
ناتوان 
در مدارا

توالی حوادث ناگوار و افزایش 
مشکالت اجتماعی، تاب آوری 

جامعه را کاهش داده است
 همراه با  آثاري از:

  حسين ايماني جاجرمي
  اميرحسين جاللي ندوشن

  مجيد صفاري نيا
  مصطفي اقليما

سرنوشت بازارها 
درسال سرنوشت
همشــهري درگفت وگــو بــا 
کارشناسان، آینده 5بازار طال 
 و سکه، مســکن، خودرو، ارز

و سرمایه را بررسي مي کند

ماه  چنــد 
از  قبــل 

آن که آمریــکا برجام را تــرك کند، 
بازارها از خواب بيدار شدند و به سوي 
روزهاي پرالتهاب گام برداشتند. این 
موج در 2ســال و نيم گذشته ميان 
بازارهاي مالي و واسطه اي در گردش 
بوده اســت و هربار یك بازار را  تکان 
داده است. تالطم همچنان ادامه دارد 
و تنها شــدت و ضعف آن به صورت 
دوره اي در بازارهاي سرمایه، مسکن، 
ارز، طال و خــودرو تغييــر مي کند. 
سرنوشت بازارهاي پنج گانه در سالي 
که تحریم هاي آمریکا بــه اوج خود 
رسيده و ممکن است نتيجه انتخابات 
در ایاالت متحده، بسياري از روندها را 
تغيير دهد، معماهایي را در خود جاي 

داده است. 
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 كفاشيان: اگر نخواهند
  ديوانه كه نيستم برگردم

تأكيد بر اجباری بودن 
 استفاده از ماسك

در  اتوبوس

تاريخچه  وتوهاي چين 
درشوراي امنيت

كيش به شطرنج ايران

توزیــع 2ميليــون ماســك در 
حمل ونقل عمومي تهران

بررسي موارد حق وتو  توسط چين در 
آستانه رای گيری بر سر تحریم های 

ایران در شورای امنيت

غزل حکيمي فرد از این پس با پرچم 
سوئيس در مسابقات شرکت مي کند

در آســتانه راي گيري دوبــاره بر 
ســر تحریم هاي ایران در شــوراي 
امنيت، همشــهري به این ســوال 
پاسخ داده است که چين در 70  سال 
گذشته در چه مواردي از حق وتوي 

خود استفاده کرده است

یادداشت
پيروز حناچي ؛   شهردار تهران 

نامگذاري 12ژوئن به عنوان روز جهاني منع کار کودك، 
حاکي از اراده اي در ســطح جهاني بــراي حمایت از 
کودکان و پایان دادن به سوءاستفاده و به کارگيري آنهاست. جامعه اي که نسبت به 
رنج آسيب پذیرترین و حساس ترین گروه عضو خود بي توجه باشد، قاعدتاً در سایر 
حوزه ها نيز همبستگي، اتحاد، مشارکت و شهروندي را تجربه نخواهد کرد. در ایران 
طي سال هاي گذشته تالش ها و اقدامات متعددي براي پایان دادن به  کار کودکان 
صورت گرفته اما متأسفانه هنوز هم اشکال مختلف به کارگيري کودکان در مشاغل 
مختلف خدماتي، صنعتي و کشاورزي در سراسر کشور وجود دارد که باید براي آن 

چاره اندیشي کرد.
هر اقدام مؤثر بــراي کاهش و نهایتاً پایــان دادن به کار کودکان بایــد مداخله را از 
ســخت ترین نوع مشــاغل آغاز کند. در ميان اشــکال مختلف کار کودکان، پدیده 
به کارگيري کودکان در فرآیند جمع آوري و تفکيك پسماند خشك، مصداقي از کار 
کودکان  در مشاغل سخت و زیان آور محسوب مي شود. این نقد همواره به مدیریت 
شهري در طول سال هاي گذشته وارد بوده که نظارت کافي بر پيمانکاران خود در این 
بخش نداشته و در نتيجه زمينه اي براي سوءاســتفاده از کودکان فراهم شده است. 
راه حل نهایي از منظر شهرداري تهران، اصالح الگوي جمع آوري پسماند شهر تهران 
است که برنامه ریزي براي آن انجام شده که با اجراي آن پدیده اي موسوم به زباله گردي 
به طور ریشه اي از ميان خواهد رفت. اما تا آن زمان ضروري است براي منع به کارگيري 
کودکان در فرآیند جمع آوري و تفکيك پســماند خشك، اقدام جدي صورت گيرد. 
براســاس طرحي که همکاران من در معاونت اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران 
با کمك معاونت خدمات شــهري، سازمان پسماند و ســازمان بازرسي شهرداري و 
مشارکت همه ذینفعان در سطح استان و مدیریت شهري تهيه کرده اند، شهرداري 
تهران آمادگي دارد با تشدید نظارت خود بر پيمانکاران بازیافت مانع از به کارگيري 
کودکان در این بخش شود و مسئوليت قانوني خود در این بخش را ایفا کند. در این 
طرح، شهرداران مناطق، مسئول برخورد با پيمانکاراني هستند که از کودکان براي 
جمع آوري زباله خشك استفاده مي کنند. از همشهریان تهراني هم تقاضا مي کنم هر 
مورد تخلفي را به سامانه 1۳7 اطالع دهند. در اجراي این طرح، هرگونه تعرض نسبت 
به کودکان خط قرمز شهرداري تهران است و تنها از طریق مجازات پيمانکاران متخلف 

باید به این پدیده مذموم پایان داده شود.
کار کودکان در حوزه پسماند خشــك، فقط جمع آوري زباله از مخازن سطح شهر 
نيست، بلکه آنان در ساعات دیگري از روز در گاراژها و انبارهایي که بسياري از آنها 
خارج از محدوده شــهر تهران است، مشــغول  کارند. اغلب این کودکان در همين 
گاراژها و گودها زندگي مي کنند و شــرایط زندگي آنان در این اماکن بسيار تلخ و 
تکان دهنده است. هدف شهرداري تهران از ورود به حوزه زباله گردي و ممنوعيت 
کار کودکان، فقط رویت ناپذیرکردن آنها از سطح شهر و بي توجهي به شرایط آنها 
در گاراژها و کارگاه ها نيست. نظارت بيشتر بر پيمانکاران و جلوگيري از به کارگيري 
کودکان باید گاراژها و گودهاي اطراف تهران را نيز شامل شود و موفقيت در اعمال 

این ممنوعيت، همکاري سایر نهادها و ارگان هاي ذیربط را مي طلبد.
نکته بسيار مهم دیگر این است که صرف ایجاد ممنوعيت، نمي تواند به لغو کار کودکان 
یا بهبود شرایط زندگي آنها منجر شود. از آنجا که ریشــه اصلي کار کودك در فقر و 
مسائل معيشتي خانوارهاست، ارائه خدمات حمایتي و اجتماعي به کودکان یك بخش 
اصلي در این طرح خواهد بود. نگراني مهم ما این است که اعمال ممنوعيت در بخش 

پسماند، به سوق یافتن کودکان به مشاغل سخت تر منجر شود و 
عمال وضعيت آنها را بدتر کند. در نتيجه رصد وضعيت کودکان 

و ارائه خدمات اجتماعي به آنها با همکاري سایر نهادهاي حاکميتي  به ویژه نهادهاي 
مدني باید به طور همزمان با اجراي طرح ممنوعيت صورت پذیرد. 

 زباله گردي كودكان
و مسئوليت شهرداري تهران

دیدگاه
اميرحسين جاللي ندوشن؛  روانپزشك

زندگي اي که مــا در ماه هاي اخير تجربــه کرده ایم، 
شباهتي به هيچ  یك از تجربه هاي پيشيني مان نداشته 
است. کرونا ارتباطات را محدود کرده، معاشرت ها را تعطيل کرده و ارتباطات فيزیکي 
افراد جامعه از هم گسسته است. مردم به زندگي انفرادي و فاصله بيشتر پناه برده اند 
و در واقع این انتخاب ناگزیري براي آنها بوده اســت. پيامد این شــرایط، احساس 
تنهایي بيشتر براي انسان هاســت. این تنهایي و احساس فاصله از منع جمع شدن 

کنار یکدیگر تا منع دست دادن و در آغوش کشيدن را شامل مي شود.
افزون بر اینها شکل زندگي روزمره با بروز کرونا تغيير کرده، آنقدر که حتي با برداشتن 
محدودیت ها نيز مردم همچنان ناگزیرند، فاصله اجتماعي را رعایت کنند. براي مدت 
زمان نامشخصي این شرایط ادامه دارد و همين در کنار هم بودن هاي محدود هم با ترس 
و واهمه از شيوع بيماري همراه است. این تغييرات به طور مستمر و دائمي در زندگي حال 
حاضر ما حضور دارند و مي توانند عوارض روانشناختي ایجاد کنند و بر فشارهاي رواني 
و فردي بيفزایند. اکنون ما با پدیده اي روبه رو هستيم که برایمان ناشناس و نامشخص 
است و اطالعاتي که درخصوص کووید-19 داریم بسيار محدود است. اگر چه اطالعات 
امروز ما نسبت به ماه هاي اول شيوع این ویروس بيشتر شده، اما همچنان پرسش هاي 

بي پاسخ درباره این ویروس فراوان است و نادانسته هاي ما بيشتر از دانسته هاست.
در ماه هاي اخير حتي ارتباط مردم و بيماران با متخصصان سالمت روان نيز به دليل 
مخاطرات این بيماري کاهش یافته اســت، این مســئله مهمي است و پيامدهایي 
براي جامعه خواهد داشــت. مردم هم خسته شــده و بيماري را نادیده گرفته، در 
کنار متخصصان نيز تجدید نظر در مورد توصيه هاي بهداشــتي را نادیده گرفته اند 
و همچنان توصيه هاي چند ماه قبل را تکــرار مي کنند؛ درحالي که اکنون وضعيت 
زندگي و کار مردم با ما ه هاي ابتدایي شيوع کرونا تغيير پيدا کرده و توصيه ها نيز باید 
به نسبت شــرایط جدید جامعه تغيير پيدا کند. مسئوالن بهداشت و سالمت مردم 
تا چند  ماه قبل تصور مي کردند، اگر جامعه را محدود کنند بيماري ظرف چند ماه 
ریشه کن خواهد شد؛ درحالي که دنيا خودش را براي 2سال همزیستي و مقابله با این 
بيماري آماده مي کند. توصيه ها، دستورالعمل ها و شيوه نامه هایي که براي کمك به 
مردم ارائه مي شود باید با وضعيت فعلي زندگي مردم سازگاري داشته باشد و در مورد 
آنها تجدیدنظر شود. مسئله  اي که نباشد فراموش کنيم این است که جامعه باید براي 
زندگي با کرونا آماده شود. یکي از بزرگ ترین و البته بدترین شعارهایي که االن عنوان 

مي شود این است که »کرونا را شکست مي دهيم«. 
با ویروس کرونا به گونه اي رفتار مي شــود گویي که دشمن اســت و با چند حمله 
برق آسا مي توانيم آن را شکست دهيم. اما این پدیده قرار است با زندگي مردم همانند 
سرماخوردگي همراه شود و به جاي شکست دادن آن باید از مدیریت کردن و کنترل 
کردنش صحبت کنيم. اگر چه برخوردهاي جنگي و تند در روزهاي اول الزم بود، 

ولي براي ماه هاي آینده باید طور دیگري به این مسئله نگاه کنيم.
االن در کنار غربالگري ویروس کرونا، باید غربالگري سالمت مردم را نيز درنظر داشته 
باشيم و افرادي که نياز به کمك دارند مورد سنجش قرار بگيرند و به افرادي که در اثر 
شرایط زمانه دچار اضطراب و افسردگي شده اند، کمك کنيم. الزم است دامنه مشاوره ها 
و خدمات به سمت سازمان هاي مردم نهاد نيز گسترش پيدا کند. سازمان هایي که در 
روزهاي ابتداي شيوع ویروس به کمك وزارت بهداشت آمدند تا تجهيزات مورد نياز 
را تهيه کنند، اکنون مي توانند در جبهه دیگري به کمك این وزارتخانه و مردم بيایند. 
در شرایط کنوني ســالمت رواني جامعه دچار اختالل شده و سازمان هاي مردم نهاد 
مي توانند تکيه خود را به حمایت رواني اجتماعي از جامعه، قرباني ها و گروه هایي که در 
معرض خطر قرار دارند، سوق دهند. در این مسئله باید رویکرد هاي اجتماعي و فرهنگي 
مدنظر قرار بگيرد تــا بتوانيم با کمك خود مردم و البته زیرنظر متخصصان شــرایط 

اجتماعي بهتري را براي صيانت از سالمت روان جامعه فراهم کنيم.

فاصله هاي اضطراري 
و احساس تنهايي ما
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منعبهکارگیریکودکانزبالهگرد
 معاونت امور اجتماعی و فرهنگی و  سازمان  بازرسی شهرداری  موظف شده اند هرگونه  تخطی از اصل عدم به کارگيری کودکان را  رصد و گزارش کنند

با دستور مستقيم شهردار تهران صورت می گيرد

»عدالت ارتباطاتي« لفظي است که روز گذشته از سوي محمدجواد 
آذري جهرمــي، وزیر ارتباطات در مراســم رونمایي از دسترســي دانش

10۳4روستا به شبکه ملي اطالعات استفاده کرد.
او در این مراسم با تأکيد بر برنامه دولت براي اتصال کامل روستاها به شبکه ارتباطي 
کشور گفت: نتيجه این کار »عدالت ارتباطي« است که از مصادیق »عدالت اجتماعي« 
محسوب مي شــود. در همين پدیده کرونا دیدیم که آموزش چه در مدارس و چه 
دانشگاه ها به بستر فضاي مجازي منتقل شد. اقتصاد در بازار بورس، سهام عدالت، 
بانکداري و... مبتني بر فضاي مجازي شد. بخش مهمي از کنترل شيوع ویروس کرونا 

در اطالع رساني هم بر بستر فضاي مجازي محقق شد.
در مراسم روز گذشته که به خاطر مشارکت ایرانسل در دفتر مرکزي این اپراتور برگزار 
شد با برقراري ارتباط آنالین با 2روستاي »شهنيز« در استان کهگيلویه و بویراحمد 
و »گالنه« در استان کردستان به عنوان نمونه هایي از 10۳4روستا، وزیر ارتباطات 

و فناوري اطالعات، سایت هاي مخابراتي ایرانسل در این روستاها را افتتاح کرد.
دسترسي این روستاها به شبکه ملي اطالعات که از طریق سرمایه گذاري مشترك 
وزارت ارتباطات و ایرانسل انجام شده اســت، با ایجاد امکان استفاده ساکنان این 
روستاها از جدیدترین خدمات دیجيتال، زمينه بهبود کيفيت کسب و کار و زندگي 

در این مناطق را فراهم مي کند.
وزیر ارتباطات در این مراســم گفت: در برنامه ششم توســعه دولت و به نمایندگي 
از آن وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات مکلف شــده بود که تا پایان سال اجراي 

برنامه 90درصد روستاهاي باالي 
20خانوار به شبکه ملي اطالعات 

متصل شوند.
 آذري جهرمــي تأکيــد کــرد: 
این عدد در ابتــداي دولت عدد 
ناچيزي بود و در سال اول برنامه 
ششم توســعه، حدود ۳0درصد 
شــد و امروز که ما خدمت شما 
هســتيم این عدد به 90درصد 
رسيده اســت و تمام تالش ما بر 
این محور است که تا پایان سال 
باالتر از اهداف برنامه، 100درصد 
روســتاهاي باالي 20خانوار را 
به شــبکه ملي اطالعات متصل 
کنيم. امــروز در همين برنامه با 
ســرمایه گذاري هاي انجام شده 
10۳4روســتا به شــبکه ملي 

اطالعات متصل شدند. 
به گفته وزیر ارتباطات، رسيدن از 

10درصد به 50 و یا 60درصد اهداف برنامه براي توسعه ارتباطات روستایي کار سختي 
به حساب نمي آید چون عمده روستاهاي کشــور که پرجمعيت هستند در نزدیکي 
شهرها قرار دارند و برقراري ارتباط براي آنها کار سختي محسوب نمي شود. اما رسيدن 
از 90 به 100درصد زحمت دارد. روستاهاي باقي مانده عمدتاً در مناطق صعب العبور 
قرار دارند که براي توسعه روستایي نيازمند جاده، انتقال برق و ایجاد سکو هستند که 

این موضوع بسيار کار پرزحمتي است.
محمد جواد آذري جهرمي، با اشاره به اینکه شيوع کرونا نشان داد که فضاي مجازي 
اهميت دوچنداني پيداکرده، گفت: ترافيك ما 150درصد رشد کرد و مجموعاً 2و نيم 
برابر شد و اگر بستر شبکه ملي اطالعات در روستاها فراهم نباشد وقتي که این همه 
وابســتگي وجود دارد یعني عدالت وجود ندارد و این تالشــي که مجموعه وزارت 
ارتباطات براي توسعه خدمات در روســتاها مي کنند تالشي براي برقراري عدالت 

است که کار بسيار ارزشمندي است.

 عدالت اجتماعي
با اتصال روستاها به شبكه ارتباطي

8

   نیازايرانبهتحولديجیتال 
وزير ارتباطات روز گذشــته گفت: ما همه اين 
كارها را مي كنيم تا يك تحول را رقم  بزنيم تحت 
عنوان تحول ديجيتال كه نتايج آن شكوفايي 
اقتصاد ديجيتال اســت. تالش مي كنيم با اين 
تحول شبكه ملي اطالعات را رقم بزنيم و توسعه 
دهيم، تالش مي كنيم تا ميدان را براي جوانان 
باز كنيم و ظرفيت اشتغال را براي آنها افزايش 
دهيم. تالش مي كنيم تا زندگي مردم را راحت تر 
كنيم و شفافيت به وجود بيايد و نتيجه اش آن 
شود كه فساد از كشور ما رخت بربندد. تالش 
براي تحول ديجيتال و توسعه اقتصاد ديجيتال 
از اين جنبه ها نيز ارزشمند است. با اضافه شدن 
اين روســتاها، تعداد روستاهاي تحت پوشش 
شبكه ايرانسل به 17644روستا رسيده است. 
اين اپراتور تلفن همراه همچنين به پيشنهاد 
وزير ارتباطات 2گيگابايت اينترنت رايگان به 
روستايياني كه در روستاهاي مورد اشاره حضور 

دارند اهدا كرد.
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اسماعيل سلطنت پور
خبرنگار

ائتالف ملي براي زندگي
رئيس جمهور در بخشي از صحبت هاي روز شنبه  خود همگرايي همه قواي كشور 
در جريان مقابله با ويروس كرونا را ستود و گفت: »اين ائتالف يك دستاورد بزرگ 
است و نبايد اين را از دست بدهيم و بايد همه در كنار هم باشيم و اين تجربه چند 
ماهه به ما مي آموزد كه اگر همه دست به دست هم دهيم، هم در برابر كرونا و هم در 
برابر تحريم موفق و پيروز مي شويم؛ البته همه اينها مشكل دارد، ولي پيروزي نهايي 
در كنار مقاومت، استقامت و اتحاد، با ماست.پس من حكمراني اين ماه هاي اخير را 
تعبير مي كنم به يك ائتالف ملي براي زندگي، هم براي سالمت، هم براي معيشت، 
هم براي پيشــرفت و اين را بايد حفظ كنيم و ادامه دهيم كه بســيار مهم است.« 
حسن روحاني همچنين به مساعدتر شدن شرايط اقتصادي كشور در بخش توليد 
اشاره كرد و گفت: »خبر خوشي هم براي مردم دارم و آن اينكه كال در فروردين و 
ارديبهشت و تا حدودي حاال خرداد هم همين شرايط را دارد، ولي آمار خرداد هنوز 
در دست نيست؛ توليدات در بسياري از امور افزايش پيدا كرده است؛ البته در بعضي 
از امور مثل گردشگري و صنعت هوانوردي كه اينها شرايط شان فرق مي كند، بخش 
حمل ونقل يك مقدار شرايط شان فرق مي كند؛ به غيراز آن چند موضوعي كه هنوز 
به شرايط نرمال نرسيدند، امروز يك شرايط مناسبي هست. نه تنها مناسب، بلكه اين 
2  ماه نسبت به 2  ماه اول پارسال توليدات به طور متوسط حدود 10 تا 12درصد افزايش 
پيدا كرده است. بخش صنعتي و كشاورزي همين حالت را دارد. بخش خدمات، همين 

حالت را دارد. خدمات الكترونيكي و خريد هاي الكترونيكي همين حالت را دارد.«

ث
مك

روانچي: گزارش گوترش توهم است
محمدجواد ظريف، وزير خارجه ايران روز جمعه در توييتر 
نسبت به سوءاستفاده آمريكا از ســازمان ملل براي اعمال 
فشــار بر ايران هشــدار داده بود، ديروز هم مجيد تخت 
روانچي، نماينده دائمي كشورمان در سازمان ملل در واكنش 
به ادعاهاي مطرح شده در گزارش دبيرخانه سازمان ملل عليه 
ايران، در صفحه توييترش نوشت: »ايران تمام اتهامات را در 

گزارش دبيرخانه سازمان ملل رد مي كند:
  »منشأ ايراني« تسليحات يك وهم است.

  دبيرخانه سازمان ملل فاقد ظرفيت، تخصص و دانش انجام 
دادن تحقيقات است.

   به نظر مي رسد كه آمريكا با تاريخچه خصومت با ايران در 
صندلي راننده نشسته است تا »ارزيابي هاي« سازمان ملل 

را شكل دهد.«
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هشدارها نسبت به تعطيالت 
خردادماه و شــيوع بيماري دولت

كرونا همزمان با موج سفرها 
درســت از آب درآمدند. صحبت هاي روز 
شــنبه رئيس جمهور در جلسه ستاد ملي 
مقابله بــا كرونــا حكايــت از ورود دوباره 
استان هايي همچون هرمزگان به دوره پيك 
بيماري ناشي از تعطيالت داشتند. حسن 
روحاني هشــدار داده اگر بيماري برگردد 
محدوديت  هــا را برمي گردانيــم، اما هنوز 
مشخص نيست چرا با آشــكار شدن تأثير 
سفرها بر موج بيماري، ممنوعيت سفرها در 
تعطيالت عمــده خردادمــاه بازگردانده 
نمي شوند. روحاني خود با طرح اين سؤال كه 
»دليل شروع اين پيك ها چيست؟« گفته 
»االن استان هرمزگان يكي از استان هايي 
بود كه با ويدئوكنفرانس بــا آنها در تماس 
بوديم و مثال گفتند شــرايط ما يك شرايط 
عادي بود يا حتي شرايط سفيد بود، ولي در 
ايام عيد سعيد فطر و تعطيالت كه مردم آن 
تعطيالت را با تعطيالت بعدي متصل كردند 
و رفت وآمدها زياد شــد، متأسفانه استان 
هرمزگان دچار مشكل شــد و هنوز هم در 
مرحله پيك قرار دارد.« براســاس گزارش 
پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، حسن 
روحاني روايت ديگري هم از بي توجه شدن 
مردم نسبت به شــرايط بيماري كرونا در 
كشــور داشــت؛ شــرايطي كه نمي تواند 
بي ارتباط با بازگشايي هاي دولتي باشد. او از 
جلسه روز شنبه ســتاد ملي مقابله با كرونا 

گزارش داد: »گزارش دومي كه در جلســه 
داده شــد و يك مقدار نگران كننده بود اين 
بود كه مراعات  مردم عزيزمان در ارديبهشت 
نسبت به اين اپيدمي، مطلوب تا 80درصد و 
گاهي بيشــتر از 80درصد بــوده اما امروز 
تقريبا از اواسط خرداد كه نگاه مي كنيم اين 
مراعات ها كم شده است و از 80درصد به 20 
تا 18درصد رسيده است، بنابراين مي تواند 
نگراني به وجود بياورد و مردم عزيز بايد اين 
مراقبت را انجام دهند تا بتوانيم از اين مرحله 

به خوبي عبور كنيم.«

محدوديت هاي فروردين را برمي گردانيم
روحاني با اشــاره به بازگشــايي تدريجي 
همــه مشــاغل و فعاليت هــاي اجتماعي 
طبق تصميمات ســتاد ملي مقابله با كرونا 
خطاب به مردم يادآور شد: »اين را خدمت 
مردم عزيز عــرض مي كنم كــه همه اين 
گشايش هايي كه به وجود مي آوريم و امروز 
هم موارد جديد بازگشــايي جزو مصوبات 
هست، مشروط به اين است كه همه با هم 
همكاري كنيم وگرنه يــك روزي مجبور 
مي شويم كه همه را برگردانيم و اگر مجبور 
شويم ناچاريم اين كار را بكنيم و اگر سالمت 
مردم در استاني و شهرستاني به خطر بيفتد، 
ناچاريم همان محدوديت هاي هفته هاي اول 

فروردين را دومرتبه ايجاد كنيم.«

بازگشت به كار تاالرها
براساس تصميمات روز شــنبه ستاد ملي 

كرونا تصويب شــد كه »نمايشــگاه هاي 
تخصصي مجاز باشند به شــرط ورود افراد 
ويژه و خاص؛ افراد را دعوت كنند؛ نه اينكه 
نمايشگاه طوري باشد كه همه مردم بتوانند 
به اين نمايشگاه بروند و حضور پيدا كنند به 
آن صورت نه، در چارچوبي كه امروز مصوب 
شده نمايشــگاه تخصصي مي تواند باشد.« 
همچنين بنا به گفتــه روحاني »تاالرهاي 
پذيرايــي را در جاهايي كه قرمز نيســت 
مي توانيم داشته باشــيم. در چارچوبي كه 
مصوب مي شود حتما بايد 50درصد ظرفيت 
در آنجا ورود پيدا كننــد و اينها مي توانند 
باز شوند.« رئيس ستاد ملي مقابله با كرونا 
تأكيد كرد: »كتابخانه هاي عمومي مي توانند 
فعاليت خود را شــروع كنند، قهوه خانه ها 
مي توانند در چارچوب پروتكل هايي كه به 
آنها ابالغ مي شود فعاليت خود را آغاز كنند؛ 
اما بعضي از امور مثل فعاليت هاي فرهنگي، 
اردوهاي تابستاني، اينها مواردي هستند كه 
فعال ممنوعند تا ببينيم شرايط بعد به كجا 

مي رسد.«

ضعف عملكرد حرم رضوي
روحانــي درارتباط بــا گــزارش عملكرد 
بازگشــايي اماكن مقدس نتيجه كلي اين 
بازگشايي ها را به استثناي يك مورد مثبت 
ارزيابي كرد. او گفت: »در اينجا نكته اي در 
جلسه گفته شد كه توجه مي دهم و خيلي 
مهم اســت كه در برخــي از اماكن مقدس 
مراعات خيلي خوب بود و يا حتي عالي بود 
و در جلســه گزارش داده شــد كه در حرم 
و صحن حضــرت عبدالعظيم حســني و 
همچنين در قم و جمكــران مراعات خيلي 
خوب بوده و همه اصول را تا حدود 90درصد 
مراعات كردند كه جاي خوشحالي دارد و از 
همه آنها تشكر و سپاسگزاري مي كنيم كه 
دستورالعمل هاي الزم را براي حفظ سالمت 
و جان مردم مراعات كردند.در بعضي از جاها 
شرايط مناســب نبوده و در حرم رضوي كه 
البته آنجا جمعيت و هجوم بيشــتر است و 
معلوم است كه با همه جا متفاوت است آنجا 
بايد كار بيشتري شود و گزارش ها از فاصله ها، 
ماسك، تشكيل نماز جماعت و چيزهايي كه 
در اين جلسه نقل شــد اميدواركننده نبود 
كه از توليت آســتان مقدس رضوي، همه 
مسئوالن، استاندار محترم و از دانشگاه علوم 
پزشكي مشــهد خواهش مي كنم كه همه 
تالش كنند تا در استان خراسان رضوي وارد 
پيك نشويم كه در آن صورت خيلي مشكل 

پيدا مي كنيم.«

يك هفته مانده به انتشار گزارش آنتونيو گوترش، 
دبيركل سازمان ملل درباره اجراي برجام كه براي ديپلماسي

نخستين بار از زمان اجراي برجام حاوي بخش هايي 
مبني بر نقض قطعنامه2231 توســط ايران است، وزارت خارجه 
كشــورمان بيانيه اي شــديداللحن صادر و گــزارش گوترش را 

سفارشي توصيف كرد.
آنتونيو گوترش قرار است سوم تير ماه گزارش خود را كه هر 6ماه 
يك بار درباره روند اجراي برجام ارائــه مي دهد در اختيار اعضاي 
شوراي امنيت ســازمان ملل قرار دهد تا يك هفته بعد از آن اين 
گزارش در جلسه رسمي شورا مورد بررسي قرار بگيرد، اما رويترز 

با ادعاي اينكه يك نســخه از اين گزارش را 
مشــاهده كرده، نوشــته بود كه در گزارش 
گوترش برخالف آنچه سال گذشته از سوي 
دبيركل سازمان ملل اعالم شده بود ادوات و 
موشك هاي بازمانده در جريان حمله تابستان 
گذشته به تاسيسات آرامكو عربستان با منشأ 
ايراني معرفي شــده اند، در اين رابطه وزارت 
خارجه ايران نوشت: جمهوري اسالمي ايران 
ضمــن رد ادعاهاي دبيرخانه ســازمان ملل 
متحد كه به نظر مي رســد تحت فشــارهاي 
سياسي رژيم هاي آمريكا و عربستان صورت 
گرفته، مراتب نگراني عميق خود را در قبال 
استفاده ابزاري از دبيرخانه سازمان ملل متحد 

براي اهداف سياسي ابراز مي دارد.
در بخشــي از ايــن بيانيه با اشــاره به اينكه 
دبيرخانــه براســاس تفســير غيرمعمول از 
قطعنامــه2231 تاكنون از گــزارش موارد 
متعدد نقض برجام توسط آمريكا و كشورهاي 
اروپايي خودداري كرده و حتي با خروج آمريكا 
از برجام كه نقض آشكار قطعنامه2231 است 
در نهايت تسامح و ابهام برخورد كرده است، 

خاطرنشان شده كه دبيرخانه سازمان ملل در موضوعي كه طبق 
ترتيبات مرتبط با اجراي قطعنامه 2231 اساســا اختياري در آن 
ندارد ورود كــرده و اقدام به تهيه گــزارش به اصطالح تخصصي 
مي كند. جالب تر آنكه گزارش دبيرخانــه همزمان با اقدام آمريكا 
در ارائه پيش نويس قطعنامه خطرناكي بــراي تمديد غيرقانوني 
محدوديت هاي تســليحاتي عليه ايران منتشر مي شود و مفاد آن 
2هفته قبل از انتشار توسط آمريكا مورد استناد قرار گرفته و اين 
شائبه را تقويت مي كند كه اين گزارش به سفارش آمريكا و براي 
بهره برداري توسط آن كشور در شــوراي امنيت عليه ايران تهيه 

شده است.
آمريكا قرار اســت پيش نويس قطعنامه اي را براي تمديد تحريم 
تسليحاتي ايران كه طبق برنامه مهرماه امسال منقضي مي شوند 
به شوراي امنيت ارائه دهد و مقامات كاخ ســفيد گفته اند اگر از 
مسير پيش نويس قطعنامه به نتيجه نرســند با استناد به برجام 
براي اسنپ بك و بازگرداندن خودكار قطعنامه هاي قبلي شوراي 
امنيت عليه ايران اقدام مي كنند كه روسيه و چين با هر دو طرح 
آمريكا مخالفت كرده اند؛ از طرفي ايران رايزني هايي را با اعضاي 
دائم شامل چين، روسيه، فرانسه، انگليس و غيردائم شوراي امنيت 
آغاز كرده است. در اين راستا ظريف قرار است ظرف امروز و فردا به 
مسكو سفر كند. در ماه هاي اخير مقامات ايران با اعضاي غيردائم 
شوراي امنيت ازجمله آلمان، اندونزي، آفريقاي جنوبي، تونس و 
بلژيك رايزني هايي انجام داده، جمهوري دومينيكن، سنت وينست 
و گراناديــس، نيجر اســتوني و ويتنام ديگر 

اعضاي غيردائم شوراي امنيت هستند.
وزارت خارجــه متهم ســازي  دولت هــا بــا 
فرايندهاي خودساخته و ضوابط خودسرانه را 
بدعتي خطرناك توصيف كرده و يادآور شده 
است: اينچنين فرايندهاي سفارشي شديدا به 
اعتبار سازمان ملل متحد لطمه وارد خواهد 
ساخت. تهيه گزارش با انگيزه هاي سياسي، 
تغييردهنده حقايق نبوده و بر همگان روشن 
است كه وضعيت امروز منطقه نتيجه مستقيم 
سياست هاي غلط آمريكا و رژيم كودك كش 
عربستان است. چگونه است كه هيچ توجهي 
به فروش ســالح هاي مرگبار به عربســتان 
كه اســتفاده از آنها عليه مردم بي دفاع يمن 
بر همگان چون روز روشــن است، نمي شود 
اما تيم هاي تحقيقاتي براي جســت وجو در 
زباله هاي عربســتان اعزام مي شــوند تا مگر 
مدركي براي ادعاهاي بي پايه آمريكا ساخته 
شود؟ بي ترديد، چنين گزارش هايي نه تنها به 
صلح و امنيت در منطقه و اجراي قطعنامه هاي 
شوراي امنيت كمكي نخواهد كرد، بلكه اعتبار 

و آبروي سازمان ملل متحد را نيز يكسره نابود مي كند.
در پايان اين بيانيه تأكيد شده است: جمهوري اسالمي ايران قويا 
به دبيرخانه ســازمان ملل متحد توصيه مي كند در سناريوي از 
پيش طراحي شده آمريكا براي جلوگيري از لغو محدوديت هاي 
تســليحاتي ايران حركت نكرده و با تهيــه گزارش هايي كه هيچ 
محمل قانوني ندارند به اين روند خطرناك كمك نكند. آمريكا خود 
بزرگ ترين ناقض قطعنامه2231 شوراي امنيت است و هيچ كس 
نمي تواند دامان آن كشــور را از نقض گسترده قوانين بين المللي 

مبرا سازد.

اذعان رئيس جمهور به تأثير سفرهاي خرداد در بازگشت موج كرونا

به گفته روحاني در ارديبهشت ماه 80درصد مردم پروتكل هاي مربوط به كرونا را رعايت 
مي كردند اما اين آمار پس از اواسط خرداد به كمتر از 20درصد رسيده است

سهل انگاري مسئوالن؛  بي تفاوتي مردم
در حاشيه سياست

كافه مجلس 

  رئيسي نامزد انتخابات نيست
غالمحسين محسني اژه اي، معاون اول قوه قضاييه در گفت وگو با ايلنا 
در پاسخ به ســؤالي مبني بر اينكه زمزمه هايي درباره احتمال حضور 
حجت االسالم رئيسي در انتخابات رياســت جمهوري 1۴00 مطرح 
است، شما اين موضوع را تأييد مي كنيد؟ گفت: چنين چيزي مطرح 

نيست و اين زمزمه، زمزمه بيخودي است.

  مشكل اصولگرايان 
محمد مهاجري، فعال سياســي اصولگرا با اشــاره بــه اينكه آنچه 
اصولگرايان را آزار مي دهد، تعدد رهبري در جريان اصولگرايي است، 
گفت: مشــكل اصولگرايان فقدان رهبري واحد نيست، بلكه ادعاي 
رهبري از سوي افراد مختلف است. متأسفانه آقايان حتي همديگر را 
قبول ندارند و اختالف ميان آنها كم نيســت. از اين رو، مشكل اصلي 
اصولگرايان تعدد و تنوع كساني اســت كه مدعي رهبري اين جريان 
هســتند. به گزارش جماران، وي افزود: در همين انتخابات مجلس 
فردي از حزب موتلفــه فكر مي كرد كه مي توانــد رهبري مجلس را 
برعهده بگيرد. جبهه پايداري نيز فكر مي كرد مي تواند رئيس مجلس 
تعيين كند. جريان احمدي نژاد هم گمان مي برد، وزراي او مي توانند 
بر كرسي رياست مجلس تكيه بزنند. همچنين جريان سنتي اصولگرا 
ادعاهاي ديگري داشت، اما در نهايت »قاليباف« از صندوق بيرون آمد.

  احمدي نژاد تأييد نمي شود
حسن غفوري فرد، عضو حزب موتلفه اســالمي در واكنش به شايعه 
حضور مجدد محمود احمدي نژاد در انتخابات، گفت: آقاي احمدي نژاد 
هم عالقه و هم اصرار داشــت كه در انتخابات قبلي حضور پيدا كند، 
اما به دليل نفــي رهبري و اقداماتي كه بعــد از دوره رئيس جمهوري 
انجام داد و همچنين حمايت از افرادي كه خالف هايي مرتكب شده 
بودند، مورد تأييد شوراي نگهبان قرار نگرفت و به نظرم در اين دوره از 
انتخابات نيز مورد تأييد قرار نمي گيرد. احتمال اينكه شوراي نگهبان 

او را ردصالحيت كند، بسيار باال خواهد بود.)جماران(

  عارف براي  1400 نيايد
سيدمحمود عليزاده طباطبايي، عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران 
سازندگي، با بيان اينكه محمدرضا عارف مي تواند بهترين وزير علوم 
باشد، گفت: اما وي جايي در مجلس و رياست جمهوري ندارد، عارف 
به درد مجلس نمي خورد و حتي فكــر 1۴00 را هم نكند. به گزارش 
فارس، او دربــاره مانيفســت اصالح طلبان بــراي 1۴00 مي گويد: 
اصالح طلبان قطعا بــراي 1۴00 گزينه هاي بســياري دارند و افراد 
شايسته اي هم هستند كه اگر مطرح شوند، زمينه رأي آوري هم دارند، 

اما بستگي به اين دارد كه نظام چه تصميمي مي گيرد.

  خاوري و منع يك تبليغ معروف از صداو سيما
عزت اهلل ضرغامي، رئيس ســابق صدا و ســيما در توييتي كه به نظر 
مي رســيد كنايه دارد به دادگاه رســيدگي به اتهامات اكبر طبري، 
معاون اجرايي حوزه رياست قوه قضاييه در دوراني كه آيت اهلل آملي 
الريجاني رياســت قوه قضاييه را بر عهده داشت، نوشته است:  بعد از 
فرار خاوری مقرر كرده بودم تيزر تبليغاتی  »هر جا ســخن از اعتماد 
است نام بانك ملی ايران می درخشد« ،تا مدتی پخش نشود! موضوع 
»ارتقای ســالمت اداری و مقابله با فســاد« در جلســه اخير مجمع 
تشخيص مصلحت نظام به رياست  آملی الريجانی مورد بررسی قرار 

گرفت. حاال چه عجله ای بود؟!

  سرلشكر باقري مهمان جلسه غيرعلني مجلس
سخنگوي هيأت رئيسه مجلس گفت كه فهرست كميسيون ها تا 2 روز 
آينده نهايي خواهد شد. محمدحسين فرهنگي در گفت وگو با ايسنا، 
اظهار كرد :امروز و فردا اعتراض نمايندگان به عضويت در كميسيون ها 
بررسي مي شود و در صورت باقي نماندن نمايندگان بدون كميسيون، 
فهرست كميسيون ها نهايي مي شود و در صورت باقي ماندن موارد، تنها 
آن موارد بررسي خواهد شد. عليرضا سليمي، عضو هيأت رئيسه مجلس 
نيز به ايسنا گفت كه سرلشكر باقري، رئيس ستادكل نيروهاي مسلح 

مهمان جلسه غيرعلني روز سه شنبه مجلس خواهد بود.

   مسئوليت هاي قبلي را ندارم 
علي نيكزاد، نايب رئيس مجلس تأكيد كرد: مسئوليتي در هيأت مديره 
شركتي ندارم و رحماني، وزير ســابق صمت در اين سمت ها مشغول 
شده  اســت. نيكزاد درباره برخي حرف و حديث ها پيرامون حضورش 
در هيأت مديره 2 شركت در صفحه شــخصي خود در توييتر، نوشت: 
نوشته بودند در 2 شركت مديرعامل و رئيس هيأت مديره هستم و بايد 
به دليل حضور در مجلس از اين مسئوليت ها استعفا دهم.  از مراقبتشان 
سپاسگزارم، اما نياز به استعفا نيست. آقاي رحماني، وزير سابق صمت 
در اين سمت ها مشغول شده اند و علي االصول بنده هم اكنون مسئوليت 

قبلي را ندارم.

  بررسي اعتبارنامه تاجگردون در كميسيون تحقيق 
علي جدي، دبير كميسيون تحقيق اعتبارنامه منتخبان مجلس يازدهم 
گفت: كميسيون تحقيق اعتبارنامه منتخبان، روز يكشنبه بعدازظهر با 
اعضاي كميسيون تشكيل جلسه خواهد داد. به گزارش فارس، وي ادامه 
داد: در حقيقت روز يكشنبه تصميم گيري مي كنيم كه طي اين مدت 
مشخص شده كه براساس قانون 15روز به كميسيون مهلت داده شده، 
چند جلسه براي بررسي اعتبارنامه منتخب گچساران تشكيل شده و 
چه زماني از معترضان و غالمرضا تاجگردون دعوت به عمل  آيد. وي 
همچنين تصريح كرد: قطعا در جلسات بعدي از معترضان اعتبارنامه 
غالمرضا تاجگردون و همچنين شــخص منتخب گچساران دعوت 

خواهيم كرد تا توضيحات و سخنان آنها را هم بشنويم.

   اميدواريم دوباره ترامپ انتخاب شود
حسينعلي حاجي دليگاني، نماينده شاهين شــهر و ميمه و برخوار به 
برنا گفت: اميدوارم كه رياســت جمهوري آمريكا براي بار دوم انتخاب 
شود؛ چراكه وجود وي و تحريم هايي كه به واسطه ترامپ بر كشور ما 
تحميل شده باعث ايجاد فرصتي براي خودكفايي و رشد بيشتر در كشور 
شده است. شايد تحريم ها را ظالمانه ببينيم، ولي باعث ايجاد فرصت 
شكوفايي در كشور مي شود. او افزود: گاهي تغيير روش، فرصت ايجاد 
مي كند. ما بايد از الك احتياط بيرون آمده و ابتكار عمل را به دســت 
بگيريم و بدين صورت مي توانيم كشور را نجات دهيم. ما بايد اراده كنيم 
و تصميم بگيريم كه زير بار ظلم نرويم تا بتوانيم روي پاي خود بايستيم. 
در اين راه همه اعم از مسئوالن و سردمداران نظام و مردم عادي جامعه، 

مسئول هستيم.

خـــارجــــه  وزارت 
متهم سـازی دولـت ها 
فـرايـنـدهـــای  بــا 
خودســاخته و ضوابط 
خودســرانه را بدعتــي 
تـوصيف  خطرنـــاك 
كرده و يـــادآور شــده 
اينچنيــن   : اســت 
فرايندهای سفارشــی 
شديدا به اعتـبار سازمان 
ملل متحــد لطمه وارد 

خواهد ساخت

2سال پس از تصميم دولت به تخصيص 
ارز دولتــي ۴هــزار و 200توماني به دولت

واردات كاالهاي اساســي، معاون اول 
رئيس جمهور همچنان پاسخگوي انتقادات نسبت به 
اين پيشنهاد خود است. روي سخن او با منتقدان شرايط 
اين ماه هاي كشور و افسار لجام گسيخته اقتصادي كشور 
است. مخالفان اين تصميم جهانگيري همچنان بر اين 
باورند معاون اول رئيس جمهور شخصا بايد بابت اين 
تصميم عذرخواهي كند. براساس گزارش ايرنا، اسحاق 
جهانگيري با اشاره به تصميم گيري براي ارز ۴هزار و 
200توماني گفت: هدف اصلــي اين طرح اين بود كه 
كاالي اساســي مورد نياز مردم با قيمت مناسب و با 
فراواني در اختيار مردم قرار گيرد كه تصميمي اقتصادي 
نيست و كساني كه از منظر صرف اقتصادي ما را محكوم 
مي كنند كمترين ارتباطي با زندگــي مردم ندارند و 
نمي دانند كه زندگي آنها چگونه مي گذرد. او در عين 
حال با اذعان به بخشي از انتقادات مطرح شده نسبت به 
تبعات اين تصميم افزود: البته مي دانيم كه اين تصميم 
ممكن است رانت و فساد و سوءاستفاده ايجاد كند. در 
اين ميان عده اي از اين شــرايط سوءاستفاده كردند و 

آنهايي كه يك دالر از اين ارز كه براي تسهيل زندگي 
مردم است، سوءاستفاده كردند بايد به عنوان يك خائن 
به مردم معرفي شوند و به شدت برخورد قانوني شود و 
ريال ها و دالرها پس گرفته شود.به گفته جهانگيري 
»نمي توانيم نسبت به زندگي مردم بي تفاوت باشيم و 
بگوييم قيمت ارز در بازار به هــر ميزاني بود نان و آب 
مردم با همان قيمت تهيه شود؛ شايد اقتصاد اين را تأييد 
كند، ولي انسانيت و اداره كشور آن را تأييد نمي كند و 
بايد به طبقات متوسط و ضعيف جامعه رسيدگي شود 
كه در اين كشور جمع زيادي از مردم ايران هستند.« 
معاون اول رئيس جمهور روز شــنبه در آيين تكريم و 
معارفه رئيسان پيشــين و جديد بنياد شهيد و امور 
ايثارگران شرايط كشور را خاص و ويژه دانست و گفت: 
در دوره اي قرار گرفته ايم كه دشمنان انقالب و ايران از 
هيچ فرصتي براي آســيب زدن به كشــور دست بر 
نمي دارند. دشــمنان ديرينه ايران مانند آمريكا از هر 
فرصتي و هر برنامه كه شده سنگي پيش پاي ملت ايران 
قرار مي دهند كه نتواند به راه و مســير پيشرفتي كه 
ترسيم كرده با آرامش و سرعت ادامه دهد. در منطقه هم 
سعودي ها و رژيم اشــغالگر قدس دست به دست هم 

يك مقام ارشد كانادايي موافقت اين كشور را با تصميم 
 سياست
ايران براي ارسال جعبه سياه هواپيماي سانحه ديده خارجي

اوكراين به فرانسه اعالم كرده است. »فرهاد پرورش«، 
نماينده ايران در سازمان بين المللي هوانوردي غيرنظامي )ايكائو( 
جمعه گفته ايران از آژانس حوادث هوايي فرانسه )BEA( خواسته 
جعبه هاي سياه هواپيماي ســانحه ديده اوكراين را بازخواني كند. 
»مارك گارنو«، وزير حمل ونقل كانادا گفته اين كشور با تصميم ايران 
براي ارسال جعبه هاي سياه هواپيماي بوئينگ اوكرايني به فرانسه به 
جاي اوكراين موافق است و خواســتار عملي شدن اين تصميم در 
اسرع وقت است. به گزارش جماران، اين وزير كانادايي گفت: »ما فكر 
مي كنيم اين اقدام، كامال قابل قبول است و ارسال جعبه هاي سياه به 
فرانسه فكر خوبي است.« وي در ادامه گفت: »ما مي دانيم كه آژانس 
سوانح هوايي فرانسه كه سازماني مانند »شوراي ايمني حمل ونقل« 
در كاناداست از تخصص و قابليت الزم براي تحليل اين جعبه هاي 
سياه برخوردار است و ما قويا ايران را ترغيب مي كنيم اين جعبه ها را 
هرچه سريع تر به پاريس ارسال كند.« بوئينگ متعلق به يك شركت 
هواپيمايي اوكراين كه قرار بود از تهران عازم كي يف شود دقايقي بعد 
از برخاستن از فرودگاه امام خميني سقوط كرد. ايران اعالم كرد كه 
پرواز شماره752 با شليك اشتباه موشك سرنگون شده است. اين 
حادثه به جان باختن تمامي 176سرنشــين هواپيماي اوكرايني 
منجر شد. 57نفر از سرنشين هاي اين هواپيما شهروند كانادا بودند.

  وزارت خارجه گزارش گوترش را سفارشي خواندتوهم گوترش
   روانچي: گزارش گوترش توهم است

موافقت كانادا با تصميم ايران درباره 
جعبه سياه هواپيماي اوكرايني

 جهانگيري: برخي منتقدان
 كمترين ارتباطي با زندگي مردم ندارند

دادند و در هر مقطعي عليه كشور توطئه مي كنند كه 
نماد اصلي اين توطئه ها اعمال تحريم هاست. او به توطئه 
اخير آمريكايي ها در ســازمان ملل اشاره كرد و گفت: 
براســاس برجام تا چند  ماه آينــده محدوديت هاي 
تســليحاتي ايران لغو مي شــود و مي توانيم نيازهاي 
تســليحاتي خود را خريد كنيم و توليدات داخلي را 
بفروشــيم. جهانگيري بــا بيان اينكــه آمريكايي ها 
مي خواهند مانع لغو تحريم تسليحاتي بشوند، گفت: 
مقدمات اين كار را آغاز كرده اند حتي با فشار سعودي ها 
در دبيرخانه ســازمان ملل گزارش تهيه مي كنند كه 

زمينه را براي توطئه بر ضد ايران مساعد كنند.

 نمي توانيم به افزايش اجاره مســكن بي تفاوت 
باشيم

 جهانگيري با اشاره به افزايش اجاره مسكن گفت: همه 
مي دانند كه بخشي از جامعه اجاره نشين است و هزينه 
اجاره در سبد زندگي آنها نقش تعيين كننده اي دارد، 
اينكه گفته شــود يكباره اجاره تبديل به عدد بااليي 
شده و رشد وحشــتناكي كرد، حتما دولت تصميمي 
مي گيرد كه ممكن اســت با اصول اقتصادي سازگار 
نباشد. مگر مي شــود ما بگوييم كاري نمي كنيم. اگر 
بنشينيم و فقط اين سياست و اتفاقات را نظاره كنيم 
چه اتفاقاتي در كشور رخ مي دهد؟البته بيش از همه 
خود مردم مي توانند تعيين كننده باشــند، مردم بايد 
بدانند ما با شــرايط تحريم و كرونا روبه رو هســتيم؛ 

همين پديده كرونا به تنهايي اقتصادهاي بزرگ دنيا 
را به هم ريخته اســت. خود آمريكايي ها و اروپايي ها 
به اين مطلــب اذعان كرده اند كــه در طول يك قرن 
گذشــته، اقتصاد دنيا با چنين چالش بزرگي روبه رو 
نشده است.او با اشــاره به تأثيرات بسيار منفي شيوع 
بيماري كرونا بر اقتصاد جهــان از جمله ايران يادآور 
شد: كارشناسان رشــدهاي منفي 7 و 8درصد را در 
سال 2020 پيش بيني مي كنند. در آمريكا ۴0ميليون 
نفر بيكار شده اند و براي دريافت بيمه بيكاري ثبت نام  
و اعالم كرده اند در قرن اخير با چنين فاجعه اقتصادي 
مواجه نشده اند. آنچه در اين شرايط تعيين كننده است 
و مي تواند ما را از اين پيچ هاي ســخت و خطرناك به 
خوبي عبور دهد و انســان با قاطعيت بتواند بگويد به 
ياري خــدا مي توانيم عبور كنيم، انســجام و وحدت 
دروني ملت ايران، رهبري و هدايت هاي رهبر بزرگوار 
انقالب و پاي كار ايستادن مديران كشور است. معاون 
اول رئيس جمهــور به برخــي محدوديت هاي دولت 
نظير كاهش درآمدهاي نفتي اشــاره و تصريح كرد: 
ما كشــوري بوديم كه در يك سال 100 ميليارد دالر 
درآمد نفتي داشتيم، اما كل درآمد نفتي كشور در سال 
98 حدود 8ميليارد دالر بوده كه اين كاهش درآمد، بر 
همه بخش ها ازجمله بودجه دولت تأثير مي گذارد و 
هنر مديريت اين است كه با وجود اين محدوديت ها 
بتواند كار كند كه حجت االسالم والمسلمين شهيدي 
نمونه اي از اينگونه مديريت در شرايط محدوديت بود.
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از اين پــس مناطق 22گانه، 
شــركت ها و ســازمان هاي گزارش

وابسته به شهرداري تهران و 
پيمانكاران طرف قراردادشــان، بايد به طور 
جد نسبت به عدم به كارگيري كودكان كار در 

حوزه زباله گردي، دقت به خرج دهند.
ديروز عصر پيروز حناچي، شــهردار تهران 
بخشــنامه اي را ابالغ كرد كه موضوع اصلي 
آن به مديريت پسماند، شــيوه جمع آوري 
زباله و به كارگيري كودكان از ســوي برخي 
از پيمانكاران در اين حــوزه ارتباط دارد. در 
بخشــنامه تأكيد شــده نظارت بر عملكرد 
پيمانكاران در همين خصوص بايد افزايش 
يابد و درصورت هرگونه تخطي، با متخلفان 

برخورد مي شود.

استفادهازظرفيتسمنها
در روزهاي كرونايي و رعايت هر چه بيشــتر 
اصول بهداشــتي براي حفظ سالمت و مقابله 
با ويروس كرونا، يكي از تصاويري كه درشــهر 
بيشــتر از همه جلب توجه مي كند، كودكاني 
هستند كه به كارهاي كاذب مانند زباله گردي 
مشغول هستند. معضلي كه سال هاست وجود 
دارد. جايي كه فقر فريــاد مي زند كودكان كار 
گويا در صف مقدم ايستاده اند و شرايط بحراني 
و غيربحراني هم نمي تواند آنها را از اين معضل 
برهاند و درواقع براســاس گفته كارشناسان 
اتفاقا در شرايط بحراني مانند كرونا اوضاع آنها 
وخيم تر مي شود. حال ديروز شهرداري تهران 
تمام قد پاي كار آمده و بســيار جدي از همه 
خواسته تا در مسير مقابله با به كارگيري كودكان 
در زباله گردي همراه شــوند. در همين راستا 
در بخشــنامه پيروز حناچي آمده كه استفاده 
از ظرفيت هاي ســمن هاي فعال در حوزه كار 

كودك و سازمان بازرســي شهرداري اهميت 
فراوان دارد. در اين باره نظر و اقدامات مسئوالن 
مديريت شهري را درخصوص كاهش آسيب 
اجتماعي كودكان كار به خصــوص در حوزه 
زباله گردي جويا شــديم و نظر دو كارشناس 

اجتماعي را پرسيديم.

جذبمشاركتشهروندانبرايكاهش
پديدهكاركودك

محمدرضاجوادييگانه،معاونامور
فرهنگيواجتماعيشهرداريتهران

شهرداري تهران در راستاي تحقق شعار تهران، 
شهري براي همه و با توجه به تكاليف قانوني 
اين نهاد براي فراهم كردن زندگي ايمن براي 

همه شــهروندان، در تالش اســت تا امسال 
در راســتاي بهبود شرايط زيســت كودكان 
كار اقداماتي را دنبال كند. شــهرداري تهران 
درحالي خود را ملزم به ساماندهي و حمايت 
از كودكان كار و خيابان مي داند كه براساس 
تكليف قانوني خود تنها بايد زيرساخت هاي 
الزم را براي ســاماندهي اين كودكان فراهم 
كند و در اختيار نهادهاي ذيربط و سازمان هاي 
مردم نهاد قرار دهد. از نگاه شــهرداري تمام 
اشــكال كار كودكان غيرقابل پذيرش است، 
اين نهــاد در تالش اســت تا با اســتفاده از 
زيرســاخت هاي موجود و در راستاي تحقق 
مسئوليت پذيري اجتماعي نسبت به آگاه سازي 
و افزايش حساسيت شهروندان نسبت به كار 

كودك، به شناخت اشكال و ابعاد اين پديده 
كمك كند. حمايت از سازمان هاي مردم نهاد 
فعال در حوزه كار كودكان و جذب و مشاركت 
شــهروندان براي كاهش پديده كار كودك 
از اهداف كمپين »چهارراه كودك« اســت. 
نظارت بر پيمانكاران و نهادهاي زيرمجموعه 
شهرداري تهران درخصوص منع به كارگيري 
كودكان، تالش در راستاي حذف اشكال كار 
پرخطر براي كودكان ازجملــه زباله گردي و 
حمايت از اجراي طرح ها و پروژه هاي مرتبط 
با توانمندســازي كودكان كار و خانواده هاي 
آنان از ديگر برنامه هاي شهرداري براي كمك 
به حل مشكل كار كودكان در شهر تهران به 

شمار مي رود.

