
زماني براي تغيير 
عادت هاي ترافيكي

دهصورت،يكصدا

 پيشنهادهايي براي تردد ضروري در  معابر  شهر تهران
3كه اين روزها  ساعات پيك ترافيكي شان  تغيير كرده است

همه صفت هايي كه در چنين مناسبت هايي عموما به اغراق به 
 كار گرفته مي شود، اينجا و در اين مورد فقط بخشي از واقعيت 

را نمايان مي كنند. يكي از توصيف هاي معمول كه با سايه سنگين اندوه همراه است، 
»بي تكرار بودن« است. چنگيز جليلوند كه ديروز كرونا او را از ما گرفت بي تكرار بود. 
آن قدر بي تكرار كه در سال هاي طوالني غربت نشيني اش، هيچ صدايي جاي خالي اش 
را پر نكرد. اهميت فرديت و شناسنامه و پرسوناي شخصي كه مثل اثر انگشت منحصر 

به فرد است در مورد چنگيز جليلوند مصداقي عيني مي يابد. 
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ازچهارشنبه
هواسردترميشود

نگاه
حميدرضااسالمي؛عضو شوراي سردبيري

 حرف و حديث درباره طب سنتي قدمتي 100ساله و كمي 
بيشتر دارد. از همان روزي كه نخستين پزشكان اروپايي 
پا به اين سرزمين گذاشــتند، گفت وگو در مورد ميزان 
اثربخشي طب نو و طب سنتي آغاز شد و با بازگشت نخستين طبيبان ايراني درس خوانده 
در فرنگ به كشور، مجادالت باال گرفت. از همان ابتدا اين مجادالت سويه اقتصادي هم 
داشت. طبيبان سنتي كه شامل  تعداد كمتري افراد صاحب تجربه و مطالعه و بيشتر 
فاقد اين دو ويژگي بودند، احساس مي كردند رونق كارشان به خطر افتاده است و مزاياي 
اجتماعي و اقتصادي زيادي را از دست مي دهند. هر چه هم پيش رفت گرايش مردم به 

طبيبان دانشگاه رفته بيشتر شد و اقبال طبيبان سنتي رو به افول رفت.
بعدها و پس از نهادينه شــدن دانشــگاه در ايران، پيش آمد كه متون اصلي و علمي 
دانشمندان كهن اين سرزمين مورد توجه پژوهشگران قرار گيرد. جسته و گريخته 
بررسي برخي آراي اين دانشمندان عنوان رساله دانشگاهي شد و از آن بيشتر بررسي 
خواص و عملكرد گياهان دارويي مورد توجه قرار گرفت. مورد اخير البته فقط مربوط 
به ايران نبود. گرايشي جهاني از 40- 30سال پيش در دنياي داروسازي ايجاد شد و 
قوت گرفت؛ گرايش به ساخت داروهاي صنعتي با پايه گياهي. كشورهاي مختلفي در 
اين راه پيشقدم و فعال شدند و رديف داروهاي صنعتي داروخانه ها با پايه گياهي، بيشتر 
و بزرگ تر شد. به جز كشــورهايي مثل چين از مجارستان، آلمان و ديگر كشورهاي 

اروپايي در اهتمام به اين كار ياد مي كردند و مي كنند.
در سال هال اخير اما خطاي بزرگي در فهم جايگاه طب سنتي رخ داد و اين خطا در 
مواردي مسئله ساز شد. ناگفته پيداست كه بيماري هاي صعب العالج و العالج هنوز 
بسيارند و بشر درمانده هنگامي كه خود يا بستگانش اسير اين بيماري ها مي شوند به 
هر راهي و شيوه اي براي درمان چنگ مي زند. در فضاي نياز و درماندگي، تشخيص 
درست از نادرست دشوار شــده و البته فضاي مناســبي براي سو ءاستفاده ايجاد 
مي شود و دريغا كه شبه علم به جاي علم مي نشــيند و حرافي و استناد به منابعي 
كه هيچ كس زحمت پيدا كردن و خواندن آنها را به خود نمي دهد گوش زودباوران 

دردمند را پر مي كند.
فاصله زياد بين طب ســنتي و طب نو در ايران عمدتاً معلول چند قرن پريشاني در 
نظام علمي ايران است. فاصله بين دوران شــكوفايي تمدن ايراني و دوران معاصر 
درواقع اتفاقي است كه با از بين رفتن دانشــگاه ها و مراكز علمي مهم ايران پس از 
حمله مغول افتاده است وگرنه اگر جامعه ايران سير طبيعي خود را در عرصه هاي 
علم، سياست و اجتماع ادامه مي داد، احتماالً امروز جدالي بين كهنه و نو حداقل در 
عرصه پزشكي و طبابت وجود نمي داشت. بازگشت شعاري و هيجان زده به دوران 
شكوفا و پرشكوه سابق دامن علم را هم رها نكرده و گمان گروهي اين است كه ما در 
عصر شكوفايي به چنان مراتبي رســيده بوده ايم كه از دستاوردهاي امروز علم هم 
فراتر بوده و چيزي براي عرضه در روزگار انفجار علم وجود دارد. آيا اين گزاره درست 

است يا به تمامي گمراه كننده است؟
پاسخ به اين پرسش، مي تواند از اينجا آغاز شود كه به دستاوردهاي علمي و تجارب 
نسل هاي گذشته خود احترام بگذاريم و تالش كنيم كه اين دستاوردها را از قيد و بند 
رسوبات و خاك و خل قرون پاك كنيم. درست اين است كه قرن ها قبل وقتي مدار 
علم در مدارس علمي قطع شد، شبه علم و خرافه بر پيكر هر چه داشتيم پيچيد. اگر به 
حوزه هاي ديگر مانند دين يا ادبيات هم نگاه كنيم مي بينيم كه بهترين و خالقانه ترين 
آثار مربوط به دوران شكوفايي عمومي جامعه است و در دوره هاي پسرفت در بهترين 
حالت، چيزي جز شرح هاي مكرر بر نوشــته هاي دوران شكوفايي نمي بينيم. ما در 
دوران شكوفايي علم و هنر اين سرزمين به دستاوردهاي علمي رسيده بوديم كه حكم 

پله اول و دوم نردباني بود كه اكنون در پله دهم آن هســتيم. 
دستاوردهاي آن پله ها ميراث گرانقدر علمي ماست و احتمال 

بسياري وجود دارد كه برخي يافته هاي علميـ  تجربي آن مغفول مانده باشد و امروز 
هم براي درمان بيماري ها خالي از فايده نباشد. 

جايطبسنتيكجاست؟

يادداشت
احمدمسجدجامعي؛عضو شوراي شهر تهران

خاطرم مي آيد در جلسه اي آقاي خاتمي، رئيس جمهور 
وقت )دوره هفتم و هشــتم رياســت جمهوري( تذكر 
جدي دادند كه شنيده شــده عده اي از ســرما در خيابان ها فوت كرده اند و از وزير 
كشور خواستند تمهيداتي بينديشند و براساس آن گرمخانه ها به كمك شهرداري ها 
راه اندازي شد. سال گذشته در ايام سرد سال، سري به گرمخانه ها زدم كه اوضاع آنجا 
مي توانست خيلي بهتر باشد؛ هوا خيلي متراكم بود و تعداد افرادي كه در آنجا بودند 
زياد بود. همان زمان شاهد بودم كه دســت اندركاران گرمخانه ها به افراد ساكن در 
آنجا مي گفتند وقت اقامت تمام شــده و مددجويان را از گرمخانه خارج كرده بودند. 
مددجويان هم كه خانه و سرپناهي نداشتند، در خيابان زير باران خيس شده بودند. 

البته اين مشكل در آن بازديد حل شد و آنها به گرمخانه برگشتند.
باتوجه به شرايط اين روزها و بيماري هايي كه شاهد آن هستيم بايد توجه بيشتري به 
گرمخانه ها شود. مسئله اين است كه اگر اقدام آن روز براي خارج كردن افراد از گرمخانه 
به صورت استثنا انجام شد مي تواند در روزهاي بارندگي قاعده باشد. يادم هست در 
آن روز و در اوج سرما، لباس افرادي كه از گرمخانه بيرون شده بودند تماما خيس بود. 
بنابراين الزم است اقامت افراد را در چنين روزهايي تمديد كنند تا مددجويان بتوانند 

در ساعات برف و باران و سرما و روزهايي اينچنين در گرمخانه بمانند.
نگهداري از مددجويان و برخورد با آنها در روزهاي باراني و سرد بايد كريمانه و همراه با 
 شأن انساني باشد. به هر حال اين همشهري ها و هموطنان ما بي پناه هستند. به همين 
دليل مي خواستم توجه شما را، به  ويژه امسال كه بارندگي ها زياد و هوا سردتر است، به 
اين موضوع هم جلب كنم. طبق گفته يكي از مسئوالن؛ پارسال ما 450هزار نفر- شب 
ظرفيت داشتيم و امسال پيش بيني مي شود كه 750هزار نفر- شب در سال باشد. لذا 
الزم است به موضوع سرما و بارندگي ها توجه بيشتري كنيم تا بتوانيم رفتار درست 
و انساني با آنها داشته باشيم. هم اكنون تعداد تخت هاي موجود درگرمخانه ها حدود 
1800تخت است كه از اين تعداد حدود 400تخت به بانوان اختصاص دارد. در سنوات 
گذشته و در مواجهه با افزايش تقاضا، با روش هايي چون بهره برداري از فضاهاي داخلي 
ازجمله كف گرمخانه ها، 30درصد بر ظرفيت پذيرش، افزوده مي شد كه در شرايط 
جديد و با توجه به وضع دشــوار كرونا الزم است ظرفيت پذيرش با به كارگيري مثال 

سوله هاي مديريت بحران و تجهيز آنها مدنظر قرار گيرد.

لزومتوجهبيشتربهگرمخانهها
درروزهايسرد

صفحه8

با نزديك شدن فصل سرما آمار فوتي هاي مبتال به كرونا 
نيز افزايش يافت و ركوردهاي بي سابقه اي به جا گذاشت 
به طوري كه روزهاي ســياهي را براي آبان99 رقم زد. با 
شروع آخرين ماه از پاييز محدوديت هاي جديد اجتماعي 
براي كنترل شــيوع ويروس كرونا در نظر گرفته شد. با 
اعمال محدوديت هاي فراگير كرونا، براي اكثر شهرهاي 
ايران محدوديت هاي كم سابقه اي اجرايي شد. حاال 3روز 
است كه ديگر 9شب ساعت شــلوغي خيابان ها نيست و 
براي جلوگيري از شــيوع بيشــتر بيماري كرونا تردد از 
ساعت 9شــب تا 4صبح در خيابان ها ممنوع اعالم شده 
است. كســبه نيز اين چند روز با محدوديت در فعاليت 
مواجه شــده اند و خريداران با درهاي بسته مراكز خريد 

روبه رو مي شوند.
شــهروندان به خصوص در تهران نظرات مختلفي درباره 
نحوه اجــراي محدوديت هاي فراگير دارند. همشــهري 
در شــبكه هاي اجتماعــي خــود، بــه نظرســنجي از 
مخاطبان درباره عملكــرد اطالع رســاني و اجراي اين 
محدوديت هاي كرونايي پرداخــت. آنطور كه مخاطبان 
ما در شبكه هاي اجتماعي نظر داده اند آنها از نحوه اجراي 
اين محدوديت ها و اطالع رساني درباره آن رضايت ندارند. 
در نظرسنجي تلگرامي روزنامه همشهري 42درصد افراد 
به درســت اجرايي نشــدن محدوديت ها و اطالع رساني 
ضعيف رأي دادند. گزينه دومي كه بيشترين رأي را آورد 
نيز اجراي ضعيف طرح و اطالع رساني خوب بود. در اين 
ميان تنها 15درصد مخاطبان عقيــده دارند كه اجراي 
محدوديت ها موفقيت آميز بــوده و همه موارد مورد نياز 
نيز اطالع رساني شد. در آخرين مورد نيز 9درصد به اجراي 

موفقيت آميز و اطالع رساني خوب اين محدوديت ها رأي 
دادند.

با درنظر داشتن اين نكته كه گزينه ها در توييتر با تلگرام 
اندكي تفاوت داشت، نتايج در توييتر نيز مشابه تلگرام بود و 
موفقيت آميز بودن اين طرح كمترين رأي را آورد كه فقط 
7درصد مخاطبان به آن رأي دادند. 15درصد نيز اجراي 
اين محدوديت ها را رضايت بخش دانستند. درست اجرايي 
نشــدن اين طرح 23درصد رأي آورد و بيشترين تعداد با 
56درصد آرا به اجراي ضعيف اين اقدامات اختصاص يافت.

البته هنوز براي ارزيابي چگونگــي اجراي محدوديت ها 
زود است. همشهري در شبكه هاي اجتماعي خود آماده 
انعكاس نظرات شهروندان و دريافت پرسش ها و ابهامات 
آنها درباره محدوديت هاســت. ما تالش مي كنيم براي 
پرسش هاي شــهروندان،از طريق ســتاد مقابله با كرونا 

پاسخ ها و ر اهكارهاي مناسب پيدا كنيم.

قرارگاهعملياتيمبارزهباكروناراضيازطرح
روز گذشــته قرارگاه عملياتي مبارزه بــا كرونا هم طي 
اطالعيه اي با مثبت ارزيابي كــردن مرحله آغازين طرح 
جديد محدوديت ها از مشــاركت فعال مردم و صاحبان 
مشاغل در اجراي طرح و همچنين همكاري دستگاه هاي 
عضو قرارگاه و اصحاب رسانه تقدير كرد. در اطالعيه اين 
قرارگاه آمده است:» پس از بررسي گزارش هاي ارزيابي 
31 استاندار كشــور از وضعيت اجراي طرح و همچنين 
مرور گزارش هــاي ميداني و عملياتــي 450فرماندار و 
رؤساي شبكه هاي بهداشــت و درمان در شهرستان هاي 
مختلف كشــور و وضعيت تخصصي ارائه شــده از سوي 
دســتگاه هاي عضو در بازديد فرمانده قــرارگاه از مركز 
كنترل قرارگاه عملياتي مبارزه با كرونا، روند اجراي طرح 

جديد محدوديت ها با موفقيت آغاز شده است.«

همچنين در اين اطالعيه بر رفع اشــكاالت اجرايي طرح 
تأكيد شده اســت: »بي ترديد اشــكاالت و نقاط ضعف 
موردي موجود در اجــراي طرح، در گزارش هاي نظارتي 
به عمل آمده به دقت شناســايي شــده و پس از بررسي 
كارشناســي، فورا درخصوص آن، اتخاذ تدبير و تصميم 
به عمل خواهد آمــد و در روزهاي آتي شــاهد رفع اين 
مشكالت خواهيم بود.« قرارگاه عملياتي مبارزه با كروناه 
در ادامه اطالعيه خود آورده است: »اين قرارگاه همچنين 
مصرانه از عموم مردم شــريف و عزيز ايران درخواســت 
مي نمايد، كماكان با اجراي دقيق توصيه هاي بهداشتي و 
مشخصا رعايت فاصله گذاري اجتماعي و استمرار اجراي 
محدوديت هاي ابالغ شده ازجمله اجتناب از سفر به ديگر 
مناطق كشور، زمينه طرد و نفي هر چه سريع تر ويروس 

منحوس كرونا را از سرزمين ايران فراهم آورند.«

برخيسؤاالتشهروندان
طي 3 روز گذشته با وجود اطالع رساني هاي گسترده اي 
كه از طريق رســانه هاي مختلف انجام شده است هنوز 
ابهاماتي درباره نحوه اجراي طرح محدوديت هاي فراگير 
كرونايي وجوددارد؛ در همين رابطــه  برخي كاربران در 
اينستاگرام همشهري از تعطيل بودن فست فودها سؤال 
كرده و عده اي ديگر هم پرســيده اند: »يعني با اين وضع 
رفت وآمد تهــران و كرج هم ممنوع اســت؟« در بخش 
ديگري كاربران از شديد دانستن اين محدوديت ها تعجب 

كرده اند و منتظر محدوديت هاي بيشتر بوده اند.
 يكي از كاربــران نكته اي را مطرح كرد كه شــايد كمتر 
به آن پرداخته شده اســت، كاربر صبوري نوشت: »اين 
نيمه تعطيلي همه كســاني كه محل كارشون بين دوتا 
استان هست رو كالفه كرده، مثال خونه قزوين و محل كار 

البرز، من بايد چكار كنم؟«

اســحاق جهانگيري، معاون اول رئيس 
جمهور طی پی نوشتی بر گزارش تخريب سياسي

خانه زني در بندرعبــاس كه در روزهاي 
گذشته واكنش هاي بسياري را به همراه داشته است، 
ضمن ابراز تاســف از وقوع اين حادثه، در دستوری به 
استانداران سراسر كشــور تاكيد كرد: الزم است كليه 
دستگاه های استان قبل از تامين سرپناه مناسب برای 

افراد ساكن،  نبايد اقدام به تخريب كنند. 
در متــن نامــه معــاون اول رئيــس جمهــور آمده 
است:»متاسفانه گاهی شاهد اينگونه حوادث دردناك 
هســتيم  كه روح و جان انســان را آزار می دهد. الزم 
است به كليه دستگاه های اســتان ابالغ شود كه قبل 
از تامين ســرپناه مناســب برای افراد ســاكن، نبايد 
اقدام به تخريب كنند. يادآور می شــود عالوه بر اعتبار 
دستگاه های ذيربط، همه ساله سازمان برنامه و بودجه 

كشــور، كميته امداد امام خمينی)ره( و بنياد مسكن 
انقــالب اســالمی، اعتباراتی را به مســكن محرومان 
 اختصاص می دهند كه می توان از آنها استفاده كرد.«

همچنين روز گذشــته عبــاس امينی زاده شــهردار 
بندرعباس در نشســت خبري گفــت:» عذرخواهی 
می كنم اما اســتعفا نمي دهم. ممكن اســت برخی در 
جايگاه مســئوليت خود و  در فضای هيجانی و عاطفی 
حرف اســتعفای من را بزنند اما كار ناتمام زياد دارم و 
تابع تصميم شورای شهر هستم. شهرداری بندرعباس 
از لحظه اوليه گزارش با بررســی موضوع ضمن تقبيح 
اين رفتار، برخورد با تمام عوامل اين حادثه از ماموران تا 
مديران دفتری را آغاز كرد و اين موضوع تا نتيجه نهايی 
ادامه دارد. به عنوان يك شــهروند و مسئول، نسبت به 
نوع برخورد مأموران رفــع تصرف، كه موجب ناراحتی 

مردم استان و كشور شد، عذرخواهی می كنم.«

دستور معاون اول رئيس جمهور به تمامي استانداران:

قبلازتأمينسرپناهنبايداقدامبهتخريبخانهايكرد

پرسشهايشهرونداندربارهاجرايمحدوديتها
مهرنوشميرزاييمهر

خبرنگار

ادامهدر
صفحه17

رهگذرانشبهايممنوعه
4روايتهمشهريازشبيكهكروناتهرانرا
درسكوتاجباريفروبرد

سيدمحمودميرلوحي:
شورايپنجم

بالغومصوبهبرجباغها
ترمزتخريب

باغهايتهرانراكشيد

   تمركزم 
روي تراكتور است 

نه تيم ملي

منابــع تاريخــي و لكه هاي ســبز 
به جاي مانــده نشــان مي دهد كه 
تهران ســال ها پيش به چنارستان 
معروف بوده اســت؛ نه خيلي دور 
و نه خيلي نزديــك. كوچه باغ هاي 
شــمال شــهر محل رفع دلتنگي 
تهراني ها به شــمار مي رفته است، 
ولي چنارســتان ها به تدريج به علت 
افزايش جمعيت و باال رفتن ارزش 
اقتصادي ساخت وسازها، به خصوص 
از دهه 70به بعد به ساختمان  تبديل 
شدند و بخشي از مشــكالت شهر 

تهران، از همانجا آغاز شد.

گفتوگوبااشــكاندژاگه
ســتارهتيمتراكتورسازيكه
درفهرستســرمربيجديد

تيممليجاييندارد

6

7

 با استفاده از فناوري و تغيير در سبك زندگي مي توان در اين دوران 
وضعيت قرمز كرونا، بسياري از مراجعات به بانك هاي شلوغ را كاهش داد

گزارش ميداني همشهري از ادامه مراجعه گسترده مردم به شعب بانك ها 

 مروري بر به يادماندني ترين د وبله هاي چنگيز جليلوند
كه ديروز در 80سالگي  با بيماري كرونا  از دنيا رفت

چطور به بانك نرويم؟
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 تغييرات سياسي در آمريكا و تأثيرات آن بر برجام به يكي از موضوعات مهم 
اين روزهاي محافل سياسي و ديپلماتيك ايران و حتي جهان بدل شده است. دیپلماسی

در آمريكا موضوع شرط و شــروط براي برجام مطرح است و در ايران اصل 
مذاكره، با اين حال، سخنگوي وزارت خارجه ديروز در نشست خبري كه به صورت مجازي 
داشت، تأكيد كرد سياست خارجي ايران جناحي نيست ضمن اينكه نام فردي كه در كاخ 

سفيد مستقر مي شود، براي ايران اهميتي ندارد.
ســعيد خطيب زاده درباره اينكه گفته مي شــود جناح اصولگرا در ايران عالقه ندارد كه 
مذاكره بين ايران و بايدن از سوي دولت كنوني انجام شود، گفت: سياست خارجي امري 
جناحي نيســت و در واقع ما سياســت خارجي جمهوري اســالمي ايران را داريم. مثل 
بسياري از كشورهاي باســابقه در ايران نيز صداهاي متعددي وجود دارد و شكوه ايران در 
چند صدايي بودن آن است و البته شكوه سياســت خارجي مان نيز در تك صدايي بودن آن 
است. ما در سياست خارجي تك صدا و واحد عمل مي كنيم. او با بيان اينكه سياست خارجي 
جمهوري اسالمي ايران امري حاكميتي اســت و اين سياست براساس منافع ملي كشور 
تنظيم و اعالم مي شود، اين را هم گفت كه آينده روابط ايران و آمريكا، آينده ساده اي نيست، 
چون آمريكا در طول ۴0سال گذشته جنايت هاي متعدد و مكرري را عليه ايران انجام داده 
 و ليست اين جنايت ها طوالني است. او در تشــريح اين ليست افزود: ازجمله اين اقدامات 
جنايت هايي است كه آمريكا در همكاري با صدام در جنگ تحميلي عليه ملت ايران انجام 
داد و در سال هاي اخير نيز با تحريم ها و جنگ اقتصادي مشكالتي را براي مردم ايران ازجمله 
در زمينه دارو و غذا ايجاد كرد كه اين نيز جنايت بزرگي است. در كنار اين جنايت ها، دولت 

آمريكا جنايت هاي خاصي نيز انجام داده است، ازجمله ترور سردار شهيد قاسم سليماني.
خطيب زاده با بيان اينكه ليست اين جنايت ها كوچك نمي شود و ما آن را فراموش نمي كنيم، 
گفت: رژيم فعلي آمريكا بهتر از هر كس ديگري مي داند كه ديگر نمي تواند به سياســت 
شكست خورده خود عليه ايران ادامه دهد و ما قبال نيز گفته ايم كه اياالت متحده آمريكا اگر 
مي خواهد مسير غلط خود را اصالح كند، چاره اي ندارد كه به تعهدات خود به عنوان عضوي 
از جامعه ملل  به اين روند بازگردد. البته همانطور كه اشــاره كردم، ما ليست جنايت هاي 

آمريكا را فراموش نمي كنيم و مطالبات ما از آمريكا در اين زمينه سر جاي خودش است.
سخنگوي دستگاه ديپلماسي درباره ســخنان وزير خارجه آلمان درباره لزوم وارد كردن 
مسائل ديگر به توافق هسته اي هم بيان كرد: اينكه نيت برخي طرف هاي برجامي چه باشد، 
به خودشان برمي گردد. موضع ما كامال روشن است. مهم ترين اقدامي كه آلمان و 3كشور 

متعهد اروپايي بايد انجام دهند، اجراي كامل و بدون شرط برجام است.
خطيب زاده با بيان اينكه بيش از 2سال است كه اين 3كشور ناقض برجام بوده اند، يادآور شد: 
بهتر است آنها برادري خود را اثبات كنند و به اجراي كامل برجام برگردند. برجام مذاكره شده 
و تمام شده است. وي در پاسخ به سؤالي درباره شروط ايران براي بازگشت آمريكا به برجام در 
زمان رياست جمهوري جو بايدن، گفت: درخصوص بازگشت آمريكا به برجام و مباحثي كه 
در اين باره مطرح مي شود، تا دولتي مستقر شود، نمي توان اظهارنظر كرد. رفتار دولت آمريكا 

براي ما مهم است و نه اظهارات آنها و ما با هوشياري تمامي تحوالت را پيگيري مي كنيم.
رئيس مركز ديپلماسي عمومي و رســانه اي وزارت امور خارجه با بيان اينكه وزير هم در 
مصاحبه اخير مواضع ايران را بيان كردند، ابراز داشت: فشار حداكثري به شكست حداكثري 

براي آمريكا رسيده و هركس به كاخ سفيد برسد، بايد به حقوق ملت ايران احترام بگذارد.
محمد جواد ظريف هفته قبل گفته بود اگر آقاي بايدن بخواهد تعهدات آمريكا را اجرا كند، 

ما هم مي توانيم فورا به تعهدات برجامي خود به صورت كامل برگرديم.
وي افزود: ما مخالف مذاكره نبوديم و نيستيم، مذاكره هم در چارچوب 1+5 امكان پذير است. 
اگر آمريكا بخواهد عضو برجام شود كه ترامپ آن عضويت را از بين برده، ما حاضريم گفت وگو 

كنيم كه آمريكا چگونه وارد برجام شود.
در آمريكا هم هنوز مشخص نيست تكليف نهايي انتخابات چه مي شود اما قبل از انتخاباتي كه 
اينك جو بايدن پيروز آن اعالم شده، دونالد ترامپ وعده داده بود درصورت پيروزي در يك  
ماه حتي يك هفته با ايران وارد مذاكره مي شود. در مقابل جو بايدن هم منتقد خروج آمريكا 
از برجام بوده و وعده بازگشت به اين توافق را داده است البته در 2هفته اخير نزديكان جو 
بايدن اظهارات ضدو نقيضي درباره بازگشت آمريكا به برجام داشته اند ازجمله وندي شرمن، 
مذاكره كننده سابق آمريكا كه گفته مذاكره دوباره بر سر برجام سخت است تا كريس كونز كه 
از او به عنوان وزير خارجه احتمالي دولت بعدي آمريكا ياد مي شود كه به عنوان نظر شخصي 
گفته است بايدن درصورتي به برجام بر مي گردد كه زمينه محدود شدن برنامه موشكي ايران 
و فعاليت منطقه اي ايران فراهم شــود؛ موضوعي كه قبال به صورت مفصل تر از زبان مايك 

پمپئو، وزير خارجه فعلي آمريكا مطرح شده بود اما ايران آن را رد كرد.
مايك پمپئو، وزير امور خارجه آمريكا ديروز هم مدعي شد كه واشنگتن در راستاي صلح در 

منطقه تالش مي  كند درحالي كه آنچه تهديد ناشي از ايران خواند را، درنظر دارد.
ظريف پس از اعالم نتايج انتخابات آمريكا در يك مصاحبه كه در آمريكاي التين انجام داد، 
درباره شرط و شروط احتمالي براي مذاكره گفته بود: ايران اگر قصد داشت درباره برجام 

دوباره مذاكره كند، ۴سال قبل با ترامپ اين كار را مي كرد.
ظريف 3سال قبل درباره مذاكره مجدد بر سر برجام اين كار را به باز كردن دوباره جعبه پاندورا 
تشبيه كرده بود؛ جعبه اي كه در افسانه ها منشأ بال و شوربختي قلمداد و بازشدن آن به معناي 

پخش شدن مشكالت در دنيا تعبير شده است.

مجتبي ذوالنوري، چهره شناخته 
شده جريان پايداري و از منتقدان بهارستان

دوآتشه دولت روحاني و برجام در 
بهارســتان در اظهارنظري متفــاوت از رويه 
قبلي اش از ضرورت رفــع عزتمندانه تحريم ها 
ســخن گفت و دولت را متهم به تمجيد آمريكا 

كرد.
 اين نخستين بار اســت كه از تريبون مجلس 
يازدهم ســخنانی در موافقت با لغو تحريم ها 
شــنيده مي شــود، پيــش از ايــن توجه به 
ظرفيت هاي داخلي براي بارور شــدن اقتصاد 
داخلي و گره گشايي از مشكالت معيشتي مردم 
با ظرفيــت داخلي محور مشــترك اظهارنظر 

مجلسي ها بود.
ذوالنوري كه رياست كميســيون امنيت ملي 
و سياســت خارجي را بر عهده دارد، درنشست 
علني ديروز بهارســتان در قالب تذكر شفاهي 
خطاب به رئيس جمهوري گفت: دور و بري هاي 
شــما در تمجيد آمريكا و برداشتن تحريم ها از 
سوي اين كشور مي گويند؛ وقتي شما تحريك 
مي كنيد مي خواهيد دعوا درست كنيد؟ آقاي 
رئيس جمهور از موضع باطل و رفتار ناكارآمدي 
خودتان را نپوشانيد؛ روي امتيازگيري از طرف 
مقابل متمركز باشــيد نه اينكــه فرياد ننه من 

غريبم بزنيد.
ذوالنوري ادامــه داد: هنوز تكليــف انتخابات 
آمريكا مشخص نشده است اطرافيان جنابعالي 
و جنابعالي با يك بي نظمي و آنارشيست در حال 

پهن كردن فرش قرمز براي دشمن هستيد.
او سپس تأكيد كرد: اظهار عجز نزد ستم پيشه 
ابلهيســت/ اشــك كباب موجب طغيان آتش 
است. آقاي رئيس جمهور به حضرت عباس و به 
كسي كه شما قبول داريد هيچ كسي در مجلس 
مخالف برداشتن تحريم ها نيست اما از موضع 
عزت و افتخار ورود كنيد و عزت و اعتبار مردم 

را از بين نبريد.
ذوالنوري ارديبهشــت ماه 2 ســال گذشته در 
سالگرد خروج آمريكا از برجام در اقدامي نمادين 
در صحن علني مجلس شوراي اسالمي پرچم 
آمريكاو تصوير اين توافقنامــه بين المللي را به 
آتش كشيد. اين اقدام اما با حمايت همفكرانش 
كه در آن ايــام اقليت مجلس دهم محســوب 
مي شدند روبه رو شد اما از سوي اكثريت مجلس 

مورد نكوهش قرار گرفت.
جريان پايداري كه يكي از طيف هاي تندروي 
جناح راســت محسوب مي شــود در مجلس 
يازدهم كرسي هاي بيشــتري در اختيار دارد و 
در مواضعش بر ســر مذاكره، تحريم و برجام با 
اكثريت مجلس هم نظر است. به همين دليل هم 
هست كه مي توان سخنان ذوالنوري به عنوان 
مخالف دوآتشه برجام و بحث مذاكره با آمريكا را 
به نوعي تغيير موضع او و البته جريان متبوعش 
در آستانه انتخابات رياست جمهوري تعبير كرد؛  
تغيير موضعي كه عيان مي كند با تقويت احتمال 
بازگشت جو بايدن به برجام و هموار شدن مسير 
لغو تحريم هــاي يكجانبه آمريــكا عليه ايران، 

سبك و سياق موضع گيري اين طيف سياسي 
كه بعــد از تصويب برجام و اعالم دلواپســي از 
تصويب اين توافقنامه در عالم سياست به شهرت 
رســيدند با احتمال تقويت شانس شــان براي 
حضور در پاســتور تغييرات محسوسي خواهد 
كرد؛ تغييراتي كه عيان خواهد كرد اصل مذاكره 
و حصول برجام براي رفــع تحريم هاي آمريكا 
عليه ايران نه تنها از ســوي ايــن جريان مورد 
مذمت نبوده است بلكه تخطئه و سنگ اندازي 
در اين مســير به خاطر ناكامي جريان سياسي 
رقيبشــان موضعي بود كه آنها را طي 5ســال 
اخير در مقابل دولت اعتدالگراي حسن روحاني 

متحد كرده است.
 به هر روي به دنبال ســخنان ذوالنوري، علي 
نيكزاد نايب رئيس مجلــس - از وزراي كابينه 
محمود احمدي نژاد- كه اداره جلسه را برعهده 
داشت در پاســخ به تذكر او به رئيس جمهوري 
گفت: تحريم هاي ظالمانــه عليه ملت بزرگ و 
مقاوم ايران كه اياالت متحــده به ناحق انجام 
داده چيزي است كه دمكرات ها خيلي بيشتر از 
جمهوريخوا هان آن را تصويب كردند و اميدي 
به هيچ كدام نيست مگر اينكه ملت بزرگ ايران 
و دولت به حــرف حضرت آقا گــوش دهند و 

مقاوم باشند.
در پي شكست دونالد ترامپ در انتخابات اخير 
رياســت جمهوري آمريكا و پيروزي جو بايدن، 
بحث بازگشــت آمريكا به برجام تقويت شده 
و براساس پيش بيني كارشناســان اميدواري 

به احتمال لغو تحريم هاي آمريكا در لواي احياي 
اين توافقنامه قوت گرفته است، احتمالي كه به 
جد سياست داخلي ايران در آستانه سيزدهمين 
دوره انتخابات رياســت جمهوري را تحت تأثير 
قرار داده است. چگونگي ورود ايران به داستان 
لغو تحريم ها و احياي برجام به ميدان چالش و 
نزاع دولت روحاني و منتقدانش بدل شده و در 
موضع گيري نمايندگان اصولگراي مجلس در 

نقد دولت به كرات تكرار مي شود.
در اين فضا بودكه هفته پيش محمدباقر قاليباف، 
رئيس مجلس در نطق پيش از دستورش تأكيد 
كــرد: تصميمات ما در حوزه مســكن، بورس، 
كاالهاي اساســي، گمرك، سياست هاي پولي 
و بانكــي، نظــام بودجه ريــزي، اختصاص ارز 
ترجيحي، سوداگري در بازارهاي ارز و خودرو، 

بي تفاوتي نسبت به گراني ها، رها كردن بازار و 
بي توجهي به توليد ملي به پاستور، بهارستان، 
باب همايون و ميرداماد ارتباط دارد، نه جورجيا 

، ميشيگان و آريزونا.
 پيش تــر نيز اليــاس نادران چهره شــناخته 
شــده اصولگرايان در بهارستان نيز دولت را به 
رفتارها و دوگانه ســازي ها در فضاي انتخابات 
رياست جمهوري متهم كرده و گفته بود: بحث 
تحريم و غيرتحريم را كليد مي زنند، درســت 
نيســت و مســئله اصلي، ُعرضه و بي ُعرضگي 
اســت نه اينكه تحريم يا مذاكــره را بپذيريم. 
مشخص است كه كســي تحريم را نمي پذيرد. 
مسئله اينجاست كه ذليالنه تحريم ها برداشته 
شــود يا عزتمدارانه. همه دعواهاي ما سر اين 

نقطه است.

  وقتي از همرزم شهيد احمد 
كه گفت و گو مي خواهيم  متوســليان 

تعریفــي از مفهوم بســيج و 
بسيجي ارائه كند، با تاملي كوتاه كه به نظر 
مرور وقایع 40ســال اخيــر را دربر دارد، 
مي گوید: »بســيجي هر آن كسي است كه 
دغدغه خدمت به مردم و كشــور را دارد.« 
گفت وگوي ما با ســردار محمدرضا یزدي 
فرمانده سابق سپاه محمد رسول اهلل)ص( به 
مناسبت هفته بســيج درباره فعاليت هاي 
اجتماعي این نهاد در دهــه اخير به ویژه 
روزهاي ســختي كه در آن به سر مي بریم، 
همزمان شــد با پایــان ماموریــت او در 
فرماندهي و آغاز خدمتش در عرصه دیگر 
یعني جانشــيني رئيس ســازمان بسيج 

مستضعفين.

سير تحوالت، نحوه شكل گيري 
و دالیل راه اندازي بســيج در بستر تاریخ 

انقالب چگونه بوده است؟ 
شروع فعاليت هاي بسيج مستضعفين پس 
از تشكيل اين نهاد در 5آذر سال1358به 
فرمــان امــام خميني)ره( بــا كارهاي 
خدمات اجتماعــي و محروميت زدايي 
همراه بود. جوانان بــه فرمان امام)ره( 
به مناطــق محروم و بــراي كمك به 
محرومان رفتند تا در كنار فعاليت هاي 
جهادي، مشــكل اشــتغال و مسائل 
اقتصادي را حل كنند. با شروع جنگ 
هم امــام)ره( فرمودند »كشــوري كه 
20ميليــون جــوان دارد، 20ميليون 

ارتــش دارد.« بــه همين دليــل، ارتش 
20ميليوني در بسيج شكل گرفت و در طول 

دفاع مقدس ديديم كه چگونه بسيج همپاي 
نيروهاي نظامي و امنيتي از كشور دفاع كرد. به 
جرأت مي توان گفت بسيج نيروي خط مقدم و 
به نوعي بهترين كمك به نيروهاي مسلح براي 
دفاع از كشــور بود و تعداد شهداي بسيجي از 
شهداي كادر نيروهاي مسلح بيشتر بود. بسيج 

از اين دوران سربلند بيرون آمد و بعد از آن سير 
تكامل خود را طي كرد.

منظور از سير تكاملي چيست؟
بالفاصله بعــد از دوران دفاع مقدس، بچه هاي 
بسيج به بدنه دستگاه هاي اجرايي تزريق شدند 
و به پيشبرد اهداف نظام و انقالب كمك كردند. 
البته بعــد از جنگ هم موضوعــات امنيتي و 
دفاعي براي ما در اولويت بود، چون دشــمنان 
ما را رها نكــرده بودند و در مرزهــاي غربي و 
حتي شرقي نگراني هايي داشــتيم. به همين 
دليل، بخشي از فعاليت بسيجيان مانند دوران 
دفاع مقدس، مسئله دفاعي و امنيتي بود. پس 
از آن، حضور بســيج در عرصه هاي اجتماعي، 

فرهنگي و علمي به شدت احساس شد.

نمونه اي از فعاليت هاي اجتماعي، اجراي طرح 
سراسري واكسيناسيون فلج اطفال بود كه در 
دنيا بي بديل بــود. در عرصه هاي فرهنگي هم 
ثبت خاطرات جنگ، تهيــه رمان هاي جنگ، 
شعر، سينما، فيلم و سريال، كتاب ها و... انجام 
شد. همينطور بسيجيان در عرصه هاي علمي و 
راه اندازي شــركت هاي دانش بنيان هم به طور 
جدي وارد شــدند و در زمينه هــاي مختلف 
ازجمله عرصه فناوري، نانوفناوري، پزشــكي، 
نفت و... خوش درخشيدند، به گونه اي كه ارتباط 
بيش از 15هزار شــركت را قرارگاه سازندگي 
خاتم االنبيــا)ص( برقرار كــرده و امروز بيش 
از 30هــزار نفر از مردم با اين قــرارگاه ارتباط 
دارند. تعداد زيادي از اين شركت ها را بسيجيان 
راه اندازي كرده انــد كه در زمينــه چاه نفت، 
راه اندازي پااليشگاه، ســاخت پل ها و تونل ها 

فعالند.
اخيرا فعاليت هاي بسيج در حوزه 
پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي در تهران 

افزایش یافته است.
 بله، درســت اســت. در حــوزه اجتماعي در 
زمينه هاي مشــاوره هاي قبل و بعد از ازدواج، 
اهداي جهيزيه به زوج هاي نيازمند، حمايت از 
آسيب ديدگان كرونا، همچنين مقابله با آسيب 
مواد مخدر با تاسيس يك مركز بازپروري در 
كل تهران به ويژه محله هاي محروم فعاليت 
گســترده اي صورت داده ايــم. ما از قبل 
انقالب گرفتار معتادان متجاهر بوديم و 
اين وضع فقط به بعد از انقالب مربوط 
نمي شود و ناشي از شرايط جغرافيايي 
كشور و ترانزيت موادمخدر از اطراف آن 
است. هر سال، كمپ هاي ترك اعتياد 
هزينه هاي بســيار زيــادي براي ترك 
معتادان صرف مي كنند كه بخشي از آن 
بر دوش مردم و بخشي هم برعهده دولت 
است. با وجود اين، افراد زيادي بعد از درمان 
دوباره گرفتار اعتياد مي شوند. خب، اين چرخه 
ايرادي دارد. با تحقيق و مطالعه،  كاري كرديم 
كه حضور معتادان در كمپ ها تا زمان برگشت 
آنها به جامعه، يك چرخه صحيح را طي كند. 
دوستان بهزيســتي و مجموعه دانشگاه علوم 
پرشكي پرسيدند چرا بسيج درحالي كه تخصص 

ايران جعبه پاندورا را 
باز نمي كند

چرخش استرات ژي پايداري ها در آستانه انتخابات 1۴00

يزدي، فرمانده سابق سپاه محمدرسول اهلل)ص( و جانشين سازمان بسيج مستضعفين:

از دلواپسي برجام تا مذاكره از سر عزت

عزت بسيج را در تعامل با مردم مي دانيم

 پيام تسليت رهبر معظم انقالب  
درپي درگذشت  حجت االسالم جعفري

حضرت آيت اهلل خامنه اي در پيامي درگذشت عالم پارسا و با اخالص حجت االسالم 
حاج سيديحيي جعفري را تسليت گفتند.

متن پيام رهبر انقالب اسالمي به اين شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

درگذشت عالم پارسا و بااخالص جناب حجت االســالم آقاي حاج سيديحيي جعفري 
رحمت  اهلل عليه را به عموم مردم عزيز كرمان و ارادتمندان آن مرحوم و به خاندان مكرم و 
معزز ايشان تسليت عرض مي كنم. سال ها خدمت به مردم در مسئوليت هاي گوناگون و 
شئون متعدد روحاني، همراه باصفا و صدق در گفتار و رفتار، شاخصه اين شخصيت عزيز 

و معتمد بود. رحمت و رضوان الهي را براي ايشان مسئلت مي كنم.
سيدعلي خامنه اي - ۲ آذر ۱۳۹۹

شكایت از مشــاور رئيس جمهور به خاطر 
۲تویيت

سومين دادگاه رسيدگي به اتهامات مجرمان سياسي 
اين بار براي رسيدگي به اتهامات حسام الدين آشنا، 
مشاور رئيس جمهور برگزار شد. به رسميت شناختن 
مجرمان سياسي در دوره سيدابراهيم رئيسي، رئيس 
قوه قضاييه يــك اتفاق مثبت در دســتگاه قضا بود 
كه جلســات دادگاه مجرمان از 2ماه پيش در حال 
برگزاري است. نخستين جلســه اين دادگاه ها براي 
رســيدگي به اتهامات عليرضا زاكاني، رئيس فعلي 
مركز پژوهش هاي مجلس برگزار شــده بود. زاكاني، 
متهم به ارتكاب جرم سياسي بابت مصاحبه در برنامه 
تلويزيوني تهران 20 شــبكه 5 ســيماي جمهوري 
اســالمي با شــكايت وزارت اطالعات مبني بر نشر 

اكاذيب در دادگاه حضور يافت كه هيأت منصفه او را 
مجرم نشناخت. پس از او نعمت احمدي، حقوقدان و 
وكيل دادگستري نيز در دادگاه رسيدگي به جرايم 
سياسي به اتهام نشــر اكاذيب، با نظر هيأت منصفه 
مجرم و مستحق تخفيف شــناخته شد. روز گذشته 
نيز پس از تفهيم اتهام، حســام الدين آشنا به عنوان 
متهم جرم سياسي بابت 2مورد اتهام نشر اكاذيب با 
شكايت معاونت فضاي مجازي دادستاني كل كشور 
و همچنين شــكايت سرپرست دادســراي فرهنگ 
و رســانه، دفاعيات خود را شــرح داد. هيأت منصفه 
رسيدگي به جرايم سياسي پس از استماع دفاعيات 
متهم و وكيل وي، به اتفاق آرا، حســام الدين آشنا را 
در هر دو مورد اتهامي، مجرم شــناخت و همچنين 
با اكثريت آرا وي را مســتحق تخفيف دانست. آشنا 
درباره جلســه دادگاه خود گفت كه شــكايت از او 
به خاطر انتشار 2توييت در مورد هواپيماي اوكرايني 
و ديگري درباره دادگاه طبري بود. وي تصريح كرد: 
به عنوان متهم در ايــن دادگاه تأكيد كــردم هر دو 

توييت، ابراز نظرهاي من بوده و جنبه اخباري نداشته 
كه شامل صدق يا كذب شود. مشاور رئيس جمهوري 
خاطرنشان كرد: همچنين به عنوان آمر به معروف و 
ناهي از منكر در مورد پرونده هاي مختلف اظهارنظر 
داشتم؛ ازجمله پرونده هواپيماي اوكرايني و پرونده 
طبري و در آنها بــه نظام قضايي هشــدار دادم كه 
مراقبت بيشــتري را در رويه هاي رسيدگي و حفظ 

جان متهمان و محكومان داشته باشند.

نكته روز

   فرمانده سپاه محمدرسول اهلل)ص( تغيير كرد
 فرمانده كل سپاه با تأكيد بر اینكه تفكر بســيجي، محدودیت جغرافيایي ندارد، گفت: امروز قدرت 
فرسایشگر انقالب اسالمي، آمریكا را از قرارگاه راهبردي اش دور كرده است.  سردار حسين سالمی 
تأكيد كرد: امروز گفتمان بســيج در یمن، لبنان، سوریه و عراق تكثير شــده  و تا آمریكاي التين و 
قسمت هایي از آفریقا پيش رفته اســت. سردار سالمي كه در آیين تكریم و 
معارفه فرمانده سپاه محمد رسول اهلل)ص(  سخن می گفت، با تقدیر از تالش ها 
و زحمات سردار سرتيپ دوم پاســدار محمدرضا یزدي در مدت تصدي 
مسئوليت، سردار سرتيپ دوم پاسدار حسن حسن زاده را به عنوان فرمانده 
جدید سپاه محمد رسول اهلل)ص( منصوب كرد. سردار حسن زاده پيش از این 
مسئوليت فرماندهي سپاه سيدالشهدا عليه السالم استان تهران را 
بر عهده داشت؛ فرماندهي سپاه قائم آل محمد)ص( استان سمنان 

نيز در كارنامه سردار حسن زاده وجود دارد.

اين كار را ندارد، وارد اين عرصه شــده است. ما 
گفتيم براساس مطالعات، اين چرخه ايراد دارد 
و پيشنهاد خود را به وزارت كشور داديم. بعد از 
6ماه جلســات متعدد، پذيرفتند كه مي توانيم 

وارد اين عرصه شويم و كمك كنيم.
سؤال و انتقادي پيش مي آید. مگر 
این اموري كه بسيج وارد آنها شده و شما به 

آنها پرداختيد، متولي ندارند؟  
بسيج اساسا وارد چرخه هايي مي شود كه ناقص 
هســتند يا نمي توانند تكميل شوند. به عبارتي، 
نقص ساختاري يا مديريتي دارند. ما شانه هايمان 
را زير بار هــر كاري كه در كشــور ناقص انجام 
مي شود يا متوقف شده است، مي بريم. درحقيقت 
هرجا مشكلي ببينيم وارد مي شويم. كار ما نفت 
يا راه اندازي پااليشگاه نيست، ولي وقتي ديديم 
كشــورها يا شــركت هاي خارجي ما را تحقير 
مي كننــد، وارد عمل شــديم و از فناوري هاي 
داخلي كه بعضي ها به آن توجه نمي كنند، بهره  
برديم و فناوري راه اندازي پااليشــگاه را ايجاد 
كرديم. االن پااليشــگاه راه انــدازي مي كنيم و 
حتي از خارج از كشور هم درخواست راه اندازي 
پااليشگاه داريم. ما به دنبال الگوسازي هستيم. 
وارد كارهايي مي شــويم كه نقص دارد و وقتي 
موفق شديم، كنار مي رويم تا نهادها، سازمان ها 
و افرادي كــه متولي ايــن كارها هســتند، با 
الگوبرداري از بســيج، كار را ادمه دهند. بسيج 
به نوعي پيشگام هر چيزي است كه نياز انقالب 
و مردم است. هميشــه هم مدافع مردم و كشور 
بوده ايم و هدفمان كاهش آسيب هاي كشور در 

سروش جنابي و ابوذر چهل اميراني
خبرنگار

هر موضوعي بوده و هست. 
به نظر مي رســد كــه فعاليت 
اجتماعي بسيج پس از احراز مسئوليت شما 
در سال۹7 گسترده تر و متنوع تر شده است.

بسيج به نوعي پيشگام هر چيزي است كه نياز 
انقالب و مردم اســت. هميشه هم مدافع مردم 
و كشور بوده ايم و هدفمان كاهش آسيب هاي 
كشــور در هر موضوعي بوده و هست. آنچه در 
روزهاي ابتدايي به حوزه مديريت بسيج با طرح 
شعار »پاكدستي، چشم پاكي و خوش اخالقي« 
گفتم، به منظور ايجاد الگو براي همه كشور بود. 
به هرحال در كشور نگراني هايي از پاكدستي و 
چشم پاكي بعضي از مسئوالن به وجود آمده بود. 
متأسفانه بعضي هم با مردم بداخالقي مي كردند. 
البته عموميت نداشت، ولي براي مجموعه نظام 

اسالمي بايد به حداقل مي رسيد.
در عين حال بايد اين شعارها را در بسيج نهادينه 
مي كرديم تا خودمــان بتوانيم جلــوي آنها را 
بگيريم. باالخره ممكن بود بچه هاي بسيج هم 
دچار آســيب هايي شــوند و در جايي برخورد 
بدي كنند. بر اين اساس، سعي بر صيانت بسيج 
داشتيم و در عين حال، توسعه اين مفاهيم بين 
مسئوالن نظام و مردم مدنظر بود. خوشبختانه 
خوب هم عمــل كرديم و شــما در ايســت و 
بازرسي   ها مي بينيد كه بســيجيان موظفند با 
بهترين الفاظ و خوش رو تريــن حالت با مردم، 
به خصوص افرادي كه همراه خانواده هســتند، 
برخورد كنند.  البته عزت بســيج را در تعامل و 
ارتباط خوب با مردم مي دانيم و معتقديم بسيج 
بايد با رفتار خوب نزد مردم عزيز باشد. ما نيازمند 
اقتدار در برابر مردم نيستيم و اقتدار ما بايد در 
مقابل دشمنان باشد؛ يعني كساني كه بخواهند 
به اين كشــور تعرض كنند و امنيت كشور را بر 
هم بزنند. دشمنان بايد بدانند بسيج ما مقتدر و 
مردم بدانند بسيج خادم آنهاست. عزت بچه هاي 

بسيج هم در خدمتگزاري به مردم است.
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 شنبه اول آذر محدوديت هاي جديد 
مقابله با كرونا و باران دست در دست گزارش

هم دادند تا بســياري از معابر شــهر 
تهران قفل شوند. هرچه به ساعات 9شب نزديك تر 
مي شديم هم ترافيك بزرگراه ها، سنگين تر مي شد، 
اما آنچه نقشه هاي ترافيكي و شواهد حكايت مي كرد 
از ســاعت 9ونيم به بعد تمامي معابــر، روان ترين 
ترافيك ممكن را داشتند؛ انگار خيابان ها پس از منع 
تردد، نفس راحتي از حضور خودروها مي كشيدند؛ 
اتفاقي كه ديشب هم رخ داد و انتظار مي رود تا 15آذر 
هرشــب خلوت تر از شب گذشته شــود. اما سؤال 
اينجاست كه آيا ترافيك سنگين بين ساعات 5ونيم 
عصر تا نزديك 9شب همچنان باقي خواهد ماند؟ بايد 
منتظر ماند و ديد. در عين حال، همشهري براي شما 
يكسري نكات و پيشنهادهايي دارد تا در وهله نخست 
از تردد غيرضروري پرهيز كنيد و اگر ناچار به استفاده 
از خودروي شخصي شديد، چطور ترافيك را دور زده 
و زمان را مديريت كنيد. پيشنهادهاي زير به همراه 
مديريت زمانبندي  براي ســفرهاي درون شهري، 
آگاهي از مسيرهاي شلوغ و محورهاي جايگزين از 
راهكارهايي است كه مي تواند مانع ايجاد ترافيك در 

ساعات پيك   باشد. 
   محدوده طرح ترافيك: مــرز محدوده طرح 
ترافيك از سمت شــمال خيابان مطهري، از سمت 
جنوب خيابان شوش، از سمت غرب خيابان كارگر و 
از سمت شرق خيابان شريعتي و هفده شهريور است.

   ساعت سيال خروج از طرح: ساعت شروع 
طرح ترافيك 8صبح و ســاعت پايان آن 16 است. 
شهروندان مجازند از ساعت 14:30 به صورت رايگان 

و به مرور از محدوده خارج شوند.
  نرم افزارهاي مســيريابي: براي پيدا كردن 
بهترين، كوتاه ترين و خلوت  ترين مسيرهاي ممكن 
براي ســفرهاي ضروري در شــهر از نرم افزارهاي 
مسيريابي استفاده كنيد. پيشنهاد ما برنامه هوشمند 
رايا )نقشه همراه تهران( و ديگر برنامه هايي مثل بلد، 

 نشان و... است. 
   مركز نــداي ترافيك )تلفــن87500(: 
شــهروندان درصورت مشــاهده اختالل يا خرابي 

چراغ هاي راهنمايي هوشمند، مي توانند 
بــا شــماره 5رقمــي 87500 تماس 
بگيرند و مشكل موردنظر را اعالم 
كنند. همچنين شــهروندان 
مي تواننــد از طريق تماس 
با اين شــماره، از خدمات 
ديگري همچون: مسيريابي، 
اطالع از آخريــن تغييرات 
ســاعت و محــدوده طرح 
ترافيــك و طــرح زوج يا 
فرد، وضعيت انسداد تونل هاي شهري، 
اســتعالم وضعيت ترافيــك بزرگراه ها و 
برخــي از اطالعات مرتبط بــا معاينه فني 

خودرو مطلع شوند.
   وب سايت ترافيك آنالين: اين وب سايت 
با بهره گيري از آخرين تكنولوژي روز دنيا، اطالعات 
ترافيك شــهرهاي ايران را به صورت واقعي و زنده 
به نمايش درمــي آورد. در اين وبســايت ترافيك 
خيابان هاي پرتردد با رنگ هاي سبز، نارنجي، قرمز، 

زرشكي و سياه به نمايش درمي آيد.
  رنگ سبز: مسير باز است و شــما مي توانيد با 

حداكثر سرعت مجاز اين مسير حركت كنيد.
  رنگ نارنجي: مســير تقريبا شلوغ است و شما 
ناچار مي شويد با سرعتي كمتر از سرعت مجاز حركت 

كنيد، اما متوقف نمي شويد و ترافيك روان است.
  رنگ قرمز: ترافيك سنگين است.

   رنگ زرشكي: ترافيك بسيار سنگين است و 
شما مجبور هســتيد دقايقي در جاي خود متوقف 
شويد و حركت به ســختي و بســيار كند صورت 

مي پذيرد.

  رنگ سياه: مسير مسدود شده و شما نمي توانيد 
در اين مسير حركت كنيد.

  محورهاي پرتردد و انتخاب مســيرهاي 
جايگزين: برخي از مهم تريــن محورهاي اصلي 
پايتخت و ســاعت هاي اوج ترافيك بــراي اطالع 

شهروندان به شرح زير است:
 محدوده غرب به شرق بزرگراه حكيم، پيش 

از تونل رســالت، عصرها ترافيك سنگين 1
دارد.

 بزرگراه حكيم محدوده پارك پرديســان 
عصرها با حجم باالي تردد مواجه است.2

 در محدوده پل سيدخندان تا ميدان رسالت 
بزرگراه شهيدحاج قاسم  سليماني عصرها 3

ترافيك سنگين است.
 بزرگراه چمران محدوده برج ميالد و گيشا، 

عصرها ترافيك سنگين دارد.4
در مسير جنوب به شمال بزرگراه امام علي 

به خصوص محدوده هاي پيروزي، سبالن و 5
نارمك صبح ها تا نزديك ظهر، ترافيك سنگين است؛ 
بنابرايــن بزرگراه هــاي شــيخ فضل اهلل نــوري و 
شهيدصياد شــيرازي 2محور شــمالي و جنوبي، 
 مسيرهاي جايگزين براي دور زدن ترافيك هستند.

ميــدان تجريش صبح ها، ســاعات ظهر و 
عصرها با ترافيك سنگين مواجه است و در 6

اين ساعت ها شهروندان از سفرهاي غيرضروري در 
اين محور اجتناب كنند.

خيابان شــوش ظهرها ترافيك سنگيني 
دارد.7

خيابان ميرعماد در ســاعات صبح تا عصر 
محدوده شلوغي به حســاب مي آيد، اما از 8

ساعت17 شاهد خلوت تر شدن اين محور هستيم. 
در ساعات عصر براي دسترسي ميان 2خيابان شهيد 
مطهري و شهيد بهشتي محور جايگزين و مناسبي 

به حساب مي آيد.
 بزرگراه شهيد مدرس شمال به جنوب در 

محدوده ميرداماد، ســاعات صبح و عصر 9
ترافيك سنگين است.

 بزرگراه شهيد مدرس جنوب به شمال ظهر 
و عصر در محدوده خيابان شهيد دستگردي، 10

ترافيك سنگين اســت. همچنين ابتداي خيابان 
شهيد دستگردي از ورودي بزرگراه شهيد مدرس در 

همان ساعت ها اغلب ترافيك سنگيني دارد.
 بزرگراه آيت اهلل هاشمي رفسنجاني در مسير 

شرق به غرب به خصوص در نقاط ابتدايي 11
بين ســاعت هاي 17:30 تا20:30 ترافيك بسيار 

سنگين است.
تونل نيايش در مسير محور غرب به شرق 

بين ساعت هاي 17:30 تا 20:30 ترافيك 12
سنگين اســت؛ بنابراين مســير جايگزين، ادامه 
بزرگراه آيت اهلل هاشمي رفســنجاني و استفاده از 
تونل آرش - اسفنديار براي ساكنان محدوده هاي 
نلسون ماندال )آفريقا(، شهيد دستگردي و حتي 
خيابان شــريعتي در محدوده قلهك به حســاب 

مي آيد.
 بزرگراه بســيج محور شــمال به جنوب 

حدفاصل خيابان پيروزي صبح ها تا حدود 13
ساعت11 ترافيك شديد دارد.

 بزرگراه بسيج محور شمال به جنوب پيش 
از بزرگراه محالتي، عصرها ترافيك نسبتا 14

سنگينی دارد. 

 تقويت ناوگان حمل ونقــل عمومي دغدغه اصلي اين 
روزهاي شهر تهران است. با سردشدن هوا و بارش باران شورا

در شرايطي كه پايتخت با 2پديده وارونگي دما و شيوع 
ويروس كرونا مواجه شده، حمل ونقل عمومي هم با مشكالت فراواني 
به كار خود ادامه مي دهد. منابع حاصل از فروش اوراق مشاركت هم 
هنوز از طريق بانك رفاه به شهرداري پرداخت نشده و همين مسئله 
صبح ديروز در دويســت وپنجاهمين جلسه شــوراي شهر واكنش 

محسن هاشمي رفسنجاني را برانگيخت. 
رئيس شوراي شهر تهران در ابتداي دويســت و پنجاهمين جلسه 
شورا گفت: »در شــرايطي كه با آغاز فصل ســرما و پديده وارونگي 
هوا، ماندگاري و شــيوع ويروس كرونا در فضاي بســته و حتي باز، 
افزايش مي يابد و مي بايست سيستم حمل ونقل عمومي تقويت شود، 
متأسفانه مديريت شهري از آغاز بحران كرونا تاكنون نه تنها يك ريال 
هم از اعتبارات ســتاد ملي كرونا دريافت نكرده، بلكه در تخصيص 
اعتبارات مصوب مربوط به اوراق مشاركت و ماليات ارزش افزوده نيز با 
چالش هايي مواجه شده است.« او ادامه داد: »از ستاد ملي كرونا، بابت 
تصميم هرچند ديرهنگام براي تعطيلي تشكر مي كنيم. البته تصميم 
دولت، تنها بخشي از اقدامات الزم براي متوقف كردن روند روبه رشد 
ابتال به كرونا در كشــور بوده و بخش مهم تر، رعايت كردن مسائل از 
سوي مردم است كه خوشبختانه اصناف در تهران به صورت نسبي در 

روز نخست، اين تعطيلي را رعايت كردند.« 
هاشمي رفســنجاني تأكيد كرد: »انتظار افكار عمومي از مسئوالن 
وزارت بهداشت و ستاد كرونا در اين شرايط، همگرايي و انسجام است؛ 
طرح موضوعات اختالفي در رســانه ها، موجب آسيب ديدن اعتماد 
عمومي به تصميمات و كفايت مسئوالن وزارت بهداشت مي شود و 
مناسب اســت كه اين اختالفات در جلسات كارشناسي و در صورت 
لزوم با فصل الخطاب بودن رئيس جمهور و رئيس ستاد ملي كرونا، حل 
شود.« او اضافه كرد: »اجراي تعطيلي چندروزه، راه حل مسئله نيست 
بلكه فرصتي را به مسئوالن براي انديشــيدن تمهيدات الزم جهت 

اقدامات اصولي مي دهد و مهم ترين ايــن اقدامات در تهران، تقويت 
سيستم حمل ونقل عمومي براي كاهش ازدحام پس از تعطيالت است. 
بايد بدانيم در اين بحران كه اكثر كشورهاي جهان را فراگرفته است، 
مديريت جزيره اي و سليقه اي، موفق نخواهد بود، بلكه بايد با همگرايي 
و اجماع و استفاده از همه توان و ظرفيت كشور راه عبور از مشكالت 
را هموار كنيم، اما مديريت شــهري تهران تاكنون نه تنها همراهي و 
حمايتي را از دستگاه هاي مختلف احساس نكرده بلكه با چالش ها و 
مشكالت جديدي هم مواجه شده كه اميدواريم با توجه ويژه مسئوالن 

به ويژه سران قوا، مشكالت تهران در اين حوزه ساماندهي شود.« 

تصويب الزام طرح ايمني
به گزارش همشهري در جلسه ديروز شورا به پيشنهاد زهرا صدراعظم 
نــوري يك فوريت طرح الــزام ايجــاد اداره كل ســالمت، ايمني و 
محيط زيست )HSE( بررســي و تصويب شــد. رئيس كميسيون 
سالمت، محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر گفت: »ايمني 
يكي از موضوعــات خيلي جدي همه كالنشــهرها، دســتگاه ها و 

سازمان هايي است كه ضريب ريســك بااليي دارند. در تبصره يك 
ماده16 قانون هواي پاك اين الزام آمده اســت كه واحدهاي باالي 
50نفر موظفند واحد سالمت، ايمني و محيط زيست را فراهم كنند.«  
او ادامه داد: »در شهر تهران واحدهاي HSE در تونل هاي در دست 
ساخت مترو كه ضريب ريســك بااليي دارند، وجود دارد اما در ساير 
بخش ها به خصوص در حوزه معاونت عمران، جاهايي كه كار عمراني 

محسن هاشمي بابت تخصيص نيافتن اعتبارات مصوب مربوط به اوراق مشاركت و ماليات ارزش افزوده از سوي دولت گاليه كرد

مديريت شهري از اعتبارات مقابله با كرونا بي نصيب ماند
يك فوريت طرح الزام ايجاد اداره كل سالمت، ايمني و محيط زيست در شوراي شهر به تصويب رسيد

شهردار تهران با تأكيد بر پرهيز از انتخاب هاي 
فردي، ســليقه اي و سياسي در به كارگيري خبر

افراد گفت: در فرايند جذب دستيار مديران 
شهرداري تالش داريم ضمن بهره گيري از خرد جمعي و 
روش هاي تخصصي، ارزيابي هاي كارشناسي را با همكاري 
دانشگاه هاي عالمه طباطبايي، الزهرا و تهران و تجربيات 
متخصصين داخلي انجام دهيم تا افراد شايسته براي كمك 

به مديريت شــهري دعوت به همكاري شوند. به گزارش 
همشهري، پيروز حناچي در بازديد از فرايند كانون هاي 
ارزيابي گفت: تالش بر اين اســت شرايطي فراهم شود تا 
افرادي كه براســاس خرد جمعي و تخصصي نخبه تلقي 
مي شوند و در مجموع نخبه ترين افرادي كه طبق فراخوان 
شركت كرده اند براي كمك به مديران ارشد انتخاب شوند.

 صرفا دارابودن مدرك تحصيلي از دانشــگاه معتبر كافي 

نيســت. بلكه قابليت هاي فردي، ميــزان هوش و حضور 
ذهن و شخصيت افراد نيز بسيار مؤثر است. شهردار تهران 
تأكيد كرد: كاري كه ما در كانون ارزيابي انجام مي دهيم 
بايد به وجــدان عمومي نزديك باشــد؛ به طوري كه هم 
عقل ســليم جامعه بپذيرد كه روند صحيحي طي شده و 
هم ارزيابي شوندگان چنين حسي را داشته باشند. البته 
بهترين افراد لزوما مدير نمي شــوند اما به معناي واقعي 
به عنوان دستيار مديران در شرايط سخت شهرداري ياريگر 

مديران مي شوند.

مترو

حادثه خبر نمي كند!

 در حال گشــت و گذار در شــبكه هاي 
اجتماعي بودم كــه متوجه ويدئويي از 
حادثه منجر به فوت يك دوچرخه سوار 
شدم. اعضاي گروه دوچرخه سواري كه در آن عضو هستم، بر حسب 
آنچه در ويدئو ديده مي شد و نظرات پليس، شروع به تحليل اتفاق 
كردند. اطالعات كافي نبود و اختالف نظرهايي هم وجود داشت اما 
آنچه مشخص بود دوچرخه ســوار هنگام ورود به ميدان در روبه رو 
شــدن با خودرو ترمز گرفته بود. گويا ترمز عقب عمل نمي كند و 
دوچرخه ســوار »كله پا« مي شود و به علت نداشــتن كاله ايمني با 

ضربه به سر، فوت مي كند.
شــنيدن اخبار حوادث تلخ دوچرخه ســواري يكي از رنج آورترين 
اتفاقات براي من اســت اما در پس هر حادثه، نكاتي وجود دارد كه 
دوچرخه سواران و رانندگان هوشيار بايد به آن توجه كنند. دوچرخه 
در عين حال كــه مزيت هاي متعــدد دارد، به دليل عدم محافظت 
بدن دوچرخه سوار، وســيله اي نسبتا پرخطر به شــمار مي رود و 
ضربه به سر شايع ترين عامل مرگ دوچرخه سوارهاست. همچنين 
براساس گفته كارشناسان راهنمايي  و  رانندگي، بيشترين تصادفات 
دوچرخه ها در تقاطع ها رخ مي دهد. همه اين حقايق تلخ را نه براي 
ايجاد دلهره بلكه به اميد ايمن و آگاهانه ركاب زدن دوچرخه سواران 
در اينجا مي نويســم. جــدا از ميزان مقصر بودن طــرف مقابل در 
تصادف دوچرخه ســواران، به نظرم اين وظيفه من دوچرخه سوار 
است كه قبل از شروع به ركاب زدن، حتما از سالم بودن ترمزهاي 
دوچرخه ام مطمئن شوم؛ باد الستيك هر دو چرخ را چك كنم؛ كاله 
ايمني با اندازه متناسب با سرم استفاده كنم )خوشبختانه پوشيدن 
كاله ايمني تعداد و شدت آسيب ها به ســر را به طرز چشمگيري 
كاهش مي دهد( در نهايت با توجه كامل به محيط اطراف و كسب 
مهارت هاي الزم، در خيابان ها ركاب بزنم. مهم تر اينكه هنگام عبور از 
تقاطع ها كه نظم تردد وسايل نقليه كمتر و جهت حركت آنها به دليل 
تخلفات احتمالي متفاوت شده است، با احتياط و اطمينان كامل از 

نبودن خطر عبور كنم چون حادثه خبر نمي كند!

