
رسیدگی منصفانه به جرائم سیاسی
رئیس قوه قضايیه طی بخشنامه ای ابالغ کرد:

دادسرا ها و دادگاه ها موظفند در اتهامات و جرائم سیاسی حقوق متهم مندرج در ماده ۶  قانون جرم سیاسی را رعايت کنند
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کرونا  اپیدمی 
فعال تمام شدنی 

نیست و کارشناسان حوزه بهداشت و 
درمان تاکید دارند که زمان مشخصی 
برای پايــان آن نمی توان اعالم کرد. 
هرچند که به نظر می رســد رعايت 
فاصلــه اجتماعــی و پروتکل های 
بهداشــتی کمرنگ شــده و همین 
مسئله آمار ابتال به کرونا را  افزايش 

داد و به بیش از 3 هزار نفر رساند. 
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همزيستي ديپلمات ها 
با كرونا

بخت بازار خودرو با 
بخت آزمايي باز مي شود؟

گرما و آتش عمدی 
بالی جان بوستا ن ها 

مصايب کرونا بــراي ديپلمات ها و 
ســفرا در گفت وگو با ســفیري که 
مجبور شــد اســتوارنامه خــود را 
به صورت ويدئوکنفرانس تقديم کند

ســید آرش حســیني میالني: بايد 
مبلغ قابل توجهــي براي جلوگیري 
از آتش سوزي بوستان ها در بودجه 

پیش بیني شود

  ديروز بــا حضور وزيــر راه و 
شهرســازی، شــهردار تهران، 
فرمانــده کل ارتــش و رئیــس 
شورای شــهر تهــران احــداث 
بوســتان عمومــی در فضــای 
35هکتاری پادگان سلطنت آباد 

پاسداران تهران رسماً آغاز شد
شــهردار  پیروزحناچــی،   
تهران:پادگان 0۶ از قديمی ترين 
برگ هــاي شناســنامه ارتش و 
يکی از باغات هويت ســازتهران 
است. برای خروج پادگان جی هم 

درحال مذاکره هستیم

يادداشت
كامبير نوروزي ؛ حقوقدان

آقاي رئیس قوه قضايیه در بخشنامه اي که اخیرا  تحت عنوان »لزوم اجراي عدالت و رسیدگي 1
منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسي« ابالغ شده 
است، مفاد قانون جرم سیاسي و قانون آيین دادرسي کیفري را به طور خالصه يادآوري 
و تکرار کرده است. در اين بخشنامه نکته خاص يا تازه اي ديده نمي شود. اين طبیعي 
است، زيرا رياست قوه قضايیه نمي تواند در امور ماهوي حقوقي و قضايي به دادرسان 
دستور بدهد. آقايان قضات مکلف به اجراي قانون  هستند. مقام قضا مقامي مستقل 
است و هیچ کس نمي تواند دستوري به قاضي بدهد. بر خالف بخشنامه هاي اداري که 
الزم االتباع اند، اين نوع بخشنامه ها را معموال در تحلیل حقوقي، توصیه و ارشاد تلقي 
مي کنیم. در اين بخشــنامه خطاب به آقايان قضات کلماتــي مانند »مکلف اند« يا 
»موظف اند« يا »بايد« و مانند اينها آمده اســت. اين »تکلیف« و »وظیفه« و بايد و 
نبايد ها، چیزهايي هستند که قانون برعهده آقايان قضات دادسراها و دادگاه ها گذاشته 
است نه بخشنامه. وظايف قضايي قضات ناشــي از قانون اند، اما قانون جرم سیاسي 

چیست و چه مي گويد؟
قطع نظر از جزئیات، قانون جرم سیاسي )1395(  2محور اساسي دارد. محور نخست: تشخیص سیاسي بودن يا نبودن جرم، در اختیار دادسرا و 2

دادگاه است. طبق ماده يك قانون جرم سیاســي »هر يك از جرائم مصرح در ماده 2  
اين قانون چنانچه با انگیزه اصالح امور کشــور علیه مديريت و نهادهاي سیاسي يا 
سیاست هاي داخلي يا خارجي کشور ارتکاب يابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن 
به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسي محسوب مي شــود.« به زبان ساده، مقام 
قضايي است که بايد تشخیص بدهد که فرضا توهین به يك مقام بلند پايه »با انگیزه 
اصالح امور کشــور« بوده و متهم »قصد ضربه زدن به اصل نظام« را ندارد. از واژگان 
غیرحقوقي و مبهمي مانند »مديريت« يا »ضربه زدن« که بگذريم، اين ماده اختیار 
کامل را به مقام قضايي رسیدگي کننده داده است. معیار »انگیزه« براي مفهوم جرم 
سیاسي يك معیار کامال دروني است که به سادگي مي تواند مورد سوءبهره برداري و 

تضییع حقوق متهم بشود.
محور دوم: تنها جرائمي که ممکن است به عنوان جرم سیاسي تلقي شوند، عبارتند 
از: 1- »توهین يا افترا  به رؤساي 3قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان 
رئیس جمهور، وزرا، نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، نمايندگان مجلس خبرگان و 
اعضاي شوراي نگهبان به واسطه مسئولیت آنان.« در بیان نقص همین ماده همین بس 
که مثال اگر کسي با همان شرايط 1- به معاون وزير يا استاندار يا رئیس بانك مرکزي 
و... توهین کند، جرم او سیاســي نیســت. توهین و افترا فقط نسبت به همین چند 
مقام معدود، جرم سیاسي است. 2- نشر اکاذيب )ماده۶98 قانون مجازات اسالمي( 
3- درمورد احزاب »نقض آزادي هاي مشروع ديگران« و »تهمت و افترا« 4- جرم هاي 

مندرج قوانین انتخاباتي.
به بیان ساده، براساس مفاد قانون جرم سیاسي، فقط عمدتا ارتکاب چند جرم معدود، 
به شرط آنکه طبق تشخیص دادسرا و دادگاه )ماده5 قانون جرم سیاسي( انگیزه متهم 
اصالح امور کشور بوده و نخواهد به اصل نظام لطمه بزند، مشمول عنوان جرم سیاسي 
مي شود. ديدگاه حاکم بر اين قانون به لحاظ نظريه حقوقي، ديدگاهي منسوخ است که 
در چارچوب آن عمال اختیارات ساختار قدرت بر متهمان يا فعاالن همچنان گسترده 
و تاحد زيادي بدون ضابطه اســت. حال آنکه تأسیس حقوقي به نام »جرم سیاسي« 
که مورد توجه و تأکید قانون اساســي و خصوصا اصل1۶8 است، به هدف مراقبت و 
جلوگیري از تعدي قدرت به فعالیت هاي مشروع و شرافتمندانه سیاسي ايجاد شده 

است. قانون جرم سیاسي اين هدف را تأمین نمي کند.
متهمان سیاسي در دادگاهي با حضور هیأت منصفه محاکمه 

مي شوند. قانون جرم سیاســي، هیأت منصفه جرائم سیاسي را همان هیأت منصفه 
محاکمات مطبوعاتي قرارداده است.

در ضرورت اجراي همه قوانين 
قضايي

ديدگاه
حميد هيدارن؛ کارشناس مسائل شهري

اگر بگويیم مترو در دوره کنوني مديريت شهري،  با سیلي صورت خود را سرخ نگه داشته است، 1
حرف عجیبي نزده ايم.

در دوراني که درآمدهاي شــهرداري تهران به حداقل 
ممکن رسیده و دولت نیز به دلیل مشــکالت فراوان، از رسیدگي به امر حمل و نقل 
عمومي تا حدود زيادي بازمانده است، آنچه در 32ماه اخیر بر مترو گذشت، يك داستان 
پرغصه است. کافي است فقط به همین يك مورد اشاره کنیم که در سال گذشته از کل 
بودجه درنظرگرفته شده براي ساخت ايستگاه هاي جديد و رفع نواقص موجود، 37درصد 
آن تخصیص يافت؛ يعني به عبارتي 740میلیارد تومان که البته حدود 70درصد آن به 
پرداخت هزينه هاي جاري، مطالبات قبلي پیمانکاران، تاديه بدهي بانك ها و ... اختصاص 

يافت و چیزي حدود 250میلیارد تومان صرف عملیات عمراني شد!
در 2سال و چندماه اخیر، 32کیلومتر به مسیر مترو اضافه شد و 17 ايستگاه  نیز به بهره برداري رســید. 122دستگاه واگن به شــبکه حمل و نقل ريلي 2
درون شهري افزوده شد تا سرفاصله حرکت قطارها به استانداردهاي الزم نزديکتر شود. 
3پست برق جديد در شبکه قرار گرفت و روند تکمیل پايانه هاي متعدد ، پس از مدت ها  
از سر گرفته شــد. يکي از نمونه هاي اين قبیل پايانه ها که نقشي اساسي در تعمیر و 
نگهداري و دپوي قطارها دارد، پايانه عظیم و زيرزمیني اکباتان است که امسال و بعد از 
مدت ها انتظار به بهره برداري مي رسد. از طرفي مطالعات مربوط به احداث 4 خط جديد 
به طور جد در دستور کار قرار گرفته و مشکالت خط 7 نیز برطرف شده است. آسانسورها 
و پله هاي برقي ايستگاه هاي تازه احداث شده و همچنین ايستگاه هاي افتتاح شده در 

سال هاي گذشته نیز در مسیر تکمیل و راه اندازي قرار گرفته  است.
در يکي دو سال گذشته ، کمیته ساخت داخل در مترو راه اندازي شد و حاال  برنامه ريزي براي تولید واگن ايراني در حال انجام است. اين موارد همگي در 3
شــرايطي محقق شــده اســت که اگر مخارج مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد، 
بدهي هاي گذشته، هزينه هاي تکمیل پايانه ها ، پست برق، تامین واگن و اصالح و تکمیل 
سیســتم تهويه هواي مترو را حســاب کنیم ، عمال پول قابل توجهي براي ساخت 
ايستگاه هاي جديد باقي نمي ماند اما با اين حال مترو در 32 ماه گذشته به لحاظ میانگین 
عملکرد ساالنه )چه از حیث طول مسیر و چه از نظر تعداد ايستگاه( عملکرد قابل دفاعي 
داشته  است. حتي اگر پول اوراق مشارکتي که در حساب بانك آينده مسدود باقي مانده 
است در موعد مقرر آزاد شده و به شرکت مترو تزريق مي شد، امروز حداقل 5ايستگاه 

جديد ديگر در اختیار شهروندان تهراني قرار مي داشت.
با همه اين اوصاف ، امسال 14 ايستگاه ديگر در صف تکمیل و بهره برداري قرار  دارد که با اختصاص حداقل بودجه الزم مي توانند در سال 99 به شبکه حمل و 4
نقل ريلي درون شهري اضافه شوند؛ ايستگاه هايي که به خطوط پرمسافر 4،۶ و 7 مربوط 
مي شــوند. اين عملکرد در حالي اســت که امروز بودجه تحقق يافتــه مترو حتي به 
750میلیارد تومان در سال هم نمي رسد اما به همین سیستم حمل و نقلي، زماني 5هزار 
میلیارد تومان در طول يك سال پول تزريق شده است! به همین دلیل است که بايد گفت 
عملکرد مترو در دوره کنوني مديريت شهري با توجه به آنچه به اين شرکت داده ايم ، 
چیزي شبیه معجزه است و اينکه بخواهیم خروجي سیستم را بدون درنظرگرفتن ورودي 
آن تحلیل کنیم ، شايد از انصاف به دور باشد. درواقع اولويت امروز مترو ، پیش بردن کار 

با دست خالي و هزينه کردن اندك پول موجود، در موثرترين مواضع عملیاتي است.
در شرايطي که صورت مترو به خودي خود سرخ  است و به نوعي اين شرکت  مظلوم واقع شده است، انتقادات نابجا و چشم بسته، حکايت سیلي مکرري دارد 5
که بر صورت ســرخ مترو ، ردي از آن بر جــاي نمي ماند. در اين برهه بهتر اســت با 
پیشنهادات قابل اجرا و حمايت هاي پیگیرانه ، شبکه حمل و نقل عمومي را در عرصه 
عمل و نه صرفا به واسطه حرف تقويت کرد. از ظرفیت هاي قانوني هم بايد استفاده کرد 
و اگر از همه اينها عاجز مانديم و راه به جايي نبرديم، شايسته نیست صورت هاي سرخ 

را با نوازش هاي آمرانه ، آزرده تر سازيم که اين رسم و مرام مروت نیست.

صورت سرخ مترو!

نگاه
هادي برغمدي؛  جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعي

کوويد-19که شروع آن را شهر ووهان استان هوبئي 
کشــور چین اعالم کردهاند با قابلیت باالي انتقال،  
در مدت کوتاهي توانســت به يك بیماري همه گیر 
جهاني تبديل شــود. ورود اين ويــروس به ايران،  
همچون بسیاري از مسائل ديگر،  نخست با بي اعتنايي و کم اهمیت جلوه دادن 
از سوي مسئوالن مواجه شد. پس از گسترش سريع آن و آمار فراوان مبتاليان،  
همهگیري و وضعیت اضطراري اعالم شــد و پس از آن دولت و به تبع آن نظام 
درمان تالش کرد با ايجاد محدوديت هايي از گسترش اين بیماري جلوگیري 

کند.
ترس از ابتال و خبرهاي مختلف درباره قابلیت بــاالي انتقال و مرگ ومیر اين 
بیماري توانست در روزهاي نخست برخي از شهروندان را خانهنشین کند، اما 
به مرور زمان تقلیل خطر بیماري به سطحي خرد و تأکید صرف بر رعايت اصول 
بهداشتي میزان توجه جامعه را به مخاطرات اين بیماري کاهش داد و در واقع 
هشدارهايي از اين جنس تأثیرشان را از دست دادند. به همین دلیل است که 
به رغم درخواست هاي مسئوالن و تکرار هشــدارها و توصیه ها در زمانهايي 
همچون تعطیالت نوروز،عید فطر و... حجم باالي ديد و بازديدها و ســفرها بر 

شیوع بیماري کرونا افزود و همچنان نیز اين آمار رو به فزوني است.
 ازجمله داليل چنین وضعیتي،  جداي از اطالعرساني ناقص و کم اهمیت جلوه 
دادن آن از سوي مسئوالن،  در روزهاي نخست و ايجاد فضاي بي اعتمادي بین 
شهروندان نسبت به اعداد و ارقام اعالمي،  عملکرد نامناسب نهادهاي رسمي 
در بحران هاي فراوان پیش آمده چون مواجهه با زلزله کرمانشــاه،  سیل هاي 
روزهاي نخست سال98،  اعتراض هاي آبان ماه،  سقوط هواپیماي اوکرايني و... 
بوده است. پیش زمینه اي که موجب شد در بحران فعلي هم شهروندان با نگاهي 
توأم با شك و ترديد به آمارها و اقدامات دولت و نهادهاي رسمي بنگرند. تا جايي 

که برخي از مطالعات انجام شده در روزهاي نخست  نشان 
از آن داشت که حدود دو سوم شهروندان از عملکرد دولت 

و نهادهاي دولتي ناراضي و به همین میزان نیز به آمارهاي ارائه شده از مراجع 
رسمي بي اعتماد هستند.

كرونا و نياز به چندجانبه نگري
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رعايت نشــدن پروتکل هــای 
بهداشــتی و خروج چند شهر از 
وضعیت سفید، احتمال بازگشت 
محدوديت های کرونايی به برخی 

استان ها را افزايش داده است

محدوديت های 
 كرونايی در

يک قدمی شهرها

افزايــش  از  »همشــهري« 
مراجعه مبتاليان بــه کرونا در 
2بیمارســتان تهــران گزارش 

مي دهد

 ويروس کرونا همچنان با سرعت 
در حال انتشــار در سراسر جهان 
است و سازمان بهداشت جهاني را 
مجبور به تغییر دستورالعمل هاي 

محافظتي کرده است

  ابتالي خانوادگي
به کرونا در تهران

فصل داغ ابتال

12

4

23

ادامه در 
صفحه12

ادامه در 
صفحه2

11
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اصغر صوفي
خبرنگار

محسن تواليي
خبرنگار

درهاي مذاكره باز است
برايان هوك، نماينده ويژه آمريــكا در امور ايران با 
بيان اينكه در مذاكره هاي گسترده تر با ايران درباره 
برنامه هسته اي آن و ديگر مسائل هنوز باز است، گفت 
كه تاكنون اين مذاكرات محدود به آزادي زندانيان 
بوده اند. هوك در اين راستا بيان كرد: )دونالد ترامپ 
رئيس جمهور آمريكا( در ديپلماســي  را چند سال 
است كه باز نگه داشته و در همين مقطع زماني با كيم 
جونگ اون، رهبر كره شمالي 3بار ديدار كرده است. 
بنابراين، ما مايليم ببينيم كه ايران ديپلماسي ما را 
با ديپلماسي پاسخ دهد. نماينده ويژه آمريكا در امور 
ايران مدعي شد كه تعداد شهروندان آمريكايي كه 
بازداشت شده اند و آزاد خواهند شد افزايش مي يابد 

اما جزئياتي درباره زمان و محل آن ارائه نداد.

زان
 مي

ري
گزا

خبر
س: 

عك

آمريكا در انتظار فوت وايت بود
رئيس جمهور آمريكا در 72ساعت گذشته 2بار به تمجيد 
ايران پرداخت؛ بهانه اين ستايش، جلب موافقت ايران براي 
آزادسازي يك تبعه آمريكايي است كه البته ايران در ازاي 
آزادي او 2پژوهشگر را از بند آمريكا رها كرد. حاال اخباري 
منتشر شــده كه مايك وايت مبتال به بيماري اچ آي وي 
بوده و ايران در يك اقدام پيشدســتانه براي جلوگيري از 
بهره برداري آمريكا از مرگ احتمالي وايــت، آزادي او را 
تسهيل و در اين راه 2 شهروند ايراني را هم آزاد كرده است. 
در اين رابطه مديركل ضد جاسوسي وزارت اطالعات ايران 
توضيح داده است: مايكل وايت يكي از نظاميان آمريكايي 
بود كه 2ســال قبل با پوشش توريســت وارد كشور شد. 
مشاراليه قصد داشــت براي تأمين فرصت جاسوسي با 
روش هاي فريبنده و ارتباط با اتباع ايراني، پوشش حضور 
خود در كشور را به دســت آورد كه توسط ضد جاسوسي 
وزارت اطالعات شناسايي و دســتگير شد؛ اين درحالي 
است كه همزمان با شكايت شاكي خصوصي نيز مواجه شد. 
نهايتاً پس از گذشت حدود 2 سال از محكوميت، مشاراليه 
به دليل تشديد بيماري و داليل انساني و طي فرآيند قضايي 
از كشور اخراج شــد. وي درخصوص پيام هاي پي درپي 
و سخنان تشــكرآميز ترامپ از ايران بابت آزادي وايت، 
اظهار داشت: ترامپ به شدت محتاج جلب حمايت افكار 
عمومي پس از استيصال و درماندگي در قضيه مديريت 
بيماري كرونا و همچنين مديريت اعتراضات عليه تبعيض 
و نژادپرستي است؛ لذا در اقداماتي غيرحرفه اي سعي دارد 
اختالفات مبنايي جمهوري اسالمي ايران با رژيم آمريكا 
را به مسائل ســطحي تنزل داده و از هر موضوع بي ربط 
و كوچكي به عنوان بســتر مذاكره با ايــران بهره برداري 

حداكثري كند.
وي در ادامه اظهار داشت: اطالعات معاونت ضدجاسوسي 
وزارت اطالعات نشــان مي دهد كه برخي سياسيون در 
آمريكا از جمله برايان هوك در نظر داشتند از فوت مايكل 
وايت به دليل بيماري مزمن حداكثر بهره برداري سياسي 
را عليه جمهوري اسالمي ايران و در قالب يك بمب خبري 
به عمل آورند كه با آزادي وي، اين فرصت رفتار غيرانساني 

نيز از آنان سلب شد.
اشاره مديركل ضد جاسوسي وزارت اطالعات روز جمعه 

در توييت ظريف خطاب به رئيس جمهور آمريكا به كنايه 
مورد اشاره قرار گرفته بود. ظريف در آن توييت نوشت: ما، 
برخالف اقدامات زيردستان شما به تبادل انسان دوستانه 
دست يافتيم. وزير خارجه در رابطه با توييت ترامپ مبني 
بر اينكه ايران و آمريــكا مي توانند توافــق كنند و ايران 
نبايد منتظر انتخابات آمريكا باشد كنايه اي هم به اخراج 
جان بولتون، مشاور ســابق امنيت ملي ترامپ زده بود و 
خاطرنشــان كرد: مشاوران شــما كه اكثراً تا االن اخراج 
شــده اند قمار احمقانه اي انجام داده اند؛ اينكه چه زماني 

بخواهيد آن را اصالح كنيد، به تصميم شما بستگي دارد.

توقف رسيدگي به پرونده يك زنداني ايراني
با اين حال، شواهدي وجود دارد كه آمريكا در هفته هاي 
اخير سيگنال هايي را براي تشويق ايران به مذاكره ارسال 
كرده اســت؛ ازجمله اينكه در 2هفته اخير با چراغ سبز 
آمريكا مبلغ 400ميليون دالر از پول هاي ايران كه به دليل 
تحريم آمريكا در عراق بلوكه شــده بود، آزادسازي شده 
است. از ســوي ديگر عراق قراردادي 2ساله براي خريد 
برق از ايران بسته كه اين قرارداد نيز نمي تواند بدون جلب 

موافقت آمريكا عقد شده باشد.
همچنين روز گذشته خبري منتشر شد كه دادستان هاي 
فدرال آمريكا در اقدامي كه نادر توصيف شــده خواستار 
توقف پرونده قضايي عليه علي صدر هاشمي نژاد شده اند 

كه به نقض تحريم هاي آمريكا متهم شده بود.
خبرگزاري بلومبرگ روز جمعه 1۶خرداد ماه، گزارش داد 
اين بانكدار ايراني 40ســاله در  ماه مارس گذشته، متهم 
شده بود كه از طريق نظام بانكي آمريكا، 115ميليون دالر 
را از ونزوئال به صورت غيرقانوني به ايران منتقل كرده است.

روز جمعه، دادستان ها در دادگاه فدرال منهتن، از قاضي 
پرونده صدر هاشمي نژاد خواستند كه به دليل نبود شواهد 

كافي، تعقيب اين پرونده را متوقف كند.
بعيد نيست كه توقف تعقيب قضايي صدر هاشمي نژاد باج 
ديگري از سوي دولت آمريكا به ايران براي آزادي مايكل 
وايت بوده باشد. آمريكا پيش از آزادي دكتر مجيد طاهري 
كه علنا با وايت تبادل شده بود، يك پژوهشگر ايراني ديگر 

به نام عسگري را هم آزاد كرده بود.

پول هاي ناچيز
در هفته هاي اخير شــواهدي از نرمش آمريكا نسبت به 
برخي كشورهاي شرقي ازجمله كره جنوبي منتشر شده 
بود تا اين كشــورها بتوانند تجارت هاي محدود با ايران 
داشته باشند كه هفته گذشته سفارت كره جنوبي در ايران 
خبري مبني بر ارسال يك محموله به ايران منتشر كرد؛ 
هرچند وزارت خارجه ايران اقــدام كره جنوبي را ناچيز 
توصيف كرده اســت. تحركات به ظاهر مثبت آمريكا در 
حالي اســت كه به صورت همزمان دولــت آمريكا طرح 
تمديد تحريم هاي تسليحاتي ايران را كه قرار است مهر ماه 
براساس قطعنامه2231 برچيده شود، بين اعضاي دائم 
شوراي امنيت توزيع كرده است. برايان هوك، مسئول ميز 
ايران در وزارت خارجه آمريكا 2 روز قبل گفته بود اگر طرح 
تمديد تحريم هاي ايران به نتيجه نرسد، آمريكا مكانيسم 
ماشه را فعال خواهد كرد؛ درحالي كه شرط مكانيسم ماشه 
عضويت در برجام است و آمريكا كه ارديبهشت 2 سال قبل 
از برجام خارج شــده مدعي است يك عضو برجام است و 
مي تواند اسنپ بك كند؛ ادعايي كه البته نه تنها از طرف 
چين و روسيه بلكه از طرف اروپايي ها هم مورد تشكيك 

قرار گرفته و رد شده است.
در ايران علي شمخاني، دبير شــوراي عالي امنيت ملي و 
محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس شوراي اسالمي هرگونه 

احتمال مذاكره بين ايران و آمريكا را رد كرده اند.

رئيس قوه قضاييه طي بخشنامه اي ابالغ كرد:

  دادسرا ها و دادگاه ها موظفند در اتهامات و جرائم سياسي حقوق متهم مندرج در ماده۶ قانون جرم سياسي را رعايت كنند

  پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس براي زندانيان سياسي ممنوع است

محسن رضايي با انتشار يك نامه كه در سال 72خطاب به رهبري نوشته است با حمله به سياست هاي دولت 
هاشمي رفسنجاني همان راهي را مي رود كه محمود احمدي نژاد رفت

سيدمحمدعلي شهيدي، معاون رئيس جمهور و رئيس بنيادشهيد و 
امور ايثارگــران در نامه اي از رئيس جمهور درخواســت كرد به دليل دولت

بيماري و نياز به استراحت و پرهيز از كار سنگين به توصيه پزشكان، با 
استعفاي وي از مســئوليتش موافقت كند. حســن روحاني، رئيس جمهور با قبول 
درخواست استعفاي حجت االسالم والمســلمين محمدعلي شهيدي، رئيس بنياد 
شهيد و امور ايثارگران از تالش هاي ارزشمند ايشان در طول 7سال گذشته در بنياد 
شهيد و خدمت خالصانه براي عزيزترين قشر جامعه قدرداني كرد. محمدعلي شهيدي 
از ســال92 به عنوان معاون رئيس جمهور در دولت روحاني فعاليت مي كرد. وي در 
دولت احمدي نژاد به مدت 2ســال از ســال88 تا 90 به عنوان مشاور رئيس جمهور 
فعاليت مي كرد. شهيدي دومين فرد از دامادهاي مرحوم سيدهاشم رسولي محالتي 
است كه از كابينه روحاني جدا مي شود. پيش از او عباس آخوندي از كابينه روحاني 

استعفا داده بود. 

رئيس جمهور با اشاره به موج دوم كرونا در كشور گفت: چند اصل را بايد 
همگان رعايت كنند؛ اول نظافت شخصي و در رأس آن شستن دست ها و دولت

دوم رعايت فاصله گذاري اجتماعــي و فيزيكي در جامعه. هم اكنون مثل 
گذشته چند خانواده نبايد به طور همزمان دور هم جمع شوند و همه افراد براي حضور در 
جامعه و اجتماعات بايد از ماســك اســتفاده كننــد.  به گزارش پايگاه اطالع رســاني 
رياســت جمهوري، حســن روحاني ادامه داد: تجمع و اجتماعاتي مانند عروسي، عزا و 
تجمعات مرسوم فاميلي و طايفه اي را بايد كنار بگذاريم. روحاني تأكيد كرد: براي انجام 
فعاليت هاي اجتماعي بايد در وهله نخست از فضاي مجازي استفاده كنيم و اولويت دوم 
فضاي حقيقي باشد. وي همچنين از تداوم ارائه بسته هاي حمايتي به اقشار نيازمند تا 
پايان سال خبر داد و گفت: تامين نيازمندي هاي بخش بهداشت و درمان براي مبارزه با 
كرونا، ارائه خدمات ضروري به جامعه، تامين كاالهاي ضروري و اساسي و ارائه بسته هاي 

حمايتي به اقشار نيازمند، 4وظيفه مهم دولت است.

توصيه هاي رئيس جمهور درباره موج دومشهيدي استعفا داد
تمناي مذاكره

رسيدگي منصفانه به جرائم سياسي

كمين رضايي براي 1400

دبير مجمع تشــخيص مصلحت نظــام پس از دي ماه ســال95و 
درگذشت آيت اهلل هاشمي رفسنجاني، رئيس مجمع خط مشي هاي مجمع

متفاوتي در طرح مواضع سياسي خود گرفته است. او اخيرا در يك 
ديدار به نقد »حكمروايي محفلي وارداتي« آيت اهلل هاشمي رفسنجاني در مقابل 
انديشــه مديريت »مردمي تحولگــرا«ي مدنظر رهبر معظم انقــالب در دوران 
رياست جمهوري آيت اهلل هاشــمي پرداخته و يك نامه خطاب به رهبر انقالب در 
ســال72را نيز ســند اين اختالف ديدگاه خود با آيت اهلل هاشــمي آورده است. 
اظهارات محسن رضايي طي ســال هاي اخير بارها جنجال برانگيز جلوه كرده و 

همزمان با نزديك شدن به انتخابات رياست جمهوري 1400بر شدت و 
حدت آنها نيز افزوده مي شود.

 بررسي طرح مواضع رضايي در برهه هاي مختلف سياسي انقالب 
حكايت از تناقض گفتارهاي او متناســب با بطن جابه جايي هاي 
جريانات سياســي در كشــور داشــته اند. او در ديدار جمعي از 
دانشــگاهيان اســتان تهران در حالي به نقد انديشه مديريتي 
آيت اهلل هاشمي رفســنجاني در دهه هاي ۶0 و 70 و رويكردهاي 

غربگرايانــه وي پرداختــه كه درســت در همان ســال 
درخواســت واردات موبايل آمريكايي را دنبال كرده 

بود.
او گفته: »در ســال 1372 كه چشــم انداز اين 
رويكرد در حكمروايي، برايم مشخص شد، در 
نامه اي به محضر مقام معظم رهبري نوشتم 
كه امروز همراهم آورده ام و از روي متن براي 
شما قرائت مي كنم: جنابعالي مطلع هستيد 
كه اينجانب چه ميزان از آقاي هاشــمي 
دفاع كرده ام... من به روشــني مي بينم 
كــه تكنوكرات ها كه از اســاس مخالف 
روحانيت و ايشان هستند چگونه دارند 
با ده ها اقدام بي صدا ريشــه حاكميت 
سياســي روحانيت را در اين كشــور 
تضعيف مي كنند و بــا بي وفايي كامل 
نسبت به آقاي هاشمي و روحانيت به 
آن سويي كه خودشــان مي خواهند، 
نظام را مي كشــانند. براي آنها ظاهراً 
مهم نيســت كه امثال آقاي هاشمي 

شكست بخورند.
 بــراي آنها ايــن مهم اســت كه وضع 

فعلــي را يك قدم به ســوي غرب زدگي 
ببرند و آن را به دست كســاني بسپارند كه 

از دست روحانيت و سربازان وفادار آن كه سپاه 
و بسيج باشد، زخم اساسي خورده و به جان همه 

ما تشــنه اند. من به عنوان يك سرباز روحانيت دســت جنابعالي را مي بوسم كه 
آقاي هاشــمي را از اين خطر بزرگ نجات دهيد. انقالب اسالمي و امام راحل مان 
و حوزه بزرگ شيعه براي امثال آقاي هاشــمي بهاي بزرگ پرداخته اند و زحمت 
طاقت فرسايي كشيده اند. خدا را شاهد مي گيرم كه من به آقاي هاشمي عالقه مند 
هستم و آرزو مي كنم كه ايشان با سربلندي اين 3 سال باقيمانده رياست جمهوري 

را طي كند«.
اين در حالي اســت كه آيت اهلل هاشــمي در خاطره مربوط بــه 31فروردين ماه 
سال72خود مي نويسد: »آقاي محسن رضايي، ]فرمانده كل سپاه پاسداران[ آمد. 
گزارش عملكرد ]قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء[ پيمانكاري سپاه را داد. آنها در 
حدود 30 ميليارد تومان طرح گرفته اند. براي گرفتن امتياز تلفن موبايل استمداد 
كرد و گزارش سفر مديرانش به آمريكا و ديدن امكانات فراوان شركت مورد نظر 
را داد.« اظهارات محســن رضايي پيش از ايــن در موضوعاتي همچون 
جنگ يا برجام نيز مناقشه برانگيز شده بود. او همين روز گذشته در 
واكنش به توييت رئيس جمهور آمريكا كه درخواست مذاكره داده 
بود در يك توييت نوشت: مذاكره با آمريكا سم است. اين توييت او 
با واكنش هاي مختلفي از سوي كاربران مواجه شد. البته نه به اندازه 

توييتي كه دي ماه 2سال پيش درباره عمليات كربالي 4نوشت. 
وي دي ماه سال97با اشــاره به يكي از عمليات هاي شكست خورده 
8ســال جنگ تحميلي گفته بود: »عمليــات كربالي 4 براي 
فريب دشمن انجام شد. اگر تحليلگر تاريخي در فهم 
آن فريب بخورد، پس واي به حال نوشته هاي او.« 
بســياري از تحليلگران با يادآوري تعداد شهداي 
باالي اين عمليات خواســتار پاسخگويي وي در 

ارتباط با يك عمليات فريب شدند.
 در نهايت نيز او بــا توييت هاي ديگري به دنبال 
توجيه توييت نخستين خود درباره اين عمليات 
برآمد. اما مشــخص ترين چرخــش ديدگاه و 
مواضع رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت 
نظام درارتباط با برجام اتفــاق افتاد. تيرماه 
ســال94وقتي مذاكرات هســته اي به ثمر 
نشست او در اظهاراتي به دنبال اين پيروزي 
گفت: »حقيقتا آقايــان ظريف و صالحي 
و شــمخاني مجاهدت بزرگي كردند و به 
فرجام رســاندن اين مذاكــرات درمقابل 
۶ قدرت بين المللي كار ســاده اي نبود.« 
همچنين آذرماه همان ســال در نامه اي 
خطاب به مقــام معظم رهبــري ضمن 
استقبال از دســتاوردهاي اخير ايران در 
پرونده هســته اي نوشــت: »امروز فرزندان 
و ســربازان رهبري، از ظريف گرفته تا قاسم 
سليماني درحال پيشروي در سنگرهاي دشمن 
هســتند.« بعدها او اما به يكــي از منتقدان برجام 

تبديل شد.

رئيس قوه قضاييه روز گذشته بخشنامه اي 
صادر كرد كه مي توان آن را گامي در راستاي قضايي

اجراي قانون جرم سياسي تلقي كرد؛ قانوني 
كه 4سال پس از تصويب آن، عمال اجرا نشده است. در بند 
يك اين بخشنامه با عنوان »لزوم اجراي عدالت و رسيدگي 
منصفانه به اتهامات مرتكبان جرائم سياســي« كه توسط 
سيدابراهيم رئيسي به مراجع قضايي سراسر كشور ابالغ شده 
آمده اســت: »با توجه به اصل1۶8 قانون اساســي، دادگاه 
رســيدگي به جرائمي كه مطابق قانون مذكور، سياســي 
محسوب مي شود، با حضور هيأت منصفه و به صورت علني و 
برابر مقررات مواد 305 و 352 قانون آيين دادرسي كيفري و 
قانون مطبوعات برگزار گردد.«  براساس بند3 اين بخشنامه، 
درجريان تحقيقات و رسيدگي در دادسرا در هر مرحله از آن 
و تا پايان جلسه اول دادرسي در دادگاه، متهم مي تواند، به 
غيرسياسي بودن اتهام خود ايراد كند. مطابق بند4 بخشنامه 

ابالغي رئيس قوه قضاييه، هيأت منصفه كه براساس ماده3۶ 
قانون مطبوعات تشكيل مي شود، پس از اعالم ختم رسيدگي 
توسط دادگاه مطابق قانون مطبوعات وارد شور شده و نسبت 
به مجرميت يا بي گناهي متهم اعالم نظر مي كند. در قسمت 
پاياني بخشنامه تأكيد شده اســت كه دادسرا ها و دادگاه ها 
موظفند در اتهامات و جرائم سياسي حقوق متهم مندرج در 
ماده۶ قانون جرم سياسي را در كليه مراحل دادرسي و اجراي 
حكم رعايت كنند. به گزارش همشهري، مطابق ماده۶ قانون 
جرم سياسي كه اجراي آن توسط رئيس قوه قضاييه مورد 
تأكيد قرار گرفته است، محل نگهداري متهمان و محكومان 
جرائم سياسي در مدت بازداشــت و حبس بايد از مجرمان 
عادي مجزا باشد و پوشاندن لباس زندان نيز در طول دوران 
بازداشت و حبس براي اين دسته از متهمان ممنوع است. 
همچنين، ممنوعيت اجراي مقررات ناظــر به تكرار جرم، 
غيرقابل استرداد بودن مجرمان سياسي، ممنوعيت بازداشت 
و حبس به صورت انفرادي، حق مالقات و مكاتبه با بستگان 
طبقه اول در طول مدت حبس و حق دسترســي به كتب، 
نشــريات، راديو و تلويزيون در طول مدت حبس ازجمله 

مواردي است كه در ماده۶ قانون جرم سياسي مورد تأكيد 
قرار گرفته است. بخشــنامه رئيس قوه قضاييه درباره لزوم 
رسيدگي منصفانه به جرائم متهمان سياسي در حالي صادر 
مي شود كه پيش از اين، در مهرماه گذشته، يك نقل قول از 
رئيسي توسط قاضي ناصر سراج اين اميدواري را ايجاد كرده 
بود كه قانون جرم سياسي در رسيدگي به اتهامات سياسي 
متهمان مورد استناد قرار بگيرد؛ سراج گفته بود: »بنابر تأكيد 
آيت اهلل رئيسي، عالوه بر جرائم مطبوعاتي، جرائم سياسي 
هم طبق قانون بايد با حضور هيأت منصفه رسيدگي شود.«

تأكيدات و بخشــنامه هاي رئيس قوه قضاييــه در زمينه 
چگونگي و كيفيت رســيدگي به جرائم سياسي در حالي 
است كه طي حدود 15 ماه رياست او بر قوه قضاييه، همانند 
دوره هاي گذشته، دادگاهي تحت عنوان رسيدگي به اتهامات 
و جرائم سياسي كه به صورت علني و با حضور هيأت منصفه 
باشــد، برگزار نشــده و تاكنون نيز حكمي از سوي دادگاه 
مســتند به قانون جرم سياسي صادر نشــده است.  اكنون 
اميدوارانه بايــد منتظر بود و ديد آيا بخشــنامه رئيس قوه 

قضاييه تحولي در رويه هاي پيشين ايجاد مي كند يا خير.

 معاونت ضدجاسوســي وزارت اطالعات اعالم كرد برخي 
چهره هاي سياســي در آمريكا منتظر فوت مايكل وايت 
بودند. او به يك بيماري مزمن دچار بود. هرچه آمريكا به ايام 
انتخابات رياست جمهوري نزديك تر مي شود، شوق ترامپ براي مذاكره با ايران بيشتر مي شود. 
او همزمان با جلو بردن طرح هاي تحريمي، به تازگي سيگنال هايي را براي ترغيب طرف ايراني 
به مذاكره ارسال كرده؛ هرچند پس از ترور سردار سليماني به دستور ترامپ، شكل گيري كانال 

مستقيم بين تهران و واشنگتن دست كم در آينده نزديك بعيد به نظرمي رسد.

اين هم اشــتباهي ديگر اســت، زيرا نظام حقوقي هيأت منصفه 
جرائم مطبوعاتي بسيار از فلسفه و اهداف هيأت منصفه، كه بايد 
غيرحرفه اي، بي طرف و نماينده افكار عمومي باشــد، دور شده است. شرايط انتخاب 
اعضاي هيأت منصفه و تعداد آنها عمال مانع از آن است كه هيأت منصفه نمايندگي افكار 
عمومي را بازتاب دهد. موضوع اصلي در اين بحث، نوع نگاهي است كه در پرونده هاي 

فعاالن سياسي و مدني به شخصيت و رفتار سياسي و مدني متهمان صورت مي گيرد. 
بخش مهمي از مسئله در نوع نگاه قضايي و تفسير رفتارها و احراز انگيزه ها و ايراد اتهام 

به متهم و صدور قرار تأمين و نهايتا صدور حكم است. 
درحال حاضر در برخي از اين دست پرونده ها، مســئله اصلي بيش از آنكه سياسي يا 
غيرسياســي بودن جرم يا حضور يا عدم حضور هيأت منصفه باشد، رعايت موازين و 
مقررات قانون آيين دادرسي كيفري يا شــيوه صدور قرارهاي تأمين )مانند وثيقه و 

بازداشت( و احكام اين پرونده هاست.

در ضرورت اجراي همه قوانين قضايي

ادامه از 
صفحه اول

آمريكا رسيدگي به پرونده قضايي يكي از زندانيان ايراني را هم متوقف كرد

اسماعيل سلطنت پور
خبرنگار
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خبرهاي كوتاه

و ناگهان؛ اجراي طرح ترافيك تهران!

طرح ترافيك تهران بعد از لغو 3ماهه به علت جلوگيري از گســترش 
ويــروس كرونــا در نــاوگان حمل ونقل عمومــي، از ديروز)شــنبه 
17خرداد ماه( اجرا شد. به گزارش همشــهري، طبق مصوبه شوراي 
ترافيك شهر تهران و بنابر اعالم ســتاد ملي مقابله با كرونا، از آنجا كه 
زمان كار اداره ها از 7 الي 1۴ است طرح ترافيك و طرح محدوده آلودگي 
هوا از ساعت 8 الي 16 اجرا مي شود، همچنين بعد از ساعت1۴ خروج از 
محدوده هاي ترافيكي بالمانع است. پنجشنبه ها هم طرح آلودگي هوا 
از ساعت 8 صبح الي 13 اجرا مي شود و در صورت تردد از سهميه تردد 
رايگان فصلي كسر خواهد شد. ساكنان محدوده هاي ترافيكي نيز طبق 
روال در صورت تأييد اطالعات ملك خود مي توانند تا قبل از ســاعت 
9صبح يك بار خروج و بعد از ساعت16 يك بار ورود رايگان به محدوده 
محل سكونت خود داشته باشند. امسال براي ورود به محدوده ها بايد 
پس از شارژ حساب شهروندي به ميزان كافي، اقدام به رزرو طرح مورد 
نظر شود. در مورد محدوده طرح آلودگي هوا پس از اتمام سهميه مجاز 
فصلي نيز بايد در حساب كاربري، رزرو انجام شود. هر خودرو با پالك 
تهران به شرط ثبت نام در ســايت »تهران من« و افزودن خودرو در 
حساب كاربري تهران من، 20روز در هر فصل مجاز به تردد رايگان در 
محدوده كنترل آلودگي هوا )زوج يا فرد ســابق( است. اين مزيت نيز 
براي خودروهاي پالك شهرستان تا 15روز براي هر فصل برقرار است. 
اما براي روزهاي بيشتر از سهميه مجاز هر فصل، تعرفه به صورت نيم بها 

)نصف هزينه ورود به محدوده طرح ترافيك( محاسبه مي شود.

رشد ۲3درصدي مراجعه خودروها به 
مراكز معاينه فني تهران

مراجعه خودروها به مراكز معاينه فني شهر تهران از يكم تا 16خرداد ماه 
در مقايسه با زمان مشابه در سال گذشته، 23درصد رشد داشته است.
به گزارش همشهري، حسين مقدم، مديرعامل ستاد مركزي معاينه 
فني خودروهاي تهران با اشاره به مراجعه 355هزار دستگاه خودرو به 
مراكز معاينه فني شــهر تهران، افزود: 7۴هزار دستگاه خودرو از يكم 
تا 16خرداد ماه به مراكز معاينه فني شهر تهران مراجعه كرده اند. او با 
بيان اينكه روزانه حدود 6هزار و 200 تا 6هزار و 500دستگاه خودرو به 
مراكز معاينه فني مراجعه مي كنند، يادآور شد: درحال حاضر وضعيت 
مراجعه به مراكز معاينه فني عادي اســت. مديرعامل ستاد مركزي 
معاينه فني خودروهاي تهران درباره سيستم نوبت دهي آنالين، گفت: 
براساس تفاهم انجام شده با سازمان فناوري و اطالعات شهرداري تهران 
به زودي شهروندان مي توانند از طريق سامانه »تهران من« از سيستم 
نوبت دهي مراكز معاينه فني اســتفاده كنند. در اين فاز دسترسي به 
سيستم نوبت دهي برخط براي تمامي مراكز معاينه فني تهران به جز 

واحد هاي سيار راه اندازي خواهد شد. 

نزديك به 5دهــه از زمانی كه روز 
پنجم ژوئن )شــانزدهم خرداد( از 
جانب سازمان ملل متحد به عنوان 
روز جهانی محيط زيست انتخاب شد، می گذرد. با وجود تمامی 
اقداماتی كه طی اين نيم قرن برای توجه به محيط زيست انجام 
شده، شوربختانه وضعيت محيط زيست جهان هرسال بدتر و 
اسفبارتر از قبل شده است. با وجود كنوانسيون ها و پيمان های 
متعدد منطقــه ای و بين المللی، نابــودی جنگل ها، تخريب 
زيســتگاه ها و انقراض گونه ها، آالينده های محيط زيســت، 
انتشــار گازهای گلخانه ای و گرمايش زمين همچنان ســير 
صعودی را طی می كند؛ به نحوی كه آمارها حكايت از آن دارد 
كه نيمی از آالينده های زيســت محيطی توليدشده توسط 
انسان در طول تاريخ بشری، محصول فعاليت بشر در نيم قرن 
اخير بوده اســت! هم اكنون كره زمين در كنار مسائل عديده 
زيســت محيطی، با بحران همه گيری بيماری ويروسی كرونا 
نيز روبه رو است. مقابله با اين بيماری نوظهور در كشورهای 
مختلف جهان موجب محدوديت های وســيع شده و كاهش 
سفرهاي هوايي و زميني و افت فعاليت هاي صنعتي، كاهش 
انتشار آالينده هاي هوا و گازهاي گلخانه اي و آرامش بيشتر 
موجودات زنده در طبيعت را در پی داشته است. با اين حال 
بايد گفت اين بهبود وضعيت، ناپايدار و موقت است، چراكه با 
گذر از پيچ خطرناك اين بيماري و بازگشت شرايط قبل، در 
بر همان پاشنه مي چرخد؛ بهره كشي دوباره از منابع محدود 
زمين و تخريب زيستگاه ها و ايجاد آلودگي ها، و چه بسا براي 
جبران مافات كم كاري ها و ركود فعاليت ها، فشارها بر محيط 

زيست بيشتر شود.
در كنار همه اينها، در ســايه قرارگرفتــن جنبه هاي محيط 
زيســتي اقداماتــي چــون اســتفاده بي رويه منابــع آب، 

ضدعفوني هاي مســتمر فضاهاي خانه و شهري با تركيبات 
آلي پايدار و مصرف گسترده فرآورده هاي پالستيكي و توليد 
پسماندهاي بيشتر به واسطه رعايت مالحظات بهداشتي روي 
نازيباي بيماري كروناست كه متاسفانه ناديده گرفته مي شود. 
كافي اســت به اين مشــكالت، وضعيت نامناسب اقتصادي 
كشورهاي متاثر از بحران كرونا براي حركت در مسير اقتصاد 
ســبز و كم كربن را نيز بيفزاييم تا دريابيم كه توجه پايدار به 
محيط زيست در شــرايط امن و به دور از بحران ها و تنش ها 
نضج مي گيــرد و در وضعيتي كه بخش اعظمــي از بودجه 
كشورها براي مقابله با ويروس كرونا و مسائل اقتصادي ناشي 
از آن هزينه شده، ســرمايه گذاري براي ايجاد زيرساخت ها 
و پروژه هاي محيط زيســتي و اقدامات مقابله با  تغيير اقليم 
همچون كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي، ارتقاي بهره وري 
انرژي و افزايش سهم انرژي هاي پاك در توسعه نيروگاه هاي 
خورشــيدي يا خودروهاي برقي، محلي از اعــراب نخواهد 
داشت. شايد خوش بينانه باشــد كه تصور شود تجربه بحران 
فراگير كرونا بتواند موجب بهبود شرايط محيط زيستی زمين 
شــود، ولي به هر روي، بايد پذيرفت كه ما اينك در آســتانه 
يك فاجعه زيســت محيطی قرار داريــم؛ »گرمايش زمين« 
محصول اين عصر و نتيجه رفتار بشر در مقابل طبيعت است و 
ما مخّير هستيم تا ميان سناريوهای جهنمی پيش بينی شده 
از سوی دانشمندان و مسير سازگار با محيط زيست، يك راه 

را  انتخاب كنيم. 
از اين رو، در گذر از اين بيماري جهاني، شــرايط براي محيط 
زيست به مراتب پيچيده تر و دشــوارتر خواهد شد. انتخاب با 
انساِن پساكروناست تا با اصالح رابطه خود با زمين و قائل شدن 
خويش به عنوان بخشي از زنجيره حيات، به زندگی مصرفی و 
رفتار مالكانه و بهره كشانه اش با طبيعت پايان دهد يا با ادامه 
فعاليت های ســودجويانه و مخرب محيط زيســت و نابودی 
اكوسيستم های طبيعی، بقای خود را در اين سياره به خطر 

بيندازد.

محيط زيست ســرمايه اي ملي و متعلق 
به امروز و آينده است؛ امانتي كه اكنون 
در دستان تك تك ما قرار دارد و ما بايد 
ضمن بهره درست از آن، اين امانت ارزشمند و حياتي را به نسل هاي 

آينده واگذار كنيم.
همين اهميت از يك سو و آســيب هاي پي درپي و جبران ناپذير به 
محيط زيست از ســوي ديگر موجب شده اســت تا هر سال پنجم 
ژوئن برابر با 16 خردادماه، در سراســر جهان با عنوان روز جهاني 
محيط زيست نامگذاري و گرامي داشته شود. هدف از اين نامگذاري، 
افزايش آگاهي مردم و دولت ها براي حفظ محيط زيست و ترغيب 
مســئوالن به اتخاذ تدابيري براي مقابله با تخريب محيط زيست و 

گونه هاي زيستي  است.
آنچه بيش از هر چيز ديگر محيط زيست را با چالش اساسي و خطر 
نابودي روبه رو ســاخته، زياده خواهي هاي بشر است كه خود را به 
اشكال مختلفي مانند نابودي جنگل ها، توليد آالينده هاي گوناگون، 
آلوده ســازي  منابع آب، خاك و هوا، مصرف روزافزون و چشمگير 

انرژي و... نشان داده است.
بشــِر مدرن با تكنولوژي هاي نوظهور، زياده خواهي ها و صد البته 
الگوي مصرف نادرست و مبتني بر مصرف گرايي، آن قدر بر پيكره 
محيط زيست، خدشه وارد كرده و به بدنه آن آسيب زده كه امروز 
محيط زيست به ورطه نابودي كشــيده شده است؛ اضمحاللي كه 
زندگي همه موجودات ســاكن كره زمين و ازجمله ما انسان ها را 
نيز با چالشي جدي روبه رو ساخته؛ به طوري كه در دهه هاي اخير 
ضرورت حفظ محيط زيست با حفظ حيات انساني و بقاي آن برابر و 

يكي دانسته شده است.
صيانت و مراقبت همگاني، فرهنگســازي و آموزش، 3محور اصلي 
براي حفاظت از محيط زيست اســت و تحقق آن نياز به مشاركت 
همه ساكنان كره زمين دارد. براساس اصل پنجاهم قانون اساسي 

در جمهوري اسالمي ايران، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و 
نسل هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، 
وظيفه عمومي تلقي مي شود. براساس اين قانون، در كشور ما نيز 
حفظ محيط زيســت وظيفه اي همگاني است و همه ما در برابر آن 

مسئول هستيم.
اما يكي از اساسي ترين موضوعاتي كه تأثير بسياري بر محيط زيست 
دارد و در دهه هاي گذشته آسيب هاي بسياري به منابع آب و خاك 
وارد كرده، مسئله توليد نامتعارف پسماند، عدم تفكيك مناسب آن، 
دفن سنتي زباله ها و... است كه اتفاقا از موضوعاتي محسوب مي شود 

كه همه جوامع انساني در توليد، ايجاد و كاهش آن نقش دارند.
در جهان امروز، به طور متوســط 3/5 ميليون تــن زباله به صورت 
روزانه توليد مي شود؛ اگرچه توليد پســماند امري اجتناب ناپذير 
اســت اما كاهش توليد و تفكيك درســت آن كه نقشي مؤثر در 
حفظ محيط زيست دارد، مسئوليت اجتماعي تك تك ما محسوب 

مي شود.
در كشــورهاي توســعه يافته، براســاس آمار، حدود 80درصد 
پسماندهاي توليد شده، بازيافت مي شــود، اما اين آمار در كشور 
ما بســيار پايين اســت و اصالح اين رويه نياز بــه بهره گيري از 
شــيوه هاي نوين و تكنولوژي هاي روزآمد و آموزش و مشاركت 

شهروندان دارد.
بي توجهي به رطوبت گيري پسماندهاي خانگي، عدم كم حجم سازي  
زباله ها، بي توجهي به خريد ســبز و تفكيك و تنظيف پسماندها، 
عدم بازيافت پســماندها و رهاسازي پســماند در طبيعت، معابر و 
خيابان ها از موضوعاتي است كه سرانه توليد پسماند در كالنشهر 
تهران را بســيار افزايش داده و هزينه و بار بسياري براي طبيعت و 

منابع آب و خاك ايجاد كرده است.
اكنون در ابتــداي هفته محيط زيســت قــرار داريم. اگــر واقعا 
عالقه مند به مباحث زيست محيطي و سالمت و صيانت از طبيعت 
هســتيم، بايد هر كدام از ما به عنوان شهروند يا متولي مستقيم به 

مسئوليت هاي اجتماعي مان در قبال محيط پيراموني عمل كنيم.
سازمان مديريت پسماند، امســال با طرح كاپ)كاهش پسماند( 

و اتخاذ شــيوه هاي نوين در زمينه جمع آوري پسماند و تمركز بر 
تفكيك از مبدأ تالش مي كند، ميانگين پسماند روزانه شهر تهران را 
كاهش و از سوي ديگر ميزان تفكيك و بازيافت را تا حد چشمگيري 
افزايش دهد؛ مسيري كه براي رســيدن به هدف نياز به مشاركت 

تك تك شهروندان دوستدار طبيعت دارد.
طرح ها و برنامه هاي جديد سازمان مديريت پسماند، براي تحقق 
و نتيجه حداكثري كه خروجي آن، كاهش پســماند، كاهش دفن 
زباله، كاهش توليد شــيرابه و... خواهد بود، دســت ياري اش را به 
سمت همه شهروندان تهراني كه دوستدار محيط زيست هستند، 

دراز كرده است.
پنجم ژوئن از ســوي ســازمان ملل متحد به عنوان »روز جهاني 
محيط زيست« نامگذاري شده است؛ به اين اميد كه اين مناسبت 
يادآور موضوعات مهمي همچون لزوم افزايش آگاهي مردم و تذكر 
به مديران و سياســتمداران براي مقابله با تخريب محيط زيست و 

گونه هاي زيستي جانوري باشد.
باوجود چنين روزي در تقويم بين المللي و شعارها و وعده هاي بسيار 
براي ساختن آينده اي بهتر براي طبيعت، واقعيت تلخ اين است كه 
همچنان شاهد تخريب گسترده محيط زيست و نابودي گونه هاي 
جانوري و گياهي هستيم؛ اتفاقي كه نشان مي دهد شعارها چندان 

به عمل نزديك نشده اند.
وضعيت بحراني محيط زيست ايجاب مي كند تا اكنون با قاطعيت 
اعالم كنيم زمان عمل به معناي واقعي آن فرارســيده است. بايد 
وعده هاي بي فايده و شعارهاي صرف را ناديده گرفت و براي نجات 

محيط زيست آستين ها را باال زد و از جان و دل مايه گذاشت.
رونمايي از اپليكيشــن جمع آوري پســماندهاي خشك با ناوگان 
جديد حمل زباله و طرح صورت وضعيــت الكترونيك پيمانكاران 
و كارگران، اجراي طــرح كاپ )كاهش پســماند( در مناطق 21، 
22و 6، امضا و مبادله ســند همكاري مشترك با UNDP)برنامه 
پيشرفت و توسعه ملل متحد( در زمينه طرح كاپ، نصب 10دستگاه 
خوددريافت پسماند خشــك، رونمايي از ناوگان گشت نخاله و... 
بخشي از برنامه هاي ما در سازمان مديريت پسماند به مناسبت هفته 
محيط زيست است. اميد كه با مشــاركت شهروندان شاهد تحقق 
حداكثري اين طرح ها و اقدامات مؤثر در اين زمينه و در نهايت حفظ 

محيط زيست و بهبود حال و هواي شهرمان باشيم. 

