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نگاه
فريدون نهريني؛ دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

4روز پیــش در 22بهمن 1399، روزي كه اســاس 
حاكمیت سیاســي و نظام اين كشــور با جمهوريت 
آن پي ريخته شد، در گوشــه اي از خاك اين كشور، مردم شــاهد رخدادي ناگوار 
و ناپسند شــدند. گروهي ســازمان يافته، آشــکارا به سر دادن شــعار و اهانت به 
رئیس جمهور محتــرم كشــور پرداختند؛ بي آنکه از ســوي مقامات سیاســي، 
 نقد شــوند و به ويژه از ناحیه مقامــات قضايي تحت تعقیب كیفــري قرار گیرند.

 چنین اهانت هايي پیش از اين جسته و گريخته بارها و بارها انجام شده و به تدريج 
شدت گرفته و تعقیب و مجازاتي را نیز به دنبال نداشته است. اتفاقاتي از اين دست، 
هنگامي باعث نگراني و آشــفتگي خاطر مي شود كه به درســتي ندانیم پايان اين 
هتاكي و شکســتن اعتبار و حرمت، كي و كجاســت؟ محوريت پرهیز از اهانت به 
رئیس جمهور قطع نظر از ضرورت رعايت آبرو و كرامت شــخص ايشان كه در جاي 
 خود محترم اســت، بر پايه جايگاهي اســت كه مردم براي اصل جمهوريت كشور

 در نظر گرفته اند.

كرسي رياست جمهوري كرسي رياست جمهوري از آِن كساني است كه منتخب و برگزيده مستقیم 1
و بدون واسطه مردم كشورند. )اصل 114قانون اساسي( 

حرمت رئيس جمهور؛ 
پاسداري از مردم

اعتراف به شکست 
هدفمندی یارانه ها 

 نهاد پژوهشی وابسته به سازمان برنامه و بودجه فاش كرده 
 كه پرداخت يارانه به 78میلیون ايرانی يا كمک معیشتی به 60 میلیون نفر

به كسری بودجه دولت و تورم باالتر منجر شده است

 نفس راحت كادر درمان؛ تعدادی از  پزشکان و پرستاران  در استان های مختلف
از تجربه تزريق واكسن روسي  به همشهری می گويند

چرا آمار فوتي هاي كرونا پايين  و   ابتال  باالست؟

براساس گزارش همشهري دفترچه هاي تامین اجتماعي يکباره حذف نخواهند شد
جزئيات حذف دفترچه هاي بيمه

ســازمان تأمین اجتماعي از حذف دفترچه كاغذي بیمه شدگان اين سازمان از ابتداي اســفند و فراهم شدن زمینه ارائه خدمات 
درماني در بسترالکترونیک خبر داده است. بر اين اساس، ويزيت بیمار، تجويز دارو، خدمات پاراكلینیکي شامل آزمايشگاه تشخیص 
طبي، تصويربرداري، فیزيوتراپي و مانند آن براي تمام پزشکان و بیماران به شکل الکترونیک انجام مي شود. بر اين اساس، سازمان 
تأمین اجتماعي در بخشــنامه اي چاپ و تحويل دفترچه هاي جديد درماني بیمه شدگان و مســتمري بگیران را ممنوع كرده و از 
پزشکان خواسته اســت پس از احراز هويت بیمار به روش الکترونیک به مراجعان خود خدمات ارائه كنند؛ تصمیمي كه به گفته 
مسئوالن سازمان نظام پزشکي، شتابزده گرفته شده است چراكه نبود سامانه هاي برخط در همه مراكز بهداشتي و درماني، اجراي 

اين طرح را با چالش هاي بزرگي همراه كرده است. صفحه10 را بخوانيد.

صفحه4

صفحه هاي 8 و 12

 شهر بانشاط 
به استقبال تحویل 

قرن مي رود

 جهنم  
در نقطه صفر مرزي

مديريت شهري تهران برنامه هاي 
سالمت و نشاط اجتماعي، به منظور 
 رفع آثار زيانبار كرونا  در جامعه را  

در دستور كار قرار داده است

 مقامات افغانستان مي گويند
كه 500تانکر سوخت در گمرك 
اسالم قلعه در مرز ايران سوخته اند

انفجار تانکر گاز در گمرك اسالم قلعه 
افغانستان در مرز ايران، آتش سوزي 
گســترده اي را رقم زد كه بــا انفجار 
صدها خودروي حمل سوخت همراه 
شد. به گزارش همشهري، اين حادثه 
ظهر ديــروز در گمرك اســالم قلعه 
افغانستان  و مجاور گمرك دوغارون 
در خراســان رضــوي رخ داد. حدود 
ســاعت12:30، يک تانکر حمل گاز 
دچار آتش ســوزي شــد و پس از آن 
انفجــاري هولنــاك رخ داد. انفجار 
از بخــش پاركینــگ كامیون هــای 
حمل گاز آغاز شــد و به ســرعت به 
پاركینگ های ديگر هم سرايت كرد. 
طوري كه با گذشــت 1.5 ساعت از 
آغاز آتش سوزي، شعله هاي آتش به 
پاركینگ كامیون های حامل گازوئیل 
هم رســید و به اين ترتیب انفجار و 
آتش ســوزي ادامه يافت. صفحه21 

را بخوانید.

 كرونا، تحريم ها و مشکالت اقتصادي 
دست به دست هم داده اند تا عالوه بر 
ضربه هاي سخت بر زندگي شهروندان، 
 روحیه آنها نیز تحت تأثیر قرار گیرد.

به همین خاطر به نظر مي رسد شهرها و 
ساكنانش بیش از هر زماني به اجراي 
برنامه هاي فرهنگي و اجتماعي و ايجاد 
فضاهايي براي نشــاط اجتماعي نیاز 
دارند؛ برنامه هايي كه بتوانند رخوت و 
اندوه نشسته بر دل بسیاري از مردم را 
پس بزنند. با اين حساب شهر نیازمند 
برنامه هاي فرهنگي - اجتماعي براي 
ايجاد تکاپو اســت. به همین منظور 
در اليحه بودجه شــهر تهــران براي 
سال1400، بخشــي از اعتبارات به 
حوزه فرهنگي و اجتماعي اختصاص 

پیدا خواهد كرد. صفحه7 را بخوانید.

اولين جشنواره تمام آنالين ايران
صفحه22

ديدگاه
محمد كرباسي ؛  دبیر گروه دانش و فناوري

5G يا نســل پنجم ارتباطات همراه در كشور ما حاال 
بیشتر از هر زمان ديگري نامش شنیده مي شود. اكنون 
هر دو اپراتور مسلط كشور به دنبال گسترش نســل جديد موبايل در ايران هستند. 
بیشتر از 90درصد مشتركان پهن باند كشور از اينترنت تلفن همراه استفاده مي كنند 
و به همین خاطر هر تحولي در اين حوزه براي میلیون ها نفر سرنوشت ســاز خواهد 
بود. شايد هم اكنون خیلي ها 5G را الكچري و لوكس فرض كنند و حتي كشور ما را 
بي نیاز از آن بدانند. در اين برهه بسیاري مي گويند كه گوشي 5G گرانقیمت است و 
تعداد بسیار كمي در كشور تلفن هاي همراه شان از اين نسل جديد پشتیباني مي كند. 
شرايط امروز را اما بايد با چند سال قبل كه شبکه 4G در حال پا گرفتن در كشور بود 
مقايسه كرد. آن زمان هم خیلي ها همان 3G را كافي مي دانستند و نیازي براي مردم 
در اين رابطه فرض نمي كردند. به تدريج اما اكثر گوشي هاي بازار، اين نسل را حمايت 
كردند و ديگر كمتر كسي است كه اكنون با تجربه ظرفیت هاي فناوري به كمتر از 
نسل چهارم راضي شود. نســل چهارم ارتباطات تلفن همراه اما دنباله رو نسل سوم 

به حساب مي آمد. اكنون اما 5G تنها ادامه اي براي نسل چهارم 
به حساب نمي آيد و يک تحول جهاني است. 5G يک انقالب در 

جهان به ويژه براي اقتصاد ديجیتال به حساب مي آيد و مي تواند سرعت دانلود اينترنت 
موبايل را حتي تا 20گیگابیت بر ثانیه برساند.

 5G؛ انقالب فناوري 
مثل اختراع برق
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يادداشت
احمد مسجدجامعي ؛ عضو شوراي اسالمي شهر تهران

از سال هاي دور به جلسات آقاي ضیاءآبادي در مسجد 
علي بن موسي الرضا)ع( در خیابان ايران مي رفتم. ايشان با 
همان ادب مخصوص خود بر روي صندلي يا منبر يک پله 
مي نشســت و نزديک 3ربع ســاعت صحبت مي كرد و 
بدون آنکه ذكر مصیبتي داشته باشد بارها چشمان حاضران در مجلس نمناك مي شد.

شبستان مسجد يادشده چندان بزرگ نبود ازاين رو سقف حیاط را پوشانده بودند 
كه فضاي بیشتري براي عالقه مندان ايجاد شود. در آنجا كساني از طیف هاي مختلف 

اجتماعي از متجدد تا متشرع از اصناف و گروه هاي گوناگون گرد مي آمدند.
به داليلي اقامت آقاي ضیاءآبادي در خیابان ايران ادامه نیافت و به شــمیران يعني 
مسجد علي بن حسین )ع( خیابان دربند نقل مکان كرد. ايشان دوستداران فراوان 
داشت و منبرهاي ايشان تداوم يافت و آن محل به زودي مورد توجه واقع شد. محله 
كوچک تر از جمعیتي بود كه براي شنیدن بحث هاي آقاي ضیاءآبادي مي آمدند. به 
همین خاطر جمعیت مي توانست نظم و آرامش عادي محله را برهم زند. اما چنین 
نشد. دلیل آن در نوع نگاه و منش ايشان بود كه نمي خواست شکوه و جالل مجلس 
آسايش اهالي محل را مختل كند. اخیرا يکي از دوستان و ساكنان آن محله از ايشان 

به نیکي ياد كرد. پرسیدم مگر شــما هم آقاي ضیاءآبادي را 
مي شــناختید. گفت نه و اتفاقا در مجلس ايشان هم حضور 

نیافتم اما از برخي نشــانه ها به اين نتیجه رسیدم كه ايشــان انسان نیکوروش و 
نیکوخصالي است. 

دوران سپري شده مردان بزرگ

ادامه در 
صفحه21
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t e l e g r a m

i n s t a g r a m

  تراكــم نفروختیم   ســرقولمان به مــردم مانديم   ديگــر هیچ ملکي 
 بدون پروانه ســاخته نمي شــود   ضوابــط باغات را اصــالح كرديم
  طرح تفصیلي منطقــه 22 را بازبیني كرديم   ايــن اتفاقات در 

30سال گذشته بي سابقه بوده است

بررسي كارنامه 3سال گذشته  شهرداري  در گفت وگوي پيروز حناچي با  خبرنگاران

مسير اداره شهر  را  تغيير داده ايم

3
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وعده دادستان اصفهان براي پيگيري 
در كنار بيانيه تمام قد هيأت دولت در دفاع از  شأن جمهوريت نظام و عملكرد دولت در روزهاي نابسامان اقتصادي، دادستان اصفهان نيز به ميدان آمد و از صدور دستور 
به مراجع امنيتي جهت شناسايي »مرتكبان و محركان شعارهاي هنجارشكنانه و توهين به رئيس جمهور« خبر داد. علي اصفهاني، دادستان اصفهان همچنين تأكيد كرد: 
دستگاه قضايي صرف نظر از مسائل جناحي پاسداري از قانون و حرمت و صيانت از شخصيت حقوقي و حقيقي افراد را مقدم بر هر نظري دانسته و با قانون شكنان برخورد 
قاطعانه خواهد كرد. ورود دادستاني اصفهان به ماجرا در حالي است كه اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور در نامه اي سرگشاده به ابراهيم رئيسي، رئيس قوه 

قضاييه خواستار ورود دستگاه قضا به ماجراي هتك حرمت حسن روحاني در راهپيمايي 22بهمن اصفهان شده بود.

ث
مك

   هدف پشت صحنه ایجاد نا اميدي است
 مصطفي درايتي، مشاور 
امــور روحانيــت دولت 

اصالحات
توهيــــن اخـــير به 
رئيس جمهوري درجريان 
برگــزاري مــــراسم 
راهپيمايــي 22بهمن در 
اصفهان را مي توان از منظرهاي مختلف تحليل كرد، 
اما نكته اينجاست كه به نظر مي رسد از چند سال قبل 
پروژه اي براي تخريب چهره رئيس جمهور طراحي شده  

كه اكنون به شكل زننده اي نمود يافته است. 
دراين ميان يكي از مهم ترين اهدافي كه مي توان در 
پشــت صحنه چنين تحركاتي رويت كرد، ناكارآمد 
نشــان دادن دولت و ايجاد فضاي نااميدي در مردم 
نسبت به تغييرات مثبت كشور در آينده است. چنين 
تصور مي شود عده اي به دنبال اين هستند كه نشان 
دهند نبايد به آينده اميد بست و همه راه ها به انتخاب 
كانديداهاي جريان خاصي ختم مي شــود و رؤياي 
تغييرات مثبت سرابي است كه نتيجه معكوس به بار 

مي آورد. 
چنين رويكردي كه با رنگ و بوي فرهنگي جامعه ايراني 
هم ساز نيست و از سوي ديگر نمي توان آن را خودسرانه 
قلمداد كرد، فضاي سياسي كشور را آلوده و بسياري از 
فعاالن سياسي كه اميدي به ايجاد تحوالت مثبت در 

كشور دارند را از ورود به صحنه پشيمان كرده است.
 نبايد از نظر دور داشت كه هدف غايي مردم از مشاركت 
در انتخابات اميد به رفع مشكالت شــان است و اگر 
احساس كنند شرايط به گونه اي است كه انتخاب آنان 
تحول مثبتي به همراه ندارد و قرار اســت در برهمان 
پاشنه سابق بچرخد، ديگر به فعاالن سياسي كشور 
اعتماد نمي كنند و اين موضوع تأثير منفي قابل توجهي 
بر ميزان مشاركت در انتخابات1400 برجا مي گذارد. 
درنهايت بايد به اين نكته محوري اشاره كرد كه اتفاق 
ناميمون اهانت به رئيس جمهوري سبب مي شود  برخي 
از افراد جامعه كه عزم خود را براي شركت نكردن در 
انتخابات جزم كرده اند دراين تصميم خود راســخ تر 
شوند، در شرايط كنوني كه كشور در شرايط ويژه اي 
قرار گرفته، ايجاد يأس در مردم سم مهلكي است كه 
تأثير غيرقابل جبراني بر مشاركت جامعه در انتخابات 

خرداد1400 خواهد داشت.

 »دادستاني اصفهان وعده برخورد با 
هتاكان به رئيس جمهور را داد«؛ اين گزارش

آخرين خبر از سرانجام منازعه جديد 
دولت با مخالفانش اســت كه اخيرا بي پروا جايگاه 
رئيس جمهور را مورد اهانت قرار داده اند؛ منازعه اي 
كه طي 6 ماه اخير سرعت و شتاب بيشتري گرفته 
است و هرچه بيشتر به زمان برگزاري سيزدهمين 
دوره انتخابات رياست جمهوري نزديك مي شويم بر 
شدت آن افزوده مي شود؛ روندي كه شايد در ظاهر 
تقابــل 2جريان يــا گروه سياســي باشــد كه در 
كارزارهاي انتخاباتي تشديد مي شود، اما در عمل و 
در باطن اثري جز تزريق يأس به جامعه و خدشه دار 

كردن اعتماد عمومي مردم به مسئوالن ندارد.
فرقي نمي كند بحث عملكرد دولــت به عنوان قوه 
مجريه در ميان باشــد يا نويدي از بهبودي اوضاع 
و رويه اي به گوش برسد كه مطالبه عمومي جامعه 
باشد، جمعي فعال مي شوند مستقيم و غيرمستقيم 
عليه روند اميدبخش چنــان فعاليت مي كنند كه 
يا چالــش جديدي به ارمغــان مي آورند يا آنچنان 
حاشيه سازي  مي كنند كه نه از روند اثري مي ماند و 
نه نايي براي دفاع از آن. درنهايت محصول ارائه شده 
به جامعه، جدل بي پايان و تقابل گروه های مختلف 
سياسی است. محصولي كه تا كمتر از 5سال پيش 
منحصر به ايــام انتخاباتي و كارزارهاي سياســي 
محدود به آن ايام بــود، اما در دولت دوم حســن 
روحاني، اين روند چنان پرحجم و پرتكرار شده است 
چنانچه 5روز پيش در جريان بزرگداشــت سالروز 
پيروزي انقالب اسالمي، تعدادي از موتورسواران در 
اصفهان شعار »مرگ بر روحاني« سر دادند. در اين 
ويدئو كه در زماني كوتاه به يكي از تصاوير پربازديد 
شــبكه هاي اجتماعي تبديل شــد، موتورسواران 
در پاســخ به شــعار  »مرگ بر آمريكا« و »مرگ بر 
اسرائيل« مجري مراســم، جواب مرگ بر روحاني 

سرمي دادند.
اگرچه داستان رودررويي دولت و مخالفان دوآتشه 
ســر دراز دارد و به دولت اول روحاني و روندي كه 
منجر به شكل گيري برجام شد برمي گردد )همان 
ايام كه منتقدان و مخالفانش با پرچم دلواپســان 
برجام عليه سياست خارجي دولت منسجم شدند 
و اعالم موجوديت كردند( اما رفته رفته با به محاق 
رفتن برجام از سوي دولت قبلي آمريكا و بازگشت 
تحريم هــاي اقتصادي اياالت متحده عليه كشــور 
و دشوار شــدن شــرايط اقتصادي مردم اين روند 
وسعت و گستره  بيشتري يافت. اتفاقات دي ماه96 و 
اعتراضات سراسري كه از مشهد كليد خورد و چند 
صباحي كشور را درگير كرد، عيان ترين مصداق اين 

تقابل سياسي با دولت بود. 
در پي آن نيز كوچك شدن سفره مردم و افزون شدن 
مشكالت معيشــتي آنها به هر بهانه اسباب تاختن 
مخالفان دولــت به رويه عملكــرد دولت دوازدهم 
شــد و در اين وادي بود كه مخالفانــش 3بار طرح 
استيضاح او را در بهارســتان به جريان انداختند - 
2بار در مجلس دهم و يك بــار در مجلس يازدهم 
- كه البته هر ســه بار داعيه دار ميدان اســتيضاح 
حســن روحاني، مجتبي ذوالنوري، نماينده قم و 
چهره شناخته شــده جريان پايــداري در مجلس 
بود؛ طرح هاي اســتيضاحي كه هر بــار ناكام ماند، 

اما هر بار به اهرمي براي تضعيف رئيس جمهور در 
رأس دولت بدل شد؛ تضعيفي كه رفته رفته شخص 
رئيس جمهور را در موضع گيري هاي منتقدان آماج 
توهين قــرار داد و حتي منجر به تهديــد به اعدام 
حسن روحاني از سوي ذوالنوري شد؛ دريغ از اينكه 
تضعيف رئيس جمهور، تضعيف بعد جمهوريت نظام 
و كاهش   مشاركت سياسي است. اين روند فزاينده 
تخريب دولت از تيرماه گذشته تا آبان ماه99 سبب 
شد مقام معظم رهبري 2بار از اين روند انتقاد كنند. 
چنانچه ايشان سوم آبان ماه از برخي اقدامات عليه 
دولت و شخص رئيس جمهور انتقاد كردند و آن  را 

غلط، اهانت و هتك حرمت تعبير كردند.
 آخرين توصيه ايشان در اين باره نيز در نشست   با 
جمعي از مداحان اهل بيت)ع( بود كه بر لزوم حفظ 
ادب اسالمي در ســخن گفتن و پرهيز از بدزباني و 
بدگويي عليه يكديگر در فضاي رسانه اي و مجازي 
تأكيد كردند.  به هــر روي اين بار نيز هتك حرمت 
و توهيــن بــه روحانــي، در رداي رئيس جمهور و 
ارشــدترين مقام اجرايي كشــور كه بي واسطه با 
رأي مردم انتخاب مي شــود، موجي از واكنش ها را 
به دنبال داشت؛ از دولتمردان و سياسيون اعتدالگرا 

و اصالح طلب كه حاميــان انتخاباتي او به شــمار 
مي روند تا چهره هاي جناح راســت همگي اين امر 
را مورد نكوهش قرار دادنــد و آن را بي حرمتي به 
رأي مردم و جمهوريت در روزي كه جشن ملي بود، 
قلمداد كردند. در ميان همه واكنش ها اما ادبيات و 
لحن بيانيه هيأت وزيران در ايــن ميان قابل تامل 
اســت؛ بيانيه اي كه نه تنها در جهت دفاع از حرمت 
رئيس جمهور، بلكه در دفاع از عملكرد هيأت دولت 
در سال هاي دشوار اخير ظاهر شده است و هشدار 
به پايان صبــر دولت در ميان همهمــه مخالفان و 

غوغاساالري هتاكان داده است.

هر صبري پاياني دارد
  هيأت دولت در اين بيانيه كه در نوع خود كم سابقه 
است با مشكوك و ضد منافع كشــور  خواندن اين 
اقدام اعالم كردند  كه انكار خصم در اين 3ســال و 
تطهير مستمر تحريم كنندگان در سال هاي جنگ 
اقتصادي، ننگي پاك ناشدني است. اگر قرار بر اين 
است كه با فحاشي از تريبون ها و مجال دادن آشكار 
به هتاكان، صورت مســئله براي منافع زودگذر و 
تبليغات چندماهه تغيير كند، اگر قرار است، دولت 

دوران جنگ، ناكارآمد قلمداد شود و بانيان ضدايراني 
فشار و تحريم، تطهير شــوند، دولت دوازدهم هم 
با قاطعيت اعــالم مي كند كه اجــازه نخواهد داد 
روايت هــاي مجعــول و فرصت طلبي هاي مبتني 
بر دروغ، قضاوت عمومي را متاثر ســازد. نمي توان 
اجازه داد جاي قرباني و جالد عوض شــود. دولت 
در اين دوران سخت شرايط بسيار دشواري داشته؛ 
چراكه با تعهد به منافع ملي، فرصت روايت تحريم 
را از خود دريغ كرده و ناچــار در غوغاي كارگزاران 
تحريم و هياهوي كاسبان سياسي و اقتصادي اش، 
سكوت كرده است، اما همه مي دانند كه هر صبري 
پاياني دارد. پيام مهم اين بيانيــه اما در اين جمله 
خالصه مي شــود كه »دولت انتخاب كرد كه خود 
در ايام جنگ اقتصادي، صبورانه ســكوت كند، اما 
اجازه نمي دهد كه »حقيقت« قرباني شــود.«  اين 
اقدام هيات دولت بدان معناســت كه البه الي همه 
نقدهاي كوچك و بزرگــي كه به عملكرد اقتصادي 
دولت مي شــود ، دولتمردان »ســكوت« در برابر 
اتهام انفعال و ناكارآمدي مديريتي را انتخاب خود 
دانســته اند و تأكيد كرده اند كه در مقابل اين فضا 

صبوري مي كنند. 

صبوري كردن و سكوت دولتمردان در برابر انتقادات 
اگرچه بحثي اســت كه براي نخســتين بار به اين 
صراحت بيان مي شــود، اما اخير از ســوي اسحاق 
جهانگيري، معاون اول رئيس جمهوري نيز تلويحا 
مورد اشاره قرار گرفته بود. او در حاشيه سفرش به 
كرمانشاه گفته بود: »چند  ماه از انتخابات سال1396 
نگذشته بود كه عده اي راه افتادند و گفتند كه اين 
دولت بايد بركنار شود و رئيس جمهور بايد استعفا 
دهد. به دليل برخي مالحظات، ابعاد جنگ اقتصادي 
آمريكا را براي جامعه بازگو نكرده ايم و تالشــمان 
اين بود كه اجازه ندهيم زندگي مردم از هم بپاشد. 
اگر زماني از اين شــرايط خارج شــويم كه امكان 
سوءاستفاده براي آمريكا مهيا نباشد و بتوانيم اين 
حقايق را براي مردم بازگو كنيم، آن  وقت مشخص 
مي شود كه چه اقداماتي انجام شــده است؛ چون 
به دليل برخي مالحظات، واقعيت ها به جامعه توضيح 
داده نشده اســت و عده اي در داخل از تمام ابزارها 
اســتفاده كردند كه مردم را مأيوس و نااميد كنند؛ 
شبكه هاي خارجي و دشمنان به  نوعي و در داخل 
نيز عده اي كــه زدن دولت براي شــان از همه  چيز 

مهم تر بود، به  نوعي ديگر.«

هيأت وزيران: صبوري و سكوت، انتخاب دولت بود، اما اجازه نمي دهيم حقيقت قرباني شود

كاسبان یأس مردم

حاشيه

حاشيه هاي يك قطعنامه
راهپيمايي 22بهمن امســال كه زير ســايه شــيوع ويروس كرونا، با 
حال وهواي متفاوتي نسبت به ســال هاي گذشته برگزار شد، با برخي 
حاشيه ها همراه بود. در جريان برگزاري اين مراسم، اتفاقاتي رخ داد كه 
حرف وحديث هاي بسياري را به وجود آورد؛ از اهانت به رئيس جمهور و 
تجمع غيرقانوني هواداران يك چهره سياسي گرفته تا ذكر نشدن نام امام 
خميني)ره( در بيانيه پاياني مراسم 22بهمن. اين اقدام برگزاركنندگان 
مراسم با واكنش هاي بسياري در رسانه ها و در ميان فعاالن سياسي و 
به ويژه اصالح طلبان مواجه شد و اين درحالي بود كه به نظر مي رسيد 
جناح مقابلشــان تمايل چنداني به پرداختن به اين موضوع ندارند و 
مي خواهند از كنار آن عبور كنند. بررسي ها نشان مي دهد نام امام خميني 
)ره( در قطعنامه پاياني راهپيمايي 22بهمن سال هاي قبل به كرات تكرار 
شده و اين موضوع بر ابهام ها و چرايي ذكر نشدن نام امام راحل از قطعنامه 
امسال مي افزايد. طي ســال هاي 1396تا 1398نام امام خميني)ره( 
هرسال 2بار در قطعنامه پاياني تكرار شده كه اين تعداد درسال 1395، 
3بار بوده است. در سال1394نام بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران 6مرتبه 
تكرار شده   است. قطعنامه راهپيمايي سال 1399چنين آغاز مي شود 
كه »ايام  اهلل دهه شكوهمند فجر انقالب اســالمي از نفحات قدسي و 
غنيمت  هاي پربركت آخرالزمان، يادآور به بار نشســتن شجره طيبه 
ايمان و معنويت پس از 14قرن است و بحق، غدير انقالب و موعد و ميثاق 
عهدي دوباره براي اهل حق عنوان گرفته است... .« اين درحالي است كه 
در قطعنامه  سال هاي قبل غالبا در ابتدا و انتهاي متن نام امام خميني)ره( 
ذكر مي شد و در متن اصلي هم از عنوان »امام راحل« استفاده مي شده 
 است. اين اقدام   برگزاركنندگان مراسم، واكنش مؤسسه تنظيم و نشر 
آثار امام خميني)ره( را به همراه داشــت و به صدور بيانيه اي از ســوي 
اين مؤسسه انجاميد كه در آن به »كم توجهي صورت گرفته در بيانيه 
پاياني راهپيمايي امسال« اعتراض شد و خطاي صورت گرفته را قابل 
اغماض ندانست و خواستار توضيح و عذرخواهي تنظيم كنندگان آن 
شــد. به دنبال صدور اين بيانيه، قائم مقام شــوراي هماهنگي سازمان 
تبليغات اسالمي در گفت وگو با رسانه ها ادعاهاي مطرح شده پيرامون 
حذف نام امام خميني)ره( از قطعنامــه پاياني راهپيمايي 22بهمن را 
»خنده دار« دانست كه »كسي نمي تواند آن را باور كند«. نصرت اهلل لطفي 
توضيح داد كه در متن بيانيه غيرمستقيم به بنيانگذار جمهوري اسالمي 
ايران اشاره شده است. برخي فعاالن سياسي اصولگرا و رسانه هاي وابسته 
به اين طيف سياسي نيز در واكنشي مشــابه، اعتراض ها به حذف نام 
امام)ره( را فرافكني سياسي – رســانه اي دانستند. دراين ميان، فعاالن 
سياســي اصالح طلب به صراحت به ماجراي نام امام خميني )ره( در 
قطعنامه پاياني راهپيمايي 22بهمن ورود كردند و مواضع قابل تاملي 
گرفتند؛ تا جايي كه حسين موسوي تبريزي، دادستان اسبق كل كشور، 
اين اقدام را كار نفوذي ها دانست و خواستار ورود دادستاني و رسيدگي به 
اين موضوع شد و سيدرضا اكرمي، عضو جامعه روحانيت مبارز هم گفت 
افرادي كه قطعنامه راهپيمايي 22بهمن را نوشته اند بايد اعتراف كنند 
غفلت كرده اند. در كنار گاليه بسياري از چهره هاي سياسي اصالح طلب، 
آيت اهلل هاشم زاده هريسي، عضو مجلس خبرگان رهبري نيز نسبت به 
حذف نام »امام خميني)ره(« از مناسبت هاي مرتبط با انقالب اسالمي 
و بي مهري نسبت به خانواده امام)ره( هشدار داد. اين واكنش ها درحالي 
در فضاي رسانه اي كشور بازتاب وسيعي داشته كه شوراي هماهنگي 
ســازمان تبليغات اســالمي به عنوان متولي اصلي برگزاري مراســم 
راهپيمايي22بهمن، هنوز واكنش رســمي به انتقادهاي مطرح شده 
نداشته؛ اين درحالي است كه مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني)ره( 
در بيانيه رسمي خود خواستار توضيح و عذرخواهي برگزاركنندگان 

اين مراسم شد.

سهم شوراي نگهبان در كاهش مشاركت چنددهم درصد است
به گفته كدخدايي  وضعيت اقتصادي، كارآمدي مديريتي و وعده هاي مسئوالن به ترتيب 5۰، 3۰ و 2۰ درصد بر ميزان 

مشاركت سياسي مردم تاثير دارد
عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان و عضو هيأت 

شورای 
مركزي نظارت بر انتخابــات در گفت وگويي با خبرگزاري نگهبان

ميزان، در پاسخ به سؤالي درباره صالحيت »هيأت نظارت بر 
قانون اساسي« گفت: از قديم شــوراي نگهبان نظرش اين بود كه دولت 
ســازوكار جديدي را نمي تواند براي اجراي اصل يكصدوسيزدهم قانون 
اساسي داشته باشد و بار ها هم اين موضوع اعالم شده است. اگر مشورتي 
است كه حرف ديگري است، ولي به عنوان يك مرجع قانوني، چنين چيزي 
نيســت و فقط رئيس جمهور چنين اختياراتي را دارد و آن اختيار هم در 
چارچوب تفاسيري است كه شــوراي نگهبان داشته است. اگر مشورتي 
باشد، اختيار از آن رئيس جمهور است، ولي ساختار و تشكيالت جديدي 

نمي تواند داشته باشد.
هيأت نظارت بر اجراي قانون اساسي اولين بار با حكم سيدمحمد خاتمي 
در آذرماه 13۷6 به منظور كمــك به رئيس جمهــور در اجراي وظيفه 
»اجراي قانون اساسي« تشكيل شد و قرار بود عدم اجراي قانون را نيز به 
مقام اول اجرايي كشور گزارش دهد، اما با پايان يافتن دولت اصالحات، 
در ابتداي ســال 1384 با روي آمدن دولت نهم، محمــود احمدي نژاد 
دستور انحالل آن را صادر كرد. هيأت نظارت بر اجراي قانون اساسي بار 
ديگر توسط محمود احمدي نژاد در اســفند ماه 139۰ تشكيل شد. اين 
اقدام رئيس دولت در شــرايطي صورت گرفت كه شوراي نگهبان پيش 
از ابالغ رئيس جمهور صراحتا مخالفت خــود را با اين مصوبه اعالم كرده 
بود. در دوره رياست جمهوري حســن روحاني هم، موضوع مسئوليت و 
اختيارات رئيس جمهور در زمينه اجراي قانون اساســي، براساس اصل 
113قانون اساسي همواره مورد مناقشــه ميان قواي 3گانه و نهادهاي 

تقنيني بوده است.

سهم شوراي نگهبان در مشاركت مردم
سخنگوي شوراي نگهبان در بخشي ديگر از مصاحبه  اش درباره رابطه 
ميان تأييد صالحيت ها و مشاركت انتخاباتي گفت كه رابطه گسترده 
و وسيعي بين تأييد صالحيت ها و مشــاركت وجود ندارد و برخي ها به 
غلط اين را در رسانه ها مطرح مي كنند. كدخدايي افزود: بار ها به رويه ها 
و نظرسنجي هايي استناد كردم كه وجود دارد؛ مثال در انتخابات گذشته 
سهم بهبود معيشت مردم و وضعيت اقتصادي در مشاركت باالي 5۰ 
درصد، سهم كارآمدي و ناكارآمدي مسئوالن باالي 3۰درصد و سهم 
وعده هايي كه مســئوالن در برنامه هاي شــان مي دهند و آنها را انجام 
نمي دهند، باالي 2۰ درصد است؛ درحالي كه اگر سهم شوراي نگهبان را 
هم در بحث تأييد صالحيت ها و رابطه آن با ميزان مشاركت ببينيد، اين 
سهم اصال به درصد نمي رسد و چنددهم درصد است. وي با ذكر مثالي 
تصريح كرد: در همين انتخابات مجلس حــدود ۷5 نفر از نمايندگان 
صالحيت شان تأييد نشد، اما به 11۷ نفر مردم رأي ندادند، آيا آنجا هم 

مشكل شوراي نگهبان بود؟!

شوراي نگهبان مانع رفراندوم نيست
قائم مقام دبير شــوراي نگهبان درباره موضع اين شــورا درباره برگزاري 
همه پرسي گفت: در هر موضوعي كه قانون اجازه مي دهد، رفراندوم بالمانع 
است و ما هيچ نگراني نداريم. شوراي نگهبان هيچ وقت مخالف رفراندوم 
نيســت، ولي بايد ترتيبات قانوني آن رعايت شــود. اگر ترتيبات قانوني 
رعايت شود ما هم استقبال مي كنيم، اما من نمي دانم چرا برخي ها فقط 
مي خواهند اين را به منزله يك چماق استفاده كنند و هرازگاهي فقط اين 
موضوع را مطرح مي كنند، هر وقت كه تشخيص داديد، اگر اختيارش را در 
چارچوب قانون داريد برويد و رفراندوم هم برگزار كنيد، شوراي نگهبان 

هيچ وقت مانع نشده است.

برداشت هاي دوگانه از رجل سياسي
كدخدايي دربــاره رويكرد شــوراي نگهبان در ارتباط با شــرط »رجل 
سياســي« و امكان انتخاب زنان به عنوان رئيس جمهور گفت: 2برداشت 
متفاوت در اين رابطه وجود دارد كه در جاي خود مي تواند معتبر باشد؛ در 
حوزه فقهي، فقها نظر مشهورشان اين است كه خانم ها نمي توانند به عرصه 
انتخابات رياست جمهوري ورود داشته باشند. وي افزود: برخي ها هم اين 
برداشت را دارند كه منظور قانونگذار از رجل سياسي شخصيت سياسي 
است. شوراي نگهبان هم تا االن اظهارنظر صريحي را در رابطه با اين اصل 
قانون اساسي نداشــته است و به همين دليل اســت كه خانم ها ثبت نام 
مي كنند و شوراي نگهبان در بررسي صالحيت ها، اعالم نظر مي كند. اگر 
برداشت ما از رجل سياسي جنسيت افراد بود، اساساً مانع ثبت نام خانم ها 
مي شديم، اما چنين چيزي تا االن وجود نداشته و كسي ورود خانم ها را 
به عرصه انتخابات رياست جمهوري منع نكرده است، اما اينكه چه اتفاقي 

مي افتد ممكن است در آينده تحوالتي وجود داشته باشد.

 حرمت رئيس جمهور
پاسداري از مردم

 هنگامــي كه نامزدان رياســت جمهوري 
به رقابت سياســي مي پردازند و در پايان، 
يكي از آنان به انتخاب و بــا اكثريت مطلق آراي مردم، برگزيده 
مي شود و بر اين كرسي تكيه مي زند )اصل 11۷قانون اساسي(، 
گويي نماينده مردم در اين مســند اســت. پس بجا و سنجيده 
است كه آن جايگاه را بزرگ و پاس بداريم و حرمت نگه داريم تا 
مبادا به ساحت مردم فهيم ســرزمين پاكمان، آسيب و گزندي 
برسد. چگونه مي توان كرامت و حرمت شخصي را كه به اعتبار 
كرسي رياست جمهوري با پيشينه تدبير و تدبر، حسن سابقه، 
امانتداري، پرهيــزكاري، ايمان و اعتقاد بــه مباني جمهوري 
اســالمي ايران، گزينش و گزيده مي شــود، )اصل 115قانون 
اساســي( به يك باره ناديده گرفــت و اجازه داد بــه مرتبت و 
جايگاهي كه به رأي مردم بــر آن تكيه زده، اهانت و بي حرمتي 

شود؟
اگر بر چگونگي و نحوه اداره كشــور نقدي هســت، شايسته و 
بايسته است براي نقد و ارزيابي آن، از روش هاي مدني استفاده 
و بهره گيري شــود. اهانت به باالترين مقام رســمي كشور بعد 

از رهبري، )اصل 113قانون اساســي( چاره اين سنجش و نقد 
نيست.

جايگاه و كار ويژه هاي اساسي رئيس جمهور  افزون بر آنچــه به واســطه اراده مســتقيم مردم در 2
برگزيدن رئيس جمهور، به جايگاه او منزلت و پشتوانه مي دهد، 
مسئوليت و اختياراتي است كه قانونگذار قانون اساسي به اتكاي 
آراي مردم، براي رئيس جمهور پيش بينــي كرده و گوياي آن 
است كه او بر مسندي مهم و خطير نشسته است؛ پس بايسته و 
شاياست آن را ارج و عزت نهاد. به حكم اصل 113قانون اساسي، 
رئيس جمهور داراي 3كارويژه و مسئوليت اساسي است؛ نخست 
آنكه رئيس جمهور عالي ترين مقام رسمي كشور پس از رهبري 
است، ديگر آنكه مسئوليت اجراي قانون اساسي را بر عهده دارد 
و سوم رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري 
مربوط مي شــود، در اختيار دارد. ترتب 3جايگاه، مسئوليت و 
وظيفه رئيس جمهور به نحوي كه در اصل يادشــده آمده، خود 
نشانگر موقعيت ويژه اوست. پس شايسته و روا نيست با هتك 
حرمت او )هر كه باشــد( و جايگاهي كه مردم به وي سپردند و 

پاسش مي دارند، به سهولت گذشت و ديده بربست.
عنوان عمومــي كيفري و توصيــف مجرمانه اهانت به  رئيس جمهور3
توهين به افراد مانند فحاشي و اســتفاده از واژگان ركيك در 

ماده 6۰8قانون مجازات اســالمي اصالحــي 1399/2/23و 
همچنين تهديد هر شخص به قتل يا ضررهاي نفسي يا شرفي 
و مالي و... )ماده 669آن قانــون(، از عنوان كيفري برخوردار 
است، اما توهين به مقامات سياسي يا قضايي و رسمي كشور 
مانند رئيسان  3قوه، در ماده 6۰9قانون يادشده، جرم انگاري 
شده است. در اين ميان روشن اســت كه با توجه به 2بخش 
پيشين )1و 2(، اهانت و تهديد رئيس جمهور، جرمي نيست كه 
بتوان تنها آن را در قالب مواد يادشده گنجاند و در شمار جرائم 
گذشــت پذير آورد. )ماده 1۰4اصالحي 1399/2/23قانون 

مجازات اسالمي( 
هتاكي، اهانت و تهديــد رئيس جمهور، به شــيوه اي كه انجام 
پذيرفته و آن هم به گونه آشــكار آن، به اعتبار جايگاه و سمت 
سياسي و اساسي وي، در زمره اخالل در نظم و آسايش و آرامش 
عمومي از طريق هياهو و جنجال و بــا حركات نامتعارف )ماده 

618قانون مجازات اسالمي( است.
انتظار مي رود مقامات محترم قضايي تعقيب، تحقيق و دادرسي 
با نگرشــي به اصول و مواد يادشده و بررســي افعال ارتكابي و 
تطبيق آن با قانون و البته در يك رســيدگي و دادرسي عادالنه 
و آن هم در اجراي اصل حاكميت قانون و به منظور پاســداري 
از رأي و گزينش مردم، بــه عمل آورند و اقــدام قانوني آني و 

بي درنگ كنند.

ادامه از 
صفحه اول

حاشيه هاي سفر اخير محمدباقر 
قاليبــاف، رئيــس مجلس به مجلس

روســيه همچنان داغ است؛ 
ميســر نشــدن ديدار قاليباف بــا پوتين، 
رئيس جمهور روسيه از چند روز قبل از سفر 
قاليباف حاشيه ساز شده بود و همچنان ابعاد 

تازه ای به خود می گيرد.
اگرچه در دو سه روز اخير اين حواشي فروكش 
كرده بــود اما اظهــارات ديروز ســخنگوي 
هيأت رئيسه بحث تازه اي در اين داستان باز 
كرده اســت، مجلس اين بار با مقصردانستن 
وزارت امورخارجه، انگشــت اتهــام در بروز 
حواشي را متوجه دولت كرده است؛ اقدامي 
كه به نظر مي رســد به زودي به بروز چالش 
جديدي در روند تعاملي دو قوه منجر خواهد 

شــد.  محمدحســين فرهنگي، سخنگوي 
هيأت رئيسه ديروز در جمع خبرنگاران گفت: 
»در جريان ســفر رئيس مجلس به مسكو، 
وزارت خارجه نتوانست هماهنگي هاي الزم 
را انجام دهد، ازاين رو پيام مقام معظم رهبري 
به رئيس دوماي روســيه تحويل شد.« او در 
همين باره تصريح داشت: »شبهات و ابهاماتي 
درباره سفر رئيس مجلس به روسيه مطرح بود 
كه به همگان اعالم مي كنم دعوت به اين سفر 
از همان روزهاي آغازين مجلس يازدهم صورت 
گرفته و زمان بندي آن هم در همين زماني بود 

كه سفر انجام شد.« 
اين در حالي است كه مجتبي توانگر، نماينده 
تهران طي توييتي قبل از ســفر اعالم كرده 
بود: »قاليباف، پروتكل هاي بهداشتي ديدار 

با پوتين را نپذيرفت و پوتيــن براي دريافت 
پيام مهم مقام معظــم رهبري، نماينده ويژه 
معرفي كرد.« همان ايام محمدجواد ظريف، 
وزير امور خارجه به صداوسيما گفت: البته ما 
اطالع داشتيم هم پروتكل هاي كرونايي و هم 
پروتكل مالقات روساي مجالس، امكان مالقات 
با آقاي پوتين را فراهم نمي كرد و اين را هم ما 
از ابتدا به دوستانمان در مجلس گفته بوديم. 
وزارت خارجه هم تالشش را كرد، سفير ما نيز 

تالشش را كرد.
سعيد خطيب زاده، ســخنگوي وزارت امور 
خارجه هم در همان روز نخست سفر قاليباف 
در پاســخ به ادعاي برخي نمايندگان كه لغو 
ديدار قاليباف و پوتين را ناشــي از كم كاري 
وزارت امور خارجــه اعالم كرده بودند، گفت: 
حيف اســت اين ســفر بااهميت و سازنده 
توسط رئيس مجلس كه حامل پيام رهبري 
هستند، تحت حاشــيه قرار گيرد. برخي از 
آنهايي كه نمي دانند و مي خواهند از هر مسئله 
براي برخوردهاي جناحي اســتفاده كرده و 

ماهيگيري كنند، منافع ملــي را تحت تأثير 
قرار مي دهند. او با بيان اينكه برخي اظهارات 
سازنده نيست، تصريح كرد: قاليباف كه جاي 
خود را دارد. حتــي اگر يك تاجر هم بخواهد 
سفري برود و از ما كمك بخواهد، وزارت امور 
خارجه تســهيالت الزم را فراهم مي كند. در 
اين ســفر حداكثر همراهي و همكاري بين 
ظريف و قاليباف و مجلس و وزارت امور خارجه 

وجود داشت.
چند روز بعد از انتشار موضع وزارت خارجه  در 
قبال حواشی اين سفر حسين اميرعبداللهيان 
دســتيار ويژه رئيــس مجلــس و مديركل 
بين الملل نيز با تأييــد همين موضوع گفت: 
طبق پروتكل همه گيري كرونا در روســيه، 
ديدار با رئيس جمهور پوتين نيازمند طي چند 
روز قرنطينه بهداشتي در مسكو است كه اين 
انتظار عزتمند نيست. به دليل اهميت دريافت 
پيام رهبر معظم انقالب، پوتين رئيس دوماي 
روســيه را نه به ســمت رئيس پارلمان بلكه 
به عنوان نماينده ويژه مأمور دريافت پيام كرد.

