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رئیس دفتر رئیس جمهوری در آستانه رأی اعتماد مجلس 
به وزیر پیشنهادی صنعت اعالم کرد

ویروس تاجدار ناکامی یقه قلعه نویی را هم گرفت

مدرس خیابانی در دو بخش 
بازرگانی و صنعت متخصص است

 قرنطینه خانگی 

تا اطالع ثانوی
در صفحه ورزشی بخوانیددر صفحه سیاسی بخوانید

در  جهــان  جمعیــت 
قــرن بیســتم افزایــش 
یافتــه و اکنــون از مــرز 
نفــر  میلیــارد  هفــت 
فراتر رفته است. حفظ 
حیــات و ســامت این 
تعــداد انســان نیازمند 
تأمیــن امنیــت غذایی 
اســت. تحــوالت عمیقــی در زمینــه تولیــد 
محصوالت کشــاورزی حاصل شده تا انسان 
بتواند ظرفیت تولید غذا بــرای این تعداد را 
پدید آورد. این ظرفیت البته متوازن و عادالنه 
توزیع نشــده و کماکان علی رغم تولید غذای 
فــراوان، میلیاردهــا نفــر از انــواع گرســنگی و 
سوءتغذیه رنج می برند اما واقعیت افزایش 
ظرفیــت تولید غذا مبرهن اســت. ترکیبی از 
دانــش آب و کشــاورزی، ژنتیــک، روش های 
مدیریت مزارع و کاربســت گســترده فناوری 

سبب خلق این ظرفیت شده است. 

لبنــــــــان  تحـــــــوالت 
سیاســـــی  ابعــــــاد  در 
بی ســــابقه نیســـــت و 
 بــارها در طول ســال ها

شـــــاهد اســـــتعفای وزرا 
و نماینـــــــدگان، عــــدم 
توافـــق در مورد  انتخاب 
و  جمهــوری  رئیــس 
ایــن  در  نخســت وزیر 
کشــور بوده ایم. پیــش از انفجار حجم عظیم 
فســادهای مالی، اداری، سیاســی و اقتصادی 
را در لبنــان شــاهد بودیــم که بســیاری از آنها 
بــه وزارتخانه های جناح غربگــرا و طرفداران 
فرانســه، عربســتان و... برمــی گشــت. پس از 
انفجار بیروت نیز مشخص شد ورود محموله 
در زمــان »ســعد حریــری« بوده و مســئوالن 
مربوط به بنادر و گمرکات اغلب وزرای مرتبط 

با گروه 14 مارس بودند. 

شــــرایــــط  در  کشـــــــور 
تحریمــی ســختی قرار 
دارد. در ایــن موقعیــت 
از منابــع اصلــی  یکــی 
درآمد کشور نفت است 
که فروش آن با مشــکل 
روبه رو شده است. ایران 
اکنــون به فــروش نفت 
نیاز دارد اما قاعدتاً به آن 
میزانی که نیاز داریم فروش نمی رود. بخشــی 
از نفت در صادرات غیر نفتی مثل پتروشیمی، 
فرآورده هــای نفتــی و صنایــع معدنــی مثــل 
فوالد و آلومینیوم مصرف شده و از این راه هم 
مقداری درآمد عاید کشور می شود اما همچنان 
دچــار کمبود هســتیم. در بخــش تأمین مالی 
تصمیماتی که منجر به ایجاد اشتغال و رونق 
می شــوند باید در دســتور کار قرار بگیــرد. باید 
طرح هایــی را ایجاد کنیم که به کار پیمانکاران 
و ســازندگان کمــک شــود و کارگران به ســر کار 

برگردند و اشتغال و رونق نسبی ایجاد شود.

یادداشت

 رضا اردکانیان
وزیر نیرو

یادداشت

سیدمهدی حسینی
 کارشناس
ارشد انرژی

امنیت جامع با بهره برداری 
پایدار از منابع آب و خاک

فرافکنی علیه مقاومت

توسعه اقتصادی در گرو 
بازارهای آینده محور

ادامه درصفحه 9

صفحه 4 را بخوانید

صفحه 8 را بخوانید

گاهی به همین سادگی اتفاق می افتد

6 پرستار از تجربه مواجهه با بیماران کرونایی به »ایران« می گویند

همراه با یادداشتی از  محمد شریفی مقدم ، دبیرکل خانه پرستاری

 اسماعیلی: یک نماینده مجلس دهم در پرونده رشوه
65 میلیاردی و تفحص از شهرداری وقت بازداشت شد

 پوتین با اعالم ساخت واکسن مقابله با  ویروس کرونا گفت
 یکی از دخترانم  این واکسن را تزریق کرده است

آرزوهایی که کرونا بر باد داد

 بررسی ادعای میرسلیم 
درباره رشوه 65 میلیاردی

 واکسن کرونای  روسی 
ثبت شد

 کنكور سراسریهمان 31 مرداد برگزار می شود

 پرستاران  در برزخ کرونا 

رئیس جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت خبر داد

 تصویب کلیات طرح فروش داخلی نفت
نقشه راه اقتصادی برای سال پایانی دولت و در راستای گشایش در معیشت مردم تدوین شده است
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تازه ترین جزئیات عرضه صندوق دارا دوم

  ETF جهانگیری : توافق وزیران نفت و اقتصاد برای راه اندازی صندوق 
و عرضه سهام صنایع پاالیشی و پتروشیمی مورد حمایت قاطع دولت است

 سبد سهام نفتی ها
  در تاالر بورس 

 قیمت درتهران و البرز 2000 تومان / دیگر استان ها 1000تومان   Wednesday  12 Aug 2020  سال بیست و ششم   شماره 7417  چهارشنبه  22 مرداد 1۳99   22 ذی الحجه 1441  20 صفحه

یادداشت

صباح زنگنه
کارشناس 
خاورمیانه

گفت و گو با حجت اهلل میرزایی در باب اقتصاد شهری و سرنوشت امروز پایتخت

- تهران برای مهاجران 
 دیگر جذابیتی ندارد 
- تهران درگیر رانت 
 شبه نفتی است 

- همه تخم مرغ های 
مالی تهران درسبد 

 ساخت و ساز است 

 تهران با فقر شهری روبه رو است 

»از آسمان هرچه بر سرت ببارد نباید غمگین باشی 
حتــی اگــر آن چیزی کــه می بــارد با باشــد. حتماً در 
هــر بایی حکمتی هســت.« در خــواب و بیداری این 
جمات را تکرار می کند. دســتش را به سمت گوشی 
تلفن می برد، طبق معمول همه صبح ها. شــماره را 

می گیرد؛ بازهم بوق های ممتد و بدون جواب. 

کمــی توی خانــه راه مــی رود، توی بیــداری هم هنوز 
خواب اســت؛ خواب خواب. بوی شمع سوخته، عود 
و ظرف حلوا و درد انباشــته در هــوای خانه انگار تازه 
از خــواب بیدارش می کند. زل می زند به قاب عکس 
با آن روبان مشکی کنارش.  واقعیت مثل شاق توی 
صورتش می خورد. برای همیشه رفته و آرزوهای او را 

هم با خودش برده. اگر از آســمان با ببارد... صدای 
مادر توی گوشش است. دیگر نمی تواند هر روز صبح 
گوشــی تلفن را بردارد و آن صدا را بشنود.  حاال دیگر 
مادر فقط قابی ســر طاقچه اســت. اگر از آســمان با 

ببارد، با ببارد... با باریده مادر جان با باریده.

چهره هــای  از  و  روشــنفکر  ســردارزهی،  حمیــداهلل 
اجتماعــی  و  تأثیرگــذار در عرصــه فرهنگــی، سیاســی 

سیستان و بلوچستان بر اثر ابتا به کرونا درگذشت.
او کــه از محبوبیــت و احترام باالیی نزد بلوچان داخل و 
خارج کشــور برخوردار بود، تحصیات خود را در یکی از 
دانشگاه های انگلیس به اتمام رساند و به خاطر عشق و 
عاقه  ای که به وطن داشــت پس از پایان تحصیات به 
ایران بازگشت و تاش های قابل توجهی برای توسعه و 

رشد فکری و فرهنگی این سامان انجام داد.
رئیــس  اجتماعــی  ارتباطــات  دســتیار  ربیعــی  علــی 
جمهــوری و ســخنگوی دولــت در پیامــی بــه مناســبت 
درگذشــت ســردارزهی، او را از محورهــای خیــر جمعی 
در اســتان رنج دیــده سیســتان و بلوچســتان نامید و این 
ضایعه را به مردم صبور اســتان سیســتان و بلوچســتان 
خانــواده  و  دشــتیاری  و  چابهــار  مــردم  بخصــوص 
ســردارزهی تســلیت گفــت. در ایــن پیــام آمــده اســت: 
برخی افراد همانند لکوموتیو قطار به مثابه کشــانه های 
خیــر و برکــت و فرهنــگ و ادب عمــل می کنند.زنده یاد 
سردارزهی از محورهای خیر جمعی در استان رنج دیده 

سیســتان و بلوچســتان بود. در سمت دســتیار ارتباطات 
اجتماعــی رئیــس جمهــور با ســازمان های مــردم نهاد 
زیــادی در منطقــه ســروکار داشــتم و نقــش محــوری و 
شــخصیت اثرگذار آن مرحوم کامًا مشــهود بود.ضمن 
عرض تسلیت این واقعه جانسوز به مردم صبور استان 
سیســتان و بلوچســتان بــه خصــوص مــردم چابهــار و 
دشــتیاری، خانواده محترم سردارزهی و همراهانش در 
خیر جمعی از خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت، 

مغفرت و علو درجات را مسألت دارم.

صفحه 1۳ را بخوانید
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حمیداهلل سردارزهی، چهره برجسته بلوچ ها درگذشت
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کنکور سراسری در تاریخ مصوب قبلی ) ۳1 مرداد(  
برگزار می شود. وزیران بهداشت و علوم در بیانیه ای 
مشترک اعام کردند : پیرو اعام نیاز به زمان بیشتر جهت برگزاری آزمون 
سراســری توســط مجریــان آزمون سراســری ورود بــه دانشــگاه ها به نیت 
یافتن فضای مناســب برای برگزاری منطبق با پروتکل های ســختگیرانه، 
مشــروط به تأیید تغییر تاریخ در ســتاد ملی مدیریت کرونا، از آنجا که این 

تغییر بدالیل متعدد مورد تأیید ســتاد قرار نگرفت، مقرر شــد با همکاری 
اســتانداران محترم، مراکز آموزشی، فرهنگی، ورزشی، نظامی و انتظامی، 
کمبــود فضاهــا و تجهیــزات مورد نیــاز جهت اعمــال و اجــرای پروتکل ها 
 مهیا و آزمون سراســری در تاریخ مصوب قبلی ســتاد ملی مدیریت کرونا 

)در روزهای 29-۳0 و ۳1 مرداد و یکم شهریورماه( برگزار گردد.
دکتر سعید نمکی / دکتر منصور غالمی

آخرین خبر



بررسی صالحیت مدرس خیابانی برای وزارت صمت

اولین تجربه ر أی اعتماد در مجلس یازدهم
قطعنامه ضد ایرانی در شورای امنیت ارائه نشد

ترامپ ناکام می ماند
امــروز مجلــس یازدهم اولین جلســه رأی 
اعتماد به یک وزیر دولت را تجربه می کند. 
جلســه ای کــه بــرای بررســی رأی اعتمــاد 
نماینــدگان بــه حســین مــدرس خیابانی، 
گزینــه پیشــنهادی وزارت صمــت برگــزار 
می شــود. آن طور که دیروز محمدحسین 
فرهنگی، ســخنگوی هیأت رئیسه مجلس 
در گفت وگو با »ایرنا« خبر داده »در جلسه 
بررسی صالحیت وزیر پیشنهادی صمت، 
رئیــس  دفــاع  بــرای  وقــت  ســاعت  یــک 
جمهــوری از وزیــر پیشــنهادی پیش بینــی 
شــده و ســپس دو نماینــده مخالــف و دو 
نماینــده موافــق وزیر پیشــنهادی هر کدام 
به مدت ۱۵ دقیقه فرصت صحبت دارند. 
البته آنها می توانند بخشــی از وقت خود را 
به نماینده دیگری بدهند.« بر این اســاس 
وزیر پیشنهادی نیز بمدت ۳۰ دقیقه برای 
ارائــه  برنامه هــا و دفــاع از صالحیــت خود 

فرصت دارد.
رئیــس  دفتــر  رئیــس  همچنیــن  دیــروز 
پــرکاری،  جوانــی،  »ســالمت،  جمهــوری 
متدیــن و انقالبــی بــودن« را از ویژگی های 
»حسین مدرس خیابانی« دانست و گفت: 
او به این دلیل که در هر دو بخش بازرگانی 
و صنعــت فعــال بوده و متخصص اســت 
بــرای وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
به مجلس شــورای اســالمی معرفی شده 
از  تشــکر  بــا  واعظــی«  »محمــود  اســت. 
زحمــات مســئوالن و مدیــران در رده های 
مختلــف وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و همچنین مدیران صنعت خودرو کشور، 
گفــت: بایــد از زحمــات حســین مــدرس 
خیابانــی کــه در دو جایــگاه مدیریتــی کــه 
داشــته اند نیــز قدردانی کنــم. رئیس دفتر 
رئیــس جمهــوری بــا بیــان اینکــه مدرس 
خیابانــی در جایــگاه قائــم مقــام در امــور 

تعییــن  نقــش  صمــت  وزارت  بازرگانــی 
کننده ای در ارتباط با بازار داشــت، تصریح 
کــرد: او زمانــی در مرحلــه جدیــد بــه ایــن 
وزارتخانــه وارد شــد کــه عمــاًل بــه دالیــل 
مختلــف قیمت هــا در بــازار به نوعــی رها 
شــده بود کــه بــا آمــدن وی و شــکل دادن 
ســتاد تنظیــم بــازار بــه نوعــی وضعیت را 
بخوبی ســاماندهی کرد. واعظــی افزود: از 
طرفــی وی هــم در بخــش بازرگانی فعال 
بــود و هــم  اینکــه بعــد از اینکــه از وزارت 
بازگانــی بیــرون رفــت در بخــش صنعت 
فعــال شــد. در حــدود ۱۲ تــا ۱۳ ســال در 
بخش بازرگانی و ۱۰ تا ۱۱ سال نیز در بخش 
صنعت فعالیت کرده است و زمانی که به 
عنــوان سرپرســت وزارت صمت فعالیت 
خــود را آغــاز کرد بــا انگیزه و انــرژی باال به 
مشــکالت ایــن وزارتخانــه رســیدگی کــرد. 
واعظی »متخصص بودن« را از مهمترین 
ویژگی هــای مــدرس خیابانــی دانســت و 
گفــت:  اکنــون و در ایــن موقعیــت، برخی 
مدیران در صنعت تخصص دارند، اما در 
بازرگانی اشــراف ندارند یا فردی در بخش 
بازرگانــی مســلط اســت امــا در صنعــت 
تخصــص نــدارد کــه خوشــبختانه وی هم 

در بازرگانــی و هــم در صنعت متخصص 
اســت. رئیــس دفتــر رئیــس جمهــوری با 
بیــان اینکــه موقعیــت سرپرســت بــا وزیر 
در وزارتخانــه بــرای تصمیم گیــری بســیار 
متفــاوت اســت، اظهــار داشــت: مــدرس 
وزارت  در  گذشــته  مــاه  ســه  در  خیابانــی 
صمــت عملکــرد خوبی داشــته اســت که 
صنایــع  و  بخش هــا  از  کــه  گزارش هایــی 
کرده ایــم  دریافــت  اســتان ها  از  مختلــف 

رضایتمندی خوبی بوجود آمده است.
در  ســال  حــدود۱۷  خیابانــی  مــدرس 
وزارت بازرگانــی در مســئولیت هایی چون 
داخلــی،  بازرگانــی  معاونــت  قائم مقــام 
بازرگانــی،  وزارت  برنامه ریــزی  مدیــرکل 
مدیــرکل  کاال،  توزیــع  و  تأمیــن  مدیــرکل 
دفتــر تنظیــم بــازار، هیأت مدیره شــرکت 
بازرگانــی دولتی ایــران و همچنین نزدیک 
بــه ۱۰ ســال به عنــوان مدیرعامــل و عضو 
هیأت مدیره چند واحد تولیدی و صنعتی 
زنجــان،  ســیمان  شــرکت های  جملــه  از 
سیمان فیروزکوه، مجتمع فوالد خراسان، 
موتورسازان )تراکتورسازی ایران(، سیمان 
مازندران، ســیمان غرب و شــرکت توسعه 

صادرات فعالیت کرده است.

قطعنامــه  ارائــه  سیاســی/  گــروه 

ضــد ایرانــی امریــکا بــرای تحریم 
می شــد  گفتــه  کــه  تســلیحاتی 
شــامگاه دوشــنبه بــه طور رســمی 
برای رأی گیری به اعضای شــورای 
امنیت سازمان ملل متحد عرضه 

خواهد شد، به تعویق افتاد.
به گزارش ایرنــا، این قطعنامه 
کــه تمدید تحریم های تســلیحاتی 
ایران برخالف برجام را هدف قرار 
داده، قرار بود شــامگاه دوشــنبه به 
وقت محلی به اعضای شــورا برای 
رأی  دادن ارائــه شــود، امــا تــا آخر 
این روز، چنین امری محقق نشــد. 
برخی منابــع دیپلماتیک احتمال 
داده انــد این مســأله بــه اول صبح 
سه شــنبه موکــول شــده باشــد امــا 
هنوز به طور قطع مشخص نیست 
تصمیــم امریکایی هــا چــه خواهد 
بــود. در صورتــی کــه قطعنامــه به 
طور رســمی بــرای رأی گیــری ارائه 
ســاعت   ۲۴ شــورا  اعضــای  شــود، 
فرصــت خواهند داشــت تــا به آن 
رأی دهنــد و رئیــس شــورا هــم تــا 
۱۲ ســاعت پــس از آن، نتایــج آرا 
را اعــالم خواهــد کــرد.  قطعنامــه 
امریــکا بــرای تصویــب در شــورای 
امنیــت حداقل بــه ۹ رأی نیاز دارد 
در حالــی کــه منابــع دیپلماتیــک 
بــه  غیررســمی  گفت وگوهــای  در 
رسانه های غربی گفته اند، این حد 
از آرا وجــود نخواهــد داشــت تا به 

وتوی روسیه و چین نیاز شود.
درهمیــن حــال یــک دیپلمات 
اروپایی بــه خبرگزاری رویترز گفت 
کــه به نظر می رســد تــالش دقیقه 

آخــری انگلیس، فرانســه و آلمان 
بــرای توافق با روســیه و چین برای 
تمدیــد تحریــم تســلیحاتی ایــران 
ناموفق بوده اســت. این دیپلمات 
کــه خواســت نامــش فاش نشــود، 
افزود: »هدف دولــت امریکا پایان 
ایــران  هســته ای  توافــق  بــه  دادن 
اســت.« رابرت مالــی، رئیس گروه 
بحران و عضو شــورای امنیت ملی 
دولــت اوباما شــامگاه دوشــنبه در 
یادداشــت توئیتری گفــت: ریچارد 
بین المللــی  گــروه  مدیــر  گــوان، 
متحــد  ملــل  ســازمان  در  بحــران 
گفت شــانس امریکا برای پیشــبرد 
هــدف خــود در تصویــب تحریــم 
و  اســت  صفــر  ایــران  تســلیحاتی 
این اقدامــی یک طرفه برای فعال 

کردن مکانیسم ماشه است.
عضــو  اســالوین«  »باربــارا 
اندیشــکده آتالنتیک در واشــنگتن 
هــم  بــه ایرنــا گفتــه اســت: خبرها 
وزیــر  پمپئــو«  »مایــک  ناکامــی  از 
کــردن  جمــع  در  امریــکا  خارجــه 

آرای مثبــت اعضــای دائــم و غیــر 
دائم شــورای امنیت حکایت دارد. 
هــوک«  »برایــان  کناره گیــری  وی 
ایــران  امــور  در  امریــکا  نماینــده 
را بــه ناکامــی رژیــم ترامــپ بــرای 
تمدیــد تحریــم تســلیحاتی ایــران 
بی ارتباط ندانســت و ادامه داد: به 
طــور دقیــق نمی دانم چه مســائل 
شــخصی او را وادار بــه کناره گیــری 
کــرده اســت امــا یــک چیز روشــن 
اســت: سیاســت های )ضــد ایــران 
دولت ترامپ( به بن بست خورده 
است. اسالوین اظهار کرد: احتمال 
رأی آوردن قطعنامــه پیشــنهادی 
امریــکا در شــورای امنیــت انــدک 
هســت. حتــی گفتــه می شــود که ۹ 
رأی الزم اعضــای شــورای امنیــت 
برای رســیدن بــه مرحله وتو را هم 
نخواهــد داشــت. شــاید بــه همین 
خاطر بود که برایان هوک تصمیم 

به کناره گیری گرفت.
ســازمان  در  چیــن  نمایندگــی 
ملــل متحــد هــم روز دوشــنبه در 
واکنــش به اظهــارات کلــی کرافت 
نماینــده امریــکا در ایــن ســازمان 
گفتــه بود »حفــظ برجــام، اجماع 

جهانی است.«
 ۲۲۳۱ قطعنامــه  موجــب  بــه 
شــورای امنیــت کــه در پــی توافــق 
هســته ای ایران موســوم به برجام 
ممنوعیــت  رســید،  تصویــب  بــه 
تســلیحاتی ۱۳ ســاله ایــران در ۲۷ 
مهرمــاه امســال به پایان می رســد 
امــا دولت ترامپ در پی آن اســت 
کــه مانــع از تحقــق ایــن دســتاورد 

جمهوری اسالمی ایران شود.
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 تأکید روحانی بر حمایت دولت از نقش آفرینان 
در عرصه تولید دارو و واکسن کرونا

رئیس جمهوری در نشســت با جمعی از مدیران نقش آفرین در عرصه تولید دارو 
و واکســن در بخش های مختلف اعم از دولتی، عمومی و شرکت های دانش بنیان، 
تأکید کرد: به مردم عزیز اطمینان می دهیم که دانشمندان، محققان و متخصصان 
جوان کشــور در شــرکت های دانش بنیان و شرکت های مسئول با انگیزه باال و تالش 
شبانه روزی برای تولید دارو و واکسن کرونا تالش می کنند و دولت نیز حمایت الزم 

و کامل را از این تالش ها انجام می دهد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاســت جمهوری، حســن روحانی با تأکید بر اینکه 
تــالش بــرای تولیــد دارو و واکســن مــورد اطمینان برای درمــان و پیشــگیری از ابتال 
بــه ویــروس کرونا به این معنا نیســت کــه در رعایت کامل پروتکل های بهداشــتی، 
تردید داشــته باشــیم، گفت: تا زمانــی که واکســن و داروی مورد تأییــد این ویروس 
در اختیارمان قرار نگیرد باید اجرای دقیق و کامل دســتورالعمل های بهداشــتی در 

دستور کار همه ما باشد.
روحانی با تأکید بر اینکه هر شیوه ای که در تولید واکسن بیشتر مورد تأیید قرار گیرد 
از حمایت بیشــتر دولت برخوردار خواهد بود، افزود: خوشبختانه امروز در کشور ما 
همپای کشــورهای پیشــرفته دنیا گام های مهمی در زمینه تولید دارو و واکســن این 

بیماری برداشته شده است.
رئیس جمهوری حمایت از توسعه شرکت های دانش بنیان را ازاولویت های دولت 
یازدهم و دوازدهم عنوان کرد و افزود: افزایش تعداد این شــرکت ها از 5۰ به 5۰۰۰ 
شــرکت دلیل روشــنی برای حمایت دولت از توسعه شرکت های دانش بنیان است 
و خوشــبختانه امروز شاهدیم که این شــرکت ها نتایج خوبی تقدیم جامعه کرده و 

آماده ورود به بازار بورس هستند و در سطح دنیا نیز عرض اندام می کنند.

ë پیام های تسلیت رئیس جمهور

رئیس جمهوری در پیامی با تســلیت درگذشت ماموستا مالمحمد محمدی، امام 
جمعه فقید اهل ســنت کرمانشاه به مردم متدین کرمانشاه و بیت محترم ایشان، 
بــرای آن مرحــوم از درگاه خداوند متعال علو درجات و رضوان الهی مســألت کرد. 
رئیس جمهوری روز گذشته در پیام های جداگانه دیگری، درگذشت حجت االسالم 
والمسلمین موســویان، از متخصصان فقه اقتصادی در عرصه بانکداری اسالمی، 
فخرالذاکریــن حــاج فیــروز زیــرک کار، پیشکســوت عرصــه شــعر و نیز در گذشــت 
ام الشهدا، بانو کبری گودرزی؛ مادر سه شهید و دو جانباز واالمقام را تسلیت گفت و 

برای آن درگذشتگان علو درجات مسألت کرد.

جنیدی: شفافیت بخش مهم حقوق شهروندی است
جمهــوری  رئیــس  حقوقــی  معــاون 
آزاد  دسترســی  و  شــفافیت  کــرد:  تأکیــد 
بخش هــای  مهم تریــن  از  اطالعــات  بــه 
حقوق شــهروندی اســت که در پیشگیری 
و مقابلــه با فســاد نقش اساســی دارد. به 
گزارش »ایران«، لعیا جنیدی در مراســم 
رونمایــی از مجموعــه تنقیــح قوانیــن و 
مقررات و سامانه جامع اطالعات دعاوی 
و حقوقی جمعیت هالل احمر، با اشــاره 
ُبعــد  در  قوانیــن  از  آگاهــی  اهمیــت  بــه 

تنقیح و اطالع رســانی شفاف و کامل قوانین منقح شــده، افزود: تنقیح قوانین 
و مقــررات در جمعیت هالل احمر اهمیت اساســی دارد چرا که این جمعیت 
بــا حــق بنیادی ســالمت و حیــات مــردم ســروکار دارد و تنقیح قوانیــن در این 
سازمان ارزش مضاعف دارد. جنیدی با بیان اینکه دسترسی به اطالعات یکی 
از کارهای اساســی در جهت فقرزدایی اســت، گفت: بخشــی از ناتوانی افراد، از 
نبود اطالعات بویژه اطالعات مرتبط با حیات و ســالمت اســت و پیامد داشتن 
آگاهی و اطالعات، قدرت و توانایی است و ندانستن، ناتوانی به همراه می آورد. 
معــاون حقوقی رئیس جمهــوری تأکید کــرد: باید مردم در مناطــق دورافتاده 
کــه معموالً حــوادث طبیعی و غیرطبیعی آســیب ها و لطمات بیشــتری دارد، 

مباحث حقوقی مرتبط با امدادرسانی اطالعات داشته باشند.

 سرلشکرباقری: تاکنون ۲۰ هزار بیمار کرونایی 
در بیمارستان های نیروهای مسلح بستری شده اند

رئیــس ســتاد کل نیروهای مســلح گفت: تاکنون بالــغ بر ۲۰ هــزار بیمار مبتال 
به کرونا در بیمارســتان های نیروهای مسلح بســتری و از خدمات آن استفاده 
کرده اند. به گزارش ایرنا، سرلشــکر »محمد باقری«  در حاشیه جلسه قرارگاه 
بهداشــتی درمانی امام رضا )ع( نیروهای مســلح در جمع خبرنگاران افزود: 
این قرارگاه پنج ماه و نیم اســت که به صورت دائم در ســطح نیروهای مسلح 
تشکیل شده است. وی گفت: ما همچنان در بیمارستان های نیروهای مسلح 
پذیــرای بیمــاران مبتــال بــه کرونــا هســتیم و هم اکنــون حــدود ۶۵۰ بیمار در 
بیمارستان های نیروهای مسلح بستری هستند و تعداد بیمارانی که طی این 
مدت در بیمارســتان های ما بســتری شــده اند، بالغ بر ۲۰ هزار نفر بوده است. 
وی گفــت: اینکــه مراکــز آموزشــی نیروهــای مســلح چگونه بــه فعالیت خود 
ادامه دهند و مأموریت های مختلف دفاعی و امنیتی، تمرین ها و رزمایش ها 
چگونه ادامه پیدا کند، از دیگر موضوعاتی بود که در این جلســه مورد ارزیابی 
قــرار گرفــت و تصمیمــات الزم در ایــن زمینــه اتخــاذ شــد. تاکنــون در مراکــز 
نیروهای مســلح هیچ مورد حادی نداشــته ایم و همه آموزش های ما جریان 
دارد و تعطیل بردار نیست. سرلشکر باقری اظهار داشت: میزان ابتال به کرونا 
در بین کارکنان نیروهای مسلح از میزان میانگین ملی پایین تر است و این به 

دلیل همین پیشگیری هاست و این روند ادامه خواهد داشت.

اطالعیه وزارت اطالعات درباره دستگیری 5 تیم جاسوسی 
معاونــت ضدجاسوســی وزارت اطالعــات از دســتگیری 5 تیــم جاسوســی در 
حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، نظامی، زیرساختی و حتی روابط خارجی 
خبرداد که با ســرویس های اطالعاتی سیا، موســاد و برخی کشورهای اروپایی در 
ارتبــاط بودند. به گــزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت اطالعات، 
عالوه بر تالش برای جلوگیری از دستیابی ایران به فناوری های نوین، بهم زدن 
روابط ایران با کشــورهای همســو، از جمله اهداف این تیم های جاسوســی بوده 
اســت. معــاون ضد جاسوســی در این باره گفت: با اســتعانت از الطــاف الهی و 
 با تالش های شــبانه روزی ســربازان گمنــام امام زمان)عج(، بــه دنبال ضربات 
پی در پی به ســرویس های جاسوسی نظام سلطه، تعدادی از جاسوسان مرتبط 

با سرویس های اطالعاتی مذکور شناسایی و دستگیر شدند. 
ایــن مقام اطالعاتی افزود: افســران اطالعاتی بیگانه بــا بهره گیری از روش های 
پیچیــده و متنــوع اطالعاتــی، درصــدد انجــام جاسوســی نســبت بــه پروژه های 
هســته ای، سیاســی، اقتصــادی، نظامــی و زیرســاختی بــا هــدف ســرویس های 
اطالعاتی سیا، موساد و برخی کشورهای اروپایی مرتبط با پرونده های جاسوسی 
اخیــر؛ خرابــکاری در زیرســاخت ها، پروژه هــا، تشــدید تحریم هــای ظالمانــه و 
ممانعت از دســتیابی جمهوری اســالمی ایران به دانــش و تکنولوژی های نوین 
و همچنین ایجاد چالش در روابط جمهوری اســالمی ایران با کشــورهای همسو 
بودنــد که ایــن تالش ها و اقدامــات مذبوحانه با هوشــیاری و اشــراف اطالعاتی 
ســربازان گمنام امام زمان)عج( با شکســت مواجه شــد. معاون ضدجاسوســی 
وزارت اطالعــات ضمن هشــدار بــه همه افرد فریــب خورده، خائن و دشــمنان 
آشــکار و پنهــان جمهوری اســالمی ایران تأکیــد کرد: در راســتای امنیت ملی در 
هیــچ نقطــه ای از دایــره اشــراف و اقدام ســربازان گمنــام امــام زمان)عجل اهلل 
تعالــی فرجه الشــریف( در امــان نبوده و به ملت شــریف و عزیز ایران اســالمی 
اطمینــان مــی دهیــم با هــر توطئــه دشــمنان متخاصم، بــا قاطعیــت مقابله و 

برخورد خواهیم کرد.

بررسی ادعای میرسلیم درباره رشوه 65 میلیاردی
اســماعیلی: یک نماینده مجلس دهم در پرونده رشوه 65 میلیاردی و تفحص از شهرداری وقت بازداشت شد

قضائیــه  قــوه  ســخنگوی  اظهــارات 
کلیــت ادعــای مطــرح شــده از ســوی 
مصطفی میرســلیم درباره اخذ رشوه 
۶۵ میلیاردی از ســوی یکی از رؤسای 
کمیســیون های مجلــس دهــم بــرای 
تحقیــق  طــرح  انجــام  از  جلوگیــری 
زمــان  در  شــهرداری  از  تفحــص  و 
مدیریــت محمدباقر قالیباف را تأیید 

کرد.
بــه گــزارش میــزان، غالمحســین 
اســماعیلی در نشســت خبــری دیروز 
خــود در پاســخ بــه ســؤالی مبنــی بــر 
اینکه میرســلیم گفته اسناد و مدارکی 
را دربــاره این رشــوه 65 میلیاردی به 
قوه قضائیه ارائه کرده؛ اما متأســفانه 
قــوه قضائیــه در ایــن خصــوص هیچ 
ایــن  اطالع رســانی نمی کنــد، گفــت: 
ادعایــی که مطرح شــده از حیث ادعا 
مطرح شده و گزارشی به قوه قضائیه 
واصل شده اســت. ما داریم این ادعا 
رســیدگی ها  و  می کنیــم  بررســی  را 
نســبت بــه این موضوع شــروع شــده 
اســت. او ســپس ادامــه داد: یکــی از 
ایــن  در  مجلــس  ســابق  نماینــدگان 
ارتباط بازداشت شــده و در بازداشت 
هنــوز  و  اســت  کار  آغــاز  امــا  اســت؛ 
ماهیــت و جزئیــات موضــوع روشــن 
نشده است و نمی شود تا زمانی که ما 
به جمع بندی کافــی در ارتباط با این 
موضوع نرســیدیم، اطالع رســانی در 

این حوزه داشته باشیم.
ســخنگوی قوه قضائیــه تأکید کرد: 
رســیدگی ها  در  مــا  باشــید  مطمئــن 
آنچــه از گزارشــات و تخلفــات به قوه 
قضائیه منعکس شــود این اطمینان 
را داده ایم و باز هم تأکید می کنیم که 
مورد رســیدگی قرار می گیرد. ریاست 
قوه قضائیه اعــالم کرده که ما پرونده 

زیرمیزی نداریــم و همه پرونده هایی 
کــه بــه مــا اعــالم می شــود روی میــز 
اســت و در حــال رســیدگی اســت؛ اما 
نتیجــه پرونده نیازمند رســیدگی های 
قضایی اســت و بعد از رســیدگی های 
قضایی نتیجه اعالم خواهد شــد. او با 
ایــن حال گفت: در موضوعی که هنوز 
رسیدگی نشده افراد به جای اینکه در 
رســانه به آن بپردازند به قوه قضائیه 
اعتماد کنند و مطمئن باشند که مورد 

رسیدگی قرار خواهد گرفت.
ســخنگوی قــوه قضائیــه در ســی و 
یکمیــن نشســت خبــری بــا اصحاب 
روز  از  پــس  روزی  چنــد  کــه  رســانه 
خبرنگار برگزار شــد به تشــریح رابطه 
رســانه ها  و  بــا خبرنــگاران  قــوه  ایــن 
اهمیــت  بــر  تأکیــد  بــا  و  پرداخــت 
بــا  مواجهــه  در  خبرنــگاری  حرفــه 
جنــگ رســانه ای و تحریــف از ناحیــه 
در  را  رســانه ای  جامعــه  دشــمنان، 
زمینه گزارشــگری فساد و آسیب های 
اجتماعی چشــم بینا و گوش شــنوای 

دستگاه قضایی دانست.
اســماعیلی با بیان ایــن عقیده که 
به دلیل تالش دشــمن برای نفوذ در 
اقشار مختلف از جمله در حوزه رسانه 
تشــکیل پرونده و رسیدگی قضایی در 
این حوزه امری اجتناب ناپذیر اســت، 
گفت: در یک سال اخیر هیچ روزنامه، 
قــوه  ناحیــه  از  خبرگــزاری  و  رســانه 
قضائیه توقیف نشــده است و جمعی 
از خبرنگاران و اصحاب رسانه که قباًل 
با محکومیت هایی مواجه شده بودند 
در دوره اخیــر از عفــو مقــام معظــم 
تعلیــق  مشــروط،  آزادی  رهبــری، 
مجــازات و ســایر ارفاق هــای قانونــی 

برخوردار شدند.
در  قضایــی  دســتگاه  ســخنگوی 

ادامه و در پاســخ به سؤال خبرنگاری 
از  برخــی  بازداشــت  خصــوص  در 
خبرنــگاران در روز خبرنــگار، افــزود: 
مــا در روز خبرنــگار هیــچ خبرنــگاری 
را بازداشــت نکردیــم. انتشــاردهنده 
برخــی  خــودش  موضــوع  ایــن 
اصالحیه هایی زده است. اینکه در روز 
خبرنگار، خبرنگاری را بازداشت کرده 

باشیم، صحت ندارد.
ë  متواری متهمان  وضعیــت  پیگیری 

طریــق پلیــس  از  پرونــده پتروشــیمی 

بین الملل

ایــن  بــه  پاســخ  در  اســماعیلی 
در  قضایــی  دســتگاه  کــه  ســؤال 
خصــوص متهمــان متــواری پرونــده 
پتروشــیمی، مرجان شیخ االســالمی، 
محمدحســین شیرعلی و علی اشرف 
ریاحــی و مهــدی شــریفی نیک نفس 
چه اقداماتی انجام داده است، گفت: 
این افــراد همان طور که اشــاره کردید 

در خــارج از کشــور بــه ســر می برنــد و 
الزم به توضیح می دانم که سه نفر از 
اینهــا قبل از تشــکیل پرونده در خارج 
از کشــور بودنــد و زمانــی کــه پرونــده 
تشــکیل شــد و به دادگاه آمد اصاًل در 

ایران حضور نداشتند.
ســخنگوی دســتگاه قضایــی ادامه 
داد: شــریفی نیــک نفــس در زمانــی 
کــه پرونــده در دادســرا مطــرح بــوده 
آن  در  اســت.  شــده  خــارج  کشــور  از 
زمــان پرونــده در مراحــل تحقیقــات 
مجرمیــت،  قــرار  و  بــوده  مقدماتــی 
کیفرخواســت  و  دادرســی  بــه  جلــب 
صادر نشــده بود و وی ممنوع الخروج 
نبوده و از کشور خارج شده و نفر دیگر 
آقای ریاحی هم اخیراً از کشــور خارج 
شــده و ممنوع الخــروج بوده اســت و 
ظاهــراً بــا اســناد جعلــی و پاســپورت 
دیگــری غیــر از پاســپورت خــودش از 
کشــور خــارج شــده اســت؛ امــا بار هــا 

اعالم کردیــم برای یکایک افرادی که 
تحت تعقیب نظام قضایی هســتند، 
بویــژه در جرایــم مالــی و اقتصادی از 
طریــق پلیــس بین الملــل و اینترپــل 
اقدامــات الزم برای بازگشــت آنها به 
کشــور انجام شــده و امیدواریــم که با 
همــکاری پلیس بین الملل در اســرع 
وقــت بــه کشــور برگردند و بــه پرونده 
خودشــان  حضــور  بــا  آنهــا  اتهامــی 
رســیدگی شــود. اما فعاًل عدم حضور 
آنهــا مانع رســیدگی نیســت و دادگاه 
حسب مســتندات و محتویات پرونده 

حکم خود را صادر خواهد کرد.
ë قطعیت حکم دو جاسوس

ســخنگوی قوه قضایی روز گذشته 
از چند مورد دســتگیری افرادی که در 
حوزه هــای مختلــف از جملــه وزارت 
تأمیــن  شــرکت های  خارجــه،  امــور 
پشــتیبانی کننده  و  قطعــات  کننــده 
مربوط بــه حوزه انــرژی، وزارت دفاع 

بیگانــگان  بــرای  هســته ای  انــرژی  و 
داد  خبــر  می کرده انــد  جاسوســی 
دســتگیری  از  ابرازخرســندی  بــا  و 
شارمهد، سرکرده گروهک تروریستی 
دو  ایــام  همیــن  در  گفــت:  تنــدر، 
نفــر از جاسوســان دیگــر هــم حکــم 
محکومیتشــان صادر شــد و قطعیت 
پیــدا کــرد و در حال اجرا اســت. آقای 
مســعود مصاحب فرزنــد محمود که 
دوســتی  انجمــن  دبیــرکل  قالــب  در 
اتریــش و ایــران از طریق اقــدام علیه 
امنیــت و همــکاری با رژیم اشــغالگر 
قــدس و همچنیــن ســرویس آلمــان 
و  می کــرد  جاسوســی  بــه  مبــادرت 
اطالعــات مختلفــی را در حوزه هــای 
گوناگون از جمله حوزه های زیربنایی، 
نظامــی، هســته ای، موشــکی، نانــو و 
ســرویس های  اختیــار  در  را  درمانــی 
و  محاکمــه  مــی داد،  قــرار  بیگانــه 
محکوم به ۱۰ ســال حبس شد و حکم 

وی نیز قطعی شده است.
او افــزود: محکــوم دیگــری هم در 
همیــن ایــام داشــتیم آقــای شــهرام 
کــه  بــود  جواســیس  از  شــیرخانی 
شناســایی شــد و جاســوس انگلیــس 
در حوزه هــای مختلف بــود و بویژه در 
حوزه هــای حســاس کشــور اطالعاتی 
دنبــال  بــه  و  می کــرد  جمــع آوری  را 
آلوده ســازی برخی از مدیران و جذب 
عناصــر برای ســرویس بود و نــه تنها 
بلکــه  می کــرد  همــکاری  خــودش 
عناصــر دیگری را هم جــذب می کرد 
و اطالعات قرارداد های ما را در حوزه 
بانــک مرکــزی، بانــک ملــی و وزارت 
دفاع به دشمن داده بود که شناسایی 
و دســتگیر و محاکمه شد و به ۱۰ سال 
حبس محکوم شده و حکم قطعی او 

در حال اجراست.
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از  کشــور  انتخابــات  ســتاد  رئیــس 
برگــزاری دومیــن مرحلــه انتخابــات 
مجلــس شــورای اســالمی بــا رعایت 
خبــر  بهداشــتی  پروتکل هــای  کامــل 
از  دوره  ایــن  تبلیغــات  گفــت:   و  داد 
انتخابــات صرفــاً در فضــای مجــازی 
هرگونــه  برپایــی  و  می شــود  انجــام 

تجمع و کارناوال ممنوع است. 
بــه گــزارش ایرنــا، »جمال عــرف« با 
اعالم تصویب نهایی برگزاری مرحله 
دوره  یازدهمیــن  انتخابــات  دوم 

مجلس در روز ۲۱ شــهریورماه ۱۳۹۹، 
صریــح  مصوبــه  طبــق  کــرد:  تأکیــد 
ســتاد ملی مدیریت مقابله بــا کرونا، 
مقــرر شــد انتخابات، طبــق پروتکل و 
دســتورالعمل بهداشــتی ویژه وزارت 
بهداشــت و درمان و آموزش پزشکی 

برگزار شود.
رئیس ستاد انتخابات کشور افزود: 
به همین منظور، در جلسه اخیر ستاد 
انتخابات کشور، مصوب شد کمیته ای 
انتخابــات  ســتاد  دبیــر  حضــور  بــا 

بهداشــت،  وزارت  نماینــده  کشــور، 
نماینده شــورای نگهبان، دبیر کمیته 
ملــی  ســتاد  انتظامــی  و  اجتماعــی 
مقابله با کرونا و کمیته حقوقی ســتاد 
انتخابــات کشــور تشــکیل و قــرار شــد 
پروتکل و دســتورالعمل مربوطه را با 
ضمانــت اجرایی مشــخص، تدوین و 

پیشنهاد کنند.
کشــور  وزیــر  سیاســی  معــاون 
همچنیــن با اشــاره به شــرایط کشــور 
در خصوص کرونــا و ضرورت نظارت 

جــدی بــر شــیوه تبلیغــات انتخاباتی 
طبق پروتکل هــای بهداشــتی، اظهار 
داشــت: طبــق مصوبــه ســتاد، مقــرر 
شــد تبلیغات انتخاباتی برای مرحله 
دوم، صرفاً در فضای مجازی و بدون 
برگــزاری هر گونــه تجمــع انتخاباتی، 
بــدون برنامه هایی همچــون میزبانی 
یــا  و  انتخاباتــی  ســتادهای  در  افــراد 
برگــزاری جلســات خانگــی و عمومی 
وی  شــود.  انجــام  تبلیغــات  بــرای 
تجمــع  هرگونــه  همچنیــن  افــزود: 

شــادی  کارناوال هــای  یــا  انتخاباتــی 
بعد از برگــزاری انتخابات نیز ممنوع 
خواهد بود. جزئیات و دســتورالعمل 
متعاقبــاً  خصــوص  ایــن  در  اجرایــی 
اعــالم خواهــد شــد. عــرف تصریــح 
دوره  یازدهمیــن  دوم  مرحلــه  کــرد: 
انتخابــات مجلــس شــورای اســالمی 
بــه منظــور  یازده گانــه  در حوزه هــای 
انتخــاب ۱۱ نماینــده از میــان ۲۲ نفــر 
از نامزدهایــی کــه بیشــترین آرا را در 
مرحلــه اول کســب کرده انــد، برگــزار 

خواهــد شــد. لنجان، میانه، ســمیرم، 
بیجــار، کــرج – اشــتهارد و فردیــس، 
و  آبدانــان  شــهر-  دره  دهلــران- 
و  حمیدیــه  بــاوی-  اهــواز-  بــدره، 
اســالم آباد  طــارم،  و  زنجــان  کارون، 
غــرب و داالهو، کرمانشــاه، کردکوی- 
ترکمن- بندر گز و گمیشــان، ۱۱ حوزه 
انتخابیه ای اســت کــه دومین مرحله 
انتخابــات یازدهمیــن دوره مجلــس 
برگــزار  آنجــا  در  اســالمی   شــورای 

خواهد شد.

۲1 شهریور زمان قطعی مرحله دوم انتخابات مجلس
عرف: تبلیغات مرحله دوم انتخابات مجلس مجازی انجام می شود



پیشنهادهای جدید برجامی مسکو
   خبــر اول اینکــه، وزیــر امور خارجه روســیه اعالم کرد: مســکو پیشــنهادهای 
جدیــدی را بــرای ازســرگیری همکاری های کشــورهای عضو برجــام تهیه کرده 
اســت. به گزارش ایرنا ســرگئی الوروف روز سه شــنبه در نشست خبری مشترک 
بــا هایکو ماس همتای آلمانی خود ضمــن اعالم این خبر گفت: از موضوعاتی 
کــه روســیه و آلمان به طــور فعاالنه با همدیگــر همکاری می کننــد می توانم به 
وضعیــت پیرامون برجام برای حل و فصل برنامه هســته ای ایران اشــاره کنم. 
وی ادامه داد: در این مورد ایده هایی وجود دارد که شــرکای اروپایی ما پیشنهاد 
می کنند. الوروف افزود: روســیه به نوبه خود پیشــنهادهایی را مطرح کرد که به 
عقیده ما به ازسرگیری همکاری همه اعضای برجام کمک می کند. پیشتر وزیر 
امــور خارجه روســیه اعالم کرده بود که مســکو بــا تمام توان بــرای حفظ توافق 
هسته ای با ایران موسوم به برجام که امریکا به دنبال نابود کردن آن بوده است 
تــالش می کند. وی گفت: هنوز شــانس برای حفظ برجام وجــود دارد و نه تنها 
روســیه بلکــه چین نیز در ایــن زمینه فعال اســت و اعضای اروپایــی برجام نیز 

برای حفظ این توافق تالش می کنند.

درخواست اعمال ماده ۴۷۷ برای 3 متهم 
  خبر دیگر اینکه،  وکیل مدافع نادا صبوری، سهراب صالحین و ستاره داوری 
گفــت: روز دوشــنبه از طریق دفتر آقای رئیســی درخواســت اعمــال ماده ۴۷۷ 
را مطــرح کردیــم که ایــن مــاده ۴۷۷ از اختیارات رئیــس قوه قضائیه اســت؛ با 
توجــه به نظر دیوان عالی کشــور که اجتماع و تبانی را از این پرونده برداشــتند، 
مــا منتظر هســتیم کــه هرچه زودتر این موضــوع ختم به خیر شــود. به گزارش 
ایلنا،علــی مجتهــدزاده، افــزود: ایــن پرونــده از ابتــدا ۶ متهم داشــت که دلیل 
تشــکیل ایــن پرونــده، اجتماعــی بود کــه در مقابل نهاد ریاســت جمهــوری در 
ســال ۹۲ در خصوص اتفاقات بند ۳۵۰ شــکل گرفت و ۶ نفر از آنها به موجب 
یــک پرونده بــوده که یک نفر از آنهــا رأی برائت می گیرد و بقیــه افراد به اتهام 
اجتمــاع و تبانــی کــه اتهام اصلــی بوده و اخــالل در نظم و چند اتهــام دیگر به 
احکام طویل المدت یعنی ۳سال و نیم تا ۵ سال محکوم می شوند. وی افزود: 
خوشــبختانه متهم ردیف اول درخواســت اعاده دادرســی می دهد و این اعاده 
دادرســی پذیرفته می شــود  و نظر قضــات فهمیده و شــریف دیوان عالی به این 
تعلــق می گیــرد و می گویند کــه این اتهام اگر جرم هم باشــد، نهایتــًا اخالل در 
نظــم اســت نــه اجتمــاع و تبانــی علیه امنیت کشــور و ایــن یک تصمیــم کاماًل 
قانونی است و به دادگاه هم عرض می رود و این تصمیم قانونی به رأی تبدیل 
می شــود و حکــم متهــم اخــالل در نظم عمومی می شــود امــا بقیــه پرونده ها 
چندین سال باقی مانده بود و حکم را اجرا نکرده بودند، اما از دو هفته گذشته 

برای این متهمان اخطاریه فرستاده می شود که خودتان را معرفی کنید. 

موافقت با درخواست اعاده دادرسی سعید مرتضوی
  دست آخر اینکه،  شعبه ۸ دادگاه کیفری یک استان تهران، رسیدگی مجدد 
به پرونده ســعید مرتضوی، دادســتان اســبق تهران را برعهده گرفته اســت. در 
روزهای گذشته اخباری مبنی بر موافقت دیوان عالی کشور با درخواست سعید 
مرتضوی برای اعاده دادرســی منتشــر شــده بود که حاال رنگ واقعیت به خود 
گرفته اســت. تســنیم خبر داده که از صبح دیروز در شعبه ۸ دادگاه کیفری یک 
اســتان تهران، جلســه رسیدگی مجدد با حضور متهم و شاکیان پرونده ازجمله 
روح االمینــی نماینــده فعلــی مجلس برگــزار می شــود. گفته می شــود موضوع 
درخواســت ســعید مرتضوی، پرونده کهریزک اســت که با حکم دادگاه در این 

پرونده، او محکوم به انفصال دائم از خدمات قضایی شده بود.
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در آخرین جلسه دادگاه، معاون پیشین دستگاه قضایی همه اتهامات را رد کرد 

طبری در انتظار رأی دادگاه 
وکیل دانیال زاده:  موکلم فرد مفیدی برای جامعه است او هرماه به 5 هزار کارگر خود حقوق می دهد

جلســات رســیدگی بــه پرونــده اکبــر 
طبــری معــاون اجرایــی ســابق حوزه 
ریاســت قوه قضائیه و ۲1 متهم دیگر 
بــه پایــان رســید و حکــم آن هــم در 

زمان قانونی صادر خواهد شد.
اکبر طبری البته همچون جلسات 
در  کــه  را  اتهامــی   1۶ تمــام  گذشــته 
کیفرخواســت آمــده رد کــرد و نه تنها 
دفــاع چندانی از اقدامــات خود نکرد 
بلکــه به این بهانــه که »چون حقوقی 
نیســتم و از مســائل حقوقــی چیــزی 
آخریــن  کــه  خواســت  نمی دانــم« 

دفاعیات را به وکیلش بسپرد.
قــوه  رســانه  مرکــز  گــزارش  بــه 
قضائیــه، طبــری در دفاعیات مربوط 
دیگــر  متهمــان  بــا  ارتباطــش  بــه 
پرونــده یعنی دانیال زاده و نیاز آذری 
گفــت: نماینــده دادســتان در جلســه 
روی  بــر  مــن  اتــاق  در  گفــت  دادگاه 
دانیــال زاده بــاز بــود، او همســایه من 
بــود. یــا نیازآذری هــر موقع بــه ایران 
می آمد به من ســر مــی زد، آن هم نه 
در دفتر کارم بلکه در محل دیگری با 
پــول خودم نه از پــول بیت المال با او 

صبحانه می خوردیم. 
یکــی  کیفرخواســت  در  گفــت:  او 
از دالیــل وارد ســاختن اتهــام بــه من 
روابط تنگاتنگ با حســن نجفی بیان 
شده اســت این درحالی است که من 
پیــش از ورود به قــوه قضائیه با آقای 
نجفی دوســت بودم؛ رابطه دوســتی 
۳۵ ســاله خــود با نجفی را در جلســه 

دادگاه وصف کردم.
دادگاه  از  هــم  طبــری  وکیــل 
تقاضــای هفــت روز فرصــت کــرد که 
یک الیحه دیگر برای کشــف حقیقت 

تقدیم کند.
قاضــی در ادامــه متهــم مشــایخ 
را بــرای بیــان آخریــن دفاعیاتش به 

جایگاه فراخواند.
متهم مشــایخ گفت: من در ســال 
۸۵ بــه عنوان وکیل نجفــی، با طبری 
در  و  کــردم  منعقــد  را  قــراردادی 
همین راســتا پولی را از حساب خودم 
پرداخت کردم؛ من در زمان مبادرت 
به این کار، اطالعی از خالف بودن آن 
نداشــتم؛ لذا اگر در این میان خالفی 
صــورت گرفته عذرخواهــی می کنم و 
اگر اشــتباهی کردم با این موی سفید 

عذرخواهی می کنم. 
وی در مورد خرید ســهام ســیمان 
خمســه نیــز ادامــه داد: طبــری پــول 
آورد و ســهام ســیمان خمسه خریده 
شد و من در این زمینه وکالت فروش 
بالعــوض به او دادم؛ مــن از روزی که 
دســتگیر شــدم جــز راســتگویی کاری 

نکردم.
در ادامــه جلســه دادگاه بــا اعــالم 
قاضی، وکیل متهم مشایخ در جایگاه 
قــرار گرفت و گفت: اتهــام موکل من 
ناظر بر فراهم آوردن موجبات ارتشــا 
یــک جرم مســتقل اســت و مشــمول 
مــرور زمــان شــده اســت؛ چرا کــه 1۲ 
ســال از اقدامــات مــوکل من گذشــته 
اســت؛ بعــد از ســال ۸۶ مــوکل مــن 
یعنــی آقای مشــایخ ریالــی به طبری 

پرداخت نکرده است.
ë  بــرای مفیــد  عنصــر  یــک  موکلــم 

جامعه است
در ادامــه جلســه دادگاه بــا اعــالم 
قاضــی، وکیــل متهــم دانیــال زاده در 
جایــگاه قرار گرفــت و پــس از تفهیم 
اتهامــات مجــدد موکلــش بــه وی از 
ســوی قاضــی در مقام آخریــن دفاع 
گفــت: در شــرایط اقتصــادی فعلــی 
بنگاه هــای  کرونــا  کــه  و در شــرایطی 
تولیــدی زیادی را از بیــن برده، موکل 
مــن بــه ۵ هــزار کارگــر خــود بــه رویه 
سی ســاله، در بیســت و هفتم هر ماه 
حقــوق پرداخــت می کنــد لــذا موکل 
من یــک عنصر مفید به حال جامعه 
اســت و من بــرای او از اتهاماتی که بر 
اســاس ظن و گمان متوجهش است 

تقاضای برائت دارم. 
موکل من از اتهام تشــکیل شــبکه 
هیچ گونــه  در  و  اســت  مبــرا  ارتشــا 
شــبکه ای که نفر ســومی در آن وجود 
داشــته باشد حضور نداشته است؛ در 
پرونــده تنهــا یک دلیل ذکر شــد و آن 
نیز رابطه طوالنــی مدت و صمیمانه 
و تنگاتنــگ میان مــوکل من با طبری 

است.
در ادامــه قاضــی از وکیل متهمان 
مهرصادقی و تن پوشــان خواست در 
جایگاه قرار گیــرد و آخرین دفاعیات 

خود را بیان کند.
و  مهرصادقــی  متهمــان  وکیــل 
تن پوشــان گفت: مهرصادقی شدیداً 
منکــر ارتــکاب جرایم اتهامی اســت؛ 
کــردن  فراهــم  وی  جرایــم  از  یکــی 
موجبات ارتشا اســت که اقدام موکل 
بــه هیــچ وجــه مشــمول هیچ یــک از 
مصادیــق قانــون مجــازات اســالمی 

نمی شود.
بــا اعــالم  متهــم تن پوشــان هــم 
قاضــی در جایگاه قرار گرفت و گفت: 
مــن اتهــام فراهــم آوردن موجبــات 
ارتشــا را قبول نــدارم؛ فراهــم آوردن 

ارتشا در شأن من نیست.
در ادامــه جلســه دادگاه، شــمس 
در جایــگاه  تن پوشــان  متهــم  وکیــل 
قرار گرفت و گفت: تن پوشــان ارتباط 
شــخصی و کاری بــا طبــری نداشــته؛ 
تنهــا جایی کــه ردپایــی از تن پوشــان 
پیــدا می شــود  بــا طبــری  ارتبــاط  در 
در معامــالت مهرصادقــی اســت که 
ملــک فلــورا را از دانیــال زاده خرید و 

بــه نام طبــری کرد کــه تن پوشــان در 
ایــن معامله بــه عنوان شــاهد، امضا 

کرده است.
متهــم  دادگاه  جلســه  ادامــه  در 
مصــدق بــا اعــالم قاضــی در جایگاه 
قــرار گرفــت و گفــت: من کارشناســی 
شــخصی برای طبری انجــام داده ام؛ 
طبــری به من گفت بــرو ببین این کار 
حق من است یا نه؟ حمید محمدی 
کــه شــاکی پرونده بــود را مــن یک بار 
هــم ندیــده ام؛ چطور می توانســتم او 
را تحــت فشــار قرار دهم کــه ملکی را 

ارزان به طبری بفروشد.
دســتور  بــا  هــم  زاهدیــان  متهــم 
گفــت:  و  آمــد  جایــگاه  بــه  قاضــی 
حق الوکاله ای که از دانیال زاده گرفتم 
اســتعالم  می توانیــد  و  بــوده  ریالــی 
کنید. من یورو دریافــت نکردم، ریال 
دریافت کــردم که قهرمانــی نماینده 
دادســتان پاســخ داد: آقــای زاهدیان 
ســند مالــی ارائــه دهــد کــه در فــالن 
تاریــخ، 1۰ میلیــارد به صــورت ریالی 
آقــای دانیــال زاده به وی داده اســت؛ 
اگر چنین ســندی ارائه شود من دیگر 

ادعایی نسبت به زاهدیان ندارم.
وکیــل  دادگاه،  جلســه  ادامــه  در 
متهــم حیدری فــر گفــت: مــوکل من 
همســر آقای طبری را نمی شــناخت؛ 
همچنیــن مشــخصات ســجلی آقای 
طبــری و همســرش متفــاوت اســت؛ 
نیــز  زمــان  آن  در  این هــا  بــر  عــالوه 
اتهامــی متوجــه طبری نبوده اســت؛ 
این را نیز باید بگوییم که سند رسمی 
قطعه شــمالی زمین بابلســر از سوی 
موکل اینجانب به نــام مصطفی نیاز 

آذری بازگردانده شده است.
متهــم  دادگاه،  جلســه  ادامــه  در 
هنــرور در جایــگاه قرار گرفــت و پس 
از تفهیم اتهام در مقام آخرین دفاع 
گفــت: اتهــام را قبــول نــدارم و جــرم 
جعل واقع نشــده اســت و بــا وکالتی 
کــه طبــری از همســرش داشــته، من 
تنظیم سند کاری مرتبط با امور آب و 
برق و گاز را در دفتر ۷1۸ انجام دادم.