كرونا نبض اقتصادي دنيا را از ريتم خارج كرده 
و در ايــن ميان شــهرهاي بزرگ بيشــتر از بودجه

هرجايي ضربه خورده اند. كافي است تا كمي به 
اعداد و ارقام ضرر و زيان شهرداري ها از يك سو و درآمدهايي 
كه از ســوي ديگر برخالف پيش بيني هــاي قبلي، محقق 
نشده اند، بيندازيم تا متوجه شويم كه شهرها اكنون در چه 
شرايط سختي روزگار سپري مي كنند. كالنشهرهاي ايران 
هم از اين قاعده مستثني نيستند. اينطور كه پايش هاي اوليه 
نشان مي دهد تنها از ابتداي اسفند 98تا پايان ارديبهشت 
امسال، 2500ميليارد تومان بودجه در تهران محقق نشده 

است.
به گزارش همشــهري، ركود در بخش ساخت وساز و كاهش 
صدور پروانه و عوارض ساختماني، پايين آمدن تعداد مسافران 
حمل ونقل عمومي به ويژه در حوزه مترو، افزايش هزينه ها براي 

نگهداشت شهر ازجمله در ضدعفوني كردن معابر و جمع آوري 
و دفن پسماند و همچنين عارضه هايي كه خودروها در پي لغو 
طرح ترافيك به شــهر وارد كرده اند، ايجاد هزينه هاي خاص 
مثل كمك به بخش درمان و... مواردي است كه نشان مي دهد 
هم ورودي به خزانه شهرداري كم شده و هم ميزان برداشت ها 
بيش از پيش شده اســت. به همين خاطر، اين روزها دخل و 
خرج هاي اداره شــهر با هم جور در نمي آيد و كشف راه هاي 
جديد درآمدي در دستور كار قرار دارد. البته مديريت شهري 
تهران، بسته محرك اقتصادي را به تصويب رسانده و در حال 
اجراي جزئياتش است اما با اين حال، هزينه ها آنقدر باالست 
كه كمك هاي دولتي و واريز هرچه سريع تر طلب هاي قانوني 
شــهرداري، ضروري تر از هميشه مطرح مي شــود. در ادامه 
نگاهي گذرا به اعداد و ارقام بودجه اي شهرداري ها به خصوص 

تهران در اوضاع كرونايي انداخته ايم. 

ضرر چند هزار ميليارد توماني تهران
كرونا باعث كاهش بيش از 52درصدي صدور پروانه ساختماني در پايتخت شده است

صيانت از محيط زيست و ضرورت مراقبت همگاني
صدرالدين عليپور

مديرعامل سازمان پسماند شهرداري
شينا انصاری

مديركل محيط زيست شهرداری تهران

محيط زيست در جهان پساكرونا

7500ميليارد تومان بودجه 3ماه نخست شهرداري تهران
3770ميليارد تومان بودجه تغييريافته براي 3ماه نخست شهرداري تهران

2500ميليارد تومان كاهش درآمد و خسارات تا پايان ارديبهشت
2500ميليارد تومان  پيش بيني عدم تحقق بودجه طي 2ماه آينده

1000ميليارد تومان خسارت وارده به شهرداري هاي كشور 

 52درصــد كاهــش صــدور پروانــه 
ساختماني طي 14ماه اخير

 20درصد كاهش صدور پروانه اسفند 
98نسبت به اسفند 97

 52.8درصد كاهش صــدور پروانه از 
ابتداي ســال 99تا 16ارديبهشت نسبت 

به مدت مشابه سال پيش
 930پروانه ساخت در 2ماه نخست 99

 27درصــد كاهش صــدور پروانه طي 
دو ماهه نخست ســال 99نسبت به مدت 

مشابه سال پيش
 يك ميليون و 728 هزار مترمربع متراژ 

پروانه هاي صادر شده در 2 ماه سال 99
 يك ميليون و 271 هزار مترمربع متراژ 

پروانه هاي صادر شده در 2ماه سال 99
 26 درصد كاهش متــراژ كل پروانه ها 
طي 2ماهه نخست سال 99نسبت به مدت 

مشابه سال پيش
 8000پروانــه ســاختماني پيش بيني 

شده تا انتهاي سال

 66درصد كاهش مسافران 
مترو 

 72درصد كاهش مسافران 
اتوبوس

 66درصد كاهش مسافران 
تاكسي

 570ميليارد تومان كاهش 
درآمد حمل ونقل عمومي

تومــان  2800ميليــارد   
كاهــش درآمــد حمل ونقــل 
عمومي در پي تداوم روند فعلي

بخش شهرسازي

بخش حمل ونقل

پادگان ها در ابتــدا خارج از 
شهر  ساخته شــدند اما شهر  گزارش

آنقدر بزرگ شــد و خانه ها 
آنقدر زياد شــدند كه دور تا دور ديوار هاي 
پادگان ها را پر كردند. حاال پادگان ها دوباره 
به خارج از شــهر مي رونــد و در جاي آنها 
بوستا ن هايي ساخته مي شود تا فضايي براي 
تسكين و گذران اوقات خانواده ها در زندگي 
روزمره شــهري باشــند. ميدان صبحگاه 
پادگان06 براي ســال هاي طوالني شاهد 
آموزش و اعزام رزمنــدگان به جبهه هاي 
جنگ بود كه از ميان آنها بسياري به شهادت 
رسيدند. اكنون از ميان ترك هاي آسفالت 
قديمي اين ميدان، جوانه هاي سبزرنگي سر 
به سوي آسمان گرفته و مي رود كه تا مدتي 
ديگر درختان كهنســال، ســاختمان هاي 
پراكنده و مجموعه فضاي سبز اين پادگان با 
نام »بوســتان ارتش« براي استفاده عموم 

شهروندان آماده شود.
ديروز ظهر مسئوالن شهرداري، شوراي 
شــهر، وزارت راه و شهرســازي و امراي 
ارتش در كنــار پرچم بلند ايــن ميدان، 
انتقال رســمي 70درصد ايــن پادگان 
به شــهرداري را اعالم كردند. وزير راه و 
شهرسازي در اين مراســم كه با حضور 
فرمانده كل ارتش امير سيد عبدالرحيم 
موسوي برگزار شــد، اظهار كرد: »شيوه 
فكري كه باعث تبديل پادگان06 به فضاي 
عمومي مي شــود ما را بــراي ادامه طرح 
خروج پادگان ها از شــهر ياري مي كند. 
نكته حائز اهميت در اين كار ايجاد وجه 
تعامل بين شــوراي شهر، شــهرداري و 
شــوراي عالي شهرســازي بــاب توافق 
انجام شده با ارتش بود. نتيجه اين توافق 
تعيين تكليف اراضي ايــن پادگان بعد از 
10سال توقف پروژه بود كه با نگاه قبلي به 

نتيجه نمي رسيد.«
محمد اسالمي اظهار كرد: »موضوع مهم ديگر 
كاركرد كميسيون ماده5 است. اگر قرار بود 
مصوبات دوره قبلي اجرا شــود بارگذاري به 
2ميليون مترمربع مي رسيد و نتيجه مناسب 
نداشت. اكنون سرمايه گذاري در 30درصد 
باقيمانده از پادگان06 هم به شكلي است كه 
حداقل سطح را اشغال كند و در آن محيطي 

مسكوني و خدماتي ايجاد شود.«

باغ هاي سلطنت آباد
شــهردار تهران در اين مراســم با اشاره به 
ويژگي هاي هويت ساز پايتخت اظهار كرد: 
»يكي از اين ويژگي ها ارتفاعات البرز است 
كه ســاالنه 2۴0ميليــارد مترمكعب آب 
به پايين دســت ارزاني مــي دارد، ديگري 
چنارستان هاي قديمي و شناسنامه دار شهر 
هســتند. باغ هاي تهران هم از همين گروه 
به شــمار مي آيند. اكنون در يكي از همين 

باغ هاي قديمي هستيم.«
پيروز حناچي گفت: »باغ هاي سلطنت آباد 
مانند ديگر باغ هاي تهران در مسير جريان  
آب ســاخته شــده بودند. اين باغ ها كه از 
دوران پهلوي اول به ارتش اختصاص داده 
 شده اند از قديمي ترين برگ هاي شناسنامه 

ارتش به شمار مي آيند.«

او بــا اشــاره بــه اينكــه در اين پــادگان 
مي توانســتيم بــه شــكل هاي 50درصد 
ناخالص يا 30درصد خالص به توافق برسيم، 
بيان كرد: »شهر محل تالقي سياستگذاري، 
سرمايه گذاري و مسائل اجتماعي است. اگر 
در اين بين به موضوع ســوم توجه نكنيم، 
پروژه هاي ناهنجار توليد مي شوند. به دليل 
وجود درخت هاي كهنســال تالش كرديم 
كمترين طرح اشغال را داشــته باشيم و با 
مرمت بنا هاي موجود از ساخت بناي جديد 

جلوگيري كنيم.«
حناچی افزود: »در شــوراي عالي معماري 
و شهرســازي تجربه انتقــال پادگان هاي 
خرم آباد و اروميه به خارج از شهر را داريم. 
وقتــي مي توانيم در ســخت ترين توافق ها 
به نتيجه برسيم مســلما در بقيه موارد هم 

موفق به كســب نتيجه خواهيم شد؛ تنها 
بايد نگاه خود را به اقتصاد مبتني بر فرهنگ 
تغيير دهيم. اكنون با اســتفاده از ايده هاي 
هنرمندان پادگان06را نيز به كاربري شبيه 

تپه هاي عباس آباد خواهيم رساند.«
او با تأكيد بر اينكه ساختمان هاي ايجادشده 
در 30درصد ســهم ارتش به بزرگراه صياد 
شيرازي و ايستگاه مترو دسترسي خواهند 
داشــت، گفت: »دربــاره پــادگان جي و 
ايجاد موزه پرواز در منطقــه قلعه مرغي به 
توافق هايي رســيده ايم و براي انتقال ديگر 

پادگان ها هم در حال مذاكره هستيم.«

استقرار پادگان ها خارج از شهر است
رئيس شوراي شهر تهران هم در اين مراسم 
بيان كــرد: »در 600كيلومترمربع تهران 

تنها 5درصد اراضي به پادگان هاي نظامي 
اختصاص دارد كه با قوانين مصوب مجلس 
شوراي اســالمي اين پادگان ها در اختيار 
مردم قــرار خواهد گرفــت و ارتش و ديگر 
نيروهاي نظامي در مكان هاي جديد خارج 
از شهر ها مستقر مي شــوند. اما مانع اصلي 
در اين ميان، تملك زمين، پرداخت هزينه 
جابه جايي و ســاخت فضــاي جديد براي 
نيروي هاي نظامي است. در مورد پادگان06 
اين مانع برطرف شد؛ اگرچه چندين سال 

طول كشيد.«
محسن هاشــمي در ادامه گفت: »فضا هاي 
ديگر مانند صنايع نظامي در همين نزديكي 
هم وجــود دارد كه وقتي صنايــع ديگر به 
خارج از شــهر ها منتقل شــدند بايد براي 

انتقال آنها نيز فكري كرد.«

محمد سرابي
خبر نگار

سرنوشت 15هكتار باقيمانده

شهردار تهران در حاشــيه مراسم روز گذشته در جمع 
خبرنگاران گفت: »مذاكــره درباره تبديل پادگان06 به 
بوستان، براساس قانون خروج پادگان ها از شهر آغاز شد 
و نهاد هاي بسياري در اين زمينه با ما همكاري داشتند. 
70درصد از حدود 49هكتار مســاحت اين پادگان در 
اختيار مردم قرار خواهد گرفت و كليات سطح و سطوح 
ساختمان هايي كه در 30درصد باقيمانده ساخته مي شود 
به تصويب شوراي عالي شهرســازي و معماري رسيده 

است. از 15هكتار مســاحت اين قسمت، 1۲هكتار زير 
بار نمي رود اما اگر بتوانيم درختــان قديمي را جابه جا 
كنيم سطح اشغال بيشتر مي شود و تراكم كاهش پيدا 

خواهد كرد.« 
پيروز حناچي افزود: »در ســند اوليه نوشته شده كه 
3۲00نفر جمعيت مســكوني آن خواهد بود، يك هتل 
5ســتاره و بخش هاي اداري و تجاري در آن ديده شده 
است و دسترسي خاص و اتصال از بزرگراه صياد شيرازي 

دارد. مرحله ديگر تنها تأييد براي گرفتن پروانه خواهد 
بود. برنامه ما بر اين اساس است كه در هفته دولت يا در 
هفته دفاع مقدس بتوانيم در هاي اينجا را به روي مردم 
باز كنيم.« او در بخش ديگري از صحبت هاي خود درباره 
حجم ترافيك روز شنبه اظهار كرد: »من نتيجه ارزيابي 
ترافيكي را هنوز نگرفته ام اما به طور طبيعي انتظار داريم 
كه در خيابان هاي مركزي حدود 40درصد ترافيك كمتر 

شده باشد.«

او با اشاره به 2مشــكل بزرگ آلودگي هوا و 
ترافيك اظهار كرد: »از طرح جامع پسماند 
تا اصالح ساختار نيرو ها و كارايي شهرداري 
بايد شــروع شــوند و نبايد تصور كنيم اين 
پروژه ها در دوران ما به اتمام نمي رسند بلكه 
ما بايد آنها را آغاز كنيم تا آيندگان به اتمام 

برسانند.«
مديرعامل جديد بنيــاد تعاون ارتش نيز در 
اين مراسم با اشــاره به اينكه ارتش خود را 
ملزم به قانون و پرچمدار شفافيت و سالمت 
مالي مي داند اظهار كــرد: »ارتش در صدد 
ايفاي نقش فعال در توسعه شهر است و صرفا 

مسائل سازماني خود را دنبال نمي كند.«
امير »رضا خرم طوســي« گفت: »تأثير اين 
طرح بر فضاي شــهر توجه ما را به مراعات 
3نظام اصلي حفظ فضاي سبز، نگاه منطقه اي 
و عدم تمركز بر ســود اقتصادي جلب كرد و 
باعث شد جلوه ديگري از همراهي ارتش با 

مردم به نمايش درآيد.«
در ايــن برنامــه كــه مطابــق ســاعت 
پيش بيني شده اجرا شد و به پايان رسيد، امير 
»خرم طوسي« و عبدالرضا گلپايگاني معاون 
شهرســازي و معماري شــهرداري تهران، 
تفاهمنامه هاي مرتبط بــا انتقال 70درصد 
از پادگان06 به شهرداري را مبادله كردند. 
در پايان مراسم نيز از لوح يادبودي در كنار 
ميله پرچم ميدان صبحگاه پادگان، با حضور 
شهردار و وزير راه و شهرسازي رونمايي شد. 

70درصد پادگان جواداالئمه)ع( به فضاي عمومي با كاربري هاي 
گوناگون تبديل مي شود بوستان ارتش در 06 جوانه زد
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 حمايت از فرصت شغلي جديد

 اصغر نوراهلل  زاده، مديرعامل صندوق كارآفريني اميد از اختصاص مبلغ ۲۵۰۰ميليارد تومان اعتبار براي 
توسعه كسب و كارهاي روســتايي خبر داد و گفت: تاكنون براي ايجاد 7۰۰هزار فرصت شغلي اعتبار الزم 
اختصاص يافته است.

نبض بازار

ديروز شاخص كل بورس تهران با يك جهش پر قدرت، قله قبلي را فتح 
كرد اما دالر بار ديگر به كانال 16هزار توماني بازگشت. اين روزها بازار 
سهام در انتظار اعالم نرخ هاي جديد محصوالت در صنايع مختلف است.
به گزارش همشهري، شــاخص كل بورس تهران ديروز توانست با يك 
صعود پرقدرت نزديك به 4درصد رشد كند. تحليلگران بر اين باورند با 
توجه به فتح اين قله، شاخص به احتمال زياد رالي صعودي جديدي را در 
بورس آغاز خواهد كرد. در مبادالت روز گذشته اگرچه خبرهاي مختلفي 
در مورد آزاد سازي  نرخ محصوالت در صنايع مختلف به گوش مي رسيد 
اما بخش مهمي از تقاضا ها به سمت سهام خودروسازان معطوف شده 
بود و بازار سهام تحت تأثير معامالت اين گروه قرار گرفت. به ويژه آنكه 
اكنون صندوق توسعه ملي يك ميليارد دالر تسهيالت ارزي به صنعت 
خودروسازي اختصاص داده و اين موضوع اميدواري را براي رشد سهام 

شركت هاي اين گروه بيشتر كرده است.

نرخ هاي جديد در راه است 
ديروز همچنين بازار تحت تأثير افزايش نرخ در صنايع مختلف ازجمله 
سيمان، شكر و الســتيك قرار گرفت، به طوري كه بحث افزايش نرخ 

فروش شكر منجر به توقف معامالت سهام شركت هاي اين گروه شد.
ديروز اعالم شد نرخ شكر در كارخانه به 6300تومان معادل 55درصد 
افزايش يافته اســت. كه مي تواند بر سود شــركت هاي توليد كننده 
قندوشكر اثر مثبت بگذارد. خبر ديگر اينكه نرخ جديد سيمان هفته 
آينده اعالم مي شــود، اين درحالي اســت كه عملكرد شــركت هاي 
توليد كننده سيمان در 2ماه ابتداي امسال نسبت به مدت مشابه سال 
98، بسيار خوب و فروش كارخانه ها با تناژ باالتري بوده است. آنطور 
كه دبير انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان خبر داده است اين 
انجمن حتي توافق هايي با وزارت صنعت انجام داده اســت. عبدالرضا 
شيخان گفته است: در نشست هايي كه با وزارت صنعت داشتيم، روي 
اصل افزايش نرخ سيمان به توافق رسيده ايم اما هنوز ميزان افزايش نرخ 
مشخص نيست و قرار است هفته آينده اعالم شود. همگام با سيمان، 
انجمن صنفي صنعت الستيك هم از سازمان حمايت از مصرف كننده 
درخواست كرده است كه مجوز افزايش قيمت الستيك را صادر كند 
و درحال حاضر منتظر پاسخ ســازمان حمايت است. درحال حاضر 
ميزان توليد داخلي الستيك 30درصد افزايش يافته اما با وجود توليد 
بيشتر قيمت هاي بازار باالتر از قيمت كارخانه است. همه اين افزايش 
نرخ ها مي تواند ظرف روز هاي آينده روي سهام شركت هاي هر گروه 

تأثير داشته باشد.

نماگر هاي بازارسهام در مبادالت ديروز
درصد تغييرمقدار تغييرمقدارنماگر

1,068,860403233,92شاخص كل-واحد
ارزش معامالت 
40,30-7685-11385ميليارد تومان

14,88-282722-1,617,000تعداد معامالت
 ارزش بازار

48001753,78هزار ميليارد  تومان

عقبگرد ارز و طال
بازارهاي ارز و طالي تهران هفته جاري را بــا افول قيمت آغاز كردند. 
در جريان معامالت ديروز بازار ارز قيمت دالر به كمتر از 17هزار تومان 
رسيد و ســكه تمام بهار آزادي نيز با كاهش 163هزار توماني قيمت، 
7ميليون و273هزار تومان معامله شد. . از27ارديبهشت امسال تاكنون 
قيمت هر دالر آمريكا در صرافي هاي مجاز از مرز 17هزار تومان عبور 
كرده بود اما روز گذشــته قيمت هر دالر آمريكا بعــد از 20روز دوباره 
به كانال 16هزار تومان بازگشــت و به قيمت 16هــزارو 980تومان 
دادوســتد شــد. با اين حال هنوز قيمت هر دالر آمريكا دركف بازار و 
چهارراه اســتانبول دركانال 17هزار تومان در نوسان است و ديروز به 
قيمت 17هزارو 680تومان دادوســتد شد. به نظر مي رسد قيمت دالر 
خرده فروشي در كف بازار نيز ظرف روز هاي آينده تحت تأثير نزول قيمت 

در صرافي هاي مجاز با كاهش قيمت مواجه شود.

نماي ديروز بازار ارز و طال در صرافي هاي مجاز )تومان(

قيمتعنوان
ميزان تغيير

درصدمقدار
0,49-83-16,987دالر آمريكا

18,60000يورو
2,24-163,000-7,273,000سكه امامي

1,41-100,000-7,100,000سكه بهار آزادي
1,35-50,000-3,700,000نيم سكه
2-40,000-2,000,000ربع سكه

0,92-10,000-1,090,000سكه گرمي
2,99-21,300-711,500طالي 18عيار

قيمت ها تا ساعت 17ديروز

افزايش خودسرانه قيمت لبنيات
اين روزها قيمت لبنيات مصرفي مردم در حــال افزايش و وزن 
كاالهاي لبنياتي در حال كاهش اســت. اما سخنگوي سازمان 
تعزيرات روايتي متفاوت دارد. به گزارش تسنيم، سيدياسر رايگاني 
از يك سو مي گويد: قيمت لبنيات مصداق گرانفروشي است و از 
سوي ديگر اذعان دارد كه سازمان حمايت از مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان گزارشي از تخلفات را به تعزيرات ارائه نكرده است. 
فعال كه مردم شاهد افزايش قيمت ها هســتند و سازمان هاي 

متولي مي گويند گزارش تخلف به آنها نرسيده است.

بورس رشد كرد، دالر عقب نشست

تأمين مسكن مورد نياز كارگران در چارچوب 
تفاهمنامــه وزارت راه و شهرســازي و وزارت مسكن

تعاون كار و رفاه اجتماعي در 3 استان آغاز شده 
و قرار است حدود 200هزار واحد مسكوني كارگري در مناطقي 
كه كمترين فاصله را با شهرك هاي صنعتي و كارگاه هاي محل 
اشتغال كارگران دارد، احداث شود. اين واحدها در زمين هاي 
تخصيص  يافته به مســكن كارگري و با مشاركت تعاوني هاي 
مسكن خوش نام انجام خواهد شد.به گزارش همشهري، در سال 
گذشته و پس از رونمايي از طرح اقدام ملي تأمين مسكن، وزارت 
راه و شهرســازي و وزارت تعــاون، كار و رفــاه اجتماعــي 
تفاهمنامه اي بــراي تأمين مســكن مورد نيــاز كارگران و 
بازنشســتگان تأمين اجتماعي امضا كردند كه براساس آن با 
استفاده از آورده كارگران، زنجيره توليد مصالح ساختماني در 
شركت هاي زيرمجموعه تأمين اجتماعي، منابع داخلي و توان 
اعتباري بانك هاي وابســته به اين ســازمان، 200هزار واحد 
مسكوني ساخته مي شود. آن گونه كه مســئوالن وزارت راه و 
شهرسازي مي گويند اين واحدها در مناطقي احداث مي شود 
كه كمترين فاصله را با شــهرك هاي صنعتي داشــته باشد و 

درعين حال واجد امكانات زيربنايي و روبنايي باشد.

جزئيات ساخت مسكن كارگران در ۳ استان
تاكنون ساخت مســكن كارگري در مناطقي از استان هاي 
تهران، البرز و قزوين نهايي شده كه زمين هاي تخصيص يافته 
در تهران و قزوين از زمين هاي وزارت راه و شهرسازي بوده 
است؛ اما به گفته پروانه اصالني، مديركل دفتر اقتصاد مسكن، 
زيرمجموعه هاي وزارت كار بايد زمين ساخت مسكن كارگري 
را تأمين كنند. البته محمود محمود زاده، معاون مســكن و 
ساختمان وزارت راه و شهرســازي اعالم كرده است، براي 
اجراي تفاهمنامه ساخت مسكن كارگري، تجميع امكانات 
2 وزارتخانه مدنظر اســت تا ازنظر ميزان تسهيالت، ميزان 
ســود متعلقه بانكي، تأمين زمين و كمك به تأمين مصالح 
ساختماني با توجه به امكاناتي كه در 2 وزارتخانه وجود دارد، 
بتوان شرايط ســهل تري را براي بازنشستگان و افراد تحت 
پوشش اين وزارتخانه ايجاد كرد. طبق اعالم مسئوالن وزارت 
راه و شهرسازي، نخستين منطقه ساخت مسكن كارگري در 
جنوب شرق تهران و در محدوده تجمع شهرك هاي صنعتي 

شهر جديد ايوانكي اســت كه با تأمين زمين مورد نياز براي 
564واحد مسكوني آماده اجرا شده و همچنين در شهرك 
مهرگان قزوين نيز به دليل انباشت شهرك هاي صنعتي، براي 
702واحد مسكوني برنامه ريزي شــده است. از سوي ديگر 
رايزني براي احداث تعدادي واحد مسكن كارگري در منطقه 
اشــتهارد كرج نيز در حال انجام است و بخشي از واحدهاي 
مسكوني كارگري موضوع تفاهمنامه در اين منطقه به عنوان 

نمونه احداث خواهد شد.

احداث مسكن كارگري در همسايگي كارگاه ها

افزايش مصرف آب با كرونا
معاون وزير نيرو گفت: شيوع كرونا باعث تغيير الگوي مصرف 
آب خانوارها شــده و ميزان مصرف آب شــرب در كشور را 
35درصد افزايش داده است. به گزارش ايرنا، قاسم تقي زاده 
خامسي البته اين را هم گفته كه با اوج گيري گرما تهراني ها 
21درصد بــر مصرف آب خــود در هفته هــاي اخير اضافه 
كرده اند. هم اكنون بــه ازاي هر نفر 350ليتــر آب در طول 
شــبانه روز مصرف مي شود و خطر افت فشــار آب درصورت 

مصرف بي رويه جدي  است.

تلفن همراه كاالي اساسي است!
نايب رئيس كميته تخصصي تلفن همراه اتاق اصناف ادعا كرده 
گوشي تلفن همراه جزو كاالهاي اساسي مردم شده و چون ارز 
كافي براي واردات اختصاص نيافته، اين كاال به صورت قاچاق 
وارد مي شود. به گزارش ايرنا، افشين اكبري اين را هم گفته 
كه نصب سريال 15رقمي و رهگيري گوشي هاي تلفن باعث 
شد قاچاق اين كاال تا 95درصد كنترل شود. فقط بايد پرسيد 
واقعا تلفن همراه جزو كاالي اساســي اســت و مشكل فقط 

تامين ارز واردات است؟

خانه نخريم ارزان مي شود؟
محمد اسالمي، وزير راه و شهرسازي بار ديگر تأكيد كرد فعال 
مردم خانه نخرند تا ارزان شــود. اما مصطفي قلي خسروي، 
رئيس اتحاديه مشــاوران امالك مي گويد: شــايد با كاهش 
معامالت در كوتاه مدت نرخ ها تا حدودي به ثبات برســد اما 
در ميان مدت و بلندمدت بايد برنامه داشــته باشيم. مهدي 
روانشــادنيا، كارشــناس بازار مســكن نيز تحريم خريد را 
غيرممكن مي داند و مي گويد: راه حلــي نداريم جز اينكه در 

بلندمدت عرضه مسكن را متناسب با تقاضا متعادل كنيم.

نخستينقــرعــه كشــي 
فــروش فوق العاده يكي از خودرو

خودروسازان ديروز برگزار 
شــد و از امروز نيز طــرح پيش فروش 
خودرو توسط 2 خودروساز بزرگ كشور 
آغاز مي شــود؛ اما همچنان اين ســؤال 
بي پاسخ  مانده است كه با اين تدابير بازار 
خــودرو به تعادل مي رســد يــا دوباره 
افزايش تقاضا باعث خيز قيمت ها خواهد 
شد؟ به گزارش همشهري، طرح فروش 
فوق العاده خودرو به مناسبت عيد فطر 
كه با مشــاركت 7ميليون نفري مواجه 
شــده بود، ديروز به خانه آخر رسيد و با 
برگزاري مراسم قرعه كشي در يكي از 2 
خودروساز حاضر در اين طرح، برندگان 
آن نيز مشخص شــدند. در ادامه، قرار 
اســت از امــروز طــرح پيش فــروش 
محصوالت 2 خودروساز بزرگ كشور با 
سررسيد 4 ماه تا يك سال آغاز شود كه 
اگر دوباره نرخ مشاركت متقاضيان در آن 
نجومي باشد، ناگزير به قرعه كشي ختم 

خواهد شد.

بازار خودرو به كدام سو مي رود
بازار خودرو در دو سه سال اخير، زير سايه 
جهش نرخ ارز و گاهــي به بهانه ابهام در 
آينده اقتصاد با رشدهاي متوالي قيمت 
مواجه بوده اســت چراكه بي ثباتي هاي 
اخير اقتصاد ايران، خــودرو را به گونه اي 
در جرگه كاالهاي ســرمايه اي قرار داده 
است كه اغلب صاحبان نقدينگي ترجيح 

مي دهند براي حفظ ارزش دارايي خود 
آن را به خودرو تبديل كنند. در اين ميان 
احتكار و انباشــت خودرو نيز به منظور 
جلوگيري از كاهش ارز دارايي نقدي داغ 
شد و بيش ازپيش قدرت عرضه را نسبت 
به تقاضا تضعيف كرد. در اين شــرايط، 
قيمت خودرو به واسطه تبديل شدن به 
كاالي سرمايه اي حتي از رشد نرخ ارز نيز 
پيشي گرفت و باعث شد تقاضاي مصرفي 
در فشار قرار بگيرد؛ تا جايي كه متوليان 
تنظيم بازار تصميم گرفتند با تغيير شيوه 
فروش خودرو، زمينه را براي پاسخگويي 
به تقاضاي مصرفي بــازار فراهم كنند و 
با خارج كردن اين تقاضــا در بازار آزاد، 

به تنش هــاي قيمتي بازار خــودرو نيز 
پايان دهند. نكته قابل تأمل اينجاســت 
كه قرعه كشــي اخير كه با مشــاركت 
7ميليوني همراه شد و نتيجه بخش بودن 
اين سياستگذاري را عماًل با چالش مواجه 
كرد؛ چراكه اين ميزان مشــاركت، عماًل 
شانس برنده شدن افراد و احتمال خريد 
خودرو را به كمتــر از نيم درصد كاهش 
داد. در ايــن وضعيت با توجــه به اينكه 
تقاضاي سرمايه گذاري نبض بازار خودرو 
را به دســت گرفته و اين بازار به واسطه 
تضعيف توليد داخلــي و توقف واردات با 
كاهش عرضه مواجه شــده است، به نظر 
نمي رســد سياســت فروش خودرو با 

قرعه كشي قادر باشد حتي در ميان مدت 
به توازن و ثبات قيمت ها در بازار كمك 
كند؛ هرچند اگر اين نــوع فروش ادامه 
پيدا كند و با پايــش دقيقي از ورود افراد 
ســفته باز به قرعه كشي جلوگيري شود، 
شانس كمك به متقاضيان مصرفي خودرو 
در دهك متوســط كه مصرف كنندگان 
اصلي خودروهاي داخلي هستند افزايش 
مي يابد و الاقل از اين منظر جلوي متضرر 
شــدن تعدادي از اين افراد در بازار سياه 

را مي گيرد.

۰.۳4 درصد تقاضا جمع شد
ديــروز گــروه صنعتــي ايران خودرو 

قرعه كشــي فروش فوق العاده 15هزار 
دستگاه از محصوالت خود را با مشاركت 
4 ميليون و 360 هــزار و 153نفر انجام 
داد و درنهايــت 0.34درصــد از كل 
متقاضيــان واجــد شــرايط خريد اين 
خودروهــا انتخاب شــدند. البته تعداد 
اوليــه متقاضيان خريد خــودرو از اين 
شركت 5 ميليون و 273 هزار نفر بود كه 
39 هزار و 18 نفر از آنها در گروه ســايپا 
هم ثبت نام كرده بودند كــه از گردونه 
حذف شدند و 345 هزار و 813 نفر هم 
به واسطه داشتن پالك فعال يا نداشتن 
گواهينامه اصاًل واجد شرايط شركت در 

قرعه كشي نبودند.

فرصت 48ساعته براي واريز وجه
ديروز از ميــان 4 ميليــون و 360هزار 
و 153 نفــر واجــد شــرايط شــركت 
در قرعه كشــي، اســامي 15هــزار نفر 
به قيدقرعه مشخص شد و هزار و 500نفر 
نيز در فهرســت رزرو قــرار گرفتند تا 
چنانچه افراد منتخب بــه هر دليلي در 
فرصت تعيين شده نسبت به تكميل وجه 
اقدام نكردند، افراد اين فهرست جايگزين 

آنها شوند. 
طبق اعالم ايران خودرو، اسامي برندگان 
ضمن انعكاس در تارنماي اين شركت، 
رســانه ها و فضاي مجــازي، از طريق 
پيامــك نيز اطالع رســاني مي شــود و 
برندگان تا 48ساعت بعد از اعالم اسامي 
فرصت خواهند داشت نســبت به واريز 
بهاي خودرو به حساب شركت اقدام كنند 
در غيراين صورت از فهرســت برندگان 

حذف خواهند شد.

بخت بازار خودرو با بخت آزمايي باز مي شود؟
برندگان التاري بزرگ خودرو تا پس فردا بايد پولشان را واريز كنند

خبرهاي كوتاه

  قبض برق را پرداخت كنيد
17روز از مهلت تعويق پرداخت قبوض برق 
به  دليل شيوع گذشــته و همچنان برخي 
شهروندان تهراني پول برق خود را پرداخت 
نكرده اند. احمدرضا مقصــودي از مديران 
شــركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ از 
پايتخت نشينان خواست، قبوض برق خود 

را در مهلت مقرر پرداخت كنند.

  حل مشكل نهاده هاي دامي
كاظم خاوازي، وزير جهاد كشاورزي اعالم 
كرد: بانــك مركزي ارز مورد نيــاز واردات 
نهاده هاي دامي را كه مدتي با مشكل مواجه 
بود، تخصيــص داد و در روزهاي اخير تنها 
30هزار تــن نهاده هاي دامــي از بندر امام 
ترخيص شده و به سرعت در حال توزيع در 

كشور است.

  قيمت جديد شكر
بهمــن دانايــي، دبيــر انجمــن صنفي 
كارخانه هاي قند و شكر خبر داد: براساس 
تصميم جلســه كارگروه تنظيم بازار، نرخ 
مصوب هر كيلوگرم شــكر، درب كارخانه 
6هزار و 300تومان تعيين شد و قرار است تا 
كارخانه داران شكر را مستقيم به دست مردم 
برسانند و از فروش به واسطه ها و اشخاص 
غيردولتي خودداري كند. قيمت شكر براي 

مصرف كننده به زودي اعالم مي شود.

  فعال سازي موبايل خارجي ها
گمرك ايران اعالم كــرد: اتباع خارجي كه 
قصد اقامت بيش از يك ماه را دارند به هنگام 
ورود به كشور، بايد نسبت به رجيستر كردن 
دستگاه گوشي تلفن همراه خود صرفا توسط 
گيت ورود به كشور گمرك اقدام كنند. در 
غير اين صورت امكان ثبت و فعال سازي  از 

هيچ طريق ديگري ممكن نخواهد بود.

يك نماينده مجلس از تدوين طرحي 
 سهام
خبر داد كــه درصــورت تصويب در عدالت

مجلس تا يك  ماه آينــده، بين 10 تا 
15ميليون مشمول جديد، ســهام عدالت دريافت 

مي كنند.
به  گزارش همشــهري، با وجود آنكه در فاز نخست 
آزادسازي سهام عدالت بيش از 49ميليون نفر سهام 
عدالت دريافت كرده اند، اما به دليل مشكالت فني 
و زيرساختي بخشي از افرادي كه از صالحيت الزم 
براي دريافت سهام عدالت برخوردار بودند مشمول 
اين طرح نشدند و سهام عدالت دريافت نكردند؛ بر 
همين اساس مجلس در حال تدوين طرحي است 
كه پس از تعيين تكليف كميسيون هاي مجلس به 

اين افراد هم سهام عدالت اختصاص پيدا مي كند.
بر همين اســاس محمدرضــا پورابراهيمي، يك 
نماينده مجلس يازدهم از تدوين طرح جاماندگان 
ســهام عدالت در قالــب چند گروه خبــر داد و به 
همشــهري گفت: با طرح مجلــس، همه واجدين 
شــرايط و جامانده از ســهام عدالت، مشمول اين 

سهام مي شوند.
او در پاسخ به اين پرســش كه برآورد مي شود چه 
تعداد مشمول جديد به جمع كل مشموالن سهام 
عدالــت اختصاص يابــد، گفت: هم اكنــون جمعا 
58درصد از ســهام موجود در ســبد سهام عدالت 
آزاد شده و اصطالحا به 49ميليون نفر از مشموالن 
اختصــاص يافته، اين بــه آن  معناســت كه هنوز 
42درصد از سهام موجود در سبد سهام عدالت به 
هيچ مشمولي اختصاص نيافته و همچنان در دست 
دولت باقي خواهد ماند و اين يكــي از نگراني هاي 
اصلي مجلس است. او توضيح داد: بر همين اساس 

طرحي براي اختصاص سهام باقيمانده در سبد سهام 
عدالت در حال تدوين است كه درصورت تصويب، 
اين قابليت وجود دارد كه به 10 تا 15مشمول جديد 

سهام عدالت اختصاص يابد.
پورابراهيمي در پاسخ به اين پرسش كه اين طرح چه 
زماني در مجلس تصويب مي شود، گفت: با مشخص 
شدن اعضاي كميسيون هاي مجلس طرح موردنظر 
در قالب فاز دوم آزادسازي سهام عدالت به كميسيون 
مربوطه ارجاع خواهد شــد و تالش ما اين است كه 
حداكثر ظرف يك  ماه آينده وضعيت مشــموالن 

جديد سهام عدالت تعيين تكليف شود.

گروه بندي هاي جديد
نماينده مردم كرمــان و راور در مجلس يازدهم در 
پاسخ به اين پرسش كه در فاز دوم، به چه كساني 
ســهام عدالت اختصاص خواهد يافــت، گفت: در 
اين طرح جاماندگان ســهام عدالت در چند گروه 

تقسيم مي شــوند؛ گروه نخســت افرادي هستند 
كه در ســال84 جزو مشــموالن دريافت ســهام 
 عدالت بودند اما به داليل مختلف از ليســت نهايي
 سازمان خصوصي سازي حذف شــدند كه تعداد 
آنها حدود يك ميليون و 800هزار نفر تا 2ميليون 

نفر است.
رئيس سابق كميســيون اقتصادي مجلس شوراي 
اسالمي افزود: مشــاغل تعريف نشده كه اطالعات 
جامعــي از آنها وجــود نــدارد، ماننــد كارگران 
ساختماني، دستفروشان و... نيز جزو گروه مذكور 

هستند.
او تأكيد كرد: دومين گروهي كه در طرح ساماندهي 
سهام عدالت تعيين تكليف مي شــوند، افراد كمتر 
از 14سال هســتند، از ســال85 تاكنون بسياري 
از خانواده هايي كه ســهام عدالت دريافت كردند، 
صاحب فرزند جديد شــدند كه اين فرزند از سهام 

عدالت محروم است.

پورابراهيمــي اضافه كرد: ســومين گروهي كه در 
طرح ساماندهي ســهام عدالت، صاحب اين سهام 
مي شوند، افرادي هستند كه طي سال هاي گذشته 
به دليل بروز مشــكالت اقتصادي، تــوان مالي آنها 
كاهش يافته و هم اكنون جزو دهك هاي كم درآمد 

محسوب مي شوند.
او ادامه داد: براي اجرايي كردن طرح ســاماندهي 
سهام عدالت، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بايد 
اطالعات دقيقي از افراد مشمول در اختيار قرار دهد، 

درواقع بايد بانك اطالعاتي مورد نياز را تهيه كند.
او درباره ميزان واگذاري سهام عدالت به جاماندگان 
در طرح ساماندهي سهام عدالت، تصريح كرد: ميزان 
واگذاري هاي جديد بايد براســاس فرمول خاصي 
صورت گيرد، زيرا اين افراد همانند ســاير صاحبان 
ســهام عدالت كه از سال86 مشــمول سود سهام 
شدند، از آن برخوردار نيستند؛ بنابراين ميزان سهام 

عدالت آنها متفاوت خواهد بود.

 1۵ ميليون نفر
در ليست جديد سهام عدالت

 اشتغال روستايي 
با فرش دستباف

مادربزرگ در يكي از روستاهاي 
 عكس
خبر

شــمال اراك در حال قاليبافي 
است و اميدوار است دسترنج 
ماه هــا تــالش او و اعضــاي 
خانواده اش بتواند درآمــد خوبي را به همراه 
داشته باشد. قالي ســاروق ازجمله فرش هاي 
دستباف با شهرت جهاني است و در بازارهاي 
اروپا و حتي آمريكا طرفــداران خاص خود را 
دارد. صنعت فرش دستباف ايران در صورت 
حمايت نه تنها اشــتغال پايدار روستايي را 
تضمين مي كند كه يكــي از گزينه هاي جدي 
جايگزين درآمدهاي نفتي به شــمار مي رود. 

مادر بزرگ خسته نباشيد، خدا قوت!
  عكس: بهنام يوسفي/ مهر

   فرايند ساخت مسكن كارگري
در جريان تفاهمنامه ساخت مسكن كارگري، روند كار به  اين  ترتيب 
است كه تعاوني هاي ساخت مسكن در اتاق تعاون تشكيل مي شود 
و كارگران و بازنشستگاني كه توان پرداخت آورده ۳۰تا 4۰ميليون 
توماني دارند در اين تعاوني ها عضو خواهند شــد. در ادامه اين 
تعاوني ها دسته بندي مي شوند و به زمين هايي كه در قالب تفاهمنامه 
مشترك، شناسايي و احصاء مي شوند، متصل خواهند شد. به گفته 
مديركل دفتر اقتصاد مســكن، با تأكيد وزارت راه و شهرسازي، 
تعاوني هاي خوش نام و خوش عملكرد با تأييد شــوراي مسكن 
استان در اجراي مسكن كارگري مشاركت مي كنند و به هيچ عنوان 
اجازه اين كه پول را از متقاضيان بگيرند و در حساب خود نگه دارند 
نخواهند داشــت. اين پول ها در حساب مسدودي مردم مي رود و 

تعاوني تنها اجازه اعالم برداشت و تزريق به پروژه را دارد.

   نظارت امنيتي بر فروش خودرو
پرونده پرحاشيه خودروسازان در فروش محصوالت در 
۲ سال گذشته كه عموماً با نارضايتي مردم و رانت خواري 
افرادي خاص مواجه بود، باعث شد شيوه جديد فروش 
محصوالت ۲ خودروساز بزرگ بازار براساس قرعه كشي 
و با نظارت نهادهاي نظارتي انجام شود. بر اين اساس 
قرعه كشــي ديروز ايران خودرو در حضور نمايندگان 
نهادهاي نظارتي وزارت اطالعات، سازمان بازرسي كل 
كشور، سازمان حمايت، دادستاني كل كشور، سازمان 
بازرسي وزارت صنعت و پليس امنيت اقتصادي انجام 

شد تا اين بار هيچ حرف وحديثي وجود نداشته باشد.

احمد ميرخدائي
روزنامه نگار

در پايان معامالت ديروز بازار سهام ارزش سهام ۳9 شركت منفي، ۳۰4 شركت 
مثبت شد و 6  شركت بدون تغيير ماند

29
    منفي     مثبت   بدون تغيير 
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مسئله اي به نام چراي دام در جنگل ابر
سازمان حفاظت محيط زيست حفظ زيستگاه يوزپلنگ آسيايي را مهم تر از اخراج دام از مراتع ابر مي داند

زهرارفيعي
خبر نگار

خــروج دام از جنگل، قانوني اســت كه در 
منابع
بسياري از مناطق شمالي كشور به درستي طبيعي

اجرا نمي شود. دامدارها در دل جنگل هاي 
هيركاني ثبت جهاني شده آغل هاي پنهان براي نگهداري از 
دام هاي سبك و سنگين ايجاد مي كنند و  اين اقدام البته دور 
از چشم مسئوالن انجام نمي شود. متصرفان اراضي جنگل ابر 
و دامداراني كه با همكاري شــوراي روستاي ابر به صورت 
غيرقانوني اقدام به چراي دام در جنگل ابر مي كردند 2 روز 
قبل توسط نيروهاي يگان حفاظت سازمان جنگل ها از اين 

جنگل اخراج شدند.
چــراي دام در عرصه هــاي طبيعــي امســال موضوعي 
بحث برانگيز اســت و علينقي حيدريان، مديركل سازمان 
جنگل هاي استان ســمنان در مورد چراي دام در منطقه 
حفاظت شده جنگل ابر به همشــهري مي گويد: دامداران 
از گذشــته حقوق مكتســبه دارند كه به راحتي نمي توان 
آن را گرفت. به گفته او، از زماني كــه جنگل ابر به منطقه 
حفاظت شده تبديل شد، قرار بود درصورت تامين اعتبار 
از سوي سازمان حفاظت محيط زيست، دامدارها با امضاي 
تفاهمنامه از منطقه خارج شوند. حيدريان مي گويد: جنگل 
ابر پوشش جنگلي تُنك دارد و دامدارها از 50سال پيش در 
اين منطقه حضور داشتند كه درصورت تامين اعتبار براي 
پرداخت حقوق دامداران، آنها نيز مقاومتي براي خروج از 

منطقه نمي كنند.

حقوقمكتسبهدامدارها
به گزارش همشهري، براساس پروانه چراي دام كه سازمان 
جنگل ها با حفظ »حق مكتسبه« به دامدارها داده است، 
در كل استان سمنان 950هزار دام وجود دارد كه البته اين 
ميزان در جنگل ابر به مراتب كمتر است. پيش از ملي شدن 
جنگل ها و مراتع در سال1341 براساس بنچاق هاي موجود 
كه قدمت آنها از 200سال هم بيشتر است، دامدارها مالك 
و متصرف چندين هكتار جنگل و مرتع بودند. پس از ملي 
شدن جنگل ها و مراتع، دريافت پروانه چرا براي دامدارها 

الزامي شد. هدف از صدور پروانه چرا، اعمال مالكيت دولت بر 
مراتع و جلوگيري از پرداخت حق چرا از سوي دامدارها بـه 
افراد محلي و مالكين قبلي بود و بعدها موضوع تخريب اراضي 

مرتعي و جنگلي با چراي بي رويه مطرح شد.
2سال بارش پشــت هم نيز فرصت رشد به رويشگاه هاي 
جنگلــي و مرتعي كشــور داد و حاال به اعتقــاد علينقي 
حيدريان، چراي دام در اين 2ســال بــراي حفظ جنگل 

مفيد است.
مديركل جنگل ها و مراتع استان ســمنان به همشهري 
مي گويد: اختالف نظر زياد است. اما اگر نظر من را بخواهيد 
بايد بگويم تأثير چراي دام در رويشگاه هاي جنگلي و مرتعي 
بستگي به تعداد دام و نوع آن دارد. اگر دام »ميش« باشد و بز 
نداشته باشد، خسارت زيادي ايجاد نمي كند. امسال به دليل 
بارندگي هاي بسيار، امكان رشد گياهان يكساله فراهم شده 
است و زمينه براي آتش سوزي عمدي و غيرعمدي نيز بيش 
از هميشه فراهم شده است. علينقي حيدريان با اشاره به 
باران هاي اخير مي گويد: امسال زير درختان علف بسيار رشد 
كرده است. در برخي مناطق اوضاع به گونه اي است كه اگر 
پروانه چرا هم صادر نشده باشد، از دامداران مي خواهيم براي 
كم شدن علوفه، دام )فقط ميش( به منطقه بياورند. در نتيجه 
نمي توان مرتع را صددرصد خالي از دام كرد. اما موضوعي 
كه در اين بين از سوي دامدار، مسئول و كارشناس رعايت 
نمي شود تعادل دام و مرتع در زمان مقرر است. بارها ديده 
شده كه دامدارها مجوز چراي 100راس گوسفند دارند ولي 

5برابر بيشتر دام به منطقه آورده اند. 
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افقی:
از  نظامــي-  حملــه   -1  
ماشين آالت كشاورزي- نوعي 

پارچه پنبه اي
2- از باشگاه هاي فوتبال ايتاليا- 
مركز جمهــوري آذربايجان- 

پارچه
3- مشاور- الستيك خودرو- به 

آهستگي
4- پژواك- رها- بهشــت زير 

پاي اوست
5- صندلي تشريفاتي- بي نظم 

و قاعده- درخشش
6- همــراه وعده- آشــيانه و 

جايگاه- داروي بي هوشي
7- لگن ظرفشــويي- شــب 

پيش رو- جال دهنده كفش
8- تكرار حرفــي- بزرگ تر- 

رخوت- صدمترمربع
9- گردهمايي- قباحت- بين 

ساعد و بازو
10- از آنيم و در آنيم و برآنيم- 
خداي مصريان قديم- عالمت 

تأييد پاي نامه
11- فهرست غذاي رستوران- 
ظاهري زشــت و نامتناســب 

دارد- انحالل معامله
12- ضروري- پــول امارات- 

آهار زده
13- ايشان- رمان اميل زوال- 
شــهري تاريخي در شــمال 

بحرالميت
14- چله كمان- نادان- قله اي 

در فرانسه
15- پدر علم تاريخ- نقطه آغاز 

قيام سربداران- قدم يكپا

  
عمودی:

1- دسر ايتاليايي- دهن دره
2- ســتارگان- كشوري در 
جنوب شــرقي شــبه جزيره 

بالكان- جوي طبيعي
3- سازي  زهي- گل درختان 

ميوه
4- گنج- هنرمند دوربين به 

دست- دارنده
5- پايان پذيــر- نوشــتن- 

پيش درآمد آشغال
6- رايحــه - صفــرا- محل 

والدت امام حسين)ع(
7- مزد اگر مي طلبي طاعت... 
ببر- روزي داده شــده- رود 

قابل كشتيراني هامبورگ
8- قاتل- گوش كردن

9- پيغمبر- كوچه يك طرفه- 
آسودگي

10- رمانــي نوشــته رضــا 
اميرخاني- از اجرام آسماني- 

پوستين
11- ســيلي- قلعه تاريخي 
اســماعيليان در قزويــن- 

ضيافت
12- طناز- پايتخت عربستان- 

خاخام
13- جانور بي مهره دريايي- 

نقاش ايتاليايي عهد رنسانس
14- پســر عرب- ســدي در 

تهران- با نشاط
15- از درجــــات ســــپاه 

پاسداران- الف زني
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 حسن روحاني، رئيس جمهوري، صبح 
ديــروز اجــازه بازگشــايي تورهاي گردشگري

گردشــگري را صــادر و اعــالم كرد: 
»براساس مصوبه ســتاد ملي مبارزه با كرونا تورهاي 
مسافرتي داخلي از 24خرداد مي توانند فعاليت خود را 
شــروع كنند اما در اجــراي تورهــاي خارجي بايد 
بررسي هاي الزم انجام و چارچوب ها مشخص شود.« 
رئيس جمهوري درست در شرايطي اين دستور را صادر 
كرده است كه طي 4 ماه گذشته و همزمان با اپيدمي و 
همه گيــري جهاني كرونــا، شــركت هاي خدمات 
گردشگري، هتل ها و حتي صنعت حمل ونقل با آسيب 
شديد مواجه شدند. پاندمي كرونا اگرچه گردشگري 
جهان را نيــز به تعطيلــي كشــاند، امــا در ايران 
رئيس جمهوري براساس تصميم ستاد مقابله با كرونا 
اعالم كرده اســت كه تصميم به برگــزاري تورهاي 
گردشگري مي تواند منجر به »رونق دوباره اين صنعت 
و خروج واحدهاي فعال در گردشگري كشور از ركود« 

شود.
آيا دســتور رئيس جمهوري براي برگزاري تورهاي 
گردشگري در عصر كرونا در كوتاه مدت قادر به خارج 
كردن صنعت گردشگري از ركود شديد و كاهش ميزان 
ابتال به كرونا است؟ فعاالن صنعت گردشگري كشور به 

همشهري گفته اند كه چنين نخواهد شد.
بررسي همشهري از 2تعطيلي طوالني در هفته هاي 
گذشته مشخص كرد كه مسافران و گردشگران نه تنها 
رغبتي به استفاده از مراكز اقامتي و هتل ها ندارند كه 
حتي عالقه به خريد تورهاي گردشگري را نيز از دست 
داده اند. افزايش ناگهاني قيمت خدمات حمل ونقل در 
كشور كه به افزايش نرخ تورهاي گردشگري انجاميد 
نيز سفر در ايران را گران تر كرد و 4 ماه ركود اقتصادي 
حاكم بر كشور، مسافران و گردشگران را ناتوان از خريد 
تورهاي داخلي كرده اســت. در نتيجــه خودروهاي 
شــخصي براي ســفرهاي انفــرادي و خانوادگي به 

جاده هاي كشور هجوم مي برند و همه گيري كرونا در 
ايران به جايي مي رسد كه وزارت بهداشت كشور اعالم 
مي كند 70درصد افراد مبتال به كرونا در يك هفته قبل 

به سفر رفته اند.
صنعت گردشــگري كشــور چنان ركودي را تجربه 
مي كند كه به گفته برخي فعــاالن اين صنعت، حتي 
دستور برگزاري تورهاي گردشگري نيز رغبتي براي 
ســفر با تور در گردشــگران ايجاد نمي كند. به گفته 
آنها، دولت بايد با تخصيص وام يا بن سفر گردشگران 
را ترغيب به سفر با تور كند تا اميد به حركت صنعت 

گردشگري ايجاد شود.