مجلس يك هفته پس از سفر پرمناقشه قاليباف به مسكو:

وزارت خارجه مقصر است
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مالكان بايد متوجه خطر بناهاي نا ايمن خود شوند
معموال مسئوليت ايمني با مالكان ساختمان هاست. مگر اينكه مالك 
مفقود يا مجهول الهويه يا در خارج از كشور باشد و نتواند موضوع را 
پيگيري كند. در مورد آسيب پذيري ساختمان ها، آن كسي كه در 
معرض خطر است، بايد از اين موضوع مطلع باشد كه به چه دليلي 
خودش و ســاختمانش در معرض خطر قرار دارد. يك وجه مثبت 
انتشار فهرست ساختمان هاي ناايمن مي تواند اين باشد كه افراد 
و همه بدانند كه ساختماني در معرض خطر است. البته اين مسئله 
وجوه منفي ديگري هم دارد، ازجمله اينكه افرادي از در معرض خطر 

بودن سوءاستفاده كنند. 
ما هر مسيري كه به رفع خطر منجر شــود، انجام مي دهيم، اما با 
انتشار اين فهرست به جايي نخواهيم رسيد. البته اين فهرست بايد 
تهيه شود تا مالكان بناهاي ناايمن متوجه خطر شوند اما الزم نيست 

كه فهرست به طور عمومي منتشر شود.
در مورد گودهاي پرخطر نيز بايد بگويم؛ ۲۴۹ گود رها شــده در 
تهران وجود دارد. بعد از اخطارهاي شــهرداري ۱۰ گود پرخطر از 
سوي مالكان مقاوم سازي  نشد كه با هماهنگي دادستاني پر شدند. 
۱۲ گود پرخطر هم اخطار گرفتند كه اليحه اي هم براي اين موضوع 
به شورا داده شده است. سامانه اي نيز براي گودهاي رها شده ايجاد 

شده است.

ني
ايم

اولويت هاي شهري براي مديريت ترافيك و آلودگي هوا
تا شهريور ۹6و۹7 آلودگي و ترافيك اصلي ترين خواسته مردم بود در آخرين نظرسنجي؛ 
اول برخورد با فساد و بعد آلودگي و ترافيك به عنوان اصلي ترين موضوعات مطرح شده است. 
واقعيت اين است كه ساخت هر كيلومتر مترو در سال۹۰ چيزي حدود 5۰ميليارد تومان هزينه 
داشت ولي االن هر كيلومتر مترو حدود هزار ميليارد تومان هزينه دارد. با اين نگاه كنوني 
ما به عنوان شهرداري تهران نمي توانيم همه طرح جامع حمل ونقل ترافيك ريلي تهران را 
كه به تصويب رسانديم به اجرا دربياوريم. ما قراردادهايي با ايران خودرو از محل درآمدهاي 
شهرداري تهران بسته ايم و خط توليد كارخانه ايران خودرو ديزل كه ۱۰سال از كار افتاده بود 
براي ساخت اتوبوس، دوباره راه اندازي شده است. اتوبوسراني تهران 3هزار دستگاه اتوبوس 
كم دارد و تامين اين اتوبوس ها به تنهايي در شهرداري تهران قابل انجام نيست. دوچرخه 
يك مد حمل ونقل است كه قابل قياس با مترو نيست ولي كم هزينه ترين نوع حمل ونقل است.
درضمن ميزان استفاده از دوچرخه در تهران مثل هلند نيست و در تهران به كمتر از يك 
درصد مي رسد ولي مي توان تصور كرد كه اگر كســي براي رفتن به محل كار از دوچرخه 
استفاده كند چقدر تأثير گذار است. شهرداري تهران از شــركت هاي سرمايه گذار براي 
توسعه دوچرخه سواري استقبال مي كند. از طرف ديگر بايد فضا طوري در نظر گرفته شود كه 
موتورسيكلت ها هم مثل ساير وسايل حمل ونقل عمومي قانون را رعايت كنند؛ اين در حالي 

است كه موتور هم اكنون وسيله اي براي دور زدن قانون تصور مي شود.
در مورد آلودگي هواي تهران ما در ماه هاي آذر و دي وارونگــي دما را داريم. طبق آمارها 
ميزان آالينده ها در يك دهه گذشته تهران كاهنده بوده است. تغيير كيفيت سوخت را جدي 
گرفتيم و معاينات فني خودرو و پيگيري هاي جدي توسط دستگاه هاي مختلف صورت گرفته 

اســت ولي چند روزي كه آلودگي از ميزان مجاز فراتر مي رود وضعيت حاد  مي شود. ضمن 
اينكه در دهه هاي گذشته ما نمي توانســتيم خيلي از آالينده ها را شناسايي كنيم اما االن 
مي توانيم تشخيص دهيم. در مورد آاليندگي نيروگاه ها هم بايد بگويم اگر مازوت بسوزانند، 
با آالينده هاي منابع متحرك اساسا قابل مقايسه نيست معموال در تهران موقعي وضعيت حاد 

مي شود كه جريان باد زير ۲متر در ثانيه باشد. 
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»با وجود مشكالت مالي، تراكم نفروختيم و پرونده هاي 
نشست 
تخلف ساختماني را كاهش داديم«؛ اين موضوع مهمي خبري

بود كه شهردار تهران در دومين نشست خبري خود در 
ســال۹۹ اعالم كرد.پيروز حناچي در اين نشست همچنين گفت: 
برنامه اي براي حضور در انتخابات ۱۴۰۰رياســت جمهوري ندارد، 
شــهرداري با دولت ارتباط خوبي دارد و پرونده قضايي شهرداران 
بركنار شده ۲منطقه تهران را دنبال مي كند. حناچي در اين نشست 
كه بخشي از آن به بيان وضعيت ترافيك و آلودگي هواي شهر تهران 
و مشكالت ناشي از بيماري كرونا گذشت، از تغيير مسير اداره شهر با 
وجود مشكالت مالي و اقتصادي گفت. او به همين منظور، تصاوير 
آماري از فروش تراكم در منطقه يك به نمايش گذاشت و گفت: »از 
سال ۹۰ تا ۹۹، ۲هزار و ۱3 پرونده داراي افزايش طبقه در سيستم 

شهرداري ثبت شده است . ادعا مي كنيم قولي كه در حوزه شهرسازي 
به مردم داده بوديم، جامه عمل پوشانديم. تعداد پرونده هاي داراي 
طبقات اضافي در منطقه يك شهر تهران كه حادترين منطقه از لحاظ 
تخلفات به حساب مي آيد طي سال هاي اخير روند كاهشي داشته 
است. در سال ۹۸ تنها يك مورد پرونده اضافه تخلفات ساخت وساز 

داشته ايم و امسال اين ميزان به صفر رسيده است.«
همچنين حناچي در اين نشست كتاب »تهران در مسير تغيير« را 
رونمايي كرد. در اين كتاب عملكرد 3ساله اخير شهرداري آمده است. 
نشست خبري پيشين شهردار پايتخت تابستان امسال و به صورت 
مجازي برگزار شــده بود، اما اكنون كه از شــدت بيماري كرونا 
كاسته شده  است، خبرنگاران توانستند سؤاالت خود را در موارد 
گوناگون به صورت حضوري مطرح كنند. در اين نشســت حناچي 
به پرســش هاي 3۰خبرنگار و نمايندگان رســانه ها كه با رعايت 
آيين نامه هاي بهداشتي كرونا در ساختمان شهرداري تهران گردهم 

آمده بودند، پاسخ داد.

 بررسي كارنامه 3سال گذشته  شهرداري  در گفت وگوي
 پيروز حناچي با  خبرنگاران

مسير اداره شهر را تغيير داده ايم
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 »پارادايم شيفت«
 پروژه اصلي ماست

شهردار تهران در ابتداي نشســت خبري ديروز به پايان دادن 
چرخه باطل شهرفروشي اشاره كرد و گفت: »در دوره جديد )از 
نيمه سال 96( از رويه پيشين انتقاد مي كرديم و اعتقاد داشتيم 
كه آن روند اداره امور شهر، ما را به بن بست  خواهد رساند. به اين 
معنا كه براي اداره شهر، عارضه هاي شديدي به وجود مي آوريم 
و عمال نمي توانيم كيفيت بيافرينيم؛ زيــرا آن عارضه هايي كه 
ايجاد كرديم، تبعات سنگيني دارد. آن روش مثل چرخه باطل و 
معنايش اين بود كه كيفيت زندگي در شهر دائما در حال كاهش 
است. زمان آن رسيده بود كه يك تغيير و يك »پارادايم شيفت« 
داشته باشيم. اصلي ترين پروژه به عبارتي »مگا پروژه« ما همين 
است.« پيروز حناچي با بيان اينكه ضوابط باغات را اصالح كرديم 
و بازبيني طرح تفصيلي منطقه 22را به نتيجه رسانديم تا بخشي 
كه باقي مانده بود را حفظ كنيم، افــزود: »از همه مهم تر اينكه 
سيستم صدور پروانه را منطبق با طرح تفصيلي كرديم. اتفاقي 
كه در30ســال اخير بي سابقه بوده اســت. البته اين به معناي 
از ميان رفتن تخلف ها نيســت. تخلف ممكن اســت در سطح 
شــهر انجام گيرد؛ ولي ديگر پروانه اي برخالف طرح تفصيلي و 
بدون درج در سيستم و به صورت دستي صادر نمي شود و هيچ 
ملكي هم بدون پروانه ساخته نمي شود، البته آنهايي كه تحت 
كنترل ماست. براي نمونه در حادترين منطقه ما كه منطقه يك 
اســت، مي توانيد ببينيد پرونده هايي كه در شورا هاي معماري 
مناطق تصميم گيري و به افزايش طبقات منتهي مي شــد، در 
سال90حدود 709مورد بود كه يك سال بعد به 847مورد هم 
رسيد. اما در سال 98اين پرونده ها به يك مورد و امسال به صفر 
رسيده است و هيچ پرونده اي براي افزايش طبقه در منطقه يك 
نداريم. در تخلف طبقات مازاد ساخته شده هم در سال 90حدود 
927پرونده داشتيم و در سال بعد از آن تا 1240مورد افزايش 
پيدا كرد. اين پرونده ها تا سال 97به 118مورد رسيد و امسال 

هيچ پرونده اي براي تخلف اضافه طبقات نداشته ايم.« 

به گفته شهردار تهران، اين آمار فقط مربوط به گزارش منطقه يك 
است و وقتي در كنار ديگر مناطق قرار گيرد معناي واقعي خود را 
پيدا مي كند. حناچي گفت: »به قولي كه درباره ايجاد انضباط در 
حوزه شهري داده بوديم عمل كرديم. چون شهرداري ها به بهانه 
درآمد اين كار را مي كردند تا بتوانند بودجه را محقق و برنامه هاي 

خود را پياده كنند.«
شــهردار تهران ديروز همچنين در پاسخ به ســؤال خبرنگار 
همشــهري مبني بر اينكه كرونا همچنين فرصت خوبي شد تا 
نشان دهد مسئول شهر مثل همه شهرهاي جهان بايد شهردار 
باشد، چرا چنين مسئله اي در شــهرهاي ما رخ نداده و مسئول 
تحقق اين مسئله كيست و چه كســي بايد گام اول را بردارد؟ 
پاســخ داد: »براي اين منظور 2 اليحه به مجلس فرســتاديم. 
يكي اليحه منابع مالي پايدار براي شــهرداري ها و دهياري ها 
و ديگري كه ما نفرســتاده بوديم ولي سهم ماليات محلي است 
كه به ما مربوط مي شــود؛ همان اصالح ماليات بر ارزش افزوده 
است. هر دوي اينها در مجلس قبلي به تصويب رسيد اما اليحه 
درآمد هاي پايدار به آخرين روز مجلس قبلي رسيد و ابالغ نشد 
و هم اكنون در كميسيون هاي مجلس در حال بررسي است. در 
مجلسي كه فراكسيون مديريت شهري آن حدود 197نفر است 
حداقل انتظار شهرداري  ها اين اســت كه اين موضوع به عنوان 
يكي از اصلي ترين مشكالت شهرداري ها به نتيجه برسد؛ چراكه 
به افزايش درآمدهاي پايدار منجر مي شود. با اين حال ما در حوزه 
برنامه ريزي شهري قولي كه به مردم داده و با آن دوره هاي قبلي 
را نقد كرده بوديم، به اجرا در آورديم. براي ما هم كاري نداشت كه 
تراكم بفروشيم يا از روش هاي ديگر استفاده كنيم، ولي اين روش 
قابل ادامه نبود. معناي آن كاهش كيفيت زندگي شهري، تراكم، 
ترافيك، آلودگي و تمركز بيشتر در مركز كالنشهر بود. اميدواريم 
اين روش تثبيت شود و من مطمئن هستم اگر در تهران موفق 
شويم، اين تغييرات در ديگر شهر ها هم امكان پذير خواهد بود.«

او درمورد عدم تحقق مديريت واحد شــهري دركشــور گفت: 
»البته شايد نتوان به صورت رسمي مديريت دستگاه هاي متولي 
را به شــهرداري داد، اما انجام اقداماتي امكان پذير است؛ براي 
مثال شهرداري تهران در سازمان آب و فاضالب سهم دارد و اگر 
سهم شهرداري 51 درصد شود، حداكثر نظام مديريتي در اين 
بخش انجام خواهد شد؛ موضوعي كه وزير نيرو هم مخالفتي با 
آن ندارد. ما بايد از چنين روش هايي در تهران و ايران استفاده 
كنيم. از طرف ديگر بايد پرسيد ريشه مشكل كجاست؟ ريشه در 
قوانين است. قانون شهرداري ها متعلق به زماني است كه دولت 
متولي شهر بود. خيلي از كشــور هاي دنيا با كالنشهر هاي خود 
به صورت اســتثنا رفتار مي كنند و ما براي اين منظور نيازمند 
قانون هستيم. مثال در كشور تركيه يك قانون خاص فقط براي 
كالنشهر استانبول وجود دارد. اين يك موضوع حاكميتي بوده 
و نيازمند يك اتفاق نظر بين دولت و مجموعه شهرداري هاست 
تا قوانين بازبيني و به روز شود. همچنين هيچ كدام از الگوهايي 
كه مطرح شده درباره اليحه مديريت يكپارچه شهري، به اندازه 

كافي گويا و شفاف نبوده است.«
حناچي همچنين درباره هوشمندسازي شهر گفت: »شهرداري 
تالش ويژه براي باالبردن رنكينگ تهران كرده اســت؛ شرايط 
كروناهم اين را مهيا كرده است. بستر زيرساخت فضاي ديجيتال 
 )GIS(و مجازي تهران خيلي قوي است. اطالعات جغرافيايي
تهران يكي از نخستين هاست و شهرداري تالش كرده بسياري 
از خدمات را در اين بستر ارائه كند. تهران من، سرويس هايي را 
در خود دارد كه از اين طريق به كاهش سفرهاي درون شهري 
انجاميده است و رتبه بندي هوشمندي تهران درميان شهرهاي 

مطرح دنيا 3رتبه ارتقا يافته است.«

در بودجه ســال گذشته تخلفات ماده 
۱۰۰حدود ۲هزار ميليارد ريال عنوان شد و امسال 
افزايش بيش از 3و نيم هزار ميليارد ريالي تخلف 
ماده ۱۰۰در بودجه آورده شده اســت. اگر روند 
شهرفروشي كاهشي اســت چرا منابع مربوط به 

تخلفات ماده ۱۰۰در بودجه افزايش يافته است؟
 اين ماده و پرونده هاي انباشته شــده مربوط به آن را 
جدي تر مورد بررسي قرار داديم. افرادي تخلف كردند و 
اگر اين موضوع پيگيري نشود، ظلم به مردم است .يعني 
پرونده هايي كه ســال ها مانده و رها شده بود جدي تر 
تعقيب كرديم؛ به ويژه آنهايي كه ســاخته شده اند و 
اكنون بهره برداري مي شوند. مراحل هم قانوني است 
اما به چشــم بودجه به آن نگاه نكرديم. اگر شهرداري 
به دنبال آن پرونده ها و مــوارد تخلف نرود در حقيقت 
ظلم به مردم شهر كرده اســت. عده اي در دوره هاي 
قبل نســبت به پروانه صادره تخلف كرده اند و سال ها 
از بهره برداري آنهــا مي گذرد. چرا مــا نبايد به دنبال 
احقاق حق شــهروندان برويم. شــهرداري اين كار را 

انجام مي دهد.
آيا براي واكسيناسيون كروناي پرسنل 

پسماند و بهشت زهرا رايزني كرده ايد؟
اولويت واكسيناســيون براي كادر درمان اســت اما 
همكاران پسماند، بهشــت زهرا و رانندگان تاكسي و 
اتوبوس مظلوم واقع شده اند. آمار تلفات ناشي از كرونا 
در بين اين همكاران كم نبوده است. روزهاي اول حدود 
26نفر از راننده هاي تاكسي فوت كردند. اين موضوع را 
خيلي جدي تعقيب مي كنيم. كرونا كاهش درآمدها و 
افزايش هزينه را براي شهرداري به همراه داشته است. 
مترو با داشتن ظرفيت 2 ميليون و 300 هزار نفر روزانه 
500هزار نفر و اتوبوسراني هم با حدود همين ظرفيت 
هم اكنون 800 هزار نفر را جابه جا مي كنند. در شرايط 
كرونايي بسياري از شهرداري ها كمك هاي سنگيني از 
دولت هاي خود دريافت كردند اما براي ما چنين اتفاقي 

رخ نداده است.
علت بازداشت شــهرداران ۲ منطقه 

تهران چيست؟
موضوع در حد اتهام اســت و مــا نمي توانيم بگوييم 
چه اتفاقي افتاده اســت. بازپرسي در حال انجام است 
و هنوز خاتمه پيدا نكــرده و اگر خاتمــه يابد افراد با 
قرار وثيقه آزاد مي شــوند. به هر حال سؤاالت جدي 
توســط دســتگاه هاي نظارتي مطرح اســت كه اين 
سؤاالت، ســؤاالت ما هم هست. ســازماني كه حدود 
30هزار ميليــارد تومان گردش مالــي و بيش از اين 
دارد اگر يك درصد خطا هم داشــته باشــد مي شود 
300ميليارد تومان. دســتگاهي در استان نداريم كه 
به اندازه وسعت شهرداري تهران گردش مالي داشته 
باشــد. من نمي خواهم دفاع كنم ولي همه مديران ما 
بايد به گونه اي كار كنند كه اگر سؤال شد چرا اين كار را 
كرديد، بتوانند پاسخگو باشند. در مورد بازداشت ها ما 
همان 2 مورد قبلي را هم به راحتي نپذيرفتيم و خواستار 
داليل روشن شديم. ما تا آخرين سطوح پيگيري كرديم. 
من همراه با رياست محترم شورا با اين دو فرد مالقات 
كرديم. نمي شود قسم خورد در اين سازمان عظيم اين 
مسئله اتفاق نمي افتد. سازمان عظيم شهرداري تهران 
30 هزارميليــارد بودجه دارد اما مــا خودمان مدعي 

هستيم كه جلوي خطا را مي گيريم. از همه مديران اين 
انتظار را داشتيم كه به گونه اي عمل كنند كه جواب قانع 
كننده بدهند. مطمئن باشيد در پيگيري اين اتفاقات ما 
خودمان جلوتر هستيم و همانطور كه تشويق مي كنيم 
برخورد هم مي كنيم. من همكارانم را با 2شرط صداقت 
و امانت منصــوب مي  كنم و هر گاه هر يــك از اين دو 
مخدوش شــود رابطه ما قطع مي شــود. درخصوص 
پرونده 2 شهردار بازداشتي هنوز در مرحله اي نيستيم 

كه بتوانيم بگوييم چه اتفاقي افتاده است.
چرا قطار ملي مترو هفته پيش رونمايي 

نشد؟
كارهاي قطار ملي انجام شده است. يعني 3واگن آماده 
شده و قرار بود 22بهمن رونمايي انجام شود. اما به دليل 
تراكم برنامه ها در بهمن ماه و اينكــه آخر هفته چند 
روز تعطيلي بودرونمايي صورت نگرفت و اســفند ماه 
اين اتفاق مي افتد. اتفاقاتي كه در ســاخت واگن هاي 
جديد افتاده قبل از اين نبوده است، يعني شاسي قطار، 
سيستم ترمز و سيســتم درها در داخل ساخته شده 

است كه آنها را قبال وارد مي كرديم.
چه ميزان از اوراق مشــاركت سال ۹۸ 

مترو و اتوبوس محقق شده است؟
اوراق مشاركت ســال 98حدود 1500ميلياردتومان 
بوده است. تاكنون هزار ميلياردتومان دريافت كرده ايم. 
جا دارد از وزير كار تشكر كنم كه شخصا پيگيري كردند 
و بخشي از اوراق مشاركت را كه تعهد دولت بود دستور 
پرداخت دادند و پرداخت شد. االن 500ميلياردتومان 
مربوط به اتوبوسراني اســت كه مانده و بيشتر مشكل 
هم مربوط به وثيقه هايي است كه با وامي كه در حال 
رد و بدل هستيم، حل مي شود. الزم است اشاره كنم 
درواقع ديگر توان پشــتيباني از حمل ونقل عمومي را 
نداريم. اعتقادم اين اســت كه وقتي روزانه در شرايط 
غيركرونايي بيش از 5ميليون ســفر در شهر مديريت 
مي شود، اين موضوع حاكميتي است و نبايد شهرداري 
را در آن تنها رها كرد. همانطور كه بيمارستان و جاده 
مي سازيم، حمل ونقل عمومي را بايد در شهرها توسعه 
دهيم. اصلي ترين كمكي كه در ايــن زمينه از دولت 
مي گرفتيم اوراق مشاركت بود. تامين اوراق مشاركت 
با ســختگيري هاي بانك مركزي براي ما سخت شده 
است و بايد راهي پيدا كنيم. ما دستگاهي هستيم كه 
مي توانيم اوراق مشــاركت را جذب كنيم و اين امكان 

براي همه شهرداري ها وجود ندارد.
آيا روند بازپس گيري امالك شهرداري 

كه به غير واگذار شده ادامه دارد؟
 2084ملك در اختيار غير داشتيم كه 1904ملك هم 
به استناد بند 6ماده 55كه قانونا شهرداري مي تواند به 
بخش هايي كمك كند، واگذار شده است. 180ملك هم 
مورد بهره برداري مسئوالن قرار گرفته بود. 924ملك 
نيز در حــوزه اجتماعي با نظارت شــهرداري فعاليت 
مي كنند مثل ســراهاي محالت. 58ملك در اختيار 
نهادهاي عمومي همكار ما مثل پليس راهور اســت. 
واگذاري 95ملك كامال منطبق با بند 6ماده 55قانون 
شهرداري ها اســت.588ملك فاقد شرايط الزم براي 
ادامه فعاليت تشخيص داده شدند و براي تخليه آنها 
پيگيري مي شود. 239ملك در دست بررسي بوده است 
و اكثر موارد هم شــرايط الزم براي ادامه كار را ندارند. 

به اين معني كه آنها را بازپــس مي گيريم كه برخي با 
يك تذكر يا نامه بازپس گرفته مي شــوند. به هر حال 
واحد امالك ما تا االن 444ملك را بازپس گيري كرده 
و 768ملك هم بايد تخليه شود كه در حال انجام است. 

اين آمار دائما در حال تغيير است.
قبال گفته بوديد كه تهران را خاكستري 
مي بينيد، آيا اين رنگ در نگاه شــما تغيير كرده 

است؟
تهران از نظر من خاكستري اســت و شهرداري تنها 
مي تواند براي اين تغيير رنگ، الگوسازي داشته باشد و 
اين دست اقدامات بدون حضور و مشاركت مردم انجام 
نمي شود. ما هم اكنون داريم اين كار را انجام مي دهيم و 
نمونه هايي را با همكاري مردم در شهر انتخاب مي كنيم 
و آن تغيير را كه خيلي هم كم هزينه و پُربازده است را 
انجام مي دهيم؛ اين اقدامات در جامعه و شــهر نشاط 
ايجاد مي كند. واقعيت اين است كه كاري بدون حضور 
و مشاركت شهروندان به نتيجه نمي رسد. ما فضاهاي 
ناامن، زير پل ها يا جاهايي را كه شهروندان با ديدن اين 
مكان ها آزرده خاطر مي شوند، انتخاب كرده و آنها را 

اصالح مي كنيم.
به نظر برخي كارشناســان رقم بودجه 
۱۴۰۰تهران نسبت به ســال جاري خيلي افزايش 

يافته است، چرا؟
در سال89 بودجه شهر تهران با قيمت دالر آن موقع 
7ميليــارد و 100ميليون دالر بود. در نوســاناتي كه 
داشتيم در سال92 بودجه 3ميليارد دالر و در سال93 
حــدود 4ميليارد دالر شــده بود. هم اكنــون بودجه 
شهرداري يك ميليارد و 500ميليون دالر شده است. 
يعني ميزان تحرك ما در بخشــي كه ارتباطات ارزي 

دارد به شدت كاهش پيدا كرده است.
در مورد رابطه تان با دولت و عدم حضور 

در هيأت دولت توضيح مي دهيد؟
رابطه شــهرداري تهران با دولت بد نيســت. افتتاح 
ايستگاه هاي مترو را با حضور رئيس جمهور داشتيم؛ 
ان شاءاهلل با حضور رئيس ســازمان برنامه و بودجه و 
معاون علمي و فناوري رياســت جمهوري رونمايي از 
قطار ملي را خواهيم داشت و ايستگاه هاي بزرگ ديگر را 
با حضور مسئوالن دولت افتتاح مي كنيم. ممكن است 
حاضر نشدن ما در دولت كارها را سخت تر كرده باشد 
اما با مكاتبه، مسائل را حل مي كنيم، رابطه شهرداري 

با دولت بد نيست.
آيا روند شفاف ســازي در شهرداري 

متوقف شده است؟
در سامانه شــفافيت ما هيچ مشــكلي نداريم. يعني 
مناقصاتي كه برگزار مي شــود، خيلــي راحت روي 
خروجي ســامانه قرار مي گيرد و اگر اين اتفاق نيفتد، 
در حقيقت مسير را به درســتي طي نكرده است. اين 
موضوعي است كه اساسا در شــهرداري به اين شكل 
وجود نداشته و فكر مي كنم بي انصافي است كه بگوييم 

كاري در مورد شفافيت انجام نشده است.
آيا اهداف طرح كاپ محقق شده است؟

كاپ در راستاي طرح جامع پسماند شهر تهران است 
و هدف از اين دو طرح توليد كمتــر زباله و حمل آن 
است. روزانه 7هزار تن زباله در سطح شهر تهران توليد 
و به محل آرادكوه انتقال پيدا مي كرد. خوشبختانه با 
راه اندازي ايســتگاه هاي مياني و بازيافت زباله ميزان 
زباله هاي انتقال داده شــده به آرادكوه بــه 5 هزار و 
300تن كاهش پيدا كرده است و اين نشان مي دهد كه 
جهت گيري عمومي در حوزه مديريت شهري براي اين 

مسئله درست است.
چرا در شــهرهاي كشــور عوارض 

بزرگراهي دريافت نمي شود؟
در كشــورهاي مختلف از اين روش استفاده مي كنند 
اما اين موضوع در تهران هنوز عملياتي نشــده است. 
چرا كه ساخت بزرگراه  ها توسط بخش خصوصي انجام 
نمي شود و چنانچه بزرگراه ها توسط بخش خصوصي 
ايجاد شود مي توانيم بر موضوع دريافت عوارض تمركز 
كنيم اما هم اكنون چنين بحثي نداريم ولي در آينده 

مي توان چنين پروژه هايي را اجرا كرد.
ماجراي ساخت وساز در جماران به كجا 

رسيد؟
در طرح مجددي كه در مورد جماران توســط يكي از 
دانشگاه ها ارائه شد و به تصويب شوراي عالي شهرسازي 
رسيد، طرح قبلي بهتر شد و حتي كوريدورهاي بصري 
هم مورد توجه قرار گرفت و پالك ها دسته بندي شدند. 
در واقع در طرح قبلي كه در سال هاي دهه80 ارائه شد، 

جزئيات به اين شكل نيامده بود.
قرار بود تعداد كودكان زباله گرد كاهش 
يابد اما تغييري ديده نمي شود، چه اقداماتي در اين 

حوزه انجام شده است؟ 
نمي گويم ســاماندهي متكديان به شهرداري مربوط 
نيست اما بيشتر جزو حوزه اقدامات بهزيستي است. 
براساس آمارهاي سازمان بهزيستي حدود 90درصد 
متكديان اتباع بيگانه هستند كه اقدام به زباله گردي 
مي كنند. در مورد كودكان زباله گرد بخشنامه جدي 
را ابالغ كرديــم، قراردادهاي پيمانكاران پســماند را 
تغيير داده ايم. قبال جمع آوري زباله از جلوي در منازل 
تا ايســتگاه به عهده يك پيمانكار بود و از ايستگاه ها 
تا آرادكوه با پيمانكار ديگــري. اين قضيه را يكپارچه 
كرده ايم تا مســئوليت به عهده يك پيمانكار باشــد. 
طرح جامع پسماند را براي نخستين بار در شهر تهران 
به طور كامل تصويب كرديم و اليحه آن را هفته گذشته 
به شــوراي شــهر داديم و در حال بررسي است. يكي 
از آيتم هاي ارزيابي شــهرداران مناطق گزارش هايي 
اســت كه در مورد كودكان زباله گرد ارسال مي شود. 
همه خدمات را روي تهران من قــرار داده ايم كه روي 
آن گزارش هاي ســامانه 137با عكــس قابل رويت 

است. بررسي ها نشان مي دهد آماركودكان زباله گرد 
حدود 300نفر كمتر شده است و اميدواريم روزي اين 

كودكان را در سطح شهر نبينيم.
چه بخشي از رد مال شريفي مربوط به 

شهرداري است؟
در مورد فردي كه نام برده شد حداقل تا قبل از اينكه 
بازداشت شود در 12سال قبل مسئوليت رسمي ديگري 
نداشــته اســت. نمي توانيم تصور كنيم كه پرونده به 
موضوع ديگري مربوط شود. قاعدتا مسئوليت اصلي و 
ارتباط مستقيم داشته و چون پرونده در نيروهاي مسلح 
بررسي شده ما خيلي اطالعات الزم با جزئيات نداريم 

ولي ما هم جزو شاكيان اين پرونده هستيم.
سرانجام پادگان ۰6چه شد؟

در مورد پادگان 06به حرفي كه زده ايم پايبند هستيم 
اما به نظر مي رسد ارتش مي خواهد موضع  خودش را 
داشته باشد، تقاضا دارند كه خودشان اين كار را انجام 
دهند كه فكر مي كنم اين كار شايد به مصلحت نباشد. 
ولي اتفاقي كه مي خواستيم بيفتد اگر رخ ندهد همه 

مصوبات آن باطل مي شود.
۴سال از حادثه پالسكو مي گذرد و پس 
از آن بازهم حادثه تلخ ديگري رخ داد. آيا مصوبات 
ايمني تصويب مي شوند كه اجرا شوند يا مصوب 

مي شوند كه مصوب شده باشند؟
فكر مي كنم پالســكو نقطه عطفي بــود هم در توجه 
مردم و هم توجه متوليان امر پيشگيري و حريق. امروز 
تجهيزاتي كه سازمان آتش نشاني دارد به نسبت قبل از 
حادثه پالسكو اساسا قابل مقايسه نيست. آموزش ها و 
هشدارها اصال قابل مقايسه نيست. البته ذكر موارد به 
اين معنا نيست كه مشكلي نداريم. حادثه سينا اطهر 
نشان داد ما خألهاي قانوني داريم كه مي بايست آنها را 
پر كنيم. به طور مثال در دهه 50 خيلي از پزشكان در 
منزل خودشان مطب داشتند و قانون هم اين مورد را به 
رسميت شناخته بود ولي به مرور اين قانون به گونه اي 
تغيير كرده كه تبديل به دي كلينيك شــده اســت. 
دي كلينك هايي كه در پالك هاي مســكوني شــكل 
گرفته اند. طبيعي اســت كه نقص داريم و بايد جلوي 
آن گرفته شود و مي گيريم. االن اتفاقاتي كه مي افتد 
يعني پيرو همين اخطارهايي كه سازمان آتش نشاني 
به مالكان مي دهد براي فضاهاي عمومي در قدم هاي 
بعدي اخطارهايي با همكاري دادستاني است كه بايد 
ابالغ و پيگيري شود. 30هزار پالك فضاهاي شخصي 
شناسايي شده اند كه به مالكان خصوصي اخطار داده 

مي شود.
ثبت كد ملي براي خريد كارت و شارژ 
بليت مترو از نيمه اســفند اجباري مي شود. در 
اين ميان، اتباع خارجي به ويژه اتباع افغان براي 

استفاده از مترو چه كار بايد بكنند؟
در ستاد كرونا گزارشــي ارائه شــد كه نشان مي داد 
80درصد كســاني كه مبتال به كوويد-19هستند در 
سطح شهر حركت مي كنند و حركت اينها باعث انتشار 
آلودگي ويروس مي شود. ثبت شــماره ملي براي اين 
است كه تحرك افرادي كه آزمايش كروناي آنها مثبت 
شده است شناسايي و كنترل شوند. البته بليت فروشي 
تك سفره و دو سفره متوقف نشده است و اتباع خارجي 

مي توانند از چنين روشي استفاده كنند.

فيلم صحبت هاي 
شهردارتهران درباره 

 تغيير مسير اداره شهر را 
با اسكن  اين كد ببينيد

پالســكو نقطه عطفی بــود، هم در 
توجه مردم و هم توجه متوليان امر 
پيشگيری و حريق. امروز تجهيزاتی 
كه ســازمان آتش نشــانی دارد به 
نسبت قبل از حادثه پالسكو اساسا 

قابل مقايسه نيست
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 افزايش وام بافت فرسوده 
در انتظار تأييد هيأت وزيران

پیشنهاد وزارت راه و شهرسازي براي افزايش سقف تسهیالت مشاركت 
مدنــي در بازآفريني بافت هاي فرســوده و ناكارآمد شــهري به تصويب 
كمیسیون اقتصادي دولت رسیده و درصورت تأيید نهايي در هیأت وزيران، 
سقف مبلغ اين تسهیالت در كالنشهرها به 120 و در ساير نقاط شهري به 

80میلیون تومان افزايش مي يابد.
به گزارش همشــهري، تحوالت حوزه ساخت وساز مســكوني و افزايش 
قابل مالحظه هزينه هاي تولید مســكن، وزارت راه و شهرسازي را بر آن 
داشته است تا افزايش سهم تســهیالت ارزان قیمت براي مشاركت مدني 
در بازآفريني بافت هاي فرســوده و ناكارآمد شهري را پیگیري كند و اين 

پیشنهاد در كمیسیون اقتصادي دولت به تصويب رسیده است.
در شــرايط فعلي، تســهیالت نوســازي بافت فرســوده براي سازندگان 
غیرحرفه اي در تهران، شهرهاي باالي 200هزار نفر و ساير مناطق شهري 
به ترتیب ۷0، 60 و 50میلیون تومان است اما اوايل آذرماه امسال، وزارت راه 
و شهرسازي پیشنهاد افزايش سقف تسهیالت نوســازي بافت فرسوده در 
كالنشهرها را به هیأت دولت ارائه كرد كه گويا فعاًل در كمیسیون اقتصادي 
دولت به تصويب رسیده و نهايي شدن آن در گرو نظر مساعد هیأت وزيران 
است. در اين پیشنهاد كه ذيل اصالح ماده1۷ آيین نامه اجرايي برنامه ملي 
بازآفريني شهري مصوب 10خرداد139۷ هیأت دولت به كمیسیون اقتصاد 
دولت تقديم شده، افزايش سقف تسهیالت مشاركت مدني نوسازي بافت 
فرسوده به ازاي هر واحد مسكوني در كالنشــهرها و ساير شهرها به ترتیب 
تا 150 و 120میلیون تومان و تســهیالت وديعه مســكن نیز به ترتیب در 
كالنشهرها و ساير شــهرها، 60 و ۴5میلیون تومان درخواست شده بود. از 
ديگر پیشنهادهايي كه وزارت راه و شهرسازي به دولت ارسال كرد، اين بود 
كه نرخ سود تسهیالت نوسازي بافت فرسوده در مناطق مرزي به نرخ سود 
قرض الحسنه )۴درصد( كاهش يابد؛ همچنین اين وزارتخانه خواستار موافقت 
دولت با اعطاي تسهیالت نوسازي بافت فرسوده به سازندگاني كه مايل به 
ساخت وســاز در خارج از بافت هاي مصوب شهري هستند، شده تا شركت 
بازآفريني شهري با عوايد حاصل از فروش واحدهاي مسكوني ساخته شده، 

به متقاضیان نوسازي بافت هاي فرسوده تسهیالت پرداخت كند.
حاال آنگونه كه از خبرها برمي آيد، كمیسیون اقتصادي دولت با پیشنهاد 
وزارت راه و شهرسازي مبني بر افزايش سقف تسهیالت مشاركت مدني 
بافت فرسوده موافقت كرده و آن را براي تأيید نهايي به هیأت وزيران ارجاع 
داده اســت. معاون برنامه ريزي و مديريت منابع وزارت راه و شهرســازي 
به پايگاه خبري اين وزارتخانه مي گويد: پیشنهاد وزارت راه و شهرسازي 
مبتني بر افزايش سقف تسهیالت مشــاركت مدني دوره ساخت و وديعه 
اســكان موقت در اراضي مشــمول ماده1۷ آيین نامه اجرايي برنامه ملي 
بازآفريني شهري در جلســه مورخ 20بهمن كمیسیون اقتصادي هیأت 
دولت تصويب شده و براي اتخاذ تصمیم نهايي به هیأت وزيران ارائه شد. 
امیرمحمود غفاري مي افزايد: براســاس اين پیشــنهاد سقف تسهیالت 
مشاركت مدني دوره ساخت در كالنشــهرها از رقم 50میلیون تومان به 
رقم 120میلیون تومان افزايش مي يابد و وديعه اســكان موقت در اراضي 
مشمول در كالنشهرها نیز از 20میلیون تومان به ۴0میلیون تومان خواهد 
رسید. به گفته غفاري، اين افزايش ها منوط به تأيید نهايي پیشنهاد وزارت 
راه و شهرسازي در هیأت وزيران است. معاون وزير راه و شهرسازي مي گويد: 
براي ساير شهرها نیز سقف تسهیالت مشاركت مدني دوره ساخت به رقم 
80میلیون تومان و وديعه اسكان موقت در اراضي مشمول به 30میلیون 
تومان افزايش يافت. او با اشاره به پیشنهاد ديگر وزارت راه و شهرسازي براي 
بازآفريني شــهري در مناطق كمتربرخوردار مرزي، مي گويد: كمیسیون 
اقتصادي دولت موافقت كرد كه وزارت راه و شهرسازي مجاز باشد نسبت به 
پرداخت تسهیالت ساخت به متقاضیان نوسازي در مناطق مذكور با كارمزد 
حداقل ۴درصد از طريق انعقاد عاملیت با بانك ها و مؤسسات عامل داراي 
مجوز از بانك مركزي اقدام كند كه البته اجرايي شدن اين موضوع نیز منوط 

به تصويب نهايي هیأت وزيران است.

پاسخ وزارت راه به گزارش همشهری
در روزنامه همشــهري مورخ 25دي ماه 1399، گزارشي با عنوان »اصرار 
وزارت راه بر سانســور دوباره قیمت« منتشر شــد كه به اظهارنظر وزير 
راه وشهرســازي مبني بر مخالفت با بازگشت قیمت  مسكن به سايت ها و 
پلتفرم هاي مجازي پرداخته بود. وزارت راه وشهرســازي، توضیحاتي در 
پاسخ به اين گزارش ارائه كرده است كه متن آن را عینا در ادامه مي  خوانید.

   وزارت راه وشهرسازي در نوع اعالم قیمت مسكن در پرتال خود همواره 
از عبارت »متوسط قیمت يك مترمربع واحدمسكوني آپارتماني« استفاده 
مي نموده است لذا حداقل و حداكثر قیمت در اين گزارش بیان نمي شده 
است. اين نوع اعالم قیمت در شــرايط نرمال اقتصادي كه تورم لحظه اي 
وجود ندارد مشكلي ايجاد نمي نمايد زيرا افزايش قیمت از يك روند آرامي 
برخوردار است اما در شرايطي كه با افزايش لحظه اي قیمت و حباب مواجه 
هستیم همواره مالكاني كه امالك آنها در بازه قیمتِي كمتر از متوسط قیمت 
اعالم شده قرار دارد براي زيان كمتر در فروش ملك خود، سعي مي كنند 
قیمت آن را به متوسط قیمت اعالم شده نزديك نمايند كه در اين حالت با 
افزايش قیمت امالك مواجه خواهیم بود همچنین مالكان ديگري كه قیمت 
ملك آنها بیش از متوسط قیمت اعالم شده است به دلیل افزايش لحظه اي 
قیمت و به منظور جلوگیري از زيان سرمايه، فاصله قیمت ملك خود را با 
متوسط قیمت اعالمي تنظیم مي نمايند و حاضر نخواهند شد قیمت ملك 
خود را پايین بیاورند لذا اعالم متوسط قیمت مسكن در شرايطي كه بازار در 

التهاب است باعث افزايش قیمت مي گردد.
  نكته قابل مالحظه ديگر آن است كه انتشار اطالعات قیمتي شهر تهران 
)و عدم انتشار متوســط قیمتي ساير مراكز اســتان هاي كشور( مي تواند 
تغییرات قیمتي را مطابق الگوي بازار مسكن تهران به كلیه مناطق شهري 
و روستايي كشور ديكته نمايد. اين امر درخصوص كلیه مناطق شهر تهران 
نیز صادق اســت. به طوري كه تحوالت قیمتي چند منطقه شهري تهران 
به تنهايي مي تواند تعیین كننده متوسط قیمت كلیه مناطق شهر تهران 
و به طريق اولي تعیین كننده جهت حركت متوسط قیمت مسكن در كلیه 

شهرهاي كشور باشد.
  از ســوي ديگر با توجه به ضرورت وجود تعداد قابل اتكايي از داده ها 
براي محاسبه میانگین پیراسته قیمت هاي معامله شده كه واقعیت هاي 
اتفاق افتاده در بازار مسكن كل كشور را نمايندگي نمايد و با عنايت به 
تعداد كم معامالت درج شده در سامانه كد رهگیري )هم به واسطه  نبود 
الزام به درج معامالت در اين سامانه و هم به دلیل كم بودن تعداد معامالت 
انجام شده در كلیه مراكز استان هاي كشــور( مناسب تر است كه اين 
اطالعات به صورت فصلي جمع آوري و میانگین قیمتي بر اين اســاس 

محاسبه و منتشر گردد.
  از طرفي ديگر درج قیمت هاي نامتعارف در سايت هاي اينترنتي خود 
عاملي است كه موجب افزايش قیمت مســكن مي شود. تعیین قیمت ها 
توسط كاربران و مالكان بدون مبنا و اساس صورت مي گیرد، اعالم قیمت 

بدون هیچ منطق و الگويي قیمت مسكن را باال مي برد.