ختــم  پایــان  در  بابایــی  قاضــی 
رسیدگی به پرونده اکبر طبری و سایر 
متهمان را اعالم کرد و گفت که حکم 
دادگاه در زمــان قانونی صادرخواهد 

شد.
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گروه سیاسی/ ســخنگوی وزارت خارجه 
برخــی گمانــه زنی هــا و ادعاهــا دربــاره 
گفــت و گوهــای ایــران و امریــکا و توافق 
بــرای لغــو بخشــی از تحریم هــای ضد 
ســخنگوی  و  کــرد  تکذیــب  را  ایرانــی 
دولــت هم در واکنش بــه موضع رئیس 
جمهــوری امریکا برای گفت وگو با ایران 
تأکید کرد که اگر ترامپ در مسیر جبران 
اشــتباه های گذشــته، جدی باشد، از آن 

استقبال می کنیم.
در روزهــای گذشــته برخی رســانه ها 
و از جملــه یــک روزنامــه لبنانی مدعی 
شــده بــود کــه گفت وگوهایی بیــن ایران 
و امریــکا با میانجیگری آلمــان در حال 
انجام اســت. دیروز هم خبرگزاری ایلنا، 
بــه نقل از یک منبع آگاه مدعی شــد که 
»آلمان با همفکری و حمایت انگلستان 
پیشــنهادی را ارائه کرده مبنــی بر اینکه 
تحریم هــای  امریــکا  نخســت  گام  در 
غیرهدفمند که بیشترین تأثیر اقتصادی 
را بر زندگی مردم ایران دارد، موقتاً لغو 

کنــد. پــس از یــک گفت وگــوی کلــی در 
مورد مســائل مربوط به ایران و امریکا و 
حتی ایران و عربستان، نقاط کور مسائل 

منطقه ای ارزیابی شود.«
موســوی،  عبــاس  ســید  امــا  دیــروز 
قبیــل  ایــن  خارجــه  وزارت  ســخنگوی 
را  آنهــا  و  کــرد  تکذیــب  را  ادعاهــا 
خبرســازی های غیرواقعــی دانســت که 
مشخص نیســت با چه اهدافی صورت 
می گیرد. به گزارش »ایران«، وی گفت: 
بــر اســاس برجــام و قطعنامــه ۲۲۳1، 
امریکا موظف است همه تحریم هایی را 
که با خروج خود از برجام مجدداً اعمال 
کرده اســت لغو و بالاثر کند. موســوی  با 
تأکیــد بــر اینکه بعید نیســت شکســت 
سیاســت های تحریمــی امریکا موضوع 
مجادلــه اروپــا و امریــکا باشــد، اظهــار 
داشــت: »آنچــه بــه جمهوری اســالمی 
ایــران مربــوط می شــود، آن اســت کــه 
تحریم های یکجانبــه امریکا غیرقانونی 

و ظالمانه هستند.«

 این در حالی است که دونالد ترامپ 
هم به تازگی مدعی شــده که در صورت 
انتخــاب دوبــاره در انتخابــات ریاســت 
جمهــوری امریــکا ظــرف چهــار هفتــه 
بــا ایــران گفت وگــو می کنــد و بــه توافق 

می رسد.
علی ربیعــی، ســخنگوی دولت هم 
در این باره گفت: »اگر ترامپ در مســیر 
جبران اشــتباه های گذشته جدی باشد، 
از آن اســتقبال می کنیم، هرچند به نظر 
نمی رسد که ادعای اخیر او، هدفی فراتر 
از جلب رأی در انتخابات داشته باشد.«

به گــزارش ایرنا، ربیعی کــه روزهای 
نقاهــت خــود را در مقابلــه بــا بیمــاری 
کوویــد1۹ ســپری می کنــد، در پرســش و 
پاســخی مکتوب بــا خبرنــگاران، افزود: 
آقای ترامپ چهار ســال فرصت داشت 
که با انتخاب یک مســیر درســت، توافق 
شــده و قانونــی، دیپلماســی موفقــی را 
بــا ایران آغــاز کند. او نــه تنها ایــن کار را 
نکــرد، بلکه بدترین خطاهــای امریکا را 

در دهه های گذشته مرتکب شده است.
او تصریح کرد: حتی اگر ترامپ برای 
بار دوم انتخاب شود، تا وقتی به سیاست 
فشار بر ایران ادامه دهد، هیچ موفقیتی 
در رســیدن بــه توافق به دســت نخواهد 
آورد. دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس 
جمهوری با بیان اینکه در صورت تداوم 
سیاســت خصمانــه علیــه ملــت ایران، 
آمــاده ایم که مقاومــت حداکثری ایران 
را تا هر زمان که نیاز باشــد، ادامه دهیم، 
تأکیــد کــرد: اگر ترامپ در مســیر جبران 
اشــتباه های گذشــته، جدی باشد، از آن 
اســتقبال می کنیم، اما به نظر نمی رسد 
که ادعای اخیــر او، هدفی فراتر از جلب 

رأی در انتخابات داشته باشد.
ربیعی همچنیــن ادعای یک افســر 
اطالعاتــی امریکا دربــاره دخالت ایران، 
ریاســت  انتخابــات  و چیــن در  روســیه 
جمهوری این کشور را بی پایه و به منظور 
ایران هراســی  از  انتخاباتــی  اســتفاده 
توصیــف کــرد و گفــت: همــان گونــه که 

بارها تکرار کرده ایم، جمهوری اســالمی 
ایــران هیــچ عالقــه ای بــه مداخلــه در 
سیاســت های حزبــی در امریکا نــدارد و 
هیــچ مزیتی در برتری یکــی از دو حزب 

امریکا بر دیگری نمی بیند.
او دربــاره پیامدهــای ارائه قطعنامه 
امریــکا به شــورای امنیــت بــرای تداوم 
تحریــم تســلیحاتی ایــران نیــز با اشــاره 
به اینکــه رژیــم امریکا بخوبــی می داند 
ایــن تــالش مخــرب، قانــون گریزانــه و 
بدخواهانــه، بــه ناکامــی فاجعه آمیــز و 
منزوی کننده دیگری تبدیل خواهد شد، 
افــزود: اصرار امریکایی ها بــه تداوم این 
مسیر از پیش شکست خورده نمی تواند 
معنایــی جز ســماجت در برابر پذیرش 
باشــد.  ســخنگوی  واقعیت هــا داشــته 
دولت با بیان اینکه جامعه بین المللی 
مصمم در پاسداری از قوانین، توافق ها 
و مقررات حاکم میان کشــورها و ســدی 
بلنــد و غیرقابــل عبور بــرای امریــکا در 
متزلزل کــردن پایه های ثبــات و امنیت 

جمهــوری  اظهارکــرد:  اســت،  جهانــی 
اســالمی ایران آماده اثبات این موضوع 
اســت که کمتریــن مســامحه ای در ارائه 
پاســخی متناســب و قاطــع بــه هرگونــه 
غیرقانونــی  و  تحریک آمیــز  اقــدام 
نشــان نخواهــد داد. ربیعــی، هــر نــوع 
قطعنامه ای در نقــض قطعنامه ۲۲۳1 
شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد 
را غیرقابــل قبــول و بــه اســتهزا گرفتــن 
قوانین بین المللی دانســت. ســخنگوی 
دولت، دربــاره حوادث لبنان نیز با بیان 
اینکه منتظر بررســی های دولت لبنان و 
اعالم نتایج از ســوی آن کشــور هستیم، 
ریاکاری امریکا در ادعای کمک به لبنان 
در حالــی که حاضر به لغــو تحریم های 
غیرانسانی نیست، مایه نگرانی دانست 
و تأکید کرد: جمهوری اســالمی ایران در 
تماس نزدیک با دولت لبنان، به ارسال 
کمک هــای بشردوســتانه و اقــالم مورد 
نیــاز مردم آســیب دیــده ادامــه خواهد 

داد.

ســخنگوی حزب کارگزاران سازندگی 
ایران پیش بینی کرد نتیجه انتخابات 
ریاســت جمهــوری نوامبــر امریکا هر 
چه باشــد، موجب آغاز فصل تازه ای 
از گفت وگوها میان تهران و واشنگتن 
در قالب مذاکرات چندجانبه خواهد 
شــد زیرا ایران کشور قدرتمند منطقه 
مرعشــی«  »سیدحســین  اســت. 
بــه  ایرنــا همچنیــن  بــا  در گفت وگــو 
برخــی »رفقــای اصالح طلــب« خود 
پیشــنهاد می کند که به جای فعالیت 
سیاسی به فعالیت مدنی در جامعه 
بپردازند تا تشکل های مردم نهاد در 
جامعه قــوام یابــد. هرچنــد او تأکید 
دارد کــه در ایران، ســرمایه اجتماعی 
تابعــی از قــدرت اســت. مرعشــی بــا 
اشــاره بــه در پیــش بــودن انتخابات 

امریکا و امــکان تغییر ترامپ در کاخ 
سفید پیش بینی کرد که احتمااًل با هر 
نتیجه ای پس از این انتخابات شــاهد 
مذاکــره  تــازه ای بیــن ایــران و امریکا 

باشیم.
و  اتفــاق  ایــن  کیفیــت  دربــاره  او 
زمینه تمایالت دو طرف گفت: ایران 
امروز، ایران قبل از ســال ۹۲ نیســت، 
حتی ایران سال ۹۶ هم نیست. ایران 
هــم تجربــه جدیــدی از تحریم هــای 
یک جانبه امریکا کســب کرده اســت. 
تجربه ما تا سال ۹۲، تنها تحریم های 
ســازمان ملل بود. فرض بــر این بود 
که تحریم های سازمان ملل به دلیل 
اینکه رنگ و بوی قانونی دارد، اثراتی 
بر کشــور ما گذاشــته اســت. امروز اما 
معلوم شــده تحریم هــای یک جانبه 

امریــکا و اعمــال تحریم هــای ثانویه 
مصــوب  تحریم هــای  از  می توانــد 

شورای امنیت هم سخت تر باشد.
وی با بیان اینکه »چه آقای بایدن 
انتخابــات را ببرد و چــه آقای ترامپ 

انتخابــات امریــکا را ببرد، مــا بعد از 
نوامبر یا همان آبان، باید وارد مرحله 
بین المللی مــان  روابــط  از  جدیــدی 
شویم« توضیح داد: هم ما تجربه ای 
در  جدیــدی  دولــت  هــم  و  داریــم 
امریــکا روی کار می آیــد. مــا در ایــن 
دوره بــا ترامپــی کــه بدعهــدی کرده 
بــود، نمی توانســتیم وارد گفت وگوی 
مؤثــری شــویم. امــا چه آقــای بایدن 
رأی بیــاورد و چه آقای ترامپ دوباره 
از  رأی آورد، حتمــاً فصــل جدیــدی 
گفت وگوهــا در قالب 1+۵ )پنج عضو 
دائم شــورای امنیت سازمان ملل به 
عــالوه آلمــان( یا ۴+۲ شــروع خواهد 
شــد. حتی اگر دونالد ترامــپ دوباره 
برنــده شــود، ایــران و امریــکا از بعــد 
از انتخابــات وارد مرحلــه جدیدی از 

گفت وگوهــا در قالــب گفت وگوهــای 
چندجانبه خواهند شد.

برخــی  بــه  واکنــش  در  مرعشــی 
اظهــار نظرهــا در جریــان اصالحات 
بــه فعالیت هــای  آوردن  بــرای روی 
مدنــی بــه جــای کنشــگری سیاســی، 
گفــت: اگــر دوســتان مــا ماننــد آقای 
حجاریان و دیگران کــه به این قضیه 
واقعــاً  را  سیاســت  عالقه مندنــد، 
تــرک کننــد و ســراغ پی ریــزی چنین 
خیلــی  شــخصاً  برونــد،  نهادهایــی 
اســتقبال می کنــم که بتوانیــم تجربه 
جدیــدی در عرصــه سیاســی داشــته 
باشــیم. ســخنگوی حزب کارگــزاران 
در آسیب شناســی ایــن کار با تأکید بر 
اینکــه در ایران نهــاد مدنی قدرتمند 
افــزود:  از حکومــت نداریــم،  خــارج 

»ما حتــی یک روزنامــه اقتصادی که 
مــردم ایــران آن را هــر روز بخرنــد و 
تیــراژش یــک میلیون نســخه باشــد، 
نداریم. ســایت مرجعی که مســتقل 
از دولــت و گروه های سیاســی، نقش 
افــکار  هدایــت  در  تعیین کننــده ای 
را  مــردم  و  باشــد  داشــته  عمومــی 
از جملــه مســائل  در هــر مســأله ای 
فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصــادی به 
درســتی هدایت کنــد، نداریــم.« وی 
تأکیــد کرد: منشــأ ســرمایه اجتماعی 
در ایران تا امروز، قدرت بوده اســت. 
مرعشــی همچنین در ایــن مصاحبه 
گفــت کــه تاکنــون دربــاره مصادیــق 
بحثــی   14۰۰ انتخابــات  نامزدهــای 
در میــان کارگزاران ســازندگی مطرح 

نشده است.

تکذیب لغو موقت بخشی از تحریم های ایران
ربیعی: اگر ترامپ در مســیر جبران اشتباه های گذشته جدی باشد، استقبال می کنیم

حسین مرعشی: فصل جدید گفت وگوهای تهران- واشنگتن بعد از انتخابات امریکا
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هشت صبح )افغانستان(:
مذاکــرات بین االفغانی که همه منتظر 
آن بودنــد، تــا یــک هفتــه دیگــر آغــاز 
می شود. طالبان گفته به محض آزادی 
400 زندانــی باقیمانده خود که اشــرف 
غنــی نامــه آزادی آنهــا را امضــا کرده، 
وارد مذاکره با دولت خواهد شد. به این 
ترتیب قفل این مذاکرات که تاکنون سه 

بار به تعویق افتاده می شکند.

حریت دیلی نیوز )ترکیه(:
پس از 5 ماه توقف در ورود جهانگردان 
روســی به ترکیــه بخاطــر شــیوع کرونا، 
ســرانجام بــا توافق هــای انجــام شــده 
بیــن آنکارا و مســکو، بــزودی دیگــر بار 
جهانگــردان روســی کــه ســال گذشــته 
شــمار آنها به 7 میلیون نفر می رســید، 
وارد ترکیه می شوند و به تبع آن اقتصاد 

رونق دوباره می گیرد.

لس آنجلس تایمز )امریکا(:
تیراندازی در محوطه کاخ سفید، دونالد 
ترامپ را مجبور کرد صحبت های خود 
در کنفرانــس خبــری را نیمــه کاره رهــا 
کرده و از سالن خارج شود. تیراندازی ها 
پــس از آن رخ داد کــه مأمــوران امنیتی 
به مردی مســلح مشکوک شــده و به او 
تیراندازی کردند. این مرد هم اکنون در 

بیمارستان است.
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زهــره صفاری/ بیــروت دیــروز در روز پایانی نخســتین هفته از 
انفجارهای مهیب این شهر و تنها یک شب پس از استعفای 

کابینه »حسن دیاب«،  صبح  نسبتاً آرامی را تجربه کرد. 
اما عصر گاه هنگام تشــییع کشته شدگان انفجارها دیگر بار با 
ناآرامی مواجه شد.  به گزارش ایسنا، به نقل از سایت النشره، 
تظاهرکنندگان لبنانی یک روز پس از استعفای دولت حسان 
دیاب و پس ازتشییع پیکر کشته شدگان انفجار هفته قبل، به 
مرکز بیروت رفته و خواســتار شناسایی و مجازات عامالن این 

انفجار شدند. 
»حســن دیــاب«، در ســخنرانی کوتاهی کــه از تلویزیون لبنان 
به طور مســتقیم پخش می شــد، فســاد سیاســی را بزرگترین 
مشــکل کشــور خود خواند و آن را مسبب عقب ماندگی کشور 
دانســت و صراحتاً گفت: »من متوجه شــدم سیســتم فساد، 
بزرگتر از کشور است« اما این استعفا هم نتوانست آرامش را 
به بیروت بازگرداند. به اعتقاد بسیاری از ناظران و تحلیلگران 
لبنانی و غیر لبنانی این اقدام نتوانســت پاســخگوی نیازهای 
مــردم باشــد زیرا همــان طور کــه »ســامی عطــاء اهلل«، مدیر 
مطالعــات سیاســی لبنــان می گوید: »مشــکل اصلــی لبنان 
سیســتم طایفه ای است که تقسیم قدرت بر اساس آن شکل 
گرفته و سال گذشته نیز در اعتراض ها شاهد درخواست مردم 
برای برچیده شدن آن بودیم.« اما درد لبنان تنها این نیست.

بــه گــزارش »ســی ان ان«، مردم لبنــان از بدتریــن بحران 
اقتصــادی دهه هــای اخیر خود رنــج می برنــد. ارزش ارز این 
کشــور نسبت به 9 ماه پیش که اعتراض های اقتصادی شروع 
شــد، بیــش از 70 درصــد کاهــش یافتــه و برآوردهــای بانک 

جهانی نشــان می دهد تا پایان ســال 2020 نیمی از مردم این 
کشــور وارد خط فقر می شــوند. ادامه ایــن وضعیت می تواند 

دیگر بار باعث خیزش مردم شود.
جدا از مسائل اقتصادی که »دیاب« هفت ماه پیش، پس 
از اعتراض های گســترده مردم کشــورش بــه وضع موجود، با 
وعــده بهبود شــرایط به روی کار آمــد. اما با به پایان رســیدن 
دوره نخست وزیری اش به این شکل، نتوانست به وعده های 
خود عمل کند. و اکنون در حالی که قرار است »دیاب« تا روی 
کار آمدن دولتی جدید به کار خود ادامه دهد، لبنانی ها با این 
ســؤال مهم مواجه هســتند که چه کســی قرار اســت، سومین 
نخست وزیر کشورشــان در کمتر از یک سال گذشته شود. این 
ســؤال در شرایطی مطرح می شــود که برخی منابع همچون 

روزنامــه الجمهوریــه از احتمال بازگشــت »ســعد حریری«، 
نخســت وزیر ســابق ســخن گفته انــد. هرچنــد که فشــارهای 
خارجــی بــرای ایجــاد اصالحــات در ســاختار سیاســی لبنان 
همچنان رو به افزایش است. پیش از این »امانوئل مکرون«، 
رئیــس جمهوری فرانســه خواســتار این اصالحات شــده بود 
و »دونالــد ترامــپ« هم که دیروز تأکید کــرد، »آنچه در لبنان 
می گذرد انقالب است« حمایت تلویحی خود را از اصالحات 
اعالم کرده اســت. »هایکو ماس«، وزیر خارجه آلمان هم که 
امــروز وارد بیروت می شــود، در ســخنان روز یکشــنبه خود در 
حاشیه گلریزان برای لبنان، گفته بود، »تا اصالحات در لبنان 
 اعمال نشــود، نباید ایــن کمک ها در اختیار دولت این کشــور 

قرار گیرد.«

لبنان هرگز تسلیم نمی شود

بر اساس یک روایت قدیمی لبنان بارها بر بستر مرگ آرمیده اما 
ققنوس وار به پا خاسته است و به حیات، معنای تازه و سترگی را 
بخشیده است و با این اوصاف بدیهی است، ملت کوشنده ای که 
خود را یک مقاوم ابدی می انگارد از حاشیه انفجار فاجعه آسای 

اخیر شهر بیروت نیز با یک پرواز تازه جانبخش رهایی یابد.
نقــاط  از  بســیاری  در  بــرق  اســت،  بســیار  ســختی ها  البتــه 
آسیب دیده شهر بیروت همچنان قطع است و گرانی ها بیشتر و 
اجنــاس موجود در بازار اندک تر شــده اند. اما لبنان از اواخر دهه 
1960 آموخته اســت چگونه با مقاومتی حماســی از سخت ترین 
قیــد و بندها عبور کنــد. پیش از انفجار هولنــاک اخیر بیروت نیز 
این شهر سرشار از موج مبارزه ای دشوار با بیماری عالمگیر کرونا 
شــده بود و اگر می خواهیم در تاریخ حیات این منطقه زمانه ای 
را تقســیم کنیم که به اندازه امروز ســخت و نفســگیر بوده باشد، 
باید فقط به عصر جنگ جهانی اول )1914 تا 1918( و حتی دوره 
امپراطوری عثمانی بازگردیم. لبنان با ساخت اندک و سکنه ای 
به تعــداد 6 میلیون نفر ایــن روزها پذیرای ده ها هزار ســوریه ای 
اســت که از تبعات اقدامات جنایتکارانه مخالفان دولت دمشق 
گریختــه و به لبنــان آمده انــد و حداقل 300 هزار فلســطینی نیز 
کــه از جنایــات دولت صهیونیســتی در یک مقطــع زمانی هفت 
دهه ای خســران های بسیاری دیده اند، بال های آرزوی خود را در 
خــاک لبنان به پــرواز درآورده اند. و این در حالی اســت که انواع 
تحریم ها و تضییع های اعمال شــده از ســوی امریکا و اســرائیل، 
دولت لبنان را در ســخت ترین شــرایط برای رتق و فتق امور این 

کشور قرار داده است.
ë آنچه فراموش نشده است

اگر امروز بیروت باید بکوشــد بر روی خاکســتر انفجار مهیب 
هفتــه گذشــته اش عمارت هایی زیبــا از یک زندگی تازه بســازد، 
قطعــاً فراموش نکرده اســت که در ســال های 1975 تــا 1990 در 
هنگامه یک جنگ داخلی تحمیلی و طراحی شــده توسط رژیم 
صهیونیستی با معایبی بسیار بیش از این روبه رو بود. لبنانی های 
میانســال ایــن را هم فرامــوش نکرده اند که بازســازی بیروت در 
دهه 1990 روندی پرمحنت داشت تا رنگ خون و خاک بتدریج 
از دیوارهای شــهری پاک شــود کــه پیش از تمامــی نا آرامی های 
پنــج دهه اخیر »عروس شــهرهای خاورمیانه« نامیده می شــد. 
البتــه دولت های متعدد لبنان در درازای زمان کمک های نقدی 
و غیر نقدی فراوانی از دولت ها و ملت های دوســت و عالقه مند 
دریافت داشتند اما آنچه بیروت را سرپا نگه داشت، همت ملتی 
بــوده که آن قــدر با احتمال مرگ زیســته که زندگــی را یک الزام 

مفید برای عقب راندن تجاوزکاران می شناسد.
امروز بازســازی عمارت های متعدد ویران شــده بر اثر انفجار 
بــزرگ  دلمشــغولی  یــک  آمونیــوم  نیتــرات  حــاوی  انبارهــای 
بــرای دولــت لبنان اســت امــا گرفتــاری عظیم تر چیــزی بود که 
ســران لبنــان در زمان حمــالت همه جانبه و چندیــن و چندباره 
صهیونیســت های متجــاوز بــه نوار غــزه و کرانه غربی احســاس 
کردند و امواج آن قلب لبنان را هم فشرد اما هرگز اثری از تسلیم 

در آنها مشاهده نشد.
ë در جست و جوی آرامش

در سال های اخیر استعفاهای اجباری و یا اختیاری متعددی 
در دولــت لبنــان مشــاهده شــد و بــا اینکه ایــن رویــداد از فقدان 
اتحــاد عمومی و یک قــدرت جمعی در بیروت ســخن می گوید 
اما روح بزرگ یک ملت خواهنده مســأله تعدد ســالیق و شمار 
چشــمگیر تبارها و گروه ها و احزاب سیاســی و مذهبی در بیروت 
و تفــرق آرای آنهــا را خنثــی کــرده و پــس از هــر لــرزش بزرگی، 
بیــروت را به ســمت آرامشــی تــازه ســوق داده اســت، اگر جنگ 
داخلی لبنان در سال 1990 با توافقنامه موسوم به طائف به پایان 
رســید و شهرک سازی های شرم آور رژیم صهیونیستی در جنوب 
خاک لبنان و در ســرزمین متعلق به فلســطینی های شریف نیز 
بیروت را به تسلیم وانداشت، ساده انگاری است اگر تصور کنیم 
انفجــار اخیر بیروت بــا همه عظمت اش چنین اثــری را برجای 
خواهد نهاد. با این حال لبنان به یک طراحی نوین تر از همیشه 
محتاج اســت تا این بار به پاخیزی مجددش به گونه ای باشــد که 

انفجارهای دیگری از این دست هم آن را متالشی نکند.

»دیاب« استعفا کرد، اما اعتراض ها پابرجا است...

در جست و جوی متهمان اصلی
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پس از 40 سال روحیه انقالبی در ایران فروکش نکرده
ترامــپ مابقــی روزهــای هفتــه را در فلوریــدا گذرانــد امــا مــن وقتــی کــه به 
واشــنگتن بازگشــتم تمرکزم را روی موضوع ایران گذاشــتم. از مدت ها قبل 
بر این باور بودم که تهدید هسته ای ایران با وجود آنکه عماًل و از نظر فنی به 
اندازه کره شــمالی نیســت، به دلیل تفکر انقالبی که انگیزه رهبران این کشور 
را تشــکیل می دهد، به همان اندازه خطرناک اســت. برنامه هســته ای ایران 
)و فعالیت های مربوط به ســالح های شــیمیایی و بیولوژیکی این کشــور( به 
همراه قابلیت موشــک های بالســتیک، این کشــور را به تهدیدی در جهان و 
منطقــه تبدیل کرده اســت. در شــرایط بحرانی کنونی خاورمیانه، پیشــرفت 
ایران در مســائل هسته ای می توانست انگیزه ای را در دیگر کشورها از جمله 
ترکیه، مصر و عربستان برای برداشتن گام های مشابه ایجاد کند و در نهایت 
با برخورداری این کشــورها از قابلیت سالح های هسته ای، آثار پدیده اشاعه 
ســالح های هســته ای بروز کند. ایران همچنین دو هدف را دنبال می کرد که 
یکی تبدیل شــدن به بانک مرکزی تروریسم بین المللی در جهان بود بویژه 
که ســابقه فعالــی در حمایت از گروه های تروریســتی منطقــه از طریق ارائه 
کمک های مالی و تسلیحاتی داشت و هدف دیگر ایران، گسترش توانمندی 
نظامی متعارف خود در کشورهای خارجی به منظور تحقق اهداف راهبردی 
اش بــود. بعد از 40 ســال نشــانه ای دال بــر فروکش کردن روحیه و اشــتیاق 
انقالب اسالمی در بین رهبران سیاسی و نظامی این کشور دیده نمی شد. با 
»مارک ِسدویل« و »یان هکر« همتایان انگلیسی و آلمانی خود دیدار کردم 
و تلفنــی مکالمه ای طوالنی با فیلیپ اتین مشــاور سیاســی و امنیتی رئیس 
جمهوری فرانسه داشــتم. هرچند بارها تأکید کردم که تصمیم نهایی هنوز 
اتخاذ نشــده اســت، ولی به هر شیوه ممکن تالش کردم توضیح دهم که به 
هیچ روشــی نمی تــوان توافق هســته ای را آن طور کــه وزارت خارجه در یک 
ســال گذشته خواسته بود، »اصالح« و اشــکاالت آن را برطرف کرد. برای هر 
ســه همتــای خارجی خودم و دولت هایشــان این خبر ناگوار بــود. به همین 
دلیل، با آگاهی یا دستکم به امید اینکه ترامپ در چند هفته آینده از توافق 
خارج می شــود، چند بار این موضوع را تکــرار کردم. خبر خروج ما از توافق، 
مانند بمب صدا می کرد و می خواســتم مطمئن شوم هر کاری که می توانم 
انجام دهم تــا نزدیک ترین متحدان مان از اعالم خروج ما از توافق تعجب 
نکنند. با توجه به قریب الوقوع بودن دیدار امانوئل مکرون رئیس جمهوری 
فرانســه و آنگال مرکل صدر اعظم آلمان از کاخ ســفید، فرصت بسیار خوبی 
برای مذاکرات مفصل درباره این مســائل وجود داشــت اما الزم بود آنها از 

پیش بدانند که این بار ترامپ قصد دارد از توافق خارج شود.
با وجــود نشــانه های تردیــد و دو دلــی در پمپئــو هنگامی کــه در ماراالگو 
بودم، انتظار داشــتم که او به امور وزارت خارجه ســر و ســامانی داده باشــد 
و در ایــن وزارتخانــه نظــم الزم را برقرار کند اما پمپئــو در تأیید صالحیتش 
بــا رند پال ســناتور جمهوریخواه مشــکل داشــت. پال درنهایــت اعالم کرد 
کــه از پمپئــو حمایــت می کند. ایــن حمایت به شــرط اذعان پمپئــو به این 
دو موضــوع بــود: 1( جنگ عراق در ســال 2003 اشــتباه بوده و 2( دســتکم 
مطابق با توئیت پال، تغییر رژیم ایده بدی اســت و امریکا هر چه ســریع تر 

از افغانستان خارج شود.
بــرای پمپئــو احســاس تأســف می کــردم زیــرا مطمئــن بــودم آنچه که 
مجبــور اســت اعتــراف کند دیدگاه هــای واقعی او نیســتند. بــرای من هرگز 
پیش نیامده بود که برای گرفتن رأی، یا حتی گرفتن شــغل شــورای امنیت 
ملــی از ترامــپ، از دیــدگاه  های خــود کوتــاه بیایــم. بنابراین مــن هرگز در 
شــرایطی مشــابه تصمیمــی کــه پمپئو بــه اجبــار باید اتخــاذ می کــرد، قرار 
نگرفتــم و فشــاری را از این بابت تحمــل نکردم. جان ســالیوان قائم مقام 
وزارت خارجه ســپس همان روز گفت کــه در روند تأیید صالحیتش تماس 
مودبانه ای با پال داشــته اســت. پال به ســالیوان گفته بود که به او به عنوان 
نامــزد قائم مقامی وزارت خارجه فقط به یک دلیل رأی خواهد داد؛ اینکه 
اسمش جان بولتون نیست. کلی هم به من گفته بود که در طول مذاکرات 
بر سر پمپئو، پال گفته بود من )بولتون(، »بدترین تصمیم لعنتی« ترامپ 
هستم و کلی پاسخ داده بود »من که فکر می کنم او مرد خوبی است«. این 
اظهارات باعث شــده بود که پال نطق طوالنی دیگری را علیه من آغاز کند 

که همین هم مایه افتخار من شد.
در روزهای پرتکاپوی دو هفته نخســت آغاز شغل جدیدم، همچنین در 
جلســات متعدد تجاری و بازرگانی حاضر می شــدم و تماس هایی را برقرار 
می کردم. من موافق تجارت آزاد بودم اما نظر ترامپ را هم قبول داشــتم 
که بسیاری از توافق های بین المللی بازتاب واقعیت »تجارت آزاد« نیستند 
و برعکــس با اعمال کنتــرل بر تجارت آزاد، از اینکه منافــع امریکا را تأمین 
کننــد، بســیار فاصله دارند. من بویــژه موافق بودم که چین بــا نظام کنونی 
تجارت آزاد بازی می کند. این کشــور سیاســت های تراز اقتصادی را مطابق 
با دســتورالعمل ســازمان جهانی تجارت )WTO( دنبال می کرد که چنین 
سیاســت هایی همگــی دارایی های معنوی امریکا را ســرقت می کردند و در 
انتقــال اجبــاری فنــاوری دخیل بودند؛ رونــدی که طی چند دهــه تجارت و 

سرمایه بی حد و حسابی را از ما ربوده است.

بنفشه غالمی/ ســرانجام روســیه موفق 
شد گوی سبقت در رقابت بر سر ساخت 
واکسن کرونا را از دیگر کشورهای جهان 
ربــوده و نــام خود را به عنوان نخســتین 

سازنده این واکسن به ثبت برساند.
شــدن  شــنیده  از  پــس  هفتــه  یــک 
زمزمه هایی درباره ساخته شدن واکسن 
کرونا در روســیه، روز گذشــته »والدیمیر 
پوتین« به طور رســمی خبر داد، روسیه 
نخســتین واکســن کرونا در جهــان را به 
ثبــت رســاند. او همچنیــن اعــالم کرد، 
یکی از دخترانش این واکسن را دریافت 
کرده اســت. به گــزارش »اســپوتنیک«، 
»والدیمیر پوتین« که در جلسه مجازی 
هیــأت دولــت ســخن می گفــت، تأکید 
کــرد: »امیــدوارم بتوانیــم تولیــد انبــوه 
بســیاری  اهمیــت  کــه  را  واکســن  ایــن 
دارد، در آینــده ای نزدیــک آغاز کنیم.« 

کــرد:  امیــدواری  ابــراز  همچنیــن  وی 
»همــکاران ما در خــارج نیــز بتوانند به 
این مرحله برسند و داروخانه ها و مراکز 
پزشــکی در حــد نیــاز بــه دارو و واکســن 
کرونا مجهز شــوند.« رئیــس جمهوری 
روســیه ســپس از وزیــر بهداشــت خــود 
دربــاره  را  الزم  اطالعــات  خواســت 
فضاپیمــای  یــاد  بــه  کــه  واکســن  ایــن 
»اســپوتنیک« که درهای فضا را به روی 
بشــریت باز کــرد و نام آن »اســپوتنیک 

5« گذاشته شده است، ارائه دهد.
وزیــر  موراشــکوف«،  »میخائیــل 
بهداشت روسیه نیز با تأکید بر اینکه این 
واکسن، کاماًل مؤثر است و سطح ایمنی 
ثابتی بــه فرد دریافت کننــده، می دهد، 
گفــت: »این واکســن در مرکز تحقیقات 
پزشــکی گامالیا تهیه شــده و قرار اســت 
تولیــد انبــوه آن در ایــن مرکــز و کمپانی 

بینوفــارم انجــام شــود. ایــن واکســن که 
در دو مرحلــه بــه دریافت کننــده تزریق 
مــی شــود، مــورد آزمایــش قــرار گرفته 
و تأیید شــده اســت.« بــه گفتــه وی این 
واکســن ایمنی دو ســاله به فرد دریافت 
کننده واکســن می دهد. » موراشــکوف« 
همچنین خبر داد شــماری از کشورهای 

جهــان از هفتــه قبل که زمزمه ســاخت 
واکســن کرونا در روســیه به گوش رسید، 
از مســکو درخواســت کردند، آنهــا را نیز 
در لیســت دریافت کنندگان واکسن قرار 
دهند. برخی منابع شــمار این کشــورها 
را تــا 20 کشــور اعالم کــرده اند. صندوق 
ســرمایه گذاری مســتقیم روســیه اعالم 

کرده اســت، ســرمایه گذاری برای تولید 
واکســن »اســپوتنیک5« که بــا همکاری 
وزارت دفــاع روســیه و مرکــز تحقیقــات 
پزشــکی گامالیــا ســاخته شــده، را تقبل 
کــرده اســت. انتظار می رود این واکســن 
اول ژانویــه 2021 بــه تولید انبوه رســیده 
و در اختیــار مــردم قــرار گیــرد. روســیه 
ســاخت  بــرای  بالینــی  آزمایش هــای 
»اســپوتنیک5« را از 18 ژوئــن آغــاز کرد 
و تاکنــون 38 داوطلــب آن را دریافــت 
کرده انــد کــه آزمایش ها نشــان می دهد 
همگی این افراد به ســطح ایمنی کامل 
دربرابــر کرونــا رســیده اند. بــا ایــن حال 
چنــد روز پیــش انجمــن ســازمان هــای 
تحقیقات کلینیکی روســیه )آ.او.ک.ای( 
از وزیــر بهداشــت روســیه خواســته بــود 
تــا زمانــی کــه ایــن واکســن در ســومین 
مرحلــه نیز مــورد آزمایش قــرار نگرفته 

اســت، از ثبت آن خودداری کند. رئیس 
مرکــز تحقیقات پزشــکی گامالیــا هم با 
بودن»اســپوتنیک5«،  موثــر  بــر  تأکیــد 
تأکید کرده اســت، این واکسن نیز مانند 
هر واکســن دیگــری ممکن اســت برای 
برخی مناســب نباشد و کسانی که دچار 
بیماری های مزمن هستند، باید پیش از 
دریافت آن، مشــکالت خود را با پزشک 

درمیان بگذارند.
ســاخت این واکســن در روســیه در 
حالــی بــه موفقیت رســیده اســت که 
پیشــتر اروپاییان بابت آن ابراز نگرانی 
کرده بودند. روســیه پس از گازی که به 
اروپــا صادر می کنــد و در صورت لزوم 
از آن بــه عنــوان ابــزار فشــار اســتفاده 
بــا ســاخت »اســپوتنیک5«  می کنــد، 
می توانــد صاحب ابزار فشــار جدیدی 

بر اروپا شود.

روسیه تاج واکسن کرونا را بر سر گذاشت
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نبیل خوری
عضو ارشد مرکز تحقیقات شورای آتالنتیک در خصوص تحوالت خاورمیانه

مترجم: وصال روحانی

بازگشت به تعادل قومی مذهبی
ســاختار قدرت در لبنان 
و  قومیــت  براســاس 
مذهــب اســت و جالب 
ســایر  برخــالف  اینکــه 
یــا  احــزاب  کشــورها، 
گروه هــای مردمی بدون 
یــک  بــه  قبحــی  هیــچ 
قدرت برون مرزی ابراز تمایل می کنند. این ســاختار 
در هیچ جای دنیا وجود ندارد و خاص لبنان اســت، 
بنابرایــن براســاس آن می تــوان ســناریوهای خاص 
نیــز بــرای آینــده این کشــور تصویر کــرد. گرچه نفوذ 
سه گانه مســیحیان، شیعیان و اهل تســنن در لبنان 
با تشــتت روبه رو است اما از منظر قومیتی و مذهبی 
بویــژه پس از پایــان جنگ داخلی لبنان، شــرایط در 
داخل این کشــور از برقراری تعادل حکایت دارد. اما 
بروز مشکالت اقتصادی که خاص لبنان هم نبود بر 
این تعادل تأثیر گذاشــته اســت. وقتی بحث بحران 
اقتصادی پیش می آید بالطبع نگاه ها به سمت فساد 
اقتصادی نیز رفته و اعتراضات افزایش می یابد. اما 
لبنان باید بار دیگر به تعادل مذهبی و قومی برســد 
چــرا که نــه جامعه کشــش جنــگ داخلــی را دارد و 
نــه گروه هــای مذهبی و قومی ســودی از ایــن هرج و 
مرج هــا می برند. از طرف دیگر حــذف یا کناره گیری 
یــک قومیت یــا مذهب نیز در ســاختار امــروز لبنان 
غیرممکــن اســت و هیچ یک به تنهایــی نمی توانند 
قدرت را به دست بگیرند. پس در پایان این شورش 
و اعتراض ها، لبنان باید به تفاهم و تعادل ساختاری 
مانند قبل برگردد و ســران اقوام وارد مذاکره شــوند. 
به واقع دموکراسی در لبنان به معنای آشتی گروه ها 
اســت. دموکراســی به معنای هر شــهروند یک رأی 
برای کشــورهایی ماننــد عراق و لبنان منتفی اســت 
یا نیاز به زمان بســیار زیادی دارد. اینکه ســناریوهای 
گذشته لبنان تکرار شود قابل پیش بینی است اما این 

بار با عبرت از بحران ها و هرج و مرج های گذشته.

درمسیر >فروپاشی<
ریشــه ای  بحران هــای 
قابــل  بســادگی  لبنــان 
نیســت.  فصــل  و  حــل 
امــا آنچــه لبنــان فعلی 
می کنــد  تهدیــد  را 
دولــت«  »فروپاشــی 
اســت. لبنان جامعه ای 
چند طایفه ای اســت کــه تا پیش از تشــکیل دولت 
مســتقر، هــر کــدام راه خــود را می رفتنــد. بنابراین 
اگــر این دولــت بار دیگــر از بین برود گسســت بین 
طوایف بیشــتر شده و تهدید فروپاشــی برای لبنان 
ملموس تر خواهد شــد. مشــکالت ریشــه ای لبنان 
به ساختار طایفه ای برگرفته از اثرگذاری و مداخله 
قدرت خارجی برمی گردد و دموکراســی به معنای 
هر شهروند یک رأی در آنجا معنا ندارد. این ساختار 
تاکنون نه تنها نتوانســته مشــکالت لبنــان را حل و 
فصل کند که گاهی آن را پیچیده تر نیز کرده اســت. 
از طرفی ســاختار خاورمیانه نیــز در حال حاضر به 
گونــه ای نیســت کــه قدرت هــای بــزرگ منطقه ای 
یــا بین المللــی را بــرای این تفاهم پیشــقدم کند تا 
مجوز ایجاد ســاختاری ملی و حکومتی خودمختار 
و توانمنــد و همچنین نظام دموکراتیک براســاس 
حقوق برابر شــهروندی و شایسته ســاالری را صادر 
کنند. در حال حاضر گرچه فشــار و خواســت مردم 
لبنان بر تحقق این امر اســت اما با وجود گروه های 
خارجــی ذی نفــوذ و گروه هــای مســلح قدرتمنــد 
کــه خــارج از اراده دولــت لبنــان عمــل می کننــد و 
همچنین وابستگی طوایف و رهبران به قدرت های 
خارجی، تغییر وضعیت فعلی به نفعشان نیست. 
این شــرایط را نمی توان بد یا خوب دانســت چراکه 
مثل گذشــته می تواند جابه جایی دولت ها را تداوم 
بخشــد. تحوالت لبنان تحت تأثیر خاورمیانه است 
و تــا وقتی بحران در این منطقه باشــد مســائل این 

کشور نیز حل و فصل نخواهد شد.

فرافکنی علیه مقاومت
لبنــــــــان  تحـــــــوالت 
سیاســـــی  ابعــــــاد  در 
بی ســــابقه نیســـــت و 
 بــارها در طول ســال ها
شـــــــاهد اســـــــتعفای 
نماینـــــــــدگان،  و  وزرا 
بـــــر  توافـــــق  عــــــدم 
انتخــاب رئیس جمهوری و نخســت وزیر در این 
کشــور بوده ایــم. پیــش از انفجــار حجــم عظیم 
فســادهای مالــی، اداری، سیاســی و اقتصــادی 
را در لبنــان شــاهد بودیــم کــه بســیاری از آنهــا 
بــه وزارتخانه هــای جنــاح غربگــرا و طرفــداران 
از  فرانســه، عربســتان و... برمــی گشــت. پــس 
انفجار بیروت نیز مشــخص شــد ورود محموله 
مســئوالن  و  بــوده  حریــری«  »ســعد  زمــان  در 
مربوط به بنــادر و گمرکات اغلب وزرای مرتبط 
با گروه 14 مارس بودند. لبنان به لحاظ امنیت و 
جایگاه بارها مورد تعرض ســازمان های امنیتی 
کشورهای مختلف با هدف کسب منافع خاصی 
قرار گرفته اســت. در طول 6 تا 7 دهه از تشکیل 
وقــوع  شــاهد  منطقــه  در  صهیونیســتی  رژیــم 
بحــران در اطــراف اراضــی اشــغالی بودیــم که 
لبنان هــم بی نصیب نبود. امــا در بحث انفجار 
شــماری از نیروهــای داخلــی و خارجی با روش 
فرافکنانه ســعی کردند انگشت اتهامشان را به 
ســمت حزب اهلل یا متحدانش ببرنــد تا بتوانند 
توطئه هایشــان را پنهان نگه دارنــد. با این حال 
حزب اهلل که در طول ســال ها پاکدستی اش را با 
طمع نداشــتن بر پســت های دولتــی و تجاری و 
سیاســی ثابت کرده، هرگز برای کمک به مردم 
عقب نمی نشــیند و توجهش بــه رفع نیازمندی 
مردم لبنان خواهد بــود نه ایجاد بحران و حتی 
بــه نظــر می رســد وقایــع اخیر بــه تقویــت گروه 

مقاومت نیز بینجامد.

قاسم محبعلی
کارشناس 
خاورمیانه

صباح زنگنه
کارشناس 
خاورمیانه

علی اصغر زرگر
کارشناس 
خاورمیانه



چرایی تعویق بزرگترین  آزمون علمی کشور
وزرای  اضطــراری  تصمیــم  درخصــوص 
بهداشــت و علوم مبنی بر تعویــق برگزاری 
کنکور الزم اســت به چند نکته مهــم در این 
زمینــه اشــاره کنــم. نکتــه اول درباره شــکل 
مطالعه داوطلبان درســال دوازدهم است، 
همــه مــا اذعــان داریــم کــه برگــزاری کنکور 
بــه شــکل کنونــی دارای ایرادات و اشــکاالت 
زیادی اســت، اما تا زمانی که این شیوه رایج 
ادامــه دارد، مطالعــه داوطلبــان مبتنی بر محفوظــات بــوده و از این منظر از 
استانداردهای الزم برخوردار نیست. براین اساس مشاوران به داوطلبان توصیه 
می کننــد تــا در هفته های منتهی به آزمــون، مروری ســریع و اجمالی بر همه 
مطالب داشته باشند تا در ذهنشان باقی بماند. بنابراین وقتی زمان آزمون به 
یکباره تغییر می کند، تمام این برنامه ریزی به هم می ریزد. ما باید توجه داشته 
باشیم که کنکور یک امتحان ساده سال های تحصیلی نیست. آزمونی است که 
با کوچکترین تغییر، روح و روان دانش آموزان را به هم می ریزد. داوطلبان کنکور 
در شــرایط عادی هم دچار استرس زیادی هستند که حتی تا بعد از قبولی در 
دانشــگاه هم ادامه می یابد. مشاوران نیز همواره آنها را به آرامش و طمأنینه 
دعوت می کنند، بنابراین با کوچکترین تغییری، شــوک شــدیدی به آنها وارد 
می شود. مسئوالن قطعاً برای حفظ سالمت جسمی داوطلبان، تصمیم به 
تعویق کنکور امسال گرفته اند و این بر کسی پوشیده نیست، اما باید به سالمت 
و روان داوطلبان هم توجه کرد، چرا که در آینده تبعاتی به دنبال دارد. بهتر بود 
از زمانی که کرونا در کشــورمان مطرح شــد، درباره برگزاری آزمون مهم کنکور 
و اجــرای پروتکل های بهداشــتی و نحوه برگزاری آزمــون هم پیش بینی های 
الزم انجام می گرفت، این نشان دهنده ضعف در برنامه ریزی است. ما نباید 
در تصمیم گیری فقط یک بعد مســأله را در نظر داشــته باشــیم. سردرگمی، 
بالتکلیفــی، یــأس و ناامیدی داوطلبــان از تبعات روانــی منفی این تصمیم 
است. البته ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیم به افزایش تعداد حوزه ها گرفت 
اما همان طور که می دانیم فرآیند برگزاری چنین آزمونی در سازمان سنجش 
از مدت ها قبل انجام می شــود و طبیعی اســت زمانی کــه حوزه های جدید و 
رعایت پروتکل های ویژه را هم به فرآیندهای گذشته اضافه می کنیم، سازمان 
ســنجش نمی توانــد کار را در زمان محدود مدیریت کند و قطعــاً رعایت این 
موارد، زمان بیشتری می طلبد. بنابراین بهتر بود تصمیم گیری بر مبنای همه 
این ابعاد انجام می شــد. نکته دومی که از ســوی داوطلبان زیادی در این چند 
روز مطرح شده است، بحث برگزاری کنکور در پایان شهریور ماه است. چرا که 
نمی توان پیش بینی کرد که در این بازه زمانی وضعیت به چه صورت خواهد 
بــود و ممکن اســت آمار ســه رقمی تلفات همچنان ادامه یابد، چــه آن که در 
تیرمــاه وضعیت به مراتب بهتر از مرداد ماه بود. بنابراین باید به این نگرانی 
هم پاسخ درستی داده شود، وگرنه فشار مضاعفی به داوطلبان وارد می شود. 
نکته سوم درباره آغاز سال تحصیلی دانشجویان ترم اولی است. اگر کنکور در 
پایان شــهریور برگزار شود، اعالم نتایج، انتخاب رشــته و ثبت نام در دانشگاه 
قطعاً به تأخیر خواهد افتاد و این درحالی اســت که دانشــگاه ها برای شــروع 
ســال تحصیلی جدید برنامه ریزی کرده اند، در نتیجه خسارت های مالی هم 
از این ناحیه متوجه دانشــگاه ها خواهد شــد. نکته آخر دربــاره برگزاری کنکور 
ارشــد دانشگاه هاســت که بر مبنای ارزیابی ها، تا 94 درصــد اجرای پروتکل ها 
موفقیت آمیز بوده است. سازمان سنجش می توانست از تجربه این آزمون در 
برگزاری کنکور پایان مرداد ماه هم استفاده کند، اگرچه ابعاد کنکور سراسری 
بسیار بزرگتر و رعایت پروتکل ها نیز به مراتب سخت تر است، ولی با تمهیداتی 

می توانست در همان تاریخ برگزار شود.
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گزارش »ایران« از جزئیات نشست وزرای بهداشــت، علوم و  نمایندگان مجلس درباره زمان برگزاری آزمون سراسری 

تعویق یک ماهه کنکور برای حفظ سالمتی داوطلبان 

هر 10 هزار هکتار منطقه حفاظت شده فقط یک محیطبان!
حفاظت از محیط زیست قزوین با دست های خالی و نفرات اندک

فخرالدین احمدی 
دانش آشتیانی

وزیر اسبق آموزش و 
پرورش ت

اش
دد

یا

نمکی: رویکرد جدیدمان، فشار و جریمه است
وزیر بهداشــت با تأکید بر لزوم پرهیز از عادی انگاری ها در شــرایط کرونا 
و اهمیــت اعتــالی رفتار بهداشــتی مــردم در ایــن دوران گفــت: در کنار 
خواهش های مستمر، رویکرد جدیدمان فشار و جریمه است و اگر کسی 
حریم و پروتکل ها و شــیوه نامه ها را شکســت، باید با او برخورد ســنگین 
کــرد. به گزارش ایســنا، دکتر ســعید نمکی در نشســت مجازی بــا وزرای 
بهداشــت کشــورهای منطقــه مدیترانه شــرقی با اشــاره به اینکــه ایران 
جزو یکی از هفت کشــور برگزیده در شــرق مدیترانه در عرصه مدیریتی 
کووید۱9 است، گفت: کسی که می گوید خسته شدم و نمی توانم ماسک 
بزنــم، پــس آن پزشــک و پرســتار ســاعت ها این شــرایط را چگونــه باید 
تحمل کنند؟ اینکه بــرای هواخوری به جایی برویم و از زحمات عزیزان 
کادر درمــان غافــل شــویم، درســت نیســت.  وی افــزود: امــروز در حال 
بازگشــت به شــرایط کاهش بســتری و مرگ و میرها هستیم که حاصل 
دو پدیده اســت؛ اول رعایت مجدد مردم در شــیوه نامه های بهداشتی و 
دوم تالشی که بی وقفه و شبانه روزی همکارانم در سراسر کشور داشتند. 
امروز همکارانم در فشــار شش ماهه دچار خستگی شدند؛ گرچه هنوز از 
بهورزان و تکنیسین های اورژانس تا آزمایشگاهیان و پزشکان و پرستاران 

و... هنوز هم عاشق خدمت هستند.

زالی: بازگشایی مدارس مخاطره آمیز است
فرمانــده ســتاد مقابله با کرونا کالنشــهر تهــران با بیان اینکــه مدیریت 
کرونا در مدارس امکانپذیر نیســت، گفت: بازگشایی حضوری مدارس و 
دانشــگاه ها از ســال تحصیلی جدید مخاطره آمیز است، ادارات نیز باید 
بــرای مدیریت کرونا از ظرفیت دورکاری مصوب اســتفاده کنند و میزان 
رعایت این دســتورالعمل در ادارات مختلف ارزیابی می شــود.  علیرضا 
زالــی افــزود: کنکور یــک موضــوع مقطعی اســت و طی چنــد روز تمام 
می شود مسأله مهمتر اموری است که مدت دار است. در مورد بازگشایی 
مدارس و دانشگاه ها، اگر شرایط اپیدمی کرونا با همین روند فعلی پیش 
برود بســیار دور از انتظار اســت که بتوانیم مدیریت مناسبی برای کنترل 
اپیدمــی حداقل در ترم اول پاییز داشــته باشــیم با توجــه به مفروضاتی 
کــه درباره افزایش خطر اپیدمی کرونا در پاییز داریم شــرایط مطلوب تر 
از زمــان فعلی نخواهد بــود. زالی گفت: پیش بینــی می کنیم در صورت 
بازگشایی مدارس، آرایش استفاده از حمل و نقل عمومی بشدت تغییر 
کنــد. بخش مهمی از تــردد در ناوگان حمل و نقل عمومی به ترددهای 
تحصیلی و آموزشی تخصیص پیدا می کند. درصورت بازگشایی مدارس 
و دانشگاه ها تعداد زیادی از افرادی که اکنون به محل کار نمی روند باید 
به محل کار بروند و بازهم بار تردد بیشــتر می شود. بنابراین تا زمانی که 
به صورت قطعــی وضعیت بحرانی فعلی را به یک وضعیت با ثبات و 
پایدار تبدیل نکرده ایم هرگونه تصمیم گیری برای بازگشــایی مدارس و 
دانشــگاه ها اقدام زودرســی اســت و می تواند مخاطره آمیز باشد. باید با 
منطق بیشــتر و توجه به نظرات کارشناســی با این موضوع برخورد کرد. 
وی گفت:همچنان در وضعیت هشــدار و شــیوع باالی کرونا هستیم. در 
چنین شــرایطی مهم ترین اقدام این اســت که تولید ســفر را در ســطح 
شــهر کم کنیم. بنابراین اصرار بر تقلیل ساعات کاری، افزایش استفاده 
از ظرفیت دورکاری و چرخشی شدن فعالیت افراد شاغل برای مدیریت 
تولید سفر در شهر است چون هم در خود اداره ها و هم در مسیر رفتن به 
سمت اداره افراد زیادی از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده می کنند. 
وی گفت: در سال تحصیلی جاری باید برای مدارس و دانشگاه ها عمدتاً 
روی فضاهــای غیرحضوری و آموزش های آنالیــن و مجازی یا از طریق 
تلویزیــون ســرمایه گذاری کنیم. پیشــنهاد ما بــرای تهران این اســت که 

کالس های مدارس و دانشگاه ها به صورت حضوری برگزار نشود.

نامگذاری یک خیابان به نام مهندس بازرگان
اعضای شــورای اسالمی شــهر تهران به تغییر نام ۷ خیابان در پایتخت 
رأی مثبــت دادنــد. بــه گزارش ایســنا، محمد جواد حق شــناس، رئیس 
کمیته نامگذاری شــورای شــهر گفت: پیشــنهاد شــده اســت که یک پل 
بی نام در بزرگراه آزادگان واقع در منطقه ۲۱ به نام سرلشکر خلبان شهید 
مکری نامگذاری شــود و همچنین پیشــنهاد شــده اســت که کوچه حاج 
عبدالمحمود در منطقه ۱۱ که جنب بیمارســتان فارابی قرار دارد به نام 
پروفسور شمس که بنیانگذار بیمارستان فارابی و مؤسس انجمن چشم 
پزشکی ایران است، نامگذاری شود. وی افزود: به پیشنهاداحمد مسجد 
جامعی نامگذاری خیابان سازمان آب حدفاصل بزرگراه شیخ فضل اهلل 
نوری تا بلوار آیت اهلل کاشــانی در محدوده گذر صادقیه در منطقه ۲ و ۵ 
به نام مهندس بازرگان پیشــنهاد شــده و این در حالی اســت که خیابان 

سازمان آب ۱۷ بار در تهران تکرار شده است.
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خبــر تعلیــق کنکــور سراســری دانشــگاه ها در 
حالــی روی خروجی خبرگزاری هــا قرار گرفت 
کــه تنها یک هفته به برگزاری کنکور سراســری 
99 دانشــگاه ها زمان باقی مانده بود و بسیاری 
از داوطلبان با وجود برگزاری آزمون کارشناسی 
ارشــد و دکتری، خودشــان را برای ایــن ماراتن 
مهــم علمی کشــور آمــاده می کردند تــا اینکه 
خبر آمد برای سومین بار زمان برگزاری کنکور 
تغییر کرده؛ تصمیمی  که گفته می شــود برای 
حفــظ ســالمت داوطلبان گرفته شــده اســت. 
بــا این حال تأخیر در برگزاری کنکور سراســری 
دانشــگاه ها خواســته بیشــتر داوطلبــان بــوده 
اســت و چند ماهی است که آنها در شبکه های 
اجتماعی خواســتار تعویق ایــن آزمون بودند. 
کاربران شــبکه های اجتماعی که عمدتاً همان 
داوطلبان کنکور هم هســتند، بــه برگزاری این 
آزمون هــا در شــرایطی کــه تعــداد مبتالیان رو 
بــه افزایــش اســت واکنــش نشــان می دادند و 
برگــزاری  مســئوالن  مجلــس،  نماینــدگان  از 
آزمون هــا و همچنیــن ســتاد مبــارزه بــا کرونــا 
می خواســتند تا این آزمون ها را با تأخیر برگزار 
کننــد کــه در نهایت ایــن بار با پیشــنهاد وزارت 
علــوم و ســازمان ســنجش، کنکــور سراســری  
بــا یک مــاه تأخیــر برگــزار خواهد شــد. بــا این 
حال یــک میلیون و 300 هــزار داوطلب کنکور 
سراسری دانشگاه ها منتظرند تا بار دیگر برای 
زمان برگزاری این آزمون تصمیم گیری شــود. 
امــا آن طــور که رئیس ســازمان ســنجش گفته 
اســت، اجرای پروتکل های بهداشتی و صحت 
و سالمت برگزار شــدن این آزمون آنقدر مهم 
بوده اســت که مســئوالن برگزارکننــده خواهان 
تعلیــق یک ماهه ایــن آزمون باشــند. ابراهیم 
خدایــی در ایــن بــاره بــه »ایــران« می گوید: ما 
آزمــون دکتــرا و کارشناســی  ارشــد را براســاس 
پروتکل هــای وزارت بهداشــت برگــزار کردیــم 
و البتــه در اجــرای ایــن پروتکل هــا هــم موفق 
بودیم، چرا که ســازمان ســنجش از ماه ها قبل 
برنامــه آزمون هــا را بــر اســاس پروتکل هــای 
وزارت بهداشــت تنظیم کرد تــا اینکه چند روز 
پیــش وزارت بهداشــت پروتــکل جدیــدی بــه 
ســازمان ســنجش ابالغ می کنــد؛ اول افزایش 
فاصله صندلی ها به ۲ متر و دوم سطح اشغال 
۲0 درصــدی حوزه ها در اســتان های گرمســیر. 
وی می افزایــد: ما در جلســاتی که با مســئوالن 
داشــتیم، اعــالم کردیــم کــه کنکــور را همانند  
آزمون دکترا و کارشناسی  ارشد برگزار می کنیم 
و تمــام پروتکل های اجرایی وزارت بهداشــت 
هم رعایت خواهد شــد اما دوســتان در جلسه  
قبول نکردنــد. او تأکید می کند: ما برای این دو 
مــوردی که وزارت بهداشــت درخواســت کرده 
بود، مشــکل داشــتیم چرا کــه بایــد حوزه های 
جدید اضافه می کردیم و همین طور نیروهای 
انســانی آموزش دیــده و قابل اعتمــاد را برای 
زمان آزمون انتخاب می کردیم البته در صورت 
دســترس بودن حوزه های جدیــد هم، این امر 
مســتلزم باز کردن ســؤاالت امتحانــی حداقل 
۴۸ ســاعت قبــل از آزمــون در 39۲ شــهر بود. 
این موضوع از نظر حفاظت آزمون مشــکالت 

جــدی بــه همــراه داشــته و امــکان لــو رفتــن 
ســؤاالت امتحانی را داشت که این مسأله خط 
قرمــز آزمون بوده و تبعات این مســأله فراتر از 
پروتکل های بهداشــتی اســت و برای ســازمان 
ســنجش قابل قبول نبود. خدایی درباره زمان 
برگــزاری آزمــون می گوید: ســتاد بایــد زمان را 
اعــالم کند ما حداقل یک مــاه زمان برای اجرا 
شدن پروتکل ها خواسته ایم. او در پاسخ به این 
سؤال که آیا اعالم نتایج در مهرماه خواهد بود، 
می افزاید: هــر زمان که آزمون برگزار شــود، ما 
دو مــاه زمان الزم داریم تا نتایج را اعالم کنیم 
چون برخی از رشــته ها بعد از قبولی مصاحبه 

دارد و برخی رشته ها هم آزمون عملی.
ë پیشنهاد وزارت علوم را کتباً دریافت کردم

وزیــر بهداشــت در صفحــه اینســتاگرامش 
درباره جزئیات جلسه عصر دوشنبه مسئوالن 
ایــن  وزارتخانــه  بــا مســئوالن وزارت علــوم و 
برگــزاری  درخصــوص  مجلــس  نماینــدگان 
آزمون سراسری دانشگاه ها نوشت : »مسئوالن 
وزارت علــوم پیشــنهاد دادنــد که کنکــور اواخر 
شــهریورماه برگزار شــود، این پیشــنهاد بعد از 
بررسی و تصویب در ستاد ملی مقابله با کرونا، 
ابــالغ خواهــد شــد.« آن طور که ســعید نمکی 
گفتــه اســت، رعایــت و اجــرای پروتکل هــای 
بهداشــتی سختگیرانه دلیل اصلی این تعویق 
بوده اســت. وزیر بهداشــت در حاشیه نشست 
ســتاد ملی پیگیری آیین ماه محرم در شــرایط 
بیمــاری کرونا درباره برگــزاری کنکور می گوید: 
کنکــور کارشناســی ارشــد و دکتــری بــا حداقل 
شکســت پروتکل ها و شــیوه نامه هــای ابالغی 
برگزار شــد و مــا از برگــزاری کنکور کارشناســی 
ارشــد خیلی راضی بودیم، گرچــه در آنجا هم 
مــواردی از مشــکالت و نارســایی ها داشــتیم، 
اما بســیار اندک بود. از تعداد ۴۵0 عکســی که 
از ســوی ۵ هــزار و 300 مراقب بهداشــتی که از 
سوی وزارت بهداشت اعزام شده بودند، به جز 

چهار پنج عکس بقیه فوق العاده خوب بود.
ســعید نمکــی می افزاید: ما بــا همین الگو 
قــرار بود کــه کنکــور سراســری را برگــزار کنیم، 
امــا در آنجــا گفتــه بودیــم کــه شــیوه نامه هــا و 
اســتاندارد ها را کمی سخت تر خواهیم گرفت. 
دلیلــش هم این اســت کــه ما اگــر فاصله بین 

دو نفــر را در کنکــور کارشناســی ارشــد ۱.۶ متــر 
تعییــن کردیم بــه دلیل این بود کــه داوطلبان 
ارشــد پخته تــر و جاافتاده تــر هســتند و به بلوغ 
بیشــتری از نظر رعایت پروتکل های بهداشتی 
و آیین نامه هــا و دســتورالعمل ها رســیده اند. 
قطعــاً یــک پســر بچــه و دختــر بچــه ای کــه از 
دبیرســتان مــی رود می نشــیند پشــت صندلی 
کنکــور رعایت این شــیوه نامه ها برایش بســیار 
ســخت تر اســت بخصوص در اســتان هایی که 
هــوای گــرم داریم و بچه هــا در زمان ۴ ســاعته 
کنکــور خســته می شــوند و مجبــور می شــوند 
ماســک ها را جابجــا کنند. ما گفتیــم فاصله ها 
را بایــد به گونــه ای بگیریم که هیــچ فرزند این 
ســرزمین در اثر ورود به کنکور سراســری دچار 
گرفتاری نشــود. او در ادامه اظهــار می دارد: ما 
بــه عنــوان وزارت بهداشــت در جلســه اعــالم 
کردیم که چقدر بضاعــت اجرای پروتکل های 
بهداشــتی در کنکور را دارید کــه وزارت علوم و 
ســازمان سنجش اعالم کردند که اگر فاصله ها 
را کمتر کنیــد، امکان اجرای پروتکل ها برای ما 
وجود دارد که ما اعالم کردیم ما از پروتکل های 
بهداشــتی عدول نمی کنیم و اگر از هر پروتکل 
بهداشــتی عــدول کنیــم بایــد بــه آلودگی یک 
فرزنــد ایــن ســرزمین رضایــت بدهیــم. وزیــر 

بهداشــت تأکید می کند: دوستان وزارت علوم 
هم بحث شــان این نبود که پروتکل ها شکسته 
شود بلکه بحث این بود که وقتی که برای آن ها 
تعیین شــده کافی نیســت و اگر بخواهند نعل 
بــه نعل ایــن پروتکل هــای بهداشــتی کنکور را 
اجرایــی کنند ضــرورت دارد که یــک ماه کنکور 
را بــه تعویــق بیندازیم. مــا این پیشــنهاد وزیر 
علوم را کتباً دریافت کردیم و قرار شد به شکل 
اضطراری امروز در ســتاد ملــی مقابله با کرونا 

مطرح کنیم.
ë پذیرش جدیدالورودها در نیمسال اول

وزیــر علــوم بــا اعــالم اینکــه تاریــخ جدید 
برگــزاری کنکور سراســری را ســتاد ملــی کرونا 
تعییــن خواهد کــرد، می گوید: ســعی  خواهیم 
دانشــجویان  بــرای  را  اول  نیمســال  کــرد 
جدیدالورود حفظ کنیم. منصور غالمی درباره 
تعویق یک ماهه کنکور سراسری به مهر، اظهار 
می کند: وزیر بهداشت تعویق را اعالم کرد. من 
هم براســاس آن تعویق را تأییــد کردم. تاریخ 
جدید برگــزاری کنکور سراســری را ســتاد ملی 
کرونــا تعییــن خواهــد کــرد. وزیر علــوم درباره 
تغییر زمان پذیرش دانشــجویان جدیدالورود 
به بهمن ماه نیز می گوید: ســعی خواهیم کرد 

نیمسال اول را حفظ کنیم.