با دستور مستقيم شهردار تهران صورت می گيرد

معاونت امور اجتماعي و فرهنگي سازمان بازرسي 
شهرداري موظف شده اند هرگونه تخطي از اصل 
عدم به كارگيري كودكان را رصد و گزارش كنند

منعبهکارگیری
کودکانزبالهگرد

پريسااميرقاسمخاني
خبر نگار

يادداشت

دردناكترازقصههايمجيد
حامدفوقاني
دبير گروه شهر

زمانحمايتفرارسيد
اردشيرگراوند،كارشناساجتماعي

وقتــي در يك جامعــه به علــت بحران هاي 
اقتصــادي آســيب هاي اجتماعي توســعه 
پيدا مي كننــد ديگر اين آســيب ها مختص 
كودكان يا قشر خاص نيست، بلكه همه اقشار 
مردمي از آسيب ها بهره مند هستند. همواره 
به خصوص در بحران ها آنچه بيشــتر از همه 
به چشــم مي آيد، زنان و كودكان هستند. در 
اين زمينه بايد حساس سازي  كرد. برگزاري 
كمپين هايي مانند كمپيــن چهارراه كودك 
اين حساس سازي  را انجام مي دهد ولي كافي 
نيست براي كاهش آسيب ها بايد برنامه ريزي 
كرد و نبايد براي حل مشــكل به يك هفته يا 
يك مدت كوتاه بسنده شود. حال كه شهرداري 
تهران در بخشنامه اي عملي و جدي براي منع 
به كارگيري كــودكان در زباله گــردي اقدام 
كرده، همه فعاالن مدني و اجتماعي و نهادهاي 
نظارتي بايد حمايت موردنياز را داشته باشند 
تا كار به نتيجه برسد؛ چراكه زباله گردي ضمن 
تمام فشارهاي رواني و آسيب هاي اجتماعي 
براي كودكان، ســالمت آنهــا را نيز به خطر 
مي اندازد. مســئله اي كه هميشه وجود دارد 
اين اســت ما براي كاهش آسيب ها برنامه اي 
نداريم. به عنوان مثال در حوزه كودكان و زنان 
بايد نيازسنجي شود كه در زمان بحران به چه 
مواردي نياز دارنــد و اين نيازها اولويت بندي 
شود. متأســفانه ما هنوز نتوانسته ايم برنامه 
مدون و منســجمي براي كاهش آســيب ها 
ارائه بدهيم. بــه همين خاطــر، اكنون بايد 
شهرداري تهران را در صف اول مقابله با پديده 

به كارگيري كودكان همراهي كرد.

درابتدايبخشــنامهپيروزحناچي،شهردارتهران
دربارهمنعبهكارگيريكودكاندربخشزبالهآمده:
»هرچندمقابلهمؤثرباكاركودكاندرشهرداريتهران
ازطريقدرجالزاماتقانونيمنعبهكارگيريكودك
ازسويپيمانكاراندرنظامنامههايفنيواجراييو
نظارتبرعملكردپيمانكارانوهمچنينارائهخدمات
كاهشآسيببهكودكانكاردرسطحشهرتهرانمورد
توجهقرارگرفتهاست،اماباتوجهبهاهميتموضوع
ولزوماجرايكاملقوانين،تأكيدميشودشهرداران
مناطق22گانهباهمكاريمعاونتخدماتشــهري
ومحيطزيست،معاونتاموراجتماعيوفرهنگيو
سازمانبازرسيباتشديدنظارتبرعملكردپيمانكاران
واجرايدســتورالعملزير،ازهرگونهبهكارگيري

كودكانازســويپيمانكارانجلوگيريكنند.«اين
بخشنامه8بندداردكهعبارتاستاز:

معاونتخدماتشهريباهمكاريمناطق
شهرداريموظفاســتنسبتبهاجراي1

طرحكاهشپسماندونيزاصالحشيوهجمعآوري
زبالهاقدامكندتازمينهشكلگيريزبالهگردياز

ميانبرود.
شــهردارانمناطق22گانهموظفهستند

مطابقنظامنامههايفنيواجراييجمعآوري2
پســماندوقراردادهايموجود،ازطريقنظارتبر
عملكردپيمانكارانپسماندوبرخوردبامتخلفان،از
بهكارگيريكودكاندراينفراينددرهرشــكلآن

جلوگيريكنند.

درفراينداجراياينبخشــنامه،هرگونه
برخوردباكودكانكاروزبالهگردممنوعبوده3

ومنعكاركودكانصرفاازطريقبرخوردباپيمانكاران
متخلفوسايرعواملبهكارگيرندهكودكاندرحوزه
خدماتشــهريازجملهجمعآوريپسماندصورت
خواهدگرفت.معاونتامــوراجتماعيوفرهنگيبا
استفادهازظرفيتسمنهايفعالدرحوزهكاركودك
وسازمانبازرسيشهرداريتهرانموظفهستند

هرگونهتخطيازايناصلرارصدوگزارشكنند.
سازمانبازرسيموظفاستعالوهبربررسي

موانعاجراياينبخشنامهدراركانمختلف4
شهرداريوپيشنهادراهكارهايالزم،گزارشهاي
هفتگيازتعدادتخلفاتصورتگرفتهرابهتفكيك

مناطقارائهكند.اينگــزارشدرارزيابيعملكرد
مناطقشهرداريلحاظشــدهوباهرگونهقصورو

مسامحهدراينخصوصبرخوردخواهدشد.
باتوجهبهانتظاراتافــكارعمومي،مركز

ارتباطاتواموربينالملل،سازمانزيباسازي5
ومؤسسههمشهريموظفهستندباهماهنگيمعاونت
اموراجتماعيوفرهنگينسبتبهاطالعرسانيالزمبه
شــهرونداندرمورداهتمامجديشهرداريبراي
پاياندادنبهكارگيريكودكازســويپيمانكاران

بهويژهدرفرايندجمعآوريزبالهاقدامكنند.
بــاتوجهبهنقــشمشــاركتيونظارتي

شهروندان،سازمانبازرســيباهمكاري6
سازمانفناورياطالعاتوارتباطاتموظفهستند

بســترالزمبراياخذگزارشهايمردميازموارد
بهكارگيريكودكانتوســطپيمانكارانراازطريق

سامانه137وسايركانالهايارتباطيفراهمكنند.
معاونتاموراجتماعيوفرهنگيموظفاست
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اجراياينبخشنامهفراهمكنند.

جزییاتی از بخشنامه  شهردار

قصه هــاي كــودكان كار جــزو دردناك ترين 
قصه هاي روزگار اســت؛ آنهايي كه اغلب از روي 
فقر سر از فضاهاي شغلي غيرامن درمي آورند. كودكي آنها به جاي بازي، 
تحصيل و شادي در ميان انبوهي از مشكالت محو مي شود. عاقبت شان 
نيز در تاريكي محض نامعلوم است. بُعد دردناك  ديگر ماجراهاي مربوط 
به كودكان كار، فعاليتي است كه آنها در طول شبانه روز انجام مي دهند. 
زباله گردي، آجرپزي، ســبزي كاري، حمل بار، دستفروشــي در گرما و 
سرما و فعاليت هاي شــبه تكدي گري، كارهايي اســت كه كودكان كار 
در ايران انجام مي دهند. اما اگر بخواهيــم دقيق تر به پديده كار كودكان 
نگاه كنيم، داستان شــان بخش هاي دردناك تري هم دارد؛ دردناك تر از 
قصه  اصلي زندگي شــان.  طي روزهاي اخير و درست زماني كه به خاطر 
12ژوئن )23خرداد، روز جهاني مقابله با كار كودكان( خيلي ها صحبت از 
داستان هاي عجيب و غريب و گاهي سوزناك كودكان كار مي كنند، برخي 
از ارگان ها دست به اقداماتي مي زنند كه جاي تأسف دارد. نمونه اش برنامه 
استعداديابي شبكه 3صدا و سيما كه در آن مجري پيش از اجراي يكي از 
شركت كنندگان نوجوان به بينندگان و تماشاگران حاضر خبر داد؛ »مجيد 
كار مي كنه؛ گچكاري مي كنه.« در ادامه مجيد مي گويد كه حدودا 3سال 
است مشغول گچكاري است. اما قسمت دردناك اين است كه او از سوي 
مجري با عبارت »ماشااهلل، ماشااهلل« تحســين و سپس از سوي داوران و 
تماشاگران تشويق مي شود. در شهر تهران مجيدهاي بسياري مانند مجيد 
برنامه استعداديابي هستند كه توانايي هاي قابل توجهي دارند؛ طبق آمار 
تأييد نشده در استان تهران، نزديك به 17هزار كودك كار وجود دارد. از 
اين ميان تنها حدود 20درصد در استخدام باند هايي هستند كه به صورت 
خانوادگي و قومي اداره مي شوند، نه به صورت مافيا كه كودكان را بخرند؛ 
اما همين 20درصد نبايد فراموش شــوند و بايد دست به اقدام عملي زد؛ 
اقدامي مثل مقابله همگاني براي عدم به كارگيري كودكان در حوزه زباله. 
همين حاال اگــر در اينترنت فيلم هاي جمع آوري و فروش پســماندهاي 
خشك را جست وجو كنيد، در 90درصدشان  به راحتي مي توانيد كودكان 
كار را ببينيد. حال كه شــهردار تهران طي بخشــنامه اي به سازمان هاي 
مربوطه دستور داده تا از به كارگيري كودكان در حوزه پسماند و زباله گردي 
خودداري كنند، ما به عنوان شهروند، نهادهاي مدني به عنوان مطالبه گران 
و چهره هاي معروف عرصه هنر، ورزش و... به عنوان تأثيرگذاران بر جامعه، 
وظيفه حمايتي روي دوش مان است. اين اقدام عملي شهرداري، مي تواند 
به كاهش تعداد كودكان زباله گرد از يك سو و شكوفايي استعدادهاي آنها 
از سوي ديگر منجر شود. اما بي شك كار مردمي اثرگذاري بسيار وسيعي 
 دارد. كرونا با همه مشــكالتي كه ايجاد كرد، نشــان داد كه سازمان هاي 
مردم نهاد و خيريه ها چقدر در آموزش كــودكان زباله گرد مي تواند براي 
مراقبت از خودشان موفق باشند. پس با فرهنگ سازي و همچنين ديده باني 
روي كار پيمانكاري كه كودكان را با دستمزد اندك براي جمع آوري زباله هاي 
خشك به خدمت مي گيرند،  بايد به مقابله با پديده اي رفت كه شهردار به 

خاطر سالمتي و آينده شان، به درستي دست روي آن گذاشته است.
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علي ابراهيمي
 آرامش بازار لوازم خانگي خبرنگار

تا 2هفته آينده
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي 
در گفت وگو با همشهري گفت: براساس 
مصوبات ستاد تنظيم بازار بانك مركزي 
ملزم به اولويــت تخصيص يك ميليارد 
و 200ميليــون دالر ارز مورد نياز تامين 
مواداوليه صنايع لوازم خانگي شــده 
اســت. همچنين ارائه مواداوليه توليد 
داخل مانند ورق فوالد، پت و... به صنعت 
لوازم خانگي در بــورس كاال در اولويت 
قرار گرفته است. مرتضي ميري، با بيان 
اينكه توليد كنندگان مستندات افزايش 
حداقل 50درصــدي قيمت محصوالت 
خود را به سازمان حمايت ارائه كردند، 
افزود: پس از جلسات مكرر در نهايت با 
توافق توليدكنندگان و سازمان حمايت 
و تصويب ســتاد تنظيم بازار، قيمت 
4قلم كاالي اساسي لوازم خانگي 20 تا 
25درصد افزايش يافته و تا دوشــنبه 
هفته جاري در سامانه124 اين سازمان 
درج مي شود. او با بيان اينكه با اعالم اين 
قيمت ها حتي مبناي تعيين نرخ لوازم 
خانگي وارداتي و قاچاق مانند محصوالت 
بوش در بازار نيز اين نرخ ها خواهد بود، 
افزود: حدود 60 تا 80درصد مواداوليه 
مورد نياز صنايع لوازم خانگي توليد داخل 
است و با تامين مواداوليه و تخصيص ارز، 
تا 2هفته آينده شاهد بازگشت آرامش به 
بازار لوازم خانگي با تكيه بر قيمت هاي 
اعالم شده در سامانه124 خواهيم بود. 
تا كنون 7كارخانه نرخ محصوالت خود را 

در اين سامانه درج كرده اند.

ث
مك

افت ۳6 درصدي سرمايه گذاري خارجي
كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل)آنكتاد( در جديدترين 
گزارش خود از افت 36درصدي سرمايه گذاري مستقيم خارجي 
در ايران طي سال2019 خبر داده است. مطابق اين گزارش، 
ايران در سال2019 توانســته يك ميليارد و 508ميليون دالر 
سرمايه گذاري مســتقيم خارجي جذب كند. كه اين ميزان 
865ميليون دالر معادل 36درصد افت داشــته است. جذب 
ســرمايه گذاري خارجي ايران در ســال 2018 نيز 30درصد 

افت كرده بود.

صدور دسته چك الكترونيكي مي شود
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات گفت: افتتاح حساب، صدور 
و تمديد دسته چك، پرداخت اقساط و دريافت وام، الكترونيكي 
مي شود. محمدجواد آذري جهرمي با اشاره به دستور راهبردي 
رئيس جمهور به وزارتخانه ها براي الكترونيكي شدن خدماتشان 
در مدت يك ماه  افزود: يكي از مهم ترين اين دستورات به نظام 
بانكي، وزارت اقتصاد و بانك مركزي داده شده تا فرايند مراجعات 
حضوري براي افتتاح حســاب، صدور و تمديد دســته چك، 

پرداخت اقساط و دريافت وام را مجازي كنند.

دريافت وام ازدواج با يك ضامن
براساس اطالعيه جديد بانك مركزي، زوج هاي جوان مي توانند 
وام 100ميليون توماني ازدواج را با يك ضامن دريافت كنند؛ 
مشروط بر اينكه هر دو از يك بانك درخواست وام ازدواج كرده 
باشند و البته بايد توانايي ضامن براي بازپرداخت اقساط هر دو 
وام براي بانك محرز شــود. همچنين طبق اين اطالعيه، اگر 
زوجين براي دريافت وام ازدواج به همان بانك دريافت كننده 
يارانه مراجعه كنند، اعطاي تسهيالت به پشتوانه يارانه واريزي 

قابل اجراست.

برآورد بانك جهاني  از نرخ تورم ايران
بانك جهانی در گزارش منتشر شده خود پيش بينی كرده است اقتصاد 
ايران امسال 5.3 درصد كوچك شــود. الخليل با اشاره به پيامدهای 
كوويد-19 بر اقتصاد ايران گفت: ميزان توليدات نفتی ايران به يكی 
از پايين ترين سطوح چند دهه اخير رسيده است.جديدترين برآورد 
صورت گرفته توسط بانك جهاني از وضعيت اقتصاد ايران حاكي از اين 
است كه امسال آخرين سال رشد منفي اقتصادي ايران خواهد بود؛ اما 
برآورد جديد اين نهاد بين  المللي از متوسط نرخ تورم ايران در سال99 

به 29 درصد رسيده كه 8درصد از برآورد قبلي باالتر است.

پس از فرمــان رئيس جمهــوري براي 
ساماندهي بازار خودرو و مسكن، حسن بازار

روحاني در دستوري ويژه به سرپرست 
وزارت صمت، خواستار ساماندهي فوري وضعيت بازار 
لوازم خانگي شد. به گزارش همشهري، كمبود انواع لوازم 
خانگي در بازار، زمينه گراني 35 تا 60درصدي برخي 
محصوالت توليد داخل، رشــد چندبرابري نرخ لوازم 
خانگي وارداتي قاچاق و بي قيمت شدن اين اقالم در بازار 
را فراهم كرده است. تأخير در بررسي درخواست افزايش 
قيمت توليدكنندگان و تعيين و درج نرخ لوزام خانگي در 
سامانه124 نيز به آشفتگي بازار اين محصوالت دامن 
زده است. اين شرايط موجب شده تا اين روزها نرخ برخي 
انواع يخچال فريزر الكچري قاچــاق در بازار به 160 تا 

250ميليون تومان افزايش يابد.

دستور فوري كنترل نرخ لوازم خانگي
ارائه برخــي گزارش ها درباره افزايــش قيمت بعضي 
كاالها و لوازم خانگي موجــب گفت وگوي تلفني روز 
جمعه هفته گذشته و دستور ويژه رئيس جمهوري به 
سرپرســت وزارت صنعت براي نظــارت دقيق و اقدام 
عاجل و سريع براي ســاماندهي و كنترل قيمت لوازم 
خانگي شد. حسن روحاني با اشاره به افزايش تقاضا براي 
خريد لوازم خانگي پس از بازگشايي نسبي فعاليت ها و 
كسب وكارها و رفع برخي محدوديت ها، تأكيد كرد كه 
بايد با اســتفاده از توانمندي و ظرفيت ايجادشده براي 
توليد لوازم خانگي در داخل كشور و جلوگيري سريع از 
روند افزايشي قيمت اين كاالها در بازار، از به وجودآمدن 
تنگنا و مشكل براي مردم توسط برخي دالالن و افراد 
سودجو جلوگيري كنيم. او از سرپرست وزارت صمت 
خواست تا در هماهنگي با اصناف و اجراي نظارت هاي 

دقيق نسبت به كنترل و ساماندهي بازار لوازم خانگي 
اقدام و گزارش هاي مربوط را به جلسه روز يكشنبه ستاد 
اقتصادي دولت ارائه كند. به گفته روحاني شايسته نيست 
مردم براي خريد اين محصوالت دچار فشار و تنگنا باشند 
و بايد تمام دستگاه هاي ذيربط در دولت با همكاري ساير 

بخش ها اين مشكالت را برطرف كنند.

مصوبه 7بندي ستاد تنظيم بازار
متعاقب دستور رئيس جمهوري، كارگروه تنظيم بازار 
در نودوپنجمين جلسه خود با صدور مصوبه اي 7بندي 
بر كنترل و نظارت بازار لوازم خانگي تأكيد و ســازمان 
حمايت را مكلف كرد تا در اســرع وقت ســقف قيمت 
4قلم كاالي اصلي لوازم خانگي شامل يخچال- فريزر، 
تلويزيون، ماشين لباسشويي و لوازم گازسوز را محاسبه 
و پس از بارگــذاري و ثبت قيمت ها در ســامانه124 

با تخلفات برخورد كند. براســاس ايــن مصوبه بانك 
مركزي نيز ملزم شــده تا با اولويت نسبت به تأمين ارز 
مواداوليه و قطعات توليد لوازم خانگي )براساس فهرست 
اعالمي وزارت صنعت( اقدام كند. همچنين مقرر شد تا 
اطالعات مربوط به توليدكنندگان و توزيع كنندگان در 
سامانه جامع تجارت ثبت و براساس آن امكان مبارزه با 
احتكار، كم فروشي و... براي سازمان هاي نظارتي ازجمله 
ســازمان هاي حمايت و تعزيرات و دادستاني ها فراهم 
شود. وزارت صنعت نيز ملزم به ارائه بسته پيشنهادي 
تأمين مالي توليد كنندگان لوازم خانگي از طريق ترميم 
قدرت خريد مصرف كننده، الزام تشكل ها و انجمن هاي 
مربوطه به توليد حداكثري، اســتفاده از ظرفيت هاي 
موجود براي تأمين نياز بازار و هماهنگي سريع تر براي 
تأمين مواداوليه با اولويت ورق مصارف لوازم خانگي در 

قالب قراردادهاي بلندمدت به نرخ مصوب شد.

افزايش 20 تا 25درصدي نرخ لوازم خانگي 
عباس تابش، رئيس سازمان حمايت در نشست خبري 
ديروز خود از افزايش حداكثر 20 تا 25درصدي قيمت 
اين اقالم خبر داد. عباس تابش اعالم كرد كه با بازنگري 
در قيمت هاي لوازم خانگــي، توليد كنندگان مجاز به 
افزايش حداكثر 20درصدي قيمت تلويزيون و حداكثر 
25درصدي قيمت ساير لوازم خانگي نسبت به بهمن ماه 
سال1397 هســتند. او، افزود: قيمت  لوازم خانگي به 
تفكيك برند در ســامانه124 درج خواهد شد و براي 
توزيع كنندگان خرد و عمده قابل اســتناد است. جواد 
احمدي، معاون سازمان حمايت نيز التهابات اخير بازار 
لوازم خانگي را ناشي از عدم اصالح قيمت و احتكار برخي 
توليدكنندگان با سوداي ســود بيشتر دانست و گفت: 
قيمت لوازم خانگي ظــرف روزهاي آتي اصالح خواهد 

شد و التهابات بازار فروكش مي كند.

دستور ويژه ساماندهي بازار لوازم خانگي

نبض بازار

با رشد نماگر هاي بورس و فرابورس در مبادالت ديروز بيش از 157هزار 
ميليارد تومان به ارزش سهام شركت هاي حاضر در بازار سهام اضافه شد.
به گزارش همشهري، در داد و ستد هاي روز گذشته بازار سهام، شاخص 
كل بورس تهران 36هزارو 127واحد معادل 3.13درصد رشــد كرد و 
به يك ميليون و 189هزار واحد رســيد. با اين مقدار رشد، ارزش كل 
شركت هاي حاضر در بورس و فرابورس جمعا 157هزار ميليارد تومان 
افزايش يافت و ارزش كل بازار سهام)بورس و فرا بورس( به 5324ميليارد 
تومان معادل 296ميليارد دالر رســيد. در مبــادالت ديروز همچنان 
تقاضاي زيادي براي خريد سهام شركت هاي خودرو سازي  و پااليشگاهي 
به ثبت رسيد و سهام شركت هاي اين 2 گروه با صف هاي سنگين خريد 
سهام مواجه بودند، حجم تقاضا براي خريد سهام اين شركت ها از هفته 
قبل افزايش يافته اســت. آن طور كه تازه ترين خبر ها نشان مي دهد، 
يكي از چالش هاي اساسي بازار سهام كه ظرف 2هفته گذشته منجر به 
نگراني فعاالن بازار سرمايه شده بود حذف شده و مشخص شده است 
در پيش نويس قانون جديد تجارت، سود سپرده بانكي و سود حاصل 
از فعاليت در بورس به طور كامل معاف از ماليات است. از 2 هفته پيش 
بحث هاي زيادي در مورد دريافت ماليات از عايدي سرمايه گذاري در 
بورس مطرح بود كه توسط برخي از نمايندگان مجلس رشد شده بود. 
تصويب چنين طرحي مي تواند منجر به خــروج نقدينگي به صورت 
گسترده از بازار سهام شود. ارزيابي ها از روند رو به رشد شاخص نشان 
مي دهد كه احتماال اين روند تحت تأثير افزايش ارزش معامالت همچنان 
ادامه خواهد داشت، به ويژه اينكه تازه ترين گزارش ها نشان مي دهد كه 
بانك مركزي در اجراي عمليات بازار باز موفق عمل كرده و نرخ سود بين 
بانكي همچنان در حال كاهش است. هم اكنون نرخ بازده اسناد خزانه 
اســالمي متاثر از انجام عمليات بازار باز به زير14درصد سقوط كرده 
است. كاهش نرخ بهره، اثرات عميقي بر بازار سهام دارد و منجر به رشد 
شاخص ها مي شود. ديروز همچنين مشخص شد كه وزارت صنعت با 
افزايش قيمت سيمان موافقت كرده و قرار است تا چند روز آينده قيمت 
نهايي سيمان تصويب و اعالم شــود.خبر هاي تأييد نشده حاكي از آن 
است كه چانه زني براي افزايش نرخ فروش سيمان به ميزان 100درصد 
آغاز شده است، اما احتماال وزارت صنعت با افزايش نرخ در سطح 40تا 
63درصد موافقــت خواهد كرد. ميزان افزايش نرخ ســيمان در طول 
سال هاي قبل در حدود 25درصد بود، اما برخي گمانه زني ها حاكي از آن 
است كه با توجه به آنكه اين بار فاصله بين قيمت سيمان و مقاطع فوالدي 
بسيار بيشتر از قبل شده، امكان رشد بيشتر قيمت سيمان هم مهياست و 
حتي ممكن است سازمان حمايت با افزايش قيمت فروش سيمان توسط 
كارخانه تا سطح 60درصد هم موافقت كند. اين موضوع تأثير با اهميتي 

بر سهام شركت هاي توليد كننده سيمان در بورس خواهد داشت.
 نماگر هاي بازار سهام در مبادالت ديروز

كاهش 96هزارتوماني قيمت سكه
قيمت طال و ارز در مبادالت روز گذشــته كاهش يافت. بازار طال و ارز 
ديروز و در نخســتين روز هفته با افت مواجه شــد،  طوري كه  قيمت 
هر سكه امامي با 1.28درصد  معادل 96هزار تومان كاهش يافت و به 
7ميليون 522هزار تومان رسيد. هر سكه بهار آزادي هم با 50هزار تومان 
كاهش به قيمت 7ميليون و  300هزار تومان دادوستد شد. بااين حال 
قيمت هر دالر آمريكا تغيير چنداني نداشــت و در صرافي هاي مجاز 
17هزار و 750تومان دادوستد شد. هر دالر آمريكا اكنون در كف بازار يا 

چهارراه استانبول در محدوده 18هزار تومان دادوستد مي شود.

رشد 157هزار ميليارد توماني بازار سهام

درصد مقدار تغييرمقدارنماگر
تغيير

1,189,807361273,13شاخص كل- واحد
ارزش معامالت- 

-4,66-14512709ميليارد تومان

-5,93-1,964,166123,834تعداد معامالت- دفعه
ارزش بازار- 

53241573,04هزارميليارد تومان

قيمت طال و ارز در صرافي هاي مجاز- ارقام به تومان
درصد تغييرمقدار تغييرقيمتنوع 
1775000دالر
0,05-9-19750يورو

0,26-59-22756پوند انگليس
0,16-8-4925درهم امارات

0,45-12-2643لير تركيه
0,24-6-2553يوان چين
1,28-752200096000سكه امامي

0,68-730000050000سكه بهار آزادي
0,27-377000010000نيم سكه
0,49-206000010000ربع سكه

رئيس جمهوري در دستور فوري به سرپرست وزارت 
صمت خواستار ساماندهي بازار لوازم خانگي شد
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شاخص كل بورس تهران در مبادالت روز گذشته ۳درصد افزايش يافت

روند شاخص  كل بورس تهران در روز گذشته

عرضههاياوليهدربورسشتابميگيرد
 به دنبال انتقادهــاي فراوان در 

مورد رويه كند ورود شركت هاي بورس
جديد به بورس يك عضو هيأت 
مديره ســازمان بورس از تغيير رويه پذيرش 
شركت هاي جديد با هدف ســرعت در فرايند 
عرضه  هاي اوليه خبر داد. برآورد مي شود امسال 
ســال عرضه هاي اوليه در بورس باشد و سهام 
شركت هاي زيادي پس از تسهيل در پذيرش 
شركت هاي جديد وارد بورس شوند. به گزارش 
همشــهري، مطابق اطالعات موجــود تعداد 
شــركت هاي ثبــت شــده در ايــران حدود 
1.5ميليون شركت است. در سال 1393مرتضي 
ادب، سرپرســت اداره كل ثبت شــركت ها و 
مؤسسات غيرتجارتي، تعداد شركت هاي ثبت 
شده در ايران را يك  ميليون و 300هزار واحد 
دانست. بااين حال واضح است كه از اين تعداد 
شركت ثبت شده فقط تعداد كمي فعال هستند 
و از ميان شركت هاي فعال هم با توجه به وجود 
شــروط پذيرش در بورس، فقــط تعداد كمي 
قابليت ورود به بورس و فرابورس را دارند. 4سال 

پيش اكبر ســهيلي پور، رئيس وقت سازمان 
حسابرسي تعداد شركت هاي فعال در اقتصاد 
ايران را 450هزار شــركت دانسته بود و حتي 
اعالم كرده بود كه اين تعداد شركت اظهارنامه 
مالياتــي ارائه مي كننــد. چنانچــه بپذيريم 
هم اكنون بيش از 450هزار شركت فعال در ايران 
حضور دارنــد، اگر فقــط يك درصــد از اين 
شــركت ها پتانســيل ورود به بورس را داشته 
باشــند، اين ظرفيــت وجود دارد كــه تعداد 
شــركت هاي حاضر در بــورس و فرابورس به 
4500شركت برسد؛ درحالي كه هم اكنون جمع 
كل شركت هاي حاضر در اين 2 بورس در حدود 
600شركت است. برخي از گزارش ها نيز نشان 
مي دهد كه هم اكنون فقط سهام 4.5درصد از 
شركت هاي ايران در بورس حضور دارند و هنوز 
شركت هاي زيادي پشت درهاي بورس حضور 
دارند كه مي تواند از طريق بهينه سازي و بازيابي 
عملكرد، زمينه حضور آنها را در بازار سهام فراهم 
كرد. در چنين شــرايطي فعاالن بازار با انتقاد 
نسبت به رويه كند پذيرش شركت هاي جديد 

معتقدند؛ روند ورود شركت هاي جديد به بورس 
بايد تسهيل شود و فرايند پذيرش، درج و عرضه 
سهام شركت هاي جديد آسان تر شود تا ميزان 
عرضه هاي اوليه نيز در بورس با توجه به رشــد 
شاخص ها افزايش يابد. تازه ترين خبرها حاكي از 
آن است كه انتقادها باالخره كارساز شده و بعد از 
تغييرات مديريتي در سازمان بورس قرار است 
ساختار ورود شركت هاي جديد به بورس تغيير 
كند و اين كار در اختيار خود بورس ها گذاشته 

شود.

رويه جديد براي پذيرش شركت ها
يك عضو هيأت مديره سازمان بورس از تغيير 
رويه پذيرش شركت هاي جديد با هدف سرعت 
در فرايند عرضه هاي اوليه خبر داد. حسن اميري 
گفت: از اول تير، بورس هاي تهران، فرابورس، 
بــورس كاال و بورس انــرژي در مورد پذيرش 
شــركت ها تصميم گيري مي كنند و نيازي به 
ارسال تقاضا به سازمان بورس نيست. همزمان با 
اين رويداد تازه ترين خبرها نيز حاكي از آن است 

كه صف ورود متقاضيان جديــد براي ورود به 
بورس طوالني تر شده است. پيش از اين معاون 
طرح و برنامــه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
گفت: مي خواهيم هر هفته يك شركت توليدي 
در بورس عرضه اوليه يا انتشــار اوراق داشته 
باشــد و هدف گذاري براي ورود 100 شركت 
به بورس تا پايان امســال انجام شده است. او 
گفته بود، براي اين كار 3هزار و 800شــركت 
تاكنون شناسايي شده اند. پيش از اين همچنين 

نهادهاي بزرگ ازجمله بنياد مستضعفان، ستاد 
اجرايي فرمان امام، صندوق ذخيره فرهنگيان، 
صندوق بازنشستگي كشوري و تأمين اجتماعي 
نيز وعده داده بودند كه در ســال  جاري سهام 
تعداد زيادي از شركت هايشــان را وارد بورس 
خواهند كند. برآوردهاي اوليه نشان مي دهد 
كه فقط تعداد شــركت هاي زيرمجموعه اين 
نهادها رقمي بالغ بر 600شركت است. تازه ترين 
خبرها حاكي از آن است كه هم اكنون حدود 35 

شركت نيز متقاضي پذيرش در بورس هستند 
كه با تكميل مدارك و مستندات تعيين  شده 
در دستورالعمل پذيرش پرونده آنها به ترتيب 
در جلســه هيأت پذيرش مطرح خواهد شد. 
همچنين صنعت غذايي كورش، شركت هاي 
ليزينگ پارســيان، ليزينگ كارآفرين، توليد 
نيروي برق آبادان، ســرمايه گذاري ســيمان 
تأمين، بهساز كاشــانه تهران و سپيد ماكيان 
ازجمله شركت هايي هستند كه در جلسه هيأت 
پذيرش با ورود آنها به بورس موافقت شده و با 
احراز شرايط تعيين شده در آينده نزديك، نماد 

آنها درج خواهد شد.
 2تأمين سرمايه امين و تمدن نيز در فهرست 
شــركت هاي بورس تهران پذيرش شده و در 
انتظار درج نهايي هستند.  همچنين درج نماد 2 
شركت ليزينگ اقتصاد نوين و توسعه و عمران 
اميد در جلســه 17 خرداد در هيأت پذيرش 
مطرح و با پذيرش آنها نيز موافقت شد كه پس 
از احراز شرايط تعيين شده در فهرست نرخ هاي 

بورس درج خواهند شد.

با تصميم سازمان بورس، از اول تير، بورس ها در مورد پذيرش شركت ها تصميم گيري مي كنند و نيازي به 
ارسال تقاضا به سازمان بورس نيست

كشت برنج در شاليزارهاي بابا امان بجنورد
چند سالي مي شــود كه كارگروه ملي سازگاري با 
كم آبي، كشت برنج خارج از اســتان هاي گيالن و 
مازندران را محدود و ممنــوع كرده اما همچنان در 
مناطق زيادي از كشور كشت برنج رواج دارد. در همين 
راستا، هرساله در فصل بهار كشاورزان خراسان شمالي 
نيز در شاليزارهاي مستعد شهرستان هاي بجنورد و 

مانه و سملقان مشغول كاشت برنج مي شوند.

رئيس سازمان حمايت: افزايش حداكثر 20درصدي قيمت تلويزيون و 25درصدي ساير انواع لوازم خانگي نسبت به بهمن ماه سال1۳97 تصويب شد.
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پيرو درج گزارشي با عنوان »بازي دوگانه 
محيط
محيط زيست با پروژه هاي انتقال آب« در زيست

تاريخ 17 ارديبهشت ماه 1399، سازمان 
حفاظت محيط زيست جوابيه اي به روزنامه همشهري 

ارسال كرد. متن كامل جوابيه بدين شرح است:
»تامين آب به ويژه تامين نياز آب شــرب جزو وظايف 
حاكميتي وزارت نيرو اســت و اين وزارتخانه به عنوان 
متولــي تاميــن آب در حاكميت در ايــن خصوص 
تصميم گيري مي كند.  سازمان حفاظت محيط زيست 
به عنوان متولي حفظ محيط زيســت كشور در رابطه 
با طرح هاي انتقــال آب، وظيفه بررســي گزينه ها و 
مســيرهاي مختلف انتقال آب را داشته كه با كمترين 

خسارت محيط زيستي انجام شود. 
اگر در شرايط فصلي پاندمي كرونا در كشور و افزايش 
مصرف آب شرب، آب كالنشهرهايي همچون تهران، 
ســمنان، اصفهان و... با قطعي مواجه شود چه كسي 
جوابگوي تبعات بهداشتي آن خواهد بود؟  وزارت نيرو 
است كه به عنوان نماينده حاكميت وظيفه تامين آب 
به ويژه آب شــرب را دارد و محيط زيست طبق قانون 
بايد مراقبت كند كه اين انتقال با كمترين خســارت 

اتفاق بيفتد. 

الزاماتيونسكودرخصوصانتقالآب
طرح هــاي انتقــال آب بين حوضــه اي عموما تبعات 
زيســت محيطي، منازعــات اجتماعــي و ناپايداري 
ســرزمين را به دنبال داشــته اند كه توجيــه اجراي 
آنها را جز براي تامين آب شــرب، دشــوار مي نمايد. 
تجربيات ملي و بين المللي نشان مي دهد كه انتقال آب 
بين حوضه اي در حل مشــكل كمبود آب در مقصد به 
صورت پايدار موفق نبوده است و دليل اصلي اين عدم 
موفقيت ها، برنامه ريزي براي حل موقتي مشــكالت و 
نپرداختن به ريشه مسائل است؛ لذا تعريف سياست ها 
و اســتانداردهايي براي بررســي نظام مند طرح هاي 
انتقال آب ضروري به نظر مي رســد.  بــه اين منظور 
بررسي مختصري از روندهاي مورد استفاده در 2 مرجع 
بين المللي بانك جهاني و يونسكو در ادامه ارائه مي شود. 

الف-بانكجهاني
گروه بانك جهاني به عنوان مهم تريــن تامين كننده 
مالي پروژه هــاي بين المللي، بــراي تعهدات خود در 

حمايــت از كاهش فقــر و ايجاد رفاه جهانشــمول و 
كمك به ساخت و ساز در كشورهاي با الگوهاي توسعه 
پايدار و پذيرش اجتماعي، متعهد شــده اســت تا در 
پروژه هاي خود تمام جنبه هــاي پايداري اجتماعي و 
محيط زيستي را مورد توجه قرار داده و همواره حفاظت 
از محيط زيست و افراد فقير و آسيب ديده را در مركز 
چشم انداز پروژه هاي توســعه تحت حمايت خود قرار 
دهد.  سياست هاي محيط زيســتي و اجتماعي بانك 
جهاني سابقا شامل مطالعات ارزيابي زيست محيطي، 
زيســتگاه هاي طبيعي، مديريت آفات، ايمني سدها، 
جنگل ها، اســكان مجدد، منابــع فرهنگي و فيزيكي 

و... بوده است.
الگوي مصوب ســازمان حفاظت محيط زيست براي 
 )EIA(  تهيه گزارش هــاي ارزيابي زيســت محيطي
نيز تا حدود زيــادي بر اين سياســت ها منطبق بوده 
اســت. اما بانك جهاني در پــي بازنگري هاي متعدد، 
مجموعه اي 10گانه از استانداردهاي زيست محيطي 
و اجتماعي را در ســال 2018 براي پروژه هاي مورد 
حمايت خود اجرايي كرد و ســرفصل هاي جديدي از 
جمله ارزيابي اثرات تجمعي طرح،  ارزيابي ريســك و 
مخاطرات محيط زيســتي را به گزارش ارزيابي اثرات 
زيســت محيطي اضافه كرد كه مشــابه آن در فرمت 
گزارش هاي داخلي وجود ندارد.   هدف بانك جهاني از 
طراحي استانداردهاي زيست محيطي و اجتماعي اين 
است كه به وام گيرندگان در مديريت ريسك ها و اثرات 
يك پروژه كمك كند و از طريــق رويكردي مبتني بر 
ريسك و نتيجه و ارائه الزامات و روش هايي متناسب با 
نوع و دامنه پروژه، عملكرد اجتماعي و زيست محيطي 
آنها را بهبود بخشــد. ريســك هاي زيست محيطي و 
اجتماعي كه بانك جهاني در نظر مي گيرد،  بســته به 

نوع پروژه، شامل موارد زير هستند:
1.ريســكهاواثراتزيســتمحيطي: شامل 
موارد شناسايي شده با اســتفاده از دستورالعمل هاي 
محيط زيست، سالمت و ايمني )EHSGs( گروه بانك 
جهاني؛ موارد مرتبط با سالمت جامعه )شامل ايمني 
سد و استفاده ايمن از آفت كش ها(؛ موارد مرتبط با تغيير 
اقليم و ساير اثرات و ريســك هاي جهاني و فرامرزي؛ 
هرگونه تهديد مادي به حفاظــت،  نگهداري و احياي 
زيســتگاه هاي طبيعي و تنوع زيستي؛ موارد مرتبط با 
خدمات اكوسيستم و استفاده از منابع طبيعي زنده از 

جمله شيالت و جنگل. 
2.ريســكهاواثراتاجتماعي:تهديد امنيت 
انســاني از طريق شــدت يافتن خشــونت،  جرايم و 
تعارضات بين اشخاص، جوامع و كشورها؛ ريسك اينكه 
عمده اثرات پروژه بر دوش افراد يا گروه هايي باشد كه 
ممكن اســت به داليل شرايط خاصشــان،  محروم يا 
آسيب پذير باشند؛ هرگونه پيش داوري يا تبعيض بين 
افراد يا گروه ها در دسترســي به منابع توسعه و منافع 
پروژه؛ آثار منفي اقتصادي و اجتماعي ناشي از تصرف 
غيرداوطلبانه اراضي يا ايجــاد محدوديت  در كاربري 
اراضي و بهره برداري از منابع طبيعي؛ اثر بر سالمتي، 
ايمني و رفاه كارگــران و جوامع تحــت تاثير پروژه؛ 

ريسك هاي مرتبط با ميراث فرهنگي. 

ب-يونسكو
يونسكو براســاس تجربيات جهاني طرح هاي انتقال 
آب،  معيارهايي را براي بررســي ضــرورت انتقال آب 
بين حوضــه اي و كاهــش تبعات زيســت محيطي و 

تنش هاي اجتماعي به شرح ذيل پيشنهاد داده است:
براساس معيار اول پيشنهادي يونسكو براي انتقال آب 
بين حوضه اي، انتقال آب وقتي توجيه دارد كه ناحيه 
مقصد حتي در صورت استفاده از منابع جايگزين تأمين 
آب )به خصوص فاضالب تصفيه شده( و تمامي اقدامات 
منطقي براي مديريت مصرف و كاهش تقاضاي آب، باز 
هم در تأمين نيازهاي فعلي و پيش بيني شده، كمبود 
جدي داشته باشــد؛ از اين رو بايد توسعه شبكه هاي 
جمع آوري و تصفيه فاضالب در اســتان هاي مقصد، 

 پاسخ محيط زيست به انتقاد
 همشهري از طرح هاي  انتقال آب 
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افقی:
 1- مهم بودن- پول فلزي- 

هر طبقه ساختمان
2- داستاني مربوط به زمان 
جنگ ايران و عراق نوشــته 
علي موذني- كاشف آلماني 

قوانين حركت سيارات
3- دوستي- آتشگيره- فلزي 

نرم و سمي
4- كاخ ســلطنتي- سوغات 

تابستان
5- قطعي و مسلم- اقامتگاه 

تابستاني- شكست ورزشي
6- ســهل انگاري- باد گلو- 

حرفش يكي است!
7- ســــــوســـــن زرد- 
شمشــيربازي- قومي از نژاد 

هندواروپايي
8- برادر عرب- قانون مغول- 
حلقه توزيع بار پيچ و مهره- 

نت آخر
9- پوشــاك فصل ســرما- 

معاشر- اشاره به دور
10- فـــهرست غــــذاي 
رستوران- لگن ظرفشويي- 

سهل انگاري
11- شــماره- از خواهــران 

برونته- الزم
12- نوعي نارنگي- سرايت 

بيماري
13- تخيــل- پــايــنده- 

جانشين
14- فاقد جا و مسكن معين- 

حاال
15- خــوردن- نوعي پارچه 

پشمي ضخيم- قيل و قال

  
عمودی:

1- خويشــاوندان- دستگاه 
پخش همراه- طبخ غذا

2- سرســرا- بانــوي به حج 
رفته - بركت سفره

3- مــال كســي را بــه زور 
ضبط كردن- پسر- بلندترين 

قله زاگرس
4- دســت عــرب- مانــور 

نظامي- سروصدا
5- شهري در آذربايجان غربي- 

عطرمايه- تخم ماهي
6- كيسه نايلوني- پيدا شده

7- منطقه اي سردســير در 
شمال روسيه- هدايت كننده- 

خرس
8- نابينــا- گل ته حوض- 
نازل شده در مكه- مو طاليي

9- تكــرار حرفي-  ســازي  
بادي- از تنقالت ترش مزه

10- نام ديگر شــهر ابركوه- 
آرزومندي

11- ويتنــام قديم- ســوره 
 هشــــتاد وهشتم قــرآن- 

رستني
12- كــدورت- درجه اي در 

نيروي دريايي- قليل
آرزو-  رونوشــت-   -13

معكوس
14- اگرچه- از ســبك هاي 

ادبي فارسي- روزه گرفتن
15- از هالوژن ها- گردآوري و 

تنظيم- چهره نما
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همزمان با برنامه هاي سازگاري 
با كم آبــي و مديريت مصرف 
آب در بخــش كشــاورزي، 
صرفه جويــي در مصــارف 
شرب، استقرار صنايع كم مصرف 
و بازچرخاني آب در اين اســتان ها 
مدنظر قرار گرفته و سپس در رابطه با 

انتقال آب تصميم گيري شود. 
طبق معيار دوم يونســكو بــراي انتقال آب 
بين حوضه اي، مجموعه مبدأ انتقال نبايد به آب 
انتقالي نياز داشته باشد و اين مناطق بايد بتوانند 
ضمن تامين پايدار نيازهاي آبي فعلي، از منابع آبي 

خود براي توسعه بهره برداري نمايند. 
به منظــور كاهش تنش هــاي اجتماعي الزم اســت 
كه طرح هاي تاميــن آب زيســت محيطي )از جمله 
تاالب ها(، كشاورزي و به ويژه شرب در استان هاي مبدأ 
را در اولويت  و يا حداقل همزمان با طرح هاي انتقال در 

دستور كار قرار داد. 
معيار 3 يونسكو تاكيد مي كند كه ارزيابي جامع اثرات 
زيست محيطي بايد قبل از تصميم گيري براي اجراي 
طرح انتقال آب انجام شــده و اطمينان حاصل شــود 
كه طرح انتقال، خســارت اساســي و جبران ناپذيري 
به محيط زيســت حوضه مبدأ يا مقصد وارد نمي كند 
و تمهيدات فنــي و اجرايي الزم بــه منظور به حداقل 
رساندن آثار زيست محيطي طرح ها بررسي و اجرا شود. 
معيار 4 يونسكو براي انتقال آب بين حوضه اي توصيه 
مي كند كه پيامدهاي اجتماعي – فرهنگي طرح انتقال 
آب، از جمله تنش هاي اجتماعي و بازتوزيع و جابه جايي 

جمعيت و مشكالت متعاقب آن، به صورت جامع مورد 
بررســي قرار گيرد. در اين خصوص الزم اســت كه به 
خصوص در اســتان هاي مبدأ،  توجه ويژه اي به حفظ 
و توسعه اشــتغال و در نتيجه جلوگيري از مهاجرت و 
تنش هاي اجتماعي صورت گيرد. براساس اين معيار، 
لزومي ندارد كه صنايع آب بر در فالت مركزي و كم آب 
ايران مستقر شوند؛ چرا كه به تبع استقرار آنها در اين 
مناطق، آب هم بايد منتقل شود و در ادامه به دليل رونق 
اقتصادي، جابه جايي جمعيت از حاشيه جنوبي ايران به 

مركز صورت مي پذيرد. 
معيار5 يونسكو بر توزيع درآمد ناشي از طرح هاي انتقال 
آب و برقراري عدالت اقتصــادي بين حوضه هاي مبدأ و 
مقصد تاكيد مي كند. چنانچــه تجربيات محدود موفق 
انتقال آب بين حوضه اي در استراليا و برخي نقاط ديگر، 
بر مبناي حســابداري آب و منتفع شدن مجموعه مبدأ 
از مزاياي اقتصادي طرح هاي انتقال آب بوده است. اين 
موضوع بايد در كشور ما نيز مد نظر قرار گيرد و مشكالت 
و خســارت هاي اجتماعي و اقتصــادي انتقال آب فقط 
متوجه مناطق مبدأ نشود و حوضه مقصد نيز در جبران 
زيان هاي احتمالي مشاركت نمايد.  در مجموع با توجه به 
استانداردهاي بانك جهاني و اصول پيشنهادي يونسكو 
براي انتقال آب بين حوضه اي و تجربيات داخلي انتقال 
آب، پيشنهاد مي شود كه از توســعه و تامين منابع آب 
جديد بدون توجه به ظرفيت هــاي جمعيتي و پذيرش 
اجتماعي و تاب آوري زيست محيطي مناطق جلوگيري 
به عمل آيد. قبل از هرگونــه تصميم گيري در خصوص 
طرح هاي انتقال آب، اقدامات زير ضروري به نظر مي رسد: 
  برنامه آمايش ســرزمين اســتان هاي مبدأ و مقصد 
با تمركز بر محدوديت منابع آب تهيه شــده و مبناي 

عمل قرار گيرد. 
  عالوه بر كاهش تقاضا، از استقرار هرگونه صنايع آب بر 

در استان هاي مقصد جلوگيري به عمل آيد. 
  خريد حقابه هاي كشاورزي براي تامين بخشي از نياز 

شرب منطقه مورد بررسي قرار گيرد. 
  سيماي طرح هاي پيشنهادي براي انتقال آب بايد در 
يك تصوير كالن،  شامل تمام طرح هاي انتقال موجود، 
در حال ساخت و در دست مطالعه،  بررسي شود و سهم 
كمبودها و همچنين تكاليف برنامه ششم در خصوص 
مديريت و كاهش مصرف و تعادل بخشي را نيز مدنظر 

قرار دهد. 
  تمام طرح هاي انتقال آب بين حوضه اي و سدسازي 
و طرح هاي مشــابه كه داراي ابعاد اجتماعي گسترده 
هســتند، عالوه بر ارزيابي زيســت محيطي، ملزم به 
انجام مطالعات اجتماعي مطابق با فرمت بانك جهاني 
گردند. در قالب اين فرمت،  شناسايي تمامي ذينفعان 
و ذي مدخالن پــروژه در گام اول و ارائه برنامه كاهش 
تبعات اجتماعي طرح با مشاركت گروداران در گام دوم 

توصيه شده است. «
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   نفس شان زیر ماسک تنگ می شود وقتی که 
قرار است زیر گرمای 50 درجه هر روز از خانه گزارش

تا محل کار تردد کنند. کولرها را هم قبل از بهار 
روشن کرده و هشــدارهای افزایش ابتال به کرونا در صورت 
استفاده از این وسایل سرمایشی در فضای بسته نگرانی  شان را 
چند برابر می کند. ســاکنان شــهرهای جنوبی کشــور را 
می گوییم که این روزها فاجعه بارترین روزهای مقابله با کرونا 
را می گذرانند و بیشترین ابتال و مرگ و میر ناشی از کرونا را 
دارند. هر چند قرار نیســت دیگر آمارها بــه صورت مجزا و 
استانی اعالم شود اما آخرین آمار اعالم شده جمعه گذشته در 
این مناطق فاجعه بود. مرگ ۱۲ نفر به دلیل ابتال به کرونا تنها 
در استان هرمزگان. آمار مرگ و میر کشوری در آن روز 75 نفر 
اعالم شد و هرمزگان بیشترین تلفات جانی را داشت. )این آمار 
روز گذشته تفاوت چندانی نداشت و بدون تفکیک استان ها 

به 7۱ نفر در روز شنبه رسید.(
البته به جز هرمزگان که بدترین وضعیت شیوع کرونا را دارد، 
در خوزستان، لرستان، کردستان، بوشهر و آذربایجان شرقی 
هم وضعیت قرمز است. برخی شهرهای کرمانشاه و استان های 
خراسان هم شرایط بحرانی دارند. در سیستان و بلوچستان 
هم با توجه به همسایگی با کرمان و افزایش تردد به خصوص 
برای مراسم عروســی و عزا در مناطق روستایی، بیماری رو 
به گسترش است، همین مساله باعث شده بسیاری از مردم 
این مناطق خواستار بازگشت قرنطینه ها شوند. اتفاقی که 
همســو با صحبت های صبح دیروز رئیس جمهور در جلسه 
ستاد ملی مبارزه با کروناســت که تاکید کرد »اگر مجبور 
شویم همه )محدودیت ها( را بر می گردانیم«. جالب است که 
مساله بازگشت قرنطینه ها تاکنون فقط از سوی متخصصان 
حوزه بهداشت و درمان مطرح می شــد اما حاال در بسیاری 
از شــهرهای با وضعیت قرمز، خود مردم هم خواهان اعمال 

محدودیت ها شده اند. محدودیت هایی که البته معیشت شان را 
سخت تر از قبل می کند اما در روزهایی که کرونا جان جوان ها 
و افراد بدون بیماری زمینه ای را هم هدف گرفته، چاره ای جز 
بازگشت و اجرای دوباره آن را ندارند. بر اساس آمارهای اعالم 
شده از سوی وزارت بهداشــت تا همین دیروز ۱۲.۶ درصد 
افرادی که فوت کردند نه بیماری زمینه ای داشته و نه مسن 
بودند. در هرمزگان هم بر اساس اعالم دانشگاه علوم پزشکی 
طی چند روز اخیر چند جوان در رده سنی 30 تا 45 سال جان 

خود را به دلیل ابتال به کرونا از دست دادند.

محدودیت های جزئی دوای درد نیست 
مجید ســاکن بندرعباس اســت و می گوید: در بسیاری از 
روستاهای این منطقه بیماری شیوع پیدا کرده و شرایط مقابله 
با آن مناسب نیست. روستاییان دسترسی به آزمایشگاه های 
انجام تست  کرونا ندارند و هر روز شاهد افزایش آمارها در این 
مناطق هستیم. او ادامه می دهد: مدام مردم را مقصر می دانند 
که شرایط بهداشتی را رعایت نمی کنند. در این هوای گرم 
نفس کشیدن عادی هم به سختی صورت می گیرد،  چه برسد 
به این که ماسک بزنیم. همه آن روزهایی که دیگر استان ها با 
شرایط بحرانی کرونا روبه رو بودند، هرمزگان وضعیت خوبی 
داشت اما متاسفانه قرنطینه ها در این منطقه خوب اعمال نشد 
و به خاطر تردد مکرر مسافران ویروس به اینجا آمد. حاال هم 
به جای قرنطینه و محدودیت دوباره در این وضعیت بحرانی، 
تنها کاری که می کنند این اســت که مــردم از اخبار موثق 
محروم شوند.  یکی از خبرنگاران محلی بندرعباس هم که 
نمی خواهد نامش فاش شود، حذف قرنطینه های سراسری 
را عامل بحران کرونا در هرمزگان عنوان می کند و می افزاید: 
طی روزهای اخیر برخی محدودیت های جزئی اعالم شده، 
اما همان ها هم به صورت کامل انجام نمی شد و صرفا در حد 
هشدار بود. می دانیم که ستاد ملی مقابله با کرونا در استان 
تابع تصمیمات کشوری است اما آیا استانداری و فرمانداری 
نمی توانند در اجرای این محدودیت ها نظارت بیشتری داشته 

باشند. در برخی روستاها مردم از این بیماری ناآگاه هستند 
و مراسم  و دورهمی های زیادی که برپا می کنند خود عامل 
شیوع گسترده کرونا شده است.  این خبرنگار تاکید می کند: 
مردم از این وضعیت خسته شده اند، خودشان هم خواهان 
اعمال محدودیت های بیشتر هستند. این که دائم مسئولیت ها 
را روی دوش مردم بیندازیم و آنها را به خاطر رعایت نکردن 
پروتکل های بهداشتی سرزنش کنیم، صحیح نیست. حتی 
اطالع رسانی خوبی هم در این زمینه به ویژه در روستاها انجام 
نمی شود. مردم هرمزگان توصیه نمی خواهند، بلکه نیازمند 
تجهیز بیمارستان های درگیر بیماری کرونا، افزایش تخت های 
بیمارستانی و آی سی یو هستند. قرنطینه ها باید به شهرهای 

این استان بازگردد تا التهاب بیماری کم شود.

کردستانی ها هم خواهان قرنطینه 
بهمن مرادنیا، استاندار کردســتان با اشاره به وضعیت قرمز 
شیوع کرونا در سنندج از درخواست های مردمی برای اعمال 
محدودیت ها در استان خبر می دهد و می گوید: مردم و برخی 
فعاالن و دستگاه های درمانی اســتان از استانداری خواهان 
بازگشت محدودیت ها هســتند. به همین دلیل با توجه به 
وجود تعطیالت آخر هفته جــاری، در نظر داریم به منظور 
جلوگیری از ورود مســافر به اســتان، بازار و تفرجگاه های 

مریوان، سقز و بانه را تعطیل کنیم. در جلسه ویدیو کنفرانس 
با رئیس جمهوری هم خواهان برگشت برخی محدودیت های 
کرونایی از جمله کاهش حضور کارکنان دولت در ادارات به 

نصف پرسنل و تعطیلی واحدهای صنفی پرخطر شدیم. 

درخواست از وزیر بهداشت برای اعمال محدودیت ها  
بازگرداندن دوباره قرنطینه ها به شــهرها و استان های قرمز 
مورد موافقت بســیاری از مسئوالن اســت. این موضوع را 
نماینده بندرعباس، قشــم و ابوموســی در مجلس درباره 
هرمزگان تاییــد می کند و می گوید: شــیوع کرونا در تمام 
شهرها حاد شده و بازگشت قرنطینه  می تواند روند صعودی 
ابتال و مرگ ومیر را متوقف کند. به خاطر اهمیت این مساله 
جلسات متعددی با دکتر حریرچی داشتیم و همسو با این 
جلسات با رئیس دانشگاه علوم پزشکی و استاندار هرمزگان 

هم نشست هایی برگزار کردیم.
منصور آرامی از درخواست برای افزایش سهمیه کیت های 
تست کرونا برای هرمزگان خبر می دهد و عنوان می کند: 
در این باره با وزیر بهداشــت صحبت  کرده  و نامه ای هم به 
آقای رئیس جمهور نوشتیم که سهمیه کیت های تشخیص 
کرونای استان افزایش پیدا کند. با توجه به شرایط خاص 
آزمایشات باید با سرعت و تعداد بیشتری انجام شود. نکته 

مهم درباره کرونا، اعالم هر چه سریع تر نتایج آزمایش هاست. 
در برخی شرایط تا اعالم شدن نتیجه برخی از افراد قرنطینه 
را رعایــت نمی کنند و عامــل انتقال ویــروس به دیگران 
می شوند. در این باره هم باید سختگیری هایی در نظر گرفته 
شود که فرد تا نهایی شدن جواب آزمایش از تردد در جامعه 
پرهیز کند.  وی به مشکالت مردم در استفاده از ماسک در 
هوای گرم بندرعباس اشاره می کند و می گوید: من هم زاده 
این منطقه هستم و گرمای هوا و شرایط سخت آن را درک 
می   کنم اما مردم هیچ توجهی به ممنوعیت های برگزاری 
تجمعات و مراسم عزا و عروسی ندارند. آنها دورهمی برگزار 
می کنند و مهمانی می گیرند. شــاید نتوانیم از ماسک در 
ساعت های طوالنی اســتفاده کنیم اما رعایت فاصله ها و 
اجتناب از شــرکت در این قبیل مراسم که دست خودمان 

است و ربطی به گرما ندارد. 
این مسئول موافق افزایش محدودیت هاست و تاکید می کند: 
دورکار کردن دوباره کارمندان ادارات در کاهش ترددها موثر 
است. اعمال این محدودیت ها به ویژه در بندرعباس و برخی 
شــهرها ضرورت دارد اما باید به گونه ای باشــد که شرایط 
معیشــتی مردم تحت تاثیر قرار نگیرد. بی شــک افزایش 
تست های کرونا، اعمال محدودیت های بیشتر از سوی دولت 
و همراهی مردم تنها راهکار نجات استان از فاجعه کروناست. 