اعتراف به شكست هدفمندي يارانه ها 
سازمان برنامه و بودجه اعالم كرد:

دالر

دولــت مي گويــد: يارانه هاي یارانه
پرداختي به مردم افزايش نیابد 
اما مجلــس اعتقــاد دارد بايد 
افزايش يابد و حتي دوبرابر شود. كدام يك درست 
مي گويند و كدام يك غلط؟ هركدام اســتدالل 
خودشان را دارند؛ براي مردم اما مهم اين است 
كه پول واريزي به حساب شان، از كجا مي آيد و آيا 
اين افزايش يارانه نقدي، سفره آنها را بزرگ تر و 

رنگین تر مي كند يا گران تر و كوچك تر؟ 
انتخاب مردم وقتي مهم است كه بدانند پرداخت 
يارانه بیشــتر به معناي تورم باالتر اســت يا نه. 
اما خبر مهم اين اســت كه يك نهاد پژوهشــي 
وابسته به ســازمان برنامه و بودجه فاش كرده  
كه پرداخت يارانه بیشــتر، ازجملــه پرداخت 
يارانه نقدي به ۷8میلیون ايراني، يا يارانه كمك 
معیشــتي به 60میلیون نفر به كســري بودجه 
دولت و تورم باالتر منجر شــده است. يافته هاي 
اين تحقیق نمايانگر شكست هدف قانونگذاران 
و سیاســتگذاران در طــرح هدفمندســازي 
يارانه هاســت زيرا اين يارانه ها در نهايت عمال از 

جیب مردم و با ايجاد تورم پرداخت شده است.

يارانه هايي با بوي نفت
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري وابسته 
به ســازمان برنامه و بودجه در گزارشــي اعالم 
كرده اســت: پرداخت يارانه نقدي بــه مردم از 
محل درآمدهاي صــادرات فرآورده هاي نفتي 
در ســال هاي اخیر باعث تشديد كسري بودجه 
دولت در نتیجه فشار تحريم ها بر صادرات نفت 
و فرآورده هاي نفتي شده كه نتیجه آن باال رفتن 
نرخ تورم به ويژه در سال جاري بوده است. پیش از 
اين همشهري با كالبدشكافي تصمیم كمیسیون 
تلفیق بودجه مجلس براي افزايش میزان يارانه 
نقدي پرداختي به مردم نســبت به اين تصمیم 
هشدار داده بود. ناترازي دخل و خرج هدفمندي 
يارانه ها در 10سال گذشته در عمل باعث فشار 
به بودجه دولت و عمیق تر شــدن شــكاف بین 
منابع و مصارف بودجه ساالنه شده كه در نتیجه 
دولت اين كسري بودجه را از محل هاي ديگري 
ازجمله استقراض از بانك مركزي تامین كرده كه 
پیامد آن افزايش نرخ تورم بوده و در نهايت مهر 
تأيیدي اســت بر اينكه وعده افزايش يارانه هاي 
نقدي با برداشــتن از جیب مردم با ايجاد تورم 

صورت مي گیرد.

منبع ناپايدار يارانه
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري در تحلیل 
تبصره1۴ اليحه پیشنهادي دولت در ارتباط با 
دخل و خرج قانون هدفمندي يارانه ها مي گويد: 
به طور كلي پرداخت يارانه هاي نقدي و غیرنقدي 
در كشور برخالف آنچه در قانون هدفمندسازي 
يارانه ها پیش بیني شده، هر سال در حال افزايش 
بوده، درحالي كه قیمــت يارانه پنهان كه همان 
يارانه ســوخت اســت، افزايش قابل توجهي را 
تجربه نكرده است. اين گزارش مي افزايد هرچند 
هدف از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها كمك 
به بخش تولیــد از محل درآمدهاي ناشــي از 
حذف يارانه هاي انرژي و همچنین حذف يارانه 
ثروتمندان و كمك بــه دهك هاي پايین جامعه 
بوده، اما برآوردهاي كارشناسي اين مركز نشان 
مي دهد بعد از گذشــت چند سال از اجراي اين 

برنامه هیچ كدام از اين اهــداف آنگونه كه بايد، 
محقق نشده است.

براساس اين گزارش پژوهشــي هرچند دولت 
در تابستان ســال1398، يارانه بخشي از افراد 
ثروتمند را قطــع كرد و در آبان مــاه نیز قیمت 
حامل هاي انرژي را افزايش داد، اما دوباره منابع 
حاصل از آن به خانوارها و نــه تولید اختصاص 
يافت و در نتیجه با اقدامــات مقطعي نمي توان 
به تحقق اهداف برنامه هدفمندي يارانه ها امید 
بســت. افزون بر اينكه يارانه ها بار مالي زيادي 
بر دوش دولــت مي گذارد و هرچنــد پرداخت 
هدفمند يارانه ها با هدف كاهش فاصله درآمدي 
در كشــور صورت مي گیرد، امــا به دلیل تورم 
ناشي از كســري بودجه دولت، شكاف درآمدها 
بیشتر شده اســت. مركز پژوهش هاي توسعه و 
آينده نگري ســازمان برنامه و بودجه مي گويد: 
اگرچه در قانون هدفمندسازي پیش بیني شده 
يارانه ها از محل افزايش قیمت حامل هاي انرژي 
پرداخت شوند، اما روند سال هاي گذشته نشان 
از آن دارد كه محل اصلي تأمین يارانه ها، منابع 
حاصل از صادرات فرآورده هــاي نفتي بوده كه 
منبعي ناپايدار به شــمار مي رود. به نحوي كه در 
سال گذشته هم نشــانه هايي از اين ناپايداري 
درآمدها مشاهده شده و تحريم  ها يا كاهش شديد 
قیمت نفت به دلیل شــیوع ويروس كرونا، منابع 
حاصله از فروش نفت را به شدت محدود و دولت 
را با كسري شديد بودجه مواجه كرد كه نتیجه 

آن هم تورم افسارگسیخته سال جاري است.

نسخه كارشناسي برنامه ريزان
پیشنهاد بازوي تحقیقاتي نظام برنامه و بودجه 
اين اســت كه هم منابع پرداخت يارانه ها پايدار 
شود و هم اينكه دخل و خرج هدفمندي يارانه ها 
شــفاف تر شــود. در اليحه بودجه سال1۴00 
میزان كل منابع پیش  بیني شــده در تبصره1۴، 
منابع هدفمنــدي يارانه ها با 6.5درصد رشــد 
نسبت به امســال بالغ بر 26۷هزارو6۷میلیارد 
تومان برآورد شده كه برخالف 2سال اخیر منابع 
تبصره يادشده از بخش پتروشــیمي با رشدي 
8۷درصدي بیشترين رشد را تجربه كرده است. 
افزون بر اينكــه در اليحه بودجــه1۴00 براي 
نخســتین بار رديفي با عنوان طلب سهم دولت 
از پتروشــیمي ها بابت خــوراك میعانات گازي 

سال هاي گذشته گنجانده شده و در مقابل رديف 
مربوط به دريافت ناشــي از فروش برق و فروش 

آب و سوخت نیروگاه ها حذف شده است.

پرداخت يارانه با استقراض
به گزارش همشهري، دولت در اليحه بودجه سال 
آينده پیشنهاد داده تا به ســازمان هدفمندي 
يارانه ها اجازه داده شــود درصورتــي كه منابع 
الزم براي پرداخت يارانه ها محقق نشــود، اين 
سازمان با تضمین خودش اوراق اسالمي يا همان 
اوراق قرضه را بفروشد. سیاست دولت در بخش 
مصــارف هدفمندي يارانه ها براي ســال آينده 
به شدت انقباضي اســت به نحوي كه قرار است 
بالغ بر 188هــزار میلیارد تومــان در 1۴محور 
يارانه به صورت مستقیم و غیرمستقیم پرداخت 
شود كه نسبت به امســال 23.۷درصد كاهش 
را نشــان مي دهد و مبلغ پیش بیني شــده براي 
پرداخت يارانه هاي نقــدي و غیرنقدي و كمك 
معیشتي دولت در ســال آينده نسبت به امسال 

ثابت خواهد بود.

پرداخت يارانه هاي كور
سازمان برنامه و بودجه مي گويد: در سال1398 
مجموع هزينه هاي ريالــي و غیرريالي كه دولت 
براي پرداخت يارانه هاي آشكار و پنهان متحمل 
مي شود، 890هزار میلیارد تومان يعني 2.2برابر 
بودجه ســال گذشــته بوده كه البته همه اين 
پول در اختیار اقشــار هدف سیاستگذاران قرار 
نمي گیرد و بخشي از اين منابع در فرايند توزيع 
تلف شــده و بخشــي از آن هم با ضريب اصابت 
نامناســب تر به گروهي غیر از گروه هدف دولت 
مي رسد. اين گزارش مي افزايد: هرچند در قانون 
بودجه98 دولت موظف به شناســايي 3دهك 
باالي درآمدي و حذف يارانه نقدي آنها شده بود 
اما درنهايت وزارت كار در شهريور سال98 تنها 
يارانه حدود 200هزار خانــوار را قطع كرد و در 
سال بعد هم دولت پرداخت يارانه به ۷8میلیون 
نفر ايراني را هدف قرار داد و با اضافه شدن طرح 
حمايت معیشتي خانوارها، رقم پرداخت نقدي به 
شهروندان افزايش پیدا كرد و نتیجه اينكه دولت 
هم اكنون در هر  ماه 6هزار میلیارد تومان يارانه 
نقدي و كمك معیشــتي به حساب سرپرستان 

خانوار واريز مي كند.

ناكاميدرمقرراتزداييازكسبوكارها
رئیس جمهور دستور ساده سازي  مراحل شروع كسب وكار را صادر كرد

درحالي كه به تازگي حسن روحاني  كسبوكار

رئیس جمهوري، دستور ساده سازي 
مراحل شروع كســب وكار را صادر 
كرده، مانع تراشي بر سر كسب وكارها همچنان سكه 
رايج اقتصاد ايران اســت. حتي تصويب قانون رفع 
موانع تولید و بهبود محیط كسب وكار هم نتوانسته به 
مقاومت ها براي برداشــتن موانع خودساخته پايان 
دهد؛ چنانكه تازه تريــن گزارش مركز پژوهش هاي 
مجلــس از شكســت رؤيــاي مقررات زدايــي از 

كسب وكارها حكايت دارد.
به گــزارش همشــهري، براســاس مــاده۷ قانون 
اجراي سیاســت هاي كلي اصل۴۴ قانون اساسي، 
مصوبات هیأت مقررات زدايي در مورد بخشنامه ها، 
دستورالعمل ها و آيین نامه ها پس از تأيید وزير امور 
اقتصادي و دارايي و در مورد تصويب نامه هاي هیأت 
وزيران پس از تأيید هیــأت دولت براي همه مراجع 
صدور مجوزهاي كســب وكار و همه دســتگاه ها و 
نهادهايي كه در صدور مجوزهاي كســب وكار نقش 

دارند، الزم االجراست.
بــازوي تحقیقاتي مجلس در گــزارش جديد خود 
مي گويد: در طول دوره فعالیت هیأت مقررات زدايي 
از كسب وكارها ۴1جلســه برگزارشده كه دستاورد 
قطعي اين هیأت از بهمن9۴ تا پايان شــهريور99 
تنهــا تصويب يــك مقــرره، ارائه پیشــنهاد براي 
اصالح يك آيین نامــه اجرايي، لغو ۴بخشــنامه و 
لغو يك دســتورالعمل بوده و نتیجــه اينكه هیأت 
مقررات زدايي، به حوزه قوانین هیچ ورودي نداشته و 
صرفاً در سطح مقررات مصوب دولت چند اصالحات 

را پیشنهاد داده است.
قانون مي گويد: هیأت مقررات زدايي موظف اســت 
حداكثر تا مدت 3 ماه پس از ابــالغ قانون مربوطه، 
شــرايط و مراحل صدور مجوزهاي كســب وكار در 
مقررات، بخشــنامه ها، آيین نامه ها و مانند اينها را 
به نحوي تسهیل و تســريع نمايد و هزينه هاي آن را 
به گونه اي تقلیل دهد كه صدور مجوز كســب وكار 
در كشــور با حداقل هزينه و مراحــل آن ترجیحاً 
به صورت آني و غیرحضوري و تاسیس آن كسب وكار 
در كمترين زمان ممكن صورت پذيرد اما يافته هاي 
مركز پژوهش هاي مجلس نشان مي دهد اين هیأت 
تاكنون موفــق به انجام كامل ايــن تكلیف خطیر و 

بسیار مهم نشده است.

شكست به دليل ناهماهنگي
بازوي تحقیقاتي مجلس مي گويد: شــرط موفقیت 
هیــأت مقررات زدايي از مقررات مانع كســب وكار، 
الزام و اقــدام همه نهادهــاي حكومتي و خصوصي 
اســت و اين كار وقتي صورت مي گیرد كه همكاري 
و هماهنگــي بین دســتگاه هاي صادركننده مجوز 
انجام پذيرد. مانع اصلي اينجاست كه قانون مي گويد: 
هیأت مقررات زدايي مكلف اســت شرايط و مراحل 
صدور مجوزهاي كســب وكار در مقررات جاري را 
آسان تر سازد اما در عمل، بسیاري از قوانین و مقررات 
همچنان برعهده و همچنیــن در صالحیت و توان 

دستگاه هاي تخصصي است.

پايگاه نيمه آنالين كسب وكارها
قانون اجراي سیاست هاي كلي اصل۴۴ قانون اساسي 
مي گويد: دستاوردهاي هیأت مقررات زدايي بايد در 
پايگاه اطالع رساني مجوزهاي كسب وكار منعكس 
شود و براي همگان قابل دســترس و قابل استفاده 
باشد اما مركز پژوهش هاي مجلس مي گويد: با وجود 
اصالح و تكمیل فهرست مراجع اصلي صدور مجوزها 

همچنان ايرادات و نواقص جدي در اين پايگاه ديده 
مي شــود و هیأت مقررات زدايي، به رغم برداشــتن 
گام هاي ضروري براي ساماندهي، تسهیل و تسريع 
صدور مجوزها، فرايندهاي الزم را با كندي بســیار  
پیش مي برد و عملكرد هیأت يادشده به اندازه كافي، 

مؤثر و اثربخش نبوده است.

چه بايد كرد؟
پیشنهاد بازوي تحقیقاتي مجلس اين است كه براي 
احیاي هیأت مقررات زدايي، نهادها و مقامات عالي 
قوه مجريــه، ازجمله معــاون اول رئیس جمهوري، 
نماينده ويژه رئیس جمهــوري يا هیأت وزيران بايد 
فعال تر شوند زيرا مرجع صدور آيین نامه، بخشنامه، 
دستورالعمل و... مقام يا مقامات اداري مربوط هستند 
و هیــأت مقررات زدايي چاره اي جــز مكلف كردن 
دســتگاه ها به تدوين يا اصالح مقررات ندارد. سؤال 
اينجاست كه آيا مصوبه هیأت مقررات زدايي مبني بر 
موظف كردن وزارتخانه يا سازماني نسبت به تدوين 
يا اصالح مقررات، تاكنون اجرا شده  و پیش از آن، آيا 

اساساً از قابلیت اجرا برخوردار است؟ 
براســاس اين گزارش به نظر مي رســد براي آنكه 
دستگاه يا دستگاه هاي اجرايي مربوط، به اصالح نظام 
مجوزها و تســهیل صدور آنها در حوزه خاص خود 
اقدام كنند، مؤثرترين ضمانت اجرا، اِعمال الزامات 
سلسله مراتب و پاسخگويي اداري در قوه مجريه است 
و رئیس جمهوري و معاون اول او، از ظرفیت اعمال 
اين نظارت بر هريك از وزيــران از طريق مصوبات 

خود، به ويژه مصوبات هیأت وزيران، برخوردارند.
مركز پژوهش هاي مجلس مي گويد: مؤثرترين اتفاق 
در حوزه مقررات گذاري درخصوص مجوزها، اخیرا 
با مصوبه هیأت وزيران رقم خورده و پس از تشكیل 
»كارگروه رفع موانع جهش تولید« به رياست معاون 
اول رئیس جمهوري، با تركیبي فراقوه اي، مصوباتي 
درخصوص ساماندهي مجوزها مصوب شد و هرچند 
اين اتفاق مهم با تأخیر بسیار )حدود يك دهه( انجام 
شد، اما مي توان امیدوار بود اجراي اين تصويب نامه 
با امضاي دولت، توســط همه دســتگاه ها به نحوي 
اثربخش صورت گیرد و به ساماندهي نظام مجوزهاي 
كسب وكار كشــور و حل معضالتي از قبیل زمان بر 
بودن، غیرشــفاف و دســت وپاگیر بودن مراحل و 

مدارك متعدد براي صدور مجوزها بینجامد.

   دستور مهم روحاني
شــوراي عالي اداري به تازگي در بخشنامه اي كه به 
امضاي رئيس جمهوري رسيده، با هدف سرعت دادن 
به صدور مجوزها و كاهش فســاد همه وزارتخانه ها، 
مؤسسات و شــركت هاي دولتي، نهادهاي عمومي 
غيردولتي و تمام دســتگاه هايي را كــه از بودجه 
كشــور ارتزاق مي كنند، مكلف كرد تا فرايند صدور 
مجوزهاي كسب وكار را آســان تر و ساده تر كنند. با 
اين بخشنامه قرار است تمام الزامات، دستورالعمل ها 
و استانداردهاي متناســب به نوع كسب وكار توسط 
دستگاه هاي صادركننده مجوز شناسايي و به ذي نفعان 
و اتحاديه هاي صنفي اطالع رساني كنند به گونه اي كه 
متقاضيان كسب وكار بتوانند بدون هيچ پيش شرطي 
و طي فرايند اداري درخواســت خود براي شــروع 
كسب وكار را ثبت كنند و كل فرايند هم بايد به صورت 
الكترونيك باشد. نكته مهم اينكه مبناي احراز هويت 
متقاضيان كسب وكار، به صورت خوداظهاري خواهد 
بود و پس از اينكه افراد تعهد دادند كه تمام شرايط و 
ضوابط قانوني را قبول دارند، بايد بالفاصله مجوز آغاز 
فعاليت آنها صادر شود و دســتگاه هاي صادركننده 
مجوز هم وظيفــه دارند كه مجوز آغــاز فعاليت و 
تعهدنامه متقاضيان كســب وكار را به وزارت اقتصاد 

ارسال كنند.

عبور دالر از 26هزار تومان با گره برجامي
چالش هــاي جديــد برســر نحــوه بازگشــت آمريكا بــه برجــام و رفع 
 تحريم ها ديــروز به عبور قیمــت دالر از مــرز 26هزار تومان منجر شــد. 
در ابتداي صبح روز شــنبه قیمت هــر دالر آمريكا حتي تا مــرز 26هزارو 

850تومان هم پیشروي كرد.
به گزارش همشهري، اين روزها اقتصاد ايران به شدت در انتظار است تا تكلیف بازگشت آمريكا 
به برجام مشخص شود اما با وجود امیدواري هايي كه بعد از انتخابات آمريكا ايجاد شده بود، 
هنوز مشخص نیست آيا آمريكا به برجام باز خواهد گشت و مذاكرات آغاز خواهد شد يا خیر؟ 
همین ابهام از اوايل هفته قبل به رشد قیمت ها در بازار طال و ارز و حتي سهام منجر شده است. 
دو طرف خواستار آن هستند كه گام نخست را طرف مقابل بردارد و همین موضوع نحوه توافق 

و بازگشت آمريكا به برجام را با گره و ابهام مواجه كرده است.
به گفته كارشناسان بازار، چنانچه اين گره باز نشود و تحريم ها رفع نشود، قیمت دالر و انتظارات 
تورمي رشد خواهد كرد و اين موضوع ساير بازار ها را هم تحت تأثیر قرار خواهد داد. روند رو به 
رشد قیمت دالر از يكشنبه هفته قبل آغاز شده، در اين مدت نرخ دالر دست كم با 2200تومان 

رشد از 2۴هزار تومان به محدوده 26هزارو 200تومان در مبادالت ديروز رسید. 
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   تباني در معدوم سازي  جوجه هاي يك روزه
در فروردين ماه امسال همزمان با انتشار فيلم و تصاوير معدوم سازي  جوجه هاي يك روزه در شبكه هاي اجتماعي، برخي فعاالن بازار درباره 
تأثير اين اقدام بر بروز پديده كمبود و گراني مرغ هشدار داده بودند. حاال پس از گذشت 10 ماه از آن واقعه، شوراي رقابت در جلسه 445 خود با 
بررسي مسائل و مشكالت بازار نهاده هاي دامي و معدوم سازي جوجه هاي يك روزه در بهار امسال، با اكثريت آراء تأييد كرد: اين اقدام انجمن 
صنفي توليدكنندگان جوجه يك روزه مصداق تباني بين اشخاص است به نحوي كه نتيجه آن از طريق محدود كردن يا تحت كنترل درآوردن 
مقدار توليد، خريد يا فروش كاال يا خدمت در بازار، مصداق اخالل در رقابت بوده است. اين شورا به موجب بندهاي ۲ و 4 ماده۶1 قانون به »توقف 

طرفيت توافق از ادامه رويه ضدرقابتي« و همچنين »اطالع رساني عمومي در جهت شفافيت بيشتر بازار« راي صادر كرده است.

دو عامل، يكــي بيروني و ديگري  بورس
درونــي، به رشــد پر قــدرت و 
4درصدي شــاخص بــورس در 
مبادالت ديروز منجر شد. به نظر مي رسد تغيير دامنه 
نوسان بازار سهام و رشد قيمت دالر 2اهرم اصلي در 
ترسيم منحني صعودي شاخص بورس در روز شنبه 
بوده اند. به گزارش همشهري، روز شنبه همزمان با 
اجراي مقررات دامنه نوسان نا متقارن در بازار سهام، 
شــاخص كل بورس تهران با رشــدي خيره كننده 
مواجه شد و بار ديگر كانال يك ميليون و 200هزار 
واحد را پس گرفت. تحت  تأثير ايــن رويداد ديروز 
سهامداران حقيقي 1420ميليارد تومان نقدينگي 

جديد وارد بازار سهام كردند.

خروج از پاركينگ به مقصد بورس؟
جو مثبت ناشي از اين دو موضوع ديروز موجب شد 
ركورد خروج نقدينگي از پاركينگ پول به ســمت 
بازار سهام شكسته شود. ديروز 424ميليارد تومان 
نقدينگي از بازار اوراق بدهي رهسپار بازار سهام شد.

به طــور طبيعي بين بــازار اوراق بدهــي به عنوان 
پاركينگ پول و بازار سهام يك رابطه عكس وجود 
دارد و عامل اين رابطه عكس نرخ بهره است. مطابق 
ادبيات مالي زماني كه نقدينگــي وارد اوراق بدون 
ريسك )اوراق بدهي( مي شــود از بازار سهام خارج 
مي شــود و زماني كه از اين اوراق خارج مي شود به 
سمت بازار سهام و ساير بازار ها حركت مي كند؛ به 
همين دليل خروج پول از بازار اوراق بدهي اميد ها 
را براي تداوم روند صعودي بــورس افزايش داد، اما 
آنطور كه آمار ها نشان مي دهد همه رشد بازار سهام 
مربوط به تغيير دامنه نوســان نبوده است و بخش 
مهمي از اين رشد ناشي از رشد قيمت دالر تحت تأثير 
ايجاد ابهام در روابط سياسي ايران و آمريكا و تداوم 

تحريم هاست.

اثر تغيير دامنه نوسان 
با وجود آنكه روند رو به رشد بازار سهام از يكشنبه 
هفته قبل و همزمان با رشد قيمت دالر به دليل ابهام 
در نحوه بازگشت ايران و آمريكا به برجام آغاز شد، 
اما بسياري از كارشناسان عامل رشد بازار سهام در 
مبادالت ديروز را اجراي دامنه نوســان نا متقارن 
مي دانند زيرا طبق قاعده جديد درصد نزول قيمت 
سهام شركت هاي بورس به 2درصد محدود شده؛ 
اين قاعده در عين حال اجازه مي دهد قيمت سهام 
شركت هاي بورس تا 6درصد رشد كنند كه همين 
عامل به توقف-دست كم موقت- روند نزولي بورس 

منجر خواهد شد. 
حامد ســتاك، كارشــناس بازار ســرمايه درباره 
اثر گذاري دامنه نوســان نامتقارن بر بورس گفت: 
شــرايط و تغييراتي كه در دامنه نوســان صورت 
گرفته به نفع بازار است و منفي شدن بازار را سخت 
مي كند. اين موضوع موجب شده بازار در جهت مثبت 
حركت كند. او افزود: بايد منتظر ماند و ديد كه اين 
تصميمات تا چه زماني ذهنيت سهامداران را تغيير 
خواهد داد و آيا در زماني كه بازار به تعادل مي رسد 
برگرداندن قوانين به حالت قبل اثر منفي روي بازار 

خواهد گذاشت يا خير؟
محمــد اقبال نيا، رئيس هيأت مديره ســبدگردان 
آســمان نيز دراين باره گفت: از آنجا كه بازار حالت 
فرسايشي پيدا كرده بود، به شــوك براي احيا نياز 
داشــت، تصميم اخير را مي توان در همين جهت 
ارزيابي كرد. البته تاثير اين ابزار موقتي است، اما اگر 
اخبار اقتصادي، اظهارنظرهاي مسئوالن، نوسانات 
بازار ارز و... سيگنال هاي نگران كننده به بازار مخابره 
نكنند، بازار به لحاظ شرايط بنيادي در نقطه مناسبي 

قرار دارد و مي تواند وارد فاز صعودي شود.
با وجود نظرات اين كارشناسان برخي تحليل گران 
بر اين باورند كه علت آغاز رشد بورس از اوايل هفته 

قبل اين است كه شــاخص بورس به كف تكنيكال 
خود نزديك شــده بود و دوره نزول به پايان رسيده 
بود. گواه اين ادعا تحليل هايي است كه قبل از تغيير 
دامنه نوسان منتشر شده و نشان مي دهد روند نزولي 
شاخص بورس در محدوده يك ميليون و 50تا يك 

ميليون و 100هزار واحد متوقف خواهد شد.

اثر رشد دالر
 در مقابل اثراتي كه برخي براي تغييرات دامنه نوسان 
بر بازار ســهام متصور هستند بررســي ها از ميزان 
همگرايي بازار ســهام با ارزش دالر نشان مي دهد 
يكي از عوامل رشد شاخص بورس همان داليلي بود 
كه از يكشنبه هفته قبل به رشد قيمت دالر منجر 
شده اســت.در واقع اختالف برســر نحوه بازگشت 
ايران و آمريكا به برجــام يكي از محرك هاي اصلي 
رشد قيمت دالرو بازار سهام بوده زيرا درصورت به 
توافق نرسيدن طرفين برسر نحوه بازگشت به برجام 
و رفع نشدن تحريم ها هم قيمت دالر رشد خواهد 
كرد و هم انتظارات تورمي تحت تأثير رشــد قيمت 
دالر تقويت خواهد شــد همه اين عوامل به عنوان 
محرك هاي بنيادي قوي مي توانند به رشد دوباره 

شاخص هاي بورس منجر شوند.
حامد ســتاك با وجــود آنكه نقش تغييــر دامنه 
نوســان را در رشــد بورس تأييد مي كند در عين 
حال معتقد است: رشد اين روز هاي ارز قطعا در افق 
سرمايه گذاري ســهامداران تأثير داشته و در سبز 

پوش شدن سراسري بازار قطعا اثرگذار بوده است. 
قيمت ارز يكي از فاكتور هاي اصلي ارزشــگذاري 
دارايي ها در ايران است؛ زماني كه ارز رشد مي كند 
ســهام نيز كه يكســري از دارايي ها را نمايندگي 
مي كنند رشد مي كنند. به گفته او ترس كاهش نرخ 
ارز از بازار دور شده؛ قيمت ارز نشان داد بين حرف 
تا عمل فاصله وجود دارد. محمدابراهيم ســماوي، 
مدير تحليل گــروه صنعتي و معدنــي امير هم در 
اين باره گفت: تحوالت سياسي و بين المللي و آخرين 
وضعيت درخصوص برجام و بازگشت آمريكايي ها در 
ميان مدت به مذاكرات نشان مي دهد چشم اندازي 
براي ريزش شــديد دالر نمي توان متصور بود و تا 
زماني كه ابهامات اصلــي در مورد متغيرهاي كالن 
اقتصادي برطرف نشود، نمي توان انتظار داشت كه 

بازار رشد منطقي خود را بازيابد.

با وجود وعده هاي مسئوالن ستاد تنظيم بازار  بازار
براي رشــد عرضه و نزديك شــدن قيمت 
خرده فروشي مرغ به نرخ مصوب، قيمت هر 
كيلوگرم مرغ تازه در طول يك هفته گذشته با افزايش 10هزار 

توماني از مرز 30هزار تومان گذشت.
به  گزارش همشهري، با مصوبات 2 ماه اخير ستاد تنظيم بازار، 
مسئوالن از تسهيل روند تخصيص ارز و تامين نهاده هاي دام 
و طيور خبر داده بودند. پيش تر نرخ مصوب هر كيلوگرم مرغ 
تازه در خرده فروشــي 20هزارو400تومان تعيين شده بود. 
مسئوالن مربوط با تكيه بر اين اقدام ها وعده بازگشت آرامش 
به بازار گوشت و مرغ در آستانه نوروز را مطرح كرده بودند. اما 
مرغداران نرخ مصوب جديد را با رشد هزينه هاي توليد متناسب 
ندانسته اند و بر آزادسازي قيمت تأكيد مي كنند. بررسي قيمت 
خرده فروشي مرغ و انواع مشتقات آن نيز حاكي از نافرماني قابل 
پيش بيني بازار از نرخ مصوب بوده است. قيمت هر كيلوگرم مرغ 
تازه كه تا 4هفته پيش به 20هزارو400تومان رسيده بود طي 
2هفته اخير اول به 25 و سپس به بيش از 30هزار تومان رسيد. 
اين افزايش قيمت موجب گراني انواع قطعات و مشتقات مرغ 
و گوشت ساير انواع طيور مانند بوقلمون و شترمرغ شده است.

نبض تند قيمت مرغ و طوالني  شدن صف ميادين
گزارش ميداني خبرنگاران همشــهري از بازار خرده فروشي 
انواع مرغ و طيور از ســير صعودي قيمت هــا حكايت دارد؛ 
به نحوي كه ديروز قيمت خرده فروشي هر كيلوگرم مرغ تازه 
در خرده فروشي هاي سطح شهر تهران از 27 تا 32هزار تومان 
در نوسان بود. چنان كه ديروز شنبه هر كيلوگرم مرغ تازه در 
منطقه تهرانسر از 27 تا 30هزار تومان و در شهرك آپادانا 30 
تا 32هزار تومان به مشتريان عرضه مي شد. در مناطق مذكور 
قيمت انواع قطعات و مشــتقات مرغ نيز افزايش قابل توجهي 
داشت به طوري كه قيمت هر كيلوگرم ران مرغ در تهرانسر 25 
تا 27هزار، سينه مرغ به نرخ 31 تا 33هزار تومان و در شهرك 
آپادانا قيمت هر كيلوگرم ران و ســينه مرغ از 33 تا 34هزار 
تومان بود. همچنين قيمت هر كيلوگرم گوشت بوقلمون در 
اين مناطق به ترتيب 36 و 41هــزار تومان بود و هر كيلوگرم 
گوشت شترمرغ در شــهرك آپادانا به نرخ 150هزار تومان به 
مشتريان عرضه مي شد. افزايش قيمت مرغ همچنين موجب 
كاهش عرضه مرغ و تخم مرغ به نرخ مصوب در ميادين ميوه 

و تره بار و طوالني تر شدن صف هاي خريد اين اقالم در معدود 
مراكز عرضه مستقيم شد. به نحوي كه متقاضيان خريد مرغ و 
تخم مرغ در ميدان ميوه و تره بار تهرانسر قبل از عرضه اين اقالم 
در صف هاي طوالني در انتظار خريد مرغ و تخم مرغ ارزان تر 

از قيمت عرضه اين محصوالت در بازار خرده فروشي بودند.

تغيير نرخ پايه و محدوديت عرضه مرغ
نايب رئيس كانون انجمن صنفي مرغداران گوشتي در واكنش 
به ايــن رويدادها با بيان اينكه فروش مــرغ با قيمتي بيش از 
27هزار تومان، گرانفروشي است، درباره علت افزايش قيمت 
مرغ به بيش از 30هزار تومــان، گفت: قيمت واقعي مرغ زنده 
براساس آناليز تشكل ها 17هزارو500تومان و قيمت مرغ گرم 
24 تا 25هزار تومان است. حبيب اسداهلل نژاد افزود: درخواست 
تشكل ها اصالح قيمت هاســت ولي با وجود مذاكرات در اين 
مورد هنوز هيچ تغييري صورت نگرفته است و اين قصور باعث 
ايجاد نوسان در توليد خواهد شد. اسداهلل نژاد، افزود: متأسفانه 
برخي از استان ها كه مزيت توليد دارند گاه اجازه خروج مرغ 
زنده يا گرم را نمي دهند؛ بسته  شدن راه خروج مي تواند باعث 
فساد و توزيع رانت شود. اينگونه تصميمات جزيره اي منطقي 
نيست چون توزيع مرغ را دچار چالش كرده و آرامش بازار را 

بر هم مي ريزد.

شرايط گنگ بازار مرغ 
عضو هيأت مديره اتحاديه مرغداران گوشتي هم با تأييد افزايش 
قيمت مرغ گفت: نرخ هر كيلو مرغ زنده در مرغداري به 20هزار 
تومان و قيمت مرغ گرم در خرده فروشي ها به 29هزار تومان 
رسيده اســت، هر چند در برخي مناطق مرغ با قيمت باالي 
30هزار تومان هم عرضه مي شود. عظيم حجت، گنگ بودن 
شرايط بازار را يكي از داليل نوسان بازار مرغ اعالم كرد و افزود: 
ابالغ رسمي قيمت مي تواند بازار را از سردرگمي خارج كند. او 
درباره آينده بازار مرغ گفت: پيش بيني در شرايط شيوع كرونا 
بسيار سخت است اما در كل وضع جوجه ريزي به گونه اي است 
كه تا پايان بهمن و اسفند با چالشي در عرضه مواجه نخواهيم 
شد. او گفت: با توجه به انگيزه مرغداران به توليد، جوجه ريزي 
به باالي 120ميليون قطعه مي رســد كه با وجود اين در ايام  
پاياني ســال كمبود و افزايش قيمت در بــازار مرغ نخواهيم 
داشت . به گفته او در هفته گذشته قيمت برخي ريزمغذي هاي 

طيور همچون ليزين و متيونين حداقل هر كيلو 10هزار تومان 
افزايش يافت؛ اين عوامل قيمت تمام شده توليد را تحت تأثير 
قرار مي دهد. حجت با اشاره به اينكه استقبالي براي خريد مرغ 
سايز كوچك در بازار وجود ندارد، گفت: با وجود آنكه مرغ عمده 
مصرفي خانوارها، سايز درشت است و فرهنگسازي  الزم براي 
مصرف مرغ استاندارد با وزن 1500 تا 1800گرم نشده، مرغدار 
براي عرضه مرغ در سن 50روزگي ناگريز به تامين نهاده براي 
مدت 10روز از بازار آزاد است كه اين امر به افزايش هزينه هاي 

توليد دامن مي زند .

دخالت در بازار و كاهش 50درصدي توليد 
مديرعامل اتحاديه مرغداران گوشــتي اســتان مركزي هم 
قيمت تمام شــده مرغ براي مرغدار را 17هزار تومان دانست 
و گفت: در اين شرايط سخت توليد، مرغداران قيمت مصوب 
14هزارو400توماني هر كيلوگرم مــرغ زنده در مرغداري را 
قبول ندارند. احمد بزچلويي، افــزود: در ابتدا فقط 30درصد 
نهاده مرغداران را دولت تامين مي كرد و مابقي از بازار آزاد تهيه 
مي شد كه همين امر ورشكســتگي و كناره گيري بسياري از 
مرغداران را به همراه داشت. او افزود: اگرچه 2ماه است كه وضع 
تخصيص نهاده ها كمي بهتر شــده، اما باز هم فقط 70درصد 
نهاده با قيمت دولتي به مرغدار تعلق مي گيرد و حتي قيمت 
نهاده دولتي نيز افزايش داشته است. بزچلويي گفت: قيمت 
ذرت دولتــي از 1500 به 1700، كنجاله ســويا از 2700 به 
3300تومان افزايش يافته و بقيه نهاده هاي توليد نيز به همين 
نسبت گران شده است. او با بيان اينكه دخالت دولت اطمينان 
مرغداران را به توليد كاهش داده گفت: دولت به ازاي هر مرغ 
4كيلو نهاده در اختيار مرغدار قرار مي دهد درحالي كه يك مرغ 
براي عرضه در بازار حداقل به 5.5كيلو نهاده نياز دارد كه مابقي 
آن بايد از بازار آزاد با قيمت هاي باال تهيه شود. او افزود: كاهش 
قدرت خريد در بروز وضع بي تأثير نيســت، زيرا اواخر ســال 
گذشته ميزان جوجه ريزي در استان مركزي 3ميليون قطعه 
بود اما اين رقم امســال با كاهشي 50درصدي به 1.5ميليون 

قطعه رسيده است.

رشد نرخ دالر و تغيير دامنه نوسان، بازار سهام را سبزپوش كرد

در مبادالت روز شنبه، سهامداران حقيقي 1400ميليارد تومان نقدينگي وارد بازار سهام كردند

پرواز دوباره نرخ در بازار مواد پروتئيني

قيمت مرغ از مرز 30هزار تومان گذشترشد پرقدرت بورس با اهرم هاي دوگانه
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افقي:
1- بي عرضه- از جنس آهن- 

هماهنگي
2- پســوند شــباهت- رهبر 
سياسي و از بنيانگذاران حزب 

كمونيست چين
3- ميــوه اي با طعــم ترش و 

شيرين- ضروري
4- بدزبان و بي حيا- ريسمان- 

راه فرار
5- فرو بردن سوزن در چيزي- 
كم پهنا- بيماري سبزي و آب 

آلوده 
6- به آهستگي- آنكه حج به 

جا آورده- وقار
7- ايــن ويتاميــن به جذب 
كلسيم در بدن كمك مي كند- 

دست كم- سريع
8- پايتخت فنالند- آراستن 

ناخن ها
9- داراي گنجايــش زيــاد- 

نيكي- حرف همراهي
10- ســر و صــدا- روحاني 

زرتشتي- ورزش يخ و چمن
11- داالن زيرزميني- ميمون 

آدم نما- خداي هندو
12- گرو گذاشته شده- واحد 
اندازه گيــري طــول- مقابل 

عمدي
13- هجــران- كاخ داريوش 

هخامنشي در تخت جمشيد

14- رمان چارلــز ديكنز كه 
داســتانش در طــول انقالب 

فرانسه رخ مي دهد- اسم
15- مجــاور- كيســه پول 

قديمي- بخشش، عطا
  

عمودي:
1- خويشــاوند نزديك كسي 
كه مرده اســت- آموزشــگاه 

هنري
2- چه بسيار- زيبا- از اجزاي 

پيراهن- مادر عرب
3- پدر و مادر- زادگاه و محل 
تولد ستاره ها- چاشني غذايي

4- قطعه ضربــي متداول در 
گيالن- پيمان تجــارت آزاد 

آمريكاي شمالي
5- تهيه كردن- يون منفي- 

عقيده
6- ســاده لوح- فرمانروا- نام 

مادر امام هادي)ع(
7- پســنديده- پاينــده- 

انتقادكننده
8- ضمير انگليســي- پياده- 
ســقف فرو ريخته - شــبكه 

گسترده جهاني
9- سخن تحقيرآميز- زندان- 

شديدترين
10- ســهولت- پوســيده- 

آسمان
11- بازداشتن از انجام كاري- 

ويروس مرگبار قرن- كشت اول سال
12- مقر فرماندهــي در ارتش- به 

درياچه اروميه مي ريزد
13- از غالت- گلنگدن- استخوان 

جمجمه
14- از خواهــران برونته- خاخام- 
وســيله اي براي برقــراري ارتباط 

تصويري اينترنتي- خالص
15- واحدي براي اندازه گيري توان 

الكتريكي- معادل فارسي اي ميل
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ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

۲ 1 7 ۶ 9 8 5 4 3
9 ۶ 4 ۲ 5 3 1 7 8
3 5 8 1 7 4 ۶ ۲ 9
4 7 ۲ 9 1 ۶ 8 3 5
1 3 9 8 4 5 7 ۶ ۲
۶ 8 5 3 ۲ 7 9 1 4
7 9 ۶ 5 3 ۲ 4 8 1
5 4 3 7 8 1 ۲ 9 ۶
8 ۲ 1 4 ۶ 9 3 5 7

متوسط

    ۲   1   4    
  1 7 4   ۲ 5 8  
      3 5 7      
  9           ۶  
    4       ۲    
  8           1  
      9 ۶ 1      
  7 ۶ 8   4 1 3  
    8   3   9    7 ۲ ۶ 5 9 1 8 4 3

5 3 8 ۲ 4 ۶ 1 7 9
1 9 4 7 3 8 ۶ 5 ۲
4 5 9 ۶ 8 3 ۲ 1 7
3 7 1 4 ۲ 9 5 8 ۶
8 ۶ ۲ 1 5 7 3 9 4
9 1 7 8 ۶ ۲ 4 3 5
۶ 8 5 3 7 4 9 ۲ 1
۲ 4 3 9 1 5 7 ۶ 8

ساده

متوسط

5 3 ۲ ۶ 1 8 4 9 7
۶ 1 7 4 9 ۲ 5 8 3
8 4 9 3 5 7 ۶ ۲ 1
۲ 9 1 5 8 3 7 ۶ 4
3 ۶ 4 1 7 9 ۲ 5 8
7 8 5 ۲ 4 ۶ 3 1 9
4 5 3 9 ۶ 1 8 7 ۲
9 7 ۶ 8 ۲ 4 1 3 5
1 ۲ 8 7 3 5 9 4 ۶

سخت

      ۶       4 3
      ۲          
  5         ۶   9
4 7           3  
      8   5      
  8           1 4
7   ۶         8  
          1      
8 ۲       9      

ساده

          1 8 4 3
5     ۲ 4     7 9
1 9     3   ۶    
      ۶ 8   ۲    
  7 1       5 8  
    ۲   5 7      
    7   ۶     3 5
۶ 8     7 4     1
۲ 4 3 9          

   اجراي دامنه نوسان جديد تا پايان سال
محمدرضا معتمد، معاون سازمان بورس با اشاره به داليل اجراي دامنه نوسان نامتقارن در بورس، گفت: اجراي اين اقدام 
كوتاه مدت خواهد بود و به محض اينكه وضع بازار به شرايط عادي بازگردد اجراي آن منتفي خواهد شد. او افزود: ممكن 
است اجراي اين تصميم يك ماه يعني تا پايان امسال به طول بينجامد و حتي ممكن است تصميم ديگري در اين زمينه 
بسته به شرايط بازار گرفته شود. او با بيان اينكه دامنه نوسان نامتقارن باعث ايجاد ثبات و آرامش در بازار مي شود، 
گفت: اجراي تغيير در دامنه نوسان به اين دليل بود كه سرمايه گذار فرصت بيشتري براي تصميم گيري در روند منفي 

بازار داشته باشد و نبايد در شرايط هيجاني به خريد و فروش سهام در بازار اقدام كند.

