
يعقوب نيسي و عيسي سواري« در عمليات 
تروريســتي 31شــهريور ســال97اهواز 

وحيد عابديني
پژوهشگر سياست خارجي

يادداشت

كافه مجلس

كدام منافع ملي را تأمين مي كند 
حاكميت يك دست يا ملت يك دل؟

يكي از ديپلمات هاي سابق كشورمان با دفاع از روي كار آمدن يك دولت 
اصولگرا گفته است: »براي اينكه ما تصميمات كالن بگيريم و تكليف 
كشور را مشخص كنيم، حاكميت بايد يك دســت شود.« ايشان به 
اختالف 2جناح سياسي در كشور بر سر مسائل سياست خارجي اشاره 
كرده  و گفته اند: »ما در اين سال ها نتوانسته ايم يك تصميم بگيريم كه 
با چالش مواجه نشود. در حوزه امنيت ملي در 40سال گذشته 2تصميم 
مهم گرفته ايم؛ يكي در قطعنامه ۵98كه در دوره امام بود و يكي برجام 
كه در زمان رهبري حضرت آيت اهلل خامنه اي بــود و هر دو با چالش 

مواجه شده است.«
طبيعي است سياستمداران عالقه مند هستند تصميماتي اتخاذ كنند 
كه با چالشي از سوي مخالفانشان روبه رو نشود، ولي آيا در مقام عمل 
چنين وضعيتي امكان پذير يا مطلوب است؟ جامعه ايران همانند همه 
جوامع درون خود با تضادها و اختالف هايي درباره مســائل مختلف 
ازجمله سياســت خارجي روبه روست. بخشــي از جامعه ما هوادار 
تعامل بيشتر با جهان به خصوص غرب است و بخش ديگري از موضع 
سرســختانه تري در برابر غرب هواداري مي كند. اين تضاد در مواقع 
مختلف به خصوص انتخابات هاي رياست جمهوري خود را نشان داده و 
اثرات مثبت و منفي بر روند سياستگذاري كشور به دنبال داشته است، 
ولي آنچه مسلم است اين است كه اين تضاد هاي اجتماعي را نمي توان 
با دستور حذف كرد و حتي اگر بتوان، مطلوب هم نيست. جامعه سالم 
جامعه اي اســت كه در آن نظرات متفاوت وجود دارد و تضارب آرا در 
بستر درست خود شكل مي گيرد و از طريق آن بهترين شيوه دست 
يافتن به منافع جمعي انتخاب مي شود. در شرايطي كه اين تضارب آرا 
شكل نگيرد، احتمال آن بيشتر خواهد بود كه تصميمات اتخاذ شده از 
سوي سياستمداران با شكست مواجه شود. عالوه بر جامعه، نهادهاي 
حاكميتي ايران نيز داراي ساختاري دوگانه هستند؛ بخشي از نهادها 
مثل مجلس و رياست جمهوري با رأي مستقيم مردم انتخاب مي شوند 
و تغييرات در آن مكررا رخ مي دهد، ولي برخي نهادهاي ديگر در معرض 
انتخاب مستقيم مردم نيستند و با ثبات بيشتري به فعاليت مشغولند. 

 ولي تالش براي يك دست سازي  ساختارهاي حكومتي پيام و معنايي 
جز كاهش مشاركت مردم ندارد. تجربه نشان داده كه هرگاه مشاركت 
سياسي مردم باالتر رفته، اين تضادها نيز افزايش يافته است. به اين 
دليل، كساني كه به دنبال يك دست سازي  حكومت و هم موضع كردن 
نهادهاي انتخابي با نهادهاي ديگر هستند، ناچار شده اند با روش هاي 
گوناگون مشاركت آنان در انتخابات را كاهش دهند. انتخابات مجلس 
هفتم و رياست جمهوري نهم نمونه اي از اين تالش محسوب مي شود 
كه بخشي از جامعه به دليل رد صالحيت ها يا نااميدي از تأثيرگذاري 
صندوق رأي در روندهاي كلي كشور، از مشاركت در انتخابات سر باز 
زده و در نتيجه مجلس هفتم و دولت نهم   اصولگرا بر سر كار آمد. همين 
روند در انتخابات مجلس يازدهم هم مشاهده شد و مجلس اصولگرايان 
با كمترين ميزان مشاركت مردم در انتخابات مجلس شوراي اسالمي 
يعني 42/۵ درصد بر سر كار آمد. با اين سابقه بايد پرسيد آيا منظور 
از حاكميت يك دست خارج كردن مردم از صحنه سياسي است و آيا 
قرار است انتخابات رياست جمهوري نيز در فضاي بسته و با مشاركت 
حداقلي مردم برگزار شــود و  آيا در چنين شرايطي منافع ملي ايران 
بهتر تامين خواهد شد؟   سؤال ديگر اين است كه آيا با فرض روي كار 
آمدن دولت اصولگرا، اختالفات در جهت گيري هاي سياست خارجي 
از بين خواهد رفت؟ اگر چنين اســت چرا در دوران احمدي نژاد كه 
مجلس و دولت و ديگر نهادهاي تأثيرگذار در دست اصولگرايان بود، 
نه تنها هيچ پيشرفتي در سياست خارجي ايران ديده نشد، بلكه ايران 
با شرايط دشوار بين المللي ازجمله ارسال پرونده ايران به شوراي امنيت 
و قطعنامه هاي تحريمي متعدد روبه رو شد؟ آن هم در زماني كه قدرت 
ايران هم به لحاظ مسائل منطقه اي و هم به لحاظ قيمت نفت بيش از 
امروز بود و در كاخ سفيد نيز باراك اوباما، رئيس جمهوري كامال هوادار 

تعامل با ايران بود.
آنچه در اين معادله گم شده است نقش مردم است؛ مردم پشتوانه يك 
سياست خارجي موفق هستند و نه چالشي در مقابل آن. آنچه ما امروز 
نياز داريم يك حاكميت يكدســت نيست، بلكه همدلي بين دولت و 
ملت اســت. فراموش نكنيم كه حوادث تلخ پس از انتخابات 88 بود 
كه باراك اوباما را به سمت سياست هاي تقابلي و تحريم هاي گسترده 
سوق داد. همچنين اعتراضات دي ماه 9۶ بهانه اي به دست اطرافيان 
دونالد ترامپ داد كه او را به خروج از برجام و اعمال فشــار حداكثري 
بر ايران ترغيب كنند. حوادثي از اين دست مي تواند فشارها بر دولت 
بايدن براي برداشتن تحريم ها را افزايش دهد. با اين شواهد مي توان 
استدالل كرد كه قدرت ايران و وجهه بين المللي ايران بيش از گذشته 
به تحوالت داخلي آن و چگونگي تنظيم رابطه دولت و ملت وابسته شده 
است. يك انتخابات پرشور و با مشاركت گسترده مردم دست دشمنان 
ايران را از هر اهرمي براي فشار خالي خواهد كرد. پايگاه رأي دمكرات ها 
در اياالت متحده به طور سنتي به رويكردهاي حقوق بشري حكومت ها 
بيشتر توجه مي كند؛ خصوصا در دوران جديد كه بايدن با حمايت يك 
جريان پيشرو در آمريكا به قدرت رسيده است، يك انتخابات رقابتي 
و پرشــور مي تواند تمامي توطئه هاي البي هاي ضد ايراني در آمريكا 

را خنثي كند.
عالوه بر اين، اتفاقا تضادهاي داخلي در بسياري از مواقع ابزاري براي 
چانه زني محسوب مي شود. بازي »پليس خوب، پليس بد« در شرايطي 
مي تواند اتفاق بيفتد كه 2بازيگر مهم، در عرصه تصميم گيري باشند. در 
زماني كه شما يك جناح سياسي خود را با هر روشي حذف كنيد، انگار 
كه دست خود را در مذاكره بسته ايد؛ چرا كه پليس ديگري در كار نيست 
و شــما ناچاريد خود نقش پليس خوب يا بد را به تنهايي بازي كنيد. 
درحالي كه دولت بايدن در مذاكرات احتمالي با ايران مدام با استناد 
به فشارهاي داخلي خود خواهان نرمش بيشتر از سوي ايران خواهد 
بود، ايران در نبود چنين فشاري ناچار به دادن امتيازات بيشتر است، اما 
تضاد سياسي در ساختار كشور مي تواند براي مذاكره كنندگان به عنوان 

ابزاري براي فشار بيشتر بر طرف مقابل عمل كند.
بنابراين، امروز نه تنها نبايد به حذف يك بخش از مردم يا يك جناح مهم 
از جريان تصميم گيري كشور فكر كرد، بلكه هرچه بيشتر بايد براي به 
صحنه آوردن مردم و همه جريان هاي سياسي تالش كرد. حاكميت 
يك دست چونان پرنده اي است با يك بال. آنچه كشور ما در اين شرايط 
حساس نياز دارد 2بال قدرتمند، ولي هماهنگ است. يك انتخابات 
پرشور و بانشاط مي تواند هم تضمين كننده حضور پرقدرت اين 2بال 
باشــد و هم مي تواند زمينه اي براي هماهنگي بيشتر بين نيروهاي 
سياسي بر سر مسائل ملي فراهم كند. فراموش نكنيم مردم ولي نعمت 
مسئوالن هستند و آنها هستند كه با رأي خود سرنوشت خويش و كشور 

را تعيين مي كنند. آنها را پشتوانه مذاكرات قرار دهيم.

تمديد وضعيت اضطراري ايران
پايگاه اينترنتي كاخ ســفيد شامگاه 
پنجشــنبه در بيانيه اي اعالم كرد: در 
۱۴نوامبر ســال ۱۹۷۹ رئيس جمهور 
آمريكا در فرمــان اجرايي ۱۲۱۷۰ پيرو 
قانون اختيارات اقتصادي در شــرايط 
اضطراري بين المللي، نســبت به ايران 
وضعيت اضطــرار ملي اعــالم كرد و 
اقدامــات مرتبط را بــراي مواجهه با 
تهديدهاي غيرمعمول نسبت به امنيت 
ملي، سياست خارجي و اقتصاد آمريكا 
كه به موجــب وضعيت ايــران ايجاد 
مي شد، انجام داد. در ادامه بيانيه دونالد 
ترامپ آمده است: روابط ما با ايران هنوز 
عادي سازي نشده است و روند اجراي 
توافقنامه ها با ايران از تاريخ ۱۹ ژانويه 
۱۹۸۱ ادامه دارد. به همين دليل، وضعيت 
اضطراري اعالم شده در ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹ 
و اقدامات انجام شده براساس آن براي 
سر و كار داشتن با اين اضطرار در واقع 
بايد بيشتر از ۱۴ نوامبر ۲۰۲۰ ادامه پيدا 
كند. بنابراين طبق بند مقررات اضطرار 
ملي، يك ســال ديگر وضعيت اضطرار 
ملي درباره ايران را كه در فرمان اجرايي 

۱۲۱۷۰ آمده است، ادامه مي دهم.

ث
مك

    مميزي قاليباف در اينستاگرام 
اينستاگرام پست رئيس مجلس درباره جنايت بي رحمانه داعش 
در افغانستان را حذف كرد. به گزارش فارس، محمدباقر قاليباف 
در اين مطلب نوشــته بود: »جنايت داعش عليه فرزندان نازنين 
افغانســتان، دل همه ما را به درد آورد. مســئول مستقيم تمامي 
جنايت هاي داعش، بنيانگذاران آدم كش آمريكايي و صهيونيست، 

تأمين كنندگان مالي آنها در منطقه و حاميان آنها هستند«.

   بازشدن پاي مجلس در پرونده امامي 
دوازدهمين جلسه رسيدگي به دادگاه محمد امامي، پاي مجلس و 

برخي نمايندگان را هم به اين غائله باز كرد. محمد امامي و وكيلش 
اين بار پاي مجلس را به ماجراي اتهامات متهم رديف اول اين پرونده 
باز كرده و مدعي شدند كه مجلس دنبال پايين كشيدن امامي بوده 
است. در همين راستا، جبار كوچكي نژاد، نماينده رشت در رابطه با 
اظهارات امامي مبني بر متهم خواندن مجلس به برنا گفت: در زمان  
مسئوليتم چيزي به من ابالغ نشده است در آن زمان همه اسناد به 
كميسيون اصل90و كميسيون اقتصادي و آموزش مجلس تحويل 
داده شده است، در اسنادي كه به دادگاه تحويل داده ايم همه  چيز 
روشن است. كوچكي نژاد در رابطه با اين اظهارنظر امامي  مبني بر 
اينكه يكي از اعضاي كميسيون وجهي را دريافت كرده، گفت: من 
كه از چنين چيزي اطالع ندارم طبق گزارش هايي كه در مجلس 
دهم ارائه كرده ايم در آن زمان، او ادعايي در رابطه با رشوه، مطرح 
نكرده است. امامي تهيه كننده سريال »شهرزاد« است كه نامش 

از سوي نماينده دادســتان تهران و برخي متهمان پرونده بانك 
سرمايه در دادگاه ويژه رسيدگي به مفاسد اقتصادي مطرح شد. از 
27 مرداد ماه جلسات رسيدگي به اتهامات او و 33 متهم ديگر اين 

پرونده در حال برگزاري است.

   ۷وزير به مجلس مي روند
وزيران صنعت، معــدن و تجارت، آموزش وپــرورش، نفت، نيرو، 
امور اقتصادي و دارايي، اطالعات و كشور، اين هفته براي پاسخ به 
سؤاالت نمايندگان عضو كميسيون هاي تخصصي، به بهارستان 
مي روند.  به گزارش خانه ملت، در همين راستا سيدمحمودعلوي، 
وزير اطالعات نيز براي پاسخگويي به سؤاالت 4عضو كميسيون 
امنيت ملي و سياست خارجي و سؤال مشترك 7 نماينده مجلس 
به اين كميسيون دعوت شده است. عبدالرضا رحماني فضلي، وزير 

كشور هم از ديگر اعضاي كابينه دولت است كه اين هفته به مجلس 
مي رود. وي براي پاسخ به سؤاالت 10 نماينده به كميسيون امور 

داخلي و شوراها دعوت شده است.

   استمرار موج كرونا در بهارستان
محمدرضا دشــتي اردكاني، نماينده اردكان در مجلس شوراي 

اسالمي به ويروس كرونا مبتال شد.
به گزارش همشــهري، او چهل و يكمين نماينده مجلس يازدهم 
است كه به كوويد- 19مبتال شده  است. از اين شمار تنها عيسي 
جعفري، نماينــده كبودرآهنگ در اثر ابتال بــه اين بيماري جان 
خود را از دست داد. پيش از استقرار مجلس يازدهم فاطمه رهبر و 
محمدعلي رمضاني منتخبان تهران و آستانه اشرفيه نيز بر اثر ابتال 

به كرونا فوت كردند.

 رئيــس قــوه قضاييــه در 
نوزدهمين همايش سراسري قضايی

دادستان هاي سراسر كشور 
كه پنجشــنبه قبل برگزار شد، بار ديگر بر 
رويه هاي قضايي تضمين كننده حقوق مردم 
تأكيد داشت.براســاس گــزارش ميزان، 
حجت االســالم ابراهيم رئيسي »كرامت 
انساني« را از ديگر اولويت هاي دستگاه قضا 
عنوان كرد و با اشاره به بخشنامه صادره در 
اين زمينه در آغاز سال متذكر شد: تأكيد بر 
تكريــم ارباب رجوع يــك توصيه اخالقي 
نيست و بخشنامه صادره در اين زمينه نيز 
براي رؤيت و قرار گرفتن در زونكن نبوده، 
بلكه يك الزام براي همه همكاران دستگاه 
قضاست.  رئيسي درباره بخشنامه اخير خود 
درخصوص امنيت قضايي نيز تصريح كرد: 

بخشنامه هايي صادر كرديم كه چنانچه به 
اكثر آنها نــگاه كنيم، عامل اجــراي اين 
بخشــنامه ها، دادستان ها هســتند؛ سند 
امنيت قضايي بــه بندبند آن كه نگاه كنيد 
بايد توسط دادستان ها اجرا شود. مرور اين 
دستورالعمل ها و پايش كردن اين رصدها در 
ارتباط با اجرايي شدن آنها بسيار مهم است. 
به كساني كه نســبت به اين قضايا عنايت 
كمتر دارنــد، تذكر داده شــود.رئيس قوه 
قضاييه در توصيه سوم خود بر لزوم آموزش 
و نظارت بر ضابطيــن قضايي تأكيد كرد و 
گفت: تشــخيص جرم با دادستان و قاضي 
است. دادســتان ها نبايد تسليم ضابطين 
شوند و از نظر آنها تبعيت كنند، بلكه بايد با 
تحقيقات دقيق دربــاره پرونده اظهارنظر 

كنند. 

توصيه حقوق شهروندي رئيسي به دادستان ها

تحريم ها در واقع مشــابه همان هايي خواهند بود 
كه پيش از اين اعمال شده اند و فقط نامشان جديد 
خواهد بود. اما فكر مي كنم تحريم هاي اساسي تغيير 
نخواهند كرد. او به صراحت اين را گفت كه تحريم ها 

موجب بازگرداندن ايران به ميز مذاكره نشدند.
شــرمن در پاســخ به اينكه ديدگاهــش راجع به 
موضع مقامات ايران در اين بــاره و نظر آنها درباره 
اينكه آمريكا بايد هزينه خســارات خروج از توافق 
را بپردازد، چيست و اين هزينه چه مي تواند باشد، 
توضيح داد: چيزي كه درباره مذاكره كنندگان ايراني 

مي دانم اين است كه آنها بسيار سرسخت هستند. 
آنها تا جاي ممكن خواسته هايشان را پيش از مذاكره 

با دولت جديد آمريكا مطرح خواهند كرد.
بايدن كه از دست اندركاران توافق هسته اي بوده از 
منتقدان خروج آمريكا از برجام هم هســت؛ ضمن 
اينكه وعده داده بود درصورت پيروزي در انتخابات 
به برجام برمي گردد، اما مشخص نيست اين بازگشت 
در چه فضا و شرايطي خواهد بود؛ با اين حال سرگئي 
الوروف، وزير امور خارجه روسيه روز پنجشنبه گفت 
كه فكر مي كند سياســت خارجي آمريكا در دولت 

جو بايدن، رئيس جمهور منتخب اين كشور به ويژه 
درباره ايران و تغييرات آب و هوايي مشابه سياست 

دولت باراك اوباما خواهد بود.
پيش تر ســيدعباس عراقچي، معاون وزير خارجه 
گفته بود: برجام قابل مذاكره مجدد نيست و آمريكا 
درصورتي كه تحريم هــاي دوران ترامپ را بردارد 
مي تواند به آن برگردد، قبل از عراقچي، محمد جواد 
ظريف، وزير خارجه هم گفته بــود اگر ايران قصد 
داشــت درباره برجام دوباره مذاكره كند اين كار را 

4سال قبل با ترامپ انجام مي داد!

پرده برداشــت و گفت: »سرقت از شركت 
پيمانكاري و ســرقت مســلحانه از بانك 
صادرات اهواز ازجمله اقدامــات ما بود.« 
چعب افزود: »در همان زمان با ســرويس 
اطالعاتي عربســتان، اقداماتمــان را آغاز 
كرديم و جلسات متعددي با آنان داشتيم.« 
وي همچنين گفت كــه »تلويزيون ايران 
اينترنشــنال با پول هاي عربســتان اداره 
مي شود و فقط براي تأسيس آن 30ميليون 
يورو صرف شــد. « گروهك تروريســتي 
حركت النضال عمدتا با حمله تروريستي 
به رژه نيروهاي مسلح در 31شهريور97در 
اهواز شناخته مي شوند كه در اثر آن 24تن 
از نيروهاي نظامــي و غيرنظامي، ازجمله 
يك كودك به شهادت رسيدند و صدها نفر 
مجروح شدند. حمله اي كه سخنگوي اين 

گروهك مسئوليت مســتقيم آن را رسما 
به عهده گرفت.

 اما اقدامات تروريســتي حركت النضال 
عليه شهروندان ايراني و اهوازي سابقه اي 
طوالني دارد كه گفته مي شود به شهادت و 
مجروحيت بيش از 4۵0نفر از افراد بي گناه 

انجاميده است. 
به نوشته ايسنا، بمبگذاري سال 1384در 
اهواز، بمبگذاري فرمانداري اهواز، سازمان 
مسكن وشهرسازي، ســازمان مديريت 
و برنامه ريزي، ســاختمان مركزي طرح 
توسعه نيشكر، ســرقت مسلحانه از بانك 
صادرات اهــواز، انفجار چاه هــاي نفت و 
چندين خط لوله انتقال نفت، كشتار مردم 
بي دفاع و چندين عمليات تروريستي ديگر 
ازجمله اقدامات شــاخه نظامي حركت 
النضال بوده است. اقداماتي كه مسئوليت 
اغلب آنها توسط اين سازمان تروريستي 

پذيرفته شده است.

اروپا؛ قرارگاه تروريست هاي اهوازي
آنچــه در كارنامه گروهك تروريســتي و 
تجزيه طلب حركت النضال ديده مي شود، 
حضور و فعاليت سركردگان و رهبران آن 
در كشورهاي اروپايي و اسكانديناوي است؛ 
در بهمن سال 1398، تعدادي از اعضاي 
اين گروهك در دانمــارك و هلند به جرم 
جاسوسي براي عربســتان و برنامه ريزي 
براي يك يا چند حمله تروريستي در ايران 

دستگير شدند.
 چندي بعد هم، ســفير عربســتان را در 
دانمارك در اعتراض به جاسوســي عليه 
ايران توســط وزارت خارجه اين كشــور 

احضار كرد. پليس هلند نيز اعالم كرد كه 
جنبش عربي االحواز يك شــاخه نظامي 
دارد و در ايران حمالت مســلحانه انجام 
داده كــه در اكثر موارد اهداف آن ســپاه 
پاسداران و يا تأسيســات و ميادين نفت 
و گاز بوده است. تعدادي از سركرده هاي 
گروه تروريستي حركت النضال همچنان 
در كشــورهاي اروپايي، دانمارك، سوئد 
و هلنــد در بازداشــت به ســرمي برند. 
پيگيري هاي دولت، پليــس و نهادهاي 
امنيتــي و اطالعاتي جمهوري اســالمي 
ايران از اينترپل و كشورهاي اروپايي براي 
استرداد مجرمان به كشور تاكنون بي پاسخ 
مانده است. اما حكم پليس اينترپل ايران و 
برچسب قرمز براي فرج اهلل چعب، موجب 
دســتگيري اين متهم در فرودگاه ورشو 
در پايتخت لهســتان شــد. اين سركرده 
تروريستي عازم شركت در نشست »صلح 
و امنيت در خاورميانه« در بهمن 97بود 
كه با هماهنگي و تدارك آمريكا و شخص 
مايك پمپئو، وزيرخارجه اين كشور برگزار 

شده بود. 
درخواســت اســترداد چعب از ســوي 
جمهوري اسالمي ايران به سبب مداخله 
و نفوذ گســترده آمريكا و فشار عربستان 
ســعودي، بي پاسخ ماند و ســرانجام اين 
تروريست آزاد شد. پس از گذشت حدود 
2ســال، فرج اهلل چعب هم اكنون در دام 
نيروهاي وزارت اطالعات ايران قرار دارد؛ 
گفته مي شود كه او به واسطه كشور ثالث، 
احتماال قطر به تركيه هدايت شــده و در 
استانبول دستگير و به تهران منتقل شده 

است.

عامل جنايت اهواز شكار شد
وزارت اطالعات، بازداشت سركرده تروريستي 
جاگروهك حركت النضال را تأييد كرد
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نيمه خرداد ماه امسال بود كه خبر توافق 
ارتش و شــهرداري تهران بــراي تبديل گفتوگو

پادگان قديمي 06 در محدوده سلطنت آباد 
به فضاي همگاني پس از ســال ها انتظار منتشر شد تا 
صحبت از قرار گرفتن فضايي 35هكتاري به عنوان باغ، 
بوستان و تفرجگاه در اختيار مردم به ميان آيد. اما ديري 
نپاييد كه انگار زور ماجراي 15هكتــار باقيمانده از اين 
پادگان 50هكتاري براي آنكه دســت ها از كار كشيده 
شوند، به بقيه موضوعات چربيد. درحالي كه در جلسه اي 
با حضور تعدادي از اعضاي شوراي شهر تهران و مسئوالن 
ارتش، مشــاور طرح پروژه پادگان06 اعــام كرده بود 
35هكتار از اين پادگان براي تبدل شدن به بوستان ارتش 
در اختيار شــهرداري قرار خواهد گرفــت و از مجموع 
15هكتار باقيمانده در دست ارتش، عما تنها در 2هكتار 
ساخت وساز انجام خواهد شد و اين بارگذاري ها به گونه اي 
پيش خواهد رفت كه ديگر بخش هاي باغ آسيبي نبينند. 

اين پيشنهاد اما با نظر مخالف تعدادي از 
اعضاي شوراي شهر تهران مواجه 

شد. در نيمه هاي خرداد علي 
اعطا در صفحه توييتر خود 
نوشــت: »نافي زحمات و 
پيگيري ها نيستم، اما اگر 
من بــه جاي همــكاران 

شهرداري و شوراي عالي 
شهرســازي 

بودم، عاوه بــر اين 35هكتاري كه به بوســتان تبديل 
مي شود، درباره 15هكتار باقيمانده هم با مردم صحبت 
مي كردم. پادگان06 )يا جواداالئمه( 50هكتار مساحت 
دارد.« پــس از آن و در ابتــداي تيرمــاه محمدجــواد 
حق شناس، رئيس كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي 
شهر با اشاره به مطالعات انجام گرفته توسط كميته فني 
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران اعام كرد: »اين 
كميته به صراحت اعام كرده است كه براساس مطالعات 
عارضه ســنجي ترافيكي هرگونه بارگذاري در محدوده 
پادگان06 حتي با اتخاذ همه تدابير ممكن، حائز اثرات 
نامطلوب و بعضا غيرقابل جبــران بر ترافيك محورهاي 
اطراف به خصوصا محور پاسداران خواهد بود.« او با اشاره 
به اين نظر فني، بر تصميم شــهرداري و شــوراي عالي 
شهرســازي و معماري نيز انتقاد وارد كــرد تا پس از او، 
برخي كارشناســان نيز موضوع بارگذاري هاي مطرح را 

آسيب زا عنوان كنند.
اغلب انتقادات تا حد قابل توجهي، وارد به نظر مي رســيد 
تا اينكه شــهرداري و ارتش، براي آنكه حقي از شــهر و 
شــهروندان ضايع نشــود، موضوع را به حالــت تعليق و 
مســكوت درآوردند. حاال حدود 5 ماه از ماجرا گذشته و 
خيلي ها اين سؤال را مي پرسند پس تفاهم براي يك لكه 
سبز بزرگ در دل محله پاسداران به كجا رسيد و 
پادگان06 چه سرنوشــتي پيــدا خواهد كرد؟ 
شــايد به جرأت بتوان گفت كه طي اين مدت، 
پيشــنهاد قابل تأملي براي تبديل پادگان به 
يك عرصه همگاني با حداقل عارضه هاي ترافيكي 
و جمعيتي رسانه اي نشده است. همين مسئله 
سبب شــد تا به ســراغ علي اعطا، سخنگوي 
شوراي شهر تهران و نيز، رئيس كميته 
معماري و طرح هاي شهري شورا برويم 

و جوياي ماجرا شويم.
او   ازجمله مخالفان طرح بارگذاري 
در محدوده 15هكتاري پادگان06 
بوده است. او طي گفت وگويي 
با همشــهري ضمــن تأكيد 
بر اينكــه مابــازاي آنچه 
ارتش در اختيار شــهر 

و شهرداري 

قرار داده بايد تامين شود، اما درخصوص نحوه چگونگي 
تامين آن انتقاداتي دارد. اعطا معتقد اســت شهرداري 
بايد مسير ديگري را براي توافق به ارتش پيشنهاد داده 
و نظر ارتش را جلب كند تــا ضمن تامين حق و حقوق 
ارتش، ساخت وســاز در اراضي06 منتفي شود و تمام 
اراضي پادگان آزاد شــده و در اختيار شهر قرار بگيرد. 
»انتقال حق توسعه« در اولويت اول و بعد از آن »تامين 
سهم ارتش در پيشنهاد ارائه شده افزايش محدوده شهر« 
پيشنهادهايي است كه اين عضو شوراي شهر تهران براي 
تامين مابازا به آنها اشــاره مي كند. او در خال سخنان 
خود به اين نكته نيز اشاره مي كند كه شهرداري در اين 
مسير بايد توافق بر مبناي الگوي 30درصد، 70درصد 
را كنار بگذارد چراكه تبعات منفي آن براي شهر، زياد 
است. گفت  وگو با سخنگوي شــوراي شهر تهران را در 

ادامه مي خوانيد.
ازآخرينوضعيتپادگان06چهخبر،شما
همچنانمخالفپيشنهادهايمطرحشدهدرمورد

آنهستيد؟
از آخرين پيگيري هاي مربوط به پادگان06 مطلع نيستم 
و نمي دانم آيا شهرداري و ارتش گفت وگوهاي جديدي 
داشته اند يا خير. باالخره كار، كار بزرگي است و اگر اين 
مجموعه بزرگ آموزش درجه داري كه به نام پادگان06 
شناخته مي شود در آن بافت متراكم شهري، تبديل به 
فضاي باز شود و در اختيار مردم قرار بگيرد، كار كم نظيري 
خواهد بود. بحث من و نقدي كه مطرح كردم، اين نيست 
كه چنين كاري انجام بشود يا انجام نشود. بحث من اين 
بود كه مابازاي آنچه ارتش در اختيار شــهر مي گذارد، 

چگونه تامين شود.
مبنايايننقدچيست؟

موضوع به شكل ســاده اين اســت كه ارتش زميني به 
مساحت 50هكتار در تملك دارد كه به عنوان پادگان06 
شناخته مي شود. از سال ها قبل اين بحث ميان شهرداري 
و ارتش مطرح بوده اســت كه اين زمين، به عنوان يك 
پارك و بوســتان عمومي در اختيار شهر قرار بگيرد. در 
قانون انتقال پادگان ها، به شهرداري ها اجازه داده شده 
است كه با هماهنگي وزارت دفاع و نيروهاي مسلح كشور، 
پادگان ها را به قيمت كارشناسي روز خريداري يا براي 

جابه جايي توافق كنند.
مســيريكهازدورهپيشينمديريت
شــهرييعنيدردورهآقايقاليبافطيميشد،
اينبودكه30درصداززمينيعني15هكتارآندر
اختيارارتشبمانــدودرآناراضي15هكتاريبه
ميزانيساختوسازكنندكهارزشتراكمساختماني
وعوارضصــدورپروانه،معــادلارزش70درصد
ديگر،يعنيآن30هكتارباقيماندهباشد.بهعبارتي،

شــهرداريمعادلارزش35هكتارزمين،درآن
15هكتارسهمارتش،بهآنهاتراكمبدهد.

در ايــن دوره، از زمان دكتــر نجفي تا بــه امروز همين 
مسير دنبال شــد. يعني اينكه شــهرداري 70درصد از 
زمين را تحويل بگيرد و 30درصد از زمين، يعني حدود 
15هكتار در اختيار ارتش باقي بماند و در آنجا به ميزاني كه 
شهرداري و ارتش توافق مي كنند، ساخت وساز انجام شود.
 نقد من به اســاس اين فرمول بود، اينكــه اين اراضي را
70-30 كنيم و مجوز ساخت وساز در 30درصد بدهيم. 
چراكه معتقدم آن منطقه به لحاظ تراكم ســاختمان و 
جمعيت و تردد، ظرفيتي براي بارگذاري متراكم نقطه اي 
را ندارد. اين كار، يك بارگذاري متراكم نقطه اي اســت. 
630هزار مترمربع در 15هكتار به نوعي، بارگذاري متراكم 

نقطه اي خواهد بود. شبكه معابر چنين كششي را ندارد.
پيشنهادجايگزينيهمداريد؟بههرحال
مابازايآنچهارتشدراختيارشــهرميگذاردبايد

تامينشود.
بله. من پيشنهاد جايگزين دادم. پيشنهاد دادم شهرداري 
براي بازكردن گره پــادگان06 از روش TDR  يا انتقال 
حق توسعه اســتفاده كند. اگر فرض كنيم ارتش در اين 
اراضي حق توســعه دارد، اين حق را مي تــوان به نقطه 
ديگري منتقل كــرد. بحث انتقال حق توســعه را من از 
ابتداي شــورا مطرح كرده  و درخواست كرده ام كه دنبال 
شود. در اســناد مصوب توسعه شــهري آمده است. در 
برنامه 5ساله سوم شهرداري هم اين موضوع را در بخش 
مباحث شــهري آورده ايم. خوشــبختانه اخيرا معاونت 
شهرســازي و معماري تعدادي از متخصصان برجسته 
اين موضوع را گرد هم آورده  كه اين كار را در شــهرداري 
در رابطه با بناهاي ارزشمند معاصر كليد بزنند. در همان 
جلسه من خدمت دوستان و حاضران عرض كردم انتقال 
حق توسعه، يك امر مســئله محور و موضوع محور است؛ 
يعني ما مســئله اي داريم و مي بينيم كه از طريق انتقال 
حق توسعه مي توان ظرفيت هاي تازه اي در جهت منافع 
عمومي شهر ايجاد كرد. انتقال حق توسعه يعني شما در 
اين نقطه از شهر، حقي براي ساخت وساز داشته ايد. بنا به 
مصالحي و براساس معيارهايي، بهتر است اين حق به نقطه 
ديگري از شهر منتقل شود. يعني شما، يك منطقه يا نقطه 
فرستنده داريد و يك منطقه يا نقطه گيرنده. مثا جايي، 
يك بناي ارزشمند هست كه بهتر است مالك آن متقاعد 
شود تخريب و نوسازي نكند. بنا هم ثبت ملي نشده است 
كه منع قانوني وجود داشته باشد. اينجاست كه ما زمين 
اين بنا را فرســتنده مي دانيم و يك نقطه گيرنده در نظر 
مي گيريم كه با محاسباتي، اين حق توسعه به آنجا منتقل 
شود. حاال البته موضوع محاسبات رياضي و اقتصادي دارد. 
اين كليت و مفهوم اصلي آن است. در بحث پادگان06 هم، 
پيشنهاد من اين است كه از طريق انتقال حق توسعه اقدام 
شود. به اين معنا كه، حق ارتش در اين اراضي، مي تواند 
به صورت پروانه ساخت وساز در چندين زمين ديگري در 
نقاط مختلفي از شهر  كه ارتش در تملك دارد، تامين شود.
مزاياياينپيشنهادچيست،آياامكان

تحققآنوجوددارد؟
بله، به نظرم از چند منظر اين مسير، مسير بهتري است. 

اينكه اكنون بتواند محقق شود يا نه، بحث ديگري است.
نكته اول اينكه در اين صورت، كل زمين مي توانســت 
آزاد شــود و نه صرفا 70درصد از آن؛ يعني اينطور نبود 
كه بگوييم 35هكتار در اختيار شهر و 15هكتار در اختيار 

ارتش.  تمام 50هكتار را مي شد در اختيار شهر قرار داد.
نكته دوم اينكه ديگر بحث ساخت وســاز در 15هكتار 
مي تواند منتفي شود؛ يعني شــما پروانه ساخت وساز را 
به ميزان معادل، يعني به ميزاني كه حق ارتش باشد، در 
جاي ديگري متعلق به ارتش صادر مي كنيد كه چنين 

ظرفيتي در آن باشد.
نكته ســوم اينكه با اين روش مي تــوان از تمركز تراكم 
ســاختماني در يك نقطه خاص، يعني در آن 15هكتار 
در پاسداران جلوگيري كرد و آن را در تعدادي زمين در 

مناطق مختلف شهر توزيع كرد.
نكته چهارم اينكه مي توان محــل بارگذاري را به اراضي 
ارتش در مناطقي برد كه  ساخت وساز در آنها در خدمت 
تقاضاي واقعي در بازار قرار خواهد گرفت. آنچه در اراضي 
15هكتاري مي خواستند بسازند، به نظر مي رسد بيشتر 
كاري در حوزه سرمايه گذاري است و نه در خدمت تامين 

مسكن و تامين خدمات.
بهنظرشماچراشهرداريهمينمسيررا

انتخابنكرد؟
به نظرم مســئله اصلي اين بود كه شــهرداري از همان 
سال96، مسير سابق را ادامه داد؛ يعني همان الگوي 70-
30 را به رسميت شناخت و براساس آن ادامه داد. گفتند 
حاال برويم روي آن ميزان ساخت وساز در 30درصد كه 
قرار است انجام شود، مذاكره كنيم تا تراكم آن كمتر شود. 
تدريجا آن تراكم نزديك بــه 2ميليون مترمربع كاهش 
پيدا كرد و باالخره در دوره شهردار شدن آقاي حناچي به 

630هزار مترمربع رسيد؛ يعني الگوي 70-30 به رسميت 
شناخته شد. وقتي شما براساس اين فرمول جلو مي رويد، 
باالخره بايد يك مجوز ساخت وساز وسيع در آن 15هكتار 
بدهيد. چقدر مي خواهيد كم كنيد؟ هر ميزان ساخت وساز 
در آن نقطه، در حد و حدودي كه مبناي محاسبه باشد، 
باالخره فراتر از ظرفيت منطقه به لحاظ تراكم و تردد و 
مسائل ديگر است. باور من اين است كه مسير بايد مسير 
ديگري باشــد؛ يعني الگوي 70-30 بايد كنار گذاشته 
شود و از انتقال حق توسعه به ساير نقاط در تملك ارتش 
استفاده شود؛ يعني آن دسته از اراضي كه در تملك ارتش 
است و ظرفيت بارگذاري دارد. معادل اين تراكم خرد شود 

و پخش و توزيع شود.
ببينيد، االن تيمي كه در شــهرداري مديريت مي كنند 
اكثرا متخصص اين حوزه هستند و حتما توجه و دغدغه 
كافي دارند. به عنوان مثال، چه كسي بهتر از دكتر حناچي 
در اين رابطه تجربه و تخصص مديريتي دارد كه در رابطه 
با 06 توافق كند؟ اما خب، طبيعي اســت كه شهرداري 
به عنوان دستگاه  اجرايي بايد كاري را پيش ببرد و بيشتر 
به دستاوردها توجه مي كند. اما شورا موضع ديگري دارد 
و بايد مدافع منافع عمومي باشــد. درست است شورا و 
شهرداري به لحاظ رويكردها همسو باشند، اما دو نقش 
متفاوت دارند؛ يكي دســتگاه اجرايي اســت و ديگري 
نماينده مردم است و  شأن نظارتي دارد. برخي از دوستان 
فكر مي كنند ما اگر نسبت به روند و توافق 06 نقدي وارد 
مي كنيم، چــوب الي چرخ مي گذاريــم. درصورتي كه 
نقش ها و جايگاه ها متفاوت است . ما وظيفه داريم به عنوان 
نمايندگان مردم صداي رســاي شــهروندان باشيم و از 
موضع نظارت بر كار شهرداري به عنوان دستگاه اجرايي، 

اشكاالت و ايرادات را شفاف بيان كنيم.

 2ســاعت فرصت داريد تا بــه خانه 
برگرديد. ســاعت 18 اصناف تعطيل گزارش

مي شوند. ساعت 20 آخرين سرويس 
اتوبوس و مترو حركت مي كند و ســاعت 21، شهر 

كاما خلوت شده است. 
بيشتر از چند شــب از اجراي طرح تعطيلي شبانه 
نمي گذرد؛ 2شــب آن  هم در پايــان هفته بود كه 
نمي تواند معياري براي ارزيابي دقيق باشــد. امروز 

نيز ممكن اســت تصميم هايي براي تعطيلي كلي 
پايتخت گرفته شــود كه همه معيار هــا را تغيير 
مي دهد. آمار درگذشــتگان روزانه بــر اثر كرونا از 
450نفر باالتر رفته اســت و روش هايي كه تاكنون 
اجرا شــده  براي كاهش اين آمار، موفق نبوده  اند. 
تا تصميم جديد، بين ســاعت 18 تــا 19:30 اوج 
شلوغي اتوبوس و مترو و خيابان ها پر از خودروست 
و كسي كه مي خواهد به منزل برگردد، بايد از همين 
فرصت و نيم ســاعت قبل از آغاز ازدحام اســتفاده 
كند. حال اگر بين17:30 تا 19:30 خوب مديريت 
شود، مي تواند كمك كند تا شهروندان در شلوغي 

ايستگاه ها يا واگن مترو و اتوبوس گير نيفتند.

عدمحضورشهرداردرستاد
در اين ميان نكته اينجاســت در جلسه اي كه درباره 
طرح كاهش ساعت خدمت رســاني اتوبوس و مترو 
در تهران تصميم گيري شــده، كســي از شهرداري 
حضور نداشته است؛ به اين معنا كه بدون رأي و نظر 
شهرداري، تصميمي گرفته شــده كه مستقيما به 
فعاليت هاي شهرداري وابسته است. حاال شهرداري 
بايد دستوراتي كه از سوي ستاد ملي مقابله با كرونا 
اعام شده است را با امكاناتي كه در اختيار دارد، اجرا 

كند. از طرف ديگر، مسئوالن شهرداري بار ها اعام 
كرده اند كه ناوگان حمل ونقل عمومي تهران هم در 
زمينه اتوبوسراني و هم مترو نياز به نوسازي دارد تا 
بتواند از عهده وظايف خود برآيد. با همه اينها مديريت 
شــهري تاش مي كند تا هم خدمت رساني ناوگان 
همگاني با تمام توان صورت بگيرد و هم دســتورات 
ستاد مقابله با كرونا اجرا شــود.  با وجود اين، معاون 
حمل ونقل و ترافيك شــهرداري تهران اجراي طرح 
كاهش ساعات خدمات رساني را ممكن مي داند، اما 
به شرطي كه ديگر دســتگاه ها و دولت سهم خود را 

به درستي انجام دهند.
سيدمناف هاشمي مي گويد: »2،3 ساعت بعد از پايان 
كار اصناف و مشــاغل، رفت وآمد هاي مربوط به آنها 
تمام مي شود و مي توان اتوبوس ها را براي تعميرات 
فرستاد. اوج تراكم مســافر بين 18 تا حدود 19:30 
است كه ما از تمام امكانات خود براي همين ساعات 
استفاده مي كنيم. بعد از اين ساعت ديگر به جز چند 
خط خاص، در بيشتر خطوط تعداد مسافران به حدود 
10نفر در هر دستگاه اتوبوس كاهش پيدا مي كند.« 

او اضافه مي كند: »شهردار تهران قبا براي حضور در 
ستاد اصلي كرونا دعوت مي شدند و نظرات تخصصي 
شهرداري و ارزيابي  ما از توان و ظرفيت ها را در حضور 
رئيس جمهور و مســئوالن ديگر ارائه مي كردند، اما 
اين روند ادامه پيدا نكرد.  با همه اين شرايط ما با ستاد 

ملي مقابله با كرونا كاما همكاري مي كنيم.«
هاشمي كه در شب هاي گذشــته از نقاط پرمسافر 
سطح شــهر بازديد كرده  است، تصريح مي كند: »از 
ساعت 21 به بعد در چند نقطه خاص به دليل ادامه 

كار كسبه همچنان مسافر وجود دارد و در بقيه شهر 
حضور مردم ديده نمي شود. مردم هم دارند برنامه 
كاري خود را تنظيم مي كنند. اگر واحدهاي صنفي 
در ساعت18 تعطيل شــوند، بعد از 2ساعت، عما 
حمل ونقل عمومي ديگر مســافري نخواهد داشت. 
دولت و دســتگاه هاي مســئول بايد بر اين ساعات 
كار نظارت كنند؛ مثا پنجشنبه در بعضي نقاط كه 

واحد هاي صنفي باز بودند، مسافر زياد شده بود.«
به گفته معاون حمل ونقل شــهرداري تهران همين 
چند ســاعت كه از زمان فعاليــت اتوبوس  ها و مترو 
كاسته شــده براي تعميرات و بازرســي دستگاه ها 
استفاده مي شــود. او مي گويد: »دســتگاه هاي ما 
فرسوده هستند؛ زيرا در ســال هاي اخير اتوبوس و 
واگن جديــد دريافت نكرديم. از ايــن فرصت براي 
تعميرات اساسي اســتفاده مي كنيم. همچنين در 
حال سنجش و ثبت تغييرات ترافيك شهر هستيم 
تا هر زمان كه الزم باشــد، نتيجه آن را ارائه كنيم.« 
شهريار افندي زاده، مشاور عالي معاونت حمل ونقل 
و ترافيك شهرداري تهران نيز در اين باره مي گويد: 
»ســاعت كار مترو و اتوبوس حدود 2ساعت كاهش 
پيدا كرده  است. بررسي هاي الزم نيز يك هفته پس از 
آن انجام مي شود تا نتايج آن براي تصميمات بعدي 

مورد استفاده قرار گيرد.«
بر اساس اين گزارش اگرچه تراكم مسافر در ساعات 
عصر به شدت زياد مي شود، اما شهروندان مي توانند 
با ارسال كد ايستگاه به 2000111 از زمان رسيدن 
اتوبوس و با استفاده از سايت شــركت بهره برداري 
مترو از ساعت ورود قطار ها به ايستگاه ها باخبر شوند. 

هنوزاعتمادندارم!

طي چند هفته اخير مطالب زيادي در باب 
دوچرخه سواري ايمن خوانده ام؛ مطالبي 
كه نكاتي مثل رعايت عامــت  دادن با 
دست براي نشان دادن توقف، گردش به راســت و چپ و... را گوشزد 
مي كنند تا دوچرخه سوار، پشت ســري هاي خود را از  تصميمش آگاه 
كند. رعايت توصيه ها و نكات ايمني در مطالبي كه خواندم چندان سخت 
به نظر نمي رسد، اما نكته اينجاست كه آنچه روي كاغذ بيان مي شود و آن 
مواردي كه در ويدئوهاي آموزشي و حتي در پارك آموزش ترافيك راحت 
به نظر مي رسند با آنچه در خيابان هاي شهر مي گذرد، تفاوت اساسي 
دارد. در خيابان هايي كه حتي قوانين عبور و مرور از ســوي بسياري از 
راننده ها و راكبان موتورسيكلت رعايت نمي شود، چطور مي توان مطمئن 
بود كه با صرف حركت دست، راننده خودروي پشت سري متوجه تصميم 
بعدي ما شود؟ چراكه به احتمال زياد يا در حال گفت وگو با سرنشينان 
خودروست يا درحال گفت وگوي تلفني و ارسال پيام صوتي و متني يا 
كا ذهن مشغولش امكان توجه به مسير را از او سلب كرده است. مهم تر 
اينكه بسياري از راننده ها نمي دانند در مواجهه با يك دوچرخه سوار –كه 
در حاشــيه خيابان ركاب مي زند- چه عكس العملي از خود بايد نشان 

دهند و از چه اقداماتي پرهيز كنند.
اعتراف مي كنم از زماني كه در سفرهاي درون شهري از دوچرخه  بهره 
مي برم، به دفعات هنگامي كه احتمال داده ام رانندگان پشــت سر مرا 
ديده اند، خيلي زود در شرايط بروز حادثه قرار گرفته ام. بنابراين به اين 
نتيجه رسيده ام كه 99درصد تامين امنيت من به عنوان دوچرخه سوار 
بر عهده خودم است و هميشــه بايد اين احتمال را بدهم كه راننده مرا 
نديده است؛ مگر زماني كه چشم در چشم شــده ايم و سرعت خودرو 
كم شده است. همين موضوع باعث شــده براي تغيير مسير به چپ، 
كاما توقف كنم و حتي به صورت پياده عبور كنم. در خيابان و در ميانه 
خودروها، حادثه در كسري از ثانيه اتفاق مي افتد؛ به عنوان دوچرخه سوار 
آماتور ترجيح مي دهم به نكات ايمني اهميت فوق العاده بدهم تا زماني 
كه رفتارهاي رانندگان خودرو و راكبان موتورسيكلت اين اعتماد را در من 

ايجاد كند كه تمركز و توجه بااليي حين رانندگي دارند.

ريحانهوحيديان
 شهروند دوچرخه سوار

پنجشنبه گذشته خبري مبني بر تبديل آرامگاه صوراسرافيل و ملك المتكلمين به پاركينگ 
بيمارستان لقمان واقع در خيابان شهيدكمالي منتشر شــد. در همين رابطه مديرعامل 
سازمان زيباسازي شهر تهران اخبار منتشرشده درباره تخريب مقبره ملك المتكلمين را 
شايعاتي بي اساس خواند. به گزارش همشهري، همزمان با انتشار خبري مبني بر تخريب 
آرامگاه ميرزا جهانگيرخان صوراسرافيل و ملك المتكلمين و تبديل اين مكان به پاركينگ 
بيمارستان لقمان، برزين ضرغامي، مديرعامل سازمان زيباسازي شهرداري تهران اين خبر 

را كذب اعام كرد و گفت: »محل آرامگاه صوراسرافيل و ملك المتكلمين يا آرامگاه مشروطه 
در اختيار بيمارستان لقمان نيست، بلكه از لحاظ قانوني اين ملك در تملك شهرداري تهران 
قرار دارد.« سال گذشته سازمان زيباسازي شهرداري تهران مقبره تخريب شده، سرداب و 
بخشي از محل هاي درحال ريزش را مرمت كرد. البته بخشي از اقدامات مرمت نيمه كاره باقي 
مانده است و ابزارآالت پيمانكار پروژه در محوطه آرامگاه وجود دارد. در همين رابطه؛ برزين 
ضرغامي، مديرعامل سازمان زيباسازي شهر تهران با تأكيد بر اينكه تاكنون 3اقدام اساسي 
درباره بازسازي و مرمت اين مقبره انجام شده است، توضيح داد: »در اين مقبره، يك سرايدار 
به همراه خانواده اش بيش از 50سال زندگي مي كردند و حتي ادعاي مالكيت بخشي از مقبره 
را داشتند كه در آن ساخت وساز انجام شده بود. در گام اول براي اين خانواده محل مناسبي 

تهيه شد و سپس فضاي اقامت ســرايدار تخريب و به فضاي مقبره افزوده شد.« او افزود: 
»بخش زيادي از مراحل مرمت و بازسازي قبرهاي موجود در مقبره ملك المتكلمين به 
پايان رسيده و مراحل نهايي در دست اقدام است. عاوه بر اقدامات فوق، شهرداري در 
راستاي ايجاد دسترسي بيشتر و بهتر به مقبره، ساختماني را همجوار با آن خريداري كرد 
و آن را به عنوان قلمرو به اين مقبره تاريخي افزود. اقدامات عمراني بيمارســتان لقمان 
هيچ گونه دخالتي در حريم مقبره ندارد. همكاري و تعامل خوبي با مسئوالن بيمارستان 
وجود دارد و تاكنون چندين جلسه مشترك برگزار شده است. حتي بيمارستان به تازگي 
اعام كرده كه حاضر است بخشي از فضاي پاركينگ موتورسيكلت خود را جهت الحاق 

به مقبره در اختيار بگذارد.«

   سرويس هاي شبانه اتوبوسراني
اتوبوسهايخطاصلياتوبوسرانيبيآرتيكهشرقوغربشهررابههموصلميكننددرساعت20يكييكيبهپاركينگ
ميروند.2ساعتبعدكارخطمحدودشبانهكههميشهشبهادراينمسيرسرويسدهيميكند،شروعميشود.اين
سرويسقديمي،خلوتومخصوصكسانياســتكهناچارازرفتوآمددراينمسيرهستند.مديرعاملشركتواحد
اتوبوسرانيتهرانميگويد:»بنابهچيزيكهبهماابالغشــد،پايانسرويسدهيعاديماساعت8ونيمشباست،اما
اينبرنامهبايدبرايمدتيعملياتيشودوبعدنتايجآنرابررســيكنيم.«محمودترفعميافزايد:»اتوبوسرانيبراي
خدمترسانيدرساعاتاوجكاربامشكلفرسودگياتوبوسهاروبهروست.البتههمشورايشهروهمشهرداريازما
حمايتكردندوتوانستيميكقراردادداخليبرايساخت250اتوبوسببنديمكه100دستگاهآنراتحويلگرفتيم.اين
اتوبوسهاتااولآذربانصبجيپياس،دستگاهكارتخوانونقشهها،واردخطوطميشوند.مناقصههايديگريهمبراي
تاميناتوبوسدوكابينهدرخطوطتندرووهمتككابينبراينوسازيناوگانشهريبرگزارميشودواميدواريمتاپايان

سالافزايش350دستگاهراهمداشتهباشيم.«

آرامگاهمشروطه،پاركينگنميشود

پيشنهاد جديد براي تبديل پادگان 06 به بوستان
علي اعطا، سخنگوي شوراي شهر در گفت وگو با همشــهري: در تبديل پادگان 06 به بوستان  الگوي 70-30 بايد كنار 

گذاشته شود و از انتقال حق توسعه به ساير نقاط در تملك ارتش استفاده شود 

مصطفيبهزادفر،شهرساز 
انتقالحقتوسعهياTDRتئوريمهمشهرسازياستكهدربسياريازكشورها
برايانتفاعمردموتامينحقوقهمگانياجراميشود.بهاينترتيبكسيكهزميني
ياساختمانيداردومالكآناست،حقاستفادهوبهرهبرداريازآنراهمداردو
نميتوانجلويآنراگرفت.امااينمفهومبرايعامهمردمكاربرددارد؛برايمثال،
شخصي10هزارمترزمينداردوبراساسطرحجامع،اينزمينبايدبهفضايسبز

برايعامهمردمتبديلشود.امامالكدراينزمينهحقوحقوقيدارد.دراينجامالكازجهاتمختلفقانونيو
حقوقيكهبراساسمالكيتدارد،انتقالحقتوسعهبرايشصدقميكندوبراساسحقتوسعه،ميتواندازملك
وزمينشبهرهبرداريكند.بنابراينازتئوريحقتوسعهبرايمردماستفادهميشودكهجلويضرروزيانمالك
گرفتهشود.اراضيپادگان06هميشهمتعلقبهعامهمردمبودهاست؛چراكهزميننهادهاودستگاههايدولتي،
عموميمحسوبميشوندوبههمهمردمتعلقدارند.اماازطرفديگر،ارتشدراينزمينحضورداشتهودراين
زمينهتحجيرمطرحميشود.طبققواعداسالميكسيكهاراضيراتحجير،يعنيسنگچينونگهداريكرده
استحقوحقوقيداردوبراساسآنميتواندبههمينترتيبدراراضيبماند.اماچونماندنارتش،اراضيرا
بالاستفادهميكند،دراينجابازهمحقوحقوقمردممطرحميشود.بهباورمنآنچهدراينخصوصبهنفعمردم
است،ايناستكهارتشازايناراضيجابهجاشودواينزمينبهطورغالببهفضايسبزوبازبرايانتفاعمردم
تبديلشودوبهازاياينزمينكهدراصلانفالبوده،ارتشبايدبهخارجشهرمنتقلشود؛محليكهبتوانددر
آنجاحتيبرايالزاماتساكنانشخانهبسازد؛بنابراينميشودقبولكردكهمصالحهصورتبگيرد.درمصالحه
همبايدحقعامهمردمدراولويتباشدواينحقحكمميكنداراضي06بهعنوانفضايبازوسبزعموميتبديل
شودوبهازايآنبهارتشحقوحقوقيدادهشود.درنهايتاگرنميتوانباچنينكاريبهنتيجهرسيد،انتقال
حقتوسعه،بهعنوانآخرينراهكار،بهترينراهحلاستو2طرفهمدراينزمينهبهخواستههايخودميرسند؛

ضمناينكهحقوحقوقعامهمردمهمدرنظرگرفتهميشودواينعرصهدراختيارمردمقرارميگيرد.

مصالحه، بهترين راه براي تأمين منافع مردم

                                                 تنظيم
                                          برنامه 

                                  مترو 
                     و اتوبوس

    با خلوتي شهر
عكس:همشهري/حامدخورشيدي اوجتراكممسافرناوگانهمگانيپايتختبينساعت18تاحدود19:30است.

محمدسرابي
خبر نگار

الهاممصدقيراد
خبرنگار
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   پالس سياستگذار پولي
روابط عمومي بانك مركزي كه به تازگي در توييتر فعال شده، اعالم كرد: با رفع مشكل فقدان اوراق 
در ترازنامه بانك ها، نرخ سود بين بانكي در داالن قرار خواهد گرفت و اين حسن چارچوب جديد پولي 
و تعريف داالن توسط بانك مركزي است كه اصالح ترازنامه بانك ها را ضروري و فشار براي تغيير را 
دوچندان مي كند؛ منتقدان اين روز را نمي ديدند. اشاره بانك مركزي به سياست جديد پولي است 
كه راه قرض گرفتن بي حساب بانك ها از بانك مركزي را بسته و آنها را ناچار مي سازد بخشي از منابع 
خود را به اوراق بدهي دولت تبديل كنند و هنگام نياز آن را به بانك مركزي بدهند تا بتوانند كسري 
نقدينگي خود را جبران كنند. به گزارش همشهري، وراي اختالف نظرها بر سر اينكه نرخ بهره بانكي 
منفي بماند يا متناسب با نرخ تورم اصالح شود، مشخص است كه دست كم هيچ سپرده گذار حقيقي 
بانكي سود باالتري دريافت نمي كند و با احتساب تورم فعلي، شاهد كاهش ارزش پس انداز خود است 

كه مي توان از آن به عنوان ماليات به دولت ياد كرد.

نقد خبر

كهرباي جذب پول خارجي
خبر: ســهيل پورحاجي، معاون مديركل سرمايه گذاري خارجي وزارت 
صمت اعالم كرد: در 7 ماه امسال حجم سرمايه گذاري مصوب در بخش 
صنعت، معدن و تجارت نسبت به مدت مشابه سال قبل 71 درصد افزايش 
داشته است. او مبلغ اين سرمايه گذاري مصوب را بيش از يك ميليارد دالر 
اعالم و تأكيد كرده كشورهاي آلمان، چين، تركيه و هندوستان بيشترين 
حجم سرمايه گذاري را در 7 ماهه امسال در بخش صنعت، معدن و تجارت 

داشته اند.
نقد: هرچند رشد سرمايه گذاري خارجي در ايران مثبت و اميدوار كننده 
به نظر مي رســد اما بايد ديد بين درخواست هاي سرمايه گذاري در ايران 
و گرفتن مجوز تا عملياتي شــدن آنچــه رخ خواهــد داد و به اصطالح 
سرمايه گذاري خارجي از روي كاغذ به روي زمين منتقل مي شود يا نه؟ 
نكته مهم ديگر اين است كه دليل رشد ســرمايه گذاري صورت گرفته، 
تغيير ناگزيــر رويكرد دولت ايــران ناشــي از محدوديت هاي تحريمي 
بوده زيرا پورحاجي گفته اســت: سياســت وزارت صنعت از تجارت به 
سرمايه گذاري تغيير كرده و به همين دليل شــركت هاي خارجي را كه 
تاكنون كار تجاري در ايران انجام مي دادنــد و صرفاً به فروش محصول 
مبادرت مي ورزيدند، تشويق كرده ايم كه يا از طريق مشاركت با واحدهاي 
توليدي يا با احداث كارخانه براي توليد محصوالتشــان در ايران فعاليت 
كنند. حراست و صيانت از درخواست هاي سرمايه گذاري و عملياتي شدن 
آنها البته مسئوليت سنگين و سختي اســت زيرا بيم آن مي رود با آشكار 
شدن نخستين نشانه هاي بهبود در روابط سياست خارجي ايران با شركاي 
تجاري خود، قول و قرارها فراموش شود و دوباره واردات و تجارت جايگزين 
سرمايه گذاري و مشاركت در توليد شــود. از اين جهت سياست وزارت 
صنعت به مثابه كهرباي جذب پول خارجي، ممكن است دچار تزلزل شود 
به ويژه اينكه تجربه ثابت كرده در وقت گشاده دســتي، دادن بازار داخلي 
به توليدكننده خارجي، به نفع دولتمردان كوتاه انديش است تا آينده نگر.

دفاع بين المللي زنگنه از حقوق ايرانيان
بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت ايران در نشست 
وزارتي مجمع كشورهاي صادركننده گاز 
دنيا با ناعادالنه خواندن تحريم هاي آمريكا 
كه مانع دسترسي ايران به ميلياردها دالر 
از درآمدهايــش از محل صــادرات منابع 
هيدروكربوري شــده اســت، اعالم كرد: 

دسترسي نداشــتن به اين درآمد مانع از اين شده اســت تا ايران بتواند 
به مبارزه بهتر با كوويــد-19 و محافظت از مردم با خدمات پزشــكي و 
مشوق هاي اقتصادي و اجتماعي به دليل محدوديت هاي وضع شده ناشي 
از ويروس كوويد-19 بپردازد. او مي گويد: معتقدم كه دولت آمريكا سهم 

بزرگي از مسئوليت مرگ روزانه 400نفر از مردم ايران را دارد.
اشاره اين دولتمرد كهنه كار ايراني البته تنها محدود به ابعاد غيرانساني 
تحريم هاي يكجانبه آمريكا عليه ايران نمي شود، چه اينكه اين تحريم ها به 
گفته زنگنه براي جهان خطرناك است. درست است كه ايران از بازارهاي 
جهاني نفت دور شــده و در بازار جهاني گاز هم حاشيه نشــين است، اما 
موضوع اصلي زنگ خطري اســت كه مي تواند تالش ها بــراي افزايش 

همكاري هاي بين المللي، يكجانبه گرايي، توسعه پايدار را خنثي كند.
نكته  مهم در ارتباط با راهبرد نوين جهاني در دنيــاي انرژي اينكه ظاهرا 
استفاده سياسي از انرژي براي تحت فشار قرار دادن كشورها به يك رويه رايج 
تبديل شده درحالي كه همواره يكي از ادعاهاي كشورهاي مصرف كننده 
انرژي اين بوده كه توليدكنندگان انرژي نبايد از اين پتانسيل خود به عنوان 
يك ابزار سياسي اســتفاده كنند. اما در قاعده امروز دنيا چنين راهبردي 
كمرنگ شده و هر كشوري دنبال نفع خويش است. از اين جهت حق ايران هم 
همين است كه دنبال حداكثرسازي منافع خويش البته در يك بستر تعامل 
سازنده با جهان باشد تا بتوان سلطه ديگران بر كشور را كاهش دهد و خنثي 
ســازد. بايد منتظر ماند و ديد ايران به عنوان يكي از بزرگ ترين دارندگان 
ذخاير هيدروكربوري دنيا، چه سهمي از بازار دنيا خواهد داشت. اين اولويت 

نخست كشور ماست كه سهم خويش را بازستانيم.

ســود بانكي افزايش 
يافته اســت؛ جلوي 
متخلف  بانك هــاي 
چــرا  بگيريــد،  را 
از ســپرده هاي مردم نزد بانك هــا ماليات 
نمي گيريد، بانك ها در حال دور زدن بانك 
مركزي هســتند و به برخي از سپرده هاي 
درشت ارقام، سود 20 تا 22درصد مي دهند. 
آيــا اين  ادعاهــا واقعيــت دارد يا افســانه 
اســت؟ نرخ بهره بانكي يا نرخ ســودي كه 
ســپرده گذاران از بانــك دريافت مي كنند 
دست كم 2سالي است كه منفي و پايين تر 
از نرخ تورم اســت و به تازگي برخي شايعه 
افزايش پنهاني نرخ سود ســپرده بانكي در 
برخي بانك ها را مطرح كرده اند. آيا اين شايعه 
حقيقت دارد و بانك مركزي از افزايش سود 

سپرده در برخي بانك ها بي خبر است؟
گزارش ميداني خبرنگار همشهري از شعب 
8 بانك گردشــگري، ملي، صــادرات، رفاه 
كارگران، ملت، آينده، اقتصادنوين و تجارت 
در شرق و مركز تهران شــايعه افزايش نرخ 
سود ســپرده هاي بانكي را تأييد نمي كند؛ 
هرچند برخي سپرده گذاران در مراجعه به 
شعب بانك ها همواره اين ســؤال را مطرح 
مي كنند كه برخي بانك ها ســود ســپرده 
بيشتري مي دهند، آيا شما نمي خواهيد سود 

بيشتري بپردازيد؟
يك خانم مشتري بانك گردشگري در فلكه 
اول تهرانپارس مي پرسد: برخي بانك ها نرخ 
سود سپرده شان را 20درصد كرده اند، چرا 
شما بيشترش نمي كنيد؟ پاسخ كارمند بانك 
اين است كه نرخ سود هيچ تغييري نكرده و 
بخشنامه جديدي به شعبه اعالم نشده است. 
مشتري سؤال مي كند: يعني به سپرده باالي 
100ميليون هم سود بيشــتر نمي دهيد؟ 
پاسخ كارمند بانك گردشــگري اين است: 
فرقي نمي كند مبلغ سپرده چقدر باشد، نرخ 
سود مشخص است و تنها به سپرده هايي كه 
از قبل قرارداد داشته اند تا پايان قرارداد سود 

براساس همان قرارداد پرداخت شده و پس 
از پايان مدت قرارداد، سود تعديل مي شود.