1300ميليارد پول مترو جا ماند
از 1500ميليارد تومان اوراق مشاركت كه قرار بود در اختيار مترو 
و اتوبوسراني  قرار گيرد، تنها مقرر شده 200ميليارد تومان آن آزاد 
شــود. بانك رفاه به عنوان بانك عامل كه بايد اين وجوه را پرداخت 
كند، وثيقه هاي بيشــتري را طلب مي كند، اما شهرداري و شوراي 
شهر عقيده دارند كه وثيقه هاي معرفي شده تا كنون كافي هستند 
و نبايد در روند پرداخت پول تعلل شود. از سوي ديگر، نگه داشتن 
مابقي وجه در صندوق بانك رفاه مشكالت قانوني دارد و بايد به بانك 
مركزي تحويل داده شود. به گزارش همشهري، توسعه خطوط مترو 
و افتتاح 12ايستگاه جديد تا پايان سال و همينطور افزايش تعداد 
اتوبوس ها به دريافت اين 1300ميليارد تومان بستگي دارد. اما در 
روز هاي اخير با شــدت گرفتن بحث در اين زمينه، روابط عمومي 
بانك رفاه اعالم كرد: »در واپســين روز از مهلت باقيمانده در تاريخ 
31تير99 و در پي عدم توفيق شــهرداري تهران جهت اخذ مصوبه 
بانك ها براي قبول ركن عامل و ضامن، درخواست شهرداري تهران 
به منظور انتشار اوراق مشاركت در توسعه ناوگان حمل ونقل عمومي 
و اصالح زيرساخت هاي شهري به بانك رفاه كارگران ارسال شد. با 
همكاري اين بانك، اوراق مشاركت به ميزان 15هزار ميليارد ريال 
منتشر شد و مديران عالي شهرداري تهران طي صورتجلسه و قرارداد 

متعهد به سپردن وثايق موردنياز در كمترين زمان ممكن شدند.«
در ادامه آمده است: »با گذشــت حدود 4 ماه از زمان توافق صورت 
گرفته، ترهين بخشي از وثايق تكميل شــده و مابقي بنا بر داليل 
متعدد ازجمله اينكه امالك پيشنهادي بابت توثيق فاقد پايان كار، 
فاقد گواهي عدم خالف، داراي معارض، مشاعي، داراي اسناد مالكيت 

مغاير از لحاظ جانمايي و ابعاد و... بوده، تكميل نشده است.«
موضوع كامل نشدن وثيقه ها در هفته هاي گذشته از سوي مديران 
شهرداري مطرح شده بود و معاون ترافيك و حمل ونقل شهرداري 
اعالم كرد كه با توجه به موجودي حساب هاي شهرداري، احتمال 
تملك اين وثيقه ها وجود نــدارد و بانك مي تواند اقســاط خود را 
طبق زمان مقرر دريافت كند. اما بانك مصر است كه مطابق ارزش 
وثيقه ها وجوه را پرداخت كند؛ چنان كه در پايان اطالعيه بانك رفاه 
آمده است: »بانك رفاه كارگران با همكاري بانك مركزي جمهوري 
اســالمي ايران، ترتيبي اتخاذ نموده است كه معادل وثايق ترهين 
شده توسط شــهرداري تهران، واريز وجوه حاصل از فروش اوراق 
مشاركت به حساب بانك مركزي و برگشت به حساب هاي شهرداري 
جهت هزينه كرد در محل موضوع مشــاركت انجام شــود. مراحل 
اخذ مجوز اين فرايند انجام و در تاريــخ 2آذر99 اين مجوز صادر و 
نخستين مرحله واريز وجه انجام شــد. پس از آن در هر مرحله كه 
وثايق شهرداري تهران نزد بانك تكميل شود، واريز وجوه مربوط به 

آن مرحله انجام خواهد شد.«
در زمينه روند كاري بانك رفاه بايد به چند نكته مهم توجه كرد. تا 
پيش از اين شهرداري، امالكي به ارزش 2هزار ميليارد تومان وثيقه 
به بانك معرفي كرده است كه حتي با كسر ضريب كاهشي قيمت 
كارشناسي امالك، باز هم بيشتر از وثيقه هاي الزم براي آزادسازي 
پول مذكور اســت. همچنين طبق قانون واگذاري اوراق مشاركت 
براي طرح هاي ملي، دولــت بايد نيمي از وثايــق را تامين كند. با 
اين حســاب و از آنجا كه بانك رفاه و سازمان تامين اجتماعي خود 
زيرمجموعه هاي دولت محسوب مي شوند، قاعدتا براي آزادسازي 
750ميليارد تومان پول حاصل از فروش اوراق مشاركت هم نبايد 
منع قانوني وجود داشته باشد و ضمانت دولتي را براي اصل و سود 
50درصد مبلغ اوراق را مورد پذيــرش قرار دهند. در نتيجه انتظار 
مي رود غير از 200ميليارد تومان 750ميليارد تومان ســهم دولت 
را نيز آزاد كند تا با اين 950ميليارد تومان بتوان اقدامي كاربردي 
انجام داد و 550ميليارد تومان باقيمانده نيز با تاديه وثيقه هاي بعدي 
از ســوي شــهرداري تهران، در كوتاهترين زمان ممكن به حساب 
شهرداري واريز شود. در غيراين صورت روند نوسازي ناوگان فرسوده 
اتوبوسراني همچنان به كندي پيش رفته و توسعه خطوط3، 6 و 7 
متروی پايتخت نيز كه قرار بود در قالب تكميل 11ايســتگاه ديگر 
تا پايان ســال محقق شود، ناشدني خواهد شــد. همچنين برنامه 
بهره برداري از ساير ايســتگاه هاي خطوط 6 و 7 كه براساس اسناد 
باالدستي بايد در نيمه نخست سال1400 عملياتي شود هم عمال 

رنگ  واقعيت به خود نمي گيرد.

ريحانه وحيديان
شهروند دوچرخه سوار

محمد ساالري: بنده به معاونت مالي و اقتصاد شهري اعتراض 
دارم كه چرا اجــازه طرح برخي آرای صادره در كميســيون 
مــاده38 آيين نامه معامالتي شــهرداري تهران درخصوص 
بلندمرتبه سازي  هاي منطقه22 را داده است. همچنين به نحوه 
صدور چنين آرايي كه در برخي از آنها حقوق عمومي شهر و 

شهروندان رعايت نشده، تذكر مي دهم.

تذكردربارهبلندمرتبهسازي

  محمود مواليي
خبر نگار

زماني براي تغيير 
عادت هاي ترافيكي

پيشنهادهايي براي
 تردد ضروري در  معابر

 شهر تهران كه اين روزها 
ساعات پيك ترافيكي شان

 تغيير كرده است

پايتخت كشور هر روز بستر بيش از 20ميليون سفر شهري است. اگرچه با اعمال محدوديت هاي جديد و 
ممنوعيت تردد از ساعت 21شب تا 4صبح روز بعد، ميزان سفر با خودروهاي شخصي كاهش پيدا كرده، 
اما به هرحال ساعات پيك ترافيكي هم دستخوش تغيير شده است؛ به گونه اي كه در برخي مسيرها، 
زودتر از ساعت 5عصر هم شاهد ترافيك هستيم. البته هنوز اطالع دقيقي از كاهش سفرهاي صورت 
گرفته با خودروي شخصي در دسترس نيست، اما نيفتادن در دام ترافيك سنگين ساعاتي از روز ، موضوع 
مهمي است نشان از اهميت مديريت ترافيك دارد. صدالبته در كالنشهر تهران كه يك سوم ترددهاي كل 
كشور را به خود مي بيند، رصد و كنترل دقيق معابر شهري از نان شب هم واجب تر و الزم تر است. در اين 
ميان، بهتر است بدانيد طبق آخرين آمار و اطالعات منتشر شده درباره حمل ونقل و ترافيك شهر تهران، 
منطقه12 با آمار بيش از يك ميليون سفر در هر روز، بيشترين جذب سفر را دارد و پس از آن منطقه6 با 

جذب سفر حدود يك ميليوني در هر روز، قرار گرفته است. 
جالب اينكه منطقه4 تهران رده نخست توليد سفر روزانه را دارد؛ يعني شهروندان اين منطقه بيشترين 
ســفر را در طول روز رقم مي زنند كه طبق پژوهش هاي مركز مطالعات شهرداري بخشي از آن به دليل 
جمعيت باالي منطقه و بخشي ديگر به خاطر وابســتگي زياد شهروندانش به خودروي شخصي است. 
به هرترتيب، آمار ترافيكي شهر تهران - كه به همت سازمان ترافيك و مركز مطالعات شهرداري و پليس 
راهور تهيه شده - نشان مي دهد معابر 2منطقه 6 و 12 در ساعات پيك )اين روزها ساعات 8ونيم تا 10صبح 
و در ادامه 4و45دقيقه عصر تا 9شب است( ترافيك بيشتري نسبت به معابر ساير مناطق دارند. حال 
با توجه به جدول روبه رو، تصميم بهتري مي توانيد بگيريد كه آيا براي انجام كاري به مقصد يك منطقه 

برويد يا بهتر است قيد سفر درون شهري را بزنيد. 

سفربهمناطق6و12فقطبهشرطضرورت
شاخص هاي ترافيكي مناطق شهر تهران )ساعت اوج صبح و عصر(

 متوسط سرعتشاخص
 )كيلومتر بر ساعت(

درصد تأخير ايجاد 
شده از ترافيك   

درصد كندي و 
بحراني ترافيك

درصد ترافيك بيش 
از ظرفيت معبر منطقه

125.748.129.312.4
22745.144.319.1
325.653.446.822.5
433.939.420.26.4
534.539.921.17.9
614.869.857.124
71667.856.924
82650.536.713.7
916.969.247.426

1019.462.255.523.5
1113.570.462.126.5
129.977.159.824.5
1322.658.956.217.5
1423.156.548.620.7
1526.351.537.417.4
1625.950.930.110.3
1722.156.644.812.5
1836.43511.67.8
1937.734.67.112.1
2032.535.513.73.4
2141.326.654.2
225821.52.42

53.317.132.1حاشيه جنوبي
24.454.533.312.5تهران

جذب دستياران بر اساس خردجمعي

يه
علم

د 
حام

س: 
عك

انجام مي شــود يا حوزه هاي داراي پيمانكار به مسئله پيمانكاري، 
محيط كار، كارگر و خدمات آنها پرداخته نمي شــود؛ حتي سازوكار 
الزم هم وجود ندارد. در واقع مسلئه ايمني در شهرداري خيل متولي 
ندارد. به همين دليل، هرازگاهي شاهد حوادث مختلف و اتفاقاتي در 
سطح شهر و شهرداري هستيم.«   نوري تأكيد كرد: »مسئله مرگ و 
حادثه بسيار مهم است. وقتي حادثه اي رخ مي دهد كه منجر به مرگ 
 HSE مي شــود، عواقبش جبران ناپذير است. به همين دليل، بحث
نســبت به هر چيزي اولويت پيدا مي كند.«   سيد حسن رسولي اما 
در مخالفت با طرح پيشنهادي گفت: »اين پيشنهاد برخالف برنامه 

سوم است.« 
سيد آرش حســيني ميالني در موافقت با اين طرح برآمد و گفت: 
»كرونا ثابت كرد كه در بحث بهداشت بايد به ساختارها خيلي توجه 
كنيم. بحث HSE يك موضوع بر زمين مانده بود كه به لحاظ فوريت 
قابل توجيه است.« در ادامه ناهيد خداكرمي فوريت HSE را خيلي 
الزم عنوان كرد و درنهايت با 9رأي موافق اعضاي شوراي شهر تهران، 
يك فوريت اين طرح مبني بر راه اندازي اداره كل ســالمت، ايمني و 

محيط زيست به تصويب رسيد.
همچنين در ادامه جلســه ديروز اعضاي شــوراي شــهر تهران به 
پيشنهاد بهاره آروين برای تجهيز موزه هاي سطح شهر به بخش هاي 
مناسب كودكان و امكانات چندرســانه اي، رأي موافق دادند. آروين 
در پيشــنهادي الحاقي گفت: »پيشنهادم اين اســت كه موزه هاي 
موجود در سطح شــهر در هماهنگي با نهادهاي مربوطه و اقدام به 
افزودن بخش هاي مناسب كودكان و تجهيز به امكانات چندرسانه اي 
مناسب سازي شوند.« بدين ترتيب، اين پيشنهاد با 11رأی موافق و 

4رأی مخالف به تصويب رسيد.

بازگشت نام خيابان عطار نيشابوري 
هيأت تطبيق فرمانداري در شرايطي به تغيير 3نام عطار نيشابوري 
به سبزوار، رهي معيري به اسفراين و خواجوي كرماني به جيرفت در 
معابر شهر تهران اشكاالتي وارد كرده بود كه اعضاي شورا تنها ايراد 
به تغيير نام عطار نيشابوري را وارد دانستند. محمدجواد حق شناس، 
رئيس كميته نامگذاري گفت: »اعتراض هيأت تطبيق بايد مستند به 
مفاد قانوني و داراي استدالل حقوقي باشد اما در اين 3ايراد مستندات 
قانوني ارائه نشده اســت.« در ادامه محمد ساالري با تأكيد بر اينكه 
با توجه به حساسيت هاي ايجادشده در مورد تغيير نام خيابان عطار 
نيشابوري به سبزوار اصرار شــورا به اين مصوبه به مصلحت نيست، 
تأكيد كرد: »بهتر است نام اين معبر نيشابور بماند و يك معبر ديگر به 
نام سبزوار شود.« به اين ترتيب، خيابان عطار نيشابوري كه به خيابان 

سبزوار تغيير نام داده بود، همان عطار نيشابوري باقي ماند. 
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گزارش

ادامه جدال مجلس با دولت؛ 
اين بار: نرخ بيكاري

مركز پژوهش هاي مجلس ضمن انتقاد به 
نحوه محاسبه نرخ بيكاري، رقم واقعي اين 

شاخص را 24درصد محاسبه كرده است
نرخ بيكاري 9.8 يا 24درصد؛ نظر دولت و مجلس در محاسبه 
نرخ بيكاري فصل تابســتان به اندازه اختــاف همين 2رقم، 
متفاوت اســت. مركز آمار ايران به نمايندگي از دولت براساس 
معيار و اســتانداردهاي قبلي نرخ بيكاري فصل تابســتان را با 
1.1درصد كاهش نسبت به بهار امسال 9.8درصد اعام كرده 
كه دليل اصلي آن كاهش نرخ مشاركت اقتصادي بوده است؛ اما 
در مقابل مركز پژوهش هاي مجلس با خرده گرفتن به كاهش 
نرخ بيكاري در اثر ريزش نرخ مشاركت اقتصادي، فرض را بر اين 
گذاشته كه نرخ مشاركت اقتصادي كاهش پيدا نمي كرد و با اين 

استدالل به نرخ بيكاري 24درصدي رسيده است.
به گزارش همشــهري، نرخ بيكاري در ايــران تقريبا از 3فصل 
پيش به واســطه انصراف متقاضيان كار از حضور در بازار و افت 
نرخ مشاركت اقتصادي وارد روند نزولي شده و حتي در تابستان 
گذشته با رســيدن به 9.8درصد، بعد از سال ها يك رقمي شد. 
اين در حالي بود كه از 6 ماه قبل برآورد مي شد در بهار و تابستان 
امسال به واسطه تبعات اقتصادي كرونا بين 2.8 تا 6.4ميليون 
نفر از شاغان كشور به صورت موقت بيكار شوند و درنتيجه نرخ 
بيكاري افزايش پيدا كند. البته گزارش مركز آمار از تحوالت بازار 
كار تابستان99 نيز بر تحقق نســبي اين برآوردها داللت دارد 
منتها كاهش تعداد شاغان عما به واسطه همپوشاني با كاهش 
3.7درصدي نرخ مشاركت اقتصادي خنثي شده و باوجود حذف 
يك ميليون و 209نفر شاغل و حدود 417هزار نفر بيكار از بازار 

كار، آمارها به نفع كاهش نرخ بيكاري چرخش كرده است.

حق با كدام است؟
ازآنجايي كه مركز آمار ايران گزارش هاي فصلي و ساالنه بازار كار 
را براساس معيارها و استانداردهاي پذيرفته شده سازمان كار 
جهاني محاسبه و منتشر مي كند، تشكيك در گزارش هاي آن 
نيز با اصول آماري همخواني ندارد. بر اين اساس، فرضيه پردازي 
در مورد اماواگرهــا در بــازار كار، نظير آنچه از ســوي مركز 
پژوهش هاي مجلس انجام شده نمي تواند برهاني براي اشتباه 
بودن گزارش  بازار كار در تابســتان امسال باشد. به عنوان مثال 
اگر با اتكا به اين فرضيات، نرخ مشــاركت ايــران معادل نرخ 
مشــاركت 47درصدي تركيه مدنظر قرار بگيرد، نرخ بيكاري 
ايران به 50درصد مي رسد يا مثا اگر نرخ مشاركت ايران معادل 
نرخ مشــاركت باالي 60درصد در كشــورهاي اسكانديناوي 
مقايسه شــود، نرخ بيكاري از 60درصد نيز فراتر خواهد رفت. 
بر اين اســاس، نرخ بيكاري ايران بر مبناي تعاريف، معيارها و 
استانداردهاي پذيرفته شده توســط كشورهاي عضو سازمان 
جهاني كار درست و كارشناســي است حتي اگر با نرخ بيكاري 
احساســي در جامعه همخواني نداشته باشــد؛ زيرا براساس 
معيارهاي مركز آمار ايران، كسي كه در هر هفته فقط يك ساعت 
كار با درآمد انجام دهد شاغل محســوب مي شود درحالي كه 
برخي منتقدان مي گويند الگوي تشخيص اشتغال بايد با الگوي 

تأمين معيشت نيز متناسب سازي شود.

كارشناسان چه مي گويند؟
انتقاد به گزارش هــاي اقتصادي مركز آمــار ايران به خصوص 
گزارش تحوالت بازار كار سال هاســت كه مطرح مي شود و هر 
بار متوليان سازمان آمار نيز پاســخ هايي به آن داده اند. يكي از 
انتقادات پرطرفدار كارشناسي، نادرســت بودن محاسبه نرخ 
بيكاري براساس معيار يك ســاعت كار در هفته است كه البته 
مركز آمار آن را رد مي كند. يكي از آخرين پاسخ ها را اميدعلي 
پارسا، رئيس سابق مركز آمار ايران در مهرماه95 در يك نشست 
خبري مطرح كرد. او با اشاره به اينكه مبناي ساعت در هفته كه 
براي آمارگيري ايران استفاده مي شود از سال1980 و با اجماع 
عمومي كشورها در دستور كار قرار گرفته، گفت: هر كشوري بر 
مبناي قانون كشورش مي تواند نرخ بيكاري را برمبناي ساعت 

محاسبه كند. 
پارسا همچنين با اشــاره به اينكه معيارهاي 16ساعت كار در 
هفته و 44ساعت كار در هفته نيز براي محاسبات بازار كار قابل 
استفاده است، افزود: در گزارش هاي مركز آمار ايران نيز مورد 
استفاده قرار مي گيرد؛ اما برخاف اين تصور كه با اين معيارها 
نرخ بيكاري كشور ناگهان افزايش چشــمگيري پيدا مي كند، 
چنين اتفاقــي رخ نمي دهد و مثا اگر نرخ بيــكاري بر مبناي 
16ساعت در هفته حســاب شود ممكن اســت درنهايت نرخ 
بيكاري كل يك و نيم تا 2 درصــد افزايش يابد. او حتي ادعاي 
كارشناساني كه مي گويند »نرخ بيكاري فقط در شرايطي بايد 
برحسب ساعت در هفته حساب شــود كه تأمين معاش خانوار 
كرده باشند«، گفت: اين ادعا درست نيست و چنين محدوديتي 

در تعاريف بين المللي وجود ندارد.

رد محو كرونا در بازار كار
يكي از نكاتي كه در گزارش مركز پژوهش هاي مجلس مطرح 
شده، اين اســت كه نماي ظاهري آمارهاي منتشر شده براي 
بازار كار تابستان امســال، كاما گمراه كننده است و نمي تواند 
معياري براي تحليل آثار شيوع ويروس كرونا بر بازار كار باشد. 
بررسي هاي اين مركز نشان مي دهد ازآنجا  كه در ايران شاغان 
مزد و حقوق بگير درصد كمي از كل شاغان را تشكيل مي دهند 
و عمده شاغان به صورت كاركن مســتقل فعاليت مي كنند، 
تأثير شيوع ويروس كرونا بر بازار كار نيز به جاي آنكه در افزايش 
نرخ بيكاري قابل مشاهده باشد، در افزايش جمعيت غيرفعال 
و كاهش نرخ مشاركت نمايان خواهد شــد و بر همين اساس 
درصورتي كه افراد شاغل و بيكار اضافه شده به جمعيت غيرفعال 
همچنان در بازار كار باقي مي ماندند، نرخ بيكاري در بهار1399 
به جاي 9.8درصد اعام شده توسط مركز آمار ايران به 24درصد 
مي رســيد. به عبارت  ديگر، مركز پژو هش هاي مجلس معتقد 
است جامعه آماري مورد استفاده براي گزارش هاي بازار كار با 
واقعيت بازار كار مناسبت ندارد و سهم شاغان مزد و حقوق بگير 
مســتقل در آن كمتر از واقعيت اســت و بيكاري آنها در حكم 
انصراف از مشاركت اقتصادي محسوب مي شود. به نظر مي رسد 

در اين مورد بايد منتظر پاسخ مركز آمار ايران ماند.

توليدكنندگان مســكن در حالي به 
اســتقبال كســادي بازار مي روند كه 
هزينه توليد مسكن در اثر تداوم رشد 
قيمت نهاده هاي ساختماني در فصل 

تابستان امسال افزايش قابل توجهي پيدا كرده است.
به گزارش همشهري، جزئياتي كه مركز آمار ايران از قيمت 
نهاده هاي ســاختمان هاي مسكوني شــهر تهران در فصل 
تابستان 1399 منتشــر كرده از رشد قيمت همه گروه هاي 
مصالح ســاختماني حكايت دارد. در ايــن ميان، گروه هاي 
فوالد، تأسيســات مكانيكي و تأسيســات برقي ركورددار 

بيشترين رشد قيمت بوده اند.

گراني 71.4درصدي مصالح نسبت به سال قبل
شــاخص قيمت نهاده هاي ســاختمان هاي مســكوني 
شــهر تهران در فصل تابستان1399 نســبت به فصل 
مشابه ســال قبل معادل 71.4درصد رشد كرده است. 
اين ميزان رشــد 39.5درصد بيش از تورم نقطه به نقطه 
ساالنه در فصل بهار بوده اســت. همچنين تورم مصالح 
ساختماني در تابستان امسال نســبت به فصل بهار نيز 
به 30.3درصد رســيده كه رقم كم ســابقه اي به حساب 
مي آيد و از رشد ســنگين هزينه هاي توليد مسكن فقط 
در همين 3ماهه تابســتان حكايت دارد. شيب رشد نرخ 
تورم مصالح ساختماني در فصل تابستان نسبت به فصل 
بهار به قدري است كه توانسته هزينه توليد مسكن را در 
عرض يك فصل حدود يك سوم افزايش دهد. به گونه اي 
كه هزينه كل مصالح مورد نياز براي ســاخت يك واحد 

مسكوني مشخص در تابستان امسال 30.3درصد بيشتر 
از فصل بهار و 71.4درصد بيشــتر از تابستان سال قبل 
بوده است. اين مســئله به خصوص براي واحدهايي كه 
سهم قيمت زمين در هزينه تمام شــده آنها باال نيست، 
مي تواند با جهش سنگين در قيمت فروش مواجه شود يا 
حاشيه سود سازندگان را به طرز چشمگيري كاهش دهد. 
براساس اطاعات مركز آمار ايران، در تابستان امسال در 
ميان همه گروه هاي اجرايي، گروه »آهن آالت، ميلگرد، 
پروفيل درب و پنجره و نرده« با رشــد 172.2درصدي 
بيشــترين تورم نقطه به نقطه را تجربه كرده و كمترين 
درصد تغييــر نقطه به نقطه نيز مربوط بــه گروه اجرايي 

»شيشه« بوده كه فقط 31.3درصد افزايش يافته است.
 رشد 40.8درصدي هزينه توليد مسكن

ميانگين رشد شــاخص قيمت نهاده هاي ســاختماني در 
4فصل منتهي به تابســتان امسال معادل 40.8درصد بوده 
و هزينه توليد مســكن بدون احتساب قيمت زمين حداقل 
به همين ميزان رشد كرده است. براساس آمارهاي رسمي، 
افزايش شيب رشــد تورم باعث شده تورم ساالنه منتهي به 
تابستان نيز معادل 11.5درصد از تورم ساالنه منتهي به بهار 
بيشتر باشد. اين در حالي است كه براي نجات توليد مسكن 
و جبران كسري مسكن كشور ضرورت كاهش هزينه توليد 
مســكن بيش ازپيش احساس مي شــود. در شاخص تورم 
ســاالنه نيز گروه »آهن آالت ميلگرد پروفيل درب و پنجره 
و نرده« با ميانگين رشد 71.9درصدي پيشتاز گراني بوده 
و گروه »شيشه« نيز با تورم 15.7درصدي ركورد كمترين 

رشد را براي خود حفظ كرده است.

توليد مسكن در منگنه
تقارن تخليه تورم در بازار نهاده هاي ساختماني و خروج تقاضاي 
سرمايه گذاري از بازار مسكن دورنماي سختي براي حوزه توليد 
مسكن ايجاد كرده است به گونه اي كه سازندگان حتي امكان 
استفاده از تسهيات بانكي براي تكميل پرو ژه هاي نيمه تمام 
را از دســت داده اند؛ چراكه دورنماي فروش اين پروژه ها با اما 
و اگرهاي زيادي مواجه شــده و درصورتي كه ركود و كسادي 
بازار مســكن ادامه پيدا كند، عاوه بر تحمل خواب ســرمايه 
بايد هزينه تسهيات بانكي را نيز بپردازند و اين بدون فروش 
حداقل بخشي از پروژه امكان پذير نيست. در اين ميان فعاالن 
بازار مسكن و ســازندگان معتقدند درصورت ادامه دار شدن 
كسادي مسكن و ورود بازار به ركودي نظير ركود سال92، اين 
احتمال وجود دارد كه قيمت زمين مســكوني اندكي كاهش 
پيدا كند كه در اين صورت قيمت فروش مسكن نيز متناسب 
با آن افت خواهد كرد و درنتيجه سازندگان مسكن هم ازلحاظ 
خواب سرمايه و هم ازنظر افت قيمت مسكن بايد متحمل زيان 
شوند. اين ماجرا به حدي براي سازندگان مهم و حياتي است 
كه فعا از آغاز پروژه هاي جديد صرف نظر كرده اند و براي اتمام 
پروژه هاي جاري نيز به دنبال پيش فروش، ساخت مشاركتي 
يا سلف  فروشــي هســتند. در حقيقت جهش 30.3درصدي 
ميانگين قيمت نهاده هاي ساختمان مسكوني در فصل تابستان 
در حالي بخش قابل توجهي از رشد قيمت مسكن را پيش خور 
كرده كه عما همين رشــد قيمت به كســادي بازار و ناتواني 
متقاضيان دامن زده است. يعني بازار به تاوان رشد سرسام آور 
قيمت وارد دوره ركود اجباري شده اما هزينه توليد مسكن نيز 

همزمان باال رفته و توليدكنندگان را ناتوان كرده است.

توليد مسكن در محاصره تورم و ركود
ركود بازار مسكن و تورم مصالح ساختماني به 2تهديد جدي براي توليدكنندگان مسكن تبديل شده اند

کشاورزی

مسكن

بانک

آيا قيمت گذاري دولتي به اقتصاد كشاورزان كمك مي كند؟

شكاف قيمت در بازار محصوالت كشاورزي 
گزارش فصلــي مركز 
آمار ايــران از تغييرات 
قيمــت فــــــروش 
محصــوالت و هزينه 
خدمات كشــاورزي در تابســتان امســال از 
شــكاف زياد قيمت فروش اين محصوالت در 
اســتان هاي مختلف حكايت دارد؛ به گونه اي 
كه اختاف قيمت بين يك محصول در فصل 
تابستان به 70درصد هم مي رسد. آيا اين شكاف 
قيمت ها منطقي اســت يا اينكه پشــت پرده 
بازار محصوالت كشــاورزي خبــري نهفته و 
سال هاســت پنهان مانده است؟ مسئله ديگر 
اينكه آيا سياست خريد تضميني محصوالت 
كشاورزي به ويژه گندم و قيمت گذاري دولتي 
فرآورده هاي دامي نظير شــير و لبنيات باعث 
بهبود وضعيت اقتصادي كشاورزان و دامداران 

شده است؟

از گندم تا جو
گندم از محصوالت استراتژيك كشاورزي ايران 
است و همواره سياســت كشور خودكفايي در 
توليد اين محصول بوده و فارغ از اينكه آيا اصرار 
بر خودكفاماندن در توليد گندم، تا چه اندازه 
اقتصادي است، چالش اصلي همه ساله دولت 
با گندمكاران، تعييــن قيمت خريد تضميني 
گندم است. در تابستان امسال ميانگين قيمت 
فروش يك كيلوگرم گندم در بازار آزاد 24هزار 
و 85ريال بوده و دولت هركيلو گندم را 24هزار 
و 984ريــال از گندمكاران خريــداري كرده 
است. اين در حالي است كه قيمت اين محصول 
در اســتان كرمان 36هــزار و 388ريال و در 
استان همدان 22هزار و 385ريال برآورد شده 
و ميانگيــن قيمت هر كيلو گنــدم 24هزار و 
744ريال برآورد شده است. رشد قيمت گندم 
در تابستان امسال نسبت به تابستان پارسال 
44درصد اعام شده اما اينكه چرا در مقاطعي از 
سال گندمكاران از قيمت تعيين شده در دولت 

گايه دارند و در برخي سال ها انتقاد مي كنند 
كه چرا دولت گندم آنهــا را نمي خرد، معماي 
پيچيده اي اســت؛ زيرا هزينه توليد و حاشيه 
سود در بخش كشاورزي ايران نامتعادل است 
و به همين دليل كشاورزان گندمكار به هنگام 
كاهش قيمت اين محصول در بــازار جهاني 
تأكيد دارند دولت بايد محصول آنها را به قيمتي 
خريداري كند كه براي آنهــا مقرون به صرفه 
باشد. از سوي ديگر با افزايش قيمت گندم در 
بازار كشورهاي همسايه تقاضا براي صادرات اين 
محصول افزايش مي يابد و كشاورزان گندمكار 
گايه دارند كه چرا دولت محصــول آنها را با 

قيمت پايين تري مي خرد.

كليد معما
كليد ايــن معما در خصــوص تنظيــم بازار 
محصوالت مرتبط با بخش كشاورزي و دامداري 
را نمي توان فقط در انبار سياست هاي حمايتي 
دولت  و مجلس جســت وجو كــرد، بلكه كليد 
اصلي در رشــد نامتعارف و هزينه پيش توليد، 
توليد و برداشت اين محصوالت و حاشيه سود 
بــاالي آن در فرايند توزيع و فروش اســت كه 
باعث مي شود هم كشاورز سود چندانی نكند و 
هم مصرف كننده چندان راضي نباشد. در اين 
وضعيت نهادهاي تنظيم گر بازار و سازمان هاي 
حمايتي و نظارتي بيــش از آنكه حامي توليد 
باشند، به ســركوب توليد مشــغول هستند. 
هدفشــان هم حمايت از توليدكننده است و 
هم مصرف كننــده اما نــه توليدكننده راضي 
است و نه مصرف كننده؛ زيرا هر دو چوب تورم 
را مي خورند. به گزارش همشــهري، در حالي  
كه ميانگين قيمت فروش گندم در تابســتان 
امسال نسبت به تابستان پارسال 43.8درصد 
رشد داشته، رشد قيمت جو كه عمدتا مصرف 
آن براي خوراك دام است، تنها 9.9درصد بوده 
و ميانگين قيمت فروش آن 21هزار و 347ريال 
برآورد شده است. به طور طبيعي وقتي نهاده هاي 

دامي با قيمت ارز ترجيحي وارد كشــور شود، 
ســرمايه گذاري براي توليد اين محصوالت در 
داخل توجيه ندارد و به اصطاح سود رانت ارزي 
به رنج توليد محصوالت كشاورزي پايه نظير جو 

غلبه مي كند و انگيزه ها را از بين مي برد.

پيام خطا به كشاورزان
وقتي كشــاورزان اطاعات دقيقــي از ميزان 
تقاضاي واقعي بازار داخلي و خارجي نداشته 
باشند، سرمايه گذاري آنها در بخش عرضه هم با 
پالس هاي خطا همراه خواهد بود تا جايي كه در 
نبود تعاوني هاي مولد و مؤثر بخش كشاورزي، 
ســود ناشــي از شــكاف قيمت محصوالت 
كشــاورزي به جيب غيركشــاورزان مي رود. 
مركز آمار مي گويد ميانگين قيمت فروش يك 
كيلوگرم نخود در تابســتان امسال 97هزار و 
578ريال بوده كه به نســبت تابستان پارسال 
رشدي 66.2درصدي داشته اما در همين گروه 
حبوبات، قيمت هر كيلوگرم عدس 146هزار 
و 526ريال در تابســتان برآورد شــده كه در 
قياس با تابستان پارسال جهشي 154درصدي 
داشته است. شكاف سنگين قيمت محصوالت 
كشاورزي خريداري شده از كشاورزان و فروش 
آن در ســطح بازار به ويژه درخصوص كاالها و 
محصوالت كشاورزي با دوام باال نظير حبوبات، 
نشان دهنده اين اســت كه گردش اطاعات 
شــفافي كه بتواند راهنماي كشاورزان باشد، 
وجود ندارد و هزينه همين عدم شفافيت آماري 

را هم مصرف كننده مي دهد و هم كشاورز.

يونجه يا كاه؟ كدام بهتر است؟
مركز آمار ايران روايت مي كند كه رشد قيمت 
هر كيلوگرم يونجه در تابستان امسال نسبت 
به تابستان پارسال 18درصد بوده؛ درحالي كه 
رشد قيمت كاه بيش از 120درصد برآورد شده 
اســت. به طور طبيعي وقتي توليد گندم و جو 
افزايش مي يابد به همان نسبت هم كاه بايد با 
رشد توليد مواجه شود، اما اينكه چرا كشاورزان 
براي پرورش دام خود مجبورند هر كيلوگرم كاه 
را 120درصد باالتر از تابستان سال قبل بخرند، 
معماي ديگري اســت كه بيانگر هزينه باالي 
توليد به ويژه در بخش فرآورده هاي دامي است.

وقتي همه ناراضي هستند
اگرچه مركز آمار برآوردي از ميزان هزينه توليد 
محصوالت كشاورزي و دامي در تابستان ارائه 

نكرده، اما اگر مبنا را قيمت فروش فرآورده هاي 
دامي در نظر بگيريم، بازهم مشخص مي شود 
كه بازار محصوالت كشاورزي و دامي ايران به 
ميل كشــاورزان و دامداران نيست و سود آن 
را بيشتر واسطه ها مي برند. چگونه؟ آمارهاي 
رســمي مي گويد: قيمت فروش يك كيلوگرم 
پشم گوسفندي در تابســتان امسال 71هزار 
ريال بوده و رشــدي 31.7درصدي نسبت به 
تابستان پارسال داشته اســت. در همين بازه 
زماني قيمت شير خام گوسفندي 78درصد و 
شير خام گاو البته شير چرخ نشده 30.2درصد 
رشــد كرده اســت. توليدكنندگان ازجمله 
دامداران كه از قيمت دولتي شــير خام گايه 
دارند، مي گويند سود اصلي را كارخانجات لبني 
مي برند، كارخانه داران لبني هم مي گويند شير 
خام گران شود، مصرف پايين مي آيد و به ضرر 
آنها و دامداران است، مصرف كننده هم كه مدام 
از قيمت باالي لبنيات گايه مي كند؛ ســؤال 

اصلي اينجا كه چرا همه ناراضي هستند؟ 

گزارش ميداني همشهري از ادامه مراجعه حضوري 
گسترده به شعب بانك ها 

اينجا كرونا را جدی نمی گيرند

از كارمنــدان بانك ها اعتراض و خواهش از مشــتريان اصرار كه 
كارشــان را زودتر انجام دهند. در اين بگومگوي بين كارمندان 
و مشتريان بانك، آنكه خوشــحال است ويروس كروناست و آنها 
كه فقط به بخشنامه ها و توصيه ها قناعت كرده اند، دولتمردان و 

مديران بانك ها هستند.
خبرنگار همشــهري كه ديروز به چند بانك دولتي و خصوصــي مراجعه كرده بود، 
مي گويد: وضعيت حضور مردم در بانك ها نســبت به روزهاي گذشته تغييري نكرده 
و همچنان انتظار براي دريافت خدمات بانكي طوالني اســت و به دليل بارندگي هم 
اكثر مشتريان در داخل شعب جمع شده اند. اتفاقي كه شيوع بيشتر ويروس كرونا را 

به همراه دارد.
روساي شعب و كارمندان بانك ها مي گويند: كسي گوشش بدهكار نيست و ما مجبور 
هستيم در شرايط خاص در يك محيط دربسته با تراكم باالي مشتريان كارمان را انجام 

دهيم و هر روز خبردار مي شويم كه يكي از همكاران كرونا گرفته است.
كارمند يك بانك مي گويد: وقتي ادارات دولتي باز هستند، مشاغل هم كه فعال هستند، 
پس نمي توانيم كارهاي بانكي مردم را تفكيك كنيم كه كدام به صورت حضوري انجام 
شود كدام به صورت غيرحضوري. او مي گويد: يك بخشــنامه روشن و محكمي اباغ 
نمي كنند كه مثا اعام شود، دريافت هرگونه قبض ازدستگاه ها در شعب ممنوع است 
يا چه خدماتي بايد ارائه شــود و چه خدماتي تا اطاع ثانوي متوقف خواهد شد و تنها 
به صورت غيرحضوري مي توان آن را انجام داد. رئيس شــعبه يكي ديگر از بانك ها به 
خبرنگار ما مي گويد: من كه نمي توانم جلوي حضور مردم را در بانك بگيرم و از يك يك 
آنها بپرسم كه براي چه كاري به بانك آمده اند؟ االن اول ماه است، حقوق ها را واريز كرده 
و برخي با مشكل مواجه هستند، يا كارت بانكي شان در دستگاه خودپرداز گير كرده يا 
رمزشــان را فراموش كرده اند. او توضيح مي دهد: با اينكه جان مردم و همكارانمان در 
خطر است، اما چاره اي نداريم و بايد كار مردم را هرچه باشد، انجام دهيم، يكي آمده وام 
قرض الحسنه ازدواج بگيرد، ديگري دنبال وام اجاره است و يكي هم مي خواهد حساب 

باز كند. اينكه همه مسئوليت را روي دوش شعب بانك بگذارند درست نيست.
خانم كارمند يكي از بانك هاي خصوصي هم به شدت عصباني است و مي گويد: نيروها را 
كم كرده اند اما كار كه كم نشده است، مشتري مي آيد داخل شعبه و بعد از مدتي خسته 
مي شود و يا داخل شعبه راه مي رود يا سرك مي كشد، اين رفتار مردم باعث مي شود كه 
ويروس به راحتي منتقل شود، وقتي يكي با تلفن موبايل حرف مي زند و ماسك اش را 
هم پايين مي آورد، آيا وظيفه من كارمند است كه تذكر بدهم، تازه تذكر هم مي دهيم 

با صداي بلند مي گويند: كار مردم را راه بيندازيد. انگار ما بيكاريم.

مشتريان: بيكار نيستيم 
در اين ميان مردی جوان هم وارد ماجرا مي شود و مي گويد: به خدا ما هم بيكار نيستيم 
كه آمديم بانك شما. يك ساعت معطل نشسته ايم درحالي كه صدور كارت جديد چند 
دقيقه بيشتر طول نمي كشد. به گزارش همشهري، دست كم هنوز در كانشهر تهران 
برخي با خدمات غيرحضوري بانك ها بيگانه هستند يا اعتماد ندارند. چنين وضعيتي در 
ديگر شهرها و به ويژه شهرهاي كوچك بدتر گزارش مي شود. تصاوير و ويدئوهاي زيادي 
از شعبه بانك ها در شبكه هاي اجتماعي وجود دارد كه نشان مي دهد همچنان گزينه 

نخست مردم مراجعه به شعب بانك هاست نه استفاده از اينترنت بانك و همراه بانك.

بخشنامه ها روي كاغذ ماند
بانك مركزي، شوراي هماهنگي بانك هاي دولتي و كانون بانك هاي خصوصي در اين 
شرايط اضطراري بيشتر رويكرد انفعالي دارند و تنها به صدور بخشنامه اكتفا كرده اند 
چرا كه حتي مصوبه كاهش 50درصدي كارمندان بانك در شعب شهرها و مناطق قرمز 
هم زياد جدي گرفته نمي شود. دليل آن هم مشخص است تعداد مراجعه كننده ها كم 
نشده كه بتوان تعداد كارمندان بانك را كم كرد. زن ميانسالي  در شعبه يك بانك دولتي 
اما ادعا دارد: اينكه مي ترسند اضافه كارشان كم شود، به همين دليل كار مردم را زود 
انجام نمي دهند! وقتي از او مي پرســم چرا براي پرداخت قبض به بانك آمده، واكنش 
خاصي دارد و مي گويد: عمدا آمده ام. قبا مجاني بود و حــاال پول مي گيرند، من هم 
بازنشسته ام و بيكار، به بانك آمده ام تا اگر پول مي گيرند، حداقل كاري هم كرده باشند.

اعتراض اين شهروند به اعمال كارمزد بر خدمات الكترونيكي بانك هاست كه شايد يكي 
از داليل حضور پررنگ افراد بازنشسته در شعب بانك ها باشد. بازنشستگاني كه البته با 
حضور خودشان خطر مبتا شدن به كرونا را هم به جان مي خرند. آيا بانكداران اميدوارند 

كه با ادامه روند كنوني ويروس كرونا از شعبه بانك ها فاصله بگيرد؟ 
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درصد ميانگيننام محصول
رشد

24.08544گندم

21.34710جو

97.578٦٦نخود

14٦.52٦154عدس

11.923148هندوانه

23.27٦89خربزه

49.259122خيار

15.4٦351سيب زميني

11.14122گوجه فرنگي

2٦.433201بادمجان

38 8.313پياز

13.88218يونجه

121 8.855كاه

70.٦1543زردآلو

53.5٦133هلو

50.٦7٦85سيب درختي

90.015108آلبالو

142.470٦0گيالس

4-407.4٦3گوسفند

3-308.792گوساله

70.99732پشم گوسفند

88.37978شير گوسفند

28.77030شير گاو

   وقتي همه خوابيم
سال هاست كه همه از دولت مي خواهند به كمك آنها بيايد و از مجلس مي خواهند فكري اساسي 
بكند. اين فكر اساسي البته تا زماني كه ريشه مشــكالت بخش كشاورزي گنديده و پنهان مانده 
باشد، باعث تحولي اساسي نخواهد شد و اضافه شدن كميته ها و كارگروه ها تنها بر تعداد موانع و 
عوامل مزاحم خواهد افزود. روايت مركز آمار ايران يك برش از كيكي است كه سياستمداران براي 
كشاورزان پخته اند؛ سياستمداراني كه داعيه حمايت از كشاورزان و دامداران را دارند اما گرفتار 
بدفهمي شده اند. تا زماني كه هزينه توليد در بخش كشاورزي و دامداري باالست و به دليل ضعف 
سرمايه گذاري، بهره وري پايين باشد، همچنان كشاورزان غروب را به انتظار طلوع دوباره به تماشا 

خواهند نشست. اما وقتي همه خوابيم چه فايده؟
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پس از افزايش 20 تا 28درصدي قيمت 
رسمي شــير و لبنيات در تير ماه امسال، 
ســتاد تنظيم بازار در مصوبه شنبه هفته 
جاري خــود بازهم فرآورده هــاي لبني 
پر مصرف مشــمول قيمت گــذاري را تا 
40درصد گران و تعيين نرخ ســاير اقالم 
لبنيات كم مصرف را به تشكل هاي صنفي 

و سازمان حمايت واگذار كرد

ســتاد تنظيم بازار در مصوبه  بازار
جديد خود بــراي دومين بار 
حكم بــه افزايش 40درصدي 
قيمت شير خام و 10محصول 
پرمصرف لبني مشمول قيمت گذاري دولتي در سبد 
خانوارها داد و تعيين قيمت ساير فرآورده هاي لبني 
كم مصرف را به تشكل هاي صنفي و سازمان حمايت 
واگذار كرد. مشاهدات ميداني خبرنگاران همشهري 
در بازار خرده فروشي انواع شــير و لبنيات، از گاليه 
مصرف كنندگان بابت افت كيفيت، كم فروشــي و 

عرضه چند نرخي اين اقالم حكايت دارد.

حذف لبنيات از سبد مصرف
به گزارش همشهري، در شــرايطي كه شركت هاي 
توليدكننده محصوالت لبني طي 3هفته اخير، قيمت 
برخي اقالم شــير و لبنيات را به صورت غيررسمي 
افزايش داده بودند، ستاد تنظيم بازار در نشست هفته 
جاري خود، قيمت هر ليتر شير خام در دامداري را، با 
رشد 40درصدي نسبت به آخرين نرخ مصوب خود در 
تير ماه امسال، به 4500تومان افزايش داد. نرخ مصوب 
هر كيلوگرم شير خام در تير ماه امسال 2900تومان 
تعيين شــده بود. پيش تر در 28آبان ماه امسال نيز 
ســازمان حمايت نرخ اين فــرآورده را 4150تومان 
تعيين كرد اما درنهايت ســتاد تنظيم بــازار به نرخ 
4500توماني هر ليتر شير خام حكم داد. با افزايش 
نرخ مصوب شير خام، كه خواست دامداران و مبناي 
اصلي شــركت هاي لبني براي افزايش قيمت ها در 
هفته هاي اخير بوده است، متوليان تنظيم بازار نرخ 
تازه اي را براي انواع محصــوالت لبني پرمصرف در 
سبد خانوارها اعالم كردند كه احتماال دستاورد اصلي 
آن تسريع روند حذف شير و لبنيات از سبد مصرفي 

خانوارها خواهد بود.
 

مصوبه گراني دوباره لبنيات 
ستاد تنظيم بازار در نشست شنبه هفته جاري )يكم 
آذر ماه( خود با افزايش قيمت شــير خام و لبنيات 
موافقت كرد. براساس اين مصوبه قيمت فروش شير 
خام، با مشــخصات 3.2درصد چربي و بار ميكروبي 
زير 100هزار، 4500تومــان به ازاي هر كيلوگرم در 
دامداري تعيين شــد بر اين اســاس، قيمت 10قلم 
محصول لبني پر مصرف مشــمول نيــز تصويب و 
براي اجرا به ســازمان حمايت و سازمان هاي صمت 

31 استان ابالغ شد.
بنا بر اعالم اين ستاد با توجه به درخواست تشكل ها 
و انجمن هاي مربوط و وزارت جهادكشــاورزي براي 
اصالح نرخ شيرخام و محاســبه سهم اثر نرخ جديد 
نهادها و ســاير هزينه هاي توليــد، كميته مربوط 
با مســئوليت ســازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان تشكيل و قيمت فروش هر كيلوگرم 
شير خام در دامداري با مشخصات مذكور 4500تومان 
تصويب شد. ستاد تنظيم بازار همچنين تصويب كرد 
به ازاي هر يك دهم درصد افزايش يا كاهش درصد 
چربي، مبلغ 60تومان متناسب با افزايش يا كاهش 
درصد چربي به قيمت مصوب شــير خــام اضافه يا 
كسر شــود. عالوه بر آن با توجه به سهم اثر شير خام 
بر توليد محصوالت لبني، قيمت 10قلم محصوالت 
لبني پرمصرف مشمول قيمت گذاري تثبيتي شير، 
ماست و پنير نيز در كميته مربوط با مسئوليت سازمان 
حمايت مصرف كننــدگان و توليدكنندگان تعيين 
شد. بر اين اســاس قيمت شــير بطري يك ليتري 

كم چرب 1.5درصد 7100، شــير بطري يك ليتري 
نيم چرب 2درصد 7500، شــير بطري يك ليتري 
پرچرب 3درصد 8500 و شير بطري يك ليتري كامل 
3.2درصد 8600تومان تعيين شد. همچنين قيمت 
شير نايلوني 900گرمي كم چرب 1.5درصد 5400 
و پنير يواف 400گرمي 14500تومان تعيين شــد. 
بررســي نرخ مصوب انواع ماست كم چرب و پرچرب 
نيز نشان مي دهد ستاد مذكور در مصوبه خود قيمت 
ماســت 900گرمي كم چرب 1.5درصــد را 8هزار، 
ماســت 900گرمي پرچرب 3درصد 9700، ماست 
دبه اي 2500گرمي كم چــرب 1.5درصد 21هزار و 
نرخ ماست دبه اي پرچرب 3درصد را 24هزارتومان 
تصويب كرد. براســاس اين مصوبه همچنين مقرر 
شده تا قيمت ساير احجام اين اقالم پس از پيشنهاد 
انجمن مربوط و محاسبه ســازمان حمايت تعيين و 

مالك قرار گيرد.

افزايش قيمت دستوري و 40درصدي لبنيات
همزمان با اين تحول سخنگوي انجمن صنايع لبني 
ايران نيز از افزايــش قيمت مصوب محصوالت لبني 
مشمول نرخ گذاري دســتوري خبر داد و اعالم كرد: 
نرخ جديد اين محصوالت در مقايسه با قبل 40درصد 
گران شده است. ســيدمحمدرضا بني طبا، افزود: با 
توجه بــه افزايش هزينه هاي توليــد ازجمله قيمت 
شير خام، قيمت مصوب محصوالت لبني نيز افزايش 
يافته اســت. به گفته او اين تغييــر قيمت ها با نامه  
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان به 

تشكل هاي مربوط ابالغ شده و قابل اجرا است.

خيز لبنيات كم مصرف براي افزايش قيمت 
هرچند مصوبه اخير ستاد تنظيم بازار ميزان افزايش 
و نرخ مصوب 10قلم محصول لبني پرمصرف مشمول 

قيمت گذاري لبني را تعيين كرده اما در همين مصوبه 
تعيين نرخ ساير اقالم كم مصرف و لوكس لبنيات مانند 
ماست هاي طعم دار، پرچرب و چكيده، پنير پرچرب، 
بستني، خامه، دوغ و... بر عهده تشكل هاي صنفي و 
زيرنظر سازمان حمايت گذاشته شده است؛ اقالمي كه 
قبال مقرر شده بود تا نرخ آن در بازاري رقابتي و با رشد 

و تنوع عرضه در بازار تعيين شود.
اما مشاهدات خبرنگاران همشهري نشان مي دهد؛ 
نرخ اين اقالم طي چند ماه اخيربه طور هفتگي افزايش 
يافته و احتمــاال گراني آن به محلي بــراي جبران 
هزينه تمام شــده توليد و افزايش سود شركت هاي 
توليدكننده محصوالت لبني تبديل شــده اســت. 
صنايع لبني نيز با استناد به سهم بيش از 70درصدي 
محصوالت لبني مشــمول قيمت گذاري دولتي در 
سبد توليد شــركت ها، نرخ لبنيات كم مصرف خارج 
از شــمول قيمت گذاري دســتوري را بي سر و صدا 

افزايش مي دهند.

افزايش دوباره نرخ كره
عالوه بــر گراني 40درصدي قيمت شــير و لبنيات 
پرمصرف، ستاد تنظيم بازار قيمت انواع كره حيواني و 
نباتي را آزاد كرد. براساس تصميم اين ستاد و با توجه 
به تغيير نرخ ارز كره وارداتي از رســمي به نيمايي، 
قيمت گذاري تثبيتي اين محصول نيز برداشته شده 
است. با اين مصوبه، ســتاد تنظيم بازار به تغيير نرخ 
ارز كره )انتقال از گروه يك كااليي به گروه2( و اتمام 
موجودي آن با نرخ ارز رسمي اشاره و اعالم كرد، از آنجا 
كه اقالم گروه2 مشمول قيمت گذاري تثبيتي نيست، 
مقرر شده واحدهاي توليد كننده كره نسبت به تعيين 
قيمت با رعايت ضوابط قيمت گذاري هيأت تعيين و 

تثبيت قيمت ها اقدام كنند.
آزادسازي قيمت كره با مصوبه اخير ستاد تنظيم بازار 
در حالي اتفاق افتاده كه در شهريور ماه امسال نيز با 
مصوبه اين ستاد، قيمت انواع كره دو برابر شد. با اين 
مصوبه بود كه قيمت كره 100گرمــي از 4500 به 
8هزار تومان افزايش يافت. علت اين افزايش قيمت 
تغيير گروه ارزي اين كاال از دولتي به نيمايي از سال 
گذشته اعالم شده بود. اما اين پايان سناريوي گراني 
كره نبود و اكنون با اتمام ذخاير قبلي كره وارداتي با 
ارز دولتي، كره خورها بايد منتظر قيمت هاي جديد 
اعالم شده از شركت هاي توليد كننده كره باشند كه 
به نظر مي رسد با توجه به تغيير نرخ ارز مرجع تامين 
كره خام از دولتي به نيمايي و مابه التفاوت اين دو نرخ 
ارز، بازهم رشد 2 تا 3برابري قيمت اين محصول لبني 

را به دنبال خواهد داشت.

ديروز براي چهارمين روز متوالي  بورس
ارزش روزانه معامالت بورس از 
مرز 20هزار ميليارد تومان فراتر 
رفــت و ارزش معامالت خرد 
سهام در محدوده 17هزار ميليارد تومان تثبيت شد. 
به گزارش همشــهري، آمار ها نشان مي دهد جريان 
ورود نقدينگي سهامداران حقيقي به بورس افزايش 
يافته؛ ظرف 4روز گذشته اين دسته از سرمايه گذاران 
دست كم 2500ميليارد تومان نقدينگي تازه را وارد 
بورس كرده اند، اين جريــان ورود نقدينگي مي تواند 

خون تازه اي به رگ هاي شاخص پمپاژ كند.

كاهش ريسك و افزايش ورودي پول
با كاهش ريسك هاي بازار و رشد مولفه هاي بنيادي 
رفته رفته قدرت جريان ورود پول به  بازار سهام بيشتر 
شده است. آنطور كه قبال رئيس سازمان بورس گفته 
بود در 5 ماه نخست امســال، يعني در دوره اوج رونق 
بازار سهام، ســهامداران خرد )حقيقي ها( 100هزار 
ميليارد تومان پول تازه را به بازار ســهام تزريق كرده 
بودند اما بخشــي از اين نقدينگــي، از مردادماه كه 
نزول بورس آغاز شــد، از بازار سهام خارج شد. برخي 
اطالعات نشــان مي دهد از 20مرداد ماه تا هفته قبل 
يك ســوم از كل نقدينگي وارد شده در 5 ماه نخست 

سال، از بازار سهام خارج شده است.
محاســباتي كــه برخــي شــركت هاي مشــاور 
ســرمايه گذاري فعال در بورس انجام داده اند نشان 
مي دهد فقط در مهر ماه امســال 22هــزار ميليارد 
تومان نقدينگي ســهامداران حقيقي از بازار خارج 
شده اســت. اطالعاتي وجود ندارد كه نشان دهد آيا 
اين مقدار نقدينگي به كل از بازار ســهام خارج شده 
است يا در حساب كارگزاري هاي بورس پارك شده 
اســت. برخي گمانه زني ها نشــان مي دهد احتماال 
بخش مهمي از نقدينگي خارج شده از معامالت صرفا 
در كف حساب شركت هاي كارگزاري رسوب كرده و 
راهي ساير بازار ها نشــده و حاال دوباره در حال ورود 

به بورس است.

ورود دوباره حقيقي ها
اطالعات جديد حاكي از آن است كه به دنبال كاهش 
ريسك هاي بازار و افزايش جذابيت هاي بازار از ابتداي 
هفته قبل، سهامداران حقيقي دوباره ترغيب شده اند 
كه در بورس ســرمايه گذاري كنند و اين موضوع به 
تزريق دســت كم 2500ميليارد تومــان نقدينگي 
تازه ظرف 4روز گذشــته به بورس منجر شده است. 
همچنين ظرف 4روز گذشته ارزش روزانه معامالت 
بازار ســهام دوباره به روز هاي اوج خود بازگشته و به 
سطح 20هزار ميليارد تومان رســيده است. آمار ها 
نشــان مي دهد در اين مدت ســرمايه گذاران بيش 
از 90هزار ميليــارد تومان اوراق بهــادار در بورس و 
فرابورس ســرمايه گذاري كرده اند كــه اين ميزان با 
ميزان معامالت بورس در 5 ماه اول سال مطابق است 
كه ارزش روزانه معامالت در برخي از آن روزها حتي به 

30هزار ميليارد تومان هم مي رسيد.
امير ســيدي، كارشــناس بازار ســرمايه در اين باره 

مي گويد: مهم ترين موضوع در روند معامالت، حجم 
معامالت اســت كه اين روزها شاهد رشد آن بوده ايم 
و چند روزي اســت ايــن حجم به ســطوح مرداد و 

شهريورماه بازگشته است.
به گفته او مهم ترين موضوع هم اكنون ارزش معامالت 
است، اگر ارزش معامالت در سطوح باالتر از 20هزار 
ميليارد تومان باقي بمانــد توانايي جذب صف هاي 

فروش را دارد و بازار به تدريج صعود خواهد كرد.

محرك هاي رشد بورس
بررسي هاي همشهري نشان مي دهد ريشه افزايش 
توجه سرمايه گذاران به بورس كاهش ريسك هاي بازار 
و افزايش محرك هاي بنيادي براي رشــد بازار سهام 
است. اطالعات موجود نشــان مي دهد از يك طرف 
سايه 2ريسك مهم يعني انتخابات آمريكا و همينطور 
افزايش بيش از حد نرخ بهره از بازار ســهام كم رنگ 
شده و از سوي ديگر محرك هاي بنيادي مانند سود 
شركت هاي بورس و قيمت جهاني مواد خام در حال 

افزايش است.
حاال كه نتايج اوليه انتخابات آمريكا مشخص شده و 
همينطور روشن شده است كه نظر بانك مركزي براي 
تعيين نرخ بهره محدوده 20درصد است ريسك هاي 
بازار كم شــده و ترس ســهامداران هم از اتفاق هاي 
ناگهاني ريخته است. در عين حال تازه ترين برآورد ها 
از وضعيت سودآوري شركت ها نشان مي دهد درآمد 
شركت هاي بورس در نيمه نخست سال با 120درصد 
رشد دســت كم به 156هزار ميليارد تومان رسيده و 
اين مقدار ســود احتماال در ماه هاي باقيمانده سال با 
رشد هاي بيشــتري هم مواجه خواهد شد. در عين 
حال برآورد هاي تازه از قيمت جهاني مواد خام نشان 
مي دهد كه ســطح عمومي قيمت ها كه اثر زيادي بر 
شركت هاي بورس دارد در حال رشد است و با كشف 
واكســن كرونا احتماال اين قيمت ها دوباره با رشــد 
بيشتري مواجه مي شوند. هم اكنون درآمد شركت هاي 
زيادي در بورس وابســته به قيمت جهاني مواد خام 
ازجمله فوالد، مس، آلومينيوم، روي، سرب و همينطور 
محصوالت پتروشيمي و فرآورده هاي نفتي است كه با 
افزايش ســطح تقاضاي كل در جهان با رشد مواجه 
خواهد شد. شــيوع بيماري كرونا در ماه هاي گذشته 
منجر به كاهــش مصرف و كاهش تقاضــا براي اين 
محصوالت شده بود اكنون اما با كشف واكسن كرونا 
سطح تقاضا دوباره براي اين محصوالت افزايش خواهد 
يافت و منجر به رشد درآمد شركت هاي توليد كننده 

اين محصوالت در بورس خواهد شد.
نادر جزايري، مديرعامل كارگزاري بهين پويا درباره 
چشم انداز پيش روي بازار سهام مي گويد: با توجه به 
ريزش هاي چند ماه اخير بازار سرمايه و با درنظر گرفتن 
نرخ ارز، اگر حبابي در بازار بوده تخليه شده است. با اين 
شرايط، وقت آن رسيده كه بازار حركت مثبتي را آغاز 
كند. او مي افزايد: معتقدم دوره گذر تقريبا 3ماهه بازار 
سرمايه به اتمام رســيده و بازار حركت خود را شروع 
كرده است. عرفان هودي، كارشناس ديگر بازار سرمايه 
هم مي گويد: بهترين زمان خريد براي عالقه مندان به 

سرمايه گذاري در بورس فراهم شده است.

با مصوبه ستاد تنظيم بازار

 با افزايش نرخ هر كيلوگرم شير خام به 4500تومان، قيمت رسمي 10 قلم محصول لبني پرمصرف 
مشمول قيمت گذاري دولتي نيز افزايش يافت

بورس با پول سهامداران خرد سبز مي ماند؟

سرمايه گذاران خرد در 4روز كاري اخير دست كم 2500ميليارد تومان نقدينگي 
تازه را وارد بورس كرده اند

بازگشت دوباره حقيقي ها به بازار سهامشير و لبنيات رسماً  تا 40درصد گران شد
يادداشت

 بن بست كيفيت خودروهاي داخلي
و بررسي يك مورد خاص 

امــروزه در دنيا در حــوزه توليد هر  حسين نوري
كااليي ازجمله صنعت خودرو ارتقاي روزنامه نگار

كيفيت و خدمات پس از فروش يك 
گزينه اصلي براي جلب نظر و رضايت مشتري است. اهميت خدمات 
پس از فروش در جلب و نگهداري مشتري تا به آنجاست كه امروزه از 
آن به عنوان خدمات حمايتي نام مي برند و براي پرورش مشترياني كه 
تعلق و وابستگي بااليي به شركت داشته باشند از خدمات پس از فروش 
مناسب و بموقع استفاده مي كنند؛ به عنوان مثال در ايتاليا كه يكي از 
كشورهاي بزرگ توليد كننده خودرو مانند فيات، المبورگيني و فراري 
است، مردم به خودروســازان داخلي خود بسياراعتماد دارند و تست 
خودرو يكي از خدمات اوليه خودروسازان به مشتريان خود است. يا در 
كشور آلمان خودروسازان زماني كه خودرو دچار نقص فني مي شود، 
جرثقيل را به صورت رايگان براي مشتري مي فرستند و بعد از تعمير، 

خودرو سالم را دوباره درب منزل تحويل مشتري مي دهند.
خودروســازان اين كشــورها، عالوه بر اينكه هزينه اي بابت ارائه اين 
خدمات در دوره گارانتي دريافت نمي كنند، بلكه خدماتي مانند يك بار 
تعويض رايگان روغن، فيلتر و اقالم مصرفي را براي مشــتري درنظر 
مي گيرند تا عذرخواهي خود را اينگونه بيان كنند. شــركت دايملر 
كرايسلر آلمان يا همان بنز، چنان از كيفيت محصوالتش اطمينان دارد 
كه خراب شدن موتور خودروهاي خود را تقريبا غيرممكن دانسته و 
بدون محدوديت كيلومتر، خودروهاي خود را تا 2سال گارانتي كامل 
مي كند. در كشورهاي شرق آسيا مانند كره جنوبي و ژاپن محصوالت تا 
چند سال گارانتي مي شوند و در اين مدت هيچ پولي براي ارائه خدمات 
پس از فروش دريافت نمي شــود؛ به نحوي كــه گارانتي محصوالت 
شركت خودروسازي كيا 7ساله است يا خودروسازي هيونداي براي 
مشتريان خود گارانتي 5ساله درنظر گرفته كه طي اين مدت ميزان 
مسافت طي شــده توســط خودرو تأثيري بر گارانتي ندارد. برخي 
خودروسازان  هم درصورت بروز مشكل، خودرو را به مركز تعميرات 
منتقل كرده و به ازاي هر روزي كه قرار اســت خــودرو در آنجا براي 
تعمير معطل بماند نيز يك خودرو به همراه راننده براي مشتري درنظر 

مي گيرند تا مشتري بدون وسيله نماند.
اما وضعيت صنايع خودروسازي ايران با سابقه نيم قرن فعاليت در قياس 
با كشورهاي مذكور چگونه است؟ واقعيت آن است كه كيفيت به چشم 
اسفنديار صنعت خودروي ايران تبديل شده و مصرف كنندگان ايراني 
به دليل بازار انحصاري خودروسازان، سال هاست كه از كيفيت خودروها 
ناراضي بوده و دلزدگي و آزردگي به بخشي از تجربه آنها از خريد اين 
محصوالت بي كيفيت تبديل شده و كسي هم نيست، درد مردم را چاره 
كند. بي كيفيتي خودروهاي داخلي چنان عيان شده است كه اخيرا 
وزير صنعت بابت كيفيت پايين خودروهاي توليدي از مردم عذرخواهي 
كرد. هرچند كه صرف عذرخواهي دردي از مردم دعوا نمي كند ولي يك 
قدم به جلو است تا خودروسازان شايد به خود بيايند و بيش از اين مردم 
را با محصوالت بي كيفيت از همان ابتدا آواره نمايندگي ها نكنند. چرا 
كه مصرف كنندگان ايراني حق دارند پس از پرداخت چند ده ميليون 
تومان براي خريد يك خودروي داخلي، راحت و بي دغدغه از وسيله 
نقليه خريداري شده به بهترين شكل استفاده كنند. اما واقعيت چيز 
ديگري است؛ از همان ابتداي تحويل خودروي صفر كيلومتر مشكالتي 
بروز مي كند كه خريدار به اجبار بايد هرماه گاهي چندبار در  ماه براي 
رفع عيوب خودرو به نمايندگي ها مراجعه كند كه اين امر خود فرايندي 
نفسگير است؛ ابتدا بايد نوبت گرفت و اينطور نيست كه هر وقت خودرو 
ايراد پيدا كرد بتوانيد به نمايندگي مراجعه كنيد و پذيرش شويد. پس از 
نوبت گيري بايد بين ساعت 6تا حداكثر 9صبح به نمايندگي مربوطه 
مراجعه و خودرو را پذيرش كنيد و اگر خوش شانس بوده و قطعه در 
نمايندگي موجود باشد، شايد عصر همان روز خودرو به شما تحويل 
داده شود، اما درصورت نياز به سفارش قطعه، يك يا چند هفته بايد 

گوش به زنگ نمايندگي مربوطه براي مراجعه دوباره بمانيد.
شاهد مثال خودرو پژو پارس مدل98 اينجانب است كه از23آبان ماه 
در سمت راننده از داخل باز نمي شود؛ همان روز از طريق امداد خودرو 
درخواســت رفع عيب كردم كه نيروي امدادي آمد و گفت كه كار ما 
نيســت و بايد به نمايندگي مراجعه كنيد؛ روز 25آبان به نمايندگي 
مراجعه و پــس از نصف روز هدر رفتن وقت، اعــالم كردند كه قطعه 
نداشته، ســفارش قطعه داده اند و يك هفته تا 10روز طول مي كشد. 
باالخره ديروز اين قطعه ساده رسيد و مشكل رفع شد. اين بخشي از 
مصائب خريد اين خودروي داخلي صفراست. در همان ابتدا به دليل سر 
و صداي زياد اتاق و رگالژ نشدن درها در كيلومتر 5 هزار به نمايندگي 
مراجعه و درخواست رفع عيوب كردم كه پس از دوبار رفت وآمد مشكل 
برطرف نشد. در كيلومتر 10هزار دوباره براي سرويس دوره اي و رفع 
عيوب يادشده اين بار به يكي از نمايندگي هاي مركزي و به اصطالح 
ممتاز ايران خودرو مراجعه كردم كه آنها واترپمپ را تعويض كردند 
و با اينكه خودرو يك شــبانه روز هم در نمايندگاني مانده بود، اصال 
سرويس دوره اي انجام نشد. وقتي به منزل رسيدم و خودرو سرد شد 
در كمال ناباوري وقتي در رادياتور خودرو را باز كردم ديدم بيش از يك 
ليتر آب كم دارد و مشكل سرو صداي اتاق خودرو هم كامل رفع نشده 
است. پس از تماس با نمايندگي و طرح موضوع، دوباره فردا به همان 
نمايندگي مراجعه و با صرف يك روز وقت سرويس دوره اي انجام شد 
و اصال بي خيال طرح دوباره مشــكل ســروصداي اتاق خودرو شدم. 
نزديكي هاي ســرويس دوره اي 20هزار متوجه آب كم كردن خودرو 
شده و با مراجعه به يكي از نمايندگي هاي مركزي ايران خودرو، ضمن 
درخواست سرويس دوره اي، خواســتار رفع مشكل آب كم كردن و 
همينطور رفع ايرادهاي صداي اتاق خودرو و درها شدم كه پس از يك 
شبانه روز خوابيدن خودرو در نمايندگي آن را تحويل گرفتم. مسئوالن 
نمايندگي براي رفع ايــراد آب كم كردن نيز اعــالم كردند كه درب 

رادياتور خراب بوده و تعويض شده است.
2 روز بعد دوباره شاهد خيس شدن زير خودرو شدم و باز به نمايندگي 
مربوط مراجعه كردم كه در ابتدا گفتند خودرو بايد تا فرداي آن روز 
در تعميرگاه بماند. با اعتراض اينجانب مبني بــر اينكه 2 روز پيش 
براي رفع اين مشــكل به نمايندگي مراجعه و طبق گفته خودتان تا 
3هزار پس از هر سرويس مي توانيد بدون نوبت براي رفع ايراد خودرو 
را بياوريد، باالخره قبول كردند كه خودرو را بازديد كنند. پس از بازديد 
خودرو اعالم كردند كه احتماال آب در سيني زير خودرو جمع بوده كه 
ريخته و ايراد ديگري مشاهده نمي شود. هنوز 4 روز از آخرين مراجعه 
به نمايندگي نگذشته بود كه دوباره با نامنظم كار كردن موتور خودرو 
و كم شــدن آب رادياتور، مجددا به اين نمايندگي مراجعه كردم، اما 
در كمال ناباوري به مــن اعالم كردند كه خــودرو در كاركرد حدود 
20هزار كيلومتر واشر سرسليندر سوزانده و اين بار ضمن تعويض واشر 
سرسيلندر، بايد دوباره واترپمپ خودرو را نيز عوض كنند. با اين روند 
و در اعتراض به كيفيت اين خودرو، شكايت خود را در سامانه شكايات 
و پيگيري سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان و سامانه وزارت 
صمت ثبت كرده و هنوز منتظر اعالم نظر آنها هســتم. اين در حالي 
اســت كه پيش از آن شكايت خود را در ســامانه پيگيري و شكايات 
امدادخودرو، شركت ايران خودرو ثبت كرده بودم كه در نهايت گفتند، 

بايد موضوع را از طريق مراجع ذيصالح پيگيري كنيد.