هدی هاشمی
خبرنگار



 تــا چشــم کار می کنــد، ســاحل بنــدر 
گناوه را لکه های ســیاه پوشانده است . 
جنوبی هــای بنــدر از ایــن لکه هــا بــه 
گلوله هــای نفتی یــاد می کننــد که به 
ســاحل گناوه حمله کرده اند. هرچند 
زخم نفــت بر تن ســاحل گناوه کهنه 
اســت اما ۲۶ روز اســت که بــا هر جزر 
از  فــارس،  خلیــج  ســاحل  مــدی،  و 
دیلــم تا گناوه و از گنــاوه تا بندر ریگ 
آلــوده به گلوله هــای نفتی می شــود. 
گلوله ها مثل کنه به شــن های ساحل 
کار  آنهــا  پاکســازی  و  چســبیده اند 
و هزینــه زیــادی می  بــرد. تــن مــرده 
ماهی هــا روی ســاحل آلــوده دراز به 
دراز افتــاده و مرغــان دریایــی را هــم 
بــه کام مرگ بــرده اســت. روباه های 
ســاحلی هــم از این مرگ ســیاه جان 
ســالم بــه در نبرده انــد. علــی زارعی 
عضو شــورای روســتای چاهک گناوه 
از  »روباه هــا  می گویــد:  »ایــران«  بــه 

همین ماهی ها خورده اند.«
»کامبیــز عبداللهی«، رئیس اداره 
حفاظــت محیط زیســت شهرســتان 
از  »ایــران«  بــا  وگــو  گفــت  در  گنــاوه 
از  گنــاوه  ســاحل  دوبــاره  پاکســازی 
لکه های نفتی خبر می دهد اما هر بار 
جــزر و مد همــه تالش هــا را نقش بر 
آب و دوباره ســاحل را آلوده می کند. 
شن های ســاحلی گناوه با باد حرکت 
می کنــد و ایــن آلودگــی بــا شــن های 
مســکونی  مناطــق  ســمت  بــه  روان 
مــی رود تا نفس کشــیدن را هم برای 
شــهروندان ایــن ســاحل زیبا ســخت 

کند.
ســیاه  از  همچنیــن  زارعــی  علــی 
بــر  تــور ماهیگیــری صیــادان  شــدن 
اثــر لکه هــای نفتــی خبر می دهــد. او 

می گویــد: »تورهــای ماهیگیــری باید 
ســفید باشــند تا ماهی ها در دام آنها 
بیفتنــد امــا لکه هــای نفتــی تورهــا را 
ســیاه می کنــد و همین مســأله باعث 
می شود تا ماهیان متوجه تور بشوند، 
از دام صیــاد بگریزنــد و مــردان دریا 

دست خالی به ساحل برگردند.«
او ســاحل ۱۱۰ کیلومتــری گنــاوه را 
تنهــا فرصــت گردشــگری و تفریحی 
مــردم این بنــدر می دانــد و می گوید: 
ورزشــی  باشــگاه های  تمــام  »کرونــا 
تیم هــای  اســت.  کــرده  تعطیــل  را 
فوتبــال  والیبــال،  ســاحلی همچــون 
کنــار  در  بایــد  رزمــی  ورزش هــای  و 
ســاحل و فضــای باز تمریــن کنند اما 
متأســفانه لکه های نفتــی آنقدر زیاد 
اســت که اجــازه نمی دهــد تیم ها در 
او،  گفتــه  بــه  کننــد.  تمریــن  ســاحل 
وقتــی لکه های نفتی به دســت و پای 
ساحل  نشــینان می چسبد باید آن را 
بــا تینــر، بنزیــن و نفت پــاک کنند که 
عالوه بر ایجاد خشــکی پوســت، خود 
عامل دیگری برای آلودگی ســاحل و 

منابع آبی می شود.
بــه گفتــه او، لکه هــای نفتی عالوه 
بــر آلــوده کــردن ســواحل و خورها از 
طریــق خورهــا، به مناطق خشــکی و 

بیابان هم کشیده می شود.
باعــث رســوب  را  او فصــل گرمــا 
بــه شــن های  لکه هــای نفتــی و قیــر 
ســاحلی و مانــدگاری آنهــا می دانــد 
و می گویــد: »ایــن لکه هــا براحتــی از 
ســاحل پــاک نمی شــوند.« بــه گفتــه 
زارعــی وقتــی بــاد هم با گرما دســت 
بــه یکی می کنــد، آلودگی هــای نفتی 
همــراه با ماســه ها به ســمت مناطق 
مســکونی حرکــت می کنــد و باعــث 
می شــود تا کیلومترها این آلودگی به 
ســمت کوه و خشکی برود. او از مرگ 
ماهی ها بــر اثر گلوله هــای نفتی خبر 

می دهــد و می گویــد: »تغذیه مرغان 
دریایی و ســاحلی از این ماهی ها هم 
به مــرگ آنها می انجامد. تعدادی از 
روباه ها و دیگر جانوران ســاحلی هم 
به مرگ ســیاه گلوله های نفتی دچار 
شــده اند.« خســارت لکه هــای نفتــی 
تنها بــه جوامع مســکونی و گونه های 
حیوانــی ســاحلی محدود نمی شــود. 
شــناورهای  بدنــه  آلودگــی  زارعــی 
دریایــی را از دیگــر خســارت های این 
آلودگــی زیســت محیطــی می داند و 
می گویــد تمیــز کــردن شــناورها هــم 
زمان بــر اســت هم هزینــه زا. به گفته 
او ایــن لکه هــای نفتــی، پنکــه موتــور 
شــناورهای دریایی را تهدید می کند و 

اگر حجــم گلوله های نفتی روی پنکه 
شناورها زیاد شود منجر به شکستگی 
آنها می شود که هزینه ای مضاعف را 

بر صاحب شناور تحمیل می کند.
ë فصل صید میگو از دست می رود؟

چشــم  گنــاوه ای،  صیــادان 
دوختــه  اند بــه آلودگی هایــی که هم 
ساحل هم دریا را از آنها گرفته است. 
فصل صید میگو رســیده است و آنها 
مطمئن نیســتند کــه امســال بتوانند 
از فرصــت کوتــاه صید اســتفاده کنند 
از موج هــای خلیــج  را  و روزی خــود 
زارعــی  گفتــه  بــه  بگیرنــد.  فــارس 
فصــل صید میگو تا اواســط شــهریور 
دلیــل  بــه  آن  از  پــس  و  دارد  ادامــه 

تخم ریــزی میگوهــا، صیــادان اجازه 
صید ندارند. او می گوید: »اگر گره کور 
آلودگی های نفتی باز نشود، صیادان 
صیــد  از  درآمــدی  امســال  گنــاوه ای 
میگو نخواهند داشــت و ســال سخت 
آنهــا ســخت تر  بــرای  اقتصــادی ۹۹ 

خواهد شد.«
»اردشیر شمسی زاده« مدیر گروه 
فعالین محیط زیست بندر گناوه هم 
در گفت وگــو بــا »ایــران« گلوله هــای 
نفتی معلق بر ســاحل و دریای گناوه 
را باعــث غیــر قابــل اســتفاده شــدن 
ســاحل این بندر می دانــد و می گوید: 
»هنــوز منبع آلودگی گناوه مشــخص 
نیســت اما بنا به برخــی گمانه زنی ها 

احتمــال مــی رود کــه ایــن آلودگی از 
خروجــی لولــه ای باشــد کــه نزدیــک 
او  دارد.«  قــرار  قائــد  مــال  روســتای 
وجــود لکه هــای نفتــی را یــک زخــم 
کهنه بر ساحل گناوه می داند که برای 
بســیاری عادی شده اســت.« به گفته 
او و دیگر فعاالن حوزه محیط زیست 
ســه منبــع آلودگــی نفتــی در منطقه 
وجــود دارد. آنهــا می پرســند با توجه 
به اینکه منابع آلوده کننده مشــخص 
و محــدود اســت، چگونــه مســئوالن 
نمی توانند علت آلودگی را پیدا کنند 
و ایــن مســأله را بــه صورت ریشــه ای 
حــل کننــد؟ ایــن فعــاالن پاکســازی 
محدوده کوچکی از ســاحل را یک کار 
نمایشــی و پاک کردن صورت مسأله 
می دانند. »کامبیز عبداللهی« رئیس 
اداره حفاظــت محیــط زیســت گناوه  
هم در گفت وگو با »ایران« از شکایت 
خســارت  تعییــن  و  زیســت  محیــط  
وارده بــر ســاحل و دریای گنــاوه خبر 
می دهد. او در پاســخ به این سؤال که 
با توجــه به اینکه هنــوز منبع آلودگی 
مشخص نشده این اداره از چه ارگان 
یــا دســتگاهی شــکایت کرده اســت؟ 
می گویــد: »مراجــع قضایــی از تمــام 
خــارگ،  جنــوب،  نفتخیــز،  مناطــق 
بحرگان و پایانه های نفتی خواسته اند 
که برای پاره ای توضیحات در دادگاه 
منشــأ  دربــاره  او  یابنــد.«  حضــور 
آلودگی ها اظهار بی  اطالعی می کند 
گنــاوه  بنــادر  »اداره  می گویــد:  امــا 
ســکوی ابــوذر را منشــأ ایــن آلودگــی 
مــرگ  از  او  اســت.«  کــرده  عنــوان 
روباه های ساحلی گناوه براثر آلودگی 
نفتــی اظهــار بــی  اطالعــی می کنــد 
مــرگ  علــت  را  نفتــی  گلوله هــای  و 
ماهی ها و ستاره های دریایی می داند 
و می گوید: »از مرگ روباه ها گزارشی 

به ما نرسیده است.«

زهرا کشوری
خبرنگار

 ۳۵ واحد آالینده »شهریار« 
اخطاریه زیست محیطی دریافت کردند

تهــران - رئیس اداره حفاظت محیط زیســت شهرســتان شــهریار گفت: از 
ابتدای امســال تا پایــان تیرماه، ٣٥ مــورد اخطاریه به واحدهــای آالینده و 
متخلف صادر و ابالغ شــده است تا صاحبانشان نسبت به بهبود وضعیت 

اقدام کنند.
به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، »شیدا اکار« 
اظهار داشت: طی این مدت ٣٥۹ مورد پایش با هدف نظارت بر واحدهای 
صنعتی، تولیدی و خدماتی در ســطح شهرستان شهریار انجام شده و طی 
این پایش ها ۱٥ مورد نمونه از خروجی فاضالب این واحدها برداشته شده 
است. »اکار« با اشاره به بی توجهی برخی مسئوالن واحدها به اخطاریه های 
صــادره و تداوم روند ایجاد آلودگی، اظهار داشــت: تعداد ۲٣ مورد پرونده 
حقوقی نیز برای واحدهای آالینده محیط زیســت و تهدیدکننده بهداشــت 
عمومی در مراجع قضایی تشکیل شده و ضمن پلمب یک واحد متخلف، 
یک مورد حکم جلب، ٦ مورد رأی حبس یکســاله و پنج مورد جزای نقدی 
بــرای ۱٣ مــورد از پرونده هــا صادر شــده و مابقی در دســت پیگیری اســت. 
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شهریار تصریح کرد: بررسی 
و رســیدگی بــه ۱۰٥ مورد اســتعالم واصلــه، ٥٨ مورد شــکایت مردمی، ۱٣ 
مــورد خود اظهاری ارائه شــده از ســوی واحدهای مشــمول خوداظهاری از 

دیگر اقدامات این اداره طی چهارماه گذشته است.

تشییع پیکر فخرالذاکرین در تبریز
پیکــر حاج فیــروز زیــرک کار، پیرغــالم اهل بیــت)ع( و مــداح صاحب نام 

تبریزی معروف به فخرالذاکرین در دیار ابدی آرام گرفت.
مراســم وداع و خاکســپاری ایــن ذاکــر مخلــص بــارگاه اهــل بیت دیــروز با 
حضــور گــروه هــای مختلف مــردم در تبریز برگزار شــد. پیکر ایــن پیر غالم 
ابــا عبــداهلل الحســین)ع( بنــا بــه درخواســت خانــواده وی در کنــار مرقــد 
حمــال تبریــز به خاک ســپرده شــد. فیــروز زیرک کار بــر اثر نارســایی قلبی 
در یکــی از بیمارســتان های تبریز بســتری بــود که پریروز بر اثر کهولت ســن 
دعــوت حــق را لبیک گفت و در آســتانه محرم به دیار باقی شــتافت. وی از 
آخرین بازماندگان مکتب مرثیه تبریز بود که ســال ها با نواها و اشــکهایش، 
دلســوختگان را زیــر علــم حســین)ع( گرد خود آورد و در ســن ٨4 ســالگی 

چهره در نقاب خاک کشید.

 توصیه های پیشگیری از انتشار ویروس کرونا 

در شالیکوبی های گیالن
رشــت - مدیر صنایع تبدیلی و غذایی ســازمان جهاد کشــاورزی گیالن گفت: 
با توجه به فصل برداشــت برنج و آغاز به کار کارخانجات شالیکوبی در استان 
ضروری است تا برای حفظ سالمت کشاورزان و نیروهای شاغل در کارخانه های 

شالیکوبی توصیه های بهداشتی رعایت شود.
به گزارش ایرنا، قاسم جواد زاده اظهار داشت: کشاورزان، کارگران شالیکوبی ها 
و کارمندان اداری و فروش کارخانجات شالیکوبی باید از ماسک های بهداشتی، 
دستکش، شوینده ها و ضدعفونی کننده های دست در حین انجام کار استفاده 
کنند. وی افزود: به کشــاورزان، کارگران شــالیکوبی ها، کارمندان اداری و فروش 
کارخانجات شــالیکوبی توصیه می شــود قبل از شــروع کار و حضور در کارخانه 
حتماً دســت های خود را با آب و صابون بشــویند و از دست دادن و روبوسی در 

شروع و پایان ساعات کاری پرهیز کنند.
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مرگ سیاه بر تن ساحل بندر گناوها

آلودگی نفتی، روباه های ساحلی گناوه را هم کشت

نیم 
نگاه

ë  لکه های نفتی آنقدر زیاد اســت که اجازه نمی دهد تیم های ورزشــی  در ســاحل تمرین کننــد. وقتی لکه های
نفتی به دســت و پای ســاحل نشــینان می چســبد باید آن را با تینر، بنزین و نفت پاک کنند که عالوه بر ایجاد 

خشکی پوست، خود عامل دیگری برای آلودگی ساحل و منابع آبی می شود.
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توسعه اقتصادی در گرو بازارهای آینده محور

کشــور در شــرایط تحریمی سختی قرار دارد. در این موقعیت یکی از منابع اصلی 
درآمد کشــور نفت اســت که فروش آن با مشــکل روبه رو شده اســت. ایران اکنون 
بــه فروش نفت نیاز دارد امــا قاعدتاً به آن میزانی که نیاز داریم فروش نمی رود. 
بخشــی از نفــت در صــادرات غیر نفتــی مثــل پتروشــیمی، فرآورده هــای نفتی و 
صنایــع معدنــی مثــل فوالد و آلومینیــوم مصرف شــده و از این راه هــم مقداری 
درآمــد عاید کشــور می شــود اما همچنان دچــار کمبود هســتیم. در بخش تأمین 
مالی تصمیماتی که منجر به ایجاد اشــتغال و رونق می شــوند باید در دســتور کار 
قرار بگیرد. باید طرح هایی را ایجاد کنیم که به کار پیمانکاران و ســازندگان کمک 
شــود و کارگران به ســر کار برگردند و اشــتغال و رونق نســبی ایجاد شــود.  در این 
شــرایط طبیعتــاً تأمین مالی طرح ها و پروژه ها یکی از مســائل اساســی اســت که 
بخش های زیادی از آن نیز بخش های دولتی اســت مثل پاالیشــگاه ها، طرح های 
باالدســتی نفت و پروژه هایی شــبیه اینها کــه باید تأمین مالی شــوند و کار خود را 

پیش ببرند. 
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تدوین نقشه راه اقتصادی برای هشتمین سال کار دولت

تهران با فقر شهری روبه رو است

صفحه 8 را بخوانید
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تازه ترین جزئیات عرضه صندوق دارا دوم

عرضه دارا دوم هفته اول شهریور
پس از اختالف نظرهای روز دوشــنبه، باالخره مشــخص شــد کــه عرضه صندوق 
»دارا دوم« در راه اســت. تازه تریــن خبرهای خصوصی ســازی حاکی از آن اســت 
کــه دومیــن صنــدوق »ای تــی اف« در دو هفتــه دیگر عرضــه می شــود. در همین 
خصــوص وزیــر اقتصــاد می گویــد »دارا دوم« در نخســتین چهارشــنبه شــهریور 
مــاه عرضــه می شــود و وزیــر نفت نیــز برای ایــن کار اعــالم آمادگی کرده اســت. 
چراکــه در صنــدوق ســرمایه گذاری دارا دوم، آن طور که پیش از این اعالم شــده، 
۲۰۰ ســهم از نمادهای شــبریز، شپنا، شــتران و شــبندر عرضه خواهد شد. بر این 
 اســاس عرضه بلوکی این ســهام دیگر منتفی اســت. صندوق های سرمایه گذاری 
دارا دوم دولتــی ماننــد دور قبــل، بــا تخفیــف ارائــه می شــود و ایــن موضــوع بــه 
جذابیــت ایــن صندوق هــای ETF می افزایــد. اکنــون وزیــر اقتصــاد می گویــد که 
وزارتخانــه متبوعش و وزارت نفت در خصوص صنــدوق ETF دارا دوم و عرضه 

آن در پنجم شهریورماه توافق کرده اند.

پیش بینی وزارت صنعت در مورد کاهش قیمت خودرو
سرپرســت وزارت صنعــت معتقد اســت ایــن وزارتخانــه در کنترل قیمــت خودرو 
موفــق بــوده امــا غیرقابل پیش بینی بودن رشــد نــرخ ارز باعث عــدم تحقق وعده 
کاهــش قیمــت خودرو شــده اســت. وی می گویــد اگر اقتصاد کشــور تنظیم شــود و 
قیمت همه کاالها متعادل شــود، قیمت خودرو نیز متعادل خواهد شــد. حســین 
مدرس خیابانی گفت: 3 ماه پیش که من سرپرســت وزارت صنعت شــدم قیمت 
پرایــد در بازار 9۰ میلیون تومان بود که با طرح های ما به 6۲ میلیون تومان رســید. 
مــا عرضه خودرو را افزایش دادیم، تعداد خودروهای ناقص را کاهش دادیم و در 

نتیجه تحویل خودرو افزایش یافت. 

صفحه 10 را بخوانید

صفحه 9 را بخوانید

سیدمهدی حسینی
کارشناس ارشد انرژی 

 رئیس جمهوری از تصویب کلیات طرح فروش داخلی نفت 
در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا خبر داد

گفت و گو با حجت اهلل میرزایی در باب اقتصاد شــهری و سرنوشت امروز پایتخت
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 توسعه اقتصادی 

در گرو بازارهای آینده محور
کشور در شــرایط تحریمی سختی 
قــرار دارد. در ایــن موقعیت یکی 
از منابع اصلی درآمد کشور نفت 
اســت کــه فــروش آن بــا مشــکل 
روبه رو شده است. ایران اکنون به 
فروش نفت نیــاز دارد اما قاعدتاً 
داریــم  نیــاز  کــه  میزانــی  آن  بــه 
فــروش نمی رود. بخشــی از نفت 
در صادرات غیر نفتی مثل پتروشــیمی، فرآورده های نفتی و 
صنایع معدنی مثل فوالد و آلومینیوم مصرف شــده و از این 
راه هم مقداری درآمد عاید کشور می شود اما همچنان دچار 
کمبود هســتیم. در بخش تأمین مالــی تصمیماتی که منجر 
بــه ایجــاد اشــتغال و رونق می شــوند باید در دســتور کار قرار 
بگیــرد. بایــد طرح هایی را ایجــاد کنیم که بــه کار پیمانکاران 
و ســازندگان کمــک شــود و کارگــران بــه ســر کار برگردنــد و 
اشــتغال و رونــق نســبی ایجاد شــود.  در این شــرایط طبیعتاً 
تأمین مالی طرح ها و پروژه ها یکی از مســائل اساســی اســت 
که بخش های زیادی از آن نیز بخش های دولتی اســت مثل 
پاالیشــگاه ها، طرح های باالدســتی نفت و پروژه هایی شــبیه 
اینهــا که باید تأمین مالی شــوند و کار خود را پیش ببرند. اما 
مشــکلی که وجــود دارد در زمینه نفت خیلی معمول اســت 
کــه بر مبنــای درآمدهای آتــی ســرمایه گذاری اتفــاق بیفتد. 
اصــواًل درآمدهــای آتی که ایجاد می شــود بــه تکمیل طرح و 
تولید و فروش موکول می شود. این ها به معنی این است که 
شما از درآمدهای آتی خود استفاده می کنید. در بورس های 
بین المللی هم شــاهد این هستیم که معامالت آتی و پیش 
فــروش، معامالت کامــاًل معمول و متداول اســت به طوری 
کــه مثــاًل معامالت کاغــذی و آتی نفــت در بورس هــای دنیا 
چندیــن برابر کل تولید نفتی دنیا اســت و حجم باالیی دارد. 
وقتــی که ایــن کار در بورس های بین المللی چاپ نمی شــود 
طبیعتاً یک نقش اقتصادی اســت که جمع آوری ســرمایه ها 
و ســرمایه گذاری، تولیــد و مولــد را در پــی دارد و ایجاد رونق 
اقتصــادی می کند. طبیعتًا در شــرایط اقتصــادی می توانیم 
ایــن کار را انجــام دهیم ضمــن اینکه اگر دولــت مجری این 
طرح باشد به عنوان کارگزار در بورس حاضر می شود. بورس 
ایــران شــروع می کند به تمرین مســیری کــه بورس های دنیا 
پیموده انــد و وارد بازارهــای نفتی و بازارهای آینده می شــود 
و خــود این نقش می تواند منجر به توســعه اقتصادی شــود. 
اما نگرانی هایی هم ممکن اســت وجود داشــته باشــد. یکی 
اینکه تحریم های ما خیلی بیشتر از آنچه که فکرش را بکنیم 
طول بکشــد که ارزیابی من این نیست. با توجه به تحوالت و 
انتخاباتی که قرار اســت در امریکا اتفاق بیفتد و این تحوالت 
درازمدت نیست و ما یک دوره ۲ و ۳ ساله را برای طرح ها در 

نظر بگیریم و تأمین مالی کنیم.
می توانیــم از درآمدهــای آتی نفت اســتفاده کنیــم و اوراق 
بهــادار را بــرای فروش داخلــی بگذاریم و در بــازار فروش قرار 
دهیــم. نگرانــی دومــی کــه ممکن اســت وجود داشــته باشــد 
این اســت که بودجــه ای که می گیریم در چه مســیری مصرف 
می شــود؟ آنچه مســلم اســت نباید صرف هزینه هــای جاری 
شود. باید فرمولی طراحی شود که درآمد در بخش های مولد و 
طرح های تولیدی هزینه شود. طرح هایی که زودبازده هستند، 
طرح هایــی که اولویت دارنــد مانند طرح های پاالیشــگاه ها که 
به نظر می رســد برای کشــور درآمدزاست و کشــور را به تولید و 
درآمد می رســانند. اگر نتوانیم ایــن کار را انجام دهیم طبیعتاً 
در بخش گاز با مشــکل مواجه می شویم. این نگرانی باید رفع 
شــود و طرح هایی که دولت ارائــه می دهد باید به گونه ای اجرا 
شود که از نگرانی ها بکاهد و عالوه بر آن اطمینان حاصل شود 
کــه می توانیم بــه درآمد تضمینی برســیم، بــرای بازپرداخت 
هزینه هــا و تعهداتــی که در قبــال خریداران ایــن اوراق داریم. 
همچنیــن ممکــن اســت ایــن نگرانــی وجود داشــته باشــد که 
برخی طرح ها را گاهی اوقات بد اجرا می کنیم، بنابراین اجرای 
طــرح خیلــی مهم اســت کــه با دقــت، نظــارت و حوصلــه، با 
همفکری و همدلی با موفقیت تــام و در همان چارچوب های 
حقــوق قانونــی کــه وجــود دارد، صورت بگیــرد و انجام شــود. 
توصیه می شــود که پروژه های باالدســتی نفت و پاالیشگاه ها و 
جمــع آوری گازهای ســوزان که امروز در حال ســوخت و از بین 
رفتن و ایجاد آلودگی هواســت، می تواند به طرح های سوخت 
تراکــم و طرح هایــی مثل نیــروگاه کوچک و منطقــه ای تبدیل 
شــود و بــرای ایــن اولویت وضعیتی مشــخص تعریــف کنیم، 
طرح هایی که زودبازده هســتند جزو اولویت ها قرار بگیرند و از 

شرکت هایی که تولیدی هستند حمایت مالی کنیم.
از ســوی دیگــر بایــد اعتماد مــردم را که به خاطــر عملکرد 
نادرســت برخی مسئوالن که در سال های گذشته سست شده، 
بــا ضمانت نفت تقویت کنیم. باید کف قیمت تضمین شــود 
مثاًل اگر قیمت یک بشــکه نفت ۸۰۰ هزار تومان باشد و فردی 
آن را بخــرد بایــد به فرد گفته شــود که این ۸۰۰ هــزار تومان را 
بــرای همیشــه دارد چــه قیمت بــاال رود و یــا پایین بیایــد. این 
موضوع اطمینان ایجاد می کند. همچنین باید سود حاصل از 
افزایش قیمت پرداخت شود. درواقع مدل پرداخت سود باید 
طوری باشد که مردم را به سرمایه گذاری تشویق کند. همچنین 
پروژه ها باید فرصت تنفس داشته باشند که تولید درآمد کنند 
و اگر فردی بخواهد بعد از یک سال سرمایه خود را پس بگیرد 
۶۰ درصد و اگر بعد از دو سال سرمایه اش را بخواهد ۸۰ درصد 
و بعد از ســه سال می تواند پول خود را کامل پس بگیرد یعنی 
برای سود هم مشوق بگذاریم. البته که هم اکنون در بازار نفت 
حداقل قیمت ها جاری اســت اما پیش بینی می شــود با شروع 
فصل زمســتان قیمت ها افزایش یابد و با فروکش کردن کرونا 
و رشــد اقتصادی که تا حدودی به دنیــا برمی گردد، تقاضا باال 
می رود پس طبیعتــاً قیمت ها هم افزایــش می یابد. بنابراین 
دیدگاه ها و چشــم اندازی که از نفت وجود دارد نشــان می دهد 
کــه قیمت هــا روبه افزایش خواهد بود کما اینکه در گذشــته ما 
بــرای قیمــت هر بشــکه نفــت از ۱۶ دالر به ۴۰ دالر رســیدیم و 
ایــن رقم می تواند بــه قیمت های باالتر برســد خصوصاً اینکه 
قدرت هــای نفتــی دنیــا مثــل امریکا بــه قیمت های بــاالی ۶۰ 
دالر احتیــاج دارند و می خواهند قیمت ها به این میزان برســد 
چون اگر به آن سمت نرود صنعت نفت شان آسیب می بیند. 
بنابراین می شــود پیش بینی کرد که قیمت ها باال می رود و این 
را بایــد به مردم هم گفت تا ســرمایه های خود را بیاورند و این 
حجــم عظیم نقدینگــی که در زمینه های مختلــف وجود دارد 

جمع آوری و در بخش های مولد سرمایه گذاری شود.

ت
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ë  آیــا در فضــای اقتصادی مــا فی الذاته
شــهری  اقتصــاد  معنــای  بــه  مفهومــی 

تعریف شده است؟
شهر را به مثابه یک موجود زنده در 
نظــر می گیریم کــه در واقــع یک کلیت 
اجتماعی است و قوام و دوام آن اساساً 
بر پایه اقتصاد است. شهرها اگر اقتصاد 
پر رونقی نداشــته باشــند معمــواًل رو به 
میرایی و انــزوا می روند. به عنوان مثال 
شــهرهای بسیاری وجود دارد که حدود 
5۰ یــا ۶۰ ســال پیــش در مســیر رشــد 
و رونــق بودنــد و بــه مــرور چــون عامل 
رونق اقتصادی آنها از بین رفته منزوی 
شــدند. نمونــه اش مسجدســلیمان بــا 
عمر بیشــتر از ۱5۰ ســال یکــی از همین 
نمونه هاســت که روزی رونق اقتصادی 
آن بــر مبنــای نفــت بــوده و زمانــی که 
ذخایر نفت خود را از دســت داده رونق 
اقتصــادی آن هــم از دســت رفــت. یــا 
مثاًل شــهرهایی کــه رونق آن بــر مبنای 
خدمــات ترانزیتی بــوده و در کنار جاده 
قرار داشــتند مثل شــهر میانــه که وقتی 
مســیر جــاده اصلــی تغییــر کــرد رونق 
اقتصادی این شــهر هم از دســت رفت 
آذربایجــان  اســتان  در  دوم  رتبــه  از  و 
شــرقی به شهر ســوم و به مرور به شهر 
چهــارم تنــزل پیــدا می کنــد. عــالوه بر 
اینهــا شــهرهایی داریــم کــه بــه اعتبــار 
نقــش و کارکــرد اقتصادی که داشــتند، 
حتــی  کردنــد  پیــدا  اجتماعــی  رونــق 
سکونتگاه هایی که شــهر نبوده و تبدیل 
بــه شــهر شــدند و نمونــه آن عســلویه 
اســت. در مثالی دیگر مشــهد به عنوان 
دومیــن کالنشــهر ایــران با حــدود ۳.۲ 
میلیــون نفر جمعیت مطرح می شــود 
کــه عمدتــاً عامــل اصلــی آن نقــش و 
کارکــرد زیارتگاهــی و مذهبــی بــوده که 
از دیربــاز بــه عهده داشــته و بخصوص 
بعــد از انقالب این نقــش افزایش پیدا 
کــرد و با این محوریــت رونق اقتصادی 
بر مبنای توریســم و ســپس تجارت نیز 
به آن افزوده شــد. در واقع شــهر بدون 

اقتصاد معنایی پیدا نمی کند.
ë  کالنشــهر تهران کــه عنــوان پایتخت

را هــم یــدک می کشــد چقــدر از اصــول 
بنیادیــن اقتصاد شــهری بهره مند شــده 

است؟
شــهر تهــران حــدود ۱۱ درصــد و اگر 
نظــر  در  را  تهــران  شــهری  مجموعــه 
بگیریــم ۱۹ درصــد از جمعیــت کشــور 
را در بــر دارد ولــی واقعیــت این اســت 
و  درصــد   ۲۰ حــدود  تهــران  شــهر  کــه 
درصــد   ۲۵ تهــران  شــهری  مجموعــه 
از جی دی پــی کشــور را تولیــد می کنــد. 
بهره وری ســرانه هر فرد در شهر تهران 
به طور نسبی در مقایسه با همه مناطق 
کشــور خیلی بیشتر اســت چراکه تهران 
یک هاب بزرگ برای توزیع فرصت ها، 
ســرمایه و جذب مازاد ســرمایه و مازاد 
اســت.  کشــور  کل  در  انســانی  ســرمایه 
ضمــن اینکــه ســرپل ارتباطــی کشــور و 
جهانــی شــده ترین شــهر ایــران تهران 
خیلــی  بــا  مقایســه  در  اگرچــه  اســت 
زیــادی  فاصلــه  دنیــا  کالنشــهرهای  از 
داشــته باشــد. پــس از حیــث عینــی و 
واقعیت هــای موجــود با یــک واقعیت 
مهمــی بــه نــام اقتصــاد شــهر مواجــه 
هســتیم که می توان به آینده شــهر فکر 
کــرد و راهبردهــای توســعه شــهری را 
انجــام داد. اگــر شــهرداری تهــران را با 
مشــهد مقایســه کنیــم بســیار عقب تــر 
اســت و هیچ مناســباتی با بازار سرمایه 
نــدارد. آیــا شــما تاکنــون شــنیده اید که 
مالــی  ابزارهــای  از  تهــران  شــهرداری 
جدید استفاده کند؟ یا شرکت های خود 
را در بــورس عرضه کند و بتواند در این 
بازار فعالیت داشــته باشــد؟ شهرداری 
یک ســازمان بشــدت ســنتی با ساختار 
و تفکــر و ذهنیت ســنتی اســت که هیچ 
آمادگــی برای تحوالت جدیــد در حوزه 
اقتصاد شــهری ندارد و متأسفانه چهار 

ســال گذشــته هــم فرصت هــای بزرگی 
پیش آمد که از دست رفت. هنگامی که 
مدیران شــهری خودشان هیچ ذهنیتی 
از تحــوالت اقتصــادی روز دنیــا ندارنــد 
و هیــچ مناســبات ذهنــی با بــازار دنیا و 
فناوری هــای جدید ندارنــد و با اقتصاد 
مبتنــی بــر دانــش فعالیت هایشــان را 
می تواننــد  چگونــه  نمی دهنــد  انجــام 
بــرای شــهر برنامه ریــزی کننــد! برخی 
می کننــد  فکــر  هنــوز  شــهری  مدیــران 
کــه شــهر را باید گــران کنیم تــا بتوانیم 
اداره اش کنیــم و جــز ابزارهــای قیمتی 
اداره شــهر  بــرای  ابــزار دیگــری  هیــچ 
هیــچ  شــرایطی  چنیــن  در  ندارنــد. 

انتظاری غیر از این نمی توان داشت.
ë  اقتصاد سیاســی در این ویژگی که برای

اقتصــاد تهــران بیــان کردیــد، بویــژه در 
حکمرانی شهری چه نقشی دارد؟

آنچه کــه عامل مزیت بوده تا حدی 
اقتصاد سیاســی اســت و اینکه می شود 
گفــت این ویژگی مالی شــهری شــکلی 
برقــراری  بــدون  آســان  و  بی دردســر 
مناسبات در طبقات مختلف اجتماعی 
بــوده اســت. در ایــن شــکل از مدیریت 
شــهری یک شــریک و تعداد معدودی 
ســازندگان برج ها و مجتمع های بزرگ 

وجود داشت.
ایــن ائتــالف در شــراکت اجتماعــی 
شــکل می گیــرد. در واقــع ایــن شــیوه، 
قســمتی  کــه  می کنــد  تولیــد  را  رانتــی 
از آن بیــن مدیریــت شــهری و بخــش 
دیگر بین گروه ســوداگر توزیع می شــده 
است . شــهرداری با این روش خود را از 
هرگونه مواجهه با شهروندان و طبقات 
مختلف اجتماعی دور نگه داشته است 
در حالــی که همه کالنشــهرهای دنیا بر 
مبنای مالیــات عادالنه اداره می شــود. 
مالیاتــی کــه موتــور محــرک عدالــت و 

کارایی است.
در ایــران به جای مالیــات عوارضی 
داریــم که ســهم آن در اقتصاد شــهری 
خیلــی کــم و حــدود ۳ درصــد اســت 
درآمد هــای  از  درصــد   ۸۰ حــدود  امــا 
عــوارض  بــر  مبتنــی  شــهرداری 
ساخت و ســاز است نه عوارض مصرفی 
مالکیــت  یــا  مســکن  از  بهره بــرداری 
دارایی ها و ســاخت دارایی هــای جدید 
مســکن. این عامل خود سبب می شود 
روز در شــهر ســاخت مســکن  کــه هــر 
گران تــر می شــود و هزینــه آن بــه همه 
شــهروندان کمانه می کند. این انتخاب 
دو نــوع رانت ایجــاد می کند؛ یک رانت 
برای ســازندگان و یکی برای کســانی که 
از قدیــم امــالک و مســتغالت شــهری 
داشتند برای اینکه مبنای قیمت گذاری 
امالکی است که جدیداً ساخته می شود. 
ملکی که ۳۰ ســال پیش ســاخته شــده 
نوســاز  امــالک  مبنــای  بــر  آن  قیمــت 
قیمت گذاری می شود. همه اینها یعنی 
یــک مالیــه شــهری بشــدت کــژ کارکرد 
ایجاد شــده کــه مهم تریــن کارکــرد آن 
رانت اســت و اقتصاد شــهری بر مبنای 
رانــت ارزش زدا، بنیان گذاشــته شــده و 
روز به روز این بنیان قوی تر شده است.

ë  پیامدهای چنین مالیه شهری عالوه بر
رانت چیست؟

یکــی از پیامدهــای بــد آن بــه هــم 
ریختــن الگــوی شهرســازی و معماری 
و مواجــه شــدن بــا یــک الگــوی درهــم 
ریختــه اســت کــه هیــچ هویت شــهری 
فرهنگــی،  زون هــای  حتــی  و  نــدارد 
ســنتی و تاریخی از این قاعده مســتثنی 
نیســتند. زون های آســیب پذیر شــهری 
نیســتند  امــان  در  بلندمرتبه ســازی  از 
و حتــی در معمــاری نیــز هیــچ الگویی 
وجــود ندارد چــون این قاعــده در اداره 
شهر وجود داشــته که با شهردار همراه 
شوید و هر جا خواســتید، خانه بسازید. 
موضوعــی کــه نتیجــه و پیامــدش ایــن 
بــوده کــه غیــر از بــی هویتــی شــهری با 
ناامنی شــدید مواجــه هســتیم. ناامنی 

نه از نظر زلزله یا سیل بلکه این ناامنی 
به جهت الگوی ســاخت و ساز است که 
اجازه دسترســی به خدمــات هویت دار 
یــا خدمات رســانی در شــرایط خــاص 
و اضطــراری را بــه کســی نمی دهــد. در 
این شــهر جایی بــرای خدمات رســانی 
اجتماعــی نیســت. گزارشــی کــه بــرای 
تغییــر و تحول شــهرداری تهران گرفته 
شــده بود، نشــان مــی داد بیــش از ۳۰۰ 
بــرج بلندمرتبــه بــا ارتفــاع بیــش از ۱۲ 
طبقــه در کنــار معابر با عــرض کمتر از 
۲۰ متر ساخته شده و این یک وضعیت 
هولناک است که با کوچک ترین تهدید 
طبیعی و غیر طبیعی با شرایط وخیمی 
مواجه می شویم. فضایی بشدت ناامن 
بــرای شــهروندان بــه وجــود آمــده و تا 
زمانی کــه اتفاقــی نیفتاده می شــود در 
آن زندگــی کرد. از دیگــر پیامدهای این 
موضوع نابرابری بین شــهر ها و مناطق 
مختلــف بیــن شــمال و جنــوب، شــرق 
و غــرب حتــی در بعضــی نقــاط بیــن 
مناطق مثل بین شرق و غرب منطقه ۴ 
بین خاک سفید یا پاسداران در منطقه 
۴ یــا در منطقــه یــک بیــن محله هــای 
امامزاده قاســم یا دزاشــیب با جاهایی 
مثــل ولنجــک و زعفرانیــه، یــا فرشــته 
در مقایســه بــا دارآباد یــا جاهایی دیگر 
در منطقــه یــک تهران اســت. گویی در 
شــهر تهران چندین شهر با ویژگی های 
متفاوت از دیگــر پیامدهای فقیرزدایی 
دائمی از این شــهر اســت. سال هاســت 
نرخ رشــد جمعیت تهران منفی شــده 
آن  علــل  مهم تریــن  از  یکــی  اســت. 
ایــن اســت کــه تهــران بــرای مهاجران 
زیســت  در  امــکان  و  نــدارد  جذابیــت 
آن وجــود نــدارد و از طرف دیگــر برای 
خیلی از ساکنان تهران امکان پرداخت 
هزینه هــا ممکــن نیســت.  البتــه برخی 
ایــن را مــورد مثبتــی قلمــداد می کننــد 
چــون شــهر یکدســت می شــود و ترمــز 
مهاجــرت به تهــران را گرانی می دانند. 
در گذشــته می گفتند تهران باید اینقدر 
گران شــود کــه دیگر کســی نتواند به آن 
مهاجــرت کند . نابرابری درون شــهر به 
نابرابری فضایــی در اقتصاد منطقه ای 
تبدیــل شــده و بخــش بزرگــی از این ها 
در شــهرهای حاشــیه ای تهــران ســاکن 
می شــوند. وقتی هزینه هــا به خصوص 
هزینــه مســکن افزایــش پیــدا می کند و 
افــراد قادر بــه پرداخــت ایــن هزینه ها 
نیستند اشکالی از فقر شهری که امسال 
از آن نــام بــرده شــد مثــل پشــت بام و 
پارکینــگ خوابــی و بی .آر. تــی خوابــی 

اتفاق می افتد.
ë  تحقیقــات نشــان می دهــد کــه ارتباط

معنــاداری بین افزایــش قیمت زمین و 
رانده شدن فقیران شــهری به حاشیه ها 
وجــود دارد. همــان پدیده عیان نشــین 
شدن کالنشــهر و به حاشــیه رانده شدن 
حاشــیه  به  مختلف  اجتماعی  گروه های 
شــهرها. این پدیــده را چطــور ارزیابی و 
تبیین می کنیــد. چه آینــده ای در انتظار 

گروه های حذف شده است؟
رونــد اخــراج گروه هــای کــم درآمــد 
از تهــران ادامــه پیــدا می کنــد و بــه نظر 
می رسد نه تنها هیچ عامل بازدارنده ای 
برای این مسأله وجود ندارد، بلکه یکی 
از دالیــل تشــدید آن افزایــش نرخ های 
تورم اســت. چند دهه اســت کــه گرفتار 
نرخ هــای تــورم دو رقمــی هســتیم ولی 
در یــک دوره نســبتاً طوالنــی در ۴ یــا ۵ 
دهه گذشــته نــرخ تورم مســکن باالتر از 
نــرخ تــورم عمومی بوده و بازار مســکن 
بــه عنــوان یک بــازار رقیب برای ســفته 
بــازی تبدیل شــده اســت یعنــی در کنار 
بــازار بــورس اوراق بهادار، بازار ســکه و 
طال،  بازار مسکن هم جایی برای سفته 
بازی ســفته بــازان بوده و خــود این یک 
عامل مهم برای داغ کردن بازار مسکن 
اســت. گفتــه می شــود حــدود ۴۰۰ هزار 
واحــد مســکونی خالی در تهــران وجود 

دارد در عیــن حال که حــدود ۴۰ درصد 
شهروندان تهرانی مســتأجر هستند. به 
نظر می رسد مشخصه اصلی واحدهای 
مســکونی مازاد الکچری بودن آنهاست 
و ابزاری برای ســرمایه گذاری گروه های 
بــرای  پیامدهــا  ایــن  هســتند.  خاصــی 
ساختار اقتصاد شــهری که می شناسیم 
اجتناب ناپذیر اســت. هیــچ ابزار کنترل 
کننــده ای نداشــتیم و نتوانســتیم بقیــه 
بخش هــای رونــق بخــش اقتصــادی را 

حمایت کنیم.
ë  می تــوان گفــت کــه اقتصاد سیاســی

بــر این مــدل از حکمرانی شــهری ســایه 
انداخته است؟

بســیار  سیاســی  اقتصــاد  قطعــاً 
ســایه انداختــه اســت و تهران زیــر کلید 
پایتخت بــودن بســیاری از فرصت ها را 
از دســت داده اســت. در عیــن حــال که 
ایــن خــود فرصت هــای زیــادی را برای 
تهــران ایجــاد کــرده اســت. نکتــه دیگر 
اینکــه یــک اقتصــاد سیاســی مبتنــی بر 
نفــت در ســطح ملی وجــود داشــته که 
در گذشــته تهــران باالترین ســهم را در 
اقتصاد سیاســی یا رانت نفت به اشکال 
مختلــف به خود اختصاص داده اســت 
ولــی تهــران بــه جــای اینکــه خــود را از 
رانــت نفتــی جــدا کنــد، در عــوض یک 
رانت شــبیه نفت برای خود ایجاد کرده 
اســت. در واقع درآمد مبتنی بر ساخت 
و ســاز یا امالک همــان کارکردی را برای 

تهــران دارد که نفت با همــان ویژگی ها 
بــرای اقتصــاد ملــی دارد و همــان آثــار 
و پیامدهایــی کــه پایــان اقتصــاد نفتــی 
برای صنعــت ملی داشــته، پایان دوره 
رونــق ســاخت و ســاز بــرای شــهرداری 
تهران به جا گذاشــته اســت. از سال ۹۶ 
و از زمانــی کــه اصالح طلب ها مدیریت 
می شــود  گرفتنــد،  عهــده  بــه  را  شــهر 
گفــت  کــه ســاخت و ســاز در تهــران بــه 
چیــزی حدود یــک پنجم و شــاید کمتر 
کاهــش پیدا کــرد و در طــول دوره کرونا 
ایــن میــزان بــه پایین ترین ســطح خود 
رســید بــه گونه ای که نســبت بــه بودجه 
مصوب ســال ۹۸ فکر کنم آنچه محقق 
 شــد حــدود دو ســوم بودجــه و تقریبــاً 
۶۰ درصــد بودجــه محقــق شــد و هیچ 
ابــزاری بــرای جایگزینــی آن نداشــتند. 
کــه  بــود  ایــن  اصلــی  علــت  فقــط 
سال هاســت تهران همه تخم مرغ های 
مالــی خــود را در ســبد مالــی ســاخت و 
ساز گذاشته اســت و به بزرگترین کارگاه 
ساخت و ساز تبدیل شده است. کسانی 
که همیشــه منتقد ایــن وضعیت بودند 
وقتی خود مســئولیت شــهر را به عهده 
دادنــد  ادامــه  را  رفتــار  همــان  گرفتنــد 
و حتــی از جهاتــی بدتــر شــده و اگــر در 
گذشــته خالقیتــی بــوده اکنــون آن هــم 
کنار گذاشته شــده است و این وضعیت 
بازتولید شده و سال هاست تهران دیگر 
جای زندگی نیست، کارگاه ساخت وساز 
اســت و بــرای کســانی کــه می خواهنــد 
زندگی کنند، این مدت که ساخت وســاز 
کم شده به دالیل مختلفی چون کاهش 
تقاضای مؤثر و  کاهش ســود ســاخت و 
ســاز راحــت زندگــی کرده انــد و حــس 
ناامنــی ندارنــد چــون در گذشــته تمام 
نقاط شهر کارگاه های ساخت و ساز بود.

ë  اقتصاد تک محصولی تهران ناشــی از
ظرفیت هــای محدود تهران اســت یا از 

تفکر حکمرانی شهری ناشی می شود؟
تهران مرکز انباشت سرمایه انسانی 
و  هاب توزیع فناوری اســت و بیشــترین 
دسترسی را به زیرســاخت های فیزیکی 
و نرم افزاری برای توســعه دارد. به طور 
مثــال یــک مطالعه انجام شــده نشــان 
می دهــد کــه تقریبــاً بیــش از ۸۰ درصد 
شرکت های دانش بنیان در تهران ثبت 
شدند و بیش از ۸۵ درصد از نرم افزارها 
و اپلیکیشن ها  در تهران تولید می شود و 
ایــن یعنی تهران  آمادگــی زیادی برای 
پیوســتن به رونــد اقتصاد جهانــی دارد 
ولــی متأســفانه آنچــه به عنــوان ظرف 
ظــرف  یــک  شــده،  توصیــف  فعالیــت 
ســنتی و ناکارآمد اســت که نمی تواند از 

این خدمات پشتیبانی و حمایت کند.
ë  از منظــر اقتصــاد شــهری چــه عاملی

منجر به تفاوت در میزان توسعه یافتگی 
شــهرهای ایــران شــده اســت؟ حتی در 
خود یک کالنشــهر هم فاصله معناداری 
کــم  و  برخــوردار  بخش هــای  میــان 

برخوردار وجود دارد.
در کالنشــهرها ایــن تفــاوت عمدتــاً 
ناشی از ساز و کار کژ کارکرد مالی مبتنی 
بر ساخت و ساز است و این عاملی شده 
که به عنــوان موتور تولید نابرابری دائم 
فعالیــت می کند و نابرابری را روزبه روز 

سپیده پیری
خبرنگار
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گفت و گو با حجت اهلل میرزایی در باب اقتصاد شهری و سرنوشت امروز پایتخت

سازوکار کژ کارکرد مالیه شهری که مبتنی بر ساخت وساز است، به موتور تولید نابرابری تبدیل شده است

تهران با فقر شهری روبه رو است
سیدمهدی 

حسینی
کارشناس ارشد 

انرژی 
از کوچه های آشتی کنان تا عمارت های تاریخی و سنگفرش خیابان هایی که جای پای خاطراتمان را بر خود حک کرده، همگی نشانه ای از پیوند میان 
شــهر و شهروندان بود، همان حس تعلق به شهر، جایی که هویت جمعی ساکنان ساخته می شــد. تمام ارزش هایی که در سال های اخیر از دست 
رفت. ساکنان با در و دیوار شهر بیگانه شدند. بولدوزرها خاطرات را برچیدند و برج های فلزی بلند باال بنا کردند که آدمی در کنارشان احساس حقارت 
کند، شــهر ها حاال دیگر نه جایی برای نشستن دارند نه محلی برای گام برداشــتن، اصالً شهر ها دیگر جای آدم ها نیستند، بزرگراه هایی شده اند برای 
ماشین ها و خیابان هایی متعلق به ساختمان ها. این سرنوشت محتوم کالنشهرهای ایران است. روزگار ناخوش تهران است که پس از یک قرن 
تجربه بلدیه، حکمرانی شهری با مجموعه تصمیماتی که کمترین بهره را از دانش و عقالنیت برده، حیات اجتماعی و فرهنگی شهر نفس های آخرش 
را بکشد اما حیات اقتصادی تک تازی این طور چهارنعل بتازد. آن هم برمبنای اقتصاد تک محصولی و به تعبیر حجت اهلل میرزایی که گفت »تهران 
کارگاه ساخت و ساز است«. شهری بی هویت و ناامن که امکانی برای خدمات اجتماعی ندارد با یک اقتصاد شهری بر مبنای رانت ارزش زدا. میزان 
بهره مندی کالنشهرهای کشور از دانش اقتصاد شهری و چرایی سهم ناچیز این تخصص در حکمرانی شهری را با حجت اهلل میرزایی، استاد اقتصاد 
دانشگاه عالمه طباطبایی به گفت و گو نشستیم. تجربه میرزایی در معاونت برنامه ریزی شهرداری تهران و تخصص او در اقتصاد شهری کمک کرد در 

چرایی برخی تصمیمات مدیریت شهری و تبیین سرنوشت امروز پایتخت به پاسخ های متقنی برسیم.

افزایــش می دهــد امــا بین کالنشــهرها 
هــم دقیقاً به هر اندازه ای که این موتور 
در شــهرها فعال تــر بــوده آن ها ســهم 
بیشــتری گرفتند و نابرابری بیشتر شده 
اســت. در کجــای دنیــا همــه گروه های 
ظرفیت هــای  اینکــه  جــای  بــه  نخبــه 
فکری، نخبگی و تخصصی خود را برای 
کســب درآمد به کار گیرند وارد ساخت 
و ســاز می شــوند یعنی از یــک فعالیت 
عالــی وارد یــک فعالیــت نازل شــدند. 
پزشکان متخصص، استادان دانشگاه، 
مهندســان و همــه گروه ها بــرای حفظ 
قدرت خرید خود یا برای ارتقای پایگاه 
طبقاتــی خــود بــه ســراغ ساخت وســاز 
رفتنــد. هــر کســی کــه در ایــن فعالیت 
موفــق تر بوده توانســته فاصلــه خود را 
بــا بقیــه گروه هایی که حضور نداشــتند 
بیشــتر کنــد. عامل اصلی تشــخص نیز 
میــزان بهره منــدی از ســرمایه ملکی و 
مســتغالت در تهران شده است. دقیقاً 
این مناســبات در شهرهای مختلف نیز 
وجود دارد. به طور طبیعی این اقتصاد 
توانســته گروه هــای بــا درآمــد باالتــر را 
بیشــتر جذب کند.  همان کســانی که در 
ایــن نوع اقتصاد می توانســتند موفق تر 

باشند یا بازده فعال تر داشته باشند.
ë  اقتصــاد مســکن در ایــران همــواره با

فــراز و فرود زیــادی مواجه بوده اســت. 
از پروژه هــای ناکامــی مثل مســکن مهر 
و مســکن اجتماعی گرفته تــا وضعیت 
اقتصــاد مســکن در چنــد مــاه اخیــر، یا 
تصمیماتــی که اکنــون بــرای مالیات بر 
خانه های خالی گرفته می شــود، در همه 
اینها یــک نوع آشــفتگی عجیب وجود 
دارد حتی اگر محور اقتصاد شــهرها را بر 
مســکن بنا کنیم باز هم فاقد استراتژی و 

پشتوانه علمی است. چرا؟
دانــش اقتصاد مســکن متناســب با 
رونقــی که بازار مســکن در ایــران دارد، 
رشــد نکرده اســت و تناسبی ندارد و اگر 
هم دارد در حوزه کارشناسی، آکادمیک 

و آموزشی محدود مانده است.
ë  به عنوان سؤال آخر به موضوع اصلی

مصاحبــه بازگردیــم. با تحلیل آســیب 
کژکارکردهــای  از  شــما  کــه  شناســانه ای 
اقتصاد شــهری بیان کردید این پرســش 
مطرح می شــود که چرا مفهــوم اقتصاد 
ضعیــف  شــهری  حکمرانــی  در  شــهری 
سیاســتگذار  چــرا  اســت.  منفعــل  و 
بــرای  انگیــزه ای  شــهری  حکمرانــی  و 
اســتفاده از این ظرفیــت علمی و نظری 

ندارد؟
علــت اصلــی ایــن اســت کــه نوعی 
ایــن  در  نیافتگــی  رشــد  و  ناپختگــی 
اقتصــاد  رشــته  دارد.  وجــود  حــوزه 
مســکن و اقتصــاد شــهری و بــه طــور 
کلی اقتصاد فضا نســبت به حوزه های 
دیگــر اقتصاد، رشــته جوانی اســت و از 
ســال های بعــد از جنــگ جهانــی دوم 
متولــد شــده اســت. در کشــور مــا ایــن 
رشــته جوان تر اســت و اساســاً اقتصاد 
شهری رشــته محسوب نمی شود  بلکه 
در برخــی رشــته ها و گرایش ها درســی 
بــه نــام اقتصــاد شــهری وجــود دارد. 
تعداد کتاب ها، مقــاالت، پایان نامه ها 
و مجــالت در این حــوزه خیلی محدود 
اســت. استادان محدودی در این حوزه  
تخصــص دارنــد. در واقــع یــک حــوزه 
پررونــق نیســت، ضمــن اینکــه گفــت 
وگــو پیرامــون آن نیــز خیلــی محــدود 
اســت. به همین دلیل اقتصاد مســکن 
خیلی عوام زده شده است عوام یعنی 
تخصــص  رشــته  ایــن  در  کــه  کســانی 
ندارنــد و ممکــن  اســت در رشــته های 
ماننــد  باشــند،  متخصــص  دیگــر 
پزشــکان، مهندســان عمــران، بــرق یا 
متخصصان رشــته های علوم انســانی 
باشــند امــا در اقتصــاد عوام محســوب 
می شــوند. اقتصــاد مســکن و بــه طــور 
کلــی اقتصاد شــهری بشــدت عوام زده 
اســت و بســیاری از کســانی کــه در این 
حوزه فعالیت های آموزشی یا تحلیلی 
می کننــد، اصــاًل اقتصــاد نخوانده اند و 
واقعیت این اســت که در شــرایط تورم 
هــم هر توصیه ای بکنند درســت از آب 
درمی آیــد و همــه را تشــویق  می کننــد 
کــه خانــه بخرید، پیــش خریــد کنید یا 
در مسکن سرمایه گذاری کنید و بعد از 
مدتی این پیش بینی ها در شرایطی که 
بــا تورم هــای دو رقمی مواجه هســتیم 
مســکن  و  درمی آیــد  آب  از  درســت 
موضوع مهم ســفته های افــراد زیادی 
اســت. در واقع خیلی ها خارج از رشــته 
اقتصاد، اقتصاد مسکن را حوزه اصلی 

خود می دانند.