گزارش همشهري نشان مي دهد قيمت هركيلوگرم مرغ 
در هفته گذشته تا 10هزار تومان گران تر شده است.
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بعد از اينكه سعيد حسين پور، هافبك جوان پرسپوليس اعالم 
كرد شايد در پنجره زمستاني از اين تيم جدا شود، بسياري از 
هواداران ابراز تأسف كردند. او فصل گذشته هر از گاهي كه به 
ميدان رفت بازيكن بااستعدادي نشان داد و اين نگراني وجود 
دارد كه بعد از جدايي و اثبات توانايي هايش، باشــگاه تأسف 
بخورد. شبيه همين اتفاق مثال در مورد شهاب زاهدي هم رخ 
داد و تالش پرسپوليس در ابتداي فصل جاري براي بازگرداندن 
او به جايي نرسيد. با اين حال اگر از زاويه ديد خود حسين پور 
به ماجرا نگاه كنيــم، او حق دارد آينــده اش را جاي ديگري 
جســت وجو كند. در تمام طول نيم فصل اول عبارت »دست 
خالي« از زبان پرسپوليسي ها نيفتاد؛ وقتي در اين شرايط هم 

به حسين پور بازي نمي رسد، او چرا نبايد برود؟

چرا نبايد برود؟

يكي از بامزه ترين جمالت فصل فوتبال ايران را مجيد جاللي 
به زبان آورد. سرمربي نساجي در نشست خبري پيش از بازي 
با گل گهر سيرجان در مورد شــرايط نقل وانتقاالتي تيمش 
گفت: »در 10روز گذشته با حدود 50بازيكن مذاكره كرديم 
و اميدواريم به زودي خبرهاي خوشــي به هواداران بدهيم.« 
50بازيكن؟ مگر كنكور سراسري است استاد؟ براي مذاكره با 
هر بازيكن چقدر وقت گذاشتيد؟ پس كي به كارهاي فني تيم 
رسيديد؟ بعد طبيعتا هم اكنون عمده اين نفرات بازيكن آزاد 
نيستند؛ يعني به باشگاه هاي هر 50بازيكن براي جذب آنها نامه 
زده ايد يا سرخود مذاكره كرده ايد؟ نهايتا اينكه متر و معيار شما 
براي جذب بازيكن چيســت؟ يعني كدام استراتژي را دنبال 

مي كنيد كه حداقل 50بازيكن با آن تناسب دارند؟

مگر كنكور سراسري است؟

عليرضا بيرانوند اين روزها در بلژيك عزيز شده و اين مصداق 
بارز سرازيري بعد از سر بااليي است. بيرو اوايل حضورش در 
آنتورپ ذخيره ژان بوتز فرانسوي شد و حتي به خاطر لغزش 
در يك بازي ليگي به شدت از ســوي سرمربي پيشين تيم 
سرزنش شد. بعد از مصدوميت بوتز، چاره اي جز اعتماد به 
بيرانوند باقي نماند. با اين حال گلر ايراني در يكي دو نمايش 
اولش عملكرد خوبي ارائه نداد تا اين بار هواداران نيز به انتقاد 
از او بپردازند. حاال اما بيرانونــد در چند بازي براي آنتورپ 
خوش درخشيده است. او حتي از طرف سازمان ليگ بلژيك 
صاحب عنوان بهترين مهار هفته هم شد تا روي ابرها سير 
كند. كسي كه استعداد داشته باشــد، تالش كند و نااميد 

نشود، باالخره مزدش را خواهد گرفت.

سرازيري بعد از سربااليي

نكته بازي

   تيم فكري كه با وجود تمام انتقادات صدرنشين بود با يك بازي ضعيف باالخره صدرنشيني را به سپاهان داد

زن ها بودند ولي ديده نمي شدند
 اگرچه قضاوت يك داور زن در مسابقات مردان خبرساز شده

 اما اين در تنيس ايران يك اتفاق طبيعي است

به نظر مي رسد خبري كه پنجشنبه از نخستين داوري يك زن در 
مسابقات مردان منتشر شد، خبر تازه  اي نبوده است. در مسابقات 
جام حذفي كه در كيش برگزار شــد، الهه ربيعــي در فينال روي 
صندلي داوري نشست اما قبل از اينكه مسابقات به مرحله فينال 
برسد، بهناز تعبدي هم جزو داوران اين مســابقات بود. او و ساير 
زنان از سال ها قبل در مســابقات مردان داوري كرده  اند. تعبدي 
به همشهري مي گويد: »9سال اســت كه داور تنيس هستم و اين 
نخستين باري نبود كه زنان در مسابقات مردان قضاوت مي كردند. 
در شروع مسابقات كيش دستيار ســرداور بودم. وقتي مسابقات 
به جدول اصلي رســيد، روي صندلي داوري نشســتم و قضاوت 
كردم.« تعبدي در جام حذفي روزي سه چهار بازي را داوري كرد. 
او مي گويد: »مســابقات جايزه بزرگ مردان، مسابقات بين المللي 
كه در كيش و تهران برگزار شــد و همينطور در يكي از مسابقات 
ديويس كاپ كه ايران ميزبان بــود، داوران خط نگه دار زن بودند. 
در بيشتر مسابقات رسمي، زنان سرداور نبوده اند اما در مسابقات 
مناطق، سرداوري را به عهده آنها گذاشته اند. من داوري را از مشهد 
شروع كردم و براي نخستين بار 7ســال پيش در مشهد مسابقات 
مردان را داوري كردم.« اما چرا فقط داوري ربيعي در كيش ديده 
شد؟ دليل اصلي اين اســت كه او در فينال داوري كرد. دليل دوم 
را تعبدي توضيح مي دهد: »مسابقات كيش پوشش خبري خوبي 
داشت. سابقه داشته كه در مسابقات مردان كل تيم داوري كامال 
زن بوده اند اما چون مسابقات پوشش خبري نداشته، اين زنان هم 

ديده  نشده اند.«
چه اهميتي دارد كه زنان داور مســابقات مردان باشند؟ تعبدي 
مي گويد: »داوران زن براي اينكه پيشرفت كنند، بايد در مسابقات 
خوب داوري كنند اما مسابقات زنان در مقايسه با مسابقات مردان 
در سطح بااليي برگزار نمي شود و تعداد مسابقاتشان هم كم است. 
به همين خاطر قضاوت مسابقات مردان روي سطح داوري ما خيلي 
تأثيرگذار است. اتفاقاتي كه در مســابقات مردان مي  افتد، بيشتر 
است. سرعت بازي  آنها هم باالست. در اين شرايط داور بايد سريع تر 

هم تصميم بگيرد.«

منهاي فوتبال
  با لباس سياه در جست وجوي6 

   پرسپوليس  در 5 تقابل اخيرش پيكان را برده است

 5 منهاي يك انگيزه خاص
  چرا پيكان مي تواند كار را براي پرسپوليس سخت كند؟

هفته پانزدهم ليگ برتر

هفته شانزدهم ليگ برتر

هفته هفدهم ليگ برتر

نفت  مسجدسليمان-تراکتور

تراکتور-نساجی مازندران

آلومينيوم اراک-سپاهان

سايپا-نفت  مسجدسليمان

شهر خودرو-پيکان

صنعت نفت آبادان-پرسپوليس

ذوب آهن-ماشين سازی تبريز
گل گهرسيرجان-مس رفسنجان

استقالل-فوالد

سايپا-تراکتور
مس رفسنجان-ذوب آهن

پرسپوليس-پيکان

گل گهرسيرجان-پرسپوليس

مس رفسنجان-استقالل
ماشين سازی تبريز-شهر خودرو

نساجی مازندران-آلومينيوم اراک

پيکان-صنعت نفت آبادان

سپاهان-گل گهرسيرجان

پرسپوليس-سايپا

فوالد-ذوب آهن

سهشنبه 5 اسفند 1399

دوشنبه 11 اسفند 1399

سهشنبه 12 اسفند 1399

چهارشنبه 6 اسفند 1399

يكشنبه 26 بهمن 1399

جمعه 1 اسفند 1399

15:00

15:00

15:30

17:15

17:30

14:30

14:30

14:30

15:00

15:30

16:30

15:30

17:20

15:00

17:15

15:40

معوقه هفته دهم  ليگ برتر

پرسپوليس و پيكان از ساعت17:15 امروز در 
ورزشگاه آزادي مســابقه اي را از آخرين هفته 
دور رفت ليگ بيســتم برگزار مي كنند. البته 
براي پرســپوليس اين آخرين بازي دور رفت 
نيست چون سرخپوشان يك بازي عقب افتاده 
هم دارند كه روز جمعه بايد در زمين گل گهر 
برگزار كنند. پيكان طي دو ســه ســال اخير 
حريف خــوب و مهرباني براي پرســپوليس 
بوده و سرخپوشــان از 5بازي اخير مقابل اين 
تيم به 5برد متوالي رسيده اند. برخالف سايپا 
كه هر از گاهــي يقه پرســپوليس را در ليگ 
مي گيرد، پيكان بعد از آخرين بردش مقابل اين 
تيم كه در ســال96 با مربيگري مجيد جاللي 
به دست آمد ديگر هيچ امتيازي از پرسپوليس 
نگرفته اســت. پيكان در اين فصــل با مهدي 
تارتار شــروع خوبي داشــت اما چند هفته اي 
هست كه دچار افت شده و حاصل كار اين تيم 
در 3بازي اخيرش فقط يك امتياز بوده است. 
در نقطه مقابل پرسپوليس از 3بازي اخيرش 
3پيروزي به دســت آورده و نخستين تيم اين 
فصل است كه توانسته به 3برد متوالي برسد. 

طبق آمار متريكا، پرسپوليسي ها در هر بازي 
4.7شــوت به چارچوب دروازه رقبا زده اند كه 
بعد از گل گهر )4.8شوت( دومين آمار برتر اين 
فصل محسوب مي شود. برخالف پرسپوليسي ها 
كه موقعيت هاي زيــادي روي دروازه حريفان 
مي ســازند )و البته خيلي از آنها را از دســت 
مي دهند( پيكان يكي از تيم هايي اســت كه 
كمتريــن موقعيــت را روي دروازه حريفانش 
ايجاد كرده است. پيكان در هر بازي 2.9شوت 
به چارچــوب دروازه حريفانــش زده و از اين 
لحاظ سومين تيم ضعيف ليگ است. در زمينه 
مالكيت توپ هم 2 تيم تقريبا برعكس هم عمل 
كرده اند؛ آمار مالكيت توپ در ســايت متريكا 
نشان مي دهد در اين زمينه پرسپوليس تيم اول 
ليگ است و پيكان تيم پانزدهم. به اين ترتيب 
شكل و شــمايل بازي امروز و فوتبال مالكانه 
پرسپوليس كامال قابل پيش بيني است اما اينكه 
آيا سرخپوشان مي توانند از حمالت خود نتيجه 
بگيرند و به قهرماني نيم فصل نزديك تر شوند، 
سؤالي است كه براي رسيدن به پاسخ آن بايد 

تا پايان بازي منتظر ماند.

پرســپوليس بعد از 3 برد پياپي مقابل پيكان 
قرار مي گيرد؛ مســابقه اي كه نبايد روي كاغذ 
آنقدرها ســخت باشــد و در رؤيــاي قهرماني 
نيم فصل سرخ ها خللي وارد كند، اما در پيكان 
انگيزه هايي وجود دارد كه مي تواند تعيين كننده 

باشد و كار را براي سرخپوشان سخت كند.
  مهدي تارتار: ســرمربي پيــكان ازجمله 
پرسپوليسي هاي قديمي است كه در اين سال ها 
عملكرد نسبتا خوبي در حوزه مربيگري داشته 
است؛ آنقدر كه وقتي بحث ممنوعيت استفاده از 
مربيان خارجي مطرح شــد، برخي حتي او را 
گزينه اي مناســب براي هدايت پرســپوليس 
خواندند. صد البته هنوز تعداد كساني كه تارتار 
را در اين سطح نمي دانند بيشتر است، اما براي 

اثبات شايستگي، كجا بهتر از نبرد رودررو؟
 امير روستايي: بعد از بي اعتمادي به او در 
پرســپوليس، به صورت قرضي به پيكان آمد. 
البته هنــوز عملكــرد اين مهاجــم در جمع 
خودروســازان هم چنگي به دل نزده است. او 
فقط يك گل زده و 2 پنالتي هم از دست داده؛ 
اما يك بازيكن برابر مربياني كه او را در ليست 

مازاد قرار دادند، حتما انگيزه صدبرابري دارد.
  نادر محمدي: همان اوت انداز معروفي است 
كه در يكي از 4 بازي پخش زنده فصل، موقعيت 
بهتري براي خودنمايي دارد. اگر پيكان با يكي 
از پرتاب هاي آكروبات او به گل برســد، قاعدتا 
 فيلــم مربوط بــه اين اتفــاق وايــرال خواهد

 شد.
  فرزاد حاتمي: باوركردني نيست، اما بهترين 
گلزن پيكان در اين فصل فــرزاد حاتمي بوده 
است؛ مهاجم 35ساله اي كه طي 10بازي )بعضا 
به عنوان بازيكن ذخيره( 3گل براي اين تيم به 
ثمر رســانده اســت. حاتمي بازيكن ســابق 
پرسپوليس بوده و به عالوه در اين بازي فرصت 
خوبي دارد كه نشــان بدهــد دورانش هنوز به 

پايان نرسيده است.
  محمد نــوري: حضــور كاپيتان ســابق 
پرسپوليس برابر تيمي كه عاشقانه آن را دوست 
دارد مي توانست يك موقعيت جذاب باشد، اما 
تســت كروناي نوري مثبت بــود و او تقابل با 
سرخپوشان را از دست داد. براي محمد نوري 

آرزوي سالمتي مي كنيم.

ماستارهنميخريم،ميدزديم!
  عالقه شديد بايرن مونيخ به خريد بازيكن از رقيب مستقيم؛ اين قسمت: شكار اوپامكانو

آرســن ونگر در واكنش به ريخت وپاش هــاي آبراموويچ در 
چلسي يك شعار بامزه داشت؛ »ما ســتاره نمي خريم، ستاره 
مي سازيم.« بعدها با اين جمله شوخي هايي شد ازجمله طعنه 
به منچستر دوران فرگوسن كبير با اين مضمون كه »ما ستاره 
نمي خريم، داور مي خريم!« حاال براي بايرن مونيخ هم مي شود 
از اين دست شوخي ها ســاخت؛ مثاًل »ما ستاره نمي خريم، از 

دورتموند مي دزديم!«
بايرن مونيخ كه قاتل عنكبوتي ستاره هاي بوندس ليگا محسوب 
مي شود، يك ستاره ديگر را از اين ليگ شكار كرد و براي فصل 
آينده با اوپامكانو به توافق شــخصي رســيد. مدافع 22ساله 
اليپزيش مورد توجه چندين باشــگاه بــزرگ اروپايي مثل 
منچستر، آرسنال، پاري سن ژرمن، رئال و... بود، با فعال شدن 
بند 42.5ميليون يورويي فســخ قراردادش مي تواند از فصل 
آينده با قراردادي 5ســاله جاي آالبايــي را در تركيب بايرن 
بگيرد كه قرار اســت به صورت آزاد جدا شــود و به رئال برود. 
او عالوه بر تكل هاي بي نقص و عملكرد ســختگير دفاعي در 
نبردهاي زميني و هوايي، بازيكن پابه توپي هم هســت. فصل 
قبل آمــار 91درصد پاس صحيح را به نــام خودش ثبت كرد. 
سياست باشگاه باواريايي هميشه همين بوده كه تك ستاره هاي 
باشگاه هاي آلماني را جذب مي كند تا هم با استفاده از توانايي 
آنها خودش را تقويت كند، هم اجازه تقويت و شــاخ شــدن 
تيم هاي ديگــر را ندهد. گاهي حتي پديــده اي را كه نياز هم 

نداشته، خريده اند. در سال هاي اخير كه دورتموند رقيب اصلي 
بايرن بوده، خيلي از خريدهاي پرافتخارترين تيم آلمان از اين 
تيم بوده. متس هوملز، ماريو گوتزه، لواندوفســكي، تورستن 
فرينگز، نمونه هايي از شكارهاي ســال هاي اخير بايرني ها از 
شكارگاه دورتموند بوده اند. آنها حتي اسطوره دورتموند يعني 
ماتياس ســامر را هم دزديدند و بعد از فوتبالش به او كه مدير 
ورزشــي بود هم رحم نكردند. در ســال1992بازيكني به نام 
توماس هولمز كه دورتموند نمي خواست او را به مونيخ بفروشد، 
ابتدا به ليون فروخته و 3 ماه بعد به بايرن منتقل شــد. اوتمار 
هيتسفلد هم پس از آنكه به عنوان سرمربي توانست دورتموند 
را فاتح ليگ قهرمانان كند، از نيمكت بايرن سردرآورد. بستگي 
به اين دارد كه چه تيمــي رقيب آنها در بوندس ليگا باشــد؛ 
بايرن مونيخ ناگهان به ستاره رقيب عالقه مند مي شود. كلوديو 
پيزارو، سباستين دايسلر، روبرت و نيكو كواچ، ميشاييل باالك، 
لوكاس پودولسكي، زي روبرتو، ميروسالو كلوزه، ماريو گومز، 
مانوئل نوير، دانتــه، مانزوكيچ و... بازيكنانــي بودند كه ابتدا 
در تيمي ديگر مثــل وردربرمن، بايرلوركوزن، ولفســبورگ، 
شالكه، اشتوتگارت، كلن، هامبورگ و... ستاره شدند و سپس 
پيراهن مونيخ را بر تن كردند. البته همه جاي دنيا رسم است 
كه باشگاه هاي ثروتمند پديده هاي ليگ را شكار مي كنند اما 
در مورد بايرن مونيخ اصل بر اين است كه آنها ستاره تيم رقيب 

مستقيم را بگيرند، حتي اگر به دردشان نخورد.

  بار كج به مقصد نرسيد
مهم ترين بازي هفته پاياني نيم فصل اول با برتري همه جانبه ســپاهان در 
مقابل استقالل همراه بود. زردپوشان اصفهان در حالي ميزبان استقالل بودند 
كه اين دو تيم در رتبه هاي اول و دوم جدول قرار داشتند و نتيجه بازي نقش 
مهمي در صدرنشيني و كسب عنوان قهرماني نيم فصل داشت. استقالل با يك 
تساوي هم مي توانست باالتر از سپاهان بماند و چشم به بازي هاي باقيمانده 
پرسپوليس بدوزد. سپاهان اما به دنبال پيروزي بود و در همان دقايق ابتدايي 
بازي به آنچه مي خواست دست يافت. سپاهان 2گل طي 35دقيقه اول بازي 
زد كه هر دو گل به شكلي غيرمنتظره و روي اشتباهات عجيب خط دفاعي و 
دروازه بان استقالل به ثمر رسيد. همين اتفاقات كافي بود تا استقالل نه تنها 
در نتيجه عقب بيفتد بلكه روحيه الزم براي بازگشت به مسير پيروزي را هم 
از دست بدهد. محمود فكري كه با كسب فقط 4امتياز از 3بازي اخير، تيمش 
را در شرايط خوبي نمي ديد، در اين بازي باز هم تركيب تيمش را با 3مدافع 
چيد اما تصميم عجيب را جايي گرفت كه در خط مياني مسعود ريگي را در 
تركيب قرار نداد و برتري در خط مياني را تمام و كمال در اختيار سپاهاني ها 
گذاشت. سپاهان با تكيه بر بازي خوب سروش رفيعي در نيمه اول، نبض بازي 

را در اختيار گرفت و گل اول را در دقيقه13 با پاس محمدرضا حسيني و ضربه 
تمام كننده سجاد شهباززاده به ثمر رساند. اشتباه عارف غالمي و تعلل رشيد 
مظاهري از اتفاقات تاثيرگذار در ثبت اين گل بودند. مظاهري اشتباه بزرگ تر را 
روي گل دوم بازي مرتكب شد؛ در دقيقه35 سروش رفيعي ضربه ايستگاهي را 
به داخل محوطه جريمه فرستاد تا سجاد شهباززاده ضربه نهايي را بزند اما پاي 
سجاد به توپ نرسيد و مظاهري كه براي دفع ضربه اين بازيكن آماده شده بود 
كامال غافلگير شد و گل دوم را پذيرفت. بعد از اين گل ها سپاهان عقب كشيد 
و تمايلي براي بهره  بردِن بيشتر از تزلزل خط دفاعي استقالل نشان نداد. در 
مقابل تصور مي شد كه استقالل براي جبران 2گل خورده سراپا حمله باشد 
اما اين تيم هم توان زيادي در خلق موقعيت از خود نشان نداد. استقالل ديروز 
در بخش هجومي آن قدر كند و بي برنامه بود كه خط دفاعي سپاهان با وجود 
آمار ضعيفش در بازي هاي گذشــته اين بار موفق به حفظ دروازه شد و پيام 
نيازمند كه در 14بازي فقط 4بار كلين شيت كرده بود پنجمين كلين شيت 
خود را هم ثبت كرد. سپاهان حاال در حالي صدرنشين ليگ شده كه از لحاظ 
عملكرد دفاعي رتبه دوازدهم را در ميان 16تيم دارد. اما با تكيه بر خط حمله 

قدرتمندش كه 25گل طي 15بازي زده در صدر جدول قرار گرفته اســت. 
صدرنشيني اين تيم را فقط پرسپوليس مي تواند با كسب حداقل 4امتياز از 

2بازي باقيمانده اش به خطر بياندازد.
  فوالد در رتبه چهارم، گل گهر در كمين فوالد

 ديروز عالوه بر بازي 2 تيم صدرنشــين، 4مســابقه ديگر هم برگزار شد كه
2 ميزبان و 2 ميهمان توانستند بر حريفان خود پيروز شوند. آلومينيوم اراك در 
ادامه موفقيت هاي اخيرش نفت مسجدسليمان را هم با 2گل مهدي حسيني 
شكست داد و به رتبه هفتم رسيد. تيم خطيبي در اولين فصل حضورش در ليگ 
برتر فقط يك امتياز با منطقه آسيايي شدن فاصله دارد. در تبريز ماشين سازي 
در آخرين روز نيم فصل اولين پيروزي را دشــت كرد. ماشين با يك گل نفت 
آبادان را شكست داد تا تيم شگفتي ساز آباداني رتبه چهارم را هم از دست بدهد. 
رتبه چهارم نيم فصل به فوالِد نكونام رسيد كه روز گذشته شهرخودرو را با 2گل 
شكست داد. گل گهر هم در يك بازي پرحادثه در قائمشهر با نتيجه 2 بر يك 
نساجي را برد و به جايگاه ششم رسيد. گل گهر با توجه به بازي عقب افتاده اش با 

پرسپوليس حتي شانس رسيدن به رتبه هاي سوم و چهارم را هم دارد.
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عليرضا كرمي
كارشناس برنامه ريزي شهري

براي ايجاد نشاط اجتماعي بايد نيازسنجي كنيم
اردشير گراوند،  جامعه شناس: سال هاســت كه براي حوزه فرهنگي 
و اجتماعي كار چندانــي نكرديم، در عوض به جــاي آن كار كالبدي 
انجام داديم. اگر بودجه اي كه قرار اســت در مديريت شهري به حوزه 
اجتماعي و فرهنگي اختصاص بدهيم، 4 برابــر هم كنيم، در حقيقت 
داريم بدهكاري هاي حوزه فرهنگي و اجتماعي را پس مي دهيم. حوزه 

اجتماعي و فرهنگي تنها جايي است كه مي توان هزينه آن را هر جايي هزينه كرد و براي همين بايد 
نظارت بر اين منابع انجام شود. به عالوه ايجاد فضا براي نشاط اجتماعي فقط بستگي به كار فرهنگي و 
اجتماعي ندارد و اين كار يك پكيج گسترده است. نشاط اجتماعي به 2مقوله اصلي بازمي گردد. يك: 
آيا هزينه درآمد خانواده تنظيم است يا خير؟ دو: اميد شهروندان به آينده چگونه است؟ همچنين 
اگر براي فراغت و نشاط مردم كاري قرار است انجام شود، بايد برنامه اش روشن باشد. اين روزها مردم 
حال خوبي ندارند. در حوزه سالمتي، تورم، بيكاري جوانان و عدم اميدواري به آينده شرايط خوبي 

نداريم، بايد نيازسنجي انجام شود كه مردم با چه چيزي حالشان خوب مي شود. 

ث
مك

 كرونا، تحريم ها و مشكالت اقتصادي 
دست به دست هم داده اند تا عالوه بر گزارش

ضربه هاي سخت بر زندگي شهروندان، 
روحيه آنها نيز تحت تأثير قرار گيرد. به همين خاطر 
به نظر مي رسد شهرها و ساكنانش بيش از هر زماني 
به اجراي برنامه هاي فرهنگــي و اجتماعي و ايجاد 
فضاهايــي براي نشــاط اجتماعــي نيــاز دارند؛ 
برنامه هايي كه بتوانند رخوت و اندوه نشسته بر دل 
بســياري از مردم را پس بزنند و هرچقدر كه شده 
شــادي تزريق كنند. با اين حساب شــهر نيازمند 
برنامه هاي فرهنگي - اجتماعــي براي ايجاد تكاپو 

است.
به همين منظور در اليحه بودجه شهر تهران براي 
سال1400، بخش هايي از اعتبارات به حوزه فرهنگي 
و اجتماعي اختصاص پيدا خواهد كرد؛ مسئله اي كه 
شهردار پايتخت هم آن را مورد تأييد قرار داده است. 
در اين راســتا قرار اســت در تهران1400 به جاي 
اجراي پروژه هاي ساخت وســاز و توسعه كالبدي 
شــهر، به برنامه هاي اجتماعي و فرهنگي بيش از 
پيش پرداخته شود و فضاهاي خاص شهر براي ايجاد 
نشاط اجتماعي و تقويت روحيه شهروندان فراهم 
شــود. هر چند كه هنوز تا اختصاص بودجه مورد 
انتظار براي اجراي برنامه هاي اجتماعي و فرهنگي 

راهي طوالني در پيش داريم.
البته رئيس كميسيون 
اجتماعــي و فرهنگــي 
شــوراي شــهر تهران 
معتقد است كه بودجه 
پيش بيني شــده براي 
اجــراي برنامه ها كافي 
نيست. محمدجواد حق شناس مي گويد: » در بودجه 
سال96 مجموع ســهم حوزه مأموريتي فرهنگي و 
اجتماعي از كل بودجــه )1۷900ميليارد توماني 
شهرداري، 14۷0ميليارد تومان بود( 8.2درصد بود. 
در اليحه بودجــه1400 اين ســهم از كل بودجه 
)4۷600ميليــارد تومانــي بودجه پيشــنهادي، 
3284ميليارد تومان( معادل 6.8درصد است. به اين 
ترتيب حتي اگر قرار بود فقط سهم سال96 بودجه 

حوزه فرهنگي اجتماعي حفظ شــود، بايد مجموع 
بودجه ايــن حــوزه در اليحه پيشــنهادي حدود 
3905ميليارد تومان مي شــد  بنابراين در بودجه 
پيشنهادي، شاهد كاهش حدود ۷00ميليارد توماني 
سهم حوزه فرهنگي اجتماعي نسبت به سهم آن در 

سال96 هستيم.«
حق شناس در عين حال درباره برنامه هايي كه باعث 
افزايش سطح نشاط شهروندي مي شود، مي گويد: 
»كميسيون فرهنگي و اجتماعي در سند عملياتي 
برنامه سوم توسعه شهر تهران، شاخص هاي سه گانه 
را براي اين منظور تعيين كرده و به تصويب رسانده 
است؛ مســئله اي كه براي نخستين بار در مديريت 
شهري شهرهاي كشــور رخ داده است. 3شاخص 
كليدي عدالــت اجتماعي، ارتقــاي حس تعلق به 
محله يا همان محله گرايي و در نهايت ارتقاي طبقه 
خالق و رونق اقتصاد فرهنگ و هنر و گردشــگري، 
اولويت هاي برنامه اي مصوب و ابالغي كميسيون و 
شوراي شهر است. اين موارد بايد در بودجه1400 
ديده شــود. البته دو موضوع كرونا و رويداد1400 

نقش محوري در جهت گيري برنامه هاي فرهنگي و 
اجتماعي سال آينده خواهد داشت. در حوزه توسعه 
فضاهاي فرهنگي تكميــل پروژه هاي نيمه تمام يا 

در دســتور كار، همچون احداث مركز نمايش هاي 
آييني صبا، ساختمان بلديه، آفرينگاه سرخه حصار 
و گرمخانه هاي جنرال از اولويت تكميل برخوردار 

 مديريت شهري تهران اجراي برنامه هاي سالمت و نشاط اجتماعي، به منظور 
رفع آثار زيانبار روحي و رواني كرونا  در جامعه را براي سال1400 در دستور كار قرار داده است

شهر بانشاط به استقبال تحويل قرن مي رود يادداشت

توسعه محله ها در بودجه1400 تهران

پيشنهاد بودجه عمومي شهرداري به شوراي اسالمي شهر تهران 
در سال1400 حدود 49هزار ميليارد تومان است كه سهم مناطق 
از اين بودجه حدود 12.240ميليارد تومان با 26درصد رشد نسبت 
به بودجه مصوب ســال1399 درنظر گرفته شــده است. بودجه 
پيشنهادي هزينه اي مناطق هم 6.803ميليارد تومان با 34درصد 
رشد و بودجه تملك دارايي ســرمايه اي 5.43۷ميليارد تومان با 

18درصد رشد منظور شده است.
يكي از اقداماتي كه از سال1399 در بودجه شهرداري تهران منظور 
شده و در سال1400 نيز با اختصاص 2450ميليارد تومان اعتبار و 
رشد 25درصدي، مورد توجه بيشتري قرار گرفته، تعريف و اجراي 
پروژه هاي توســعه محله اي با اخذ نظرات شــهروندان به عنوان 
ذي نفعان اصلي پروژه ها در محله هاست كه 12درصد از اعتبارات 
تملك دارايي سرمايه اي شــهرداري تهران )اعتبارات عمراني( را 
شامل مي شود. بر همين اساس انتظار مي رود با اجراي اين پروژه ها 
معضالت و مشكالت محله اي موجود شهر تهران تا حدود زيادي 

مرتفع شود.
از ديگر اقدامــات جديد بودجه پيشــنهادي، اختصاص اعتبار به 
نواحي 124گانه شهر تهران اســت. نواحي شهر تهران نخستين 
واحد در ارتباط مستقيم شهرداري با شهروندان هستند و انتظارات 
و توقعات شهروندان محله ها در ابتدا به نواحي منعكس مي شود. 
اين در حالي اســت كه تاكنون هيچ گونه اعتبار مســتقيمي در 
اختيار نواحي براي پاسخگويي به شهروندان قرار نگرفته و اجابت 
درخواست هاي شهروندان، از طريق انعكاس موارد به معاونت ها در 

مناطق پيگيري مي شود. 
در بودجه ســال1400 اما به منظور رفع اين مشكل، پيش بيني 
بودجه 124ميليارد توماني صــورت گرفته تا براي تمامي نواحي 
شهر تهران كد اعتباري مستقل ايجاد شود. به همين خاطر امكان 
پاسخ دهي به درخواست هاي فوريتي شهروندان در كمترين زمان، 

توسط نواحي ميسر خواهد شد.
نكته ديگر آنكه در سال1400 پروژه هاي مشاركت و سرمايه گذاري 
شــهرداري نيز در بودجه و اعتبارات پيشنهادي درج شده است. 
در بودجه مناطق 22گانه شــهرداري تهران در بخش مشاركت، 
تعداد 82پروژه با برآورد ريالي بالغ بر 5هزار ميليارد تومان )مبلغ 
ســهم ســال1400 پروژه ها( با موضوع احداث درمانگاه، احداث 
مجتمع هاي ورزشي-خدماتي، احداث و توسعه بوستان، احداث 
پاركينگ، تفكيك پسماند و... پيشــنهاد شده كه ظرفيت خوبي 
براي توسعه شــهر خواهد بود؛ موضوعي كه ســال هاي گذشته 
چندان مورد توجه قرار نمي گرفت و از ظرفيت هاي سرمايه گذاري 

و مشاركتي بهره الزم برده نمي شد.
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    پريسا اميرقاسم خاني 
خبر نگار

عمليات عمراني ورودي غربي زيرگذر 
چهارراه گلوبندك به اتمام رسيده است عمراني

و چنــد روز ديگــر تــردد از آن براي 
مســافران خط يك مترو آزاد مي شــود. به گزارش 
همشهري، چهارراه گلوبندك در هسته مركزي تهران 
و در تقاطع خيابان هاي 15خرداد و خيام قرار دارد و 
روزانه بيش از 2ميليون نفر در آن تردد مي كنند؛ از 
اين رو پرترافيك ترين معبر پايتخت محسوب مي شود.

پروژه ساخت زيرگذرگلوبندك از سال 95با مسئوليت 
معاونت فني و عمران شهرداري تهران در حالي كليد 
خورد كه ورودي هاي متروي 15خرداد در خط يك 
به دليل نداشتن پله برقي و آسانسور از يكسو و حجم 
زياد مسافر از سوي ديگر شرايط مناسبي براي تردد 

معلوالن و سالمندان و... نداشت.
ســاخت ورودي هاي جديد غربي و شــرقي در اين 
چهارراه روزنه اميدي است براي كاهش بار ترافيك 
و امن شــدن مســير تردد عابران پيــاده. البته در 
ســال هاي اخير حصارهاي كارگاهي پروژه زيرگذر 
چهارراه گلوبندك مشكالت ترافيك را مضاعف كرده 
بود؛ از اين رو علي القاصي مهر، دادســتان عمومي و 
انقالب تهران در بازديد از بخش غربي پروژه زيرگذر 
گلوبندك تأكيد كرد كه عمليات عمراني اين پروژه در 
هر دو جبهه شرقي و غربي بايد با سرعت انجام شود: 
»اين معبر هسته مركزي شهر تهران است و موقعيت 
خاصــي دارد و به دليل تردد عابران پيــاده و ناوگان 
حمل ونقل عمومي، بسيار پرترافيك است؛ بنابراين 
معابر دسترســي به بازار تهران و ناوگان حمل ونقل 

عمومي اعم از اتوبوس و مترو بايد به گونه اي باشــد 
كه از يك سو شاهد كاهش ترافيك باشيم و از سوي 
ديگر تردد عابران پياده به سهولت انجام شود. ساخت 
زيرگذر چهارراه گلوبندك در راستاي اين اهداف در 
دســتور كار مديريت شــهري قرار گرفته است و در 
بازديد از ورودي غربي مشخص شد با پيگيري هاي 
معاونت فني و عمراني شهرداري تهران كارها در 8 ماه 

انجام شده كه اين تالش قابل تقدير است.«
القاصي در پاســخ به سؤال همشــهري درخصوص 
ضرورت و اهميت بازديد از اين پروژه گفت: »ترافيك 
مشكل اصلي چهارراه گلوبندك است كه در سال هاي 
اخير عمليات عمراني سبب تشديد اين معضل شده 

اســت؛ بنابراين رفع ترافيك مطالبه مــردم و حق 
عمومي است؛ از اين رو در بازديد از اين پروژه خواستار 
سرعت بخشيدن به عمليات عمراني شدم و مسئوالن 
معاونت فني و عمران شــهرداري هم قول دادند اين 
پروژه تابستان 1400به طور كامل بهره برداري شود.«

به گفته صفا صبوري ديلمــي، ورودي غربي زيرگذر 
چهارراه گلوبندك دسترسي مســافران به ايستگاه 
15خرداد در خط يك مترو را تسهيل مي كند و باعث 
رعايت بيشتر فاصله گذاري اجتماعي مي شود. او در 
تشريح آخرين وضعيت اين پروژه گفت: »اين ورودي 
بدون پله برقي بهره برداري مي شــود، اما براي رفاه 

بيشتر عابران 2دستگاه آسانسور نصب شده است.«

مديرعامل شــركت 
متــروي تهــران در مترو

بازديــد ميدانــي از 
فرايند تجهيز و تكميل ۷ايستگاه در 
شرف افتتاح خطوط 6و ۷، آخرين 
وضعيت عمليــات اجرايي و مراحل 
پاياني آماده سازي ايستگاه هاي مورد 
نظر را همراه با پيمانكاران و مجريان 
خطوط مربوطه مورد بررســي قرار 

داد.
به گزارش همشــهري، علــي امام 
در ايــن پيمايــش ميدانــي، ابتدا 
4ايســتگاه شهيد ســتاري، شهيد 
اشــرفي اصفهاني، يادگار امام)ره( و 
شهرك آزمايش كه همگي مربوط 

به خط 6هستند را بازديد كرده و در 
بخش دوم به ايســتگاه هاي آهنگ، 
شــهيد محالتي و ميــدان قيام در 
خط ۷سركشــي كرد؛ البته ورودي 
شمالي ايســتگاه ميدان صنعت كه 
قرار است اين هفته به عنوان ورودي 
دوم ايستگاه مذكور افتتاح شود نيز 
در زمره بازديد هاي دست اندركاران 
شــركت مترو و پيمانكاران مرتبط 

قرار داشت.
غير از ايســتگاه ميدان صنعت كه 
ورودي شمال غربي و سالن فروش 
بليت مســتقل آن قرار است، هفته 
جاري روي مردم گشــوده شــود، 
ساير ايســتگاه هاي مذكور نيز جزو 

ايستگاه هايي هســتند كه در نوبت 
افتتاح قرار داشته و عمده بخش هاي 
باقيمانده تا تكميل آنهــا به تهيه و 
نصب تجهيزاتي از قبيل پله برقي و 
آسانسور مربوط مي شود. نخستين 
ايســتگاهي كه در اين بيــن آماده 
بهره برداري خواهد شــد، ايستگاه 
شــهيدمحالتي در خط ۷اســت؛ 
ايســتگاهي در منطقه جنوب شرق 
تهران و در مجاورت ايســتگاه هاي 
ميدان قيام و آهنگ كه در آينده اي 
نه چنــدان دور، همگــي افتتــاح 
مي شــوند تا كمك حال شهروندان 
ساكن اين پهنه پايتخت در دسترسي 

به شبكه حمل ونقل ريلي باشند.

به زودي و در پي بازگشايي زيرگذر گلوبندك

دادستان تهران در بازديد از پروژه زيرگذر گلوبندك: رفع مشكالت ترافيكي مطالبه مردم است و در راستاي احقاق 
حق مردم عمليات عمراني اين پروژه بايد با سرعت انجام شود

تردد در پرترافيك ترين معبر شهري روان مي شود

شروع افتتاح هاي اسفند ماه مترو از ايستگاه شهيدمحالتي

خواهد بود. در حوزه برنامه اي، سلســله برنامه هاي 
پيرامون موضوع كرونا ازجملــه اجراي برنامه هاي 
ســالمت و نشــاط اجتماعي به منظور رفــع آثار 
زيانبار روحي و رواني كرونا در جامعه در دســتور 
كار شــهرداري تهران براي سال1400 قرار خواهد 
گرفت. همچنين سال1400، آستانه ورود به قرن 
جديد شمسي اســت و اين تغيير قرن يك فرصت 
تاريخي و يك بســتر اســتثنايي خواهد بود براي 
آنكه بتوانيم با استفاده مطلوب از آن در قالب ويژه 
برنامه هاي رويداد تهران1400 كه از نوروز امسال 
آغاز و تا پايان سال1400 ادامه خواهد داشت، نشاط 
اجتماعي و اُميد را به جامعه تزريق كنيم. برگزاري 
جشــن هاي نوروز، تيرگان، مهرگان و يلدا ازجمله 

برنامه هاي محوري اين رويداد به شمار مي رود.«

به استقبال تحويل قرن خواهيم رفت
محي الديــن فاضليان، 
فرهنگــي  مديــركل 
معاونــت اجتماعــي و 
فرهنگــي  شــهرداري 
تهــران نيــز در اين باره 
مي گويد: »اتفاقي كه در 
تهران سال گذشته افتاد، اين بود كه در آستانه پايان 
سال درگير كرونا شديم و همه اقدامات شهرداري 
تهران تحت عنوان نوروزگاه كــه اصلش بر همان 
حضور مردم در فضاهاي شهري بود، به نوروزخانه و 
كمپين در خانه بمانيم تبديل شــد. ولي مديريت 
شهري به سرعت خود را با شرايط موجود تطبيق داد 
و كوچي به سمت فضاي مجازي داشتيم. برگزاري 
كنسرت هاي آنالين و برنامه هاي مشترك با صدا و 
ســيما و... در همين رابطه بوده اســت. امسال هم 
تجربه سال گذشته را تقويت مي كنيم و در فضاي 
مجازي بيشــتر حضور خواهيم داشــت و از زمان 
زودتري به استقبال سال نو يا تحويل قرن مي رويم.«

او ادامه مي دهد: »فضاســازي نوروزي را در شهر با 
همكاري معاونت خدمات شهري و زيبا سازي  براي 
ايجاد شهر پر رنگ و پرنشاط تر پيش خواهيم برد. 
با توجه به طرح هايي كه در هويت بصري و گرافيك 
تهران1400 صورت گرفته است، مي توانيم اين نويد 
را بدهيم كه با يك مجموعــه خوش رنگ، متنوع و 
جذاب روبه رو شــويم كه مخاطبان آن از كودكان 

تا كهنساالن و مردان و زنان و اصناف و... هستند.«
مديــركل فرهنگــي معاونــت اجتماعــي و 
فرهنگي شهرداري تهران مي افزايد: »در نوروزخانه 
قرار است فضاي مجازي و سراي محالت فعال شوند. 
در خيابان وليعصــر از راه آهن تــا ميدان تجريش 
فضاسازي ويژه اي خواهيم داشت. درحال طراحي 
هســتيم كه كاروان هاي شــادي و نشاط بخش در 

خيابان ها حضور داشته باشند.«
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 كرونــا باالخره به مرحلــه تزريق 
واكسن رسيد و اولويت بندي ها براي گزارش

تزريق آن بــه كادر درمــان كه در 
يك سال گذشته با خطرات و ســختي هاي قابل 
توجهي مواجه بودند، مورد استقبال مردم هم قرار 
گرفته است. فاز اول اين واكسيناسيون از 21بهمن 
آغاز شــده و همچنــان در حال اجراســت. تمام 
دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور هم با برخورداري از 
ســهميه اختصاص يافته، تزريق واكسن به كادر 
درمان آي سي يو را تكميل كرده اند. بررسي تحويل 
واكســن كرونا در بسياري از اســتان ها به تأكيد 
دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور حاكي از ارسال 
منظم و به موقع محموله هاست آن هم درحالي كه 
تاكنون هيچ گزارش رسمي از وجود مشكالت حاد 
ناشي از ترزيق واكسن مشاهده نشده است. نكته 
بسيار مهم در اين بين، تزريق اميد به كادر درمان 
براي عبور از روزهاي ســختي اســت كه به نظر 
تمام نشــدني مي رســد آن هم زماني كه كرونا از 
برندهاي مختلف خود رونمايــي مي كند و ورود 

ويروس انگليسي به 2استان تأييد شده است.