البته محدودیت ها هم باید از سوی نهادهای مختلف نظارت 
و تذکرات الزم در این زمینه داده شود، چون برخی از مردم به 
دلیل عدم اطالع رسانی هنوز هم از حساسیت های انتقال این 
ویروس آگاه نیستند. این که در یک روستا و در یک دورهمی 
خانوادگی هر 40 نفر فرد شرکت کننده در مراسم به ویروس 
مبتال می شوند ناشی از عدم آگاهی آنهاست. در این زمینه هم 
نیازمند اطالع رسانی از طریق دهیاری و افزایش برنامه های 

آموزشی صداوسیما هستیم. 
آرامی به دیدار روز دوشــنبه )فردا( با وزیر بهداشت اشاره 
می کند و می گوید: در این دیدار که بــا حضور 5 نماینده 
مجلس برگزار می شود، به دنبال افزایش اختیارات رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی اســتان برای اعمال محدودیت های 
بیشتر هستیم. از ســوی دیگر هرمزگان در شاخص های 
بهداشت و درمان و تخت های بیمارستانی نسبت به میانگین 
کشــور رتبه پایینی دارد و انتظار داریم با مســاعدت وزیر 
بهداشت و معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری، با اعطای 

اعتبارات بیشتر به استان موافقت حاصل شود.
  

قابل انکار نیست که مردم برخی از شهرها شرایط سختی 
درباره بیماری کرونا تجربه می کنند یا شرایط سخت شان در 
روزهای آتی رقم خواهد خورد. آنهایی که همواره مقصران 
اصلی این بحران به دلیل عدم رعایت پروتکل های بهداشتی 
معرفی می شوند اما با مشــکالت زیادی هم در رعایت این 
دستورالعمل ها روبه رو هســتند. گفته می شد کرونا فقط 
ســالمندان و افراد با بیماری زمینه ای را تهدید می کند یا 
با فرارســیدن گرما قدرت انتقالش کم  می شود اما اکنون 
هم جوان ها درگیر بیماری و مرگ و میر شــده اند و هم در 
مناطق گرم با بحرانی ترین روزهای کرونایی مواجه هستیم. 
اتفاقی که اضطراب مواجه به بیماری را افزایش داده و شاید 
به عادتی برای رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی مردم 
و ماندن در خانه به جای حضــور در تجمعات غیرضروری 
تبدیل شود. بسیاری از آنها در شــهرهایی که اکنون جزو 
شــهرهای بحرانی درگیر با کرونا هستند، موافق بازگشت 
قرنطینه ها هستند، قرنطینه هایی که البته به تنهایی کفایت 
نمی کند و نیازمند نظارت جدی اســت و اطالع رسانی به 
عموم مردم به ویژه مناطق روســتایی برای قطع زنجیره 

انتقال. 

صدای استان ها

021-23023405 پیام های خود را با این شماره در میان 
ostanha@ hamshahri.orgبگذارید

    پارس آبادی ها آنتن دیجیتال ندارند 
مردم پارس آباد هنوز از دیدن شــبکه های دیجیتالی صدا و سیما 
محروم هستند. در مسکن مهر این شهرستان هم شبکه های داخلی 
اصال آنتن ندارند. عجیب است که در شرایط کنونی این ضعف برای 
دریافت شبکه های داخلی وجود دارد و هیچ اقدامی برای رفع آن 

نمی شود. 
محمدی از اردبیل 

   تخفیف سابقه کار به کارگران عسلویه 
ای کاش کارگران شــاغل در عسلویه را با ۲0 ســال سابقه کاری 
بازنشسته کنند. شرایط بد آب وهوایی و انواع مواد سمی معلق در هوا 
سالمت این کارگران را تهدید می کند و این حداقل کاری است که 

می توان درباره کارگران زحمتکش این منطقه انجام داد. 
امیرآبادی از عسلویه بوشهر 

   کم آبی در پاکدشت 
یکی از مهم ترین مشکالت مردم پاکدشت کمبود آب شرب است. 
در این منطقه جمعیت زیادی زندگی می کنند و تبدیل به یکی از 
مهاجرپذیرترین نقاط کشور شده است. اما کمبود آب به ویژه در 
بخش شریف آباد ساکنان آن را با مشکالت زیادی مواجه کرده است. 
سال گذشته رئیس جمهور برای افتتاح فاز جدید تصفیه خانه آب 
پاکدشت به این شهرستان سفر کردند که قول دادند پس از افتتاح 
این فاز، مشکل کمبود آب پاکدشت و شهر و روستاهای اطراف آن 

حل شود اما مردم تاثیر این افتتاح را هنوز حس نمی کنند.
احمدی از ورامین 

   جاده روستایی شندان عرب را آسفالت کنید
سال های زیادی مسئوالن قول محرومیت زدایی در منطقه قائنات را 
داده اند اما جاده روستایی شندان عرب به تیغاب که مسیر پرترددی 
برای کشاورزان و دیگران است هنوز آسفالت نشده است. داشتن 
راه مناسب یکی از مطالبات اصلی مردم این منطقه است و ای کاش 

مسئوالن نسبت به رفع این مشکل اقدام کنند.   
محمدی از خراسان جنوبی 

   مسکن مهر کاشمر سند ندارد 
با گذشت بیش از 7 سال از تحویل واحدهای مسکونی مسکن مهر 
در فاز 5، هنوز خبری از صدور اسناد برای مالکان این خانه ها نیست. 
در این سال ها پیگیری زیادی برای گرفتن سندها انجام دادیم اما 

هیچ نتیجه ای نداشته است. 
احمدی از خراسان رضوی 

   رها شدن محصوالت گوجه و پیاز 
کشاورزان کرمانی امسال گوجه و پیاز خود را بدون آن که برداشت 
کنند رها کرده اند تا در مزرعه بماند. زیرا برداشــت محصول ضرر 
بیشتری به آنها می رساند و حتی پول کارگر را نیز در نمی آورد. هر 
کیلوگرم گوجه آنها ۲00 تا 700 تومان به فروش می رود که پول 

جعبه و هزینه کارگری را نیز کفاف نمی دهد.
قوچانی از کرمان  
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متــن كـامـل در سایت

ثبت اهر به عنوان شهر ملی َورنی
مدیر کل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی از انجام اقدامات الزم برای ثبت اهر به عنوان شهر ملی صنایع  دستی 
در تولید َورنی خبر داد. احمد حمزه زاده گفت: پرونده »اهر شهر ملی 
ورنی« برای بررسی های تخصصی به وزارت ارسال شده است.  
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   کرونا جوان ها را هدف گرفته است 

مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشکی هرمزگان 
از افزایش روزانه شمار مبتالیان به کرونا در استان خبر 
می دهد و می گوید: این روزها شاهد ابتالی بیشتر افراد 
جوان به این ویروس هستیم و در چند روز گذشته چند 
فرد جوان در استان در رده سنی 30 تا 45 سال به دلیل 
ابتال به کرونا جان خود را از دست دادند. فاطمه نوروزیان 
یکی از مهمترین دالیل افزایش روند صعودی ابتال به کرونا 
در هرمزگان را حضور مردم در تجمع ها و دورهمی ها عنوان 
می کند و می افزاید: چند روز پیش در یک مورد عروسی در 
قشم به دلیل ابتالی عروس به کرونا، بیش از 12۷ نفر به این 

ویروس مبتال شدند. 

   بوشهر در آستانه بحران 
در بوشهر شهرستان های بوشهر و عسلویه از نظر بســتری در خرداد در محدوده قرمز و دیلم و کنگان در سطح هشدار 
هستند. مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی این استان هم معتقدند 4 شهرستان دیگر نیز با توجه به آمارهای موجود قرمز 
خواهند شد و شرایط کنونی استان از نظر شیوع بیماری از سطح هشدار گذشته و به بحران تبدیل می شود. در این باره دبیر 
ستاد مبارزه با کرونا در بوشهر، رشد صعودی ابتال به کرونا و مرگ ناشی از این بیماری در استان را تایید می کند و می گوید: 
با افزایش روند بیماری از اوایل خرداد شمار بستری در بیمارستان ها افزایش یافته به نحوی که از میانگین 5 مورد بستری 
در اردیبهشت، امروز این آمار به 30 مورد بستری رسیده است. سعید کشمیری می افزاید: در سه ماه نخست 13 مرگ ناشی 

از ابتال به ویروس کرونا در استان ثبت شد اما در سه هفته اول خرداد 14 مرگ به ثبت رسید.

   قم 158۷ هکتار بافت فرسوده مصوب 
دارد و بیــش از 12 هزار خانــوار زیر قم

ســقف های لرزان در این بافت  زندگی 
می کنند. زندگــی ۷5 درصد مردم قــم در بافت  
فرسوده ای می گذرد که در برخی جاها قدمت تاریخی 
دارد، اما هیچ انگیزه ای تاکنون برای سرمایه گذاری و 
 توســعه اقتصادی ایــن مناطق وجود نداشــته

 است. 
مسئله ای که شــاید مهم ترین عاملش، کافی نبودن 
سیاست های تشویقی و گران شدن هزینه ساخت و ساز 
است و وام 50 میلیون تومانی در نظر گرفته شده برای 
آن هم جذابیت چندانی نزد مالکان ندارد. هرچند که 
مهدی عبوری، معاون وزیر راه و شهرسازی، در سفر 
اخیرش به قم از اعطای بسته تشویقی دولت برای باال 
رفتن انگیزه ساخت و ساز در بافت فرسوده کشور خبر 
داده، اما به نظر نمی رسد در گرانی مصالح ساختمانی و 
رکود ساخت وساز، مبلغ کم تسهیالت اعطایی و البته 
اجرا شدن طرح های تشــویقی به شکلی دیگر طی 
سال های اخیر، با استقبال چشم گیری از سوی اهالی 

فرسوده نشین قم همراه باشد. 
در ایــن بــاره فهیمــه 
فتاحــی زاده، رئیس اداره 
هماهنگی ستاد بازآفرینی 
شــهری اســتان قم، به 
پاسخ  سواالت همشهری 

داده است. 

بر اساس وعده معاون وزیر راه و شهرسازی، 
هزینه پروانه ســاخت در بافت فرسوده رایگان شده 
است، اقدامی که در گذشــته هم آزمایش شده و با 
استقبال روبه رو نشده بود. در این باره، چه تغییری روی 
داده که مردم را به استفاده از این خدمات تشویق کند؟

بخشــودگی صددرصدی هزینه پروانه ســاخت در بافت 
فرسوده قم از سال ها قبل اجرا می شــود. قم جزو معدود 
استان هایی است که بیش از یک دهه خدمت رایگان در این 
حوزه را به مالکان بافت های فرسوده ارائه می کند. چون این 
طرح در برخی استان ها اجرا نشده بود، معاون وزیر شرایط 
میانگین کشور را در نظر گرفته بود. اما اختصاص 50 درصد 
سهم شهرداری ها در بخشــودگی هزینه پروانه ساخت از 
سوی دولت، نکته جدیدی اســت که دکتر عبوری مطرح 
کردند. ســال های گذشــته 50 درصد بخشودگی هزینه 
پروانه ساخت در بافت فرسوده را شــهرداری و 50 درصد 
دیگر را دولت واریز می کرد. اکنون ســهم شهرداری را هم 
دولت پرداخت می کند. این کار با هدف جبران کســری 
بودجه شهرداری ها انجام شده است، چون در برخی شهرها، 

مشوق هایی که برای ترغیب مالکان بافت های فرسوده با 
هدف احیای این بافت ها در نظر گرفته شده بود، به دلیل 
کسری بودجه شهرداری ها، اعمال نمی شد. به نوعی می توان 
گفت این طرح برای ترغیب شهرداری ها به همکاری بیشتر 
اجرا خواهد شد. همچنین، در بسته تشویقی جدید، مالکان 
بافت های فرسوده می توانند از تخفیف 50 درصدی در هزینه 

معماری و نظام مهندسی هم بهره مند شوند.
یکی از مطالبات اصلــی مالکان بافت های 
فرسوده، افزایش سقف تسهیالت است. چون با افزایش 
چند برابری قیمت مصالح ســاختمانی و هزینه های 
ساخت وساز، رغبتی برای دریافت تسهیالت 50 میلیون 
تومانی نیست. درباره این مطالبه ساکنان بافت فرسوده 

اقدامی می شود؟
از سال 94 به بعد، به دلیل افزایش هزینه ساخت و ساز، با 
کاهش درخواست احیای بافت های فرسوده در قم مواجه 
هستیم. چون مردم با 50 یا ۶0 میلیون تومان تسهیالت 
نمی توانند ساخت و ساز کنند. معاون وزیر راه و شهرسازی 
در جلسه ســتاد بازآفرینی قم خبر جدیدی اعالم کرد که 
البته ابالغیه آن هنوز به دست ما نرسیده، اما امیدواریم اجرا 
شود. قرار است برای انبوه سازان در کالن شهرها، که دارای 
گواهی نامه مورد تایید هستند، مبلغ ۲30 میلیون تومان به 
ازای هر واحد مسکونی بدون سپرده )50 میلیون تومان وام 
9 درصد از محل تبصره و ۱۸0 میلیون تومان وام ۱۸ درصد( 
و با دوره بازگشت ۱۲0 ماهه در نظر گرفته شود. همچنین 
به مالکانی که خود اقدام به ساخت و ساز کنند تا سقف ۱40 
میلیون تومان تسهیالت )50 میلیون تومان با 9 درصد سود، 
50 میلیون تومان با ۱۸ درصد سود و 40 میلیون تومان با 4 
درصد سود( پرداخت می شود. اگر این طرح اجرا شود، قطعا 

بافت فرسوده قم جان می گیرد.
در این سال ها برخی پروژه های بازآفرینی در 
بافت های فرسوده قم اجرا شده است. آیا این طرح ها 

تاثیری در رغبت شهروندان به احیای بافت فرسوده 
داشت؟

تاثیرگذاری طرح های بازآفرینی را باید از دو بعد نگاه کنیم. 
رینگی که برای اجرای پروژه های بازآفرینی تعریف کردیم 
عناصر باارزش تاریخی و فرهنگی را در بافت خود داشت. پس 
از اجرای این پروژه ها، مالکان محله  های همجوار درخواست 
زیادی برای ادامه این پروژه ها داشتند که این درخواست ها 
در مدیریت استان هم مطرح شد. کاسبان بازار هم پیگیری 
زیادی برای اجــرای این پروژه ها انجام دادند و قرار اســت 
امسال طرح های بازآفرینی در محدوده بازار نو و کهنه اجرا 
شود. بخش بعدی، شامل افزایش مشارکت شهروندان در 
اجرای این پروژه هاست. هنگامی که عملیات کف سازی و 
جداره سازی در محله ها اجرا می شد، مالکان خودشان هم 
برای تعویض در ورودی واحدها و همکاری با پیمانکاران اقدام 
می کردند. این افزایش مشارکت را هم اکنون در بدنه سازی 

خیابان چهارمردان به خوبی شاهد هستیم.
آیا می توان چشم انداز روشنی برای اتمام 

عملیات احیای بافت های فرسوده در قم تعریف کرد؟
مسائل مربوط به احیای بافت فرسوده بسیار پیچیده و در 
هم تنیده است. حجم کار به حدی زیاد است که نمی توانیم 
چشم اندازی برای اتمام آن در نظر بگیریم. ضمن این که افق 
روشنی از اختصاص به موقع اعتبارات نداریم. چون بخشی از 
بودجه های عمرانی به دلیل مسائل اقتصادی کشور، صرف 
امور جاری و مقابله با بحران ها می شود. از سوی دیگر، قم 
عقب ماندگی زیادی نســبت به کالن شهرهای دیگر دارد. 
احیای بافت فرســوده در قم خیلی دیر آغاز و این مسئله 
موجب شده که حاشیه ها هر روز بیشتر رشد کنند. درصد 
اندکی از مالکان واحدهای فرسوده هم تعامل الزم را ندارند و 
این وضع، کار را سخت می کند. احیای بافت فرسوده نیاز به 
برنامه جامع دارد که تأمین اعتبار و عزم همه دستگاه های 

اجرایی را می طلبد. 

روح اهلل کریمی
 قم – خبرنگار

طرح تکراری برای بافت فرسوده قم 
اعطای بسته های تشویقی بازآفرینی  بافت فرسوده قم در حالی دوباره مطرح شده که اجرای آن طی سال های گذشته 

مورد توجه مالکان نبوده است

خواست عمومی برای قرنطینه و محدودیت
با باال گرفتن تعداد مبتالیان و درگذشتگان کرونا صورت گرفت

 بر اساس آمارهای اعالم شده 12.6 درصد افرادی که بر اثر کرونا فوت کردند نه بیماری زمینه ای داشته و نه مسن بودند./عکس: تسنیم

مریم سرخوش 
خبرنگار



7 شهر يكشنبه 25 خرداد 99  شماره 7963  2 3 0 2 3 6 1 5

2نفردرهرناحیهمشغولپاکسازیاند
معموال در هر ناحيه حدود 15تا 20نفر نيروي كارگري رفت و روب  را انجام مي دهند و حدود 2نفر يا 
بيشتر فقط كار پاكسازي برچسب هاي تبليغاتي را انجام مي دهند. رفت و روب بخشي از نگهداشت 
روزانه شهر است و پيمانكار خدمات شهري كه وظيفه رفت و روب را برعهده دارد كندن برچسب 

و پوستر ها را هم انجام مي دهد.

مدتي اســت كه سنگفرش 
پياده رو هــا هم بــه فضاي گزارش

تبليغاتي تبديل شــده اند و 
انواع آگهي هاي پايان نامه، مشاوره تحصيلي 
كارشناسي ارشد، پانســيون دانشجويي، 
حراج لباس هاي مجلسي و... زير پاي عابران 

چسبانده شده است.
ســال ها قبل يك كتــاب مديريت تجاري 
در ايران منتشر شــده بود كه از نخستين 
كتاب هاي ژانر »موفقيت« به شمار مي رفت. 
اسم اين كتاب »ســنگفرش هر خيابان از 
طالست« بود و داستان رشد اقتصادي يكي 
از شركت هاي صنعتي كره جنوبي را شرح 
مي داد. نويسنده شرح مي داد كه اگر ديدگاه 
صحيح داشته باشيم فرصت هاي اقتصادي 
سود آور آنقدر زياد هستند كه حتي مي شود 
تصور كرد سنگفرش  خيابان ها هم ارزشي 
مانند طــال دارند. ظاهرا كســاني كه روي 
سنگفرش خيابان ها آگهي مي چسبانند هم 

همين ديدگاه را دنبال مي كنند.
وقتــي از خيابانــي مانند انقــالب عبور 
مي كنيد در هر قــدم برگه هاي تبليغاتي را 
مي بينيد. اگرچه كســب و كار هاي بعد از 
رفع محدوديت هاي بيماري كرونا هنوز به 
وضعيت قبلي برنگشته اند، اما ميزان تبليغات 
به شدت زياد است. كارگران شهرداري از يك 
طرف اين برگه ها را پاكسازي مي كنند و از 
طرف ديگر جاي آنها با برگه هاي جديد پر 
مي شود. اخيرا استفاده از شعله افكن براي 
سوزاندن تبليغاتي كه روي زمين چسبانده 

مي شود هم ديده شده است.
مديركل خدمات شهري شهرداري تهران 
دراين باره مي گويد: »در گذشــته سازمان 
زيباسازي از اين شركت ها شكايت مي كرد 
و منجر به قطع تلفن ها مي شد، اما اين كار 

تأثيري بر ادامه فعاليت آنها ندارد«.
اصغر عطايي مي افزايد: » اين برگه ها را با آب 
و كاردك پاك مي كنند، اما در بعضي نقاط 
مانند روي درخانه ها نمي شــود از كاردك 
استفاده كرد، زيرا رنگ را هم از بين مي برد. 
از همه بدتر چســباندن ايــن برگه ها روي 
تابلو هاي ترافيكي اســت كــه با رنگ هاي 
كوره اي ساخته شده اند و اگر آسيب ببينند 
قابل ترميم نيستند. خيلي اوقات كاغذ كنده 

مي شود، اما چسب و اثر آن باقي مي ماند«.
او مي گويــد: »در معابــر پرتــردد مانند 
خيابان هــاي انقالب و وليعصــر كارگران 
خدمات شــهري مناطق و نواحــي، دائما 
درحال جمع آوري و پاكسازي هستند، اما 

باز هم ميزان تبليغات زياد است«.

مشكالت اصناف در دوران كرونا
بافت تجاري و فشرده مناطق مركزي شهر 
باعث شده اســت كه حجم زيادي از داد و 
ستد هاي شــهر در خيابان هاي اين منطقه 
جريان داشته باشد. شايد جالب باشد بدانيد 
كه پايش هاي چند سال پيش مركز مطالعات 
شهرداري تهران و سازمان زيباسازي نشان 
مــي داد روزانه بيــش از يك ميليارد تومان 
هزينه پاكســازي برچسب هاي تبليغاتي از 
در و ديوارهاي شــهر است. شهردار منطقه 
12در اين خصوص و با تأكيد بر شرايط مالي 
دوران بيماري كرونا اظهار مي كند: »اصناف 

به نسبت محصول خود مخاطبين مختلفي 
دارند. قســمتي از صنوف از طريق فضاي 
مجازي و شــبكه هاي اجتماعي مشتريان 
خود را پيدا مي كنند، امــا بخش بزرگي از 
آنها همچنان از روش هاي ســنتي استفاده 
مي كنند«. علي محمد ســعادتي مي گويد: 
»متأسفانه ما راهكار بازدارنده اي براي كنترل 
اين حوزه نداريم. اميدواريم در تفاهمي بين 
شــهرداري و اصناف، فضا هاي مشــخصي 
در شهر براي نصب اين برگه هاي تبليغاتي 
تعيين شود. البته اين كار نيازمند هماهنگي 
بين نمايندگان اصناف و شهرداري است«. او 
با تأكيد بر نقش تبليغات در فضاي مجازي 
اضافه مي كند: » ما سعي مي كنيم شرايط 
مالي اصنــاف را درك كنيــم؛ زيرا چند ماه 
درگيــر محدوديت هــاي كرونــا بودند و 
نتوانســتند فعاليت اقتصــادي مؤثر انجام 
دهند و االن چالش مالي در معيشت و درآمد 
آنها ايجاد شده اســت. در ادامه سال هم با 
اين بيماري روبه رو خواهيم بود. اگر فضاي 
مشخصي در شهر تعيين شــود كه اصناف 
بتوانند از آن استفاده كنند، هم هزينه هاي 
شــهرداري كاهش پيدا مي كند و هم ظاهر 

شهر زيباتر خواهد ماند«.

پاكسازي با شعله افكن
كتاب »سنگفرش هر خيابان از طال است« 
براي مدتي نشــان دهنده مديريت مدرن 
و خالق بــود و مديــران آن را طــوري در 
كتابخانــه دفتر خود مي گذاشــتند كه در 

مقابل ديد مراجعان باشد. شايد در بعضي از 
كتابفروشي هاي خيابان انقالب بتوان هنوز 
هم اين كتاب را پيدا كرد. ولي االن قسمت 
عمده بازار در اختيار پايان نامه، تست هاي 

كنكور و آموزش زبان انگليسي است.
معاون خدمات شــهري شهرداري منطقه 
11كه محدوده كتابفروشــي هاي خيابان 
انقالب در اين منطقه قــرار دارد، مي گويد: 
»متأسفانه قوانين و مقررات براي جلوگيري 
از تخلف در اين زمينه كافي نيست و جريمه 
مورد نظر براي كســي كه در محل ممنوع 
آگهي تبليغاتي مي چســباند اندك است. 
بدون قوانين بازدارنده هيــچ مانعي براي 
متخلف وجود ندارد. اگرچه شــهرداري در 
زمينه قضايي پيگيري الزم را انجام مي دهد، 
اما با وجود طوالني و هزينه بر بودن پيگيري 

قضايي، نتيجه اي به دست نمي آيد«.
كورش خرد مي افزايد: » تجربه راهنمايي 
و رانندگي نشان داد كه زياد كردن جريمه 
تأثير گذار است. االن شــركت يا فردي كه 
برچســب هاي تبليغاتي را به ديوار ، كف يا 
مبلمان شهري مي چسباند درصورت شكايت 
با جريمه كمي روبه رو مي شود و شايد تلفن 
آن واحد تجاري قطع  شــود كه به سادگي 
مي توانند از يك تلفن ديگر استفاده كنند«.

او با شــرح آسيب ديدن بخشــي از مبلمان 
شهري با چسباندن برچســب و كندن آن، 
مي گويد:»ما فيلم هاي مستندي داريم كه 
كارگر ما در حال پاك كردن است و درست 
بعد از او كســي دوباره با چسباندن پوستر و 

آگهي تبليغاتي ســطح ديوار را پر مي كند. 
همين افراد اگر دقت الزم را داشــته باشند 
مي بينند كه اين شــيوه تبليغات در شــهر 
باقي نمي ماند و روش مؤثري براي مشتري 
پيدا كردن نيســت«. خرد درباره استفاده از 
شعله افكن براي ســوزاندن آگهي هايي كه 
روي زمين چســبانده مي شــود، مي گويد: 
»سال گذشته پيمانكار يكي از نواحي براي 
پاك كردن برچسب هايي كه روي سنگفرش 
پياده رو نصب مي شود از شعله افكن استفاده 
كرد و با موفقيت آميز بودن آن، بقيه نواحي 
هم همين شيوه را به كار گرفتند. در اين مدت 
آگهي هايي روي ســنگفرش پياده رو هاي 
خيابان هــاي وليعصر و جمهــوري چندبار 
به طور كامل با همين روش پاك شــدند«. 
كتاب سنگفرش هر خيابان از طال است، در 
ايران مورد استقبال قرار گرفت و جوانان نسل 
جديد به دنبال اجراي روش هاي مديريتي آن 
رفتند، غافل از اينكه نويسنده كتاب، مدتي 
بعد از انتشار آن به تخلف هاي مالي و جعل 
اســناد تجاري متعدد محكوم شد و پس از 
مدت زيادي زندگي مخفيانــه در خارج از 
كره جنوبي، سرانجام دستگير شد و با اتهامات 

اقتصادي محاكمه شد.
كارگري كه جلوتر حركــت مي كند آتش 
كوتاه شعله افكن را روي برچسب هاي كف 
پياده رو مي گيرد. كارگر ديگر كپسول گاز را 
پشت سر او مي آورد و كاغذ هاي سوخته كه 
قرار بود توجه مشتري ها را جلب كنند، زير پا 

پراكنده مي شوند.

هزینهشیوهتبلیغاتی
منسوخشده،رویدستشهر

محمد سرابي
خبر نگار

توزيع 2ميليون ماسك در حمل ونقل عمومي تهران

تأکیدبراجباریبودناستفادهازماسكدراتوبوس
 از ابتداي ارديبهشت تاكنون حدود 2ميليون 

ماســك در ايســتگاه هاي مترو، ۴2ايستگاه حمل و نقل
اتوبوس و 1۸پايانه شهر توزيع شده است.

به گزارش همشــهري، از اوايل اســفند ماه سال گذشته كه 
ويروس كوويد- 19در كشــورمان دامنگير شد و هزاران نفر 
از هموطنانمان را مبتال كرد يكي از دغدغه هاي مســئوالن 
تالش براي پيشگيري از شــيوع اين ويروس در حمل ونقل 
عمومي بوده است از اين رو استفاده از ماسك به ويژه از زماني 
كه شرايط فعاليت هاي كاري جامعه به حالت عادي بازگشت 

مورد تأكيد قرار گرفت.

استفاده از ماسك همچنان اجباري است
مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني شهر تهران اعالم كرد كه 

همچنان استفاده از ماسك در اتوبوس اجباري است.
محمود ترفع با اشاره به لزوم به همراه داشتن ماسك از سوي 
مســافران، اظهار كرد: البته اگر مســافري ماسك به همراه 
نداشته باشد، مي تواند نســبت به تهيه آن از 60مركز عرضه 
ماسك در پايانه هاي اتوبوسراني و ايستگاه هاي تبادلي و پر 
مســافر خطوط تندرو اقدام كند. ترفع با بيان اينكه رعايت 
فاصله گذاري در ايستگاه ها و اتوبوس ها يك ضرورت است، 
تصريح كرد: از مسافران درخواست مي كنيم اگر اتوبوسي با 
ظرفيت تكميل به ايستگاه رسيد، از سوار شدن به آن اجتناب 
كرده و منتظر رســيدن اتوبوس بعدي بماننــد. مديرعامل 
شــركت واحد اتوبوســراني تهران در پايان با درخواست از 
مسافران براي استفاده از ماسك در اتوبوس به منظور حفظ 
سالمت خودشان و ديگران، خاطرنشان كرد: مسافراني كه 
در اتوبوس از ماســك اســتفاده نمي كنند، نه تنها نسبت به 
سالمتي خود بي تفاوت هستند، بلكه ممكن است به سالمت 
ساير شهروندان نيز آسيب برسانند. از همين شهروندانی كه 
ماسك دارند نيز بايد به آنهايی كه ماسك ندارند، تذكر دهند.

استفاده حداكثري از ماسك در مترو
شهروندان و مسافران در شبكه متروي تهران و حومه به نكات 
ايمني و بهداشتي توصيه شده براي سالمتي خود و ديگران 
توجه مي كنند. فرنوش نوبخت، مديرعامل شركت بهره برداري 
متروي تهران در اين باره گفت: شركت بهره برداري متروي 
تهران از ابتداي شــيوع ويــروس كرونا در رابطــه با اجراي 
پروتكل هاي وزارت بهداشــت و درمان آموزش پزشــكي و 
مصوبات ستاد ملي مبارزه با كرونا با استفاده از تمامي امكانات 
و ظرفيت خود اقــدام كرده و تمامي برنامه هــاي اجرايي را 
براساس ابالغيه هاي اعالم شده انجام مي دهد. نوبخت با اعالم 
اينكه هواساز ايستگاه هاي خطوط مترو به منظور خنك كردن 
فضاي ايستگاه ها فعال هستند، تصريح كرد: كولرهاي تمامي 
قطارها در چند مرحله طي روز كنترل مي شــوند تا با توجه 
به گرم شدن هوا، شهروندان و مســافران راحت تر از ماسك 
استفاده كنند. وي با بيان اينكه سرفاصله حركت قطارها در 
خط ســه از 7دقيقه به 6دقيقه و در خط دو از 3.5دقيقه به 
3دقيقه كاهش يافته است، گفت: در بيش از 100روز گذشته 
اقدام هاي مختلفي در بخش هاي آموزشــي و اطالع رساني 
ازجمله توليد خبر، كليپ، چاپ بنر، پوستر و برچسب هاي 
هشدار دهنده درخصوص پيشگيري از شيوع ويروس نيز در 

شهر زيرزميني انجام شده است.
همچنين علي عالي، مدير روابط عمومي معاونت حمل ونقل 
و ترافيك شهرداري تهران با بيان اينكه رعايت فاصله گذاري 
اجتماعي و استفاده از ماســك همچنان در ناوگان عمومي 
شهر مورد تأكيد است، گفت: در شرايطي كه توصيه مي شود 
در جمع هاي چند نفره نيز از ماســك استفاده شود، رعايت 
فاصله گذاري اجتماعي و استفاده از ماسك همچنان در ناوگان 
عمومي شهر مورد تأكيد اســت. وي با تأكيد بر مصوبه ستاد 
ملي مقابله با كرونا گفت: استفاده از ماسك در ناوگان عمومي 

شهر به ويژه مترو و اتوبوس الزامي است.
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روزانه بيش از يك ميليارد تومان صرف پاكسازي 
برچسب هاي تبليغاتي تهران مي شود
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  جان سياهان اهميت دارد
تيم هاي ليگ برتري كــه از 3 روز ديگر رقابت هاي 
اين ليگ را از سر خواهند گرفت، مجازند تا به جاي 
نام خود از شعار »جان سياهان اهميت دارد« پشت 
پيراهن بازيكنان خود استفاده كنند. بازيكنان ميالن 
و يوونتوس هم پيش از ديدار پريشــب جام حذفي 
از همين شعار اســتفاده كردند؛ البته روي پيراهن 

مخصوص گرم كردن شان. 
 جنجال هاي ماريو ادامه دارد

   بالوتلي كه فكر كرده بود به خاطر قرنطينه و كرونا 
مي تواند تمرينات تيم برشا را بپيچاند به دردسر افتاد. 
او پس از مدت ها غيبت از چهارشنبه تصميم گرفته 
بود به تمرين برگردد اما راهش ندادند. حاال باشگاه 
ايتاليايي از او و مدير برنامه هاي جنجالي اش -مينو 
رايوال- شكايت كرده است؛ نه به دليل غيبت، بلكه 
به خاطر افشــاي اخبار داخل باشگاه در اينستاگرام 

درباره بازرسي از كادر پزشكي اين باشگاه.
 تكذيب فوت به خاطر كرونا

درحالي كه تكذيب شــده كه علت فوت 2 بازيكن 
ايراني -علي نيكبخــت و متين قوســي- به دليل 
بيماري كوويد-19بــوده، خبر رســيد يك مربي 
فوتبال در عراق به خاطر ابتال به همين بيماري مرده 
است. نام اين مربي علي هادي 53ساله است. او مربي 

تيم زاخو بود.
  ادعاي عجيب ونگر

آرسن ونگر كه در فيفا شغل اداري پيدا كرده، معتقد 
است كرونا باشگاه هاي ضعيف را ضعيف تر و پولدارها 
را پولدارتر مي كند كه البته به نظر نمي رسد اين ادعا 
كامال صحيح باشد؛ چون باشگاه هاي ثروتمند هم از 
تعطيلي ها و بازي هاي بدون تماشاگر زيان ديده اند. 
براي نمونه مي توان به بارســلونا اشاره كرد كه براي 
خريدهاي مدنظر هواداران خود پولي در خزانه ندارد 
و به خاطر اوضاع اقتصادي پساكرونا نمي تواند روي 
فروش بازيكناني مثل كوتينيو يــا دمبله با قيمت 

بااليي حساب كند. 
  خبر بد براي بنيتس

 ديگر كمتر كســي جــرأت مي كند بــراي فوتبال 
حرفه اي پاي خود را به چين كه كانــون كرونا بود، 
بگذارد؛ بــه همين دليل دولت اين كشــور تصميم 
گرفته براي دلجويي از 29بازيكن و مربي خارجي كه 
پيش از اين به دليل شرايط قرنطينه و قوانين اجازه 
بازگشت به اين كشور را نداشتند، ويزاي اختصاصي 
صادر كند. اين خبر بدي براي رافا بنيتس است كه 
قصد داشت با اســتفاده از ممنوعيت ورود به چين 
قراردادش را با داليان فسخ كند و به نيوكاسل برگردد.

گفت وگوجهان غزل حكيمي فرد، شطرنج باز ايراني است اما از اين 
پس با پرچم سوئيس در تورنمنت هاي بين المللي 
شركت مي كند. او چهارمين چهره شناخته شده در 
شطرنج ايران است كه در چند ماه اخير تابعيتش را 

تغيير داده است.
حكيمي فرد 5 ســال پيــش از ايران رفــت. او كه 
هم اكنون 26سال دارد، عنوان استاد بزرگ شطرنج 
ايران و درجه استادي فدراسيون جهاني را دارد و در 
15سالگي قهرمان ايران شد. غزل كه در دانشگاهي 
در زوريخ درس مي خواند، تصميم گرفته است ديگر 

به ايران بازنگردد.
پيــش از او، عليرضــا فيروزجــا در اعتــراض به 
سياست هاي فدراسيون، از بازي براي ايران منصرف 
شــد. ميترا حجازي پور را هم فدراسيون به دليل 
كشف حجاب از تيم ملي اخراج كرد. هر دوي آنها 
هم اكنون در فرانســه هستند. شــهره بيات، عضو 
ارشد كميته داوران فيده هم چندي پيش به آلمان 

مهاجرت كرد.
فيروزجا در ماه هاي اخير در چند تورنمنت آنالين 
شــركت كرده اما به جاي پرچم ايران، پرچم فيده 
كنار نام اوســت. به نظــر مي رســد عليرضا هنوز 
تصميمش را براي تغيير تابعيت قطعي نكرده است 

اما فدراسيون جهاني با گذاشتن پرچم سوئيس در 
كنار اسم حكيمي فرد ، تغيير تابعيت او را تأييد كرد.

خبر تغيير تابعيت حكيمي فــرد را خبرگزاري ها 
داده اند و فدراسيون شطرنج ايران هنوز واكنشي به 

اين خبر نشان نداده است.
محمدرضا پشوتن، مدير روابط عمومي فدراسيون 
درباره تغييــر تابعيت حكيمي فرد به همشــهري 
مي گويد: »او نزديك به 5 ســال اســت كه ايران 
زندگي نمي كند. براي درس خواندن به ســوئيس 
رفت. اگر اشتباه نكنم آخرين باري كه براي ايران 
مسابقه داد سال 2016 يا 2017 بود. شنيده ايم كه 
او از سال پيش درخواست تغيير تابعيت داده بود و 
چون در چند سال گذشته براي ايران هيچ بازي اي 
انجام نداده، فدراســيون جهاني هــم اجازه اي از 

فدراسيون ايران نگرفت.«
 به نظر مي رسد تغيير تابعيت حكيمي فرد اهميت 
چنداني براي فدراسيون ندارد. مسئوالن فدراسيون 
هم اكنون درگير تعيين رئيس هستند. بعد از پايان 
دوره چهار ساله رياست مهرداد پهلوان زاده، فرهاد 
نيكوخصال سرپرست فدراسيون شد. هنوز تاريخ 
برگزاري مجمع انتخاباتي مشــخص نشده است، 
ولي 9نفر براي رسيدن به رياست ثبت نام كرده اند.

 چهارمين كيش به شطرنج ايران
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مظلومي: مخالف قطع همكاري با شفر بوديم

ماندن مجيدي در استقالل به عملكرد خودش بستگي دارد
اميرحسين اعظمي|  استقاللي ها اين روزها در تالشند تا هرطور شده 
طلب وينفرد شفر آلماني را پرداخت كنند؛ اتفاقي كه اگر رخ ندهد 
مي تواند آبي ها را از حضور در بازار نقل و انتقاالت محروم كند و حتي 
باعث سقوط اين تيم به دسته پايين تر شود. پرويز مظلومي كه در 
زمان اخراج شفر يكي از اعضاي كميته فني آبي ها بوده، گفت و گويي 
با همشهري ورزشي داشته و در آن از مخالفت اعضاي اين كميته با 

صادرشدن حكم اخراج مربي آلماني پرده برداشته است.

 حتما مي دانيد كه استقالل اين روزها درگير شكايت 
بويان و شفر است.

در جريان اين داستان هستم. در مورد بويان بايد بگويم كه او با مصدوميت به 
استقالل آمد و در حد تيم هم نبود. ولي در مورد شفر وقتي باشگاه او را كنار 
گذاشت، مي دانست بايد غرامت بدهد، پس چرا 3هفته صبر نكرد؟ آن زمان 
ما در كميته فني بوديم. از ما كه زياد مشورت نمي گرفتند، با اين حال گفتيم 
كه قطع همكاري با شفر درست نيست ولي تصميم خودشان را گرفتند. 
جالب است كه گفتند استقالل خسارت نمي دهد ولي حاال مي بينيد اين 
پرونده به كجا رسيده است. حتي قبل از فينال جام حذفي قرارداد شفر را 
با عجله تمديد كردند؛ آن هم دوساله. 2سال پيش اگر تا پايان فصل صبر 
مي كردند قطعا شرايط فرق مي كرد و شايد خود شفر تصميم به جدايي 

مي گرفت. حاال بايد او و پسرش پول بگيرند و به ريش ما بخندند.
 اين روزها داستان شكايت مربيان خارجي از فوتبال 
ايران به سوژه اي داغ تبديل شده؛ درخصوص داستان ويلموتس 

چه نظري داريد؟
ما از اول هم راه را اشتباه رفتيم و نحوه قرارداد بستن با اين مربي هم اشتباه 
بود. قرار بود يــك مربي بيايد كه از كي روش بهتر يا در حد او باشــد ولي 
ويلموتس نه در حد كي روش بود نه باالتر از او. ما هميشه در عقد قرارداد با 
بازيكنان و مربيان خارجي مشكل داشتيم و خيلي مواقع دالل بازي به فوتبال 
ما ضربه زده است. اين مشكالت يا براساس ندانم كاري و اشتباهات مسئوالن 

است يا اينكه پاي مسائل پشت پرده در ميان است.
 چندسالي است كه در ليگ برتر مربيگري نمي كنيد. 

اين اتفاق دليل خاصي دارد؟
من در اين ســال ها از ليگ يك و ليگ برتر پيشنهاد داشتم ولي به خاطر 
بيماري مادرم آنها را رد كردم. البته در يك مقطع كه شرايط مادرم بهتر شد 
با يك تيم ساعت12 شب توافق كردم ولي نيم ساعت بعد با مربي ديگري 
توافق كردند كه نمي دانم دليلش مسائل پشت پرده بود يا چيز ديگري. با اين 

حال شرايط اينطور نمي ماند.
 به نظر شما استقالل بايد فرهاد مجيدي را براي فصل 

بعد حفظ كند؟
فرهاد مربي جوان و آينده داري است و مسئوالن بايد به اين مربي فرصت 
بدهند. البته مسئوالن اســتقالل به نتايج هم اهميت مي دهند و ماندن 
مجيدي در استقالل به عملكرد خودش بستگي دارد. در فوتبال ايران فقط 

به نتيجه اهميت مي دهند؛ خصوصا در استقالل و پرسپوليس. 

 مجوز جديد فيفا براي بازيكنان
شرايط به وجود آمده ناشي از ويروس همه گير چيني باعث تغيير برخي قوانين فوتبال شده. فيفا به بازيكنان اجازه 
داده تا در طول يك فصل بتوانند در 3 باشگاه عضويت داشته باشند و باشگاه ها مي توانند پيش از پايان فصل جاري 
اقدام به خريد و فروش بازيكن كنند.

  غزل حكيمي فرد كه 5سال پيش براي درس خواندن به سوئيس رفته بود، از اين پس با پرچم
         اين كشور در مسابقات شركت مي كند. پيش از او 3شطرنج باز ديگر هم مهاجرت كرده بودند

  يونس امامي: از بالتكليفي خسته شده ام
  هزينه زندگي ما فقط در ليگ تأمين مي شود و اگر كشتي نگيريم  درآمدي نخواهيم داشت

يونس امامي، كشتي گير وزن 74كيلوگرم تيم ملي كشتي آزاد كه در 
مسابقات جهاني 2019 موفق به كسب مدال برنز شد، از بالتكليفي گاليه 
دارد. امامي كه نمي داند چه زماني مسابقات از سر گرفته مي شود، درباره 
شرايط اين روزهاي خود و تعطيلي اردوي تيم ملي به همشهري گفت: 
»آخرين مسابقاتي كه شركت كردم، مسابقات رنكينگ ايتاليا بود و بعد از 
آن زمزمه هاي شيوع ويروس كرونا شروع شد تا اينكه در بهمن ماه سال98 
اردوي تيم ملي تعطيل شد. مسابقات كسب سهميه لغو شد و پس از آن 
هم اعالم شد المپيك تا سال2021 به تعويق افتاده كه با شرايط موجود 
اصال معلوم نيست المپيك برگزار شود.« امامي ادامه داد: »از همان زمان 
كه باشگاه ها تعطيل شد، تمريناتم را به صورت انفرادي ادامه دادم. دويدن، 
وزنه زدن و سايه زني جزو كارهاي هر روزه ام بود. حاال هم براي مرور فن به 
باشگاه مي روم ولي هيچ كس نمي داند باشگاه ها تا كي تعطيل است و اين 
وضعيت بالتكليفي تا چه زماني مي خواهد ادامه داشته باشد.« امامي با 
اشاره به اينكه از خيلي چيزها براي حضور در المپيك2020 گذشته به 
همشهري گفت: »براي حضور در ليگ جهاني به من پيشنهاد شد كه در 

وزن 70كيلوگرم كشتي بگيرم ولي به خاطر المپيك تصميم داشتم در 
74كيلوگرم كشتي بگيرم كه آنها هم قبول نكردند. هزينه زندگي ما فقط 
در ليگ تامين مي شود و اگر كشتي نگيريم، درآمدي نخواهيم داشت. 
در شهريار من مديران را بعد از هر مدالي كه مي گيرم مي بينم؛ تشريف 
مي آورند عكس مي گيرند و مي روند تا مسابقه بعدي! يك سالن اينجا به 
اسم من راه اندازي كردند و قرار بود بهره برداري آن را به من بسپارند ولي 
بعد از افتتاح ديگر خبري نشد! ديگر از گفتن اين حرف ها خسته شده ام و با 
خودم كنار آمده ام كه به عشق مردم و خوشحال كردن آنها كشتي مي گيرم 
و با مسئوالن كاري ندارم.« يونس امامي درباره تصميمش براي حضور 
در ليگ سال99 گفت: »با اين شرايط كه اصال معلوم نيست ليگ برگزار 
شود يا نه، ولي اولويت براي من حضور و نتيجه گرفتن در المپيك است. 
اين شانسي است كه هر 4سال يك بار براي ورزشكاران پيش مي آيد و من 
نمي خواهم اين فرصت را به راحتي از دست بدهم.« گفتني است كشتي 
آزاد ايران در وزن 74كيلوگرم سهميه المپيك كسب نكرده و مدعيان اين 

وزن قبل از هر كاري بايد سهميه المپيك را كسب كنند.
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اولين مخالفت هاي آشكار با بازگشــت علي كفاشيان به فدراسيون 
فوتبال، توسط چند مدير مياني فدراسيون مثل صادق درودگر انجام 
شد، اما ديروز احســان قاضي زاده، نماينده مردم فريمان و سرخس 
در مجلس هم هشــدار داد كه بازگشت كفاشيان به فدراسيون، جرم 

محسوب مي شود.
قاضي زاده كه در سال هاي اخير بارها در رسانه ها با مديران فدراسيون 
فوتبال سرشاخ شده است، به ايســنا گفت: »كفاشيان ادعا مي كند 
كه استعفا نداده اســت. فارغ از استعفا يا عدم اســتعفا در آن مقطع 

كناره گيري كرد. ما بازگشت او در شرايط فعلي را با توجه به بازنشسته 
بودنش، درست نمي دانيم. او فردي بازنشسته است و براساس قانون 
منع به كارگيري بازنشستگان حضورش در هر شكل و مجموعه نهاد 
عمومي غيردولتي، ممنوع است. دستگاه هاي نظارتي در اين موضوع 
ورود مي كنند. ايــن امر طبق قانون، جرم كيفري اســت و هر يك از 

ايرانيان مي توانند اعالم جرم كنند.«
اين نماينده مجلس، از دست رفتن پست كفاشيان در كنفدراسيون 
فوتبال را نشــانه كناره گيري او از فدراســيون ايران خواند و گفت: 
»كفاشــيان جايگاه خود را در AFC از دســت داد. اگر او سمتي در 
فوتبال ايران داشت، كرسي خودش را در AFC حفظ مي كرد.« اين 
ادعا در شرايطي است كه طبق مقررات در پايان هر دوره هيأت رئيسه 
كنفدراسيون فوتبال آســيا، نامزدها دوباره بايد از طرف فدراسيون 
داخلي معرفي شوند. كفاشيان نايب رئيسي كنفدراسيون را از دست 
داد، چون مهدي تاج كه آن زمان رئيس فدراســيون ايران شده بود، 

خودش را نامزد پست نايب رئيسي كرد.
علي كفاشيان زمستان سال97 به دنبال فشار مجلس و دستگاه هاي 
نظارتي بر بازنشسته ها، از نايب رئيسي فدراسيون فوتبال كناره گيري 
كرد، اما بعدها مدعي شــد كه هيچ گاه استعفاي كتبي ننوشته است. 
او كه همزمان با حكم كميته اخالق فدراسيون فوتبال 5سال محروم 
شده بود، اخيرا توسط كميته استيناف مورد بخشش قرار گرفته است.
طبق اساسنامه فدراســيون، در غياب رئيس فدراسيون، نايب رئيس 
اول، به عنوان سرپرست فدراســيون، عهده دار وظايف رئيس خواهد 
بود. مهدي تاج، رئيس پيشين فدراســيون فوتبال، دي ماه گذشته 
استعفا داد، اما چون فدراسيون نايب رئيس اول نداشت، حيدر بهاروند، 

نايب رئيس دوم فدراسيون، به عنوان سرپرست انتخاب شد.
بهاروند هم مانند علي كفاشيان بازنشسته است، با وجود اين قاضي زاده 
در گفت وگوي انتقادي ديروز به او و ديگر بازنشسته هاي هيأت رئيسه 

فدراسيون اشاره اي نكرده است.

  بازگشت كفاشيان جرم است
   قاضي زاده  منتقد هميشگي مديريت فدراسيون فوتبال 

 مي گويد نهادهاي نظارتي اجازه نخواهند داد كفاشيان 
 كه بازنشسته است، سرپرست فوتبال شود

بيرانوند رفتني شد
عليرضــا بيرانوند صبــح ديروز در ســاختمان 
فدراسيون فوتبال حاضر شــد و تنديس نقره اي 
رؤيايي AFC را دريافت كــرد. او هنگام خروج از 
فدراسيون در جمع خبرنگاران هم حاضر شد و در 
خصوص آخرين وضعيت سفرش به بلژيك گفت: 
»من ساعت 5صبح يكشــنبه بليت دارم و بليت 
بازگشتم هم براي روز چهارشنبه تهيه شده است، 
اما شــايد هم برنگردم! من قبل از قرارداد رسمي 
بايد ابتدا در تست هاي پزشــكي باشگاه آنتورپ 
شــركت كنم و قراردادم هم از تاريخ 11تيرماه با 

اين باشگاه آغاز خواهد شد.«

خبر

 پرونده ويلموتس خارج از نوبت در حال بررسي است
طاهري جعفري، بازرس كل امور ورزش و جوانان سازمان بازرسي كل كشور مي گويد: » در نحوه انتخاب و انعقاد قرارداد آقاي 
ويلموتس، ابهاماتي وجود دارد كه با صدور ابالغ بازرسي، موضوع به صورت خارج از نوبت در دست بررسي است. موضوع انتخاب 
اين سرمربي درحالي كه پيشنهادهاي ديگري با مبالغ كمتر در شرايط مشابه  وجود داشته يكي از موضوعات مورد ابهام است.«
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اگر خبري كه در مورد افزايش رقم قرارداد عليرضا بيرانوند منتشر 
شده صحت داشته باشد، واقعا جا دارد از محمدحسن انصاري فرد 
براي تدريس اصول پيشرفته مديريت در بزرگ ترين دانشگاه هاي 
جهان دعوت شود. خبر اين است كه بيرانوند بعد از توافق با آنتورپ، در 
مورد مبلغ رضايتنامه اش از باشگاه پرسپوليس تخفيف خواسته تا پول 
بيشتري به خودش برسد. انصاري فرد هم براي راضي كردن دروازه بان 
تيم، يك ونيم ميليارد تومان به رقم پايه قرارداد او اضافه كرده است. 
بيرانوند در تيرماه پاشنه باشگاه پرسپوليس را از جا درآورده بود تا 
رقم رضايتنامه اش كاهش بيابد و او بتواند پيشنهادهاي بلژيكي و 
ژاپني اش را اوكي كند، اما ايرج عرب، مديرعامل وقت باشگاه تن به 
اين »حرف زور« نداد. انصاري فرد اما دستخوش يك ونيم ميلياردي را 
در فصلي به بيرو داد كه نصفش را نيمكت نشين بوده و نصف ديگرش 

را داشته گل هاي جورواجور مي خورده. مرسي!

تدريس فنون مديريت

مسعود شجاعي كه فعال در تمرينات تراكتور حاضر نشده، نامه اي  
سرگشاده نوشته كه ليگ را برگزار نكنيد. در اين بيانيه يك مشت 
حرف تكراري داريم در مورد اينكه جان آدم ها مهم تر از جام است و... 
كه هزار بار در طول اين مدت مشابه آنها را خوانده ايم. با اين همه عاشق 
جمله اول بيانيه مسعود شديم؛ جايي كه كاپيتان تيم ملي نوشته 
است: »دليل اين همه اصرار و پافشاري براي ازسرگيري مسابقات 
ليگ برتر فوتبال براساس چه استداللي است؟« اوال كه اين جمله ايراد 
نگارشي فاحش دارد و نمي توان دليل و استدالل را با هم در چنين 
جمله اي گنجاند. از اينكه بگذريم واقعا سازمان ليگ چه دليلي براي 
برگزاري مسابقات دارد؟ آيا فوتبال براي مردم نان و آب مي شود؟ آيا 
براي جوانان بيكار، شغل مي شــود؟ خب كال تعطيلش كنيد برود، 
فوتباليست هايمان هم مي شوند پزشك و خلبان يا مهندس هوافضا!

واقعا با چه استداللي؟

بعد از چند هفته كشمكش بر سر اينكه محل بازي فوالد و استقالل 
كجا بايد باشد و بعد از كلي مصاحبه از سعيد رمضاني در مورد شرايط 
و رنگ شهر اهواز، رسانه رسمي استقالل با آب و تاب پيغام فرهاد 
مجيدي را منتشر كرده كه »هر كجا فوالدي ها بخواهند با آنها بازي 
مي كنيم.« واقعا كه آدم نمي داند با اين حجم از بزرگواري سرمربي 
استقالل چه بايد بكند؟ كجاي دنيا ديديد كه سرمربي يك تيم، به 
همين راحتي به تيم ميزبانش حق انتخاب زمين بدهد؟ مرســي 
فرهاد جان؛ حاال بايد ببينيم فوالدي ها كجا را براي برگزاري بازي 
انتخاب مي كنند. شايد انتخاب شان سانتياگو برنابئو باشد و شايد هم 
ترجيح بدهند در نيوكمپ بازي كنند. خب، برادر عزيز، اهوازي ها 
از اول گفتند در زمين خودمان از اســتقالل ميزباني مي كنيم كه 

حق شان هم بود، االن شما چه چيزي را به آنها بخشيده ايد؟

جدا بزرگواري كرديد فرهاد جان!

نكته بازي

 آقاي كفاشــيان! منتظر 
بوديم امروز برويد فدراسيون.

نه، قرار نبود بروم.
 نوشته بودند كه احتماال 
از شــنبه به عنوان سرپرســت در 

فدراسيون مستقر مي شويد.
استنباط خودشان بوده ولي من چنين 
تصميمي نداشــتم. گفتــه بودم كمك 
مي كنــم، حتــي گفتم در جلســه اي 
بنشــينيم با اعضــاي هيأت رئيســه 
فدراســيون صحبت كنيم. البته ديروز 
شــنيدم كــه اعضــاي هيأت رئيســه 
مي خواســته اند نامه اي بنويســند كه 
من نبايد برگردم. اگر قرار باشــد رفتن 
من باعث ضرر براي فدراســيون شود و 
ديگران بخواهند نامه بنويسند كه نيايم، 
بهتر اســت كه نروم. من مي خواســتم 
بروم كمك كنم، اگر تصور اين است كه 
كمكي از دســتم برنمي آيد، خب ديگر 

دليلي ندارد بروم.

 البته فدراسيون بعدا نامه 
را تكذيب كرد.

بله ديدم تكذيب كرده انــد. به هر حال 
باز هــم مي گويم مــن مي خواهم بروم 
كمك كنم، اگر نمي خواهند، ديوانه كه 
نيستم بروم. كمبود رياست فدراسيون 

كه ندارم.
 شما كه قرار نيست نامزد 

رياست فدراسيون شويد؟
صدســال ايــن كار را نمي كنــم. من 
مي خواســتم كمــك كنــم تغييرات 
اساسنامه انجام شود و مجمع انتخاباتي 
بدون مشكل برگزار شود. حاال اگر همين 

را هم نمي خواهند كه هيچ.
 البته همــه اين حرف ها 
در حد شايعه اســت. آيا كسي پيام 
روشني به شما نداده كه چه كار كنيد؟

نه هنوز، ولــي رفتنم را فعــال متوقف 
كرده ام. من در جلســات هيأت رئيسه 
براي اصالح اساسنامه هم شركت كردم 

و نظراتــم را دادم. فكر كردم مي شــود 
كمك كرد. حاال كه نمي خواهند، هيچ 
اصراري ندارم. فدراسيون كه هم اكنون 
بدون مشكل اداره مي شود. آقاي بهاروند 
به عنوان سرپرست كارشان را مي كنند 

و مشكلي هم نيست، من را مي خواهند 
چه كار؟

 وزارت ورزش بــا شــما 
صحبتي نكرده؟ شايعه شده بود كه 

تمايل دارند شما سرپرست شويد.

تمايل دارند يا ندارند، من كاري به آنها 
ندارم. البته اگر قرار باشد بروم، بايد همه 
كمك كنند كه فوتبال از اين شــرايط 
عبور كنــد و انتخاباتش بدون مشــكل 

برگزار شود.