گردشگرانباخودرويشخصيميتازند
حرمــت اهلل رفيعي، رئيــس انجمن صنفــي دفاتر 
خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي ايران با انتقاد از 
تصميم هاي ديرهنگام بخش دولتي براي ايجاد تحرك 
در صنعت گردشگري به همشهري گفت: كشور 10روز 
در تعطيالت بود كه اگر مردم سفرهاي خود را با تور 
انجام مي دادند ، بعد از 4 ماه خانه نشيني لذت بيشتري 
از سفر مي بردند و چرخ گردشگري كشور به گردش 

درمي آمد و مهار كرونا موفق تر بود.
به گفته او، مســافران به جاي اقامت در مراكز رسمي 
و اســتفاده از تور و رعايت پروتكل هاي بهداشتي با 
خودروي شــخصي ســفر مي كنند و در خانه هايي 
اقامت مي كنند كه هيچ نظارتي بر آنها نيست و يا چادر 
مي زنند. مسئوالن هم نمي توانند دروازه هاي شهرها را 

به روي مردم ببندند.
رفيعي بي رغبتــي مردم بــه اســتفاده از تورهاي 
گردشــگري در دوران كرونا را ناشــي از وضعيت بد 
اقتصادي و گران تر شــدن ســفر بــا افزايش قيمت 
حمل ونقل و اقامت مي داند و مي گويد: در اين شرايط 
هيچ دســتورالعملي مردم را براي سفر با تور ترغيب 
نمي كند. او مي گويد: شرايط اقتصادي مردم واقعا بد 
اســت. آنها 4 ماه در خانه  ماند ه اند و كار نكرده اند و به 
همين دليل بايد پرسيد چه دليلي داشت كه در اين 
وضعيت بهاي بليت حمل ونقل در بخش ريلي و هوايي 

كاهش محدوديت هاي سفر
  رئيس جمهوري اجازه برگزاري تورهاي گردشگري را صادر كرد اما فعاالن اين 

صنعت به همشهري گفته اند مردم رغبتي براي سفر با تور ندارند
  فعاالن صنعت گردشگري مي گويند، دولت بايد با تامين نقدينگي در قالب وام 

يا بن سفر شرايط مسافرت در وضعيت بد اقتصادي را فراهم كند

و جاده اي گران شود؟ بخش هاي دولتي كه نبايد زيان 
اقتصادي خود از شيوع كرونا  موفق تر بود.

به گفته رئيس انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرت 
هوايي و جهانگردي ايران، در اين شرايط طبيعي است 
كه مردم با تور سفر نكنند و با خودروهاي شخصي راهي 
شهرها و جاده هاي كشور  شوند و ميزان ابتال به كرونا 

و مرگ ومير هاي جاده اي بر اثر تصادف بيشتر شود.

وامبدهند،گردشگريرونقبگيرد
حســن تقــي زاده انصــاري، مديرعامــل يكي از 
هلدينگ هاي بزرگ گردشــگري كشور است كه در 
گفت وگو با همشهري از تمايل گردشگران جهان به 
سفر در گروه هاي كوچك و خانوادگي آن هم به مقاصد 
روباز و طبيعت پس از همه گيري كرونا خبر مي دهد. 
او مي گويد: بيماري همچنان وجود دارد و به رغم آنكه 
پروتكل هاي بهداشتي هم رعايت مي شود، گردشگران 
اعتماد و آرامش خيال براي سفرهاي گذشته را ندارند و 
بايد با درك بازار و ايجاد تنوع در محصوالت گردشگري 

آنها را به سفر با تور ترغيب كرد.
 اين فعال گردشگري مي گويد: نهادهاي بين المللي 
پيش بيني كرده اند گردشگري داخلي با يكسال تأخير 
به نقطه قبل باز  گردد و گردشگري خارجي نيز مسيري 
طوالني در پيش دارد. تقي زاده انصــاري با تأكيد بر 
آنكه تــوان مالي يكي از شــاخص هاي مهم در رونق 
گردشگري است تأكيد مي كند: با توقف كسب وكارها، 
كاهش نقدينگي و فقدان شرايط مناسب شغلي براي 
برخي خانواده ها، تامين نقدينگي و اعتبار سفر از سوي 
دولت ضروري اســت تا مردم بتوانند با پشتوانه مالي 
دولت، به صورت وام يا بن سفر مسافرت كنند و چرخه 

گردشگري كشور را به حركت درآورند.
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   اپیدمی کرونا فعال تمام شدنی نیست و 
کارشناســان حوزه بهداشت و درمان گزارش

تاکید دارند که زمان مشــخصی برای 
پایان آن نمی توان اعالم کرد. هر چند که به نظر می رسد 
رعایت فاصله اجتماعی و پروتکل های بهداشتی کمرنگ 
شده و همین مساله آمار ابتال به کرونا را طی روزهای 
اخیر افزایش داد و به بیش از 3 هزار نفر رساند. اتفاقی که 
حسن روحانی، رئیس جمهوری هم به آن اشاره و درباره 
نگرانی های ناشی از اوج گیری شیوع بیماری در برخی 
شهرهای کشور اظهار کرد: »چنانچه در هر بخشی از 
کشور دستورالعمل ها و فاصله گذاری هوشمند اجتماعی 
جدی گرفته نشود، مســئوالن ناگزیر از بازگرداندن 
محدودیت ها خواهند بود که این موضوع هم زندگی 
عادی شهروندان را دچار مشــکل خواهد کرد و هم 
آسیب های اقتصادی جدی به جامعه خواهد زد.« اتفاقی 
که با روند فعلی چندان دور از انتظار نیست و بازگشت 
محدودیت ها به برخی شهرهای کشــور را محتمل 
می کند. هر چند که واقع بینانه باید گفت از زمان شیوع 
کرونا تاکنون فرصت خوبی برای توزیع و بازســازی 
تجهیزات درمانی در بسیاری از استان های کشور به 
وجود آمده است. توزیع هزار دستگاه سی تی اسکن در 
مراکز درمانی کشور، تجهیز استان ها به 1200 مرکز 
نمونه گیری و تست کرونا و فعالیت 1۷ هزار و ۵00 خانه 
بهداشت برای مقابله با این بیماری در سراسر کشور، 

امیدها را برای کنترل کویید19 افزایش داده است. 

کادر درمان خسته اند 
  فرشته رضایی – رشت: بر اساس آخرین اعالم 
وزارت بهداشــت، گیالن در حال حاضر هیچ شــهر 
قرمزی ندارد اما این به معنای تمام شدن کرونا نیست. 
با بازگشایی راه ها و هجوم مسافران در تعطیالت اخیر 
احتمال تشدید و بازگشت بیماری به مانند قبل وجود 
دارد و به همین دلیل برخی از متولیان از لزوم قرنطینه 
مجدد سخن می گویند. معاون درمان دانشگاه علوم 
پزشکی گیالن در این باره به همشهری می گوید: هنوز 
مشخص نیســت که آیا گیالن هم مشمول قرنطینه 
می شود یا خیر؟ منتظر دستور ستاد ملی مقابله با کرونا 
هستیم. اما با توجه به حضور قابل توجه مسافران طی 
روزهای اخیر در گیالن و دیگر استان ها، احتمال تشدید 
کرونا زیاد است.  حسن میری درباره آمادگی استان برای 
موج دوم کرونا بیان می کند: آمادگی نسبی برای شیوع 
دوباره کرونا وجود دارد اما کادر درمان استان واقعا خسته 
شده اند. بسیاری از آنها مدت هاست که حتی یک روز هم 
مرخصی نرفته اند و این باعث تحلیل رفتن توان آنها شده 
است. میری می افزاید: گیالن از نظر تجهیزات درمان و 
داشتن دارو و اقالم بهداشتی مشکلی ندارد. تاکنون سه 
دستگاه سی تی اسکن به گیالن اعطا شده و دانشگاه علوم 
پزشکی گیالن در حال خرید تجهیزات و بقیه نیازها 

همچون دستگاه ام آر آی و... است. 

بازگشت محدودیت ها به کرمانشاه 
  فرحناز چراغی – کرمانشاه: نزدیک دو هفته 
است که کرمانشاه در وضعیت هشدار قرار گرفته است 
و با بی توجهی مردم به رعایت موازین بهداشتی شرایط 
روزبه روز بدتر می شود. مساله ای که باعث شد برخی 
محدودیت ها از دیروز در اســتان آغاز شود. هوشنگ 
بازوند، استاندار کرمانشاه با اشــاره وضعیت بحرانی 
کرمانشــاه اظهار می کند: تعطیلی بازارچه جوانرود، 
ممنوعیت فعالیت تاالرهای عروسی و عزا، محدودیت 
تردد در آرامستان ها از مصوبات استانی در ستاد کرونا 
برای جلوگیری از شــیوع این بیماری است و از دیروز 
اجرا شده است. بازوند بر لزوم اختیارات استانی تاکید 
می کنــد و می افزاید: درخواســت افزایش اختیارات 
ستادهای استانی مقابله با کرونا برای وزیر کشور ارسال 
شده است. وی درباره وضعیت تجهیزات بیمارستانی 
هم بیان می کند: حدود هزار تخت برای بستری بیماران 
مبتال، امکانات و داروهای الزم و میزان بودجه مورد نیاز 
برای کنترل بیماری در نظر گرفته شــده است. تورج 
شیرزادیان، مدیر نظارت بر تجهیزات پزشکی معاونت 
غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به 
مصرف روزانه 1۴0 میلیون تومان تجهیزات مصرفی 
مقابله با کرونا در مراکز درمانی استان اظهار می کند: 2۵ 
تخت ICU طی این مدت در سطح بیمارستان های 
استان راه اندازی شده که هزینه خرید هر تخت و تجهیز 
آن حدود ۸00 میلیون تومان بوده است. همچنین دو 
دستگاه سی تی اسکن جهت تسهیل در تشخیص کرونا 

برای صحنه و هرسین خریداری شده  است.

تجهیز شهرهای سفید در آذربایجان شرقی
  سیدمرتضی احمدپور – تبریز: وضعیت هشدار 
در آذربایجان شرقی هر روز جدی تر می شود. هر چند 
که تعداد شهرهای سفید آن بیشتر از شهرهای قرمز 
است اما تجربه ماه های اخیر نشان داده که نمی توان با 
قطعیت نسبت به سفید ماندن یک شهر مطمئن بود. 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز در این باره می گوید: 
در حال رصد شرایط هســتیم و اگر الزم باشد طبق 
تصمیم مسئوالن استانی محدودیت های جدیدی در 
نظر گرفته می شود. ولی فعال تصمیمی از ستاد مقابله 
با کرونا اتخاذ نشده است. محمد حسین صومی با بیان 
این که تجهیز بخش درمان استان برای مقابله با کرونا از 
اسفند 9۸ شروع شده است، بیان می کند: عالوه بر تبریز 
در دیگر شهرهای استان حتی شهرهایی که وضعیت 
سفید هم دارند، تجهیزات درمانی در نظر گرفته شده 
است. نصب یک دستگاه سی تی اسکن جدید در کلیبر 
از جمله این موارد است. همچنین طبق تفاهمنامه 
کشوری 10 دستگاه سی تی اسکن جدید به استان 

اختصاص یافت. 

البرز مشکل دارو ندارد
  فتانه احدی – کرج: وضعیت البرز چند وقتی است 
که پایدار مانده و تغییر محسوســی در تعداد بیماران 
نداشته است، اتفاقی که باعث شده این استان شهر قرمز 
به لحاظ ابتال به کرونا هم نداشته باشد. مدیرکل علوم 
پزشکی البرز در این باره اظهار می کند: بهبود درمان 
بیماران کرونایی در البرز روند رو به رشدی دارد و از نظر 
تجهیزات با مشکل خاصی مواجه نیستیم. بیمارستان 
باهنر و امام علی)ع( البرز هم تجهیزات درمانی مناسب و 
کافی برای بستری بیماران کرونایی دارند.  حسین کریم 
با تاکید بر این که پرسنل و کادر درمان البرز کمبودی 
ندارند و تجهیزات درمانی در اختیارشان قرار گرفته 
است، می افزاید: دارو مورد نیاز بیماران کرونایی به اندازه 
کافی فراهم و به راحتی در اختیار بیماران قرار می گیرد. 
بهبود یافتگان کرونایی هنگام ترخیص داروی مورد 
نیاز خود را تحویل می گیرند و دیگر نیازی به مراجعه 
داروخانه ها نخواهند داشت. وی با بیان این که ۴ دستگاه 
سی تی اسکن در اختیار البرز قرار گرفته است، می افزاید:  
با هدف جلوگیری از شیوع بیماری و شناسایی بیماران 
کم عالمت تست کرونا در ســازمان ها و شرکت های 

خصوصی و صنعتی هم انجام شود. 

اردبیل در وضعیت نیمه هشدار
  پوپک قاسمی – اردبیل: شیب کرونا در اردبیل به 
مانند چند روز پیش تند نیست اما اردبیلی ها هم نگران 
ورود جمعیت قابل توجهی از گردشــگران به برخی 
شهرهایشان هستند. مسافرانی که با پایان تعطیالت 
چند روز پیش هنوز شاهد حضورشان در گردنه حیران 
و جنگل فندقلو هستیم که حتی فاصله گذاری اجتماعی 
را هم رعایت نمی کنند. معاون دانشگاه علوم پزشکی 
اردبیل در این باره به همشــهری می گوید: در استان 
اردبیل در حال حاضر عالئم هشــدار مشاهده نشده 
و اســتان وضعیت قرمز ندارد. اما در روزهای گذشته 
عالئم نیمه هشداری دریافت کرده ایم که تعداد افراد 
شناسایی و مریض بدحال رشد داشته اند. با این شرایط 
اگر مردم رعایت نکنند وارد مرحله هشدار و وضعیت 
قرمز می شویم که خود تبعات اعمال محدودیت های 

جدید را به همراه خواهد داشت. 
روزبه مقدم در مورد سهم استان از توزیع دستگاه های 
سی تی اسکن در کشور اظهار می کند: این دستگاه ها قرار 
است در چند مرحله در کشور توزیع شود که در مرحله و 
اولویت اول یک دستگاه برای شهرستان مشگین شهر، 
یک دستگاه پارس آباد و دو دستگاه برای شهرستان 
اردبیل تعیین شده اند. مقدم درباره وضعیت تجهیزات 
درمانی استان برای مقابله با کرونا هم عنوان می کند: با 
توجه به شیوع دیرهنگام کرونا در اردبیل و با استفاده از 
تجربه دیگر استان ها توانستیم در زمان مناسب نسبت به 
تجهیز مراکز درمانی اقدام کنیم و هیچ مشکل حادی در 
این باره نداشتیم. به همین دلیل تاکنون مریض بدحال 

کرونایی منتظر تخت آی سی یو در استان نداشتیم.

مازندران در مرز بحران
  اشکان جهان آرای - ساری: مازندران به روزهای 
پیش از کرونا بازگشته است. این را در ظاهر رفت وآمدها 
و روابط اجتماعی در بسیاری از شهرهای استان می توان 
فهمید. روند ابتال به کرونا در مازندران رو به افزایش است 
و هیچ شهر سفیدی هم ندارد. تعطیالت اخیر میلیون ها 
مسافر را روانه مازندران کرد و تقریبا تمام محدودیت ها 
از بین رفت. حتی پس از پایان تعطیالت هم سواحل پر از 
مسافرانی است که بدون توجه به پروتکل های بهداشتی 
مشغول تفریح هستند و بازار هم به حالت عادی برگشته 
است. از روزهای آینده نیز بنا به اعالم ستاد ملی مقابله 
با کرونا مراکز فرهنگی و هنری، آموزشگاه ها، مهدهای 

کودک و بسیاری از مراکز مشابه بازگشایی می شوند.
رئیس دانشگاه علوم پزشــکی مازندران در گفت وگو 
با همشهری از وضعیت موجود در استان ابراز نگرانی 
می کند و می گوید: تعداد بستری ها از تعداد ترخیص در 
هر شبانه روز بیشتر شده و این یعنی در مسیر افزایشی 
ابتال قرار گرفتیم. این مساله ناشی از افزایش مسافرت ها 

و رعایت نکردن فاصله گذاری های اجتماعی است.
به گفته عباس موسوی مراکز درمانی مازندران با توجه 
به تجربه ای که طی ســه ماه اخیر به دست آوردند، 
آمادگی الزم برای شرایط احتمالی ناشی از افزایش 

تعداد مبتالیان در استان را دارند، اما طبیعتاً باز هم کادر 
درمانی با فشار زیادی مواجه خواهند شد که می تواند 
بر روند ارائه خدمات تاثیر بگــذارد. وی می افزاید: از 
نظر دارویی نیز استان وضعیت مناسبی دارد و داروها 
به اندازه کافی در مراکز درمانــی و داروخانه ها یافت 
می شود. ضمن این که از نظر تجهیزات نیز طی ماه های 
اخیر با افزایش اعتبار دولتی بــرای بخش درمان و 
همچنین کمک های مردمی، بســیاری از نیازهای 

بیمارستانی برطرف شد. 

افزایش موارد ابتال به کرونا در همدان 
  فاطمه کاظمی – همدان: همدان هیچ شــهر 
ســفیدی ندارد و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی 
و برگزاری برخی از مراســم جمعی خانوادگی و غیر 
ضروری باعث شده روند ابتال همچنان افزایش داشته 
باشد. هر چند معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
ابن سینا این شرایط را گسترده  نمی داند و می گوید: 
کاهش حساسیت مردم، افزایش سفرها، آغاز فعالیت 
مراکز آموزشی و برگزاری برخی از تجمعات غیر ضروری 
می تواند موجب آلوده شدن چند نفر به ویروس کرونا در 

یک زمان شود اما با رعایت نکات بهداشتی می توانیم از 
این مرحله عبور کنیم. منوچهر کرمی درباره وضعیت 
داروهای موجود در استان اظهار می کند: هیچ مشکلی 
از نظر تامین داروهای مربوط به بیماری کرونا در استان 
نداریم.  به گفته ابراهیم جلیلی، معاون درمان دانشگاه 
علوم پزشکی ابن سینا از هزار دستگاه سی تی اسکنی 
که به استان ها تعلق گرفت، یک دستگاه به رزن از توابع 

همدان رسیده است.

قم قرنطینه نمی شود 
  روح اهلل کریمی – قم: هر چند که گفته می شود 
قم کانون ابتال به کرونا بود و اولین بیماری ها از این شهر 
بروز پیدا کرد اما این روزها حال و احوال استان بهتر از 
گذشته است. وضعیت قرمز در قم وجود ندارد و شرایط 
حادی هم از شیوع افزایشی آن نیست. به همین دلیل 
است که به گفته مسئوالن استان صحبت های اخیر 
حسن روحانی درباره احتمال بازگردان دوباره برخی 
قرنطینه ها، شامل استان قم نمی شود. به گفته بهرام 
سرمست، اســتاندار قم، وضعیت شیوع کرونا در این 
استان، زرد است و این شهر از نظر تجهیزات درمانی و 

داروهای مورد نیاز بیماران وضعیت نسبتا خوبی دارد.

استان های بدون شهر سفید 
در میان تمام استان های کشور چند استان با وضعیت 
حاد ابتال به کرونا مواجه هســتند. بوشهری ها سیر 
صعودی ابتال به کرونا را پیش گرفته اند و  استانشان از 
سوی وزارت بهداشت در میان استان های با وضعیت 
خطرناک و در معرض هشدار جدی اعالم شده است. 
هر چند که این وضعیت هم باعث نشــده تا تجمعات 
مختلف در اماکن اداری، تجاری، تفریحی و همچنین 
برگزاری بدون ضابطه جلسات، حضور مردم در بازارها 
و مساجد، بازگشــایی مدارس و برگزاری امتحانات 
و آزمون های اســتخدامی، دید و بازدیدها، مهمانی، 
سفر و... کاهش پیدا کند. بوشهری ها اولین مرگ زن 
باردار بر اثر ابتال به کرونا را به خود اختصاص داده اند و 
ابتالی چند کادر درمانی در مراکز بهداشتی شهرهای 
مختلف این اســتان موجب تعطیلی مراکز خدمات 
جامع سالمت از جمله مال خلیفه ای و  محمدصالحی 
و شهر چغادک شد.  خوزستانی ها هم وضعیت چندان 
بهتری نسبت به همسایه خود ندارد و 10 درصد از تمام 
مبتالیان و هفت درصد از آمار فوتی های کشور را به خود 
اختصاص داده اند. اتفاقی که باز هم بر اثر رعایت نکردن 
پروتکل های بهداشتی از سوی اصناف، مردم و ادارات 

رخ داده است. 
   

غیرقابل انکار است که حساسیت  مردم در مواجهه با 
کرونا کاهش یافته است. نگاهی به شلوغی خیابان ها 
و مراکز خرید، تفرجگاه ها، فروشگاه ها و...، حاکی از آن 
است که کرونا دیگر برای مردم مانند روزهای اول جدی 
نیست. این ویروس بیش از سه ماه است وارد ایران شده و 
پس از موج اول روند نزولی داشت اما به علت کم توجهی 
به موارد بهداشتی و جدی نگرفتن آن در 2 هفته گذشته 
روند افزایشی داشته است. براساس آخرین آمارهای 
اعالم شده از سوی وزارت بهداشت تا ظهر دیروز 22۶9 
مورد جدید به کرونا مبتال شــده اند، چیزی که نشان 
می دهد تعداد موارد روزانه مبتالیان به ویروس کرونا 
نسبت به چند روز گذشته کاهش یافته، اما تعداد جان 
باختگان )از ۶3 نفر در روز 1۶ خرداد به ۷۵ نفر در روز 
1۷ خرداد( افزایش نسبی داشته است. باید توجه داشت 
که همه افراد جامعه در برابر این ویروس یکسان نیستند 
و عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی می تواند در برخی 
منجر به بیماری حاد نشود اما آن دسته از افرادی که 
بیماری زمینه ای داشته و یا مسن هستند را در معرض 

خطرات جدی قرار دهد.
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متــن كـامـل در سایت

 آب، امروز به غیزانیه می رسد 
عادل حرباوی، قائم  مقام شرکت آب  و فاضالب خوزستان گفت: کار احداث پروژه آبرسانی به غیزانیه  اهواز از 
تصفیه خانه شهید الماسی شیبان تا ایستگاه تقویت فشار صفیره به 
اتمام رسیده و از امروز آب به غیزانیه و مشرحات می رسد.
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فهرست جدید شهر های قرمز، زرد و سفید کرونا
وضعیت قرمزوضعیت زردوضعیت سفیدنام استان

آذرشهر، اسکو، بستان آباد، جلفا، چاراویماق، خداآفرین، سراب، آذربایجان شرقی
اهر، بناب وتبریز، شبستر، کلیبر، مرند، ملکان، میانه، هریس و هشترودعجب شیر، هوراند و ورزقان

مراغه

بوکان، ارومیه، خوي، سردشت، اشنویه، پیرانشهر، تکاب، شوط، ماکو، میاندوآب و نقدهپلدشت، چالدران، چایپاره و شاهین دژآذربایجان غربی
سلماس و مهاباد

-اردبیل، پارس آباد، سرعین، مشگین شهر و نیراصالندوز، بیله سوار، خلخال، کوثر، گرمی و نمیناردبیل

اردستان، برخوار، بوئین و میاندشت، تیران و کرون، خور و اصفهان
بیابانک، دهاقان، فریدن، گلپایگان و نائین

 آران و بیدگل، اصفهان، چادگان، خمینی شهر، خوانسار، سمیرم، شاهین 
فریدون شهرشهر و میمه، شهرضا، فالورجان، کاشان، لنجان، مبارکه، نجف آباد و نطنز

-ساوجبالغ، فردیس، کرج و نظرآباداشتهارد، طالقانالبرز
-ایالم، ایوان، مهران و هلیالنآبدانان، بدره، چرداول، دره شهر، دهلران، سیروان، ملکشاهیایالم

بوشهر، تنگستان، جم، دشتستان، دیر، عسلویه و گناوه-بوشهر
دشتی، دیلم و کنگان

اسالمشهر، بهارستان، پاکدشت، تهران، دماوند، رباط کریم، ري، شمیرانات، پردیس، پیشوا و ورامین تهران 
-شهریار، فیروزکوه، قدس، قرچک و مالرد 

بن، فارسان و کوهرنگبروجن، سامان، شهرکرد و لردگاناردل، خانمیرزا و کیارچهارمحال و بختیاري
بیرجند، نهبنداندرمیان، زیرکوه، سربیشه، فردوس، قائناتبشرویه، خوسف، سرایان، طبسخراسان جنوبی

باخرز، بینالود، جغتاي، جوین، خلیل آباد، خواف، داورزن و درگز، خراسان رضوي
رشتخوار، سرخس، فیروزه، کالت، کوهسرخ و مه والت

بجستان، بردسکن، تربت حیدریه، چناران، خوشاب، زاوه، سبزوار، فریمان، 
تایباد، تربت جام، صالح آباد، مشهدقوچان، کاشمر، گناباد و نیشابور

جاجرم، راز و جرگالن و گرمهاسفراین، بجنورد، شیروانفاروج، مانه و سملقانخراسان شمالی

-خوزستان
آغاجاري، اندیکا، اهواز، ایذه، باغ ملک، باوي، بهبهان، حمیدیه، خرمشهر، 
دشت آزادگان، رامشیر، رامهرمز، شادگان، شوشتر، کارون، گتوند، اللی، 

مسجد سلیمان، هندیجان،  هویزه و هفتکل

آبادان، امیدیه، اندیمشک، 
بندرماهشهر، دزفول، شوش

-ابهر، خدابنده، خرمدره، زنجان، سلطانیهایجرود، طارم و ماه نشانزنجان
آراداندامغان، سرخه، سمنان، گرمسار و مهدي شهرشاهرود و میامیسمنان

بمپور، تفتان، خاش و دشتیاري، زابل، زاهدان، زهک، سراوان، سرباز، سیب و -سیستان و بلوچستان
سوران، فنوج، قصرقند، کنارک، مهرستان، میرجاوه، نیمروز، هامون و هیرمند

ایرانشهر، چابهار و دلگان، نیک 
شهر،

فارس

آباده، ارسنجان، استهبان، اقلید، اوز، بختگان، بوانات، بیض و 
پاسارگاد، خرامه، خرم بید، خفر، خنج، داراب، رستم، زرقان، 
زرین دشت، سپیدان، سرچهان، سروستان، شیراز، فراشبند، 
فسا، فیروزآباد، قیر و کارزین، کازرون، کوار، کوه چنار، گراش، 

الرستان، المرد، مهر و نی ریز

-جهرم، مرودشت، ممسنی

-البرز، بوئین زهرا، تاکستان و قزوینآبیک، آوجقزوین
-قم-قم

سنندج، قروهبانه، بیجار، دهگالن، سقز و مریواندیواندره، سروآباد، کامیارانکردستان

بافت، بم، جیرفت، رابر، راور، رفسنجان، رودبار جنوب، ریگان، سیرجان، انار، بردسیر، شهربابک، عنبرآباد، فاریاب، کوهبنانکرمان
ارزوئیه، زرندفهرج، قلعه گنج، کرمان، کهنوج، منوجان و نرماشیر

ثالث باباجانی، داالهو، روانسر، سرپل ذهاب، سنقر، صحنه و قصر شیرین، -کرمانشاه
کنگاور، گیالنغرب و هرسین

اسالم آباد غرب، پاوه، جوانرود، 
کرمانشاه

-بویراحمد، گچسارانباشت، بهمئی، چرام، دنا، کهگیلویه، لنده و مارگونکهگیلویه و بویراحمد

آزادشهر، آق قال، کردکوي، کالله، گالیکش و گمیشان، مراوه تپه گلستان
-بندرگز، ترکمن، رامیان، علی آباد،  گرگان و گنبدکاووسو مینودشت

آستانه اشرفیه، بندر انزلی، رضوانشهر، رودبار، سیاهکل، شفت، گیالن
-آستارا، املش، رشت، رودسر، الهیجان، لنگرودصومعه سرا، طوالش، فومن و ماسال

-ازنا، الیگودرز، بروجرد، خرم آباد، دورود، سلسله و کوهدشتپلدختر، چگنی، دلفان، رومشکانلرستان

-مازندران
آمل، بابل، بابلسر، بهشهر، تنکابن، جویبار، چالوس، رامسر، ساري، سوادکوه، 

سوادکوه شمالی، سیمرغ، عباس آباد، فریدونکنار، قائم شهر، کالردشت، 
محمودآباد، میاندورود، نکا، نور و نوشهر

گلوگاه

-اراک، تفرش، خمین، ساوه، فراهان و محالتآشتیان، خنداب، دلیجان، زرندیه، شازند، کمیجانمرکزي

بندر لنگه، بندرعباس، حاجی آباد، ابوموسی، بستک، بشاگرد، پارسیان، جاسک، سیریک، قشم، کیش و هرمز-هرمزگان
خمیر، رودان و میناب

فامنین، کبودرآهنگ، نهاونداسدآباد، بهار، تویسرکان، مالیر، همدانرزنهمدان
-ابرکوه، اردکان، تفت، خاتم و یزداشکذر، بافق، بهاباد، مهریز و میبدیزد

 * توضیح: شهرستانی در وضعیت سفید )کم خطر( قرار دارد که طی ۲ هفته اخیر هر دو شرط زیر را داشته باشد؛ متوسط میزان بستری روزانه به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت یک نفر و 
متوسط تعداد بستری روزانه حداکثر یک نفر یعنی ۱۴ بستری در شهرستان در طول دو هفته. 

شهرستان وضعیت قرمز )خطر باال( هم طی دو هفته متوسط میزان بستری روزانه آن به ازای هر صدهزار نفر جمعیت باالی ۳ است. یک شهر با وجود متوسط میزان بستری روزانه یک نفر 
به ازای هر صدهزار نفر جمعیت هم اگر بیمار بستری ۷ نفر بیشتر داشته باشد، زرد محسوب می شود.

محدودیت های کرونایی در یک  قدمی شهرها
رعایت نشدن پروتکل های بهداشتی و خروج چند شهر از وضعیت سفید، بازگشت محدودیت های کرونایی به برخی استان ها را افزایش داده است

بسیاری از مسئوالن بهداشت و درمان از روند رو به رشد ورود مسافران به شهرهای گردشگرپذیر و تداوم چرخه انتقال کرونا نگرانند./عکس : ایرنا

   شرایط نامطلوب در جنوب کرمان 
 رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به شرایط نامناسب ابتال به کرونا در شهرهای جنوبی استان بیان می کند: 6۰ درصد موارد ابتال به کرونا در کرمان مربوط 
به جنوب استان است و یک شهر استان بیشترین آمار را دارد و باید سخت گیری زیادی در آنجا قائل شد. حمیدرضا رشیدی نژاد می افزاید: سخت گیری پروتکل های 
بهداشتی قطعی است و تمام این موارد باید رعایت شود. بر این اساس هرجا که ضوابط رعایت نشود، تعطیل خواهد شد. سیر کرونا در استان صعودی است اما با لحاظ 

کردن شرایط خاص می شود برخی محدودیت ها را به صورت موضعی و منطقه ای اجرا کرد تا رفت و آمدها کنترل شود.

با نمایندگان مجلس یازدهم

راه و آب ۲ چالش نمایندگان آذربایجان شرقی
 آغاز به کار مجلس یازدهم، امید تازه ای میان مردم 
به ویژه مناطق محروم ایجاد کرده است تا شاید طی 
۴ سال پیش رو گره بخشی از مشکالت شان به دست 
نمایندگان جدید باز شود. مشکالتی که در شهرهای 
آذربایجان شرقی بیشتر از همه به چشم می آید چرا که 
پروژه های روی زمین مانده سال هاست که به دغدغه 
مردم استان تبدیل شده است. آذربایجان شرقی ۱9 نماینده در مجلس دارد که 
نقش آفرینی 6 نماینده تبریز در تحقق اهداف استانی بیشتر است. به ویژه آنکه 
مطالبات زیادی هم از سوی مردم از نمایندگان این شهر وجود دارد. در این باره 
احمد علیرضا بیگی، نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس یازدهم که 
برای دومین بار به مجلس راه یافته به سواالت همشهری در این باره پاسخ داده 
است. او که پیش از این در کسوت استاندار آذربایجان شرقی هم فعال بوده به 

خوبی به مشکالت مردم تبریز و دیگر شهرهای استان واقف است.

محوری ترین موضوعاتی که باید نمایندگان استان و تبریز در دوره 
فعلی پیگیر آن باشند، چیست؟

در سال های اخیر پروژه های مربوط به راه های ریلی و جاده ای و حتی هوایی از جمله 
فرودگاه در استان پیشرفت چندانی نداشته است. این در حالی است که نمایندگان 
طی سال های اخیر پیگیر اجرای چنین طرح هایی بوده اند. نقش آفرینی تبریز به عنوان 
قطب شمالغرب کشور مستلزم اتمام این پروژه ها اســت که از جمله آنها می تواند به 
راه آهن تبریز – میانه، آزادراه تبریز – بازرگان و احداث ترمینال جدید فرودگاه تبریز 
اشاره کرد. با وجود اینکه راه آهن تبریز به میانه تا بستان آباد آمده است اما مردم تبریز 
این تغییر را در سفرهای خود احساس نمی کنند و باید هر چه زودتر این طرح تکمیل 

و به تبریز برسد.
از سوی دیگر وضعیت آب تبریز و پروژه های انتقال آب مانند انتقال آب ارس به تبریز 
بسیار مهم است. در حال حاضر وضعیت آب شرب تبریز مناسب نیست. به همین دلیل 
نیازمند خط جدیدی برای آب شرب تبریز هستیم. از سوی دیگر انتقال آب ارس به 
دشت تبریز هم سال هاست که مطرح شده اما به سرانجام نرسیده است که باید هرچه 

سریعتر به اتمام برسد.
انتقال آب ارس به تبریز به واسطه بعد مسافت و اختالف سطح و نیاز به 
ایستگاه های متعدد پمپاژ، بودجه کالن می خواهد که دولت توانایی تامین آن را 

ندارد. راهکار شما به عنوان نماینده مجلس در این زمینه چیست؟
زمانی که بنده استاندار بودم موضوع ســرمایه گذاری بخش خصوصی در این پروژه 
مطرح و مصوب شــد اما  راکد ماند. با توجه به جذابیت  های ایــن پروژه برای بخش 
خصوصی و امکان فروش آب، می توان از توان بخش خصوصــی بهره برد تا پروژه به 

اتمام برسد.
آیا نمایندگان اســتان برای پیگیری طرح های روی زمین مانده با 

یکدیگر تعامل دارند؟
به صورت فردی نمی توان برای تکمیل این طرح ها اقــدام کرد و به همین دلیل باید 
تمام این موارد در مجمع نمایندگان اســتان مطرح شود و به صورت همگانی پیگیر 
آنها باشیم تا به نتیجه مطلوب برسیم. البته نیازهای متعددی برای استان وجود دارد 
و مطالبات مردم زیاد است که باید به صورت اولویت بندی شده به آنها رسیدگی شود. 

سید مرتضی احمدپور
تبریز - خبرنگار
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در بحبوحه كنترل بحران بيماري 
كرونا در تهران، آتش سوزي در گزارش

برخي بوســتان هاي پايتخت، 
نگراني هاي بسياري به وجود آورده است. ابتدا 
بوســتان واليت، بعد بوســتان اطراف درياچه 
شهداي خليج فارس، سپس چيتگر و روز جمعه 
هم بوستان جنگلي كوهسار، بخش هايي شان 
طعمه حريق شد. در اين ميان آتش سوزي هاي 
سريالي كه پر ابهام به نظر مي رسد، اينكه جرقه 
اين آتش سوزي ها تعمدي است؛ يعني دستي  بر 
آتش است تا فضاي سبز و جنگل هاي شهر را به 
خاكستر بكشاند، مورد بحث قرار گرفته است. 
به تازگي جلســه اي با حضور برخي از اعضاي 
شــوراي شــهر تهران و علي محمد مختاري، 
مديرعامل ســازمان بوســتان ها و فضاي سبز 
شــهري برگزار شــده تا ابعاد آتش سوزي ها 
مشــخص و منشــأ آن روشن شــود. رئيس 
كميسيون ســامت، محيط زيست و خدمات 
شهري شوراي شــهر تهران تأكيد مي كند كه 
آتش سوزي بوستان چيتگر عمدي بوده است. 
زهرا صدراعظم نوري از معاونت خدمات شهري 
و مديريت منطقه درخواســت كرده با توجه به 
شــرايط گرمــاي هوا و مســائل سياســي – 
اجتماعي، نظارت كافي بر شهرها انجام شود تا 
چنين اتفاقاتي شــهر را دچار مشكل و آسيب 

نكند.
بوستان ها و پارك هاي جنگلي در مواقع بحران 
شــهري معموال محل امني بــراي پناه بردن 
خانواده ها ست. حاال اما اين محل امن به مكان 
ناامني تبديل شده اســت؛ محلي كه عاوه بر 
آســيب زدن به محيط زيســت و فضاي سبز 
شــهري، مي تواند شــهروندان را دچار بهت و 
وحشــت كند. ظاهرا در انتهاي شــمال غربي 
بوستان چيتگر به دليل اموال پلي اتيلن كه وجود 

دارد، آتش سوزي رخ داده و به گفته نوري، اين 
آتش سوزي عمدي بود. پرسش اين است كه آيا 
بوستان چيتگر محل مناسبي براي نگهداشت 

اموال پلي اتيلن است؟ 
عاوه بــر چيتگر، بوســتان واليت، بوســتان 
كوهســار و... نيــز در هفته هاي اخيــر دچار 
حريق شده اســت. با وجود اين، هنوز دليل يا 
داليل آتش ســوزي هر يك از اين بوســتان ها 
مشخص نشده اســت. به همين دليل، رئيس 
ســازمان شــهرداري ها و دهيار ي هاي كشور 
بــا صــدور بخشــنامه اي دوباره بــر آمادگي 
حداكثــري مديريــت شــهري و روســتايي 
درخصوص پيشــگيري از وقوع آتش ســوزي 
در بوســتان ها تأكيد كرده است. در بخشنامه 
مهدي جمالي نژاد به اســتانداري ها در زمينه 
ضرورت كنترل و پيشگيري از آتش سوزي در 
بوستان ها، فضاهاي سبز و جنگل ها و مراتع واقع 
در شهرها و روستاها با اشاره به افزايش دماي 
هوا و خشك شدن پوشش گياهي كه امكان بروز 
آتش   را افزايش مي دهد، بر آماده باش حداكثري 
و ارتقاي ســرعت عمل واحدهــاي ذيربط در 
شهرداري ها و دهياري ها براي خاموش كردن 
آتش و انجــام گشــت هاي الزم در فضاهاي 

ذكر شده تأكيد شده است.
با همه اينها، بعد از تصويب ستاد مبارزه با كرونا 
براي بسته شدن بوســتان ها، اقدامات مناسبي 
در بوســتان  هاي تهران انجام شد. براي نمونه 
در اين فاصله شــهرداري اين منطقه اقدام به 
انجام عمليات كاشت و بازپيرايي ۴0 هزار اصله 
درخت و احداث باغ با 2 هزار اصله درخت ميوه 
در بوســتان چيتگر كــرد، درحالي كه اكنون 
آتش سوزي هاي بوستان ها موجي از نگراني را 

به وجود آورده است.

عمدي است، اما شيطنت در كار نيست
سازمان آتش نشاني شهر تهران طي هفته هاي 
اخير عاوه بر حوادث شــهري، فعاليت تازه اي 

را براي مهــار و جلوگيري از آتش ســوزي در 
بوستان ها و فضاي سبز شــهري شروع كرده 
است. سخنگوي ســازمان آتش نشاني معتقد 
است كه آتش سوزي فضاي سبز تازگي ندارد، اما 
بنا به داليلي در سال هاي اخير بيشتر شده است. 
جال ملكي البته عمدي بودن آتش سوزي ها را 
تكذيب نمي كند، اما داليلي براي آن مي آورد 
كه به گفته خودش بوي »شيطنت« نمي دهد. 
او به همشهري مي گويد: »در جريان اينكه در 
شوراي شهر درباره آتش ســوزي بوستان چه 
صحبت هايي انجام شده، نيســتم، اما شنيدم 
كه يكي از اعضاي شورا گفته اين آتش سوزي ها 

عمدي است.« 
 صدراعظم نوري از عمدي بودن 
آتش سوزي در بوستان ها صحبت كرده آيا 

اين موضوع صحت دارد؟
اســت  الزم  پــس 
توضيحاتــي ارائه دهم. 
در ســال هاي قبل چرا 
چنيــن اتفاقاتــي رخ 
نمي داد. مثا 5ســال 

پيش و قبل از آن ما اصا بارندگي خوبي در شهر 
تهران نداشتيم و هميشــه در يك خشكسالي 
چندين ســاله درگير بوديــم. در نتيجه زمين 
هميشه تشــنه بود و هيچ علف و گياهي رشد 
نمي كرد، اما در سال هاي اخير و به خصوص از 
سال96 به بعد بارندگي هاي خوبي را در پاييز، 
زمستان و اوايل بهار شاهد هستيم، طوري كه 
وقتي از شــهر كمي دور مي شويم، زمين هايي 

كه خاكي بود و گياهي رويت نمي شــد، االن 
مي بينيم علف هاي يك متري رشد كرده است. 
اين نشــان مي دهد كه بارندگي هاي مناسب 
زمين ها را ســيراب كرده و علوفه هاي خود رو 
رشد كرده است. تا اينجاي كار مشكلي وجود 
ندارد ولي مشــكل زماني اســت كه به اواخر 
ارديبهشت و اوايل خرداد مي رسيم؛ يعني وقتي 
هوا رو به گرمي مي رود و كســي اين علف ها را 
نمي چيند و خشك مي شــود. علوفه ها وقتي 
خشك مي شود، مستعد آتش سوزي مي شود. 
سبك و پوك هم هست و مانند يك باروت است؛ 
يك كبريت به اين علوفه بيفتد، يكدفعه چندين 
هزار متــر را دربرمي گيرد. هر چــه ارتفاع اين 
علف ها و تراكم آن بيشتر باشد، احتمال سرايت 

آتش سوزي به اطراف و درختان وجود دارد.
 چرا امسال و در همين هفته هاي 
اخير آتش سوزي ها در بوستان ها به بحران 

تبديل شده است؟
ما اين مشكل را در اين سه، چهار ساله داشتيم 
و موضوع جديدي نيســت. منتها در سال هاي 
قبل در محات و جنگل هاي اطراف تهران بود و 
خبر آن هم خيلي رسانه اي نمي شد، درحالي كه 
تعداد اين آتش ســوزي ها كم نبود و زياد هم 
بود. امسال چند بوستان داخل شهر تهران هم 
درگير آتش سوزي شــد. مثا بوستان واليت، 
پارك چيتگر، پارك كوهســار و... را داشتيم. 
البته براي ما عجيب نبود و هر جا كه فضاي سبز 
خشك شده باشد، اين اتفاق رخ مي دهد. جالب 
اينجاست كه در مورد بوستان واليت من سؤال 

كردم، گفتند قسمتي از بوستان آتش گرفته كه 
شهروندنشين نيست؛ يعني جايي براي نشستن 
شهروندان نيست و در نتيجه رسيدگي صورت 
نمي گيرد. نگهبانان قسمت شمالي پارك چيتگر 
هم مي گفتند چون اين قسمت پروژه آبرساني 
است، شهروندان در آنجا نمي نشينند و در نتيجه 

كلي علف خود رو درمي آيد.
ايــن  چگونــه  بنابرايــن،   

آتش سوزي ها صورت مي گيرد؟
علت هاي زيادي دارد. از صاعقــه و رعد و برق 
گرفته تا گرماي شديد هوا و حتي انداختن يك 
بطري شيشــه اي يا فلزي. شما اگر يك بطري 
در طبيعت رها كنيد، مانند يك ذره بين عمل 
مي كند و با معطوف كردن حرارت نور خورشيد 
به يك نقطه، مي تواند سبب آتش سوزي شود. يا 
اينكه پهن كردن بساط كباب خوري در طبيعت 
و سهل انگاري در خاموش كردن آتش، مشكاتي 
ايجاد مي كند. يعني به خوبي آتش را خاموش 
نمي كنند و با ترك كــردن محل ناگهان با يك 
باد دوباره آتش جان مي گيرد. از نظر ما عمدي 
همين اســت؛ اينكه طرف رفته، كباب درسته 
كرده و خورده و آتش را درســت و حســابي 
خاموش نكرده است. اين به نظر ما عمدي است، 

ولي نه عمدي كه ناشي از خرابكاري باشد.
مورد ديگري هســت كه كم هم نيست، فصل 
درو كردن محصوالت كشاورزي در اطراف تهران 
است. االن فصل درو كردن گندم است و اطراف 
زمين هايشان پُر از ته ســاقه گندم است. طرف 
براي اينكه پول ندهد و بــراي خارج كردن اين 

سيد آرش حسيني مياني: بايد مبلغ قابل توجهي براي 
جلوگيري از آتش سوزي بوستان ها در بودجه پيش بيني شود

عكس تزئيني است.   عكس:عباس عزيزپور

 گرما و آتش عمدي
بالي جان بوستا ن ها

محمود مواليي
خبر نگار

افزايش تاب آوري بوستان هاي 
جنگلي در برابر حريق نيازمند 

مشاركت مردم
سيدآرش حســيني ميالني، رئيس كميته 

محيط زيست شوراي شهر تهران
آتش سوزي  حادثه 
در بوستان هاي شهر، 
موضــوع جديدي 
نيست و در سال هاي 
قبل هم وجود داشته 
است. معموال با گرم 

شدن هوا و فرا رسيدن فصل تابستان، احتمال 
آتش گرفتن بوستان ها و فضاهاي سبز نسبت 
به زمان هاي ديگر بيشتر مي شود و اين اتفاق 
رخ مي دهد. اكنون در تهران 43هكتار پارك 
جنگلي اطراف شهر است. در بحث حريق اين 
بوستان ها، پيشگيري و مهار به موقع آتش 

اولويت دارد.
امســال يك دليل عمده آتش ســوزي در 
بوستان ها، تغييرات اقليمي و افزايش درجه 
حرارت زمين است كه در هفته گذشته افزايش 
بي سابقه اي را تجربه كرد. البته اين تغييرات 
اقليمي مختص به ايران نيست و در استراليا 
هم ما شاهد آتش سوزي گسترده اي بوديم. 
دليل ديگر، افزايش بارندگي هاي بهاري است 
كه باعث شده ميزان علف هاي هرز در پارك ها 
افزايش پيدا كنند. بعضي پارك هاي جنگلي به 
موقع كار علف چيني را انجام دادند، ولي برخي 
ديگر به علت افزايش حجم علف هاي هرز در 

بوستان، با خطر آتش سوزي مواجه شدند.
البته در اين حريق ها، عامل ديگر خطاهاي 
انساني و غيرعمدي است كه به عدم آگاهي 
و اطالع شــهروندان بازمي گردد. از طرفي، 
بهداشت، سالمت و ايمني محيط زيست در 
پارك هاي جنگلي مورد توجــه جدي قرار 
نگرفته است. به عنوان مثال، در كارگاه پارك 
چيتگر لوله پلي اتيلــن از مدت ها قبل دپو 
شــده و مورد نگهداري قرار مي گرفت كه 
در آتش ســوزي اخير اين پارك، اين لوله ها 
اتصالي پيدا كرده بودند، براي همين كارگاه 
آتش گرفت و باعث آتش سوزي در بوستان 
چيتگر شد. تاسيسات پارك ها حتما بايد مورد 
مميزي قرار بگيرند. مديريت شــهري قرار 
است براي جلوگيري از حريق در بوستان ها، 
بودجه اي را براي تجهيزات تكميلي واحدهاي 
بهره برداري پارك هاي جنگلي درنظر بگيرد 
كه در بودجه سال آينده شهر مشخص خواهد 
شد. همچنين استفاده از مشاركت مردم نيز 
راهكار ديگر مديريت شهري است. شهروندان 
ديده بان هاي شهر هســتند. پيشنهاد شده 
اســت در هر پارك جنگلي يــك انجمن 
دوستدار آن پارك تشــكيل شود كه شامل 
اعضاي شوراياري ها و سمن هاست كه بحث 
اطالع رساني و آموزش شهروندان را برعهده 

خواهند داشت.

ث
مك

زباله ها كارگر بگيرد، يا اينكه براي درست كردن 
گود براي زمين خود اقدام به آتش زدن اين ته 
ســاقه ها مي كند. منتها اين آتش از كنترلشان 
خارج مي شود و به زمين هاي اطراف و به درختان 
مي رسد. اينها از نظر ما عمدي است، اما عمدي 
به اين صورت نيســت كه كسي شيطنت كرده 
باشد. در واقع ما موارد عمدي و هدفمند نداريم.