پرستاران كرونايي واكسن نزدند 
ميثم يوسفي، معاون بيمارستان افضلي پور كرمان 
در نخستين فهرست كادر درمان، واكسن دريافت 
كرده و در اين باره مي گويد:  به شخصه به تأثير مثبت 
و قابل توجه اين واكســن براي جلوگيري از انتشار 

و ابتال به كوويد 19 ايمــان دارم به ويژه اينكه اين 
واكسن طي روزهاي اخير نشــان داده است بسيار 
كم عارضه بوده و تنها در برخي موارد شخص بعد از 
تزريق، تب مختصر و بدن درد را تجربه مي كند كه 
عمومي هم نيست. اين موضوع را رضا فدايي، مسئول 
بيماري هاي واگير مركز بهداشت اصفهان هم تأكيد و 
عنوان مي كند: احتماال در ماه هاي اول واكسيناسيون 
شــاهد كاهش ميزان مرگ ومير و سپس كاهش 
موارد ابتال به بيماري در كشــور خواهيم بود البته 
مشروط بر آنكه تا واكسيناسيون سراسري رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي در جامعه ضعيف نشود. يكي 
از پرســتاران مركز درماني دزفول هم از عدم  انجام 
واكيسناسيون روي كادر درماني كه پيش از اين به 
كرونا مبتال شده اند خبر مي دهد و عنوان مي كند:  از 
زمان بهبودي تا تزريق واكسن بايد يك سال فاصله 
وجود داشته باشــد. اما حدود 30نفر از همكاران 
و پزشــكان مركز، تزريق اول را انجام داده اند و اين 
شرايط روحيه عجيبي را براي همه به وجود آورده 
است. البته با توجه به اينكه همچنان ملزم به رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي هســتيم، هنوز نمي توان با 
اطمينان نسبت به مبتال شدن افرادي كه واكسن 
دريافت كرده اند نظر داد. در مازندران هم اواخر هفته 
گذشته خبري از بدحال شدن چند پرستار ساروي 
پس از تزريق واكسن منتشر شد كه سيمين بابايي، 
مدير روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
با تكذيب اين مطلب، بيان مي كند: براساس آخرين 
پيگيري هاي انجام شده تاكنون هيچ يك از افرادي 
كه واكسن كرونا را دريافت كردند، مشكلي برايشان 
پيش نيامده و حالشان خوب است. يكي از پرستاران 

بيمارســتان اليگودرز هم مي گويــد: من و 9كادر 
درماني اين مركز واكســن زده ايم و تــا االن هيچ 
عارضه اي وجود نداشته است. اين چند روز اولويت 
كادر درمان آي سي يو بودند اما ديگر همكاران ما هم 
در معرض خطر قرار دارند و اميدواريم با اختصاص 
سهميه بيشتر شــرايط خدمات رساني به بيماران 

كرونايي با آسودگي همراه شود.

تزريق 3فاز واكسن تا پايان تابستان 
جواد آقازاده، رئيس دانشگاه علوم پزشكي آذربايجان 
غربي با بيان اينكه نوع واكسن تزريقي اسپوتنيك 
تا پايان اســفند براي كاركنان بهداشت و درماني 
اعم از دولتــي و خصوصي گروه يــك و كاركنان 
بهداشتي درماني گروه 2 و معلوالن ذهني و جسمي 
و ســالمندان مراكز تجمعي تزريق خواهد شد، به 
همشهري مي گويد: تزريق واكسن در فاز 2 تا پايان 
بهار ســال آينده براي افراد داراي بيماري زمينه اي 
پرخطر يك و 2، اشــخاص باالي 65ســال انجام 
مي شود. افراد ســاكن در مراكز تجمعي، خانم هاي 
باردار و اشخاص گروه ســني 55 تا 65ساله هم در 
فاز 3 و تا پايان تابستان سال آينده واكسن دريافت 
خواهند كرد. سيدمحمد جماليان، رئيس دانشگاه 
علوم پزشــكي اراك هم با تأكيد بــر اينكه افرادي 
كه قبال مبتال به كرونا شــده اند به هيچ وجه نبايد 
واكسن دريافت كنند، می گويد: تزريق براي اين افراد 
واكنش هاي جدي به همراه خواهد داشت و هم اكنون 
تنها واكسيناسيون افرادي كه درگير بيماري نشده اند 
انجام مي شود. شاپور بديعي، معاون درمان دانشگاه 

علوم پزشكي مشهد با اشاره به اختصاص 475دوز 
واكسن براي استفاده در 2مرحله به علوم پزشكي 
مركز استان عنوان مي كند: در گام نخست كاركنان 
فعال در بخش هاي مراقبت ويژه بيماران كرونايي 
بدون ســابقه ابتال به بيماري كوويــد19 عليه اين 
بيماري واكسينه شدند و در مرحله دوم هم كاركنان 
اورژانس و ديگر بخش هاي كرونايي زيرپوشش قرار 
مي گيرند. ابراهيم جليلي، معاون درمان دانشــگاه 
علوم پزشكي ابن سينا همدان هم با اشاره به اينكه 
واكسيناسيون كامل تا اواخر شهريور سال آينده ادامه 
خواهد داشت، بيان مي كند: در مجموع 12هزار نفر 
تحت عنوان كادر درمان در استان مشغول خدمت 
هســتند؛ واكسيناســيون تمام افراد واجد شرايط 
به تدريج و با توجه به محموله هاي ارسالي با اولويت 

كادر درمان انجام خواهد گرفت.

  
بي شك انتخاب كادر درمان به عنوان اولويت بندي هاي 
تزريق اوليه اقدامي قابل قبول و مورد پذيرش از سوي 
عموم مردم است اما فراموش نكنيم كه در اين مدت 
پاكبان ها، كارگران سامانه هاي تفكيك پسماندهاي 
كرونايي و غيركرونايي، رانندگان تاكسي و بسياري از 
مشاغل هم همين خطرات را پشت سر گذاشته اند و 
چه بهتر كه با ورود هر چه بيشتر محموله هاي جديد 
به جز افراد داراي بيماري هاي زمينه اي و سالمندان 
)باالي 60 سال( اين اصناف هم در اولويت هاي تزريق 

واكسن قرار بگيرند.

تعدادی از كادر درمان در استان های مختلف از تجربه تزريق واكسن اسپوتنيك به همشهری می گويند
نفس راحت کادر درمان

مريم سرخوش 
خبر نگار

خبرهای كوتاه پيگيری 

  حاشیه های افتتاح بیمارستان سراوان و پاسخ علوم 
پزشکی

بيمارستان 220تختخوابي ايرانمهر به عنوان دومين بيمارستان 
سراوان در سيســتان و بلوچســتان قرار بود روز پنجشنبه به 
بهره برداري برســد. اما برخي اهالي ســراوان بهره برداري آن 
را با انتقال تجهيزات از بيمارســتان رازي عنوان كردند. مدير 
روابط عمومي علوم پزشــكي زاهدان در اين باره به همشــهري 
توضيح مي دهد: بيمارســتان ايرانمهر براســاس مكاتبه هاي 
اوليه قرار بود بيمارستان جايگزين رازي باشد به اين معني كه 
بعد از تكميل بيمارســتان ايرانمهر، مجموعه وزارت بهداشت، 
دانشگاه و شبكه بهداشت شهرستان موظف به جابه جايي نيرو 
و تجهيزات بيمارستان قبلي به بيمارستان ايرانمهر و تعطيلي 
بيمارستان فرسوده رازي بودند. محمدهادي عباسي مي افزايد: 
با پيگيري مستمر دانشــگاه و وزارت بهداشــت و به دليل نياز 
هموطنان ســراواني به تخت هاي بستري بيشتر، مراحل اداري 
براي اخذ مجوز بيمارستان ايرانمهر به عنوان بيمارستان دوم و 
نه بيمارستان جايگزين دريافت شد. وي با بيان اينكه به محض 
تحويل بيمارستان ايرانمهر به دانشــگاه علوم پزشكي زاهدان 
تجهيز آن شروع شده اســت، ادامه مي دهد: 55 ميليارد تومان 
وسايل و تجهيزات نو و استاندارد براي اين بيمارستان خريداري 
و نصب شده است. تا اين لحظه سر ســوزني از تجهيزات قبلي 
بيمارستان رازي به اين بيمارستان منتقل نشده است. هرچند اگر 
اين اتفاق هم مي افتاد، اتفاق بد و خطرناكي نبود چون بسياري 
از تجهيزات بيمارستان رازي نوسازي و بازسازي شده و تا سال ها 

مي توان از اين وسايل به شرط سالم بودن استفاده كرد.

   جشنواره جهاني نقاشي كودك در كرمان
معاون شــهردار و رئيس 
سازمان فرهنگي، اجتماعي 
و ورزشي شهرداري كرمان 
از انتشار فراخوان نخستين 
»جشنواره جهاني نقاشي 
كودك« شهرداري كرمان 
خبــر داد. بــه گــزارش 
گروه ايرانشــهر، »محمد 
جهانشــاهي« هــدف از 
برگــزاري جشــنواره را 
ارتقاي فرهنگ و تعامالت 
بين المللــي شــهروندان 
كرمانــي، بــه اشــتراك 

گذاشتن نگاه نسل آينده نسبت به محيط پيرامون و معرفي بهتر 
كرمان و ارزش هاي اين شــهر اعالم كرد. اين جشنواره قرار است 
به صورت مجازي برگزار شود و كودكان 5 تا 15ساله سراسر جهان 
مي توانند تا 10ارديبهشت1400 آثار خود را به دبيرخانه جشنواره 

ارسال كنند.

آب سنندج همچنان بي كیفیت
سال هاست كه كيفيت آب شرب سنندج از لحاظ طعم و بو با مشكل 
مواجه است و مردم براي تامين آب سالم مجبور به استفاده از آب 
چشمه هاي اطراف شهر هستند. ورود مستقيم فاضالب روستاي 
سراب قاميش به سد قشالق كه به عنوان منبع اصلي تامين آب شهر 
سنندج مطرح اســت، همچنين عمر 50ساله اين سد و تغييرات 
شيميايي و رشد جلبك ها در آن از مهم ترين عوامل ايجاد مشكل 
آب شرب لوله كشي سنندج عنوان مي شــود و باعث شده حتي 
در اين روزهاي سرد هم ســنندجي ها ساعت ها در صف پركردن 
دبه هايشان منتظر بمانند. پيگيري وضعيت هم نشان مي دهد كه 
مشكالت آب طعم دار سنندج تا تكميل نشدن انتقال آب از سد آزاد 

به تصفيه خانه همچنان باقي است.
مديــركل روابط عمومي آب و فاضالب كردســتان در پاســخ به 
پيگيري هاي همشهري و عدم رفع مشكالت آب آشاميدني مركز 
استان گفت: در 3سال اخير و فصل پاييز به دليل تغييرات دمايي و 
پديده تغذيه گرايي در سد قشالق به عنوان منبع تامين آب شرب 
شهر، در برخي مناطق شهر شاهد تغيير طعم و بوي آب هستيم. 
البته شركت آب و فاضالب استان نسبت به اين مسئله بي تفاوت 
نبوده و همواره براي حفظ و ارتقاي كيفيت آب آشاميدني تالش 

كرده است.
ارديس شريفي افزود: براي بهره مندي شهروندان سنندجي از آب 
باكيفيت تر، سامانه انتقال آب از سد آزاد به تصفيه خانه آب شهر 
سنندج در دستور كار دولت قرار داشت و دهه فجر امسال كلنگ 
آغاز اين عمليات بر زمين زده شد. با تكميل اين طرح امكان تأمين 

آب بيش از 700هزار نفر در افق سال1425 مهيا مي شود.
شريفي در پاسخ به اين ســؤال كه چرا تاكنون هيچ اقدامي براي 
عدم ورود مستقيم فاضالب روستاي سراب قاميش به سد قشالق 
انجام نشده است، می گويد: هم براي انتقال فاضالب روستاي سراب 
قاميش و هم براي انتقال فاضالب روستاي قليان برنامه ريزي الزم 
در شركت آبفای استان انجام شــده و دو تصفيه خانه فاضالب در 
روستاهاي قليان )با 70درصد پيشرفت( و سراب قاميش سنندج 

)با 35درصد پيشرفت( هم در دست ساخت است.
اين مسئول درباره اينكه با توجه به مشكالت تأييدشده آب شرب 
براي مردم، مديريت آبفا تاكنون  اقدامي براي رفاه مردم ازجمله 
بخشيدن هزينه هاي اشتراك يا مواردي كه منجر به رضايت مردم 
شود، لحاظ كرده يا خير، گفت: شــركت آبفا تمامي اقداماتي كه 
مي تواند ارتقاي كيفيت آب شرب شهر سنندج را رقم بزند، انجام 
داده اما تداوم و اســتمرار ارائه خدمات در 2حوزه آب و فاضالب 
منوط به پرداخت هزينه ها از سوي مشتركان است. البته تسهيالتي 
براي مشتركان كم مصرف لحاظ شده و به زودي اجرايي مي شود. 
بر اين اســاس شــهرونداني كه كمتر از 5مترمكعب مصرف آب 
به صورت ماهانه داشته باشند، قبض آب بهاي آنها رايگان محاسبه 

خواهد شد.

نكته ثابت نشده واکسن کرونا 
آرش نجیمي، سخنگوي ستاد مقابله با كروناي اصفهان   با بیان اينکه در تزريق واكسن كرونا به 
كادر درمان و ساير گروه هاي اولويت دار تابع تصمیمات و شرايط كشوري هستیم، درباره ضرورت 
رعايت پروتکل هاي بهداشتي با وجود مصون شدن افراد نسبت به ويروس به همشهري مي گويد: 
رعايت پروتکل ها فقط بحث ايمني افراد نیست و نکته مهم آن انتقال ويروس است. درباره اين 
واكسن هنوز ثابت نشده كه فرد با وجود تزريق مي تواند ناقل باشد يا خیر؟ احتمال اينکه افراد 
بتوانند از طريق تماس هاي مختلف ناقل ويروس از جايي به جاي ديگر باشند هم وجود دارد و 
به همین دلیل ضرورت دارد كه تا ايمني كامل، پروتکل هاي بهداشتي رعايت شود. در اين باره 
سید رحیم سیدپور، مدير شبکه بهداشت و درمان نوشهر هم عنوان مي كند:  تا توزيع عمومي 
واكسن كرونا راه درازي در پیش است و عموم مردم بايد پروتکل هاي بهداشتي و محدوديت هاي 

وضع شده از سوي ستاد ملي، استاني و شهرستاني مقابله با كرونا را به شدت رعايت كنند.

ث
مك
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   اثر محيط زيستي طرح
كاميونهايفرسودهاگرچهتردداندكيدرشــهرهادارندامااثروخيميبركاهشكيفيت
محيطزيستانسانيدارند.پژوهشهايدانشگاهصنعتيشــريفنشانميدهدكهاين
وسايلعاملتوليدوانتشــار15درصدازذراتمعلقسميموجوددركالنشهرهاهستند.
اگرچهازسال96دركالنشهرهاوحومهآنفقطگازوئيلنزديكبهيورو4توزيعشدهاماموتور
فرسودهكاميونهاآنقدرشرايطوخيميدارندكهحتياگرگازوئيليورو6بهآنتزريقشود،
بازاحتراقناقصخواهندداشت.بررسيهانشاندادهمهمترينآاليندهايكهاحتراقناقص
گازوئيلدرهواباقيميگذارد،كربنسياهاستكهمادهايبسيارسمياستومردمآنرابا
عنوان»دوده«ميشناسند.اينمادهسرطانزابراثرترددشبانهكاميونهادرشهرهاپراكنده
ميشودوهوايتنفس45ميليونشهروندساكنكالنشهرهاراآلودهميكند.بدينترتيببا
اسقاطناوگانفرسودهوجايگزينيآنباكاميونهاي3سالهميتواناميدواربودكهدستكم

10درصدآلودگيهوايمنتشرهازسوياينمنابعحذفشود.

كركس رو به نابودي اســت، 69معدن 
محيط
ســنگ ذره ذره منابــع طبيعــي اين زيست

كوهستان را مي بلعند و صداي روستاييان 
و شهرنشينان دامنه آن به گوش كسي نمي رسد. شهر ها 
و روســتاهاي اطراف معادن زير ذرات سيليس كم كم 
دفن و مجوز فعاليت معادن براي ســال هاي متمادي 

همچنان تمديد مي شود.
از 69معدني كه مجوز فعاليــت در دامنه كركس كوه 
گرفته اند 22معدن در محدوده شهر طرق رود، 4معدن 
در روســتاي كمجــان و 14معدن در روســتاي اوره 
قرار دارد. فــرزاد عليزاده، عضو ســتاد مردمي احياي 
كركس كوه )سماك( در گفت وگو با همشهري مي گويد: 
بخشــي از اين معادن به داليلي غيرفعال هستند ولي 
به اندازه اي كه باعث تخريب زيســتگاه شــده  باشند، 

فعاليت كرده و رها شده اند.
كركس كوه 3دوره 5ساله به عنوان منطقه شكار ممنوع 

بوده و بعد به منطقه حفاظت شــده تبديل شده است. 
در همين 3دوره، ده ها مجوز معدن صادر شــده است. 
اين منطقه براســاس صورت جلسات موجود، به شرط 
باقي ماندن و ادامه كار معادن به منطقه حفاظت شده 
تبديل شــده اســت. معادن اين منطقــه هم اكنون 
مجوزهاي 4 و 6ساله دارند. براســاس قوانين معدن، 
مجوز اســتحصال از معدن مي تواند تا 25سال تمديد 
شود. به گفته اين فعال محيط زيســت، بعد از ارتقاي 
كركس كوه به منطقه حفاظت شده، بايد در مجوز اين 
معادن تجديد نظر   و حداقــل جلوي تمديد آنها گرفته 
مي شد اما چنين كاري صورت نگرفته است. عده اي از 
معدن دارها دنبال اين هستند كه با پايان يافتن مدت 
بهره برداري از معادن در ســال 1400 و 1401 دوباره 

براي مدت 25سال مجوزشان را تمديد كنند.
در روســتاي اوره كه كل مساحت آن 4كيلومتر است، 
مجوز فعاليت 14معدن صادر شده است. هفته گذشته 
محوطه باستاني قلعه »وشاق« در روستاي اوره به ثبت 
ملي رسيد. به گفته فرزاد عليزاده، گمانه زني هاي اوليه 
نشــان مي  دهد كه اين قلعه صعب  العبور كه متعلق به 

69 معدن در دامنه كوه كركس در حال تخريب اين كوهستان هستند
كركس را معادن بلعيدند يادداشت

درختكاري،آرييانه؟

هر روز از گوشه و كنار ايران از من مي پرسند 
چه درختي بكاريم و من كمتر اين سؤال را 
پاسخ مي دهم. راستش اسفند كه مي شود 
دلم مي لرزد چون مي دانم به ندرت برنامه هــاي درختكاري در ايران بر 
مبناي اصول علمي است. فلسفه درختكاري علمي به ما اجازه نمي دهد كه 
هر جايي درخت بكاريم. ما معموال به 4 دليل درخت مي كاريم؛ نخستين 
و مهم ترين آن درختان مثمر براي استفاده  غذايي مانند ميوه و يا استفاده 
به عنوان الوار است؛ دوم درختكاري در فضاي سبز شهري براي كاهش اثرات 
گرمايي، ايجاد سرسبزي و سايه در شهرها و زيباسازي؛ سوم درختكاري 
در محيط هاي طبيعي براي احياي جنگل هاي تخريب شــده و چهارم، 
درختكاري براي ايجاد باغ هاي تحقيقاتي مانند باغ هاي گياه شناســي و 
مشابه آن است. اخيرا دانشمندان باغ گياه شناسي »كيو« 10 شرط طاليي 
را براي كاشت درخت اعالم كرده اند: 1- جنگل هاي موجود را حفظ كنيد. 
2- با مردم محلي در پروژه هاي درختكاري همكاري كنيد. 3- باالبردن 
حداكثر ژينايي تنوع  زيســتي به منظور تامين اهــداف چندمنظوره در 
برنامه هاي درختكاري. 4- انتخاب درســتي در محل ترميم جنگل هاي 
آسيب ديده داشته باشيد. 5- تا جايي كه ممكن است جنگل طبيعي را 
احيا كنيد. 6- درختاني را انتخاب كنيد كه حداكثر تنوع زيستي را ايجاد 
مي كنند. 7- درختاني را انتخاب كنيد كــه در مقابل تغيير اقليم مقاوم 
باشند. 8- قبال براي هر كاري برنامه ريزي دقيق داشته باشيد. 9- از تجربه  
خود بياموزيد. 10- دستاوردهاي خود را ارزشگذاري كنيد كه اگر ضررش 

از سودش بيشتر بود ادامه ندهيد.
در اين كوتاه نوشته نمي توان به تفصيل هر كدام از موارد عنوان شده را شرح 
داد. اما آنچه ما در ايران به عنوان درختكاري انجام مي دهيم به ندرت يك 
يا چند مورد از اين اصول طاليي را مورد توجه قرار مي دهيم. براي بسياري 
درختكاري در ايران بيشتر به مانند اجراي يك مناسك است كه گويا حتما 
بايد انجام شود. درصورتي كه به جز بخش شمالي و غربي كشور كه داراي 
جنگل هاي طبيعي است، كاشت درخت در بيشتر نقاط ايران در محيط هاي 
طبيعي كاري نادرســت و مخرب اســت، به خصوص وقتي از گونه هاي 
غيربومي استفاده مي شود. پوشــش گياهي» ايرانو - توراني« كه بخش 
وسيعي از كشور ما را در برگرفته اســت، مركز تنوع بسياري از گونه هاي 
غيردرختي است كه خود را براي ماندن در چنين شرايط سختي سازش 
داده اند. در چنين محيطي ارزش يك بوته كاله ميرحسن و يا يك بوته گون 
نه تنها از يك درخت كمتر نيست كه بسيار هم بيشتر است. كاشت درخت 
در چنين زيستگاه هايي يعني تخريب خاك، محروم كردن گياهان خودرو 
از منابع آبي و خاكي، نور و امكان ورود انواع آفت ها و گونه هاي مهاجم است. 
گاهي هم درختان غيربومي مانند سوزني برگان باعث از بين رفتن ذخاير 
با ارزش ژنتيك شده و با تغيير پوشــش گياهي به سود گياهان يكساله 

گندميان شده در سال هاي پر باران آتش سوزي را تشديد مي كند.

حسينآخاني
استاد گياه شناسي دانشگاه تهران

سازمان حفاظت محيط زيست 
آلودگي
ســرانجام با درخواست مجوز هوا

واردات كاميون هاي دست دوم 
موافقت كرد. اين تصميم اگرچه روي كاغذ، 
اقدامــي نامبــارك در برنامــه نوســازي 
كاميون هاي كشور محسوب مي شود، اما وضع 
كاميون هاي كشور و بحران آلودگي هوا آنقدر 
بحراني هست كه در عمل بشود اقدام وزارت 
راه و چراغ سبز سازمان حفاظت محيط زيست 
براي واردات كاميون هاي دست دوم را مفيد 
تلقي كرد. سال 97بود كه براي نخستين  بار 
موضوع واردات وســايل حمل بار و مسافر از 
سوي برخي مقامات دولتي مطرح شد و ديروز 
پس از 30ماه اين مجوز صادر شد. بدين ترتيب 
در پي درخواســت ســازمان راهــداري و 

حمل ونقل جــاده اي از ســازمان حفاظت 
محيط زيست براي صدور مجوز ثبت سفارش 
واردات كاميون هــاي اروپايي با عمر كمتر از 
3سال، اين ســازمان طي نامه اي به مسئول 
نوسازي ناوگان جاده اي سازمان راهداري، با 
واردات كاميون هــاي اروپايي 2017 به بعد 
موافقــت كــرد. در نامه ســازمان حفاظت 
محيط زيست با ثبت ســفارش كاميون هاي 
مدل 2017 و به شــرط پذيرش مسئوليت 
كامل اين كاميون ها از سوي سازمان راهداري 
موافقت كرده اســت. براساس اعالم سازمان 
محيط زيســت، خودروهاي سنگين مذكور 
امكان ثبت سفارش واردات را دارند، اما بايد 
قبــل از ترخيص، گواهــي تأييديه مجدد از 
سازمان حفاظت محيط زيست دريافت كنند.

فرسودگيمطلقناوگان
بررسي وضع موجود ناوگان باري كشور نشان 

مي دهد كه ميانگين سني كاميون ها روي عدد 
36سال است. حتي در برخي شهرهاي كوچك 
تر، كاميون هايي وجود دارند كه حدود 70سال 
قدمت دارند و قدمت آنها به جنگ جهاني دوم 
بازمي گردد. اين وســايل فوق فرسوده اگرچه 
نبض حمل بار در كشــور را به عهده دارند، اما 
جز ايجاد خطــرات جــاده اي و آلودگي هاي 
زيست محيطي گسترده ناشي از عدم  احتراق 
گازوئيل، بــراي حمل اين بــار نيز تضميني 
ندارند و احتمال واژگوني آنها در جاده ها بسيار 
باالست. از نظر تعليق، كنترل جهت و ترمز نيز 
كيفيت بسيار نازلي دارند و هيچ بيمه گذاري 

نيز آنها را مشمول بيمه نمي داند.
پايــگاه اطالع رســاني ســازمان راهداري و 
حمل ونقل جــاده اي به تازگــي اعالم كرده 
اســت كه هم اكنون يك ميليون و 950هزار 
دســتگاه انواع خودرو باري ســنگين اعم از 
درون شهري و برون شــهري در كشور فعال 

است كه 346هزار و 243دستگاه از آن ناوگان 
باري برون شــهري بوده و در جاده ها تحت 
نظارت ســازمان راهداري يــا وزارت نفت و 
ســازمان برنامه و بودجه كه شــامل ناوگان 
حامل سوخت است، تردد دارند. از اين تعداد، 
576هزار و 55دســتگاه معــادل 30 درصد 
از اين 2 ميليون دســتگاه، ناوگان فرســوده 
هستند. از ســويي تعداد كاميون هاي باالي 
22سال، 124هزار و 428 دستگاه و معادل 
31درصــد كل ناوگان باري ســنگين برون 
شهري اســت. همچنين تعداد كاميون هاي 
باالي 40 سال در كشور 52 هزار دستگاه است 

كه بعضا يادگارهاي جنگ جهاني هستند.

اهميتاقتصادياسقاطفرسودهها
با اجراي طرح واردات كاميون هاي دست دوم 
اروپايي، عالوه بر آنكه مشكل كمبود كاميون 
نوساز و شبه نوساز در كشور تا حدودي برطرف 

كاميونهاي3ساله،جايگزينيادگارانجنگجهانيدومميشوند
 سازمان حفاظت محيط زيست با واردات كاميون هاي دست دوم موافقت كردهمشهري اثرات محيط زيستي ورود كاميون هاي 3ساله را بررسي مي كند

سيدمحمدفخار
خبر نگار

اسماعيليون است، روي بنايي از دوره ساسانيان احداث 
شده. يكي از برج هاي اين قلعه باستاني در 100متري 
محوطه معدن قرار دارد. ضمن اينكه ضايعات معدني در 
اين منطقه انبوهي از درختان وحشي بادام تلخ و پوشش 
گياهي را نابود كرده  است. اين در حالي است كه براساس 
قانون، ضايعات معدني بايد محصور و كنترل شده باشد. 
گرد سيليس كه حاصل برشكاري سنگ هاست عالوه 
بر پوشــش گياهي منطقه، باغ ها و ريــه مردم منطقه 

شهرستان نطنز را پوشانده است.

او مي گويد: معادن براي برشــكاري نياز به آب دارند. 
تعداد زيادي از اين معادن اســتخرهاي بتني با حجم 
بسيار زياد ســاخته اند. آنها مدعي اند كه هرزآب هاي 
منطقه را براي آبخيزداري ذخيره كرده اند درحالي كه 
اين حقابــه قنات ها و منابع آب زير زمين اســت و آب 
چشــمه هاي اطراف را تامين مي كند. در كمجان نيز 
اوضاع به همين منوال اســت ولي متأسفانه عده اي از 
اهالي اين روستا، حقابه كشاورزي خود را به معدن داران 
فروخته اند درحالي كه براساس قانون كسي حق ندارد 

حقابه كشاورزي را تغيير كاربري دهد.
اهالي منطقه از نابودي باغ هايشــان توسط گرازها به 
سازمان حفاظت محيط زيست، شكايت برده اند. سازمان 
نيز ميرشكار استخدام كرده تا گرازها را شكار كند. فرزاد 
عليزاده مي گويد: معدنكاري اكوسيستم منطقه را برهم 
زده است. شكارچي گراز، پلنگي است كه مدت هاست 
در اين منطقه رويت نشده است. از گونه هاي جانوري 
اين منطقه مي تــوان به گربه پاالس، گربه وحشــي، 
گرگ، كفتار، شغال، روباه، كل و بز، قوچ و ميش، انواع 
جوندگان و خزندگان، انواع پرندگان به خصوص كبك، 
تيهو، بلدرچين، انواع چكچك و چكاوك، شاهين، عقاب 
طاليي، انواع سارگپه، قرقي، هما، پيغو  و بحري اشاره 
كرد. از اين ميان، گربه ســانان، خصوصا پلنگ و گربه 
پاالس و تمامي پرندگان شكاري گونه هاي حمايت شده 
هستند و به شــدت در معرض خطر قرار دارند.  منظره 
ورودي شهر طرق رود كوهي از ضايعات معدني است. 
باغات اهالي از آسيب هاي اين معادن رو به نابودي است. 
در اين شهر چشمه اي وجود دارد كه براي مردم جنبه 
مقدس داشته و آيين هاي مذهبي كنار آن اجرا مي شود. 
اما چند سالي است كه چشمه »تلوگري« و 3 حوضچه 

آب معدني آن در تصرف معدن داران قرار گرفته است.
اعتــراض اهالي منطقــه بــه فعاليــت معدن دارها 
و عدم رعايــت ضوابط معدن كاوي تا كنــون به نتيجه 
نرسيده است. اين هفته قرار است فعاليت اين معادن در 

كميسيون كشاورزي مجلس مورد بررسي قرار گيرد.

مي شود، مصرف ســوخت نيز كاهش يافته 
و قيمت كاميون هاي فرســوده كه هم اكنون 
به دليل كمبود خودروي سنگين نجومي شده، 
به  شدت افت خواهد كرد. براساس اطالعات 
مركــز پژوهش هاي مجلــس، كاميون هاي 
فرسوده در كشور ســاالنه 960 ميليون ليتر 
سوخت مازاد مصرف مي كنند. بدين ترتيب 
تعويض آنها با كاميون هاي 3ساله، يك ميليارد 
و 220 ميليون ليتــري صرفه جويي مصرف 

گازوئيل را در يك دوره 7 ساله به دنبال خواهد 
داشت. طبق برنامه زمانبندي دولت، در مرحله 
نخست اجراي طرح نوســازي كاميون هاي 
فرســوده، خودروهاي باري ســنگين باالي 
50سال نوسازي مي شوند و هر كاميون داري 
كه خودرو خود را اســقاط كند، براي تحويل 
كاميون نوساز به ســازمان راهداري معرفي 
مي شــود تا در اولويت تحويل كاميون نوساز 

قرار گيرد.

زهرارفيعي
خبرنگار

متن كامل در 
newspaper.hamshahri.orgسايت روزنامه
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 شمارش معكوس براي توقف چاپ دفترچه هاي بيمه 
كاغذي شروع شده و قرار نيســت از روزهاي آينده 
دفترچه هاي بيمه جديدي در كارگزاري هاي بيمه 
چاپ شود؛ اقدامي كه مسئوالن تأمين اجتماعي را 
به اين باور رسانده اســت كه اجراي آن گامي بزرگ 
در راســتاي اجراي دولت الكترونيك است. با اين 
حال، پزشــكان به عنوان يكــي از طرف هاي اصلي 
ارائه خدمات به بيمه شدگان تأمين اجتماعي اعتقاد 
ديگري دارند. پزشــكان مي گويند، گرچه سازمان 
تأمين اجتماعي اعالم كرده اســت زيرساخت هاي 
الزم براي اجراي بخشــنامه حذف دفترچه كاغذي 
از سوي جامعه هدف فراهم شده است اما  مسئوالن 
ســازمان نظام پزشــكي مي گويند، زيرساخت ها 
فراهم نيست و آنچه ســازمان تأمين اجتماعي در 
حذف ناگهاني دفترچه هاي كاغذي از فرايند درمان 
بيماران ابالغ كــرده ، برخالف تعهداتــي بوده  كه 
تأمين اجتماعي به سازمان نظام پزشكي داده بود. 
معاون نظارت و برنامه ريزي ســازمان نظام پزشكي 
در اين باره به همشهري مي گويد: در تمام مذاكراتي 
كه با مســئوالن تأمين اجتماعي انجام گرفت، مبنا 
بر حذف تدريجــي دفترچه كاغــذي بيمه تأمين 
اجتماعي و همزماني آن با ايجاد زيرساخت ها براي 
اجراي خدمات الكترونيك سالمت بود. متأسفانه، به 
يكباره و برخالف تعهدات انجام شده، سازمان تأمين 
اجتماعي صدور دفترچه هاي بيمه تأمين اجتماعي 
را از ابتداي اســفند متوقف كرده است بدون اينكه 
زيرساخت ها براي ارائه الكترونيك خدمات درماني 
فراهم شود. محمد جهانگيري با تأكيد بر اينكه قرار 

بود، صدور دفترچه هاي كاغذي تأمين اجتماعي تا 
شهريورسال آينده ادامه داشته باشد، مي گويد: هنوز 
بسياري از زيرســاخت هاي مورد نياز براي اجراي 
بخشنامه تأمين اجتماعي فراهم نيست. در بسياري 
از مناطق محروم هنوز شبكه IT وجود ندارد. پزشكان 
در اين مناطق بايد دست كم 50ميليون تومان بابت 
تهيه زيرساخت هاي اتصال به اينترنت هزينه كنند. 
تأمين اين مبلغ براي پزشكان با توجه به تعرفه هاي 

درماني فعلي، امكان پذير نيست.

استنادپذيري اسناد مبهم است
اين مقام مسئول در ســازمان نظام پزشكي، با بيان 
اينكه به نظر مي رســد مســئوالن تأمين اجتماعي 
به دليل برخــي الزام هاي قانوني و فشــارهايي كه 
به اين ســازمان وارد مي شــود تصميــم به نقض 
تعهدات خود با ســازمان نظام پزشــكي گرفته اند، 
به چالش هاي پيش رو اشــاره مي كنــد و مي گويد: 
موضوع استناد پذيري اسناد از سوي تأمين اجتماعي 
يكي از چالش هاي پيش روي پزشــكان در اجراي 
اين طرح اســت. هنوز پاسخ روشــني در اين باره از 
سوي مسئوالن مربوطه در تأمين اجتماعي درباره 
استنادپذيري اســناد پزشــكي و ابهامات موجود 
دريافت نكرده ايــم. معاون نظــارت و برنامه ريزي 
سازمان نظام پزشكي ادامه مي دهد: بيماران هم با 
روند جديد در پيش گرفته شــده، دچار سردرگمي 
خواهند شــد. بيماران نمي دانند با حذف دفترچه 
براي دريافت خدمات پزشــكي مورد نياز خود بايد 
چه مراحلي را بگذرانند. روند نسخه نويســي براي 
دارندگان بيمه هاي تكميلي چگونه است و چگونه 
بايد هزينه هاي خود را دريافت كنند. چنين شرايطي 

مي تواند به ايجاد نگراني در بيماران منجر شود.

درحالي مسئوالن سازمان نظام پزشــكي از اقدام 
ســازمان تامين اجتماعي در حــذف دفترچه هاي 
كاغذي بيمه از اول اسفند انتقاد مي كنند كه مديركل 
درمان غيرمســتقيم ســازمان تأمين اجتماعي به 
همشهري مي گويد، صدور دفترچه هاي جديد از اول 
اسفند ممنوع اســت و تا تعويض همه دفترچه هاي 
تامين اجتماعي در اختيــار مردم به ماه ها وقت نياز 
دارد: حذف دفترچه كاغذي بيمه تدريجي خواهد 
بود چرا كــه اكنون 45ميليون دفترچه بيمه شــده 
تامين اجتماعي در اختيار مردم است. تا 30بهمن هم 
دفترچه جديد صادر مي شود و در اختيار بيمه شدگان 
قرار مي گيرد. تنها افرادي كه دفترچه نداشته باشند 
در نخستين روز اسفند، به شكل الكترونيكي خدمات 
خود را دريافــت مي كنند. تعداد اين افراد بســيار 
كم اســت و از اين رو، حذف دفترچه هاي كاغذي 
تدريجا اتفاق خواهد افتاد. به گفته شــهرام غفاري، 
دفترچه هاي بيمه تامين اجتماعي بين 9 تا 15برگ 
دارند و بــا توجه به تعداد دفعــات مراجعه بيمار به 
پزشــك و داروخانه تا ماه هاي ديگر مي توان از اين 
دفترچه ها استفاده كرد: ممكن است اينطور به نظر 
برسد روند حذف دفترچه كاغذي به شكل ناگهاني 
رخ داده اســت اما  تا زماني كه دفترچــه بيمه افراد 
داراي كاغذ ســفيد باشــد، مي توان از آن استفاده 
كرد. او با اشــاره به اينكه يكي از نقدهاي ســازمان 
نظام پزشكي به تامين اجتماعي صدور نسخه هاي 
الكترونيك پزشكي است، مي گويد: بحث ما با سازمان 
نظام پزشكي بر سر الكترونيكي شدن نسخ پزشكان 
است. اگر اين روند انجام شــود، بود و نبود دفترچه 
بيمه اهميتي ندارد. اگر كســي نسخه الكترونيك 
بنويســد مي تواند از دفترچه اســتفاده نكند و اگر 
كسي هم نسخه الكترونيك تهيه نكند، مي تواند آن 

را در دفترچه بيمه بيمار ثبــت كند و اجباري براي 
الكترونيكي كردن نسخه پزشك نيست.

مشوق هايي براي نسخه نويسي الكترونيكي 
مديركل درمان غيرمستقيم سازمان تأمين اجتماعي 
دربــاره پزشــكاني كــه از روش الكترونيك براي 
نسخه نويسي بيمار استفاده مي كنند به همشهري 
مي گويد: نســخه الكترونيك اجباري نيست اما  اگر 
كسي به شكل الكترونيك در سامانه نسخه خود را 
وارد كند به شــكل بر خط هزينه هاي ويزيت خود 
را دريافت مي كند. اگر كســي تمايل به وارد كردن 

نسخه در دفترچه بيمه داشته باشد بايد منتظر بماند 
تا بعد از رسيدگي به اسناد پزشكي هزينه هاي خود 
را دريافت كند. غفاري با بيان اينكه تامين اجتماعي 
در شرايطي نيســت كه بتواند كســي را مجبور به 
انجام فرايندهاي پزشــكي به شــكل الكترونيكي 
كند، مي گويد: سال گذشــته 60ميليون نسخه در 
مراكز ملكي ما به شكل الكترونيك صادر شده است. 
ناگزيريم به سمت اســتفاده درست از سيستم هاي 
مكانيزه برويم و بايــد از اين فناوري بهره وري كنيم 
اما اجباري براي استفاده از اين فناوري ها در شرايط 

فعلي نداريم. 

 ســازمان نظام پزشــكي از شــتابزده بودن طرح حذف دفترچه هاي كاغذي تأمين اجتماعــي انتقاد مي كند
 اما تأمين اجتماعي مي گويد منافع حاصل از اجراي اين طرح به جيب بيمه گذاران مي رود

جزئيات حذف  دفترچه هاي تأمين اجتماعي 

حميدرضا بوجاريان
خبر نگار

راهنما

فرايند دريافت خدمات بدون دفترچه 
بيمه چگونه است؟

  با حذف دفترچه كاغذي بيمه تأمين اجتماعــي، افراد در مراجعه به 
پزشك بايد شناسنامه، كارت ملي يا جلد صفحه اول دفترچه بيمه خود را 

همراه داشته باشند تا پزشك بتواند آنها را احراز هويت كند.
  افرادي كه كارت ملي هوشمند برايشــان صادر نشده يا سنشان زير 
18 سال است، مي توانند شناسنامه خود را براي احراز هويت همراه داشته 

باشند.
  براي صدور نســخه بــه روش الكترونيك، پزشــك ابتــدا بايد در 
 ســامانه نســخه الكترونيــك ســازمان تأمين اجتماعي، به نشــاني

 )ep.tamin.ir( ثبت نام و پس از دريافت نام  كاربري و رمز عبور مي تواند 
نسبت به توليد نسخه الكترونيك اقدام كند.

  آن دسته از پزشكاني كه دسترسي به سيســتم هاي مكانيزه ندارند، 
مي توانند دستورات خود را با استفاده از سرنسخه مطب شخصي يا مؤسسه 

درماني محل خدمت، تجويز كنند.
  اگر پزشك به هر دليلي ازجمله قطع سرويس الكترونيك نسخه نويسي 
انجام ندهد، فرد بايد با كارت ملي به مركــز درماني مراجعه كند، پس از 
استحقاق سنجي وضعيت بيمه فرد توسط پزشك، نسخه در سربرگ خود 
پزشك نوشته مي شود. پزشك باالي نسخه كدملي فرد مراجعه كننده را 
وارد مي كند تا بيمار هنگام مراجعه به داروخانه براي دريافت دارو بدون 

پرداخت هزينه آزاد، دارو را با پوشش بيمه دريافت كند.

  داروخانه با وارد كردن كد ملي فرد در سيســتم خود از طرف سازمان 
تأمين اجتماعي از طريق سامانه استحقاق  سنجي مي كند. درصورت نبود 
مشكل، دارو با استفاده از خدمات بيمه اي در اختيار بيمار قرار داده مي شود. 
  اســتفاده از نســخ كاغذي تنها در مواردي توصيه مي شود كه بستر 
تجويز الكترونيك به هر دليل اعم از قطعي اينترنت، قطعي سامانه هاي 

نسخه نويسي يا مشكالت سخت افزاري فراهم نباشد.
  دفترچه ها تا اتمام برگه هاي درماني قابل استفاده بوده و پزشك مي تواند 

مانند سابق دستورات خود را روي برگه هاي دفترچه صادر كند.
   چنانچه پزشكان مبادرت به توليد نسخه الكترونيك كنند، حق السهم 
ويزيت آنها به صورت برخط توسط ســازمان تأمين اجتماعي پرداخت 

مي شود.
   ارائه خدمات تشخيصي و درماني به بيماران اورژانسي منوط به دريافت 

استحقاق درمان نيست و حين درمان اين فرايند انجام مي شود.

ســازمان تأمين اجتماعي از حذف دفترچه كاغذي بيمه شــدگان اين 
سازمان از ابتداي اسفند و فراهم شــدن زمينه ارائه خدمات درماني در 
بسترالكترونيك خبر داده است. بر اين اساس، ويزيت بيمار، تجويز دارو، 
خدمات پاراكلينيكي شامل آزمايشگاه تشخيص طبي، تصويربرداري، 
فيزيوتراپي و مانند آن براي تمام پزشكان و بيماران به شكل الكترونيك 
انجام مي شود. بر اين اساس، ســازمان تأمين اجتماعي در بخشنامه اي 

چاپ و تحويل دفترچه هاي جديد درماني بيمه شدگان و مستمري بگيران 
را ممنوع كرده و از پزشكان خواســته است پس از احراز هويت بيمار به 
روش الكترونيك به مراجعان خود خدمات ارائه كنند؛ تصميمي كه به گفته 
مسئوالن سازمان نظام پزشكي، شتابزده گرفته شده است چراكه نبود 
سامانه هاي برخط در همه مراكز بهداشتي و درماني، اجراي اين طرح را با 

چالش هاي بزرگي همراه كرده است.