رئيس پيشين فدراسيون فوتبال در گفت وگو با همشهري مدعي 
 شد كه مي خواسته با قبول پست سرپرستي به فدراسيون

 كمك كند، اما منصرف شده است

 كفاشيان: اگر نخواهند
  ديوانه كه نيستم برگردم
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تنيسورها، تنها زنان پولدار
آخريــن ورزشــكاري كه به 
جز ويليامز و شــاراپوا در صدر 
پردرآمدترين ورزشكاران زن 
قرار گرفته بــود، ونوس خواهر 
بزرگ تــر ســرنا ويليامز در 
سال2003بود. براي زنان، تنيس 
تنها راه نزديك شدن به مردان 
پردرآمد دنياي ورزش اســت. 
شاراپوا، لي نا، ســرنا ويليامز و 
حاال اوزاكا تنها زناني هستند كه 
توانسته اند از سال2012به بعد 
خود را به ليســت 100ورزشكار 
پردرآمد دنيا برسانند. از زماني 
كه فوربس در سال1990ليست 
پردرآمدترين ورزشكاران جهان 
را ارائه كرده، فقط تنيســورها 
در صدر ليســت زنان بوده اند و 
90تحت حكمراني اشتفي  دهه
گراف و مارتينــا هينگيس بود. 
به لطف تماشاگران تقريبا برابر، 
تنيس تنها ورزش معتبر دنياست 
كه زنان و مردان تقريبا درآمد 
يكســاني دارند. از سال2007، 
پــول جايزه در 4 گرنداســلم 
دنيا براي مــردان و زنان برابر 
اســت هر چند مردان هنوز در 
تورنمنت هاي سطح پايين درآمد 

بيشتري دارند.

ث
مك

به گزارش فوربس، اوزاكا در 12ماه گذشته 37.4ميليون دالر 
جايزه و حق بازي گرفته كه 14ميليون بيشتر از سرنا است. او با 
اين درآمد، ركورد بيشترين درآمد ساالنه را هم از ماريا شاراپوا 
گرفته كه پيش از اين در سال2015موفق شده بود 29.7ميليون 
دالر در يك سال درآمد داشته باشد. اوزاكا در ميان 100ورزشكار 
پردرآمد جهــان در رتبه29قرار دارد درحالي كــه ويليامز در 
رتبه33است. اين نخستين بار از سال2016ميالدي است كه دو 

ورزشكار زن در ليست 100ورزشكار پردرآمد جهان گرفته اند.
ديويد كارتر استاد تجارت ورزش در دانشگاه يو اس سي مي گويد: 
»براي آنها كه بيرون دنياي تنيس هستند، اوزاكا يك چهره تازه با 
يك داستان جذاب است. اين را به جوان بودن و دو فرهنگي بودن 
)اوزاكا ژاپني است اما در آمريكا بزرگ شده و زندگي مي كند( 
او اضافه كنيد و نتيجه، ظهور يك نماد بازاريابي ورزشي جهاني 
خواهد بود.« ظهور اوزاكا، پاياني بر حكمراني 4ســاله ويليامز 
خواهد بود. او با 18ميليون دالر به صدر ليســت پردرآمدترين 
ورزشكاران رسيد و درآمدش در نهايت از مرز 29ميليون دالر 
گذشت. قهرمان 23گرنداســلم دنيا در طول زندگي حرفه اي 
خود، بيش از 300ميليــون دالر درآمد از جوايــز و حق بازي 

داشته است.
رسيدن اوزاكا به صدر جدول، نتيجه تركيب همزمان چند عامل 
بوده است. او ابتدا خودش را در زمين ثابت كرد و دو گرنداسلم 
متوالي را كسب كرد )2018اوپن آمريكا، 2019اوپن استراليا(. 
اين كيفيت فني به اضافه ميراث متفاوت او - نائومي از مادري 
ژاپني و پدري هائيتيايي- آمريكايي متولد شده است- خيلي 
زود او را در ميان تمام تنيسورهاي دنيا متفاوت كرد. او همچنين 
وقتي كه فقط 20ســال داشــت قهرمان يك گرنداسلم شد و 
شخصيتي بسيار »باحال« و دوست داشتني داشت. ريشه هاي 
اوزاكا بخش مهمي از جايگاه فعلي او هستند. او در ژاپن به دنيا 

آمد. وقتي كه سه ساله بود،  همراه با خانواده اش به آمريكا آمد و 
در النگ آيلند مستقر شد و بعد به فلوريدا رفت. خواهر بزرگ تر 
او ماري هم يك تنيسور حرفه اي است. او در سال2014يك ماه 
قبل از تولد 16سالگي اش رسما يك تنيسور حرفه اي شد. 2سال 

بعد به جمع 40تنيســور برتر اتحاديه 
تنيس زنان رسيد و نخستين جام خود را 
در سال2018در ايندين ولز برنده شد. 
12ماه بعد، او نخســتين بازيكن ژاپني 
شــد كه قهرمان يك گرنداسلم شده و 
نخستين تنيســور تاريخ آسيا شد كه 
به رتبه اول رنكينگ تنيســورهاي زن 

دنيا مي رسد.
اوزاكا تابعيــت دوگانــه داشــت امــا 
در آســتانه المپيك2020توكيــو كه 
به خاطر كرونا به 2021موكول شــده، 
در اقدامي خردمندانــه تابعيت ژاپني 
را بــراي بازي هــاي رســمي برگزيد. 
اين تصميم، او را بــه انتخاب جذاب تر 
اسپانسرهاي المپيك مثل تروتكت  اند 
گمبل، نيپون ايرويز و نيسان تبديل كرد 

و اين شركت ها با او قراردادهاي تجاري امضا كردند تا از او براي 
بازاريابي بازي ها استفاده كنند. انتظار مي رود او يكي از چهره هاي 
ويژه المپيك باشد. او از همين حاال هيجان زيادي در جامعه ژاپن 
ايجاد كرده و در زمان برگزاري، استقبال عمومي از او به مراتب 

بيشتر خواهد شد. 

جنگ برندها
ظهور اوزاكا، جنگ بزرگي بين برندهاي معتبر ورزش ايجاد كرد و 

هر كدام از آنها تالش زيادي كردند تا اسپانسر او شوند. در نهايت، 
نايك توانست آديداس را كنار بزند و با قراردادي كم نظير و بسيار 
پرمنفعت لباس هايش را تن اوزاكا كند. نايك قوانين ســفت و 
سختي دارد و ورزشكاراني كه با اين شركت قرارداد دارند، بايد از 
كفش گرفته تا كاله از محصوالت و برند 
اين شركت اســتفاده كنند. اين شركت 
حتي براي غول هاي تنيس استثنا قائل 
نشــده بود اما اوزاكا بعد از لي نا، دومين 
اســتثناي بزرگ در تاريخ قراردادهاي 

نايك در دنياي تنيس به شمار مي رود. 
يــك دليل بــراي اينكه نايــك چنين 
استثنايي قائل شده احتمال بسيار باالي 
بازنشستگي شاراپوا و سن باالي ويليامز 
)39( اســت. نايك  در غياب غول هاي 
تنيس، بايد تحت هر شــرايطي اوزاكا را 
حفظ كند. اوزاكا، با توجه به اين شرايط 
مي تواند برچست برخي شركت ها مانند 
آل نيپون ايرويز،  مستركارد و نيسين فودز 

را روي لباس ها و وسايلش داشته باشد. 
نايــك مي خواهد در پاييــز خط توليد 
لباس هاي اوزاكا را در ژاپــن راه اندازي كند و محصوالتي مانند 
هودي، شلوار و تي شرت را به بازار اين كشور عرضه كند. وقتي كه 
شاراپوا در سال2004ويليامز را شكست داد تا برنده ويمبلدون 
)يكي از 4گرنداســلم دنيا( شود تنها 17ســال داشت. شركت 
بازاريابي ورزشي آي ام جي كه با اوزاكا هم قرارداد بسته، خيلي 
زود با تنيسور روس قراردادي بلندمدت بســت. شاراپوا براي 
11سال پردرآمدترين ورزشكار زن دنيا بود تا اينكه زنجيره اي 
از مصدوميت ها و تعليقــش از تنيس به خاطر مصرف يك ماده 

ممنوعه درآمدهايش را كاهش داد. آي ام جي با سرمايه گذاري 
روي يك ورزشكار آسيايي، لي نا، سود زيادي حاصل كرده بود. 
او زماني كه در سال2011قهرمان اوپن استراليا شد به نخستين 
تنيسور آسيا - چه در بخش مردان و چه در بخش زنان- تبديل 
شد كه برنده يك گرنداســلم شده اســت. آي ام جي سريعا با 
او قراردادي 7ساله بست كه براي او ســاالنه درآمدي بين 2تا 
20ميليون دالر به همراه داشت. آي ام جي براي كار با اوزاكا، از 

تجربه اش در همكاري با كي نيشيكورا استفاده كرد. 
نيشيكورا، تنيسور سرشناس ژاپن هرگز برنده هيچ گرنداسلمي 
نشده اما با 30ميليون دالر در سال، پردرآمدترين ورزشكار مرد 
تاريخ كشورش است. شاراپوا، لي نا و نيشيكوري مسير بازاريابي 
مناسب را براي اوزاكا هموار كرده اند. ماكس آيزنبود رئيس بخش 
تنيس آي ام جي گفته است: »ما خيلي خوش شانس بوديم كه 
يك دفتر در توكيو داشــتيم تا كارهاي نيشيكورا را انجام دهد. 
روابط در آن منطقه بسيار مهم هستند.« نائومي سال گذشته 
قراردادهاي زيادي با برندهــاي مختلف امضا كرد. يكي از آنها، 
شركت نوشيدني هاي انرژي زاي بادي آرمر و هاي پرايس بود كه 
اخيرا بازاريابي جهاني خود را شروع كرده است. مايك فدل مدير 
بخش ماركتيك بادي آرمر گفته است كه نائومي الهام بخش اين 
شركت براي راه اندازي خط توليد محصول »انلي يو )فقط تو(« 
بوده است؛ »نائومي به شدت متعهد است كه بهترين بازي اش را 
در زمين بازي ارائه دهد و بخش زيادي از آن مديون تالش هاي 
او خارج از زمين اســت. او به شــدت به تمرين و تغذيه اهميت 
مي دهد.« خود اوزاكا پيش تر درباره همكاري با شركت هاي نوپا 
گفته است: »من خيلي خوشحالم كه مي بينم كسب و كارهاي 
جوان رشد مي كنند و خيلي عالقه دارم كه چيزي به آنها اضافه 
كنم. من هميشــه از تيمم مي خواهم برندي را پيدا كنند كه با 

عاليق و شخصيت من همخواني داشته باشد.«

نائومي اوزاكا تنيسور 22 ساله ژاپني  در يك سال 37 ميليون دالر درآمد داشته و به 
پردرآمدترين ورزشكار زن تاريخ تبديل شده است

جوان، محبوب، پردرآمد

جواد نصرتي
روزنامه نگار

نائومــي ســال گذشــته 
قراردادهاي زيادي با برندهاي 
مختلف امضا كــرد. يكي از 
آنها، شركت نوشيدني هاي 
انــرژي زاي بادي آرمــر و 
هاي پرايس بود كــه اخيرا 
بازاريابــي جهاني خــود را 

شروع كرده است

 زماني كه سرنا ويليامز در سال1999برنده نخستين گرنداسلم زندگي حرفه اي 
خود شد، نائومي اوزاكا تنها يك سال داشت. 19سال بعد، اوزاكا در فينال اوپن 
آمريكا ويليامز را شكست داد تا برنده نخستين عنوان اصلي خود در تنيس 
شود. اين بازي يكي از جنجالي ترين بازي هاي تاريخ معاصر تنيس بود و داور 3بار به ويليامز اخطار داد. حاال 
اوزاكاي 22ساله يك بار ديگر رقيب افسانه اي خود را شكست داده  اما نه در زمين تنيس؛ تنيسور جوان ژاپني 
بيشتر از ويليامز و هر ورزشكار زن ديگري در يك سال گذشته درآمد داشته و به پردرآمدترين ورزشكار زن 

تاريخ تبديل شده است.

كباده كشي يك زن
 مرشد و زورخانه دار را 

بركنار كرد 
حضور چند زن در زورخانه هم مرشد را اخراج 
كرد و هم زورخانــه دار را. چند روز بعد از اينكه 
مجتبي جوهري، رئيس فدراسيون ورزش هاي 
زورخانــه اي از حضور زنــان در زورخانه ها و از 
طراحي لباس و فعال شدن اين رشته  براي آنها 
خبر داد، حضــور 2 زن در يكي از زورخانه هاي 
شهر قدس جنجال ساز شد. چند سالي است كه 
بحث حضور زنان، مسئله ورزش هاي زورخانه اي 
است. اما روزهاي گذشــته جوهري اعالم كرد 
كه از مراجع تقليد اســتفتا گرفته است و آنها 
حضور زنان در ورزش هاي زورخانه اي را بالمانع 
دانسته اند. اين اظهارنظر جوهري و اصرار او براي 
فعاليت زنان، با اعتراض پيشكسوتان اين رشته 
روبه رو شــد. نزديك به 50 نفر از اين معترضان 
تجمعي هــم در هيأت تهران داشــتند. به نظر 
مي رســد هيأت تهران يكي از مخالفان اصلي 
فعاليت زنان در اين رشته است. طبق گزارشي 
كه ايسنا داده است،  مرشد و زورخانه دار وليعصر 
شهر قدس به دليل ميدان دادن به زنان بركنار 
شده اند. ولي كارگر، زورخانه دار وليعصر داستان 
بركناري خودش و مرشد كياني را اينطور تعريف 
كرده اســت: »روز جمعه 2 نفر از زنان به همراه 
همسرانشان از من خواســتند كه وارد زورخانه 
شوند. همسر و دختر من نيز در زورخانه بودند. 
با توجه به اينكه منع قانوني براي جلوگيري از 
زنان به زورخانه وجود ندارد، به آنها اجازه ورود 
دادم.« كارگر تأكيد دارد كــه هيچ خالفي در 
گود زورخانه اتفاق نيفتاد: »زنان پوشش كامل 
داشتند. هيچ گونه هنجارشكني نشد. يكي از آنها 
با ضرب مرشد كباده كشي كرد و چند ساعت بعد 
از اينكه فيلم در فضاي مجازي منتشر شد، هيأت 
استان تهران و شهر قدس تماس گرفتند و حكم 
بركناري من و مرشد زورخانه را دادند.« كارگر 
كه پيش از اين اتفاق دبيري هيأت شهر قدس را 
به عهده داشت، معترض است كه چرا با حضور 
زنان در اين رشــته مخالفت مي شــود: »وقتي 
مراجع و علماي ديني ما صراحتا اعالم كرده اند 
به شرط رعايت موازين شرعي هيچ منعي براي 
حضور و فعاليت زنــان در زورخانه وجود ندارد، 

چرا آقايان در مقابل آن مقاومت مي كنند؟« 

خبر
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 مجلس يازدهم با شعار 
مجلس گام دوم انقالب مجلس

و يا مجلس انقالبي بر سر 
كار آمده است، اما آنچه از روند فعاليت 
نمايندگان به بيــرون بازتاب مي يابد، 
فهرســتي از طــرح و اظهارنظرهاي 
عجيب و حاشيه ساز است كه نه قرابتي 
به اصول گام دوم انقالب دارد و نه در 

راستاي انقالب و انقالبي گري است.
ختم روزانــه قرآن در نشســت هاي 
علني مجلــس، ازدواج اجباري براي 
افراد باالي 28سال، تغيير نام فرودگاه 
مهر آباد بــه فرودگاه شهيدســپهبد 
سليماني، نامگذاري مجلس يازدهم 
به دوره سردار ســليماني، نامگذاري 
خياباني به نــام جورج فلويد كه مرگ 
او سبب اعتراضاتي در آمريكا شده، يا 
تدوين طرحي براي افزايش جمعيت 
كشــور و... مشــتي نمونه خــروار از 
طرح هاي برخــي نمايندگان مجلس 

جديد است. 
 به گــزارش همشــهري، دشــواري 
معيشــتي كه در اخبار اجتماعي روز 
كشور به وضوح قابل تشخيص است، 
خودكشــي دختر 12ســاله در ايالم 
به خاطر فقر، خودكشــي مرد ايالمي 
به دليل بيكاري، حلق آويز شدن كارگر 
شركت نفتي بر سر چاه نفت در هويزه، 
سيل عظيم مراجعات بيكاران بحران 
كرونا به بيمه براي دريافت حق بيمه 
بيكاري و... نمونه هايي است كه شيب 
تند گراني ها و كوچك شدن سفره هاي 
طبقه نيازمند جامعه را هويدا مي كند.

درحالي كــه از مجلــس يازدهــم 
انتظار مي رفت حداقل در راســتاي 
شــعارهاي اقتصادي اش ميدان دار 
دشواري هاي معيشــتي مردم شود 
و به زعم خود بهارستان نشــينان در 
ســاماندهي اقتصاد، انقالبي عمل 
كنند، اما ســوداي كار انقالبي اين 
مجلس به يك نشســت غيرعلني با 
مســئوالن اقتصادي تقليل يافت و 
تا اينجاي كار كه 20روز از روي كار 
آمدنشان مي گذرد، درگير اعتبارنامه 
نماينده گچســاران، سهميه بندي 
هيأت رئيســه به نفــع طيف هاي 
سياســي حاضــر در بهارســتان، 
تقسيم كرسي هاي كميسيون هاي 

تخصصــي، تعيين تكليــف رئيس 
مركــز پ  ژوهش ها و جــدل پنهاني 
بر سر رياســت ديوان محاسبات يا 
شــعر خواني در مدح رئيس مجلس 
شده اند و عمال حضور يازدهمي ها تا 
اينجا شعارها و فرياد هاي ما انقالبي 
هستيم را در پي داشــته و در عمل 
با انقالبي گــري فاصلــه مي گيرد. 
درحالي كه اين شــعارها نه دردي 
از مردم دوا مي كند و نــه گرهي از 
مشــكالت بروز يافته باز مي كند و 
تنها ثمره اش بازتاب ادعاهاي عجيب 
و غريب برخي نمايندگان جوياي نام 

حاضر در مجلس است. 
اقدامي كه مورد نقد كاربران شبكه هاي 
اجتماعي و همچنيــن صاحب نظران 
سياسي قرار گرفته اســت؛ چنان كه 
مصطفي تاجزاده، چهره شناخته شده 
اصالح طلبان در حساب شخصي اش در 
توييتر نوشت: »مجلس اقليت با شعار 
حل مشــكالت اقتصادي تشكيل شد. 
طرح هاي نمايندگانش تاكنون: ختم 
روزانه قرآن، تغيير نام فرودگاه مهرآباد، 
تقاضاي شــنود تلفــن راه يافتگان به 
مجلس، رســاندن جمعيــت ايران به 
150ميليون نفر، آرزوي تداوم تحريم و 
نامگذاري خياباني به اسم جورج فلويد 

در تهران!«

 هدف، تخريب مجلس است!
با برجسته شدن اقدامات حاشيه ساز 

و عجيــب مجلــس يازدهمي ها در 
شــبكه هاي اجتماعي ازجمله توييتر 
و تلگرام، احمد امير آبــادي فراهاني، 
عضو هيأت رئيسه مجلس اعالم كرد: 
طرح هايــي مثــل ازدواج اجباري، يا 
تغيير نــام فرودگاه مهرآبــاد تحويل 
هيأت رئيســه مجلس نشده است. او 
در صفحه شــخصي خــود در توييتر 
نوشت: »اين روزها برخي ها طرح هايي 
را منتشــر مي كننــد كه هــدف آن 
تخريب مجلسي است كه مردم به آن 
اميدوارند. مســئول طرح ها در هيأت 
رئيسه بنده هســتم. طرح هايي مثل 
ازدواج اجباري يا تغييــر نام فرودگاه 
مهرآباد تحويل نشــده. ضمن اينكه 
مســئول نامگذاري فرودگاه ها وزارت 

راه است.«
ادعــاي اميرآبادي درمــورد تخريب 
مجلس به واســطه اين موضوعات در 
حالي است كه اين مباحث مثل مدح 
قاليباف، درخواست نامگذاري مجلس 
به دوره سردار سليماني در قالب نطق 
از ســوي حســين عباس زاده امامي 
و علي موســوي، نماينــدگان طرقبه 
و ملــكان از تريبــون مجلس صورت 
گرفته اســت يا همچون درخواست 
ختم روزانه قرآن در مجلس در قالب 
مصاحبه رسمي بوده؛ چنان كه حسين 
جاللي، نماينده رفسنجان طراح اين 
ايده در مصاحبه با ايكنا، درباره چرايي 
طرح پيشنهادي اش يعني ختم روزانه 

قرآن كريم از ســوي نمايندگان دوره 
يازدهم، گفت: فكر كــردم كه چطور 
مي توان حق اين كتــاب بزرگ الهي 
را تا جايي كه امكان دارد، به جا آورد. 
بر همين اســاس به ذهنم آمد كه اگر 
مجموع نماينــدگان دوره يازدهم هر 
روز 2صفحه قرآن كريــم را بخوانند، 
مي توانيم تقريبا روزانه يك ختم كامل 
داشــته باشــيم. لذا در حال تقسيم 
صفحات قرآن بين نمايندگان براساس 
حروف الفبا هستم و به ترتيب صفحات 
ابتدايي هر نماينده را براي وي ارسال 
مي كنم تا از يكشــنبه، 11خرداد ماه، 

اين برنامه آغاز شود.
يا در مورد نامگــذاري خياباني به نام 
جورج فلويد محمدمهــدي زاهدي، 
نماينده كرمان و وزير ســابق دولت 
احمدي نژاد 5روز پيش در مطلبي در 
صفحه توييتر خود نوشت: »پيشنهاد 
دارم نام يكــي از خيابان هاي تهران، 
در اعتراض به نظام ســرمايه داري و 
نژادپرستي غرب به اسم جورج فلويد 
نامگــذاري شــود. امــروز جمهوري 
اسالمي ايران، نقطه اميد ملت ها براي 
مبارزه با اســتبداد داخلي و استعمار 

خارجي است.«
در مورد طرح افزايــش فرزند آوري و 
نيز اعالم وصول شــدن آن، محســن 
دهنوي، عضو هيأت رئيسه مجلس در 
نشست يازدهم خرداد مجلس به آن 

رسميت داد.

طرح ها و شعارهاي عجيب و غريبي كه از سوي برخي نمايندگان مطرح 
مي شود، پارلمان را به جاي معيشت مردم درگير مسائل فرعي كرده است مجلس درگير حاشيه

قاضي غالمرضا منصوري، متهم متواري 
پرونــده طبــري، در خارج از كشــور قضايي

بازداشت شد؛ گمانه زني ها از حضور اين 
متهم در كشور آلمان يا اسپانيا حكايت داشت اما او در 

روماني بازداشت شد. 
اما عصر روز گذشته گفته شــد با تصميم يك دادگاه 
محلي در بخارست)پايتخت روماني( استرداد غالمرضا 
منصوري به ايران به تعويق افتاده است. بنا به تصميم 

پليس او حق خروج از روماني را ندارد.
روز گذشته، غالمحسين اســماعيلي، سخنگوي قوه 
قضاييه ضمن تأييد خبر بازداشت منصوري و با اشاره 
به همكاري بسيار خوب و شايســته اينترپل، گفت: 
»اين فرد در اختيار اينترپل در كشور روماني است و 
هماهنگي هاي الزم براي تحويل اين فرد انجام شده 
است، اما به لحاظ اينكه آن كشور اصال پرواز خارجي 
به علت شــرايط كرونا ندارد، اين امر بــا تعويق انجام 
مي شــود و اميدواريم كه اين همكاري هاي دوجانبه 

استمرار داشته باشد.«
منصوري يكي از متهمان پرونده اكبر طبري اســت 
كه نام او به عنوان متهم رديف نهم در كيفرخواســت 
اين پرونده مطرح شده است. اين قاضي وقت اجرايي 
لواسان به دريافت رشوه بالغ بر 500هزار يورو از حسن 
نجفي، متهم رديف دوم پرونده، متهم است. منصوري 
در سال 92 به عنوان سرپرست دادسراي زمين خواري 
منصوب شــد. او پيش از آن هم سرپرست دادسراي 
فرهنگ و رسانه بوده اســت. قاضي منصوري به دليل 
احكامي كــه در ارتباط با بازداشــت روزنامه نگاران و 
فيلترينگ سايت ها صادر كرده بود، نام آشنايي براي 
اهالي رسانه اســت. از اين قاضي به عنوان فردي ياد 
مي شود كه در صدور حكم بازداشت روزنامه نگاران و 
دستگيري هاي گروهي آنها در بهمن ماه1391 نقش 

داشته است.
منصوري ســاعاتي پس از برگزاري نخستين دادگاه 
طبري و طــرح نام او در ايــن پرونــده، در يك پيام 
ويدئويي مدعي شــد كه ســفرش به خارج از كشور 
با هدف درمان صورت گرفته و به محض »باز شــدن 
مرزها« به كشور بازمي گردد. او در اين پيام مدعي شد 
كه به جمهوري اسالمي و دستگاه قضايي ايمان كامل و 

اعتقاد راسخ دارد و به همين جهت در نخستين فرصت 
به سفارت ايران مراجعه كرده و براي حضور در دادگاه 

به كشور باز خواهد گشت.
اســماعيلي صحبت هاي منصوري در قالب آن فايل 
ويدئويــي را »تبليغاتــي« خوانده و گفتــه كه اين 
متهم فراري قصد بازگشــت به ايران را نداشته است. 
سخنگوي قوه قضاييه سه شنبه گذشته نيز در واكنش 
به ادعاي متهم براي بازگشــت به كشور، گفت: امروز 
متخلفان در هر لباس و پوششي ديگر از حاشيه امن و 
حريم ممنوعه برخوردار نيستند. برخورد قوه قضاييه 
با معدود عناصر فاسد درون قوه قضاييه، هم جدي و 

هم قاطع و عبرت آموز است.
اما با گذشت 2روز، خبري از بازگشت قاضي متهم به 
كشور و مراجعه اش به سفارتخانه نشد تا اينكه نماينده 
دادستان در جلســه دوم دادگاه طبري در واكنش به 
سخنان منصوري، گفت: »او هيچ گواهي پزشكي اي 
به دادســرا ارائه نداده و اگر ادعايــي دارد، آن را برابر 
اصل به ســفارت ايران تحويل دهد. او يك  ماه بعد از 
دستگيري طبري از ايران خارج شد و تلفن خود را در 
ايران گذاشت ! گمان مي كرديم ايشان ايران است و به 

وقتش او را احضار خواهيم كرد.«
خبر بازداشــت قاضي منصوري در روماني در حالي 
منتشر مي شود كه رئيس قوه قضاييه چند روز پيش به 
كساني كه نام آنها به عنوان متهم در پرونده هاي فساد 
اقتصادي مطرح است  اما از كشور خارج شده اند، هشدار 
داد كه احساس نكنند مي توانند از چنگ عدالت فرار 
كنند و تسليم شدن در برابر قانون و عدالت را هم به نفع 

خودشان و هم براي جامعه مفيد دانست.
ســيد ابراهيم رئيسي پنجشنبه گذشــته در جريان 
سفرش به اســتان فارس از عزم دستگاه قضايي براي 
برخورد با تخلفات درون خود سخن گفت و خاطرنشان 
كرد: اينكه امروز به پرونده هايي رســيدگي مي كنيم 
كه اين پرونده ها به نحوي مربوط به درون دســتگاه 
قضايي است، ناشي از اراده و تصميم قضات و كاركنان 
دستگاه قضايي است كه امروز مدعي هرگونه ناسالمتي 
هستند. رئيسي با تأكيد بر اينكه ناسالمتي براي نظام 
اداري و قضايي تحمل نخواهد شــد، تصريح كرد: اين 
ناســالمتي براي همه جا بد و براي دســتگاه قضايي 
بدتر است. رســيدگي به پرونده اكبر طبري، معاون 
اجرايي ســابق حوزه رياســت قوه قضاييه در دوره 
رياست صادق آملي الريجاني، طي يك سال حضور 
رئيســي در رأس قوه قضاييه به نمادي از پاكسازي 
قوه قضاييه از عناصر فاسد تبديل شده است. پرونده 
طبري داراي 22متهم اصلي است كه تعدادي از آنها 
در خارج از كشور متواري هستند. اين مقام سابق قوه 
قضاييه به عنوان متهم رديف اول پرونده متهم است 
كه با سوءاستفاده از جايگاه خود و از طريق ايجاد يك 
شبكه ارتشا و فساد متشكل از چند قاضي، رسيدگي 
قضايي به پرونده هاي فساد را از مسير خود منحرف 
كرده و زمينه  صدور قرار منــع تعقيب براي متهمان 
فساد را فراهم كرده است. به گفته نماينده دادستان، 
دفتر طبري به كانوني جهت مراجعه برخي  متهمان 
براي حل پرونده خود، تبديل شده بود و او يك گروه 
مجرمانه در معاونت اجرايي حوزه رياست قوه قضاييه 
تشكيل داده بود. به گفته نماينده دادستان، اقدامات 
مجرمانه طبري در 20سال حضورش در قوه قضاييه 
در مداخله و اعمــال نفوذ در پرونده هــاي متهمان 
دانه درشت اقتصادي خالصه مي شــد. اما طبري در 
دومين جلسه دادگاه ضمن دفاع از خود، همه اتهامات 
را رد كرد و مدعي شد كه »20 سال خدمت صادقانه به 

قوه قضاييه« داشته است!

حضور عناصر »پ ك ك« در خاك ايران كذب است

 سردار سرتيپ پاسدار محمد پاكپور، فرمانده نيروي زميني سپاه در 
حاشيه بازديد از پايگاه هاي عملياتي شمال غرب كشور، در واكنش به امنيتي

ادعاي يك مقام تركيه مبني بر حضور عناصر »پ ك ك« در داخل خاك 
جمهوري اسالمي ايران، اظهار كرد: اين ادعا را غيرمسئوالنه و بي اساس دانسته و آن 
را تكذيب مي كنيم . به گزارش فارس، وي با اشاره به وضعيت مرزهاي 2 كشور، افزود: 
در مرزهاي مشترك جمهوري اسالمي ايران و تركيه تعامالت بسيار خوب و مفيدي 
بين نيروهاي مسلح 2 كشــور وجود دارد. لذا انتظار مي رود مقامات كشور دوست و 
همسايه تركيه، قبل از هرگونه اظهارنظر رسانه اي پيرامون رخدادهاي مرزي، پس از 
حصول اطمينان از صحت واقعه، از كانال هاي رسمي با جمهوري اسالمي ايران ارتباط 

برقرار كرده و برابر سازوكارهاي پيش بيني شده اينگونه مسائل را دنبال كنند.

احضار سفير افغانستان

درپي تحركات عده اي معدود از جريانات خاص سياسي كه داراي 
سابقه ضديت با جمهوري اسالمي ايران و حسن همجواري ميان ديپلماسي

2كشور ايران و افغانستان هستند و اخيرا به بهانه فوت چند تن از 
اتباع آن كشور كه قصد ورود غيرقانوني به ايران داشته و يا به صورت قاچاقي و 
غيرقانوني وارد ايران شده بودند، مرتكب برخي اقدامات اهانت آميز و تعرض به 
سفارت جمهوري اسالمي ايران و ساير نمايندگي هاي كشورمان در افغانستان 
شده بودند، صبح ديروز سفير افغانســتان در تهران براي پاره اي توضيحات در 
وزارت امور خارجه حاضر شد. به گزارش ايســنا، در جريان اين ديدار مديركل 
آسياي غربي وزارت امور خارجه مراتب نگراني از تأثير اقدامات غلط اين گروه 

قليل بر روابط همسايگي 2 كشور را ابراز كرد.

 قاضي فراري
در بند

سخنگوي قوه قضاييه از دستگيري 
متهم قاضي منصوري در روماني 

توسط اينترپل خبر داد

   تكذيب اعترافات طبري 
يك مقام آگاه در سازمان اطالعات سپاه در گفت وگو با خبرنگار فارس، انتشار اخباري تحت عنوان اعترافات اكبر طبري را تكذيب 
كرد. اين مقام آگاه تصريح كرد: همزمان با برگزاري دادگاه رسيدگي به اتهامات اكبر طبري معاون اجرايي سابق قوه قضاييه، اخباري 
تحت عنوان اعترافات عليه مسئوالن سابق يا فعلي دستگاه قضا در حال انتشار است كه ضمن تكذيب مواردي از اين دست، تأكيد 
مي شود پخش اينگونه شايعات قطعا با هدف انحراف و اخالل در رسيدگي به اصل اتهامات اكبر طبري صورت گرفته و قصد عاملين 
به حاشيه راندن دادگاه است.  وي در پايان گفت: به منتشركنندگان اين شايعات و افرادي كه موجبات تشويش اذهان عمومي را 

فراهم مي آورند هشدار داده مي شود و در صورت ادامه قطعا برخورد الزم صورت خواهد گرفت.

موسوي در سوريه كار جاسوسي مي كرد
غالمحسين اسماعيلي در حاشيه مراســم معارفه رئيس سازمان 
زندان ها، در جمع خبرنگاران درباره پرونده ســيدمحمود موسوي 
مجد، بيان كرد: اين پرونده مربوط به ســال۹8-۹7 است و متهمين 
ديگر پرونده را حضور ذهن ندارم. وي افزود: حكم اين شخص صادر 
شده و قطعيت پيدا كرده است. دستگيري موسوي مجد ربطي به حادثه 
تروريستي شهادت سردار سليماني ندارد. سخنگوي قوه قضاييه بيان 
داشت: در ســنوات قبل به لحاظ ارتباطي كه با اين مجموعه داشته، 
اطالعاتي در حوزه دفاعي و نظامي ما به ويژه در ارتباط با وزارت دفاع 
و نيروي قدس سپاه و تردد ها و اقامت هاي شهيد حاج قاسم سليماني 
در سال هاي ۹۶ و ۹7 را به سرويس سيا و موساد داده است. وي افزود: 
ارتباط اين جاسوس به لحاظ اينكه مقيم سوريه بوده و خانواده اش 
مقيم سوريه هستند، در همان كشور با نيرو هاي مستشاري ايران بوده 
و اطالعاتي را از حوزه فعاليت آنها و وزارت دفاع جمع آوري مي كرده 

و به دشمن مي داده است.

ث
مك

 بــا تصميــم يــك دادگاه محلي در 
بخارست، اســترداد قاضي غالمرضا 
منصوري به ايــران تا يك ماه آينده به 
تعويق افتاده اســت. او حق خروج از 

روماني را ندارد
ت

ه مل
خان

س: 
عك



2 يكشنبه 25 خرداد 99  شماره 7963 12 3 0 2 3 6 1 8 جامعه

ناتوان  در مدارا
توالی حوادث ناگوار و افزايش مشكالت اجتماعی، تاب آوری 

جامعه را کاهش داده است
فهيمه طباطبايي

خبر نگار

  کرونــا تاکنون جان ده ها هــزار نفر را در 
سراسر جهان گرفته و بزرگ ترين تهديد گزارش 1

براي سالمت انسان ها به شمار مي رود. اين 
اپيدمي، فراتر از حوزه ســالمت، اقتصــاد جهاني را نيز 
همچــون توفانــي ســهمگين در نورديــده؛ چنان که 
بزرگ تريــن پيامد آن را ازبين رفتن نظــم اقتصادي در 
جهان مي دانند و معتقدند ترميم آثار شيوع اين اپيدمي 
در اقتصاد جهان، ممكن است ســاليان درازي به طول 
بينجامد. شايد حتي شــرايط هيچ گاه به زمان پيش از 

کرونا باز نگردد.
اثرات کرونا، به طور طبيعي، در کشــورهايي که اقتصاد 
آسيب پذيرتري دارند، مشــهودتر و خسارت بارتر است. 
ايران  که بحــران اقتصادي را ســپري مي کند، ازجمله 
اين کشورهاســت؛ چه آنكه حتي پيش از شيوع کرونا 
نيز، به دليل تأثيرپذيري اقتصــاد از مولفه هاي بيروني و 
همچنين سقوط آزاد قيمت نفت، شاخص هاي اقتصادي 
در کشور ما وضع شبه بحراني را پشت سر مي گذاشت و 
کرونا سبب شده مردم ايران، شرايط به مراتب سخت تري 
را از ديگر کشــورها تجربه کنند. به روايت ديگر، آنچه 
ايرانيان در حــال تجربه کردن آن هســتند، همزماني 
بحران کرونا با يكي از دشــوارترين شرايط اقتصادي در 

طول سال هاي پس از انقالب است.
براســاس نظرســنجي ملي که اواخــر فروردين ماه در 

ايســپا انجــام شــده، بحــران 
کرونــا ســبب کاهــش درآمد 
50.7درصد پاســخگويان شده 
اســت. 41.7درصد پاسخگويان 
گفته انــد ايــن بحــران باعث 
تعطيلي کسب وکارشــان شده 
 و 13.5درصــد نيــز در اثر اين 
بحران به کلي کار خود را از دست 
داده اند. بحراني که چنين اثراتي 
را در اقتصاد کشــور و معيشت 
مردم برجاي گذاشته، بي ترديد 
اثرات اجتماعي بااليي هم دارد. 
پيش از اين تحليلگران اجتماعي، 
آشــكار و پنهان، نسبت کاهش 
تاب آوري اجتماعي در اثر اپيدمي 
کرونا به دولت هشــدار داده اند؛ 
هشــداري که به زعــم آنها اگر 
در سياســتگذاري و تصميمات 
حكمرانان مورد توجه قرار نگيرد، 
مي تواند کشــور را تا لبه پرتگاه 
فروپاشــي اجتماعي پيش ببرد. 

خودکشــي عمران روشــني مقدم، کارگر خوزســتاني 
صنعت نفت ازجمله رويدادهايي اســت که مي توان آن 
را در چارچوب کاهش تاب آوري اجتماعي تفسير کرد؛ 
رويدادي که برخــي جامعه شناســان آن را زنگ خطر 

ورود بحــران اقتصادي به مرحله فراتر از تحمل اقشــار 
آسيب پذير و فرودست کشــور مي دانند و معتقدند اين 
مســئله بايد پيش از وقوع حوادث مشــابه، مورد توجه 

سياستگذاران و نظام حكمراني کشور قرار بگيرد.

اهميت مسئوليت  اجتماعي
حسين ايماني جاجرمي، استاديار دانشگاه و جامعه شناس 
با بيان اينكه استادان دانشگاه تهران پيامدهاي اقتصادي 
و اجتماعي همزمان شدن شيوع بيماري کرونا با بحران 
اقتصادي ايران را طي گزارشي براي رئيس جمهور تشريح 
کرده و تذکر داده بودند، گفت: »پيش بيني همه ما اين 
بود که کارگران روزمزد، معتادان، دستفروشان، مهاجران 
و چند گروه آســيب پذير ديگر در ادامــه اين بيماري و 
بحران اقتصادي دچار وضعيت سخت تري شوند و گفتيم 
که اين شرايط نياز به سياستگذاري هاي دقيق اجتماعي 
از سوي دولت به عنوان بزرگ ترين کارفرما دارد. اگر اين 
اتفاق نيفتد، قطعا شــاهد اپيدمي آسيب هاي اجتماعي 

همزمان با اين دو بحران خواهيم بود.«
جاجرمــي معتقــد اســت، دولــت در رأس و مديران 
ســازمان ها، پيمانكاران، کارفرمايان در ادامه دولت بايد 
مسئوليت اجتماعي خود را در اين دوران بپذيرند و نگاه 
صرفا بوروکراتيك به مسائل و مشــكالت سازمان خود 
نداشته باشند: »آنها بايد دقت کنند که تنها راه نجات از 
وضعيت فعلي ايجاد همبستگي و انسجام در بدنه کارگران 
و کارمندان در تمام مشاغل اســت و اين اتحاد مي تواند 
جلوي بسياري از آسيب ها را بگيرد. در اين مورد خاص 
حتي اگر پيمانــكار پولي براي 
پرداخت حقوق کارگر نداشت، 
مي توانســت با ايجاد يك شبكه 
قوي کارگــري و يــا راه اندازي 
يك صنــدوق قرض الحســنه 
در مجموعــه خــود از ديگران 
کمك بگيرد و مشــكل اين فرد 
را مقطعــي حل کند تا شــاهد 
خودکشي او در محل کارش به 

آن شكل نباشد.«
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه 
مديران و پيمانــكاران نهادهاي 
مختلف طرز مواجهه با مســائل 
و چالش هاي پيش روي کارگران 
و کارمندان خود را بلد نيستند، 
ادامه داد: »مديران و پيمانكاران 
بايد نــگاه صرفــا اداري را کنار 
بگذارند و به منابع انساني خود 
فراتــر از يك مهــره کاري نگاه 
کنند، مســئوليت  اجتماعي در 
راستاي همين حوزه است. آنها 
بايد بتوانند اين نقــش را در تعريف مديريت خود اضافه 
کننــد و با منابع انســاني خود فراتر از حــوزه   کاري در 
ارتباط بوده و از مســائل و مشــكالت آنها با خبر باشند. 
در اين صورت است که مي توانند جلوي فاجعه اي مثل 

خودکشــي را بگيرند و از روزهاي ســخت اقتصادي و 
بيماري عبور کنند. ده ها کتاب در اين حوزه نوشته شده 
و موضوعي نيست که نتوانند نسبت به آن فهم و اطالعات 

پيدا کنند.«
خودکشــي عمران روشــني مقدم، از کارکنان شرکت 
پيمانكاري مؤسسه »نظم آفرينان ايمان« که در حراست 
و نگهباني فعاليــت مي کرد، در حالي روز چهارشــنبه 
21خردادماه در محدوده چاه نفتي شماره19 در ميدان 
نفتي رخ داد که ذهن جامعه هنوز درگير قتل ناموســي 
رومينا اشرفي، دختر 14ساله تالشي و قبل تر از آن مرگ 

آسيه پناهي، از حاشيه نشينان کرمانشاه بود.

كرونا تنها عامل اثرگذار نيست
مصطفي اقليما، استاد دانشگاه، محقق و مددکار اجتماعي 
درباره پيامدهاي وقوع اين حوادث در بازه زماني کوتاه، 
گفت: »اول از همه بايد مراقب باشيم که اين رويدادهاي 
تلخ را صرفا به شــيوع بيمــاري کرونا تقليــل ندهيم. 
کرونا يكي از ده ها عاملي اســت که باعــث بروز چنين 
خشونت هاي فردي و اجتماعي مي شود. کشور چندين 
سال است که دچار بحران هاي شديد اقتصادي و سياسي 
است و زندگي مردم را دچار موج هاي بزرگ و سهمگين 

کرده است.« 
اقليما به تورم شديد اقتصادي و تمام شدن پس اندازهاي 
اندك اقتصادي مردم اشــاره کرد و گفت: »در سال هاي 
اخير بســياري از مردم پس اندازهاي خود را از دســت 
دادند و عمال از زير خط فقر به قعر چاه فرو رفتند. شــما 
از کارگري که قبال مي توانست هزينه اجاره خانه و نهايتا 
2وعده غذايي را تامين کند اما حاال توانايي پرداخت اين 
هزينه هاي حداقلي را هم ندارد، چــه توقعي داريد؟ او 
مســلمان بوده که به جاي قتل پيمانكار يا فرد ديگري، 

خود را کشته و آسيب را به خودش وارد کرده است.«
کار در محيط هاي سخت و غيراستاندارد مانند ميادين 
نفتي از ديگر نكاتي اســت که اقليما به آن اشــاره کرد: 
»تحقيقي روي منطقه عسلويه براي يكي از شرکت هاي 
بزرگ نفتي انجام داديم که نشــان مــي داد کارگران و 
مهندســان در اين مناطق تحت فشــار شــديد محيط 
هســتند. محل خواب کارگران در کانكس هاي کوچكي 

بود که در آن گرما بيداد مي کرد و تازه همان هم اشتراکي 
بود؛ شرايطي که از زندان هم بدتر بود و وضعيت روحي 
اين افراد را به شدت تحت تأثير قرار مي داد. پيمانكاراني در 
اين مناطق مشغولند که توانايي پرداخت حقوق کارگران 
را ندارند و محيطــي که هيچ يك از معيارهاي زيســت 
اجتماعي در آن رعايت نشده است. تمام اين عوامل دست 
در دست هم مي دهد تا کارگران کم در آمدي که در اين 
مناطق هستند، اقدام به  خودکشــي کنند. بعد سازمان 
بهزيســتي و يا وزارت رفاه در اين مناطق چه نقشي ايفا 
مي کنند؟ هيچ. چه برنامه اي براي بهبود شرايط دارند؟ باز 
هم هيچ.« اقليما مي گويد تا وزارت رفاه و تامين اجتماعي 
و بهزيستي به وظايف خود در شرايط بحران عمل نكنند، 
نمي توان منتظر بهبود شرايط روحي جامعه شد: »با اين 
شرايط و برنامه ريزي فقط شاهد بروز يك فاجعه پس از 
ديگري هستيم؛ اتفاقات تلخي که هر روز ابعاد بزرگ تري 

پيدا مي کند تا مورد قبلي فراموش شود.«

پيامدهاي ترويج پيمانكاري
دهك هاي پايين جامعه ازجمله کارگران و افراد روزمزد 
مدت هاست تحت فشار شديد هســتند؛ فشارهايي که 
در ماه هاي اخير با پيامدهاي ناشي از شيوع کوويد-19 
تشديد شــده اســت؛ از پيامدهاي اقتصادي گرفته تا 
دلهره براي آينده. بخشي از دشــواري هاي حال حاضر 
که بر دوش کارگران اســت، برآمده از شرايط پيشيني 
و تصميمات نادرســت تسري داده شــده به حوزه ها و 
بخش هاي مختلف اســت که با وجود روشن شدن نتايج 
منفي شــان همچنان قــدم مؤثري براي اصالح شــان 
برداشته نشــده و هزينه آن را اقشار و گروه هاي مختلف 
جامعه به ويژه گروه هاي کم  درآمــد مي پردازند. »پرويز 
اجاللي«، جامعه شــناس در گفت وگو با »همشــهري« 
توضيح مي دهد در دهه هاي گذشــته استفاده گسترده 
از پيمانكاران توسط ســازمان ها و نهادها، شرايط کار را 
هم براي کارگران و هم براي نيروهــاي متخصصي که 
در اين  شــرکت ها به کار گرفته مي  شو ند، دشوارتر کرده 
است. اين شــرکت هاي پيمانكاري در واقع واسطه ها و 
کارفرماهاي کوچكي هستند که توليد  کننده سرمايه و 
مولد محسوب نمي شوند؛ خدماتي ارائه مي دهند و هزينه 

آن را دريافت مي  کنند. بنابراين جامعه اي که نتوانســته 
کارفرماي مبتكر، توانمند و نوگرا بسازد، کار را به سمت 
کارفرماهاي کوچــك هدايت مي کند. ايــن کارفرماها 
درآمد کمي دارند و توانايي و در عين حال انگيزه زيادي 
براي حمايت از کارگران ندارند و در بســياري از موارد 
حقوق آنها را ناديده گرفته يا بــه حداقل ميزان ممكن 
تقليل مي دهند. نمونه آشــنا و بســيار رايج اين روش، 
پيمانكاراني هستند که با وجود استفاده از نيروهاي ثابت، 
از نظر قانوني قرارداد آنها را به گونه اي تنظيم مي کنند که 
سازمان هاي حمايتي و باالدستي آنها را به عنوان نيروهاي 
غيرمستمر به حساب بياورد، با آنها قراردادهاي سه ماهه 
مي بندند و همه اين موارد منجر به افزايش مشــكالت 
شــاغالن در اين بخش ها و به تبع آن فشارهاي فردي و 
اجتماعي بيشتر بر اين قشر شده است. در مقابل دولت 
هم با اين بهانه که اين کسب و کارهاي کوچك اقتصادي 
نيستند، از حقوق و دستمزد کارگران در برابر کارفرماها 
حمايت کافي نمي کنــد. درنتيجه شــرايط به گونه اي 
پيش رفته که کارگران طرف قرارداد پروژه هاي دولتي، 
فشار اقتصادي بيشــتري را تحمل مي کنند درحالي که 
کارگراني که در بازار آزاد و خارج از ساختارهاي دولتي 
اعم از ســازماني و پيمانكاري کار مي کنند - براي مثال 
در مكانيكي ها، نجاري  ها و ساير مشــاغل آزاد مهارتي 
- عمومــا درآمد و معيشــت بهتري دارنــد. پيامدهاي 
قراردادهاي به اصطالح پيمانكاري سال هاست در کانون 
نقد و نظرهاي منتقدان و فعاالن کارگري است. منتقدان 
مي گويند، شرکت هاي پيمانكاري تامين نيروي انساني 
حقوق و مزاياي کارگران را نمي دهند و به دليل فعاليت 
اين شرکت ها پيگيري بخشي از مطالبات مهم کارگران، 
در چرخــه باطل مســئوليت ناپذيري ها افتاده اســت، 
همانطور که در پرونده هاي مختلفي در سال  هاي گذشته 
اين موضوع تكرار شــده که کارگران اخراج شده اند اما 
دســتگاه هاي دولتي و کارفرمايان هيچ کدام پاسخگو 
نبوده انــد. از مجلس هشــتم تاکنون درخواســت هاي 
زيادي براي حذف شرکت هاي پيمانكاري و تجديد نظر 
در ســازوکارهاي معيوب به کارگيري موقت کارگران و 
قراردادهاي کوتاه مدت مطرح بوده اما هيچ يك از آنها به 

سرانجام نرسيده است.

ايماني جاجرمي: دولت بايد 
مســئوليت اجتماعي خود 
را در ايــن دوران بپذيــرد و 
نگاه صرفــا بوروکراتيك به 
مسائل و مشكالت سازمان 
خود نداشــته باشد. تنها راه 
نجات از وضعيت فعلي، ايجاد 
همبستگي و انسجام در بدنه 
کارگران و کارمندان در تمام 
مشاغل اســت و اين اتحاد 
مي تواند جلوي بســياري از 

آسيب ها را بگيرد

تنزل شاخص هاي سالمت اجتماعي
مجيد صفاري نيا

رئيس انجمن روانشناسي اجتماعي

در يك سال گذشته حوادث متعدد و متوالي 
در ايران، احساس پيش بيني پذيري و كنترل 
احساســات را در جامعه به شدت كاهش 
داده است. زماني كه شــهروندان نتوانند 
رويدادهاي آتي را پيش بيني كنند و همزمان 
در موقعيت هاي فــردي و اجتماعي كنترل 
و يا احســاس كنترل بر رويدادها و مسائل 
نداشته باشند، احساس درماندگي براي آنها 

به وجود مي آيد.
زماني كه مــردم در شــرايط درماندگي 
قرار بگيرند، از نظر فضاي روانشــناختي، 
خانواده و اجتماع به آســيب هاي متعددي 
دچار مي  شــوند. مثال در فضــاي خانواده 
شاهد افزايش خشونت نسبت به كودكان، 
ســالمندان و زنان خواهيم بــود؛ اتفاقي 
كه در ماه هاي اخير و همزمــان با كرونا در 
تعدادي از كشــورها گزارش شد. اتفاقاتي 
مثل خودكشي و خودسوزي نيز به تبع اين 
اتفاقات ممكن اســت روي دهد. در فضاي 
اجتماعي اين احتمال وجود دارد كه شاهد 
پيامدهايي مثل تنبلي و اهمال كاري باشيم 
و هر فردي فقط مي خواهد گليم خودش را 
از آب بيرون بكشد؛ بنابراين شاهد كاهش 
احساس همدلي و نوع دوستي نيز خواهيم 
بود. بروز بخشي از اين مسائل به دليل پايين 
بودن تاب آوري اجتماعي مردم است. اينها 
سلسله عواملي هســتند كه بعد اجتماعي 
سالمت را تحت تأثير قرار مي دهد. در تعاريف 
سازمان بهداشــت جهاني، سالمت داراي 
3مولفه سالمت زيســتي، سالمت رواني و 
سالمت اجتماعي است. االن ابعاد اجتماعي 
سالمت در جامعه ما به دليل افت استانداردها 
و توجه نكردن به ابعاد اجتماعي ســالمت، 
كاهش پيدا كرده اســت. همه اين مسائل 
به دليل سوءمديريت و مشكالتي است كه 
در اداره امور بحران وجود دارد. بخشــي 
نيز به دليل مشكالت مالي، تحريم هايي كه 
به كشورمان تحميل شده و موجب ادراك 
بي عدالتي در ميان مردم شــده است. از 
سوي ديگر فقدان روشنگري و كم توجهي 
به مطالبات اجتماعــي و اقتصادي مردم از 
سوي نهادهاي باالدســتي نيز موجب افت 
ميزان سالمت اجتماعي شده است. به خطر 
افتادن اين بعد از سالمت مردم بر عملكرد 
زيستي و رواني شان تأثير مي گذارد و ممكن 
است شاهد افزايش بيماري هاي جسمي نيز 
در جامعه شويم. در بعد زيستي هم شاهد اين 
هستيم كه حاكميت به اتفاقات اجتماعي و 
مولفه هاي اجتماعي كه روي زندگي مردم 
تأثير مي گذارد، توجهي نمي كند. اين مسائل 
همه دست به دست هم مي دهد تا تاب آوري 
اجتماعي مردم پايين بيايد و احساس ناامني 
در ميان مردم زياد شود. اگرچه كشور ما جزو 
كشورهاي امن در جهان است اما در ميان 

مردم احساس ناامني وجود دارد.
مسئله نگران كننده اين است كه شاخص هاي 
سالمت اجتماعي كشور ما در حال سقوط 
است. براســاس آمارهاي سال2019 كشور 
ما از بين 167كشور رتبه119 را در سالمت 
اجتماعي دارا بود و بــا وضعيت فعلي كه 
در كشورمان شاهد هســتيم اين رتبه در 
سال2020 پايين تر مي رود. تنها كاري كه در 
اين شرايط مي توان انجام داد تقويت احساس 
اميدواري در جامعه است. اميدواري به اينكه 
در آينده شاهد اتفاقات خوب خواهيم بود. 
حاكميت نيز بايد تجديد نظر اساســي در 

استراتژي هاي خود داشته باشد.
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ايثارگران بدانند    

برابر ماده 67 قانون جامع خدمات رســاني به ايثارگران بنياد 
شهيد و امور ايثارگران موظف است نسبت به تامين و پرداخت 
هزينه هاي خدمات آموزشي طرح شاهد در برنامه هاي آموزش 
عمومي و ســاير برنامه هاي آموزش عالــي از محل اعتباراتي 
که براي همين منظور در قوانين بودجه ســنواتي پيش بيني 
مي شــود اقدام کند. براســاس تبصره يك اين ماده قانوني، 
بنياد موظف است نســبت به پرداخت کمك هزينه تحصيلي 
به دانش آموزان و دانشجويان، شامل همسر و فرزندان شاهد، 
جانبازان 25درصد و باالتر و آزادگان و خانواده هاي آنان اقدام 
کند. حســب اين ماده قانوني مقرر شده بود آيين نامه اجرايي 
اين ماده توسط بنياد و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي 
وقت رياست جمهوري تهيه شــود و به تصويب هيأت وزيران 
برسد. از تاريخ تصويب قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران 
حدود 3ســال طول کشــيد تا آيين نامه اجرايي اين ماده به 
تصويب هيأت وزيران برسد و ابالغ شود. در آيين نامه اجرايي 

ماده 67 قانون جامع مشــمولين اين طرح در 2بند ب و پ به 
شرح زير آمده است: 

*  بند ب شامل همسر و فرزندان شاهد، جانبازان 25درصد و 
باالتر و همسر و فرزندان آنان و آزادگان و همسر و فرزندان آنان.
*  بند پ مشــمولين طرح شــاهد عبارتند از: دانش آموزان، 
دانشجويان و طالب، شامل همسر و فرزندان شاهد جانبازان 
50درصد و باالتر و همســر و فرزندان آنان و آزادگان و همسر 

و فرزندان آنان.
 با اين تعريف مشخص مي شود که جانبازان 50درصد و همسر 

و فرزندان آنان در شمول طرح شاهد قرار مي گيرند.
در اين آيين نامه خدمات آموزشــي ارائه شــده حسب اين دو 
تعريف در اختيار مشمولين آن قرار مي گيرد. دربند ت خدمات 
آموزشي طرح شاهد چنين تعريف شده است: تمامي فعاليت ها 
و اقداماتي که مطابق اساســنامه طرح شــاهد مصوب 1369 
شوراي عالي انقالب فرهنگي اصالحات بعدي آن که در قالب 
برنامه هاي تربيتي آموزشي و نظاير آن در جهت رشد ارتقاي 
تحصيلي مشــمولين آن صورت مي گيــرد. در بند ث مبلغي 
به منظور تامين بخشي از هزينه هاي تحصيلي مشمولين توسط 
بنياد و پس از تصويب شــوراي طرح و برنامه شاهد، به عنوان 

کمك هزينه تحصيلي پرداخت مي گردد.  در اين آيين نامه به 
وضعيت دانش آموزان شاهد که در يك مجتمع خاص تجميع 
و متمرکز نشــده اند نيز در قالب بند ج اشاره شده است که در 

حوزه ارائه اين تسهيالت قرار مي گيرند.
ماده 2 آيين نامــه اجرايي، بنياد را موظف کرده اســت که در 
اعتبارات مصوب ساالنه درخصوص برنامه هاي آموزش عمومي 

براي مشمولين طرح شاهد به شرح زير اقدام کند:
 الف - برگزاري کالس هاي تكميلي، تقويتي، جبراني و نظارت 

بر برنامه هاي آموزشي دانش آموزان
 ب- برگزاري کالس هــاي تقويتي ويــژه دانش آموزان دوره 
متوسطه دوم و ارائه وســايل کمك آموزشي و آموزش باليني 
جانبازان 70درصد و فرزندان معلول مشمولين طرح شاهد و 

ارائه خدمات مشاوره اي و هدايت تحصيلي 
ث- تشويق دانش آموزان کوشا و ممتاز و حائزين رتبه هاي برتر 
آزمون هاي سراسري دانشــگاه هاي دولتي روزانه و حمايت از 
گروه هاي خاص تحصيلي ازجمله دانش آموزان استعدادهاي 

درخشان، استثنايي و بازماندگان از تحصيل.
 برابر ماده 3 آيين نامه اجرايي، بنياد موظف است در چارچوب 
اعتبارات مصوب ساالنه درخصوص برنامه هاي آموزش عالي 

و نيز پرداخت کمك هزينــه تحصيلي به دانشــجويان براي 
مشمولين طرح شاهد به شرح زير اقدام کند:

 الف - تشويق دانشــجويان و طالب ساعي و تالشگر به منظور 
رشــد و ارتقاي وضعيت تحصيلي آنها در مؤسسات آموزشي 

دولتي روزانه
 ب - مشاوره و هدايت تحصيلي دوره تحصيالت تكميلي با ارائه 

خدمات آموزشي به دانشجويان معلول به شرح زير:
* گروه اول جانبازان ويژه، شامل 2چشــم نابينا و قطع نخاع 

گردن 
* گروه دوم جانبازان ويژه ويلچري، شــامل قطع نخاع و قطع 

2پا از باالي زانو.
 برابر تبصره ذيــل اين بند، فرزندان معلول شــهدا، جانبازان 
و آزادگان تحت پوشــش داراي ويژگي در گروه هاي يك و 2 

مشمول اين بند خواهند بود.
ت- پرداخت کمك هزينه تحصيلي به دانشــجويان شاغل به 
تحصيل در دانشگاه ها و مراکز و مؤسسات آموزشي و پژوهشي 

غيرشهريه بگير در هر نيمسال تحصيلي.
 برابر ماده 4 آيين نامه اجرايي، مدت ارائه خدمات و تسهيالت 
موضوع اين آيين نامه در بخش آموزش عمومي، مطابق مقررات 

و ضوابــط آموزشــي وزارت آموزش وپــرورش در هر مقطع 
تحصيلي اســت و در بخش آموزش عالي در مقاطع کارداني و 
کارشناسي ناپيوسته 4نيمسال، کارشناسي پيوسته 8نيمسال، 
کارشناسي ارشــد پيوســته 12 نيمســال، دکتري حرفه اي 
14نيمسال، دکتري پيوسته 15نيمســال، کارشناسي ارشد 
ناپيوسته 4نيمسال، دکتري phd  و تخصص پزشكي، بر مبناي 
آيين نامه هاي آموزشــي وزارتخانه هاي ذي ربط خواهد بود. با 
عنايت به تصويب قانون جامع خدمات رســاني به ايثارگران و 
تهيه و ابالغ آيين نامه اجرايي ماده 67 توســط هيأت وزيران 
و گذشت بيش از 7ســال، تاکنون اقدامي درخصوص اجراي 
قانون و آيين نامه اجرايي آن توسط بنياد صورت نگرفته است. 
مدتي به بهانه عدم تصويب آيين نامــه اجرايي آن و اکنون به 
بهانه عدم تامين منابــع مالي و بودجــه در اعتبارات مصوب 
ســاالنه، از اجراي قانون در حق ايثارگــران امتناع مي کنند. 
مراجع نظارتي که همواره درباره کمترين خدمات ارائه شــده 
به ايثارگران، به بهانه عدم شــفافيت قوانيــن مانع اجراي آن 
مي شوند، اکنون کجايند؟ آيا نظارت آنان فقط در جهت تضييع 
حقوق ايثارگران است؟ يا وظيفه اي با عنوان نظارت بر حسن 

اجراي قانون ندارند؟

فرمانده ستاد مقابله با کرونا هشدار داد  

كاهش فاصله گذاري هاي 
اجتماعي در تهران

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران ضمن تأکيد بر لزوم 
رعايت پروتكل هاي بهداشــتي و فاصله گذاري اجتماعي در سطح كرونا

استان تهران گفت: عمده نگراني ها از تقليل فاصله گذاري اجتماعي 
طي يك  ماه گذشته در تهران است.