شهر تهران حدود ۱۱ 
درصد و اگر مجموعه 

شهری تهران را در نظر 
بگیریم ۱۹ درصد از 

جمعیت کشور را در بر 
دارد ولی واقعیت این 

است که شهر تهران 
حدود ۲۰ درصد و 

مجموعه شهری تهران 
۲۵ درصد از جی دی پی 

کشور را تولید می کند. 
بهره وری سرانه هر فرد در 

شهر تهران به طور نسبی 
در مقایسه با همه مناطق 

کشور خیلی بیشتر 
است چراکه تهران یک 

هاب بزرگ برای توزیع 
فرصت ها، سرمایه و 

جذب مازاد سرمایه و 
مازاد سرمایه انسانی در 

کل کشور است



رئیس جمهوری از تصویب کلیات طرح فروش داخلی نفت در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا خبر داد

تدوین نقشه راه اقتصادی برای هشتمین سال کار دولت
رئیــس جمهــوری از تصویب کلیــات طرح 
فــروش داخلی نفت و عرضه آن در بورس 
انرژی در جلسه دوشنبه شب شورای عالی 
هماهنگــی اقتصادی ســران قوا خبــر داد و 
ابــراز امیــدواری کــرد: دولت بتوانــد پس از 
تصویب نهایی و تدوین شــیوه اجرایی، آن 

را عملیاتی کند.
در روزهــای اخیــر در مورد طــرح جدید 
»گشــایش اقتصادی« که رئیس جمهوری 
خبــر آن را چهارشــنبه هفتــه پیــش داده 
اقتصــادی  تحلیلگــران  ازســوی  بــود،  
اظهارنظرهــای مختلفی ارائه شــد که البته 
بیشــتر ایــن اظهارنظرها مبتنــی بر طرحی 
دربــاره فروش داخلی نفت بود. بعد از این 
گمانه زنی ها، روز گذشــته رئیس جمهوری 
از »طــرح فروش داخلــی نفت و عرضه آن 
در بــورس انرژی « رونمایی کرد. آن طور که 
حســن روحانی اعالم کرده کلیات طرح در 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا 
به تصویب رســیده و پس از تصویب نهایی 
و تدویــن شــیوه نامه هــای اجرایــی، طــرح 
فــروش داخلی نفت و عرضه آن در بورس 

عملیاتی می شود.
البته رئیس جمهوری جزئیات بیشتری 
در مورد چگونگی فروش نفت و عرضه آن 
در بورس  اعالم نکــرد اما برخی گزارش ها 
نشــان  کــه  کرده انــد  منتشــر  را  اطالعاتــی 
می دهــد، مردم می تواننــد نفت به قیمت 
روز و به صورت ریال و با سررســید دو یا ســه 
ســاله خریداری کننــد و در موعد سررســید 
مــردم  از  ریــال  دالری  معــادل  بــا  نفــت 
خریــداری خواهــد شــد. احتماالً بــرای این 
معامله نرخ ســودی هــم پرداخت خواهد 
شد. روز گذشته رئیس جمهوری در یکصد 
و پنجاه و هشتمین جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت، با اشــاره بــه دغدغه های 
متخصصان و اقتصاددانان در زمینه حجم 
نقدینگی موجود در جامعه و لزوم هدایت 
آن به مسیر تولید و مقابله با تحریم و جنگ 
اقتصادی دشمنان، تأکید کرد: دولت بویژه 
ســتاد اقتصــادی همــواره در تــالش بــرای 

اتخــاذ و اجــرای سیاســت ها و تدابیــری در 
جهــت کنتــرل نقدینگــی و هدایــت آن بــه 

مسیر درست و چرخه تولید بوده است.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاســت 
جمهوری، رئیس جمهوری با تأکید مجدد 
بــر اینکه دولت تا آخرین ســاعت کار خود، 
بــا همه تــوان انجــام وظیفــه خواهــد کرد، 
اظهارداشــت: مــردم باید از تــالش دولت 
بــرای ایجــاد ثبــات و آرامــش در اقتصــاد 
اطمینان خاطر داشته باشند و بدانند برای 
حفظ معیشت و دارایی آنان از هیچ تالشی 

فروگذار نخواهیم کرد.
وی، طرح فروش داخلی نفت و عرضه 
آن در بــورس انــرژی را از جملــه طرح های 
مبتنی بر اقتصاد مردم محور و اقدامی مؤثر 
در راســتای ســامان دادن به بازار سرمایه و 
بــورس و گام مهمی برای مقابله با تحریم 
نفتی دشمنان دانست و با توجه به تصویب 
کلیات این طرح در جلســه دوشــنبه شــب 
شــورای عالــی هماهنگی اقتصادی ســران 
قــوا، اظهار امیــدواری کرد پــس از تصویب 
نهایی و تدوین شیوه اجرایی، دولت بتواند 
این اقدام را عملیاتی کند. رئیس جمهوری 
با اشــاره به تدوین نقشــه راه اقتصادی این 
ســتاد برای هشــتمین ســال کار دولت و در 

راســتای گشــایش در معیشــت مــردم بــر 
مبنای جهش تولید و بهبود محیط کســب 
اشــتغال  و  ســرمایه گذاری  ارتقــای  کار،  و 
گفت: این نقشــه راه مجموعه منسجمی از 
سیاســت های کالن در حوزه هــای مختلف 
اقتصادی اســت که برای یک سال پیش رو 
طراحــی و تدوین شــده تا دولــت بتواند در 
عین مقابله با جنگ اقتصادی دشــمنان و 
گذر از مشــکالت و تنگناهای به وجود آمده 
در اثر شــیوع کرونا، اقتصــاد را از تکانه های 
بیرونــی حفــظ کــرده و گشــایش هایی را در 

زندگی و معیشت مردم ایجاد کند.
و  ظرفیت هــا  بــه  اتــکا  روحانــی 
توانمندی های داخلی، آزادســازی و فعال 
کــردن ظرفیت های نیمه فعــال اقتصادی 
در کشــور و اســتفاده از مشــارکت مردمی را 
از ویژگی هــای مهــم این برنامه دانســت و 
گفــت: این نقشــه راه بــا ایجــاد همگرایی و 
هماهنگــی میــان همــه بخش هــای فعال 
اقتصادی، افقی روشــن برای کشــور تا یک 

سال آینده را ترسیم خواهد کرد.
ë  جزئیــات تــازه از توافــق ســران قــوا برای

فروش نفت به مردم
کمیســیون  رئیــس  حــال  همیــن  در 
اقتصــادی مجلس گفت: دولــت می تواند 

بــا اســتفاده از ظرفیت بــازار ســرمایه برای 
افزایــش فروش نفــت تراز تجاری کشــور را 

بهبود ببخشد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا 
پورابراهیمی درباره محتوای جلســه دیروز 
سران قوا گفت: قراردادهای آتی مربوط به 
بخش نفــت در مقابله با تحریــم، هدایت 
نقدینگــی در جامعــه و همچنیــن تأمیــن 
منابــع مالــی بــرای دولــت در بخش هــای 
مختلــف از اهــداف طــرح فــروش نفت به 
مــردم خواهد بود که در دســتور کار جلســه 
ســران قــوا قــرار گرفــت. رئیس کمیســیون 
اقتصادی مجلس گفت: با توجه به اهمیت 
موضوع و ضرورتی که در فضای اقتصادی 
کشــور مطرح اســت کلیات این طرح مورد 
توافــق قــرار گرفــت و براســاس آن دولــت 
می توانــد از فروش نفت و قراردادهای آتی 

نفت استفاده کند.
پورابراهیمــی دربــاره فــروش نفــت به 
تــالش  گفــت:  قطعــی  به صــورت  مــردم 
خواهیــم کــرد تعهــدات دولــت فعلــی را 
بــه آینــده موکــول نکنیــم و فــروش نفــت 
به صورت قطعی انجام شود و مبنای تسویه 
ریالــی در سررســید کــه تعهد بــرای دولت 

آینده داشته باشد منتفی است.

 وی دربــاره تأثیــر اجــرای این مصوبات 
در اقتصاد کشــور گفت: نخست می توانیم 
از ظرفیت بازار ســرمایه برای کاهش فشــار 
ناشــی ازتحریم ها در صادرات نفت خام و 
میعانــات گازی اســتفاده کنیم و همچنین 
کشــور  داخلــی  پاالیشــگاه های  مجموعــه 
بخصوص پاالیشــگاه های کوچک از طریق 
تأمیــن خــوراک در بــورس انــرژی را فعال 
کنیــم. او ادامــه داد: بــا اجرایــی شــدن این 
مصوبــات صــادرات کشــور رونــق خواهــد 
گرفــت و بــه ظرفیت هــای صادراتــی برای 
ارز آوری در بهبــود تراز تجاری کشــور کمک 

خواهد کرد. 
ë نفت در برابر ریال

به گــزارش »ایــران« و بنــا بــر اطالعــات 
به دســت آمده قرار است دولت نفت خام 
را در میــان مــردم پیش فــروش کنــد. بنا بر 
این طرح خرید هر بشــکه نفــت به قیمت 
روز و به صورت ریال و با سررســید دو یا ســه 
ســاله خواهد بود و در موعد سررسید نفت 
با معــادل دالری ریــال از مــردم خریداری 
خواهد شــد. در عین حال نرخ ســودی هم 
بــرای پیش فــروش نفــت در نظــر گرفتــه 
شــده که اعالم خواهد شد. منابع حاصل از 
پیش فــروش نفت در ســرمایه گذاری های 
نفتــی بــه کار گرفتــه خواهد شــد. همچنین 
پیش بینی شــده کــه دارنــدگان اوراق پیش 
فــروش نفتــی بــه نوعی جــزو ســهامداران 

طرح های صنایع نفتی هم باشند.
کــردن  فــروش  پیــش  طــرح  واقــع  در 
نفت، حدود دو ســال پیش از ســوی یکی از 
دســت اندرکاران نفتی پیشــنهاد شده بود. 
بنا بر این طرح اولیه پیشــنهادی استفاده از 
درآمدهای آتی که روشی مرسوم در صنایع 
نفتی اســت مبنای این طرح جهت تأمین 
مالی همان طرح ها هست اعم از باالدستی 
و پایین دستی لذا نگرانی هزینه شدن وجوه 
اوراق در جایــی غیــر از بخش توســعه های 

تولیدی منتفی است.
همچنین تضمین نفــت برای اوراق در 
اصل موجب بازگشت اعتماد مردم بعد از 

دوره بی اعتمادی ناشی از عملکرد گذشته 
گذشــته  در  اعتبــاری  و  مالــی  مؤسســات 
خواهــد بود. بنا بــر این طرح، تضمین کف 
قیمــت اوراق از ســوی نفــت و تخصیــص 
ســود ناشــی از افزایــش قیمت نفــت که با 
توجــه به شــرایط بــازار کامــاًل مــورد انتظار 
است به خریداران می تواند این اوراق را به 
آلترناتیو خوبی برای ارز و ســکه تبدیل کند 
خصوصاً که سود حاصله از مالیات معاف 
پیش بینی شــده است.  بنا بر نظر طراحان 
طرح، شرکت نفت هم بابت این تضمین، 
 E&P ابــزار خود را در رابطه با شــرکت های
شامل مالکیت تأسیسات و تولید در اختیار 
دارد ضمــن آنکــه آنهــا هــم تا ســقف ٥٠ 
درصد تولیــد را نیز دراختیار دارند و این به 
هردو بخش تضمین کننده امکان تعهد را 

می دهد.
طراحــان طــرح معتقد هســتند که این 
طــرح آغــازی خواهــد بــود بــر ورود بورس 
بــه بــازار آینــده و کاغذی کــه روش متداول 
بورس هــای بزرگ اســت که چندیــن برابر 
نفــت فیزیکی هر روز معاملــه کرده و رونق 
بــازار ســرمایه وپــول را موجــب می شــوند. 
ضمــن آنکــه اوراق قابــل خریــد و فــروش 
پیش بینــی شــده کــه خــود هــم انعطــاف 
بیشــتری به خریــداران اوراق می دهد وهم 

بر رونق بازار معامالت می افزاید.
 در ایــن طــرح پیش بینی شــده بــود که 
مشــوق های مالــی طــرح بــرای طوالنی تــر 
نمودن دوره تنفس نیز در نظر گرفته شــود 
تا طرح ها فرصت تکمیل و رسیدن به تولید 

و درآمد را پیدا کنند.
نکات دیگری که در این طرح پیشــنهاد 
شده بود این بود که قیمت اوراق به صورت 
ریال وبرمبنای ارز نیمایی باشــد. همچنین 
نفت خام، فرآورده های نفتی و پتروشیمی 
را شامل شود. دیگر آنکه این اوراق سه ساله 
واز طریق بورس عرضه شود و سود حاصل 
از افزایش قیمت متعلــق به خریدار اوراق 
ومعاف از مالیات بوده وکف قیمت توسط 

نفت تضمین شود.
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ساخت و تکمیل ۹۰۰ هزار واحد 
مسکونی تا پایان دولت دوازدهم

وزیر راه و شهرسازی گفت: ۹٠٠ هزار واحد مسکونی تا پایان دولت 
دوازدهم افتتاح خواهد شد که ۵٠٠ هزار واحد آن مربوط به مسکن 

مهر نیمه  تمامی است که تکمیل می شود.
»محمــد اســالمی« گفــت: ۹۳٠ هــزار نفر واجــد در ســامانه طرح 
اقــدام ملی مســکن پرونده خود را تکمیل کردند کــه ۴٠٠ هزار نفر 
واجد شــرایط هستند. وزیر راه و شهرسازی افزود: همچنین تالش 
می کنیــم ۴٠٠ هــزار واحــد مســکونی طــرح اقدام ملی مســکن در 
سراسر کشور احداث کنیم. وی با بیان اینکه در حال حاضر در کشور 
تعداد واحدهای مســکونی نســبت به تعداد خانوار بیشــتر است، 
گفــت: اما در نظــر داریم برای جامعه هدف که اســتطاعت خرید 
خانه های موجود را ندارند زمینه خانه دار شدن شان را فراهم کنیم. 
وزیر راه و شهرســازی ادامه داد: البته تعداد۵٠٠ هزار واحد مسکن 
مهر نیمه تمام، عالوه بر تعداد واحدهای مسکن مهری است که 
در محاکــم پرونده دارند که عمدتــاً تعاونی بوده و طرف قرارداد با 
وزارت راه و شهرســازی نیســتند و تا زمانی که رأی دادگاه برای این 
پرونده ها صادر نشود، نمی توانیم کاری کنیم چرا که خارج از کنترل 
ماســت. اســالمی توضیــح داد: در حال حاضــر از ۵٠٠ هــزار واحد 
نیمه تمام مسکن مهر، حدود ۶۸ هزار واحد نیمه تمام را در حال 

ساخت داریم که پرونده آن بزودی بسته می شود.  / ایرنا

پرداخت ۱۵۰ میلیارد تومان بیمه تکمیلی 
به بیماران کرونایی

رئیــس کل بیمــه مرکــزی گفــت: در جریــان بیمــاری کرونــا، 
بیمه هــای تکمیلی تاکنون ۱۵٠میلیــارد تومان هزینه درمانی 
پرداخت کرده اند. غالمرضا سلیمانی گفت: طی بخشنامه ای 
بــه بیمه هــا اعالم شــده کــه هزینه هــای بیمــاری کرونــا برای 
بیمه هــای تکمیلی بیمه شــدگان قابل پرداخت اســت و باید 
براساس این بخشنامه عمل شود. وی درباره بیمه واحدهای 
مســکونی نیز گفت: در ســه ماهه نخســت امســال، ۵٠٠ هزار 
واحد مسکونی در مقابل ســیل، زلزله، آتش سوزی و حوادث 

طبیعی بیمه شده اند. / مهر 

برقراری مجدد پروازهای مسافری به وین
پروازهــای هواپیمایــی جمهــوری اســالمی ایــران »همــا« به 
مقاصــد آمســتردام، پاریــس، میــالن، رم و لنــدن براســاس 
برنامــه پــروازی انجــام می شــود. با گســترش ویــروس کووید 
۱۹، بســیاری از پروازهای برنامــه ای »هما« به مقاصد پروازی 
از جملــه کشــور اتریش متوقف شــد کــه این وقفــه چند ماهه 
همچنــان ادامــه داشــت و بــه دنبــال رفــع محدودیت هــای 
بهداشــتی  اعمال شــده از ســوی ســازمان هواپیمایی کشوری 
اتریش و صدور مجوز برای شروع مجدد پروازهای »هما« به 
مقصد وین، از روز  ۲۵ مردادماه ســال جاری، پرواز برنامه ای 
»همــا« از فرودگاه امام خمینــی )ره( به مقصد فرودگاه وین 

انجام می شود./ ایسنا
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پیش بینی وزارت صنعت در مورد کاهش قیمت خودرو
سرپرســت وزارت صنعت معتقد اســت 
ایــن وزارتخانــه در کنترل قیمــت خودرو 
موفق بــوده اما غیرقابل پیش بینی بودن 
رشــد نــرخ ارز باعث عــدم تحقــق وعده 
کاهــش قیمت خــودرو شــده اســت. وی 
می گویــد اگر اقتصاد کشــور تنظیم شــود 
و قیمــت همــه کاالهــا متعــادل شــود، 
خواهــد  متعــادل  نیــز  خــودرو  قیمــت 
 شــد. حســین مــدرس خیابانــی گفــت: 
۳ مــاه پیــش کــه مــن سرپرســت وزارت 
صنعت شــدم قیمــت پرایــد در بــازار ۹٠ 
میلیون تومان بود که با طرح های ما به 6۲ 

میلیون تومان رســید. ما عرضه خودرو را 
افزایش دادیم، تعداد خودروهای ناقص 
را کاهش دادیم و در نتیجه تحویل خودرو 
افزایــش یافــت. در بخش تقاضــا نیز کار 
کردیم و تقاضای خرید خــودرو را واقعی 
کردیم به طوری که در شرایطی که عده ای 
مشغول کاسبی در بازار بودند اعالم کردیم 
افرادی که طی ۳ سال اخیر از خودروسازان 
خرید نکرده و پالک فعال ندارند، با شرط 
رهن یک ساله سند می توانند برای خرید 
از کارخانه ثبت نام کننــد. طرف تقاضای 
خریــد خــودرو را واقعــی کردیــم. بــا ایــن 

حال برای خرید ۲٥ هزار دســتگاه خودرو 
در فــروش فوق العــاده ٥ میلیــون و 7٠٠ 
هزار نفر بیشــتر با هدف کاســبی ثبت نام 
کردنــد، چون اختــالف قیمــت کارخانه و 
بازار باال بود. به گفته وی، شرایط محیطی 
در اردیبهشــت مــاه بــا شــرایط محیطــی 
حاال کامالً متفاوت اســت. مــا آن زمان به 
موفقیت رسیدیم، آن موقع برای ۲٥ هزار 
دســتگاه خودرو، ٥ میلیون و 7٠٠ هزار نفر 
ثبت نام کردند اما هفته پیش برای ۱٥ هزار 
دستگاه خودرو ایران خودرو فقط ۲٠٠ هزار 
نفر ثبت نام کردند. یعنی کاســب ها کمتر 

شــده اند و قیمت ها واقعی تر شده است. 
نرخ ارز حاال به ۱۸ هزار تومان رســیده و اگر 
قیمت خودرو را با این رقم مقایســه کنیم 
مشــخص می شــود که نرخ ها چقــدر باید 
باشــد. وی افزود: قیمت ورق فوالد و مواد 
پتروشــیمی بر اســاس نرخ بورس تعیین 
می شــود که بــر قیمت تمام شــده خودرو 
تأثیرگــذار اســت. در عین حال بــر احتکار 
خودرو در پارکینگ ها نیز نظارت شد. جمع 
این اقدامات باعث کاهش قیمت خودرو 
شــد. این مســأله تا زمانی ادامه داشت که 

قیمت ارز تکان نخورده بود. / فارس

امنیت جامع با بهره برداری پایدار از منابع آب و خاک

بخشــی از آن نیــز محصول توســعه آبیاری 
است که اواخر قرن نوزدهم آغاز شده و تا به 

امروز ادامه داشته است.
مساحت تحت آبیاری جهان از 4۸ میلیون 
هکتار در ســال ۱۹٠٠ به ۹4 میلیون هکتار در 
ســال ۱۹٥٠ و ۲4٠ میلیــون هکتــار در ســال 
۱۹۹٠ و در طی سال های اخیر به حدود ۳٠٠ 
میلیــون هکتار رســیده اســت. نرخ توســعه 
آبیاری از ســال ۱۹7٠ تا ۱۹۸٠ رقمی معادل 
۲.۳ در ســال، در ســال های ۱۹۸٠ تــا ۱۹۹٠ 
بــه حــدود ۱.۳ درصد تقلیل یافته و از ســال 
۱۹۹٠ به کمتر از یک درصد در ســال رســیده 
و پیش بینی می شود که به دلیل هزینه های 
ســنگین احداث ســامانه های آبیــاری، نرخ 
رشــد توســعه شــبکه های آبیــاری در طــول 
۲٥ ســال آینده به حدود ٠.6 درصد برســد. 
بخشــی از ایــن کاهــش نتیجــه هزینه هــای 
سنگین ســرمایه گذاری و بخشی نیز نتیجه 
ساخته شدن شبکه ها در بخش گسترده ای از 

اراضی قابل آبیاری است.
اهمیت آبیاری وقتی روشــن تر می شــود که 
بدانیــم حــدود ۳٠٠ میلیون هکتــار )یعنی 
فقــط ۱۸ درصــد از کل ۱.7 میلیــارد هکتــار 
اراضــی کشــاورزی دنیــا، بــا آبیــاری کشــت 
می شــوند امــا همین مقــدار اراضــی غذای 
بیــش از 4٠ درصــد مــردم جهــان را تأمین 
می کند. این بدان معناست که ظرفیت تولید 
غذا در جهان بشدت به آبیاری وابسته است.
 ایــران پس از چین، هند، امریکا و پاکســتان 
پنجمیــن کشــور جهــان از لحاظ بیشــترین 
سطوح زیر کشت آبی است. سرانه مساحت 
تحــت کشــت آبی ایــران بــا در نظــر گرفتن 
۸.46 میلیون هکتار، حدود ۱٠٠ هکتار برای 
هر ۱٠٠٠ نفر است که نسبت به سرانه کشت 
آبی 4٠ هکتار به ازای هر ۱٠٠٠ نفر در جهان، 
رقمــی حــدود ۲.٥ برابــر اســت. وزارت نیرو 
برنامــه دارد که ۲.۹ میلیون هکتــار از اراضی 

در پایاب ســدهای در دســت بهره بــرداری، 
اجرایــی و برداشــت مســتقیم از رودخانــه، 
بر اســاس آب قابــل برنامه ریزی بهنگام به 
شــبکه های آبیاری مجهز شــوند که تا پایان 
ســال ۱۳۹۸ حــدود ۲.4 میلیــون هکتــار آن 
مجهز به شــبکه های آبیاری اصلی شده اند 
و باقیمانــده اراضی تا ســال ۱4٠6 به شــرط 

تأمین اعتبار عملیاتی خواهد شد.
بخش قابل توجهی از برنامه ریزی توســعه 
شــبکه های آبیــاری بــرای مناطــق مــرزی 
صــورت گرفتــه اســت. ایــن مناطــق کــه از 
رنــج  نیــز  محرومیــت  مختلــف  درجــات 
می برند، به دلیل ظرفیت باال در بخش های 
مختلف، در صورت توســعه پایدار، قابلیت 
تولیــد  افزایــش  در  مهمــی  نقــش  دارنــد 
ناخالــص ملــی کشــور ایفــا نماینــد. حفظ 
جمعیت در مرزهــا و توأمــان فراهم کردن 
امکان زندگی باکیفیت و پایدار نیز بر اهمیت 
این امر می افزاید. توســعه نیافتگی مناطق 
مرزی مسبب مهاجرت، تخلیه سکونتگاه ها 
و بــروز مســائل امنیتی اســت. فراهم کردن 
زمینه برخــورداری شــهروندان این مناطق 
از حقــوق شــهروندی و کیفیــت زندگــی، به 
عالوه بسترســازی برای حفظ امنیت پایدار 
در این مناطق، مستلزم کاهش نرخ بیکاری، 
پایدارســازی جمعیت و گسترش عدالت و 
امید اجتماعی است. توسعه مناطق مرزی با 
همین رویکرد در دستور کار نظام جمهوری 
اسالمی و وزارت نیرو به عنوان متولی توسعه 
منابع آب بوده اســت. بخشــی از طرح های 
توســعه منابع آب و خاک استان های مرزی 
روز پنجشــنبه ۲۳ مردادمــاه افتتاح شــده و 
به بهره بــرداری می رســد. این مجموعه که 
شــامل ۲۳٠٠٠ هکتار شــبکه های آبیــاری با 
ارزش ســرمایه گذاری ۱77٠ میلیــارد تومان 
است، بخشی از عظیم ترین طرح مهندسی 
اجراشــده در تاریخ توســعه کشــور است که 
۲4 ســد جهت مهار آب در ۱۲ استان کشور و 
سامانه های مختلف انتقال و بهره برداری از 

آب تنظیم شده را شامل می شود. مجموعه 
۲۳٠٠٠ هکتــاری در اســتان های کرمانشــاه 
و ایــالم واقع شــده و بــا اتــکا بــه ٥۲ کیلومتر 
ســامانه انتقال آب، ۳ رشــته تونــل به طول 
بیش از ۸۸٥٠ متر، ۲۲٠ کیلومتر لوله گذاری؛ 
دو پســت برق 6۳ کیلوولــت و ۱٥۲ کیلومتر 
خطــوط انتقال بــرق آمــاده بهره بــرداری و 

ایفای نقش در توسعه این دو استان است.
وزارت نیــرو به طــور جــدی و بــر پایــه یــک 
برنامــه راهبردی و بلندمدت و با مطالعات 
دقیــق در این مناطق و با آگاهی و احترام به 
حق و حقوق کشــورهای همســایه در قالب 
پروتکل هــای حاکــم و بین المللــی، از اوایل 
دهه هشــتاد شمســی، توســعه منابع آب و 
خاک نواحی مرزی را با اهدافی نظیر توسعه 
پایدار مبتنی بر رونق و شــکوفایی اقتصادی 
در ایــن مناطــق، تثبیــت جمعیــت، ایجاد 
اشــتغال، افزایش امید به زندگی، کمک به 
نقش آفرینــی معنــی دار در رونق اقتصادی 
کشــورهای  بــا  اقتصــادی  مبادلــه  کشــور، 
همســایه، ایجــاد صنایــع تبدیلــی در ایــن 
مناطق و گســترش اکوتوریســم آغاز نموده 
اســت. رشد شتابان و فزاینده این طرح های 
توسعه ای، براساس تدبیر جناب آقای دکتر 
روحانــی، رئیس جمهــور محتــرم و دســتور 
مقام معظــم رهبری جهــت تأمین منابع 
مالــی این طرح ها از صندوق توســعه ملی، 
از ســال ۱۳۹۳ جهش چشــمگیری یافت و 
در دولــت تدبیــر و امید اکثر ایــن طرح ها به 
مرحله بهره برداری رسیده یا تا پایان دولت 
به بهره برداری می رســد. این طرح ها کالبد 
منطقه ای و اهداف توسعه ای این مناطق را 
دگرگــون خواهد کــرد و وزارت نیرو با آگاهی 
بــر این مباحث و در ســازمان دولت، با ارائه 
گزارشــی در دولــت تدبیــر و امید به شــورای 
عالــی معماری و شهرســازی و اخذ مصوبه 
ایــن شــورا، باعث شــد که طرح هــای جامع 
شهری و کالبد منطقه ای این مناطق با توجه 
به شــرایط آتــی حادث شــده از اجــرای این 

طرح هــا، بازنگری شــده و مؤلفه هــای مورد 
نظر بر این اساس تدقیق و بازنگری گردد.

تردید نداریم که در سخت ترین ایام تحریم و 
فشار اقتصادی، کار بزرگی انجام شده است. 
این ساخت وساز بزرگ زمانی تکمیل خواهد 
شد که سازوکارهای بهره برداری از سازه های 
ایجــاد شــده، الگوهــای کشــت، مشــارکت 
از  بهره بــرداری  و  مدیریــت  در  کشــاورزان 
شبکه ها، توســعه صنایع تبدیلی کشاورزی 
اســتانداردهای  رعایــت  و  منطقــه،  در 
محیط زیستی در بهره برداری از آب و اراضی 
بــه منظور حفظ و پایدارســازی منابــع آب و 
خــاک به صــورت جــدی در دســتور کار قرار 
گیرد. تحقق این موارد مستلزم توسعه تفکر 
و کار میان بخشــی بیــن همه دســتگاه هایی 
برنامــه ای  چارچــوب  در  بایــد  کــه  اســت 
مشــترک زمینــه بهره بــرداری حداکثــری از 

سرمایه گذاری صورت گرفته را ایجاد کنند.
ایــن یادداشــت بــا بحثــی دربــاره اهمیــت 
غــذا و جایــگاه راهبــردی آن در جهــان آغاز 
شــد. طرح های توســعه منابــع آب و خاک 
مرزی نیز بــر تولید غذای کشــور می افزایند 
و امنیــت همه جانبه کشــور را بــاال می برند. 
قــدر شــناختن ظرفیت هــای عظیــم ایران 
برای تولید غذا و پاس داشــتن سرمایه های 
صرف شــده بــرای توســعه طرح هایــی کــه 
۲۳ مردادمــاه افتتــاح می شــوند، مســتلزم 
توجه داشــتن بــه محدودیــت ظرفیت ها و 
تــالش برای مالحظه کردن همبســت های 
میــان آب، خــاک، غــذا، انــرژی و پســماند، 
کاســتن از هدررفــت آب، فرســایش خاک، 
اتالف محصوالت کشــاورزی و تبدیل شدن 
بــه پســماند، تلفــات انــرژی و در نهایــت 
پایدارســازی اســتفاده از منابع این سرزمین 
است. ساخت وسازها به افتتاح رسیده اند اما 
راه طوالنــی برای اصالح ســازوکارهای مولد 
پایــداری و تأمیــن پایــدار اشــتغال و تغذیه 
مــردم ایران پیش رو داریم که امیدوارانه و با 

تدبیر خواهیم پیمود.

ادامه از صفحه اول
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ارزش صادرات لبنیات به ۱۵۳.۷ میلیون 
دالر رسید

سخنگوی گمرک گفت: ایران در چهار ماهه نخست امسال 
اقدام به صادرات ۱۵۲ هزار و ۵۷۴ تن انواع لبنیات معادل 
۱۵۳ میلیــون و۷۴۲ هــزار و ۶۱۱ دالر به ۳۰ کشــور کرد. ســید 
روح اهلل لطیفی افزود: در این میان بیشترین سهم صادرات 
لبنیــات به کشــور عراق با ارزش بیــش از ۷۵ میلیون و ۹۹۸ 
هزارو ۹۷۵ دالر و پس از آن افغانستان با بیش از ۱۸ میلیون 
و۸۲۵ هــزارو ۱۷۰ دالر و پاکســتان با ۱۳ میلیــون و ۴۱۱ هزارو 

۲۸۶ دالر اختصاص دارد./ گمرک ایران

راه اندازی خط دائمی کشتیرانی ایران و 
روسیه از ماه آینده

عضو اتاق مشترک ایران و روسیه از راه اندازی خط دائمی 
کشــتی کانتینربــر بین دو کشــور و حرکت اولین کشــتی در 
ســپتامبر ۲۰۲۰ میالدی )شهریور ۹۹( خبر داد.سید جلیل 
جاللی فر اظهار کرد: امروز دولت دو کشور روسیه و ایران با 
عزمی راســخ با اقدامات زیرساختی به دنبال فعال سازی 
کریــدور شــمال و جنوب هســتند و در این راســتا اقدامات 

زیادی با جدیت در حال انجام است./ تسنیم

 تورم تولیدکننده مرغداری ها 

به ۱۳ درصد رسید 
تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت 
مرغداری هــای صنعتــی در چهــار فصل منتهــی به فصل 
بهــار ۹۹ نســبت به مــدت مشــابه در ســال قبل بــا کاهش 
۶.۵ واحد درصد، به ۱۲.۹ درصد رســید.تغییرات شاخص 
قیمت تولیدکننده بخش مرغداری های صنعتی نسبت به 
فصل قبل )تورم فصلی( در فصل بهار ۱۳۹۹ به ۱.۲ درصد 
رســید که در مقایســه با همیــن اطالع در فصــل قبل )۷.۲ 

درصد کاهش(، ۸.۴ واحد درصد افزایش دارد. / مهر

خسارت کرونا به اقتصاد جهان دو برابر 
یک »جنگ جهانی«

تحقیقــات مؤسســه مکنــزی گلوبــال نشــان می دهــد که 
اختــالل پیش آمده در تولیــد در جهان می تواند دو برابر 
یک جنگ جهانی خســارت روی دســت اقتصاد جهانی 
بگــذارد. به گزارش راشــا تــودی، کاهش شــدید تولید در 
ســطح جهان ناشــی از شــیوع گســترده ویروس کرونا دو 
برابــر یــک جنــگ تمام عیــار جهانــی به اقتصــاد جهان 
خســارت وارد می کند. این مؤسسه طی گزارشی با عنوان 
»خطــر، مقاومــت و تعــادل در چرخــه ارزش جهــان« 
ریســک های مختلف مربــوط به تعطیلــی فعالیت های 
تولیدی به مدت ۱۰۰ روز را مورد ارزیابی قرار داده است. 
نتایــج ایــن تحقیق نشــان می دهــد: یک جنــگ جهانی 
فرضی می تواند ۱۹ هــزار میلیارد دالر به اقتصاد جهانی 

خسارت وارد کند./ فارس

بار
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تازه ترین جزئیات عرضه صندوق دارا دوم

عرضه »دارا دوم« هفته اول شهریور
 گــروه اقتصــادی | پس از اختــالف نظرهای روز دوشــنبه، 
باالخره مشــخص شــد که عرضه صندوق »دارا دوم« در 
راه است. تازه ترین خبرهای خصوصی سازی حاکی از آن 
اســت که دومین صندوق »ای تــی اف« در دو هفته دیگر 
عرضه می شود. در همین خصوص وزیر اقتصاد می گوید 
»دارا دوم« در نخســتین چهارشــنبه شــهریور ماه عرضه 
می شود و وزیر نفت نیز برای این کار اعالم آمادگی کرده 
است. چراکه در صندوق سرمایه گذاری دارا دوم، آن طور 
که پیش از این اعالم شده، ۲۰۰ سهم از نمادهای شبریز، 
شــپنا، شــتران و شبندر عرضه خواهد شــد. بر این اساس 

عرضه بلوکی این سهام دیگر منتفی است.
در همین حال اســحاق جهانگیری معاون اول رئیس 
جمهوری در توئیتی از توافق وزیران نفت و اقتصاد در 
خصــوص عرضــه »دارا دوم« اظهار خرســندی کرد و 
نوشت: »اعتماد مردم ســرمایه دولت است که تحت 
هیچ شــرایطی نباید آسیب ببیند. اعضای دولت باید 
بــه قول هایی کــه به مردم می دهنــد، عمل کنند چون 
مــردم فعالیت هایشــان رابــر مبنای تعهــدات دولت 
تنظیم می کنند.« همچنین »علی ربیعی«، سخنگوی 
دولــت هم درباره راه اندازی صندوق دارا دوم و عرضه 
ســهام صنایــع پاالیشــی و پتروشــیمی در بــورس در 
حساب توئیتری خود نوشت: امروز در ستاد اقتصادی 
دولــت اتفاقــات دو روز گذشــته در خصــوص صندوق 
دارادوم  )ETF( بررســی شــد. هماهنگی ها انجام شــد 
و این صندوق ســریعاً عرضه می شــود. مطابق دستور 
رئیس جمهوری دولت به اجرای تمام تعهدات پایبند 
است. جای نگرانی نیست حمایت از همه بخش های 
اقتصاد، سیاست تعطیل نشدنی دولت است. معاون 
اول رئیــس جمهوری تأکید کــرد: نباید برخی اختالف 
نظرهای جزیی درون دولت برای زندگی مردم و روند 
جاری اقتصاد کشور ایجاد مشکل کند. وی خاطرنشان 
کرد: خوشــبختانه با توافق )بیژن نامدار زنگنه و فرهاد 
دژپســند( وزیران محترم نفت و اقتصاد مشــکل پیش 
آمده برای عرضه ســهام صنایع پاالیشی و پتروشیمی 
و راه انــدازی صندوق ETF   دارا دوم در بورس برطرف 
شــد و این توافق مورد حمایت قاطع دولت است و در 

روزهای آینده اجرایی خواهد شد.
ë 5 شهریورماه، موعد عرضه دارا دوم

صندوق های ســرمایه گذاری دارا دوم دولتی مانند 
دور قبــل، با تخفیــف ارائه می شــود و ایــن موضوع به 
جذابیت این صندوق های ETF می افزاید. اکنون وزیر 

اقتصاد می گوید که وزارتخانه متبوعش و وزارت نفت 
در خصــوص صنــدوق ETF دارا دوم و عرضــه آن در 

پنجم شهریورماه توافق کرده اند.
به گــزارش ایرنا، فرهاد دژپســند توضیــح می دهد: 
در دولــت یــک برنامه زمانبنــدی برای عرضه ســهام 
دولتــی در طول ســال وجود دارد و تالش ما این اســت 
تا عرضه ها بر اساس این جداول تنظیم شده، صورت 
پذیــرد. اما متأســفانه در خصــوص دارا دوم، مختصر 
ناهماهنگــی ایجــاد شــد. او درخصــوص ناهماهنگی 
ایجاد شده، بیان می کند: در این زمینه اشکالی در اجرا 
وجود داشــت. چرا که دســتگاه تخصصــی ذیربط این 
برداشت را داشت که مورد دارا دوم هم وزارت اقتصاد 
به مانند دارا اول می تواند نســبت به تأسیس صندوق 
اقــدام کنــد. در حالــی کــه در قانــون بودجــه تصریــح 
شــده اســت تأســیس صندوق ها باید توســط دستگاه 
تخصصــی ذیربط انجام گیرد که در این مــورد، وزارت 
نفت است. به گزارش »ایران« صندوق سرمایه گذاری 
دارا یکم متشکل از ســهام بانک های صادرات، ملت، 

تجارت، بیمه اتکایی و بیمه البرز بود.
ë  علت اعالم عرضه بلوکی از سوی سازمان خصوصی

سازی
دژپسند با اشاره به هماهنگی مطلوب با وزیر نفت 
ادامه می دهد: تأســیس صنــدوق دارا دوم مقداری به 
درازا کشید و از آنجا که طبق مصوبه هیأت واگذاری در 
صورتی که تا تاریخ مشخص شده، این صندوق تشکیل 
نشــود، ســازمان خصوصی ســازی می تواند مســتقیماً 
و به صورت بلوکی نســبت به عرضه ســهام شــرکت ها 
اقدام کند، روز گذشته سازمان خصوصی سازی عرضه 
بلوکــی را اعــالم کــرد. او در ادامه با اشــاره بــه برطرف 
شــدن ناهماهنگــی بــه وجــود آمــده و متوقف شــدن 
عرضه بلوکی شــرکت های دارا دوم، بیان می کند: طی 
هماهنگی های انجام شــده اخیر، مقرر شــد تــا وزارت 
نفــت در اولیــن فرصت نســبت به تأســیس صندوق 
دارا دوم اقدام کند. بنابراین عمالً مشکالت مربوط به 
این صندوق مرتفع شــده و من امیــدوارم که در اولین 
چهارشنبه شــهریورماه که مصادف با هفته دولت نیز 

هست، نسبت به عرضه این صندوق اقدام شود.
ë تخفیف ۳۰ درصدی ارزش سهام صندوق دارا دوم

پیش بینی می شــد که صنــدوق دارا دوم نیز مانند 
صنــدوق دارا یکم با ســقف خریــد دو میلیــون تومان 
و بــا ۲۰ درصــد تخفیف عرضه شــود اما وزیــر اقتصاد 

از افزایــش ســقف خریــد و همین طور امــکان افزایش 
تخفیف خبر می دهد.

وزیــر امــور اقتصــادی و دارایی با اشــاره بــه مزایای 
خرید باقی مانده سهام دولت در پتروشیمی اصفهان، 
تهران، تبریز و بندرعباس به صورت متمرکز و در قالب 
صنــدق دارا دوم، می گوید: همه مــردم ایران در حالی 
می توانند در خرید این صندوق مشارکت داشته باشند 
کــه بر خــالف صندوق دارا یکم که ســقف خرید در آن 
دو میلیون تومان بود، بنا داریم تا با اخذ مصوبه دولت 

این سقف را به پنج میلیون تومان افزایش دهیم.
او ادامه می دهد: خریداران این سهام همچنین در 
این معاملــه می توانند از امتیاز تخفیف ارزش ســهام 
هم برخورد شــوند، چــرا که قانونگــذار در دولت اجازه 
داده اســت تــا بــا تخفیــف ۳۰ درصــدی ارزش ســهام 
صنــدوق دارا دوم در روز عرضه، ایــن صندوق در بازار 
بــورس عرضــه شــود. به گزارش »ایــران«، حــدود ۳.5 
میلیون نفر از نخســتین صندوق ETF دولت که در آن 
ســهام پنج شرکت )ســه بانک و دو بیمه( عرضه شد، 

استقبال کردند.
ë  ETF موافقــت وزارت نفــت بــرای تأســیس ســریع

پاالیشی
درباره دومین صنــدوق ETF دولت، وزیر نفت نیز 
روز گذشــته هم در جمع خبرنگاران از موافقت وزارت 
نفــت بــا تشــکیل صنــدوق خبــر داد و هــم در توئیت 
شــخصی خود در فضای مجازی درباره آن نوشت. به 
ایــن ترتیــب که بیژن زنگنــه در صفحه خــود در توئیتر 
بیان کرد: »با ارائه سهام پاالیشگاه ها در بورس نه تنها 

مخالف نیســتیم بلکه موافق هم هســتیم. با توجه به 
درخواســت اخیر وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، 
دســتور داده شــد که شــرکت پاالیش و پخش بسرعت 

نسبت به ایجاد صندوق ETF پاالیشی اقدام کند.«
زنگنه همچنین در میان خبرنگاران حاضر شد و به 
موافقت وزارت نفت در این باره اشــاره کرد. او توضیح 
داد که برای عرضه ســهام پاالیشــگاه ها به هر شــکلی 
کــه بخواهنــد عرضه کننــد، همکاری می کنیــم و هیچ 

مشکلی با وزارت امور اقتصاد و دارایی نداریم.
ایســنا به نقل از وزیر نفت می نویسد: ابتدا قرار بود 
سهام پاالیشگاه در قالب ای تی اف باشد، سپس گفتند 
عرضه به شکل بلوکی خواهد بود و پس از آن گفته شد 
در صورت ارائه بلوکی، نمی توان این سهام را به صورت 
ای تی اف ارائه کرد. اما اکنون وزارت نفت به هر شــکلی 
کــه بخواهند این ســهام را ارائه کنند، همکاری می کند 
و هیــچ مشــکلی نداریم. هوشــنگ فالحتیــان معاون 
برنامه ریزی وزیر نفت نیز در این زمینه در گفت وگویی 
تلویزیونــی گفــت: هم اکنــون آمــاده واگــذاری تعــداد 
بسیار بسیار محدودی از سهام پاالیشگاه ها هستیم. از 
ایــن تریبون نیز خدمت همه مردم و مســئوالن اعالم 
می کنم به هر روشــی که وزارت امور اقتصادی و دارایی 

تشخیص دهد این کار را انجام می دهیم.
ë افت شاخص بورس با سینگال های دارا دوم

در پی اختالف نظرها روز دوشــنبه، رئیس سازمان 
خصوصی ســازی اعالم کرده بود که به دلیل مخالفت 
وزارت نفت با عرضه دارا دوم در ETF، سهام  پاالیشی 
دولــت تا ســه هفتــه آینــده به صــورت بلوکــی عرضه 

می شــود. این موضوع شــاخص بــورس را تحت تأثیر 
قــرار داد و در همان روز ۱۳ هزار واحد شــاخص بورس 
افت کرد و بســیاری از نمادها در بازار قرمز پوش شــد. 
ایــن روند روز گذشــته نیز ادامه داشــت و شــاخص کل 
بــا افت 65 هــزار و ۲5۷ واحدی بــه کانال یک میلیون 
واحدی سقوط کرد و روی رقم یک میلیون و ۹۹۹ هزار و 
۸5۷ متوقف شد. همچنین دیروز تقریباً اکثر نمادهای 
پاالیشگاهی و مرتبط با گروه فرآورده های نفتی نزدیک 
بــه 5 درصــد منفی شــدند و همگــی آنهــا قرمز پوش 
شــدند. بــا این حــال مقامات بــازار ســرمایه می گویند 
عرضه یا عدم عرضه این صندوق نباید روی شاخص 
اثر بگذارد. مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس 
و اوراق بهــادار در ایــن زمینــه توضیــح می دهــد کــه 
سودآوری، دارایی و برنامه های آتی شرکت ها از جمله 
مهم تریــن موارد تصمیم گیــری برای ســرمایه گذاران 
اســت و بنابراین تشــکیل یا عدم تشــکیل ETF جدید 
)دارا دوم( روی قیمت سهام شرکت هایی که قرار است 

وارد این صندوق شوند، اثری ندارد.
در همین حــال پایگاه خبری بازارســرمایه )ســنا(، 
به نقل از محســن خدابخش می نویسد: قیمت سهام 
شرکت ها متأثر از عوامل بنیادی است و سرمایه گذاران 
بایــد با تحلیــل صورت هــای مالی شــرکت ها اقدام به 
تصمیم گیــری کنند. صرفنظــر از ورود صندوق ای تی 
اف پاالیشی ها، سهام شرکت های این صنعت از بنیاد 
مناسبی برخوردار بوده و این اخبار نباید بر روند عرضه 
و تقاضای سهام این شرکت ها اثر بگذارد. بر این اساس 
واکنــش کنونی بــازار در این خصــوص از نظر مباحث 
مالی و بنیادی مورد قبول نیست و سهامداران هم باید 
در انجــام معامالت خود بــه این موضوع دقت کنند و 

درگیر هیجانات نشوند.
در پایان خدابخش گفته است که سازمان بورس و 
اوراق بهــادار آمادگــی دارد تا در صورت تصمیم گیری 
در زمینــه تشــکیل دارا دوم در اســرع وقــت مجوزهای 
الزم را صــادر کند. بر مبنای آنچه مســئوالن می گویند 
صنــدوق دارا دوم در اولین چهارشــنبه شــهریور ۱۳۹۹ 
عرضه می شود و مشــکلی از این بابت وجود ندارد. به 
نظر می رســد که از امروز اثر اخبار عرضه این صندوق 
نیز بر شــاخص کل بورس کمرنگ شــود. بــا این حال، 
کارشناســان مــدام هشــدار می دهنــد که فعــاالن بازار 
سرمایه هیجانات را کنار بگذارند و با منطق جلو بروند 

و با تصمیم هیجانی، دارایی های خود را حراج نکنند.



»فقط عشق به محیط زیست و حیوانات 
کار  ســختی های  کــه  می شــود  باعــث 
محیطبانــی را بــه جــان بخریــم.« ایــن 
قهرمــان  صحبت هــای  از  بخش هایــی 
منطقــه  محیطبانــی  مســئول  اصغــری 
حفاظــت شــده طــارم ســفلی در اســتان 
قزوین است. کسی که وقتی از مشکالتش 
می پرســم هیچ اشــاره ای به دستمزدش 
حفــظ  تنهــا  دغدغــه اش  و  نمی کنــد 
محیط زیســت اســت. اصغری در پاسخ 
بــه این ســؤال که چطــور با تعــداد اندک 
را  منطقــه  از  وســعت  ایــن  محیط بــان 
پوشــش می دهید، بــه خبرنــگار »ایران« 
گفت: »واقعاً رصد و کنترل مناطق تحت 
پوشش با این تعداد اندک محیطبان کار 
ســخت و مشــکلی اســت و تنها از دست 
کســانی بــر می آیــد کــه عاشــق طبیعت 
باشــند چون که تالش و فــداکاری زیادی 
را می طلبــد. بــرای مــا چیــزی بــه اســم 
ســاعت کار مطرح نیســت و بارها و بارها 
پیش آمــده که حتی چند هفتــه به خانه 
نرفته ایم و در مناطق حضور داشــته ایم. 
البته در این میان چوپان ها و افراد محلی 
دوستدار محیط زیســت، به نوعی همیار 
ما هستند و کمک زیادی می کنند. شخصاً 
شماره موبایلم را به افراد محلی داده ام و 
گفته ام که حتی نصف شب هم مشکلی 

پیش آمد تماس بگیرید.
وی دربــاره کمبودهــا اظهــار داشــت: 
بیشــترین نیاز مــا نیروی محیطبــان و در 
و  پیشــرفته  تجهیــزات  کمبــود  آن  کنــار 
حفاظتی اســت. بحث موتــوری و کمبود 

بنزین هم از دیگر مشکالت مان است.
اصغــری در پاســخ بــه این ســؤال که 
چــه خطراتــی یــک محیطبــان را تهدید 
می کند، گفت: » بیشترین خطر برای یک     
محیطبان درگیری با شکارچیان غیرمجاز 
اســت که بارهــا برای خود مــن هم پیش 
آمده که با سالح گرم به طرفم تیراندازی 

شــده و یک بار هم  یک شکارچی با قمه 
بــه من حمله کرد. از وقتی هم که جرایم 
شکار تشــدید شــده معموالً شکارچی ها 
به صــورت گروهی عمــل می کنند که هم 
بتوانند بــا محیطبان هــا راحت تر مقابله 
کنند و هم اینکه اگر به دام افتادند جریمه 

شکار بین شان تقسیم شود.«
او خواســتار حمایت بیشــتر دســتگاه 
گفــت:  و  شــد  محیطبان هــا  از  قضایــی 
»شــکارچی ای می شناســم کــه بیشــتر از 
شش بار با عناوین مختلف دستگیر شده 
امــا باز هم خم به ابرو نیــاورده و جری تر 
شــده اســت. امیدوارم مســئوالن قضایی 
چــاره ای بیندیشــند تــا شــاهد رفتارهای 

چندین باره این افراد متخلف نباشیم.«
ë !هر 10 هزار هکتار یک محیطبان

بدون شــک هیچ حــوزه ای بــه اندازه 
محیــط زیســت کشــورمان مظلــوم واقع 
نشــده اســت. جایی که با وجود بیشترین 
تهدیــد امــا در عیــن حــال بــا کمتریــن 
امکانــات و نیــروی انســانی وســعتی بــه 
پهنــای کشــورمان را حفاظــت می کننــد. 
شــاید باورش سخت باشــد اما ۴۳۰ هزار 
هکتــار منطقــه تحــت حفاظــت اســتان 
محیطبــان  نیــروی   ۶۰ تنهــا  را  قزویــن 

محافظت می کنند.
عبدالحســین مظفــری معــاون فنی 
اداره کل ســازمان محیط زیســت اســتان 
قزوین درباره چالش های محیط زیســت 
اســتان قزوین به خبرنگار »ایران« گفت: 
به طور کلی حوزه محیط زیست را می توان 
در دو بخــش مورد بررســی قــرار داد یک 
بخــش محیــط زیســت انسان ســاخت و 
دیگــری محیــط زیســت طبیعی اســت. 
قطعاً این دو حوزه روی یکدیگر تأثیرگذار 
هســتند و نمی تــوان به صــورت تفکیــک 
شــده به آن نــگاه کرد. در ســطح کالن در 
ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی اســتان 
قزویــن یــک طــرح آمایش اجرا شــده به 
ایــن صورت که محیط زیســت اســتان به 
نواحی مختلف تقســیم و ردپا و ظرفیت 
زیســتی ایــن نواحی برآورد شــده اســت. 

آنچــه که مهــم اســت در برخــی از نقاط 
بویــژه در مناطــق شــهری میــزان ردپای 
زیســتی بیشــتر از ظرفیت زیستی است و 
در نگاه کالن این مهم ترین بخش قضیه 
اســت. در مجموع آنچه در طرح آمایش 
آمــده به طــور میانگین چیزی بــه اندازه 
دو برابــر ظرفیت موجود اســتان در حال 

بهره برداری است.
زیســت  مشــکل  مهم تریــن  ایــن 
محیطی اســت که در سطح استان وجود 
دارد. در برنامــه ششــم توســعه رویکرد و 
برنامه ای به اســم SEA پیش بینی شــده 
و بــه ایــن موضــوع می پــردازد کــه بایــد 
بــه  حتمــاً  کالن  سیاســتگذاری های  در 
موضوعــات محیط زیســت توجــه کنیم. 
یعنــی اگــر راهبــردی در ســطح اســتان 
تعریف می شود در کنار آن باید تحلیل ها 
و برآوردهای زیست محیطی هم در نظر 

گرفته شود.
وی درباره تجهیزات و نیروی انسانی و 
فاصله آن با استانداردهای جهانی  اظهار 
داشت: در تعریف استاندارد جهانی برای 
هر دو هزار هکتار یک نفر نیروی حفاظتی 
احتیاج اســت کــه در اســتان قزویــن این 
میــزان یــک نفــر در ازای 1۰ هــزار هکتــار 
اســت که همــکاران ما تالش چنــد برابر 
می کننــد تــا این نقصــان را جبــران کنند. 
قطعاً در هر سیســتمی مشــکالتی وجود 
دارد و در ســازمان محیط زیســت تعداد 
نیــروی انســانی متناســب بــا ردیف های 
پســتی مصوب پیش بینی شــده و ما تابع 
ســازمان  برنامه ریــزی  و  دســتورالعمل 
امور اســتخدامی هســتیم و امیدواریم در 
برنامه های آتی دولت، نیروی بیشتری در 
اختیار سازمان محیط زیست قرار دهند تا 

این خأل جبران شود.
البتــه  افــزود:  ادامــه  در  مظفــری   
گروه هــای  بویــژه  دیگــر  حوزه هــای 
مردم نهاد فعال در حوزه محیط زیست، 
حمایــت  رســانه ها  و  محلــی  جوامــع 
می کننــد تا ضریب حفاظتــی ما افزایش 

پیدا کند.

بخــش  در  گفــت:  ادامــه  در  وی 
انســان ســاخت، مهم تریــن  تجهیــزات 
بخــش تجهیزات آزمایشــگاهی از جمله 
آزمایشــگاه هوا، شــیمی و میکروبیولوژی 
است. ما در این حوزه امکاناتی در اختیار 
داریــم که قطعاً کافی نیســت بــه طوری 
کــه برطرف کننــده نیازهای مان نیســت. 

به عنــوان مثــال در بحث ســنجش کیفی 
آلودگی هوا خیلی از شهرهای ما دستگاه 
ســنجش ندارند و حتی تعداد دستگاه ها 
در خــود شــهر قزویــن محــدود اســت و 
نمی توانــد اطالعــات دقیقی به مــا ارائه 
کنــد. چون هر ایســتگاه ســنجش شــعاع 
۵۰۰ متر را پوشــش می دهد بنابراین نیاز 

بــه تجهیزات بیشــتری داریم تــا بتوانیم 
از وضعیــت منابــع  تــری  رصــد دقیــق 

آالینده در سطح استان داشته باشیم.
همیــن  هــم  خودرویــی  بحــث  در 
شــرایط وجــود دارد و چون تــالش بر این 
شــده تمام مناطــق توســط خودروهایی 
که کمک دار هســتند پوشــش داده شــود 
بنابراین نیاز اســت تا در شــرایط بحران و 
اضطــرار وســیله حمل ونقل ســریع تری 
در اختیــار ســازمان قــرار گیــرد. در بحث 
آتش ســوزی ها هم بــا کمبــود تجهیزات 
مواجــه هســتیم و امیدواریــم بــا رویکرد 
اهمیــت محیــط  بــه  نســبت  مســئوالن 
زیســت بتوانیــم نیازهای مــان را برطرف 

کنیم.
ë  ارزیابــی مشــمول  پروژه هــای 

زیست محیطی
معاون فنی اداره کل ســازمان محیط 
زیست استان قزوین درباره جاده الموت 
به تنکابن و نگرانی های زیست محیطی 
پیرامــون این طرح اظهار داشــت: در این 
مــوارد موضوعــی تحت عنــوان خدمات 
اکوسیســتم مطرح می شــود که خدماتی 
را چــه در حــوزه تنوع زیســتی و چه حوزه 
وقتــی  معمــوالً  می کنــد.  ارائــه  انســانی 

پروژه ای در یک اکوسیســتم اجرا می شود 
پیــدا  اختــالل  ایــن خدمــات  از  بخشــی 
می کند. بر اســاس تصویب نامه شــورای 
بــه ۵۲  نزدیــک  زیســت  محیــط  عالــی 
پروژه در ســطح استان مشــمول گزارش 
ارزیابــی اثرات زیســت محیطی هســتند 
کــه بــر اســاس مــاده ۲۳ قانــون الحاقی، 
طرح هــای عمرانی دولت باید مشــمول 
پیوســت زیســت محیطــی باشــند. پروژه 
مسیر قزوین - الموت - تنکابن نیز مانند 
بیشــتر طرح های عمرانی در ابتدای اجرا 
بدون جوانب زیست محیطی آغاز به کار 
کرد که با اعتراض ها و پیگیری های زیادی 
که توســط ســازمان انجام شــد در نهایت 
بــه یک توافقی بــا وزارت راه رســیدند که 
اقداماتی انجام شــود تا بخشــی از اثرات 

سوء این طرح کاهش یابد.
 از آنجایــی که جاده هــا باعث جدایی 
دو اکوسیســتم از هــم می شــوند قــرار بــر 
اجــرای پل هــای روگذر شــد تــا محل گذر 
جانــوران حیــات وحــش دچــار مشــکل  
همچنیــن  و  آنالیــن  پایــش  نشــود. 
ایستگاه های آتش نشانی در حوزه جنگلی 
جزو توافق هایی است که صورت گرفته تا 
اثر ســوء پروژه بر حوزه اکوسیســتمی را به 

حداقل برساند.
وی دربــاره حیــات وحــش اســتان و 
مخاطراتــش بــرای محیطبانــان گفــت: 
»ما در اســتان قزوین ۳ منطقه حفاظت 
شــده باشــگل، طارم ســفلی و المــوت را 
داریم که این مجموعه توســط همکاران 
ما تحت کنترل است. البته یکی از عوامل 
تهدید کننده این حوزه بیماری های نوین 
بویــژه در آبشــخورهای مشــترک حیــات 
وحــش و دام اســت که در چندیــن مورد 
بــه حیوانــات  از دام  بیمــاری  گســترش 
وحشــی و بالعکــس مشــاهده شــد کــه 
همــکاران مــا یکســری برنامــه در قالــب 
ضدعفونی کردن آبشــخورها و چشمه ها 
و همچنیــن دیدبانــی مســتمر گونه های 
قــرار  کار  دســتور  در  را  وحــش  حیــات 
دادند. از دیگر عوامل تهدید کننده بحث 

جابه جایی گونه های مهاجر اســت که در 
مسیر و کریدورها آسیب زیادی می بینند. 
در ایــن راســتا در منطقــه حفاظت شــده 
باشــگل بــا یکســری اقدامــات حفاظتی 
افزایــش  را  امنیــت  ضریــب  توانســتیم 
دهیــم. عامــل دیگــر کــه همیشــه وجود 
داشته و گریبانگیر کل کشور است موضوع 
شــکارهای غیرمجاز توســط افراد بومی و 
شکارچیانی است که به منطقه ورود پیدا 
می کنند. این موضوع هم با رصد و پایش 
همکاران و همچنین عالقه مندان محیط 
زیســت سعی شده کنترل شــود. با وجود 
این، آمار ســاالنه، روند منفی تخلفات را 
نشان می دهد و این که جمعیت جانوری 
رو به رشد است که جای خوشحالی دارد.