مزيت حذف دفترچه كاغذي بيمه 
غفاري درباره داليل حذف دفترچه بيمه مي گويد: سيستم مكانيزه اين امكان را براي ما فراهم كرده كه فقط 
از طريق كارت ملي احراز هويت كنيم، چرا كه هم اكنون درهيچ جاي دنيا ديگر شاهد وجود دفترچه هاي بيمه 
به شكل موجود در كشور  نيستيم. او اضافه مي كند: يكي از مشكالت بيمه شدگان سازمان تأمين اجتماعي 
اين بود كه وقتي دفترچه بيمه آنها تمام مي شد يا اعتبار آن به پايان مي رسيد، بايد به كارگزاري هاي تأمين 
اجتماعي مراجعه مي كردند تا دفترچه جديد دريافت كنند. بــراي همين، تمديد و صدور دفترچه باعث 
شده بود ساالنه ۶0ميليون بار مراجعه به كارگزاري هاي تأمين اجتماعي از سوي بيمه شدگان ثبت شود. 
با حذف دفترچه هاي كاغذي از اين رفت وآمدها جلوگيري مي شود. مديركل درمان غيرمستقيم سازمان 
تأمين اجتماعي ادامه داد: با حذف تمديد اعتبار از ابتــداي خرداد ماه ۳۸ميليون بار مراجعه كاهش پيدا 
كرده است. اميد مي رود با حذف كامل دفترچه هاي كاغذي از ابتداي اسفند ۲۲ميليون بار مراجعه ديگر 
براي دريافت دفترچه كاهش پيدا  كند. غفاري با بيان اينكه برخي مدعي شــده اند با حذف دفترچه هاي 
كاغذي، سازمان تأمين اجتماعي صرفه جويي مالي بزرگي را به نفع خود ايجاد كرده است، با رد اين موضوع 
مي گويد: هزينه هاي ساالنه ســازمان تامين اجتماعي 14هزار ميليارد تومان است. با حذف دفترچه هاي 
كاغذي در سازمان تامين اجتماعي 150ميليارد تومان در هزينه هاي مربوط به كاغذ و چاپ آن صرفه جويي 
مي شود. اين عدد كمي بيش از يك درصد هزينه هاي ماهانه سازمان تامين اجتماعي است و از اين رو، چنين 
صرفه جويي براي سازمان مالك نبوده است. او ادامه مي دهد: هزينه كاغذ و صدور دفترچه حذف شده است، 
اما هزينه نگهداري از سيستم هاي مكانيزه و به روز كردن آنها بيشتر از قبل شده  و از اين رو، صرفه جويي در 
هزينه هاي سازمان تأمين اجتماعي با حذف كاغذ رخ نداده است؛ گرچه نگاه صرفه جويانه اي براي حذف 

كاغذ در اين بخش نداشتيم.
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ششمين نمايشــگاه اينترنت اشياء 
)IOTEX2021( شــايد سومين اینترنت

اتفاق مهم بهمن ماه امسال در حوزه 
اينترنت اشياء باشد.

اين نمايشگاه از روز گذشته همزمان با هفته »ايران 
ديجيتال« آغاز شــده و طي روزهاي دوشــنبه و 
سه شنبه)27و 28بهمن( از فعاالن اين حوزه در 

سالن 27نمايشگاه بين المللي ميزباني مي كند.
قرار است اپراتور اول هم طي اين نمايشگاه براي 
نخستين بار و به طور رسمي از پروژه هاي5G خود 
رونمايي كند. اپراتــور دوم پيش از اين در 3نقطه 
آنتن هاي5G  را رونمايي كرده بود و ورود همراه 
اول از خيز كشــور براي نســل جديد ارتباطات 
همراه خبر مي دهد كه گسترش اينترنت اشياء يا 
به صورت دقيق تر اينترنت چيزها را به همراه دارد.

 پيش از ايــن در اوايل بهمن ماه بــود كه يكي از 
اپراتورهــاي اصلي از 3پكيــج متنوع محصوالت 
اينترنت اشــياء رونمايي كرد و آنها را در معرض 
فــروش قــرار داد. تنها چنــد روز پــس از آن، 
تفاهمنامه اي ميان يك كنسرســيوم و سازمان 
فناوري اطالعات با هدف توســعه شبكه عمومي 
اينترنت اشــياء و به منظور ارائه خدمات رايگان 
شــبكه اين كنسرسيوم به اســتارت آپ ها، ذيل 
طرح نوآفرين كشــور در محل صندوق نوآوري 
و شــكوفايي و با حضور رئيس ســازمان فناوري 

اطالعات امضا شد.

نقش 5G در توسعه اینترنت اشياء
روز دوشــنبه »اولين مزايده باند فركانســي در 
 5Gايــران« و همچنين وبينار »جايــگاه اپراتور
به عنوان شريك ديجيتال در اكوسيستم نوآوري« 
برگزار مي شود. عالوه بر اين در روز سه شنبه شاهد 
نشست »5G و بن بست توســعه زيرساخت هاي 
ثابت« خواهيم بود. اين 3اتفاق نشــان از اهميت 
توســعه 5G در حوزه ارتباطات كشــور و به طور 
خاص حــوزه اينترنت اشــياء دارد، به طوري كه 
مهدي روحاني نژاد، مدير انجمن اينترنت اشــياء 
ايران در نشست آنالين خبري نمايشگاه با اشاره به 
نخستين مزايده باند فركانسي مي گويد: براساس 
نقشه راه توسعه 5G در سازمان تنظيم مقررات، 

واگذاري بانــد 3500 مگاهرتــز از اولويت هاي 
رگوالتوري در اين مســير است. افزايش ظرفيت 
شبكه اين اپراتورها از طريق واگذاري فركانس هاي 
مناســب و متناســب در باند 3500مگاهرتز در 
دستور كار قرار گرفته و رگوالتوري بنا دارد براي 
نخستين بار از طريق مزايده فركانسي، اين منابع 

را در اختيار اپراتورها قرار دهد.
او با اشــاره به تجهيز 20ميليارد ديوايس و گجت 
به اينترنت اشياء تا ســال 2025 در سراسر دنيا 
مي گويد: با توجه به سهم يك درصدي جمعيت 
ايران از كل جمعيت دنيا، برآورد مي شود اين عدد 
براي كشور ما چيزي حدود 200ميليون دستگاه 

مجهز به اينترنت اشياء باشد.
روحاني نــژاد همچنيــن بــا اعالم حجــم بازار 
۴18ميليارد دالري اينترنت اشياء در سال2021  
مي گويــد: پيش بينــي مي شــود از 21ميليارد 
دستگاه متصل به اينترنت اشياء در جهان، حدود 
نيم ميليارد دستگاه توسط شبكه5G، يك ميليارد 
دستگاه توسط اپراتورهاي سلوالر و بقيه از طريق 
شبكه هاي LowPower  بردبلند مانند LoRa  و 

شبكه هاي بردكوتاه به اينترنت متصل شوند.
مدير انجمن اينترنت اشــياءء ايران همچنين به 
مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي مبني بر الزام 
 5G استفاده از فناوري هاي ارتباطي جديد مانند
تا سال1۴03 براي حداقل 10درصد از ارتباطات و 

اتصاالت ايران اشاره مي كند.

آغاز به كار نخستين اپراتور اینترنت اشياء
روحاني  نژاد با تأكيد بــر اينكه در بخش حضوري 
نمايشگاه ششــم برنامه هاي مفصلي براي مردم 
ايران خواهيم داشت، تأكيد كرد كه همراه اول براي 
نخستين بار و به طور رسمي از پروژه هاي5G خود 

در اين نمايشگاه رونمايي خواهد كرد.
او همچنين به واگذاري دائمي باند هاي فركانس 
براي توسعه 5G با حضور مديران عامل 2اپراتور 
اصلي كشــور، هوشمندســازي مصرف انرژي با 
توســعه ابزار هاي اينترنت اشياء مجهز به فناوري 
LoraWAN و توسعه كشاورزي هوشمند به عنوان 

ديگر برنامه هاي اين رويداد اشاره مي كند.
ازجملــه اتفاق هاي مهم اين رويــداد رونمايي از 
نخستين اپراتور اينترنت اشــياء با پوشش كامل 
در تهران و امضاي چند تفاهمنامه براي توســعه 
اينترنت اشياء با حضور مســئوالن حوزه فناوري 

اطالعات و ارتباطات است.
مراســم حضوري اين رويداد قرار است با شركت 
مديران عامل اپراتورهاي موبايل، »سورنا ستاري« 
معاون علمــي رياســت جمهوري، محمدجواد 
آذري جهرمــي، وزير ارتباطــات، محمد فرجود، 
مديرعامل فاواي شــهرداري تهران برگزار شود. 
به گفته روحاني نژاد، يكي از برنامه هاي اين رويداد 
برگزاري چهارمين ليگ اينترنت اشياء در كشور 
است كه برندگان آن در روز آخر نمايشگاه معرفي 

خواهند شد.

همزمان با رونمايي از پروژه هاي 5G از سوي اپراتور اول قرار است در هفته ايران ديجيتال نخستين اپراتور اينترنت اشياء معرفي شود 

5G گسترش اينترنت اشياء همراه با جهان استارتاپی

راهي براي فرار از دنيا
استارت آپ پالي دراپس يك زندگي جمع وجور را 

در خارج از شهر به كاربرانش پيشنهاد مي دهد

استارت آپ كاليفرنيايي پالي دراپس )Polydrops( در سال2019، 
تريلر خود با نام اشك را دوباره به عنوان يك فضاي شخصي متحرك 
طراحي كرد كه به قول خودش براي فرار از دنيا ساخته شده است. 
به گزارش وب ســايت نيواطلس، حاال اين استارت آپ با يك فضاي 
شخصي راحت تر و كاماًل مجهز كه چيزي شبيه به يك اتاق قابل جمع 
شدن هتل به نظر مي رسد، به ميدان بازگشته است. P17A جديد 
براي زندگي در خارج از شبكه شهري به يك بانك قدرتمند باتري 
ليتيوم شارژ خورشيدي، سيستم گرمايشي و تهويه مطبوع مجهز به 
باتري براي شرايط متفاوت آب و هوايي و همچنين يك آشپزخانه 
كوچك مجهز است. اين يك فضاي كوچك و راحت با كنترل آب و 
 P17Aهواست كه مي تواند تا 6روز جدا و مستقل باشد. طول تريلر
اين اســتارت آپ ۴متر و 10سانتي متر است و پشــت وسيله نقليه 
بسته مي شود. در اين نمونه جديد، طراحان و مهندسان استارت آپ 
پالي دراپس براي بهينه سازي وزن و توانمندتر كردن اين تريلر براي 
استقالل بيشتر، تغييرات قابل توجهي را در آن نسبت به نمونه قبلي 
ايجاد كرده اند. باتري ليتيوم آهن - فســفات 2/۴كيلووات ساعتي 
استاندارد اين تريلر كامال شبيه به وضعيت باتري يك اسكيت بورد 
الكتريكي در قاب آلومينيوم بدنه قرار مي گيرد. با اين كار، وزن وسيله 
تا حد ممكن كم و به طور يكنواخت توزيع مي شــود. خريداراني كه 
به دنبال باتري اضافي هستند مي توانند اين بسته را تا ۴/8كيلووات 
ســاعت افزايش دهند يا به باالترين ســطح آن يعني 12كيلووات 
ساعت برسانند كه با اين وضعيت، تريلر مي تواند 6روز خارج از شبكه 
پالي دراپس به كار خــود ادامه دهد. مدل P17A به يك سيســتم 
خورشيدي استاندارد 260واتي مجهز است و خريداران مي توانند 
اين تنظيم را براي 520وات نيز داشــته باشــند. تفاوت بزرگ بين 
P17A و طرح هاي قبلي استارت آپ پالي دراپس در موضوع در عقب 
و آشپزخانه است. در اين مدل جديد، در عقب وجود دارد، اما به جاي 
باز شدن به يك آشپزخانه تبديل مي شود كه به كابين اتصال دارد. اين 
باعث مي شود در وزن و عناصر ساختاري آشپزخانه صرفه جويي شود 
و فضاي مناسب تري براي استراحت سرنشين در تريلر شكل بگيرد. 
براي كساني كه آشپزخانه مي خواهند، پالي دراپس يك آشپزخانه 
با عرض اختياري و يخچــال 20ليتري، گاز صفحه اي 1300واتي و 

سينك پمپ دستي با مخزن آب 6ليتري ارائه مي دهد.

دريافت اولين تصاوير مريخ نورد چين از مريخ 
 ترافيك در مريخ باعث هيجان ميان محققان نجومي شده و هر روز انتظارها براي 

اطالعات جديدتر از سياره سرخ بيشتر مي شود 
 

دو روز پس از ورود موفقيت آميز كاوشگر 
چيني تيانــون-1 به مدار ســياره مريخ، فضا

آژانس فضايي چين در آخرين ماموريت 
جاه طلبانه فضايي پكن، تصاوير ويدئويي از اين كاوشگر در 

حال چرخش دور مريخ منتشر كرد.
به گزارش خبرگزاري شــين هواي چين، در اين تصاوير 
دهانه هاي سفيد در ســطح مريخ قابل مشاهده بود كه با 
پرواز كاوشگر طي يك روز روي ســطح مريخ، رنگ اين 
دهانه ها از ســفيد به سمت ســياه كمرنگ گرايش پيدا 
مي كرد. فيلمي كه تيانون ارســال كرده است از ديد يك 
دوربين مانيتورينگ اســت كه فيلم هاي شگفت انگيزي 
ارائه مي دهد. زير سيســتم بررســي مهندســي شامل 
تعدادي دوربين كوچك نظارتي اســت كه براي نظارت 
بر فرايندهايي مانند استقرار ارائه هاي خورشيدي و ساير 
رويدادها استفاده مي شــود. اين دوربين ها هر سه ثانيه 

يك بار و حدود نيم ساعت به طور مداوم عكس مي گيرند.
مريخ نورد تيانون -1پنج تني شامل يك مدارگرد مريخ، 
يك ناو و يك مريخ نورد مجهز به انرژي خورشيدي است 
و در ژوئن گذشــته از جنوب چين به سمت سياره سرخ 
پرتاب شد. اين تازه ترين برنامه فضايي پكن است و هدف 
نهايي آنها ايجاد يك ايستگاه فضايي خدمه تا سال2022 
و سرانجام قرار دادن يك فضانورد روي  ماه است تا عرصه 

جديد و فرازميني را براي رقابت آمريكا و چين ايجادكند.
تيانون- 1 تقريبا همزمان با مريخ نورد آمريكايي كه رقيب 
آنها به حســاب مي آيد به فضا پرتاب شد و انتظار مي رود 

در ماه مه با دست پر به سطح زمين بازگردند.
موفقيت مريخ نورد چيني در رســيدن به سطح مريخ در 

همان هفته اي رخ داد كه كاوشگر امارات متحده عربي به 
نام اميد نيز با موفقيت وارد مدار مريخ شــد. پروژه كاوش 
مريخ   اماراتي ها نخستين ماموريت بين سياره اي جهان 
عرب به حســاب مي آيد كه براي آنهارويدادي تاريخ ساز 
اســت. دانشــمندان چيني اميدوارند كه در ماه مه يك 
مريخ نورد 2۴0كيلوگرمي را در Utopia، حوزه برخورد 
عظيم مريخ، فرود آورند. مدارگرد آن براي يك سال مريخي 
در آنجا باقي خواهــد ماند. اين ماموريــت براي مطالعه 
3ماهه خاك و جو مريخ از سطح سياره عكس مي گيرد، 
نقشه مي كشد و به دنبال نشــانه هايي از زندگي گذشته 
مي گردد. كاوشــگر تيانون پيش از اين نخستين تصوير 
خود را از مريخ ارسال كرده بود. يك عكس سياه و سفيد 
كه ويژگي هاي زمين شناسي ازجمله دهانه اسكياپارلي و 
VallesMarineris و بخش وسيعي از دره ها را در سطح 
مريخ نشــان مي دهد.اين كاوشــگر با انرژي خورشيدي 
محموله هــاي علمي را براي بررســي خصوصيات خاك 
سطحي و جست وجوي توزيع احتمالي آب يخ با يك رادار 
نافذ به سمت زمين حمل مي كند.   تيانون-1 سطح سياره 
سرخ را با دوربين هايي با وضوح متوسط   و باال و يك رادار 
صدايي بررسي مي كند و با يك مغناطيس سنج و ردياب 

ذرات ساير رديابي ها را انجام مي دهد.
ثابت شــده اســت كه ســياره مريخ براي فضانوردان و 
دانشــمندان يك هدف چالش برانگيز اســت چرا كه از 
سال1960 بيشــتر مأموريت هاي انجام شده براي سفر 
به اين سياره از سوي روسيه، اروپا، ژاپن و هند با شكست 
مواجه شده است. مريخ نورد اســتقامت از آژانس فضايي 
ناسا نيز كه قرار اســت طبق برنامه ريزي ها 18فوريه به 
سطح سياره سرخ برسد، پنجمين مريخ نوردي است كه 
از سال1997 موفق شــده به مريخ سفر كند كه همه اين 

ماموريت ها نيز توسط آمريكايي ها انجام شده است.

عمادالدین قاسمي پناه
خبر نگار

زهرا خلجي
خبر نگار
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ن  ســيو كسينا ا و
بــراي  سراســري 
جلوگيــري از ويروس 
شــرايطي  در  كرونا 
آغاز شــده كه وزارت 
بهداشت اولويت تزريق 
آن را بــه گروه هــاي 
پرخطر اختصاص داده اســت. بخش اول 
واكسن روسي اسپوتنيك وي به گروه هاي 

پزشكي  تعلق مي گيرد؛
 درحالي كه نيروهــای خدمات مديريت 
شهری پابه پاي وزارت بهداشت و ستاد ملي 
مبارزه با كرونا در اين جبهه فعاليت مي كنند 
و طي سال جاري، خســارات سنگيني را 
متحمل شده است. به  گفته مجيد فراهاني، 
رئيس كميته بودجه و نظارت شوراي شهر 
تهران، پيش بيني مي شــود تا پايان سال 
به طور غيرمستقيم بيشتر از 9هزار ميليارد 
تومان خسارت ناشي از كرونا به شهرداري 
تحميل شود. اين در حالي است كه از محل 
صندوق ذخيره ارزي براي مبارزه با كرونا 
هيچ اعتباري به شهرداري پرداخت نشده 
است. در اين ميان بسياري از مديران شهري 
معتقدند كه برخي نيروهاي خدماتي كه 
به خاطر نوع فعاليت در معرض شــديد 
ابتال به كرونا قرار دارنــد بايد در اولويت 

واكسيناسيون قرار گيرند.
در همين خصوص، 
مــل  عا ير مد
شركت شهرسالم 
شهرداري تهران 
بر اين باور است 
كــه كاركنــان 
بهشت زهرا بايد هم رديف كادر درمان در 
اولويت دريافت واكسن كرونا قرار گيرند. 
حميد چوبينه مي گويد: »بهشت زهرا يكي از 
نقاط بسيار مهمي است كه تمامي فوتي هاي 
كرونايي را به آنجا انتقال مي دهند و بايد 
هم راستا با كادر درمان در اولويت دريافت 
واكسن كرونا قرار گيرند؛ چراكه مواجهه 

شديدي با فوتي هاي كرونايي دارند.« 
زماني كه متوفيان كرونايي وارد بهشت زهرا 
مي شوند، به سالن تطهير مي روند؛ جايي كه 
كاركنان اين بخش در خطر مستقيم ابتال به 
اين بيماري قرار دارند. آنها در يك سال اخير 

با آسيب هاي بسياري روبه رو بوده و هستند 
و بخش تطهير بهشت زهرای تهران يكي 
از فعال ترين بخش هــاي خط مقدم كرونا 

به حساب مي آيد.
 رئيــس كميته 
و  ســالمت 
يســت  محيط ز
شهر  شــوراي 
هــم  تهــران 
در اين بــاره، به 
همشهري مي گويد: »در شهرداري و شركت 
شهرسالم پزشكان، پرستارها، ماماها و تمام 
كارمنداني كه در مراكز بهداشتي فعاليت 
دارند، جزو گروه پزشكي محسوب مي شوند 
و واكسيناســيون شــامل آنها مي شود. 
همچنين برخي از كارمندان بهشت زهرا كه 
در بخش تطهير فعاليت می كنند نيز در خطر 
ابتال هســتند. بنابراين، بايــد به همه 
پروتكل هايي كه تدوين شده تن داد.« ناهيد 
خداكرمي يادآور مي شود: »معموال تبيين 
يك پروتكل در حوزه پزشــكي بر مبناي 
مســتندات و شواهد توليدشــده انجام 
مي شود. حاال اين مســتندات و شواهد 
مي تواند منشأ خارجي و داخلي داشته باشد 
كه براي واكسيناسيون و تعيين گروه هاي 
پرخطر بر مبناي ميزان قرارگرفتن در معرض 
آسيب اولويت بندی می شود؛ مانند پزشكان 
و پرستاران. بعد براســاس ميزان ابتال و 
مرگ ومير كــه كروناويروس در گروه هاي 
مختلف داشــته، تعيين مي شود. طبيعتا 
گروه هاي مســن پرخطر هستند و چون 
ميزان ابتال در سالمندان بيشتر بوده، بعد از 
كادر درمان اين گروه در اولويت قرار دارند. 
آنهايی كه ســن بااليي دارند يا آنها كه در 
شــبانه روز در مكان هاي عمومي مانند 
سراهاي سالمندان، مراكز توانبخشي و حتي 
پادگان ها حضور دارند، در اولويت هستند. 
بنابراين تعيين اولويت واكسيناسيون را بايد 
به عهده وزارت بهداشت بگذاريم تا برمبناي 

پروتكل ها عمل شود.« 

پاكبانان در اولويت باشند
كاركنان بخش هايی از  شهرداري تهران 
و شــهرهای ديگر در معرض خطر ابتال 
به كرونا قرار دارند. عالوه بر پزشــكان و 

پرستاران مراكز درماني شهرداري و برخي 
از كاركنان بهشت زهرا، به گفته مديرعامل 
سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران، 
پاكبانان نيز در معرض مستقيم اين بيماري 
قرار دارند. از ابتداي شــيوع  كوويد-19 
پسماندهاي كرونايي در بيمارستان هاي 
مختلف شهر تهران توسط كاركنان سازمان 
پسماند جمع آوري شده و عمليات امحا 
صورت گرفته است. همچنين نظافت شهر 
تهران به عهده پاكبانان است.  صدرالدين 
عليپور در صفحه شخصي خود در توييتر 
نوشت: »در يك سال گذشــته پاكبانان 
شريف و كاركنان سازمان پسماند شبانه روز 
در حال نظافت شهر هستند تا آسيب هاي 
كرونا را كاهش دهند. حاال كه خوشبختانه 
پروسه تزريق واكسن آغاز شده، الزم است 
اين عزيزان به دليــل تماس هاي مداوم با 
پســماندهاي عفوني و منابع آلودگي در 

اولويت واكسيناسيون قرار گيرند.« 

رعايت پروتكل هاي وزارت بهداشت
دوميــن محمولــه واكســن روســي 
اسپوتنيك وي   وارد كشور شد و عمليات 
توزيع آن در شهرها و استان هاي مختلف 
ادامه پيدا خواهد كرد.  در شرايط كنوني اما 
تعداد واكسن به قدري نيست كه در دسترس 
همگان قرار بگيرد و به نوعي همگان از آن 
بهره مند شــوند. ناهيد خداكرمي در اين 
رابطه می گويد: »تمام تالش ما اين است كه 
طبق پروتكل وزارت بهداشت عمل شود. 
شما ديديد در پروتكل بهداشتي با اينكه 
گروه پزشكي اغلب در معرض خطر هستند، 
اما اولويت به كساني كه در بخش آي.سي.يو 
خدمت مي كنند داده شده است. بسياري از 
پزشكان، پرستاران و حتي دندانپزشكان 
گرفتار بيماري بدون عالمت شده اند. در 
اين بخش هم ما يك اولويت بندي داريم، به 
اين ترتيب كه تماس مستقيم با بيمار سبب 
ابتالي پزشك يا پرستار و... شده است.« او 
ادامه مي دهد: »از آنجايي كه ميزان واردات 
واكسن به كشور با محدوديت هايی روبه رو 
بوده و احتماال در زمان كوتاه به واكســن 
دسترسي نداشته باشيم، همه بايد اجازه 
دهيم تا پروتكل هاي وزارت بهداشت عمل 

شود.«

وهای خدماتی  شهر  در   واكسيناسيون  وم توجه به نير لز
شهرداري از ابتداي شيوع كرونا، در خط مقدم مبارزه با اين ويروس قرار داشته است

شمار فوتي هاي كرونا از ابتداي دي، روند نزولي 
به خود گرفته اســت. آمار قربانيــان روزانه از 
191نفر در نخستين روز اين  ماه شروع شد و 
در پايان دي به 87نفر رســيد. اين سير نزولي 
در بهمن  ماه هم ادامه داشت و نوزدهم بهمن، 
به پايين ترين ميزان آن، يعني 57فوتي در يك 
روز رسيد. آمار فوتي هاي كرونا از شانزدهم دي 
تاكنون مرزهاي 3رقمي شدن را طي نكرد؛ اين 
در حالي است كه در آذرماه، تعداد فوتي ها به 
نزديك 500نفر هم رســيده بود. روند نزولي 
تعداد فوتي ها در شــرايطي اســت كه تعداد 
مبتاليان كاهش چشــمگيري نداشــته و در 
يك ماه گذشته از عدد 6هزار پايين نيامده است. 
حاال درست يك هفته است كه شمار مبتاليان 
روزانه باالي 7هزار نفر ثبت مي شود. پرسش 
اصلي اما اينجاســت كه چرا با وجود باال بودن 
تعداد مبتاليان روزانه، شمار فوتي هاي كرونا، 
عدد بااليي را نشان نمي دهد؛ آن هم در شرايطي 
كه شهرهاي قرمز دوباره به نقشه كروناي كشور 
بازگشته اند. نگاهي به آمارهاي مشابه در ماه هاي 
گذشته نشان مي دهد كه با همين تعداد ابتال، 
شمار فوتي ها چندين برابر آمارهاي فعلي است؛ 
براي مثال در آذرماه كه اوج شــيوع كرونا بود، 
زماني كــه روزانه باالي 7هــزار ابتالي جديد 
ثبت مي شــد، تعداد فوتي ها بــاالي 250نفر 
اعالم مي شــد. حاال اما با هميــن تعداد ابتال، 
تعداد فوتي ها زير 100 و گاهي حدود 50نفر 
ثبت مي شود. همه اينها در شرايطي است كه 
به گفته متخصصان، نه ويروس ضعيف شده و 
نه از شدت آن كاسته شده است. كارشناسان 
مي گويند چند عامل ســبب شــده تا تعداد 
فوتي هاي كرونا كاهش پيدا كند. مينو محرز، 
متخصص عفوني و عضو كميته كشوري مقابله 
با كرونا به همشهري مي گويد كه بيماران نسبت 
به گذشــته، زودتر براي درمان اقدام مي كنند 
و هاشميان، فوق تخصص بيماري هاي عفوني 
بيمارستان مسيح دانشــوري تأكيد مي كند، 
داروهايي كه قبــال در پروتكل ها نبود در حال 
اســتفاده بوده و تأثيرات مثبتي روي بيماران 
بدحال داشته است. ماجراي كاهش فوتي هاي 
كرونا را سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا هم 
تأييد مي كند، اما اين توضيح را مي دهد كه اين 
كاهش آمار نتيجه اعمال محدوديت ها در چند 
هفته گذشته است؛ بنابراين پيش بيني مي شود 

در آينده موارد افزايش پيدا كند.

بيماران زودتر مراجعه مي كنند
تخت هاي بستري بيمارستان هاي خصوصي 

پر شده، 100تخت بيمارستان مسيح دانشوري 
هم در اشــغال بيماران مبتال به كروناســت. 
اينها صحبت هاي محرز است. او مي گويد، اگر 
بيماران زودتر به مراكز درماني مراجعه كنند، 
سريع تر هم درمان مي شوند و وضعيت شان 
وخيم نمي شود. به گفته او، با درمان زودرس 
ميــزان مرگ وميــر هــم كمتر مي شــود: 
»قبال وقتي بيماران مراجعــه مي كردند در 
بيمارســتان هاي معين ظرفيت كافي نبود 
و بيماران ناچار مي شــدند در خانه بمانند و 
اين روند درمانشان را مختل مي كرد، اما حاال 
امكان پذيرش آنها در بيمارستان ها وجود دارد. 
وقتي بيماران بدحال كم شوند، قاعدتا تعداد 
فوتي ها هم كاهش پيدا مي كند.« براســاس 
اعالم اين متخصص عفونــي، ويروس كرونا 
ضعيف نشده و حتي برخي از جهش هاي آن 
شديدتر از قبل اســت، اما نكته اينجاست كه 

تعداد افراد بستري شده در بخش هاي معمولي 
بيشتر از قبل است. اين متخصص مي گويد كه 
براي بررسي وضعيت شــيوع بيماري، تعداد 
مبتاليان، مهم است؛ چراكه وقتي ميزان ابتال 
باال مي رود، فوتي ها هم افزايش پيدا مي كنند. 
از ميان تمام مبتاليان 20درصد نياز به بستري 
پيدا مي كنند و 5درصد از آنها بدحال مي شوند 
و نياز به بســتري در بخش مراقبت هاي ويژه 

پيدا مي كنند.

ويروس  آفريقايي، برزيلي و  انگليسي
حاال در همين شرايط پيش بيني مي شود كه 
در اســفند ماه پيك جديدي از شيوع كرونا در 
دنيا اتفاق بيفتد كه شديدتر از پيك هاي قبلي 
است. نشانه هاي شدت گرفتن شيوع را از باال 
رفتن موارد بستري و قرمز شدن برخي شهرهاي 
كشور، مي توان فهميد. محرز مي گويد: دليل 

اين اتفاق، خسته شدن مردم از شرايط و رعايت 
نكردن پروتكل هاي بهداشتي است؛ هر چند كه 
واكسيناسيون هم شروع شده، اما خطر همچنان 
در اوجش قرار دارد. مردم حتــي پس از آغاز 
واكسيناسيون هم بايد پروتكل هاي بهداشتي 
را رعايت كنند. به گفته اين متخصص عفوني، 
ويروس كرونا، اخيرا 2جهش شديد پيدا كرده؛ 
يكي در آفريقاي جنوبي و ديگري در برزيل. قبل 
از آن هم ويروس كروناي انگليســي پيدا شده 
بود كه در كشورمان مواردي از آن ديده شد، اما 
ويروس آفريقاي جنوبي و برزيلي از انگليسي هم 
جديدترند و هنوز مشخص نيست كه در برابر 
واكسن هاي توليد شده چقدر مقاومت دارند. به 
هر حال زماني كه واكسيناسيون شروع مي شود، 
به دليل رفت وآمدهاي بيشــتر مردم، احتمال 
اينكه انواع ويروس هاي مقاوم شايع شوند، وجود 
دارد. به گفته او، مــواردي از ويروس آفريقاي 

جنوبي و برزيلي هنوز در ايران گزارش نشده 
اســت: »ويروس در آفريقاي جنوبي شديدتر 
اســت و مرگ ومير باالتري دارد؛ درحالي كه 
ويروس انگليسي تنها قدرت سرايت بيشتري 
داشت.« حسين قناعتي، رئيس اتاق فكر ستاد 
فرماندهي عمليات مديريت كروناي تهران اما 
به همشهري مي گويد : داليل باال رفتن موارد 
ابتال، گســترش بيماريابي  و انجام تست هاي 
بيشتر است؛ هر چند كه در ارتباط با فوتي ها 
كم شماري به طور طبيعي اتفاق مي افتد، اما به 
هر حال مردم پروتكل ها را بيشتر از قبل رعايت 
مي كنند و همين مسئله منجر به كاهش موارد 
شديد ابتال شده است. از سوي ديگر هم مردم 
با ديدن نشانه هاي اوليه بيماري زودتر به مراكز 

درماني مراجعه مي كنند.

اســتفاده از چندين داروي ضدويروس 
نتيجه داد

محمدرضا هاشميان، فوق تخصص بيماري هاي 
عفوني بيمارســتان مسيح دانشوري استفاده 
از داروهايي كه قبــال در پروتكل هاي درماني 
كرونا وجود نداشت را از داليل كاهش آمار فوت 
ناشي از كرونا مي داند. او در توضيح بيشتر به 
همشهري مي گويد كه هم اكنون هر بيماري 
كه به بيمارســتان مراجعه مي كند، مي تواند 
داروهاي مورد نيــاز را تهيه كنــد. داروهاي 
فاويپيراوير و رمدســيوير كه قبال در بازار آزاد 
به قيمت هاي نجومي فروخته مي شد، حاال در 
داخل كشور توليد مي شود و تحت پوشش بيمه 
قرار گرفته اند: »يك بســته 40تايي از داروي 
فاويپيراوير، 20 تا 40ميليــون تومان در بازار 
آزاد فروخته مي شد. رمدسيوير به 50ميليون 
تومان هم رسيد. همه اينها در شرايطي بود كه 
همين داروها به سختي پيدا مي شدند يا جزو 
پروتكل هاي درماني كرونا، به شمار نمي رفتند. 
حاال اما به طور گسترده اســتفاده مي شوند، 
همچنين مصــرف داروهاي ضدويروس مثل 
كلترا هم باال رفتــه و در پروتكل درماني قرار 
گرفته است؛ درحالي كه قبال تأكيد شده بود كه 
اين داروها بي تأثيرند. بنابراين همراهي داروها با 
هم مي تواند جان بيماران بدحال را نجات دهد.« 
به گفته اين متخصص، مصرف رمدسيوير از روز 
هفتم بيماري، ديگر بي فايده اســت؛ بنابراين 
مراجعه زودهنگام و شــروع دارو، مي تواند بر 
كاهش موارد مرگ ومير تأثير داشته باشد؛ هر 
چند كه بسياري از افرادي كه جانشان را بر اثر 
اين بيماري از دســت مي دهد، داراي بيماري 
زمينه اي هستند و در خانه به طور اختصاصي 

درمان نشده اند. هاشميان رعايت پروتكل ها 
را هم در كاهش موارد ابتال مؤثر مي داند: »اگر 
محدوديت ها اجرا نمي شد، قطعا موارد فوت 
ما بيشتر از اينها بود.« با اينكه از هفته گذشته 
واكسيناسيون براي گروه كوچكي آغاز شده، 
اما اين متخصص مي گويد كه از وقتي واكسن 
تزريق مي شــود تا 40روز بعد، مي توان گفت 
كه فرد ايمن شــده اســت؛ بنابراين تا زماني 
كه 60 تا 70درصد جمعيت واكســن نزنند، 
نمي توان گفت كه ايمني جمعي ايجاد شده 
است. واكسيناســيون فعلي هم تا 5 ماه آينده 
روي آمارها تأثير خواهد گذاشت. او بر مراجعه 
زودهنگام براي درمان تأكيد مي كند و مي گويد 
افراد به محض مشاهده مشكالت تنفسي بر اثر 
ابتال به كرونا، براي درمان اقدام كنند، زماني كه 
سرفه هايشان زياد شد و تنگي نفس پيدا كردند، 
براي مراجعه به پزشك تعلل نكنند. تنگي نفس 
مساوي است با استفاده از درمان هاي پيشرفته.

شيوع كرونا در 9شهر شدت گرفت
در شــرايطي كه به اســتناد آمارها، شيوع 
كرونا تا حدودي در حال كنترل اســت، اما 
روز گذشته از ستاد ملي مقابله با كرونا خبر 
رسيد كه 9شهر كشــور وارد وضعيت قرمز 
شــده اند. اين در حالي است كه پيش از اين 
تمام شهرهاي كشور از وضعيت قرمز خارج 
شده بودند، اما با مشخص شدن نشانه هايي 
از پيك چهــارم كرونا، به نظر مي رســد بار 
ديگر، وضعيت قبلي در حال تكرار اســت. 
براســاس اعالم عليرضا رئيسي، سخنگوي 
ستاد ملي مقابله با كرونا، هم اكنون 9شهر در 
وضعيت قرمز، 39شهر در وضعيت نارنجي، 
228شــهر زرد و 172شهر در وضعيت آبي 
كرونا قرار دارند. استان خوزستان، باالترين 
ميزان شــيوع بيمــاري را دارد و وضعيت 
قرمز مربوط به شــهرهاي اين استان است؛ 
آبادان، اهواز، بندر ماهشــهر، دزفول، دشت 
آزادگان، كارون، هويزه، شادگان و شوشتر. 
وي در ادامه گفت: مشــاهده مي كنيد كه 
از تعداد شهرهاي آبي كم شــده و به تعداد 
شــهرهاي زرد و نارنجي اضافه شده است. 
رئيسي درباره تعداد شــهرهاي نارنجي در 
استان هاي مختلف، گفت: آذربايجان غربي 
5شهر، آذربايجان شــرقي 4شهر، اصفهان 
2شهر، خوزستان 5شهر، خراسان جنوبي 
يك شــهر، كرمان يك شــهر، كهگيلويه و 
بويراحمد و گلستان هركدام 3شهر، گيالن 

7شهر و مازندران 8شهر نارنجي دارند.

 چرا آمار فوتي ها پايين
زهرا جعفرزاده و شمار  ابتال  باالست؟

خبرنگار

متخصصان مي گويند آمار ابتال، به دليل بيماريابي باالست و شمار فوتي ها به دليل 
مراجعه زودهنگام و استفاده از چندين داروي ضدويروس، پايين آمده است

ســخنگوي وزارت بهداشــت با اشــاره به افزايش 
شهرستان هاي قرمز و نارنجي و در عين حال كاهش 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي، گفت: در صورت تداوم 
روند كاهشــي در رعايت پروتكل هاي بهداشــتي، 
وضعيت بيماري در كشــور مجددا بــا خيز جديد و 

سخت مواجه خواهد شد.
 به گزارش ايسنا،   سيماســادات الري گفت: نمودار 
موارد بستري روزانه در برخي استان هاي كشور، روند 
صعودي به خود گرفته است . او افزود:  در هفته گذشته 
بيشــترين ميزان بروز موارد مثبت بستري به ترتيب 
در استان هاي مازندران، سمنان، گيالن و بيشترين 
ميزان بروز مــوارد مرگ ومير ناشــي از كوويد-19 
به ترتيب در اســتان هاي مازندران، گيالن و اردبيل 

گزارش شده است.
 او گفت: به دنبال عادي انگاري شرايط بيماري، ميزان 
رعايت پروتكل هاي بهداشــتي و ميزان اســتفاده از 
ماسك طي روزهاي اخير با كاهش مواجه بوده است. 
همانطور كه بارها اعالم كرده ايم، ميان كاهش عمل به 
توصيه هاي بهداشتي و افزايش موارد بستري و به دنبال 
آن افزايش مرگ ومير ناشي از كرونا رابطه مستقيم و 

معناداري وجود دارد. 
بنابراين با توجه به وضعيت حساس، ناپايدار و شكننده 
حال حاضر بيماري در كشــور، در صورت تداوم روند 
كاهشــي در رعايت پروتكل هاي بهداشتي، وضعيت 
بيماري در كشور مجددا با خيز جديد و سخت مواجه 
خواهد شــد. اميدواريم با پرهيز از هرگونه اهمال در 
رفتارهاي فردي و اجتماعي شاهد پيشگيري از تكرار 
تجربيات گذشــته و جلوگيري از ايجاد خيز چهارم 

بيماري در كشور باشيم.
 وزير بهداشــت هم ديروز نســبت به افزايش موارد 
بيماري در برخي اســتان ها و تغييــر رنگ برخي از 
شهرها و كاهش رعايت پروتكل هاي بهداشتي هشدار 
داد.  سعيد نمكي گفت: متاســفانه با افزايش موارد 
بيماري در خوزستان كه كانون آن هم شادگان بود، 
رعايت پروتكل ها به زير 10درصد و تقريبا صفر رسيده 
بود و به همين ميزان هم آسيب ديديم. هرجا رعايت 
پروتكل ها ضعيف شده، آسيب پذيري هم از همان جا 
بوده است. نخستين گام اصلي براي شناسايي بيماران، 
افزايش تست گيري است و در كنار رپيد تست ها حتما 
تست پي سي آر را به عنوان تست مهم به صحنه آوريد.

كاهش رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي 
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محمود مواليي
خبرنگار

مي
ست

يرر
/  ام

ري
شه

هم
س: 

عك



13   يكشنبه 26 بهمن 99  شماره 8159 آگهي



آگهي  يكشنبه 26 بهمن 99  شماره 8159 14



15   يكشنبه 26 بهمن 99  شماره 8159 آگهي



آگهي  يكشنبه 26 بهمن 99  شماره 8159 16



17   يكشنبه 26 بهمن 99  شماره 8159 آگهي



آگهي  يكشنبه 26 بهمن 99  شماره 8159 18



19   يكشنبه 26 بهمن 99  شماره 8159 آگهي



آگهي  يكشنبه 26 بهمن 99  شماره 8159 20



21 2   يكشنبه 26 بهمن 99  شماره 8159 حوادث 3 0 2 3 6 2 3

مخابراتدرخواستارائهاينترنتپرسرعتراردميكند
مركز مخابرات لطيفــي منطقه۴ تهران با انحصار درخواســت هاي 
اينترنت پرسرعت به بهانه بستر فيبر نوري، درخواست شركت هاي 
ارائه دهنده اينترنت پرسرعت را رد مي كند و در مراجعه حضوري اعالم 
مي كند تنها بايد از خودمان خدمات بگيريد. اين خالف قانون است 
و وزارت ارتباطات رسما اعالم كرده بايد به شركت هاي طرف قرارداد 

سرويس دهي كنند.
توالييازتهران

پزشكانمتخلفتحتتعقيبقرارگيرند
آيا مسئوالن توجهي به پزشكان متخلف دارند و اگر دارند چرا پزشكاني 

كه مرتكب جرم مي شوند تحت تعقيب قرار نمي گيرند.
محمديازكرمان

دورانسپريشدهمردانبزرگ
مثال در طول تمام ســال هاي حضور ايشان در  ادامهاز

محل هيچ گاه اتفاق نيفتاد كه صداي بلندگوي صفحهاول
جلسه ايشان آرامش محله را برهم بزند و ساعت برگزاري مجالس هم 
هيچ گاه از ساعت متعارف بيشتر نمي شــد و جمعيتي هم كه براي 
شركت در مجالس ايشــان مي آمدند آموخته بودند كه نظم محله را 
به هم نزنند و برعكس به نحوي رفتار مي كردند كه روال طبيعي زندگي 
محله برهم نمي خورد و مثال يادم نمي آيد كه مشــكلي بر سر جاي 
پارك اتومبيــل پيش بيايــد. من از رفتــار اين جمعيــت متوجه 
خصلت هاي صاحب مجلس مي شــدم كه با گفتــار و رفتار خودش 

مخاطبان را به رفتار پسنديده هدايت مي كند.
اين موضوع در ظاهر مسئله ساده اي به نظر مي رسد اما وقتي به طرح ها 
و روش مديريت شــهري در همه اين ســال ها نگاه مي كنيم، آنچه 
مغفول مي ماند وضعيت زندگي مردم و محله در خالل و بعد از انجام 
طرح هاي شهري است. اينكه در زندگي مردم يك محله چه تغييري 
ايجاد مي شود يا چگونه نظم زندگي به هم مي خورد، دغدغه خيلي از 
مديريت ها در دوره هاي مختلف نبوده است. نگاه مرحوم ضياءآبادي 
را وقتي مي توان بهتر فهميد كه آن را با چنين شيوه اي در مديريت ها 
مقايسه كنيم، البته اين مشكل فقط مربوط به مديريت شهري نبوده، 
چنين نگاهي در دستگاه هاي اداري جاافتاده است كه مردم و زندگي 

مردم موضوعي نيست كه مانع اجراي طرح هاي اجرايي آنها شود.
در عين حال اگر از آن ســو بنگريم مثل مرحوم ضياءآبادي در بين 
افراد و نسل هاي بعد از او كم است. آقاي ضياءآبادي نمونه اي از نسل 
و نشانه اي از دوره اي اســت كه همه شواهد نشان مي دهد آن دوران 

به سر آمده است.

