
سقف افزايش اجاره بها  تا پايان کرونا
  قراردادهای اجاره بها در تهران 25 درصد، کالنشهرها 20 درصد و سایر شهرها تا 15درصد امكان افزایش دارد

  وزیر راه و شهرسازی: همه قراردادها در دوره کرونا و تا 3ماه بعد از آن تمدید می شود

 بــا گذشــت 
بيش از 4 ماه 

از شــيوع ویروس کرونا در کشور، 
ســرانجام روز گذشته  اســتفاده از 
ماسك در فضاهاي عمومي تصویب 
شــد اما ســتاد ملي مقابله با کرونا 
تصميم عجيبي گرفته و اســتفاده 
همگاني از ماســك را تنهــا براي 

2هفته الزامي کرده است.
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خرابكاري 
درجنگل هاي 

ايران

 ماسك
اجباري شد؛ 

فعال براي2هفته

 فعاليت ون کافه ها با چراغ خاموش

همشهري  از جزئيات تصميمات  
 ستاد ملي مقابله با کرونا 

گزارش مي دهد

  فرمانــده یــگان حفاظت 
سازمان جنگل ها: خرابكاران با 
مواد اشتعالزا جنگل هاي ایران 

را تعمدي به آتش مي کشند
  هزار هكتار از جنگل هاي 
زاگرسي در 200 آتش سوزي 

یك هفته اخير خاکستر شد
  فرمانــده یــگان حفاظت 
محيط زیست: 1700 هكتار 
از مناطق حفاظت شــده از 

ابتداي سال در آتش
 سوخت
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 دستگيري 
ضاربان متخصص بيهوشي

وقت دعوا نيست

 موانع توسعه مترو 
از نگاه شهردار

فراز و فرود حوزه هنري

رئيس جمهــور: مجلــس، دولــت و 
قوه قضایيه باید کامل متحد باشــند 

و همدیگر را یاری کنند

عدم پرداخت بهاي اوراق مشــارکت 
توسط بانك آینده و تحریم ها ما را در 

تامين تجهيزات با مشكل مواجه کرد

ریاست 10 ســاله محســن مؤمني 
بر حــوزه هنري بــه پایان رســيد و 
محمدمهدي دادمان جوان ریاســت 

حوزه هنري را به عهده گرفت

یادداشت
حسام عقبايي ؛ نایب رئيس اول اتحادیه مشاوران امالك

تحوالت قيمتي در همــه بازارها بــه وخامت اوضاع 
دامن زده که اقداماتــي براي کنترل اوضــاع آنها در 
دستور کار قرار گرفته است اما در بازار اجاره، به واسطه 
اثرگذاري تغييرات قيمتي بر محل سكونت، به عنوان 
یكي از نيازهاي اوليه انسان و همچنين تبعات اجتماعي و فرهنگي این اثرگذاري، 
دولت ها ناگزیر هســتند با قدرت بيشتر وارد ميدان شــوند و سياست هایي براي 
ساماندهي بازار اجاره اتخاذ کنند و ما نيز اعم از مشاور امالك، موجر یا مستأجر باید 

زمينه را براي اجراي این سياست ها فراهم کنيم.
این ورود ناگزیر دولت به بازار اجاره، اکنون در قالب مصوبه ستاد مقابله با کرونا مبني 
بر تعيين سقف افزایش اجاره بها در قراردادها منعكس شده و هدف آن تزریق آرامش 
نسبي به بازار و حمایت از مستأجراني است که بخش زیادي از آنها از اقشار کم درآمد 
و نيازمند حمایت هستند. براساس این مصوبه، قراردادهاي اجاره تا 3 ماه پس از اتمام 
شرایط اضطراري کرونا که از سوي وزارت بهداشت اعالم مي شود، تمدید خواهند 
شد و سقف افزایش اجاره بها براي تمدید آنها نيز در تهران 25درصد، در کالنشهرها 

20درصد و در سایر نقاط شهري 15درصد اعالم شده است.
این مصوبه به همه صنف مشاوران امالك ابالغ مي شــود و به همگان توصيه شده 
در چارچوب الزاماتي که ســتاد مقابله با کرونا تعيين کرده و در حكم قانون است، 
رفتار کنند. مالك این مصوبه، اجاره بهاي سال گذشته واحدهاي استيجاري است و 
موجران مكلف هستند در قرارداد مستأجر خود را در چارچوب قانون جدید تمدید 
کنند؛ مگر اینكه براساس تبصره هاي این مصوبه مشمول دریافت حكم تخليه باشند.

نكته قابل توجه این است که مصوبه اجاره اي ستاد مقابله با کرونا قدرتي به مستأجران 
داده تا مقابل افزایش بيش ازحد اجاره بها مقاومت کنند و حداقل تا پایان دوره کرونا، 
با نرخ نســبتاً معقولي در واحد اجاره اي خود بمانند؛ در این راستا، به واسطه اینكه 
ميزان افزایش اجاره بها در محدوده فعلي نرخ تورم تعيين شــده و سرمایه موجران 
نيز به واسطه ذات بازار مسكن در مقابل کاهش ارزش ریال ایمن است، موجران هم 
بدون تحمل فشــار نامتعارف مي توانند براي عبور از دوره کرونا با مستأجران خود 
همراهي کنند و هم ازنظر قانوني و هم ازنظر انســاني در شرایط اضطراري فعلي، با 
همشهریان و هموطنان خود همراهي کنند. البته در این ميان نبود نظام اجاره داري 
جامع باعث شده شــك و تردیدهایي در موفقيت این مصوبه ایجاد شود؛ اما حتي 
این مســئله نيز نباید مانعي در مقابل حمایت از مستأجران در شرایط فعلي باشد. 
به هرحال نظام اجاره داري ایران ناقص است و ما ناگزیر هستيم از یك جایي تكميل 
و تجميع داده هاي آن را در سامانه هایي مشخص آغاز کنيم. پس اجراي این مصوبه 

نيز مي تواند آغاز همين ایجاد نظام اجاره داري منسجم و جامع باشد.
با قبول اینكه ما فعاًل نظام اجاره داري جامعي نداریم، باید اجراي مصوبه ستاد مقابله با 
کرونا براي ساماندهي بازار اجاره به نوعي اجرا شود که از رواج قراردادهاي زیرزميني و 
غيررسمي جلوگيري کند. در این فرایند مستأجران هم باید از این مصوبه دفاع کنند 
و براي کمك به قشر مستأجر و همچنين بهره مندي از حمایت هاي بعدي دولت از 
اجاره نشينان، زیر بار قراردادهاي غيرقانوني نروند. در این مسير، دفاتر مشاور امالك 
نيز ملزم به رعایت مصوبه هستند و بازرسي اتحادیه صنف مشاوران امالك با دقت 
بر عملكرد آنها نظارت خواهد کرد. ضمن اینكه در مــورد صدور کد رهگيري براي 
قراردادهاي بازار مسكن نيز مشــاوران امالك حق دریافت هيچ گونه وجهي مازاد 

بر حق کميسيون مصوب و 9درصد ماليات ارزش افزوده بر مبلغ کميسيون ندارند.
برآیند همكاري مشاوران امالك، پایبندي مســتأجران و اطاعت صاحب خانه در 
اجراي مصوبه ستاد مقابله با کرونا براي حمایت از اجاره نشينان در دوره کرونا این 
است که اوالً کمك مي کند قشر مســتأجر، دوره کرونا را با آرامش بيشتري سپري 
کند و ثانيا زمينه اي فراهم مي آورد که اطالعات بازار مسكن به صورت منسجم در 
سامانه امالك و مستغالت یا سامانه ملي امالك و اسكان تجميع مي شود که راه را 

براي برنامه ریزي بلندمدت براي تنظيم بازار اجاره باز خواهد کرد.

بازار اجاره و تالقي ناگزيرها

دیدگاه
سيدکريم حسيني ؛  نماینده اهواز و باوي در مجلس شوراي اسالمي

اهواز سال هاست که با کابوس تلخ راکد ماندن طرح 
مترو مواجه است و کمتر پروژه بااهميتي مانند آن 
در کشور دیده مي شود که با گذشت حدود 15سال، همچنان در بالتكليفي به 
سر ببرد؛ پروژه اي که همزمان با قطارشهري اصفهان و مشهد کليد خورد اما در 

سایه کم توجهي برخي مدیران و دست اندرکاران اجرایي به سرانجام نرسيد.
در بحث اجحاف به مردم اهواز، پيشــرفت و اجراي مترو در مرکز خوزستان را 
با 2شهر دیگر کشور مقایسه کنيد. حتي مقایسه دماي هواي آن شهرها با آب 
و هواي این منطقه هم عيان مي کند که چه منطقه اي نيازمند تر از اهواز براي 

برخورداري از خط مترو و قطار شهري وجود دارد؟
قرار بود قطارشهري اهواز در ۶سال نهایي شود، اما از زمان آغاز، یعني بهمن85 
تاکنون تنها 30درصد پيشرفت داشته و این یعني فاجعه! طبق اعالم شهرداري 
هم از ابتداي پروژه تاکنون 500ميليارد تومان براي آن هزینه و معلوم نيست 
این مبلغ هنگفت کجا صرف شــده است. مسئوالن شــهر اهواز با گذشت این 
همه سال اقدام چشمگيري براي پيشــبرد این طرح نداشته اند و روي صحبت 
ما همان هایي هســتند که عهده دار اجرا و نظارت این طرح بودند؛ چه کارفرما 
)شهرداري(، چه پيمانكار )شرکت کيسون( که به هر دليل در تمام این سال ها با 
تذکر جدي و فسخ قرارداد روبه رو نشدند و البته شوراي شهر اهواز که پاسخگوي 

عقب ماندگي این طرح نيست.
البته پس از مدت ها بالتكليفي باالخره در روزهاي آغازین  ماه جاري فسخ این 
قرارداد ازسوي شهردار اهواز صورت گرفت و درست یا غلط بودنش هم به لحاظ 
حقوقي باید بررسي شود، اما اصل اقدام شــهرداري کامال درست است چون 
تكليف این طرح باید بعد از این همه ســال مشخص مي شــد. بعد از 15سال، 
مهم ترین طرح حمل ونقل اهواز از سوي شرکت پيمانكار، روي زمين ماند و این 

یعني اجحاف در حق مردم و مصداق بارز بي عدالتي.
تنها دســتاورد متروي اهــواز براي ایــن مــردم، مسدود شــدن اتوبان ها، 
خيابان ها و ميادین هاي شــهري  بــود و از همه بدتــر کنده کاري هاي معابر. 
مترو، یكي از مطالبات جدي مردم اهواز اســت، اما بــا عملكرد ضعيف برخي 
مسئوالن در سال هاي اخير، همه افســوس مي خورند که اي کاش هزینه هاي 
چند صد ميلياردي مترو براي دیگر پروژه هاي شــهري ماننــد خيابان بندي، 
بلوارسازي و حتي بهينه کردن خطوط اتوبوسراني صرف مي شد که قطعا فایده 

و بهره وري بيشتري داشت.
وعده جدید مســئوالن هم راه اندازي فاز اول مترو در 20ماه آینده است و این 
یعني 2سال دیگر انتظار. اما به هر قيمتي و تحت هر شرایطي این طرح باید به 
سرانجام برسد، چراکه اهواز روز به روز بزرگ تر و پرجمعيت تر مي شود و این آمار 

صعودي نياز مردم به قطارشهري را چندین برابر مي کند.
ترافيك اهواز در خيابان هاي کم فضاي این شــهر ســخت تر از قبل شــده و 
گرماي شــدیدش هم مزید برعلت براي ترددهاي بين شهري در زیرزمين. به 
همين خاطر بحث مترو براي ما حياتي است و معطل ماندن آن درد آور! و مهم تر 
آنكه بازخواست افرادي که در انجام تعهدات شــان نسبت به اجراي این طرح 
تعلل کردند هم ضروري اســت تا حداقل در مقابل مردمي پاسخگو باشند که 
معلوم نيست تا چند ســال دیگر باید منتظر باشند تا خط دوم متروي اهواز به 

نتيجه و بهره برداري برسد.
مشــكالت و چالش هاي متروي اهواز از ســوي مجمع نمایندگان استان در 
دیدار با وزیر کشــور و رئيس قوه قضایيه به جد پيگيري خواهد شد تا با ورود 
 مسئوالن کشــوري، متروي اهواز به عنوان یكي از پروژه هاي عظيم کشور به

 سرانجام برسد.

 چه شهري 
نيازمندتر  از  اهواز به مترو؟

نگاه
هادي کيادليري؛ دبير مراجع کنوانسيون تنوع زیستي

پایداري هر ســرزمين وابســته به اکوسيســتم هاي 
طبيعي است. 40درصد آب شــيرین ایران از زاگرس 
تامين مي شــود و جنگل هاي زاگرســي نقش مهمي 
در جلوگيري از وقوع ریزگرد و فرســایش خاك دارند. 
معيشت زاگرس نشين ها نيز وابســته به جنگل هاي زاگرسي است. بنابراین تخریب 

جنگل هاي زاگرسي مي تواند به وقوع بحران هاي اجتماعي منجر شود.
با این دیدگاه اگر تعمدي در به آتش کشيدن جنگل هاي زاگرسي وجود داشته باشد و 
آتش سوزي هاي اخير هدفمند باشد، باید نهادهاي امنيتي به موضوع آتش افروزي در 
جنگل ها ورود کنند. قانون هم به طور شفاف برخورد با متعدیان به جنگل ها را مشخص 
کرده است. اگر واقعا معاندان به طور عمد جنگل هاي ایران را به آتش مي کشند باید 
به سرعت با این رفتار مقابله کرد. چون امنيت حياتي یك سرزمين وابسته به طبيعت 
است. امنيت حياتي نيز مقوله اي از امنيت ملي یك ســرزمين است. بنابراین باید با 
قدرت با متعدیان به عرصه هاي طبيعي کشور چه آنها که جنگل ها را تعمدي به آتش 
مي کشند، چه آنها که با اجراي پروژه هاي تخریبي و بدون مطالعه با توسعه بي قاعده، 
طبيعت ایران را نابود مي کنند، مقابله کرد. چون متعرضان به جنگل ها و منابع طبيعي 

ایران امنيت حياتي کشور را هدف مي گيرند.
در موضوع آتش سوزي جنگل ها باید به موارد دیگر نيز توجه داشت. استعداد آتش سوزي 
در جنگل ها و عرصه هاي طبيعي ایران افزایش یافته است. جنگل هاي زاگرسي نيز به 
اندازه اي تخریب شده اند که فضا براي رشد گونه هاي علفي و نه درختان، در این مناطق 
فراهم شده است. اگر بپذیریم که 90درصد آتش سوزي  جنگل ها توسط انسان اتفاق 
مي افتد، باید مشــخص کنيم که 90درصد انگيزه آنها در این آتش افروزي چيست؟ 
بسياري از آتش افروزي ها در جنگل یا به دليل کشاورزي یا در پي سهل انگاري صورت 
گرفته است. هم اکنون چند ميليون واحد دامي در جنگل هاي زاگرسي وجود دارند و 
چندین  هزار گردشگر به این مناطق سفر مي کنند که خود مي توانند عامل آتش سوزي 

جنگل شوند.
حجم آتش سوزي در جنگل ها و عرصه هاي طبيعي ایران از این پس به شدت افزایش 
خواهد یافت و آتش سوزي ها اگر حتي سطحي باشند و درختان مادري که بذر توليد 
مي کنند را از بين نبرند، مي توانند آینده جنگل ها را نابود کنند. کف جنگل ها نهال وجود 
دارد که توانسته اند در شرایط بسيار سخت از تهدید کشاورزي و چراي دام جان سالم 
به در برند و در گوشه اي مستقر شوند که یك آتش سوزي سطحي مي تواند تير خالص 
بر پوشش نهالي جنگل باشد. بذر بلوط 8 سال زمان مي برد تا حدود 70سانتي متر رشد 
کند. اگر درختان مادري زاگرس که بذر توليد مي کنند از بين بروند، 300سال زمان الزم 
است تا درخت دوباره احيا شود. اگر نهال هم از بين برود سال ها زمان خواهد برد تا حتي 

با جان سالم به در بردن از تهدید دام، کشاورزي و فرسایش خاك 
بتواند خود را مستقر و احيا کند. شرایط احياي پوشش گياهي در 

جنگل هاي زاگرسي بسيار سخت است و اگر آتش سوزي هم نبود، به دليل شدت باالي 
تخریب در زاگرس شرایط احيا  دشوار شده است.

تهديد امنيت حياتي ايران

دریچه
فرزاد اشرف ؛  عضو کانون بازنشستگان سازمان برنامه و بودجه

قانون مدیریت خدمات کشوري در نيمه دوم سال 138۶مصوب، ابالغ و اجرایي شد. از همان 
آغاز اجراي قانون و براساس ماده 117و تبصره هاي ذیل آن و نيز بند »ب« ماده 20قانون 
برنامه پنجم توسعه و مصوبات دیگر، تعدادي از دستگاه ها، نهادها، مؤسسات و تشكيالت 
به صورت کامل از اجراي این قانون مستثني شدند. یا آنكه قرار شد در مواردي از دیگر قوانين 
و مقررات تبعيت کنند. این امر را مي توان نقطه ضعف قانوني دانست که نمي تواند شرایط 
یكساني را براي همه ذي نفعان ایجاد کند و از همان ابتدا یا طي زماِن اجرا به اجبار ناچار به 
قائل شدن استثنا هایي درخصوص آن مي شود. از این موضوع که بگذریم، در ماده 125قانون، 
قانونگذار، دولت را مكلف کرده است که افزایش حقوق ها حداقل برابر نرخ تورم، که همه ساله 
توسط مراجع ذي صالح اعالم مي شود، صورت پذیرد، درحالي که طي 7سال اوليه اجراي 
قانون، این امر اصاًل رعایت نشد و درنتيجه ۶7/7درصد از قدرت خرید بازنشستگان کشوري 

کاسته شد.
موضوع بي توجهي دولت به ماده 125و افزایش حقوق حداقلي به ميزان نرخ تورم، تعدادي 
از بازنشستگان را بر آن داشت که پيگير اســتيفاي حق خود از طریق دیوان عدالت اداري 
باشند. دیوان عدالت اداري براي بيشتر شاکيان، رأي خود را مبني بر افزایش حقوق براساس 
مفاد این ماده  اعالم کرد، ولي متأسفانه با کارشكني هاي انجام شده و عذر و بهانه صندوق 
بازنشستگي مبني بر انجام کار پس از تأمين منابع مالي، صندوق بازنشستگي از صدور احكام 
براســاس آراي صادره دیوان خودداري کرد.  این امر آنقدر ادامه یافت تا باالخره براساس 

مذاکراتي که بين نمایندگان دولت و دیوان به عمل آمد، آراي صادره ابطال شد.
گرچه طي چند ســال بعد، حقوق ها طبق تورم اعالمي یا کمي بيش از آن افزایش یافت، 
ولي باز هم در ســال هاي اخير این موضوع عملي نشد. البته در برنامه پنجم توسعه، دولت 
که نمي توانست افزایش حقوق ها را طبق ماده 125ادامه دهد، به هر ميزان که مي خواست، 
حقوق را افزایش داد. با مشاهده این کاهش ســنواتي در قدرت خرید و ناتواني از پرداخت 
هزینه هاي ضروري که روزبه روز با افزایش قيمت ها همراه بود، و از طرفي مشاهده رقم حقوق 
بازنشستگان اخير )که با حقوق بازنشستگان ســنوات گذشته و به خصوص بازنشستگان 
پيش از اجراي قانون مدیریت خدمات کشــوري اختالف فاحشي داشت( و نيز مساعدت  
دســتگاه هاي اجرایي در قالب پرداخت هــاي نقدي و غيرنقدي به مناســبت هاي ملي و 
مذهبي )از قبيل ماه مبارك رمضان، روز مرد، روز زن، دهه فجر، هفته دولت، تنظيم بودجه 
و صورت هاي مالي و نظایر آن( براي شــاغالن  و همچنين عقد قراردادهاي بيمه تكميلي 
با هزینه هاي بدون ســقف درماني و کلينيكي و پاراکلينيكي و دندانپزشكي با یارانه هاي 
50درصدي از طرف خود دستگاه براي شاغالن و مقایسه آن با بيمه تكميلي بازنشستگان 
)که فاقد تعدادي از تعهدات بود و در سایر موارد هم سقف کمي را پوشش مي داد(، قدرت 
خرید این گروه به مراتب کاهش یافت، به نحوي که گروه هاي پایين شــغلي حتي قادر به 
تأمين هزینه هاي ضروري روزانه خود نبودند. با تمام این عوامل و بي توجهي مسئوالن به 

درخواست هاي بازنشستگان، همسان سازي حقوق بازنشستگان جدید 
و قدیم و یا همسان ســازي حقوق بازنشستگان قدیم با بازنشستگان 

جدید و در پي آن همسان سازي با شاغالن پيشنهاد شد و مورد پيگيري در مجلس شوراي 
اسالمي و دستگاه هاي اجرایي ذیربط قرار گرفت.

تكرار مكررات
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  االن وقت دعواي مجلس و دولت نيست؛ سه قوه امروز بايد كامل متحد باشند و همديگر را ياري كنند
  سال99 سخت ترين سال كشور از لحاظ فشار اقتصادي دشمن و بيماري عالم گير كروناست

درخواست انتخاباتي از مجلس يازدهم
معاون سياســی وزارت 

كشور از مجلس يازدهم مجلس
خواســت تا بــه اليحه 
قانون جامع انتخابات و قانون فعاليت 
احزاب ورود كرده و اين لوايح را تصويب 
كند. جمال عرف در نشســت خبری 
خود با دبيران كل احزاب كشور ادامه 
داد: اليحه جامع انتخابات در بهمن97 

توسط دولت به مجلس دهم داده شد، ولی مجلس دنبال طرح خود درباره قانون انتخابات بود و هرچه 
اصرار كرديم كه اليحه در دستور مجلس قرار گيرد، مجلس طرح خود را دنبال كرد و مجلس دهم 
فرصت نكرد به اليحه بپردازد. اكنــون خواهش من از مجلس يازدهم اين اســت كه به اين اليحه 
رسيدگی كند. وزارت كشور آماده همكاری با مجلس است. در اين نشست،پروانه فعاليت چند حزب 

به دبيران كل آنها تحويل داده شد. )ايسنا(

تاريخ خوانش جعبه سياه هواپيماي اوكرايني نهايي شد
معاون امــور حقوقي و 

بين المللي وزير خارجه بين الملل
اعــالم كرد: ســازمان 
هواپيمايي كشــوري ايران مكاتبات 
ضــروري را با دفتر تحقيــق و تحليل 
ســوانح هوايي فرانســه انجام داده و 
توافقات تقريبا نهايي شده است. محسن 
بهارونــد گفت: چنانچــه همه  چيز به 

همين نحو پيش رود و اتفاق غيرمترقبه اي رخ ندهد، جعبه سياه توسط تيم هواپيمايي كشورمان به 
فرانسه منتقل و كار استخراج و خوانش اطالعات جعبه سياه ۳۰تير99 شروع خواهد شد. وی افزود: 
تيم كارشناسان و متخصصان جمهوري اسالمي ايران  رهبري تحقيقات را به عهده خواهد داشت و 
خوانش اطالعات با هدايت و نظارت تيم ايراني انجام خواهد شد، البته كشورهاي ديگر كه به نحوي 
مرتبط با اين واقعه تأسف بار هستند مي توانند نماينده اي به عنوان ناظر به فرانسه اعزام كنند.)ايسنا(

رئيس سابق قوه قضاييه از سخنان رهبر معظم انقالب مقابل 
شائبات مديريت سابق دستگاه قضايي تقدير و تشكر كرد. مجمع

طي ماه هاي اخير برگــزاري دادگاه هاي اكبر طبري معاون 
سابق اجرايي قضايي واكنش هاي متعددي را نسبت به مسئوليت مديريت 

عالي قضايي در جريان اين پرونده ايجاد كرده بود. 
رهبر معظم انقالب در ارتباط تصويري روز شــنبه  خودشــان با رئيس و 
مسئوالن عالي قضايي اشــاره به همين فضاي منفي شكل گرفته درباره 
مفاسد احتمالي رئيس ســابق قوه قضاييه داشــتند و با گاليه از اهانت و 
ظلم به برخي بزرگان پاكدســت قبلي قوه قضاييه در جريان قضاوت ها و 
اظهارنظرهايي كه درخصوص دادگاه اخير شده، گفتند: »خطاب من در 
اين موضوع مردم و جوانان مؤمن است كه مراقب باشند تعدي نكنند و به 

افراد معاند كه به دنبال گرفتن انتقام از مواضع انقالبي و محكم قاطع 
فالن شخصيت هستند، كاري ندارم. حركت مبارزه با فساد كه 

اكنون در قوه قضاييه به خوبي مشاهده مي شود و خود را نشان 
داده است، از دوره آقاي آملي الريجاني آغاز شد و ايشان هم 
در داخل و هم در بيرون از قوه شروع كننده آن بودند و اينها 

نبايد از نظر دور باشد.«
آيت اهلل صــادق آملي الريجانــي، رئيس مجمع 

تشــخيص مصلحت نظام و رئيس ســابق قوه 
قضاييه نيز در نامه اي ضمن تشكر صميمانه از 
رهبر انقالب نوشت: »برخورد با فساد چه درون 
قوه قضاييه و چه در بيرون آن، از راهبردهاي 
اساســي نظام از ابتداي تاســيس تاكنون 
بوده اســت و گواه آن تأكيداتي است كه 
جناب عالــي در زمان هاي مختلف بر اين 
امر نموده ايد. اينجانــب در هر دو دوره 
قبلي قوه قضاييه، به همراه مســئوالن 
عالي قضايي و رؤســاي دادگستري ها و 
دادســتان ها، اين راهبرد اساسي مورد 
تأكيد رهبري نظام را، بــا قاطعيت تمام 

دنبال كرده ايم.«
به گــزارش ايســنا، او در بخش ديگــري از اين 
نامه تشكر نوشــته: »متأسفانه همه كساني كه از 
قاطعيت دستگاه قضايي و تصميمات انقالبي آن 
در دفاع از نظام جمهوري اسالمي ضربه خورده 
بودند، گويي يكباره فضايي بــراي انتقام يافتند 
و در اين مســير ظلم و هتك بســيار كردند كه 
نيازي به انعكاس آنها نيســت، ان اهلل يدافع عن 
الذين آمنوا و ان اهلل مع الصابرين. اينجانب قباًل 
گفتــه ام و يك بار ديگر به محضــر جناب عالي 
عرض مي كنم كه هيچ گاه از هيچ فرد فاسدي 
حمايت نكرده و نخواهم كرد. كالمي از بنده را 

مستند قرار داده اند كه هيچ داللتي برخالف آنچه 

گفته ام ندارد. اگر اتهامي به كســي متوجه است، دســتگاه قضايي بايد با 
معيارهاي قانوني و شرعي بدان رسيدگي كند، اين وظيفه دستگاه قضايي 

و حق عمومي است.«
پيش از اين ماجراي مفاسد طبري مناقشاتي را ميان عليرضا زاكاني و رئيس 
دفتر مجمع تشخيص مصلحت نظام از يك سو و از سوي ديگر ميان آيت اهلل 
محمد يزدي، رئيس جامعه مدرسين و آيت اهلل صادق آملي الريجاني رقم 
زده بود. اين مناقشات به گمانه ها درباره كيفيت و ميزان تسري اين مفاسد 
دامن مي زد. شيخ محمد يزدي مردادماه سال گذشته در اظهاراتي خطاب 
به رئيس سابق قوه قضاييه گفته بود: »فالني مي گويد اگر اين كار را نكنيد 
به نجف مي روم! خب برويد. آيا با رفتن شــما قم به هم مي خورد؟ شما در 
قم بودنتان هم خيلي مؤثر نبود، چه رسد كه به نجف برويد. رئيس دفتري 
كه 1۰سال، جاي مهمي را اداره كرده دستگير مي شود، بعد اعتراض 
مي كنيد كه چرا گرفتيد؟! به اسم مدرسه علميه، كاخ ساختيد! آيا 
ارث پدرت بود، از كجا آوردي ساختي؟« آيت اهلل آملي الريجاني 
نيز در جواب آورده بود: »اوالً بنده هيچ گاه نگفته ام كه اگر فالني 
را دستگير كنيد نجف مي روم. اين دروغي است كه عده اي شايعه 
كرده اند و دفتر بنده هم رسماً آن را تكذيب كرده است، حال 
شما چه انگيزه اي داريد كه اين دروغ را تكرار مي كنيد؟«

برخورد همه جانبه با مفاسد اقتصادي
از سال97همزمان با آشفته شدن شرايط اقتصادي 
كشور ناشــي از بازگشــت تحريم هاي آمريكا، 
دادگاه هاي مفاسد اقتصادي متعددي به رياست 

سابق قوه قضاييه برگزار شد. 
مردادمــاه97 آيــت اهلل آملي الريجانــي در 
نامه اي بــه رهبر معظم انقالب اســالمي با 
اشــاره به جنگ اقتصادي دشــمنان عليه 
ملت ايران و انجام برخي جرائم از ســوي 
عده اي از اخاللگران و مفسدان اقتصادي 
در اين شرايط همسو با اهداف دشمنان، 
درخواســت كرد اجازه اقدامات ويژه در 
برخورد قاطع و سريع در چارچوب قانون 
مجازات اخاللگران در نظــام اقتصادي 
كشور و قانون مجازات اسالمي داده شود. 
آيت اهلل خامنــه اي نيز در پاســخ مثبت 
خودشان به اين درخواســت نوشتند: »با 
پيشنهاد موافقت مي شود. مقصود آن است 
كه مجازات مفسدان اقتصادي سريع و عادالنه 
انجام گيرد. در مورد اتقان احكام دادگاه ها دقت 
الزم را توصيــه فرمائيد.« دادگاه هاي مفاســد 
ســكه و ارز، موبايل، خودرو، برخــي پرونده هاي 
كالهبرداري كالن و قبل تر از آن مؤسسات مالي از 

همين دوره كليد خورده بود.

حسن روحاني، رئيس جمهور در 
ســخناني كه به نظر مي رســيد دولت

واكنشي به تمام خط و نشان هاي 
اخير از ســوي مجلس عليه دولت باشد، گفته 
اســت: اگر مي خواهيم در اين شــرايط بسيار 
ســخت، ســال را تمام كنيم، بايــد متحدتر و 
متشكل تر در كنار همديگر باشيم. او گفته است: 
االن موقع دعوا نيست؛ بر فرض يك كسي نظري 
دارد، االن وقت دعواي مجلس و دولت نيست؛ 
وقت دعواي قوه قضاييه و دولت نيست؛ اين سه 
قوه امروز بايد كامل متحد باشند و همديگر را 
ياري كنند؛ نيروهاي مســلح در كنــار اينها و 
رهبري معظم باال ســر همه اينها، همه بايد در 
كنار يكديگر باشيم و مردم بايد حضور كامل در 
صحنه داشته باشند؛ بدون حضور و ياري مردم 
حتماً موفق نخواهيم شد، اما با ياري مردم حتماً 
موفق خواهيم بود؛ چون ياري مردم آمد »يداهلل 
مع الجماعه« وقتي همه آمديم، آن وقت دست 
خدا هم است؛ آن دست خداست كه كار نهايي 
را انجام مي دهد و ان شاء اهلل دست خدا باال سر ما 

خواهد بود و عبور خواهيم كرد.
هفته گذشته 12رئيس كميسيون مجلس در 
نامه تندي كه به حسن روحاني، رئيس جمهور 
نوشــته بودنــد از وي خواســته بودنــد روند 

هفت ساله مديريت خود را تغيير دهد.
روز گذشته علي ربيعي، ســخنگوي دولت در 
يادداشــتي لحن اين نامه را غيرسازنده خواند، 
اما در عين حال از انتشــار اين نامه اســتقبال 

كرد چراكه به گفتــه او »مردم مي توانند به طور 
واضح و روشن ديدگاه آناني را كه بر كرسي هاي 
مختلف مي نشينند ازجمله قانونگذاري پيرامون 
مهم ترين مسائل كشور ببينند و خود در مورد 

آن بحث كنند«
ربيعــي، نويســندگان ايــن نامــه را بــه 
عدم مسئوليت پذيري و مقصرانگاري يكسويه 
متهم كرده و نوشته است: گويي مجلس شوراي 
اســالمي در همه 4۰سال گذشــته و باالخص 
در 2دوره گذشته، متناظر با دوران دولت هاي 
يازدهم و دوازدهم كه اصولگرايان اكثريت قاطع 
مجلس را در دست داشته اند، هيچ مسئوليتي در 

وضعيت جاري كشور ندارد.
نامه اين 12رئيس كميسيون البته تنها صداي 
معترضي نبود كه در روزهــاي اخير از مجلس 
عليه دولت بلند شده است؛ يك روز بعدتر احمد 
اميرآبادي فراهاني، نماينــده نزديك به جبهه 
پايداري و عضو هيأت رئيسه مجلس در توييتي 
از اســتيضاح و ســؤال از رئيس جمهور سخن 
به ميان آورده و نوشــته بــود: »دولت محترم 
به خصوص شــخص رئيس جمهور برنامه خود 
را بــراي جلوگيري از افزايش افسارگســيخته 
قيمت هاي ارز، كاال و خدمات و مســكن اعالم 
كنند و جلوي افزايش قيمت هــا را بگيرند؛ در 
غير اين صورت با تعدادي از همكاران صحبت 
كرديم تا ســؤال از رئيس جمهور را در مجلس 

مطرح كنيم.«
با اين حــال حســن روحاني با وجــود اينكه 

مجموعه اي از وزيران و معاونانش در هفته هاي 
اخير وضعيت كلي كشور را در جلسات غيرعلني 
و علني بــراي نماينــدگان اصولگراي مجلس 
شــرح داده اند؛ ديروز در سخناني، خود ترجيح 
داد به طور خالصه وضعيت كشــور را براي آنها 
يادآوري كند و گفت: سال99 سخت ترين سال 
كشور از لحاظ فشار اقتصادي دشمن و بيماري 
عالم گير كروناست. او با اين مقدمه تأكيد كرد: 
دوران پيوند و پيروزي است و با وحدت و انسجام، 

خداوند پيروزي را نيز نصيب ما خواهد كرد.
روحاني گفت: در شــرايط امروز كشور تنها راه 
روابط بســيار صميمانه و نزديك بين سه قوه 
است و راه دومي براي ما وجود ندارد. در شرايط 
فعلي كشــور حتماً بايد اين وحــدت، اتحاد و 
يگانگي بين همه قوا باشد؛ همان كه من در روز 
افتتاح مجلس شوراي اسالمي گفتم كه پيوند ما 
را به پيروزي مي رساند و گفتم كه دوران پيوند 

و پيروزي است.
در يك  ماه اخير كه مجلــس يازدهم روي كار 
آمده است رئيس جمهور در هر فرصتي مجلس 
را دعوت بــه همكاري با قــوه مجريه و وحدت 
كرده اســت؛ او ۳۰روز قبل در مراسم افتتاحيه 
مجلس يازدهم خواســتار تعامل 2قوه شــد و 
اعالم كرده بود: »دولت دست خود را به سمت 
مجلس يازدهم دراز مي كند و از مجلس اخوت 
مي خواهيم، در اين ســال سخت به مردم اميد 
بيشتر و يأس بزرگي به دشــمنان مي دهيم و 

پيشرفت كشور را ادامه خواهيم داد.«

ششمين جلسه رســيدگي به 
اتهامات اكبر طبري و متهمان قضايي

ديگر ايــن پرونده صبــح روز 
گذشته، ۸تيرماه به رياســت قاضي بابايي در 
شعبه ۵ دادگاه كيفري يك استان تهران برگزار 
شد. طبري، معاون اجرايي سابق حوزه رياست 
قوه قضاييه و متهم رديف اول پرونده به ايجاد 
شبكه ارتشــا در دســتگاه قضايي و دريافت 
رشوه هاي متعدد از متهمان اقتصادي در ازاي 
اعمال نفوذ در پرونده آنها متهم است. در جلسه 
روز گذشــته، طبري و رســول دانيال زاده به 
اتهامات خود پيرامون دريافت و پرداخت رشوه 

به يكديگر پاسخ دادند.
در ابتداي جلســه، قاضي بابايــي به دريافت 
رشوه 1۸ميليارد توماني طبري از دانيال زاده 
از طريق معاوضه ملك اشــاره كرد كه طبري 
اين اتهــام را رد كرد و مدعي شــد: حتي يك 
ريال هم با دانيال زاده مراوده مالي نداشتم. در 
ادامه جلسه قاضي خطاب به طبري كه مدعي 
بود پرونده هاي قضايي مرتطبين با او مختومه 
شده، گفت: براي اين پرونده ها دستور تجويز 
تعقيب صادر شده اســت. متهم طبري مدعي 
شــد دانيال زاده يك پرونده در ارتباط با برادر 
رئيس جمهور نيز دارد كه ادعاي اعمال نفوذمان 

در آن پرونده بالوجه است.