 آيا نمي شود براي بوستان هاي 
بزرگ و مهم شهر ماشين آتش نشاني درنظر 
گرفت تا در مواقع حريق به ســرعت وارد 

عمليات شوند؟
يعني اينطور فكر كرديد كه سازمان آتش نشاني 
آنقدر بيكار اســت؟ در اين صورت كارخانه ها 
هم مي گويند كه آمار آتش ســوزي كارخانه ها 
باال ســت و جلوي دِر كارخانه ها هم ماشــين 

آتش نشاني بگذاريد.
 به طور موقت در همين ماه ها كه 

در آن قرار داريم، چطور؟
اصا شدني نيست. اگر چنين كاري كنيم، پس 
چه كسي پاسخگوي حوادث شهري باشد؟ ما 
االن صدها پارك و بوستان داريم كه اگر ماشين 
آتش نشاني در بوستان هاي داخل شهر بگذاريم، 
آمار منابع طبيعي بيرون شهر خيلي بيشتر از 
اينهاســت. آن وقت مي گويند اين ماشين ها را 
در جنگل هاي بيرون شــهر هم بگذاريد؛ پس 
حوادث شهر چه مي شــود؟ همه جاي دنيا هر 
زميني صاحبي دارد و در تهران هم همينطور. 
مثا باالي جنگل لويزان يك جا تابلو زدند، محل 
احداث دانشگاه و يك جاي ديگر محل احداث 
فان دانشگاه. واقعيت اين است كه آنها بايد به 
وضعيت زمين هاي خود رسيدگي كنند و اينكه 
آنها فقط بگويند مالكيت زمين براي ما ســت 
و كاري نكنند كه نمي شــود. در واقع هر كسي 
ملكي دارد، بايد نسبت به نگهداري و حفاظت 
آن اقدام كند؛ اين درست است. يعني ملك براي 
فان سازمان است و خودش هم بايد آن را جمع 
كند. االن بحث فضاي سبز مطرح است و 2 ماه 
بعد موضوع گودبرداري ها مشكل ســاز شوند و 
بگويند كه ماشين هاي آتش نشــاني را در اين 

محدوده ها قرار دهيد. به اين شكل نمي شود.
بعد از مالكان، منابع طبيعي و محيط زيســت 
متعلق به همه است. طوري نيست كه بگوييم 
اين پارك متعلق به شهرداري است. شهرداري 
در حد توان خود مثا در پارك ها نگهبان دارد، 
اما يك پاركي كه 30هكتار اســت، به ازاي هر 
هكتار 5نفــر را بگذارند، بايد بــراي هر پارك 
30هكتاري مثا 100نفر نگهبان بگذارند. اينها 

منطقي نيست.
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خداحافظي مدافع پرسپوليس؟
محمد انصاري ممكن است براي هميشه از 

فوتبال خداحافظي كند
محمد انصاري بار ديگر دچــار پارگي رباط صليبي 
شده و روز شــنبه بايد براي انجام تست ها و تعيين 
وقت جراحي نزد دكتر كيهاني حضور يابد. اين اتفاق 
تلخ در ديدار درون تيمي روز چهارشنبه براي محمد 
انصاري رقم خورد؛ جايي كه او قصد ارســال توپ 
را داشت اما ســيامك نعمتي براي ناكام گذاشتن او 
روي پايش آمد تا يك برخــورد فوتبالي باعث اين 
مصدوميت شود. بررسي هاي ابتدايي شائبه پارگي 

رباط صليبي انصاري را تأييد مي كند.
انصاري 2فصل قبل در ديدار فينال ليگ قهرمانان 
آســيا نيز دچار پارگي رباط صليبي شده بود و اگر 
دوباره از همان ناحيه دچار مصدوميت شــده باشد 
شايد براي هميشه فوتبالش پايان يابد. مدافع چپ 
سرخپوشــان ســال94 پس از حضور در تمرينات 
پرسپوليس در اردوي تركيه توانســت نظر برانكو 
ايوانكوويچ را جلب كند و خيلي زود با خوش شانسي 
در بازي مقابل ســپاهان به بازي رفت و موفق شد 
خودش را به عنوان ستاره ليگ معرفي كند. انصاري 
بعد از پارگي رباط مدت ها از ميــدان دور بود و در 
بازگشــت به ميادين در برخي از بازي ها جايش را 
به محمد نادري داد. او حاال در شــرايط حساســي 
قرار دارد و اين احتمال وجود دارد كه مثل محسن 
خليلي ديگر نتواند به صورت حرفه اي فوتبال بازي 
كند. هرچند كه نظر نهايي را در اين باره دكتركيهاني 

خواهد داد.

نارضايتي مجيدي از وضعيت دياباته
فرهاد مجيدي ســرمربي استقالل از وضعيت بدني 
شــيخ دياباته مهاجم اين تيم راضي نيســت و گويا 
دوري از تمرينات براي اين بازيكن دردسرساز شده 
است. به نظر مي رسد دياباته در مدت تعطيلي ليگ 
برتر به دليل شــيوع ويروس كرونا، برنامه تمريني 
مشخصي نداشته و به همين دليل با فرمي ناآماده به 
تمرين استقالل اضافه شده است. با گذشت حدود 
يك هفته، فرهاد مجيدي هنوز او را به تمرين گروهي 
اضافه نكرده و شيخ استقالل در شرايطي كه گرماي 
هوا شديدتر مي شــود، با بادگير ورزشي به صورت 

اختصاصي تمرينات خود را دنبال مي كند.

گزارش

فوتبال ايران

مهدي تاج به خاطر شاهكار عقد قرارداد با مارك ويلموتس تحت فشار 
افكارعمومي قرار گرفته است. البته اين فشار، يك صدم استحقاق 
واقعي تاج اســت، اما او همين مقدار را هم تاب نياورده و با فرافكني 
دنبال مقصر كردن ديگران است. رئيس مستعفي فدراسيون فوتبال 
به تازگي فرموده اند: »ويلموتس را وزير ورزش معرفي كرد.« انصافا 
فتوحات آقاي وزير يكي، دو تا نيست، اما االن ما كاري به او نداريم. 
پرسش مان از جناب تاج اين است كه اگر ويلموتس در ايران موفق 
مي شد هم همين حرف را مي زديد؟ همين خود شما نبوديد كه بعد 
از معرفي ويلموتس آن همه پز داديد و گفتيد مرد بلژيكي را براساس 
سن و سابقه و جنم و مرام و معرفت و هزار پارامتر ديگرش انتخاب 
كرده ايد؟ االن به اينجا كه رسيد مي اندازيد گردن وزير؟ شما دقيقا ما 

را »چي« فرض كرده ايد آقاي تاج؟

موفقميشدهمهمينراميگفتي؟

شخصيت اشكان دژاگه طوري است كه آدم همينطوري هم او را 
دوست دارد. هم بازيكن خوبي است، هم نجيب است و هم مثل 
خيلي ها خودش را از عالم و آدم طلبكار نمي داند. با اين همه، رفتار 
اشكان در ماجراي از سرگيري ليگ برتر واقعا قابل هضم نيست. 
دژاگه كه به ندرت مصاحبه مي كند، 3هفته پيش با قطعي شدن 
بازگشــايي ليگ برتر به حرف آمد و خواهان تجديدنظر شد. او 
حتي پاي رئيس جمهور را هم وسط كشيد و از او كمك خواست. 
تا اينجا حق اشكان بود و مشكلي نيست، اما وقتي قرار شد ليگ 
برگزار شود، او هم مثل سايرين بايد اطاعت مي كرد. درحالي كه 
حتي خارجي هاي ليگ هم برگشته اند، الاقل تا لحظه تنظيم اين 
مطلب خبري از بازگشت اشكان نيست. اميدواريم او بناي تمرد 

و گردن كشي نداشته باشد. خون دژاگه از بقيه رنگين تر نيست.

نااميدماننكناشكان!

بعد از صدور مجوز برگزاري بــازي تداركاتي براي تيم هاي ليگ 
برتري، باالخره پرسپوليس هم توانســت يك بازي دستگرمي 
برابر سايپا انجام بدهد. اين مسابقه با نتيجه مساوي بدون گل به 
پايان رســيد و البته نكته ويژه اش درخشش بوژيدار رادوشوويچ 
بود. دروازه بان كروات سرخپوشــان كه در نيمه اول در قالب تيم 
ذخيره به ميدان رفته بود، يك پنالتي گرفت و يك موقعيت دو به 
تك را مهار كرد. اساسا همين درخشش رادو هم باعث شده زمزمه 
جدايي بيرانوند و عدم  حضور او در مسابقات پايان فصل چندان 
باعث نگراني هواداران نشــود. رادو اين فصل هر بار كه به ميدان 
رفته خوش درخشيده؛ چه رسمي و چه دوستانه، چه در سالمتي 
و چه در بحبوحه كرونا بعد از قرنطينه مفصل. به نظر مي رســد 
رادوشــوويچ به زودي مزد صبرش را با رسيدن به پيراهن شماره 

يك پرسپوليس خواهد گرفت.

رادوتركعادتنكرد

نكته بازي

  بهترين واكنش
بيرانوند واكنش خوب در پرسپوليس زياد داشته و اصال 
داربي رفت همين امسال با مهار پنالتي علي كريمي كمك 
بزرگي به تيمش كرد، اما بدون شك بهترين عكس العمل 
او را بايد نجات دروازه پرسپوليس در مقابل ضربه سر ژاوي 
هرناندس دانست. اين اتفاق در دقايق پاياني بازي برگشت 
نيمه نهايي ليگ قهرمانان رخ داد و بيرانوند توانســت در 
فاصله اي نزديك، ضربه يكي از بهترين بازيكنان فوتبال 
جهان را دفع كند. سرعت واكنش بيرانوند در اين صحنه 

واقعا باورنكردني بود.
   بدترين روز

طبيعتا در طول يك حضور تقريبا چهار ساله، اشتباه هم از 
سوي بيرانوند زياد سر زده، اما شايد بدترين روز حفاظت او 
از دروازه پرسپوليس، داربي برگشت ليگ شانزدهم بود. در 
روزي كه همه پيش بيني يك پيروزي پرگل و آسان را براي 
تيم پرستاره پرسپوليس مي كردند، بيرانوند 3گل بد خورد 
تا قرمزها برابر علي منصوريان بازنده باشند. واكنش بيرو به 
3 گلي كه در يك نيمه خورد، آنقدر ضعيف و نااميدكننده 
بود كه بعد از بازي خيلي ها گفتند عليرضا در حال اجراي 

چالش مانكن بوده است!
   جالب ترين نكته

عليرضا بيرانوند يك قهرماني را از پرســپوليس گرفت 
و در عوض دو )به اضافه يك( قهرماني بــه اين تيم داد. 
پرسپوليسي ها كه در ليگ پانزدهم يعني فصل اول حضور 
برانكو به شدت مشكل دروازه باني داشتند، بين 2 نيم فصل 
خيلي تالش كردند بيرانوند را به خدمت بگيرند، اما اين 
اتفاق به پايان فصل موكول شــد. 2هفته مانده به آخر 
ليگ پانزدهم، نفت تهران در يك بازي بســيار حساس 
و با درخشش بيرانوند 2 بر صفر پرسپوليس را شكست 
داد تا دست قرمزها از رســيدن به جام كوتاه بماند. بعد 
از آن اما بيرو به پرسپوليس آمد و به اين تيم براي كسب 

قهرماني هاي متعدد كمك كرد.
   زشت ترين قاب

هيس نشــان دادن بيرانوند به هواداران پرســپوليس، 
زشت ترين قاب به جا مانده از او در طول اين 4سال بوده 
است. عليرضا كه معموال واكنش هاي هيجاني و ضدونقيض 
زيادي دارد، 2سال ونيم پيش ناگهان اعالم كرد آماده است 
براي گذراندن خدمت سربازي راهي تراكتور شود. طبيعتا 

اين موضوع با واكنش تند و عصبي هواداران پرسپوليس 
همراه شد و آنها در بازي بعدي به شكل طعنه آميز اقدام 
به تشويق احمدرضا عابدزاده كردند. بيرانوند هم به مردم 
»هيس« نشان داد كه رفتار زننده اي بود. او هفته بعد با 
پرتاب دسته گل به سمت سكوها سعي كرد از هواداران 

دلجويي كند.
  باورنكردني ترين اتفاق

شايد هيچ كس تصورش را هم نمي كرد يك روز عليرضا 
بيرانوند صحيح و ســالم روي نيمكت تيم باشگاهي اش 
بنشــيند و گلر ذخيره او از ابتدا به ميدان برود. با وجود 
اين گابريل كالدرون چنين تصميمي گرفت و اواســط 
نيم فصل نخست ليگ نوزدهم، بيرانوند افت كرده را بدون 
رودربايستي روي نيمكت نشــاند. بعدها محمدحسن 
انصاري فرد يكــي از داليل قطع همــكاري با اين مربي 

را همين تصميم دانســت، اما ديــري نپاييد كه يحيي 
گل محمدي هــم به نقطه مشــابه رســيد و بيــرو را 
نيمكت نشين رادو كرد. به طور كلي از نظر فني و كيفي، اين 
فصل آخر براي بيرانوند قابل مقايسه با 3سال گذشته نبود.

   قول بر باد رفته
بعد از شكست پرسپوليس در بازي فينال ليگ قهرمانان 
آسيا، عليرضا بيرانوند كه به شدت احساساتي شده بود 
و اشــك مي ريخت، قول داد تا روزي كه پرســپوليس 
قهرمان آسيا نشده از اين تيم نرود. حاال اما او قبل از تحقق 
وعده اش راهي بلژيك مي شود. البته بيرانوند همچنان 
اين شــانس را دارد كه روزي به پرسپوليس برگردد و به 
افتخار قهرماني آسيا نايل شود. از كجا معلوم؛ شايد دل 
او هم مثل وحيد اميري خيلي زود براي وطن تنگ شد 

و به ايران برگشت!

چند قاب و نكته از دوران حضور عليرضا در پرسپوليس به بهانه جدايي اش

بهروز رســايلي| شواهد نشان مي دهد دوران حضور عليرضا بيرانوند در پرسپوليس به پايان رسيده. او شايد حتي در ادامه 
مسابقات اين فصل هم نتواند سرخپوشان را همراهي كند. عليرضا خيلي دوست داشت با يك بازي خداحافظي شيك و 
درست و حسابي لژيونر شود، اما كرونا اين فرصت را از دروازه بان شماره يك تيم ملي گرفت. بيرانوند از ابتداي ليگ شانزدهم 
به پرسپوليس پيوست و حضورش با آغاز عصر قهرماني هاي اين تيم مقارن شد. به هيچ عنوان نمي توان بيرو را يك گلر ضعيف 
يا ناموفق براي پرسپوليس به شمار آورد، اما به هر حال دوران حضور او در اين تيم هم فراز و نشيب هاي خاص خودش را داشته 

است. چند قاب مهم از اين دوران را مرور مي كنيم.

    واكنش استقاللي ها به درخواست غرامت پادو
باشگاه اســتقالل مدتي پيش اعالم كرد كه مطالبات لئوناردو پادوواني، مدافع ســابقش را پرداخت خواهد 
كرد. حتي سعادتمند، مديرعامل آبي ها با نوشتن نامه اي احساسي از پادوواني خواست كه به ايران بيايد ولي 
به نظر مي رسد مشكالت طرفين همچنان ادامه دارد. روز گذشته سرپرست روابط عمومي باشگاه استقالل در 
گفت وگويي راديويي به اين موضوع اشاره كرد كه پادوواني شكايت جديدي مطرح كرده و درخواست غرامت 
ميليون دالري كرده اســت. علي خلف در اين خصوص گفت: »باشــگاه رايزني هايي انجام داده كه بعضي از 
مطالبات را از منابع اين باشگاه در فيفا پرداخت كند كه پادوواني جزو آن است. ما از پادوواني خواستيم شماره 
حساب به ما بدهد اما بعد از اين درخواست كمي تعلل كرد و يك شكايت ديگر به كميته انضباطي انجام داد و 
درخواست غرامت كرد. البته اين شكايت تأييد نشــد و 100هزار دالر بدهي تأييد شده است.« او درخصوص 
شكايت پادوواني به CAS نيز توضيح داد: »ما پيشنهاد داديم كه مطالبات تان را دريافت كنيد و بعد در دادگاه 
CAS هم شــكايت تان را دنبال كنيد ولي قبول نكردند. آنها مي خواهند دو سه ماهي كه شكايت در CAS به 
طول مي انجامد روزشمار پول شان را دريافت كنند. باشگاه استقالل مي خواهد نامه اي به فيفا ارسال كند و شرح 
ماوقع را به اطالع آنها برساند كه خودشان از دريافت اين بدهي امتناع كرده اند و باشگاه مشكلي نداشته است.« 

 بودجه جردن براي راه جورج
فعال سوژه مبارزات ضد نژادپرستي پس از مرگ جورج فلويد داغ است. مايكل جردن، اسطوره بسكتبال آمريكا 100ميليون دالر 
را براي كمك به سازمان هايي كنار گذاشته كه در راستاي برابري نژادي، عدالت اجتماعي و آموزش، فعاليت دارند. اين مبلغ ظرف 
10سال توزيع مي شود و خوشبختانه نمي شود اين بودجه را گرفت و به جاي مبارزه با نژادگرايي، شير خشك و برنج هندي وارد كرد.

   انتشار فايل صوتي؛ منزوي عليه وريا
اميرحســين اعظمي| انتشــار يك فايل  صوتي از جلســه 
هيأت مديره اســتقالل، حاشــيه هاي جديدي را براي اين 
باشگاه ايجاد كرده است. اين جلســه مربوط به قبل از شروع 
فصل اســت كه در آن كامران منزوي در مورد استراماچوني 
مي گويد: »استراماچوني مي آيد يا نمي آيد، اين موضوع آنقدر 
سروصدا كرده كه اگر قرار بود تراپاتوني بيايد اينقدر سروصدا 
نمي شد.« منزوي حتي در قســمتي از صحبت هايش از وريا 
غفوري هم بابت بحث تمديد قرارداد با استقالل انتقاد كرده 
و مي گويد: »آقاي وريا غفوري اســوه تعصب شما و يك كرد 
باغيرت، براي يك فصل 4ميليارد مي خواهد.« روز گذشــته 
كامران منزوي در گفت وگو با تسنيم به انتشار اين فايل صوتي 
واكنش نشان داد و گفت: »حرفم كه در فايل صوتي منتشر شده 

اين بود كه هوادار ناراحت است و تكليف تيم را مشخص كنيد. 
اگر اســتراماچوني مي خواهد بيايد، زودتر بيايد تا اين همه 
شايعه ايجاد نشود. من در جلسه هيأت مديره اعالم كردم كه 
غفوري پيشنهاد 4ميليارد توماني دارد و االن رقم قراردادش 
در استقالل كمتر از اين مبلغ است. اظهارات من در اين حد بود. 
وقتي باشگاه ساختار داشته باشد، نبايد صحبت هاي اعضاي 
هيأت مديره به بيرون درز كند.« منزوي در پاسخ به اين سؤال 
كه آيا مي داند انتشــار فايل صوتي كار چه كسي است، گفت: 
»همه مي دانند كار چه كسي است!« مي گويند به دليل تكرار 
اين اتفاق در هيأت مديره استقالل و انتشار صداي اعضا، قرار 
است از اين به بعد در جلسات هيأت مديره موبايل ها جمع شود 

تا اين اتفاق هاي عجيب ديگر تكرار نشود.

  زشت و زيباي بيرانوند
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ادعاي مهــدي تاج، رئيس پيشــين فدراســيون 
فوتبال، درباره شــيوه انتخاب مارك ويلموتس به 
سرمربيگري تيم ملي، دردســر تازه اي براي وزير 
ورزش و جوانان درســت كرد. تاج جمعه شــب در 
گفت وگويي تلويزيوني مدعي شــد كه ســرمربي 
گران قيمــت تيــم ملي را مســعود ســلطاني فر 
غيرمستقيم به فدراسيون معرفي كرده است: »وزير 
ورزش نامه اي براي ما فرســتاد و ويلموتس را به او 
معرفي كرده بودند. البتــه اين موضوع طبيعي هم 
بود. سلطاني فر در اين نامه نام 3سرمربي را جهت 
بررسي و بهره برداري الزم اعالم كرد. خوان لوپتگي، 

هروه رنار و مارك ويلموتس اين افراد بودند.«
كســي نمي داند مهدي تاج به چه هدفي نام وزير 
ورزش را به ميان كشيده. برخي معتقدند او تالش 
كرده با اين كار بخشــي از فشار ناشــي از قرارداد 
گران قيمت بــا ويلموتــس را به گردن مســعود 
ســلطاني فر بيندازد. اگر هدفش اين بوده باشــد، 
احتماال تصميم درســتي گرفته است؛ چرا كه اين 
گفت وگو ساعتي بعد بارها در شبكه هاي اجتماعي 
بازنشر شد. اغلب تحليل ها هم به ضرر وزير ورزش 

بود.
ديروز صبح، روابط عمومي وزارت ورزش و جوانان 
تالش كرد فشار را از روي وزير بردارد. در بخشي از 
اين اطالعيه آمده اســت: »همانطور كه آقاي تاج 

گفتند، وزيــر ورزش وجوانان صرفــا نامه انجمن 
فرهنگي ايران و هلند را كه در آن 3مربي خارجي 
باســابقه در تيم هاي ملي و باشــگاهي كشورهاي 
مختلــف معرفي شــده بودند، جهت بررســي به 
فدراسيون فوتبال ارجاع داده و اين يك رويه معمول 
است كه برخي افراد، نهادها و يا سازمان ها در مورد 
فدراسيون ها پيشنهاد يا درخواستي دارند كه براي 
وزارت ورزش و جوانان ارسال كرده و وزارت ورزش 
و جوانان اين نامه ها را به فدراســيون هاي مختلف 

جهت بررسي ارجاع مي دهد.«
ماجرا اما به هميــن جا ختم نشــد. گروهي ايراد 
گرفتند كه چرا بايد يــك انجمن غيرمرتبط مربي 
به وزير معرفي كند. اين سؤال زماني اهميت بيشتر 
پيدا كرد كه برخــي منابع خبري ديــروز مدعي 
شــدند انجمني كه ويلموتس و 2سرمربي ديگر را 
به سلطاني فر معرفي كرده، سال 95  توسط خود او 
افتتاح شده. آن روزها مســعود سلطاني فر، رئيس 

سازمان ميراث فرهنگي بوده است.
قرارداد مارك ويلموتس با فدراسيون فوتبال ايران 
يكي از جنجالي ترين توافق هاي ســال هاي اخير 
بوده. گفته مي شود اين ســرمربي بلژيكي كه تنها 
6بازي )4بازي رســمي و 2بازي دوســتانه( روي 
نيمكت تيم ملي نشست، بيش از 6ميليون يورو از 

فدراسيون فوتبال ايران پول مي خواهد.

11هفته باقيمانده از الليگا از جمعه همين هفته آغاز 
می شود. شنبه بارسلونا در حالی در زمين مايوركا به 
ميدان می رود كه در دو فصل اخير اصال آمار جالبی 
در بازی های خارج خانه نداشــته؛ به ويژه در ليگ 
قهرمانان. به طور مثال مســی در اين فصل تنها 3 
گل در بازی های خارج خانه به ثمر رسانده، در برابر 
16گلش در نوكمپ. درباره مســی خبر رسيده بود 
كه در تمرين سه شنبه مصدوم شــده و مثل اوايل 

فصل غايب خواهد بود امــا گويا در تمرينات بعدی 
بدون مشكل كار كرده. با اين حال تجربه بازی های 
بوندسليگا در 36مســابقه ای كه بعد از ازسرگيری 
رقابت ها برگزار شده است نشان می دهد ديگر بازی 
در ورزشگاه خانگی يك مزيت نيست. از 36مسابقه 
خانگی تنها 8بازی به سود ميزبان ها به پايان رسيده 
است. در ســوپرليگ پرتغال هم كه به تازگی ادامه 
پيدا كرده، بنفيكا در زمين خودی نتوانست از پس 

تيم گمنام توندال بر آيد و تن به تســاوی بدون گل 
داد. اين در حالی بود كه اين باشگاه برای تاثير روانی 
روی بازيكنان خود اقدام بــه نصب ماكت هواداران 
روی ســكوها و پرچم و شال باشــگاه روی بخشی 
ديگر از ورزشگاه كرده بود اما اين ترفند هم جواب 
نداد. هواداران بنفيكا چراغ اول را روشن كردند و به 
سمت اتوبوس حامل تيم سنگ انداختند. حاال كه 
آمار نشان می دهد ميزبانی امتياز خاصی برای تيم ها 
نيست، تيم های ضعيف تر باانگيزه تر شده اند و با ترس 
كمتری به مصاف بزرگان می روند. يكشــنبه آينده 
رئال مادريد بايد در ورزشــگاه تيم دوم باشگاه خود 

يعنی ورزشگاه دی استفانو كه متعلق به كاستياست، 
از ايبار پذيرايی كند چون سانتياگو برنابئو همچنان 
در دست تعميرات و بازسازی اســت و تنها ممكن 
است تا آگوست و برای ليگ قهرمانان آماده برگزاری 
مسابقه باشد. رئال مادريد نمی تواند از امتياز ورزشگاه 
اصلی خود استفاده كند و اگر می توانست هم بدون 
تماشاگر ترسی برای تيم های حريف نداشت. خوبی 
ورزشگاه های خالی اين است كه يك ظلم بالسويه 
را به مثابه عدالت برای همــه تيم ها برقرار می كند. 
يعنــی رئال می توانــد به كام بك پس از شكســت 
خانگی 1-2 به منچسترسيتی در ليگ قهرمانان و 

در زمين حريف انگليسی بيش از قبل اميدوار باشد. 
خوشبخت ترين بازيكن حال حاضر دنيا گرت بيل 
است كه ديگر مجبور نيســت مقابل هو كردن های 
تماشاگران قدرنشناس ســانتياگو برنابئو به ميدان 
برود و می تواند بی ســروصدا و بدون اســترس به 
روزهای اوج خودش برگردد البته اگر زيدان دوباره 
به او اعتماد كند و بازگشت همزمان آسنسيو و ادن 
آزار از مصدوميت موقعيت اين بازيكن را متزلزل تر 
از قبل نكند و ســرمربی رئال بازيكــن ضعيف اما 
حرف گوش كنــی مثل لــوكاس واســكس را به او 

ترجيح ندهد. 

   سلطاني فر در دام تاج

  وقتی میزبان هم میهمان است

    ادعاي رئيس پيشين فدراسيون فوتبال درباره نقش وزير ورزش
   در قرارداد با ويلموتس، چالش تازه اي به راه انداخته است

پشِت سِر آقاي رئيس
امضا محفوظ| »فاجعه« شــايد بجاترين صفتي باشد كه مي شود 
براي بندهاي افشاشده قرارداد مارك ويلموتس با فدراسيون فوتبال 
به كار برد؛ جايي كه »خردجمعي« در فدراسيون فوتبال، بدترين 
قرارداد ممكن را با يكي از بدترين مربيان دنيا به امضا رساند. اين 
روزها اگرچه مهدي تاج هنوز بابــت اين قرارداد توضيحي نداده و 
همه  چيز را بــه آينده موكول كرده اما او بــراي موضوعي از طرف 
افكار عمومي به شــدت زير سؤال اســت كه نقش ساير عوامل در 
اين قرارداد فاجعه آميز تا حدود بسيار زيادي زير سايه اش از بين 
رفته و بزك كنندگان ويلموتس همچنان در فدراسيون مشغولند 
و به كارشان ادامه مي دهند و حتي شايد به دليل سمت هايشان از 

مواهبي بيشتر از ساير كارمندان فدراسيون برخوردارند.
نبايد از ياد برد اينها همان كساني هســتند كه از روز اول حضور 
ويلموتس در ايران تا لحظه آخر و حتي پس از باخت به بحرين در 
منامه چنان در ستايش مربي بلژيكي صحبت مي كردند كه انگار 
همه ايران در اشتباهند و تنها آنها از فوتبال و قاعده هاي جهاني آن 
سر درمي آورند. اينها همان كساني اند كه نمايش مضحك استقبال 
از مربي بيكار بلژيكي را در فرودگاه امام روي صحنه آوردند و فاكتور 
كرايه بنز الكچري و اجاره بهترين اتاق هتل پنج ستاره را به سياهه 
بدهي هاي ميلياردي فدراسيون سنجاق كردند. در اين روزها كه 
تاج به سبب اعتماد به برخي مشــاوران نزديكش و عقد قراردادي 
سراسر ايراد زير فشار است، بايد ياد كرد از كساني كه براي ايجاد 
چهره اي »نجيب« از تازه  وارد اروپايي به ايران، دست او را گرفتند 
و به سفر پرحاشيه ســيرجان بردند و حتي برخالف عرف فوتبال 
دنيا از ويلموتس خواستند براي دست دادن به بازيكنان 2تيم -كه 
دست بر قضا حتي يك نفرشان هم ملي پوش نبود و ملي پوش هم 

نشدند- وارد زمين چمن شود. 
همه اينها را كردند تا نشان دهند ويلموتس كجا و كي روش كجا! 
همين مشــاوران كه اكنون پشــت انتقاد رســانه ها از تاج پنهان 
شده اند، حتي براي اينكه از ويلموتس چهره »زيبا« در ذهن مردم 
ترسيم كنند، دست اين مربي را گرفتند و او را به روي پل طبيعت 
تهران بردند تا بگوينــد »آي ملت! ديديد كــه ويلموتس چقدر 
ايران دوست تر از كي روش است« اما وقتي مشخص شد ويلموتس با 
»باديگارد« به تهران آمده، مثل »سخنگوي ارتش صدام« همه  چيز 

را تكذيب كردند! 
تاج به سبب رياستش در فدراســيون فوتبال بايد پاسخگوي اين 
باشد كه چگونه به اين مشــاوران كه در فدراسيونش چند پست 
را اشغال كرده  بودند، اعتماد كرد.بايد حتما مشخص شود چگونه 
برخي افراد با داليلي نه چندان روشن براي افكار عمومي، ويلموتس 
را به تيم ملي قالــب كردند و بدتر اينكه چگونه برخي مشــاوران 
آقاي رئيس براي ايجاد پروپاگانــدا به نفع ويلموتس با هم كورس 
گذاشتند تا با شــعار توخالي »فوتبال تهاجمي«، يكي از برترين 
تيم هاي تاريخ فوتبال ملي ايران را با حرف ها و تصميماتشــان به 

قهقرا ببرند.

يادداشت

 زن نژادپرست و زن مخالف نژادپرستي
اكاترينا دوروژكو، همسر سفيدپوست لوييز آدريانو، بازيكن سابق شاختار و ميالن كه االن در پالميراس برزيل بازي مي كند فاش 
كرده كه به خاطر ازدواج با اين مرد سياهپوست به مرگ تهديد شده بود. از آن طرف، بازيكني صرب به نام الكساندر كاتاي كه عضو 
لس آنجلس گلكسي است به خاطر توهين همسرش به تظاهركنندگان آمريكايي در پستي اينستاگرامي از اين تيم اخراج شد. 



2 يكشنبه 18 خرداد 99  شماره 7957 10 3 0 2 3 6 0 2 زنان

يكي از كســاني كه ادعاي قهرماني دارد، مونا كاكاوند است. او در 
صفحه اينســتاگرام، خودش را قهرمان سابق كاراته جهان معرفي 
كرده است. همين ادعاي قهرماني اســت كه قهرمانان اين رشته 
را شــاكي كرده. كاكاوند بيش از 500هزار فالوئر دارد و منتقدان 
مي گويند او كه كار اقتصادي مي كنــد، براي جذب فالوئر اين ادعا 

را كرده است.
كاكاوند چندي پيش در مصاحبه با يكي از تلويزيون  هاي اينترنتي 
مدعي شد، نخستين كاراته كايي است كه با حجاب اسالمي و به نام 
ايران در مسابقات جهاني شركت كرده و مقام آورده است: »سال 85 
اولين كسي بودم كه با حجاب اسالمي مسابقه دادم و براي ايران مقام 
آوردم. سال بعد مجوز رسمي شد و مسابقه داديم. آن سال ها مقام 
من خيلي سروصدا كرد و چند برنامه تلويزيوني هم دعوت شدم اما 

نسبت به االن كمتر بها داده مي شد.« 
در مصاحبه اي هم كه اول دي  ســال 1394 از كاكاوند در جام جم 
آنالين منتشــر شــده، او ادعا كرده سال 85 در مســابقات كاراته 
باشگاهي جهان عالوه بر اينكه مدال طالي بزرگساالن در بخش كاتا 
را گرفت، در كوميته انفرادي دوم و در كوميته تيمي هم سوم شده 
بود. او در بخشي از اين مصاحبه گفته بود: »در اين سال ها پيشرفت 
كاراته بانوان انكار نشدني است. زمان ما نه تنها اعزام شدن به همين 
راحتي نبود، بلكه بعد از اعزام هيچ گاه مبارزه مان از تلويزيون پخش 
نمي شد، به خاطر دارم در يكي از مسابقاتم عكس يك ورزشكار مرد 
را به صورت ثابت گذاشته و مسابقه من را گزارش مي كردند. زماني كه 
من قهرمان شدم، هيچ كس من را نمي شناخت و از كسب مقامم خبر 
نداشت، اما حاال شاهد هستيم كه بانواني همچون حميده عباسعلي 

به چه اندازه محبوب مردم هستند.« 
در اين 2 گفت وگو كه به فاصله چند ســال انجام شده، حرف هاي 

ضد ونقيض كم نيست. اينكه آن سال او به واسطه قهرماني اش در 
برنامه هاي تلويزيوني حاضر شــد، يا اينكه اصال قهرماني اش ديده 

نشد؟ با اين حال، سؤاالتي مهم تر از اين مطرح است.
از نظر افرادي كه فني كاراته را دنبال مي كنند، سؤال اصلي اين است 
كه چطور يك كاراته كا هم در كاتا مــدال گرفته و هم در كوميته؟ 
از نظر كساني كه در اين رشته فعال هســتند، در سطح ملي هيچ 
كاراته كايي نبوده كه بتواند در كاتا و كوميته روي ســكو برود مگر 

اينكه در پايين ترين سطح مسابقات اين اتفاق افتاده باشد.
تا قبل از اينكه ســازمان تربيت بدني، كنفدراسيون هاي آسيايي 
و فدراسيون هاي جهاني پوشش اســالمي زنان ورزشكار ايراني را 
تأييد نكنند، هيچ زن ورزشكاري اجازه نداشت در مسابقات رسمي 
شركت كند. روزهاي آخر سال1386 بود كه اين مجوز براي زنان 
كاراته كا صادر شد، يك سال بعد از سالي كه كاكاوند مدعي است 
قهرمان جهان شده بود. سؤال اين است كه كاكاوند چطور و با چه 
اجازه اي قبل از رسمي شدن لباس، در مسابقاتي شركت كرده كه 
به او مدال قهرماني جهان را داده اند؟ يكي از كارشناسان كاراته كه 
تسلط كاملي بر اتفاقات اين رشــته دارد، مي گويد: »مونا كاكاوند 
هيچ وقت عضو تيم ملي كاراته زنان ايران نبوده. در كاراته مثل همه 
رشته ها يك تيم ملي هست؛ تيم نشــنال كه كاكاوند جايي در آن 
نداشته است.« كاراته از رشته هايي است كه سبك هاي متعدد دارد. 
نصراهلل كاكاوند، پدر مونا، رئيس سبك شيتوريو سي شين كاي كاراته 
است و به نظر مي رسد او در تيم پدر در يكي از مسابقات برون مرزي 
شركت كرده و به مقام رسيده است. اين كارشناس مي گويد: »هر 
سبك براي خودش تيم منتخب دارد ولي هيچ وقت به اين تيم، تيم 
ملي گفته نشده و نمي شــود. احتمال دارد كه كاكاوند در يكي از 
سفرها همراه پدرش بوده و در يك مسابقه هم شركت كرده باشد.« 

حدود 10سال است كه تيم ملي كاراته در تورنمنت هاي بين المللي 
شركت مي كند: »در اين 10سالي كه زنان كاراته كا تحت عنوان تيم 
ملي در مسابقات آسيايي، جهاني، انتخابي المپيك و كاراته وان ها 
شركت كرده، اعضاي تيم مشخص بوده اند. كاكاوند در هيچ كدام از 
اين تيم ها نبود.« منتقدان كاكاوند، ايرادهايي را كه اين كارشناس 
گرفته  ، بارها مطرح كرده اند و مونا كاكاوند در پستي در اينستاگرام 
به اين انتقادها واكنش نشان داده اســت: »يك كم دلم گرفته... از 
ناعدالتي ها، از تهمت ها، ازدروغ ها، از كساني كه ندونسته و نشناخته 
قضاوت مي كنن.. و همه  چيز را زير ســؤال مي برن.... اينكه من در 
چه مسابقه اي كي و كجاها رفتم و شركت كردم، درسته كه خيلي 
زحمت كشيدم براش و همه جا هم ثبت شده، اما بعضيا خودشونو 
به اون راه ميزنــن بماند اما مدرك و مقام مــن از من مونا كاكاوند 

نمي سازه!!!....« 

كاكاوند پدر: مسابقه باشگاهي بود اما مدال جهاني است
منتقدان كاكاوند اين پست او را مظلوم نمايي مي دانند اما نصراهلل 
كاكاوند، از دخترش و قهرماني جهان او دفــاع مي كند. او در 
گفت وگو با همشهري مدعي اســت كه دخترش با تيم ملي در 
مسابقات باشگاه هاي جهان شركت كرده و مدالش  جهاني است اما 
توضيحات او قانع كننده به نظر نمي رسد. دختر او در تيم باشگاهي 
در مسابقات شركت كرده و اول شده ولي پدر تأكيد دارد كه مدال 

دخترش مدال جهاني است: 

مونا دختر شما در صفحه اينســتاگرام، خودش را 
قهرمان جهان كاراته معرفي كرده است. به او ايراد گرفته شده  و 
گفته مي شود كاراته قهرماني به اين نام نداشته. كساني هم كه در 

فدراسيون هستند تأييد مي كنند كه مونا در تيم ملي كاراته نبوده 
و احتماال در سبك ها مقام دارد.

تا قبل از سال 2008 ســبك ها به عنوان تيم ملي ســبك تيم اعزام 
مي كردند. ســبك من شيتوريو سي شين كاي اســت. بعد از 2008 
بخشنامه اي از طرف سازمان  تربيت بدني به فدراسيون كاراته ابالغ شد 
تا تيم هاي سبك ها به عنوان تيم  منتخب سبك ها اعزام شوند نه تيم 
ملي. ما سال 2005 و 2006 در مسابقات شركت كرديم. سال 2005 
ما به نمايندگي از ايران در مسابقات قهرماني باشگاه هاي جهان حاضر 
شديم. آن مسابقات، مسابقات سبكي نبود، قهرماني باشگاه هاي جهان 
بود و ما به عنوان تيم ملي سبك شيتوريو سي شين كاي و به نام باشگاه 
پاسداران شركت كرديم. اين باشگاه شخصي بود و به جايي وابسته 
نبود. ما در مجموع تيمي سوم شــديم، مونا دركاتا اول شد و سميرا 
قرباني در كوميته اول شد. ســال 2006 هم در مسابقات بين المللي 
شركت كرديم. آنجا هم در تيمي و انفرادي شركت كرديم ولي قهرماني 

جهان ما سال 2005 بود.
سال 2005 و 2006 پوشش اسالمي كاراته هنوز تأييد 

نشده بود، شما چطور به مسابقات بين المللي تيم برديد؟ 
اولين تيمي بوديم كه بانوان را اعــزام كرديم، عكس ها و فيلم هايش 

هست.
پوششي كه زنان بايد در مسابقه داشته باشند هم بايد 
به تأييد مسئوالن ورزش كه آن موقع سازمان تربيت بدني بود، 
مي رسيد و هم فدراســيون جهاني تأييد مي كرد اما آن سال ها 

هيچ يك از آنها حجاب را تأييد نكرده بودند.
كشورهاي عربي هم شــركت كرده بودند و با مقنعه مسابقه دادند و 

كسي هم مانع نشد.
خود سازمان تربيت بدني ايراد نگرفت؟

ايراد بگيرد كه چرا با حجاب مسابقه مي دهيم؟
نه ايراد بگيرد چرا قبــل از اينكه آنها مجوز بدهند و 

پوشش را تأييد كنند، شما تيم اعزام كرده ايد؟
وقتي براي ما دعوتنامه مي آيد، بايد دعوتنامه را به فدراسيون بدهيم و 
فدراسيون هم موافقت خودش را اعالم كند، دعوتنامه و درخواست ما 
را به شوراي برون مرزي مي دهد. شورا هم با اعزام موافقت كند، نماينده 
خودش را با تيم همراه مي كند. در اين ســفر هــم مهدي ابراهيمي 

نماينده حراست در سفر تيم بود.
پس نظر شما اين است كه آن ســال با اينكه هنوز 
سازمان تربيت بدني پوشش اسالمي زنان كاراته را تأييد نكرده 

بود، شوراي برون مرزي به شما مجوز داد؟
حجاب تأييد نشده بود يعني چي؟ حجاب از اول انقالب تأييد شده بود.
بله از اول انقالب اين اتفاق افتاد ولي آخر ســال 86 

پوشش اسالمي زنان كاراته  كا تأييد شد.
 WKF از كجا مي گوييد كه پوشــش ما تأييد نشــده؟ شــما داريد
)فدراسيون جهاني كاراته( را مي گوييد، مسابقات WKF اصال ربطي 

به سبك ها و مسابقات بين المللي ندارد.
بحث همين است، مونا كاكاوند قهرمان سبك است 

نه قهرمان جهان.
نه، او قهرمان ســبك نيســت. حكم قهرماني اش از مجله سامورايي 

ايتاليا ست. ما كه از خودمان حرف نمي زنيم.
خود قهرمانان كاراته ناراحت هســتند كه چرا يكي 
كه قهرمان اين رشته نيست،  خودش را قهرمان معرفي مي كند؟ 

آن كسي كه ناراحت شده همان چيزي كه آقاي احمدي نژاد گفته بود. 
من اصال مي خواهم با شما حضوري صحبت كنم، شما اصال از روزنامه 

همشهري نيستيد، معلوم نيست از كجا تماس گرفته ايد.

داستان دختران ورزشكاري كه در شبكه هاي اجتماعي خود را به 
عنوان مدال آوران مسابقه هاي جهاني معرفي كرده اند اما اخيرا برخي از 

ستاره هاي ورزش زنان مدعي شده اند كه عناوين آنها جعلي است

قهرمانان مجازي

ليلي خرسند
روزنامه نگار
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پروين و علي دايي 
با بازي هايشان 
شناخته شدند 

نه با تبليغات 
خودشان. نسل 
آينده مي تواند 

قهرمانان را 
تشخيص بدهد

 قهرمانان جعلي؛ اين عنواني است كه ورزشكاران و قهرمانان به كساني داده اند كه سابقه 
چنداني در ورزش ندارند، مدال با ارزشي نگرفته اند و از هيچ سكوي جهاني باال نرفته اند 
اما در فضاي مجازي و به خصوص در اينستاگرام، خودشان را قهرمان معرفي كرده اند. در 
همه سال ها، ورزش قهرمانان جعلي داشته؛ كساني كه به واسطه حضور پدرانشان در ورزش، حكم قهرماني گرفته اند و با 
همين حكم حتي پشت ميزهاي دانشگاه هم نشسته اند و همه امكاناتي كه فقط بايد نصيب قهرمانان مي شد، سهم آنها هم 
شد. اما چند سالي است كه با همه گير شدن فضاي مجازي، تعداد اين قهرمانان هم رشد كرده و به جايي رسيده كه جامعه 

آنها را به عنوان قهرمان واقعي مي شناسد. 
اين موضوعي است كه با اعتراض خود قهرمانان روبه رو شده. چندي پيش يوسف كرمي، از قهرمانان بنام تكواندو چالشي 
را با عنوان معرفي قهرمانان واقعي به راه انداخت. با اين چالش بود كه بعضي از قهرمانان جعلي معرفي شدند. در اين چالش 
زهرا نعمتي )تيراندازي با كمان(، فرشته كريمي)فوتسال(، ليال رجبي)پرتاب وزنه(، سارا قمي)فوتبال(، حميده عباسعلي 

)كاراته( و... شركت كرده اند. حضور آنها به اين مفهوم بود كه ورزش زنان هم قهرمان جعلي دارد.

غير از كاكاوند زنان ديگري هم هستند كه در دنياي ورزش به جايي نرسيده اند اما در فضاي 
مجازي به عنوان قهرمانان ملي شناخته مي شوند. تا چندي پيش فاطمه حسني به عنوان يكي 
از قهرمانان جهاني كاراته در فضاي اينستاگرام معروف بود. حسني بعد از جريان سازي قهرمانان 
عليه قهرمانان جعلي، بيوگرافي اش را اصالح كرد و نوشت كه قهرمان بين المللي اين رشته 
است. تا چند روز پيش 128هزار نفري كه در اينستاگرام شهربانو دامغاني نژاد را فالو دارند، او 
را به عنوان قهرمان كشتي جهان مي شناختند؛ كسي كه در مسابقات قهرماني جهان مدال 
برنز گرفته. كساني كه با كشتي زنان آشنا هستند، مي دانند كه شهربانو از قهرمانان اين رشته 
نيست. زنان ايران كه به نام كشتي گير شناخته مي شوند در رشته  آليش فعال هستند، اما رشته 
شهربانو گراپلينگ است. او سال1394 در مســابقاتي كه در تركيه برگزار مي شد، سوم شد. 
كساني كه اين مسابقات را از نزديك ديده اند، مي گويند شهربانو در اين مسابقات در وزن آخر 
كه فقط 3شركت كننده داشت، 2مبارزه انجام داد و بعد از شكست در هر 2مبارزه سوم شد. 
نكته قابل توجه اين است كه در آن مسابقات كبري كارا ورزشكار تركيه اي كه مسابقه اي نداده 
بود، مدال برنز مشترك را گرفت. بعد از افشاگري هايي كه افراد نزديك به فدراسيون داشتند، 
دامغاني نژاد كلمه گراپلينگ را به قهرماني جهان صفحه اينستاگرامش اضافه كرد اما او هنوز 

هم يك اشتباه فاحش دارد. شهربانو در صفحه اش با نوشتن OLYMPIC: coming soon به 
هوادارانش وعده داده كه مي توانند او را در بازي هاي المپيك ببينند اما نمي داند كه رشته اش 
گراپلينگ در المپيك حضور ندارد. تنها رشته اي كه كشتي گيران زن مي توانند در المپيك 
روي تشك بروند، كشتي آزاد است؛ رشته اي كه هنوز در ايران فعال نيست. تعداد مرداني هم 
كه خودشــان را به عنوان قهرمان به مخاطبان معرفي مي كنند، كم نيست اما چرا قهرمانان 
جعلي زنان بيشتر ديده مي شوند؟ ورزش زنان  نه در مطبوعات زياد ديده مي شود و نه جايي 
در بين برنامه هاي ورزشي تلويزيون دارد. به همين دليل بيشتر چهره ها و قهرمانان ورزش 
زنان شناخته شده نيستند.  در شرايطي كه مخاطبان ورزش، قهرمانان زن را نمي شناسند، 
بعضي ها خيلي راحت خودشان را مي توانند جاي قهرمانان معرفي كنند. حضور زنان ورزشكار 
در فضاي مجازي، براي كســاني كه غير از اين فضا هيچ ارتباطي با آنها ندارند، جذاب است. 
همين جذابيت تعداد فالوورهاي آنها را باال مي برد، فالوورهايي كه اطالعات چنداني از ورزش 
زنان و ورزشكارانش ندارند. اين زنان در مقايسه با مردان تعداد فالوورهاي بيشتري دارند و به 
همين دليل بيشتر ديده مي شوند و اين ديده شدن به ضررشان تمام شده، چرا كه قهرمانان و 

كارشناسان عليه آنها موضع گرفته و افشا كرده اند كه رزومه آنها واقعي نيست.

سارا قمي يكي از زنان ورزشــكار ايراني بود كه در چالش معرفي قهرمانان 
شركت كرد. قمي نوشته بود: »اولش فكر مي كردم كه قهرمانان جعلي فقط 
در رشته هاي فوتبال و فوتسال زيادشــده، ولي متوجه شديم كه در خيلي 
از رشته هاي ديگر هم هســتند.« اين اعتراض به اين معنا بود كه در فضاي 
مجازي بعضي ها هم مدعي اند بازيكن فوتبال و فوتســال هســتند، بدون 
اينكه در اين رشته ها فعال باشند. فوتبال و فوتســال مدال انفرادي ندارد 
و درحالي كه فوتبال مردان در سطح آسيا هم نمي تواند به قهرماني برسد، 
زنان چه ادعايي مي توانند داشــته باشــند؟ اين زنان مدعي اند كه بازيكن 
تيم ملي هستند. اين موضوع است كه سارا قمي و ديگر همبازي هايش را 

ناراحت كرده است: »يكي دوسال است كه 
من از اين موضــوع آزرده و ناراحتم. در 
فوتبال و فوتسال بازيكناني هستند كه 
ادعا مي كنند بازيكنان تيم ملي هستند. 

بيشــتر اين اتفاق در فضاي اينســتاگرام 
مي افتد. بازيكناني كه آماتور هســتند، نه در مسابقه مهمي شركت 

كرده اند و نه مقامي به دست آورده اند، مدعي اند كه ملي پوش هستند.« اين 
افراد بيشتر از بازيكنان تيم ملي معروف هســتند؛ »شده من خودم جايي 
رفته ام و كسي من را نشناخته ولي بعد از اينكه متوجه شده اند من بازيكن 
فوتبالم، پرسيده اند فالن بازيكن را مي شناسي؟ برايم جالب است كه من را 

نمي شناسند ولي بازيكني كه جايي در تيم ملي نداشته را مي شناسند.«
بيشــتر اين بازيكنان كه ادعاي ملي پوش بودن دارند، حتي فوتبال هم بلد 
نيســتند. قمي مي گويد: »بعضي  از آنها روزهاي اولي كه قرار بود تيم هاي 
ملي فوتبال يا فوتسال تشكيل شود، به اردو هاي تيم ملي دعوت شده  بودند 
ولي در همان 120نفر اول خط خورده بودند. همين يك دعوت دليلي شده 
تا آنها خودشان را بازيكن تيم ملي بدانند. بعضي هايشان حتي گفته اند كه 
در مســابقات مقدماتي جام جهاني، مقدماتي المپيك، مسابقات آسيايي 
و... هم بازي كرده اند. من خيلي از آنها را مي شناســم ولي دوست ندارم 
كه اسمي ببرم. 9-8نفر از بقيه شناخته شده تر هستند. حتي بعضي از 
خبرنگاران به من زنگ مي زنند و مي گويند فالن بازيكن را مي شناسي؟ 
بعضي  از اين افراد در مدرسه فوتبال شاگرد ما هستند، اما بيوگرافي اش 
را كه مي بيني، تصور مي كني كه اين دختر 10ســال است عضو تيم 

ملي است.« 
قمي به راه افتادن چالش  معرفي قهرمانان را بهترين راه براي مقابله 

با اين افراد مي داند: »بعد از چالشــي كه بــه راه افتاد، بعضي ها 
خودشــان را جمع كردند و بيوگرافي اينستاگرامشان را اصالح 
كردند. انگيزه اصلي بيشــتر آنها گرفتن فالوئر است. فوتبال و 
فوتسال ما ديده نمي شود. بعضي ها كه دچار كمبود هستند، 
تالش مي كنند از هر طريقي كه شــده، ديده شــوند. زنان 
فوتباليست و فوتساليست در رسانه ها نيستند و وقتي ديده 
نشــوي، بقيه هم به  خودشــان اجازه مي دهند كه دروغ 

بگويند و ادعاي قهرماني كنند.« 
بعضي هــا معروف شــدن قهرمانان جعلــي را كم كاري 
خود بازيكنان مي دانند. آنهــا مي گويند چون بازيكنان 

ملي پوش كمتــر در فضاي مجازي فعال هســتند، 
بقيه سوءاســتفاده مي كنند. قمي اين حرف را 

قبول ندارد: »من نيازي به فعاليت ندارم. اگر در اينستاگرام هستم، براي اين 
است كه علم و اطالعات فوتبالي ام را باال ببرم. اسطوره هاي فوتبال مثل علي 
پروين و علي دايي با بازي هايشان شــناخته شدند نه با تبليغات خودشان. 
نســل آينده مي توانــد قهرمانان را 
تشخيص بدهد.« ســارا قمي از 
بهترين هاي فوتبال زنان ايران 
است اما صفحه او در اينستاگرام 

17هزار فالوئر دارد.

سارا قمي: فوتبال بلد نيستند مي گويند ملي پوشيموعده المپيك براي رشته غيرالمپيكي
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با توجه به آمار هاي شيوع كرونا در برزيل، 
اين وضعيت باعث كاهش فعاليت هاي ديپلماتيك 
نشده است؟ ديپلمات ها معموال در اين زمينه با چه 

مشكالتي مواجه هستند؟
ما نمي توانستيم در اين شرايط حتي يك روز هم معطل 
شويم. بسياري از نمايندگي هاي ديپلماتيك فعاليت هاي 
خود را در اين شهر تعطيل كردند، ســاعات كار خود 
را تقليل دادند يا حضور پرســنل را محدود كردند. ما 
يكسري پروتكل هاي بهداشتي شديد در سفارت وضع 
كرديم و فعاليت خود را بي وقفه ادامه داديم. رونوشت 
استوارنامه من به قائم مقام وزارت خارجه برزيل به صورت 
ويدئوكنفرانس برگزار شد كه نخستين تجربه در برزيل 
و شايد جهان بود. بالفاصله شروع به تماس با معاونان 
وزارت خارجه كردم و با آنها آشنا شدم. تماس با مقامات 
فعلي و قبلي، ســناتورها، نمايندگان مجلس، مقامات 
ايالتي و تجار بي وقفه در جريان بوده و حتي جلســات 
چندجانبه با حضور طرف هايي از ايران و برزيل به صورت 
ويدئوكنفرانس داشــته ايم. به نظرم شايد يكي از نتايج 
ويروس كرونــا اين بود كه براي گفت وگــو و برگزاري 
جلسات منتظر مهيا شدن شــرايط و انجام سفر اعم از 
درون شهري، بين شــهري و بين كشوري نشويم. البته 
برخي مالقات ها مانند مالقات با رئيس جمهور برزيل و 
معاون اول ايشان به صورت حضوري برگزار شد، ولي در 
مجموع حجم تماس ها براي ما نه تنها كمتر نشد، بلكه 
به نوعي بيشتر هم شد. به هر حال كاركنان بخش هاي 
دولتي كه معموال محافظه كار هســتند بايد بيشتر با 
ابزارهاي جديد ارتباطي و مجازي كار كنند و اين موجب 

تحوالت مثبتي خواهد شد.