نماگرهاي بازار سهام در مبادالت ديروز
درصدتغييرمقدار تغييرمقدارنماگر

0.56-7688-1358847شاخص كل بورس-واحد
9.85-2348-21501ارزش معامالت- ميليارد تومان

0.64-41-6358ارزش بازار- هزار ميليارد تومان
342846419ارزش صندوق هاي سرمايه گذاري- ميليارد تومان

قيمت هــر دالرآمريكا ديروز و  بازار  ارز
پس از 10روز نوسان در كانال 
26هزار تومان به كانال 25هزار 

تومان سقوط كرد. 
به گزارش همشهري، روند نزولي قيمت هر دالر آمريكا 
كه از بعد از برگزاري انتخابات آمريكا و مشخص شدن 
نتايج اوليه اين انتخابات آغاز شده ديروز هم ادامه يافت 
و قيمت هر دالر آمريكا پس از روز ها به كانال 25هزار 
تومان سقوط كرد و به 25هزارو750تومان در بازار آزاد 
رسيد. صرافي بانك ملي هم قيمت هر دالر آمريكا را 
با 2 درصد كاهــش 25هزارو448تومان تعيين كرد. 
پيش تر و در 10روز اخير قيمت هــر دالر آمريكا در 

كانال 26هزار تومان تثبيت شده بود.
به نظر مي رســد بخش عمده تثبيــت و نزول قيمت 
دالر ناشــي از انتظاراتي است كه ســرمايه گذاران از 
گشايش هاي سياسي و كاهش تنش در روابط ايران 
و آمريكا پيدا كرده اند زيرا يك روز قبل از مشــخص 
شدن نتايج انتخابات اوليه آمريكا كه آمار ها حكايت 
از پيشتازي ترامپ در اين انتخابات داشت قيمت هر 
دالر آمريكا به سرعت از مرز 30هزار تومان عبور كرد 
اما تغيير نتايج اين انتخابات نقش زيادي در كاهش 

قيمت دالر داشت. 
به باور كارشناسان پايان سياست فشار حداكثري كه 

ازسوي دونالد ترامپ دنبال مي شد و اميدواري براي 
حل تنش هاي سياســي بين ايران و آمريكا ازجمله 

داليل كاهش قيمت دالر است. 
كارشناسان معتقدند هر نوع كاهش تنش هاي سياسي 
كه بتواند به كاهش تحريم ها و افزايش تجارت خارجي 
ايران منجر شود مي تواند تأثير عميقي بر قيمت دالر 
بگذارد و به دنبال آن زمينه كاهش قيمت ساير كاالها را 
هم فراهم كند زيرا كاهش تحريم ها مي تواند به افزايش 
ورود ارز به كشور و افزايش عرضه اسكناس ارز در بازار 

آزاد منجر شود.

قيمت ارز در صرافي هاي مجاز تا ساعت 17 ديروز 
)ارقام به ريال(

مقدار قيمت نوع ارز
تغيير

درصد 
تغيير

1.99- 254.4805.070دالر
1.67-302.9605.060يورو

0.66-344.8802.280پوند انگليس
0.66-70.750470درهم امارات

0.59-33.700200لير تركيه
0.66-287.5001.900فرانك سوئيس

0.76-39.400300يوان چين
0.66-198.0501.300دالر كانادا

0.68-190.5001.300دالر استراليا

   مبادله 21هزارو 500ميليارد تومان اوراق بهادار
شاخص بورس ديروز اندكي نزول كرد، اما اين نزول با نزول هاي 3ماه گذشته تفاوت زيادي داشت و تفاوت آن در ورود 
نقدينگي تازه به بورس و افزايش ارزش روزانه معامالت بود. در مبادالت ديروز شاخص در ابتداي صبح بيش از 20هزار 
واحد افت كرد اما با نزديك شدن به پايان مبادالت حجم تقاضا در بورس افزايش يافت و از ميزان نزول بورس كاسته شد. 
در نهايت شاخص كل بورس تهران با 7هزارو 688واحد كاهش به كار خود پايان داد و به محدوده يك ميليون و 358هزار 
واحد رسيد. با اين حال در دادو ستد هاي ديروز ســهامداران جمعا 21هزارو 501ميليارد تومان اوراق بهادار در بورس و 
فرابورس دادوستد كردند. اين براي چهارمين روز متوالي است كه ارزش روزانه معامالت به بيش از 20هزار ميليارد تومان 
مي رسد. در 3 ماه گذشته كه شاخص كل بورس تهران با نزول مواجه شده بود ارزش كل معامالت از سطح 25هزار ميليارد 
تومان در يك روز به 6هزار ميليارد تومان رسيده بود. اكنون با افزايش ارزش معامالت كه يكي از مهم ترين نماگر هاي بازار 

سهام است اميدواري ها براي رشد شاخص افزايش يافته است. ميزان افزايش نرخ مصوب انواع شير و لبنيات پرمصرف از تير تا آذر ماه 99)قيمت/تومان(
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سقوط دالر به كانال 25هزار تومان
تعطيلي اصناف غيرضروري،  سكه و طال
طالفروشان را هم از ابتداي اين 
هفتــه به خانــه فرســتاده و 
معامالت را متوقف كرده، با اين 
حال، قيمت طال و سكه براساس آنچه در كانال هاي 
اطالع رساني ازجمله ســايت اتحاديه طال و جواهر 

تهران درج مي شود، همچنان كاهشي است. 
به گزارش همشهري، پنجشــنبه هفته گذشته در 
آخرين روز معامالت، تمام سكه به كانال 11ميليوني 
سقوط كرد و قيمت ســكه هاي كوچك تر و طال نيز 
كاهشي بود. از آنجا كه كاهش تقاضا در بازار فلز زرد از 
مدت ها قبل آغاز شده بود، به نظر مي رسد حذف عامل 
تقاضا با تعطيل شدن بازار تأثيري بر قيمت ها نداشته و 

عوامل ديگري در تعيين نرخ لحاظ مي شوند.
رئيس اتحاديه طال و جواهر تهــران در گفت وگو با 
همشهري مبناي درج قيمت در ســايت اتحاديه را 
قيمت اونس جهاني و نرخ دالر در بازار داخلي اعالم 
كرد. ابراهيم محمدولي افزود: عالوه بر قيمت اونس 
جهاني كه تغييرات آن بر نرخ طالي اعالم شــده از 
اتحاديه مؤثر اســت، بانك هم تعطيل نيست و نرخ 
دالر را هــرروز اعالم مي كند. مــالك قيمت گذاري 
ما در ســايت اتحاديه نرخ دالر صرافي ها و تغييرات 

اونس است.

او مثبت شدن بورس در روزهاي اخير را نيز بي تأثير در 
قيمت سكه و طال ندانست و ادامه داد: تغييرات هر يك 
از بازارهايي كه براي سرمايه گذاري انتخاب مي شوند، 
معموال تأثير خود را بر ديگر بازارها مي گذارد مخصوصا 
اينكه بعد از انتخابات، بازار طال و ارز را كاهشي ديديم. 
اين عامل احتماال باعث شده عده اي سرمايه خود را به 

سمت بورس ببرند. 
محمدولي بازار طال را درمجموع كاهشــي دانست و 
افزود: يكي از اركان تعيين قيمت عرضه و تقاضاست 
و تقاضا در بازار طال در يك  ماه گذشته كاهش بسيار 
شديدي داشته است، به همين دليل به اعتقاد من، 
نه تنها در اين تعطيلي 2هفته اي، بلكه در ادامه نيز اگر 
اتفاق سياسي مثبتي رخ ندهد، شاهد ادامه كاهش 

قيمت خواهيم بود.
مشخص شدن نتيجه انتخابات آمريكا، كه كارشناسان 
بازارهاي پول و ســرمايه پيش بينــي روند تحوالت 
اين بازارها را به آن منوط كــرده بودند، همانطور كه 
انتظار مي رفت تمامي بازارها را كاهشــي كرد و جز 
بازار سرمايه كه چند روزي هست به سرمايه گذاران 
چراغ سبز نشان داده، انتظارات در بازار ديگر دارايي ها 
به ويژه ارز و ســكه را تغييــر داد. گرچه بــه اعتقاد 
كارشناســان قيمت تعادلي دالر و ســكه چيزي در 
حد قيمت هاي چند روز اخير )دالر 25هزار تومان و 

كاهش قيمت طال روي موج قرنطينه
اتحاديه طال و جواهر تهران: نرخ طال بعد از تعطيالت هم كاهشي است

سكه 11ميليون تومان( است و احتمال اينكه اين دو 
در قيمت هايي پايين تر از اين تثبيت شوند، بسيار كم 
است، به نظر مي رسد معامله گران، قيمت هاي كنوني 
را چندان قابل اعتماد نمي دانند و ريسك معامله در 

شرايط حاضر را نمي پذيرند. 
در بازار طال و ســكه اما كاهش استقبال از معامالت، 
پيش تر از برگزاري انتخابات آغاز شــده بود و گرچه 
بي تأثير از نتايج پيش بيني ها نبود، اما بخشي از اين 
افت به باال رفتن بيش از حد و غيرطبيعي قيمت اين 
دارايي ها فراتر از ارزش ذاتي آنها نسبت داده مي شود. 
سكه در 24مهرماه به 16ميليون و 500 هزار تومان 
رسيد و حباب آن تا 2ميليون تومان گسترده شد. از 
اين نقطه روند كاهش قيمت در بازار فلز زرد پس از 
يك سال آغاز شد و سكه در آبان ماه شديدترين ريزش 
را در مقايســه با ديگر بازارهاي دارايي تجربه كرد؛ 
ريزشــي كه در آغازين روزهاي آذر نيز ادامه يافت و 
قيمت سكه را روز دوم آذر و در شرايطي كه معامالت 
در بازار به دليل تعطيلي اصناف متوقف شده است، تا 

11ميليون و 800هزار تومان كاهش داد.

قيمت طال و ارز در بازار آزاد تا ساعت 16ديروز
قيمت)تومان(نوع دارايي

1.118.468طالي 18عيار)گرم(
11.800.000سكه طرح جديد
11.500.000سكه طرح قديم

6.200.000نيم سكه
4.200.000ربع سكه

2.400.000سكه يك گرمي
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3 روز از بازي فوالد و استقالل گذشته، اما هنوز موج افشاگري ها، 
مصاحبه ها و طعنه زني هاي اهالي 2 تيم فروكش نكرده است. به 
اين بهانه قصد داريم از اســتقاللي ها و فوالدي ها تشــكر كنيم، 
چون همه قشنگي هاي دنيا را به صورت خالصه و چكيده در اين 
مسابقه ديديم. اوال يك بازي غيرتاكتيكي كه 3 تا پاس سالم پشت 
سر هم نداشت، بعد پخش زنده صداي جادوگر و رمال روي آنتن، 
بعد اظهار لطف از صميم قلب يك مربي به همكارش، بعد همان 
مربي را كه دنبال بازيكنش مي گشت و درنهايت مربي تيم مقابل 
را كه از دستيارانش مي خواست يكصدا و متحد به داور اعتراض 
كنند و او را تحت فشار قرار بدهند. انصافا اين همه زيبايي را چطور 

مي توانستيم يكجا پيدا كنيم؟ دم شما گرم. زحمت كشيديد!

همه زيبايي هاي دنيا را ديديم

حميد مطهري، دســتيار يحيي گل محمــدي در پايان بازي 
پرســپوليس و نفت آبادان به نشســت خبري رفته و البه الي 
حرف هايش گفته: »صحنه اخراج آقاي گل محمدي قشــنگ 
نبود.« يعني چي قشنگ نبود؟ طرف توپ را طوري شوت كرده 
كه يادمان نمي آيد در كل دوران فوتبالش به اين محكمي ضربه 
زده باشد، بعد هم داور اخراجش كرده؛ همانطور كه استراماچوني 
را پارســال به همين دليل در بازي استقالل و ذوب آهن اخراج 
كردند. خب قشنگ نبود ديگر چه صيغه اي است؟ مثال انتظار 
داشتيد محمدرضا اكبريان با گل و شيريني كنار خط برود و به 
يحيي كارت قرمز بدهد؟ شــايد هم چون ايشان سرمربي تيم 
فيناليست آسيا هســتند بايد يك توپ ديگر هم مي گذاشتند 
جلوي پايش تا شــوت دوم را محكم تر بزنــد. خداوكيلي چه 

چيزهايي كه در اين فوتبال نمي شنويم.

قشنگ نبود يعني چي؟

درســت بالفاصله بعد از اينكه جواد خياباني 90 دقيقه تمام از 
كيفيت خوب زمين چمن ورزشگاه آزادي تعريف و تمجيد كرد 
و طبق معمول آنقدر اين كار را ادامه داد كه حال مردم بد شد، 
تمام بازيكنان و مربيان پرسپوليس از كيفيت بد و بلندي چمن 
گاليه كردند. آيا واقعا شما از روي آقا جواد شرم نمي كنيد؟ خب 
البته مي دانيم عمده تعاريف استاد به خاطر اين بود كه چمن در 
شرايط بارندگي قابل استفاده مانده؛ اما كاش يك نفر به دوست 
عزيز گزارشــگرمان يادآوري مي كرد قرن دارد تمام مي شود و 
االن در اين دوره و زمانه عدم آبگرفتگي زمين چمن »دستاورد« 
به حساب نمي آيد. خب البته همه اينها بهانه است. خياباني فقط 
دنبال فرصت مي گردد از اين و آن تشــكر كند. دليلش خيلي 

مهم نيست.

الاقل از خياباني خجالت بكشيد

نكته بازي

بارسلونا و گوارديوال همزمان به نتايج ضعيف اين فصل ادامه مي دهند. گوارديوال كه 
تازه قراردادش را 2سال ديگر با سيتي تمديد كرده، با شكست 2 هيچ مقابل تاتنهام كه 
هفتمين باختش از مورينيو بود، از ۸بازي اين فصل تنها ۱2امتياز براي منچسترسيتي 
به دست آورده كه البته يكي بيشتر از امتيازات بارسلونا در همين تعداد بازي است و 
بدترين شروع تاريخ سرمربيگري پپ گوارديوال در ۸هفته ابتدايي ليگ ها بود. شنبه 
روز ناكامي غول هايي مثل سيتي، بايرن، رئال و بارسلونا بود. رئال كه براي ششمين بار 
در خارج از خانه بازي مي كرد، با اشتباه تيم داوري در تكرار نكردن ضربه پنالتي ويارئال 
به تساوي راضي شد. بارسا كه ۸بازيكن از فاجعه ليسبون و باخت 2-۸ به بايرن را در 
تركيب داشت، به اتلتيكو باخت. پيكه و سرخي روبرتو در اين ديدار مصدوم شدند. پيكه 

تا ۶ماه ممكن است از فوتبال دور باشد و روبرتو هم دست كم يك ماه.
  از ۴۸ضربه آزاد آخر مسي تنها يكي تبديل به گل شده. او اين فصل فقط 3گل زده 
كه 2تا پنالتي بوده. از زماني كه ۱۸ساله بود، هيچ وقت در اين مقطع آمار بدتري نداشت.
   بارسا در سال2020 در الليگا ۱3امتياز از رئال ۶۷امتيازي و ۴امتياز از اتلتيكو كمتر 

امتياز به دست آورده؛ دقيقا هم امتياز با ويارئال.
  سيمئونه پس از ۱۸بازي سرانجام موفق شد بارسا را در الليگا شكست دهد. او 2بار 

اين تيم را در ليگ قهرمانان حذف كرده بود.
  بارسلونا با ۱۱امتياز در رتبه دهم جدول قرار دارد؛ بدترين روند امتيازگيري اين تيم 
از فصل92-۱99۱ در الليگا. آبي اناري پوشان در آن فصل با هدايت يوهان كرايوف در 

پايان به قهرماني رسيدند.
 ۴گل خورده آخر رئال پنالتي بود. از ۱۵پنالتي كه كورتــوا درون دروازه رئال قرار 

گرفته، تنها يكي مهار شده و يكي هم به بيرون رفته و بقيه گل شده. او در ۸بازي آخر 
كلين شيت نكرده.

  ماريانو سومين عملكرد برتر در زمينه ميانگين گلزني را در بين بازيكنان رئال در 
قرن2۱ دارد؛ رونالدو هر ۸۱دقيقه يك گل، موراتا هر 9۱دقيقه يك گل و ماريانو هر 

۱30دقيقه يك گل.
  رئال در بازي هايي كه آزار در تركيــب ثابت بوده، هرگز نباخته؛ ۱۶بازي، ۱3برد و 

3تساوي.
  تاتنهام براي نخستين بار از سال20۱۴ به صدر جدول ليگ برتر انگليس رسيد.

  تنها جيمي واردي با 9گل، بيشتر از سون هيون مين با ۶گل، برابر منچسترسيتي 
گوارديوال گل زده است.

 يوسوفا موكوكو بازيكن دورتموند با ۱۶سال و يك روز به جوان ترين بازيكن تاريخ 
بوندس ليگا تبديل شد.

  هالند كه يك روز پيش از ديدار دورتموند - هرتابرلين جايزه پسر طاليي سال2020 
را براي بهترين بازيكن جوان سال به دســت آورده بود، با ۴گلي كه به هرتابرلين زد، 
آمار عجيبي در دورتموند ثبت كرد؛ 29بازي و 2۷گل. او از توماس مولر در بوندس ليگا 

بيشتر هت تريك كرده.
  رونالدو هم 2گل براي يووه به كالياري زد. از زمان پيوســتن به اين تيم ۶0گل در 
سري آ به ثمر رســانده كه بيشتر از هر گلزن ديگري اســت. هيچ بازيكني در ۵بازي 
ابتدايي فصل خود براي يووه گل نزده بود. او براي دوازدهمين سال به ركورد 3۵+ گل 

دست يافت؛ 3۶گل و ۸پاس گل در 3۷بازي امسال.
  تساوي مقابل وردربرمن، دومين تساوي هانســي فليك به عنوان سرمربي بايرن 

مونيخ بود؛۵0بازي، ۴۵برد، 2تساوي، 3باخت، ۱۶۴گل زده، ۴۴گل خورده.
  ادوارد مندي در 9بازي خود براي چلسي موفق به ثبت ۷كلين شيت شده است.

 شــالكه در 2۴بازي اخير خود در بوندس ليگا هرگز برنده نشــده و تنها 9تساوي 
به دست آورده.

تمركزمرويتراكتوراستنهتيمملي

غولهاحالشانخوبنيست
روزگار نااميدكننده بارسلونا،  رئال، مسي و گوارديوال

    مشكلت با طارمي چيست؟
كونسيسائو، بازيكن سابق پورتو و ســرمربي فعلي اين تيم سرانجام 
مقابل فشار هواداران تسليم شد و براي نخستين بار مهدي طارمي 
را در تركيب فيكس تيمش به ميدان فرستاد كه طارمي هم جواب 
محبت هواداران را با زدن گل دوم پورتو به فابريل جواب داد. اين بازي 
ســاده در چارچوب جام حذفي برگزار مي شد و براي همين طارمي 
فرصت حضور در تركيب فيكس را پيدا كرد. او هفته قبل هم به عنوان 
بازيكن جانشين مقابل پورتيموننسي به ميدان رفت و گل زد. هر دو 
گل اين فصل او در دقايق ابتدايي نيمه دوم به ثمر رســيد. آقاي گل 
مشترك فصل قبل ليگ برتر پرتغال البته توانايي هاي بيشتري از زدن 
گل به چنين تيم هاي گمنامي دارد اما كونسيسائو انگار مثل برانكو 
نسبت به نظر هواداران و رسانه ها لجباز است و در بازي هاي مهم تر او 
را به بازي نمي فرستد. سرمربي بعد از برد 2هيچ در اين بازي بيشتر 
از عملكرد دفاعي تيم تعريف كرد تا مهاجمان. طارمي در ۷مسابقه 
در ليگ در مجموع ۱۴۵دقيقه به ميدان رفته كه يك گل زده و نسبتا 
عملكرد قابل قبولي است. سايت هاي ايراني از انعكاس وسيع گلزني 
طارمي در اين ديــدار جام حذفي گزارش دادند اما در ســايت هاي 
پرتغالي چيز خاصــي در اين مورد ديده نمي شــود، چون اين يك 
مسابقه عادي و ساده بود. بقيه صرفا به گزارش مسابقه پرداخته اند 
و سايت tribunaexpresso از بقيه بيشتر طارمي را ديده و درباره 
او نوشــته: »طارمي در بازي اول خود در تركيب اصلي نشان داد كه 
هر لحظه كه موقعيت گل برايش فراهم شــود، دروازه حريف را باز 
مي كند. او نشان داد آنقدر سريع بازي مي كند كه مي تواند در خط 
حمله خطرناك باشد.« اما هواداران در شبكه هاي اجتماعي همچنان 

معتقدند كه مهاجم ايراني بايد بيشتر براي پورتو بازي كند.
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پريرا:بهزوديازادينيوهمعبورميكنم
  مهاجم برزيلي فوالد كه حاال عنوان بهترين گلزن خارجي ليگ را يدك مي كشد مي گويد حسيني فكرش را هم نمي كرد كه پنالتي او به مركز دروازه زده شود

اميرحسين اعظمي| لوسيانو پريرا اين هفته هشتادودومين گلش 
در ليگ برتر را وارد دروازه اســتقالل كرد تا فوالد به 3 امتياز 
شيرين برسد. حاال او در كنار لوســيانو ادينيو برزيلي صاحب 
عنوان بهترين گلزن خارجي ليگ برتر اســت و تنها با يك  گل 
ديگر مي تواند از او هم عبور كند. همين داستان بهانه اي شد تا 
گفت و گويي اختصاصي با مهاجم برزيلي و 37 ساله فوالد داشته 
باشيم. او به سؤاالت همشــهري ورزشي اين چنين پاسخ داده 

است.
  بازي مهمــي را برديد. پيش بينــي مي كرديد از 

استقالل 3 امتياز بگيريد؟
امسال براي فوالد يك سال متفاوت است و هدف مان اين است كه از 
همين ابتداي ليگ نتايج خوبي بگيريم. ما دنبال بهترين مقام ممكن 
هســتيم، پس بايد خوب امتياز بگيريم. البته پيروزي در بازي هاي 
۶ امتيازي هم بسيار مهم است. اســتقالل تيم خوبي است ولي كادر 
فني ما به خوبي اين تيم را آناليز كرده بود و خوشبختانه به چيزي كه 
مي خواستيم دست پيدا كرديم. ما حتي وقتي عقب هم افتاديم نااميد 
نشديم و خودتان ديديد چطور به بازي برگشتيم. فوتبال 90 دقيقه 

است و حتي در وقت هاي اضافه هم مي توان نتيجه را عوض كرد.
    در مورد پنالتي صحبت كن. در آن لحظه استرس 

نداشتي؟
وقتي قرار اســت بازيكني ضربــه پنالتي بزند بايــد اعتماد به نفس 

و آرامش داشــته باشــد. من مشــكلي هنگام زدن ضربه نداشتم و 
خوشــبختانه پنالتي هم تبديل به گل شــد. بعــد از گل هم خيلي 
خوشــحال بودم، هم به خاطر برد تيم و هم به خاطر سعيد آذري كه 
واقعا براي تيم ما زحمت مي كشــد و البته بــراي مدت كوتاهي هم 

بيمار بود.
    زدن پنالتي به وسط دروازه ريسك بزرگي نبود؟

خب بايد اين را درنظر گرفت كه من در چه دقيقه اي پنالتي مي زنم. در 
گذشته هم پيش آمده بود كه در دقايق پاياني پنالتي را به وسط دروازه 
زدم چون دوست ندارم ريســك كنم. چند سال پيش كه در صنعت 
نفت بودم، در جام حذفي با پرسپوليس روبه رو شديم و من پنالتي را به 
وسط دروازه زدم كه در آن بازي پرسپوليس را حذف كرديم. در بازي 
با استقالل هم بهترين تصميم را گرفتم و حسيني هم فكر نمي كرد 

توپ را به وسط دروازه بزنم.
    ولي شايد در آينده گلرها دست تو را بخوانند؟

به هر حال من هم شــيوه هاي خودم را دارم و اجازه نمي دهم دستم 
رو شود.

    با زدن يك گل ديگر از ادينيو عبور مي كني و بعد 
از عنايتي، برهاني و فريدون فضلي تبديل به چهارمين گلزن 

ليگ برتر مي شوي. در اين خصوص چه صحبتي داري؟
من گل زدن را دوســت دارم و اول به اين فكر مي كنم كه با گل هايم 
باعث موفقيت فوالد شوم. البته ركوردها هم براي هر بازيكني جالب 

است. ادينيو هموطن من است و مهاجم بسيار خوبي 
بود. خودم هــم فكر مي كنم بــه زودي ركورد اين 

بازيكن را بزنم و از او عبور كنم.
   كار كردن بــا نكونام چطور 

است؟
من خيلي خوشــحالم كه با اين مربي كار 
مي كنم. نكونام مطمئنــاً در فوتبال ايران 

دست به كارهاي بزرگي خواهد زد.
    در 37سالگي به خداحافظي 

از فوتبال فكر مي كني؟
گاهي به اين موضوع فكر مي كنم ولي واقعيت اين است كه 
فعاًل چنين تصميمــي ندارم. من دوســت دارم تا جايي كه 
توان دارم فوتبال بازي كنــم. نمي دانم چه روزي تصميم به 
خداحافظي خواهم گرفت ولي به هر حال يك روز اين اتفاق 

رخ خواهد داد.
   در بين مهاجمان سرشناس دنيا، سبك كدام 

بازيكن را دوست داري؟
من عاشــق كريس رونالدو هســتم، هر چند كه تيم مورد عالقه ام 

بارسلوناست! من هميشــه بازي هاي كريس را مي بينم، 
همراه با دختر و پســرم، چون آنها هــم كريس را 

دوست دارند.

بهروز رسايلي| عصر شنبه در هواي باراني ورزشگاه آزادي، پرسپوليس نخستين پيروزي 
فصل جديدش را به دست آورد تا به سرعت نشــان بدهد امسال هم به چيزي كمتر از 
قهرماني راضي نيست. سرخپوشان در بازي اول با سايپا 2امتياز مهم را از دست دادند، اما 

اين بار كوتاه نيامدند و نفت آبادان را با شكست بدرقه كردند.

1  پرسپوليس به طور كلي نسبت به آنچه اوايل فصل از تيم ها انتظار داريم، بهتر و منظم تر كار 
مي كند. اين تيم در بازي با سايپا موقعيت هاي زيادي داشت كه آنها را با بدشانسی و كم دقتي از 
دست داد. در نيمه اول مسابقه با نفت هم سرخپوشان خوب و زهردار بازي كردند. حركات تركيبي 
بازيكنان هم در دقايقي از اين نيمه، جلب توجه مي كرد؛ هرچند بيشــتر نيمه دوم به اداره بازي 
و حفظ 3امتياز در شرايط نامناسب جوي گذشت. دليل هماهنگي خارج از معمول سرخ ها هم 
مشخص است؛ اينكه آنها با همين تركيب چندين بازي آسيايي برگزار كردند و خريدهاي جديد 

به خوبي در تيم جاافتادند.
2   آيا پرســپوليس شــانس اول قهرماني در ليگ بيستم اســت؟ هم اكنون هيچ دليلي براي 
جوگيري وجود ندارد. ۴امتياز از 2بازي در تهران فقط با يك گل از روي نقطه پنالتي، هيچ نكته 
هيجان انگيزي ندارد. با اين حال، پاسخ ما به اين سؤال مثبت است و البته دليلش بيشتر از آنكه 
به خود پرسپوليس مربوط شــود، به رقبا ارتباط دارد. كادر فني استقالل عوض شده و اين تيم 
تنها با نخستين شكســت نشان داد تا چه اندازه مستعد بحران اســت. در تراكتور و سپاهان هم 
سرمربيان جديد به كار گرفته شده اند و 2بازي اول آنها ثابت كرد منصوريان و نويدكيا در برخي 
موارد مشغول آزمون و خطا هستند؛ بنابراين پرسپوليس به صورت بالقوه يك گام به جام نزديك تر 
است؛ مگر اينكه در گذر زمان شرايط سرخ ها دستخوش تغييرات ناخوشايند شود. البته در اين 

ميان حضور مدعيان در سايه مثل فوالد را هم نبايد ناديده گرفت.
3   حاال ديگر حرف زدن از بحران خط حمله پرسپوليس تكراري است. همه  چيزهايي را كه قبل 
از اين بازي و بعد از مسابقه اول نوشتيم، باز مي توانيم همين جا تكرار كنيم. سرخپوشان توپ را در 
اختيار دارند، موقعيت هم مي سازند، اما جاي يك »قاتل« بي رحم در محوطه جريمه خالي است. 
محروميت عيسي آل كثير اتفاق ناگواري بود و باشگاه در فصل نقل وانتقاالت هم نتوانست اين خأل 
را پر كند. خط آتش پرسپوليس تشنه سورپرايز است؛ يك چهره جديد كه كسي رويش حساب 

نمي كرد. آيا چنين برگ برنده اي رو خواهد شد؟
4  اميد عاليشاه بي نهايت بدشانس است. بهترين هاي پرسپوليس در اين سال ها در پست او ظهور 
كرده اند؛ از وحيد اميري و مهدي ترابي تا همين احسان پهلوان كه واقعا مؤثر بازي مي كند و به نظر 

مي رسد فوتبالش در چند سال گذشته 
حرام شــده بود. حتي آن طرف هم با 
اينكه بشار رسن در بازي با نفت حضور 
نداشــت، ســيامك نعمتي عملكرد 
خوبي ارائه كرد. اينطور كه مشخص 
است عاليشاه حاال حاالها بايد بيرون 

بنشيند و اعتراض كند.
5  يحيــي گل محمــدي همچنان 
عادتش در مورد كــم و دير تعويض 
كردن را تكرار مي كند. در مسابقه با 
نفت آبــادان او 2تعويض از ۵تعويض 
ممكــن را انجــام داد كه طــي آنها 
۱۷دقيقه به علي شجاعي و 2دقيقه 
به آرمان رمضاني بازي رسيد. به اين 
ترتيــب، به نظر مي رســد امثال آريا 
برزگر، محمد شريفي و حتي مهدي 
مهدي خاني حاال حاالها بايد منتظر 

بازي كردن بمانند.

آياپرسپوليسشانساول
قهرمانياست؟

5 نكته در مورد نخستين پيروزي فصل سرخپوشان

   اشكان دژاگه همچنان در مورد تيم ملي سكوت كرده و از خبرنگاران مي خواهد درباره عدم دعوت به اين تيم از او سؤال نپرسند

محمد زارعي| گفت وگو با اشكان دژاگه هميشه جذابيت هاي 
خاص خودش را دارد. بازيكني كه در مكتب فوتبال آلمان 
پرورش يافت و توسط كارلوس كي روش به تيم ملي ايران 
دعوت شد، حاال ســومين فصل حضورش در ليگ ايران 
را پشت سر مي گذارد. كاپيتان ســابق تيم ملي و يكي از 
بازيكنان تأثيرگذار ليگ، يك روز بعد از بازي تراكتور مقابل 
نساجي به سؤاالت همشــهري درخصوص مسائل مختلف 

پاسخ داده است.

 در مقابل نســاجي به دومين تســاوي طي
 2 بازي رســيديد. درخصوص شرايط اين بازي صحبت 

مي كني؟
فكر مي كنم توانســتيم فوتبال خوبي را بــه نمايش بگذاريم. 
به نظرم در بازي هفته اول مقابل تيم مسجدسليمان هم خوب 
بوديم اما مقابل نساجي توانستيم حتي بهتر از بازي قبل ظاهر 
شويم. شانس هاي زيادي براي گلزني داشتيم اما از آن روزهايي 
بود كه توپ ها توي گل نمي رفت. البته زمين مسابقه هم شرايط 
را برايمان ســخت كرده بود. به هرحال مي دانيد بازي در چمن 
مصنوعي سخت است. در مجموع سرمربي و كاپيتان تيم خيلي 
از روند فني بازي راضي بودند. حاال در بازي سوم مي خواهيم به 

پيشرفت مان ادامه دهيم و 3امتياز را بگيريم.
 اما بازي بعدي تان مقابل سپاهان مدعي است 
و بازي سختي را پيش رو داريد. نظرت در مورد اين بازي 

چيست؟
به نظر من همه بازي هاي ليگ ايران ســخت است و واقعا بازي 
آســاني وجود ندارد. ضمن اينكه همه تيم هــا مقابل ما خيلي 
باانگيزه بازي مي كنند. در گذشــته هم همــواره تيم ها مقابل 
تراكتور همينطور باانگيزه بودند اما امسال انگيزه شان بيشتر هم 
شده است، چراكه مقابل قهرمان جام حذفي و نماينده ايران در 
ليگ قهرمانان بازي مي كنند. به خاطر همين انگيزه رقيبان است 

كه مي گويم بازي آساني نداريم.
 با وجود اينكه ورزشگاه يادگار امام ميزبان 

بازي است اما جاي خالي هوادارانتان احساس مي شود.
بله واقعا جاي هواداران خالي است. بازي كردن در ورزشگاه پر از 
تماشاگر لذت ديگري دارد مخصوصا در استاديوم خانگي ما كه 
جاي هواداران واقعا خالي است. البته اين شرايط تنها براي كشور 
ما نيست، در همه كشــورها وضعيت همينطور است. ان شاءاهلل 
مسائل بهداشــتي را رعايت كنيم تا ويروس كرونا زودتر برود، 
زندگي معمولي مردم برگردد و هواداران هم بتوانند به ورزشگاه 

بيايند. شما توجه داشته باشيد كه بازي اول چقدر مهم است و 
ما اگر در بازي اول مقابل نفت مسجدســليمان هوادارانمان را 
داشتيم مطمئنا شــرايط خيلي بهتر مي شد و با حمايت پرشور 
آنها مي توانستيم شانس بيشتري براي برد داشته باشيم. در كل 
شرايط معمولي فوتبال و زندگي با اين بيماري دچار مشكل شده 

كه اميدوارم زودتر به شرايط نرمال برگرديم.
 راجع به كار كردن با عليرضا منصوريان چه 

نظري داري؟
به هرحال علي آقا را همه مي شناســند. من جوانتر هم كه بودم 
ايشان را مي شــناختم چون در آلمان بازي كرده و در تيم هاي 
اروپايي و تيم هاي بزرگ ايراني ســابقه بازي دارد. در مربيگري 
هم سابقه خوبي دارد. ما هم االن داريم زير نظر او فوتبال خوبي 
بازي مي كنيم و از كار كردن با او لذت مي بريم. علي آقا سال ها 
مربيگري كــرده، در تراكتور هــم نياز به زمــان دارد. مربي و 
بازيكنان جديدي به تيم اضافه شده اند و تا تيم جا بيفتد زمان 

مي برد.
 در گذشــته كه منصوريان به عنوان دستيار 

كي روش در تيم ملي بود با او كار كردي؟
بله در تيم ملــي يك مقطع كوتاه با ايشــان كار كردم. البته در 
آن مقطع كه من عضو تيم فوالم انگليس بودم متأســفانه پايم 
شكست و 3بازي آخر مقدماتي جام جهاني 20۱۴ را كه مقابل 
لبنان، قطر و كره جنوبي بود به خاطر همين موضوع از دســت 
دادم. اما يك مدت كوتاه را با علي آقا كار كردم و االن هم اميدوارم 

فصل خوبي را با ايشان و همه بازيكنان داشته باشم.
 قبل از حضور در تمرينات تراكتور، شايعاتي 
در مورد جدايي ات از اين تيم و پيوستن به ساير تيم هاي 
ايراني به گوش مي رســيد. خودت در مورد اين اخبار 

صحبتي داري؟
بله حرف زياد بود. اين نوع شــايعات در مورد تيم آينده ام همه 
ساله وجود داشته و دارد. من با تراكتور قرارداد 3ساله بستم ولي 
بعد از ۶ماه كه از حضورم در اين تيم مي گذشت دائما بحث هايي 
در مورد اينكه اشــكان مي خواهــد از تراكتور جدا شــود يا به 
فالن تيم برود مطرح مي شد! اما من معموال وقتي با تيمي قرارداد 
مي بندم تا آخرش پايبندم. ســال اولي كه ما به تراكتور آمديم 
خوب شروع كرديم و داشتيم در همان سال اول براي قهرماني 
مي جنگيديم. به نظرم  در تيم جديد كه نخســتين بار در ايران 
بازي مي كردم بازي هاي بدي انجام نداديم. در سال دوم هم كه 
خوشبختانه توانستيم عنوان قهرماني جام حذفي را كسب كنيم 

و حاال در سال سوم بعد از اين همه زحمت مي خواهيم در ليگ، 
آسيا و حذفي به موفقيت برســيم. براي رسيدن به اين اهداف 

سعي كرديم همه  چيز را آرام نگه داريم.
 آيا پيشــنهادي هم از ساير تيم ها داشتي يا 

همه  چيز شايعه بود؟
بله پيشــنهادهايي بود. حاال نمي گويم پيشنهادها از كجا 

بودند. اما فصل پيش وقتي توانســتيم به طور مستقيم 
ســهميه ليگ قهرمانان آسيا را كســب كنيم برايم 

مهم بود اينجا بمانم و با تيــم تراكتور اهدافمان را 
پيش ببريم.

 از زمان آمدن اســكوچيچ به 
تيم ملي دعوت نشــده اي. در اين مورد 

صحبتي داري؟
اين سؤال را بعد از بازي تراكتور و نساجي 
هم خبرنــگاران از من پرســيدند. تنها 
جواب من اين اســت كه االن تمركزم 
فقط روي تراكتور اســت نه تيم ملي. 
همين. يك خواهش هم از اهالي رسانه 
دارم كه بعد از بازي هاي باشگاهي در 

مورد تيم ملي سؤالي از من نپرسند.
 كــي روش بعــد از قطع 

همكاري با ايران هدايت تيم ملي كلمبيا را 
برعهده گرفت و اخيرا 2 شكست سنگين مقابل اروگوئه 

و اكوادور داشته است. چه نظري در اين ارتباط داري؟
نتايج او را دنبال مي كنم. اين همه ســال با آقاي كي روش كار 
كرديم و خيلي طبيعي است كه هنوز او را دنبال كنم و بازي هاي 
تيمش را ببينم. جايي هم كه مربيگري مي كند جايگاه خودش 
را در فوتبال دارد. كلمبيا تيم قدرتمند و بازيكنان بزرگي دارد 
و كي روش هم تا قبل از اين 2 بازي خيلي خوب كار كرده بود. 
هر كس كارلوس كي روش را مي شناسد مي داند او هر جا بوده 
موفق عمل كرده است. اميدوارم مسئوالن فوتبال كلمبيا هم به 
او وقت بدهند تا تيم را درست كند. در آمريكاي جنوبي تيم هاي 
قدرتمندي حضور دارند و كار كردن در چنين قاره اي اصال آسان 
نيست. من براي كي روش دعا مي كنم كه موفق باشد. چون چند 
سال نه براي من بلكه براي فوتبال ايران خيلي زحمت كشيد. 
براي جوانان ايراني خيلي زحمت كشــيد و كمك شان كرد تا 
موفق شــوند. براي همين هم من دعا مي كنم تا نتايج بهتري 

كسب كند.

اين استراحت براي چيست؟
مســابقات ليگ برتر ايران همچنــان با 2تايم 
اســتراحت در دقايق 30 و 75 برگزار مي شود كه 
اين موضوع انتقادات زيادي را از سوي كارشناسان 
به همراه داشته است. خيلي ها معتقدند درحالي كه 
ديگر خبري از گرما نيســت، دليلي ندارد قوانين 
مربوط به cooling break در جريان مسابقات 
اجرا شود اما توجيه سازمان ليگ اين است كه طبق 
تعريف IFAB 2نوع وقت اســتراحت در جريان 
بازي ها وجــود دارد؛ اول cooling break كه 
مربوط به زمان گرما و رطوبت بوده و زمان آن بين 
 drinks break 90ثانيه تا 3دقيقه اســت. و دوم
كه براي رفع كمبود آب در بدن اعمال مي شــود و 
حداكثر زمان آن يك دقيقه است.  همين موضوع 
نشان مي دهد زمان اســتراحتی كه در بازی های 
ليگ ايران گرفته می شود نه از نوع اول است و نه 

از نوع دوم!
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منابع تاريخي و لكه هاي سبز 
به جاي مانده نشان مي دهد گزارش

كه تهران ســال ها پيش به 
چنارستان معروف بوده است؛ نه خيلي دور 
و نه خيلي نزديك. كوچه باغ هاي شــمال 
شهر محل رفع دلتنگي تهراني ها به شمار 
مي رفته است، ولي چنارستان ها به تدريج 
به علت افزايش جمعيت و باال رفتن ارزش 
اقتصادي ساخت وســازها، به خصوص از 
دهه 70به بعد به ساختمان  تبديل شدند و 
بخشي از مشكالت شهر تهران، از همانجا 

آغاز شد.
مصوبه برج باغ در شوراي شهر دوره دوم، 
هم مزيد بر علت شــد تا ميان سال هاي 
87و 97زمينه قانوني براي بناي برج ها در 
باغ هاي پراكنده شهر فراهم آيد؛ به طوري 
كــه در عرض 10ســال بيــش از صدها 
هكتار از بهترين منابــع طبيعي تهران به 
ساختمان هاي تجاري، اداري و مسكوني 

تبديل شد.
در دوره پنجم شوراي شهر تهران، حفظ 
و صيانت باغ ها، جزو اولويت هاي شــورا 
قرار گرفت، ولي باز هــم آمار باغ هايي كه 
براي احداث بناهاي بلند تخريب شــده 
بودند، آنقــدر زياد بود كه اكنون كســي 
نمي تواند تصور كند پايتخت ايران دوباره 
لقب چنارستان به خود بگيرد. با وجود اين، 
مديريت كنوني شهري سعي مي كند در 
مناطق مختلف باغ هايي را تملك و تبديل 
به بوســتان و عرصه همگاني كند تا آنچه 
باقيمانده، از تيشــه و تبر ساخت و ساز ها 

در امان بماند.

در اين ميان، اما به تازگي ملكي در ولنجك 
به مساحت تقريبي حدود 7هزار مترمربع 
در صحن علني شــورا رأي غيرباغ گرفت 

كه واكنش هاي بسياري را همراه داشت.
 اين ملك در عرصــه جنگلكاري ولنجك 
و از منابع طبيعي اســت كه در ارتفاعات 
1800متري واقع شــده. از قرار معلوم در 
اين ملــك، مجتمع گردشــگري احداث 

خواهد شد. 
همين خاطر  بــه 
پيگير ماجــرا از 
زهــرا صدراعظم 
نــوري، رئيــس 
كميسيون سالمت 
و محيط زيست شوراي شهر تهران شديم. 
او در اين باره مي گويد: »تا كنون پرونده هاي 
متعددي از كميســيون ماده 7در صحن 
علني شورا مورد بررســي قرار گرفته  كه 
تعداد قابل توجهي از آنها باغ تشــخيص 
داده شده اند و عملكرد شــوراي شهر در 
مورد پرونده باغ ها قابل دفاع اســت، ولي 
برخي رأي غيربــاغ گرفتند. البته طبيعي 
است حقوق افراد و ذينفعان بايد محترم 
شمرده شــود، ولي حقوق عامه مردم نيز 
بايد مدنظر قرار گيــرد. مواردي هم بوده 
مانند زمين ولنجك كه زمين شــهري، 
آن را به بخش خصوصــي واگذار كرده و 
به مالكي توانمند در حوزه ساخت وســاز 
فروخته شده است؛ درحالي كه شهرداري 
طي دهه 70آن را مشجر كرده و كميسيون 
ماده 7هم رأي باغ به آن داده اســت. اين 
زمين در ارتفاعات 1800متري واقع شده 
و قاعدتا نبايد در آن ساخت و سازي انجام 
شــود، اما خب، مالحظات رعايت حقوق 
شهروندي و بهبود فضاهاي گردشگري هم 

مطرح است. با اين تفاصيل، ملك مذكور در 
صحن شورا با اختالف نظر بين اعضا، رأي 

غيرباغ گرفته است.«
نوري در عين حال عنوان مي كند كه موارد 
اينچنيني بسيار نادر است و جزئياتي دارد 
كه گاهي باعث مي شود رأي غيرباغ بگيرند. 
او مي گويد: »يكي از رويكردهاي متعالي 
و مترقي شــوراي دوره پنجم، حفاظت و 
صيانت از باغ ها و فضاي سبز شهر به عنوان 
ميــراث طبيعــي و مبارزه با باغ كشــي، 
باغ خــواري و رانت و فســاد در اين حوزه 
است. به هرحال زماني زمين هاي سبز شهر 
تهران ارزش زيــادي از لحاظ اكولوژيك 
داشــتند، ولي وقتي اين زمين ها ارزش 
اقتصادي پيدا كردند و قيمت آنها چندين 
برابر شــد، يك نوع انگيزه و حرص و ولع 
خاص در سودجويان ايجاد كرد كه به جان 
باغ ها به خصوص باغ هاي مناطق شمالي 
افتادند؛ به همين علت از ســال 1386تا 
1396حدود 120هكتار از باغ هاي تهران 

نابود و به ساختمان هاي مسكوني، اداري 
و تجاري تبديل شــدند. در گذشــته اگر 
ملكي باغ نبود به علت مصوبه برج باغ تالش 
مي شد رأي باغ را بگيرد، ولي امروز با لغو 
مصوبه برج باغ تــالش مي كنند ملك باغ 
نباشد. شما در شمال تهران مي بينيد كه 
قيمت ملك چقدر باالســت؛ براي همين 
مالكان فشار زيادي مي آورند تا ملك شان 
را تبديل به غيرباغ كنند. ما داريم اين فشار 
زياد را تحمل مي كنيم. هرقدر شــفافيت 
بيشتر باشــد، امكان رأي صواب و درست 

بيشتر خواهد بود.«
صدراعظم نوري مي گويد: »معتقد هستم 
از 3سال گذشته، مديريت شهر در حفظ 
باغ هاي شــهر موفق عمل كرده است. از 
اقدامات اساسي شــورا در اين زمينه لغو 
مصوبه برج بــاغ بوده كه طــرح خانه باغ 
را جايگزيــن آن كرد و طــرح به تصويب 
شوراي عالي معماري و شهر سازي  رسيد 
و در شــهرداري اجرايي شــد. به عالوه، 
براســاس يك مصوبه و بخشنامه، تمامي 
پرونده هاي در مرحله تخريب، نوسازي و 
پايانكار، بايد از كميسيون ماده 7استعالم 
بگيرند و درختان امالك بررسي شوند تا 
اگر يكي از شرايط پنج گانهرا داشته باشند، 

باغ شناخته شوند.«
به گزارش همشهري شرايط پنج گانه اي 
كه نوري از آنها صحبت مي كند عبارتند از: 
»1. اگر در سند ملك مستند شده باشد كه 
ملك باغ يا زمين مشجر يا باغ عمارت و... 

است. 2. به استناد گواهي ماده 12قانون، 
زمين شهري، ملك را باغ تشخيص داده 
باشــد. 3. محل هايي كه در حريم شهر، 
توسط وزارت جهادكشاورزي باغ شناخته 
شده باشند. 4. امالكي كه از نظر حدنصاب 
درختان باغ باشــند؛ طوري كه اگر بنايي 
داشته باشــند در هر 25مترمربع و بدون 
بنا در هر 16مترمربــع يك درخت مثمر 
يا غيرمثمــر باشــد. 5. محل هايي كه به 
تشــخيص شوراي شــهر باغ شــناخته 

مي شوند.« 
صدر اعظم نــوري در اين رابطه مي گويد: 
»طبق ماده يــك قانون، اگر هــر يك از 
پرونده هاي ملكي يكــي از موارد پنج گانه 
را داشته باشد، از كميسيون ماده 7قانون 
حفظ و گسترش فضاهاي ســبز و باغ ها 
اســتعالم مي شــود و درصورت داشتن 
شــرايط احراز باغ، پرونده مربوطه جهت 
تعيين نوعيت )باغ - غيرباغ( به شــوراي 

شهر ارسال مي شود.«

همشهري به بهانه غيرباغ تشخيص داده شدن ملكي در 
ولنجك، آينده باغ هاي شهر تهران را مورد بررسي قرار داد
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نگاه

نگاهي نو به حريم شهري در غرب تهران

مديرعامل شــركت واحــد اتوبوســراني تهران از 
برگزاري مناقصه جديدي براي خريد 80دســتگاه اتوبوسراني

اتوبوس دوكابين خبر داد.
به گزارش همشــهري، محمود ترفع درباره آمار ابتال به كرونا در 
شركت هاي واحد اتوبوسراني گفت:  هم اكنون در كل شركت واحد 
اتوبوسراني اعم از بخش عمومي و خصوصي، رانندگان، نيروهاي 

ستاد يا تعميركارها 100نفر كرونا مثبت هستند.
وي خاطرنشان كرد: از ابتداي شيوع كرونا تا كنون در كل مجموعه 
اتوبوســراني اعم از بخش خصوصي، عمومي، ستادي و عملياتي 

10نفر به دليل كرونا جان باخته اند.
ترفع درباره سرانجام خريد اتوبوس براي پايتخت گفت: مناقصه 
جديدي براي خريد 80دســتگاه اتوبوس دوكابين براي تقويت 
خطوط اكســپرس يا تندرو داريم كه اين مسئله به غير از خريد 
250اتوبوسي اســت كه اخيرا مدنظر قرار گرفت. اميدواريم اين 

مناقصه برنده اي داشته باشد.
ترفــع همچنين تأكيد كــرد: بــراي رعايت  فاصله گــذاري در 
اتوبوس ها، شناور شدن ســاعات كار ادارات ضروري است. وقتي 
همه كارمندان و نيروهاي ســازمان ها سر ســاعت 7بخواهند از 
حمل ونقل عمومي استفاده كنند و بعدازظهر با پايان ساعات كار 
ادارات در زمان مشخص سوار اتوبوس و ساير وسايل حمل ونقل 
عمومي شوند، قطعا پيك مســافر ايجاد مي شود. براي شكستن 

اين پيك، شناور شدن ساعت فعاليت ادارات پيشنهاد مي شود.
مديرعامل شركت واحد اتوبوســراني تهران از تدابير و تمهيدات 
اين مجموعه براي استمرار خدمات رســاني ناوگان اتوبوسراني 
به شــهروندان در فصل ســرما خبر داد و گفت: بــه اين منظور، 
پيش بيني هاي موردنظر به ويژه براي مسيرهاي شمالي پايتخت و 
توقفگاه هاي واقع در سامانه هاي برف خيز به عمل آمده تا ناوگان 

با آمادگي الزم در سطح شهر فعاليت كند.
ترفع با اعالم اينكه براي تجهيز نــاوگان امدادخودرو به امكانات 
الزم و زنجير چرخ اقدام شده است، افزود: همچنين، كيسه هاي 
شن و نمك از قبل دپو شده تا هنگام بارش برف به ويژه در خطوط 

شمالي - جنوبي مورد استفاده قرار گيرد.
او با اشاره به اينكه براي همه اتوبوس ها ضد يخ، زده شده و گروه 
زنجيربند آمادگي دارند تا درصورت بارش برف و يخ زدگي معابر، 
نســبت به تجهيز اتوبوس ها به زنجير چرخ اقــدام كنند، گفت: 
نيروهاي عملياتي شــركت واحد در آماده باش كامل هســتند و 

خودروهاي امدادي در مسيرهاي شيب دار مستقر شده اند.

شهر تهران به واسطه قرارگيري در بستر 
طبيعي از حريم گسترده برخوردار است. 
در مرور وظايف شهرداري در محدوده 
حريم شهري مي توان به حفظ صيانت از حريم شهري اشاره كرد.

در ارتباط با حريم، يكي از موضوعات مورد توجه مديريت شهري 
در اين دوره، موضوع ورزش، طبيعت گردي و كوهنوردي ساكنان 
منطقه با هماهنگي و همراهي ساكنان حريم بوده است كه در اين 
راستا تالش شــده از هرگونه فضاي مناسبي كه در اختيار داريم 

براي حضور مردم، همراه با ورزش و تحرك استفاده كنيم.
به شخصه تمامي مســيرهاي كوهپيمايي در حريم منطقه22 را 
به همراه مديرانم در اين مدت خدمتم پيموده ايم. هر پنجشنبه 
صبح برنامه ورزش و كوهپيمايي داريم تا بتوانيم با ظرفيت هاي 
طبيعت بكر و دست نخورده منطقه، به ويژه كوه ها و بوستان هاي 
جنگلي آشــنا شــويم و به نام فضاهاي عمومــي و تفريحي در 
اختيار عموم براي استفاده قرار دهيم؛ چراكه منطقه22 به دليل 
چشم اندازي كه براي آن تعريف شــده، يك منطقه تفرجگاهي 
است و مي تواند درحوزه طبيعت گردي و سالمت شهروندي، يكي 
از قطب هاي گردشگري، مورد توجه همه شهروندان تهران باشد.

در حوزه توجه و تقويت اقتصاد حريم، برگزاري جشــنواره هاي 
شــاتوت، گل و گياه و خرمالو از مهم ترين اقدامات شهري بوده 
اســت. برگزاري مجموعه جشــنواره ها در حريــم منطقه براي 
ايجاد رويدادهايي است كه منجر به شكل گيري برندهايي براي 
حريم شــود. برند ها نيز باعث توسعه مشاغل و كسب درآمدهاي 
پايدار براي ساكنان روستا مي شود. اين مهم ترين هدف برگزاري 
جشنواره هاست كه مناسب با ظرفيت ها و موقعيت هاي روستاها 
شكل مي گيرد. كاركرد آشكار چنين جشنواره هايي ايجاد شغل 
و درآمد براي روستاييان است؛ ولي كاركردهاي ديگري هم دارد.

جشنواره هاي محلي از اين حيث قابل اهميت هستند كه مي توانند 
ضمن زنده نگه داشــتن آيين كهن ايراني، تبادل فرهنگي بين 
شهروندان و روستاييان را موجب شــوند. از ديگر دستاوردهاي 
اين جشنواره ها، تغيير تصورات ساكنان حريم به مديريت شهري 
است. تصور روستاييان از شهرداري به عنوان يك عامل بازدارنده 
در حوزه ساخت وساز بوده، اين تصور با رونق اقتصادي ناشي شده 
از اين جشنواره ها، تغيير كرده و ساكنان حريم، مديريت شهري را 

همراه خود در راستاي رونق حريم مي دانند.
در حوزه برنامه ريزي و اجراي طرح هاي توســعه حريم، ازجمله 
اقدامات صورت گرفته مي توان به ساخت جان پناه و استراحتگاه 
كوهنوردان، ديارگاه »تيناز« و ســبزراه »دزپارت« اشــاره كرد. 
ساخت جان پناه و استراحتگاه كوهنوردان به نام شهيد آتش نشان، 
اميدعباسي در قله عقاب نشــين لتمال يكي از تجربيات اين نوع 
سبك زندگي است. كوهنوردان با استراحت در اين جان پناه، و 
ذكر فاتحه، ياد شهيد اميد عباسي را زنده نگه مي دارند. ساخت 
چنين مجموعه هايي ازجمله ديارگاه »تيناز« و سبزراه »دزپارت« 
عالوه بر ارتقاي سالمت شهروندي، معرفي فضاهاي مناسب براي 
ايجاد نشاط و شادابي و ارتقاي روحيه در منطقه و حريم آن است.
اگرچه امــروزه برنامه هاي اجتماعي پيــاده روي و كوهپيمايي، 
به دليل شــيوع ويروس كرونا تا حدود زيــادي تحت تأثير اين 
بيماري قرار گرفته، ولي شــهروندان به ويــژه جوانان كه تحرك 
بيشــتري دارنــد، مي توانند با حضــور در طبيعت و بــا رعايت 
پروتكل هاي بهداشــتي مورد نظر مســئوالن بهداشتي كشور، 
بخشــي از ناماليمات، تألمات و ناراحتي هايي كه به واسطه اين 

بيماري، گريبانگير  مردم شده است را كاهش دهند.

    پريسا اميرقاسم خاني 
خبر نگار

آخرين باغ حاشيه خيابان دماوند هم به زودي تبديل به بوستان 
محلي مي شود. درست كنار خيابان شلوغ و پررفت وآمد شرق 
تهران و چند متر مانده به مسير عبور خودرو ها، باقيمانده يكي 
از باغ هاي قديمي منطقه 8با ساخت نهر، حوض، نيمكت و زمين 
بازي بچه ها، بوستاني خواهد شد براي محله زركش. درختان 
كاج و درختچه هاي انار اين باغ حفظ شده است و همكاري مالك 
اين باغ با شهرداري باعث شده كه مراحل انتقال مالكيت آن به 
شهرداري طي شود. شهردار منطقه 8در اين باره مي گويد: »اين 
ملك در محله  زركش رأي كميسيون ماده 7درباره باغ بودن را 
دريافت كرده و بودجه آن از شهرداري تهران تامين شده بود. 
اقدامات تملك اين پالك در سال 98انجام شد. به دليل اينكه از 

اطراف با امالك شخصي و معابر تماس داشت، طرح كلي ايجاد فضاي سبز محلي براي آن به اجرا درآمد و احياي 70درصد فضاي سبز و ساخت سرويس 
بهداشتي در مدت چند ماه انجام شد.« مهناز استقامتي مي افزايد: »فضاي ورزشي براي بازي بچه ها در ضلع شمالي باغ درنظر گرفته شده است تا 
كودكان از خطر ورود به خيابان دماوند و تصادفات احتمالي به اندازه ممكن دور باشند. در زمينه نگهداري بعد از ساخت هم من فكر مي كنم اهالي اين 
محله ارمني نشين به ما در نگهداري بوستان محله خود كمك خواهند كرد.« تملك اين باغ 3100متري بيش از 16ميليارد تومان هزينه داشته  و در 
اسفند سال 98سند باغ به نام شهرداري ثبت شده است. 3- 2ميليارد تومان نيز براي عمليات عمراني و فضاي سبز آن مصرف شده است. طبق رويكرد 
شهرداري تهران با هدف كاهش مصرف آب، از كاشت چمن در اين بوستان خودداري شده است، آبرساني درختان به صورت مكانيزه انجام مي شود 
و از پنل هاي خورشيدي در سرويس هاي بهداشتي استفاده شده است. استقامتي مي گويد: »همراهي مهندس سازور، مالك اين باغ باعث شد كه 
بخشي از امور اداري به سرعت انجام شود و ما قصد داشتيم بوستان را به نام سازور، انارستان يا باغ ايراني نامگذاري كنيم. در اين باره نظرسنجي هايي 
انجام شده است تا نام مناسب انتخاب و به شوراي شهر اعالم شود.« روي استخر قديمي باغ پوشانده شده و به شكل سكويي براي نصب آالچيق 
چوبي درآمده است. جوي آب در محور اصلي و آجرفرش زمين براساس طرح باغ هاي ايراني ايجاد شده است. پياده رو سازي حاشيه خيابان دماوند 

كه از چهارراه تهرانپارس به طول 5كيلومتر برنامه ريزي شده است به اينجا مي رسد و ورودي جنوب باغ سازور هم در اين محدوده قرار مي گيرد.
طرح ديگري كه در منطقه 8در حال اجراست »خيالستان زندگي« نام دارد كه 2سوي بزرگراه امام علي را با يك پل بزرگ به هم متصل مي كند. شهردار 
منطقه با اشاره به اينكه پيمانكار در محل مستقر شده اســت، مي  گويد: »دغدغه اي كه منجر به اين طرح شد، اين بود كه سرانه فضاي سبز منطقه 
به شدت كم است و با توجه به ريزدانگي منطقه، ايجاد فضاي سبز با استفاده از امالك هم مشكل است. عالوه بر اينها، ساخت بزرگراه يك جراحت 
بزرگ در منطقه ايجاد و ارتباط محله ها با هم را قطع كرده است. 426قطعه ملك براي ايجاد بزرگراه امام علي خريداري شده بود و ديگر امكان خريد 
ملك بيشتري در نظام آباد، سبالن، تسليحات و وحيديه وجود نداشت.« استقامتي با اشاره به اينكه ايده خيالستان از معاونت شهرسازي شهرداري 
تهران آغاز شد، توضيح مي دهد: »بزرگراه امام علي كه منطقه را به 2قسمت تقسيم مي كند در طبقه منفي 2اجرا شده است؛ يعني كف بزرگراه 8متر 
پايين تر از سطح معبر مجاور است. عرشه پل خيالستان 20هزار مترمربع مســاحت دارد كه به فضاي عمومي محالت مجاور اضافه مي شود. با يك 
مترمربع خاكريزي گونه گياهي مناسب در روي پل ساخته و مسير دوچرخه سواري هم ايجاد مي شود تا فضاي مناسبي براي استفاده اهالي و تعامالت 
بين محله اي شان ايجاد شود.« 10درصد عرشه پل هم تبديل به فضاي تجاري مرتبط مي شود كه با رونق كسب و كار بتواند امنيت و نگهداشت اين 

فضاي عمومي را تامين كند.

انارستان،بوستانسازورميشود

   سيدمحمود ميرلوحي، عضو شوراي شهر تهران 
تا روال اين مصوبه طي شود، كمي طول كشيد. ما در مسير كه حركت كرديم، اين كار كم كم دارد خودش را نشان مي دهد. از زماني كه ما اين مصوبه 
را تصويب كرديم تا زماني كه اجرايي شد، 2 ماه طول كشــيد كه تأخير در ابالغ به خاطر استعفاي آقاي نجفي و اين مسائل بود. فقط در اين 2 ماه 
487مالك رفتند زنبيل گذاشتند و درخواست پروانه ساخت كردند. انگار همه فكر مي كردند فرصتي است كه دارد از دست مي رود، اما واقعا چنين 
رويكردي چرا بايد وجود داشته باشد؟ اين نشان مي دهد اگر 2يا 3سال ديگر اين تصميم ديرتر اتخاذ مي شد در تهران هيچ نشاني از باغ ها باقي 
نمي ماند. اما بعد از لغو مصوبه، يك جايي بحثي بوده كه زير 500متر اصال نبايد به شورا بيايد؛ درحالي كه قانون در اين زمينه و براي امالك زير 500متر 
تفاوتي قائل نشده بود. زماني شوراي عالي استان ها اين را گفته بود، اما بعدا تغيير كرد. به تدريج كه جلوتر رفتيم، وقتي ديديم پالك هاي 500متري ها 
هم به شورا مي آيد، كم كم ديدگاه هاي مختلفي از سوي دوستانمان در شورا مطرح شد. مي شود گفت كه بحث باغ ها به نقطه اي رسيده كه در وهله 
نخست، اصل بر اين است كه بايد باغ ها حفظ شود و كسي در اين زمينه ترديدي ندارد. تفاوت ديدگاه ها در زمينه بررسي قطعه هاي زير 500متري 

است كه قابل درك است، اما اخيرا مشاهده شده است كه رسوب پرونده ها پشت دولت مسئله ساز شده است؛ 
به همين خاطر چندبار در نشست هاي هم انديشي دراين باره فكر كرديم كه اعتراض ها بحق است و صاحب 

ملك مي گويد چرا ملك من زودتر تعيين تكليف نمي شود. اما به هر حال رسوب پرونده ها ما را به اين 
جمع بندي رساند كه بدون اينكه تغيير رويكردي در رسيدگي به باغ ها اتفاق بيفتد، رويه ها عادالنه 
و رويه مند باشد و سرعت رسيدگي به آنها هم بيشتر شــود. به طور كلي بناي شورا بر اين است كه 
رويه ها عادالنه، منصفانه و روشمند و براي حفظ باغ هاي تهران باشد. من از كساني هستم كه قاطعانه 
مي گويم باغ هاي تهران جزو عرصه هاي عمومي شده است. اينكه برخي تصور مي كنند، باغ هاي شهر 

جزو حقوق خصوصي است و هركسي حق دارد درخت را قلع و قمع كند، اشتباه است. با توجه 
به شرايطي كه در تهران ايجاد شده و وضعيت آلودگي هوا نياز محيط زيست و... حفظ 

باغ ها و درختان است؛ حتي اگر به زعم دوستان برخي مالكان اين گونه باغ ها متحمل 
خساراتي شوند، ممكن است ما از منابع عمومي اين خسارت را جبران كنيم و جالب 

اينكه منابع آن هم پيش بيني شده است.

باغهايتهرانجزوعرصههايعموميشدهاند

شاخصتريناقداماتشورايشهردورهپنجمدرحفظباغات
 لغو مصوبه برج باغ ها

 شناسنامه دار كردن باغ هاي تهران 
 خارج كردن انحصار تصميم گيري دربرابر نوع زمين ها توسط شهرداري هاي مناطق

 تملك باغ ها و اراضي در مناطق كم برخوردار مناطق 7، 8، 9، 10، 11، 12و 17از محل عوارض حفظ 
و گسترش فضاي سبز و باغ ها 

  تاكنون كميسيون تشخيص باغ ها بيش از 443پرونده را علني بررسي كرده كه 283مورد آن از 
صحن شورا رأي گرفته كه 207مورد آن رأي به باغ بودن امالك داده شده و الباقي رأي غيرباغ گرفتند 

يا پرونده عودت داده شده يا رأي قبلي تأييد شده است.
 ســاماندهي باغ هاي به هم پيوســته كن و فرحزاد كه بعد از پيگيري هاي زياد طرح هايي براي 
حفظ و ســاماندهي اين باغ ها در مراجع قانوني تصويب و براي اجرا به شهرداري تهران ابالغ شد. 
موضوع ساماندهي باغ هاي گسترده در برنامه 5ساله سوم توسعه شهر تهران قرار دارد و در برنامه 
اولويت محور و تحقق پذير شهرداري تهران گنجانده شده و اكنون اين طرح ها در مرحله اجراست و 
حتي در بودجه سال 1399شهرداري تهران مبلغ 80ميليارد تومان براي تبديل اين باغ ها به تفرجگاه 

و مراكز گردشگري درنظر گرفته است.
 تبديل باغ هاي در اختيار سازمان ها و نهادها به پارك هاي عمومي ازجمله باغ هاي وثوق الدوله، 

عبقري، بخشي فر، مدني، مرمر، خياط خانه، جوراب بافي، دامپزشكي و... .
  تدوين و تهيه اصالحيه دســتور العمل مصوبه خانه باغ و پيگيري براي تصويب در شوراي عالي 

شهرسازي و معماري كشور
  سيستمي شدن فرايند بررسي باغ ها در صدور مجوزهاي ساختماني

  بررسي ضوابط ساخت وساز در اراضي زراعتي 

خريد 80 اتوبوس دوكابينه

عضو هيأت رئيسه شوراي اسالمي شهر تهران و معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران، 
به همراه جمعي از نمايندگان جامعه كم توانان جسمي و حركتي به منظور بررسي وضعيت مترو

مناسب سازي  ايستگاه متروي برج ميالد، از اين ايستگاه بازديد كردند. به گزارش همشهري، 
در اين بازديد كه با حضور مديرعامل شركت بهره برداري مترو و مجري خط 7 مترو انجام شد، حاضران ضمن 
ابراز رضايت از اقدامات صورت گرفته براي رفاه حال افراد كم توان جســمي و حركتي، خواســتار تداوم 
مناسب سازي  ها در ايستگاه هاي در حال تكميل شدند. زهرا نژاد بهرام، عضو هيأت رئيسه شوراي اسالمي شهر 
تهران، در اين بازديدگفت: »رضايت نمايندگان جامعه كم توانان جسمي و حركتي از امكانات ايجاد شده در 
ايستگاه برج ميالد باعث خشنودي است.« سيد مناف هاشمي، معاون حمل ونقل و ترافيك تهران نيز با اشاره 
به تالش براي افتتاح ايستگاه بعدي مترو )ايستگاه اميركبير( با لحاظ كردن الزامات مناسب سازي ، اظهار 

اميدواري كرد كه اين روند با قوت هرچه بيشتر در ساير ايستگاه ها اعمال شود و تداوم يابد.

درصورت تصويب 2اليحه ماليات بــر ارزش افزوده و درآمدهاي 
پايدار شهرداري ها از سوي مجلس شــوراي اسالمي، چيزي در درآمد

حدود 2 هزار و 800 ميليارد تومان به درآمدهاي شهرداري تهران 
افزوده مي شود.

عبدالحميد امامي، معاون مالي و اقتصاد شــهري شهرداري تهران در گفت وگو 
با پايگاه خبري شهر، درباره تأثير 2 اليحه ماليات بر ارزش افزوده و درآمدهاي 
پايدار شهرداري بر درآمدهاي كالنشهرها به خصوص تهران، توضيح داد: »به طور 
قطع تصويب اين دواليحه بر كيفي سازي  درآمدهاي شهرداري تهران مؤثر است؛ 
تجربه هم نشان داده كه زماني كه درآمدها كاهش پيدا مي كند، عموما به سمت 

و سوي ساخت وساز و شهرفروشي روي آورده مي شود.«
امامي گفت: »درصورت تصويب اليحه ماليات برارزش افزوده و افزايش ســهم 
شهرداري ها به 4درصد و همينطور اصالح نظام توزيع پيش بيني مي شود حدود 
يك هزار و 700 ميليارد تومان به درآمد شــهرداري تهران از اين محل افزوده 

شود.«
به گفته معاون شــهردار تهران، همچنين درصورت تصويب اليحه درآمدهاي 
پايدار و تغيير نكردن مفاد آن در كميســيون هاي مجلس شــوراي اســالمي 
پيش بيني مي شــود بين 900 تا يك هــزار و 100 ميليارد تومــان به درآمد 
شهرداري تهران اضافه شود.« او اضافه كرد: » اين اليحه تأثير قابل مالحظه اي 
بر عملكرد خواهد داشــت و تصويب آن مي تواند آهنــگ فعاليت هاي عمراني 
و خدماتي در شــهرهاي بزرگ و به ويژه تهران را متناسب با شكل تصويب آن 

تغيير دهد.«

چهاردهم ارديبهشت امسال نمايندگان مجلس شوراي اسالمي اليحه درآمدهاي 
پايدار شهرداري ها را براي تامين نظر شوراي نگهبان اصالح و تصويب كردند، اما 
شوراي نگهبان به اين اليحه و همينطور اليحه ماليات بر ارزش افزوده ايرادهايي 
وارد كرد و براي رفع ايرادات، اين دو اليحه را به مجلس شوراي اسالمي برگشت 
داد. اليحه درآمدهاي پايدار با هدف اصالح نظام مالي شهرداري ها به خصوص 
ناپايداري و اتكاي بيش از حد درآمد شهرداري ها به عوارض ساختماني تدوين 

شده است.