تنبيه كاركنان توسط طبري!
در بخشي از جلسه دادگاه، قاضي در ارتباط با 
تالش هاي طبري براي اعمال نفوذ در پرونده 
دانيال زاده گفت: خانم زهرا فتاحي از همكاران 
ما گفته  كه در پرونده دانيال زاده ۳ مرحله با او 
تماس تلفني گرفتيد و گفتيد كه قرار بازداشت 
او را تأييد نكند. چه توضيحــي داريد؟ متهم 
طبري گفت: پرونده  زيرنظر دادسرا بوده چطور 
مي توانم كه زنگ بزنم؟ قاضي تصريح كرد: شما 
حقوق شوهر خواهرش را كه كارمند معاونت 
شما بوده، قطع كرده ايد. اين متهم گفت: دروغ 
و كذب محض است، چون زن ها خيلي نامرد 
هستند و دروغ مي گويند. از گفته هاي قاضي و 
نماينده دادستان چنين بر مي آيد كه كاركنان 
واحدهاي قضايي كه با خواسته هاي غيرقانوني 
طبري همراه نمي شدند، مغضوب وي واقع شده 
و در مواردي حقوق آنها قطع شــده و يا تبعيد 
مي شدند؛ قهرماني نماينده دادستان در اشاره 
به يكي از موارد اعمــال نفوذ طبري در پرونده 
دانيال زاده گفت: پرونده دانيال زاده در دست 
يكي از دادياران به نــام فراهاني قرار مي گيرد 

و در ابتدا دانيال زاده را ممنوع الخروج مي كند، 
اما يكباره با او تماس گرفته مي شود و متوجه 
مي شود كه طبري تماس گرفته و مي گويد كه 
دانيال زاده فردي خير است و پرونده را ببنديد. او 
استقامت مي كند و فردا مي بيند كه پرونده از او 
گرفته شده و توسط بازپرس ديگري منع تعقيب 
صادر مي شود و آن بازپرس )بازپرس فراهاني( را 

هم از تهران به اراك فرستادند.
نماينده دادســتان در قســمتي از سخنانش 
در پاســخ به دفاعيات طبــري گفت: طبري 
بازپرس ما را به جرم اعتنا نكردن به توصيه هاي 
خالف قانونش از خانه ســازماني بيرون كرد. 
چرا عريضه هاي مردم بيچــاره را در خردكن 
مي اندازد، ولي كار هــاي متهمان اقتصادي را 
در خردكــن نمي اندازد و پيگيــري مي كند و 
اگر بازپرس مقاومت كنــد اخراجش مي كند. 
آن بازپرس اوليه پرونده نياز آذري را خواهش 
مي كنم بررسي كنيد و ببينيد نخستين پرونده 
به چه كســي ارجاع شــده و آقاي طبري آن 

بازپرس را به كجا فرستاد؟

مراودات پيچيده سلطان فوالد با طبري
در قسمتي از جلسه دادگاه، رسول دانيال زاده 
متهم رديف چهارم پرونده بــه اتهامات خود 
در زمينه پرداخت رشــوه به طبــري در قالب 
معاوضه ملك و آپارتمان پاسخ داد و مدعي شد 
كه با طبري هيچ مراوده مالي نداشته و اواخر 
سال9۰ يك تهاتر ميان آنها صورت گرفت. او در 
دفاعيات خود گفت: من ۶1سال دارم و نزديك 

به 4۰سال است كه صنعتگر هستم.
دانيال زاده در ايــن پرونده به مشــاركت در 
تشكيل شبكه در امر ارتشا، پرداخت رشوه به 
اكبر طبري از طريق واگذاري چند پالك ثبتي 
به وي، پرداخت ۳۰ميليارد رشــوه به حميد 
عليزاده، بازپرس وقت شعبه1۵ كاركنان دولت 
و پرداخت رشوه به اكبر طبري به ميزان حدودا 

1۸ميليارد تومان متهم است.
به گزارش همشهري، خارج از پرونده طبري، 
نام دانيال زاده در بسياري از پرونده هاي مفاسد 
اقتصادي و در فهرست بدهكاران كالن بانكي 
بسيار آشناست؛ رســول دانيال زاده مشهور به 
»ســلطان فوالد« يكي از ابربدهكاران بانكي 
است كه گفته مي شود، قريب به 4هزار ميليارد 
تومان بدهي بانكي دارد. نام او نيز در بسياري 
از پرونده هاي فساد ازجمله حسين فريدون و 
پرداخت رشوه به او مطرح شده است. او كه در 
خارج از كشور متواري بود، آبان ماه سال گذشته 

ششمين جلسه رسيدگي به اتهامات اكبر طبري برگزار شد

تهاترهاي طبري و دانيال زاده

   شليك عربستان به قايق هاي ايراني
خبرگزاري رسمي عربستان )واس( به نقل از 
سخنگوي مرزباني عربســتان سعودي، اعالم 
كرد: در ســاعت 1۸:۳۰روز پنجشــنبه گارد 
ســاحلي عربســتان ۳قايق ايراني را كه وارد 
آب هاي عربستان شده بودند، رصد كرد و فورا 
هشدارهايي براي توقف به آنها داد اما قايق هاي 
ايراني پاسخي به اين هشدارها ندادند و گارد 
ساحلي چند تير هشــدار به سوي آنها شليك 
كرد و قايق ها مجبور شــدند كه از مسير خود 
بازگردند. به گزارش ايسنا، پيش از اين سردار 
ولي اهلل رضايي نژاد، فرمانده درياباني اســتان 
بوشــهر خبر داده بود كه براســاس اطالعات 
اوليه يك قايق صيادي مربوط به بندر رستمي 
تنگستان مرز آبي از ايران و عربستان را عبور 
كرده و اين مســئله منجر به تيراندازي گارد 

ساحلي عربستان شده بود.

   پيشنهاد ايران براي آتش بس در يمن 
ابراهيم الديلمي، ســفير يمــن در جمهوري 
اســالمي ايران در گفت وگو با شبكه الجزيره 
گفت: نيروهاي متجاوز عليه يمن ۶سال است 
كه با ادعاي »دخالت ايــران در يمن« از اين 
موضوع به عنوان دستاويزي براي تداوم جنگ 
و تجاوز خــود عليه ملت يمن سوءاســتفاده 
مي كنند. به گزارش ايسنا، الديلمي خاطرنشان 
كرد: جمهوري اســالمي ايران پيشنهادهاي 
متعددي در رابطه با ايجاد آتش بس و همچنين 
برگزاري مذاكرات يمني- يمني بدون دخالت 
كشورهاي خارجي مطرح كرده است. وي در 
ادامه گفــت: نحوه مديريت ســازمان ملل در 
رابطه با مســئله مذاكرات و مسائل سياسي و 
انساني در يمن، مديريتي شكست خورده است. 
سازمان هاي منطقه اي نيز از نيروهاي متجاوز 
جانبداري مي كنند و صالحيت ميانجيگري در 

هرگونه مذاكراتي را ندارند.

   لزوم آمادگي مقابله با تهديد شيميايي
دستيار و مشــاور فرمانده كل قوا با بيان اينكه 
سايه جنگ از كشــور ما دور شــده است اما 
نيروهاي مسلح همواره بايد آمادگي هاي خود 
را ارتقا دهند، گفت: ما احتياج داريم كه مراكز 
آموزش عمومي، اطالع رســاني، دانشگاهي و 
صنعتي خود را براي توليدات لوازم پزشكي و 
واكســن هاي الزم براي وقوع تهديد احتمالي 
شيميايي آماده كنيم. به گزارش فارس، سردار 
سرلشكر يحيي رحيم صفوي در حاشيه همايش 
ملي پدافند شيميايي در جمع خبرنگاران گفت: 
ملت ما هم اكنون به فضل الهي كارهاي بسيار 
مهمي را در برابر عوامل تهديد كننده ميكروبي، 
بيولوژيكي و شيميايي در بُعد تحقيقاتي انجام 
داده اســت. وي تأكيد كرد: شــناخت عوامل 
شيميايي كار بسيار مشكلي است اما ما در اين 
بخش به پيشرفت بسيار خوبي رسيده ايم ولي 

نبايد به اين حد از پيشرفت قانع باشيم.

   هوك: تحريم تسليحاتي ايران تمديد شود

نماينده ويژه دولت آمريكا در امور ايران كه به 
ابوظبي ســفر كرده، در يك مصاحبه بار ديگر 
خواستار تمديد تحريم هاي تسليحاتي ايران 
در شوراي امنيت سازمان ملل شد. به گزارش 
فارس، »برايان هوك« بــه تمجيد از مواضع 
ضد ايراني دولت »دونالد ترامپ« و استراتژي 
»فشــار حداكثري« آن پرداخت و بار ديگر از 
تهديدات عدم تمديد تحريم تسليحاتي ايران 
توسط شوراي امنيت سازمان ملل سخن گفت. 
او از كشــورهاي جهان خواست به »تهديدات 
ايران« درباره تمديد تحريم تســليحاتي اين 
كشور توجه نكنند و هشدارهاي ايران درباره 
پاســخ گفتن به چنين اقدامــي را »تاكتيك 
مافيا« خوانــد. هوك ادعا كــرد: »اگر تحريم 
تســليحاتي ايران منقضي شود، شما مطمئن 
باشــيد آنچه ايران در تاريكــي و خفا در حال 
انجام دادن بوده اســت را در روز روشن انجام 

خواهد داد.«

حاشيه سياست

قدرداني آيت اهلل آملي از حمايت رهبر معظم انقالب

واكنش رئيس جمهور به حمالت مجلس

وقت دعوا نيست

اعالم شد كه وي با »تدابير اطالعاتي و قضايي« 
به داخل كشور »هدايت« شد. سخنگوي قوه 
قضاييه درباره بازگشــت او به ايــران توضيح 
داده بود كه »دســتگيري اين فرد در خارج از 
كشور انجام نشــد و هدايت شد كه خودش به 
كشور بازگردد و مراجعت به كشور انجام شد.« 
غالمحســين اســماعيلي درباره دليل آزادي 
دانيال زاده گفته بود:  »كســاني كه به دستگاه 
قضايي اعتماد كــرده و در فرايند تحقيقات و 
بازگشــت اموال به بيت المــال كمك كنند از 
ارفاغاتــي بهره مند خواهند شــد. تا كنون در 
فرايند بازگشــت و تحقيقات با دانيال زاده بر 
محور اعتماد رفتار شده است و اين فرد توانسته 
از ارفاقات قانوني نظير مرخصي بهره مند شود.«

در جلســه ديروز دادگاه طبــري، دانيال زاده 
اقدامات طبري در راســتاي تبرئه او و اعمال 
نفوذ در پرونده خود را رد كرد و مدعي شــد: 
وقتي از بازداشــت بيرون آمدم، طبري ديگر 
كمتر اجازه مي داد كــه با او تماس برقرار كنم. 
متهم دانيال زاده در پاســخ به ســؤال قاضي 
درخصوص ســيم كارتي كه وي براي طبري 
تهيه كرده بود، گفت: طبــري از تلفن موبايل 
اصال اســتفاده نمي كرد و از آنجايي كه به من 
توصيه مي كــرد بدهي بانكي خود را تســويه 
كنم؛ لذا تمايل داشتم كه به عنوان يك دوست 
به صورت دائم اموري را كه انجام مي دهم به وي 
)طبري( گزارش دهم؛ لذا سيم كارتي را برايش 
تهيه كردم. قاضي از دانيال زاده پرسيد: اگر امور 
و خواسته هاي شما از آقاي طبري در چارچوب 
قانون بود چه لزومي داشت كه يك سيم كارت 
مجزا براي او تهيه كنيد؟ دانيال زاده مدعي شد: 
طبري موبايل نداشت و من براي دسترسي به او 

برايش موبايل خريدم.

طبري؛ عريضه هاي مــردم و فريضه هاي 
متهمان اقتصادي

در بخشــي از دادگاه، نماينده دادســتان به 
ادعاهاي متهمان طبري و دانيال زاده واكنش 
نشــان داد؛ قهرماني گفت: طبــري مي گويد 
خود را در برخي اقدامات مانند تحويل گرفتن 
ويال، حســيني معرفي مي كرد كه شــناخته 
نشود و عريضه هاي مردم به او سرازير نشود و 
شرمنده مردم نگردد؛ اما نمي دانيم چرا متهمان 
اقتصادي با عريضه و فريضه اي در خدمت او و در 
دفترش حاضر مي شدند و آقاي طبري كار هاي 

آنها را پيگيري مي كرد. 
در ادامــه دادگاه، نماينده دادســتان فرايند 
پيچيده مراودات طبري و دانيال زاده را تشريح 
كرد و گفــت: يكي از همــكاران طبري اعالم 
مي كند زماني كه دانيال زاده بازداشــت شــد 
طبري آرام و قــرار نداشــت. قهرماني درباره 
پرونده هــاي دانيال زاده گفت: نخســت آنكه 
دانيال زاده داراي ۳پرونده در دادسراي امنيت، 
دادسراي اقتصاد و دادســراي كاركنان دولت 
اســت؛ محور دوم پيرامون ادله اي اســت كه 
دادســرا درخصوص پيگيري هاي طبري در 
پرونده هاي دانيال زاده دارد؛ محور سوم موارد 
ارتشايي اســت كه طبري بابت اقدامات محور 
دوم بــه عالوه شــگرد هاي پولشــويي انجام 
داده و محور چهــارم اعمال نفــوذ طبري در 
پرونده هاي اتهامي است. قهرماني ضمن تشريح 
گزارش هاي ســازمان اطالعات سپاه و وزارت 
اطالعات درباره اقدامات مجرمانه دانيال زاده و 
طبري گفت: جالب است كه دانيال زاده در كليه 
اتهامات منع تعقيب مي گيرد و در صفحه آخر 
گزارش آمده كه گزارش ۸7۶صفحه با پيوست 
بوده؛ اما با مطالعه گزارش ديديم كه پيوست 
پرونده وجــود ندارد. اتهاماتي كــه در پرونده 
عنوان شده اخالل در نظام اقتصادي، تحصيل 
مال از طريق نامشــروع، خروج ارز از كشور و 

اختالس است.

تعديل اتهامات ايرواني
جلسه رسيدگي به اتهامات عباس ايرواني و ســاير متهمان گروه عظام روز گذشته به 
رياست قاضي صلواتي برگزار شد. در ابتداي جلسه قاضي با اشاره به عنوان اتهامي متهم 
رديف اول اظهار كرد: آقاي ايرواني اتهامات شما در 5 بند در جلسات قبل قرائت شد به 
استناد ماده280 قانون آيين دادرســي كيفري بند الف اتهامات شما از افساد في االرض 
از مجراي اخالل عمده در نظام اقتصادي كشور به اخالل عمده در نظام اقتصادي كشور با 
توسل به قاچاق سازمان يافته و حرفه اي قطعات خودرو به صورت عمده و كالن به ميزان 
664ميليون و37هزار و 425دالر اصالح و تغيير پيدا مي كند. نخستين جلسه اين پرونده در 
10مهرماه سال98 برگزار شده بود. اين پرونده داراي 7متهم است كه عباس ايرواني، مدير 
گروه عظام )توليد كننده قطعات خودرو( به عنوان متهم رديف اول، عالوه بر اتهام اخالل 
در نظام اقتصادي، به رهبري گروه مجرمانه سازمان يافته قاچاق قطعات خودرو، معاونت در 
جعل اسناد، معاونت در استفاده از اسناد مجعول، معاونت در پرداخت رشوه و مشاركت در 
فراري دادن متهم است. در نخستين جلسه دادگاه محاكمه متهمان گروه عظام، نماينده 
دادستان درباره عباس ايرواني مدير اين گروه و متهم رديف اول پرونده گفت: متهم ايرواني 
يكي از پرنفوذترين فعاالن اقتصادي است كه عمده فعاليت خود را بر پايه رشوه و رانت 
اطالعاتي بنا نهاده است و به دنبال تحصيل مال نامشروع بوده است. شاه محمدي گفت: 
رقم دست اندازي ايرواني به بيت المال ساالنه بيش از 400ميليارد تومان بوده كه در سال هاي 

فعاليت وي درمجموع به بيش از 4هزار ميليارد تومان رسيده است.

ث
مك
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در روزي كه اعضاي شــوراي شــهر 
7تذكر درباره موضوعات مختلف شهر شورا

مطرح كردنــد، شــهردار تهران در 
صحن شورا حاضر شد و درباره يكي از موضوعات 
مهم شــهر توضيح داد. پيــروز حناچي پرداخت 
نشدن بهاي اوراق مشاركت بانك آينده و تحريم ها 
را 2مانع راه اندازي ايستگاه هاي جديد مترو عنوان 
كرد و تامين زيرساخت هاي حمل ونقل عمومي را 
»يك مســئله حاكميتي« دانســت كه نيازمند 
مشاركت دولت است. شــهردار تهران اين را هم 
گفت كه براي راه اندازي يك خط مترو بايد 10هزار 
ميليارد تومــان هزينه كرد و چنيــن هزينه اي با 

بودجه شهرداري همخواني ندارد.
حناچــي كه به محض خــروج از صحن شــورا با 
پرسش هاي خبرنگاران درباره موضوعات مختلف 
مواجه شده بود، ترجيح داد پاسخ هايش را به نياز 
شهر و شهروندان و همچنين گره رفع آلودگي هوا 
به عنــوان يكي از اصلي ترين خواســته هاي مردم 
تهران معطــوف كند. به همين خاطــر در تكميل 
صحبت هايش بار ديگــر تأكيد كــرد كه بودجه 
شــهرداري به تنهايي كافي نيســت و توســعه 

حمل ونقل يك موضوع حاكميتي است.
حناچي گفت: »در ابتدا نيــز در قانون مترو اعالم 
شده بود كه تامين زيرســاخت و هزينه ها برعهده 
دولت است و بعد از آن به مرور زمان پرداخت اين 
هزينه ها تقسيم شد.« شهردار تهران درباره اينكه 
قرار بود شهرداري هر ماه يك ايستگاه مترو افتتاح 
كند هم اشــاره كرد و گفت: »تا افتتاح ايســتگاه 
امام حســين )ع( پيش رفتيم و مابقي ايستگاه ها 
نيز بيش از 95درصد پيشرفت فيزيكي دارد، اما به 
2دليل نتوانستيم بقيه ايستگاه ها را افتتاح كنيم؛ 
يكي از داليل، عدم پرداخت بهاي اوراق مشاركت 
توسط بانك آينده بود و دليل ديگر تحريم هاست 
كه ما را در تامين تجهيزات با مشكل مواجه كرد.«

حناچي در پاســخ به پرسشــي درباره ســخنان 
اســتاندار تهــران مبنــي بــر رعايــت نكردن 

فاصله گذاري اجتماعي در اتوبوس و مترو توضيح 
داد: »من با عدد صحبت مي كنم و وضعيت مترو و 
اتوبوس از نظر مسافر كمتر شده، چراكه ما در مترو 
يك ميليون و ۸00 هزار سفر را پوشش مي داديم اما 
حاال اين عدد به حــدود يك ميليون نفر در هرروز 

رسيده است.«
به گفته او، با اجباري شدن استفاده ماسك در مترو 
كه در راستاي رعايت فاصله گذاري اجتماعي بود 
تا حدودي اين فاصله رعايت شــد؛ به گونه اي كه 
هم اكنون در مترو بيش از 95درصد ماســك زدن 
را رعايت مي كنند. كليددار پايتخت ادامه داد: »اما 
در مورد مابقي افراد امكان برخورد قهري نداريم و 
پليس نيستيم اما اگر ســتاد كرونا تشخيص دهد 

بايد وارد عمل شويم.« 
دســتاورد حضور در هيأت دولــت از موضوعات 
ديگري بود كه شــهردار تهران به آن اشاره كرد. 
حناچي در اين خصوص گفــت: »اگر دولت قبول 
كند كه موضوع مترو، حاكميتي است، شهرداري 
تهران به موفقيت دســت يافتــه. چنانچه بازديد 
 رئيس جمهوري از مترو گوياي همين امر اســت؛ 
هرچند كه اكنون شــرايط اقتصادي كشور عادي 
نيســت، اما بايد همه جانبه از اين موضوع حمايت 

كرد.«
شهردار تهران صحبت هايش را اينطور پايان داد: 

»مترو در ايام شيوع كرونا تعطيل نشد و حتي در 
روزهايي با 3درصد ظرفيــت كار كرد؛ در اتوبوس 
موضوع متفاوت و شرايط سخت تر است، اما سعي 

مي شود كه اين موضوع نيز كنترل شود.«

طرحي براي ارتقاي فرهنگ كتابخواني 
دويست و بيست وسومين جلسه شوراي شهر تهران 
ديروز بعداز تذكرات پيش از دستور با ادامه بررسي 
»طرح تعيين حريم آثار فرهنگي ســطح عمومي 
شهر تهران« شروع شد كه اين طرح با اكثريت آراي 
اعضاي پارلمان شــهري تهران به تصويب رسيد و 

تعيين تكليف شد.
بررســي كليات طرح »الزام شــهرداري تهران به 
نصب تابلوهاي راهنماي ناشــران و كتابفروشي ها 
در مناطق 22گانه شهر تهران« دستور بعدي ديروز 

شوراي شهر تهران بود.
در ابتــداي بررســي ايــن طــرح، محمدجواد 
حق شناس، رئيس كميسيون فرهنگي اجتماعي 
گفت: »در بازديدي كه در سال گذشته و در هفته 
كتاب از كتابفروشي ها داشــتيم، اين خواسته از 
سوي اتحاديه ناشران مطرح شــد. به اين ترتيب، 
من و همكارانم در كميســيون پس از بررسي، آن  
را در قالب يك طرح مطرح كرديم. با توجه به افت 
سرانه مطالعه و كتابخواني و تيراژ پايين كتاب در 

كشور كه تقريبا به زير هزار رسيده است، اين طرح 
با نصب تابلو و بدون ذكر نام، محل كتابفروشي ها را 

به شهروندان يادآوري مي كند.
در ادامه مرتضي الويري در مخالفت و سيدمحمود 
ميرلوحي به عنوان موافق طرح نظراتشان را بيان 
كردند. اما محسن هاشمي رفسنجاني، رئيس شورا 
هم در اين باره گفت: »با كليات اين طرح موافقم؛ 
ولي اين طرح پخته نيست و نياز به بررسي بيشتر 
دارد. شــهرداري با اجراي اين طــرح در مناطقي 
كه تعداد متعددي كتابفروشــي وجود دارد، دچار 

مشكل مي شود.« 
احمد مســجد جامعي اما به عنــوان موافق ديگر 
اين طرح سخن گفت و عنوان كرد: »آنچه از آمار 
برمي آيد، در تهران 500كتابفروشــي داريم، كه 
عمدتا در راســته كتابفروشي ها فعاليت مي كنند. 
تعداد معدودي كتابفروشــي در ســطح محله ها 
وجود دارد، كه به گفته دبير شــوراياري ها درحال 
شناســايي و قاعده مند شــدن هســتند.« بعد از 
ســخنان موافقان و مخالفان، كليات اين طرح به 
رأي گذاشته شد كه درنهايت با 14رأي موافق به 
تصويب رســيد و به اين ترتيب شورا وارد بررسي 
جزئيات طرح شــد. در جريان بررسي اين طرح، 
اعضاي شــورا پيشــنهاد هاي اصالحــي خود را 
مطرح كردند. احمد مســجد جامعي پيشنهادي 
را مطرح كرد و در تشريح آن گفت: »نظر من اين 
اســت كه نصب تابلو صرفا براي كتابفروشي هاي 
داراي پروانه كســب معتبر از اتحاديه باشد.« اين 
پيشــنهاد با موافقت شــهرداري و كميسيون به 
رأي گذاشــته شــد و با اكثريت آرا تصويب شد. 
مسجدجامعي در پيشنهاد ديگري متذكر شد كه 
كتابفروشــي ها را مي توان به 2گونه تقسيم كرد. 
يك گروه كتابفروشــي هاي راسته اي هستند، كه 
چندين كتابفروشــي در كنار يكديگر قرار دارند. 
ماننــد، خيابان انقــالب و مــواردي از اين قبيل. 
اين كتابفروشــي ها بازار خــود را دارند. اما برخي 
كتابفروشي ها محله اي هستند و لوازم التحرير و... 
هم مي فروشــند، كه چون در محله ها قرار دارند، 
چندان شهرتي ندارند. به گفته او از اين رو مي توان 
كتابفروشي هاي راسته اي را از اين طرح مستثني 

در شوراي شهر مطرح شد

عدم پرداخت بهاي اوراق مشاركت توسط بانك آينده و تحريم ها ما را در تامين تجهيزات با مشكل مواجه كرد
موانع توسعه مترو از نگاه شهردار

مجيد جباري
خبر نگار

شهرنامه

 انتشار خاطرات نخستين شهردار 
پس از انقالب

محمد توسلي، شكل گيري مديريت شهري تهران پس از 
انقالب را در قالب كتابي منتشر كرد

تاريخ هميشــه درس  آموز است. بنابراين 
تاريخ نگاري و نوشــتن از وقايع تاريخ آن 
هم از مقاطع بســيار مهم، درس آموزتر. 
بي ترديــد انقالب اســالمي نقطه عطف 
بي بديــل در تاريــخ ايران اســت. تغيير 
حكومت به خواست مردم و شكل گيري 
دوباره نظام بــا رويكردهــاي مردمي تر 
همواره مي تواند مورد بازخواني قرار گيرد.

به گزارش همشهري، در اين ميان مديريت 
شهري تهران نيز در نخستين روزهاي انقالب تغييري بنيادين داشت. 
مرور جزء به جزء تغييــر در آن روزها در مديريت شــهري بارها مورد 
بحث قرار گرفته است. اما تاكنون تصميمات دست اول با تكيه بر اسناد 
و مدارك كمتر مورد توجه قرار گرفته اســت. محمد توسلي نخستين 
شهردار تهران بعد از انقالب اسالمي در جلد دوم مجموعه كتاب »شصت 
سال ايستادگي و خدمت« با رويكرد »تجربه مديريت شهري در دوران 
بحران« خاطرات دگرديسي تاريخي ايران را نگاشته است. توسلي كه 
به تازگي اين مجموعه را منتشــر كرده، از اتفاقات تهران دســتخوش 
انقالب مي نويسد و از شيوه مديريت پايتخت كه متكي بر اراده و خواست 
مردم بوده است. او در معرفي اين كتاب آورده: »اين بخش از خاطرات به 
تجربه مديريت شهري در كالنشهر تهران در شرايط دوران بحران بعد از 
انقالب اختصاص يافته است؛ دوره ويژه اي كه از هشتم اسفندماه135۸ 
آغاز شد و تا سوم دي ماه1359 )تقريبا 22ماه( ادامه داشت. تدوين اين 
خاطرات كه براساس اسناد اين دوره تنظيم شده از ويژگي هاي دوران 
انتقال انقالب1357 برخوردار بوده و لذا تجربيات ويژه و اسناد تاريخي 
آن مي تواند به طور خاص براي مديران امروز و فرداي كشور و به طور عام 
و براي عموم عالقه مندان جامعه مفيد باشــد.«)صفحه 9( او در بخش 
ديگري از اين كتاب مي نويسد: »خوشبختانه در فرايند انقالب، خلق و 
خوي مردم متحول شده  بود و عموم مردم با اعتماد به سخنان رهبري 
و مديريت انقالب، مواضع آنها را با مطالبات تاريخي خودشان هماهنگ 
مي ديدند... بعد از انقالب مردم احساس مي كردند كه قرار است جامعه 
آنان آزاد باشد و خودشان بر تعيين سرنوشت كشور و شهرها حاكم شوند. 
در چنين شرايطي كه مردم احســاس آزادي و حاكميت بر سرنوشت 
خودشــان را پيدا كرده  بودند، خلق و خوي مردم چنان متحول شده 
بود كه با همكاري و همدلي همه جانبه با مديريت شهر تهران، اقداماتي 
انجام گرفت كه به لحاظ كارشناسي در شرايط عادي امكان پذير نبود. 
در اين خاطرات به آثار و نتايج همدلي مردم با مديريت شهر تهران و نيز 
به مشكالتي كه همزمان از داخل و خارج شــهرداري وارد مي آمد و از 
شرايط بحراني و ناهماهنگ مديريت و جنگ قدرت در فضاي سياسي 
كشور ناشي مي شد، به تفصيل پرداخته شده است.«)صفحه 10( همين 
2بخش گواه يك نكته ضروري و مهم است. اينكه مديريت شهري تهران 
در روزهاي شكل گيري انقالب اسالمي تجربيات گسترده و قابل تكيه اي 
دارد. اين تجربه در قالب كتابي با تكيه بر اســناد و مدارك گردآمده و 
مي تواند چراغ راه مديران شهري كشور باشد. كتابي كه به شكل گيري 
و بازسازي مديريت شهري با تعاريف جديد و برخاسته از ديدگاه مردم 
تأكيد دارد. اين كتاب در 10فصل و در 4۸۸صفحه توسط انتشارات كوير 
منتشر شده و بيانگر تجربيات ارزشمندي است از شكل گيري مديريت 

شهري در ايران پس از انقالب اسالمي.

بازنگري طرح تفصيلي در مراحل پاياني

بازنگري طــرح تفصيلي تهــران مراحل 
نهايي خــود را طي مي كند. بــه گزارش 
همشهري، اين سند باالدستي كه مبناي 
توسعه پايتخت خواهد بود از سوي معاونت 
شهرسازي و معماري شهرداري تهران به 
دانشــگاه تربيت مدرس واگذار شد و تيم 
تحقيقاتي اين دانشگاه بعد از آسيب شناسي 
آن براي چكش كاري هاي نهايي به معاونت 
شهرسازي ارسال كرده اســت و به زودي 
قرار اســت پس از عبور از مجاري شــوراي عالي شهرسازي و معماري و 
همچنين كميسيون ماده 5 درنهايت ابالغ شود. به همين بهانه، سلسله 
نشست هاي تخصصي چهارشنبه هاي همشهري هفته گذشته با موضوع 
لزوم بازنگري طرح تفصيلي برگزار شد و درآن تعدادي از متخصصان و 
كارشناسان شهري به بيان نظراتشان در بازنگري طرح تفصيلي پرداختند. 
كارشناساني كه پيش تر با هدف بهبود طرح هاي توسعه شهري، در يك 
نشست كارگاهي، پيشنهادها و راهكارهاي خود را در قالب بيانيه اي در 
4بخش رويكردها،  ابعاد حقوقي، اقدامات و روش هاي مشاركت تهيه كرده 
و قرار بود اين بيانيه را به معاونت اول رياســت جمهوري ارائه دهند، كه 

به دليل موانع اداري، اين اتفاق نيفتاد. 

وضعيت نامناسب گرمخانه هاي تهران

رعايت پروتكل هاي بهداشتي در دوره اي كه بيماري كرونا خطر جدي 
به حســاب مي آيد، گرمخانه هاي شــهر تهران را هم تحت تأثير قرار 
داده است. به گزارش همشهري، سرپرست ســازمان رفاه ، خدمات و 
مشاركت هاي اجتماعي شهرداري تهران درباره رعايت نكات بهداشتي 
در گرمخانه هــاي پايتخت گفت: »با توجه به اينكــه در گرمخانه ها با 
گروه هاي آســيب پذيري مواجه هســتيم، در نتيجه بايد تالش براي 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي منظم و بدون اخالل ادامه داشته باشد.« 
سيدمالك حسيني ادامه داد: »اگرچه حساسيت عمومي جامعه نسبت 
به كرونا فروكش كرد، اما در گرمخانه هــا هنوز از نظر ما وضعيت قرمز 
است و هيچ يك از پروتكل هايي كه از روزهاي اول اجرا شده، تغيير پيدا 
نكرده است، اما در واقعيت بخشي از مسئله رواني است و وقتي در سطح 
جامعه مردم كمتر از ماسك استفاده مي كنند و موارد بهداشتي را رعايت 
نمي  كنند، ممكن است اين حساسيت عمومي كم شود.« او در پاسخ به 
اين سؤال كه افكار عمومي نسبت به رعايت بهداشت حساسيت خود را 
از دست داده است، اين مورد بين افراد حاضر در گرمخانه ها هم مشاهده 
مي شود يا خير گفت: »ما هر روز برنامه هاي آموزشي را در گرمخانه ها 
اجرا كرديم و ميزان آموزش پذيري اين افراد بسيار خوب بود، اينكه چقدر 
رعايت كنند مسئله ديگري است، اما كامال پروتكل ها را ياد گرفتند و 
به آن آگاهي دارند و اين موضوع ما را به سمتي برد تا بتوانيم به مسئله 

آموزش افرادي كه در گرمخانه ها اقامت پيدا مي كنند، ورود كنيم.«  

اعضای شورای اسالمی شهر تهران 
در بررســی كليات طــرح » الزام 
شهرداري تهران به نصب تابلوهاي 
راهنماي ناشــران و كتابفروشي ها 
در مناطق 22 گانه شــهر تهران« 
بر لزوم ارتقاي فرهنگ كتابخوانی 

تاكيد كردند

شهردار تهران همزمان با سالگرد شهادت شهداي هفتم 
تير از خانه موزه شهيدبهشــتي بازديد كرد. به گزارش مناسبت

همشهري، پيروز حناچي در اين بازديد كه شامگاه هفتم 
تير انجام شد با همراهي احمد مسجدجامعي، عضو شوراي شهر تهران 
به مرور عكس ها و خاطرات شهيدبهشتي پرداخت. خانه شهيدبهشتي 

دوطبقه اســت و اين موزه دربرگيرنــده يادگارهايي از آن شــهيد و 
يادآوري هايي از روزهاي انقالب و شخصيت هاي مؤثر آن دوران است. در 
اين خانه موزه فضاي شــوراي انقالب اسالمي بازســازي شده است. 
مجموعه اي از عكس هاي حزب جمهوري اســالمي، سفر به پاريس، 
دستگيري و بازداشت توسط ساواك، سفر به تركيه، لبنان و سوريه، سفر 

به هامبورگ و تأسيس مركز تحقيقات اسالمي، تأسيس دبيرستان دين 
و دانش، جلسات گفتار ماه، مدرســه حجتيه و مدرسه صدر در بخش 
ديگري به نمايش درآمده است. موزه سراي شهيدبهشتي سال1392 با 
همت شهرداري تهران در محل منزل مسكوني دكتربهشتي در محله 
قلهك راه اندازي شد و هرروز از ساعت 9 صبح تا ساعت 7 عصر ميزبان 
عالقه مندان است. شهردار تهران همچنين در ادامه، از مجموعه اسناد 
بلديه تهران هم بازديد كرد. اين مجموعه خصوصي شامل عكس ها و 
اسنادي از 112سال تاريخ شهرداري در تهران بوده كه قرار است بخشي 

از آن با همكاري مركز مطالعات شهرداري تهران براي راه اندازي موزه 
اسناد شهرداري استفاده شود. در اين بازديد راهنماي مركز اسناد بلديه 
درباره سندي كه از رضاخان مانده، توضيح داد: »در اين سند رضاخان به 
رئيس اداره بلديه دستور مي دهد كه به مردم تهران اجازه ندهند نماي 
ساختمان خود را از سنگ بسازند.« كه در اين لحظه شهردار تهران گفت: 
»از سنگ مرمر سبز.« به همين دليل، نماي ساختمان  در دوره پهلوي 
اول غالبا آجر است. شــهردار همچنين براي تجديد ميثاق با شهداي 

هفتم تير به بهشت زهرا)س( و قطعه شهداي انقالب اسالمي رفت.

مرور يادگارهاي شهيدبهشتي

برخي رسانه ها به بهانه كرونا نسبت به تعديل نيرو 
اقدام كرده اند. ظرف مدت كوتاهي 3صندلي جايگاه 
خبرنگاران شورا از خبرنگاران باسابقه خالي شده 
اســت و از اين موضوع گاليه مند هستيم چرا كه 
بايد در اين شرايط خاص كه همه به دنبال انسجام 
اجتماعي هستند بيشتر حواسمان به رسانه ها باشد.

همچنين پيشنهاد مي كنم روزنامه همشــهري طرح بازخواني تهران 
1400را آغاز كند. انتشار مطالبي در مورد چشم انداز تهران 1400نه تنها 
هزينه اي ندارد بلكه به دانش عمومي نيــز كمك مي كند. مي توانيم از 
زمان تصويب قانون بلديه تاكنون كه يك بازه 120ساله است را در قالب 

يادداشت به مردم ارائه كنيم.

 مدتي است كه شاهد ارسال عكس و فيلم از سوي 
مردم در مورد قطع درختان مجتمع باغ بهشــت 
هستيم كه اين مسئله سبب شد بازديد فوري از اين 
مجموعه داشته باشيم. به منظور حفاظت از درختان 
مجتمع باغ بهشــت از روز شــنبه، پالك گذاري 

درختان انجام شده است. براي نخستين بار شــهرداري منطقه 2 در 
تفاهم با مديريت مجتمع باغ بهشت نسبت به پالك كوبي درختان اقدام 
كرد. بيش از 4۵00 درخت كهنسال و تنومند در اين محوطه قرار دارد 
كه زيرنظر شــهرداري عمليات پالك گذاري و ثبت اطالعات آنها آغاز 

شده است.

 طي 10ســال گذشته 
نزديك به چهار پنجم 
مجموعه باغ بهشــت 
منطقه  محــدوده  در 
تهران  2شــهرداري 

با قطع درختان و تبديل آنهــا به 14 برج 
غول آساي 13 طبقه، ديگر بهشت درختان و 
طبيعت نيست بلكه به جهنمي براي درختان 
تبديل شده و اين روند طي روزهاي گذشته 
با قطــع درختان براي تامين ســرانه هاي 
بهداشتي و آموزشــي ادامه يافته است كه 
با پيگيري شهروندان مطالبه گر، اين موضع 
در يكي از رسانه ها منعكس شد. متأسفانه 
افزايش قيمت زمين و مسكن در سال هاي 
اخير و مرغوبيــت و مطلوبيت اراضي اين 
محدوده براي ســاخت و ساز، زمينه ساز از 
بين بردن درختان و باغات و سر برآوردن 
برج ها و ساختمان ها شده است؛ روندي كه 
تداوم آن نه به نفع مردم است و نه زندگي. 
زيرا با از ميان برداشتن اين درختان، زمينه 
كاهش كيفيــت زندگي در شــهر فراهم 
مي شود. براين اساس، درباره لزوم صيانت از 
درختان و جلوگيري از تداوم قطع درختان 
مجموعه باغ بهشت واقع در محدوده منطقه 

2 به شهردار تهران تذكر مي دهم.

سوم تير ماه يك مورد 
حريــق و انفجار در 
كارگاه شارژ سيلندر 
گاز مايــع در خيابان 
طيب را شاهد بوديم 

كه جان دو تن از شــهروندان را گرفت. با 
گذر از برخي محله هاي تهران مي بينيم كه 
مشاغلي همچون تعميرگاه، فروشگاه هاي 
مواد شــيميايي كه جزو صنوف پرخطر 
هســتند فعاليت آزادي دارند. براساس 
قانون اينگونه مشــاغل بايــد به دليل 
آاليندگــي و پرخطر بودنشــان به محل 
ديگري منتقل شوند. متأسفانه در موارد 
متعددي با اينكه چند سال از ممنوعيت 
فعاليت واحدهاي پرخطــر مي گذرد، اما 
ايــن واحدها به فعاليــت غيرمجاز خود 
نه تنهــا ادامه مي دهند بلكــه به تدريج 
اين كانون هاي مزاحم گســترش يافتند. 
حال شــهرداري بايد تهميدات قانوني و 
ابزارهاي كنترلي بــراي افزايش امنيت و 
بهداشت شهر به كار بندد. همچنين الزم 
است شهرداري تهران با همكاري اتحاديه 
اصناف و شوراي  عالي حفاظت فني وزارت 
كار، هماهنگي هاي الزم را انجام دهد تا اين 

مشاغل مزاحم از تهران خارج شوند.

پــس از تصميم 
به اجراي دوباره 
طــرح كاهش و 
ترافيك  طــرح 
قرار بود ســاعت 

جديد اجراي هر دو طرح به 8:30صبح 
تغيير كرده و ساعت پايان هم همان 
ســاعت 16اعالم شــود. در همان 
زمان اعالم شــد كه افراد مي توانند 
براي يك بار از ســاعت 14از داخل 
محدوده طرح ترافيك و كاهش بدون 
پرداخت عوارض و جريمه اي خارج 
شــوند كه اين روند به طور گسترده 
در بخش هاي خبري به اطالع مردم 
رسيد؛ اما بعد از مدتي مشخص شد 
كه زمان خروج رايگان از اين دو طرح 
ســاعت 14:30و نه 14بوده است. از 
شــهردار تهران و پليس راهور ناجا 
مي خواهيم كه زمــان مجاز خروج 
رايــگان از طرح هــاي ترافيكي را 
حداقل تا زماني كه تمام مردم از آن 
مطلع شوند همان ساعت 14درنظر 
گرفته و از جريمه مردم كه در نتيجه 
ناهماهنگي مسئوالن بود، اجتناب 

كنند.

بارها نسبت به 
ضرورت ايفاي 
تعهدات دولت 
براي توســعه 
نقــل  حمل و

عمومي به خصــوص حمل ونقل 
ريلــي، تامين اتوبــوس و ارائه 
بسته هاي تشويقي جهت تسريع 
بازآفريني شــهري و نوسازي و 
بهســازي بافت هاي فرسوده و... 
با آقاي رئيس جمهــور مكاتبه 
شده، اما متأسفانه اقدامات عملي 
مطابق با تعهدات صورت نگرفته 

است.
همچنين تحركات چند روز اخير و 
دغدغه نهاد رياست جمهوري براي 
لغو محدوديــت ارتفاعي جماران 
پس از تخريب طبقه غيرمجاز ملك 
رياست جمهوري در جماران كه با 
پيگيري و حضور اعضاي شــوراي 
شهر انجام شد، جاي شبهه و ابهام 
دارد  و من به عنوان نماينده مردم 
در شوراي شهر تهران تذكر خودم 
را به نهاد رياست جمهوري اعالم 

مي كنم.

احمد مسجدجامعی

زهرا نژادبهرام

محمد ساالریحجت نظریزهرا صدراعظم نوریمجيد فراهانی

تذكرهاي اعضاي شوراي شهر تهران در دويست و بيست و سومين جلسه

كرد. اين پيشنهاد هم در نهايت رأي آورد.
سپس، برخي اعضاي ديگر پيشنهادهايي را مطرح 
كردند كه بعد از بررســي در نهايــت، اين طرح با 
اصالحات و پيشنهادهاي الحاقي، به تصويب رسيد.