چشم انداز روابط دوجانبه ايران و برزيل 
به ويژه روابط تجاري را باتوجه به تبعات اقتصادي 

شيوع كرونا در جهان چطور ارزيابي مي كنيد؟
گسترش ويروس كرونا در جهان تأثيرات منفي 
زيادي بر اقتصاد و تجارت جهاني گذاشته است 
كه تقريبــا همه به آن واقف هســتيم. برزيل 
و ايران از جمله كشــورهاي آسيب ديده از 
گسترش اين ويروس هستند كه همكاري 
2 كشــور در بخش هاي مختلف اقتصادي 
مي تواند  به رفع تبعــات منفي اقتصادي 
شيوع اين ويروس كمك كند. زمينه هاي 
عمده اقتصــادي در عصر پســاكرونا را 
مي توان به 2 بخش تقسيم كرد. در بخش 
تجارت محصوالت كشــاورزي كه پايه 

اصلي تجارت دوجانبه را تشكيل مي دهد، 
خللي ايجاد نشده و تجارت در اين بخش همچنان 

ادامه خواهد داشت. بخش كشاورزي برزيل از كرونا 
تأثير كمي پذيرفته و صادراتش باقــوت ادامه دارد. 
صادرات برخي از محصوالت كشــاورزي اين كشور 
همچون ســويا، گوشــت و برنج به دليل افزايش 
تقاضاي جهاني و محدوديت صادراتي كشورهاي 
رقيب برزيل افزايش يافته است. با توجه به كاهش 

استفاده از ذرت و نيشكر براي توليد اتانول به دليل 
كاهش قيمت جهاني سوخت و از بين رفتن صرفه 

اقتصــادي توليد اتانول، ميزان ذرت و شــكر موجود 
در برزيل براي صادرات بيشتر خواهد شد. ايران يكي 
از بازارهــاي صادراتي اين محصوالت اســت و برزيل 
مي تواند اين محصوالت را به ايران صادر كند. در بخش 
صنعتي با توجه به اينكه كرونــا تأثيرات بلندمدتي بر 
ميزان فروش و صادرات شــركت هاي برزيلي خواهد 
داشت، ســرمايه گذاري و توليد در ايران مي تواند بازار 
80ميليوني براي اين شركت ها را تضمين كند. ويژگي 
تكميل كنندگي در روابط تجاري از نكاتي است كه در 
شرايط فعلي بيشــتر از هر زماني مي تواند به گسترش 
روابط اقتصادي دوجانبه كمك كند. برزيل وارد كننده 
بزرگ كود و محصوالت پتروشــيمي اســت كه ايران 
مي تواند بخش قابل توجهي از آن را تامين كند. در مقابل 
اين كشــور از بزرگ ترين توليد كنندگان محصوالت 
كشــاورزي و برخي از محصوالت صنعتي اســت كه 

مي تواند به ايران صادر شود.

وضعيت برزيل از جهت ميزان مبتاليان 
به كرونا و تلفات خيلي وخيم اســت. ظاهرا دولت 
مركزي و مقامات ايالت ها و سايرين سياست واحدي 

در برخورد با اين شرايط ندارند.
برزيل با اينكه ديرتر از ساير كشورها دچار معضل كرونا 
شد، ولي متأسفانه در سطح گسترده اي افراد به آن مبتال 
شدند و تلفات هم خيلي باال بوده است. البته اقدامات 
دولت هاي ايالتي و نيز دولت فدرال در سطح گسترده اي 
در جريان است، ولي شرايط به سمتي رفت كه روز به روز 
بر تعداد تلفات افزوده شد. اميدواريم  به تدريج وضعيت 
رو به بهبود باشد. اختالف نظرهايي هم بين قواي سه گانه 
و هم دولت مركزي با دولت هاي محلي وجود داشته و 
دارد. منتها سيستم بهداشتي و درماني نهايت ظرفيت 
خود را بــه كار گرفته كه بر اين معضــل فائق  آيد. يك 
مشكل مهم، اما موضوع كارگران و افراد روزمزد و بدون 
حمايت مالي است كه تعداد آنها باالي چند ده ميليون 
نفر اســت و اينها را نمي توان به راحتي در قرنطينه نگه 

داشت. دولت بسته هاي مختلفي را براي كمك به اين 
افراد درنظر گرفته است؛ ليكن اين اقدامات به صورتي 
نبودند كه تمام اين افراد را پوشــش دهنــد و در ثاني 
صدمات اقتصادي به قدري زياد است كه عمال جبران 
آنها براي دولت مشكل است؛ براي مثال توليد خودرو 
تا حد 99درصد كاهش يافته است. اين مسئله عالوه بر 
كارخانه هاي خودروســازي، تأثير زيادي بر بسياري از 
مشاغل مرتبط با توليد خودرو دارد كه به سختي قابل 

جبران است.

نوع نزديكي كه رئيس جمهور بولسونارو 
با آمريكاي ترامپ دارد، چالشي براي روابط دوجانبه 

و كار شما ايجاد نمي كند؟ 
تمركز ما بيشتر بر روابط دوجانبه ايران و برزيل است. 
2 ملت نزديك 120سال است كه با هم ارتباط رسمي 
دارند و هميشــه اين روابط مبتني بــر احترام متقابل 
و منافع مشــترك بوده اســت. دو طرف در بسياري از 
موضوعات بين المللي اشتراك نظر دارند و حجم تجارت 
بااليي بين طرفين برقرار بوده اســت. در روابط خود با 
ديگران بيشتر به اهداف و منافع دو طرف نگاه مي كنيم 
تا اينكه در روابط آنها با طرف هاي ثالث دخالت كنيم. 
اصوال چنين چيزي در روابط بين الملل امروز غيرممكن 
اســت. به عبارت ديگر نمي تــوان در چارچوب روابط 

دوجانبه، سياست طرف مقابل در روابط با ساير كشورها 
را تعيين كرد. البته استثنائاتي مثل دولت قلدر آمريكا 
وجود دارد كه سعي مي كند ديگران را ملزم به پيروي از 
خواست خودش كند، ولي در اين حالت هم توفيق كامل 
حاصل نمي شــود. من در مالقات به آقاي بولسونارو، 
رئيس جمهور برزيل گفتم كه مي خواهيم روابط دوجانبه 
بهتر و گســترده تري داشته باشــيم و از ظرفيت هاي 
بي شــمار اين روابط به نفع طرفين بهره برداري كنيم 
و ايشــان هم در اين خصوص موافق بودند. اين سخن 
بســياري از مقامات دولتي ديگر و هم حزبي هاي آقاي 
بولسونارو هم هســت. توافق داريم كه از پنجره منافع 
متقابــل دوجانبه به اين روابط نــگاه كنيم. اگر همين 
سياست توسط طرفين دنبال شــود من فكر مي كنم 

به تدريج مفاهمه بهتري با دولت فعلي ايجاد مي شود.

فاصله جغرافيايي از يك طرف بين ايران 
و برزيل مانع بود و ويروس كرونا هم مزيد علت شده 

است. اينها مانعي براي كار مشترك نيست؟
حتي اگر قبال هم چنين مانعي وجود داشــت، ليكن با 
توســعه ابزارهاي فناوري ارتباطي و امكان تماس هاي 
آني و كسب اطالعات موثق از طريق روش هاي مجازي، 
برقراري خطوط منظم كشتيراني، خطوط حمل ونقل 
هوايي ســريع تر و راحت تر، فاصله جغرافيايي چالش 
جدي به حســاب نمي آيد. قبل از انقالب ايران روابط 
گسترده اي با آمريكاي شمالي داشت و هيچ گاه فاصله 
جغرافيايي با ابزارهاي 40 سال پيش و بيشتر مانع نبود، 
االن كه ديگر اين فاصله با آمريكاي جنوبي بيشتر يك 
مسئله ذهني است تا موضوع واقعي. مقايسه مستقيم 
نمي كنم، ولي بررسي ها نشان داده كه مثال حمل ونقل 
از برخي نقاط نزديك به كشورمان به مراتب مشكل تر از 
حمل ونقل با برزيل است. از يك بندر در جنوب ايران تا 
يك بندر در آمريكاي جنوبي يك پهنه آبي وسيع وجود 
دارد كه طي مدت زماني معين و بدون هيچ مانع ثالثي 

طي مي شود و عمال بنادر حكم همسايگان را دارند.

وضعيت روابط تجاري چطور است؟
برزيل بزرگ ترين كشور و اقتصاد آمريكاي التين، قدرت 
اقتصادي نوظهور در سطح جهاني، نهمين اقتصاد بزرگ 
جهاني و عضو گروه قدرتمند بريكس است. برزيل يكي 
از شــركاي عمده تجاري ايران است و ظرفيت هاي 
زيادي براي كار مشترك دارد. روابط تجاري ما هم 
مستقيم و هم غيرمســتقيم از طريق شركت هاي 
بزرگ چندمليتي عمدتا در زمينه غالت و محصوالت 
غذايي و كشاورزي است. اما اقتصاد برزيل از كشاورزي 
و دامــداري و صنايع غذايي گرفته تــا صنايع دارويي، 
شــيميايي، معدني، نفتي، خودروسازي، ماشين آالت 
و هواپيماسازي، ظرفيت هاي بســياري دارد. تجارت 
خارجي برزيل به رقم بيش از 400ميليارد دالر مي رسد. 
اين كشــور با 225ميليارد دالر صادرات، بزرگ ترين 
صادر كننده در آمريكاي جنوبي و با 175ميليارد دالر 
واردات بزرگ ترين بازار مصرف اين قاره است. هر يك 
از 27ايالت برزيل با احتساب منطقه فدرال مزيت هاي 
نسبي خاص خود را دارند. ايالت سان پائولو به تنهايي 
اقتصادي بزرگ تر از بسياري از كشورهاي متوسط دارد 
و يك سوم توليد ناخالص داخلي در اين ايالت به دست 
مي آيد. من اولويت خودم را فعال كردن روابط 2 كشور 
در اين زمينه ها و كمك به طرف هاي تجاري در 2 كشور 
براي امكان سنجي بهره مندي متقابل 2 كشور از تجارت 
و فعاليت در اين زمينه ها قرار داده ام؛ اين چيزي است 

كه مقامات 2 كشور هم به آن اعتقاد دارند.

برزيل بين ايرانيــان به خاطر ورزش و 
به خصوص فوتبال شناخته شده است. براي همكاري 

در اين حوزه ها چه برنامه هايي داريد؟
به طور كلي عاليق بســياري بين مردم 2 كشور وجود 
دارد. به صورت سنتي ايرانيان برزيل را از طريق ورزش 
و به ويژه فوتبال سبك خاص خودش و نيز محصوالت 
كشاورزي مي شناســند. ليكن هم اكنون زمينه هاي 
بســيار بيشــتري در اقتصاد بزرگ برزيل وجود دارد 
كه بايد به مردم ايران شناســانده شــود. همه ســاله 
نمايشــگاه هاي متنوع و متعددي در شهرهاي بزرگ 
به ويژه ســان پائولو و ريودوژانيرو برگزار مي شود كه 
نمايانگر برخي از اين ظرفيت ها و زمينه هاي تجاري 
اين كشور است. در رابطه با ايران هم به همين شكل، 
شايد عمده مردم برزيل اقتصاد ايران را نفتي و مبتني 
بر توليد فرآورده هاي نفتــي بدانند؛ درحالي كه ايران 
امروزه در زمينه هاي بســياري ازجملــه توليد دارو، 
شــركت هاي دانش بنيان، نانوتكنولــوژي و فناوري 
هســته اي صلح آميز داراي جايگاه بســيار مناسبي 
در جهان اســت. اين ظرفيت ها نياز به كار رســانه اي 
گســترده دارند. مردم برزيل به تاريخ و فرهنگ ايران 
عالقه مندي خاصي دارند و هر چه توليدات رسانه اي 
مناسب در اختيار آنها قرار گيرد، مي تواند به شناخت 
بيشتر آنها از عقبه تمدني و فرهنگي جمهوري اسالمي 
ايران كمك كند. جشن تولد 60 سالگي سفارت ايران 
در برازيليا بهانه اي براي كار بيشــتر در اين زمينه ها و 

ايجاد شناخت بيشتر از ايران در جامعه برزيل است.

 مصايب كرونا براي ديپلمات ها و سفرا در گفت وگو با سفيري كه مجبور شد استوارنامه خود را 
به صورت ويدئوكنفرانس تقديم كند 

اولين جلســه رســيدگي به 
اتهامات اكبر طبري، معاون 
اجرايي ســابق حوزه رياست 
قوه  قضاييــه، صبــح امروز 
به رياســت قاضي بابايي در 
شــعبه 5دادگاه كيفري يك 
استان تهران برگزار مي شود. 
به گزارش تســنيم، در اين 
جلســه، كيفرخواست اكبر 

طبري و 17متهم ديگر اين پرونده قرائت خواهد شد. »اعمال نفوذ در پرونده ها« و 
برخي روابط ناصواب، ازجمله اتهامات طبري است كه سخنگوي قوه  قضاييه پيش 

از اين به آن اشاره كرده بود.
 به گزارش همشهري، دادگاه طبري قرار بود 30 يا 31 ارديبهشت برگزار شود، اما 
به گفته غالمحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضاييه با استعفاي وكال در لحظه 
آخر، به متهم 10 روز فرصت داده شــد تا وكيل جديد انتخــاب كند؛ در غيراين 
صورت وكيل تسخيري براي او انتخاب مي شود. پيش بيني مي كنيم دادگاه او در 

دهه دوم يا سوم خرداد برگزار شود. 
طبري، مديركل امور مالي و معاون اجرايي حوزه رياســت قــوه قضاييه در دوره 
رياســت آيت اهلل صادق آملي الريجاني بر قوه قضاييه بود كه چند روز پس از آغاز 
رياست سيدابراهيم رئيســي بر قوه قضاييه، از سمت خود بركنار شد و سپس در 
تيرماه سال گذشته خبر بازداشــتش منتشر شد. بازداشــت طبري در راستاي 
سياست پاكســازي قوه قضاييه از عناصر و قضات فاسد اعالم شد. در اين پرونده، 

حداقل 3قاضي و 20متهم در بازداشت به سرمي برند.

آژانس بين المللي انرژي اتمي 
در آخريــن گــزارش خود از 
افزايش اورانيوم غني شده به 
بيــش از 1300كيلوگرم خبر 
داد. در گزارش رافائل گروسي، 
مديركل آژانــس، عبور توليد 
آب ســنگين ايــران از مــرز 
130تن و رسيدن به 132.6تن 
اعالم شده اســت. استفاده از 

ماشين هاي جديد ازجمله غني سازي  با ماشين هاي آي.آر4، آي.آر5، آي.آر6، آي.آر.
اس، آي.آر.اس6، و آي.آر.2.ام در خطوط تحقيق و توسعه، غني سازي  اورانيوم تا سطح 
4.5درصد و فراتر از حد تعيين شــده در برجام از ديگر محور هاي اين گزارش است. 
آژانس همچنين توليد 1571.6كيلوگرم اورانيوم غني شــده را كه 550.7كيلوگرم 
بيشتر از گزارش  ماه مارس بوده و 1356.5كيلوگرم آن نيز اورانيوم با غناي 4.5درصد 

است، به اطالع اعضاي شوراي حكام رسانده است. 
به گزارش همشهري، در اين رابطه كاظم غريب آبادي سفير و نماينده دائم كشورمان 
با اشاره به اجراي فعاليت هاي راستي آزمايي برجام در ايران توسط آژانس، گفت: تداوم 
اجراي فعاليت هاي راستي آزمايي و نظارت در شرايط ويژه ناشي از كرونا و همكاري 
مناسب ايران در اين زمينه، تداوم اجراي موقت و داوطلبانه پروتكل الحاقي از سوي 
ايران و ادامه راستي آزمايي اظهارنامه هاي پروتكل توسط آژانس، تداوم راستي آزمايي 
عدم انحراف مواد هسته اي اظهار شــده در ايران از سوي آژانس و اينكه آژانس از روز 
اجراي برجام، به راستي آزمايي و نظارت درخصوص تعهدات هسته اي در ايران تحت 

برجام پرداخته است از محورهاي اصلي گزارش جديد مديركل آژانس است.

جزئيات گزارش جديد آژانس درباره برنامه هسته اي ايراندادگاه طبري امروز برگزار مي شود

همزيستي ديپلمات ها با كرونا
اسماعيل سلطنت پور

خبر نگار

مجلــس يازدهمي هــا 
روزهــاي پرترافيــك و مجلس

تأثير گذاري را پشت سر 
مي گذارند. از10 روز گذشــته انتخاب 
رئيس مجلس و هيأت رئيسه، بررسي 
اعتبارنامه نماينــدگان و رايزني براي 
انتخابات هيأت رئيسه كميسيون ها و 
انتخاب ســكانداران مركز پژوهش ها 
تمام وقت آنها را به خود اختصاص داده 

است.
حاال اما انتخاب رئيس ديوان محاسبات 
به عنوان بــازوي نظارتي مجلس محور 
اصلي رايزني ها و البي هاي نمايندگان 

با هم هست. 
رايزني ها و البي هايي كه نيم نگاهي به 
انتخابات رياست جمهوري 1400دارد 
و تصاحب اين كرســي بــراي 3 طيف 
اصولگــراي حاضــر در بهارســتان - 
نواصولگرايان، پايداري ها و بهاري ها- به 
غنيمت تمام عياري مي ماند كه مسير 
رسيدن آنها را به سكانداري قوه مجريه 
پس از 8سال دوري از قدرت هموارتر 

خواهد كرد.

جدال زودهنگام براي ورود به 1400
دســت بــاز ديــوان محاســبات در 
مواجهــه و عيــان كــردن حســاب 
و كتــاب دولت روحانــي در مقام يك 
نهــاد رســمي نظارتي، قــدرت نفوذ 
و تأثير گذاري فوق العاده اي در ســال 
منتهي به ســيزدهمين دوره انتخابات 
رياســت جمهوري خواهد داشت. اين 
كرســي در واقع برگ برنده اي اســت 
كه مدعيان انتخابــات 1400به دنبال 

آن هستند.
عادل آذر، رئيس فعلي ديوان محاسبات 
كه با گزارش تفريــغ بودجه 97مورد 
انتقاد اكثريت مجلس دهم قرار گرفت و 
متهم به چراغ سبز دادن به اصولگرايان 
شــد، مهرداد بذرپاش گزينه محبوب 
پايداري ها كه مسير كانديداتوري اش 
در انتخابــات 1400را مي توانــد بــا 
به دست آوردن اين كرسي هموار كند 
و لطف اهلل فروزنده، سخنگوي جمعيت 
ايثارگران و دستيار توليت آستان قدس 
در امور اســتان ها، كه سابقه حضور در 
مركز پژوهش هاي مجلــس را دارد از 
گزينه هاي مطرح ســكانداري رياست 

ديوان محاسبات هستند.
آنچه شانس اين افراد را براي نشستن 
بر كرسي محبوبشــان هموار مي كند 
انتخــاب رئيــس كميســيون برنامه 
و بودجه و هيأت رئيســه آن است كه 
در معرفي آنها نقش اساســي را بازي 
مي كند. طبق آيين نامه داخلي مجلس 
كميســيون برنامه و بودجــه 2گزينه 
رياست ديوان محاســبات را تعيين و 
جهت انتخاب به صحن علني بهارستان 

معرفي مي كند.

به اين ترتيب شانس اول 3 گزينه فوق 
انتخاب هيأت رئيســه همراه با آنان در 
صدر كميسيون بودجه است. حميدرضا 
حاجي بابايي، شــمس الدين حسيني، 
عبدالرضــا مصــري و اليــاس نادران 
4گزينه اي هســتند كه در اين ميدان 
به شدت فعالند. اگر 3 گزينه اول مطرح 
شوند مســير رياســت بذرپاش هموار 
مي شــود و اگر نادران شــانس داشته 
باشد آذر و فروزنده مورد حمايت قرار 

خواهند گرفت.

تكاپوي بذرپاش براي تصاحب ديوان 
محاسبات

در ميــان گزينه هاي رياســت ديوان 
محاســبات بذرپاش از ديگران فعال تر 
است و رايزني ها را از طريق دو نماينده 
نزديكش در ميان نمايندگان كليد زده 
اســت. انگيزه بذرپاش كه االن در ميان 
نمايندگان شهرســتان ها به جد فعال 
اســت و در قالب گروه هاي 8-7 نفره با 
نمايندگان نشست برگزار مي كند، ايفاي 
نقش رابين هودي در قبال دولت روحاني 

در سال آخر دولت دوازدهم است. 
گفته مي شــود او با حضــور در ديوان 
محاسبات مي تواند وجهه خود در جريان 
اصولگرا را بازسازي كند و حضورش در 
اين مقام به برگ سبزي مي ماند كه روند 
احراز صالحيتش در انتخابات 1400را 
هموار خواهد كــرد، هرچند كه رقباي 
درون جرياني از هم كنون تهديد كرده اند 
با معرفي بذرپاش به صحــن به عنوان 
كانديداي رياســت ديوان محاسبات به 
پرونده مديريت او در سايپا و سازمان ملي 
جوانان و... ورود خواهند كرد؛ تهديدي 
كه اگر عملي شود به نخستين رودررويي 
پايداري ها و جريان نزديك به قاليباف در 
مجلس بدل خواهد شد. ازاين رو بيراهه 
نيســت اگر بگوييم ســكانداري ديوان 
محاسبات وزنه كشي جدي جريان هاي 
اصولگراي حاضر در مجلــس يازدهم 
خواهد بود؛ نبردي تمام عيار كه ميزان 
آراي فراكسيوني هر طيف را با نيم نگاهي 

به انتخابات 1400عيان خواهد كرد.
تصاحب رياست ديوان محاسبات چنان 
به هدف اساسي بذرپاش بدل شده است 
كه او از همه ظرفيت هاي در دسترسش 
براي رسيدن به آن بهره مي برد. بذرپاش 
كه معاونت رياست ستاد فرمان اجرايي 
امام را برعهده دارد همزمان رياست دو 
هيأت مديره دو هلدينگ مهم اين ستاد 
يعني بنياد بركت و كنسرسيوم اعتماد 
مبين را برعهده دارد. از آنجا كه براساس 
شنيده هاي همشــهري محمد مخبر 
رئيس ســتاد اجرايي فرمان امام نيز از 
كانديداهاي احتمالي 1400خواهد بود 
او سعي دارد هرچه زودتر به همكاري اش 
با اين مجموعــه پايان بدهــد تا آينده 
سياسي اش را از ســايه اين ستاد بيرون 

بكشد.

ويروس كرونا چارچوب هاي زندگي عادي 
را از اقتصاد و فرهنگ گرفته تا ديپلماسي 
و سياســت به هم ريخته است. در اين 
بين ديپلماسي و دســتگاه وزارت خارجه متاثر از اين ويروس سفرهاي 
خارجي را تعطيل كرده و مذاكرات شكل مجازي به خود گرفته اند. حسين 
قريبي كه كمتر از 2ماه پيش عازم برزيل شد، نخستين سفير ايراني بود 
كه اســتوارنامه خود را به صورت ويدئوكنفرانس تقديم قائم مقام وزير 
خارجه برزيل كرد. او مي گويد اين تجربه نخستين تجربه در برزيل و شايد 
در جهان بود. برزيل، نهمين اقتصاد بزرگ جهان است كه براي ايرانيان 

بيشتر با توپ و مستطيل سبز شناخته مي شود. در حوزه روابط سياسي 
ايران نخستين كشوري است كه در شهر برازيليا سفارت خود را داير كرد. 
از آن روز تا كنون 60سال گذشته و ايران و برزيل روابط پرفراز و نشيبي 
داشــته اند؛ از روابط نزديك ايران و برزيل در دوران احمدي نژاد و لوال 
داسيلوا كه به بيانيه سه جانبه نافرجام تبادل سوخت انجاميد تا وضعيت 
كنوني كه طرفين براي افزايش همكاري ها در تالش هســتند. حسين 
قريبي، دستيار سابق وزير خارجه ايران به تازگي به عنوان سفير ايران در 
برزيل فعاليت خود را آغاز كرده است. گفت وگوي همشهري با قريبي را 

در ادامه بخوانيد: 

قريبي، سفير ايران در برزيل:  يكي 
از دستاوردهاي ويروس كرونا براي 
مــا ديپلمات ها اين  بــود كه براي 
گفت وگو و برگزاري جلسات، منتظر 
مهيا شــدن شــرايط و انجام سفر 
اعم از درون شــهري، بين شهري و 

بين كشوري نشويم

   زاكاني در رأس فراكسيون اكثريت و مركز پژوهش ها
به رغم مسير دشوار بذرپاش براي رســيدن به ديوان محاسبات، تعامل هوشمندانه عليرضا 
زاكاني، نماينده قم با طيف حامي قاليباف براي سكانداري قاليباف بر بهارستان به سود او تمام  
شده است و او همزمان فراكسيون نيروهاي انقالبي را با 240عضو به عنوان فراكسيون اكثريت 
در دست گرفته و هم با امضاي قاليباف در مقام رئيس مجلس قرار است در راس مركز پژوهش ها 

نقش راهنماي مجلس يازدهمي ها را بازي كند.

چشم پايداري به كرسي هاي 
نظارتي و مشورتي مجلس
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ايثارگران بدانند

كسورات سهم بازنشستگي ايثارگران
برابر بند ج ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه، تأمين صد درصد بيمه 
همگاني و مكمل جانبــازان و درمان خاص آنها )صدمات ناشــي از 
مجروحيت( برعهده دولت قرار گرفت. براساس قانون الحاق يك تبصره 
به ماده99 قانون برنامه چهارم توسعه بند ج ماده 37 قانون برنامه سوم 

تا پايان اجراي قانون برنامه چهارم تنفيذ شد.
با عنايت به اينكه قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران در حال تدوين 
بود بخشي از قوانين موقت كه در قوانين بودجه ساالنه يا قوانين پنج ساله 

توسعه به تصويب مي رسيد به صورت دائم در اين قانون گنجانده شد.
در ماده 37 قانــون جامع خدمات رســاني به ايثارگران، كســورات 
بازنشستگي سهم اسرا، آزادگان و جانبازان شاغل و حالت اشتغال در 
دستگاه هاي موضوع ماده 2 قانون جامع به شرح تبصره هايي كه بيان 

خواهد شد، برعهده دولت و دستگاه هاي اجرايي گذاشته شد.
 دستگاه هاي مشمول ماده 2 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، 
تمامي دستگاه هاي دولتي، غيردولتي، بانك ها، مؤسسات غيرانتفاعي 

وابسته به دولت و نهادهاي عمومي غيردولتي را شامل مي شود.
  برابر تبصره يك ماده 37 قانون جامع، تمامي دستگاه هاي  اجرايي 
موظفند از محل اعتبارات مصــوب و در قالب تخصيص اعتبار ابالغي 
نسبت به تامين و پرداخت كســورات بازنشستگي سهميه ايثارگران 

مشمول در دستگاه مربوطه اقدام كنند.
  تبصره 2 اين ماده به شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي 
وابسته به دولت و نهادهاي عمومي غيردولتي كه از بودجه عمومي دولت 
استفاده مي كنند و شركت هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر 
نام است، اشاره دارد. آنان موظفند از محل هزينه عمليات جاري خود 
نسبت به پرداخت كسورات بازنشستگي ايثارگران مشمول اقدام كنند.

  سهم كسورات بازنشستگي ايثارگران شاغل در بخش هاي غيردولتي 
مشمول قانون كار و تامين اجتماعي كه در تبصره سوم به آن اشاره شده 
است برعهده دولت گذاشته شده است. دولت مكلف است اعتبار الزم را 
هرساله در لوايح بودجه سنواتي كل كشور پيش بيني و آن را در اختيار 

سازمان تامين اجتماعي قرار دهد.
برابر بند )ر( ماده 88 قانون برنامه ششــم توســعه، فرزندان شهدا و 
رزمندگان با حداقل 2۴ ماه ســابقه حضور در جبهه به ماده37 قانون 
جامع خدمات رساني به ايثارگران ملحق شدند. بنابراين ايثارگراني كه 
سهم كسورات بازنشستگي آنان برعهده دولت و دستگاه هاي اجرايي 
گذاشته شده است شامل آزادگان و اسرا با هر ميزان اسارت و آزادگي، 
جانبازان با هر ميــزان درصد جانبازي، فرزندان شــهدا و رزمندگان 
دفاع مقدس با حداقل 2۴ ماه ســابقه حضور در جبهه هستند. مالك 
حضور در جبهه داوطلبانه و غيرداوطلبانه بودن نيست و فقط 2۴ ماه 

حضور در جبهه براي بهره مندي از اين تسهيالت كفايت مي كند.
بنابراين دستگاه هاي اجرايي نامبرده مكلفند نسبت به اجراي دقيق اين 
قانون عمل كرده و نمي توانند به بهانه عدم تامين منابع مالي از اجراي 
اين قانون خودداري كنند. بديهي است استنكاف دستگاه هاي اجرايي 
از عدم اجراي اين قانون درباره جانبازان، آزادگان و فرزندان شــهدا در 
كميسيون ماده 16 رسيدگي به شكايات ايثارگران و براي رزمندگان 

در ديوان عدالت اداري قابل رسيدگي خواهد بود.

معصومه حيدري پارسا
خبرنگار

 آمار كل كشوري ابتال به كرونا 
ديروز روند كاهشي داشت اما سالمت

پيگيري ها نشان مي دهد ميزان 
مراجعه مبتاليان در 2بيمارستان اصلي پذيرش 
و درمان بيماران كرونا در تهران در روزهاي اخير 
افزايش يافته است. سخنگوي وزارت بهداشت 
مي گويد براي اعالم نظر درباره اينكه وضعيت 
تهران بحراني است بايد چند روز صبر كرد. از 
نظر او تهران با نوساناتي در آمار در وضعيت ثابت 
است. در مقابل اما رئيس ستاد مبارزه با كروناي 
استان تهران هشدار مي دهد تعداد مراجعان 
بيمارســتان ها افزايش يافته و بخش عمده 
مبتاليان جديد همان كســاني هســتند كه 
هفته هاي گذشته در سفر بوده اند. آنچه روشن 
است اينكه آمار ابتال در تهران منحني كرونا را 
صعودي كرده و يافته ديگر اينكه در پايتخت 
الگوي ابتالي خانوادگي مشــاهده مي شود. 
همه گيري در ميان اعضاي خانواده نشانه اي 
است از بازگشت دورهمي ها، ميهماني ها و البته 

سفرهاي دسته جمعي.
به گزارش همشــهري، از زماني كه آمار كرونا 
به صورت كشــوري اعالم مي شود، دسترسي 
به آمار تفكيكي اســتان ها و بررسي روند ابتال 
براي مثال در اســتان تهران ممكن نيست اما 
پيگيري ها نشــان مي دهد ابتال به بيماري در 

تهران به تازگي رشد كرده، هرچند كه مسئوالن 
وزارت بهداشــت مي گويند درباره اعالم ورود 
به موج دوم بايد با احتيــاط عمل كرد. در اين 
زمينه يعني اينكه ما در موج دوم هســتيم يا 
نه، اختالف نظري بين متخصصان هســت.  
جهانپور، سخنگوي وزارت بهداشت مي گويد 
اعتقادي به موج دوم ندارد اما متخصصاني چون 
عليرضا زالي ، فرمانده ستاد مبارزه با كروناي 
استان تهران و مينومحرز، عضو ستاد مقابله 
ملي با كرونا مي گويند ما در موج دوم هستيم. 
استدالل جهانپور اين است كه آماري كه اكنون 
اعالم مي شود با آمار ماه هاي اسفند و فروردين 
متفاوت اســت؛در آن زمان بخش عمده آمار 
مربوط به بيماران بســتري و بدحال بوده، اما 
آمار حال حاضر مربوط بــه اكثريت بيماران 

سرپايي است.
او در اين باره به همشــهري مي گويد: »آمارها 
به گونه اي است كه نمي توان گفت ايران وارد 
پيك جديدي شده  است. خوزستان هم اكنون 
يك چهارم آمار بســتري و يك چهــارم آمار 
تشخيص ســرپايي متعلق را دارد و آمار كل 
كشــوري اثر جدي مي گذارد. من معتقدم ما 
هنوز در موج ابتالي اول در كشــور هستيم 
و اســتان ها به ترتيب مبتال شــدند و برخي 
استان ها كه ديرتر درگير شــدند االن مبتال 
شدند. ما افزايش نسبي تعداد مبتاليان را در 
استان ها داريم كه ناشي از سفرها و تغيير رفتار 

مردم است«

سخنگوي وزارت بهداشــت در پاسخ به اين 
پرســش كه چرا موارد ابتال در 2بيمارستان 
ارجاعي كرونا در تهران بيشــتر شده،  گفت: 
»به هرحال در مرحله بازگشايي افزايش آمار 
گريزناپذير است. نوســانات در يك اپيدمي 
عادي است، ما به اطالعات بيشتري براي اعالم 
نظر نهايي درباره اينكه وضعيت تهران بحراني 
اســت يا نه نياز داريم. در همه كشورهايي كه 
همزمان با ما يا بعد از ما اپيدمي كوويد-19 را 
تجربه كردند، بازگشايي اتفاق افتاده است. ما 
تصميم نادرستي نگرفتيم. در اين مرحله آنچه 
اهميت بيشتري دارد رعايت نكات بهداشتي 
است و استفاده از ماسك. با توجه به زماني كه 
از اپيدمي در ايران مي گذرد شاهد عادي شدن 
بيماري براي افكار عمومي هســتيم. مردم با 
گذشــت زمان فكر مي كنند ريسك ابتال به 
بيماري كاهش پيدا كرده درحالي كه اين باور 
نادرستي است و بايد فاصله گذاري رعايت شود 
و در زمان حضور در جمع بايد از ماسك استفاده 
شود و دست ها به طور مكرر 6 تا 10بار در روز 

شسته شود.«
به گفته »جهانپور« هيچ كشــوري در جهان 
نمي تواند طوالني مدت در برابر بازگشايي ها 
مقاومت كند اما وقتي بازگشايي انجام مي شود 

احتياط هاي مردم بايد چند برابر بيشتر شود.

آغاز سومين مرحله غربالگري
آنطور كه سخنگوي وزارت بهداشت مي گويد 

قرار است مرحله سوم غربالگري كرونا با توجه 
به گروه هاي پرخطر آغاز شود: »غربالگري اول 
براساس تلفن بود با سنجش عاليم كه به طور 
گسترده در كشور انجام شــد. مرحله دوم از 
طريق بيماريابي مبتاليان از كانال تماس هاي 
نزديك افراد انجام شد. سومين مرحله غربالگري 
به زودي آغاز مي شــود و مربوط به گروه هاي 
پرخطر است. منظور از گروه هاي پرخطر افرادي 
هستند كه مرگ ومير و عوارض كرونا در آنها 
بيشتر مشاهده مي شــود مانند افراد مسن و 
همچنين افراد مبتال به بيماري هاي زمينه اي.«
جهانپور مي گويد در بيماران مبتال به اچ.آي.
وي مثبت موارد ابتال بــه كرونا كمتر از ديگر 
گروه هاي جامعه بوده اســت: »بخشي از اين 
موضوع مي تواند ناشــي از رعايت بيشتر اين 
افراد باشد و بخشي هم مي تواند تأثير حفاظتي 

داروها باشد.«
عالوه بر اينها ديروز انوشيروان محسني بندپي، 
استاندار تهران هم گفت آمار ابتال به كرونا در 
تهران تا هشــتم خرداد روند نزولي داشته و 
از هشــتم تا هفدهم اين  ماه ثابت مانده است. 
در مقابل عليرضا زالي، فرمانده ستاد مقابله با 
كرونا در تهران به همشهري گفت: »در پايتخت 
ميزان مراجعان به بخش هــاي درماني رو به 
افزايش است و ميزان مراجعين سرپايي نسبت 
به 2۴ساعت گذشــته حدود 7.9درصد رشد 
داشته اســت.«  او ادامه مي دهد: »از مجموع 
مراجعه كننــدگان متوجه مي شــويم تعداد 
بستري ها افزايش داشته است. در 2بيمارستان 
ارجاعي تهران هم افرادي بستري شده اند كه 
در 10روز گذشته در تماس با يكديگر بوده اند؛ 
يعني افرادي بوده اند كه مراجعه به سفر داشته  
يا پروتكل هاي بهداشتي را به هيچ عنوان رعايت 
نكرده اند. بنابراين ســفرها مي توانند به نتايج 

خطرآفريني منجر شوند.«
به گفته زالي در يكي از بيمارستان هاي ارجاعي 
تهران، 60 تا 70درصد افراد بستري شده، سابقه 
مسافرت به اســتان هاي ديگر را داشتند، اين 
موضوع نشان مي دهد بخشي از موج جديدي 
كه ممكن اســت در تهــران رخ دهد به دليل 
سفرهاســت. از مجموع مراجعه كنندگان به 
بخش هاي بهداشتي و درماني 10.1درصد آنها 
بستري شده اند، در 2بيمارستان تهران افرادي 
بستري شــدند كه در 10روز گذشته داراي 
تماس با بيماران كرونا بوده اند و ســفر عامل 

اصلي اين انتقال بوده است.

افزايش آمار در 2بيمارستان مهم تهران
پيگيري هــاي ميداني خبرنگار همشــهري 
نشان مي دهد 2بيمارســتان  ارجاعي )يعني 
بيمارســتان هايي كه بيماران مبتال به كرونا 

از مناطق مختلف به آنجا منتقل مي شــوند( 
آمارشــان افزايش يافته، بيمارســتان هاي 

امام خميني و مسيح دانشوري هستند.
يكي از پرستاران بيمارستان مسيح دانشوري به 
همشهري مي گويد: »به رغم تالش هاي زيادي 
كه از سوي كادر درمان براي پيشگيري و مقابله 
با كرونا صورت گرفته، شــاهد افزايش تعداد 
مراجعان هستيم. افزايش بيماران كرونا اگرچه 
به اندازه  ماه فروردين و ارديبهشت نيست اما 
شاهد اين هستيم كه در روزهاي اخير ميزان 
مراجعه و پذيرش بيمار به خصــوص از افراد 
پرخطر همچون بيماران قلبي و عروقي بيشتر 
شده است.« به گفته او افزايش آمار مبتاليان 
مختص بيمارستان مســيح دانشوري نيست 
و ساير بيمارســتان هايي كه بيماران مبتال به 
كرونا را پذيرش مي كنند هم با افزايش شمار 
مراجعان روبه رو شده اند: »رسانه ها دائم به مردم 
توصيه مي كنند كه پروتكل هاي بهداشتي را 
رعايت كنند اما آنچه به نظر ما مي رسد ناديده 
گرفتن پروتكل هاي بهداشتي و بي توجهي به 
فاصله گذاري اجتماعي از سوي مردم است؛آنچه 
باعث شــده بار ديگر موجب افزايش ابتال به 
كرونا و پيشي گرفتن آمار بستري ها نسبت به 
هفته هاي گذشته شده است. متأسفانه اغلب 
مراجعه كننده ها افرادي هســتند كه به سفر 
رفته اند و به خصوص به شــمال كشور باعث 

تشديد بيماري بوده است.«
سارا، پرستار ديگري اســت در يكي ديگر از 
بيمارســتان هاي مخصوص پذيرش و درمان 
بيماران مبتال به كرونا. او به همشهري مي گويد 
كه انتظار داشته مردم با توجه به خطر افزايش 
ابتال به كروناويروس در تهران، بيش از پيش 
موارد بهداشتي به ويژه بهداشت فردي را رعايت 
كنند اما: »متأسفانه ســفرهايي كه به دليل 
تعطيالت رفته اند باعث شــده مجدد با موج 
بيماري روبه رو شويم و بســياري از بيماراني 

كه مراجعه مي كنند يك يا 2هفته قبل را در 
سفر بوده اند.«

چرا نبايد باشگاه برويم؟
در تهران بســياري از مردم دلتنگ بازگشت 
به باشگاه ها هستند اما محرز مي گويد بديهي 
است كه كسي نمي تواند با ماسك ورزش كند 
و به همين دليل باشگاه ها از مكان هاي عمومي 
پرخطر شيوع كرونا محسوب مي شوند: »چرا 
مي گوييم باشــگاه ها خطرناك است، چون 
عده اي در مكان بسته تنفس مي كنند، هنگام 
ورزش هم كه دم و بازدم خيلي عميق تري دارند 
در نتيجه به هيچ وجه توصيه نمي كنم مردم به 
باشگاه بروند. اگر كسي مي خواهد ورزش كند 
بايد در خانه بماند و حركات ورزشي انجام دهند 
يا در ســاعات اوليه صبح كه پارك ها خلوت 
هســتند با رعايت فاصله اجتماعي مي تواند 
بدون داشتن ماسك و دستكش ورزش كنند.«  
به گفته محرز در مازندران و گيالن كه مردم 
سفر كردند، آمار ابتال افزايش يافته: »در تهران 
مراجعه كننده كم شده بود مثال روزي دو سه 
مورد داشتيم كه مراجعه مي كردند اما دوباره 
شروع شده چون مردم پروتكل هاي اختياري 
را رعايت نمي كنند.« به گفتــه محرز يكي از 
تفاوت  هايي كه االن با  ماه اســفند و فروردين 
مشاهده مي شود اين است كه افراد به صورت 
خانوادگي به كرونا مبتال شده اند: »مثال ديدن 
پدربزرگ و مادربزرگ رفته اند و همه دورهم 
جمع شده اند و كل خانواده مبتال شده است. 
ترس مــردم از بين رفته و تصــور مي كنند با 
گرم شدن هوا اوضاع بهتر مي شود، درحالي كه 
اينطور نيست. در خوزستان در گرما وحشتناك 
اپيدمي داشتيم. گرما تأثيري بر انتقال ندارد 
اگر يك فرد مبتال در معرض يك فرد غيرمبتال 
قرار گيرد و از ماسك استفاده نكند و ماسك هم 

نداشته باشد، مسلما از هم مي گيرند.«

»همشهري« از افزايش مراجعه مبتاليان به كرونا در 2بيمارستان تهران گزارش مي دهد

 ابتالي خانوادگي به كرونا در تهران
در يكي از بيمارستان هاي تهران، 60درصد افراد بستري شده، سابقه مسافرت به استان هاي ديگر را داشتند

   مبتاليان بريده از قرنطينه
»شايان« با همسرش به بيمارستان امام خميني مراجعه كرده، در كشاكش با كرونا: »هفته پيش تولد 
يكي از خواهرانم بود 1۵نفر دور هم جمع شديم، خواهرم مبتال بوده و همه ما مبتال شديم، حال همسرم 
خيلي بد است و مجبورشديم بستري اش كنيم، من هم بايد در منزل قرنطينه شوم.«محدثه هم كه از 
۴روز پيش در بيمارستان امام بستري شده تا همين يك  ماه پيش فاصله گذاري اجتماعي و پروتكل ها 
را سخت گيرانه رعايت مي كرده اما: »از وقتي مجبور شدم برم سركار چندين بار براي غذا خوردن به 
رستوران مراجعه كردم و حاال مبتال شده ام. تا زماني كه در خانه بودم و موارد بهداشتي را رعايت مي كردم 
هيچ عاليمي نداشتم. كاش شرايط حمايتي بيشتري براي مردم درنظر گرفته شود تا ناچار به حضور 
در محل كار نباشــند و همچنان دوركاري كنند.«آنطور كه يك پزشك متخصص در بخش اورژانس 
بيمارستان امام خميني به همشهري مي گويد: »بعد از تعطيالت سري اول متأسفانه شاهد رشد آمار كلي 
مراجعان بدحال، سرپايي، بخش هاي بستري و ويژه بيماري كرونا بوديم كه اغلب ساكنان تهران هستند. 
در واقع تهراني هايي هستند كه به هر دليلي چه سفر و چه كار از پايتخت خارج شده اند و در مراجعه 
مبتال شده اند.« حسين هم در سفر به خوزســتان كرونا گرفته و حاال مي گويد از ابتداي ارديبهشت 
مجبور شده سر كار برگردد: »بيماري ام در سفر به خوزستان شدت پيدا كرد و هم اكنون بستري شده ام 

نمي دانم از خوزستان گرفتم يا پيش از اين در جريان رفت وآمدهاي زندگي روزمره.«

 آسيب شناسي فرزند كشي در يك نشست تخصصي 
نشست »آسيب شناسي فرزند كشي« با محوريت قتل رومينا اشرفي از منظر حقوقي، اجتماعي و روانشناختي با 
حضور كارشناسان در دفتر مركزي گروه احياي ارزش ها برگزار مي شود. اين نشست امروز ساعت 1۵:30 در ميدان 
انقالب، خيابان كارگر، كوچه جعفرزادگان پالك2 برگزار مي شود.

از زمان اپيدمي كرونا تا كنون به چند دســته از بيماران درباره عوارض 
ابتال به كوويد-19هشدارهاي بيشتري داده مي شود؛ يكي از آنها بيماران 
ديابتي هستند اما چه ارتباطي ميان كنترل قند خون و كرونا وجود دارد 
و چرا مي گويند اين بيماري براي مبتاليان به ديابت مي تواند خطرناك تر 

باشد؟
كرونا در بيماران ديابتي بيماري سخت تري ايجاد مي كند چون قند خون 
باال توان سلول هاي ايمني را در مبارزه با عفونت كم مي كند. بنابراين افراد 

با قند خون باال به علت ضعف در سيســتم ايمني در مقابل عفونت هاي 
ريوي حساس تر هستند. البته هنوز اطالعات كاملي در مورد وجود ارتباط 
احتمالي بين قند خون كنترل شده و كوويد 19 وجود ندارد اما پاسخ دقيق 
به اين پرسش اين است كه در افراد داراي ديابت احتمال ابتالي بيشتر به 
عفونت كرونا وجود ندارد اما اگر آنها به عفونت كرونا دچار شوند، احتماال 

عالئم آن شديدتر خواهد بود.
عادل جاهد، فــوق تخصص غــدد داخلــي و متابوليســم در اين باره 
مي گويد:»كرونا تأثير زيادي روي افرادي مبتال به ديابت مي گذارد. البته 
بايد توجه كرد كه بيماري ديابت به خودي خود احتمال ابتالي افراد به 
كرونا را افزايش نمي دهد. بر اين اساس احتمال مبتال شدن بيمار ديابتي 
به كرونا با يك فرد سالم، برابري مي كند، اما اگر فردي كه ديابت دارد به 
كرونا مبتال شود، درصورتي كه قند او مناسب نباشد ممكن است بيماري 

كوويد- 19 برايش پر عارضه تر باشد.«
او هشــدار مي دهد كه بد حال شدن، بستري شــدن در بيمارستان، 
بستري شدن در آي سي يو و حتي مرگ در اثر كرونا در افراد ديابتي 
۴ تا 5 برابر بيش از ديگر افراد جامعه است و به همين دليل مراقبت ها 
و پيشگيري ها براي اين بيماران و همچنين رعايت اصول بهداشتي از 
طرف اطرافيانشان كه ممكن اســت ناقل باشند، بسيار ضروري است 
و نبايد از اهميت دادن به اين مراقبت ها در شــرايط فعلي كاسته شود 
چرا كه ديابتي ها جزو گروه هاي پر خطر در برابر كوويد-19هســتند. 
به گفته او مصرف داروي افراد ديابتي مبتال به كوويد- 19، تحت نظر 
پزشك معالج و يا تيم پزشــكي درماني مي تواند دچار تغييراتي شود 
اما بهتر اســت مبتاليان به ديابت با دقت بيشــتري نكات بهداشتي 
پيشگيري از عفونت كرونا را رعايت كنند و درصورت ابتال به عفونت با 

ويروس كرونا بدون مشورت پزشك هيچ تغييري در داروهاي مصرفي 
ندهند.

اگر احتمال ابتال مي دهيم چه كنيم؟
فرد مبتال به ديابت، چنانچه احتمال مي دهد به عفونت كرونا مبتال شده 
باشد، بايد با تيم پزشكي يا شماره تلفن ۴030 تماس گرفته و موارد زير 

را با آنها در ميان بگذارد:
قند خون اندازه گيري شده با گلوكومتر

اندازه گيري كتون ادرار، درصورت امكان
ميزان مايعات مصرفي در روز

بيان شفاف عالئم، مثال احساس تهوع بدون استفراغ
مشورت در مورد چگونگي ادامه مصرف داروها

كرونا براي ديابتي ها خطرناك تر 
است؟

   عادل جاهد
فوق تخصص غدد و 

متابوليسم

پاسخ به 

پرسش هاي 
روز

درباره غول دهشتناك كرونا

ايــن روزهــا آمار 
وزارت بهداشــت 
درباره مبتاليان به 
بيماري كرونا و نرخ 
فوتي ها، هشدارهاي 
مسئوالن بهداشتي 
براي ترغيب مردم به رعايــت پروتكل ها در خانه، 
اداره هــا و جامعه، احتــراز از حضــور در مجامع 
عمومي و مانند آنها، مثل هشدارهاي هواشناسي 
كارشناســان هنگام وقوع پديده بارندگي شديد 
و سيالب شده اســت. برخالف ســاير ملت هاي 
جهان كه معموال با هشــدار هواشناســي، هنگام 
سيل و توفان مردم خود را در پناهگاه يا قرنطينه 
محبوس مي كنند، اما ايراني جماعت دوست دارد 
به قلب حادثه بزند شايد به خاطر همين رفتارهاي 
سهل انگارانه اســت كه در آغاز اپيدمي بيماري، 
پرستاران و كادر پزشكي ايران، با چالش رقص در 
فضاي مجازي به ريش پديدآورندگان كوويد- 19و 

بيماران كرونايي جهان خنديدند.
كرونا هراســي؛ ديگر مفهوم خــود را در جامعه 
ايراني از دست داده است، خداي ناكرده چه هزار 
نفر قبض روح شــوند و چه 63نفر، مردم مي دانند 
ويروس كرونا؛ روزي در خانه آنهــا را هم خواهد 
زد؛ بنابراين لزومي ندارد از ترس كرونا قبض روح 
شوند يا از غم نان. چه بخواهي يا نخواهي بيماري 
كرونا، مختص جامعه تهيدستان است چه بيايد و 
نيايد؛ پس بهتر است شاد و اميدوار زندگي كنيم! 
بعداز اپيدمي بيمــاري در چين؛ ايــران ابتدا در 
مظان اتهام بود حاال؛ اپيدمي جهاني نشــان داد 
ويروس كرونا تفاوتي بين جهان ســوم و توســعه 
يافته  نمي گــذارد؛ حداقل در ايــن مورد منصف 

است و به هيچ ملت و كشوري فارغ از رنگ پوست ، 
نژاد، توسعه يافتگي جامعه، بهداشت و فقر و غناي 
جوامع رحم نمي كند و تازه اگــر هم بكند ميزان 
تلفاتش به تناسب رفتارهاي بهداشتي كم و زياد 
خواهد بود، بعيد مي دانــم در بين جوامع جهان، 
كشوري باشد كه ضرب شســت بيماري كرونا را 
نچشيده باشد. مرگ دست خداست، چه با كرونا و 
چه بي كرونا، بنابراين حضرت عزرائيل دست تنها 
نخواهد بود. اين نكات را نوشــتم كه بگويم كرونا 
هراســي؛ تا حدي مي تواند مانع از بروز و شــيوع 
بيماري درسطح جامعه باشد. براي كارگر، كارمند، 
راننده تاكسي، اتوبوس، كاسب، دانشجو، دانش آموز 
و غيره و ذلك چه چيزي مهم تر از حب جان است، 
طبعا در آســتانه ورود اين ويروس به جغرافياي 
ايران؛ ترس قوت غالب مردم؛ براي قرنطينه و عدم 
 حضور در مجامع عمومي براي انتشار بيماري بود 
اما وقتي دولت شرايط كســب و كارها را با مجوز 
ستاد ملي مقابله با كرونا تســهيل كرد هشدارها 
چه تأثيري دارد به عبارت ديگر؛ نوشدارويي بعد از 

مرگ سهراب است.
انتظار مي رود در طول چند ماه گذشــته، فارغ از 
گفته هاي مشفقانه ســخنگوي وزارت بهداشت و 
ترساندن مردم از كرونا، بهتر بود نتايج آمار تحليلي 
انتشار بيماري از نقطه صفر، نحوه شيوع در ساير 
شهرها، نرخ ميانگين آمار مرگ ومير بين مشاغل، 
ميانگين ســني افراد فوتي، مراكز شــيوع دوره 
اول و دوم كرونا، نقش ســفرها درانتشار بيماري، 
علت آلودگي برخــي از مراكز اداري، دليل ابتالي 
كادر بهداشتي، تجويز پروتكل دارويي مؤثر براي 
درمان بررسي شده و نتايج آن در اختيار مردم قرار 
گيرد. بايد پذيرفت بخشــي از اين اطالع رســاني 
درست يا نادرســت جامعه؛ طبق اطالعات افراد 
نابلد، سلبريتي و پزشكان مدعي درمان درفضاي 
مجازي است. ستادملي مقابله با كرونا؛ نبايد صرفا 
هراس ايجاد كند، بلكه بايــد در كنار ايجاد ترس، 
اميد به بهبودي و تالش براي پيشگيري از ابتال  را با 

آموزش هاي فردي و جمعي افزايش دهد.
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كرونا و نياز به چندجانبه نگري
همچنين انتشار اخباري درباره اقدامات برخي  ادامه از 

نهادها در شبكه هاي مجازي كه آشكارا در تناقض صفحه اول
با اطالعيه هاي صادر شده از سوي ستاد ملي مبارزه با كرونا بوده است نيز 
بر بي اعتمادي شــهروندان تأثيرگذار بــوده و در ادامــه منجر به بروز 
نافرماني هاي مدني از سوي آنها شده است. در نبود اعتماد اجتماعي در 
بين شهروندان،  انتظار وجود همبستگي و به دنبال آن مشاركت اجتماعي 
براي مقابله با گســترش اين بيماري نيز چندان پديده مورد انتظاري 
نخواهد بود. آگاهي،  اعتماد،  همبستگي و مشاركت )با وجود تعامالت 
چندبعدي( در پيوندي متوالي و خطي مي تواند سرمايه اجتماعي را در 
جامعه ايجاد و از اين طريق با اقدامات اجتماعي )چون اجراي خودخواسته 
قرنطينه خانگي،  مشاركت در طرح غربالگري،  مشاركت در چالش ها و 
اقدامات داوطلبانه براي مهار شيوع بيماري،  همياري و همكاري با افراد 
نيازمند و...( به كاهش شــيوع اين بيماري ياري برساند.  اما آنچه نبايد 
فراموش شود،  آن است كه پرداختن به پديده كرونا،  ماهيتي بين رشته اي 
داشته و به همين دليل نيازمند نگاهي همه جانبه و توامان در بخشهاي 
مختلف است. بنابراين هر يك از گروه هاي اجتماعي همچون پزشكان،  
پرستاران،  جامعه شناسان،  روان شناسان،  خبرنگاران و... بايد نقشي در 
اين نظم ارگانيك داشته و از اين طريق نخست به شناسايي ابعاد مختلف 
پرداخته و در ادامه تالش كنند تا به كاهش پيامدهاي ناشي از شيوع اين 
بيماري كمك كنند.  بنابراين ضرورت دارد تا در كنار برآوردهاي بهداشتي 
و اقتصادي كه امروزه به وجه غالب تحليل هاي ارائه شده تبديل شده است،  
ابعاد اجتماعي،  فرهنگي و روانشناختي اين همهگيري نيز مورد بررسي 
قرار گيرد و در ساختارهاي ايجاد شده در ســتاد ملي مبارزه با كرونا از 
متخصصان ساير حوزهها نيز استفاده شود.  در اين بين آنچه بيش از همه 
داراي اهميت اســت،  تمركز بر آنچيزي اســت كه در آينده در ابعاد 
اجتماعي و فرهنگي جامعه رخ خواهد داد،  سبك زندگي،  كيفيت زندگي،  
ارزشها و نگرشها،  باورهاي مذهبــي و موارد اجتماعي ديگر ازجمله 
متغيرهايي هستند كه بررسي و ترسيم آيندهاحتمالي آنها ضروري است 
تا بتوان پيش از بروز آســيبها و مســائل اجتماعي براي آن چارهاي 
انديشيده شود.  پنهان بودن در نگاه اوليه و سرعت پايين در عين داشتن 
عمق باالي تغييرات و تحوالت اجتماعي در بسياري مواقع موجب شده 
است تا مسئوالن و برنامهريزان از متغيرهاي اجتماعي غفلت كرده و زماني 
بر اهميت آن آگاهي يابند كه جبران آنچه پيش آمده است دشوار و گاهي 

ناممكن باشد.