يكی از شعب بانك اقتصادنوين در مركز تهران 
هم مصداق ديگري از همين جنس پرسش و 
پاسخ است تا جايي كه مرد جوان مي پرسد: آقا 
مي گويند سود سپرده شده 22درصد، چرا شما 
سود را افزايش نمي دهيد؟ كارمند بانك پاسخ 
مي دهد: ســود افزايش نيافته و حتي از شعب 
ديگر بانك هاي مختلف هم پرسيده ايم، چنين 
خبري درست نيســت. بانك رفاه كارگران در 
ميدان نبوت و خانمي كه به نظر بازنشسته است 
هم چالش بين او و كارمند بانك بر ســر سود 
سپرده را به تصوير مي كشد. از خانم بازنشسته 
اصرار كه ســود برخي بانك ها بيشتر شده و 
بانك هاي دولتي مجبور هســتند سودشان 
را باال نبرند. مرد ميانســالي كه به شعبه بانك 
صادرات در شــرق تهران مراجعــه كرده هم 
مي گويد: اگر سود بيشتري مي دهيد، حسابم 
را نگه دارم وگرنه مي برم بانك ديگر كه ســود 
بيشتري مي دهد. كارمند بانك سعي مي كند 
او را مجاب كند كه خبر افزايش ســود سپرده 
درست نيست، اما مرد از بانك خارج مي شود تا 
از بانك هاي ديگر سؤال كند. اما شايعه افزايش 

نرخ سود سپرده بانكي از كجا آمد؟ 

منشأ شايعه
مدير يكي از شعب بانك هاي خصوصي به شرط 
اينكه نام بانك و خودش فاش نشــود، توضيح 
مي دهد: به هرحال ما مشــتريان خوشــنام و 
باســابقه اي داريم كه سال هاســت نزد بانك 
حســاب دارند و به طــور طبيعــي خدمات 
متفاوت تري را از شعب بانك ها طلب مي كنند. 
در سال هاي قبل اين خدمات ويژه به خصوص 
در ارتباط با سپرده هاي درشت در قالب پرداخت 
سود بيشتر پس از هماهنگي با مديران ارشد 
بانك در ستاد ممكن بود، اما پس از اينكه قرار 
شد همه سود يكساني بپردازند، اين خدمات 
ويژه در قالب تسهيالت تغيير كرده و براي بانك 
مهم خوش حساب بودن مشتري مالك است و 

درنهايت براي شعبه بانك، درآمدزايي مهم تر 
است تا راضي نگه داشتن مشتريان به هر قيمت. 
او مي گويد: اينكه يك شعبه مشتريان زيادي 
داشته باشد، اما هزينه اين مشتري زياد بيش 
از درآمد مشاع و غيرمشــاع بانك باشد، از نظر 

بانكداري توجيه ندارد.
وقتي از او مي پرســم؛ يعني ممكن نيست 
كسي كه حســاب ميلياردي داشته باشد، 
سود بيشتري بگيرد؟ پاسخ مي دهد: فرض 
كنيد يك شــخص 10ميليارد سپرده نزد 
شعبه ما داشته باشــد و حداكثر سودي كه 
بگيرد 25درصد باشــد. طبيعي است كه با 
تورم 40درصدي، ايــن فرد 15درصد عقب 
اســت و از ارزش پس انداز ش كم مي شود. 
پس چنيــن گزينه اي به نفع ســپرده گذار 
نيست. البته بخشي از سپرده گذاران كالن 
بانكي شركت ها هســتند كه چه به لحاظ 
مصلحت و تصميم هيأت مديره و چه به دليل 
الزامات سرمايه گذاري ناگزير هستند بخشي 
از سپرده خود را نزد بانك ها نگه دارند؛ نظير 
شركت هاي بيمه يا شــركت هاي دولتي و 
شبه دولتي كه پرداخت سود به اين شركت ها 
هم تابع قوانين و مقررات بانك مركزي است 
و هرگونه اضافه پرداخت سود براي مديران 
بانك با ريسك همراه خواهد بود. او مي گويد: 
به هر حال نمي شــود منكر پرداخت سود 
بيشتر به ســپرده گذاران كالن بانكي براي 
حفظ آنها شد، اما اوال اين ســپرده گذاران 
كالن مجبورند بخشي از پول شان را نزد بانك 
نگه دارند و دوم اينكه سودي كه مي گيرند، 
پايين تر از نرخ تورم فعلي است و سوم اينكه 
سهم اين سپرده ها نسبت به كل مانده سپرده 
بانكي زياد نيســت كه بتوان از آن به عنوان 

نرخ شكني بانك ها ياد كرد.

پشت پرده ماجرا
در يك هفته اخير به ويــژه پس از گزارش 
بانك مركــزي از اينكه نرخ ســود در بازار 
بين بانكي از 22درصد عبور كرده، اين ابهام 
مطرح شد كه نرخ ســود سپرده در بانك ها 
هم به تبع نرخ ســود بين بانكــي افزايش 
مي يابد و همين مســئله بــه ريزش ارزش 
ســهام مردم در بورس كمك كرده است؛ 
موضوعي كه البته محمدرضا معتمد، معاون 
نظارت بر نهادهاي مالي ســازمان بورس 
آن را تأييــد نمي كنــد و مي گويد: ريزش 
شــاخص بورس در مدت اخير ارتباطي به 
نرخ ســود ندارد و عوامل بســياري در اين 
موضوع دخيل هســتند كه نبايد دليل كل 
تغييرات بازار سرمايه را از نرخ سود دانست. 
او مي افزايد: بعضا شــاهد هســتيم برخي 
بانك ها به دارندگان سپرده هاي مهم درباره 
افزايش نرخ سود پيشنهادهايي مي دهند، 
اما هم اكنــون نمي توان گفــت تأثيري بر 
ريزش شاخص بورس گذاشته است و به طور 
طبيعي، وقتي نرخ ســود بانكي باال برود، 
پول از ديگر بازارها جمــع آوري و وارد اين 

سيستم مي شود.
شــائبه افزايش ســود بانكي باعث شد تا 
روز چهارشنبه گذشــته، رئيس كل بانك 
مركزي در نشستي با مديران عامل بانك ها 
بر لزوم رعايت نرخ هاي سود بانكي مصوب 
شــوراي پول و اعتبار توسط بانك ها تأكيد 
و اعالم كند: بانك مركــزي برنامه اي براي 
افزايش نرخ ســود بانكي ندارد و نوسانات 
بازار سرمايه با كاهش يا افزايش جزئي نرخ 
سود سپرده ها ارتباطي ندارد و شبكه بانكي 
از ســاير ظرفيت هاي خود براي حمايت از 

بازار سرمايه استفاده خواهد كرد.

افزايش سود بانكي؛ افسانه يا واقعيت
گزارش ميداني همشهري از شعب 8 بانك در شرق و مركز پايتخت، افزايش سود بانكی را تأييد نمی كند

سپرده گذاران بانكي با نرخ بهره منفي فعلي، پنهاني به دولت ماليات مي دهند

نمايندگان كارگران براي جبران هزينه معيشت 
9ميليوني وارد عمل شدند

رشد 82درصدي هزینه زندگی 
برآوردها نشان مي دهد هزينه معيشت خانوارهاي كارگري در 
سال جاري با رشد 82درصدي به 9ميليون تومان رسيده است

اعضاي كارگري شــوراي عالي كار 40روز پيش براي برگزاري 
جلسه فوق العاده اين شورا و تصميم گيري در مورد جبران هزينه 
معيشت كارگران درخواست داده اند. آنها مي گويند شكاف مزد 
و معيشت افزايش يافته؛ در نتيجه بايد شركاي اجتماعي براي 

حمايت از آنها وارد عمل شوند.
پيگيري هاي همشهري حاكي است باوجود گذشت 6هفته از ارسال درخواست طرف 
كارگري، دبيرخانه شوراي عالي كار اقدامي براي برگزاري اين جلسه انجام نداده و حتي 
برگزاري جلسات ماهانه اين شــورا نيز به حالت تعليق درآمده؛ درحالي كه براساس 
ماده 168قانون كار، شوراي عالي كار هرماه بايد حداقل يك بار تشكيل جلسه دهد و 
درصورت ضرورت، جلسات فوق العاده نيز به دعوت رئيس يا تقاضاي 3نفر از اعضاي 
شورا تشكيل شود. نمايندگان كارگران مي گويند: با ارسال درخواست آنها به دبيرخانه 
شورا، معاونت روابط كار وزير كار كه دبيري شــورا را برعهده دارد بايد ظرف 10روز 
مقدمات برگزاري جلسه فوق العاده را نيز فراهم آورد و اين جلسه تا قبل از يك ماه از 

صدور درخواست برگزار شود.

افزايش شكاف مزد و معيشت
طرف هاي كارگري مي گويند دليل ارسال درخواست براي برگزاري جلسه فوق العاده 
شوراي عالي كار، وخيم تر شدن وضعيت معيشــت كارگران و افزايش شكاف ميان 
مزد و معيشت بوده و محاسبات كارشناســي نيز براي اثبات اين مدعا دارند، اما تا 
وقتي اميدي براي برگزاري جلسه وجود داشته باشد، آن را رسانه اي نمي كنند. علي 
خدايي، عضو كارگري شــوراي عالي كار مي گويد: اين تصميم براساس توافق هاي 
قبلي شركتي اجتماعي در شورا گرفته شــده و هدف اصلي نيز كمك به معيشت 
كارگران بدون ايجاد جنجال و حاشــيه اســت، اما در طرف مقابل، گويي وزير كار 
به عنوان رئيس شورا براي برگزاري جلسات عزمي ندارد و هيچ پاسخي به درخواست 
كارگران نمي دهد. همچنين فرامرز توفيقي، نماينده كارگران در شوراي عالي كار 
نيز ضمن انتقاد از بي توجهي به درخواست برگزاري جلسه فوق العاده شوراي عالي 
كار، انتشار آمار و محاسبات مستند از وضعيت معيشت كارگري را به آينده موكول 
مي كند. با وجوداين، براساس بررسي هايي كه پيش ازاين همشهري انجام داده است 
و مطابقت آن با اطالعــات جديد مركز آمار ايران از تورم خوراكي ها در يك ســال 
منتهي به مهر 99نشان مي دهد هزينه معيشــت كارگران از 4ميليون و 940هزار 
تومان در بهمن 98، با رشدي معادل 82درصد مواجه شده و به مرز 9ميليون تومان 
رسيده است. براساس اين محاسبات، اگر ميانگين دستمزد كارگران مشمول قانون 
كار طبق اعالم وزارت كار و طرف كارفرمايي 3ميليون تومان منظور شــود، شكاف 
مزد و معيشت به 200درصد مي رسد كه بخشــي از آن بايد از مسير حذف برخي 
هزينه ها نظير خريد گوشت، پوشاك و... جبران شود و بخشي نيز به ناچار از طريق 
استفاده از پس انداز، اشتغال به شغل دوم، تحصيل درآمد در بازارهاي غيررسمي و 
حتي آنگونه كه توفيقي مي گويد از طريق خريد موادغذايي بي كيفيت و حتي فاسد 

پوشش داده شود.

انتقاد كارگران از بهانه هاي تكراري
شوراي عالي كار از ابتداي سال 99تاكنون فقط 3جلسه برگزار كرده و گويا نمايندگان 
كارگري در جلسه سوم به دليل مخالفت با دســتور كار غيرضروري شورا، در همان 
دقايق ابتدايي به نشانه اعتراض جلســه را ترك كرده اند. علي خدايي، عضو كارگري 
شــوراي عالي كار به همشــهري مي گويد: درخواســت طرف كارگري لزوما جبران 
هزينه هاي تحميل شده به معيشت كارگري از مســير بازنگري مزد نيست؛ هرچند 
يكي از راه هاي كمك به معيشت، همين بازنگري مزد است. خدايي با تأكيد بر اينكه 
همه موظف هستند به مشكل معيشتي كارگران رسيدگي كنند، مي افزايد: در شرايط 
فعلي مشكالتي در اقتصاد وجود دارد و تالش مي شود هر مشكلي با ترفند يا سياستي 
رفع يا تعديل شود، اما در اين ميان، كارگران بزرگ ترين طبقه فراموش شده هستند 
كه هيچ توجهي به مشكل معيشتي آنها نمي شود. او معتقد است حاشيه سازي هايي 
نظير اينكه مزد بايد سالي يك بار تعيين شود و... در دوره فعلي هيچ جايگاهي ندارد 
و نمايندگان دولت، كارفرما و كارگر موظف هســتند جلسات همفكري براي كمك 
به كارگران را برگزار كنند. نمايندگان كارگران حتي بهانه هاي مرســوم نظير شيوع 
كرونا براي برگزار نشدن جلسات شوراي عالي كار را نيز موجه نمي دانند و مي گويند: 
كساني كه بايد در جلسه 15نفره شــوراي عالي كار شركت كنند، در روزها و ماه هاي 
اخير به دفعات از كارخانه ها بازديد داشته اند، در جلسات شلوغ تر حاضر شده اند و به 
ســفر رفته اند؛ گرچه حتي اگر واقعاً به خاطر كرونا حاضر به برگزاري جلسه نيستند، 

امكان برگزاري جلسه به صورت مجازي نيز وجود دارد.

هزينه معيشت 13.5ميليوني در تهران
فرامرز توفيقي، عضو كارگري شوراي عالي كار با اشاره به اظهارات اخير معاون توسعه 
مديريت و منابع استاندار تهران مبني بر اينكه هزينه هاي زندگي در اين استان   1.5 
برابر ديگر استان هاست، مي گويد: اين فقط يك گوشه از واقعيت هايي است كه لزوم 
اقدام براي بازنگري وضعيت معيشت كارگران را تأييد مي كند؛ چراكه حتي با درنظر 
گرفتن سبد معيشت 4ميليون و 940هزارتوماني مصوب سال 98نيز، ميانگين هزينه 
معيشــت تهران به 7.5ميليون تومان مي رســد كه قطعاً باالتر از ميانگين دريافتي 
كارگران اين اســتان اســت. توفيقي در پاسخ به اينكه محاســبات هزينه معيشت 
9ميليوني چقدر با واقعيت نزديك است، اعالم مي كند: ما متعهد هستيم محاسبات 
خود را در جلسه شــوراي عالي كار ارائه دهيم و تا وقتي اميدي براي برگزاري جلسه 
درخواستي ما وجود داشته باشد، آن را رســانه اي نمي كنيم. اما آمارهايي كه مركز 
آمار ايران از تورم خوراكي ها از مهر 98تا مهر 99منتشر كرده نشان مي دهد اين رقم 
9ميليوني فاصله چنداني با واقعيت ندارد. به گزارش همشــهري، بر پايه محاسباتي 
كه از رسيدن هزينه معيشت يك خانوار كارگري 3.3نفره به 9ميليون تومان حكايت 
دارد، هزينه معيشــت در شــهر تهران به 13.5ميليون تومان مي رســد كه فاصله 

چشمگيري با دستمزد كارگران تهراني دارد.

آغاز ترخيص كاالهاي اساسي از گمرك 
ترخيص 3ميليون و 934 هزار تن كاالهاي اساسي انبار شده در گمرك شتاب گرفت

تنگناهــاي تامين و تخصيــص ارز، 
همزمان زمينه انبار مواداوليه، كاالهاي 
اساســي و اقالم مصرفي را در گمرك 
و همچنين كمبود و گرانــي در بازار 
خرده فروشــي را فراهم كرد، اما با مصوبه ســتاد هماهنگي 
دولت، روند ترخيص اين كاالها در 2هفته اخير سرعت گرفته 
و مسئوالن تنظيم بازار از رشد عرضه و كاهش قيمت برخي 

اقالم كااليي خبر مي دهند.
به گزارش همشهري، انبار برخي اقالم وارداتي در گمرك، در 
سطح خرده فروشي، موجب كمبود و گراني برخي كاالهاي 
اساســي نظير گوشــت قرمز، مرغ و تخم مرغ و حتي برخي 
محصوالت سلولزي مانند پوشــك بچه شد، اما پس از آنكه 
ستاد هماهنگي دولت بر حل موضوع تأكيد كرد، ستاد تنظيم 
بازار در نشستي ويژه با اتخاذ سازوكارهايي مانند فراهم شدن 
امكان ترخيص كاالهاي اساسي داراي قبض انبار بدون الزام 
به كد رهگيري از گمركات كشور، تسهيل ترخيص كاالهاي 
مانده در گمرك را در دستور كار قرار داد. اين اقدامات، تاكنون 
زمينه افزايش آمارهاي ترخيص كاالهاي اساسي و نهاده هاي 
توليد از برنج و روغن خام  گرفته تا نهاده هاي توليد دام و طيور 
مانند كنجاله سويا و ذرت را فراهم كرده و اكنون مسئوالن 
وعده ارزاني برخي كاالهاي اساســي با تاميــن مواداوليه و 
نهاده هاي توليد كاالهاي اساسي و حتي محصوالت صنعتي 

مانند محصوالت سلولزي تا چند روز آينده را مي دهند.

واردات ۷. 1 ميليارد دالري 
بنابر آمارهاي رســمي گمرك ايران از ابتداي امسال تا 18آبان  
8.14 ميليون تن كاالي اساســي بــه ارزش 7. 1 ميليارد دالر 
كاالهاي اساسي وارد گمرك شده كه نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته 27 درصد كاهش داشته است. ارز مورد نياز براي كاالهاي 
وارداتي، تنها براي برخي كاالهاي اساســي طبقه بندي شده در 
25 گروه كااليي از جمله ذرت، دانه هاي روغني، جو، روغن خام 
و بخشي از دارو و تجهيزات پزشكي با ارز 4200 توماني تامين و 

بقيه كاالها با ارز نيمايي وارد كشور مي شود.

تركيب كاالهاي وارداتي به گمرك 
در بين كاالهاي وارد شده به كشــور، بيشترين حجم واردات 
به ترتيــب بــه واردات ذرت بــا 1.166ميليون تــن و ارزش 
1.4ميليارد دالر، دارو و تجهيزات و ملزومات پزشكي ضروري 
به ارزش 948ميليون دالر قرار دارد و بعد از اين اقالم دانه هاي 
روغني با 1.682ميليون دالر، گندم بــا 5.666ميليون دالر، 
ســاير كاالها با 6.587ميليــون دالر، برنج بــا 2.27ميليون 

دالر، گوشــت قرمز ســبك گرم 1.98ميليون دالر، گوشت 
قرمز ســرد 2.175ميليون دالر، چاي خشك 2.488ميليون 
دالر، روغن هاي خوراكي نيمه جامد و خــام 8.353ميليون 
دالر، كنجاله ســويا 6.108ميليون دالر، كودهاي شيميايي، 
1.118ميليون دالر، خميــر كاغذ 3.2ميليــون دالر، كاغذ 
روزنامه 7.122ميليون دالر، كاغذ چــاپ و تحرير قرار دارد. 
همچنين 1.79ميليون دالر گوشــت مرغ، 4.38ميليون دالر 
كره، 3.97ميليــون دالر حبوبات، 2.64ميليــون دالر انواع 
بذر، 3.288ميليون دالر جو، 6.333ميليون دالر شــكر خام، 
6.587ميليون دالر برنج، 7.40ميليــون دالر داروهاي دامي 
ضــروري، 5.41ميليون دالر ســموم تكنيكال شــيميايي، 
6.151ميليون دالر الســتيك ســنگين و 261ميليون دالر 
ماشين آالت توليد كننده كاالهاي اساسي وارد كشور شده است.

 بنابر آخريــن گزارش هاي گمرك ايــران، ميزان موجودي 

كاالهاي غيركانتينري به 7ميليون و 351 هزار تن مي رســد 
كه 3ميليون و 934 هزار تن آن به كاالهاي اساسي و مابقي به 
كاالهاي غيراساسي اختصاص دارد كه تا 80 درصد آن شامل 
مواداوليه و ماشين آالت خطوط توليد است. همچنين 99 هزار 
و 294 كانتينر )TEU( نيز در گمرك و بنادر موجود است كه 
تعداد كانتينرهاي پر وارداتي را به 35 هزار باكس رسانده است.

مصوبه ستاد ويژه تنظيم بازار
با ابالغ مصوبه ستاد هماهنگي دولت به دستگاه هاي اجرايي 
براي تسهيل روند تخصيص ارز و ترخيص كاالهاي مانده در 
گمرك ســتاد تنظيم بازار نيز بر ترخيص كاالهاي اساسي 
داراي قبض انبار بدون الزام به كد رهگيري خبر داد. براساس 
اين مصوبه، گمرك بايد تمام كاالهاي اساســي، ضروري و 
مواداوليه مورد نياز واحدهاي توليدي و داراي قبض انبار را با 
استفاده از ارز صادراتي، ارز متقاضي يا ارز تامين شده از بانك 
مركزي بدون الزام به كد رهگيري ترخيص كند. همچنين 
گمرك مكلف شــد تمام كاالهاي اساسي فســاد پذير را با 

تشخيص و تأييد وزارتخانه مربوط ترخيص كند.
پيش تر برخي آمارها از انبــار 8ميليون تن كاال در گمرك و 
بنادر در چند ماه گذشته حكايت داشت. گفته مي شد از اين 
ميزان 3ميليون و 500 هزار تن به كاالي اساســي و همين 
ميزان كاالي غيراساســي اختصاص داشته و 80 درصد اين 
اقالم مربوط به نهادهاي توليدي و پروژه هاي راهبردي است. 
با اجرايي شــدن مصوبات دولت، روح اله لطيفي، سخنگوي 
گمرك ايران اعالم كرد به شرط هماهنگي تمام دستگاه هاي 
مربوط در 2هفته آينده 50 تا 70درصد، معادل 4يا 5ميليون 
تن كاالي اساسي و ضروري غيراساسي از گمرك ترخيص و 

به صاحبان آنها تحويل داده مي شود.

ركوردشكني ترخيص و خروج برنج هاي وارداتي 
معاون فني گمرك ايران از ترخيص يك  ميليون تن انواع كاال 
از گمرك در اجراي مصوبات ستاد هماهنگي اقتصادي دولت 
خبر داد و گفت: از روز 19آبان ماه كه دســتورالعمل مصوبه 
ســتاد هماهنگي اقتصادي دولت بــراي ترخيص كاالهاي 
رسوبي ابالغ شــد تا روز 20آبان ظرف يك روز 1.1ميليون 
تن انواع كاال از گمرك ترخيص شد كه خود ركوردي جالب 
توجه در گمرك به حســاب مي آيد. مهــرداد جمال ارونقي 
همچنين از حل شــدن مشــكل ترخيص برنج هاي رسوبي 
در گمرك خبر داد و افــزود: با صدور مجوزهاي ســازمان 
استاندارد، محموله هاي رســوبي برنج نيز در حال ترخيص 

از گمرك است.

گزارش

چهره روز 

اجازه مانور قيمت بليت هواپيما در 
دامنه نرخ نامه 98

تعيين تكليف ماجراي افزايــش قيمت بليت هواپيما بــه مراحل پاياني 
رسيده و آنگونه كه معاون هوانوردي و امور بين الملل سازمان هواپيمايي 
كشــوري مي گويدكه احتماال امروز نهايي خواهد شد. به گفته ابوالقاسم 
جاللي به نظر نمي رســد امروز افزايش قيمتي در نــرخ پروازهاي هوايي 
اعمال شود و فقط به ايرالين ها اين اجازه داده مي شود تا در گستره و دامنه 
نرخ نامه سال98 به صورت كامل مانور دهند. به گزارش همشهري، يك ماه 
پيش انجمن شركت هاي هواپيمايي به واســطه تأثير رشد قيمت دالر بر 
60درصد هزينه ايرالين ها و همچنين هزينه هاي ناشي از كاهش ظرفيت 
پرواز به دليــل محدوديت هاي كرونا، نرخ نامه جديــد براي قيمت بليت 
هواپيما منتشر كرد كه براساس آن، كف و سقف قيمت بليت هواپيما در 
مسيرهاي مختلف حدود 150 تا حوالي 200درصد افزايش پيدا مي كرد. 
با اين حساب، كف و ســقف قيمت بليت پروازهاي داخلي كه در نرخ نامه 
قبلي از 173هزارو400تومان تا حوالي يك ميليون تومان تعيين شده بود، 
در نرخ نامه جديد از 491هزار تومان تــا 2ميليون و674هزار تومان باالتر 
مي رفت كه نسبت به نرخ نامه قبلي، به ترتيب 183 و 168درصد افزايش 
نشــان مي دهد. البته باوجود اينكه متوليان صنعت حمل ونقل تا يكي دو 
روز پس از اعالم اين نرخ نامه واكنش منفي نسبت به آن نشان ندادند اما با 
داغ شدن فضاي رسانه اي عليه اين موضوع، همگي يك صدا بر لزوم ابطال 
اين نرخ نامه و نهايتا جبران هزينه هاي تحميلي به ايرالين ها از مســيری 
جز افزايش قيمت بليت تأكيد كردند. نتيجه حواشــي ايجاد شــده براي 
نرخ نامه جديد بليت هواپيما، اين بود كــه وزارت راه، مجلس و ايرالين ها 
براي بررسي اوضاع و يافتن راهكار مورد توافق تشكيل جلسه دهند. معاون 
هوانوردي و امور بين الملل سازمان هواپيمايي كشوري مي گويد: قرار است 
تكليف قيمت بليت هواپيما امروز  مشخص  شود. ابوالقاسم جاللي، درباره 
آخرين وضعيت قيمت بليت هواپيما به ايسنا گفته است: »به نظر نمي رسد 
افزايش قيمتي در نرخ پروازهاي هوايي اعمال شود و تنها به ايرالين ها اجازه 
مي دهيم تا در گستره و دامنه نرخي گذشته به صورت كامل مانور دهند.« 
البته او تأكيد كرده است: كه مسافر بايد همه كالس هاي نرخي موجود را 
براي پروازهاي داخلي در اختيار داشته باشد تا بتواند براساس آن تصميم 
بگيرد با كدام نرخ و قيمت پرواز خود را انجام دهد، ازاين رو ايرالين ها اجازه 

ندارند هيچ يك از نرخ ها و كالس هاي پروازي را حذف كنند. 

با ترخيص مواداوليه، پوشك ارزان مي شود؟
پوشك بچه هم ازجمله محصوالت سلولزي 
است كه كمبود و افزايش شديد قيمت آن طي 
چند ماه اخير، متقاضيان خريد اين كاال را با 
مشكل مواجه كرده بود. اما اكنون مسئوالن 
از ترخيص همه مواداوليه توليد اين محصول 
از گمرك خبر مي دهند البته مشخص نيست 
كه اين رشــد تامين مواداوليه تا چه حد به 
افزايش عرضــه و كاهش قيمت اين محصول 
سلولزي در بازار خرده فروشي منجر خواهد 
شــد. مديركل صنايع نســاجي، پوشاك و 
ســلولزي وزارت صنعت با بيان اينكه همه 
مواداوليه توليد پوشــك از گمرك ترخيص 
شده و در چرخه توليد قرار گرفته، گفت: هيچ 
كمبودي در بازار پوشك وجود ندارد. به گفته 
او، در كشور براي توليد انواع پوشك 518هزار 
تن ظرفيت نصب شــده وجود دارد. افسانه 
محرابي افزود: با توجه به شــرايط اقتصادي 
ســال جاري از قبيل افزايش نرخ ارز و در پي 
آن افزايش قيمت تمام شده كاالها و كاهش 
قدرت خريد، به طور كلي مصرف پوشــك با 
كاهش 20درصدي مواجه شده است. بنابراين، 
توليدكنندگان عالوه بر تأميــن نياز بازار، 
قادر به صادرات محصوالت خود نيز بوده اند. 
همچنين حمايت هاي تعرفه اي مناســبي از 
توليد پوشك صورت گرفته و حقوق ورودي 
32درصدي براي واردات مواداوليه آن تعيين 

شده است.
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چالش هاي پيش روي توليد مسكن
سهم باالي تقاضاي سرمايه گذاري در بازار مســكن، يكي از عواملي است كه به خصوص در دهه90 
باعث شده در دوره هاي ركود مسكن، توليد اين كاال نيز كســاد شود؛ زيرا به واسطه هجوم تقاضاي 
سرمايه گذاري به بازار مسكن اوال قيمت مســكن افزايش قابل توجهي پيدا كرده و عمال متقاضيان 
مصرفي مسكن را به عنوان تقاضاي هميشگي از بازار حذف كرده و دوم اينكه تداوم معامالت اين بازار 
را به تداوم حضور سرمايه گذاران گره  زده است. در اين شرايط، با كاهش تقاضاي سرمايه گذاري مسكن 
در دوره هاي ركود، عمال گردش نقدينگي در اين بازار كند مي شود و دورنماي فروش پروژه هاي مسكوني 
در دست ساخت نيز با چالشي جدي مواجه خواهد شد؛ ازاين رو بخش قابل توجهي از سازندگان مسكن 
ترجيح مي دهند پروژه هاي خود را در آستانه دوره هاي رونق مسكن آغاز كنند و تا پيش از فرارسيدن 
ركود، آنها را به فروش برسانند. نكته ديگر اينكه جهش حدود 8برابري نرخ ارز در 3سال اخير، عمال 
قدرت خريد سرمايه در گردش سازندگان را تا يك سوم كاهش داده است؛ درنتيجه توان توليدي اين 
افراد نيز نسبت به قبل از جهش ارز در بهترين حالت يك سوم شده و قادر به حفظ ظرفيت قبلي توليد 
نيستند. به اين موضوع بايد رشد روزافزون قيمت نهاده هاي ساختماني را نيز اضافه كرد كه از يك سو 
قدرت برنامه ريزي سرمايه گذاران در حوزه توليد مسكن را با مشكل مواجه مي كند و از سوي ديگر 

هزينه تمام شده توليد مسكن را باالتر مي برد.
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بررســي ها نشــان مي دهــد 
دست كم 6ســیگنال مهم براي 
رشد شاخص هاي بورس صادر 
شــده كــه وزن آنها بیشــتر از 
عوامل منفي است و مي تواند چراغ سبزي براي رشد 

شاخص هاي بورس در روز هاي آينده باشد. 
به گزارش همشهري، 90روز از آغاز روند نزولي شاخص 
بورس مي گذرد. در اين مدت شاخص كل بورس تهران 
بیش از 40درصد افت كرده و 3500هزار میلیارد تومان 
از ارزش بازار سهام كاسته شده است. با گذشت 90روز 
اكنون نشانه هايي از احتمال آغاز دوباره روند صعودي 
بورس ظهور كرده؛ بررســي ها نشان مي دهد وزن اين 
نشانه هاي مثبت بیشتر از عوامل منفي است و مي تواند 
ظرف روز هاي آينده به رشد دوباره شاخص هاي بورس 
منجر شود. به ويژه آنكه اكنون قیمت سهام شركت ها 
به دلیل نزول هاي مــداوم براي خريــد جذاب تر هم 

شده است.

سيگنال هاي مثبت
بررســي ها نشــان مي دهد عواملي چــون افزايش 
گســتره بازارگرداني سهام شــركت ها، وعده تزريق 
منابع مالي جديد، تأكید سیاستگذار پولي بر افزايش 
نیافتن نرخ ســود بانكي، چشــم انداز صعودي قیمت 
نفت و مواد خام در جهان، رشــد درآمد شركت هاي 
بورس و ارائه تعهداتي دربــاره كاهش نیافتن قیمت 
 )ETF(واحدهاي صندوق هاي سرمايه گذاري دولتي
ســیگنال هاي مثبتي اســت كه مي تواند به رشــد 

شاخص هاي بورس منجر شود.
نخســتین بخــش از ســیگنال هاي شــش گانه كه 
مي تواند به صعود شــاخص هاي بورس منجر شــود 
تعیین مهلت جديد سازمان بورس براي بازارگرداني 
سهام شركت هاست به طوري كه براساس اين مهلت 
همه شركت هاي بورس بايد تا 25 ماه جاري عملیات 
بازارگرداني سهام را آغاز كنند اين موضوع مي تواند بر 
افزايش طرف تقاضا اثرات مثبتي داشته باشد. سازمان 
بورس همچنین اواخر هفته قبل ســقف اعتبار دهي 

شركت هاي كارگزاري به مشتريان را هم تا 35درصد 
افزايش داده بود كه اين موضوع نیز مي تواند منجربه 

افزايش تقاضا در بازار سهام شود.
موضوع بعدي اقدام نهاد ناظربراي تزريق منابع مالي 
جديد به بازار سهام اســت ؛ اطالعات دريافتي نشان 
مي دهد بخش نخســت اين منابع از صندوق توسعه 
ملي در روز چهارشنبه به بازار سهام تزريق شده است. 
به موازات اين دو رويداد سیاســتگذار پولي هم اعالم 
كرده براي افزايش نرخ ســود بانكي تصمیمي ندارد و 

اين موضوع مي تواند خیال سهامداران را راحت كند.
عامل چهارم؛ چشــم انداز صعودي قیمت نفت و مواد 

خام در جهان است.
 برآوردها نشان مي دهد تحت تأثیر كشف واكسن كرونا 
و پیروزي جو بايدن در انتخابات آمريكا به زودي حجم 
تقاضا در بازار هاي جهاني افزايش خواهد يافت و اين 
موضوع به رشد قیمت نفت و مواد خام در جهان منجر 
خواهد شد كه مي تواند سود شركت هاي صادر كننده 

بورس را افزايش دهد.
سیگنال پنجمي كه احتماال ظرف روز هاي آينده تأثیر 
زيادي بر معامالت بازار ســهام داشــته باشد افزايش 
میزان سود شركت هاي بورس است، اطالعات موجود 

نشان مي دهد سود شركت هاي بورس در 6 ماه امسال 
به 156هزار میلیارد تومان رسیده كه نسبت به سال 
قبل 120درصد رشد نشــان مي دهد. كارشناسان بر 
اين باورند كه سود شــركت هاي بورس درادامه سال 
به ركورد هاي تازه اي دست خواهد يافت. افزايش سود 
شــركت هاي بورس به كاهش نسبت قیمت به درآمد 
شركت هاي بورس و جذاب تر شدن قیمت سهام آنها 

منجر خواهد شد.
عامل ششم؛ پیام هايي اســت كه دولت براي حمايت 
از بازار سهام صادر كرده و مي تواند به افزايش اعتماد 
در بورس منجر شــود. دولت در تالش است تا زمینه 
رشــد قیمت واحد هاي صندوق هاي سرمايه گذاري 
دولتي را فراهم كند چنان كه مهدي ســديدي، عضو 
هیأت مديره بورس تهران درباره نحوه بازگشايي نماد 
صندوق پااليش يكم گفته؛ قرار است حمايت هاي الزم 
براي رشد قیمت سهام اين شركت انجام شود. به گفته 
او به طور قطع بازگشايي صندوق پااليشي يكم با ضرر 
نخواهد بود. سیاســتگذار تدبیري خواهد كرد كه اين 

صندوق با بازده منفي باز نشود.

سيگنال هاي منفي
همگام با اين ســیگنال هاي مثبت كارشناسان بر اين 
باورند كه هنوز هم برخي عوامل منفي به موانعي براي 
رشد شاخص بورس تبدل شــده اند كه مهم ترين آن 
كاهش اعتماد سرمايه گذاران به سیاستگذاري هاست. 
به زعم آنها تغییر در سیاست هاي كالن ازجمله عواملي 
است كه به اعتماد سرمايه گذاران خدشه وارد كرده و 
براي بازگشت دوباره نقدينگي به بازار سهام بايد اين 

اعتماد دوباره به بازار سهام باز گردد. 
از سوي ديگر بسیاري از سهامداران هم اكنون نگران 
بازگشــايي نماد هاي بزرگ مانند شستا و پتروشیمي 
خلیج فارس در بورس هستند كه مي تواند تأثیر زيادي 
در نزول شــاخص ها داشته باشــد با اين حال برخي 
برآورد ها نشان مي دهد احتماال بازگشايي نماد شستا 
در نهايت به افت شاخص تا سقف 35هزار واحد منجر 

خواهد شد.
از طرف ديگر نگراني هايي هم در مــورد تداوم ركود 
اقتصادي وجــود دارد كه مي تواند بــه مانعي دربرابر 
افزايش درآمد شركت هاي بورس تبديل شود. با وجود 
اين مقايسه عوامل مثبت با عوامل منفي نشان مي دهد 
احتماال وزن عوامل مثبت بر شــاخص بورس بیشتر 
است و احتماال همین عوامل زمینه هاي رشد بورس را 

در روز هاي آينده فراهم خواهد كرد.

آنطور كه بانـك مـركــزي 
مي گويــد، هفتــه قبــل 
711میلیــون دالر ارز در 
سامانه نیما عرضه شده است. 
اين مقدار با توجه به میــزان تقاضاي هفتگي ارز 
نشــان مي دهد عرضه ارز از تقاضا پیشي گرفته و 
مي تواند زمینه ساز كاهش قیمت دالر در روز هاي 

آينده باشد.
به گزارش همشــهري، عوامل زيــادي در تعیین 
قیمت ارز نقش دارند با ايــن حال، اين روز ها روند 
عرضه و تقاضا، نقش تعیین كننده اي در قیمت ارز 
پیدا كرده است. به زعم كارشناسان، يكي از داليل 
اصلي رشــد قیمت ارز، كاهش میــزان عرضه در 
نتیجه كاهش درآمد هاي ارزي است. اين تحلیلي 
اســت كه رئیس كل بانك مركزي هم آن را تأيید 
مي كند. به گفته عبدالناصر همتي، دلیل افزايش 
نرخ ارز صدور بخشــنامه هاي متعدد ارزي نبوده 
بلكه دلیل آن كاهش درآمدهاي ارزي اســت. با 
اين حال، آمارهاي بانك مركزي نشــان مي دهد 
اين روزها روند عرضه ارز در ســامانه نیما افزايش 
يافته كه مي تواند زمینه اي بــراي كاهش قیمت 
ارز در بازار آزاد باشد. همینطور به گفته رئیس كل 
بانك مركزي، چشم انداز افزايش روند صادرات در 
ماه هاي باقیمانده از سال بیانگر افزايش عرضه ارز 

در ماه هاي پیش روست.

آمار ها چه مي گويند
بانك مركزي اعالم كــرده؛ در هفته منتهي به 22 
آبان 711میلیون دالر به صورت حواله ارزي توسط 
صادركنندگان و به ارزهاي مختلف در سامانه نیما 
عرضه شده و به فروش رسیده. براساس معامالت 
انجام شــده میانگین نرخ موزون معامالت دالري 

24950 تومان بوده است.
مقايسه اين میزان عرضه در مقابل تقاضاي هفتگي 
نشــان مي دهد حجم عرضه بیــش از تقاضا بوده 
است. اطالعات همشهري نشان مي دهد هم اكنون 
روزانه بین 4 تا 6میلیون دالر ارز هم در صرافي هاي 
مجاز مبادله مي شــود و ســقف هفتگي مبادالت 
ارزي در اين صرافي ها جمعا بــه 40میلیون دالر 
مي رسد. بر اين اساس بديهي است، افزايش حجم 
عرضه ارز به 711میلیون دالر در طول يك هفته 
شكاف میان عرضه و تقاضا را افزايش خواهد داد و 

مي تواند زمینه ساز كاهش قیمت دالر در بازار آزاد 
باشــد. پیش از اين رئیس كل بانك مركزي تأكید 
كرده بود در روزهاي اخیــر صادركنندگان روزانه 
150 میلیون دالر در سامانه نیما عرضه مي كنند 
كه در كنار منابع بانك مركــزي تامین ارز واردات 

شتاب گرفته است.

چشم انداز پيش رو
 به موازات افزايــش عرضه ارز در ســامانه نیما، 
برخي كارشناسان بر اين باورند كه تسهیل روند 
آزاد ســازي  كاالها از گمرك با جلــب نظر بانك 
مركزي مي توانــد بــه افزايش تعهــدات ارزي 
صادركننده ها منجر شــود و ايــن موضوع نیز در 
افزايش عرضه نقش خواهد داشــت و بخشــي از 
داليل نزول قیمت دالر تا محدوده 26هزار تومان 
در مبادالت هفته قبل هم ناشي از اجراي همین 
سیاست بوده اســت. همچنین مقامات اقتصادي 
معتقدند روند صادرات در ماه هــاي باقیمانده از 
سال بهبود خواهد يافت و اين موضوع به افزايش 

جريانات ورودي ارز منجر خواهد شد. 
 رئیس كل بانك مركزي هم در اين باره گفته است: 
با مشورت اتاق بازرگاني و هماهنگي با وزارت صمت 
به زودي اقدامات ويژه اي براي استفاده حداكثري 
از منابع صادركنندگان بــراي تامین ارز موردنیاز 
واحدهاي تولیدي انجام خواهیم داد. او تأكید كرد: 
از مشكالت ناشي از تحريم و اثرات آن بر صادرات 
اطالع دارم و علت كاهش صادرات ما در 6 ماه ابتداي 
سال دقیقا مشخص است و ان شاءاهلل در نیمه دوم 
سال جهش خوبي در اين زمینه خواهیم داشت و 
نرخ ارز نیز كنترل مي شود و شرايط بازار درخصوص 
نرخ ارز مثبت تر شده و نكته دوم اينكه عرضه ارز در 

سامانه نیما بسیار بهتر شده است.
مطابق آمار هاي موجود از ابتداي ســال جاري تا 
پايان شهريور ماه 6 میلیارد و 708 میلیون يورو در 
سامانه نیما عرضه شده و درصورتي كه در 6 ماه دوم 
ســال جاري میزان عرضه ارز همانند شهريور ماه 
باشد، تا پايان ســال 9 میلیارد و 768 میلیون يورو 
ديگر ارز حاصل از صادرات به سامانه تزريق خواهد 
شد كه با اين حســاب میزان عرضه ارز در مجموع 
سال 99 در نیما به 16 میلیارد و 476 میلیون يورو 
خواهد رسید. اين میزان، 682 میلیون يورو بیشتر 

از میزان عرضه ارز در سال 98 است.

همشهري اثر چراغ سبز عوامل برون زا و درون زا را بر رشد احتمالي بازارسهام در روز هاي آينده تحلیل مي كند

آمار ها نشان مي دهد با عرضه 711میلیون دالر در سامانه نیما در هفته قبل 
روند بازگشت تعادل به بازار ارز آغاز شده است

6 نشانه مثبت براي رشد دوباره بورس

حمله به قيمت دالر آزاد از كانال نيما

 قيمت يك ليوان قهوه داغ 
در سرماي پاييز

 بعد از گذشــتن يك نیمه از پايیز سرانجام هوا 
سرد شــد و در روزهاي ســرد و باراني، چیزي 
به دلچسبي يك فنجان نوشیدني داغ نیست. 
اگرچه كرونــا و قرنطینه، ايــن روزها فرصت 
دورهمي را از همه گرفته و كافه نشیني را به خانه نشیني تبديل كرده 
ولي اين باعث نمي شود لذت نوشیدن يك فنجان قهوه يا يك لیوان 
نسكافه حین تماشاي باران پشت پنجره را از خودمان بگیريم و به بعد 

از كرونا و سال ديگر موكول كنیم. 
شیشــه هاي نســكافه، پاكت هاي كافي میكــس و قوطي هاي پودر 
كافي میت چیده شــده در قفســه ســوپرماركت ها ايــن روزها از 
محبوب ترين خريدني ها هســتند و گرچه قیمتشــان باال رفته اما 
مشتري آنها نه تنها كم نشده بلكه سرماي هوا در همین دو سه روز اخیر 
بازارشان را داغ كرده است. غیراز برند معروف نستله كه حرف اول را در 
زمینه نسكافه و قهوه فوري مي زند برندهاي ديگري هم اين روزها در 
سوپرماركت ها ديده مي شود ازجمله كاواتا، سندي، كوپا و محمود كه 
تا پیش از اين آن را به عنوان يكي از برندهاي معروف چاي مي شناختیم. 
برندهاي جديد قیمت هاي تقريبا مشابه و البته ارزان تري نسبت به 
محصوالت نستله دارند با اين حال در اين حوزه چیزي با قیمت كمتر 
از 40هزار تومان نمي شــود پیدا كرد. البته كافــي میكس هاي باز را 
به صورت تكي هم مي شود از سوپرماركت ها خريد. قیمت آنها تا همین 
چند روز پیش 2500تومان بود كه به تازگي 3هزار تومان شده است. 
مثل تمام محصوالت ديگر، در اين زمینه هم خريد پاكتي و عمده به 
صرفه تر است. يك پاكت 24عددي قهوه فوري را هنوز مي توان با قیمت 
50هزار تومان پیدا كرد؛ گرچه به گفته فروشنده ها اين قیمت قديم 
است و خريدهاي جديد حتما گران تر خواهد بود. قیمت همین كاال 
با برند سندي كمتر است و يك پاكت 20عددي كافي میكس 38هزار 
تومان قیمت گذاري شده است. اين را هم بايد درنظر داشت كه در همه 
برندها قیمت انواع شوگر فري يا همان رژيمي از ديگر محصوالت كمي 
بیشتر است. يك شیشه 100گرمي نسكافه گلدسیگنچر برند نستله 
تولید داخل تحت لیســانس حدود 90هزار تومان قیمت دارد )انواع 
اورجینال البته 175هزار تومان هستند( و يك قوطي كافي میت يا پودر 
شیر 400گرمي همین برند هم 50هزار تومان فروخته مي شود. كمي 
گران به نظر مي رسد ولي اگر حسابگرانه به موضوع نگاه كنید مي بینید 
كه بیشتر از 2 ماه شما را از خريد دوباره بي نیاز مي كند. براي هر لیوان 
نســكافه به نیم گرم پودر نســكافه نیاز داريد اما اگر هر روز يك گرم 
نسكافه و 2 گرم پودر شیر استفاده كنید براي هر لیوان نوشیدني فقط 
هزار و 500تومان هزينه كرده ايد، يعني نصف قیمت يك كافي میكس.

قیمتفروشبعضیازانواعنسکافهوكافیمیکسدرسوپرماركتها
قیمت-تومانمشخصاتبرند
59.000كافيمیکسكالسیك1*3-20عددينستله
54.950كافيمیکسشکالتي-24عدديمحمود
40.200كافيمیکسبدونشکر-12عدديمولتيكافه
61.200كافيمیکس1*3-25عدديمولتيكافه
42.000كافيمیکسفندقي-20عدديكوپا
84.000قهوهبدونشکر-40عدديكوپا
42.000نسکافهردماگ-50گرمينستله
196.000نسکافهاسپرسو-100گرمي)اورجینال(نستله
202.500نسکافهاسپرسو-25عددي)اورجینال(نستله
169.000نسکافهعربیکاگلد-100گرمينستله

 خروج 60هزار ميليارد تومان
 نقدينگي از بورس

همشهري روند خروج پول از بازار اوراق بهادار را در 
90روز گذشته بررسي مي كند

آمار ها نشان مي دهد در 90روز گذشته، يعني 
از زمان آغــاز نزول بورس تاكنون، دســت كم 
60هزار میلیارد تومان نقدينگي از بازار ســهام 

خارج شده است.
به گزارش همشهري، روند نزولي بازار سهام از 20مرداد تاكنون ترس 
زيادي در میان ســهامداران به ويژه تازه واردها ايجاد كرده و منجر به 
خروج بخشي از نقدينگي واردشده به بازار سهام شده است. آنطور كه 
مقامات بازار سرمايه قبال گفته بودند در 5 ماه نخست امسال تحت تأثیر 
هجوم صاحبان نقدينگي بــه بورس، تعداد كد هاي ســهامداري به 
16میلیون رســید و ارزش كل نقدينگي وارد شــده به بورس از مرز 
100هزار میلیارد تومان گذشته بود، اما داده هاي جديد نشان مي دهد 
تحت تأثیر نزول شــاخص هاي بورس بخش مهمي از اين نقدينگي 

به صورت مستقیم و غیرمستقیم از بازار سهام خارج شده است.

جريان خروج پول
اطالعات دريافتي همشهري نشان مي دهد با آغاز نزول بازارسهام از 
20مردادماه تاكنون 40هزار میلیارد تومان پول به صورت مستقیم و 
در قالب فروش ســهام از بورس تهران و فرابورس خارج شده است. 
در همین مدت 23هزار میلیارد تومان نیز به صورت غیرمســتقیم و 
از طريق ابطال واحدهاي صندوق هاي ســرمايه گذاري در ســهام از 
بازار خارج شده است. آمار ها نشــان مي دهد ارزش كل صندوق هاي 
سرمايه گذاري در مرداد ماه امســال تحت تأثیر افزايش شاخص هاي 
بورس به رقم بي ســابقه 345هزار میلیارد تومان رسیده بود كه اين 
میزان در پايان مبادالت روز چهارشــنبه با 23هــزار میلیارد تومان 
كاهش به 322هزار میلیارد تومان رسیده است. دلیل اين اتفاق كاهش 
نرخ بازده صندوق هاي سرمايه گذاري است كه تحت تأثیر نزول شاخص 
بورس، با افت مواجه شده اند و سرمايه گذاران ترجیح داده اند واحد هاي 

خريداري شده را باطل كنند.

خروج از صندوق ها
مطابق آمار هاي موجود بیشترين میزان افت ارزش دارايي ها در میان 
صندوق هاي سرمايه گذاري در 90روز گذشته مربوط به صندوق هاي 
سرمايه گذاري در سهام بوده كه با 26.7درصد افت مواجه شده اند. در 
همین مدت صندوق هاي سرمايه گذاري مختلط نیز 19درصد از ارزش 
خود را از دست داده اند و كمترين میزان افت مربوط به صندوق هاي 
ســرمايه گذاري با درآمد ثابت بوده كه با نــزول 17درصدي مواجه 
شده اند. اين صندوق ها به دلیل اينكه بخش مهمي از دارايي هايشان در 
اوراق با درآمد ثابت سرمايه گذاري مي شود در اين مدت كمترين آسیب 
را از نزول شاخص هاي بورس ديده اند؛ با اين حال آنها هم به طور كامل از 
نزول شاخص مصون نبوده اند. بررسي ها نشان مي دهد ابطال واحد هاي 
اين صندوق ها از سوي مردم خود به يك عامل ثانويه براي نزول بورس 
تبديل شده و اين صندوق ها براي ايفاي تعهداتشان در قبال مشتريان 
مجبورند با فروش سهام در بورس به درخواست مشتريان براي ابطال 
واحد هاي ســرمايه گذاري پاســخ دهند. انتظار مي رود با آغاز روند 
صعودي شاخص هاي بورس از حجم ابطال در اين صندوق ها كاسته 

شود و اين خود از فشار عرضه سهام در بورس بكاهد.

آخرين اطالعات آماري از تورم 
150درصدي نهاده هاي فوالدي 
مورد اســتفاده در ساخت وساز 
حكايت دارد؛ آن هم در شرايطي 
كه به واسطه ركودي شدن فضاي بازار مسكن، رغبت 
سازندگان براي آغاز پروژه هاي مسكوني جديد كمتر 

شده است.
به گزارش همشهري، به دنبال تداوم رشد تورم، هزينه 
تولید مســكن نیز در مسیر افزايشــي قرار گرفته و 
به خصوص در مورد نهاده هــاي اثرپذير از قیمت دالر 
نظیر مصنوعات فوالدي با چالش هايي جدي مواجه 
شده؛ درحالي كه شاخص مديران خريد )PMI( بخش 
ساختمان از وضعیت ترديدآمیز سازندگان مسكن در 
مرز میان ركود و تــورم حكايت دارد و افزايش قیمت 
مصالح ســاختماني مي تواند در كسادتر شدن تولید 

ساختمان مؤثر باشد.

 پرش قيمت تيرآهن
آخرين گزارش مركز آمار ايران از جزئیات تغییر قیمت 
179قلم از نهاده هاي ســاختماني در نیمه نخســت 
امسال نشان مي دهد در اين دوره زماني، قیمت همه 
اقالم موردبررســي نسبت به مدت مشــابه سال قبل 
افزايش يافته و به خصوص میانگین قیمت محصوالت 
فوالدي اعم از تیرآهن و میلگرد با افزايش چشمگیر 
مواجه شده اســت. مطابق اين آمار، در 6ماهه امسال 
نســبت به مدت مشابه ســال قبل، قیمت ورق سیاه 
فوالدي با ضخامت بیــش از 3میلي متر 252درصد 
افزايش داشته و ركورددار رشــد قیمت بوده است و 
در مقابل، كمترين میزان افزايش قیمت نیز مربوط به 
لمبه چوبي بوده كه فقط 6.3درصد رشد داشته است.

فوالدي ها پيشتاز گراني
مقايســه متوســط قیمت 9قلم مهــم از نهاده هاي 

ساختماني در 6ماهه امسال نســبت به 6ماهه اول و 
دوم سال98 حاكي از اين اســت كه امسال، تیرآهن 
و میلگرد نســبت به هر دو دوره ســال قبل پیشتاز 
رشد قیمت بوده است. براســاس اطالعات مركز آمار 

بورس

سوپرماركت

   نرخ سود كاهش نمي يابد
از ميان همه عوامل مؤثر بر نوســان شــاخص هاي بورس، نرخ تورم و نرخ بهره تأثير گذار ترين عوامل هستند و حتي 
افزايش قيمت ارز هم به نوعي تحت تأثير اين عوامل است. در چنين شرايطي و درحالي كه ظرف روزهاي گذشته نگراني 
سهامداران به دليل افزايش نرخ ســود اوراق بدهي در بازار بين بانكي افزايش يافته بود تازه ترين خبرها حاكي از آن 
است كه احتمال كمي براي افزايش نرخ بهره وجود دارد و احتماال نرخ 22درصدي براي فروش اوراق بدهي با توجه به 
هدف گذاري تورمي بانك مركزي باالترين نرخ اســت. برهمين اساس عبدالناصر همتي، رئيس كل بانك مركزي بحث 
افزايش نرخ سود بانكي را تكذيب كرد و گفت: بانك مركزي برنامه اي براي افزايش نرخ سود بانكي ندارد. او در عين حال 
تأكيد كرد: نوسانات بازار سرمايه با كاهش يا افزايش جزئي نرخ سود سپرده ها ارتباطي ندارد. سخنان همتي در حالي 
اعالم مي شود كه مطابق تازه ترين اطالعات در آخرين روز معامالت هفته قبل بانك مركزي نرخ فروش اوراق بدهي را 
در بازار بين بانكي به 20درصد كاهش داده كه اين موضوع سيگنال مثبتي به بازار سهام صادر كرده و به زعم مديرعامل 
فرابورس مهم ترين عامل رشد بازار سهام در روز چهارشنبه بوده است. امير هاموني، مديرعامل فرابورس ايران در اين باره 
نوشت: هفته گذشته بانك مركزي در بازار بدهي فرابورس با سياستي ثبات ساز به خريد صكوك دولت به روش توافق 
بازخريد)ريپو( اسالمي جمعا 2500ميلياردتومان با متوسط نرخ بازده تا سررسيد 20 درصد اقدام كرد. او ادامه داد: بورس 
و فرابورس هم سيگنال قوي سياستگذار پولي را دريافت كرد و به آن واكنش نشان داد و از زمان انجام اين معامله، حركت 
صعودي بازار را شاهد بوديم. درمعماري بازار هاي مالي، بازار بدهي و بازار سهام همانند ظروف مرتبط عمل مي كنندو 

الزم است بانك مركزي اين اقدام شايسته را ادامه دهد.

بازار  ارز

گزارش

مسكن زير ضرب تورم فوالدي

مسكن

ايران، در 6ماهه امســال نســبت به پايیز و زمستان 
پارســال، تیرآهن نمره 14 با 124.2درصد رشــد، 
ركورددار بیشــترين افزايش قیمت و آجر فشاري با 
رشــد 18.9درصدي داراي كمترين میزان افزايش 

قیمت بوده است. 
همچنین در مقايســه قیمت هاي امسال با نیمه اول 
سال قبل نیز ركوردداران تغییر نكرده اند و فقط میزان 
رشد قیمت آنها تغییر كرده است؛ به گونه اي كه در اين 
دوره بیشترين افزايش قیمت مربوط به تیرآهن نمره 

14 با 221.9درصد و كمترين افزايش قیمت، مربوط 
به آجر فشاري با 44.7درصد بوده است.

مطابق آمار، در 6ماهه امسال نسبت به مدت 
مشابه سال قبل، قیمت ورق سیاه فوالدي 
با ضخامت بیش از 3میلي متر 252درصد 

افزايش داشته است

متوسطقیمتمصالحساختمانيمنتخبدرنیمهنخستامسالدرمقايسهبانیمهاولودومسالقبل

درصدتغییرنیمهاول99نسبتبهمتوسطقیمتمصالحساختمانيدرعنوان
نیمهاول98نیمهدوم98نیمهاول98نیمهدوم98نیمهاول99

316.928260.000193.75021.963.6سنگپالكصیقليتراورتنسفید)مترمربع(
62.85744.00041.21442.952.5ماسهشسته)تن(
631531436188.944.7آجرفشاري)قالب(

14.6576.5374.552124.2221.9تیرآهننمره14)كیلوگرم(
11.8786.4664.29083.7176.8تیرآهننمره16)كیلوگرم(
12.7826.3334.317101.8196تیرآهننمره18)كیلوگرم(

10.5145.5984.28287.8145.5میلگردآجدارنمره10)كیلوگرم(
10.6355.4954.31793.6146.4میلگردآجدارنمره12)كیلوگرم(
10.5855.5064.26292.2148.4میلگردآجدارنمره14)كیلوگرم(
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مديران پرسپوليس از يك طرف اعالم مي كنند فقط 7 ميليون 
تومان در حساب باشگاه است و از طرف ديگر مدعي هستند از 
يحيي گل محمدي براي جذب بازيكن جديد ليست گرفته اند.  
خيلي هم خوب؛ فقط االن سؤال مان اين است كه با همان 7 
ميليون تومان مي خواهيد بازيكن بخريد؟ خب البته پول كمي 
هم نيست. با اين مبلغ، هم مي شود رضايتنامه قوچان نژاد را 
از باشگاه هلندي گرفت، هم برايش بليت ســفر به تهران را 
رزرو كرد و هم كل دستمزدش را يكجا پرداخت كرد! طبيعتا 
بازيكن جديد پيش قسط مي خواهد و باشــگاه هم اين پول 
را تهيه مي كند. در اين شــرايط آيا افشاي موجودي حساب 

بانكي، چيزي جز مظلوم نمايي مديران جديد است؟

كدام ليست با 7 ميليون؟

محمدحسين ميثاقي هر آدمي باشــد و هر نقد و تحليلي در 
موردش داشــته باشــيم، چيز خاصي در مورد مهدي شيري 
نگفته كه بعضي ها ايــن الم شــنگه را راه انداخته اند. مجري 
تلويزيون حق دارد ابهامات ليست تيم ملي را مطرح كند و اين 
وسط يك شــوخي مختصر هم انجام بدهد. چرا برخي اصرار 
دارند همه  چيز را تبديل به خط قرمز كنند؟ در اين كشــور از 
هر كسي سؤال مي كني عاشق نقد و نقادي است، اما خودش 
در عمل حاضر نيست حتي با بازيكن تيم مورد عالقه اش يك 
شــوخي جزئي صورت بگيرد. همه ما آزادي انتقاد را فقط تا 
جايي قبول داريم كه عليه ديگران باشد و دل مان را خنك كند، 
در غيراين صورت چه معني دارد براي شــوخي با يك بازيكن 
نه چندان فوق العاده كه در تيم خودش هم گاهي رزرو است، 

اين قيامت به پا شود؟

فضاي نقد را نبنديد

 پرسپوليسي ها زاهدي را از بازي هاي جسته و گريخته اي كه 
در دوران حميد درخشان انجام داد مي شناسند و البته بعدش 
هم مســئله دوپينگ پيش آمد. به هر حال ايــن بازيكن االن 
در المپيك دونتســك اوكراين توپ مي زند و باشگاهش براي 
حضور او در پرسپوليس،500هزار دالرطلب كرده  است. حاال 
يا آنها زاهدي را درست و حسابي نمي شناسند يا قيمت دالر در 
اوكراين خيلي پايين است! در غيراين صورت واقعا معني ندارد 
فقط رضايتنامه بازيكني كه ما در پرسپوليس و ماشين سازي 
ديده بوديم، 500هزار دالر بيارزد. به هر حال اين خارجي هاي 
الكردار خوب از آب كره مي گيرند. كافي است سياست آنها در 
مورد زاهدي را مقايســه كنيد با جدايي رايگان امثال مهدي 

ترابي و علي عليپور از پرسپوليس.

چطوري حساب كرديد؟

نكته بازي

  6نكته از نمايش تيم ملي كشورمان برابر بوسني

گويا رهايــي از احكام كميته انضباطــي فيفا براي 
آبي هاي پايتخت تبديل به يك آرزو شــده اســت. 
استقاللي ها كه همين چند روز پيش طلب 600 هزار 
دالري شفر را تسويه كردند تا پنجره نقل و انتقاالتي 
اين تيم باز شود، حاال با حكمي روبه رو هستند كه 
فيفا براي اســتراماچوني صادر كــرده و به مديران 
اين باشــگاه يك ماه فرصت داده تا مبلغي در حدود 
يك ميليون و 355 هزار يورو به حســاب اين مربي 

ايتاليايي واريز كنند. براساس اعالم فيفا، اين مبلغ 
بابت جبران خســارت اســتراماچوني بابت نقض 
قرارداد 2 ســاله اين مربي با استقاللي ها صادر شده 
و عالوه بر آن 5 درصد بهره از 29 ژانويه 2020هم به 
اين مبلغ اضافه مي شــود. جالب اينكه استقاللي ها 
عالوه بر اين 43 ميليارد تومان كه بايد به حســاب 
استرا بريزند، 7 هزار فرانك سوئيس هم بابت هزينه 
دادرســي به فيفا بدهكار مي شــوند! جالب اينكه 
باشگاه استقالل بالفاصله پس از صدور راي، اعالم 
كرده قصد دارد به آن اعتراض كند و رأي را بشكند، 
اعتراضي كه 10 هزار فرانك ديگــر هم خرج روي 
دست استقالل مي گذارد. به هر حال استراماچوني 
كه پس از جدايي از آبي ها تيم نگرفت تا بتواند پول 

كامل قرارداد 2 ســاله اش را از اســتقالل بگيرد، تا 
30 روز ديگر منتظر مي ماند و اگر پول به حسابش 
واريز نشــود اين اجازه را دارد تا با شكايت دوباره به 
فيفا، محكوميتي جديد را براي فكري و شاگردانش 
رقم بزند. البته فيفا اعالم كــرده ادعاي جديدي از 
ســوي اســتراماچوني بابت قراردادش با استقالل 
پذيرفته نخواهد شــد و حكم 43 ميلياردي قطعي 
است. در اين شــرايط بايد ديد استقاللي ها كه ادعا 
دارند مثل پرونده ساشا شــفر، مي توانند در پرونده 
استراماچوني هم پيروز شــوند و مبلغ را كم كنند، 
در نهايت موفق به اين كار خواهند شد يا خير. اين 
در حالي است كه استقالل هنوز مديرعامل ندارد و 

سرپرست امور باشگاه را پيش مي برد.