تعيين بهاي خدمات براي دوربين ها
شوراي اســالمي شــهر تهران روز گذشته اليحه 
»تعيين بهاي خدمات پاسخ به استعالمات مراجع 
قضايي و انتظامي درخصوص تصاوير دوربين هاي 
كنترل ترافيك شــهر تهران« را هــم به تصويب 

رساند.
محمــد عليخاني، رئيــس كميســيون عمران و 
حمل ونقل شوراي اسالمي شهر تهران، در اين باره 
گفت: »معمــوال در هنگام بروز ســوانح و حوادث 
رانندگي و... مراجع قضايي براي به دســت آوردن 
سند استعالم مي كنند و شركت كنترل ترافيك هم 
معموال پاسخ استعالمات را مي دهد اما نگهداري 
اين تصاوير براي شهرداري هزينه هايي را دربردارد. 
بر همين اساس، شــهرداري در اين باره اليحه اي 
را براي بهــاي خدمات تعيين كرده اســت كه در 
كميسيون حمل ونقل مورد بررســي قرار گرفته 
و حاال به صحن آمده اســت كه طــي آن مبالغ و 
تعرفه هاي استعالم شــده حتي براي مواردي كه 
پس از استعالم پاسخي براي آن ارائه نمي شود يا 
موجود نيست، تعيين شــده است. ما به مورد دوم 
اعتراض كرديم و شهرداري هم پذيرفت. درنهايت 
براي مورد اول، تعرفه ۸0هــزار توماني به عنوان 
هزينه مورد تأييد قرار گرفت.« به گفته عليخاني 
اين هزينه را شخص شــاكي پرداخت مي كند. در 
نهايت ماده واحده اين اليحه با رأي موافق 14نفر از 

14عضو حاضر به تصويب رسيد.
در پايان جلســه ديروز بررســي اليحــه »برنامه 
عملياتــي ايمن ســازي ســاختمان هاي ناايمن 
بلندمرتبه شــهر تهران و رفع خطــر احتمالي« 
در دســتور قرار گرفت. محمد ســاالري، رئيس 
كميسيون شهرسازي و معماري شوراي اسالمي 
شهر تهران با ارائه داليلي استرداد اليحه را مطرح 
كرد و به خاطر تكراري بودن، اين اليحه مسترد شد.

آيين نامه داخلي شورا اصالح مي شود
نايب رئيس شوراي اسالمي شــهر تهران ديروز از 
اصالح آيين نامه داخلي شــورا و تدوين آيين نامه 

جديد داد.
ســيدابراهيم اميني كه ديروز در غياب محســن 
هاشمي، رياست جلسه را برعهده داشت در جريان 
مذاكرات دويست و بيست و سومين جلسه علني 
شــورا اين را گفت و افزود: كميســيون نظارت و 
حقوقي شــورا در حال تدويــن آيين نامه داخلي 
جديدي براي شوراي اسالمي شــهر تهران است 
و متن جديــد آيين نامه در حال نهايي شــدن در 
كميسيون نظارت و حقوقي است و به زودي براي 

بررسي اعضا به صحن شورا ارائه مي شود. 

نمي خواهم شهردار شوم
محسن هاشمي رفســنجاني، رئيس شوراي شهر تهران با اشــاره به اينكه در 
جلسه امروز)ديروز يكشنبه( با شهردار، 3 پروژه مطرح بود و توضيحاتي داده 
شد، گفت:» درباره پروژه گيشا و روگذر و عابر پياده و افتتاح پروژه طغرل بود كه 
آماده است صحبت شد و بايد ساختار اجرايي اش روشن شود و به همين دليل 

راه اندازي نشده است.«
او در حاشيه دويست و بيست و سومين جلسه شوراي شهر تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به اينكه از 
شهريور ماه شاهد افتتاح اين پروژه ها خواهيم بود، تصريح كرد:» پروژه صبا در خيابان شريعتي هم بايد 
نسبت به اختالف حقوقي اش اقدام كند.« هاشمي رفسنجاني در واكنش به حواشي مصاحبه اخير خود با 
يكي از روزنامه ها گفت:»براي اين مصاحبه تيتر بدي انتخاب شد، گفته بودم اگر من شهردار بودم چنين 
مي كردم نه اينكه بخواهم شهردار باشم .ضمن اينكه درخصوص حمل ونقل عمومي طرف ما دولت بود و 
گفته بودم بايد دولت كمك كند و بخشي از كمك هاي دولت از طرف شهرداري پيگيري آنچناني نشده كه 

تبديل به نقد شود، اما تيتر طوري انتخاب شد كه انگار عليه شهردار صحبت كردم.
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موزه شهيد بهشتي  
را با اسكن اين كد 

ببينيد

فيلم نشست همشهری 
را با اسكن اين كد 

ببينيد
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پرداخت مرحله دوم تسهيالت يك ميليون توماني صحت ندارد
سخنگوي تسهيالت حمايتي كرونا گفت: شايعه پرداخت مرحله دوم تسهيالت يك ميليون توماني صحت ندارد. حسين 
ميرزايي گفت: براي ۹۱۰هزار سرپرست خانواري كه كد ملي اشتباه يا  شماره تلفن  ديگران را ارسال كرده بودند پيامك 
ارسال شد و اين افراد حداكثر پنج روز از زمان دريافت پيامك مهلت دارند كد ملي خود را به ۶۳۶۹ پيامك كنند.

   رونمايي از گواهي يورويي با تضمين بانك مركزي
رئيس كل بانك مركزي ديروز از طرح اين بانك براي جذب نقدينگي و جمع آوري ريال با هدف هدايت 
نرخ تورم به 22درصد در قالب گواهي يورويي خبر داد و گفــت: بانك مركزي به زودي طرح گواهي 
سپرده يورويي را به شوراي پول واعتبار ارائه خواهد داد. همتي تأكيد كرد: قرار است بانك مركزي در 
قالب گواهي يورويي با سود مشخص، و با فروش به نرخ بازار، نسبت به جمع آوري ريال اقدام و با تكيه بر 
ذخاير كافي اسكناس يورويي خود متعهد مي شود، عين مبلغ را در زمان سررسيد به يورو پرداخت كند.

گزارش

طال و ارز

نبض بازار

ســازمان بورس طرح كاهش 20درصدي كارمزد معامالت را ابالغ كرد. 
براساس اين طرح كارمزد معامالت سهام از اول مرداد ماه كاهش خواهد 
يافت. با اين حال هنوز تصميمي براي كاهش ماليات معامالت سهام گرفته 

نشده است و در اين زمينه وزارت اقتصاد بايد تصميم بگيرد.
به گزارش همشهري، باالخره پس از مدت ها بحث در مورد كاهش كارمزد 
معامالت در بورس، پس از   تغييــرات مديريتي در بورس، طرح كاهش 
كارمزد معامالت تصويب و ابالغ شــد. درحــال حاضرهزينه معامالت 
سهامداران با احتساب نيم درصد مالياتي كه به دولت پرداخت مي شود در 
حدود 1.5درصد است.  اين از باالترين هزينه هاي معامالت در بورس هاي 
جهان است. بر همين اساس سازمان بورس تصميم گرفته است هزينه 
معامالت سهام را از محل يك درصدي كه مربوط به كارمزد سهام مي شود 
تا سقف 20درصد كاهش دهد. اين ميزان كاهش كارمزد با وجود اينكه 
منجر به كاهش درآمد اركان بازار ســرمايه مي شود اما براي سهامداران 
خيلي هم پررنگ نيست. احتماال رقم كارمزد معامالت به جاي 1.5درصد 
در حد 1.3درصد باقي خواهد ماند. چنانچه قرار باشد هزينه معامالت بيش 
از اين كاهش پيدا كند وزارت اقتصاد بايد طرحي را تصويب كند تا ميزان 
ماليات نيم درصدي كه دولت براي ماليات دريافت مي كند كاهش يابد. به 
اين ترتيب هزينه معامالت مشتريان بازار سرمايه بيش از اين كاهش پيدا 
مي كند. هنوز مشخص نيست آيا دولت قصد دارد چنين كاري انجام دهد يا 
خير اما با توجه به مشكالت مالي دولت و كسري بودجه به نظر نمي رسد كه 
دولت از دريافت نيم درصد ماليات صرف نظر كند يا حتي آن را كم كند.در 
چنين شرايطي سازمان بورس تصميم گرفته است آن بخش از هزينه هاي 
معامالتي كه مربوط به كارمزد اركان بازار سرمايه و  خود سازمان بورس 

است را كاهش دهد تا هزينه معامالتي سهامداران كاهش يابد.

اجرا از اول مرداد
محمد رضا معتمد، معاون نظارت بر نهادهاي مالي ســازمان بورس در 
گفت وگو با همشهري با اعالم خبر كاهش كارمزد معامالت سهام گفت: 
سقف نرخ كارمزد خريدوفروش شركت هاي بورس، فرابورس، مديريت 
فناوري بورس تهران، سپرده گذاري مركزي و شركت هاي كارگزاري از 
معامالت به ميزان 20درصد در هر معامله كاهــش يافته و اين كاهش 
كارمزد از اول مرداد اجرا مي شود. او درباره كاهش سهم دولت يعني ماليات 
معامالت سهام گفت: اين موضوع در حيطه اختيارات سازمان بورس نيست 
و دولت و حاكميت بايد در اين باره تصميم بگيرند اما آن بخش از هزينه 
معامالت كه مربوط به اركان بازار ســرمايه بوده با تصميم هيأت مديره 
سازمان بورس كاهش پيدا كرده است. به گفته معتمد در مورد كاهش 
سهم سازمان بورس از كارمزد معامالت سهام، شوراي بورس بايد تصميم 
بگيرد و طرح آن ظرف يك يا 2هفته آينده به شوراي بورس ارائه مي شود 

و به احتمال زياد شوراي بورس با آن موافقت خواهدكرد.

فروش الستيك فقط با قيمت دولتي

مديركل تعزيرات حكومتي اســتان تهران با تأكيد بر لزوم برخورد 
با گراني و احتــكار تاير در بازار گفت: ســازمان تعزيرات با هرگونه 
گرانفروشي، عدم عرضه، احتكار و مخفي كردن تاير مقابله و درصورت 
لزوم با توليدكنندگان و فروشندگان متخلف برخورد خواهد كرد. 
وي افزود: تمام كارخانه هاي توليدي و واردكنندگان تاير به خصوص 
نمايندگان توزيع و خرده فروشــي ها ملزم به ثبت اطالعات توليد، 

واردات و فروش خود در سامانه جامع تجارت هستند.

كاهش 2۰درصدي كارمزد معامالت سهام

ضوابط جديد خريد و فروش طالي آبشده 

اتحاديه طال و جواهر اعالم كرد: از اول مرداد ماه طالهاي آبشده 
براي خريد و فروش و انتقال بين اعضاي صنفي و بنكداران بايد 
داراي جواب ثبت شده در سيستم گوياي اتحاديه با عيار 735 به 
باال باشد و طالهاي آبشده  با عيار كمتر از 735به رسميت شناخته 
نخواهند شد و هرگونه خريد و فروش و نقل و انتقال آبشده با عيار 
كمتر از 735تخلف خواهد بــود و تمام ضرر و زيان هاي وارده به 

اعضاي صنفي بر عهده معامله كنندگان خواهد بود.

قيمت دولتي جوجه يك روزه؛ 2۸۰۰ تومان 

قيمت هر قطعه جوجه يك روزه براساس مصوبه ستاد تنظيم بازار، 
دو هزار و ۸00 تومان تعيين شد. طبق اين مصوبه قيمت هر قطعه 
جوجه يك روزه، مرغ زنده و مرغ گرم با نوسان 5 درصد در اختيار 
كارگروه تنظيم بازار استان ها قرار گرفته است. همچنين قيمت هر 
كيلوگرم مرغ زنده 10 هزار تومان و مرغ گرم 15 هزار تومان تعيين 
شده و ميزان عوارض صادراتي گوشــت مرغ از ابتداي مردادماه 

مطابق روال عادي پنج هزار تومان خواهد بود.

پرداخت تسهيالت به كشاورزان

كاظم خاوازي،  وزير جهادكشاورزي با تأكيد بر اينكه هيچ محدوديتي 
براي پرداخت تسهيالت مكانيزاسيون در كشور وجود ندارد، گفت: 
كشــاورزان مي توانند به مركز مكانيزاســيون و بانك عامل حوزه 
كشاورزي مراجعه و بدون محدوديت براي خريد تراكتور، كمباين 
و دنباله بندها تسهيالت دريافت كنند. وي افزود: ميزان كارمزد اين 
تسهيالت بين 12.5تا 14درصد است. به گفته وي، مشكل تامين 

سوخت ماشين آالت كشاورزي داراي پالك حل شده است.

»تعادل به بازار ارز برمي گردد«؛  
اين سخني است كه سكاندار ارز

بانك مركزي بارها بر آن تأكيد 
كرده و در تازه ترين اظهارنظر هم مشــكل 
اصلي بازار ارز را نبود تعادل بين عرضه و تقاضا 
در بازار حواله ارز به خاطر مشــكالت كرونا 
عنوان كرده است. با اين حال فعاالن بخش 
خصوصي معتقدند كه دليل اين  بي تعادلي 
اختالف قيمت ارز نيمايي و بازار آزاد ارز است 
كه براي عبور از اين وضعيت بايد نرخ پايه ارز 
اصالح و حتي يك نرخ در بازار ارز اعمال شود. 
موضوعي كه در نشســت شــنبه عصر بين 
اعضاي اتاق ايران با رئيس كل بانك مركزي 
مطرح شــده و از نظر صادركنندگان بانك 
مركزي و دولــت بايد از سياســت تنبيهي 
صادركنندگان و اعمال فشــار به آنها دست 

بردارند و به جاي آن به تشويق صادركنندگان 
روي آورند. عبدالناصر همتي، رئيس كل بانك 
مركــزي در در واكنش به درخواســت هاي 
مطرح شده از سوي بخش خصوصي اظهار 
كرد: شرايط صادركنندگان و فشارهايي را كه 
به لحاظ  تحريم و زمان دريافت ارز حاصل از 
صــادرات وجــود دارد، درك مي كنيــم و 
همكاري الزم را در اين زمينه خواهيم داشت. 
اما اگر هم صادركننــدگان اعتراضي به نرخ 
پايه صادراتي محاســباتي در گمرك دارند، 
حداقل 70درصد ارز حاصل از صادرات خود را 
كه پيش از اين نسبت به بازگشت آن متعهد 
شــده بودند به كشــور بازگردانند تا بشود 
درمــورد آن درفرصت مناســب مذاكره و 

تصميم گيري كنيم.
اختالف نظــر بين صادركننــدگان و بانك 

مركزي درباره مكانيزم بازگشت ارز صادراتي 
به ويژه پس از سياســت نــرخ ارز بر مبناي 
دالر 4200توماني در زمان رياست ولي اهلل 
سيف، بر بانك مركزي شدت گرفت و از زمان 
رياست همتي رويه بانك مركزي با افزايش 
نرخ ارز در ســامانه نيما و البته اجازه دادن 
به صادركنندگان براي فروش بخشي از ارز 
خود به نرخ بازار آزاد تغيير كرد. در هفته هاي 
اخير با روند شــتابان نرخ ارز، چالش بر سر 
نرخ واقعي ارز و ســازوكار بازگشت ارزهاي 
صادراتي بين بانك مركزي و بخش خصوصي 

جدي تر شده است.

تعادل به بازار ارز برمي گردد
رئيس كل بانك مركزي دخالت اين نهاد را 
به عنوان بازارساز در بازار ارز با عرضه صد ها 
ميليون دالر تأييــد و از آن به عنوان خنثي 
كننده تالش كســاني ياد كرد كه به گفته 
او دنبال برهم زدن بــازار ارز بودند. به گفته 
او : با افزايش تدريجــي عرضه ارز خصوصا 
ايفاي تعهد از ســوي صادركنندگان در اين 
بازار و هدايت بانك مركــزي تعادل به بازار 
ارز برخواهد گشــت. همتي در حالي قول 

همكاري با بخــش خصوصــي را داده كه 
مي گويد: با فعاالن اقتصــادي در اتاق ايران 
اختالف نظــر نداريم و بايــد جلوي خروج 
ارز از كشــور را بگيريم. هدف بانك مركزي 
روان سازي واردات با اولويت تامين ارز براي 
كاالهاي اساســي، دارو و پس از آن تامين 
مواداوليه كارخانه هاســت. او با بيان اينكه 
پتروشــيمي ها و صنايع فوالد ارز خود را به 
كشــور بازگردانده اند، اميدوار اســت ساير 
صادركنندگان نيز نســبت به بازگشت ارز 
حاصل از صادرات خود اقدام كنند. حتي به 
فعاالن اقتصادي قول داده تا در سياست هاي 

خود شفاف تر و مسئوالنه عمل كند.

صادرات را تشويق كنيد نه تنبيه
ديروز محمــد رضا انصــاري، نايب رئيس 
اتاق ايران گزارشي از مذاكرات بين بخش 
خصوصي و بانــك مركزي ارائــه و از هدر 
دادن 53ميليارد دالر ارز در نتيجه اعمال 
سياســت ارز 4200به عنــوان يك فاجعه 
فسادآور و عامل خروج ارز ازكشور ياد كرد 
و گفت: دولت با تفكــر نفتي نمي خواهد يا 
احتياجي به همفكــري با بخش خصوصي 
حس نمي كند. او با بيــان اينكه امروز بنيه 
ارزي ايران كم شده اســت و تنها به 5قلم 
كاال ارز 4200تعلــق مي گيرد گفت كه در 
سامانه نيما شكاف عظيمي بين نگاه دولت و 

بخش خصوصي اتفاق افتاده كه در جلسه با 
رئيس كل بانك مركزي اين شكاف به خوبي 
درك مي شد. انصاري تصريح كرد: پيشنهاد 
ما اين اســت كه ارز چندنرخي نباشد، بايد 
براي بازگردان ارز براي صادركننده ها قواعد 
حمايت تشــويقي بگذارند نه تنبيهي. به 
گفتــه نايب رئيس اتاق ايــران، وقتي نرخ 
ارز در ســامانه نيما ارزان تر از بــازار آزاد 
باشد، بسياري از مســائل مانند كارت هاي 
يك بارمصرف بازرگاني، كارت هاي اجاره اي 
و غيره اتفاق خواهد افتــاد چرا كه به گفته 
او مشــكل اصلي اختالف بين ارز نيمايي و 

بازار آزاد است.

مسير مهار رشد شتابان قيمت ارز
همشهري آخرين رايزني بانك مركزي و صادركنندگان را بررسي كرد

همتي: طرح گواهي سپرده يورويي را به شوراي پول و اعتبار مي دهيم

خانواده كرامتلو در روستاي چماني باال از توابع مينودشت استان گلستان در شمال ايران چند 
 عكس
خبر

سالي است كه يك كسب و كار خانگي راه انداخته اند و باپرورش كرم ابريشم و توليد پارچه هاي 
ابريشمي امرار معاش مي كنند. توليد و پرورش ابريشم از فروردين ماه با توزيع تخم نوغان در 
بين كشاورزان آغاز مي شــود و كل فرايند آن تا ۵۰ روز طول مي كشد. اگر شما هم مثل اين 
خانواده اصيل دنبال پرورش كرم ابريشم هستيد، بايد بدانيد كه پرورش كرم بايد در محيط مرطوب و با نور كم 
انجام شود تا كرم ها حسابي رشد كنند و آماده پيله بستن شوند. براي تهيه نخ ابريشم، پيله را ابتدا در آفتاب 
خشك مي كنند، سپس در آب داغ مي جوشانند تا تارهاي نخ از آن جدا شود و توسط دستگاه ريسندگي تارها 
را به هم تنيده و تبديل به دسته هاي نخ مي كنند. دسته هاي نخ هم پس از خشك شدن در ديگ هاي بزرگ آب 

جوش رنگ آميزي مي شوند تا از آنها پارچه هاي ابريشمي ببافند. عكس: مهسا صفري: مهر

كسب و كار خانگي با پرورش كرم ابريشم

بــا مصوبــه ســتاد مقابله بــا كرونا، 
قراردادهاي اجاره بها تــا 3ماه پس از مسكن

پايان كرونا تمديد شد و درصد افزايش 
قيمت براي تمديد اين قراردادها نبايد در تهران از 
25درصد، در كالنشــهرها از 20درصد و در ســاير 
شهرها از 15درصد بيشــتر باشد. اين خبر را حسن 
روحاني، رئيس جمهور در جلســه ديروز ستاد ملي 
مقابله با كرونا اعالم و تأكيد كرد: اين مصوبه تا 3 ماه 
بعد از زماني كه وزارت بهداشــت و درمان، خاتمه 
حالت اضطــرار كرونــا را اعالم كند، ادامــه دارد و 
بعدازآن امكان تغيير توافقي قراردادها وجود خواهد 

داشت.
به گزارش همشهري، ستاد مقابله با كرونا در نشست 
فروردين ماه امسال، در بررسي پيشنهاد وزارت راه 
و شهرســازي مبني بر تمديد 6ماهــه قراردادهاي 
اجاره سررسيد شــده، نهايتا با تمديد دوماهه اين 
قراردادها تا ابتداي تيرماه موافقت كرد؛ چراكه طبق 
استدالل اين ستاد، جمعيت كســاني كه از درآمد 
اجاره امرارمعاش مي كنند نيز قابل توجه اســت و با 
تمديد 6ماهه قراردادها، اين افراد نيز تحت تأثير قرار 
خواهند گرفت. حاال اما، در شرايطي كه الزام قانوني 
مصوبه قبلي ستاد مقابله با كرونا براي تعيين تكليف 
قراردادهاي اجاره به پايان رســيده اســت، مصوبه 
ديگري از سوي اين ستاد ابالغ شده كه قرار است با 
شرايطي متفاوت تر، ثبات نسبي بازار اجاره تا پس از 

دوره كرونا را تضمين كند.

سقف شكني در بازار اجاره ممنوع
وزير راه و شهرسازي در تشــريح مصوبه اخير ستاد 
مقابله با كرونا در بازار اجاره، مي گويد: مصوبه ستاد 
مقابله با كرونا پيرو مصوبه قبلي براي تمديد دوماهه 
قراردادهاي اجاره بوده و اين بار قراردادها را تا سه ماه 

بعد از پايان شــرايط كرونا كه وزارت بهداشت آن را 
اعالم خواهد كرد، تمديد مي شــود. محمد اسالمي 
با اشاره به الزامات ســاماندهي بازار اجاره مي افزايد: 
از امروز تمام معامالت بازار مسكن، حتي آنهايي كه 
در خارج از دفاتر مشاور امالك انجام  مي شود، بايد در 
سامانه امالك و مستغالت ثبت شده و كد رهگيري 
دريافت كنند و تا پايان دوره كرونا مانند قراردادهاي 
اجاره قبلي مشــمول مصوبه جديد ســتاد هستند. 
به گفته اسالمي، براســاس اين مصوبه، سقف مجاز 
افزايش قيمت در قراردادهاي اجاره نسبت به قرارداد 
سال قبل، در شــهر تهران 25درصد، در كالنشهرها 
20درصد و در ساير شهرها 15درصد است. از اظهارات 
وزير راه و شهرسازي چنين برمي آيد كه ابزار بازدارنده 
در مورد مصوبه تعيين ســقف اجاره بها اين است كه 
مراجع قضايي و دادگاه براي مستأجراني كه از طرف 

صاحب خانه مجبور به پرداخت اجاره بهاي بيشــتر 
مي شوند، حكم تخليه صادر نخواهد كرد.

تكاليف مستأجر
در اغلب كشورهاي پيشــرفته كه نظام اجاره داري 
شــفاف و جامعي دارنــد، بيشــترين حمايت ها از 
مســتأجران انجام مي شــود و ضمن اينكه مالك 
كمترين حقي در افزايش رقم اجاره بها دارد، گاهي 
حتي در پرداخت كميسيون عقد قرارداد اجاره نيز 
مســتأجر مبلغي نمي پردازد. البته در همين نظام 
اجاره داري مستأجر محور، موجر مي تواند در مقابل 
كوتاهي مســتأجر در عمل به قــرارداد يا پرداخت 
اجاره بها، به پشــتوانه قانون، خواستار تخليه ملك 
شود. به گزارش همشــهري، در مصوبه فعلي ستاد 
مقابله بــا كرونا نيز كه به نظر مي رســد با نگاهي به 
نظام اجاره داري كشورهاي ديگر و عملكرد آنها در 
دوره كرونا تدوين شده است، تبصره هايي گنجانده 
شده كه تالش مي كند روابط موجر و مستأجر را تا 
حدودي متعادل كند. وزير راه و شهرسازي مي گويد: 
نخستين تبصره اين است كه اگر مستأجري تكاليف 
خود را انجام ندهد و دادگاه حكمي صادر كرده باشد، 
مستأجر موظف است ظرف 2 ماه واحد را تخليه كند 
و براساس تبصره دوم، چنانچه مالكي به شكل رسمي 
ملك خود را در اين دوره فروخته باشــد، مستأجر 
موظف است ظرف 2ماه نسبت به تخليه ملك اقدام 
كند. آنگونه كه از گفته هاي اســالمي برمي آيد: در 
تبصره ديگري نيز تمهيداتي انديشيده شده تا براي 
قراردادهايي كه خارج از دفاتر مشاور امالك منعقد 
مي شوند نيز كد رهگيري صادر شود تا تمام معامالت 

امالك و مستغالت كشور در يك سامانه ثبت شود.

سقف افزايش اجاره بها  تا پايان كرونا

   مصوبه اجاره الزم االجراست
در حالی بر اساس مصوبه ستاد مقابله با كرونا، سقف افزايش قيمت در قراردادهای اجاره در تهران 2۵ درصد، در كالن شهرها 
2۰ درصد و در ساير نقاط شهری ۱۵ درصد تعيين شده كه بررسی شاخص كرايه مسكن اجاری در خرداد ۱۳۹۹ نشان می دهد 
نرخ تورم ساالنه بازار اجاره در شــهر تهران به 27.۶ درصد و در كل مناطق شهری ۳۰.7 درصد رسيده و از نرخ تورم كل عبور 
كرده است. از اين منظر مصوبه ستاد مقابله با كرونا می تواند برای خانوارهايی كه از محل دريافت اجاره بها معيشت می گذرانند 
مشكل ساز شود؛ اما به واسطه اينكه زمان اجرای اين مصوبه محدود به دوره كروناست و ارزش امالک استيجاری نيز به واسطه ذات 
سرمايه ای ساختمان در مقابل كاهش ارزش ريال و رشد تورم حفظ می شود، می توان اميدوار بود حتی موجرانی كه درآمد اصلی 
آنها از اجاره تأمين می شود نيز با اين قانون همراهی كنند. گرچه برخي از مفاد مصوبه فعلي ستاد مقابله با كرونا در قانون فعلي 
موجر و مستأجر وجود ندارد و براساس رأي ديوان اداري، گرفتن كد رهگيري نيز براي قراردادهاي بازار مسكن اجباري نيست، 
اما به موجب اينكه مصوبات ستاد مقابله با كرونا در حكم قانون بوده و بر قوانين قبلي مقدم است، رعايت اين مصوبه نيز براي همه 
الزم االجرا خواهد بود. وزير راه و شهرسازي مي گويد: اكنون شرايط خاصي در كشور حكمفرماست و تنظيم گري مقرراتي براي 
اين است كه به جامعه آرامش بدهد تا مالك و مستأجر بتوانند با آرامش به تفاهم برسند. آنگونه كه از گفته هاي اسالمي برداشت 
مي شود، در اجراي مصوبه اخير براي بازار اجاره، اصل بر توافق موجر و مستأجر در چارچوبي مشخص گذاشته شده و ابزار قانوني 
براي حمايت از اجراي اين مصوبه نيز خودداري از صدور حكم تخليه براي مستأجراني است كه صاحبخانه آنها متقاضي افزايش 
اجاره بها خارج از اين مصوبه را داشته باشد. اسالمي همچنين از تصويب بسته حمايتي بازار مسكن در جلسات بعدي ستاد مقابله با 
كرونا خبر داده است كه رونق توليد و عرضه مسكن را دربرمي گيرد و حمايت و پشتيباني از مستأجران نيز در آن ديده شده است.

با وجود آنكه از اواخر هفته قبل تا روز شــنبه اندكي از شيب صعودي 
قيمت دالر كاسته شده بود اما ديروز قيمت هر دالر آمريكا در بازار آزاد 

بار ديگر از مرز 20هزار تومان فراتر رفت.
به گزارش همشهري، به دنبال عبور قيمت هر دالر آمريكا از مرز 20هزار 
تومان از اواسط هفته قبل بانك مركزي سياست هاي كنترلي را براي 
جلوگيري از رشد بيشتر قيمت هر دالر آغاز كرد و به گفته رئيس كل 
بانك مركزي اين بانك دست به عرضه ارز در بازار زده است. اين كار از 
روز پنجشنبه هفته قبل تا روز شنبه هفته جاري قدري از التهاب بازار 
ارز كاست اما ديروز بار ديگر شيب قيمت دالر صعودي شد و قيمت هر 
دالرآمريكا در بازار آزاد از مرز 20هزار تومان عبور كرد و حتي در برخي 
ســاعات از مرز 20هزارو 200تومان هم گذشــت با وجود اين قيمت 
هر دالر آمريكا در صرافي هاي مجاز در محــدوده 19هزارو 52تومان 
دادوستد شد. ديروز همچنين قيمت هر سكه امامي 19۸هزار تومان 
گران تر شد و به ۸ميليون و 71۸هزار تومان رسيد. هر سكه بهار آزادي 

هم با 50هزار تومان افزايش به ۸ميليون و 400هزار تومان رسيد.

قيمت طال و ارز در صرافي هاي مجاز تا ساعت 
۱7ديروز- ارقام به تومان

درصدتغييرمقدار تغييرقيمت دارايي
190522111.12دالر
210961440.69يورو

87180001980002.32سكه امامي
8400000500000.6سكه بهار آزادي

شــاخص كل بورس تهران در مبــادالت ديروز 1.7درصــد و ارزش 
معامالت 90درصد رشــد كرد. به گزارش همشهري، در مبادالت روز 
گذشته بازار سهام، شاخص كل بورس تهران با 1.7درصد رشد به مرز 
يك ميليون و500هزار واحد نزديك شد. همچنين سهامداران ديروز 
27هزارو 461ميليارد تومان اوراق بهادار در بورس و فرابورس دادوستد 
كردند كه اين ميزان نسبت به روز شنبه 90درصد رشد نشان مي دهد.

تازه ترين خبر ها حاكي از آن است كه شــركت سرمايه گذاري تامين 
اجتماعي قرار است چهارشنبه هفته جاري سهام شركت سرمايه گذاري 
سيمان تامين با نماد سيتا را در بورس عرضه كند.سرمايه اين شركت 
1100ميليارد تومان است و ارزش سبد سهام متعلق به اين شركت بين 
20تا22هزار ميليارد تومان برآورد مي شود.خبرهاي ديگر نيز حاكي از 
آن است كه هلدينگ گلرنگ درنظر دارد سهام صنعت غذايي كورش 
يعني مالك برند هاي اويال، فاميال، كيمبال و سانتين را در بازار سهام 
عرضه كند.برخي اطالعات نيز نشان مي دهد كه شركت فوالد مباركه 
در تالش است۸0درصد از سهام شــركت سرمايه گذاري توسعه توكا 
را خريداري كند اما هنوز با مالك سهام بر سر قيمت به توافق نرسيده 
است.همچنين مديرعامل شركت بيمه ايران معين از عرضه سهام اين 

شركت در فرابورس تا پايان تابستان سال جاري خبر داد.

نماگر هاي بازار سهام در مبادالت روز گذشته
درصد تغييرمقدار تغييرمقدارنماگر

شاخص كل
1.491.955256801.75 واحد

ارزش معامالت
274611303890.40 ميليارد تومان

2.775.292106942762.69تعداد معامالت
ارزش بازار

6568300.46 هزارميليارد تومان

رشد دوباره قيمت طال و ارز

مبادله 27هزار ميليارد توماني در بازار سهام

ســتاد تنظيم بازار با توجه به سهم 
قيمت شيرخام در توليد محصوالت بازار

لبني، قيمت 10 محصول پرمصرف 
كه مشمول قيمت گذاري تثبيتي مي شوند را اعالم 
كرد. به گزارش همشهري، ديروز بعد از توافق هاي 
انجــام شــده وزارت صنعت بــا توليدكننده هاي 
محصوالت لبني و صدور مجوز افزايش قيمت نرخ 
جديد محصوالت لبني از سوي ستاد تنظيم بازار 
وزارت صنعت اعالم شــد.آنطوركه وزارت صنعت 
اعالم كرده است؛ دامنه مجاز تغيير قيمت شيرخام 
7 درصد با توافق خريدار و فروشنده بالمانع است؛ 
همچنين قيمت فروش شيرخام با مشخصات 3.2 
درصدچربــي و بارميكروبي زيــر 100 هزار مبلغ 
2900 تومــان به ازاي هــر كيلوگــرم جلوي در 

دامداري تعيين شد.براساس اين مصوبه به ازاي هر 
يك درصد افزايش يا كاهش درصد چربي مبلغ 50 
تومان مناسب با افزايش و يا كاهش درصد چربي به 
قيمت مصوب شــيرخام اضافه يا كسر خواهد شد.
قيمــت ســاير محصــوالت لبنــي در حجم ها و 
كيفيت هاي مختلف براساس ضوابط قيمت گذاري 
كاالي توليــد داخل توســط توليدكننــدگان با 
هماهنگي ســازمان حمايــت مصرف كنندگان و 
توليد كنندگان تعيين و پس از اطالع رســاني در 
ســامانه 124 مالك عمل خواهد بود. براي اينكه 
قيمت هاي مصوب دربازار اعمال شــود قرار شــد 
كارگروه هماهنگي سياســت هاي صادراتي ظرف 
10روز كاري نســبت به تعيين عوارض صادراتي 

شيرخشك و ساير محصوالت لبني اقدام كنند.

 با مصوبه ستاد مقابله با كرونا، سقف افزايش اجاره بها در قراردادهاي موجود تا بعد از دوره كرونا 
15 تا 25درصد تعيين شد

لبنيات پر مصرف رسما گران شد

نرخ مصوب ستاد تنظيم بازار براي محصوالت لبني- ارقام به تومان
قيمتنوع محصولنام محصول

1.55600درصدچربيشير بطري يك ليتري كم چرب
25900درصدچربيشير بطري يك ليتري نيم چرب

36500درصدچربيشير پرچرب
3.26600 درصد چربيشير كامل

1.54000درصد چربيشير نايلوني )900 گرمي( كم چرب
1.56300درصد چربيماست )900 گرمي( كم چرب

37300درصد چربيماست پرچرب
1.517500درصد چربيماست دبه اي )2500 گرمي( كم چرب
318900درصد چربيماست دبه اي )2500 گرمي( پر چرب

40010600گرميپنير يواف 400 گرمي
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افقي:
 1- سرزمين كانگوروها- سؤال 

و جواب
2- در بــازار بــورس معاملــه 

مي شود- برابر- پيشوا
3- فانوس دريايي- رودخانه ها- 

خط هاي پيشاني
4- بيماري عفوني حاد كودكان- 

پزشك دربار فراعنه مصر
5- خط كش مهندســي- فاقد 

بيماري- معطر- ميوه
6- عطا كننده- ســالن نمايش 

فيلم
7- در بندكــردن- اهــل قبور- 

جراحي
8- پســت و فرومايــه- جانور 

بي مهره دريايي- حزب هيتلر
9- چه بســيار- خــوردن- هر 

وسيله اي كه كار را آسان تر كند
10- راه و روش- تابلوي مشهور 

لئوناردو داوينچي
11- حــرف ربـــط- ســـفر 
دسته جمعي- فلزي سمي- لنگه 

بار
12- بين صلبيه و شبكيه چشم- 

كتاب مشهور مالصدرا 
13- دســتورات- قومي از نژاد 

آريايي- كودن
14- پيشواي دين بودايي- چند 
مرتبــه- قســمتي از جمله كه 

درباره آن خبر مي دهيم
15- درختي با گل هاي خوشه اي 

خوشبو- مخفيانه و پنهاني

  
عمودي:

1- حســرت- هماهنگي اجزا- 
حيواني كه در طول عمر خود آب 

نمي نوشد
2- شــركتي كه ســرمايه آن 
متعلق به چند نفر است- گفته 
يا نوشته اي بر پايه استدالل هاي 

نادرست- نيم صداي سگ
3- نام پدر ابراهيم نبي)ع(- تير 

چوبي سقف- قابله
4- پايتخت ايتاليا - ريشخند- 

نقاب
5- شــهري با طبيعــت زيبا در 

مازندران- بيان شفاهي
6- فيلــم درام تاريخــي بــه 
كارگرداني استيون اسپيلبرگ 
با بازي دانيل دي لوئيس- ويران 

شده- من و شما
7- تنها- بــه نرمي رفتاركردن- 

حالتي مخصوص زن باردار
8- پايه - آلياژ- رودي جاري در 

مازندران
9- خميده- تزيينــي پرده- از 

انجيل هاي معتبر
10- دورنمــاي عمــر- تغيير 

متناوب- كوتاه تر از مسير اصلي
11- آپارتمــان كوچــك بــا 
تجهيزات ساده و راحت- دامن 

بلند

12- يكبــاره - فاقد خصلت هاي 
پســنديده- از نفيرش مرد و زن 

ناليده اند
13- پــاره آتش- همنشــين- 

شهري در استان زنجان
14- اســب چاپــار- خــرس 

كارتوني- افيون
15- مهر خورده- گل آپارتماني 

زيبا - نوعي آينه

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3683
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

289536714
654217398
173948625
368152479
427689531
915473862
532794186
891365247
746821953

متوسط

   5  7 4   
      9 1 2
    6 1   7
    8 4   5
 3      7  
8   9 2     
2   1 4     
3 9 4       
  6 3  2    916527384

423816759
587439126
291784635
638195472
754263918
842971563
379652841
165348297

ساده

متوسط

182597436
765438912
943261587
621784395
439615278
857923164
278149653
394856721
516372849

سخت

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

ساده

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

5 2  دوشنبه 9 تير 99  شماره 7974 زيست بوم 3 0 2 3 6 1 1

 زهرا رفيعي
خبرنگار

 نقاط مختلفــي از جنگل هاي 
منابع 
زاگرسي كشــور در يك هفته طبيعي

اخير در آتش سوخته است. برپا 
شدن 200آتش در پهنه وسيع و صعب العبور 
زاگرسي لذت روزهاي پرباران دو سال اخير را 
به كام طبيعت تلخ كرد و آتش سوزي هاي يك 
هفته اخير در عرصه هاي طبيعي حدود هزار 
هكتار از جنگل ها و مراتع كشور را به خاكستر 

تبديل كرد.
به گزار ش همشــهري، عمده دليلي كه براي 
آتش سوزي ها عنوان شده، »عامل انساني« 
است. عامل انســاني تا پيش از اين چوپانان، 
زنبــورداران، گنج يابــان، شــكارچيان، 
زمين خــواران، قاچاقچيان زغــال و البته 
گردشگران معرفي مي شدند كه به عمد يا سهو 
براي بهره بــرداري از منابع طبيعي يا از روي 
سهل انگاري آتش به جان طبيعت مي انداختند. 
امسال اما تعداد آتش ســوزي ها به اندازه اي 
است كه به گفته فرمانده يگان حفاظت سازمان 
جنگل ها »درصدي از اين آتش سوزي ها عمدي 

است و دستي در كار است.«
ســرهنگ علي عباس نــژاد در گفت وگو با 
همشــهري موضوع جديدي را مطرح كرده 
است كه تاكنون درباره آتش سوزي  جنگل ها 
از اعالم رسمي آن خودداري شده بود. به گفته 
فرمانده يگان حفاظت سازمان جنگل ها، شمار 
آتش سوزي  در جنگل ها افزايش غيرطبيعي 
يافته است. به عنوان مثال 2 روز قبل پس از 
48ساعت، آتش ســوزي عرصه هاي طبيعي 
فارس كامال خاموش شــد. ولي پيش از ترك 
محل، همان منطقه دوباره درگير آتش شد. 
ســرهنگ عباس نژاد افــزود:  از نظر ما اين 
آتش سوزي ها مشكوك اســت و نهادهاي 
امنيتي و انتظامي بايد براي شناسايي عامالن 
آتش سوزي ها با سازمان جنگل ها همكاري 
كنند تا عوامل اصلي آتش سوزي ها شناسايي 
شوند. چون وضعيت از نظر ما عادي نيست و 

نياز به بررسي امنيتي دارد.