مظفــری در ادامــه بیــان کــرد: عــدم 
چرخــه  در  گونــه  یــک  نقــش  شــناخت 
اکوسیســتم در بین مــردم هم یکی دیگر 
از مشکالت است. به طوری که نمی دانند 
حــذف یــک گونه باعــث بر هــم خوردن 
تعادل و اخالل در کل اکوسیستم می شود 
که البته با آموزش هایی که به افراد بومی 
داده می شــود امیدواریم دیگر شاهد این 

گونه موارد نیز نباشیم.
معــرض  در  گونه هــای  دربــاره  وی 
انقراض و حفاظت شده استان نیز گفت: 
بر اســاس طبقه بنــدی جهانی و لیســت 
ســازمان حفاظت محیط زیست استان، 
پلنــگ از گونه هــای مهــم  و حائزاهمیت 
اســت که با توجه به زیســتگاه های خوب 
ایــن حیــوان در منطقــه المــوت و طــارم 
ســفلی وضعیــت بــه نســبت مطلــوب 
اســت. اما تهدید اصلی پلنگ شــکار آن 
توســط دامداران و بومیان است. با توجه 
به اینکه ما در کشــور گونه های شــیر و ببر 
را از دســت داده ایم هم اکنــون بزرگترین 
گربه سان پلنگ است که نقش مهمی در 
چرخه زیســتی نیز دارد. از گونه های نادر 
و حفاظت شــده دیگر ســیاهگوش، قوچ 
و میش، آهو و پرندگان شــکاری از جمله 
باالبــان و هما اســت  که بســیار ارزشــمند 

هستند.

هر 10 هزار هکتار منطقه حفاظت شده فقط یک محیطبان!
حفاظت از محیط زیست قزوین با دست های خالی و نفرات اندک
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معاون فنی اداره کل سازمان محیط زیست استان قزوین: 
بر اساس تصویب نامه شورای عالی محیط زیست نزدیک 
به ۵۲ پروژه در سطح استان مشمول گزارش ارزیابی اثرات 

زیست محیطی هستند. پروژه مسیر قزوین - الموت - تنکابن 
نیز مانند بیشتر طرح های عمرانی در ابتدای اجرا بدون 

جوانب زیست محیطی آغاز به کار کرد که با اعتراض ها و 
پیگیری های زیادی که توسط سازمان انجام شد در نهایت به 

توافقی با وزارت راه رسیدند که اقداماتی انجام شود تا بخشی 
از اثرات سوء این طرح کاهش یابد

کوروس سلیمانی
 خبرنگار

روســتای  ویســی:  محمدکریــم   - ایــام 
توابــع شهرســتان  از  گاوداری«  »حســن 
ســیروان در اســتان ایالم است که در بین 
کــوه هــای ســربه فلــک کشــیده ســیوان، 
قالرنــگ، مله گاون و ســمخر قرار گرفته 
اســت. منظــره و دشــت هایی ســبز کــه 
آبادی کوچکــی را در دل خود جای داده 
اســت، از دور مثــل یــک تابلوی نقاشــی 
می ماند، نزدیکتر که می شــوی، دردهای 
آن تازه دیده می شود. البته این دردها را 
ســال های سال است که با خود به همراه 
دارد و تاکنــون مســئوالن منطقه آنچنان 
که باید و شــاید نتوانسته اند دارویی برای 
تسکین درد های آن پیدا کنند و همچنان 
افــزوده  آن  مشــکالت  بــه  روز  بــه  روز 

می شود.
دوران  شــهید  هشــت  دیــار  اینجــا، 
دفــاع مقــدس و بیــش از 5۰ جانبــاز و 
آزاده قهرمــان اســت کــه در زمان جنگ 
تحمیلــی از انقــالب و آب و خــاک دفاع 
کردنــد تا مــردم در آرامــش زندگی کنند 
ولــی ایــن روســتا هم اکنون با مشــکالت 
اعتبــارات  کــه  اســت  روبــه رو  فراوانــی 
شهرســتان نمی تواند گره ای از مشکالت 

آن را بازکند.
توجه نکردن به زیرساخت ها، نبود پل 
ارتباطی بین روستا و روستاهای همجوار، 
طــرح  عــدم  راهنمایــی،  مدرســه  نبــود 
هادی کامل روســتا، نبود آب آشــامیدنی 
مشــکالت  روســتا،  ســفالی  قســمت  در 
بهداشــتی، عدم آنتن دهی تلفن همراه 
و نبــود اینترنت، عــدم آنتن دهی برخی 
شــبکه های تلویزیونــی و هزاران مشــکل 
دیگر در ســال های گذشــته موجب شده 
بیــش از 5۰۰ خانــوار آن بــا وجــود میــل 
و  زیرســاخت ها  نبــود  به دلیــل  باطنــی، 
نداشتن درآمد کافی به شهرهای دیگر از 

جمله ایالم و تهران مهاجرت کنند.
در حــال حاضــر بیــش از 1۲۰ خانــوار 
دیگر ســاکن روســتای مذکور هســتند که 
مجبورنــد بــه خاطــر فرزندان شــان این 
دیــار پر خاطــره را ترک کننــد و این زنگ 
روســتاهای  بیشــتر  کــه  اســت  خطــری 
ایــن اســتان را تهدیــد می کنــد، انتظــار 
مــی رود کــه مســئوالن بــرای جلوگیــری 
بــه  نســبت  بی رویــه  مهاجرت هــای  از 
رفع مشــکالت اقدام کنند تا روســتاییان 
بــه مصرف کننــده تبدیــل  تولید کننــده، 
بــرای  آب  فاقــد  روســتا  ایــن  نشــوند. 
کشاورزی است و روستاییان از طریق دیم 
کاری امــور خــود را می گذرانند و به دلیل 

عدم برداشــت های مناســب برای تهیه 
علوفه احشام به دیگر روستاهای منطقه 
وابســته هســتند. در این روستا بیش از 1۰ 
هــزار رأس دام ســبک و ســنگین وجــود 
دارد ولــی به دلیــل نبــود زیرســاخت ها و 
ترمیــم چشــمه های موجــود در روســتا، 
متأســفانه با مشــکالت عدیده ای روبه رو 
هســتند. عضو شــورای اســالمی روستای 
حســن گاوداری با اشــاره بــه اینکه جاده 
اصلــی قســمت برآفتــاب ایــن روســتا با 
مشکالت زیادی مواجه است، گفت: این 
جاده که در ســال 1۳۹۰ طی اجرای طرح 
هــادی روســتا ســاخته شــد، نیمــه کاره و 

بدون آسفالت رها شده است.
گفت و گــو  در  صیــدی،  فاطمــه 
اختصاصی با خبرنگار »ایران« در استان 
ایــالم افــزود: طــی ایــن مــدت به دلیــل 
 ، جــاده  خانگــی،  فاضــالب  و  بارندگــی 
دچــار تخریــب و خســارت شــدید شــده 

است که این تخریب و خاکی بودن جاده 
مشــکالت زیــادی بــرای اهالی روســتا که 
حــدود ۵۰ خانــوار هســتند و از این جاده 
تــردد می کنند، ایجاد کرده اســت. وی به 
مشکالت روستا اشاره کرد و اظهار داشت: 
بیشتر کوچه های روستا سنگ فرش آنها 
کامل نیســت و کوچه های روستا بایستی 
در قالــب طرح هادی و غیره ســاماندهی 
شــوند. وی تصریــح کــرد: نبــود جایــگاه 
فضــوالت  جمــع آوری  بــرای  مناســب 
حیوانی و زباله خانگی و رها سازی آنها در 
بستر رودخانه و طبیعت مشکالت زیادی 
هــم بــرای اهالــی روســتا و هــم دام های 

آنان، ایجاد کرده است.
این عضو شــورای اســالمی روســتای 
حســن گاوداری بــا بیان اینکه پل وســط 
روستا با ارتفاع زیاد بدون حفاظ رها شده 
که همیشــه کلی به اهالی خســارت وارد 
می کند، خاطرنشــان کرد: تکمیل نشدن 

کانال سنگی روستا، جدول گذاری نشدن 
یک قسمت از روستا برای دفع فاضالب 
خانگــی اهالــی و تخریــب جــاده روســتا 
توســط این فاضالب و … تنها بخشــی از 

مشکالت اهالی این روستا است.
 صیدی گفت: قسمت برآفتاب روستا 
بــه اجرای طرح هادی برای جاده ســازی 
نیــاز دارد و از آنجایــی کــه بیشــتر اهالــی 
در ایــن قســمت زمیــن دارنــد و خواهان 
بازگشــت به روســتا هســتند ولی به دلیل 
نداشــتن راه ارتباطی مناسب برای تردد 
امــکان  متأســفانه،  مشــکالت،  دیگــر  و 

بازگشت برای آنها فراهم نشده است.
وی بــا اشــاره به اینکــه در این روســتا 
دیــده  تلویزیونــی  شــبکه  چنــد  فقــط 
می شــود، افــزود: وضعیــت آنتــن دهی 
شبکه های سیمای جمهوری اسالمی در 
این روســتا با اینکه آنتن های بســیار قوی 
نصــب می کنند ولی بیشــتر شــبکه ها در 

این روستا وجود ندارد.
اینکــه  بــه  بــا اشــاره  خانــم صیــدی 
وضعیــت آنتــن دهــی تلفــن همــراه و 
اینترنت به طور کلی ضعیف و در برخی 
مــوارد هیــچ آنتــن دهــی وجــود نــدارد، 
تصریح کرد: روســتای حســن گاوداری با 
مشکالت فراوانی روبه رو است که انتظار 
مــی رود مســئوالن شهرســتان بــه ایــن 
روســتای شهید پرور توجه ویژه ای داشته 
باشــند. عضو شــورای اســالمی روســتای 
حسن گاوداری گفت: بیش از 5۰۰ خانوار 
این روستا به شهرهای ایالم و تهران طی 
سال های گذشته به دلیل کمبود امکانات 
مهاجرت کرده اند و هم اکنون 1۲۰ خانوار 
دیگر در این منطقه مانده است. صیدی 
افزود: تنهــا راه جلوگیری از مهاجرت ها، 
مشــکالت  رفــع  و  زیرســاخت ها  ایجــاد 
روستا اســت که انتظار می رود مسئوالن 
برای جلوگیری از مهاجرت های بی رویه، 

به این منطقه توجه کنند.
وی با اشاره به اینکه بیشتر کوچه های 
دارنــد،  نیــاز  جدول گــذاری  بــه  روســتا 
اظهار داشــت: جاده هــای فرعی منتهی 
بــه مــزارع کشــاورزی مناســب نیســت و 
خســارت های شــدیدی به ماشــین آالت 
بــا  را  مــردم  و  می شــود  وارد  کشــاورزی 

مشکالت جدی مواجه کرده است.
به دلیــل  روســتا  کــرد:  تصریــح  وی 
کوهســتانی و بن بســت بودن و نداشــتن 
جاده مناســب برای ارتباط با سایر نقاط 
اســتان نیارمند توجه و رســیدگی ســریع 

مسئوالن است.

روایتی از یک روستای زیبا اما بدون امکانات 

بهشتی که دیگر جای ماندن نیست
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توجه نکردن به زیرساخت ها، نبود پل ارتباطی بین روستا و 
روستاهای همجوار، نبود مدرسه راهنمایی، عدم طرح هادی کامل 

روستا، نبود آب آشامیدنی در قسمت سفلی روستا، مشکات 
بهداشتی، عدم آنتن دهی تلفن همراه و نبود اینترنت، عدم آنتن 

دهی برخی شبکه های تلویزیونی و هزاران مشکل دیگر در سال های 
گذشته انگیزه مهاجرت بیش از ۵00 خانوار در این روستا بوده است

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفید قرار دهید كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 یكبار دیده شود
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پلیس در هر شرایطی انجام وظیفه می کند
گروه حوادث/این روزها شــیوع کرونا در تمام دنیــا روال زندگی مردم را 
تغییر داده اســت بسیاری از رفتارهای شــخصی و اجتماعی تحت تأثیر 
این ویروس مرموز و کشــنده به ناچار دســتخوش تحوالت زیادی شــده 
اســت. کرونــا خیلی از مشــاغل را به تعطیلی کشــانده و خیلــی از مردم 
را مجبــور کــرده که رویکــرد دیگری در زندگــی پیش بگیرند. امــا در این 
میــان برخی مشــاغل حتی در شــرایط بحرانی و خطرنــاک نیز تعطیل 
شدنی نیست و نه تنها باید همچنان مانند قبل به مردم خدمت رسانی 
کننــد بلکــه بیش از قبل باید به کمک همنوعانشــان بیاینــد. یکی از این 
گروه هــای خدمات رســانی کــه بــا تعطیلــی و اســتراحت و شــرایط ویژه 

بیگانه اند نیروهای پلیس هستند.
از این رو به سراغ سرهنگ محمد کالوسی - سرکالنتر یکم پایتخت- رفتیم  
وی در گفــت و گــو با خبرنــگار ایران از شــرایط پلیس در روزهــای کرونایی 

برایمان گفت.
»اگر در این دوران کارمندان ادارات کارشــان یک سوم شد اما کار پلیس نه 
تنها کم نشــده بلکه به نوعی مضاعف هم شــده اســت، چرا که این روزها 
مردم عالوه بر سالمت به امنیت هم نیاز دارند این در حالی است که یک 
مأمور پلیس هم انسان است و باید هم مراقب سالمتی خودش باشد هم 

امنیت و سالمت مردم را تأمین کند.
 اســتفاده از ماســک یکی از ملزومات این روزهاســت ما هم در کنار مردم 
از ماســک اســتفاده می کنیم و به مراجعه کنندگان نیز توصیه می کنیم که 

حتماً ماسک داشته باشند.«
ســرهنگ کالوسی می گوید: داخل کالنتری ها و در معاونت های قضایی با 
زدن برچسب روی صندلی ها از مردم می خواهیم که فاصله اجتماعی را 
رعایت کنند. همچنین مراقب هســتیم تا سالمت متهمان در کالنتری ها 
حفظ شــود. هر چند نگرانی در مورد این بیماری بیشــتر جنبه روحی دارد 
و مــا مــدام این نگرانــی را داریم که مبادا آلوده شــویم و این ویــروس را به 
خانــواده هایمــان منتقــل کنیــم اما ایــن مانعی بــرای انجــام وظیفه مان 
نیســت و به همین خاطر مراقبت ها را بیشتر کرده ایم؛ جلو در کالنتری ها 
از مراجعان تب سنجی انجام می شود تا اگر مورد مشکوکی بود بالفاصله 
اعالم شود؛ به عنوان مثال در کالنتری نیاوران دو مورد مشکوک داشتیم که 
بالفاصله امدادرســانان اورژانس آمدند و بیماران را به بیمارستان منتقل 
کردند. یا چند نفر از متهمان که احتمال آلودگی به ویروس داشتند توسط 
اورژانس منطقه شــمیرانات به بیمارســتان منتقل شــدند. البته چند نفر 
از همکاران ما هم مبتال شــدند که خوشــبختانه درمان شــدند. بااین حال 
تمام کالنتری ها موظف هســتند روزی دوبار واحدهای گشت و مقرشان را 
ضدعفونی کنند.سرکالنتر یکم پایتخت با بیان اینکه هر کجا پلیس باشد 
مردم احســاس امنیت می کنند، می گوید: وقتی مردم پلیس را با ماســک 
در خیابان هــا و میادیــن می بینند ناخــودآگاه احســاس آرامش می کنند و 
برایشان الگوسازی می شود. مأموران پلیس 110 با ماسک سر صحنه حادثه 

می روند، چرا که وظیفه اصلی پلیس پیشگیری و آموزش است. 
نکته مهمی که الزم به یادآوری اســت اینکه اگر کادر درمانی و پزشــکان با 
بیماران ســروکار دارند ما با تمام مردم ســرو کار داریم و البته با متهمان و 
معتادانی که در وهله اول حتی نمی دانیم بیمار یا ناقل هستند و این بسیار 
خطرناک تر است با این حال پلیس در هر شرایطی به وظیفه اصلی خود 

که تأمین امنیت و برخورد با مجرمان است عمل می کند.

نقشه سرقت زن و مرد  سابقه دار لو رفت

گــروه حــوادث/ دومــرد و یــک زن ســابقه دار که ســوار بر یــک خودروی 
مســروقه قصــد داشــتند وارد پارکینگ یــک مجتمع مســکونی در غرب 

تهران شوند و از ساختمان سرقت کنند از سوی پلیس دستگیر شدند.
  ســرهنگ »رســول بهرامی« رئیــس کالنتری 140 باغ فیض در تشــریح 
ایــن خبــر گفت: دوشــنبه شــب واحد گشــت کالنتری 140 بــاغ فیض در 
خیابــان ســردار جنــگل شــمالی به یک دســتگاه خــودرو مزدا 3 ســفید 
رنگ که مقابل پارکینگ یک مجتمع مســکونی ایســتاده و قصد ورود به 

ساختمان را داشت مشکوک شدند. 
در بررســی پــالک خودرو مشــخص شــد کــه مــزدا3 دارای ســابقه ثبت 
سرقت بوده و چند روز پیش به سرقت رفته است که بالفاصله مأموران 
کالنتری با مســدود کردن مســیر خودرو از راننده و سرنشــین آن که یک 
زن بود خواســتند پیاده شوند اما متهمان ناگهان با کوبیدن به خوردوی 
پلیــس و  حــرکات مخاطره آمیز قصد فرار از محل را داشــتند که در یک 

عملیات پلیسی هر دو سرنشین خودروی سرقتی دستگیر شدند.
همزمــان بــا دســتگیری این زن و شــوهر، ســاکنان مجتمع مســکونی به 
مأمــوران اطــالع دادند کــه فرد ناشناســی داخــل پارکینــگ مجتمع در 
انتظــار ایــن زن و مــرد بوده و در حــال حاضر نیز داخــل مجتمع حضور 

دارد که بالفاصله مأموران متهم سوم پرونده را نیز دستگیر کردند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه متهمــان بــرای تحقیقــات تکمیلی بــه کالنتری 
منتقل شــدند و به قصد خود برای ســرقت از مجتمع مسکونی اعتراف 
کردند، افزود: در بررســی سوابق متهمان مشخص شد که هر سه سارق 

سابقه دار بوده و به تازگی از زندان آزاد شده اند.
ســرهنگ بهرامی با اشــاره به شناســایی مالک خودرو، افزود: با دســتور 
قضایــی خودروی ســرقتی به مالک آن تحویل شــد و تحقیقات پلیســی 

برای کشف جزئیات پرونده ادامه دارد.

بیرون کشیدن آچار از سر مرد چینی
مــرد چینــی پــس از فــرو رفتــن 
آچارفرانســه در ســرش بــه طــرز 

معجزه آسایی زنده ماند.
بــه  گــزارش گــروه فیلــم و صوت 
باشــگاه خبرنــگاران جــوان، یک 
شــهر  در  گازی  کولــر  تعمیــرکار 
شــن یانگ چین مشــغول کار در 
طبقه هشــتم یک ساختمان بود 
که به طــور ناگهانی آچار فرانســه 
از دســتش رهــا شــد و با ســر یک 

عابرپیاده برخورد کرد.
آچار فرانســه ســر این مرد را شکافت، اما پزشکان موفق شدند پس از یک 

عمل جراحی طوالنی این آچار را از سر وی خارج کنند.

 قصاص برا ی عامل قتل در بوستان فاتح
گــروه حــوادث/ پســر جــوان کــه در جریــان نــزاع  جمعــی در یکی از 
بوســتان های کرج با ضربه چاقو مرتکب جنایتی خونین شده بود، صبح 
دیروز از ســوی قضات  شــعبه یکم دادگاه کیفری استان البرز به قصاص 

محکوم شد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، 16 شهریور سال 98 به دنبال تماس 
تلفنی با مرکز فوریت های 110 گزارش درگیری خونین در یکی از بوستان های 

کرج به پلیس اعالم شد.
خیلی زود مأموران گشت کالنتری 31 در محل درگیری حضور یافتند و 
با پیکر غرق در خون پســر جوانی به نام ســهیل 24 ســاله که از ناحیه شکم 
زخمی شــده بــود، روبه رو شدند.ســهیل به بیمارســتان شــهید مدنی کرج 
منتقل شــد اما به خاطر شــدت خونریزی ساعتی پس از بســتری شدن، در 
بخش اورژانس جان باخت.مأموران پلیس در نخستین تحقیقات دریافتند 
سهیل حین درگیری با پسر جوانی به نام فرید مورد اصابت چاقو قرار گرفته 

بنابراین با گرفتن حکم جلب وی، فردای همان روز متهم بازداشت شد.
متهم در بازجویی های اولیه پس از اعتراف به قتلی که مرتکب شده بود، 
گفت: چند روز قبل من روی یکی از صندلی های بوســتان نشســته بودم که 
دیدم دو پسر به دنبال مزاحمت برای دو دختر جوان هستند من و دوستم 
شــاهد این ماجرا بودیم برای همین ســعی کردیم آن دو پسر مزاحم را که 
اهل محله دیگری بودند، تنبیه کنیم به همین خاطر  یک سیلی به یکی از 
پســر ها زدیم.ماجرا تمام شــد و آنها رفتند  اما فردای همان روز آن دو پســر 
با دوستان شــان به بوســتان آمدند و به ما حمله کردند.  من هم برای اینکه 
از خودم دفاع کنم، از چاقویی که همیشــه در جیبم بود، اســتفاده کردم در 
ابتدا فقط قصد ترســاندن آنها را داشــتم فکر نمی کــردم در این درگیری او 
کشته شود در یک چشم برهم زدن نمی دانم چه اتفاقی افتاد که من با چاقو 
ضربه ای به سهیل زدم و او از شدت خونریزی روی زمین افتاد. با دیدن این 
صحنه در حالی که دست و پایم را گم کرده بودم، گریختم.به دنبال اعتراف 
این متهم جوان، وی به اتهام قتل عمد بازداشت شد.سرانجام  صبح دیروز 
جلسه رسیدگی به این پرونده در شعبه یکم دادگاه کیفری استان البرز برگزار 

شد اما با توجه به شرایط کرونایی کشور و به منظور جلوگیری از شیوع ویروس 
کرونــا و رعایت پروتکل های بهداشــتی، متهم از طریــق ویدئوکنفرانس در 
زندان به بیان دفاعیات خود پرداخت و دادگاه با حضور اولیای دم، نماینده 
دادستان و وکیل متهم تشکیل شد. در ابتدای جلسه دادگاه نماینده داستان 
متن کیفرخواست را خواند آنگاه قاضی فیروز رنجبر از اولیای دم خواست در 

جایگاه قرار بگیرند و  درخواست خود را مطرح کنند.
پــدر و مــادر مقتــول نیز بــه عنــوان اولیــای دم خواســتار قصــاص قاتل 
فرزندشان شدند. سپس متهم به دنبال تفهیم اتهام از سوی رئیس دادگاه 
مدعی شد قبول دارم با چاقو مرحوم را کشته ام اما من قصدی برای کشتن 
او نداشتم او و دوستانش به من حمله کردند و من هم از خودم دفاع کردم.

وی دربــاره چاقویــی که با آن قتل را مرتکب شــده بود، به قضات گفت: 
چاقو را پس از فرار به باغ دوســتم در چالوس بردم و همانجا مخفی کردم. 
االن بشدت پشیمانم و خواستار عفو و بخشش هستم. این متهم در حالی 
که اشک می ریخت، از اولیای دم خواست او را به خاطر جوانی اش ببخشند.

قضــات دادگاه پــس از بررســی محتوای پرونــده باتوجه به درخواســت 
اولیــای دم وارد شــور شــده و متهــم را بــه خاطر مباشــرت در قتــل عمد به 

قصاص نفس محکوم کردند.

گروه حوادث/  اعضای یک باند که با انتشار 
آگهی فروش غالت برای دام و طیور در فضای 
مجازی بیش از 18 میلیــارد ریال کالهبرداری 

کرده بودند از سوی پلیس فتا دستگیر شدند.
 ســرهنگ مصطفی نوروزی، رئیس مرکز 
مبارزه بــا جرایم ملی و ســازمان یافته پلیس 
فتــا ناجــا گفــت: در پی مراجعــه تعــدادی از 
شهروندان به پلیس فتا در یکی از استان های 
در  »کالهبــرداری  بــر  مبنــی  کشــور  شــمالی 
بازارهای آنالین با موضوع فروش غالت، دام 
و طیور« موضوع به صورت ویژه در دســتور کار 
کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت. مجرمان با 
تهیــه فاکتورها و بارنامه های جعلی و ارســال 
به طعمه هایشان، اعتماد آنها را جلب کرده 
و پس از دریافت پول از آنها با استفاده از خرید 
طال اقدام به خــروج وجوه از چرخه بانکداری 

می کردند.
این مقام انتظامی ادامه داد: با بررسی ها و 

اقدامات فنی صورت گرفته توسط کارشناسان 
پلیس فتا، دو نفر از متهمان اصلی شناسایی 
و دستگیر شدند و در بازرسی از مخفیگاه آنها 
تعداد قابل توجهی فاکتورهای فروش جعلی، 
گوشــی تلفن همراه، سیم کارت، کارت ملی و 

کارت بانکی افراد مختلف به دست آمد.
ســرهنگ نــوروزی ارزش ریالــی مبالــغ 
کالهبــرداری شــده را بالغ بــر 18.6 میلیارد 
ریــال برشــمرد و در توصیــه به شــهروندان 
گفــت: با توجــه به اینکــه مجرمان از بســتر 
آگهی هــای  درج  بــرای  آنالیــن  بازارهــای 
در  شــهروندان  فریــب  به منظــور  جعلــی 
قالــب پرداخت کل مبلغ یا بخشــی از وجه 
تحت عنوان بیعانه استفاده می کنند، قبل 
از مالقات حضوری با فرد درج کننده آگهی 
و اطمینــان از وجــود کاال و صحت موضوع، 
به هیــچ عنــوان اقــدام بــه واریــز وجــه بــه 

حساب های معرفی شده نکنند.

گــروه حوادث/اعضــای یــک بانــد که بــا حفر 
در  خانــه  یــک  داخــل  از  متــری   8 تونلــی 
نجف آبــاد قصــد پیــدا کــردن اشــیای عتیقه 
داشتند از سوی نیروهای یگان حفاظت استان 

اصفهان دستگیر شدند.
ســردار امیــر رحمــت اللهــی، فرمانــده یگان 
وزارت میــراث فرهنگــی، صنایــع  حفاظــت 
دستی و گردشگری در تشریح این خبر گفت: 
با دریافت گزارشــی مبنی برحفاری غیرمجاز 
در خانــه ای واقــع در شهرســتان نجــف آبــاد، 
عوامــل یــگان بالفاصله پــس از هماهنگی با 
کارکنــان انتظامی شهرســتان به مــکان مورد 
نظر رفته و دریافتند 8 مرد با استفاده از ادوات 
حفاری شامل پیکور برقی، موتور برق، تیشه و 

ســنگ فرز نقاط متعددی از خانــه را با عمق 
بســیار باال حفاری کرده و تونل هایی با طول 8 

متر کنده اند.
در ادامه، متهمان با ســالح ســرد بــه کارکنان 
انتظامــی و یــگان حفاظــت حملــه کــرده و با 
ایــراد جراحــت بــه دو نفر از عوامــل انتظامی 
و یــگان حفاظــت، از طریــق در انتهــای خانه 
متواری شــدند. تــا اینکه بــا هماهنگی رئیس 
کالنتری منطقــه و اعزام نیروهای یگان امداد 
هر 8 نفر حفار مورد نظر محاصره، دستگیر و 
بــا هماهنگی مقام قضایی مکان مورد نظر تا 
اطــالع ثانوی پلمب و تمامــی ادوات حفاری 
توقیف و متهمان برای سیر مراحل قانونی به 

مراجع ذی صالح تحویل شدند.

 کالهبرداری  
با فروش مجازی غالت دام و طیور

حفر تونل در یک خانه برای کشف عتیقه

گــروه حــوادث/ زنــی که پــس از 35 ســال 
جنون آمیــز  اقدامــی  در  مشــترک  زندگــی 
همســرش را در خــواب بــه قتــل رســانده بود 
تهــران  اســتان  کیفــری  دادگاه  در  بــزودی 

محاکمه خواهد شد.
»ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه  
رســیدگی به این پرونده جنایی از یک سال قبل 
در دستور کار پلیس شهریار قرار گرفت. زمانی که 
زن میانســالی به نام منیژه در تماس با پلیس از 

قتل شوهرش در خانه شان خبر داد.
او که ابتدا منکر اطالع از چگونگی ماجرای 
قتــل بود وقتی بــا تناقض گویــی قصد مخفی 
کردن واقعیت را داشــت مورد ظن کارآگاهان 

قرار گرفت و سرانجام لب به اعتراف گشود.
متهم گفت: وقتی 11 ســاله بــودم به اجبار 
خانواده به عقد پســر عمویم که 6 ســال از من 
بزرگتر بود در آمدم. یکی دو ســال اول زندگی 
خوبی داشتیم اما بعد از مدتی متوجه شدم او 
معتاد است. با این حال حرفی به کسی نزدم 
و به زندگی ادامه دادم اما هر چه از زندگیمان 

بیشــتر می گذشــت رفتارش بدتر می شد او نه 
تنهــا مواد را کنار نگذاشــت بلکه اخالقش هم 
روز بــه روز بدتــر می شــد. کتکم می زد، ناســزا 
می گفــت و خیلــی با مــن بدرفتــاری می کرد. 
مــن تازه به ســن جوانی رســیده بــودم و دیگر 
نمی توانســتم رفتارهای نامناسب او را تحمل 
کنــم. بــه او گفتم نباید مــواد بکشــد و از اینکه 
همیشــه در خانه مجبورم بساط مواد کشیدن 

او را جمع کنم بدم می آید.
 تا اینکه ســال 85 شــوهرم در یک درگیری 
خیابانــی یــک نفــر را کشــت و فــرار کــرد. من 
هیــچ خبــری از او نداشــتم. ســه ســال فــراری 
بــود و من تنهــا بودم بــا اینکه شــوهرم نبود و 
فکر می کــردم زندگی برایــم راحت تر خواهد 
بود اما فشــارهای خانوادگی زیــادی را تحمل 
می کردم تا اینکه دســتگیر شد و او را به زندان 
انداختند و اولیای دم هم درخواست قصاص 
کردنــد وقتــی حکــم قصــاص صادر شــد من 
همــه تالشــم را کــردم کــه برایــش رضایــت 
بگیــرم و باالخــره هــم قبــل از اجــرای حکــم 

و شــوهرم  خانــواده مقتــول رضایــت دادنــد 
آزاد شــد. وقتی به خانه برگشــت می خواستم 
طالق بگیرم اما خانــواده ام مجبورم کردند با 
او زندگــی کنــم. اما این ســال های زنــدان او را 
تبدیل به مردی خشن و غیرقابل تحمل کرده 
بود اعتیادش شــدیدتر و اخالقش بدتر شــده 

بود. هر روز در خانه مواد می کشید.
هیچ کســی به مــن کمک نمی کــرد و چون 
فامیل بودیم همــه می گفتند باید با او زندگی 
کنی. ســرانجام یک شــب که از بیرون به خانه 
برگشــتم دیــدم دوبــاره شــوهرم بســاط مــواد 
مخدرش را پهن کرده اســت. عصبانی شــدم 
بــه او گفتــم دیگر نمی توانم بــه این وضعیت 
ادامه دهــم. اگر مواد را کنار نگــذاری می روم. 
طالق هم نمی گیرم اما می روم. عصبانی شد 
به ســمت من هجــوم آورد و کتکــم زد. آنقدر 

کتکم زد که از حال رفتم.
وقتی چند ساعت گذشــت احساس کردم 
نفرت تمام وجودم را گرفته است به هر راهی 
بــرای نجــات خــودم فکــر می کردم بن بســت 

بــود حتی یــک لحظه هــم تحمــل دیدنش را 
نداشــتم، تصمیمم را گرفتم. نیمه شــب بود 
با چاقو باالی سرهمسرم رفتم و یک ضربه به 
او زدم و فریاد زدم خســته ام کــردی. از خواب 
پرید با همــه زورش به من حمله کرد و من را 
دوباره کتک زد. دیگر نتوانســتم تحمل کنم و 

ضربه بعدی را به گردنش زدم.
زن جوان با یادآوری آن شب به گریه افتاد 
و گفت: از قتل شــوهرم پشــیمان نیســتم، من 
35 ســال او را تحمــل کــردم و عذاب کشــیدم 
و حاال آمــاده ام مجازات شــوم. زندگی من در 
بیرون از زندان هم تفاوتی با اســارت و حبس 

نداشــت شــاید اگــر فرزنــدی داشــتم تحمــل 
زندگی برایم راحت تر بود اما واقعاً هیچ امید 
و انگیــزه ای بــرای زندگی با یک مــرد معتاد و 

بداخالق نداشتم.
در ادامــه پــدر و مــادر مقتــول کــه عمــو و 
زن عمــوی متهــم بودنــد بــرای عروسشــان 
درخواســت قصــاص کردند و گفتنــد حاضر 
بــه گذشــت نیســتند. بدیــن ترتیــب پرونــده 
بــا صــدور کیفرخواســت بــرای رســیدگی بــه 
شــعبه کیفری اســتان تهران واقع در شهریار 
فرســتاده شــد و زن جــوان بــزودی پــای میز 

محاکمه می رود.

 این زن از قتل شوهرش 
پشیمان نیست

گــروه حــوادث/ مهاجمــان ناشــناس در حمله 
شــبانه بــه بازپــرس ویــژه قتــل دادســرای امور 
جنایــی پایتخــت او را هــدف ســوء قصــد قــرار 

دادند.
به گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایران«، ســاعت 
8:30 شــامگاه دوشــنبه 20 مــرداد، مرد جوانی 
با پلیس تماس گرفت و از حمله موتورســواران 
ناشــناس به مرد میانســالی در خیابان فدائیان 
اســالم خبــر داد.بــا اعــالم ایــن خبــر بالفاصله 
مأمــوران کالنتــری 131 شــهرری راهــی محــل 
حادثه شده و با بدن نیمه جان بازپرس عباس 
بخشــوده از قضــات دادســرای جنایــی تهــران 
مواجه شــدند که نزدیک خودرواش افتاده بود. 
وی بالفاصله به یکی از بیمارستان های پایتخت 
منتقل شــد و باتوجه به شکســتگی جمجمه در 
بخــش مراقبت های ویژه بیمارســتان بســتری 

تحقیــق  بــه  مأمــوران  گام،  نخســتین  شــد.در 
درباره این حادثه پرداختند و بررســی ها نشــان 
می داد که بازپرس شــعبه هفتم دادسرای امور 
جنایی پایتخت شــب حادثه برای کشــیک باید 
بــه دادســرای مرکز می رفته و بــه همین منظور 
خانــه را بــه قصــد رفتن به دادســرا تــرک کرده 
اســت. اما قبل از آنکه فرصتی برای سوار شدن 
بــه خــودرواش پیــدا کند مورد ســوء قصــد قرار 
گرفته است.معاینات پزشکی نیز اعالم کرد که 
بازپرس جنایی با جســمی ســخت مورد حمله 
قرار گرفته و دو ضربه ای که آنها به سر بازپرس 
بخشــوده زده اند، باعث شکســتگی جمجمه او 

شده است.
ë اظهارات شاهدان

تحقیقــات  در  نیــز  ماجــرا  شــاهدان  از  یکــی 
گفــت: در حــال عبــور از خیابــان بودم کــه مرد 

میانســالی از خانــه اش بیــرون آمد و به ســمت 
خــودرواش رفت. ناگهــان موتورســیکلتی با دو 
راکب که هر دو چهره شــان را پوشانده بودند به 
ســمت او آمدند. از آنجایی کــه هوا تاریک بود، 
متوجــه نشــدیم که با چه وســیله ای به ســرش 
کوبیدنــد امــا بعــد از ایــن حملــه آنهــا از محل 
پــالک  متــواری شــدند. می خواســتیم شــماره 
موتورســیکلت را برداریــم کــه متوجــه شــدیم 

شماره پالک را مخدوش کرده اند.
تحقیقــات بــرای دســتگیری موتورســواران کــه 
بــه جــان بازپــرس جنایی ســوء قصــد کرده اند 
بــه دســتور بازپــرس دادســرای شــهرری ادامه 
دارد. این در حالی اســت که پزشکان وضعیت 
جســمانی بازپــرس جنایــی را بحرانی توصیف 
کردند و وی در بخش مراقبت های ویژه بستری 

است.

واژگونی اتوبوس کارگران معدن
گروه حوادث/ واژگون شدن اتوبوس کارگران شرکت گهر زمین سیرجان 11 مصدوم برجا 

گذاشت.
 »مهــدی باســفهرجانی« مســئول روابــط عمومی مرکــز اورژانــس 11۵ دانشــکده علوم 
پزشکی ســیرجان گفت: ساعت 22:2۵ شامگاه دوشنبه 20 مرداد خبر واژگونی اتوبوسی 
از کارکنان معدن شــماره 3 شــرکت گهرزمین در محور ســیرجان به شــیراز اعالم شــد و 
اعــزام آمبوالنس ها صورت گرفت. اتوبوس در ۵0 کیلومتری محور ســیرجان به منطقه 
گل گهر واژگون شده بود و در این حادثه 11 نفر مصدوم شدند که با 11 آمبوالنس اعزامی 
از اورژانــس 11۵، گل گهــر و هــالل احمــر به دو بیمارســتان امام رضــا)ع( و دکتر غرضی 

سیرجان منتقل شدند که حال عمومی آنها خوب است و تحت درمان قرار گرفته اند.

 سوء قصد شبانه 
به بازپرس جنایی تهران

گــروه حوادث/ مــرد جوان که 9 ســال قبل خواهرش را در شــهر قــم به قتل 
رسانده بود شناسایی و دستگیر شد.

ســردار سید محمود میرفیضی، فرمانده انتظامی اســتان قم در تشریح این 
خبر گفت: متهم در ســال ۱۳9۰ از یک استان غربی با خواهر خود به قم سفر 
کــرده و به دلیل برخی اختالفــات خانوادگی، او را پــس از خوراندن چندین 
قرص به قتل رســانده و با رها کردن جســدش در بیابان متواری شده بود اما 

با تــالش کارآگاهان پلیس آگاهی اســتان قــم محل اختفــای وی در یکی از 
استان ها پس از 9 سال شناسایی و کارآگاهان با حضور در آن شهرستان متهم 

را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی اســتان قــم گفت: مجرم طــی تحقیقــات کارآگاهان، به 
جرم خود اعتراف کرد و در نهایت به همراه پرونده تشکیل شده برای انجام 

مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی استان قم شد.

دستگیری قاتل خواهر بعد از 9 سال
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   افقي:
1- نيك فرجام- چطور

2- ماشين ساختماني و عمراني- فحوا 
و معني- جزيره ايراني

3- مجال و فرصت- بزرگ ترين قاره- مهتر قوم
4- ســـربلندي،  ارجمندي- حرف نفي- فتوا دهنده- 

شمارش
5- نفس بلند- جمع دين- حس بويايي

6- اطراف- مخفف شركت »آب و فاضالب ايران«- 
ميزان دارو

7- عاقل- ماهر- قرقي
8- شعله- آساني- آلوده،  كثيف

9- رود سرحدي- اسپري- شهر »شاطر گنبد«
10- ماه برفـــي- خانه هاي ريز روي عكـــس- نام »ون 

بورن« آهنگساز درجه يك هلندي
11- مطالعـــه اجمالـــي كتاب- يك نوع ســـاالد- بوي 

زننده رطوبت
12- چهار من تبريز- طبقه اول اعداد- عدد قهرمان- 

هنگام
13- سودمند،  تأثيرگذار- جايگاه مرشد در زورخانه-

 نژاد روسي
14- محيـــط آشـــفته و نـــاآرام- درجه نظامي ســـابق 

ارتش- تومان خودماني!
15- دگرگون شده- مهم جلوه دادن

 عمود ي: 
1- رئيس سازمان هواپيمايي كشورمان- آدم پرمدعا 

بسيار گويد
2- اشتهار- صفتي براي هوا- جاري و سيال

3- نيرو- از صنايع شعر- پيمان
4- توشه- زيباترين درياچه استان »قزوين«- آبدار- 

يار »اسطرالب«
5- شب طوالني سال- كاشف »گردش خون«- تكبر
6- صداي كلفت- يك دوازدهم فوت- داد و ستد ارز

7- پوشيدگي- پارچه حرير- خط ناراست
8- گلي خوشبو- چه بسيار- پسوند انداختن

9- در شـــعر همراه قافيـــه می آيد- غده فـــوق كليه- 
حشره اجتماعي

10- پايان دادن به جنگ- اهل هرات- جاده خون
11- مخفف چشم- پيدا كردن- سنگ طلق

12- امر از گرفتن- ضمير اجتماعي- همســـر فرعون- 
ظلم

13- امانت- باسكول- دعوا براي خيرات آن نيست
14- مژده- سرگيجه- پايتخت »نيجر«

15- بريدن شـــاخه هاي اضافه درخت- سازماني زير 
نظر قوه قضائيه

   افقي:
1- استندآپ كمدين ايراني- كاشف 

قانون جاذبه
2- شهری در »روسيه«- وسيله نظافت- فيلم »رقيه 

توكلی«
3- كســي كــه به دوســت خــود كمــك كنــد- ايجاد 
تغييرات در ساختارهاي سياسي- كشوري در »آفريقا«

4- مرواريدها- زدني به سيگار- ني لبك- عزت
5- خداي سنگي- دربه در- آهنگر شاهنامه

6- صنــدوق يونوليتــي نگــه داشــتن قطعــات يــخ- 
سايبان چشم- پيش درآمد آشغال

7- شــامل- آهنــگ »بهنــام بانــی«- خزانــه دولت 
مغول

8- شهری در »بحرين«- تندر- طبيعی

9- بخشش- جنس بعضي ظروف- كر نيست
10- عدد ورزشي- بيمار- امال

11- غالم سلطان محمود- گرفتني كودكان!- بنياد
12- لقب »فرگوسن«- شــبه جزيره »مصر«- راوی- 

درس نخوانده
در  رودی  »بنفيــكا«-  وينگــر  نيســت-  دروغ   -13

»بالكان«
14- ضامن شدن- دلداري،  همدردي- دست راست

15- مأيــوس- بــه اختالالتــي كه موجب آســيب به 
شبكيه)رتين(چشم مي شود،  گويند

 عمود ي: 
1- هافبك »ذوب آهن«- نام هر اداره ستاد ارتش

2- دربند انداختن- ســوم شــخص جمع- زن شــاعر 
يونان باستان

3- تكرار شده- آهسته و آرام- برادر خشايارشاه
4- بعيد- ناگوار- ام الخبائث- كيسه خياطي

5- همان »ســفيد« اســت- دو خط يــک زاويه- نام 
مردانه فرنگي

6- راســت و افروختــه- نــخ پيچيــده شــده- عمــل 
جراحي چشم

7- آتش- از ميان رفتن- روســتايي توريستي از توابع 
»چالوس«

8- اخذ كردن- مزه- كالم ضرورت
9- پول »قبرس«- خيس- سرپرست و قيم

10- خودپســند- غــالف شمشــير- پول كشــور آفتاب 
تابان

11- خيسي اندك- رود ايراني- ميوه مخملي
12- اندازه امتداد دو دست- ضمير بيگانه- ريسمان- 

نقص فني اتومبيل
13- پيش پرداخت- يار »كليله«- اشاره و رمز

از  »نپــال«-  در  شــهری  دامــن-  مثلثــي  گوشــه   -14
ضروري ترين نيازهاي يك جامعه

15- بسيار نور دهنده- بازيگر فيلم »غالمرضا تختي«

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید. یک جـدول با دو شـرح
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جدول 
ویـــژه

آرزوهایی که کرونا بر باد داد
گاهی به همين سادگی اتفاق می افتد

چطور این اتفاق 
افتاده است، همه 

این اتفاق ها؟ همه 
آنچه بر سرشان 
آمده آیا واقعی 

است؟ چرا همه 
چیز این طور 

ناگهانی بر سرشان 
فرود آمد این همه 

اتفاق غیر قابل 
پیش بینی و تغییر؟ 

به مادرش قول 
داده بود از آسمان 

هرچه بباردغمگین 
نباشد؛ حتی اگر بال 

ببارد. حاال یادش 
نمی آید این قول را 

به خودش هم داده 
بود یا نه؟ از خودش 

می پرسد چطور 
می تواند از پس همه 
چیز بربیاید مهم تر 

از همه آرزوهای از 
دست رفته

»از آســمان هرچه بر ســرت ببارد نباید 
غمگیــن باشــی حتی اگــر آن چیزی که 
می بــارد بــال باشــد. حتماً در هــر بالیی 
حکمتــی هســت.« در خــواب و بیداری 
ایــن جمــالت را تکرار می کند. دســتش 
می بــرد،  تلفــن  گوشــی  ســمت  بــه  را 
طبــق معمول همه صبح ها. شــماره را 
می گیرد؛ بازهم بوق های ممتد و بدون 
جــواب. کمــی تــوی خانــه راه مــی رود، 
تــوی بیــداری هــم هنــوز خواب اســت؛ 
خواب خواب. بوی شــمع سوخته، عود 
و ظــرف حلــوا و درد انباشــته در هــوای 
بیــدارش  خــواب  از  تــازه  انــگار  خانــه 
می کنــد. زل می زنــد بــه قــاب عکس با 
آن روبان مشکی کنارش. واقعیت مثل 
شــالق توی صورتــش می خــورد. برای 
همیشــه رفتــه و آرزوهــای او را هــم بــا 
خودش برده. اگر از آســمان بال ببارد... 
صدای مادر توی گوشــش اســت. دیگر 
نمی تواند هر روز صبح گوشــی تلفن را 
بــردارد و آن صــدا را بشــنود. حاال دیگر 
مادر فقط قابی سر طاقچه است. اگر از 
آســمان بال ببارد، بال ببــارد... بال باریده 

مادر جان بال باریده.
ایــن گــزارش قصــه آنهایــی اســت کــه 
کرونا عزیزان شــان را بــرده. یکی خواهر 
از دســت داده و دیگری مادر و آن یکی 
همســر. همه شــان یک جملــه را بارها 
تکــرار می کنند اینکه ایــن ویروس مثل 
بالی آســمانی ناگهان آمــد و همه چیز 
را عــوض کــرد. می گویند اصــاًل فکرش 
را نمی کردنــد ایــن طــوری تمام شــود. 
نــه آنها بــاور کرده اند نه آنهــا که گرفتار 
ایــن بیمــاری شــده بودنــد. تــا آخریــن 
لحظه امیدوار بودنــد... می گویند کرونا 
دوســت  داده.  بــاد  بــر  را  آرزوهایشــان 

دارند از عزیزشان بیشتر بگویند.
ë دكتر منصوره 

»بچه های عزیز ســه روز قبــل آنفلوانزا 
گرفتم خوب شــدم، ولــی همه اش فکر 
می کردم کروناست. اوایل بیماری مثل 
دانش آمــوزی بودم که آخر شــهریور یا 
نیمه فروردین دلش برای ســور و سات 
و بازی تنگ شــده ولی قبل از بازگشــت 
به مدرسه دلشــوره داره. من این روزها 
مثل دانش آموزی ام که دلشــوره درس 
و تنبیه شــدن دارد اما بــه خودش امید 
می دهد. حتی زمان مدرســه هم برایم 
بزرگترین تهدید مدرســه نرفتن بود به 
من حق دهید که متن غمگین بنویسم. 
فکر می کــردم کرونا دارم اما االن حالم 
خوب اســت.« منصــوره غفــار تبریزی، 
ســه  را  متــن  ایــن  بالینــی  روانشــناس 
روز بعــد از بیمــاری ای که فکــر می کرد 
آنفلوانزاست با دوســتانش به اشتراک 
گذاشــت. او 6 روز بعــد از نوشــتن ایــن 
جمالت برای همیشه رفت. آزمایش ها 
مشــخص کردنــد کــه او کرونــا دارد. کار 
بــه بیمارســتان هــم نکشــید و منصوره 
و  بیمــاران  نابــاوری  و  در میــان بهــت 

دوستانش برای همیشه پر کشید.
»نمی دانــم ایــن درد قرار اســت با من 
عشــقم  از  پــر  بســوزاند؟  کنــد؟  چــکار 
کند؟ فقــط می دانم توی وجــودم دارد 
جوانه می زند و رشــد می کند هر لحظه 
تنومندتــر.« معصومــه خواهر منصوره 
این حرف ها را می زند. می گوید از درون 
آتــش گرفته و این اندوه جانکاه باورش 
نمی شــود. از منصــوره ای می گویــد کــه 
عاشق بچه ها بود. عاشق محیط زیست 

و عاشق صلح و آرامش.
مــدام بــه او می گفتنــد در ایــن روزهای 
شیوع کرونا دست کم مطب را تعطیل 
کــن امــا منصــوره هربــار می گفــت این 
روزهــا خیلی هــا بــه او احتیــاج دارنــد. 
خیلی ها به خاطر همین ویروس دچار 
اضطــراب و پریشــانی شــده اند و اگــر او 

نباشد به کجا پناه ببرند.
این بخشی از یکی از آخرین نوشته های 
اوســت: »اتفاقی کــه افتــاده، در عمرم 
بــا آن رو به رو نشــده بــودم و آن واژگون 
شــدن بســیاری از طرح واره هــا راجع به 
زندگــی و دنیاســت. تــا قبــل از شــروع 
کرونــا اگر چــه مــا در دنیایــی بودیم که 
در آن جنــگ، جهــل، فقــر و تخریــب 
محیــط زیســت و... وجــود داشــت امــا 
بــه  اعتمــاد  و  قــدرت  احســاس  بشــر 
نفس داشــت. حاال شش ماه است این 
بیمــاری گروه گــروه انســان ها را به کام 

مرگ می کشاند اما ما باید قوی باشیم 
و تســلیم نشــویم. خبــر خــوب، قدرت 
تمــام  او در  نــوآوری  و  بشــر  ســازگاری 
عرصه هــای زندگی اســت.« او دیگران 
را آمــاده می کرد چطور بــا کرونا مواجه 

شوند و در برابرش قوی باشند.
نازنیــن یکــی از بیماران دکتــر منصوره 
است: »یک سال برای مشاوره و درمان 
پیش اش می رفتم. روح بزرگی داشت. 
درمــان  هزینــه  می کــرد  فکــر  وقتــی 
زیــاد اســت صرف نظــر می کــرد. بارها 
دیــدم هزینــه مراجعانی را کــه قادر به 
پرداخت نبودند پس می داد. پزشــکی 
بود که به احساســات بیمارش اهمیت 
می داد. او آزاداندیش بود و من راحت 
حرف هایــم را برایش می گفتم. قبل از 
اینکــه پیــش دکتــر منصوره بــروم گیج 
او راه تاریــک مقابــل زندگــی  بــودم و 
مــن را روشــن کــرد. هنــوز صدایــش با 
من اســت. هر بار که پیشــش می رفتم 
احساس می کردم پیش دوست آگاهم 
مــی روم. هرچــه از خوبــی او بگویم کم 

گفته ام.«
دکتــر منصــوره در میــان غــم، ماتــم و 
بهــت اطرافیانش اکنــون چند هفته ای 
اســت رفته. »خاطرات یک روانشناس 
عزیزتریــن  اوســت؛  از  اثــری  بالینــی« 
دکتــر  قــول  بــه  شــاید  بازمانــده اش. 
منصــوره کرونا به ما نهیــب می زند که 
به اســب ســرکش تمــدن مهــار بزنیم 
و شــیوه زندگی مــان را عــوض کنیــم و 
دنیای جدید و بهتری خلق کنیم. شاید 
منصــوره غفــار تبریزی حــاال نگاهمان 
می کنــد کــه ببینــد آیــا بــا ایــن اتفــاق 
کنــار می آییــم؟ اتفاقــی کــه به قــول او 
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هــم  بــه  را  ذهنی مــان  طرح واره هــای 
ریخته است.

ë تهمينه خانم
تهمینه خانم ســاکن رشت بود. سال ها 
معلمی کرد بازنشسته که شد خیلی ها 
گفتند بنشــین خانه و استراحت کن اما 
دلــش نیامد؛ آخر عاشــق بچه هــا بود. 
بعد از بازنشســتگی به روستایی در یک 
منطقــه محروم رفت و در یک مدرســه 
مشــغول بــه کار شــد. خانــم معلم در 
اســفند ماه 98 و در اوج شــیوع کرونا در 
شهر رشت جانش را از دست داد. هنوز 
خیلــی از شــاگردانش تصویــر والیبــال 

بازی کردنش را در ذهن دارند.
با اینکــه چند ماهی از رفتنش می گذرد 
هنوز برادرش نتوانســته بر ســر مزارش 
حاضر شــود و دو فرزندش را در آغوش 
بگیرد و تســالی دلشان باشد. نتوانسته 
بر مزار خواهر برود و یک دل سیر اشک 

بریزد و داغ دلش را سرد کند.
می گویــد کرونــا چنــان بالیــی سرشــان 
آورد کــه از ریســمان ســیاه و ســفید هم 
می ترســند. حســین برادر تهمینه چند 
روزی می شــد که خواهــرش را به دلیل 
ابتــال به کرونا از دســت داده بود که پدر 
همســرش هــم به خاطــر ایــن بیماری 
درگذشــت و روزهــای سخت شــان آغاز 
شــد. همسرش دچار شوک عصبی شد 
و آنهــا ترجیح دادند به عــزاداری از راه 
دور بسنده کنند. دو عضو عزیز خانواده 
داده  دســت  از  کوتاهــی  مــدت  در  را 
بودند؛ بدون ســوگواری و در تنهایی. بال 

آمده بود.
خانــواده  دو  هــر  بــرای  عزاداری شــان 
برادرهایــی  و  خواهــر  بــود.  دلخــراش 

یکدیگــر  دور  راه  از  بودنــد  تهــران  کــه 
را نــگاه می کردنــد و می گریســتند. بــه 
قول حســین نه آغوشــی بــرای دلداری 
بــود و نه تســکینی.غم روی غــم تلنبار 
می شــد و حاال بغض های انباشته مثل 

استخوانی در گلو سفت شده.
»خواهــرم 60 ســاله بود که رفــت. قباًل 
فکر می کردم شــصت سال، سن زیادی 
مــادرم  و  بودیــم  بچــه  وقتــی  اســت. 
می گفت طرف ســی و پنج ساله بود که 
مرد می گفتم چــه خوب عمر کرده. اما 
این روزها می فهمم که تهمینه خواهرم 
داشــت  دوســت  داشــت.  آرزو  چقــدر 
دوســت  ببینــد.  را  فرزندانــش  ازدواج 
باشــد،  مفیــد  جامعــه  بــرای  داشــت 
همان طور که همیشــه بــود. بهمن ماه 
تقریبــاً همه بچه های مدرســه ای که در 
آن درس می داد آنفلوانزا داشــتند؛ آن 
موقع هنوز کســی از کرونا خبر نداشت. 
می گفــت نمی دانــم چــرا شــاگردهایم 
اینقــدر ســرما می خورنــد. امــا خودش 
ســرحال بود حتی با بچه ها توی حیاط 
والیبــال بــازی می کرد. 19 اســفند با دل 
درد و دل پیچــه راهی بیمارســتان شــد. 
آزمایــش داد و فهمیدیــم کرونــا دارد. 
روزهای بعد حالش بهتر بود. اوج کرونا 
در رشــت بود.21 اسفندحالش بد شد و 
در آی ســی یــو بیمارســتان فــوت کــرد. 
هرچند در گواهی فوتش نوشــتند فوت 
به خاطر ایست قلبی.« حتی نگذاشتند 
همســر و فرزنــدان تهمینــه خودشــان 
سنگ قبرش را انتخاب کنند. می گفتند 
شــما پولش را بدهید ما سنگ قبرهای 
می خواســتند  می گذاریــم.  یکدســت 
سنگ سفید بر مزار تهمینه بگذارند اما 

سنگ مزارش سیاه شد.
حسین آه می کشد: »بچه های خواهرم 

مدام می گفتند دایی بیایید ما در حیاط 
خانه ببینیم تان اما ما ناخواسته همان 
را هــم دریــغ کردیــم. خواهرهایــم تــا 
نصفه راه رفتند اما جاده بســته شد. آن 
روزها جنــازه را هم تحویــل نمی دادند 
و فقــط بچه هــا و همســر خواهــرم ســر 
مــزارش بودند. فکر کنیــد آنها االن چه 
حالی دارند؟ هیچ روانکاو و روانشناسی 

هم نیست که بتواند آرام شان کند.«
این روزها ترس عجیبی در دل خانواده 
افتــاده. همســرش مرخصــی  حســین 
بــدون حقــوق گرفتــه و تنهــا دختــرش 
از  بــار  از زمــان شــیوع کرونــا فقــط دو 
خانه خارج شــده و خــودش هم هر روز 
بعــد از برگشــت از محــل کار باید همه 
لباس هایش را ضدعفونی کند و دوش 
بگیــرد. از آن طرف عــذاب وجدان رها 
کــردن خانــواده تــازه درگذشــته ها هم 
هســت: »هیچ کس در این مدت نیامد 
کمک مــان. نگفــت چطــور زیر بــار این 

همه درد له نشویم.«
حــرف  خواهــرش  از  وقتــی  حســین 
می زند صدایش سراســر اندوه است از 
تهمینه ای می گوید که امید به زندگیش 
از همــه خواهرهــا و برادرهایش بیشــتر 
بود. ســال ها با سختی کار کرده بود. این 
روزها داشت طعم زندگی را می چشید. 
آنها هر ســال تابستان به عشق تهمینه 
راهــی رشــت می شــدند. خانــه ای کــه 
همیشــه چراغش روشــن بود. حســین 
آنقدر ناامید است که می گوید شرایطی 
پیــش آمده کــه فقط ســعی می کند به 
تنهــا دختــرش مهارت هــای زندگــی را 
بیاموزد چرا که نمی داند برای خودش 
هم چه اتفاقــی می افتد. بارها می گوید 
تهمینــه رفت و همه آرزوها و آرزوهایم 

را با خود برد.
ë مامان زهرا

بــاز صبــح شــده و دســتش به ســمت 
تلفــن دراز شــده تــا شــماره مامــان را 
بگیرد. کــی می خواهد فرامــوش کند، 
مامان نیســت. مامــان برای همیشــه 
رفتــه. بــه پنجــره نگاهــی می انــدازد؛ 
بــاران می بــارد. تابســتان و بــاران. یاد 
حرف هــای مامان می افتد وقتی باران 
می باریــد. بوی خاک بــاران خورده که 
زیــر بینــی اش می زند یاد مامــان زهرا 
58 ســاله اش می افتد. یادش می آید 
اگــر زنــده بــود نیمــه مــرداد مــاه باید 
ســی و هشتمین ســالگرد ازدواجش را 
جشــن می گرفتند. مامــان زهرایی که 
همــه عشــق و زندگــی اش بچه هایش 
بودنــد. با خوشــی بچه هایــش خوش 
بــود و بــا غمشــان غمگیــن. تــا قبل از 
شــیوع کرونــا هیچ چیز بــرای خودش 

نمی خواست.
را  حرف هایــش  بغــض  بــا  فاطمــه 
می زند: »می گویم تا قبل از شیوع کرونا 
چــون دقیقــاً قبل از شــیوع این ویروس 
منحوس باالخره بعد ســال ها رضایت 
داد بــا بابــا برونــد کربــال بــرای زیــارت. 
همین که پاســپورتش آمد عراق ناآرام 
شــد و بعد هم برای کرونا مرزها بســته 
شــد. اولین سالی بود که مدام می گفت 
امسال باید بروم پیاده روی اربعین...«

مامان زهرا هم آرزوها داشــت اما همه 
را جــا گذاشــت و رفــت. فاطمــه یادش 
نمــی رود که چطــور دو روز قبل از اینکه 
تــب بیمــاری ســراغش بیایــد بــا هــم 
خانه ای نزدیک خانه او دیدند و مامان 
چطــور با ذوق دانه دانه در کابینت ها را 
باز کرد و برای چیدن وســایل خانه اش 
نقشــه می کشــید. از نــور خانــه جدیــد 
تعریف می کرد و می گفت خانه را پر از 

گل خواهد کرد.
»امــا مامــان دو روز بعــد از ایــن همــه 
راهــی  و  کــرد  تــب  قشــنگ  آرزوی 
تــوی  هفتــه  ســه  و  شــد  بیمارســتان 
آی ســی یو بــود. درســت وقتــی آنقــدر 
خــوب شــده بود کــه منتظــر بودیــم به 
بخش منتقل شــود، از بیمارستان زنگ 
زدند و مامان زهرای من برای همیشــه 

رفت با همه آرزوهای ما و خودش.«
ë حاج درويش

بــه  معــروف  درویــش  غالمرضــا 
حــاج درویــش را همــه بــه خیــر بــودن 
می شــناختند. محال بود کسی مشکلی 
داشــته باشــد و حاج درویــش گرهی از 
کارش نگشــاید. ســال 57 بــا انقالب از 
انگلســتان بــه ایــران آمد آنجــا ریاضی 
می خوانــد. انقــالب که شــد گفــت باید 

بروم مملکت خودم.