به گزارش ايسنا، عليرضا زالي در جمع خبرنگاران درباره آخرين آمار ابتال به کرونا  
در سطح اســتان تهران گفت: براســاس آخرين آمار تعداد بيماران جديد که در 
بخش هاي عادي بستري شدند 186نفر و تعداد بيماران بستري در بخش ويژه نيز 

70نفر بوده است که در مقايسه با 24ساعت قبلي تفاوت جدي نداشته ايم.
او افزود: در حوزه فوت و مراجعه نيز نســبت به 24ســاعت گذشته تفاوت جدي 
مشاهده نشده، البته اين ثبات مي تواند شكننده باشد. بنابراين بايد توجه ويژه اي 

داشته باشيم. در بررسي روند بيماراني که ظرف 24ساعت گذشته مراجعه کردند 
5درصد بستري شدند که تا پيش از اين، اين رقم 3.5درصد بوده که جاي تامل دارد. 
اما با توجه به اينكه اين وضع فقط مربوط به 24ساعت گذشته بوده، بايد روزهاي 
آينده را نيز درنظر بگيريم. به گفته وي  اکنون تخت هاي بيمارستاني در سطح استان 
تهران وضعيت خوبي دارند. البته کسري مستمري به عنوان معضل مزمن از گذشته 
در حوزه زيرساخت هاي درماني در تناسب جمعيت در استان تهران وجود داشته 
که هميشــه با آن روبه رو بوديم. اما در زمان هاي بحران اين موضوع بيشتر جلوه 
مي کند. با اين حال هم اکنون پاســخگوي مراجعان هستيم. رئيس ستاد مقابله با 
کرونا استان تهران در پاسخ به سؤالي درخصوص روند پژوهش ها براي دستيابي به 
دارويي مؤثر در درمان کرونا ويروس گفت: تاکنون پروتكل هاي متعدد مورد بررسي 
قرار گرفته اند، اما دارويي به عنوان عالج قطعي کشف نشده است. در حقيقت داروي 
اثربخش در سنجش باليني تاکنون وجود نداشته که اين موضوع در دنيا و کشور ما 
در حال بررسي است. درمجموع هنوز نسخه قطعي در حوزه دارويي وجود ندارد. 
مهم ترين موضوع که مورد توجه است بايد در چارچوب درماني موارد مختلفي مورد 
توجه قرار گيرد. در حقيقت بيماري کوويد-19 بيماري چند وجهي است؛ بنابراين 
بايد از ابعاد مختلف موردتوجه قرار گيرد. به گفتــه او با توجه به تجمعات فراوان و 
حجم باالي کسب و کارها در تهران متأسفانه در طول يك  ماه گذشته شاهد تقليل 

فاصله گذاري اجتماعي هستيم که نگراني عمده  ما نيز روي همين مسئله است.

هزينه خدمات آموزشي ايثارگران
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 طال، ارز، مسكن، بورس  و خودرو  چه وضعيتی دارند
و چه آينده ای برای آنها متصور است؟

سرنوشت بازارها 
در سال سرنوشت

 باال و پايين
بازار تلفن همراه 

 چالش های تكنولوژی
در مبارزه با كوويد- 19

 آموزش آنالین و سكته واردات گوشی موبایل
موجب كمبود و افزایش بی رویه قیمت ها با رشد نسبی 
تقاضا طی 2 ماه گذشته شده است

 مردم دنیا به تدریج در حال بازگشت به محل های كار 
 خود هستند. باوجود مزیت های فناوری های نظارتی

 برای مهار ویروس كرونا، برخی آن را به عنوان 
تهدید  علیه حریم خصوصی تلقی می كنند

صفحه14

صفحه16

صفحه هاي 18 و 19
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رونق بازار آمــوزش آنالین دانش آموزان با معرفی ســامانه 
شاد و تدریس اساتید دانشــگاه از طریق آموزش از راه دور 
دانشجویان، در شرایطی موجب رشــد نسبی تقاضا در بازار 
گوشی تلفن همراه از ابتدای امســال شد كه شیوع ویروس 
كرونا و مشــكالت ثبت ســفارش و واردات، رونــد تامین و 
عرضه گوشی موبایل و لوازم جانبی را با مشكل مواجه كرده 
اســت. گرچه به دلیل قدرت خرید پایین مشتریان، بخش 
عمده این تقاضا به سمت گوشی های دســت دوم یا تعمیر 
گوشی های مستعمل سوق یافت، اما سازگاری آموزش آنالین 
با گوشی های هوشمند، فشار دانش آموزان و دانشجویان به 
والدین خود برای خرید گوشی های دارای كاركرد مناسب و 
مطابق با فناوری های مورد نیاز تحصیل از راه دور را افزایش 
داد. همزمانی این رشــد تقاضا با افزایش نرخ دالر و یورو و 
تنگناهای تازه وارد كنندگان برای ثبت ســفارش و واردات 
گوشــی و از ســوی دیگر ضعف نظارت بر واردات و عرضه 
گوشی متناسب با هزینه تمام شده و نرخ ارز، زمینه احتكار 
و گرانفروشی گوشی و لوازم جانبی موبایل را در بازار فراهم 
كرده اســت. با این وضعیت مشتریان گوشــی تلفن همراه 
و فعاالن صنفی از كمبود و گرانی این اقــالم در بازار گالیه 
دارند و تأكید می كنند كه ضعف قدرت خرید مشــتریان به 
تشدید ركود بازار موبایل دامن زده است و با وجود تعهدات 
شركت های وارد كننده رسمی، خبری از ارائه خدمات گارانتی 

به خریداران گوشی موبایل و تجهیزات جانبی نیست.

بسته شدن منفذ ورود گوشی های قاچاق 
نایب رئیس كمیته تخصصی تلفن همراه اتاق اصناف ایران با 
بیان اینكه به دلیل عدم تخصیص ارز كافی به واردات قانونی 
گوشــی تلفن همراه و افزایش تقاضا برای این كاال در بازار، 
قاچاق این گوشــی ها به صورت مسافری از سر گرفته شده و 
رو به افزایش است، گفت: از آنجا كه گوشی تلفن همراه یك 
ابزار با فناوری های نوین است، افزودن امكانات جدید به آن 
به سرعت انجام می گیرد و مدام در حال به روزرسانی است، 
لذا مصرف ایــن كاال بین مردم، به ویژه جوانان بســیار زیاد 
است و در مدت زمان كوتاهی گوشــی كهنه را با نو تعویض 
می كنند. افشین اكبری افزود: نصب سریال ۱۵ رقمی روی 
گوشــی های تلفن همراه و رهگیری آنها از طریق مخابرات 
باعث شد تا قاچاق گوشــی تلفن همراه تا ۹۵ درصد كنترل 
شود. اما از ابتدای سال گذشته حفره جدیدی به نام »گوشی 
مســافری« به وجود آمد كه از این طریق موبایل قاچاق وارد 
كشور می شد. با افزایش تعرفه واردات گوشی مسافری نسبت 

به واردات تجاری آن، اواخر پارسال گوشی تلفن همراه قاچاق 
به صفر رسید، اما از ابتدای سال جاری به دلیل بحران كرونا و 
كمبود ارز برای واردات قانونی گوشی تلفن همراه، قاچاق این 
گوشی به صورت مســافری دوباره از سر گرفته شد. او افزود: 
گوشی های تلفن همراه كه به صورت مسافری و غیررسمی از 
طریق اتباع خارجی وارد كشور می شود، لطمات بسیاری به 
بازار كاال، به ویژه مصرف كننده می زند، زیرا از یك سو به دلیل 
مشــكالت آنتن دهی این نوع گوشی ها، حق و حقوق دارنده 
گوشی سلب می شود و از سوی دیگر این نوع گوشی ها فاقد 
خدمات پس از فروش بوده و درنهایت به ضرر مصرف كننده 
تمام می شود. این در حالی است كه ابراهیم درستی، رئیس 
اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی، تصویری، گوشی 
همراه و لوازم جانبی، در پاسخ به همشهری در مورد بازگشت 
گوشی های قاچاق به بازار گفت: قبال برخی گوشی ها توسط 
اتباع خارجی وارد و رجیستر می شــد كه از چند روز پیش 
این روند متوقف شــده و از ۱۹خرداد ماه امسال هیچ گوشی 

مسافری و قاچاقی در بازار رجیستر و عرضه نشده است.

عرضه گوشی وارداتی در فروشگاه های خاص
رئیس اتحادیه فروشــندگان دستگاه های صوتی، تصویری، 
گوشی همراه و لوازم جانبی، در گفت وگو با همشهری در مورد 
وضعیت این روزهای بازار گوشی موبایل گفت: فروشندگان 
گوشــی تلفن همراه خواهــان آرامش بــازار و رفع بدنامی 
گرانفروشی از خود هستند. با اجرای طرح رجیستری، عرضه 
گوشی های تلفن همراه قاچاق به بازار متوقف شده و درآمد 

ساالنه 2هزار میلیارد تومانی قبلی قاچاقچیان با اجرای این 
طرح به جیب دولت می رود اما در شرایطی كه شركت های 
وارد كننده رسمی نســبت به ثبت سفارش و واردات گوشی 
اقدامی می كنند، نمی توان باال بودن نرخ و كمبود گوشــی 
موبایل را به گردن فروشــندگان گوشــی انداخت. ابراهیم 
درســتی افزود: باید بین گرانی و گرانفروشی گوشی موبایل 
تفاوت قائل شد و نباید فروشندگان را متهم به گرانفروشی 
این اقالم كنیم، چرا كه شركت های واردكننده ای كه بهمن 
و اسفند ماه سال گذشته با دالر ۱2 تا ۱3هزار تومانی كاال را 
خریداری كرده اند اكنون به همان قیمت گوشی های وارداتی 
را در بازار عرضه نمی كنند و یا این گوشــی ها با نرخ روز و به 
تعداد محدود در اختیار واحدهای خرده فروشی قرار می گیرد. 
او با بیان اینكه به هر صورت افزایش نرخ دالر و روند تخصیص 
ارز در گرانی گوشــی موبایل مؤثر بوده است، افزود: از سوی 
دیگر شرایط ناشی از شیوع ویروس كرونا بر نابسامانی كنونی 
اقتصاد ایران و دنیا و بازار موبایل تأثیر داشته است. با كاهش 
مبادالت تجاری روند تامین گوشی دچار مشكل شده است، 
اما برخی شــركت های واردكننده با احتكار كاال به افزایش 
قیمت ها دامن می زنند. این در حالی اســت كه باید زمینه 
عرضه گوشی با نرخ واقعی و ســود معقول فروشندگان نیز 
فراهم شــود. نایب رئیس اتاق اصناف تهران افزود: متأسفانه 
برخی شركت های وارد كننده از عرضه گوشی های وارداتی با 
قیمت تمام شده به واحدهای صنفی خرده فروشی خودداری 
می كنند و با احتكار این اقالم یــا فروش آنها از طریق برخی 
فروشگاه های خاص تحت پوشش خودشــان، به نابسامانی 

بازار دامن می زننــد و اغلب تخلفات عرضــه نیز در اینگونه 
فروشگاه ها صورت می گیرد.

خأل نظارت بر نرخ عمده فروشی گوشی
رئیس اتحادیه فروشــندگان دستگاه های صوتی، تصویری، 
گوشــی همراه و لوازم جانبی با اشــاره بــه افزایش حداقل 
یك میلیون تومانی نرخ گوشــی های هوشمند با دالل بازی 
در مرحلــه توزیع عمده فروشــی، گفت: هزینه تمام شــده 
واردات گوشی و ســود معقول وارد كنندگان مشخص است. 
اما اكنون تقاضا برای واردات گوشی به دلیل آموزش آنالین 
دانش آموزان و دانشجویان افزایش یافته. همچنین واردات 
گوشی از اســفند ماه متوقف شده اســت، با این وجود باید 
مشخص شــود كه واردكنندگانی كه گوشــی را با نرخ دالر 
قبل از بهمن و اســفند سال گذشته ثبت ســفارش و وارد 
كرده اند اكنون این گوشــی ها را با چه قیمتی به واحدهای 
صنفی خرده فروشی می دهند؟ درســتی افزود: نرخ فروش 
گوشی به مغازه دارها و میزان سود مصوب آنها مشخص است. 
گرچه نمی توان گفت در واحدهــای صنفی تخلفی صورت 
نمی گیرد، اما این تخلف بســیار ناچیز است و عمده تخلف 
توســط واردكنندگانی صورت می گیرد كه گوشی وارداتی 
را در اختیار عمده فروشــان قرار می دهند. او افزود: وظیفه 
نظارت بر قیمت تمام شده واردات و نرخ عمده فروشی گوشی 
موبایل برعهده سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حكومتی 
است و باید از وارد كننده بپرسند كه گوشی وارداتی را با چه 
قیمت و به چه كسانی داده اند. باید نحوه عرضه گوشی موبایل 
توسط واردكنندگان و عمده فروشان رصد شود نه اینكه برای 
كنترل بازار به سراغ مغازه دارانی بروند كه به دلیل نداشتن 
سرمایه، قادر به احتكار كاال نیستند. باید به سراغ شركت ها، 
عمده فروشــان، واســطه ها و دالل هایی بروند كه بخشی از 
گوشــی هاي وارداتی را با نرخ دلخواه و مســتقیم از طریق 
شركت های زیرمجموعه خودشــان به بازار عرضه می كنند. 
درستی گفت: با توجه به تولید بسیار اندك گوشی در كشور 
نزدیك به ۱00درصد نیاز بــازار به این كاال از طریق واردات 
تامین می شود، اما از یك ماه پیش روند تخصیص ارز با مشكل 
مواجه شده است. در زمینه تخصیص ارز نیز مقرر شده بود 
كه ارز مورد نیاز واردات گوشی های كمتر از 300دالر به نرخ 
نیمایی، تامین و تخصیص ارز گوشی های باالتر از این مبلغ، از 
محل ارز حاصل از صادرات تامین شود كه این امر و مشكالت 
ناشی از شیوع ویروس كرونا، تامین ارز مورد نیاز واردات این 

گوشی ها را با مشكل مواجه كرده است.

عرضه گوشی 
در فروشگاه های 
خاص
رئیس اتحادیه 
فروشندگان 
دستگاه های صوتی، 
تصویری، گوشی 
همراه و لوازم جانبی 
در گفت وگو با 
همشهری: متأسفانه 
برخی شركت های 
وارد كننده از عرضه 
گوشی های وارداتی 
با قیمت تمام شده 
به واحدهای صنفی 
خرده فروشی 
خودداری كرده و با 
احتكار این اقالم یا 
فروش آنها از طریق 
برخی فروشگاه های 
خاص تحت پوشش 
خودشان، به 
نابسامانی بازار دامن 
زده اند

تشكیل كمیته 
3نفره
عضو هیأت مدیره 
اتحادیه 
كسب وكارهای 
اینترنتی: برای 
رسیدگی به تخلفات 
احتمالی شركت های 
تاكسیرانی اینترنتی 
در زمینه كرایه، 
قرار است كمیته  
3نفره ای شامل 
نماینده اتحادیه، 
نماینده شورای 
شهر و شهرداری 
تشكیل شود كه 
این كمیته موضوع 
افزایش كرایه 
تاكسی های آنالین را 
مورد رسیدگی قرار 
می دهد

 ادامه بحران 
كاهش قیمت ها در بازار مرغ 

تأثیری كه شــیوع كرونا بر 
اقتصاد و بازار كشور گذاشت، 
به ایــن زودی قابل جبران 
نیست. مرغداران از اصنافی 
بودند كه بیشــترین ضرر و 
زیان را در این میان متحمل 
شدند. كاهش شــدید تقاضا برای مرغ، تامین نشدن 
نهاده هاي دامی با نرخ مصوب و ادامه روند كاهشــی 
قیمت در بازار، این بخش را با بحران شدیدی مواجه 
كرده كه مشخص نیست چه زماني  ممكن است به پایان 
برسد. با حبیب اسداهلل نژاد، نایب رئیس كانون انجمن 

صنفی مرغداران گوشتی كشور گفت وگو كرده ایم.

كاهش عوارض صادرات تا چه حد توانسته به 
مدیریت بحران در بازار مرغ كمك كند؟

ایجاد امكان صادرات مستمر، فرآیند زمان بری است كه در 
آن باید مدت قرارداد، قیمت و تعرفه مشخص باشد اما در 
كشور ما تصمیمات آني است و تعرفه ای كه تا امروز 2هزار 
تومان تعیین شده ممكن است فردا ۵هزار تومان شود یا 
اگر تا امروز صادرات آزاد است از فردا ممنوع شود. به دلیل 
همین ضعف در سیاســتگذاری، ما هنوز نتوانســته ایم 
بازارهای مقصد را در اختیار بگیریم و شرایط به نفع رقبای 
ما پیش مــی رود. هم اكنون با وجود تســهیل صادرات با 
كاهش تعرفه از ۵هزار تومان به ۱۵00تومان- كه البته آن 
هم تا پایان تیرماه تعیین شــده- تغییر خاصی در شرایط 
صادرات مرغ براي تولیدكنندگان ایجاد نشده و همچنان 

با مازاد عرضه مواجهیم.

توان صادرات تولید كنندگان این بخش چه 
میزان است؟ 

اگر سیاستگذاری در زمینه صادرات، منطقی و باثبات باشد 
 می توانیم امیدوار باشیم سهم خوبی از بازارهای كشورهای 
عراق و افغانستان و دیگر كشورهای عربی همسایه و حتی 
ارمنســتان را در اختیار بگیریم چون هم اكنون ظرفیت 
تولید كشور در شرایطی است كه ما می توانیم بدون اینكه 
تغییری در ســاختار ایجاد كنیم چیــزی نزدیك به یك 
میلیون تن مرغ در سال صادر كنیم. زیرساخت های كشور 
در شرایط كنونی بیش از میزان تولید امروز ظرفیت دارد اما 
به دلیل اینكه تعادل میان عرضه و تقاضا حفظ شود، تمامی 

این پتانسیل مورد استفاده قرار نمی گیرد.

وضعیت كنوني بازار مرغ چگونه است؟ 
پیش بینی ما این بود كه بازگشایی رستوران ها بعد از ماه 
مبارك رمضان به معنی افزایش تقاضا برای مرغ و بهبود 
بازار باشد، اما این پیش بینی درست از آب درنیامد و امروز 
كه 2 هفته از آغاز به كار رستوران ها و سالن های پذیرایی 
می گذرد، قیمت مرغ همچنان روند كاهشی دارد و حتی 
از نرخ مصوب كارگروه تنظیم بازار برای سال۹8 نیز بسیار 
پایین تر آمده كه این شرایط ناشــی از نبود برنامه ریزی 
مناسب برای تولید و همچنین كاهش قدرت خرید و سطح 

معیشت مردم است.

 نرخ امروز بازار مرغ تا چــه حد با قیمت 
تمام شده تولید متفاوت است؟

قیمت تمام شده كنوني مرغ ۱۱هزار تومان است ولی این 
محصول در بازار حدود 8هزار تومان به فروش می رسد و 
تولیدكنندگان برای تولید هر كیلوگرم مرغ، متحمل 3هزار 
تومان زیان می شوند كه مجموع آن در 3 ماه گذشته بالغ 
بر 3هزار میلیارد تومان بوده است. بازگشایی رستوران ها 
هم با وجود پیش بینی ها هنوز نتوانسته تغییری در میزان 
تقاضا ایجاد كند و این در شرایطی است كه به دلیل مشكل 
در تامین نهاده های دامی، هزینه های تولید هر روز باالتر 
می رود. مرغداران امروز ســویا را با قیمت ۵300تومان و 
ذرت را كــه نرخ مصوب آن ۱300تومان اســت با قیمت 
2600تومان در هر كیلو تهیــه می كنند، درحالی كه این 
نهاده ها با ارز دولتی وارد كشور شده و به دلیل نبود نظارت 
كافی در بازار آزاد با دو برابر قیمت مصوب به تولیدكنندگان 
فروخته می شود. نكته مهم دیگری كه در این میان كمتر 
مورد توجه قرار گرفته، تصمیمی است كه به تازگی از سوی 
دولت و بانك مركزی اعالم شــده و آن حذف ارز واردات 
برخی اقالم دارویی است. با این تصمیم- كه واكسن های 
دامی را نیز شامل می شود- نرخ واكســن  مورد استفاده 
مرغداران و ریزمغذی های مورد نیاز دام و طیور به سه برابر 
قیمت كنونی خواهد رسید و این موضوع هزینه  تولید مرغ 
را بیش از این افزایش خواهد داد. این تصمیم كه با هدف 
كاهش هزینه های دولت اتخاذ شده، در درازمدت كاهش 
رغبت تولیدكنندگان به جوجه ریزی، كاهش تولید مرغ 
در كشور و ایجاد التهاب جدید در بازار را به همراه خواهد 

داشت.

چرا با وجود وعده شركت پشتیبانی امور دام 
برای تامین نیاز بازار، قیمت نهاده ها همچنان باالست؟

از اسفندماه سال گذشته توزیع نهاده ها با مشكل مواجه 
شــده و به هر دلیل، چه عدم تخصیص ارز و چه بارگیری 
یا ســایر دالیل نهاده ها با قیمت مصوب تامین نشــده و 
نیاز صنعت را تامین نمي كند، به همین دلیل بازار ســیاه 
ایجاد شده و در سایه نبود نظارت كافی بر تامین و توزیع، 
تولیدكنندگان ناچارند نهاده هایی كه با ارز 4200تومانی 
تامین شــده را با دوبرابر قیمت مصوب از بازار آزاد تهیه 
كننــد. اكنون قیمت ســویا به ۵300 و قیمــت ذرت به 
2600تومان رســیده درحالی كه نرخ مصــوب این اقالم 
نصف این قیمت اســت. كارخانجات تولیدكننده خوراك 
دام و طیور نیز كه باید دانه آمــاده را با نرخ 2600تومان 
برای هركیلــو تحویل واحدهای مرغــداری  بدهند، این 
محصول را با نرخ 4۱00تومان تحویل می دهند چون آنها 
نیز قادر نیستند نهاده های مورد نیازشان را با نرخ مصوب 

تهیه كنند.

گفت وگو

105شركت برای ارائه خدمات حمل ونقل آنالین در سراسر كشور، از اتحادیه كسب وكارهای اینترنتی 
مجوز دریافت كرده اند كه نیمی از آنها در حال فعالیتند، اما همچنان معروف ترین این شركت ها اسنپ 
و تپسی هستند كه با ارائه نرخ های مناسب در رقابت با سایر شركت ها پیش افتاده اند و مشتری های 
زیادی جذب كرده اند. با همه گیری كرونا وسایل حمل و نقل عمومی به عنوان یكی از كانون های مهم 
انتقال بیماری معرفی شد و تقاضای سفر با این وسایل به پایین  ترین میزان خود رسید. بازگشایی 
تدریجی مشاغل وكسب وكارها دوباره مردم را به خیابان ها آورد و از آنجا كه خطر انتقال بیماری هنوز 
به قوت خود باقی است، گرایش به استفاده از تاكسی های اینترنتی افزایش یافت. اما درروزهای اخیر 
نرخ این تاكسی های آنالین تغییر كرده و با افزایش زیادی مواجه شده است. این موضوع در شرایطی 
كه مردم به دلیل دغدغه های بهداشتی هنوز ترجیح می دهند كمتر با وسایل حمل ونقل عمومی تردد 

داشته باشند، نگرانی هایی را ایجاد كرده است.

عضو هیأت مدیره اتحادیه كسب و كارهای اینترنتی 
در گفت وگو با همشهری در زمینه سازوكار تعیین 
نرخ كرایه تاكســی های اینترنتی گفت: بر اساس 
دســتورالعمل وزارت كشــور، نرخ تاكسی های 
هوشمند به صورت پویا محاسبه می شود و برای 
تعیین آن آیتم هایی مثل مسافت، ترافیك مسیر، 
طرح ترافیك، تعداد رانندگان مســتقر در محل 
درخواست و مدت  زمان سفر مالك قرار می گیرد. 
رضا الفت نســب اضافه كرد: این شركت ها مدتی 
تقاضای افزایش قیمت داشتند و معتقد بودند كرایه 
بسیار پایین آنها برای گذران زندگی رانندگان كافی 
نیست. این افزایش كرایه مورد موافقت قرار گرفته 
اما به این شركت ها اعالم شده كه این افزایش كرایه 
با همه محاسبات شناور آن، نباید نرخ كرایه آنها را 
از تاكسی های بی سیم متعلق به شهرداری كه در 
شورا مصوب شده، باالتر ببرد و درصورت رخ دادن 

چنین موردی باید به مسافر اطالع داده شود.
كمیته  رسیدگی به نرخ كرایه

هم اكنون شركت های آنالین مدعی هستند كه 

نرخ كرایه ها فقط ۱۵درصــد افزایش پیدا كرده 
اســت، اما به گفته عضو هیأت مدیــره اتحادیه 
كسب وكارهای اینترنتی، بررســی ها نشان داده 
میزان افزایش نرخ این شركت ها از ۱۵درصد بیشتر 
بوده است كه البته این شركت ها آن را به آیتم هایی 
چون زمان و ترافیك مرتبط می كنند. رسیدگی 
به تخلفات مشاغل آنالین تحت نظارت اتحادیه 
كسب و كارهای اینترنتی اســت و الفت نسب در 
توضیح این مورد گفت: برای رسیدگی به تخلفات 
تاكسی های اینترنتی 2جدول تنظیم شده كه یكی 
مربوط به تخلفات صنفی است و رسیدگی به این 
تخلفات با اتحادیه كسب  و كارهای اینترنتی است. 
تخلفات مربوط به كرایه در این جدول گنجانده 
نشده و برای رسیدگی به چنین مواردی قرار است 
كمیته  سه نفره ای شامل نماینده اتحادیه، نماینده 
شورای شهر و شهرداری تشكیل شود كه به احتمال 
زیاد این كمیته هفته آینده تشكیل جلسه می دهد 
و موضوع افزایش كرایه تاكسی های آنالین را مورد 

رسیدگی قرار می دهد.

افزایش هزینه های رانندگان 
شركت های تاكســیرانی  اینترنتی می گویند كه 
قیمت های آنها نسبت به ســال گذشته و پیش 
از شــروع كرونا، فقط ۱۵درصد افزایش داشــته 
است كه همچنان نسبت به افزایش 2۵درصدی 
هزینه های حمل و نقل عمومی، كمتر است. مدیر 
روابط عمومی یكی از این شركت ها هفته گذشته 
در زمینه افزایش نرخ كرایه تاكسی های این شركت 
گفت:  در سال جدید، با در نظر گرفتن تورم، افزایش 
هزینه های معیشتی و افزایش شدید قیمت خودرو 
و قطعات، هزینه هــای رانندگان هم افزایش پیدا 
كرده اســت و با توجه به این موضــوع، قیمت ها 
باید به شــكلی باشد كه انجام ســفر برای آنها را 
توجیه پذیر كند. وی با اشاره به كاهش نرخ كرایه ها 
در زمان كرونا به دلیل كاهش درخواســت سفر، 
توضیح داده  بود كه با آغاز دوباره فعالیت مشاغل 
و افزایش درخواست ها، كرایه ها به شرایط قبل از 
كرونا بازگشــت و افزایش قیمت ۱۵درصدی در 
سال جدید، این تصور را ایجاد كرده كه قیمت ها 
افزایشی بیش از ۱۵درصد داشته است، درصورتی 
كه افزایش نرخ تاكسی های آنالین در مقایسه با 
افزایش 2۵درصدی نرخ حمل و نقل عمومی بسیار 
كمتر بوده است. این نكته ای است كه مسئوالن 
دیگر شركت  تاكســی اینترنتی نیز بر آن تأكید 
دارند. مدیر تجاری این شركت، با بیان اینكه نسبت 
به سال قبل به طور میانگین حدود ۱۵ تا 20 درصد 
افزایش قیمت برای سفرها اعمال شده است، گفت: 
هدف اصلی ما در قیمت گذاری این است كه تمامی 
درخواست ها را به ســفر تبدیل كنیم ،به همین 

گزارش دو    

 افزایش كرایه تاكسی های آنالین زير ذره بين 
 همزمان با افزایش استفاده از تاكسی های اینترنتی به دلیل پرهیز مردم از سفر با وسایل حمل ونقل عمومی

 كرایه این تاكسی ها طی یكی دو هفته اخیر افزایش چشمگیری داشته است

بازار

واردات 64میلیون دالری 
نایب رئیس اتاق اصناف تهران در مورد نیاز كنونی بازار به گوشی موبایل، گفت: براساس آماری كه اتحادیه فروشندگان 
گوشي موبایل از گمرك ایران دریافت كرده است از ابتدای بهمن ماه سال گذشته تا 13خرداد ماه جاری حدود 64میلیون 
دالر صرف واردات گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی با وزن حدود یك میلیون و 550كیلوگرم شده است. باید سرمنشأ تخلفات در 
عرضه گوشی را پیدا كنند، نه اینكه به سراغ فروشندگان گوشی بروند. درستی نیاز ماهانه بازار گوشی تلفن همراه را حدود یك 
تا یك میلیون و 500هزار دستگاه دانست و افزود: نیاز ماهانه بازار به گوشی موبایل در ماه های معمولی سال حدود یك میلیون 
دستگاه است كه این تعداد در برخی ماه ها مانند اسفند و فروردین و تابستان افزایش می یابد. اما امسال به دلیل كمبود عرضه، 
سرازیر شدن تقاضای انباشته شب عید گوشی موبایل و همزمانی آن با رشد تقاضا در فصل تابستان، حداقل نیاز كنونی بازار به 
این كاال به یك میلیون و 500هزار تا حدود 2میلیون دستگاه افزایش یافته است. امیدواریم كه با بهبود شرایط تامین و عرضه، 
وضعیت بازار گوشی موبایل بهتر شود. راهكار رفع این مشكل نیز بررسی قیمت و شیوه عرضه گوشی های وارداتی موبایل توسط 
حدود 200شركت وارد كننده رسمی از سوي سازمان حمایت است. رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی، تصویری، 
گوشی همراه و لوازم جانبی افزود: عمده فروشان باید در عرضه گوشی عدالت را برقرار كنند، نه اینكه به شكل غیرواقعی قیمت ها 
را باال ببرند. برای رفع مشكالت كنونی بازار، هفته گذشته جلســه ای با وارد كنندگان گوشی موبایل داشتیم و این هفته نیز در 
نشستی با آنها، مشكالت قیمت و عرضه گوشی را بررسی می كنیم. با كسی تعارف نداریم و اگر واردكننده ای در زمینه قیمت و 

عرضه گوشی موبایل تخلف كرده است باید در فهرست سیاه قرار گیرد.

باال و پايين 
بازار تلفن همراه 

شیوع كرونا در 2ماه پایانی سال گذشته، كاهش قدرت خرید مشتریان و تعطیلی مراكز 
عرضه گوشی تلفن همراه، موجب افت شدید تقاضا و از دست رفتن بازار شب عید برای 
فعاالن صنفی شد. اما با بازگشایی مجدد فروشگاه های گوشی موبایل و لوازم جانبی، 
تقاضا برای این اقالم در حالی افزایش یافت كه آثار و پیامدهای شــیوع این ویروس و مشكالت تامین و تخصیص ارز 
واردات گوشی موبایل در بخش عرضه تشدید شده بود. افت شدید تولید و عرضه گوشی موبایل دركشور چین، كاهش 
مبادالت تجاری و بسته شدن مرزهای هوایی و زمینی، ُكند شدن شتاب تخصیص ارز و ثبت سفارش، دپوی گوشی های 
وارداتی و... عمال شرایطی را رقم زد كه شوك ناشی از رشــد تقاضا و كاهش عرضه، آشفتگی و افزایش قیمت گوشی 
موبایل در بازار را دوچندان كرد. از سوی دیگر متولیان تنظیم بازار در شــرایطی تشدید برخوردهای تعزیراتی در 
واحدهای صنفی برای مقابله با گرانی و گرانفروشی گوشی موبایل را در دستور كار قرار داده اند كه فروشندگان این كاال 

بر نقش واردكنندگان در گرانفروشی و كمبود این اقالم در بازار تأكید می كنند.

علی ابراهیمی 
دبیر گروه بازار

آموزش آنالین و سكته واردات گوشی موبایل، موجب كمبود و افزایش بی رویه 
قیمت ها با رشد نسبی تقاضا طی 2 ماه گذشته شده است

دلیل افزایش نرخ درنظر گرفته شــده همچنان 
كمتر از میزان افزایش قیمت مصوب سرویس های 

حمل ونقل عمومی است.
او همچنیــن در توضیــح ســازوكار تعیین نرخ 
تاكســی های آنالین افزود: قیمت در هر سفر بر 
اساس 4مؤلفه شــامل قیمت پایه، مسافت سفر، 
مدت زمان سفر و نســبت عرضه و تقاضا تعیین 
می شود و از آنجا كه نســبت عرضه و تقاضا یكی 
از اهرم های تعیین قیمت اســت زمانی كه میزان 
تقاضا از عرضه پیشی بگیرد قیمت ها افزایش پیدا 
می كند و افزایش قیمت فعلی به همین دلیل اتفاق 
افتاده است. این فعال صنفی همچنین با بیان اینكه 
قیمت در حمل ونقل اینترنتی فاكتوری ثابت نیست 
و تغییرات افزایشی  یا كاهشی با توجه به مؤلفه هاي 
مؤثر بر قیمت گذاری انجام می شود، اضافه  كرد: در 
مورد افزایش قیمت های پیش بینی  نشده و دور از 
انتظار این نكته را باید در نظر داشــت كه تمامی 
سامانه های هوشــمند حمل ونقل در دنیا، بر اثر 
اتفاقات بیرونی نظیر تعطیالت یا شرایط جوی یا 
ایام خاص دچار تغییرات قیمت می شوند كه این 
قیمت ها ممكن است از حالت نرمال و هر روزه آنها 
پایین تر  یا باالتر باشد؛ مثال بعد از محدودیت های 
ناشی از شــیوع كرونا قیمت های اسنپ كاهش 
چشمگیری داشت و االن هم به دلیل عدم توازن 

عرضه و تقاضا افزایش داشــته اســت. اما به طور 
مشــخص این كاهش و افزایش خــارج از عرف، 

موقتی است.

ضــرورت نظارت بــر فعالیت تاكســی های 
اینترنتی

مدیرعامل سازمان تاكسیرانی شــهر تهران نیز 
در واكنش بــه افزایش نرخ كرایه  تاكســی های 
اینترنتی گفــت: پیش از این بــه وزارت صمت، 
اتحادیه كسب وكارهای اینترنتی و معاونت علمی 
ریاســت جمهوری اعالم كردیم اگر تاكسی های 
اینترنتی از حیث مزیت قیمــت یا كیفیت تنزل 
پیدا كنند، مشتریان خودشان را از دست می دهند 
و پدیده جدید تاكســی اینترنتی كه شهروندان 
هم از آن تجربه خوب ســفر دارند به نظام سنتی 
قبل باز خواهد گشــت. علیرضا قنادان با اشاره به 
گالیه مــردم از افزایش شــدید قیمت ها توصیه 
كرد: رعایت دستورالعمل های نظارتی به صورت 
عاجل باید اجرایی شود و اگر كرایه بیشتر از كرایه 
تاكسی تلفنی باشد به مسافر اعالم شود تا با توجه 
به شرایط خاص كشــور به لحاظ كمبود ناوگان 
حمل و نقل عمومی و كرونا شهروندان همچنان قادر 
به تصمیم گیري در مورد استفاده از تاكسی های 

اینترنتی باشند.



15يكشنبه  |  25 خرداد 99   |  شماره 7963
گهي آ



16newspaper.hamshahrionline.ir7963 يكشنبه  |  25 خرداد 99   |  شماره

شــیوع ویــروس كرونــا 
باعث شــده تا بســیاری از 
كسب وكارها از رونق بیفتند، 
اما در مقابــل، برخی دیگر 
شرایطی پیدا كرده اند تا بیش 
از پیش رشد كنند. برخی كه 

در كار سالمت و بهداشت بوده اند توانسته اند از این 
فرصت اســتفاده كنند و كار خود را به  منظور ارائه 
خدمات بیشتر به شــهروندان توسعه دهند. یكی از 
شــركت هایی كه در همه گیری بیماری كووید-19 
سرمایه گذار جدید پیدا كرده و كارش را توسعه داده، 

استارتاپ Thriva است.

آزمایش خون در خانه
اســتارتاپ »تریوا« در  ماه اكتبر سال2015تاسیس شده 
و دفتر مركزی آن در شــهر لندن قــرار دارد. به گزارش 
وب ســایت تك كرانچ، كار اصلی این اســتارتاپ، گرفتن 
آزمایش خون در منزل بود تا مثال افراد از میزان كلسترول 
خود با خبر شــوند. حاال و در روزهای همه گیری بیماری 
كووید- 19 به نظر می رســد كه شــرایط فرق كرده و این 
خدمات ساده می تواند به یك كار بزرگ تبدیل شود و به 
مردم كمك كند تا مراقب ســالمتی خود در این شرایط 

بحرانی باشند.

سرمایه 4میلیون پوندی
اخیرا استارتاپ تریوا یك ســرمایه 4میلیون پوندی را به 
بودجه سری A خود افزوده و این پول را شركت »تارگت 
گلوبال«)Target Global( كه یك سرمایه گذار آلمانی 
به  شــمار می آید به  حســاب تریوا واریز كرده است. این 
سرمایه گذاری، مجموع بودجه این استارتاپ انگلیسی را 

به 11میلیون پوند رسانده است.

روزهای كرونایی
خدمات استارتاپ تریوا در شــیوع ویروس كرونا توانست 
به كمك بســیاری از كابران بیاید. آنها با جدیت بیشتر به 
 دنبال گرفتن آزمایش های بیشتر بودند و این امر نیازمند 

توسعه كار بود.

كمك به سالمت جامعه
تریوا از ســال2016 تاكنــون بیش از 115هــزار نمونه 
آزمایش خــون را در خانه انجام داده اســت. جالب توجه 
اینكه مشــتریان درواقع از اطالعات به دست آمده از این 
آزمایش ها، برای بهبود ســالمتی خود استفاده می كنند. 
طبق آمارهای ارائه شــده 76درصد از كاربران استارتاپ 
تریوا در دست كم یكی از مشــكالتی كه در آزمایش های 
به عمل آمده مشــخص شــده، توانســته اند بهبود پیدا 
كنند و این ارزش كار اســتارتاپ را نشــان می دهد كه با 
كشاندن آزمایشــگاه به خانه مردم، به آنها در راه بهبود و 
سالمت كمك شایانی كرده است. این استارتاپ همچنین 
برنامه های بهداشتی شخصی و مكمل هایی را با كیفیت باال 
راه اندازی كرده است كه همكاری های آنها با بیمارستان ها 
و سایر ارائه دهندگان خدمات بهداشتی را افزایش می دهد.

آزمایش خون شروع كار است
یكی از مدیران استارتاپ می گوید: »با اینكه شركت های 
دیگری هم وجود دارند كه كار انجــام آزمایش خود را در 
خانه انجام می دهنــد، ولی ما به صورت مســتقیم با آنها 
هیچ رقابتی نداریم. تریوا یك شركت انجام آزمایش خون 
نیست. آزمایش خون در خانه، برای ما تنها به دست آوردن 
یك سری از داده های مهم اســت، اما این تنها آغاز روابط 
طوالنی مدت ما با مشتریان خود به حساب می آید. كار ما 
نوعی انجام وظیفه برای قراردادن سالمتی بهتر در دستان 
شماست. ما نه  تنها به مردم كمك می كنیم تا آنچه را كه 
واقعا در بدن آنها اتفاق می افتد پیگیری كنند، بلكه در واقع 
به آنها كمك می كنیم تا تغییرات مثبتی را انجام دهند و 

بتوانند اثرات آن را با گذشت زمان مشاهده كنند«.

استارتاپی برای آزمایش خون راحت
یك استارتاپ انگلیسی در روزهای همه گیری 

بیماری كووید - 19، گام بلندی در مسیر توسعه 
برداشته است

جهان استارتاپی

115هزار آزمایش 
 خون

تریوا از سال2016 
تاكنون بیش از 
115هزار نمونه 
آزمایش خون 

را در خانه انجام 
داده است. جالب 

توجه اینكه 
مشتریان درواقع 

از اطالعات 
به دست آمده از 
این آزمایش ها، 

برای بهبود 
سالمتی خود 

استفاده می كنند

حیات فرازمینی 
 پیچیده
اگر شرایط و 
جدول زمانی 
تكامل سیارات 
با زمین مشابه 
است، پس این 
تجزیه و تحلیل 
نشان می دهد كه 
حیات می تواند 
در سایر سیارات 
هم ظاهر شود. 
حتی این شانس 
وجود دارد كه 
این حیات های 
فرازمینی بتوانند 
پیچیده، متفاوت 
و هوشمند باشند

آزمایشگاه سیار كرونا

اخیرا یك استارتاپ دیگر انگلیسی 
نیز در زمینه مقابلــه با بیماری 
كووید-19 گام مؤثری برداشته است. یك 
نــام بــه  انگلیســی   شــركت 

 OpenCell كــه كارش اجــاره دادن 
كانتینرهایی بــه  عنوان دفتــر كار به 
اســتارتاپ های فناوری زیستی است، با 
 همــكاری یك شــركت دیگر بــه نام

یــك   ،Opentrons Labworks  
آزمایشگاه ســیار در داخل یك كانتینر 
طراحی كرده تا به ایــن  ترتیب بتوان در 
خیابان ها راه افتاد و آزمایش ویروس كرونا 
گرفت. ظرفیت آزمایشگاه روباتیكی كه 
درون این كانتینر قرار دارد، روزانه 2400 
آزمایش اســت. بــا ایــن كار تعداد 
آزمایش های مربوط به ویــروس كرونا 
افزایش می یابد و  می تواند كمك شایانی به 
جلوگیری از شیوع بیشتر این ویروس كند.

روش های جدید برای جست وجوی 
حیات فرازمینی 

یك دانشمند با استفاده از روش استنباط  بیزی به این نتیجه رسیده كه 
شانس وجود حیات فرازمینی تقریبا 50درصد است

انسان از زمان های بسیار دور، همیشه این سؤال را مطرح 
كرده است كه آیا ما در جهان هستی تنهاییم؟

ما با اطالع از یافته هــای زمین شناســی می دانیم كه به 
محض ثبات كافی در محیط ســیاره ما برای پشتیبانی از 
موجودات زنده، حیات با سرعت نسبتاً باالیی آغاز شد. ما 
همچنین می دانیم كه نخستین موجود زنده چندسلولی 
كه در نهایت، تمدن تكنولوژیك امروز را تولید كرد، برای 
تكامل تقریباً 4میلیارد سال را پشت سر گذاشته است. اما 
دانشــمندان با وجود آگاهی از زمان ظهور حیات در زمین 
برای نخســتین بار، از چگونگی پیدایش آن اطالع ندارند. 
آگاهی از این چگونگی، می تواند ما را به نتایج مهمی درباره 
احتمال وجود حیات در ســایر نقاط هستی برساند. سایت 
phys.org به نقل از دیوید كیپینگ، اســتادیار گروه نجوم 
 دانشــگاه كلمبیا كه یك مقاله جدید در این مورد در مجله
Proceeding of the National Academy of Sci� 

ences منتشر كرده، نوشته است كه یك تجزیه و تحلیل 
 با اســتفاده از تكنیك آماری موســوم به استنباط بیزی
)Bayesian inference( می توانــد روزنه ای برای فهم 
چگونگی تكامل حیات فرازمینی)دنیاهای بیگانه( ایجاد 
كند. كیپینگ می گوید: پیدایش ســریع حیات و تكامل 
دیرهنگام بشــریت، در متن جدول زمانــی تكامل، قطعا 
راهگشاست، اما در این مطالعه می توان آنچه را واقعیت ها 

به ما می گویند اندازه گیری كرد.
كیپینگ برای انجام تجزیه و تحلیل خود، از گاه شــماری 
نخستین شواهد برای حیات و تكامل بشریت استفاده كرد. 

او این پرسش را مطرح كرد كه اگر تاریخ زمین تكرار شود و 
بارها و بارها این زمان تكرار شود، انتظار داریم كه حیات و 

هوش چگونه بازپیدایش شوند.
او این مسئله را با 4پاسخ و فرضیه ممكن چارچوب بندی 
كرد: حیات عادی اســت و غالباً هوش را توسعه می دهد، 
حیات كمیاب است اما غالباً هوش را توسعه می دهد، حیات 
عادی است و به ندرت هوش را توسعه می دهد و درنهایت، 
حیات كمیاب اســت و به ندرت هوش را توسعه می دهد. 
روش اســتنباط آماری بیزی باورهای قبلــی درباره یك 
سیستم مدل سازی  شده را كه با داده ها تركیب می شوند 
بیان می كند تا احتماالت ممكن درباره نتایج را مشخص 
كند. به عبارت دیگر، در روش بیزی عالوه بر مشــاهدات، 
اطالعات و باورهای اولیه پژوهشگر هم مهم است و در حل 
مســئله و نتیجه گیری مورد توجه قرار می گیرد. كیپینگ 
می گوید: این روش شبیه احتماالت در شرط بندی است. 
این روش شما را به آزمایش های مكرر شواهد جدید تشویق 
می كند و در واقع یك چرخه بازخورد مثبت برای تصحیح 
تخمین های شــما از احتمــال وقوع یك رویداد اســت. 
كیپینگ برای ســنجش این چهار فرضیه از فرمول های 
ریاضی بیزی اســتفاده كرد و وزن آنها را با قرار دادن یك 
فرضیه در برابر دیگری بررسی كرد. او می گوید: در استنباط 
بیزی، توزیع های احتمالی قبلی همیشــه نیاز به انتخاب 
دارند. اما نتیجه مهم در اینجا این اســت كه وقتی كسی 
»حیات نادر« را با ســناریوهای »حیات عادی« مقایسه 
می كند، سناریوی حیات عادی همیشــه حداقل 9برابر 

بیشتر از حیات نادر است.
نتیجه گیری كیپینگ این اســت كه اگر شرایط و جدول 
زمانی تكامل ســیارات با زمین مشــابه اســت، پس این 
تجزیه و تحلیل نشان می دهد كه حیات می تواند در سایر 
سیارات هم ظاهر شود. چقدر این شانس وجود دارد كه این 
حیات های فرازمینی بتوانند پیچیده، متفاوت و هوشمند 
باشند؟ در اینجا، تحقیقات كیپینگ از اطمینان كمتری 

برخوردار اســت و یافته ها حاكی از شــانس 3به 2به نفع 
حیات هوشمند اســت. این نتیجه گیری ناشی از پیدایش 
نسبتاً دیرهنگام انســان در بازه زمانی قابل سكونت زمین 
است و نشان می دهد كه تكامل انسان نه فرایندی آسان و 
نه تضمین شده بوده است. كیپینگ می گوید: اگر ما دوباره 
در تاریخ زمین نقش داشته باشیم، پیدایش هوش در واقع 
تا حدودی بعید است. او اشاره می كند كه شانس ها در این 
مطالعه غافلگیركننده نیست و تقریبا پنجاه، پنجاه است. 
این یافته ها را نباید بیش از یك تلنگر مالیم به یك فرضیه 
تلقی كرد. كیپینگ می گوید: این تجزیه و تحلیل نمی تواند 
قطعیت و تضمین داشته باشــد و تنها احتماالتی آماری 
براساس آن چیزی اســت كه در اینجا و روی زمین اتفاق 
افتاده است. با این حال، موضوع پیدایش حیات در هستی 
هنوز جالب است و می تواند به عنوان یك شرط بندی مهیج 
قلمداد شــود. ما نباید از جست وجوی حیات هوشمند در 

جهان های فراتر از زمین ناامید شویم.

چالش های تكنولوژی 
در مبارزه با كووید-19

مردم دنیا به تدریج در حال بازگشت به محل های كار خود هستند. باوجود 
مزیت های فناوری های نظارتی برای مهار ویروس كرونا، برخی آن را 

به عنوان تهدید علیه حریم خصوصی تلقی می كنند

هر زمان كه یكی از كاركنان شركت تاتااستیل در آمریكا 
یا یك اسكله در بندر آنتورپ بلژیك با شخصی كه مبتال 
به كووید-19 است در فاصله كمی قرار می گیرد، دستبند 
Romware Covid Radius او بوق می زند. در بعضی 
مكان ها هم مانند كارگاه های ساختمانی و دفاتر بعضی 
شركت ها در فرانســه، كارمندان پس از بررسی دمای 
بدنشان به وسیله دوربین های حرارتی، مجوز ورود به 
محل كار را دریافت می كنند. لیزرهای نامرئی جمعیت 
را در مراكز خرید و مراكز حمل ونقل اســپانیا و فرانسه 
مدیریت می كنند و برخی از شركت ها از دستگاه های 

ردیابی بیماری استفاده می كنند.
وقتی مردم جهان به تدریج به سر كار خود بازمی گردند، 
با دنیایی روبه رو می شــوند كه با آنچه پیش از این بود، 

متفاوت است. محیط های كار از بانك ها و دفاتر گرفته 
تا انبارهای مشاغل الكترونیكی، كارخانه ها، باشگاه های 
ورزشــی و فرودگاه ها، دوربین های حرارتی تب سنج، 
سیستم های شناسایی ماسك و نرم افزار ردیابی برای 
جلوگیری از شیوع ویروس كرونا را نصب كرده اند و یا در 

حال نصب آنها هستند.
این ویــروس درهــا را روی فناوری هــای نظارتی و 
كنترل كننده باز كرده است و به همین خاطر، بسیاری 
از افراد شاغل نگران به كارگیری آنها از سوی كارفرمایان 
هستند. درحالی كه چنین سیســتم هایی در سراسر 
جهان، به ویژه در آســیا، با سیســتم تشخیص چهره 
در چین و نرم افــزار ردیابی بیمــاران در كره جنوبی، 
وارد زندگی مردم شده اســت، اما این روند با فرهنگ 
حفظ حریم شخصی كشــورهای دیگر سازگار نیست 
و پیامدهــای طوالنی مدت این شــرایط بــرای آنها 

غیر قابل قبول است.

عمادالدین قاسمی پناه
خبرنگار

توازن میان حریم خصوصی و گردآوری اطالعات

اال ژاكوبوفسكا، پژوهشــگر یك انجمن حقوق اینترنتی 
می گوید: اســتفاده از زیرساخت های گســترده نظارتی 
می تواند منجر به عادی ســازی  این مهمان های ناخوانده 
شود و ارائه شتابزده اپلیكیشن ها، دستگاه ها و دوربین ها 
در درازمدت، اعتماد بین كارفرمایان و كاركنان را كمرنگ 
خواهد كرد. بســیاری از مشــاغل روی خط مرزی میان 
امنیت مــردم و محافظــت از حریم شــخصی آنها قدم 
برمی دارند. به گفته دانیل كوپر، یكی از شــركای شركت 
حقوقی كاوینگتــون و برلینگ كه در زمینــه مقررات و 
قوانین مرتبط با تكنولوژی به متقاضیان مشاوره می دهد، 
نبود راهنمایی های روشن و صریح از سوی رگوالتور های 
اروپایی، شركت ها را كه قصد حمایت از كاركنان خود را 
دارند، ناگزیر به اتخاذ تصمیمات بسیار دشوار می كند.او 
می گوید: شركت ها به اطالعاتی دست می یابند كه حساس 
است. بنابراین باید بین حقوق مرتبط با حریم خصوصی 

افراد و اطالعاتی كه از آنها به دست می آورند توازن ایجاد 
كنند. براساس مطالعه ای كه در  ماه می  از سوی دفتر مستقر 
 Pricewaterhouse Coopers در شانگهای شــركت
منتشر شد، 23درصد از شركت های مورد بررسی در سراسر 
جهان، در حال آزمایش ابزارهای ردیابی تماس در محل كار 
خود بودند. اندرو پیكس، مدیر تحقیقات اتحادیه كارگری 
انگلیس می گوید: با افزایش تعطیلی ها و در ادامه، استفاده 
از ابزارهای ردیابی تماس منجــر به جمع آوری اطالعات 
در مورد رفت وآمد مردم به مكان های مختلف می شــود 
و بر نگرانی ها در مورد بیشتر شــدن نظارت ها می افزاید. 
ارائه دهندگان این فناوری های نظارتــی، كاالی خود را 
به عنوان راهی مطمئن برای بازگرداندن مردم به مشاغل 
خود و احیای اقتصادهایی كه به خاطــر تعطیلی ها نابود 
شده اند، تبلیغ می كنند، درحالی كه بسیاری می گویند كه 
خطر عفونت را می توان با روش های دیگر هم محدود كرد.
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مركز كنترل و پیشگیری از بیماری ها )CDC( در تازه ترین 
و به روزترین دســتورالعمل خود اعالم كرده افرادی كه به 
ویروس عفونی كرونا مبتال شده و حاال بهبود پیدا كرده اند 
باید تا زمانی كه حداقل 3روز بــدون تب و عالئم بیماری 
هستند و همچنین 10روز از نخستین عالئم بیماری شان 

گذشته است، از سایر افراد جامعه و خانواده دور بمانند.
به گزارش سی ان ان، پس از آنكه در بسیاری از ایالت های 
آمریكا محدودیت هایی مانند تعطیلی مدارس و مشــاغل 
و ترك خانه، كم و حتی برطرف شــده، مركــز كنترل و 
پیشگیری از بیماری ها این دســتورالعمل تازه را منتشر 

كرده است.
با این شرایط به توصیه CDC الزم است افراد بهبود یافته 
از كووید-19 از ســالمت كامل خود و عدم انتقال ویروس 
اطمینان حاصل كنند. مركز كنترل و پیشگیری از بیمار ها 
در دستورالعمل جدید خود آورده است: بسته به نوع توصیه 
مركز مراقبت سالمت شما و همچنین امكان دسترسی به 
انجام آزمایش، می توانید برای سنجش احتمال ماندگاری 
بیماری در بدن تست دهید و درصورت انجام 2آزمایش در 
فاصله 24ساعت و منفی بودن نتیجه و همچنین نداشتن 
تب و عالئم پیشرفته می توانید با خیال آسوده در كنار سایر 

افراد جامعه حاضر شوید.