هوشنگ صدفي
روزنامه نگار



 خواب برای حفظ ســامت جســمی و روحی 
و تقویت سیســتم ایمنی بدن ضروری اســت. 
كاهش مقدار و كیفیت خواب سیستم ایمنی را 
تضعیف كرده و ریسك بیماری های فرصت طلب 
ازجمله بیماری های ویروسی را افزایش می دهد 
و شرایط كلینیكی بیماران مبتا را بدتر می كند. 
حین خواب سیستم ایمنی پروتئین هایی به نام 
ســایتوكاین ها را آزاد می كند كه برای مبارزه 
با عفونت ها و التهاب ها مهم اســت. سایر اثرات 
كمبود خواب شامل كاهش یادگیری،  حافظه 
و انرژی بدن، افزایش اســترس، افســردگی و 
تحریك پذیری، در طوالنی مدت چاقی، دیابت، 
بیماری های قلبی و عروقی و افزایش فشار خون 

باال هستند.
پس در ایــن دوران كه با ویــروس كووید-۱۹ 
روبه رو هستیم و با توجه به تأثیر خواب روی همه 
جنبه های ســامت، داشتن خواب خوب حتی 

ضروری تر از قبل به نظر می رسد.
عده ای از مردم در این ایام وقت بیشتری را برای 
خوابیدن دارند، در عین حال بقیه افراد به علت 
به هم خوردن برنامه های روزانه قبلی و استرس 
ناشی از این ویروس كمتر می خوابند. به هرحال 
اگر شما مشــكات خواب را قبل از همه گیری 
كرونا داشــته اید یا به تازگی دچارش شده اید، 
راهكارهایی برای كمك به شما در بهبود خوابتان 

وجود دارد.
اســترس تأثیر منفی ای روی كیفیت و كمیت 

خواب ما دارد، در عیــن حال كمبود خواب هم 
خودش با افزایش ترشح هورمون های استرسی 
مثــل كورتیزول منجــر به افزایش اســترس 
می شود، پس مهم است كه با كنترل استرس و 
بهتر كردن خواب، این سیكل معیوب را بشكنیم.
با وجود تغییر در برنامه های كاری مثل بســته 
شــدن مدارس و دانشــگاه ها و كار در منزل یا 
دوركاری توصیه می شــود كه برنامه خواب و 

بیداری منظمی را دنبال كنید.
اكثر افراد به ۷ تا ۸ ســاعت خواب در شبانه روز 
نیاز دارند. یك ساعت قبل از خواب را به خودتان 
اختصاص بدهید و در این یك ساعت از وسایل 
الكترونیكی اســتفاده نكنیــد و مكالمات را تا 
حــد ممكن كاهــش بدهید. نور آبی وســایل 
الكترونیكی مانند گوشــی های موبایل، تبلت و 
كامپیوتر با روند طبیعی ایجاد خواب و ترشــح 
هورمون خواب یا ماتونین تداخل ایجاد می كند 
و منجر به تحریك مغزی می شود. نور چراغ ها را 
كم كنید، دوش آب گرم بگیرید، موسیقی مایم 
گوش دهید یا كتاب بخوانید. محیط اتاق خواب 

را از نظر دما و سر و صدا مناسب كنید.
برقراری رابطه ذهنی بیــن رختخواب خود با 
خواب مهم است پس توصیه می شود كه خواب 
و رابطه جنسی تنها فعالیت هایی باشند كه در 
رختخواب صورت می گیرند. از هرگونه مطالعه ، 
تماشــای تلویزیون، كار با موبایــل، خوردن و 
آشــامیدن و حتی برنامه ریزی برای روز آینده 
خود در رختخواب اجتنــاب كنید. تا زمانی كه 
خوابتان نمی آید به رختخــواب نروید و اگر در 
به خواب رفتن مشكل دارید بیش از 30دقیقه 

در رختخواب نمانید و از رختخواب خارج شده 
و به یك كار آرامش بخــش در نور كم بپردازید 
و ســپس دوباره به رختخواب برگردید و سعی 

كنید بخوابید.
ممكن است زمانی كه در منزل هستید وسوسه 
بشوید كه طی روز هم چرت بزنید، البته چرت 
كوتاه مدت در اوایل بعدازظهر ممكن است برای 
عده ای مفیــد و لذتبخش باشــد ولی از چرت 
زدن بیش از 30دقیقه یا در اواخر عصر و غروب 

بپرهیزید.
برنامه غذایی منظم و ســالم داشــته باشید و 
از خوردن غذاهای ســنگین قبــل از خوابیدن 
خودداری كنید. مصرف كافئین، الكل و سیگار 
در اواخر روز كمیــت و كیفیت خواب را كاهش 

می دهند.
تماس با نــور طبیعی نقش مهمــی در تنظیم 
خواب و ریتم سیركادین دارد. اگر برایتان مقدور 
هست ترجیحا صبح ها مدتی را خارج از منزل و 
در نور طبیعی بگذرانید و تا جایی كه امكان دارد 
پنجره ها را باز كنیــد و اجازه دهید طی روز نور 

خورشید به داخل خانه بتابد.
انجام تمرینات ورزشــی منظم فواید بسیاری 
ازجمله بهبود خواب شبانه دارد. اگر می توانید 
به پیاده روی بروید البته با رعایت فاصله گذاری 
مناسب با سایر افراد، در غیراینصورت می توانید 

در منزل ورزش كنید.
اســترس زیاد و دریافــت اطاعــات فراوان 
می توانند پاســخ دهی سیســتم بیداری بدن 
را باال برده و منجر به بی خوابی شــوند. به طور 
طبیعی بسیاری از افراد از ابتا به كرونا ویروس 

می ترســند؛ چرا كه نمی خواهند خودشــان 
بیمار شده یا اطرافیان را آلوده كنند. همچنین 
نگرانی هایی كه در این دوران در مورد مسائل 
اقتصادی و آینده وجود دارند و افسردگی هایی 
كه به علت كاهش رفت وآمدهــای خانوادگی 
و دوســتانه و كاهش مســافرت ها خصوصا در 
افرادی كه كســانی از نزدیكانشان بیمار شده 
یا فوت كرده اند، می تواند به مشــكات بارزی 
در خواب افراد بینجامد. برای كاهش استرس، 
توصیه به حفظ ارتباط با دوستان و آشنایان از 
طریق تماس های تلفنی یا ویدئویی می شــود، 
ســعی كنید در مكالمات در مورد موضوع های 
دیگری جز ویروس كرونــا صحبت كنید و در 
میان خبرهای بدی كه احتمال دارد بشــنوید 
جنبه های مثبتی را پیدا كنیــد. یكی دیگر از 
روش ها برای كاهش اســترس این اســت كه 
خبرها را فقط از یك یا دو سایت و منبع معتبر 
دنبال كنید و در روز وقــت محدودی را به این 
كار اختصاص دهیــد، مدت زمانــی را كه در 
صفحات اجتماعی صــرف می كنید هم تا حد 

امكان كاهش دهید. اســتفاده از تكنیك های 
آرامش بخش مثل كشــیدن نفس های عمیق، 
كشــش های عضانــی، یــوگا، مدیتیشــن، 
موسیقی های مایم و مطالعه در برنامه روزانه 

كمك كننده است.
اهمیت خواب نباید موجب نگرانی زیاد شــود 
زیرا خودش به استرس بیشــتری می انجامد و 
بی خوابی را تشدید می كند، در عوض به موقع 
به رختخواب بروید و سایر نكته ها را دنبال كنید.
همانطور كه در این دوران سعی می كنیم در خانه 
بمانیم و سامت مان را از طریق رعایت دستورات 

بهداشتی حفظ كنیم خواب را فراموش نكنیم.
اگر مشكل خواب شدید یا پیش رونده دارید كه 
با راهكارهای ذكر شده قادر به حل آن نیستید با 
پزشكتان مشورت كنید. در این روزها خیلی از 
پزشكان از طریق ایمیل یا كانال های اجتماعی 
به خوبی پاسخگوی بیماران هستند. درصورت 
مشــكات حادتر در اختاالت خواب پزشكان 
فوق تخصص این رشته می توانند كمك بزرگی 

برای این بیماران باشند.

تأثیر خواب در پیشگیری از كرونا
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واكنش به بحران 
واكنش هر فرد در برابر مشــكاتی مانند وقوع 
بیماری، بیكاری، ورشكســتگی و... به شــیوه 
خاصی خواهد بــود كه معمــوال تحت عوامل 
بسیاری هم شــكل می گیرد. گاهی این اتفاق 
در سطح خود فرد اســت و گاهی هم همه افراد 
خانواده را در برمی گیرد. مشــكات اغلب چند 
حوزه را در برمی گیرند و افــراد هم معموال در 
همین محــدوده از آنها شــكایت دارند؛ یعنی 
افراد یا دچار ســوگ و دوری و فقدان شده اند، 
بیماری بــر آنها عــارض شــده، عزت نفس و 
اعتمادبه نفسشــان كم شــده یا به نوعی دچار 
تحوالتی شــده اند كه حتی باعث تغییر زندگی 
فــردی آنها هم شــده. مثا نوجوانــی و پایان 
كودكی، میانسالی و ورود به مرحله ای جدیدی 
از زندگی كه وارد شدن به هر كدام از آنها برای 
فرد بیگانه است؛ شــرایط خاصی را هم برایش 
رقم می زند كه می تواند در هر فرد متفاوت باشد. 
حتی شركت در كنكور، رفتن به دانشگاه، بچه دار 
شدن و... یعنی ورود از یك مقطع به مقطع دیگر 
می تواند باعث مواجهه فرد با شــرایط جدید و 
ناآشنایی باشد كه در بسیاری موارد هم می تواند 
با مشكاتی همراه شود. در واقع می توان گفت 
رویارویی با شرایط ناآشنا و جدید اغلب مسائل 

جدیدی را هم برای ما به وجود خواهد آورد.

ترس از دست دادن 
این روزها و با فراگیر شدن بیماری كرونا می توان 
گفت ما یكباره با اغلــب تغییراتی كه بروز یك 
مشكل می تواند به وجود بیاورد، مواجه شده ایم 
و گویی بروز این مشــكل بسیاری از جنبه های 
دیگر زندگــی ما را هم تحت الشــعاع قرار داده 
است. شیوع این بیماری ما را با فقدان و از دست 
دادن مواجه كرده؛ بسیاری افراد شغل شان را از 
دست داده اند كه همین موضوع می تواند تبعات 
بسیار زیادی به دنبال داشــته باشد؛ هم برای 
خودشــخص و هم خانواده او. گاهی عزت نفس 

اینگونه افراد با افت شدیدی مواجه می شود كه 
خود این موضوع هم بالطبع مشــكات زیادی 
به دنبال خواهد داشــت. در واقــع طبق نظریه 
فلسفه هستی اروین یالوم، روان شناس، ریشه 
تمام ترس ها و اضطراب های ما به ترس از مرگ 
بر می گــردد. چون مرگ هــم در واقع نوعی از 
دست دادن به شــمار می رود. هم اكنون هم با 
شیوع چنین بیماری ای بشــر با همین ترس از 
دست دادن مواجه شــده؛ ترس ازدست دادن 
عزیزان و حتی مرگ. وقوع بیماری هایی مانند 
كرونا باعث می شود خانواده و اطرافیان شخص 
بیمار هم دچار اضطراب و استرســی شوند كه 

ریشه آن به ترس از مرگ برمی گردد.

مكانیسم های دفاعی 
اگر مكانیســم های دفاعی ما زمانی كه خطر و 
استرس بیماری و مرگ خودمان یا اطرافیان مان 
را تهدید می كند درســت، مناســب و درخور 
باشــد؛ یعنی كاركردهای ایگو و ذهن ما قوی 
باشــد، شــرایط خیلی بهتری خواهیم داشت. 
كاركردهــای ایگو یعنی چیزی كــه مربوط به 
رشــد و بالندگی ذهن و افكار و اعتمادبه نفس 
ماست، درســت و به موقع عمل كند. در واقع 
می توان گفــت مكانیســم های دفاعی ای كه 
در موقعیت هــای مختلــف بــه كار می بریم و 
مهارت هایی كه در ارتباط با دیگران داریم همگی 
درجای خود قرار داشــته باشند و درست عمل 
كنند. ضمن اینكه میزان انعطاف پذیری ما هم 
بسیار مؤثر خواهد بود. در واقع اگر كاركردهای 
ایگوی مــا كــه شــامل قضــاوت، ذهنیت، 
اعتمادبه نفس، ارتباط با دیگران، انعطاف پذیری 
و... می شــود مناســب عمل كند، هنگام وقوع 
بحران و حوادث تلخ و ســختی ها بسیار بهتر و 
قوی تر از دیگران عمــل می كنیم و كمتر دچار 
عوارض و بیمارهای وسواس گونه و روانپزشكی 
بعد از وقوع حادثه می شویم. هم اكنون و با شیوع 
بیماری كرونا، افراد زیادی حس از دست دادن 

را تجربه می كنند. اضطراب هم مشكل دیگری 
است كه خود بیمار و اطرافیانش تجربه می كنند. 
چون خیلی ها ترس و اضطراب از مرگ را تجربه 
می كنند. البته لزوما این بیماری منجر به مرگ 
نخواهد شد و بسیاری افراد پس از مدتی خوب 
خواهند شد. به همین خاطر در این شرایط اگر 
مكانیســم های دفاعی فرد قوی باشــد شرایط 

خیلی بهتری خواهد داشت.

اختالل انطباقی
هنگام قرار گرفتن در شرایط بحران افرادی كه 
نمی توانند به خوبــی اضطراب ها و تكانش های 
خود را كنترل كنند خیلــی زود اختالی به نام 
اختال انطباقــی را تجربه می كنند و به همین 

ترتیب هم زودتر دچــار بیماری های مرتبط با 
اعصاب و روان می شوند. این افراد حتی پس از 
بحران همچنان تا مدت ها دچار اختال پس از 
حادثه می شوند و اغلب عائمی مانند اضطراب 
و افسردگی را نشان می دهند. در اینگونه شرایط 
بعضی افراد واكنش های تكانشه ای مانند مصرف 
مواد یا اســتفاده از داروهای مختلف اعصاب و 
روان را انتخاب می كنند كه آنها هم اعتیادزاست. 
چون فكــر می كنند به این ترتیــب می توانند 
كمی از میزان غم و اندوه خود كم و اســترس 
و اضطراب شــان را كنترل كنند. مشكل اغلب 
ما یا مشكل از دست دادن اســت یا مشكات 
اقتصادی، رابطه، بیماری و... كه در واقع در همه 
این موارد هم به نوعی هیجانات منفی را تجربه 

می كنیم. در چنین شــرایطی معموال افراد به 
متخصص مراجعه می كنند. در بسیاری موارد 
تجربه هیجانات منفی خصوصا ترس از بیماری 
به تــرس از مرگ بر می گردد. در واقع مشــكل 
اینجاست كه پذیرش مرگ در بشر بسیار سخت 

اتفاق می افتد.

تغییر نقش 
هم اكنون و با شــیوع بیماری كرونا با مشــكل 
تغییر نقش مواجه هستیم. مثا مردی كه قبا 
۱0ساعت در روز كار می كرده؛ هم اكنون شغلش 
را از دســت داده؛ عاوه بر اینكه باید شــرایط 
انطباق پذیــری با خانه نشــیني را تحمل كند؛ 
نقش پدر و همسر بودن او هم پررنگ تر می شود. 
به این ترتیب شرایط جدیدی را تجربه می كند 
كه می تواند برای خیلی ها اســترس زا باشــد. 
چون با بودن بیشــتر در میان اعضای خانواده 
مشكات بیشــتری را هم با آنها تجربه خواهد 
كرد. می توان گفت او مجبور شده با نقشی مواجه 
شود كه چندان آشنایی با آن نداشته است. در 
این شرایط گویی هویت فرد هم تغییر می كند. 
در دنیای امروزی بخش مهمی از هویت افراد به 
شغلشان بر می گردد. پس اگر كسی هویتش را 
تا حدود زیادی با كارش تعریف كرده باشــد با 
از دست دادن شــغلش، گویی تغییر نقش داده 
و ممكن است مشكات زیادی برای خودش و 
اطرافیانش به وجود بیاید. افراد با داشــتن وقت 
بیشــتر و گذراندن زمان زیادی در خانه بیشتر 
متوجه موضوعات مهــم در زندگی خانوادگی 
خود می شوند. به همین خاطر هم زاویه دید آنها 
و نوع تصمیم گیری شان هم متفاوت تر خواهد 
شد. یعنی گاهی با تمركز بر مشكات، تحملشان 
برای ادامه رابطه كمتر می شود و در بعضی موارد 
هم احساس می كنند چقدر خوب است كه در 
شرایط ســخت اجتماعی، خانواده ای دارند كه 
بودن در كنار آنها احساس بسیار خوبی به آنها 

منتقل خواهد كرد.

بحران
اعصاب و روان

 هنگام قرار گرفتن 
در شرایط بحران 

افرادی كه نمی توانند 
به خوبی اضطراب ها 

و تكانش های خود را 
كنترل كنند خیلی 
زود اختاللی به نام 

اختالل انطباقی 
را تجربه می كنند 
و به همین ترتیب 

هم زودتر دچار 
بیماری های مرتبط 

با اعصاب و روان 
می شوند

یك چرت 
عصرگاهی

 ممكن است زمانی 
كه در منزل هستید 
وسوسه بشوید كه 
طی روز هم چرت 
بزنید، البته چرت 

كوتاه مدت در اوایل 
بعدازظهر ممكن است 

برای عده ای مفید و 
لذتبخش باشد ولی 

از چرت زدن بیش 
از 30دقیقه یا در 

اواخر عصر و غروب 
بپرهیزید

بسیاری از ما گاهی در طول زندگی روزهای 
تلخی را تجربه می كنیم. برای مواجهه با این 

روزهای سخت چقدر آمادگی داریم؟

آمادهباش
بهسیستم
دفاعی

یكتا فراهانی
خبر نگار

دكتر مهسا شجاعی
متخصص مغز و اعصاب

با شما، برای شما
قرار اســت بنویسید... كوتاه اما بنویســید... ساده، روان، 
راحت... از خیلی پیش از اینها بنا داشتیم فضایی را فراهم 
كنیم تا صحبت ها، دیدگاه ها، ایده ها، انتقادها، اعتراض ها 
و پیشنهادهای شما بی واسطه به صفحه ما راه پیدا كند. 
در حقیقت هدف اصلی ما تدارك یك صفحه بود )و البته 
هنوز هم هست( اما ترجیح دادیم كه آرام آرام و ستون به 
ستون پیش برویم و قدم هایمان را هر روز محكم تر كنیم و 

بعد پنجره ای بزرگ تر را به روی شما بگشاییم.
برای همین، اگر نگاه و دیدگاه خاصی دارید... اگر موضوع 
و مســئله ای دغدغه ذهنی شماســت... اگر نســبت به 
موردی انتقاد یا اعتراضی دارید... اگــر فكر می كنید كه 
باید توجه جامعه یا مسئوالن را به نكته یا موضوعی جلب 
كنید... اگر پیشنهاد مشخصی برای حل مشكلی دارید... 
اگر نسبت به برخی تصمیم ها، برنامه ها و... در موضوعات 
مختلف شهری، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی 
و...  نظــر موافق یا مخالف دارید، آســتین بــاال بزنید و 
همینطور كه در تاكســی یــا اتوبوس نشســته اید یا در 
جمع و محفل دوســتانه یا خانوادگی مشغول گپ وگفت 
هســتید، یا روی مبل و جلوی تلویزیــون و یا حتی توی 
تختخواب لم داده ایــد، آنچه را در ذهنتــان می گذرد و 
می خواهید آن را برای دیگران به اشــتراك بگذارید، در 
قالب یك متن كوتاه بنویســید و برای ما پیامك كنید، تا 
بقیه خوانندگان روزنامه و مردم و همینطور مســئوالن، 
این نظرات و دیدگاه هــا را ببینند و بداننــد و بخوانند و 
شاید همین اتفاق، سبب خیر و منشــأ یك حركت تازه 

و مؤثر شود.
ادب و اخاق اجتماعــی، همان گذرنامه یــا مجوز ورود 
و انتشــار دیدگاه ها و نظرات شماســت كه ما هم خیلی 
روی آن تأكید داریم و مطمئنیم كه شــما هم به آن باور 
دارید و موقعیت ما را در انتشار آنها درك می كنید! اتفاقا 
همین ادب و اخاق اســت كه راه را برای رســیدن به آن 
باالها هموار می كند. قرار است برای رساندن این نظرات، 
دیدگاه ها و ایده های شما به دیگران با هم همدست شویم؛ 
مهم همین بزرگراه یكطرفه اســت، البته این بار از پایین 
به باال؛ بدون توقف، مســتمر و مســتدام.  در ابتدای این 
همراهی، با نظرات و دیدگاه های شما در قالب موضوعات 
آزاد شــروع می كنیم، اما قرار نیست در این نقطه متوقف 
بمانیم؛ فكرهای دیگری هم داریــم و بنا داریم كه خیلی 
زود با طرح موضوع هــای هفتگی، جای شــما را خیلی 
بیشتر از قبل در صفحات روزنامه باز كنیم و از صحبت ها 
و نظرات و دیدگاه های شما صفحه ای را شكل بدهیم كه 
متعلق به خود شماست و قرارنیســت پای مسئولی به آن 
باز شود!  برای گرفتن نظرات و پیام های شما یك شماره 
تلفن همراه و نام كوچكتان كافی است. البته ما چند عدد 
میانی آن شماره را ســتاره دار می كنیم تا فقط خودتان 

بدانید و بس... بدون نام خانوادگی، شهر یا... .
پس بــی آب و تاب بــا همان لحــن و ادبیــات خودتان 
بنویســید...  قرار هم همین اســت؛ بنویســید... ساده و 

كوتاه... ُرك و راست.
پیامگیر مــا با شــماره 09023828491 در تمام 
طول شــبانه روز آماده دریافت پیام ها، نظرات و 

دیدگاه های شماست.
****
 8927* * * 0912- مهرداد:

با وجود شیوع كرونا و به حداقل یا صفر رسیدن معامات 
خودرو قیمت خودروهــا همچنان باال مونــده و خبر از 
كاهش جدي قیمت ها نیست، چون خیلي از فروشنده ها 
در حقیقت دالل هستند و خودروهاشون رو براي مصرف 
خودشون تحویل نگرفتن! اصوال كسي كه خودروي صفر 
مي خره نباید به این راحتي حق فروش اون رو داشته باشه. 
صفرفروشي كا باید ممنوع بشــه و براش جریمه تعیین 
بشه، ضمن اینكه نه پلیس و شماره گذاري و نه دفاتر ثبت 
اســناد و... نباید خودروي صفر رو از مالك به فرد جدید 
انتقال بدن تا مثا دو سال. مسئول و نماینده دلسوز مردم 

باید براي حل این معضل آستین باال بزنه.

 7420* * * 0912- ارسالن: 
انتخابات مجلس شوراي اسامي اسفندماه گذشته  برگزار 
شد. حاال بعد از مشخص شــدن نمایندگان و شروع به كار 
مجلس جدید، كساني كه توانسته اند از دست مردم رأي 
اعتماد بگیرند، باید احساس مسئولیت كنند و نه فقط گروه 
و جناحي كه به آن تعلق دارند، بلكه همه مردم را ولي نعمت 
خود بدانند و براي ســعادت و بهروزي كشور و بهتر شدن 
وضعیت مردم در جنبه هاي مختلف تاش كنند و همه هم 
و همتشان این باشــد كه منافع ملي را به منافع شخصي، 

گروهي و حزبي خود ترجیح دهند.

8490* * * 0935– محمدرضا:
بهتر اســت كه مســئوالن و مدیران دســت از مدیریت 
االكلنگي بردارند و تصمیمات حساب شده تري براي اجرا 
در طول زمان و بلندمدت بگیرند. اینكه طرح ترافیك براي 
مقابله با كرونا برداشته مي شود در وهله اول شاید تا حدي 
درست به نظر برسد اما این كار تا كجا مي تواند ادامه داشته 
باشد؟ این یعني یك خودرو به ازاي یك نفر چون در بیشتر 
موارد خودروهاي ما تك سرنشین هستند و چند روز دیگه 
باز هم صدا از جاهاي دیگه بلند مي شــود كه آلودگي هوا 
زیادشده یا ترافیك دیوانه كننده شده و... این تصمیمات 
لحظه اي راه چاره نیست و فقط چند روز تاریخ مصرف داره 

و باز تغییر و تغییر و.... و باز هم بي ثباتي و بي ثباتي.

  6635* * * 0912– خسرو:
ببینید ما یــك تولید كننده داریم و یــك مصرف كننده. 
پس مصرف كننده واقعي باید خــودروي مورد نظرش رو 
از تولید كننده خریداري كنه بدون واسطه. بازار هم فقط 
باید مربوط به  خودروهاي دست دوم باشه كه فروشندگان 
در یك فضاي رقابتــي بتونن خودروهاي خودشــون رو 
عرضه كنند. بازار اصا نباید براي فروش خودرو هاي صفر 
جایي داشته باشه و بساط این سیاه بازي ها و مشكات و 

اجحاف هاي علني باید جمع بشه.

رُك 

توجه به فرصت ها 
توجه داشته باشیم برای مواجهه با واقعیت، مكانیسم های دفاعی ما نقش بسیار مهمی 
خواهند داشت. بنابراین اگر آشــنایی الزم را با شــرایط جدید نداشته باشیم دچار 
بحران هایی می شویم كه گاهی خارج شدن از آنها برایمان بسیار سخت یا غیرقابل كنترل خواهد 
شد. توجه داشته باشیم قرار گرفتن در شرایطی مانند قرنطینه های خانگی فرصتی در اختیار ما 
قرار خواهد داد كه بتوانیم به تدریج در مورد خیلی از مسائل و مشكالتی كه در ذهنمان حل نشده 
باقی مانده بیشتر فكركنیم و به راه حل جدیدی دست پیدا كنیم. داشتن انعطاف پذیری بیشتر 
منجر به تجربه های جدیدی می شوند و فرصت بهتری در اختیار ما قرار خواهند داد كه با خود 
واقعی مان بیشتر روبه رو شویم. همین موضوع شناخت بیشتر و بهتری از اطرافیان به ما خواهد 
داد. بنابراین می توان به گونه دیگری به موضوعات و مشكالت نگاه كرد. مثال در دروانی كه ناچار 
به ماندن در خانه و سپری كردن دوران قرنطینه هستیم توجه بیشتری به نقش های جدید مثال 
نقش های پدر یا مادر بودن مان داشــته باشــیم. در واقع نادیده گرفتن قسمت های مختلف 
شخصیتی باعث می شــوند باالخره جایی مشــكلی برای ما پیش بیاید كه می توان گفت این 
مشكالت هر چه دیرتر به وجود بیایند سخت تر هم خواهند بود. فقدان آینده نگری نیز موضوعی 
است كه گاهی مشكالت زیادی رابرای ما رقم خواهد زد. وقتی پیش بینی بروز بیماری، بیكاری، 
تنهایی یا... را نداشــته باشــیم؛ هنگامی كه به ناچار با آنها مواجه می شــویم بدون داشتن 
پیش زمینه، مكانیسم دفاعی ما در ابتدا اغلب ناباوری و ناتوانی در حل مسئله خواهد بود. چون 
ما عادت كرده ایم و شاید یاد گرفته ایم برای داشتن حال خوب حتما همه  چیز باید خوشایند باشد 
تا به اصطالح خوش بگذرد. اما فراموش نكنیم در واقــع ما زمانی واقعا توانمند خواهیم بود كه 
بتوانیم هنگام بروز مشكالت و مواجهه با بحران های مختلف هم به خوبی از پس مشكالت برآییم 
و تا حد امكان حال خوب را تجربه كنیم. برای دست یافتن به چنین توانمندی ای  هم باید حتما 
از قبل خود را مجهز و آماده كرده باشــیم. داشــتن كمی خالقیت می تواند شرایط سخت را 

به گونه ای قابل تحمل كند تا بتوانیم چیزهای بیشتری هم از آن بیاموزیم.

اتفاقات، حوادث تلخ و سخت، بیماری و دوری و مرگ  
عزیزان موضوعات تلخ و گریزناپذیری هســتند كه 
اغلب هیچ كدام از قبل ما را خبر نمی كنند. بنابراین بهتر است خود ما قبل از مواجهه با آنها 
تا حد امكان آمادگی برای رویارویی با آنها داشــته باشیم. البته هر قدر هم آمادگی داشته 
باشیم باز هم مواجهه با آنها سختی های خود را خواهد داشت و باید آن را بپذیریم. اما داشتن 
پیش زمینه و افزایش آگاهی در این خصوص بسیار مؤثر خواهد بود. در واقع مدیریت كردن 
خود و اطرافیان هنگام قرار گرفتن در برابر كوران حوادث و انتخاب مكانیسم های دفاعی ما 
در این هنگام موضوع بسیار مهمی است كه در چگونگی شخصیت و هویت ما نقش زیادی 

خواهد داشت. در این خصوص با دكتر منا كروندی، روانپزشك گفت وگو كرده ایم.
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اعالم نرخ جدید محصوالت 5 شرکت لوازم خانگی   
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی از قاچاق ساالنه 1.۸میلیارد دالری محصوالت خارجی به کشور خبر داد و 
گفت:  ساالنه  ۳.۳میلیارد دالر لوازم خانگی به فروش می رســد که 1.۵دالر آن سهم تولید داخل و واردات بوده و 
1.۸میلیارد دالر آن متعلق به لوازم خانگی قاچاق اســت.مرتضی میری با تاکید بر اعالم قیمت های جدید ۵ شرکت لوازم 
خانگی در سامانه 124وزارت صنعت، افزود: قیمت های جدید تلویزیون جدید شرکت سام، همه محصوالت شرکت جی پالس، 
انواع لباسشویی شرکت آبسال، یخچال های تولیدی شرکت الکترو استیل و همه محصوالت شرکت هایسنس در این سامانه 
در معرض دید عموم قرار گرفته است. به گفته اوبسیاری از شرکت های تولیدکننده لوازم خانگی نیز افزایش قیمت های خود 
را به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعالم کرده اند که در دست بررسی است، اما بیش از 2۰ شرکت بزرگ 
دیگر نظیر امرسان، اسنوا، یخساران و غیره هنوز قیمت های پیشنهادی خود را به سازمان حمایت اعالم نکرده اند. میری، 
افزود:  اگر افزایش قیمت محصوالت پس از تعطیالت نوروزی پیگیری می شد، شاید قادر بودیم در زمینه افزایش  1۰ تا 1۵ 
درصد ی قیمت ها به توافق  برســیم اما این روزها با افزایش 4۰ درصدی قیمت ارز حاصل از صادرات نسبت به اسفندماه 
پارسال، افزایش نرخ فوالد و غیره رشــد دســت کم 1۵ تا 2۰ درصدی قیمت ها اجتناب ناپذیر اســت. با این وجود اگر 
تولیدکنندگانی خواهان افزایش قیمت هایی بیشتر از این ارقام هســتند، باید مدارک و مستندات خود را برای بررسی به 

سازمان حمایت ارائه کنند.

بررســی قیمت خرده فروشــی برخی انواع لــوازم خانگی 
برندهــای خارجی یا تولیــد داخل طی 2ماه اخیر نشــان 
می دهد كه نرخ ایــن محصوالت در حالی به طور متوســط 
۱۵ تا ۳۰ درصد افزایش یافته اســت كــه خبری از برخورد 
دستگاه های نظارتی با این گرانفروشــی و رعایت نرخ های 
اعالم شده در ســامانه ۱24ســازمان حمایت نیست. حتی 
تولیدكننــدگان داخلی لــوازم خانگی نیز بــه بهانه اعمال 
تحریم و نبود مواداولیــه، بدون مجوز و به طور ســلیقه ای 
نرخ محصوالت خود را گران كرده و از سوی دیگر خبری از 
ارائه گارانتی و خدمات پس از فروش مناســب به مشتریان 
نیست. ســیر صعودی اقالم كاالیی و تندترشدن تب تورم و 
افزایش نرخ ارز به عاملی تبدیل شده تا خبری از برخوردهای 
نظارتی در بازار لوازم خانگی نباشــد یا معدود برخوردهای 
صورت گرفته بــا تخلفات تولید و عرضه ایــن اقالم نیز فاقد 
اثربخشــی و بازدارندگی الزم برای تثبیت قیمت های بازار 
باشد. با مراجعه به فروشــگاه های لوازم خانگی برای خرید 
یك نوع و برنــد محصول »نبود كاال« نخســتین تكیه كالم 
عرضه كنندگانی است كه اگر مشــتری از قیمت خرید این 
كاال صرف نظر كند با چشــم به هم زدنی پس از چند تماس 
تلفنی مهیا شــده و با قیمت دلخواه بــه اینگونه متقاضیان 
عرضه می شــود. به نحوی كه اكنون نرخ ماشین لباسشویی 
و ظرفشــویی یك برند آلمانی از ۱۱میلیون به 2۰میلیون و 
مایكروفر وارداتی از 6میلیون به ۱8میلیون تومان رسیده و 
میزان افزایش قیمت در برخی برندهای خارجی لوازم خانگی 
گرانقیمت برندهای آلمانی و حتی كره ای به مراتب بیش از 
ارقام مذكور است. لوازم خانگی تولید داخل نیز از قافله گرانی 
جا نمانده اســت به نحوی كه نرخ برخی انواع یخچال فریزر 
ایرانی از 9میلیون به ۱۵تــا ۱8میلیون تومان افزایش یافته 
است. این افزایش قیمت ها در حالی است كه به گفته متولیان 
تنظیم بازار قرار بود به منظــور نظارت دقیق، هدفمند، مؤثر 
و برخورد ســریع با تخلفات تولیدكنندگان، واردكنندگان و 
عرضه كنندگان اقالم مختلف كاالیی، قیمت كاال و خدمات 
در ســامانه ۱24سازمان حمایت درج شــده و نرخ حداكثر 
و حداقلی این اقالم مرجعی برای تشــخیص گرانفروشی و 
برخورد با تضییع حقوق مصرف كنندگان باشــد اما معدود 
قیمت های درج شده در این ســامانه اختالف چشمگیری با 

نرخ فروش لوازم خانگی در بازار خرده فروشی دارد.

بازار داغ عرضه چندنرخی لوازم خانگی 
كمبــود كاال و ضعف نظارت بــر بازار لــوازم خانگی زمینه 

گرانفروشــی از طریق عرضه چندنرخی كاالهای مشابه در 
فروشگاه های مختلف سطح شهر را فراهم كرده است به نحوی 
كه عالوه بر داغ ترشدن بازار گرانفروشی و عرضه لوازم خانگی 
تقلبی و فاقد گارانتی در شــبكه های مجازی و تبلیغ آزادانه 
این محصوالت از طریق كانال های تلگرام، اینســتا گرام و... 
با وعده های ارائه گارانتی معتبر، ارســال رایگان و... كشف 
قیمت لوازم خانگــی برندهای خارجی و تولیــد داخل در 
بازار نیز به دغدغه مشــتریان تبدیل شده است به نحوی كه 
ماشین لباسشــویی تولید داخل در ۳ فروشگاه سه راه امین 
حضور با ۳قیمت متفاوت ۵میلیون و ۵۰۰هزار، ۵میلیون و 
6۵۰هزار و ۵میلیون و 8۰۰هزار تومان به مشــتریان عرضه 
می شود. این شرایط درباره لوازم خانگی كه مبدا مشخصی 
ندارد و به احتمال زیاد به صورت قاچاق به كشــور وارد شده 
و به وفور هم در بازار لوازم خانگی عرضه می شــود به مراتب 
حادتر است. همچنین ماكروویو یك برند كره ای كه به گفته 
فروشندگان اكنون از كشورهای چین، مالزی و... وارد كشور 
می شود، در فروشــگاه ها با ۱۰قیمت متفاوت به مشتریان 
عرضه می شود. افزایش ۳۵درصدی قیمت برخی انواع لوازم 
خانگی در حالی اســت كه رئیس اتحادیــه تولید كنندگان 
و فروشــندگان لوازم خانگی از دریافت مجوز افزایش ۱۰تا 
2۵درصــدی قیمت لوازم خانگــی از ابتدای امســال خبر 
داده و گفت: فهرســت نرخ كارخانه های تولید لوازم خانگی 
براســاس افزایش ۱۰تا 2۵درصدی قیمت ها اعالم شده اما 
این فهرست قیمت  مورد تأیید اتحادیه، تعزیرات و سازمان 
حمایت نیســت. مرتضی میری با اشاره به آشــفتگی بازار 

لوازم خانگی افزود: از ابتدای امســال تاكنون بارها و بارها از 
سازمان حمایت خواسته ایم كه قیمت های جدید را براساس 
ضوابط قیمت گذاری در سامانه ۱24درج كند اما متأسفانه 
قیمت های اعالمی لوازم خانگی از ۳ ماه آخر سال 98تاكنون 
بدون تغییر مانده اســت.نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگی 
نیز با انتقاد از همكاری نكــردن بانك ها با واحدهای تولیدی 
از ریــزش ۱6۰۰عضو این اتحادیه و بیكاری شــاغالن خبر 
داده و گفت: بانك ها كار اصلی شــان را انجام نمی دهند و با 
تاسیس شــركت های اقماری و بازاریابی ، پول ها و منابع را 
به شركت های مدنظرشان ســوق داده و به تولیدكننده وام 
نمی دهند. اكبــر پازوكی، افزود: تزریق پــول به واحدهای 
تولیدی به درستی انجام نشــده و این وضعیت سبب شده تا 
مثال در صنف لوازم خانگی افراد پولی نداشــته باشند كه به 

فعالیت درست بپردازند. 
با این روند اكنون  تعداد شــاغالن ۱6۰۰عضو این اتحادیه 
كاهش یافته درحالی كه هر مغازه فروش لوازم خانگی برای 
4نفر شــغل ایجاد می كند. مرتضی میری، رئیس اتحادیه 
فروشــندگان لوازم خانگي نیز گفت: اكنون تولید و كیفیت 
محصوالت ایرانی افزایش یافته اســت اما مشــكلی كه این 
صنف را آزار می دهد، تعداد زیاد برخی كارخانه هایی مانند 
۱۵۰كارخانه تولید اجاق گاز است كه نوپا بوده و باعث كاهش 

كیفیت محصوالت تولیدی می شوند. 
او افــزود: اگر ۱.8میلیــارد دالر قاچاق لــوازم خانگی را در 
این صنعت هزینه كنیم برای حدود ۳۰درصد كل كشــور 

اشتغال زایی می شود.

وجود تقاضا و رونق بازار لوازم خانگی قاچاق 
مدیركل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق كاال و ارز سازمان 
تعزیرات حكومتی با اشــاره به تداوم قاچــاق لوازم خانگی، 
گفت: تا زمانی كه ذائقه و خواســت مشــتریان به ســمت 
كاالهای خارجی است، شــاهد قاچاق لوازم خانگی خواهیم 
بود و باید كاری كنیم تا مردم به لــوازم خانگی تولید داخل 
اعتماد كنند. عبدالمجید اجتهادی درخصوص آمار ارائه شده 
درباره میزان قاچاق لوازم خانگی در كشور افزود: آماری كه 
ســتاد مركزی مبارزه با قاچاق ارائه می دهد، حتی كمتر از 
آمارهایی است كه توســط اتحادیه ها و انجمن های صنفی 
تولید كننده لوازم خانگی ارائه می شــود. اما براســاس آمار 
ارائه شــده، نیمی از لوازم خانگی مصرف شــده در كشــور 
قاچاق محسوب می شود و در پرونده های ورودی به سازمان 
تعزیرات، موضوع قاچاق لوازم خانگی جزو سه ردیف نخست 
است كه این امرنشان دهنده حجم زیاد كاالهای قاچاق لوازم 
خانگی وارداتی به كشور است. او افزود: از زمانی كه 2شركت 
كره ای ال جی و سامسونگ به تحریم های آمریكا پیوستند، 
محصوالت این شركت ها به صورت قانونی وارد كشور نشده 
اما با توجه به تغییر ذائقه  مردم به خرید محصوالت این برندها 
طی سال های گذشته، هنوز هم متقاضیان زیادی برای این 

محصوالت در بازار وجود دارد.

تنوع شیوه های قاچاق لوازم خانگی
مدیركل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق كاال و ارز سازمان 
تعزیرات حكومتی در مورد شــیوه های قاچاق لوازم خانگی 
گفت: برخی افراد قطعات مختلف لوازم خانگی مانند یخچال 
را جداگانه وارد كشــور كرده و به اسم محصول تولیدی آنها 
مونتاژ می كنند. همچنین تعــدادی تولید كننده نیز تحت 
نام  و برندهایی این قطعات و لوازم خانگی را ســر هم كرده و 
حتی می سازند. اجتهادی با اشاره به تقاضای موجود در بازار 
برای لوازم خانگی خارجی، گفت: واردات لوازم خانگی برای 
حمایت از تولید داخل و مشكالت ارزی، ممنوع اعالم شده 
اما وقتی نیاز به مصرف در بازار برای كاالهای داخلی وجود 
دارد، اینگونه محصوالت قاچاق از بعضی از كشورها وارد كشور 
می شود. او تأكید كرد: با این شــرایط درحالی كه برندهای 
كره ای و ژاپنی همكاری با شركای ایرانی را قطع كرده اند با 
عناوینی مانند تسهیالت مرزنشینی و ملوانی در استان های 
مرزی، اجازه ورود محصوالت این برندها داده می شود، این 
در حالی است كه هرگونه واردات لوازم خانگی ممنوع اعالم 

شده است.

نرخ هاي جديد
در سامانه 124 
 رئیس اتحادیه 
فروشندگان لوازم 
خانگی:  قیمت های 
جدید تلویزیون 
جدید شرکت سام، 
همه محصوالت 
شرکت جی پالس، 
انواع لباسشویی 
شرکت آبسال، 
یخچال های تولیدی 
شرکت الکترو استیل 
و همه محصوالت 
شرکت هایسنس 
در سامانه 124 در 
معرض دید عموم قرار 
گرفته است. همچنین 
بسیاری شرکت های 
تولیدکننده لوازم 
خانگی نیز افزایش 
قیمت های خود را 
به سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان اعالم 
کرده اند که در دست 
بررسی است

تغيير رويكرد 
توليد
 با تعطیلی مراکز 
تفریحی، ورزشی و 
رستوران ها، آن گروه 
از شرکت های تولیدی 
که بیشترین تمرکز 
خود را روی تولید 
و عرضه محصوالت 
باحجم یك نفره قرار 
داده بودند بیشترین 
زیان را متحمل 
شدند و چاره ای جز 
تعطیلی و توقف تولید 
نداشتند، در عین 
حال کل صنعت نیز 
مشمول 4۰تا۵۰درصد 
افت تولید شد و حتي 
برند های مشهور 
نیز در فروش بطري 
آب معدني با  احجام 
کوچك دچار مشکل 
و زیان شدند

قیمت ماكارونی گران نیست
واقعی است

با افزایش قیمت هریك از اقالم 
مصرفی و خوراکی، نگرانی های 
معیشــتی مردم پررنگ تر 
می شــود و همزمان انگشت 
اتهام به سوی تولیدکنندگان و 
عرضه کنندگان کاال و خدمات 
نشانه می رود که با توجه به شــرایط اقتصادی نه چندان 
مناسب کشور، افزایش تورم، کاهش روزافزون قدرت خرید 
مردم و تحمیل قیمت های باالتر به بازار، سفره قشر متوسط 
و ضعیف جامعه را هر روز کوچك تر خواهد کرد. این اتهام 
در حالی به تولیدکنندگان وارد می شود که افزایش نرخ ارز، 
مشکالت ناشی از تحریم، افزایش هزینه های جانبی تولید 
و البته کرونا، مشکالت تولیدکنندگان را طی یکی دو سال 
اخیر بیشتر و شرایط کار را دشوارتر کرده است. بعد از گران 
شدن گوشت قرمز، حبوبات و برنج خارجی، افزایش قیمت 
نزدیك به 2برابری ماکارونی آخرین شوکی بود که به بازار 
مواد غذایی وارد شد. با رســول مژده شفق، عضو انجمن 

صنفی کارخانجات ماکارونی کشور، گفت وگو کردیم.

چه عواملــی در افزایش قیمــت ماکارونی 
تأثیرگذار بود؟

از ابتدای امسال دولت نرخ گندم تحویلی به بخش صنعت را از 
یك هزار و 8۵۰تومان به 2هزار و 7۰۰تومان افزایش داد كه این 
امر در رشــد هزینه های كارخانه ها تأثیر زیادی داشت. تبدیل 
گندم تحویلی به آرد نیز متضمن هزینه های دیگری است كه در 
این هزینه ها، درمجموع سهم افزایش قیمت گندم و آرد را برای 
بخش صنعت به بیش از ۵۰درصــد و تأثیرگذاری آن در بهای 
تمام شــده ماكارونی را به بیش از 6۰درصد می رساند. از سوی 
دیگر ســایر هزینه های تولید نیز افزایش یافته است، ازجمله 
حداقل دستمزد كه مســتقیم و هم به صورت غیرمستقیم در 
قالب  بیمه، مالیات و پاداش، با تصمیم دولت هرســال اضافه 
می شود. هزینه های بسته بندی و تهیه كارتن و سلفون هم در 
چند  ماه گذشته روند صعودی داشــته كه در كنار هزینه های 
ســربار مثل آب و برق و گاز، هزینه های مربــوط به تجهیزات 
و قطعات یدكــی به عنوان بخشــی از هزینه هــای تولید، در 
مجموع بیش از رقم عنوان شــده در افزایش بهای تمام شــده 
تولید تأثیرگذار بوده است. با این حال با گذشت 2ماه از سال، 
تولیدات كارخانه ها با همان قیمت پارسال به بازار عرضه شد و 
تولیدكنندگان با درنظر گرفتن شــرایط خاص كشور از لحاظ 
همه گیری بیماری كرونا و مراعات حال مصرف كنندگان در  ماه 
مبارك رمضان، از افزایش قیمت خودداری كرده و این كار را تا 
بعد از عیدفطر به تأخیر انداختند. از آنجا كه قیمت ماكارونی به 
 صورت هماهنگ برای كل كارخانه ها و شــركت های تولیدی 
سراسر كشور تعیین می شود با تصمیم اخیر، قیمت محصوالت 
تمام كارخانه ها به طور هماهنگ و یكســان در فروشــگاه ها 

افزایش می یابد.
با توجه به کاهش قــدرت خرید مردم چرا این 

میزان افزایش قیمت اعمال شد؟
قیمت تمامی مولفه های تأثیرگذار بر هزینه های تولید، بدون 
اراده و كنترل تولیدكنندگان در حال افزایش است و كارخانجات 
ناچارند كاال را با قیمت های واقعی تولید، عرضه كنند. ســایر 
كاالها و به ویژه كاالهای اساسی مثل گوشــت، لبنیات، برنج 
و حبوبات در ماه های اخیر افزایش قیمتــی به مراتب بیش از 
این را تجربه كرده انــد و ماكارونی به عنــوان محصولی بدون 
وابستگی یارانه ای، تقریبا به ارزان ترین شكل ممكن و با كمترین 
افزایش قیمت در مقایســه با دیگر گروه های كاالیی در حال 
تولید و عرضه اســت. بخش اعظم مصرف كننــدگان این كاال 
خانواده های متوسط و پایین جامعه هستند و قیمت پیشنهادی 
كارخانجات نیز با توجه به این حقیقت از سوی سازمان حمایت 
تعدیل شــد و كاهش یافت، اما برای جلوگیری از افت تولید و 
حتی ورشكســتگی كارخانه های تولیدی، این افزایش قیمت 
اجتناب ناپذیر بود. با این حال هنوز هم استفاده از برنج با توجه به 
اینكه حتما باید با خورش یا حبوبات همراه شود برای خانواده ها 
به مراتب پرهزینه تر از تهیه ماكارونی است. یك بسته ماكارونی 
7۰۰گرمی با سبزیجات، كمی گوشــت یا سویا می تواند یك 

خوراك كامل و كافی برای یك خانواده چهارنفره باشد.
مجموع تولید ســاالنه کارخانه های داخلی و 

مصرف ساالنه این محصول چقدر است؟ 
ساالنه چیزی در حدود ۵۰۰هزارتن ماكارونی در كشور تولید 
می شود و این در حالی اســت كه تولید این محصول با نیمی 
از ظرفیت در حال انجام اســت. هم اكنون بیــش از 8۰درصد 
ماكارونی تولیدی كشــور به  صورت صنعتی، بــا تجهیزات و 
فناوری های روز دنیا و با استانداردهای باال تولید می شود و این 
ظرفیت در كشــور وجود دارد كه با همین كیفیت و استاندارد 
حجم تولید تا 2برابر این مقدار افزایــش یابد. با ظرفیت های 
نصب شده ای كه در كشور وجود دارد به جرأت می توان گفت كه 
امروز توان تولید بین 8۵۰ تا یك میلیون تن ماكارونی در ایران 
وجود دارد، اما چیزی در حدود نصف این میزان در حال تولید 
اســت. البته نیاز بازار داخلی بین ۵۰۰ تا 6۰۰هزار تن برآورد 
می شــود و بهره گیری از كل ظرفیت تولید مستلزم بازاریابی و 

فراهم شدن زمینه های توسعه صادرات است.
چه میزان از حجم تولید کشور صادر می شود؟

كارخانجات ماكارونی كشــور با توان باالی تولید خود عالوه 
بر تامین نیاز بازار داخلی، هر ســال بخشی از تولیدات خود را 
به كشورهای همســایه نیز صادر می كنند. البته در سال های 
گذشته به برخی كشورهای اروپایی هم صادرات انجام می شد، 
ولی امروز تنها بازار هدف صادرات ماكارونی ایران، كشورهای 
همسایه است. ســاالنه بین ۵۰ تا7۰هزار تن ماكارونی تولید 
ایران به كشــورهای اطراف و به طور عمده افغانستان و عراق 
صادر می شــود. البته صادرات به این دو كشور به دلیل خرید 
ریالی، مشــكالت تعهدات ارزی و شــیوه های پیمان سپاری 
بــرای صادركننــدگان، با ســختی زیادی همراه اســت كه 
امیدواریم با همكاری دولت این مشكالت از سر راه بازرگانان 
و صادركنندگان برداشته شود و بانك مركزی با تصمیم گیری 
در مورد نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهد ارزی، 

تسهیالتی برای صادركنندگان ایجاد كند.