همــه می دانســتند بــرای حــل کــردن 
مشکل آدم ها از این سر شهر به آن سر 
شهر می رود و می آید. حاج درویش در 
حین کار جانباز شــده بــود؛ وقتی برای 
بچه های سیستان بلوچستان فعالیت 
می کرد، تصــادف کرد و پایش آســیب 
دیــد. ریه هایــش هم مشــکل داشــت. 
از  چقــدر  همســرش  خانــم  حمیــده 
دســت حــاج درویش حــرص و جوش 
می خــورد خریدهــا را بــر می داشــت و 
ضدعفونــی می کــرد اما حــاج درویش 

همــه چیز را شــوخی می گرفت، یعنی 
فکر نمی کرد کرونا چنین بالیی باشــد. 
تــا اینکــه پســر بــزرگ خانــواده کرونــا 
گرفت و پشت بندش بقیه خانواده؛16 

نفر بودند و همه مبتال شدند.
حمیــده خانــم بــا آرامش زیــاد حرف 
می زنــد. صبــوری و آرامــش اصاًل توی 
ذاتش اســت: »آقا قبول نمی کرد کرونا 
دارد. دکتــر هم که می  رفتیم می گفتند 
سرما خورده اید. می گفتم مگر می شود 
آدم ایــن جوری ســرما بخــورد! خودم 

دو هفتــه کامــل افتــادم. اصــاًل مــدل 
ســرماخوردگی نبود. یک بیماری اصاًل 
نبــود هر روز یک جای آدم را متالشــی 
پــا درد، دل درد،  می کــرد. خــود مــن 
تهوع و بی قراری شــدید داشــتم. شبها 
چنــان ســردردی داشــتم که بــا چند تا 
قــرص هــم خــوب نمی شــد. ایــن یک 
بیمــاری نیســت، چنــد جــور بیمــاری  
مختلف اســت در دل یک بیماری. اما 
حــاج درویــش زیر بــار نمی رفت مدام 
می گفت ســرما خورده ایم. دو ســه روز 

آخر که خیلــی بدحال بود به من گفت 
نکند واقعاً کرونــا گرفته ایم؟ گفتم من 
چنــد روز اســت بــه شــما می گویــم مــا 
کرونا داریم. خالصــه آزمایش دادیم و 

معلوم شد همه مان کرونا گرفته ایم.«
بهتــر  یکــی  یکــی  خانــواده  اعضــای 
می شــدند اما حال حاج درویش مدام 
بدتر می شد. ریه های آسیب دیده اش 
ایــن  از  خالصــی  تــوان  دیگــر  انــگار 
بیماری را نداشت. تا اینکه 5 روزی در 
بیمارستان بستری شد، گفتند بیماری 
اســت.  خطرنــاک  و  دارد  زمینــه ای 
حمیــده خانــم می گویــد: »مــن خوب 
شــده بــودم کــه حــاج درویــش بــرای 
همیشه رفت. روزهای آخر احساساتی 
شده بود؛ دوستانش که زنگ می زدند، 
فکــر  مــن  می گفــت  و  می کــرد  گریــه 
نمی کــردم کرونــا آنقــدر نامرد باشــد. 
همه می گفتند تو که یک روز مشکالت 
گریــه  می کــردی داری  حــل  را  همــه 
می کنی؟ یعنی باورشــان نمی شــد. در 
غریبــی و تنهایــی دفنــش کردیم فقط 

خودمان بودیم.«
چطــور ایــن اتفــاق افتاده اســت، همه 
ایــن اتفاق هــا؟ همه آنچه بر سرشــان 
آمده آیا واقعی اســت؟ چرا همه چیز 
این طور ناگهانی بر سرشــان فرود آمد 
ایــن همه اتفــاق غیر قابــل پیش بینی 
و تغییــر؟ به مادرش قــول داده بود از 
آســمان هرچه ببــارد غمگین نباشــد؛ 
حتی اگر بال ببارد. حاال یادش نمی آید 
ایــن قــول را به خــودش هــم داده بود 
یــا نــه؟ از خــودش می پرســد چطــور 
می توانــد از پــس همــه چیــز بربیایــد 
مهم تر از همه آرزوهای از دست رفته.
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ــابقه  ــ ــال س ــ ــــش از 12 س ــی با بی ــ ــمیه اصول ــ  س
پرستاری، در اورژانس بیمارستان امام رضا)ع( 
مشهد به عنوان سانتر کرونا مشغول است. او 
وقتی با حجم باالی مراجعات بیماران مبتال 
به کووید 19 روبه رو شد، داوطلبانه انتخاب کرد 
ــا بماند، مثل بقیه  ــ ــه در اورژانس کرونایی ه ــ ک
همکارانش. او می گوید که رئیس بیمارستان 

هیچ پرستاری را مجبور به ماندن نکرد.
ــاله است و یک فرزند دارد؛  ــ  اصولی 36 س
ــفند 98 رسیدگی و  ــ سارینای 8 ساله. سوم اس
ــماً در اورژانس  ــ ــاران کرونا رس ــ مراقبت از بیم
بیمارستان امام رضا مشهد کلید خورد و او از 
آن زمان تا نیمه اردیبهشت هر روز 18 ساعت 
شیفت طوالنی در بیمارستان می ماند و چند 
ــه اش کار کرد آن  ــ ــاعت موظفی ماهان ــ برابر س
هم با گان هایی که از سرتا پا آنها را محافظت 
می کند و در کنار آن باید تعرق زیاد، دستکش، 

سه ماسک، عینک و شیلد را هم اضافه کرد.
پرســـتار اصولـــی، ســـارینای 8 ســـاله اش را 
دســـت مادرش ســـپرد و دو ماه تمام هیچ یک 
از اعضـــای خانـــواده اش را ندید بعـــد از آن و با 
روند کاهشـــی آمار مبتالیان خوشـــحال شـــدند 
اما این شـــادی چندان دوام نیاورد و یک مرتبه 
اوایل تیر ماه وضعیت به مراتب بدتر از گذشته 
شـــد، مراجعان زیادی که با عالئم شـــدیدتر به 
بیمارســـتان مراجعه کردند. از آن روزها تاکنون 
فاصله او و خانواده اش بیشـــتر و بیشـــتر شـــده 
و یک بار هم نتوانســـته پدر و مـــادرش را ببیند 

و ســـارینا را در آغـــوش بگیـــرد. اصولی از جمله 
پرستارانی اســـت که حاضر شده از مرگ آدم ها 
وعجیب ترین و تلخ ترین تجربه زندگی و سابقه 
حرفه ای اش تعریـــف کنـــد. او می گوید »وقتی 
مهد کودک ها و مدارس بســـته شد بچه را پیش 
خانواده هایمان گذاشـــتیم اما همسران برخی 
از همکاران با سر کار آمدن آنها مشکل داشتند 
ولی پرســـتاران فداکارانه ایســـتادند و بیماران را 
تنها نگذاشـــتند. از همه زندگی مان گذشـــتیم. 
سخت اســـت خانواده ات را کنار بگذاری و بروی 
تو دل خطر یعنی بخش کرونایی ها. به هر حال 
جو بدی حاکم بود و بعد هم که مرگ و میر زیاد 

شد عماًل همه ترسیده بودیم.«
این پرستار در ادامه درباره مشکالت کارش 
در 6 ماه گذشته می گوید: »کار در بخش کرونایی 

ــــخت تر بود و هست که بیماران  از آن جهت س
ــواده را هم  ــ ــــی ندارند ما باید نقش خان همراه
ــال مجبوریم  ــ ــان بازی کنیم. در عین ح ــ برایش
ــان بدهیم  ــ اطالعات بیمار را به خانواده های ش
ــات بیمار را  ــ ــــن خاطر باید همه اطالع به همی
ــپاریم. این  ــ ــه ذهن مان بس ــ ــه به لحظه ب ــ لحظ
خودش فشار مضاعف است.«  می پرسم این 
ــتری ها با چه واقعیتی  ــ ایام پای تخت های بس
ــد  ــ ــید؟ او می گوی ــ ــده اید؟ نمی ترس ــ ــه رو ش ــ روب
ــرده ام.  ــ ــتناکی را تجربه ک ــ ــــیک های وحش »کش
ــــی را دیدیم که با  ــار مرگ باال بود. ما جوانان ــ آم
ــــدید سطح اکسیژن خون  تنگی نفس و افت ش
می مردند، فقط هم به خاطر اینکه اعتقادی به 
زدن ماسک نداشتند. خانواده ها نمی توانستند 
بپذیرند بیمارشان به این راحتی فوت می کند. 
ــه پس از  ــ ــتیم ک ــ ــال داش ــ ــا بیماران زیر 30 س ــ م
ــــوت می کردند.  ــرای احیا ف ــ ــاعت ها تالش ب ــ س
همه در بهت بودیم. بیشترشان با تب و تنگی 
ــــی از این  ــیدند. خیل ــ نفس به اورژانس می رس
ــیده بودند که  ــ مریض های جوان آنقدر دیر رس
ــان ممکن نبود. آنقدر تنگی  ــ هیچ کاری برایش
ــیژن هم کاری  ــ ــتند که دستگاه اکس ــ نفس داش
ــور لوله به  ــ ــرد و باید اینتوبه)عب ــ از پیش نمی ب

مجاری هوایی( می شدند.
آن همه مرگ ما را خسته کرد. خسته شدیم 
ــد و کمتر  ــ ــه هر بار مریض اینتوبه می ش ــ از اینک
ــــت می رفت. چون همراه  ــاعت از دس ــ از 48 س
نداشتند خیلی تنها بودند هر کاری می کردیم 

  پرستــــاران 
در برزخ کرونا 

 6 پرستار از تجربه مواجهه با بیماران کرونایی
به »ایران« می گویند

فریبا خان احمدی
خبرنگار

کووید19  بیمـــاری 
بیمــــــــاری  یـــک 
ناشـــناخته اســـت 
ماه  چنـــد  طـــی  و 
شـــیوع  از  پـــس 
درمـــــــــــــــان  آن، 
واکســـن  و  مؤثـــر 
به  بیمـــاری  ایـــن 
قطعیت کشـــف و 
توزیع نشده است. متأسفانه، این ویروس 
به دلیل قدرت سرایت بسیار باال بسرعت 
در کل جهان انتشار پیدا کرد و تقریباً طی 
زمانی اندک تقریباً همه کشورهای جهان 
را آلـــوده کرده اســـت. بعضی از کشـــورها 
در پیشـــگیری و کنتـــرل آن موفق بودند و 
بعضی مانند کشور ما نیمه موفق، اگرچه 
کادر درمـــان ایـــران ازخودگذشـــتگی های 
چشـــمگیری داشـــت، ولی شـــیوع سریع 
ایـــن بیمـــاری از ابتدای بهمن ماه ســـال 
گذشـــته فشار جســـمانی و روانی شدیدی 
بر کادر درمانی بیمارستان هایی که درگیر 
مراقبت از بیماران مبتـــال به این بیماری 

بودنـــد، وارد کرد. پرســـنل و کادر درمانی 
از جمله پزشـــکان، پرســـتاران و کادر پیرا 
پزشـــکی و......به دلیـــل مواجهه با حجم 
بســـیار باال و ناگهانی با بیمـــاران بدحال، 
افزایـــش شـــدید ســـاعات کاری و ابتالی 
خود یا همکاران یا از دســـت دادن آنها یا 
اعضای خانواده و جامعه در حال حاضر، 
فشـــار روانی شـــدیدی را تجربه می کنند. 
فشـــار زیاد حرفه ای بـــرای ارائه خدمات 
به بیماران، پاســـخگویی بـــه خانواده های 
بیماران، دوری از خانواده خود، نگرانی از 
در معرض واگیری بیماری و انتقال آن به 
خانواده خود و مشاهده درد و رنج دیگران 
و ناتوانـــی در کنتـــرل و پیش بینی پذیـــری 
بیماری و مرگ ناگهانی بیماران می تواند 
تأثیر بسیار جدی بر سالمت روان و کارکرد 
حرفـــه ای، عاطفی، اجتماعی و ســـالمت 
آنها بگذارد. شـــنیدن مکرر اخبار در مورد 
گسترش این بیماری، عدم رعایت موارد 
پیشـــگیری از ســـوی مردم و عدم اهتمام 
یافته هـــای  نبـــودن  قطعـــی  مســـئوالن، 
درمانی، ناشـــناخته بـــودن عالئم، تغییر 

عالئم بیماری، به ترس و نگرانی بیشـــتر 
ایـــن گروه کـــه درگیری مســـتقیم بـــا این 
بیمـــاری دارند دامـــن می زند. به شـــکل 
عـــادی در تمام بخش های بیمارســـتانی 
به کارکنانی برخورد داشـــتیم که در انجام 
فعالیت حرفـــه ای خود افـــرادی منظم، 
دلســـوز و عالقه مند بوده اند، اما در خالل 
ماه های اخیر و با گســـتره بیمـــاری کرونا 
به دلیـــل مواجهه بـــا انبوهی از دشـــواری 
ها و اســـترس های شـــغلی در محیط کار 
احســـاس خســـتگی کـــرده و حتـــی مایل 
هســـتند از کارخـــود کناره گیـــری کنند. در 
اضطـــراب  و  تـــرس  حاضـــر  وضعیـــت 
ناشـــی از ابتالی احتمالی، مخرب بوده و 
می توانـــد منجر بـــه ناهنجاری های روانی 
و اســـترس جـــدی کادر درمان شـــود. این 
تـــرس و اســـترس و پاســـخ بـــدن یعنـــی 
تحریـــک  و  کورتیـــزول  ســـطح  افزایـــش 
ســـمپاتیک در درازمدت نیز مخرب بوده 
و منجـــر بـــه تضعیـــف سیســـتم ایمنی و 
کاهش توان بدن در مبـــارزه با بیماری ها 
از جمله کرونا می شـــود. بنابراین مفهوم 

اضطراب سالمت به معنای ترس مرضی 
و اندیشه ای وسواس گونه ابتالی احتمالی 
یا انتقال بیماری به خانواده از مشـــکالتی 
اســـت کـــه کادر درمـــان را شـــدیداً تهدید 
می کنـــد. این اضطراب با اخباری که مبنی 
بر فوت ناگوار پزشـــکان، پرســـتاران و کادر 
درمان است، بیشـــتر می شود. فشار ناشی 
از کار در بخش هـــای کرونایـــی، اســـتفاده 
از لباس هـــای خـــاص و شـــرایط حاضـــر 
می توانـــد کادر درمان را دچـــار بدخوابی، 
گیجـــی، تعریق بیش از حد، ســـردرد و در 
صورت ادامه دچار فرســـودگی شـــغلی و 
افســـردگی نماید. فرســـودگی یک واکنش 
عاطفی به تنش مداوم است که هسته اش 
نقصان تدریجی منابع انرژی درونی است 
و بـــا خســـتگی روانـــی، جســـمی و بیزاری 
شـــناخته می شـــود. در شـــرایط بـــه وجود 
آمده پرســـتاران، پزشکان و کادر درمان در 
معرض فرســـودگی شـــدید قرار می گیرند 
و ایـــن فرســـودگی می توانـــد بـــا عالئمی 
چـــون، کرختی روانـــی، سســـتی عاطفی، 
پرخاشگری، افســـردگی، عالئم روان-تنی 

مانند معده درد، سردرد و عالئم جسمی 
و همچنین غیبت از کار و در نتیجه کاهش 
تعهد شـــغلی، افت کیفیت مراقبت های 
پرســـتاری و نارضایتی با عملکرد شـــغلی 
همراه باشد. در نتایج مطالعه ای که توسط 
بنـــده و همکارانـــم خانم دکتـــر صیرفی و 
خانم دکتر عزیزی روی گروهی از پرستاران 
کرونایـــی طـــی روزهـــای گذشـــته انجـــام 
گرفت نشـــان داد، متأســـفانه بهزیســـتی 
شـــغلی، اضطراب ســـالمت و فرسودگی 
بخـــش  در  شـــاغل  پرســـتاران  شـــغلی 
مراقبت های بیماران کرونایی با پرستاران 
ســـایر بخش ها تفـــاوت معناداری نشـــان 
می دهد. پرســـتاران این بخش ها نیازمند 
دریافت خدمات ویژه ای برای باالتر بردن 
تاب آوری شـــان هســـتند. به طـــور خالصه 
بعضی راهکارها بـــرای افزایش تاب آوری 
 و قـــدرت مقابله کادر درمان به شـــرح زیر

 توصیه می شود:
- تشویق و سپاس از تالش و همت انسان 
دوســـتانه کادر درمان از طریق حاکمیت، 
شـــخصیت های موجه علمـــی، مذهبی، 

سیاســـی و مهم و معرفـــی این عزیزان در 
رسانه های ملی و اجتماعی

-ارائـــه خدمـــات مشـــاوره و روان درمانی 
به صورت فردی، گروهی و آنالین به کادر 

درمان و خانواده های آنان
-پرداخـــت تشـــویق های مالـــی و کاهش 
ســـنوات خدمت کادر درمان یا اســـتخدام 

رسمی آنها
-همدلی اجتماعی و سپاس ملی مردم از 
تالش های انســـان دوستانه کادر درمان از 
طریق برگزاری مناسک خاص مانند دعا 
کردن، نواختن ســـرود ملی در بیمارستان 
هـــا توســـط گـــروه نظامـــی و برنامه هـــای 

سپاسگزاری
-حضـــور و همراهـــی چهره هـــای موجـــه 
هنرمندان، ورزشـــکاران، شـــخصیت های 
سیاسی و..... برای قدردانی از کادر درمان 
با حضور ســـرزده و رعایـــت پروتکل ها در 

مراکز درمانی
-ارائـــه خدمـــات ویژه بـــه خانـــواده کادر 

درمان
حضـــور  شـــیفت بندی  و  -نوبت بنـــدی 

عادالنه کادر درمان و استفاده از نیروهای 
جایگزین

-نمایـــش رشـــادت ها و تالش هـــای کادر 
درمان در فرآیند درمان بیماران از طریق 

رسانه های ملی و فضای مجازی
-اعطای امتیازات و برخورداری از مزایای 
اجتماعی بیشـــتر در آینـــده مانند اعطای 

بورس به فرزندان و استخدام و....
-ســـاخت تندیـــس قهرمانان و شـــهدای 
ســـالمت و نصـــب آنها در معابـــر و مراکز 
پررفت و آمد و نام گذاری بیمارســـتان ها، 

مراکز عمومی و علمی به  نام آنان
در  خـــاص  برنامه هـــای  -طراحـــی 
ماننـــد  درمـــان  کادر  کار  ســـاعات  زمـــان 
اســـتراحت های گاهگاهی و ارائه خدمات 

ویژه در حین کار و تالش روزانه
-مدیریـــت صحیـــح و برنامه ریزی مدون 
و اقدامـــات ســـاختاری و رفتاری از ســـوی 
حاکمیـــت بـــرای کنتـــرل کرونا در ســـطح 

کشور
ارســـال هدایا و جوایز غافلگیر کننده برای 

کادر درمان شدیداً در معرض خطر

فرسودگی روانی کادر درمان را چگونه ترمیم کنیم؟

 دکتر مجید
صفاری نیا

استاد روان شناسی 
اجتماعی

»ما مرگ هایی را به چشم مان دیدیم که تا به حال ندیده بودیم. 
مثل مرگ زن و شـــوهری که به فاصله چند ســـاعت از هم فوت 
کردند و بچه 10 ساله شـــان تنها ماند، ماه پیش هم مادر و پســـری 
مبتال به کرونا در بخش کرونای بیمارســـتان بهارلو فوت شدند، 
دو هفته گذشـــته نیـــز خانم بـــاردار 5 ماهه جانـــش را در همین 
بیمارستان از دســـت داد.«  این روایت ها تنها بخشی از هزاران 
مرگ غریبانه ای اســـت کـــه زخم هـــای عمیقی بـــر روح و روان 
پرستاران بخش های کرونایی بیمارستان ها به جا گذاشته است 
. در حالی که این روزها بارها ویدئوهایی از پرستاران با رد ماسک 
و عینک روی صورت منتشـــر و از فداکاری هایشان گفته می شود 
اما گفت و گوی ما با پرستاران اســـتان های خوزستان، خراسان 
رضوی، تهران و گیالن حکایت از این دارد که جدای از خستگی 
جسمی، آنها در شرایط روحی و روانی مساعدی به سر نمی برند. 
همزمان با طوالنی شـــدن اپیدمی ویروس کرونا در کشور، هر روز 
درباره خســـتگی کادر درمان از ســـوی رســـانه ها مباحثی مطرح 
می شـــود اما حاال پرســـتاران که نام شـــان را مدافعان سالمت 

گذاشته ایم مدت هاست در محاصره ویروس کرونا قرار گرفته اند 
و عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی، جان آنها را به خطر 
می اندازد. محافظان ســـالمتی که بیش از توان شان از جان مایه 
گذاشته اند و حاال که شـــماری از آنها را از دست داده ایم خیلی از 
همکاران شـــان روی همان تخت ها برای دم و بازدم می جنگند. 
آمارهای ســـازمان نظام پزشکی نشـــان می دهد که تاکنون 138 
نفـــر از کادر درمان بر اثر ابتال به کرونا شـــهید شـــده اند که 20.37 
درصد از شـــهدا در گروه پرســـتاری هســـتند. رئیس کل سازمان 
نظام پرســـتاری به »ایـــران« می گوید تاکنون حـــدود 9 هزار نفر 
از پرســـتاران مبتال به کرونا شـــده اند و از این 9 هزار نفر بیش از 4 
هزار پرســـتار در حال دست و پنجه نرم کردن با بیماری کووید 19 
هستند و عماًل از چرخه خدمت در مرکز درمانی خارج شده اند. 
این اتفاق در حالی اســـت که هفته پیش معاون بهداشت وزیر 
بهداشت در گفت گو با ما از صدور مجوز استخدام 3 هزار پرستار 
از طرف ســـازمان برنامه و بودجـــه خبر داد تا بتـــوان این تعداد 
پرســـتار را جایگزین آن 4 هزار نفری کرد که از گردونه خدمت در 
بیمارستان ها خارج شده اند. شـــش ماه از آغاز بحران کووید 19 
می گـــذرد ولی این روزها و ماه ها برای کادر درمان گویی ســـال ها 
گذشته اســـت و آنها خســـته و درمانده اند. گالیه های پرستاران 

محدود به خستگی جسمی شان نیست شرایط این روزها آنها را 
در معرض افسردگی قرار داده است و حاال پرستاران از افسردگی 
و خستگی روحی شان می گویند چون چند شیفته کار می کنند، 
چون 18 ســـاعت در بیمارستان کشـــیک می مانند بدون آنکه 
یک لیوان آب یا چای بنوشند، چون ما پروتکل های بهداشتی را 
آنچنان که باید و شاید رعایت نمی کنیم. پرستارها مدت هاست 
فرزندان شـــان را در آغوش نگرفته اند، ماه هاســـت که از دیدن 
خانواده شـــان محروم مانده اند. آنها می گویند؛ مریض ها زیاد 
شده اند و دیگر توانی برای شان باقی نمانده است. کرونا جدای 

از خستگی جسمی بار روحی زیادی بر کادر درمان به جای 
گذاشـــته و حتی در این میان خانواده کادر درمان را هم 

با خودش درگیر کرده است مانند دختر20 ماهه ناهید 
پرســـتار بخش کرونای بیمارســـتان بهارلو تهران که 

دچار اضطراب جدایی شـــده است 
یا دختر 7 ساله خانم اصولی 

پرستار بیمارستان مشهد 
که از شـــبکه شاد جا 

ماند و....

نازنین غالمی پرستار بیمارستان پورسینای 
رشت اســـت. او از جمله پرستاران فعال در 
بخش خصوصی اســـت که در بحران کرونا 
به دلیل کمبود شـــدید نیرو در مراکز درمان 
دولتـــی به عنـــوان شـــرکتی داوطلـــب راهی 
بیمارســـتان دولتـــی شـــد. او از میـــان تمام 
بیمارســـتان های دولتی به مهم ترین سانتر 
کرونا در رشـــت و در عین حال شـــلوغ ترین 
بیمارستان آمد تا در کنار مدافعان سالمت 
قرار بگیرد. او یکی از پرســـتارانی است که در 
این دوره شرایط سختی را در بخش کرونایی 

بیمارستان پور سینای رشت داشته است.
بیمارســـتان های  از  اوایـــل خیلـــی  »آن 
خصوصی اجازه گذاشـــتن ماســـک را به ما 
نمی دادنـــد، می گفتند بیمار ممکن اســـت 
جبهه بگیرد یا بترســـد. مراکز درمان دولتی 
هم ماســـک به تعداد محـــدود موجود بود، 
لباس حفاظتی نداشتیم و خیلی از همکاران 
درگیر این ویروس شدند. کم کم کمک های 
مردمی به داد ما رسید. اوضاع در اسفندماه 
به معنای واقعی فاجعه بـــود. هر مریضی 
می آمـــد، تنگـــی نفس شـــدید داشـــت. ما 
ترسیده بودیم روز به روز تعداد فوتی ها باال 

می رفت از جوان تا پیر فوت می کردند.
بیمارستان ها بشدت شلوغ شده بود اصاًل 
تخت خالی نبود هر نقطه ای از بیمارســـتان 
کـــه فکر کنید مریـــض خوابیده بـــود. تعداد 
مریض ها خیلی باال و تعداد پرستارها بشدت 

کم بود. ســـه روز پشت سر هم سر پا شیفت 
می دادیـــم. بعضـــی همـــکاران هفته ها در 
بیمارستان می ماندند چون همراه خانواده 
زندگی می کردند و جایی نداشتند بروند.« او 
در ادامه از برخی رفتارهای بهداشتی مردم 
گالیه می کند و می گوید: »مردم فکر می کنند 
ویروس کرونـــا از بین رفته یـــا اینکه جوانان 
کرونا نمی گیرند. این گونه نیست کادر درمان 
توانایی رســـیدگی به بیماران را نـــدارد، باور 
کنید خیلی هایشـــان افسردگی گرفتند. توان 
شیفت دادن نداریم. 12 ساعت تمام ماسک 
را داخـــل بخش از صورتم برنمی دارم حتی 
یک قطره آب نمی توانیم بخوریم چون اگر 
ماســـک را برداریم، ماســـک دیگری نداریم 

جایگزین کنیم.«
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نجات شان بدهیم اما بی فایده بود و بیماران در 
مقابل چشم مان از دست می رفتند. همه اینها 
فشار روانی زیادی را به ما تحمیل می کرد. این 
ــد  ــ اواخر هم که آنقدر تعداد مریض ها زیاد ش
که بعضی های شان مراقبت و رسیدگی بموقع 
ــــالی کادر درمان هم اواخر خیلی  نگرفتند. ابت
زیاد شد خیلی از پرستاران هر شیفت به خاطر 
ــــتعالجی می رفتند به هر حال  ابتال به کرونا اس
ــتم دفاعی بدن ما هم تا یک جایی توان  ــ سیس
ــــش دارد. خیلی از ما پرستاران افسردگی  و کش
گرفتیم. هر روز با بیمار آلوده سر و کار داشتیم 
و نمی توانستیم خانه برویم یا به خانواده مان 
رسیدگی کنیم، بچه مان را بغل کنیم، ببوسیم 
ــــکالت روحی برای مان درست  همه اینها مش

کرده است.«
پژوهش ها نشـــان می دهد که پرســـتاران در 
معرض بیشـــترین تهدیدهای روانی ناشـــی از 
بیماری کوویـــد-19 قرار گرفته انـــد. تجربه های 
منفی روانشناختی ناشـــی از کرونا در پرستاران 
از جمله خســـتگی، ناراحتی، درماندگی ناشی 
از کار با شـــدت زیاد، اضطـــراب و نگرانی درباره 
اعضای خانواده نکته بســـیار مهم و آشـــکاری 
است. پرستار اصولی هر وقت حرف از دخترش 
به میان می آید بغـــض راه گلویش را می بندد، 
این را حتی می شود از پشت تلفن احساس کرد 
که این زن چقدر خسته و کالفه و افسرده است. 
»دخترم بیش فعال اســـت. بعد از آن که شبکه 
شـــاد راه اندازی شد ســـارینا از درس و کتاب دور 

ماند. به هر حال من خودم باال سرش نبودم و با 
پایه ضعیف کالس اول را تمام کرد. اینها را هیچ 

کسی نمی بیند و شاید کسی نتواند درک کند.«
ــا هم گالیه  ــ ــــی بدقولی ه ــتاران از برخ ــ پرس
ــه آنها، عدد و ارقام حق کرونایی  ــ دارند. به گفت
ــگاه های علوم  ــ ــه دانش ــ ــــت ب که وزارت بهداش
ــه  ــ ــه ب ــ ــه ک ــ ــا آنچ ــ ــــص داده ب ــــکی تخصی پزش
ــــی کمتر از  ــــت کرده اند خیل ــتاران پرداخ ــ پرس
دستورالعمل های وزارت بهداشت است. قرار 
ــاعت 25 هزار تومان حق کرونا  ــ بود برای هر س
ــــن مبلغ به  ــه تنها نیمی از ای ــ ــود ک ــ پرداخت ش
ــتاران به جای دو  ــ پرستاران پرداخت شد. پرس
میلیون و پانصد هزار تومان در ماه، تاکنون سر 
ــان دریافت کرده اند.  ــ جمع چهار میلیون توم
ــاال باعث  ــ ــاران بدحال ح ــ ــــش میزان بیم افزای
ــده. در آن  ــ ــــی آنها ش ــــی و روان ــــکالت روح مش
لباس های سنگین، عرق کردن و گذراندن 12 تا 
18ساعت شیفت بدون آن که فرصت و امکان 
ــتی را داشته باشند،  ــ ــرویس بهداش ــ رفتن به س
طاقت فرساست. اصولی می گوید: »اگر هنگام 
شیفت دستشویی برویم باید گان ها را از تن مان 
ــــم و باز هم به دلیل کمبود تجهیزات  در بیاوری
ــــت پس ترجیح  ــــی در کار نیس ــون گان دوم ــ چ
می دهیم سرویس بهداشتی هم نرویم. ما در 
ــیفت نزدیک به 400 بیمار را تریاژ)احیا(  ــ هر ش
ــود که  ــ ــلوغ می ش ــ می کنیم. بخش به قدری ش
خوردن چای و آب کالً تعطیل می شود. پوست 

دستمان از شدت اگزما زخم شده است.«

سه روز کامل شیفت بودماین  همه مرگ خسته مان کرد
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اسفندماه  اوایل 
ورود  خبــــــــر 
نــــــــی  میـــهما
و  ناخـــوانـــــــده 
خطرناک به نام 
»کرونا ویروس« 
در کشـــور، همه 
کرد.  غافلگیر  را 
ایـــن ویروس، به طور اعجـــاب  آوری یکی 
پـــس از دیگری شـــهرهای کشـــوری را که 
می رفت خود را برای حلول ســـال جدید 
و بهـــاری دیگر آماده کنـــد، درگیر کرد. از 
آنجا که مانند همیشـــه، ورود کادر درمان 
و مدافعان ســـامت از جمله پرستاران، 
در نبردی نابرابر و ســـخت با این ویروس 
اجتناب ناپذیـــر می نمـــود، برنامه ریزی و 
مدیریـــت عرصه های مختلـــف از جمله 
مراقبت  خدمـــات  پرســـتاری،  آمـــوزش 
بالینـــی و خدمـــات جامعه محـــور الزام 
یافـــت. از بـــدو شـــیوع کوویـــد19 تاکنون، 
200هزار پرستار، در خط مقدم علیه این 
بیمـــاری در بخش هـــای مختلـــف تریاژ، 

بخش های عمومی و بخش مراقبت های 
ویـــژه در حـــال ارائه خدمت هســـتند. در 
این میان قدردانـــی رهبر معظم انقاب 
و دیگر مسئوالن کشور و همچنین مردم؛ 
باعـــث شـــده اســـت کـــه توانمندی های 
پرستاران برای عموم مردم بیش از پیش 

شناخته شود.
ــوزه  ــ ح در  ــر  ــ مؤث ــات  ــ اقدام ــه  ــ جمل از 
مدیریت پرستاری، بازدیدهای میدانی 
ــتمر از پیش از همه گیری بیماری  ــ و مس
ــازی  ــ توانمندس و  ــــوزش  آم ــون،  ــ کن ــا  ــ ت
ــوپروایزرهای  ــ س ــتاری،  ــ پرس ــران  ــ مدی
ــای  ــ ــــت، رؤس ــــرل عفون ــــی و کنت آموزش
دانشکده های پرستاری و رؤسای هیأت 
ــتاری از طریق  ــ ــام پرس ــ ــای نظ ــ مدیره ه
ــو کنفرانس های متعدد،  ــ برگزاری ویدئ
ــــت. همچنین، پیگیری تلفنی  بوده اس
ــــد-19 ترخیص  ــاران مبتا به کووی ــ بیم
ــتان های علوم پزشکی  ــ شده از بیمارس
ــــش در حوزه های  ــام پژوه ــ ــور، انج ــ کش
ــــت از بیماران کووید-19  مختلف مراقب
ــــکی کشور،  ــگاه های علوم پزش ــ در دانش
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بهداشت، درمان و 
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ــته های  ــ بس و  ــتورالعمل ها  ــ دس ــــن  تدوی
ارائه خدمات، تدوین استاندارد خدمتی 
ــا به کووید-19  ــ ــــت از بیماران مبت مراقب
ــــش از  ــارکت بی ــ ــزل، مش ــ ــــف در من خفی
ــــت  ــه مراقب ــ ارائ و  ــاوره  ــ ــز مش ــ 405 مرک
ــــدف کاهش  ــا ه ــ ــزل ب ــ ــتاری در من ــ پرس
اشغال تخت های بیمارستانی و تدوین 
ــــی جهت  ــــرفصل های آموزش و اباغ س
ــزل را می توان از  ــ ــــت در من ــز مراقب ــ مراک
ــــمرد.  ــده برش ــ جمله اقدامات انجام ش
ــتورالعمل  ــ دس ــــن  تدوی در  ــارکت  ــ مش
ــــت و نگهداری  ــد مراقب ــ ــــیس واح »تأس
ــــف ترخیصی از  ــد خفی ــ ــاران کووی ــ از بیم
مشارکت  و  )نقاهتگاه ها(  ــتان«  ــ بیمارس

از  ــــت  مراقب ــــت  جه ــرو  ــ نی ــــن  تأمی در 
ــایر  ــ ــتری در این مراکز، از س ــ بیماران بس
ــــت در حوزه مدیریت  تاش های معاون
ــوزه تأمین و  ــ ــــت. در ح بیماران بوده اس
ــانی، می توان در  ــ نگهداشت نیروی انس
ــر از اعضای هیأت  ــ به کارگیری 1073 نف
ــــکده های  دانش ــــجویان  دانش ــــی،  علم
ــتاری، پرستاران بازنشسته و آزاد در  ــ پرس
قالب نیروهای داوطلب به منظور ارائه 
ــاوره ای و آموزشی  ــ خدمات بالینی، مش
ــــی 673 نفر از  ــز ریفرال، معرف ــ در مراک
ــامانه 4030  ــ ــــب به س ــتاران داوطل ــ پرس
جهت آموزش و مشاوره همگانی، اباغ 
ــــام 10 درصد  ــگاه ها جهت اع ــ ــه دانش ــ ب

نیروهای پرستاری هر دانشگاه به عنوان 
ــره جهت به کارگیری در موارد  ــ کادر ذخی
ــاغل  ــ ــتاران ش ــ خاص و به کارگیری پرس
ــایر بیمارستان های هر دانشگاه در  ــ در س
ــاره کرد. نظارت  ــ ــانترهای ریفرال اش ــ س
ــــردی در  ــایل حفاظت ف ــ ــع وس ــ ــر توزی ــ ب
ــتان های  ــ ــتاری بیمارس ــ ــان کادر پرس ــ می
ــتار و اخذ  ــ ــتخدام 4500 پرس ــ ریفرال، اس
ــتخدام برای 4284 نفر پرستار  ــ مجوز اس
 3195 ــــری  به کارگی ــــن  همچنی و  ــر  ــ دیگ
ــاه  ــ ــای کوت ــ ــــب قرارداده ــتار در قال ــ پرس
ــگاه ها جهت عدم  ــ مدت و اباغ به دانش
ــــک باال در  ــتاران با ریس ــ به کارگیری پرس
ــتقیم از بیماران کووید-19  ــ مراقبت مس
ــایر اقدامات انجام شده جهت  ــ نیز از س
مدیریت نیروی انسانی شاغل در مراکز 
ــــامت  ــاری و صیانت از س ــ ــرال بیم ــ ریف
ــاید این روزها بیش  ــ ــــت. ش آنها بوده اس
از هر زمانی نقش و جایگاه سفیدپوشان 
ــه  ــ ــانی ک ــ ــــم. کس ــــامت را در می یابی س
ــــدس و  ــاع مق ــ ــال های دف ــ ــون س ــ همچ
ــیل، زلزله  ــ ــروز بایای طبیعی نظیر س ــ ب

ــانی می کنند  ــ ــایر بحران ها جان فش ــ و س
ــــامت جامعه دل در گرو  ــنگر س ــ و در س
ــــغول خدمت  ــته و مش ــ ــــاص گذاش اخ
ــر از تمام  ــ ــتند. صرف نظ ــ ــه مردم هس ــ ب
ــای  ــ دغدغه ه و  ــــمی  جس ــای  ــ چالش ه
ــاهده  ــ ذهنی و خانوادگی و عاطفی، مش
ــیار  ــ ــا بس ــ ــواده آنه ــ ــاران و خان ــ آالم بیم
ــــگی برای  دردآور بوده و آمادگی همیش
ــــامت  ــــت س ــــی و مدیری ــرایط بحران ــ ش
ــرایط  ــ ــــخت ترین ش ــار جامعه در س ــ اقش
از  ــا،  ــ آنه ــه  ــ ب دادن  ــــش  آرام و  ــــی  زندگ
ــتاران در این  ــ ــــف پرس ــوارترین وظای ــ دش
ــر تنش و اضطراب است.  ــ روزهای سراس
ــتاران  ــ همگان واقفند که این روزها، پرس
ــــت و درمان کشور روزهای  و کادر بهداش
ــــن  ــــن ضم ــد و م ــ ــــختی را می گذرانن س
عرض خدا قوت به تمامی این عزیزان، 
بر خود می بالم که به عنوان یک پرستار، 
ــرای حفظ و  ــ ــــاس ب ــه حس ــ ــــن بره در ای
ــــاش می کنم  ت ــــامت مردم  ارتقای س
ــاهد ریشه کنی  ــ تا در آینده ای نزدیک، ش
ــیم. از  ــ ــورمان باش ــ ــاری از کش ــ ــــن بیم ای

ــار همکاران در  ــ ــفندماه در کن ــ ابتدای اس
ــانترهای  ــ بازدیدهای به عمل آمده از س
ــته  ــ ــتمر داش ــ ریفرال بیماری حضور مس
ــوار همکارانم در  ــ ــرایط دش ــ ــاهد ش ــ و ش
ــا بیماری بوده ام.  ــ مدیریت و مواجهه ب
ــه آنها در  ــ ــــی ک ــــف لحظات ــه توصی ــ اگرچ
ــرایط صعب  ــ ــاران با ش ــ ــــت از بیم مراقب
ــــی دائمی از  ــو و نگران ــ ــوار از یک س ــ و دش
ــان  ــ ــــای اعضای خانواده و عزیزان ش ابت
ــد، امکان پذیر  ــ ــــوی دیگر می گذرانن از س
ــــت؛ هیچ گاه از آحاد جامعه انتظار  نیس
ــرایط  ــ ــته اند تا پابه پای خویش، ش ــ نداش
ــد، با این حال  ــ ــان را تجربه کنن ــ دشوارش
ــورمان  ــ می توان از مردم فهیم و آگاه کش
انتظار داشت تا از طریق رعایت موازین 
ــــت،  عفون ــره  ــ زنجی ــع  ــ قط و  ــتی  ــ بهداش
ــانیده  ــ ــات رس ــ ــه اثب ــ ــود را ب ــ ــــی خ همدل
ــه  ــ ــود را ب ــ ــــی خ ــــق قدردان ــــن طری و از ای
ــراز کنند. به  ــ ــان اب ــ ــای کادر درم ــ تاش ه
ــر و فارغ  ــ ــه در کنار یکدیگ ــ ــد روزی ک ــ امی
ــــی،  اجتماع ــذاری  ــ فاصله گ ــه  ــ هرگون از 

ریشه کنی بیماری را به نظاره بنشینیم.

سعیده میرزایی پرستار24 ساله بخش کرونای 

بیمارســـتان امام تهران اســـت. این پرســـتار 
طرحـــی بیش از دو ماه را در آی ســـی یو باالی 
ســـر بیماران اینتوبه بوده اســـت. او می گوید 
بیشـــتر تـــرس کادر درمـــان در بخش هـــای 
کرونایی به دلیل انتقال این بیماری به اعضای 
خانواده شـــان اســـت. »بـــه هر حـــال همین 
ماسک پزشـــکی که می زنیم خودش هزار تا 
ایـــراد دارد گاهی بندش پاره می شـــود گاهی 
استاندارد الزم را در برابر ورود ویروس ندارد. 
شرایط در بخش آی سی یو کامًا فرق می کند. 
بیماران آی ســـی یو که اینتوبه می شوند مدام 
ترشحات شان باید ساکشن شود گاهی عینک 
و شیلد هم در دسترس مان نیست و همین ها 

ریسک ابتا را باال می برد.
در بخش کرونا مریض هایی که هوشیارند، 
قبل از اینکه بدحال شـــوند از نگرانی هایشان 
به ما می گویند، از خانواده شـــان؛ از اضطراب 
مـــرگ. گریـــه می کننـــد و بعـــد هـــم ســـرفه 
حرف هایشان را ناتمام می گذارد. در آی سی یو 
هم بیمارانی که به دستگاه وصل شان کردیم، 
هوشـــیار نیســـتند. ما خودمان غذای مریض 
را می دهیـــم با آنها صحبـــت می کنیم چون 
آخرین حس این بیماران حس شنوایی است. 
او در ادامه از اســـتعفای برخـــی همکارانش 
به دنبـــال مـــوج دوم کرونا در مراکـــز درمانی 
خبر می دهد و می گوید: »همســـران برخی از 
پرستاران اجازه نمی دادند سر کارشان حاضر 

شـــوند. در موج دوم خیلـــی از کادر درمان به 
خاطر شرایط سیستم ایمنی بدن شان استعفا 
داده و بیمارستان را ترک کردند. برای همین 
هم ما تا جایی که بتوانیـــم از جان و دل مایه 
می گذاریم حتی تایم چند ساعت استراحت 
را بیـــدار می مانیم و کارهای عقـــب افتاده را 
انجـــام می دهیم. کمبـــود نیـــرو و تجهیزات 
همیشـــه بوده و با آمدن کرونا بدتر هم شده 
اســـت.« پرستاران شـــاغل در بخش کووید از 
اینکـــه کارانه شـــان هیچ تفاوتی با پرســـتاران 
بخش های دیگر نـــدارد ناراضی اند. به گفته 
میرزایی، تاکنون هیچ نوع تشویقی و کارانه ای 
برایشان پرداخت نشده اگرچه همیشه حرف 
و حدیثش از زمان بحـــران کووید-19 مطرح 

بود.

ــــهد  ــار از نزدیک صدای اش ــ ــرای اولین ب ــ »من ب
ــنیدم. شیفت  ــ ــــی یو ش بیمارم را در بخش آی س
ــــت و  ــــی داش ــــکل تنفس ــــب بود. مریض مش ش
اکسیژن مداوم می گرفت ازم خواست تنهایش 
ــــهدش را خواند. یک  نگذارم. دیدم زیر زبان اش
دفعه عائم حیاتی مریض را روی مانیتور دیدم 
که انتهای حیاتش را نشان می داد تمام تاشم 
این بود که این خانم برگردد ولی برنگشت، این 

صحنه مدام جلوی چشمانم است.«
بهاره قلی زاده پرستار 28 ساله بیمارستان 

شهید نورانی نژاد شهرســـتان تالش است. او 
از تجربیات و مشـــاهداتش در 6 ماه گذشـــته 
می گوید: »راســـتش را بخواهید این وضعیت 
اســـت.  شـــده  خســـته کننده  خیلـــی  دیگـــر 
نمی دانیـــم وضع تا کی این گونـــه ادامه دارد. 
بیماران یک مرتبه زیاد شـــدند. درست است 
ترخیـــص داریم امـــا مرتب در حال بســـتری 
بیمـــاران جدید هســـتیم. خیلی هـــا از ترس 
بیماری یا فشـــار خانواده ها خودشان را از این 

میدان جنگ کنار کشیدند. 
ــان شدید  ــ بیماران کرونایی که التهاب ریه ش
ــــی یو منتقل می شوند. با  است، به بخش آی س
عائم سطح اکسیژن پایین خون، تنگی نفس 
ــــحات می شود.  ــون پر از ترش ــ و خفگی. ریه هاش
ــیلد و  ــ ــــک و عینک محافظ و ش ــا چند تا ماس ــ م
ــیدیم تا ترشحات ریه را  ــ ــــرهمی می پوش گان س
ــود. مریض را  ــ تخلیه کنیم تا التهاب ریه کم بش
ــــم و داروی  ــور هم که وصل می کردی ــ به ونتیات
خواب آور می دادیم تا تنفس مصنوعی بگیرد 
ــر آنچه  ــ ــــت می کردیم و ه ــا مریض ها صحب ــ ب
ــــم. کار با  ــان توضیح می دادی ــ ــود، برایش ــ الزم ب
ــــس باقی  ــــی برای تنف ــــچ جای ــا هی ــ آن لباس ه
ــــیک که می خواهیم  ــذارد. بعد از هر کش ــ نمی گ
ــــم لرز  ــان تحویل دهی ــ ــه همکارم ــ ــیفت را ب ــ ش
ــــت. هر  ــــدید می گیریم که قابل تعریف نیس ش
ــتری و پذیرش  ــ روز خبرهای بد؛ آمار فوت و بس
ــــت. یک بار که رفتم  باال خیلی نگران کننده اس
داروهای بیمار داخل بخش آی سی یو را بدهم، 
ــــش را دادم به طور  ــه داروهای ــ ــــض اینک به مح
ــد روی صورتم. آن  ــ ــــش، پری ــــی آب گلوی ناگهان
لحظه فقط خدا را صدا کردم که اگر کرونا بگیرم 

ــود. به هر حال همه  ــ به پدر و مادرم منتقل نش
کرونا مثبت بودند و سی تی ها همه درگیر بودند 
ــتار شدم. سوگند  ــ ــــق و عاقه پرس اما من با عش
ــات دهیم.  ــ ــاران را نج ــ ــان بیم ــ ــــم که ج خوردی
ــرده بود از  ــ ــه بگویم ترس بر ما غلبه ک ــ صادقان
ــرون می آمدم تا  ــ ــتان بی ــ لحظه ای که از بیمارس
خانه در مسیر گریه می کردم و می گفتم خدایا 
ــادرم بیماری  ــ ــــم نیفتد. م ــرای مامان ــ اتفاقی ب
زمینه ای دارد. به خانه که رسیدم، رفتم زیرزمین 
ــــم را درآوردم و بعد خودم را در  خانه لباس های
ــردم. چاره ای نبود حتی ماه های  ــ اتاقم حبس ک
اول از پله های خانه باال نمی رفتم فکر می کردم 
قدم به قدمم ویروس است. هر روز پدرم از زیر 
قرآن من را رد می کرد. پدرم می گفت این قرآن 
باید محافظ شما و کادر درمان باشد.« قلی زاده 
در ادامه می افزاید: »هر مریضی که می مرد، ما 
به اقوامش تلفن می زدیم و خبر می دادیم. آن 
اوایل گاهی کسی جرأت نمی کرد جسد عزیزش 
را از بیمارستان تحویل بگیرد و تا این حد شرایط 
سخت بود. کادر درمان 6 ماه تمام شاهد مرگ 
ــتند و هنوز هم این  ــ غریبانه هموطنان شان هس
ــه دارد در حالی که اپیدمی طوری  ــ مرگ ها ادام
ــتی کم  ــ ــــت که با رعایت پروتکل های بهداش اس
ــود.   هنوز هم که هنوز است در خیابان ها  ــ می ش
ــه یا باغ  ــ ــه در خان ــ ــین عروس می بینیم ک ــ ماش
جشن می گیرند. آمار روبه کاهش بود اما دوباره 
ــتی ، همکاری  ــ ــای بهداش ــ ــــم توصیه ه علی رغ

مردم ضعیف شده است.«

ناهید  هاشمی، پرســـتار بیمارستان بهارلو 

تهران است. او در همان روزهای نخست 
شیوع کرونا چمدان های دختران 8 ساله و 
20 ماهه اش را با گریه بست و فرستادشان 
به خانه مادربزرگ در شمال. می دانست 
با این وضعیت دیگر زمانی برای رسیدگی 
به آنها ندارد و از طرفی می ترسید به کرونا 
مبتا شـــود و این ویروس را ناخواســـته به 

دخترانش انتقال دهد.
او برایمان از اوایل شیوع کرونا و شرایط 
کاریش این گونه می گویـــد: »تقریباً تمام 
بیماران عاوه بر مشکل بیماری جسمی 
کرونـــا دچار اضطراب و افســـردگی شـــده 
بودنـــد و بســـیاری از بیمـــاران بخصوص 
افراد باالی 40 ســـال امیدی به بازگشـــت 
به خانه نداشـــتند. ما عـــاوه بر کار درمان 
از نظـــر روحی مجبـــور بودیم بیمـــاران را 
حمایت کـــرده و با آنها صحبـــت کنیم و 
امید بـــه آنها بدهیـــم. ناگفتـــه نماند آن 
دوران نیروهای جهادی از نظر رسیدگی و 
انجام کارهای اولیه بیماران خیلی کمک 
کردند و مثـــل یک همدم و همـــراه برای 
بیمـــاران بودند. گاهـــی می دیدم بیماری 
ناامید اســـت بنابراین مجبـــور بودم الکی 
بگویم من هم مبتا بودم ببین االن خوب 
شـــدم و دارم از شـــما پرســـتاری می کنم. 
کار مـــا فقط درمان نبود بلکـــه در کنارش 
حمایـــت از بیمـــار هم بـــود.« موضوعی 

که همه پرســـتارانی که بـــا آنها مصاحبه 
کرده ایـــم از آن گله مند بودند، ماســـک و 
حتی لباسی که مجبور بودند به تن کنند. 
گرمـــای زیـــاد و محدودیـــت در حـــرکات 
دســـت تنها گوشـــه ای از مشکات شـــان 
اســـت. در کنار این مشکات روبه رو شدن 
با وضعیت بغرنج برخی بیماران و حتی 
مرگ آنهـــا زخمی بود که بـــر روح و روان 
آنها وارد می شـــد. وقتی حـــرف از بخش 
مراقبت های ویژه و مرگ بیماران می افتد 
آنها ناخواسته بغض شـــان می گیرد و به 
پهنای صورت اشک شان سرازیر می شود. 
»در رابطه با سختی کار پرستاران در دوران 
کار باید بگویـــم افرادی که از بیـــرون ما را 
می دیدند، می گفتند کار بـــا این لباس ها 
سخت است اینکه همیشـــه ماسک روی 
صورت مان باشـــد کافه کننده است ولی 
باور کنید این فقط یک گوشـــه از ســـختی 
کار ما بود. درست است که در یک ساعت 
اول بعد از پوشیدن لباس ها از شدت گرما 
خیس عرق می شـــدیم و با ماسک نفس 
کشـــیدن برایمان ســـخت بـــود و عینک و 
شـــیلد باالی ســـر مریض بخـــار می کرد و 
کار سخت پیش می رفت اما بعد مسائل 

روانی و روحی برای ما سنگین تر بود.
قرار گرفتن در آن محیط و کنار بیماران 
ــــدن.  بدحال بودن و فکر و ترس از مبتا ش
ــــک  ــــدن مرگ بیماران اش همچنین با دی

می ریختیم. از شنیدن حرف هایشان بغض 
ــــدری در  ــــی به ق ــرایط روح ــ ــــم ش می کردی
ــتاری بد و استرس حاکم بود  ــ ایستگاه پرس
که همه پرسنل بغض داشتند و همه دنبال 
بهانه بودند تا اشک بریزند برای همین با 
ــرازیر می شد.  ــ ــــک همه س یک تلنگری اش
ــــت  ــد ولی من اصاً دوس ــ ــاید باور نکنی ــ ش
ــــم در محیط  ــا فکر کن ــ ــه آن روزه ــ ــدارم ب ــ ن
ــــترس داشتیم در  بیمارستان یک جور اس
محیط خارج از بیمارستان یک جور دیگر. 
ــــی می کردیم  ــواده زندگ ــ ــا همه بین خان ــ م
ــراد خانواده ناقل  ــ ــــرس از اینکه برای اف و ت
باشیم. بدتر از همه این است که نمی دانیم 
این شرایط تا کی ادامه پیدا می کند. اواسط 
ــتان ما سانتر  ــ ــد بیمارس ــ ــفند که قرار ش ــ اس

ــود مجبور شدم دخترانم  ــ )مرکز( کرونا ش
ــــی رود آن  ــتم. یادم نم ــ ــــمال بفرس را به ش
ــاک بچه ام را با گریه جمع کردم.  ــ ــــب س ش
ــر کوچکم 20  ــ ــاله و دخت ــ دختر بزرگم 8 س
ماهه بود. به خاطر شرایط کارم و به خاطر 
ترس از اینکه مبادا خانواده ام را آلوده کنم 
حتی به خانه مادرم نرفتم. دخترم مجبور 
ــاد درس هایش  ــ ــد به تنهایی از شبکه ش ــ ش
ــــکاتی بود که ما  ــد. اینها همه مش ــ را بخوان
ــــم. بچه هایم تا 23  ــــت به گریبان بودی دس
ــــت از من دور بودند. بیمارستان  اردیبهش
ــتم  ــ ــــت و من توانس به حالت عادی برگش
ــاید باور نکنید دختر  ــ بچه هایم را ببینم. ش
کوچکم بغض داشت و نمی توانست گریه 
کند همین االن هم دچار اضطراب جدایی 
ــما این حرف های ما را می شنوید  ــ شده. ش
ــــن روزها و  ــــم همه ای ــــن و همکاران ــــی م ول

استرس ها را لمس کردیم.
عده زیـــادی می گفتند پـــول زیادی به 
کادر درمـــان داده اند و ما به خاطر پول کار 
می کنیم بماند که هیـــچ پولی در کار نبود 
حتی اگر پولی هم بود در قبال این استرس 
خیلـــی ناچیز بود.« ناهیـــد می گوید هنوز 
صحنه مرگ  زن و شـــوهری که به فاصله 
چند ســـاعت از هـــم فوت کردنـــد و بچه 
10ساله شـــان تنها ماند یا مرگ زن باردار 
5 ماه که دو هفته پیش اتفاق افتاد و ده ها 

مرگ دیگر مقابل چشمانش است.
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ــــش کووید 19  ــر چه از روزهای تلخ بخ ــ »ه
ــود که 20  ــ ــادری ب ــ ــــم گفته ام. م ــــم، ک بگوی
ــود گفتم که  ــ ــــرش را ندیده ب روز تمام پس
ــــت و  ــار کرونایی ممنوع الماقات اس ــ بیم
ــــی، آیا حاضری  ــــرت را ببین نمی توانی پس
ــــی و خانه  ــــودت به تاکس ــــروس را با خ وی
ــــری؟ فرزند این مادر یک روز بعد فوت  بب
ــیدم به  صورت این  ــ کرد. خجالت می کش

مادر نگاه کنم.«
ــتار و مسئول  ــ ــرین خالدی، سرپرس ــ نس

ــواز، یکی  ــ ــتان اه ــ ــای بیمارس ــ بخش کرون
ــتن  ــ ــــت که با وجود داش ــتارانی اس ــ از پرس
بیماری زمینه ای میدان مبارزه با ویروس 
ــرد. می گوید که برخی از  ــ کرونا را خالی نک
ــرایطی که داشتند؛  ــ ــتاران به دلیل ش ــ پرس
ــاری خون، دیابت، نقص  ــ بارداری، پرفش
سیستم ایمنی بدن یا حتی به دلیل ترس 
از ابتا انتخاب کردند که به بخش های کم 

خطر منتقل شوند.
او دربـــاره آن روزهـــا می گوید: »گفتم 
اگر بروم پرسنلم به تبعیت از من میدان 
را خالی می کنند، می دانســـتم اگر گرفتار 
بیماری شوم شاید برگشتی در کار نباشد 
اما انتخاب کردم که بمانم و مردم را تنها 
نگـــذارم. اگر بگویم 24 ســـاعت تمام در 
بخش کرونایی بـــودم، دروغ نگفته ام. از 
40 نفر از پرسنل پرستاری ام 30 نفرشان 
کرونا گرفتند. اوضاع خیلی ســـخت بود 
دو هفته پشت ســـر هم 14 نیرو از بخش 
خارج شـــدند و به فاصله دو تا سه روز 4 
تست کرونای 4 پرستار بخش مثبت شد. 
حســـاب کنید 50 بیمار بستری در بخش 
داشـــتم و مجبور می شـــدم با دو پرستار 
بخش را بچرخانم. اگر بگویم تعداد کم 
پرســـتار باعث نارضایتی بیمار نمی شد، 
دروغ گفتـــه ام. کمبـــود پرســـنل خـــواه، 
ناخـــواه باعث کم کاری می شـــد. نیروی 
کارآزمـــوده نداشـــتیم. نیروهـــای کمکی 
هم که از بیمارســـتان های دیگـــر ارجاع 
داده می شدند تا می آمدند و جای دارو، 
یخچـــال و تجهیـــزات را پیـــدا کنند چند 

روز طول می کشـــید با این حال پرســـنل 
بیشـــتر از توان شـــان زحمـــت کشـــیدند. 
اینجـــا بایـــد از بعضـــی از مدیـــران گلـــه 
کنم که بـــا وجود آنکه وزارت بهداشـــت 
اعام کرد حـــق کرونای پرســـنل درمان 
را پرداخـــت کـــرده اما هیچ کـــدام از این 
وعده ها از ســـوی دانشـــگاه محقق نشد 
و پرســـنل پرســـتاری بخش کرونا دلسرد 
شده اند.« برای پرستاران بخش کرونا هر 
بار دیدن نفس های تند بیماران، صدای 
ناله هایشان، تب باال و افت ناگهانی فشار 
اکســـیژن خون شـــان بغضی بـــود که راه 
گلویشان را می بست و آنها را نگران تر از 
همیشه می کرد. »ما ساعت خواب، غذا 
و اســـتراحت مان را از دست داده بودیم. 
مـــرگ جلـــوی چشـــم مـــا بـــود و تاش 
می کردیـــم آدم هـــا را زنده نگـــه داریم. 
روزهای اخیـــر از دیدن آن همه مرگ در 
خوزســـتان خیلی اذیت شـــدیم. تصویر 
ذهنی ما این شـــده بود که پیک کرونا در 
خوزستان با شـــدت بیشتری شروع شده 
و اکثر بیماران بســـتری محکوم به مرگ 
هســـتند. شـــما عکس های قبـــل کووید 
پرســـتاران را نگاه کنید و بیایید وضعیت 
فعلی شـــان را هم از نزدیـــک ببینید هر 
کدام شان حداقل 15 کیلو وزن کم کردند. 
با دو ماســـک و شـــیلد و دوتا دستکش و 
گان اورال کـــه نمی تـــوان غذا خـــورد. به 
همـــه این مشـــکات گرمای خوزســـتان 
را هـــم اضافه کنیـــد وقتـــی لباس مان را 
درمی آوردیـــم، لباس هـــای زیـــر گان را 
می چاندیـــم و روی بند می انداختیم.« 
بـــه گفتـــه خالـــدی، بیشـــتر پرســـتاران 
دست هایشان دچار تاول های آبدار شده 
ولی مجبورند ســـر کار بیایند. او هم مثل 
بقیه همکارانش 6 ماه است دخترش را 
در آغوش نگرفته و نبوســـیده. دخترش 
بارها گریه کرده و گفته حاضر است کرونا 

بگیرد اما مادرش را بغل کند.
می پرسم نمی ترسین بیمار کرونایی را 
ــه فاصله کمتر از 10  ــ اینتوبه کنید آن هم ب

ــــی؟ در جواب  ــانتیمتر از مریض کرونای ــ س
ــــن به خاطر  ــنل م ــ می گوید: »یکی از پرس
ــــض کرونایی با  ــا مری ــ ــتن ب ــ ــر و کار داش ــ س
ــــکل شد، همسرش  همسرشان دچار مش
ــه دولت  ــ ــین خانه هر چ ــ ــــت که بش می گف
بابت حقوق پرستار می دهد دو برابرش را 
می دهد؛ در نهایت با رایزنی ما سر کارش 

برگشت.
ــتار دچار  ــ ــودم به عنوان سرپرس ــ من خ
ــــدم. واقعاً  ــــی ش ــــی و روان ــــکات روح مش
ــردگی می کنم.  ــ ــــاس افس ــده ام. احس ــ بری
ــوان مبتا به کرونا به  ــ فرض کنید بیمار ج
ــتان می آید و با ناراحتی می گوید  ــ بیمارس
ــاعت اینتوبه  ــ ــد از دو س ــ ــرد، بع ــ که می می
ــــک  ــــت« و ی ــــت »ارس ــود و در نهای ــ می ش
ساعت بعد فوت می کند اینها همه عقده 
ــود روی دل مان. می شود استرس و  ــ می ش

ناراحتی.«
ــتان اهواز در ادامه  ــ ــتار بیمارس ــ سرپرس
ــــی یو و  ــــت آی س ــه کمبود تخ ــ ــاره ب ــ ــا اش ــ ب
ــتان  ــ تلخی های آن می گوید: »کل بیمارس
ــــت جنرال  ــــی یو، 8 تخ ــــت آی س ما 8 تخ
ــــی داشت.  ــــمومیت و 4 تخت تنفس و مس
ــــی بود وقتی  ــابش را بکنید چه وضع ــ حس
ــــی یو را به  ــرد سی س ــ ــدا ک ــ ــیوع پی ــ کرونا ش
ــتگاه  ــ ــــی یو تغییر کاربری دادیم. دس آی س
ــروی کار در  ــ ــــی نی ــــم آوردند ول ــــی ه تنفس
ــتیم  ــ نمی توانس ــتیم.  ــ نداش ــــی یو  آی س

ــــی یو انتقال  ــــی یو را به آی س نیروی سی س
ــتند از پس کار  ــ ــــم. اینها که نمی توانس دهی
ــتار بخش جنرال مغز به  ــ بربیایند. از پرس
ــتادیم که  ــ ــــی یو نیرو می فرس بخش آی س
ــیفت بدهد این فقط پر کردن نیرو بود،  ــ ش
ــد. ما بخش  ــ ــــوزش ندیده بودن نیروها آم
ــــت. قرار  ــه 60 تخت داش ــ ــــم ک ــان بودی ــ زن
ــــل تخت ها،  ــر رعایت فواص ــ ــود به خاط ــ ب
ــــاص  اختص ــا  ــ کرونایی ه ــه  ــ ب ــــت  تخ  30
ــــی کمتر در  ــــی 43 بیمار کرونای بدهیم ول
ــــم  ــد. از او می پرس ــ ــتری نمی ش ــ بخش بس
ــال ترین بیمارتان چند سال  ــ ــــن و س کم س
ــود می گوید:  ــ ــــت؟ با صدای بغض آل داش
ــاله بود که  ــ ــان غزال 11 س ــ »کوچک ترین ش
ــــدود یک هفته  ــفانه فوت کرد. او ح ــ متأس
ــه روز  ــ ــود و روز ب ــ ــتری ب ــ ــــت 7 بس روی تخ
ــتر  ــ ــــش بیش وضعیتش بدتر و تنگی نفس
ــــت.  ــادرش را می خواس ــ ــد. فقط م ــ می ش
گفتم قانون شکنی کنم. اجازه دادیم مادر 
ــر غزال بیاید. اما  ــ با لباس حفاظتی باال س
ــــی یو  ــد روز در آی س ــ ــــرک بعد از چن دخت
ــادرش گفت با  ــ ــد و فوت کرد. م ــ اینتوبه ش

غزال رفته بودند عروسی.«
ــــی  ــــم   عروس خالدی می افزاید: مراس
ــــش تعداد  ــــن علت افزای ــزا اصلی تری ــ و ع
ــتان  ــ ــتان خوزس ــ مبتایان و فوتی ها در اس
ــه از هر خانواده و  ــ ــــت و تا زمانی ک بوده اس
طایفه ای یک یا دو نفر به خاطر کرونا فوت 
نمی شد، برگزاری مراسم عروسی و عزا را 
رها نمی کردند. »االن شما در خیابان های 
ــه یا چهار  ــ ــواز راه بروید در هر کوچه س ــ اه
پاکارد سیاه می بینید. البته بعد از افزایش 
آمار فوتی ها برگزاری این مراسم ها خیلی 
ــده است. قبًا وقتی از بیمارستان  ــ کمتر ش
ــــک  بیرون می آمدم و مردم را بدون ماس
می دیدم دوست داشتم همان موقع جیغ 
ــتان  ــ ــــم بیایید با من بیمارس ــــم و بگوی بزن
برویم تا ببینید مردم چطور روی تخت با 
ــــت و پنجه نرم می کنند. االن که  مرگ دس
بیرون می آیم، 90 درصد مردم با ماسک 

هستند و این خودش دلگرمی است.«

پرستاراندرخوزستان15کیلووزنکمکردند

صرف نظر از تمام چالش های جسمی و دغدغه های ذهنی و 
خانوادگی و عاطفی، مشاهده آالم بیماران و خانواده آنها بسیار 

دردآور بوده و آمادگی همیشگی برای شرایط بحرانی و مدیریت 
سامت اقشار جامعه در سخت ترین شرایط زندگی و آرامش 

دادن به آنها، از دشوارترین وظایف پرستاران در این روزهای 
سراسر تنش و اضطراب است

در  پرســـتاری  امـــروزه 
دنیا مـــورد توجه ویژه ای 
قـــرار گرفتـــه اســـت چرا 
که این شـــغل محوریت 
محسوب  سامت  نظام 
ســـازمان  می شـــود. 
بهداشـــت جهانـــی نیـــز به دلیل نقش برجســـته 
پرســـتاران در نظـــام ســـامت، ســـال پیـــش رو را 
سال پرســـتاری نام گذاری کرده است و هم اینک 
نیز به دلیـــل بحران اپیدمی ویـــروس کرونا نقش 
پرســـتاران در افـــکار عمومی مردم مشـــخص تر 
شـــد، بویژه آنکه بیماری کوویـــد-19 به دلیل آنکه 
درمان خاصی ندارد و بیشـــتر بحـــث مراقبتی در 
آن مطرح اســـت، نقش پرســـتاران بیشـــتر برای 
مردم عیان و روشـــن شـــد. پرســـتار در سطح اول 
ارائه خدمات بهداشتی و درمانی است و با تاش 
شبانه روزی شـــان بیشـــترین خدمات بهداشتی و 
درمانی را به مردم ارائـــه می دهند. به عبارتی بار 
اصلـــی ارائه خدمـــات بهداشـــتی و درمانی روی 
دوش این قشـــر اســـت   البته در چنین شـــرایطی 
پرســـتارها مســـئولیت حفظ جـــان مـــردم را نیز 
برعهده دارند به همین دلیل در دنیا به این شغل 
نـــگاه خاصـــی دارند و بـــرای پرســـتاران جذابیت 
شغلی مهیا می کنند تا رغبت و گرایش بیشتری در 

شغل شان داشته باشند.
 چرا پرستار نباید دغدغه معیشت داشته باشد؟ 
پاســـخ این ســـؤال کاماً شفاف اســـت، اگر پرستار 
چرخ زندگی اش نچرخد مجبور است اضافه کاری 
انجام دهد و همین اضافه کاری و خستگی باعث 
افزایش خطا در کادر درمان می شـــود. در شـــغل 
پرستاری خطا مساوی با خسارت به بیماران است 
و حتی خطر مرگ و میر بیمـــار را هم در پی دارد. 
در تمام دنیا پرستاری از جمله مشاغلی است که 
نسبت به بقیه مشاغل از امتیازات و جذابیت های 
خاصـــی برخوردار اســـت به گونه ای که پرســـتار با 
درآمد یک شغل کاماً تأمین باشد و به شغل دوم 

یا اضافه کار زیاد احتیاج نداشته باشد.
مشکل بعدی پرستاران امنیت شغلی شان است.  