صبر داشته باشید 
اگر آزمایش بیماری در برخی افراد مثبت باشد، اما عالئمی 
از بیماری نداشته باشند همچنان می توانند باعث انتقال 
ویروس به دیگران شوند و CDC می گوید در این شرایط 
افراد باید حداقل 10روز برای قرار گرفتن دوباره كنار افراد 
صبر كنند. به گفته مركز كنترل و پیشــگیری بیماری ها 
این شرایط برای افرادی كه سیستم ایمنی ضعیفی دارند 
متفاوت تر است و آنها باید بیشتر از 10روز در خانه بمانند و 

برای رفع كامل بیماری صبر كنند.
آنهایی كه با یك فــرد مبتال به ویــروس كرونا در ارتباط 
بوده اند نیز باید حداقل 14روز در خانه و به دور از ســایر 
افراد سالم بمانند. این عدد می تواند درصورت ظهور عالئم 

بیشتر شود.
اما توصیه های این مركز برای استفاده از وسایل حمل ونقل 
عمومی همچنان بــر پایه همان توصیه هــای اولیه برای 
جلوگیری از ابتال و انتشار ویروس استوار است: دست های 
خود را مرتب بشویید یا ضدعفونی كنید و مراقب باشید تا 

حد ممكن جایی را لمس نكنید.
اما این مركز یك توصیه دیگر را نیز لحاظ كرده است: در 
صورت امكان پنجره ها را برای بهبود گردش هوا، به ویژه در 

خودروها باز بگذارید.

تكرار مكرر شست وشو
مركز كنترل و پیشگیری از بیماری ها توصیه می كند كه 
تماس با سطوحی را كه اغلب از سوی افراد مختلف لمس 
می شود مانند كیوسك ها، صفحه نمایش لمسی، اسكنر 
اثر انگشت، دســتگاه های خودپرداز، دستگاه های خرید 
بلیت، نرده ها، توالت های عمومی، دكمه های آسانســور و 
نیمكت ها، به حداقل برسانید. در صورت لمس این سطوح 
در اسرع وقت دستان خود را به  مدت 20ثانیه با صابون و 
آب بشــویید یا با ضدعفونی كننده حاوی 60درصد الكل 
تمیز كنیــد. در صورت امكان از ســطل زباله هایی كه در 
ندارند یا باز كردن آنها به لمس احتیاج ندارد استفاده كنید، 
كارت های اعتباری را به جای تماس دستی با قرار دادن در 

یك سینی رسید یا روی پیشخوان مبادله كنید.
CDC می گوید: رعایــت فاصله گــذاری اجتماعی، هم 
در خودرو و هم در وســایل حمل ونقل عمومی امر بسیار 
مهمی اســت. اگر ممكن اســت در زمان هایی غیر از اوج 
زمان ترافیك، سفرهای درون شهری خود را انجام دهید 
تا افراد كمتری با هم در ارتباط باشــند و همچنین حتما 
فاصله اجتماعی را كه 2متر توصیه شــده اســت، رعایت 
كنید؛ برای مثال از تجمع گروهی خودداری و در صورت 
امكان از حضور در ایستگاه ها و مترو و اتوبوس های شلوغ 

اجتناب كنید.
اگر ممكن اســت یك صندلی را برای ایجاد فاصله، خالی 

بگذارید.
در اتوبوس ها از درهای عقب، ورود و خروج كنید.

به دنبال دســتورالعمل های فاصله گــذاری اجتماعی یا 
راهنماهای فیزیكی پیشنهاد شــده از ســوی ســازمان 
حمل ونقل عمومی باشــید؛ به عنوان مثال نشــانگرهای 
جای پا برای عالئمی كه روی صندلی ها برای حفظ فاصله 

اجتماعی طراحی شده است.
در مورد تاكسی ها و خودروهای مسافركش، CDC توصیه 
می كند تا حد ممكن مكررا دســت ها را تمیز و از تماس 
با افراد خودداری كنید. به عــالوه رانندگان این خودروها 
موظف هستند تعداد مســافران را به كمترین حد ممكن 

برسانند.
از انجام ســفرهای غیرضروری با مســافرانی كــه آنها را 
نمی شناسید و قرار گرفتن در وسایل نقلیه ای كه چندین 
مسافر به  مدت طوالنی حضور دارند بپرهیزید. در وسایل 
نقلیه بزرگ تر مانند مینی بوس و اتوبوس، در صندلی های 
عقب بنشــینید تا بتوانید حداقل چند متر از راننده دور 
باشید. پنجره ها را حتما باز كنید یا از راننده بخواهید كه در 
صورت امكان تهویه را در وسیله نقلیه با باز كردن پنجره ها 
یا تنظیم دستگاه تهویه هوا در حالت غیرچرخشی، بهبود 

ببخشد.

دستورالعمل های به روزشده برای 
روزهای پایان قرنطینه

افزایش حمالت 
سایبری در 

دوركاری
تعداد حمالتی كه 
كارمندان دوركار 
را هدف قرار داده 
است از 12درصد 

از ترافیك 
ایمیل های مخرب 

قبل از شروع 
قرنطینه انگلیس 

در  ماه مارس به 
بیش از 60 درصد 

در 6هفته اخیر 
افزایش یافته 

است

 قرنطینه 14روزه
آنهایی كه با 
یك فرد مبتال 
به ویروس 
كرونا در ارتباط 
بوده اند باید 
حداقل 14روز 
در خانه و به دور 
از سایر افراد 
سالم بمانند. این 
عدد می تواند 
درصورت ظهور 
عالئم بیشتر 
شود

حمله هكرها به دوركارها 
كارمندان دوركار در سراسر دنیا این روزها به شدت در خطر افتادن در دام 

هكرهایی هستند كه با بدافزارهای مختلف آنها را هدف قرار می دهند

موجی از حمالت سایبری هكرها همزمان با شیوع ویروس 
كرونا و شــروع قرنطینه و دوركاری بسیاری از كارمندان 
آغاز شده است. كارمندانی كه به دلیل دوركاری از منزل 
مشغول انجام وظایف روزانه شان هســتند به دلیل آشنا 
نبودن حرفه ای با مسائل امنیتی به شدت مورد سوءاستفاده 

این هكرها قرار گرفته و در دام آنها افتاده اند.
به صورت معمول در شــركت ها بخش های انفورماتیك 
مســئله امنیــت دیتاهای مهــم را روی سیســتم های 
كامپیوتری بر عهده دارند امــا در زمان دوركاری معموال 
از لپ تاپ ها و كامپیوترهای شــخصی در خانه اســتفاده 
می شود كه خیلی از آنها مجهز به نرم افزارهای پایه امنیتی 
هم نیستند. براساس اطالعات شــركت امنیت سایبری 
Darktrace كه به گاردین ارائه شده است، تعداد حمالتی 
كه كارمندان دوركار را هدف قرار داده است از 12درصد از 
ترافیك ایمیل های مخرب قبل از شروع قرنطینه انگلیس 
در  ماه مارس به بیش از 60 درصد در 6هفته اخیر افزایش 
یافته است؛ حمالتی كه به طور خاص با هدف بهره برداری 
از هرج و مرج ناشــی از كووید-19 از ژانویه، هنگامی كه 
شیوع ویروس كرونا در صدر اخبار بین المللی قرار گرفت، 
انجام شده است. این حمالت پیچیدگی ها و تنوع زیادی 
داشت و به طور ویژه نگرانی های مربوط به ویروس كرونا را 
هدف قرار می داد. تالش هكرها در واقع سوءاستفاده از این 
نگرانی ها برای كالهبرداری مالــی یا اخاذی از كارمندان 
بود. در اوایــل  ماه می  Darktrace  یــك كمپین بزرگ 
ایمیل مخرب علیه مشاغل انگلستان را كشف شد كه به 
كارمندان پیام داده بود درصورت ثبت نام در یك وب سایت 
خاص می توانند به مرخصــی بروند. در نــوع دیگری از 
این حمــالت، ابزارهایی كه كارمندان دوركار اســتفاده 

می كردند مورد هدف قرار گرفت؛ مانند درخواســت های 
جعلی برای تنظیم مجدد حساب های شخصی شبكه های 
مجازی، حســاب های كنفرانس ویدئویی Zoom با ورود 
به صفحات سیستم جعلی یا پذیرش درخواست چت كه 
به نظر می رسید از سوی یكی از همكاران در سیستم های 
پیام رسان شركتی ارسال شده است. حمالت دیگری نیز 
با هدف كالهبرداری و با استفاده از ایمیل همكاران اتفاق 
افتاده است. شركت Darktrace می گوید حدود یك پنجم 
ایمیل های مخرب معموالً بــا هدف كالهبرداری پیش از 
این نیز مورد اســتفاده قرار می گرفت اما با افزایش میزان 

دوركاری ها این حمالت به 60درصد نیز رسیده است.
در یكی از این حمالت با هدف كالهبــرداری، ایمیلی از 
سوی مدیرعامل یك شــركت نامشخص ارسال شده بود 
كه ظاهرا از كارمندان خواســته بود تا به خیریه وی پول 
اهدا كنند، درحالی كه برخی دیگر بخش های پشتیبانی 
IT را شبیه ســازی  كرده و از كارمندان خواسته بودند تا 

نرم افزارهای جدید را دانلود كنند.
GCHQ، سازمان اطالعات ســایبری انگلیس، از مردم 
خواسته است ایمیل هاي مخرب و جعلی را گزارش كنند تا 
آنها بتوانند راحت تر وب سایت های مخرب را مسدود كنند.
سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا هم درباره گسترش 
حمالت سایبری و همچنین سوءاستفاده با عنوان ارسال 
اطالعات درباره بیماری كووید-19هشدار داده است. به 
ادعای آنها اینگونه تصور می شــود كه حمالت سایبری 
بیشتر از كشــورهای چین و روســیه هدایت می شوند. 
سازمان بهداشت جهانی و مؤسسات ملی بهداشت ایاالت 

متحده نیز از این حمالت در امان نمانده اند.
Darktrace می گوید كه الگوهای مشابه چنین حمالتی 

در سراسر جهان مشاهده شده است. از آنجایی كه شیوع 
كووید-19در سراســر جهان اتفاق افتاده اســت شرایط 
دوركاری نیز با ورود كشــورها به مرحلــه قرنطینه برای 
جلوگیری از گسترش ویروس كرونا آغاز شد و رفته رفته 
افزایش پیدا كرد. هكرها نیز با سوءاستفاده از این وضعیت 
حمالت ســایبری خــود را افزایش دادند تــا جایی كه 
كارمندان ایتالیایی قبل از انگلیسی ها و آمریكایی ها مورد 
هدف این حمالت قرار گرفتند. ماكس هاین هایمر مدیر 
بخش ارزیابی تهدید در Darktrace می گوید: مهاجمان 
معموال در بســیاری از شــركت ها از تكنیك های مشابه 
استفاده می كنند و پشــت درهای بسته شبكه ها منتظر 
هســتند تا اگر فضایی سهوا باز مانده باشــد از آنجا ورود 
كنند. او می گوید: مقابله با آسیب پذیری هایی از این دست 
بسیار آسان و سریع می تواند باشد. وی تأكید می كند كه 
مهاجمان مانند عملیات APT41 به تعداد زیادی از اهداف 

حمله كرده اند.
این هشــدارها پــس از آن صــورت گرفت كه شــركت 
هواپیمایی EasyJet انگلیس مجبور شد از فاش شدن 
اطالعات شخصی و سوابق مسافرتی 9میلیون نفر در مدت 
زمان بیش از 4 ماه در پی یك حمله ســایبری خبر بدهد. 
 EasyJet یك منبع آگاه از تحقیقات مربــوط به حمله
می گوید: محققان معتقدند كه كالهبرداری مالی انگیزه 
اصلی این حمله نبوده است. رویترز گزارش داده است كه 
محققان معتقدند هك EasyJet ممكن است توسط چین 
انجام شده باشد. كارشناســان امنیتی از  ماه ژانویه شاهد 
حمالت زیادی از سوی هكرهایی بوده اند كه گفته می شود 
از ســوی چین حمایت می شــوند. دیگر اهداف هكرها، 
شركت های هتلداری و مسافرتی هستند و تالش می كنند 
اطالعات حركتی تعداد زیادی از افراد را جمع آوری و در 

واقع سرقت كنند.

تهدید حریم خصوصی
با این حال، مدافعــان حریم خصوصــی در این مورد 
 هشــدار می دهند. راب ون ایك، مدیــر بخش اروپا در

 Forum Future Privacy كــه یــك اتــاق فكــر 
غیرانتفاعــی اســت، می گوید: دوربین هــای حرارتی 
می توانند به عنوان تهدید علیــه حریم خصوصی تلقی 
شوند. این سیستم به افرادی كه بدنشان درجه حرارت 
نســبتا باالیی دارد، برخالف میل آنها، فشار می آورد تا 
اطالعاتی را درباره وضعیت ســالمت شخصی خود كه 
ممكن است با كووید-19 یا سایر عفونت های ویروسی 

تنفسی ارتباطی نداشته باشد، افشا كنند.
نقض قوانیــن مربوط بــه حفاظت از داده هــا در اروپا 
می توانــد جریمه ای معــادل 4درصــد درآمد جهانی 
ساالنه یك شركت را به همراه داشته باشد، با این حال، 
شــركت ها معموال چك كردن تب را به عنوان ذخیره 

اطالعات تلقی نمی كنند.
بررســی دمای بدن فعال در حال انجام است. به عنوان 
مثال، این كار برای كاركنان باشگاه فوتبال بایرلوركوزن 
آلمان انجام می شــود كه برای اســتفاده از 5دوربین 
حرارتی ســرمایه گذاری كرده است. وقتی بوندس لیگا 
به عنوان نخســتین لیگ برتر فوتبــال، چندی پیش 
بازی های خود را از ســر گرفت، این باشگاه از آمادگی 

الزم برخوردار بود، زیــرا بازیكنان تیــم بایرلوركوزن 
هنگام حضور در باشگاه برای انجام تمرینات، غربالگری 
می شــدند. درحالی كه بخش بزرگی از مردم آلمان در 
اواخر  ماه آوریل به خانه های خود پناه برده بودند، لئون 
بیلی، بازیكن حرفه ای فوتبال برای انجام تمرینات خود 
جلوی در ورودی این باشگاه ایستاده بود تا دمای بدن 
او چك شود. یك دوربین روی پیشانی او قرار گرفت تا 
دمای 37درجه سانتی گراد را بخواند. او تب نداشت و وارد 

باشگاه شد تا برای تمرین به هم تیمی هایش بپیوندد.
كارل - هاینریــش دیتمــار، مدیــر واحد بهداشــت 
بایرلوركوزن، در مصاحبه ای گفــت: آنها می دانند كه 
این كار به خاطر امنیت خودشان است. واقعا هیچ كس 

نمی خواهد بیمار شود.

ردیاب ها
جان باكلمانز، مدیر ارشــد اجرایی شــركت رومبیت 
می گوید: دستبندهای ما ابزاری برای ایمنی كاركنان 
و افزایش كارایی آنهاست. شركت رومبیت دستبندهای 
خود را ماندگارتر از ویروس می داند، زیرا از نظر مدیران 
این شــركت، كارفرمایان از آنها برای ردیابی سالمت و 
عملكرد كاركنان خود اســتفاده می كنند. این شركت 
می گویــد در هفته های آینــده این دســتگاه ها را به 
300شركت ارائه می دهد. شــركت استیموت هم كه 
در لهستان مستقر اســت، در حال فروش دستگاه های 
فاصله گذاری اجتماعی به كارخانه ها، مراكز تحقیقاتی 
و بیمارستان هاســت كه این امكان را برای مدیران آنها 
فراهم می كند تا تماس های حضوری كاركنان مبتال را با 
دیگران ردیابی كنند. وقتی كاركنان كه این دستگاه ها 
به آنها وصل شده است، بیش از زمان مورد نظر در كنار 
همكاران دیگر قرار بگیرند، این دســتگاه ها به صورت 
صوتی به آنها هشــدار می دهد. همچنین كاركنانی كه 

عالئمی از بیماری داشــته باشند یا آزمایش آنها مثبت 
بوده، می تواننــد دكمه روی این ابزار را فشــار دهند تا 
مدیران شركت مطلع شوند و به این ترتیب امكان ردیابی 
همه افرادی كه با آنها در ارتباط بوده اند، فراهم می شود. 
جاكوب كرزیچ، مدیرعامل استیموت با اشاره به اینكه 
این دستگاه ها نزدیك شــدن افراد را به دیگران هشدار 
می دهند می گوید: این ابــزار عادت فاصله گرفتن را در 

كاربران ایجاد و شیوع ویروس را كنترل می كند.

تشخیص چهره و ماسك
لورا بالنش پدگرال، مدیر بازاریابی شركت هرتا سكیورتی 
در بارسلون می گوید: این شــركت در حال توسعه هر 
دو فناوری شناســایی ماسك و تشــخیص چهره برای 
لمس كمتر ســطوح و اشــیا در محیط های كار است. 
رائول بــراوو، رئیس و بنیانگذار این شــركت می گوید: 
مجتمع ها تجاری و مراكز بزرگ حمل ونقل در اسپانیا، 
 Outsight فرانســه و ایاالت متحده از فناوری لیــزر
بــرای اطمینــان از فاصله گذاری اجتماعی اســتفاده 
خواهند كرد. شركت فرودگاه های پاریس كه مدیریت 
فرودگاه های پایتخت فرانسه را در دست دارد، در حال 
آزمایش لیزرهای Outsight برای نظارت بر مسافران 
اســت. دوربین های حرارتی كنترل تــب هم در همه 
مكان ها آغاز به كار خواهند كرد. دانشگاه كامیلو خوزه 
سال در مادرید، در حال راه اندازی یك سیستم دوربین 
است كه به طور همزمان، هم دمای بدن دانشجویان را 
اندازه گیری می كند و هم هویت آنها را درصورت استفاده 

از ماسك، بررسی می كند. فرودگاه های هیترو لندن و 
شــارل دوگل پاریس هم در حال آزمایش دوربین های 

حرارتی هستند.
گونتر مول، مدیرعامل شركت سیستم های بیومتریك 
Dermalog Identification Systems GmbH كه 
سیستم شناسایی ماسك را به نرم افزار خود اضافه كرده 
می گوید: ما هر هفته دوربین های بیشتری می فروشیم 

و تقاضا در شرایط فعلی بسیار زیاد است.

بهترین گجت ها برای بازگشت به محل كار
باوجود ابزارهای نظارتی به منظور پیشگیری از شیوع دوباره ویروس كرونا، بعضی از شركت ها با خالقیت 

توانسته اند گجت هایی را به بازار عرضه كنند كه مردم با خیالی آسوده تر به محل كار خود بازگردند.

Molekule Air Mini +
 این دستگاه یك سیستم تصفیه هواست و به گونه ای مهندسی 
شده است كه می تواند ویروس ها، باكتری ها و سایر آالینده های 
موجود در هوا را نابود كند. این دســتگاه همچنین با استفاده 
از اپلیكیشن Molekule به شــما امكان می دهد تا سالمت 
 فیلتر را به راحتی بسنجید و درصورت نیاز آن را تعویض كنید.
 Air Mini + برای استفاده در اتاقي به مساحت 24مترمربع و 

كمتر از آن طراحی شده است.

CASETiFY UV Sanitizer
تلفن های همراه یكی از آلوده ترین اشــیا هستند. تحقیقات 
دانشكده بهداشت عمومی دانشگاه میشیگان نشان داده است 
كه نیمی از تلفن های همراه از یك صندلی توالت فرنگی آلوده تر 
هستند. بیشتر مراكز بهداشت عمومی در سراسر دنیا دارای 
دستگاه های UV-C )ماوراء بنفش( برای مقابله با ویروس كرونا 
در سیستم های حمل ونقل عمومی، بیمارستان ها و جاهای دیگر 
هستند. CASETiFY UV Sanitizer در مقیاسی كوچك تر 

با تاباندن اشعه UV-C به تلفن های همراه، این دستگاه ها را ضد عفونی می كند. محفظه این گجت همچنین می تواند 
وسایلی در اندازه كلید، كیف پول و عینك آفتابی را ضدعفونی كند.

 Immutouch 
تخمین زده شده اســت كه افراد در هر ساعت یك بار صورت 
خود را لمس می كنند. با هر بار دست كشیدن به ابرو یا خاراندن 
پیشانی، خطر ابتال به آنفلوآنزای فصلی یا بدتر از آن وجود دارد. 
یك دستگاه پوشیدنی جدید به نام Immutouch هر زمان 
احساس كند كه دست فرد به صورت نزدیك می شود، شروع به 
لرزیدن می كند تا این عادت خطرناك را یادآوری و با آن مقابله 
كند. ابتدا الزم است كه دستگاه به گونه ای تنظیم شود كه هنگام 
نزدیك شدن دست به چشم ها، بینی، دهان و سایر قسمت های 

صورت بتواند آن را حس كند. كسانی كه این عادت در آنها بسیار تكرار می شود، ممكن است نیاز به 2دستگاه داشته 
باشند؛ هر كدام برای یك دست.

LARQ Self -Cleaning بطری آب 
این بطری آب برای اینكه در مدت زمان شیوع این همه گیری، 
شما را از نوشیدن آب مطمئن كند، یك راه حل مطلوب به شمار 
می آید. LARQ Self-Cleaning مثل CASETiFY، از 
اشــعه UV-C داخلی برای تصفیه محتویات بطری استفاده 
می كند. یك دكمه را به سادگی فشار دهید تا این سیستم در 
60ثانیه آب آشامیدنی شــما را ضد عفونی كند. برای راحتی و 
اطمینان بیشتر، این بطری به طور خودكار اشعه UV-C را هر 
2ساعت یك بار به محتویات بطری می تاباند. این گجت همچنین 

دمای اولیه مایعات گرم را به مدت تقریبی 12ساعت حفظ می كند و مایعات ســرد را حدود 24ساعت خنك نگه 
می دارد. یك micro-USB شارژ الزم را برای دستگاه شما فراهم می كند.

 K-Mini قهوه ساز تك نفره 
با توجه به اینكه مردم یا به سر كار خود برگشته اند و یا به زودی كار 
خود را شروع می كنند، احتماال شاهد تغییرات جدیدی در محل كار 
خود خواهند بود. یك وسیله عمومی مانند یك قهوه ساز مشترك 
 Keurig دیگر جذابیت سابق را ندارد. به همین دلیل شركتی به نام
یك دستگاه قهوه ساز جمع و جور و شــخصی عرضه كرده تا خطر 
آلودگی به ویروس در محل كار را كاهش دهد. K-Mini برای استفاده 
شخصی مطلوب است و با كمتر از 13سانتی متر عرض، بدون اینكه 
نگران محدودیت فضا باشید، به راحتی روی میز كار شما قرار می گیرد.

 WetKeys كیبورد ضد آب
مدتی است كه ضد عفونی كننده های خانگی معمولی با قیمتی ارزان 
در دسترس نیستند. متخصصان می گویند كه شستن هر وسیله ای 
با آب و صابون در شرایط همه گیری بیماری كووید-19، بهترین راه 
برای جلوگیری از شیوع ویروس كروناست. WetKeys مجموعه ای 
از وســایل اداری ضد آب مانند این كیبورد قابل شست وشو را برای 
نظافت راحت آن و آسودگی خاطر در شرایط فعلی تولید كرده است. 
این شركت همچنین مجموعه ای از موس های ضد آب را برای كسانی 

كه مایل به استفاده از آن هستند، عرضه كرده است.
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این شمارهدرنگ

 سرنوشت
بازارها

 افزایش 
سودبانكی

با كاهش سودهاي 
بانكي، نقدينگي 

وارد شده به 
بازار به افزايش 

تقاضاي ارز منجر 
شد كه در نهايت 

روي افزايش 
قيمت آن نيز 

اثرگذار بود

قیمت های 
غیرواقعی
ويژگي هايي كه بازار 
سرمايه اين روزها 
دارد، واقعي نبودن 
قيمت بعضي از 
سهام هاست. ارزش 
كنوني سهام بسياري 
از شركت ها از ارزش 
ذاتي آنها بيشتر است

 سرنوشت بازار سرمايه در سال 99چه خواهد بود؟ سرنوشت بازار ارز در سال 99چه خواهد بود؟

 سرنوشت بازار خودرو در سال 99چه خواهد بود؟

سوگلي 99انفجار طولي

تالطم هاي مداوم

مائده اميني 
روزنامه نگار

ميزان افزايش بازدهي ارز در 2 ماه اول سال بي سابقه بوده است اما نوسانات مداوم آن، 
مردم را سردرگم كرده است

 بازدهي بازار سرمايه در دو  ماه ابتدايي سال بيش از 90درصد و در سال گذشته 188درصد 
برآورد شده است 

بازدهي بازار خودرو در سال گذشته بيش از 40درصد بوده است

كل بازار و اقتصاد ايران به باال و پايين هاي آن 
وابسته است و با هر بار كم و زياد شدن قيمت 
آن، صنايع، بخش توليــد، فروش و خدمات 
تحت تأثير قرار مي گيرند و البته همه بازارهاي 
رايج كشور نظير طال، مسكن و... دچار نوسان 
قيمت مي شوند. »ارز« همان بازاري است كه 
بعد از يك سال تقريباً بدون تنش، اين روزها 
نوسانات قيمتي زيادي را تجربه مي كند. دالر 
آمريكا در خرداد ماه تا بيش از 17هزار تومان 
افزايش قيمت داشته است كه در تاريخ اقتصاد 
كشور تقريباً بي سابقه اســت. البته پيش از 
اين، نوســانات قيمت ارز را در سال هاي 97 
و 98 هم داشتيم. در ســال97 نرخ دالر در 
روزهايي، نوسانات لحظه اي داشت و شايد در 
يك روز حتي تا 20هزار تومان هم پيش رفت 
كه البته به دليل ادامه دار نبودن آن، به عنوان 
نرخ بازار ثبت نشــد. در نتيجه بيشترين نرخ 
ثبت شده براي ارز در سال97 معادل 13هزار 
و 800تومان بود. در ســال98 نيز بيشترين 
رقم ثبت شــده براي دالر آمريكا 15هزار و 
300تومان در ارديبهشــت ماه بوده اســت. 
بعد از آن در خــرداد 98 نرخ ارز به 13هزار و 
950تومان كاهش يافت و روند كاهشــي آن 
ادامه يافت و در آبان به 11هزار و 200تومان 
نيز رسيد. ارز تا اسفند ماه 98 دوباره با روندي 
ثابت و آرام افزايش يافت و به 14هزار تومان 
رسيد. اما ســال 99با همه التهابات ناشي از 
كرونا آغاز شد و قيمت ارز با سرعت بيشتري 
باال رفت و در روزهــاي ابتداي خرداد دالر به 
رقم بي ســابقه 17هزار و 300تومان دست 
يافت. ميزان بازدهــي ارز از ابتداي فروردين 
امسال تا خرداد معادل 16درصد بوده است. 
اين درحالي اســت كه ميزان بازدهي آن در 
12 ماه منتهي به اسفند 98 و تا قبل از شروع 

كرونا معادل 11درصد بود.

بازار پرريسك 
 در روزهايي از خــرداد قيمت دالر به 17هزار 

و 700تومان يا 18هزار تومان رســيد و بعد 
دوباره كاهــش يافت و دوبــاره افزايش. اين 
موضوع عــالوه بر ســردرگمي خريــداران 
و ســرمايه گذاران، باعث اعتــراض و نگراني 
خيلي ها دربــاره ادامه اين روند آشــفته نيز 

شده است.
 شــرمين، كارمند است و 27ســال دارد. او 
مي گويد: من هر بار پولي دســتم مي آيد، آن 
را بــه دالر تبديل مي كنم. در 2 ســال اخير، 
همينطور خــرد خرد دالر خريــده ام. از دالر 
10هزار تومانــي خريده ام تــا دالر 17هزار 
توماني. هميشــه هم روند آن افزايشي بوده 
است. اگر آن را به عنوان سرمايه بخريد براي 
مواقع نيــاز، نوســانات بازار ديگــر اهميتي 
نخواهد داشت. چون تورم هميشه وجود دارد 
و قيمت ها باال مي رود. ممكن است در روزها يا 
حتي ماه هايي، دالر در يك قيمت ثابت باشد، 

اما باالخره افزايش پيدا مي كند.
م. فاضلي كه يكي از فعاالن بازار است اعتقاد 
دارد كه دالر محل خوبي براي سرمايه گذاري 
نيســت. او مي گويد: كاش بفهميم حتي اگر 
قباًل مقدار زيادي دالر هم خريده باشيم، نبايد 
از گراني آن خوشحال شويم. بايد گريه كرد. در 
بهترين حالت، اندكي از ارزش سرمايه ما حفظ 
شده است. اينكه نرخ دالر و طال باال مي رود، 
به معناي سود نيســت. اگر سودي در كار بود 
بايد زندگي هامان تغيير مي كرد. نه حاال كه 
براي خريدن يك پرايد هم بايد در قرعه كشي 

شركت كنيم.
مهرداد، يكي ديگر از فعاالن بازار مي گويد: اگر 
به من باشد، هرگز در اين قيمت ها يعني سكه 
7ميليون و 500هــزار توماني و دالر 17هزار 
و 500توماني را نمي خرم. شــايد تا آخر سال 
قيمت اينها باالتر رود، امــا به اندازه بازارهاي 
ديگر افزايش نخواهد داشــت. بازار مسكن و 
خــودرو بهترين محل براي ســرمايه گذاري 
اســت چرا كه حتي اگــر تورم هم داشــته 
باشــيم، اين بازارها رشد بيشــتري از دالر و 
طال خواهند داشت و محل مطمئن تري براي 

سرمايه گذاري هستند.
اما يكي از فروشــندگان دالر به همشــهري 

مي گويد: بيشتر مردم نمي دانند دالر بخرند 
يا نــه. خيلي هايشــان با ترس و لــرز خريد 
مي كنند و خيلي هاي ديگر نيز از اين نوسانات 
مضطرب اند و نمي دانند با پول خود چه كنند. 
به هر حال دالر، بازار پرريسكي است و با توجه 
به دخالت هاي دولــت در تعيين قيمت آن، 
ممكن اســت هر لحظه مردم با ضرر مواجه 

شوند.

متهمان افزايش نرخ ارز
شــكي نيســت كه افزايــش قيمــت ارز به 
فقيرتر شــدن ميليون ها نفر منجر مي شود. 
درحالي كــه مــردم از وضعيــت بــازار ارز 
مضطرب اند، داليل متعددي براي افزايش نرخ 
آن در اين روزها عنوان مي شود. كرونا نخستين 
متهم اين بي ساماني اســت كه از دو جهت بر 
اقتصاد ما و در نتيجه بر نرخ ارز اثر گذاشــت. 
اپيدمي، موجب پيشــي گرفتن هزينه هاي 
دولت از درآمدها شد و رقم بسيار باالي كسري 
بودجه، دولت را به تحريك نقدينگي در بازار 
وادار كرد. با كاهش سودهاي بانكي، نقدينگي 
وارد شده به بازار به افزايش تقاضاي ارز منجر 
شــد كه در نهايت روي افزايش قيمت آن نيز 

اثرگذار بود.
از جهــت دوم، كرونا درآمدهــاي ارزي ما را 
هم تحت تأثير قــرار داد. با توجه به بســته 
شدن مرزهاي كشــورهاي طرف قرارداد با 
ما و كشــورهاي همســايه اي كه بيشترين 
صادرات را بــه آنها داشــته ايم، درآمدهاي 
ارزي كم شــد. كاهش قيمت نفــت در كنار 
كاهش عرضه آن كــه به دليــل تحريم ها از 
مدت ها قبل اتفــاق افتاده بود، بــاز هم اثر 
منفي دوچندانــي را در پي داشــت.  با اين 
حال عبدالناصــر همتي، رئيــس كل بانك 
مركزي ايران در نشســتي با حضور مديران 
بانكي و معــاون اول رئيس جمهوري گفت: 
»به رغم كاهش درآمدهاي نفتي تحت تأثير 
تحريم هاي ظالمانه و كاهش شــديد قيمت 
نفت، وضعيت ذخاير اسكناس ارزي مناسب 
و در تاريخ كشور بي سابقه است، ضمن آنكه 
براي تامين كاالهاي اساســي تمهيدات الزم 
پيش بيني شده و مشــكلي وجود ندارد«. به 
گفته كارشناسان، در اقتصاد بيمار ايران و تا 
زماني كه دولت با سياست هاي مختلف خود 
مي خواهد قيمــت ارز را كنترل كند، نرخ ارز 
افزايشي خواهد بود. البته اين به معناي كسب 
سود در اين بازار نيست. چرا كه وقتي نرخ تورم 
را در كشور درنظر مي گيريم، در واقع تبديل 
ريال به ديگر ارزهاي جهاني، به سختي فقط 
مي تواند باعث شود كه ارزش سرمايه ريالي، 
منفي نشود. اما افزايش نرخ ارز موضوعي است 
كه اثر آن را در كوتاه مــدت بر توليد، صنايع، 
كاالها و ميليون ها مردمي كه باز هم فقيرتر 

مي شوند، خواهيم ديد.

بورسارز

خودرو

ايــن روزها همه از بــورس حرف مي زننــد، دنبال كد 
ســهامداري مي گردند و تالش مي كنند ســر از بازار 
سرمايه دربياورند؛ صدور كد بورسي 3.5 برابر شده است. 
در فروردين ماه سال گذشته 55 هزار كد توسط سامانه 
سجام صادر شــده و اين درحالي است كه در فروردين 
امســال، اين رقم به بيش از 193 هزار كد رسيده است. 
بيشتر تازه واردها با نگراني نابودي سرمايه هاي خردشان 
سراغ بازار سرمايه  آمده اند. علي، استاد دانشگاه اصفهان 
كه با تعطيلي دانشگاه ها و شيوع ويروس كرونا،  فرصت 
كســب درآمد از كالس هاي خصوصي را از دست داده 
است به همشهري مي گويد: حقوق استادانی مثل من 
كه نيروي حق التدريس محســوب مي شــويم، بخور و 
نمير اســت. در انتهاي هر ترم بين 3 تا 4ميليون تومان 
به  حساب من واريز مي شــود كه كفاف خرج زندگي را 
نمي دهد و از ســوي ديگر امكان برگزاري كالس هاي 
خصوصي را ا ز دســت داده ايم. من تمامــي پس اندازم 
20ميليون تومان بود كه آن را وارد بازار ســرمايه كرده 
و با مشــورت يكي از دوســتانم تعدادي سهام خريدم. 
اطرافيانم مي گويند در 6  مــاه مي توانم 5 الي 10تومان 
سود كنم چون فعال دولت قصد حمايت از بازار را دارد. 
همين هم بشــود راضي ام. زهره كه كارشناسي ارشد 
مديريت مالي دارد اما سال هاست در بازار سرمايه فعاليت 
مي كند. او درباره خريد و فروش  اين روزهايش مي گويد: 
تا پيش از اين خيلي از ما دوست داشتيم كه بازار سرمايه 
رونق بگيرد و كدهاي بورسي فعال به جمع سهامداران 
اضافه شــود اما امروز نظم بازار به هم ريخته. تا نمادي 
يك درصد منفي مي شــود صف هاي فروش تشــكيل 
مي شود و ارزش ســهم را پايين مي آورند. نمي دانم اين 
بازار هيجاني تا كجــا مي تواند به حيات خود ادامه دهد 
اما به نظر مي رســد كه حمايت ها از بازار تا شهريور ماه 
ادامه دارد. از سوي ديگر سود برخي از سهم ها اصطالحا 
پيش خور شده است كه من فكر مي كنم اين اتفاق كسب 
سود در بازار را مشكل خواهد كرد. زهره ادامه مي دهد: 
البته رويكرد مجلس جديد هم ممكن است  بورس را از 

عرش به فرش برساند.
 

بازدهي رؤيايي بورس 
در سالي كه گذشت، بازار ســرمايه يك سال استثنايي 
را پشت سر گذاشــت. بازدهي بورس را براي سال مورد 
بحث، 188درصد برآورده كرده اند. ابتداي سال98 بازار 
سرمايه كارش را با شاخص 179هزار شروع كرد و پايان 

ســال پرونده اين بازار پرسود با شــاخص 508هزاري 
بسته شد.

دوماهه ابتدايي سال جاري هم تقريبا روزهاي خوشي 
براي بورس بازها بــود. بازدهي اين بــازار در اين دو ماه 
حدود 90درصد برآورد مي شود؛  شاخص بيش از 508 
هزار واحدي ابتداي سال، در روز آخر ارديبهشت به مرز 
986هزار واحد رسيده است. پربيراه نيست اگر بگوييم 
بورس يك رشد شارپي را در دو ماه فروردين و ارديبهشت 

تجربه كرده است اما آيا اين رشد ادامه خواهد داشت؟ 

اما و اگرهاي رشد و سقوط بازار سرمايه 
تحليل بازار كنوني بســيار مشــكل اســت. بعضي از 
اقتصاددانان بر اين باورند كه نقدينگي فزاينده اي كه در 
بازار بورس وجود دارد مثل يك آب پرفشار عمل مي كند، 
اما از آنجا كه حوض بورس كوچك اســت و بازار هنوز 

عمق الزم براي اين حجم از سرمايه گذاري را ندارد، اين 
نقدينگي سرريز مي كند و براي خريد سهام صف خريد 
تشكيل مي شود. همچنين يكي ديگر از ويژگي هايي كه 
بازار سرمايه اين روزها دارد، واقعي نبودن قيمت بعضي 
از سهام هاست. ارزش كنوني سهام بسياري از شركت ها 
از ارزش ذاتي آنها بيشتر است. برخي شنيده ها در ابتداي 
سال جاري حكايت از آن داشــت كه تنها 20درصد از 
شركت ها قيمت سهامشان باالتر از ارزش ذاتي آنهاست. 
حاال اما دوباره تحليل هاي تازه اي دربــاره بورس ارائه 
مي شود؛ چرا كه امروز و بعد از رشد شارپي بورس بايد 
گفت قيمت سهام بيش از 80درصد شركت هاي بورس 
بيش از حد خود افزايش يافته است و اين مي تواند زنگ 
خطر بزرگي براي ســهامداران باشــد. كمااينكه امروز 
مي بينيم كه بــازار روزهاي منفي بيشــتري در خرداد 

به خود ديده و وارد دوره اصالحي شده است.
تصور كنيد در 25روز نخست امسال تعداد 651هزار و 
959نفر در سامانه سجام ثبت نام كردند، 18برابر سال 
گذشته، تا تعداد كل ثبت نام كنندگان در اين سامانه از 
مرز 4ميليون و 300هزار نفر عبور كند. آيا بورس ايران 

ظرفيت پذيرش اين حجم از سرمايه دار را دارد؟
اين در حالي است كه تحليل گران كهنه كار ديگري هم 
بر اين باورند كه هدايت نقدينگي هاي خرد به بورس و 
حمايت بي چون وچراي دولت از اين بازار، كم كم موجب 
افزايش عمق بازار سرمايه مي شــود. با توجه به اينكه 
صندوق سه گانه ETF  با سبد بانكي، نفتي و خودرويي 
توسط دولت ارائه شده و خواهد شــد، به نظر مي رسد 
دولت قصد دارد كه حداقل تا پايان تابستان بازيگردان 

خوبي براي بازار سرمايه باشد.

خريد و فروش كم شده اســت. تقريبا همه منتظر 
كاهش قيمت خودرو هســتند. اين بــار چندمي 
است كه در 2 ســال اخير قيمت خودرو، ايراني ها 
را غافلگيــر مي كند و هول و واليــي به جان همه 
مي اندازد. آنها كه تاكنون موفــق به خريد خودرو 
نشده اند نگران هســتند كه نكند ديگر تا آخر عمر 
صاحب اتومبيل شخصي خود نشــوند. اين سوي 
ماجرا هم عــده اي دنبال پيدا كــردن راهي براي 
ســرمايه گذاري در اين بازارند. كجــا بهتر از بازار 
خودرو؟ وقتي بيــن قيمت كارخانــه و بازار يك 
خودرو تا 70ميليون اختالف وجود دارد! نادر يكي 
از دالل هاي خودرو كه در پاركينگي در غرب تهران 

خريد و فروش مي كند، به همشهري مي گويد: كار و 
كاسبي ما كساد است.

 حجم معامالت پايين آمده. قيمت ها كه باال مي رود 
همه براي خريد حمله مي كنند. اما به محض اينكه 
مســئولي درباره كاهش قيمت دســتور مي دهد 
يا بــازار كمي افت مي كند، همه كنار مي كشــند، 
مي ترسند و با خود فكر مي كنند شــايد فردا روز 
بهتري براي خريد باشــد. او بر اين باور اســت كه 
ماشين ارزان بشو نيست و دوباره احتماال مدتي بازار 
قيمت هاي بهتري به  خود ببيند اما در نهايت همين  
آش و همين كاسه است. نادر توضيح مي دهد: البته 
بعضي ها در بازار مي گويند اگر عرضه بدون دردسر و 
به شكل منظم توسط خودروساز انجام شود، قيمت 
تا حدي كنترل خواهد شد اما بعضي ديگر مي گويند 
تا پايان سال باز هم جهش قيمت خودرو را خواهيم 

ديد. اما آيا واقعا بازار خودرو از اين آشــفته تر هم 
مي شــود؟ طرح هاي اخير ايران خودرو و ســايپا و 
اختصاص خودرو با روش قرعه كشي چقدر عطش 

خريد را در مردم فروخواهد نشاند؟ 

بازدهي منفي بازار خودرو در سال 99
خبر پرايــد 40 و اندكي بعــد 50ميليون توماني، 
واكنش هاي گسترده اي با خود به همراه داشت. تا 
پيش از سال سياه 97، خودرو يك كاالي مصرفي 
محسوب مي شد و بعد ديگر كم كم تبديل به كاالي 
سرمايه اي شد. همان روزها عده اي بر اين باور بودند 
كه قيمت خودرو از اين باالتر نمي رود؛ چرا كه اساسا 
جامعه توان پذيرش نرخ هاي اين چنيني را ندارد و 
قدرت خريد آن در مردم ديده نمي شــود؛ تصوري 
كه نقشــي بر آب بود. حاال و در لحظه نگارش اين 

اميدواری بازار ارز به صادرات
اتفاقات متعددي در اقتصاد كشور اثرگذار بوده است 
كه باعث افزايش نرخ ارز در ماه هاي اخير شد. البته 
بانك مركزي با به كارگيري راهكارهايي همه تالش 
خود را براي كنترل بازار انجام مي دهد ولي با توجه به وضعيتي كه االن در آن قرار داريم 
نمي توان اميدوار بود كه قيمت ها در بازار ارز به سطح سال قبل بازگردد. صادرات غيرنفتي 
ما در سال جديد با توجه به بسته شدن مرزهاي كشــورها به شدت كاهش پيدا كرد كه 
همين موضوع آورده ارزي كشور را كاهش داد. اگر صادرات غيرنفتي ما افزايش نيابد، در 
مديريت بازار ارز با مشكل مواجه خواهيم شد. به طور كلي به نظر مي رسد قيمت ارز باز هم 
صعودي باشد. شيوع ويروس كرونا امسال روي اقتصاد كل دنيا تأثير منفي گذاشته است، 

پيش بيني ها نشان مي دهد كه در سال2020 رشــد اقتصادي كل جهان افت خواهد كرد. در خوش بينانه ترين حالت اگر اپيدمي در 
ماه هاي پيش رو متوقف شود تأثير منفي خود را روي رشد اقتصادي دنيا گذاشته است و به تبع اقتصاد ما نيز تحت تأثير قرار مي گيرد. 
اما واقعيت اين است كه ممكن است در پاييز اپيدمي كرونا شــديدتر شود و ركود اقتصادي در دنيا ادامه يابد. طرف هاي اقتصادي 
ايران كه مهم ترين آنها كشور چين به شمار مي آيد، مستقيما درگير اين بحران هستند و اگر اقتصاد اين كشور احيا نشود و به سطح 
قبل برنگردد، اقتصاد ما نيز تحت تأثير قرار مي گيرد. ممكن است بازگشــت بازارهاي دنيا به سطح پيش از كرونا، 2 سال يا بيشتر 

طول بكشد.
در هفته هاي گذشته فعاليت هاي اقتصادي در ايران دوباره از سر گرفته شده و اين موجب مي شود تقاضا براي مواداوليه افزايش يابد 
و توليدكننده ها شرايط بهتري را تجربه خواهند كرد.  اگر صادرات غيرنفتي از سر گرفته شود، تبعًا فشار روي بازار ارز كمتر مي شود.

كامران ندري 
اقتصاددان

بازاری برای همه
 رونق بورس ديگر صرفا رونق يك بازار به 
واسطه عرضه و تقاضا نيست. امروز هم 
منافع اقتصاد كالن كشور به بورس گره 
خورده، هم نقدينگي هاي خرد طيف گسترده اي از مردم بالتكليف مانده  و كم كم 
راهي جز خريد سهام براي آنها باقي نمانده است؛ مردمي كه كم كم به اين باور 
رسيده اند كه مي توانند خود را در برابر تورم هاي لجام گسيخته با سرمايه گذاري 
در بورس، تا حدي بيمه كنند. از سوي ديگر، واگذاري هايي كه براي سال جاري در 
بودجه پيش بيني شده است در كنار كاهش درآمد نفتي، مالياتي و... دست  به  
دست هم مي دهد تا بازار سرمايه امسال سال متفاوتي را تجربه كند. در واقع دولت 
به رونق بازار بورس نياز دارد. يكي ديگر از عواملي كه مي تواند در بازار سرمايه 
سال99 تأثيرگذار باشد، نرخ ارز است. نرخ ارز نيمايي در ارزش سهام هاي موجود 
در بازار سرمايه تأثير بسزايي دارد و همانطور كه ديديم افزايش نرخ ارز نيمايي و 

بازار آزاد از زمستان 98 كليد خورده است .
 سهام عدالت،  عامل رونق بخش ديگر به بورس است. به زودي بخش عمده اي از 
جامعه سراغ بازار سرمايه مي آيند. به مرور زمان طيف گسترده اي با اين بازار آشنا 
مي شوند، نوسان هاي آن را مي شناسند و افت وخيزهاي بورس را تجربه مي كنند. 
سياستگذاران به خوبي مي دانند كه اين جامعه تازه وارد، نياز به چشيدن بازدهي 
زودهنگام دارد. احتماال همين موضوع هم مي تواند به تداوم رونق بازار سرمايه  

كمك كند. نگارنده بر اين باور است 
تا زماني كه خلق نقدينگي ادامه دار 
است، تضعيف ارزش پول ملي ما 
ادامه خواهد داشت و اين تضعيف 
ادامه دار، اثر خــود را در نرخ ارز 
نشان خواهد داد و تغييرات نرخ 
ارز نيمايي ) افزايش( بر نرخ هاي 
فروش شركت ها در بازار سرمايه 

تأثير بزرگي خواهد گذاشت. اما اگر نرخ ارز ثابت بماند، قيمت  سهام ها شايد كاهش 
پيدا نكند اما جذابيت خود را نيز از دست خواهد داد. در صورت ثبات كنوني نرخ 
ارز هم به نظر مي رسد در روزهاي پساكرونا، شركت هاي مختلف نه فقط در ايران 
كه در سراسر جهان، وضعيت فروش بهتري را تجربه خواهند كرد كه اين افزايش 
حجم فروش، مي تواند قيمت ها در بورس را براي سهامداران جذاب تر كند. بازار 

سرمايه حباب ندارد.
 در واقع اگرچه ارزش كنوني سهام تعدادي از شركت ها از ارزش واقعي شان بيشتر 
شده و ممكن است در ادامه سقوط قيمتي را تجربه كنند اما بيشتر سهم هاي 
موجود امروز بازار سرمايه، در وضعيت كنوني بازار نه تنها دچار حباب قيمتي 

نشده اند بلكه روزبه روز هم ارزنده تر مي شوند.

احسان رضاپور 
كارشناس بازار سرمايه

شبنم سيدمجيدي 
روزنامه نگار

آوين آزادی 
روزنامه نگار
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این شمارهدرنگ

 سرنوشت
بازارها

 افسارگسیختگی
عامل مهم در 

افسارگسيختگي 
قيمت هاي طال 
و سكه، همان 

افزايش نرخ ارز 
و افزايش قيمت 

طالي جهاني 
است

کمبود عرضه 
مسکن

بحران كمبود عرضه 
مسكن در شرايط 
افزايش تقاضا به 
گراني ها دامن 
مي زند. افزايش نرخ 
اجاره بها نيز تابعي 
از همين متغير بوده 
است

 سرنوشت بازار مسكن در سال 99چه خواهد بود؟ سرنوشت بازار طال و سكه در سال 99چه خواهد بود؟

ركوردشكني تورم و ركودپناهگاه امن
قرنطينه و تعطيلي بازارها تقاضا براي طال و سكه را در ابتداي سال به صفر رساند، اما در ادامه و با 

وجود سرعت گرفتن افزايش قيمت سكه و طال تقاضا براي آن دوباره باال رفت
 كاهش توليد مسكن در سال هاي اخير منجر به وضعيتي شده كه 

ركود تورمي را تا پايان سال به همراه دارد

مسكنطال

قيمت ســكه از خرداد98 تا خرداد99 معادل 53درصد 
بازدهي داشته است. با توجه به تأثير نرخ ارز و انس جهاني 
بر اين بازار، پيش بيني مي شود كه اين نرخ در ادامه سال99 

باز هم روندي افزايشي داشته باشد.
 فروردين سال98 قيمت سكه امامي 4ميليون و 620هزار 
تومان بود و تا خرداد ماه اين رقم به 4ميليون و 820هزار 
تومان افزايش يافت و در ماه هاي بعدي نيز بين قيمت هاي 
4 تا 5ميليون تومان در نوســان بود و يك ثبات نسبي بر 
اين بازار حاكم شــد. اما از اســفندماه 98 ناگهان قيمت 
ســكه تا 6ميليون تومان نيز افزايش يافت. پيش بيني ها 
در آن زمان مي گفت كه در ســال جديد، قيمت ســكه 
كاهش خواهد يافت اما تعطيلي بازارهاي دنيا و مشكالت 
اقتصادي جهاني، همه پيش بيني هــا را نقش بر آب كرد 
و قيمت انس جهاني با سرعت بيشتري باال رفت. تا آنجا 
كه تا اواخر فروردين 99 قيمت سكه با يك روند صعودي 
تا 6ميليون و 400هزار تومان نيز باال رفت. در ارديبهشت 
امسال رشد قيمت سكه سرعت بيشــتري گرفت و وارد 
كانال 7ميليون تومان شــد و خرداد را با نرخ 7ميليون و 
420هزار تومان آغاز كرد. قرنطينه و تعطيلي بازارها تقاضا 
براي طال و سكه را در ابتداي سال به صفر رساند اما در ادامه 
و با وجود سرعت گرفتن افزايش قيمت سكه و طال تقاضا 
براي آن دوباره باال رفت. شرايط تورمي بازارها با توجه به 
شيوع كرونا، افزايش قيمت ارز و كاهش ارزش ريال باعث 
شده است كه بخشي از مردم براي حفظ ارزش پول خود به 
خريد طالي آب شده و سكه رو بياورند. با اين حال فعاالن 
بازار طال هنوز از وضعيت رضايت ندارند و مي گويند خريد و 
فروش همچنان بسيار كم است و جز سكه و طالي آب شده، 

خريد و فروش هاي ديگر تقريباً به صفر رسيده است.
مشاهدات همشــهري نيز نشــان مي دهد مردمي كه 
در بورس ســرمايه گذاري نكرده اند، ايــن روزها طال را 

پناهگاه امن خود مي دانند. يكي از افرادي كه خريد طال 
را سرمايه گذاري خوبي مي داند، به همشهري مي گويد: 
قيمت هر انس طالي جهاني كمي در حال كاهش است 
و اصالح خواهد داشــت. آن زمان بهتريــن وقت خريد 
طالســت. من كه تا آن زمان صبر مي كنــم هر كاهش 
قيمت انس طالي جهاني فرصتي است براي خريد طالي 
داخلي. من خودم هميشــه خريد طال را نسبت به دالر و 
ســاير بازارها ترجيح مي دهم؛ هم سود افزايش نرخ دالر 
را خواهيد داشت و هم از سود افزايش انس طالي جهاني 

بهره مي بريد.
يكی ديگر از كســاني كه اين روزهــا پول هاي نقد خود 
را به طال و ســكه تبديل كرده اســت، مي گويد: سكه تا 
9ميليون تومان هم باال مي رود. شــايد حتــي تا باالي 
10ميليون تومان هم برسد. او درباره اينكه چرا در بورس 
سرمايه گذاري نكرده است، مي گويد: بورس فايده ندارد. 
به نظرم خيلي زود سقوط خواهد كرد. مي گويد: درست 
اســت كه االن 7ميليون و 600هزار تومان مي خرم اما 
شك ندارم باز هم سود مي كنم. االن وقت نگه داشتن پول 

نقد نيست. يا بايد آن را تبديل به طال و سكه كني يا ارز. 
نمي دانم اينهايي كه مي گويند قيمتش پايين مي آيد طبق 
چه تحليلي حرف مي زنند. اگر هم پايين بيايد فوقش براي 
چند روز است. از پيرزن ها بپرســيد، هيچ وقت از  خريد 
طال ضرر نكرده اند.  از كرونا و تأثير آن بر اقتصاد جهاني و 
افزايش قيمت انس جهاني كه بگذريم، عده اي از فعاالن 
بازار اعتقاد دارند كه يكــي از علت هاي افزايش ناگهاني 
قيمت سكه، عرضه آن در بازار سهام بود. اختالف قيمت 
آنچه در بازار سهام ارائه مي شد با بازار واقعي باعث شده بود 
عده اي سكه را از بازار اصلي بخرند و آن را با قيمتي باالتر 
در بازار سهام بفروشند. بعد از آنكه عرضه سكه در بورس 
متوقف شد، اين انتظار مي رفت كه التهابات سكه كاهش 
يابد اما تا اواسط خرداد نيز اين اتفاق رخ نداد و نشان داد 
كه عامل مهم در افسارگسيختگي قيمت هاي طال و سكه، 
همان افزايش نرخ ارز و افزايش قيمت طالي جهاني است.
بيشتر پيش بيني ها درباره قيمت ها معموالً نمي تواند دقيق 
باشــد و حتي معموالً ارزش چنداني ندارد. فاكتورهاي 
بســيار زيادي در بازار دخيل اند كه از دست كارشناسان 
و تحليل گران خارج هستند و حتي كاركشته ترين ها نيز 
مي توانند حدس هاي نادرســي در اين باره بزنند. درباره 
فاكتورهاي داخلي كه هرگز نمي توان با اطمينان سخن 
گفت. نرخ انس جهاني نيز به مســائلي چون قيمت دالر 
آمريكا، ميزان سرمايه گذاري ها، سياست هاي بانك هاي 
مركزي دنيا، ركودهاي اقتصــادي و حتي عرضه معادن 
جديد طال وابسته است. تحليل هاي جهاني نشان مي دهد 
كه تأثير همه اين فاكتورها در ســال2020 بر بازار طال 
افزايشــي خواهد بود و به احتمال زياد با توجه به بحران 
اقتصاد جهاني، قيمت انس كه امروز بيش از 1700دالر 
است تا 2000دالر نيز پيش خواهد رفت. طبق گزارش 
وب سايت گلدسيلور، در ســال2021 قيمت انس طال از 

اين ميزان نيز باالتر خواهد رفت.