اين نخســتين اظهارنظر رسمي از يك مقام 
انتظامي در سازمان جنگل هاست كه مشخص 
مي كند آتش افروخته شــده در برخي نقاط 
جنگلي ايران كه از  ماه گذشته شدت بيشتري 

يافته، هدفمند است.
سرهنگ عباس نژاد از شناسايي و دستگيري 
افرادي سخن گفته است كه به آتش افروزي 
تعمدي در جنگل هــا اقــدام كرده اند. او 
مي گويد: در برخــي جنگل ها و عرصه هاي 
طبيعي كه از مدتي قبل دچار آتش ســوزي 
شدند نشانه هايي از پرتاب مواد آتش زا ديده 
شده است كه اين مواد براي سازمان جنگل ها 
شناخته شــده نيســت و بايد با همكاري 
دســتگاه هاي امنيتي اين آتش ســوزي ها 

بررسي شوند.
فرمانده يگان حفاظت ســازمان جنگل ها 
مي گويد: »رد تمايالت سياسي را مي توان در 
حوادث اخير كه به خاكستر شدن جنگل هاي 

ايران انجاميده است دنبال كرد.«
به گفته او، ايران بدخواهــان زيادي دارد و 
احتماال افرادي در داخل كشور با اين گروه ها 
همكاري مي كنند تا سيستم حاكميتي را زير 

سؤال ببرند.
بخش عمده اي از مردم نيــز باور نمي كنند 
كه اين آتش سوزي  ها غير عمدي باشد. آنها 
مي پرسند، چرا در سال هاي گذشته چنين 
اتفاقي نمي افتاد؟ آيا آتش سوزي ها منافع فرد 
يا گروهي را تامين مي كند؟ ابهام آنها بر سر 
اين است كه مگر زنبوردار ، گردشگر و چوپان 
براي نخستين سال است كه در اين مناطق 
حضور دارند؟ براي برخي از آنها التهاب ايجاد 
شده بر اثر انتشار خبر آتش سوزي ها در ادامه 
التهاب قيمت دالر، مسكن و... پرسش ايجاد 

كرده است.

غرب ايران در آتش
كوه شب در بندر خمير هرمزگان، ارتفاعات 
بخش جويم استان فارس، كوهستان هاي سد 
شاه قاسم ياسوج، كوه تودج در منطقه مظفري 
فارس، مناطق حفاظت شده دنا، لوداب ياسوج، 
كوه َهرم الرستان، بوزين و مره خيل كرمانشاه 

و جنگل هاي بلوط خرم آباد تنها بخشــي از 
آتش سوزي هاي وسيعي است كه در روزهاي 

اخير بروز پيدا كرده است.
باران هاي 2 سال اخير، بهار سرسبزي را براي 
مناطق كوهستاني و دشت ها به ارمغان آورد. 
ولي بيشتر رويشگاه هاي كشور با گرم شدن 
هوا رطوبت شان نيز كم و خشك شد. در نتيجه 
چنين فرايند طبيعي، مراتع سبزي كه حاال 
زرد و خشك شده اند مانند يك بمب ساعتي 
منتظر كوچك ترين خطاي انساني براي نابودي 

هستند.
ســرهنگ علي عباس نژاد، فرمانده يگان 
حفاظت سازمان جنگل ها درباره آتش سوزي 
جنگل هــا و عرصه هاي طبيعــي كه به نظر 
مي رسد سر خاموش شدن ندارد، در گفت وگو 
با همشهري اعالم كرد: »آتش سوزي ها فراگير 
است و 100نفر با هلي برد به مناطق آتش گرفته 

اعزام شده اند.«
بــه گفتــه او، در يــك هفته گذشــته 
200آتش ســوزي رخ داده است و به جز يك 
مورد در فارس و 2مورد در جوانرود كه منطقه 
مين گذاري شــده بود و بيش از 24ساعت به 
طول انجاميد، بخش عمده آتش ســوزي ها 

اطفا شد.
براساس اعالم فرمانده يگان حفاظت سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور، وسعت 
آتش سوزي هاي يك هفته اخير حدود هزار 

هكتار گزارش شده است.

بالگردها باز هم به جنگ آتش نرفتند
به رغم تالش نيروهاي محيط زيست، منابع 
طبيعي و مردم محلي، وزش باد شديد و وسعت 
حريق در مناطق صعب العبور، مهار آتش سوزي  
جنگل ها و عرصه هاي طبيعي اين مناطق را 
دشوار كرد. بالگردهايي كه در سال هاي اخير 
با كوچكترين گزارش آتش ســوزي به سمت 
مناطق آتش گرفته پرواز مي كردند، امسال 
به دليل بدهي انباشــته هزينه هاي سوخت، 
تنها به هلي برد تعــداد اندكي از افراد راضي 
مي شدند. با گسترش آتش سوزي در منطقه 
حفاظت شده خاييز و انتشــار گزارش هاي 

متعدد ميزان خسارات ناشي از آتش سوزي 
در بلوط زارهاي خاييز در روزنامه همشهري، 
بخشي از بدهي 30ميليارد توماني مرتبط با 
اطفاي حريق جنگل ها به وزارت دفاع پرداخت 
شد. اما از آن زمان تاكنون به اعتقاد سرهنگ 
علي عباس نــژاد، فرمانده يــگان حفاظت 
سازمان جنگل ها، »هماهنگي ها هنوز به حد 

مطلوب نرسيده است.«

او در اين بــاره مي گويد: »با وجــود آنكه 
دســتور پرداخت اعتبار صادر شده است، 
در آتش سوزي اســتان فارس كه از ديروز 
شــروع شــد، فقط يك بالگرد براي يك بار 
هلي برد نفــرات در اختيار يــگان حفاظت 
سازمان جنگل ها قرار داده شد و هنوز به آن 
انسجامي كه در سال هاي گذشته وجود داشت 

نرسيده ايم.«
به گفته او، يك شركت ايراني كه سبد حمل 
آب توليــد مي كند، اعالم كرده اســت كه 
مي تواند تنها 2 ســبد در هفته توليد كند 
و به همين دليل ، وزارت دفاع و ســازمان 
جنگل ها همزمان از اعتبار موجود براي خريد 
تجهيزات هزينه مي كنند. چندين نفر تاكنون 
به اتهام ايجاد آتش سوزي تعمدي در جنگل ها 
و مراتع كشور بازداشت شده اند و پرونده اين 
آتش سوزي ها از طريق مراجع قضايي در حال 

پيگيري است.

1700هكتار اراضي حفاظت شده خاكستر 
شد

سرهنگ جمشيد محبت خاني، رئيس يگان 
حفاظت ســازمان حفاظت محيط زيست اما 
در گفت وگو با همشهري به حجم آتش سوزي 
در اراضي حفاظت شده كشــور از ابتداي 
سال تاكنون اشــاره كرد و گفت: از ابتداي 
سال تاكنون 1700هكتار از اراضي حفاظت 
شده در آتش ســوخته و بيشترين فراواني 
آتش سوزي ها در تهران، كرمانشاه، كهگيلويه 
و بويراحمد گزارش شــده است. اكنون اما 
نگراني ما در ادامه تابستان با گرم شدن هوا، 
وقوع آتش سوزي در پارك ملي گلستان است 

كه در سال جاري پوشش گياهي خوبي دارد.
آتش سوزي اخير در پارك پرديسان تهران 
كه مقر سازمان حفاظت محيط زيست كشور 
در آن قرار دارد، ناشي از تكه زغالي بود كه 
يك خانواده براي پخت غذا از آن اســتفاده 

كرده بودند.90درصد آتش سوزي ها به گفته 
فرمانده يگان حفاظت محيط زيست، سهوي 
و از سر ناآگاهي در طبيعت كشور رخ مي دهد. 
فرمانده يگان حفاظت محيط زيســت اما به 
رغم آتش سوزي هاي متعدد ايجادشده در 
جنگل ها و عرصه هاي طبيعي ايران معتقد 
است: »امســال تعداد آتش سوزي ها در كل 

كشور چندان چشمگير نيست«.
او از مردم خواسته است هرگونه آتش سوزي 
به خصــوص آتش ســوزي هاي تعمدي در 
عرصه هاي طبيعــي را حداقــل به پليس 
110اطالع دهند. غــذا را در خانه طبخ و گرم 
كنند و از برپا كردن آتش براي طبخ غذا در 
عرصه هاي طبيعي و ملــي و بردن زغال به 
طبيعت كشور جدا خودداري كنند. فرمانده 
يگان حفاظت سازمان حفاظت محيط زيست 
همچنين از مردم خواسته است از رها كردن 

زباله در طبيعت به شدت پرهيز كنند.

خرابكاري   در جنگل هاي ايران
فرمانده يگان حفاظت  سازمان جنگل ها از احتمال خرابكاري سياسي مي گويد
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متــن كـامـل در سایت

صادرات گمرکات خراسان جنوبی ۹۷ درصد افزایش یافت
محمدعلی خاشی، مدیرکل گمرک خراسان جنوبی گفت: مجموع کاالی صادراتی خروجی از طریق گمرکات استان 
از ابتدای سال ۹۹ تاکنون از نظر ارزش ۹۷ درصد و از لحاظ وزنی ۲۸ 
درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

2 3 0 2 3 4 4 2 6

داغ مترو بر چهره اهواز
 قرارداد متروی اهواز بعد از 15 سال بالتکلیفی فسخ شده و شهرداری
 قصد دارد پروژه را با تعیین پیمانکار جدید به صورت جدی پی بگیرد

سالمت

 وضعیت قرمز کرونا در 5 استان 
روند افزایشی کرونا در شهرهای مختلف کشور ادامه دارد و براساس آمار رسمی، هر 
35ثانیه یک نفر به کرونا مبتال و هر 10دقیقه نیز یک نفر براثر این بیماری فوت می کند؛ 
روندی که حسن روحانی، رئیس جمهوری هم به آن اشاره و درباره نگرانی های ناشی از 
اوج گیری شیوع بیماری در برخی شهرهای کشور اظهار می کند: » طبق مصوبه ستاد 
کرونا، استان های دارای شهرهای با وضعیت قرمز، با پیشنهاد ستاد استانی به وزیر کشور 
و وزیر بهداشــت و موافقت رئیس جمهوری، محدودیت های الزم به مدت یک هفته 

اعمال می شود و در صورت لزوم، تمدید خواهد شد.« 
سخنگوی وزارت بهداشت نیز روز گذشته از شناسایی 2هزار و ۴۸۹ بیمار جدید مبتال 
به کووید1۹ در کشــور خبر می دهد و می گوید: مجموع جانباختگان این بیماری در 
کشور به 10هزار و 50۸نفر رسیده است.  سیما ســادات الری با بیان اینکه تا ۸تیر و 
براساس معیارهای قطعی تشخیصی، 222هزار و ۶۶۹ بیمار جدید مبتال به کووید1۹ 
در کشور شناسایی شده اند که هزار و ۴0۶مورد بستری شدند، می افزاید: روز گذشته 
1۴۴بیمار کرونایی جان خود را از دست دادند و 2۹۴۶ نفر از بیماران مبتال به کووید1۹ 

در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
به گفته سخنگوی وزارت بهداشت اکنون استان های خوزستان، کردستان، آذربایجان 
غربی، هرمزگان و کرمانشــاه در وضعیت قرمز و استان های بوشهر، ایالم، آذربایجان 

شرقی و خراسان رضوی در وضعیت هشدار قرار دارند.

هرمزگان در شرف تعطیلی ۷روزه
اســتاندار هرمزگان از ارائه طرح تعطیلی ۷روزه هفت شهرســتان استان با وضعیت 
قرمز به ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا خبر می دهد و می گوید: این طرح به همراه 
جزئیات به ستاد ملی ارسال شــده و درآن پیشنهاد داده ایم شــهرهای قرمز استان 
تعطیلی یک هفته ای داشته باشند. فریدون همتی می افزاید: امروز طرح تعطیلی ۷روزه 
شهرستان های بندرعباس، حاجی آباد، قشــم، میناب، رودان، بندرلنگه و کیش را به 

ستاد ارائه کردیم و در صورت موافقت این ستاد طرح اجرایی می شود.

افزایش جان باختگان در کرمانشاه
براساس اعالم دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، هر یک ساعت، ۹کرمانشاهی به کرونا 
ویروس مبتال می شــوند. مهدی محمدی، رئیس کمیته اطالع رسانی ستاد مدیریت 
کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، در گفت وگو با همشهری با اشاره به سیر شتابان 
و صعودی کرونا در استان می گوید: میانگین موارد ابتال به کرونا در ابتدا ۴/3مورد بود 
که در فروردین به طور میانگین به روزانه 22/2مورد، در اردیبهشت به روزانه ۷۶مورد 

و در خرداد به روزانه 22۶/3مورد ابتال رسیده است.
وی به رشد چشمگیر میزان مرگ و میر در ماه های اخیر در استان نیز اشاره می کند و 
می افزاید: در روزهای نخست شیوع بیماری کرونا در استان کرمانشاه، هر دو روز یک 
مورد فوتی داشتیم اما در روزهای اخیر به ویژه با شروع تیرماه روزانه حتی میزان مرگ 

ناشی از کرونا به روزانه 10مورد فوتی دراستان رسیده است.  

کمبود پرستار در خوزستان
مراکز درمانی در خوزستان به گفته سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با 
کمبود پرستار مواجهند و با رایزنی هایی که انجام شده، در صورت حمایت وزیر بهداشت، 
پرستارهایی که تحت عنوان نیروهای شرکتی هستند تبدیل وضعیت شده و به مجموعه 
افزوده می شوند. دکتر فرهاد ابول نژادیان اظهار می کند: در خوزستان همچنان ۹شهر 
قرمز هستند؛ از ستاد ملی مقابله با کرونا اقدامات محدودکننده ای درخواست کرده ایم و 
منتظر اعالم ستاد ملی هستیم تا بر این اساس تصمیم گیری شود. ظرفیت بیمارستان های 
خوزستان در شهرهای مختلف متفاوت است. درمجموع ۸0درصد تخت های بستری 

خوزستان اشغال شده است اما درصورت ضرورت، امکان افزایش ظرفیت وجود دارد.

افزایش بستری ها در کردستان
در استان کردستان نیز بستری مبتالیان و افزایش فوتی  های بیماران کرونایی روندی 
صعودی دارد. براساس اظهارات مسئوالن استانی، هم اکنون ۷۸بیمار مبتال به کرونا در 
کردستان در بخش ویژه )آی.سی.یو( بستری هستند و آمار فوتی های کرونایی نیز با 5 

فوتی روز گذشته به 2۷۷ نفر رسیده است.

مراکز درمانی آذربایجان غربی در آینده جوابگو نیست
در هفته های اخیر شیوع ویروس کرونا در آذربایجان غربی سیرصعودی داشته و هم 
اکنون وضعیت بیشتر شهرستان های آذربایجان غربی در وضعیت قرمز قرار دارد. ایرج 
حریرچی، معاون کل وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی معتقد است ظرفیت 
بهداشتی درمانی در آذربایجان غربی برای ابتالی فعلی کافی است، اما اگر روند صعودی 

شود، کمبود مراکز درمانی مشکل ساز خواهد شد.

   زمیــن داغ، هــوای دم کرده و گرمــای باالی 
50درجه، سوغات تابستان است در جنوب؛ فصلی گزارش

که تا نیمه های سال کش می آید و تنها کسانی که 
اهل خوزستان اند، در بوشهر متولد شده اند، در کرمان زندگی 
می کنند یا در سیستان و بلوچستان، هرمزگان و فارس روزگار 

می گذرانند، مصائب آن را می دانند.
گرما برای جنوبی ها تعریــف دیگری دارد؛ 
آفتاب که به نیمه های آسمان می رسد، هوای 
شــرجی و داغ تاب و توان را از هر رهگذری 
می گیرد، شرایط با نزدیک شدن به ظهر به 
مراتب سخت تر می شــود و تا غروب آفتاب 
ادامه دارد؛ درست زمانی که اوج رفت و آمد 
مردم به نقاط مختلف شــهر است و ناوگان 
حمل ونقل عمومی جوابگوی مردم گرمازده 

نیست.
در میان شــهرهای جنوبی، اهواز به عنوان 
دومین شهر بزرگ کشور، وضعیت وخیم تری 
دارد و مردم این شــهر برای سفرهای درون 
شهری و رســیدن به مقصد، اگر خودروی 
شخصی نداشــته باشــند، یا باید تاکسی 

دربســتی بگیرند و هزینه گزافی بپردازند، یا دل به دریا بزنند 
و سوار اتوبوس های فرسوده و بدون کولر شوند و گرما را به جان 
بخرند. دراین شرایط دشوار تنها مترو، به عنوان وسیله ای ارزان در 
ناوگان حمل ونقل عمومی می تواند مردم را از گرمای روی زمین 
خالص کند، اما سال هاست که پروژه قطارشهری اهواز به دلیل 

مشکالتی نیمه تمام مانده است. 

ترافیک و آلودگی، سهم اهوازی ها از مترو نیمه کاره
تجربه موفق راه اندازی مترو در کالنشهرهای تهران، اصفهان، 
تبریز و مشهد، قرار بود در اهواز نیز تکرار شود و پروژه مترو اهواز 
نیز می توانست نویدبخش حمل و نقلی ارزان همراه با امکاناتی 
نظیر وسایل سرمایشی به ویژه در فصل تابســتان باشد، اما از 
15سال پیش که روبان آن با بوق و کرنا قیچی خورد تاکنون این 
پروژه فقط 30درصد پیشرفت فیزیکی داشته و دراین سال ها، 
اخطارها و هشدارها ازسوی کارفرما و توجیه ها و بهانه ها ازسوی 
پیمانکار ادامه داشت تا اینکه شهرداری اهواز چند روز پیش به 
تصمیم نهایی رسید؛ فسخ قرارداد. حاال اهوازی ها مانده اند با 
تونلی که نصفه و نیمه در زیر زمین کنده شده و گرد و غبارش 
روی زندگی شان نشسته، با تاکســی هایی که کولرهای شان 
تزیینی است و روشــن کردن شــان برای راننده صرفه ندارد 
و اتوبوس های فرســوده ای که گرمــا و به تازگی کرونا ، تحمل 

کردن شان را سخت کرده است.
پریناز مددی که اهل اهواز اســت و برای سرکار رفتن مجبور 
است هر روز از خیابان رمضان با تاکسی به چهارراه نادری برود، 
از مشکالتی که نبود مترو دراین شهر ایجاد کرده می گوید: »با 
اینکه خوزستان، استانی صنعتی اســت،  اما امکانات چندانی 
نداریم. االن در بیشتر شهرهای بزرگ مترو راه اندازی شده اما 
اهواز که شهر بزرگی است و نیاز به وسایل حمل ونقل مناسب 
دارد، هنوز از داشتن مترو محروم است. تنها چیزی که ساخت 

نیمه تمام مترو برای ما داشته، ترافیک و آلودگی است.« 
او معتقد است نشست زمین در بعضی از خیابان های اهواز به علت 
تونلی است که در زیر زمین زده شده و اضافه می کند: »زمین 
در چند منطقه شــهر ریزش کرده و می شنویم که می گویند 
دلیلش ساخت تونل مترو اســت. در همین چهارراه نادری یا 
خیابان پل سیاه چاه های عمیقی از نشست زمین به وجود آمده 

و باعث وحشت مردم شده است. این هم سهم مردم شهر ما از 
مترو است.«

چشم به راه حمایت دولت 
مجید حیدری در میدان شــهید بقایی مغــازه دارد و قبل از 
شــیوع کرونا با اتوبوس رفت و آمد می کرد ه اســت، اما حاال که 
کرونا بســیاری از خط های اتوبوس را تعطیل کرده ، مجید هم 
ناچار است برای تاکســی هزینه کند. او می گوید: »این روزها 
گرما به حدی است که انگار از آسمان آتش می بارد  و به راحتی 
نمی توان زیرآفتاب ایستاد، اما من و امثال من 
باید هر روز مدت زیادی را در انتظار تاکسی 
روی آسفالت داغ بایستیم. بیشتر تاکسی ها 
چون برایشــان به صرفه نیســت که مسافر 
عادی سوار کنند، دربستی کار می کنند که 
ما از پس هزینه اش برنمی آییم. اتوبوس ها هم 
اغلب فرسوده و بدون هیچ امکاناتی هستند. 
ایســتگاه های اتوبوس دراین روزهای گرم 
غیرقابل تحملند و به جرأت می توان گفت که 
در اهواز نمی توان حتی یک ایستگاه اتوبوس 
با اســتانداردهای الزم پیدا کــرد. تمام این 
عوامل دشواری های این تابستان گرم را در 
اهواز افزایش  می دهد. البته کرونا باعث شده 
اتوبوس ها در خط های شلوغ تر متوقف شوند 

و فعال کار نکنند.« 
او حمایت نکردن دولت را عامل اجرا نشدن پروژه مترو می داند 
و اضافه می کند: »این همه سال ما در انتظار ساخت مترو بودیم 
اما خبری نشد، اصال فکر نمی کنم دیگر ساخت آن به عمر ما قد 
بدهد. این مدیریت اشتباه بوده که سرمایه مردم را به هدر داده 
است. االن در همین میدان بقایی کارگاه مترو از چند سال پیش 
تاکنون به همان شکل مانده و فقط باعث شده ترافیک این خیابان 
بیشتر شود و گرد و خاک حاصل از ساخت تونل مترو به گلوی ما 

و ساکنان این خیابان برود، درنهایت نتیجه ای 
هم برای مردم نداشته است. سئوال من این 
است که چرا دولت حمایتی نمی کند تا این 

طرح زودتر به نتیجه برسد؟« 

عقب ماندگی اهواز از کالنشهرهای دیگر
هوای جنوب بر تن تیرماِه اهواز نشســته و 
گرما آزار می دهد. صندلی های تاکســی از 
آفتاب ظهر داغ است، شیشه ها با ناله ای باال 
می رود و کولر روشن می شود. »تخم مرغ را 
که بیندازید روی زمین، نیمرو می شود! بیشتر 
شبیه شوخی است، اما واقعیت دارد ، هوا آنقدر 
گرم است که آهن راهم ذوب می کند. کولر 

هم دراین هوا جواب نمی دهد، اما ما روشن می کنیم که مسافر 
بیشتر از این گرما نکشد.« عباس 21سالی می شود که راننده 
تاکسی است. دو فرزند دارد ، یک دختر دانشجو و پسری که چند 
سالی است سربازی اش تمام شــده و حاال به دنبال کار است: 
»خیلی از کسانی که در کارگاه مترو کار می کردند حاال بیکار 
شده اند. پسر من هم مدتی آنجا کار می کرد اما از وقتی ساخت 

مترو متوقف شد ، عذر او را هم خواستند.« 
تاکسی به خیابان حاشــیه رود می پیچد، پسر جوانی که روی 
صندلی عقب نشســته می گوید: »ما از خیلی از شهرها عقب 
مانده ایم. مترو اهواز همزمان با مترو اصفهان کلنگ زنی شــد، 
اما حاال اصفهانی ها با کمترین هزینه و با مترو از این سر شهر به 
آن سر شهر می روند و ما همچنان اندر خم یک کوچه ایم. حق 
خوزستان و مردمش این نیســت که ازسوی مسئوالن نادیده 

گرفته شوند.« 

اسکناس 5هزارتومانی را کف دســت راننده می گذارد و اضافه 
می کند: »کاش زودتر تکلیف مترو در اهواز هم روشن شود. به 
غیر از اینکه زیر زمین خنک است و از این گرما خالص می شویم ، 
هزینه رفت و آمدمان هم کمتر می شود و دیگر مجبور نیستیم 

نصف درآمدمان را خرج رفت و آمد با تاکسی کنیم.« 

تکمیل فاز نخست مترو تا یک سال آینده
پروژه مترو اهواز  قرار بود از نیروگاه زرگان در شمال شرقی اهواز 
شروع  شود و پس از عبور از میدان های اصلی شهر، در منطقه 
بقایی در جنوب غربی اهواز به انتهای مسیر خود برسد، اما حاال 
سهم اهوازی ها از پروژه قطار شهری این کالنشهر، پس از 15سال 
خلف وعده، کارگاهی بزرگ و محصور شده با ایرانیت های رنگ و 

رو رفته درمرکز شهر است. 
هفته گذشته که »موسی شاعری« شهردار اهواز از فسخ قرارداد 
با شرکت پیمانکار ســاخت متروی این شــهر خبرداد، برای 
بسیاری از مردم این سئوال به وجود آمد که پس از این سرنوشت 
مترو چه خواهد شد؟ شاعری در گفت وگو با همشهری به این 
پرسش پاسخ داده و می گوید: اجازه نمی دهیم نگرانی مردم بابت 
تأخیر در این پروژه ادامه داشته باشد و باید بگویم گزینه های ما 
برای ادامه کار در دست بررسی است و انعقاد قرارداد با شرکت 

جدید در حال طی مراحل کارشناسی و قانونی است.
او توضیح می دهد که در ســال ۸5 قرار بود پروژه قطار شهری 
اهواز پس از برگزاری مناقصه میان شرکت های متقاضی، به یکی 
از آنها واگذار شود اما شرکت کیسون پیشنهادی مبنی بر تامین 
مالی ۸5درصدی پروژه به صورت فاینانس توسط شرکت چینی 
را مطرح کرد که همین پیشنهاد سبب شد این شرکت به عنوان 

شرکت منتخب برگزیده شود. 
شــاعری می افزاید: کل پروژه قطارشــهری اهواز در چهار فاز 
طراحی شــده که قرار بود ظرف مدت 5سال تکمیل شود، اما 
اکنون بعد از 15سال، پیشرفت فیزیکی پروژه در بخش سازه و 

مهندسی 5۷درصد و درکل پروژه 2۸درصد است. 
شهردار اهواز همچنین توضیح می دهد که 
در سال۹۶ صورت جلسه ای درخصوص این 
پروژه تنظیم شد که شــرکت کیسون آن را 
امضا نکرد: کیســون ادعا کرد 1۸0میلیارد 
تومان مطالبــه دارد و ابتدای ســال۹۸ با 
انتصاب بنده به عنوان شــهردار اهواز مبلغ 
طلب خــود را 300میلیارد تومــان و بعد 
۴50میلیارد تومان عنوان کرد، بدون اینکه 
کاری انجام شــود. بعد از آن این شــرکت 
طلب خود را ۹۹0میلیارد تومان اعالم کرد، 
در ماه خرداد امســال نیز درجلســه ای در 
ســازمان برنامه و بودجه این مبلغ را به هزار 
و ۴00میلیارد تومان افزایش و چند روز بعد 
مبلغ طلب خود را به هزار و 500میلیارد تومان تغییر داد که این 

نشان می هد این شرکت تمایلی برای ادامه کار ندارد.
شــاعری  با بیان اینکه مدیران شرکت کیســون مدام اعالم 
می کنند که پولی به ما پرداخت نشــده اما در حقیقت صورت 
وضعیتی ارائه نشده که شــهرداری اهواز آن را پرداخت نکرده 
باشــد و بارها گفته ایم کــه ادعاهای آنها واهی اســت، اضافه 
می کند: طوالنی شدن پروژه متروی اهواز جفای بزرگی درحق 
مردم این شهر بود. مشکالت بسیاری در شهر اهواز وجود دارد 

مانند فرسوده و ناکافی بودن سامانه حمل و 
نقل که ما نسبت به آن ها آگاهیم، اما در این 
شرایط سخت اقتصادی نمی توان جادو کرد. 
وسعت شهر اهواز به گونه ای است که دراین 
شرایط تنها مترو می تواند مشکل گشا باشد 
و مشــکالت حمل ونقل مردم را تاحدودی 

رفع کند.
شهردار اهواز در پاســخ به این پرسش که 
کیســون برای گرفتن اضافــه دریافت چه 
ادعایی دارد، می گوید: در سال ۸5 ظرفیت 
حمل مسافر برای این مترو روزانه 12هزارنفر 
بوده که بعداً شــورای عالی ترافیک آن را به 
1۷هزارنفر افزایش داد. کیسون هم می گوید، 

قطر تونل را از 5متر و ۴0ســانتیمتر به 5متر و ۹0سانتیمتر 
رسانده است و به همین علت مبلغ بیشتری مطالبه کرد، اما در 

اصل کاری انجام نشد.
 او با بیان اینکه از محل بودجه ســال گذشــته 500 میلیارد 
تومــان اوراق مشــارکت به شــهرداری اهواز بــرای پروژه 
قطارشهری اختصاص داده شده، می گوید: ما به پیمانکار ابالغ 

کردیم که کارگاه ها را تخلیه کند تا بتوانیم با پیمانکار جدید 
وارد مذاکره شویم و یک فرصت زمانی برای اینکه پیمانکار این 
کار را انجام دهد، وجود دارد. انتظار داریم این شرکت هرچه 
زودتر نســبت به تخلیه کارگاه اقدام کند، درغیر این صورت 
از طریق مراجــع قضایی بابت خســارت های وارده به فضای 
عمومی، حمل ونقل و حتی نسبت به خسارت های اجتماعی 

طرح دعوا می کنیم.
شــهردار اهواز اظهار امیدواری می کند که با پیدا شــدن یک 
پیمانکار قوی و با انگیزه، یک سال بعد از شروع کار، فاز نخست 
از خط یک پروژه با تامین مالی که شــهرداری انجام می دهد، 

تکمیل شود.

پرداخت حقوق معوق کارگران قطارشهری 
اگرچه پرداخت حقوق کارگران این پروژه ازســوی شهرداری 
اهواز خالف ضوابط موجود بوده، اما براســاس مصوبه شورای 
تامین استان، شهرداری اهواز تاکنون ۶0میلیارد تومان از حقوق 
کارگران پروژه متروی اهواز را پرداخت کرده است، با این وجود 

درحال حاضر این کارگران بیش از 1۸ماه حقوق معوقه دارند.
شــهردار اهواز در زمینه تعیین تکلیف حقوق معوقه کارگران 
این شــرکت اظهار می کند: این کارگران به صورت مستقیم 
با شــهرداری اهواز قراردادی ندارند و می توانند علیه شرکت 
کیسون طرح دعوا کنند، اما یکی از شروط ما با پیمانکار جدید 

قطارشهری به کارگیری همین کارگران خواهد بود.

 در انتظار اعالم نظر شورای عالی فنی
در ســوی دیگر ماجرا، رئیس هیات مدیره شرکت کیسون- 
مجری طرح متروی اهواز- در گفت و گو با رسانه ها اعالم می کند 
که شهرداری اهواز درحالی از فسخ قرارداد با شرکت کیسون 
به عنوان پیمانکار پروژه مترو ســخن می گوید که تا 20اسفند 
سال گذشته مکاتباتی ازسوی شــهرداری برای تعیین بودجه 

صورت گرفته  است. 
محمدرضا انصاری می گوید: دعوای شرکت کیسون و شهرداری 
اهواز برای مردم مترو نمی شود، این اختالف به جای سروصدا در 
فضای مجازی باید از طریق شورای عالی  فنی حل و فصل شود. 
این پروژه نیاز به اعتبار دارد و تا زمانی که اعتبار به متروی اهواز 
اختصاص نیابد، نمی توان این پــروژه را وارد مدار کرد. او با بیان 
اینکه شهرداری منکر هزینه های انجام شــده توسط کیسون 
دراین پروژه است و تنها خواســته ما نیز منتظر ماندن تا اعالم 
نظر شورای عالی فنی است، عنوان می کند: شهردار اهواز قطعا 
درجریان هزینه های ســاخت این پروژه قرار دارد. قیمت اعالم 
شده ازسوی شرکت کیسون کمتر از پیمانکاران سایر پروژه های 
مترو است و دیگر نمی توان توقع داشت پیمانکار این پروژه را با 
نصف قیمت به پایان برساند. انصاری  معتقد است شرکت کیسون 
ســال ها به عنوان قوی ترین پیمانکار بخش خصوصی در پروژه 
متروی اهواز هزینه کرده  است و دیگر توانی برای تزریق اعتبار به 
آن ندارد: ما هیچ ادعایی در پذیرش هزینه هایی که کردیم نداریم 
و محاسبات شورای عالی فنی را قبول خواهیم کرد. وی همچنین 
به ماهیت قراردادهای EPCF نیز اشاره کرده و می افزاید: به نظر 
می رســد مجموعه مدیران مرتبط با این پروژه در خوزستان در 
درک این نوع پروژه ها دچار خطا شده اند و تصور می کنند انجام 
کار در قالب این پروژه با یک قیمت مقطوع اســت، درحالی که 
کارفرما درحین اجرا خواستار تغییراتی در پروژه شد که باعث باال 
رفتن قیمت می شود. انصاری ادامه می دهد: 
موضوع اختالف شرکت کیسون و شهرداری 
اهواز یک بار در سال ۹۴ به شورای عالی فنی 
ارجاع داده شد و پس از آن، شورای عالی فنی 
به نفع شرکت کیسون رای داد، بار دیگر حل 
این اختالف در سال ۹۸ به شورای عالی فنی 
سپرده شــد و مطابق مهلتی که پیش از این 
تعیین شده احتماال حدود 2هفته دیگر جواب 

آن ابالغ می شود.

  
پروژه قطارشهری اهواز جزو طرح های ناکامی 
است که در 15ســال اخیر مانند خاری در 
چشــم اهوازی ها بوده و معلوم نیست چه زمانی فعال می شود 
تا بخشی از بار ترافیکی شهر اهواز را به دوش بکشد. با توجه به 
مصمم بودن مدیریت شهری برای راه اندازی مجدد پروژه مترو، 
به نظر می رسد ورود دادســتانی به پرونده متروی اهواز و خلع 
ید پیمانکار از پروژه ای که مدت هاست متوقف شده، خواست 

عمومی و مردمی باشد. 

شهردار اهواز: کل پروژه 
قطارشــهری اهواز در 
چهار فاز طراحی شــده 
که قرار بود ظرف مدت 
5سال تکمیل شود، اما 
اکنون بعد از 15ســال، 
پیشرفت فیزیکی پروژه 
در بخش سازه و مهندسی 
5۷درصد و درکل پروژه 

۲۸درصد است

رئیــس هیــات مدیره 
شرکت کیسون و مجری 
طرح متروی اهواز : پروژه 
قطارشهری اهواز   نیاز به 
اعتبار دارد و تا زمانی که 
نیابد،  اختصاص  اعتبار 
نمی تــوان آن  را با هیچ 
شرکت پیمانکاری وارد 

مدار کرد

اهوازی ها اگر خودروی 
شخصی نداشته باشند، 
یا باید تاکسی دربستی 
بگیرند و هزینه گزافی 
بپردازند، یا دل به دریا 
بزنند و سوار اتوبوس های 
فرســوده و بدون کولر 
شــوند و گرما را به جان 

بخرند

فاطمه عباسی
خبرنگار

   حمایت شورا از تصمیم شهردار
اعضای شورای شهر اهواز نیز از تصمیم شهردار برای فسخ قرارداد مترو با شرکت کیسون حمایت می کنند و این تصمیم را به نفع مردم 
می دانند. محمدجعفر فلسفی، رئیس کمسیون عمران شورای شهر اهواز دراین باره می گوید: قرارداد مترو کالنشهر اهواز با شرکت 
کیسون به صورت EPCF بوده و از ویژگی های چنین قراردادی این است که قیمت پروژه مقطوع است و پیمانکار باید با این شرایط کار 

انجام دهد، اما شرکت کیسون اراده کافی برای تحرک بخشی به پروژه مترو را نداشت.
وی توضیح می دهد که چند جلسه با شرکت کیسون برگزار شد تا پیمانکار اعضا را توجیه کند که کار به نتیجه می رسد یا خیر. او اضافه 
می کند: ما به جلسه با کیسون بسنده نکردیم و نظرات مجموعه مدیران پروژه قطارشهری که به سوابق کار مسلط بودند را نیز جویا 
شدیم و از یک مقطعی به بعد حتی متوجه شدیم شرکت کیسون نه تنها در پروژه اهواز، بلکه در پروژه مونوریل در شهر قم نیز دچار 

مشکل شده است.
فلسفی اضافه می کند: قبال تصور می کردیم که درصورت فســخ قرارداد به احتمال زیاد پیمانکار برنده می شود و شهرداری متضرر 
خواهد شد و منافع مردم به خطر می افتد. این نگرانی و هراس در عمل عالوه بر اینکه توقف و تعطیلی پروژه را به دنبال داشت، جسارت 
تصمیم گیری را نیز از مسئوالن مربوط گرفته بود. اکنون نوعی جسارت در مدیریت شهری برای به سرانجام رساندن پروژه دیده می شود 

و نباید تعلل کرد و مدیران ارشد استان نیز باید پای کار بیایند.
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شينا انصاري
مديركل محيط زيست شهرداري تهران

مصطفي بهزادفر
استاد طراحي شهري دانشگاه علم و صنعت ايران

هم اكنون، با تكيه بر رويكرد شهر هوشمند كه در بسياري كشورها درحد موفقيت آميزي به آن پرداخته اند، بام كانون توجه ارتباطات 
فردي ، اجتماعي ، تجاري ، خدمات و تسهيالت همگاني مي شود. پيش بيني مي شود در آينده پهپادها نقش محوري و انكارناپذيري را 
در جابه جايي كاالها و ارتباطات ايفا كنند. انتظار مي رود نقش محوري پهپادهاي كوچك باهمستاني )شهري( تنوعي از فعاليت هايي 
چون رساندن دسته گل هاي تولد و شادي تا تامين غذا و حتي دستگاه هاي تنفسي و مددكاري اورژانسي بيماران ريوي و قلبي، 
به عالوه فعاليت هاي روزمره ديگر را از طريق بام ها به پيش بكشانند. موضوع توجه به بام به مثابه يك مكان نيمه همگاني نه تنها بر 
چيدمان و سامانه عمودي و افقي داخلي ساختمان ها و حتي پالن طبقات مسكوني و غيرمسكوني تأثير مي گذارد بلكه سازوكارهاي 
تأسيساتي و تجهيزاتي نويني را بر مبناي اولويت هاي كاركردي نوين الزامي مي كند. بام را مي توان يك قلمرو پياده راه وار مفيد درنظر 
گرفت كه درصورت درست انديشي نه تنها به روند التيام بخشي بحران هاي موضعي ، موضوعي و سازندگي اجتماعات كوچك كمك 
مي كند بلكه در پايداري كليت كره زمين نيز نقش سازنده ايفا خواهد كرد. اين نقش با كمك رويكرد، انديشه و دانش شهر هوشمند و 
مكان سازي هوشمند و تنوعي از ابزار نرم و سخت در حال توسعه، نظير كامپيوترهاي كوانتومي درحال پيشروي است. به هر ترتيب 
بايد چاره اي فرابين انديشه كرد تا دست هاي فرصت طلب، به ويژه آنان كه ممكن است با قصد سوداگري مكان سازي و طراحي بام را، 
»ادا در آورند«! از اين قلمرو به دور بمانند. مكان سازي و طراحي به طور خاص كنش هاي كيفيت مدار و عميقي هستند كه دست هاي 
سوداگر قدرت انجام آن را ندارند؛ مگر آنكه همانطور كه در معماري و شهرسازي ايران معاصر اتفاق افتاده است، بدون مجوزهاي 

متعارف و مألوف اجتماعي به دستيازي بپردازند. اميد كه اين اتفاق ناميمون بام و ايوان و كوچه هاي مسكوني را شامل نشود!