 استراماچوني حكم 
43 ميلياردي گرفت

رسول بهروش| هر چه جمله حشو و اضافي و نابجاست، البه الي حرف هاي گزارشگران ايراني 
پيدا مي شــود. اصال انگار براي اينها 90دقيقه گزارش بازي فوتبال جايي است كه بايد اصل 
را ول كنند و هر چه به زبان شــان مي آيد، بامعنا و بي معنا به زبان بياورند. عملكرد بسياري از 
گزارشگران ايراني نه تنها هيچ ارزش افزوده اي براي يك مسابقه فوتبال ندارد، بلكه مايه رنج 
و عذاب و كاهنده جذابيت بازي است. تازه ترين مصداق اين داستان هم گزارش جناب محمد 
سيانكي در بازي دوستانه ايران و بوسني بود. بدون اغراق با حذف 70 درصد از جمالت او نه تنها 
هيچ آسيب محتوايي به گزارش وارد نمي آمد، بلكه تحمل اين سخنراني شلخته و باري به هر 

جهت براي مخاطبان راحت تر مي شد.
اولين ايرادي كه در گزارش سيانكي به چشم مي خورد، طعنه زني هاي ريز و درشت او به كارلوس 

كي روش بود. اينكه ديگر قرار نيست مثل گذشته فقط دفاع همه جانبه داشته باشيم و مسائلي از 
اين دست. انگار استاد تازه از خواب بيدار شده و يادش نيست كه همه اين قضاوت هاي شتابزده 
در جريان چند پيروزي پر گل مارك ويلموتس در بازي هاي آغازين تكرار شد، اما خيلي زود 
نوبت باخت به عراق و بحرين رسيد و قاضيان عجول شرمسار شدند. صد البته عملكرد كي روش 
هم قابل نقد بود و خيلي ها، ازجمله راقم همين سطور در آن ســال ها به دفعات در اين مورد 
مطلب نوشتند، اما كارلوس هر كه بود و هر كاري كرد، 2 سال است از اين فوتبال رفته و واقعا 
هيچ دليلي براي نبش قبر و تكرار دوقطبي ها وجود نــدارد؛ مخصوصا حاال كه تيم ملي براي 
خروج از برزخ نيازمند حداكثر حمايت و همدلي است. جالب اينكه عاليجناب سيانكي دعوت 
از بازيكنان ناآماده و بدون تيم را از عيوب كي روش بر مي شمرد كه حاال رفع شده؛ درحالي كه 
بخش زيادي از انتقادهاي اين مدت عليه اسكوچيچ مربوط به دعوت از رشيد مظاهري بعد از 
ماه ها بازي نكردن و چشم پوشي از حامد لك آماده مي شد. انگار گزارشگر بازي با بوسني را از 
مريخ آورده بودند و او در جو كره زمين زندگي نمي كند.»موقع انتخاب اســكوچيچ انتقادات 
زيادي از اين مربي شد، اما حاال شايستگي هايش را نشان مي دهد.« كي؟ كجا؟ چطوري؟ اثبات 

شايستگي اسكوچيچ كه از صميم قلب اميدواريم رخ بدهد، قطعا يك فرايند بلندمدت خواهد 
بود و شايد 2 سال بعد بهتر بتوانيم در اين مورد سخن بگوييم. جالب است كه سيانكي اين حرف 
را زماني زد كه همين بازي با بوسني هم بدون گل مساوي بود؛ يعني براي آقاي گزارشگر، همان 
برتري در بازي دوستانه قبلي برابر ازبكستان كافي بود تا پي به لياقت اسكو ببرد. خب اگر اينطور 
است كه ويلموتس هم خيلي شايسته بود. از همه اينها باالتر عليرضا منصوريان خودمان است 
كه يك بازي سرمربي موقت تيم ملي بزرگساالن بود و روسيه را با همه بازيكنان اصلي اش برد! 
دست بچه ها درد نكند كه بوسني را بردند، اما خداوكيلي پيروزي در يك بازي دوستانه تناسبي 

با اين همه تعريف و تمجيد اغراق آميز از تك تك نفرات دارد؟
حاال كه مزدك ميرزايي نيســت و عده اي هر كاري مي كنند كه عادل فردوسي پور هم برود 
پيش او، كاش گزارشگران باقي مانده بر سر مردم منت بگذارند و سطح كارشان را به گزارش 
ساده ترين وقايع بازي تنزل بدهند. اينكه شماره 4 توپ را به 8 داد، 8 به 6 و 6 گل زد. به خدا 
ما راضي نيستيم تحليل هاي درخشان شــما روي آنتن مفت تلويزيون حرام شود. اينها را در 

سينه خودتان نگه داريد.

 لعنت به تمام جمالت اضافي دنيا!
 ايران و بوسني و فاجعه اي به اسم جناب گزارشگر

 تيم ملي فوتبال كشورمان در دومين بازي دوستانه اش تحت هدايت 
دراگان اسكوچيچ، پنجشنبه شب بوسني و هرزگوين را با نتيجه 2 بر 
صفر در خانه تيم حريف شكست داد. شاگردان مربي كروات پيش تر 
در اردوي مهر ماه با نتيجه 2 بر يك از ســد ازبكستان گذشته بودند و 
حاال اين 2پيروزي، بي گمان فضاي اطراف تيم ملي را مثبت تر از قبل 

خواهد كرد.

1  مهم ترين نكته فنــي در مورد اين بازي، تغيير سيســتم تيم ملي بود؛ 
جايي كه تيم كشورمان بعد از بيش از 2دهه به بازي با 3دفاع برگشت. به نظر 
مي رسد اسكوچيچ هم بدش نمي آيد به موج پررنگ شونده بازي با 3مدافع 
ملحق شود. بعضا سيستم بازي تيم ملي در اين ديدار را 2-5-3 دانسته اند، اما 
به نظر مي رسد 3-4-3 تعريف درست تري براي چيدمان تيم ايران در سارايوو 
باشد. بر اين اساس مرتضي پورعلي گنجي مركز ثقل خط دفاع شد، شجاع 
خليل زاده و محمدحســين كنعاني زادگان در دو طرف او به ميدان رفتند، 
ميالد محمدي و صادق محرمي 2 بال چپ و راســت تيم ملي بودند، احمد 
نوراللهي و احسان حاج صفي در مركز ميدان انجام وظيفه كردند و 3عنصر 
تهاجمي هم شامل وحيد اميري و علي قلي زاده به عنوان وينگر و كاوه رضايي 
در قامت مهاجم هدف مي شد. اسكوچيچ در بازي با ازبكستان با 4دفاع بازي 
كرده بود و روشن نيست نسخه نهايي او براي تيم ملي چيست. صدالبته او در 
مسابقات دوستانه بعدي و حتي 2بازي ابتدايي دور برگشت برابر هنگ كنگ 
و كامبوج هم فرصت بيشتري براي آزمايش ايده هايش خواهد داشت. اصل 

نبرد ما خردادماه آينده برابر بحرين و عراق خواهد بود.
2  تكليف دروازه بان تيم ملي هم روشن نيست. در اين ديدار امير عابدزاده 
فيكس بود و يك كلين شيت آســان در كارنامه اش ثبت شــد. در ديدار با 
ازبكســتان اما پيام نيازمند در تركيب اصلي به ميدان رفتــه بود. با توجه 

به نيمكت نشــيني هاي مســتمر عليرضا بيرانوند در بلژيك، ممكن است 
در مقطع فعلي شــاهد تغيير دروازه بان اصلي تيم ملي باشــيم. گذر زمان 
 همه  چيز را در اين مورد روشن خواهد كرد، اما فعال بيرو بايد احساس خطر

 كند.
3   گويا اسكوچيچ بدش نمي آيد از هماهنگي هاي باشگاهي بازيكنان در 
تيم ملي سود ببرد. در تيم او شجاع خليل زاده و محمدحسين كنعاني زادگان 
فيكس هستند و احمد نوراللهي هم به يك فوج هافبك دفاعي مدعي ترجيح 
داده مي شود. جلوي زمين هم كاوه رضايي و علي قلي زاده همين شرايط را 
دارند. هر دو بازيكن در شارلروا عالي هستند. كاوه در اين بازي گل خوبي هم 
زد. قلي زاده واقعا زهردار و غيرقابل پيش بيني است، اما در رقابت با عليرضا 
جهانبخش كار سختي خواهد داشــت. خود رضايي هم بدشانس است كه 

رقبايي مثل سردار آزمون و مهدي طارمي دارد؛ يكي از ديگري آماده تر.
4  وحيد اميري كماكان فوتبال خودش را بازي مي كند؛ پرتالش، ساده و 
خستگي ناپذير. البته كه گاهي پايين تر از فرم ايده آل است، اما در عوض خيلي 
از مواقع با سماجت و هوشياري اش در روند بازي اثر مي گذارد. بيخود نيست 
كه هيچ كدام از مربيان پرســپوليس و تيم ملي با وجود هيچ رقيبي حاضر 

نشدند از وحيد چشم بپوشند.
5   آن همه سر دعوت از شيري دعوا شد، آخرش خود اسكوچيچ هم نشان 
داد براي پست اين بازيكن، حتي اگر از صادق محرمي عبور كند باز سيامك 
نعمتي را ترجيح مي دهد؛ كاري كه اين اواخــر يحيي گل محمدي هم در 

پرسپوليس انجامش مي دهد.
6   نهايتا اينكه همه از پيروزي تيم ملي خوشحال هستيم، اما يادمان باشد 
اينها مسابقات دوستانه هستند و با بازي رسمي فرق دارند؛ تفاوتي كه چند ماه 
پيش بين بازي با سوريه و كره جنوبي و ديدار برابر بحرين و عراق هم ديده شد 

و كام همه را تلخ كرد. پس اميدواري آزاد است، اما ذوق زدگي نه.

  اميدواري آزاد، ذوق زدگي ممنوع

  رونالدو به ايران  نزديك مي شود
  كريستيانو با وجود فرصت سوزي  سرمربي پرتغال فاصله اش  را با ركورد دايي و پله كم كرد

كاوه رضايي پس از مد ت  ها در تركيب اصلي تيم ملي قرار گرفت،يك گل زد و از بهترين هاي زمين بود

اين بار نه خبري از آزمايش مثبت كرونا بود، نه زنبور 
پاي كريســتيانو رونالدو را نيش زده و نه يوونتوس 
به دليل موج دوم كرونا مانع رفتن رونالدو به اردوي 
تيم ملي شده بود. با اين حال علي دايي بايد مديون 
سرمربي تيم ملي پرتغال باشد كه در بازي با حريف 
ســاده اي مثل آندورا تنها يك نيمه به كريستيانو 
بازي داد تا اين ســتاره فقط فرصت داشــته باشد 
يك گل در پيــروزي پرگل 7 بر صفــر به گل هاي 
ملي اش اضافــه كند و به 7قدمــي دايي 109گله 
برسد. آندورا البته مثل مالديو نبود و در ديدارهاي 
اخيرش بيش از يــك گل نخورده بود. شــايد اگر 
يورو2020 يك ســال به تعويق نمي افتاد و فرصت 
دست كم 3بازي رســمي و چند بازي دوستانه از 
رونالدو گرفته نمي شد يا در 2فيفادي قبلي به دليل 
نيش زنبور و تست مثبت كاذب كرونا فرصت بازي 
براي كاپيتان پرتغال از دست نمي رفت، االن تنها 
ركورد جهاني فوتبال متعلق به ايران از كفمان رفته 

بود. ستاره يوونتوس با گلزني در اين ديدار ركورد 
مجموع گل هاي پوشكاش افسانه اي را زد. او پيش تر 
ركورد گل هاي پوشــكاش براي رئــال و گل هاي 
ملي اين بازيكن را هــم زده بود. حاال هدف بعدي، 
رسيدن به ركورد گل هاي رســمي پله است. تنها 
3بازيكن يعني پله )767گل(، روماريو )772گل( 
و بيتســان )805گل(، گل رسمي بيشتري نسبت 
به ستاره پرتغالي زده اند. گل شماره746 رونالدو، 
صدمين پيــروزي او در ديدارهــاي ملي را برايش 
در 168بازي به ارمغان آورد كــه از اين حيث هم 
چهارمين بازيكن تاريخ فوتبال اســت؛ پايين تر از 
راموس )129برد(، كاسياس )121( و ژاوي. او در 
بازي هاي ملي 100پيروزي، 26تساوي، 42شكست 
را تجربه كرده است. كريستيانو مثل بنجامين باتن 
هر چه مســن تر شــده، انگار به بازيكن جوان تري 
تبديل شده است. مقايسه گل هاي ملي اش پيش 
و پس از 30سالگي بيانگر اين ادعاست. او پيش 

از 30سالگي در 118بازي 52گل زده بود و حاال در 
50بازي موفق شده 50بار براي تيم ملي گل بزند؛ 
يعني يك گل در هر بازي در دهه چهارم زندگي اش. 
رقيب او -مسي- در ديدار آرژانتين با پاراگوئه يك 
گل زد اما از سوي كمك داور ويدئويي مردود اعالم 
شد تا اين بازي با تساوي يك -يك به پايان برسد. 
حاال امشــب بازي با قهرمان جهان يعني فرانسه 
فرصت ديگري براي فوق ســتاره پرتغالي است تا 
فاصله اش با ركورد علي دايي را كمتر كند. البته در 
بازي رفت فرانسوي ها هيچ موقعيتي به او ندادند اما 
با توجه به نمايش ضعيف شاگردان ديديه دشان در 
باخت 2 بر صفر به فنالند به نظر مي رسد شرايط اين 
بازي فرق داشته باشد. سه شنبه هم بازي با كرواسي 
ديگر فيناليست جام جهاني2018- براي پرتغال در 
پيش است. خود دايي بارها گفته دوست دارد اگر 
قرار اســت ركوردش شكسته شود، اين اتفاق 

توسط رونالدو رقم بخورد.

دو عكس از بازي پرتغال- آندورا و آرژانتين- پاراگوئه؛ رونالدو در 35 و مسي در 33 سالگي 
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 قوه انتخاباتي اصالحات  درمحاق
در كنار فعال شدن اخير مجمع روحانيون مبارز، اما شواهد موجود حكايت از آن دارد 
كه شوراي عالي سياستگذاري اصالح طلبان كه همواره نقش و جايگاه پيش برنده و 
زمينه سازي  حضور براي اصالح طلبان در انتخابات را داشت، به حاشيه رانده شده و 
سرنوشت آن به محاق رفته است؛ محاقي كه به نظر مي رسد ثمره ناكامي اين طيف در 
انتخابات مجلس يازدهم است. اين محاق البته با استعفاي رسمي محمدرضا عارف از 
رياست آن و عبدالواحد موسوي الري از نايب رئيسي اش و عدم  ورود سران اصالحات 
به آن تاكنون محسوس تر از هر زمان ديگري است و بايد منتظر ماند و ديد سرنوشت 

اين قوه انتخاباتي اصالحات چه خواهد شد.

ث
مك

هرچند ايــن روزهــا موج 
رســانه اي رقابت پرحاشيه احزاب

انتخابات رياســت جمهوري 
آمريــكا و خــروج ترامــپ از رينــگ 
سياستگذاري اين كشــور بر اخبار داخلي 
كشور فروكش كرده، اما سايه اين انتخابات 
در پي ريزي رقابت هاي انتخاباتي1400 در 
گعده هاي احــزاب و فعــاالن حزبي بجد 

تأثير گذار شده است.
در لواي روي كار آمدن جو بايدن بر مسند 
رياســت جمهوري آمريــكا و زمزمه هاي 
بازگشت ســريع او به برجام، اصالح طلبان 
كه اثرگذاري شان در عالم سياست داخلي 

را در استمرار قدرت ترامپ ناچيز مي ديدند، 
حاال اميدوار تر از گذشته شــده اند؛ گويي 
روح تــازه اي به جريــان اصالحات دميده 
شده و آنها به استمرار نقش آفريني در عالم 
سياســت اميدوار و البته مشتاق تر از 9 ماه 

قبل شده اند.
در اسفندماه98 به دنبال عدم حضور جدي 
اصالحات در رقابت هــاي يازدهمين دوره 
مجلس شوراي اسالمي و تصاحب اكثريت 
مجلس از ســوي اصولگرايان، اين جريان 
از تأثيرگذاري در سياســت داخلي نااميد 
شده و بيشــتر به نظاره گر عرصه سياسي 

بدل شده بود.
نابساماني هاي اقتصادي، انفعال دولت در 
پيگيري بخشي از وعده هاي انتخاباتي اش 
و تأثير تحريم هــاي آمريكا بر معيشــت 

مردم و ناكامي ايــن جريان در حضور مؤثر 
در انتخابات دوم اســفندماه سال گذشته، 
فاكتور هايي بودند كه اصالح طلبان را از عالم 
سياست سرخورده كرده و به آسيب شناسي 

دروني واداشته بودند.
بر همين اساس اگرچه هنوز اما و اگر هاي 
بسياري از اين جريان سياسي براي حضور 
در انتخابــات خرداد مــاه1400 به گوش 
مي رسد، اما اوج گيري گمانه زني ها در مورد 
كانديداتوري چهره هاي نزديك به اين طيف 
همچون محمدجواد ظريف، رضا اردكانيان، 
اســحاق جهانگيري و حتي علي الريجاني 
كــه در بحث مذاكــره و برجام بــا جريان 
اصالحات و حداقــل اعتدالگرايان همراه و 
همگام بوده، مويد اين است كه اصالحات 
جدي تر از گذشته سوداي تصاحب پاستور 
را در سر مي پروراند؛ چنانچه فعاليت هاي 
انتخاباتي اصالح طلبان با نظم بيشتري در 
حال پيگيري اســت، گعده هاي بيشتري 
به صورت مجــازي و دورهمي هاي كوچك 
برگزار مي شود و برنامه هاي كوچك و بزرگي 
براي چكش كاري روي ميز سياستگذاران 

اصالحات قرار مي گيرد.

 ورود چراغ خامــوش مجمع روحانيون 
مبارز به انتخابات1400

در اين ميدان از يك ســو مجمع روحانيون 
مبارز دومين نشســت مجازي-انتخاباتي 

خود را برگزار و كميته انتخابات اين تشكل، 
ارزيابي محرمانه اش از شــرايط انتخابات 
را ارائه كــرده و از ســوي ديگر شــوراي 
هماهنگي جبهه اصالحــات هم با حضور 
احزاب اصالح طلب و براســاس گفته هاي 
آنان در حال تدوين مانيفستي است كه اگر 
به انتخابات رياست جمهوري سيزدهم برسد 
مي تواند برخي ابهامات پيرامون اين جريان 

سياسي را رفع كند.
تدوين مانيفست انتخاباتي، موضوعي است 
كه پيش تر در نشست مجمع روحانيون هم 
مورد توجه قرار گرفته و به دستور كار اصلي 
2نشست اخير شوراي مركزي اين تشكل 

بدل شده است.
مجمع روحانيون مبــارز كه قريب به اتفاق 
چهره هــاي نامــدار و داراي رزومــه 
اصالح طلب را در خود جاي داده، هســته 

اصلي و تأثير گذار جريان اصالحات اســت 
و قريب به 33ســال از اعالم موجوديت و 
اثر گذاري رســمي آن در عرصه سياســي 
كشور سپري مي شــود. لذا تأكيد شوراي 
مركزي اين مجمع بر برگــزاري انتخابات 
رياست جمهوري در بستري از آزادي هاي 
سياســي و اجتماعي به  نحوي كه برگزيده 
آنان و اصالح طلبان بتواند به وعده هايي كه 
براي حل مشكالت معيشتي و اقتصادي و 
آزادي هاي فردي و احياي شعارهاي اوليه 
انقالب مي دهــد، عمل كند؛ گــواه مهم و 
اساسي در ترغيب اين تشكل تأثيرگذار در 

جريان اصالحات است.
در همين راستا هم در نشست اخير شوراي 
مركزي اين تشــكل، كميته انتخاباتي اش 
نقاط مشترك نظرات گروه هاي اصالح طلب 
را در 3محــور ضرورت جلــب توجه مردم 

در سراســر كشــور به اهميــت انتخابات 
رياســت جمهوري، بازتعريــف رابطه نهاد 
حاكميت و اصالح طلبان و تبيين منسجم 
مجدد تفكر اصالح طلبي خالصه و تجميع 
كرد تا با بررســي ويژه تر آنها به نقشــه اي 
مشخص براي ورود به كارزار1400 دست 

يابند.
در ميان بايد ها و شــايد هاي انتخاباتي اين 
تشكل اما به نظر مي رســد بازتعريف رابطه 
نهاد حاكميــت و اصالح طلبــان و تببين 
مجدد تفكر اصالح طلبــي، 2چالش اصلي 
اين جريان در انتخابات پيش رو باشد؛ چراكه 
هم تا حدودي سطح ورود و شعارهاي اين 
جريان به انتخابات را عيــان مي كند و هم 
در بازسازي پشــتوانه اجتماعي اصالحات 
به دليل نقدهايي كه در چند ماه اخير به اوج 

خود رسيد مؤثر خواهد بود.

 احتمال احياي برجام و بازگشت آمريكا به اين توافقنامه بين المللي
اصالح طلبان را به استمرار نقش آفريني در عالم سياست مشتاق تر از 9 ماه قبل كرده است

برنامه انتخاباتي1400 اصالح طلبان بعد از كناره گيري هاي برخي اعضا از  شوراي هماهنگي، به صورت انفرادي دنبال مي شود.

بازگشت اميد به جريان اصالحات در حاشيه سياست

  گندم نماهاي جوفروش
عضو شوراي عالي سياستگذاري جبهه اصالح طلبان به ايرنا گفت: فراكسيون 
اميد با رأي مردم به برند اصالح طلبي، بــا بيش از 100 نماينده در مجلس 
دهم تشكيل شد، سپس برخي از آنها تغيير فراكسيون دادند و »گندم نماي 
جو فروش« شــدند، چون با رأي اصالح طلبي به مجلــس رفتند و خالف 
آن عمل كردند. جواد امام همچنين با اشــاره به تشكيل مجلس يازدهم با 
حضور حداكثري اصولگرايان، فقدان سازوكار حزبي را از عمده ترين داليل 
ناكارآمدي اين مجلس دانست و گفت: مجلس يازدهم در حالي شكل گرفت 
كه محدوديت هايي براي ساير رقبا فراهم شد، درحالي كه اگر رقابت واقعي 
شكل مي گرفت، تركيب مجلس اين نبود. االن هم به نظر مي رسد اين مجلس 
برنامه خاصي ندارد و اشخاصي كه امروز در آن هستند، غير از ضرباتي كه 

به خودشان زدند، خروجي خاصي نداشته اند.

  تالش مي كنند مردم نيايند
مصطفي هاشــمي طبا، چهــره سياســي اصالح طلب دربــاره انتخابات 
رياست جمهوري1400به »نامه نيوز« گفت: اكنون مشاهده مي كنيم كه 
تبليغات در عرصه سياسي به گونه اي اســت كه مردم پاي صندوق نيايند؛ 
يعني در عين حال كه به ظاهر از تريبون هاي رسمي گفته مي شود كه بايد 
مشاركت باال باشد، اما در عمل مدام به مردم طوري القا  مي شود كه شركت 
در انتخابات نمي تواند هيچ چيزي را تغيير دهد. به بيان ديگر، برخي همه 
تالش خود را مي كنند كه مردم پاي صندوق نيايند تا مانند مجلس يازدهم 
در فضايي غيررقابتي اصولگرايان تندرو پيروز انتخابات شــوند. او درباره 
عملكرد اصولگرايان در مجلس يازدهم هم گفت: اصولگراياني كه در مجلس 
حضور دارند، فقط خوب حرف مي زنند و هيچ عملي در راســتاي تحقق 

شعارهاي شان انجام نمي دهند.

  مي خواهند به نام خودشان ثبت شود
غالمعلي جعفرزاده ايمن آبادي، چهره سياسي اعتدالگرا درباره كانديداتوري 
ظريف در انتخابات رياست جمهوري سال1400 به نامه نيوز گفت: شخصا 
معتقدم ارزش خدمات ظريف به كشور 100 سال ديگر مشخص مي شود. من 
به او ارادت دارم و قدردان زحماتش هستم، اما به او توصيه مي كنم كه نامزد 
انتخابات رياست جمهوري نشود، چون ظريف را با خاك يكسان مي كنند؛ 
همان  كاري كه با روحاني انجام دادند. او درباره حل شدن مشكالت كشور با 
انتخاب سعيد جليلي به عنوان رئيس جمهور، گفت: به نظر اين تيپ سياسي 
اگر دولت را به دست بگيرد همه كاري انجام مي  دهد. آنها فقط مي خواهند 
موفقيت ها به نام خودشان ثبت شود. قول مي دهم جليلي بيايد، با آمريكا 
صلح مي كند،همه مسائل مان هم تمام مي شود، اما اگر ظريف بيايد 80 درصد 

انرژي اش را مجبور است صرف داخل كند.

  اصالح طلبان ائتالف نمي كنند
اســماعيل گرامي مقدم، ســخنگوي حزب اعتمــاد ملي دربــاره برنامه 
اصالح طلبان براي انتخابات رياست جمهوري سال بعد به نامه نيوز گفت: 
تا اينجاي كار با اطمينان مي گويم كه اصالح طلبان با نامزد اصالح طلب وارد 
كارزار انتخابات مي شــوند زيرا واقعا ائتالف براي اصالح طلبان هزينه هاي 
زيادي در پي داشت. عالوه بر اين، ائتالف در ايران منحصر به فرد است. در 
هيچ كجاي دنيا قبل از انتخابات ائتالف رخ نمي دهد و ائتالف در كشورهاي 

ديگر بعد از پيروزي يك حزب رخ مي دهد.

فرزنه آئيني
خبرنگار

وزير دفاع عراق به ايران مي آيدسود پاكستان از بازگشت بايدن به برجام پاسخ به پادشاه كشور متجاوز
نخست وزير پاكستان با تأكيد بر اينكه منتظر ديدن سياست آتي 

 سياست
كاخ سفيد در قبال ايران، خاورميانه و تحوالت شبه قاره است، گفت: خارجي

سازش دولت آتي واشــنگتن با تهران و حتي تبعيت جو بايدن از 
توافق هسته اي به سود پاكستان است و باعث هموار شدن مسير تجارت با تهران 
مي شود. به گزارش ايرنا، عمران خان سياست هاي ترامپ در قبال مسائل خاورميانه، 
تعامل با اســرائيل و ايران را جنجال آفرين تعبير كرد و افزود: آمريكا  اكنون با دو 
چالش اصلي روبه روســت؛ مخالفت ترامپ با نتايج انتخابات رياست جمهوري و 
تقسيم جامعه اين كشور. عمران خان در ديدار اخير خود با وزير امور خارجه ايران، 

خواستار تقويت همكاري هاي تجاري و اقتصادي ميان دو كشور شده بود.

وزير دفاع عراق در صدر يك هيأت بلندپايه نظامي براي ديدار با 
مقامات كشورمان به تهران سفر مي كند. روابط عمومي وزارت دفاعي

دفاع اعالم كرد: »جمعه عناد سعدون« وزير دفاع جمهوري عراق 
به دعوت رسمي امير سرتيپ حاتمي، وزير دفاع جمهوري اسالمي ايران در 
صدر يك هيأت بلندپايه از فرماندهان نظامي به تهران مي آيد. وزير دفاع عراق 
عالوه بر ديدار و گفت وگو با همتاي ايراني خود با مقامات بلندپايه سياسي و 
نظامي كشورمان نيز ديدار خواهد داشــت. گسترش همكاري هاي دفاعي و 
نظامي ازجمله اهداف سفر وزير دفاع عراق به جمهوري اسالمي ايران به شمار 

مي رود.

دستيار ويژه رئيس مجلس در امور بين الملل به ادعاهاي پادشاه عربستان عليه ايران واكنش نشان داد؛ 
حســين اميرعبداللهيان در توييتر نوشت: »پادشاه عربســتان متجاوز به يمن كه در كنار تروريسم مجلس

آمريكايي داعش در عراق، سوريه، لبنان و يمن بوده است، حق اتهام زني به ايران را ندارد. رياض بهتر 
است خوش خدمتي به رژيم اسرائيل را متوقف كند و به همسايگان احترام بگذارد. « ملك سلمان، پادشاه سعودي طي 
اظهاراتي عليه ايران مدعي شد: »عربستان ســعودي بر خطرناك بودن پروژه منطقه اي نظام ايران، دخالت آن در 
كشورها، حمايت از تروريسم و افراط گرايي و برافروختن آتش فرقه گرايي از خالل بازوهاي مختلفش تأكيد مي كند و 
به ضرورت اتخاذ موضعي قاطع از سوي جامعه بين الملل در قبال ايران نيزتاكيد دارد؛ موضعي كه تضمين كننده حل 
ريشه اي تالش نظام ايران براي دستيابي به سالح كشتار جمعي، توسعه برنامه موشكي بالستيك، مداخله آن در امور 

داخلي كشورهاي ديگر، حمايت از تروريسم و تهديد صلح و امنيت بين المللي باشد.«
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 اغلب استان هاي كشور هفته 
گذشته را با كاهش نسبي دما، آب و هوا 

بارش برف و بــاران و هواي 
مطبوع پاييزي سپري كردند. خوزستان، 
آذربايجان غربي، سمنان، خراسان جنوبي، 
زنجان، كردستان، خراسان شمالي، البرز، 
يزد، اصفهان، گيالن، تهــران، مازندران، 
كهگيلويه وبويراحمد و چهارمحال وبختياري 
استان هايي بودند كه روزهاي پاياني هفته 
گذشته را با برف و باران پشت سر گذاشتند. 
پيش بيني هاي هواشناسي با اعالم استمرار 
فعاليت ســامانه بارشــي، از كاهش 4تا 
8درجه اي دمــا در روزهــاي آتي خبر 

مي دهند.

دنا سفيدپوش شد
ارتفاعات بسیاري از اســتان ها در روزهاي 
گذشته شاهد بارش بودند. اما شاید زیباترین 
تصویر برفي در دنا رقم خورد. رشته كوه دنا 
در استان كهگیلویه و بویراحمد در پنجاه و 
یكمین روز از پاییز 99 سفیدپوش و موجب 
خوشحالي كشاورزان شد. ارتفاعات همسایه 
جنوبي یعنــي چهارمحال وبختیاري )قله 

زردكوه( هم با بارش برف سفیدپوش شد.

جاده ها لغزنده است 
در خراسان  شمالي نیز برف گردنه اسدلي را 
سفیدپوش كرد. البته در این استان بارش 
برف موجب لغزنده شــدن محور اســدلي 
)بجنورد-اسفراین( براي ساعاتي شد؛ اتفاقي 
كه در مازندران هم افتاد و بنابر اعالم مركز 
مدیریت راه هاي مازنــدران محور كندوان، 
هراز و سوادكوه با بارش برف بسیار لغزنده 

شدند.
جــواد حق لطفــي، مدیركل راهــداري و 
حمل ونقل جاده اي قزوین هم از نخستین 
بارش برف پاییزي در گردنــه آوج و محور 
قزوین-همدان خبر مي دهد و مي گوید: در 
گردنه هاي قسطین الر و بهرام آباد در مسیر 

قزوین-الموت نیز شاهد مه غلیظ بودیم.
سرهنگ ایوب شرافتي، جانشین پلیس راه 

در مجموع از بارش برف و باران در محورهاي 
۱۶ استان كشور در روز جمعه خبر مي دهد. 
ناپایداري جوي همراه با بارش برف و باران 
در اغلب این اســتان ها تا اوایل روز جمعه 

ادامه داشت.

مه گرفتگي در زنجان و كردستان 
هواي زنجان و كردستان با فعالیت سامانه 
بارشــي عالوه بر بارش باران وكاهش دما، 
مه آلود هم بود. طبق اعالم حسین سلطاني، 
كارشناس هواشناسي زنجان، روند كاهش 
دماي هوا ادامه دارد و امروز و فردا )شــنبه 
و یكشنبه( هوا نســبت به روزهاي گذشته 
سردتر خواهد شد. به گفته او، دما در اغلب 
مناطق استان طي هفته جاري به زیر صفر 
خواهد رسید و احتمال بارش نخستین برف 

پاییزي دور از انتظار نیست.

هشدار براي 8 شهرستان خراسان جنوبي 
با توجه به تشدید فعالیت سامانه در سمت 
شرق كشور اســتان هاي شــرقي منتظر 
بارش هاي بیشــتري هســتند. مدیركل 
مدیریت بحــران اســتانداري خراســان 
جنوبي با توجه به پیش بیني شرایط جوي، 
8شهرستان این اســتان را در وضع هشدار 

سطح نارنجي )آمادگي( اعالم كرده است. 
سیدابوالحسن میرجلیلي توضیح مي دهد 
كه تیم هاي امدادي و عملیاتي تا صبح امروز 

)شنبه( در آماده باش هستند.

آبگرفتگي در گيالن و خوزستان
بارش شــدید باران در روزهاي گذشته در 
برخي شــهرهاي گیالن موجب آبگرفتگي 
شد. در اهواز در استان خوزستان هم شاهد 

آبگرفتگي در برخي مناطق شهر بودیم.
امیر مــرادي، مدیركل مدیریــت بحران 
استانداري گیالن با بیان اینكه بارش باران 
در رشــت موجب آبگرفتگــي در نقاطي از 
شهرهاي رشــت، بندر انزلي و رضوانشهر 
شــد، مي گوید: همچنین وزش باد شدید 
در اســتان در 2 خیابان شهر رشت موجب 

سقوط درخت شد.
در اهواز هم مناطق قدیمي مثل مالشــیه 

و حصیرآباد، پاداد و باهنر بیشــترین حجم 
آبگرفتگي پس از باران را داشتند. همچنین 
بارش باران موجب قطع موقت برق در برخي 

محله هاي اهواز  شد.

خسارت تگرگ به كشاورزي بوشهر
در بوشهر بارش ها براي كشاورزان شیریني 
و تلخي را با هم داشت. این استان در چند 
روز گذشته شاهد بارندگي هاي خوبي بود 
كه موجب خوشحالي كشــاورزان شد، اما 
در مناطقي چون دشتستان، بارش تگرگ 
سنگین همراه با توفان خســارت هایي را 
به همراه داشت. فتح اهلل نوروزي، فرماندار 
دشتستان با بیان اینكه میزان خسارت هاي 
تگرگ و توفان در دســت بررسي است از 
سقوط 7پایه برق بر اثر تندباد و خاموشي 

مقطعي برخي از مناطق هم خبر مي دهد.
فعالیــت ســامانه بارشــي در شــرق و 

جنوب شرق
ســامانه بارشــي طبــق پیش بیني هاي 
هواشناســي از امروز شــنبه )24 آبان( در 
شرق و جنوب شرق كشــور موجب رگبار 
و رعدوبرق و وزش باد شــدید خواهد شد 
و تا اواخر وقت از كشــور خارج مي شــود. 
روز یكشــنبه در اكثر نقاط كشــور جوي 

آرام حاكم مي شــود، اما از اواخر وقت موج 
گذرایي از ســمت جنوب غرب كشور وارد 
مي شــود. فریبا گودرزي، كارشناس ارشد 
سازمان هواشناسي در این باره به همشهري 
توضیح مي دهد:  روز گذشــته )جمعه( به 
جز مناطقي از شمال غرب، غرب و جنوب 
سیستان و بلوچســتان، خراسان شمالي و 
گلستان در سراسر كشــور، بارش ها ادامه 
داشــت و در جنوب كشــور با تگرگ، رعد 
و برق و در ارتفاعات و مناطق سردســیر با 
بارش برف همراه بود. در این روز بیشترین 
بارندگي را در غرب گیالن، كرمان، فارس، 
بوشهر، خراسان جنوبي و شمال سیستان 
و بلوچستان در كنار آبگر فتگي، لغزندگي 
جاده ها و كاهش دید شــاهد بودیم. تهران 
هم ابري و شاهد بارش هاي پراكنده بود كه 
به تدریج از دیشب شاهد كاهش ابر در این 

كالنشهر بودیم.

ادامه بارش ها 
كارشناس ارشــد ســازمان هواشناسي با 
بیان اینكه امروز )شــنبه( ســامانه بارشي 
در شــرق و جنوب شــرق به ویژه كرمان، 
سیستان و بلوچســتان و هرمزگان موجب 
بــارش مي شــود، مي افزاید: این ســامانه 
امروز به تدریج از كشــور خارج مي شــود. 
از فردا )یكشنبه( ســامانه جدید بارشي از 
جنوب غرب وارد كشــور مي شود و موجب 
بارش هایي در خوزســتان، فارس، بوشهر، 
كهگیلویه و بویراحمد، سواحل دریاي خزر 
و بارش هاي پراكنده در شمال غرب خواهد 
شــد. به گفته گودرزي، این سامانه بارشي 
روزهاي دوشنبه و سه شــنبه و به صورت 
پراكنده تا پایان هفته فعال است و با خروج 
آن و فعالیت  سامانه هاي جدید هفته آینده 
هم شاهد بارش هایي در كشور خواهیم بود.

    
براساس پیش بیني هاي سازمان هواشناسي 
با فعالیت ســامانه بارشــي جدید از فردا، 
احتمال باال آمدن ســطح آب رودخانه ها 
و جاري شــدن رواناب، لغزندگي جاده ها، 
احتمال بارش بــرف در ارتفاعات، احتمال 
آبگر فتگي معابر در استان هاي درگیر و در 

مناطق جنوبي احتمال تگرگ وجود دارد.

بارندگی ها ادامه دارد
سيده زهرا عباسي

خبر نگار

پیگیري 

همزمــان بــا 24آبــان، روز كتــاب، 
كتابخواني و كتابدار، شــهردار مشهد از 
اختصاص اتوبوس هایي بــراي راه اندازي 
كتابخانه هاي سیار در مناطق حاشیه اي 
مركز خراسان رضوي خبر داد. خبر ساخت 
كتابخانه عمومي در شهرك شهید رجایي 

از محله هاي كم برخوردار كالنشــهر مشهد به عنوان یكي از ۱2 پروژه 
شهري در حاشیه شهر مشهد با شعار »یك حاشیه كمتر، صد ها فرصت 

بیشتر« منتشر شد.
شهردار مشهد با اشاره به ســاخت كتابخانه در حاشیه شهر، مناطق 
فاقد كتابخانه و در محل ایستگاه متروي مشهد با همكاري اداره كل 
كتابخانه هاي عمومي استان مي گوید: عالوه بر این موارد، شهرداري 
مشــهد آمادگي دارد اتوبوس هایي براي راه اندازي كتابخانه ســیار 
در مناطق حاشــیه شــهر در اختیار اداره كل كتابخانه هاي عمومي 
خراسان رضوي قرار دهد. محمدرضا كالیي با بیان اینكه كتابخانه هاي 
عمومي سیار، ظرفیت بســیار خوبي براي ترویج فرهنگ مطالعه در 
كالنشهر مشهد هستند، افزود: تالش اداره كل كتابخانه هاي عمومي در 
راه اندازي كتابخانه سیار ویژه حاشیه شهر جاي قدرداني دارد و به توسعه 

زیرساخت كتابخانه ها در مركز استان منجر خواهد شد.
كالیي با تأكید بر اینكه تحقق شــعار »مشهد شــهر كتاب، دانایي و 
زندگي« شایسته این كالنشهر است، تحقق این امر را مستلزم كاري 
جهادي و شبانه روزي عنوان كرد و گفت: ۱2پروژه شهري كه ساخت 
كتابخانه هم یكي از آنهاست، با هدف ساماندهي بخشي از حاشیه مشهد 
به ویژه شهرك هاي شهیدان رجایي و باهنر آغاز شده است و در آینده اي 
نزدیك بهره برداري خواهد شد. مجموعه این اقدامات بافت شهرك هاي 
حاشیه شهر مشهد را تغییر خواهد داد. حاشیه شهر مشهد با جمعیتي 
حدود یك میلیون نفر، یك ســوم جمعیت كالنشهر مشهد را در خود 
جاي داده كه این تراكم جمعیت با وجود محرومیت هاي مختلف در این 
مناطق موجب پیامدهاي ناگوار اجتماعي و فرهنگي است. شرایطي 
كه البته به تأكید شهردار مشهد با اجراي برنامه جامع توانمند سازي 
و زیباسازي فضا ي مناطق حاشیه اي به كاهش معضل هاي اجتماعي 
و فرهنگي حاشیه نشیني در مركز اســتان منجر خواهد شد. كالیي 
ادامه داد: یكي از اولویت هاي شــهرداري و شوراي پنجم شهر مشهد 
توازن بخشي و كاهش فاصله میان بخش هاي برخوردار، كم برخوردار و 
حاشیه شهر است و هم اكنون طرح »یك حاشیه كمتر، صدها فرصت 
بیشتر« با ســرمایه گذاري و هزینه اي در حدود 2400 میلیارد تومان 
در حال اجراست. برنامه هاي شــهرداري مشهد براي رفع محرومیت 
از حاشیه شــهر ارائه شــده و براي تحقق این امر اســتفاده از تمامي 
ظرفیت هاي موجود در سطح ملي، اســتاني و شهري با ایجاد تعامل، 
همدلي، هم افزایي و هماهنگي بین بخشي در دستور كار قرار گرفته 
است. حمیدرضا موحدي زاده، نایب رئیس شوراي شهر مشهد هم اوایل 
آبان از اختصاص بودجه حدود 2میلیارد توماني براي تعمیر و بهسازي 

اساسي حدود 8 مركز فرهنگي در مناطق كم برخوردار خبر داده بود.

مريم سرخوش
خبرنگار

۱۵۸ مورد بستري  نتيجه نخستين باران پاييزي خوزستان
بارش نخستين باران پاييزي در خوزســتان همانطور كه انتظار مي رفت، افراد زيادي 
را با مشكالت تنفســي و تنگي نفس به مراكز درماني كشاند. طبق آخرين اعالم رئيس 
دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز، 1964بيمار با عالئم تنفسي و تنگي نفس به 
بيمارستان هاي خوزستان مراجعه كرده اند كه 1782نفر از اين تعداد به صورت سرپايي 
درمان شــده اند. فرهاد ابول نژاديان با بيان اينكه 1۵8 بيمار به صورت موقت بســتري 
شده اند و 24 نفر نيز در بخش ها بستري هستند به همشهري مي گويد: اغلب اين بيماران 
مربوط به اهواز، دشت آزادگان، آبادان، خرمشهر و اميديه بودند، اما بيشترين آمار نسبت 
به جمعيت در خرمشهر ثبت شد. آن طور كه مسئوالن دانشگاه علوم پزشكي مي گويند 
آمار مراجعه بيماران تنفسي در شهرهايي كه درختان كنوكارپوس را كمتر هرس   كرده اند، 
بيشتر بوده است. براي مثال، در خرمشــهر كه بيشترين مراجعه را داشت شاهد هرس 
40درصد كنوكارپوس ها بوديم. رئيس دانشگاه علوم پزشكي آبادان هم اين موضوع را 
تأييد مي كند و به همشهري مي گويد:  بروز نفس تنگي پس از نخستين بارش هاي پاييزي 
در شهرهاي خوزستان فقط مربوط به كنوكارپوس نيست. علت اصلي آالينده هاي صنعتي 
است به طوري كه اين آالينده ها در طول زمان ريه افراد را تحريك پذير كرده اند و در نتيجه 
با ورود آلرژن ها به سيستم  تنفسي، ريه تحريك شده و واكنش نشان مي دهد و دچار تنگي 

نفس يا حساسيت شديد مي شود.

شكراهلل سلمان زاده مي افزايد:  با توجه به اينكه در فصل پاييز شاهد گرده افشاني گياه 
كنوكارپوس هستيم، همين موضوع موجب بروز آلرژي شديد در ريه افراد تحريك پذير 
مي شود. البته در شهرهايي كه كمتر صنعتي هستند اين مشكل را نداريم و براي مثال در 
شادگان با وجود اينكه مانند خرمشهر فقط 40درصد درختان كنوكارپوس هرس شده 

است، اما تعداد مراجعه كنندگان كم بود.
او درباره نظرات مطرح شده از سوي شهرداري و استادان دانشگاه شهيد چمران اهواز 
)كشاورزي( درباره حساســيت زا نبودن گياه كنوكارپوس توضيح مي دهد: در بسياري 
از مناطق دنيا شاهد حساسيت زايي اين گياه هستيم. گرده همه گياهان مي توانند اين 
مشكل را ايجاد كنند. وقتي گرده درشت باشــد، موجب تحريك بيني مي شود، اما در 

بارندگي و صاعقه گرده شكسته مي شود و امكان ورود به برونش ها و ريه را پيدا مي كند.
ســلمان زاده از انجام مطالعاتي درباره دليل آلرژي پس از نخســتين بارش پاييزي هم 
مي گويد و تصريح مي كند: ما هيچ وقت نگفتيم شــهرداري ها درختان كنوكارپوس را 
ريشه كن كنند، بلكه هميشه درخواست كرديم با توجه به شرايط آاليندگي شهرها اين 
درختان پيش از گل دهي هرس شــوند. اتفاقا اگر اين درختان به موقع و درست هرس 
شوند موجب زيباسازي شهر هم خواهند شــد. به گزارش گروه ايرانشهر، در روزهاي 
گذشته مركز تخصصي بيماران حاد تنفســي در ساختمان قديمي اورژانس بيمارستان 
شهيدبهشتي آبادان راه اندازي شده است و به گفته مسئوالن اين مركز، بيماران تنفسي 

آبادان مي توانند براي درمان به اين مركز مراجعه كنند.

ث
مك

اتوبوس هاي مشهد، كتابخانه سيار مي شوند

امروز از حجم بارندگي در بیشتر مناطق كشور كاسته مي شود اما از روز یكشنبه و با ورود سامانه جدید شاهد 
موج جدید، بارش در استان هاي مختلف خواهیم بود
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»يك سانتي متر از خاكي 
محیط
كــه امــروز روي آن قدم زيست

مي گذاريــم حاصــل كار 
طبيعت از زمان موالناســت.« اين يك 
مثال دم دستي اســت تا بتوانيد به عمق 
فاجعه تخريب خاك پــي ببريد كه اين 
روزها از طريــق فرســايش، آلودگي و 

قاچاق در حال وقوع است.
براساس قانوني كه در سال1390 به نام 
حمايت از توليد كننده تصويب شد، به جز 
در مناطق حفاظت شــده، بهره برداران 
مي توانند بدون نياز به دريافت مجوز از 
سازمان حفاظت محيط زيست، از معادن 
بهره برداري كنند. اين رويه باعث افزايش 
تجارت غيرقانوني خاك شد كه از دهه80 

آغاز شده و تا به امروز ادامه دارد.

امارات؛بازاراصليخاكايران
ســازمان حفاظت محيط زيست تالش 
دارد تا با اســتفاده از قانون حفاظت از 
خاك كه سال گذشته به تصويب مجلس 
رسيد، مشكل را برطرف كند كه البته اين 
قانون هنوز اجرايي نشــده است. در اين 
فاصله خاك هاي حاصلخيز كشور اعم از 
جنگلي و مرتعي، معدني و كشاورزي به 
عناوين مختلف سر از بازارهاي داخلي و 
جهانــي درآورده و تبديل به محصوالت 
آرايشي، جزيره هاي مصنوعي، ماده خام 

معدني و... شده است.
به اعتقاد اسماعيل كهرم، بوم شناس به 
هيچ عنوان نبايد خاك كشور از هر نوع 
را فروخت. اســتدالل او در گرانبهابودن 
خاك، در زمان طوالني توليد آن است. 
او مي گويد: ادله كافي وجــود دارد كه 
نشــان مي دهد خاك پس از برداشت به 
كشورهاي عربي حاشــيه خليج فارس 
فروخته مي شــود. آنها با خــاك ايران 
در حاشــيه خليج فارس، جزيره نخيلو 
مي ســازند و با ايــن كار در درجه اول 
جريــان آب را در خليج فارس كه خالف 
عقربه هاي ساعت اســت برهم مي زنند. 
جريان آب، عالوه بــر تعديل دماي آب، 
باعث جابه جايي جمعيت آبزيان و مواد 
غذايي آنها مي شــود. در درجه دوم آنها 
از خاك ايران براي بهره برداري از فلزات 

موجود در خاك اســتفاده مي كنند. از 
آنجايي كه جزاير اين كشــورها مرجاني 
و حاوي كربنات كلسيم است، كشاورزي 
در آن ممكن نيســت. آنها با خاك ايران 
براي خود زمين كشــاورزي مي سازند؛ 
زميني كه 400 تا 800ســال ايجاد آن 

طول مي كشد.

8دالربــرايهــركامیــونخاك
بلوچستان

در مناطقي مانند بلوچســتان، آنچه از 
تبعات برداشــت و تجــارت خاك باقي 
مي ماند، بستري اســت كه ديگر حيات 
در آن شكل نمي گيرد. اسماعيل كهرم، 
بوم شــناس مي گويــد: در مناطقي كه 
خاك برداشت مي شــود سنگي برجاي 
مي ماند كه به آن »مــارن« مي گويند. 
اين سنگ شبيه به ســنگ مرمر است و 
نمي توان روي آن كشــاورزي كرد. در 

منطقه نوبنديان نزديك شــهر كنارك 
استان سيســتان و بلوچستان، برداشت 
خاك به اندازه اي زياد بوده كه به سنگ 
مارن رســيده اند. كشــاورزان زيادي از 
شــرايط موجود به مســئوالن شكايت 
برده  و استشــهاديه امضا كرده اند. چون 
با برداشت خاك نه تنها كشاورزي منطقه 
نابود شده، كه مسير رودخانه ها نيز تغيير 
كرده است. خاك منطقه نوبنديان هم به 
قيمت 8دالر براي هر كاميون به كشور 

امارات فروخته مي شود.
اين متخصص كــه از نزديك شــاهد 
برداشت خاك در بلوچستان بوده است، 
مي گويــد: طبيعت خاك را مســتقيم 
ايجاد نمي كند و 400 تا 800سال كار 
شــبانه روزي ابر و باد و مه و خورشيد 
و فلك اســت كه بستر ســنگي زمين 
را تبديل به يــك بند انگشــت خاك 
حاصلخيز مي كند و ما اكنون محصولي 

را كه 12هزار ســال طول كشــيده تا 
تبديل به زمين كشاورزي شود، به اسم 
برداشــت خاك صنعتي، مي فروشيم. 
درون هر خــاك مي توانيد مواد معدني 
روي، منيزيــم، ســرب و... بيابيــد. 
درون هميــن خاك 30ســانتي متري 
در زمين هــاي كشــاورزي اســت كه 
ميكروارگانيزم هايي وجود دارد كه باعث 
رشد گياهان مي شــود، و اال در سنگ 
خارا و معدني كه دانه ســبز نمي شود. 
هر كجا هم كه خاك بهره برداري شود 
به محيط زيست كره زمين آسيب وارد 

مي شود.
او در مــورد تجــارت خــاك مناطــق 
جنگلي نيز كه اين روزها فراگير شــده 
اســت، مي گويد: خاك جنگل در همان 
اقليم هاي جنگلي كاركــرد دارد. خاك 
جنــگل به دليــل رطوبتي كــه دارد و 
جانوراني مثل كرم و حلزون و هزارپا كه 

در آن زندگي مي كنند، ارزشمند است و 
كسي كه مثال در تهران آن را براي باغچه 
يا گلدان خريداري مي كند در واقع براي 
آشغال پول مي دهد، چون پس از 2روز 
تابش آفتاب ديگر اين خاك آن خاصيت 
و كاركردي كه در جنگل دارد را نخواهد 

داشت.

تعللدراجرايقانونحفاظتازخاك
ساالنه در هر هكتار، حدود 16تن خاك 
كشــور فقط از طريق فرسايش خاك از 
بين مي رود. اســتفاده بي رويه از سموم 
كشاورزي و پساب هاي شهري و صنعتي 
نيز توان خودپااليي خاك را از بين برده 
است؛ به طوري كه به اعتقاد متخصصان، 
نخســتين معضل زيســت محيطي در 
كشور پيش از مســئله آب، از بين رفتن 

خاك و كيفيت آن است.
حبيب خداوردي لــو، عضو هيأت علمي 
دانشگاه اروميه و متخصص علوم خاك، 
اميدوار بود با تصويــب قانون حفاظت 
از خاك، اوضاع حفاظــت از خاك ايران 
بهبود يابــد، ولي كنــدي فرايند اداري 
براي اجراي قانون، اين مسير را طوالني 

كرده است.
او به همشــهري مي گويد: طبيعت توان 
مشــخصي براي توليد خــاك دارد. در 
ســايه بي توجهي به خــاك و اين طرز 
تلقي كه خاك به وفور يافت مي شــود و 
تباهي ناپذير است، به روش هاي مختلف 
در حال از دســت دادن خاك كشــور 

هستيم.
به گفته او، شرايط محيط زيستي ايران 
به دليل قرارگرفتن در محدوده خشك و 
نيمه خشك زمين، شكننده و آسيب پذير 
است و در نتيجه، به دست آوردن خاك 
عمال بسيار دشوار است. صادرات خاك 
در قالب مواد معدني يا ســيمان و... نيز 

درد را دوچندان كرده است.
خداوردي لــو تأكيــد مي كنــد: قبل از 
تصويب اليحه حفاظــت از خاك، منع 
قانوني براي برداشــت خاك در كشــور 
وجود نداشــت، اما هم اكنون قانونگذار 
صادرات و فروش خاك را به هر عنواني 
از مرزهاي كشــور ممنوع اعالم كرده و 
انتظار می رفت كه بخش اجرايي كشور 
اين قانون را به ســرعت اجرايي كند كه 

متأسفانه تاكنون چنين نشده است.

خبر

وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشكي 
كشور تمامي ســفرهاي داخلي در ايران را 
بدون ارائه نتيجه تست منفي كرونا از سوي 

مسافران، ممنوع اعالم كرد.
وزارت بهداشت در ابالغيه اي كه به وزارت 
راه وشهرسازي، سازمان هواپيمايي كشوري، 
ســازمان راهداري و حمل ونقــل جاده اي، 
شركت راه آهن جمهوري اسالمي و معاونت 
گردشــگري وزارت ميراث فرهنگي ارسال 
كرد، دســتور داد: »از تاريــخ 28 آبان ماه 
سال جاري بايد از هرگونه حمل ونقل مسافر 
به صورت هوايي، زميني، ريلــي و دريايي 
بدون دريافت نتيجه تســت كرونا اجتناب 

شود.« 
به گزارش صداي ميراث، اين ابالغيه كه به 
موجب آن، از اين پس سفر در ايران تنها با 
ارائه نتيجه تست منفي كرونا ممكن مي شود، 
پس از آن صادر شده است كه آمار مبتاليان 
به كرونا در كشور در چند روز گذشته به مرز 

12 هزار مبتال رسيده  است.
در ابالغيه وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــكي آمده است: »در راســتاي اجراي 
بند ۷ مصوبه جلســه چهل ودوم ستاد ملي 
مديريت كرونــا در مورد عــدم  جابه جايي 
مسافران داراي تست كرونا مثبت و با عنايت 
به تســريع در قطع زنجيره انتقال كرونا، از 
تاريخ 28 آبــان 1399 هرگونه جابه جايي 
مســافر به صورت هوايي، زميني و دريايي 
بدون دريافت نتيجه تســت كرونا ممنوع 

است.«
تصميم اخيــر وزارت بهداشــت در اعالم 
ممنوعيت ســفرهاي داخلــي در ناوگان 
هوايي، ريلي، زمينــي و دريايي پس از آن 
انجام شده است كه زمزمه ها براي تعطيلي 
دو هفته اي تهران آغاز شــده است. تجربه 
تعطيالت گذشته نشان داده است كه حجم 
تقاضا براي سفر حتي در دوره كرونا كاهش 
نيافته و مسافران تعطيالت را بهانه اي براي 
سفر به شهرهاي شمالي قرار دادند و در اين 
شرايط اميدها به قطع زنجيره ابتال به كرونا 

در كشور از بين رفت.

سفرداخليبدونارائهتست
منفیكروناممنوعشد

گزارش2

بحرانجديددرجنگلهیركاني؛اينبار
تلهكابینكبودوال

جنگل  هيركاني، هرچندوقت يك بار با بحراني جديد مواجه مي شود.
تازه ترين بحران براي اين كهن تريــن جنگل زمين كه به ثبت جهاني 
نيز رســيده، ماجراي نصب تله كابين در جنگل هاي كبودوال استان 
گلستان است كه براي چندمين بار درحال پيگيري است. تابستان سال 
گذشته بود كه اين جنگل ارزشمند در فهرست يونسكو به عنوان ميراث 
بشر ثبت جهاني شد. در پي اين ثبت بارها و بارها مشكالت جديد براي 
اين منطقه باقيمانده از دوره سوم زمين شناسي ايجاد شده و گويا اين 
مشــكالت تمامي ندارد. پس از پرونده هاي انبوه قاچاق چوب، قاچاق 
خاك، ويالسازي هاي گسترده و وقف 5600هكتار از اين جنگل ، طي 
هفته گذشــته، پرونده نصب تله كابين نيز كه سال گذشته بسته شده 
بود، بار ديگر باز شــد. نكته قابل توجه اينكه طرح هاي گردشــگري 
براي شمال كشــور اين بار نيز بدون پيوســت محيط زيستي در حال 

پيگيري است. 
رضا بياني، جانشين معاون امور جنگل ســازمان جنگل ها در اين باره 
به ايسنا گفته است: براساس نقشه هاي موجود كه شهرداري علي آباد 
كتول دنبال مي كند، 9دكل از 2۷دكل اين تله كابين در پارك جنگلي 
كبودوال كه منطقه ثبت شده در پرونده ثبت جهاني هيركاني است، قرار 
مي گيرد و با اين روند به طور قطع با مشــكل مواجه خواهيم شد و اين 
جنگل ها از ليست يونسكو خارج مي شود. هم اكنون كميته راهبري ثبت 
هيركاني در وزارت ميراث فرهنگي تشكيل شده و تاكنون مجوز نصب 

تله كابين را نداده است.
 از سويي ديگر شوراي عالي شهرسازي و معماري نيز چه پيش از ثبت 
جهاني جنگل هاي هيركاني و چه پس از آن، مخالفت خود را با نصب 
تله كابين اعالم كرده بود. عباسعلي نوبخت، معاون امور جنگل سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشــور نيز به ايســنا اعالم كرده است: 
»فعال به صراحت نمي توانيم بگوييم مخالف يا موافق اين كار هستيم!« 
وي البتــه افزوده اســت: »هنگامي كه مكاني ثبت جهاني مي شــود 
محدوديت هايي دارد كه نمي توان آنها را ناديده گرفت و كارشناسان 
بايد اين موضوع را بررســي و نظر نهايي خود را اعالم كنند.« به گفته 
معاون امور جنگل سازمان جنگل ها، نياز است كه در اين زمينه مطالعه 
و بررسي هاي بيشــتري انجام شود كه اكنون دســتگاه هاي مختلف 
درحال انجام اين كار هستند و تاكنون نيز مجوزي براي نصب تله كابين 
صادر نشده است. نوبخت در پاسخ به اين پرسش كه آيا معاونت جنگل 
ســازمان جنگل ها با نصب تله كابين در جنگل هاي ثبت جهاني شده 
هيركاني مخالف اســت يا خير، تصريح كرد: تا زماني كه كميته هاي 
فني حفاظت از جنگل ها و شــوراي عالي جنگل در ايــن زمينه نظر 
قطعي ندهند، ما به صراحت نمي توانيــم بگوييم كه مخالف يا موافق 

اين كار هستيم.

زهرارفیعي
خبرنگار

سیدمحمدفخار
خبرنگار

اسماعیلكهرم،بومشناس:اماراتمشتریاصلیخاكايران،براياحداث
جزايرمصنوعيوزمینكشاورزياست

قانونحفاظتازخاكايرانپسازيكسالهنوزاجرايينشدهاست

خاك ايران؛ هر كاميون 8دالر
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زهرا جعفرزاده
خبر نگار

 ذخاير خوني به كمتريــن ميزانش در 
ماه هاي گذشته رسيده است. از ابتداي گزارش

آبان ماجــرا جدي تر شــده و به گفته 
مديركل انتقال خون اســتان تهران، بيشترين ميزان 
مصرف و اهداي خون در استان تهران است و حاال ذخاير 
خوني همين استان با كاهش 20 تا 25درصدي مواجه 
شده و اين اتفاق بي ســابقه است. روند كاهش مراجعه 
براي اهداي خون از اســفند سال گذشته شروع شد. با 
شيوع كوويد-19و تعطيلي بسياري از اصناف و مشاغل 
و ترس از ابتال، ميزان مراجعه مردم براي اهداي خون 
كاهش قابل توجهي پيدا كرد و تا نيمه هاي فروردين در 
مقايسه با مدت مشابه سال قبل كاهش 30درصدي  را 
هم به خود ديد. اما به گفته مسئوالن انتقال خون، اين 
كاهش ها موقتي بود و با رسيدن بهار و به طور مشخص 
در ارديبهشت و خرداد، ميزان مراجعه بار ديگر باال رفت؛ 
يعني درست زماني كه آمار شيوع كرونا و فوت كاهش 
پيدا كرد. با ورود به تابستان روند كاهشي دوباره از سر 
گرفته شد و از ابتداي آبان، وضعيت نسبت به ماه هاي 
قبل نامناسب تر شد. به طوري كه از ابتداي آبان، كمترين 

ميزان اهداي خون در 8 ماه گذشته ثبت شده است.
 با اينكه اوضاع در تهران نگران كننده اســت و در مرز 
وضعيت خطرناك به سر مي برد، اما سخنگوي سازمان 
انتقال خون مي گويد ذخايرخوني كشور در 7 ماه امسال 
نسبت به مدت مشابه سال قبل تنها 10درصد كاهش 
داشته است. بشير حاجي بيگي مي گويد كه مصرف خون 
در كشور باالست و در اين ميان بيشترين استان هايي كه 
با كمبود ذخاير خوني مواجه شده اند، گيالن، مازندران، 
گلستان و استان هاي جنوبي مثل سيستان و بلوچستان، 
هرمزگان، بوشهر و خوزستان هستند كه يكي از داليل 
اين كمبودها، باال بودن تعداد بيماران مبتال به تاالسمي 
در اين استان هاست. از آن طرف دبير انجمن حمايت 
از بيماران تاالسمي به همشهري گزارش مي دهد كه 
اوضاع اين بيماران نگران كننده است؛ بيماراني كه بايد 
در هفته دو سه واحد خون دريافت كنند، گاهي خون 
مورد نياز شان تامين نمي شود و گاهي تنها يك واحد 
دريافت مي كنند. فعاالن نظام ســالمت مي گويند با 
اهداي خون، ويروس كرونا منتقل نمي شود و شرايط در 

اين مراكز كامال مطابق با پروتكل هاي بهداشتي است. 
آنها از مردم مي خواهند تا بــراي اهداي خون در تمام 

گروه هاي خوني، اقدام كنند.

اوضاع نگران كننده مراكز درماني و مصرف كنندگان 
خون

براســاس اعــالم اداره انتقال خون اســتان تهران در 
7ماه گذشــته، 202هزار و 112نفر براي اهداي خون 
مراجعه كرده اند كه 164هزار و 229مورد اهداي خون 
ثبت شده است. انتقال خون اســتان تهران تمايلي به 
ارائه آمارهاي تفكيك شــده در 7 ماه گذشته  ندارد اما 
مديركل آن مي گويد در وضعيت هشدار به سر مي بريم: 
»كاهش 20 تا 25درصدي ذخاير خوني باعث مي شود 
تا در هفته هاي آينده براي تامين خون و فرآورده هاي 
خوني 160بيمارستان استان تهران، با مشكل مواجه 
شويم. عمل هاي جراحي همچنان در حال انجام است، 
تصادفات اتفاق مي افتد و گروهي از بيماران مثل افراد 
هموفيلي يا بيماران دياليزي و تاالســمي و همچنين 
بيماران مبتال به ســرطان به خون نياز دارند. بنابراين 
نياز به خون و فرآورده هــاي خوني كاهش پيدا نكرده 
است. اينها مصرف كننده هميشــگي خون هستند. با 
كاهش مراجعه مردم براي اهــداي خون، اين گروه ها 
بيش از همه دچار مشكل شده اند.« به گفته او، در كنار 
شيوع كرونا، با شروع فصل سرما، هر سال ميزان اهدا 
كاهش پيدا مي كند. در اســتان تهران مسئله آلودگي 
هوا هــم تأثير گذار اســت، اما كاهش اصلــي به دليل 
شيوع كروناســت. ميزان اهداي خون در استان تهران 
1200واحد اســت كه هر واحد 450سي ســي است. 
اين ميزان، خون مورد نياز 160بيمارســتان را تامين 
مي كند. حاال اين ميزان به 800واحد كاهش پيدا كرده 
است. مهدي زاده مي گويد براي جلوگيري از بحران، از 
مراكز درماني خواسته شده تا مصرف خون را مديريت 
كنند و تنها عمل هاي جراحي اورژانسي را انجام دهند.