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

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

با مردم

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

جنايت؛ پايان دوستي خاله خرسه
جهنم  در نقطه صفر مرزي

انفجــار تانكــر گاز در گمرك اســالم قلعه 
افغانســتان در مــرز ايــران، آتش ســوزي حادثه

گســترده اي را رقم زد كه بــا انفجار صدها 
خودروي حمل سوخت همراه شد.

به گزارش همشهري، اين حادثه ظهر ديروز در گمرك اسالم 
قلعه افغانســتان در نزديك گمرك دوغارون در خراســان 
رضوي رخ داد. حدود ســاعت12:30، يك تانكر حمل گاز 
دچار آتش سوزي و پس از آن انفجاري هولناك رخ داد. انفجار 
از بخش پاركينگ كاميون های حمل گاز آغاز شد و به سرعت 
به پاركينگ های ديگر هم سرايت كرد. طوري كه با گذشت 
1.5 ساعت از آغاز آتش سوزي، شعله هاي آتش به پاركينگ 
كاميون های حامل گازوئيل هم رسيدند و به اين ترتيب انفجار 
و آتش ســوزي ادامه يافت.  فيلم هاي منتشر شده از لحظه 
حادثه نشان مي دهد كه با سرايت آتش  به ديگر كاميون ها، 
آنها نيز يكي پس از ديگري منفجر شده و دود و شعله هاي 

آتش به هوا بلند مي شوند.
به دنبال اين حادثه، كاميون ها و همچنين باربران محلي افغان 
كه براي انتقال كاال خودشان را به گمرك رسانده بودند براي 
فرار از مهلكه به تكاپو افتادند. در اين شرايط مسئوالن گمرك 
دوغارون خراسان رضوي، مرز ورود به ايران را باز گذاشتند تا 
ديگر كاميون هايي كه هر لحظه احتمال انفجار و آتش سوزي 

آنها وجود داشت بتوانند وارد ايران و از خطر دور شوند.

انفجار500كاميون
مرز دوغارون، مســير اصلي تردد كاميون هــاي ترانزيتي و 
صادراتي، مخصوصا كاميون هايي اســت كه حامل سوخت 
از ايران به افغانستان هســتند. روز گذشته تلويزيون طلوع 
افغانســتان به نقل از مهراهلل بلوچ، كميســار اســالم قلعه 
گزارش كرد كه در اين آتش ســوزي بيش از 500تانكر گاز 
و بنزين سوخته اند و تا لحظه تنظيم اين خبر )عصر ديروز( 
آتش ســوزي خاموش نشده اســت. همچنين سخنگوي 

والي هرات اعالم كرد كه در اين آتش ســوزي 1۷نفر دچار 
سوختگي شده اند.

انفجار و آتش سوزي گسترده از يك سو و عدم وجود امكانات 
كافي اطفاي حريــق در واليت هرات از ســوي ديگر باعث 
شد كه مقامات اين واليت از ايران درخواست كمك كنند. 
به گفته محسن نجات، مديركل دفتر بحران در استانداري 
خراســان رضوي، عالوه بر حضور 2 فروند بالگرد اورژانس 
115 و نيروي انتظامي در منطقه حادثه ديده 21دســتگاه 
آمبوالنس و 2 دســتگاه اتوبوس آمبوالنس اورژانس 115 و 
جمعيت هالل احمر به همراه ده ها خودروي سبك و سنگين 

آتش نشاني در مرز دوغارون مستقر شده و فعال هستند.
به گــزارش ايرنا از محــل حادثه، اين انفجــار تبعاتي براي 
تاسيسات مرزي و گمركي ايران نيز در پي داشت و با رسيدن 
آتش به داخل خاك ايران سبب انفجار برخي از مخازن آب 
و گاز شد و در اين شرايط يگان هايي از نيروي زميني ارتش 
مستقر در نوار مرزي و نيروي انتظامي ايران براي امدادرساني 

و كنترل منطقه وارد عمل شدند.
هرچند روز گذشــته مقامات افغانســتاني از مجروح شدن 
1۷نفر در اين حادثه خبر دادنــد اما خبرگزاري ايرنا به نقل 
از اتباع افغان حاضر در منطقه مرزي و همچنين رانندگان 
خودروهاي ترانزيتي كه به گمرك دوغارون پناه آورده بودند 
گزارش كرد كه شدت خسارات در آن سوي مرز بسيار وسيع 
و اوضاع به شدت وخيم است و دست كم 50نفر در اين حادثه 
جانشان را از دست داده اند.  همچنين مديركل دفتر ترانزيت 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت كه با توجه به 
سرايت آتش ســوزی به پاركينگ های اطراف، پيش بينی 
می شود، تعدادی كاميون ايرانی هم دچار حادثه شده باشد و 
كنسولگری ما در هرات و سفارت ايران در افغانستان و كابل 
پيگير موضوع هستند. با اين حال هنوز علت اين حادثه و آمار 
تلفات و خسارتي كه اين آتش سوزي گسترده به جا گذاشته 

معلوم نيست.

مقاماتافغانستانميگويندكه500تانكرسوختدرگمركاسالمقلعهدرمرزايرانسوختهاند

   وسوسه پول
احسانميگويدكهانگيزهاشازقتلمادردوستشسرقتپولوطالهاياوبودهاست.چرا
كهبدهيهايفراوانيداشتووسوسهرســيدنبهپولهايمقتولباعثشدكهنقشهاين

جنايترابكشد.

چندوقتبودكهبااينمادروپسررفتوآمدداشتي؟
حدود 8 ماه قبل با پسر جوان دوست شدم و او مرا به خانه اش دعوت كرد. مادر او زن خوبي بود و هميشه 
هوايم را داشت. حدود 2 ماهي بود كه با اين مادر و پســر صميمي شده بودم. مادر دوستم، مرا مثل پسر 
خودش دوست داشت و هروقت پول مي خواستم، كمكش را از من دريغ نمي كرد. اما من به هردوي آنها 

خيانت كردم و جواب محبت هاي اين مادر و پسر را با بدي دادم.
چهشدكهتصميمبهقتلگرفتي؟

بي پولي. مدت ها بود كه بيكار بودم و مشكالت مالي فراواني داشــتم. از سوي ديگر برق طالهاي آن زن 
وسوسه ام كرد كه نقشه قتل او را بكشم. مي دانستم كه بدون ارتكاب جنايت نمي توانم پول ها و طالهايش 

را سرقت كنم. براي همين اين نقشه را كشيدم.
نقشهاتچهبود؟

از قبل برنامه ريزي كرده و وياليي در شــمال كشور اجاره كردم. از ســوي ديگر به مقتول گفته بودم كه 
دوستي دارم كه در كار خريد و فروش طالست. وسوسه اش كردم كه با خريد طال از دوستم، پول هايش را 
سرمايه گذاري كند. به بهانه مالقات با دوستم، مقتول را با خود به شمال بردم. چون گفته بودم كه دوستم 
اهل آنجاست. وقتي به ويالي اجاره اي رسيديم با روسري خفه اش كردم، طالها و پول هايش را برداشتم و 

جسدش را داخل چاهي كه در ويال بود انداختم.
بعدازقتلچهكردي؟

كارت هاي عابربانك مقتول را هم برداشته بودم. براي همين به سمت تهران حركت كردم و بعد از چند روز 
درحالي كه رمز كارتش را داشتم به بانك رفتم و حسابش را خالي كردم. من از اشتباهي كه كردم پشيمانم. 

به اعتماد دوستم و مادرش خيانت كردم و جواب خوبي هاي آنها را با جنايت دادم.

پسر جوان پس از دوستي 
با مادر و پســر تهراني و جنايي

رفت وآمد بــه خانه آنها، 
چنان اعتمادشان را جلب كرد كه وقتي 
بــه دروغ بــه زن 68ســاله گفت كه 
مي خواهد به او در يك ســرمايه گذاري 
پرسود كمك كند، وي تصورش را هم 
نمي كرد كه او نقشه جنايت در سر دارد.

به گزارش همشهري، تحقيقات در اين 
پرونده از روز هفدهم دي ماه شروع شد. 
آن روز پسري جوان به اداره پليس رفت 
تا گزارش ناپديد شدن مادر 68ساله اش 
را به مأموران اعالم كند. وي گفت: مادرم 
پانزدهم دي ماه درحالي كه 30ميليون 
تومان پول همراهش بــود براي انجام 
معاملــه اي از خانه خارج شــد و ديگر 
بازنگشــت. در ابتدا تصور كردم كارش 
طول كشــيده و يا به خانه دوستانش 
رفته اســت، اما روز بعــد وقتي جواب 
زنگ هايم را نداد نگران شــدم. به هرجا 
كه فكر مي كردم مادرم رفته باشــد سر 
زدم، حتي به دوستان و آشنايان نيز زنگ 
زدم، اما هيچ كس اطالعي از سرنوشت 
مادرم نداشت. حاال هم احتمال مي دهم 
باليي سرش آمده باشد و به همين دليل 

تصميم گرفتم از پليس كمك بگيرم.

ردپاييكآشنا
با اظهارات پسر جوان، تيمي از مأموران 
اداره چهــارم پليس آگاهــي تهران به 
دستور قاضي عظيم سهرابي، بازپرس 
جنايي پايتخت مأمور رسيدگي به اين 
ماجرا شــدند. درحالي كه جست و جو 
براي يافتن ردي از زن گمشــده ادامه 
داشت مشخص شد كه از حساب او مبلغ 
زيادي برداشت شده است. فردي كه از 
حساب زن گمشده پول برداشت كرده 
بود پسري جوان حدودا 32ساله بود كه 
تصوير وي در دوربين هاي مداربســته 
بانك ثبت شده بود اما او ماسك، شيلد و 
كاله به سر داشت؛ برای همين مأموران 
تصوير اين فــرد را در اختيار فرزند زن 
گمشده قرار دادند و او به محض ديدن 
عكس، صاحب آن را شناسايي كرد. پسر 

جوان گفت: اين فرد شباهت زيادي به 
يكي از دوســتانم به نام احسان دارد. او 
ادامه داد: من چند  ماه قبل با احسان آشنا 
شدم و با هم صميمي هستيم. طوري كه 
احسان مدام به خانه ما رفت وآمد داشت. 
او مادرم را هم مي شناخت و هميشه با 
او درباره مسائل كاري و سرمايه گذاري 
صحبت مي كرد. با اظهارات پسر جوان 
بازپرس جنايي تهران دستور بازداشت 
احســان را صادر كرد. وي چهارشنبه 
گذشته بازداشت و وقتي مشخص شد 
كه او آخرين فــردي بوده كه همراه زن 
گمشده مشــاهده شده اســت، گفت: 
من مادر دوستم را كشتم و جسدش را 
سوزاندم. وي ادامه داد: مدت ها بود كه 
بدهكار بودم و مادر دوستم پول زيادي 
در حســابش داشــت كه مي خواست 
سرمايه گذاري كند. به همين دليل روز 
حادثه به بهانه سرمايه گذاري به دنبالش 
رفتم و ســوار ماشــينم شــد. از قبل 
قرص هاي خواب آور در آبميوه ريخته 

بودم و او پس از نوشيدن آبميوه بيهوش 
شــد. پس از آن به ســمت بيابان هاي 
اطراف تهران رفتم و با ريختن بنزين به 

روي او، وي را به آتش كشيدم.

جسديدرچاه
پس از اعترافات پســر جوان، مأموران 
راهي بيابان هاي اطراف تهران شدند اما 
هيچ ردي از مقتول به دست نياوردند. به 
اين ترتيب متهم بارديگر تحت بازجويي 
قرار گرفت و اين بــار گفت: مقتول را به 
بهانه سرمايه گذاري به وياليي در شمال 
كشاندم و در آنجا وي را به قتل رساندم 
و جسدش را داخل چاه ويال انداختم. با 
تازه ترين اعتراف احسان، مأموران راهي 
ويالي اجاره اي در شمال كشور شدند و 
جسد زن را از داخل چاه بيرون كشيدند. 
متهم به قتــل نيز با دســتور بازپرس 
جنايي تهــران براي انجــام تحقيقات 
بيشــتر در اختيار مأمــوران اداره دهم 

پليس آگاهي تهران قرار گرفت.
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پلتفرم هــاي شــبكه هاي اجتماعي، 
اينســتاگرام، يوتيــوب و فيســبوك 
بــط ميــان  توانســته اند نقــش را
جشنواره هاي موســيقي و تماشاگران 
ميليونــي عالقه مند به موســيقي در 
سراسر دنيا را ايفا كنند. در سال 2020 
و همچنيــن در 2021 تعداد زيادي از 
جشــنواره هايي كه پيش تر به صورت 
حضوري برگزار مي شدند، در برگزاري 
جشنواره  هاي آنالين مشاركت كرده اند. 
جشنواره هاي موسيقي نظير گروه هايي 
مانند»راديوهــد«، »لــو كات كاني«، 
»جسي و جوي« در آن شركت داشتند 
و جشنواره موسيقي تابستاني تورنتو، 
از جشنواره هاي موســيقي بودند كه 
به صورت آنالين برگزار شــدند. تعداد 

ديگري از جشنواره ها نيز كه از گذشته 
به صورت بر خــط برگزار مي شــدند، 
امسال توانستند تماشــاگران زيادي 
جذب كنند، ازجمله اين فســتيوال ها 
مي توان به دهمين جشــنواره  آنالين 
»هيپ هاپ روز آتالنتا« و جشــنواره 
آناليــن »دالــو درام« اشــاره كــرد. 
جشنواره هاي »بيگ بند« و جشنواره 
»سوپر بند« هم در سال 2020 آنالين 
برگزار شــده اند. با اين حــال، تعداد 
زيادي از جشنواره هاي بزرگ موسيقي 
زنده در پي شــيوع كرونا در بسياري 
از نقاط جهان و به ويــژه در آمريكا  لغو 
شدند، ازجمله جشنواره هاي لغو شده 
مي توان به جشــنواره هاي موســيقي 
»هنگ اوت«، جشــنواره »گردهمايي 
جوگالوها«، جشنواره »دريم وايل« و 
جشنواره »كالينگ موزيك بوستون«، 

اشاره كرد.
اغلب جشنواره هاي بين المللي موسيقي 
كه به صــورت آنالين در ســال 2020 
برگــزار شــده اند، ســايت هايي را 
به منظور ثبت نام تماشــاگران طراحي 
كرده انــد و از طريق اين ســايت ها به 
فروش بليت مي پردازند. تعداد زيادي 
از جشــنواره هاي آنالين برگزار شــده 

در ســال 2020 بليت هاي خــود را با 
تخفيف جالب توجــه و ارائه پكيج هاي 
خانوادگي و دوســتانه عرضه كردند تا 
تعداد بيشتري از افراد بتوانند از تجربه 
موســيقي آنالين لذت ببرند. برخي از 
رويداهاي موسيقي در سال 2020 نيز 
به صورت رايگان برگزار شــد تا مردم 
بتوانند با يكديگر در عرصه موســيقي 
تعامل كننــد و اين احســاس در آنها 

ايجاد نشود كه تنها گذاشته شده اند.
به طور كلــي و در مجمــوع مي توان 
به اين مســئله اشــاره كرد كه بليت 
رويدادهــا و جشــنواره هاي آناليــن 
موسيقي 2020 با تخفيف هاي زيادي 
در اختيــار عالقه مندان به موســيقي 
قرار گرفت، البته بــه خريداران بليت 
جشــنواره هاي موســيقي بين المللي 
آنالين در سال 2020 بسته هايي شامل 
تمام محتوياتي كه در كنســرت هاي 

حضوري عرضــه مي شــوند، ازجمله 
بليت هاي نقره اي و طاليي و... ارائه شد. 
ازجمله جشنواره هاي معروف موسيقي 
دنيا جشــنواره بين المللي تومارولند 
بلژيك است كه اين جشــنواره نيز در 
سال 2020 به صورت آنالين برگزار شد 
و پكيج ها و بسته هاي ويژه اي در اختيار 
ثبت نام كنندگان آنالين اين جشنواره 
قرار گرفت. جشــنواره هاي موسيقي 
بين المللي كه به صورت آنالين برگزار 
مي شدند؛ همچنين براي تماشاگران 
ثبت نام كننده در  پلتفرم هاي اينترنتي 
خود بسته اي شــامل  مچ بند، بازو بند، 
چوب هاي ســبك مخصوص تماشاي 
كنســرت، فنجان هــا و پرچم هــاي 
ماركــدار، درنظر گرفتــه بودند كه به 

خانه هاي آنها ارسال كردند.
در ســايت هاي مختــص برگــزاري 
جشــنواره هاي موســيقي آناليــن، 
به صورت جداگانه فضايي براي تعامل و 
گفت وگو ميان تماشاگران اين رويدادها 
فراهم شده و از اين طريق تماشاگران 
آنالين ايــن رويدادهاي موســيقايي 
مي توانند درباره موسيقي هاي مورد نظر 
و ارزيابي خود نســبت به جشــنواره 

اظهارنظر كنند و تعامل داشته باشند.

ژانكلودكرير؛يكدورناتمام
 فيلمنامه نويسي از غرب كه دل در گرو شرق داشت

معمــوال ســينما آنقدر كــه به ســتاره ها و 
هنرپيشه ها و حتي كارگردان ها لطف دارد، به 
فيلمنامه نويسان روي خوش نشان نمي دهد 
و كمتر پيش مي آيد كه نام فيلمنامه نويســي بلندآوازه شود و طرز 
فكر و شــخصيت و نگاه ويژه اي را تداعي كند. امــا ژان كلود كرير از 
معدود فيلمنامه نويسان متبحر و خالقي بود كه توانست در سينما به 
جايگاهي برسد كه نامش به عنوان فيلمنامه نويسي متمايز در اذهان 
بماند. كرير كه دوشنبه هفته پيش در 89سالگي درگذشت، در سال 
1931در فرانســه متولد شــد. او در دوران دبيرستان دانش آموزي 
مستعد بود و در دانشــگاه اكول نرمال سوپريور به تحصيل در رشته 
ادبيات و تاريخ پرداخت. بعدها، زماني كه حرفه فيلمنامه نويسي اش 
را آغاز كــرد، در تبديل متون ادبي و تاريخي بــه فيلمنامه به چنان 
درجه اي رسيد كه به عنوان متخصص اقتباس از اين متون شناخته 
مي شد. كرير پيش از آنكه وارد سينما شــود، نخستين رمانش را به 
نام »مارمولك« در 26سالگي منتشــر كرد. پس از آن با ژاك تاتي، 
كارگردان برجسته فرانسوي آشنا شــد كه از او خواست فيلم هايش 
را به رمان تبديل كند؛ كاري درست برخالف آنچه بعدها بارها انجام 
داد. كرير بسيار خوش اقبال بود كه در همان اوان ورودش به سينما 

با لوئيس بونوئل، فيلمساز 
سوررئاليســت آشنا شد و 
حاصل نخستين همكاري 
مشترك شــان »خاطرات 
يك كلفــت« )196۴( با 
بازي ژان مــورو بود. كرير 
و بونوئل چنــان به درك 
متقابلي از هم رسيده بودند 
كه بونوئل دوست نداشت با 
فيلمنامه نويس ديگري جز 
او كار كند. »بِــل دو ژور« 
)1967(، »راه شــيري« 
)1969(، »جذابيت پنهان 
بورژوازي« )1972(، »شبح 
آزادي« )197۴( و »ايــن 
ميل مبهم هوس« )1977( 

حاصل همكاري 20ســاله كرير و بونوئل است. هريك از اين فيلم ها 
بارها از سوي منتقدان چه در زمان اكرانشان و چه در سال هاي بعدي 
مورد تحســين و تحليل قرار گرفته اند و به عنوان نمونه هاي اعالي 
بداعت و خالقيت ســينمايي از آنها نام برده شــده است. كرير براي 
2فيلم »جذابيت پنهان بورژوازي« و »اين ميل مبهم هوس« به همراه 
بونوئل، نامزد دريافت جايزه اسكار بهترين فيلمنامه شد. اما همكاري 
موفق كرير با كارگردانان تنها به بونوئل محدود نمي شد. او در سال 
1989به همراه فيليپ كافمن يك بار ديگر نامزد دريافت جايزه اسكار 
بهترين فيلمنامه  براي فيلم »َســُبكي تحمل ناپذير هستي« شد كه 

اقتباسي از كتاب مشهور ميالن كوندرا به همين نام بود.
كرير فيلمنامه نويســي جهاني بود و با كارگردانانــي از مليت هاي 
مختلف همكاري كرد. او با فولكر اشــلوندورف، كارگردان آلماني، 
2بار همكاري كــرد كه به اذعان منتقدان نتيجــه اين دو همكاري 
چشمگير و تحسين برانگيز بود. كرير، اشلوندورف و فرانتس سيتز 
در سال1979 اقتباسي از رمان مشهور »طبل حلبي« نوشته گونتر 
گراس، رمان نويس آلماني صورت دادند كه بســيار مورد توجه قرار 
گرفت و توانست نخل طالي كن و اسكار بهترين فيلم خارجي زبان را 
از آن خود كند. در سال198۴ كرير، اشلوندورف، پيتر بروك و ماري 
هلن اسِچن دست به كاري زدند كه بســيار دشوار به نظر مي رسيد 
ــجلد اول رمان 7جلدي »در  و آن اقتباس از »طرف خانه سوان«ـ 
جست وجوي زمان ازدست رفته« شاهكار بي بديل مارسل پروست 
ـ بود؛ فيلمي با بازي جرمي آيرونز و آلون دلون كه مورد تحســين 
قرار گرفت. از كارگردانان بزرگ ديگري كه كرير با آنها همكاري كرد 
مي توان به ژان لوك گدار، ميلوش فورمن، آندري وايدا، پيتر بروك، 
برتراند تاورنيه، وين ونگ، هكتور بابنكو، ژان پل راپنو، پاتريس شرو، 
فيليپ دو بروكا، ژاك دري، ناگيسا اوشيما، جوليان اشنابل و فليپ 
گرل اشاره كرد. كرير كه همواره به فرهنگ و هنر ايران توجه خاصي 
داشــت، در ســال2010 در فيلم »كپي برابر اصل« ساخته عباس 
كيارســتمي هم بازي كرد. او با تعدادي از چهره هاي نامدار عرصه 
ادب و هنر ايران دوستي داشت و به متون كهن ادبيات ايران و در كل 
فرهنگ و اساطير شرقي عالقه مند بود. كرير عالوه بر فيلمنامه نويسي 
و بازيگري، نوشتن رمان، نمايشنامه و جســتار را هم تجربه كرد و 
زندگي بسيار پرثمري داشت. مرگ او فقدان كسي است كه دو جهان 
غرب و شرق را به رغم همه تفاوت هايشان به هم نزديك تر مي ساخت.

يادداشت

ياوريگانه
روزنامه نگار

آرشنهاوندي
روزنامه نگار

آنهاهمبرخطبودند
 مروري بر تجربه هاي ديگر كشورها در جشنواره هاي موسيقي مجازي 

سيوششمينجشنوارهبينالملليموسيقيفجراز2۸بهمنبهشكلمجازيآغازميشود

 اولين جشنواره تمام آنالين ايران
امكانتماشايكنسرتهايجشنوارهموسيقيفجربرايهمهوجوددارد

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

سيوششمينجشنوارهبينالمللي
موســيقيفجراجراهايخودراازگزارش

2۸بهمنبهشــكلمجــازيآغاز
ميكند؛جشنوارهايكهبرخالف2جشنوارهتئاتر
وفيلمفجر،بخشبينالمللراحذفنكردوتصميم
گرفتاجراهارابهشكلآنالينداشتهباشد.حسن
رياحي،دبيرايندورهازجشنوارهبههمراهاردوان
جعفريان،مديربخشبينالمللومحمداهللياري،
مديردفترموسيقيوزارتارشادنشستايندوره
ازجشنوارهرابرگزاركردندوبهتشريحبخشهاي

مختلفپرداختند.

كنسرتهابرايهمه
درايندورهازجشــنوارهكهاجراهابهشكل
آنالينبوده،بليتفروشــيوجــودندارد
وعالقهمندانميتواننــدبهصورترايگان
همهاجراهايجشنوارهازجملهكنسرتهاي
خارجيراتماشاكنند.حسنرياحيدرابتداي
ايننشستازروندبرگزاريدورهسيوششم
گزارشــيارائهكردوبااشــارهبهبرگزاري
آنالينجشــنوارهتوضيــحداد:»باتوجهبه
زيرساختهايموجود،ابتدادرنحوهبرگزاري
آنالينكنسرتها،مشــكالتفنيداشتيم،
امابهمروراينمشــكالتمرتفعميشود.«
رياحيهمچنينبهبرگــزاريجايزه»باربد«
اشــارهميكند:»خوشــبختانهباراهاندازي
دوبارهجايزهباربدشاهداستقبالبسيارخوبي
ازســويهنرمندانبوديم؛كمااينكهدراين
حوزهوبخشهايديگرجشــنوارهنيزشاهد
حضورهنرمندانيهستيمكهدرعرصههاي
دانشــگاهيوعلميحوزهموسيقيفعاليت
مستمريداشــتند.اميدوارمشاهدبرگزاري

جشنوارهباكيفيتيباشيم.«

۴۰۰هنرمنددرهزارو۸۰۰دقيقهاجرا
درادامهايننشســت،اهلليــاري،مديردفتر
موسيقيوزارتارشــادهمازاصالحآييننامه
برگزاريموسيقيفجرگفتواينكهايناصالح
ازمواردمهميبودهكهشورايارزيابيجشنواره
مدنظرداشــتهويكيازموارداضافهشــدن
بخشرقابتيبودوهمچنينتشــكيلشوراي
سياســتگذاريجشــنوارهازديگرتغييرات
مهميبودكهانجامشــد.«يكيديگرازنكاتي
كهمديردفترموسيقيارشادبهآناشارهكرد،
ضبطكنســرتهابود.ويتوضيحداد:»دراين
جشنوارهرنگينكمانيازگروههايسنيمختلف

هنرمندانراخواهيمداشــتكهاگربهجدول
جشنوارهنگاهكنيد،شاهداينتنوعسنيآمار
شركتكنندگانخواهيدبود.مادرحوزهاستاني
نيزشاهداجراهاييهستيمكهباوجودبرگزاري
مجازيجشــنوارهاينحضورنيزميتواندبراي
مخاطبانجالبتوجهباشــد.دراينراستابالغ
بر۱۸۰۰دقيقهضبطموســيقيدرتاالررودكي
صورتگرفتهكهدرآنبيشاز۴۰۰هنرمندآثار
خودرااجراكردهاند.درحــوزهجايزهباربدهم
بايدبگويمكهتاكنون۱۴۸آلبومدر۱۵رشــته
بهدستمارسيدهكهمادرنهايت۵2اثربرگزيده
برايداوريجايزهباربدخواهيمداشــتوفكر
ميكنمتاچندروزآيندهنيزكانديداهايدريافت
جايزهباربدنيزاعالمميشوند.«اهلليارياضافه
ميكند:»دربخشاجراهايصحنه2اجرابهنام
استادمحمدرضاشجريانپيشرويمخاطبان
قرارميگيرد.يكاجراهمازشــهرلرستاندر
رثايسردارســليمانيداريم.درتاالروحدت
نيزاركســترهايدولتيهماجراهايآناليني
رادرچارچوبجشــنوارهموسيقيفجربرگزار
ميكنندكهاطالعــاتآننيزدرروزهايآينده

منتشرميشود.«
بهگفتهرئيسجشنوارهموسيقيفجر،عالوهبر
بخشرقابتيوبخشاجراهانيزستادجشنواره
جايزهترانه،جايزهموســيقيورسانهوبخش
پژوهشيرانيزهمچونسالگذشتهداردوقرار
اســتترانههايبرگزيدهوآثاربرگزيدهجايزه
موسيقيورسانهدرمراســماختتاميهمعرفي
شــوند.ويهمچنينبهبرگزاريبزرگداشتها
اشارهكرد:»درايندورهاز۴هنرمندمحمدرضا
اسحاقي،استادحســنناهيد،مليحهسعيدي
ومرحوماحمدعليراغببهعنوانموزيســين
شناختهشدهانقالبقدردانيميشودكهدراين
راستامستندسازيداريمودرروزاختتاميهبه

نمايشدرميآيد.«

6گروهاز۴كشور
بخشبعديتشريحبرنامههايبخشبينالملل

بود.اردوانجعفريان،مديربخشبينالمللبا
اشارهبهتشكيلكميتهاينبخشدرمهرماه
توضيــحداد:»رايزنيهابــادبيرخانههاي
جشنوارههاورويدادهايمختلفبينالمللي
صورتگرفــتوبعدازبررســيگروههاو
هنرمندانيكهقابليتحضوردرجشنوارهرا
دارند،نهايتًابه6گروهاز۴كشوررسيديم.«
جعفريــاندرادامهازمعيارهــايانتخاب
گروههايخارجيگفتواينكهبهدليلشرايط
كروناامكانهماهنگــيباگروههايبزرگتر
ومعروفتروجودنداشــتوسعيكرديمكه
گروههاييكهحاضرميشــوند،اجراوتنوع
خوبيداشتهباشندوبهلحاظكيفيموردقبول
باشند.وييادآورشــد:»تماميايناجراها
بهصورتاختصاصيبرايمخاطبانجشنواره
موسيقيفجرضبطشدهاندوميتواندتجربه

ارزشمنديبرايمابهحسابآيد.«

توزيعفيلماجراهايجشنواره
مديردفترموسيقيهمچنينبهرايزنيهابا
صداوسيمااشارهميكندوباعنواناينمطلب
كهدرتالشهستيمبامجموعهمقرراتيكهدر
حوزهپخشآثارموسيقاييدرفضايمجازي
وجوددارد،جشنوارهرابرگزاركنيم،توضيح
داد:»بخشــيازپلتفرمهــاومجموعههاي
اينترنتيفضايمجازيتحتنظرساتراهست
واميدوارمشرايطوتعامالتبهگونهايشكل
گيردتاماشــاهدحضوربسترهايبيشتري
برايبرگــزاريكنســرتهايمجازيدر

جشنوارهموسيقيفجرباشيم.
تمامفيلمهايكنسرتجشــنوارهدرطول
جشنوارهبرابرقراردادماديكهباهنرمندان
منعقدشده،بهنمايشدرميآيد.دراينزمينه
رايزنيهايينيزبــامجموعههايبينالمللي
داشتهايمتافيلمكنسرتهايجشنوارهدر
روزهايغيرازجشــنوارهنيزدربسترهاي
مناســبديگروحتيبهصورتفيلمتوزيع

شود.«

گودزيــالرودرروي
كينگكنگ

قــرار  فيلــم  ايــن 
31مــارس  اســت 
در  2021همزمــان 
ســالن هاي ســينما و 

شبكه »اچ بي او مكس« به نمايش در  آيد. »گودزيال رو در 
روي كينگ كنگ« ســاخته آدام وينيارد است. آلكساندر 
ساكارســگارد، ميلي بابي براون و ربكا هال، در اين فيلم 
نقش آفريني كرده اند. اين فيلم يك نسخه مدرن و معاصر 
از سري فيلم هاي گودزيالست كه در آن عالوه بر گودزيال، 
كينگ كنگ ديگر موجود اسطوره اي نيز حضور دارد. ميلي 
بابي براون پيش تر نيز در فيلم »گودزيال: پادشاه هيوالها« 
در سال 2019بازي كرده بود. بســياري بازي ميلي بابي 
بــراون را از نقاط قوت فيلم »گودزيــال رو در روي كينگ 

كنگ« مي دانند.

بيوهسياه
انتظــار مــي رود فيلم 
»بيوه ســياه« در 7مه 
2021در ســالن هاي 
ســينما اكران شــود. 
ايــن فيلــم ســاخته 

كيت شــورتلند است و اســكالت يوهانســون، فلورانس 
پاف و ديويد هاربور در آن بــازي كرده اند. عالقه مندان به 
فيلم هاي ابرقهرماني مدت هاست براي ديدن »بيوه سياه« 
لحظه شماري مي كنند. بيوه سياه ازجمله شخصيت هاي 
محبوب دنياي ســينمايي مــارول در ميــان طرفداران 

فيلم هاي ابرقهرماني است.

گايآزاد
گاي آزاد )Free Guy( قــرار اســت در 21مه 2021در 
 ســالن هاي ســينما به نمايش در  آيد. اين فيلــم در ژانر

 اكشن _كمدي به كارگرداني »شــان لوي« ساخته شده 
اســت. ريان رينولدز، جودي كامر، ليــل رل هاوري و او 
اوتكارش آمبــودكار در اين فيلم ايفاي نقــش كرده اند. 
داستان اين فيلم درباره كارمند بانكي به نام »گاي« است 
كه متوجه مي شــود كه گذشــته يكي از شخصيت هاي 
بازي هاي كامپيوتري به نام »شــهر آزاد« است. اين بازي 
كامپيوتري قرار اســت به زودي از حالــت آنالين خارج و 

آفالين شود.

كائوسواكينگ
اين فيلم قرار اســت در 
5مــارس 2021اكران 
شــود. بازيگــران اين 
فيلم ديزي رايدلي، تام 
هاالندو مدز نيكلســن 

هســتند. »كائوس واكينگ« فيلمي علمي_ تخيلي 
است به كارگرداني دوگ ليمن كه براساس يك سري رمان 
به همين نام نوشته شده است. كائوس واكينگ فيلمي است 
خالقانه و منحصر به فرد. اتفاقات اين فيلم در يكي از كراتي 
رخ مي دهد كه زنان ساكن آن، از بين رفته اند و تنها مردان 
مانده  اند؛ مرداني كه تفكراتشان مانند يك روايت از طريق 
يك برنامه راديويي پخش مي شود و همگان قادر به شنيدن 

اين تفكرات هستند.

ونوم:اجازهدهيدكارنيجبيايد
 فيلـــم ونــوم: اجـــــازه دهيــد كــــارنيج بيــــايد 
)Venom: Let There Be Carnge( قرار اســت روز 

25ژوئن 2021اكران 
شود. آندي سركيس، 
ايــن فيلم از ســري 
فيلم هــاي »ونوم «را 
كارگردانــي كــرده 
است. تام هـــاردي، 

وودي هارلســون و ميشــله ويليامز در ايــن فيلم بازي 
كرده اند. ايــن فيلم با اقتباس از شــخصيت ونوم، يكي از 
شخصيت هاي كتاب هاي كميك مارول ساخته شده است. 
اجازه دهيد كارنيج بيايد، قرار بود در اكتبر 2020اكران 
شــود، اما به دليل شــيوع كرونا اكران آن تا اواخر ژوئن 

2021به تعويق افتاد.

تاپگان:ماوريك
اين فيلم قرار است در 
2ژوئيــه 2021اكران 
شــود. تام كروز، مايلز 
تلر، جنيفــر كانلي و 
يون هــم در اين فيلم 

به كارگرداني چوزف كاسينســكي بازي 
كرده اند. اين فيلم دنباله مســتقيم نسخه اوليه فيلم تاپ 
گان ساخته سال 1986اســت. »پيت ماوريك« همچنان 
به عنوان يكي از بهترين خلبانان نيروي هوايي آمريكا به كار 
خود ادامه مي دهد. در زماني كه او در حال تعليم دادن به 
يك اسكادران پروازي براي انجام ماموريتي پرخطر است، 
حوادثي رخ مي دهد كه »ماوريك« را ناگزير با گذشته خود 

مواجه مي كند.

پوســتربخــشآنالين
جشنوارموسيقيآتالنتا

جشنوارهموسيقيدارلودرام
پوستر

پور
ناه 

ر پ
 امي

ي/
هر

مش
س: ه
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بسياريازفيلمهاياكشنيكهقراراستدرسالجاريدرسالنهايسينمااكرانشوند،فيلمهاييهستندكه
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اكشندربرابركرونا
 سينماي جهان با فيلم هاي پرتحرك به جنگ رخوت بعد از اپيدمي مي رود
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 جواد نصرتی
روزنامه نگار

كيوسك

وكالي مدافع دونالد ترامپ در جلسه محاكمه او در سنا، اتهام تحريك به 
شورش عليه رئيس جمهور سابق آمريكا را دروغين خواندند 

دفاع سرعتي وكالي ترامپ

بيل گيتــس، در گفت وگو بــا گاردين تأكيد 
كرده كه شــايد الگوي خوبي براي حفاظت از 
محيط زيست نباشد؛ چرا كه خانه اي بزرگ دارد 
و هواپيماي شخصي خودش را سوار مي شود. او 
اما مي گويد براي افزايش آگاهي مردم در مورد 

ضرورت نجات زمين تالش خواهد كرد.

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

روزنامه فايننشال تايمز ]انگليس[

روزنامه گاردين ]انگليس[

ترافيك خطرناك در آسمان سوريه

ركورد 58ميليارد دالري در بازار 
سهام آمريكا

گيتس، حامی محيط زيست

به نوشــته العربي الجديــد، افزايش حمالت 
جنگنده هاي اسرائيلي و روسي به نقاط مختلف 
سوريه، احتمال وقوع تصادف هوايي و يا حوادثي 

ديگر از اين دست را تشديد كرده است. 

فايننشــال تايمز نوشــته كه طي يــك هفته 
گذشــته 58ميليارد دالر ســرمايه جديد وارد 
بازار سهام آمريكا شــده تا يك ركورد تازه ثبت 
شود. شــاخص هاي داوجونز، اس اندپي و نزدك 
توانستند به ترتيب به رشد هفتگي يك درصدي، 

1.2درصدي و 1.7درصدي دست پيدا كنند.