جه
نتي

 توقف فعاليت مشــاغل كوچــك، نظير 
ون كافه ها و دستفروشــان تهران به 5ماه گزارش

نزديك مي شود. در چنين شرايطي هنوز 
ضوابط نحوه صدور مجوز ون كافه ها در شوراي شهر تهران 
تعيين نشده و به همين خاطر گهگاهي با سد ممنوعيت  
كار مواجه مي شوند. مشكالت بهداشتي و مسائل امنيتي 
هنگام فعاليت آنها تا نيمه هاي شب، ازجمله اصلي ترين 

مواردي است كه درباره اين صنف مطرح مي شود.
با اين حال شركت ســاماندهي مشــاغل براي اين نوع 
فعاليت سيار در سطح شــهر، ضوابطي را تعيين كرده؛ 
اگرچه ضوابطي كه به صورت دستورالعملي اجباري درآيد 
و ابالغ شود، منوط به تصميم گيري شورا و مصوبه اين نهاد 
است. البته نبايد فراموش كرد كه در صورت وجود ضوابط، 
رعايت مسائل بهداشتي نيز چالشي جدي براي اين قشر 
محسوب مي شود اما واقعيت آن است كه چنين مسائلي 
شوخي بردار نيست؛ چراكه سالمتي شهروندان به آن گره 
خورده است. پيش از اين 23بهمن1397 بود كه كليات 
طرح ساماندهي مشاغل سيار و بي كانون تصويب شد اما 

هنوز جزئيات آن مشخص نشده است.

جمع آوري مي شوند
ضوابط نحوه صدور مجوز ون كافه ها در دســت تصويب 
است. سيدعلي مفاخريان، مديرعامل شركت ساماندهي 
صنايع و مشاغل شهر در اين باره به همشهري مي گويد: 
»فعاليت كافه ون هاي ســطح شــهر غيرقانوني است و 
از شهرداري مناطق 22گانه خواســته ايم كه نسبت به 
جمع آوري اين واحدهاي غيرمجاز اقدام كنند.« براساس 
گفته هاي او، اعطاي مجوز به اين واحدهاي صنفي سيار از 
سوي شهرداري تنها پس از ارزيابي مجوز اصناف و اتحاديه 
و وزارت بهداشت قابل بررسي خواهد بود. متقاضي مجوز 
فعاليت براي كافه  ون ها در صورت ارائه مواد غذايي، پس از 
بررسي چگونگي عرضه اين محصوالت، سيستم فاضالب، 
دسترسي به آب آشاميدني، برق و سردخانه وارد مراحل 
رسيدگي براي صدور مجوز خواهد شد. البته مديرعامل 
شركت ساماندهي صنايع و مشــاغل شهر اعالم كرد كه 
هنوز ضوابط مربوط به بهره برداري از كافه ون ها در شوراي 
اسالمي شهر تهران تصويب نشــده و شهرداري منتظر 
تصويب سازوكار نهايي نحوه واگذاري و چگونگي صدور 

مجوز در شوراي شهر است. 

تصويب كليات طرح 
23 بهمن 97 بود كه كليات طرح ساماندهي مشاغل سيار 
و بي كانون در شوراي شــهر تهران تصويب شد. توجه به 
شرايط اقتصادي و تمهيداتي براي دستفروشان و ون هاي 
ســيار، نكته اصلي در جريان تصويب ايــن مصوبه بود. 
اعضاي شورا در آن روز تأكيد كردند كه سد معبر تخلف 
اســت و در هيچ كجاي دنيا دستفروشي جرم محسوب 
نمي شود اما سد معبر ممنوع است. آخرين قانون پيش 
از اين به سال1353 بازمي گشت كه دستفروشي را جرم 

دانسته بود اما اعضاي شوراي شهر آن را اصالح كردند.

لزوم حمايت از مشاغل بي كانون
مصوبه ساماندهي مشاغل سيار و بي كانون بايد به سرعت 
اجرا شود اما پيش از آن تدوين دستورالعمل هاي مصوبه 
ساماندهي مشاغل سيار و بي كانون ضروري است. حجت 
نظري، عضو كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي اسالمي 
شهر تهران در اين باره مي گويد: بيش از يك سال از مصوبه 
ساماندهي مشاغل سيار و بي كانون مي گذرد اما متأسفانه 
شاهد اين هستيم كه اراده اي از سمت شهرداري تهران 
براي اجراي اين مصوبه  وجود ندارد و تاكنون نشــانه اي 

جدي از توجه به اين مصوبه چه در مناطق و چه در ستاد 
شهرداري تهران نديده ايم. 

وي ادامه داد: اميدواريم هرچه زودتر دستورالعمل هاي 
مربوط به ايــن مصوبه نهايي و اجرايي شــود. نظري كه 
مصوبه ساماندهي مشاغل ســيار و بي كانون با پيشنهاد 
و پيگيري او به نتيجه رســيده، گفت: در اين مصوبه ما 
3حوزه دستفروشــان، وانت بارها و ون هــا را پيش بيني 
كرده ايم. مــا معتقديم كه افراد شــاغل در اين بخش ها 
نيز بخشي از شهروندان اين شهر هستند و حتي ممكن 
است مهاجر هم باشــند. به هرحال ايشان حقوقي دارند 
و بايد تمهيداتي را برايشــان درنظر گرفت. متأســفانه 
قشر دستفروش همواره با چالش مواجه است و حتي در 
مواردي ما گزارش هايي داشته ايم كه جلوي يك مغازه و 
معبري را با قيمت باال اجاره مي دادند. چه كساني اين كار 
را مي كردند؟ ما رسما نمي دانيم چه كساني هستند، اما 
به طور غيررسمي اطالعاتي داريم و مي دانيم چه مبالغي 
دريافت مي كردند كه حتي گزارش هايي در اين رابطه از 
صداوسيما هم پخش شد. وي ادامه داد: اين موارد و ده ها 
دليل ديگر به خوبي نشان مي دهد كه دستفروشان بايد 
ساماندهي شوند و در اين ساماندهي هم از دستفروشان و 

هم از مردم حمايت شود.
ساماندهي مي تواند درآمدهاي غيررسمي و غيرشرعي 
را حذف كند و درآمدهاي رسمي، شفاف و مشروع براي 
مديريت شــهري ايجاد كند كه اين به نفع دستفروشان 
هم خواهد بود. در نتيجه اين موضوع نشان مي دهد كه 
چه مقدار پول از چه كســي گرفته شده و در كجا هزينه 
خواهد شد. در دوره مديريت پيشين شركت ساماندهي 
اين موضوع شنيده مي شــد كه فضا به بهره بردار واگذار 
مي شود و او خودش بيايد و كارها را انجام دهد. سپردن 
اين فضاها به بهره بردار اتفاقي مشــابه خيابان 30تير را 
رقم مي زند كه مكرراً موجب نارضايتي كسبه آن خيابان 
شــد. مواردي نظير اينكه بهره بردار مبلغ ناچيزي را به 
شهرداري پرداخت مي كند اما دريافتي بااليي از غرفه دار 
دارد كه البته اعتراض بحقي هم اســت. در اين شرايط 
شوراي شهر خواستار تدوين نهايي دستورالعمل مصوبه 
ساماندهي مشاغل سيار و بي كانون شده است. بايد در اين 
دستورالعمل به نرم افزار ويژه ثبت نام اين افراد و مكان يابي 
آنان نيز توجه شده و اين دستورالعمل زودتر به كميسيون 
فرهنگي اجتماعي و محيط زيســت، سالمت و خدمات 

شهري برسد تا هرچه زودتر اجرايي شود.

 ضوابط نحوه صدور مجوز ون كافه ها پس از ماه ها هنوز مشخص نشده است 

فعاليت ون كافه  ها با چراغ خاموش
سيدمحمد فخار

خبر نگار

يادداشت

آالينده تابستانه در شهر

 روز يكشنبه هشتم تيرماه يازدهمين روز در سال جاري بود كه هواي 
تهران به دليل آالينده »ازن« به وضعيت ناسالم براي گروه هاي حساس 
رسيد. در چند سال اخير »آالينده ازن« به يكي از آالينده هاي شاخص 
هوا در روزهاي گرم و آفتابي سال در شهر تهران تبديل شده است. گاز 
ازن از »آالينده هاي ثانويه« هواست؛ به عبارت ساده تر، اين گاز مستقيما 
از منابع متحرك يا ســاكن نظير خودروها و صنايع منتشر نمي شود، 
بلكه با واكنش برخي گازها مانند اكسيدهاي نيتروژن، تركيبات آلي 
و هيدروكربن ها ايجاد مي شــود و ميزان غلظت اين آالينده با شدت 
گرفتن نور خورشيد در ماه هاي گرم سال افزايش مي يابد، از اين رو كم 
بودن شرايط ابرناكي، تشــديد تابش خورشيد و باال رفتن دما، غلظت 
آالينده ازن در هوا را افزايش مي دهد؛ مشروط بر اينكه پيش ساز هاي 
اين آالينده ثانويه يعني گازهاي آالينده اشاره شده در هوا وجود داشته 
باشند. در حقيقت منابع انتشــار آالينده هاي پايه براي تشكيل ازن، 
خودروها و صنايعي هستند كه با توليد آالينده هايي مانند اكسيدهاي 
نيتروژن و هيدروكربن ها و تركيب اين آالينده هاي گازي در كنار نور 
خورشيد به عنوان عامل ضروري ســوم، ازن را ايجاد مي كنند. راهكار 
كاهش ازن در هواي شهرها مشابه راهكارهايي است كه براي كاهش 
ساير آالينده ها ازجمله ذرات معلق مطرح مي شود. براي از بين بردن اين 
آلودگي بايد منابع انتشار پيش سازهاي ازن يعني »اكسيدهاي نيتروژن 
و هيدرو كربن هــا« را كاهش دهيم. موتوســيكلت هاي كاربراتوري با 
انتشار هيدروكربن ها و خودروهاي ديزلي با توليد اكسيدهاي نيتروژن 
سهم قابل مالحظه اي در ايجاد شرايط الزم براي آنكه گاز ازن بتواند در 
روزهاي گرم و آفتابي سال، مقام نخست را در بين پارامترهاي آالينده 

هوا از آن خود كند، دارند!
2 دهه قبل آالينده »منواكسيدكربن« به عنوان آالينده اصلي و شاخص 
هواي شــهر تهران مطرح بود. طي ســال هاي بعد و در اوايل دهه 80 
هجري شمسي با الزام به رعايت استاندارد حداقلي يورو 2 در خودروها، 
اين آالينده مهم هواي تهران و ديگر شهرهاي بزرگ و صنعتي كشور 
به تدريج جاي خود را به ذرات معلق هوا داد، به نحوي كه هم اكنون ذرات 
معلق به خصوص ذرات با قطر كوچك تــر از 2/5 ميكرون، اصلي ترين 
آالينده هوا در روزهاي سرد سال هست، با اين حال طي چند سال اخير 
»آالينده ازن« نيز به يكي از آالينده هاي شاخص هوا در فصل تابستان 
و روزهاي گرم و آفتابي سال تبديل شده است. بنابراين روند افزايشي 
روزهاي ناسالم به دليل اين آالينده طي 5 سال اخير در كالنشهر تهران 
در فصل تابستان، مي تواند تلنگري باشد تا با تمركز بيشتر بر كاهش 
آالينده هاي انســان ســاخت ايجاد كننده آن ازجمله ارتقاي كيفيت 
سوخت، تكميل اجراي طرح كهاب در جايگاه هاي سوخت، از رده خارج 
كردن خودروها و موتورسيكلت هاي فرسوده و جايگزيني مدهاي حمل 
و نقل پــاك، از افزايش اين آالينده پرخطر در هواي شــهرهاي بزرگ 

جلوگيري شود.

الزامات كار ون كافه ها
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براي فاضالب

  دسترسي به آب آشاميدني
  دسترسي به برق
  داشتن سردخانه

  خودرويي كه معاينه فني 
داشته باشد

  مجوز ارائه محصول از 
كارشناسان بهداشت

فعاليت هايي كه ون كافه ها 
مي توانند انجام دهند

  رستوراني شامل ارائه 
فست فود، غذاهاي ايراني و 

فرنگي
  فعاليت كافه اي

  عرضه دمنوش و شربتخانه
  فروش صنايع دستي، اقالم 

هنري يا موسيقي
  فروش گل و گياه
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 مكان )عرصه( به مثابه يك واقعيت مادي نه تنها از 
مرجع مسئله ساز انديشه و ذهن برآمده است بلكه در معماري

روندهاي مواجهه انسان با مشكالت خود دستمايه 
بداعت و راهكاريابي بوده است. مكان سازان، به ويژه شهرسازان و 
معماران مســتمرا به تئوريزه كردن اين روندها پرداخته و جريان 
بودن، شدن و باشيدن جوامع و مكان هاي مرتبط با آنها را در همين 
راستا تبيين مي كنند. در حوزه شهرسازي و معماري، مكان ها از 
زواياي مختلف، به اشكال مختلف طبقه بندي مي شوند. از جمله به 
مكان هاي باز و بســته و نيمه باز و نيمه بسته؛ خصوصي، عمومي، 
نيمه خصوصي، نيمه عمومي و نظير اينها، تفكيك و طبقه بندي 
مي شوند. هر يك از اين مكان ها نيز بر مبناي مصداق ها و موردهاي 
خاص شناسايي مي شوند. براي مثال، مكان هاي همگاني به طور 
متداول با مصداق هايي چون خيابان، ميدان، آب كنار، راه پله، دروازه، 
بوستان، محله، حوزه ها و شهر يا باهمستان، شناسايي مي شوند. 
محل هاي يادشده با موردهاي بي شمار متنوعي در ادراك مردم جاي 
مي گيرند. مثال خيابان چهارباغ، خيابان شريعتي، خيابان انقالب، 
ميدان آزادي، ميدان انقالب، ميدان ميرچخماق، ميدان ساعت، 
بوستان ملت، بوستان آيينه خانه، بوستان چمران، باغ ملي، دروازه 
شــيراز، دروازه قرآن، دروازه تهران، دروازه قزوين، محله سرخاب، 
محله صيقالن، پيربازار، محله عودالجان، محله گلبازخان، حوزه 
تاريخي تهران، حوزه نعلبندان گرگان، حوزه حرم شاه عبدالعظيم 
ري، حوزه بازار زنجان، آب كنار زاينده رود، آب كناركارون، آب كنار 
تبريز، آب كنار سپيدرود و كياشهر و نظير اينها موردهاي مكان هاي 
همگاني بيروني هســتند كه مردم ايران بر حسب موقعيت كار و 

سكونت و تفرج گرايي خود بر وجودشان آگاهي دارند.
هر كدام از اين مكان ها نه تنها با صفات هويتي خاص خود شناسايي 
مي شوند، بلكه با اهداف متنوعي كه غالبا با زندگي جمعي و همگاني 
گره خورده اند، معني دار مي شوند. همانطور كه در ابتدا گفته شد، 
مسائل و مشكالت ، رخدادها و تحوالت نه تنها موجبات شكل گيري 
بلكه موجبات تبديل و تبدات نيز مي شوند. بسياري از خيابان هاي 
كنوني شهرهايي كه رشد سريع و شتابان داشتند، قبل از حدوث 
رشد و توسعه شتابان اين شــهرها، جاده و راه هاي بيرون از شهر 
بودند. برخي از بوستان هاي شهري و همينطور مكان هاي همگاني 
نظير مكان هاي آموزشي و ورزشي قبل از پذيرش كاركرد جديد، 
آرامستان )گورستان( بودند. برخي از رستوران ها و تاالرهاي پذيرايي 
قبال باغات خصوصي و حتي مزارع بودند. موردهاي فراواني از اين 

مصداق هاي تحول را مي توان در جاهاي مختلف كشور پيدا كرد.
طي دهه هاي اخير، روند صنعتي شدن و تحوالت مبتني بر فناوري 
اطالعــات )IT( و اطالعات ارتباطــات )ICT(، به خصوص محور 
قرار گرفتن هوشــمندي در روندهاي زندگي پسامدرن؛ موجب 
شده است كه برخي از مكان سازان، به ويژه مكان سازان شهرساز، 
كاركردها و سازوكارهاي نو و نويني را بر انواع مكان ها مترتب داشته 
و براي چيدمان، ساماندهي و طراحي آن چاره جويي، راهكاريابي و 
بداعت داشته باشند. يكي از مهم ترين مكان هايي كه شهرسازان را 
به خود جلب كرده بود، بوستان ها يا پارك هاي محله است. بر همين 
اساس اســت كه تبديل فضاهايي كه كاركرد قبلي خود را ندارند 
مثل پادگان ها )كه اخيرا يك نمونه از آن در قالب پادگان 06 قرار 
شده به بوستان و عرصه همگاني تبديل شود( براي استفاده عموم 
مورد توجه قرار گرفته است. شهرسازان بيش از 3 دهه است كه از 
سازوكارهاي مكان سازانه نو براي استفاده از بوستان هاي محلي و 
خيابان هاي محلي )كوچه ها( به منظور سازگاري آنها با روندهاي 

جديد زندگي در عصر فناوري هوشمند سخن مي گويند.
براي مثال، كار در خانه در عين مطلوبيت مشكالتي را پيش مي آورد 
كه يكي از آنها عوارض فيزيكي و رواني يكجانشيني است. تنوع در 
روال باشيدن از الزامات اين شرايط است كه با راهكارهاي اصولي 
خاصي نظير پياده روي در كوچه هاي محلي و ســرزدن روزانه به 
پارك هاي محله اي و همينطور استفاده بيشتر از ايوان خانه ها پاسخ 

داده مي شود.
جريان تفكر كار در خانه با همه گير شدن بيماري كوويد- 19)كرونا( 
به مثابه يك راهكار مطرح شده است. اين راهكار نه تنها موضوعيت 
صدرالذكر، متضمن دوركاري در عصر فناوري هوشــمند را مورد 
توجه قرار داده است بلكه الزامات اســتفاده نوين از انواع مكان ها، 
كه قبال موضوعيت نداشتند، را به پيش كشيده است. يكي از اين 
مكان ها بام است؛ به ويژه بام خانه و بام بلوك هاي مسكوني. موضوع و 
مسئله استفاده از بام، مدت هاي مديدي است كه ذهن اين نويسنده 
را به خود مشغول داشته است. مواردي چون عطف توجه به نحوه 
استفاده از بام ها در اقليم ايران، نحوه بهره گيري از بام براي اوقات 
فراغت روزگار »خانه كاري«، استفاده از بام براي پشتيباني از پايداري 
زيست محيطي، بهانه يافتن براي استفاده از آب خاكستري ناشي از 
بازچرخش پساب هاي ساختمان هاي مسكوني براي سبزينگي بام ها، 
مسئله بام به عنوان نماي پنجم، مسئله بام به مثابه پايانه پهپادهاي 
عصر پســامدرن و فراصنعتي، تأمين قرارگاه هاي اجتماعي براي 
همجواران و همسايگان و نظير اينها، موضوعات قابل تعمق مهمي 

در اين زمينه هستند.
بنابراين كرونا، بهانه و دستاويزي شده است تا بام به مثابه يك مكان 
نيمه همگاني تا همگاني بيروني نظر اين نويسنده را به خود جلب 
كند. البته بازتاب مسئله كرونا در حوزه مكان سازي فقط موضوع بام 
را مطمح نظر قرار نداده است. جداره هاي ساختمان هاي مسكوني 
به ويژه ايوان ها و بازشوها، پياده روهاي خيابان هاي مسكوني و كال 
قلمروهاي جمعيت پذير نزديك به خانه در چالش با مسئله كرونا 

نظرات بسياري را به خود جلب كرده اند.
پس بام به مثابه يك قلمرو همگاني محلي و محله اي موضوعيت 
ويژه اي يافته اســت. به عالوه، كه محدوديت هاي برقراري روابط 
اجتماعي در دوره اي كه مي توان آن  را عصر كوويد- 19ناميد موتور 
محركه آن شده است. بام به عنوان يك مكان همگاني بيروني، جايگاه 

ويژه اي در ادبيات شهرسازي و معماري پيدا مي كند. بام يك پارامتر 
جديد و نوين در شهرسازي و معماري انواع باهمستان ها اعم از شهر 
و روستاست كه قاعدتاً متغيرهاي بي شماري در ساماندهي آن به 
پيش كشيده مي شوند. متغيرهايي شامل زيرساخت هاي مختلف، 
تاسيسات و تجهيزات، خدمات عمومي، كاشت و داشت انواع گياهان، 
زندگي حيواني، جزئيات سازه اي و مصالح جديد براي بام، ساختگاه 
و قرارگاه پهپادها، تنوع پي گاه هاي بودن و باشيدن و جابه جا شدن، 
اجزاي مفصل بندي ســاختمان ها، سطوح شــفاف و نيمه شفاف 
ارتباطات بين بامي، شيب راه هاي بين بامي، كاركردها و فعاليت هاي 
غيرسكونتي، سازوكارهاي حفاظتي ويژه و هوشمند براي مراقبت 
از كودكان در بام ها، بام راه هاي پياده بين بلوك هاي ساختماني كه 
مي توانند نظير پل هاي هوايي باشند، رفتارهاي اجتماعي و قرارهاي 
اجتماعي خاص، ريخت گونه بندي ســازگار با فرهنگ و اقليم هر 
منطقه، سامانه هاي مديريتي نوين؛ اقتصاد بام، ماليه بام، شيوه هاي 
تفكيك بام مبنا و نظير اينها. چنين رويكردي به بام، به مثابه يك 
پارامتر نوين مكان ســازي، كه متغيرهاي ويژه و جديدي از آن بر 
مي آيند، سازوكارهاي برنامه ريزي و طراحي خاصي را در حوزه هاي 
معماري و شهرسازي و سطوح تصميم سازي و تصميم گيري مطرح 

مي كند كه چندان مسبوق به سابقه نبوده است.
در مقايسه با ساير مكان هاي مصنوع، بار فضائيت بام بر بار تودگي آن 

برتري دارد. به زبان طراحي، ميزان گشودگي آن بر ميزان محصوريت 
برتري دارد. از آنجا كه فضا ماهيتا واجد آزادگي، گشودگي، رهايي 
و آرامش است، اين برتري مناسبت بام را براي ساماندهي به منظور 
آرامش و آسايش، در مقايسه با مكان هاي ديگر، مطلوب تر مي كند.

در شــرايطي كه توده هاي ســاختماني در عرصه شهرها به طور 
فزاينده اي سطح اشــغال خود را باال مي برند، بام را مي توان عرصه 
تنفس تكميلي شهر دانست. چگونگي اشغال ساختمان ها بر پهنه يا 
فضاي شهري را مي توان به چگونگي اشغال ويروس كرونا در ريه هاي 
انسان تشبيه كرد. درشرايط كنوني شهرهاي ايراني به سوي شيوه 
اشغال نيمه كرونايي و شايد كرونايي سوق يافته اند. يعني طي نيم 
قرن گذشته ساختمان ها شبيه ويروس كرونا به سوي فضاها هجوم 
آورده و با شدت و حدت سطوح خالي را در مأموريتي اشغالگرانه پر 
مي كنند. بديهي است هر جا كه ميزان تهي بودن بيشتر و به اصطالح 
درجه فضائيت بيشتري داشته باشد براي حيات جمعي مردم شهر 
مفيدتر است و يادآوري مي شــود كه فضا ماهيتا خالي است. فضا 
گستره خالي مكان اســت. فضا نه تنها گستره اي خالي است بلكه 
به طور بالقوه قابليت مكان شدن و مورد استفاده قرار گرفتن را دارد. 
به عالوه، همانطور كه قبال گفته شد، هويت و ماهيت فضا حس و روح 
آزادگي را در خود دارد كه براي فراهم آوردن روح و حس گشودگي 
كه جانمايه طراحي است نقش كليدي ايفا مي كند. بنابراين، در عين 
حال كه به اهميت بام به مثابه يك مكان نيمه همگاني تا همگاني 
محدود توجه مي شود، بايد از هم اكنون مراقب بود تا زمينه هجوم 
سوداگرانه سازوكارهاي فرصت طلب و ابعاد ديگر مكان قرار نگيرند. 
متأســفانه نه تنها به دليل شــرايط اقتصادي، بلكه به دليل ضعف 
آموزه هاي طراحي در سطح ملي، ممكن است برخي با مستمسك 
قرار دادن ارزش بام به مثابه يك قلمرو نيمه همگاني با محور قراردادن 
بعد كالبدي يا ريخت )فرم( از شــرايط پيش آمــده بهره برداري 
نامناسبي به عمل آورند. ضمن توجه به اين هشــدار، مي توان با 
رويكردي جامع، ابعاد مختلف مكان را در همايش سازنده نسبت به 
همديگر مورد كنكاش قرار داد و از اين طريق به منظور بهره برداري 
از آن براي سالمتي، آسايش، آرامش و رفاه مردم اقدام كرد. همانطور 
كه گفته شــد بعد فضايي بام به طور بنياد مطلوب است. بنابراين 
بايد كمترين خدشه و اشغال شوندگي را بر آن مترتب كرد. از بعد 
منظرين مي بايد از نقش بام و آسمان و پي گاه هاي آن مراقبت كرد. از 
بعد ريخت شناسي، مي بايد كمترين هجمه توده واري را بر آن حاكم 
كرد. ادراكات مردم نسبت به بام به مثابه قلمرو نيمه خصوصي تا نيمه 
عمومي و عمومي مي بايد با شناخت تصوير ذهني متداول و تصوير 
ذهني ارزيابانه مورد مداقه عميق قرار گيرند. بعد اجتماعي مكان هم 
از ديدگاه رفتارشناسي و هم از ديدگاه قرارگاه گزيني الزامات سنجش 

محيطي ويژه اي را طلب مي كند.

بام به مثابه 
عرصه همگاني

موافقت شهرداري با ساخت فيلم درباره زلزله 
رئيس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران از تصميم به ساخت فيلم سينمايي يا سريالي 
با موضوع زلزله در تهران خبر داد.رضا كرمي محمدي با اشــاره به برگزاري جلسه هيأت امناي 
سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران كه با حضور شهردار تهران و ديگر اعضا برگزار شد، 
به ايسنا گفت: »اين اولين جلسه هيأت امناي سازمان در سال جاري بود و ما گزارشي از مهم ترين 
اقدامات انجام شده از سوي سازمان پيشــگيري و مديريت بحران شهر تهران در سال گذشته و 
همچنين دوران شيوع كرونا را ارائه كرديم.« او به مصوبات اين جلسه اشاره كرد و ادامه داد: »در اين 
جلسه درباره ساختار حقوقي سازمان مديريت بحران نيز بحث كرده و مصوباتي داشتيم. همچنين 
با موافقت شهردار تهران بنا شد فيلمي سينمايي يا سريالي با موضوع زلزله تهران ساخته شود. 
همكاري با قرارگاه ثاراهلل در مورد دكل هاي ارتباط پايدار نيز جزو مصوبات و تصميمات اين جلسه 
بود.« رئيس سازمان پيشگيري و مديريت بحران تأكيد كرد: »در سالي كه گذشت اقدامات مؤثري 
در جهت تكميل سامانه هشدار سريع زلزله و همچنين سامانه تخمين خسارات زلزله انجام شد 
و گام هاي مؤثري در اين زمينه برداشته ايم. همچنين در سال 98سامانه هواشناسي و پيش بيني 
سيل را راه اندازي كرديم كه اين سامانه نقش مؤثري در پيش بيني احتمال وقوع سيل در پايتخت 
دارد؛ چرا كه تهران داراي هفت روددره است كه هنگام بارندگي شديد احتمال سيالبي شدن آن 
وجود دارد.« كرمي محمدي تكميل بخشي از شبكه راه هاي اضطراري پايتخت، اجراي مرحله دوم 
طرح مدرسه آماده با همكاري وزارت آموزش و پرورش، وزارت كشور و سازمان پدافند غيرعامل 
را از ديگر اقدامات اين ســازمان اعالم كرد. او در مورد اقدامات انجام شده در ستاد ملي مقابله با 
كرونا نيز گفت: شــهرداري تهران يكي از فعال ترين مجموعه ها در بحث مقابله با كرونا و رعايت 
طرح فاصله گذاري فيزيكي بود. مجموعه شهرداري تالش زيادي  براي حضور مردم در خانه  كرد. 
كوشيديم  بسياري از خدمات را به شكل غيرحضوري ارائه دهيم كه گزارشي از اين موضوعات ارائه 
شد.« كرمي محمدي يادآور شد: »همچنين در مورد رعايت فاصله گذاري اجتماعي، ضدعفوني 
معابر، تامين اقالم بهداشتي، فرهنگسازي و ارائه پيام هاي آموزش پيشگيري از كرونا شهرداري 

تهران اقدامات قابل توجهي انجام داده  كه همچنان ادامه دارد.« 
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عارف غالمي در بازي با فــوالد  2 كارت زرد آبكي گرفت، اخراج 
شد، تيمش باخت و خودش هم مســابقه با سايپا را از دست داد. 
بعد از پايان بازي در رختكن 2 بازيكن تيم طوري به او تاختند كه 
فرهاد مجيدي ناچار شــد با آنها برخورد كند. همينطور شايعه 
شده بزرگان تيم خواهان كســر قرارداد غالمي هستند تا درس 
عبرتي براي بقيه شود. حاال همه اينها به كنار، غم انگيزترين بخش 
داستان براي عارف مي دانيد كجاست؟ اينجا كه باشگاه استقالل 
بعد از بازي با فوالد به كميته انضباطي نامه زد و تقاضا كرد كارت 
قرمز علي كريمي را پاك كنند؛ يعني كريمي كه آن ضربه را زده 
و عامل اصلي همه اين اتفاقات بوده، براي اســتقاللي ها مهم تر از 
عارف غالمي است و در اين باشگاه اصال كسي دنبال بخشودگي 
آقاي مدافع نبوده! آقا شما چه كار مي كني با اين همه محبوبيت؟

عارف؛سلطانغمها

به نظر مي رســد كم هزينه ترين كلمه در تاريخ فوتبال ايران واژه 
»انصراف« است. تراكتورسازي خيلي راحت 4 ماه تمام از اين كلمه 
سود برد و كلي توجه جلب كرد، اما مديران باشگاه شب نخستين 
مسابقه شان در بازگشايي ليگ برتر، بيانيه دادند و گفتند به خاطر 
هواداران در ليگ باقي مي مانند! يعني حتي پسر مديرعامل يا مالك 
تراكتور هم در طول اين 4 ماه يك سر سوزن احتمال نمي داد اين تيم 
واقعا از مسابقات انصراف بدهد. خب، پس اين چه الم شنگه اي بود 
كه راه انداختيد؟ از آن طرف هم باشگاه استقالل بعد از بازي با فوالد 
بيانيه داد و تهديد كرد درصورت تداوم برخوردهاي دوگانه از ليگ 
انصراف مي  دهد، اما كمتر از 24 ســاعت بعد مديرعامل باشگاه با 
سرمربي و بازيكنان در تمرين هم قسم شدند كه سايپا را ببرند. خب 

پس بيانيه چي بود؟ چه كار مي كنيد كال؟

انصرافازانصراف

كاري به حاشــيه هاي اخير پيش آمده بــراي رامين رضاييان 
نداريم. با اينكه افراد شناخته شــده بايد بيشتر از ديگران مراقب 
رفتارهايشان باشند، اما باز خوب نيست به زندگي خصوصي آدم ها 
سرك بكشيم. آنچه اما در مورد رامين به شكل بي رحمانه بايد نقد 
شود، خبر تمديد قرارداد او با الشحانيه است؛ خبري كه اگر درست 
باشد، سال هاي دهه چهارم زندگي رامين را هم به تاراج خواهد 
بود. رضاييان هم اكنون 31ساله است و اين تصميم همچنان او را 
در ليگ قطر و تيم الشحانيه نگه خواهد داشت. كاراكتر اجتماعي 
رضاييان به كنار، اما او در پست خودش واقعا بازيكن خوبي است و 
توانايي هاي فني زيادي دارد. رامين مي توانست در اروپا بازي كند، 
اما انتخابش اين نبود. او حتي در پرسپوليس هم نماند، شايد چون 
نگاهش به زندگي و فوتبال جور ديگري است. بعدا چه حسرت ها 

كه نخواهي خورد... .

سقفشماهمانجاست

نكته بازي

 همسايه هاي نيم فصل دوم
در جدول نيم فصل دوم ليگ برتر سايپا رتبه باالتري نسبت به استقالل دارد. از دور برگشت ليگ 6هفته سپري شده 
كه در اين 6هفته سايپا با 2برد، 2تساوي و 2باخت رتبه نهم جدول را با 8امتياز در اختيار دارد. استقالل هم با 2برد، يك 
تساوي و 3شكست در نيم فصل دوم 7امتياز گرفته كه اين تيم را يك رتبه پايين تر از سايپا در رده دهم قرار مي دهد.

ليورپولمحرومميشود
     بي احتياطي هواداران بعد از قهرماني دردسرهايي 

 را براي تيم شان به وجود آورد
اولين قهرماني ليگ بعد از 30سال آزگار، هواداران ليورپول را حسابي جو زده كرد. آنها وقتي با 
باخت منچسترسيتي به چلسي قهرماني  شان قطعي شد دسته جمعي مقابل ورزشگاه آنفيلد 
حاضر شدند و به جشن و پايكوبي پرداختند. مرزهاي رعايت نكردن دستورالعمل هاي پزشكي 

و بهداشتي جابه جا شد. اصال بازي ها براي همين بدون تماشاگر برگزار مي شود تا افراد در اماكن 
عمومي در كنار هم قرار نگيرند. آن  وقت تماشــاگران ليورپول انگار نه انگار كه تا االن بيش از 

43500نفر از بيماري كوويد-19در اين كشور مرده اند. 
براي همين ممكن اســت ليورپول در ادامه اين فصل از بازي در ورزشگاه خودي محروم شود. 
جو اندرسن، شــهردار بندر ليورپول رفتار هواداران را غيرقابل  قبول خواند و گفت درحالي كه 
شهر هنوز در بحران ســالمت به  سر مي برد، كار آنها امنيت شــهروندان را به مخاطره انداخته 
اســت. در روزي كه ترامپ به خاطر خراب شــدن مجســمه كريســتف كلمب در مينه سوتا 
پيش نويس قوانين شديدي را عليه رفتارهاي ونداليســتي و تخريب اموال عمومي امضا كرد، 
شــهردار ليورپول هم از هواداران تيم قهرمان ليگ به خاطر به آتش كشــيدن اليور بيلدينگ 

در جشن قهرماني شــديدا انتقاد كرد. هواداران وقتي در حال آتش بازي بودند، اين ساختمان 
را در معرض آتش قرار دادند. باشگاه در بيانيه اي مشــترك با پليس و شوراي شهر به هواداران 
وعده داد كه در صورت بهبود اوضاع و ريشــه كن شــدن ويروس كرونا، با هم جشني در خور 
اين مناســبت در شــهر برگزار خواهند كرد. اگر هواداران رعايت نكننــد، ليورپول ديگر حق 
نخواهد داشــت تا برطرف نشــدن خطر كرونا در آنفيلد به ميدان برود. البته تماشــاگران در 
روزي دور آنفيلد جمع شــدند كه هيچ مســابقه اي در اين ورزشــگاه برگزار نمي شد و بازي 
سرنوشت ساز قهرماني در لندن و به ميزباني چلسي در جريان بود. در جشن خودجوش قهرماني 
 ليورپول 15نفر هم به اتهام آشــوب و تخريب و به خطر انداختن ســالمتي ديگران بازداشت

 شدند. 

بهروز رسايلي |   به ذهن تان فشــار بياوريد لطفا، آيا 
هيچ موردي را بــه ياد مي آوريد كــه يك اظهارنظر 
از فرهاد مجيدي يا يك كنش غيرفنــي از او بيرون 
مستطيل سبز، به سودش تمام شده باشد؟ به شكل 
شگفت انگيزي وضع فرهاد از اين نظر نامطلوب است. 
شايد بتوان او را اسطوره صامت خواند؛ كاراكتري كه هر 
قدر خاموش تر باشد، مقبول تر است. او انگار ستاره اي 
است كه فقط در سايه مي درخشد. نور برايش خوب 
نيست، در معركه بودن آزارش مي دهد و احتمال خطا 

و لغزش را براي او باال مي برد.
تا وقتي مجيدي فوتبال بازي مي كرد، مشكل چنداني 
وجود نداشــت. فوتبال زبان خودش را دارد. شــما 
مي تواني ماه ها مصاحبه نكني، اما در عوض با تمرين 
مستمر و درخشش در زمين مسابقه مورد تحسين عام 
و خاص باشي. اين تقريبا همان كاري است كه فرهاد 
در دوران بازيگري و مخصوصا سال هاي آخر فوتبالش 
انجام داد و محبوبيت زيادي هم جمع كرد؛ گرچه همان 
زمان هم گهگاهي رفتارهاي بيرون از زمين او به زيانش 
تمام مي شد؛ مثل آن بيانيه معروف عليه امير قلعه نويي 
يا جريان فوتسال بازي كردنش با رئيس دولت سابق. 
با اين همه اما درخشش مجيدي در زمين به اندازه اي 
بود كه اين ناپرهيزي هاي جسته و گريخته را پوشش 
مي داد و تصوير او را در ذهن هوادارانش بي عيب و نقص 
باقي مي گذاشت.حكايت دوران مربيگري اما زمين تا 
آسمان فرق دارد. اينجا ديگر آدم تنها نيست. مسئوليت 
يك تيم بر عهده اوست و چاره اي جز »كنش گري« 
وجود ندارد. مربيان دســت كم هفتــه اي 2 بار بايد 
مصاحبه كنند، رفتارشان كنار زمين رصد مي شود و 

شكل مديريت كردن شان در تيم، مورد ارزيابي قرار 
مي گيرد. اين حساسيت ها مخصوصا در مورد تيم هاي 
بزرگي مثل پرسپوليس و استقالل بسيار بيشتر است. 
به همين دليل هم وقتي مجيدي تصميم گرفت وارد 
دنياي سرمربيگري شود و در حوزه باشگاهي اين كار 
را مستقيما با استقالل شروع كرد، بسياري به او هشدار 
دادند كه مراقب رفتار و گفتارش باشد. فرهاد اما نشان 
مي دهد اين توصيه ها را چندان جدي نگرفته است. 
او كماكان نخستين چيزي را كه به ذهنش مي رسد 
مي گويد و مي نويسد و نخستين كاري را كه به نظرش 
درســت مي آيد انجام مي دهد. در همين فقره آخر، 
حاشيه ســازي هاي او در بازي با فوالد مورد سرزنش 
قرار گرفت، اما مجيدي به جاي ندامت از آنچه انجام 
داده، فاز افشاگري و پاكسازي برداشت. اين هم يك 
حاشيه بي ثمر ديگر براي استقالل است؛ درست مثل 
حمالت فصل گذشته مجيدي به وزارت ورزش كه فورا 
ناچار شد آن را به انتقاد از وزارت خارجه)!( تغيير بدهد.

بدون تعارف مجيدي اعتباري را كه در دوران خاموشي 
ذره ذره جمع كرده بود، حاال بــا اين هياهوي كاذب 
خروار خروار از دست مي دهد. رفتارهاي كنوني او اما 
يك قرباني بزرگ ديگر هم دارد كه نامش »استقالل« 
است. امروز زلف آبي ها به زلف فرهاد گره خورده و خير 
و شرشان يكي شده است؛ پس مجيدي يا بايد پوست 
بيندازد و حرفه اي بودن را ياد بگيرد يا سرنوشت اين 
تيم بزرگ را فداي ماجراجويي هاي شخصي اش نكند؛ 
جز اين راهي نيست و اگر خود مجيدي زودتر انتخابش 
را انجام ندهد، هواداران ايــن كار را در موردش انجام 

خواهند داد.