مردم نگران انتقال ويروس در مراكز اهداي خون 
نباشند

او مي گويد كه در مراكز انتقــال خون تمام پروتكل ها 
رعايت مي شــود، ســالمت كاركنان اين مراكز مورد 
توجه است و با اينكه براساس دســتور ستاد مقابله با 
كرونا، ادارات از ظرفيت 50درصد نيروهايشان استفاده 

مي  كنند اما در اين مراكز اين قانون اعمال نشده تا بتوان 
بيشترين ميزان اهداي خون را انجام داد. تمام وسايل 
استفاده شده در اين مراكز يكبارمصرف است و سطوح 
به طور مرتب ضدعفوني مي شــود. مردم نگران انتقال 
ويروس نباشــند: »افراد مي توانند با مراجعه به سايت 
انتقال خون آدرس مراكز فعــال را بگيرند و از طريق 
سامانه نوبت دهي براي مراجعه اقدام كنند. در استان 
تهران 11مركز خونگيري وجود دارد  تا كمترين ميزان 

اتالف وقت را داشته باشند.« اداره انتقال خون استان 
تهران فراخوان عمومي داده است، آنها روزانه 15هزار 
پيامك براي اهدا كنندگان قبلي مي فرســتند تا براي 
اهداي خون اقدام كنند. اگر قبال گروه هاي خوني منفي 

مورد نياز بود، حاال تمام گروه هاي خوني كمبود دارد.
اعمال محدوديت هاي جديد و كاهش ظرفيت ادارات، 
براي مديريت كرونا هم روي ميزان مراجعه مردم تأثير 
گذاشته است، افراد در ساعت مشخصي از خانه بيرون 

نمي روند و همين امر ميزان مراجعه شــان را به مراكز 
انتقال خون كمتر كرده اســت. مهدي زاده مي گويد: 
تيم هاي سيار قبال وقتي به سازماني مراجعه مي كردند 
مثال 100نفر بودنــد، حاال 50نفر شــده اند. بنابراين 
تيم هاي سيار هم بازدهي ســابق را ندارند؛ هر چند كه 
ميزان تيم هاي سيار در اين مدت به 6تيم افزايش پيدا 
كرده و برخــي از مراكز در روزهــاي تعطيل هم فعال 
شده اند. استان تهران 11مركز خونگيري دارد. شيوع 
ويروس كرونا اما تنها دليل براي كاهش مراجعه مردم 
براي اهداي خون نيست. شرايط اقتصادي و اجتماعي، 
مشكالت مالي و دغدغه هاي هر روزه براي تامين نيازها 
هم عاملي براي كاهش مراجعه آنهاســت به طوري كه 
مديركل انتقال خون استان تهران مي گويد كه اهداي 
خون يك اقدام انسان  دوســتانه و فرهنگي است. قطعا 
مردم بايد رضايتمندي بااليي داشــته باشند تا براي 
اهداي خون اقدام كنند. وقتي ميزان رضايتمندي آنها 

كم باشد، روي كار ما هم تأثير مي گذارد.

استان هاي شــمالي و جنوبي با بيشترين كمبود 
ذخاير خوني

اســتان هاي شــمالي و جنوبي با بيشــترين ميزان 
كمبود خــون مواجه اند. اين را بشــير حاجي بيگي، 
سخنگوي ســازمان انتقال خون كشور به همشهري 
مي گويد. به گفته او، برخي استان ها مثل خوزستان، 
بوشهر، سيستان و بلوچســتان و استان هاي شمالي 
مثل گيالن، مازندران و گلســتان، با كمبود ذخاير 
خوني مواجه اند؛ چراكه آمار مبتاليان به تاالســمي 
 در آنها باالســت. به گفته حاجي بيگــي، 20درصد 
خون تهيه شده در كشــور به مصرف افراد تاالسمي 
مي رسد. غير از اين سوانح و جراحي ها هم خون زيادي 
مي خواهند. او مي گويد كه تعــداد مراكز درماني در 
كشور باال رفته و همين مسئله مصرف خون را افزايش 
داده است:  به گفته او كه در اسفند سال گذشته ميزان 
مراجعه براي اهداي خون نسبت به مدت مشابه سال 
قبل از آن، 35درصد كاهش داشت.  حاال براي جبران 
كمبود خون تفاهمنامه اي با هالل احمر امضا شده تا از 
ظرفيت نيروهاي سازمان داوطلبان آن استفاده شود. 
به گفته او در 7 ماه امسال، يك ميليون و 376هزارو 
293مراجعه براي اهداي خون شده كه يك ميليون و 

88هزار و 266مورد ثبت شد.

گزارش همشهري از پايين آمدن ميزان اهداي خون و وضعيت نگران كننده  بيماران تاالسمي

ذخاير خوني در وضعيت قرمز
دبير انجمن حمايت از بيماران تاالسمي به همشهري مي گويد بيماران تاالسمي تنها در دوران جنگ، با اين ميزان كمبود خون مواجه بوده اند

ايثارگران بدانند

ضرورت اصالح قانون جامع 
خدمات رساني به ايثارگران )1(

قانون جامع خدمات رســاني به ايثارگران پــس از اختالف مجلس و 
شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد. مجمع 
تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 2 دي ماه سال 91 اين قانون را تصويب 
كرد. تصويب اين قانون به صورت چهار ساله آزمايشي بود. با اتمام دوره 
آزمايشي در تاريخ 5 آبان ماه سال 95 مجلس شوراي اسالمي با دائمي 
شدن اين قانون موافقت كرد، اما الزم بود اين موضوع در برنامه ششم 
توسعه يا در طرح يا اليحه ديگري نيز بيان شود. به همين منظور دائمي 
شدن قانون جامع و اصالحات بعدي آن، در ماده 47 قانون احكام دائمي 
برنامه هاي توسعه كشور قرار گرفت و در تاريخ 10 بهمن ماه سال 95 
مجدداً توسط مجلس به تصويب رسيد و دائمي شد. با اجراي اين قانون 
در دستگاه هاي اجرايي در دوران 4 ساله آزمايشي و پس از آن نقص ها و 
معايب اين قانون مشخص شد و لزوم اصالح آن را دوچندان كرد. برخي 

از نكات كه نشان مي داد اين قانون بايد اصالح شود به قرار زير است:
1 جامعيت نداشتن قانون:   

با توجه به عنواني كه اين قانون دارد و مقرر شده بود از جامعيت 
برخوردار باشد اما تصويب قوانين بعدي به ويژه در قانون برنامه ششم 
توسعه كشور نشان داد كه اين قانون فاقد جامعيت مورد نظر است و با 
برخي الحاقات و اصالحات بايد نسبت به تكميل آن اقدام كرد. تصويب 
قوانين متعدد و پراكنده در ســاير قوانين، مجريان و كارشناسان را با 
مشــكل مواجه كرده مي تواند يكي از داليل و ضروريات اصالح قانون 

جامع خدمات رساني به ايثارگران باشد.
تعارض و مغايرت با برخي قوانين: 2  

حجم وسيع شكايات در كميسيون ماده 16 و ديوان عدالت 
اداري از عدم اجراي صحيح مواد و تبصره هاي قانون جامع نشــان از 
آن دارد كه اين قانــون به اندازه كافي در موضوعات مختلف شــفاف 
نبوده است و ابهامات آن به حدي اســت كه حتي در آراء صادره اين 
مجموعه هاي قضايي و قانوني تعارضات آشــكار در آرا ديده مي شود. 
به همين دليل لزوم رفع ابهام و مغايرت هااز اين قانون امري ضروري 
به نظر مي رسد. براي نمونه مي توان به آرا و استعالمات متناقض درباره 
قانون حالت اشتغال كه در اين قانون در قالب مواد مختلف آمده، اشاره 
كرد، به طوري كه هم اكنون برخي ايثارگران از اين مزايا برخوردار بوده 
و برخي ديگــر بي دليل با آراي مراجع قانونــي و قضايي از اين حقوق 

محرومند.
3 سوء برداشت مجريان از مواد و تبصره هاي اين قانون:  

از مشــكالت مهم و جدي در راه اجراي كامــل قانون جامع 
خدمات رساني به ايثارگران، سوءبرداشــت مجريان در دستگاه هاي 
مختلف از مــواد و تبصره هاي اين قانون اســت به طــوري كه بخش 
عمده اي از اين قانون در دســتگاه هاي اجرايي به مرحله اجرا نرسيده 
است. در همين مدت كوتاه اجراي قانون، استعالم هاي متعدد و گاهي 
استفساريه هاي مجلس نشان مي دهد كه مجريان از فهم دقيق مواد و 

تبصره هاي اين قانون سهوا يا عمدا عاجزند. 

در برخي استان ها ذخاير خوني به 2 روز رسيده است
وضعيت بيماران تاالسمي نگران كننده است. آنها در ماه هاي گذشته وضعيت نابساماني داشته اند و در هفته هاي 
اخير بيشترين فشار كمبود خون را تحمل كرده اند. يونس عرب، دبير انجمن حمايت از بيماران مبتال به تاالسمي 
به همشهري مي گويد: وضعيت باالتر از بحران است و در برخي استان ها مثل سيستان و بلوچستان كه 3هزار و 
200بيمار تاالسمي دارد و يك هفتم جمعيت تاالسمي هاي كشور را تشكيل مي دهد، اوضاع نگران كننده است. 
به گفته او در اين استان جاده هاي حادثه خيز نيز فراوان است و ميزان تصادفات باالست. مصدومان اين تصادفات 
هم به آمار مصرف كنندگان خون اين استان اضافه شده اند. او مي گويد: در ماه هاي گذشته برخي از بيماراني كه 
در هفته به 2 تا 3واحد خون نياز داشته اند يا يك واحد دريافت كرده اند يا اصال هيچ واحدي نگرفته اند. اين در 
حالي است كه خون براي اين بيماران يك ماده حياتي است و وقتي خون مورد نيازشان را دريافت نمي كنند، هيچ 
انرژي ندارند و نمي توانند فعاليت هاي روزانه شان را انجام دهند. عرب مي گويد كه بعد از جنگ، اين نخستين 
باري است كه با اين ميزان از كمبود خون مواجه مي شوند: »اين معضل جهاني است اما مسئله اينجاست كه نياز 
به خون در كشورهاي ديگر به اندازه ايران نيست. در ايران 23هزار بيمار تاالسمي وجود دارد درحالي كه در 
آمريكا يك هزار بيمار تاالسمي وجود دارد. آمارهايي كه به دست ما رسيده نشان مي دهد در برخي استان ها 
ذخاير خون به دو سه روز رسيده و اگر مردم 2روز خون ندهند، ذخيره شان تمام مي شود.« اوايل آبان امسال، 
مديركل انتقال خون استان اصفهان گفته بود كه ذخيره خون اين استان به يك روز كاهش پيدا كرده است. از 

كرمانشاه و كرمان هم خبرهايي درباره كمبود شديد ذخاير خون شنيده مي شود.
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پس از آنكه فرشــته حسيني، هنرمند ايراني 
افغان تبار، در پســتي گاليه كرد كه مادرش فناوري

نتوانســته از يكي از دفاتر خدمات ارتباطات، 
ســيم كارتي تهيه كند، محمدجــواد آذري جهرمي، وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات وارد ميدان شد و اعالم كرد كه 
مشــكل مادر اين هنرمند رفع شده است. او در اينستاگرام 
اعالم كرد كه »هيچ محدوديتي براي واگذاري سيم كارت به 
مهاجراني كه داراي مدارك اقامتي معتبر هســتند، وجود 
ندارد«، اما ماجرا به همين جا ختم نمي شود؛ هر چند مشكل 
خانواده ايــن بازيگر به صورت خاص و بــا تماس مقام هاي 
وزارت ارتباطات احتماال به ســرعت حل شده، اما واقعيت 

عملي حكايت ديگري دارد.

مراكز مختلف، پاسخ هاي مختلف
همشهري پس از پاسخ وزير ارتباطات در اينستاگرام شروع 
به تحقيق در اين رابطه كرده است. در تماس با يكي از دفاتر 
فروش اپراتورها در روز پنجشــنبه از آن طرف خط صداي 
فردي به گوش مي رســد كه مي گويد: ما نمي توانيم براي 
اتباع خارجي ســيم كارتي فعال كنيم. وقتي علت را جويا 
مي شوم، مي گويد: سيســتم اجازه فعال سازي سيم كارت 
اتباع را به ما نمي دهد و بايد به مركز »فول ســرويس« در 
خيابان ولي عصر جنب بيمارســتان هاجر )مركز مخابرات 

مطهري( مراجعه كنيد.
با اين حال، تعدادي از آنها مي گويند كه ما مشــكلي براي 
فعال سازي ســيم كارت اتباع نداريم. كارمند يكي از دفاتر 
خدماتي همراه اول مي گويد: اگر اتباع 10روز از ورودشان به 
كشور گذشته باشد، گذرنامه جديد )احتماال معتبر( داشته 
باشند و سيم كارتي به نامشان ثبت نشده باشد، مي توانند به 

نام خود سيم كارت دريافت كنند.
او ادامه مي دهد: در برخي مواقع سيســتم با مشكل مواجه 
مي شود يا نام انگليسي فرد در گذرنامه با نام او در سيستم، 
در يك حرف متفاوت است كه اين موضوع باعث فعال نشدن 
سيم كارت مي شــود. با اين حال، در بيشتر مواقع مشكلي 

وجود ندارد و فعال سازي با موفقيت انجام مي شود.
برخي ديگر اما مي گويند كه ثبت نام انجام نمي دهند يا به 
مشكالت سيستم اشــاره مي كنند. يكي از آنها مي گويد: 
الزم است كه اتباع هم گذرنامه و هم كارت آمايش را ارائه 

مصائب سيم كارت 
براي اتباع افغان

جهان استارتاپ

ثروتمند شدن استارتاپ سوئدي 
سالمت مغز

استارتاپ سالمت سوئدي»Mendi« كه تالش مي كند، مغز انسان 
را ســالم تر كند، در كمتر از 6ماه ركورد منحصربه فردي را از خود 
برجاي گذاشته است. به گزارش وب ســايت اي يو – استارتاپس، 
با سفارش پذيري بيش از 10هزار دستگاه »نوروفيدبك ِمندي« 
اين استارتاپ، موفق به پشت سر گذاشــتن شركت هاي همكار 
همچون Kickstarter و Indiegogo شــد. اين اســتارتاپ با 
پيش فروش دســتگاه هاي خود، چيزي در حدود 3ميليون يورو 
ســود خالص به حســاب خود واريز كرد. طي هفته هاي نخست، 
اين پروژه به عنــوان ســرمايه پذيرترين پروژه ســالمت مغز در 
تاريخ شــناخته شــد. اســتارتاپ مندي با تيمي از دانشمندان 
علوم مغز و اعصاب و متخصصان نوروفيدبــك، ماموريت دارد تا 
سال2025سالمت مغز 10ميليون نفر را بهبود بخشد. نخستين 
دسته از دستگاه هاي مندي، ساخته شده در سوئد، در ماه دسامبر 
به دســت مصرف كنندگان خواهد رســيد. »موها بن ســوفيا«، 
مديرعامل اســتارتاپ »healthtech Mendi« در اين خصوص 
مي گويد: »ما مي خواهيم از فناوري پيشرفته با همكاري علم در راه 

سالمت مغز استفاده كنيم.

عالقه اوليه به مندي بسيار زياد بوده است. نخستين دستگاه ها در 
چند هفته براي مشتريان ارسال خواهد شد و اين در حالي است كه 
هزاران نفر ديگر نيز در انتظار دريافت آن هستند. « اما اين دستگاه 
چگونه كار مي كند؟ دستگاه سالمت مغز پيشرفته مندي كاربران 
را قادر مي ســازد تا عملكرد مغز را اندازه گيــري و كنترل كرده و 
آموزش هايي به آن بدهند. هدست نوروفيدبك از جريان اكسيژن 
و خون در قشر Prefrontal براي اندازه گيري فعاليت مغز استفاده 
مي كند. برنامه مندي فعاليت را تقريباً در زمان واقعي تجسم مي كند. 
كاربران مي توانند با كنترل بازي با ذهن خود، فعاليت را افزايش داده 
و عملكرد مغز خود را آموزش دهند. دستگاه نوروفيدبك مندي باعث 
مي شود آموزش مغز، جذاب و ســرگرم كننده باشد و همچنين به 
كاربران در حفظ و تقويت فعاليت مغز و قابليت انعطاف پذيري عصبي 
كمك مي كند. كاربران مي توانند با آمــوزش مغز خود به مدت 5تا 
15دقيقه 3مرتبه در هفته، نتيجه كار را مشاهده كنند. نوروفيدبك 
بخش مهمي از سيستم ســالمت مغز به شمار مي آيد كه مندي در 
حال ساخت آن است. در عين حال، به عنوان بخشي از ماموريت كلي 
مندي براي سالم سازي هر مغز، اين استارتاپ كاربران را به انتخاب 

روش هاي مثبت زندگي براي بهبود و سالمت مغز ترغيب مي كند.

  پلي استيشن5به بازار آمد
روز دوازدهم نوامبر در آمريكا )بامداد ديروز به وقت تهران( كنسول 
جديد پلي استيشــن به بازار آمد تا انتظارهــا در اين خصوص به 
پايان برســد. به گزارش وب ســايت انگجت، البته شركت سوني 
اعالم كرده اســت كه عرضه PS5 براي ماه ها محدود خواهد بود 
و در فروشگاه هاي خرده فروشــي نيز هياهويي براي فروش اين 
محصول شكل نخواهد گرفت. سوني به داليل رعايت موارد ايمني 
و بهداشــتي براي مقابله با بيمــاري كوويد-19چنين تصميمي 
اتخاذ كرده اســت. روز 19نوامبر، يعني يك هفته پس از عرضه 
پلي استيشن5در آمريكا، اين كنسول در نقاط ديگر دنيا نيز عرضه 

خواهد شد.
  ابهام در شروع ماموريت كرو-1به خاطر شرايط جوي

درحالي كه به نظر شــرايط براي ماموريت كرو-1اسپيس ايكس 
مهيا به نظر مي رسد، اما يك چالش اساسي پيش روي اين پرتاب 
قرار دارد. قراراست بامداد فردا به وقت تهران، 4فضانورد به وسيله 
موشــك فالكون9از مركز فضايي كندي راهي ايســتگاه فضايي 
بين المللي شوند. به گزارش ديلي ميل، در شرايطي كه همه  چيز 
براي پرتاب آماده به نظر مي رسد، يك موضوع ذهن همه را به خود 
مشغول كرده است. تنها نگراني موجود در انجام اين ماموريت كه به 
تأخير افتاده است، گزارش جديد وضعيت آب و هواست. براساس 
آخرين نقشه هاي هواشناسي، يك توفان درحال نزديك شدن به 
سواحل فلوريداست و اين موضوع يك چالش سخت براي شروع 
ماموريت به حساب مي آيد. گفته شده به احتمال 60درصد شرايط 

جوي براي پرتاب مهيا خواهد بود.
  تعويق در ممنوعيت تيك تاك در آمريكا

وزارت بازرگانــي آمريــكا دســتور اجرايــي دونالــد ترامــپ، 
رئيس جمهوري اياالت متحده مبني بر تعطيلي پيام رسان چيني 
تيك تاك در اين كشور را كه قرار بود از ديروز اجرايي شود به تعويق 
انداخت. به گزارش وب ســايت انگجت، در اواخر اكتبر گروهي از 
كاربران تيك تاك شكايتي عليه تصميم دولت براي تعطيلي اين 
پيام رسان به خاطر ضرر به كسب و كارشان ثبت كرده بودند، اما يك 
قاضي دادگاه فدرال در ايالت فيالدلفيا رأي به توقف اين دستور داد. 
گفته شــده وزارت بازرگاني آمريكا نيز در بيانيه اي به رأي دادگاه 
اشــاره و اعالم كرد به دليل تحوالت قانوني پيش رو اين دستور را 

اجرا نخواهد كرد.
  ساخت دستكشي مجهز به المسه

پژوهشگران دانشــگاه كورنل آمريكا، دستكشي اختراع كرده اند 
كه حس المســه دارد. به گزارش نيوساينتيست، اين دستكش 
از حســگرهاي فيبر نوري ساخته شده اســت و اين امكان وجود 
دارد كه بتوان از آن در حوزه مختلفي ازجمله روباتيك، ورزشي و 
پزشكي استفاده كرد. اين دانشمندان با استفاده از فيبرهاي نوري 
كه از كابل هاي باريكي از جنس پلي اورتان  بــا قابليت انتقال نور 
ساخته شده اند، اين دستكش را ســاخته اند. هنگامي كه كابل ها 
خم يا كشيده مي شوند و يا تحت فشار قرار مي گيرند، انتقال نور نيز 
مختل مي شود. آنها الگوهاي نور را تجزيه و تحليل كردند تا محل 
خم شدن را در دستكش مشخص كنند. از آنجا كه حسگرهاي فيبر 
نوري، كشش پذير هستند، شايد بتوان از آنها در پوشاك هوشمند، 

تجهيزات پوشيدني و روبات هاي نرم استفاده كرد.

تغيير رياست جمهوري 
در آمريــكا، آژانــس فضا

فضايــي ناســا را نيز 
دستخوش تحول خواهد كرد و تأثير 
زيادي بر آينده پروژه هاي مهمي مثل 
ماموريت آرتميس براي بازگشــت 

انسان به ماه خواهد داشت.
جو بايدن، رئيس جمهــور منتخب 
آمريكا از همين حــاال تيمي 8نفره 
بــراي انتقال قدرت با عنــوان »تيم 
نظارت آژانس« تشــكيل داده است 
كه به محض روي كار آمدن دولتش 
در ژانويه2021، تغييرات در ناسا را 

تسريع كنند.
اين تيم متشكل از 5زن و 3مرد است 
كه شامل 2دانشمند ارشد سابق ناسا 
و يك فضانورد ســابق در رتبه هاي 
مختلف مي شــود. طبــق آنچه در 
وب سايت رســمي اين آژانس آمده 
است، تيم نظارت آژانس مسئوليت 
بررســي همه عمليات ها را برعهده 
دارد تا انتقال صلح آميز و نرم قدرت 
را در حوزه فضايــي براي جو بايدن و 
معاون او، كامــال هريس و كابينه اش 

فراهم كند.
در زمــان رياســت جمهوري دونالد 
ترامــپ پيشــرفت هاي مهمي در 
آژانس فضايي ناسا رقم خورد؛ مانند 
برنامه ريزي براي ماموريت انســاني 
به ماه )پــروژه آرتميــس( و مريخ. 
امــا در مقابل، بايــدن تقريبا درباره 
سياســت هاي فضايي سكوت كرده 

است.
مدير فعلي ناســا، جيم بريدنشتاين 
اعالم كرده است كه قصد ترك سمت 
خود را دارد، اما موفقيت شگفت انگيز 
پرتاب SpaceX به ايستگاه فضايي 
بين المللي )ISS( به اين معناســت 
كه برنامه خدمه تجاري احتماال ادامه 
خواهد داشت. درواقع نخستين پرواز 
عملياتي خدمه دراگون با شــركت 
تجــاري SpaceX روز 14نوامبر با 
حضور 4فضانورد به ســمت ايستگاه 

فضايي بين المللي انجام مي شود.
در دوره ترامپ، ناسا ماموريت حضور 
فضانوردان در سال2024 را با عنوان 
پروژه آرتميس برنامه ريزي كرد. اين 
برنامه قرار بود ســال2005 در زمان 
جورج بوش انجام شــود كه توسط 
رئيس جمهور دمكرات آمريكا، يعني 
بــاراك اوباما به دليل هزينه بســيار 
باال و ســختي كار لغو شد. گروهي از 
دانشــمندان هم مي گويند با بودجه 
ماموريت آرتميس مي توان كارهاي 

تحقيقاتي بسيار بهتري انجام داد.
تنها سرنخ اساســي در مورد مسير 
رياســت جمهوري بايدن در رابطه با 

پروازهاي فضانوردان به ماه را مي توان 
در سندي از حزب دمكرات با عنوان 
»ســاختن يــك اقتصــاد قوي تر و 
منصفانه« يافت. در يــك پاراگراف 
مي توان گفت، دمكرات ها مي گويند 
با برداشــتن گام بعــدي در كاوش 
منظومه شمســي، آنها از برنامه ناسا 
براي بازگشــت فضانــوردان به ماه و 

حتي مريخ حمايت مي كنند.

شروعي تازه براي ناسا؟
بايدن تصميم گرفته اســت بيشتر 
دســتورات اجرايــي ترامــپ را لغو 
كند؛ درســت مانند كاري كه ترامپ 
با فرمان هــاي اجرايــي اوباما كرد. 
بزرگ ترين تبعات اين تغييرات، كنار 
رفتن بريدنشتاين اســت. وقتي كه 
او در ســال2018 بر مسند رياست 
ناسا نشســت در جامعه دانشمندان 
يك غافلگيري به حساب آمد؛ چراكه 
او هيچ صالحيت عملي نداشــت و 
پيش از آن نشان داده بود كه درباره 
تغييرات آب و هوايي ترديد دارد كه 
البته در زمان در دست گرفتن سكان 
ناســا نظر خود را تغيير داد. با وجود 
اين، با برنامه هايي كه ناسا طي زمان 
حضور او انجام داده، نشان داده است 

كه مدير توانايي است.
بريدنشتاين مي گويد او كناره گيري 
كرده اســت تــا فــردي نزديك به 
رئيس جمهــور جديــد جــاي او را 
بگيــرد. اينكه چه كســي جايگزين 
او مي شود، هنوز مشــخص نيست، 
اما همه  چيز كامال بســتگي به بايدن 
دارد. بيشتر مديران ناسا حداقل يك 
مدرك مهندسي يا فيزيك داشته اند 
و در سابقه خود يك مركز فضايي را 
مديريت كرده اند. اين باعث مي شود 
كه افرادي مانند جودي سينگر )مدير 
مركز پرواز فضايي مارشــال(، مارك 
گير )مدير مركز فضايي جانسون( يا 
دنيس آندروسيك )مدير مركز فضايي 

گودارد( كانديداهاي بالقوه باشند.
بايــدن ثابــت كــرده اســت كــه 
فوريت هــاي آب و هوايــي براي او 
اولويت دارد؛ درحالي كه اين موضوع 
احتماال متمركــز بر محدوديت هاي 
آلودگــي صنعتــي و انرژي هــاي 
تجديدپذير مي شود و نشان مي دهد 
كه سياســت فضايي بيشــتر روي 
ماموريت هــاي مشــاهدات زميني 
مانند GOES )ماهــواره محيطي 
عملياتي Geostationary( متمركز 

خواهد شد.
همه اين احتماالت البته با بحران هاي 
اقتصادي ناشي از پاندمي كوويد-19، 
تحت الشعاع قرار گرفته است؛ چراكه 
منابع مالــي پايدار بــراي حمايت و 
موفقيت برنامه هايــي طوالني مدت 

مانند آرتميس امري حياتي است.

تاكنون تمامي ســايت هاي 
نســل پنجم ارتباطات همراه موبايل

كشور در داخل ساختمان ها و 
براي استفاده تقريبا محدودتري بودند اما به 
تازگي نخستين ســايت خارج از ساختمان 
5G راه اندازي شده و دانشجويان ومحققان 
مي توانند به صورت عمومي از آن اســتفاده 
كنند. در مراســمي كه چهارشــنبه هفته 
گذشته برگزار شد يكي از اپراتورها نخستين 
    5G )Outdoor(سايت خارج از ساختمان
را روي پشت بام دانشــكده مهندسي برق و 
كامپيوتر دانشگاه تربيت مدرس راه اندازي 
كرد. حاال بــا راه اندازي اين ســايت براي 
نخستين بار امكان استفاده عموم مشتركان 
ايرانسل، به وسيله گوشــي هاي موجود در 
بازار ايران با قابليت پشــتيباني از 5G و به 
عالوه، استفاده دانشــجويان و پژوهشگران 
ايــن دانشــگاه از آخرين نســل فناوري 
تلفن همراه، در آزمايشگاه 5G اين دانشگاه 
فراهم شده است. در تست سرعت اين سايت 
توانست سرعت دانلود 1.3گيگابيت بر ثانيه 
 5G را ثبت كند. پيش از اين دو سايت داخلي
در محل پژوهشــگاه ارتباطات و فناوري و 
همچنين ساختمان مركزي ايرانسل افتتاح 

شــده بود اما وزير ارتباطات اعالم كرده با 
وجــود همــه مشــكالت موجــود تالش 
گسترده اي براي گسترش اين نسل جديد 
ارتباطات همراه در كشور وجود دارد. نسل 
پنجم ارتباطات همراه عالوه بر تامين سرعت 
بسيار بيشتر اينترنت ويژگي هاي بسيار مهم 
 ديگــري ازجملــه تأخيــر ارتباطاتــي يا
 Latency پاييــن دارد كه باعث تحول در 
اقتصاد ديجيتال مي شــود. همچنين قرار 
است به زودي تهراني ها بتوانند سرعت باالي 
اينترنت را در نسل پنجم ارتباطات موبايل 
بدون داشتن گوشي هاي گران قيمت تجربه 
كنند. قرار است به زودي بدون نياز به گوشي 
5G در پارك آب و آتش و يك دانشــگاه در 
تهران اســتفاده از شــبكه 5G به صورت 

هات اسپات براي عموم مردم ميسر شود.

5G اولين استفاده عموم مردم از

برنامه هاي بايدن براي پروژه هاي فضايي
جو بايدن، رئيس جمهور منتخب آمريكا تيمي ۸نفره براي انتقال 
قدرت در ناسا تعيين كرده؛ مسئله اي كه آينده پروژه هايي مانند 

بازگشت انسان به ماه را رقم مي زند

اگرچه منع قانوني براي تحويل 
سيم كارت به اتباع خارجي ازجمله اتباع 

افغانستان وجود ندارد، اما اين ماجرا با 
دردسر و تخلفات فراوان همراه است

دهند. اگر سيستم جواب داد، سيم كارت فعال مي شود؛ در 
غيراين صورت بايد با مركز تماس بگيريم تا مشكل رفع شود. 
گفت وگو با تعدادي از اتباع افغانستان كه به صورت قانوني 
در كشور زندگي مي كنند، نشــان مي دهد بسياري از آنها 
يا خانواده شان براي خريد سيم كارت مشكل دارند. به نظر 
مي رسد كه تعدادي از دفاتر خدماتي اپراتورهاي كشور در 
حال تخلف در اين رابطه و سوءاستفاده از عدم آگاهي قانوني 
افغان ها هستند. در موارد بسياري آنها با اعالم دروغين اينكه 
افغان ها امكان خريد سيم كارت ندارند، سيم كارت اعتباري 
فعال شده به نام شخص ديگري را با قيمت هاي چندين برابر 
ســيم كارت اعتباري به آنها مي فروشند. در اكثر مواقع هم 
پس از مدتي اين سيم كارت به داليل قانوني قطع مي شود و 

اين افراد بايد بار ديگر هزينه جديدي بدهند.
مدت ها پيش سوءاستفاده برخي دفاتر خدمات تلفن همراه 
از مدارك كاربران هم براي فعال سازي سيم كارت هاي ديگر 
بدون اطالع شخص باعث شد تا ســازمان تنظيم مقررات 
اقدام به راه اندازي سيســتمي يكپارچه كند. پيش از اين 
براي بســياري پيش آمده بود كه به صورت ناگهاني متوجه 
مي شــدند بدون اطالع شان چندين ســيم كارت اعتباري 
با كپي مدارك شان فعال شــده، اما اكنون درصورت ثبت 
سيم كارت با شــماره ملي به همه موبايل هاي فرد پيامكي 

ارسال مي شود و خطر اين ماجرا كمتر است.

اپراتورها منعي ندارند
يكي از كارشناسان مركز تماس مشتريان يكي از اپراتورهاي 
اصلي در گفت وگو با خبرنگار همشــهري مي گويد: اتباع 
خارجي بــا كارت آمايش مي توانند تا 3ســيم كارت به نام 
خود ثبت نام و فعال كنند. او با اشاره به اينكه اتباع خارجي 
با مراجعه به مراكز يا نمايندگي هاي  اين اپراتور مي توانند 
براي تهيه ســيم كارت اقدام كنند، ادامه مي دهد: اين كار 
حتي با مراجعه به فروشــندگان موبايل كه سيم كارت هم 

مي فروشند، امكان پذير است.
اين كارشــناس مي گويد: درصورت انقضاي كارت آمايش، 

اتباع خارجي مي توانند با ارائه گذرنامه، سيم كارت بگيرند.
كارشناس مركز تماس مشتريان همراه اول هم با اين توضيح 
كه مانعي براي فعال سازي سيم كارت اتباع خارجي با ارائه 
كارت آمايش معتبــر وجود ندارد، يكــي از دفاتر منتخب 
امور مشــتركين را معرفــي مي كند و مي گويــد: پيش از 
مراجعه حضوري، تماس بگيريد تا از باز بودن دفتر به خاطر 

محدوديت هاي زماني مرتبط با كرونا مطمئن شويد.

 مشكل سيستمي؟
اگرچه منع قانوني براي ثبت نام و فعال ســازي سيم كارت 
اتباع خارجي وجود ندارد، اما بررســي نظرات كاربران در 
ذيل پست وزير در اينستاگرام نشان مي دهد كه طي 6 ماه 
گذشته، تعدادي از اتباع نتوانســته اند در دفاتر پيشخوان 
و بعضي از نمايندگي ها براي فعال ســازي سيم كارت اقدام 

كنند.
همچنين تعدادي از كاركنان اين مراكز با گاليه از بخشي 
از پست آذري جهرمي به مشكالت فني اشاره مي كنند. آنها 
مي نويسند كه همه مراحل ثبت نام انجام مي شود، اما درست 
در مرحله آخر كه قرار است سيم كارت فعال شود، سيستم 

پيام هاي متفاوتي مبني بر ناموفق بودن ثبت نام مي دهد.
يكي از كاربران با نام كاربري j_ebrahimimci. ir كه خود 
را مسئول امور مشــتركين همراه اول استان البرز معرفي 
مي كند، مي نويسد، روزانه ده ها مشتري مراجعه مي كنند، 
اما عموما اتباع خارجي نمي توانند سيم كارت خود را تحويل 
بگيرند؛ هرچند كه در مــواردي ثبت نام با موفقيت صورت 
مي گيرد. بعضي از كاركنان دفاتر پيشخوان هم مي نويسند 
كه پيش از اين، آنها امكان ثبت نام سيم كارت براي اتباع را 
داشته اند، اما اكنون قادر به فعال ســازي سيم كارت براي 
مهاجران نيستند و ظاهرا اين كار در برخي مراكز خاص انجام 
مي شود. برخي از آنها هم به ناسازگار بودن فرم اپراتورها با 
حجم مدارك هويتي اتباع و بروز خطا در شبكه احراز هويت 
كاربران ارتباطي)شــاهكار( اشــاره مي كنند و از پيامي با 

محتواي »عدم تطبيق مشخصات« خبر مي دهند. 100ثانيه خبر

يك فناوري جديد اين اجازه 
را مي دهــد تا صداي پخش گجت

شده از يك دســتگاه بدون 
نياز به هدفون به صورت مستقيم به گوش 
شنونده برسد، درحالي كه ديگران قادر به 
شــنيدن آن صدا نباشــند. بــه گزارش 
ديلي ميــل، ايــن دســتگاه موقعيــت 
گوش هاي كاربر را رديابي و پيدا كرده و 
امواج را براي ســاخت بسته هاي كوچك 
صوتي به سمت او ارســال مي كند. اين 
فناوري به كارمندان در دفاتر اين امكان را 
مي دهد تــا بدون ايجــاد مزاحمت براي 
همــكاران، به موســيقي يــا مكالمات 

كنفرانسي گوش دهند. اين فناوري به هر 
كسي اجازه مي دهد صداي بازي ، فيلم يا 
موسيقي را بي نياز به هدفون بشنود، بدون 
اينكه اين صداها توسط شخص ديگري 
كه در مجاورت او نشســته است، شنيده 
شود. گفته شــده، اين دســتگاه كه به 
بلوتوث نيز متصل مي شــود، كريسمس 

سال آينده براي خريد در دسترس خواهد 
بود. فرايند كار اينگونه است كه بلندگو در 
اصل امواج فراصوتي را منتشــر مي كند؛ 
امواجي كــه خارج از محدوده شــنوايي 
انسان هاســت. يك ماژول سنجش سه 
بعدي كه در سخت افزار تعبيه شده است، 
موقعيت گوش كاربر را در زمان واقعي پيدا 

كرده و رديابي مي كنــد. در اين مرحله، 
امواج فراصوتي درست در خارج از گوش 
بــه بســته هاي كوچك صوتــي تبديل 
مي شوند. در اينجا، صدا مي تواند مجددا 
به صورت امواج صوتي عادي قابل شنيده 
شدن باشد، بدون اينكه مزاحمتي براي 
ديگران ايجاد كند و بدين ترتيب كاربر را 
از هدفون هاي آزاردهنده خالص خواهد 
كرد. در اين ميان اصال نيازي به اين نيست 
كه به دستگاه موقعيت كاربر گفته شود، 
چراكه سيستم رديابي مي تواند موقعيت 
شخص را شناســايي كند. همچنين اين 
امكان بــراي كاربران وجــود دارد كه از 
مســير پرتوي صوتي خارج شوند و اصال 
چيزي را نشنوند. درحالي كه بسياري اين 
موضــوع را باورناپذير عنــوان كرده اند، 
خبرگزاري آسوشيتدپرس، از آن به عنوان 

يك تجربه سوررئاليستي ياد كرده است.

زهرا خلجي
خبر نگار

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

گوش  كردن شخصي 
موسيقي بدون هدفون
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از معاشــرت با بوي چوب 
يك كتابخانه يا هم زلفي 
با هيجان سرد يك آزمون 
سرنوشت ساز، شايد اصال 
از كنج يك قفســه فلزي 
در دبيرستان يا حتي يك 
كشوي خوش رنگ در اتاقي 
كه مقر يك جوان در حال تحصيل بوده است؛ اين 
كتاب ها با خاطرات و تاريخ و ياد حاال مثل برگ 
پاييز نقش زمين شده اند تا در خزان سال كرونا 
تاريخ و روزگار، واژه ها را تغيير دهند. رنگ زندگي 
عوض شده پس كلمه و كتاب هم حاال بايد بسازند 
با اين تغيير، اين باد بي توجهي. پس خوشبخت 
هستند آن برگ ها و كلمه هايي كه در اين روزها 
با مهرباني چشــمي از تنهايي خارج مي شوند و 
همدم مي يابند. بساط واژه و كلمه و كتاب به راه 

است، ماسك بزن و بفرما... 

كرونا پالس

 بساط واژه

پس از يك ماه و اندي درخواســت هاي مكرر 
براي تعطيلي يك تا دوهفتــه اي تهران، قرار 
است امروز ســتاد ملي مقابله با كرونا درباره 
اين درخواست تصميم گيري كند؛ البته اين بار 
درخواســت تعطيلي صرفا مربوط به تهران 
نيســت و احتمال تعطيالت براي كل كشور 

وجود دارد.
آمار روزانه ابتال بــه كرونا در ايــران از مرز 
11هزارنفر گذشــته و آمار فوتي هاي كرونا هم 
در روزهاي متوالي، قربانيان باالي 400نفر در 
24ســاعت را حفظ كرده است. مسئله اي كه 
تعطيلي را اجتناب ناپذيــر مي كند، منحني 
افزايشي ابتال و وضعيت نسبتا ثابت مرگ ومير 
روزانه اســت؛ وضعيتي كه نشان مي دهد در 
شكستن زنجيره انتقال و كاهش شيوع بيماري 

اتفاق مثبتي رخ نداده است.
آمارهاي كرونا در ايران به تفكيك اســتان ها 
اعالم نمي شود اما به اســتناد آنچه مسئوالن 
مختلف گفته اند، تهران نيمي از آمار مرگ ومير 
روزانه كرونا را به تنهايي به نام خود ثبت مي كند. 
حجم باالي ترددهاي روزانه در ســطح شهر 
در كنار سفرهاي برون شــهري كه از مقصد 
تهران انجام مي شود، شرايطي را پديد آورده 
كه تهران به عنوان يكــي از اصلي ترين مراكز 
گســترش دهنده كرونا شــناخته شود. به 
همين دليل اســت كه در هفته هاي گذشته 
درخواست هاي پي درپي براي تعطيلي تهران 
با هدف شكستن زنجيره انتقال و كاهش روزانه 
آمار ابتال و مرگ ومير ارائه شــده است. ستاد 
ملي مقابله با كرونا تاكنون با اين درخواست ها 
موافقت نكرده است. هفته گذشته انوشيروان 
محسني بندپي، اســتاندار تهران گفت بحث 
تعطيلي دوهفته اي منتفي است اما حاال خود در 
كنار فرمانده ستاد ملي مقابله با كرونا در تهران، 
يكي از متقاضيان تعطيلي تهران شده است؛ 
در خواستي كه به نظر مي رسد حاال هواداران 

بيشتري دارد.
عالوه بر اين نادر توكلی، معاون درمان ســتاد 
مقابله با كرونا در اســتان تهران با بيان اينكه 
وضعيت استان تهران از نظر شيوع كرونا بحرانی 
است، گفت:  موضوع تعطيلی دو هفته ای استان 
تهران در آســتانه تأييد نهايی است. به گفته 
او در پيشنهادی كه اين بار ارائه شده تعطيلی 
كامل و قرنطينه در انتظار تهران اســت. يعنی 
فقط ارگان های امدادی و خدماتی ويژه اجازه 
فعاليت دارنــد؛ در نتيجه همــه كارمندان و 
كارگران تعطيل می شوند و فقط مشاغل گروه 
يك مانند اورژانس، آتش نشانی، بيمارستان ها، 
فروشــگاه های مايحتاج و مواد غذايی مردم 

می توانند فعاليت داشته باشند.
آنطور كه قاسم جان بابايي، معاون درمان وزير 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفته، قرار 
است كه امروز درخصوص تعطيلي دوهفته اي 
كشور براي كنترل شيوع كرونا تصميم گيري 
شود. او در حاشيه سفرش به استان خراسان در 
اين باره گفت: در اكثر استان ها روند رو به كاهش 
نداريم؛ يا با شيب ماليم در حال افزايش و يا در 
حالت ثابت هستيم. بايد صبر كنيم كه ان شاءاهلل 
رعايت پروتكل هاي بهداشــتي از سوي مردم 

بتواند سيكل انتقال بيماري را بشكند.
جان بابايي درخصوص طرح تعطيلي گروهاي 
دو، 3 و 4 شــغلي گفت: در تعطيلي يك ماهه 
حلقه هاي متعدد وجود دارد، تعطيلي اصناف 
نيز به تنهايي نمي تواند مؤثر باشــد؛ در كنار 
آن منع رفت وآمــد، عدم حضور خانواده ها در 
دورهمي هاي خانوادگي و مراســم  جشــن و 
عزاداري، ماسك زدن، رعايت فاصله اجتماعي 
و پروتكل هاي بهداشتي و... همه اينها بايد با هم 

رعايت شود.
به گفته او ايــن حلقه، حلقه انتقال اســت، 
چرخه اي دارد كه هر قســمتش بايد شكسته 
شود و اگر يك قسمت بماند نمي توانيم بيماري 

را به صفر برسانيم.
طبق آمارهاي وزارت بهداشت عالوه بر تهران، 
شيوع كرونا در بيشتر كالنشهرها در وضعيت 
خطرناكي قرار دارد. در اصفهان، خراســان 
رضوي و استان فارس بخش عمده بيمارستان ها 
و امكانات بخش هاي مراقبت هــاي ويژه در 
اختيار بيماران مبتال به كروناســت و در ديگر 
شهرهاي كشور نيز معدود نقاطي سفيد مانده 
كه بيم آن مي رود با افزايش پرشــتاب آمار 
انتقال به زودي تغيير رنگ بدهند. مسئله اصلي 
در تصميم گيري جديدي كــه انتظار مي رود 
ستاد ملي مقابله با كرونا در دستور كار داشته 
باشد، بحث محدودكردن فرايند سفرهاست؛ 
به گونه اي كه تعطيالت تازه شــرايط جديدي 

براي سفر كرونا به ديگر شهرها را فراهم نكند.

امروز درباره تعطيلي دوهفته اي 
تصميم گيري مي شود

خبر امروز

مسعود مير
 روزنامه نگار

آمــار مبتاليــان  ديروز

11737
آمار بهبوديافتگان  تا ديروز

546642
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كل آمــار جان باختگان
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بســياري از مردم بدون تشخيص و نسخه پزشــك، اســكن ريه را جايگزين تست هاي كرونا 
كرده اند؛ درحالي كه متخصصان مي گويند اين موضوع افــراد را در معرض پرتوهاي خطرناك 
قــرار داده و در آينده نزديــك مي تواند منجــر به افزايش آمار مبتاليان به ســرطان شــود

هجوم مردم به مراكز راديولوژي براي تســت ريه، اين مراكز را با مشــكالت بي ســابقه اي مواجه كرده اســت

پرستار مي خواهد تســت PCR بگيرد. كمي اين پا 
و آن پا كرده و متقاضي تســت را بــا فرمان هايي كه 
مي دهد، ســر جايش ميخكوب مي كند. لوله نازك 
تست را تا جايي كه راه مي دهد داخل بيني مي فرستد 
تا به انتهاي مخاط بيني برسد. اين كارش براي برخي 
وحشتناك است و اشكشان را درمي آورد و براي برخي 
ديگر در حد يك قلقلك ساده است. اين تصويري است 
كه از فرايند انجام تســت كرونا در رسانه ها منعكس 
شده است؛ فرايندي كه خيلي ها را مجاب كرده جاي 
تست معمول تشخيص كرونا از راه هاي ديگري دنبال 
فهميدن اين باشــند كه كرونا دارند يا نه. راه ميانبر 
انجام اسكن ريه است؛ نســخه اي آسان براي افرادي 
كه نمي خواهند تست PCR بدهند و دوست دارند با 
يك تست ريه ارزان قيمت تر از آزمايش كرونا، سرو ته 
داستان ابتالي احتمالي خود را هم بياورند؛ اتفاقي كه 
باعث شده مراجعه به مراكز تصويربرداري و راديولوژي 
بعد از شيوع بيماري دوبرابر و حتي بيشتر از آن شود؛ 
افزايشي كه بايد دلواپس جنبه هاي نگران كننده اش 

در آينده اي نزديك بود.
   

مركز سي تي اسكن در نزديكي درمانگاه دولتي داخل 
كوچه اي خوش منظر اســت. ساختمان هاي نوساز و 
باالرفته از روي زمين معبري عريض و طويل ساخته 
كه ماشــين ها دوبله، ســوبله كنار هم پارك كرده و 
صاحبان هر كدامشــان دنبال كار خود رفته اند، اما 
در خياباني كه انتهای آن  بن بست است ساختماني 
با نماي سنگ ســياه بيشــتر از ديگر ساختمان ها 
خودنمايي مي كند. درست جلوي ورودي ساختمان 
بلندباال، جمعيتي پرشمار منتظرند. همه براي يك كار 
آمده اند: سي تي اسكن. بينشان همه جور آدمي با سن 
و سال هاي مختلف هست. راديولوژي طبقه همكف 
است و به همان اندازه كه افرادي بيرون در ايستاده اند، 
عده اي داخل هستند. منتظران ساعت هاست سرپا 
بدون هيچ صندلي ای براي نشستن، چشم به شماره اي 
دوخته اند كه قرار است با خوانده شدنش، به صف انتظار 
پايان دهد و راهي اتاق سي تي اسكن شان كند. با عبور 
از زير نگاه سنگين آنهايي كه منتظرند به داخل مركز 

راهي پيدا مي كنم. مركز تر و تميز و ديوارهايش پاركت 
شده اســت و زير نور پررنگ المپ كم مصرف بزرگي 
مي درخشد. همه ماسك و برخي هم شيلد بر صورت 
دارند. داخل مركز، مانند بيرون در، بيماران كنار هم 
نشسته اند و ترس از سر و صورت برخي شان مي ريزد. 
گهگاه صداي سرفه اي به گوش مي رسد و همه نگران 
خيره به محلي مي شــوند كه صاحب صداي سرفه 
ايستاده اســت. يكي غر مي زند و ديگري كه جواني 
است با موهاي نسبتا كوتاه و شلوار جين آبي چيزي 
نمي گويد، اما نگاه شــماتت بارش را براي لحظه اي 
هم كه شده از روي مرد نسبتا ميانسال كت و شلوار 
پوشيده برنمي دارد. مرد ميانسال سرفه هايش مانند 
يك سمفوني هر چند لحظه يك بار با صداي خشكي 
به گوش مي رسد. 2اليه ماسك آبي بر صورتش زده و 
صورتش پر از دانه هاي عرق اســت. عرق از گرماست 
يا خجالت را نمي شود فهميد. مرد نمي داند بماند تا 
بداند مبتال به كرونا شده يا اينكه قيد ماندن را بزند و 
از زير نگاه سنگين مردم فرار كند. خوش شانس است 
كه دستگاه اتوماتيك سالن، شماره اش را مي خواند و 
او در لحظه اي از جلوي چشمان همه محو مي شود. با 
رفتنش گويي آدم هاي حاضر در سالن انتظار سرگرمي 

خود را از دست داده اند، گرم كار ديگري مي شوند.

سي تي اســكن همان تســت كروناست منتها 
ارزان تر!

بيشتر منتظران سالن براي گرفتن تست ريه و فهميدن 
اينكه كرونا دارند يا نه به مركز آمده اند. هر چند بينشان 
كساني هم هستند كه رنگي به صورت ندارند و حالشان 
بي شباهت به بيماران مبتال به سرطان نيست. منتظران 
با هم حرف مي زنند و درباره اينكه چه حسي از هنگام 
ورود به دستگاه كانتر دارند، مي گويند. به نظر بيشترشان 
براي نخستين بار است كه براي سي تي اسكن آمده اند 
و تجربه اي از اين آزمايش ندارند. عليرضا موســوي، 
خودش را كارمند بانك معرفي و از اينكه چند روز است 
احساس بدي در گلويش دارد، گله مي كند. مي گويد 
چون تست PCR گران است، ترجيح داده تست ريه 
بدهد تا با هزينه كمتري از سالمتش اطمينان پيدا كند: 

»تست كرونا 600هزارتومان مي شود. چه خبر است. 
مگر مي خواهند چه كار كنند. تست ريه هم همان كار 
تســت PCR را مي كند منتها با 200هزار تومان. هر 
چند اين هم گران اســت، اما خيلي ارزان تر از تست 
كروناســت.« اين باور او را خيلي هاي ديگر هم دارند؛ 
تصوري كه به گفته مسعود پزشكي راد، رئيس كنگره 
راديولوژي ايران، قابل قبول نيست و نمي تواند راهكار 
مناسبي براي شناسايي بيماران مبتال به كرونا باشد. 
او به همشــهري مي گويد: »در موارد زيادي ديده ايم 
سي تي اســكن و تصويربرداري كمكي به شناســايي 
بيمار مبتال به كرونا نمي كند. افراد زيادي ناقل بيماري 
بوده اند، اما در تصويربرداري و اســكن ريه نشانه اي از 
بيماري نداشته اند. براي همين كسي نبايد فكر كند اين 
روش براي غربالگري بيماران كرونايي مناسب است.« 
پزشكي راد تأكيد مي كند تصويربرداري و اسكن ريه تنها 
با نظر پزشك در شرايطي كه استفاده از اين تجهيزات 
براي فرد ضرر كمتري به نسبت مزيت آن داشته باشد 
بايد انجام شود: »بسياري از متقاضيان تصويربرداري 
و سي تي اسكن كساني هســتند كه پزشك اين روش 
تشــخيصي را براي آنها تجويز نكرده اســت. حضور 
گسترده اين افراد در مراكز ارائه خدمات سي تي اسكن 
و تصويربرداري باعث شــده، كاركرد اين مراكز براي 
بيماراني كه به اين خدمت نياز فوري دارند با مشكل 

روبه رو شود.«

خطر در كمين بيماران غيركرونايي 
مدت انجام راديولوژي مشخص اســت؛ نه مي شود 
تندتر انجامــش داد و نــه كندتر. خيلي هــا اين را 
نمي دانند. بيشــتر افراد از اينكه مدت زياي است در 
راديولوژي معطلنــد، گاليه دارند، امــا چاره اي جز 
انتظار كشيدن براي رسيدن نوبتشان ندارند. سعيده 
حاتمي، 6ساعت است منتظر مانده و 4نفر ديگر جلوي 
او هستند. مدام به ساعتش نگاه مي كند. مانند داوري 
كه وقت را محاســبه مي كند، آمار اينكه چند بيمار 
داخل رفته اند و كار هركدامشان چقدر طول كشيده 
را  دارد؛ براي همين مي داند احتماالً بايد 2ساعت ديگر 
منتظر بماند تا نوبتش شود. مي گويد: »براي مادرم 

نوبت راديولوژي دارم. مادرم هــر چند وقت يك بار 
به دستور پزشــك بايد سي تي اسكن بدهد. مبتال به 
سرطان است و بايد زيرنظر باشــد. اثرات داروهايي 
كه مصرف مي كند را دكتر با سي تي اسكن بايد بداند. 
چون سالن انتظار شلوغه، مادرم داخل ماشين نشسته 
تا نوبتش شود.« حاتمي جزو معدود افرادي است كه 
پزشك دستور انجام سي تي اسكن را به او داده است. 
بسياري ديگر حتي نسخه پزشك هم ندارند و با نظر 
خودشان براي سي تي اســكن ريه به مركز آمده اند؛ 
اتفاقي كه باعث شــده حاتمي هر بار با ترس زيادي 
مادرش را براي سي تي اســكن به مركز بياورد: »هر 
بار براي سي تي اســكن مي آيم، دلم مي لرزد. نگرانم 
نكند يكي از آدم هايي كه اينجا هســتند يا دستگاه 
آلوده به ويروس باشــد و آن وقت اتفــاق بدي براي 
مادرم بيفتد. چاره اي نــدارم بايد مادرم را بياورم. اگر 
دســت خودم بود، سي تي اسكن نمي آمدم.  اي كاش 
براي بيماراني مثل ما مراكز خاصي درست شود كه 
امنيت داشته باشد و بيمارهايي مثل ما با ترس براي 
سي تي اســكن نيايند.« تعداد مراكز سي تي اسكن 
دولتي و خصوصي آنقدر نيست كه بتواند حجم باالي 
متقاضي انجام سي تي اسكن را پاسخ دهد. بسياري از 
مراكز با صف هاي طوالني متقاضي روبه رو هســتند 
و امكان افزايش تعداد مراكز هم به دليل هزينه هاي 

ســنگيني كه دارند، وجود ندارد؛ هــر چند اخباري 
درباره پذيرش نكردن بيماران مبتال به كرونا در مراكز 
سي تي اسكن شنيده مي شود اما، عمال همه اين مراكز 

در حال پذيرش اين دسته از بيماران هستند.

چالش هاي مراكز راديولوژي 
نگراني ها و چالش هايي كه بيماران غيركرونايي با آن 
دست و پنجه نرم مي كنند بر عملكرد مراكز راديولوژي 
و تصويربرداري هم اثر گذاشــته اســت. پزشكي راد 
به همشهري مي گويد انبوه مراجعه كنندگان باعث 
شده بيشــتر وقت مراكز تصويربرداري و راديولوژي 
به اين افراد اختصاص پيدا كند و بيماران غيركرونايي 
با مشــكالتي براي ويزيت و انجام آزمايش هاي خود 
روبه رو شوند: »قبل از شيوع كرونا، مراكز شبانه روزي 
تصويربرداري و سي تي اســكن بيــن 40تا 50مورد 
سي تي اسكن و تصويربرداري انجام مي دادند، كرونا 
كه شــايع شــد اين عدد به روزي 100مورد رسيده 
كه بيشتر آنها، اسكن ريه اســت. اگر اين روند ادامه 
پيدا كند، بيماران غيركرونايي به ســختي مي توانند 
نوبت انجام آزمايش از مراكز بگيرند.« اين متخصص 
راديولوژي فرسودگي شديد دستگاه ها را از چالش هاي 
پيش روي راديولوژيســت ها و مراكز تصويربرداري 
مي داند و معتقد است اگر اين فشار كاهش پيدا نكند، 
ممكن اســت در آينده نزديك شاهد تعطيلي برخي 
مراكز به دليل خرابي دستگاه ها و ناتواني در پرداخت 
هزينه هاي تعميرات دستگاه هاي خراب شده باشيم: 
»هر تيوپ پرتاب كننده اشعه در دستگاه سي تي اسكن 
مقدار معيني ايــن فرايند را انجــام مي دهد. بعد از 
اين مدت، تيوپ بايد عوض شود. هزينه تعويض آن 
700ميليون تومان است. با تعرفه هاي فعلي و انبوه 
تقاضا امكان تامين اين هزينه از سوي مراكز نيست؛ 
حتي درصورت تامين شــدن مبلغ، تحريم ها مانع 
بزرگي براي تعمير و تعويض قطعات است؛ چراكه اين 
دستگاه ها و تجهيزات، وارداتي هستند و در بازار آزاد 
بايد تامين شوند؛ بنابراين اگر روند فعلي اصالح نشود، 
به زودي بايد شــاهد تعطيلي مراكز سي تي اسكن و 

راديولوژي باشيم.« 

در آغوش سرطان از ترس كــــرونا

در موارد زيادي ديده ايم سي تي اسكن 
و تصويربرداري كمكي به شناســايي 
بيمار مبتال به كرونــا نمي كند. افراد 
زيادي ناقل بيماري بوده انــد، اما در 
تصويربرداري و اسكن ريه نشانه اي از 
بيماري نداشته اند. براي همين كسي 
نبايد فكر كند اين روش براي غربالگري 

بيماران كرونايي مناسب است

حميدرضا بوجاريان
خبرنگار



اوردوز يكي از شايع ترين محصوالت 
 مرگبــار اعتياد اســت. وب ســايت
»our world in data« نوشته است 
كه مصرف موادمخدر و مشــروبات 
الكلــي و قرص هاي روانگــردان، در 
سراسر جهان، ساالنه جان 11ميليون 
و 800هزار نفر را به طور مســتقيم و 
غيرمستقيم مي گيرد. آمريكا، برزيل، 

روسيه و چين از مهم ترين كشورهايي هســتند كه با مشكل 
اعتياد به الكل و موادمخدر دست و پنجه نرم مي كنند و شيوع اين مواد...
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803نوع ماده مخدر در جهان وجود 
دارد. از ايــن 803نوع مــاده مخدر، 
3نوع ترياك، گل و شيشه در ايران و 
به خصوص تهران بيشترين متقاضي 
و مصرف كننده را دارد. قطعاً با اسامي 
بســياري از اين مواد مخدر آشنايي 
داشته باشيد. شيره و ترياك، شيشه 
و گل، هروئين، متــادون، كوكائين، 

ال اس دي، آمفتامين، اكســتازي و... تعدادي از معروف ترين 
مواد توهم زا و اعتيادآور هستند. ما فهرستي درباره عجيب ترين داروها...

آغاز محدوديت هايــي كه دولت هاي 
مختلف در جهان از اوايل سال 2020 
به منظور مقابله بــا همه گيري كرونا 
به اجرا گذاشــتند، الگــوي معمول 
مصرف مواد مخدر در سراسر جهان را 
متحول ساخت. انسداد موقت مرزها، 
مسيرهاي معمول قاچاق مواد مخدر از 
كشوري به كشوري ديگر را تغيير داد و 

همين تغيير منجر به كمبود مواد مخدر در خيابان ها شد. عالوه بر 
اين كشورهاي مختلف جهان مقررات سختگيرانه اي را به اجرا گذاشتند كه... شنبه 24 آبان 1399   28 ربیع االول 1442       شماره 8084  

كرونا چگونه قيمت مواد مخدر را افزايش داد؟

كاهش توليد و افزايش دستمزد 

بحران كرونا تغييرات زيادي را در مسائل 
اقتصادي به وجــود آورد كه يكي از اين 
تغييرات در حــوزه اعتياد افزايش 30تا 
40درصــدي قيمت مواد مخدر بــود كه از توليد تــا مصرف همه 
بخش ها را تحت الشــعاع قــرار داد. البته اين افزايــش قيمت در 
بخش هاي مختلف شرقي و غربي با هم متفاوت است. اگر نگاهي به 
افغانستان، مركز توليد مواد مخدر بيندازيم خواهيم ديد كه در اين 
كشور چند اتفاق افتاد؛ اول اينكه توليد مواد مخدر امسال با كاهش 
شــديدي مواجه شــد؛ با توجه به همه گيري ای كه بيماري كرونا 
ايجاد كرد فروشندگان مواد مخدر نمي توانند مانند سابق اجتماعات 
داشته باشند. يكي از مهم ترين داليل كاهش توليد مواد مخدر، نبود 
نيروي كار و يا سخت پيدا كردن آن و همچنين افزايش دستمزد 
كارگران بــا توجه به افزايش تورم اســت. با افزايش دســتمزدها 
هزينه اي كه كشاورز براي كشت و برداشت مواد مخدر مي كند باال 
مي رود و وقتي هزينه ها باال رود افزايش قيمت طبيعي است. گرچه 

خيلي از اين كشاورزها مواد مخدرشان را پيش فروش كرده اند.
 نكته بعدي در مورد اســيد انيدريد استيك،پيش ساز مواد مخدر

است كه در تمام دنيا افزايش قيمت داشته است. وقتي قيمت اين 
ماده پيش ساز كه مورفين يا ترياك را تبديل به هروئين مي كند باال 

رود، طبيعتاً قيمت هروئين نيز افزايش پيدا مي كند.
از طرفــي توليدكنندگان به خاطــر اينكه نتوانند رديابي شــوند 
در بيشتر زمان ها پشــت ماشين ها و در مســيرهاي رفت وآمدي 
كوهســتاني ترياك را به هروئين تبديل مي كنند؛ بنابراين وقتي 
سوخت افزايش قيمت پيدا كند، به حتم قيمت توليد هم افزايش 
پيدا مي كند. نقل و انتقاالت و هزينه هــاي ترانزيتي هم با افزايش 
قيمت حامل هاي ســوخت و كرايه ها، افزايش قيمت داشته است 
كه البته محدوديت هاي حمل ونقلي كرونا را هم بايد به اين داليل 
افزود؛ گرچه حمل ونقل مواد مخدر تابع قيمت هاي رسمي نيست.