چرا که در زمان بحران به وجود پرستار نیاز است.
در بحـــران کرونـــا در اســـفند مـــاه حـــدود دو هزار 
پرستاری که قراردادشان شرکتی بود، تمدید نشد و 
چنانچه این بحران ادامه داشته باشد ممکن است 
30 درصد نیروهای پرستاری وزارت بهداشت که 
شرکتی هستند قراردادشان تمدید نشود. آن وقت 

چه اتفاقی می افتد؟ مردم دچار زیان می شوند.
 متأســـفانه در سیستم بهداشـــت و درمان هر دو 
مقوله امنیت شغلی و دغدغه معیشت پرستاران 
زیر سؤال اســـت. به صراحت می گویم؛ پرستاران 
پایین تریـــن حقـــوق را در بیـــن کارکنـــان دولـــت 
می گیرنـــد. برای مثال در اســـفند ماه فصل دهم 
قانون مدیریت خدمات کشـــوری برای پرستاران 
اجرا شد در حالی که این قانون جزو برنامه پنجم 
توســـعه بود یعنی باید ســـال 90 تا 95 برای تمام 
کارکنـــان دولـــت اجرا می شـــد.   در حالـــی که این 
افزایش حقوق برای ســـایر کارکنان دولت 8 سال 
پیش اضافه شـــده بود.  در بحث فوق العاده ویژه 
که در سایر وزارتخانه ها برای کارکنان اجرایی شده 
هنوز برای پرستاران اجرایی نشده است. همچنین 
قانون ارتقای بهـــره وری در برابر فوریت ها )همه 
این مجموعه کادر پرســـتاری محسوب می شوند( 
اجرایی نشـــده اســـت. در این دو مقوله پرستاران 
دچار مشـــکل اند یعنـــی وضعیت معیشـــت به 
شکلی اســـت که پرستار مجبور اســـت دو شیفت 
کار کند. پژوهش ها نشـــان می دهـــد؛ بعد از آنکه 
در امریکا ساعت کار پرستاران را دو ساعت اضافه 
کردنـــد، بـــه ازای 9 ســـاعت کار 14 درصد خطای 
پزشـــکی باال رفـــت، در حالی که در ایران پرســـتار 
صبح تا عصر بیمارستان دولتی و شب تا صبح در 
بیمارستان خصوصی کار می کند و 36 ساعت سر 
کار است مطمئناً خطا در پرستاران اجتناب ناپذیر 
اســـت و خستگی ضریب خطا را باال می برد و دود 
این خطاها به چشـــم مـــردم می رود.  پرســـتاران 
از تبعیـــض بیـــن نیروهای وزارت بهداشـــت رنج 

می برند و از توزیع ناعادالنه منابع گایه مند اند.

محمد شریفی مقدم
دبیرکل خانه پرستاری



1330
1951

1329
1950

6 مهر
جمعی از نمایندگان 

مجلس، دولت رزم آرا را 
به دلیل بی اعتنایی به حقوق 
ملت ایران در مسأله نفت 

استیضاح کردند.

5 آبان
تیم ملی فوتبال ایران با سرمربیگری 

حسین صدقیانی با نتیجه 5 بر یک تیم 
پاکستان را شکست داد. گل های ایران 

را مسعود برومند )3 گل(، محمود 
شکیبی و محمد خاتمی به ثمر رساندند.

3 دی
یک هفته پس از تهیه گزارش 

کمیسیون نفت در مجلس 
شورای ملی بر لزوم ملی 

شدن صنعت نفت، رزم آرا 
نخست وزیر طی نطقی در 

مجلس بشدت علیه ملی شدن 
صنعت نفت سخن راند.

 1 دی
به دعوت آیت اهلل کاشانی، اجتماع بزرگی با حضور 

چندصد هزار نفر ازمردم به جانبداری از تالش های مربوط 
به ملی شدن صنعت نفت در مسجد شاه تهران برگزار شد.

27 مهر
طرح همکاری ایران 
با اصل 4 ترومن، بین 
رزم آرا نخست وزیر و 
سفیر امریکا امضا شد.

12 اسفند
اجتماع عظیمی از سوی جمعیت فدائیان اسالم 
در مسجد شاه برپا شد. در این اجتماع علیه ظلم 
شرکت نفت ایران و انگلیس و لزوم ملی شدن 

صنعت نفت سخنرانی هایی ابراز شد و سپهبد رزم آرا 
نخست وزیر مورد حمله شدید قرار گرفت.

19 اسفند
تیم ملی فوتبال ایران در 
فینال بازی های آسیایی 
هندوستان، یک بر صفر 

مغلوب میزبان شد و به نایب 
قهرمانی آسیا رضایت داد.

13 آبان
یک موافقتنامه تجاری 

و بازرگانی میان 
ایران و اتحاد جماهیر 
23 بهمنشوروی به امضا رسید.

محمدرضا پهلوی با ثریا بختیاری 
ازدواج کرد.

4 اسفند
سفیر انگلستان در نامه ای به 

رزم  آرا نخست وزیر تأکید کرد 
دولت وی هیچ طرحی را که 

متضمن ملی شدن صنعت نفت 
باشد، نمی پذیرد.

13 اسفند
رزم آرا، نخست وزیر، در سخنانی 
در جلسه کمیسیون نفت مجلس 
از جمله »مردم ایران آفتابه هم 
نمی توانند بسازند« ملی شدن 

صنعت نفت را در کشور غیرعملی 
خواند و مردم را از خطرات آن 

ترساند.

21 اسفند
کابینه حسین  

عال تشکیل شد. 
این کابینه تا 6 

اردیبهشت 1330 
دوام یافت.

 

25 بهمن
وزارت امور خارجه اعالم کرد 

اسرائیل اخیراً بسیاری از پرتقال های 
تولیدی آن کشور را که به 5 نوع 
آفت مبتال و فاقد گواهی بهداشت 
هستند به ایران صادر کرده است.

6 بهمن
مردم تهران در تظاهرات 

گسترده ای که به دعوت آیت اهلل 
کاشانی در مسجد شاه )امام خمینی  

ره( برگزار شد، خواستار ملی 
شدن صنعت نفت شدند.

نخست وزیر ترور شد

قتل رزم آرا از زبان خلیل طهماسبی

ســپهبد حاجعلی رزم آرا )متولد ۱۲۸۰( نخســت وزیر وقت، روز شانزدهم 
اسفند سال ۱۳۲۹ در مجلس ختم آیت اهلل فیض در مسجد شاه، توسط خلیل 
طهماسبی از اعضای فدائیان اسالم ترور شد. او از روز پنجم تیر ۱۳۲۹ که به 
نخســت وزیری رسید، برنامه دولت خود را بر تصویب قرارداد الحاقی نفت 
)گس- گلشائیان( در مجلس شورای ملی قرار داد، اما با مخالفت گروه های 
ملی و  مذهبی، مجبور به استرداد الیحه از مجلس شد. قتل رزم آرا به روند ملی 
شدن صنعت نفت ایران سرعت بخشید و دو هفته پس از این حادثه، این الیحه 
در پایان سال ۱۳۲۹ در مجلس به تصویب رسید. آنچه می خوانید چگونگی 

قتل رزم آرا از زبان خلیل طهماسبی است که در پی می آید:
»... می دانید که تنها محرک من در این عمل وجدان و دینم بود، من در عین 
حال متأسفم که چرا می بایستی رزم آرا خیانت کرده باشد تا من مجبور شوم 
او را معدوم ســازم. شب آن روز به خانه نرفته بودم، از ابتدا سعی داشتم این 
عمل را طوری انجام دهم که موجب گرفتاری دیگران نگردد به همین جهت 
شناسنامه و دفترچه خاتمه خدمتم را سوزاندم، صبح همان روز وارد مسجد 
شاه شدم هنوز صبحانه نخورده بودم دیدم خبری نیست به بازار رفتم قدری 
نان و شیرینی خریده آمدم روی یکی از سکوهای مسجد شاه نشستم و آن را 
خوردم. کم کم جمعیت جمع شدند در این هنگام بعضی از دوستانم نزدیک 
من می آمدند ولی من با بهانه هایی از آنها جدا می شدم زیرا آنها نمی دانستند 
که من مصمم به انجام چه کاری هســتم. ســاعت ده و بیست دقیقه بود که 
جمعیت زیاد شــد و صف هایی ترتیب دادند من خود را وارد صف کردم، 
با آنکه مأموران تأمینات در صف مردم خیلی زیاد بودند ولی من با آرامش 
کامل منتظر ورود رزم آرا و انجام وظیفه خود بودم. در این ســاعت دفتری 
]سرتیپ محمد دفتری - ریاست شهربانی[ وارد مسجد شد و من وقتی که او 
را تنها دیدم خیلی متأثر شدم زیرا نمی توانستم کارم را تکمیل کنم و او را هم 
مطابق نقشه خود نابود سازم. دفتری از مسجد خارج شد و بیست دقیقه به یازده 
مانده بود که رزم آرا وارد مسجد شد. من خود را مهیا کردم، هنگامی که رزم 
آرا نزدیک شد آهسته دستم را بغل بردم... تا اسلحه را از بغل بیرون کشیدم، 
رزم آرا دو قدم از من دور شــده بود ترسیدم که خدای ناکرده از دستم فرار 
کند، فوراً از میان صف بیرون آمدم و اولین تیر را به سرش خالی کردم، رزم 
آرا فقط حرکت خفیفی به دست هایش داد که من بالفاصله دومین و سومین 

تیر را خالی کردم که رزم آرا افتاد.
من می خواستم از کشته شدن او اطمینان حاصل کنم ولی تیر چهارم در لوله 
گیر کرده بود و من نگران بودم که مبادا او نمرده باشد چون کاردی با خود 
همراه داشتم خواستم با کارد کار او را بسازم ولی تا رفتم دست به کارد ببرم به 
من حمله ور شدند و دیگر نفهمیدم که چه شد ولی بعداً متوجه شدم که سرم 
را شکسته اند.در آن روز من تنها وحشتم این بود که مبادا رزم آرا کشته نشده 
باشد و وضعی ایجاد کند که هرگونه آزادی از ایران رخت بربندد و رهبران 
ملت به  دســت او نابود شــوند و زمانی آرامش خود را به دست آوردم که از 

معدوم شدن رزم آرا اطمینان کامل حاصل کردم.«
روزنامه شاهد – چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۳۱

تعیین دستمزد پزشکان و جراحان
کمیسیون تعیین دستمزد و پای مزد آقایان پزشکان 
و جراحــان در حضور آقای وزیر بهــداری و با 
شرکت آقای دکتر نفیسی معاون وزارت بهداری 
و آقایــان دکتر موید حکمت مدیر کل معاونت 
عمومی، پروفسور یحیی عدل، پروفسور شمس، 
پروفسور جمشید اعلم، دکتر رضا نوروزی و دکتر 
محمد مصدق تشکیل گردید و پس از مذاکرات 

مفصل این تصمیمات اتخاذ شد:
حداقل دستمزد آقایان پزشکان و جراحان بیست 

ریال و حداکثر ۱۰۰ ریال.
حداقل پای مزد آقایان پزشکان و جراحان پنجاه ریال و حداکثر ۳۰۰ ریال.

پای مزد آقایان پزشکان و جراحان در حومه و خارج از آن بسته به رضایت طرفین 
است. بهای رادیوسکوپی، رادیوگرافی و رادیوتراپی نیز به این شرح تعیین شده است:
بهای رادیو گرافی ریه از دویست تا سیصد ریال. بهای رادیوسکوپی از هفتاد تا یکصد 

ریال. بهای رادیوگرافی ریه توأم با رادیوسکوپی از دویست وپنجاه تا سیصد ریال.
بهای رادیوگرافی و رادیوسکوپی معده از دویست وپنجاه تا سیصد ریال.

بهای رادیوگرافی قطاری فقط دویست وپنجاه ریال.
بهای کلیشه های اضافی بسته به ابعاد فیلم ها خواهد بود که در نرخ شکستگی ها به این 

ترتیب تعیین می شود:  بهای رادیوسکوپی معده یکصد وپنجاه ریال
بهای رادیوگرافی کلیه خوابیده از دویست تا سیصد ریال.

بهای پیلوگرافی برای عکس های بعدی از یکصد وهشتاد تا دویست وپنجاه ریال.
بهای شکستگی ها بسته به ابعاد فیلم هاست به این قرار:

بهای فیلم ۱۳ در ۱۸ یکصد وبیست ریال. بهای فیلم ۱۸ در ۲4 یکصد وپنجاه ریال.
بهای فیلم ۲4 در ۳۰ دویست ریال. بهای فیلم ۳۰ در 4۰ سیصد ریال.

قیمت های این فیلم ها مربوط به عکسبرداری شکستگی های دست و پا از روبه رو و 
نیم رخ در یک فیلم است و قیمت سایر رادیوگرافی ها اضافه بر حساب ابعاد گفته 

شده خواهد بود. معالجه کچلی با برق به طور کلی سیصد ریال.
رادیوتراپی عمیق برحســب مقدار اشعه ایکس اشعه ای که برای معالجه الزم است 

قیمت هر واحد اشعه بین پنجاه دینار تا یک ریال.
این قیمت ها مربوط به دستگاه هایی است که جامع شرایط فنی امروز باشد.

روزنامه کوشش- چهارشنبه - ۲۹ آذر ۱۳۲۹

 برچیدن شعب بانک انگلیس در ایران
چون اخیراً به  مناسبت تصمیمی که 
بانک انگلیس در ایران و خاورمیانه 
بــرای برچیدن شــعب خــود در 
مشهد و همدان اتخاذ نموده، برای 
بازرگانــان این نقاط ایجاد نگرانی 
شده است که شاید در امور تجاری 
و معامالتی برای آنها دشواری هایی 

فراهم گردد. بانک ملی برای روشن شدن اذهان عمومی اطالع می دهد که برچیده 
شــدن شعب بانک مزبور در این نقاط هرچند اسباب تأسف است ولی نباید تولید 

هیچ گونه نگرانی نماید. 
چنانچه در ظرف دوسال اخیر که بانک نامبرده شعب خود را در نقاط دیگر کشور 
برچیده اســت در همه جا شعب بانک ملی ایران حوائج بازرگانان محترم را چه در 
معامالت داخلی و چه در معامالت خارجی و ارزی مرتفع ساخته اند و اینک نیز به هم 
میهنان عزیز اطمینان می دهد که بانک ملی و شــعب آن در تمام شهرهای ایران و 
نمایندگی های آن در کلیه مراکز مهم دنیا برای همه گونه معامالت داخلی و خارجی 
مجهز است و سیاست اعتباری آن نیز که به منظور تسهیل امور بازرگانی و مساعدت 
با تجار کشور تعقیب می شود نیازمندی های اعتباراتی بازرگانان و مشتریان خود را 
کامالً تأمین خواهد نمود که به هیچ وجه سکته ای به مورد معامالتی داخلی و خارجی 

کشور وارد نیاید و موردی برای نگرانی باقی نماند.
روزنامه کوشش- پنجشنبه ۲۸ دی ۱۳۲۹
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گردآوری:محمد گرشاسبی

 تهیه و تنظیم:حسن مجیدی

روز شمار 

لیال ابراهیمیان/ بیست ونهم اسفندماه ۱۳۲۹ 
بود که مجلس سنای ایران طرح ملی شدن 
صنعت نفت را تصویــب کرد. این طرح 
ابتدا بــا امضای همه اعضای کمیســیون 
مخصوص نفــت مجلس شــانزدهم در 
صحن علنی مجلس ارائه شد و یک هفته 
بعد، یعنی در بیســت وچهارم اســفندماه 
تصویب شد تا پنج روز بعد با تأیید سنا به 

قانون مبدل شود.
مدت ها بود که گره نفت به کار سیاست 
داخلی و خارجی ایران افتاده بود و از زمان 
جنگ جهانی دوم این گره روزانه سفت تر 
می شــد؛ روزی اتحاد جماهیر شــوروی 
به دنبال نفت شــمال بود و قوام السلطنه در 
میان مســکو و تهران بازیگری می کرد و 
روز دیگر انگلیس بــه فکر نفت جنوب 
بود و این مشکالت روزی به چالش اصلی 
ســاعد مراغه ای )نخست وزیر وقت( بدل 
شده بود و روز دیگر رزم آرا. البته در این 
بین کمپانی نفت ایران و انگلیس هم که 
به دنبال تأمین منافع بیشترش بود و حتی با 
پایان جنگ جهانی دوم، نفت ایران بیشتر 
برایش مزه کرده بود؛ سرسختی می کرد. 
وزیر خارجــه بریتانیا دربــاره رفتار آنها 
گفته بود: »این سیاســت بــه یک انفجار 
خواهد انجامید« امــا ویلیام فریزر، رئیس 
هیــأت مدیــره کمپانی بــا بی توجهی به 
ایــن صحبت ها، فقط درآمدهای بیشــتر 
شرکتش را می دید. در ســال های ۱۳۲۶ 
و ۱۳۲۷ مذاکراتــی بین نویــل گس، از 
مقامات شــرکت نفت ایران و انگلیس و 
عباسقلی گلشــائیان، وزیر دارایی دولت 
محمد ســاعد انجــام شــد و حاصل آن 
قراردادی بــود معروف به قرارداد الحاقی 
گس- گلشائیان.با این قرارداد، حق امتیاز 
ایران از نفت جنوب افزایش می یافت ولی 
قرارداد ۱۹۳۳ تغییری نمی کرد. این قرارداد 
مخالفانی داشت؛ محمد مصدق اگرچه در 
دوره پانزدهم در مجلس حضور نداشت 
ولی به کمــک نمایندگانی از جبهه ملی 
مثل حسین مکی، مظفر بقایی و ابوالحسن 
حائری زاده توانســته بــود از تصویب آن 

جلوگیری کنــد؛ آخریــن روز مجلس 
پانزدهم که قــرار بود این قــرارداد امضا 
شــود، مکی هفت ســاعت با تن  تب دار 
ســخنرانی کرد تا این قرارداد به تصویب 
نرسد و عمر مجلس پانزدهم به پایان رسد. 
شاه در این دوره به مقامات بریتانیا اطمینان 
می داد کــه اگر با اصالحات او و افزایش 
اختیاراتش موافقت کنند قرارداد الحاقی 
نیز بــه تصویب خواهد رســید. از طرفی 
در بیســتم ویکم آبان ماه ۱۳۲۸ جبهه ملی 
ایران تشکیل شد تا نقش مؤثری در صحنه 
سیاســت ایران و در سرنوشت نفت بازی 
کنند؛ اندیشه ملی کردن نفت از همین جا 
کلید خورد. البته به نوشته محمدعلی موحد 
در کتاب »خواب آشفته نفت« اندیشه ملی 
کردن نفت اولین بــار در مردادماه ۱۳۲۷ 
توسط عباس اسکندری)نماینده مجلس( 
مطرح شد اما کسی آن را جدی نگرفت، 
مدتی بعد الیحه نفت به بن بســت رسید. 
یک ســال بعــد غالمحســین رحیمیان، 
نماینده قوچان پانزدهــم خردادماه ۱۳۲۸ 
گفت:»چــرا لغو قرارداد را بــه دنیا اعالم 
نمی کنید؟ چرا الیحه ملی کردن نفت را 
به مجلس پیشنهاد نمی کنید؟« در نهایت 
پیشنهاد ملی کردن نفت برای اولین بار در 
چهارم آذرماه ۱۳۲۹ در جلسه ای که جبهه 
ملی در خانه نریمان )از اعضای مؤســس 
جبهه ملی( تشکیل داد، به تصویب اعضا 
رسید. البته این فکر در کمیسیون ویژه نفت 
که در مجلس شانزدهم با حمایت اعضای 
جبهه ملی که اقلیت پر قدرتی را در مجلس 
تشکیل داده بودند، پیش از آن مطرح شده 
بود. حائــری زاده )نماینــده مجلس( در 
چهارمین جلسه این کمیســیون در سوم 
مهرمــاه ۱۳۲۹ گفت:»انگلســتان امــروز 
بانک ها را ملی می کند، ملی شــدن یعنی 
دولتی شــدن، یعنی از دست شرکت ها و 
کمپانی های خصوصی گرفتــن، اگر راه 
حکمیت و راه های دیگری نداشته باشیم، 

باید صنایع نفت خودمان را ملی کنیم.«
در میانه التهاب های پاییز و زمســتان سال 
۱۳۲۹ که بخصوص با انتخــاب رزم آرا 

به عنوان نخست وزیر شعله گرفته بود، قصه 
تالش برای ملی کردن نفت بخصوص از 
ســوی جبهه ملی و شخص دکتر مصدق 
و البتــه با حمایت آیت اهلل کاشــانی ادامه 
داشت تا اینکه در کمیسیون نفت مجلس 
متن تصمیم خود را منتشــر کرد:»نظر به 
اینکه پیشنهادات واصله به کمیسیون نفت 
پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت در سراسر 
کشور مورد توجه و قبول کمیسیون قرار 
گرفته و از آن جایی که وقت کافی برای 
مطالعه در اطراف اجــرای این اصل باقی 
نیست، کمیسیون مخصوص صنعت نفت 
از مجلس شــورای ملی تقاضــای دوماه 
تمدیــد می نماید.« بعــد از آن مجلس و 
ســنا با تأیید نظر کمیســیون دو تبصره بر 
آن اضافــه کردنــد که به موجــب آن به 
کمیســیون اجازه داد در صورت لزوم از 
نظر کارشناسان داخلی و خارجی استفاده 
کند و به نماینــدگان مجلس اجازه دادند 
پیشــنهادات خود را ظرف مدت ۱5 روز 
به کمیســیون ارائــه دهند.امــا آن روزها 
حوادث ســریع ورق می خــورد؛ این بار 
رزم آرا نخســت وزیر ترور شد)۱۶ اسفند 
۱۳۲۹( و پس از کشته شدن او، شاه بدون 
کسب رأی تمایل مجلس، حسین عالء را 
به نخست وزیری برگزید. آشفتگی عجیبی 
بر وضعیت سیاسی کشور سایه انداخته بود 
ولی این باعث نمی شد اعضای جبهه ملی 
و نمایندگان موافق ملی کردن نفت دست 

از پیگیری خواســته خود بردارند؛ طرح 
ملی شــدن صنعت نفت بــا امضای همه 
اعضای کمیسیون مخصوص نفت مجلس 
شانزدهم در صحن علنی مجلس ارائه شد 
و یک  هفته بعد، یعنی در بیســت وچهارم 
اسفندماه به تصویب رســید و در نهایت 
روز ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ از سوی مجلس سنا 
تأیید و نهایی شــد. روزی کــه در تاریخ 
معاصــر ایران و در بین حــوادث قرن ۱4 
به عنوان یکی از مهم ترین رویدادها شناخته 
می شود.مجلس سنا در آن تاریخ گزارش 
پیشنهادی کمیسیون نفت را به این شرح 
تصویب کرد:»به  نام سعادت ملت ایران و 
به منظور تأمین صلح جهان، امضا کنندگان 
ذیل پیشــنهاد می نماییم که صنعت نفت 
ایران در تمام مناطق کشــور بدون استثنا 
ملی شــود یعنی تمام عملیات اکتشاف، 
اســتخراج و بهره برداری در دست دولت 
قرار گیــرد.«۳5 روز بعــد از این مصوبه، 
کمیســیون نفت در 5 اردیبهشــت ۱۳۳۰ 
گزارشــی ۹ ماده ای برای اجرایی شــدن 
قانون بــه مجلس تقدیم کــرد و نهضت 
ملی شدن صنعت نفت ایران عمالً به ثمر 
نشست. پس از این پیروزی بزرگ مصدق 
که به نخست وزیری رسید، اجرای قانون 
ملی شــدن صنعت نفت را در ســرلوحه 
برنامه دولت خود قرارداد. با تصویب قانون 
ملی شدن نفت شرکت سابق نفت ایران و 

انگلیس خلع ید اعالم شد.

۱۰ نفر از ســران و اعضای برجســته حزب توده ایران، دکتر نورالدین 
کیانوری، دکتر مرتضی یزدی، دکترحســین جودت، خســرو روزبه، 
مهندس علی علوی، عبدالحســین نوشین، اکبر شــاندرمنی، محمود 
بقراطی، احمد قاســمی و صمد حکیمی که اوایل آذر ماه سال ۱۳۲۹ 
پرونده آنها در محاکم نظامی تحت بررسی بود، شامگاه جمعه ۲4 آذر 
همان ســال با طراحی نقشه ای توسط دکتر غالمحسین فروتن مسئول 
سازمان افســری حزب، از زندان قصر فرار کردند. به دنبال این ماجرا، 

اداره کل شهربانی اقدام به صدور اطالعیه ای کرد:
ë اعالمیه اداره کل شهربانی راجع به فرار زندانیان توده

ساعت ۲۰/۳۰ روز جمعه ۲4 /۹ /۱۳۲۹ یک دستگاه کامیون که دارای 
روپوش و عالئم مشخصه ارتش وعده ای که ملبس به لباس نظامی بوده 
و یــک نفر آنها با درجه ســرهنگ ۲ آرتش ]ارتش[ و بقیه گروهبانی 
ارتش را دارا بوده اند، به درب زندان قصر آمده طبق مقررات به افســر 
نگهبان زندان مراجعه و با مذاکراتی که با ستوان ۱ ]حسین[ قبادی افسر 
نگهبان می نمایند، وارد محوطه زندان شــده و ســپس به درب زندان 

شماره ۲ سیاسی رفته و ۱۰ نفر از زندانیان سیاسی را ستوان یکم ]رفعت[ 
محمدزاده افســر نگهبان زندان مذکور، طبق دستور ستوان ۱ قبادی به 
خارج آورده و به کامیون ســوار و از زندان خارج می شــوند. ستوان ۱ 
قبادی و ستوان ۱ محمدزاده افسران نگهبان نیز به همراهی آنهاحرکت 
و به معاونین خود دستور می دهند تا مراجعت آنها مراقب باشند.معاونین 
این دو افسر نگهبان چون چند ساعتی گذشته و خبری از آنها دریافت 
نمی نمایند مراتب را به مقامات باالتر گزارش و بالفاصله موضوع تحت 
تعقیب و فرار مســلم می شود که روی خیانت این دو افسر و تباتی این 
عمل انجام و ۱۰ نفر از زندانیان سیاســی را از زندان خارج ســاخته اند. 
بالفاصله در تهران و در خارج اقدامات الزم برای دستگیری زندانیان و 

مرتکبین این عمل خیانتکارانه شروع گردید.
رئیس شهربانی کل کشور- سرتیپ محمد دفتری
روزنامه »داد« - یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۲۹

با تصویب مجلس شورای ملی و سنا

نفت ملی شد

اعضای برجسته حزب با کامیون ارتش گریختند

فرار بزرگ از زندان قصر

اعالانت

یک پزشک دانشمند از دست رفت
لقمان الدوله به لقمان 

پیوست
ساعت ۱۰ صبح روز عاشورا دکتر حسین 
لقمان ادهم )لقمان الدوله( پس  از دو ماه 

بستری بودن و اســتیالی ضعف زندگی را بدرود گفتند.مرحوم لقمان 
الدوله یکی از افراد شــریف و پیشقدم خانواده ای است که عمر خود را 
در رشته طبابت و بهداشــت مردم صرف کرده اند. مرحوم لقمان الدوله 
نیز مانند ســایر اعضای خانواده محترم خود و برادران ارجمندش آقای 
دکتر حسن ادهم )حکیم الدوله( و آقای دکتر عباس ادهم )اعلم الملک( 
دایی زاده خود آقای دکتر ســعدمالک »لقمان الملک« در رشته پزشکی 
مقام شامخی داشت و اکثر از پزشکان جوان ما تربیت شدگان ایشان به 
شمار می روند.دکتر لقمان الدوله ادهم مردی خلیق، بلندهمت، خیرخواه، 
خوش محضر و واجد صفات ممتازی بود که آن مرحوم را در نظر تمام 
کسانی که ایشان را می شناختند عزیز و محترم ساخته و از صمیم قلب او 

روزنامه کوشش- سه شنبه ۲ آبان ۱۳۲۹را دوست می داشتند.

 درگذشت
 وثوق الدوله

آقای حســن وثوق »وثوق  الدوله« 
نخست وزیر سابق مقارن ظهر دیروز 
دار فانی را بدرود گفتند.ســاعت ۹ 
صبح امروز مراسم تشییع آن مرحوم 
از مســجد مجد به عمــل می آید و 
بامداد روز پنجشنبه )فردا( مجلس 
ترحیم رســمی از طرف دولت در 

مسجد شاه منعقد خواهد شد.
روزنامه کوشش- چهارشنبه ۱۸ 
بهمن ۱۳۲۹

مکانی به قدمت 70 سال

پارک شهر تهران افتتاح شد
 بنا به دعوتی که از طرف شهردار تهران بعمل آمده 
بود از ساعت ســه بعدازظهر دیروز عده زیادی از 
رجال و مدیران جراید برای شــرکت در مراســم 
افتتاح پارک شــهر در میدان سنگلج حاضر شده 

بودند.مقارن ســاعت ۳/5 بعدازظهر واالحضرت شمس پهلوی به محوطه پارک وارد 
شدند و بالفاصله بازدید ساختمان های مختلفی که در میدان سنگلج بنا شده بود آغاز 
گردید. آنگاه واالحضرت و سایر مدعوین در محل مخصوصی که قبالً تهیه شده بود 
گرد آمدند و دکتر مهدی نامدار شــهردار تهران پس از اعالم برنامه افتتاح از حضور 
واالحضرت و سایر مدعوین تشکر نمود. سپس از قسمت های مختلف پارک و وسایل 
بازی کودکان بازدید شد.بعد آقای دکتر صورتگر سخنرانی مبسوطی ایراد کرد و آقای 
دکتر عباس نفیسی نیز ضمن بیاناتی فواید پارک را از نظر بهداشتی مخصوصاً تأثیر آن در 
روحیه و رشد جسم اطفال متذکر شد. در خاتمه آقای حسین عالء نخست وزیر، ضمن 
چند کلمه گفت خیلی خوشوقتم که در موقع زمامداری این جانب پارک شهر تهران با 
حضور واالحضرت افتتاح می شود.ساعت 4/5 بعدازظهر مراسم افتتاح پارک پایان یافت 

و از این پس برای استفاده اهالی شهر آماده می باشد.
روزنامه آتش – شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۲۹

خروج کارکنان انگلیسی شرکت نفت از ایران، پس از خلع ید
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برخورد با گرانفروشی اپراتورها 
تشدید شد

بــه  نامــه ای  در  جمهــوری  رئیــس  اول  معــاون 
وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطالعات، اموراقتصادی 
و دارایی، اطالعات و ســازمان برنامه و بودجه کشــور اجازه 
داده تا براســاس مصوبــه جدید رگوالتوری بــرای برخورد 
بــا گرانفروشــی اپراتورهــا، با شــرکت های متخلــف در این 
زمینــه برخورد کنند.بــه گزارش ایرنا، اســحاق جهانگیری  
با مخاطب قــرار دادن وزارتخانه هــای ارتباطات، اقتصاد، 
اطالعــات و ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور و اســتناد به 
مصوبــه ۳۰۴ تأکید کــرده که رگوالتــوری می توانــد دارنده 
پروانــه ارائــه خدمــات ارتباطی و فنــاوری اطالعــات را در 
صورت عدم رفع تخلف از مقررات تعرفه ای، ظرف مدت 
۴۸ ســاعت از زمــان ابالغ بــه دارنده پروانه و تــا زمان رفع 
کامــل تخلف بــه ازای هــر روز تأخیر در رفع هــر تخلف، تا 
سقف یک دهم درصد از درآمد ناخالص ساالنه براساس 

آخرین صورت مالی حسابرسی شده جریمه کند.

آغاز به کار نمایشگاه مجازی اینوتکس 
امســال به دلیل جلوگیری از افزایش شــیوع ویروس کرونا، 
نمایشــگاه اینوتکس ۲۰۲۰ به صورت مجازی آغاز به کرد و 
تا ۲۵ مرداد ماه برپاســت.این رویــداد و بخش های جانبی 
آن به صورت مجازی برگزار می شود به گونه ای که غرفه ها 
و فضای نمایشــگاه به صورت ســه بعدی مدل سازی شده 
و مشــارکت کنندگان ضمــن دریافت این غرفه هــا، امکان 
معرفی محصوالت یا خدمات خود، اشتراک گذاری فیلم، 
عکس و کاتالوگ را در غرفه خود خواهند داشــت.عالوه بر 
آن امــکان گفت و گو و چت بازدید کنندگان از غرفه، حضور 
در رویدادهای مجازی و برقراری جلسات با سرمایه گذاران 
و استارتاپ ها به صورت غیرحضوری پیش بینی شده است.

روسیه گوگل را جریمه کرد
دادگاهی در مسکو گوگل را به دلیل فیلترنکردن محتوای 
ممنــوع در روســیه ۱.۵ میلیون روبل معــادل بیش از ۲۰ 
هزار دالر جریمه کرد. این ســومین بار اســت که گوگل در 

روسیه بر سر این موضوع جریمه می شود.
بــه گــزارش ایســنا، طبــق قانــون روســیه، موتورهــای 
جست و جو ملزم هستند لینک های مربوط به صفحات 
اینترنتی حاوی اطالعات ممنوع را از نتایج جســت و جو 
حــذف کنند. این شــرکت پیــش از این در ژوئیــه ۲۰۱۹ به 
میزان ۷۰۰ هزار روبل و در دســامبر ســال ۲۰۱۸ به میزان 
۵۰۰ هزار روبل جریمه شــده بود. رویترز در خبر جداگانه 
دیگــری گــزارش داد، دانمــارک کــه از سانســور محتوای 
دانمارکی مربوط به یک اختالف درباره کپی رایت توسط 
گــوگل به خشــم آمده، اعــالم کــرد به دنبــال گفت و گو با 

شرکت آلفابت در این خصوص است. 

 )5G( در پــی راه انــدازی پایلوت نســل پنج ارتباطــی
در کشــور، صــدای حمایــت مالــی از اســتارتاپ هــای 
حــوزه اقتصاد دیجیتــال یعنی اینترنت اشــیا و هوش 
مصنوعــی بــه گوش می رســد، چــرا که چنــدی پیش 
مهــدی محمــدی دبیــر ســتاد توســعه فنــاوری های 
اقتصاد دیجیتال و هوشمندســازی معاونت علمی و 
  IOT فناوری ریاســت جمهوری در رویداد اســتارتاپی
مجــازی، اعــالم کرد مــا حاضریــم از اســتارتاپ هایی 
کــه در حــوزه هــای هــوش مصنوعــی، اینترنت اشــیا، 
بــالک چین فعالیت دارند، با ارائه تســهیالت شــامل 
وام ۲۰۰ میلیــون تومانی کم بهــره که می تواند به وام 
بالعــوض تبدیــل شــود، حمایت کنیــم. ولی آیــا تنها 
حمایت مالی کافی است؟ کارشناسان حوزه اینترنت 
اشیا و هوش مصنوعی درباره ضرورت حمایت مالی 
و دیگر حمایت هایی که باید از اســتارتاپ های  حوزه 
های اینترنت اشیا و هوش مصنوعی صورت بگیرد به 

روزنامه ایران می گویند.
ë یک اقدام مثبت

مهــدی روحانــی نــژاد مدیــر فــروم اینترنت اشــیا 
اعتقــاد دارد کــه حمایــت مالــی معاونــت علمــی و 
فنــاوری ریاســت جمهــوری از اســتارتاپ هــای حوزه 
اقتصاد دیجیتال یعنی اینترنت اشیا، هوش مصنوعی 

و بالک چین، اقدام مثبت و خوبی است.
روحانی نژاد با بیان اینکه معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری از گذشته تاکنون حمایت از استارتاپ 
ها را در حوزه کاری خود داشته است، به »ایران« گفت: 
حال که پایلوت 5G در کشــور راه اندازی شده و بستری 
برای اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و بالک چین شده 
است، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می 
داند باید اســتارتاپ های این حوزه نیز شــکل بگیرند و 
از ایــن رو بحث حمایت مالی از اســتارتاپ های حوزه 

اقتصاد دیجیتال را مطرح کرده است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه البتــه ایــن وام حمایتــی 
براحتــی به اســتارتاپ ها تعلق نمی گیــرد و باید آنها 
طــرح توجیهــی خوبــی ارائــه دهنــد تــا ایــن حمایت 
هــا را دریافت کننــد، افــزود: حمایت مالی مــی تواند 
بــه جریــان نقدینگــی شــرکت هــای دانــش بنیــان و 
اســتارتاپ های حوزه اقتصاد دیجیتال کمک کند ولی 
بجــز بحــث حمایت های مالــی باید کارهــای دیگری 

در دســتور کار قرار بگیرد که یکی از آنها بحث واردات 
چیپ هــا، سنســورها و دیگر تجهیزات ســخت افزاری 
حوزه اینترنت اشیا و هوش مصنوعی است. تجهیزات 
ســخت افزاری در کشــور تولیــد نمی شــود و باید وارد 
کرده و روی آن برنامه نویسی انجام شود بنابراین باید 

واردات آن تسهیل شود. 
روحانــی نژاد افزود: مهم تریــن بحث دیگر وجود 
تقاضا در بازار اســت و اکنــون تقاضایی برای اینترنت 
اشــیا و هوش مصنوعی در کشور وجود ندارد بنابراین 
حتی اگر استارتاپی شکل بگیرد و از وام حمایتی بهره 
ببرد وقتی بازار نباشــد، محصوالت خود را عرضه کند 
نمی تواند تسهیالت را نیز بازپرداخت کند. به عبارتی 
وقتی محصولی تولید شود ولی استفاده کننده نداشته 
باشــد بنابراین نتیجه مطلوب هم حاصل نمی شود، 

از این رو ابتدا باید بازار تقاضا در کشور شکل بگیرد.
روحانــی نژاد با بیان اینکه بایــد دولت بازار تقاضا 
را هرچه ســریعتر تحریک کند، گفت: دولت باید بازار 
تقاضــا را در حــوزه هــای،  کشــاورزی، شهرهوشــمند،  
ســالمت و ...  تحریک کند همانطــور که بازار تقاضای 
حوزه ســالمت به علت شــیوع بیماری کرونا در کشور 
تحریک شــد. همانگونه که دولت برای گان، ماسک و 
... هزینه کرد و بازار آنها به ســرعت شــکل گرفت باید 
بــا هزینه کردن، بازار اینترنت اشــیا و هوش مصنوعی 

را نیز ایجاد کند. 
ایــن فعــال اینترنــت اشــیا معتقــد اســت  دولت، 
معاونــت علمی و فنــاوری و  وزارت ارتباطات باید به 
دســتگاه های اســتفاده کننده از اینترنت اشیا و هوش 
مصنوعی مانند وزارت نیرو در بحث کنتور هوشــمند،  
شــهرداری در زمینه شهر هوشــمند، وزارت بهداشت 
را  اشــیا  اینترنــت  کاربردهــای    ... و  کرونــا  زمینــه  در 
توضیــح دهــد و  آنها را مجاب و تحریــک کند تا از این 
محصوالت و خدمات اســتفاده کنند.دولت می تواند 
در زمینــه هوشمندســازی های کشــاورزی، کنتور آب ، 
گاز و ... هزینــه کنــد تا بازار آن را شــکل بدهــد و دراین 
صورت است که شرکت های دانش بنیان و استارتاپ 

ها شکل می گیرند.
روحانــی نژاد در ادامه گفــت: در این میان نیز باید 
شــرکت های معتبر واســط بین اســتارتاپ هــا و بهره 
برداران شــوند، چرا که اســتارتاپ ها بنیــه مالی کافی 
ندارنــد از این رو باید شــرکت های بزرگ آنها را زیر پر 
و بــال خــود بگیرند، چــون این کار برای هر ســه طرف 

یعنی استارتاپ ها، شرکت های واسط و بهره برداران 
بازی برد- برد است.

ë تحریک بازار تقاضا

ســمیه تاجیک، مدیــر مرکز نوآوری اینترنت اشــیا 
)آیوتیــک(  نیز اعتقــاد دارد حوزه اســتارتاپی اینترنت 
اشــیا بیش از آنکه نیــاز به حمایت های مالی داشــته 

باشد، نیازمند بازار تقاضا است.
تاجیک بــه »ایران« گفــت: در نمایشــگاه الکامپ 
ســال گذشــته تیم های زیــادی درحوزه اینترنت اشــیا 
شــرکت کرده بودنــد و در صحبتــی که با آنها داشــتم 
از نبــود بــازار تقاضا گله منــد بودند و تا بــازار اینترنت 
اشیا شکل نگیرد، استارتاپ ها شکل نخواهند گرفت. 
تیم هایی که در حوزه اینترنت اشــیا شکل گرفته است 
همــه اکنون مشــغول انجام کارهای پروژه ای هســتند 
بنابرایــن اگــر تقاضــا در کشــور تحریــک شــود در بازه 
زمانــی آینده وارد این حوزه خواهند شــد و اســتارتاپ 
ها را شکل خواهند داد. وقتی بازاری برای محصوالت 

وجود ندارد آنها نمی توانند در این حوزه ورود کنند.
وی به برگزاری لیگ اینترنت اشیا در فروم اینترنت 
اشــیا اشــاره کــرد و افزود: در لیگ ســال گذشــته بیش 
از 4۰ تیــم از مناطــق مختلف کشــور در حوزه اینترنت 
اشــیا حضــور داشــتند  و برخــی نیــز بــدون حمایــت 
مالــی بیرونی با مدیریــت خوب خود توانســته بودند 
محصول خود را تولید کنند و به فروش برســانند ولی 

بیشتر تیم ها  به دلیل نبود بازار نتوانستند به فعالیت 
خود ادامه دهند و متوقف شــدند. مدیر مرکز نوآوری 
اینترنت اشیا نیز معتقد است باید بازار تقاضا تحریک 
شود و بهترین راهکار هم برای این کار سرمایه گذاری 

روی طرح های پایلوت است.
ë حمایت از دیگر مؤلفه ها

»حمایــت از اســتارتاپ هــا و شــتاب دهنــده هــا 
می تواند  سرعت خدمات 5G را ارتقا بدهد و اقتصاد 
دیجیتالــی  بخصوص در ســال جهش تولیــد را رونق 

ببخشد.«
ناصــر مزینــی  اســتاد هــوش مصنوعی  دانشــگاه  
علــم و صنعــت بــا بیــان مطلــب فــوق بــه »ایــران« 
گفــت:  اعطای تســهیالت کــم بهره یــا بالعوض یکی 
از مؤلفه هــای موثــر از ایــن حمایت ها خواهــد بود که 
اخیــراً معاونــت علمی و فنــاوری ریاســت جمهوری 
کلیات آن را اعالم کردند و اگر محقق شــود بی تردید 
در شکل گیری استارتاپ های این حوزه اثرگذارخواهد 

بود. 
مزینــی افــزود: فنــاوری نســل پنجم تلفــن همراه 
همانا ارتقای قابلیت های ارتباطات بی سیم از جمله 
سرعت ارتباطی، پهنای باند وگستردگی اتصاالت است 
که این امر برای بســیاری از خدمات در جوامع امروزی 
مثل آموزش، پزشــکی و ســالمت، اقتصــاد دیجیتال، 
مدیریت انرژی و غیره ضروری اســت و انتظار می رود 

بخش خصوصی و شــرکت های تولیدی و خدماتی از 
این فرصت ها بهره برده و کیفیت و کمیت محصوالت 

و خدمات خود را ارتقا دهند.
این استاد هوش مصنوعی دانشگاه علم و صنعت 
در ادامه گفت: امروزه توسعه فناوری و ارتقای کیفیت 
کاال و خدمــات تک بعدی نبوده و شــبکه ای از عوامل  
متعــدد در آن تأثیرگــذار  اســت. بنابرایــن موضــوع 
حمایت مالی و ســرمایه گذاری ریالی فقط یک مؤلفه 
از آن اســت و داشتن  نیروی انسانی ماهر و متخصص 
بخصوص در حوزه فاوا مؤلفه بسیار مهم دیگری است 
کــه باید زمینــه حمایت و پشــتیبانی مــادی و معنوی 
از آن فراهم شــود، چرا که  در حوزه فاوا دیگر کشــورها 
بشدت به دنبال جذب سرمایه های انسانی و مغزافزار 
هستند. به تعبیر دیگر باید زمینه جذب و ثبات نیروی 
انســانی متخصــص را فراهــم کنیــم  تا انتظار داشــته 

باشیم سرمایه گذاری مالی نتیجه بخش باشد.
وی افزود: به نظر می رسد ثبات اقتصادی، تثبیت 
و تسهیل قوانین و مقررات، پشتوانه حقوقی و قضایی 
محکم و قابل اتکا، حمایت از مالکیت فکری و حقوق 
معنــوی، عــدم ایجــاد رانــت و شــبکه های روابط غیر 
رسمی از مهمترین و ضروری ترین نیازهای هر شرکت 
تولیدی یا خدماتی اســت و تزلــزل در آنها جدی ترین 

آفت های توسعه و موفقیت این شرکت ها است.
 مزینــی در ادامــه گفت:  یک ماه پیــش، بزرگترین 
اپراتورهای تلفن همراه کشــور یک شبه خدمات بلند 
مــدت اینترنتــی خــود را حــذف کردنــد و اخطارهــا یا 
جریمه های نامتناسب سازمان های باالدستی نیز به 
هیچ وجه مانع این تصمیم آنها نشد حاال تصور کنید 
یک استارتاپ جوان، خالق خوشفکر با هزاران امید و 
آرزو خدماتی را براســاس این نوع دسترسی اینترنتی 
برای مشــتریان طراحی و همه ســرمایه خود از جمله 
همــان ۲۰۰ میلیون تومان تســهیالت اعطایی فوق را 
نیز در این بستر هزینه کند، نه تنها سرمایه مادی خود 
را نابود شــده می بیند، بلکه دیگــر کمترین انگیزه ای 

برای استمرار فعالیت خود نخواهد داشت.
 وی افــزود: عواملی که برای حمایت از اســتارتاپ 
نیاز اســت ایجــاد بســترهایی بــرای ثبــات اقتصادی، 
تثبیــت قوانیــن و مقــررات و فراهم کردن بســترهایی 
بــرای برنامــه ریزی های بلندمدت اســت کــه اگر این 
زیربنای حمایتی فراهم شــده باشد اقتصاد دیجیتال 

راه خود را بخوبی پیدا می کند.

نیاز راه اندازی استارتاپ های حوزه  اقتصاد دیجیتال، ایجاد بازار تقاضا است
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رقابت داغ لیگ برتری ها در انتها و باالی جدول
هفته بیست و هشتم لیگ برتر در حالی دوشنبه شب با برگزاری 5 بازی به پایان 
رسید که نتایج به دست آمده، حساسیت بازی ها در دو هفته پایانی را بیشتر کرد. 
در ورزشگاه شهید سردار سلیمانی تبریز، بازی ماشین سازی و پارس جنوبی 1-1 به 
پایان رسید تا هومن افاضلی موفق به پیروزی بر تیم یک ماه پیش خود نشود. با 
این حال هر دو تیم همچنان در خطر سقوط هستند. دیدار فوالد - سایپا و شاهین 
– تراکتور با تساوی بدون گل به پایان رسید. به این ترتیب فوالد و تراکتور هر دو 47 
امتیازی شدند تا پشت سر استقالل 49 امتیازی قرار بگیرند و سایپا و شاهین هم 
به دنبال بقا باشند. با این حال دو تیم قعرنشین دیگر، بردهای حساسی به دست 
آوردنــد. پیــکان 1-0 صنعت نفت آبادان را برد و گل گهر هم با کامبکی جالب در 
حالی که 2-1 از نفت مســجد ســلیمان عقب بــود، این تیم را در شــهرش با دبل 

بهنام برزای 3-2 شکست داد تا رقابت در پایین جدول بسیار داغ شود.

صعود اینتر و منچستر به جمع 4 تیم پایانی لیگ اروپا
مرحله یک چهارم نهایی مســابقات لیگ اروپا دوشــنبه شــب با برگزاری 
2 بازی آغاز شــد و اینترمیالن در ورزشگاه دوسلدورف مقابل بایرلورکوزن 
آلمان صف آرایی کرد و با نتیجه 2 بر یک پیروز شــد. در این بازی بارال 15، 
لوکاکــو 21 برای اینترمیالن گلزنی کردند و تک گل لورکوزن توســط هاورتز 
دقیقه 25 زده شد. در دیگر بازی منچستر یونایتد در دیدار مقابل کپنهاگن 
دانمــارک بــه ســختی و پس از 120 دقیقــه به پیروزی یک بر صفر رســید و 
راهــی نیمــه نهایی لیگ اروپا شــد. بــازی در وقت های معمول با تســاوی 
بدون گل به پایان رسیده بود. تک گل این بازی بر اثر خطای پنالتی بر روی 
مارســیال در دقیقه 94 توســط برونو فرناندز از روی نقطه پنالتی زده شــد. 
همچنین چهارشنبه شب تیم های آتاالنتا و پاری سن ژرمن در مرحله یک 

چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا به مصاف هم خواهند رفت.

مقدماتی جام جهانی باز هم به تعویق می افتد؟
رســانه های عربی دیروز از احتمال دوباره تعویق مسابقات انتخابی جام جهانی 
2022 خبر داده بودند. چرا که فیفا طبق این گزارش ها 2 پیشنهاد به کنفدراسیون 
فوتبال آسیا داده است. پیشنهاد اول تعویق دوباره بازی های انتخابی جام جهانی 
بود و پیشنهاد دوم برگزاری بازی ها در موعد تعیین شده)مهر و آبان( به صورت 
متمرکز اســت. اما ایاد بنیان، سرپرســت موقت فدراســیون عراق در مصاحبه با 
رســانه های این کشــور اشاره مستقیم به تعویق مســابقات انتخابی به سال 2021 
داشت و گفت: »منتظر صدور حکم فیفا به تعویق مسابقات انتخابی جام جهانی 
به سال 2021 هستیم و خود را آماده کردیم.« این در حالی است که طبق زمانبندی 
اعالمــی شــاگردان اســکوچیچ در مقدماتــی جــام جهانــی 2022 در 17 مهــر بــا 
هنگ کنگ، 22 مهر با کامبوج، 22 آبان با بحرین و 27 آبان با عراق دیدار می کنند.