اسطوره صامت
   فرهاد مجيدي خوب، فرهاد مجيدي خاموش است
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ليــگ نوزدهــم كــه بعــد از وقفه اي 
 طوالني مدت دوباره آغاز شــده امشب

 با برگزاري 3بازي، هفته بيست ودوم خود 
را به پايان مي برد. در بازي هاي حســاس 
امشب سپاهان، فوالد و استقالل كه براي 
كسب سهميه رقابت دارند به ترتيب ميزبان 

گل گهر، ماشين سازي و سايپا خواهند بود.

   سپاهان - گل گهر
اگر اين بازي قبل از تعطيالت 4ماهه ليگ برگزار 
مي شد، مي توانستيم با قطعيت از برتري گل گهر 
و شگفتي ســازي اين تيم در مقابل سپاهان 
صحبت كنيم. گل گهر در آخرين بازي پيش 
از تعطيالت استقالل را شكســت داد و تعداد 
بازي هاي بدون باختش را به 6رســاند. در آن 
سوي ميدان سپاهان در 3بازي آخرش هيچ 
بردي كسب نكرده بود و دور از آمادگي نشان 
مي داد. جدال اين دو تيم اگر در همان اسفندماه 
برگزار مي شد، كمتر كسي به پيروزي سپاهان 
مقابل حريف قعر جدولي اش رأي مي داد، اما 
بعد از يك وقفه طوالني حــاال بايد ديد 2 تيم 
چه شــرايطي پيدا كرده اند و در چه فرمي پا 

به اين ميدان مي گذارند. مجيد جاللي كه از 
هفته هفتم براي نجات گل گهر به اين باشگاه 
آمده در نخســتين بازي اين فصلش مقابل 
همين سپاهان قرار گرفت و با 2گل شكست 
خورد. جدال او با امير قلعه نويي قديمي ترين 
دوئل مربيان در ليگ برتر محسوب مي شود. 
اين دو ســرمربي تا كنون 24بار با هم روبه رو 
شده اند و از آخرين برد جاللي مقابل قلعه نويي 

8فصل مي گذرد.
   فوالد - ماشين سازي

نيمه اول بازي اين دو تيم در دور رفت را شايد 
بتوان جذاب ترين 45دقيقه اين فصل دانست؛ 
45دقيقه اي كه طي آن ماشين سازي 2 بار از 
مهمانش پيش افتاد و فوالد هر دو بار بازي را 
به تساوي كشاند تا در نهايت با گل ايوب والي 
در دقيقه 45 نتيجه را 3-2 كند. نيمه دوم هم 
هيچ گلي در بر نداشت و اين نتيجه تا پايان بازي 
حفظ شد. امشب در بازي برگشت 2 تيم نيز 
احتمال برتري فوالد بيش از هر احتمال ديگري 
است. تيم نكونام در بهترين فرم اين فصلش 
قرار دارد و پيش از اين مسابقه 4بازي پياپي را 
مقابل تيم هايي برده است كه نام شهرخودرو و 

استقالل هم در ميان آنها ديده مي شود. فوالد 
بعد از پرســپوليس موفق ترين تيم نيم فصل 
دوم رقابت هاست و در عوض ماشين سازي با 
فقط 5امتياز طي 6بازي سومين تيم ضعيف 
اين مقطع بوده است. ماشين سازي در 4بازي 
اخيرش 11گل دريافت كرده و فقط يك امتياز 

گرفته است.
    استقالل - سايپا

چهره هاي ويــژه اين بازي غايبــان پرتعداد 
استقالل  هستند. آبي پوشان كه شكست خورده 
نخســتين ديدار ليگ بعد از تعطيالت لقب 
گرفتند امشــب در جدال با سايپا 10بازيكن 
خود را در اختيار ندارنــد. عالوه بر 2بازيكني 
كه رباط داده اند و محسن كريمي كه هميشه 

مصدوم اســت، علي كريمي و غالمي محروم  
هستند، شجاعيان، مطهري، فرشيد اسماعيلي و 
زكي پور نمي رسند و شيخ دياباته هم به مرخصي 
رفته است. به همه اينها اضافه كنيد محروميت 
فرهاد مجيدي را كه در شــرايط عصبي بازي 
اهواز نتوانست خودش را كنترل كند و اخراج 
شد. مجيدي در نخستين روزهايي كه جانشين 
استراماچوني شده بود، نتايج خوبي با استقالل 
گرفت اما آن روزها خيلي زود تمام شــدند و 
حاال استقالل با غايبان پرشمارش در بحران 
نتيجه گيري است. اســتقالل از زمان آمدن 
مجيدي هيچ بازي خــارج از خانه اي را نبرده 
و در هيچ مسابقه اي كلين شيت نكرده است. 
عادت گل خوردن در همه بازي ها اگر امشب 

هم براي استقالل ادامه داشته باشد، اين تيم 
را براي امتياز گرفتن از سايپا به مشكل خواهد 
انداخت. تاكتيك ابراهيم صادقي در ســايپا 
اتكاي زيادي به بازي روي هوا دارد و اين تيم 
را در بخش نبردهاي هوايي به موفق ترين تيم 
ليگ تبديل كرده است. سايپا البته در تعطيالت 
ليگ يكي از باارزش ترين بازيكنانش را از دست 
داد. اميرحسين حسين زاده به استناد آناليزها 
بهترين بازيكن جوان اين فصل بوده و به احتمال 
فراوان بعد از قلي زاده و ترابي پديده جديدي كه 
از سايپا به فوتبال ايران معرفي خواهد شد همين 
حسين زاده است. اما او در شروع مجدد تمرينات 
از ناحيه رباط صليبي مصدوم شد و فصل برايش 

به پايان رسيد.

   استقالل با 10 غايب به ديدار سايپا مي رود و سپاهان
   و فوالد ميزبان حريفان پايين جدولي هستند

4 نكته در مورد تقابل امشب 
استقالل و سايپا

بعــد از يك بازي پــر از جنجــال برابر فوالد 
خوزستان، اســتقالل امشــب در ورزشگاه 
آزادي به مصاف ســايپا مي رود؛ مسابقه اي كه 
با توجه به شكســت آبي ها در اهواز، براي آنها 
تعيين كننده تر از قبل شده است. اين 4 نكته را 

در مورد مسابقه امشب بخوانيد.

1 بازي رفت با ســايپا روز فرار بزرگ استراماچوني 
بود و حاال فرهاد مجيدي هم بايد اميدوار باشد همان 
اتفاق برايش رخ بدهد. نكته اينجاســت كه استقالل 
در دور رفت تا پيش از بازي با سايپا تنها يك پيروزي 
دشوار خانگي داشت كه با نتيجه 2 بر يك برابر گل گهر 
سيرجان به دســت آمده بود. در آن زمان ترديدها در 
مورد مربــي ايتاليايي در باالترين حــد ممكن قرار 
داشت؛ مخصوصا كه او داربي را هم باخته بود. بغض 
آبي ها اما برابر سايپا شكست و يك پيروزي 4بر صفر، 
اســتراماچوني را محبوب هواداران كــرد. حاال هم 
مجيدي با 2 باخت پياپي، در حالي به ديدار ســايپا 
مي رود كه سطح مقبوليتش به كف رسيده؛ آيا سايپا 

براي فرهاد هم معجزه خواهد كرد؟

2  استراماچوني قبل از بازي با سايپا گفته بود: »من 
مطمئنم مشكل استقالل زدن گل اول است. ما اگر در 
نيمه اول به گل برسيم، توانايي پيروزي با گل هاي زياد 
را خواهيم داشت.« اين پيش بيني دقيقا در همان بازي 
با سايپا محقق شد. استقالل آن روز بعد از زدن گل اول 
در دقيقه نهم، 3 بار ديگر دروازه سايپا را باز كرد تا اين 

ديدار آغازي بر پيروزي هاي پرگل آبي ها باشد.

3 عارف غالمي كه چهره خبرساز استقالل در يك 
هفته گذشته بوده، پيش از بازي رفت با سايپا محروم 
بود. محروميت او اما 2 شب قبل از بازي بخشيده شد تا 
عارف برابر نارنجي پوشان به ميدان برود و اتفاقا گل اول 
را هم خودش بزند. حاال غالمي پيش از بازي برگشت 
هم محروم است، اما مســلما ديگر خبري از بخشش 
نخواهد بــود؛ چراكه او در بازي با فــوالد كارت قرمز 
گرفته است. در مجموع به نظر مي رسد حواشي اين 

بازيكن نسبت به وزن فني و سابقه او بسيار زياد است.

4  اگرچه در مجموعه استقالل هنوز اين باور وجود 
دارد كه آبي ها شــانس قهرماني دارند، اما شايد نگاه 
واقع بينانه تر اين باشد كه آنها در ليگ برتر به كسب 
سهميه آسيايي بينديشند. به اين منظور استقالل بايد 
يكي از رتبه هاي دوم يا ســوم را به خودش اختصاص 
بدهد كه كار ساده اي هم نيست. رقبايي مثل سپاهان، 
تراكتور، فوالد و شــهرخودرو تهديد جدي استقالل 
براي دستيابي به سهميه هستند. در اين ميان استقالل 
بازي هاي سختي برابر سپاهان، تراكتور، شهرخودرو و 
نفت آبادان دارد؛ بنابراين بازي خانگي با سايپا نمي تواند 
جايي براي لغزش باشد. اگر امشــب استقالل برنده 
نباشد، قطعا بحران در اردوي اين تيم تشديد خواهد 

شد.

فوتبال ايران  سهرابيان: دوست داشتم 
به استقالل برگردم اما نشد 

انگيزه هاي زيادي براي بازي امشب دارم
محمد زارعي|  آرمين سهرابيان در ابتداي 
اين فصــل با تصميم اســتراماچوني از 
استقالل كنار گذاشته شد و براي ادامه 
فوتبالش راهي سايپا شد. او در گفت و گو با همشهري 
مدعي شده در نيم فصل با پيشنهاد بازگشت به استقالل 
رو به رو شــده اما با مخالفت مديران سايپا در اين تيم 
ماندني شده است. با وجود اين، او حاال انگيزه هاي زيادي 

براي رويارويي با تيم سابقش دارد.

 خبر رسيد كه در آستانه بازي با استقالل 
مصدوم شده اي. اين خبر صحت دارد؟

حقيقت اش چند روز قبل در تمرينات دچار يك مصدوميت 
جزئي شــدم اما ســعي مي كنم خودم را به بازي برسانم. 
دوست دارم مقابل تيم سابقم بازي كنم چراكه انگيزه هاي 

زيادي دارم.
 گويا قرار بود نيم فصل به اســتقالل 

برگردي؟
بله. من به استقالل عالقه قلبي دارم و دوست دارم روزي 
به اين تيم برگردم اما با سايپا قرارداد داشتم و با مخالفت 
مديران باشگاه انتقالم منتفي شــد. پس از اين اتفاق هم 
همه  چيز تمام شد و من امروز تالش خواهم كرد بهترين 

بازي ام را مقابل استقالل انجام دهم.
 پس ممكن اســت براي فصــل بعد به 

استقالل برگردي؟
االن تمركزم روي سايپاست و مي خواهم به اين تيم كمك 
كنم. حضور در قعر جدول حق سايپا نيست و ما بايد تيم 
را باال بكشــيم. با وجود اين، قطعا دوســت دارم روزي به 

استقالل برگردم.
 خودت با برگــزاري بازي هاي ليگ در 

شرايط كرونايي موافق هستي يا خير؟
صحبت در مورد كرونا ديگر لوث شده است. همه در مورد 
كرونا صحبت كرده اند و مردم هم شرايط را مي دانند. در 
فوتبال درگيري و برخورد وجود دارد و نمي توان بعضي از 
مســائل را رعايت كرد اما با وجود اين بايد مراقب باشيم 
چراكه كرونــا در اوج قرار دارد. البته مــا تمرينات خوبي 
داشــته ايم و هم من و هم بچه ها انگيزه هاي زيادي براي 

بازي امشب داريم. 
 استقالل با كلي غايب به مصاف سايپا 
مي آيد. مطهري، دياباتــه و تبريزي هم بازي را از 
دست داده اند و حاال فقط بايد به فكر مهار قائدي 

باشيد.
استقالل تيم و بازيكنان بزرگي دارد. حاال هم فرقي نمي كند 
چه كسي بازي كند و چه كســي بازي نكند. اگر ارسالن و 
دياباته نيستند، دشتي و قائدي كه هستند و هميشه هم 
عالي كار مي كنند. در كل، اســتقالل بازيكنان با كيفيت 

زيادي دارد و ما بايد با تمام توان به مصاف اين تيم برويم.
 براي مدتي كوتاه با فرهاد مجيدي هم 

كار كرده اي. درخصوص او چه نظري داري؟
مطمئنا آقا فرهاد مجيدي مربي جوان و آينده داري است. 
او در چند بازي كه مربيگري تيم استقالل را برعهده داشته 

نشان داده از توانايي بااليي برخوردار و مربي خوبي است.

 سايپا اول، استقالل دهم
تيم سايپا قوي ترين تيم ليگ در زمينه بردن نبردهاي هوايي است. براساس آمارهاي متريكا، بازيكنان سرزن سايپا 
در هر بازي 24.5نبرد موفق هوايي داشته اند كه برترين آمار در اين بخش محسوب مي شود. سپاهان و شهرخودرو 
در رتبه هاي بعدي هستند و استقالل در رتبه دهم قرار دارد. آبي ها در هر بازي فقط 16.3نبرد هوايي موفق داشته اند.

گفتوگو

باقيماندهاستقالل
درقرعهكشيسايپا

چرادياباتهوغالميجريمهنميشوند؟
  دو بازيكن اصلي استقالل در حساس ترين روزها، دست فرهاد مجيدي را در پوست گردو  

گذاشتند اما باشگاه با آنها برخورد انضباطي نكرد

اميرحســين اعظمي| براي اســتقالل و فرهاد مجيدي 
پيــروزي در اهواز اهميت زيادي داشــت تــا اميدهاي 
آبي پوشان براي قهرماني در ليگ برتر همچنان زنده بماند 
ولي اخراج علي كريمي تا حدودي كار استقالل را سخت 
كرد. البته استقاللي ها حتي با 10نفره شدن هم اميدوار 
بودند تا در اهواز امتياز بگيرند، اما اخراج عارف غالمي آوار 
سنگيني بود كه روي سر آنها فرو ريخت. غالمي كه بعد از 
پوشيدن پيراهن استقالل، در بعضي از بازي ها نشان داده 
سرش براي حاشيه درست كردن درد مي كند در همين 

بازي با فوالد هم اميدهاي استقالل را براي امتياز 
گرفتن از بيــن برد؛ آن هــم درحالي كه با گرفتن 
يك اخطار، پتانسيل 9نفره كردن تيمش را در هر 

لحظه از بازي داشت. وقتي عارف كارت زرد 
اول را گرفت، اعضــاي كادر فني بارها 

به او توصيه كردند كه حتما مراقب 
باشد تا اخراج نشــود، شبيه همان 
ماجراي معروفي كه ژوزه مورينيو 
در مورد ماريو بالوتلي تعريف كرده 
بود. غالمــي اما در يــك صحنه 
پيش بيني ها در مورد خودش را به 
واقعيت تبديل كرد تا با يك اعتراض 

كارت زرد دوم را گرفته و از زمين مسابقه اخراج شود. يكي از 
مربيان استقالل در اين خصوص به همشهري مي گويد: »ما 
چندبار به عارف گفتيم كه مواظب باشد ولي او كار خودش 
را انجام داد. وقتي بازيكني در استقالل بازي مي كند، اين 
اشتباه پذيرفتني نيســت. ما از اين اخراج به شدت 
ضربه خورديم.« كادر فني آبي ها از غالمي ناراضي 
است. گفته مي شــود اين بازيكن قبل از بازي با 
فوالد هم در يكي از تمرينــات تيمش با 
يك بازيكن بگو مگو مي كند. اين صحنه 
از ديد فرهاد مجيدي پنهان نمي ماند و 
به غالمي مي گويد: »لباس بپوش و 
برگرد خانه. از فردا هم سر تمرين نيا.« 
البته غالمي فرداي آن روز با وساطت 
برخي از مربيــان و همبازي هايش 
و عذرخواهي از مجيدي دوباره ســر 
تمرين حاضر مي شــود و با تيم به اهواز 

هم مي رود ولي باز هم براي تيمش دردسر درست مي كند. 
در چند روز گذشــته هم بحث جريمه شدن غالمي بابت 
اتفاقات اخير مطرح شده ولي مشــخص نيست كه چرا 

باشگاه در اين زمينه اقدامي انجام نداده است.
  چرا دياباته چاق شد؟

اتفاق عجيب ديگر در اســتقالل مربوط به ماجراي 
شيخ دياباته است. او در تعطيلي بازي هاي ليگ برتر از 

ايران رفت و فرهاد مجيدي و ديگر مربيان استقالل 
دلخوش به اين بودند كه شــيخ در بازگشت به 
ايران هم فرم مطلوب بدني اش را طبق برنامه اي 

كه به او دادند حفظ خواهــد كرد. همه اين 
پيش بيني ها غلط از آب درآمد و دياباته 

با اضافه وزن به ايران برگشت كه 
يكي از مربيان استقالل وضعيت 
او را اينطــور توصيــف مي كند: 

»وقتي شيخ برگشت باورمان نشد 

كه اين قدر چاق شده است، مي دانستيم كه در چند بازي او 
را در اختيار نخواهيم داشت.« فرهاد مجيدي هم كه حتي 
در دوران مربيگري سعي مي كند اضافه وزن نداشته باشد، 
با ديدن شيخ شوكه شــده بود. مجيدي از دياباته پرسيده 
بود كه چرا اين قدر اضافه وزن آورده و دياباته هم به او گفته 
بود كه در فرانسه حتي يك جلسه هم تمرين نكرده چون 
اجازه نمي دادند مردم بيرون بيايند و باشگاه ها هم تعطيل 
بوده است! هر چند مقررات عبور و مرور در فرانسه بسيار 
سخت بود ولي حداقل كادر فني آبي ها انتظار نداشتند 
كه دياباته اين اندازه اضافــه وزن بياورد. اينكه چرا 
كادر فني و باشگاه جريمه اي براي دياباته درنظر 
نمي گيرند در نــوع خودش جالب اســت. البته 
يكي از مسئوالن باشگاه به همشهري خبر 
داد كه شيخ درصد زيادي از پولش را 
گرفته و ديگر چيــزي باقي نمانده 
كه باشگاه او را جريمه كند! شيخ 
با اين وضعيت دوباره استقالل را 
تنها گذاشت و براي تولد فرزند 
سومش راهي فرانسه شد. اينكه 
او با چه شــرايطي بازگردد، هنوز 

مشخص نيست.
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چند و چون

چند نكته ديابتي در زمانه كرونا
سيدجعفر اسداهلل پور

دكتراي تغذيه و كارشناس طب ايراني و ديابت

بيماران ديابتي افرادي هستند كه به دليل نقص مستقيم عضوي به نام 
لوزالمعده و به دليل نقص غيرمستقيم اعضايي چون كبد و كليه دچار 
اختالل تنظيم قند خون مي شــوند و اين اختالل باعث مشكالتي در 
روند جسماني آنها مي شود؛ مشكالتي كه دست و پاگير بوده و در دوران 
قرنطينه كرونا به چند برابر رسيده است. بيماران براي برطرف كردن اين 
مشكالت به دارو، انسولين و غذاهاي مناسب حالشان نياز دارند. برخي 
از بيماران روزانه در چند نوبت به مصرف دارو يا تزريق انسولين نيازمند 

هستند.
2گونه بيمار ديابتي داريم: نوع يك كه وابسته به انسولين هستند و نوع دو 
كه وابسته نيستند، ولي با توجه به وضعيت نامناسب تغذيه اي و همچنين 
رعايت نكردن موارد پيشــگيري و كنترل توســط بيماران، بسياري از 

بيماران غيروابسته به انسولين نيز به آن نيازمند مي شوند.
در دوران شيوع كرونا و به دليل كاهش تردد يا بعضا نبود امكان مراجعه 
حضوري براي تهيه اقالم يادشــده، بيماران ديابتي و خانواده آنها دچار 
مشكل مي شوند. عالوه بر آن، موضوع همه گيري بيماري كرونا مشكل 
را بسيار پيچيده كرده است. همانطوري كه مي دانيم داشتن بيماري هاي 
پايه اي و زمينه اي باعث افزايش صدمات و عوارض بيماري كرونا مي شود و 
همين موضوع نگراني بيشتر بيماران خصوصا مبتاليان به ديابت  را سبب 
شده است؛ طوري كه با كوچك ترين اتفاق، آنها دچار نوسان شديد قند 
خون مي شوند. البته بسياري از نگراني ها بيهوده است، ولي همين موضوع 
به آموزش نياز دارد. تقويت روحيه و آرامش خيال بيماران در روند بهبود و 
كنترل بيماري آنها نقش بسزايي دارد و بحران كرونا طبيعتا در اين مورد، 
اختالل ايجاد مي كند و مانند بقيه افراد، آنها هم دچار اضطراب مي شوند 

كه در روند درمان شان ايجاد مشكل مي كند.
در ماه هاي عادي و پيش از كرونا، موضوع آمــوزش از نگراني هاي ما و 
بيماران نبود؛ چراكه به راحتي در فضاهاي مختلف خصوصا خانه هاي 
سالمت، سراهاي محله، مدارس و مســاجد، امكان آموزش بي دغدغه 
فراهم بود، ولي در چند ماه اخير به داليل به وجودآمده، امكان آموزش و 
اطالع رساني مستقيم وجود ندارد و اين مورد به صورت خيلي ضعيف تر از 

طريق فضاي مجازي انجام پذير شد.
مشكل اصلي، كهولت سن خيلي از بيماران ديابتي است كه دسترسي به 
فضاي مجازي برايشان امكان پذير نيست و اين مهم بر دوش خانواده هاي 
آنهاست كه در اين خصوص هم درصدي از آنها به دليل اينكه جداي از 

فرزندان خود زندگي مي كنند به هيچ وجه امكان پذير نيست.
در حمايت از بيماران ديابتي، مراكزي بودند كه با همكاري كانون ديابت 
شهرداري تهران، در اين دوران نيز به فكر افراد ديابتي بوده و برنامه هاي 
زيادي جهت افزايش اطالعات آنها و همچنين تقويت روحيه بيماران 
ترتيب دادند. اين مراكز با بهره گيــري از متخصصان خصوصا مربيان 
آموزشــي توانســتند از طريق فضاي مجازي، مســابقات، چالش ها و 
آموزش هاي زيادي را براي بيماران ديابتي در اين ايام آشفته بازار كرونايي 
ايجاد كنند. ازجمله برنامه هايي كه توسط آنها ارائه شد، ايجاد گروه هاي 
غيرحضوري پرسش و پاسخ، مســابقات مجازي كتابخواني، مسابقات 

نقاشي كودكان ديابتي و پخش ويدئوهاي جذاب بوده است.
فعاليت هاي گروهي در دوران شيوع كرونا غيرقابل اجرا بود، ولي تا قبل از 
شروع سال جديد انجام مي گرفت كه شامل: اردوهاي آموزشي- تفريحي، 
مسابقات ورزشي، مسابقات فرهنگي، پياده روي عمومي، طناب كشي، 
طبيعت گردي، همايش هاي آموزشي و جشنواره هاي غذا و كاردستي 
بوده است. فعاليت هاي مشاوره اي و كمك درماني مانند ارجاع بيماران به 
پزشكان معتمد، هماهنگي بستري يا اعمال جراحي زودهنگام و كم هزينه، 
مشاوره هاي حضوري پزشكي و روانشناسي نيز كه براي كمك به بيماران 

انجام مي گرفت، تحت تأثير اين اتفاقات غيرقابل اجرا شد.

خبر

رئيس مركز وكال:
قوه قضاييه و دولت، نظارتي بر عملكرد 

كارشناسان دادگستري ندارند 
رئيس مركز وكال، كارشناسان رسمي و مشــاوران خانواده قوه قضاييه 
گفت: دستگاه هاي اجرايي و محاكم قوه قضاييه بدون اطالع كانون وكال 
و كارشناسان، راسا نسبت به انتخاب كارشناسان در پرونده هاي مختلف 
اقدام مي كنند كه اين موضوع ســبب شده اســت، نظارتي بر عملكرد 

كارشناسان دادگستري وجود نداشته باشد.
علي بهادري جهرمي در پاسخ به سؤال خبرنگار همشهري درباره اينكه چرا 
همواره تخلفات كارشناسان دادگستري پس از بروز فساد از سوي كانون 
پيگيري و برخورد  مي شود، گفت: افراد معموال براي امور كارشناسي يا 
وكالت خود، راسا به كارشناسان يا وكال مراجعه مي كنند و كانون اطالعي از 
اينكه افراد وكالت يا كارشناسي چه فرد يا افرادي را انجام مي دهند، ندارد.

او اضافه كرد: كانون وكال و كارشناسان تنها در مرحله نهايي متوجه قرارداد 
في مابين افراد مي شوند. در چنين مراحلي حتي موضوع كارشناسي براي 
مركز وكال و كارشناسان مشخص نيست و اين نقطه ضعف ماست. اصوال 
صالحيت نظارت بر عملكرد كارشناسي براساس قانون برعهده مركز وكال 
و نظارت بر عملكرد كارشناسان برعهده كانون كارشناسان دادگستري 
است اما اين موضوع از سوي محاكم قوه قضاييه و دستگاه هاي اجرايي 
رعايت نمي شود و آنها همكاري الزم را با مركز و كانون براي نظارت درست 

بر عملكرد كارشناسان ندارند.
جهرمي با تأكيد بر اينكه بايد مسئوليت كانون وكال و كارشناسان مورد 
توجه قرار گيرد، اظهار داشت: محاكم و دستگاه هاي اجرايي بايد از تماس 
مستقيم با كارشناسان و وكال خودداري كرده و كارشناسان خود را براي 
بررسي پرونده ها به كانون وكال و كارشناسان معرفي كنند تا موضوع از 

سوي كانون وكال و كارشناسان به فرد مورد نظر اعالم شود.
او ادامه داد: اگر اين افراد به مركز اعالم شوند، آن زمان مي توان از مركز 
وكال و كارشناسان هم توقع پاسخگويي داشت. وقتي كانون از پرونده هاي 
ارجاع شده به كارشناس يا وكيل خبر ندارد، چگونه مي توانيم به تخلفات 
رسيدگي كنيم. حتي در برخي موارد، قضات فراموش مي كنند موضوع 
تخلف وكيل يا كارشناس ما را به كانون اعالم كنند كه اين نيز بايد اصالح 
شود. برخورد با اين معضل ضروري است و اگر بخواهيم با كارشناس و 
وكيل فاسد برخورد كنيم، بايد ظرفيت هاي انتظامي را در كانون وكال و 

كارشناسان تقويت كنيم.
رئيس مركز وكال، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه تأكيد 
كرد: از دولت خواسته ايم كه درخواست هاي كارشناسي خود را تنها از معبر 
كانون وكال و كارشناسان پيگيري كند تا برخي افراد به دليل ارتباطاتي كه 
دارند، پرونده هاي كارشناسي و وكالت را تنها به چند كارشناس خاص ارائه 
نكنند. به گفته وي، مشاهده مي شود برخي كارشناسان و وكال تا  50برابر 
كارشناسان و وكالي ديگر پرونده دراختيار دارند كه اين خارج ازعدالت 

است و بايد اين روند اصالح شود.

»همشهري« از جزئيات تصميمات ستاد ملي 
مقابله با كرونا گزارش مي دهد

ماسك اجباري شد  
فعال براي 2هفته

  با گذشــت بيش از 4 ماه از 
شــيوع ويــروس كرونا در سالمت

كشور، سرانجام روز گذشته  
اســتفاده از ماســك در فضاهاي عمومي 
تصويب شد اما ســتاد ملي مقابله با كرونا 
تصميم عجيبي گرفته و استفاده همگاني از 
ماســك را تنها براي 2هفته الزامي كرده 
اســت؛ در حالي كه افزايش آمــار ابتال و 
مرگ ومير بر اثر كرونا در شهرهاي مختلف 
كشور ادامه دارد و رتبه ايران در مرگ ومير 
بر اثر كرونا 4پله باالتــر آمده و حاال در پله 
ششمين كشور جهان از نظر شمار قربانيان 
ايستاده است. اســتفاده الزامي از ماسك 
خبري بود كه ديروز به نقل از حسن روحاني، 
رئيس جمهوري در رسانه ها منتشر شد اما 
در واقع اين تصميم ديرهنگام ســتاد ملي 
مقابله با كروناست كه پس از هفته ها نقد و 
نظر كارشناسان، ديروز به رأي گذاشته شد 
و در اين ستاد به تصويب رسيد؛ البته فقط 
به مدت 2هفتــه! روحاني اعــالم كرد كه 
استفاده از ماسك از 15تير تا انتهاي ماه، در 
مكان هاي پر تجمــع، الزامي اســت و در 
استان هايي كه در وضعيت قرمز قرار دارند 
هم محدوديت هاي تــازه اي به مدت يك 
هفته اعمال مي شود و درصورت لزوم اين 

محدوديت ها تمديد خواهد شد.

در موج سنگين كرونا هستيم
اگرچه تعــداد زيادي از مــردم فراموش 
كرده اند كه ما در شرايط غيرعادي زندگي 
مي كنيم اما همچنان تعدادي از مسئوالن 
در حال يادآوري مداوم مخاطرات ناشي 
از كرونــا هســتند. يكي از آنهــا رئيس 
مركز مديريت بيماري هاي واگير وزارت 
بهداشت اســت كه ديروز اعالم كرد؛ اما 
در موج ســنگين بيماري به سر مي بريم. 
او گفت: »نمي دانيم در فصل ســرما چه 
اتفاقي مي افتد و قابل پيش بيني نيســت 
كه كرونا با بيماري مانند آنفلوآنزا همزمان 
شود و چه اتفاقات غيرقابل پيش بيني رخ 
مي دهد، اين موارد از نگراني هاي وزارت 

بهداشت است.«
به گزارش ايســنا، محمدمهدي گويا در 
جلســه كارگــروه ارزيابــي فرصت هاي 
مديريت كرونا در باره راه انتقال ويروس از 
طريق تنفس، گفت: »اين ويروس قدرت 
سرايت بسيار بااليي دارد. براي مثال، اگر 
امشب 150نفر در مراسم عروسي شركت 
مي كنند، 3روز بعد 120نفر به اين بيماري 
مبتال مي شوند كه نشان از قدرت باالي آن 
اســت. در ابتدا تصور مي كردند قدرت و 
شدت بيماري زايي اين ويروس كم است، 
اما امروز به اين نتيجه رسيده اند كه شدت 

بيماري زايي بسيار بااليي دارد.«
گويا ادامــه داد: »هم اكنــون بيماري در 
بيش از 90درصد موارد در ابتدا كم عالمت 
و خفيف اســت و اگر بيمار به بيمارستان 

مراجعه و دارو هــم دريافت نكند، ممكن 
است خودبه خود بهبود پيدا كند، اما اگر 
دستگاه تنفسي به صورت شديد در بيماري 
گرفتار شــود، بيمار بايد با شرايط خاص 
تحت درمان قرار گيرد و شكل بدتر اينكه 
عالوه بر دستگاه تنفســي، دستگاه هاي 

ديگر بدن نيز گرفتار شوند.«

ماسك اجباري از هفته آينده
درباره اينكه ســتاد ملي مقابله با كرونا 
چه ســازوكارهايي براي اجراي مصوبه 
استفاده اجباري از ماســك پيش بيني 
كرده، هنوز اما و اگرهــاي زيادي وجود 
دارد. همانطور كه پيش از اين شهرداري 
تهران اعالم كرده بود استفاده از ماسك 
در وســايل حمل ونقل عمومي اجباري 
اســت اما تعداد محدودي از شهروندان 
تهراني اين درخواست شهرداري را الزامي 
تلقي كردند و تصميــم در ظاهر الزام آور 
شهرداري تهران در حد توصيه باقي ماند. 
حاال معاون كل وزير بهداشــت، درمان 
و آموزش پزشــكي گفته كه با توجه به 
تصميم اخير ســتاد ملي مقابله با كرونا، 
اســتفاده از ماســك از هفته آينده در 

مكان هاي عمومي اجباري مي شــود و 
به كساني كه از ماســك استفاده نكنند، 
خدماتي ارائه نمي شــود و استان هاي با 
وضعيت قرمز بايد ايــن الزام را به صورت 

ويژه در دستور كار قرار دهند.
حريرچي، درباره امــكان اعمال دوباره 
محدوديــت در شــهرهاي بــا وضعيت 
قرمز، گفت: »اســتفاده از ماسك و نيز 
رعايت فاصلــه اجتماعي نقــش مهم و 
پيشــگيرانه اي در كاهش آمار مبتاليان 
به ويــروس كرونا دارد، امــا كم توجهي 
مردم به فاصله گذاري اجتماعي و رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي از مهم ترين عوامل 
شيوع موج جديد كرونا در كشور است و 
براي استفاده از ماسك و الزامي شدن آن 
وزارت صنعت، معــدن و تجارت موظف 
است تا نسبت به تهيه ماسك ارزان قيمت 

اقدام كند.«
آنطور كــه محمدرضــا محبوب فر، عضو 
كميته ملي پيشــگيري و مقابله با كرونا 
به »همشهري« مي گويد، ضمانتي براي 
اجــراي مفــاد پروتكل هاي بهداشــتي 
و دســتورالعمل ها وجود ندارد. او گفت: 
» فقدان ضمانتنامه اجرايي باعث شــده 
همزمان با بازگشايي  ها، رفع قرنطينه ها و 
ممنوعيت ها شاهد نافرماني هاي گسترده 
از سوي مردمي باشيم كه روزبه روز به رغم 
هشدارها، دامنه فعاليت و حضورشان در 
محل هاي تجمع عمومــي افزايش پيدا 

مي كند.« 
عضو انجمن علمي بهداشت محيط گفت:  
»رعايت نكردن پروتكل هاي بهداشــتي 
باعث افزايش آمار مبتاليان به بيماري و 
در نهايت فوت برخي افراد شــده و براي 
نخســتين بار بعد از شــيوع اين ويروس 
شاهد 3رقمي شــدن تعداد جانباختگان 

بيماري كرونا در كشور بوديم.«
استفاده از ماسك در فضاي بيرون خانه 
از مدت ها قبــل به مردم توصيه شــده 
است؛ چراكه ماســك به تنهايي مي تواند 
60درصد از افراد جامعــه را در برابر ابتال 
به كرونا حفظ كند، اما استفاده از ماسك 
به تنهايي كافي نيست و در كنار استفاده 
آن بايد فاصله اجتماعي نيز رعايت شود. 
پزشكان هشــدار مي دهند كه فرد ناقل 
مي تواند به تنهايي 350 تا 400 فرد سالم 
را به بيمــاري دچار كند امــا اگر همين 
فرد ناقل از ماسك اســتفاده كند، تعداد 
افرادي كه از ماسك استفاده مي كنند و 
مي توانند در اثر سرفه و عطسه اين فرد به 
بيماري دچار شوند، به زير 5نفر كاهش 

پيدا مي كند.
در كنار اين موارد توصيه شــده كه افراد 
به طور مرتب دست هاي خود را با صابون 
شست وشو داده و از الكل 70درصد براي 
ضد عفوني كردن دست هاي خود استفاده 
كننــد. در اين صورت و بــا رعايت موارد 

بهداشتي پيشــگيري از كرونا مي تواند تا 
99درصد كاهش پيدا كند.

محبوب فر با انتقاد از اينكه الزام استفاده 
از ماســك بايد خيلي زودتر از حاال اتفاق 
مي افتاد،  گفت: »بهتر اين بــود كه الزام 
به استفاده از ماسك كه قرار است از هفته 
آينده اعمال شود، خيلي  زودتر و همزمان 
با رفــع قرنطينه هــا و محدوديت ها اجرا 
مي شــد. همين يك هفته اي هــم كه تا 
الزام شدن استفاده از ماسك زمان داريم، 
بسيار دير اســت و بهتر بود امروز يا فردا 
را براي الزام اســتفاده از ماســك اعالم 

مي كردند.«

بهبود يافتگان هم بايد ماسك بزنند
براســاس پژوهش هــاي انجام شــده 
درخصوص شيوع كرونا، افرادي كه پيش تر 
به بيماري كرونا مبتال شــده اند، مجددا 
مي توانند به اين ويروس آلوده شــوند؛ به 
همين دليل متخصصان توصيه مي كنند 
كه استفاده از ماسك براي بهبوديافتگان 
از بيماري كرونا و افراد حســاس جامعه 
مثل كودكان و نوجوانان نيز الزامي است.

عضو ســتاد ملي مقابله با كرونا ادامه داد:  
»استفاده از ماســك بايد در تمام جامعه 
به عنوان يــك فرهنگ نهادينه شــود و 
همه شــهروندان بدون هيچ اســتثنايي 
بايد به اجبار، از ماســك استفاده كنند و 
هيأت دولت نيز بايــد ضمانت محكمي 
درخصوص اين موضوع داشــته باشــد و 
درخصوص استفاده همگاني از ماسك در 
جامعه، مكان هاي عمومي مثل بانك ها، 
حمل ونقل عمومي، اداره  ها و سازمان ها، 
 دفاتر خدماتي و هر محلي كه شاهد تجمع 
افراد هســتيم،  دولتي يا غيردولتي كوتاه 

نيايد.« 
به گفته او، طبق نظر ســتاد ملي مقابله با 
كرونا در همه مكان هاي عمومي ازجمله 
پاســاژها، بازارها، رســتوران ها و ديگر 
فضاهاي سرپوشــيده ديگر مانند مترو، 
اتوبوس و تاكسي ها اســتفاده از ماسك 

الزامي خواهد بود.
با برداشته شــدن محدوديت هــا، ميزان 
حضور مردم در جامعه افزايش چشمگيري 
داشته؛ افرادي كه ساده ترين توصيه وزارت 
بهداشــت و ســتاد ملي مقابله با كرونا را 
نيز رعايت نمي كنند و بدون ماســك در 
معابر رفت وآمد مي كننــد. اگر چه گفته 
مي شــود كه بيش از 95درصد مسافران 
حمل ونقل عمومي از ماســك اســتفاده 
مي كنند، اما به نظر مي رســد اين حرف 
بدون هيچ پشــتوانه اي بيان شده است. 
اين آمار و ارقام در حالي اعالم مي شود كه 
نگاهي گذرا به خطوط اتوبوسراني نشان 
مي دهد كه اغلب افراد بدون ماسك بوده و 
تعداد انگشت شماري از مسافران از ماسك 

استفاده مي كنند. 