افزايش 2800 ميليارد توماني درآمدهاي شهر با تصويب 2 اليحهرضايت معلوالن از مناسب سازي  ايستگاه برج ميالد
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جانشين رئيس پليس راهور از بارش برف و باران در جاده هاي 2۱ استان 
كشور خبر مي دهد و به همشهري مي گويد: بارندگي در روزهاي گذشته 
باعث بسته شدن برخي مسيرها در استان ها شد كه بالفاصله توسط 
نيروهاي راهداري بازگشــايي صورت گرفت و اكنون ترافيك روان در 
آنها جريان دارد. سردار تيمور حسيني با اشاره به كاهش ترددها به علت 
محدوديت هاي كرونايي مي افزايد: به علت شــرايط ويژه كشور در پي 
اعمال محدوديت ها و تعطيلي ها، خوشبختانه شاهد افزايش تصادفات 
و حوادث جاده اي نبوديم. وي به ساير اتفاقات در محورهاي كشور مانند 
ريزش كوه در محدوده انارك در محور چالوس اشاره مي كند و مي افزايد: 
اين حادثه منجر به انسداد موقت مسير شد كه با تالش عوامل پليس راه و 
راهداري بازگشايي شد و اكنون تمامي راه هاي كشور باز است. جانشين 
رئيس پليس راهور در ادامه مي گويد: با توجه به پيش بيني هواشناسي 
براي آخر هفته باراني، عوامل و تيم هاي راهــداري و پليس راهور در 
اســتان هاي غربي به صورت آماده باش درآمده اند و براي رفع هرگونه 
مشكلي، آمادگي كامل داريم. اما به دنبال بارندگي هاي چند روز گذشته، 
مشكالتي در برخي شهرها و استان هاي كشور به وجود آمد. آبگرفتگي، 

سيالب  و انسداد موقت برخي از مسيرها ازجمله اين موارد بودند.

شدت بارندگي ها در شمال خوزستان
رئيس مديريت بحران خوزســتان با اشاره به شــدت بارندگي ها در 
۴8ساعت گذشــته مي گويد: ديروز ميزان بارش ها در شمال استان 
خوزســتان زياد بود. در شهرســتان اللي به دليل كوهستاني بودن و 
شدت بارش مسير دسترسي به سمت مسجدسليمان با ريزش صخره 

مواجه شد. ماشين هاي راهداري كه در آماده باش بودند بالفاصله اقدام 
به پاكســازي كردند. اميد بن عباس مي افزايد: در شهرستان هفتگل 
نيز به دليل حجم بارش ها جاده به سمت رغيوه آبگرفتگي داشت كه 
اين مسير نيز بسته شد تا حجم آب خالي شود و تا باز شدن راه، جاده 
جايگزين درنظر گرفته شده است. جاده هاي روستايي در انديكا در تاراز 
و مناطق كوهستاني نيز به علت حجم بارش ها مسدود شد كه تا اواخر 
روز گذشته اقدام به بازگشــايي كرديم و اين جاده ها اكنون مشكلي 
براي رفت وآمد ندارند. وي با بيان اينكه هيچ گونه خسارت جاني و مالي 
گزارش نشده است بيان مي كند: تمهيدات مسدود كردن مسيرها هم 
پيشگيرانه بوده است تا سانحه اي اتفاق نيفتد. اما در پي بارندگي هاي 
چند روز اخير و افزايش دبي رودخانه كارون، اثر تاريخي و ثبت جهاني 
»بند ميزان« و بوستان هاي شهرداري در بستر و حاشيه رودخانه كارون 

در شهرستان شوشتر زير آب رفت.

شمال غرب دوباره برفي مي شود 
دماي هوا در 3استان آذربايجان هاي غربي و شــرقي، اردبيل و البته 
زنجان سردتر مي شود. براســاس پيش بيني ها با ورود سامانه جديد 

بارشي از روز چهارشــنبه شــاهد بارش  پراكنده برف و باران در اين 
۴استان خواهيم بود. مهدي صابري، رئيس اداره پيش بيني هواشناسي 
آذربايجان غربي درباره آخرين وضعيت جوي اســتان به همشهري 
مي گويد: بارش هاي پراكنده در استان به علت رطوبت موجود در هوا تا 
امروز )دوشنبه( ادامه خواهد داشت و بارش برف در ارتفاعات و مناطق 
سردسير نيز دور از انتظار نيســت. رئيس اداره راهداري و حمل ونقل 
جاده اي مهاباد هم با اشاره به بارش برف و باران در گردنه ها و مناطق 
كوهستاني جنوب استان از شروع طرح راهداري زمستاني خبر مي دهد. 
محسن خادمي به انباشت ۶ هزار تُن نمك و ماسه در راهدارخانه ها و 
تعمير و تجهيز ادوات راهداري هم اشاره مي كند و مي افزايد: با توجه به 
پيش بيني تداوم بارش ها و احتمال بارش برف در گردنه ها و محورهاي 
كوهستاني اين شهرستان، رانندگان بايد زنجيرچرخ، سوخت كافي و 

جيره غذايي به همراه داشته باشند.

تداوم بارش ها در شمال شرق
در منطقه خراسانات هم طي روزهاي آينده دماي هوا كاهش خواهد 
يافت و بارش هاي پراكنده برف و باران پيش بيني مي شــود. اداره كل 

 از چهارشنبه شاهد تأثيرات سامانه جديد بارشي در اكثر نقاط كشور خواهيم بود
آب و هواهواسردترميشود در اين بين استان هايي كه تجربه سيل ويرانگر داشتند در وضعيت هشدار قرار دارند

آخر هفته باراني
بارندگي هاي پاييزي 
تا روزهــاي پاياني 
هفته ادامــه دارد. 
بارندگي در نيمه غربي كشور با شدت بيشــتر و برخي استان ها 
به صورت پراكنده مشاهده مي شود. كارشناس سازمان هواشناسي 
در اين باره پيش بيني مي كند: سامانه بارشي فعلي روز چهارشنبه 
از كشور خارج اما همان روز سامانه بارشي جديدي از سمت شمال 
غرب وارد كشور مي شــود كه موجب ادامه بارش برف و باران در 

روزهاي پنجشنبه و جمعه و حتي شنبه هفته آينده خواهد شد.
كبري رفيعي درباره وضعيت جوي حال حاضر كشــور مي افزايد: 
امروز بارش ها در شــرق خوزســتان، چهارمحــال و بختياري، 
كهگيلويه و بويراحمد، نيمه شمالي فارس، اصفهان، يزد، كرمان، 
مازندران، گلستان، سمنان و خراسان جنوبي ادامه خواهد داشت. 
اســتان هاي تهران، اردبيل و زنجان نيز با بــارش برف و باران در 

برخي مناطق همراه خواهند بود.
وي توضيح مي دهد كه امروز در سواحل خزر بارش باران ادامه دارد 
و در مناطق كوهستاني و ارتفاعات بارش برف پيش بيني مي شود. 

بارش ها در مناطق جنوبي نيز با رعد و برق همراه است.
به گفته اين كارشــناس هواشناســي روز سه شــنبه در گيالن، 
مازندران، گلستان و خراسان شــمالي انتظار بارش پراكنده برف 
و باران می رود. در مناطق جنوبي نيز بارش ها به شــكل باران و 
گاهي رعد و برق و وزش باد شديد موقتي خواهد بود و بارش تگرگ 
در مناطق مستعد پيش بيني مي شــود. همچنين روز دوشنبه و 

سه شنبه خليج فارس، تنگه هرمز و درياي خزر مواج خواهد بود.
رفيعي درباره برودت هــوا در روزهاي آينــده مي گويد: از امروز 
تا چهارشــنبه بخش هايي از شرق و جنوب شــرق كشور كاهش 
نسبي دما را خواهند داشت كه بين ۶تا 9درجه است. سه شنبه و 
چهارشنبه در سواحل خزر و اردبيل افزايش دما بين 5تا 7درجه 
پيش بيني مي شود اما از پنجشنبه و جمعه سواحل شمالي و شمال 

غرب كاهش نسبي دماي ۶تا 8درجه را خواهند داشت.
صادق ضيائيان، رئيس مركز اقليم شناسي و پيش بيني هواشناسي 
كشور نيز درباره سامانه بارشــي جديد كه آخر هفته وارد كشور 
مي شــود، مي گويد: ســامانه بارشــي جديد از اواخــر وقت روز 
چهارشنبه از سمت غرب و شــمال غربي وارد كشور خواهد شد 
و روزهاي پنجشنبه، جمعه و شنبه هفته آينده استان هاي نيمه 
غربي به ويژه كهگيلويه و بويراحمد، چهارمحال و بختياري، شرق 
خوزستان، غرب استان فارس، لرستان و شمال بوشهر باران هاي 

شديدي را تجربه خواهند كرد.
وي درباره احتمال سيالبي شدن اين اســتان ها هشدار می دهد 
سواحل درياي خزر و بخش هايي از مركز كشور نيز در اين سه روز 
باراني خواهند بود و بهتر است صاحبان شناور ها به ويژه شناور هاي 

كوچك در اين چند روز به دريا نروند.

فاطمه عباسي
خبرنگار

بارش هاي رگباري و پراكنده از روز جمعه در 
كل كشور آغاز شــد و در برخي از محورها گزارش

به صورت برف و در برخي ديگر نيز با بارش 
باران همراه شــد. به گزارش گروه ايرانشهرهمشهري، 
بارش ها در برخي محورهاي استان هاي اردبيل، اصفهان، 
البرز، تهران، قزوين، مازندران، خراسان رضوي، مركزي، 
همدان و كردستان به صورت برف و در برخي از محورهاي 
استان هاي آذربايجان غربي، خراسان شمالي، زنجان، 
سمنان، فارس، قم، چهارمحال و بختياري، كهگيلويه و 
بويراحمد، گلســتان، گيالن و يزد باراني بود. در استان 
خوزستان اما بارندگي شدت بيشتري داشت و موجب 
بسته شدن راه ها و آبگرفتگي برخي مناطق شد. در نيمه 
شمالي كشــور نيز جاده هاي لغزنده و مه گرفته، پليس 
راهور را بر آن داشــت تا درباره تــردد در محورهاي 
كوهستاني و برفگير هشــدار دهد. حاال كارشناسان 
پيش بيني كرده اند كه با ورود سامانه جديد بارشي در 
روزهاي آخر هفته و شدت گرفتن بارندگي ها، احتمال 
بسته شــدن جاده ها و سيالبي شــدن مسيل ها در 

نيمه غربي كشور دور از انتظار نخواهد بود.

هواشناســي خراســان رضوي هم از تداوم بارش هاي فراگير تا امروز 
خبر مي دهد كه همراه با كاهش محسوس دماي هوا، ايجاد رواناب و 
احتمال آبگرفتگي معابر و سيالبي شدن مسيل ها، مه آلودگي و كاهش 
ديد پيش بيني مي شود. ابراهيم نصري، مديركل راهداري و حمل ونقل 
جاده اي خراســان رضوي هم با اشاره به ســفيدپوش و لغزنده شدن 
جاده هاي استان بر اثر بارش برف و باران بيان مي كند:  همه راه هاي بين 

شهري و روستايي استان باز است.

افزايش راهدارخانه هاي لرستان در روزهاي برفي 
لرستاني ها هم روزهاي پربارشي را پشت سرگذاشتند و برخي محورهاي 
روســتايي و گردنه ها بر اثر بارش برف بسته و بازگشايي شد. اما از روز 
چهارشنبه با ورود سامانه جديد كاهش دماي هوا و آغاز مجدد برف و 
باران پيش بيني مي شــود. طي چند روز گذشته سيدموسي خادمي، 
استاندار لرستان نسبت به وقوع سيالب در رودخانه هاي لرستان هشدار 
داده و عنوان كرده بود: با توجه به تجاربي كه در اين زمينه داريم احتمال 
سيالبي شدن اين بارندگي ها فراوان است و ممكن است خساراتي به 
همراه داشته باشد. در اين باره بهروز مرادپور، مديركل هواشناسي استان 
لرستان بيان مي كند:  موج اصلي سامانه بارشي از جو استان خارج شده 

اما وقوع بارش  هايي به صورت خفيف و پراكنده پيش بيني مي شود.

بازگشايی راه ها در بوشهر
مديركل بحران بوشهر نيز با اشــاره به بارندگي هاي خوب در گناوه 
و ديلم مي گويد: باد و بارندگي شــديد در آب پخش شــبانكاره در 
شهرستان دشتستان منجر به آبگرفتي خيابان ها و معابر و تعدادي 
از منازل شد كه نيروهاي امدادي آب را از نقاط درگير خارج كردند. 
جهانگير دهقاني مي افزايد: خسارت ها در حد سقوط تير برق بود كه 
در حال تعمير است. قطعي آب و برق هم نداشتيم و فقط محور گناوه 
به برازجان به دليل آبگرفتگي مسدود شــد كه اكيپ راهداري آن را 

بازگشايي كردند.

كرمانشاه؛ آبگرفتگی معابر
جليل بااليي، مديركل بحران كرمانشاه هم از آماده باش همه نيروهاي 
استان خبر مي دهد و مي گويد: باالترين ميزان بارش هاي استان در 
كنگاور و داالهو بود اما خوشبختانه سامانه را بدون خسارت پشت سر 
گذاشــتيم. فقط در برخي شــهرها گزارش هايي از آبگرفتگي معابر 

داشتيم كه سريع رفع شد.

مازندران؛ كاهش تردد در محورها
مديركل راهداري و حمل ونقل جاده اي مازندران نيز در گفت وگو با 
همشهري از آماده باش كامل نيروهاي راهداري در همه مسيرهاي 
برفگير اين استان طي هفته جاري خبر مي دهد و مي گويد: از ابتداي 
اين هفته عمليات برف روبــي و نمك پاشــي در محورهاي برفگير 
آغاز شــده و همه راهدارها نيز در راهدارخانه ها و مســيرها مستقر 
هستند. عباسعلي نجفي مي گويد: هرچند كه حجم ترددها با اجراي 
محدوديت هاي كرونايي كاهش يافتــه، اما عمليات راهداري به طور 
مستمر در محورها انجام می شود. 33اكيپ راهداري تحت مديريت 
22راهدارخانه در جاده هاي برفگير مازندران به طور آماده باش تا پايان 

اين هفته مستقر هستند.

عشايرچهارمحالوبختياريگرفتاردربرف
گردنه عسل كشان در محور بازفت كوهرنگ به مسجدسليمان خوزستان امسال هم در پي بارش هاي اخير بسته شد. اين محور سخت گذر كه راه ارتباطي اصلي 
۱5روستاي بخش بازفت با شهر چلگرد به شمار مي رود، تا بهار سال آينده مسدود مي ماند. مديركل راهداري و حمل ونقل جاده اي چهارمحال و بختياري با 
اعالم اينكه ساير محورهاي ارتباطي استان باز است، مي گويد: روز گذشته بارش برف و باران در شهرستان كوهرنگ موجب خسارت به عشاير در منطقه بازفت 
شد. عزيزاهلل روشن مي افزايد: بارش برف و باران تعدادي از عشاير را كه هنوز كوچ نكرده بودند، غافلگير كرد كه نيروي هالل احمر به آنها امدادرساني كردند.
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سالحي كه قرار بود حافظ جان محيط بان ها 
محيط
در برابــر شــكارچيان غيرمجــاز در زيست

زيســتگاه هاي حيات وحش باشــد، حاال 
به زعم برخي كارشناسان تبديل به بالي جان محيط بان ها 

شده و زيستگاه ها را تبديل به ميدان جنگ كرده است.
گرچه سال ها تالش شد تا محيط بان هاي بي سالح در برابر 
اسلحه  شكارچيان مسلح شــوند تا جانشان در درگيري 
با دســت خالي با شــكارچيان غيرمجاز به خطر نيفتد و 
حيات وحش نيز از شليك بي محاباي شكارچيان در امان 
بماند، اما حــاال تجهيز محيط بان ها به ســالح قانوني، به 

تهديدي براي محيط بان ها تبديل شده است.
تاكنون 1۴3محيط بان در درگيري با شكارچيان شهيد 
شده اند و هر روز هزينه هاي مسلح كردن آنها باالتر مي رود. 
در چنين شرايطي برخي كارشناسان موضوع جديدي را 
مطرح كرده اند و آن هم لزوم خلع سالح محيط بان ها براي 
كاستن از جان باختن و تنش هاي موجود در زمان برخورد 

شكارچي و محيط بان است.
هم اكنون 3500محيط بان حافظ محيط زيست جانوري 
كشور هستند و بايد براي حفظ جان آنها تالش مضاعف 

شود؛ چه اينكه طي ســال هاي اخير بيشتر درگيري هاي 
پيش آمده در زيســتگاه هاي حيات وحش بر سر شكار و 
حفاظت از حيات وحش منجر به مرگ يكي از طرفين شده 
و گويي شكارگاه هاي ايران نيز ميدان جنگ شكارچيان 

غيرمجاز و محيط بان ها شده است.
ارديبهشت همين امســال بود كه مجلس براي استفاده 
محيط بانان و جنگلبانان از سالح، شروط جديدی تعيين 
كرد. مهم ترين شرط اين است كه »از هيچ طريق ديگري 
مانند به كارگيري ســالح غيركشنده امكان دستگيري و 
متوقف كردن مرتكبان وجود نداشته باشد.« اين نكته مهم 
مي تواند كليد پيشنهادي براي طرح ايده »لزوم خلع سالح 

محيط بانان« در يك دوره كوتاه مدت باشد.

آمارنابرابراسلحه
هم اكنون طبق آمارهای سازمان محيط زيست 3ميليون 
سالح شكاري در كشور وجود دارد و اين ميزان سالح در 
برابر 3500محيط بان كشور يعني به سمت هر محيط بان 
857 لوله تفنگ شــكاري نشانه رفته اســت و اين خطر 
قريب الوقوع اســت كه آمار جان باختن ناشــي از شليك 
سالح شــكاربان و شــكارگر افزايش يابد. از سويي آمار 
مصدوميت ها و شليك هاي منجر به قتل طي سال هاي اخير 
افزايش داشته است؛ بنابراين كاستن از تنش مسلحانه در 

اسماعيل كهرم: خلع سالح محيط بان ها راهكار حفظ جان افراد در 
شكارگاه ها است

فرمانده يگان حفاظت محيط زيست: شكارچي بفهمد محيط بان اسلحه 
ندارد، ظرف يك سال ريشه حيات وحش را مي خشكاند

سالح،باليجانمحيطبانها خبرهای كوتاه

اجرايطرحجايگزينجنگلازابتداي1400
رئيس سازمان جنگل ها در جلسه ستاد مديريت پايدار منابع  طبيعی 
منطقه هيركانی گفت: در حفاظت، ســاماندهی و نظارت جنگل ها 
اشــكاالتی وجود دارد كه بايد برطرف شــود. به گزارش ســازمان 
جنگل ها، مسعود منصور اعالم كرد: مســيرهای فرعی و بيراهه های 
منتهی به جنگل كه سبب می شــود قاچاق چوب به  آسانی در آن ها 
انجام شود بايد سريعتر شناسايی و مسدود شوند. او با اعالم آغاز طرح 
جايگزين جنگل از ابتداي ســال 1۴00 افزود: در مدل مديريتی اين 
طرح، هر اقدامي با حضور كارشناسان و ناظرين فنی درعرصه انجام 
مي شود كه هم بحث نظارت را به دنبال دارد خواهد داشت و هم كمك 
چشمگيری به  حفاظت از جنگل خواهد كرد. او گفت: از ابتدای سال 
آينده اقدامات طرح جايگزين جنگل در شمال كشور بدون بهره برداری 

چوب اجرايی مي شود.

ايرانهمچنانكمبارشاست
رئيس مركز ملی خشكسالی و مديريت بحران سازمان هواشناسی با 
اعالم اينكه بارش ها در ايران طی آبان ماه كمتر از حد نرمال بود به ايسنا 
گفت: كم بارشی همچنان در كشور ادامه دارد. احد وظيفه با اشاره به 
بارش 23.8 ميليمتری از ابتداي مهرماه افزود: اين ميزان نســبت به 
ميانگين بلندمدت كشــور حدود 6 ميليمتر يا به عبارتی 19 درصد 
كمتر بوده است. رئيس مركز ملی خشكســالی تاكيد كرد: بارش ها 
در 25 استان كشــور طی دو ماه اخير كمتر از حد نرمال گزارش شد 
و در استان گيالن  30 درصد و در استان گلستان 33 درصد كمتر از 
ميانگين بلندمدت بود. استان كرمانشاه نيز با كم بارشی 50 درصدی 
طی دو ماه اخير مواجه بود. وظيفه افزود: در استان های پربارش مانند 
چهارمحال و بختياری و لرستان نيز بارش به  ترتيب 57 و 5۴ درصد 
كمتر از حد نرمال گزارش شــد. آذربايجان شرقی، آذربايجان غربی، 
اصفهان و ايالم نيز طی مهر و آبان كم بارش بودند. وظيفه اعالم كرد: 

كشور با كم بارشی شديد طی ماه های آينده مواجه خواهد بود.

تشديدحفاظتدرمناطقحفاظتشدهتهران
مديركل حفاظت محيط زيست استان تهران گفت: همزمان با فصل 
ســرما برنامه ها و اقدامات حفاظتی برای صيانت از حيات وحش در 
مناطق تحت مديريت محيط زيست اســتان تهران افزايش خواهد 
يافت. به گزارش محيط زيســت اســتان تهران، سعيد محمودی در 
بازديد ســرزده خود از منطقه حفاظت شــده ورجين در لواسان در 
جمع محيط  بان ها به درگيری های اخيــر محيط بانان اين منطقه با 
شكارچيان غيرمجاز اشاره كرد و گفت: گشت، پايش و كنترل مناطق 
در فصل سرما به علت احتمال افزايش حضور شكارچيان و سوءاستفاده 
متخلفان بيشتر می شود و در نتيجه احتمال رويارويی محيط بانان با 
شكارچيان نيز به مراتب بيشتر خواهد بود. وی با هشدار به متخلفان 
شكار و صيد و متجاوزان به عرصه های طبيعی و مناطق حفاظت شده 
استان تهران گفت: محيط بان ها و يگان حفاظت محيط زيست استان 
تهران با هرگونه تخلف شكار و شروع به شكار و تعرض به عرصه های 

تحت مديريت برخورد جدی و قانونی خواهد داشت.

پيدا شدن چند الشــه پرنده مهاجر در تاالب ميقان 
محيط
زيست

احتمال بروز آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان در كشور را 
تقويت كرد. وجود اين بيماري در كشــورهاي شمال 

ايران، چند وقتي است كه تأييد شده و از آنجايي كه تاالب هاي ايران 
يكي از مكان هاي زمستانگذراني اين پرندگان است و همچنين آسمان 
ايران كريدور عبور پرندگان به نقاط گرمســيري در جنوب اســت، 

احتمال بروز اين بيماري به صورت فراگير و سراسري وجود دارد.
بروز آنفلوآنزاي پرنــدگان به لحاظ اقتصادي بــراي مرغداران يك 
فاجعه به حساب مي آيد. در سال هاي گذشــته تا 60ميليون قطعه 
پرنده اهلي به دليل ابتال به اين بيماري در ســال از دســت رفته اند. 
هم اكنون 23كشور ازجمله قزاقستان، روسيه و برخي از كشورهاي 
آســياي جنوب شــرقي مانند ژاپن با آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان 

درگير هستند.  
اقدامات پيشگيرانه از بروز آنفلوآنزاي حاد پرندگان مانند سال هاي 
پيش نيز محدود به مديريت بيماري در محيط زيست پرندگان وحشي 
اســت. شــهاب الدين منتظمي، مديركل دفتر حفاظت و مديريت 
حيات وحش سازمان حفاظت محيط زيست به همشهري مي گويد: 

پايش هاي سازمان حفاظت محيط زيست از شهريورماه شروع شد. 
با ورود پرندگان مهاجر به كشــور پايش ها جدي  شــد. چون عالوه 
بر تلفات در حيات وحش، خســارت اقتصادي در حوزه ماكيان نيز 
اهميت دارد. با بروز تلفات در تاالب ميقان دستورالعمل  مواجهه به 
استان ها ابالغ شد و نخستين اقدام، هماهنگي با سازمان دامپزشكي 
استان و جمع آوري الشــه ها با رعايت پروتكل هاي بهداشتی است. 

چون سويه هايي از اين بيماري قابليت انتقال به انسان دارد.
مسئوالن حفاظت محيط زيست استان مركزي از مردم خواسته اند 
به هيچ عنوان به تاالب ميقان اراك نزديك نشوند چرا كه در روزهاي 
اخير فيلمي از شيوع يك بيماري كشــنده در ميان پرندگان مهاجر 
منتشر شد. ممنوعيت بهداشــتي در مورد آنفلوآنزاي حاد پرندگان 
را نيز وزارت بهداشت و سازمان دامپزشــكي كشور اعالم مي كنند. 
شــهاب الدين منتظمي مي گويد: فقط مي توانيم به مانند آنچه سال 
گذشته در ميانكاله رخ داد، موارد را به سازمان هاي مربوطه گزارش 

كنيم و محدوديت تردد به اين مناطق را اعمال كنيم.  او با اشــاره به 
اينكه بروز آنفلوآنزا در كشورهاي اطراف تأييد شده و رصد مي شود 
گفت: نحوه برخــورد ســازمان حفاظت محيط زيســت با موضوع 
آنفلوآنزاي پرندگان »مديريتي« اســت و نمي تواند آن را درمان يا 

كنترل كند.
به گفته مديركل دفتــر حفاظت و مديريت حيات وحش ســازمان 
حفاظت محيط زيســت، به محض مشاهده الشــه ها پروتكل هاي 
امنيتي-زيســتي اعمال و الشــه ها جمع آوري و دفن مي شــوند. 
هم اكنون نيز با وجود مســير متفاوت مهاجرت پرندگان در بريتانيا، 

تلفات گسترده پرندگان مهاجر گزارش شده است.
آنفلوآنزاي حاد پرندگان ســال95 در تاالب ميقان تلفات ســنگين 
برجاي گذاشت. از آن زمان تاكنون، تلفات محدود نيز گزارش شده 
است. اما اين بيماري در سال96 باعث معدوم شدن بيش از 26ميليون 

قطعه طيور در كشور شد.

 مهاجران بيمار 
در آستانه ورود به ايران

كارشناسان نسبت به ورود آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان 
در آغاز فصل زمستانگذراني پرندگان هشدار مي دهند 

سيدمحمدفخار
خبرنگار

زهرارفيعي
خبرنگار

زيستگاه ها، طي يك دوره كوتاه مدت تنها راه ممكن براي 
حفظ جان حافظان محيط زيست است و بايد راهی برای 

گرفتن سالح از شكارچيان پيدا شود.

مديريتصحنهدرگيري
خلع ســالح محيط بانان در كوتاه مدت، تنها يك راهكار 
روي كاغذ نيست و اسماعيل كهرم، فعال محيط زيست در 
اين باره به همشهري مي گويد: يكي از راهكارهاي چاره ساز 
براي كاهش تنشي كه ميان شكارچيان و محيط بانان پيش 
آمده، خلع ســالح محيط بانان يا همان شكاربان هاست. 
به گفته او، قطعا در ايده اوليه مسلح كردن محيط بانان به 
اين نكته توجه شده كه اين وسيله مهلك نبايد تهديد اصلي 
جان افرادي باشد كه در شكارگاه ها حضور دارند. بسياري 
از پرونده هاي قتل  و جرح ميان شــكارچيان و شكاربانان 
در شــرايطي بوده كه نيازي به درگيري مسلحانه نبوده 
و شايد با نبود اسلحه مي شــد صحنه درگيري به سمت 
صلح و آرامش مديريت شــود. اين فعال محيط زيســت 

مي افزايد: وقتي 2وسيله كشنده در دست 2طرف باشد و 
فضاي ترس و ارعاب بيشتر حاكم مي شود. شكارچي البته 
براي كشتن شكار به دشت، جنگل و كوهستان مي رود، اما 
وقتي با محيط باني كه مسلح شــده و آموزش هاي الزم را 
براي مديريت صحنه درگيري نديده مواجه شود، شليك ها 
افزايش مي يابــد و جان افراد به خطــر می افتد؛ بنابراين 
بايد طي دوره هاي كوتاه مدت، ســالح هاي داده شده به 
محيط بانان جمع آوري شــود تا پس از ارائه آموزش هاي 
الزم در زمينه اصول مديريت صحنه هاي درگيري، اسلحه 
در اختيار آنان قرار گيرد. اين راه حل ساده اما بسيار كارا و 

مؤثر خواهد بود.
 

خلعسالحبهصالحنيست
»در فضاي فعلي خلع ســالح محيط بان ها اصال به صالح 
نيســت.« اين واكنش سرهنگ جمشــيد محبت خاني، 
فرمانده يگان حفاظت محيط زيســت كشور است و او در 

گفت وگو با همشهري اين ايده را منتفي مي داند.

او مي گويد: اين آموزش به محيط بانان داده شده است كه از 
اسلحه براساس قانون استفاده كنند و در اين صورت، مشكلي 
براي محيط بانان پيش نخواهد آمد. اگرچه بهترين راه اين 
است كه هيچ درگيري بين شكارچي و محيط بان در زيستگاه 
رخ ندهد، اما تا زماني كه ما شــكارچي مسلح غيرمجاز در 
مناطق داشته باشيم و پيشگيري هم صورت نگيرد، چاره اي 

جز استفاده از سالح توسط محيط بان ها وجود ندارد.
سرهنگ جمشيد محبت خاني تصريح مي كند: همين حاال 
كه محيط بان اســلحه دارد، باز اين همه درگيري داريم و 
اگر شكارچيان غيرمجاز بفهمند محيط بان اسلحه ندارد 
كه ريشه حيات وحش را ظرف يك سال مي خشكانند. اين 
مسئول ارشــد حفاظت از محيط زيست كشور مي گويد: 
راهكار اين است كه از نظر فرهنگي كاري انجام دهيم كه 
كسي شكار غيرمجاز نداشته باشد و برخورد قاطع و بسيار 
جدي  با شكارچي متخلف صورت گيرد و هزينه حضور آنها 
در زيستگاه ها بيشتر شود. به گفته جمشيد محبت خاني، 
بارها شكارچيان غيرمجاز با الشه شكار دستگير و فرداي 
همان روز آزاد شــده اند؛ درحالي كه اگر برخورد سخت با 
آنها صورت بگيرد، راحت تر مي توان از درگيري مسلحانه 
شكاربان و شكارچي در زيستگاه ها جلوگيري كرد. او افزود: 
برخي شكارچيان غيرمجاز به دليل مسائل معيشتي دست 
به اسلحه مي برند و برخي مي گويند چون مجوز ندارند، راه 
شكار غيرقانوني را انتخاب كرده اند؛ بنابراين در اين شرايط 
خلع سالح محيط بان ها يك اشتباه راهبردي است و فضاي 

زيستگاه ها را متشنج تر از قبل مي كند.
محبت خاني در پاسخ به اين پرسش همشهري كه راهكار 
كوتاه مدت حفاظت از جان محيط بانان در شــرايط فعلي 
چيســت، مي گويد: محيط بان براي حفــظ جان خود و 
همكارش اســلحه در اختيار دارد و اگر شكارچي اقدام به 
درگيري مســلحانه كند، محيط بان براي دفاع مي تواند 
از اسلحه اســتفاده كند؛ بنابراين با 1۴3شهيد و بيش از 
۴00محيط بان جانباز نبايد اسلحه را از محيط بان ها گرفت.
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روايتاول:بيسرپناهان
اعظم فكر كرده چون از صبح باران باريده و هوا حسابي 
ســرد شــده، خبري از مردم و رفت وآمدشان نيست و 
مغازه دارها به همين خاطر زودتر تعطيل كرده و رفته اند پي 
خانه و زندگي شان. »بچه ها! احمد! فرزاد! شنيدين؟ ميگه 
از امشب به خاطر كرونا تعطيل كردن، نمي ذارن ماشين 
بياد تو خيابون، فهميدي چي ميگــم؟ هوي هنگامه! 
ميگه ماشين شخصي ديگه نبايد بياد تو خيابون، پليس 

جريمه شون مي كنه. همه جا رو تعطيل كردن.« 
اعظم از ممنوعيت 2 هفته اي فعاليت اغلب كسب وكارها و 
خودروها از ساعت 9شب بي خبر است؛ همانطور كه فرزاد، 
احمد، هنگامه و 10، 12نفر ديگر كه باالي ميدان شوش، 
روبه روي بانك فرورفته در خاموشی نشسته اند. گروهي 
مواد مي كشند. سرشان در گريبان كاپشن هاي گشاد و 
خيس فرورفته و دست و بيني شــان روي زمين ردي از 
آتش و دود را مي جورد. صدايي از ميانشان بلند مي شود: 
»ما از كجا بايد بدونيم چي شده؟ مگه كسي با ما حرف 
مي زنه؟ مگه تلويزيون و راديو و موبايل داريم كه بدونيم 
چه خبره؟ خودمونيم و خودمون. تهش از هم خبر داريم 
و والسالم. تعطيل كردن كه چي؟ كرونا بره؟ ايني كه من 
مي بينم عين اژدهاي هفت سره، به اين راحتي ها نميره؟ 
من خودم كرونا گرفتم و تازه يه هفته اس خوب شدم.« 
اين صداي اعظم است. لوله شيشه اي را باال مي برد و يك 
كام سنگين مي گيرد: »نمي دونم كدوم يكي از بچه ها بود، 
وقتي ديد بد سرفه مي كنم، من رو برد و گذاشت دم در 
بيمارستان بازرگانان و رفت. بلدي كجا رو ميگم؟ زير پل 
ري سمت خيابون امين حضور. رفتم به دكتر اورژانس 
گفتم تب دارم، 6،5ساعتي مشــغول عكس، آزمايش، 
سرم و آمپول بودم و گفت: ميشه 700هزار تومن. منم به 
پرستار گفتم: ندارم از كجا پول بيارم؟ يواشكي داروهامو 
داد دستم و گذاشت فرار كنم. حاال گاهي تب مي كنم، 
گاهي بدن درد دارم، همه  چيز قاطي پاتي شده. نمي دونم 

دردم كروناست يا چيز ديگه.«
عزيز آقا كه از بقيه جمع سن وســال دارتر است و بساط 
لباس دست دوم فروشــي هم دارد، از پرحرفي اعظم به 
تنگ آمده و تشري به او مي زند كه ساكت شود: »به ما چه 
كه تعطيله. اصال مگه ما تا يك ماه بعد از عيد خبر داشتيم 
كه كرونا چي هســت و كي اومده كه حاال برامون مهم 
باشه كه چه وقت مي خواد بره؟ تهش كه ما گوشه همين 
خيابونا مي ميريم؛ حاال با كرونا يا هر چي ديگه. گور پدر 

كرونا و هفت جد و آبادش.«
باالي ميدان خراســان، داخل كوچــه پس كوچه هاي 
خيابان انبار گندم و پامنار، تقاطع مولوي و وليعصر، زير 
پل بعثت، گوشه و كنار ترمينال جنوب و خزانه معتادان 
كارتن خواب خيابان هاي تهران را در نخســتين شب 

ممنوعه و باراني تنها نگذاشــته بودند: »اصال همه سال 
ممنوع كنن، به ما چه؟«

روايتدوم:دستفروشان
سعيد، ضلع شــرقي ميدان خراســان، درست زير پل 
هوايي عابرپياده ســر خاوران، لبو و باقالي مي فروشد. 
شب ممنوعه براي او شبي است مثل ديشب و مثل همه 
شب هاي پاييزي و زمستاني 10سال گذشته كه برايش 
فرقي نمي كرده كه مي خواهد از آســمان باران ببارد يا 
برف، سنگ و كرونا. او هر شب، رأس ساعت8در همان 
نقطه هميشگي، بساط چرخ و سيني و چراغ زنبوري اش 
را به راه انداخته تا چند اسكناس كاسبي كند و بفرستد 
براي زن و تنها پسرش در همدان؛ درست مثل كرباليي 
قاســم و آقا معرفت و مراد، دايي كيكاوس كه پشت سر 
هم رديف تا خيابان اميرسليماني، شيرازي، مينا و اتابك 
ايســتاده اند و با وانت و گاري ميوه مي فروشند. در شب 
ممنوعه كه سرد و خيس است و مه آلود دستفروشان به 
روال هر شب آمده  اند و می گويند: كرونا آمده، خب بيايد. 
منع تردد گذاشــته اند، خب بگذارند. 500هزار تومان 
جريمه مي كنند، خب بكنند. مسافر و رهگذر و ماشين 
در خيابان خيلي كم شــده، خب بشود. چاره چيست؟ 
»خب شما بگو ديگه؟ چي كار كنيم؟ چاره كجاست؟ ما 
كه تا ساعت 8 و 9شب اجازه بساط كردن كنار خيابون 
نداريم و اگر بيايم جمعمون مي كنن. االن هم كه گفتن 
2هفته تعطيل. خب از كجا بياريم چك و قســط و پول 
آب و برق و اجاره خونه رو بديم؟ ســنگ به شكم زن و 
بچه مون ببنديم؟ همين كرونا رو كه بگيرن با كدوم پول 
ببريمشون درمونگاه؟ ما دفترچه بيمه داريم؟ استخدام 
دولتيم كه بريم فالن درمونگاه و فالن بيمارستان مجاني 
و نيم بها؟ كي هســتيم كه بگيم خيالمون راحت باشه 
2هفته نشستيم خونه حاال اتفاقي نمي افته.« حرف هاي 
سعيد را كرباليي قاسم كه سيب زميني و پياز مي فروشد 
هم تكرار مي كند و بعد همان ها را بدون هيچ كم و زيادي 
آقا معرفت كه پرتقال آبگيري و نارنگي بســاط كرده، 

مي زند و مراد كه رطب مضافتي بــم را كيلويي 7هزار 
تومان ارزان تر از مغازه مي فروشد، با تب و تاب بيشتري 
بازگو مي كند، اما دايي كيكاوس كه وسط خيابان خاوران، 
حوالي ايستگاه اميرسليماني بساط خيار و گوجه و فلفل 
دارد، بغضش و لرزش دستانش و اشك چشمانش را در 
صداي بلند پنهان مي كند؛ »ما همه يك زنجيره ايم. همه 
اين وانتي ها و گاري ها و فرغون به دست هايي كه چند 
كيلو ميوه، ماهي پرورشي، رطب، كفش و كاپشن و تابلو 
از توليدي، مجسمه و سنگ نمك تزييني ميارن اينجا و 
مي فروشن. هممون دنبال چاره ايم. اونايي هم كه دست 
رد به سينه مغازه دار مي زنن و ميان از ما، بساطي ها خريد 
كنن كه چند هزار تومن ارزون تر براشون تموم بشه هم 
همينطور، اونا هم دنبال چاره مي گردن. مگه ما بدمون 
مياد بمونيم تو خونه؛ مثل همه اينايي كه امشب بستن و 
رفتن خونه هاشون، ما هم دوست داريم بشينيم كنار زن 
و بچه مون، تخمه بشكونيم و ميوه بخوريم و كنار بخاري 
بشينيم. هيچ كس از تو خونه موندن بدش نمياد، اما چاره 
همينه كه بمونم و كار كنم. حاال مشتري كمتر شده، عيب 
نداره. واسه جريمه هم خدا بزرگه يك فكري مي كنيم. 

ايشاال ما رو جريمه نكنن.«
نه فقط در ميدان خراســان و خيابان خاوران، بلكه در 
همه خيابان هاي اصلي و فرعــي جنوب تهران وانتي ها 
و دستفروشان در نخستين شب از ممنوعيت ها حضور 
داشتند به اميد آنكه عابري از كوچه پس كوچه ها بيرون 
بيايد و نيازهاي جامانده اش را از آنها بخرد. فروشندگان 
دوره گرد ساكنان هميشگي شب هاي خيابان هاي تهران 
هستند و كرونا هم نتوانسته بيرون شان كند: »روزي ما كه 
تو روز به دست نمياد. حداقل بذارن ما دلمون به همين 
شب هاي سرد گرم باشــه. براي اونا چه فرقي مي كنه ما 
از كرونا بميريم يا گشــنگي و بدهي.« هر چه ساعت از 
9 مي گذرد، تعداد دستفروشان شهر بيشتر مي شود. آنها 
آمده اند به هر ترفندي كه شده، با پالك هاي مخدوش، 
با پالستيك هايي كه حكم چتر و سرپناه براي بساط و 

بارشان دارد در انتظار عابران و مشترياني كه نمي آيند.

روايتسوم:مسافركشان
»اراك يك نفر حركت، ارررااااك، اراك، قم، ساوه يك نفر 
حركت ارراااك.« راننده پــژوه405 هر بار كه »رِ« اراك 
را مي كشد، بخار بلندي از بين 2لبش بلند و در آسمان 
باراني پخش مي شــود. صداي تيز و بلندش تا ســالن 
خالي ترمينال جنوب مي رود و مي چرخد بين مسافران 
انگشت شماري كه بر صندلي هاي آهني سالن، منتظر 
حركت اتوبوس شان نشســته اند؛ »خانوم اراك ميري؟ 
60تومن بيشــتر تا اراك نمي گيرم، تازه مسافر چهارم 

هم نداريم.« 
گاه گاهي يك يا 2مسافر طوري كه باران خيسشان نكند، 
از دروازه ترمينال جنوب به داخل مي روند و خودشان را 
با سرعت به سالن مي رســانند. نه خبري از بلندگوهاي 

پرهياهوي تعاوني ها هســت و نه حتي شاگرد شوفرها 
نيازي مي بينند كه با دادزني مسافر جمع كنند. امشب 
جوينده يابنده است. راننده پژوه405 تنها كسي است 
كه سكوت وهم آلود ترمينال جنوب را مي شكند: »مگه 
جريمه نمي كنن؟ چطور با پالك اراك اومدي تهران؟« 
شاگرد شوفر اتوبوس اردبيل با كنجكاوي و دقت منتظر 
است راننده اراكي رمز آمدنش را به تهران بگويد؛ »حاال 
كه پيامك جريمه نيومده، هروقت اومد يه خاكي به سرم 

مي ريزم.«
شاگرد شوفر دست بردار نيســت: »مگه پليس تو جاده 
نبود؟ جاده قزوين كه جلوي پالك هــاي غيربومي رو 
مي گرفتن.« راننده پژو با چشم غره و بي حوصله جوابش 
را مي دهد و مي رود داخل ترمينال؛ »از جاده قديم اومدم. 

كسي منو نديد.«
مسافر اراك پيدا نمي شــود. 2مسافر داخل ماشين هم 
خسته شده اند و مردد بين منتظر ماندن و رفتن گاهي 
پياده مي شــوند و به راننده نگاه مي كنند و بعد ســرما 
هلشان مي دهد به فضاي بسته و نيمه گرم ماشين: »ميگه 
چرا اومدي؟ چطور اومدي؟ وسط برج 12ميليون چك 
دارم. 4ميليون تا پر كردنش مونده. سكه مهريه رو هم كه 
بايد تا اول دي بدم. دولت مياد چكمو پر كنه يا مهريه زن 
سابقمو ميده؟« بين غرولندهايش يك مسافر قم پيدا 
مي شود. با اكراه و از سر ناچاري روي 30هزار تومان توافق 

مي كنند و مي روند.
در ميدان هاي شهر و گوشــه و كنار خيابان هاي اصلي 
هم، خيلي كم ماشــين هاي شــخصي و تاكسي پارك 
شده اند. راننده پرايد سفيد كه كنار ميدان منيريه ايستاده، 
مي گويد ماشــين اينترنتي اســت و مجوز دارد: »فكر 
نمي كرديم شهر اينقدر خلوت بشه. واقعا تهران در عرض 
يك ساعت عين شــهر ارواح شــد. بارون و مه هم شده 
بيشتر آدم مي ترسه.« راننده مي گويد منتظر مسافري 
است كه مي خواهد برود خيابان دولت؛ »اما مسافر كم 
نشده، االن بين 5تا درخواست تو 2تا كوچه، اين مسافر 
رو گرفتم. بعضي ها هم فكر نمي كردن اينقدر جدي باشه، 
دير از سر كار اومدن بيرون و االن تو خيابون بدون ماشين 
گير افتادن.« مسافر خانم و آقا بچه به بغل مي آيند و در 
صندلي عقب مي نشينند. ماشين در كسري از دقيقه در 

خيابان وليعصر گم مي شود.

روايتچهارم:گردشگرانشبممنوعه
هفت، هشت نفري بيرون آمده اند تا ببينند خيابان هاي 
تهران در يك شب ممنوعه چه شكلي است. واقعا راست 
اســت كه مغازه ها تعطيل شــدند و كالغ در خيابان پر 
نمي زند. سنشــان به زور و تخفيف به 17سال مي رسد. 
نفري يك هودي با شــلوار گشاد پوشــيده اند و كفش 
آل اســتار به پا دارند و فندك و ســيگار بهمن كوچك 
بين شان رد و بدل مي شــود. »از اينجا تا خود تجريش، 
وليعصر معلومه. تو رو خدا شما نگاه كن. قبال به زور مي شد 

ســه راه جمهوري رو ديد ولي حاال فقط ماييم و خيابون 
وليعصر.« سعي مي كنند به رپ براي تهران خالي شعر 
بگويند. » كي فكرشو مي كرد تهران بدون ماشين، بدون 
تو، بدون رفاقت و همبرگر دوبل و صداي بوق و چك چك 
برگ خزون و...« پرسه مي زنند در ميدان منيريه و بين 
مغازه هايي كه حاال همه شــكل هم شــده اند، عكس و 
فيلم مي گيرند: »تهرون شده كركره سفيد و مشكي با 
دوربيناي محافظتي پر دلتنگي، عابر بانكاي بدون كارت 

و اتوبوساي بدون سرنشين...«
كم نيســتند از ايــن گروه ها و جمع هــاي چندنفري 
كه آمده اند تهــران بدون عابــر و ماشــين را ببينند. 
بعضي هايشــان روبه روي كيوســك روزنامه فروشي 
سيگاري مي گيرند و چايي داغ مي خورند، بعضي هايشان 
بساط آتش درســت كرده اند، بعضي ها روبه روي مغازه 
نيمه بازي، ساندويچ مي خورند و... »تموم شد خاطرات 
خوش تهــران؟ معجون علي بابا و ســاندويچي طناز؟ 
تموم شد شباي پر ســتاره از ماشــين؟ بنز و بي ام و و 
پرايد و شيريني الله؟ كجاست تهرون شلوغ پرهياهو، 
كجاست؟...« راننده تاكسي بيســيم كه ما را در شهر 
مي گرداند، جوان ها را مي پايــد و مي گويد اي كاش به 
همين كنجكاوي ها و پرســه هاي هفت هشــت نفري 
كار تمام مي شــد: »امشــب عجيب و غريب تقاضاي 
تاكسي بيسيم باال رفته. فكر نكنيد به مقصد درمونگاه 
يا بيمارستان، نه. همه پالك به پالك. اين يعني مردم 
به خصوص جوونها دارن ميرن مهموني خونه هم. يعني 
شهر خلوت شده اما معلوم نيست تو خونه ها چه خبره. 
االن كه ساعت يك شب شده چرا بايد انقدر جابه جايي 
بين خونه ها زياد باشه؟ اينا يا مهموني ميرن يا از مهموني 
برميگردن. حاال با ماشين خودشــون نشده با تاكسي 
اينترنتي و تلفني. چه فرقي مي كنــه.« باران مي زند، 
جوان هاي هودي پوش و رپ خوان كنار بســاط آتش 

نشسته اند و هنوز مي خوانند.
جز دستفروشــان و بي ســرپناهان و مسافركشــان و 
گردشــگران بودند ســربازان و كارگــران و زناني كه 
خيابان هاي تهران را در نخســتين شب ممنوعه تنها 
نگذاشته بودند. مثال همين ســربازان وظيفه كه يقه ها 
را باال كشيده و در ســرماي نخستين شب آذر تهران به 
اين فكر مي كردند كه آفتاب كي مي رسد بلكه كمي هوا 
گرم تر شود. در نخستين شب ممنوعه تهران، عده اي از 
روي وظيفه بيرون از خانه اند و عده ديگري از روي اجبار. 
اجباري كه جاي جاي شهر مي شود آن را حس كرد، به 
شرطي كه چشم و گوش بسپاري به خيابان ها و كوچه ها. 
از شــاغالن كارگاه هاي خياطي جمهوري و بهارستان 
كه چرخ هاشان تا پاسي از شب از حركت نمي ايستد تا 
كارگران تعميركار و تاسيســاتي كه جعبه ابزار بزرگ و 
موتورسيكلت شناسنامه شغلي آنهاست. وجه مشترك 
همه آنها اين است كه براي شــان خطر كرونا از غم نان 

بسيار كوچك تر و بعيدتر است.

اولینشــبممنوعهتهــرانراخیلیهابــاتصوير
4دههقبلدرذهنشــانبازســازیكــردهبودند؛
بــاخیابانهــایتاريــکوترســیدهوماموران
ايســتادهدركوچهها.شــايدهمباتصويرآشنای
ايســتوبازرســیهایخیابانبهخیاباندهه60.
40سالبعدازآخرينوضعیتمنعتردددرتهران،در
يکیازسردترينروزهایسال99تهرانشبیراگذراند
كهشبیههیچيکازشبهايشنبود.ساعت9شببه
بعدفرصتیبرایپنجرههابود.مردمهرچنددقیقهيک
بارپردههاراكنارمیزدندتاببینندتهران،شهرشان
چقدرشــبیهروزهایقرنطینهووهانشــدهاست؟
همانقدرساكتاستوخوفناک؟همانقدرشبیهشهر
ارواحاستياهمانشهرشبزندهدارهمیشگیاست؟
تهرانترسیدهنبود،خاموشبودودرخلوتخويشتن
فرورفتهوايستادهبودباچراغهاوپنجرههایروشن.
10دقیقهماندهبهوقتمقرروقتیعقربههایشــتابان
خودرابهســاعت21شنبهشــِباولآذِرسالكرونا
میرساندند،تهرانبهيکبارهخالیشددرشبیمثل
هیچشبديگرينبود.چهبرايجوانانونوجوانانيكه
بهتهرانمدرنوپرهیاهوعادتكردهاندوچهآنهاكه
تهرانراباشبهايبمبارانوجنگوحکومتنظامي
پیشازانقــابديدهاندوهنوزبــهخاطرمیآورند.
خیابانهايخالي،شبهایساكتووهمآلودتهران،
آرايشجنگيجديداينشــهردرنبردباكروناست.
آخرينســنگردرمقابلدشمنريزنقشيكهسرتاسر
اينشــهردرندشــترااشــغالكردهوحسابيبه
شهروندانسختگرفتهاســتوآنچهمیخوانید4
روايتاستازشــبممنوعهایكهپايتختگذراند،

درزمانهكرونا.

گزار ش خبري

همشــهري از جزئيات كامل اجراي بســته هاي حمايتي دولت بين 
خانوارها همزمان با دور دوم تعطيلي فراگير گزارش مي  دهد

چهكسانيمشمولبستههاي
حمايتيوزارترفاههستند؟

  سخنگوي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي:  سياست 
دولت در دوره جديد حمايت از افرادي است كه هيچ درآمد 

ثابتي ندارند
 29ميليون و700هزار نفــر وام يك ميليــون توماني و 

كمك يارانه معيشتي مي گيرند
 متقاضيان وام يك ميليــون توماني مي تواننــد از فردا 

)سه شنبه( تقاضايشان را به شماره6369 پيامك كنند 
  افرادي كه وام يك ميليون توماني ارديبهشت را دريافت 
كرده اند در صورت نداشــتن درآمد ثابت مي توانند در اين 

دوره هم وام بگيرند

همزمان با دوره محدوديت هاي جديد براي كاهش آمار ابتال به 
كرونا و شكستن زنجيره انتقال، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
2برنامه حمايتي را اجرا مي كند. اين دو برنامه شــامل پرداخت 
يارانه كمك معيشتي و همچنين پرداخت تسهيالت قرض الحسنه 
يك ميليون توماني با دوره بازپرداخت 30ماهه و كارمزد 4درصدي 

به 29ميليون و700هزار نفر است.
به گزارش همشهري، حامد شمس، سخنگوي وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي از اجراي سياســت هاي حمايتي اين وزارتخانه 
همسو با مصوبات ستاد ملي مقابله با كرونا خبر داد و به همشهري 
گفت: ســتاد ملي مقابله با كرونا در مصوباتش 2مسئوليت را به 
وزارت كار محول كرده اســت؛ نخســتين برنامه پرداخت يارانه 
كمك معيشتي به خانوارهاي فاقد درآمد ثابت است و برنامه دوم 
پرداخت تسهيالت يك ميليون توماني است كه در هر دو زمينه 

اقدامات الزم انجام شده و اجراي آنها از آخر آذر آغاز مي شود.
به گفته شمس، منظور از كمك يارانه معيشتي، يارانه اي است كه 
از طرف دولت از آبان سال98 براي جبران افزايش قيمت بنزين 
پرداخت شده اســت. در برنامه جديد اين وزارتخانه مقرر شده 
است كه كمك يارانه معيشــتي براي خانوارهايي كه فاقد درآمد 
ثابت هستند به ازاي هر نفر از اعضاي خانواده به ميزان 100هزار 

تومان افزايش پيدا كند.
سخنگوي وزارت رفاه در اين باره به همشهري توضيح داد: به اين 
ترتيب خانوارهايي كه داراي منبع ثابت درآمدي نباشند در 4ماهه 
آذر تا اسفند به ازاي هر نفر 100هزار تومان كمك يارانه معيشتي 
دريافت مي كنند؛ براي مثال اين ميزان براي يك خانواده 4نفره 
400هزار تومان و براي يك خانواده 6نفر 600هزار تومان مي شود.

او در عين حال تأكيد كرد افرادي مشمول دريافت اين كمك يارانه 
معيشتي هستند كه هيچ منبع ثابت درآمدي نداشته باشند.

او گفت: اين بــار دولت از حــدود 30ميليون نفــر )عدد دقيق 
29ميليون و700هزار نفر( از كســاني حمايت مي كند كه هيچ 
درآمد ثابتي ندارند و كساني مشمول استفاده از اين كمك يارانه 
معيشتي هســتند كه حقوق بگير دولت، شــركت هاي دولتي و 
نهادهاي عمومي نباشند و مالك براي تشخيص مشموالن بخش 

خصوصي فاقدان بيمه هاي تامين اجتماعي است.
شمس درباره اينكه شيوه شناسايي مشموالن در وزارت كار به چه 
صورتي خواهد بود، به همشهري گفت: افرادي مشمول دريافت 
اين كمك يارانه هســتند كه 1- حقوق بگير هيچ نهاد و سازماني 
نباشند 2- بازنشسته هيچ صندوقي نباشــند 3- بيمه پرداز هم 
نباشند؛ يعني براي آنها از طريق شركت هاي بخش خصوصي يا 

غيره بيمه اي به طور ماهانه پرداخت نشده باشد.
او تأكيد كرد: واجدين شرايط بايد سرپرست خانوار باشند و افرادي 
كه يكي از اعضاي خانواده آنها كار مي كند و درآمد ثابت دارد، مثل 
فرزندانشان مشــمول دريافت اين كمك يارانه 100هزارتوماني 

نخواهند بود.
به گفته شــمس، دولت ســعي داشــته در دوره جديد در نحوه 
تخصيص كمك يارانه معيشــتي مشــخصا گروهي را هدف قرار 
دهد كه از پوشــش هاي بيمه اي خارج  هســتند و درآمد ثابتی 
ندارند؛ براي مثــال كارگــران روزمزد، دســتفروش ها و حتي 
افرادي كه شــغل ثابت دارند، امــا بيمه ندارند. ايــن پرداختي 
 كمك بالعوض خواهد بــود و پرداخت آن به صورت ماهانه از آذر 

شروع مي شود.

تسهیاتيکمیلیونتوماني
بخش ديگري از برنامه وزارت رفاه پرداخت تسهيالت يك ميليون 
توماني به متقاضيان است. آنطور كه ســخنگوي اين وزارتخانه 
مي گويد، اقدامات الزم براي اجرايي شدن فرايند پرداخت اين وام 
انجام شده و متقاضيان مي توانند با ارسال پيامك به شماره6369 

تقاضاي درخواست وام را ثبت كنند.
شــمس در اين باره توضيح داد: وام يك ميليون توماني با كارمزد 
4درصد خواهد بود و اجراي آن احتماال از اواخر آذر آغاز مي شود 
كه متقاضيان فاقد درآمد ثابت مي توانند از فردا سه شنبه تقاضاي 

دريافت وام را به شماره اعالم شده پيامك كنند.
به گفته شــمس، افرادي كه در ارديبهشــت امســال نيز از وام 
يك ميليون توماني استفاده كرده بودند هم مي توانند درصورت 
نداشتن درآمد ثابت دوباره براي استفاده از وام جديد اقدام كنند. 
نحوه بازپرداخت اين وام 30ماهه و از محل بسته حمايتي يا همان 

بسته كمك هزينه معيشتي خواهد بود.

4روايتهمشهريازشبيكهكروناتهرانرا
درمحاقسکوتاجباريفروبرد

رهگذرانشبممنوعه

عکسها:رضانوراله دستفروشانساكنانشبگرداولینشبممنوعهتهرانبودند.تهراندرآغاز2هفتهمحدوديتها،متفاوتترينشبسالجاریراتجربهكرد.
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نخستين شب ممنوعه تهران ساكنان 
شــبگردي داشــت كه حتي با وجود 
مقــررات ســختگيرانه، خيابان هاي 
شهر را تنها نگذاشــتند؛ دستفروشان،  
بي خانمان ها و معتادان ســاكن كوچه 
پس كوچه هاي شوش. نوجوانان كنجكاو 
هم آمده بودند به تماشاي خلوت ترين 

شب پايتخت در 4 دهه گذشته 

فهیمهطباطبايي
خبر نگار
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    به مسن ترها ياد دهيم
يكي از گروه هاي سني كه بيشــترين مراجعه به شعب بانك ها را دارند، ســالمنداني هستند كه از 
آشنا نبودن با خدمات اپليكيشن هاي مالي و خدمات بانكداري الكترونيك رنج مي برند. اين گروه سني 
در عين حال، به عنوان يكي از گروه هاي پرخطر در اين روزها كه كرونا جوالن مي دهد، معرفي شده اند. 
بانك ها و جوان ترهاي خانواده اگر كمي وقت و حوصله به خرج دهند، مي توانند افراد كمي مسن تر را 
هم با فناوري آشنا كنند. شايد چند سال قبل كسي فكرش را نمي كرد پدربزرگ ها و مادربزرگ ها سراغ 

چت ويدئويي بروند، اما دوران كرونا خالف اين ماجرا را در توانايي آنها نشان داد.

 تصاويري كه از بانك ها طي 
چند روز اخير منتشــر شده، فناوري

اين سؤال را در ذهن بسياري 
از مردم ايجاد كرده كه آيا مي توان كارهايي 
را كه ظاهــراً فقط به صــورت حضوري در 
بانك ها انجام مي شــود، از خانه و به صورت 
الكترونيكي و آنالين انجــام داد؟ برخي از 
مردم تصور مي كنند كه فقط عمليات كارت 
بــه كارت يا پرداخــت قبوض به وســيله 
اپليكيشن هاي پرداخت يا اينترنت بانك ها 
انجام پذير است، اما در اين گزارش با بخشي 
از امور بانكي كه مي توان از خانه انجام داد و 
پيش از اين شايد كمتر از آن اطالع داشتيد، 
آشنا مي شويد. هرچند بسياري از بانك هاي 
ما هنوز در خدمات الكترونيكي پيشــرفت 
نكرده اند اما باز هم خدمات بسياري وجود 
دارد كه آنالين شــده اند. انتظــار مي رود 
بانك ها هم با توسعه خدمات الكترونيكي و 
رفع موانع موجود تا جايي كه قوانين بانكي و 
مالي اجــازه مي دهند، از حضــور مردم در 
شعب و ادارات بانك ها جلوگيري كنند تا هم 
مردم و هــم كاركنان بانك هــا در معرض 
مخاطرات ناشي از شيوع ويروس كرونا قرار 
نگيرند. البته اين روزها، مردم هم از افزايش 
كارمزدهاي خدمات بانكي مانند كارت به 
كارت از طريق اپليكيشــن ها گاليه هايي 
دارند، زيرا اين افزايش كارمزد ممكن است 
مــردم را به شــعب هدايت كند تــا بدون 
پرداخت كارمزد، واريزهــا و كارهاي ديگر 

خود را انجام دهند.

راهكار براي شركت ها و كسب و كارهاي 
كوچك

بعضــي از بانك هــا امكانــي را بــراي 
كسب وكارهاي كوچك فراهم كرده اند كه 
مديران مالــي و صاحبان امضــا، به ترتيب 

مي توانند با طي يــك فرايند الكترونيكي و 
همچنين احراز هويت الكترونيكي، دستور 
پرداخت را امضا كنند. در ايــن فرايند كه 
معموال احراز هويت به صورت تصويري انجام 
مي شود، نفر اول پس از احراز هويت، دستور 
پرداخت را صادر مي كند و ســند براي نفر 
دوم فرستاده مي شود. نفر دوم هم به همين 
ترتيب دســتور پرداخت را صادر مي كند تا 

دستور نهايي از سوي نفر آخر صادر شود.

خدمات كارت
براي همه اين اتفاق پيــش آمده كه تاريخ 
اعتبار كارت بانكي منقضي شــده است. در 
اين وضعيت، ما به بانك مراجعه مي كرديم 
تا با صدور بدنه فيزيكي كارت جديد بتوانيم 
از آن براي كارهاي الزم مانند خريد يا كارت 
بــه كارت و كارهاي ديگر اســتفاده كنيم. 
درحالي كه اكنون اگر تاريــخ اعتبار كارت 
بانكي شما خاتمه يابد، به راحتي مي توانيد 
با مراجعه به اينترنت بانك بعضي از بانك ها 
و ثبت مشــخصات فردي و شــماره كارت 
بانكــي منقضي براي صــدور كارت جديد 
درخواســت خود را ثبت كنيــد. بعضي از 
بانك ها ايــن امكان را فراهــم كرده اند تا با 
پرداخت كارمزد و احراز هويت درب منزل، 
كارت بانكي به درخواســت كننده تحويل 
داده شــود. همچنين درصورتي كه كارت 
شــما به هر علتي مفقود شــود، با استفاده 
از اينترنت بانك هــا و ثبت درخواســت و 
مشــخصات مورد نياز براي مسدود كردن 
كارت بانكــي مي توانيد اقــدام كنيد تا از 

با استفاده از فناوري و تغيير در سبك زندگي مي توان در 
اين دوران وضعيت قرمز كرونا، بسياري از مراجعات را به 

بانك هاي شلوغ كاهش داد

چطور به بانك نرويم؟

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

جهان استارتاپي

 موفقيت هاي رقباي استارتاپي
اسپيس ايكس

اســتارتاپ هاي جهان در حوزه فضايي اين روزها حتي بهتر از 
آژانس ها و سازمان هاي عريض و طويل كشــورها كار و فعاليت 
 )Rocket Lab( »مي كنند. به تازگي هم استارتاپ »راكت لب
در فناوري بازيابي موشك به » اسپيس ايكس« و »بلو اورجين« 
پيوست و موفق شد موشــك الكترون خود را براي نخستين بار 
به زمين بازگرداند. بازيابي نخســتين مرحله الكترون توســط 
شركت در طول ماموريت ويژه و برجســته اش يعني »بازگشت 
به فرســتنده«، به عنوان نقطه عطفي براي تكنيك هاي بازيابي 
جاه طلبانه تر در ســال هاي آينده عمل خواهــد كرد. به گزارش 
نيواطلس، نخســتين مرتبه در سال گذشــته با جاه طلبي هاي 
استارتاپ »راكت لب« روبه رو شديم؛ هنگامي كه آنها شروع به 
انتشار و به اشــتراك گذاري جزئياتي در مورد چگونگي بازيابي 
نخستين مرحله از موشك الكترون پس از قرار دادن ماهواره هاي 
كوچك به مدار زمين كردند. دقيقاً مانند اســتارتاپ  اســپيس 
ايكس، محققان و مقامــات »راكت لب« نيز اميدوار هســتند 
كه موشــك هاي خود را بازيابي كرده و بارديگر از آنها استفاده 
كنند و نه اينكه مانند سيستم هاي قبلي، موشك در جو بسوزد 
يا به اقيانوس ســقوط كند. البته در اين خصوص بايد گفت كه 
روش كاري استارتاپ راكت لب با رقيبش، يعني اسپيس ايكس 
كمي تفاوت دارد. نخســتين گام هاي اين كار شــامل استفاده 
از سيســتم هاي كنترلي براي جهت گيري مجدد موشك پس 
از استقرار محموله هايش در فضاســت. پيش از اينكه يك چتر 
كوچك آهســته كار فرود را انجام دهد و سپس يك چتر بزرگ، 
كار ترمز كردن را با نزديك شدن به سطح اقيانوس، بيشتر كند. 
پس از آن نيز، يك كشــتي براي جمع آوري آن از آب فراخواهد 
رسيد. يكي از اصلي ترين اهداف اين ماموريت، حتي اگر قسمت 
اول موشك در اين راه از دست برود، جمع آوري داده ها در مورد 
عملكرد سيستم مهار چتري بود. به هر حال بايد به اين موضوع 
مهم اشــاره كرد كه اين اطالعات بســيار مفيد خواهد بود، زيرا 
استارتاپ »راكت لب« با طرح بازيابي خود همچنان پيش خواهد 
رفت. بد نيست به اين نكته اشاره كرد كه اين برنامه شامل طرح ها 
و نظريه هايي براي گرفتن موشك الكترون در هوا به وسيله يك 
فروند بالگرد است! چيزي كه به نظر مي رسد با توجه به روش هاي 
انجام شده در نخستين مرحله ســاخت در اوايل سال، مي تواند 

انجامش در نهايت با موفقيت روبه رو شود. 

  حمله سايبري به سايت هاي رمزارز
به نظر مي رسد كه مشكالت شركت GoDaddy كه خدمات ثبت 
دامنه و ميزباني وب ارائه مي دهد، هنوز تمام نشده است. به گزارش 
 GoDaddy انگجت، اخيرا مشخص شده است كه هكرها، كارمندان
را فريب داده اند تا مالكيت يا كنترل دامنه هاي وب چندين سرويس 
رمزارز را كنترل كنند و به صورتي كامال ناخواسته به حمالتي كه 
ســايت ها را از بين مي برد، كمك كرده اند. درحال حاضر مشخص 
نيست كه چند شــركت، قرباني اين حمالت شده اند، اما برخي از 
بزرگان در اين حوزه اعالم كرده اند، چند روزي مي شــود كه دچار 

مشكالتي شده اند.

  ترميم نشتي ايستگاه فضايي
خدمه ايستگاه فضايي بين المللي نشــتي رديابي شده در ماژول 
روسي زوزدا را رديابي و آن را ترميم كردند. به گزارش اسپوتنيك، 
ســرگئي ريژيكوف اين شــكاف را با وصله اي از جنس الستيك و 
فويل  آلومينيومي پوشانده است. قرار است با استفاده از اطالعات 
اندازه گيري سطح اتمسفر و داده هايي كه تيم كنترل پروژه به زمين 
منتقل مي كند، عامل اين نشتي شناســايي و برطرف شود. در ماه 
سپتامبر سال2019نشتي كوچك هوا در ايستگاه فضايي بين المللي 
مشخص شد، اما در ماه هاي آگوست و سپتامبر سال جاري، سرعت 
نشتي هوا، 5برابر شد و خدمه دريچه ماژول هاي اين آزمايشگاه را 
بستند تا كنترل هايي انجام دهند و چند روز در بخش روسي خود 

را قرنطينه كردند.

  تمديد به روزرساني هاي كروم براي ويندوز7
گوگل، 6ماه بيشــتر از آنچــه در ابتــدا برنامه ريزي شــده بود، 
به روزرســاني هاي مربوط به كروم را در ويندوز7ادامه مي دهد. به 
گزارش انگجت، اين غول فناوري در ژانويه سال جاري اعالم كرده 
بود كه پشتيباني از مرورگر سيستم عامل قديمي ويندوز را در روز 
پانزدهم ژوئيه2021متوقف مي كند. اما اكنون، اين شركت اعالم 
كرده است كه پشتيباني از كروم را براي اين سيستم عامل، دست كم 
تا روز پازدهم ژانويه سال2022ادامه خواهد داد. در اطالعيه گوگل 
آمده كه بسياري از افراد به دليل همه گيري بيماري كوويد-19به 
دوركاري مشــغول هســتند كه اين امر، آنها را درحــال حاضر با 

چالش هاي فراواني روبه رو كرده است.

  اتهام زني اپل و فيسبوك به يكديگر
اپل اخيرا نامه اي به گروه هاي ديده بان حقوق بشــر ارسال كرده 
و به آنهــا اطمينان داده اســت كه iOS14 بــه محدوديت هاي 
جديدي در زمينه حفظ حريم خصوصي مجهز مي شود. به گزارش 
فايننشال تايمز، اين شركت اعالم كرده كه فيسبوك با ناديده گرفتن 
حريم خصوصي كاربران، در حال جمع آوري اطالعات آنها است. در 
مقابل فيسبوك نيز با متهم كردن اپل به سوءاستفاده از موقعيتش 
در بازار براي بهره بردن از مجموعه داده هاي خود، مدعي شده است 
كه اين كار، استفاده رقبا از اين اطالعات را تقريبا غيرممكن كرده 
است. فيسبوك مي گويد كه اپل از اين موضوع به عنوان يك پوشش 

براي سلطه خود در دنياي تبليغات استفاده مي كند.