اين نكته را هم بايد ذكر كنم كه چون حمل ونقل مواد مخدر از شرق 
كشور به داخل افزايش پيدا كرده، قيمت فروش و پايه مواد مخدر 
باالتر رفته است. افزايش تورم داخل و قيمت دالر هم موجب شده 
تا قاچاقچيان از فرصت پيش آمده به نفع  خود سوءاستفاده كنند 

و قيمت مواد را باال ببرند.
از طرفي ديگر توجه اصلي همه دولت  نه تنها ايران، به بحث كرونا و 
افزايش فشارهاي داخل كشورها برگرفته از تورم و تحريم موجب 
شده تا آنها كمتر به بحث مواد مخدر ورود پيدا كند. سيستم هاي 
مقابله، پيشــگيري و درمــان در اين روزها در حــوزه مواد مخدر 
ضعيف تر عمل مي كنند و همين موضوع افزايش مصرف مواد مخدر 
را به دنبال داشته اســت و افزايش تقاضا قيمت ها را افزايش داده 

است.
گراني مواد مخدر، وضعيت بد اقتصادي و بحــران كرونا، بيكاري و 
تورم در ايــن روزها موجب تغيير الگوي مصــرف مصرف كنندگان 
مواد مخدر شده و آنها را به سمت مصرف مواد ارزان با ناخالصي هاي 
بيشتر سوق داده است. آنها مجبورند در عين حالي كه پول بيشتري 
پرداخت مي كنند، مواد بي كيفيتي مصرف كنند؛ به عنوان مثال كسي 
كه تا ديروز ترياك مصرف مي كرد االن به ناچار بايد هروئين مصرف 
كند چون افزايش درآمدي در اين مدت نداشته و نمي تواند با افزايش 
قيمت ها خود را تطبيق دهد، در عين حال هم مي خواهد و هم مجبور 
است كه خود را به حالت نشئگي و سرخوشي برساند. اين اتفاق نه تنها 
در ايران بلكه در بسياري از كشورهاي دنيا در حال رخ دادن است. 
در آمريكاي جنوبي هم كه مواد مخدر با حجم سنگين در حال توليد 
است افزايش قيمت ها مشاهده مي شود. دولت بايد مديريت مصرف را 
در پيش بگيرد؛ همان سياست هاي كالني كه در بند 57برنامه ششم 
توسعه آمده اســت؛ يعني اينكه مراكز درمان را توسعه دهد و بتواند 
از طريق توزيع داروهاي مخدر كه جايگزين خوبي براي مواد مخدر 
هستند از طريق درمان اين كار را كنترل كند. ولي دولت در اين زمان 
كه افزايش قيمت و تغيير الگــوي مصرف را داريم، توزيع متادون را 
از مراكز درمان مي گيرد و بــه داروخانه ها مي دهد. اين اقدام دولت 
بازار جديدي به وجود مي آورد و شرايط را بدتر مي كند. اين شرايط 
ما را به ســمتي خواهد برد كه مصرف مواد مخدر بيشتر مي شود و 
قيمت مواد مخدر بازهم بيشــتر خواهد شــد. هرقدر قيمت دالر با 
توجه به تحريم ها باالتر رود و فشــار اقتصادي بيشتر باشد و درآمد 
مردم كمتر شــود قيمت مواد باالتر مــي رود و حتي ناخالصي هاي 
مواد مخدر بيشــتر خواهد شــد تا براي قاچاقچيان بيشتر به صرفه 
باشد. گرچه شــايد اينطور به نظر برســد كه مصرف كنندگان مواد 
ناخالص تر مصرف مي كنند اما ممكن است عوارض اين ناخالصي ها 
از خود مواد مخدر بدتر و خطرناك تر باشد و شرايط را وخيم تر كند. 
5سال پيش شنيده مي شد كه سرب به مواد مخدر اضافه مي كنند؛ 
ناخالصي اي كه وزن مواد را باالتر مي برد تا براي قاچاقچيان به صرفه 
باشد اما در همان زمان موجب مرگ و مير، مسموميت و فلج بسياري 

از مصرف كنندگان در كشور شد.
بنابراين دولت بايد در اين شــرايط برنامه كالني بــراي مبارزه با 
مواد مخدر داشته باشد اما چنين برنامه اي در شرايط كرونا و تورم 
اقتصادي از سوي دولتمردان ديده نمي شود. تمركز ستاد مبارزه با 
مواد مخدر نيز كه بايد به عنوان دستگاه برنامه ريز، برنامه هاي مدون 
و خوبي اجرا كند طي اين سال ها به ويژه در شرايط كرونا موفق عمل 
نكرده است؛ به خصوص براي معتادان خياباني. و هيچ گاه به سؤاالتي 
نظير اينكه آيا نگه داشتن معتادان در مراكز درمان در بحران كرونا 

كار درستي است؟ 
و آيا اين اقدامات روي قيمت مواد تأثير مي گذارد؟ پاسخ روشني 
نداده اســت. به جرأت مي توان گفت در مدت اخير هيچ تحليل و 
پژوهشي در مورد ارتباط كرونا با اعتياد، معتادان خياباني و قيمت 

مواد مخدر در كل كشور ارائه نشده است.

دكتر سعید صفاتیان
تحليل گر و پژوهشگر درباره اعتياد

يك تريپ تا مرگ
 مواد مخدر جديد چه نام هايي دارند و چه اثراتي 

به جا مي گذارند؟

مرگي براي همه 
براساس آخرين گزارش هاي سازمان ملل، حدود 271ميليون نفر 

در سال2017 در سراسر جهان از مواد مخدر استفاده كرده اند 

پناه به مخدر
شيوع ويروس كوويد-19 الگوي توليد و مصرف مواد مخدر را در 

جهان متحول كرد

كرونا
و مخدر

این شماره

يادداشت يك

شايعات تأثير درماني مواد مخدر بر كرونا به نفع چه كساني است؟

كروناهراسي و رونق بازار مخدر 

براي بررســي تأثير كرونا بر ميزان 
مصرف مواد مخدر بايــد يك نگاه 
كلي داشت و به اين توجه كرد كه 
چه شــرايطي زمينه را براي مصرف هر نوع مــاده اعتيادآور 
مهيا مي كند. نيم نگاهي به تحقيقــات و تجربيات عيني به ما 
مي گويد كه در شرايط جنگي، بحران و هر آنچه زمينه افزايش 
هراس ها را قوت بخشد، بايد انتظار افزايش مصرف مواد مخدر 

و گسترش اعتياد را داشت.
اكنون نيز شاهد هستيم كه ويروس كرونا به يك تهديد جهاني 
تبديل شده و شرايط خاصي را به زندگي افراد تحميل كرده 
اســت. قرنطينه، خطر مرگ، تنهايي و... شــرايطي را ايجاد 
كرده اند كه بي شــباهت به همان هراس هاي ناشي از جنگ و 
ديگر بحران هاي جهاني نيســتند. باتوجه به اين اتفاقات بايد 
انتظار داشت كه مصرف الكل، مواد مخدر، داروهاي آرامبخش 

و... افزايش پيدا كند، چراكه بشر گمان مي كند با تكيه بر اين 
مواد مي تواند بر هراس ها و واقعيت موجود غلبه كند.

در اين ميان نبايد فراموش كرد كه روند استفاده از مواد مخدر 
در دهه هاي گذشــته رو به افزايش اســت اما بدون شك در 
دوران پس از كرونا بايد منتظر افزايش آمار معتادها باشيم و 

نگراني هايمان در مورد اعتياد شدت بيشتري به خود بگيرد.
كرونا موجب شــد تا برخي افــراد از شــايعاتی مانند تأثير 
درمانگري مواد مخدر در مســير مقابله با كرونا، سوءاستفاده 
كنند. حتي برخي همچنان اين ســؤال را مطرح مي كنند كه 
آيا مصرف يك نوع خاص ماده مخــدر مي تواند مانع ابتال به 
كرونا شود؟ زماني كه چنين شايعات و تفكرات بيمارگونه اي 
گسترش پيدا كنند، زمينه براي سوءاستفاده نيز مهيا مي شود. 
درواقع هراس مــردم از كرونا مانند هــراس از ديگر اتفاقاتي 
كه جهان آن را تجربه كرده اســت، موجب شــد تا برخي به 
مواد مخدر پناه ببرند و حتي مافيــاي مواد مخدر از اين اتفاق 
در جهت منافع خودشان اســتفاده مي كنند. چند ماه پيش 
بود كه گزارشي از سوي تحقيقات دفتر مقابله با مواد مخدر و 

جرم سازمان ملل متحد منتشر شد، در اين گزارش به درستي 
به بحث گسترش اســتفاده از مواد مخدر به دليل شيوع كرونا 

اشاره شده بود.
براســاس گزارش اين دفتر، افزايش مشــكالت رواني ناشي 
از محدوديت هاي كرونايــي در كنار مشــكالت خانوادگي، 
بيكاري و كم شدن درآمدها موجب شــد تا افراد جديدي به 
دام اعتياد بيفتند و در مقابل ميزان مصرف معتادهاي قديمي 
نيز روند افزايشي به خود بگيرد. شــواهد ميداني اين گزارش 
كه در رســانه هاي داخلي نيز منتشر شدند بر اين نكته تأكيد 
داشــت كه با وجود كاهش مراودات مالــي در تمام صنوف و 
همچنين مسدود شدن گذرگاه هاي مرزي بين المللي در زمان 
شروع شيوع ويروس كرونا در جهان، بازارهاي مواد مخدر در 
مســير خود حركت كردند. آنطور كه محققان دفتر مقابله با 
مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد توضيح دادند، بايد گفت 
كه مشكالت اقتصادي فراگير در سراســر دنيا و آسيب هاي 
رواني اين اتفاق، موجب لغزش دوباره بهبوديافتگان، افزايش 
قيمت خرده فروشــي مخدرها و روانگردان هــا و حتي تغيير 
الگوي مصرف به سمت مخدرهاي سنگين همچون هروئين 

شده است.
در بخشــي از اين گزارش كه در روزنامه اعتماد نيز منتشــر 
شد، آمده بود: »شواهد اين تحقيق نشان مي دهد كه توليد، 
توزيع و فروش انواع مخدرها و روانگردان ها در بازه دهه اول 

ژانويه تا دهه اول مه  2020 رونقي بيش از مدت مشابه سال 
قبل داشــته، چون نيروهاي مقابله در تمام كشــورها، براي 
عقب راندن ويروس كرونا گسيل شــده اند اما در اين ميان، 
مرتكب اين اشــتباه بوده اند كه انسداد مبادي مرزي دريايي 
و زميني را يك وظيفه پايان يافتــه تلقي كرده و از نقاط كور، 

غافل شده اند.« 
چنين تحقيقاتي اين نكته را به جهانيان گوشــزد مي كند كه 
ترس آنها از اتفاقــات مختلف ازجمله كرونــا به عنوان منبع 
درآمد توليدكنندگان و توزيع كننــدگان مواد مخدر تبديل 
شده است و آنها به هر طريقي در تالش هستند تا از اين ترس 
در مســير ســودآوري خود بهره ببرند. بهره برداري از هراس 
افراد در بحراني همچون كرونا ديگر محدود به يك جغرافياي 
خاص نيست، چراكه براساس گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر 
و جرم سازمان ملل، تمام جهان در دوران كرونا- البته بيش از 

گذشته- با موضوع مواد مخدر درگير شده است.
بســياري از باندهاي قاچاق مواد مخدر در تالش هستند تا با 
دامن زدن به شايعاتي مانند: »معتادها كرونا نمي گيرند« بستر 
را براي گسترش تجارت غيرقانوني خود مهيا كنند. درواقع بايد 
گفت كه سوداگران با ايجاد شايعه های بي اساس و ارتباط دادن 
آنها به موضوع درمان بيماري كرونا، خواهان جذب افراد بيشتر 
به دام اعتياد و به دنبال آن افزايش سود و سرمايه خويش در 

اين تجارت غيرقانوني هستند.

حسام الدين معصومیان
كارشناس اعتياد

آيا معتادان كرونا نمي گيرند؟

هشدار
مصرف كنندگان محصوالت دخاني، عوارض 

شديدتري را در بيماري تجربه مي كنند
در ابتداي شــیوع ويروس كرونا، با انتشار 
ويدئويي در فضاي مجــازي و صحبت هاي 
يك معتاد به مواد مخدر، اين شــائبه مطرح 
شد كه معتادان كرونا نمي گیرند و اين تصوير مورد شوخي بسیاري در فضاي 
مجازي قرار گرفت. حال بعد از گذشــت چند ماه از شیوع كرونا شاهد شدت 
گرفتن اين بیماري در جامعه هستیم. در همین مدت مشخص شده كه كرونا 
معتاد و سالم نمي شناسد و همه در معرض ابتال به اين بیماري هستند. اين مسئله 
زماني جدي تر شد كه سیما سادات الري، سخنگوي وزارت بهداشت گفت كه 
مصرف كنندگان محصوالت دخاني مبتال به ويروس كرونا، عوارض شديدتري را 
در بیماري تجربه مي كنند. سرهنگ حسنوند، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر 
نیز درباره شــايعه اي كه از ابتداي ورود كرونا به كشور مبني بر اينكه معتادان 
كرونا نمي گیرند منتشر شد، گفت: »بیش از 200نفر از معتادان متجاهري كه 
توسط پلیس دستگیر شدند مبتال به كرونا بودند كه در اين بین 2نفر از آنها طي 
دوران درمان بیماري كرونا جان خود را از دست دادند و حال باقي افراد نیز بسیار 
وخیم بود«. اما ابتال به اين ويروس در مصرف كنندگان مواد مخدر چگونه است؟

تهديدي جدي براي سیگاري ها
دكتر محمدرضا زاهدپــور اناركي/ فوق تخصص 
بیماري هاي ريه: مصرف كننــده مواد مخدر به دليل 
مشكالتي كه در سيستم تنفســي اش ايجاد مي شود، 
مستعد آن اســت كه به ويروس كوويد- 19 و عوارض 
جانبي ناشــي از آن مبتال شود. از ســوي ديگر به دليل 
موانعي كه در مسير ارائه خدمات مراقبتي و حمايتي به 
اين جمعيت وجود دارد، اين افراد زماني كه مبتال مي شوند، دسترسي شان به خدمات 
و سرويس هاي موجود با دشواري روبه روست. خطر ابتال به نوع شديد كوويد- 19 و 
مرگ ومير ناشي از آن نيز با باال رفتن سن افزايش می يابد، اما اين مشكل در آن دسته 
از افرادي كه دچار مشكالتي در سيستم ايمني بدن هستند يا بيماري  زمينه اي دارند، 
بيشتر است. بخشي از بيماري هاي زمينه اي نيز ناشي از استعمال دخانيات است و 
بنابراين، همين موضوع خطر مرگ و بيماري را  بين افراد مصرف كننده مواد دخاني 

افزايش مي دهد.
كوويد- 19 عملكرد ريه كســاني را كه مصرف كننده مواد دخاني يــا مواد روانگردان 
هستند، در معرض خطر قرار مي دهد. كند شدن تنفس در اثر استعمال مواد باعث ايجاد 
هيپوكسيمي مي شــود كه مي تواند در فرد مصرف كننده عوارض قلبي، ريوي و مغزي 
ايجاد كند و درصورت تشديد، منجر به بيش مصرفي و مرگ خواهد شد. سيگار و اوپيوم 
زمينه را براي جذب عفونت مهيا خواهد كرد. از نظر علمي اين مسئله بسيار روشن است؛ 
سيستم دفاعي بدن با استفاده از مواد مخدر ضعيف و كار آن مختل خواهد شد. از آنجا كه 
مواد مخدر ترشحات را تغليظ مي كند، سيستمي كه آالينده ها را به حلق مي رساند مختل 
و موجب انسداد می شود. دود براي اين سيستم سم است و استعداد به عفونت ويروسي 
و ميكروبي را افزايش مي دهد. مواد مخدر گاهي خود مسموميت ايجاد مي كنند؛ مثال 
كوكائين حالتي شبيه به كرونا را ايجاد خواهد كرد و باعث مرگ ناگهاني خواهد شد. اما 
اوپيوم هايي مانند ترياك باعث خماري و چرت خواهند شد. اين وضعيت ترشحات دهان و 
رفلكس سرفه را مختل كرده و ترشحات آسپيره كرده، همراه با اين آسپيراسيون ويروس را 
به بدن منتقل مي كنند. آمفتامين ها با توجه به اينكه بسياري از كروتون و... را در خود دارند 
زمينه را آماده تر خواهند كرد. از آنجا كه اين بيماري به ريه ها حمله مي كند، از اين رو براي 
كساني كه سيگاري هستند يا ماري جوانا و ساير موادمخدر را به صورت تدخيني مصرف 
مي كنند، تهديدي جدي است. اين ويروس نرخ مرگ ومير باالتري نسبت به آنفلوآنزاي 
فصلي دارد. البته ميزان دقيق مرگ ومير در اين بيماري هنوز ناشناخته است، زيرا تعيين 
دقيق ميزان آن بستگي به تعداد موارد تشخيص داده نشده و تعداد افراد بدون عالمت 
دارد و براي تعيين اين ارقام نياز به بررسي هاي بيشتري است. افرادي كه براي كنترل 
درد و تسكين از داروهاي مخدر در دوزهاي باال استفاده مي كنند يا سوء مصرف مواد و 
اعتياد به موادمخدر دارند، سيستم تنفسي شان با چالش هاي جداگانه اي روبه روست. 
ازآنجا كه موادمخدر براي كاهش دادن سرعت تنفس در ساقه مغز انسان عمل مي كنند، 
استفاده از اين مواد نه تنها مصرف كننده را در معرض خطرات حياتي و مصرف بيش از 
اندازه )Overdose( قرار مي دهد، بلكه ممكن است باعث كاهش مضر اكسيژن در خون 
)هيپوكسيمي( شود. كمبود اكسيژن، به ويژه مي تواند به مغز آسيب برساند. درحالي كه 
سلول هاي مغزي مي توانند دوره هاي كوتاه كمبود اكسيژن را تحمل كنند، ليكن با ادامه 

اين وضعيت ممكن است آسيب ببينند. منطقي است نگران باشيم كه عملكرد نامناسب 
ريه يا بيماري ريوي مربوط به سابقه استعمال دخانيات، نظير بيماري انسداد مزمن ريوي 

مي تواند افراد را در معرض خطر عوارض جدي كوويد- 19 قرار دهد.

خطر ابتال و عوارض جدي تر 
مصطفي قانعي/ رئیس كمیته علمي ستاد ملي 
مبارزه با كرونا و رئیس سابق انستیتو پاستور ايران:  
اصلي درباره بيماران ريوي وجود دارد؛ امكان اينكه بيمار 
ريوي، بيماري را به شكل شديد تري تجربه كند، بيشتر 
است. اين قانون استثنا ندارد. بنابراين آن دسته از افراد 
كه دچار بيماري زمينه اي ريه هســتند، احتمال اينكه 
وضعيت بدتري را در دوره كرونا تجربه كنند وجود دارد. افراد معتاد به دليل داشتن 
سيستم ايمني ضعيف و استفاده از وسايل مشترك براي مصرف مواد مخدر بيشتر از 
ديگر افراد در معرض خطر ابتال به ويروس كرونا قرار مي گيرند. فرد سيگاري، سيستم 
دفاعي ريه   خود را تضعيف كرده است. اين فرد در ريه هايش باكتري هايي را انباشته  و 
اين باكتري ها در ريه او النه گزيني كرده اند. بنابراين با كوچك ترين ضعفي، باكتري ها 
فعال می شوند و عمده سينه پهلوها و بيماري هاي عفوني، پس از ابتال به يك بيماري 
ويروســي اتفاق مي افتد. بيماري، ريه را ضعيف كرده و باكتري هاي موجود در ريه 
باعث تشديد عفونت و پنوموني يا سينه پهلو در فرد مي شوند. بافت ريه مصرف كننده 
مواد مخدر از دست رفته و همين امر باعث التهاب و كاهش توانايي ريه به عفونت ها 
شده است. هايپوكسي ناشي از مصرف ترياك و فرآورده هاي آن عالوه بر اينكه به ريه ها 
آسيب مي زند، به سيستم قلبي- عروقي و عروق مغزي نيز صدمه شديدي وارد مي كند. 

شايد اپيوئيدها بسياري از عالئم مثل آبريزش بيني يا حتي سرفه ها را كاهش مي دهند، 
ولي درنهايت با اين اثرات كاذب فرد متوجه وخيم تر شدن شرايط خود نمي شود و اين 
امر باعث شديدتر شدن عوارض بيماري مي شود. مصرف متامفتامين نيز با انقباض 
عروق ريه باعث ايجاد پرفشاري خون ريوي و مشكالت قلبي- عروقي مي شود. خطر 
ديگر، افزايش خطر آلودگي اين افراد به ويروس كرونا با ادوات دودكشي است. هر يك 
از مواد مخدر نيز ميزان مشخصي آسيب به ريه وارد مي كند؛ مثال سيگار آسيب هايي 
به ريه مي رساند و ترياك آسيب هايي ديگر. قليان يا مواد صنعتي و انواع آمفتامين ها 
هم آسيب هاي بيشتري به ريه مي رسانند و باعث بيماري زمينه اي در افراد مي شوند. 
اما آنچه مشخص است، بيماران كرونا كه مصرف كننده مواد مخدر بوده اند، وضعيت 
وخيم تري پيدا مي كنند. شواهد بيمارستاني نشان دهنده آن است كه معتادان وضعيت 
دشوارتري خواهند داشــت. بيماري مزمن تنفسي خطر مرگ ومير ناشي از مصرف 
بيش از اندازه )Overdose( را درمصرف كنندگان مــواد افيوني افزايش مي دهد و 
به همين ترتيب ثابت شده است كه كاهش ظرفيت ريه ناشي از كوويد- 19 مي تواند 
به طور مشابه اين گروه از افراد را در معرض خطر قرار دهد. سابقه مصرف متامفتامين 
)شيشه( نيز مي تواند افراد را در معرض خطر قرار دهد، زيرا مصرف اين مواد رگ هاي 
خوني را منقبض مي كند و اين موضوع يكي از داليلي است كه در آسيب ريوي و فشار 
خون ريوي افراد مصرف كننده متامفتامين نقش دارد. اگرچه ما هنوز اطالعات اندكي 
راجع به كوويد- 19 و رابطه آن با مشكل اعتياد به موادمخدر داريم، اما تجربه و دانش 
به دست آمده از گذشته نشان مي دهد افرادي كه به دليل استعمال سيگار، مواد افيوني، 
متامفتامين، حشيش و ساير مواد، از سالمتي كامل برخوردار نيستند به داليل متعدد 
فيزيولوژيكي و اجتماعي-محيطي بيشتر در معرض خطر ابتال به كوويد- 19 و عوارض 

جدي تر آن قرار دارند.

زهرا رستگارمقدم
روزنامه نگار
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این شماره

اين كه محدوديت هاي تردد و بسته شدن مرزها منجر به كمبود مواد مخدر 
خياباني، كاهش خلوص اين مواد و افزايش قيمت آنها شده است. همزمان 
انتظار مي رود افزايش بيــكاري وكاهش فرصت هاي كاري به شــكلي 
نامتناســب بر قشــر فقير جوامع اثر بگذارد و آنها را با هدف درآمدزايي 
و نجات از ركود جهاني، بيشــتر در معرض اســتفاده، قاچاق و كشــت 
مواد مخدر قرار دهد. براساس اين گزارش، همه گيري كوويد-19 همزمان 
با برانگيختن قاچاقچيان براي يافتن مسيرها و تكنيك هاي جديد، ممكن 
اســت فعاليت هاي بدخواهانه توليد كنندگان و قاچاقچيان مواد مخدر 
در شبكه هاي تاريك و ارســال مواد از طريق پست را افزايش داده باشد. 
همچنين از آنجا كه همه گيري كرونا منجر به كاهش شديد مواد مخدر و 
دشواري دسترسي به انواع رايج آن شده است، ممكن است افراد بيشتر 
از هميشــه به دنبال مواد از پيش آماده مانند الكل و انواع آرامبخش هاي 
قوي باشند يا براي دريافت مواد مخدر از تكنيك هاي پرخطر مانند تزريق 
وريدي استفاده كنند. همچنين گفته مي شود استفاده مكرر از ماري جوانا 
كه البته در بعضي از كشورها و ايالت هاي آمريكا استفاده از آن قانوني اعالم 
شده  است، با آغاز همه گيري رو به افزايش گذاشته و همزمان محصوالت 
پرقدرت تر به وفور در بعضي از بازارها در دسترس قرار گرفته اند. براساس 
داده هاي به دست آمده از 69كشور جهان در بازه زماني 2014 تا 2018، 
ماري جوانا عامل اصلي بيش از نيمي از جرائم مرتبط با مواد مخدر به شمار 
مي رود. از اين رو دور از انتظار نيست كه همه  گيري كرونا منجر به افزايش 
اين اعداد و ارقام شــده باشد. در بخشــي ديگر از اين گزارش به كمبود 
تعداد زيادي از انواع مواد مخدر خياباني و افزايش قيمت شــديد آنها در 
بازارهاي سياه و كاهش خلوص مواد اشاره شده است. عالوه بر اين تغيير 
نوع مواد مخدر به دليل عدم دسترسي به مواد سابق نيز در ميان افراد معتاد 
مشاهده شده است. براي مثال افرادي كه تا پيش از همه گيري، معتاد به 
هروئين بودند اكنون به مخدرهاي مصنوعي روي آورده اند و تعداد زيادي 

از افراد به دنبال استفاده از انواع داروهاي مخدر هستند.
از آنجا كه مخدرهاي مصنوعي مانند متامفتامين ها معموال از مسيرهاي 
هوايي قاچاق مي شوند، بسته شدن مرزهاي هوايي و توقف پروازها تأثيري 

مستقيم بر روند قاچاق اين مواد گذاشت. از سوي ديگر روند قاچاق كوكائين 
كه معموال از مسيرهاي دريايي انجام مي شود همچنان و در طول دوران 
همه گيري ادامه دارد و مصادره بار هروئين در اقيانوس هند نشان از آن دارد 
كه همه گيري تا چه اندازه بر تجارت اين مخدر تأثيرگذار بوده است، زيرا 
اين ماده كه سابقا از مسيرهاي زميني قاچاق مي شد،  اكنون در مسيرهاي 
دريايي كشف مي شود. براساس گزارش سازمان ملل، كشورهاي زيادي 
پس از آغاز همه گيري از كمبود مواد مخدر در ســطح خرده فروشي خبر 
داده اند و اين كمبــود مي تواند باعث ايجاد الگوهــاي رفتاري پرخطري 
در ميان مصرف كنندگان و معتادان شــود. براي مثال كمبود هروئين در 
اروپا، جنوب غرب آسيا و آمريكاي شمالي ممكن است به گرايش افراد به 
استفاده از مواد مضرتر و كشنده منجر شود يا ممكن است افراد به استفاده 
از فنتانيل- نوعي شــبه مورفين به شــدت قوي- روي بياورند. همچنين 
كمبود مواد مخدر منجر به افزايش معتادان تزريقــي كه لوازم مورد نياز 
خود را  به صورت اشتراكي استفاده مي كنند شده است؛ الگوي پرخطري 
كه مي تواند آمار شيوع ايدز، هپاتيت ســي و حتي كوويد-19را افزايش 
دهد. افزايش گرايش به مواد مخدر تزريقي همچنين ممكن اســت خطر 
اوردوز را در ميان افراد افزايش دهــد. در اين گزارش همچنين به مختل 
شدن روند توليد مواد مخدر اشاره شده اســت. براي مثال گفته مي شود 
استان هاي غربي و جنوبي افغانستان كه يكي از مراكز توليد ترياك جهان 
است، به دليل بسته بودن مرزها با پاكستان با كمبود نيرو براي جمع آوري 
شيره خشخاش مواجه شده اند. كمبود سوخت در كلمبيا نيز تحت تأثير 
همه گيري كرونا منجر به مختل شدن روند توليد كوكائين شده است، اما 
همزمان در بوليوي، محدوديت دسترسي و نظارت مقامات دولتي به مراكز 
كشت كوكائين مي تواند به افزايش توليد اين ماده منجر شده باشد. از سوي 
ديگر كاهش قيمت كوكائين در پرو خبر از كاهش فرصت هاي قاچاق اين 
ماده را مي دهد و اگرچه اين روند ممكن است به صورت كوتاه مدت منجر 
به نااميدي تعدادي از توليد كنندگان كوكائين در جهان شــود، تشديد 
بحران اقتصادي ناشي از همه گيري ممكن اســت كشاورزان بيشتري را 

در كشورهاي توليد كننده كوكائين به كشت گياه كوكائين تشويق كند.

پناه به مخدر
شيوع ويروس كوويد-19 الگوي توليد و 

مصرف مواد مخدر را در جهان متحول كرد
آغــاز محدوديت هايــي كــه دولت هاي 
مختلف در جهــان از اوايل ســال 2020 
به منظور مقابله با همه گيري كرونا به اجرا 
گذاشتند، الگوي معمول مصرف مواد مخدر در سراسر جهان را متحول 
ساخت. انســداد موقت مرزها، مســيرهاي معمول قاچاق مواد مخدر از 
كشــوري به كشــوري ديگر را تغيير داد و همين تغيير منجر به كمبود 
مواد مخدر در خيابان ها شد. عالوه بر اين كشورهاي مختلف جهان مقررات 
سختگيرانه اي را به اجرا گذاشــتند كه براساس آن تمامي سازوكارهاي 
تفريحاتي كه معموال بستر مصرف مواد مخدر بودند، تعطيل شوند. در مقابل 
از آنجا كه مصرف مواد مخدر در چنين وضعيت انزواي اجتماعي و ركود، 
براي گروه هايي منطقي ترين جايگزين به نظر مي آيد، شيوه هاي مختلفی از 
مصرف مواد مخدر در ميان مردم رواج بيشتري پيدا كرده است. براي مثال 
استفاده از مواد دارويي تقويت قدرت شناختي و مواد روانگردان افزايشي 
قابل توجه پيدا كرده اســت. عالوه بر اين انزواي اجتماعي و محدوديت 
دسترسي به مراكز ترك اعتياد فشــارهاي رواني فزاينده اي بر افراد وارد 
كرده اســت، به طوري كه افراد معتاد را به سمت استفاده از روانگردان ها 
سوق داده و اين مواد نيز عموما از مسير فروشگاه هاي آنالين غيرقانوني 

تهيه مي شود.
براساس مقاله اي كه توسط محققان دانشگاه هرتفوردشاير بريتانيا منتشر 
شده است، محدوديت هاي اقتصادي و اجتماعي ناشي از همه گيري كرونا 
درحال حاضرتأثير مخرب خود را به جهان نشان داده است. مردم نگران از 
سالمت و سرنوشت كاري خود، تحت تأثير همين تحوالت، ترس و اضطراب 
بااليي را تجربه كرده اند و مجبور به تن دادن به سبك زندگي اي شده اند 
كه آشــنايي با آن ندارند؛ به ويژه وضعيت افرادي كه پيش از همه گيري 
كرونا با اختالالت رواني درگير بوده اند نيز رو به وخامت گذاشــته است. 
اين وضعيت مي تواند باعث شــود افراد بيشــتري به ســوي رفتارهاي 
غيرسالم مانند استفاده از مواد مخدر جذب شوند و درعين حال مي تواند 
براي قاچاقچيان و فروشندگان اين مواد نيز فرصتي طاليي براي جذب 
مشتري هاي بيشتر باشد. با اينهمه همه گيري آنطور كه انتظار مي رفت 
راه را براي رونق اين كسب وكار غيرقانونی و مخرب هموار نكرد. در عوض 
فاصله گذاري اجتماعي منجر به كاهش قاچاق مواد مخدر در كف خيابان ها 
شد و بيشتر مصرف كنندگان را به ســوي بازارهاي آنالين غيرقانوني در 
شبكه هاي تاريك و شبكه هاي پيام رسان سوق داد. عالوه بر اين، كمبود 
مواد مخدر كالسيك در كنار غيرممكن بودن دسترسي به آن به دليل وضع 
مقررات سختگيرانه عبورومرور در بيشتر كشورهاي جهان، ممكن است 
معتادان را وادار به سوءاستفاده از داروهاي رايج تقويتي يا درماني مانند 

بنزوديازپين كرده باشد.

گزارش سازمان ملل متحد
براساس گزارش ســال 2020 دفتر مقابله با مواد مخدر و جرائم سازمان 
ملل متحد، اگرچه هنوز ابعاد دقيق تأثير همه گيري كوويد-19 بر تامين 
و مصرف مواد مخدر در جهان مشخص نشده است، آنچه مشخص است 

سمیرا رحیمی
روزنامه نگار

مرگي براي همه 
براساس آخرين گزارش هاي سازمان ملل، حدود 

271ميليون نفر در سال2017 در سراسر جهان از 
مواد مخدر استفاده كرده اند 

اوردوز يكي از شايع ترين محصوالت 
 مرگبار اعتیاد اســت. وب ســايت

»our world in data« نوشته است 
كه مصرف موادمخدر و مشروبات الكلي و قرص هاي روانگردان، 
در سراسر جهان، ساالنه جان 11میلیون و 800هزار نفر را به طور 
مستقیم و غیرمستقیم مي گیرد. آمريكا، برزيل، روسیه و چین 
از مهم ترين كشورهايي هســتند كه با مشكل اعتیاد به الكل و 
موادمخدر دست و پنجه نرم مي كنند و شیوع اين مواد اعتیادزا در 
آنها – به روايت آمار- گسترده تر است. سعید صافاتیان، مديرعامل 
مؤسســه دانش اعتیاد و روانشناسي ايرسا به ايسنا گفته است: 
گزارش سال ۲018 دفتر سازمان ملل متحد حاكي از آن است كه 
از سال ۲0۲0 تا ســال ۲0۲۵ بمب اعتیاد در دنیا منفجر مي شود؛ 
براساس اين گزارش میزان رشد و شیوع اعتیاد در اروپا 0.7 درصد 
اعالم شده و اين يعني سالي ۵میلیون نفر به تعداد معتادان فقط در 

اروپا افزوده مي شود. خطر جدي تر از آن است كه تصور مي كنیم.

شبنم درستي 
روزنامه نگار

قاتالن پولساز و خاموش
   امروزه 12نوع مواد مخدر طبيعي در سراســر 
جهان توليد مي شــود و مواد مخدر صنعتي كه آثار 
منفي ويران كننده تري دارد هم در 1500نوع وجود 

داشته و به راحتي در دسترس است. 

   براساس بعضي آمارهاي تأييد نشده، ماري جوانا 
پرفروش ترين مخدر در همه جهان است. 

   مصــرف الكل، ســيگار و مواد مخدر، ســاالنه 
11ميليــون و 800هزار مرگ زودهنــگام را براي 

جهانيان رقم مي زند. 

   در سراســر جهان، مرگ ومير مستقيم ناشي از 
مصرف مواد مخدر از ســال 2000تا سال 2015به 

ميزان 60درصد افزايش يافته است.

در سال ۲017....
   بيشترين مرگ در گروه سني 15تا 49سال 
رقم مي خورد. بررســي آمارهاي وب ســايت 
»Our world in data« نشــان مي دهد كه 
آمريكا، چين و برزيل بيشــترين مرگ هاي 
ناشي از مصرف مواد مخدر را در كارنامه خود 

به ثبت رسانده اند: 
   در چين 25هزار جوان 15تا 49ســاله از 

سوء مصرف مواد جان سالم به در نبرده اند. 
   آمار مرگ ناشي از سوء مصرف مواد مخدر 

در روسيه 21هزار نفر در سال است. 
   برزيل بــا 5هزار و 397مــرگ، مكزيك 
با3 هــزار و 960مرگ، انگلســتان با 2هزار و 
173مــرگ و آرژانتين با هــزار و 586مرگ 

ساالنه در رده هاي بعدي ايستاده اند. 
   افغانستان به عنوان بزرگ ترين توليدكننده 
موادمخدر در جهان، تنهــا 663مرگ را براي 

خود در سال 2017رقم زده است.    

   در آمريكا، 
حداقل ۲8 
میلیون نفر 
مواد مخدر 

مصرف مي كنند 
كه براساس 

آخرين آمار ها 
۵3هزار و 
47۵نفر 

اين افراد، با 
سوء مصرف مواد 

جان خود را در 
سال مورد بحث 

از دست دادند

   3۵0هزار مرگ 
ساالنه در جهان هم بر 

اثر اوردوز يا مصرف بیش 
از حد سیگار، الكل و 

موادمخدر رقم مي خورد 
كه بیش از ۵0درصد اين 

افراد كمتر از ۵0سال سن 
دارند

28
ميليون

350
هزار
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گفت وگو با معاون  اجتماعي پليس پيشگيري ناجا درباره شيوع 
خريد و فروش آنالين مخدرها در زمانه كرونا

خريدها، نشست ها، ميزگردها، حتي سفارش مواد مخدر... همه  چيز 
آنالين شده اســت. فضاي مجازي امروز هم مي تواند منجر به توسعه 
آگاهي شود و هم ترياك، هروئين يا شيشــه را به آساني آب خوردن 
به دست متقاضيان برســاند. حاال ديگر براي مبارزه با اين پديده تنها حضور پليس مبارزه با 
مواد مخدر يا پيشگيري كافي نيست. پليس فتا هم بايد به  ميدان بيايد و از شيوع اين جرم در 
جامعه جلوگيري كند. سردار مسعود زاهديان، رئيس پليس مبارزه با موادمخدر ناجا آذر ماه سال 
گذشته اعالم كرده بود كه در سال 97، مركزي جهت رصد و پايش فضاي مجازي در پليس تشكيل 
شده كه به واسطه آن چند باند بين المللي فروش مواد مخدر در فضاي مجازي منهدم شدند. به 
گفته اين سردار، عمده فعاليت فروشندگان مخدر در تلگرام، واتساپ و برخي از سايت هاي خاص 
بوده و البته تعدادي مورد هم در اينستاگرام در سالي كه گذشت پيگيري و شناسايي شدند. از 
سوي ديگر سعيد عمراني، معاون قضايي دادستان كل كشور گفت: امروز ما با قاچاقچياني مواجه 
هستيم كه با پهپاد مواد مخدر جابه جا مي كنند و درباره آن به رسانه ها، پليس و... هشدار داده 
بود. واقعا در فضاي مجازي چه مي گذرد؟ فروشــندگان از چه پوششي براي فروش محصوالت 
غيرقانوني خود استفاده مي كنند؟ بررسي هاي همشهري نشان مي دهد كه عموما فعاالن در اين 
بازار، كليدواژه هاي خود را دارند و پشت فروش كاالهايي مثل شكالت، پنهان مي شوند. از آنجا 
كه طيف گسترده اي از مصرف كنندگان مواد از جامعه نوجوانان انتخاب مي شود، به نظر مي رسد 
نظارت و پيشگيري از افتادن فرزندان در دام سودجويان مواد مخدر بايد از خانه شروع شود و الزمه 
اين نظارت، ارتقاي اطالعات والدين است كه آگاهي آنها بازار سوداگران مرگ در فضاي مجازي 
را كساد كند. وحيد سلطاني، معاونت اجتماعي پليس پيشگيري پايتخت درباره خريد و فروش 
مخدر به شكل آنالين و راه هاي پيشگيري از شيوع آن امروز توضيحاتي به همشهري داده است.

تـوسعه 
مجازي  فضــاي 
چـــــه تغييري 
در شيوه هــــاي 
ش  و يد و فــر خر
مخدرهــا ايجاد 
كرده است؟ آيا مي توان ادعا كرد كه معامله 
غيرقانوني مواد حاال ديگر به شكل آنالين و 

با سهولت بيشتري انجام مي شود؟ 
فرقي نمي كند خريد و فروش مخدرها در فضاي 
مجازي انجام شود يا حقيقي، معامله مواد جرم 
است. گسترش فضاي مجازي در سال هاي اخير 
منجر به تبديل شدن برخي عمليات مجرمانه 
حقيقي به فعاليت مجرمانه مجازي شده است. 
اين تغيير رويكرد و افزايش آمار البته مختص به 
مواد مخدر نيست و پاي بســياري جرائم به هر 
حال به نوعي، به فضاي مجازي باز شده است. اگر 

تا ديروز مي ديديم كه سارقي اموال مسروقه را در 
فضاي حقيقي و در بازارچه هاي خاصي به فروش 
مي رساند، امروز مي بينيم برخي سارقان اموال 
مسروقه را در پلت فرم هايي در فضاي مجازي به 
فروش مي رسانند. مواد مخدر هم همين است؛ 
چرا كه فضاي مجازي بستر ديگري براي فعاليت 
اين افراد فراهم مي كند. فروشنده در اين شرايط 

هم مشتري هاي خاص خود را دارد.
شــيوع كرونا چــه تأثيري بر 
خريد و فروش آنالين مخدرها گذاشته است؟ 
آيا شناسايي مجرمان نبايد در فضاي مجازي 

براي پليس آسان تر باشد؟ 
نقش كرونــا در گرايش مجرمان بــه ارتكاب 
عمليات مجرمانه در فضاي مجــازي بي تأثير 
نبوده است و از سوي ديگر نوجوانان و جوانان 
بيشترين افراد آسيب پذير مي توانند باشند كه 
آنها هم عموما در فضاي مجازي و شــبكه هاي 

اجتماعي حضور دارند. شناســايي اين دسته 
از مجرمــان بر عهده ســاير همــكاران ما در 
بخش هايي مثل مبارزه بــا مواد مخدر و پليس 
فتاســت. امروز مي بينيم كه پليس فتا حضور 
گسترده سايبري در اين فضا دارد. پليس مبارزه 
با مواد مخدر هــم داراي مركز تخصصي رصد و 
شناسايي مجرمان سايبري مواد مخدر است و 

سرنخ هايي از فضاي مجازي گرفته مي شود.
در حوزه تخصصي خود شما ماجرا 
چگونه پيش مي رود؟ چطور مي شود از شيوع 
مواد مخدر در فضاي مجازي جلوگيري كرد؟

در اين باره بايد بگويم تا تقاضا هست، عرضه معنا 
پيدا مي كند. پليس پيشــگيري و كالنترهاي 
پايتخت به همراه كارشناسان معاونت اجتماعي، 
كار  آموزش شــهروندان از اقشار مختلف سني 
را بر عهده دارند و به افــراد زيادی در مدارس، 
مساجد، سراي محالت و همان فضاي مجازي 
آگاهي رساني مي كنند. در دوران كرونا پليس 
هم به آموزش هاي مجــازي گرايش پيدا كرده 
و تبعات مصرف مواد را مدام گوشــزد مي كند. 
دغدغــه اصلي ما پيشــگيري بــراي مصرف 

نوجوانان است.
فروشــندگان در شــبكه هاي 
اجتماعــي ماننــد تلگرام، واتســاپ يا 

اينســتاگرام عموما از چه شيوه هايی براي 
پيشبرد اهداف خود استفاده مي كنند؟ 

بيشتر اين افراد از پوشش هاي مختلف استفاده 
مي كنند. همين چند روز گذشته رئيس پليس 
محترم مبارزه با مواد مخدر ناجا نسبت به فروش 
مواد در قالب شكالت هشدار داد؛ شكالت هايي 
كشف شد كه در دل  آنها مخدر وجود داشتند. 
آجيل، كنســرو، قرص هاي الغري يا افزايش 
تمركز و... هم پوشش هاي ديگري هستند كه 
اين مجرمان براي فروش اجنــاس خود از آنها 

استفاده مي كنند.
آيا پهپاد حــاوي مخدر در تهران 
كشف شده اســت؟ معاون قضايي دادستان 
و وزير اطالعات چندي پيــش، هر كدام در 
اظهاراتي جداگانه، نسبت به شيوع اين پديده 
هشدار دادند كه بعضي از قاچاقچيان از پهپاد 
براي جابه جايي مواد مخدر استفاده مي كنند...

 در كالنتري هــاي تهــران گزارشــي در 
اين خصوص وصول نشــده اســت و در سطح 
محالت تهران موردي مشاهده نكرده ايم. اين در 
حالي است كه در همه كالنتري هاي تهران دايره 
مبارزه با مواد مخدر داريم كه فعاليت شناسايي 
شگردهاي مختلف فروشــندگان مواد مخدر، 

دستگيري آنان و كشف مواد را برعهده دارند.

آوين آزادی 
روزنامه نگار

مخدرها را با پوشش آجيل و شكالت مي فروشند 

   چرخش مالي مواد مخدر در دنيا بيش از ۵00 
ميليارد دالر برآورد مي شــود كه از اين ميزان سود 
قاچاقچيان ناشي از فروش مواد مخدر حدود 400 

ميليارد دالر است.

   براساس ســازمان ملل متحد آخرين برآوردها 
حاكي از آن است كه 271 ميليون معتاد در سراسر 
جهان وجود دارند كه در ســال 2017مصرف مواد 
داشته اند كه 27 ميليون نفر آنها شرايط مساعدي 

ندارند.

   در سال 2019، 3۵ميليون نفر در سراسر جهان 
از آسيب هاي ناشــي از مصرف مواد رنج برده اند كه 
تنها يك تا7 درصد آنها موفــق به دريافت خدمات 

درماني شده اند. 

   براساس آمارهاي منتشرنشده از سازمان ملل 
متحد، ميزان مصرف مواد مخدر بين زنان در سال 
2018نسبت به ميانگين سال هاي گذشته حدودا 

سه برابر افزايش يافته است.

نقطه به نقطه روي نقشه جهان...
    افغانســتان با توليد بين 8۵تــا 93درصد از 
مجموع توليد موادمخــدر در جهان، بزرگ ترين 

توليدكننده مواد مخدر است. 
   گزارشــي در مورد آخرين روند اســتفاده از 
موادمخدر نشــان مي دهد كه ۵.3درصد جوانان 
بين 1۵تا 34 ســاله در انگليس در سال 2018از 

كوكائين استفاده كرده اند.

مخدرهاي محبوب
   توليد جهاني كوكائين در ســال 
2016با حــدود 1410تن به باالترين 
سطحي رسيد كه تا كنون گزارش شده 

است.
   بيشــتر كوكائين جهان از كلمبيا 
مي  آيد و آفريقا و آســيا به عنوان مراكز 
قاچــاق و مصرف كوكائين شــناخته 

مي شوند.
   از ســال 2016تــا 2017توليد 
جهاني ترياك بــا 6۵درصد افزايش به 

10۵00تن رسيد.
   افزايش چشمگير كشت خشخاش 
و بهبــود تدريجــي محصول  دهي در 
افغانستان موجب شد تا توليد ترياك 

در سال گذشته به 9هزار تن برسد.
   تجارت غيرقانوني هروئين نيز در 
ســال 2017 از مرز 7 ميليارد و 400 
ميليون يورو گذشت. اين ماده مخدر 
هم بيشتر در افغانستان توليد مي شود.

   براســاس گزارش مركز نظارت بر 
مواد مخدر و اعتياد اتحاديه اروپا فروش 
كانابيس )شــاه دانه( در ســال 2017 
به صورت خرده فروشي در خيابان ها  به 
ارزش 11 ميليــارد و 600 ميليون يورو 
بوده است. حدود 2۵ميليون اروپايي اين 

ماده مخدر را مصرف مي كنند.

   دانمارك 
و هلند دومين 
رتبه باالترين 

مصرف كوكائين 
در سال 2018را 

به دست آورده اند 
كه 3.9درصد از 
جوانان آنها اين 

ماده مخدر را 
مصرف مي كنند

   مركز نظارت بر 
مواد مخدر و اعتياد 

اتحاديه اروپا در 
گزارشي اعالم 

كرد كه بازار قاچاق 
مواد مخدر در اين 

اتحاديه درحال رونق 
و شكوفايي است. تنها 

در سال 2017 فروش 
مواد مخدر در اتحاديه 
اروپا 30 ميليارد يورو 

برآورد شده است 

   دومين جايگاه 
در بازار مواد مخدر 

اروپا را كوكائين دارد 
كه ساالنه 9 ميليارد 

و 100 ميليون يورو 
فروش دارد. 4 ميليون 

اروپايي كوكائين 
مصرف مي كنند

3/9
درصد
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يك تريپ تا مرگ
مواد مخدر جديد چه نام هايي دارند و چه اثراتي به جا مي گذارند؟

ناس در بازار مواد مخدر ايران شايد گياه چندان جديدي نباشد اما شيوع مصرف آن در 
سال هاي اخير افزايش قابل توجهي داشته كه باعث مي شود اين گياه را نيز در فهرست 
خود بياوريم. گفته مي شود اعتياد به ناس مشابه اعتياد به نيكوتين است اما در واقع ناس 
جايگزين نيكوتين نيست بلكه درست عوارضي مانند قليان و سيگار و حتي شديدتر از آنها 
دارد. در دفعات ابتدايي مصرف، افراد  احساس سرگيجه، تهوع و سردرد دارند و در صورت 
استفاده شديد دچار اختالالت رفتاري و حركتي، افزايش ضربان قلب، لرزش، بيماري هاي 
لثه، سرطان و... مي شوند. جالب است بدانيم كه اين ماده به راحتي در بازار بعضي شهرهاي 
كشور در بسته هاي كوچك پالستيكي به فروش مي رسد. گاهي نيز از طعم دهنده هايي 
براي خوشبوشدن آن استفاده مي شود كه افراد را براي مصرف بيشتر ترغيب مي كند. 
مدير مركز مطالعات اعتياد مي گويد در برخي شهرهاي جنوبي كشور شيوع مصرف اين 
ماده ميان زنان باعث توليد نوزادان نارس شده است. در استان هاي مرزي كشور مصرف 
ناس باال رفته و مصرف كنندگان مي گويند بعد از چند بار مصرف دچار بيماري هاي شديد 

لثه و دندان مي شوند.

آياهواسكا معجوني است از چند گياه مختلف كه براي درمان بيماري ها يا براي رفتن 
به خلسه مصرف مي شود. در معجون آياهواسكا از گياهاني با خاصيت غيرفعال سازي  
مونوآمين اكسيدساز در بدن استفاده مي شــود. مونوآمين اكسيدساز اگر غيرفعال 
شود، موجب بروز نشاط و سرخوشي در مصرف كننده مي شود. گياهاني كه استفاده 
مي شوند شامل يك گياه داراي دي ام تي يا دي متيل تريپتوفان است. اين گياهان بعد 
از ال اس دي قوي ترين روانگردان هاي شناخته شده به شمارمي آيند. دي ام تي ماده اي 
است توهم زا كه نقش اصلي را در فرايند  رؤياديدن انسان بازي مي كند و مغز انسان هر 
شب مقدار قابل توجهي دي ام تي ترشح مي كند. مصرف دي ام تي به تنهايي تأثيري 
ندارد و تركيب آن با گياهان با خاصيت بلوكه كردن مونوآمين اكسيدسازها، بدن را 
وارد خلسه مي كند. البته اين نوع مخدر نيز به شــكل مدرن با تركيب با اسفند نيز 
استفاده مي شود كه بسيار قوي تر از مدل سنتي است. آياهواسكا در معتادان مي تواند 

حتي باعث مرگ هم بشود.

نيكوتيانا روســتيكا با عنوان تنباكوي مقدس شــناخته مي شــود. اين ماده مخدر در 
كشورهاي روسيه و سوئد عالقه مندان زيادي پيدا كرده است. بعضي از كشت اين گياه 
در روسيه نيز خبر مي دهند و مقدار كمي از آن در شمال ايران نيز گاهي يافت مي شود. 
گفته مي شود كه قوي ترين مخدر گياهي در ايران است. اين گياه نوعي توتون يكساله 
است كه بلندي آن به يك ونيم متر مي رسد و به صورت وحشي در آمريكا و بعضي جزاير 
اقيانوسيه يافت مي شود. اين گياه مقدار زيادي نيكوتين )9درصد( دارد و عالوه بر آن، 
ماده اي به نام بتاكاربولين نيز در آن وجود دارد. براي دانستن ميزان نيكوتين اين گياه 
بايد بدانيم كه برگ انواع ديگر تنباكو يك تا 3درصد نيكوتين دارد. برگ هاي تنباكوي 
مقدس در آب ريخته و مصرف مي شود. بعضي ها از محلول آن به عنوان داروي ضددرد 
نيز استفاده مي كنند. مصرف آن نوعي حالت توهم مي دهد و مي گويند در جنوب ايران 
به ويژه در بوشهر و بندرعباس با نام تنباكوي لنگه اي كشت مي شود و در مراسم خاصي 
به عنوان ماده اي براي جن گيري استفاده مي شود! تنباكوي لنگه اي مي تواند عامل ابتال 

به اسكيزوفرني و كاهش هوش باشد. 

فن سيكليدين يا گرد فرشته به اسامي مختلفي مانند قرص صلح، كريستال، اسب آرام، 
سوخت موشك و... در خيابان ها به فروش مي رسد. اگر بخواهيم تاريخ استفاده از اين ماده 
مخدر را مرور كنيم، بايد بدانيم كه بعد از جنگ جهاني اول براي بيهوشي استفاده مي شده 
است. اين ماده به شكل كريستال سفيدرنگي است و در دهه60 ميالدي در آمريكا رايج 
شد. اين گرد را به صورت محلول در آب يا به صورت قرص و كپسول يا از راه بيني مصرف 
مي كنند. گرد فرشته اثرات سوء و غيرقابل پيش بيني دارد. روي مغز اثراتي مثل سرخوشي، 
اضطراب، بي قراري و خواب آلودگي دارد. مي تواند باعث توهم درباره زمان و فضا شــود. 
پارانويا و حاالتي شبيه حاالت اســتفاده از ال اس دي از اين ماده مخدر به دست مي آيد. 

مي تواند ضربان و فشار خون را باال ببرد و حتي به اختالل در گفتار يا تشنج منجر شود.

اوايل ســال92 بود كه بابك دين پرست، معاون ســتاد مبارزه با مواد مخدر در آن زمان 
صحبت از رواج يك ماده مخدر جديد گياهي به نام NPS يا دســتمال كرد. دستمال 
همان ماده محرك موجود در ماري جواناست كه به شــكل صنعتي توليد مي شود و به 
شكل دستي، دوز آن تغيير مي كند. دستمال بين 20تا 80برابر قوي تر از حشيش است 
كه به تبع، قدرت تخريب و اعتيادآوري باالتري هم دارد. رضا فريدي، روانشناس باليني و 
درمانگر اعتياد درباره اين ماده مخدر گفته است كه در سال95 به صورت محدود ديده شد 

و ديگر مشاهده نشد اما به تازگي اين ماده را به راحتي مي توان تهيه كرد.

پان پراك كه به طور خالصه تر به آن پان هم مي گويند، ماده مخدري است كه جديداً وارد 
كشور شده است. اين ماده را با عنوان ناس خارجي يا ملوان زبل هم مي شناسند. ملوان 
زبل به شكل آدامس، پاستيل و خوشبوكننده دهان در بازار كشور به فروش مي رسد و 

عوارضي مشابه نسوار دارد.

معجون بيرجندي كه به آن حلواي بيرجندي، كلوچه بيرجندي، معجون زابلي، كيك 
خنده يا معجون فريب هم مي گويند نيز نوعي سايكو اكتيو از نوع توهم زاست كه در 
قالب شيريني خوراكي مصرف مي شود. تركيبات موجود در آن زيره، روغن ماري جوانا 
و زنجفيل اســت. بنا بر گزارش وزارت آموزش وپرورش فروش آن از سال1391 در 
اطراف مدارس خراسان رضوي آغاز شده است. اين ماده 15برابر مخرب تر از حشيش 
عمل مي كند. چندين بار پليس از عمليات هــاي جمع آوري معجون بيرجندي در 
عطاري هاي مشهد خبر داده اســت؛ با اين حال همچنان اين مواد مخدر به فروش 

مي رسد.

   ناس يا نسوار

   آياهواسكا

   تنباكوي مقدس

   گرد فرشته

NPS دستمال يا   

   ملوان زبل

   معجون بيرجندي

عالوه بر مريم گلي، به آن ســالويا يا مريم چمني 
هم مي گويند. اين ماده مخدر گياهي، از خانواده 
نعناع، رزماري و آويشن است و البته تفاوت آن با 
اين گياهان زمين تا آسمان است. سالويا به شدت 
توهم زاست. معموال برگ هاي آن را به صورت خام 
مي جوند اما دودكردن برگ هاي خشك به صورت 
سيگاري نيز روشي متداول در مصرف اين ماده 
توهم زاست. بنزاي يا بونســالي ماده اوليه آن را 
تشكيل مي دهد. همچنين اعتيادآوري شديدي 
دارد، به طــوري كه حتي يك بار اســتفاده از آن 
مي تواند منجر به اعتياد شود. توهمات ديداري، 
شنيداري، سرگيجه، حالت تهوع،  افزايش فشار 
خون و حالتي شبيه به سكته مغزي و كما نيز از 
اثرات مصرف ماده مخدر مريم گلي است. كاهش 
قدرت حافظه، اختــالل در يادآوري و يادگيري، 
اختالالت رواني، مشــكالت عصبي و... از اثرات 

بلندمدت اين ماده مخدر است.

   مريم گلي

دي ام تي همان ماده مخدري اســت كــه گفتيم در 
آياهواسكا هم از انواع آن اســتفاده مي شود. دي ام تي 
به دليل اثرات رواني خاص، مولكــول روح نيز ناميده 
مي شود. دي ام تي چندان شناخته شده نيست؛ با اين 
حال مصرف آن رو به افزايش است. اين ماده نيز مانند 
بســياري ديگر از انواع مواد مخدر، باعث مي شود فرد 
براي تجربه دوباره احساس خلســه، بارها و بارها آن 
را مصرف و به آن اعتياد پيــدا كند؛ خصوصا كه هر بار 
مصرف اين ماده مخدر با دفعه قبلي تفاوت دارد و هر 
فرد در اصطالح »تريپ« هاي مختلفي را تجربه مي كند. 
مصرف كنندگان نمي توانند جلوي خــود را بگيرند و 
مي خواهند بدانند در مصرف بعدي چه چيزي را تجربه 
خواهند كرد. آنهايي كه فكر مي كنند اين ماده اثرات 
مخربي ندارد، سخت در اشــتباه اند. دي ام تي معموال 
كشيده مي شود يا تزريق مي شود يا به صورت دمنوش 
در آياهواسكا استفاده مي شود. كما يا ايست تنفسي در 

اثر مصرف مقدار زياد دي ام تي پيش مي آيد.

   دي ام تي يا مولكول روح

قارچ جاوديي يا مجيك ماشروم در بسياري از نقاط جهان 
به صورت وحشي مي رويد. بسياري از انواع آن نيز به سادگي 
قابليت كشت توســط انســان ها را دارند. اين ماده مخدر 
به عنوان يك ماده داراي اثر سوءاعتياد شناخته مي شود. 
اين قارچ ها به راحتي در ايران هم در دسترس قرار دارند. 
تأثيرات آنها نيز بين 30دقيقه تا 2ســاعت بعد از مصرف 
ظاهر مي شود، تا 6ســاعت بر بدن باقي مي ماند. قارچ ها 
اثرات متفاوتي روي مصرف كنندگان مي گذارند و ممكن 
است فرد احساسات مختلفي از غم تا شادي را حس كند. 
تهوع، نفخ، احساس ترس شديد، سردرد، غش كردن و... از 
اثرات مخرب اين ماده مخدر نام برده شده است. تحقيقات 
روي اين ماده مخدر هنوز كامل نشده است. انواع جديدتر 
و مرگبار اين قارچ ها نيز وجود دارند. چندي پيش سرهنگ 
عبدالوهاب حســنوند، رئيس پليس مبارزه با موادمخدر 
تهران بزرگ درباره توليد قارچ ســمي مخدري خبر داد 
كه در فضاي مجازي تبليغ مي شــد و در اختيار نوجوانان 

قرار مي گرفت.

   قارچ جادويي

803نوع ماده مخــدر در جهان 
وجود دارد. از ايــن 803نوع ماده 
مخدر، 3نوع ترياك، گل و شيشه 
در ايران و به خصوص تهران بيشترين متقاضي و مصرف كننده را دارد. شايد با 
اسامي بسياري از اين مواد مخدر آشنايي داشته باشيد. شيره و ترياك، شيشه 
و گل، هروئين، متادون، كوكائين، ال اس دي، آمفتامين، اكستازي و... تعدادي از 
معروف ترين مواد توهم زا و اعتيادآور هستند. ما فهرستي درباره عجيب ترين 
داروها و مواد مخدر مصرف شــده در ايران تهيه كرده ايم؛ نام هايي كه ممكن 
است عجيب و حتي طنزآميز به نظر برســند اما دانستن دسته هاي مشترك 
آنها و اثرات و نوع شان براي دوري از چنين مواد مخدري در آينده بسيار حياتي 
است. تكليف بعضي از مواد كه مشخص است؛ خيلي از مواد مخدر به راحتي و در 
محالت در دسترس قرار دارند و به عنوان گزينه هاي مرسوم براي مصرف كنندگان 
به شمارمي آيند اما گزينه هاي ديگري هم هستند كه با اينكه دسترسي به آنها 
سخت تر است، معموالً مورد توجه افرادي قرار مي گيرند كه همه مواد و راه هاي 
مصرف را امتحان كرده اند و به دنبال بعضي مواد مخدري هســتند كه در نهايت 
آثاري نگران كننده تر و شگفت آور تر دارد. به گفته سردار مجيد كريمي، رئيس 
پليس مبارزه با مواد مخدر تغيير لگو، بسته بندي، رنگ و لعاب و شكل هاي مختلف 
عرضه باعث مي شود نوجوانان و جوانان زيادي فريب اينگونه مواد مخدر را بخورند.

  نبايد فراموش كنيم كه مواد مخدر و اعتيادآور جديد بسيار خطرناك هستند 
و با توجه به ارائه متنوع آنها در شــكل هاي خوراكي مختلف، مي توانند بسيار 
گمراه كننده باشــند. اين مواد افيوني اعتيادآوري بااليي دارند و ترك كردن 
آنها نيز عوارض شــديد و دردهاي طوالني مدتي را به همراه دارد كه گاه براي 

مصرف كنندگان امري محال است.