حاال ديگر حتي دهك هاي باالي درآمدي نيز 
قدرت خريد مسكن را از دست داده اند. به گفته 
كارشناسان اقتصادي، وضعيت در 2 ماه ابتداي 
سال99 طوري رقم خورد كه دهك هاي گروه 
درآمدي 7و  8 هم نمي تواننــد در تهران خانه 
بخرند و در نتيجه االن فقط 2 دهك با باالترين 
درآمد توان خريد خانــه را در تهران دارند. در 
ارديبهشت ماه امسال باز هم براي مسكن ركورد 
تازه اي ثبت شد و متوســط قيمت مسكن در 
معامالت اين ماه در تهران به 17ميليون تومان 

در هر مترمربع رسيد.
اين اطالعات به نقــل از دفتــر برنامه ريزي و 
اقتصاد مســكن وزارت راه و شهرسازي است 
كه براســاس آن قيمــت خانه در تهــران كه  
در فرورديــن 15ميليون و 545هــزار تومان 
بود، يك ميليون و 500هــزار تومان ديگر در 
ارديبهشــت ماه افزايش يافت. ايــن در حالي 
است كه سال گذشته در ارديبهشت ماه قيمت 
مسكن به طور ميانگين در تهران 12ميليون و 
700هزار تومان بود و طي يك سال 4ميليون و 
300هزار تومان رشد كرد. تعداد خريد و فروش 
در فروردين ماه به پايين ترين حد خود رسيد. 
در اين ماه به طور كل 1600واحد معامله شــد 
كه اين تعداد در ارديبهشــت رشــد پيدا كرد 
و به 11هزار و 569 واحد رســيد. البته تعداد 
واحدهاي معامله شده نسبت به ارديبهشت سال 

قبل 6.1 درصد كاهش داشته است.
متوســط قيمت خانــه در گران ترين منطقه 
تهران يعني منطقه يــك 34ميليون تومان و 
در ارزان ترين منطقه يعني 18متوسط قيمت 

7ميليون و 743هزار تومان اعالم شده است.
يكي از بنگاه هاي معامــالت امالك در منطقه 
يك تهران به همشــهري مي گويد: مالكان هر 
طوري دوســت دارند قيمت مي گذارند. اصال 
هيچ منطقــي نــدارد و هر روز هــم قيمت را 
افزايش مي دهند. اوضاع كســب و كار ما نيز با 
اين قيمت ها كساد است. شــايد باورتان نشود 

ولي االن 6 ماه است حتي يك مورد فروش هم 
نداشته ايم. موارد براي اجاره مثل هميشه بوده 
اما تعداد معامالت اجاره هم در اين منطقه كه 
به نسبت اجاره ها نيز گران تر از سال قبل شده، 
كمتر بوده است. مردم براي اجاره هم بيشتر به 

محله هاي پايين تر شهر مراجعه مي كنند.
او مي گويد: همانطور كــه تعيين نرخ فروش از 
ســوي مالكان هيچ منطقي ندارد، تعيين نرخ 
اجاره هم از هيچ منطقي پيروي نمي كند؛ مثاًل 
خانه اي داريم كه 670ميليــون تومان قيمت 
رهن كامل آن اســت و خانه اي ديگر با همان 
متراژ در همان خيابان 480ميليون تومان براي 

رهن گذاشته شده است.
تا همين 3-2 ســال پيش با ايــن قيمت رهن 
مي شد در محله هاي متوسط تهران به راحتي 
خانه خريد. براساس آنچه اعالم شده، نرخ اجاره 
بها در تهران در فروردين ماه امســال 30درصد 
افزايش يافته  است. برخي كارشناسان كمبود 
عرضه مسكن را در ســال هاي اخير دليل اين 
اتفاق مي دانند. حجم آپارتمان ســازي  در سال 
98به پايين ترين حد خود رسيد و در اين سال 
مجموعاً 66هزار خانه در تهران ســاخته شد. از 
سال 90تا 92ساالنه 200هزار مسكن در شهر 
تهران ساخته مي شد. در دهه 80نيز ميانگين 
ساخت مسكن ساالنه 100 تا 120هزارواحد بود. 

بعد از دوره اوج توليد مسكن در ابتداي دهه 90، 
از سال 93ساخت مسكن وارد يك دوره نزولي 
شد كه تا امروز نيز ادامه دارد. همين ماه گذشته 
در تهران حدود 11هزار واحد مسكوني معامله 
شده است اما ميزان توليد مسكن در 12  ماه سال 
گذشته فقط 66هزار واحد بوده است. اين يعني 
بحران كمبود عرضه در شرايط افزايش تقاضا به 
گراني ها دامن مي زند. افزايش نرخ اجاره بها نيز 

تابعي از همين متغير بوده است.
عالوه بر نبود قدرت خريد و پررنگ شدن نقش 
دالل ها در تعيين قيمت ها، كمبود عرضه مسكن 
يكي از داليل مهم ايجــاد ركود تورمي در بازار 
مســكن اســت. البته دولت برنامه ملي براي 
ساخت مسكن را در دستور كار دارد. آبان سال 
گذشته ســاخت 400هزار واحد مسكوني در 
طرح اقدام ملي مسكن آغاز شد. ساخت 66هزار 
واحد از اين ميزان آغــاز و ثبت نام دومرحله اي 
از متقاضيــان و واجدان شــرايط دريافت اين 
مسكن نيز انجام شــده است. اگر بخشي از اين 
تعداد مســكن هم تا پايان سال به اتمام برسد، 
شايد از افزايش نرخ مسكن جلوگيري كند اما 
اين ميزان هم پاسخگوي نياز كشور به مسكن 
نخواهد بود. ساالنه حدود 500هزار واحد خانه 
بايد در كشور ساخته شــود تا نياز خانواده هاي 

جديد را برطرف كند.

افزايش تقاضا برای طال
 آنطور كه مشخص است نمي توان حاال 
به طور دقيق پيش بيني كرد كه تا پايان 
سال در مورد نرخ طال و سكه چه اتفاقي 
رخ مي دهد. اما براساس شواهد مي توان برخي احتمال هايي را مطرح كرد. قيمت 
طال در ايران از 2فاكتور پيروي مي كند؛ يكي قيمت انس جهاني و ديگري قيمت 
دالر. در ماه هاي گذشته پيش بيني هاي جهاني اين بود كه قيمت انس جهاني تا 
پايان سال2020 به 1800دالر برسد اما كرونا و بحران هاي اقتصادي باعث شد كه 
االن قيمت انس به بيش از 1700دالر برسد. در نتيجه تحليل هاي جديدتر اينطور 
پيش بيني مي كنند كه قيمت هر انس طالي جهاني تا پايان سال به 2هزار دالر هم 
برسد. با توجه به اين موضوع، احتمال افزايش قيمت طالي داخلي حتي بيش از 

آنچه تا امروز اتفاق افتاده، وجود دارد.
همانطور كه مي دانيد ميزان تقاضا در بازار فاكتور ديگري است كه در قيمت ها 
اثرگذار است. كنترل ها و نظارت هايي كه از ســوي دولت انجام مي شود نيز بر 
كاهش يا افزايش تقاضا اثرگذار است. به طور كلي از ابتداي سال99 شاهد افزايش 
تقاضا براي طال و سكه بوديم. علت اين موضوع ورود سكه به بازار سهام بود. در 
شرايط قرنطينه و كرونا مردم به خريد سكه از بورس به شكل آنالين  رو آوردند 

و تفاوت قيمت سكه در بازار سهام 
و بازار رسمي باعث شد كه اين كار 
از اواسط ارديبهشت ماه متوقف 
شود. اگر بانك مركزي به درستي 
بر بازار نظارت كند و قيمت انس 
طال در دنيا به همان روال طبيعي 
پيش بيني شده افزايش يابد، قيمت 
طال در ايران نيز طبق روال طبيعي 

افزايش مي يابد. با اين حال بازار ايران هرگز قابل پيش بيني دقيق نيست. قبل از 
عيد قيمت سكه به 6ميليون تومان رسيد و همه انتظار داشتند بعد از ايام نوروز و 
قرنطينه قيمت ها ريزش يابد اما قيمت طال افزايش داشت. نگراني هاي مردم نيز 
هميشه به وضعيت دامن مي زند. ايران اقتصاد باثباتي ندارد. در نتيجه نگراني 
مردم از اين بي ثباتي باعث مي شود تقاضا براي طال در دوره هايي افزايش يابد. 
مردم كاهش ارزش پول ريالي را به چشــم مي بينند، در نتيجه اين بي ثباتي به 
افزايش تقاضا دامن مي زند. ثبات در اقتصاد و كنترل قيمت ارز از عواملي هستند 

كه مي توانند بازار داخلي طال را كنترل كنند.

نادر بذرافشان 
دبير اتحاديه طالي تهران

مشكل مسكن حل نمی شود
 در سال99 در معامالت مسكن دچار ركود 
تورمي خواهيم بــود. افزايش قيمت ها 
باعث مي شــود كه تــوان خريد مردم 
پايين تر از گذشته باشد. چنين بحراني را فقط مي توان با برنامه ريزي براي توليد مسكن تا 

حدودي كنترل كرد. 
همين حاال نيز دولت برنامه هايي در اين زمينه دارد. محمد اسالمي، وزير راه و شهرسازي از 
روزهاي ابتدايي حضور در دولت طرح اقدام ملي مسكن را آغاز كرد. اين طرح همچنان در 
حال پيگيري است و اگر با مديريت درست و هر چه سريع تر عملياتي شود، جلوي افزايش 

بيشتر قيمت مسكن در سال99 را مي گيرد. اين طرح از سال گذشته شروع شده و دولت براي اجراي آن ديگر زماني ندارد و بايد در 
سريع ترين حالت ممكن آن را به اجرا درآورد. در مجموع ما براي اينكه مسكن از حالت سرمايه گذاري خارج و به يك كاالي مصرفي 
تبديل شود، به يك برنامه ريزي بلندمدت نيازمنديم. اگر روي اين مسئله تمركز شــود و به موفقيت برسد، مي توان تورم در بازار 

مسكن را كنترل كرد.
اينكه گفته مي شود بعد از پايان كرونا همه  چيز ازجمله مسكن باز هم گران مي شود، دليل درستي نيست. گراني بايد دليل منطقي تري 
داشته باشد. اتفاقا بعد از كرونا ممكن است بازارها از ركود خارج شوند و در واقع فرصتي است كه ضرر و زيان هاي خود را جبران كنند. 

اگر بخش توليد در همه بازارها و حتي بازار مسكن بعد از كرونا رونق بگيرد، قيمت ها هم بهتر كنترل خواهد شد.
طي چند سال گذشته در زمينه توليد مسكن خيلي ضعيف عمل كرديم. در سال هاي 91و 92و پيش از آن توليد مسكن در وضعيت 
خوبي قرار داشت. بعد از آن چند سالي ساخت وساز كاهش چشمگيري داشــت كه اثر آن را حاال در بازار مسكن مي بينيم. كمبود 
مسكن روي نرخ اجاره ملك نيز اثرگذار است؛ چرا كه كمبود ملك باعث افزايش قيمت ها مي شود و قدرت مردم براي خريد كاهش 
مي يابد. آنها نمي توانند مالك باشند اما به هر حال به سرپناه نياز دارند و در نتيجه به سراغ اجاره و رهن مي روند. تقاضا براي اجاره 

باال مي رود. افزايش تقاضا وقتي با عرضه محدود مسكن همراه است، به افزايش قيمت منجر مي شود. 
از همه اينها كه بگذريم، مشكل اصلي، كاهش استطاعت مالي مردم براي خريد خانه است. فكر نمي كنم هيچ راه حلي وجود داشته 

باشد كه اين مشكل را در سال99 حل كند. چيزي كه مشخص است روزبه روز اوضاع وخيم تر خواهد شد.

ايرج رهبر 
نايب رئيس انجمن انبوه سازان تهران

گزارش، قيمت پرايد با كاهش 15ميليون توماني به 70ميليون 
تومان رسيده و تنش ها در بازار خودرو ادامه دارد. بررسي هاي 
روزنامه همشهري نشــان مي دهد كه بازدهي بازار خودرو در 
سال98، حدود 45درصد بوده اســت. اين در حالي است كه 
بازدهي اين بازار، اگر پرايد را معيار سنجش قرار دهيم در 2ماه 
ابتدايي امسال 7- درصد برآورد مي شود. اما با وجود همه اين  
نوسان ها و كاهش هاي قيمت اخير، همچنان جذابيت هاي بازار 

خودرو براي ايراني ها زياد است. 

نگراني ها ادامه دارد 
كارشناسان بازار خودرو بارها درباره انحصار 2خودروساز بزرگ 
هشدار داده اند. محور اين نگراني هم عموما 2 عامل ثابت است؛ 
عامل اول عرضه نشــدن منظم خودرو از سوي خودروسازان 

اســت؛ خودروســازاني كه به جاي تبعيت از قانون به واسطه 
انحصاري كه براي شان ايجاد شده خود به شيوه خود براي بازار 

قانونگذاري مي كنند. 
عامل مهم بعدي در كنترل بازار خودرو، سياست قيمت گذاري 
دستوري است كه قيمت ها را در بازار به شكل ظاهري سركوب 
مي كند تا در نهايت از آنها فنري بســازد؛ فنري كه در اين دو 
ســال اخير بارها رها شده اســت. حاال با ورود شوراي رقابت، 

وزارت صنعت و... بعد از 2ماه ســير صعــودي عجيب در بازار 
خودرو، دوباره قيمت ها اندكي فروكش كرده اســت اما تجربه 
نشان داده هرگاه دولت براي كنترل بازار با برخوردهاي قهري 
و نرخ دستوري وارد عمل شــود، ثباتي نسبي و كوتاه مدت در 
بازار سايه شكل مي گيرد اما ناگهان ورق برمي گردد. پشتوانه 
اين فشارهاي همه جانبه عموما خالي است و صرفا آثار زيانبار 

بيشتري براي كشور به بار مي آورد.

نيلوفر جاللی 
روزنامه نگار

فساد، بازار خودرو را فلج كرده است
  من آينده خوبي بــراي بازار خودرو نمي بينم. 
سال گذشته هر ايراني كاالهاي مورد نياز خود 
را به طور ميانگين يك ميليون تومان گران تر 
خريده كه عده اي بتوانند 206 را 30ميليون تومان بخرند! سياست هاي غلط و تورم 
باال بازار خودرو را دوباره به هم زده است. حاال هم كه قرار شده است عده اي فسادشان 
را پشت شانس من در قالب قرعه كشي پنهان كنند! اين چه شيوه اي براي تنظيم بازار 
است؟  سياستگذاران درك درســتي از بازار ندارند و همه طرح هايي كه اين روزها 
به عنوان طرح هاي تنظيم كننده بازار توسط ســايپا و ايران خودرو مطرح مي شود، 

فسادزا هستند و صرفا شفافيت در اين بازار را كاهش مي دهند. اين طرح ها نه تنها تأثيري در كاهش قيمت خودرو نخواهند داشت 
بلكه زمينه اي مناسب براي افزايش تعداد متهمان اقتصادي در اين حوزه را فراهم خواهند كرد.

خودروســازان نبايد به افزايش تورم دامن بزنند و براي اين كار بايد صورت هاي زيان ده خارج شده و جلوي افزايش سرمايه 
خودروسازان گرفته شود. اختالف قيمت بايد درصورت هاي مالي خودروساز منعكس شود تا در درجه اول، جلوي فسادهاي 
اداري كنوني گرفته  شود و در درجه دوم، بتوان انتظار داشت كه وام ها به شبكه بانكي برگردد و ماليات اين وام ها به حساب 

دولت واريز شود.
اقتصاد بايد در چارچوب خودش كار كند نه چارچوب هاي تحميلي. تنها راه نجات قيمت خودرو، همان راهي است كه براي گوشت 
قرمز طي كرديم. اختالف قيمت ها بايد از بين برود و بازار آزاد گذاشــته شود. اگر اين اتفاق در سال جاري نيفتد، دوباره قيمت 

خودرو تا پايان سال افزايش خواهد داشت. 
احتماال با فشارهاي رسانه اي و برخوردهاي قهري براي مدتي قيمت خودرو پايين مي آيد اما در نهايت باز با يك جهش دوباره 
قيمتي مواجه خواهيم شد. بايد بپذيريم وضعيت كنوني بازار خودرو و سياست هاي كنترلي آن صرفا فسادزاست.  شما تصور 
كنيد امكان خريد روزانه 4هزار دستگاه خودرو از كارخانه داشته باشيد. چه كسي در سراسر ايران مي تواند در مقابل اين رقم 
هنگفت سود بايستد و خويشتن داري كند؟ در چنين شرايطي، پول به جيب چه كسي جز دالل يا نيروي اداري فاسد مي رود؟ 
آيا مردم از نرخ پايين كارخانه بهره مند شــده اند؟ آيا از زيان خودروساز كاسته شده است؟ چطور مي شود روبه روي اين حجم 

گسترده فساد ايستاد؟

فربد زاوه 
كارشناس خودرو

امير فرجي
روزنامه نگار

-تومان

متوسط قيمت يك متر مسكن از ارديبهشت 98 تا ارديبهشت 99 در تهران 
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  2سال است گوشت از سبد خانوار ما حذف شده است
درحالي كه 2دختر نوجوان دارم، از 2سال قبل تاكنون گوشت از سبد 
خانوار ما حذف شده است. آن زمان كه گوشت كيلويي 55هزارتومان 
هم بود مرتب نمي توانستيم گوشــت مصرف كنيم، چه رسد به حاال 
كه قيمت آن به 120هزار تومان رســيده و من واقعا شرمنده همسر 

و دخترانم هستم.
كيوان از تهران 

  آبرساني ۳۶روستا با يك تانكر در تنگستان بوشهر
روزانه 36روستاي نوار ساحلي دلوار فقط با يك تانكر آبرساني مي شوند. 
با وجود پيگيري براي رفع اين مشكل، اما به گفته مسئوالن، بودجه 
براي تأمين اعتبار آبرساني به روستاها نيست. هم اكنون مردم براي 
مصارف روزانه همچون شستن صورت و گرفتن وضو هم معطل آب 

هستند.
رستمي از روستاي بندررستمي تنگستان

  برگزاري كنكور، سالمت داوطلبان را به خطر مي اندازد
با اين وضعيت بي ثبات شيوع كرونا، واقعا چه اصراري است كه كنكور 
برگزار شود. با ماسك و دستكش و احيانا شيلد چگونه بر استرس كنكور 
فائق شــويم؛ آن هم در حوزه هايي كه گرمايش و سرمايش مناسبي 

ندارند. واقعا كسي هست صداي ما را به گوش مسئوالن برساند؟
كريمي از تهران 

  مالچ پاشي، محيط زيست كاشان را نابود كرده است
مالچ پاشي طبيعت كاشان را نابود كرده و باعث شده برخي زيستمندان 
كوير به خانه هاي مردم بيايند و آرامش از مردم سلب شود. حتما همين 
مقدار و بيشتر جانداراني كه در آن طبيعت بوده اند نيز از بين رفته اند كه 

اين موضوع به نفع طبيعت و مردم نيست.
مقدم زاد از كاشان

  قبض گاز از كي ماهانه صادر مي شود؟
قبال قبض گاز هر 2 ماه يك بار مي آمد اما به تازگي قبض گاز ماهانه صادر 
مي شود؛ درحالي كه رقم ريالي آن معادل همان قبض هاي دوماهه و 

بيشتر است. مردم چقدر بايد هزينه بدهند؟
رحمتي از زنجان 

  امتحانات مدارس به صورت حضوري نباشد
برگزاري امتحانات مدارس به صورت حضوري درست نيست. دختر 
من در امتحاني حاضر شــد كه يكي از همكالسي هايش سر كالس 
به دليل ابتال به كرونا دچار تنگي نفس شد و آمبوالنس او را از مدرسه به 

بيمارستان برد. چه كسي پاسخگوي جان فرزندان ماست؟
خليلي از تهران 

  بيكاري هزاران نفر پرسنل تاالرها در كرج
كالنشهر كرج به خصوص در سال هاي اخير تبديل به قطب تاالرهاي 
عروسي شــده و به تبع آن تعداد قابل توجهي اشتغال ايجاد شده، اما 
متأســفانه با تعطيلي بيش از 400تاالر پذيرايــي در كرج چندهزار 
پرسنل موقت، دائم و تعداد قابل توجهي نيز به طور غيرمستقيم بيكار 
شده اند كه ادامه اين روند بسيار نااميد كننده است. مسئوالن فكري 

براي اين موضوع بكنند.
توانگر رنجبر از كرج

  چرا برخي از بانك ها هنوز پول ســهام عدالــت را واريز 
نكرده اند؟

درحالي كه در تاريخ مقرر به بانك مراجعه كرده و به اصطالح ســهام 
خود را فروخته ايم، تا اين لحظه پولي به دستمان نرسيده است. اين 
چه داستاني دارد و چرا ما بايد پول سهام فروخته شده خود را دريافت 

نكنيم؟
اكبرزاده از تهران 

  چهارباندي دهلران به انديمشك چه شد؟
دهلران از پرتردد ترين مسيرهاي كشور به خصوص در اربعين است كه 
هنوز مسيرش دوبانده و خطرناك است. از سال ها قبل مقرر بوده مسير 
انديمشك به دهلران چهارباندي شود ولي هنوز فاز دوم آن آغاز نشده 
و هر روز حادثه اي در اين مسير رخ مي دهد؛ به خصوص در ايام اربعين 

ميزان اين حوادث افزايش مي يابد.
مجيدي از دهلران

  چرا به صنف لوازم التحرير هيچ وام و كمك معيشتي نمی دهند
صنف لوازم التحرير از هرگونه كمك معيشت و وام آسيب هاي كرونا 
محروم بوده است؛ درحالي كه با تعطيلي دانشگاه ها و مدارس ماه هاست 
اين صنف در پايين ترين سقف درآمدي خود قرار دارد و اگر كسي مالك 

نباشد حتي قادر به تامين اجازه مغازه اش هم نخواهد بود.
احمدي از تهران

  مركز جمع آوري شير در جاجرم وجود ندارد
ما دامداران جاجرمي هر روز بايستي 10كيلومتر با ظرف هاي پرشير 
از شهرستان جاجرم به شهرستان گرمه برويم و براي تحويل شير اين 
مسير را طي كنيم. متأسفانه به علت نبود مركز جمع آوري شير خام 
مجبوريم شير خود را به لبنياتي هاي سطح شهر بدهيم و اگر مشتري 

پيدا نكنيم شيرمان فاسد مي شود.
معيني از جاجرم خراسان شمالي

  آسفالت پردست انداز شهريار و انديشه
آسفالت بعضي از خيابان هاي شــهريار و فازهاي يك، 3 و 4 انديشه 
پر از چاله و دســت انداز و ناهمواري ناشــي از كندن خيابان و دوباره 
آسفالت كردن است كه جدا از خرابي جلوبندي خودروها، بارها باعث 

تصادف و خسارات جبران ناپذير شده است.
كامران از انديشه شهريار

  خرداد تمام شد، اضافه حقوق بازنشستگان نيامد
باوجود قرار گرفتن در هفته آخــر خردادماه هنوز خبري از پرداخت 
اضافه حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي نيست. واقعا مسئوالن چه 
فكري در مورد بازنشستگان مي كنند كه به روي خودشان نمي آورند كه 
امثال من هنوز با حقوق سال گذشته زندگي مي كنيم! زندگي برايمان 

سخت شده و از مسئوالن تقاضا داريم به داد ما برسند.
كرماني از تهران 

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

قصاص، 14سال  پس از جنايت 

عامل جنايت در نمايشگاه بين المللي چند روز 
پيش، پس از گذشت 14سال از قتل، در محوطه 

زندان رجايي شهر به دار مجازات آويخته شد.
به گزارش همشهري، جنايتي كه اين محكوم به 
مرگ رقم زده بود 14 ارديبهشت سال 85رقم 
خورد. آن روز با كشــف جســد مردي در چاه 
آسانسور نمايشگاه بين المللي، تحقيقات پليس 
براي كشــف راز جنايت آغاز شــد. بررسي ها 
حكايت از اين داشــت كه مقتول مهرعلي نام 
داشته و از كارگران نمايشگاه بوده است. او مردي 
40ســاله بود كه بر اثر اصابت ضربات جسمي 

سخت به سرش جان باخته بود.
تحقيقات علمــي و اطالعاتي پليس در نهايت 
به شناسايي عامل جنايت منجر شد. او كسي 
جز همكار و همشــهري مقتول نبود كه امير 
نام داشت و آخرين بار با مقتول ديده شده بود. 
عالوه بر اين تحقيقات نشــان مــي داد كه او با 
مقتول از مدت ها قبل دچار اختالف شده بود. 
اين مرد يكسال بعد از جنايت سرانجام از سوي 
پليس دستگير شد و در بازجويي ها به قتل اقرار 
كرد و گفت: من و مهرعلي هر 2 در نمايشــگاه 
بين المللي كارگر بوديم اما مدتي مي شــد كه 
من از اين كار خسته شده بودم و به دنبال راهي 
مي گشتم تا درآمد بيشتري داشته باشم. پس از 
مدت ها فكركردن به اين نتيجه رسيدم كه دست 
به قاچاق مواد مخدر بزنم، اما براي شروع كار به 
پول نياز داشــتم. از آنجا كه مهرعلي را دوست 
خودم مي دانستم سراغ وي رفتم و از او خواستم 
مقداري پول به من قرض دهد، اما مهرعلي حاضر 
نشد به من پولي بدهد و همين موضوع باعث شد 

تا عصبي شوم و نقشه انتقام جويي بكشم.
متهم به قتل ادامــه داد: براي اجراي نقشــه 
انتقام جويي يك ميله آهني خريدم و در طبقه 
هفتم پاركينگ نمايشگاه بين المللي كه محل 
اســتراحت مان بود پنهان كــردم. روز حادثه 
درحالي كه من و مهرعلي در استراحتگاه تنها 
شديم، دوباره از او طلب پول كردم اما با همان 
رفتار قبلي روبه رو شــدم. وقتي مهرعلي گفت 
حاضر نيست به من پول بدهد از شدت خشم، 
كنترل خودم را از دست دادم، ميله اي را كه از 
قبل خريده بودم برداشتم و درحالي كه مهرعلي 
مشغول نوشيدن چاي بود از پشت سر ضربه اي 
به سرش زدم. بعد از قتل جسد او را داخل چاه 

آسانسور انداختم و فراري شدم.
متهم پــس از اقرار به قتل، روانه زندان شــد و 
مدتي بعد در دادگاه كيفري پاي ميز محاكمه 
رفت. قضات دادگاه حكم به قصــاص او دادند 
و راي آنها در ديوان عالي كشــور تأييد شد. با 
قطعي شــدن حكم، پرونده به شــعبه اجراي 
احكام دادســراي جنايي تهران فرستاده شد و 
متهم يك بار پاي چوبه دار رفت. او اما در واپسين 
لحظات موفق شد از اولياي دم مهلت بگيرد و به 
زندان برگردد. اما مدت مهلت كه به پايان رسيد، 
اولياي دم اصرار بر اجراي مجازات كردند و در 
اين شــرايط قاتل چند روز قبل براي دومين 
بار در محوطه زندان رجايي شهر پاي چوبه دار 
رفت و اين بار با اجراي حكم قصاص پرونده اين 

جنايت بسته شد.

ريــزش آوار 2ســاختمان در كرج و 
مازندران 2حادثه هولناك را رقم زد و داخلي

موجب جــان باختن 5نفر شــد. در 
نخستين حادثه پســر جواني كه به زودي قرار بود 
جشن عروسي اش برگزار شود، همراه خانواده اش زير 
آوار ماند و در دومين حادثه 2پسر خردسال زير آوار 

يك ديوار روستايي ماندند و جان باختند.
به گزارش همشهري، نخستين حادثه ظهر جمعه در 
منطقه چهارباغ كرج اتفاق افتاد. پسر جواني كه قرار 
بود به زودي ازدواج كند، همراه پدر، مادر، خواهر و 
برادرزاده اش به خانه اش رفته بودند تا آنجا را تميز 
كنند. آنجا ساختماني 3طبقه و خالي از سكنه بود كه 
از سال 94ساخته شده اما به دليل عدم صدور مجوز 
الزم ساختمان، هيچ كس در 3 طبقه مسكوني و طبقه 
همكف كه تجاري بود، ساكن نشده بود. پسر جوان 
اما تصميمش را گرفته بود كه در يكي از واحدهاي 
ساختمان ساكن شده و زندگي مشتركش را از آنجا 
آغاز كند. اعضاي اين خانواده مشــغول تميز كردن 
خانه بودند كه ناگهان ســاختمان شروع به لرزيدن 
كرد و پيش از آنكه آنها بتوانند واكنشي نشان دهند 
ســاختمان ريزش كرد و آنها زير آوار گرفتار شدند. 
ساختمان 3 طبقه اي كه تا همين چند لحظه قبل 
قرار بود يك خانواده، زندگي شــان را در آنجا آغاز 
كنند حاال به تلي از خاك تبديل شده بود و هيچ كس 
از سرنوشــت 5نفري كه زير خروارها سنگ و آهن 

گرفتار شده بودند، اطالعي نداشت.
اولين گروه از امدادگران، آتش نشــانان ايســتگاه 
چهارباغ بودند. فرزاد سلطانيان، مسئول آتش نشاني 
چهارباغ درباره اين حادثه به همشــهري مي گويد: 
لحظاتي پس از اين حادثه بود كه همكارانم در محل 
حادثه حاضر شــدند و همه امكاناتي كه الزم بود به 
محل اعزام شد. آنجا ســاختماني 3طبقه با اسكلت 
فلزي بود كه در طبقه همكف آنجا چند واحد تجاري 
قرار داشت. ساختمان از مدتي قبل ساخته شده اما 
خالي مانده بود. وي ادامه مي دهد: شــواهد نشان 
مي داد پسر صاحب ملك كه جواني 26ساله بود، قصد 
داشته در يكي از واحدها ساكن شود و به همين دليل 
همراه اعضاي خانواده اش مشغول تميز كردن خانه 

بودند كه اين اتفاق افتاد. آنطور كه بررسي ها نشان 
مي داد 5نفر زير آوار گرفتار شــده بودند. به همين 
دليل از هالل احمر و آتش نشــاني كرج درخواست 
كمك كرديم و با اســتفاده از 2 دســتگاه زنده ياب 

عمليات آغاز شد.
ســلطانيان مي گويد: در همان دقايق اوليه پسري 
12ســاله كه نوه صاحب ملك بود، نجــات يافت و 
در ادامه 2 نفر ديگر شــامل تازه داماد - 26ساله- و 
پدرش - 63ساله- كه صاحب ملك بود در شرايطي 
كه هر دو مصدوم شده بودند از زير آوار بيرون كشيده 
شدند، اما پدر خانواده به دليل شدت جراحات وارده 
در راه انتقال به بيمارستان جان خود را از دست داد.

در چنين حوادثي يكي از داليلي كه امدادرســاني 
با كندي پيش مي رود، تجمع مردم در محل است؛ 
موضوعي كه در اين حادثه نيز براي تيم هاي امدادي 
مشكل ساز شد. رئيس آتش نشاني چهارباغ مي گويد: 
ازدحام مردم، روند امدادرساني را مختل كرده بود. با 
وجود اين، تالش ها ادامه پيدا كرد تا اينكه ساعتي بعد 
پيكرهاي بي جان مادر و دختر خانواده نيز از زير آوار 

بيرون كشيده شد.
او درباره علت حادثــه مي گويد: در بررســي هاي 
مقدماتي مشخص شد كه پايه هاي ساختمان سست 
بوده و در آن از قوطي استفاده شده بود و به احتمال 
زياد به همين دليل ساختمان ريزش كرده است. از 
سويي شنيده مي شود كه زير اين ساختمان مسيل 

يا قنات وجود دارد كه بررســي ها در اين خصوص 
همچنان ادامه دارد.

تخريب ساختمان مجاور
اين حادثه در شرايطي باعث مرگ 3عضو خانواده شد 
كه آتش نشانان در بررسي محل حادثه متوجه شدند 
ســاختماني كه در مجاورت آنجا قرار دارد نيز بناي 
سستي دارد. ســلطانيان در اين باره مي گويد: بر اثر 
ريزش ساختمان ضربه اي به ساختمان 3طبقه مجاور 
وارد شده و موجب سست شدن آن شده بود؛ به حدي 
كه در جريــان عمليات امداد نيز هــر لحظه امكان 
ريزش آن وجود داشت. به همين دليل بعد از پايان 
عمليات، اين ماجرا را به اطالع دادستان چهارباغ كه 
در محل حضور داشت رسانديم و در شرايطي كه هر 
لحظه امكان ريزش آن ساختمان نيز وجود داشت و 
جان ساكنان منطقه در خطر بود با دستور دادستان 
اين ساختمان را به شكلي كنترل شده و با استفاده از 

لودر تخريب كرديم.
وي درباره فيلمي كه از اين حادثه در شــبكه هاي 
اجتماعي منتشر شده مي گويد: اين فيلم مربوط به 
تخريب دومين ساختمان است و ارتباطي به ريزش 

مرگبار ساختمان اول ندارد.

مرگ 2كودك زير آوار ديوار
دومين حادثه اما در روستايي در استان مازندران 
اتفاق افتاد و در جريان آن 2پســربچه جان خود 
را از دســت دادند. اين حادثه عصر روز جمعه در 
روســتاي وليك چال دودانگه ساري اتفاق افتاد. 
ياسين توكلي و محمدمهدي قرباني كه پسرخاله 
بودند، مشغول بازي بودند كه ناگهان ديواري كه 
در نزديكي آن حضور داشتند، ريزش كرد و آنها 
زير آوار گرفتار شدند. زكريا اشك پور، سخنگوي 
اورژانــس مازنــدران در اين باره به همشــهري 
مي گويد: در اين حادثه 2 پســرخاله كه حدود 
6، 7ســال داشتند بر اثر ســقوط ديوار به شدت 
مصدوم و بالفاصله با اورژانــس به مركز درماني 
سنگده منتقل شدند و از آنجا نيز به بيمارستان 
شهداي زيرآب انتقال يافتند، اما متأسفانه بر اثر 
شدت جراحات وارده هر 2 كودك جان خود را از 
دست دادند. در همين حال يكي از اقوام 2كودك 
جانباخته به همشهري گفت: اين حادثه در خانه 
پدربزرگشان اتفاق افتاد. ياسين و محمدمهدي 
روي يك در آهني مشغول بازي بودند كه ناگهان 
در از جاي خودش كنده شد  و به همراه بخشي از 
ديوار روي آنها سقوط كرد و باعث مرگ شان شد. 

آوار 5جان گرفت
ريزش يك ساختمان در البرز و فروريختن ديواري 

در مازندران 2حادثه مرگبار رقم زد 

به دنبال آتش ســوزي در بــازار گل 
امام رضا)ع( در جاده خــاوران تهران 
32غرفه در آتش  سوختند. به گزارش 
همشــهري، حدود ساعت 5:37صبح 
ديروز بــه مركز آتش نشــاني تهران 
خبر رســيد بازار گل امام رضا)ع( در 
جاده خاوران دچار آتش سوزي شده 
اســت. هر چند اين منطقه در حوزه 
استحفاظي آتش نشــاني تهران نبود 
اما با اين حال آتش نشانان 3ايستگاه 
همراه بــا تانكرهــاي آب و تيم هاي 
اطفاي حريق راهي محل حادثه شدند. 
بررسي هاي اوليه از اين حكايت داشت 

كه در اين بازار تعداد زيادی غرفه كه 
برخي از آنها با   حصير ســاخته شده 
بودند و در برابر آتش سوزي ناپايدار و 
نيمه پايدار بودند دچار حريق شده اند. 
حريق در راسته اي از بازار كه به راسته 
خشــكه فروش ها معروف بود رخ داده 
بود و آتش نشانان براي اطفاي حريق 
دست به كار شدند. سيدجالل ملكي، 
سخنگوي آتش نشــاني تهران گفت: 
آتش نشانان بعد از مدتي تالش بي وقفه 
موفق شدند حريق را مهار كنند و پس 
از آن معلوم شد كه 32غرفه كه متراژ 
هر كدام از آنها 10تــا 15متر بود و در 

داخل همه آنها مواد قابل اشــتعال و 
سريع االشتعال وجود داشت سوخته 

و از بين رفته اند.
به گفته ملكي، متأسفانه پيش از اين 
هم در اين همين محل آتش ســوزي 
رخ داده و پــس از آن آتش نشــاني 
اعالم كرده بود كــه در اين محل نياز 
به بازنگري در حوزه ايمني است اما به 
اين توصيه ها توجه نشده بود و هنوز نيز 
نواقصي كه كارشناسان آتش نشاني در 
آنجا متذكر شده بودند، وجود دارد. در 
اين آتش سوزي خوشبختانه به كسي 

آسيب نرسيد.

بازار گل در آتش 

كرونا جان شكارچي پسران را گرفت
ديويد اوون بروكس، يكي از مجرمان بدنام آمريكا كه در جريان 
قتل 28پسر جوان و نوجوان دستگيرشــده و از اوايل دهه70 
ميالدي در زندان به ســر مي برد، بر اثر ابتال به كرونا جانش را از 
دست داد. به گزارش همشــهري به نقل از رسانه هاي آمريكا، 
اين مرد كه به حبس ابد محكوم شده بود، در زندان گالوستون 
تگزاس محكوميت خود را سپري مي كرد اما از اواخر  ماه گذشته 
ميالدي پس از اينكه عالئمي از بيماري كرونا در او مشاهده شد، به 
بيمارستان زندان انتقال يافت. اين زنداني 65ساله حدود 2هفته 
در بيمارستان بستري بود تا اينكه چند روز قبل جانش را از دست 
داد و بنا بر اعالم وزارت دادگستري تگزاس، نتايج كالبدشكافي و 
آزمايش هاي انجام شده از اين حكايت دارد كه ويروس كوويد-19 

عامل مرگ او بوده است.

جنايات مخوف 
نام ديويد اوون بروكس در دهه1970 ميالدي در رســانه هاي 
آمريكا مطرح شد. در آن زمان كارآگاهان پليس به تازگي توانسته 
بودند پــرده از راز جنايت هاي كثيف و شــيطاني مردي به نام 
دين كورل در هيوســتون آمريكا بردارند. دين كورل در جريان 
چندسال جنايت، توانسته بود دست كم 28پسر جوان و نوجوان 
را به مخفيگاه هولناك خود كشانده و پس از تجاوز آنها را به قتل 

برساند اما نقش ديويد اوون در اين جنايت ها چه بود؟
ماجرا از اين قرار بود كه دين كورل پيش از اينكه قتل هاي سريالي 
خود را آغاز كند، نياز به همدســتاني داشــت كه طعمه هايش 
را به دام او بكشانند. اين مرد شــيريني فروش كه به دليل دادن 
آب نبات هاي رايگان به پسران به مرد آب نباتي مشهور شده بود، 
پس از دوستي با ديويد بروكس و پسر ديگري به نام المر هنلي كه 
در آن زمان سن و سال زيادي نداشتند، نقشه اش را با آنها در ميان 
گذاشت و از آنها خواست كه با شناسايي پسران جوان و نوجوان، 
آنها را به بهانه شركت در پارتي و مهماني به مخفيگاه او بكشانند. 
پس از آن بروكس و هنلي، كارشان را شــروع كردند و با فريب 
پسران، آنها را به خانه دين كورل مي كشاندند. دين كورل نيز پس 
از آنكه طعمه هايش را با نوشيدني مسموم بيهوش مي كرد، آنها را 
با طناب به تخت مي بست و پس از شكنجه هاي وحشيانه و تجاوز، 
قربانيانشان را به ضرب گلوله به قتل مي رساند. او سپس اجساد 

قربانيان را در خانه اش يا در محلي خلوت دفن مي كرد.
جنايت هاي هولنــاك قاتل آب نباتي ادامه داشــت تا اينكه در 

آگوست1973، زماني كه يكي از همدســتانش )المر هنلي(، 
دختر و پسر جواني را به خانه او برد. قاتل آب نباتي با ديدن دختر 
عصباني شد و با دادن اسلحه به هنلي، از او خواست كه آن دختر 
را به قتل برساند. هنلي اما تحت تأثير التماس هاي دختر جوان، 
از اين كار خودداري كرد و به جاي كشــتن او، لوله اسلحه را به 
طرف دين كورل )قاتل آب نباتي( گرفت و با شليك 6گلوله او را 
به قتل رســاند. پس از آن بود كه پليس در جريان قرار گرفت و 
به اين ترتيب همدستان دين كورل، يعني ديويد بروكس و المر 
هنلي دستگير شدند. همزمان مأموران پليس موفق شدند بقاياي 
جسد 28قرباني قاتل آب نباتي را پيدا كنند و به اين ترتيب ديويد 
بروكس و المر هنلي به جرم همدستي با قاتل مخوف در دادگاه 

محاكمه شدند.

حبس ابد
در پايان اين محاكمه، المر هنلي كــه در جريان 6قتل با قاتل 
آب نباتي مشاركت داشت، به 6بار حبس ابد محكوم شد اما ديويد 
بروكس كه در صحنه هيچ يك از قتل ها حضور نداشت و فقط در 
كشاندن طعمه ها به خانه قاتل سريالي همدستي داشت، به يك بار 
حبس ابد محكوم شد. هردو محكوم به زندان منتقل شدند و در 
حال سپري كردن دوران محكوميت خود بودند اما چند روز پيش 
ديويد بروكس به كرونا مبتال شــد و بر اثر اين ويروس و در سن 
65سالگي جانش را از دست داد تا نام او براي هميشه در يكي از 

سياه ترين پرونده هاي جنايي تاريخ آمريكا ثبت شود.

صاحب باشگاه بيليارد،  سركرده باند سرقت از آرايشگاه هاي زنانه

سرقت از روي هيجان 
زن جوان در نقش مشتري وارد آرايشگاه هاي زنانه مي شد و وقتي همه  چيز 
را براي سرقت مناسب مي ديد، همدستان خشن اش را براي دستبرد به 
آنجا مي فرستاد.به گزارش همشهري، اعضاي اين باند مخوف از اواخر سال 
گذشته تحت تعقيب پليس قرار گرفتند تا اينكه چند روز پيش دستگير 
شدند. نخستين سرقت اين باند، دســتبرد به آرايشگاه زنانه اي در شمال 
تهران بود. در آن روز زن جواني درنقش مشتري وارد آرايشگاه شد و چند 
سؤال از كاركنان آنجا پرسيد. او كمي بعد بي آنكه كسي به وي شك كند 
آرايشگاه را ترك كرد و چند دقيقه بعد از رفتن او ناگهان 2 مرد كه كاله به 
سر و ماسك بهداشتي به صورت داشتند وارد آرايشگاه شدند. كاركنان و 
مشتريان آرايشگاه با ديدن 2مرد وحشت كردند و مردان نقابدار با چاقو زنان 
را تهديد كردند و دست وپايشان را با طناب بستند. سپس از آنها خواستند 
تا هرچه پول و طال دارند در اختيارشان قرار دهند. زنان يكي پس از ديگري 
طالها و پول هايشان را تحويل دزدان دادند اما يكي از آنها مقاومت كرده 
و حاضر نمي شد سرويس برليانش را به دزدان بدهد. در اين شرايط يكي 
از ســارقان با چاقو ضربه اي به او زد و زخمي اش كرد و بعد با ســيم چين 

جواهرات زن را دزديد.
پس از فرار دزدان خشــن، ماجرا به پليس گزارش شــد و گروهي از 
مأموران راهي محل شدند و تحقيقات خود را براي شناسايي دزدان آغاز 

كردند. كارآگاهان پس از بازبيني تصاوير دوربين مداربسته   موفق شدند 
شماره پالك خودروي متهمان را به دست آورند اما آنطور كه مشخص 
بود متهمان تحت عنوان مسافر ســوار بر اين خودروي پرايد شده و با 
تهديد چاقو، خودرو را سرقت كرده بودند. با كمك صاحب اصلي پرايد 
سرنخي از متهمان به دست آمد و به اين ترتيب زن جواني كه از اعضاي 
باند بود در اسالمشهر دستگير شــد. او راز سرقت هاي سريالي شان را 
فاش كرد و گفت 3همدست دارد كه 2 نفر از آنها در نقش سارق وارد 
آرايشگاه ها مي شدند و نفر سوم پشت فرمان خودرو منتظر بقيه مي ماند. 
با اطالعاتي كه او در اختيار پليس قرار داد 3همدست وي نيز دستگير 
شده و با دستور علي وسيله ايردموسي، بازپرس شعبه پنجم دادسراي 
ويژه سرقت براي انجام تحقيقات بيشتر در اختيار مأموران اداره آگاهي 

تهران قرار گرفتند.

سركرده دزدان 
سردسته باند دســتبرد به آرايشگاه هاي زنانه 
جواني است 27ساله. او صاحب باشگاه بيليارد 
در اطراف تهران اســت و مي گويد كه به خاطر 
هيجان دزدي و كمك به دوستانش باند سرقت 

راه  انداخته است.
فقط به خاطر تجربه هيجان سارق شدي؟

هم مي خواســتم هيجان را تجربه كنم و هم به 
دوســتانم كمك كنم. چون برخي از آنها وضع 
مالي خوبي ندارند و تصميم به سرقت گرفتم كه 

اينطوري به آنها پول برسانم.
چرا براي اين كار سرقت از آرايشگاه ها را انتخاب 

كردي؟
به نظرم كار سختي نبود. چون مي شد با يك چاقو 
تهديدشان كني و آن وقت هرچه مي خواهي از 
آنها بدزدي. از طرفي معموال زنان در اينجور جاها 

طالهاي زيادي به خودشان آويزان مي كنند.
زني را كه با شما همدست بود چطور مي شناختي؟
از بستگان يكي از همدستانم بود. او از همسرش 
جدا شده بود و وضع مالي خوبي نداشت. مدتي 
در مهدكودك كار كرده اما اخراج شده بود. نياز 

شديدی به پول داشت.
چند وقت است كه سرقت مي كنيد؟

با همدستانم در باشــگاه بيليارد خودم آشنا 
شــدم. چون در باشــگاه قمار مي كردند همه 
دارايي هايشان را از دست داده بودند. اين شد 
كه يك روز نقشه دزدي كشــيديم و تقريبا از 
اسفند ماه سرقت ها را شروع كرديم. مدتي بعد 
اما خورديم به كرونا و آرايشگاه ها تعطيل شد. 
چند وقت پيش دوباره شنيدم كه آرايشگاه ها باز 
شده و سرقت را شروع كرديم اما دستگير شديم.

براي هر ســرقت از خودروي سرقتي استفاده 

مي كرديد؟
بله. ابتدا در پوشش مســافر راننده اي را خفت 
مي كرديم و با خودروي سرقتي به محل آرايشگاه 
مي رفتيم. بعد كبري، زن جواني كه با ما همكاري 
مي كرد، به عنوان مشتري وارد مي شد و وضعيت 
را بررسي مي كرد. بعد با پيامك به ما خبر مي داد. 
من و همدستم خود را پشــت در مي رسانديم 
و با پوشــاندن صورتمان وقتي كه كبري خارج 
مي شد پشت سرش وارد مي شديم. اگر مقاومت 
مي كردند هم مجبور مي شــديم با چاقو آنها را 
زخمي كنيم. البته فكر مي كنم فقط 2 نفر بودند 
كه مقاومت كردند و با چاقو ضربه اي به آنها زديم.

با اموال سرقتي چه كرديد؟
طالها را به يك طالفروش مي فروختيم و پولش 
را بين هم تقسيم كرديم اما راستش اصال فكر 

نمي كرديم كه دستگير شويم.

ديويد بروكسقاتل آب نباتي

ياسين و محمد مهدي 2پسرخاله جانباخته در حادثه مازندران



2 يكشنبه 25 خرداد 99  شماره 7963 22 3 0 2 3 6 3 2 ادبوهنر

آرشنهاوندي
روزنامه نگار

بهنظرميرسدهرچهپيشترميآييم،دلهرهروزهايقرنطينهكمترميشودوگالريهايبيشتريكارخودرا
ازسرميگيرند.هفتههايبعدهفتههايشلوغتريبرايگالريهاخواهدبود.

نمايشگاه »هندسه ســكوت« كه در 2هفته 
اخير با استقبال بسيار مواجه شده تا 26خرداد 
در گالري اُ ادامه خواهد داشت. جايگاه محمد 
خليلي در مقام استاد نقاشي دانشگاه و اصرار 
دلنشين او بر سبك شخصي اش در به تصوير 
كشيدن اشيا در فضاهاي متروكه سبب شده 
است كه هر بار به شــمار دوستداران او افزوده 
شود و بســياري از عالقه مندان و شاگردان او 

درباره نمايشگاه »هندسه سكوت« بنويسند.

 گالري هاي تهران در اين هفته  ميزبان 
چه آثاري هستند؟ 

آوا دو ورناي، كارگردان فيلم سلما به عضويت هيأت مديره اسكار درآمد

هفته نمايشگاه هاي گروهي
مهردادطبرسي

روزنامه نگار

گالري هاي تهران از دو، سه 
هفته پيش، با رعايت فاصله  تجسمي

اجتماعي، نمايشــگاه هاي 
خود را آغاز كردند. تعطيالت روزهاي مياني 
خرداد، گذشــته اســت و گالري هــا، در 
جمعــه اي كــه گذشــت، افتتاحيه هاي 
شلوغ تري را پشت سر گذاشــتند. در اين 
هفته بســياري از گالري ها نمايشگاه هاي 
گروهي تدارك ديده اند. نمايشگاه هايي كه 
به دليل حضور آثار هنرمندان بيشتر طبيعتاً 
ميزبان تماشاگران بيشتري است و مي تواند 
پس از چندماه تعطيلي رونق بخش گالري ها 
باشد. در عين حال بعضي از آثار به نمايش 
درآمده در گالري ها بيشــتر از بايگاني ها و 
مجموعه هاي شــخصي بيــرون آمده اند. 
نمايش چنين آثاري تمهيدي اســت براي 
روشن نگه داشتن چراغ گالري ها و گذران 
روزهايي كه بي ترديــد گالري گردي رونق 

گذشته را ندارد.

گالري »طراحي هنر« نمايشــگاهي گروهي 
از آثــار هنرمندان نام آشــنا ازجملــه كامبيز 
درم بخش، عليرضا آدم بكان، قدرت اهلل عاقلي، 
پري زنگنه، شــكوفه فالح و نزار موســوي نيا 
تدارك ديده اســت. ميترا ارباب ســلجوقي و 
محســن غالمي آثار را براي نمايشــگاه »خط 

روشن« انتخاب كرده اند.
»در جريــان« نمايشــگاه گروهــي جمعي از 
هنرمندان است كه در گالري  تازه تأسيس »سو« 
برگزار مي شود. آثار اميرحسين اكبري علويجه، 
محمد عباسي، مهدي شــيري، ساله شريفي، 
صدرا ميرشــريفي، پري مرادي و الهام نفيسي 
از جمعه در اين گالري به نمايش درآمده است.

نگارخانــه ســهراب، ميزبان آثــار گروهي از 
هنرمندان به نام »تنشــن« است. يلدا جمالي 
آثاري از سارا ابري، مامك حجازي، آرزو جباري، 
اوژن شــيراوژن، حسين خوشــرفتار، سروناز 
فارسيان، حسين احصايي، شقايق احمديان، 
عليرضا آدم بكان و... را براي شركت در نمايشگاه 
انتخاب كرده است. ديگر نمايشگاه گروهي اين 
هفته نمايشگاه نقاشي و حجم و عكس است با 
عنوان »نقش خود« كه از يكشنبه در تاالر لرزاده 
در گالري صبا )فرهنگستان هنر( آغاز مي شود. 
آثاري از پدرام مهديان، پريسا قاضي زاده، فاضله 
حميدي، شــيوا فالحي، فاطمــه ميرعبداهلل، 
مژگان طبرسي، زهرا خسروانجم، مينا نقشينه 
ارجمند و... به انتخاب پروين معراجي در»نقش 
خود« به نمايش درآمده اســت. نكته درخور 
تأمل اينجاست كه نمايشــگاهي كه قرار است 
ارائه كننده آثار هنرمندان باشد- نمايشگاه نقش 
خود - پوستري نامتناسب و غيرهنرمندانه دارد.

بيشــتر از 3 ماه اســت كــه صحنه هــاي خالي و 
صندلي هاي بي تماشاگر سالن هاي تئاتر منتظرند 
تا پرده آخر نمايش رعب آور كرونا به پايان برسد و در 
گرماي تموز، بهار تئاتر سال جديد را جشن بگيرند. تا 
زمان نگارش اين مطلب هنوز دستورالعمل اداره كل 
امور هنرهاي نمايشيـ  كه به اطالع وزارت ارشاد و 
ستاد ملی مقابله با كرونا رسيده بودـ  براي بازگشايي 
سالن هاي تئاتر صادر نشده و فعال مشخص نيست 
كه تمامي ســالن هاي تئاتر با رعايت كدام ضوابط 
و مقررات بهداشــتي از تماشــاگران استقبال و از 
ســالمت آنها محافظت مي كنند.  در اين شرايط 
مديريت مجموعه تئاتر شهر شــيوه نامه اجرايي و 
 بهداشتي بازگشايي اين مجموعه را منتشر كرد. اين 
شيوه نامه داراي 5 فصل است و مرتبط با فعاليت ها 
و مأموريت هاي اين مجموعه تهيه شده كه عبارتند 
از: 1- اجراي نمايش 2- تمرين و آماده سازي  اجراها 
3- خدمات فرهنگي 4- خدمــات اداري و فني و 
5- خدمات عمومي. در بخش اجراي نمايش درباره 
نحوه بازگشايي مجموعه تئاتر شهر آمده است: »در 
مرحله اول بازگشايي، نمايش هايي كه اجراي آنها 
به حالت تعليق درآمده، درصورت تمايل گروه ها، 
به اجراي خود ادامه خواهند داد؛ درصورت انصراف 

هر كدام از اين نمايش ها، اجراهاي جديد جايگزين و 
در زمانبندي جديد اجرا خواهند شد. در مراحل بعد 
جدول اجرايي مجموعه تئاتر شهر با شرايط جديدي 
برنامه ريزي و اجرا مي شود.« در همين بخش آمده: 
»بنابر ضرورت موجود ساعت اجراها و فاصله زماني 
بين دو اجرا در يك سالن تغيير مي كند و متناسب با 
نحوه حضور تماشاگر و جلوگيري از تجمع در البي ها 
و تداخل حضور تماشاگران اجراهاي متفاوت انجام 
خواهد شد. براي اجراهاي جديد، هر سالن نمايشي 
مجموعه فقط پذيراي يك نمايش خواهد بود و در 
طول مدت اجراي نمايش امكانات پشــت صحنه 

به طور كامل در اختيار تنها يك گروه نمايشي قرار 
خواهد گرفت تا شرايط مراقبت هاي بهداشتي فردي 
و عمومي با تأمين مواد و تجهيزات ضدعفوني كننده 
از سوي مجموعه، توسط خود گروه اجرايي مديريت 
و اجرا شود.« بسياري از سالن هاي خصوصي فاقد 
فضاي الزم در پشــت صحنه براي عوامل نمايش 
هســتند و گاه حتي اجراي فاصله گذاري فيزيكي 
در سالن، با توجه به گنجايش محدود اين سالن ها، 
مقرون به صرفه نخواهد بود. در چنين وضعيتي بايد 
ديد مديران اين اداره چه راهكاري براي حمايت از 

تئاتر در اين سال تب دار دارند.

انتشارشيوهنامهاجراييوبهداشتيبازگشاييمجموعهتئاترشهر

طراحي ها روي كاغذخط روشن در جريان است پيكره هاي آميخته با خط فارسي

هندسه سكوت همچنان ادامه دارد

بهترين نمايشگاه گروهي هفته »روي كاغذ« در گالري اعتماد است. گالري اعتماد در شعبه نخست 
خود در كوچه شيرودي به مدت يك ماه ميزبان آثار طراحي هنرمندان است. آساره عكاشه، اشكان 
عبداللهي، ساناز علوي، شهرام كريمي، ركسانا منوچهري، الله معمار اردستاني، سيدامين باقري، ليال 
قندچي، مجتبي طباطبايي، مصطفلي دره باغي، ندا ظرف ساز و نگار زنويي ازجمله هنرمنداني اند كه 
طراحي  هايشان در نمايشگاه »روي كاغذ« به نمايش درخواهد آمد. نمايشگاهي گروهي كه از مجموعه 
آثار هنرمنداني فراهم آمده است كه بسياري از آنها قدرت طراحي خود را بارها اثبات كرده اند، مثل 
شهره مهران، الله معماراردستاني و سيدامين باقري. »نگاه گمشده« نمايشگاه گروهي ديگري است 
كه در گالري ويستا برگزار مي شود. شيرين بابازاده، شيال جيالن پيران، نسرين صادقي بجد و ماني 
مهرزاد هنرمنداني اند كه آثارشان در گالري ويستا به نمايش درآمده است. مصطفي سرابي آثار نقاشي 
خود را با عنوان »دريا؛ جايي كه از خشكي ديده نمي شود« به گالري دلگشا آورده است. گالري ايوان 

نيز در نمايشگاه »وسعت محاط« ميزبان آثار بهروز مجيدي و مجيد احمدي است.

شماري از گالري ها نيز ميزبان نمايشگاه انفرادي آثار هنرمندان هستند. گالري سيحون 
نمايشگاه نقاشي سولماز توحيدلو را با عنوان »شام آخر« از روز جمعه آغاز كرده است. 
هنرمندي كه در سال هاي اخير بيشتر نمايشگاه هاي خود را در گالري سيحون برگزار 
كرده. پرتره ها و پيكره هاي زنانه آميخته با نقش و نگارهاي ايراني و خطوط فارســي 
وجه تمايز او در ميان نقاشان هم نسل خويش است. سولماز توحيدلو هرچه پيش تر 
آمده  از نقاشي صرف پرتره ها فاصله گرفته و نماي بازتري از آنها به نمايش گذاشته و 
فضاي پيراموني را نيز به پرتره ها ضميمه كرده است. »منطقه منفي يك« نمايشگاه 
عكس هاي آرش پژوه اســت كه به انتخاب بابك حقي در نگارخانه شميده به نمايش 
درآمده است. »شايد يك روياست« عنوان نمايشگاه نقاشي و حجم عفت جليل نژاد 
است كه در گالري سايه برگزار مي شود. گالري زيرزمين دستان نيز ميزبان نمايشگاه 

انفرادي آثار ايال فيروزآبادي با عنوان »مطالعه اي بر فواره ها« است.

2 هفته پس از حادثــه قتل جورج فلويد در 
مينياپليس و 5ســال پس از جنجال هاي 
ايجاد شده بر سر فيلم سلما، آكادمي اسكار 
انتخابــات هيأت مديره خــود را انجام داد. 
در اين انتخابــات كه تالش شــده برابري 
جنســيت و نژادي بيش از گذشته رعايت 
شود، 26زن و 12رنگين پوست به عضويت 
هيأت مديره اســكار درآمدند.  ماه آينده و 
پس از اعالم ضوابط جديد آكادمي به تعداد 
اعضاي هيــأت مديره نيز افــزوده خواهد 
شد. براســاس آخرين اخبار انتشاريافته در 
سايت روزنامه نيويورك تايمز، آوا دو ورناي 
كارگــردان رنگين پوســت آمريكايي فيلم 
ســلما نيز به عضويت هيأت مديره آكادمي 
اسكار در آمده است. او به عنوان رئيس بخش 
كارگردانان آكادمي اســكار انتخاب شــده 
است. اين نخســتين باري است كه يك زن 
رياســت اين بخش را عهده دار مي شــود. 
فيلم ســلما در ســال 2015نامزد دريافت 
جايزه اسكار در رشته بهترين فيلم و بهترين 
موسيقي غيراقتباسي شده بود، اما اين فيلم 
در هيچ كدام از اين 2 رشته برنده جايزه نشد. 
همين مسئله خشم رنگين پوستان و اعتراض 
گسترده آنان عليه آكادمي اسكار را در پي 
آورد. در فيلم سلما به تاريخ مبارزات مارتين 
لوتركينگ رهبر جنبش سياهان براي كسب 
حقوق شهروندي و كسب حق رأي پرداخته 

شده بود.