پايان نبرد در انتخابات نظام صنفي رايانه اي
پس از چند هفته رقابت سخت در اكوسيســتم فناوري كشور سرانجام نتايج 

انتخابات نظام صنفي رايانه اي كشور مشخص شد تا تركيب جديدي به اين حلقه اكو سيستم
وارد شود. هر چند در اين انتخابات دو ليست اصلي وجود داشت  اما مشخص 
است كه فعاالن اكوسيستم به صورت ليستي رأي نداده اند و برندگان تركيبي از هر دو فهرست 
هستند. ليست هم آفريني صنفي در اين رقابت 12 كرسي و ليست نصرفراگير 8 كرسي را به 
دست آورد و تنها يك كرســي به نامزد خارج از اين دو ليســت به عنوان بازرس رسيد. امير 
ناظمي، معاون وزير ارتباطات در توييتی اين نتايج را نشــان دهنده دورنگر دانســتن حوزه 

فناوري اطالعات دانست.
او كه خودش يكی از نامزدهای انتخابات بود اما انصرافش را اعالم كرد حل مسائل بدون نياز به 
مداخله دولت و تركيب مهندسان فنی با افراد غيرفنی برای جامع نگری در اقتصاد ديجيتال 

را از ويژگی های اين انتخابات صنفی دانست.
 اين انتخابات آنالين و مبتني بر بالكچين برگزار شــد امابا نقص فني زير ساخت رأي گيري 

مدت زمان اخذ رأي آن تمديد شد.

شركت فضايي اسپيس ايكس مستقر در كاليفرنيا، در مدت 
كمتر از 24ساعت 2 موشك از 2 ساحل مختلف به فضا پرتاب فضا

مي كند. به گزارش ناسا، شب گذشته يكي از اين موشك هاي 
فالكون9 از كاليفرنيا يك ماهواره پيشــرفته نقشه برداري اقيانوسي با نام 
»Sentinel-6 مايلك فريليچ« را براي ناسا و آژانس فضايي اروپا به مدار 
زمين پرتاب كرد. اين بيست و دومين پرتاب فالكون9 در سال2020 بود. 
حدود 9دقيقه پس از بلند شدن، نخستين مرحله موشك به زمين برگردانده 
شد و پرواز با فرودي موفقيت آميز همراه شد. دومين پرتاب نيز قرار است 
امروز براي ارسال محموله هاي جديد ماهواره هاي Starlink به فضا انجام 
شود. ماموريت  Sentinel-6 به عنوان يك ماموريت پنج ساله براي ترسيم 
نقشــه افزايش درياها مرتبط با گرم شــدن كره زمين به دليل درگذشت 
»مايكل فريليچ« رئيس سابق بخش علوم زمين ناسا در  ماه آگوست بر اثر 
سرطان به نام او نامگذاري شــده اســت. »دانيل فريليچ« پسر او پس از 
تماشاي زنده لحظه پرتاب اين ماهواره به ناسا گفت: ديدن و حس كردن 
اين لحظه براي ما بســيار با ارزش بود. درباره اين ماهواره بســيار از پدرم 
شنيده بودم. اين ماهواره توسط ايرباس در آلمان ساخته شده است و تقريبا 
به اندازه يك وانت كوچك است و چندين ابزار را براي رديابي تغييرات سطح 
دريا تا چند ســانتي متر حمل مي كند. براي اندازه گيري سطح دريا، آنها 
سيگنال هاي الكترومغناطيســي را به اقيانوس هاي مختلف دنيا تابانده و 

سپس مدت زمان بازگشت آنها را اندازه گيري مي كنند.
دانشــمندان اين ماموريت معتقدند كه باال آمدن ســطح دريا فقط يكي 
از پيامدهاي تغييرات آب و هوايي اســت و داده هــاي ماهواره هاي قبلي، 
نشان مي دهد كه سرعت باال آمدن سطح دريا شتاب گرفته است بنابراين 
دانشــمندان قصد دارند توانايي خود را براي كنتــرل آن در مدت زمان 
طوالني باال ببرند. اين ماهواره 97ميليون دالري نخستين ماهواره متمركز 
بر اقيانوس اســت. ماهواره بعدي با نام Sentinel-6B، در ســال 2025 
براي ادامه كار، پرتاب خواهد شد. قرار است اين ماهواره كار ناسا در زمينه 
جمع آوري اطالعات درباره افزايش سطح درياها در 3دهه گذشته را ادامه  
دهد و همچنين اطالعات دقيق تري درباره خطوط ساحلي از فضا در اختيار 

دانشمندان بگذارد.
در سوي ديگر آمريكا و در فلوريدا نيز يك موشك ديگر فالكون9، 60ماهواره 
Starlink را حمل و به فضا پرتاب مي كند. اســپيس ايكس اميدوار است 
كه از طريق رشد عظيم ماهواره هاي بزرگ Starlink خود، دسترسي به 

اينترنت پرسرعت را در اختيار كاربران سراسر جهان قرار دهد.
با اين دو پرتاب مهم، شــركت اسپيس ايكس شــلوغ ترين سال خود را 
جشــن مي گيرد و از ركورد 21پرتاب در سال 2018پيشي مي گيرد. اين 
پروازها همچنين 99و صدمين پرواز يك موشــك توسط فالكون9 را رقم 
زدند. ماه گذشته، اين شركت بزرگ هوافضا مستقر در كاليفرنيا براي سري 
موشك هاي فالكون خود كه شامل فالكون1 و Falcon Heavy نيز بود به 

نقطه عطف 100پرواز خود رسيده بود.

 ترافيك پرتاب فالكون9 
در ۲۴ ساعت

 اسپيس ايكس قرار است در يك ركورد تازه در كمتر از 24 ساعت،
2 پرتاب از 2 نقطه متفاوت انجام  دهد و به همين خاطر بار ديگر 

نظرها را به خود جلب كرده است

100ثانيه خبر

بــراي نقد كردن يا به حســاب 
گذاشتن چك، مشخصات چك 
و درخواست خود را به صورت آنالين 
در اينترنت بانك ثبــت كنيد. پس از 
آن يكــي از كاركنان بانك به منزل شــما 
مراجعه مي كنــد و پس از احــراز هويت، 
درخواست شما اجرا مي شود. درصورتي كه 
ميانگين حساب شما از يك مبلغ مشخص 
بيشتر باشد، اين بانك ها كارمزدي دريافت 
نمي كنند، اما اگر ميانگين حســاب شــما 
از آن مبلغ كمتر باشــد، رقــم مختصري 
به عنوان كارمزد دريافت مي شــود كه در 
شرايط فعلي و با توجه به زماني كه در بانك 

صرف مي كنيد، ارزش دارد.

صدور چك رمزدار يا چك بانكي تضمين 
شده

همچنين درصورتي كه نياز به پرداخت هاي 
بسيار باال باشد، شــايد نياز باشــد كه به 
بانك مراجعه و براي صــدور چك رمزدار 
و چك بانكي تضمين شــده بــراي فردي 
ديگر درخواســت دهيد. ســپس زماني را 
هم بايد صرف صدور چك و امضاي رئيس 
يا معاون شعبه كنيد. با اين حال، تعدادي 
از بانك ها اين امــكان را فراهم كرده اند كه 
شما با وارد شــدن به اينترنت بانك و ثبت 
مشــخصات دريافت كننده چك، مانند نام 
و نام خانوادگي و كد ملي، درخواست صدور 
اينگونه چك ها را به صــورت آنالين انجام 
دهيد. پس از آن، چــك در  منزل و با احراز 
هويت از سوي مأمور بانك يا به شما تحويل 
داده مي شود يا به كســي كه چك به نام او 

صادر شده است.

نه  گــــو هـر
ه  د ســتفا ا ء سو

جلوگيــري شــود. 
پس از آن هم مي توانيد 

براي صــدور كارت جديد 
به همان ترتيب گفته شــده، اقدام كنيد. 
عالوه بر ايــن، براي اينكه كمتــر از منزل 
خارج شــويد و در فضاي شلوغ و پر ازدحام 
بانك ها زمان خود را سپري نكنيد، بعضي 
از بانك هــا، خدمات صــدور آنالين كارت 
هديه را فعال كرده اند تا درصورت نياز از آن 

بهره مند شويد.
 

واريز وجه و نقد كردن چك
بعضي از مشتريان بانك ها تصور مي كنند كه 
اگر بخواهند مبالغ باال را به حساب ديگري 
واريز كننــد، حتما بايد به شــعب بانك ها 
مراجعه كنند، زيرا اســتفاده از اي تي ام و 
اپليكيشــن هاي پرداخت محدوديت دارد. 
درحالي كه با استفاده از اينترنت بانك  ها و 
در اختيار داشتن شماره شبا مي توان مبالغ 
باالتري را به حســاب ديگــري واريز كرد. 
همچنين برخي بانك ها براي نقد كردن چك 
يا به حساب گذاشتن چك، خدمت جديدي 
را پيش بينــي كرده  انــد. شــما مي توانيد 
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ناشــنوایان یکی از گروه هــای در حاشــیه مانده در بحــران کرونا 
هســتند. آنها برای گفت و گــو  با هــم ناگزیرند ماسک هایشــان 
را در بیاورنــد و کرونــا به آنها شــاید از همــه ما نزدیک تر اســت

ناشــنوایان و کم شــنوایان بیشــتر در معــرض کرونا هســتند

پوشش هستند.«
بر این اساس، آنالین شدن مدارس و ارتباط نداشتن 
ناشنوایان با یکدیگر یکي دیگر از مشکالتي است 
که این شــهروندان در ماه هاي اخیر با آن روبه رو 
هستند. همین مســئله باعث شــده تا رفت وآمد 
این افراد با یکدیگر کمتر شده و دانش آموزاني که 
تعامل زیادي با هم کالســي هاي خود داشتند و از 
قضا از پدر و مادر شنوا به دنیا آمده اند، مشکالتشان 
بیشتر شود؛ چراکه والدین شنوا هرقدر هم به زبان 
اشاره آشنایي داشته باشند همانند گروه همساالن 
نمي توانند به زبان اشاره با فرزندانشان ارتباط برقرار 
کنند. حاال دانش آموزان ناشــنوا نیز همانند دیگر 
دانش آموزان باید در کالس هاي آنالین شــرکت 
کنند؛ کالس هایي که براي بچه هایي که مشــکل 
شنوایي ندارند نیز مشکالت عدیده اي را به همراه 
دارد؛ چه برسد به دانش آموزاني که به هر دلیلي از 

نعمت شنوایي نیز محرومند.
منصوره عالیي، دانش آموز سال اول متوسطه اول 
اســت. او مي گوید: برخي اوقات اینترنت ضعیف 
است و تصویر معلم را نمي توانیم به درستي دریافت 
کنیم. در این حالت، مشکالت زیادي داریم و معلم 
نیز ناچار اســت یک درس را بارها تکرار کند و به 
همین دلیل درس هایمان از دیگــر دانش آموزان 
عقب تر است. او ادامه داد: در بعضي خبرها خوانده ام 
که سازمان آموزش و پرورش استثنایي اعالم کرده 
اگر در برخي مناطق وزارت بهداشت وضعیت سفید 
اعالم کند، کالس ها به صورت حضوري ادامه پیدا 
مي کند، اما حاال که مشــخص نیست وضعیت کل 
کشور از نظر شیوع ویروس کرونا چگونه است، باید 
تمهیداتي را بیندیشند که ما دانش آموزان که هیچ 
تقصیري در ناشنوایي خود نداشــتیم هم بتوانیم 

همانند سایر دانش آموزان تحصیل کنیم.
عالیي که نیمه شنواست و در مدارس عادي تحصیل 
مي کند، مي گوید: معلم هایمان مشکالت مرا درك 
مي کنند و تا حاال تا جایي که توانســته اند کمکم 
کرده اند، اما کاش آمــوزش و پرورش هم فکري به 
حال ما بکند تا بیشــتر از این در تحصیل مشکل 

نداشته باشیم.
او ادامه داد: بعد از شــیوع ویــروس کرونا کمتر از 
خانه بیرون مي روم و ســعي مي کنم پروتکل هاي 
بهداشــتي را رعایت کنم، امــا روزهایي هم که به 
ناچار بیرون از خانه مي روم مشکالت زیادي دارم. 
مجبورم براي فهماندن منظورم به دیگران یا روي 
کاغذ بنویسم یا حتما یک نفر همراه شنوا با خودم 
داشته باشم که بتوانم کارهایم را انجام دهم. در این 
حالت نیز مجبوریم براي صحبت کردن با همدیگر 
ماسک هایمان را پایین بیاوریم تا بتوانیم لب خواني 
کنیم که همین مسئله باعث مي شود که در معرض 

ویروس کرونا و بیماري باشیم.

کارمند دفتر با ترشرویي روي برگه اي برایم نوشت 
که حاضر نیست ریســک کند و ماسکش را بردارد 
و من باید براي انجام کارهایم یا یک نفر فرد شــنوا 
را با خودم بیــاورم تا بتوانــد کارم را انجام دهد یا 
درخواســتم را روي کاغذ کامل و جامع بنویسم تا 
بتواند کارم را انجام دهد؛ خالصه که آن روز به دلیل 
همین مکتوب کردن هایي که داشــتیم کلي کارم 
طول کشید. البته که من حق را به آن آقا مي دهم و 
توقع ندارم که در این شرایط خطرناك به خاطر من 

ماسک را از روي صورتش بردارد.

ناشنوايان نمي توانند مثل همه فاصله را رعايت 
كنند

خانم طباطبایــي، مادر 37ســاله اي اســت که 
خودش و همسرش ناشــنوا هســتند، اما 2پسر 
15و 11ساله شان شنوا هســتند. خانم طباطبایي 
مي گویــد: با شــیوع ویــروس کرونا تعــدادي از 
دوستانمان تصمیم گرفتند تا براي رفع بخشي از 
مشــکالت ارتباطي که داریم، ماسک هایي که در 
اینترنت دیده بودند و تمام پارچه اي نبود و قسمتي 
از آن پالستیکي بود را تهیه کنند. اگرچه در روزهاي 
اول تعداد این ماســک ها کم بود، اما مي توانست تا 
حدودي مشــکل لب خواني ما را از نزدیک برطرف 
کند. با وجود این اگر قرار بود ما هم مثل بقیه افراد 
جامعه فاصله اجتماعي توصیه شده را رعایت کنیم 
آن وقت لب خواني برایمان از پشت ماسک ها مشکل 

مي شد و ناچار بودیم این فاصله را رعایت نکنیم.
او ادامه داد: یکي از مشکالتي که در استفاده از این 
ماسک ها داریم این اســت که این ماسک ها بعد از 
مدت کوتاهي بر اثر تنفس بخــار مي کنند و براي 
طرف مقابلمان لب خواني کردن مشــکل مي شود 
و براي خود ما هم که از این ماســک ها اســتفاده 
مي کنیــم در درازمدت به علت پالســتیکي بودن 
ماسک، تنفس سخت مي شود. او با گالیه از کم کاري 
رسانه ملي مي گوید: این روزهایي که ویروس شیوع 
پیدا کرده ما هم مثل بقیه مردم جامعه نیاز داریم 
که روزانه به اخبار و اطالعات مربوط به این ویروس 
دسترســي داشته باشــیم و در محدودیت خبري 
نباشــیم. با وجود این، کمتر شاهد این هستیم که 
خصوصا در اخبار سراسري شبکه هاي مختلف به 
این موضوع پرداخته شــود و ناشــنوایان را نیز در 

جریان اخبار قرار دهند.
او ادامه داد: پســرهایم کامال به زبان اشــاره آشنا 
هستند و تا جایي که مي توانند اخبار و رویدادها را 
براي من و پدرشان مي گویند، اما برخي اوقات آنها 
هم سر درس و مشق شان هستند و نمي توانند به ما 
کمکي کنند. یا زماني که بیرون از خانه هستیم و 
بچه ها همراهمان نیستند مشکالت زیادي داریم 
و براي رســاندن منظورمان باید از نوشــتن روي 
کاغذ استفاده کنیم تا طرف مقابل متوجه شود که 
ناشنوا هستیم و به علت داشتن ماسک نمي توانیم 

حرف هایش را لب خواني کنیم.

مشكالت 15هزار دانش آموز ناشنوا و كم شنوا 
سال گذشــته بود که محســن غفوریان، معاون 
برنامه ریزي آموزشي و توانبخشي سازمان آموزش و 
پرورش اســتثنایي کشــور اعالم کــرد 15هزار 
دانش آموز داراي آسیب شنوایي در مدارس ویژه و 
عادي در سراسر کشور تحصیل مي کنند که از این 
تعداد 5هزار دانش آمــوز در بیش از 1500 کالس 
درس در قالب 100مدرســه ویــژه تحصیل کرده 
و 10هــزار دانش آموز نیز در طــرح تلفیقي تحت 

اجبار به استفاده از ماسک براي جلوگیري از ابتال به 
ویروس کرونا یکي از راهکارهایي است که سازمان 
بهداشــت جهاني در کنار رعایــت فاصله گذاري 
اجتماعي، شست وشوي مکرر دست ها و ضدعفوني 
کردن مداوم به همه کشــورها توصیه کرده است. 
همین ماســک که گفته مي شــود اگر به درستي 
استفاده شود، ســد بزرگي در برابر مبتال نشدن به 
ویروس کروناست، مي تواند براي برخي شهروندان 
سد ارتباطي در برابر ارتباط برقرار کردن با دیگران 
باشــد. تعداد زیادي از افراد هســتند که به دالیل 
مختلفي توانایي شــنوایي خود را از دست داده اند 
یا از بدو تولد ناشــنوا بوده اند، بهترین راه ارتباطي 
این افراد با جامعه »لب خواني« اســت که حاال با 
شیوع ویروس کرونا و الزام استفاد از ماسک این راه 
ارتباطي ناشنوایان با جامعه و دیگران قطع شده و 
مشــکالت عدیده اي براي این افراد به وجود آمده 

است. ناشنوایان براي برقراري ارتباط با افراد جامعه 
نیاز به ایــن دارند که لب خواني کننــد؛ حال آنکه 
ماســک هاي معمولي این ارتباط را براي این افراد 

قطع کرده است.
حسین مظلومي، از بدو تولد ناشنوا بوده و حاال در 
23سالگي مشکل ارتباط با جامعه پیدا کرده است. 
او در گفت وگو با همشهري مي گوید: بعد از اینکه 
استفاده از ماسک الزامي شد، انگار به یکباره تمام 
ارتباط من با دنیا قطع شد و تنها راه ارتباطي من و 
دیگر افرادي که ناشنوا هستند و لب خواني مي کنند 

پشت ماسک هاي پارچه اي پنهان شد.
او ادامــه داد: در روزهاي ابتدایي شــیوع ویروس 
مشکالتمان بیشــتر از حاال بود. صداوسیما هیچ 
تمهیدي براي ناشنوایان نداشت که از حداقل هاي 
رعایت نــکات ایمني برخــوردار باشــیم و اکثرا 
خانواده هایمان این مســائل را برایمــان توضیح 

مي دادند. من دوست داشتم مانند سایر افراد جامعه 
در جریان اخبار و رویدادهاي ناشــي از شیوع این 
ویروس باشم، اما باید صبر مي کردم تا جمعه روزي 
از راه برسد و اخبار ناشــنوایان که به یکباره اخبار 
یک هفته را اعالم مي کند، ببینم که آن هم فایده 

چنداني نداشت.
مظلومي گفت: حاال هم که نزدیک به یک ســال 
مي شود که این ویروس شیوع پیدا کرده هنوز هم 
ناشنوایان براي مســئوالن اولویتي ندارند و کمتر 
دیده مي شــود که در اخبار و برنامه هاي مربوط به 

این ویروس به ناشنوایان نیز بپردازند.
او ادامه داد: 2هفته قبــل براي انجام کاري به دفتر 
خدمات الکترونیک دولت مراجعه کرده بودم. زماني 
که نوبتم رسید از آقایي که پشت باجه نشسته بود 
درخواست کردم که براي برقراري ارتباط ماسکش 
را بردارد تا بتوانم متوجه صحبت هایش شــوم، اما 

 کشمکش خاموش
مهديه تقوي رادبا کــــــــرونا

خبرنگار

 ابتداي شيوع بيماري كرونا و مطرح شدن 
بحث قرنطينه، چون نخســتين تجربه 
در اين زمينه بود و مــردم عموما اميدوار 
بودند كه اين مسئله اتفاقي گذراست كه 
به زودي تمام مي شود، بنابراين قرنطينه 
و محدوديــت در رفت وآمد برايشــان 
قابــل تحمل تر بود و آحــاد جامعه بهتر 

مي توانستند با آن كنار بيايند.
 اما امروز با گذشت حدود 10ماه از شيوع اين 
بيماري، مردم در كشور متوجه شده اند كه 
ممكن است الزم باشد مدت زمانی طوالني 
با اين بيماري زندگــي كنند. اكثر افراد يا 
خودشان يا نزديكان آنها شاهد تبعات و 
عوارض جسمي، رواني و اقتصادي اين ابتال 
بوده اند؛ بنابراين بيش از گذشته به اين باور 

رسيده اند كه اين بيماري مرموز، غيرقابل 
پيش بيني و جدي است. اين موضوع نحوه 
مواجهه مردم با اين بيماري را تغيير داده؛ 
برخي خسته شده و از مراقبت ها كاسته اند 
و برخي سعي در سازگاري با شرايط و ادامه 

زندگي به شيوه جديد را دارند.
واقعيت اين اســت كه در طول شــيوع 
اين ويروس خطرناك، مســائل متعددي 
گريبانگير زندگي روزمره مردم شــده 
است. تنگناهاي معيشــتي و اقتصادي 
در كنار برخي تنش هايــي كه در زندگي 
خصوصي مردم ايجاد شده، نگراني هاي 
جدي براي نظام سالمت ايجاد كرده است. 
مردم ناگزيرند با ســبك و شيوه زندگي 
جديدي امورشان را بگذرانند و يك نوع 

ســبك زندگي بر مردم تحميل شده كه 
هيچ آمادگي قبلي براي آن وجود نداشته 
اســت. مجموعه اين عوامــل و خصوصًا 
مرگ وميرهاي ناگهاني ناشي از كرونا منجر 
به اضطراب، افسردگي و تنش هاي عصبي 

در بين مردم شده است.
آنچه در شب هاي گذشته و شب هاي آينده 
اجرا مي شود، يعني ممنوعيت تردد اتفاق 
تازه اي اســت. پس از انقالب و در پايان 
جنگ هرگز بحث ممنوعيت رفت وآمد در 
كشور اجرا نشده بود. اما تفاوت ممنوعيت 
رفت وآمد به دليل كرونا با آنچه در قبل از 
انقالب يا جنگ شــاهد بوديم، چيست؟ 
همه مردم مي داننــد و درك كرده اند كه 
ممنوعيت هــاي دوران كرونا تحميلي از 
طرف دولت ها يا متعاقــب ناديده گرفتن 
حقوق شرعي و قانوني مردم نيست. كرونا 
همه محدوديت ها را به مردم تحميل كرده 
است و مردم به درســتي متوجه شده اند 
كه براي حفظ صحت و ســالمت و عافيت 
خودشان بايد اين محدوديت ها را تحمل 
كنند و بسياري از آنها داوطلب مشاركت 
در اين طرح هستند و همين امر در مقايسه 
عامل مهمي در افزايــش تاب آوري مردم 
است. هيچ كس منكر اين موضوع نيست كه 
رعايت دستورات كرونايي براي همه الزامي 
است و كرونا سيلي است كه اگر هر كسي آن 
را ناديده بگيرد، خسارتش متوجه كل جامعه 
خواهد بود. احتمال مي رود كه تاب آوري 
مردم نسبت به ماه هاي ابتدايي شيوع اين 
ويروس كمتر شده باشد؛ چراكه هيچ كس 
در دنيا چشم انداز روشني نسبت به اتمام 
اين وضعيت و از بيــن رفتن يا كم خطرتر 
شدن اين ويروس ندارد. اما فراموش نكنيم 
كرونا يك معضل جهاني است. كرونا در همه 
ابعاد خصوصا بعد اقتصادي و بهداشــتي 

نگراني هاي جدي بــراي دنيا ايجاد كرده 
است. براي رفع مشكالت بايد از تجربيات 
دنيا اســتفاده كنيم. مراقب باشــيم كه 
به گونه اي به جامعه و افراد القا نكنيم كه گويا 
عده اي فارغ از مشكالت در اتاق دربسته اي 
نشسته و بدون دغدغه هايي كه مردم دارند، 
تصميم گيري مي كنند. تمام كشــورهاي 
دنيا ازجمله كشور ما از تجربه هاي ديگران 
درخصوص اين بيماري استفاده كرده اند و 
دستورالعمل هايي را براي كاهش عوارض 
ناشي از اين بيماري براي اقتصاد و سالمت 

جامعه تدوين و ابالغ مي كنند.
شاهد بوديم كه در ماه هاي گذشته مجموعه 
حاكميت در برابر تعطيل شــدن مشاغل 
مقاومت كرد؛ چراكه مسئله تأمين معيشت 
مردم موضوع مهمي است. بخشي از مردم 
جامعه براي گذران زندگي خود به درآمد 
روزانه متكي هستند؛ با وجود اين به دنبال 
شدت گرفتن بيماري و افزايش مرگ وميرها 

حاكميت به ناچار تصميم به اعمال برخي 
تعطيلي ها و منع آمد و شد گرفت و براي 
افرادي نيز كه ايــن ممنوعيت ها را به هر 
دليلي رعايت نمي كنند جريمه هايي درنظر 
گرفته شده است كه همين مسئله مي تواند 
عوارض اجتماعي و رواني را به دنبال داشته 
باشــد. اگرچه ممنوعيت تردد شبانه و 
تعطيلي برخي مشاغل ممكن است باعث 
مزاحمت هايي براي برخي افراد شــود، 
ولي قاطبه مــردم از اقداماتي كه منجر به 
كنترل بيماري و كاهــش تعداد مبتاليان 
و مرگ وميرها شــود، استقبال مي كنند.  
در هر صورت براي غلبــه بر اين بيماري و 
كاهش تعداد مبتاليان و مرگ وميرها بايد 
برخي شراط سخت-كه گذرا هستند- را 
در زندگي خود بپذيريم و محدوديت ها را 
رعايت كنيم تا در كنار ساير كشورها و با 
استفاده از تجربيات همديگر بتوانيم از اين 

دوره گذر كنيم. 

صداي متخصص

تست هاي تولید داخلي آنتي 
ژني به میزان 100 هزار تست 
در اختیار وزارت بهداشــت 
قرار گرفته و به زودي در مراکز 
بهداشــتي و استان ها توزیع 
مي شــود. آنطور که رئیسي 
گفتــه این تســت ها امکان 
افزایش شناسایي مبتالیان را 
ممکن مي کند و این امیدواري وجود دارد که طي 2هفته 
آینده از مرز 100 هزار تســت کرونا در روز عبور کنیم. 
این تست ها به صورت رایگان در مراکز بهداشتي انجام 
مي شود. به گزارش همشهري، او همچنین گفته در ۴1 
شــهري که در وضعیت قرمز بوده اند به طور کامل روند 
نزولي ابتال به بیماري گزارش شده و همچنین در یکي از 
شهرستان ها روند نزولي شروع شده اما روند کاهش ابتال 

در 2 شهرستان دیگر کمي زمانبر است.

هشدار افزایش فشارهاي 
عصبي بر مردم

 در 8 ماه گذشــته تماس با 
صداي مشــاور دوبرابر شده 
است. به گفته وحیدنیا یک 
میلیــون و 500 هزار تماس 
با صداي مشــاور بهزیستي 
گرفته شده که نگراني درباره 
آینده، ترس از ابتال به ویروس، 
کنش هاي مربوط به سوگ، 
ناامیدي، افسردگي، بي قراري و تشدید اختالالت رواني 
از دالیل این تماس ها بوده اند. به گزارش همشــهري، 
وحید نیا در این مدت »پنیک اتک هــا« یا حمله هاي 
عصبي در میان ایراني ها افزایش چشمگیر داشته و در 
8ماه گذشته، یک میلیون و 500 هزار تماس با صداي 
مشاور بهزیســتي گرفته و این رشد دوبرابري تماس ها 
با این خط، نســبت به مدت مشــابه در 1398را نشان 

مي دهد.

 خودسرانه 
آنتي بیوتیک نخورید

مصــــــرف خودســرانه 
آنتي بیوتیک هــا همزمان با 
شیوع کرونا در کشور افزایش 
نگران کننده اي یافته است. به 
گفته سرپرست دفتر نظارت 
و پایش ســازمان غذا و دارو 
مصرف زیاد آنتي بیوتیک ها 
موجب مقاومت بدن در برابر 
آنها مي شــود در حالي که 
آنتي بیوتیک ها براي درمان 
بخش مهمي از بیماري ها ضروري هســتند. او توضیح 
داده که مردم نباید خودسرانه آنتي بیوتیک مصرف کنند 
چون وقتي میکروب ها به یک سطحي در بدن مي رسند، 
عالئم ایجاد مي شود، با مصرف آنتي بیوتیک، نخستین 
گروه میکروب هایي که از بین مي روند، ضعیف ترین آنها 
هســتند. عالئم بیماري قطع مي شود درحالي که همه 
میکروب ها از بین نرفته اند، بلکه تعــداد زیادي از آنها 
که میکروب هاي ضعیف تر هســتند، از بین رفته اند و 
میکروب هاي قوي تر هنوز باقي ماندند، درحالي که امکان 

بروز بیماري با شدت بیشتر وجود دارد.

از تست هاي رایگان آنتي ژن 
تا روند نزولي ابتال

عليرضا رئيسي
سخنگوي ستاد ملي 

مقابله با کرونا

بهزاد وحيدنيا
مدیرکل مشاوره 
سازمان بهزیستي 

نوشين 
محمدحسيني
 سرپرست دفتر 
نظارت و پایش 

سازمان غذا و دارو 

كي چي گفت؟

رئیس ستاد فرماندهي مقابله با کرونا در کالنشهر تهران با 
تأکید بر اینکه کماکان استان و شهر تهران یک شهر قرمز 
با شرایط کامال بحراني  محســوب مي شود، گفت: »آثار 
محدودیت هاي 2هفته اي در حوزه مرگ ومیر بین یک ماه 
تا ۴0 روز دیگر و در زمینه کاهش سیر بیماري حداقل تا 
3هفته دیگر مشخص مي شود.« علیرضا زالي در حاشیه 
آغاز پویش بزرگ پاندمي امید با بیان اینکه گزارش هاي 
میداني از روز گذشــته در تهران کماکان نشان مي دهد 
که محدودیت ها به آن شــکلي که مدنظر ماست منجر 
به تقلیل ترددهاي درون شــهري نشده است، مي گوید: 
»طبیعتا طرح محدودیت هاي 2هفته اي به عنوان الك دان 
محسوب نمي شود و تفاوت هاي متعددي با آن دارد. در 
الك دان، تعطیلي مطلق شهر و فعالیت نکردن اداره ها و 
دفاتر و سیستم حمل ونقل عمومي مدنظر است، بنابراین 
طرح فعلي را نباید با الك دان اشــتباه گرفت.« زالي در 
پاســخ به ســؤالي درباره ارزیابي اجراي ابالغیه فعالیت 
یک ســوم کارمندان در بخش هاي دولتي و خصوصي، 
عنوان کرد: »تاکنون یک هزار و 100 مورد شکایت در این 
رابطه دریافت کرده ایم. همه این شکایات به استانداري و 
فرمانداري ارسال شده و در حال پیگیري است. در مواردي 
که دســتگاه دولتي یا خصوصي و یا عمومي غیردولتي 
خواستار افزایش ظرفیتي بالغ بر این باشد، باید درخواست 
خود را با دالیل توجیهي به اســتانداري یا ستاد کروناي 
تهران ارسال کند؛ در غیر این صورت از نظر ما اجرا نکردن 

این ابالغیه موجه نیست و تخلف است.« 
منبع :ايسنا

1100شکایت به دلیل تخطي 
مدیران از دورکاری کارمندان 

آخرین خبر

 آداب تاب آوری  
  در قرنطنيه

با گذشت 11ماه از شروع بیماری کرونا کسب مهارت برخورد 
با این بیماری یکی از نیاز های جامعه است

آمــار مبتالیــان  دیروز

13053
آمار بهبودیافتگان  تا دیروز

603۴۴5
آمــار جان باختگان دیروز

۴75
کل آمــار جان باختگان

۴۴802

 محمدباقر 
صابري  زفرقندي

 روانپزشک 

حاال نزديك به يك سال مي شود 
كه ويروس كرونا شيوع پيدا كرده 
هنوز هم ناشنوايان براي مسئوالن 
اولويتي ندارند و كمتر ديده مي شود 
كه در اخبــار و برنامه هاي مربوط 
به اين ويروس به ناشــنوايان نيز 

بپردازند



   200سال بايد بگذرد تا سطح آب هاي زير زمين برسد به آنچه 50سال قبل داشتيم. 200سال 
بايد نه آبي بياشاميم، نه كشاورزي كنيم، نه صنعت و توليد داشته باشيم و نه هيچ آبي را هدر 
دهيم تا همه آن 250ميلي متر بارش ساالنه اندكمان زير زمين ذخيره شود. و شايد اينگونه 
نسل هاي بعدي در سرزميني خشك و بدون آب براي حيات تقال نكنند. بارش هاي سال قبل در ايران و به خصوص در ماه هاي پاياني 
سال98و ابتداي99 آن قدر خوب بود كه حتي گفته مي شد در چند دهه اخير بي سابقه بوده است. به گفته مسئوالن و پيش بيني ها، 
امســال نيز بارش ها در حد نرمال و در بعضي مناطق باالتر از نرمال خواهد بود. اما آيا اين بارش هاي نرمال و بيشتر از نرمال در 

يكي دو سال اخير، مشكلي از كمبود آب كشور كم مي كند؟ در گفت وگو با 2كارشناس حوزه آب اين مسئله را بررسي كرديم.

شبنم مجيدي 
روزنامهنگار

كمآبی،مارارهانمیكند
بررسيوضعيتكمبودآبدرايرانباتوجهبهپيشبينيهاازبارشساالنه،درگفتوگوباكارشناساناينحوزه
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كم ببارد، همه خسارت مي بينند

طبقرونديكهدردنياشــاهدآن
هستيم،تعدادكشــورهاييكهدر
فهرستكشورهايدرگيرتنشآبي
هستند،سالبهســالدرحالافزايشاست.درسال1955
فقط7كشــورباتنشآبيمواجهبودندكهاينعدددرسال
1990ميالديبه20كشوررســيدودرسال2025ميالدي
ممكناست10تا20كشــورديگربهاينتعدادافزودهشوند.
طبقپيشبينيهااحتماالتاســال2050ميالدي،دوســوم
جمعيتجهانباشرايطتنشآبيروبهروخواهندشد.بنابراين
نوســاناتاقليميكههرسالهكشــورهاباآنمواجههستند
ميتواندزمينهسازاينتنشهابهمرورزمانباشد.ايراننيزاز
جملهكشورهايياستكهاقليميخشكونيمهخشكدارد
ومتوســطبارندگيآن250ميليمتراست.طبقپيشبيني
سازمانهواشناسي،كشــورنيزقراراســتپاييزكمبارشي
راتجربهكندكــهحتيبارشهايزمســتانينيزجبراناين
كمبارشيهانخواهدبودوايننوساناتاقليمي،تبعاتزيادي
رابرايمحيطزيست،پوششگياهي،منابعآبهايزيرزميني
وهوابهدنبالخواهدداشتوبهتبعآنبخشهايكشاورزي
وصنعترانيزباچالشمواجهخواهدكــرد.تأخيربارشدر
بخشتاالبهاهمبســيارتأثيرگذاراســت؛چراكه6درصد
سطحزمينراپوششميدهندوواسطيبيناكوسيستمهاي
خشــكيوآبزيهســتنديابهنوعيبينرودخانهوجنگلو
بهشدتبهچرخهآبوابســتههســتند.بنابراينزمانيكه
تغييراتونوساناتيدراقليمرخميدهد،اينتاالبهابسيار
آسيبپذيرميشوندوخشكساليممكناستموجبكاهش
تعدادگونههايگياهيوجانوريدراينتاالبهاشود.تأخير
بارشهايپاييزههمچنيــنموجبافزايشدمايآبخواهد
شــدكهباعثميشودشــرايطهوازيتاالبهاراتحتتأثير
قراردهدوكاهشرشدپوشــشگياهيدرمجاورتتاالبها

راشاهدباشيم.
دركنارايناتفاقات،كاهشبارشهــاميتواندتبعاتیراهم
برايجوامعانسانيداشتهباشد.بهعنوانمثالوقتيتأخيري
دربارشهااتفاقميافتدممكناسترويفيزيولوژيورفتار
آبزياندرتاالبهاتأثيربگذاردوموجبتغييراتيدرتركيب،
فراوانيوتوزيعشانشود.درنظربگيريدتاالبيمانندشادگان
كهتوليدماهييكيازكاركردهاياينتاالباست،اگردچار
تأخيربارششــودتاچهاندازهميتواندرويمعيشتمردمو
جوامعمحليپيرامونتاالبتأثيربگذارد.ياوقتيپوشــش
گياهيدرتاالبيمانندهامونآسيبببيند،آندستهازجوامع
محليكهازنيزارهااســتفادهوصنايعدستيتوليدميكنند
ازاينكمبارشــيهاصدمهاقتصاديخواهندديد.تأخيردر
بارشهادررشــدگياهانورطوبتخاكنيزتأثيرگذاراست؛
يعنيماشــاهداينخواهيمبودكهمحتــوايآبخاكدر
پروفيلرطوبتيخاكتحتالشــعاعقرارميگيردودرادامه
بهرهوريســطحزمينپايينميآيــد.پايينآمدنبهرهوري
سطحكشاورزييعنيكاهشتوليدمحصوالتياافزايشفشار

بهمنابعآبزيرزمينيبرايحداقلتوليد.
تأثيريكهتأخيربارشهاميتوانددرآلودگيهواومشكالت
تنفسيايجادكند،نيزانكارناپذيراســت.اينتغييراتآبو
هواييميتوانــدالگويآلودگيهواراتغييردهدوســالمت
تنفسيراتحتالشــعاعقراردهد.مطالعاتزياديهمنشان
ميدهدكهافزايشزياديبينآلودگيهوا،دمايهواوتأخير
دربارشهاوجوددارد.دربارشكممعموالميزانآلودگيهوا
افزايشپيداميكندوپتانسيلآلرژيزاكهگردههاوريزگردها
درهوادارندميتواندافزايشيابدوتبعاتيبرايانســانهابه
همراهداشتهباشدوبيماريهايآلرژيكوبيماريهايتنفسي

مزمنراتشديدكندوموجبمرگزودرسشود.
تأثيرتأخيربارشهاراميتوانازديدكالنتررويمنابعآبي
كشورهمموردبررسيقرارداد.تغييراتدرروندبارندگيها،
عمــالجرياناتفصلــيراكاهشميدهدواغلــبجريانات
زيرزمينييازيرقشريدرسطوححوضههايآبخيزهمكاهش
پيداميكنندوسطحسفرههايآبزيرزمينيافتبيشتري
خواهدداشــت.دراينشــرايط،افزايشبهرهبرداريازآب
زيرزمينيهمدربخشكشاورزياتفاقميافتدكهبازباعث

افتبيشترآبزيرزمينيميشود.
بارشكموباتأخير،سطحآبرودخانههارانيزكاهشميدهد
ووقتيباافزايشتبخيروتعرقهمراهميشــود،جريانهاي
سطحيراكاهشميدهدوباعثميشودبرخيمناطقخشك
شوند.اگراينشرايطدردورهايقدريطوالنيترشود،باعث
كاهشگونههايزياديخواهدشــدورويچرخهزندگيدر
يكاكوسيستمتأثيرزياديميگذارد،حتيموجبميشود
كهيكسريازگونههايبوميامكانرشد،نمويازندگيپيدا
نكنندوگونههايمهاجمجايگزينآنهاشــوند؛چهبسااين
رقابتموجبحذفگونههايبوميشــود.ازطرفيميتواند
رويفتوسنتزگياهاننيزتأثيرگذارباشدوممكناستشاهد
افزايشآتشسوزيجنگلهاباشــيمكهايناتفاقميتواند
درمقياسهايمختلفباشــد.اگردرياچههاوتاالبهايما
كمعمقوكموسعتشوند،تأثيرزياديرويجمعيتآبزيان
بهخصــوصماهيهاميگذاردوممكناســتنابوديبرخي
گونههايآبزيرادردرازمدتبهدنبالداشــتهباشدياباعث
افزايشمرگوميرطبيعي،كاهشنرخرشــدوكاهشذخاير
ماهيدرتاالبهاشود؛درنتيجهارتزاقازطريقماهيگيريو
آنبخشازمعيشتمردمكهوابستهبهتوليداتماهياست،

آسيبخواهدديد.

علي ارواحي
مديرمليطرححفاظتازتاالبهايايران

باران
این شماره

يادداشتيك

ما با خشكي عجين هستيم
دكترســعادتحنيفيان،مدرسدانشگاهو
محققدرحوزهآب،ميگويد:ذاتوشــالوده
آبوهوايكشورما،خشــكونيمهخشك
اســتكهآنهــممتاثــرازطــولوعرض
جغرافيايياســت.باتوجهبهشــرايطتابش
نورخورشــيد،ميزانفاصلهباخطاســتواو
تقســيمبنديبارشهادركلكرهزمين،ما
دريكموقعيتخشــكونيمهخشكقرار

گرفتهايم.هميشههمينبودهاست.
اينپژوهشگرميگويد:مردمماهنوزدركياز
خشكونيمهخشكبودنكشورندارند.باتوجه
بهشرايطكشورنيازبهآموزشبهتريداشتند.
همهدليلاينكهنســبتبهايــنآموزشها
بيتوجهيشدوكسيبهبهينهسازيمصرف
آباهميتيندادو...تكيهمابردرآمدهايارزي
حاصلازفروشنفتبود.ازعصرمدرنيزهبه
اينسو،يعنياززمانيكهصنعتنفتدركشور
مليشد،تغييراتاقليمينيزشدتگرفتو
پراكنشزمانيومكانيبارشهاتغييركرد.در
اينزمانبهجاياينكهمابيشتربهفكرتوجهبه
آبومراقبتازآنباشيمتاخشكساليبرتوليد
وكشاورزيچيرهنشود،بيخياليطيكرديم،
چونهميشــهخيالمانراحتبودكهدرآمد

ثابتيازفروشنفتداريم.

دلخوش به بارش هاي موقت نباشيم
حنيفيانبابياناينكههميشــهبهداشتهها
وپتانسيلهايكشــاورزيبياعتنابودهايم،
ميگويد:نسبتبهاقليموكاشتمحصوالت
كمآببــربياعتنــابودهايــم.ارزشآبرا
ندانستهايم،ارزشاقليم،خاك،پهناوربودن
ســرزمين،چهارفصلبودنكشــوروارزش
2موهبتالهــي،يعنيرشــتهكوههايالبرز
وزاگرسراندانســتهايم.ايندورشــتهكوه
آبراذخيرهميكنند،امامانتوانســتهايماز
اينذخايرآباســتفادهكنيمواينآبهادر
دشــتهارهاوبخشــيازآنهاازفالتايران
خارجميشوند.اگركلآبهايموجودشامل
آبهايجاري،جريانرودخانهاي،سطحي،
بارشهاوآبهايذخيرهايو...را100درصد
درنظربگيريم،80درصدآنازدستميرود
ومافقــط20درصدآنرابــهچرخهمصرف

ميبريم.
اوادامهميدهد:اماآيــااينفريادهابهگوش
همهميرســد؟مردم!دلخوشبهبارشهاي
موقتپارسالوامسالنباشيم.اگرقرارباشد
يككشورمطلوبوبينيازداشتهباشيم،بايد
بهپتانســيلهايكشــاورزيتوجهبيشتري

كنيم.
اگرنفتتمامشــودوآبهمتمامشود،نسل
آيندهچــهكاربايدكند؟كشــاورزيراخوار
وذليــلكردهايم.نهادههايكشــاورزيهم
آرامآرامازدســتميرود.خشكساليهمبه
واسطهگازهايگلخانهايوتغييراتاقليمي

چيرهترميشود.
اوبااشارهبهاينكهآيندهبسياربسيارخطرناكي
برايكشورمانپيشبينيميكنم،ميافزايد:
مثالاينكهآبدرياچهخــزرراتصفيهكنيم
وآنرامثالبهاســتانهايســمنانوتهران
برســانيم،هزينهبراســت.هزينهاستخراج،
تصفيه،ساختنلولههايانتقاليبهسمتفالت

مركزوهمچنينپيامدهايزيســتمحيطي
چنيناقداميبســيارباالســت.فرضكنيم
چقدرازدلطبيعتبايدشكافتهشودتاآبرا

بهمركزايرانبرسانيم.
دكترحنيفيانادامهميدهد:اگرميخواهيم
برايكشورونســلهايآيندهحياتراباقي
بگذاريمبايدازحاالشروعكنيم.بايدپوشش
گياهيوجنگليايجادكنيم،ارقاميراكشت
كنيمكهپوششگياهيراتامينكنندتاشايد

بهوضعيت30سالپيشبازگرديم.

80درصد آب هاي جاري تلف مي شود
ايناستاددانشگاهميگويد:بااعمالمديريت
صحيح،عملياتآبخيــزداري،صرفهجويي
درمصرف،كمتراستحصالكردن،مديريت
رويچاهها،كنترلكشتمحصوالتجاليزي

وپرآببــروتغييرالگويكشــت،ميتوانيم
80درصــدآبجاريايكهتلفميشــودرا
برگردانيم.اكنون20درصدازآبهايجاريرا
استفادهميكنيم.بااستفادهازمديريتدرست
ميتوانيمآنرابه40درصدبرسانيم.اينيعني
2برابر.دراينصورتميتوانيماميدوارباشيم

كهنسلهايآيندهدوامبياورند.
اوبهبارشهايساالنهكشــوراشارهميكند
وآنرادربلندمــتفاجعــهميداند:250تا
260ميليمتــر،ميانگينبارشســاالنهدر
كشورايراناســت.ازطرفديگردر50سال
گذشتهســاالنهيكمترپايينرفتآبهاي
زيرزمينيراداشــتهايم؛يعنيســفرههاي
آبزيرزمينيدر50ســال50متــرپايينتر
رفتهاســت.اگرمديريتدرسترويمصرف
آبداشــتهباشــيم،آبياريغرقابينداشته

باشيم،مصرفآبآشــاميدنيومصرفآب
صنعتيهمتعطيلباشدوبهطوركاملنزوالت
جويرابهســفرههايآبزيرزمينيانتقال
دهيم،هر4ســاليكبار،يكمترآباضافه
ميشود.يعني200ســالزماننيازداريمتا
ســطحآبهايزيرزمينيرابه50سالقبل

برگردانيم.
حنيفياندرآخراضافهميكنــد:االناواخر
پاييــزهســتيموهنــوزبارانهــايخوبي
نداشتهايم.مردمبايدبپذيرندزمينماخشك

است.

بارش ها نسبت به سال گذشته كمتر است
هدايتفهمي،كارشناسمسائلآبورئيس
مركزتحقيقاتپژوهابگستر،بابياناينكه
سالگذشتهتاآخرشــهريورسالآبيخوبي

بودوازنرمالكميباالتربود،ادامهميدهد:
معموالبهاينصورتاســتكهدرسالهاي
ترساليياباالترازنرمال،تنشآبيدرشهرها
ومناطق،بهويژهغربوشمالكشورونواحي
مركزيكمميشــودوبنابرايــنكمبودآب

مسئلهسازنيست.
اوادامهميدهد:امانهاينكهكمبودآبنداريم،
چراكههمينحاالهمدرشرقوجنوبشرقي
كشورهمچناندربرخيمناطقبحرانداريم

وباكمبودجديآبمواجهيم.
دكتــرفهميبااشــارهبهســالآبــيكهاز
مهرشــروعميشودوتاآخرشــهريورادامه
مييابد،ميگويد:بيشاز2ماهازســالآبي
جديدگذشتهووقتينگاهميكنيموضعيت
بارشهايمانســبتبهمتوســطدرازمدت
14درصدكاهشداشــتهاســتونسبتبه
سالگذشته16درصدكاهشنشانميدهد.
همچنينذخيرهسدهايكشور4تا5درصداز

دورهمشابهدرسالگذشتهكمتراست.
اودربــارهپيشبينيهاميگويــد:احتماال
زمستانبخشعمدهكشوربارشهاييباالتراز
نرمالخواهدداشت؛بهويژهدرحاشيهزاگرس
وتاحدوديدرشــمالكشــوراينموضوع
راميبينيم،وليدرمناطقشــرقهمچنان
كاهشبارشخواهيمداشتومسئلهكمبود

بارشومنابعآبيمسئلهسازخواهدبود.
فهميبابياناينكهپيشبينيهايدرازمدت
معموالدقــتخوبيندارنــد،ادامهميدهد:
بهطوركليبارشهايكشــوردرزمستاندر
مناطقغربكشورباالترازنرمالخواهدبود
وبابارشهايپاييزهشايدبشودبهحدنرمال

نزديكشويم.

تغيير نحوه مديريت سرزميني؛ تنها راه حل بحران
فهمينيزبراينمســئلهتأكيــدميكندكه
بههرحالكشــورمادريكمنطقهخشكو
نيمهخشكواقعشــدهوكمبودآبدرايران
يكواقعيتاستكهدركنارمديريتبدبهاين
بحراندامنزدهاست.درهمهجايدنياحتي
دركشــورهايپرآبايناصلاساسيمورد
توجهاستكهبايددرمصرفآبصرفهجويي
ومطابقالگوهاونرمهاياســتانداردجهاني
مصرفكــرد.درهمــهبخشهايشــرب،
كشــاورزيوصنعتيمصــرفمــاباالتراز
ميانگينهايجهانياســت.بنابراينمسئله
اساسيدرايناســتكهمصارفغيرضروري
راكاهشدهيم.اينعزمنهدردســتگاههاي

متوليوجودداردونهدرمردم.
اينكارشناسمسائلآبومعاونسابقدفتر
برنامهريزيكالنآبوآبفــايوزارتنيرو،
بااشــارهبهاينكهتوصيهواندرزوشيوههاي
تبليغــيوترويجيتــاامروزبــرايكاهش
مصرفومديريــتآبجوابندادهاســت،
ميگويد:نيازاســتدرنحــوهحكمرانيآب
بهطوركليتغييراتاساســيبهوجودآوريم.
نهفقطحكمرانيآببلكهمديريتسهمهای
سرزمينيدرآبوخاكوگياه،حياتياست.
درهمهعرصههايكشوربابحرانمواجهيمو
هرروزكهميگذردادارهكردنمسائلسختتر
ميشود.بيدرنگبايددرتغييرنحوهمديريت
سرزمينياقدامكردتاراهبرونرفتيازبحران

پيداشود.

بارانهميشــهرحمتاســتاماايننعمتالهي8ســالاستكهبراي
خوزستانيهاتبديلبهبالشدهوآنهارابهدردسرانداختهاست.نخستين

باركــهپايبيمــارانتنفســيبه
بيمارســتانومراكزدرمانيبهعلت
نخستينبارشپاييزهبازشدسال92
بودكــه22هزارنفــررادرگيرخود
كرد.تاسال94كههنوزعلتدقيق
اينمسئلهمشــخصوروشننشده
بود60هــزارنفردرمجمــوعدچار

مشكالتتنفسيدرروزنخستينبارشپاييزهشدند.

بارانميتواندبيماريهارامنتقلكند؟بــارانميتواندويروسكرونارا
ازســطوحوبدنپاككند؟باآغازفصلسرمادردورانيكهجهاندرگير

يكهمهگيريويروسيغيرمنتظره
است،اينپرسشهابيشترازهميشه
درميانافرادمطرحميشــوندكه
دســتكمبرايپرســشاولهيچ
جوابقطعيایوجودندارد؛زيراتا
بهامــروزپژوهشهايمحدوديدر
موردتأثيرشرايطاقليميبرتشديد

همهگيريهاياشيوعبيماريهاانجامشدهاست.

كارشناسانمعتقدندامنيتجادههاشعارنيست،امرياستنيازمندعزمي
عمومي.ازتالشبرايرعايتقوانينراهنماييورانندگيگرفتهتاخوابآلوده

نبودنرانندههنگامرانندگي،ايمني
وســالمتخودرووامنيتجادهها.
درستاستكهدراستفادهياافتتاح
هرجادهايابتدابايداينامررامدنظر
قراردادكهبرايچهجمعيتيساخته
شدهوآياظرفيتكافيوكيفيتالزم
رابرايعبورومروردارديانه؟امافقط

بخشيازاستانداردجادههابرعهدهدولتاست.

جاده لغزنده است!
اگروضعيتنابسامانراههاراباوضعيتبدجويجمعكنيد،

احتمالبروزحوادثچندبرابرخواهدشد
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كونوكارپوس؛ متهم رديف اول
چرابارانهايپاييزيبرايشهروندانخوزستاني

دردسرسازاست؟

كرونا مي بارد؟
دربارهبيماريهاييكهبارانميتواندباعثافزايش

آمارشيوعآنهاشود

وضعيت فوق بحراني در مصرف منابع آب تجديدپذير ايران 
هدايت فهمي؛ كارشناس مسائل آب و رئيس مركز تحقيقات پژوهاب گستر: در دنيا يك تقسيم بندي وجود دارد كه طبق آن اگر يك كشور از 40درصد منابع آب 
تجديدپذير استفاده كند، در وضعيت قابل قبولي است. اگر بين 40 تا 60درصد استفاده كند، دچار تنش آبي است و اگر از 60 تا 80درصد از منابع آب تجديدپذير 
استفاده كند دچار بحران آبي است. اگر در كشوري اين مصرف 80درصد به باال باشد، وضعيت فوق بحراني است. كشور ما هم اكنون 86درصد منابع تجديدپذير 
را مصرف مي كند، بنابراين ما در وضعيت فوق بحراني قرار داريم. براي اينكه بتوانيم بهره برداري پايدار و مطابق با نرم جهاني از آب داشته باشيم بايد مصرف را 

به حداكثر 60درصد كاهش دهيم.

ش
بر



پاي درختان در ميان است
مسئوالن دانشــگاه علوم پزشكي 
اهواز 18 گزينــه را به عنوان عامل 
تنگي نفس در خوزستان طي اين 
ســال ها مورد تحقيق و بررســي 
قرار داد كه در نهايــت 4احتمال 
»مشعل هاي چاه هاي نفت، سوزاندن مزارع نيشكر، سوزاندن 
زباله و گرده  گياهي« به عنوان عامل تنگي نفس معرفي شدند.

فرهاد ابول نژاديان، رئيس دانشگاه علوم پزشكي اهواز و فوق 
تخصص آســم و آلرژي در مورد عامل اصلي تنگي نفس هاي 
ناشي از بارش هاي پاييزي خوزستان در گفت وگو با همشهري 
مي گويــد: »تركيب گــرده درخت كونوكارپــوس همراه با 
آالينده هاي نفتي عامل اصلي اين نفس تنگي هاست كه توسط 
اداره كل حفاظت محيط زيســت خوزســتان نيز تأييد شده 
است. گياه كونوكارپوس مساحت قابل توجهي از فضاي سبز 
شهرهاي خوزســتان به ويژه اهواز را پوشانده است. بر همين 
اساس شوراي سالمت خوزستان هرس گياهان كونوكارپوس 
را به منظور جلوگيري از بروز مشكالت تنفسي مصوب كرده 
است«. وي در مورد اينكه تا حد از اينكه اين گياه عامل اصلي 
ايجاد مشكل است، مي افزايد: »ما عصاره كونوكارپوس را تهيه 
كرديم و روي دست بيماراني كه به دليل حمالت تنفسي ناشي 
از بارندگي مراجعه كرده بودند تســت پريــك انجام و تأييد 
تشخيصي داديم. كســاني كه بر سر اين موضوع اختالف نظر 
دارند متخصصان رشــته هاي گياه شناسي و باغباني هستند 
و پزشك نيســتند. وگرنه تمام همكاران فوق تخصص آلرژي 

خوزستان اين موضوع را تأييد كرده اند«.

هرس درختان در دستور كار
از زماني كه مشخص شــد درختان كونوكارپوس عامل اصلي 
ايجاد مشكل در نخستين باران پاييزي شد در نخستين مرحله 
كاشت اين درختان از سوي شهرداري ممنوع اعالم شد و در 
مرحله دوم هرس اين درختان در سراسر استان در دستور كار 
قرار گرفت اما در برخي شهرها هرس به طور كامل انجام نشد. 
دكتر ابول نژاديان مي گويد: »از سالي كه هرس كونوكارپوس 
در دستور كار شهرداري هاي استان قرار گرفت شهرهايي كه 
خوب هرس كردند آمار مراجعه بيمارانشان كاهش يافت اما 

در شهرهايي مانند خرمشهر كه 40درصد هرس كردند آمار 
همچنان باال بود و به عنوان مثال امسال با بارش پاييزه حدود 
500بيمار تنفســي به مراكز درماني مراجعه كردند. البته در 
مجموع با هرس خوب درختان امسال آمار مراجعه كنندگان 

بسيار كاهش يافت و به 3923 بيمار تنفسي رسيد.
البته در مقابل بار بيماران شهرهايي مانند اهواز به نسبت هر 
سال با هرس خوب درختان كاهش قابل توجهي داشت. گرچه 
هرس ها صددرصد نبود اما به واسطه فشاري كه به شهرداري 
آورده بوديم خيلي خوب هرس انجام داده بودند. اين موضوع 
را هم بايد مــورد توجه قرار داد كه صنايــع و مراكزي بزرگي 
مانند فوالد، نفت و دانشگاه شــهيد چمران در استان وجود 
دارند كه با وجود پوشــش گياهي كونوكارپوس هرس كامل 

انجام نداده اند«.
هرس درختان از آزاد شــدن آنتي ژن هايي كه همراه با رعد و 
برق و باران هاي اوليه باعث تشديد حمالت تنفسي مي شوند 

جلوگيري مي كند.

كاشت گياهان مثمرثمر
كاشــت گياهان كونوكارپوس از ســال86 در دســتور كار 
شــهرداري هاي خوزســتان قرار گرفــت و هم اكنون حجم 
انبوهي از پوشش سبز شــهر را تشكيل مي دهد و هرس همه 
آنها در مدت زمان كوتاه كار دشواري است. اين گياهان به اين 
دليل كه به آب كمي نياز دارند و هميشه سبزند براي پوشش 
گياهي شهرها مورد استقبال قرار گرفتند. همه شهرداري ها 
موظفند كه گياهاني كه بيشتر از 2/5 متر هستند و به گل دهي 
رسيده اند را هرس كنند. آنها اين كار را هر ساله در طول 3 ماه 
مرداد، شــهريور و مهر انجام مي دهند. رئيس دانشگاه علوم 
پزشكي اهواز عنوان مي كند: »هم اكنون كاشت اين درختان 
در شهر از سوي شهرداري ممنوع اعالم شده است و درختان 
مثمرثمر جايگزين آنها مي شوند. 60درصد فضاي سبز اهواز را 

كونوكارپوس تشكيل مي دهد«.
كونوكارپوس درختي هميشه سبز، خاص مناطق گرمسيري، با 
توانمندي هاي فراوان در برابر تنش هاي محيطي مانند شوري 
آب، آلودگي هوا، خاك فشــرده و فقير است كه رشد خوبي 
مي كند و نقش مؤثري در توسعه فضاي سبز شهري دارد. اين 
توجيه مديران شهري در خوزســتان در سال هاي اخير براي 
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 يك قطره باران هم
بايد مديريت شود

گپ و گفت با مديركل امور خدمات شهري شهرداري تهران درباره 
آمادگي براي بارش هاي سال99 در پايتخت

بارش باران و برف براي بسياري به معناي 
رقم خوردن يــك روز رمانتيك تعبير 
مي شود و از هيچ تالشي براي قدم زدن 
زير باران شهري مانند تهران غافل نمي شوند اما بارش هاي جوي 
براي همه تهراني ها يك تعبير نــدارد، چرا كه نيروهاي خدمات 
شهري در روزهاي باراني و برفي در حالت آماده باش به سرمي برند 

تا شهر دچار مشكل نشود.
هر چند بســياري برف سال گذشته 
و آب گرفتگــي معابــر شــهري در 
روزهاي باراني را به عنوان يك مشكل 
در مديريت شــهري به خاطــر دارند 
اما علي اصغر عطايــي، مديركل امور 
خدمات شهري شــهرداري تهران در 
گفت وگو با همشهري از تالش ها و برنامه هاي اين معاونت براي 
مقابله با مشكالت بارندگي در شهر تهران مي گويد و معتقد است 
مشكل شهر تهران در بارش هاي ســال گذشته مربوط به حجم 

باالي بارش هاي جوي بود.
عطايي به اين نكته اشاره مي كند كه مديريت بارش باران و برف در 
شهر تهران براساس برنامه يكساله تدوين مي شود؛ »بارش باران 
و برف يكي از موضوعات مهمي است كه شهرداري در طول سال 
براي آن برنامه ريزي دارد. با توجه به اينكه شهر تهران يك شيب از 
شمال به سمت جنوب دارد، اگر در مواقع بارش باران برنامه ريزي 
درستي انجام نشود، اين شيب مي تواند مشكالت جدي اي براي 
شهر ايجاد كند. در واقع بايد گفت كه در تهران يك قطره آب نيز 
بايد مديريت و هدايت شود؛ چه جمع آوري داخل يك مخزن، چه 
ورود به شبكه اصلي از طريق شبكه فرعي و چه هدايت به سمت 

جنوب شهر تا مورد استفاده قرار گيرد.«
براساس گفته او دليل مشكالت شهر در روزهاي باراني و برف سال 
گذشــته را بايد در حجم باالي بارش هاي جوي جست وجو كرد؛ 
»پس از بارندگي هاي ســنگين فروردين ماه 1398 آب از رودها، 
دره ها، رودخانه ها، كانال ها و مســيل ها مقدار زيادي رســوبات، 
ماسه و... به همراه خود آورده بود. هر منطقه اي در شهر تهران يك 
واحد مسيل ها فعال دارند كه پيمانكار خاص دارد و در طول سال 
كارگرانش نهرها و كانال ها را اليروبي مي كنند اما ســال گذشته 
به دليل حجم زياد رسوبات وارد شــده به كانال ها و مسيل ها به 

تجهيزات گسترده تري نياز داشتيم.«
آنطور كــه عطايي توضيــح مي دهد در شــهر تهــران نزديك 
530كيلومتر كانال و مسيل ايجاد شــده است و اين مسيرها در 
طول سال به شكل مستمر كنترل و اليروبي مي شوند و بخش هايي 
كه نياز به ترميم دارنــد، در برنامه قرار مي گيرنــد. جدا از بحث 
كانال ها و مسيل ها، بايد بدانيم كه شهر تهران نزديك به 10هزار 
كيلومتر نيز انهار فرعي دارد و اين انهار همزمان با پاكسازي معابر، 

اليروبي و پاكسازي مي شوند.
مديركل امور خدمات شهري شهرداري تهران با اشاره به فعاليت 
پيمانكاران مســيل ها، مي گويد: »در مناطق 22گانه همانگونه 
كه پيمانكاران تنظيف فعاليت مي كنند، ما از حضور پيمانكاران 
مسيل ها و اليروبي به شكل مستمر استفاده مي كنيم و اين نيروها 
در طول سال به فعاليت مشغول هستند. به طور كلي زماني شهرها 
مي توانند از نظر ســيل و آبگرفتگي دچار مشــكل شوند كه اين 

مسيل ها و كانال هاي مورد اشاره، به درستي كار نكنند«.
عطايي با بيان اين نكته كه با شــروع بارش ها، تمــام مناطق با 
تجهيزات كامل در شــهر حضور پيدا مي كنند تا مديريت امور را 
به دست بگيرند، مي گويد: »ما امســال در بخش بارش ها تالش 
كرده ايم تا 244دستگاه موتور پمپ را در اختيار نواحي 122گانه 
شهرداري قرار دهيم تا در موارد جزئي آبگرفتگي از اين دستگاه ها 
بهره ببرند. در سال گذشته نيز برخي از مناطق نياز به  كار عمراني 
داشتند و از ابتداي سال99 ما اين فعاليت هاي عمراني را شروع 
كرديم و توانستيم مشــكالت را رفع و رجوع كنيم. بر اين اساس 
بايد بگويم كه امسال آمادگي مان براي مقابله با سيل و آبگرفتگي 

باالتر است«.
برنامه ها و نحوه مديريت شــهر در روزهاي برفــي متفاوت تر از 
روزهاي باراني اســت؛ »در بخش برف فعاليت هــاي ما متفاوت 
اســت. در ابتداي بحث بايد گفت كه تعداد ماشين هاي مكانيزه 
شــهرداري براي برف روبي محدود است و به همين دليل امسال 
تالش كرده ايم كه نزديك به 40دستگاه ماشين هاي نمك پاش، 
محلول پاش و تيغه هاي برف روبــي تهيه كنيم و اين خودروها را 
در تمام نقاط حساس قرار دهيم تا به محض بارش برف اقدامات 

الزم را انجام دهند.«
با شروع بارش برف نحوه فعاليت نيروهاي كارگري بخش خدمات 
شهري نيز تغيير مي كنند و براســاس گفته عطايي »هم اكنون 
نزديك به 30هزار نفر عوامل كارگري به صورت معمول در بخش 
فضاي سبز و خدمات شهري مشغول به فعاليت هستند اما در زمان 
بارش برف، اين افراد به امورات برف مي پردازند. ما در زمان بارش 
برف از اكيپ هاي برف تكان استفاده مي كنيم، اين اكيپ ها در زمان 
بارش برف به ابزاري مانند باالبر و برف تكان مجهز مي شوند تا در 
زمان بارش برف، درخت ها و فضاي سبز را از برف پاكسازي كنند 
و مانع آسيب به گياهان شوند. بنابراين كليه مجموعه شهرداري 
تهران به شــكل يكپارچه در اين حوزه فعاليت مي كنند و تمام 
برنامه ريزي هاي الزم براي مقابله با آبگرفتگي و بارش برف انجام 

شده است.«
پيدا كردن سخت ترين مناطق تهران در روزهاي باراني و برفي كار 
چندان دشواري نيست، چرا كه هر ساكن تهران مي داند، نخستين 
باران ها و برف هاي پايتخت بر سر كداميك مناطق مي بارد. از نظر 
عطايي، مناطقي كه بيشتر بارش برف و باران دارند، بيش از ساير 
مناطق در فصل پاييز و زمستان نياز به مديريت دارند؛ »مناطق 
شمال شهر تهران يعني مناطق يك، 2، 3، 4، 5، 6، 21و 22 زودتر 
از ديگر مناطق شهر تهران تحت تأثير باران و برف قرار مي گيرند، 
بنابراين بايــد نيروهايمان در اين مناطق بيــش از ديگر مناطق 
آمادگي داشته باشند. ناگفته نماند كه نيروهايمان در اين مناطق از 
امكانات ويژه تري برخوردار هستند. جز ماشين آالت برف روبي، در 
برخي از مناطق تهران، سايت هاي پيشتيباني كننده ايجاد كرده ايم 
و امكانات ماشين آالت و ادوات نيروي انساني را در آنها قرار داده ايم. 
همينطور مخازن زردرنگ حاوي شن و ماسه در مناطق مختلف 
شهر تهران تعبيه كرده ايم تا درصورت لزوم شهروندان هم بتوانند 
از اين امكانات استفاده كنند. در كنار تمام اين برنامه ها، به منظور 
ايجاد مديريت يكپارچه با ســازمان هايي همچون پليس راهور، 
هواشناسي و... هماهنگي خوبي داشته ايم تا در مواقع بارش باران 

و برف شهر را در شرايط خوبي نگه داريم«.

باران
این شماره

نورا عباسي
روزنامه نگار

خديجه نوروزي
روزنامه نگار

چرا باران هاي پاييزي براي شهروندان خوزستاني دردسرساز است؟

كونوكارپوس؛ متهم رديف اول
رئيس دانشگاه علوم پزشكي اهواز: در آبان ماه كه فصل گرده افشاني 
درختان كونوكارپوس است نخستين بارندگي هاي پاييزه مشكل ساز 

مي شود
باران هميشه رحمت اســت اما اين نعمت الهي 8ســال است كه براي 
خوزستاني ها تبديل به بال شده و آنها را به دردسر انداخته است. نخستين بار 
كه پاي بيماران تنفسي به بيمارستان و مراكز درماني به علت نخستين بارش 
پاييزه باز شد سال92 بود كه 22هزار نفر را درگير خود كرد. تا سال94 كه هنوز علت دقيق اين مسئله مشخص و روشن 
نشده بود 60هزار نفر در مجموع دچار مشكالت تنفسي در روز نخستين بارش پاييزه شدند و برخي به شكل سرپايي درمان 
و برخي به ناچار بستري و دچار تنگي نفس شدند. اما از سال95 با شناخت علت بيماري و يك سري اقدامات اوليه كم كم آمار 
مراجعه كنندگان به دليل مشكالت تنفسي در بارش ها كاهش يافت. به عنوان مثال سال98 بيش از 13هزار و 110نفر به دليل 
عارضه تنفسي ناشي از بارش هاي پاييزي راهي بيمارستان هاي خوزستان شدند اما امسال در نخستين بارش پاييزي در 

اين استان 3923نفر راهي بيمارستان و 379نفر به دليل مشكالت تنفسي بستري شدند.