شبنم سيدمجيدی
روزنامه نگار

ناجمناخمهمنوخ
بوعرمراتاتثيش

ركفدلوتموسار
ديرتوجلدابروش
ميعجرتناضحسن
نفقالييدعاسي
اولبدكومنديد
ركسراكوكينران

هسمشنيميتجهب
گهاپسالقانوم
ذذمدامددجاسي
راولاثراوبراه
يروفنيرسنرمم
هقينيودتباينا
شهددايشلابزان
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افقي:
 1- تمام عيــار و مطلــوب- 

وضعيت- گرايش عاطفي
2- از عالئم نگارشــي- برنامه 

رقابتي- خودم
3- ماهي كنسروي- رودي در 
آلمان- كنايه از زمان بســيار 

قديم است
4- مطابق با مقتضيات زمان- 

سنبله- افسانه
5- مدرسه ســنتي كودكان 

قديم- بازدارنده
6- زندگــي- زادگاه نيمــا- 

واسطه و ميانجي
7- بــا اهميــت- ســرمايه- 

برافراشته
8- نت اول- شــاهد- تباهي- 

نيمه ديوانه
9- مقــدس بــودن- پرنده 
شكاري با منقار كوتاه- نوعي 

شيريني
10- وطن- تحــت- نام پدر 

ابراهيم نبي)ع(
11- از القــاب امراي ترك- از 
زيباترين آثار مجموعه زنديه 

در شيراز
12- هستي و وجود- جنگ و 

پيكار- بستني يخي
13- غذايي از مرغ آغشته به 
آرد سوخاري- ويتنام قديم- 

سوسن زرد

14- بلــه ايتاليايــي- ذوق 
و شــوق- مجموعه داستاني 

نوشته منيرو رواني پور
گيــالن-  مــرداب   -15
پاكدامني- از انجيل هاي معتبر

  
عمودي:

1- پدر طب نويــن اطفال در 
ايران- پسوند شباهت

2- تفنــگ قديمــي- قــوم 
حضرت موسي)ع(- دلپذير

3- همســر زن- افسار- تهيه 
كردن

4- انبــازه- اعزام- خط الرأس 
كوه

5- دليري- گياه پرشــاخه- 
عصباني و خشمناك

6- از معجــزات حضــرت 
موسي)ع(- نامباركي

7- بــدون خطــر- تقاضاي 
محترمانــه- جايــزه معتبر 

شعبده بازي
8- قلب قرآن- فروتن- رها- 

دندانه سوهان
9- بيماري عفوني جوندگان- 

حالي كردن- خطاب مردانه
10- شــهري در مازنــدران- 
طوالني تريـــــن رودخانــه 

كردستان
11- درددل- ايمني و آرامش- 
در شروع فيلمبرداري از هر نما، 

جلوي دوربين مي گيرند
12- زبانه آتش- پيكار- به راست 

متمايل شدن
واحــد  ميانجيگــري-   -13

مكالمات تلفني- دريا
14- ظــرف آب ســربازان- 
كوزه گــر- از قهرمانــان رمان 

بينوايان
15- نفــس خســته- دهقان 
فداكاري كه جان مسافران قطار 

را نجات داد

 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 | 3793
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

458136927
167298345
293547816
671954238
534682791
982371564
725463189
816729453
349815672

متوسط

8    2    9
 7      6  
  6 1  3 8   
5 6  2  1  9 7
   7  9    
9 3  5  8  2 1
  4 3  5 9   
 5      3  
1    7    4413978625

527463918
698251743
185632497
246597831
739814562
352746189
961385274
874129356

ساده

متوسط

815627349
372894165
496153872
568231497
241769583
937548621
724385916
659412738
183976254

سخت

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

ساده

  9 7  6  5
 2 7     1 8
  8  5   4 3
1   6    9  
 4 6 5  7 8 3  
 3    4   2
3 5   4  1   
9 6     2 7  
8  4  2 9    
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اگرمسئوالنهفتهقبلتصميمميگرفتندچهميشد
اگر مسئوالن به جاي تصميم گيري ابتداي هفته، آخر هفته قبل در 
مورد تعطيلي و قرنطينه كلي تصميم مي گرفتند چه مي شد؟ آيا در اين 
چندروز منتظر معجزه بودند؟ هر چند كه تعطيلي به لحاظ اقتصادي 
براي خانواده ها به خصوص كاسبان و كارگران بسيار سخت است اما اگر 

بيشتر از اين تعلل كنند قطعا كار سخت تر خواهد شد.
كبيريازتهران

بيبرنامگيباعثآسيببهمردمخوزستانشدهاست
اگر مسئوالن به جاي درختان كنوكارپوس كه باعث آسيب هاي تنفسي 
به مردم خوزستان شده است، درختان ديگر مي كاشتند امروز مشكلي 
به نام حساسيت و مسموميت با گرد اين درختان نداشتيم. در شهر ما 
كه مسئوالن حدود نيمي از اين درختان را هرس كرده بودند آسيب 
ناشي از بارندگي و حساسيت كمتر بود ولي با اين حال در هر خانه اي 
چند نفري با آلرژي مواجه شدند وكارشان به بيمارستان كشيد. واقعا 

چه كرده ايد با اين همه بي برنامگي؟
جليليازخرمشهر

قرنطينهبعدازساعت6كاربيهودهاياست
قرنطينه پس از ســاعت 6تقريبا بيهوده اســت و جز كسبه خيابان 
اصلي باقي آن را رعايت نمي كنند. روز گذشــته در نــازي آباد يك 
كافي شاپ بزرگ داير و پر از مشــتري بود. تعطيلي بايد سراسري و 

بسيار سختگيرانه باشد.
حجتيازنازيآبادتهران

قطعمكررآبدرگلدشتاهواز
از ابتداي تابســتان تاكنون در منطقه گلدشت اهواز مدام قطعي آب 
داريم و اميد داشــتيم با ورود به فصل پاييز اين مشكل حل شود كه 
متأسفانه همچنان باقي است و مردم اين منطقه براي يك ظرف آب 
آشاميدني دربه در و اسير هستند. از مسئوالن استدعا داريم چاره اي 

بينديشند.
صائبيازاهواز

هيچچيزيازدرسخواندننميفهمم
هنرجوي رشته گرافيك در كالس دهم هستم. متأسفانه از زمان ورود  
به اين رشته هيچ چيزي ياد نگرفته ام و تنها هزينه سنگين خريد لوازمي 
كه معلم ها دستور مي دهند را روي دست خانواده ام گذاشته ام. واقعا 
قرار نيست فكري براي رشته هاي تحصيلي ما بكنند كه اغلب دروسش 

عملي است؟ چه تدبيري براي تحصيل از راه دور امثال من دارند؟
نواييازهمدان

جلويتخريبمقبرهصوراسرافيلرابگيرند
در خبرها خواندم كه قرار اســت بــه زودي مقبره صوراســرافيل و 
ملك المتكلميــن تبديل به پاركينگ بيمارســتان لقمان شــود. از 
مسئوالن تقاضا دارم اجازه اين كار را ندهند و با حفاظت از مقبره اين 

افراد بگذارند تاريخ معاصر ايران براي آيندگان نشانه اي داشته باشد.
اسفندياريازتهران

 
وصولاقساطوامكرونايگردشگريبرچهاساسي؟

با وجود اينكه بخشنامه شده پرداخت اقساط وام كرونايي بنگاه هاي 
گردشگري بايد از ارديبهشت سال آينده آغاز شود، تعدادي از بانك ها از 
همين ماه شروع به وصول اقساط اين تسهيالت كرده اند. مگر وضعيت 

گردشگري تكاني خورده است يا ما اصال گردشگر و درآمد داريم؟
نيكوصفتازكرج

صادركنندگانفرشنابودشدند
درحالي كه صادرات فرش دستباف تركيه از رقم يك ميليارد دالر در 
سال عبور كرده، صادرات فرش ايران به كمتر از 30ميليون دالر رسيده 
است و اين يعني نابودي صادرات فرش دســتباف ايراني. چه زماني 

به خود خواهيم آمد و آيا آن زمان فرصت جبران هست؟
اعظميازتهران

چهزمانيجلويفسادجاريدربورسراميگيرند؟
واضح است كه فسادهايي در بورس اتفاق افتاده كه وضعيت به شكل 
كنوني درآمده و ميلياردها تومان سرمايه مردمي كه به مسئوالن اعتماد 
كرده بودند بر باد رفته است. با ِعلم به اين موضوع و آشكار بودن ابعاد 
مختلف آن چه زماني مسئوالن دست به كار خواهند شد و نمي گذارند 

بيشتر از اين به خاك سياه بنشينيم؟
صباحازقزوين

برايتعطيليكاملفكريبرايقشركارگربكنند
در اينكه تهران را بايد به طور كامل تعطيل كنند شكي نيست، اما در 
همان جلسه اي كه براي تعطيلي تصميم مي گيرند فكري هم براي قشر 
كارگر روزمزد و كارمندان بخش خصوصي بكنند كه اگر سركار نروند 

حقوقشان را نمي گيرند!
يوسفيازتهران

تعطيليتاكسيهايكرمانشاهدرساعت6اصولينيست
وقتي به كســبه گفته اند كه ســاعت 6 تعطيل كنند و تاكسي ها هم 
ساعت6، تكليف مردمي كه قرار است راهي خانه شوند چيست؟ آيا 

همه بايد پياده بروند؟ واقعا اين چه نوع مديريتي است؟
نبيزادهازكرمانشاه

سرعتاينترنتافتضاحدررباطكريم
درحالي كه 2 دانش آموز و يك دانشجوي من مجبور به حضور آنالين در 
كالس ها هستند، به هيچ عنوان سرعت اينترنت مناسبي در اختيارمان 
نيست؛ با اينكه بسته هاي ويژه و به اصطالح پرسرعت خريده ايم. وقتي 
تصميم به آنال يــن بودن همه پايه هاي تحصيلــي مي گيرند حداقل 

ساعات آنها را تغيير دهند تا سرعت اينترنت اين ميزان پايين نيايد.
وكيليازرباطكريمتهران

تاچهزمانيبايدپولتستكرونابدهيم
حدود 20روز قبل من و همسرم به كرونا مبتال شديم. براي تشخيص 
اوليه آن نفري530هزار تومان پرداختيم و بعد از اينكه مرحله قرنطينه و 
درمان را طي كرديم براي بازگشت به محل كارمان نياز به گواهي پزشك 
و پاسخ منفي داشتيم و اين بار مجدد آزمايش داديم و نفري 620هزار 
تومان پرداختيم. كجاي اين با عدالت سازگار است و تكليف كساني كه 
از پس اين هزينه ها برنمي آيند كامال روشن است و همين هزينه ها از 
عوامل شيوع كروناست چرا كه بسياري اصال براي تست دادن نمي روند.
مراديانازخرمآباد

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

2مرد شياد براي كالهبرداري از شــگرد تازه اي استفاده 
كردند. آنها با كپي آگهي هاي فروش كاالهاي دست دوم در 
سايت هاي اينترنتي وانمود مي كردند فروشنده هستند و 
حتي كاال را هم به طعمه هاي شان نشان مي دادند؛ اما بعد از 

دريافت پول به تماس هاي خريدار پاسخ نمي دادند.
به گزارش همشــهري، رســيدگي به اين پرونده از اوايل 
آبان ماه با شكايت يكي از شاكيان در پايگاه هشتم پليس 
آگاهي تهران آغاز شــد. شــاكي به مأموران گفت: براي 
خريد يك دســتگاه يخچــال كه در يكي از ســايت هاي 
فروش اينترنتي آگهي شده بود با شماره تماس فروشنده 
تماس گرفتم. او گفته بود در اقدسيه است اما وقتي آدرس 
خواســتم تا يخچال را ببينم او گفت يخچال در عبدل آباد 

است و براي ديدن يخچال هماهنگ مي كند. 
شاكي در ادامه گفت: چند ساعت بعد به آدرسي كه فروشنده 
گفته بود رفتم و يخچال را ديدم و دوباره با فروشنده تماس 
گرفتم و گفتم فــردا با وانت و راننده بــراي انتقال يخچال 
برمي گردم اما او گفت پول الزم دارد و بايد هرطور كه شده 
همان شب پول يخچال را به حســابش واريز كنم. من هم 
قبول كردم و همان شب پول يخچال را واريز كردم و با وانت 
به آنجا برگشتم كه يخچال را ببرم اما فردي كه آنجا بود گفت 
پولي دريافت نكرده است و من نمي توانم يخچال را ببرم. من 
كه همه پول را پرداخت كرده بودم و خودم را مالك يخچال 
مي دانستم با اين فرد درگير شدم و در ادامه پاي پليس وسط 
كشيده و معلوم شد كه فردي كه به حســابش پول واريز 
كرده ام كالهبردار اســت. او به دروغ خودش را فروشــنده 

يخچال معرفي كرده و سرم كاله گذاشته بود. 
به دنبال اين شكايت تحقيقات براي دستگيري مرد شياد 
آغاز شد. مأموران با استفاده از ســرنخ هاي به دست آمده 
موفق شدند متهم را دســتگير كنند. اين مرد وقتي تحت 
بازجويي قرار گرفت به 10فقــره كالهبرداري در تهران و 
اصفهان با اين ترفند اعتراف كرد و گفت: با پرســه زني در 
سايت هاي خريد و فروش كاال، آگهي ها را كپي مي كردم 
و خودم را فروشــنده جا مي زدم و در ادامــه از افرادي كه 

متقاضي خريد بودند كالهبرداري مي كردم.
ســرهنگ علي عزيزخاني، رئيس پايگاه هشــتم پليس 
آگاهي پايتخت در اين باره گفت: كارشناسان ارزش اموال 
كالهبرداري شــده را يك ميليارد ريال برآورد كرده اند و 
با پيگيري هاي انجام شــده تاكنون 6مالباخته شناسايي 
شــده اند و متهمان با قرار وثيقه در اختيار پايگاه هشــتم 

قرار گرفتند.

فرار قاتلي كه بــا تغيير چهره، 
زندگي مخفيانــه اي در پيش جنايي

گرفته بود، بعد از 2ســال و در 
جريان يك درگيري به پايان رسيد. در جريان 
اين درگيري كاله گيس قاتل فراري روي زمين 
افتاد و همين باعث شناسايي چهره و پايان فرار 

2ساله اش شد.
به گزارش همشــهري، پاييز سال97 گزارش 
يك درگيري مســلحانه حوالي شــهرري به 
پليس اعالم شــد و گروهي از مأموران راهي 
محل حادثه شــدند. بررسي ها حكايت از اين 
داشت كه درگيري بين 2قاچاقچي مواد مخدر 
بر سر پول مواد رخ داده و آنها به سمت يكديگر 
تيراندازي كرده اند. يكي از آنها به شدت زخمي 
شــده و به بيمارســتان انتقال يافته بود اما 
ديگري به گفته شــاهدان پس از تيراندازي 

فرار كرده بود.
درحالي كه تحقيقات درباره اين دوئل مسلحانه 
ادامه داشت، از بيمارستان خبر رسيد كه مرد 
مجروح به دليل شــدت جراحت جان باخته 
است. با مرگ وي گروهي از كارآگاهان اداره 
دهم پليس آگاهي )اداره ويــژه قتل( تهران 
وارد عمل شدند و جست وجو براي شناسايي 
عامل شليك مرگبار آغاز شــد. متهم كريم 
نام داشت و شــاهدان مي گفتند كه در زمينه 
خريد و فــروش مواد مخدر فعاليت داشــت. 
مقتول نيز از آشنايان دور و همشهري او بود و 
بررسي ها نشان مي داد كه آنها از مدت ها قبل 
بر سر معامله مواد و پول آن با يكديگر اختالف 
داشتند و در نهايت نيز اين اختالف باعث دوئل 
مسلحانه ميان آنها شده بود. مأموران با به دست 
آوردن اين اطالعات راهي محل زندگي كريم 

در شهرري شدند اما او دقايقي پس از درگيري 
مسلحانه، وسايل خود را جمع كرده و متواري 
شــده بود. با اين حال مأموران به تالش خود 
براي يافتن ردي از قاتل فــراري ادامه دادند 
اما اين جست وجوها نتيجه اي دربرنداشت و 

نتوانستند مخفيگاه او را شناسايي كنند.

اتفاقعجيب
2سال از جنايت گذشته و هنوز ردي از كريم 
به دست نيامده بود تا اينكه چند روز قبل يكي 
از اقوام دور مقتول به صورت كامال اتفاقي قاتل 
را شناسايي كرد. ماجرا از اين قرار بود كه كريم 
پس از جنايت به غرب كشــور گريخته و در 
ســاختماني در يكي از شهرها مشغول به كار 
شده و كارگري مي كرد. ازقضا يكي از اقوام دور 
مقتول نيز در همان ساختمان مشغول به كار 
بود. جزئيات قتل مسلحانه را تمام اقوام مقتول 
مي دانســتند و حتي خبر داشــتند كه قاتل 
به نام كريم فراري شــده است. از سوي ديگر 
عكس قاتل فراري نيــز در گروه هاي فاميلي 
دست به دست شــده بود و همه اقوام مقتول 
چهره او را مي شناختند. كريم )قاتل فراري( اما 
براي اينكه شناسايي نشود، چهره اش را تغيير 
داده بود. او كاله گيس گذاشــته بود و همين 

باعث شده بود چهره اش به كلي تغيير كند.
كريم بي آنكــه بداند يكــي از همكارانش در 
ســاختمان  نيمه كاره از اقوام مقتول اســت، 
به كارش ادامه مي داد تا اينكه بر ســر مسائل 
كاري با اين فرد دچار اختالف شد. آنها مدام 
با هم كل كل مي كردند تا اينكه چند روز قبل 
وقتي مشاجره آنها باال گرفت شروع كردند به 
كتك كاري. همين اتفاق باعث شد كاله گيس 

قاتل از سرش بيفتد و چهره خاص او با موهاي 
كم پشت مشخص شود. فاميل دور مقتول با 
ديدن چهره كريم خيلي زود او را شناخت اما 
به روي خودش نياورد و كمي بعد، درگيري كه 
خاتمه يافت به خانواده مقتول زنگ زد و گفت 
قاتل را پيدا كرده است. آنها نيز به پليس زنگ 
زدند و طولي نكشيد كه مأموران در ساختمان 
در حال ساخت حاضر شدند و متهم به قتل را 

در عملياتي غافلگيرانه دستگير كردند.

اعترافبهجنايت
»بعد از فرار مدام تغيير چهره مي دادم؛ گريم 
مي كردم و كاله گيس مي گذاشتم و حتي روي 
صدايم نيز كار كرده بودم كه آن را هم تغيير 
بدهم اما بخت با من يار نبود كه با فاميل مقتول 

همكار شدم و لو رفتم.« 
اين بخشي از اعترافات كريم بعد از دستگيري 
اســت. او وقتي براي بازجويي به اداره آگاهي 
تهران انتقال يافت و پيش روي مأموران اداره 
دهم قرار گرفت، توضيح داد: من ساكن يكي 
از شهرهاي غربي كشــور بودم اما دو سه سال 
قبل براي كار به تهران آمدم. زندگي در تهران 
خيلي سخت تر از آن چيزي بود كه فكرش را 
مي كردم و نتوانستم كار خوب و مناسبي پيدا 
كنم، تا اينكه افتــادم در كار خريد و فروش 
مواد مخدر. سود خوبي از اين كار به دست آوردم 

و تصميم گرفتم اين كار را ادامه بدهم.
او ادامه داد: مقتول هم در كار خريد و فروش 
مواد بود و گاهي از من مــواد مي خريد. او از 
همشــهريانم بود اما آخرين بار پول ترياكي 
كه خريد را با من حســاب نكرد. معموال هر 
وقت معاملــه مي كرديم پولــش را پرداخت 
مي كرد اما اين بار بدقولي كرد و مرا ســركار 
گذاشت. همين مسئله، آغاز اختالف ميان من 
و مقتول شد؛ تا جايي كه روز حادثه در خياباني 
حوالي شهرري قرار گذاشتيم. هم من اسلحه 
داشــتم هم او. هردو تيراندازي كرديم اما من 
به صورت سطحي آسيب ديدم و او كشته شد. 
پس از قتل، تصميم به فرار گرفتم و از تهران 
خارج شدم. در تمام اين مدت گريم مي كردم 
و چهــره ام را تغيير مي دادم كه شناســايي 
نشوم. تا اينكه از چند وقت قبل در ساختمان 
نيمه كاره اي در شهر خودمان مشغول به كار 
شدم. حتي صدايم را تغيير مي دادم كه لو نروم 
اما از بخت بد من يكي از فاميالن دور مقتول 
درســت در همان جايي كه من كار مي كردم 
مشغول به  كار شــد و بي آنكه او را بشناسم، با 
وي دچار اختالف و درگير شدم، كاله گيس از 

سرم افتاد و او مرا شناخت.
متهم به قتل پس از اقرار به جنايت مسلحانه 
با قرار قانوني بازداشت شد و تحقيقات در اين 

پرونده ادامه دارد.

 نجات گروگان 13ساله 
يك هفته پس از اسارت

مرد جوان با همدستي 2 زن، پسر نوجواني 
را در اصفهــان ربودند و پــس از انتقال به داخلي

كرمان او را يك هفته به گروگان گرفتند اما 
درنهايت مأموران پليس با شناســايي مخفيگاه 

آدم ربايان توانستند پسر ربوده شده را نجات 
دهند.

 به گــزارش همشــهري، چند روز 
قبل زني به كالنتري 13شهرستان 
نجف آباد در اســتان اصفهان رفت 
و از ربوده شــدن پسر 13ساله اش 
خبر داد. او گفت: پسرم امروز )روز 

حادثه( براي خريــد از خانه بيرون 
رفت اما هرچه صبر كردم برنگشــت. 

درحالي كه دلواپس شده بودم دنبالش رفتم 
اما در كوچه نبود. وقتي پرس و جو كردم فهميدم 

چند دقيقه قبل چند نفر پسرم را سوار يك پژو پارس كرده 
و با خود برده اند.

به دنبال اين شكايت مشخصات پســر نوجوان در اختيار 
واحدهاي مختلف پليس قرار گرفت و همزمان تالش ها 
براي دستگيري آدم ربايان آغاز شــد. بررسي اظهارات 
شاكي نشان مي داد او از مدتي قبل با فردي دچار اختالف 
حساب شده و بارها تهديد شده است و ممكن است همين 

اختالف حساب دليل آدم ربايي باشد.
در كنار اين موضوع مأموران به بررسي فرضيه هاي ديگري 
نيز پرداختند اما درنهايت به اطالعاتي دســت يافتند كه 
نشان مي داد در پشــت پرده اين آدم ربايي يك مرد و 2 
زن جوان قرار دارند كه پسر 13ســاله را پس از ربودن از 
نجف آباد به كرمان بــرده و در آنجا نگهداري مي كنند. با 
اينكه ابتدا اطالعات دقيقي از آدم ربايان وجود نداشــت 

اما در ادامه مأموران با شناسايي 
مخفيگاه آنهــا با دســتور قضايي 
راهي كرمان شدند. ماموران ابتدا مخفيگاه 
آدم ربايان را تحت نظر گرفتند و تالش كردند از وضعيت 
گروگان مطلع شوند. آنها در عملياتي هوشمندانه توانستند 
وارد مخفيگاه گروگانگيران شــده و ضمن آزادي پســر 
نوجوان پس از يك هفته اسارت 3آدم ربا را دستگير كنند.

سرهنگ حســين تركيان، رئيس پليس آگاهي استان 
اصفهان ضمن بيان جزئيات اين پرونده گفت: پسر نوجوان 
در شرايطي آزاد شد كه در سالمت كامل به سر مي برد و به 
خانواده اش تحويل داده شد. وي درباره انگيزه اصلي اين 
آدم ربايي نيز گفت: متهمان در جريان بازجويي ها اعالم 
كردند به دليل اينكه با پدر پســر نوجوان دچار اختالف 
حساب شده بودند و نتوانســتند طلب شان را زنده كنند 
دســت به اين گروگانگيري زدند. به گفته وي هم اكنون 
متهمان در بازداشت به سرمي برند و تحقيقات در اين باره 

ادامه دارد.

دستگيري 3مظنون در پرونده قتل پسر گمشده

كالهبرداري با 
كپي كردن آگهي هاي 

فروش كاال

متهم2سالپيشدريكدوئل

مسلحانهدستبهجنايتزدهبود

  فرار مرگبار سارق 
از دست پليس 

سارقخودرو،هنگامفرارباشليك
گلولهپليسكشتهشد

چند روز قبل گزارش مــرگ مردي جوان به 
قاضي ساسان غالمي، بازپرس ويژه قتل اعالم 
شــد و او دســتور تحقيقات در اين خصوص 
را صادر كرد. متوفي مردي بود كه با شــليك 
گلوله به كام مرگ رفته بود. او از 20 روز قبل 
در بيمارستان بستري شد، اما تالش پزشكان 
براي نجات او بي فايده بود. در ادامه كارآگاهان 
جنايي تحقيقات خود را آغاز كرده و دريافتند 
كه متوفي سارق و فردي ســابقه دار بوده كه 
با شــليك گلوله پليــس به كام مــرگ رفته 
اســت. ماجرا از اين قرار بود كــه متهم صبح 
روز حادثه)يكي از روزهاي مهرماه( ســوار بر 
خودروي پرايد سرقتي در خياباني حوالي نازي 
آباد در حال حركت بوده است كه مأموران به 
وي مشكوك شدند. آنها پس از استعالم شماره 
پالك، متوجه شدند كه خودرو، 3 روز قبل در 
يكي از خيابان هاي تهران به سرقت رفته است. 
همين كافي بود تا به راننده سارق دستور ايست 
بدهند، اما او به جاي توقــف، تصميم به فرار 
گرفته بود. عمليات تعقيب و گريز آغاز شده، اما 
راننده پرايد حاضر به توقف نبود. او با حركات 
مارپيچ و خطرناك سعي داشت از دست پليس 
فرار كند. بــا وجود اينكه مأمــوران چند تير 
هوايي نيز شــليك كردند، اما متهم حاضر به 
توقف نمي شــد. ســرانجام مأموران چند تير 
ديگر شليك كردند و گلوله ها به متهم برخورد 
كرد. همين باعث زخمي شدن او و در نهايت 
مرگش شد. در اين شــرايط بازپرس جنايي، 
دستور تحقيقات بيشتر و بررسي دوربين هاي 

مداربسته را صادر كرده است.

با پيدا شدن جسد پسربچه 4ساله بستان آبادي كه از 
روز سه شنبه هفته گذشته به طرز مرموزي ربوده شده 
بود، تحقيقات پليس براي كشف راز اين جنايت آغاز 

شده است.
به گزارش همشهري، اميرعلي صبح سه شنبه گذشته 
از مقابل خانه شان در شهرستان بستان آباد آذربايجان 
شرقي ربوده شد. حدود ساعت 10صبح بود كه پسربچه 
4ســاله به مقابل در حياط خانه شــان رفت تا منتظر 
بازگشت خواهرش از مغازه باشــد. خواهر او كه چند 
سالي از اميرعلي بزرگ تر اســت دقايقي قبل تر براي 
خريد به مغــازه رفته بود و بــرادر كوچك تر كه براي 
برگشتن او لحظه شــماري مي كرد، مقابل در حياط 
در انتظار بازگشــت او بود. حدود 15دقيقه اي از اين 
ماجرا گذشته بود كه خواهر بزرگ تر به خانه برگشت 
اما خبري از اميرعلي نبود. در حيــاط باز بود اما اثري 
از پسربچه 4ســاله نبود. مادرش وقتي متوجه غيبت 

پسرش شد سراســيمه به كوچه رفت و مسير خانه تا 
مغازه و همچنين كوچه هاي اطراف را گشت اما هيچ 
ردي از پسرش نبود. رفته رفته همسايه ها نيز در جريان 
ماجرا قرار گرفتند و همگي شروع به جست وجو كردند 
اما كسي اميرعلي را نديده بود. ماجرا عجيب بود و پدر 
و مادر پسربچه 4ساله پليس را نيز در جريان قرار دادند 
و به اين ترتيب جست وجوي گسترده براي پيدا كردن 
اميرعلي كليد خورد اما نه در بيمارستان ها، نه در خانه  

همسايه ها و نه در خيابان ها اثري از او به دست نيامد.

جسديدرگوني
گم شدن پسربچه 4ساله، پليس را در برابر فرضيه هاي 
مختلفي قرار داده بود. نخستين فرضيه گروگانگيري 
بود. اما بررسي وضعيت زندگي خانواده اميرعلي نشان 
مي داد كه آنها گزينه مناســبي براي گروگانگيري و 
اخاذي نيســتند. پدر اميرعلي يك گچكار ساده بود و 

وضعيت زندگي شان عادي بود. از طرفي او مي گفت كه 
با كسي خصومت و دشمني ندارد و از همه مهم تر هيچ 
تماسي از سوي آدم ربايان با اين خانواده برقرار نشده 
بود و به همين دليل فرضيه گروگانگيري رنگ باخت. 
در اين شــرايط بررســي ها براي پيدا كردن پسربچه 
گمشــده ادامه يافت تا اينكه بيشتر از 50ساعت بعد، 
يعني شامگاه پنجشنبه گذشته يكي از اهالي روستاي 
ارجان در حوالي بستان آباد با پدر اميرعلي تماس گرفت 
و گفت كه در نزديكي اين روستا جسد پسربچه اي پيدا 

شده است.
پدر اميرعلي در گفت وگو با همشــهري مي گويد: در 
روستاي ارجان، رود كوچكي است كه جسد پسرم در 
فاصله حدود 100متري از رود و كنار جاده رها شده بود. 
آن شب چوپاني كه در حال بازگرداندن گوسفندان به 
خانه بود در كنار جاده چشمش به يك گوني مي افتد. 
وقتي نزديك تر مي شود و در گوني را باز مي كند متوجه 

مي شود كه داخل آن جسد يك پسربچه است و ماجرا 
را به پليس خبــر مي دهد.  وقتي خبر به من رســيد، 
همراه ماموران آگاهي به آنجا رفتم و جســد پسرم را 

شناسايي كردم.

دستگيري3مظنون
شــكي وجود نداشت كه جســد پيدا شــده داخل 
گوني متعلق به اميرعلي اســت اما چه كســي و با چه 
انگيزه اي او را به قتل رسانده بود؟ در حالي كه پليس 

سرقتوانت؛انگيزهقتلراننده
40روز پس از قتل راننده اي در زاهدان، 
مأموران موفق شدند عامالن اين جنايت 
را كه 2پسر جوان هستند دستگير كنند. 
به گزارش همشــهري، روز نهــم مهرماه 
امســال، مأموران پليس زاهــدان از قتل 
مردي در حومه شهر با خبر شدند. متوفي 
مردي 38ساله بود كه بر اثر ضربات متعدد 
چاقو به قتل رسيده بود. همچنين بررسي ها 
نشان مي داد كه او راننده يك وانت نيسان 
بود و عامالن جنايت پس از قتل او، وانت را 
به ســرقت برده اند. با اينكه متهمان تالش 
كرده بودند  كــه هيــچ ردي از خود باقي 
نگذارند، اما با گذشت 40روز از اين جنايت 

مأموران پليس آگاهي به اطالعاتي درباره عامالن جنايت دســت يافتند. شواهد به دست 
آمده نشان مي داد كه 2پسر 23 و 17ســاله، راننده وانت را به قتل رسانده و خودروي او را 
فروخته اند. در اين شرايط بود كه مأموران در عملياتي غافلگيرانه 2متهم را دستگير كردند. 
آنها در بازجويي هاي اوليه به جنايت اعتراف كردند و گفتند با انگيزه سرقت وانت، راننده را به 
قتل رسانده و در ادامه خودروي او را در قبال دريافت مبلغي ناچيز به يك مالخر فروخته اند. 
سردار احمد طاهري، فرمانده انتظامي استان سيستان و بلوچستان با اعالم اين خبر گفت: 
هم اكنون متهمان در بازداشت به سر مي برند و تحقيقات در اين باره ادامه دارد. ضمن اينكه 
مالخر نيز از سوي پليس تحت تعقيب قرار دارد و تالش ها براي دستگيري او در جريان است.

از دستگيري 3مظنون در اين پرونده خبر داده است، 
پدر اميرعلي مي گويد: به من گفته اند كه پسرم خفه 
شده و وقتي جســدش پيدا شــد، كمتر از يك روز از 
مرگش مي گذشت. يعني احتماال آدم ربايان 2روز بعد 
از ربودنش او را به قتل رسانده بودند. او ادامه مي دهد: 
يكي از مظنونان دستگير شده مردي است كه يك روز 
قبل از ربوده شدن پسرم از زندان آزاد شده بود. او حدود 
2سال پيش به جرم فروش موادمخدر دستگير شده بود 
و از وقتي به زندان افتاده بود، فكر مي كردند كه ما آنها 
را لو داده ايم و قبال هم تهديدمان كرده بودند. روزي كه 
پسرم گم شد، خانمي كه از اقوام اين مرد است به خانه 
ما آمده بود و با همسرم حرف مي زد و پسرم هم مقابل 
در حياط، منتظر خواهرش بود كه از مغازه برگردد. اين 
احتمال وجود دارد كه اين زن آمده بود كه همسرم را 
سرگرم كند تا همدستش بتواند به راحتي اميرعلي را 
با خودش ببرد. او مي گويد: من يك دختر و پسر داشتم 
كه حاال تنها پسرم را از دست داده ام و از وقتي اين اتفاق 
افتاده، زندگي مان نابود شده و تنها خواسته ام مجازات 

عامالن اين جنايت است.

 افتادن كاله گيس 
قاتل فراري  را لو داد
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سينما مي ميرد از بس كه جان ندارد 
سازمانسينماييازابتدايسالبااتخاذتدابيرحمايتي
تالشكردهتاازسينماوسينمادارحمايتكند.حمايت
ويژهاينسازمانازچندفيلمپراميددرگيشهازجمله
شنايپروانه،خوببدجلف2وزنهافرشتهاند2،مصداق
اينحمايتهاست.ازسويديگرپرداختوامواعطاي
كمكهايماليبهسينمادارانراهمنبايدفراموشكرد؛
هرچنداينحمايتهاچنــداناثربخشنبود،اماالاقل
موجبشدچراغسينماهاكامالخاموشنشودوسوسوي
اميدواريهمچنانازدوربهچشمبيايد.حاالاماسينمابا
تصميماتجديدشرايطاسفناكيرادرسالسياهكرونا
تجربهميكند؛شرايطيكهشايدمنجربهمرگقطعياين
هنر-صنعتدرايرانشود.هجومتنهاييويافتنآرامش
اينروزهاازخيابانبهسالنسينماتعبيرنميشود.حاال
سينماتنهاستوسالنسينماگرفتارگمكردنآرامش...
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از هجوم تنهايي پناه مي بردند به ســينما، اما حاال با 
هجوم تنهايي در سينما چه بايد كرد؟ شايد از همان گزارش

روزهاي ابتدايي ابداع سينما و كشف سالن، شروع شده 
اين قاعده نانوشته اما مهم؛ بسياري به جاي قدم زدن روي علف هاي 
بهاري، شن هاي تابستاني، برگ هاي پاييزي و برف زمستاني، براي 
يافتن اندكي آرامش و حال خوب و كنده شــدن از چرخه وهم آلود 
دنياي بي رحم، به سالن سينما پناه مي بردند، اما حاال روزگار حكايت 
ديگري را تعريف مي كند. سينما تنها مانده و كنترلچي به جاي اينكه 
نور بيندازد بر ازدحام، چراغ به سمت جاي خالي و تنهايي صندلي ها 
مي گرداند. سينماها در سال جاري از ابتداي سال تا تيرماه به علت 
تكليف نداشتن و ترس، تعطيل بودند و چند هفته اي كه بازگشايي 
شدند هم گويي شرايط تعطيلي را تجربه مي كردند. حاال چند روزي 
است خبر تازه و تصميم جديد آمده كه سينماها اجازه فعاليت دارند، 
ولي فقط تا ساعت 6بعد از ظهر. همين زمانبندي هم باعث شده كه 

حال بي حال سينماها با اين سكته، وخيم تر از پيش شود.

ميزبانبدونمهمان
برگ پاييز كــف پايمان اســت و بارانش بر ســرمان كــه جلوي 
گيشه مي ايستيم. ســاعت 15روز پنجشنبه اســت و جاده قديم 
شــميران به مدد زوزه اگزوز ماشــين هايي كه پشــت چراغ قرمز 
تقاطع دولت بي حوصلگي را گاز مي دهند، نشــاني سربي از زندگي 
دارد. سيلورسيتي آنقدر بي مشــتري مانده كه از نقره به آلياژي از 
ورشكستگي و نگراني دست يافته است. بليت مي خريم و مي شويم 
تنها مشتريان سانس آخر سينما. در كه باز مي شود تنهايي »فرهنگ« 
در النگ شات هويداست. چراغ ها روشن است، هواي مطبوع برقرار 
است، كاركنان اتوكشــيده و منظم در انتظارند و بساط براي فيلم 
ديدن مهياست، اما... اين ميزبانان مهمان ندارند. براي سالن شماره 
يك بليتي فروخته نشده و سالن شــماره2 با احتساب حضور تيم 
2نفره ما، تنها 4مشتاق براي خيره شــدن به پرده سينما دست و پا 
كرده است. اينجا سينما فرهنگ است؛ يكي از ممتازترين سينماهاي 

پايتخت كه در آخر هفته ها حتي در ســخت ترين شرايط اقتصادي 
و آب و هوايــي، تعداد داوطلبان براي رزرو صندلي هايش بيشــتر از 
تعداد صندلي ها بوده است. حاال اما تعداد آنهايي كه قرار است فيلم 
تماشا كنند، نصف تعداد كاركنان سينما فرهنگ هم نيست. موعد 
آغاز نمايش فيلم است، ولي ديگر صدايي از بلندگوها از تماشاگران 
نمي خواهد به سالن بيايند و در صندلي هايشان مستقر شوند. يكي از 
كاركنان از تماشاگران مي خواهد كه به سالن بيايند و اين در حالي 
است كه حزن صدايش را بايد در غم انگيزترين سكانس هاي سينمايي 

جست وجو كرد.

پاييزسينمابا11سالنو50بليت
پاييز سينما نسبت به پاييز ديگر صنوف در سال 1399خورشيدي 
متفاوت تر به نظر مي رسد و بيشتر به يخبندان شبيه است. تا پنجشنبه 
ظهر به شهادت سامانه فروش بليت سينماي ايران)سمفا( در كشور 

تنها 11سالن فعال بوده و 50قطعه بليت فروخته شده است. سينماها 
قرار است تا ســاعت 6بعد ازظهر فعال باشند، اما پرواضح است كه با 

چنين تصميمي روزگار سينما و سالن ها، تباه تر از قبل خواهد شد.
 چرايي اين احوال ناخوش را از مسئوالن سازمان سينمايي كه پيگير 
مي شويم، چشم مان روشن مي شود به بخشنامه هايي كه ظاهرا تنها 
كاركردش خاموشي چراغ صنعت سينما در كشور است. چرا؟ نكته 
مهم اول اينكه فعاليت ســينماها در گروه چهارم جدول مشاغل در 
ايام محدوديت هاي كرونايي قرار دارد. به زبان ساده، سينما در كنار 
باغ وحش و قهوه خانه ها تعريف شــده و طبعا فعاليتش بايد محدود 
باشد. اين در حالي است كه به راحتي مي توان به اين نكته پي برد كه 
مثال در قهوه خانه ها افراد براي معاشرت با هم و صحبت كردن و قليان 
كشيدن در فضايي بسته قرار دارند، اما در سالن هاي سينما كسي قرار 
نيست صحبت كند و البته قبل از ورود هم لزوم استفاده از ماسك در 
تمام زمان حضور در سالن و انجام منظم عمليات ضدعفوني صندلي ها 
در دستور كار است. حاال اينكه چطور سينما و قهوه خانه در يك گروه 
محدوديتي قرار دارند خود داستان عجيبي است كه به گفته مسئوالن 
سازمان سينمايي هنوز توسط وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي و مديريت 

ستاد كرونا حل و فصل نشده است.

تعطيليساعت18ومرگپرديسها
بسياري از سالن هاي ســينمايي جديدالتاســيس كه مورد اقبال 
تماشاگران هم هستند در طبقات فوقاني مجتمع هاي تجاري ساخته 
شده اند. حاال چند روزي است كه بنا به دســتور ستاد ملي كرونا از 
ساعت 18فعاليت مجتمع ها متوقف مي شــود و انگار كسي در اين 
ميان به سينماها فكر نكرده است. به بيان راحت، اينكه مثال مخاطبي 
كه قصد دارد از سالن هاي سينمايي مجتمع چارسو يا كورش استفاده 
كند از ساعت 18با تعطيلي مجتمع و حتي قطع برق پله برقي ها مواجه 
مي شود. تكليف چيست؟ جواب اين سؤال همان نگاه مثبت و ويژه به 
فرهنگ و صدالبته سينما را مي طلبد تا سينماروها و اهالي سينما با 

جماعت قلياني در يك فهرست قرار نگيرند.

كتاب

پرويز پورحســيني به دليل ابتال 
به كرونا در بخــش مراقبت هاي 
ويژه بيمارستان بستري است. به 
گزارش همشهري به نقل از ايسنا؛  
پرويز پورحســيني به دليل ابتال 

به كرونا در بخش مراقبت هاي ويژه بســتري 
است اما هوشيار بوده و با داروهايي كه پزشكان 
تجويــز كرده اند مراحل درمانــي خود را طي 

مي كند.
پسر پرويز پورحسيني درباره وضعيت پدرش 
گفت: »خوشــبختانه پدرم بيماري زمينه ای 
ندارد و در اين سال ها زندگي سالمي داشته، به 
همين دليل اميد به بهبودي داريم و خودشان 

هم خيلي مقاومت مي كنند. اما 
تأكيد مي كنم  اي كاش همه مردم 
بيشــتر رعايت كنند تا در مقابل 
اين ويروس سالمت بمانند و در 
كنار آن،بايد تالش كادر درمان را 
هم فراموش نكنيم و قدردان آنها باشيم. «پرويز 
پورحســيني متولد ســال 1320 است و در 
كارنامه كاري اش بازي در بيش از 100 فيلم، 
تئاتر و ســريال در همكاري با كارگردان هاي 
سرشناسي همچون علي حاتمي، بهرام بيضايي، 
حميد سمندريان، مسعود كيميايي، احمدرضا 
درويش، داوودميرباقري و كمال تبريزي ثبت 

شده است.

مصطفـــي ســهرابي، 
هنرمنــد پيشكســوت 
نقــاش در پــي ابتال به 
كرونا شامگاه چهارشنبه 
در  آبان مــاه(   21 (

84ســالگي درگذشــت. به گزارش 
همشهري، مصطفي سهرابي، هنرمند 
مينياتوريست، خوشنويس و عكاس 
و از شــاگردان خوب اســتاد بهزاد، 
چهارشــنبه )21 آبان ماه( بر اثر ابتال 
به كرونا در بيمارســتان امام خميني 
فوت شــدند. منير دارايــي، رئيس 
سابق موزه هنرهاي ملي و از دوستان 

زنده يــاد مـصـــطفي 
سهـــرابي به ايـــسنا 
گفت:»سبـــك كـاري 
استاد سهرابي بسيار به 
استاد بهزاد نزديك بود 
و از نظر اخالقي نيز به ايشان شباهت 
داشتند. همانطور كه مي دانيد استاد 
بهزاد را به دليل اســتفاده از تركيب 
رنگ هاي خــاص به عنــوان خداي 
رنگ مي شناســند. آقاي سهرابي نيز 
در اين ســال ها در زمينه طراحي و 
رنگ آميزي بســيار به اســتاد بهزاد 

نزديك بودند. «

درگذشتمصطفيسهرابيبراثركرونامبارزهپرويزپورحسينيباكرونا

كتابتيكپرسهپاييزي
درمأمنيبهنامسينماكهاز
ساعت18تعطيلاست،اما
بايدبهبودندلخوشباشد

 دود قليان
 در چشم سينما

طرحپاييزهكتاباز
امروزآغازميشود
دوســتداران و
كتابميتوانندبه
كتابفروشيهابروند
وازتخفيــفطرح
پاييــزهبهرهمند
شوند.طرحپاييزه
كتابدرروزگاري
كهكتابفروشاندر
ايامطوالنيشيوع

كرونا،مثلبســياريازاصنافديگر،روزهايخوبيرا
نميگذرانندبارديگراميدياستبرايبازگشترونق
چندروزهبهكتابفروشــيها،اگرچهمسئلهتعطيلي
اصنافدرساعت18بيترديدازرونقطرحميكاهدو
بهناگزيركتابفروشيهادرديگرساعتهايروزباازدحام
بيشتريمواجهخواهندبود.درطرحتابستانهكتاب۹۹
بيشاز1۹ميلياردتومانكتاببهفروشرسيد.بايدديد
كهآياطرحپاييزهكتابكههموارهپررونقترينطرح
تخفيففصليبودهاستميتواندركوردفروشكتاب

رادرهفتهپيشروجابهجاكنديانه؟

روزهايبازگشترونق
بهكتابفروشيها

طرح تخفيف پاييزه كتاب از امروز در كتابفروشي هاي 
سراسر كشور آغاز مي شود

طرحپاييزهكتاباز2۴تا۳0آبان،همزمانباهفتهكتاب،در
كتابفروشيهايسراسرايرانبرگزارميشود.

»دانايي،مانايي«شــعارهفتهبيستوهشتميندورههفته
كتاباست.

طرحپاييزهكتابچهاردهميندورهطرحهايتخفيففصلي
استكهخانهكتاببرگزارميكند.

معاونتفرهنگيوزارتارشــاد۴ميلياردتومانيارانهبراي
تخفيفكتاببهطرحپاييزهاختصاصدادهاست.

سقفخريدكتاباز150هزارتومانبه200هزارتومانافزايش
يافتهاست.

همهدوستدارانكتابميتوانندتاسقف200هزارتومانكتاب
رابا20درصدتخفيفخريداريكنند.

براياستفادهازتخفيففقطثبتنامونامخانوادگيوشماره
مليوشــمارهتلفنهنگامخريدكفايتميكندوبهمدرك

ديگرينيازنيست.

همهكتابهامشمولطرحتخفيفميشوندبهجزكتابهاي
درسيوكمكدرسيوكتابهاييكهدرسامانهخانهكتاب

ثبتنشدهاند.

8۳۳كتابفروشــيدرسراســرايراندرطرحپاييزهكتاب
ثبتنامكردهاند.

۶۴0كتابفروشــيدرمراكزاســتانو1۳2كتابفروشيدر
شهرستانهادرطرحپاييزهكتابشركتكردهاند.

تهرانبا1۳2كتابفروشيپيشتازطرحپاييزهكتاباست.

اســتاناصفهانبا85،خراســانرضويبا8۴وقمبا۷0
كتابفروشيدررتبههايبعديقراردارند.

استانهايايالم،كهگيلويهوبويراحمدوهرمزگانهركدام
با۴كتابفروشيكمترينميزانمشاركترادرطرحدارند.

امكانخريدغيرحضوريدرسامانهطرحپاييزهكتابوجود
داردالبتهبهشرطاينكهكتابفروشــيهانيزقابليتخريد

غيرحضوريراداشتهباشند.

مسعودمير
روزنامه نگار

مرتضيكاردر
روزنامه نگار

ختصاصي
ا
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كيوسك
11 مــاه از شــيوع كرونــا در جهان 

مي گــذرد و ايــن ويــروس مرگبار گزارش
همچنان در كشورهاي مختلف قرباني 
مي گيرد؛ حــدود 53ميليون مورد ابتــا و حدود 

يك ميليون و300هزار مرگ.
موج ســوم شــيوع كرونا نقاط مختلــف جهان را 
درنورديــده و طــي 24ســاعت گذشــته، ركورد 
بي سابقه اي را به جا گذاشته است. طبق آمار منتشر 
شده از سوي دانشگاه جانز هاپكينز در آمريكا، فقط 
طي 24ســاعت بيش از 666هزار نفــر در جهان به 
جمع مبتايان بــه ويروس كرونا اضافه شــده اند. 
همزمان، شــمار مرگ و مير روزانــه از 12هزار نفر 

گذشته است.
افزايش شيب نمودار هاي آمار مربوط به مبتايان و 
قربانيان كرونا از سهمگين تر بودن موج سوم شيوع 
ويروس نسبت به 2موج قبلي حكايت دارد. يك هفته 
قبل، آمار روزانه مبتايان 640هزار نفر و آمار روزانه 
مرگ  ومير 11هزار نفر گزارش شده بود. بررسي آمار 
دانشــگاه جانز هاپكينز نشــان مي دهد  كه ابتاي 
روزانه حدود 2 ماه قبل به طور متوسط در محدوده 
360هزار نفر و 4 ماه قبل در محدوده 300هزار نفر 

قرار داشته است.
بيشــتر دولت هاي جهان در برابر ويــروس كرونا 
عملكرد خوبي نداشــته و نتوانســته اند جان مردم 
را حفظ كنند؛ اما اكنــون با توليد واكســن، اميد 
دولتمردان به مهار ويروس هم بيشــتر شده است. 
شركت آمريكايي داروسازي فايزر و شريك آلماني 
آن، بايواِن تِك روز دوشــنبه هفته گذشــته اعام 
كردند كه واكسن آنها عليه ويروس كرونا در مرحله 
آخر آزمايش هاي باليني نيز موفق عمل كرده و در 
بيش از 90درصد از موارد، در پيشگيري از سرايت 
كوويد-19 كارســاز بوده است. همين باعث شده تا 
كشــورها براي مذاكره با اين 2 شركت جهت خريد 

واكسن به صف شوند.
فايزر گفته اســت؛ روند توليد انبوه واكسن را آغاز 
كرده و دوزهايــي از آن را مي تواند تا پايان ســال 
جاري ميــادي، يعني طي 2 ماه تحويــل دهد. اما 
توان توليدي اين شــركت براي ايــن مدت بيش از 
50ميليون دوز نخواهد بود. هر فرد براي ايمن شدن 
در برابر ويروس كرونا، تزريق 2دوز از واكسن فايزر را 
نياز دارد. بنابراين، طي 2 ماه آينده فقط 25ميليون 
نفر در سراسر جهان واكسن فايزر را دريافت خواهند 
كرد. به همين دليــل، مذاكرات دولت ها بيشــتر 
معطوف به واكســن توليدي در سال آينده ميادي 
اســت. فايزر اعام كرده؛ در ســال2021 مي تواند 

حداكثر 1.3ميليارد دوز از واكسن را تحويل دهد.
روسيه نيز اعام كرده؛ واكسن توليدي اش 92درصد 
مؤثر بوده اســت. تاش هاي جدي نيز براي توليد 

واكسن در چين در جريان است.

آمريكا: در ميان كشــورهاي جهان، 
وخيم ترين وضعيت را آمريكا دارد. از 
ميــان 666هــزار نفــري كــه طي 
24ساعت گذشــته به ويروس كرونا مبتا شده اند، 
بيش از 163هزار نفر آنهــا در آمريكا بوده اند؛ يعني 
حدودا از هر 4نفر، يك نفر آمريكايي بوده است. شمار 
مبتايان به ويروس در اين كشور از مرز 10ميليون 
نفر گذشــته اســت. آمار مرگ و مير در 24ساعت 
گذشته نيز حدود هزار و 200نفر گزارش شده است. 
به عبارت ديگر، تقريبا از هــر 10نفري كه در جهان 
به دليــل ابتا بــه كرونا فــوت مي كننــد، يك نفر 
آمريكايي اســت. تاكنون 241هزار نفر از مردم اين 
كشــور در اثر كرونا جان باخته اند. با وجود وضعيت 
وخيم آمريكا و تشديد موج تازه شيوع ويروس در اين 
كشــور، دونالد ترامپ برنامه اي براي تعطيلي هاي 

گســترده ندارد. همزمان، دكتر آنتونــي فاوچي، 
ويروس شناس مطرح آمريكايي نيز با تعطيلي هاي 
گسترده مخالفت كرده است. فاوچي ديروز به شبكه 
تلويزيوني اي بي سي نيوز آمريكا گفت كه اگر مردم 
توصيه هاي بهداشــتي را رعايت كننــد، نيازي به 
تعطيلي هاي گسترده كه به اقتصاد هم لطمه مي زند 
نيســت. او تماس با تيم جو بايــدن، رئيس جمهور 
منتخب آمريكا را رد كرد و گفت: »من آدم سياسي 
نيستم؛ من كار خود را انجام مي دهم.« او همچنين 
تأكيد كرد كه اگر مردم از اجتماعات دوري كرده و 
فاصله اجتماعي را رعايت كنند، دســت ها را دائما 
بشويند و ماسك بزنند، نيازي به تعطيلي شهرها در 
آمريكا نيست. فاوچي گفت: »اصول بهداشتي از اين 
هفته تا هفته بعدي تغيير نمي كنند؛ از اين دولت به 

دولت بعدي هم تغيير نمي كنند.«
ســخنان فاوچــي در حالــي مطرح مي شــود كه 
متخصصان بهداشتي در تيم بايدن، در حال بررسي 
گزينه هاي موجود براي تعطيلي گسترده در آمريكا 
هســتند. تيم بايدن وضعيت كرونا را بحراني اعام 
كرده و نســبت به ادامه فعاليت ها در جامعه هشدار 
داده است. با افزايش شمار مبتايان در آمريكا، ديروز 
شــاخص داو جونز در بورس نيويورك، 317واحد 
نزول پيدا كرد. اين شاخص اواسط هفته گذشته با 

انتشار خبر توليد واكسن رشد خوبي را شاهد بود.

هند:هندي هــا بعــد از آمريكايي ها 
بيشترين آمار ابتا به ويروس كرونا را 
از  بيــش  نــد.  كرده ا گــزارش 
8ميليون و700هزار نفــر در هند بــه كرونا مبتا 
شــده اند و حدود 129هزار نفر هم جــان خود را از 
دســت داده اند. هند با يك ميليــارد و300ميليون 
جمعيت، اكنون با رســيدن فصل ســرما و افزايش 

آلودگي هواي شهرها در وضعيت بحراني قرار گرفته 
است. شــاخص آلودگي در دهلي نو به 299 رسيده 
است. شاخص باالي 300 باعث ايجاد بيماري هاي 
تنفسي مي شود. با افزايش آلودگي در پايتخت هند، 
شيوع كرونا نيز شدت گرفته است. آمار مبتايان در 
دهلي نو طي 24ســاعت از 8هزارو500نفر گذشته 
است كه يك ركورد بي سابقه از ابتداي شيوع ويروس 

در هند به شمار مي رود.

برزيل: برزيل از نظر آمار ابتا در رده 
سوم جهان قرار گرفته است، اما بعد از 
آمريكا بيشترين شــمار تلفات را دارد. 
حدود 5ميليون و800هــزار برزيلي به ويروس مبتا 
شده اند. همزمان، حدود 165هزار نفر هم قرباني آن 
شده  اند. شركت فايزر در برزيل شعبه دارد و مذاكرات 
ميان مقامات دولتي با مســئوالن اين شــركت براي 
خريد واكســن در جريان اســت. فايزر اعام كرده؛ 
نخســتين محموله واكســن ها را طي 3 ماه ابتداي 
ســال2021 به برزيل تحويل مي دهد. هنوز در مورد 
تعداد دوز خريداري شده از ســوي برزيل اطاعاتي 
منتشر نشده است. برزيل، يكي از اصلي ترين مناطق 
تست واكسن كرونا بوده و اكنون 4واكسن ديگر هم كه 
در مراحل پاياني تست باليني هستند، در اين كشور در 
حال آزمايش روي داوطلبان اســت. واكسن دانشگاه 
آكســفورد و يك واكســن ســاخت چين، جزو اين 
واكسن هاســت. برزيل اميدوار اســت جزو نخستين 
كشــورهايي باشــد كه واكســن هاي توليدي اين 

شركت ها را دريافت مي كند.

فرانسه: فرانســه نيــز مانند ديگر 
كشورهاي اروپايي، موج دوم شيوع 
ويروس را از سر مي  گذراند. اين كشور 

با يــك  ميليون و900هزار نفر مبتــا، در جايگاه 
چهارم جهان قرار گرفته است. فرانسه فقط طي يك 
روز حدود 36هزار مورد جديد ابتا ثبت كرده است. 
دولت فرانســه اعام كرده؛ تعداد افراد بستري در 
بيمارســتان هاي اين كشــور، هم اكنون از شمار 
افرادي كه در اوج موج اول در بيمارستان بستري 
شده بودند بيشتر است و به همين دليل تصميم به 
اجراي تعطيلي هاي سراسري گرفته است. فرانسه 
طي 2هفته اخير در تعطيلي به ســر برده و طبق 
اعام نخســت وزير فرانســه، دولت قصــد ندارد 
دســت كم تا 2هفته ديگر، تغييري در برنامه خود 
اعمال كند. فرانســه با 42هزارو600 مرگ در اثر 
كرونا، بعد از انگليس و ايتاليا در ميان كشــورهاي 

اروپايي بيشترين آمار تلفات را داشته است.

انگليس: انگليس در اروپا بيشترين 
آمار مرگ و مير را داشته است. ميزان 
تلفات ماهانه در اين كشور، نسبت به 
2 ماه قبل، 33برابر شــده و همين باعث وحشت 
مردم و مقامات دولتي شده اســت؛ موضوعي كه 
نشان مي دهد موج دوم كرونا در انگليس احتماال 
سخت تر از ديگر كشورهاي اروپايي باشد. تاكنون 
حدود يك  ميليون و300هزار انگليسي به ويروس 
كرونا مبتا شــده اند و ميزان تلفات هم از 51هزار 
نفر عبور كرده است. ميزان ابتاي روزانه به بيش از 
3هزار نفر رسيده است. ميزان تلفات روزانه هم از 
560نفــر عبور كرده كــه حدود نيمــي از ميزان 
مرگ و مير در اوج موج اول است. انگليس در حال 
راه اندازي هزار و 500پايگاه تزريق واكسن است تا 
به محض دريافت واكســن، واكسيناسيون را آغاز 
كند. اعضــاي تيم هــاي درمــان در اولويت قرار 

خواهند داشت.

آلمان: آلماني ها با 23هزارو500مورد 
ابتاي جديد طي 24ساعت گذشته، 
بدترين روز خود را از ابتداي شــيوع 
ويروس كرونا در كشورشان گذرانده اند. قرار است 
دولت در مــورد تعطيلي هاي محــدود تصميمات 
تازه اي را اتخاذ كند. آلمان از 12روز قبل وارد يك 
مرحله تعطيلي محدود شــده اســت. مسئوالن 
بهداشتي اين كشور با پيش بيني احتمال افزايش 
مبتايان، اين تصميــم را اتخاذ كرده اند. شــمار 
مرگ و مير روزانــه در آلمان اما پايين اســت و در 

مرز50نفر قرار دارد.

روسيه: روسيه نيز شاهد ركورد در 
شمار مبتايان اســت. در اين كشور 
22هزار نفر طي 24ساعت به كرونا 
مبتا شــده اند. حــدود 6هــزار نفر از ايــن افراد 
شهروندان مسكو هستند. دولت براي مهار موج تازه 
شيوع ويروس، رستوران  ها و كافه ها را بين ساعت 
11شــب تا 6صبح تعطيل كرده اســت. احتمال 
تعطيلي مدارس نيز مطرح شــده اســت. روسيه 
نخستين كشــوري بود كه توليد واكسن كرونا را 
اعام كرد. مســكو واكســن را روي 16هــزار نفر 
آزمايش كرده و در 92درصــد موارد جواب مثبت 

گرفته  است.

كره جنوبــي: كره اي هــا در مهار 
ويروس كرونا، بهترين عملكرد را در 
جهان داشته اند. با اين حال، اكنون 
آمار روزانه ابتا در اين كشــور هــم افزايش يافته 
اســت. طــي 24ســاعت گذشــته، 191نفر در 
كره جنوبي به كرونا مبتا شده اند. بيشتر اين افراد 
شهروندان سئول هستند. دولت با هدف جلوگيري 
از ايجاد يك موج تازه شيوع ويروس، براي افرادي 
كه ماسك نمي زنند 100هزار وون معادل 90دالر 

جريمه درنظر گرفته است.

جانشين ميانه رو براي نخست وزير تندرو
براي نخستين بار در تاريخ بحرين، مناصب وليعهدي و 

نخست وزيري در اختيار يك فرد قرار گرفته است

روز پنجشنبه هفته گذشته، خليفه بن سلمان، نخست وزير و يكي از 
مهندسان نظام سياسي جديد بحرين پس از استقال اين كشور از 
قيموميت بريتانيا درگذشت. او در ساختار سياسي بحرين به عنوان 
يكي از 3ضلع قدرت )وزير دربار-نخست وزير-وليعهد( و البته جناح 
تندرو حاكميت شناخته مي شد كه دشمني ديرينه اي با جريانات 
چپ و اســامگرا داشــت. با اين حال اما خليفه بن سلمان پس از 
تحوالت سال2011 و مخصوصا مداخله نظامي عربستان سعودي 
در بحرين، به تدريج از صحنه كنار رفته و نفوذ و قدرت ساليان پيش 
خود را از دست داده بود. شــبكه الميادين در گزارش مفصلي كه 
به مناسبت مرگ خليفه بن ســلمان منتشر كرده است مي نويسد: 
گفته مي شود او مخالف عادي ســازي  روابط با اسرائيل، محاصره 
قطر و حتي اشغال خاك عراق توســط آمريكا بوده است. براساس 
اطاعات موجود، هرگز ديدگاه مثبتي نسبت به حضور آمريكايي ها 
در منطقه نداشــت و به ندرت به اين كشور ســفر كرد. بن سلمان 
همچنين در سال هاي پاياني عمر خود سياست هاي گذشته اش را 
نسبت به شيعيان تعديل كرده و سعي در تعامل با آنها داشته  است.

پادشــاه بحرين بــه فاصله يــك روز پس از درگذشــت خليفه 
بن سلمان، ســلمان بن حمد آل خليفه، وليعهد خود را به عنوان 
جانشــين او براي رياســت بر دولت منصوب كرد. به اين ترتيب 
براي نخستين بار در تاريخ بحرين، وليعهد به طور همزمان كنترل 
دولت را نيز در اختيار داشته و ساختار 3 ضلعي پيشين قدرت را 

تغيير داده است. 

وليعهد جوان
سلمان بن حمد آل خليفه، وليعهد 51ساله بحرين پس از تكميل 
تحصيات مقدماتي خود در اين كشــور عازم آمريكا شــد و تا 
سن 25سالگي، تحصيات دانشگاهي اش را نيز با كسب مدرك 
ليسانس علوم سياسي از دانشگاه واشنگتن و فوق ليسانس فلسفه 
تاريخ از دانشــگاه كمبريج به پايان رســاند. او سپس به بحرين 
بازگشت و تنها يك سال بعد با حكم پادشاه به عنوان سرپرست 
وزارت دفاع منصوب شد. واليت عهدي سلمان نيز از سال1999 
)30ســالگي( درپي وفات پدربزرگ و تعيين پــدرش به عنوان 

پادشاه فعلي بحرين آغاز شده است.
پيشينه سياسي سلمان طي 
2دهه گذشته عما در تقابل 
با نخست وزير سابق بحرين 
تعريــف مي شــود. روزنامه 
العربي الجديــد در اين باره 
مي نويسد: سلمان به فاصله 
كوتاهي پس از واليتعهدي، 
رقابت براي كسب اختيارات 
قانونــي و نفوذ بيشــتر در 
نهادهــاي اجرايي-نظامي 
كشور را با شيخ خليفه آغاز 
كرد. ايــن در حالي اســت 
كه وليعهد جــوان برخاف 
نخســت وزير تندرو بحرين 
همواره طرفدار رويكردهاي 
ميانه رو و حتي اصاح طلبانه 
در تعامل بــا جامعه بحرين 

بوده و از اين منظر نيز نوعي تقابل ميان آنها وجود داشته است.
تعيين سلمان در سال2008 به عنوان جانشين فرمانده كل قوا 
)نخست وزير( بحراني سياسي را در منامه به دنبال داشت، چرا كه 
وزارتخانه هاي زيرنظر شيخ خليفه حاضر به همكاري با وليعهد 
جوان نبوده و او را اليق نظارت بر دستگاه هاي نظامي-امنيتي 
نمي دانستند. اين بحران البته در ســطح سياسي باقي نماند و 
بازتاب رسانه اي قابل توجهي داشت؛ امري كه در نهايت منجر 
به مداخله مستقيم شيخ حمد بن خليفه، پادشاه فعلي بحرين 
براي مهار اختافات ميان 2طرف و توقف بحران سياسي در اين 
كشور شد. اعتراضات مردمي بحرين در سال2011 كه بخشي 
از انقاب هاي بهار عربي به شمار مي رود را مي توان اصلي ترين 
نقطه عطف در زندگي سياسي سلمان دانســت. او در آن سال 
به طور علني نسبت به سركوب اعتراضات مردمي ابراز نارضايتي 
كرده و از حاكميت خواست براي گفت وگو با مردم آماده شود. 
در مقابل اما شيخ خليفه، به عنوان قدرتمندترين رجل سياسي 
بحرين كه نفوذ كم نظيري بر دستگاه هاي نظامي-امنيتي اين 
كشور داشت به اعمال خشــونت عليه تجمعات مسالمت آميز 
مردمي ادامه داده و در نهايت براي كنترل امور، دست به دامان 
عربستان سعودي و نيروهاي »ســپر خليج فارس« شد. اگرچه 
نخســت وزير عما پيروز بحران ســال2011 بود، اما تحوالتي 
ازجمله افزايش حضور عربستان در بحرين، قدرت و نفوذ پيشين 
شيخ خليفه را طي ســال هاي بعد تحت الشعاع قرار داد؛ آن هم 
درحالي كه محبوبيت و پايگاه مردمي او نيز به شدت آسيب ديده 
بود. از سوي ديگر سلمان بن حمد آل خليفه، رهبر جوان و ميانه رو 
بحرين هم با وجود آنكه تصوير بســيار مطلوبي از خود نزد بدنه 
جامعه و رسانه ها ســاخته بود، اما جايگاهش در ميان نيروهاي 
سنتي حاكميت بحرين را به كلي از دست داد. به گزارش شبكه 
الجزيره، بخش قابل توجهي از مقامات عالي رتبه بحرين به دليل 
ديدگاه هاي اصاح طلبانه ســلمان به توانايي وي براي رهبري 
كشور باور ندارند؛ امري كه بدون شك اصلي ترين چالش پيش 
روي وليعهد جوان پس از مرگ پادشــاه خواهد بود. با اين حال 
مرگ شيخ خليفه و حضور همزمان سلمان در 2 جايگاه كليدي 
واليتعهدي و نخست وزيري مي تواند مقدمه اي براي تغيير اين 

وضعيت باشد.

روزنامه العربي الجديد به آخرين دور از مذاكرات 
ليبي پرداخته است. ازجمله نتايج اين مذاكرات، 
توافق بر سر برگزاري همه پرسي قانون اساسي 
ظرف 18 ماه و عقب نشــيني نيروهاي نظامي از 

خطوط تماس بوده است. 

روزنامه االخبار به بزرگ ترين پروژه شهرك سازي 
رژيم صهيونيستي در قدس شرقي پرداخته است؛ 
پروژه اي كه قرار است بخش مهمي از منابع آن را 

امارات تامين مي كند. 