 آشفته بازار لوازم خانگي

قيمت هاي متفاوت 
خريداران پريشان 

گفت وگو

بیش از 9۵درصد جمعیت ایران به آب لوله کشی دسترسی دارند و بسیاری از مردم کشور از آب 
لوله کشی شهری و روستایی همزمان برای شرب، نظافت و آبیاری استفاده می کنند اما با وجود 
این چند سالی است که باال رفتن آگاهی مردم از مشکالت بهداشتی آب لوله کشی و احتمال 
انتقال بیماری های واگیر و غیرواگیر و نارسایی های ناشی از آشامیدن  آب ناسالم، دغدغه های سالمت محور مردم را افزایش داده 
که حاصل آن روند رو به رشد مصرف آب های معدنی بوده است. آب های معدنی و آشامیدنی از پرمصرف ترین نوشیدنی ها در ایران 
و سراسر جهان هستند. آب های معدنی طبیعی از سرچشمه )چشمه، چاه و رودخانه( گرفته می شوند و به شکل طبیعی غنی از 
امالح معدنی مفید برای بدن هستند.تولید کنندگان آب های معدنی طبیعی در فرایند تصفیه و تولید آنها فقط مجاز به استفاده از 
روش های تصفیه فیزیکی مانند فیلتراسیون هستند تا به ماهیت معدنی آنها لطمه ای وارد نشود. استفاده از هرگونه مواد شیمیایی 
در فرایند تولید این محصوالت غیرمجاز و ممنوع است. در تولید آب آشامیدنی عالوه بر فیلتراسیون از مواد شیمیایی مانند کلر 

و اُزن هم برای تولید آبی تمیز، سالم و عاری از هرگونه آلودگی استفاده می شود.

در اواخر دهه 6۰ نخستین كارخانه بسته بندی آب معدنی طبیعی 
ایران شــروع به فعالیت كرد و امروز تعداد شركت های تصفیه و 
بسته بندی این محصول  در ایران به بیش از 2۰۰ شركت رسیده 
است. در اكثر كشورهای توســعه یافته آمار استفاده مردم از آب 
بسته بندی شده باالتر از ایران است اما در ایران نیز حجم مصرف 
این محصول با رشــد آگاهی مردم از مضرات مصرف آب آلوده، 
روزبه روز افزایش می یابد، با این حال صنعت تولید آب معدنی در 

ایران با فراز و نشیب هایی همراه بوده است.

مشكالت صنعت تولید آب معدنی
از اواخر ســال96 صنعت آب معدنی و آشــامیدنی در ایران در 
حوزه بسته بندی دچار مشكالت شدید شد. قیمت پلی اتیلین- 
اصلی ترین ماده حوزه بسته بندی آب معدنی- به دلیل سیاست های 
چندگانه در حوزه صنعت، نبود نظارت دقیق و فعالیت دالالن، به 
4تا 6برابر رسید؛ ماده اولیه ای كه وارداتی هم نیست بلكه در داخل 
كشور و توسط كارخانجات پتروشیمی تولید می شود. كارشناسان 
این حوزه، تأثیر نوســانات ارزی و ورود دالل ها و واســطه ها به 
بورس كاال را باعث باال رفتن بی ســابقه قیمت این ماده دانستند 
به طوری كه در 6 ماه اول سال۱۳97، قیمت پلی اتیلن در بازار از 
4هزار و 4۵۰تومان به 27هزار تومان رسید. این بحران سرانجام 
با دخالت و كمك وزارت صنعت فروكش كرد و امروز كارخانجات 

تولید آب معدنی در زمینه دسترسی به مواداولیه مشكل خاصی 
ندارند، اما این صنعت نیز مانند سایر بخش های صنعت و تجارت 
و تولید تحت تأثیر شرایط اقتصادی خاص كشور دچار مشكالت 
ناشی از ركود اقتصادی و به تازگی نیز كرونا، روزهای كم رونقی را 

تجربه می كند.

كرونا و افزایش ركود در صنعت آب معدنی 
دبیر انجمن  آب های معدنی و آشــامیدنی ایران در گفت وگو با 
 همشهری درباره شرایط امروز تولیدكنندگان آب معدنی می گوید: 
رونق صنعت آب معدنی و آب آشامیدنی فصلی است و با فرارسیدن 
فصل پاییز و زمستان در كنار ركود بقیه صنایع و پایین آمدن قدرت 
خرید مردم، فروش این محصول نیز كاهش می یابد كه این افت 
گاهی به ۳۰تا 4۰درصد هم می رسد، اما در پایان سال گذشته این 
صنعت در كنار ركود فصلی از شیوع كرونا هم به شدت آسیب دید. 
پیمان فروهر ادامه می دهد: نیمی از تولیدات این صنعت متعلق 
به احجام یك نفره اعــم از ۵۰۰، ۳۵۰، ۳۳۰، 2۵۰، 2۳۰ و 2۰۰ 
سی سی اســت كه بازار مصرف آنها كافی شاپ ها، رستوران های 
سنتی و فست فود، هتل ها و مراكز جهانگردی، ایرالین ها، مراكز 
تفریحی اعم از پارك، سینما، تئاتر، موزه، باشگاه ها و استادیوم های 
ورزشی است. شــیوع كرونا در كشور باعث شد تمامی  این مراكز 
طی ۳ ماه گذشته به اجبار تعطیل شوند و همین امر موجب توقف 

گزارش دو    

کمبود، گرانــي و چندنرخي بــودن انواع لــوازم خانگي در 
فروشگاه هاي سطح شهر، مجازي و حتي نمایندگي هاي به ظاهر 
رسمي واقعیت غیرقابل کتمان این روزها است. تولیدکنندگان 
و فروشندگان لوازم خانگي همچون بسیاري صنوف دیگر، بازار شب عید99 را از دست دادند و 
باتوجه به نوسانات نرخ ارز به نظر مي رسد چاره اي جز افزایش قیمت نداشته اند. این گزارش به 

آشفته بازار لوازم خانگي، نحوه نظارت بر قیمت ها و چند و چون افزایش قیمت ها اختصاص دارد.

فرخنده رفائی
خبرنگار

علی ابراهیمی 
دبیر گروه بازار

تولید و عرضه این بخش از محصوالت صنعت بسته بندی آب شد. 
وی در توضیح خسارتی كه به واحد های تولید این محصول وارد 
شد، می گوید: بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل اینكه در زمینه 
تولید آب معدنی در حجم های بزرگ، فضا را برای رقابت با برندهای 
شاخص مناسب نمی دیدند، انرژی و ســرمایه زیادی را در تولید 
احجام كوچك صرف كردند. با بروز كرونا و كاهش شدید تقاضا 
متأسفانه آن گروه از شركت های تولیدی كه بیشترین تمركز خود 
را روی تولید و عرضه محصوالت با حجم یك نفره قرار داده بودند 
بیشترین زیان را متحمل شــدند و چاره ای جز تعطیلی و توقف 
تولید نداشتند. در عین حال كل صنعت نیز مشمول 4۰تا۵۰درصد 
افت شــد و برند های بزرگ نیز در فروش احجــام كوچك دچار 

مشكل و زیان شدند.

معیشت؛ عامل بازدارنده همیشگی
فروهر، دغدغه های معیشتی را نیز عاملی تأثیرگذار در این صنعت 
می داند و می افزاید: وقتی مــردم به لحاظ اقتصادی دچار بحران 
و التهاب می شوند، صنعت ما نخستین صنعتی است كه آسیب 
می بیند و آب آشامیدنی نخستین محصولی است كه از فهرست 
خرید مردم خط می خورد. خوشبختانه یا متأسفانه بیشتر مردم 
به آب لوله كشی خانگی دسترسی دارند و به محض قرار گرفتن 
در معرض مشكالت اقتصادی آب بسته بندی را كنار می گذارند. 
مصرف داخلی آب معدنی تا 2ســال پیش روند صعودی داشت 
ولی طی 2 سال گذشته یعنی از اواخرسال 97روند نزولی آن آغاز 

شد و در سال 98بیشترین افت را تجربه كرد كه مهم ترین دلیل 
این كاهش مصرف، مشكالت اقتصادی بوده است. طی چند سال 
گذشته هرگاه شرایط اقتصادی رو به بهبود رفته صنعت آب معدنی 
نیز روند رو به رشدي داشته و هر زمان معیشت مردم تحت فشار 
قرار گرفته تأثیر آن هم در این صنعت به شــكل افت محسوس 

فروش نشان داده شده است.

صنعت آب معدنی صادرات محور نیست
براساس آمار ســازمان ملی اســتاندارد، وزارت صنعت و وزارت 
بهداشــت، بیش از 2۰۰واحد تولیدی در زمینه آب معدنی و آب 
بسته بندی به ثبت رســیده اما شــركت هایی كه فعالیت مداوم 
داشته باشند بیش از ۱6۰تا ۱7۰شركت هستند. بقیه شركت ها 
فعالیت مداوم ندارند و در زمان هایی خاموش و غیرفعال می شوند. 
بیش از ۱۰۰شــركت تولیدی در انجمن عضویت دارند و ما جزو 
انجمن های پرتشكل هستیم. ظرفیت تولید براساس مجوزهایی 
كه وزارت صنعت صادر كرده تا ۳ســال پیش نزدیك ۱2میلیارد 
لیتر بود و االن بیش از 2۰میلیارد لیتر ظرفیت تولید وجود دارد، 
اما آنچه امروز تولید می شود بین یك میلیارد و ۵۰۰تا یك میلیارد 
و 6۰۰میلیون لیتر است. صادرات این صنعت طی ۱۰سال گذشته 
روند نزولی داشته و به دالیل زیادی نسبت به سایر صنایع غذایی 
صنعت صادرات محوری محسوب نمی شود. صادرات آب معدنی 
تنها در حد 2تا۳میلیون دالر اســت و آن هم توسط تجار مرتبط 

با كشورهای همسایه و نه خود واحدهای تولیدی انجام مي شود.

فروش آب معدنی نصف شد
شرایط نامناسب اقتصادی و معیشتی مردم طی 2سال گذشته و كرونا طی ۳ ماه گذشته، میزان 

فروش آب   معدنی را به نصف رسانده است

بازار
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   ُمَبِدل آبگرمكن  ميليونی
داخل همه پكيج هــاي ديواري كه در ســال هاي اخير نصب آنها 
در منازل و ســاختمان ها به جاي بخاري و آبگرمكن هاي قديمي، 
اجباري شده است، قطعه رادياتور شكلي از جنس فلز برنج يا مس 
به نام ُمبدل وجود دارد كه معموال به علت جرم گرفتن در اَثر گردش 
آب داخل آنها و لزوم شستشو با آب و اسيد، بعد از مدتي سوراخ و 
بي استفاده مي شود و بايد حتما تعويض شود، اما قيمت اين قطعه 
وارداتي كه تا قبل از گراني ها هم قيمت باال و چندصدهزار توماني 
داشت، حاال به چند ميليون تومان رسيده است كه تعويض آن از 
توانايي مالي بسياري از مردم خارج است. يعني كم كم قيد حمام 

رفتن را هم بزنيم؟
مهرپرور از تهران 

   خريد اجباري، عرصه را از مسكن مهر هشتگرد بردارند
به تازگي مسكن مهر هشتگرد خريد عرصه را براي مالكان مسكن 
مهر اجباري كرده اســت و براي ما كه از اســترس مستأجري و 
بي سرپناهي خواب و خوراك نداريم، تامين هزينه خريد عرصه درد 
روي درد شده است. حاال كه به دور از اقوام و دور از وطن مجبور به 

زندگي هستيم، اقال هر روز خرج جديدي برايمان نسازند.
سروري از هشتگرد

  چقدر تبليغات ماست؟
مســئوالن بررســي كنند ببينند چه خبري شــده اســت كه 
كارخانه هاي توليد ماست اين همه تبليغات مي كنند و مدام سخن 
از جايزه و سكه و ماشين اســت؟ همچنين ببينند چرا ماست را 
كيلويي بين 22 تا 28هزار تومان مي فروشــند. يعني ماست هم 

نخوريم؟
صفرزاده از تهران

   اداره برق هزينه اضافي براي نصب انشعاب مي خواهد
يك سال پيش درخواست كنتور برق براي منزلم در خيابان شهيد 
جعفري قم را دادم، 6 ماه است كه فيش كنتور را پرداخت  كرده ام، 
اما اداره برق هزينه جلوبر سيم تيربرق خيابان را از بنده مي خواهد! 

اين انصاف است؟ 
رضا از قم

  چرا زندانيان آزاد شده دوره كرونا را برنمي گردانند
از قوه قضاييه سؤال داريم كه چرا برخي كالهبرداران و دزدهايي 
را كه به  دليل شيوع كرونا از زندان آزاد شدند به آنجا برنمي گرداند. 
خيلي از اين افراد پس از آزادي با خيال راحت و شادماني كارهاي 

خالف خود را دوباره شروع كرده اند.
خوش بين از بهبودي تهران 

   پول گرفتن براي مكالمات 118 را متوقف كنيد
اينكه براي تماس با مركز اطالعات تلفن از تماس گيرنده هزينه 
كسر مي شود، واقعا جاي سؤال است. مسئوالن قول داده بودند اين 
مورد اصالح شــود كه تاكنون اقدامي صورت نگرفته است. توقع 
داريم اين موضوع با فوريت بررسي و كســر هزينه بابت تماس با 

118 متوقف شود.
عباس توكلي شهميرزادي 

   همه تاكسي هاي تهران مجهز به كارتخوان شوند
با توجه به شــيوع كرونا، چرا در همه تاكســي هاي خطي تهران، 
امكاني فراهم نمي شود كه همانند تاكسي هاي خط مترو صادقيه 
- ميدان پونك، با كارت مترو يا با استفاده از نرم افزارهاي موجود 
بتوان كرايه را پرداخت كرد؟ كه مجبور به پرداخت دســتي پول 

نباشيم.
محمد مبيني از تهران

   مسكن به حال خود رها شده است
در بحبوحه مشــكالت گوناگون آنچه در مــورد نظارت بر قيمت 
مسكن و كنترل اوضاع عنوان مي شــود فقط در حد حرف مانده 
و در عمل هيچ نظارتي بر قيمت مســكن وجود ندارد. صاحبخانه 
30ميليون رهن را به 70ميليون تبديل كرده و اجاره يك ميليون 
و 100 را به 2ميليون و 400رسانده است، همه اين قيمت ها هم از 

بنگاه ها درمي آيد كه هيچ نظارتي روي آنها نيست.

  براي قرعه كشي خودرو، ماشينم را فروختم
غيرفعال كردن پالك خودرو معضلي است كه قرعه كشي خودرو براي 
بسياري مانند من درست كرده. يكي از شرايط ثبت نام اين بود كه بايد 
پالك فعال خودرو نداشته باشيد كه برخي امثال من خودروي شان را 
فروختند تا بتوانند در قرعه كشي شركت كنند، حاال اگر برنده نشديم 

تكليف ما چيست؟ قيمت ها هم كه لحظه اي ركورد مي زند.
حافظي از تهران 

   با حقوق يك و نيم ميليون در شهرستان ها هم نمي توان 
زندگي كرد

در يكي از شهرستان هاي استان خوزستان زندگي مي كنيم و با حقوق 
يك ميليون و 500هزارتومان واقعا قادر به اداره زندگي خود نيستيم؛ 
درحالي كه دائم خبر از رانت و اختالس و كم فروشــي مي شنويم و 
وعده هايي كه محقق نمي شوند. آيا اين وضع شايسته كشور ماست؟

  پرداخت هزينه هاي مدارس غيردولتي كمرشكن شده 
است

در رابطه با هزينه پرداخت مــدارس غيردولتي چند نكته داريم: 
1- دور از انصاف اســت هزينه اي را بپردازيــم كه خدمتي در آن 
انجام نشده است. 2- دانش آموزي كه حضور فيزيكي سر كالس 
نداشته و معلم از طريق تلگرام يا ساير نرم افزارها به صورت جزوه 
مطالب را برايش فرستاده و هزينه اينترنت هم با دانش آموز بوده 
و يادگيري چنداني هم نبوده، هزينه چــه چيزي را بايد بپردازد. 
3- مگر نه اينكه موقع ثبت نام مدارس غيردولتي هزينه هاي آب، 
برق، گاز وخدمات آموزشي را حساب مي كنند و مجبور به پرداخت 
اين هزينه ها مي شويم، پس چرا دوباره از ما تقاضاي پرداخت اين 
هزينه ها از اول اسفند را دارند؛ درحالي كه اصال مدارس دائر نبوده 

است.
جمعي از والدين دانش آموزان

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

 شوخي مرگبار زن و شوهري
مردي با قصد شــوخي اسلحه شــكاري را كه 
فكر مي كرد گلوله اي در آن نيســت به سوي 
همسرش نشانه گرفت و شــليك كرد؛ غافل 
از اينكه اين شــوخي موجب قتل همســرش 
مي شود. به گزارش همشهري، اين حادثه تلخ 
در روســتاي تركه عليا شهرستان جوانرود در 
استان كرمانشــاه اتفاق افتاد و در جريان آن 
مردي 60ساله باعث مرگ همسر 55ساله اش 
شــد. ســرهنگ محمدرضا آمويــي، معاون 
اجتماعي فرماندهي انتظامي استان كرمانشاه 
در اين باره گفت: پس از اعالم پاسگاه انتظامي 
پلنگانه مبني بر وقوع يك مورد قتل در روستاي 
تركه عليا شهرســتان جوانــرود، كارآگاهان 
پليس آگاهي و مأموران كالنتري11 رسيدگي 
به موضوع را در دســتور كار قرار دادند. آمويي 
ادامه داد: مأموران پس از حضور در بيمارستان 
حضــرت رســول جوانــرود و در تحقيقات 
صورت گرفته دريافتند زن 55ســاله به دست 
همسر 60ســاله خود هدف اصابت گلوله قرار 
گرفته است. در گام بعدي مأموران با حضور در 
محل سكونت اين زوج عالوه بر دستگيري عامل 
تيراندازي، يك قبضه سالح بادي كه به وسيله 

آن تيراندازي شده را كشف كردند. 

آتش سوزی عمدی سه پارک اهواز 
تحقيقات در خصوص آتش ســوزي در 3 پارك 
اهواز از عمدي بودن ايــن حوادث حكايت دارد. 
موسی شاعری، شهردار اهواز با اشاره به عمدی 
بودن آتش سوزی در 3 پارك اين شهر به باشگاه 
خبرنگاران گفت: آتش سوزی پارك ها به منافع 
عمومی و شهروندان آســيب می زند در همين 
زمينه هماهنگی الزم جهت پيگيری از مسير های 
قانونی، دستگاه قضايی و امنيتی صورت گرفته 
اســت. عليرضا عالی پور، معاون خدمات شهری 
شهرداری اهواز نيز گفت: بنا به دستور استاندار 
خوزستان، به تدريج روشــنايی پارك های اهواز 
آغاز شــده اســت. محدوديت های ترافيكی در 
ورودی پارك ها نيز رفع شده و پارك ها بازگشايی 
شده اند. در مدت خاموشی پارك ها، خسارت هايی 
به تاسيسات پارك های ساحلی اهواز وارد شده 
اســت. در مجموع حــدود 300 هكتــار پارك 
ساحلی در اهواز وجود دارد كه خاموشی پارك ها، 

مشكالتی در نگهداری از آن ها ايجاد كرده بود.

اختالف سارق سابقه دار با مالخري كه اموال مسروقه را 
خريده بود بر ســر 500هزارتومان پول بود كه پايان داخلي

تلخي داشــت و به قتل مالخر منجر شــد. عامل اين 
جنايت كه فراري شده بود در كمتر از يك هفته در پاتوق معتادان 

دستگير شد.
به گزارش همشهري، بامداد سه شــنبه گذشته، گزارش قتل جوان 
21ساله اي به قاضي شفيعي كشــيك جنايي تهران اعالم شد و با 
دســتور او گروهي از كارآگاهان جنايي تهران تحقيقات خود را در 
اين خصوص آغاز كردند. مقتول در درگيري با ضربات شيشه نوشابه 
زخمي شده و در راه انتقال به بيمارســتان به دليل شدت جراحات 
جانش را از دست داده بود. دعواي مقتول و قاتل در ايستگاه تاكسي 

حوالــي نعمت آباد بود كه شــاهدان مي گفتند آنها بر ســر معامله 
سنگ هاي قيمتي باهم درگير شده بودند. قاتل درحالي كه شيشه 
نوشابه در دســتش بود، ناگهان شيشه را شكســت و چند ضربه به 
مقتول زد و پا به فرار گذاشت. اين درحالي بود كه مأموران در محل 
درگيري، تعدادي سنگ كشف كردند و پس از آن جست و جو براي 
شناسايي هويت مقتول و بازداشــت عامل جنايت كه فراري شده 

بود آغاز شد.

پايان فرار قاتل
تحقيقات كارآگاهان جنايي حكايت از اين داشت كه مقتول و قاتل 
هردو سابقه دار و خالفكار هستند. متهم به قتل بارها به اتهام جرايم 

مختلف مانند سرقت، شــرب خمر و درگيري به زندان رفته بود كه 
كارآگاهان براي دســتگيري وي راهي محل زندگي او شــدند. اما 
متهم از روزي كه مرتكب جنايت شــده بود ديگر به خانه اش نرفته 
و گريخته بود. همين كافي بود تا مأموران پاتوق هاي احتمالي وي 
را زيرنظر بگيرند تا اينكه موفق شدند روز جمعه متهم تحت تعقيب 
را در پاتوق معتادان حوالي خالزير شناسايي و دستگير كنند. او در 
بازجويي ها چاره اي نداشت جز اقرار به قتل و انگيزه اش را اختالف 
500هزارتوماني با مقتول عنــوان كرد. او مدعي بود كه با چاقو يك 
ضربه به مقتول زده و شيشه نوشابه دردست مقتول بوده است. متهم 
پس از اقرار به جنايت با دستور بازپرس جنايي و قرار قانوني در اختيار 

مأموران اداره دهم پليس آگاهي تهران قرار گرفت.

متهم به قتل 32ساله بوده و پيش از 
اين 5بار زندان را تجربه كرده است. 
او اعتياد شديدي به شيشه دارد و 
سارق لوازم داخل خودرو است اما 
دعوايش با مالخر اموال مســروقه 
باعث شــد كه اتهام قتل عمدي در 
پرونده اش ثبت شود و حاال مي گويد 
به شدت نادم و پشــيمان است كه 
در يك لحظه عصبانيت و به خاطر 

500هزارتومان تبديل شد به قاتل.

مقتول را مي شناختي؟
او معمــوال امــوال مســروقه را از من 

مي خريد يعني بهتر بگويم مالخر بود.
ظاهرا بر سر معامله اموال مسروقه 

اختالف پيدا كرديد؟
بهتر اســت بگويم بر ســر يك مسئله 
پيــش پــا افتــاده؛ آن هــم مبلــغ 
500هزارتومان. از روزي كه دســتانم 
به جنايت آلود شده مدام با خودم فكر 
مي كنم كه ايــن مبلــغ ارزش اين را 
داشت كه تبديل به قاتل شوي و سال ها 

در زندان كابوس چوبه دار ببيني.
توضيح بده چه شد كه درگيري به 

قتل ختم شد؟
من ســارق لوازم خودرو هستم. چند 
روز قبل از جنايــت به مقتول جك و 
الستيك ســرقتي فروختم. قرار شد 
مبلغ 500هزارتومان به كارتم واريز 
كند اما خبري نشد. به او زنگ زدم و 
سراغ طلبم را گرفتم اما او مدام امروز 
و فردا مي كرد تا اينكــه روز حادثه با 
او قرار گذاشتم. مي خواستم هر طور 
شــده پولم را بگيرم. درست است كه 
مبلغ كمي بود اما من از رفتارهاي او 
حرص مي خوردم. دلم نمي خواست از 
يك مالخر رو دست بخورم و مرا بازي 
بدهد. چنين احساسي داشتم كه فكر 
مي كردم او مرا به بازي گرفته است و 
مي خواستم خودم برنده بازي شوم. به 
همين دليل روز حادثه با خود گفتم 
كه مي روم تا پولــم را بگيرم. حتي با 
خودم چاقويي برداشتم كه اگر كار به 
جاهاي باريك كشيده شد تهديدش 
كنم اما فكــر نمي كردم دســت به 
جنايت مي زنم. روز حادثه او باز دليل 
و برهان آورد كــه بدهي اش را ندهد. 
عصباني شــدم و وقتي درگيري مان 
باال گرفت با چاقو تهديدش كردم. او 
اما شيشه نوشابه دستش بود كه آن را 

شكست و مرا تهديد كرد. ديگر متوجه 
رفتارهايم نبودم و بــا چاقو ضربه اي 

به او زدم.
اما پزشــكي قانوني اعالم كرده 
كه با شيشه نوشــابه او را به قتل 

رساندي؟
نه من فقط يك ضربه چاقو به او زدم.

شاهدان مي گفتند دعوايتان بر 
سر معامله سنگ هاي قيمتي بوده 

است؟
نه اينطور نبود. به خاطر خريد الستيك 
و جك خــودرو بود كه البته ســرقتي 

بودند.
اما در محل درگيري تعدادي سنگ 

كشف شده است؟
من خبر ندارم شايد براي مقتول بوده 

است.
بعد از قتل چه كردي؟

وقتي مقتــول خون آلود روي زمين 
افتاد از ترسم فراركردم. چاقو را در 
فضاي ســبزي كه در آن حوالي بود 
انداختم. ديوانه وار راه مي رفتم و خدا 
خدا مي كردم كه مقتول زنده باشد. 
بعد به خواهر و برادرانم زنگ زدم و 
با گريه برايشان تعريف كردم كه به 
يك نفر چاقو زده ام. آنها اصرار كردند 

كه فورا به كالنتري بــروم و خودم 
را معرفي كنم. چندبــار تا نزديكي 
كالنتري رفتم اما ترســيدم. جرأت 
اين را نداشــتم كه خودم را معرفي 
كنم و بــه زندان بروم. مي دانســتم 
مجازات قتل عمدي قصاص است و از 
مرگ با چوبه دار هراس داشتم. چند 
شبي در پاتوق معتادان خوابيدم تا 

اينكه مأموران دستگيرم كردند. حاال 
هم به شدت پشيمانم و آرزويم اين 
است كه زمان به عقب بازمي گشت و 
من هرگز دست به جنايت نمي زدم. 
درست است كه خالفكارم و چندين 
بار زندان رفته ام اما گرفتن جان يك 
انسان داستانش خيلي فرق دارد با 

شرب خمر، سرقت و دله دزدي.

درگيري مرگبار سارق و مالخر بر سر معامله اموال مسروقه 
متهم به قتل مدعی است اين درگيری به دليل اختالف 500هزار تومانی رخ داده است

 نقشه نافرجام مرد مسلح براي انتقام 
از نوچه هاني كرده

مرد مســلح قرار بود بــراي انتقام جويي جان نوچــه هاني كرده 
را بگيرد، اما قبــل از جنايت به دام مأمــوران پليس افتاد و 

نقشه اش نافرجام باقي ماند.
به گزارش همشــهري، چند روز قبل مأموران گشت 
پليس در غرب تهران به خودروي پژويي كه با سرعت 
در حال حركت بود مشكوك شدند و به راننده آن 
دستور ايســت دادند. راننده پژو اما بدون توجه به 
اخطار پليس به راه خود ادامه داد و ســعي داشت 
تا با سرعت باال و حركات مارپيچ از دست مأموران 
فرار كند. اما در نهايت عمليات تعقيب و گريز به توقف 
راننده پژو منجر شد. مرد پژو سوار پس از توقف شروع 
كرد به نقش بازي كردن و درحالي كه سعي داشت خودش 
را ناراحت نشان بدهد با چشماني پر از اشك به مأموران گفت: 
مادرم ناراحتي قلبي دارد و دقايقي قبل به من خبر دادند كه حالش اصال 
خوب نيست. وقتي اين را شنيدم فورا سوار ماشينم شدم تا هرچه سريع تر خودم را به خانه اش برسانم چون 
اورژانس رسيده و مي خواستند او را به بيمارستان منتقل كنند. وقتي مأموران به من دستور توقف دادند از 

ترس جان مادرم به راهم ادامه دادم تا هرچه زودتر به خانه مادرم برسم.

نقشه ای كه عملی نشد
اگرچه پژوسوار مدعي بود كه به خاطر بيماري مادرش و از ترس جان او به اخطار پليس توجه نكرده است اما 
وقتي مأموران به بازرسي خودروي او پرداختند و اسلحه اي از صندوق عقب كشف كردند مشخص شد كه او 
به دروغ چنين ادعايي مطرح كرده است. مرد پژوسوار كه اسلحه حمل مي كرد بار ديگر دروغ پردازي كرد. او 
اين بار مدعي شد كه از وجود اسلحه در ماشينش بي خبر است و احتمال مي دهد كه برايش پاپوش درست 
كرده اند. او مدعي بود كه دشمن زياد دارد و اين كار يكي از آنهاست. با اين حال مرد جوان بازداشت شد و 
سرانجام در بازجويي ها راز حمل اسلحه و جنايتي كه قرار بود مرتكب شود را فاش كرد. او گفت كه تصميم 
به قتل داشته است، اما پليس مانع از اجراي نقشه جنايت شد. وي گفت: از چند وقت قبل متوجه شدم كه 
يكي از نوچه هاي هاني كرده با خواهرزاده ام دچار اختالف شده و مدام براي او كري مي خواند. خواهرزاده ام از 
دست كري هاي او به ستوه آمده بود و من پيشنهاد دادم تا از آن محل بروند. وي ادامه داد: خواهرم ناچار شد 
به خاطر پسرش و اينكه او را از خطر دور كند اسباب كشي كند و به محله ديگري برود به خيال اينكه تهديد و 
كري هاي نوچه هاني كرده تمام مي شود. اما تصورم اشتباه بود، چرا كه بعد از نقل مكان هم، نوچه هاني كرده 
همچنان پسرخواهرم را تهديد مي كرد و برايش كري مي خواند. چه تلفني و چه در فضاي مجازي و چه با 
ارسال پيغام از طريق بچه هاي محل. من هم تصميم گرفتم براي انتقام از فردي كه خواهر زاده ام را تهديد 
مي كرد اسلحه اي بخرم و جانش را بگيرم. مي خواستم با او قرار بگذارم، ابتدا تهديدش كنم و اگر ديدم باز 
كري مي خواند او را بكشم. وي ادامه داد: روز حادثه خواهرزاده ام به من زنگ زد و گفت براي خريد كفش به 
محله قديمي اش رفته است. ترسيدم باز به سراغش بيايد و باليي سرش بياورد. به همين دليل فورا اسلحه را 
برداشتم تا به سراغ نوچه هاني كرده كه خواهرزاده ام را تهديد مي كرد بروم و او را به قتل برسانم، اما در بين راه 
پليس به من مشكوك شد و گير افتادم. متهم با دستور قاضي علي وسيله ايرد موسي، بازپرس دادسراي ويژه 

سرقت در اختيار مأموران اداره آگاهي تهران قرار گرفت و تحقيقات در اين خصوص ادامه دارد.

واژگوني يك دســتگاه ميني بوس در شرق پايتخت حادثه هولناكي را 
رقم زد و موجب جان باختن مردي جوان و مصدوميت 3نفر ديگر شد.

به گزارش همشهري، اين حادثه ســاعت 6:09صبح ديروز در مسير 
شــرق به غرب بزرگراه امام رضا)ع(، قبل از ميدان آفا نور اتفاق افتاد و 
در جريان آن يك ميني بوس از مسير منحرف و واژگون شد. به دنبال 
اين حادثه گروه هاي امداد و نجات راهي محل حادثه شدند و تالش ها 
براي نجات سرنشينان ميني بوس آغاز شد. امدادگران اورژانس هنگام 
بررسي وضعيت حادثه ديدگان دريافتند يكي از سرنشينان ميني بوس 
كه مردي 40ساله در انتهاي خودرو نشسته بود به دليل شدت جراحات 
وارده جان باخته است. همچنين 3نفر ديگر نيز مصدوم شده بودند كه 

براي مداوا به بيمارستان شهداي هفتم تير منتقل شدند.
در همين حال سرهنگ احسان مومني، رئيس اداره تصادفات پليس 
راهور نيز درخصوص علت وقوع اين حادثه گفــت: به دنبال وقوع اين 
حادثه گروهي از كارشناســان اداره تصادفات پليــس راهور به همراه 
عوامل امدادي براي امداد رساني به محل حادثه اعزام شدند. وي ادامه 
داد: بررسي اوليه نشــان از اين داشــت خودروي ميني بوس به علت 
عدم توانايي راننده آن در كنترل وسيله نقليه ناشي از تخطي از سرعت 

مطمئنه، واژگون شده است و بررسي اين موضوع ادامه دارد. 

جزئيات آزار كودک مشهدي در اينستاگرام
زن جواني كه از كتك زدن پسرش فيلم مي گرفت و اين تصاوير را در اينستاگرام منتشر مي كرد 
بعد از دستگيري مدعي شد از سوي مردي براي انتشار اين تصاوير تحت فشار قرار گرفته بود.

به گزارش همشــهري، از چند روز قبل انتشــار تصاوير كتك خوردن پســري خردسال در 
شــبكه هاي اجتماعي افكار عمومي را جريحه دار كرد. اين تصاوير پســري را نشان مي داد 
كه ظاهرا از طرف مــادرش كتك مي خورد. زن جوان چندين فيلم از كتك زدن پســري در 
اينستاگرام منتشر كرده بود و شواهد حكايت از آن داشت كه او فرزندش را آزار مي دهد. انتشار 
اين تصاوير هولناك در شبكه هاي اجتماعي بررسي اين حادثه تلخ و برخورد با زن كودك آزار 
را به يك مطالبه اجتماعي تبديل كرد. طوري كه تحقيقات پليس در اين خصوص آغاز و زن 

جوان به اتهام كودك آزاري بازداشت شد.

مهدي غالمي، رئيس شعبه772 دادسراي فضاي مجازي خراسان رضوي در اين باره به باشگاه 
خبرنگاران گفت: مادر كودك آزار كه در مشــهد زندگي مي كند با كتك زدن كودك خود از 
مردم اخاذي مي كرد و اين كار منجر به تشويش اذهان عمومي شده بود. به همين دليل وي 

دستگير شد.
اين مقام قضايي ادامه داد: متهم زني است كه مدتي قبل از شوهرش جدا شده و با پسري به 
نام نويد كه خودش را ايراني مقيم فرانسه معرفي كرده بود ارتباط داشت. اين پسر به زن جوان 
وعده داده بود كه اگر از شوهرش طالق بگيرد مي تواند براي او اقامت كشور فرانسه را بگيرد و 

برايش در آنجا شغل پيدا كند و به همين دليل زن جوان نيز از شوهرش جدا شد.
قاضي اين پرونده ادامه داد: زن جوان مدعي است كه در يكي از تماس هاي اين خانم با نويد، 
بنيامين )پسر خردســال( جلوي دوربين آمده و زبانش را نشــان داده بود كه اين كار باعث 
ناراحتي نويد شــد. او به مادر كودك گفت كه بايد پسرش را كتك بزند و اگر اين كار را نكند 
عكس هاي خصوصي كه از او دارد را منتشر خواهد كرد. در اين شرايط بود كه زن جوان پسرش 

را كتك زده و از او فيلم مي گيرد. مرد جوان حتي از مادر كودك خواســته بود با قاشق او را 
بسوزاند و فيلم بگيرد و وقتي زن در برابر اين خواسته مقاومت كرد در اينستاگرام صفحه اي 

ايجاد كرد و تصاوير شخصي زن جوان و فيلم هاي ضرب و شتم پسرش را منتشر كرد.
قاضي پرونده درباره وضعيت زن و تحقيق درخصــوص ادعاهايش گفت: زن جوان به زندان 
معرفي و پسرش نيز براي نگهداري به پدرش تحويل داده شد. تحقيقات براي شناسايي پسر 

جوان ادامه دارد.
قاضي غالمي درخصوص اتهامات زن جوان گفت: پسر خردسال به پزشكي قانوني فرستاده 
شده و در صورت صدمه كودك، ايراد ضرب عمدي هم به مادر تفهيم مي شود. مادر اين كودك 
از سالمت رواني برخوردار است و به گفته وي، پس از ضرب و شتم فرزندش، گريه مي كرده 
است. او در اعترافاتش گفت كه از كار خود پشيمان است و از سوي پسر جوان اغفال شده. او 
گفته است مرد جوان از تصاوير او و پسرش براي جذب فالوئر استفاده كرده و از وي شكايت 

دارد.

 آشنايي در زندان 
و طراحي نقشه دستبرد به فروشگاه 

3زنداني سابقه دار با تخريب ديوار فروشگاه، دست به سرقت زدند و خيلي زود شناسايي 
و دستگير شدند.

به گزارش همشهري، اواخر هفته گذشته گزارش دستبرد به فروشگاهي در محدوده 
حسن آباد به پليس اعالم شد و گروهي از مأموران كالنتري176 حسن آباد براي بررسي 
موضوع راهي محل حادثه شدند. تحقيقات حكايت از اين داشت كه سارقان با تخريب 
ديوار فروشگاه وارد آنجا شده و مواد غذايي مانند كيسه هاي برنج، گوشت، زعفران و... 

را سرقت كرده اند.
ماموران براي اينكه ردي از دزدان به دست آورند به بررسي تصاوير دوربين هاي مداربسته 
پرداختند و موفق شــدند خودروي تيباي متهمان را شناسايي كنند. در گام بعدي با 
استعالم مشخصات خودرو، راننده آن شناسايي و دستور بازداشت وي صادر شد. همين 
كافي بود تا مأموران روز چهارشنبه 14خرداد ماه به محل سكونت راننده تيبا اعزام شوند 

و در عملياتي غافلگيرانه وي را كه يكي از دزدان بود دستگير كنند.
ماموران در بررسي از مخفيگاه متهم تعدادي اموال سرقتي مانند برنج و زعفران كشف 
كردند و متهم با وجود شــواهدي كه عليه وي بود چاره اي جز اقرار به سرقت نديد. او 
گفت با همدستي 2نفر از دوستانش نقشه دستبرد به فروشگاه را اجرا كرده است. متهم 
در ادامه بازجويي ها اعتراف كرد كه با همدستانش در زندان آشنا شده و پس از رهايي 
تصميم گرفتند تا با يكديگر براي اجراي نقشه سرقت همكاري داشته باشند. اما تصورش 
را نمي كردند كه به سرعت پس از اجراي نقشه دستبرد به فروشگاه شناسايي شوند. با 
اطالعاتي كه وي در اختيار مأموران قرار داد هردو همدســت وي نيز دستگير شدند و 
درخصوص شيوه سرقتشان چنين گفتند: ابتدا وارد مغازه مجاور فروشگاه كه تخليه 
شده بود شديم و بعد، از آنجا ديوار فروشگاه را تخريب كرده و به راحتي توانستيم وارد 
فروشگاه شويم. در فرصتي مناسب موفق شديم كاالهاي فروشگاه را سرقت كنيم اما 

خيلي زود گير افتاديم.
به گفته سرگرد جواد قربان زاده رئيس كالنتري176 حسن آباد، هر 3متهم پرونده براي 

انجام تحقيقات بيشتر به مرجع قضايي معرفي شدند.

 واژگوني مرگبار ميني بوس 
در شرق تهران

اختالف 500هزارتوماني 
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آنچهگذشت...

»خــروج« )ابراهيــم حاتمي كيا( نخســتين 
فيلمي بود كه ترجيح داد شــانس خود را در 
اكران آنالين بيازمايد؛ خصوصا بعد از نقدهاي 
منفي اي كه در جشــنواره سال گذشته به اين 
فيلم نشــان داده شــد و با توجه به داستان و 
تركيب بازيگران نه چندان گيشه پســندش، 
پيش دستي ســازمان هنري رســانه اي اوجـ  
به عنوان توليدكننده خروجـ  در نمايش آنالين 
فيلم حركت حساب شده اي بود كه از نقدهاي 
منفي بيشــتر و مهم تر از آن، شكست فيلم در 
گيشــه و ترديد در توانايــي حاتمي كيا براي 
برقراري ارتباط با طيف هاي گوناگون مخاطبان 

كاست.
پس از خروج، »طــال« بــه كارگرداني پرويز 
شــهبازي و تهيه كنندگي رامبد جوان دومين 
مسافر اكران آنالين شد كه مسلما بهترين كار 
كارگردانش نيست و دوســتداران و منتقدان 
شــهبازي هنوز بايــد منتظر باشــند تا اين 
كارگردان 57ســاله در آينده اســتعداد خود 
را نشــان دهد. در ادامه اين طرح، »زيرنظر« 
ساخته مجيد صالحي به تهيه كنندگي محمد 
شايسته كه در اواخر ســال گذشته روي پرده 
رفت، اما با شــيوع كرونا و تعطيلي ســينماها 
اكرانش كامل نشــد، اكران آنالين را امتحان 
كرد. قرار بود برگ برنده اين فيلم رضا عطاران 
باشــد، اما ركب زدن به كرونا حتــي از عهده 
پرفروش ترين بازيگر سال هاي اخير سينماي 
ايران نيز خارج است و زيرنظر نتوانست چه در 
اكران نصف ونيمه قبل از تعطيلي ســينماها و 
چه در اكران آنالينش توجه خاصي را برانگيزد.

سيمايزنيدردوردست
»مهمانخانه  ماه نو« محصول مشــترك ايران 
و ژاپن و ســاخته تاكه فومي تسوتسويي ديگر 
فيلمي اســت كه از اكران آنالين سر درآورد. 
با توجه بــه حضور مهناز افشــار در اين فيلم، 
احتماال اكران آنالين تنها گزينه ممكن براي 
نمايش رسمي آن در ايران بود. افشار كه مدتي 

اســت حضور از راه دور را در ســينماي ايران 
تجربه مي كند، در پســتي توييتــري از بازي 
در اين فيلم عذر خواست و اينطور نوشت: »با 
احترام و عشــق به تمامي فيلم هايي كه بازي 
كردم بايد بگم از حضورم در فيلم »مهمانخانه 
 ماه نو« عذرخواهي مي كنــم؛ از عدم صداقت 
بعضي از عوامــل فيلم بگير تــا تغييراتي كه 
بدون اطالع من انجام شــد و...اما همكاري با 
بازيگــر ژاپني و تجربه ژاپنــي صحبت كردن 
بســيار برام جالب بود. خالصه اينكه به عشق 
ژاپن اگر بخواين ببينيــن ژاپن خاصي در كار 
نيست و كال يك چيز ديگه شد. اونم از صدقه 
سر »م  ق«.« جواد نوروزبيگي و شهره گلپريان 
كه تهيه كنندگي اين فيلــم را بر عهده دارند، 

تاكنون واكنشي به اين اظهارنظر مهناز افشار 
نشان نداده اند.

تالشبرايصعودازگروهبازندهها
به تازگي نيز اكران آنالين 3 فيلم »تيغ و ترمه« 
ســاخته كيومرث پوراحمد، »كشــتارگاه« 
ساخته عباس اميني و »بهت« ساخته عباس 

رافعي در سامانه هاي VOD آغاز شده است.
تيغ و ترمــه محصول ســال 1397و آخرين 
ســاخته كيومرث پوراحمد به تهيه كنندگي 
علي قائم مقامي اســت كه قرار بود آذر ســال 
1398اكران شــود اما سازندگان فيلم به دليل 
شرايط نامناســب اكران فيلم ها و عدم نمايش 
اين فيلم در برخي سينماهاي دولتي از عرضه 

آن منصرف شــدند و ترجيح دادند فيلم شان 
در زمــان بهتــري روي پرده بــرود، اما آنچه 
پيش بينــي نكرده بودند، شــيوع ويروســي 
عالم گير بود كه سينماها را براي بيش از 3 ماه 
به تعطيلي كشــاند. حاال بعد از حدود 2سال 
كه از ســاخت اين فيلم مي گذرد، تيغ و ترمه 
چند روزي است كه به شكل آنالين به نمايش 
درآمده اســت. اما اكران آناليــن هم مصايب 
خودش را دارد؛ چراكه تنها چنــد روز بعد از 
اينكه اين فيلم از طريق 2 سامانه VOD عرضه 
شــد، نســخه قاچاق رايگان آن در كانال هاي 
تلگرامي و ســايت هاي غيرمجاز منتشر شد. 
پيش از اين هم، نسخه قاچاق فيلم هاي اكران 
آنالين در فضاي مجازي پخش شــده بود كه 
»ســاترا« )ســازمان تنظيم مقررات صوت و 
تصوير فراگير در فضاي مجازي( سايت هايي را 
كه اقدام به انتشار غيرمجاز 2 فيلم خروج و طال 
كرده  بودند، شناسايي و مسدود كرد. كيومرث 
پوراحمــد در پيامي كوتاه از مردم خواســت 
فيلمش را تنها از طريق ســايت هاي رســمي 
ببينند. تيغ و ترمه روايتگر زندگي دختري به 
نام ترمه است كه پدرش را در كودكي از دست 

داده و مادرش هم او را رها كرده و پس از سال ها 
با فاش شــدن رازهايي در زندگي اش مواجه 
مي شــود. اين فيلم كه اقتباسي از كتاب »كي 
از اين چرخ وفلك پياده مي شم« نوشته گلرنگ 
رنجبر اســت، پيش از اين با حاشــيه ديگري 
مواجه شده بود. پس از نمايش تيغ و ترمه در 
جشنواره فجر ســال 1397، رنجبر با انتشار 
متني از كيفيت فيلم اظهــار نارضايتي كرد و 
نوشت: »...اين شــخصيت هاي روي پرده، اين 
داستان بي چفت و بســت و بي منطق كه آقاي 
پوراحمد تصوير كرده، شخصيت ها و داستان 
من نيســتند.« واكنش اغلب منتقدان نيز به 
فيلم منفي بود. در اين فيلم ديبا زاهدي، پژمان 
بازغي، الله اسكندري، مهران رجبي، كورش 

سليماني، آويسا سجادي، شراره رنجبر و هومن 
برق نورد بازي مي كنند.

ازكشتارتابهت
كشتارگاه ساخته عباس اميني به تهيه كنندگي 
جواد نوروزبيگــي درامي اجتماعي اســت كه 
به مسئله قاچاق گوشــت مي پردازد و ماجراي 
پسري است كه چند ماه است از فرانسه ديپورت 
شــده و با پدرش در اتفاقي هولناك شــريك 
مي شود. اكران اين فيلم در جشنواره سال پيش 
با نقدهاي نسبتا مثبتي مواجه شد و احتماال از 
اين بابت در ميان فيلم هــاي اكران آنالين يك 

استثنا به شمار مي رود.
با اينكه نسخه قاچاق كشــتارگاه نيز چند روز 

بعد از عرضه قانوني آن منتشر شد و اين مسئله 
به درآمد آن لطمه خواهد زد، امــا بعيد به نظر 
مي رســد اين فيلم درصورت اكران روي پرده 
با بازيگراني همچون اميرحســين فتحي، باران 
كوثري، ماني حقيقي و حســن پورشــيرازي 

مي توانست فروش زيادي داشته باشد.
»بهت«، جديدترين فيلم طــرح اكران آنالين، 
ساخته عباس رافعي است كه معموال فيلم هايش 
در گيشه فروش چنداني ندارند و گرفتار فصل 
سرد فراموشي مي شــوند. 2 فيلم ديگر رافعي 
در دهه 90 »آوازهاي سرزمين من«)1393( و 
» فصل فراموشي فريبا« )1392( در خاطر كمتر 
عالقه مندي به ســينما مانده اســت و مي توان 
حدس زد سرنوشــت بهتــري در انتظار بهت 
نخواهد بود. در خالصه داستان اين فيلم كه در 
اختيار رسانه ها قرار گرفته چنين آمده: »زوجي 
از قشــر متوســط ايران امروز، پس از 20 سال 
فراق اكنون كه همديگر را يافته اند براي تحكيم 
اين عشق، سرنوشت بچه هايشان را با زوجي از 
طبقه پايين جامعه گره مي زنند؛ غافل از اينكه 
اين آغازي براي فروپاشي هر 2 خانواده است.« 
تهيه كنندگي بهــت را محمد نشــاط بر عهده 
داشته و مهتاب كرامتي، رعنا آزادي ور و عليرضا 

آقاخاني در آن بازي مي كنند.

عيارسنجيبااكرانآنالين
هنوز هيــچ  يــك از فيلم هاي پرســروصداي 
جشنواره سال گذشته همچون »شناي پروانه« 
و »درخت گردو« يا حتــي »خوب، بد، جلف 2: 
ارتش ســري« كه فقط چنــد روزي رنگ پرده 
نقــره اي را ديد، براي شــركت در اكران آنالين 
اظهار تمايل نكرده اند. چه بسا طرح اكران آنالين 
مشخص كند سينماي ايران چقدر مخاطب دارد 
و اين مخاطبان درصورت داشــتن گزينه هاي 
بهتر و متنوع تر براي ســرگرمي چه واكنشي به 
بســياري از فيلم هاي ايراني نشان خواهند داد. 
اكران آنالين مي تواند به تشــخيص عيار واقعي 
توليدات سينماي ايران كمك كند و نشان دهد 
كه در ميان كرور كرور چدن، آهن، مفرغ و مس 

چقدر طال در سينما داريم.

ياوريگانه
روزنامه نگار

اكران آنالين 
مي تواند به 

تشخيص عيار 
واقعي توليدات 
سينماي ايران 

كمك كند و 
نشان دهد كه 
در ميان كرور 

كرور چدن، 
آهن، مفرغ و 

مس چقدر طال 
در سينما داريم

ازروحاهللزمتاسردارسليماني
داســتان يكي از اين ميني ســريال ها زندگي 
روح اهلل زم است. در اين سريال عالوه بر زندگي و 
شخصيت اين مرد خبرساز به مقطع دستگيري 
و اعترافات وي پرداخته مي شــود. محمدرضا 
شــفيعي تهيه كنندگي اين مجموعه را برعهده 

دارد.
همچنين ســريال ديگري كه ســاخت آن در 
مركز امور نمايشي سيما تصويب شده، زندگي 
ابوالحسن بني صدر -اولين رئيس جمهور ايران 
پس از انقالب اسالمي- است. اين اثر نيز در قالب 
ميني سريال توليد مي شــود و عالوه بر بررسي 
شخصيت و زواياي زندگي ابوالحسن بني صدر 
و خيانت وي به كشور، به جريان افتادن انقالب 

پس از بركناري او روايت مي شود.
از ديگر پروژه ها ميني ســريال ســردار شهيد 
ســليماني اســت كه  محور اصلي اين سريال 
عمليات آزادســازي كركوك و ماجراي حضور 
شبانه حاج قاسم سليماني در اربيل كردستان 
عراق بــراي نجات شــهر از دســت داعش و 
جلوگيري از سقوط آن خواهد بود. پيش توليد 
اين سريال به زودي با مشــخص شدن عوامل 

پروژه آغاز خواهد شد.

شهيدباكريوشهيدشهرياري
ميني ســريال ديگري بــا محوريــت زندگي 
ســردار ســرافراز جنگ تحميلي شهيدمهدي 
باكري ســاخته مي شــود و »ميــراث مجيد« 
عنوان ميني ســريال ديگري است كه نگارش 
فيلمنامه اش تمام  شــده و قرار اســت جلوي 
دوربين برود. تصويربرداري اين سريال با حضور 
بازيگران متعدد در تهران و زنجان صورت خواهد 

گرفت؛ هر چند هنوز مشخص نشده كارگردان 
سريال چه كسي است. سريال شهيد شهرياري 
عالوه بر روايت زندگينامه شــهيد دكتر مجيد 
شــهرياري از بدو تولد، اتفاقات و دستاورد هاي 

صنعت هسته اي كشور را نيز بازگو مي كند.