توسعه بي رويه اين گياه بوده است. اما اين سهل انگاري ها در 
انتخاب نوع گياهان قابل كشت در فضاي سبز شهري آن هم 
بدون تحقيق در موردشان تأثيرات جبران ناپذيري در درازمدت 
به شهر تحميل و سالمت شــهروندان وارد مي كند كه قابل 
بخشش نيســت. اما به گفته كارشناسان باغباني و تحقيقات 
انجام شده در دنيا، برخالف تصورات كه كاشت هر نوع درختي 
براي محيط زيست خوب است بايد گفت كه گياهان خاصيت ها 
و ويژگي هاي مختلفي دارند و مي توانند بر ساير موجودات زنده 
حتي ساير گياهان تأثيرات مثبت و منفي داشته باشد و توجه 
به كم آب بودن تنها مالك انتخاب نيست. درختان مثمرثمري 
چون كونوكارپوس اجازه رشــد هيچ گياهي در كنار خود را 
نمي دهند. همچنين سمي بودن گياهان غيرمثمر يكي ديگر 
از معايب اين قبيل درختان است و هنگامي كه توسط حيوان 
مصرف شوند ممكن است سبب مرگ آن حيوان  شوند. بنابراين 
اينكه شهرداري خوزستان تصميم به كشت گياهان مثمرثمر 
گرفته است را بايد برداشــت گامي مثبت از سوي اين ارگان 
تلقي كرد. چرا كه درختان و مرتع هاي مثمر سبب تقويت خاك 
مي شوند بنابراين در باد و باران سبب برخاستن خاك و ريزگرد 
نمي شوند تا مشكالت تنفسي به وجود آورند. اما گرده افشاني 
و جابه جا شدن ميوه هاي بدون مصرف درختان بي ثمر سبب 
آلودگي هوايي مي شــود. همچنين درختان مثمرثمر بيشتر 
از درختان بي ثمر اكســيژن توليد مي كنند. در نتيجه كمك 
شاياني به پاكيزگي هوا مي كنند. البته ممكن است شهرداري 
توجه به منابــع آبي را دليلي براي كاشــت گياهان غيرمثمر 
عنوان كند اما با درختان مثمرثمــري مانند نخل هم وجود 
دارند كه ميوه مي دهند و مقاوم به كم آبي هستند. درختاني 
ازجمله پســته، زردآلو، انجير، زيتون، انگور، نخل و مركبات 
براي رشد و توليد محصول به آب مصرفي بسيار كمي احتياج 
دارند. كونوكارپوس تا چند سال پيش از محبوب ترين گياهان 
غيرمثمر وارداتي خوزستان بود تا جايي كه شهرداري ها آن را 
»معجزه فضاي ســبز جنوب« مي ناميدند و بيش از يك دهه 
است كه حجم انبوه پوشش گياهي شــهرهاي خوزستان را 
در بر گرفته. اما اينك مشخص شــده كه اين گونه گياهي از 
مخرب ترين و مضرترين پوشش گياهي در دنياست و با توجه به 
كمبودهاي منابع آبي تأثيرات منفي بر حجم آب دارد. گازهاي 
منتشر شده از اين درخت سبب جلوگيري از تشكيل ابرهاي 

باران زا مي شوند.

مشكل اصلي فقط در  ماه آبان
گل دهي و گرده افشــاني درختان كونوكارپوس در فصل آبان 
اســت يعني اگر بارندگي ها در آذر و دي باشد چون درختان 
گرده افشــاني نمي كنند مشكلي ايجاد نمي شــود. بنابراين 
اگر بارندگي در آبان همراه با رعد و برق، باد و طوفان باشــد 
پخش گرده اين گياهان بيشتر در شهر صورت مي گيرد و آمار 
مبتاليان افزايش مي يابد. مخصوصا در عصرها كه گرده افشاني 
صورت مي گيرد. اين فوق تخصص آســم و آلرژي مي افزايد: 
»هر سالي كه نخستين بارندگي هاي پاييزي در عصرها اتفاق 
افتاده و با رعد و برق همراه بوده مبتاليان بيشــتر بودند. ولي 
اگر بارندگي در صبح يا شب باشــد كه مردم بيشتر در منازل 
خود هستند، آماران مراجعه بيماران كاهش پيدا مي كند. ما 
نيز به همين دليل به مردم هشــدار مي دهيم حين نخستين 
باران در منازل بمانند و در و پنجره هــا را ببندند و به افرادي 
كه بيماري هاي زمينه اي دارند توصيــه مي كنيم قبل از اين 
بارندگي به پزشــك مراجعه كنند و تحت درمان باشــند و 
مراقبت هاي ويژه را انجام دهنــد. افرادي كه در معرض باران 
قرار مي گيرند و افرادي كه زمينه بيماري هاي آلرژيكي دارند 
و عالئم تنگي نفس، آسم و خس خس سينه دارند بيشتر در 
معرض اين پديده قرار مي گيرند. خوشبختانه تاكنون در اين 

مورد مرگ وميري گزارش نشده است«.
نخستين بارندگي ها، با آلودگي هاي هوا از اليه هاي جوي نيز 
همراه است. هم استاني ها بايد تا حد امكان در هنگام بارش هاي 
اوليه پاييز در شهر تردد نكنند و در معرض باران قرار نگيرند تا 
بيمارستان هاي درگير مقابله با كرونا با چالش ديگري مواجه 
نشوند. افرادي هم كه ســابقه بيماري تنفسي ازجمله را آسم 
دارند بهتر اســت هنگام وقوع باران هاي پاييــزي به ويژه در 
نخستين بارش، مجددا اسپري  تنفسي خود را استفاده كنند 
و در هنگام بارندگي در شهر تردد نكنند و درب و پنجره خانه 
خود را ببندند. توصيه هاي پيشگيرانه در مورد زنان باردار، افراد 
با سن باال و كودكان نيز صادق است. در روزهايي كه احتمال 
بارش وجود دارد نيز در خارج از منزل همه شــهروندان بايد 
به منظور پيشگيري از ابتال به آنفلوآنزا، كرونا و مشكالت تنفسي 

ناشي از آالينده هاي محيط حتما از ماسك استفاده كنند. 

باران در باور عمــوم جامعه، به معناي 
رونق و افزايش بهره وري كشــاورزي 
اســت اما درصد زيــادي از بارش ها 
مي تواند براي بعضي از محصوالت در بعضي از زمان ها، مخرب 
باشد. گزارش شركت مديريت منابع آب ايران نشان مي دهد 
كه فروردين 99، با 80ميلي متر بارندگي، پربارش ترين ماه و 
زمستان سال 98 با 114ميلي متر بارندگي، پربارش ترين فصل 
سال آبي 98-99بوده اســت. احد وظيفه رئيس مركز ملي 
خشكسالي و مديريت بحران سازمان هواشناسي همچنين در 
پيش بيني بارش هاي پاييز امسال گفته است كه بارندگي ها در 
ايران طي پاييز 99 كمتر و ضعيف تر از حد معمول خواهد بود 
و طي 3ماهه پاييز كم بارشي نسبي در كشور حاكم است. اما 
اين باال و پايين شدن بارش ها چه وضعيتي را براي محصوالت 
كشــاورزي رقم خواهد زد؟ پايگاه خبري - تحليلي بذرام 
نوشته اســت باران، عناصر قليايي مانند كلسيم، منيزيم و 

پتاسيم را از خاك مي شويد و عناصر اسيدي مانند هيدروژن، 
آلومينيوم و منگنز در خاك باقي مي مانند. اين به اين معناست 
كه در مناطقي كه بارش باران زياد اســت به طور كلي خاك 
اسيدي تر از مناطق خشك اســت. البته اين هميشه درست 
نيست، با اين حال عوامل ديگري نيز تعيين كننده PH خاك 
هستند. همين موضوع مي تواند روي بهره وري خاك،  ميزان 
توليد و رونق محصوالت كشاورزي مؤثر واقع شود. از سوي 
ديگر رشــد مركبات به ميزان رطوبت و آب دردسترس آنها 
بستگي دارد. مطابق اطالعات موجود، بارندگي ساالنه، 1250تا 
1850ميلي متر اگر پراكندگي مناسبي هم داشته باشد مي تواند 
نياز اين درختان را برطرف كند. وقوع بارش هاي سنگين در 
دوره گل دهي و تشــكيل ميوه مركبات، حتي اگر براي مدت 
كوتاهي باشد بسيار براي اين درختان مضر است و سبب افت 
كيفيت ميوه مي شود. البته محصوالت آب بري مثل سبزيجات، 
صيفي جات، هندوانه و... از آن دسته از محصوالتی هستند كه 

بارش زياد باران در هر صورت براي 
آنها مفيد است.

دكتر گودرز نجفيان، رئيس مؤسســه 
تحقيقــات اصــالح و تهيــه نهــال و 
بذر، دربــاره بارش  بــاران و تأثير آن بر 
محصوالت كشــاورزي به همشــهري 
مي گويد: براي محصوالت كشــاورزي، آب و بارش باران يك نهاده 
حياتي است. اگر آب نباشد، توليدي نيست؛ اگرچه كم و كيف بارش 
مي تواند مخرب هم باشد. اين كارشناس و فعال حوزه كشاورزي بر 
اين باور است كه باران اگر در زمان نامناسب ببارد - مثال گل دهي 
مركبات يا برداشت گندم- مي تواند خسارت هاي جبران ناپذيري به 

كشاورزان وارد كند.

بارش بموقع نعمت است 
 بارش هايي كه براســاس قاعده و قانون يك اقليم اتفاق مي افتد، هم 
مي تواند منابع آب هاي زيرزمينــي را در بلندمدت تغذيه كند و هم 
مي تواند - اگر در فصل مناســب يعني فصل رشد رخ دهد- منجر به 
افزايش محصول كشاورزي شود. اين موضوعي است كه دكتر نجفيان، 
نژاد گر گندم به آن اشــاره می كند و توضيح مي دهد: به عنوان مثال 
هم اكنون پاييز است و فصل كشت گندم و جو. اگر بارش اتفاق بيفتد 
بسيار مي تواند به كشــاورزان كمك كند. البته در همين فصل پاييز 
اگر بارش ها تبديل به سيل شود، مي تواند تأثير مخربي بر محصوالت 
كشاورزان بگذارد. بارش در جايي ديگر هم مي تواند اثر مخرب بر كشت 
داشته باشد. مثال در فصلي اتفاق بيفتد كه محصول در حال برداشت 
است. براي مثال اگر اين روزها در فصل برداشت ذرت دانه اي يا سويا 
هســتيم، بارش هاي خيلي زياد مي تواند مشكالتي براي كشاورزان 
ايجاد كند. او همچنين مي افزايد: بارش نعمت است. اگر سياست هاي 
درست كشاورزي، اقليمي و شهرسازي داشته باشيم تقريبا مي توان 

گفت هيچ باران ماليم و مستمري براي هيچ محصولي مضر نيست.

حيات گندم به بارش وابسته است
دو سوم گندم ما- حدود 4ميليون هكتار- در كشور با كشت ديم انجام 
مي شود و با آب باران عمل مي آيد. اين موضوع ديگري است كه دكتر 
نجفيان در خالل حرف هايش به آن اشاره مي كند و در ادامه مي گويد: 
اگر سال زراعي سالي باشد كه اين بارندگي ها با مراحل رويش گياه 
منطبق باشند، بيشــترين بهره وري را خواهيم داشت. به گفته اين 
كارشناس، بعضي محصوالت مثل ذرت دانه اي، جو، كلزا و... كه قرار 
است دانه آنها برداشته شود، تا زماني كه فتوسنتز مي كنند، باران هاي 
غيرمخرب و سيل آســا براي آنها مفيد است. نجفيان تأكيد مي كند: 
بارندگي ماليم و مستمر براي گندم معجزه آساست. شما مي توانيد 
نتيجه اين قسم بارندگي ها را در كشاورزي كشورهاي اروپايي ببينيد. 
اين كارشناس همچنين درباره ميزان توليد گندم كشور در هر سال 
توضيح مي دهد: اگر 6ميليون تن گندم ديم توليد شود، معموال 6 تا 
8ميليون تن هم در بخش گندم آبي توليد مي شود كه مجموعا به 12 

تا 14ميليون تن بالغ مي شود، مشروط بر اينكه بارندگي از نوع ديم 
گندم حمايت كند. اين ارقام، ارقام بسيار خوبي است كه بيش از هر 

چيز نيازمند افزايش بارش باران، اين نعمت آسماني است.

تگرگ؛ دشمن كشاورزان 
باران البته هميشه هم نعمت نيســت. گاهي كه بارش باران با توفان 
همراه مي شود يا به شكل تگرگ اتفاق مي افتد، مي تواند تأثير مخربي 
بر محصوالت زراعي بگذارد؛ انــگار كه اين رخداد طبيعي درهرحال 
دشمن كشاورزان باشد. نجفيان در اين باره توضيح مي دهد: تگرگ، در 
همه صورت آسيب زننده است و مي تواند بيشتر محصوالت كشاورزي 
را از بين ببرد. تگرگ مي تواند توليد درختان را دچار مشكالت جدي 
كند. اگر درخت ميوه اي در مرحله گل دهي باشد،  بارش سيل آسا يا 
تگرگ مي تواند به طور كامل آن را از بين ببرد. در بعضي مناطق كشور 

اين اتفاق با درصد كمي مي افتد.

سال، سال بدي نيست 
امسال اما چه سالي اســت؟ آيا قرار است ســال پررونقي در انتظار 
محصوالت زراعي كشــور باشد؟ نجفيان در پاســخ به اين پرسش 
همشــهري تأكيد مي كند: حجم بــارش را ســازمان هاي مرتبط 
پيش بيني و توصيه هايــي را مي كنند اما به طــور دقيق نمي توان 
باران هاي فصلي را پيش بيني كرد و دستورالعمل خاصي را در اختيار 
كشاورزان گذاشــت. اين كارشــناس ادامه مي دهد: به هم خوردن 
الگوهاي بارش به واسطه تغيير اقليم به نظرم بايد در اولويت پژوهش ها 
و مطالعات قرار بگيرد. مثال در يك سال مي بينيم كه بارندگي هاي 
شديد در استان گلستان مي تواند موجب خواب محصول شود يا مثال 
در بهار سال گذشته، سيلي كه آمد خيلي از مزارع كشاورزي را دچار 
آب گرفتگي كرد. اراضي نيشكر خوزستان در اين زمان مورد بحث، 
دچار آب گرفتگي شدند. از سوي ديگر بعضي سال ها همين مناطق، 
خشك خشك هســتند و خشك خشــك هم باقي مي مانند. چشم 
كشاورزان به آسمان است كه مگر باراني بيايد و رونقي به محصول 
آنها ببخشــد. نجفيان درباره تأثير بارش هاي امسال بر زمين هاي 
زراعي مي گويد: همانطور كه آمارها نشــان مي دهد امســال پاييز 
كم آبي داشتيم؛ در واقع مي توان گفت كه تا اينجاي كار تقريبا يكي از 
پاييزهاي كم باران را پشت سر گذاشته ايم؛ برخالف بهاري كه گذشت 
و اين وضعيت مي تواند براي كشاورزان كه وابستگي بسياري به باران 
دارند گران تمام شــود. دكتر نجفيان درباره چشم انداز سال جاري 
توضيح مي دهد: اينكه امسال، پاييز را با خشكي شروع كرديم، اين 
اتفاق خوشايندي نيســت و عدم بارش، عالمت خوبي به كشاورزان 
نمي دهد. البته براساس آمارهاي داده شده تا اينجاي كار اما كشت 
گندم و جو با وجود اين، تقريبا همپاي سال هاي گذشته پيش رفته اند 
و خدا را شــكر جاي نگراني نيســت. اگر بهار خوبي داشته باشيم 
مي توانيم سال پررونقي داشته باشيم. گفتني است كه دولت در غرب 
و جنوب غرب سرمايه گذاري كرده است. اگر اين برنامه ها به نتيجه 

برسد، در افزايش توليدات غذايي تأثير بسزايي خواهد گذاشت.

گپ و گفت با دكتر گودرز نجفيان؛ رئيس مؤسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر درباره بارش هاي سال 99 و تأثيرش بر كشاورزي

بارش در فصل رشد، نعمت كشاورزان است 
بارش نعمت است. اگر سياست هاي درست كشاورزي، اقليمي و شهرسازي داشته باشيم 

تقريبا مي توان گفت كه هيچ باران ماليم و مستمري، براي هيچ محصولي مضر نيست 

آوين آزادي 
روزنامه نگار
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سامانه بارش، تكليف سيل 
را مشخص مي كند

گپ و گفت با احد وظيفه، مديركل پيش بيني و هشدار سريع 
سازمان هواشناسي كشور درباره احتمال وقوع سيل در سال 99 

هر بار كه دل آسمان مي گيرد و نمي،  صورتي را خيس مي كند، 
دلهره هم به جان ها مي افتد؛ نكند اين ســياهي آسمان و اين 
قطره هايي كه براي داشتن شان آرزو كرده اند، اين بار هم جاني و 
مالي را بگيرد. آنهايي كه در اين سال ها، سيل را تجربه كرده اند، 
عزيزي و خانه اي و كاشانه اي را از دست داده اند، با هر باراني، دوباره 
ته دلشان مي لرزد. چند هفته اي است كه باران ها شروع شده و 
اين سؤال پيش آمده كه سيلي در راه است؟ سازمان هواشناسي 
روزهاي گذشته، هيچ پيش بيني اي براي سيل نداشته است اما 
اطالعيه اي كه در فضاي مجازي دست به دست شد، خيلي ها را 
نگران كرد؛ اطالعيه اي كه خبر از شديدترين بارندگي قرن داشت. 
سازمان هواشناسي اين اطالعيه را تكذيب كرده است اما قرار 
نيست سيلي هم بيايد؟ احد وظيفه، رئيس مركز ملي خشكسالي 
و مديريت بحران سازمان هواشناسي به همشهري مي گويد كه 

نمي شود قبل از ورود سامانه اي سيل را پيش بيني كرد.

هشدارهايي درباره احتمال 
وقوع سيل داده مي شود. اين هشدارها 

چقدر جدي هستند؟
هشدارها را براساس رنگ اعالم می كنند؛ 
زرد، نارنجي و قرمز. هرچه رنگ هشدار به 
قرمز نزديك تر باشد، احتمال وقوع، بيشتر 
است و هم اينكه سطح خطر باالست. اين هشدار 2 مفهوم احتمال و 
سطح خطر را با هم درنظر مي گيرد؛ يعني هم سطح گستردگي و پهناي 
وقوع سيل درنظر گرفته مي شود، هم شدت سيل را لحاظ مي كند و 
هم جمعيت و سرمايه اي كه در معرض سيل هست را مورد توجه قرار 
می دهد. تلفيقي از همه اين موارد، رنگ هشــدار را تعيين مي كند. 
بستگي به سطح هشداري كه در هر منطقه داده مي شود، بايد آن را 

جدي گرفت.
االن مي توان مشخص كرد كه كدام منطقه در معرض 

خطر سيل قرار دارد؟ 
به طور كلي در هر فصلي بخشي از كشــور، با توجه به اقليمي كه دارد، 
بيشتر در معرض سيالب اســت. در فصل ابتداي پاييز بارندگي ها كه 
شروع مي شود، هنوز جو نسبتا گرم است و رفتار باران تصادفي است و 
سيستم هاي هم رفتي فعال هستند. وقتي به سمت زمستان مي رويم، 
بارش ها كم كم پيوسته و بارش هاي رگباري كم مي شود؛ يعني ممكن 
است بارندگي طی 24ساعت زياد باشد ولي شدتش ماليم است. دوباره 
وقتي به سمت بهار مي رويم يا همان روزهاي آخر  ماه اسفند، باتوجه به 
اينكه هوا گرم مي شود، شــدت بارش ها هم زياد مي شود. وقتي گرما و 
رطوبت هست، سيستم هاي هم رفتي و ابرهاي جوششي توليد مي شود 
و احتمال سيالب باال مي رود. عرض جغرافيايي و شكل توپوگرافي منطقه 
همه در باالرفتن احتمال سيل تأثيرگذار است. هشدارهايي كه صادر 
مي شوند، شرايط ميانگين را برآورد مي كنند، نه اينكه مختص هر منطقه، 
اطالعيه و اعالميه جداگانه اي صادر شود. سيستم هاي خاص هشدار 
سيل هم هست؛ از سيستم ساده گرفته تا پيچيده كه براي يك محل 
خاص طراحي شده است؛ مثال براي حوضه يك سد يا حوضه يك آبريز. 
اين سيستم ها حجم رودخانه را برآورد می كنند؛ اينكه رودخانه چقدر باال 
مي آيد، نرخ رشد آب در ساعت هاي آينده چقدر است، ارتفاع آب سطح 

رودخانه چند متر است، 2ساعت يا 3ساعت ديگر چند متر مي شود؟ 
در ايران اين سيستم را داريم؟

در شمال كشور در استان گلستان يا خراسان شمالي اين سيستم هاي 
باران سنج را باالدســت رودخانه ها در ايستگاه هاي هواشناسي نصب 
كرده اند. اين باران سنج ها به محض اينكه شدت باران از يك سطح باالتر 
برود، هشدار مي دهند و مفهوم هشدار اين است كه احتمال دارد اين 
بارش در پايين دست تبديل به سيل شود. با اين هشدار، آمادگي هايي 
كسب مي شود. به عنوان مثال در خوزستان سيستم هشدار سيلي داريم 
كه هيدروديناميكي است كه هم وضعيت رودخانه ها را درنظر مي گيرد 
و هم وضعيت برف روي ارتفاعات را مي بيند، دما را مي ســنجد و بعد 
هشدار سيل مي دهد، مثال مي گويد در 24ساعت آينده شدت جريان 
آب در رودخانه چقدر خواهد شد. هر منطقه اي، براساس ويژگي هايش 

مي تواند سامانه هاي متغيري داشته باشد.
االن مشخص شده كه كجاها قرار است سيل بيايد؟ نظر 
بعضي از كارشناسان اين است كه اصال نمي شود از چند روز قبل 

سيل را پيش بيني كرد.
پيش بيني سيل اينطور نيســت كه ما از يك ماه قبل يا يكي دو هفته 
قبل بگوييم كجا قرار اســت سيل بيايد. وقتي ســامانه  ای قوي وارد 
كشور مي شود، مي توانيم پيش بيني كنيم كه احتمال سيل دارد يا نه. 
شرايط خود منطقه هم خيلي مهم است؛ منطقه اي است كه با بارش 
15ميلي متر در ساعت دچار سيل مي شود و در يك منطقه  ديگر ممكن 
است با 5ميلي متر در ساعت سيل بيايد. حوضه مهم است؛ اينكه شكل 
حوضه چطور است، چقدر آب جذب مي شود، شيب زمين چقدر است 
و... ولي به طور كلي وقتي سامانه اي در راه است، كارشناسان مربوطه 
تخمين مي زنند كه اين سامانه چقدر بارندگي دارد و شدت بارش را 
مي سنجند و براساس برآوردي كه مي كنند، هشدار مي دهند. به طور 
كلي هشدار سيل از چند روز بيشتر تجاوز نمي كند. ما نمي توانيم از 
االن بگوييم  ماه و هفته بعد چه اتفاقي مي افتد. اما تعداد رخداد سيل در 
سال هاي گذشته يك منطقه، يك تجربه محسوب مي شود. براساس 
اين تجربه و اقليمي كه وجود دارد، مي توانيم احتمال وقوع ســيل را 
تخمين بزنيم. ما از گذشته خيلي اطالعات داريم، اينكه در آينده چه 
مي خواهد بشود، پيش بيني هاي كلي است كه ميانگين بارش و شدت 

بارش ها را درنظر مي گيرد و هشدار مي دهد.
وضعيت بارش ها را هم نمي شود از قبل پيش بيني كرد؟ 

گفته مي شود امسال  سال نيمه خشكسالي است.
آبان به پايان رســيده و بارندگي ها نســبت به نرمال ســال گذشته 
كمتر بوده. انتظار اين است كه به طور نسبي هم پاييز و هم زمستان، 
بارندگي ها در حد نرمال و كمتر از نرمال باشد؛ اين برآوردي است كه 
انجام داده ايم. امسال انتظار سال پربارشي نداريم. برخالف 2سال پيش 
كه بارندگي ها بيش از نرمال بود امســال كمتر از نرمال است. وقتي 
بارش كمتر از نرمال است، يعني خشكســالي. وقتي از نرمال كمتر 
است؛ يعني از ميانگين نرمال بلندمدت آن منطقه كمتر است. هرقدر 
كه درصد كمبود باالتر باشد، شدت خشكسالي باالتر مي رود. البته ما 
يك خشكسالي هواشناسي داريم كه با كمبود بارش آغاز مي شود و يك 
خشكسالي كشاورزي داريم كه3-2 ماه بعد اثرش را روي رشد گياه 
مي گذارد. تقريبا 3 تا 9 ماه تا يك سال، خشكسالي هيدرولوژي مي شود. 
مثال اگر امسال باران نيايد، بهار سال آينده چشمه ها كم آب مي شوند و 

حجم آب رودخانه ها پايين مي آيد.

باران
این شماره

ليلي خرسند
روزنامه نگار

معرفي مسيرهاي خطرناك در شرايط نامساعد جوي و بارش باران

جاده لغزنده است
اگر وضعيت نابسامان راه ها را با وضعيت بد جوي جمع كنيد، احتمال بروز حوادث چندبرابر 

خواهد شد

زهرا رستگارمقدم
روزنامه نگار

باران مي تواند بيماري ها را منتقل كند؟ باران مي تواند ويروس كرونا را از ســطوح و بدن پاك 
كند؟ با آغاز فصل سرما در دوراني كه جهان درگير يك همه گيري ويروسي غيرمنتظره است، 
اين پرسش ها بيشتر از هميشه در ميان افراد مطرح مي شوند كه دست كم براي پرسش اول هيچ 
جواب قطعي ای وجود ندارد؛ زيرا تا به امروز پژوهش هاي محدودي در مورد تأثير شرايط اقليمي بر تشديد همه گيري ها يا شيوع 
بيماري ها انجام شده  اســت؛ براي مثال آنفلوآنزاي 1918 كه به مرگبارترين همه گيري تاريخ مشهور است، از زواياي بسياري 
مورد بررسي قرار گرفته است اما تا همين تازگي ها، يعني تا 28سپتامبر2020  پژوهشي مدون درباره تأثير عوامل محيطي و اقليمي 

بر تشديد انتقال اين بيماري انجام نشده بود؛ پژوهشي كه نتايج آن مي توانند در دوران همه گيري كرونا كامال كاربردي باشند.

محل اختفاي ويروس ها در جو زمين
پيش از پرداختن به نتايــج اين پژوهش، بهتر اســت به نتيجه 
پژوهشي ديگر كه در سال2018 توسط محققان دانشگاه بريتيش 
كلمبيا انجام شد اشاره كنيم. محققان در آن سال دريافتند حجم 
زيادي از ويروس ها و باكتري ها در اليه اي از اتمسفر زمين شناورند 
و ممكن است تحت تأثير عوامل مختلف، از جمله باران به زمين 
ببارند. به گفته كرتيس ساتل، ويروس شناس دانشگاه بريتيش 
كلمبيا، اليه تروپسفر آن بخش از اتمسفر است كه بايد به خاطر 
بارش ويروس بر زمين، مورد سرزنش قرار گيرد. درون هر مترمربع 
از اين اليه ميلياردها ويروس و ده ها ميليون باكتري به كمك ذرات 
ارگانيك سبك وزن و گازها تجمع مي كنند. زماني كه ميكروب ها 
به ارتفاع بيش از 2تا3هزارمتري از سطح زمين رسيدند، مي توانند 
در مســافت هاي بســيار طوالني حركت كنند؛ يعنــي در عمل 
مي توانند نوعي بيماري را از يك قاره به قاره اي ديگر منتقل كنند. 
از سويي ديگر، يكي از راه های شــيوه هاي انتقال ويروس كه در 
فيلم ها و سريال هاي علمي-تخيلي مانند سريال دانماركي »باران« 

همواره مورد توجه بوده  اســت، بارش باران است. با آگاهي از اين 
موضوع كه يكي از اليه هاي اتمسفر مخزني بيكران از ميلياردها 
ميكروب است، اين ايده مي تواند از وادي تخيل به قلمرو واقعيت 
نزديك تر شود. در حقيقت به گفته ساتل، باران از توانايي انتقال 
ويروس برخوردار است و همين قابليت باران بوده  است كه زمين را 
به سياره اي زنده و سبز تبديل كرده است. اين يعني ويروس هايي 
كه از طريق باران منتقل مي شــوند، براي انسان بي ضرر هستند 
اما نتيجه پژوهش محققان هاروارد درباره آنفلوآنزاي 1918 كه 
در سپتامبر 2020 در نشريه ژئوهلت منتشر شد، نشان مي دهد 
چندان هم نمي توان نسبت به تأثير باران و توانايي هايش در تشديد 

همه گيري ها بي تفاوت بود.

باران؛ نيروي كمكي يك همه گيري مرگبار
همه گيري آنفلوآنزاي 1918همزمان بود با سال هاي آخر جنگ 
جهاني اول؛ رويدادي كه تمامي لحظات آن به دقت ثبت شده اند. 
از اين رو حتي از روي عكس هاي موجــود هم مي توان به راحتي 

كروناميبارد؟
درباره بيماري هايي كه باران مي تواند باعث افزايش آمار شيوع آنها شود

سميرا رحيمي
روزنامه نگار

فهميد كه در آن سال ها دماي هوا در ميدان هاي جنگ به شدت 
پايين بوده و دائما باران مي باريده است. اكنون محققان دانشگاه 
هاروارد به اين نتيجه رســيده اند كه هواي ســرد و بارندگي كه 
بخشي از يك ناهنجاري اقليمي نادر بوده و بين سال هاي 1914تا 
1919 رخ داده، به شدت همه گيري 1918كمك كرده است. به 
گفته الكساندر مور، محقق ارشد اين پژوهش از دانشگاه هاروارد، 
يافته هاي به دســت آمده از بررســي ليزري تركيبات شيميايي 
هســته هاي يخي آلپي و مقايســه اين يافته ها با آمار مرگ ومير 
ناشي از همه گيري 1918نشان داد سرد و مرطوب بودن هوا براي 
مدتي طوالني منجر به اوج گرفتن مرگ ومير افــراد در اثر ابتال 
به آنفلوآنزاي 1918شده است. موج دوم همه گيري آنفلوآنزاي 
1918 كه كشــنده ترين موج آن بوده هم با بارش هاي سنگين 
باران همزمان بوده اســت. آنچه محققان دريافتنــد اين بود كه 
سرماي شديد هوا در طول اين دوره منجر به تغيير الگوي مهاجرت 
پرندگان، به ويژه مرغابي هاي كله ســبز يا ماالرد كه اصلي ترين 
ناقالن ويروس 1918 بودند شــده بود و اين به معني آلوده شدن 
ذرات آب از طريق اين جانداران و گسترش ويروس از طريق بارش 
شديد باران و هواي سرد بوده اســت؛ يافته اي كه احتمال صادق 

بودن آن درباره ويروس كرونا مي تواند نگران كننده باشد.

تأثير باران بر شيوع كوويد-19
فيليپ الندريگان، مدير برنامه ســالمت عمومي جهاني در كالج 
بوستون در واكنش به يافته محققان دانشگاه هاروارد مي گويد: 
اين ايده كه بارش شديد باران مي تواند شدت پخش شدن ويروس 
كرونا را افزايش دهد، قابل توجه است؛ زيرا تا به امروز آنچه درباره 
ويروس كرونا مشخص شده اين اســت كه اين ويروس در هواي 
مرطوب بيشتر از هواي خشك دوام مي آورد. از اين رو دور از انتظار 
نيست كه رطوبت و سرماي باالي هوا منجر به تشديد روند انتقال 
بيماري شــود؛ همانطور كه درمورد آنفلوآنزاي 1918رخ داد. در 
حقيقت ميان الگوي همه گيري 1918 و كوويد-19شباهت هاي 
ترسناكي وجود دارد و اين شباهت ها زماني ترسناك تر مي شوند 

كه بسياري از كشــورهايي كه موج هاي دوم و سوم همه گيري 
كوويد-19را تجربه مي كنند، در نيمكره شــمالي ســياره واقع 
شده اند؛ منطقه اي كه رو به سردتر شــدن گذاشته است و فصل 
ســرما و آغاز توفان هاي سهمگين با شــدت گرفتن همه گيري 
همزمان خواهد شد. به گفته مور، تغييرات اقليمي قطعا احتمال 
تشديد انتقال بيماري هاي واگيردار را افزايش خواهد داد، اما نه 
مستقيما از طريق بارش باران. به گفته اين محقق، همان الگوهاي 
آب و هوايي كه منجر به تشديد همه گيري 1918شد اكنون نيز در 

حال وقوع هستند.
از سويي ديگر، سازمان جهاني بهداشــت بارها بر سنگين بودن 
قطرات مايعي كه حامل ويروس كوويد-19 هستند تأكيد داشته 
است. حتي پژوهش هاي جديدي كه درباره معلق ماندن ويروس در 
هوا در نشريه لنست منتشر شده تأكيد دارد كه ويروس كرونا تحت 
شرايطي خاص، يعني بسته بودن فضا، جريان نداشتن هوا و نبود 
سيستم تهويه مناسب،  ممكن است در هوا معلق شده و از طريق 
هوا به افراد منتقل شود. از اين رو نمي توان احتمال داد بارش باران 
مستقيما ويروس را از مكاني به مكان ديگر منتقل كند، اما مشابه 
آنفلوآنزاي 1918ممكن است بارش باران و افزايش رطوبت هوا 
به صورت غيرمستقيم بر بقاي بيشتر ويروس در محيط و باالرفتن 

احتمال ابتالي افراد به شيوه هاي مختلف كمك كند.

باران هاي بيماري زا
به گفته محققان دانشــگاه هاروارد، كوويــد-19 تنها بيماري 
عفوني ای نيســت كه تحت تأثير تغييرات اقليمي قرار مي گيرد. 
بيماري هايي مانند زيكا يا تب دانگ در اصل توسط حشرات منتقل 
مي شوند اما تغييرات ايجاد شده در آب و هواي جهان و رويداد هاي 
ناگهاني آب و هوايي مي توانند باعث تغيير الگوي مهاجرت حشرات 
ناقل شوند و به اين شكل بيماري وارد مناطقي كامال جديد شود. 
همچنين بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهاني، بارش باران 
مي  تواند بر انتقال و شيوع عوامل عفوني تأثيرگذار باشد و دماي هوا 
هم بر رشد و بقاي آنها اثرگذار است. ماالريا يكي از بيماري هايي 
است كه از تغييرات اقليمي تأثيري مستقيم مي گيرد؛ براي مثال 
در اوايل قرن21، منطقه پنجاب در هندوســتان همه گيري هاي 
تناوبي ماالريا را تجربه كرد و محققان بارش شديد باران و تشديد 
رطوبت هــوا را عامل اصلي ايجاد موج همه گيــري ماالريا اعالم 
كردند؛ زيرا آب و هواي باراني و مرطــوب توليدمثل و مدت بقاي 
حشــره را افزايش مي دهد. همچنين، پس از وقوع ال نينو، خطر 
همه گيري ماالريا پنج برابر شد. به طور كلي، بارش باران به صورت 
مستقيم بر انتقال يا ايجاد بيماري ها تأثير ندارد اما با ايجاد نوسانات 
دمايي، تغيير در محيط زيست، مانند ايجاد سيالب و يا گودال هاي 
آب به ويژه در مناطقي كه از سيستم فاضالب ناكارآمد برخوردارند 
يا ايجاد تغيير در زيســتگاه ناقالن بيماري ها مي تواند به صورت 
غيرمستقيم شدت ابتال به بيماري هايي مانند آنفلوآنزا، تب شاليزار، 
تب دانگ، وبا، تيفوئيد و ماالريا را از طريق باال بردن شانس تماس 
انسان ها با عوامل بيماري زا افزايش دهد. براي مثال جاري شدن 
سيالب در محل زندگي ممكن است آلودگي ها را از جايي به جاي 
ديگر منتقل ســازد و احتمال تماس افراد با آب هاي آلوده به اين 
شيوه افزايش پيدا كند. حتي ممكن است احتمال انتقال آلودگي 
به آب آشاميدني و مواد غذايي در فصل هاي پرباران و سرد افزايش 
پيدا كند و افراد از طريق خوردن و آشاميدن به انواع اين بيماري ها 
مبتال شوند. همچنين تغيير دما و ميزان رطوبت و شانس بيشتر 
بقاي عوامل بيماری زا را هم نبايــد فراموش كرد. مجهز بودن به 
انواع پوشش هاي مناسب روزهاي باراني، رعايت بيشتر بهداشت 
فردي، ضد عفوني كردن بيشــتر ســطوح در خانه در فصل هاي 
سرد، شست وشوي بيشتر مواد غذايي و دقت باالتر در طبخ آنها، 
خودداري از مصرف غذاهاي خياباني، و جلوگيري از ورود حشرات 
به محل زندگي، راهكارهايي هستند كه مي توانند در كنترل ابتال 

به انواع بيماري هاي روزهاي باراني مؤثر واقع شوند.

كارشناسان معتقدند امنيت جاده ها شعار نيست، امري است نيازمند عزمي عمومي؛ از تالش براي 
رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي گرفته تا خواب آلوده نبودن راننده هنگام رانندگي، ايمني و 
سالمت خودرو و امنيت جاده ها. درست است كه در استفاده يا افتتاح هر جاده اي ابتدا بايد اين امر 
را مدنظر قرار داد كه براي چه جمعيتي ساخته شده و آيا ظرفيت كافي و كيفيت الزم را براي عبورومرور دارد يا نه؟ اما فقط بخشي از 
استاندارد جاده ها برعهده دولت است، بخش ديگري از آن برعهده بخش خصوصي است. جاده هايي كه بارها بستر حادثه و اتفاقات 
هولناك بوده اند با نام جاده هاي مرگ شناخته مي شوند، درحالي  كه مسئوالن مي گويند جاده هاي كشور ايمن  هستند. اصوال در 
اين مواقع كاسه ها بر سر رانندگان خواب آلود و خودروهاي ناايمن مي شكند. اما واقعا چه كسي مقصر است؟ در ايران كدام جاده ها 
را به مرگ مي شناسند. آمارهاي سازمان پزشكي قانوني از شمار كشته شدگان و مصدومان حوادث رانندگي، حاكي از آن است كه از 
سال88 تا پايان آذرماه سال گذشته، يعني طي 10سال، 200هزار و ۶05نفر در تصادفات رانندگي جان خود را از دست داده  و 3ميليون 

و ۴۷۶هزار و ۷01 نفر هم مصدوم شده اند؛ مصدوماني كه تعدادشان به اندازه جمعيت بعضي كشورهاي جهان است.
براساس اعالم جانشين فرمانده كل ناجا، در سال139۷ نزديك به 28هزار كشــته در تصادفات رانندگي ثبت شده است! با يك 
تقسيم ساده مشخص مي شود به طور متوسط روزانه ۷۶ايراني جان خود را به خاطر تصادف هاي جاده اي از دست مي دهند! آمار 
تعداد كشته شدگان سوانح رانندگي حقيقتا وحشتناك و قابل تامل است. مقايســه آمار تعداد كشته شدگان سوانح رانندگي 
سال9۷ در مقايسه با سال9۶ از افزايشي باورنكردني و وحشتناك خبر مي دهد. طبق آمار، طي سال139۶، 1۶هزار نفر جانشان را 
در حوادث رانندگي از دست دادند. اين رقم در مقايسه با آمار يك سال قبل از آن نزديك به 1.۷درصد افزايش داشته. آمارها نشان 
مي دهند تعداد كشته شدگان سوانح رانندگي سال به سال در حال افزايش است. در سال139۶ آمارگيري دقيقي صورت گرفت و 
طي آن استان هاي داراي بيشترين ميزان تلفات و تعداد كشته شدگان سوانح رانندگي مشخص شد. استان هاي فارس، تهران و 
خراسان رضوي بيشترين آمار را داشتند. كمترين ميزان تلفات به استان هاي ايالم، اردبيل و كهگيلويه و بويراحمد مربوط مي شود. اما 
اگر وضعيت نابسامان جاده ها را با وضعيت بد جوي جمع كنيد، احتمال بروز حوادث چندبرابر خواهد شد. با اين تفاسير شايد بد نباشد 

جاده هاي خطر شناسايي شوند تا دقت رانندگان در رفت وآمد از اين جاده ها با دقت بيشتر و با آگاهي از شرايط جوي انجام شود.

جاده كياسر1 
محوري كه ســاري را به ســمنان متصل مي كند. بزرگ ترين 
معضل اين مسير بارش باران و برف اســت. مأموران امداد و نجات 
درباره ايــن جاده مي گوينــد: »اغلب در اين جــاده حادثه اي رخ 
نمي دهد، اما اگر تصادفي شود، بسيار وحشتناك است«. بسياري 
از كساني كه در اين مســير تصادف كرده اند، از ناحيه نخاع آسيب 

ديده اند.

جاده چالوس2 
سفرهاي گاه و بي گاه به شمال كشــور، محبوب ترين تفريح 
ايراني هاست. اين جاده با عرض كم و بي توجهي رانندگان به عالئم 
راهنمايي و رانندگي، از خطرناك ترين محورهاي ايران به شــمار 
مي   آيد. ريزش سنگ يا بهمن و لغزندگي مسير در زمان بارش برف 
و باران از مشكالتي اســت كه در گذر از چالوس بايد با آنها دست و 

پنجه نرم كنيم.

جاده وهن آباد3 
وهن آباد منطقه اي نزديــك به رباط كريم تهران اســت. از 
مسيرهاي پرتردد اين ناحيه، گذرگاهي  است كه به قم مي رسد و از 
پرحادثه ترين جاده هاي كشور است. نور نامناسب، نبود ديد كافي 
رانندگان، عرض كم جاده و نيمه كاره بودن بعضي از قسمت هاي اين 
محور از اصلي ترين داليل وقوع حوادث خطرناك هستند. گذر از 
اين جاده در هواي باراني خطر بيشتري دارد. سعي كنيد شب ها از 

مسيرهاي ديگري استفاده كنيد.

گردنه اسدآباد همدان۴ 
بين 2شهر همدان و كرمانشــاه گردنه اي به نام اسدآباد وجود 
دارد. با ديدن اين گردنه متوجه خطرناك بودن آن خواهيد شد. اين 
گردنه ارتفاعي 2هزار متري دارد و همين موضوع باعث شده تا رانندگي 
هنگام شب در آن پرچالش باشد. بارش برف و باران هم در فصول سرد 

موجب مي شود تا اين گردنه  كوهستاني لغزنده و خطرناك شود.

جاده سلفچگان5 
سلفچگان از شهرهاي قم محسوب مي شود. اين شهر از نظر 
ارتباطات اهميت زيادي دارد، زيرا راه آهن هاي شمال به جنوب و 
شرق به غرب از اين شــهر مي گذرد همچنين آزاد را ه هاي تهران- 
ساوه-اصفهان و تهران- اراك از همين شهر عبور مي كنند. از داليلي 
كه جاده سلفچگان يكي از خطرناك ترين محورهاي ايران به شمار 
مي آيد مي تــوان به وجود چاله هاي فراوان در آن و ســرعت باالي 
رانندگان اشاره كرد. جاده  ســلفچگان به هيچ وجه براي رانندگان 
آماتور مناسب نيست و توصيه مي شــود كه پيش از استفاده از آن 

حتما وضعيت آب وهوايي را بررسي كنيد.

گردنه حيران۶ 
مسير ارتباطي آستارا و اردبيل همين گردنه حيران است. اين 
گردنه كه آخرين منطقه حفاظتي استان اردبيل به شمار مي رود، 
از يك طرف مشــرف به كوه هاي پوشيده از جنگل هاي انبوه است 
و از طرف ديگر مشــرف به دره اي نه چندان عميق كه از ميان آن 
رود آستارا، »آقچاي«، عبور مي كند. با وجود اينكه گردنه حيران 
چندان مرتفع نيست و ارتفاع بلندترين نقطه آن از سطح آب هاي 
آزاد تنها حدود 1500متر است، در تمام طول سال مه اين جاده را 
پوشانده و ديد رانندگان را كم مي كند. پيچ هاي خطرناك، مه دائمي، 
سرعت هاي غيرمجاز و سبقت هاي بي موقع جان بسياري از مسافران 
را در معرض خطر قرار مي دهد. بــا وجود اين، هيچ كس نمي تواند 

منكر زيبايي حيران كننده گردنه حيران باشد.

زنجان - ميانه ۷ 
اين جاده از كانون هاي خطرات رانندگي در كشور به حساب 
مي آيد. چندسالي است كه موضوع مرمت و بازسازي راهدارخانه هاي 
آرادان، ارمغانخانه، نيك پي و شهرســتان قديم، بــه ميان آمده و 
كار هاي خوبي انجام شده، اما شرايط جوي در اين جاده مشكالت 

زيادي پديد مي آورد. عالوه  بر انحراف به طرفين خودروها، برف و 
توفان، از داليل تصادفات در اين جاده اســت. در شب ها اين محور 
بسيار خلوت است و رانندگان به اين خيال خوش كه تخلفاتشان از 

چشم قانون به دور است، جاده را از پاشنه درمي آورند، 

جاده اسالم به خلخال8 
اين جاده اردبيل را به گيالن و زنجان متصل مي كند. بهتر است 
در فصل زمستان و پاييز براي رفتن به اردبيل، فكر گذشتن از اين 
محور را از سرتان بيرون كنيد. راه پيچ درپيچي در دامنه هاي سبز 
كوهستان است؛ جايي بكر و سبز كه بيشتر نقاطش را مه پوشانده. 
وجود مه زياد در اين منطقه، ديــد راننده ها را خيلي كم و محدود 
مي كند و همين ديد كم، باعث مي شــود خيلي از راننده ها پرتگاه 
جلوي خود را نبينند و به ته دره سقوط كنند. در اين جاده سيل زياد 
جاري مي شود و هر سال احتياج به مرمت و بازسازي پيدا مي كند 
و از طرف ديگر، جاده اي باريك است كه بايد با احتياط و هوشياري 
كامل از آن گذشــت. با وجود اينكه راهداران سعي مي كنند اين 
جاده را از هر نظر براي رانندگي مساعد كنند، اما بازهم زيرساخت 
نامناسب جاده، پيچ هاي خطرناك و خطاي انساني، احتمال تصادف 

را در جاده اسالم به خلخال باال مي برد.

هراز 9 
نزديك ترين مسيري كه تهران را به آمل مي رساند. جاده هراز با 
14تونل، بعد از جاده چالوس، مهم ترين جاده تهران- مازندران است. 
ناامني اين جاده عالوه بر عوامل انساني، زيرساخت هاي آن است. 
كيلومتر 18 تا 22 جاده رودهن به سمت امامزاده هاشم، بحراني ترين 
قطعه اين راه از نظر ســقوط بهمن اســت. اگرچه تونل بهمن گير 
امامزاده هاشم واكنشي به اين خطر اســت، ولي اين بهمن گير در 
سال13٧6 نتوانست از جان 32مســافري كه در همين نقطه زير 

بهمن ماندند، حفاظت كند.
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عكاس ها مثل پرنده ها شيفته روزهاي باراني هستند. البته كه روزهاي پر از نور به بهترشدن 
عكس ها كمك مي كنند، ولي باران حال و هوايي متفاوت به تصاوير تكراري مي دهد. باران 
رنگ شهر را تغيير مي دهد و وقتي چترها هم باز شوند، عكاس ها سوژه هايي جذاب براي ثبت 
در آرشيو پيدا مي كنند. گرچه گفته شده كه سال99، سال چندان پربارشی نيست، با اين حال 
صيد عكاس ها تا همين جا هم دندانگير بوده. اين تصاوير مجموعه اي از بهترين عكس هاي 

گروه عكس روزنامه همشهري در روزهاي باراني سال99 هستند.

تهران
روزهاي باراني
عکس هاي برگزيده گروه عکس روزنامه همشهری 

از روزهای بارانی آبان 99
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افقي:
 1- جنــگ و كارزار- حرير 

ساده- رهبر استقالل هند
2- با زبان سبز و با دست دراز، 
از ضمیر خاك مي گويند راز- 
زوج هنري و سینمايي اولیور 

هاردي
3- ترياك- شهري در فارس- 
بزرگ ترين سد خاكي رسي 

خاورمیانه
4- زمانه- از مذاهب چهارگانه 

اهل سنت- علم آموختن
5- دوره بت پرســتي پیش 
از اســالم- بتــي در عصــر 
جاهلیت- كاشــف میکروب 

سل
6- كجاســت- از اســباب 
توزين- واحــد اندازه گیري 

وزن الماس
7- شیريني لوله اي- افسار- 

بزه
8- اليــه پوششــي مجاري 
تنفسي- روشنايي ها- نارسانا

9- نومیــدي- نامرغــوب و 
بي ارزش- باشکوه

10- فرنگ- شیطان- قصد 
و اراده

11- برنــج گیالنــي - الغر 
معجــزات  از  نحیــف-  و 

حضرت موسي)ع(
12- يخ زير ناودان- ســبزي 

ساالد- سوره سي ام قرآن
13- بدنام- پیروز- متحرك

14- پادشــاه مقتــدر كــه 
بر ســرزمین هاي وســیعي 
ســلطنت مي كرد- ماشین 

چاپ خودكار
15- همســرگزيده- جســد 
بوگرفته- نام سابق كشور كنگو

  
عمودي:

1- از نوشــت افزار- پیروز و 
موفق- اهلي

2- قناعت پیشه- عدد حاصل 
از تقسیم يك عدد بر عدد ديگر
3- به تازگــي- موش خرما- 

تازه به راه افتاده
4- كارگاه عکاســي- فــرود 

آمدن- وهم و گمان
5- برچیده شــدن- ايفــاي 

نقش- زائوترسان
6- قلم انگلیسي- نیزار- انس

7- لگد چهارپا- با میخ و تخته 
سروكار دارد- بلندترين نقطه

8- بازدارنده- شــور و غوغا- 
ظرف جوشاندن آب

9- پس غذا- پناهگاه- بادها
10- زندگــي اجتماعي در 
جهت رشد و ترقي- خوابیده- 

راه میانبر!
11- شــکم بنــد طبــي- 
نويســنده- نوعي هواپیماي 

پهن پیکر
12- كتاب ارزشــمند شــیخ 

كلیني- آشکارا- عشوه
13- تــازه بالغ شــده- مردان 

عرب- با شدت و فوريت
14- سنتي نیکو براي زيبايي 
و حفظ محیط زيست- ايالتي 

در آمريکا
15- رهــا و آزاد- جلوتريــن 
منطقه درگیري با دشــمن- 

روشن و درخشان

 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 | 3801
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

156497283
273851964
894326715
425619837
718234659
369578421
632745198
541982376
987163542

متوسط

  7   9 3  2
     4  6 1
3 1   6     
 6     4  3
         
9  4     7  
    3   9 7
5 9  8      
7  2 5   1   621378594

385649127
749125386
293861745
817453962
456792813
932584671
164937258
578216439

ساده

متوسط

647159382
259384761
318762954
165978423
873425619
924613875
486231597
591847236
732596148

سخت

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

ساده

6 2  3    9 4
 8  6   1   
7   1 2 5   6
  3   1  4  
8 1      6 2
 5  7   8   
9   5 8 4   1
  4   7  5  
5 7    6  3 9
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   مصرف پروتئين  رؤيا شده است
با گراني هاي كم ســابقه كه احدي هم براي رفــع آن تالش واقعي 
نمي كند خوردن پروتئين به خصوص گوشت، مرغ و ماهي  رؤيا شده 
است. لبنيات هم با روند قيمتي كه دارد به زودي حذف مي شود و بعد 
از كرونا مردمي خواهيم داشت كه همگي دچار سوء تغذيه هستند و 
از فرط بيماري حتي اگر اوضاع درست شده باشد توان زيست درست 

و حسابي نداشته باشند.
كافي از تهران 

   برنامه هاي صداوسيما بيهوده و ضعيف است
در شرايطي كه تالش مي شود مردم را در خانه ها نگه دارند كه البته با 
بي نظمي در تعطيلي ها كاري نشدني است، مي شد از ظرفيت صدا و 
سيما حداقل براي در خانه نگه داشتن ميانساالن و دوركاران و بچه ها 
استفاده كرد كه متأسفانه اين ظرفيت اســتفاده نمي شود. برنامه ها 
شعاري، تكراري، كليشه اي، بيهوده، تبليغاتي و به درد نخور هستند و 
اغلب كساني كه منزل هستند سرشان با ماهواره و اينترنت گرم است.

رشيدي از همدان 

   شهر تعطيل نبود خلوت تر بود
معلوم نيست چه وضعي ايجاد شده كه شهر تهران تا اين اندازه شلوغ و 
پرترافيك است. قبل از اعالم رسمي محدوديت هاي شديد كرونايي با 
وجود باز بودن همه جا اين ميزان ترافيك و شلوغي در شهر مشاهده 
نمي شد. مسئوالن بررسي كنند كه چه مي كنند و پاسخگوي مردمي 

باشند كه همه  چيزشان را اندك اندك مي بازند.
معصومي از تهران

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

پاسخ مسئوالن

  اعتراف به كوركردن 
 چشم همسايه

مردي كــه در يك درگيــري، بينايي يكي از 
چشــمان همســايه را گرفته بود و اصرار بر 
بي گناهي داشــت ديروز در دادسراي جنايي 
تهران به جرم خود اعتراف كرد و گفت به شدت 

پشيمان است.
به گزارش همشهري، چند روز قبل درگيري 
خونيني بين 2 همسايه در منطقه خليج فارس 
تهران رخ داد و باعث مصدوم شــدن چند نفر 
شد. يكي از مصدومان مردي 49ساله بود كه 
بينايي يكي از چشمانش را در اين درگيري از 
دست داد. او پس از اين اتفاق راهي دادسراي 
جنايي تهران شــد تا از مرد همسايه كه باعث 
كوري يك چشم وي شــده بود شكايت كند. 
او براي مرد همســايه درخواست قصاص كرد 
و درباره درگيري گفت: روز حادثه همسرم از 
كوچه رد مي شد كه زن همسايه كه در خانه اش 
باز بود، يك سطل آب به داخل كوچه ريخت. 
مقدار زيادي آب روي همسرم ريخت و آنها بر 
سر اين مسئله بحث شــان شد. چند ساعت از 
اين ماجرا گذشــت كه من براي خريد از خانه 
بيرون رفتم. وقتي پا در كوچه گذاشتم ناگهان 
پسر زن همسايه را ديدم. او براي هواخواهي از 
مادرش به سمتم هجوم آورد و كتكم زد. بعد 
چاقويي از جيبش بيرون آورد و با آن ضربه به 

چشم چپم زد كه باعث كوري آن شد.
با اين شكايت، پسر همســايه دستگير شد و 
با وجود شكايت شــاكي، اظهارات شاهدان و 
شــواهدي كه عليه او بود خودش را بي گناه 
دانست. او منكر ضربه زدن به چشم شاكي شد 
و گفت كه درگيري را قبول دارد اما كور كردن 

چشم شاكي را نه.
با وجود اين، بازپرس جنايي دستور بازداشت 
وي را صادر كرد و متهــم در اختيار مأموران 
پليس آگاهي تهران قرار گرفت. وي همچنان 
اصرار بر بي گناهي داشت تا اينكه ديروز وقتي 
پيش روي بازپــرس جنايي تهران قرار گرفت 
به زخمي كردن شاكي و كور كردن چشم وي 
اعتراف كرد. وي گفت: روز حادثه وقتي صداي 
داد و فرياد مادرم را شــنيدم به كوچه رفتم. 
خيلي عصباني شدم و در هواخواهي از مادرم 
با مرد همسايه و بستگان او درگير شدم. در آن 
لحظه كنترلم را از دست داده بودم و با چاقويي 
كه همراهم بود ضربه اي به چشم شاكي زدم 
كه حاال به شدت پشيمانم. نمي خواستم باعث 
نابينايي او شوم و به شدت از اين اتفاق ناراحت 
هستم. با اعتراف متهم، قاضي دستور بازسازي 

صحنه را صادر كرد.

مهريه همسر، مردي را 
وادار به زورگيري كرد

مردي كه به خاطر مهريه همســرش در تنگنا 
قرار گرفته بود تصميم وحشتناكي گرفت. او با 
اسلحه تصميم به زورگيري از 2زن جوان گرفت 
اما در اجراي نقشه اش ناكام ماند و توسط پليس 

دستگير شد.
به گزارش همشهري، شامگاه شنبه به مأموران 
كالنتري134 شــهرك غرب خبر رسيد كه 
مرد مسلحي در محدوده ســعادت آباد قصد 
زورگيري از 2خانم را دارد. به دنبال اين تماس 
بود كه مأموران كالنتري خود را به محل حادثه 
رســاندند و پي بردند چند نفر از شــهروندان 
دســت و پاي مردي جوان را گرفته و تالش 
مي كنند او را دســتگير كنند. 2زن جوان كه 
سرنشينان يك خودروي لوكس بودند و طعمه 
زورگيري قرار گرفته بودند به مأموران گفتند 
كه اين مرد لحظاتي قبل قصد زورگيري داشته 
كه با دخالت شــهروندان در اجراي نقشه اش 
ناكام مانده است. يكي از آنها گفت: از فروشگاه 
خارج و سوار بر خودروي مان شديم اما قبل از 
حركت، اين مرد در عقب خودرو را باز و سوار 
شد. او با سالح گرم ما را تهديد كرد و خواست 
تا طالهاي مان را به او بدهيم. ما كه شوكه شده 
بوديم با داد و فرياد از مردم كمك خواســتيم 
و همزمان از خودرو پياده شــديم كه با كمك 

مردم، مرد مسلح دستگير شد.
با انتقال مرد مســلح به كالنتري، او به تالش 
براي زورگيري از 2زن جــوان اعتراف كرد و 
گفت براي پرداخت مهريه همســرش دست 
به زورگيري زده اســت. او گفت: مدتي قبل 
سالح گرم را پيدا و در ســقف خانه ام پنهان 
كــردم. از طرفي به خاطر مهريه همســرم در 
فشار مالي بودم كه ياد اسلحه افتادم و تصميم 
گرفتم زورگيري كنم. او ادامه داد: اسلحه را از 
جايي كه مخفي كرده بودم برداشتم و در حال 
پرسه زني در اطراف فروشــگاه بودم كه طال و 
جواهر همراه اين 2خانم كه در حال سوار شدن 
بر يك خودروي لوكس بودند نظرم را جلب و 

تصميم به زورگيري از آنها گرفتم.
ســرهنگ جليل موقوفــه اي، رئيس پليس 
پيشــگيري پايتخت در اين بــاره گفت: براي 
پيشگيري از سرقت مشابه به شهروندان توصيه 
مي شود به محض اينكه سوار خودرو مي شوند 
همان ابتدا قفل ايمني خودرو را فعال و سپس 
با بستن كمربند ايمني شروع به حركت كنند. 
به گفته وي متهم در بازداشت به سر مي برد و 

تحقيقات در اين باره ادامه دارد.

مرگدردناكمادروفرزنداندرخانهاجارهاي

مرگ زن جوان و كودكانش بر اثر 
گازگرفتگي در خانه اي در مشهد، حادثه

زنگ خطر عدم رعايت نكات ايمني 
در استفاده از وسايل گازسوز را به صدا درآورده 

است.
به گزارش همشهري، حدود ساعت 6عصر شنبه 
مرد جوان براي انجام كاري از خانه شان در بلوار 
صياد مشــهد خارج شــد و اين در حالي بود كه 
همسر 28ســاله اش به همراه دختر و پسر 5 و 
8ساله شان در خانه بودند. آنها يك ماهي مي شد 
كه به طبقه همكف ساختماني دوطبقه در بلوار 
صياد نقل مــكان كرده بودند امــا از همان ابتدا 
متوجه شده بودند كه لوله آبگرمكن ديواري خانه 
مشكل دارد و بايد تعمير شود. تعمير لوله اما هنوز 
انجام نشده بود و آن روز وقتي مرد جوان خانه را 
ترك كرد، همسرش در داخل آشپزخانه سرگرم 
شست وشو شد و همين باعث شد كه آبگرمكن 

ديواري شروع به كار كند.

يك ساعت بعد
هوا كامــال تاريك شــده بود كه مــرد جوان به 
خانه برگشــت اما هرچه زنگ زد، كسي جواب 
آيفون را نداد. او كه نگران شــده بود كليد خانه 
را از جيبش بيرون آورد و آن را در قفل چرخاند 
و وارد خانه شــد. اما به محــض ورود به خانه با 
صحنه اي هولناك روبه رو شد. همسرش در داخل 
آشپزخانه روي زمين افتاده بود و كودكانشان كه 
در پذيرايي ســرگرم بازي بودند، همانجا از حال 
رفته بودند. مرد كه وحشــت كرده بود، شماره 
اورژانــس را گرفت و درخواســت كمك كرد. با 
حضور امدادگــران در محل، پيكــر زن جوان و 

صبحگاه خونين در اصفهان
بارش بــاران و لغزندگــي جاده در 

اصفهــان باعث واژگونــي اتوبوس داخلي
كاركنان پااليشگاه نفت شد و جان 
4نفر از آنهــا را گرفــت و 17نفر ديگــر را روانه 

بيمارستان كرد.
به گزارش همشــهري، صبح ديروز تعــدادي از 
كاركنان پااليشــگاه نفت اصفهان مثل هر روز از 
يزدانشهر ســوار بر سرويس شان شدند تا به محل 
كار بروند. آنها هر روز اين مســير را با اتوبوس هاي 
مخصوص پااليشگاه طي مي كردند و عصر با همين 
سرويس ها به خانه بر مي گشتند. ديروز هوا كمي 
سردتر از قبل بود. از شب قبل باران باريده و هنوز 
جاده خيس بود. راننده اتوبوس اســكانيا يكي از 
راننده هاي قديمي و با تجربه بود. او مي دانســت 
جاده لغزنده است و به همين دليل با احتياط زيادي 
رانندگي مي كرد. دقايقي بعــد از حركت بود كه 
اتوبوس به كمربندي جديد خميني شهر- نجف آباد 
رسيد. بعضي از كارگران خواب بودند و بعضي ديگر 
در خواب و بيداري. درست در يك سراشيبي بود 
كه ناگهان به دليل لغزندگي جاده، كنترل اتوبوس 

از دســت راننده خارج شد. 
اتوبوس بعد از انحراف وارد 
شانه خاكي و واژگون شد. 
كارگران كه با واژگوني 
اتوبــوس خواب شــان 
آشــفته شــده بــود به 

درستي نمي دانستند چه 
اتفاقي افتاده است. هركس 

در ميان تكان هاي شديد اتوبوس 
سعي مي كرد از خودش مراقبت كند تا 

اينكه ســرانجام اتوبوس كمي آن طرف تر از شانه 
خاكي آرام گرفت. صداي ناله كارگران بلند شده 
بود و با فرياد درخواست كمك مي كردند. چند نفر 
به سختي توانستند خود را نجات داده و به زحمت 
بيرون بكشــند اما چندين نفر در ميان صندلي ها 
گير افتاده بودند. چند نفر ديگر هم بي صدا بودند 
و معلوم نبود چه سرنوشتي پيدا كرده اند. در اين 
شرايط بود كه گروه هاي امداد و نجات راهي محل 

حادثه شدند.
منصور شيشــه فروش، مديركل مديريت بحران 

اســتانداري اصفهان 
در اين باره گفت: حادثه 
ساعت6:30 صبح اتفاق افتاد 
و بالفاصله تيم هاي امدادي پليس راه، 
راهداري، اورژانس، هالل احمر و آتش نشــاني و 
12دستگاه آمبوالنس در محل حادثه حاضر شدند 
و ضمن انتقال مجروحان، مسير جاده را بازگشايي 
كردند. وي ادامــه داد: متأســفانه در اين حادثه 
4نفر از كاركنان پااليشگاه اصفهان فوت و 17نفر 

مصدوم شدند.
در همين حال محمد صادق حاجيان، مدير روابط 
عمومي شــركت پااليش نفت اصفهان نيز گفت: 
لغزندگي جاده و انحراف از شــانه خاكي و افتادن 
در چند متر پايين تر از سطح جاده باعث واژگوني 

اين اتوبوس و فوت و مصدوميت سرنشــينان آن 
شــد. اتوبوس از لحاظ ايمني مشــكلي نداشت و 
معاينه فني داشت. ضمن اينكه راننده اتوبوس هم 
از رانندگان خوب ســرويس ها بود ولي متأسفانه 
بارندگي و شيب مسير باعث وقوع اين حادثه شده 
است. او در ادامه با اشاره به اينكه اين شركت حدود 
100سرويس براي رفت و برگشت كاركنان دارد، 
گفت: تعداد سرويس ها در شيفت هاي روز بيشتر 
است ولي در عصر و شب تعداد سرويس ها خيلي 
كمتر اســت. اين اتوبوس 21سرنشين داشت كه 
بين 32 تا 59سال داشــتند. 13نفر از مصدومان 
به بيمارستان 9دي خميني شهر و 4مصدوم نيز به 
بيمارستان گلديس شاهين شهر منتقل شده اند و 

تحت مداوا قرار دارند.

واژگوني اتوبوس كاركنان پااليشگاه اصفهان حادثه هولناكي را رقم زد

دام پسر  داروفروش براي دختري كه مي خواست الغر شود

زوج و فرد شدن مترو عملي نيست
روابط عمومي شــركت بهره برداري قطارهاي شهري تهران و حومه 
پيرو چاپ پيام مردمي با عنوان شلوغي بيش از اندازه متروي تهران 
در ستون با مردم روز 20آبانماه پاسخ داده است: به اطالع مي رساند 
پيشنهاد اســتفاده از مترو با درنظر گرفتن شــماره هاي زوج يا فرد 
كارت ملي مسافران به منظور جلوگيري از تجمع و ازدحام جمعيت 
در قطارها به هيچ وجه صحيح نيست. اميد است كه با پرداخت هاي 
بموقع بودجه هاي مصوب توسط دولت به شركت بهره برداري متروي 
تهران، كمبود واگن در شــبكه متروي تهران برطرف گردد. شركت 
مترو به منظور پيشگيري از شيوع ويروس كرونا، با تشكيل ستاد مقابله 
با كرونا  اين شركت براي حفظ سالمتي مســافران محترم اقدامات 
مناسب و قابل توجهي در ايستگاه ها و قطارها انجام داده كه مي توان به 
كاهش سر فاصله حركت قطارها در خط2 از 3.5دقيقه به 3و در خط3 

از 7دقيقه به 6 اشاره كرد.

جاي طب سنتي كجاست؟
اما بايد بپذيريــم كه طب ســنتي در بهترين  ادامه از 

شــرايطش راهي جدا از طب نوين نيست. طب صفحه اول
سنتي مسيري عجيب با دستاوردهاي ناشناخته هم نيست كه اگر بود، 
مي توانست خيلي پيش تر در مقابله با وبا و طاعون و صد بيماري ديگر 
راهي بيابد كه نيافت. بخشي از ســوء تفاهم از آنجا ناشي مي شود كه 
برخي وانمود مي كنند كه در دوران رواج طب سنتي خبري از بيماري 
و مرگ نبوده و مشكالت بشر از زمان جهش علم و رواج طب نوين ايجاد 
شده است. اين گزاره به تمامي نادرست است. طب سنتي نه توانست در 
مقابله با بيماري هاي همه گير دستاورد بزرگي داشته باشد و نه توانست 
بر بيماري هاي شايع غلبه چشمگيري داشته باشد. امتياز ريشه كن 
شدن بسياري از بيماري هاي ســخت و العالج و گسترش بهداشت 
مبتني بر علم و فهم كاركرد ميكروب ها و ويروس ها منحصرا به حساب 
طب نوين واريز مي شود. اشكال آنجاست كه گروهي كه در حسن نيت 
بخشي از آنها ترديد جدي وجود دارد، مشكالت سبك زندگي مدرن را 
كه باعث و باني برخي بيماري هاي جديد شــده به حساب طب نوين 

مي گذارند.
 در مسيري كه امروز پزشــكي مي پيمايد، طب سنتي نقطه اي است 
كه از آن گذشته ايم و چه بسا به دليل گسست تاريخي زوايا و ظرايف 
دستاوردهاي آن نقطه را نشناخته باشيم، اما طب سنتي مسيري جدا 
از آنچه پيموده ايم، نيست. پزشكي امروز مبتني بر مشاهده، بررسي، 
آزمايش هاي مكرر و دقيق و دستاوردهاي شگفت بشر در زمينه شيمي، 
فيزيك، ژنتيك و علوم دقيق ديگر است. اين پزشكي و داشته هاي آن 
ميليون ها بار در معرض آزمايش قرار گرفته و توانسته است بشر را از 
بسياري بيماري هاي كشنده و صعب العالج نجات دهد. در كنار همه 
داليل اقتصادي و اجتماعي، رشــد جمعيت كره زمين به همه گيري 
بهداشت كه نتيجه گسترش پزشكي نوين است هم مربوط می شود. 
بديهي است كه هر آنچه درباره دستاوردهاي طب سنتي ادعا مي شود 
تنها زماني اعتبار مي يابد كه با ســنجه هاي علم و طب نوين بررسي 
و صحت آن اثبات شود. نظام بهداشــت و نظام علمي كشور موظف 
است راه كساني را كه مي خواهند بدون رفتن به دانشكده پزشكي و 
داروسازي متعارف، درس خواندن، آزمايش كردن و طي كردن دقيق 
مراتب درستي سنجي دستورالعمل ها و داروها براي خود جايگاهي در 

طبابت باز كنند، سد كند.
شــرايط خاص جامعه ايران و نابســاماني هاي ريز و درشت، محيط 
مناسبي را براي رشد قارچ هاي ســمي اجتماعي ايجاد كرده است. 
هميشه و در همه جوامع هستند كساني كه از بيچارگي و درماندگي يا 
از جهالت عده اي سوءاستفاده كنند و سكه قلب خود را طال جا بزنند. به 
جز پزشكي در علوم ديگر هم همين مشكل وجود دارد. در روانشناسي، 
اقتصاد و بيش از همه در سياست، خطر آنگاه جدي مي شود كه نظام 

علمي و اداري رسمي براي آنها فضاي تنفس و رشد ايجاد كند.
به نظر مي رسد حكايت طب سنتي ايران يا چين و امثالهم براي اهل 
علم روشن باشد. عالقه مندان واقعي اين حوزه ها الجرم بايد در سيستم 
و نظام علمي متعارف تحصيل كنند و عالوه بر هر آنچه ديگر پزشكان 
مي آموزند بنا به عالقه خود روي دستاوردهاي طب سنتي مطالعه و 
پژوهش كنند و اگر به دستاوردي رسيدند، آن را با همان متر و معيار 
شناخته شده علمي جهان محك بزنند و نتايج آن را اعالم كنند. مردم 
بايد به يك نظام علمي متكي باشــند كه همان نظام علمي سره را از 
ناسره تشخيص دهد و معرفي كند. تأسيس مكتب ديگري در كار علم و 
به ويژه در حوزه پزشكي خطرناك و آسيب زننده خواهد بود. طب سنتي 
اگر حرفي دارد- كه احتماال دارد- بايد آن را در دانشكده هاي پزشكي 

بگويد و در معرض سنجش هاي دقيق علم قرار دهد.