هفته نامه اكونوميست ]انگليس[

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

روزنامه االخبار ]لبنان[

ناگهان، اميد

توافق  ليبي در معرض خطر

يهودي سازي قدس با پول اماراتي

به نوشته اكونوميست، از شيوع ويروس سرخك 
در ســال1954 تا توليد واكسن آن 9سال زمان 
سپري شد و واكسيناســيون كل جهان حدود 
20سال زمان برد. اكونوميست توليد واكسن كرونا 
طي 10 ماه را موفقيتي بزرگ دانسته اما هشدار 
داده كه كشــورها بايد به فكر يافتن راهي براي 

انجام واكسيناسيون سريع باشند. 

باالخره آن روزي كه مــردم و مقامات 
واشنگتن نگرانش بوده و از روزها قبل آمريكا

خود را براي رويارويي با آن آماده كرده 
بودند، رسيد. درست 11روز پس از برگزاري انتخابات 
رياســت جمهوري آمريكا، خيابان هاي واشنگتن قرار 
اســت ميزبان گروه هاي تندرو و خشن از گوشه وكنار 
اين كشور باشــد كه مي خواهند با برگزاري تظاهرات 
گسترده، حمايت خود را از دونالد ترامپ و اعتراضشان 
به نتيجه انتخابات اعام كنند. درست يك هفته پيش، 
رســانه ها خبر پيروزي جــو بايــدن را در انتخابات 
رياست جمهوري آمريكا اعام كردند، اما رئيس جمهور 
آمريكا و اطرافيانش هنوز شكســت را نپذيرفته و با 
ادعاي تقلــب در انتخابات ســعي دارند تــا فرايند 
رأي گيري را در ايالت هايي كه رأي الكترال خود را به 
سبد بايدن ريخته اند، زير ســؤال ببرند و مانع اعام 
نتايج نهايي شوند. در اين مدت، طرفداران ترامپ نيز 
بيكار ننشســته و بارها در نقاط مختلف اين كشور به 
خيابان ها آمــده  و ادعاي نامزد محبوبشــان را تكرار 
كرده اند. اما اين بار قرار است تجمعي »بزرگ« با شعار 
»تظاهرات ميليونــي ماگا« به تحريــك چهره هاي 
رسانه اي راست افراطي، ملي گراهاي سفيدپوست و 
طرفداران تئوري هاي توطئه برگزار  شود. جنبش هايي 
مانند »پسران مفتخر« و »زنان براي ترامپ« و »دزدي 
را متوقف كنيد« ازجملــه گروه هاي مدعي تقلب در 
انتخابات هستند كه قرار اســت امروز به خيابان هاي 

مركزي پايتخت آمريكا بيايند.
به گزارش روزنامه واشنگتن پست،  شان هانيتي، مجري 

شبكه فاكس نيوز، انريكه تاريو، مسئول گروه سياسي 
افراطي خشونت طلب پسران مفتخر و جك پوسوبيك، 
فردي كه تئوري توطئه »پيتزا گيــت« را در جريان 
انتخابات رياست جمهوري سال2016 آمريكا مطرح 
و دمكرات هــا را محكوم به فعاليت هاي غيرانســاني 
كرده بود و اسكات پرســلر، از طرفداران ترامپ كه با 
گروه ضدمسلمانان همكاري مي كند، ازجمله كساني 

هستند كه جرقه اين تجمع را زده اند.

حمايت كمپين ترامپ
جيسون ميلر، مشاور كمپين ترامپ در پاسخ به توييتي 
در حمايت از راهپيمايي تندورهــا گفت: »اين موج 
حمايت از ترامپ را دوســت دارم.« كيلي مك اناني، 
سخنگوي كاخ ســفيد نيز به فاكس نيوز گفت: »مردم 
مي خواهند به خيابان بيايند تا صدايشان شنيده شود. 
ترامپ بيشتر از هر نامزد جمهوريخواه ديگري در تاريخ 
انتخابات آمريكا رأي دارد.« او پيش بيني كرده تعداد 

شركت كنندگان »بسيار زياد« باشد.
اينديپندنت در تحليلي نوشــت كه ايــن تظاهرات 
مي تواند صحنه انفجار خشــمي باشد كه در روزهاي 
گذشــته در فضاي مجازي جريان داشــته و انباشته 
شده است. اين راهپيمايي، دامنه وسيعي از گروه هاي 
طرفدار ترامپ ماننــد تندروهاي راديكال ضددولت و 
نئونازي ها تا مردم عادي طرفدار رئيس جمهور آمريكا 
را دربرمي گيرد. ملي گراهاي سفيدپوســت به غير از 
واشنگتن، تظاهرات در شهرهاي ايالت هاي چرخشي 

را نيز در برنامه دارند.

آمادگي مقامات واشنگتن
گفته مي شود پليس واشنگتن مجوزي براي تظاهرات  
گروه هاي تندرو صادر نكرده اســت، اما آژانس فدرال 
محلي در حال بررسي چند درخواست مجوز از سوي 
گروه هاي طرفدار ترامپ اســت كه جنبش »دزدي را 
متوقف كنيد« را در شبكه هاي اجتماعي راه انداخته اند 
و پيش بيني مي شود فقط 50نفر در آن شركت كنند. 
از سوي ديگر، فيس بوك صفحه برخي از اين گروه ها را 
به دليل پخش اطاعات جعلي و نقض قوانين اين شبكه 

مسدود كرده است.
موريل بازر، شهردار واشنگتن گفته كه مقامات شهري 
فعاليت افراد در شبكه هاي اجتماعي براي برنامه ريزي 
تظاهرات را رصد مي كنند و اعام كرده: »ما از هرنوع 
تجمع مســالمت آميز حمايت مي كنيم.« گفته شده 
برخي گروه هايي كه قرار اســت در ايــن راهپيمايي 
شركت كنند، ساح همراه خواهند داشت؛ به همين 
دليل بازر به شركت كنندگان هشــدار داد كه با خود 
اســلحه نياورند: »قوانين حمل ســاح در واشنگتن 
نسبت به شــهرهاي ديگر آمريكا سختگيرانه است و 

افراد نمي توانند در مألعام ساح در دست بگيرند.«
از سوي ديگر، پليس واشــنگتن نيز برخي خيابان ها 

را مسدود و پارك خودروها را در محدوده مركز شهر 
محدود كرده اســت. مقامات امنيتي اين شهر بعد از 
انتخابات اخير به دليل احتمال وقوع آشوب و خشونت 
در باالترين ســطح آماده باش قــرار دارند و همچنان 
ويترين خيلي از فروشگاه ها در مركز شهر از ترس حمله 

آشوبگران، با تخته پوشيده شده  است.

واكنش فعاالن چپ
در واكنش به اقدام تندروها، تعداد كمي از گروه هاي 
مخالف ترامپ شــامل جنبش هاي ضدفاشيســت و 
ضد نژادپرستي نيز قرار است به خيابان هاي واشنگتن 
بيايند تا مانع اين شوند كه »دولت ترامپ انتخابات را 
بدزدد.« فعاالن چپ در واشنگتن خود را آماده كرده اند 
و اطراف ديوار يادبود »زندگي سياهپوســتان اهميت 
دارد« را حفاظ زده اند.  ماه گذشــته هواداران ترامپ 
اين ديوار را تخريب كرده بودند. بعد از اين اتفاق، ديوار 

تعمير شد و چند نفر مأمور حفاظت از آن شدند.
معمــوال تظاهرات  گروه هــاي افراطــي و ملي گراي 
سفيدپوست در واشنگتن، پايان مسالمت آميز داشته 
است و شركت كنندگان در آن با ورود گروه هاي مخالف 

متفرق شده اند.

جهنم جهاني كرونا
با عبور آمار ابتاي روزانه كرونا از مرز 666هزار نفر، موج سوم 

شيوع ويروس اغلب نقاط جهان را در بر گرفته است

 لشكركشي راست هاي افراطي
در حمايت از ترامپ

گروه هاي راست افراطي قرار است امروز در حمايت از ترامپ و در اعتراض به نتيجه 
انتخابات در واشنگتن دست به تظاهرات بزنند

   كوتاه از انتخابات
  نانسي پلوســي، رئيس مجلس نمايندگان آمريكا و 
چاك شومر، رهبر اقليت دمكرات سنا از جمهوريخواهان 
خواستند كه باخت ترامپ را بپذيرند و به خواست مردم 
اين كشــور احترام بگذارند. پلوسي در يك كنفرانس 
مطبوعاتي با بيان اينكه »اين سيرك را تمام كنيد« از 
حزب رقيبش خواست كه تمركز خود را بر موضوعات 

مهمي مانند كرونا و بحران اقتصادي بگذارند.
  برخي سناتورهاي جمهوريخواه از مقامات كاخ سفيد 
خواســته اند كه امــكان دسترســي رئيس جمهور 
منتخب آمريكا را به اطالعــات محرمانه فراهم كنند. 
جمهوريخواهان هنوز رســما بايدن را پيروز انتخابات 
نمي دانند و به او تبريك نگفته اند؛ به همين دليل، ناظران 
معتقدند كه اين واكنش به نوعي نشــانه آغاز چرخش 
اين حزب به ســمت نامزد دمكرات هاســت. ترامپ و 
آژانس خدمات عمومي آمريكا تاكنون از فرايند انتقال 
قدرت به بايدن كه روندي طبيعــي در همه انتخابات  

رياست جمهوري است، خودداري كرده اند.
  رئيس جمهور منتخب آمريكا، ران كالين را به عنوان 
رئيس دفتر خود در كاخ ســفيد معرفي كرد تا نشان 
دهد همچنان بي توجه به مقاومت ترامپ و ادعاهاي او، 
برنامه هاي خود را پيش مي برد. كالين قرار است نقش 
مهمي را در اجراي برنامه هاي بايدن براي مقابله با كرونا 
ايفا كند. رئيس جمهور منتخــب آمريكا همچنين در 
ادامه گفت وگو با رهبران جهان، در تماس تلفني با پاپ 
فرانسيس، رهبر كاتوليك هاي جهان از پيام تبريك او 
براي پيروزي در انتخابات تشكر كرد. مقامات چين نيز 
باالخره سكوت خود را شكســتند و سخنگوي وزارت 

خارجه اين كشور، پيروزي بايدن را تبريك گفت.
  مقامــات ايالت جورجيــا در واكنش بــه انتقاد 
جمهوريخواهان از مديريت انتخابــات در اين ايالت، 
هرگونه تقلب در فراينــد رأي گيــري را رد كردند. 
سي بي اس نيوز نوشت كه اين ادعاي جمهوريخواهان 
وقتي مطرح شد كه نشــانه هايي از باال رفتن احتمال 
پيروزي دمكرات ها در انتخابات سنا ديده شد. جورجيا 
ازجمله ايالت هايي است كه هميشه به جمهوريخواهان 
متمايل بوده اســت. مردم اين ايالــت در انتخابات 
رياســت جمهوري نيز رأي خود را به بايدن دادند تا با 
14هزار رأي بيشتر از ترامپ، رقيبش را پشت سر بگذارد.

بن حمــد  ســلمان 
آل خليفــه، وليعهــد 
51 ســاله بحرين، بر 
خاف نخســت وزير 
تنــدرو اين كشــور 
طرفــدار  همــواره 
رويكردهای اعتدالی و 
حتی اصاح طلبانه در 
تعامل با جامعه بحرين 

بوده است

 محمدامين خرمي 
روزنامه نگار
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ياد

ســفربهســالمت،معلم
باشرافت

عكس معلمي در بســتر بيماري 
كرونا كه در حال آموزش مجازي 
به شاگردانش بود در شبكه هاي 
اجتماعي وايرال شــده اســت. 
فرحناز مينايي پور، مشــاور امور 
زنان وزير آمــوزش و پرورش در 
پست اينســتاگرامي اش به اين 
موضوع پرداخته و نوشــته است: 
مريــم اربابي از معلمــان متعهد 

شهرستان گرمه خراسان شــمالي پس از روزها درگيري و جنگ با ويروس كرونا 
روي تخت بيمارستان با دانش آموزانش وداع كرد. اين معلم دلسوز كه حتي از روي 
تخت بيمارستان هم شوق تربيت و تحصيل دانش آموزان را داشت، پس از 22سال 

خاك تخته خوردن اسير اين ويروس منحوس شد و غريبانه از كنار ما رفت.

نبايــدچهرهمــراتخيل
ميكردند

ســرديس هاي ســاخته شده از 
بــزرگان كشــور در حوزه هاي 
مختلف كه كمترين شــباهتي با 
اصل خود ندارند، چند وقتي است 
حاشيه ساز شده، به طوري كه هفته 
گذشته هم علي اعطا، سخنگوي 

شــوراي شــهر از اين روند انتقاد كرد. در همين ارتباط هم صفحه اينستاگرامي 
سينما نوين، واكنش علي نصيريان، بازيگر پيشكســوت سينما و تلويزيون را به 
نصب سرديس خود بازتاب داده است كه نوشته: خالق چهره شخصيت سرديس 
بايد از خصوصيات چهره هنرمند آگاه باشد، نه اينكه با تخيل خود چيزي تقريبا 

نزديك يا شبيه چهره من ساخته شود!

چمنمتحركدرچملي
چمن متحرك منطقه چملي، از پديده هاي جالب در اســتان آذربايجان غربي، 
شهرستان تكاب اســت. در زبان محلي به اين مكان »چمن گولي«  مي گويند كه 
به معني جزيره اي از چمن روي بركه اســت. اين جزيره با تغيير فصل و وزش باد 
تغيير مكان مي دهد. چمن گولي در طول سال پذيراي گردشگران زيادي از ايران 
و جهان است. هادي نيكخواه، فعال توييتري در صفحه اش 2عكس از فصل بهار و 

پاييز اين منطقه را منتشر كرده است.

مجالتهمشهري:24،بچهها،تندرستي،داستان،دانستنيها،جوان،سرزمينمن،سرنخ
ضمائمهمشهري:استانها،محله،دوچرخه،سهچرخه

newspaper.hamshahrionline.ir:سايتروزنامههمشهري 

عكس:همشهري،اميررستمي پاركشهردرباران

  چند روز پيش تصويرش در رســانه ها 
درحالي كه به ســبب ابتال به كرونا روي 

تخت بيمارســتان  به وســايل 
پزشكي متصل بود، منتشر شد.

   با اين حال به واسطه تلفن 
همراه و كتاب در دســتانش 

به دانش آموزان خود به صورت مجازي تدريس مي كرد!

   اين روحيه همواره همراه معلمان كشورمان بوده و در 
روزهاي كرونايي با وجود برنامه هاي آموزشي تلويزيون، 
همراهي خانواده ها و ساير امكانات، معلمان در امر آموزش 
و ارتباط عاطفي هنوز يكي از عناصر كليدي تعليم و  تربيت 

كشور هستند.

   اين امر در زنان معلمي كه تشــكيل خانواده داده اند و 
همسر و فرزندان براي مديريت خانه نياز شديد به محوريت 
مادر خانواده دارند، بيش از ديگران مشــهود است؛ ولي 
معلمان در اين راه بي هيچ چشمداشــتي بــا حضور در 
مدارس، مهرشان را ميان خانواده و دانش آموزان تقسيم و 

به همه امور رسيدگي مي كنند.

   امروز قريــب به يك ميليون معلم در چنين شــرايط 
دشواري به دور از كالس و دانش آموزان اما با شور و پشتكار 
به آموزش فرزندان كشورمان مشــغولند، گاه تمام روز تا 
پاسي از شــب فعاليت هاي آموزشي دانش آموزان خود را 
پيگيري مي كنند و با رويي گشاده پاسخگويشان هستند.

   در نگاه اول شــايد همه اين تالش ها براي يادگيري  از 
طريق فضاي مجازي مشكل بود و برخي آن را نمايشي تلقي 
مي كردند، ليكن وقتي انســان ها حرفه و شغلي را با عشق 

انتخاب كنند، هيچ مانعي براي انجام وظيفه وجود ندارد...

  پذيرش جمله »معلمي شغل نيست، هنر عشق ورزيدن 
است« براي كساني كه در اين كسوت نيستند، سخت بود! 
اما »مريم اربابي« معلم مدرسه شاهد ريحانه شهرستان 
گرمه در خراسان شمالي ثابت كرد و نشان داد كه معلمان 
عاشق پيشــه و هنرمند به معناي واقعي در دشــوارترين 

روزهايشان هم ايثارگر و تالش ورز هستند.

   او بر تخت بيمارستان درحالي كه نفس هايش به شماره 
افتاده بود، اين عشق به معلمي و آموزش را در قابي زيبا و 
ماندگار در دل ميليون ها انسان گرفتار شرايط كرونا نشاند.

  حال سيل اشك مردم قدرشناس روانه روح بلند او شد.

  بانو »مريم اربابي« به ما معلمان آبرو و حيثيتي دوباره 
بخشيد و زنگارهايي كه بعضا مادي مسلك به معلمي نگاه 
مي كردند و رقم هاي نجومي كالس هاي خصوصي مرفهان 

را به طعنه به رخمان مي كشيدند، زدود ...

  خانم اربابي اجازه داد دوباره ما معلمان عشــق و هنر 
عشق ورزيدنمان را به جهان ثابت كنيم...

  او ما را ياد معلماني انداخت كه جان خود را فدا كردند تا 
آتش بخاري مدرسه بچه ها را نسوزاند و ياد معلم مدرسه اي 
كه موي سرش را تراشيد تا با دانش آموز بيمارش احساس 
همدردي كند، آموزگاري كه كليه اش را هديه كرد تا سايه 

پدر از سر دانش آموزش كم نشود را زنده نگاه داشت.

   او را مقايسه كنيم با كسي كه در اتوماسيون اداره براي 
مطالعه يك پرونده و پاســخ چند كلمه اي به ارباب رجوع 
بيچاره اي كه نمي تواند او را ببيند تا اعتراضش را بيان كند، 

هفته ها تعلل مي كند!

   اميدوارم همه ما و كارگزاران نظام از معلمان بياموزيم حتي 
بر تخت بيمارستان و با نفس هاي به شماره افتاده تا پايان جان، 

پاسخگوي مردم و وظايفي كه برعهده داريم باشيم.

   اينگونه انسان ها در هر شغلي كه هستند، مثل معلمان، 
پزشكان و كادر درماني بايد در حافظه بلندمدت ملتمان 
بمانند، چراكه اينان ســتاره هاي درخشــان بشــريت و 
حجت هاي خدا هستند براي زيست مسلماني و انساني ...

روحش شاد و راهش پررهرو باد

حسنخليلآبادي
عضو شوراي شهر تهران

ازمير:زني 28ساله كه در زلزله اخير ازمير تركيه از زير آوار 
جان سالم به در برد، پيش از اين هم سال1992 ميالدي 
در زلزله اي در شــهر ارزينجان زير خاك رفته و توســط 
امدادگر هاي اين كشــور زنده پيدا شــده بود. به گزارش 
اسپوتنيك، در زلزله نخست اين زن بيش از 8 روز زير آوار 
بود و با وجود اين زنده ماند و همان سال هم جريان نجات 
او رسانه اي شد. اكنون در تركيه اين زن پرستار، به يكي از 

نماد هاي اميد بدل شده است.

ناپل:ويدئــو و عكس هايي كه از مــردم ايتاليا در فضاي 
مجازي منتشــر شده است شــمار زيادي جســد را در 
توالت هاي بيمارستان كاردارلي شهر ناپل نشان مي دهد. 
به گزارش سايت بريتانيايي مترو، وزير خارجه ايتاليا با تأييد 
اين ويدئو ها وضعيت به نمايش در آمده را اسف بار توصيف 
كرد و از مردم براي كمك به كادر درمان اين كشور كمك 
خواست. تصاوير يادشده قابل انتشار نيست و همشهري از 

عكسي تزئيني براي اين خبر استفاده مي كند.

لندن: يك الماس صورتي استثنايي در حراجي كه به دليل 
شــيوع كرونا به صورت آنالين برگزار شــده بود، به بهاي 
22.5ميليون يورو فروخته شد و ركوردي جديد را شكست. 
به گزارش يورونيوز، اين سنگ قيمتي توسط يك شركت 
روسي از معادن سيبري استخراج شــده بود. خريدار اين 
سنگ الماس كه »شبح گل ســرخ« نام گرفته، ناشناس 
اســت. پرداخت چنين مبلغي براي اين نــوع الماس يك 

ركورد محسوب مي شود.

اســتكهلم:خودرويــي به نــام Eximus IV كــه 
كم مصرف ترين خودروي جهان نام گرفته است مي تواند 
سرنشــينان خــود را با يك ليتر ســوخت به مســافتي 
معادل نيمي از كمربند خط اســتوا حمل كند. به گزارش 
آديتي سنترال، اين خودرو براي اين منظور بايد روي ريل 
حركت كنــد. Eximus IV كه محصــول كار تحقيقاتي 
2دانشــگاه داالرنا و دانشگاه تكنيك ســوئد است اكنون 

ركوردد ار جهان است.

سفربهنيمكرهزمينبايكليترسوختالماس22ونيمميليونيورويينگهداريازجسدهادرتوالتبيمارستاندومينفرارازآوارمرگبار

معلميكهحجتخداوندبود

 حضرتاميرالمؤمنينعليع:ليس للجوج تدبير؛ 
آدم لجوج و ستيزه جو، تدبير ندارد.
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دهروزهمهرگردون،افسانهاستوافسون
نيكيبهجايياران،فرصتشماريارا

آسايشدوگيتيتفسيرايندوحرفاست
بادوستانمروت،بادشمنانمدارا
فرصت، زمان و مجال مناسب براي انجام كاري است، مهلتي كه اگر از دست برود 
چه بسا ديگر نتوان آن را به كف آورد؛ مانند نيكي كردن در حق دوستان. فرصت 
به هر بزنگاه مهم و با ارزشي گفته مي شــود، از همين رو بارها با غنيمت شمردن 

عمر همراه شده است:
به مأمني رو و فرصت شمر غنيمت وقت

كه در كمينگه عمرند قاطعان طريق
»فرصت« معناي نوبت هم دارد. 

حافظ: 
از كران تا به كران لشكر ظلم است ولي
از ازل تا به ابد فرصت درويشان است 

بر پايه اين بيت از نظامي در خسرو و شيرين، مي توان فرصت را بخت و اقبال هم 
دانست:

نمي افتاد فرصت در ميانه 
كه تير خسرو افتد بر نشانه 

سعدي در باب عشق از بوستان، پند مي دهد:
ز خود بهتري جوي و فرصت شمار
كه با چون خودي، گم كني روزگار

امروز وقتي كســي از موقعيتي سوء اســتفاده مي كند هم بــه آن فرصت طلبي 
مي گوييم؛ حال آنكه در يافتن موقع مناســب، هنري بوده است. موالنا در ديوان 

شمس مي گويد:
به سوي ما نگر، چشمي برانداز
وگر فرصت بود، بوسي در انداز

در نگاه بيدل دهلوي، »شيشه ساعت خبر از ساز فرصت مي دهد«.

»فرصت«طلب!

فضاي مجازي

انتشارات افراز كتاب شعر »تراكم« نوشته صابر 
محمدي را منتشر كرد. »تراكم« نخستين كتاب 

شعر صابر محمدي محسوب مي شود. 
از او پيش از اين شــعرهايي در چند 
آنتالوژي شعر معاصر منتشر شده بود. 
شــعرهاي كتاب »تراكم« مربوط به 
سروده هاي سال هاي1383 تا1388 
شاعر هستند و بنابراين از تازه ترين 
آنها، 11سال گذشته است. با اينكه 
كتاب »تراكم«، با تأخيري يك دهه اي 

منتشر مي شود و همه شعرهاي آن 
در ســال هاي مياني دهه80 نوشته 
شــده اند اما از كليشــه هاي شعري 
دهــه80 در آن خبــري نيســت. 
كتاب در 3فصل »تــز«، »آنتي تز« و 
»پيوست« تنظيم شده و 70صفحه 
دارد. صابر محمــدي متولد1365 
است. از ســال1382 نوشتن شعر و 

روزنامه نگاري را آغاز كرده و تا كنون گزارش ها، 
گفت وگوها و مقاالت متعددي درباره ادبيات و 
هنر از او در رسانه هاي مختلف منتشر شده است.
كتاب شعر »تراكم« را انتشارات افراز با قيمت 
25هزار تومان روانه بازار كتاب كرده است. نسخه 
كاغذي اين كتاب در سايت انتشارات افراز و در 
سايت پخش ققنوس و نسخه الكترونيك آن در 

اپليكيشن نشر افراز قابل تهيه است.

ويترين

تراكم

مجيدروانجو،روزنامهنگار،ويراســتار،
شاعروداستاننويسجنوبيكهسالها
ويراستارهمشهرياستانهابود،عصرروز

چهارشنبهدرگذشت.اوازجملهنويسندگانشاخِصكمتر
ديدهشــدهبود.مرحومروانجويكيازيادداشتنويسان
صفحهآخرهمشهريبودكهيكشنبههايادداشتهايش
درهمينصفحهمنتشرميشــد.اومتولد۱342بهبهان
بود.ازايننويسندهخوزســتانيآثارمتعدديازجمله:
اندكيبيشترازدلسپردن)مجموعهشعر(،بياننظري،
قواعدبصري)جستارهاييدرماهيتوساختارسينما(،تا
ساعتدو)داستانهايكوتاه(،چهارباد)مجموعهداستان
كوتاهازداستاننويسانجنوب(،خانهدراعماقآبهاي
ممنوع)مجموعهشعر(وســينماوذهنو...منتشرشده
بود.روزنامههمشهري،درگذشتاينچهرهفرهنگيرابه

خانوادهودوستانويوجامعهادبيوفرهنگيوهمكاران
روزنامهنگارشتسليتميگويد.آخرينيادداشتيكهوي

برايهمشهرينوشتهبوددرادامهميآيد.
 * * *

اين روزها مرگ چنان نزديك به ما و عادي شــده  كه شــكل 
مسخره و خنده داري به خود گرفته، به طوري كه گمان مي شود 
اينجا ديگر جاي زندگي نيست و بايد جاي ديگري سراغ آن را 
گرفت. ازسويي وضع اسفبار معيشت معمولي انسان و از سوي 
ديگر هجوم بنيانكن كرونا چنين ساحت زيست غم افزايي را رقم 
زده اند. ديگر كسي را حوصله و فرصت آن نيست كه به مضمون 
مرگ بينديشد. از اين رو انسان امروزي اين آب و خاك، برايش 
تفاوتي نمي كند كه في المثل فردا زنده اســت يا خواهد مرد. از 
اين باالتر به بنيان هاي انديشگي مرگ هم پشت پا زده مي شود. 
روزگاري انســان هايي در اطراف ما مي زيستند كه جان بر كف 
داشتند و هر لحظه در انتظار »مرگ در ميدان« بودند. آن روزها 
مرگ نزد زندگان حرمت و ارزشــي داشــت، همراه با وحشتي 
مرموز و موهوم. به همين دليل زندگي طعم شيريني داشت و 
هر كسي براي از دســت ندادن آن از هيچ كوششي فروگذاري 
نمي كرد. امروزه اما به يمن همان دو عامــل همه  چيز وارونه و 
برعكس شده است. امروز دكتر اكبر عالمي در گذشت. روزنامه يا 

سايتي اين خبر دردناك را انعكاس مي دهد، مخاطبي هم آن را 
مي خواند، احتماال آهي هم كشيده مي شود. شوربختي اين است 
كه مخاطب ناآشنا با سينما و »هنر هفتم« دغدغه شناسايي زنده 
ياد عالمي را ندارد. اصال برايش مهم نيست كه او مدرس سينما 
بوده و سال ها در عرصه نقد و بررسي فيلم كوشيده و كتاب هايي 
چند در زمينه هاي عكاســي و فن_هنر سينما تاليف و ترجمه 
كرده است. انسان به چنين نقطه مهلكي از بي تفاوتي كه مي رسد 
ناگزير يا زندگي را و مرگ را ممزوج هم مي انگارد يا اگر حساس 
باشد با خود مي گويد سعادت واقعي از آن او است كه از مادر متولد 
نمي شود. جاي آن نيست كه از دكتر عالمي داد سخن سر دهم 
و از آثارش دم بزنم. همه اطالعــات در مورد او به قدر كفايت در 
اينترنت موجود است. فاصله رفتن او با رفتن استاد شجريان به 
يك هفته هم نمي رسد. هر دو از فرهيختگان دنياي هنر و انديشه 
بودند كه جاي خالي آنها حاال حاالها پرشدني نيست. ديگر اينكه 
»خداوندگار آواز موسيقي سنتي ايران« و اكبر عالمي متعلق به 
نسلي هستند در حال انقراض. نسلي كه چه بايد كرد زندگي شان 
را از همان ابتدا يافته بود. نســلي كه مفهوم عشق و دلدادگي را 
در اعتقاد به راه و تالش بي صبرانه در ساحت مورد نظر يافته بود. 
نسلي كه زندگي را روزبه روز بارورتر و پر توان تر مي كرد و اگرچه 
مرگ را مي شناخت اما ميانه اي با آن نداشت. يادشان گرامي باد!

يادداشت

مرگدرميزند

مجيدروانجو
نويسنده و روزنامه نگار

رويدادهاي فرهنگي و هنري
ديداربابتهوون،هگلوهولدرلين

نشســت هفتگي شــهر كتاب، سه شــنبه 27 آبان ساعت 
11صبح به ديداري با بتهوون، هگل و هولدرلين )به مناسبت 
دويست وپنجاهمين زادســال 3 نابغه آلمان( اختصاص دارد 
كه با حضور محمود حدادي، پيمان يزدانيان، سيدمســعود 
حســيني و ماني پارســا به صورت مجازي برگزار مي شود. 
بتهوون، هــگل و هولدرليــن 3 نابغه آلماني در موســيقي، 
فلسفه و شــعر هستند كه هر 3 در ســال1770 ميالدي در 
 آلمان به دنيا آمدنــد. عالقه مندان مي توانند اين نشســت 

را از اينســتاگرام 
ايــــن مـــركز 
 بــــه نشــــاني
Instagram/  
 bookc i t ycc
به طور مســتقيم 

پيگيري كنند.

اكران»آرزوهاييكموشكور«
فيلم نمايش »آرزوهاي يك موش كور« بــه كارگرداني وحيد 
نفر در پايگاه اينترنتي »نمايش نما« اكران مي شــود. به گزارش 
 همشــهري، نمايــش »آرزوهاي يك مــوش كور« نوشــته 
سعيد ابك، ويژه كودكان 5 تا 12سال است. عالقه مندان مي توانند 
فيلم نمايش »آرزوهاي يك موش كــور« را تا پايان پاييز1399 

در پايگاه اينترنتي 
نمايش نما كانون 
پــرورش فكــري 
كودكان و نوجوانان 
 th.kpf.ir به نشاني

تماشا كنند.

رونمايياز6كتاب

6 عنــوان كتاب »تهــران از 
منظر هنرمندان« با موضوع 
ســرمايه هاي نمادين شــهر 
تهران بــه مناســبت هفته 
كتــاب و كتابخواني رونمايي 
مي شود. به گزارش همشهري، 
انتشارات علمي و فرهنگي با 

همكاري شهرداري تهران اين كتاب ها را رونمايي مي كند و 
به بهانه آن، به تهران از منظر هنرمندان خواهد پرداخت. اين 
نشست ها به صورت مجازي و بدون حضور افراد در استوديو 
انتشــارات علمي و فرهنگي برگزار و از طريق شبكه شهر و 

آپارات و ديگر پلتفرم هاي مجازي پخش مي شود.

دل نوشته اي براي معلمي كه تا پاي جان 
دغدغه آموزش داشت
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»مهدي صور اســرافيل، مشــاور عالــي وزارت دارايي و 
خزانه داري كل، روز سه شنبه 45/7/26 ضمن يك گفت وگوي 
خصوصي اظهارداشت: دكتر جمشيد آموزگار، وزير دارايي، 
به منظور آنكه سازمان وزارت دارايي به سبك وزارت دارايي 
آمريكا اداره مي شود، چندي قبل از آقاي ج. كانان، خزانه دار 
كل ســابق آمريكا دعوت مي نمايد كه به ايران آمده و كار 
سازمان دادن وزارت دارايي را به ترتيبي كه در آمريكا عمل 
مي شود به انجام رســاند. آقاي ج. كانان كه از چند ماه قبل 
در اين مورد مشــغول مطالعه است، اخيرا دست به كار تهيه 
گزارش نهايي خود است. برابر طرحي كه در اين زمينه تهيه 
شــده تمام مديران كل وزارت دارايي از سمت هاي مربوطه 
حذف مي شوند و به جاي آنها رؤساي ادارات قرار مي گيرند 

و نيز براساس سازمان جديد، وزارت دارايي داراي 4معاون 
كه عبارتند از معاون درآمدها، معاون هزينه ها، معاون اداري 
و معاون پارلماني، خواهد شد و بقيه سازمان وزارت دارايي از 
ادارات وصول و هزينه و خدمتي و حقوقي تشــكيل خواهد 
گرديد كه هرچند اداره را يك معاون اداره خواهد كرد و ديگر 
مديركلي وجود نخواهد داشت.« مهدي صوراسرافيل اضافه 
كرد: »آقاي ج. كانان همچنين نظر داده اســت اوراق قرضه 
خزانه با كميسيون بورس كه قانون آن از مجلس گذشته يكجا 
ادغام و زيرنظر وزارت دارايي تشكيل شود. البته بايد گفت كه 
قانون بورس قبال به طور جداگانه  به تصويب رسيده و اگر نظر 
آقاي ج. كانان به مورد اجرا درآيد الزم است قانون جديدي 

به مجلس برده شود«.

 اداره وزارت دارايي
 به سبك آمريكايي

  عليرضا احمدی..................................................................... 

فاصله ميان سال هاي1342 تا 1352، دهه ويژه اي در تاريخ اقتصادي 
كشور به حساب مي آيد؛ سال هايي كه وجه تمايز آن با دوره هاي قبل 
و بعد از خود در »رشد« و »برنامه ريزي جامع اقتصادي« بود. دراين 
دوره كه با اجراي سياست »تثبيت اقتصادي« همراه شد، برخالف 
دوره هاي قبل و البته بعد قيمت ها، دستمزدها، اشتغال و ماليات ها به 
ثبات رسيد. اگرچه داوري ها درباره اهداف، چالش ها و كيفيت اجراي 
سياست هاي اقتصادي در اين دهه متفاوت و گاه متناقض است، اما 

بررسي هاي آماري نشان دهنده رشد و توسعه اقتصادي است.
پس از سقوط دولت اميني و بعد از آن، سركوب قيام 15خرداد42، 
شــاه به يگانه بازيگر عرصه سياســت و اقتصاد در ايران بدل  شد و 
فرصت را براي تحقق رؤياي »مدرنيزاسيون« خود مهيا ديد. به زعم 
شاه، ديگر جبهه ملي موي دماغ نبود و آيت اهلل خميني نيز در تبعيد 
به سرمي برد. اكنون زمان تغيير نقش فرا رسيده بود و شاه درصدد بود 
به جاي نقش »پادشاهي كه سلطنت مي كند« در قامت »سلطاني 
انقالبي« ظاهر شود و اجراي اصالحات ارضي و سهيم كردن كارگران 
در سود ويژه كارخانه ها نيز در اين راستا قابل ارزيابي است. او براي 
ايفاي مطلوب نقش جديد خود، گرايش هاي سوسياليســتي بروز 
مي داد كه تأكيد بر اصالحات ارضي بود؛ ايجاد شركت هاي سهامي كه 
شبيه كلخوزهاي كشورهاي سوسياليستي بود از نشانه هاي آن است.

شاه در مصاحبه با اوريانا فاالچي در ســال52، واضح تر از قبل اين 
گرايش ها را نمايان كرد؛ »سوسياليسم ما پيشرفته تر از سوساليسم 
اسكانديناوي است، چراكه برعكس آن، انقالب سفيد من تشويق به 
 كار است و به معناي ايجاد يك سيستم ايمني براي كساني كه كار 

نمي كنند، نيست.«
برخالف اينكه شــاه اظهار مي كرد »برنامه هاي تحول اقتصادي و 
سياســي بايد همزمان به اجرا درآيد، وگرنه دشواري هاي عظيمي 
پديد خواهد آمد«، حفظ ثبات اقتصادي بنيان اصلي قدرت سلطنت 
را تشكيل مي داد و برهمين اساس به ايفاي نقش مسلط در اقتصاد 
پرداخت و سياست »بودجه جامع« را درپيش گرفت. در اين مسير به 
ارتش نيز توجه ويژه اي شد و بودجه ساالنه آن از 293ميليون دالر در 

سال42 به 1/8ميليارد دالر در سال52 افزايش يافت.
راه تحقق مدرنيزاســيون مدنظر شــاه كه خصلت سوسياليســم 
ناسيوناليستي داشــت، با افزايش درآمدهاي نفتي تاحدود زيادي 
هموار شده بود؛ درآمدهايي كه از 555ميليون دالر در سال42 به 
958ميليون دالر در سال47 و 1/2ميليارد دالر درسال50 رسيد. 
او مي خواســت همه دنيا اعتراف كنند كه ايران »ژاپن خاورميانه« 
مي شود و براي تحقق اين  رؤيا راهكارهاي »سرمايه گذاري در صنايع 
ســنگين«، »اجراي سياســت جايگزيني واردات« و »واردكردن 

پيشرفته ترين تكنولوژي روز دنيا« برگزيده شد.

تغيير رويكردهاي برنامه ريزي
بررسي هاي اقتصادي نشان مي دهد دوره رونق مداوم اقتصادي در 
ايران از سال43 آغاز شــد كه محرك آن برنامه سوم عمراني كشور 
)1341تا 1346( بود. اين برنامه كه در دوره اول و دوم هفت ساله و از 
دوره سوم به بعد پنج ساله شده بود، با تغيير محسوس در رويكردها 
ارائه شد و برنامه ريزان معتقد بودند »اين برنامه بايد داراي اهداف 

روشــن و صريحي مانند تعيين كيفيت و ميزان توسعه اقتصادي 
كشور باشد«؛ موضوعي كه در برنامه دوم ديده نمي شد. برنامه دوم بر 
سرمايه گذاري در زيرساخت هاي اقتصادي مانند سدسازي، ساخت 
نيروگاه، راهسازي و... تأكيد مي كرد، درحالي كه اين رويكرد در برنامه 
سوم به برنامه ريزي براي تخصيص كل منابع اقتصادي كشور تغيير 
مسير داد. برهمين اساس مقرر شد در برنامه سوم درآمد ملي كشور 
حداقل6درصد در سال افزايش يابد و براي تحقق آن بايد 158ميليارد 
ريال سرمايه گذاري ثابت دولتي و 132ميليارد ريال سرمايه گذاري 
ثابت خصوصي انجام شود. همچنين ايجاد ساالنه 200هزار شغل 
جديد و توزيــع عادالنه درآمد از طريق تزريــق اعتبارات به بخش 

كشاورزي از اهداف ثانويه تعيين شده بود.
نقطه قوت اصلي اين برنامه ســرفصل هاي جديدي بود كه در آن 
گنجانده شــد؛ براي نخستين بار »نيروي انســاني«، »بهداشت«، 
»عمران محلي« و »فرهنگ« مورد توجه قــرار گرفت و اعتبارات 
اختصاص يافته به آنها بيش از 4برابر افزايــش يافت. يكي ديگر از 
مهم ترين ويژگي هاي برنامه سوم، گشودن فضا براي مشاركت بخش 

خصوصي در صنايع كوچك و متوسط بود.
تصميم ســازان اقتصادي و به ويژه خود شــاه بر اين رويكرد اصرار 
داشــتند كه همه صنايع مادر كشــور بايد در اختيار دولت باشد و 
بخش خصوصي تنها در صنايع كوچك و متوســط فعاليت كند و 
برهمين اســاس ورود بخش خصوصي به صنايع سنگين ازجمله 
ذوب آهن را صالح نمي دانستند. توسعه صنايع سنگين اگرچه در 
برنامه سوم مطرح شد، اما در برنامه چهارم )1347 تا 1351( به بار 

نشست.
 

نتايج برنامه هاي سوم و چهارم عمراني
درواقع در اين دوره شاهد اتخاذ 2رويه متفاوت هستيم؛ بنگاهداري 
دولتي به سبك رضاشاهي از يك ســو و تشويق بخش خصوصي از 
سوي ديگر. طي 10سال سرمايه هاي خارجي كه عمدتا به بخش 
خصوصي مي رفت 22برابر شــد؛ يعني از 31ميليون ريال در سال 
35 به 693ميليون ريال در سال45 رسيد. ارزيابي ها نشان مي دهد 
»تقريبا همه مؤسسات جديد در دهه40 متعلق به بخش خصوصي 
بودند و دولت جز تأمين مالي طرح هاي صنعتي، شيوه عدم دخالت 
را درپيش گرفته بود« و صنايع كارخانه اي پيشگام توسعه اقتصادي 
كشور شدند. نتايج اجراي برنامه هاي سوم و چهارم نشان مي دهد در 
دستيابي به اهداف تعيين شده موفق بوده اند؛ مهم ترين هدف برنامه 
سوم كه تحقق نرخ رشد 6درصد درسال بود، به 10درصد رسيد و نرخ 
تورم هم كه بين سال هاي34 تا 41 تقريبا ساالنه 5/5درصد بود به 
1/4درصد كاهش يافت. برنامه چهارم نيز از اهداف پيش بيني شده 
فراتر رفت و متوسط نرخ رشد اقتصادي در طول اين برنامه )47 تا 51( 
كه 10درصد هدفگذاري شده بود، به 13درصد در سال رسيد. ثبات 
قيمت ها نيز همچنان حفظ شد و اگرچه متوسط نرخ تورم ساالنه 
در اين دوره 3/6درصد و نسبت به برنامه سوم بيشتر بود، اما كماكان 

تك رقمي باقي ماند.

دو نگاه به يك دهه
وضعيت اقتصادي كشور در مقطع 1342 تا 1352 و در طول اجراي 
2برنامه عمراني پنج ساله )1341 تا 1351( همواره با رويكردهاي 
متفاوتي مورد بررسي قرار گرفته است. از يك سو افرادي مانند يرواند 

آبراهاميان و موسي غني نژاد و... قرار دارند كه معتقدند اين دوره را 
مي  توان »عصر طاليي« اقتصاد ايران معاصر دانست و ازسوي ديگر 
افرادي مثل همايون كاتوزيان و احمد اشرف با اين قضاوت مخالفند و 
مي گويند كه رشد اقتصادي به تنهايي را نمي توان با توسعه در شكل 

يكپارچه اش يكي پنداشت.
در ميــان دســته اول، آبراهاميــان معتقد اســت كه بــا وجود 
حيف و ميل هاي فراوان، بخش زيادي از درآمد نفت در اين دوره در 
زمينه هاي مولد سرمايه گذاري شد و رشد و توسعه قابل توجهي پديد 
آمد. حتي اين موضوع را به وقوع »يك انقالب صنعتي كوچك« تعبير 
مي كند و ميزان رشد ساالنه توليد ناخالص ملي را گواه مي آورد كه در 
سال هاي 41 تا 49 به 8درصد، در سال51 به 14درصد و در سال52 

به 30درصد مي رسد.
غني نژاد هم رشد اقتصادي ايران در دهه40 را در تاريخ معاصر كشور 
بي سابقه و حتي در سطح جهاني كم نظير مي داند و معتقد است كه 
اين رشد عمدتا در بخش صنعت و خدمات روي داد و چهره اقتصادي 
جامعه ايران را دگرگون كرد. او چنين اســتدالل مي كند كه رشد 
اقتصادي چشمگير و پايدار از يك سو و نرخ تورم تك رقمي ازسوي 
ديگر مهم ترين دســتاوردهاي اين دوره هستند و براساس آمارها، 
موفقيت در رونق اقتصادي درعين ثبات قيمت ها، در هيچ دوره اي 

تكرار نشده است.
در مقابل، كاتوزيان اين دوره را آغاز 15سال استبداد شبه مدرنيستي 
متكي به نفــت مي دانــد و معتقد اســت تركيــب خصلت هاي 
شبه مدرنيستي، شبه ناسيوناليستي و استبداد ايراني در شخص شاه 
به پيدايش رؤياي »مدرنيزاسيون« انجاميد و سوءاستفاده از نفت به 
رشد نابرابر قدرت خريد جامعه شهري و تغييرات اساسي در ساختار 

اقتصادي و نابودي كشاورزي منجر شد.
او مي گويد كه درآميختن سنت استبدادي، بدعت نفتي، خياالت 
شبه مدرنيستي و شبه ناسيوناليستي، توسعه سرمايه داري خصوصي 
يا دولتي نيست و نمي توان »بهره مندي اقليتي ممتاز«، »هزينه هاي 
زياد نظامي« و »برباد دادن سرمايه  هاي كشور« در برنامه  هايي مانند 
مراسم تاجگذاري در سال47، جشن هاي 2500ساله در سال50 و 
برنامه هاي ساالنه اي مانند جشن هنر شيراز را »توسعه اقتصادي« 

دانست.
بررسي ها نشــان مي دهد در ســال51، 44درصد از كل جمعيت 
ايران دچار ســوءتغذيه بوده اند كه از اين ميزان 20درصد كه اكثرا 
در شهرها سكونت داشته اند، دچار سوءتغذيه شديد و 3درصد نيز 
به نحو خطرناكي با اين مشكل مواجه بوده اند.  بيشتر شهريان دچار 
سوءتغذيه را مهاجران جديد از نواحي روستايي تشكيل مي دادند كه 
در حاشيه شهرها زندگي مي كردند. آنها نيمه بيكار بودند و از عهده 

تأمين همه نيازهاي غذايي خود برنمي آمدند.
كاتوزيان با ارائه اين آمارها اســتدالل مي كند آنچه در دهه40 در 
ايران روي داد، پيشرفت اقتصادي نبود، بلكه شبه مدرنيسمي بود كه 
عوايد نفت، آن را تسريع كرد و از يك سو به واردات فزاينده تسليحات 
نظامي و ازسوي ديگر به سقوط سهم صادرات غيرنفتي از 23درصد 
در سال41 به 15درصد در ســال 51 انجاميد و سهم نفت و گاز در 
تركيب صادرات كشور كه در سال 41، 77درصد بود، در سال51 به 
85درصد رسيد. به همين شكل، تغييرات ساختاري اقتصاد نيز نه 

به علت »شهرنشيني«، كه به واسطه »شهرزدگي« بود.

یادداشت اول

گزارش یك

نه مالك، نه زارع
تبعات اجراي اصالحات ارضي بر كشاورزي ايران

  مسعود تافته ................................................................................................... 

اجراي برنامه اصالحات ارضي در دهه40 كه پيش زمينه »انقالب سفيد« هم بود، تحول 
بزرگي در اقتصاد روستا و روستاييان به حساب مي آمد، چراكه ساختار اقتصاد كشاورزي 
ايران را برهم زد، بدون اينكه جايگزين مناسبي ارائه كند. دراين دوره بخش كشاورزي 

نتوانست همپاي صنعت و خدمات رشد كند.
در اين دهه 2برنامه عمراني براي توســعه اقتصادي كشــور طراحي و تصويب شد و 
درحالي كه آمارهاي مربوط به اين برنامه  ها از رشد مناسب اكثر بخش هاي اقتصادي 
كشــور حكايت دارد، اما اعداد و ارقام مأيوس كننده اي را در بخش كشاورزي نشان 
مي دهد كه البته در اين زمينه انگشت اتهام كارشناسان به سوي اصالحات ارضي است.

اگرچه اصالحات ارضي تعداد دهقانان زمين دار را افزايش داد، اما در دادن زمين كافي به 
آنان ناتوان ماند و نتوانست آنها را به »كشاورزاني توانا« تبديل كند. از مجموع 2ميليون 
و800هزار خانوار روستايي كه درسال51صاحب زمين شدند، 65درصدشان زير5هكتار 
زمين گرفتند كه ناكافي بود و فقط 600هزار خانــوار دهقاني، يعني 12درصد، 10 
تا15هكتار زمين گيرشان آمد. برهمين اساس دولت براي رفع مشكالت خرده مالكان 
به ايجاد تعاوني هاي زراعي و تشويق روســتاييان به عضويت در آنها پرداخت كه اين 
موضوع درواقع انحراف از هدف اصلي ارسنجاني، به عنوان معمار اصالحات ارضي، در 

ايجاد يك طبقه دهقان مستقل بود.
در جريان اجراي برنامه هاي عمراني سوم و چهارم كشور، درمجموع 1/2ميليارد دالر 
به بخش كشاورزي اختصاص داده شد كه در قالب ارائه كمك براي خريد تجهيزات، 
ماشين آالت و كود شيميايي و همچنين تامين هزينه هاي اجراي برنامه اصالحات ارضي 

صرف مي شد، اما نتايجي كه حاصل شد چندان رضايت بخش نبود.
با اجراي قانون برنامه عمراني سوم كشور متوسط نرخ رشد در حوزه صنايع و معادن 
12/7درصد، در حوزه آب و برق و گاز28/5درصد، در حوزه نفت 13/6درصد و در حوزه 
ساختمان 11/4درصد بود، درحالي كه اين عدد در بخش كشــاورزي به 3/4درصد 

نزول كرد.
اين قعرنشيني، در جدول متوسط نرخ رشــد در برنامه چهارم )1347تا 1351( هم 
ادامه مي يابد و به 5/5درصد مي رسد. بررسي ها نشان مي دهد برنامه ريزان اقتصادي 
كشور به قدري از بخش كشــاورزي نااميد بودند كه در پيش بيني هاي برنامه چهارم، 
متوسط نرخ رشد اين بخش را 4/4درصد درنظر گرفتند كه با اندكي تفاوت، 5/5درصد 

محقق شد.
بي رغبتي دولت به توسعه بخش كشاورزي و اين گمان كه مي توان با ايجاد شركت هاي 
زراعي يك بخش كشــاورزي كوچك، اما مدرن ايجاد كرد، 2نتيجه زيانبار به همراه 
داشت. از يك سو ســهم اين بخش را در توليد ناخالص ملي به شدت كاهش داد و از 
سوي ديگر نرخ مهاجرت روستاييان به شهرها افزايش يافت، اگرچه دومي چندان براي 
دولت نگران كننده ارزيابي نمي شد، چراكه اين انتظار وجود داشت مهاجران روستايي 
درجريان توســعه شــتابان بخش صنعت در اين دوره )1342 تا 1352( به كارگران 

مزدبگير شهرنشين تبديل شوند.
اجراي اصالحات ارضي عالوه بر اينكه زمين داران بزرگ قديمي را )با وجود مقاومت هاي 
اوليه از طريق مجلس در اعمال تغييرات در قانون اوليه طرح( از بين برد، به اذعان يرواند 
آبراهاميان سبب ايجاد تحول ساختاري در جوامع روستايي و كشاورزي ايران شد و در 
انتهاي دهه40 سه طبقه متمايز را به وجود آورد؛ »مالكان غايب«، »زمين داران مستقل« 

و »مزدبگيران روستايي«.
طبقه نوپديد مالكان غايب بيشتر شامل درباريان و نزديكان آنها، اوقاف، شركت هاي 
تجاري جديد و برخي مالكان قديمي مي شد كه در ميان شان زمين داران كوچك از 
ميان امراي ارتش، كارمندان دولت و سرمايه گذاران شهري نيز ديده مي شدند. براساس 
گزارش اداره بين المللي كار در ســال1350، 350خانواده بيش از 300هكتار، هزار 
خانواده بيش از 200هكتار و 4هزار خانواده بين 100 تا 200هكتار زمين در اختيار 

داشتند.
زمين داران مســتقل نيز دهقانان زمين دار ســابق و حدود يك ميليون و 638هزار 
خانواده بهره مند از اصالحات ارضي را دربر مي گرفت كه غالبا كدخداها، مباشــران و 
نسق داران بودند. مزدبگيران روستايي هم كه حدود يك ميليون و100خانوار بودند، 
از خوش نشين هاي بي بهره از اصالحات ارضي و كوچ روهايي كه مسيرهاي كوچ شان 
بسته شده بود، تشــكيل مي شدند كه راه درآمدشــان كاركردن براي روستاييان در 
امور ساختمان ســازي، چوپاني و كارگري روزمزدي در كارخانه هاي كوچك نزديك 

روستاها بود.
در طول دهه40 و به ويژه پس از اجراي طرح اصالحات ارضي، حوزه دامپروري كشور 
نيز دچار تغييرات چالش برانگيزي شد؛ افزايش درآمدهاي عمومي كشور به رشد تقاضا 
براي مصرف فرآورده هاي دامي انجاميد و اين درحالي اتفاق افتاد كه نشانه هاي كمبود 
شديد عرضه موادغذايي دامي به 3دليل قابل رؤيت بود: اصالحات ارضي، رويكرد منفي 
حكومت به عشاير )كه از يك سو آنها را به عنوان چالش امنيتي ارزيابي مي كرد و از سوي 
ديگر عشاير را برهان نقضي بر مدرنيزاسيون مي دانست( و ملي شدن چراگاه ها كه عشاير 

را به عنوان توليدكنندگان عمده محصوالت دامي در مضيقه قرار مي داد.
افول بخش كشاورزي پس از اصالحات ارضي با نقد هايي در خود بدنه اقتصادي حكومت 
نيز همراه بود. علي نقي عاليخاني كه بخش زيادي از دهه40 را درسمت وزير اقتصاد 
فعاليت مي كرد يكي از منتقدان بود؛ »من به شدت با سياست كشاورزي دولت مخالف 
بودم. در هيأت عالي برنامه هم به كرات مي گفتم و معتقد بودم سياست كشاورزي ما 
درست نيست. اوال تقسيم اراضي مرحله دوم كه اراضي خرده مالكان را تقسيم مي كرديم، 
به توليد كشــاورزي ضربه اساسي زد. بعد هم آن كشــت و صنعتي كه در جنوب راه 

انداختيم و شركت هاي بزرگ خارجي را آورديم، مطلقا صحيح نبود.«
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چرا برنامه هاي نوسازي به تورم و 
شكست منتهي شد؟
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طبقه باال
با سرمايه داران شاخص و صاحبان صنايع ايران در دهه50 آشنا شويد

  علیرضا احمدی��������������������������������������������������������������������������� 
يكي از ويژگي هاي اقتصادي-اجتماعي دهه50، گسترش 
جمعیت شهري بود كه طیف هايي ازجمله كارمندان، كارگران 
كارخانه هــا و كارگران غیرماهر را دربر مي گرفت و شــاه 
مي كوشید با اعطاي برخي امتیازات به ويژه به »طبقه باال« 
نوعي تعادل اجتماعي و اقتصادي ايجاد و »كنترل طبقاتي« 
را برقرار كند� براساس بررســي هاي انجام شده، جمعیت 
شهري ايران در اواسط دهه50 از چهارطبقه تشكیل شده 
بود؛ »طبقه باال«، »طبقه متوســط مرفه«، »طبقه متوسط 
حقوق بگیر« و »طبقه كارگر«� طبقه متوسط مرفه كه شامل 
برخي سرمايه گذاران خارج از بازار، مغازه داران، بازرگانان، 
صاحبان كارگاه ها و تاجران بازاري بود، در حدود يك میلیون 
خانواده جمعیت داشــت و نیروي ســنتي مهمي به شمار 
مي رفت� طبقه متوســط حقوق بگیر هم شامل كارمندان 

اداري، معلم ها و فرهنگیان، مهندسان و مديران می شد و 
جمعیت اين طبقه بر اثر اجراي برنامه هاي توسعه اي در دهه40 
دوبرابر شد؛ يعني از كمتر از 310هزارنفر درسال35، به بیش 
از630هزارنفر در اواسط دهه50 رسید� كارگران نیز در اين 
دوره از مهم ترين بخش هاي جامعه به شــمار مي رفتند كه 
برخي بررسي ها از افزايش پنج برابري جمعیت اين طبقه در 
سال هاي 42 تا اواسط دهه50 حكايت دارد� كارگران صنعتي 
جديد، كارگران بخش شــیالت و صنايع چوب، كارگران 
خدمات شهري و صنايع كوچك، كارگران معادن، حمل ونقل، 
شاگردمغازه ها، مزدبگیران روستايي و��� از اعضاي اين طبقه 
محسوب مي شــدند كه مي توان آنان را بزرگ ترين طبقه 
اجتماعي در اين دهه به حساب آورد� افزايش تعداد سنديكاها 
يا اتحاديه هاي كارگري مستقر در كارخانه ها از تعداد حدود30 
در آغاز دهه40 به نزديك 519سنديكا يا اتحاديه در سال51 

از نشانه هاي آماري گســترش اين طبقه است� اما در طبقه 
باال گروه هايــي ازجمله درباريان، خانواده هاي اشــرافي، 
سرمايه داران قديمي و جديد و سیاســتمداران كهنه كار 
قابل شناسايي هستند كه دسترسي دولت به منابع فراوان 
مالي ناشي از افزايش درآمدهاي نفتي به گسترش روزافزون 
اين طبقه دامن زد كه مالكیت بیشــتر زمین هاي تجاري را 
دراختیار داشتند و حدود 85 درصد شركت هاي خصوصي 
در حوزه بانكداري، صنايع تولیدي، ساختمان سازي ، بیمه و 
تجارت خارجي نیز تحت تسلط آنان بود� رويكردهاي برنامه 
سوم و چهارم عمراني كشور كه مشوق سرمايه گذاري هاي 
بخش خصوصي بود، زمینه ساز گسترش طبقه سرمايه دار 
صنعتي شد� حمايت هاي دولتي دراين حوزه بیشتر بر اعطاي 
امتیازات مالي، ارائه وام و امتیازهاي صنعتي و معافیت مالیاتي 
متمركز بود، البته تشويق سرمايه گذاري هاي خارجي را هم 
نبايد از قلم انداخت� برخي آمارها نشــان مي دهد تا پايان 
دهه40، 90شركت خارجي در كشور تاسیس شد� دراين دوره 
دولت با تزريق پول به بخش هاي تولیدي از طريق بانك توسعه 
صنعت و معدن ازاين بخش حمايت مي كرد و عالوه بر اينكه 
وام هاي كم بهره در اختیار سرمايه گذاران بخش خصوصي 
قرار مي داد، از طريق بودجه ساالنه دولتي و برنامه هاي توسعه 
نیز به صورت مستقیم از فعاالن اين بخش حمايت مي كرد� 
بررسي ها نشان می دهد سرمايه داران طبقه باال )قديمي و 
جديد( دراين دوره از حدود150خانواده تشكیل شده بود كه 
67درصد از صنايع و مؤسسه هاي مالي را دراختیار داشتند 
و از مجموع 437شركت صنعتي بزرگ، 370شركت مربوط 
به 10خانواده بود�  برقراري روابط مستمر و پیچیده با دربار 
از ويژگي هاي مهم اين خانواده ها محسوب مي شد كه عرصه 

عمل گسترده اي به آنها مي بخشید�

دهه سالح و صنعت
روابط اقتصادي ايران با دو ابرقدرت اياالت متحده آمريكا و اتحاد جماهير شوروي

همزماني آغاز دهه40شمسي با فروكش كردن شعله هاي جنگ 
سرد ميان 2ابرقدرت شرق و غرب، زمينه ساز تحوالت بسياري 
در ايران شد و بيش از همه روزنه هاي جديدي را به روي اقتصاد 
كشــور گشــود. از 13خرداد 1340كه كندي و خروشچف در 
وين با يكديگر ديدار كردند، مذاكــرات براي انعقاد قرارداد منع 
آزمايش هاي هســته اي در جو، فضاي ماوراي جو و زيرآب آغاز 
شد كه 2ســال بعد، در 14مرداد1342به امضاي قرارداد مسكو 
انجاميد و فصل تازه اي در مناســبات روابط بين الملل آغاز شد و 
به  نظر مي رسيد »تنش زدايي« در حال تبديل به گفتمان قالب 
به جاي »جنگ سرد« اســت. ايران از نخستين كشورهايي بود 
كه به پيمان منع گســترش آزمايش هاي هسته اي پيوست و در 
اعالميه اي كه وزارت امورخارجه منتشر كرد، انعقاد اين قرارداد 
را به »ملل صلح دوست جهان« تبريك گفت. پيش از اين روابط 
ايران و شــوروي تيره بود و 2كشــور بعد از شكست مذاكرات 
عهدنامــه عدم تعرض در بهمــن 1337 مشــغول تبادل آتش 
رسانه اي بودند و اين روال تا ســقوط دولت اميني ادامه داشت 
تا اينكه تغييرات صورت گرفته در عرصه سياســت بين الملل و 
رويه منعطف شوروي، سبب به نتيجه رسيدن مذاكرات 1341دو 

كشور و مقدمه اي براي تنش زدايي با غرب شد.
موضع مثبت شوروي درقبال »انقالب سفيد« شاه، كه تصويب 
آن در 6 بهمن 1341 اعالم شــد، از نخستين نشــانه هاي آغاز 
عصر همكاري در روابط دوكشــور بود؛ راديو مســكو اصالحات 
شاه را تحســين كرد و او را كه تا چندي قبل »حاكم رژيم فاسد 
شاهنشاهي« لقب داده بود، »پيشگام اصالحات ارضي« خواند كه 
تغيير لحن محسوسي بود. از سوي ديگر روابط اقتصادي ايران و 
آمريكا در طول دهه40 با فراز و فرود همراه بود؛ رياست جمهوري 
كندي روابط گرم 2كشور را تا حدي تحت تأثير قرار داد و شاه از 
فشــارهاي آمريكا براي انجام اصالحات اقتصادي و اجتماعي و 
همچنين كاهش كمك هاي مالي راضي به نظر نمي رســيد، اما 
ترور كندي و در پي آن رياســت جمهوري ليندون جانســون و 
بعد از او ريچارد نيكسون همه چيز را تغيير داد و خريد نامحدود 
سالح و همكاري هاي مالي و اقتصادي 2كشور، به ويژه در حوزه 

نفت، از سر گرفته شد.

دو رويكرد ايران در برابر شوروي
سياســت راهبردي ايــران در برابر اتحاد جماهير شــوروي در 
ســال هاي 1341تــا 1351 دو رويكــرد محــوري داشــت؛ 
»همكاري هاي بازرگاني و فني« و »مقاومت سياســي«. اگرچه 
در حوزه اقتصادي 2كشــور روابط گســترده و حسنه اي برقرار 
كردند، اما با وجود تلطيف لحن هر دو طرف، تضادهاي سياســي 
همچنان وجود داشــت و ايران در برابر فشارهاي شوروي براي 
قطع وابستگي به غرب مقاومت مي كرد و تأكيدهاي اين كشور را 
براي كاهش نفوذ شركت هاي نفتي غربي بي پاسخ مي گذاشت. از 
سوي ديگر ايران براي جلوگيري از نفوذ شوروي در خليج فارس 
عزم جدي داشــت؛ چرا كه اين منطقه را »حــوزه حياتي« خود 
مي دانست و از توسعه روابط عراق و شوروي نگران بود. گسترش 
همكاري هاي اقتصادي، اصلي ترين رويكرد 2كشــور در روابط 
دهه40 بود. گسترش سريع اين روابط عالوه بر توسعه بازرگاني 
و روابط ترانزيتــي، حوزه هاي مختلفــي را دربرمي گرفت كه از 
راه انــدازي كارخانه هاي ذوب آهن در اصفهان و ماشين ســازي 
در اراك و ســاخت سد ارس تا بازســازي بنادر و توسعه صنعت 
شيالت را شامل مي شد. نخستين موافقتنامه اقتصادي 2كشور 
5مرداد1342منعقد شــد كه شــوروي را براي ساخت يك سد 
و 2مركــز هيدروالكتريكي و يك طرح آبيــاري متعهد مي كرد. 
در 30خرداد43 هــم موافقتنامــه بازرگانــي و ترانزيت ميان 
2كشور مبادله شد كه راهبرد 3ســاله اي براي گسترش تجارت 
2كشور ارائه مي كرد. نخســتين محموله كاالهاي ايراني هم در 
29آذر1343 از نوشهر به يكي از بنادر شمالي لهستان حمل شد. 
در اين ميان سفر خرداد1344شــاه و فرح به شوروي گسترش 
همكاري هاي اقتصادي 2كشور را سرعت داد. مذاكرات محمدرضا 
با برژنف در جريان اين سفر كه بر توسعه همكاري هاي بازرگاني، 
اســتفاده از آب هاي ارس و ازدياد ماهــي در درياي خزر تأكيد 
مي كرد، به امضاي دومين موافقتنامه اقتصادي ايران و شوروي 
در 11 اســفند 1345 انجاميد. اين موافقتنامه زماني امضا شد 
كه ايران با افزايش بي ســابقه نرخ رشد مواجه بود و از يك سو به 
واردات كاالهاي سرمايه اي احتياج داشت و از سوي ديگر به دنبال 
بازارهاي بزرگ تري براي صادرات كاالهاي سنتي و محصوالت 
صنعتي جديدش بود. موافقتنامه اقتصادي 1345 حجم صادرات 
ايران به شوروي را از 20ميليون دالر در سال به 70ميليون دالر 
رســاند كه بخش مهمي از آن شــامل كاالهايــي مانند كفش، 
بخاري هاي نفت سوز و يخچال مي شــد. اين حجم از صادرات با 
امضاي موافقتنامه 8مرداد 1349، كه بزرگ ترين موافقتنامه در 
نوع خود و براي 5سال بود، افزايش قابل مالحظه اي يافت و حجم 
مبادالت دو كشور به يك ميليارد دالر رسيد كه 720ميليون دالر 
آن صادرات ايران و 318ميليون دالر هم سهم صادرات شوروي 
بود و اين كشور را به بزرگ ترين بازار كاالهاي ايراني تبديل كرد.