ورود قوه قضائیه به پرونده ویلموتس
غالمحســین اســماعیلی، ســخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود 
با اصحاب رســانه دربــاره ورود این نهاد به پرونده فدراســیون فوتبال با 
مــارک ویلموتس بیان کرد: »قوه قضائیه و ســازمان بازرســی کل کشــور 
بــه ایــن پرونــده ورود کرده انــد. اشــکاالت زیــادی در این قــرارداد وجود 
دارد. این انتخاب بدون تأیید کمیته فنی انجام شد و فدراسیون فوتبال 
از نظــر مبلــغ قرارداد و چگونگــی پرداخت، در ۶3 روز حضور ســرمربی 
سابق تیم ملی در ایران، متحمل هزینه سنگینی شده است. اشکاالت و 

ایرادات بررسی شده و بزودی تصمیم الزم گرفته خواهد شد.«

دربی در نیمه نهایی؛ خامه روی کیک
استقالل و پرسپولیس پس از 9 سال در جام حذفی به مصاف هم می روند

گروه ورزشــی / تیم های اســتقالل و ســپاهان دوشنبه 
شــب در مرحلــه یک چهــارم نهایی مســابقات جام 
حذفی به مصاف هم رفتند که اســتقالل با 2 گل وریا 
غفــوری و علی کریمی موفق به شکســت ســپاهان و 
راهیابــی به نیمه نهایی شــد. از نکات قابل توجه این 
دیــدار کاپیتانی امیــد نورافکن بود. امیــر قلعه نویی، 
ســرمربی ســپاهان در تصمیمی قابل توجــه بازوبند 
کاپیتانــی را در ایــن بــازی از مهــدی کیانــی گرفــت و 
بــه نورافکــن واگــذار کرد کــه در بــازی هفته گذشــته 
دو تیــم در لیــگ بــه واســطه درگیــری لفظی بــا وریا 
غفوری، حاشیه ســاز شــد. پس از صعود اســتقالل به 
نیمــه نهایی 4 ضلع این مرحله کامل شــد. مراســم 
قرعه کشــی  نیمه نهایــی دیــروز در ســازمان لیــگ بــا 
حضور نمایندگان باشگاه های پرسپولیس، استقالل، 
تراکتــور و نفــت مسجدســلیمان برگزار شــد و بر این 
اســاس پرســپولیس بــه عنــوان میزبــان بــه مصــاف 
اســتقالل خواهد رفت و تراکتــور هم در تبریز میزبان 
نفــت مسجدســلیمان خواهــد بــود. همچنین اعالم 
شــد که دیدار فینــال جام حذفی در ورزشــگاه پارس 
شــهر شــیراز برگزار خواهد شــد. 2 دیدار نیمه نهایی 
اینکــه  برگــزار خواهــد شــد. جالــب  4 و 5 شــهریور 
و  بازیکنــان  قرعه کشــی  مراســم  از  بعــد  بالفاصلــه 
مســئوالن ســرخابی برای همدیگر کری خواندند. در 
ابتدا افشــین پیروانی در خصوص دیدار با اســتقالل 
گفــت: »ما تیــم قهرمان هســتیم و مطمئنــاً با تمام 
قــدرت می آییــم تــا از نام خودمــان دفاع کنیــم.« او 

در واکنــش بــه اتفاقــات داوری در بــازی اســتقالل و 
سپاهان اظهار داشت: »امیدوارم اتفاقات چند هفته 
گذشــته در جام حذفــی گریبانگیر ما نشــود.« پس از 
پیروانی نوبت به ســعید رمضانی رســید. سرپرســت 
تیــم اســتقالل در واکنــش بــه اظهــارات مدیــر تیــم 
فوتبال پرســپولیس بیان داشــت: »ما حواشی را دور 
انداختیم، متأســفانه حق استقالل امســال به اندازه 
کافــی خورده شــده و این بازی های رســانه ای هم به 
هیچ نتیجه ای نمی رسد. استقالل بهترین تیم ایران 
اســت و خواهش می کنم دوســتان از حاال جوســازی 
رسانه ای به راه نیندازند. ان شاء اهلل روز شهرآورد هم 
در زمین ، کیفیت فوتبالمان را نشــان خواهیم داد.« 

مهــدی قائدی و شــجاع خلیــل زاده جــزو بازیکنانی 
بودنــد کــه خیلی زود با انتشــار اســتوری به اســتقبال 
دربــی رفتنــد. مهاجــم اســتقالل نوشــت: »بــه به« و 
مدافع پرســپولیس با انتشــار عکسی از خود و موعود 
و ســپاهان(  اســتقالل  اخیــر  بــازی  )داور  بنیادی فــر 
بــه نوعــی کــری خوانــد. گفتنی اســت پرســپولیس و 
اســتقالل تاکنون 3 بار در جام حذفی به مصاف هم 
رفته انــد که ســرخ ها دو بار و آبی ها یــک بار موفق به 
برد شده اند. تنها برد آبی ها که آخرین تقابل دو تیم 
در جام حذفی هم محســوب می شــود، در تاریخ 1۸ 
آذر90 بــه دســت آمد. اســتقالل در آن بــازی حریف 

دیرینه را با 3 گل شکست داد.

حامد جیرودی
خبرنگار

امیر استعفا داد یا استعفا داده شد؟
امیــر قلعه نویی در حالــی در دو هفته مانده بــه پایان لیگ نوزدهم به همــکاری خود با 
 ســپاهان خاتمه داد که شروع خوبی در این فصل داشــت و تیمش تا پایان هفته دهم،
 6 پیروزی و 4 تســاوی کســب کــرده بود و در هفته یازدهم اولین شکســت خــود را برابر 
صنعت نفت آبادان )4-2( تجربه کرد. از این پس ســیر نزولی ســپاهان آغاز شد و این 
تیم تا باخت بعدی اش برابر پرسپولیس که به علت بازی نکردن این تیم و با رأی کمیته 
انضباطی 3-0 اعالم شــد، 3 برد و 5 تساوی در کارنامه اش به ثبت رسید. در این شرایط 
سپاهان که تا پایان هفته پانزدهم صدرنشــین بود، جای خود را به پرسپولیس داد. این 
ســیر نزولی در ادامه و با شــروع مجدد لیگ هم ادامه پیدا کرد و سپاهان 3 تساوی، 2 برد 
و 3 باخت دیگر کســب کرد تا در پایان هفته بیســت و هشــتم با 45 امتیاز در رده پنجم 
جدول قرار بگیرد. قلعه نویی که تیمش 2 بازی آخر خود در لیگ را باخته بود، به استقالل 
هم در جام حذفی باخت تا با 3 شکست پیاپی به کار خود در این تیم خاتمه دهد. امیر 
که بالفاصله بعد از بازی با استقالل استعفای خود را اعالم کرده بود، ساعتی بعد پیامی 
احساسی منتشر کرد و در بخشــی از آن نوشت:»سالم و خداحافظ اصفهان زیبا. بازی 
با اســتقالل برای من آخرین آزمون در قامت مربیگری سپاهان بود که دوست داشتم 
ســربلند از آن بیرون بیایم اما مقدر نبود. از کســانی که طعنه، تهمت و ناســزا نثار من و 
شــاگردانم کردند می گذرم و امیدوارم روزی دروغ ها در مــورد هزینه ها، کیفیت و رفتار 
ما برمال شــوند. شــاید تعریف بعضی ها از موفقیت چیز دیگری باشد اما دیگر حوصله 
و زمانــی برای ادامه ســوء تفاهم وجود نــدارد و زمان همــه چیز را اثبات خواهــد کرد. از 
هواداران عزیز سپاهان هم عذرخواهی می کنم که در خوشحال کردن شان در این فصل 

و رســیدن بــه عنــوان قهرمانــی 
موفــق نبودیــم. حــرف دیگــری 

اصفهــان  خدانگهــدار  نیســت. 
عزیــز.« در ایــن بیــن دو روایــت در 

رابطــه با اســتعفای قلعه نویی کــه به نظر 
می رسد پیش از بازی نوشته شده، شنیده می شود. 
اطرافیــان قلعه نویــی می گویند او اســتعفایش را 

پیش از بازی یک چهــارم نهایی جام حذفی مقابل 
استقالل نوشــته بود. آنها مدعی هســتند هدف ژنرال 

حــذف اســتقالل و خداحافظــی بــا بــرد بوده اســت. 
افراد نزدیک به باشگاه ســپاهان هم می گویند باشگاه از 

قلعه نویی خواسته تا خودش استعفا بدهد و سپاهان مجبور 
به اخراج او نباشــد. حاال و با اســتعفایی که ســر و صدای زیادی 

داشت و سایت کنفدراســیون فوتبال آسیا هم به آن اشاره کرد، 
به طور موقت میگوئل تکسیرا دستیار پرتغالی قلعه نویی هدایت 

این تیم را در دست گرفته اما با این حال، صدای پای محرم نویدکیا 
نیز در این تیم شــنیده می شود و ممکن اســت که این کاپیتان سابق 

و محبوب ســپاهان هدایت این تیم را برعهده بگیرد. هر چند که احتمال 
حضور مربیان خارجی از جمله برانکو نیز در این تیم همچنان مطرح است.

قرنطینه خانگی تا اطالع ثانوی
ویروس تاجدار ناکامی یقه قلعه نویی را هم گرفت

از مدت هــا قبــل قابل پیش بینــی بود کــه امیر 
قلعه نویی به پایان کار خود در سپاهان نزدیک 
شده اما وقتی موعود بنیادی فر در بین دو نیمه 
به دلیــل اعتراض بــه پنالتی گرفته شــده برای 
استقالل، حکم به اخراج او از روی نیمکت داد، 
خود امیــر هم فهمید کــه با زردها بــه آخر خط 
رسیده و مأموریتش پایان یافته است. تیمی که 
ژنرال نقشــه های فراوانی برای موفقیت در آن 
کشــیده بود. بودجه هنگفت، جذب بازیکنان 
مختلــف و حفــظ ســتاره هایی مانند اســتنلی 
کی روش، اتفاقی بود که بسیاری از عالقه مندان 
به فوتبال ایران و هواداران ســپاهان را متقاعد 
کــرده بود کــه ایــن تیــم می تواند بــه قهرمانی 
ششــم خود در لیگ برتر دســت پیــدا کند ولی 
اوضاع اصــاًل مطابق آنچه ســپاهانی ها و خود 
امیــر انتظارش را داشــتند، پیش نرفــت و این 
تیم تا رتبه پنجم جدول تنزل پیدا کرد تا شانس 
کســب ســهمیه از طریق لیــگ برای ســپاهان 
بشــدت کاهش پیدا کند. حاال تنها جام حذفی 
بــود کــه می توانســت آبــی روی آتش باشــد و 
روی ناکامی هــا ســرپوش بگــذارد. قلعه نویــی 
که به دلیل بیماری در بازی برگشــت لیگ برتر 
مقابل اســتقالل روی نیمکــت تیمش حضور 
نداشــت و غایب بــود، این بار بــه آزادی آمد تا 
در تقابلی مستقیم برابر تیم فرهاد مجیدی قرار 
بگیرد. کســی که روزگاری شــاگرد خودش بود و 
به دلیل اتفاق هایی که در گذشــته رخ داده بود، 
پیروزی در این مســابقه برای هــر دو از اهمیت 
بســیار زیــادی برخــوردار بود و می شــود گفت 
که حکــم مرگ و زندگــی داشــت. در این بین، 
فرهاد که تیمــش در بازی لیگ هم برنده شــده 
بود با وجود غیبت نفراتی چون شــیخ دیاباته، 
فرشــید اســماعیلی و امیــر ارســالن مطهــری 
توانســت اســتقالل را به پیروزی برساند. بردی 
که هم حکــم خلع درجه ژنرال را داشــت و هم 
جایــگاه فرهــاد را روی نیمکــت آبی ها تثبیت 

کــرد تا احتمــاالً شــاهد آغــاز دوران تــازه ای در 
اســتقالل باشــیم. یکــی از نقــاط عطــف تاریخ 
باشگاه اســتقالل، حدود 20 سال شکل گرفت. 
روزهایی کــه قلعه نویی قهرمانــی جام حذفی 
فصــل ۸۱–۸0 را بــه عنــوان ســرمربی موقت 
استقالل به دســت آورد. به این ترتیب امیر که 
آن روزها 37 ســاله بــود و از مجیدی 44 ســاله 
فعلی، 7 ســال کوچک تر بود، توانســت اولین 
قهرمانی خود در قامت سرمربی را کسب کند. 
موفقیت های قلعــه نویی ادامه یافت تا جایی 
که با 5 قهرمانی در لیگ برتر)3 جام با استقالل 
و 2 جــام بــا ســپاهان( و یک قهرمانــی دیگر در 
جام حذفی با اســتقالل )۸7-۸6( نام خود را 
به عنــوان پرافتخارترین مربی تاریخ لیگ برتر 
به ثبت برســاند. آخرین قهرمانی اســتقالل و 

امیــر در لیــگ دوازدهم به دســت آمــد؛ جایی 
که مجیــدی به عنــوان کاپیتان اســتقالل جام 
قهرمانی را باالی ســر بــرد اما ژنــرال از آن پس 
دیگــر رنگ قهرمانی را ندیــد. امیر هر دو مقطع 
حضــورش در تراکتــور تا آســتانه کســب جام 
پیش رفت اما این اتفاق نیفتاد. او در لیگ برتر 
یازدهم با پرشورها نایب قهرمان شد و در جام 
حذفی فصل 96-95 با تراکتور به فینال رســید 
اما مغلوب نفت تهران شد. اگر نایب قهرمانی 
در لیگ های هفدهم و هجدهــم با ذوب آهن و 
سپاهان را هم به کورس های ناموفق قلعه نویی 
اضافه کنیم، مشخص می شــود که او هفتمین 
ســال دوری از جام را پشــت سرگذاشت. او در 
سال های اخیر چند بار اتهام »مهندسی لیگ« 
را مطــرح کــرد تــا شــائبه های زیــادی در مســیر 

قهرمانی پرسپولیس ایجاد شود اما خودش 
نتوانســت به موفقیتی دســت پیدا کند تا 

رسانه های اصفهانی و نزدیک به سپاهان 
هم از این موضوع بــا کنایه یاد کنند و از 
اینکه ســپاهان به خواســت او در بازی 
با پرســپولیس به میــدان نرفــت و راه 
سرخ ها را هموار کرد، ناراحت باشند. 

قلعه نویی که تا همین چند ماه پیش تا 
آستانه بازگشت به نیمکت تیم ملی هم 

پیش رفــت، برای نخســتین بــار در دوران 
مربیگری اش به دالیل فنــی و به عبارتی 

ناکامی، اســتعفا کرد. حاال امیر بســان 
فرشــته ای اســت که ســقوط کرده و 

بعید اســت دیگر جایگاه سابق را 
در فوتبال ایران به دست آورد.

نظر کارشناسان در خصوص برد استقالل
پس از پیــروزی 2 بر صفر اســتقالل 
از  تعــدادی  ســپاهان،  مقابــل 
پیشکســوتان  و  کارشناســان 
آبی هــا  عملکــرد  در خصــوص 
اظهارنظــر کردنــد. پیــروز قربانــی، 
مدافع دهه ۸0-70 استقالل گفت: 
ســپاهان،  بــا  بــازی  در  »اســتقالل 
فرهــاد  و  بــرد  را  بــازی  تاکتیکــی 
مجیــدی هوشــمندانه عمــل کرد.« 
محمــد نوری، مدافــع دهه 70 بیان 
داشت: »اگر استقالل همین بازی را 
در مرحله نیمه نهایــی جام حذفی 
انجام بدهد می تواند قهرمان شــود و این مقام حق این تیم است.« 
بهتــاش فریبا، مهاجم دهه 60 آبی ها گفــت:  »در حال حاضر ۴ تیم 
خــوب در نیمــه نهایی جــام حذفی حضــور دارند. امیدوارم شــرایط 
طوری رقم بخورد اگر استقالل و پرسپولیس قرار است روبه روی هم 
قرار بگیرند، در فینال شــاهد یک دربی باشــیم.« ایوب اصغرخانی، 
هافبک دهه 70 اســتقالل اظهار داشت: »استقالل هوشمندانه بازی 
کرد و مجیدی بازی را اصاًل پیچیده نکرد و با به کارگیری فرمول های 
ســاده فوتبال توانســت برنده این بازی بزرگ شــود. پیــروزی مقابل 

سپاهان حق استقالل بود که به این حق خود رسید.«

»هیس« دوباره فرهاد به منتقدان
استقالل بازی بزرگ جام حذفی مقابل سپاهان را با 
برتری پشــت سرگذاشــت تا در فاصله 9 روز در لیگ 
برتــر و جام حذفی مقابل شــاگردان قلعه نویی دبل 
کرده باشد. شاگردان فرهاد مجیدی در دو بازی 4 گل 
به ســپاهان قلعه نویی زدند و تنهــا یک گل دریافت 
کردنــد. مجیــدی با آغاز مجدد مســابقات لیگ پس 
از وقفه به دلیل شــیوع کرونا، نتوانســت انتظارات را 
برآورده کند و با انتقاد پیشکســوتان باشگاه و بخشی 
از هواداران مواجه شــد. در این شرایط فرهاد پس از 
برتری مقابل سپاهان )لیگ( فرصت را مناسب دید 
تا رو به دوربین ها »هیس« نشــان دهد و منتقدان را 
به ســکوت دعوت کنــد. برد تکراری مقابل ســپاهان 

این بار از ســری رقابت های جام حذفی باعث شــد مجیدی هم حرکتــی تکراری در پایان 
بازی انجام دهد: باز هم »هیس«! ســرمربی اســتقالل بعد از پشــت سرگذاشتن روزهای 
ســخت حاال تیمش را به شــرایط ایده آل رســانده و همچون دوران بازی اش به چهره ای 
محبــوب بیــن هــواداران تبدیــل شــده اســت. مجیدی دوشــنبه شــب در غیــاب 3 عنصر 
اصلی اش شــیخ دیاباته، فرشــید اسماعیلی و ارسالن مطهری تغییر روش داد و با بستن 
کناره هــا، تجمع در منطقه دفاعی و اســتفاده از هر 4 مدافع وســط خــود در ترکیب اصلی 
ریســک بزرگی کرد و مزد آن را گرفت. فرهاد بابت برد اســتقالل برابر ســپاهان در لیگ، 
نفری 200 دالر از جیب به بازیکنانش پاداش داد و حاال باید دید برای برد بزرگ در جام 

حذفی که منجر به استعفای قلعه نویی شد، بازهم دست به جیب می شود.
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پاییز ، درهای موزه به روی مردم بازگشایی می شود 
پایان مرمت موزه هنرهای معاصر با استانداردهای روز دنیا

»مصحف واضح« اثر هنری مدرن برای تالوت و فهم آسان قرآن
گروه فرهنگی/ مراســم معرفــی قرآن واضــح )قرآن با 
فونــت واضح( با حضــور وحیــد عزیزی نــژاد بنیانگذار 
طرح مصحف با قلم واضح، محســن ســلیمانی مدیر 
هنــری و طــراح، رضــا بختیاری فــرد و امیــد امامیــان 
طراحــان قلــم واضح صبــح سه شــنبه ۲۱ مردادماه در 

گالری الله برگزار شد.
به گزارش »ایران«، عزیزی نژاد بنیانگذار این مصحف 
درباره این قرآن توضیح داد: »چهار ســال اســت کاری را 
با دل و فکر شــروع کردیم و هرکدام از دوستان که متوجه 
شــدند همــراه ما شــدند. ایــن مصحــف، کاری تجــاری و 

 تبلیغاتــی نیســت و فکــر می کنیــم نیــازی از مــردم رفع 
مــی کند.« این هنرمند درباره شــکل گیری این طرح بیان 
کــرد: »در حوزه هــای فرهنگــی و مذهبــی با وجــود اینکه 
مردم از ســنین پایین با مکتوبات دینی ســروکار دارند اما 
نیازهای آنها در قالب های ســنتی اســت، به همین دلیل 
درصــدد برآمدیم تــا با روشــی مدرن تر این نیــاز را به روز 
کنیــم. در پــروژه واضح مــا از تمام ظرفیت هــای مجازی 
و مــدرن و گوشــی های هوشــمند بهره گرفتیم تــا با همه 

برنامه ها سازگار باشد.«
محســن ســلیمانی ، مدیر هنــری طرح قــرآن واضح 

هــم گفــت: »طراحی قلــم یا فونــت یا تایــپ فیس چند 
ســالی اســت که با حضور طراحان خوب و جوان در ایران 
شــکل گرفتــه و نیــاز موجود بــرای جامعه از طریــق اینها 
برطــرف شــده اســت.« ســلیمانی درباره کلیــت طراحی 
این مصحف، با اشاره به اولین قرآن های گردآوری شده، 
گفت: »هنرمندان مســلمان در خوشنویســی و معماری 
پیشــرو بودند و این دو هنر همیشه با هم همزمان بودند 
و بــر هــم تأثیــر داشــته اند. قرآن ســازی و کتاب ســازی در 
کنــار اینها جایگاهی عظیم داشــته اســت و آنچه که برای 
مــا اهمیت دارد مانــدگاری این هنر اســت.« این هنرمند 

طراح گرافیک توضیح داد: »در این قرآن سعی کردیم از 
شیوه های مدرنی استفاده کنیم که ریشه هایش در گذشته 
و ســنت باشــد و صفحه آرایی هــای آن شــبیه بــه اشــکال 
گذشــته اســت. بنابراین ســعی کردیم با نــگاه مینی مال 
طراحــی را انجام دهیم تا مخاطب بویــژه جوانان جذب 
شــوند. از حروف کوفی برای تزئین قرآن استفاده کردیم. 
فونت فلک نیز در کنار فونت واضح برای تزئین مصحف 

اســتفاده شــد.« رضا بختیاری فــرد همچنین گفــت: »در 
ایــن پروژه خط واضح برای خواندن آســان و فهم راحت 
قرآن طراحی شــده اســت.« عزیزی نژاد گفت: »هدف از 
طراحی قلم یا فونت واضح این است که جامعه با فونتی 
باکیفیــت و کاربردی تر مواجه باشــد. البته هدف ما ایجاد 
اپلیکیشــن نیــز بود که رابطه هــا را متحول کنــد اما به این 
نتیجه رســیدیم که فونتی با قابلیت های مختلف داشته 
باشــیم.« »مصحف شــریف به قلم واضح« روز سه شنبه 
۲۸ مــرداد مــاه ســاعت ۱۰ صبح در ســالن ســعدی برج 

میالد تهران رونمایی خواهد شد.

مــوزه هنرهای معاصر تهــران صبح دیروز سه شــنبه 
۲۱ مــرداد مــاه میزبــان خبرنــگاران بود تــا گام پایانی 
مرمــت این موزه بعد از دو ســال به نمایش گذاشــته 
شــود. موزه ای که مهم ترین و جامع ترین گنجینه هنر 
مدرن ایران و جهان در آن به چشــم می خورد و بیش 
از 3۰۰۰ اثر ارزشــمند از نخبگان هنرهای تجســمی را 
در دل خود جای داده اســت. آثاری که پس از گذشت 
4۰ سال با استانداردهای روز دنیا نگهداری می شود تا 
این گنجینه ارزشمند هنرهای تجسمی برای آیندگان 

حفظ شود.
ë داستان از کجا شروع شد؟

اوایل اردیبهشــت ســال 97 بود که اعالم شد موزه 
هنرهــای معاصر نیاز به مرمت و بازســازی دارد. قرار 
بود به خاطر تعمیرات گسترده تا پایان تابستان همان 
سال مرمت و بازسازی موزه به سرانجام برسد اما این 
کار بیش از دو ســال به طــول انجامید و دلیل طوالنی 
شــدن کار از سوی مســئوالن تمرکز بر پروژه و اهمیت 
آن عنوان شد. اما حاال در موزه هنرهای معاصر هادی 
مظفری مدیر کل دفتر هنرهای تجسمی می گوید که 
9۱ درصد از کار انجام شده و تا اوایل پاییز این موزه به 

روی مردم بازگشایی خواهد شد.
در ایــن بازدیــد یک ســاعته هادی مظفــری مدیر 
کل دفتــر هنرهــای تجســمی وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی، احســان آقایی رئیس موزه هنرهای معاصر 

تهران، مجیــد حبیبی نژاد مدیر کنترل پــروژه مرمت 
موزه و جمعی از خبرنگاران حضور داشتند.

از فضای گنجینه اصلی و سایر فضاهای نگهداری 
مرمت شــده پیداست که سعی شــده موزه بر اساس 
استانداردهای روز دنیا مرمت و بازسازی شود. مرمتی 

که اصالت معماری اولیه در آن حفظ شده است.
ë دقت در کیفیت بازسازی

هــادی مظفری، مدیر کل دفتر هنرهای تجســمی 
در جریان بازدید خبرنگاران از فرآیند بازســازی موزه 
و تکمیــل فضای گنجینه گفت: »هم اکنون در مرحله 
پیشــرفت 9۱ درصدی هســتیم. آخرین وعده تکمیل 
پــروژه تــا پایان تابســتان بــود که تــالش شــبانه روزی 
همــکاران باعث شــد تا بــه این مهم نزدیک شــویم. 
حدود دو ســال پیش کار مرمت موزه شروع شد که به 
مرور جزئیات و اهمیت پروژه بیشــتر مشــخص شــد. 
طوالنی شــدن این فرآیند به دلیــل خلف وعده نبود، 

بلکه به دلیل اهمیت کار و انجام کار کیفی بود.«
او توضیــح داد کــه فرآیند بازســازی و مرمت موزه 
هنرهــای معاصــر تهــران در ۱۲ جبهه اصلــی و در دو 
فــاز آغاز شــد که در فــاز دوم پیشــرفت 9۸ درصدی و 
در مجموع پیشــرفت 9۱ درصدی حاصل شده است. 
مدیرکل دفتر هنرهای تجســمی انتقــال آثار گنجینه 
و انجــام تســت های الزم را از جملــه مراحــل پایانــی 
پروژه بازسازی موزه عنوان و اظهار کرد: »سخت ترین 
بخــش این پــروژه بازســازی گنجینه بود کــه تازگی به 
پایان رســیده اســت. هر ســه بخــش گنجینــه مرمت 

شده و عالوه بر آن فضای امنیتی این بخش نیز ارتقا 
پیدا کرده است. همچنین تعداد ریل های بخش اول 

گنجینه از ۸۶ به ۱۰۶ ریل افزایش پیدا کرده است.«
ë  حفظ اصالت موزه

او همچنیــن حفــظ اصالــت مــوزه را از مهمترین 
اولویت های فرآیند بازســازی برشــمرد و یادآور شــد: 
»شــاید در ظاهر به نظر برســد که کاری انجام نشــده، 
امــا در زیرســاخت ها کارهــای بســیار مهمــی صورت 
گرفته است که در ماه های آینده فیلم های آن منتشر 
می شــود. در واقع یکی از مهمترین اهداف ما این بود 
که اگر کسی قباًل موزه را دیده و بعد از بازسازی، دوباره 
از مــوزه بازدیــد می کنــد، احســاس نکند کــه کال موزه 

تغییر پیدا کرده است.«
در ادامــه صحبت هــای مدیــرکل دفتــر هنرهــای 
تجســمی، مجید حبیبی نژاد مدیر کنترل پروژه نیز در 
ســخنانی از اقدامات صورت گرفته در پروژه بازسازی 
و مرمت گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران ســخن 
گفت. او خاطرنشان کرد که گنجینه موزه به سه بخش 
اصلی، آثار کاغذی و مجســمه تقسیم می شود که در 
بخــش اصلی کــه تابلوها در آن نگهداری می شــدند، 
ظرفیــت بــرای ورود آثــار جدیــد و تعداد قفســه های 
ریلــی افزایــش پیدا کــرد. هم اکنــون ۱۰۶ قفســه ریلی 
وجــود دارد کــه ۱3 قفســه ریلی متحــرک دارد و باقی 

قفسه ها ثابت هستند.
حبیبی نژاد بهســازی کــف، نورپــردازی و هوادهی 
را از دیگــر اقدامات صورت گرفته در جریان بازســازی 

مدیر کنترل پروژه مرمت موزه همچنین اعالم کرد که گنجینه موزه هنرهای معاصر به حفاظت آتش نشانی 
مجهز شــده و ۱۵ تشــخیص دهنده آتش در محیط گنجینه استفاده شده اســت. همچنین برای هر سه بخش 
گنجینه درهای ضد سرقت نصب شده است تا میزان امنیت موزه و آثار گنجینه افزایش پیدا کند. حبیبی نژاد 
دربــاره گنجینــه آثار مجســمه نیــز توضیــح داد: »با 
توجــه بــه وجــود مجســمه های خــاص در گنجینه، 
بخــش مجزایی برای آنها در نظر گرفته شــد که این 
بخش نیز به تمام امکانات همانند سیستم هوادهی 
مجهز شــده اســت. بــرای مجســمه ها پایــه در نظر 
گرفته شده است، که همه آنها روی پایه در قفسه ها 

قرار بگیرند.«

ش
بر

 ارتقای امنیت موزه و گنجینه

ë  سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد
اســامی صبح دیــروز در هفتصــد و چهل و 
ششــمین جلســه شــورای فرهنگ عمومی 
کشــور با اشــاره به اینکه در آســتانه محرم و 
صفر هســتیم با تأکید بر اینکــه در این ماه ها 
جریان تعاون و احســان افزایــش می یابد، 
گفــت: ضــروری اســت در کنار معیشــت 
ســازی  مناســک  بــه  نیازمنــدان  روزمــره 
معیشــت پایــدار در ایــن حــوزه بپردازیم. 
بنابراین مدل ســازی اینکه در مســیر تعاون 
و احســان هم عــزت کســانی کــه از آن بهره 
می برنــد و هــم عــزت کشــور حفــظ شــود، 
ضروری است./روابط عمومی وزارت ارشاد

ë  بیســت  و هفتمین نشســت از مجموعه 
درس گفتارهایــی دربــاره  شــمس تبریزی با 
ســخنرانی دکتر احمد پاکتچی به »دوستی 
اساس خلقت و پایه  زندگی از منظر شمس 
تبریزی« اختصاص داشــت کــه به صورت 
مجازی پخش شــد. گــزارش این نشســت 
در پایگاه مرکز اطاع رســانی شــهر کتاب در 

دسترس است./ روابط عمومی شهر کتاب
ë  هــادی مرزبــان کــه ســال ها پیــش نمایش 

»پایین گذر ســقاخانه« نوشــته زنــده یاد اکبر 
رادی را در تــاالر وحــدت اجــرا کــرده اســت، 
آمادگــی دارد تــا این نمایــش را که بــرای ماه 
محرم هم مناسب است، به صورت تله تئاتر 

ضبط کند./ایسنا
ë  آنتونیو باندراس« هنرپیشه، کارگردان« 

و تهیه کننده سرشناس اســپانیایی و بازیگر 
فیلم هایــی چــون »نقــاب زورو« )۱۹۹۸( و 
»دسپرادو« )۱۹۹۵(، به کرونا مبتا شد./ایرنا

ë  فیلمبــرداری »صحنه زنی« به کارگردانی
علیرضــا صمــدی در لوکیشــن های تهــران 
بــه پایــان رســید. مهتــاب کرامتــی، بهــرام 
افشــاری، فرزانه سهیلی و مجید صالحی به 
همراه امید روحانی، سیامک ادیب و آتش 

تقی پور از بازیگران این فیلم هستند./ایسنا
ë  برنامه تلویزیونی چهل تیکه که تولید آن 

از اواخر اردیبهشــت مــاه ۱۳۹۹ آغاز شــده 
بــود، از ۲۵ مردادمــاه روی آنتــن تلویزیون 

می رود./ایلنا 

روز
ش 

زار
گ

می
جس

ت

مــوزه عنوان کــرد و گفت: »برای ما بســیار مهــم بود که 
اصالت موزه حفظ شــود و در همین راســتا کاماًل موزه را 
به اصالت اولیه خــودش بازگردانده ایم. ریل های قبلی 
کاماًل فرســوده شــده بود کــه االن تمامی آنهــا جایگزین 
شده اســت. ریل هایی نیز برای آثار بزرگ در نظر گرفته 

شده است که قباًل نمونه های آن را در گنجینه نداشتیم. 
در این میان این نکته را نیز باید در نظر داشــت که کلیه 
ریل هــا و ماشــینری این پروژه توســط مهندســان ایرانی 
انجام شــده و تمام قطعات در کشــور خودمان ســاخته 

شده است.«
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تحف العقول ص84

سخن روز

بــرای  راهــی  ایــران  ســنتی  نمایشــی   هنرهــای 
امــا  اســت  کنونــی  بن بســت  از  بــرون رفــت 
عالقه منــدان به نمایش و تئاتــر توجه اندکی به 
آن دارنــد. در ایــن هنگامه که نمی شــود یا نباید 
با کســی برای مدت طوالنی زیر یک سقف ماند 
و هــم نفس شــدن خطر جانــی دارد، باید راهی 

برای همدلی و چشم در چشم نشستن یافت.
 بی گفت  وگو می دانیــم آفرینش هنری به عنوان 
هنرمنــد و درک و دریافــت آفرینش هــای هنری 
انســان ها  از  برخــی  بــرای  به عنــوان مخاطــب، 
بهره ای از نیک بختی اســت. تصــور این مطلب 
کــه برای مــدت یک یا چند ســال آفرینش هنــری دورانــی از فترت را 
ســپری کند برای آن دسته، اگر به تلخی کابوس نباشد کمتر از آن هم 
نیست. و اینکه رنجور زیستن بهتر است یا نیک بختی زیر سایه ترس؟

 نمایش هــای ایرانی هیچ گاه در بند مکان اجرا نبوده اند و این ویژگی 
انعطافی حیرت آور به آنها بخشــیده است. اگر هم مکانی مانند تکیه 
دولت یا تکیه اعظم برغان )که امروزه همچنان زنده و پا برجاســت( 
ساخته شده است، سفارش زمانه است و صله سالطین و هبه شاهان. 
گرچــه نمونــه کم نظیــری ماننــد تکیه اعظــم برغان پیشــنهاد نوعی 
تماشــاخانه ایرانــی اســت و می تــوان از طراحــی آن به عنــوان میراث 
معماری تماشــاخانه بومی در ایران یاد کرد. اما همین پیشــنهاد هم 
جایی در دل هنرمندان باز نمی کند و راهی برای تولیدمثل نمی یابد.
نگارنــده، پرداختــن بــه ایــن پیشــنهاد را بــه مجالــی دیگــر وا می نهد 
کــه خــود مســأله ای اســت کالن و در حاشــیه بحثی دیگــر نمی گنجد. 
نمایش هــای ایرانــی صحنــه اجــرا را خــود بنــا می کننــد صحنــه یا به 
تعبیــری بهتــر مــکان اجــرا مکانی اســت کــه بر اســاس قواعــد مکان 
مقدس چنانکه میرچا الیاده در کتاب رساله در تاریخ ادیان می گوید، 
بنا می شــود. این صحنه هیچ در قید نیســت. القیدی در مکان گزینی 
ســبب می شــود تا هر جایی خود، جهان اجرا باشــد. میدان، چهارراه، 
حیاط یک خانه یا حتی حیاط مرکزی در ســاختمان مزار امامزادگان 

می تواند صحنه اجرا باشد.
این گونه عرصه گزینی برای اجرا، خاص آیین و هنر آیینی است. ایران 
سرزمین آیین ها، اساطیر و افسانه هاست، همین روایات اساطیری در 
طول تاریخ ذهن انســان ایرانی را برای چنین سامان بخشی در محل 
اجرا بارور ســاخته اســت. داریوش شــایگان در کتاب بینش اساطیری 
می گویــد: »هــرگاه جهانی کوچک که انعکاس جهان بزرگ اســت بنا 
می شــود، هر گاه نظامی احداث می شــود، بن بخشی اساطیری مبدل 
به عمل می شــود و عمل خــود نیز، پی افکندن و بنیانگذاری اســت و 

این بنیانگذاری در دنیای آدمیان همان نقشــی را دارد که بن بخشــی 
اســاطیری در ازل« )شــایگان 91: 35( بــه ایــن اعتبار معمــار یا طراح 
صحنــه اجــرا در واقــع تاریخ ســکونت انســان در ایــران و تاریخ تطور 
ایــده و عمــل اســت. در نمایــش ایرانــی، ایــن اجراســت که بــه مکان 
اعتبــار می بخشــد. در نقالی گوشــه ای از قهوه خانه یا ســفره خانه بدل 
به سیســتان می شود و تعزیه می کوشد کربال را بازآفرینی کند. سرایت 
ایــن مــکان گزینی بــرای اجــرا، خیمه را در »خیمه شــب بازی« ســیار 
می کنــد یــا پرده هــای »پرده خوانــان« را بی توجه به دیــوار از کوچه ای 
بــه خانــه ای، خیابانــی کــوچ می دهــد. اعتبــار و دگرگونگــی مــکان، با 
کنش درونی، خویشــاوند است. خالی از وهم صحنه ای است چنانکه 
در ســنت رومــی  یونانی ســامان یافته اســت. مکان در هنــگام اجرای 
آیینی، قدسیت می یابد. فارغ از تجسم و توهم، با لحظه بدایت یکی 
می شود و مکان، همان مکان رویداد است که در ازل رخ نموده است.

ســنت بــه هیچ وجه ســترون نیســت، ســنت ســترگ اســت بایــد با او 

گفت و گو کنیم، اکنون و با شــرایطی کــه این ویروس برای جهان پیش 
آورده فرصتی اســت تا پیشــنهادهای این گونه هنر را مورد مداقه قرار 
دهیم. همین که در رســتورانی چند تن با فاصله نشســته باشند نقال 
می توانــد در گوشــه ای دورتــر فرنگیــس تورانــی را بــه کابین ســیاوش 
ایرانــی ببــرد. یا پرده خوان پــرده ای بیاویزد. یــا در همین ماه محرمی 
کــه پیش رو داریم. میــان میدان می تواند تعزیه ای برپا شــود و مردم 
دور از هم گرد آن جمع شوند و به تماشا و تزکیه بنشینند. کافی است 

گفت و گو کنیم.

 تا زمانی که یک ویروس در یک نقطه ای از جهان است
کل دنیا دارای وضعیت قرمز است. منصوره دهقانی

22 مرداد ëسنت سترون یا سترگنــــگاره
صــد و چهــل و ششــمین روز از ســال 99 اســت و امروز 
درباره هنرمندانی می خوانیم که شاید کمتر با آنها آشنا 

باشید اما آثاری شاخص و مطرح در عرصه فرهنگ و هنر خلق کرده اند.
ë تولدها

شیرین بزرگمهر: مترجم و پژوهشــگر تئاتر سال 1326 
در چنیــن روزی بــه دنیــا آمــد. او در تگــزاس در رشــته 
مطالعات تئاتــر تحصیل کرد و در ایــن حوزه تألیفات 
زیــادی هــم دارد. مدتــی مدیر گروه دانشــکده ســینما 
و تئاتــر بــود و به گفته دانشــجویانش یکــی از بهتریــن دوره های این 
دانشــگاه در دوره او طی شــد. زمانی که این دانشــکده بهترین سالن 
تجربی تئاتر دانشــجویی را داشــت. »تمرین های تئاتر فمینیستی«، 
»تاریــخ لبــاس«، »مطالعــات تئاتــر و اجــرا«، »وانمایی اســطوره ای 
مدرنیســم«، »تأثیر ترجمه متون نمایشی بر تئاتر ایران«، »گفتمان 
در عرصــه تئاتر ایران از عهد ناصری تــا پایان عصر پهلوی« و »تئاتر 
واقع گرا و دیالوگ های جدید« از کتاب هایی است که به قلم بزرگمهر 

نوشته و منتشر شده است.
بردیــا کیــارس: آهنگســاز و نوازنده مشــهور ویولن ســال 
1358 به دنیا آمد. بردیا کیارس ابتدا ســنتور را از پدرش 
یــاد گرفــت و از ســال 74 نواختن ویولن را نزد اســتادانی 
مانند ســهیل دهبســتی و ابراهیم لطفی آغاز کــرد. او در 
ارکســتر سمفونیک تهران و ارکستر ملی ایران نواخته و از سال 89 تا 91 
رهبر ارکســتر ملی ایران بود. رهبری ارکستر تئاتر موزیکال »بینوایان« و 
»الیور توئیســت« از دیگر فعالیت های بردیا کیارس در ســال های اخیر 
بوده اســت. البته بردیا کیارس در آهنگســازی بــرای فیلم ها هم فعال 
اســت و تاکنون موســیقی متن فیلم هایی مانند »شکوفه های سنگی«، 
»اسپاگتی در هشت دقیقه«، »زن بدلی«، »خدا نزدیک است«، »خواب 
لیال«، »یک وجب از آسمان« و »ارغوان« را ساخته است. کیارس چند 

سالی است در هنرستان موسیقی ملی و دانشگاه هم تدریس می کند.
   سعید ایران نژاد شاعر، سامان بختیاری شاعر، فرشید حاجى زاده شاعر، 
شهال زرلکى داســتان نویــس، محمد عزیزی داســتان نویس، سیدمهرداد 
موســویان داســتان نویس، نجمــه مولوی داســتان نویــس و محمدرضا 

شرف الدین مدیر انجمن دفاع مقدس هم متولد امروز هستند.
ë درگذشت ها

موشق سروری: گرافیست مطرح ایران که از پیشگامان 
ایــن هنر در کشــور محســوب می شــود ســال 1360 در 
چنین روزی درگذشــت. موشــق ســروری متولد 1289 
بــود و از نوجوانی در نوشــتن نمایشــنامه های کودکانه 
و کارگردانــی آنهــا فعــال بــود. عالقــه اش بــه گرافیک باعث شــد تا 
همراه برادرش آتلیه ای تأســیس کند و آگهی هایی برای تئاتر بسازد 
کــه این کار با ســاخت دکور برای ســینما و نقاشــی اعالن های بزرگ 
ســردر ســینماها ادامه پیدا کرد. او به کارگردانی هم پرداخت و ســال 
1334 نخستین فیلمش، به  نام »مهتاب خونین« را ساخت. »شب 
 نشــینی در جهنــم« کار بعــدی او بود که همراه ســاموئل خاچیکیان 
کارگردانی اش کرد. فیلمی که از نظر استفاده از دکورهای خاصی که 

خودش ساخته بود و تکنیک های فنی فیلمسازی شاخص بود.
تومــاس مــان: نویســنده مشــهور آلمانی ســال 1955 
درگذشت. او که متولد 1875 بود در دانشگاه رشته های 
تاریــخ و ادبیــات خوانــد و در ســال 1897 کــه همــراه 
برادرش به ایتالیا رفت نوشــتن کتاب »بودنبروک ها« 
را آغاز کرد. کتابی که ســال 1901 منتشــر شد و شــهرت زیادی برایش 
همــراه آورد. آثــار بعــدی او با نام های »تریســتان«، »تونیــو کروگر«، 
»ســاعت دشــوار«، »در آیینــه«، »فونتان پیر« و »مــرگ در ونیز« آثار 
بعدی او بودند اما »کوه جادو« که در سال 1924 منتشر شد باعث شد 
توماس مان بیش از قبل شناخته شود. پس از آن »گوته و تولستوی«، 
»گفتار و پاســخ« و »یادداشت های پاریس« را نوشت و در سال 1929 
جایــزه نوبل ادبیــات را برنده شــد. به عنوان نخســتین آلمانی ای که 
توانسته این جایزه را به دست آورد. او مخالف هیتلر بود و به همین 
دلیل از ســوی رایش ســوم تحت تعقیب قرار گرفت و مجبور شد به 
ســوئیس و بعد هم به امریکا برود. ســال 1953 دولت فرانســه به او 

نشان افتخار صلیب لژیون دونور را اهدا کرد.
اوژن دوالکروا: نقاش مشــهور فرانســوی 157 سال پیش 
در چنیــن روزی درگذشــت. اوژن دوالکــروا کــه به عنوان 
مهم ترین نقاش رمانتیسیسم فرانسه شناخته می شود 
در ســال 1798 بــه دنیــا آمد و از ســال 1822 به شــهرت 
رســید. به عنوان نقاشــی کــه کارهایــش معیارهای نقاشــانه رمانتیکی 
داشتند. او براساس معیارهای آکادمیک کار نمی کرد با اینکه از دانش 
آموختگان دانشسرای عالی ملی هنرهای زیبای پاریس بود. او معتقد 
بــود در نقاشــی رنگ از طراحــی و خالقیت از دانش مهم تر اســت و به 
همین دلیل حتی به شمال آفریقا سفر کرد تا درباره رنگ های تابناک 
و ارائه های رمانتیک جهان پژوهش کند. در سال 1832 از اوژن دوالکروا 
خواســته شــد تا مأموریت یکی از دیپلمات های فرانسوی را به مراکش 
به صورت تصویری مســتند کند و حاصل این مأموریت نقاشی هایی از 
این کشــور و مردمش شــد که هنوز هم بسیار شاخص هستند. او تحت 
تأثیر نویســندگانی چون دانته قرار داشــت و نقاشــی هایی مانند »قایق 
دانتــه« را براســاس آثار او کشــید. »کشــتار خیــوس«، »مرگ ســارادانا 
پالــوس«، »زنــان الجزایــری«، »پرتــره فردریــک شــوپن« و »ســلطان 
مراکش« از نقاشی های مشهوری است که از دوالکروا به جا مانده است.
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شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

خبــر تعویــق برگــزاری کنکــور 
سراســری بــرای داوطلبانی که 
مدت هاست هشــتگ می زنند 
هســتند،  خانواده شــان  و  خــود  ســالمتی  نگــران  و 
خوشــحال کننده بود. هرچند که همه نگران تصمیم 
نهایی ســتاد مبــارزه با کرونا بودنــد و از این می گفتند 
کــه چرا خبرهــا دقیق و قطعــی اعالم  نمی شــود. در 
ایــن میان مخالفان تعویق کنکور هــم فعال بودند و 
از خســتگی و بالتکلیفی این روزهایشان می نوشتند: 
» ببیــن مافیــای نامرد مخالــف تعویق! مــن باالخره 
کــه کنکورمــو میــدم. اما بهــت قــول میــدم از این به 
بعد رســالتم این باشــه که جلوی هرکســی که بخواد 
تــو مؤسســه شــما ثبت نــام کنــه بگیــرم«، »خطــاب 
بــه مخالفا:کــه نمی دونــم واقعــاً داوطلبید یــا نه.که 
نمی دونــم چنــد نفریــن. ولی خنــده دار تریــن جای 
مســأله اینــه دم از فشــار و اســترس میزنیــن و حرف 
همتونم اینه: بزارین بدیم تموم شه بره خسته شدیم. 
اگر خسته شدین و چیزی ندارین دیگه بخونین خب 
اســتراحت کنیــن جداً«، » مــا خواســتار تعویق کنکور 
هســتیم. ســالمت جامعــه مهم تــر از ایــن آزمون ها 
هســت لطفــاً اجــازه ندیــد کــه بــا جــان مــردم بازی 
شــود«، »   کســی که واقعاً خونده باشــه مثل خود من 
که از شــهریور 98 دارم میخونم، خوشــحاله که وقت 
بیشتری داره واسه جمع بندی. ولی کسی که نخونده 
ناراحته چون می خواد زود بده بره و بره دنبال عشق و 
حال«، »  خوشحالم برای تعویق فقط و فقط به خاطر 
جون مادر و پدرم وگرنه 3 ســال از زندگیمو گذاشــتم 
پای ایــن لعنتی«، »  کنکوری نیســتم. ولی خیلی بده 
بالتکلیفی.یــا یهو بگن میــره آذر ماه کــه ورودی ترم 
بهمن باشــن یــا میره برای ســال دیگــه. چیه همش 
یــک ماه یک مــاه میندازن عقب. اعصــاب آدم خرد 

میشه«، » اینکه کنکور به تعویق افتاد خبر خوبی بود، 
اما نباید فراموش شود این قدم اول  مبارزه با مافیای 
کنکــور بــود«، » وقتــی تاریخ قطعی کنکور مشــخص 
بشه، یه روز صبح میرم قدم میزنم و بعدش تا خود 
کنکور ارتباطمو با کل دنیا قطع می کنم؛ حالم از خبر 
به هم می خوره دیگه.«، » کنکور عقب افتاد. یه جمله 
شاید واســه خیلیا یه خبر خوشــحال کننده باشه ولی 
واســه اون بدبختی که داره یک سال تالش میکنه نه. 
اونی که خوشحاله به خودش وعده میده شروع کنه«، 
» در بیــن تمامی دفعاتی که خبــر  تعویق کنکور آمد، 
این بار وجه عقالنی داشــت. اینکه ســازمان سنجش 
در اجــرای پروتکل ها کــم کاری کرد، دو کنکور ارشــد و 
دکتری با شرکت کننده کمتر رو نتونست مدیریت کنه 
و وزیر بهداشــت بدرســتی ایــن بار جلوی برگــزاری رو 
گرفت تا شــرایط و لوازم انجام کار فراهم بشه«، » دلم 
برای کنکوری های مخالف تعویق که سرشون تو کتاب 
بود و وقت هشــتگ زدن نداشتند ســوخت.«، »   کنکور 
زندگــی همه مارو تحث تأثیر قــرار میده.. اطرافم پر از 
دانش آمــوز کنکوریه و توی خانواده هــم دوتا کنکوری 
هســت. عجیبه هرکــس که من می بینم واقعــاً به مرز 
اســتیصال و از هم گســیختگی رســیده چطور شــماها 
هنوز توان دارید 40 روز دیگه هم بالتکلیف باشید؟!«، 
» ایــن بچه هــای مــردم همینجوریشــم روانشــون بــا 
کنکــور بهــم میریــزه، حــاال هــرروزم یه خبر میــدن که 
هســت، نیست، هســت، نیســت«، » شــاید نظرات در 
مــورد تعویق یا برگزاری کنکور متفاوت باشــه با دالیل 
متفاوت؛ اما بعید می دونم کسی بین انسان ها معنی 
»اطالع ثانوی« رو تو یه همچنین شــرایطی درک کنه! 
تازه جالبیش اینه که خبر رو در حالی دادن که قطعی 

نشده و ستاد باید تصمیم نهایی رو 
بگیره.«

دیــروز حجــت نظــری عضــو 
در  تهــران  شــهر  شــورای 
توئیتر خبــر از نامگذاری یک 
خیابــان با نام مهدی بازرگان نخســت وزیر دولت 
موقت داد. او نوشــت: » پس از گذشــت دوسال از 
نامگــذاری خیابانــی به نام دکتــر محمد  مصدق، 
امروز با پیگیری هایی که انجام شد، خیابانی به نام 
مرحوم مهندس  مهدی بازرگان در صحن شورای 

شهر تهران به تصویب رسید.«
نظــری چند روز پیش هم از نامگذاری دو خیابان 
رجایــی  روح اهلل  و  گوهــری  ســهیل  به نام هــای 
روزنامه نگاران درگذشــته به دلیــل بیماری کرونا 
خبــر داده بــود کــه واکنش هــای منفــی بســیاری 
داشــت. کاربران زیــادی درباره اینکه بهتر اســت 
خیابان هایی به نام شهدای کادر درمان نامگذاری 
شــود می نوشتند. پس از این جنجال ها خبری که 
دیروز نظری منتشر کرد هم واکنش منفی داشت 
و هــم مثبــت: »نامگــذاری خیابــان ســازمان آب 
در غــرب تهران به نــام زنده یــاد مهندس مهدی 
بــازرگان! هرچنــد بســیار دیر امــا، مبارک اســت. 
هرچنــد خیابانی اصلی تر و بزرگ تــر برازنده نام 
بازرگان بود.«، » االن خیابانی به نام آقای بازرگان 
ثبت شــد ولی با هزار عجز و البه و رشــوه تونستم 
تو  قم برم سر آرامگاه ایشون«، »  واقعاً هیچ کاری 
غیــر از تغییر نام ندارید؟ میدونید هربار یه اســم 

عوض می کنید مردم اون آدرس 
چقدر بدبخت میشــن و تمام اسناد و مدارکشون 
بــه هم میریزه؟! کجای دنیا دیدید اســم خیابون 
رو عــوض کنن؟!«، »  حاال این کار خوبه ولی شــهر 
مشــکالت دیگه ای هم داره، بــه اونها هم یه نیم 
 نگاهــی بندازیــد.«، » زمانی کــه بازرگان مســئول 
لوله کشی آب تهران شد، ابتدا برای مردم  جنوب 
شــهر لوله کشــی کرد، بعد مناطق شمال تهران! 
شــورای شــهر تهــران بــه جــای ایــن تقرب هــای 
راســت  اگــر  بــازرگان،  بــه  مهنــدس  مصنوعــی 
میگویــد از  کردار بــازرگان پیروی کند.  فســادها در 
 شــهرداری تهــران و وضعیت بــد مناطق جنوب 
شــهر را پیگیری کند«، »شــورای شــهر تهــران کار 
دیگه ای غیــر از تغییر نام خیابان هــا برای  تهران 
نداره.«، »کاش در طول چهار سال گذشته موفق 
شــده بودیم به  شورای شــهر تهران بفهمانیم که 
اولویت های مهم تری از بازی های سیاسی با نام 
خیابان های تهران هم هست.«، »   امالک نجومی 
چی شد؟ فروش تهران چی شد؟ باغ های تهران 
و...ثبت احواله یا شورای شهر؟«، »ضمن تشکر از 
اعضای شورای شهر، امیدوارم این مسیری باشد 
بــرای قدردانی از همه خادمین ملت از هر فکر و 
عقیده و مرام...«، »  درود بر هر فرد و مجموعه ای 
کــه مفاخــر ملی چــون  مهنــدس بــازرگان و  دکتر 

مصدق را ارج می نهند.«
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علیرضــا قربانــى جدیدترین آلبومــش را با 
نــام »با من بخوان« منتشــر کرد. آهنگســاز 
این آلبوم حســام ناصری اســت و ۱۰ قطعه 
در قالب آن منتشر شده که تعدادی از آنها پیش از این در اجراهای 
زنده یا به صورت تک آهنگ به گوش شنوندگان رسیده بود اما چند 
قطعه جدید از پروژه »با من بخوان« را هم در این آلبوم  مى شنوید. 
»میدانى تو« با شعر ابوسعید ابوالخیر، »عاشقانه نیست« با شعر 
اهورا ایمان، »دلم گرفته« با شعر مریم مروج، »آمد خزان« با شعر 
موالنا، »اهلل مزار« با شعر محمد ابراهیم جعفری، »بوی گیسو« با 
شــعر واقف الهوری، »روزگار غریب« با شعر احمد شاملو و حمید 
خلف بیگى، »پل« با شــعر احمــد امیر خلیلى، »بــاغ اهورایى« با 
شــعر حســین منزوی و »از خون جوانــان« با شــعر و آهنگ عارف 

قزوینى قطعات آلبوم »با من بخوان« هستند.

دوبلورهای جوان، نسل درخشانى هستند اما ازنظر مالى به اندازه کافى تأمین نمى شوند و این در 
حالى است که در کنار شغل دوبلوری شغل دیگری هم نمى توانند داشته باشند. باید حضور 

داشته باشى تا حضورت و کارت را ببینند تا بتوانى ترقى کنى. برای همین است که بچه ها کمى 
دچار مشکل مى شوند و نمى توانند در جای دیگری کار کنند. با این حال من همیشه به نسل 

جوان امیدوارم؛ بخصوص نسل جوان که همه تحصیلکرده و باسواد هستند و در آینده ای 
نزدیک بسیار پویا خواهند بود. اما متأسفانه کار مشکل شده و کرونا جلوی کارشان را گرفته 

است. به امید خدا کرونا که برطرف شود اوضاع بهتر مى شود.  

بخشی از گفته های این دوبلور پیشکسوت در ایسنا

منوچهر والی زاده: نسل جوان دوبلورها آینده درخشانی دارند

تو دست های شگفت انگیزی داریشبیه بودن به خود
ایــن روزها محمد شــمس لنگــرودی یک ترانه 
خوانــده به اســم »کافــکا«. اگــر می خواهید این 
ترانــه را بشــنوید بایــد بــه اینســتاگرام شــمس 
لنگرودی بروید. ترانه ای متفاوت از شــاعری که 
ســینما را هم تجربه کرده و پیش ترش داستان 
هم نوشــته حــاال خوانندگــی را تجربــه می کند. 
پیش ترهــا یــک مطلبی درباره شــمس نوشــته 
بــودم با نام شــاعر تجربه های مــدام. هنوز هم 
مطلــب  لنگــرودی  شــمس  دربــاره  بخواهــم 
بنویسم این تیتر به ذهنم می آید اما چون یکبار 
از آن استفاده کرده ام بعید است دوباره مطلبی 
با همین عنوان بنویسم. اما حقیقتاً او شاعر تجربه های مداوم است. او 
همیشه دلش می خواهد تجربه کند. یک وقتی این تجربه گری در شعر 
خالصه می شــد و این روزها در هر کاری که دوســت داشــته باشــد. خب 
بعضی ها این تجربه گری را دوست دارند و برخی دوست ندارند. برخی 
می گویند چه جسارتی و برخی می گویند چرا باید یک شاعر خوانندگی 
و بــازی هــم بکنــد. اما فکر می  کنم شــمس خــودش فــارغ از همه این 
اظهارنظرهــا اســت و کار خودش را می کند. همین اســت که این روزها 
»کافکا« منتشر شده است. کافکا حتی در ترانه هایی که تابه حال شمس 
خوانده ســبک متفاوت تری دارد. من ســواد موســیقی ندارم و قرار هم 
نیســت درباره این ترانه صحبت کنم. تنها و تنها قصدم اطالع رســانی 

درباره انتشار این آهنگ بود.
اما چرا شــمس لنگرودی کافکا را برای ترانه انتخاب کرده اســت. یادم 
اســت آن وقت هــا کــه شــمس در دانشــگاه ما تدریــس می کــرد یکی از 
کتاب هــای مهمــی که درس می داد »مســخ« نوشــته »فرانتس کافکا« 
بــود. در کنــار ایــن کتاب »بیگانه« نوشــته »آلبــر کامو« هــم خودنمایی 
می کــرد. یــا کتــاب »پدروپارامــو« نوشــته »خــوان رولفــو« یکــی دیگر از 
عالیــق شــمس بــود. بــاز هــم بخواهــم نام کتــاب ردیــف کنم بــاز هم 
هســت. اما شــاید مهم ترین آنها همین »مسخ« اســت. مسخ نوعی از 
ســبک زندگی اســت. زندگی ای که یــک دوره به زندگــی آدمیان هجوم 
آورد و این هجومش را هم حفظ کرد. ماندگار شــد. یک مســخ دائمی 
در زندگی بشــری ایجاد شــد. حاال شــمس راوی این مسخ دائمی شده 
است. کافکا را شخصیتی فرض کرده که همیشه در جریان مسخ بودگی 
است. کافکا هم شبیه همه آنهایی است که مسخ شده اند. هر توضیحی 
بخواهم اینجا بدهم توضیح دادن واضحات است. همه ما این کتاب را 
خوانده ایم. مسخ شــدگی را در زندگی دیده ایم. شیوه زندگی این کتاب 
را به جورهای مختلفی تجربه کرده ایم و حاال می توانیم روایت شمس 
لنگرودی از کافکا و مسخ شدگی را هم گوش کنیم. در این پایان حرف ها 
می  خواهم به شمس لنگرودی بپردازم. شاعری که این روزها خیلی به 
شــعر فکر نمی کند اما شــعرهای زیادی گفته. دو جلد کلیاتش در بازار 
موجود است و به گفته ناشرش یکی از پرفروش های کلیات است. کسی 
که همیشه مدام به شعر فکر می کرده و دغدغه شهر داشته. البته حاال 
هم شعر را فراموش نکرده. آن را وارد ترانه کرده و شکل دیگری از شعر 
را تجربه می کند. باز هم رسیدم به کلمه تجربه. با اینکه خیلی ها  استاد 
می شوند ولی دیگر تجربه کردن را فراموش می کنند و می خواهند استاد 
بمانند اما شــمس جزو آن دسته از افرادی است که همیشه این تجربه 
کردن را دوســت داشــته. دلش می خواســته راهی تــازه را پیش بگیرد و 
مســیری جدید امتحان کند. این بار هم خوانندگی را دنبال می کند. چه 
شــمس خواننده را دوست داشته باشــیم یا شمس شاعر و دکلمه گر را 
دوســت داشــته باشــیم چیزی که اهمیت دارد این است که او شکلی از 

زندگی را تجربه می کند که مخصوص خودش است.

این مدت بیشــتر پیشــنهادهای ما کودکانه بوده اند 
امــا این بار کتابــی نوجوانانــه را پیشــنهاد می کنیم. 
»35 کیلــو امیــدواری« نــام جالبــی دارد و دربــاره 
پســری 13 ســاله و 35 کیلویی اســت که دست های 
ماهــری دارد و می تواند وســایلی را بســازد و تعمیر 
کنــد. مهارت هایی که در مدرســه چنــدان به کارش نمی آینــد و به همین 
دلیل هم از مدرسه متنفر است. او که بیشتر وقتش را در کارگاه پدربزرگش 
می گذراند به فکر می افتد تا برای رفتن به هنرستان تالش کند و بتواند از 
مهارت هایش اســتفاده کند. نویســنده این کتاب »آنا گاوالدا« اســت که او 
را به عنوان نویســنده آثاری برای بزرگســاالن مانند »دوست داشتم کسی 
جایی منتظرم باشــد« می شناسید اما او در نوشــتن این اثر نوجوانانه هم 
بســیار موفق بوده و توانسته داستانی جذاب برای این گروه سنی حساس 
خلق کند. شاید چون به گفته خودش این داستان را براساس تجربه های 
دوران آموزگاری اش نوشته است. نوجوانان در این سنین دچار مشکالت 
زیــادی می شــوند و نمی تواننــد با خیلی چیزهــا کنار بیایند امــا »35 کیلو 
امیــدواری« بــه آنها کمک می کنــد توانایی هایشــان را بشناســند و آنها را 
اعتمــاد  و  دهنــد  پــرورش 
بــه نفس شــان را به دســت 
قالــب  در  البتــه  بیاورنــد. 
داســتانی خواندنــی و نــه با 
نصیحت هایی که نوجوانان 
جالــب  متنفرنــد.  آنهــا  از 
دربــاره  گاوالــدا  کــه  اســت 
ایــن کتــاب می گویــد: »این 
داســتان را بــرای قدردانــی 
نوشــتم  دانش آموزانــی  از 
نمره هــای  مدرســه  در  کــه 
 خــــــــوبــــــــــی نمی گرفتنــد 
استعــــــــــدادهــــــــــــــــای  اما 

شگفت انگیزی داشتند.«
ë 35 کیلو امیدواری
ë نویسنده: آنا گاوالدا
ë مترجم: آتوسا صالحى
ë نشر: افق
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حاال از آن من 
است. این تنها 
زمانى است که 

یقین دارم هرچه 
بخواهم مى توانم 

طى آن انجام 
بدهم.
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