دختري نقاش كه مي خواست الغر شود در جست وجوي داروي 
الغري در دام جواني گرفتار شد كه نقشه شومي درسرداشت.دادسرا

به گزارش همشهري، چند روز قبل مردي راهي اداره پليس 
پايتخت شــد و خبر از گم شــدن دخترش داد. او گفت: دختر 25ساله ام 
دانشجوي رشته نقاشي است. از وقتي كرونا شايع شده، اكثر اوقات در خانه 
است و به صورت مجازي در كالس هاي دانشگاهش شركت مي كند اما از روز 
گذشته كه براي خريد دارو از خانه بيرون رفت ديگر برنگشت. او ادامه داد: 
موبايلش خاموش بود و همين باعث شــد كه نگراني ما بيشتر شود. در اين 

مدت همه جا را به دنبال او گشتيم ولي هيچ كس از دخترم خبر نداشت.

در بيمارستان 
با اظهارات اين مرد پرونده اي تشكيل و با دستور بازپرس دادسراي جنايي 
تهران، تحقيقات براي يافتن ردي از دختر گمشده آغاز شد.  چند روز بعد اما 
دختر جوان درحالي كه نيمه بيهوش بود در حاشيه تهران پيدا و به بيمارستان 
منتقل شد. آنطور كه مشخص بود خانواده اي سوار بر خودرو در حال عبور 
از منطقه خلوت و بياباني بودند كه چشمشــان به دختر جوان افتاده و او را 
به بيمارستان منتقل كرده بودند. در اين شــرايط تيمي از مأموران راهي 
بيمارستان شدند و به تحقيق از دختر نقاش پرداختند. او گفت: مدتي قبل 
يكي از همكالسيان دانشگاه مرا عضو يك گروه تلگرامي كرد كه در آنجا با 

جواني به نام مهران آشنا شدم. اوايل رابطه ما فقط در حد چت در تلگرام بود 
تا اينكه يك روز مهران به من زنگ زد و قرار مالقات گذاشت. به ديدنش رفتم 
و مهران در نخستين قرار به من ابراز عالقه و موضوع خواستگاري را مطرح 
كرد. پس از آن ارتباط ما ادامه داشت تا اينكه يك روز مهران به من زنگ زد و 
گفت من اضافه وزن دارم و بايد الغر شوم. مي گفت هم خودش و هم مادرش 
از عروس چاق خوششــان نمي آيد. دختر جوان ادامه داد: من بايد وزن كم 
مي كردم و همين باعث شد كه به تكاپو بيفتم و حتي نزد يك پزشك تغذيه 
رفتم و متوجه شدم 15كيلو اضافه وزن دارم. پزشك تغذيه برايم دارو نوشت و 
يك رژيم غذايي داد اما به اندازه كافي الغر نشدم. براي رسيدن به وزن ايده آل 

بايد خيلي صبر مي كردم تا اينكه با پسر داروفروشي به نام ايرج آشنا شدم.

سرقت
دختر نقاش مدعي بود كه ايرج به بهانه فروش داروهاي الغري او را فريب داده 
و معتاد به شيشه كرده است. او توضيح داد: ايرج در يك داروخانه كار مي كرد 
و از يكي از دوستانم شنيده بودم كه داروهاي الغري مي فروشد. روزي كه 
به داروخانه رفتم، وي گفت كه داروســاز است و در رشته داروسازي درس 
مي خواند. او با چرب زباني اعتمادم را جلب كرد و گفت دارويي مي شناسد 
كه در مدت كوتاه الغر خواهم شد. او حتي تصاوير افرادي را نشانم داد كه 
مي گفت با مصرف اين دارو و قرص هاي الغري در مدت زمان كوتاهي الغر 

شده اند. با ديدن عكس ها تصميم گرفتم داروهاي الغري وي را امتحان كنم. 
در مدتي كوتاه متوجه تغييرات شدم و تصميم گرفتم بار ديگر از او قرص و 
دارو بخرم.  روز حادثه به ايرج زنگ زدم و او نشاني باغي در اطراف تهران را به 
من داد و گفت براي تحويل دارو به آنجا بروم. من هم بي خبر از همه جا راهي 
آنجا شدم. پس از ورود به باغ او به من حمله كرد و با چوبدستي كتكم زد. بعد 
از آن آمپولي به من تزريق كرد كه از هوش رفتم. چشــمانم را كه باز كردم 
داخل اتاقي زنداني بودم. دست و پايم با طناب بسته شده بود و ايرج با تهديد 
به من تجاوز كرد و پول ها و طالهايم را دزديد. او چند روز مرا در اين اتاقك 
زنداني و از من سوءاستفاده كرد تا اينكه يك روز كه از باغ خارج شده بود، به 
سختي طناب دست و پايم را باز كرده و از آنجا فرار كردم. اما به دليل تزريق 
آمپول بيهوشي بي رمق بودم و وقتي خودم را به كنار جاده رساندم از هوش 
رفتم. پس از آن متوجه شدم كه خانواده اي مرا نجات داده و به بيمارستان 

منتقل كرده اند.
دختر جوان مي گفت كــه داروهايي كه ايرج به عنوان قــرص الغري به او 
مي داده مخدر شيشه بوده و همين باعث شد كه وي به شيشه معتاد شود. 
مأموران با شنيدن اظهارات دختر جوان، راهي باغ موردنظر شدند و دريافتند 
كه ايرج در آنجا كار مي كرده و بعد از فرار دختر جوان از آنجا گريخته و كسي 
از مخفيگاهش خبر ندارد. هم اكنون جست و جو براي شناسايي مخفيگاه اين 

مرد ادامه دارد تا با دستگيري او اسرار اين پرونده فاش شود.

راهنماي مقابله با قاتل نامرئي
براي در امان ماندن از خطر گازگرفتگي و حفظ جان خود و اعضاي خانواده  حتما به اين 

نكات توجه كنيد.

دودكش استاندارد
قبل از روشن كردن وسايل گرمايشي براي اطمينان از باز بودن 
لوله ها بايد وزنه اي نسبتا سنگين با حجم كوچك به يك طناب يا 
نخ مناسب بلند وصل كنيد و از دهانه خارجي دودكش واقع در 
پشت بام به طبقات پايين هدايت كنيد. درصورت مشاهده وزنه 
در داخل دودكش آپارتمان، راه باز است. در غيراينصورت فورا 

و قبل از استفاده و روشن كردن وسايل گرمايشي راه دودكش 
را باز كنيد.

در دودكش نصب شده روي ديوار را برداريد. كبريت يا شمع را روشن 
كنيد و مقابل دهانه دودكش بگيريد. درصورتي كه زبانه شعله به سمت 

داخل دودكش متمايل شود نشان دهنده مكش مناسب دودكش است.
 با نوك انگشتان دودكش بخاري را لمس كنيد. اگر لوله ها سرد بود فورا بخاري را خاموش و اشكال را رفع 
كنيد. دودكش سرد زنگ خطري است كه نشان مي دهد گازهاي سمي مربوط به بخاري در خانه شما در 

حال انتشار است. براي حصول اطمينان مي توانيد اين آزمايش ها را هرچند وقت يك بار تكرار كنيد.
هرچه ارتفاع لوله هاي دودكش بيشتر باشد، سرعت خروج گازهاي سمي بيشتر خواهد بود و دودكش 
بهتر عمل مي كند. دودكش هاي كوتاه قدرت دودكش هاي بلند را ندارند. چنانچه دودكشي فقط با يك 
كالهك و مقداري لوله فلزي روي ديواره ساختمان قرار بگيرد اشتباه است. چون به اين شكل گازها 
به داخل خانه برمي گردد و باعث سوختن ناقص وسايل گرمايشــي و توليد گازهاي سمي و منجر به 

مسموميت اهل خانه مي شود.

خطر بخاري 
يكي از مهم ترين عوامل انتشار گاز منوكسيد كربن در آپارتمان ها، 

بخاري هاي گازســوز هســتند. پس اگر از اين وسيله استفاده 
مي كنيد، با شروع فصل سرما آن را به دقت چك كنيد. مطمئن 
شويد كه مسير دودكش ها مســدود نباشد. لوله هاي بخاري 
در محل اتصاالت محكم باشد. شيلنگ ها سالم و با بست هاي 
استاندارد نصب شده باشند و اســتفاده از كف صابون و آب، 
بهترين راه براي بررسي نشتي گاز از شيلنگ هاست. از سالم 

بودن بخاري اطمينان حاصل كنيد. بخاري اگر به سيستم كمبود 
اكسيژن مجهز باشد، مي توان با خيال آسوده از آن استفاده كرد.

راهي براي ورود هوا
خطر گازگرفتگي در آپارتمان هاي كوچك و فرسوده بيشتر است. حال آنكه بسياري از شهروندان براي 
جلوگيري از ورود هواي سرد، اقدام به بستن تمامي منافذ خانه مي كنند. باز بودن منفذي براي ورود هوا 

باعث مي شود كه درصورت انتشار گاز منوكسيدكربن در خانه، خطر مرگ كمتر شود.

گازگرفتگي يا كرونا
مسموميت با گاز مونواكسيدكربن عالئمي شبيه سرماخوردگي و 

كرونا دارد و فرد را دچار آبريزش بيني، سردرد و سوزش چشم 
مي كند. اگر در يك زمان چند نفر در يك محيط بسته دچار اين 
عالئم شــوند به احتمال زياد در خطر گاز منوكسيدكربن قرار 
دارند و باز گذاشتن مســيرهاي جريان آزاد هوا و بررسي لوله 
بخاري، پكيج، آبگرمكن و اطمينان از وجود كالهك دودكش 

براي پيشگيري از گازگرفتگي ضروري است.

ث
مك

سرماي هوا، امسال هم قاتل نامرئي 
را راهي خانه ها كرده است

اگر براي گرمايش خانه از سيستم پكيج استفاده مي كنيد حتي االمكان سعي كنيد با نصب 
پكيج در خارج از آپارتمان و در تراس از خطر انتشار گاز مرگبار جلوگيري كنيد.

فرزندانش بــه بيمارســتان هاي جواداالئمه و 
شريعتي مشهد منتقل شدند اما تالش پزشكان 
براي نجات آنها بي فايده بود و هر 3نفر جانشان را 

از دست دادند.

آبگرمكن نا ايمن
همزمان با مرگ اعضاي ايــن خانواده، ماجرا به 
قاضي علي اكبر احمدي نژاد گزارش شد. دقايقي 
بعد او به همراه كارشناسان آتش نشاني در خانه 
قربانيان حاضر شدند. شواهد اوليه نشان مي داد 
كه آبگرمكن ديــواري خانه، لولــه اي قديمي و 
فرسوده داشت كه بخشي از آن بيرون بود و وقتي 
كارشناسان آتش نشاني آبگرمكن را روشن كردند، 
دستگاه سنجش منوكسيدكربن شروع به كار كرد 
و نشان مي  داد كه گاز كشنده هر لحظه در حال 
افزايش است. بررسي ها نشان مي داد كه ساكنان 
اين خانه بــراي جلوگيري از ورود هواي ســرد، 
تمامي منافذ خانه را بســته بودند و وقتي مادر 
خانواده در آشپزخانه شروع به شست وشو كرده 
بود، آبگرمكن ديواري روشن شده و گاز مرگبار 
به ســرعت فضاي خانه را پر كرده و باعث مرگ 
زن جوان و فرزندانش شــده بود. پس از به دست 
آمدن اين اطالعــات، قاضي جنايي به تحقيق از 
صاحبخانه پرداخت. او گفت: مي دانستم كه لوله 
آبگرمكن خراب است و به مستأجرم درباره تعمير 
آن گفته بودم اما او گفت كه خودش لوله را تعمير 
مي كند و به همين دليل ديگر پيگير آن نشدم تا 
اينكه اين حادثه رخ داد. با اين اطالعات، قاضي 
احمدي نژاد دستورات قضايي درباره اين حادثه 
را صادر كرده و اجساد قربانيان به پزشكي قانوني 

منتقل شد.
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دهصورت،يكصدا
1-پلنيومن/اديفيلسون/بيلياردباز)1961(
جليلوند بهترين صدا را براي صورت هميشــه 
جسور پل نيومن داشت. اوج اين خوش نشيني، در 
فيلم رابرت راسن در باشگاه امز به نهايت مي رسد. 
وقتي ادي تنددست دور ميز بيليارد مي چرخد 
و براي بشكه مينه ســوتا رجز مي خواند. صداي 

جليلوند اوج و فرود شخصيت ادي را چنان ماهرانه ثبت كرد.

2-برتلنكستر/دونفابريتسيو/يوزپلنگ)196۳(
بهترين فيلم هاي برت لنكستر در ايران با صداي 
جليلوند دوبله شــده اند، اما ايــن فيلم لوكينو 
ويسكونتي يك فرق اساسي با آنها دارد. لنكستر 
نقش يك نجيــب زاده ايتاليايي را بازي مي كند 
و جليلونــد همه تالشــش را مي كند كه تالش 

لنكستر براي ساخت ابهت يك اشراف زاده را حفظ كند.

۳-مارلونبراندو/استنلي/اتوبوسيبهنامهوس)1951(
براندو با يك عرق گير و زباني جويده از دل برادوي 
به قلب هاليوود آمده بود تا شــاه نقش بهترين 
نمايشــنامه نويس آمريكايي دهه50، تنســي 
ويليامز را به نام خود بزند. جليلوند براندوي خوب 
زياد گفته، اما براي رستگاري هر صدا همين يك 

فقره كافي است.

4-ريچاردبرتون/جورج/چهكسيازويرجيناوولفميترسد)1966(
نوار صوتي دوبله اين فيلم بــراي دفاع از دوبله 
خوب براي هر دادگاهي كفايت مي كند. دو طرف 
يك مجادله بي پايان روشنفكري زن و شوهري را 
زنده ياد ژاله كاظمي براي اليزابت تيلور و چنگيز 
جليلوند براي ريچارد برتون تقســيم كرده اند 

تا براي نمايشــنامه ادوارد آلبي روي نسخه فارســي هيچ شنونده  اي 
احساس غبن نكند.

5-سيلوستراستالونه/راكيبالبوآ/راكي1)1976(
اگــر ديالوگ هــاي پشــت گردني كــه براي 
شــيرين كردن نسخه فارســي فيلم ها ساخته 
مي شد، هر فيلمي را مي توانست به قهقرا ببرد، 
اينجا براي فيلمي درباره يك بوكسور ته خطي 
انگار صنعتــي در خور توجه اســت. راكي اليق 
زير خاكي جوابش اين بود: از پا تا به سر عيبناكي.

6-شانكانري/جيمزباند/ازروسيهباعشق)196۳(
بعضي ها مي گويند كه بهترين جيمز باندي كه 
با بازي كانري ديده اند، از روسيه با عشق است. 
دوبله باز ها بهترين صدا براي كانري را جليلوند 
مي دانند. به همين دليل ساده تركيب بهترين ها، 
به ياد ماندني  ترين را مي سازد. در عاشقانه ترين 

ماموريت007 صداي جليلوند به جز برخي حضور هاي پشــت گردني 
براي اضافه شدن به اين فهرست، چيز زيادي كم ندارد.

7-يولبرينر/كريسادامز/هفتدالور)1960(
هفت دالور در اوج تمايل به بامزه كردن فيلم هاي 
وسترن با ديالوگ هاي جاهلي، براي دومين بار 
دوبله شــد. صداي جليلوند كه هميشــه براي 
ساختن ابهت برينر در جهان فارسي كافي بود و 
در اين فيلم پيوند مناسبي از داج سيتي تا بازارچه 

نايب گربه با صورت برينر و صداي جليلوند.

8-پيتراتول/توماسادواردالرنس/الرنسعربستان)1962(
يك فيلم پنج ســتاره كه دوبله پنج ستاره دارد. 
جليلوند در دوبله اول اين فيلم همه تالشش را 
كرده كه صدايش طعم زيركي بدهد كه يك مأمور 

انگليسي را در صحاري و رمل ها جاري كند. 

9-كلينتايستوود/هريكاالهان/هريكثيف)1971(
در ميان همه نقش هاي ايستوود كه جليلوند جاي 
آنها حرف زده، اين فيلم مي تواند مثالي باشد براي 
تالش در لحن و صدا سازي  بدون تأكيد. هري كم 
 حرف مي زند و بيشــتر از آني كه زبان از دهان 

دربياورد، مگنوم از غالف مي كشد. 

10-محمدعليفردين/عليغالمي/گنجقارون)1۳44(
 جليلوند به جاي همه جوان اول هاي ســينماي 
ايران حرف زده. بسياري از آثار ناصر ملك مطيعي، 
بهروز وثوقي، ايرج قادري، سعيد راد و رضا بيك 
ايمان وردي بــا صداي جليلوند تكميل شــده. 
اما تركيب جادويي پديــده فردين با آن صورت 

مثالي و آواز آنچناني، نياز به صدايي آسماني داشت؛ تركيبي بي نظير در 
سينماي ايران كه هيچ كس جرأت نكرد به تركيبش دست بزند.

برترين هاي طرح پاييزه كتاب 
براساس تعداد فروش
1۳2۳0 دنيايكتابقمـ

88۳6 پاتوقكتابشهركردـ
8674 كتابفرازمندرشتـ

7065 نشرثالثتهرانـ
6098 پاتوقكتابشيرازـ
5545 شهركتابمشهدـ
5400 كتابآبانمشهدـ

5246 ماهپيشونيتهران)باغكتاب(ـ
519۳ پاتوقكتاباراكـ

4988 بوكتاببندرعباسـ

ث
مك

سي
عبا

اد 
رش

ي/ ف
هر

مش
س: ه

عك

طرحتخفيفپاييزهكتابتمامشدودر
طوليكهفتهنزديكبه20ميلياردتومانگزارش

كتــابدرطرحبــهفروشرســيدو
كتابفروشيهادرنخستينهفتهكتابدرروزگاركرونا
رونقبيشــتريگرفتند.آمارهايفروشسايتطرح
پاييزهنشــانميدهدكهمثلدورههايگذشــته
كتابفروشيهايشهرستانپيشــتازبودهورتبههاي
نخستفروشراازآنخودكردهاند.»دنيايكتابقم«
بافــروشبيــشاز1۳2۳0جلدكتــابركوردي
دســتنيافتنيدرفروشكتاببهجاگذاشت.ركورد
فروشدنيايكتابقموقتيبيشتردركميشودكه
بدانيمكتابفروشيدومطرح)پاتوقكتابشهركرد(
88۳6جلدكتابفروختهاستودردورهگذشته)طرح
تابستانه(كتابفرازمندرشتنيزبافروش8هزاركتاب
صدرنشينكتابفروشيهايايرانشدهاست.حسين
قواميانمديردنيايكتابقمازرازهايپيشــتازي
كتابفروشياشدرميانكتابفروشيهايايرانميگويد.

شــهرقمكتابفروشيكم
ندارد.77كتابفروشــيقم
درطرحپاييزهشركتكرده
بودند.دنيايكتابنهتنها
كتابفروشينخستقمشده،
بلكهبافاصلهبسيارنخستين
كتابفروشــيايراندرطرحبودهاست.رازپيشتازي

دنيايكتابچيست؟
ما براي هفتــه كتاب و طرح پاييزه به شــكل هاي مختلف 
اطالع رساني  كرده بوديم، از طريق پيامك براي مخاطبان و 
اطالع در سايت  و شبكه هاي اجتماعي تا نصب بنر و پوستر 
و بيلبورد در سطح شهر تا مخاطبان در جريان هفته كتاب و 

طرح تخفيف قرار بگيرند.
در عين حال برنامه هاي ديگري هم در شبكه هاي اجتماعي 
و فضاي مجازي انجــام داده ايم مثل قصه خواني آنال ين كه 
در هفته كتاب هر شب برگزار شد يا برنامه عصر كتاب كه 
در طول ســال جمعه ها، به صورت آنالين، برگزار مي شود. 
برنامه هاي ديگري هم برگزار كرديم مثل رونمايي آنالين 
كتاب يا پيك كتاب كه با همكاري كانون پرورش فكري انجام 
شد و.... مجموع اين برنامه ها سبب شد تأثير تبليغاتي دنياي 
كتاب بيشتر از كتابفروشي هاي ديگر باشد و دنياي كتاب از 
كتابفروشي هاي ديگر پيش بيفتد و خيلي از كتابخوانان براي 

خريد كتاب به اينجا مراجعه كنند.
در عين حال دنيای كتاب، كتابفروشــي بزرگي اســت به 
مساحت 1300متر و بخش هاي گوناگون دارد مثل بخش 
كودكان و نوجوانان و بخش كتاب هاي دانشــگاهي و ديوار 
كتــاب و داالن تاريخ و داالن ادبيــات و... يعني طيف هاي 
گوناگون مخاطبان، در سن و سال و جنسيت و سليقه هاي 
مختلف، در مراجعه به دنياي كتاب دست خالي برنمي گردند 
و كتاب مورد نظرشــان را پيدا مي كنند. اينجا دوستداران 

كتاب را از رفتن به چند كتابفروشي بي نياز مي كند.
چقدرازاينفــروشحضوريبودهوچقدر

غيرحضوري؟
بخش زيــادي از فروش ما در ماه هــاي اخير غيرحضوري 
بوده است. شرايط كرونا و تســهيالت ما براي ارسال كتاب 
سبب شد كه خيلي از مشتريان دنياي كتاب كتاب هايشان 
را غيرحضوري ســفارش دهنــد. ما خريدهــاي بيش از 
50هزارتومان را رايگان ارســال مي كرديم. سفارش هاي 
غيرحضوري در هفته كتــاب به چندبرابر رســيد. و البته 

مراجعه هاي حضوري هم طبيعتاً چند برابر شده بود.
درخواستهايغيرحضوريراازچهطريقي

ثبتميكرديد؟

هم از طريق سايت دنياي كتاب، هم از طريق اينستاگرام و 
واتس اپ و هم تلفني. دريافت سفارش تلفني ما از ساعت 9/5 
تا 6 بعدازظهر بود اما از طريق واتس اپ 24ساعته سفارش 

مي گرفتيم.
برايرعايتاصولبهداشتيچهميكرديد؟

پيك هاي ما پيك هاي خودمان هستند، يعني از پيك هاي 
اسنپ يا شركت ها اســتفاده نمي كنيم. سالمت پيك ها را 
هم كنترل مي كرديم و پيش از ارســال نيز همه بســته ها 
ضدعفوني مي شدند تا مشكلي براي مشتريان پيش نيايد. 
طبيعي است كه پيك ها از ماسك و دستكش هم استفاده 

مي كردند.
همزمانــيآغــازتعطيلياصنــافدر
ساعت18مسئلهاصليكتابفروشيهادرهفتهكتاب
بودهاست.آياطرحتعطيليدرقمهماجراشد؟شمابا

اينمسئلهچگونهمواجهشديد؟
بله،  مسئله ما هم بود، به ويژه اينكه قم شهري است كه حيات 
شــبانه دارد و مردم اصوالً بعد از غروب و شــب به بازارها و 
خيابان ها مي آيند و تا ديروقت را بيرون از خانه مي گذرانند. 
ما كار را از ســاعت نه و نيم صبح آغاز مي كرديم و تا ساعت 
6بعدازظهر كه مغازه ها تعطيل مي شدند، يكسره باز بوديم. 
ارسال هاي غيرحضوري را مي گذاشتيم براي بعد از ساعت 
6بعدازظهر. از 6بعدازظهر تا 11شب دنياي كتاب تعطيل 
بود اما همه پرسنل آنجا بودند و سفارش هاي غيرحضوري 

را ارسال مي كردند.
درپاياناگرنكتهديگريدربارههفتهكتاب

داريد،بفرماييد.
من از دوستداران كتاب بسيار سپاسگزارم كه دنياي كتاب 
را انتخاب كردند. جايگاه امروز دنيــاي كتاب در رتبه اول 
كتابفروشي هاي ايران به خاطر لطف مردم است. استقبال 
از كتاب باعث دوام كتابفروشــي ها مي شود. ما هم به مردم 
اطمينان مي دهيم كه اصول بهداشتي را به طور كامل رعايت  
و ســعي مي كنيم كتاب را به راحت ترين و بهترين شــكل 

به دست دوستداران برسانيم.

گفت و گو با مدير دنياي كتاب قم كه با فاصله بسيار پيشتاز كتابفروشي هاي ايران در طرح پاييزه است 
هيچ كس دست خالي از دنياي كتاب بيرون نمي رود

مرتضيكاردر
روزنامه نگار

ياد

صنعتشكوفايدوبلهايراندردهه
40،ستارههاييداشتكهجليلوند
جزوقافلهساالرانشبود.دردوراني
كهمردانگيژرفتروبامفهومتراز
امروزبود،صــدايچنگيزجليلوند
حكــمارزشافزودهراداشــت.
صداييكه»مشــتيبــودن«نه
توصيفيعاميانهكهتعبيريموجز
ودقيقدربــارهصاحبحنجرهاي
شــگفتانگيزبــود.تالشهايش
مقابلدوربيندرســينمايفارسي
درفيلمهاييچون»آقايشــانس«
)گرجيعباديا(،»آرشينماالالن«
)صمدصباحي(و»بندرگاهعشق«
)گرجيعباديا(ازاوســتارهسينما
نســاختچــونجايشبــاهمه
خوشتيپيوجذابيــتنهجلوي
دوربينكهدراســتوديويدوبله
بود.عرصهپادشــاهيجليلوندكه
صدايشازمهمترينعناصرتوفيق
ستارهايچونفردينبودجوانمردي
وگذشت،اندوهوخندههايازتهدل
مردانهوهويتمردجنوبشــهري
كهفقرغرورشرانهتنهاخدشهدار
نميكندكهاز»پايينشهريبودن«
امتيازميســازدباصدايجليلوند
معناومفهومــيمضاعفمييافت.
مهمترينســتارهتاريخسينماي
ايرانســيمايشرابااينصداجال
دادومحبوبتودههاشــد.صدايي
كهدردورهايطوالنيهمهنقشهاي
پرتعدادناصرملكمطيعيراهماز
انتهايدهه40تاپايانكارشپوشش
داد.لوطيبودنناصرملكمطيعي
باكالهمخملييابــيكالهبادوبله
جليلوندمعنامييافت.دردهههاي
40و50صدايجليلوندرويسيماي
ستارهها،صداييبودكهميفروخت.
صداييكهتهيهكنندهرويشحساب
بازميكردوجليلونددرمقامدوبلورو
مديردوبالژ،بهرسمروزبايدفيلمها
راشــيرينتروجذابترميكرد.و
گاهيهمماجراييمثلدوبله»صبح
روزچهارم«)كامرانشيردل(پيش
ميآمدكهصــدايكارگرداننوجو
ازدوبلهپــسگردنيدرميآمد.در
عوضكارگردانيچونعليحاتمي
ازهنرجليلونددر»طوقي«بهرهها
برد.يكسالبعدازدرخششوثوقي
با»قيصر«كهبادوبلــهبيهمتاي
منوچهراســماعيليهمــراهبود،
درفيلميكهبــاحضورهمهعوامل
مؤثرفيلمموفقكيمياييســاخته
شــدهبود،جليلونددردرخششي
فوقالعاده،بهشــكليتوامانجاي
قهرمــانديروز)ملــكمطيعي(
وقهرمانامــروز)وثوقي(صحبت
ميكرد.اوجتوفيقدوبلهجليلوند
درهمــكاريبامهمترينســتاره
دهه50،صداپيشــگيبراينقش
»ابي«درفيلم»كنــدو«)فريدون
گله(بود.التسينمايخيابانيدهه

50،باصداييكهجديتوشيطنت
رابهصورتتوامانداشــت،هويت

مييافت.
 

چنگيزجليلوندرابيشازهرچيزبا
پلنيومنبهيادميآوريم.دراينجا
بدونصدايجليلونــد،پلنيومن
رابهسختيميشــودبهجاآورد.از
اندوهعميقپلنيومن»بيلياردباز«
)رابرتوايز(كهغمژرفناكصداي
جليلوندبهمفهومشكستخوردن
ضدقهرمانياريميرساندتاشوخ
وشــنگيوبيخياليطيكردنپل
نيومنمثال»لوكخوششــانس«
)اســتوارترزنبرگ(كهباشيطنت
منحصربهفردصــدايجليلونددر
ميآمد،مسيريطوالنيازقهرمان-
ضدقهرمانعصيانگردهههاي60و
70بادوبلهايدرجهيكطيشدو

برايهميشهدرخاطرماند.
 

نميشودازجليلوندگفتوبهمارلون
براندونپرداختكهجز»پدرخوانده«
)فرانســيسفوردكاپوال(هميشه
جايشحرفزدوعصيانواعتراضي
راكهبخشيازپرسونايبراندوبود
دردوبلهفارســيبرايسينماروها
قابللمسكرد.صدايخشمگينش
در»اتوبوســيبهنامهوس«)اليا
كازان(همچناندرگوشماناست.
مثلهمهدينمارتينهاييكهدوبله
كردودررأسشــاننقش»دود«در
»ريوبراوو«)هواردهاكس(كهافتادن
وبرخاســتن،افولوبازيافتنعزت
نفسرادرشاهكاريازدوبلهفارسي

بازآفرينيميكرد.
 

درفضاييچنينمحدودپرداختن
بهكارنامهايچنينپرباروپرحاصل
حكمماموريــتغيرممكنرادارد.
جليلوندسالهايطوالنيغايببود
وهمينغيبتوجهياسطورهايبه
آنصدايجادوييبخشيدكهحاال
بخشيازروزگارســپريشدهبود.
فيلمهايشاينجامكررديدهميشد،
همــهفردينهــا،ملكمطيعيها،
وثوقيها،پلنيومنها،براندوهاو...
پسروزگاراينصداسپرينميشد
حتياگرنشــانهايازدورانرفته
وتمامشــدهبود.دوبلهفارسيدر
سالهايغيبتجليلوندخيليهم
سرحالنبود؛تااينكهاستادبازگشت
وبازهماينصدايمخملينمردانه
زينتبخشفيلمهاوسريالهاشد.
صداييكهديروزخاموششــد؛نه
بخشــيازتاريخكهخودشتاريخ
است؛تاريخدوبلهفارسيكههيچ
كنايهروشنفكرانهوكينهوعداوت
سازمانيافتهاينتوانستازحافظه
جمعيايرانيانمحوشكند؛دوبلهاي
كهامروزسياهپوششدهچهرهاي

بيجايگزينراازدستداد.

همــهصفتهايــيكــهدرچنين
مناســبتهاييعمومابهاغراقبهكار
گرفتهميشود،اينجاودراينموردفقط
بخشيازواقعيترانمايانميكنند.يكيازتوصيفهايمعمولكهباسايهسنگين
اندوههمراهاست،»بيتكراربودن«است.چنگيزجليلوندكهديروزكرونااوراازما
گرفتبيتكراربود.آنقدربيتكراركهدرسالهايطوالنيغربتنشينياش،هيچ
صداييجايخالياشراپرنكرد.اهميتفرديتوشناسنامهوپرسونايشخصي
كهمثلاثرانگشتمنحصربهفرداستدرموردچنگيزجليلوندمصداقيعيني
مييابد.مثلايرجناظريان،منوچهراسماعيلي،ايرجوكاووسدوستدار،خسرو
خسروشاهي،ناصرتهماسب،عزتاهللمقبلي،جاللمقامي،احمدرسولزاده،ژاله

كاظمي،رفعتهاشمپور،تاجياحمديو....

دوبله
سياهپوششد

تصويريازداالنرمانكتابفروشي
دنيايكتابدرشهرقم

خاموشي
چنگيزجليلوند

براثرابتالبهكرونا
سعيدمروتي
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كيوسك

پيچيدگي طرفداران ترامپ
فرانســيس فوكوياما، 
مدير مركز دمكراسي، 
دانشگاه اســتنفورد: 
گيج كننده ترين نكته براي 
من درباره ترامپ اين اســت كــه چرا بيش از 
70ميليون آمريكايي بــه او رأي دادند و چرا 
گــروه محــدودي از هــواداران متعصــب 
رئيس جمهــور آمريكا كه  چــه او بگويد باور 
دارند، فكــر مي كنند ترامپ برنــده انتخابات 

بوده، اما رأي او دزديده شده است؟
در طول 4سال گذشته، تفســيرهاي زيادي 
براي پديده ترامپ مطرح شده است؛ ازجمله 
واكنش به نابرابري هاي ناشي از جهاني شدن، 
ترس راي دهندگان سفيدپوست نسبت به از 
دست دادن قدرت و منزلت، تفكيك اجتماعي 
شهرنشينان با آنهايي كه در جوامع كوچك تر 
زندگــي مي كنند و غيره. همه ايــن عوامل تا 
حدي مي تواند درست باشــد، اما هيچ كدام 
آنطور كــه بايد دليــل اين ميــزان از ترس و 
تنفر را در ميان گروه هاي راســتگراي آمريكا 
توجيه نمي كند. به نظر من، يك تغيير كيفي 
در ماهيت هــواداري به وجود آمــده كه اين 
توصيف هاي رايج از تصوير كــردن آن عاجز 
است. براي مثال، نظرســنجي ها حاكي است 
بيشــتر جمهوريخواهان به برخي تئوري هاي 
توطئه كــه كارهاي عجيب را بــه دمكرات ها 
نســبت مي دهد، باور دارند و اين باورنكردني 
است. حاال كه دوره ترامپ تمام شده، من به اين 
نتيجه رســيده ام كه جامعه آمريكا را به خوبي 

نشناخته ام.

خشم حاشيه نشينان
كاترين كرمر، اســتاد 
علوم سياسي دانشگاه 
 - نســين يسكا و
مديسون: 4سال حضور 
ترامپ در كاخ ســفيد بــه ما نشــان داد كه 
نخبه هــاي فرهنگــي چقدر با مــردم فاصله 
گرفته اند. منظور من از نخبه هم كساني است 
كه در رســانه ها توليد محتــوا مي كنند و هم 
مسئوالن و افرادي اســت كه جايگاه سياسي 
دارند. يك شــكاف عميق بين افرادي كه فكر 
مي كنند نظام براي آنها كاري نمي كند و بقيه 
مردم، وجود دارد كه ما بايد عمق آن را درك 

كنيم.
4ســال پيش من در كتابم با عنوان »سياست 
خشم« درباره حس خشمي كه در بين بسياري 
از مردم ساكن روستاهاي ايالت ويسكانسين 
نســبت به طبقه نخبه شــهري وجود دارد، 
نوشتم. اين خشــم به اين دليل است كه آنها 
فكر مي كنند سهم عادالنه اي از توجه و منابع 
را دريافــت نمي كنند. اين موضــوع خيلي از 
نخبگان را شــگفت زده كرد. در همان ســال 
ترامپ با اتكا به همين خشــم توانست پيروز 
انتخابات رياســت جمهوري شــود. شگفتي 
اينجاست كه بعد از 4سال همچنان خيلي از 
ما از عمق اين نفرت آگاه نيســتيم. ما نه تنها 

از دغدغه هاي ساكنان حاشيه شهرها بلكه از 
خيلي گروه هاي ديگر مانند سياهپوستان نيز 
كه فكر مي كنند قرباني بي عدالتي شــده اند، 

فاصله گرفته ايم.

ضعف قانون اساسي
تيموتي وو، استاد حقوق 
دانشگاه كلمبيا: مقاومت 
آمريــكا در برابر يك رهبر 
مستبد، درسي بود كه دوره 
رياست جمهوري ترامپ به ما آموخت. بيشتر 
كشورهايي كه برپايه جمهوري اداره مي شوند 
حتي بهترينشان، وقتي يك رهبر ملي گرا كه 
اهل خودنمايي اســت و مهاجران را سرزنش 
مي كند، در قــدرت قرار مي گيــرد، با چالش 
روبه رو مي شــوند و آمريــكا هــم از اين امر 

مستثني نبوده است.
پيــش از ترامپ، اين تصور وجود داشــت كه 
قانون اساســي آمريكا و  ويژگي »تفكيك قوا« 
در آن، اين كشــور را از اينكه به سرنوشــتي 
مشابه ديگر كشورهاي جمهوري مبتال شود، 
حفظ كرده اســت. اما در طول 4سال گذشته 
ديديم كه قانون اساســي بارهــا توان كنترل 
رئيس جمهــور آمريكا را نداشــت و كنگره و 
دستگاه قضايي اين كشــور در بهترين حالت، 
قدرت بازدارنده  محدودي داشــتند. درنهايت 
اگر كنترلي هم وجود داشت از سوي افراد بود 
نه قوانين. براي مثال اينكه ترامپ نتوانســت 
دادستاني را راضي به محكوم كردن جو بايدن و 
خانواده اش كند، مقامات انتخابات در ايالت ها 
توانستند يك راي گيري عادالنه برگزار كنند 
يا اينكه مقامات نظامي زير بار خواسته ترامپ 
براي مقابله با گروه هاي آزادي خواه در تابستان 
امســال نرفتند، همه در واقع نشانه استقالل 
دادســتان هاي فــدرال، سيســتم الكترال و 
بي طرفــي نيروهاي نظامي اســت، نه قدرت 
قانون اساسي. به نظر مي رسد در طول سال هاي 
گذشته ما بايد به اين نتيجه رسيده باشيم كه 
نهادينه كردن اصول قانون اساســي از هر نوع 

كنترل بيروني مهم تر است.

غلبه دروغ بر حقيقت
نيكالس كار، كارشناس 
حوزه فناوري، اقتصاد و 
دنيــاي  در  فرهنــگ: 
ديجيتال، جايي كه بيشتر ما 
اخبار را از آن دريافت مي كنيم، مطالب دروغ به 
سرعت منتشــر مي شــوند، درحالي كه گوش 
شنوايي براي حقيقت نيست. مطالعه اي درباره 
پســت هاي توييتر كــه ســال2018 در مجله 
ساينس منتشر شد، نشــان داد احتمال دوباره 
توييت شدن اخبار جعلي و گمراه كننده 70درصد 
بيشتر از اخبار واقعي است. در واقع مخاطب اخبار 
دروغ بيشــتر از مخاطــب اخبار معتبر اســت. 
محققان اين تحقيق به اين نتيجه رســيدند كه 
»دروغ، بيشتر، سريع تر و گسترده تر از حقيقت 

پخش مي شود.«
در قرن بيستم، جريان اطالعات از باال به پايين 

بود و حاكمان معموال كنترل راديو، تلويزيون 
و ديگر رسانه هاي جمعي را در دست داشتند. 
اما در قرن بيســت ويكم، با رواج شــبكه هاي 
اجتماعي، روند جريان اطالعــات از پايين به 
باالست و اطالعات نامعتبر كه ممكن است از 
دل حكومت مثال كاخ سفيد بيرون آمده باشد، 
در بين پست ها و توييت هاي مردم مي چرخد. 
اين مشكل با باور ظاهري به غلط بودن دروغ يا 
رفتن يك رئيس جمهور حل نمي شــود. بدون 
اصالحات قانوني و آموزشي، حقيقت همچنان 

مغلوب دروغ مي ماند.

كابوس ترامپ براي مهاجران 
استاد  مهتا،  ســوكتو 
در  روزنامه نــگاري 
دانشــگاه نيويورك: از 
سال1977 )1356( كه به 
آمريكا مهاجرت كرده ام، برخورد مردم اين كشور 
نسبت به مهاجران هر سال نسبت به سال قبل 
گرم  تر و بهتر مي شد تا ســال2016 كه ترامپ 
رئيس جمهور شد. اين فقط به خاطر خود ترامپ 
نبود، بلكه بومياني كه به او رأي داده بودند نيز 
مي خواســتند آمريكا را دوباره »سفيد« كنند. 
جرم و خشــونت عليه مهاجران زياد شد و اين 
براي من تكان دهنده بود. اين كشور جديد من 
بود؟ آيا اصال من يا فرزندانم در آن جايي داريم؟

دوره پيش 63ميليــون نفر بــه ترامپ رأي 
دادند و حاال بعد از 4ســال حمله همه جانبه 
به مهاجران، اين رقم به بيشــتر از 70ميليون 
نفر رســيده اســت. من مي دانم كه خيلي از 
طرفداران ترامپ من را به عنوان يك آمريكايي 
قبول ندارنــد و من بــراي جايگاهم و گرفتن 
حقوقم به عنوان يك شــهروند در اين كشور 
بايد بجنگم. اين 4ســال براي مــا مهاجران 
مانند كابوس بود. شايد دوره ترامپ تمام شده 
باشــد، اما تفكر او به پايان نرســيده اســت. 
نژادپرســتان افراطي كه مســلح هم هستند 
هنوز در خيابان ها هستند. اين سرزمين متعلق 
به بوميان اســت، اما من هم از آن سهم دارم و 

براي آن مي جنگم.

نظر مخالف را بپذيريم
الينا راس لتينن، نماينده 
پيشــين فلوريــداي 
جنوبي در كنگره آمريكا: 
درســي كه من از 4ســال 
گذشته گرفته ام اين است كه در دنياي سياست 
بايد با احترام با ديگران رفتار كنيم؛ حتي اگر 
اصال با آنها هم نظر نيستيم. متأسفانه اين روزها 
فكر مي كنيم كه به جاي پذيرش ديدگاه هاي 
مخالف بايد تا سرحد مرگ براي اثبات خودمان 
بجنگيم. خيلي از ما از هر جناح سياســي فكر 
مي كنيم كه پذيرش نظر مخالف ديگران نشانه 
ضعف ماســت. فراموش كرده ايم كه همه ما 
آمريكايي هســتيم و اساســا خواســته هاي 
مشتركي داريم: زندگي، آزادي و خوشبختي. 
با ديگران بحــث كنيم. مخالفــت كنيم، اما 

سرزنش و تحقير نكنيم.

به اعتقاد انديشمندان سياسي و فرهنگي در آمريكا، نتيجه رياست جمهوري 
ترامپ تشديد شكاف در جامعه آمريكا و رواج نژادپرستي بوده است

ميراث ترامپ براي آمريكا

 هاآرتص همچون هفته هاي گذشته، تظاهرات 
اعتراضي عليه بنيامين نتانياهو، نخست وزير 
اسرائيل را در صفحه اول خود مورد توجه قرار 
داده است. به نوشته اين روزنامه، پليس اسرائيل 
به دنبال دستگيري و اعالم جرم عليه سران 
اعتراضات به نتانياهو است. معترضان به دليل 
پرونده هاي فســاد مالي و سياسي نتانياهو، 

خواستار استعفاي او هستند.

ساندي تلگراف نيز مثل روزنامه هاي ديگر در 
انگليس، به تصميم دولت براي تمديد تعطيالت 
سراسري اين كشور پرداخته است. همزمان با 
موج دوم كرونا در انگليس، تعطيالت سراسري 
و قرنطينه براساس شدت شيوع ويروس در 
مناطق مختلف اين كشور در حال اجراست. 
تعطيالت كنوني 10روز ديگر تمام مي شود اما 
به نظر مي رســد دولت به دنبال تشديد آن با 

قوانين سختگيرانه تر باشد. 

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

روزنامه هاآرتص ]اسرائيل[

روزنامه ساندي تلگراف ]انگليس[

قاآني در بغداد؛ ايران به دنبال آرام سازي

پليس اسرائيل به دنبال 
دستگيري معترضان

احتمال تمديد قرنطينه در انگليس

به نوشته   روزنامه العربي الجديد، سفر اخير 
سردار قاآني به بغداد و مالقات هاي وي با مقامات 
عالي رتبه سياســي و نظامي عراق، ازجمله 
مصطفي الكاظمي، فضاي اين كشور را به طور 
قابل توجهي تحت تأثير قرار داده اســت. به 
نوشته اين روزنامه، ايران به دنبال آرام سازي 

فضاي عراق است.

جهان نما

بردي از جنس شكست 
دمكرات ها، با وجود پيروزي نامزدشان در انتخابات 

رياست جمهوري، چند كرسي در مجلس نمايندگان از دست 
داده اند

جو بايدن، رئيس جمهــور منتخب آمريكا بعد از شــروع كارش 
در كاخ ســفيد، نمي تواند زيادي روي كمك مجلس نمايندگان 
حساب باز كند؛ چون دمكرات ها، چندين كرسي خود را از دست 
داده اند و درگيري هاي آشكار بين اعضاي ميانه رو و پيشرو، همين 

برتري عددي شكننده را هم به خطر مي اندازد.
به گزارش نيويورك تايمز، دمكرات ها به لطف حفظ برتري خود در 
مجلس نمايندگان دوباره مي توانند رئيس آن را خودشان انتخاب 
كنند و دوباره نانسي پلوســي براي اين پست بسيار مهم از سوي 
آنها نامزد شده است. او در رأي گيري  ماه ژانويه در صحن مجلس، 
آراي كافي براي تداوم كارش در مجلس نماينــدگان را دارد. با 
اين حال عملكرد نااميدكننده حــزب او در انتخابات، رهبري او 
را به خطر انداخته است. دمكرات ها، حتي نتوانستند يك كرسي 
جمهوريخواهان را از آنها بگيرند و در مقابل 8كرســي خود را به 
نامزدهاي آنها واگذار كردند. با توجه به اينكه نتايج همه ايالت ها 
اعالم نشده،  انتظار مي رود برتري دمكرات ها به جمهوريخواهان 
در مجلس، به شــكننده ترين حالت در بعد از جنگ جهاني دوم 

برسد.
با وجود اين، پلوسي اين اختالف را به جاي آنكه بازگشت به عقب 
بخواند يك فرصت خوانده است. او البته اين حرف را بدون پشتوانه 
نزده؛ با وجود اختالف نظرهاي گاهي عميق بين طيف ميانه روي 
دمكرات ها و نمايندگان پيشروي حزب، همين كه همه در حزب از 
نامزدي پلوسي حمايت كرده اند يعني دمكرات ها در مسائل كالن 
با هم همفكر هستند و مي توانند همكاري نزديكي داشته باشند.

پلوسي درباره برتري دمكرات ها در مجلس گفته است: »)برتري 
ما( حاال كوچك تر شــده اســت اما همچنان ما قدرت اكثريت 
را داريــم. از آن مهم تر، قدرت و اهرم فشــار ما با داشــتن يك 
رئيس جمهور دمكرات در كاخ ســفيد بيشــتر هم شــده است؛ 

به خصوص اينكه اين رئيس جمهور، جو بايدن است.«
رهبران حزب دمكرات اعتقاد دارند كه همچنان در برخي موارد 
خاص، از حمايت همه جانبه تمامــي اعضاي مجلس نمايندگان 
براي تصويــب قوانين خاص بهــره مي برند و هميــن اكثريت 

كوچك ترشده هم مي تواند آنها را در اين كار به موفقيت برساند.
دمكرات ها وقت و انرژي زيادي براي نوشتن پيش نويس قوانيني 
مانند قيمت گذاري داروها، كنترل ســوابق براي خريد اسلحه، 
حق رأي، و حمايت هــاي قانوني جديد براي همجنســگرايان 
گذاشته اند اما نكته اينجاست كه اين تالش ها، بدون در نظر گرفتن 
جمهوريخواهان صورت گرفته و از همان ابتدا اميد كمي بوده تا 
حمايت آنها جلب شود. آنها در شرايط جديد، بايد اين واقعيت را 
در نظر بگيرند كه برتري عددي شــان نسبت به جمهوريخواهان 
كاهش يافته اســت. در اين شرايط اســت كه گروه هاي مختلف 
دمكرات ها، اميدوارند حداكثــر عملكرد را در مجلس نمايندگان 
داشته باشند. فراكســيون نمايندگان پيشرو كه از 100نماينده 
ليبرال تشكيل شده، اخيرا قانوني را وضع كرده كه بر اساس آن، 
فعاليت هايش حول يك رهبر انجام شود تا اين گروه نفوذ بيشتري 
در ميان دمكرات ها داشته باشــد. بسياري مي گويند اين گروه از 
نمايندگان، با اين تصميم گيري ها به يكي از  مقتدرترين گروه هاي 

رأي دهنده در مجلس نمايندگان تبديل خواهند شد.
بعد از 4ســال رياســت جمهوري ترامپ، آنها اولويت هايشان را 
مشخص كرده اند و اين بحث را پيش مي كشند كه بايد به حاميان 
پيشروي حزب، به خصوص جوان ها بهاي بيشتري داده شود. به 
گفته آنها، اين افراد در ايالت هايی مانند ميشــيگان، پنسيلوانيا 
و ويسكانسين باعث پيروزي بايدن شــدند اما اگر به چشم خود 
نبينند كه حزب در راســتاي درخواست هايشان قدمي برداشته، 

به شدت سرخورده خواهند شد.

مايــك پمپئــو، وزير خارجــه آمريكا 
درحالي كه كمتــر از 2 ماه به پايان عمر خاورميانه

دولت ترامپ باقي مانده، سفري طوالني 
را به مقصد كشــورهاي متحــد آمريــكا در اروپا و 
خاورميانه آغاز كرده اســت. اگرچه در نگاه اول اين 
ســفر، با توجه به تحــوالت گســترده بين المللي و 
منطقه اي رخدادي عادي به نظر مي رســد اما وجود 
حواشــي متعدد و همچنيــن برنامه هــاي از پيش 
تعيين نشده، حساسيت رسانه ها نسبت به آخرين سفر 
وزير خارجه آمريكا را افزايش داده است. جالب آنكه 
پمپئو پيش از اين ســفر در اظهارنظري غيرمتعارف 
درباره انتخابات آمريكا گفته بــود: انتقال قدرت به 

دولت دوم ترامپ صورت مي گيرد.

استقبال سرد در پاريس
ســفرهاي خارجي پمپئو از ابتداي هفته گذشته به 
مقصد پاريس آغاز شد. به گزارش شبكه بي بي سي، 
سهم سفر 54ســاعته پمپئو به فرانسه در رسانه هاي 
اين كشــور »تنها يك دقيقه« بود؛ امري كه نشــان 
مي دهد وزير خارجــه آمريكا و ميزبانان فرانســوي 

او تمايلــي به ديده شــدن اين ســفر در رســانه ها 
نداشــته اند. پمپئو تعطيالت آخر هفتــه را در منزل 
ســفير آمريكا در پاريس گذراند و به ادعاي شــبكه 
يورونيــوز، »مالقات هاي خارج از برنامــه« او نيز در 
همين ســاختمان برگزار شــد. حضور در مراســم 
بزرگداشت قربانيان حادثه تروريستي اخير در فرانسه 
و همچنين مالقاتي غيررســانه اي با امانوئل مكرون 
از ديگر برنامه هاي ســفر عجيب پمپئــو به پاريس 
به شــمار مي رود. شبكه بي بي ســي در گزارش خود 
با اشــاره به حواشي اين سفر مي نويســد: »مقامات 
فرانسوي اشتياق چنداني به ميزباني از وزير خارجه 
رو به انتهاي آمريكا از خود نشــان ندادند؛ آن هم در 
شرايطي كه همگان منتظر بهبود روابط 2كشور پس 
از تشكيل دولت بايدن و پشت سر گذاشتن تنش هاي 
دوران ترامپ هستند.« ماجرا زماني جالب تر مي شود 
كه بدانيم اين، نخستين و آخرين سفر مايك پمپئو 

به فرانسه در جايگاه وزير خارجه آمريكا بوده است.

فاجعه ديپلماتيك در استانبول
پمپئو در فرانسه با استقبال سرد مكرون و مالقاتي دور 

از چشم رسانه ها مواجه شد اما نتايج سفر او در تركيه 
از اين هم بدتر بود؛ به گونه اي كه درخواست مالقات 
او از ســوي رئيس جمهور تركيه مورد موافقت قرار 
نگرفت. البته روايت طرف آمريكايي متفاوت اســت؛ 
براساس اعالم وزارت خارجه آمريكا »ناهماهنگي در 
جدول برنامه ها« علت عدم ديدار پمپئو با رجب طيب 
اردوغان بوده است. اما رســانه هاي مختلفي ازجمله 
روزنامه يني شفق، پايگاه اينترنتي ميدل ايست آي يا 

حتي شــبكه الجزيره از مخالفت اردوغان با برگزاري 
اين مالقات و البته استقبال بسيار سرد دولت تركيه از 

سفر كوتاه پمپئو سخن گفته اند.
برخي تحليلگران نظير عبدالباري عطوان، اين حادثه 
را نشــانه اي از آغاز تالش هاي اردوغان براي بهبود 
روابط با جو بايدن، رئيس جمهور جديد آمريكا به شمار 
آورده اند. بايد توجه داشت كه دولت تركيه حتي در 
اوج تنش هاي مرتبط با بازداشت كشيش آمريكايي، 

هرگز چنين رفتاري نســبت به مقامــات عالي رتبه 
دولت آمريكا از خود نشان نداده بود.

شراب پمپئو و حضور در جوالن
هر اندازه نتايج سفرهاي پمپئو به پاريس و استانبول 
نااميد كننده بود اما در عوض سفر او به سرزمين هاي 
اشغالي با استقبال گسترده اي از سوي دولت نتانياهو 
روبه رو شد. پمپئو در اين ســفر بسياري از سنت ها و 
آداب ديپلماتيك را زير پا گذاشته و به عنوان نخستين 
وزير خارجه آمريكا از يك شهرك غيرقانوني اسرائيلي 
بازديد كرد. انتشار تصوير »شراب مارك پمپئو« در 
صفحه توييتر وزيــر خارجه آمريكا پس از ســفر به 
اين شهرك، جنجال گسترده اي به پا كرد اين شراب 
توسط يك كارخانه شراب سازي اسرائيلي به نام پمپئو 
ساخته شده است.فلســطيني ها گفته اند اين شراب 
گويي خون مردم فلسطين اســت. بايد توجه داشت 
كه موضع رسمي سازمان ملل و حتي دولت آمريكا، 
مخالف با ساخت وساز شهرك هاي غيرقانوني اسرائيل 
در سرزمين هاي اشغالي فلسطين بوده است. پمپئو 
اما به اين حد هم اكتفا نكرده و در پايان ســفر خود، 
از ارتفاعات اشــغالي جوالن نيز بازديد كرد. اگرچه 
ترامپ در ســال2018 حاكميت رژيم صهيونيستي 
بر اين منطقه را به رسميت شناخت اما تمام مجامع 
بين المللي ازجمله ســازمان ملل و اتحاديه اروپا به 
صراحت با اين تصميم مخالفت كرده و آن  را مانعي بر 

سر تحقق صلح به شمار آورده اند.

بن رودز، از مشاوران سياســت خارجي بايدن درباره 
اين سفر به شبكه سي ان ان گفت: پمپئو فقط خواهان 
ايجاد مشــكالت خارجي براي دولت بايدن نيست و 
منافع شخصي خود را هم در اين سفرها دنبال مي كند.

عكس جنجالي با طالبان و رجزخواني براي ايران
آخرين ايستگاه سفرهاي خارجي پمپئو در خاورميانه، 
خليج فارس و به طور مشخص، عربستان، امارات و قطر 
بود. عبدالباري عطوان، نويســنده مشهور فلسطيني 
اين ســفرها را به »ارائه گزارش كار درباره سياست 
فشار حداكثري عليه ايران« تشبيه كرده است. او در 
مالقات هاي جداگانه خود با محمد بن سلمان و محمد 
بن زايد از تداوم فشــار بر ايران براي تغيير رفتارهاي 
اين كشور در عراق، ســوريه و لبنان سخن گفت. در 
جريان ســفر به دوحه اما تصوير مالقات ديپلماتيك 
پمپئو با مــال عبدالغني برادر، رئيس دفتر سياســي 
جنبش طالبان در قطر، حواشــي زيــادي به دنبال 
داشت. بسياري از مخالفان آمريكا انتشار اين تصوير، 
همزمان با برنامه خروج نظاميان آمريكايي از عراق و 
افغانستان را نمادي از شكست سياست هاي اين كشور 
در خاورميانه به شمار آوردند. سم وينگراد، تحليلگر 
شــبكه  ســي ان ان در اين باره مي گويد: تصميمات 
دقيقه نودي ترامپ، سفر پمپئو به منطقه و اقداماتي 
نظير مذاكرات اخير با طالبان در دوحه، نتيجه اي جز 
تضعيف نقش آمريكا در آينده منطقه نخواهد داشت؛ 

اين ميراثي است كه از ترامپ براي ما باقي مي ماند.

آنگال مركل؛ 15سال حضور 
قدرتمند در قدرت

آنگال مركل با پايان چهارمين دوره حضورش در قدرت، كمتر 
از يك سال ديگر صحنه سياســي آلمان را ترك مي كند اما 
مردم آلمان و جهان او را با 15ســال حضور متوالي در راس 
دولت قوي ترين اقتصاد اروپا به يادها خواهند سپرد. حضور 

قدرتمند مركل در قدرت، ديروز 15ساله شد.
2سال قبل او اعالم كرد كه ديگر قصد ندارد براي پنجمين بار 
در انتخابات شركت كند و براي ترك سياست تصميمش را 
گرفته است. 4دوره فعاليت مركل به عنوان صدراعظم آلمان، 
او را در تاريخ سياسي اين كشور هم رده هلموت كوهل قرار 
خواهد داد كه از او به عنوان يكي از تأثيرگذارترين سياسيون 
آلماني بعد از جنگ سرد و »پدر اتحاد دو آلمان« ياد مي كنند. 
در واقع، هلموت كوهل بود كه با حمايت از آنگال مركل، او را به 
رهبري حزب اتحاديه دمكرات مسيحي و سپس صدراعظمي 

آلمان رساند.
»آنگال دوروتِئا مركل«  زاده شهر هامبورگ در شمال آلمان 
است. پدرش كشيش بود و مادرش معلم. پدر مركل اندكي 
پس از تولد او، خانواده را به شهري كوچك در نزديكي برلين 
در آلمان شــرقي برد. به عبارت ديگر، آنها برخالف جريان 
معمول آن روزها، از آلمان غربي به آلمان شــرقي مهاجرت 
كردند. در كودكي، شاهد ساخت ديوار برلين بود كه نه تنها 
آلمان، كه جهان را به دو پاره تقســيم مي كــرد. مركل در 
مدرســه در 2درس رياضي و زبان روسي بهترين بود. شايد 
همين توانايي اش در زبان روســي بود كه باعث شد سال ها 
بعد بتواند جزو معدود رهبران اروپايي باشد كه با والديمير 
پوتين، افســر جوان ك گ ب كه در روسيه به قدرت رسيده 
بود، ارتباط برقرار كند. مركل در دانشــگاه فيزيك خواند و 
دكتري گرفت اما در بحبوحه انقالب هاي 1989 وارد سياست 
شد. پيش از آن در سال1977 ازدواج كرد اما پس از 5سال از 
همسرش جداشد. او با اين حال، نام خانوادگي همسر اولش 
را حفظ كرد. مركل در ســال هاي پاياني دولت كمونيستي 
آلمان شــرقي، در اعتراضات خياباني شركت فعالي داشت 
و به عضويت حزب بيــداري دمكراتيك درآمد كه بعدها در 
حزب دمكرات مسيحي آلمان به رهبري هلموت كوهل ادغام 
شد. آنگال مركل در سال1990 پس از اتحاد 2آلمان، به حزب 
دمكرات مسيحي پيوست و وارد بوندستاگ، مجلس فدرال، 
شد. او مورد توجه كوهل قرار گرفت و ابتدا در سال1991 وزير 
ورزش و جوانان و سپس در سال1994 وزير محيط زيست شد. 
مركل 6سال بعد رهبري حزب دمكرات مسيحي را به عهده 
گرفت. اين براي نخستين بار بود كه يك زن هدايت اين حزب 
را در دســت مي گرفت. حزب مركل در انتخابات بعدي در 
سال2005 پيروزي چشمگيري داشت و آلمان نخستين بار 

شاهد به قدرت رسيدن يك صدراعظم زن بود.
مردم آلمان از ســال2005 تاكنون فقط يك نام را بلندتر از 
ديگران شنيده اند و با سياست هاي يك فرد همراه بوده اند. 
آنها بازگشت كشورشان به صحنه قدرت سياسي و اقتصادي 
جهان را مديون حضور مركل در قــدرت مي دانند. همين 
موضوع باعث شده تا آلمان ها او را »ماما مركل« يا همان »مادر 
مركل« لقب دهند. رأي دهندگان در آلمان، مركل را نماد ثبات 
و شكوفايي مي دانند. او در طول اين سال ها، رويكرد حزب 
دمكرات مسيحي را از سياســت هاي راست گرايانه به ميانه 
تغيير داده و همين باعث شده تا سياست هاي دولت رفاه در 
جامعه تقويت شود. در سال2015، زماني كه مركل درهاي اروپا 
را به روي پناهجويان باز كرد، به قهرمان آنها هم تبديل شد. 
كمي بيش از يك سال بعد اما با ادامه روند ورود پناهجويان 
به آلمان و خارج شــدن كنترل اوضاع از دست دولت، افكار 
عمومي عليه او شوريد. مركل و حزبش رفته رفته شاهد كاهش 
محبوبيت خود بودند. همزمان، حزب راست افراطي آلترناتيو 
آلمان با اعتقادات ناسيوناليستي و ضدمهاجرتي وارد ميدان 
شده و در برخي شــهرها پيروز انتخابات هم شد. بسياري 
معتقد بودند بحران پناهجويان به پاشنه آشيل مركل و حزب 
دمكرات مسيحي تبديل خواهد شد. از دست دادن تعدادي 
از كرسي ها در انتخابات سال2017  مويد اين مسئله است. با 
اين حال، بحران كرونا ناجي مركل بوده است. عملكرد خوب 
مركل و دولتش در مديريت بحران، بار ديگر جايگاه او و حزب 
را درنظرسنجي ها باال برده است. پايان دوره مسئوليت مركل 
در سال آينده احتماال با پايان بحران كرونا همزمان خواهد 
شد. به نظر مي رسد او قرار اســت به عنوان قدرتمندترين 
سياستمدار زن در اروپا و حتي جهان در تاريخ ماندگار بماند.

دور آخر پمپئو 
آخرين سفر دوره اي وزير خارجه دولت ترامپ به اروپا و خاورميانه با 

رخدادهايي غيرمتعارف همراه بوده است

 آمريكا در 4سال گذشته كه ترامپ در كاخ سفيد حضور داشته شاهد رخدادهاي 
زيادي در حوزه هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي وسياسي بوده كه نه تنها شگفتي آمريكا

بسياري از آمريكايي ها را به دنبال داشته بلكه مردم كشورهاي ديگر جهان را نيز 
انگشت به دهان كرده است. بي شك تفكري كه ترامپ با خود به عرصه سياست آمريكا آورد، 
همچنان حتي بعد از خداحافظي او با پست رياســت جمهوري ادامه پيدا خواهد كرد. مجله 
پوليتيكو به سراغ جمعي از فعاالن سياسي و فرهنگي رفته و از آنها خواسته برداشت خود را 
از تأثير دوره 4ساله رياست جمهوري ترامپ بر آمريكا و درسي كه از حضور او گرفته اند، بيان 
كنند. شكاف در جامعه، رواج نژادپرستي و انتشار اطالعات بي پايه واساس ازجمله موضوعاتي 
است كه اين كارشناسان در تحليل خود از ميراثي كه ترامپ براي آمريكا به جا گذاشته، مطرح 

كرده اند.
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موتورنوستالژيك

موتور گازي خاطرات بسياري 
از افــراد را در دهه هاي 60 تا 
70 به هــم گره زده اســت. 
برزو سپاســي، پژوهشــگر 
تاريــخ اتومبيل و حمل ونقل 
در صفحه اينســتاگرامش به 
تاريخچه ســاخت اين موتور 
پرداخته و نوشــته اســت: 

»تصاويري كه مشــاهده مي كنيد يك موتور گازي پژو آر اس مدل 1360 بسيار 
تميز است. اين موتور سيكلت از سوي شركت دوچرخه و موتور سيكلت سازي  ايران 
)ايران دوچرخ( توليد شده است. شركت ايران دوچرخ سال 1349 تاسيس شد و دو 

سال بعد شروع به ساخت موتور سيكلت كرد.«

مســيردوچرخــهيا
پاركينگاختصاصي

ايــن روزهــا شــهرداري 
پايتخت براي ترويج فرهنگ 
دوچرخه ســواري عــاوه بر 
تعبيه دكه هايــي براي كرايه 
دوچرخه، مسيرهاي ويژه اي 
را هم بــراي عاقه مندان به 
دوچرخه ســاخته اســت تا 

شــهروندان با امنيت بيشتري در شــهر ركاب بزنند؛ اما گويا برخي اين مسيرها 
را به عنوان پاركينگ اختصاصي خودروهايشان درنظر مي گيرند. منصور كيايي، 
كارشناس سياسي كه از عاقه مندان به دوچرخه ســواري هم هست در صفحه 

توييترش اين عكس را منتشر كرده و نوشته است: »چي؟ مسير دوچرخه؟«

مجالتهمشهري:24،بچهها،تندرستي،داستان،دانستنيها،جوان،سرزمينمن،سرنخ
ضمائمهمشهري:استانها،محله،دوچرخه،سهچرخه
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وضعيت گسترش اين بيماري ويروسي، جدا 
از بحث پزشكي و تحليل هاي متعدد پيرامون 

آن، در ربط با موقعيت انسان و شهر نيز 
تغييرات زيادي ايجاد كرده اســت. 

تصوير ساده اي از خود كه داشته 
باشيم مي توان گفت اين روزها 
به هر دليل كــه مجبوري بيرون 

بروي، مثا در مغازه يا محــل كار، حس مي كني تنهايي 
وارد ميدان جنگ شده اي، پس بايد حواست شش دانگ به 
اطراف باشد. به دست ها و دهان ها و كارت ها و ميزها و تن 
آدم ها. جدال مدام با محيط. هراس نامعلوم از هر تماسي 

با اشيا و انسان ها براي لذت بردن از انزوا.
اين در حالي است كه شــهر در حضور ديگران معنا پيدا 
مي كند، شكل مي گيرد، زيبا مي شــود و مي توان آن را 
قشنگ ديد و به زيبايي اش خيره شــد. جايي كه انسان 
حضور نداشته باشــد، يا در فاصله با هم معنا پيدا كنند، 
آنچه از شــهر باقي مي ماند مشتي ســاختمان و خيابان 

تهي است.
حاال كه شــرايط پاندميك و وضعيت بحرانــي آن، ما را 
مجبور كرده از همديگــر، از خيابان و شــهر و تمام آن 
چيزهايي كه دوســت داشــته ايم، فاصله بگيريم؛ درك 
معناي وسيع شهروندبودن، زندگي شهري و اهميت آن 
و حتي لذت زيستني اينگونه بيش از گذشته امكان پذير 
اســت. واپس روي عادت، نــگاه ما را تغيير داده اســت. 
شايد از اين روســت كه بارها و بارها به ياد مي آوريم و بر 
زبان آورده ايم كه اي كاش زمان به عقب باز مي گشــت و 
مي توانستيم مثل گذشته در خيابان قدم بزنيم، در كافه 
يا رستوراني بنشينيم، يا در مركز خريدي، بي هيچ ترس 

و واهمه اي به ويترين مغازه ها خيره شويم.
در اين يادآوري، جدا از آن سويه رنج آور ناشي از زندگي در 
شرايط بحراني، نوعي پيوند دوباره با شهر ديده مي شود. 
اين پيوند چيزي جز ستايش زندگي نيست. عنصري قوي 
در وجود ما كه در بدترين شرايط نيز مي تواند به دادمان 

برسد و توان ايستادن را در ما افزايش دهد.
عنصر الزم براي رســيدن به اين درك تازه، فهم درست 
از رنج و شــرايط دردناكــي كه در آن گرفتار شــده ايم، 
پذيرش آن، توجه به توصيه هاي بهداشــتي و پيداكردن 
راه برون رفت از آن اســت. اين يافتــن راه، در كنار خود 
توجه به رنــج موجود را هم طلب مي كند. رنج ناشــي از 
بيماري ترسناكي كه روزانه جان بسياري از هموطنانمان 
را مي گيرد، خانواده هاي بســياري را داغــدار مي كند و 
خانواده هاي بي شــمار ديگري نيز گرفتار رنج ناشــي از 
سرايت اين بيماري و موضوع درمان آن مي شوند. پذيرش 
رنج در اين مفهوم توصيه اي است براي پذيرش بيماري، 
نه سر فرود آوردن به مثابه انساني تسليم. پذيرش رنج در 
اين قاعده، توجه بيشتر به هشدارها و دستورالعمل هاست. 
حساسيت بيشــتر داشــتن و ادامه دادن تا زمان از بين 
رفتن اين بيماري است. در شــرايطي كه اين ويروس از 
يك سو تعدادي از ما را به سمت سوگواري جمعي هدايت 
مي كند و تعدادي ديگر به نظاره گر سوگ ديگران تبديل 

مي  شويم، بايد بپذيريم در جدال با اين رنج تنها هستيم.
كامو نويسنده بزرگ فرانسوي روزگاري در يادداشت هاي 
خود چنين نوشــته بود: »زماني كه انســان فرامي گيرد 
-آن هم نه روي كاغذ-كه چگونه با رنج هايش تنها بماند، 
چگونه بر اين عطش گريختن و توهم اينكه ديگران هم 
ممكن است شريك اين رنج ها شوند فائق آيد، آنگاه ديگر 

چيز زيادي براي فراگرفتن باقي نمي ماند.«
اين سخن كامو در مواجهه با رنج، اين روزها بيشتر از هر 
زمان ديگري واجد معناست. جايي كه بي احتياطي يك نفر 
مي تواند به آلوده شدن چندين نفر ديگر بينجامد، چاره اي 
جز تنهاماندن با رنج ها وجود ندارد. سويه اميدوار كننده 
اين تنهايي، پذيرش ناتواني و تاش براي زندگي اســت. 
غلبه بر رنج، نيازمند پذيرش آن، يافتن راه برون رفت از آن 
و در نتيجه تاش براي رهايي از آن است. بيماري جمعي 
واقعيت جهان ماست، راه حل اوليه نيز انكارنكردن آن و 
توجه به توصيه هاي بهداشتي تا زمان يافتن راه مناسب 

براي غلبه بر آن است؛ جز اين چاره اي نيست.
اين روزها كه شهر ها بر اثر اوج گيري دوباره اين بيماري، 
مشمول محدوديت هايي شده اند، راه حل نه تاش براي 
گريز از اين محدوديت ها كه در پذيرش آن اســت. رنج 
تنهاست و غلبه بر اين تنهايي نيازمند مراقبت جمعي در 

برابر اين بيماري است.