مهديه تقوي راد
خبر نگار

ايثارگران بدانند 

سنوات ارفاقي ايثارگران

براساس قوانين مصوب مجلس شوراي اسالمي، 
برخي از ايثارگران از ســنوات ارفاقي در طول 
خدمت برخوردار بوده و با استفاده از آن مي توانند 
زودتر از موعد بازنشسته شوند. مجلس شوراي 
اســالمي در تاريخ يكم آذرماه ســال67 ماده 
واحده قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقالب 
اســالمي را به تصويب رســاند. برابر اين قانون 
همه وزارتخانه ها، شركت ها و مؤسسات دولتي، 
شــهرداري ها، بانك ها، مؤسسات و شركت ها و 
سازمان هايي كه شــمول قانون بر آنها مستلزم 
ذكر نام اســت و همچنين بــا اصالحيه بعدي 
مجلس، بنياد شهيد و امور ايثارگران مي توانند 
مســتخدمين جانباز خود را به شرط داشتن 
حداقل20 سال تمام ســابقه خدمت، براساس 
درخواســت كتبي آنان و تصويب شوراي امور 
اداري و استخدامي كشور با افزودن سنوات ارفاقي 
به مدت خدمت آنان بدون پرداخت كســورات، 
فقط از لحاظ احتســاب حقوق بازنشستگي، 
بازنشسته كنند. ميزان ســنوات ارفاقي براي 
جانبازان 20درصد تا 40درصد حداقل 3سال 
و حداكثر 6ســال و براي جانبــازان بين 40 تا 
آســتانه از كار افتادگي كامل حداقل 6سال و 
حداكثر 10سال به تناسب درصد جانبازي آنان 

خواهد بود.
با اصالحيه مورخ 21 ارديبهشــت ماه سال83 
آزادگان نيز مشمول بهره مندي از سنوات ارفاقي 
شــدند و قيدي كه در قانون، كارگران مشمول 
قانون كار را در اســتفاده از ايــن قانون محروم 

ساخته بود حذف شد.
مجلس شوراي اســالمي در تاريخ 10دي ماه 
سال87 براساس ماده واحده اي كه به تصويب 
رساند، مفاد قانون نحوه بازنشستگي جانبازان 
انقالب اسالمي و جنگ تحميلي را به نيروهاي 
نظامي و انتظامي و وزارت دفاع و پشــتيباني 
نيروهاي مسلح و سازمان هاي وابسته آنان تسري 

و آنان را مشمول اجراي اين قانون كرد.
ماده24 قانــون جامــع خدمات رســاني به 
ايثارگران، همسران شهدا و همسران جانبازان 
50درصد و باالتر، شــيميايي و اعصاب و روان 
متوفي يا در قيد حيات و همسران آزادگان با 
سابقه اسارت 5 سال و باالتر كه قبل از اسارت 
با آنان ازدواج كرده اند را درصورت شاغل بودن 
مشمول 5ســال ســنوات ارفاقي با دريافت 
حقوق و مزاياي كامل بهره مند كرده اســت. 
براي همسران شاغل جانبازان زير50درصد و 
آزادگان با سنوات اسارت كمتر از 5سال مقرر 
شده است آيين نامه اي به تصويب هيأت وزيران 
برسد كه آنان نيز بتوانند از يك تا5 سال سنوات 
ارفاقي بازنشستگي بهره مند شوند، لكن هنوز 
آيين نامه اي براي اين منظور به تصويب هيأت 

وزيران نرسيده است.
برابر بند خ ماده87 قانون برنامه ششــم توسعه 
همه فرزندان و همســران شــهداي شاغل در 
دســتگاه هاي موضوع مــاده2 قانــون جامع 
خدمات رساني به ايثارگران مي توانند با حداكثر8 
سال سنوات ارفاقي و با دريافت حقوق و مزايايي 
كامل بازنشسته شــوند. با تصويب اين بند در 
قانون برنامه ششم توســعه، همسران شهدا از 
ماده24 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران 
منفك شده و سنوات ارفاقي آنان به 8سال ارتقا 
يافت. نكته مهمي كه در اجراي قوانين سنوات 
ارفاقي ايثارگران وجود دارد تأخير در اجراي اين 
تسهيالت توسط نهادهاي متولي و دستگاه هاي 
اجرايي است؛ قوانيني كه سال ها از تاريخ تصويب 
آن مي گذرد ولي همچنان گرفتار عدم تصويب 
آيين نامه اجرايي يا عدم هماهنگي بين دستگاه ها 
و مهم تر از آن عدم تخصيص و تامين منابع مالي 
آن در بودجه سنواتي است؛ سرنوشت مشابهي كه 

اكثر قوانين ايثارگران با آن مواجه است.

فقرا بيشتر در خطر  ابتال به كرونا هستند

دم
محمدرضا محبوب فر، عضو ستاد ملي مقابله با كرونا با بيان مر

اينكه امروز كانون شــيوع كرونا در تهران و كالنشــهرها، 
وســايل حمل ونقل عمومي به ويژه مترو و اتوبوس گزارش 
شده، گفت:  »بعد از رفع محدوديت ها ســتاد ملي مقابله با 
كرونا به اين نتيجه رسيد كه وسايل حمل ونقل عمومي كانون 
عمده انتقال كروناست و استفاده از اين وسايل به شيوع اين 
بيماري كمك زيادي كرده، اما اگر از حجم مســافران ناوگان 
حمل ونقل عمومي كاسته شــود، ميزان ابتال به كرونا به طرز 
محسوســي كاهش پيدا مي كند.«  او ادامه داد:  »مردم بايد 
همچنان كمتر از منازل خارج شــوند و از وسايل حمل ونقل 
عمومي استفاده زيادي نكنند اما اگر اجباري به اين كار دارند 
تا جايي كه امكان دارد، در زمان هاي غيرپيك با استفاده از 
ماسك سوار اين وسايل شوند.«  به گفته محبوب فر، بيماري 
كرونا امروز در ايران تبديل به بيماري افراد بي بضاعت و فقير 
شده است: »بسياري از افراد كه خودروي شخصي ندارند و يا 
خودرو دارند اما توانايي پرداخت هزينه طرح ترافيك را ندارند، 
براي رفتن به محل كار خود ناچارند تا از وســايل حمل ونقل 
عمومي اســتفاده كنند.«  ضد عفوني كردن محل هاي تجمع 
يكي از مسائل مهمي است كه بايد توجهي جدي به آن شود. 
اتوبوس ها، قطارهاي مترو، تاكسي ها و مكان هايي كه محل 
تجمع تعداد زيادي از افراد است، بايد به طور مرتب ضد عفوني 
شوند تا ريسك ابتال به بيماري كاهش پيدا كند اما ضد عفوني 
روزانه 2بار قطارهاي مترو و كابين هاي اتوبوس با حجم باالي 
مسافري كه دارند، نمي  تواند كمك قابل توجهي به كاهش ابتال 
به بيماري داشته باشد. محبوب فر در اين باره گفت:  »متأسفانه 
2بار ضد عفوني كردن وسايل حمل ونقل عمومي براي كاهش 
ابتالي مســافران به ويروس كافي نيست و قطارهاي مترو و 
اتوبوس ها بايد هرروز در هر نوبت رسيدن به ابتدا و انتهاي خط 
ضد عفوني شوند كه اگر اين اتفاق نيفتد، درصد ابتال در اين 
وسايل با توجه به حجم باالي مسافر، همچنان باال خواهد بود. 
ضمن اينكه مواد ضد عفوني كه براي اين كار استفاده مي شوند 
معموال وايتكس است كه با 5درصد به نسبت آب رقيق مي شود 
و نمي تواند كمك قابل توجهي بــه گندزدايي محيط بكند.«  
به گفته محبوب فر، چنانچه مســافران حمل ونقل عمومي و 

ساير مكان هاي پرتجمع از ماسك استاندارد استفاده كنند، 
مي توانيم اميدوار باشيم كه تا 60درصد پيشگيري و مقابله 
با كرونا انجام مي شود. در كنار اين مورد حتما بايد بهداشت 
فردي و رعايت فاصله فيزيكي نيز رعايت شود. عضو انجمن 
علمي بهداشت محيط با بيان اينكه استفاده از دوچرخه هاي 
اينترنتي نيز مي تواند عاملي براي ابتال به كرونا باشد، گفت:  
»دوچرخه هاي اينترنتي مي توانند تبديل به وسيله اي براي 
ابتال به كرونا باشند. قسمت هاي فرمان، محلقات مربوط به ترمز 
و دنده و... بايد به طور مرتب ضد عفوني شوند و كاربراني هم 
كه از اين دوچرخه ها استفاده مي كنند، بايد عالوه بر ماسك، 
حتما از دستكش استفاده كنند و مراقب باشند تا دست خود 
را به صورت و اطراف چشم و دهان  نزنند. دست به دست كردن 
ماسك، باال و پايين بردن ماســك از روي صورت، استفاده 
بلندمدت و چند روزه از يك ماســك و شست وشو نكردن 
ماسك هاي پارچه اي بعد از هر بار استفاده از مواردي است كه 
مي تواند به ابتالي به بيماري كمك كند. عضو ستاد ملي مقابله با 
كرونا درخصوص نحوه استفاده صحيح از ماسك، گفت: اگر چه 
اعالم شده كه وزارت صمت بايد ماسك را با قيمت مناسب در 
اختيار مردم بگذارد، اما خانواده ها مي توانند درصورت نداشتن 
توانايي براي خريد ماسك، اين ماسك ها را در خانه تهيه كرده 
و بعد از استفاده روزانه حتما آنها را با استفاده از صابون مايع 
شست وشو داده و بعد از خشك شدن اتو كنند تا باكتري هاي 
مولد سرماخوردگي و آنفلوآنزا و ويروس كرونا از بين برود. او 
ادامه داد:  »باتوجه به گرم شدن هوا، ويروس كرونا در فضاي باز 
و زير آفتاب مقاومت كمتري از خود نشان مي دهد اما استفاده 
از دستگاه هاي تهويه،  كولرهاي گازي و آبي براي خنك شدن 
محيط هاي سر بسته و داراي تجمعات انساني – بدون رعايت 
فاصله گذاري اجتماعي و ماسك - اين مكان ها مي تواند نقطه 
خطر آفرين براي انتقال بيماري باشد. درحالي كه اگر سرمايش 
اين محيط ها از طريق باز كردن در و پنجره باشد، راهكار بهتري 
نسبت به استفاده از وســايل تهويه و كولرهاست . اكنون در 
شهرهايي مثل خوزستان، آبادان، دزفول، بوشهر، بندرعباس 
و... كه دماي بااليي دارند، انتقال بيماري در محيط هاي سر بسته 

كه تجمعات انساني در آنها بيشتر است، باالتر است.«

نگاه دو    

سالمندان؛ همدستي تنهايي و كرونا 
حسين نحوي نژاد

كارشناس مسائل سالمندي

 با شــيوع ويروس كرونا متخصصــان بارها عنوان 
كرده اند كه سالمندان بيشتر در معرض ابتال به اين زندگي

بيماري هستند و ميزان مرگ ومير در افراد سالمند 
بيشتر از ساير گروه هاي سني است. اما واقعيت اين است كه گرچه 
سالمندان به دليل شرايط جسمي و سني خود ممكن است بيشتر 
در معرض ابتال به اين بيماري باشــند اما اگر مســائل و ضوابط 
بهداشتي رعايت نشود همه افراد جامعه مي توانند به كوويد-19 
مبتال شوند. 2نكته را بايد مدنظر داشــته باشيم؛ نخست اينكه 
ابتالي به اين بيماري به معناي پايان زندگي و مرگ نيست و دوم 
اينكه نبايد اين بيماري را ساده بگيريم و سهل انگارانه با آن برخورد 
كنيم. ادبياتي كه توسط افراد متخصص براي اطالع رساني استفاده 
مي شــود در بســياري از موارد ســالمندان را مورد خطاب قرار 
مي دهد. اين رويكردي است كه عالوه بر فضاي رسمي رسانه ها در 
خانواده ها هــم دنبال مي شــود. برخالف آنچه تصور مي شــود 
سالمندآزاري تنها كتك زدن و يا بي توجهي به سالمندان نيست و 
ايجاد ترس و اضطراب در جمعيت سالمند كشور به دليل شيوع 
ويروس كرونا نيز نوعي از ســالمندآزاري اســت. ترس جامعه از 

گسترش اين ويروس باعث شده تا سالمندان  در ماه هاي گذشته 
انزواي بيشتري را تجربه كنند. بهداشت، نظافت، تغذيه و درمان، 
چكاپ هاي مســتمر، تهيه دارو و خدمات پزشــكي اين افراد با 
اختالل مواجه شده و همين مسئله باعث مي شود تا ريسك ابتال 
به بيماري در اين افراد باال برود. در اين مدت شاهد بوده  ايم برخي 
سالمندان كه تحت پوشش درمان برخي پزشكان متخصص بودند 
به دليل فعاليت كمتر پزشــكان متخصص و يا تعطيلي مطب ها 
نتوانسته اند از خدمات پزشــكي مورد نياز اســتفاده كنند و به 
نيازهاي اساسي آنها كمتر توجه شده و همين مسئله باعث بروز 
بيماري و مشكالت در ميان سالمندان مي شود. با شيوع ويروس 
كرونا همه ما دچار نوعي افراط و تفريط شده ايم؛ در مقطعي از اين 
بيماري مي ترسيديم و زندگي پر اضطرابي را تجربه كرديم، اكنون 
نيز به حدي از سهل انگاري رسيده ايم كه دوباره آمار مرگ وميرها 
3رقمي شده و ديگر ترسي كه روزهاي اول از شيوع اين بيماري 
داشتيم، نداريم. درخصوص سالمندان هم با فرد تنهايي مواجه 
هستيم كه دوست دارد در كنار عزيزانش باشد اما به دليل قرنطينه 
خانگي و رعايت مسائل بهداشــتي در شرايط سختي قرار گرفته 
اســت. همين تنهايي و دوري از خانواده ها باعث مي شــود فرد 
سالمند دچار افسردگي و مشكالت روحي و رواني شود و ميزان 
ايمني بدن آنها پايين تر بيايد و همين مســئله ميزان ابتالي اين 
افراد به بيماري را بيشتر مي كند. درخصوص سالمندان در زمانه 

همزيستي با ويروس كرونا بايد ميانه قضيه را رعايت كنيم. افراد 
خانواده با رعايت ضوابط بهداشــتي بايد تقسيم وظايف داشته 
باشند و با تهيه ليستي از تقاضاها و نيازهاي روزمره و بلندمدت فرد 

سالمند و تهيه آنها به او سركشي مرتب داشته باشند و در روزهاي 
سختي كه پيش روي همه مردم قرار دارد، سالمندان را كمتر از 

گذشته تنها بگذاريم.
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   ویروس چینی چه آسیب هایی به سینما وارد كرد 
و چه ظرفیت هایی در این 4 ماه فعال شد

سینمازندهمیماند

 در ماه های تعطيلی سالن ها
  بر اهالی سينما چه گذشت؟

وزشمار  ر
زمستان سينما

آیا باید از حضور در سينما ترسيد؟

ریسك فيلم دیدن

صفحه هاي 18و19



قیمت كیلوگرم - تومان مشخصات نام پنیر

25.000چربی كمتر از 20درصدتبریز درجه یك و كم چرب

31.000ممتاز، چربی باالی 20درصدتبریز مخلوط گاو و گوسفندی

38.500درجه یك، نیم چربگوسفندی لیقوان

46.000پرچرب و ممتاز گوسفندی سوپرلیقوان

  uf14.000چربی 10 تا 25درصدسفید پاستوریزه ایرانی

uf 15.000چربی 26 تا 40درصدسفید پاستوریزه ایرانی

18.500پاستوریزه، كم چرب وكم نمكالكتیكی پاستوریزه 

27.000درجه یكسفید پاستوریزه گلپایگان 

50029.750گرمی موزارال پروسس رنده شده مطهر

25024.600گرمیپنیر گودا ورقه ای كاله
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حذف ارز دولتی و تبدیل نرخ 
پایه ارز مبنای واردات برخی 
اقالم كاالهای اساسی از 4هزار 
و 200تومانی به ارز نیمایی یا 
ارز حاصل از صادرات، زمینه 
رشــد هزینه تمام شــده و 
افزایش قیمت ها را فراهم كرده است. با عبداهلل حقیقت، 
نایب رئیس اتحادیه بنكداران مــواد غذایی، در مورد 
وضعیت بازار برخی كاالهای اساسی گفت وگو كرده ایم.

 
وضعیت قیمت و عرضه چای چگونه است؟

با توجه به حذف ارز دولتی و آزادسازی قيمت برخی اقالم 
كاالهای اساســی مانند چای، اكنون سازمان حمايت اين 
كاالها را قيمت گذاری نمی كند، بلكه در چارچوب ضوابطی 
به تشــكل های صنفی ذی ربط مجــوز قيمت گذاری داده 
شده است. با اين روند، در سال گذشته نرخ هر بسته حدود 
نيم كيلوگرمی چای از 29هــزار و 900تومان به 69هزار و 
900تومان افزايش يافت و سازمان حمايت نيز به دليل تغيير 
ارز مرجع واردات چای از دولتی به نيمايی، واكنشی به اين 
موضوع نشان نداد. اكنون نيز با افزايش نرخ ارز نيمايی دوباره 
زمزمه های افزايش قيمت چای بسته بندی مطرح شده است 
و احتماال نرخ چای بســته بندی نيم كيلوگرمی به 80هزار 
تومان می رسد كه كيفيت 100درصد نيز نخواهد داشت. 
از سوی ديگر مشكالت خريد و واردات چای از هندوستان 
و عرضه قطره چكانی چای موجود در داخل كشور به دليل 

مشكالت تامين نيز به اين روند دامن زده است.
وضعیت بازار و قیمت عمده فروشــی برنج 

خارجی چگونه است؟
با حذف ارز دولتی واردات برنج و تبديل آن به ارز نيمايی، 
هزينه تمام شــده تامين و عرضه اين نــوع برنج و قيمت 
عمده فروشــی و خرده فروشــی آن در بازار افزايش يافته 
است. مشكالت تخصيص ارز، ثبت سفارش واردات و دپوی 
بخشی از برنج هندی و پاكستانی وارداتی در گمركات كشور 
موجب كمبود و افزايش چند برابری قيمت خرده فروشی 
اين اقالم در بازار شده است. با اين شرايط نرخ عمده فروشی 
هر كيلوگرم برنج هندی كه قبال در سامانه وزارت صنعت 
حدود 8هزار تومان درج شده بود افزايش يافته و اكنون برنج 
هندی با نرخ 15 تا 15هزار و 500تومان در بنادر كشــور 

بارگيری می شود.
نرخ عمده فروشــی و خرده فروشی برنج 

هندی و پاكستانی چقدر است؟
اكنــون قيمت عمده فروشــی هر كيلوگــرم برنج هندی 
1121 در بازار بنا بر نوع برند، از 15هزار و 500 تا 15هزار 
و 800تومــان و 16هــزار تومان در نوســان اســت كه با 
درنظرگرفتن سود مصوب خرده فروشی، نرخ هر كيلوگرم 
از اين محصوالت مانند برنج خاطره در برخی فروشگاه های 
زنجيره ای از قبيل افق كورش به 18هــزار تومان افزايش 
يافته است. همچنين نرخ هر كيلوگرم برنج پاكستانی بنا 
بر نوع برند در بنادر كشــور از 18هزار و 500 تا 18هزار و 
800 تومان و 19هزار تومان در نوسان است كه با احتساب 
نزديك به 250 الی 300تومان كرايه حمل در هر كيلوگرم و 
سود مصوب 3درصدی عمده فروشی، نرخ فروش عمده برنج 
پاكستانی در بازار به نرخ حدود هر كيلوگرم 20هزار تومان 
مي رســد. با اين روند، نرخ خرده فروشی هر كيلوگرم برنج 
باسماتی پاكستانی در بازار به 23 تا 24هزار تومان افزايش 
می يابد. اين در حالی است كه هر كيلوگرم برنج ايرانی در 
بازار بنابر نوع برند و كيفيت و ميزان نيمدانه و الشه برنج از 
22هزار تا 26هزار تومان عرضه می شــود كه با اين شرايط 
خريدار چندانی برای برنج باســماتی پاكستانی به نرخ هر 

كيلوگرم 23تا 24هزار تومان وجود ندارد.

چندوچون

بازار

علی ابراهيمی
دبير گروه بازار

افزايش قيمت مرغ و تخم مرغ در شرايطی است 
كه هرســاله مصرف اينگونه اقالم با شروع فصل 
تابستان و گرمای هوا كاهش می يابد. اما امسال 
افت شديد قيمت ها و بی توجهی مسئوالن تنظيم 
بازار به رشد هزينه تمام شده توليد ناشی از گرانی 
نهاده های دام و طيــور، دارو و ريزمغذی ها و از 
ســوی ديگر معدوم كردن جمعيت جوجه های 
يك روزه طی 2ماه گذشــته، افت جوجه ريزی 
مرغ گوشتی و كشتار مرغ های مادر و تخم گذار، 
شــرايطی را رقم زده كه ســتاد تنظيم بازار در 
نشست چهارشــنبه هفته گذشته خود افزايش 
نرخ هر كيلوگرم مرغ گرم آماده طبخ از 12هزار 
و 500 تومان به بيش از 15هزار تومان را تصويب 
كــرد. همچنين نرخ مصوب خرده فروشــی هر 
شــانه تخم مرغ در محدوده كمتــر از 20هزار 
تومان تعيين شــده تا با افزايش نسبی قيمت ها 
بخشی از هزينه تمام شده توليد اين اقالم توسط 
مرغداران جبران شود . اما شكاف نرخ مصوب و 
خرده فروشی انواع مرغ و تخم مرغ در بازار موجب 
تحميل فشار بيشــتر به اقشار كم درآمدی شده 
است كه تورم، زمينه كاهش يا حذف برخی اقالم 
پروتئينی مانند گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ را 
در سبد مصرفی آنها فراهم كرده است. آمارهای 
رسمی نيز از كاهش 12درصدی ارزش واردات 
نهاده هــای دامی و كاهــش 44درصدی ارزش 
واردات كنجاله ســويا طی 2ماه نخست امسال 
نســبت به  مدت مشابه سال گذشــته حكايت 
دارد، به  نحــوی كه طی 2 ماه ابتدايی امســال، 
ارزش واردات نهاده های دامی به 653ميليون و 

100هزار دالر رســيده، اما در مدت مشابه سال 
گذشته، 741ميليون و 430هزار دالر از اين اقالم 
وارد شده است. از نظر وزن نيز در 2ماه نخست 
امســال بيش از 2ميليون و 520هزار تن انواع 
نهاده های دامی به كشور وارد شده كه در مقايسه 
با واردات بيش از 2ميليون و 537هزار تنی دو ماه 
مشابه سال گذشته، كاهش يك درصدی را نشان 

می دهد.

گرانیرسمیمرغوتخممرغ
رشد هزينه تمام شده توليد، گاليه های مرغداران 
گوشــتی و تخم گذاراز زياندهی و كاهش ميزان 
توليد، موجب شــد تا با موج تــازه گرانی مرغ و 
تخم مرغ، مسئوالن ستاد تنظيم بازار، نرخ مصوب 
خرده فروشی اين اقالم را افزايش دهند. عالوه بر 
توقف صادرات مرغ، به گفته سرپرست معاونت 
بازرگانی داخلی وزارت صمت، در جلسه كارگروه 
ســتاد تنظيم بازار )4 تيــر 99(، قيمت جديد 
مرغ گرم آماده پخت 15هــزار تومان به اضافه 
5 درصد كمتر يا بيشــتر به اختيار اســتانداران 
تعيين شد. به گفته محمدرضا كالمی، در مصوبه 
ستاد تنظيم بازار تأكيد شده است كه نرخ تمام 
اجناس روی آنها درج شود و نهاد های نظارتی بر 
اينكه افزايش قيمت ها بيش از نرخ مصوب نباشد 
نظارت مستمر داشته باشند. مردم نيز هرگونه 
افزايش قيمت نامتعارف را به ســازمان حمايت 
اطالع رسانی كنند تا مورد پيگيری قرار گيرد. به 
گفته او قبال قيمت هــر كيلوگرم تخم مرغ درب 
مرغداری از ســوی ســتاد تنظيم بازار 9هزار و 

500تومان و نرخ خرده فروشی هر شانه 30تايی 
تخم مرغ با وزن حــدود يك كيلو و620گرم نيز 
كمتر از 20هزار تومان)19هزار و 800( تومان 
تعيين شــده بود. همزمان با اعالم نرخ مصوب 
تخم مرغ، رضا تركاشوند، مدير اتحاديه مركزی 
مرغ تخم گذار، با اعالم اينكه برای متعادل كردن 
قيمت تخم مرغ در بازار 2اقدام فوری انجام  شده 
است، گفت: اين اقدامات شامل عرضه گسترده 
در سازمان ميادين با قيمت مصوب سال گذشته 
به نرخ هرشــانه 17هزار و 900تومان و متوقف 
كردن صادرات تا زمان متعادل شــدن قيمت ها 

بوده است.

تولیدكنندگانزیرفشاررشدهزینهتولید
رئيس انجمن توليدكنندگان جوجه يك روزه 
كشور با بيان اينكه تعيين قيمت دستوری مرغ 
برمبنای عرضه نهاده های طيور با نرخ مصوب 
منجر به اين شده كه مردم تصور كنند قيمت 
واقعی مرغ بايد كمتر از 10هزار تومان باشــد، 
گفت: اما به دليل افزايــش چندبرابری قيمت 
خوراك طيور و ســاير نهاده های توليد، قيمت 
واقعی هر كيلوگرم مرغ زنــده 12هزارتومان 
و گوشــت مرغ بــرای مصرف كننــدگان بين 
18 هزار تــا 19هزار تومان اســت. بــه گفته 
غالمعلی فاروغــی، اكنون قيمت تمام شــده 
هر قطعه جوجه يــك روزه حداقــل 3هزار و 
400 تومان اســت، اما با وجود افزايش قيمت 
نهاده های توليد، با نرخ 2هزار تومان به فروش 
می رسد. همچنين در پی شيوع ويروس كرونا، 

توليد كنندگان بيــش از 6 هزار ميليارد تومان، 
يعنی يك چهارم سرمايه در گردش اين صنعت 
را متضرر شــده اند. او افزود: از ابتدای ســال 
تاكنون به دليل نوسان نرخ دالر، توليدكنندگان 
50درصد ذرت و 30درصد كنجاله سويا مورد 
نيازشان را با قيمت های مصوب خريداری كرده 
و مابقی را اگر موفق شــوند از بــازار آزاد تهيه 
می كنند. از سوی ديگر، با افزايش 5 برابری نرخ 
دارو، واكسن، افزودنی ها و مكمل ها، دستمزد 
كارگــر و انرژی روبه رو هســتند، به طوری كه 
قبال مرغداران، متيونيــن را 25هزار تومان و 
واكسن را 100 هزار تومان خريداری می كردند 
كه اكنون نرخ ايــن اقالم به ترتيــب 90 هزار 
تومان و 500هزارتومان شده است. گاليه های 
توليد كنندگان از رشد هزينه تمام شده و كاهش 
توليد و ســير صعودی قيمت مرغ و تخم مرغ 
در حالی اســت كه معاون امور دام وزير جهاد 
كشــاورزی از نبود هيچ كمبــودی در توليد 
گوشت مرغ خبر داده اســت. به گفته مرتضی 
رضايی، در ارديبهشت ماه امسال با 115ميليون 
قطعه جوجه ريــزی هيچ كاهشــی در توليد 
گوشــت مرغ اتفاق نيفتــاده و افزايش قيمت 
گوشت مرغ در بازار، به واسطه تغيير هزينه های 

توليد و نگهداری برای مرغداران است.

نبض بازار
ستاد تنظیم بازار، نرخ 
مصوب مصرف كننده 
هر كیلوگرم مرغ گرم 
آماده پخت را 15هزار 
تومان به اضافه 
5درصد كمتر یا بیشتر 
به اختیار استانداران 
نرخ مصوب هر 
كیلوگرم تخم مرغ 
رادرب مرغداری 
9هزار و 500 تومان و 
هر شانه را كمتر از 
20هزار تومان تعیین 
و ابالغ كرد

سير صعودی 
قيمت ها
گزارش میدانی 
همشهری از نرخ 
خرده فروشی مرغ 
و تخم مرغ در بازار 
حاكی است كه نرخ 
هر كیلوگرم مرغ 
گرم كه در روزهای 
ابتدایی هفته گذشته 
از 13 تا 14هزار تومان 
در نوسان بود، روز 
چهارشنبه هفته 
گذشته به 18 تا 
21هزار تومان افزایش 
یافت كه این قیمت 
خرده فروشی با نرخ 
مصوب 15هزار تومانی 
ستاد تنظیم بازار در 
هر كیلوگرم فاصله 3 
تا 6هزار تومانی دارد

 با سرمایه  اندكمان 
طال بخریم یا سكه؟  

  اين روزها هركســی كه مقداری پول 
دارد به  دنبال جايی برای سرمايه گذاری 
امن است تا نه تنها در اين اوضاع اقتصادی 
ارزش پول خود را حفظ كند بلكه بتواند 

سرمايه خود را چندين برابر كند.
  به  نظر می رســد طال هميشه گزينه 
مناسبی است، چراكه هم با سرمايه هاي 
اندك تعداد بيشــتری از افراد و اقشــار، 
همخوانــی دارد، هم نقدشــوندگی آن 
آسان تر اســت و هم با رشــد تورم رشد 
قيمــت دارد. امــا چه طاليــی بخريم؟ 
شمش؟ ســكه؟ طالی دســت دوم؟ يا 

طالی آب شده؟ 
  بيشــتر مردم و برخی كارشناســان 
معتقدند طالی بی اجرت يا دســت دوم 
بهتريــن گزينه اســت. با اين كار شــما 
هزينه ای به عنوان سود مغازه دار پرداخت 
نمی كنيد و بــا پولتــان می توانيد گرم 
بيشــتری طال خريد كنيد. امــا يكی از 
اشكاالت خريد طال ی كم اجرت اين است 
كه ممكن است از اصالت دور و به  عبارت 

بهتر تقلبی باشد.
  اگر طالی بدون اجرت را نمی پسنديد، 
به اجرت طالی انتخابی خود دقت كنيد. 
در ميان انواع قطعات طال، كمترين مزد 
ساخت مربوط به النگو است، اما بعد از آن 
زنجيرها و خرده ريزهايی شبيه آويزهای 

كوچك، مزد ساخت كمتری دارند.
  اما تعداد زيادی از كارشناسان نيز سكه 
را بهترين انتخاب برای ســرمايه گذاری 
می دانند و معتقدند خريد سكه سودده تر 
از خريــد طــالی ساخته شــده و حتی 
كم اجرت است. آنها می گويند شايد يك 
جهش قيمت بتواند به دارنده طال ســود 

بدهد، اما جهش قيمت دائمی نيست.
  از ســوی ديگر وقتی حــدود 120 تا 
200هزار تومان بابت ارزش افزوده و اجرت 
از هر گرم طال گرفته می شود، سوددهی 
آن را كاهش می دهد و سكه گزينه بسيار 
بهتری است. البته اين روزها افزايش روز 
به  روز ســكه تمام، خريد آن را مشــكل 
كرده، ولی شــايد هنوز بتوان روی خريد 

ربع سكه سرمايه گذاری كرد.

 نرخ خرده فروشی هر كیلوگرم مرغ گرم در بازار از مرز 
20هزار تومان گذشت و نرخ هر شانه تخم مرغ 30هزار تومان شد

فن بازار مرغ و تخم مرغ در مسير گرانی 

راسته بازار

گرانی لبنیات با نرخ های مصوب جدید 

بعد از چندين بار افزايش غيررسمی نرخ اقالم لبنی كارخانه ها و برندهای مختلف از ابتدای امسال، سرانجام 
ستاد تنظيم بازار هفته گذشته مجوز رســمی افزايش قيمت 22 تا 28درصدی محصوالت لبنی مشمول 
نرخ گذاری را صادر كرد. به گزارش همشهری، محمدرضا كالمی، دبير ستاد تنظيم بازار، گفت كه قيمت شير 
خام به ازای هر كيلوگرم، 2هزار و 900تومان تعيين و اجازه داده شده دامداران بنابر شرايط، اين محصول را 
تا 7درصد باالتر يا پايين تر از اين نرخ به فروش برسانند. از ابتدای امسال بازار توليدات دامی به دليل مشكالت 
دسترسی به نهاده های توليد دستخوش التهاباتی شد و دامداران را با افزايش هزينه  توليد شير خام مواجه 
كرد. دامداران معتقدند هزينه های توليد شير خام با نرخ مصوب تناسب ندارد و قيمت واقعی شير خام چيزی 
در حدود 3تا 4 هزار تومان است. مصوبه جديد ستاد تنظيم بازار گرچه درخواست دامداران را پاسخ نداده، اما 
به طور قطع در افزايش قيمت محصوالت لبنی بيش از آنچه امروز در بازار شاهد آن هستيم، تأثيرگذار خواهد 
بود. در روزهای گذشته قيمت برخی محصوالت لبنی مثل پنير، ماســت، دوغ و بستنی بعضی شركت ها 

افزايش زيادی را تجربه كرد.

نارضایتی قطعه سازان از تثبیت قیمت ها

عدم تخصيص ارز برای واردات مواداوليه، قطعه سازان را با مشكل مواجه كرده و آنها با انتقاد از ثابت ماندن 
قيمت فروش توليداتشان با وجود افزايش شديد نرخ دالر و هزينه های توليد، ادامه اين روند را موجب وارد 
شدن زيان سنگين به اين صنف می دانند. به گزارش همشهری، دبير انجمن صنايع همگن قطعه سازان با 
بيان اين مطلب گفــت: در حالی  كه نرخ دالر تا 80درصد افزايش يافته اســت، ما هنوز قطعات را با قيمت 
11هزار تومان می فروشــيم. آرش محبی نژاد اضافه كرد: يكی از بزرگ ترين مشــكالت صنعت ما جدا از 
عدم تخصيص ارز و مشكل واردات، اين است كه به رغم افزايش نرخ ارز، خودروسازان قطعه را از ما همچنان 
با قيمت هاي غيرواقعی می خرند، ضمن اينكه خودروسازان هنوز بدهی های معوق خود را به زنجيره تامين 
پرداخت نكرده اند، درحالی كه خريدهای ما نقدی انجام می شود و ما از اين جهت نيز در فشار هستيم. افزايش 
هزينه های جاری همچون دستمزد و اجاره در كنار رشد قيمت مواداوليه، باعث شده قطعه سازان با زيان 
شديد رو به رو شوند و فعاالن اين صنف اعتقاد دارند خودروسازان بايد قيمت قطعات را تعديل كنند، چراكه 

در غير اين  صورت ادامه حيات قطعه سازان با تهديد مواجه خواهد شد.

متوسط قیمت يك متر مربع مسكن در تهران ۱۹میلیون تومان 

افزايش نرخ تورم و سراريزشدن نقدينگی به بازار معامالت مسكن، امالك و اجاره بها، زمينه افزايش قيمت ها و 
مشكالت مشتريان و مستأجران را فراهم كرده است. به گزارش همشهری، براساس گزارش دفتر برنامه  ريزی 
و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازی از آمار بازار مسكن در خرداد ماه امسال، متوسط قيمت هر مترمربع 
واحد مسكونی در تهران با افزايش 12.1درصدی نســبت به  ماه قبل به 19ميليون و 71هزار تومان رسيده 
است. براساس اين گزارش، متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكونی در تهران 19ميليون و 71هزار تومان 
برآورد شده كه نسبت به  ماه گذشته كه متوسط قيمت مسكن )هر متر واحد مسكونی( 17ميليون و 6هزار و 
600تومان بود، قيمت مسكن، افزايش حدود 2ميليون و 65هزار تومانی داشته و متوسط قيمت مسكن در 
تهران طی ارديبهشت نسبت به  ماه قبل آن 12.1درصد افزايش يافته است. همچنين متوسط قيمت مسكن 
طی خرداد ماه سال گذشته 13ميليون و 425هزار و 400تومان بوده كه با رشد 5ميليون و 640هزار تومانی 
در هر متر مربع طی يك سال، متوسط قيمت مسكن در تهران در خردادماه نسبت به  ماه مشابه سال قبل، 

42درصد افزايش يافته است.
نرخ برخی انواع پنیر فله و صنعتی در میادین میوه و تره بار شهرداری تهران نرخ برخی انواع تسمه تایم در بازار لوازم یدكی قیمت پیشنهادی فروش آپارتمان های 100تا200متری در مناطق مختلف تهران

زمزمه های افزایش نرخ چای 

قیمت هر مترمربع- تومانسن بنا نام محله

27میلیون6سالدارآباد- پورابتهاج
22میلیوننوسازتهران نو- مسیل جاجرود

26میلیون19سالاشرفی- باالتر از پل حكیم 
22.5میلیون15سالشهران- اسحاقی

24میلیون15سالنیروی هوایی- خیابان سوم
35میلیون20سالسعادت آباد- عالمه

35میلیوننوسازستاری-الله
27میلیون10سالشهر زیبا- تعاون

30میلیونیك سال مجیدیه- میدان ملت
29میلیوننوسازاشرفی- شهرك نفت

هشــدارهای تولید كنندگان در مورد 
مشكالت تخصیص ارز، كمبود و گرانی 
نهاده های دام و طیور و كاهش جوجه ریزی پس از ریزش 2ماه گذشته نرخ 
مرغ و تخم مرغ موجب شد تا با كاهش عرضه، قیمت خرده فروشی این 
اقالم در بازار مصرف افزایش یابد و شكاف نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار با 

قیمت های خرده فروشی این اقالم بیشتر شود. با این روند نرخ هر كیلوگرم 
مرغ تازه كه در روزهای نخست هفته گذشته در مرز 13 تا 14هزار تومان 
تثبیت شده و گالیه مرغداران از زیاندهی را به دنبال داشت، چهارشنبه 
هفته گذشته به بیش از 20هزار تومان رسید و نرخ هر شانه تخم مرغ از 

مرز 30هزار تومان گذشت.

افزایش شــكاف نــرخ مصــوب و بازار 
مرغ و تخم مرغ

اعالم نرخ های مصوب مرغ و تخم مرغ 
توسط ســتاد تنظیم بازار و وعده های 
تولید كنندگان بــرای عرضه این اقالم با قیمت 
كمتر از نرخ مصــوب برای مقابله بــا گرانی و 
گرانفروشــی تخم مرغ در حالی است كه طی 
2هفته اخیر عرضه چندنرخی و افزایش قیمت 
انواع تخم مرغ بســته بندی، شانه و كیلویی در 
بازار ســیر صعودی داشــته و این محصول با 
نرخ هایی به مشتریان عرضه می شود كه تفاوت 
چشمگیری با نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار دارد. 
گزارش میدانی همشهری از قیمت خرده فروشی 
این روزهای مرغ حاكی اســت كه هر كیلوگرم 
مرغ تازه كه در روزهای ابتدایی هفته گذشته از 
13 تا 14هــزار تومان در نوســان بــود، روز 
چهارشنبه هفته گذشته با قیمت 18 تا 21هزار 
تومان به مشتریان عرضه شــد كه این قیمت 
خرده فروشی با نرخ مصوب 15هزار تومانی ستاد 
تنظیم بازار در هر كیلوگرم از 3 تا 6هزار تومان 
فاصله دارد؛ درواقع كاهش عرضه و افزایش نرخ 
مصوب و خرده فروشی مرغ باعث رونق عرضه 
چندنرخی این محصول در نقاط مختلف شــهر 
تهران شــده اســت. بررســی نرخ مصوب و 
خرده فروشی انواع تخم مرغ شانه و بسته بندی 
نیز بیانگر تفاوت چشــمگیر نــرخ مصوب و 
خرده فروشی این اقالم است، به نحوی كه نرخ 
خرده فروشــی هر شــانه 30عددی تخم مرغ 
شناسنامه دار ساده به مرز 30هزار تومان نزدیك 
شده است، این در حالی است كه نرخ هر شانه 
تخم مرغ در ســامانه اطالع رسانی قیمت كاال و 
خدمات ســازمان حمایت همچنان 19هزار و 
800تومان درج شــده اســت. بــازار عرضه 
چندنرخــی و گرانفروشــی تخم مــرغ در 
فروشگاه های مجازی از خرده فروشی های سطح 
شــهر نیز داغ تر اســت، به نحوی كه هر بسته 
6عددی تخم مرغ رسمی رنگی تالونگ به نرخ 
26هزار تومان و بسته 20عددی تخم مرغ ویژه 
آباریس به نرخ 24هــزار و 120تومان به فروش 
می رسد. این در حالی است كه ستاد تنظیم بازار 
نرخ  مصــوب هر كیلوگــرم تخم مرغ در محل 
مرغــداری را 9هــزار و 500تومــان و قیمت 
خرده فروشی هر شــانه 30عددی تخم مرغ را 

كمتر از 20هزار تومان اعالم كرده است.