دهنمكيمشغولكاراست
از ديگــر مجموعه هايي كه تيم نويســندگان 
مشــغول نگارش فيلمنامه اش هســتند، كار 
جديد مســعود ده نمكي براي تلويزيون است 
كه محمد خزايي تهيه كنندگي آن را برعهده 
دارد. نام موقت ســريال »ســاعت 12 ظهر« 
است؛ البته اين ميني سريال در درجه الف ويژه 
ساخته خواهد شد و گويا فضايي استراتژيك و 

سياسي دارد.

احمدامينيبابيگانهايبامناست
عالوه بر دستور كار توليد ميني سريال ها، ديگر 
گروه ها نيز كار خــود را آغــاز كر ده اند. عالوه 
بر ادامه توليد ســريال هايي چــون »ايل دا«، 
»مي جان« و  »خانه امن« ســريال هاي ديگري 
نيز در دست توليد اســت. يكي از اين سريال ها 
»بيگانه اي با من اســت« احمد اميني اســت 
كــه روزهاي پايانــي خود را ســپري مي كند. 
البته سريال پرصداي »سلمان فارسي« داوود 
ميرباقري هم به خاطــر ويروس كرونا همچنان 
تصويربرداري خود را ادامه مي دهد؛ ســريالي 
كه عنوان بزرگ ترين سريال تاريخي تلويزيون 

ايران را يدك مي كشد.

ادامهطالقابوالقاسمطالبي
ابوالقاســم طالبي هم ســريال طالق را از سر 

مي گيرد. تصويربرداري »طالق« كه از ســال 
گذشته و با شيوع كرونا متوقف شده بود، پس از 
تعطيالت دوباره از سر گرفته مي شود.»طالق« 
جزو آثار »الف فاخر« تلويزيون است كه در مركز 

سيمافيلم تهيه مي شود.
 علي مصفا، پدرام شــريفي، بابــك حميديان، 
ويشــكا آســايش، شــقايق فراهانــي، نيلوفر 
خوش خلق، قطب الدين صادقي، مجيد واشقاني، 
حميد گودرزي و پيام دهكردي از بازيگران اين 

سريال هستند.

آغازفازجديد»جشنسربرون«
سريال تاريخي »جشن سربرون« مجتبي راعي 
با تهيه كنندگي حسن نجاريان از )17 خرداد( 
وارد فاز جديد تصويربرداري بخش كوهستاني 

و چادرنشيني شد. 
»جشن سربرون« مجموعه اي 30قسمتي است 

كه به روايت دوران قبل از مشروطه مي پردازد.

صفربيستويكجوادرضويانوسيامك
انصاري

فيلمنامه مجموعه تلويزيونــي كمدي »صفر 
بيســت و يك« كه پيش تر »نيوجرســي« نام 
داشت، توســط شــبنم وثوقي و هدي ايزدي 

نوشته شده است.
 مجموعــه تلويزيونــي »صفر بيســت و يك« 
به كارگرداني مشــترك ســيدجواد رضويان و 
سيامك انصاري و تهيه كنندگي مهدي فرجي 
در چند فصل براي پخش از شــبكه سوم سيما 
ساخته مي شود. پيش توليد سريال تمام شده و با 
مشخص شدن عوامل، بازيگران مجموعه جلوي 

دوربين مي روند.

نشر ساقي به تازگي كتاب »اهرم 
فشــار و شــكل گيري كنش پيشخوان

دراماتيك بــراي ادبيات، تئاتر 
وسينما« نوشته حميدرضا بشــيري فراز را 
منتشر كرده است. نويسنده، كتاب خود را به 
موزه اي تشــبيه كرده كــه خواننــده را به 
گشــت وگذار در آن دعوت مي كند: »در اين 
كتاب كه آگاهانــه آن را »موزه« مي نامم، در 
كنار يكديگر به ســفري شــگرف در دنياي 
پيچيده و پر از رمز و راز و تو در توي ناشناخته 
نويسندگي خواهيم رفت و با بحثي جديد از 

مباحث فِن نويسندگي روبه رو خواهيم شد كه 
جذابيــت فراوانــي دارد. البتــه مقصودم از 
نويســندگي، معنــاي گســترده آن در 
گرايش هاي ادبيات داستاني و نمايشي )تئاتر 
و ســينما( اســت. اگــر عالقه مند بــه هنر 
نويسندگي بوده يا دانشــجو يا استاد يكي از 
رشته هاي ادبيات داستاني يا ادبيات نمايشي 
هستيد، اين كتاب و بازديد از اين »موزه« را از 

دست ندهيد.«
از روي عنــوان كتاب ســخت مي تــوان به 
محتواي آن پي برد و احتماال هيچ گونه طرحي 
در ذهــن مخاطب نقش نمي بنــدد؛ چراكه 
اساساً اصطالح »اهرم فشار« مختص فضاي 
سياســي اســت و در نگاه اول، ارتباط آن با 

دنياي نوشتن براي مخاطب آشكار نمي شود. 
نويسنده با اســتفاده از اين مفهوم به شكل 
پديدارشناسانه و نه صرفاً ظاهر واژه، كاربري 
جديدي را برايش درنظــر گرفته و پاي آن را 
به فضاي ادبيات داستاني و نمايشي )سينما و 

تئاتر( باز كرده است.
اين كتاب بــا رويكردي ســاختارگرايانه به 
كالبدشكافي مقوله اهرم فشار پرداخته و در 
ابتدا، با ارائه تعريــف دراماتيك اين مفهوم، 
ذهــن مخاطــب را آماده مي كند و ســپس 
اجــزاي گوناگون آن را اعم از واژه شناســي، 
تبارشناســي، گونه شناســي، ميزان قدرت 
هر اهرم فشار در تناســب با داستان، نسبت 
اهرم فشــار با ژانر، پيرنگ، جامعه شناســي 

و روانشناســي را  بررســي كــرده اســت. 
شــمارگان اين كتاب 1100نسخه و قيمت 

آن 26500تومان است.

ســتاد ملي مقابله بــا كرونــا با بازگشــايي 
آموزشگاه هاي قرآني، هنري، ادبي و سينمايي سينما

از 2۴ خرداد و بازگشايي سينماها و سالن هاي 
هنري )براي فعاليت هاي نمايشي و موسيقي( از اول تير ماه 
موافقت كرد. در پي درخواست سيدعباس صالحي، ستاد ملي 
مقابله با كرونا در جلســه صبح روز گذشته خود با بازگشايي 
ســالن هاي ســينما، تئاتر و موسيقي، مشــروط به رعايت 
دستورالعمل هاي بهداشتي، اســتفاده از حداكثر 50 درصد 
ظرفيت در اختيــار از اول تيرماه موافقت كــرد. به گزارش 
همشهري به نقل از مركز روابط عمومي و اطالع رساني وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســالمي، همچنين آموزشگاه هاي قرآني، 
هنري، ادبي و ســينمايي نيز با رعايت دســتورالعمل هاي 
بهداشــتي از 2۴ خرداد مجاز به فعاليت شدند. پيش از اين، 
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي در نامه هايي جداگانه به وزراي 
بهداشت، درمان و آموزش پزشــكي و كشور بر تسريع لزوم 
بازگشايي مراكز فرهنگي و هنري با هدف توجه به معيشت 
اصحاب فرهنگ و هنر و جلوگيــري از ضرر و زيان صاحبان 

كسب و كارهاي فرهنگي و هنري تأكيد كرده بود.
اهم دستورالعمل هاي بهداشتي كه  هنگام بازگشايي مراكز 
فرهنگي و هنري بايد مورد توجه قرار بگيرد به شرح زير است:
ظرفيت فروش بليت براي هر ســالن تا ســقف 50 1 در مقطع بازگشايي و تا اعالم وضعيت سفيد قطعي، 

درصد مجاز است.
الزم است هنگام ورود و خروج تماشاچيان و حضور  در سالن انتظار، فاصله گذاري ايمن رعايت شود.2
در دســترس بودن مايــع ضدعفوني كننــده براي  مراجعه كنندگان الزامي است.3
اعالمي وزارت بهداشت هر روز يك بار الزامي است.4 ضد عفوني كامل سينما و سالن ها طبق دستورالعمل 

موظف به رعايت حداكثر موازين بهداشــتي بوده و 5 بوفه هاي سينما و ســالن هاي هنري و آموزشگاه ها 
مجاز به عرضه مواد غذايي، تنقالت و نوشيدني به صورت فله 

نيستند.
تمامي هنرجويان آموزشــگاه ها از وسايل آموزشي  اختصاصي استفاده كنند.6
ســينمايي، هنري و آموزشــگاه ها براي كاركنان، 7 استفاده از دســتكش و ماسك در محيط سالن هاي 

هنرجويان و مراجعان الزامي است.

نسبت به تعطيلي ســينماها، ســالن هاي هنري و  آموزشگاه هايي كه دستورالعمل ها را رعايت نكنند، 8
اقدام خواهد شد.

ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان ها مكلف  به نظارت دقيق بر اجراي دســتورالعمل ها خواهند 9
بود.

تعطيلي مراكز فرهنگــي و هنري با شــيوع بيماري كرونا 
از اسفند ســال گذشته آغاز شــد و در اين مدت بسياري از 

برنامه هاي فرهنگي و هنري به فضاي مجازي كوچ كردند.

تعطيليسينماهاهمچنانادامهداردوميتوان
حدسزد،حتيدرصورتبازشدنسينماها
هم،بسياريازمردمبرايحفظسالمتشانتا
مدتهاقيدرفتنبهاينمعابدخاطرهوخيالرا
بزنند.دراينوضعيت،برخيازفيلمهاترجيح
دادهاندشانسخودرادرطرحاكرانآنالين
محكبزنند.قيمتبليــتاكرانآنالين15
هزارتوماناعالمشدهومدتزماناعتبارهر
بليتتا8ساعتپسازخريداست.مخالفان
اينطرحداليليهمچونمتروكشدنآيين
تماشايدستهجمعيفيلمدرسينما،انتشار
نسخهقاچاقوكاهشفروشفيلمهاراايراد
اينطرحميدانندوموافقانشاختصاصسود
70درصديازفروشبــهتهيهكنندگان)در
مقابلســود30درصديآنهاازاكرانپرده(،
جلوگيريازطوالنيشدنزمانانتظاربراي
دريافتنوبتنمايشوهمراهيباگسترش
اينشــيوهاكراندرجهانراازمزايايآن
برميشمارند.بااينحال،فيلمهاييكهتاكنون
دراكرانآنالينبهنمايشدرآمدند،احتماال
رويپردههمچندانعاقبتخوشينداشتند.

محمدناصراحدي
روزنامه نگار

طال  در مس
ح اكران آنالين  فيلم هايی كه در طر

نمايش داده شدند، شانس چندانی هم 
وی پرده نداشتند  ر

پيامهايصريح
درسريالهايسريع

سيمافيلم ميني سريال هايي  را با موضوع 
روح اهلل زم، ابوالحسن بني صدر و سردار 

شهيد قاسم سليماني مي سازد 
سيمافيلمقصدداردمجموعه

مينيسريالهاييدرباره
شخصيتهايتاريخي
واســاميايكهبهتازگيرسانهايشدهاند،براي
پخشازشــبكههايتلويزيونيسيمابسازد.
صاحبنظــرانمعتقدندهــدفاصليتوليد
اينمجموعههاواكنشســريعســازمانبه

جريانهايفكريسياسيروزاست.

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

موافقت ستاد ملي مقابله با كرونا با بازگشايي سالن هاي سينما، تئاتر و موسيقي از اول تيرماه 
سينماباگرمايتيرميآيد

كتاب »اهرم فشار« مفهومي سياسي را به دنياي نويسندگي آورده است
موزهايبرايعالقهمندانبهنويسندگي
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كيوسك

 ويــروس كرونا با وجــود كاهش 
محدوديت هــا در بســياري از گزارش

كشورهاي دنيا، به سرعت در حال 
انتشار اســت و نگراني درباره شدت انتشار آن تا 
حدي باال رفته كه سازمان بهداشت جهاني، در 
دســتورالعملي جديد، توصيه كرده است حتي 
افراد ســالم هم در مكان هاي عمومي ماســك 

بزنند.
به گزارش بي بي سي، ســازمان بهداشت جهانی 
گفته اســت كه اطالعات جديد نشان مي دهد 
ماسك مي تواند »مانعي احتمالي دربرابر قطرات 
آلوده كننده« باشــد. با اين حال اين ســازمان 
جهاني تأكيد كرده كه استفاده از ماسك به معناي 
كاهش چشــمگير خطر انتقال ويروس نيست و 
افراد بايد تمامي دســتورالعمل هاي پيشگيرانه 
را مدنظر داشته باشند. پيش از اين، بسياري از 
كشورها به شــهروندان خود توصيه كرده بودند 
كه در مكان هاي عمومي ماسك استفاده كنند 
و اســتفاده از ماســك در مكان هــاي عمومي، 

دركشورهاي زيادي اجباري شده بود.
دكتــر ماريــا فــان كرك هــووه، كارشــناس 
 ارشد ســازمان بهداشــت جهاني در مبارزه با 
كوويد-19به رويترز گفته اســت كــه توصيه 
سازمان بهداشت جهاني، استفاده از يك ماسك 
پارچه اي و نه ماسك پزشكي است. با اين حال در 
دستورالعمل جديد سازمان بهداشت جهاني به 
افراد مسن توصيه شده كه از ماسك  هاي پزشكي 

استفاده كنند.
دستورالعمل جديد ســازمان بهداشت جهاني، 
بازتابي از نگراني درباره ســرعت انتشار جهاني 
ويروس كرونا در كشــورهاي مختلف است. در 
زمستان برخي پيش بيني مي كردند گرم شدن 
هوا احتماال به كاهش انتشــار ويــروس منجر 
خواهد شــد اما كارشناسان اين پيش بيني را رد 
مي كردند و تحليل داده هاي جديد هم نظر آنها 
را تأييد مي كند. ســي ان ان، با تحليل داده هاي 
دانشگاه جان هاپكينز گزارش داده كه ويروس 

كرونا، سريع تر از هر زمان ديگري در حال انتشار 
است و نرخ انتشــار آن در يك دوره هفت روزه، 
 به بيش از 100هزار مورد در روز رســيده است. 
براساس تحليل ســي ان ان، موارد ابتالي جديد 
ويروس كرونا در  ماه آوريل )2  ماه پيش( هرگز به 
100هزار مورد نمي رسيد اما 4روز پيش موارد 
جديد در سراسر دنيا، به 130هزار و 400مورد 

رسيد.
ثبت موارد جديد تا حدودي به افزايش توانايي 
كشورها در گرفتن تســت كرونا مربوط مي شود 
با اين حال قدرت تست گيري جهاني آنقدر باال 
نيست كه تصوير دقيقي از شرايط در بسياري از 

كشورها ارائه شود.
همه گيري در كشــورهاي مختلــف الگوهاي 
متفاوتی داشته است؛ موارد جديد در كشورهايي 
مانند چين، آمريكا، بريتانيا، ايتاليا، اســپانيا و 
فرانســه كه زودتر از بقيه دنيا به اوج همه گيري 
رسيدند در حال پايين آمدن است اما در آمريكاي 
جنوبي، خاورميانه و آفريقا نرخ انتقال ويروس در 
حال شتاب گرفتن است. در ليبي، عراق، اوگاندا، 
موزامبيك و هائيتي تعداد موارد ثبت شــده هر 
هفته دو برابر مي شــود. در برزيل، هند، شيلي، 
كلمبيا و آفريقاي جنوبي موارد ثبت شده طي دو 

هفته دو برابر  شدند.
در ميــان ايــن كشــورها، هنــد وضعيــت 
نگران كننده اي دارد و كارشناســان ســازمان 
بهداشت جهاني، در آستانه گشايش هاي جديد 
در دومين كشــور پرجمعيت دنيــا، از احتمال 
انفجــار آلودگــي ويروســي خبــر داده اند. به 
گزارش دويچه وله، هند ديروز به ركورد 9هزارو  
887مورد جديد در 24ســاعت رسيد و با تعداد 
236هزار و 657مورد، از ايتاليا عبور كرد و حاال 
ششمين كشــور دنيا در جدول تعداد مبتاليان 
قرار دارد. اين در حالي است كه قرار است در ادامه 
گشايش ها در اين كشور، رستوران ها و معابد تا 
چند روز ديگر بازگشايي شوند. دولت هند 3 ماه 
پيش قرنطينه سراسري را در اين كشور اعمال 
كرد و در روزهاي اخيــر، برخي محدوديت ها را 
لغو كرده است. كارشناسان بهداشت جهاني اما 
هشدار داده اند بازگشــت به روال عادي زندگي، 

مي تواند شرايط را به شدت بدتر كند. مايكل رايان 
مدير اجرايي برنامه شرايط اضطراري بهداشتي 
سازمان بهداشت جهاني، گفته كه بيماري هنوز 
در اين كشــور »منفجر« نشده و بازگشايي هاي 

بيشتر، خطر وقوع اين حالت را بيشتر مي كند.
در آمريكاي جنوبي، جايي كه كرونا با ســرعت 
بااليي در حال انتشار است، برزيل در يك بحران 
تمام عيار قــرار دارد. كرونا در اين كشــور، به 
بحران هاي سياســي منجر شده اســت و ژائير 
بولسونارو، رئيس جمهور اين كشور متهم است 
كه با روش هاي غيرعلمي مديريتي اش، بحران 
را عميق تر كرده است. بولســوناروي راست گرا 
كه متهم است اين بحران را كوچك مي شمرد، 
ديروز به خاطر »طرفداري ايدئولوژيك« سازمان 
بهداشــت جهاني از برخي كشــورها، شديدا به 
اين ســازمان بين المللي حمله و تهديد كرد كه 
همچون دونالد ترامپ رئيس جمهــور آمريكا، 

كشورش را از اين سازمان خارج خواهد كرد.
با وجود اينكه آمريكا همچنان بيشترين قربانيان 
و مبتالشدگان دنيا را دارد، انتشار كرونا در اين 
كشور زير سايه اعتراض هاي اجتماعي سراسري 
به نژادپرســتي قرار دارد. ده ها شهر اين كشور 
در 12 روز گذشته شاهد اعتراض هاي گسترده 
مردمي به قتل يك سياهپوســت توسط پليس 
بوده و پيامدهاي كشته شدن جورج فلويد توسط 
افسر پليس شهر مينياپليس آمريكا، يك بحران 
عميق سياسي در اين كشــور ايجاد كرده است. 
در چنين شــرايطي، كرونا از صدر اخبار پايين 
آمــده اما كارشناســان هشــدار داده اند در پي 
برگزاري اعتراض هاي گسترده مردمي، آمريكا 
احتماال شاهد جهش ديگري از تعداد مبتاليان 

خواهد بود.
الجزيره هم به نقل از كارشناســان گزارش داده 
است كه استفاده زياد پليس آمريكا از گاز اشك آور 
براي متفرق كردن معترضان، مي تواند احتمال 
انتشار ويروس كرونا را باال ببرد. دكتر جي واركي، 
استاد بيماري هاي عفوني دانشــگاه اموری هم 
هشدار داده كه دستگيري دسته جمعي معترضان 
و نگهداري آنها در فضاهاي كوچك مي تواند خطر 

ابتال به كوويد-19را باال ببرد.

 ويروس كرونا همچنان با سرعت در حال انتشار در 
سراسر جهان است و سازمان بهداشت جهاني را مجبور 

به تغيير دستورالعمل هاي محافظتي كرده است  فصل داغ ابتال

راهبان در حال آماده سازي معبد هانومان در اهلل آباد در شمال هند براي بازگشايي .

   افزايش نرخ مبتاليان جديد 
نگراني از موج دوم را افزايش داده 

است

   همزمان با بازگشايي ايالت ها، نرخ 
بيكاري كاهش پيدا كرد

   حكومت نظامي در جده )به خاطر 
كرونا( براي 15روز ديگر تمديد شد

   سازمان بهداشت جهاني به افراد 
باالي 60سال توصيه كرد ماسك 

پزشكي بپوشند

»ليبي ديگر از دست شــما خارج شده است«؛ اين 
جمله از حمزه تكين، نويسنده ترك حامي اردوغان رويداد

طي 48ساعت گذشته بازتاب گسترده اي در ميان 
كاربران عربي و ترك شبكه هاي اجتماعي داشته است. اشاره تكين 
به تحــوالت اخير جنــگ ليبي اســت؛ تحوالتي كه به شــكل 
قابل توجهي به نفع نيروهاي مورد حمايت تركيه و قطر تغيير مسير 
داده و به نظر نمي رســد به اين ســادگي هم قابل بازگشت باشد. 
ائتالف شبه نظاميان تحت امر ژنرال حفتر با حمايت هاي امارات، 
عربستان، مصر، فرانسه، روسيه و حتي اســرائيل از سال2014 
تحولي بزرگ در جريان بحران داخلي ليبي به وجود آورد و دولت 
انقالبي اين كشور، موسوم به دولت وفاق را تا مرز سقوط پيش راند. 
اما حاال با گذشــت 6ســال، شــرايط به كلي تغيير كرده است؛ 
شهرهايي كه در اين سال ها به تصرف نيروهاي حفتر درآمده بود، 
يكي بعد از ديگري سقوط مي كنند و محاصره طرابلس، مقر دولت 
وفاق ليبي نيز به كلي از بين رفته اســت. اين چرخش اساسي در 
معادالت ليبي، نتيجه ورود مستقيم تركيه به درگيري هاي نظامي 
اين كشور آفريقايي اســت. دولت اردوغان با وجود مخالفت هاي 
برخي احزاب تركيه، از ســال گذشــته تصميم گرفت ســطح 
حمايت هاي محدود خود از طرابلس را ارتقا داده و وارد مرحله اعزام 
مستقيم نيرو و تجهيزات نظامي به اين كشــور شود. از پهپادها، 
تانك ها و سامانه هاي پدافندي تركيه گرفته تا 12هزار پيكارجويي 
كه پيش از اين در ادلب حضور داشتند، حاال به خدمت دولت وفاق 
درآمده اند؛ دولتي كه انتظار مي رفت تا اواسط سال2019 به كلي 

از صحنه معادالت سياسي ليبي حذف شود.
بشــير نافع، تاريخدان و نويسنده مشهور فلســطيني، اتفاقات 
اخير جنگ داخلي ليبي را نقطه عطفي در مســير تحوالت حوزه 
مديترانه و همچنين خاورميانه به شمار آورده و در صفحه توييتر 
خود مي نويسد: پس از شكست انقالب هاي يمن، سوريه و مصر، 
حاال بار ديگر نيروهاي حامي انقالب هــاي عربي در ليبي قدرت 
خود را باز يافته و به پايگاهي مقابل فشارهاي منطقه اي نيروهاي 
واپس گرا، همچون ابوظبي و رياض تبديل شده اند. نافع همچنين 
چرخش معادالت ليبي را نمايه اي از قــدرت نظامي و منطقه اي 

تركيه مي داند.
نايل شافعي، تحليلگر مصري حوزه انرژي نيز در مصاحبه با شبكه 
الجزيره گفت: پيشــروي هاي دولت وفاق در ليبــي مايه نگراني 
اسرائيل است؛ چرا كه با تحكيم موقعيت دولت در طرابلس، ائتالف 
دريايي اسرائيل با قبرس، يونان و مصر براي انحصار منابع گازي 
مديترانه دچار چالش هاي اساسي خواهد شد. به باور اين تحليلگر، 
فلســفه حمايت نظامي تركيه از دولت وفاق ليبي، با وجود تمام 
هزينه هاي سياسي و اقتصادي، ايجاد پايگاهي در حاشيه جنوبي 
مديترانه براي مقابله با فشارهاي اسرائيل و تامين امنيت حدود 

دريايي تركيه است.

آخرين تحوالت ميداني؛ دولت وفاق در مسير نفت
در جريان پيشــروي هاي اخير ارتش ملي و آزادســازي شهر 
الترهونه، عمال مي توان گفت غرب ليبي تحت ســيطره دولت 
وفاق قرار گرفته اســت. نكته با اهميت در اين ميان، دستيابي 
مجدد طرابلس به برخي ميادين نفتي در 250كيلومتري شهر 
ســرت اســت، آن هم درحالي كه انتظار مي رود پيشروي هاي 
ارتش ملي تا آزادســازي كامل شهر نفتي ســرت ادامه داشته 
باشد. به اين ترتيب، بخش مهمي از منابع مالي دولت وفاق در 
طرابلس كه تحت فشارهاي شديد اقتصادي قرار داشت، تامين 

خواهد شد.
از ســوي ديگر، در محور جنوبي شــهر مصراته نيز پيشــروي 
نيروهــاي دولت وفاق ادامــه دارد تا جايي كه فرودگاه شــهر 
بني وليد در صبح روز شنبه به تصرف اين نيروها درآمده است. به 
نوشته روزنامه العربي الجديد، آزادسازي كامل بني وليد همزمان 
با ســرت، راه را براي ســقوط پايگاه هوايي الجفره )به فاصله 
350كيلومتري بني وليد( هموار مي كند؛ پايگاهي كه اكنون در 
تصرف نيروهاي حفتر است و از آن براي حمالت هوايي مكرر به 

طرابلس و ساير مواضع نيروهاي دولت وفاق استفاده مي شود.
جالب آنكه در ميان نيروهاي به اســارت درآمــده در فرودگاه 
بني وليد، تعــداد قابل توجهــي جنگجويــان آفريقايي )اكثرا 
ســوداني( و همچنين چند تن از نيروهاي نظامي روس ديده 
مي شــود. پيش از اين رســانه هاي متعددي ازجمله الجزيره، 
فرانس24 و واشنگتن پســت دربــاره حجم بــاالي نيروهاي 
اجاره اي و مزدور در جنگ ليبي گزارش داده بودند؛ نيروهايي 
با مليت هاي مختلف كه عمدتا به واســطه منابع مالي امارات، 
براي حمايت از مواضع شبه نظاميان حفتر عازم ليبي مي شوند. 
عالوه بر اين، تسليحات روسي و پهپادهاي اماراتي نيز از ديگر 

مشاهدات قابل توجه در فرودگاه بني وليد بوده است.
تمام اينها در حالي اســت كه گفته مي شــود روند ارسال نيرو 
و تجهيزات نظامي به شــهر ســرت براي حمايــت از مواضع 
شبه نظاميان حفتر مقابل حمالت دولت وفاق به طرز چشمگيري 
افزايش يافته است. شــبكه الجزيره در گزارش خود با اشاره به 
اين موضوع مي نويسد: منطقه نفتي سرت از اهميت بااليي براي 
حاميان خارجي حفتر برخوردار است و بدون شك حاضر نيستند 
به سادگي از آن دست بكشند. براســاس تحقيقات اين شبكه، 
ارزش تسليحات و ســاير تجهيزات نظامي- فني كه امارات از 
سال2014 تا كنون براي حمايت از حفتر به ليبي ارسال كرده، 

بيش از 18ميليارد دالر ارزيابي مي شود.
از سوي ديگر، عبدالفتاح سيســي، رئيس دولت كودتايي مصر 
نيز روز گذشته در مالقاتي خارج از برنامه با ژنرال حفتر در قاهره 
اعالم كرد امنيت ليبي، امنيت مصر است و اين كشور در مقابل 
»تالش هاي برخي بازيگران خبيث« براي تكرار فجايع سوريه در 
ليبي منفعل نخواهد ماند. مراد سيسي از عبارت بازيگران خبيث، 
كشورهايي نظير قطر و تركيه هستند كه پيش از اين از دولت 

محمد مرسي در مصر حمايت مي كردند.

دست باالي متحدان تركيه در ليبي
پيشروي هاي اخير دولت وفاق ليبي به سوي شهر سرت، تحولي استراتژيك 

در جنگ داخلي ليبي به شمار مي آيد
سياوش فالح پور

خبرنگار

جواد نصرتی
خبرنگار

رهبر القاعده در شمال آفريقا كشته شد
دولت فرانســه اعالم كرد، نيروهاي اين كشور در 
شــمال آفريقا، عبدالمالــك درودكال رهبر گروه 
تروريســتي القاعده در اين منطقــه را هدف قرار 

داده اند.
طبق اعالم وزارت دفاع فرانسه، درودكال به همراه 
شماري از فرماندهان ارشد شاخه القاعده در شمال 
آفريقا موسوم به »القاعده در مغرب اسالمي« طي 
عمليات مشــترك با نيروهاي نظامي كشورهاي 

منطقه هدف قرار گرفته و كشته شده است.
كشــته شــدن عبدالمالــك درودكال معروف به 
ابومصعب عبدالودود، 6 ماه پس از آن اتفاق مي افتد 
كه امانوئل مكرون، رئيس جمهور فرانســه و سران 
5كشــور منطقه شــمال آفريقا يعني كشورهاي 
موريتاني، مالي، بوركينافاســو، نيجر و چاد براي 
پايان دادن به فعاليت چندين ساله القاعده و ديگر 
گروه هاي تروريستي وابســته به آن توافق كردند. 
فرانسه به عنوان يكي از قدرت هاي استعماري قاره 
آفريقا بعد از جنگ جهاني اول و دوم، اكنون اغلب 
كشــورهايي كه زماني تحت كنترلش بوده  اند را 
حوزه نفوذ خود مي داند و به همين دليل حضورش 
در منطقه شمال آفريقا را تقويت كرده است. فرانسه 
پس از توافق با كشورهاي يادشــده كه در آفريقا 
به عنوان كشورهاي گروه 5شناخته مي شوند، حدود 
600نيروي نظامي ديگر به پايتخت چاد اعزام كرد 

تا به 4هزار و 500نيروي فرانسوي ديگري كه طي 
6سال اخير در اين منطقه مســتقر بوده و وظيفه 
مبارزه با گروه هــاي افراطي جهــادي را به عهده 

داشته اند، بپيوندند.
عبدالمالك درودكال 3 ماه قبل با انتشار ويدئويي، از 
كشورهاي منطقه خواسته بود نيروهاي »اشغالگر« 
فرانسوي را اخراج كنند يا اينكه منتظر حمالت تازه 
القاعده باشند. درودكال در دوره اشغال افغانستان از 
سوي شوروي، تجربه مبارزه در كنار ديگر نيروهاي 
جهادي را داشت و طي سال هاي اخير بارها تأكيد 
كرده بود كه ابو مصعب الزرقاوي، رهبر القاعده در 
عراق را الگوي خود مي داند. طي ســال هاي اخير، 
تمامي 5كشور يادشده، حوزه فعاليت درودكال بوده 
و نيروهاي تحت فرمان او در سال 2013بخشي از 
شمال مالي را تحت كنترل خود در آوردند. مداخله 

فرانسه و اعزام نيروهاي نظامي اين كشور در نهايت 
باعث شكست القاعده و پراكنده شدن نيروهاي اين 
گروه در كشــورهاي منطقه شد. خود عبدالمالك 
درودكال نيز به مناطق كوهستاني كشورش يعني 
الجزاير گريخت و ســال ها به طــور پنهاني در اين 
مناطق زندگي كرد. القاعده مغرب تحت فرماندهي 
درودكال، عمليات تروريســتي حمله به هتلي در 
پايتخت بوركينافاسو در ســال 2016را انجام داد 
كه دست كم 30كشته و بيش از 150زخمي به جا 
گذاشت. او همچنين متهم بود كه در 3بمب گذاري 
در ســال 2007در پايتخت الجزاير دست داشته 
است. متالشــي شــدن القاعده مغرب باعث شد 
تا نيروهاي اين گروه به داعــش بپيوندند كه رفته 
رفته با اشغال مناطق بيشــتري در عراق، سوريه و 
ليبي، به يكي از بازيگران خاورميانه و آفريقا تبديل 
مي شد. از سال گذشته همزمان با تضعيف داعش 
و شكســت هاي متعدد اين گروه، درودكال موفق 
شد بار ديگر القاعده مغرب را احيا كند و نيروهاي 
داعش را اين بار او جذب كند. در ماه هاي اخير حتي 
گزارش هاي متعددي در مورد درگيري اين 2 گروه 
در منطقه شمال آفريقا منتشر شده است؛ وضعيتي 
كه القاعده مغرب در آن دســت باال داشت. با اين 
حال، به نظر نمي رسد كشــته شدن رهبر 50ساله 

القاعده مغرب، پايان كار اين گروه در آفريقا باشد.
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برچيدننماددورهبردهداري
ويرجينيا:  مقامات شــهر فردريكزبــرگ به دنبال موج 
اعتراض هاي اخيــر در آمريكا يكــي از نمادهاي دوران 
برده داري در اين شهر را برچيدند. به گزارش يورونيوز، از 
قطعه سنگي كه از 176سال پيش در شهر فردريكزبرگ 
قرار داشــت در دوران بــرده داري براي خريــد و فروش 
برده ها استفاده مي شد. برده ها بايد روي اين قطعه سنگ 
363كيلوگرمي مي ايســتادند تا خريداري براي آنها پيدا 

شود.

كشتنناقضانقرنطينهدركنيا
نايروبي: 15تن از شهروندان كنيا به علت نقض مقررات 
منع آمد و شد مربوط به مقابله با ويروس كرونا به ضرب 
گلوله پليس اين كشور كشته شدند. به گزارش اسپوتنيك، 
روزنامه كنيايي »Star« هم در اين خصوص گزارش داده 
كه يك مأمور پليس اين كشــور به اتهام كشتن »ياسين 
حسين مويو« )13ســاله( كه هنگام اعمال مقررات منع 
آمد و شــد در بالكن خانه ايســتاده بوده، بازداشت شده 

است.

كبوتريباپرهايفرفري
لندن: كبوتر هايي كه داراي پرهــاي فرفري و مجعد 
هســتند پس از ســال ها پرورش و انتخــاب نژاد هاي 
گوناگون براي جوجه كشي سرانجام توجه عالقه مندان 
به اين پرنده ها را جلب كرد. به گزارش آديتي سنترال، 
اين كبوتر ها كه به Frillback معروف هستند با وجود 
داشــتن پر هاي فرفري و حجيم قادر به پرواز هستند. 
قيمت برخــي از اين پرنده هــا به چند هــزار دالر نيز 

مي رسد.

دستورتوقفكشتار10هزارراسو
آيندهوون: درپي مبتال شدن 2نفر از كارگران يك مزرعه 
پرورش راسو در نزديكي شهر آيندهوون به ويروس كرونا، 
مسئوالن تصميم گرفتند همه 10هزار راسوي موجود در 
اين مزرعه را نابود كنند اما يك قاضي دســتور توقف اين 
كشــتار را صادر كرد. به گزارش يورونيوز، درپي شكايت 
چند گروه حمايت از حقوق حيوانات، قاضي دادگاه ويژه 
امور تجاري دســتور توقف اين كشــتار را تا اطالع ثانوي 

صادر كرد.
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محيطزيست؛شاكلهحيات
جهان با افزايش جمعيت مواجه شــده 
اســت. اين در حالي است كه ميزان آب، 
خاك و هوا تغيير نكــرده ولي جمعيت 

بيشتر شده است؛ براي مثال، اوايل 
انقــالب، جمعيت ايــران حدود 
32ميليــون نفر بــود و همين 
مقدار آب داشــتيم كه اكنون 
داريم، اما حاال همين اندازه آب 
براي 80ميليــون نفر جمعيت 

اســت؛ يعني ميزان آب مصرفي و سرانه آب كاهش پيدا 
كرده است. همانطور كه خاك براي كشاورزي و همينطور 

هوا براي زندگي.
بنابراين چالش اول، كمبود منابع طبيعي اســت. آب در 
تمام دنيا كمياب است؛ مثاًل در اياالت متحده آمريكا در 
ساحل غربي كه سن ديگو و لس آنجلس است، در مقابل 
مردم درياســت ولي نوشــته اند آب، كم  مصرف كرده و 

صرفه جويي كنيد.
اين مسئله در زمينه منابع طبيعي، وقتي اوضاعش وخيم 
مي شود كه يك عامل ديگر هم كه دست ساز انسان است 
به آن اضافه شود و آن هم عاملي نيست جز گرم شدن كره 
زمين. يعني ما كاهش آب و ذوب شدن يخ ها در قطب ها 
را تشــديد كرده ايم؛ مثاًل در رودخانه گنگ )كه بومي ها 
به آن گانگا مي گويند( در هندوستان 100  متر از عرض 
رودخانه كم شده است. يك مملكت پرجمعيت كه حدود 
يك ميليارد و 200 ميليون نفر جمعيت دارد آب معناي 
حيات حقيقي را براي آنها دارد و حاال با كاهش آن روبه رو 
شده اند؛ يعني كشاورزي آنها دچار نوسان مي شود، مقدار 
آب و مقدار خاك كم مي شود و توليد محصوالت براي يك 

كشور گرسنه با چالش مواجه مي شود.
در مقطعي تصور مي شد محيط زيست يك مسئله لوكس 
و شيك است، اما امروز مشــخص شده كه محيط زيست 
شاكله حيات را تشكيل مي دهد. اين روزها محيط زيست 
وارد بعد جديدي شده است. در كتب درسي اروپا و آمريكا 
مسئله ريزگردهاي اهواز در خوزستان نوشته شده است. 
شما خاطرتان است وقتي ريزگردها به اهواز رفت، برق، 
آب و اينترنت قطع شــد؛ يعني زندگي برايشــان مختل 
شد. االن مسئله محيط زيست، رفتن به دنبال يك پرنده 
يا سرشــماري غازهاي وحشــي و درنا و... نيست، بلكه 
حيات بشــر را درحال حاضر و آينده تعيين مي كند و به 
ما انسان ها گوشزد مي كند كه بايد مراقب محيط زيست 

باشيم.
دليل اينكه يك روز به نام روز محيط زيســت نامگذاري 
شــده)كه البته در ايران يك هفته است( اين است كه به 
اهميت محيط زيست پي ببريم. در واقع بايد به فكر اين 

باشيم كه اگر محيط زيست نداشته باشيم  چه داريم؟ 
بنابراين تعيين كــردن يك روز به نام محيط زيســت، 
گوشزد كردن مسئله مهم حفاظت از محيط زيست است. 
البته معتقدم هميشــه روز محيط زيست است. هميشه 
وقت مطالعه و مشــاهده و عبرت گرفتن است، ولي يك 
روز را تعيين مي كنند كه به محيط زيســت فكر كنيم تا 
شايد آب كمتر مصرف كنيم. شــايد كاغذ كمتر مصرف 
كنيم و بنزين را هم كمتر هدر دهيم. شايد درجه گرماي 
شوفاژ ها را در زمستان مقداري كمتر كنيم، تا اين منابع 
طبيعي با ارزش را از دســت ندهيم. هدف از ناميدن يك 
روز به نام محيط زيست، تلنگر و گوشزد است؛ اينكه ما در 
سياره اي زندگي مي كنيم كه تنها سياره اي است كه روي 
آن موجودات زنده هستند؛ پس قدر مواهب را بدانيم و با 

مصرف بيش از حد، اين نعمت ها را از دست ندهيم.

اسماعيلكهرمنگاه
استاد محيط زيست

عليمالئكهپزشك همشهرييادداشت
 روزنامه نگار و پزشك

محمدرضامرسلي
خبرنگار

ِكلك 

  آرمان هاي ما فقط با درآميختن با جهان به ثمر مي رسند 
و چون از جهان جدا شوند عقيم مي مانند، اما آرماني كه از 

حقيقت بترسد يا از پيش بخواهد كه جهان، 
موافق خواهش هاي او باشد توانايي اين 

آميزش را ندارد.
  عطش قدرت، خطرناك ترين پديده 

خود سري مدير است.
برتراندراسل

مهارت

كارهاييكهبايدبرايفرزندتانانجامدهيد
آيا به فرزندتان اين پيغام را مي دهيد كه تو هم هســتي؟ تو هم مثل بقيه آدم ها 
مهم هستي؟ برايش بليت مي خريد يا سنش را كمتر جا مي زنيد و يواشكي ردش 
مي كنيد؟ آيا او را بلند مي كنيد تا شخص ديگري جاي او بنشيند؟ يا همه با هم 
جمع تر مي نشينيد تا جا براي ديگري باز شــود؟ موقع دعوت شدن اسم او را هم 
مي آوريد؟ يا روي كادوهايي كه مي بريد اســم فرزندتان را هم مي نويسيد؟ اين 
كارهاي كوچك به فرزندتان شخصيت و اعتماد به نفس مي دهد و اين لذت را به 

كودك تان مي دهد كه: »من هم هستم«.

ويترين

پاكسازيكبدواقعاسودمنداست؟
برنامه هاي »پاكسازي« يا »سم زدايي« 
كبد، بــا اين ادعا كه ســموم را از بدن 
خــارج مي كننــد، به كاهــش وزن 
ياري مي رسانند و ســالمتي را بهبود 

مي بخشند، تبليغ مي شــوند. اما آيا 
اين ادعا پايه اي علمي هم دارد؟ 

كبد شــما يكــي از بزرگ ترين 
اندام ها در بدن شماســت كه به 

دفع مواد زائد كمــك مي كند و 
سوخت وســاز مواد مغــذي گوناگون و داروهــا را انجام 

مي دهد.
برنامه هاي پاكســازي كبــد به اشــكال گوناگوني انجام 
مي  شــوند؛ ممكن اســت توصيه به مدتي غذا نخوردن يا 
نوشيدن صرف آبميوه ها و ساير مايعات براي چند روز شود. 
ممكن است رژيم غذايي با محدوديت كالري توصيه شود يا 
برخي از داروهاي گياهي يا مكمل هاي غذايي تجويز شوند.

اول اينكه برخي از مكمل ها يا داروهاي گياهي در چنين 
برنامه هايي ممكن است خودشــان به كبد آسيب بزنند. 
براي مثال، مكمل هاي عصاره چاي ســبز، به خصوص در  
دوزهاي باال و براي درازمدت ممكن اســت آســيب هاي 
كبدي ايجــاد كنند. تنقيــه با قهوه كــه در برخي از اين 
رژيم ها توصيه مي شوند، ممكن است به عفونت روده اي و 
به هم خوردن تعادل آب و امالح بينجامد. دوم اينكه هيچ 
شــاهد علمي وجود ندارد كه اين برنامه هاي به اصطالح 
»سم زدايي« ســموم را از بدن خارج كنند يا سالمت شما 

را بهبود بخشند.
البته ممكن است با مصرف رژيم غذايي توصيه شده در اين 
برنامه ها احساس سالمت بيشتري كنيد، صرفا به اين دليل 
كه مصرف غذاهاي فرآوري شده حاوي چربي هاي جامد 
و قندهاي تصفيه شــده را كنار مي گذاريد. اين نوع غذاها 

كالري زياد اما ارزش تغذيه اي پاييني دارند.
همچنين ممكن اســت در اين برنامه ها، غذاهايي كه به 
آنها حساسيت داشته ايد مانند لبنيات، گلوتن، تخم مرغ 
يا بادام زميني را ديگر مصرف نكنيد و سالمت گوارشي تان 
بهبود يابد، اما شــاهدي وجود ندارد كــه پس از مصرف 
زياد غذاهاي ناســالم براي مدت هاي طوالني صرفا با يك 
رژيم پاكسازي كبدي، سالمت  شــما يا كاركرد كبدتان 

بهبود يابد.
وضعيت كلي سالمت شــما، ژن هايتان، رژيم غذايي تان ، 
ســبك زندگي تان و محيط زيســت تان است كه سالمت 
كبدتان را تعيين مي كنند. برنامه هاي سم زدايي نمي توانند 
آســيب كبدي را درمان يا از بيماري هاي آن پيشگيري 

كنند.

عجبصبريكهماداريم
اوايل اســفند بود كه خبر شــيوع 
ويروس كرونا در كشور شنيده شد. 
در روزهاي ابتدايــي كرونا چندان 
جدي گرفته نشــد تا اينكه فيلم ها 
و خبر ها از تلفات انســاني دســت 
به دســت چرخيد و كمي مردم را 
هوشيار كرد. قرنطينه شدن بعضي 
شــهرها، تعطيلي بيشــتر كسب و 
كارها، نيمه وقت و پاره وقت شــدن 

ادارات و دوركار شــدن خيلي از كارمندان نشــان از آن داشت 
كه حريف اين روزهاي مردم كه همان ويروس كروناست مبارز 
سرســختي خواهد بود. بيشــتر مردم در حال گذراندن دوران 
قرنطينه بودند كه نوروز باســتاني فرا رسيد و عده اي كه كم هم 
نبودند، خوشي را به ســالمتي ترجيح دادند و راهي سفر شدند. 
از اين بگذريم كه خيلي ها در اين دوران به نان شــب هم محتاج 
شدند! كمي گذشت، بعضي از كسب و كارها دوباره شروع به كار 
كردند؛ البته پنهاني. كمي بعد هم كارمندان شــروع به رفتن به 
اداره ها كردند، اما همه مي گفتنــد از حمل ونقل عمومي تا آنجا 
كه مي شود كمتر اســتفاده كنيد يا اســتفاده نكنيد! آخر مگر 
مي شود كسي كه حقوق كارگري مي گيرد هر روز براي رفتن و 
برگشتن به محل كارش مثال از اسنپ و تپسي يا آژانس استفاده 
كند؟ بايد روزي حدود 50هزار تومــان كرايه بدهد! خب، حتما 
بايد پس اندازي داشته باشد تا بتواند بعد از چند سال حداقل از 
بي كيفيت ترين خودرو ايران كه همان پرايد است استفاده كند، 
البته با اين اوضاع قيمت ماشين كه دالل ها و سالطين خودرو و... 
راه انداخته اند، پرايد هم براي خيلي ها به رؤيا تبديل شده است. 
شركت هاي خودرو ســازي  هم كه فقط به فكر مردم هستند و تا 
اين لحظه بيش ازچند ميليون نفر نام نويسي كرده اند تا 25هزار 
نفر خودرويي را كه تا 2ســال پيش نصف قيمت امروز را داشته، 
خريداري كنند. آن هم به صورت قرعه كشــي كه معلوم نيست 
نتيجه چه خواهد شــد. ياد صبر ايوب مي افتم كه عجب صبري 
خدا به او داده بود، البته ما هم بايد از نوادگان آن حضرت باشيم 
كه چنين اتفاقاتي برايمان عادي شده و اگر در جايي ديگر، دور از 
اين اقليم اين اتفاقات را بازگو كنيم البد حيرت مي كنند يا گمان 
مي كنند مزاح مي كنيم. بايد گفت عجب صبري خدا به ما داده كه 
در كنار كرونا، تنگدستي بيشتر افراد جامعه، پرايد 90ميليوني، 
حقوق هاي كارگــري و كارمندي كه به 100يــا 200دالر هم 
نمي رسد، اجاره هاي سرســام آور و... اميد به زندگي در ما موج 

مي زند. ياد اين رباعي ابوسعيد ابوالخير افتادم:
از اهل زمانه عار مي بايد داشت

وز صحبتشان كنار مي بايد داشت
از پيش كسي كار كسي نگشايد

اميد به كردگار مي بايد داشت

راهباريكآزادي
»راه باريــك آزادي« 
نامــش  از  چنان كــه 
پيداســت، كتابي است 
دربــاره آزادي و اينكــه 
جوامع انســاني چگونه 
و چرا بــه آن رســيده 
يــا در دســتيابي به آن 
شكست خورده اند. كتاب 
همچنيــن به بررســي 

پيامدهاي اين مبــارزه، خصوصا در زمينه 
بهروزي و رفاه مي پردازد. مــا در تعريف آزادي از 
توصيف جان الك، فيلســوف انگليســي پيروي 
مي كنيم. او معتقد بود افــراد هنگامي آزادند كه 
اختيار كامل نظم  بخشــيدن به كنش هاي شان 
را داشته باشند و جان و مال شــان را هرگونه كه 
مناســب مي دانند، بدون وابســتگي به اراده هر 
شخص ديگري، در خدمت بگيرند. آزادي به اين 
معنا يك آرزوي اساســي براي تمامي انســان ها 
شمرده مي شود. الك تأكيد مي كرد هيچ كس نبايد 
به حيات، سالمت، آزادي يا اموال ديگري آسيب 
بزند. با اين حال، روشن اســت كه در طول تاريخ، 
آزادي گوهري كمياب بوده و امروزه نيز موهبتي 
نادر است. هرســاله ميليون ها نفر در خاورميانه، 
آفريقا، آســيا و آمريكاي مركزي از خانه و كاشانه 
خود مي گريزند و در فرايند فرار، جان شــان را به 
خطر مي اندازند، نه براي دستيابي به درآمد باالتر 
يا راحتي مادي بيشتر، بلكه در تالش براي حمايت 
از خود و خانواده هاي شان در برابر خشونت و ترس.
فيلسوفان تعاريف بسياري از آزادي ارائه كرده اند، 
اما همانگونه كه الك تشــخيص مي داد، آزادي در 
بنيادي ترين ســطح بايد با به سر بردن در وضعيت 
عاري از خشونت، ارعاب و ساير اقدامات تحقيرآميز 
آغاز شــود. افراد بايد بتوانند امــور زندگي  خود را 
آزادانه انتخاب كنند و بدون تهديد شدن به كيفرهاي 
نامعقول يا واكنش هاي اجتماعي بســيار ظالمانه، 
ابزارهايي براي به اجرا گذاشتن آن انتخاب ها داشته 
باشند. كتاب راه باريك آزادي، نوشته نويسندگان 
كتاب »چرا ملت ها شكســت مي خورنــد« دارون 
عجم اوغلو و جيمز رابينســون اســت. اين كتاب 
640صفحه اي را ســيدعليرضا بهشــتي شيرازي 
و جعفر خيرخواهان بــه فارســي برگردانده اند و 
انتشارات روزنه با شــمارگان 1250نسخه به بهاي 

85هزار تومان منتشرش كرده است.

معروفكرخي
روزي به طهارت به دجله رفته بود. قرآن و جانماز در مسجد گذاشت. پيرزني درآمد 
و آنها را برگرفت و همي مي رفت كه »معروف« از پي او دويد تا به او رسيد و سر در 
پيش افكند – تا چشــم بر وي نيفتد- و گفت: »پسرك قرآن خوان داري؟« گفت: 

»ني.« گفت: »قرآن به من ده. جانماز از آن تو.«
آن زن از بردباري او به شگفت ماند و آن هر دو آنجا گذاشت و از شرم به شتاب رفت.
تذكرهاالوليا-عطارنيشابوري

قصه هاي كهن

تبديلساختمانخودروسازيبهكتابفروشي
شــركت فروشــگاه  آناليــن آمازون 
اخيرا در ســايت خــود فهرســتي از 
23فروشگاه كتابش را منتشر كرده كه 
نام كتابفروشي جديدي در آن به چشم 
مي خورد كه به عنوان بيست وچهارمين 
كتابفروشــي فيزيكي آمازون معرفي 

شده است.
 به گزارش ديجيتال ريدرز، آمازون به طور رسمي افتتاح كتابفروشي جديد خود در 
شهر كانزاس ايالت مونتانا را اعالم كرده است. اين كتابفروشي در خيابان نيكوالس 
اين شهر واقع شده كه ساختمان آن قبال در اختيار شركت خودروسازي تسال بوده 
است. شركت آمازون، نخستين كتابفروشي را سال2015 در شهر سياتل افتتاح 
كرد و بعدا شــعبه هاي ديگري در ايالت هاي پورتلند، اورگان و سانديگو باز كرد. 
اكنون 13فروشگاه از اين نوع فروشگاه ها در شهرهاي مختلف آمريكا فعالند. انواع 
ديگر فروشگاه ها و كيوسك هاي كتابفروشي آمازون نيز هريك به سبك خود اقدام 

به فروش كتاب مي كنند.
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ماسكزدندرخانه
2مطالعه جديد كه توسط متخصصان 
چيني و آمريكايي انجام شــده نشان 
مي دهد كه استفاده از ماسك در خانه 
هم مي توانــد مفيد باشــد. به گزارش 
روزنامه آلمانــي »زوددويچــه« اين 
2مطالعــه جديد متخصصــان چيني 
كه در مجله تخصصي »BMJ گلوبال 

هلث« هم نتايج آن چاپ شده است نشان مي دهد حتي در خانه نيز ماسك زدن 
عاملي بازدارنده در ابتال به بيماري »كوويد-19« محسوب مي شود.

سالمت

كنترلپشهماالرياباسنگآتشفشاني
پراليت، سنگي آتشفشــاني اســت كه از آن به عنوان عايق در ساختمان ها و نيز 
افزودني مناسب خاك گلدان استفاده مي شود. اما بررسي پژوهشگران آمريكايي 
نشان مي دهد از اين سنگ مي توان براي از ميان بردن پشه هايي كه عامل بيماري 

ماالريا هستند نيز استفاده كرد.
به گزارش نيواطلس، »پراليت« در آينده اي نزديك جايگزين افشانه هاي پشه كشي 
مي شود كه با محيط زيست سازگاري ندارند. اين ماده با چسبيدن به حشرات و از 
ميان بردن اليه چربي محافظ روي بدن آنها به خشك شدن سريع بدن، كمبود 

آب و درنهايت مرگ سريع حشرات كمك مي كنند.

دانستني ها
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