داوودپنهانيقصه شهر
روزنامه نگار

استكهلم:طي 15سال اخير مقامات سوئد تصور مي كردند 
فركانس ها و حباب هايي كه در سطح و عمق اقيانوس مشاهده 
مي كنند ناشــي از فعاليت زيردريايي هاي سري كشورهاي 
ديگر است اما دانشمندان سرانجام ثابت كردند اين حباب ها و 
فركانس ها ناشي از گاز متصاعد شده از بدن شاه ماهي هاست. به 
گزارش يورو نيوز، اين آبزيان برخاف جانورهاي ديگر گاز معده 

ندارند اما حباب ها و فركانس هايي از خود متصاعد مي كنند.

مينهسوتا:شخص ناشناسي كه تنديس بسيار واقعي اي از 
يكي از شخصيت هاي فيلم هاي ترسناك را براي ترساندن 
غواص ها به كف رودخانه مينه سوتاي آمريكا انداخته بود 
كاما به هدفش رسيد. به گزارش آديتي سنترال، گروهي 
از غواص ها كه براي غواصي به اين قسمت از رودخانه رفته 
بودند با مشاهده اين تنديس در برخورد اول ترسيدند و به 

سرعت و هراسان به قايق خود بازگشتند.

داكار: وزير بهداشت سنگال مي گويد كه دست كم 300 
ماهيگير اين كشور پس از بازگشــت از سفرهاي دريايي 
به يك بيماري مرموز پوستي مبتا شــده اند. به گزارش 
يورونيوز، به گفته وزير بهداشت سنگال اين بيماري ممكن 
است منشأ »سمي« داشته باشد. رسانه هاي سنگال تصاوير 
مردان ماهيگيري را نشان داده اند كه روي صورت، اندام و 

داخل دهان آنها جوش هاي بزرگي ديده مي شود.

برلين:به دنبال كشف اســتخوان هاي بدن يك انسان در 
پاركي در برلين، مردي كه در خانه اش خون انسان كشف 
شده بود دستگير شــد. روزنامه »بيلد« گزارش داده كه 
مرد مظنون، معلم رياضي و فيزيــك در يكي از مدارس 
شمال شرق برلين است. از سوي ديگر قرباني او يك كارگر 
44ساله بخش ساخت وساز بود كه به گفته پليس از اوايل 

 ماه سپتامبر )اواسط شهريور( ناپديد شده بود.

آدمخوارآلمانيدستگيرشداپيدميميانماهيگيرهاروبهروشدنغواصهاباجيسوندشمنفرضي،گازمعدهماهيهابود

غلبهبرتنهايي

حجت االسام والمسلمين محمدحسن 
راستگو از كارشناسان مسائل كودك و 
نوجوان ديروز يكشنبه در سن 67سالگي 
در قم دارفانــي را وداع گفت. به گزارش 
همشــهري، حجت االســام راستگو 
سال هاي متمادي به عنوان كارشناس در 
برنامه هاي متنوع تلويزيوني حضور داشت 

و براي كودكان و نوجوانان مسائل ديني و مذهبي را تبيين مي كرد. او در سال 1332 
هجري شمسي در شهر مشهد به دنيا آمد. ســال دوم دبيرستان وارد حوزه علميه 
مشهد و سپس براي ادامه تحصيل وارد حوزه علميه قم شد. حجت االسام راستگو 
مبتكر برنامه ويژه تعليم و تربيت كودكان و نوجوانان به صورت كاس، اردو، دروس 
كاسيك براي مربيان پرورشي، مراكز تربيت معلم و حوزه هاي علميه و صدا و سيماي 
جمهوري اسامي ايران بود و به همين دليل، محبوبيت فراواني در ميان خانواده ها 
داشت. تحقيقات او در زمينه هاي عقايد، تعليم و تربيت، روانشناسي، اخاق، احكام، 
تاريخ، قصص قرآن، قصص كودكان ونوجوانان، مشاوره و راهنمايي، تفسير قرآن، 

مسائل اجتماعي، ادبيات عرب، ادبيات فارسي، شعر و برنامه ريزي درسي بود.

دريچه

حجتاالسالمراستگودرگذشت

 حضرتاميرالمؤمنينعليع:الّطيش ينّكد العيش؛
 سبكسري، زندگي را سخت و دشوار مي كند.
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دلبهاميدصدايیكهمگردرتورسد
نالههاكرددراينكوهكهفرهادنكرد

سايهتابازگرفتیزچمن،مرِغسحر
آشيان،درشكِنطرۀشمشادنكرد

شمشاد درختی هميشه سبز و موزون است، با چوبی ســخت. برای وصف قد خوبان و 
زلفشان به كار رفته است. حافظ كه خود در خانه شمشادقدی دارد، با سرخوشی می پرسد:

باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است؟
شمشاِد خانه پرورِ ما از كه كمتر است؟

در نظر او تاراج خزان، در شمشــاد رخنه نمی كند؛ حتی اگر شمشــاد، نــاز پروريده و 
خوش خرام باشد. با هم آيی زلف و طره شمشاد، با اين نكته كه در نزهةالقلوب نقل شده، 

پيوند پيدا می كند كه »از چوب شمشاد، شانه می ساختند«:
روزها رفت كه دست من مسكين نگرفت

زلِف شمشاد قدی، ساعِد سيم اندامی
خاقانی نيز پيش از خواجه شيراز، پرسيده است:

شمشاد و سرو را ز تموز و خزان چه باك؟
كز گرم و سرد، الله و گل را رسد زيان

مجنون در عشق ليلی چنين زاری می كند:
ای هم من و هم تو، آدميزاد!

من خار خسك، تو شاخ شمشاد!
صائب كه پنجة خورشيد را شانة شمشاد می داند، می سرايد:

از گشاِد كار خود، مشكل گشايان عاجزند
شانه نتواند گشودن طرۀ شمشاد را

و بيدل پيشنهاد می كند:
نباشد گر حضور جلوۀ باالبلندانت،

به رنگ سايه، واكش ساعتی در پای شمشادی

»ساعتیدرپایشمشادی«

فضاي مجازي

»برابري و جانبداري« نوشته تامس نيگل را 
جواد حيدري به فارسي برگردانده و به تازگي 
از سوي نشــرنو منتشر شــده است. تامس 
نيگل مسئله اصلي سياســت را اينگونه بيان 
مي كند: »در حالي كــه منافع و ارزش ها ما را 

به تعارض با يكديگر مي كشــانند، 
چگونه مي توانيم در جهاني مشترك 
زندگي كنيم؟« او در اين كتاب، دو 
نوع سياست ورزي را مطرح مي كند: 
اولــي، سياســت برابري طلبانه و 
ديگرگزينانه اســت كه معطوف به 
كاهش درد و رنج انسان هاســت. 
مدافعــان چنين سياســتي ميان 

ارزش هــاي گوناگون )تصــورات مختلف از 
زندگي خــوب( بي طرف هســتند. دومي، 
سياست جانبدارانه و خودخواهانه است كه 

معطوف به افزايش قــدرت براي 
تأمين منافع شــخصي يا گروهي 
اســت. مدافعان چنين سياســتي 
از ارزش هاي شــخصي و گروهي 
خود بدون ماحظــه ديگران دفاع 
مي كنند. نيــگل مي گويد راه حل 
اول، يعني برابري، راه حلي آرماني 
است كه غالباً در عالم سياست غايب 
اما هميشه اخاقي بوده است. راه حل 
دوم، يعني جانبــداري، راه حلي واقع انگارانه 
اســت كه هميشــه در عالم سياست حاكم 

است اما هميشه هم غيراخاقي بوده است. 
با اين وصف، دغدغه اصلي نيگل اين اســت 
كه آيــا مي توان جانبــداري معقــول را كه 
غيراخاقي نباشــد با برابري طلبي معقول 
كه ناكجاآبادگرايانه نباشــد، جمع كرد؟ به 
باور منتقــدان برابري و جانبــداري يكي از 
عميق ترين و مهم ترين كتاب هايي است كه 
تاكنون در زمينه نظريه هاي سياسي منتشر 
شده است. نشرنو اين كتاب را در 350صفحه 
با شمارگان هزار و 100نسخه به بهاي 60هزار 

تومان منتشر كرده است.

ويترين

برابريوجانبداري

رمــز و راز موفقيت داستان نويســان حرفه اي و 
رمان نويساني كه مطرح شده اند چيست؟

بيل اســتريكلند )Bill Strickland( پاسخ 
بسياري از نويسندگان شناخته شده را به اين 
پرسش كه چگونه موفق بوده اند، در كتابچه اي 
جمع آوري كرده كه زنده ياد محسن سليماني 
در فصلي از كتــاب »فن داستان نويســي« 
برگردان آن  را به فارسي آورده است. گزيده اي 
از اين پاســخ ها را مي آورم تا دريابيد كه رمز 
موفقيت بسياري از نويسندگان موارد عجيب 

و غريب و خارق العاده اي نبوده است.
 )Rosemary Daniell( رزمــري داني يــل
مي گويد: هرگز خودت را با ديگران مقايسه نكن؛ 
مگر اينكــه بخواهي چيزي از آنهــا ياد بگيري. 
سعي كن هميشــه با خودت در رقابت باشي تا 
همواره كارهايت در عالي ترين درجه قوت و قدرت 
باشد. اگر براي اينكه بتواني آثاري عالي به وجود 
بياوري، مجبوري زندگي ات را با كار ديگران غير 
از نويسندگان بگذراني، في الفور همين كار را بكن.

فيليــس ويت نــي )Phyllis Whitney( كه 

فوت و فن نوشتن )6(

رمزورازنويسندگانموفق

فرزامشيرزادي
نويسنده و روزنامه نگار

از نويســندگاني با اوضاع مالي نامناسب بوده، 
درباره رمز و راز موفقيتش در داستان نويســي و 
اينكه چطور به نويسنده اي حرفه اي تبديل شده 
مي گويد: ما همه مان دوســت داريم در زندگي 
موفق شــويم، اما اگر اينها هدف شوند به بيراهه 
رفته ايم. مــن از اول، يعني موقعي كه بيســت 
 سي سالم بود، نمي خواســتم شهرت به هم بزنم 
يا موفقيتي كسب كنم، بلكه فقط مي خواستم 
پول كافي دربياورم تا بتوانم در خانه بنشــينم و 
بنويسم و باالخره طوري زندگي ام را تنظيم كردم 
تا توانستم مثل نويسنده هاي حرفه اي صبح ها 
فقط داستان بنويســم، و البته در ساعات ديگر 
روز كارهايي ديگر مي كردم تا مخارج زندگي ام 
را تأمين كنم؛ مثا بررســي كتاب مي نوشتم، 
سخنراني مي كردم، درس نويسندگي مي دادم و 
مقاله مي نوشتم. سال ها گذشت تا توانستم تمام 

وقتم را به نوشتن اختصاص بدهم.
مايكل كرايتن )Michael Crichton( مي گويد: 
رمز موفقيت من، مثل رمز موفقيت ديگران است؛ 
دائم بنويس و منتظر الهام نباش؛ خود نوشــتن 
الهام بخش است. اگر موفق شدي، دائم بنويس. 
اگر ناكام هم ماندي، دائم بنويس. اگر سرشوقي 

بنويس و اگر كسلي، باز هم بنويس. 
جك بيكهام )Jack Bickham( هم مي گويد: 
من مي دانستم كه استعداد و تجربه هاي ديگران 
بيشتر از من اســت. پس اگر در كارم ثابت قدم 
نبودم، محكوم به شكست بودم. بنابراين هميشه 

سراپا گوش بودم و سخت كار مي كردم. 
سخنكوتاه: اكثر نويســندگان شناخته شده، 
جداي از استعداد و ذوق و شوق نوشتن، كار مداوم، 
برنامه ريزي براي مطالعه و پيگيري مستمر در اين 

راه را توصيه كرده اند.

رويدادهاي فرهنگي و هنري
مهديآزاديبرندهقورباغهطاليي»كمراايميج«

جايزه قورباغه طايي جشنواره »كمراايميج« لهستان در شاخه 
بهترين مســتند كوتاه، به مهدي آزادي براي فيلمبرداري »يك 
اسب بيشتر از يك انسان خون دارد« رسيد. به گزارش همشهري، 
 Camerimage »بيست و هشتمين دوره جشنواره »كمراايميج
كه تخصصي ترين جشنواره فيلمبرداري جهان محسوب مي شود، 
امسال بين روزهاي 14 تا 21 نوامبر 2020 در شهر تورون لهستان 
برگزار شد و در نهايت مهدي آزادي براي فيلمبرداري يك اسب 
خون بيشتري از انسان دارد ســاخته ابوالفضل طالوني موفق به 

كسب جايزه قورباغه طايي در شاخه بهترين مستند كوتاه شد.

شرايطحضورناشراندرنمايشگاهكتابتهران
ناشران متقاضي حضور در نمايشگاه مجازي كتاب تهران بايد براي 
كنترل اطاعات كتاب هاي خود به سامانه مؤسسه خانه كتاب و 
ادبيات ايران مراجعه و نسبت به اعام وصول كتاب ها اقدام كنند. به 
گزارش همشهري، مؤسسه خانه كتاب در آخرين اطاعيه پيش از 
ثبت نام ناشران براي شركت در نمايشگاه مجازي كتاب تهران اعام 
كرده ناشران عاوه 
بر افتتاح حساب در 
بانك صادرات بايد 
تا پايان سال جاري 
مجوز معتبر داشته 
زمــان  باشــند. 
ثبت نام نيز به زودي 

اعام مي شود.

»من،زهره«برگزيدهجايزهفيلم
فيلــم  ســينمايي 
»مــن، زهــره« در 
ادامه موفقيت هاي 
بين المللــي خــود 
موفــق به كســب 
جايزه بهترين فيلم 
بلند ســينمايي از 
جشنواره فيلم هاي 

مستقل »سيمفست« روماني شد. به گزارش همشهري، 
»من، زهره« بــه كارگرداني و تهيه كنندگي ســيامك 
ابراهيمي و نويسندگي نيكو بســتاني كه پيش از اين در 
جشنواره دوربان آفريقاي جنوبي حضور پيدا كرده بود، 
در دومين حضور بين المللي خود موفق به كسب جايزه 
 simfest بهترين فيلم بلند از جشنواره فيلم سيمفست
روماني شد. سيمفســت امسال به دليل شــرايط كرونا 

به صورت برخط )آناين( برگزار شد.



چهره اول

چريك 
روحاني

حجت االسالم سيدعلي اندرزگو از اعضاي فعال هيأت هاي موتلفه اسالمي 
بود كه در ترور حسنعلي منصور نخست وزير دخالت مستقيم داشت، اما رژيم 
شاه تا سال ها نتوانست او را دستگير كند يا مورد هدف قرار دهد. اندرزگو از 
سال1343 تا 1357به صورت مخفي، با نام هاي جعلي متعدد و البته با تغيير 
قيافه از مرزهاي شرقي وارد  و از مرزهاي غربي خارج مي شد و مشغول عمليات 
تبادل اسلحه و هماهنگي با گروه هاي مبارز بود. اندرزگو درنهايت در تابستان 
سال57 به طرز عجيبي در شرايطي كه ســاواك ديگر مثل سابق توان كار 
اطالعاتي و عمليات نداشت در تور تيم گشتي آنها گرفتار شد و در تيراندازي 

به شهادت رسيد.

محمد رحماني  ..................................................................................

ظهور گروه هاي مســلح و چريكــي در ايران، واكنشــي بود به 
شكســت هاي پي درپي روش هاي مســالمت آميز و اصالح طلبانه 
كنشــگران اجتماعي و انســداد سياسي حكومت شــاه. مبارزه 
رفرميستي و پارلمانتيستي در چارچوب قانون اساسا وجود نداشت 
و تبعيض هاي اجتماعي و شكاف طبقاتي، جوانان آرمانخواه را آماده 
انفجار كرده بود و هيچ ســوپاپ اطميناني براي اين ديگ در حال 
جوشش لحاظ نمي شــد. براي تأييد اين مدعا كافي است به نتايج 
نظرسنجي در سال 1345 )1966( اشــاره كرد؛ پرسشنامه اي  كه 
نظر دانشجويان دانشگاه هاي تهران و ملي )شهيدبهشتي فعلي( را 
مي جست، اقتباسي بود از يافته هاي سيمور مارتين ليپست و به دنبال 
كشف خواسته ها و اولويت هاي دانشــجويان ايراني. در جمع بندي 
داده هاي اين تحقيق مشخص شــد كه 2مشكل به ترتيب بيشترين 
توجه پاسخگويان را به  خود اختصاص مي دهد؛ نابرابري و بي عدالتي 
و ساختار نظام آموزشي؛ تقريبا نيمي از پاسخ دهندگان، نابرابري و 
بي عدالتي و يك سوم ديگر هم نظام آموزشي را به عنوان اصلي ترين 

مشكل انتخاب كرده بودند.
اين اعتراضات و درك نابرابري ها، محرك اوليه بسياري از چريك هاي 
مشهور ايراني شد.  درست در همين ايام، رژيم استبدادي پهلوي، 
اساسا تمامي راه هاي سياسي براي ابراز مخالفت را مسدود كرده بود. 
حتي اقدام دانشجويان دانشگاه هاي تهران در كمك به زلزله زدگان 
محدود مي شد و دانشجويان متعددي دراين رابطه به ساواك احضار 

شدند. 
در مجموع مخالفان سياسي و حتي اجتماعي همه محدود، محصور يا 
تبعيد شده بودند؛ چه امام خميني، چه مهندس بازرگان و چه ساير 
ناراضيان مذهبي، چپ و ملي گرا. در اين شرايط جوانان آرمانخواه 
تحت تأثير جنبش هاي بزرگ چپ در جهان براي مبارزه با استبداد 
و استعمار به تبعيت از حركت هاي شــكل گرفته در ويتنام، چين، 
الجزاير و خصوصا كوبا، تكنيك چريكي را براي مقابله با اقتدار پليسي 

انتخاب كردند.
انقالب فيدل كاسترو در ســال1959 براي تمام چريك هاي ايراني 
الهام بخش بود و به آنان اميد مي داد تا با رهبري پيشاهنگ و همراهي  
خلق بر ارتش حرفه اي پيروز شــوند. در الجزاير نيز اين هسته هاي 
كوچك مبارز بودند كه درنهايت توده هــا را آگاه كردند و به ميدان 
مبارزه كشاندند. مدل چيني مائو هم در ايجاد جنگ توده اي موجب 
شد تا چريك هاي ايراني اين جمله مائو را به آناني كه مبارزه مسلحانه 
را نمي پسنديدند يادآور شوند كه »قدرت سياسي از درون لوله تفنگ 

درمي آيد«. 
مطالعه كتاب »انقالب در انقالب« رژي دبره نيز الهام بخش تئوريك 
براي اقدام مســلحانه بود. اما مرگ چه گوارا، در اكتبر1976در دره 
ال يوروي بوليوي به دســت نيروهاي دولتي، مشي چريكي كوه را با 
شكست مواجه كرد و مدل مائو در تجهيز روستا عليه شهر نيز عمال 
در بسياري از كشــور ها ازجمله ايران غيرقابل الگو برداري بود، از 
اين رو جنگ چريكي نوين شهري براساس نظريات كارلوس ماريگال، 
انقالبي برزيلي مورد توجه جدي قرار گرفت. ماريگال برخالف كاسترو، 
چه گوارا و دبره، مركز ثقل جنگ چريكي را شهر مي دانست. در ايران 
نيز امثال بيژن جزني، علي اكبر صفايي فراهاني، مسعود احمد زاده 
و اميرپرويز پويان به بومي سازي  مفاهيم جنگ چريكي پرداختند. 
به هر حال آناني كه بيگانه با آموزه هاي مذهبي بودند و خاســتگاه 
غيرمذهبي داشــتند، درنهايت جذب گروه هايي همچو ســازمان 
انقالبي حزب توده و بعدها چريك هاي فدايي خلق شــدند و آنان 
كه داراي گرايش هاي مذهبي بودند با تلفيق مذهب و انديشه هاي 
چپگرايانه جذب گروه هايي همچون مجاهدين خلق شدند كه از دل 

نهضت آزادي برآمده بود.
ماركسيست ها پيشقراول و جريان ســاز مبارزه مسلحانه سازماني 
در ايران بودند و درنتيجه حتي اگر گروه مســلماني نيز دســت به 
مبارزه مســلحانه مي زد با تلفيق نظرات و اســتدالل چپ ها لزوم 
مبارزه مســلحانه را توجيه مي كرد. بيژن جزني، پايه گذار جرياني 
كه بعدها به چريك هاي فدايي شهرت يافت، در متني كه به »تاريخ 
سي ساله ايران« موسوم اســت، در توضيح اين نكته كه چرا پس از 
حادثه 15خرداد1342مبارزه مســلحانه ضرورت يافته، در صفحه 
131، چنين داليلي را در مقام پاســخي ارائه مي دهد: »از سر گرفته 
شــدن ديكتاتوري نظامي كه با كودتاي 28مرداد استقرار يافته و با 
سركوبي آخر سال41]13[ تا 42]13[ شدت تازه اي يافته بود؛ شكست 
فعاليت مخفي از 35]13[ به بعد كه بي اثر بودن فعاليت هاي سياسي 
گروهي را ثابت مي كرد؛ شكست فعاليت هاي جبهه ملي دوم و از بين 
رفتن امكانات قانوني و سرخوردگي از فعاليت هاي علني و عمومي؛ 
به ميدان آمدن نســل تازه اي از مبارزان طي سال هاي 39]13[ تا 
42]13[ كه نيــروي الزم براي جريان هاي بعــدي را فراهم كردند؛ 
انعكاس پيروزي هاي انقالب الجزاير در جهت تاييد مشي قهرآميز و 
نتايج انقالب كوبا...؛ انعكاس نبرد ويتنام و جنبش هاي انقالبي آفريقا 
)مثل كنگو( در جهت تشــديد تمايالت مسلحانه؛ انعكاس برخورد 
ايدئولوژيك چين و شوروي در جهت تأكيد بر ضرورت  گذار قهرآميز 

و تأكيد بر جنبش هاي رهايي بخش ضد امپرياليستي... «.
عالوه بر چريك هاي فدايي خلق و سازمان مجاهدين خلق، درست 
در همين مقطع زماني گروه هاي شناخته شده ديگري همچون حزب 
ملل اسالمي توسط ســيدمحمد كاظمي موسوي بجنوردي، جاما به 
رهبري دكتر كاظم سامي و دكتر حبيب اهلل پيمان و هيأت هاي موتلفه 
كه مركب از بازاريان و هيأت هاي مذهبي مرتبط با امام خميني بودند، 
در كنار گروه هاي كوچك ديگر همگي اقداماتي را در حوزه تئوريك 
يا عملي درخصوص مبارزه مسلحانه انجام دادند كه با مشت آهنين 

دستگاه امنيتي، درنهايت سركوب شدند.

مبارزه مسلحانه 
وز آرمانگرايان مد ر

بســياري از اعضاي گروه هاي سياسي مخالف 
رژيم پهلوي اساسا ســابقه فعاليت در انجمن 
حجتيه را در كارنامه خود داشتند؛ به عنوان مثال 
وحيد افراخته در رابطه با فرآيند مذهبي شدن 
خود در بازجويي هايش كه بيشتر شبيه درددلي 
است كه مي خواهد بازجويان خود را توجيه كند، 
نوشته: »در سال هاي 10-9دبيرستان بودم كه 
به توصيه يكي از اقوام مادرم پايم به يك جلسه 
مذهبي دوره اي قرآن باز شد. اداره كننده اين 
جلســه جواني بود بازاري، نسبتا متعصب و در 
عين حال سياسي. او به مدت 7 ماه در جريانات 
15خرداد و ســركوبي نهضت آزادي در ارتباط 
با اين گروه، محكوم به زندان شــده بود. فردي 
بود كه زياد روي ما تأثير مي گذاشــت و به اين 
ترتيب نخســتين نطفه هاي مخالفت با رژيم و 
ظالم شمردن حكومت با رنگ مذهبي، در ذهن 
ساده و بي نقش من شكل گرفت و با مطالعات 
منظم تر شكل گرفته تر شد. كتاب هاي مهندس 
بازرگان، طالقاني و... مرا بيشتر از دستگاه متنفر 
مي كرد. پس از مدتي پايم به جلســات انجمن 
ضد بهائي باز شد. يكي از مهم ترين مسائلي كه مرا 
به اين فعاليت جذب كرد، ماهيت ظاهرا سياسي 
آن بود؛ اينكه به ما گفته مي شد بهائيت ساخته 
استعمار است و در اجراي تفرقه بينداز و حكومت 
كن، بهائي ها به تدريج دارند در تمام دستگاه هاي 
دولتي نفوذ مي كنند و روزي با يك كودتا دين 
رســمي را بهائيت اعالم خواهند كرد و... . اين 
مطالب در كنار انگيزه هــاي مذهبي و اعتقاد 
به امام زمان)عج( كه ايجاد و تقويت مي شــد، 
موجب گرديد وقت زيــادي روي اين فعاليت 
بگذارم. يكي از اصولي كه در جلســات انجمن 

تأكيد مي شــد، عدم دخالت در امور سياســي 
بود. دليلي كه آورده مي شد اين بود كه فعاليت 
سياسي موجب خواهد شــد دولت انجمن را 
متالشي كند و ما از اختالف اساسي خود يعني 
مبارزه به خاطر امام زمان )عج( بازبمانيم. البته 
عمال انجمن محيط مساعدي براي رشد افكار 
سياسي فرد مي شــد، زيرا به هرحال دارد وارد 
يك جمع مي شود و در معرض برخورد عقايد 
گوناگون. يك آمارگيري ساده نشان مي دهد كه 
تعداد قابل توجهي از اعضاي مجاهدين داراي 
سابقه فعاليت در انجمن هستند، در واقع هرچه 
فرد بيشــتر در انجمن مي ماند افكارش بيشتر 
شكل مي گيرد و در عين حال قالب غيرسياسي 
انجمن بيشتر براي تحقق بخشيدن به آرمان ها 
و اهداف سياســي  اش تنگ مي شود تا آنجا كه 
ســرانجام روزي اين قفس تنگ را شكسته و پا 
به ميدان وسيع فعاليت هاي سياسي مي گذارد. 
اين نكته از نظر ايجاد محيط هاي سالم فكري 
براي جوانان و از بين بردن محيط هاي ناسالم، 
قابل توجه براي مسئولين امر است. به هرحال 
روزبه روز دامنه فعاليت من در انجمن وسيع تر 
 مي شد. برنامه هاي شناسايي و تبليغ، جاسوسي 
و نفوذ در بهائيت، اداره كردن جلسات سخنراني 
و... وقت زيادي از من مي گرفت. در شــب هاي 
سرد زمستان، درس و زندگي را ول كرده و دنبال 

اين كار  مي رفتم...«.
اسناد و خاطرات ســاير مبارزين در دوره پهلوي 
دوم نيز ادعاي افراخته را تأييد مي كند، به نحوي 
كه تنها به عنوان مثال، هم پرونده افراخته، يعني 
محســن خاموشــي نيز فعاليت خود در انجمن 
حجتيه را اينگونه تأييد مي كند: »من در كالس 

چهارم دبيرســتان به انجمن ضدبهائيت رفتم. 
اوايل كالس پنجم دبيرستان بودم كه سروصداي 
مجاهدين بلند شد و من بيشتر به كارهاي سياسي 

كشيده شدم«1.
افراخته در جاي ديگــر هنگامي كه در نقش 
مشــاور نيروهاي ســاواك ظاهر مي شــود، 
در رابطه بــا انجمن مي نويســد: »من خودم 
سال ها در انجمن بودم و از شرايط آن با خبرم. 
چه كسي مي تواند يكايك جلساتي را كه تحت 
پوشش انجمن و با بردن چندخبر ضد بهائي در 
گوشــه و كنار ايران و به شمار زياد از تعدادي 
جوان احساساتي و مذهبي تشكيل مي شود، 
كنترل كند؟ اين واقعيت را در عمل ببينيم: 

چند درصد اعضای مجاهدين داراي ســابقه 
فعاليت در انجمن ضد بهائي بوده اند؟ اين عدد 
قابل توجه آيا چيزي جز اين حقيقت را نشان 
مي دهد كه در يك مرحله ديگر مذهب بهانه 
صورت اقناع كننده  روحيه مذهبي اين جوانان 
كه بديهي اســت تحت تأثيــر عوامل موجود 
تا حد زيادي نيز سياسي شــده است. و اين 
عدم اقناع آنها را به كار مهم تري  مي كشاند و آيا 
اين كار چيزي جز فعاليت سياسي، اما با تفكر 
ارتجاعي و دگماتيــك و تعصب آميز مذهبي 
خواهد بــود؟ به نظر من نبايــد فرقي كيفي 
بين كالس هاي اسالم شناســي شريعتي در 
حسينيه با بحث ها و سخنراني هاي اسالمي در 

جلسات انجمن قائل شد. آيا اگر گردانندگان 
حســينيه قول مي دادند وارد مسائل سياسي 
نشــوند، مســئله حل بود؟ آيا هيچ تشكل و 
فعاليت مذهبي را كه از جوانان تشكيل شده 
باشد مي توان بي خطر دانست؟ البته طبيعي 
است كه فعال اجتماعاتي از قبيل هيئت هاي 
صرفا مذهبــي، دوره هاي قرآن، دســتجات 
سينه زني و... مورد نظر نيست هرچند كه در 

شرايطي آنها نيز متهم خواهند شد«2. 

1.بازجويی ثبت شده از محسن خاموشی،پرونده 
3310005 مركز اسناد انقالب اسالمی

2.پرونده 1403600091 مركز اسناد انقالب 
اسالمی
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محمد حنيف نژاد در سال1318 در خانواده اي فقير در تبريز به دنيا آمد. از 
دوران مدرسه به هيئت هاي سينه زني و جلسات مذهبي، به خصوص جلسات 
حاج يوسف شعار، راه يافت و صبغه مذهبي شديد يافت. در سال1338 وارد 
دانشكده كشــاورزي كرج شد و يك ســال بعد، همزمان با اعالم تأسيس 
نهضت آزادي، هم به نهضت پيوســت و هم انجمن اسالمي دانشجويان را 
اداره مي كرد و به عضويت شــوراي مركزي انجمن هاي اسالمي دانشگاه 
تهران درآمد. در تهران با آيت اهلل   طالقاني و مهندس بازرگان مأنوس شــد 
و در ترويج ارتباط حوزه و دانشگاه، روحانيوني چون شهيد مطهري، شهيد 

بهشتي، عالمه جعفري، دكتر محمدابراهيم آيتي و ديگران را براي سخنراني 
به دانشگاه دعوت مي كرد.

در پي دستگيري ســران نهضت آزادي، وي نيز به اتفاق سعيد محسن در 
اول بهمن1340 به زندان افتاد و در شهريور1342 آزاد شد. وي در زندان 
با زندانيان هم پرونده خليل ملكي )جامعه سوسياليست هاي نهضت ملي( 
برخوردهاي فكري داشت و نخستين خوش بيني هايش به ماركسيسم از 

آنجا آغاز شد.
در تابســتان1344 به اتفاق عبدالرضا نيك بين )عبدي( و سعيد محسن، 

گروهي را تأسيس كرد كه بعدها سازمان مجاهدين خلق ناميده شد. پس 
از جدايي نيك بين در اســفند1347 و فروردين1348، گروه ايدئولوژي را 
ايجاد كرد ولي همچنان اين اشكال در تفكر اين جمع وجود داشت كه مباني 

ماركسيستي را با مفاهيم اسالمي تلفيق كرده بودند.
در ضربه اول شهريور1350 دستگير نشد ولي سرانجام در نيمه آبان همان 
سال به دام ساواك افتاد و پس از طي دوران بازجويي و محاكمه در دادگاه 
نظامي، در چهارم خرداد 1351 همراه با ســعيد محسن و بديع زادگان و 

عسكری زاده و مشكين فام اعدام شد.

پايه گذار سازمان 
مجاهدين خلق

چهرهاول
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طرح ترور آيت اهلل  بهشتي
اعترافات وحيد افراخته از سران نفاق، نشان مي دهد كه دامنه  برنامه سازمان براي 
حذف روحانيون مؤثر و نفوذ در روحانيت براي در دست گرفتن اين جريان گسترده 
شــده بود. به عنوان مثال وحيد افراخته در چندين مورد از اعترافاتش با صراحت 
مي نويسد  كه تقي شــهرام، به دليل ترس از قطب شدن افرادي همچون آيت اهلل 

دكتر سيدمحمد بهشتي، به طور جدي به دنبال ترور و حذف فيزيكي ايشان بود.
افراخته در تك نويسي اش درباره  تقي شهرام آورده است؛ ».... بسيار ضد مذهبي 

است. طرح كشتن مخفيانه  آيت اهلل بهشتي از اوست.« 
همچنيــن افراخته در بخــش ديگري آورده؛ »شــهرام درمــورد او )آيت اهلل 
بهشــتي( مي گفت: بايد از او ترســيد؛ فردي اســت بسيار ســياس، باهوش 
و جاه طلــب؛ در آرزوي جانشــيني )امــام( خميني اســت؛ او به آســاني با 

رژيــم، عليه مجاهديــن متحد خواهد شــد. تنها راه چاره، كشــتن اوســت؛ 
منتها به طوري كــه ردي باقــي نگذاريم؛ مثاًل زيرماشــين گرفتــن او... .« يا 
در متــن مجموعه اي از نوشــته ها تحت عنــوان كلي »نكاتي براي اســتفاده 
 تبليغاتــي، افشــاگري و روشــن كردن ماهيت واقعــي گروه هــاي خرابكار«

باز هم نمونه اي ديگر مي آورد؛ »آيا ايدئولوژي و اعتقاد و ايمان در كجاي دنيا به 
زور و تهديد و ترور در مغز افراد بايد جايگزين شود؟! چرا گروه مجاهدين وقتي 
ماركسيست مي شود، اين چنين برخوردي با مذهب مي كند؟ شهرام مي گفت: 
بايد بهشــتي را از بين ببريم؛ زيرا او با تبليغات ضدماركسيستي رژيم هم صدا 
خواهد شد ولي چون از نظر تبليغاتي صالح نيست اين جريان رو شود، بهتر است 

از روش هاي خاص بهره گيريم؛ مثال او را با اتومبيل زير بگيريم.«

گروه ابوذر در آبان سال1351 در شهر نهاوند تشكيل شد. افراد اين گروه جوان و 
دانش آموز دبيرستاني بودند اما در اثر ارتباط با انجمن هاي ديني و سياسي همدان 
و به ويژه ارتباط با آيت اهلل عبدالرحيم رباني شيرازي به استحكام فكري و سياسي 

دست يافتند و توانستند امور تشكيالتي را به خوبي پيش  ببرند.
از آنجا كه تشكيل اين گروه، سري و مخفي بود، لذا افراد كمي از تشكيل و نحوه 
فعاليت آن تا قبل از دســتگيري اطالع داشتند. شكل گيري اين گروه همزمان 
بود با دوراني كه بهاييان با حمايت حكومت پهلوي، آزادانه به تبليغ آيين خود 
مي پرداختند و در اين راســتا مبلغاني را به تمام نقاط كشور مي فرستادند؛ در 
واقع مبارزه اصلي گروه ابوذر با بهاييت و برخي از مظاهر فســاد در دســتگاه 

پهلوي بود.
گروه در ميانه راه به دنبال اســلحه رفــت اما راه به جايي نبرد تــا اينكه عمليات 
خلع سالح يك پاسبان را در شهر قم طراحي كرد. اين عمليات به دليل بي تجربگي 

گروه عمل كننده به شكســت انجاميد. پاســبان مورد حمله واقع شده به شدت 
مجروح شــد و با درگيري بــا ديگر پاســبانان، 2عضو گروه هــم جراحت هايي 
برداشتند. درنهايت به دليل ضعف گروه، دســتگيري گسترده اي در شهر نهاوند 
صورت گرفت. اعضاي دستگيرشده براســاس روايت ها و اسناد به جامانده بسيار 
جانانه زيرشــكنجه ها مقاومت كردند. يكي از اعضاي گروه به نام بهمن منشط تا 
آخرين لحظه در دادگاه از مواضع خود دفاع و حتي ليوان روبه روي خود را به سوي 
رئيس دادگاه پرتاب كرد. حكم اعدام 6 نفر از اعضاي گروه ابوذر يا نهاوند صادر شد 
و عبداهلل خدارحمي، بهمن منشط، حجت اهلل عبدلي، ماشاءاهلل، ولي اهلل و روح اهلل 
سيف در 30بهمن 1352 به  جوخه اعدام سپرده شدند. گروه نهاوند نشان مي داد 
كه جوانان انقالبي و آرمانگرا براي مبارزه مسلحانه با رژيم شاه بسيار بي پروا بودند 
ولي به دليل ضعف هاي تشكيالتي و عملياتي در راهي كه مي رفتند، به موفقيت 

نمي رسيدند.

  چريكي كه دســت از زندگي شسته و قرص 
ســيانور زيرزبان خود دارد و هر لحظه احتمال 
مرگش مي   رود، چه اتفاقي   مي افتد كه مي   بُرد؟ و 
نكته    بعدي كه مي   خواهيم برايمان روشن كنيد 
اين است كه تفاوت بريدن و خيانت در چيست؟

بريدن انواعي دارد كه يك نوع آن خيانت است. 
براي نوع ديگرش هم هر اسمي مي   توان گذاشت. 
چند مورد را مثال   مي زنم، كورش الشايي، عضو 
سازمان انقالبي بود. سازمان انقالبي، جرياني در 
كنفدراسيون دانشجويان ايراني خارج از كشور 
و وابسته به حزب توده محسوب مي شد كه بعد 
از اختالف چين و شوروي و بعد از اينكه فروتن و 
قاسمي از حزب توده جدا شدند و به چين گرايش 
پيدا كردند، اين جمع هم از كنفدراسيون جدا 
شدند كه شاخص ترين افرادشان كورش الشايي، 
پرويز نيكخــواه، خان   بابا تهراني و ســيروس 
نهاوندي بودند. اينها كساني بودند كه در سازمان 
انقالبي حزب توده    ايران جمع شدند و نخستين 
انشعاب مائوييستي را شكل دادند. اين افراد، 
ذهنيتي درباره    ايران داشتند كه آن را يك كشور 
فئوداليته مي دانســتند. در اصل مائوييست   ها 
و به   خصوص سازمان انقالبي   ها، به دنبال جنگ 
دهقاني بودند. بهمن قشــقايي را براي جنگ 
عشيره    اي و دهقاني فرستادند كه او هم خودش 
را تحويل داد و اعدام شد. نگاهي كه اين افراد 
به جامعه ايران و به مجموع شــرايط سياسي، 
اقتصادي، جغرافيايي و تاريخي كشور داشتند، 
با آن چيزي كه در كشور مي گذشت، كامال مغاير 
بود و اين چيزي اســت كه خودشان نيز بارها 
گفته   اند و در اين ميــان خان   بابا تهراني از همه 

قشنگ   تر صحبت كرده است.
ســاواك زياد تالش نكرد كه آنها را قانع كند؛ 
خودشان مقداري شرايط را متوجه شده بودند 
و اگر دستگير مي   شدند، شرايط زنداني شدن 
و تنها ماندن و از همه  چيز منفك شدن، آنها را 
به جايي مي   رساند كه ببرند. البته مقاومت    ها فرق 
دارد؛ آنها خودشان به اين نتيجه   مي رسيدند و 

فقط كافي بود تحليل هاي بيژن جزني و بعضي 
از تحليل   هاي درونــي چريك   هاي فدايي را كه 
مي   گويند بورژوازي كمپرادور در كشور حاكم 

است، به آنها بدهند.

  ساواك، هوشمندي ايجاد فرايندشكستن و 
تغيير دروني زنداني را داشت؟ چون االن تصوير 
عامي كه از ساواك وجود دارد اين است كه يك 

دجالي بود كه فقط مي   زد و مي   گرفت! 
ساواك از اينگونه هوشمندي   ها داشت. ساواك 
حتي پيشــنهادهاي منطقي را قبول مي   كرد. 
خود من پيشــنهادهايي داشتم كه قبول كرد؛ 
راجع به اينكه چرا آثار مجاهدين را به آقايان 
روحانيون نمي   دهيد تا بخوانند؟ بعضي   هايشان 
مثل رســولي و برخي ديگر از افراد رده پايين 
شــوت بودند و    مي گفتند اينها را خوانده اند و 
از بر هســتند اما آدم  هايي مثل حسين   زاده و 
حتي عضدي به  رغم اينكه به خشونت مشهور 
شده اند، مي   دانستند كه وقتي طرف مي   گويد 
من فقط تفســير نامه    حضرت علــي)ع( به 
عثمان بن حنيف و تفســير سوره محمد)ص( و 
كتاب امام حسين)ع( را خوانده    ام و ديگر چيزي 
از مجاهدين نخوانده   ام، مي   فهميدند كه طرف 
راست مي   گويد. خبر داشتند كه مجاهدين در 
بعضي از كتاب   هايشان چون از ديالكتيك و مائو و 
ماركس و لنين صحبت كرده اند، آنها را به آقايان 
نمي    دهند چون مي   دانســتند كه علما روي آن 

حساس هستند.

  به نظر شــما كســاني كه مي   برند، از نظر 
ايدئولوژيك خالي   مي شوند؟

اغلب كساني كه بعد از انقالب بريدند، مشكلي 
كه داشــتند اين بود كه بــا حكومتي مواجه 
بودند ضدامپرياليســم؛ يعني    مي توانستند با 
بار ارتجاعي   دادن به ماهيت جمهوري اسالمي، 
تحليل   هاي ديگرشان را توجيه كنند. بايد اصلي 
و فرعي مي   كردنــد و مي   گفتند در مبارزه اصل 

و فرع كدام هســتند؛ اين اصلي و فرعي كردن 
بين ماركسيست   ها بسيار متداول بود و چيزي 
كه بعد از انقالب خيلي   ها را به بريدن واداشت، 

همين امر بود.

  در سال54چطور؟
در آن سال مسئله فرق داشت... انواع بريدن   ها را 
مي   گفتم كه يكي امثال الشايي   ها بودند كه كشور 
را دهقاني و فئودالي مي   دانســتند و مي ديدند 
اينگونه نيســت. اينها خيلــي زودتر تغيير 
مي   كردند. نخستين كســي كه بريد نيكخواه 
بود و بعد از او الشايي و صادقي بودند. اينها همه 

كساني بودند كه به چين و كوبا هم رفته بودند.

  توده اي ها چرا بريدند؟
اولين بريده   هاي توده   اي   ها به ســال هاي 33و 
34 و برخورد فرمانداري نظامي مربوط مي   شود. 
كافي بود فقط اطالعات به آنها برسد كه رهبران 
فرار كرده اند، در امن و آســايش   اند و تتمه اين 
رهبران كه باقي ماندند- مانند دكتر بهرامي و 
دكتر مرتضي يزدي- تسليم شدند. صرفًا كافي 
بود يك توده   اي بداند كه دكتــر يزدي بريده 
است. اين همه فحاشــي مي   كنند به توده   اي   ها 
كه توبه نامه نوشتند؛ آخر چرا ننويسند؟ وقتي 
رهبر و تئوريسين شان يعني دكتر يزدي را كه 
از خيلي   ها مقاوم   تر و باصالحيت تر مي   دانستند 
و همين   طور بهرامــي را مي   بينند كه بريده   اند 
و مبارزه را باطل مي   دانند، چــرا نبرند؟ اينها 

آدم   هاي كوچكي نبودند و جزو 53 نفر بودند.

  يعني نيروهايشان انگيزه    مقاومت نداشتند؟
بله، ديگر واقعا انگيزه نداشــتند. براي مثال 
خسرو روزبه شــهرت پيدا كرد و چو انداختند 
كه مقاومت كرد و قهرمان بود و از اين حرف ها... 
. او زودتر از همه بريد، اطالعات مربوط به همه    
نفراتش را هم داد و چون قتل   هاي زيادي زيرنظر 
او انجام شده بود، او را كشتند؛ اما وحيد افراخته 
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گفت وگو با احمدرضا كريمي از اعضاي سابق سازمان مجاهدين خلق 
  محمد رحماني  .....................................................................................................

براي درك چرايي بريدن و همكاري چريك ها با نهادهاي امنيتي به سراغ 
احمدرضا كريمي رفتم؛ چريكي كه در زمان رژيم پهلوي دستگير و حاضر 
به همكاري و مصاحبه شد و حتي متن اعترافات تلويزيوني افراخته- كه 

البته هرگز به پخش نرسيد- را او تنظيم كرده است. در جريان زنداني شدن 
دكتر علي شريعتي نيز نقل ها و اسنادي وجود دارد كه وي به عنوان زنداني 
درصدد تخليه شريعتي بوده است. بعد از پيروزي انقالب نيز وي به همين 
جرم دستگير و محاكمه شد و مجددا به همكاري با نهادهاي امنيتي پرداخت 

كه پس از آزادي به تحقيق و پژوهش در تاريخ معاصر ايران مشغول شد.
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2و3صفحـــــــههاي

خارج از مرزهاي ايران
حزب ملل اسالمي از سوي ساواك ضربه خورد

يكي از تشــكل هايي كه متاثر از خرداد42 بود 
و مشــي مبارزه مســلحانه را دنبال مي كرد تا با 
ســرنگوني رژيم پهلوي، حكومت اســالمي را 

جايگزين آن كند، حزب ملل اسالمي بود.
خط مشي مسلحانه آنها داراي 3مرحله آشوبگري 
مسالمت آميز، آشوبگري قهرآميز و جنگ چريكي 
دهقاني بود. اين جريان به دليل لو رفتن افرادش 
قبل از هرگونه اقدام توســط رژيم ضربه خورد و 
همه اعضا آن دستگير شدند. حزب ملل اسالمي 
به وسيله سيدمحمدكاظم بجنوردي پسر آيت اهلل 

بجنوردي مقيم نجف، در تهران شكل گرفت.
حسن عزيزي، ســيدمصطفي طباطبايي قمي، 
سيدمحمد ســيدمحمودي، مولوي، شهبازي و 
هاشــم آيت اهلل زاده اصفهاني، نخستين افرادی 
بودند كه عضوگيري شــده و در كميته مركزي 
حضور داشتند. بعدها كســاني چون ابوالقاسم 
ســرحدي زاده، محمــد ميرمحمدصادقــي، 
سيدحســين طباطبايي، عبــاس دوزدوزاني، 

ســيداصغر قريشــي نيز در حزب وارد شدند. 
به مرور نيروهاي ديگــري مانند جواد منصوري، 
محمدجواد حجتي كرماني، احمد احمد، مرتضي 
حاجي و... به آن پيوستند. حزب توانست نيروهاي 

مذهبي جواني را گرد هم جمع كند.
اعضاي اوليه حزب اغلــب دانش آموز، ديپلمه و 
مجرد بودند و سن اعضاي حزب اكثرا زير 20سال 
بود و غالبا ســابقه فعاليت سياســي نداشتند؛ 
به همين علت، هســته اوليه آن با نــام »گروه 
محصل« شهرت يافت كه پس از تعريف سازماني 

و تشكيالت، حزب ملل اسالمي ناميده شد.
بجنوردي درباره علت نامگذاري حزب مي گويد: 
»فلســفه انتخاب چنين نامي، داشتن ديدگاه 
بين الملل اسالمي بود و اينكه ما هدف و رسالت 
خــود را در چهارچوب مرزهاي ايــران تعريف 
نمي كرديم بلكه آزادي تمام ملل اسالمي هدف 
نهايي تشــكل ما بود و به ايــران به عنوان نقطه 

شروع و گام اول نگاه مي كرديم«.

حزب ملل اسالمي داراي اساسنامه و مرامنامه اي 
منظم و به روز بود. برنامه  65ماده اي اين حزب در 

نوع خود كم نظير محسوب  مي شد.
در حالي كه حدود ۱00نفر در حزب عضوگيري 
شده بودند در 23مهر 43به طور اتفاقي محمدباقر 
صنوبري كه براي ديدار يكي از اعضاي جديد به 
جلوي خانقاهي در شــهرري رفته بود، دستگير 
شد و به دنبال اين دســتگيري بقيه اعضاي آن 

دستگير  شدند.
محاكمه 55 نفر از اعضا و ســران حزب ملل در 
بهمن و اسفند۱344 در دادرسي ارتش به صورت 
غيرعلني انجام شد. رهبر گروه، سيدمحمدكاظم 
بجنوردي به اعدام و بقيه به حبس هايي از 3سال 
تا ابــد محكوم شــدند. در اثر فشــار روحانيون 
متنفذ، به خصــوص دخالت آيــت اهلل حكيم از 
نجف و آيت اهلل خوانساري از تهران، حكم اعدام 
بجنــوردي به يك درجه تخفيــف به حبس ابد 

تقليل يافت.

را چرا كشتند؟ چون اعالم شــده بود كه قاتل 
آمريكايي   هاست. خودشــان هم پشيمان بودند 
از اينكه مسئله را به اين شــكل اعالم كردند. 
البته زماني كه اعالم كردند، مي   خواســتند به 
شاه پُز بدهند كه ما توانســتيم و او را گرفتيم. 
بريده   هاي توده   اي و ســازمان انقالبي اين   چنين 
بودند كه گفتم... اما در چريك   هاي فدايي خلق، 
بريده   نمي بينيم. ما يكي دو نفــر را مي بينيم، 
نوشــيروان پور يا جعفر كوش   آبادي كه شــاعر 
و هوادارشــان بود يا قليچ   خاني كه ورزشكار و 
هوادارشــان بود؛ اين افراد مصاحبه    تلويزيوني 
كردند و يك چيزي گفتند. در ســال55 هم يك 
نفر به نام يونس آرتاباني مصاحبه كرد كه چندان 

اهميتي نداشت.
البته نوشيروان   پور را چريك   ها كشتند كه جزو 
كارهاي بسيار زشت آنها بود و همه    گروه   ها آن را 
تقبيح كردند كه او را نمي   توان خائن خطاب كرد. 
بعداً آمدند توجيــه كردند كه بابت اطالعاتي كه 
داده است اين اتفاق افتاده. خود افراد زنداني بعدا 
آمدند و گفتند كه اصال آن قدر اطالعات نداشته 
كه مهم باشد. اين اتفاقات به خاطر ضعفشان بود و 

نمي   كشيدند و تحملشان كم بود.

  درباره    چريك   ها مي   توانيد مقداري بيشــتر 
توضيح دهيد.

چريك   هــاي فدايي خلق، انگيــزه    كافي براي 
نبريدن و استقامت درباره    مشي    و استراتژي    شان 
داشتند. ممكن بود در بازجويي ببرند و اطالعات 
بدهند اما ما راجع بــه بريدني صحبت مي   كنيم 
كه فرد كال كنار بگــذارد و برگردد. راجع به اين 
صحبــت نمي   كنيم كه چرا كســي در بازجويي 
ضعف نشان داده؛ در واقع هيچ   كسي را نداريم كه 
ضعف نشان نداده باشد. اغلب چيزهايي كه گفته 
شده، افسانه    هايي است كه افراد براي خودشان 

ساختند.

  مي   خواهيد روند تاريخ   نگاري اين افراد را نقد 
كنيد؟

ببينيد! چندين كتاب درباره    شخصي نوشته   اند 
و او را قهرمان جلوه داده   اند. او موجب قتل 2نفر 
در درگيري   ها شده است. اســم نمي برم ولي از 
او قهرمان ساخته شــد؛ چرا؟ به خاطر اينكه با 
كساني كه بعد از انقالب اسالمي در ارگان هايي 
مسئول بودند رفاقت داشت. ايشان در دادستاني 
كار مي كرد و مســئول اين بود كه خواننده هايي 
نظير بنان و قوامي و امثال آنها را احضار كند... با 
بدترين لحن با آنها صحبت مي   كرد كه ديگر نبايد 
دنبال لهو و لعب و كثافت   كاري   هايي كه مي  كرديد، 
برويد. همانطور كه با خواننــدگان زن كاباره اي 
حرف مي   زدند، همانطور با بنان و قوامي صحبت 
مي كردند؛ يعني اصال صالحيت اين مســئوليت 
را نداشــتند ولي به خاطر رفاقت اين مسئوليت 
را به آنها داده بودند. مي   خواهم بگويم كه برخي 
از بريده   ها، غيربريده عنوان مي   شوند. فقط اين 
نبوده كه ضعف نشان داده اند بلكه كساني بودند 
كه به حكايت اسناد و مداركشان بريده بودند و با 
رژيم شاه همكاري مي   كردند. در چريك   ها كساني 
را داشتيم كه از ضعف بريده   اند، يونس آرتاباني 
علت بريدنش ضعف بود. امثال نوشــيروان پور 
و كوش   آبادي و قليچ   خاني به خاطر ضعفشــان 
مصاحبه كردند ولي كوش   آبادي دوباره عليه رژيم 

شاه شعر گفت و قليچ خاني نشريه منتشر كرد.

  يعني فقط مي   خواســتند از زيرفشار بيرون 
بيايند؟

بله، آن زمان فشار بود. گذشته از اين، اين آدم   ها 
هنگام آفرينش شان به خداوند تعهد نسپردند 
كه زيركابل دوام بياورند؛ نمي   شود از همه توقع 
داشت مقاومت كنند. يك نفر را گرفتند كه طرف 
درحد اين بود كه در تريايي شــعرش را بخواند 
و ديگران نيز به به و چه چه كنند و گاهي رفقاي 
روشنفكرش را در كتابفروشي   ها ببيند. بعد او را 
به خاطر دوتا شعري كه سروده بود، به اندازه    يك 
چريك    زدند؛ از اين فرد توقع داري كه شكنجه را 

به اندازه    بهروز دهقاني تحمل كند؟
   اين با آن هوشمندي ســاواك كه قبال گفتيد 

تناقض نداشت؟
نه. بستگي به اين داشت كه به دست چه كساني 

بيفتند...

  به مقدسات هم فحش مي   دادند؟
من خودم شاهد نبودم اما شاهد اين بودم كه براي 
پرونده سازي ، از 10سال قبل سؤال مي   پرسيدند و 

پرونده مي   ساختند.

  در مورد چند گروه مانند حزب توده صحبت 
كرديم. چريك   هــاي فدايي خلــق كه گفتيد 
بريده    جدي نداشتند. بعد مي   رسيم به سازمان 
مجاهدين خلق كه شــما، فقيه دزفولي و وحيد 
افراخته ذيل بريده هاي آن تعريف مي   شــويد. 

درباره    بريده   هاي سازمان صحبت كنيد.
بريده   هاي قبل و بعد از تغيير ايدئولوژي را بايد 
كامال از هم تفكيك كنيم. در ســال   هاي قبل از 
انقالب مســئله اين اســت كه افراد تا سال54 
نمي   برند. در زندان و بازجويي موفق و ســرفراز 
هستند ولي از سال54 به بعد كه آن اتفاقات در 
بيرون افتاده است و مي بينند سازماني كه برايش 
يقه دراني و فــداكاري مي   كردند، اين از توي آن 
درآمده و رسماً اعالم كرده كه ما مسلمان نيستيم 
و ماركسيست شده   ايم و يك سري را هم كشته 
است )شناخت شخصي بعضي   ها باعث شده بود 
عده   اي هم به آنها سمپاتي پيدا كنند واال تفكيك 
مي   كردند اختالف تشكيالتي و ايدئولوژيك را( به 
هرحال اين پرونده    سياهي كه يك مرتبه جلوي 
چشمشان قرار گرفت، باعث شــد از 54 به بعد 

ببرند. آدمي بود كه از 51تا 54 نبريده بود...

  جريان سپاس را جزو همين دسته مي   دانيد؟
همان جريانات تقريبًا باعث شده بود اما يك علت 
ديگر شرايطي بود كه سازمان مجاهدين در زندان 
براي آنها فراهم كرده بودند و زندان در زنداني كه 
درست كرده بودند باعث مي   شد كه افراد بترسند 
كه مبادا اگر بيشتر از اين در زندان بمانند، از پا در 

بيايند و ببرند...

حميد اشــرف از رهبران ســازمان چريك هاي فدايي خلق ايران بود كه به نوعي به عنوان 
فرمانده عمليات اين سازمان نام برده مي شود و افسانه سرايي هاي بي شماري نيز در موردش 
از سوي چريك ها نقل شده است. سازمان چريك هاي فدايي در ارديبهشت ۱355ضربات 
شديدي را متحمل شد. حدود 40چريك شهري كشته شدند و خانه هاي تيمي زيادي در 
شهرهاي ايران مورد حمله ساواك قرار گرفتند. با وجود اين، حميد اشرف، به عنوان رهبر 
سازمان توانست از چند درگيري و محاصره بگريزد. پس از كشته شدن حميد اشرف ساختار 
منسجم سازمان چريك هاي فدايي به شدت ضربه خورد. از او 2نوشته به نام هاي »جمع بندي 

3ساله« و »تجربيات جنگ چريكي در شهر و كوه« باقي مانده است.

دادگاه اعضاي حزب ملل اسالمي
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خائن شماره يك

چهره اول

سيروس نهاوندي همكار ســاواك با نام هاي مستعار 
كريم پور، كريــم، كريمــي، بيژن افشــار از اعضاي 
كنفدراســيون جهاني محصلين و دانشجويان ايراني 
و از فعاالن چپ، عضو حزب توده ايران  ســپس عضو 
ســازمان انقالبي حزب توده ايران )بخش انشــعابي 
از حــزب( و رهبر و مؤســس ســازمان رهايي بخش 
خلق هاي ايران بود. او پس از معامله با ســاواك و فرار 
ســاختگي از زندان، ســازمان آزاديبخش خلق هاي 

ايران را تاســيس كرد كه منجر به دســتگيري هاي 
گسترده در اين سازمان و سازمان انقالبي حزب توده 
ايران شــد. از او به عنوان خائن شــماره يك نام برده 
مي شود. رازآلودگي و ابهامات زيادي درباره سيروس 
نهاوندي وجود دارد كه با گذشت بيش از 45سال هنوز 
پابرجاست. در كتاب »حلقه ی گمشده« سعي شده كه 
در مورد او و روش هايي كه در لو دادن دوستانش به كار 

مي برده سخن برود.
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تسویه ایدئولوژیکعزت چریک 
عزت اهلل مطهری؛ چريكی كه نماد مقاومت است

  درباره حذف مجيد شريف  واقفی
 كه مخالف كنار گذاشتن اسالم از سازمان بود

اگر او را امروز ببينيد ، هنوز با گذشت بيش از  45 سال آثار 
شــكنجه بر بدنش وجود دارد. عزت اهلل شــاهی يا عزت اهلل 
مطهری يا عزت شاهی كه در بازار تهران شاگردی می كرد 
سر از گروه های سياسی مبارز بر عليه رژيم شاه در آورد. ابتدا 

به گروهی كوچك موسوم به حزب اهلل پيوست .
سازمان حزب اهلل تشكيالتی اســالمی و زيرزمينی بود كه 
در ســال ۱۳4۶ از سوی شــماری از اعضای پيشين حزب 
ملل اســالمی به نام های احمد احمد، و عليرضا سپاســی 
آشــتيانی پس از آزادی از زندان با هدف مبارزه و براندازی 
حكومت محمدرضا پهلوی با تكيه بر تجربيات گذشته و نيز 
خودسازی فردی و جمعی و كســب آمادگی برای مقابله با 
هرگونه تهديد از سوی دستگاه تشكيل شد.بعدها حزب اهلل با 
پيوستن افرادی مانند جواد منصوری، احمد منصوری، جمال 
نيكوقدم، عباس دوزدوزانی ، محمــد مفيدی و محمدباقر 
عباسی گســترش و عمق يافت.بنيادگذار و رهبر سياسی 
سازمان حزب اهلل، عباس آقازمانی )ابوشريف( بوده است كه 
بعدها از شــخصيت های اوليه و تأثيرگذار انقالب اسالمی 

ايران و از پايه گذاران سپاه پاسداران انقالب اسالمی شد.
او در ترور شــعبان جعفری و انفجار هتل شــاه عباسی كه 

ميهمانان خارجی به آن رفت و می كردند ، دست داشت.
عزت شــاهی بعد  از ضربه خوردن شــديد گروه حزب اهلل  
مخفی شد و بعد با برخی از اعضای سازمان مجاهدين خلق 
)منافقين( كه آنها نيز در ســال 50 ضربه ســختی خورده 
بودند مرتبط شد. در همين ســال ها در نزد ساواك لو می 
رود و در نهايت ساواك كه به شدت به دنبال او بود، در يك 
درگيری بسيار سخت او را دســتگير كرد؛» ...مأمورين  در  
خانه ای روبه روی كارگاه ســنگر گرفته  بودند .با  ديدن من 
درنگ نكردند. از شكاف در مرا زدنـد.در رگـبار اول،كـسی 
متوجه نشد و خودم هم متوجه نشدم كـه از  كـجا  خـورده ام .
هـرچه ايـن طـرف و آن طرف را نگاه كردم هيچ چيز  نديدم .

حدود ســه چهار دقيقه ای، در كوچه افتاده بودم.سيانور و 
چند شماره تلفن در جيبم را خوردم تا چيزی به  دست  اين ها  
نيفتد. تقريبا داشتم بـی هوش می شدم و خون زيادی از بدنم 
رفته  بود كه مامورين در آن خانه را باز كرده  و بيرون آمدند 
و گفتند كه دســت هايت را باال كن و اسلحه ات  را  در  جوی 
بينداز.مردم هم جمع  شده بودند و به آنها فحش مـی دادند  
كـه  چرا بچه مردم را كشتيد و چرا اين كارها را می كنيد.من 
از روی نفرت يا اتفاقی ،دست  روی  كمر گذاشتم و گفتم:اگر 
جلو بياييد با نارنجك تكه  تكه تــان خواهم كرد .در  صورتی  
كه اصـال نـارنجكی همراه نداشتم،با اين تهديد آنها دوباره 
به روی  من رگبار  بستند  و اين بار  دو گلوله ديگر خوردم ...« 
ســـيانور و گلوله موفق به از پا انداختن عزت شاهی شد كه  
به  خاطر  كوه نوردی ها و ورزش های  ممتد صاحب بدنی قوی 
بود.در بيمارستان شهربانی مأمورين خوشحال بودند  كه  وی 
از مـرگ حـتمی نجات يافته است چـرا كـه می پنداشتند 
می توانند اطالعات ناب  و تازه ای  از  افراد و گروه های مرتبط 

با او به دست آورند.
 اما در زندان كميته مشترك ضد خرابكاری زير شديد ترين 
شكنجه ها كه شرح آنها در كتاب خاطراتش آمده است دوام 
آورد. عزت شــاهی در زندان به قدری شكنجه شد كه حتی 
بعد از اينكه پرونده اش به قول معروف تمام شــده بوده نيز 
برای عبرت ديگران توسط ماموران ساواك شكنجه می شده 
است. او يكی از افشاكنندگان سازمان منافقين در سال های 
اخير و از كسانی است كه شيوه ها و روش های منافقانه اين 
سازمان را به دليل برخی از نزديكی ها در گذشته و شناخت 

از آنها افشا كرده است. 
عزت شــاهی بعد از پيروزی انقالب اســالمی تا ميانه دهه 
شــصت در برخی از نهادهای انقالبی حضور داشــت اما به 
يكباره همه چيز را رها كرد و به بازار رفت و تا زمانی كه كتاب 

خاطراتش منتشر نشد نامی از او نبود.

45 سال پيش اعضای مركزی سازمان مجاهدين خلق با يك تسويه خونين )حذف فيزيكی( مجيد شريف واقفی و 
مرتضی صمديه  لباف را از ساختار خود حذف كرد . شريف واقفی كشته و مثله ؛اما صمديه لباف مجروح شد و چندی 
بعد توسط ساواك اعدام شد. مجيد شريف واقفی از اعضای مركزيت سازمان مجاهدين خلق در پبش از انقالب بود 
كه با تغيير فاز اسالمی به كمونيستی سازمان مخالفت می كرد. رهبران آن موقع سازمان يعنی تقی شهرام و بهرام 
آرام تصميم گرفتند كه اسالم را از قيد ايدئولوژيك سازمان بردارند. شريف واقفی و صمديه لباف از مخالفان تغيير 
بودند. اختالفات تقی شهرام و بهرام آرام با شريف واقفی به حدی باال گرفت كه در مقاله ای با عنوان »پرچم مبارزه 
ايدئولوژيك را برافراشته تر ســازيم« كه در آذرماه 5۳ در نشريه سازمان چاپ شد؛ شريف واقفی به شدت مورد 
انتقاد تشكيالتی قرار گرفت. شريف واقفی در ۱۶ ارديبهشت 54 به دليل اصرار بر هويت اسالمی خود و مخالفت 
با ماركسيست شدن سازمان مجاهدين خلق، و نيز پاره ای اختالفات درون تشكيالتی بر سر تسليحات سازمان به 
دستور رهبری سازمان كشته شد. وحيد افراخته هم از كسانی بود كه بعد از دستگيری نه تنها مقاومت نكرد كه 
بيش از ۱00 نفر از اعضای سازمان را لو داد. ساواك وقتي ازماجراي تصفيه خونين در سازمان با خبر شد، تبليغات 

وسيعی را بر عليه گروه های مسلح چريكی انجام داد.
 دانشگاه شريف امروز نام خود را از مجيد شريف واقفی گرفته است.

ضربات وارده از ساواك كه ناشي از اعترافات و همكاري فراگير عناصر 
تغيير ايدئولوژي داده همچون وحيد افراخته، محسن خاموشي، منيژه 
اشرف زاده كرماني و... به حساب مي آمد و مهم تر از آن بحران حاصل از 
تغيير ايدئولوژيك و عدم حمايت هاي مادي و تامين نيرو كه مهم ترين 
سرمايه انساني و اعتباري سازمان مجاهدين خلق ايران )منافقين( در 
سال هاي55 بود، باعث تضعيف شديد سازمان شد، به شكلي كه مهدي 
ابريشمچي تأكيد مي كرد؛ »جريان اپورتونيستي )فرصت طلب( چپ نما 
در سازمان مجاهدين در سال۱۳54 كاري ترين ضربه را به موجوديت 

سازمان زد«. 
مهدي ابريشمچي از سران اصلي نفاق در اين مورد معتقدبود؛ »بعد از 
سال54 سازمان مجاهدين جاذبه اي نداشت؛ فحش دادند، كوبيدند، 
بدترين مارك هــا را زدند، لعن و نفرين كردنــد، تكفير كردند، نجس 

دانستند، فتوا عليه اش دادند ]اقدام حداقلي بود[.«
با كشته شــدن بهرام آرام به  عنوان بازوي عملياتي تقي شهرام، عمال 
پشت »پرچمدار« سازمان شكست و به حاشيه رانده شد و تشكيالت 
كامال از هم پاشيد. در پايان سال55تشكيالت به2شاخه تقسيم شد. 
نقطه اوج اين اختالفات، انتقاد به خط مشــي سازمان در گذشته بود. 
جالب تر اينكه تحليلي وجود داشت مبني بر آنكه وضعيت انقالبي در 
جامعه ايران ايجاد نشده و به دليل افزايش درآمد نفتي، وضع اقتصادي 
اقشار مختلف جامعه طي سال هاي گذشته بهبود يافته كه نتيجه آن 
به جريان افتادن مبارزه ايدئولوژيك عليه خط مشي مسلحانه چريكي 

بود.
براي مدتي در نيمه دوم سال5۶ اطالعيه هاي اين سازمان با نام »بخش 
ماركسيست- لنينيست ســازمان مجاهدين خلق« پخش مي شد. در 
مهر57 چند نفر از افراد شناخته شده ســازمان كه ماركسيست شده 
بودند با نام شوراي مســئولين، در يك بيانيه مفصل به مركزيت سابق 
انتقاد كرده و بعضي ترورهاي درون سازماني را محكوم كردند. در آستانه 
انقالب اسالمي در بهمن ماه57 مجموعه افراد باقي مانده با رهاكردن 
نام سازمان مجاهدين خلق در ۳گروه چندنفره به نام هاي »پيكار در راه 

آزادي طبقه كارگر«، »نبرد« و »آرمان« به فعاليت پرداختند.
پس از اعالم رسمي تغيير ايدئولوژي سازمان در بهار54 همانطور كه 
توضيح رفت، حاكميت ماركسيستي بر تشكيالت سازمان ادامه يافت 
اما نيروهاي پراكنده اي كه اين خط مشي و ايدئولوژي را قبول نداشتند 
از سازمان جداشده و به فكر تأسيس تشــكيالت جديدي افتادند. به 
تعبير طرفداران سازمان مسعود رجوي )منافقين(، گروه هاي وفادار به 
مذهب »مرتجعانه تر به راست گرايي دچار شدند«. در سال های 5۶ و 57 
در استان ها و شهرهاي ايران تعداد زيادي گروه هاي مسلمان منشعب 
از اين گروه به وجود آمد كه بعد از انقالب اين گروه ها با وحدت و ادغام 
در يكديگر، نام مجاهدين انقالب اســالمي را برگزيده و از اصلي ترين 
بانيان سپاه پاسداران شدند كه بررسي اختالفات آتي آنان در اين فصل 
نمي گنجد. غير از تشكيالتي كه در بيرون زندان فعاليت داشت حوادث 
و مســائلي كه درون زندان و پس از سال5۱ به وجود آمد، قابل اهميت 
است. به ويژه كه تا پس از آزادي از زندان نيز اين اختالفات ادامه داشت.

و به افول ر
سرنوشت چريك ها در سال هاي پاياني رژيم پهلوي

تقي شهرام )نشسته( از رهبران سازمان مجاهدين)منافقين( كه نقش 
اصلي را در تغيير ايدئولوژيك سازمان  بر عهده داشت.
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