جزئياتيازتركيبهيأتمديرهجديد
 ســايت فورچون نيز گزارش داده است كه 
لينت هاول تيلــور، تهيه كننــده زن فيلم 
ستاره اي متولد شد و دبرا زين از مسئوالن 
انتخاب بازيگران نيز به عنوان اعضاي جديد 
به عضويــت هيأت مديره ايــن آكادمي در 
آمده اند. ووپي گلدبرگ بازيگر مشــهور زن 
سياهپوست، نيز ازجمله شناخته شده ترين 
افرادي است كه دوباره به عنوان عضو هيأت 
مديره آكادمي اســكار انتخاب شده است. 
آكادمي اسكار اعالم كرده است كه در نتيجه 
اين انتخابات تعداد زنان عضو هيأت مديره 
اسكار از 25نفر به 26نفر افزايش يافته است.

تعداد اعضاي رنگين پوست هيأت مديره اين 
آكادمي نيز از 11نفر به 12نفر رسيده است. 
هيأت مديــره آكادمي اســكار در مجموع 
54عضو دارد كه با اين احتســاب در دوره 
جديد 38عضو يعني بيشترين تعداد اعضاي 
آن را زنان و رنگين پوستان تشكيل خواهند 

داد. هيأت مديره آكادمي اســكار 17شاخه 
اين آكادمي را نمايندگــي مي كند. وظيفه 
تعيين استراتژ ي ها، منابع مالي و نظارت بر 
انجام تعهدات آكادمي اســكار بر عهده اين 
هيأت مديره است. بر مبناي تغييرات جديد، 
اعضاي هيأت مديره براي يك دوره 3  ساله 
انتخاب مي شوند و تنها 2 دوره 3 ساله ديگر 
مي توانند به صورت متوالــي به عنوان عضو 
هيأت مديره انتخاب شوند. پيش از اين براي 
مجموع ســال هاي عضويت اعضا در هيأت 
مديره سقفي تعيين نشده بود. اما اكنون هر 
عضو هيأت مديره تنها مي تواند در مجموع 
12 ســال به صورت غيرمتوالي عضو هيأت 
مديره اسكار باشــد و درصورت تكميل اين 
سقف 12  ساله ديگر مجاز به انتخاب دوباره 

به عنوان عضو هيأت مديره نخواهد بود.

حركتبهسمتتنوعنژادي
اين انتخابات در چارچــوب مرحله بعدي 
اجراي سياست هاي آكادمي اسكار در زمينه 
حركت به سمت برابري و دربرگيري تنوع 
بيشتر نژادي و جنسي صورت گرفته است. 
آكادمي اســكار درنظر دارد طبــق برنامه 
موسوم به گشايش آكادمي 2025، تغييرات 
قابل توجهي در انتخاب اعضاي هيأت مديره 
خود و انتخاب فيلم هاي نامــزد حضور در 
مراســم جوايز اســكار انجام دهد. هدف از 
اين تغييرات تســهيل عضويت زنان و افراد 
رنگين پوست در هيأت مديره آكادمي اسكار 
و زير شــاخه هاي ايــن هيأت مديره اعالم 

شده است.
تغيير سياست هاي اسكار در انتخاب اعضاي 
هيأت مديره و بازيگــران و فيلم هاي نامزد 
شركت در مراسم اسكار پس از جنجال سال 
2016اعالم شد. در اين سال آكادمي براي 
دومين سال پياپي هيچ بازيگر رنگين پوستي 
را به عنوان نامزد دريافت جايزه انتخاب نكرد 
و همچنين اعطاي فيلم هــاي با محوريت 
شخصيت هاي سياهپوست را ناديده گرفت. 
فيلم سلما به كارگرداني آوادو ورناي جرقه 
اوليه اين اعتراضات را زده بود. ناديده گرفتن 
رنگين پوستان از ســوي آكادمي اسكار اين 
شائبه را در اذهان تقويت كرد كه در مراسم 
اسكار نيز به نوعي در اعطاي جايزه به فيلم ها 

و بازيگران تبعيض نژادي صورت مي گيرد.
براســاس تغييرات انجام گرفته در آكادمي 
اسكار از اين پس به طور ثابت تنها 10فيلم 
در رشته بهترين فيلم ســال نامزد دريافت 
جايــزه خواهند بود. از ســال 2012به بعد 
تعداد فيلم هاي نامزد شده در رشته بهترين 

فيلم سال، همه ساله تغيير مي كرد.

تغييراتتاريخي
درهيأتمديرهآكادمياسكار

با وجود اينكه هنوز ســالن هاي نمايش از تعطيلي 
اجباري كرونايــي در نيامده اند و به تبع آن تئاترها 
نيز از رونق افتاده اند و بسياري از گروه هاي تئاتر در 
بالتكليفي به  سر مي برند، اما استقبال چشمگيري 

از جشنواره تئاتر دانشجويي صورت گرفته است.
تا كنون 800 اثر براي شركت در بخش هاي مختلف 
بيست و سومين جشنواره بين المللي تئاتر دانشگاهي 
ايران ثبت نــام كرده اند و از آنجا كــه هنوز فرصت 
براي شركت باقي است، پيش بيني مي شود شمار 
شركت كنندگان در جشنواره از اين نيز بيشتر شود.

به گفته مجتبــي جدي، دبير جشــنواره، »انگيزه 
شركت كنندگان در اين دوره از جشنواره بيشتر شده 
و تعداد ثبت نامي هاي جشــنواره رقمي قابل توجه 
است. تصور مي كرديم كه تعداد شركت كنندگان 
نسبت به ســال هاي گذشــته ريزش داشته باشد 
اما عالوه بــر اينكه اين اتفــاق رخ نــداده، تعداد 

شركت كنندگان بيشتر هم شده است«.
دبير جشنواره بيست و سوم درباره بخش بين الملل 
جشــنواره نيز گفت: »فعال در حال رايزني هستيم 
تا چند اثر خوب و چند تن از استادان خوب را براي 
بحث آموزش جشــنواره دعوت كنيــم. رابط هاي 
ما در كشورهاي فرانســه، آلمان و ديگر كشورهاي 

فرانســوي زبان در حال مذاكره و بررسي رزومه با 
اين گروه ها هســتند. اگر بتوانيم كارهاي خوب و 
باكيفيتي را در بخش بين الملل داشته باشيم قطعا 
به دانشجويان ما كمك شاياني خواهد كرد، ولي اگر 
اين آثار، سطحي پايين تر از كارهاي ايراني داشته 
باشند، نه تنها كمكي به ما نخواهد كرد بلكه از لحاظ 
مالي و هزينه هاي انســاني به ما آسيب خواهد زد، 
بنابراين در بخش بين الملل قبل از انتخاب، حتما 
ارزيابي و فيلم هاي آثار قبلي آنها مشاهده مي شود و 
اگر داراي كيفيت مورد نظر باشند از آنها براي شركت 

در جشنواره دعوت خواهد شد«.

۸۰۰اثردرجشنوارهتئاتردانشجويي
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كيوسك
 همزمان با نزديك شدن پايان تحريم هاي 

تســليحاتي ســازمان ملل عليه ايران در گزارش
18اكتبر )27مهر(، آمريكا تحركات خود را 
در شــوراي امنيت افزايش داده تا اين تحريم ها را به صورت 
نامحدودي تمديد كند. بــا اين حال اين اقــدام آمريكا، با 
مخالفت روسيه و احتماال چين مواجه است و احتماال اين دو 
كشور از حق وتوي خود براي رد اين پيشنهاد آمريكا استفاده 
خواهند كرد. لغو تحريم هاي تســليحاتي ايران در شوراي 
امنيت، يكي از دســتاوردهاي توافقنامه برجام است كه در 
سال 2015بين ايران و كشــورهاي 1+5)آمريكا، روسيه، 
چين، انگليس، فرانسه، آلمان( امضا شد. با اين حال دولت 
دونالد ترامپ، بــا وجود خروج از برجــام در ماه مي 2018، 
حساســيت زيادي به لغو اين تحريم ها از خود نشان داده و 
تالش زيادي مي كند تا آنها را تمديــد كند. بعد از مدت ها 
هشدارهاي لفظي مقامات آمريكايي درباره لغو اين تحريم ها، 
كلي كرافت، سفير آمريكا در شــوراي امنيت، پيش نويس 
قطعنامه اي را كه آمريكا در اين باره مي خواهد به شــوراي 
امنيت ارائه دهد، با ديگر سفراي كشورها به اشتراك گذاشته 
و تالش عملي براي تمديد تحريم هاي تســليحاتي ايران را 
شروع كرده است. به گزارش آسوشــيتدپرس، كرافت اين 
پيش نويس را در اختيار واســيلي نبنزيا، سفير روسيه نيز 
گذاشته است. اين پيش نويس در حالي به نبنزيا ارائه شده كه 
او  ماه گذشته صراحتا اعالم كرد كشورش با هرگونه تالش 
براي تمديد تحريم تســليحاتي ايران مخالفت خواهد كرد. 
عالوه بر روســيه، كرفت اين پيش نويس را با برخي ديگر از 
اعضاي شوراي امنيت مانند بريتانيا، فرانسه، آلمان و استوني 
به اشتراك گذاشته و گفته است كه اميدوار است به زودي آن 
را در اختيار تمامي 15عضو شــوراي امنيت ســازمان ملل 
متحد قرار دهد. قطعنامه ها در شوراي امنيت، تنها درصورتي 
كه با وتوي يكي از 5كشور صاحب حق وتو رد نشوند تصويب 
خواهند شد. اين كشورها، آمريكا، بريتانيا، فرانسه، روسيه و 
چين هستند. چين در سال هاي اخير، سياست وتوي دوگانه 
با روسيه را در پيش گرفته و به احتمال زياد، با اين پيش نويس 
هم مخالفت خواهد كرد. آمريكا همچنين تهديد كرده است، 
مكانيسم ماشــه را در برجام فعال خواهد كرد. براساس اين 
مكانيسم، تمام تحريم هاي شوراي امنيت ملل عليه ايران كه 
به خاطر برجام ملغي شدند، دوباره فعال خواهند شد. وزراي 
خارجه روسيه و چين در نامه هايي جداگانه به شوراي امنيت 
و دبير كل سازمان ملل، شديدا با اين تصميم آمريكا مخالفت 
و اســتدالل كرده اند كه آمريكا با خروج از برجام، نمي تواند 

خود را محق به فعال كردن مكانيسم ماشه بداند.

حرف آخر در شوراي امنيت
قطعنامه هاي شوراي امنيت تنها درصورتي تصويب مي شوند 
كه رأي مثبت 9عضو از 15عضو را داشــته باشند و توسط 
اعضاي دائم وتو نشوند. حق وتو، مسئله اي نيست كه براي 
نخستين بار در شوراي امنيت ســازمان ملل متحد مطرح 
شده باشد. پيش از ســازمان ملل متحد، مسئله حق وتو در 
»جامعه ملل« هم مطرح بود. جامعه ملل، نخستين سازمان 
بين المللي متشكل از كشورهاي مختلف بود كه بعد از امضاي 
توافقنامه صلح پاريس در پي پايان جنگ جهاني اول در سال 
1920تشكيل شد. در چارت اوليه، تمامي كشورهاي عضو 

شــوراي جامعه ملل حق وتوي تصميم هاي غيرروندي را 
داشتند. در مذاكرات اوليه براي تشكيل سازمان ملل متحد، 
مسئله حق وتو در شــوراي امنيت آن مطرح شد و 5كشور 
بانفوذ عمال اعالم كردند كه ســازمان ملل يــا با حق وتوي 
آنها تشكيل خواهد شد يا اصال تشكيل نخواهد شد. با وجود 
اهداف بين المللي در تشكيل سازمان ملل متحد، كشورهاي 
دارای حق وتو رسما از تامين منافع ملي خود هنگام استفاده 
از حق وتو صحبت كرده و مي كنند. كشــورهاي داراي حق 
وتو، براساس توافق خودشــان، تنها مي توانند قطعنامه ها 
غيرروندي )مواردی كه به مســئوليت حفظ صلح و امنيت 
بين المللی شورا ی امنيت مربوط می شود(را رد كنند. آنها 
همچنين مي تواننــد با انتصاب دبيركل ســازمان ملل هم 
مخالفت كنند اما از آنجا كه رأي گيري در اين مورد پشــت 
پرده انجام مي گيرد، نيازي به اســتفاده از حق وتو نيســت 
و دبيركل هاي ســازمان ملل بدون نظر مثبت اين كشورها 

انتخاب نمي شوند.

اتحاد شرقي ها
چين در كنار روسيه، از قدرت هاي شرقي دنيا به شمار 

مي رود كــه عضويت دائم در شــوراي امنيــت دارد. با 
اين حال برخالف روســيه، دفعات اندكي از حق وتوي 
خود استفاده كرده و در ســال هاي اخير، رو به سياست 
همگرايي بــا روســيه دارد و در تمامي موارد از ســال 
1999به بعد، تمامي قطعنامه ها را همراه با روسيه وتو 
كرده است. در مقابل بيش از 100وتوي مسكو، پكن تنها 
16بار از حق وتوي خود استفاده كرده است. كرسي چين 
در شــوراي امنيت از زمان تاسيس آن در سال 1946تا 
1971در اختيار جمهوري چين بــود. جمهوري چين 
دولت ناسيوناليســتي بود كه بعد از شكست در جنگ 
داخلي چين در سال 1949به تايوان منتقل شد و حاال 
با اين نام شــناخته مي شــود. در اين دوران، چين تنها 
يك بار از حق وتوي خود اســتفاده كرد و آن هم زماني 
بود كه با پيشــنهاد عضويت مغولستان در سازمان ملل 
مخالفت كرد چــون تمام منطقه مغولســتان را متعلق 
به چين مي دانســت. بعدا بــا تهديد روســيه به وتوي 
تمامي درخواست هاي عضويت در سازمان ملل به نفع 
مغولستان، اين كشور به عضويت اين سازمان درآمد. در 
سال 1971جمهوري چين از سازمان ملل اخراج شد و 

كرسي اش به جمهوري خلق چين رسيد. جمهوري خلق 
چين براي نخستين بار در تابستان 1972از حق وتوي 
خود استفاده كرد و جلوي عضويت بنگالدش در سازمان 
ملل را گرفت. در پي آن چين در موارد بســيار كمي از 
حق وتوي خود استفاده و سعي كرده با ابزار مخالفتش با 
قطعنامه ها، پيش از مطرح شدن آن اصالحات مورد نظر 
خود را در آن اعمال كند يا كال اجازه ندهد پيش نويس 
مطرح شــود. مخالفت با طرح پيشــنهادي براي پايان 
جنگ داخلي در گواتماال )1997( و يك طرح مربوط به 
مهاجران مقدونيه در جنگ كوزوو در سال 1999وتوهاي 
ديگر چين بودند. وتوي سال 1999آخرين باري است 
كه چين به تنهايي يك قطعنامه را وتو كرده است. بعد از 
آن سال، چين سياست وتوي دوگانه را با روسيه در پيش 
گرفته و همراه با اين كشــور قطعنامه هايي را كه با آن 

مخالف است وتو مي كند.
در ســال هاي اخير، چين در كنار روسيه قطعنامه هايي 
مربوط به وضعيت حكمرانان نظامي ميانمار، تنش هاي 
انتخاباتي زيمبابوه، بحران رياست جمهوري ونزوئال و چند 

قطعنامه درباره جنگ داخلي سوريه را وتو كرده است.

جهان نما

3بحران تهديدكننده قدرت آمريكا

در تحليل روابط بين الملل نبايد از ياد 
برد كه وضعيت داخلي آمريكا مي تواند 
بر نقش و جايگاه آن در جهان اثرگذار 
باشد. شرايط امروز آمريكا بهترين نمونه براي تشريح اين موضوع 
اســت. آمريكا هم اكنون با 3بحران عمده داخلي روبه رو اســت: 
شــيوع ويروس كرونا، آثار اقتصادي شيوع ويروس و اعتراض ها و 
خشونت هاي خياباني ناشــي از مرگ جورج فلويد. اين 3بحران 
بدون شــك بر سياســت خارجي آمريكا به عنوان كشــوري كه 
دست كم طي 75سال گذشته قدرت برتر جهان بوده اثرگذار خواهد 
بود. اگر آمريكا از اين بحران ها به سالمت عبور نكند، بدون شك 
باعث خواهد شد هم دوستان و هم رقبايش در نوع تعاملي كه با آن 

دارند، تجديد نظر كنند.
قدرت آمريكا در جهان، متاثر از تصويري اســت كه از سياســت 
داخلي آن به ديگر كشورها مخابره مي شــود. هر زمان مقام هاي 
سياســي در آمريكا در مقام پاســخگويي به مــردم برآمده اند، 
توانسته اند الگويي براي ديگر كشــورها باشند. اما دوره هايي هم 
بوده كه عدم پاسخگويي رهبران سياسي به مردم، به جايگاه آمريكا 
در جهان لطمه وارد كرده اســت. آنچه امروز در آمريكا در جريان 
است، به دقت در سراسر جهان دنبال مي شود. امروز جهاني شدن 
بيش از هر زمان ديگري خودنمايي مي كند. اگر از شيوع كرونا تنها 
يك درس بگيريم، آن يك درس اين است كه آنچه در ووهان رخ 
داد، تنها در ووهان نماند. درســي كه از كشته شدن جورج فلويد 
مي گيريم هم اين است كه آنچه در مينياپليس اتفاق مي افتد، به 
ديوارهاي همان شهر محدود نخواهد شد. شايد اعتراض هاي امروز 
آمريكا را بتوان با اعتراض هاي ســال 1968مقايسه كرد. تفاوت 
در آن است كه وقايع امروز بسيار جدي تر از وقايع آن سال است. 
شباهت اما در اين است كه همه جهان نظاره گر است. سندي براي 
اثبات اين مدعا آن اســت كه تظاهرات مردمي عليه نژادپرستي 
نه تنها در سراسر آمريكا بلكه در مقابل بسياري از سفارتخانه هاي 

آمريكا در اروپا و ديگر نقاط جهان در حال برگزاري است.
بايد پذيرفت كه سال هاست ديگر كســي به آمريكا به عنوان الگو 
نگاه نمي كند و اين نتيجه شــكاف و ناكارآمدي سياسي داخلي 
در آمريكاســت. آمريكا با بحران هايي روبه رو است كه نقش آن را 
به عنوان الگوي ديگر كشورها زير سؤال مي برد: خشونت گسترده 
به خاطر آزادي حمل سالح، رواج اعتياد به مواد مخدر، سوءمديريت 
مالي كه به يك بحران جهاني در ســال2008 منجر شــد، رشد 
نابرابري، زيرساخت هاي ضعيف كه به چشم هر تازه واردي مي آيد و 
خيلي چيزهاي ديگر. عالوه بر اينها، آمريكا اكنون رئيس جمهوري 
دارد كه به همان اندازه كه در داخل پرهياهو و جنجالي است، در 

عرصه بين المللي هم بدنام و تنش آفرين است.
عملكرد آمريكا در بحران كرونا، اما و اگرهاي بســياري در مورد 
كارآمدي دولت اين كشور مطرح كرده است. اينكه ويروس كرونا 
باالخره دير يا زود به آمريكا مي رسيد، قابل پيش بيني بود اما آنچه 
قابل پيش بيني نبود، تعداد باالي مرگ وميري است كه ويروس تا 
به امروز در آمريكا رقم زده است. شايد بتوان گناه عدم اطالع رساني 
به موقع را به گردن دولت چين و سازمان بهداشت جهاني انداخت 
اما عدم وجود تجهيزات حفاظتي كافي براي كادر درمان، ناتواني 
در توليد گسترده كيت هاي تســت كرونا و آشفتگي بي سابقه در 

مديريت بحران، قطعا نتيجه ناكارآمدي دولت آمريكاست.
آمريكا هميشــه از خارج، نمــاد ويژگي هاي مثبت بوده اســت: 
دانشگاه هاي خوب، شركت هاي موفق و درهاي باز به روي مهاجران. 
انتخاب باراك اوباما به رياســت جمهوري در ســال هاي 2008و 
2012حتي اين تلقي را ايجاد كرد كه نژادپرستي در آمريكا ديگر 
رنگ باخته است. در دوره هايي، استيضاح روساي جمهور در آمريكا 
نشــان داد در سيستم اداره اين كشور، هيچ كســي باالتر از قانون 
نيست. اين تصاوير اما ديگر رفته رفته محو شده است و كسي آمريكا 
را الگوي خود نمي داند. به همين دليل است كه آمريكا ديگر در ميان 
كشورهاي جهان، جايگاهي براي مواخذه ديگران ندارد. دولت چين 
در ابتدا به خاطر تعلل در واكنش در مقابل ويروس كرونا، مورد انتقاد 
بسياري در اين كشور واقع شد اما خيلي زود، ناتواني دولت آمريكا 
در مهار ويروس به نجات شي جين پينگ آمد و اكنون ديگر كسي 

دولت او را به خاطر ناتواني در مديريت بحران سرزنش نمي كند.
ترويج حقوق بشر و دمكراسي هميشه جزو اصول سياست خارجي 
آمريكا بوده است. در شــرايط كنوني اما ديگر كســي براي اين 
2موضوع، نگاهش به آمريكا نيست. هر زمان از دولتمردان چيني 
به خاطر رفتار خشــن با معترضان هنگ كنگي انتقاد مي شــود، 
بالفاصه به آمريــكا و رفتارش با معترضان تبعيض نژادي اشــاره 
مي كنند. برخورد اخير با تجمع اعتراضي مسالمت آميز در مقابل 
كاخ سفيد، به يك بحران بزرگ براي آمريكا تبديل شده است. اعزام 
واحدهاي ارتش براي مقابله با مردم نيز بر وخامت اوضاع افزود. اين 
در حالي است كه حق آزادي بيان و حق آزادي تجمع اعتراض آميز، 
جزو حقوق اوليه و اصول دمكراسي در آمريكاست. فراموش نكنيم 
كه اينها همه در حالي رخ مي دهد كه مردم جهان نظاره گر هستند.
آشفتگي داخلي آمريكا، قدرت جهاني اين كشور را با ترديدهايي 
روبه رو كرده اســت. در اينجا، توجه به 2نوع قدرت يعني »قدرت 
مطلق« و »قدرت در دسترس« ضروري است. قدرت مطلق آمريكا 
كه از قدرت نظامي و اقتصادي آن نشأت مي گيرد، همچنان غيرقابل 
انكار اســت اما قدرت در دسترس آن اكنون شــكننده است. آيا 
كشوري كه 42ميليون بيكار دارد، توليد ناخالص داخلي اش نزولي 
است، كارخانه هايش به تعطيلي كشيده شــده اند و اعتراض هاي 
خشونت بار تمام ايالت هاي آن را فرا گرفته، يك كشور قوي است؟ 
بحران هاي داخلي آمريكا، اندك انگيزه موجود براي حضور جهاني 
اين كشــور را هم از بين خواهد برد. امــا در جهاني كه ويروس ها، 
گازهاي گلخانه اي، حمالت سايبري و گروه هاي تروريستي هيچ 

مرزي نمي شناسند، انزواگرايي راه حل درستي است؟ 
تصــوري كــه ديگــر كشــورها از قــدرت آمريــكا دارنــد، بر 
تصميم گيري هاي آنها در قبال اين كشــور اثرگــذار خواهد بود. 
چين، روسيه و كره شــمالي طي هفته هاي اخير هريك به شكلي 
موقعيت جهاني آمريكا را به چالش كشيده اند. دوستان آمريكا هم 
ترجيح مي دهند ديگر سرنوشت شــان را به سرنوشت آمريكا گره 
نزنند. منافع آمريكا در جهان، از هردوي اين رويكردها، آســيب 
خواهد ديد. بعد از پايان جنگ سرد، آمريكا هيچ گاه تا به اين حد 
ضعيف و چندپاره نبوده اســت. تاريخ دكمه توقف ندارد و جهان 
منتظر آمريكا نمي ماند تا خود را دوباره پيدا كند. آمريكا بايد هرچه 
زودتر نژادپرستي را پايان دهد، اقتصادش را احيا كند و بر اختالفات 

سياسي فائق آيد.

   بريتانيا به سمت بدترين ركود در 
بيش از 300سال گذشته حركت مي كند

   اعتراض ها در آمريكا، پليس اروپا 
را هم زير ذره بين برده است

   بازگشايي: آيا ارزشش را دارد؟؛ 
ايالت هايي كه محدوديت هاي 

متنوعي)براي مبارزه با كرونا( دارند الگوي 
ابتالي مشخصي از خود نشان نمي دهند

   بحران لبنان عميق تر شد

   نخست وزير به بريتانيايي ها: از 
خانه بيرون برويد و خريد كنيد

   سقوط اقتصادي تاريخي در 
بريتانيا

جواد نصرتی
خبرنگار

ريچارد هاس
رئيس شوراي روابط خارجي آمريكا

ترامپ بعد از آنكه آنگال مركل اعالم كرد 
در اجالس گروه 7 در واشنگتن شركت رويداد

نمي كند، در اقدامي انتقام جويانه تصميم 
گرفت 9500 سرباز آمريكايي را از آلمان خارج كند.

وقتي كه 2 هفته پيش آنگال مركل بــه دونالد ترامپ 
اعالم كرد در اجالس گروه 7 كه قرار اســت اين ماه در 
واشنگتن برگزار شود شركت نمي كند، تماس تلفني آنها 
كه معموال با لحني مودبانه در جريان است، به عرصه اي 

براي بروز بدخلقي هاي ترامپ تبديل شد.
صدراعظم آلمان، به جهان گيري ويروس كرونا اشاره 
كــرد و در مقابل، ترامــپ در مونولوگــي طوالني به 
ناراحتي اش از گروه 7،  ناتو و سازمان بهداشت جهاني 
پرداخــت. او درحالي كه شــهرهاي آمريكايي صحنه 
آشوب هاي اجتماعي بود گفت كه آمريكا معركه عمل 

مي كند و مقصر جهان گيري ويروس، چين است.
بلومبرگ در گزارشی نوشت، يك مقام آمريكايي كه در 
اين مكالمه حاضر بوده آن را »تماسي خوب« خواند. يك 
هفته بعد، آلمان متوجه شد كه آمريكا تصميم گرفته 
است حدود يك چهارم نيروهايش را در آلمان كاهش 
دهد.   9500نفر از نيروهايي كه ماموريتشان، تضمين 

صلح در قاره اروپاست، تضمين كرده اند تا 3ماه آينده 
اروپا را ترك كنند.  هشــداري در اين باره به هيچ كس 
داده نشده بود و حتي حاال هم بيانيه اي رسمي درباره 
آن صادر نشده است. كسي رسما تأييد نكرده است كه 
آيا اين 2 مسئله به هم ربط دارند يا نه. اما هر دوي آنها 
در كنار هم نشانگر اين هستند كه روابط بنيادين بين 
آمريكا و پرنفوذترين كشور اروپا به شدت متالطم شده 
و 2 كشور بر سر مسائل مختلف، ازجمله روسيه، ايران، 
چين، تجارت و امنيت با هم اختالف نظر دارند. اعتماد 
متقابل بين مركل و ترامپ مدت هاست كه از بين رفته 
است. حاال تحليلگران هشــدار مي دهند كه مسئله اي 
بنيادي تر در حال از دست رفتن است: اعتماد در بنياد 

استراتژيك 2 سوي اقيانوس اطلس.
از نظر مقامات اروپايــي، آمريكا از يك متحد ضروري، 
به يك متحد غيرقابل اعتماد تبديل شــده است؛  اين 
چيزي اســت كه آنها هرگز نمي خواستند و فكرش را 
هم نمي كردند. داويد واده پول نماينده آلمان از حزب 
دمكرات مســيحي به رهبري مركل در اين باره گفته 
اســت: »اين يك زنگ هشدار ديگر اســت كه ما بايد 

سرنوشتمان را در دستان خودمان بگيريم.«

ترامپ با اين كار، نه تنها به ناتو ضربه مي زند كه به نفع 
والديمير پوتين رئيس جمهور روســيه بازي مي كند. 
توماس كالينــه بروك هــوف نايب رئيس مؤسســه 
تحقيقاتي ژرمن مارشــال فاند در اين باره گفته است: 
»رقيب سيستماتيك او نه والديمير پوتين بوده است و 
نه شي جين پينگ. رقيب سيستماتيك او آنگال مركل 
اســت. مركل نماينده هر چيزي است كه ترامپ از آن 
نفرت دارد. جهاني ســازي، چندجانبه گرايي و قوانين 
بين المللي. ترامپ نه به مركل و افرادي مانند او  بلكه به 

رهبران اقتدارگرا احساس نزديكي مي كند.«
آلمان نگران اين است كه ترامپ در بازتعريف منابع ملي 
كشورش، اتحاد 2 سوي اقيانوس اطلس را ناديده بگيرد.

فراخواندن نيروها از آلمان، تغييري اساسي و افراطي در 
سياست هاي خارجي اين كشور از زمان جنگ جهاني 

دوم به بعد به شمار مي رود.
ديپلمات ها در 2سوي اقيانوس معتقدند كه با توجه به 
جدايي بريتانيا از اتحاديــه اروپا، روابط آلمان و آمريكا 
بسيار مهم است. آلمان ثروتمندترين و پرجمعيت ترين 
كشور اروپاست و نيروي محركه اقتصادي آن به شمار 
مي رود. آلمان همچنين شــريك اقتصــادي مهمي 

براي آمريكاســت و 700هزار آمريكايي در استخدام 
شركت هاي آلمان هستند.

آمريكا، 35هزار نيرو در آلمان دارد و 12هزار غيرنظامي 
آلماني در پايگاه هاي آمريكا در كشورشــان مشغول 
به كار هستند. ده ها هزار شغل ديگر هم به خاطر حضور 
آمريكايي ها در آلمان ايجاد شــده اســت. فراخواندن 
نيروها از آلمــان از نظر اقتصادي هم بــه آلمان ضربه 

خواهد زد.
در مقابل اين كار  از نظر استراتژيك به آمريكا هم ضربه 
خواهد زد. عالوه بر فراخواندن نيروهاي موقت، ترامپ 
تصميم دارد ســقف حضور نيروهاي نظامي آمريكايي 
را در آلمان تا 25هزار نفر كاهش دهد. اين رقم، عمال 
نصف ســقف فعلي اســت. ايو دادلر رئيس »شوراي 
شــيكاگو در امور جهاني« معتقد اســت اين تصميم 
بسيار مهم تر از فراخواندن 9500سرباز است؛ »مسئله 
تعداد سربازان در آلمان نيســت بلكه اين است كه در 
آن واحد، چند سرباز را مي توان به مناطق مختلف )در 

اروپا( فرستاد.«
پايگاه هــاي آمريكا در آلمــان، دروازه اعــزام نيرو به 
خاورميانه به شمار مي رود. بسياري از سربازان مجروح 
آمريكايي در خاورميانه، براي درمــان به آلمان اعزام 
مي شــوند و برنامه هاي نظامي آمريكا در آفريقا هم در 

جنوب غرب آلمان هماهنگ مي شود.
فراتر از همه اينها، سربازان آمريكايي در آلمان نقشي 
بازدارنده در مقابل رفتارهاي هجومي روســيه دارند. 
نيكالس برنز يكي از مقامات دولت جورج بوش و استاد 
فعلي دانشــگاه هاروارد، معتقد اســت كه فراخواندن 
سربازان، در راستاي تحقق هدف قديمي پوتين براي 
دوپاره كردن غرب اســت؛ »اين كار ضربه  سياســي و 
سمبليك چشمگيري به اهداف اوليه ما در اروپا مي زند. 
ما بايد در شــرايطي كه بريتانيا از اتحاديه اروپا خارج 
مي شــود، روابطمان را با آلمان، مهم ترين قدرت اروپا 

تقويت كنيم.«
مقامات آلماني، از همين حاال خود را براي تصميم هاي 
يكباره و غافلگيركننده ترامپ پيش از انتخابات آماده 
مي كنند و معتقدنــد گام بعدي او مي تواند ســرعت 
بخشــيدن به خروج يكجانبه نيروهــاي آمريكايي از 
افغانســتان باشــد. حتي برخي معتقدند او دســتور 
بازگشت سربازان آمريكايي را از كره جنوبي هم صادر 

خواهد كرد.
برخي از اين مي ترســند كه اگر ترامپ دوباره به عنوان 
رئيس جمهور انتخاب شود، اعالم كند كه آمريكا از ناتو 
خارج خواهد شد. او مدت هاست كه درباره هزينه هاي 
باالي عضويت در ناتو گله مي كند و از زماني كه به كاخ 
ســفيد رفته،  آلمان را متهم مي كند كه به عنوان يك 
عضو ثروتمنــد،  مبلغ كمي را به بودجــه دفاعي خود 

اختصاص مي دهد.

 خروج از آلمان
هديه ترامپ به پوتين 

تاريخچه  وتوهاي چين
درشوراي امنيت

در آستانه رأی گيری دوباره بر سر تحريم های ايران در شورای امنيت، 
همشهری موارد استفاده چين از حق وتو را بررسی كرده است

چين از سال 1999 به بعد، به تنهايي هيچ قطعنامه اي را وتو نكرده و به سياست وتوي دوگانه همراه با روسيه روي آورده است .
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40ميليونماسكبدونمشتري
پاريس: فرانسه اكنون 40ميليون ماسك قابل شست وشوي 
مازاد بدون مشــتري دارد. به گزارش ديلي ميل، باتوجه به 
تمايل مردم فرانســه به خريد ماسك هاي چيني، دولت از 
مردم خواسته ماسك هاي توليد فرانسه را بخرند. اتحاديه 
صنايع نساجي فرانسه ضمن هشدار به دولت اين كشور اعالم 
كرد: »از آنجا كه اين بيمــاري همه گير رفته رفته فروكش 
مي كند، اعضاي اين اتحاديه با تعداد زيادي ماسك و پارچه 

استفاده نشده مواجه خواهند شد.«

تحويلكتاببهدانشآموزانباپهپاد
ويرجينيا: شركت آلفابت درنظر دارد با استفاده از خدمات 
پهپاد خود به دانش آموزاني كه به دليل شيوع »كرونا ويروس« 
به مدرســه نمي روند، كتاب برســاند. به گزارش ديلي ميل، 
اين ابتكار توســط »كلي پاســك« )Kelly Passek( يك 
كتابخانــه دار كه ابتدا اين ايــده را به گوگل پيشــنهاد داد، 
اداره مي شود. اين شــركت برنامه تحويل بسته با پهپادهاي 
خود در منطقه كريستينسبورگ را در سال2019 ميالدي 

راه اندازي كرد. 

حكومتنظاميدرچين
پكن: چند ساعت پس از پيدا شــدن ويروس كرونا روي 
تخته برش ماهي هاي وارداتي در بازار فنگتاي چين، اين 
شهر با حكومت نظامي روبه رو شد. به گزارش اسپوتنيك، 
دولت چين به دنبال گزارش شدن بيماري مرد 52ساله اي 
كه از بــازار فنگتاي ديــدن كرده بود، تصميــم به اعالم 
حكومت نظامي در اين منطقه گرفت. مقامات پس از تأييد 
وجود ويروس كرونا، تحقيقات كامــل اپيدميولوژيكي را 

انجام دادند كه در نتيجه آنها بازار را بررسي كردند.

سوئدولهستاندرانتظاراوجكرونا
استكهلم: مركز پيشگيري و كنترل بيماري ها در اروپا، 
پنجشنبه اعالم كرد كه ســوئد و لهستان تنها كشورهاي 
عضو اتحاديه اروپا هســتند كه هنوز به دوره اوج )پيك( 
شيوع ويروس جديد كرونا نرسيده اند. به گزارش يورونيوز، 
تاكنون نتيجه تست كروناي 48288نفر در سوئد مثبت 
بوده است كه از اين تعداد 4814نفر جان خود را از دست 
داده اند. نزديك به دوســوم موارد ابتال در ســوئد پس از 

23 آوريل )چهارم ارديبهشت( به ثبت رسيده است.
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مراايبيابانصداكن
براي زنده ياد سيروس مشفقي  

كيست كه اينگونه از زمين و زمان و  از بيابان 
سخن مي گويد؛ كسي نيست جز سيروس 

مشفقي شــاعر كه خود يكي از صداهاي ماندگار شعر امروز در 
دهه هاي 40و 50بوده و همچنان از ديروز تا امروز از چشم انداز 
»رمانتيسم اجتماعي « فصل ها و روزگاران سركشي را به گفتمان 
ديگر به انسان و طبيعت و تاريخ پيوند مي زد؛ » زمستان كه آمد/ 
زمســتان كه اســبان پيچيده يال جنوبي/ به آرامي از دره هاي 
وسيع سنگستان گذشــتند/ من از آن بيابان/ بيابان تبعيد گاه 

عقاب خجسته گذشتم«.
 ســيروس مشــفقي، متولــد 1323در پل ســفيد مازندران، 
دانش آموخته ســينما و تلويزيون، شــاعر جوان و پرشــور آن 
روزگاران جامانده از ياد، نخستين مجموعه شعرش را با عنوان 
»پشت چپرهاي زمستان« سال 1346منتشر كرد و در آن روزگار 
اهالي شعر از وي به نام يك صداي تازه ياد كردند. در چشم انداز 
اين مجموعه و ديگر مجموعه هاي شــعري مشفقي، همنوايي 
شاعر با طبيعت و روستا همراه با زباني موزون اغلب حماسي و با 
تخيلي سرشار از نگرش هاي عاطفي، اجتماعي، سياسي و حس 
بومي بودن يــك اتفاق تازه بوده و محور ســروده هايش موجي 
تأثير گذار از چشــم انداز تاريخ و جغرافياي زمانه اش را به  گونه 
دلنشيني بازتاب مي دهد. شــاعر در كارنامه شعري اش شركت 
در شب هاي شعر خوشه در سال 46و شــب هاي شعر ده شب 
در انستيتوي گوته در سال 56 را دارد و از همه جدي تر اينكه او 
جايزه شعر فروغ در سال 51 را از آن خود كرده بود. وي از اعضاي 
قديمي كانون نويســندگان ايران هم بود. بي گمان ويژگي ها و 
مؤلفه هاي سروده هاي مشــفقي  گاه خيلي سريع با نگرش هاي 
سياسي و اجتماعي و بي واسطه خود را به مخاطب نشان مي دهد 
و زماني هم در قلمروي سروده هاي چريكي و عاشقانه گويي ها با 
نوعي نماد گرايي و تمثيل گرايي گفتني هاي زيادي تحت تأثير 
شكست نهضت مصدق در سال 32و ديگر جنبش هاي سياسي 
در دهه هاي 40و 50در شــعرهاي وي بازتاب درخشاني دارد. 
عشق و زندگي، مرگ و شــور، عدالت خواهي و آزاديخواهي در 
سروده هاي مشفقي همواره جايگاه سيال و برجسته اي داشته و 
دارد؛» تو را دوست دارم تو را دوست/ تو را مثل مهتاب ها دوست 
دارم/ تو را مثل شبنم، تو را مثل غم/ تو را مثل آرامش خواب ها 
دوست دارم/ تو را مثل اميدها در فراسوي نوميدي و مرگ/تو را 
مثل باران كه مي بارد و سبزي روشن تر از رود به دشت و كوير/ تو 

را مثل خورشيد ها دوست دارم«
مشفقي ازجمله شــاعراني اســت كه جريان هاي فرهنگي و 
اجتماعــي روزگارش را در مقاطــع مختلــف تاريخي همواره 
در سروده هايش به شــيوه هاي خاص خودش بازتاب مي داد؛ 
چنان كه شــعر بلندي كه به ياد زنده ياد دكتر مصدق گفته در 
حوزه شعر سياســي معاصر بي گمان بازتاب وسيعي پيدا كرده 
است؛ با عنوان پدر من صداي تو را مي شناسم. شعر مشفقي در 
حوزه شعر نيمايي چشــم انداز زندگي و دلتنگي هاي كوچك و 
درشت هستي انساني را به زيبايي به نمايش مي گذارد. از سوي 
ديگر معرفت شــاعر انگار همراه با مقوله هايي درباره زيســتن 
و منظري براي دوســتي با وطن و عشــق ورزيدن به سرزمين 
پدري همواره محل تأمل و داوري بوده است. صدالبته فضاهاي 
نوستالژيك در سروده هاي شــاعر يك اصل مهم بوده و شاعر 
در مجموعه شــعر »نعره جوان« )1349( سعي كرده در پيوند 
با جنبش هاي چپ انقالبــي و فضاهاي فراتــر از نگرش هاي 
روزمره، روزگار نسل خودش را به صداي عشق در پيوند با وقايع 
و ادبيات سياسي زمانه به فضاي شاعرانگي نزديك و نزديك تر 
كند كه  گاه با شــعار زدگي هايي هم همراه اســت. ســيروس 
مشفقي، شــاعري آرمان خواه، وطن دوست و آزادي طلب بود و 
همه روايت هاي شــاعرانه اش نگرش هاي معترضانه نسبت به 
قدرت طلبان زمانه اش را همواره در پي داشــت. در اين سال ها 
وي كمتر در محافل ادبي حضور پيدا مي كرد و همواره در خلوت 
خويش به ســرودن و خواندن مي پرداخت. چپر هاي زمستاني 
سال46، پاييز شعرهاي 
تازه سال 48، نعره جوان 
ســال 49، شــبيخون 
سال57، عشق را معنا كن 
حرف مرا سال 81 و چند 
مجموعه منتشر نشده و 
مجموعــه اي از نگاتيوها 
و وبالگ هــا از وي به جا 
مانده اســت. متأسفانه 
سيروس مشفقي چندي 
پيش در دهم خرداد99در 

تهران خاموش شد.

محمودمعتقدييادداشت
شاعر و منتقد ادبي

عليمالئكهپزشك همشهريياد
 روزنامه نگار و پزشك

محمودبرآبادي
ويتريننويسنده كتاب هاي كودكان

وريدهايواريسيچطور
بهوجودميآيند؟

وريدهاي واريسي، رگ هاي گشادشده و 
كلفتي كه روي پاهايتــان مي بينيد، يك 

عارضه پزشكي رايج هستند. وريدها  داري 
دريچه هايي هســتند كه به بازگشت 

تدريجي خون به سمت قلب بدون 
نشت خون كمك مي كنند. هنگامي 
كه اين دريچه ها ضعيف مي شوند يا 

افتادگي پيدا مي كنند، خون و مايعات در بخش هاي پاييني 
پا جمع شده و با فشار آوردن روي ديواره رگ ها باعث ايجاد 

وريدهاي واريسي مي شود.
افزايش سن، فشار وزن ناشي از ايستادن يا بي حركتي طوالني، 
عوامل ژنتيك، بيماري هــاي رگ هاي خوني، تجمع مايعات 
در بدن و بارداري مي تواند زمينه ســاز ايجاد واريس باشــد. 
گاهي اين اختــالل كار وريدها به ورم كردن پاها، احســاس 
درد، خستگي عضالني، تغيير رنگ پوست يا حتي زخم هاي 

پوستي مي انجامد.
اگر دچار واريس هاي شــديد در وريدهاي سطحي پاهايتان 
هستيد، بايد مراقب يك عارضه خطرناك باشيد. ممكن است 
لخته هاي خوني در وريدهاي عمقي پا ايجادشــود و عارضه 
»ترمبوز وريدهاي عمقي« )DVT( به وجود آيد كه مي تواند 
خطرناك و حتي مرگبار باشد. ترمبوز وريدهاي عمقي ممكن 
است به صورت رنگ پريدگي، تورم يا درد در بخش پاييني پا 
بروز كند و رشته يا توده ســفتي در پشت ساق پايتان حس 
كنيد. اين عارضه بيش از همه در افــراد دچار اختالل انعقاد 
خون، زنان باردار يا زناني كه برخي از قرص هاي پيشگيري از 
بارداري را مصرف مي كنند، افرادي كه مسافرت هاي طوالني 
مي كنند و براي مدت هاي طوالني بي حركت هستند و باالخره 
افرادي كه به تازگــي جراحي هاي ارتوپــدي مانند تعويض 
مفصل ران انجام داده اند، رخ مي دهد. ســونوگرافي مي تواند 
به تشخيص ســريع لخته در وريدهاي عمقي پا كمك كند. 
به افرادي كه وريدهاي واريســي دارند و دچار عارضه جدي 
نيســتند، مي توان با اقدامات ســاده اي كمك كرد؛ ازجمله 
ورزش مرتب، محدودكردن مصرف نمك، باالبردن پا به طور 
منظم و پوشيدن جوراب هاي واريسي كه بخش پاييني پا را 
به شيوه اي تدريجي مي فشارند و به بازگشت خون به باال به 

سمت قلب كمك مي كنند.
جوراب هــاي واريســي هنگامي بســيار مؤثرنــد كه روي 
برچسبشان »ميزان فشاري« در حد 20 تا 30ميلي متر جيوه 
درج شده باشد. البته برخي از افراد مبتال به برخي از بيماري ها 
و عوارض عروقي نبايد اين جوراب ها را بپوشند، بنابراين قبل 

از استفاده از آنها با دكترتان مشورت كنيد.

يكعمرتالش
 نودوسومين زادروز توران ميرهادي

تــوران ميرهــادي يكــي از   
معلمان و كارشناسان برجسته 
تعليم و تربيت جديد در ايران 

بود. او سال1306 هجري 
در تهــران، در خانواده اي 
فرهنگي، از پدري ايراني 

و مادري آلماني زاده شــد. تحصيالت عالي خود را در 
همين رشته در دانشــگاه هاي تهران و سوربن فرانسه 

گذراند.
سال1334 كودكستان و ســپس مدرسه فرهاد را در 
تهران بنياد نهــاد تا آموخته هاي خــود را در تعليم و 
تربيت به تجربه بگذارد. همكاري در تهيه برنامه درسي 
دوره ابتدايي، برپايي نخســتين نمايشگاه كتاب هاي 
كودكان در ســال1335 و بنيانگذاري شوراي كتاب 
كودك با همكاري گروهي از همفكران در سال1341 

ازجمله فعاليت هاي او بود.
ميرهادي به زبان هاي آلماني، فرانســه و انگليســي 
تسلط داشــت و همين امر زمينه ســاز فعاليت هاي 
بين المللي او شــد. 2دوره عضويــت در هيأت مديره 
 ،)ibby( دفتر بين المللي كتاب براي نســل جــوان
 4دوره عضويت در هيأت داوران دوساالنه بين المللي 
تصويرگري براتيســالوا، همكاري و نظارت در تدوين 
فرهنگنامه كودكان و نوجوانان كــه تاكنون 18جلد 
آن منتشرشــده و تأليف چندين درس گفتار، مقاله و 
پژوهش در تعليم و تربيت نويــن، ازجمله افتخارات 

اوست.
ميرهادي هرگــز از تالش و فعاليــت در حوزه تعليم 
و تربيت، تشــكيل نهادهاي مدني، تربيت كادرهاي 
ورزيده در امور كتابداري و تشــويق نســل جوان به 
خواندن و بيشــتر آموختن فروگذار نكــرد و تا زنده 
بــود، از تكاپــو بازنايســتاد. ثمره يــك عمر تالش 
صادقانــه تــوران ميرهادي اكنــون به بار نشســته 
اســت. توجه به نهاد كودكي و نيازهــاي كودك در 
 ميان خانواده ها، انتشــار كتاب هاي فــراوان منطبق 
بــا گروه هاي ســني كــودك، چــاپ نشــريات و 
فرهنگنامه هــاي ويژه كودكان و نوجوانان، تشــكيل 
چندين نهاد مرتبط با كتاب و  ترويج كتابخواني و تربيت 
خيل عظيمي از شاگردان و دوستداران فرهنگ، تنها 
بخش كوچك از كارهايي است كه او را گرامي و عزيز 
داشــته و يادش را در عرصه ادبيات كــودك ماندگار 

كرده است.

همهچيزدربارهعشق
»همه چيــز  كتــاب 
درباره  عشــق« نوشته 
بل هوكس بــا ترجمه 
آزاده اتحــاد از ســوي 
نشــر خزه منتشر شد. 
عنوان فرعي اين كتاب، 
»نگاهــي نو« اســت و 
همانطور كــه از عنوان 
فرعي برمي آيد، نگاهي 

نو به مقوله عشق دارد. اما 
عشق، تنها موضوعي نيســت كه بل هوكس در 
كتاب خود از مناظــر و زوايــاي گوناگون به آن 
مي  پردازد، بلكه به بهانه  عشق، موضوعات ديگري 
را هم شرح و بسط مي دهد كه اتفاقا در جغرافيا و 
زمانه  ما نيازمند دانســتن و آموختن درباره  آنها 
هستيم؛ دروغگويي، خلوت و تنهايي، طمع كاري 
و پول پرستي، مصرف گرايي و ساده زيستي، تنبيه 
و مراقبت از فرزندان، تأثير رســانه ها بر جامعه، 
مرگ انديشــي و پذيرش مرگ، مفهوم خانواده و 

اهميت نيايش.
بل هوكس از روشــنفكران تحسين شــده و يك 
منتقد فرهنگي و نظريه پرداز فمينيســت است. 
نشــريه  آتني ريدر، هوكــس را »يكــي از صد 
روشــنفكري كه مي تواند زندگي شــما را تغيير 
دهد« ناميده اســت. نشــريه نيويورك تايمز در 
مورد كتاب »همه  چيز درباره  عشــق« نوشــته 
اســت: اين كتاب، اعترافنامه اي صميمي اســت 
كه مي گويد عشق ممكن است، و حمله اي است 
به خودشيفتگي و خودخواهي. هفته نامه پابليشرز 
ويكلي هم درباره اين كتاب عنوان كرده است: هر 
صفحه  كتاب پر از نكات مفيد و خردمندانه است 
كه به خواننده كمك مي كند بر ترس از صميمت 
مطلق و مرگ غلبه كند. نگاه بل هوكس به عشق، 
جايگزيني خوش بينانه و خوشــايند برای انبوه 
كتاب هايي است كه مرگ عشق را در زمانه  بدبين 
ما جار مي زنند. كتاب »همه  چيز درباره  عشــق« 
دومين همكاري آزاده اتحاد و نشر خزه است. اين 
مترجم و ناشــر، پيش از اين رمان »زائر سينما« 
)واكر پرسي( را به چاپ رسانده اند و كتاب مصور 
»كاترين جانسون« )ابوني جيو ويلكينز( را براي 
مخاطبان نوجوان و جوان در دست انتشار دارند. 
همه  چيز درباره  عشــق در 184صفحه و با بهاي 

25هزار تومان منتشر شده است.

موزهجينآستندرمعرضتعطيليبرايكرونا
خانه اي كه جين آستن در آن هر 6 رمانش 
را تمام و 8 سال پاياني عمرش را آنجا سپري 
كرده به ســبب فشــارهاي مالي ناشي از 
قرنطينه ممكن اســت پيش از پايان سال 
اجبارا بسته شود. به گزارش گاردين، ليزي 
دانفورد، مدير موزه خانه جين آســتن در 
روســتاي چاوتون همپشر گفت: اين موزه 

هيچ بودجه عمومي عادي دريافت نمي كند و وابسته به بازديدكنندگان و حاميان است. 
وقتي در 20 مارس درهاي آن به ســبب همه گيري ويروس كرونا بسته شد، اين موزه با 
16 كارمند و 50 داوطلب همه درآمدش را از دســت داد.  دانفورد مي گويد: »حاال اين 
خطر كاماًل جدي وجود دارد كه پيش از پايان سال 2020 موزه با تمام مجموعه هايش 
از نخستين نسخه هاي نوشته شده تا نامه ها و وسايل متعلق به اين نويسنده بزرگ براي 
هميشه بسته شود و تمام كاركنان آن بيكار شــوند.« او كه در ماه آوريل به عنوان مدير 
اين موزه شروع به كار كرد مي گويد: »صد درصد  هزينه هاي عملياتي روزانه ما از طريق 
بازديد هاي حضوري تأمين مي شود. حاال اين منبع بودجه به طور ناگهاني و ويرانگري از 
بين رفته است.«  اكثر كاركنان موزه به مرخصي بدون حقوق رفته اند و بقيه در حال اداره 
يك فروشگاه آنالين هستند. اما حاال اين موزه تقاضاي بودجه اضطراري دارد و دانفورد از 
تمام افراد سرتاسر جهان كه تا به حال با يكي از رمان هاي درخشان جين آستن از واقعيت 
فرار كرده اند درخواســت كرده كه براي نجات اين خانه كمك كنند.  آستن سال 1809 
پس از آنكه برادرش ادوارد، ملك چاوتون را به ارث برد، همراه مادر، خواهرش كاسندرا 
و دوستش مارتا ليود به اين كلبه نقل مكان كرد. در آنجا او رمان هايش ازجمله »عقل و 
احساس«، »غرور و تعصب« و »اِما« را پشت ميز كوچكي كنار پنجره اتاق ناهارخوري تمام 
كرد. خانواده آستن پس از مرگ او در سال 1817 همانجا ماندند.  بنياد يادبود جين آستن 
سال 1947 براي خريد خانه بودجه اي جمع آوري كرد و دو سال بعد اين خانه براي عموم 
افتتاح شــد. اين خانه اكنون محل نگهداري نامه ها، نسخه هاي اوليه و اشياي مربوط به 
نويسنده ازجمله صندوق نامه  حكاكي شده براي آستن كه برادرش فرانسيس ساخته، يك 
انگشتر و ميز تحرير اوست. اين موزه براي اطمينان از بقا در طول همه گيري ويروس كرونا 

مبلغ 75 هزار پوند را برآورد كرده كه تا االن بيش از 13 هزار پوند جمع آوري شده است.

دريچه

سيمانخودترميمشونده
پژوهشگران دانشگاه فريدريش شيلرينا با همكاري دانشگاه ورستبورگ آلمان متوجه 
شدند با افزودن فيبرهاي كربن به سيمان كلســيم فسفات كه براي تسريع بازسازي 
اســتخوان ها كاربرد دارد، مي توان قابليت خودترميمي براي اين سيمان ايجاد كرد. 
به گزارش ساينس، سيمان فســفات كلسيم در شــكل فعلي، معموال به عنوان يك 
ماده چسبنده به داخل شكستگي استخوان ها تزريق مي شود. زماني كه اين سيمان 
تحت فشار زياد قرار گيرد، امكان دارد ترك بردارد. اين ترك ها به مرور عميق تر شده 
و در نهايت باعث شكستگي ايمپلنت مي شــوند. اين وضعيت مشابه چيزي است كه 
درخصوص سيمان مورد اســتفاده در ســاختمان ها رخ مي دهد. به علت اين ضعف، 
سيمان كلسيم فسفات معموال در اســتخوان هايي مورد استفاده قرار مي گيرد كه در 

ساختار اسكلتي بدن، بار چشمگيري را متحمل نمي شوند.

سالمت

20 سال پيش 

همشهري 25خرداد 1379
ايراندرطرحهاينفتيآذربايجانمشاركتميكند

حيدرعلي اف، رئيس جمهوري آذربايجان از مشاركت شركت مهندسي و ساختمان 
صنايع نفت جمهوري اسالمي ايران در كنسرسيوم نفتي »شاه دنيز« و »لنكران دنيز« 
ابراز خرسندي كرد. به گزارش روابط عمومي شركت مهندسي و ساختمان صنايع نفت، 
رئيس جمهوري آذربايجان كه از غرفه اين شركت در هفتمين نمايشگاه و كنفرانس 
نفت و گاز آذربايجان ديدن مي كرد، اظهار داشت: جمهوري آذربايجان خواستار حضور 
فعال تر كشور دوست و همسايه ايران، در فعاليت هاي نفتي آذربايجان است. در اين 

نمايشگاه 300شركت نفتي از 27كشور جهان حضور داشتند.

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

newspaper.hamshahrionline.ir:سايتروزنامههمشهري 

زبالهگرديكودكانومسئوليتشهرداريتهران
شــهرداري تهران آمادگي دارد در حد توان خــود و با درنظر 
گرفتن محدوده هاي جغرافيايي تحت مسئوليت خود، خدمات 
اجتماعي و  آموزشي الزم را فراهم ســازد. گام نهادن در اين مســير بايد با دقت و 
سنجيدن همه تبعات احتمالي آن به خصوص براي كودكان و خانواده هايشان همراه 
باشد. در اين مسير از همه نهادهاي حاكميتي، فعاالن مدني و دلسوزان حقوق كودك 
مي خواهم به ما كمك كنند تا الگويي جديــد از مقابله با به كارگيري كودكان را در 
كشور به كار بنديم؛ الگويي كه در آن به جاي مجازات كودكان، سوءاستفاده كنندگان 
مجازات شوند و از طريق ارائه خدمات رفاهي، آموزشي و بهداشتي، نتيجه مداخله 

بهبود كيفيت زندگي كودكان و خانواده شان صرف نظر از تابعيت و قوميت باشد.

ادامهاز
صفحهاول
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