 حسن نافعه
استاد علوم سياسي دانشگاه قاهره

نگاه

روابط ايران و آمريــكا از زمان وقوع انقالب 
اســالمي دچار ويژگي دشمني شديد بين 
طرفين بوده اســت، انقالبي كه نظام شاه 
به عنوان مهم ترين متحد آمريكا در منطقه خاورميانه بعد از اســرائيل را 
سرنگون كرد. از آن زمان وضعيت دشــمني متقابل نزد دو كشور ريشه 
دوانده و مستحكم شده اســت؛ تا جايي كه طرفين در فرهنگ سياسي 
يكديگر با عناويني نظير شيطان بزرگ و محور شرارت توصيف مي شوند. 
اين وضعيت پس از سال ها با ورود آمريكا به مذاكرات هسته اي با ايران در 
دوران باراك اوباما تغيير كرد؛ مذاكراتي كه به توافق هسته اي برجام منتهي 
شــد. با اين حال عمر توافق مذكور به دليل خروج يكجانبه دولت ترامپ، 
اعمال تحريم هاي شديد عليه ايران و پيگيري سياست فشار حداكثري 

چندان طوالني نبود.
اكنون به نظر مي رسد با خروج ترامپ از كاخ سفيد فصلي جديد در روابط 
ايران و آمريكا در حال شكل گيري است؛ فصلي كه بعيد نيست با افزايش 
تعامل ميان اين دو كشــور همراه باشــد. مي دانيم كه بايــدن در جريان 
رقابت هاي انتخاباتي بارها از تصميم ترامپ براي خروج از توافق هسته اي 
انتقاد كرده و در عين حال، از برنامه خود براي بازگشت به اين توافق خبر 
داده بود. او همچنين بالفاصله پس از ورود به كاخ سفيد تيمي را براي اداره 
سياست خارجي دولتش تشكيل داد كه اغلب در توافق هسته اي سال2015 
نقش داشته اند. حال سؤال اين است كه دولت بايدن چه رويكردي را در مورد 
ايران انتخاب كرده و فرصت هاي پيروزي يا شكست اين رويكرد چيست؟ 
اولين پيام هاي دولت بايدن نشان مي داد او به دنبال ورود به مسيري كامال 
مغاير با مسير دونالد ترامپ در سياست خارجي است. اما به نظر مي رسد او 
نسبت به تصميم هاي ترامپ با روش هاي مختلفي تعامل كرده است. براي 
مثال بايدن لحظه اي براي لغو تصميم هاي ترامپ و بازگشت بدون مالحظه 
به توافق آب و هوايي پاريس يا ســازمان بهداشت جهاني درنگ نكرد. اين 
وضعيت در مورد توافق هسته اي ايران كامال متفاوت بود. آنتوني بلينكن، وزير 
خارجه بايدن در نخستين اظهارات خود، بازگشت به توافق هسته اي را به 
موافقت ايران براي مذاكرات جديد بر سر برنامه موشكي و نفوذ منطقه اي گره 
زد. او حتي از متحدان اروپايي آمريكا خواست زمينه را براي حضور بازيگران 
جديد در مذاكره با ايران مهيا كنند. مواضع بلينكن از سوي تهران اينگونه 
فهم شد كه دولت بايدن، به دنبال همان اهداف ترامپ، اگرچه با ابزارهاي 
ديپلماتيك است. به اين ترتيب ضمن مخالفت با پيشنهاد آمريكا تأكيد كرد 

گام اول بايد از سوي اين كشور برداشته شود.
آمريكا به تدريج از مواضع اوليه خود در اين باره عقب نشيني تاكتيكي كرد؛ 
چراكه وزارت خارجه اين كشور اعالم كرده آمريكا به دنبال اصالح توافق 
پيشين و گسترده كردن دايره مصاديق آن نيست و براي بازگشت به اجراي 
تعهدات خود آمادگي دارد؛ البته به شرط آنكه ابتدا ايران از اقدامات اخير 
خود در برنامه  هسته اي اين كشور، نظير افزايش ميزان غني سازي  اورانيوم 
دست بكشد. به باور من صرف بازگشــت روابط ايران و آمريكا به وضعيت 
دوران اوباما تمامي مشكالت را حل نمي كند. اين اقدامات مانند مسكن هاي 
موقتي است كه نه از سوي نيروهاي مؤثر در داخل آمريكا قابل قبول است و 
نه از سوي نيروهاي مؤثر در سطح منطقه خاورميانه، به ويژه اسرائيل. بدون 
شك اسرائيل از تمام قدرت خود براي جلوگيري از بازگشت آمريكا به توافق 
سال2015 و لغو تحريم هاي ايران استفاده خواهد كرد. مگر اينكه دولت 
بايدن بپذيرد مذاكرات جديدي را براي مهار برنامه موشكي ايران در كنار 
برنامه هسته اي اين كشــور طراحي كند؛ امري كه بدون شك با مخالفت 
قاطعانه ايران روبه رو خواهد شد، به ويژه كه انتخابات رياست جمهوري اين 
كشور نزديك است و احتمال پيروزي جريان محافظه كار در صورت تداوم 
تحريم هاي آمريكا نيز باال ارزيابي مي شود. تهران تصور مي كند كه تفاوت 
چنداني ميان دولت هاي ترامپ و بايدن وجود نداشته و اختالف اصلي آنها نه 
بر سر اهداف، بلكه بر سر ابزارهاست. از ديد ايران، تمامي اين دولت ها سعي 
كرده و خواهند كرد كه نظام اين كشور را سرنگون كنند. از سوي ديگر ايران 
مي داند كه اگر قادر به مقاومت عليه فشــارهاي ترامپ نبود، هرگز گزينه 
بازگشت بايدن به توافق هسته اي مطرح نمي شد. به اين ترتيب نتيجه گيري 
مي كند كه تعامل موفقيت آميز با دولت بايدن در گرو قدرت اين كشور براي 
تداوم مقاومت، حتي درصورت ادامه تحريم هاي كنوني است. براساس آنچه 
ذكر شــد پيش بيني مي كنم ايران با وجود شدت تحريم ها بر موضع خود 
پافشاري كرده و در نهايت اين آمريكاست كه دير يا زود، مجبور مي شود 
بدون پيش شرط به توافق هسته اي بازگردد. اكنون بيشترين انتظاري كه 
مي توان از ايران داشــت )مخصوصا اگر آمريكا با لغو تحريم ها در فرصتي 
كافي پيش از انتخابات رياست جمهوري موافقت كند( اين است كه براي 
ورود به مذاكراتي بر سر امنيت منطقه خاورميانه اعالم آمادگي كند. وقتي 
طرف هاي درگير به اين نقطه عطف در مسير بحران برسند، ايران مي تواند با 
جديت گزينه چنين مذاكراتي را براي امنيت منطقه خاورميانه مطرح كند؛ 
امنيتي كه از طريق توافق براي تخليه سراسر منطقه )نه صرفا خليج فارس( 
از تسليحات كشتار جمعي حاصل خواهد شد. البته روشن است كه اسرائيل 

قاطعانه با چنين طرحي مخالفت مي كند.
از آنجا كه اسرائيل سالح هسته اي خود را خط قرمز مي داند، بعيد نيست 
كه جدال بر سر برنامه هسته اي ايران باز هم به نقطه اول بازگشته و به اين 
ترتيب، منازعه ميان ايران و آمريكا تا آينده اي غيرقابل پيش بيني ادامه 
داشته باشد. در پايان يك بار ديگر اين سؤاالت را مطرح مي كنم: چه زماني 
عرب ها متوجه مي شــوند كه اســرائيل عامل اصلي بي ثباتي در منطقه 
اســت؟ و چه زماني، مجددا براي مقابله با اين خطر هميشــگي و واقعي 

متحد خواهند شد؟
منبع: العربی الجديد

سرانجام كشمكش ايران و آمريكا 

عبدالحميد دبيبه؛  معمار جديد سياست در ليبي
گروه هاي سياسي ليبي  پس از مذاكرات طوالني 
با ميانجيگري ســازمان ملل، موفق شدند بر سر 
انتخاب عبدالحميد دبيبه، به عنوان نخست وزير 
دولت موقت اين كشور به توافق برسند. دبيبه كه از عرصه تجارت به صحنه سياست كشيده 
شده، شايد بتواند در كنار 3عضو شوراي رياست جمهوري، با ايجاد آتش بس، به يك دهه 

جنگ داخلي و هرج ومرج در اين كشور آفريقايي پايان بدهد.
اعضاي مجمع گفت وگوي سياسي ليبي در رأي گيري خود در روز جمعه، مقام هاي اجرايي 
براي هدايت اين كشور را تا قبل از انتخابات سال آينده از بين 4فهرست انتخاب كردند. 
75عضو مجمع از سوي ســازمان ملل متحد به نمايندگي از طيف وسيعي از مردم ليبي 
از چهره هاي قومي و منطقه اي تا نمايندگان احزاب سياســي برگزيده شــده بودند. اين 
نمايندگان در سوئيس، نخست وزير موقت اين كشور و 3عضو شوراي رياست جمهوري- هر 
يك به نمايندگي از يكي از مناطق اصلي ليبي يعني شرق، غرب و جنوب- را انتخاب كردند. 
شوراي رياست جمهوري ليبي شامل محمد يونس منفي به عنوان رئيس، موسي الكوني و 

عبداهلل حسين الالفي به عنوان اعضاي شورا خواهد بود.
رهبران جديد ليبي ماموريت دارند تا اين كشــور چندپاره را متحد كنند و آرامش را به 
آن برگردانند. دبيبه و اعضاي شــوراي رياســت جمهوري، روزها و ماه هاي سختي براي 
آماده سازي زمينه انتخابات ملي شــفاف و عادالنه و اطمينان از مشاركت مردم در آن در 

پيش خواهند داشت.
نخست وزير جديد نيازمند يك برنامه چالشــي و جاه طلبانه است. عبدالحميد دبيبه 
61ساله، 3هفته وقت دارد تا كابينه تشكيل بدهد و 3هفته ديگر هم فرصت دارد تا رأي 
اعتماد پارلمان ليبي را به دســت بياورد. او بايد نهايتا تا 19مارس)29اسفند( با تشكيل 
دولت انتقالي طي 10ماه، كشــورش را براي انتخابات سراسري 24دسامبر)3دي 1400( 
آماده كند. هيچ يك از سياستمداران حاضر در دولت موقت، اجازه شركت در اين انتخابات 

را نخواهند داشت.
دبيبه سابقه مشخصي در حوزه عمران و ساخت وســاز دارد. او را سياستمداري مستقل 
مي دانند كه مورد تأييد بســياري از گروه هاي  سياسي ليبي اســت. همچنين بنيانگذار 
جنبش المســتقبل)آينده ليبي( و مورد حمايت قبايل غربي اين كشور هم است. با اين 
حال، انتخاب دبيبه به دليل ارتباط نزديك او با معمر قذافي، ديكتاتور سابق ليبي، خيلي ها 
را شگفت زده كرده است. او متولد شــهر مصراته در غرب ليبي است؛ جايي كه به عنوان 
سنگر مقاومت در برابر 4دهه حكومت قذافي شناخته مي شود. دبيبه در جواني براي ادامه 
تحصيل در رشته مهندسي به كانادا رفت. او در زمان اوج شكوفايي ساخت و ساز در ليبي 
به زادگاهش بازگشت و همان جا بود كه مورد توجه نزديكان قذافي قرار گرفت. مهارت او 
به سرعت موجب جلب اعتماد ديكتاتور سابق شد. او در سال 2007 دبيبه را مسئول شركت 
دولتي توسعه و سرمايه گذاري ليبي )LIDCO( كرد تا مجري برخي از بزرگ ترين پروژه هاي 
عمومي اين كشور مانند ساخت هزار واحد مســكوني در شهر سرت، زادگاه قذافي شود. 
حكومت ديكتاتور سابق ليبي در سال 2011 در نتيجه يك خيزش مردمي كه از سوي ناتو 
حمايت مي شد، سرنگون شد و خودش نيز كمي بعدتر به قتل رسيد. از آن زمان اين كشور 
غني از نفت، در هرج و مرج به سر مي برد. دبيبه بعد از سرنگوني قذافي در سال 2011، براي 

مدتي االتحاد، قديمي ترين باشگاه فوتبال ليبي را هدايت مي كرد.
از سال 2014 تاكنون 2دولت رقيب به طور همزمان در ليبي حاكم بوده اند: دولت وفاق ملي 
تحت حمايت سازمان ملل متحد در غرب-طرابلس- و مجلس نمايندگان در شرق كه متحد 
خليفه حفتر، از فرماندهان نظامي ليبي است. در اين بين، نيروهاي نظامي بي شماري نيز با 
يكديگر در حال نزاع هستند. جديدترين دور تالش هاي ديپلماتيك براي ايجاد صلح در 
ليبي، پس از شكست عمليات 14ماهه خليفه حفتر براي تصرف پايتخت، آغاز شد و تابستان 
امسال سرعت گرفت. در نهايت مذاكرات فشرده زيرنظر سازمان ملل متحد جواب داد و 
دولت موقت تشكيل شد. اين نخستين تالش سازمان ملل متحد براي ايجاد دولت وفاق ملي 
در ليبي نبوده است. اين سازمان يك بار ديگر در سال 2015 نيز تالش كرد دولتي به رياست 

فايز السراج در اين كشور تشكيل دهد؛ تالشي كه موفقيت آميز نبود.
نخست وزير موقت ليبي براي بازسازي كشورش فراخوان اعالم كرد و گفت كه »براي شنيدن 
تمام صداها و همكاري با همه مردم ليبي صرف نظر از اعتقاد و وابستگي  سياسي شان« آماده 
است. اين مهندس ميليونر در نخستين سخنراني اش در مقام جديد، وعده داده كه بعد از 
سال ها نزاع و تفرقه، اتحاد و دمكراسي را به ليبي برمي گرداند. او قبل از رأي گيري روز جمعه 
نيز در ويدئوكنفرانسي ســوگند خورد كه از »دانش و آموزش به عنوان راهي براي ثبات« 
استفاده كند. دبيبه گفت: »ما تالش مي كنيم تا نهادهاي امنيتي تقويت شوند و سالح ها 
تحت كنترل دولت دربيايند.« او همچنين وعده داده با ايجاد وزارت »آشتي ملي« در دولت، 
سرمايه گذاران خارجي را دوباره به ليبي برگرداند و براي جوانان اشتغال زايي كند. همچنين 
گفته است كه قصد دارد نهايتا ظرف 6 ماه به قطعي هاي روزانه برق كه سال هاست مردم ليبي 

را كالفه كرده، پايان بدهد.
برخي تحليلگران و مــردم ليبي با ترديد به اين رخداد سياســي مي نگرند. به گزارش 
الجزيره، ولفگانگ پوزتاي، تحليلگر سياســي و از ديپلمات هاي سابق اتريش در ليبي، 
معتقد است كه سوابق دبيبه ممكن است به اعتبار او لطمه بزند. او گفت: »نامزدي دبيبه 
هنوز بحث برانگيز است. جدا از حضورش در شركت سهامي توسعه و سرمايه گذاري ليبي، 
در فساد، پولشويي، خريد رأي، كمك مالي به گروه اخوان المسلمين و فعاليت هاي ديگر 
دولت قذافي مشاركت داشته است.« بعضي از مردم ليبي نيز معتقدند كه دبيبه كارهاي 
زيادي براي انجام دادن دارد، اما فرصت چنداني ندارد. يكي از شــهروندان طرابلس به 
الجزيره گفته است: »تنها چيزي كه ما از دولت جديد مي خواهيم، امكان برگزاري انتخابات 
است. ما دوست داريم كه حق انتخاب فردي كه در مسند قدرت قرار مي گيرد، دوباره به 

مردم برگردانده شود.«

سمانه معظمي
روزنامه نگار

نيمي از خاك افغانستان، در كنترل طالبان
بررسي ها در افغانستان نشان مي دهد دست كم 52درصد خاك اين كشور اكنون 

تحت كنترل نيروهاي طالبان اســت. خبرگزاري پژواك افغانستان در گزارشي آسيا
اعالم كرد بررسي هاي خبرنگارانش در ۳88شــهر اين كشور همچنين نشان 
مي دهد كه 59درصد از جمعيت افغانستان در مناطقي ساكن هستند كه تحت كنترل نيروهاي 
دولتي است. اين خبرگزاري نوشته كه گفت وگو با مردم در اين شهرها مشخص كرده كه هم 
دولت و هم طالبان در ارائه اطالعات مربوط به بخش هاي تحت كنترل شان مبالغه مي كنند. 
پيش از اين، سخنگوي طالبان ادعا كرده بود كه اين گروه در 70درصد خاك افغانستان دست 
باال يا نفوذ كافي دارد. اين در حالي اســت كه مقام هاي دولتي مي گويند كه طالبان در هيچ 
منطقه اي از افغانســتان حضور دائمي ندارد و در مناطق مورد ادعاي طالبان، درگيري ميان 
نيروهاي اين گروه و نيروهاي دولتي در جريان اســت. حمداهلل محب، مشــاور امنيت ملي 
رئيس جمهور نيز ادعاي طالبان مبني بر كنترل 70درصدي بر خاك افغانستان را رد كرده است. 
در بخشي از ارزيابي خبرگزاري پژواك آمده كه طبق توافقي نانوشته ميان دولت افغانستان و 
طالبان، مراكز درماني و آموزشي در مناطق تحت كنترل طالبان از سوي حكومت تامين نيرو 

مي شوند اما امنيت آنها از سوي طالبان تأمين مي شود.

هيلي هم از ترامپ فاصله گرفت
 هرچند دونالد ترامــپ از حمايت جمهوريخواهان 
در سنا برخوردار اســت و قطعا تبرئه خواهد شد اما 
چهره هاي شــاخص زيادي در حزب جمهوريخواه 
رفتارهاي ترامپ را محكوم كرده اند؛ به خصوص آنها 
كه اميدوارند آينده سياســي داشته باشند. آخرين 
آنها، نيكي هيلي سفير سابق آمريكا در سازمان ملل 
است كه حيات سياسي خود را مديون رياست جمهوري 
ترامپ اســت. هيلي كه يكي از نزديك ترين افراد 
به ترامپ بود و خود را وقف دســتوركار سياســي 
ترامپ كرده بود، در گفت وگوي عجيبي با پولتيكو، 
عمال راهش را از ترامپ جدا كرده و گفته اســت كه 
رئيس جمهور سابق، جمهوريخواهان را سرافكنده 
كرده است. او با اشاره به رفتارهاي جنجالي ترامپ، 
ازجمله تحريك هوادارانش به شــورش در مراسم 
تحليف گفته است: »بايد بگوييم كه او ما را سرافكنده 
كرده اســت. او راهي را رفته كه نبايد مي رفت، و ما 
هم نبايد دنبال او مي رفتيم و به او گوش مي داديم. و 
نمي توانيم اجازه بدهيم كه چنين چيزي دوباره اتفاق 
بيفتد.« اين نخستين بار اســت كه هيلي اينچنين 
بي پروا به رئيس ســابق خود حمله مي كند. هيلي 
همچنين گفته است از زماني كه حمله به كنگره روي 

داده با ترامپ صحبت نكرده است.

ث
مك

 وكالي مدافع دونالد ترامپ، 
قانون نانوشــته سرعت گزارش

در اتمــام محاكمــه 
رئيس جمهــور ســابق آمريكا را 
رعايــت كردنــد و دفــاع از 
رئيس جمهوري سابق آمريكا را 
كش ندادنــد و اتهام هاي وارد 
شده به او از سوی دمكرات ها را 

رد كردند.
به گزارش بي بي سي، آنها اتهام 
»تحريــك به شــورش« را كه 
ترامپ به خاطــر آن در مجلس 
نمايندگان اســتيضاح شده را 
دروغ خواندنــد و مايــكل وان 

در وين يكــي از وكالي ترامپ، 
اتهام هاي مطرح شــده عليه موكل 

خود را عملياتي پوچ بــا انگيزه هاي 
سياسي خواند.

ترامپ متهم است كه باعث بروز شورش 
و حمله به كنگره آمريكا در ششم ژانويه 
شده است. در پي حمله هواداران ترامپ 
به ساختمان كنگره در روزي كه قرار بود 
جو بايدن در جلسه مشترك مجلس 

نمايندگان و ســنا رســما به عنوان 
رئيس جمهور جديد آمريكا معرفي 

شــود، 5نفر، ازجمله يك افسر 
پليس كشته شدند.

دمكرات ها معتقدند ترامپ بايد 

به خاطر نقش خود در تحريك به شورش هوادارانش 
محاكمه شــود اما آنها در سنا شــانس زيادي براي 
محكــوم كــردن ترامپ ندارنــد. براســاس قانون، 
رئيس جمهور آمريــكا بعد از اســتيضاح در مجلس 
نمايندگان، بايد در سنا محكوم شود؛ براي اين كار، بايد 
دو سوم سناتورها يعني 67نفر با محكوميت او موافقت 
كنند. در حال حاضر دمكرات ها به 17رأي سناتورهاي 
جمهوريخواه نياز دارند امــا همين حاال، در بهترين 
حالت تنها مي توانند روي 4يا 5رأي آن ها حســاب 
باز كنند. اين يعني دمكرات ها عمال شانسي براي به 

كرسي نشاندن اراده خود ندارند.
با توجه بــه شــرايط، همــه از جمهوريخواهان 
و دمكرات هــا در كنگره گرفته تا كاخ ســفيد، 
تمايل دارند كه كار محاكمــه ترامپ خيلي 
زود به پايان برسد و به نظر مي رسد وكالي 
ترامپ هــم با همين رويكــرد اتهام هايي 
كه مديران اســتيضاح مطرح كردند را رد 
كردند. مديــران اســتيضاح، نمايندگان 
دمكرات مجلس نمايندگان هستند كه در 
محاكمه ترامپ در سنا، نقش دادستاني را به عهده 
دارند. آنها اتهام ها عليه ترامپ را با سرعت زيادي 
مطرح كردنــد و به نظر مي رســد در ادامه هيچ 
شــاهدي هم احضار نكنند. آنها در پروسه مطرح 
كردن اتهام هاي ترامپ، در مدت 2 روز از ويدئوها و 
فايل هاي صوتي براي اثبات ادعاي خود عليه ترامپ 
استفاده كردند. آنها در نهايت گفتند كه محكوم كردن 
ترامپ، مي تواند از بروز اتفاق مشابهي در آينده جلوگيري 

كند.
وكالي مدافــع ترامپ هم با ســرعت اليحــه دفاعيه را 
مطرح كردند و كمتر از 5ساعت از 16ساعت وقتي كه در 
اختيار داشتند را استفاده كردند. ون در وين در سخنراني 
افتتاحيه خود، اين ادعاي بنيادين دمكرات ها را كه ترامپ 
هوادارانش را به شــورش تحريك كــرده رد كرد و گفت 
شواهدي وجود دارد كه نشان مي دهد از قبل براي حمله 
به كنگره برنامه ريزي شده بود بنابراين ترامپ نمي توانسته 
مهاجمان را به كاري كه به هر حال قرار بوده انجام شــود 
تحريك كند. او همچنين به اين مســئله اشــاره كرد كه 
ترامپ در همان روز، در توييتر از هوادارانش خواسته بود 

رفتار صلح آميز داشته باشند.
ترامپ در سخنراني اش در همان روز به هوادارانش گفته 
بود كه بايد تا پاي جان بجنگند؛ ون در وين گفته اســت 
كه اين سخنراني، صرفا يك ســخنراني سياسي بوده و به 
آزادي بيان بر اساس متمم اول قانون اساسي آمريكا اشاره 

كرده است.
اين دفاع سريع، راه را براي پايان سريع محاكمه ترامپ باز 
كرده و ممكن است كار دومين محاكمه او در سنا، تا فردا 

به پايان برسد.
ترامپ سال گذشــته به خاطر رســوايي پرونده اوكراين، 
به دليل سوء استفاده از قدرت و جلوگيري از انجام وظيفه 
كنگره استيضاح شد و همانطور كه پيش بيني مي شد در 
سنا تبرئه شــد. او متهم بود كه به رئيس جمهور اوكراين 
فشار وارد كرده تا عليه جو بايدن رقيب انتخاباتي آن زمان 

خود، اطالعات مخرب ارائه دهد.
او تنها رئيس جمهور تاريخ آمريكاست كه 2 بار استيضاح 
مي شود. استيضاح دوم او البته با چالش هاي بنيادين زيادي 
مواجه است چون برخي سناتورهاي جمهوريخواه معتقدند 
كه براساس قانون اصاًل نمي شود يك رئيس جمهور سابق 

را استيضاح كرد.
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خاطرهنويسيرويبناهايتاريخي
محمد درويش، پژوهشگر حوزه محيط زيست، 
در توييتر نوشت: اينجا ايوان قدمگاه است؛ يكي 
از كهن زادبوم هاي كم نظير دوران هخامنشي در 
قلمرو شهرستان ارسنجان كه متأسفانه قرباني 
ســندروم يادگارنويسي  شده اســت. اميدوارم 
به زودي از اين سازه ارزشمند، سزاوارانه  حراست 
شده و به ايرانيان معرفي شود. در طراحي اين بنا 

درايت معماران ايراني آشكار است.

درددلكارآفريناندرشبكههاياجتماعي
حساب توييتري جشنواره وب و موبايل ايران از كارآفرينان خواسته است بزرگ ترين 
چالشي را كه خودشان يا كسب وكارشان در سال99 با آن درگير بوده، بنويسند.كيوان 
با هم رساني اين توييت نوشته است: دوركاري همكاران و كندي فزاينده متاثر از پاندمي 
كرونا در فرايندهــاي بين بنگاهي )دولتي و خصوصي(.جالل هم نوشــته: مهم ترين 
چالشي كه در چند كسب وكاري كه به هر شــكلي كنارشان هستم و بوده ام، مي بينم، 
گرفتاري هاي رگوالتوري  و گيرافتادن كســب وكارها )چه ســنتي، چه استارت آپ/ 
نوآور( در چرخ دهنده هاي سطوح مختلف قانون هاست. ذهنيت رشد و توسعه ، فقط با 
تسهيل زيرساخت هاي قانوني اجراشدني خواهد  بود.كاربر ديگري گفته است: جذب 
و حفظ نيروها، نوسانات قيمت دالر و عوارض آن، از تامين مواداوليه تا قيمت گذاري و 

همينطوركاهش شديد فروش محصوالت غيرضروري در بازار عمومي.

5G ؛انقالبفناوريمثلاختراعبرق
هر چند اين ماجرا مسئله مهمي است اما اهميت بيشتر 5G براي 
كاهش تأخير شبكه است كه بسياري از كارهاي محال امروز را ممكن 
مي كند. به خاطر همين ويژگي اســت كه مثال چندي پيش بر بستر اين شبكه جراحان 

توانستند از راه دور و به وسيله بازوي رباتيك عمل جراحي انجام دهند.
5G به طور چشمگيري تأخير و سرعت داده را بهبود مي بخشد. اين فناوري زمان پاسخ دهي 

را كه در 4G به طور ميانگين برابر با 50ميلي ثانيه است، به يك  ميلي ثانيه كاهش مي دهد.
خصوصيات اين نسل جديد موبايل و همچنين امكان گسترش اينترنت چيزها يا اشيا آن را 

به تحولي مانند اختراع برق در جهان تبديل كرده است.
در 5G هر چيزي مي تواند به اينترنت وصل شود وقتي مي گوييم هر چيزي، از خودروهاي 
خودران و پهپادها بگيريد تا تجهيزات خانگي،  شخصي و اداري به اينترنت متصل خواهند 
شد. با اتصال خودروها به شبكه 5G به خاطر تأخير پايين شبكه مي توان خودروهايي غيرقابل 
تصادف ساخت. وقتي همه خودروها به شبكه وصل باشند آنها مي توانند جلوي نزديك  شدن 
بيش از اندازه را بگيرند و شايد زماني با كمك فناوري، ديگر ايران با جاده هاي مشهورش تلفات 
ركوردشكن تصادفات را نداشته باشد. با نسل جديد ارتباطات شايد در استاني دورافتاده 
حاذق ترين پزشكان از پايتخت يا حتي خارج از مرزهاي كشور بتوانند عمل هاي جراحي 
سخت و پيچيده را انجام دهند. در حوزه هاي ديگر از كشاورزي گرفته تا آموزش اين نسل 
جديد ارتباطات مي تواند تحولي عظيم ايجاد كند. به همين خاطر است كه كشورهاي مختلف 
جهان هم اكنون رقابتي سخت و تنگانگ براي عملياتي كردن اين نسل جديد ارتباطات 
دارند. جنگ فناوري ميان چين و آمريكا كه سال هاست در جريان بوده حاال به همين خاطر 
به مرحله اي حساس رسيده است. مهم ترين بخش اين درگيري هم راه اندازي نسل جديد 

شبكه  تلفن همراه در كشورهاي مختلف به حساب مي آيد.
نسل پنجم ارتباطات همراه تحولي تازه است و به خاطر ناشناخته بودن ابعادش حتي مي تواند 
براي خيلي ها ترسناك باشد. برخي از مقام ها هم طي ماه هاي اخير حتي اينترنت اشيا  و 
هوشمند سازي همه  چيز را خطري براي كشور دانسته اند و مي گويند دشمنان مي توانند 
از اين طريق به كشور ضربه بزنند. قطعا در هر فناوري نقاط ضعفي وجود دارد. ذات فناوري 
همراه با باگ و اشكال است. كشورهايي اما در جهان و اقتصاد ديجيتال پيشرو شده اند كه بر 
اين ترس ها غلبه كرده اند و با رفع مشكالت از فناوري و خالقيت بهترين استفاده را براي عبور 
از اقتصاد سنتي داشته اند. به تدريج همه متوجه مي شوند كه ايران چاره اي به غير از عبور از 

اقتصاد نفت پايه ، رانتير و رسيدن به اقتصاد مغزپايه و ديجيتال ندارد.
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ما در حال تجربه اوضاع سخت و بحراني 
همه گيري كرونا هســتيم. وحشــت، 

اضطراب، احساس درماندگي، تغيير 
ســبك زندگي، قطع ارتباطات 

و بيمــاري و مــرگ، تبعات 
منفي بسياري در حوزه هاي 
اقتصــادي،  اجتماعــي، 

فرهنگي، تربيتي، آموزشي و.. داشته است. بنابراين بايد 
ضمن جدي گرفتن توصيه هاي بهداشتي و پيشگيري، 
از اولويت توجه به حــوزه روان و رفتار غافل نباشــيم. 
مشكالت به ما گوشــزد مي كند كه وقتي مي توانيم از 
بحران ها با كمترين آســيب خارج شــويم كه از زمان 
كودكي، تمرين مهارت هــاي زندگي را آموخته و به كار 

بسته باشيم.
بايد از خود بپرســيم كه اصوالً در شرايط سخت چگونه 
رفتار مي كنيم؟ آيا آمادگي و توانايي انطباق مناسب در 
وضعيت بحران را داريم؟ آيا مديريت بحران و استرس را 

آموخته، تمرين كرده و به كار بسته ايم؟
در اين بين بايد چند رفتار غلــط در قبال اين بحران را 
بشناســيم. مثل دنبال كردن زندگي عادي، به شوخي 
گرفتن مســئله، پنهان كردن بيمــاري، دامن زدن به 
شايعات، پيگيري لحظه به لحظه اخبار مرگ ومير، تفسير 
نادرست و وسواسي نسبت به عالئم بدني خود)خودبيمار 
انگاري(، تحت تأثير وحشــت شــديد بيماري از فضاي 
مجازي و اعتماد به نفس كاذب، مبني بر توان مقابله با 

بيماري بدون نياز به مالحظات بهداشتي.
در ادامه به راهكارهايي براي ســالمت روان درخصوص 

كرونا اشاره  اي گذرا مي كنم.
 توكل و اميد و اســتفاده از همــه ظرفيت هاي الهي و 

معنوي.
 تغيير در نگــرش و باورها در مســئله مرگ و زندگي، 

اولويتي در برخورد با بيماري و مرگ است!
 خويشتن داري و كنار آمدن و تطابق با وقايع تلخ كه نياز 

به زمان و صبوري دارد.
 تقويت فضاي نشــاط، همدلــي، گفت وگوي اعضاي 

خانواده و اهتمام به بازي هاي جمعي و خانوادگي.
  جديت در ورزش هاي خانگي.

 دل دادن به بازي هاي كودكان و هم نشيني و مشاركت 
با آنها.

  پرهيــز از گفت وگوهاي غيرضــروري و تنش آفرين 
درخصوص كرونا در جمع هاي خانوادگي و مجازي.

  پرهيز از پيگيري مكرر و لحظه اي اخبار.
 كمك و مشاركت جمعي همه افراد خانواده در كارهاي 

خانه، به ويژه به كارهاي مادر خانه.
  آرامش ذهن و روان با مطالعه، ديدن و شنيدن كارهاي 

هنري و انجام كارهاي دستي.
  انجام خدمات خيرخواهانه و داوطلبانه.

عليرضاسفيدچيانتاب آوري
روانپزشك

توكيو: وزير تنهايي كه وظيفه رسيدگي به مشكالت رواني 
ناشي از تنهايي شهروندان را دارد در چند كشور جهان منسوب 
شده بود. اما اين بار ژاپني ها هم چنين وزيري را براي سيستم 
دولتي خود تعريف كردند. به گزارش اســپوتنيك و به گفته 
دبيركل هيأت دولت ژاپن، مشكالت افراد مجرد در اين كشور 
طي دوره شيوع بيماري همه گير كرونا وخيم تر شده است. در 
سال2020، تعداد خودكشي ها در ژاپن براي نخستين بار طي 

11سال اخير افزايش يافته و به 20919مورد رسيده است.

مسكو: افسر پليسي در روســيه با مشاهده آتش سوزي 
يك واحد مسكوني به داخل ساختمان رفت و براي نجات 
زني كه راه بازگشت نداشت به همراه او از بلندي 13متري 
ساختمان به پايين پريد. به گزارش سايت بريتانيايي مترو، 
اين پليس 24ساله طوري خود و اين زن را روي برف هاي 
پايين ســاختمان انداخت كه با وجود چند شكستگي اما 
جان هر دو آنها نجات پيدا كرد. فيلم دوربين مداربسته به 

خوبي ميزان خطر و فداكاری او را نشان مي دهد.

بايرن: دادگاهي در آلمان خواننــده اي ايرلندي را كه به 
كودك 4ساله اش اجازه داده بود روي سن آهنگي بخواند 
3هزار يورو جريمه كرد. به گــزارش يورونيوز، آنجلوكلي 
در دادگاه به جرم نقض قانون منع كار كودكان متهم شد. 
براساس قوانين آلمان كودكان 3 تا 6ساله مي توانند روزانه 
2ساعت اما پيش از ساعت 5بعدازظهر به تنهايي بخوانند 
اما فرزند اين خواننده پس از ساعت 5عصر و تا ساعت 8شب 

روي صحنه بوده است.

واشنگتن: براساس گزارش هاي جديد، تحقيقات كارشناسان 
بر ميزان كارايي تجهيزات حفاظتي نشــان داده   اســت كه 
بيمارستان ها و كادر پزشكي سراسر اياالت متحده، ميليون ها 
ماســك تقلبي دريافت كرده اند. به گزارش ان بي ســي، نظام 
بهداشتي و پزشــكي اياالت متحده در ســال2020 ميالدي 
ماسك هاي ان95 تقلبي گرفته و آنها را بين بيمارستان هاي 
بزرگ ازجمله دست كم 40 بيمارســتان در ايالت واشنگتن و 

كلينيك برجسته كليولند در اوهايو، پخش كرده اند.
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تأثيراتكرونابرروانافراد

 حضرتاميرالمؤمنينعليع:جهاد الغضب بالحلم برهان الّنبل؛
 مقابله با خشم به وسيله بردباري، دليل زيركي و بزرگي است.
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شوِقجهانگرد
عمريستتامندرطلبهرروزگاميميزنم

دسِتشفاعتهرزماندرنيكناميميزنم
دانمسرآردغصهرا،رنگينبرآردقصهرا

اينآهخونافشانكهمن،هرصبحوشاميميزنم
حافظ براي رسيدن بدان مقصد عالي مي گويد: »هم مگر پيش نهد لطِف شما گامي 
چند« و در وصف آنكه دامن كشان با خنده اي دل آشوب مي گذرد، مي سرايد: »وآن رفتِن 

خوشش بين، وآن گاِم آرميده«
خاقاني مي گويد: »صد ساله ره است راهِ وصلت/ با داعيه تو، نيم گام است« و بلكه همان 
نيم هم نيست: »دل در سراي وصِل تو، يك گام در نهاد/ برداشت گاِم ديگر و بر آستان 

فتاد« و مي پرسد: »نه خاك تو شدم؟ از من چه گام باز گرفتي؟«
موالنا شرط مي گذارد: »هر كو سوي شمس الدين از صدق نهد گامي/ گر پاش فرومانَد، 
از عشق دو پر يابد« و سعدي مي گويد: »من در قدِم تو خاك بادم/ باشد كه تو بر سرم 

نهي گام«
بيدل بر آن اســت كه: »منزل مقصود، گاِم اولش افتادگي ست« و مي گويد: »هر چند 

جهان وسعِت يك گام ندارد/ اما اگر از خويش برآيي، همه راه است«
و هر چند كه »با شوِق جهانگرد، دو گام است دو عالَم«، صائب از تِه دل مي گويد: »يك 
گام بر مراِد دِل خود نرفته ايم« و خود را سرزنش مي كند: »خاكت به سر، كه چوِب عصا، 

در رهِ طلب/ يك گام پيش تر ز تو در استقامت است«

فضاي مجازي

يادداشت

نظام حكمروايي شهري در ايران از ناكارآمدي سختي رنج مي برد. 
درحالي كه براساس سرشماري سال1395، 74درصد جمعيت 
ايران شهرنشين هســتند، ايران همچنان فاقد نظام حكمروايي 
شهري است. در عمل شهرداري ها به صورت ادارات نيمه مستقل 
استانداري ها، تابع وزارت كشور هســتند. اين در حالي است كه 
تقريبا در اكثر كشورهاي جهان نظام حكمروايي شهري استقرار 
يافته و به صورت مســتقل از نظام حكمروايي ملي ولي در ادامه و 
هماهنگ با آن، امور محلي و شــهري را سازمان و نظم مي دهند. 
با تشكيل شــوراهاي اسالمي شــهرها، انتظار مي رفت كه نظام 
حكمروايي شهري در ايران نيز پا بگيرد. ليكن در عمل با مقيد شدن 
اختيارات آنها، شهرداري ها همچنان به صورت معلق و بالتكليف 
در حوزه نفوذ و مسئوليت وزارت كشور باقي ماندند. از اين رو، در 
وضعيت فعلي، اداره امور شهرها نه به عنوان يك اداره تمام عيار، تابع 
وزارت كشور هستند و وزارت كشور حاضر به پذيرش مسئوليت 
در برابر آنهاســت  و نه به صورت يك نظام حكمروايي مســتقل 
شهري عمل مي كند. از اين رو، شــهرداري ها در نامطلوب ترين 
وضعيت قرار دارند و تلقي از رواج فســاد در آنها وجود دارد. ايران 
يكي از شهري ترين ملت هاي جهان است و رشد شهرنشيني در 
آن با سرعت شتاباني رخ داده است و همچنان ادامه دارد. جمعيت 
شــهري ايران از سرشــماري1335 كه 5.9ميليون نفر بوده به 
59ميليون نفر در سرشماري1395رسيده و پيش بيني مي شود 
كه همچنان رشد داشــته باشــد؛ به نحوي كه در سال1435 به 
82درصد جمعيت ايران برسد. ده برابر شدن جمعيت شهري طي 
60سال، از حيث تغيير سبك و الگوي زندگي يك تحول بزرگ و 
يك رشد بسيار سريع شهرنشيني محسوب مي شود. پُرواضح است 
كه زيرساخت هاي شهري نه از حيث كالبدي و تأسيسات و نه از 
حيث نظام مديريت و عرضه خدمات و نه از حيث نحوه تامين مالي 
همراه با اين رشد، سامان نيافته است. بر اين موضوع، تمركز شديد 
و رشد سرسام آور تهران و ساير كالنشهر ها را نيز بايد افزود. از اين رو، 

مسئله حكمروايي شهري موضوعي است كه با زندگي روزمره مردم 
در ارتباط است و يك موضوع فانتزي نيست.

حس قابل زندگي بودن شــهرها، امكان نفس كشــيدن در آنها، 
سيستم حمل ونقل شــهري و مســئله امنيت اجتماعي و نظام 
همسايگي و ده ها مسئله ديگر همه تابعي از نظام حكمروايي شهري 
است. شهرها بيش از آنكه يك سامان كالبدي و خشت و گل باشند، 
يك سازمان اجتماعي و شبكه اي از شهروندان هستند. احترام به 
يك شهر و شهروندان آن پذيرش هويت شهري مردمان آن است. 
در ايران، از مشاركت مردم در امور بسيار سخن گفته مي شود ليكن،  
نخستين هويت جمعي شــهروندان كه هويت محله اي و سپس 
شهري آنان است به رسميت شناخته نمي شود. از اين روست كه 
برخي شهرداري هاي به خود اجازه مي دهند كه ساختار محله هاي 
شهري را در هم بكوبند و حقوق شهري را به فروش برسانند. طرفه 
آنكه در اين فرايند سوداگري، بر مردم شهر مّنت هم مي گذارند 
كه براي آنان اتوبان و يا چه ساخته اند. حال آنكه در عمل، هويت 
شــهروندان را از آنان ســلب كرده اند و حقوق اوليه آنان را زير پا 
گذاشته اند. به هرروي، ما در صدديم كه در اين ستون با همكاري 
گروهي از فرهيختگان و همچنين هر شهروند و فعال اجتماعي 
و حرفه اي كه تمايل به همكاري داشته باشد، درباره حكمروايي 
شهري با تكيه بر هويت محله اي بنويسيم و با هم گفت وگو كنيم و 
گامي در جهت بهبود نظام امورشهري ايران برداريم. در گام يك، 
گزارشي از بازديد خودم از مجتمع مسكوني اكباتان خدمت شما 

عرضه مي كنم.
14بهمن ماه امسال توفيقي دست داد تا از اكباتان بازديد داشته 
باشم. نشستي صميمانه و آموزنده با هيأت مديره مركزي مجتمع 
به اتفاق تعداد از فعاالن ساكن در آن داشتم. از اين بازديد دو هدف 
را پي مي گرفتم؛ يكي آزمون آنكه تا چه حد نظام حكمروايي شهري 
محله محور مي تواند عملياتي و كارآمد باشد و دوم آنكه زنان حتي 
زنان خانه دار كه به ظاهر فاقد فعاليت حرفه اي هستند، چه نقشي 
در سازمان اجتماعي محله و توسعه آن مي توانند داشته باشند. اين 
بازديد هر دو نظريه ابتدايي مرا تأييد  و مرا مصمم به ترويج هر دو 
انديشه كرد. ميزبان من سركار خانم تبريزي، رئيس هيأت مديره 

مركزي بلوك هاي مسكوني و دبير شوراياري اكباتان بود. ايشان 
حاضران را معرفي كرد. حاضران در جلسه حدود 18تا20نفر بوديم. 
جلسه به محض تشكيل با گاليه هاي سخت هيأت مديره مجتمع از 
نحوه رفتار سازمان آب تهران و مبالغي كه بابت حق النظاره چاه هاي 
مجاز اكباتان مطالبه مي كند آغاز شد و با ذكر داستان به يغمارفتن 
فضاهاي ســبز و عرصه هاي عمومي پيش بيني شده در مجتمع 
كه به ناحق از سوي شهرداري در سال هاي پيشين به يك سري 
اشــخاص حقيقي و حقوقي خصوصي فروخته شده است، ادامه 
يافت. بحث اين بود كه تنها يك فقره آن واگذاري 20هزارمترمربع 
زمين سبز مياني شهرك كه براي فضاي سبز شهرك پيش بيني 
شده  و همه مالكان به طور مشــاع در آن حق مالكيت داشته اند، 
از سوي شــهرداري بدون حق و اجازه مالكان آن به عنوان جذب 
سرمايه گذاري خارجي به يك گروه سرمايه گذاري شبه خصوصي 
واگذار شد ه است. از نظر آنان، اين فروش در حكم فروش مال غير 
و دخل و تصرف در اموال اشخاص محسوب مي شد. گله گذاري ها 

ادامه داشت و شامل خدمات عمومي و ساير حوزه ها نيز مي شد.
من هر چه بيشتر به ســخنان آنان دقت كردم و مشاهداتي كه در 
جريان قدم زدن در اكباتان و سخن گفتن با برخي كاسبان و مردمان 
داشتم به اين نتيجه رسيدم كه فاصله زيادي بين ساختار شهرداري 
و ســازمان اجتماعي مجتمع وجود دارد. بــدون آنكه بخواهم با 
يك بازديد بر تمام سخناني كه شــنيدم صحه بگذارم، بر اين امر 
مي خواهم تكيه كنم كه اكباتان بــا حدود 45هزارنفر جمعيت، با 
توجه به نوع ارتباطات دروني و مرزهاي فيزيكي و اجتماعي كه دارد 
از حيث تعريف، يك محله تمام عيار است. لذا شهرداري مي تواند 
آن را در قالب يك محله با يك ناحيه شهري مستقل تعريف كند. 
اداره امور ناحيه را به نمايندگان محله كه همان هيأت مديره مركزي 
مجتمع است واگذار كند و خود در حكم هماهنگ كننده كل شهر 
نقش ايفا كند. به جاي آنكه شهرداري رودرروي مردم بايستد، چه 
بهتر كه نظام حكمروايي شهري محله محور را بپذيرد و خود در كنار 
آنان قرارگيرد. شهرداري به جاي آنكه خود موضوع تعارض باشد چه 
بهتر كه در اختالفات و موارد تعارض منافع، در جاي داور بايستد. 

خوب است كه در اين باره بيشتر با هم گفت وگو كنيم.

شهرنوشت

حكمرواييوتوسعهشهري
نمونه موردي؛ مجتمع مسكوني اكباتان

عباسآخوندي
مدرس دانشگاه

مجموعه شعر »سقوط از ارتفاع مســطح خواب« سروده طاهره 
قصدي )ماه تي تي( از سوي نشر خزه منتشر شد.

اين كتاب، شامل سه دفتر شعر است. دفتر اول همان عنوان كتاب 
را دارد و دفاتر دوم و ســوم به ترتيب داراي اين عناوين هستند: 
»اهواز، پاريس نيســت« و »آدم هاي تنها در تفاله هاي استكان 

چايشان گم مي شوند«.

اين يكي از شــعرهاي كتاب در دفتر اول آن است: 
خيالت را مي بافم / و حالم، / دختر تركمني است / 

كه فرشش را مي فروشند.
طاهره قصــدي كه پيــش از اين اشــعاري را در 
سايت هاي ادبي منتشــر كرده بوده، در نخستين 
كتاب شــعر خود مي كوشــد تا با رعايت ايجاز و 
بهره گيري از زباني ســاده و پالوده، مخاطب را با 

خود همراه كند.

دلتنگي، تنهايــي و عاشــقانگي از درونمايه ها و 
مضامين اشعار او هستند. 

همچنين شــرح مالل و خســتگي ها در روزهاي 
تكراري زندگي كه البته با اميد و صبوري همراهند 
و ُجستن شادماني هاي كوچك براي خروج از اين 

كسالت و روزمرگي.
»سقوط از ارتفاع مسطح خواب« در 64 صفحه، با 

بهاي 15هزار تومان منتشر شده است.

ويترين

سقوطازارتفاعمسطحخواب

همشهري 26 بهمن 1379
براياولينباربهسپردهگذاران
سودقطعيپرداختميشود

براي اولين بار در نظام بانكي كشور پس از پيروزي انقالب 
اسالمي، به دارندگان سپرده هاي كوتاه و بلندمدت نزد 

بانك مسكن سود قطعي پرداخت خواهد شد.
مهندس احمد فرشــچيان، مديرعامل بانك مسكن روز 
گذشته در جمع خبرنگاران افزود: بانك مسكن در سال 
گذشته 506 ميليارد ريال سود كسب كرده  است كه بالغ 
بر 284ميليارد ريال از اين مبلغ به  شكل علي الحساب به 

سپرده گذاران پرداخت شده است.
وي گفت: براساس محاســبات به عمل آمده 36ميليارد 
ريال مانده سود سپرده گذاران )سود قطعي( نيز به آنان 
پرداخت خواهد شــد.به گفته مدير عامل بانك مسكن، 
يك تا 4درصد ســود عالوه بر آنچه به ســپرده گذاران 
پرداخت شده است، به عنوان سود قطعي سپرده گذاري 

در سال1378پرداخت خواهد شد.

20 سال پيش 

ادامهاز
صفحهاول
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