شوروي محصوالتي كه متناســب با نياز اقتصادي ايران بود، از 
قبيل وســايل صنعتي و فلزات آهن دار، الوار و ســيمان ارسال 
مي كرد و ايران هم مــواد مصرفي مانند لباس هاي كشــباف و 
پارچه هاي پشمي، منسوجات و مواد پتروشــيمي و آلومينيوم 
صادر مي كرد. 2كشور پروتكل جديدي هم براي تاسيس شركت 
مختلط حمل ونقــل امضا كردند كه هريــك 50درصد آن را در 

اختيار داشت.
همكاري هاي ترانزيتي ايران و شوروي در سال1350 و با ايجاد 
خط منظم كشتيراني ميان دوكشور گســترده تر شد. بر اساس 
اين موافقتنامه كه در50سال گذشته بي سابقه بود،كشتي هاي 

شــوروي كه كاالهاي اروپايي را به ايــران مي آوردند، در بنادر 
ايراني درياي خزر پهلو مي گرفتند و كاالهاي ايراني را به شوروي 
و باكو و از آنجا به ساير مقاصد اروپايي حمل مي كردند. در سال 
نخست موافقتنامه حجم صادرات ايران از اين راه به 443هزارتن 
رسيد. يكي ديگر از جنبه هاي روابط اقتصادي ايران و شوروي در 
سال هاي دهه40، گســترش همكاري هاي فني 2كشور بود كه 
پيش از اين فقط به همكاري هاي فني در شيالت شمال محدود 
بود كه آنهم پس از ملي شدن شــيالت در دولت مصدق تعطيل 
شد. اين روابط باعث شد شوروي را »پايه گذار صنايع سنگين در 
ايران« بدانند. مهم ترين موافقتنامه همكاري فني ايران و شوروي 
در23دي 1344و با هدف ســاخت كارخانه ذوب آهن و فوالد، 
اجراي خط لوله گاز و راه اندازي كارخانه ماشين سازي به امضاء 
رسيد كه بر اساس آن شوروي بايد عمليات نقشه كشي و اكتشافي 
اوليه را انجام دهد، ماشين آالت و احتياجاتي كه در ايران نيست 
را تامين كند، كارشناســان خود را به ايران بفرستد و به ايرانيان 

آموزش هاي تخصصي الزم را ارائه كند.
اين موافقتنامه، خطي را براي انتقال گاز طبيعي ايران به شوروي 
در نظر گرفت كه از ميدان هاي نفت و گاز جنوب تا ساوه را ايران 
بايد مي ساخت و از ساوه تا آســتارا نيز بر عهده شوروي بود. اين 
طرح بر اساس پيش بيني درنظر گرفته شــده در آبان 1349 به 
بهره برداري رسيد، اما طرح ذوب آهن در زمان پيش بيني شده، 
يعني سال1350، افتتاح نشد و 2سال بعد آرزوي ديرين ايرانيان 

به تحقق رسيد.
ساخت كارخانه ماشين ســازي اراك نيز 3ســال طول كشيد. 
ظرفيت كارخانه در ابتدا 8هزار تن در ســال در نظر گرفته شد، 
اما بعدا به 30هزارتن رســيد. همچنين كارخانه در آغاز 2هزار 
كارگر و مهندس داشــت كه بايد در مرحله بعد هزارنفر به اين 

تعداد اضافه مي شد.
در اين مقطع طرح بزرگ ديگري هم به بهره برداري رسيد؛ ايجاد 
تاسيسات هيدروالكتريكي روي سد ارس كه نخستين سد خاكي 
در ايران بود و در تيرماه 1350، پس از 5ســال پايان يافت. اين 
طرح از يك سو دشــت مغان در ايران و دشت ميل در شوروي را 
آبياري مي كرد و از سوي ديگر براي توليد برق استفاده مي شد كه 

بنا بود 44هزاركيلووات آن بين 2كشور تقسيم شود.

از كندي تا نیكسون
دهه40 با تحول تازه اي در روابط ايران و آمريكا شــروع مي شود؛ 
آغاز زمامداري كندي و فشار مضاعف به شاه براي اعمال اصالحات 
اقتصادي و اجتماعي. پيش از اين و در فاصله سال هاي 1332تا 
1340روابط اين دو كشــور در 2حوزه ويژه قابل بررســي است؛ 
تالش هاي مستمر ايران براي خريد سالح از آمريكا و كمك هاي 
مالي اين كشــور به ايران در قالب وام يا بالعوض. پس از سقوط 
دولت دكتر مصدق تا آغاز سال 1340، ايران حدود 430ميليون 
دالر انواع جنگ افزار از اياالت متحــده خريداري كرد. با روي كار 
آمدن كندي، دولت آمريكا رويكرد جديدي نسبت به ايران اتخاذ 
كرد و بيشتر به دنبال اجراي اصالحات در ايران بود و ديگر رغبتي 
به اعطاي كمك هاي نظامي و مالي نداشــت و در تيرماه 1341 
به 30ميليون دالر كمكي كه هرســال به بودجه ايران مي كرد، 
پايان داد. آمريكايي ها اعتقاد داشتند ارتش ايران بيش ازحد نياز 
بزرگ اســت و كارايي الزم را هم ندارد و كمك هاي مالي به قصد 
پيشرفت اقتصادي كشــور را جذب مي كند. ترور كندي در اول 
آذر1342شاه را از شــر اين »موي دماغ« خالص كرد و ليندون 
جانسون رئيس جمهور جديد اياالت متحده همه چيز را به وضع 
ســابق برگرداند و طرحي را تصويب كرد كه بر اساس آن، ايران 
مي توانست 200ميليون دالر ســالح آمريكايي خريداري كند. 
جانسون شــاه را يك »اصالح گر« مي دانست و معتقد بود او بايد 
از سوي اياالت متحده پشتيباني شــود. او از فشارها براي انجام 
اصالحات اجتماعي و توسعه اقتصادي در ايران كاست و راه را براي 
تبديل ايران به بزرگ ترين قدرت نظامي خليج فارس هموار كرد. 
ورود ريچارد نيكسون به كاخ سفيد در آبان1347روابط 2كشور 
را گرم تر كرد؛ او شاه را »دوست قديمي« خود مي دانست و سابقه 
آشنايي آنها به ماجراهاي كودتاي 28مرداد 1332برمي گشت. در 
اين مقطع شاه قصد داشت در مقابل افزايش سهميه صادرات نفت 
ايران به بازارهاي آمريكا، از اين كشــور جنگ افزارهايي از جمله 
هواپيماهاي جنگي بخرد. بهاي سالح هاي آمريكايي خريداري 
شده از ســوي ايران در فاصله ســال هاي 1344تا 1349بالغ بر 
يك ميليــارد و 600ميليــون دالر تخمين زده مي شــود. خريد 
هواپيماهاي مافوق صوت جديــد، هووركرافت و هلي كوپترها به 
توسعه زيرساخت هاي فرودگاهي در كشور انجاميد، به طوري كه 
يك پايگاه جديد در خارك ســاخته شد و تاسيسات بندرعباس 
و فرودگاه هاي كشور توســعه يافت. بررسي آمارها نشان مي دهد 
ايران در سال 44، 69ميليون دالر، در سال45، 124ميليون دالر، 
در سال46، 148ميليون دالر، در ســال47، 69ميليون دالر، در 
سال48، 236ميليون دالر، در ســال49، 113ميليون دالر و در 
سال50، 397ميليون دالر اسلحه از آمريكا خريداري كرده است.

ثابت و ثروت افسانه اي اش
حبيب ثابت معروف به ثابت پاسال يكي از بزرگ ترين سرمايه داران دوره پهلوي دوم به حساب مي آيد 
كه داستان هاي فراواني از ثروت افسانه اي وي نقل شده  است. وي كه بهايي زاده بود و خانواده اي با 
پيشينه تجاري داشــت، فعاليت هاي اقتصادي خود را در سنين كم و از دوچرخه سازي و بعد از آن 
جابه جا كردن مسافر در مسير توپخانه به قلهك و ســپس در مسيرهاي خارج شهر و حتي كربال و 
بغداد و بيروت و فلسطين آغاز كرد كه در ادامه به تأسيس نخستين شركت حمل ونقل مدرن در ايران 
به نام »اداره حمل ونقل ثابت« انجاميد. او حتي توانست در جريان ساخت راه آهن ايران، قراردادهايي 
با شركت كمپساكس كه مجري طرح بود، براي حمل ونقل مصالح منعقد كند. ثابت پاسال با آغاز 
جنگ جهاني دوم ايران را ترك كرد و در نيويورك فعاليت هاي اقتصادي خود را در زمينه واردات و 
صادرات ادامه داد و به توسعه كسب وكارش در زمينه هاي مختلف پرداخت. فعاليت هاي اقتصادي 
ثابت در بازگشت به ايران در اواسط دهه20 ادامه يافت و نخستين فرستنده تلويزيوني كشور را هم 
تاسيس كرد. اكنون ثروت او آنقدر افسانه اي شــده بود كه مجله نيوزويك در 14 اكتبر1974 در 
مطلبي ادعا كرد خانواده ثابت 10درصد از هرچيزي را در ايران در اختيار دارند. كاخ ثابت در خيابان 
جردن )نلسون ماندال كنوني(، با مســاحت تقريبي 11هزارمتر، از معروف ترين مايملك اوست و 
در زمان خود بزرگ ترين و گران ترين خانه در تمام شــهر تهران محسوب مي شد كه معماري آن 
از عمارت پتي تريانو در كاخ ورساي تقليد شــده بود و قبل از انقالب 15ميليون دالر ارزش داشت. 
اين خانواده چرخه كاملي از صنايع و شركت ها را در بيشتر شــاخه هاي تجارت در اختيار داشت. 
آنها مالك 41شركت بزرگ در ايران ازجمله جنرال موتورز، كارخانه جيپ، كارخانه هاي تلويزيون 

و بانك داريوش بودند.

اشرافي از تبار عباس میرزا
خانواده فرمانفرمائيان از اشــراف زميــن دار بودند و تبار 
از عباس ميرزا مي بردند. با وجود نســب قاجاري از نفوذ 
فراواني در عصر پهلوي برخوردار بودند و منافع اقتصادي 
گسترده اي داشــتند. يكي از بانفوذترين چهره هاي اين 
خانواده در دهه40، خداداد فرمانفرمائيان هفدهمين پسر 
عبدالحسين ميرزا فرمانفرما بود كه در آمريكا تحصيل و 
تدريس كرد و در اين دوره به پســت هايي ازجمله رئيس 
بانك مركــزي )49-1348( و رئيس ســازمان برنامه و 
بودجه ايران هم رسيد. در اين بين منوچهر فرمانفرمائيان 
سيزدهمين فرزند عبدالحســين ميرزا را هم نبايد از قلم 
انداخت كه روابط ويژه اي با دربار داشت و از امضا كنندگان 
اصلي موافقتنامه قاهره در ســال1338 بــود كه بعدها 
زمينه ساز شكل گيري اوپك شد. علينقي، عبدالعلي و كاوه 
از ديگر چهره هاي اقتصادي اين خانواده بودند. شركت هاي 

اين خانواده شامل گروه صنعتي شهريار متشكل از 5كارخانه نورد فوالد بزرگ، شركت هاي شهرا، شاهپور، 
شهاب، شهباز و چند شركت ساختماني ديگر مي شد. همچنين اين خانواده داراي بيشترين سهام در شركت 

اتومبيل سازي ايران ناسيونال، صنايع كاغذ، سيمان و چند بانك خصوصي بود.

برادران خیامي
احمد و محمود خيامي 2برادر مشهدي بودند كه برخالف بيشتر سرمايه داران اين دوره، پيشينه فئودالي يا 
اشراف زادگي نداشتند و فرزندان يك كاميون دار بودند كه مدتي هم به  كار تعميرات كاميون مي پرداختند. 
اواســط دهه20، احمد كه برادر بزرگ تر بود به اروپــا رفت و محمود به تهران آمد كه اين مقطع ســرآغاز 
فعاليت هاي اقتصادي گسترده اين دو برادر بود. خيامي ها بزرگ ترين شركت خصوصي كشور يعني كارخانه 
اتومبيل سازي ايران ناسيونال را پايه گذاري كردند و مالك فروشــگاه هاي زنجيره اي كورش، شركت هاي 
كشاورزي، كارخانه هاي نساجي و شركت هاي بيمه و سهام دار اصلي چند بانك به ويژه بانك صنعت بودند. 

ساخت نخستين كارخانه مبل ايران )مبليران( نيز از ديگر فعاليت هاي اقتصادي آنها بوده  است.

سیدمحمد و پسران
الجوردي ها از پايه گــذاران بخش خصوصي نوين 
در ايران محســوب مي شــوند كه در چند نسل به 
فعاليت هاي اقتصادي مشــغول بودند و در دهه40 
در بخش صنعت و خدمــات به ويژه صنايع غذايي، 
نساجي، شوينده، ساختمان، بانكداري و بيمه فعال 
بودند. سيدمحمد الجوردي و برادرش كه در كاشان 
زاده شــده  بودند، از حوالي ســال1270 شمسي 
فعاليت هاي اقتصادي خــود را آغاز كردند. محمود 
و اكبر، 2پســر ســيدمحمد بودند كه راه پدر را در 
فعاليت هاي اقتصادي ادامه دادند و در دهه 40و50 
از فعاالن اقتصادي صاحب نام محسوب مي شدند. 

احمد، قاسم و حبيب نيز 3پسر محمود و از نسل سوم اين خانواده بودند كه احمد و قاسم در عرصه صنعت 
 MBA و تجارت ايران فعاليت می كردند و حبيب كه دانش آموخته دانشگاه هاي هاروارد و ييل در رشته
و اقتصاد بود، در اواخر دهه40، فعاليت هاي اقتصادي را كنار گذاشــت و به كارهاي پژوهشــي در حوزه 
اقتصاد پرداخت. اين خانواده مالكيت گروه صنعتي بهشهر شامل 22شركت بزرگ، صنايع غذايي بهپاك 

و كارخانه هاي مخمل كاشان را در اختيار داشت و در بيش از 45شركت و بانك ديگر نيز سهام دار بود.

رضايي ها
4پسر اين خانواده به  نام هاي علي، محمود، عباس و قاسم كه از مادر تبار قاجاري داشتند، يكي از موفق ترين 
امپراتوري هاي كسب و كار را در ايران پايه گذاري كردند. روايت هاي زيادي از تالش اين 4برادر در مسير 
كشف معادن و به ويژه معدن مس سرچشمه روايت شــده  كه حاكي از ايده هاي خالقانه آنان براي رونق 
فعاليت اقتصادی شان است. آنها ارتباط ويژه اي هم با اعضاي خانواده سلطنتي داشتند كه حتي از اين رهگذر 
علي به سناتوري رسيد كه حاشيه هاي بسياري هم از داستان آن نقل شده  است. اين خانواده مالك 8 واحد 
بزرگ توليد فوالد در گروه صنعتي شهريار، صنعت نورد فوالد اهواز، كارخانه ماشين سازي اراك، معادن مس 
و سرب و بانك شهريار و سهام دار چند بانك ديگر بود. 70درصد از سرمايه رضايي ها و شركاي شان ريشه 
در وام هاي دولتي كم بهره داشت. شركت هاي آنان در تهران براي 5سال و درشهرستان ها 12سال معاف از 

پرداخت ماليات بودند. برخي شركت هاي آنها 50تا 80درصد سود خالص داشتند.
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دستور جمع آوري آلونك نشینان كنار كاخ نیاوران
تصوير دوصفحه از نامه »خيلي محرمانه« دوم بهمن1349 اميرعباس هويدا، نخست وزير وقت 
خطاب به ارتشبد عظيمي، وزيرجنگ درباره تعيين تكليف 600واحد از آلونك هاي شمال شرق 
نياوران كه ساكنان آنها در نتيجه اجراي اصالحات ارضي در ســال1341 از روستاها به شهرها 
مهاجرت كرده بودند و اكثرا در حاشــيه شــهرهاي بزرگ از جمله تهران در شرايط نامناسبي 

زندگي مي كردند.

 ارزيابي گوشت وارداتي 
برعهده همسر اسداهلل علم

»منصور روحاني« وزير وقت كشاورزي چند بسته گوشت وارداتي را براي 
دربار ارسال مي كند. او از علم مي خواهد اين گوشت ها را به »سركار عليه 
بانوي گرامي« بدهد تا درباره كيفيت گوشت وارداتي از بلغارستان براي 

تامين نياز مردم تهران، اعالم نظر كند.



2و3صفحـــــــههاي

مافياي آقايان
فليكس آقايان از چهره هاي بانفوذ اقتصادي ارامنه ايران در دهه های40و50 است 
كه دستي هم بر سياست اين دوره داشت. او از خانواده اي مشروطه خواه مي آمد و 
پدرش سابقه درخشاني در مبارزه با استبداد محمدعلي شاه داشت. الكساندر آقايان 
از مبارزان همراه يپرم خان در فتح تهران بود كه به نمايندگي دوره پنجم مجلس 
شوراي ملي هم رسيد. او از دانشگاه لوزان سوئيس دكتري حقوق گرفت و نامش 
در 3مقطع بيشتر به چشم مي خورد؛ موافقت با انقراض قاجاريه، وكالت امين التجار 
اصفهاني در دادگاه رسيدگي به موضوع رشوه دادن به تيمورتاش وزير دربار و وكالت 

دكتر بهرامي، يكی از اعضاي 53نفر. فليكس آقايان هم كه مانند پدرش از دانشگاه 
لوزان دكتري حقوق و قضا گرفته بود، در ابتدا به عنوان مشاور اقتصادي و حقوقي 
فعاليت مي كرد و در ادامه به رياست شــركت بيمه بريتيش اورسينر بازرگاني و 
فدراسيون اسكي و نمايندگي مجلس شوراي ملي و سنا هم رسيد. در اسناد ساواك 
از او به عنوان يكي از سران مافياي مواد مخدر در ايران نيز ياد مي شود. فليكس آقايان 
تا سال1350 انحصار خريد شكر درايران را در دست داشت كه اين معامله را از طريق 

برخي شركت هاي فرانسوي انجام مي داد.

شايد وقتي رضاشــاه پس از تحوالت شهريور20در 
راه تبعيد بود، فكرش را هم نمي كرد كه 2دهه بعد، از 
باقي مانده اموالش بنيادي شكل بگيرد كه پس از دولت، 
»مهم ترين قدرت اقتصادي كشور« ناميده شود؛ تأسيس 
بنياد پهلوي يكي از مهم ترين تحوالت اقتصادي ايران در 
دهه40 بود كه اگرچه عنوان »وقف« بر خود داشت، اما به 
شبكه اي براي حامي پروري تبديل شد و اصلي ترين ابزار 
دربار براي شكل دادن به طبقه اي بود كه »اشراف جديد« 

ناميده مي شدند و نزديكان دربار سرحلقه آن بودند.
بنياد پهلوي به ابزار اصلــي دربار براي كنترل اقتصاد 
كشور تبديل شد و از طريق سرمايه گذاري در بخش هاي 
مختلف و البته نامتجانس، در اين مسير نقش آفريني 
مي كرد. »ماروين زونيس« اســتاد اقتصاد سياسي در 
آمريكا كه در 2اثر »شكست شاهانه« و »روانشناسي 
نخبگان سياسي ايران« مفصال به موضوع روانشناسي 
شخصيت شاه پرداخته و روابط حاكم بر ساخت قدرت 
را بررسي كرده، معتقد اســت »بخش بزرگي از منابع 
مالي بنياد پهلوي در فعاليت هاي تجاري و براي حفظ 
قدرت اقتصادي آن مصرف مي شده است.« او به تاريخ 
طوالني رشوه دادن و خريد مخالفان بالقوه در ايران اشاره 
وكاركرد اصلي بنيــاد را در اين حوزه ارزيابي مي كند؛ 
»به نخبگان و يا نخبگان مخالف آشكارا اعانه پرداخت 

مي شود و بنياد پهلوي مجري اين برنامه هاست.«

ريشه هاي بنياد
اما داستان شكل گيري اين بنياد پس از تبعيد رضاشاه 
آغاز مي شود؛ در ابتداي سلطنت محمدرضا كشور درگير 
موجي از اعتراض ها از طبقــات مختلف جامعه بود كه 
خواستار تعيين تكليف و بازپس گيري اموال توقيف شده 
توسط رضاشاه بودند و مجلس شوراي ملي و رسانه هاي 
داخلي و خارجي نيز بــا آب و تاب به آن مي پرداختند 
و خواهان بازگرداندن امــوال به صاحبان آن بودند كه 

روزگاري رضاخان به زور سرنيزه از آنها ستانده بود.
اين در حالي بود كه رضاخان هنگام خروج از كشور در 
اصفهان و در حضور ابراهيم قوام، محضرداري را خواسته 
و اموال منقول و غيرمنقول خود را فهرست و به وليعهد 
واگذار كرد. قوام اين نامه را به فروغي در تهران  رساند و 
او هم در روزهاي بعد در مجلس قرائت كرد. شاه جوان هم 
در 30شهريور 1320و در يكي از نخستين اقدام هاي خود 
همه امالك، مستغالت و كارخانه هايي را كه از پدرش به 
وي رسيده بود، به دولت واگذار كرد كه به صاحبان آن 

مسترد يا صرف عمران كشور شود.
در دولت محمد ســاعد )20تير 1328( دولت با ارائه 
اليحه اي از مجلس درخواست كرد اين اموال به خاندان 
پهلوي بازگردد كه با تصويب مجلس، قرار شــد اين 
اموال با عنوان »موقوفه خاندان پهلوي« اداره و عوايد 
آن صرف امور خيريه شــود. براي اين منظور در ابتدا 
»سازمان امالك و مستغالت پهلوي« تاسيس شد، اما در 
سال1337»بنياد پهلوي« جايگزين اين سازمان شد و 
در 12مهر  1340 نيز دستور وقف سرمايه بنياد پهلوي به 

امضاي شاه رسيد.

دارايي ها 
»بنــگاه ترجمه و نشــر كتــاب«، »شــركت ملي 
نفتكش« و »بانك عمران« كه تحت اداره مســتقيم 
دربار بودند و فعاليت هاي اقتصادي گســترده اي هم 
داشتند، از مؤسســات اوليه در تشكيل بنياد پهلوي 
به حســاب مي آيند و مديرعاملي اش به اسداهلل علم 
سپرده شد كه قبال به عنوان مباشر امالك و مستغالت 
پهلوي فعاليت مي كرد و در ابتدا سرمايه آن دربرگيرنده 
سهام يا سود حاصل از چند مهمانخانه، كارخانه هاي 
سيمان و قندسازي، شــركت بيمه ملي ايران، بانك، 

كشتي هاي بازرگاني و... بود.
در اساسنامه تشكيل بنياد پهلوي كه در 25ماده تنظيم 
شد، شاه اذعان كرد كه »اراده ما بر اين قرارگرفت كه 
نيات و مقاصد عام المنفعه خود را كه تاكنون نسبت به 
اموال خيريه خويش عمل كرده ايم و پس از اين هم بايد 
رفتار شود به صورت سند رسمي ثبت شده و در دفتر 
اسناد رسمي به عنوان موقوفات خاندان پهلوي ثبت 
نماييم.« اما آينده نشــان داد كه اين بنياد عمال نقش 
تنظيم كننده مناسبات دربار و طبقه سرمايه دار جديد را 
ازطريق »اعطاي مشوق ها« يا »وضع تحريم ها« ايفا كرد.
بر اساس ماده چهارم اساســنامه، نظارت بر موقوفات 
و مصارف بر عهده هيأتي مركــب از 10نفر قرار گرفت 
كه 5نفر آنها شامل نخســت وزير، وزير دربار، روساي 
مجلسين و رئيس ديوان عالي كشــور مي شد و 5نفر 
ديگر از افراد »مورد اعتماد« بودند كه هر 3سال يك بار 

تعيين مي شدند.
يك بخش از اموال بنياد شامل سهام بانك ها و شركت ها 
بود كه صددرصد سهام بانك عمران و تعاون روستايي، 
صددرصد سهام بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 400سهم از 
100هزار سهم شركت شهرآرا، 400سهم از 20هزار سهم 

بانك اعتبارات، 80درصد از كل سهام بيمه ملي، 200سهم 
از 20هزار سهم بانك ايران و انگليس، 77درصد از كل 
سهام شركت ملي نفتكش ايران، صددرصد از سرمايه 
شركت حمل ونقل خليج فارس و 25درصد از كل سهام 

شركت رستوران مهرآباد را دربر مي گرفت.
بخش ديگري از اموال هم شامل مراكز اقامتي از جمله؛ 
مهمانخانه هاي دربند، هتل قديم و جديد رامسر، متل 
جديد خزر رامسر، متل جديد سخت سر، كازينو رامسر، 
ويالهايي در رامسر، هتل قديم بابلسر با متل ها، هتل 
جديد بابلسر با متل ها، ويالهاي واقع در بابلسر، هتل 
بوعلي همدان، هتل آبعلي، هتل قديم و جديد چالوس، 
هتل قديم و جديد گچسر، هتل ونك، مهمانخانه شاهي، 
مهمانخانه آمل، مهمانخانه بزرگ هيلتون، مهمانخانه 
شيراز، زمين مهمانخانه خرمشهر، اموال منقول با اثاثيه 

و حقوق متعلق به رستوران رزيدانس مي شد.
500ســهم كارخانه قند كرمانشــاه، 3هزارسهم از 
30هزارسهم كارخانه قند همدان، سهام كارخانه سيمان 
فارس و خوزستان، 7هزار سهم از 40هزار سهم كارخانه 
قند كوار شيراز، 160ســهم از 40هزار سهم كارخانه 
تصفيه شكر اهواز، 30درصد از كل سهام شركت سهامي 
ايرانيت، 4درصد از سهام كارخانه گودريچ، 2هزار سهم 
از 20هزار سهم كارخانه قند بيرجند، 250سهم از هزار 
سهم كارخانه ســيمان تهران، 200سهم كارخانه قند 
فريمان و 50درصد از سرمايه بنگاه خيريه داروپخش نيز 

شامل اين فهرست مي شد.
همچنين ساختمان بنياد پهلوي در خيابان 52نيويورك 
كه ارزش دفتــري آن در ســال1354چيزي حدود 
14/5ميليون دالر )حــدود يك ميليارد ريال( تخمين 
زده مي شد، ســاختماني در »مركز راكفلر« خيابان 
52نيويورك و 5درصد از ســهام بانك فرست نشنال 
ويسكانسين ميلواكي- آمريكا ازطريق بانك عمران، 

بخشي از دارايي هاي بين المللي بنياد بوده است.

رسوايي
در دوران مديرعاملي »اســدااهلل علم«، بنياد پهلوي 
به يكي از مهم ترين ســازمان هاي مالي در خاورميانه 
تبديل شــده بود و بعد از آن هم سايه اش بر سر بنياد 
سنگيني مي كرد. با نخست وزير شدن علم در 28تير41، 
»غالمحسين جهانشاهي« تا 2مرداد 41سرپرست موقت 
بود تا اينكه شريف امامي به عنوان »نيابت توليت« بنياد 

پهلوي انتخاب شد.
در اين دوران بود كه نشــريه آمريكايي »نيشــن« با 
چاپ مقاله اي در فروردين 1344به افشــاگري عليه 
فعاليت هاي بنياد پهلوي پرداخت. اين نشريه اسنادي 
منتشــر كرد كه نشــان مي داد بخش قابل توجهي از 
كمك هاي اياالت متحــده و درآمدهاي نفتي ايران به 

حساب هاي بنياد در سوئيس منتقل شده است.
همچنين بر اساس فهرستي كه »نيشن« منتشر كرد، 
مبالغ هنگفتي از سوي بنياد به درباريان و افراد نزديك به 
دربار و برخي روزنامه نگاران و سياستمداران آمريكايي 
پرداخت شده بود. نام هايي از جمله »لويي هندرسن« 
سفير سابق آمريكا در تهران، »آلن  دالس« رئيس سابق 
سيا، رئيس سابق مجله »تايم اليف« و ديويد راكفلر در 
اين فهرست ديده مي شدند كه غالبا از حاميان شاه در 

جريان كودتاي 28مرداد بودند.

عاقبت بنياد
برخي بررسي ها كه بعدها در نشريات بين المللي بازتاب 
 يافت )مجله »day« 8دســامبر 1979( نشان مي داد 
دربار مالك 80درصد از صنعت ســيمان، 35درصد 
از صنايع اتومبيل ســازي، 62درصــد از بانك ها و 
شركت هاي بيمه، 40درصد از صنايع نساجي، 42درصد 
از صنايع ســاختماني، 70درصد از صنعت هتل داري و 

55درصد از صنايع فوالد بود.
درباريان و برخي نزديكان شاه در صنايع و شركت هاي 
بزرگ ســهام داشــتند و كارخانه داران نيز با هدف 
منتفع شدن از مزاياي مشاركت با خانواده سلطنتي، 
از جمله تامين اعتبارات مورد نيــاز و برخورداري از 
معافيت هاي مالياتي، بخشــي از سهام خود را به آنان 
واگذار كنند. بنياد پهلوي همواره به عنوان پاشنه  آشيل  
پهلوي دوم ارزيابي مي شود كه فعاليت هايش در جامعه 
انعكاس بدي داشت، اما شــاه خيلي دير متوجه اين 
موضوع شد و انتقال همه امالك اختصاصي اش به بنياد، 
در ماه هاي پاياني منتهي به انقالب اسالمي، راهكاري بود 
براي سرپوش گذاشتن بر اثرات سوء فعاليت هاي بنياد 
كه البته نتيجه اي هم نداشت. پس از پيروزي انقالب 
اسالمي، »بنياد پهلوي« به »بنياد علوي« تغيير نام داده 
شد و با تصويب قانون ملي شدن بانك ها و شركت هاي 
بيمه و بازرگاني در خرداد 1358، سهام بنياد در بانك ها 
و شركت هاي ملي شده به تملك دولت درآمد. در نهايت 
در بهمن 1374با حكم »دادگاه هاي ويژه اصل 49قانون 
اساســي« همه اموال و امالك بنياد علوي به »بنياد 

مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمي« منتقل شد.

اختاپوس
بنياد پهلوي، چهره اصلي فساد اقتصادي اين دوران است

حاجي برخوردار
حاج محمدتقــي برخوردار، پــدر صنايع خانگــي ايران، 
تاجرزاده اي يزدي و از خانــواده ای  متدين و معروف بود كه 
جزو نامدارتريــن فعاالن اقتصــادي در دهه های40 و 50 
محسوب مي شد. او ابتدا كارش را از صدور پسته آغاز كرد و در 
ادامه از وارد كننده باتري و تلويزيون كه نمايندگي 16شركت 
بزرگ و معتبر بين المللي شامل توشيباي ژاپن، آكائي و سان 
سوئي ژاپن، سيكوي ژاپن، جنرال الكتريك آمريكا، كندي 
ايتاليا، اليوتي ايتاليا و دووال آلمان براي واردات گرامافون را 
در اختيار داشت، در اواسط دهه40 به نخستين توليدكننده 
تلويزيون و باتري در ايران تبديل شد كه محصوالت ديگري 
از قبيل راديو، المپ، پلوپز، پنكه، آبميوه گيري، كاشي، فرش 
و يخچال هم توليد مي كرد و بيش از 20هزارنفر برايش كار 
مي كردند. خانواده برخوردارها عــاوه بر مالكيت صنايع 
الكتريك )قوه پارس و پارس الكتريك(، كارخانه هاي سيمان 

و فرش بافي را نيز در اختيار داشتند و در بسياري از بانك ها و صنايع ديگر نيز سهامدار اصلي محسوب مي شدند.

پسران حاج حسن
اعضــاي خانواده خسروشــاهي كه 
مالك صنايع غذايي، صنايع پزشكي و 
سهامدار بانك ها و شركت هاي ديگري 
به ويژه بانك توسعه صنعت و معدن 
بودند، از اولين هــا و مؤثرترين هاي 
صنعت ايران به حســاب مي آمدند. 
آنها پيشينه بازاري داشتند و پدرشان 
حاج حســن خسروشــاهي تا اوايل 
دوره پهلــوي اول، مدت هــا رئيس 
اتاق بازرگاني تبريز بود كه به همراه 

برادرانش به تجارت فاستوني، كاغذ، چاي و شكر مي پرداختند. شركت سرمايه گذاري البرز، گروه صنعتي 
مينو و كارخانه هاي »توليددارو« و »تولي پرس« توسط علي، حسن و كاظم پسران اين خانواده پايه گذاري 
شد و آنان را به يكي از بزرگ ترين فعاالن توليد و توزيع دارو و مواد خوراكي در دهه های40و50 تبديل 
كرد. نسل جديد خسروشاهي ها هم در تجارت موفقند؛ به گواه مجله فوربز دارا خسروشاهي اكنون يكي 
از مهم ترين ايرانيان كارآفرين در آمريكاست كه مديرعاملي شركت هاي اوبر در حوزه هم سفري آناين 
و اكسپديا فعال در زمينه صنعت مسافرت و فناوري در كارنامه او ديده مي شود. علي و هادي پرتوي پسر 
عمه هاي دارا خسروشاهي نيز از سرمايه گذاران اوليه در فيس بوك، دراپ باكس، اوبر و بسياري ديگر از 

استارتاپ ها بوده اند.

از گله داري تا بانكداري
هژبــر يزدانــي از ديگــر چهره هاي جنجالــي اقتصاد ايــران در 
دهه های40و 50 است كه امپراتوري تجاري خود را در اين سال ها 
با پشتيباني نصيري، رئيس ســاواك و عبدالكريم ايادي، پزشك 
مخصوص شاه كه مانند او بهايي بود، استوار كرد. او متولد سنگسر 
)مهدي شهر كنوني( در سمنان و بزرگ شده تهران و پدرش گله دار 
ساده اي بود كه در دوره پهلوي اول مدتي در ارتش خدمت كرده بود. 
هژبر از دوران تحصيل در دوره متوسطه و از طريق شاپور ريپورتر با 
كانون هاي قدرت آشنا شد و در دوران پهلوي دوم، با به دست گرفتن 
نبض بازار بسياري از كاالهاي اساسي به ويژه نان، قندوشكر، گوشت 

و همچنين امور دامپروري، زراعي و صنعتي كه در دست بهاييان بود، از گله داری ساده به تاجری بزرگ 
تبديل شد. يزداني عاوه بر ســاختمان هاي مهم تهران، گله هاي دام، جواهرات، شركت  قند قزوين، 
شركت  شاهين كي، كشت و صنعت ايران و آمريكا، شركت پاكريز، كفش اطمينان، كفش ايران، فلور 
ايران، كارخانه هاي پي وي ســي سنگسر و اصفهان، كارخانه هاي پنبه و شــركت پوست و نيز عمران 
بلوچستان را نيز خريد. او كه رؤياي بانكداري داشــت، ابتدا بانك اصناف را خريد و بعد به سراغ بانك 
تجارت كنوني رفت. هژبر بانك ايرانيان را هم كه توسط ابوالحســن ابتهاج و همسرش تاسيس شده 
بود، با فشار ايادي تصاحب كرد. در آن دوران بانك مركزي روي بانك هاي خصوصي كنترل داشت تا 
اگر سهمي می خرند، به بانك مركزي اطاع دهند، اما با ورود يزداني به اين زمينه، سيستم فسادي در 
خريد سهام بانك ها اتفاق افتاد كه در رأس آن هژبر يزداني قرار داشت. كار يزداني آنقدر باال گرفته بود 
كه حتي هويدا به عنوان نخست وزير هم نمي توانست جلوي او را بگيرد؛ او اكنون به يكي از كليدي ترين 

مهره هاي اقتصادي كشور تبديل شده بود.

سلطان خاويار ايران
اميرهوشنگ دولو يكي از چهره هاي متنفذ اقتصادي در 
دهه های 40و50 است كه به دليل برخورداري از ارتباط 
ويژه با دربار و شــخص شــاه، به موقعيت هاي تجاري 
بسياري  رســيد و از اين رهاورد ســود بسياري كسب 
كرد. او كه تبار قاجاري داشت و پدرش از طايفه دولو و 
مادرش دختر كامران ميرزا )خاله  احمدشاه( بود، خود را 
شاهزاده می ناميد و به دليل نزديكي ای كه با محمدرضا 
داشت، به رياست شركت خاويار ايران رسيد و تجارت 
انحصاري خود را به واســطه دختردايي مادرش )مادام 

دولو( در اين محصول برقرار كرد و به همين دليل به ســلطان خاويار ايران شهرت يافت. دولو آنقدر 
مورد عاقه شاه بود كه حتي گزارش هاي هويدا درباره زد و بندهاي او در فروش خاويار نيز راه به جايي 
نبرد و تا وقوع انقاب همچنان در رأس شيات كشور قرار داشت. جمشيد الريجاني، نويسنده كتاب 
»دوقلوي ميرپنج« معتقد است كه او به عنوان آجودان كشوري شاه، از گردانندگان مافياي موادمخدر 
در ايران، منطقه و اروپا بود و ساواك نيز او را فردي عياش، بی بند و بار و مشكوك به داشتن اعتياد به 
ترياك و متهم به دخالت در قاچاق موادمخدر و هروئين مي دانست. حسين فردوست نيز در خاطراتي 
كه از او نقل مي كند، براين موضوع صحه مي گذارد و خانه اش در باغ بزرگي مقابل پمپ بنزين جاده 
شميران در نزديكي تجريش را محل مراجعه مقام هاي مهمي می دانست كه درخواست هايي از شاه 
داشتند و مي دانستند با وساطت دولو برآورده مي شود. اسداهلل علم نيز در يادداشت هاي روزانه خود 
بارها به حاشيه هاي او و جريان دستگيري اش ازسوي پليس سوئيس به دليل حمل موادمخدر اشاره 

كرده است.

شريك زندگي و تجارت اشرف
خانواده بوشهري ها نيز كه پيشينه تجاري داشتند، از متنفذترين فعاالن اقتصادي دهه های40و50 شناخته 
مي شدند و رابطه نزديك مهدي بوشهري با دربار و ازدواج با اشــرف به عنوان سومين شوهر وي، بيش از 
گذشته آنها را برسر زبان ها انداخت. او نوه معين التجار بوشهري بود كه شهرتش به واسطه خريد باغ الله زار 
تهران از ناصرالدين شاه در سراســر ايران دهان به دهان پيچيد. بوشهري از شركاي تجاري اشرف قبل از 
ازدواج بود. وي كه در پاريس زندگي مي كرد و همانجا با اشرف آشنا شد، توسط شاه به عنوان وسيله مهمي 
 در تماس با صاحبان صنايع و تجارت به كار برده مي شد. شغل رسمي او سفير سيار شاه و رئيس هيأت مديره 
جشنواره هاي هنري ايران بود و براي شركت هاي بزرگ فرامليتي كه خواستار فروش كان محصوالت خود 
به ايران بودند، داللي مي كرد. از ميان شركت ها و مؤسسه هايي كه مهدي بوشهري سهامدار آن بود، مي توان 
به شركت هاي واردات و حق العمل كاري سولز ايران، شــركت پليران، شركت پخش نوار و صفحه اپريل، 
شركت واردات شيشه و لوازم برقي تكنيساز، شركت خدمات سينمايي و فيلمبرداري، شركت گسترش 
صنايع سينمايي ايران، شركت ايرساكو، شركت آب هاي معدني دماوند، شركت صنايع ساختماني ث-ز-ا، 

شركت امكـ  چالوس و شركت لبنيات پاستوريزه پاك اشاره كرد.

اسداهلل و برادران
خانواده رشيديان كه نام آنها با انگليس 
پيوند خورده اســت، ازجمله متنفذان 
دهه40 به شمار مي روند كه در بررسي 
كانون هاي مافيايــي مالي و اقتصادي 
اين دوره، ردپاي آنها به كرات به چشم 
مي خورد. پدر اين خانواده حبيب اهلل نام 
داشت كه در سال هاي پس از كودتاي 
سوم اسفند 1299 مستخدم سفارت 

انگليس بود و گفته مي شود به عنوان رابط سفارت و دولتي ها فعال بوده  اســت. او در دوره مصدق به جرم 
جاسوسي براي انگليس راهي زندان شــد، اما از زندان گريخت و نقش مؤثري در سقوط دولت مصدق و 
كودتاي 28مرداد برعهده گرفت. سيف اهلل، قدرت اهلل و اسداهلل 3پسر حبيب اهلل رشيديان بودند؛ سيف اهلل 
سهامدار سينما ركس، بانك ايران و غرب و بانك توسعه صنعتي و معدني و مدتي هم مديرعامل بانك اعتبارات 
تعاوني توزيع بود. قدرت اهلل نيز سهامدار شركت مباركي و شركت سرشت بود و در سنديكاي سينماداران 
عضويت داشت. اسداهلل هم تا ســال 1332به امور بازرگاني و دادوستد و وارد كردن پارچه مشغول بود، در 
رشت و اصفهان شهرك سازي  مي كرد و در سال1342بانك اعتبارات تعاوني توزيع را تاسيس كرد. عاوه بر 
آن، به همراه برادرانش سينما ركس را اداره و فيلم وارد می كرد. در اين دوره اسداهلل رشيديان بيش از ساير 
برادران در عرصه سياسي حضور داشت و توانست خود را به حلقه دوستان نزديك شاه برساند. نقش مؤثر 
او و برادرانش در كودتاي 28مرداد، كسب امتيازات اقتصادي قابل توجهي را برايشان به همراه داشت؛ بانك 
تاسيس كردند، شركت بيمه اي راه انداختند و به دالالن بين المللي تبديل شدند كه در معامات اسلحه ايران 

و آمريكا نيز نام آنها به چشم مي خورد.

پايه گذار كفش ملي
محمدرحيم متقي ايرواني كه با عنوان 
بنيانگذار صنعت كفش ســازي مدرن 
در ايران شناخته مي شود، از موفق ترين 
فعاالن صنعتي كشور در دهه هاي30تا 
50 به حســاب مي آمد كــه كارش را 
در شيراز با پاســاژداري آغاز كرد و در 
ادامه در صنعت كفش فعال شد كه به 
پايه گذارِي يكــي از مهم ترين صنايع 

معاصر در ايران يعني »كفش ملي« انجاميد كه گفته مي شود در خاورميانه نمونه نداشت. او گروه صنعتي ملي 
را در اواخر سال1330 تاسيس كرد و در طول سه دهه فعاليت در اسماعيل آباد جاده مخصوص كرج، به يكي 
از سودآورترين صنايع كشور تبديل شد كه در اواخر دهه50 روزانه بيش از 100هزار جفت كفش توليد و به 
كشورهاي بلوك شرق هم صادر مي كرد. يكي از موضوع هايي كه به عنوان رمز موفقيت او ذكر مي شود، توجه 
ويژه به كارگرانش بود تا جايي كه گفته مي شود براي آنها خانه هاي سازماني ساخت و سرويس اياب و ذهاب 
برقرار كرد. خانواده ايرواني با پيشينه فعاليت در صنايع دستي، اگرچه گروه بزرگ صنعت ملي را تاسيس كرد 
كه شركت كفش سازي بود، اما شامل صنايع غذايي، شركت هاي ترابري و... كه تا 52مورد ذكر شده نيز مي شد.

مالك پالسكو
حبيب اهلل، نجات اهلل، عطاءاهلل، صيــون، داوود، جان و 
نوراهلل 7پسر مرد يهودي خياط محله عودالجان تهران 
بودند كه در طول سه دهه30 تا 50 در عرصه تجاري و 
صنعتي كشور جزو پيشگامان محسوب مي شدند و در 
اين دوره ده ها كارخانه و مركــز خريد مدرن راه اندازي 
كردند. چهره معروف تر ايــن خانواده حبيب اهلل بود كه 
در مقطعي رئيس انجمن كليميان تهران هم شــد. او 
و بردارانش حوالي سال1315 شــركت سهامي القا را 
راه اندازي كردند و از سوئيس و سپس از آمريكا كاال وارد 
مي كردند و به مرور وارد حوزه هاي مختلف تجارت شدند 

و از لوازم خانگي گرفته تا برج سازي سرمايه گذاري هاي آنان را دربر می گرفت. حرف و حديث هاي زيادي 
درباره ارتباط وي با اسرائيل مطرح بود و گفته مي شد برج شيمشون و ساختمان بورس الماس اسرائيل در 
شمال تل آويو را هم القانيان ساخته است و در دادگاهي كه بعد از انقاب براي او تشكيل شد و به اعدامش 
انجاميد، به برخي اسناد دراين زمينه اشاره شد. اگرچه او در همان دادگاه منكر اين ارتباطات شد و گفت كه 
»هيچ دارايي ای به نام او در اسرائيل وجود ندارد«. ساختمان 17طبقه پاسكو كه از آن به عنوان نخستين 
آسمان خراش و ساختمان مدرن خاورميانه ياد مي شود و از مهم ترين مراكز توليد و فروش پوشاك تهران در 
دهه40 بود و همچنين ساختمان 13طبقه آلومينيوم كه در زمان ساخت سومين بناي بلندمرتبه و داراي 
آسانسور در ايران بود و حدود 600واحد تجاري داشت، بخشي از اموال حبيب القانيان بود. اين خانواده يهودي 

مالك صنايع بزرگ پاستيك و بسياري از شركت هاي ديگر هم بود.
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توسعه »شتابناك« در ايران چگونه شكل گرفت؟
  مصطفي شوقي ����������������������������������������������������������������������������������������

در يكي از گزارش هاي خبري كه از تلويزيون ملي ايران پخش شده 
بود، گوينده متن با لحني هيجاني از توسعه ايران با لفظ »شتابناك« 
نام مي برد� آن موقع در حال توليد فيلم مستند »هويدا« بودم كه با 
توجه به فضاي مستند كه درباره زندگي، زمانه و مرگ او بود، ناگزير 
به روايت دوران نخست وزيري او شــديم كه حداقل در نيمه اول 
دولتش، جهش صنعتي فوق العاده اي داشت� با استفاده از منابع و 
اسناد تاريخي، روايت ها و آرشيو فوق العاده تلويزيون ملي، موضوع 
را در قسمت دوم مستند به طور خاص تحليل كرديم� سؤال جدي 
اين بود چرا اين دوره از تاريخ معاصر ايران سرعت صنعتي شدن 
به شدت در حال افزايش بود؟ چه كســاني اين پروژه را مديريت 
مي كردند؟ چه شد كه اينگونه ايران شتابناك به سوي صنعتي شدن 

مي تاخت؟ 
گفتن از اين دوره سخت است؛ چراكه در ميانه دو روايت انتقادي و 

طرفداري قرار  مي گيرد�
در اواخر دهه30شمسي با فترت و بي حالي  ای كه ناشي از كودتاي 
28مرداد 32در ايران رخ داده بود، بســياري از روشــنفكران و 
تكنوكرات ها ايــران را ترك گفته يا در رده هــاي مياني دولت و 
اجتماع در حال زندگي بودند� نخست وزيران مي آمدند و مي رفتند 
و سياست در ايران اساســا مايه اي براي بروز نداشت� شاه براي 
افزايش قدرت كه در دهه20شمســي آن را تجربه نكرده بود، در 
تالش و گاه مخاصمه با رجال قديمــي بود� آمريكا به عنوان متحد 
اصلي ايران بعد از 28مرداد با وسعت بخشيدن به طرح هاي عمراني 
خود در روستاها با عنوان اصل 4ترومن، سعي مي كرد كه اليه هاي 
زيرين جامعه ايران را متاثر از خود كرده و دشــمن كمونيسم را از 
ايران دور كند� گرچه تجربه تاريخي نشان داد كه در اين موضوع 
كمتر موفق بود و با شــتاب گرفتن اصالحات ارضي رفته رفته از 
روستاها و شهرهاي كوچك خارج شد� در همين سال ها در آستانه 
روي كارآمدن كندي در آمريكا، سازمان سيا در گزارشي به شدت 
بدبينانه به رئيس جمهور نوشت كه ايران در وضعيت به شدت بحراني 
به سر مي برد و عن قريب است كه در ايران، انقالبي كمونيستي رخ 
دهد� دولت اميني و اصالحات شاه و ملت بر همين مبنا شكل گرفت 
كه باز هم راهي براي برون رفت از مشكالت و البته نگراني هاي غرب 
نداشت� در همين ســال ها، اما زيرپوست سياست ايران، گروهي 
در حال رشد بودند كه بيش از وابســتگي خانوادگي، فن ساالر و 
متخصص بودند؛ افرادي عمدتا دانش آموخته اقتصاد و علم مديريت 
بازار ســرمايه كه در دوران جواني، تجربياتي را در نهادهاي مالي 
بين المللي يا دانشگاهي كسب كرده بودند� اين گروه گرچه تحت 
رهبري حسنعلي منصور در كانون مترقي و بعدها حزب ايران نوين 
متجلي شــده بودند اما در نهايت با برهم خوردن دولت مستعجل 
منصور كه ناشي از ترور او بود، بدون واسطه به شاه وصل شدند� در 
واقع هويدا در روزگار نخست وزيري گرچه نقش رياست كابينه را 
در اختيار داشت اما با توجه به خلقياتش نهاد دولت را در اختيار شاه 
قرار داد� در راس اين گروه كه ايده ها و طرح هاي اقتصادي را پيش 
مي برد، علينقي عاليخاني، وزير اقتصاد قرار داشت� او فرزند مباشر 
امالك رضاشاه در شهريار بود� در دانشگاه تهران حقوق خوانده و 
در فرانســه دكتري اقتصاد گرفته بود� بعد از بازگشت به ايران در 
ميانه دهه50ميالدي يكباره و برخالف جريان اصلي، عضو سازمان 
اطالعات و امنيت ايران )ساواك( شد؛ اتفاقي عجيب و مهم كه بر 

همه دوران زندگي او سايه انداخت� در ساواك مسئول بررسي هاي 
اقتصادي شد و به همين دليل با رژيم صهيونيستي سروكار زيادي 
داشت به صورتي كه بسياري او را مســئول ميز اسرائيل در ايران 
مي دانستند كه هنوز روابط سياسي و اقتصادي اش با اين رژيم علني 
نشده بود� در دولت علم به عنوان وزير اقتصاد برگزيده شد و همين 
سمت را تا سال1348در دولت هويدا برعهده داشت؛ 7سال رياست 
بر اقتصاد و صنعت ايران كه اتفاقا دهه مهم صنعتي شدن ايران نيز 
در همين دوران است� عاليخاني را طراح زيربناي اقتصاد ايران در 
دهه40مي دانند كه با همكارانش در بخش هاي مختلف دســت به 
نهادسازي اقتصادي در ايران زد� در واقع مهم ترين كار عاليخاني 
و همكارانش نظير رضانيازمند، ابوالقاسم خردجو و مهدي سميعي 
و��� را بايد همين نهادسازي اقتصادي و صنعتي در حوزه هاي مختلف 
بانكداري، بورس، احداث كارخانه هاي تخصصي، زيربنايي و صنايع 
مادر در ايران دانست� آنها با تهيه اساسنامه و آيين نامه هاي متعدد 
و البته ايجاد زمينه ها و مشوق هاي زياد به كارآفرين هاي ايراني كه 
در دهه هاي مختلف عمدتا نمايندگي واردات شركت هاي مختلف 
خارجي در ايران را داشتند، آنها را به سمت توليد سوق دادند� در 
اين ماجرا راه ميانبر البته ايجاد صنعــت مونتاژ در ايران بود كه با 
توجه به ظرفيت هاي خاص در كشــور و نيروي كار متعدد رونق 

بيشتري يافت�
برگرديم به همان پرسش هاي ابتدايي كه اساسا چرا اين دهه اينقدر 
به چشــم مي آيد؟ آيا حجم باالي تاسيس كارخانه هاي مونتاژ و يا 
توليدي و احداث مجتمع هاي عظيم صنعتي در بخش هاي مختلف 
كشور باعث اين امر شده است؟ پاســخ مثبت است و البته با اين 
تبصره مهم كه اساسا در سال هاي گذشته ايران فاقد چنين اماكن 
صنعتي بود و يــا اگر در دهه هاي ابتدايي قــرن تالش هايي براي 
به وجودآوردن صنعت شــده بود در تندباد حوادثي نظير اشغال 
ايران در جنگ جهاني دوم و بي ثباتي سياســي در كشور و البته 
ناكامي جنبش هايي نظير ملي شدن صنعت نفت با كودتاي غربي ها 
از بين رفت� ضمن اينكه در سال هاي متمادي حق داشتن صنعت 
براي كشورهايي نظير ايران توسط غربي ها ناديده گرفته مي شد و 
ايران به عنوان كشور هدف واردات مورد توجه بود� با اين حال به نظر 
مي رســد كه در اين دهه خاص يك تالقي تاريخي رخ داده است؛ 
چراكه غربي ها حداقل توسعه و صنعتي شدن براي كشورهايي نظير 
ايران را كه در مسير تندباد كمونيسم بود، به عنوان يك راه  حل مورد 

توجه قرار  مي دادند�
تيم عاليخاني در واقع تكنوكرات هايي بودنــد كه عمدتا دل به 
سياســت رايج نمي دادند و به عنوان متخصص و حرفه اي گرچه 
در پروژه صنعتي شدن ايران، شاه را به عنوان ليدر خود برگزيده 
بودند اما پس از شوك نفتي و سرازيرشــدن دالرهاي نفتي در 
اوايل سال هاي دهه50ديگر به چشم شــاه نيامدند و به تدريج از 
گردونه خارج شدند� جيمز بيل در كتاب معروف خود »سياست در 
ايران« اين روزگار را به طور بسيار هنرمندانه اي تحليل مي كند� او 
مي گويد كه متخصصان و فن ساالران ناگزير بودند كه براي اجراي 
برنامه هاي خود دســت به دامان طبقه اي كه گاه منتقدش بودند 
شوند؛ در واقع اصالحات و توسعه در ايران دهه40از درون ائتالف 
اين دو طبقه يعني تكنوكرات ها- متخصصين – و اليگارشي سنتي 
و خانواده ســلطنتي – ديكتاتور- به وجود آمد� اين تجربه البته 
براي تكنوكرات ها به همان تلخي ای بود كه يك بار توســط نسل 
اول روشنفكران دولتي و متخصص همانند علي اكبر داور در تجلي 

ديكتاتوري رضاشاهي تكرار شده بود� در واقع با باالرفتن قيمت 
نفت، اين گروه از تكنوكرات ها خيلــي زود به دليل ديدگاه هاي 
انتقادي نسبت به برنامه هاي شتابناك شاهانه، كنار گذاشته شدند 
و يا در حاشيه دولت قرار گرفتند� شاه هم مانند پدرش در ميل به 
استبداد و هيجان باالرفتن قيمت نفت كه منجر به سرازيرشدن 
پول به اقتصاد ايران شد، خود را در برابر فن ساالران نق زني ديد 
كه با برنامه هاي شاهانه و رفتن »به سوي تمدن بزرگ« مخالفت 
مي كردند� همين شــد كه موتور تكنوكرات هايي كه برنامه هاي 
توســعه اي را پيش برده بودند، خاموش شــد اما ميل به توسعه 
شتابناك همچنان پابرجا بود؛ به صورتي كه با وجود درآمد باالي 
نفت، طرح هاي بسيار زياد اقتصادي بدون بررسي در دستوركار 
قرار گرفتند و از سوي ديگر سيالبي از واردات تجهيزات نظامي و 
صنعتي به كشور وارد شد كه بنابر گزارش ها و اسناد موجود باالتر از 
ظرفيت گمركات و بنادر و حمل ونقل جاده اي ايران بود كه در سطور 
خاطرات مختلف رجال پهلوي مرتبط با صنعت و تجارت مشاهده 
مي شود� عبدالمجيد مجيدي، رئيس سازمان برنامه  و  بودجه در 
سال هاي سرازيرشدن دالرهاي نفتي در خاطراتش از جلسه اي 
مي گويد كه پس از پايين آمدن نفت و بروز مشكالت در سال55با 
شاه داشته است؛ »مشكالت  ديگر روآمده  بود� گرفتاري هاي  واقعًا 
ســخت  والينحلي  به وجودآمده  بود� خيلي  اعليحضرت  مغموم  و 
افسرده  بودند� خيلي  روحيه  دلتنگي  داشتند� فرمودند: »چطور شد 
يك دفعه  به  اين  وضعيت  افتاديم؟« خب، آقايان  همه  ساكت  بودند� 
من گفتم: قربان  اجازه  بفرماييد به  عرض تان  برسانم� ما درست  وضع 
 مردمي را داشتيم  كه  در دهي  زندگي  مي كردند و زندگي  خوشي 
داشتند ولي خب گرفتار خشكسالي شــدند، آن قدر آب كم بود 
كه نمي توانستند كشاورزي كنند� از خدا خواستند تا باران ببارد� 
آن قدر باران آمد كه سيل شد و خانه هايشان را برد؛ خوشبختانه 
آدم ها زنده ماندند ولي زندگي شان را آب برد و اصاًل معيشت شان  
به  هم  ريخت� ما هم  درست  همين  وضع  را داريم� ما مملكتي  بوديم 
 كه  داشتيم  به  خوشي  زندگي  مي كرديم� خب، پول  بيشتري  دلمان 
 مي خواست� درآمد بيشــتري  دلمان  مي خواست  كه  مملكت  را 
بسازيم� يك دفعه  اين  درآمد نفت  كه  آمد، مثل  سيلي  بود كه  تمام 
 زندگي  ما را شست  و رفت� اعليحضرت خيلي  هم  از اين  حرف  من 
 خوش اش  نيامد و ناراحت  شدند و پا شدند جلسه  را تمام  كردند و 
رفتند  بيرون� همه  هم  به  من  اعتراض  كردند كه  اين  چه  حرفي  بود 
كه  زدي؟ گفتم: آقايان، اين  واقعيت  است� بايست  به  اعليحضرت 

 بگوييم� اين  درآمد نفت  است  كه  پدر ما را درآورد�«
صنعتي شــدن ايران در دهه40يك پروژه بود نه يك پروسه� اگر 
به روال عادي حركت مي كرد شــايد به ثبات اقتصادي و صنعتي 
مي رســيد اما به دليل اينكه در برنامه ريزي و اجرا با وسوسه هاي 
شاهانه و شتابناك روبه رو مي شد، نتوانست در برابر تندباد حوادث 
اقتصادي، سياسي و اجتماعي مقاومت كند، به طوری كه در سال 
پاياني رژيم به دليل فربه شــدن بي اندازه دولت در همه زمينه ها 
ازجمله تصدي گري بي ضابطه، در امور صنعتي با مشكالت زياد و 

ناكارآمدي بسيار روبه رو شده بود�
نويسنده گفتار متن اين فيلم تبليغاتي منتشر شده در تلويزيون 
ملي در توصيف صنعتي شدن ايران، با به كاربردن كلمه شتابناك 
قصدي براي طعنه زني به سيستم نداشت� اما اين واژه خاص و شايد 
بسيار بجا، در توصيف آن دوران بسيار كاربرد دارد؛ »عصر شتابناك 

توسعه آمرانه صنعت و اقتصاد ايران«�

عصرتكنوكراتها

اين تصوير از روي يك فيلم خبري مســتند، از خط توليد لوازم خانگي در كارخانجات ارج تهيه شده 
است. تصوير حاصل از اين فيلم خبري كه در فيلم خانه ملي ايران نگهداري مي شود، براي نخستين بار 

در همشهري منتشر مي شود.

از سال 1349تا 50به سفارش ايران ناسيونال، دفاتر تبليغاتي فاكوپا و فيلم گرافيك، فيلم مستندي 
از خط توليد پيكان ساختند. اين فيلم به كارگرداني كامران شيردل، با فيلمبرداري هوشنگ بهارلو، 
جمشــيد الوندي، محمود نصيري و شيردل به شــكل رنگي و 35ميلي متري ساخته شده. اين فيلم 
21دقيقه اي از معدود اسناد تصويري صنايع ايران در دهه 40 محسوب مي شود. اين فيلم كه در فيلم 
خانه ملي ايران نگهداري مي شود، ترميم و بازسازي شده است. اين فريم از فيلم »پيكان« توسط فيلم 

خانه ملي ايران در اختيار همشهري قرار گرفته است.

اين عكس كه توســط كتابخانه عمومي تورنتو منتشــر شــده، ايســتگاه توليد برق هســته اي در 
شــهر»پيكرينگ« كانادا را هنگام بازديد اميرعباس هويدا، نخســت وزير ايران)سمت راست( نشان 
مي دهد. سفر هيأت ايراني در سال 1353به كانادا باعث شد كه آليستر گيلسپي، وزير تجارت فدرال 
كانادا ابراز اميدواري كند كه ايران دو رآكتور آب سنگين )براي توليد برق هسته اي( از كانادا خريداري 
كند. اين اظهارنظر، جنجالي در پي داشت كه باعث شد هويدا ادعاهايي مبني بر اينكه ايران مي خواهد 

اين رآكتورها را براي ساخت سالح هسته اي بخرد، مسخره توصيف كند.

»تافي« نخستين محصول شركت سهامي پارس- مينو بود كه با نام تجاري »تافي كره اي سه ستاره« 
توليد و با ويفرهاي كارخانه مينو به بازار ايران عرضه شد. اين عكس كه توسط خبرگزاري پارس/ ايرنا 

تهيه شده، خط توليد محصوالت خوراكي مينو در اواخر دهه 40را نشان مي دهد.

توسعه صنعتي در 4تصوير

خيابان آيزنهاور- آزادی-اواخر دهه40

كاردار سفارت روماني آقاي والد گفت: اقداماتي از طرف كشورهاي كويت 
و عربستان سعودي در جريان است تا بين ايران و مصر براي تجديد روابط 
سياسي ميانجيگري كنند. البته در شوروي نيز اقدامات مشابهي هنگام 
اقامت شاهنشاه صورت گرفته ولي به نتيجه نرسيده است زيرا شوروي 
به طور جدي خواستار اين امر نيست. والد نيز مثل ساير ديپلمات هاي 
شرقي معتقد است كه مانع اساسي در تجديد روابط سياسي ايران و مصر 
مسئله اسرائيل است زيرا هم اكنون ساالنه به طور متوسط 5ميليون تن 
نفت از ايران به آن كشور صادر مي شود و مبادالت بازرگاني و خدمات دو 

كشور نيز قابل توجه است.

نامه رسمي نعمت اهلل نصيري، رئيس 
اطالعات و امنيت كشور به اميرعباس 
هويدا، نخست وزير درباره لزوم آگاهي 
ساواك از منطقه فعاليت، مدت اقامت 
و تعداد  كارشناســان كشــورهاي 
سوسياليســتي طــرف قــرارداد با 

سازمان ها و نهادهاي ايراني.
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