قیمت - تومان خودروی متناسبتسمه تایم
481H-1007073BA 220.000ام وی ام 530مدل

205.920پژو 405 دایكو شركتی

206234.000تیپ 5 گتس مدل 134

Continental 410.000سمند/دنا كنتی آلمان

EF7215.000 گتس مدل127 

210.000پژو405/پارس/سمند اپتی بلت 

 EO134RP25.4209.000پژو206تیپ5 پاورگریپ مدل

 ED107RP22115.000پراید دانگیل مدل

 134RU25.4325.000پژو 206تیپ 5و6 دانگیل مدل

179.000پژو 405 اپتي بلت مدل114 

چارسو؛ بورس كاالی دیجیتال

  پاساژ چارسوی تهران، يكی از بهترين 
و معروف ترين بازارهای پايتخت است 
كه ايده تأســيس آن براساس توجه به 
ظرفيت های نهفته در مركز شهر تهران 
و با نيت تجديد حيات دوباره اين منطقه 
با ايجــاد مركزی تجــاری، فرهنگی و 
تفريحی شكل گرفت و در سال1393 
در مركز پايتخت از آن بهره برداری شد. 
ضمن اينكه چارسو كلمه ای ايرانی و نام 
يكی از قديمی ترين سالن های تئاتری 

ايران است.
   بــازار چارســو 6طبقــه دارد كه 
طبقه همكف آن شــامل فروشگاه ها و 
نمايندگی هــای محصــوالت صوتی و 
تصويری و لوازم خانگی اســت. طبقه 
اول تا چهــارم اين مجتمــع به فروش 
محصوالت و كاالهــای ديجيتال، اعم 
از گوشــی موبايل، تبلت و انواع گجت 
اختصاص يافته است. طبقه پنجم، شامل 
رستوران و فودكورت است و درنهايت 
طبقه ششم مجموعه كه بخش فرهنگی 
بازار چارسو محسوب می شود، چندين 
ســالن مختلف ســينما با جديدترين 

تكنولوژی ديجيتال دارد.
   يكی از نكات قابل توجه بازار چارسو 
اين اســت كه اين مجتمع عظيم دقيقا 
روبه روی پاساژ معروف عالءالدين و در 
ضلع غربی آن قرار گرفته است؛ پاساژی 
كه از گذشــته تا امروز به عنوان مركز 
خريد كاالی ديجيتال از آن ياد می شود. 
البته همواره تقاطع خيابــان حافظ و 
جمهوری را بورس خريد و فروش لوازم 
ديجيتال می دانند، اما با افتتاح مجتمع 
چارسو، بازار فروش لوازم ديجيتال در 

اين منطقه رونق بيشتری گرفته است.
  مجتمع چارســو در تقاطع خيابان 
جمهوری اسالمی و حافظ قرار گرفته و 
فاصله  آن تا ايستگاه متروی تئاترشهر در 
خط 4 و ايستگاه متروی سعدی، تقريبا 
برابر اســت. اين بــازار دارای 2ورودی 
مجزاست كه يكی از ورودی ها در خيابان 
جمهوری و ديگری در خيابان حافظ قرار 
دارد. بی آرتی های خط راه آهن تجريش 
در ايستگاه جمهوری توقف می كنند و 
می توانيد با حدودا 10دقيقه پياده روی 
به بازار چارسو برسيد يا با اتوبوس های 
خط  واحد در مسير جمهوری- بهارستان 
يا جمهوری -كريم خان حركت كنيد و 

در تقاطع حافظ پياده شويد.



عشق در بیراهه
تأمل و بررسی بیشتر هنگام تصمیم گیری برای انتخاب 
طرف مقابل، یعنی وقتی تشخیص می دهیم به دلیلی 
جذب طرف مقابل خود شده ایم متوجه شویم در واقع عاشق 
نظم یا شجاعت طرف مقابل شــده ایم كه خودمان یا آنها را 
نداریم یا بسیار كم داریم و در واقع به نوعی كمبود آن را در 
وجود خود احســاس می كنیم. با آگاهی بیشتری انتخاب 
می كنیم چون متوجه می شویم این لزومًا طرف مقابل نیست 
كه ما به او عالقه مند شده ایم بلكه عاشق نداشته های خود كه 
در طرف مقابل می بینیم شده ایم. به این ترتیب باید عالقه 
به خود فرد را از عالقه به توانمندی های او تفكیك و جدا 
كنیم. ضمن اینكه نباید با بــودن در كنار آن فرد، 
احساس رضایت كاذب را تجربه كنیم. وقتی چنین 
احساسی داشته باشیم ناخودآگاه خودمان هم 
احساس توانمندی می كنیم چون در كنار كسی 
هستیم كه واقعا توانایی مورد نیاز ما را داراست. 
آگاهی از چنین انتخابی باعث می شود ضریب 
خطای كمی در انتخاب خود داشته باشیم. ما باید 
متوجه باشــیم و بدانیم آیا در سایه ارتباط 
عاطفی خــود در حال جبــران كاذب 
كمبودهای خود در زندگی هستیم یا 
واقعا بدون هیچ یك از این كمبودها، با 
پذیرش شباهت ها و تفاوت ها همدیگر 

را تكمیل خواهیم كرد.
  پناه بر عشق!

ما انسان ها موجوداتی اجتماعی هستیم و نیاز به تجربه 
روابط بین فردی و احســاس تعلق داریم. ما خواهان 
تجربه دوستی و برقراری رابطه هستیم و این نیاز هم 
از كودكی در ما شكل می گیرد. یكی از دالیلی كه افراد 
در نوجوانی به سمت دوستی های مخرب می روند نیز 
ریشه در همین نیاز افراد به احساس تعلق دارد. البته 
این احساس در افراد مختلف متفاوت است و گاهی 
به شكل طرفداری از تیم های ورزشی، خوانندگان، 
بازیگران یا هنرمندان در عرصه های مختلف خود را 
نشان می دهد. شكل گیری روابط عاطفی با نیاز ما به 
احساس تعلق در ارتباط است كه البته شكل و نمود 
آن در سنین مختلف متفاوت است. در تجربه برقراری 
روابط عاطفی، دادوســتدهایی مانند نیاز به دادن و 
گرفتن عشق صورت می گیرد كه همین موضوع باعث 

رضایتمندی بخشی از ذهن و روان ما می شود.

  جذابیت های یك رابطه 
در واقع رابطه عاطفی و رمانتیك ویژگی هایی دارد،  
به طور مثال وقتی وارد چنین روابطی می شویم فكر 
می كنیم طرف مقابل را دوســت داریم و می خواهیم 
زمان زیادی را در كنارش باشــیم، مدام دلتنگ یا 
حتی نگران او می شــویم و فكركردن به او قسمت 
زیادی از ذهن ما را به خود مشــغول می كند. البته 
مسلم است كه شدت و ضعف تجربه تمام این موارد 
در افراد مختلف با هم متفاوت اســت اما به طور كلی 
و اغلب به این شكل اســت كه افراد از واردشدن به 
روابط عاطفی استقبال می كنند و از آن لذت می برند. 
می توان گفت تفاوت خصوصیات شخصیتی افراد هم 
نقش مهمی در چگونگی برقراری روابط عاطفی بین 
آنها دارد. به طور كلی شروع اینگونه روابط همراه با 
هیجان است كه البته اغلب در ادامه به مرور كم رنگ 
می شود.  اما كم شدن هیجان به معنای كم شدن عالقه و 
دوست داشتن دوطرف نیست. در فاز اول شروع رابطه 
معموالً جذابیت هایی برای دوطــرف وجود دارد، به 
همین خاطر هیجان تجربه ناشناخته ها وآشنایی های 

اولیه به اوج خود می رسد.

  جرقه بزن
اما باید ببینیم چه چیزهایی باعث ایجاد كشــش و 
جذابیت در طرف مقابل می شود. عوامل و مؤلفه هاي 
مختلفی برای جذب شدن به سمت دیگران در هر فرد 
وجود دارد. یك قسمت از آن تقریبًا معماگونه است 
و نمی توان تعریف دقیقی برای آن داشــت. چیزی 
كه می توان از لحاظ روانشناسی گفت گاهی به دلیل 
شباهت »شیمی« دو نفر اســت كه باعث می شود 
جذب یكدیگر شــوند و جرقه ای برای شكل گیری 
رابطه بین آنها زده شود. این چیزی است كه نمی توان 
توضیح دقیقی در مورد آن داد و كنترلش كرد. البته 
در مواردی هم می توان دالیل قانع كننده ای برای آن 
داشت و قابل كنترل هم هست؛ در واقع این جذابیت ها 
در طیفی قرار دارند كه شدت و ضعف آنها هم با توجه 
به خصوصیات شخصیتی و عوامل دیگر بسیار متغیر 
اســت. اما به طور كلی می توان گفت عواملی مانند 
ظاهر شخصیت، نوع منش، رفتارهای فرد و... باعث 
ایجاد جذابیت در دوطرف برای شروع روابط عاطفی 

می شوند.

   اعتماد داشته باش
اما اگر بخواهیم در مرحله كشــش و جذب اولیه كه 
مرحله بســیار حساسی است اشــتباه نكنیم باید 
حواســمان را جمع كنیم تا دچار خطاهای شناختی 
نشویم. یكی از خطاهای بســیار شایع این است كه 
ما به خودمان اجازه می دهیم جذب كسی بشویم كه 
چیزهایی دارد كه ما هیچ وقت نداشــته یا همیشه 
در حســرت آنها بوده ایم. مثال اگــر اعتماد به نفس 
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آغاز رابطه عاطفی
افراد از واردشدن 

به روابط عاطفی 
استقبال می كنند و 
از آن لذت می برند. 

می توان گفت تفاوت 
خصوصیات شخصیتی 

افراد هم نقش مهمی 
در چگونگی برقراری 

روابط عاطفی بین 
آنها دارد. به طور 

كلی شروع اینگونه 
روابط همراه با هیجان 

است كه البته اغلب 
در ادامه به مرور 

كم رنگ می شود.  
اما كم شدن هیجان 

به معنای كم شدن 
عالقه و دوست داشتن 

دوطرف نیست

چرا جذب افراد 
می شویم

 اگر اعتماد به نفس 
پایینی داریم وقتی 

كسی را می بینیم 
كه برخالف ما بسیار 
متكی به نفس، قاطع 

و در واقع قدرتمند 
است ناخودآگاه جذب 

او می شویم تا خأل 
وجود خودمان را پر 

كنیم. گاهی آرامش، 
شهامت و قدرتی كه 

خودمان نداریم یا كم 
داریم و ضعف آن را 

در وجودمان احساس 
می كنیم در دیگران 
جست وجو می كنیم

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

پنجره ای بزرگ تر را به روی شما بگشاییم.
برای همین، اگر نگاه و دیدگاه خاصی دارید... اگر موضوع 
و مسئله ای دغدغه ذهنی شماست... اگر نسبت به موردی 
انتقاد یا اعتراضی دارید... اگــر فكر می كنید كه باید توجه 
جامعه یا مسئوالن را به نكته یا موضوعی جلب كنید... اگر 
پیشنهاد مشخصی برای حل مشــكلی دارید... اگر نسبت 
به برخــی تصمیم ها، برنامه هــا و... در موضوعات مختلف 
شــهری، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و...  نظر 
موافق یا مخالف دارید، آستین باال بزنید و همینطور كه در 
تاكسی یا اتوبوس نشسته اید یا در جمع و محفل دوستانه 
یا خانوادگی مشــغول گپ وگفت هســتید یا روی مبل و 
جلوی تلویزیون و یا حتی توی تختخواب لم داده اید، آنچه 
را در ذهنتان می گذرد و می خواهیــد آن را برای دیگران 
به اشــتراك بگذارید، در قالب یك متن كوتاه بنویسید و 
برای ما پیامك كنید، تا بقیــه خوانندگان روزنامه و مردم 
و همینطور مســئوالن، این نظرات و دیدگاه ها را ببینند و 
بدانند و بخوانند و شــاید همین اتفاق، سبب خیر و منشأ 

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

بس... بدون نام خانوادگی، شهر یا... .
پس بی آب و تاب با همان لحن و ادبیات خودتان بنویسید...  
قرار هم همین اســت؛ بنویسید... ســاده و كوتاه... ُرك و 

راست.
 پیامگیر ما با شماره 09023828491 در تمام طول 
شبانه روز آماده دریافت پیام ها، نظرات و دیدگاه های 

شماست.
****
  1769* * * 0913– شایان:

االن كال طوری شــده كه الگوی كشور برای رشد و توسعه 
مشخص نیست! یعنی جایی كه قراره از مردم پول بگیرن 
كشورهایی مثل آمریكا و انگلیس و فرانسه و ژاپن و حتی 
تركیه رو مثال می زنن! اما اگر قرار باشه كه پول بدن، مردم 
جاهایی مثل گواتماال و سیرالئون و اوگاندا و نامیبیا و دماغه 
سبز رو به عنوان مرجع و ســند رو می كنن! این كار نوعی 
رندی و اجحاف به مردم اســت و تعبیر دیگه ای نداره! در 
چنین شرایطی حداقل باید تكلیف مردم و مملكت با الگوی 
رشد و توسعه و همینطور درآمدها و هزینه ها و... مشخص 
و معلوم باشه. اگر الگوی توسعه ما، اروپا و ژاپن هست باید 
در همه بخش ها به تأسی از اون ها حركت كنیم، اگر الگوی 
رشد و توسعه ما كره یا چین هست باید به همین شكل و اگر 
هم الگوی ما تركیه و مالزی و یا حتی تانزانیا و ساحل عاج و 
بوركینافاسو هست باید در همه زمینه ها راه اون ها رو بریم 
تا حداقل بعد از چند سال به ســطح همون ها برسیم و در 
همه بخش ها، سطح رفاه و اشتغال و درآمد و هزینه هامون 

مطابق با اون ها باشه.

  4289* * * 0936– حامد:
به نظرم تعیین ســهمیه یكســان بنزین برای خودروهای 
شخصی در تهران و كالنشهرها و شهرهای كوچك عادالنه 
نبود. تهران و كالنشهرها از نظر گستردگی و بعد مسافت 
به هیچ وجه با شهرهای كوچك قابل مقایسه نیستند؛ مثال 
در تهران كه از شــرق به غرب آن حدود یك ساعت به طور 
میانگین زمان می برد با شهرهایی كه از ابتدا تا انتهای آن 
تنها 5دقیقه طول می كشد این ســهمیه، یكسان درنظر 
گرفته شــده؛ به خاطر همین ســهمیه مساوی 60لیتری 

غیرمنصفانه و ناعادالنه است.

  7261* * * 0912– احمدرضا:
بازار یعنی مثال تولید كننده خودرو و حاشــیه بازار یا بازار 
سیاه یعنی دالالن و ســودجویان و البته تعداد محدودی 
از افرادی كه به ناچار و به انگیزه كســب سود، خودرو های 
تولیدی رو می خرن و به مصرف كننده واقعی كه من و شما 
هستیم با قیمتی باالتر می فروشــن! اما نكته اینجاس كه 
همین حاشــیه بازار برای عده ای از آقایون می شه اصل و 
همیشه می خوان خودشون رو با همین بازار سیاه هماهنگ 
كنن و به اون اســتناد كنن! در حالی كه حاشــیه بازار یه 
هیوالی ساختگیه برای سوءاستفاده و خالی كردن جیب 
مردم و پركردن كیســه های دالالن آشــنا و غریبه! حاال 
فرض كنید اگر شیر ورودی بازار دست خود خودروسازان 
باشــه با عرضه قطره چكانی، قیمت حاشــیه بازار می تونه 
لحظه به لحظه باالتر بره و مثال پراید بشه 100 میلیون و بعد  
خودروسازان دنبال این باشــن كه 5درصد پایین تر از این 
قیمت بفروشن؟! این كار و این اجحاف بزرگ با كدوم عقل 

و منطق و وجدانی سازگار هست؟!

رُك 

سبك زندگی

می
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  با شیوع بیماری كرونا، مصرف آب در پایتخت سیر 
شــتابانی به خود گرفته، به گونه ای كه مقدار مصرف آب 
شرب مشتركان در نیم قرن اخیر ركورد جدیدی را از خود 
بر جای گذاشته است. آمارها نشان می دهد در این ایام، 

مصرف آب شرب مشتركان با وجود تعطیلی طوالنی مدت مراكز عمده تجمع مانند 
پاساژها و مراكز گردشگری و تفریحی و فعالیت ادارات و دستگاه ها با یك سوم نیروها 

و كاهش ساعت كاری آنها نه تنها روند كاهشی نداشته بلكه حدود 11درصد افزایش 
داشته است. این حجم افزایش مصرف آب عمدتاً در بخش خانگی رخ داده است؛ چرا 
كه افراد برای توجه به مسائل بهداشــتی منابع عظیمی از آب شرب را در خانه های 
خود مصرف كرده اند. این در حالی اســت كه ظرفیــت تصفیه خانه های فاضالب و 
مخازن ذخیره آب افزایش نداشته است و با توجه به منابع مالی در اختیار این شركت 
نیز نمی توان انتظار افزایش فوری این ظرفیت را داشــت. از این رو، شهروندان باید 
سبك رفتاری خود در مصرف آب را تغییر دهند؛ چرا كه درغیر این صورت، ممكن 
است مخازن ذخیره آب به سرعت تخلیه شود و در آینده با مشكالتی در توزیع آب 

روبه رو شویم. رفتار مصرفی هر جمعیتی به فرهنگ آن جامعه بازمی گردد. 
ما ایرانیان در همه امور خود از آب استفاده می كنیم درحالی كه در كشورهای دیگر 
تا این اندازه درمصرف آب دست و دلبازانه رفتار نمی كنند. شاید دلیل این موضوع 
را بتوانیم در پایین بودن قیمت آب جست وجو كنیم. متأسفانه در فرهنگ و سبك 

زندگی ایرانیان، آب سهم باالیی درهمه شئون زندگی دارد درحالی كه در كشورهای 
دیگر، آب تا این اندازه نقش محوری در موضوعات زندگی فردی افراد ندارد. معتقدم، 
باید سبك زندگی و مصرف خود را تغییر دهیم؛ چرا كه اكنون در دوره جدیدی از 
زندگی خصوصا در دوره كرونا هستیم و ضرورت استفاده از سخت افزارهای هوشمند 
مانند شیرهای هوشــمند قطع كننده آب، امروز بیش از هر زمان دیگری احساس 
می شود. به نظر می رسد تولید كنندگان ملزومات بهداشــتی و شیرآالت ما باید با 
توجه به شــرایط موجود به این سمت حركت كنند. متأســفانه تنها چند شركت 
این تجهیزات را تولید می كنند و براي همه در دسترس نیستند اما اگر هزینه های 
استفاده از این تجهیزات را قبول كنیم، قطعا در دوره ای كوتاه هزینه های استفاده 
از این تجهیزات جبران خواهد شــد و می توانیم در مصرف آب خصوصا در مصارف 
خانگی بیش از پیش به مدیریت آب و استفاده بهینه از این نعمت خدادادی دست 

پیدا كنیم.

كرونا، آب و ضرورت یك تغییر 
اسماعیل محسنی نسب
معاون آبفای منطقه 2تهران 

بپا     عاشق نشی!  
چطور می توانیم با كسب مهارت هایی، آسیب ها و تله های یك رابطه عاطفی را كاهش دهیم؟ 

الکی

دوست داشتن، موضوعی بســیار پیچیده و در عین حال ساده است؛ گاهی به 
اشتباه كسانی را دوست داریم كه نمی توانیم در كنارشان آرامش داشته باشیم. اما 
به دالیل مختلف آنچنان به آنها تعلق و وابستگی پیدا می كنیم كه نمی توانیم از ادامه رابطه با آنها دست برداریم. 
دربسیاری موارد فكر می كنیم علت اینگونه ماندن در روابط عاطفی، »دوست داشتن« زیاد است؛ حال آنكه شاید 
تعریف ما از دوست داشتن، تعریف دقیقی نیست. اگر ما نتوانیم ابتدا خودمان را آنگونه كه باید دوست داشته باشیم، 
نمی توانیم دیگران را هم واقعاً به گونه ای كه »خودمان« و »رابطه« آسیب نبیند دوست داشته باشیم. حتی اگر بیش 
از حد طرف مقابل را دوست داشته باشیم، نمی توانیم رابطه موفقی داشته باشیم چون هر كاری حتی دوست داشتن 

هم از اندازه طبیعی خود خارج شود، حتمًا مشكالتی به بار خواهد آورد. بنابراین بعضی اوقات در روابط از روی 
ناآگاهی دست به كارهایی می زنیم كه منجر به بروز مشكالتی هم برای خودمان، هم طرف مقابل و در نتیجه 

رابطه مان می شود. اما چطور می شود با آگاهی و شناخت بیشتر در روابط موفق تر عمل كرد. در این خصوص 
با دكتر عباس جواهری، مشاور و روان درمانگر گفت وگوكرده ایم.

یكتا فراهانی 
خبر نگار

پایینی داریم وقتی كســی را می بینیم كه برخالف ما 
بسیار متكی به نفس، قاطع و در واقع قدرتمند است 
ناخودآگاه جذب او می شویم تا خأل وجود خودمان را 
پر كنیم. گاهی آرامش، شهامت و قدرتی كه خودمان 
نداریم یا كم داریم و ضعف آن را در وجودمان احساس 
می كنیم در دیگران جست وجو می كنیم و این موضوع 
باعث می شود آنچه را كم داریم در طرف مقابل به غایت 

ببینیم.

  معیارها را ببین
 بعضی مراحل كشش و جذب ما به سمت دیگران قابل 
تحلیل نیست. اما قسمت دیگری كه با آگاهی خود ما 
شكل می گیرد وابسته به معیارهای ماست. مثاًل گاهی 
برای اینكه در روابط عاطفی یا حتی روابط اجتماعی 
و دوستانه جذب طرف مقابل شویم از قبل برای خود 
معیارهای داریم. مثاًل می گوییم دوست داریم با كسی 
كه ویژگی های خاصی دارد وارد رابطه شویم. ولی گاهی 
از قبل هیچ معیاری در مــورد فردی كه در مقابل ما یا 
به اصطالح ســر راه ما قرار می گیرد در ذهن ما وجود 
ندارد اما به ناگاه فكر می كنیم این همان چیزی است 
كه با وجود آنكه هیچ پیش زمینه ای از آن در ذهنمان 
نداریم، می تواند حس خوبی در ما ایجادكند؛ حسی كه 
تا به حال خودمان هم شناختی از آن نداشته ایم. در 

واقع می توان گفت معیارهای شكل گرفته در ذهن ما 
شدت و ضعف دارند و به همین خاطر گاهی مطابق آنها 
عمل می كنیم و گاهی هم برخالفشان گام بر می داریم 
و به دالیل مختلف چندان هم پایبنــد به آنها باقی 

نخواهیم ماند.

  جایی برای تحلیل نیست
هر كسی معیارهای بسیار خوبی برای انتخاب فرد مورد 
عالقه خود در شكل گیری روابط عاطفی اش دارد. این 
معیارها معموالً بسیار ایده آل و كامل هستند. فراموش 
نكنیم همیشه آنچه ســر راه ما قرار می گیرد مطابق 
ایده آل های ما نیســت اما می تواند ما را جذب كند؛ 
به گونه ای كه خودمان هم به درستی نمی دانیم دلیل 
آن چیست؛ تنها می توانیم بگوییم: »نمی دانم چرا ولی 
خب خیلی دوستش دارم...«. وقتی می خواهیم دالیل 
این »خوش آمدن« را تحلیل كنیم گاهی بعضی از دالیل 
خود را مطابق معیارهای از پیش تعیین شــده خود 
می دانیم و در پاره ای موارد هم دالیلی وجود دارد كه 

حتی برای خودمان هم قابل تحلیل و بررسی نیستند.

  ترسو نباشیم
مهم ترین نكته در برقراری روابط عاطفی این است كه 
وقتی از كسی خوشمان می آید نخست ببینیم دلیل آن 

چیست. در واقع ما باید دالیل ایجاد عالقه را در وجود 
خودمان بررسی كنیم و اگر به دالیلی برمی خوریم كه 
خودمان هم متوجه می شــویم در طوالنی مدت ما را با 
مشــكالتی مواجه می كند، حتمًا باید از متخصصان و 
مشاورانی كه در این زمینه اطالعات كافی دارند كمك 
بگیریم. در بعضی مراحل ماننــد جاهایی كه متوجه 
می شویم چون چیزی را كه خودمان نداریم یا كم داریم 
در فرد مقابل پیدا می كنیم باید تأمل كنیم و با احتیاط 
بیشــتری تصمیم بگیریم چون احتمال اینكه عالقه 
ما اشتباه باشد زیاد اســت. مثاًل اگر ما رابطه خوبی با 
والدینمان نداریم و كمبود برخورداری از چنین رابطه 
خوبی را احساس می كنیم، وقتی با كسی آشنا می شویم 
كه رابطه خانوادگی خیلی خوبی با والدینش دارد دچار 
حسرت می شویم. اما با واردشدن در این رابطه زخمی 
كه از چنین كمبودی در وجود خود احساس می كنیم 
به صورت »نیابتی« التیام پیدا می كند.  التیام نیابتی در 
روانشناسی یعنی انگار می توان با مشاهده آنچه خودمان 
نداشته و تجربه نكرده ایم در دیگران، به طور ناخودآگاه 
لذت ببریم و احساس خوبی داشته باشیم؛ در واقع چون 
ما تشنه نداشته های خود هستیم می توانیم آنها را به 
خوبی تشخیص دهیم و جذبشان شویم. مثال اگر خودمان 
ترسو هستیم هم خیلی خوب آدم های ترسو را تشخیص 

می دهیم و هم به نوعی جذبشان می شویم.
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استفاده از 
سلول های 
 خورشیدی ویژه
یك سیستم 
ردیابی، می تواند 
تولید انرژی را با 
جابه جایی ماژول 
فوتوولتائیك در 
طول روز افزایش 
دهد، به طوری كه 
پنل همیشه رو 
به آفتاب باشد. 
در ماژول های 
دوطرفه از 
سلول های 
خورشیدی ویژه 
و یك پوشش 
شفاف برای 
جمع آوری و 
جذب نور، هم 
از طرف جلو و 
هم از پشت آن، 
استفاده می شود

جهان استارتاپی

بنیادی برای 
 ایمن سازی
 استارتاپ

 Coinfirm كه 
5میلیون یورو 

بودجه دارد، 
هدفش این است 

كه به عنوان 
بنیادی برای 

استفاده ایمن 
بالكچین توسط 

همه بازیگران 
اقتصادی، ازجمله 

مؤسسات مالی 
سنتی، بانك ها، 

دستگاه های 
مختلف دولتی و 
حتی شهروندان 
عادی، عمل كند

ارائه هویت قانونی برای همه جمعیت جهان تا ســال 
2030یكی از اهداف توسعه پایدار ملل متحد است. در 
این میان استارتاپ هایی با رویكرد مبتنی بر بالكچین 
ممكن است یك شروع كننده برای جمع آوری سابقه 
هویت حقوقی فردی باشــند. بالكچیــن یا زنجیره 
بلوكی، سیستمی برای ثبت و ضبط ایمن داده هاست. 
در اینجا به معرفی 10اســتارتاپ بالكچین برتر اروپا 

می پردازیم.

Settlemint
  سال تاسیس: 2016

  دفتر مركزی: لوون- بلژیك
با بودجه ای 5میلیــون یورویی این 

اســتارتاپ زیرســاخت ها را برای ساده ســازی طراحی 
برنامه بالكچین از طریق راه حــل اختصاصی كد معتبر و 
مقیاس پذیر BPaS فراهم می كند تا شــركت هاي دیگر 
بتوانند از ابتدا به موارد كاربرد بالكچین با سرعت بیشتر و 

هزینه كمتر بپردازند.

Coinfirm
  سال تاسیس: 2015

  دفتر مركزی: لندن - انگلستان
اســتارتاپ Coinfirm كه 5میلیون 

یورو بودجه دارد، هدفش این است كه به عنوان بنیادی برای 
استفاده ایمن بالكچین توســط همه بازیگران اقتصادی، 
ازجمله مؤسســات مالی ســنتی، بانك ها، دستگاه های 

مختلف دولتی و حتی شهروندان عادی، عمل كند.

Odem
  سال تاسیس: 2017

  دفتر مركزی: زوگ - سوئیس
هــدف این اســتارتاپ، نوســازی 

زیرســاخت های منسوخ شــده ای اســت كــه آموزش، 
 Odem .تربیت و اشتغال بر پایه آنها ســاخته شده است
می خواهد این زیرســاخت ها را امروزی تر و از نظر جهانی 
مقرون به صرفه، در دسترس، قابل اثبات و قابل انتقال سازد.

Limechain
  سال تاسیس: 2017

  دفتر مركزی: صوفیه - بلغارستان
این اســتارتاپ در ســاخت راه حل 

بالكچین برای شركت های بزرگ با مجموعه ای از خدمات 
ازجمله توسعه قراردادهای هوشمند، تخصص دارد. یكی از 
راه حل های اصلی آنها، یك پلتفرم SaaS است كه به كاربران 
امكان می دهد معامالت بدون برنامه و بدون نیاز به ثبت نام یا 
ایجاد كیف پول رمزنگاری شده را به صورت آزاد انجام دهند.

elrond
  سال تاسیس: 2017

  دفتر مركزی: بخارست - رومانی
كار اصلــی این اســتارتاپ در اصل 

بازنگری كلی درخصوص زیرساخت های عمومی بالكچین 
است. آنها كارشان را در مالت شروع كردند و حاال در رومانی 
مستقر شده اند و می گویند آماده خدمات رسانی به سراسر 

جهان هستند.

DappRadar
  سال تاسیس: 2018

  دفتر مركزی: ویلنیوس - لیتوانی
كار اصلی این استارتاپ و اپلیكیشن 

آن پیداكردن هوشمند فعالیت ها و كدهای جعلی در شبكه 
و جلوگیری از نفوذ آنها به سیستم است.

Colendi
  سال تاسیس: 2016

  دفتر مركزی: سوئیس - زوگ
این استارتاپ به مشتریانش در نقاط 

مختلف جهان، پاسپورت های مالی جهانی ارائه می كند. 
هدف آنها ایجاد ابزاری برای مشــاغل كوچك در سراسر 

جهان برای دسترسی بیشتر به منابع مالی خرد است.

Solve.Care
  سال تاسیس: 2017

  دفتر مركزی: تالین - استونی
این استارتاپ یك شــركت فناوری 

بهداشت و درمان بالكچین جهانی است. آنها اخیرا توانسته اند 
سرمایه خود را به 26میلیون و 700هزار یورو برسانند. آنها 
می خواهند با ایجاد شفافیت بیشتر در سیستم های بهداشت 

و درمان جهان، كاغذبازی را كاهش دهند.

Bankera
  سال تاسیس: 2017

  دفتر مركزی: ویلنیوس - لیتوانی
ایــن اســتارتاپ روی راه حل های 

مبتنی بر قابلیت دسترسی، مقرون به صرفه بودن و سرعت 
تمركز دارد. آنهــا تالش می كنند تا به هــدف خود برای 
تبدیل شدن به یك بانك دوستدار بالكچین با ارائه وام های 
دارای پشتوانه رمزگذاری برای افراد و مشاغل و همچنین 
راه حل های مشــاوره روباتیك برای مدیریــت دارایی ها 

دست یابند.

Neufund
  سال تاسیس: 2016

  دفتر مركزی: برلین - آلمان
هدف این اســتارتاپ طبق ادعای 

آن، نوآوری، به چالش كشــیدن وضعیت موجود و ایجاد 
چشم اندازهای جدید در حوزه فناوری بالكچین ها است.

10استارتاپ برتر اروپا در حوزه بالكچین
 استفاده از فناوری بالكچین در دنیا هر روز 

فراگیرتر می شود و استارتاپ های مختلفی در 
تالش برای استفاده از این سیستم هستند

توسعه پنل های خورشیدی دوطرفه
یك طرف پنل های خورشیدی دوطرفه، نور خورشید را به طور مستقیم 

جذب می كند و طرف دیگر از انعكاس نور محیط تغذیه می شود تا 
بهره وری در تولید انرژی پاك افزایش يابد

مدت هاست كه دانشمندان و پژوهشــگران سراسر دنیا 
به این نتیجه رســیده اند كه انرژی فســیلی نه تنها برای 
 كره زمیــن خطرناك به شــمار می آید بلكــه منابع آنها 
رو به اتمام اســت. این مسئله باعث شــده كه استفاده از 
انرژی های تجدیدپذیر از جمله انرژی خورشــیدی مورد 
توجه قرار بگیرد. اكنون حتی بســیاری از مردم عادی با 
استفاده از پنل های خورشــیدی، بخشی از برق خانه های 
خود را تامین می كنند. بسیاری از شركت ها و كارخانه های 
سراســر دنیا هم به این نــوع انرژی عالقه مند شــده اند. 
به عنوان مثال، ســاختمان اصلی شــركت اپل به گونه ای 
طراحی شده است كه انرژی الكتریكی خود را با استفاده از 
انرژی خورشیدی تامین می كند. این سازه كه شبیه یك 
بشقاب پرنده طراحی شده، »اپل پارك« نامگذاری شده و 
مجهز به پنل های خورشیدی است كه به  تنهایی می توانند 
75درصد از انرژی مورد نیاز این بنای عظیم را فراهم كنند.
 مجله »پاپیوالرمكانیك« در گزارشی نوشته است: اهمیت 
اســتفاده از انرژی های تجدیدپذیر باعث شده كه اكنون 
پژوهشگران سنگاپوری با هدف افزایش بازدهی الكتریكی، 
به فكر ســاخت پنل های خورشیدی دوطرفه بیفتند. این 
پنل ها با جذب نور خورشــید در یك طرف و انعكاس نور 
محیط به طرف دیگر، كار می كنند. این نوآوری می تواند 

بهره وری كلی را به حداكثر برساند.
در مقاله جدیدی كه یــك گروه بزرگ از پژوهشــگران 
بــه سرپرســتی كارلــوس دی رودریگوز-گالگــوس 
از دانشــگاه ملــی ســنگاپور نوشــته اند، تجزیــه و 
 تحلیل هایــی را در مــورد پنل هایــی ارائــه داده اند كه 
»دو  وجهی« و »ردیاب« هســتند، به ایــن معنی كه این 

پنل ها دوطرفه هســتند و مسیر نور خورشــید را در كل 
آسمان دنبال می كنند.

در این مقاله نوشته شــده است: یك سیســتم ردیابی، 
می تواند تولید انرژی را با جابه جایی ماژول فوتوولتائیك در 
طول روز افزایش دهد، به طوری كه پنل همیشه رو به آفتاب 
باشد. در ماژول های دوطرفه از سلول های خورشیدی ویژه و 
یك پوشش شفاف برای جمع آوری و جذب نور، هم از طرف 

جلو و هم از پشت آن، استفاده می شود.
فوتوولتائیك فنــاوری تبدیل انرژی نور به الكتریســیته 
به وسیله استفاده از نیمه رســاناهایی است كه ویژگی اثر 
فوتوولتائیك دارند؛ پدیده ای كه در زمینه های فوتوشیمی، 
فیزیك و الكتروشیمی مورد اســتفاده قرار می گیرد. یك 
ســامانه فتوولتائیك با به كارگیری پنل  های خورشیدی 
كه هركدامشان شامل تعدادی از سلول های خورشیدی 

هستند، الكتریسیته تولید می كند.
تجزیه و تحلیل های این مقاله نشــان می دهد كه هزینه 
تولید انرژی با اســتفاده از پنل های خورشیدی دوطرفه و 
ردیاب در 93/1درصد از كل دنیا كمتر از گزینه های موجود 
خواهد بود. این تجزیه و تحلیل مبتنی بر یك محاسبه كلی 
به نام »هزینه سطح انرژی« است. وزارت انرژی سنگاپور 
می گوید: سطح هزینه انرژی، امكان مقایسه فناوری های 
مختلف مرتبط با باد، نور خورشید و گاز طبیعی را از نظر 
طول عمر، حجم پروژه، هزینه های سرمایه گذاری، خطرات، 

بازده و ظرفیت ها فراهم می كند.
دانشمندان برای بررسی دقیق فواید و مضرات این نوآوری، 
تعدادی از پنل های خورشیدی را در 3وضعیت ثابت)بدون 
شیب(، تك محوره و دومحوره راه اندازی كردند. پنل های 
تك محوره نتوانســتند نحوه حركت خورشــید در عرض 
جغرافیایی را در مدت یك سال ردیابی كنند، اما پنل های 
دومحوره به طور كامل نور خورشــید را در كل طول سال 

ردیابی كردند. این تجزیه و تحلیل نشان داد كه در اقلیم ها و 
عرض های جغرافیایی مختلف، می توان ویژگی های مختلف 
پنل ها را تركیب كرد تا نتایج بهتری حاصل شود. هیچ اندازه 
مشخصی برای پنل ها وجود ندارد و حتی در بعضی موارد، 
پنل های دوطرفه تك محوره یا دومحوره كارایی كمتری از 

پنل های یك طرفه داشتند.
به طور كلی، پنل های دو طرفه تك محــوره از نظر هزینه 
انرژی عملكرد بهتری دارند. پنل هــای ردیاب دومحوره 
بیشــترین انرژی را جــذب می كنند اما هزینــه مازاد و 
پیچیدگی آنها به اندازه ای نیست كه ارزش استفاده داشته 
باشند. آنها به جای یك صفحه شیب دار ساده در دو طرف، 

نیاز به چیزی شبیه به یك ژیروسكوپ دارند.
اگرچه هزینه این نوع انرژی همچنان زیاد است اما احتماالً 
با پیشرفت تكنولوژی و مقبولیت و استفاده بیشتر، هزینه ها 
كاهش می یابد. در 10سال آینده، همین تجزیه و تحلیل 

می تواند نتایج بسیار متفاوتی داشته باشد.
پژوهشگران این مطالعه می گویند كه این تجزیه و تحلیل 

در نوع خود »اولین« محســوب می شــود؛ چرا كه همه 
تركیب بندی های پنل های ردیابــی و دو طرفه را درنظر 
گرفته است. با این حال، تجزیه و تحلیل آنها درباره هزینه 
عملیاتی و سطح هزینه انرژی)LCOE(، شامل همه نقاط 
جهان نمی شود. این پژوهش تا حدودی از سوی مؤسسه 
تحقیقات انرژی خورشیدی سنگاپور)SERIS( حمایت 
مالی شده اســت. ســنگاپور به دلیل تراكم جمعیت باال، 
سرمایه گذاری زیادی در حوزه انرژی كرده است. به عنوان 
نمونه، یكی از این ســرمایه گذاری ها شامل یك خط لوله 
خورشیدی زیر آب اســت كه از طریق آن، استرالیا انرژی 

مازاد خود را به سنگاپور می فروشد.
با این اوصاف، دانشمندان این پروژه به این نتیجه رسیده اند 
كه نتایج آنها در مناطق مختلف می تواند متفاوت باشد. آنها 
می گویند: تجزیه و تحلیل ما می تواند یك بررسی اجمالی 
از چگونگی مقایسه سیستم های مختلف در جهان باشد، با 
این حال برای یافتن بهترین سیستم در هر منطقه از دنیا، 

هنوز به مقایسه های بیشتر و دقیق تر نیاز داریم.

جدایی
اپل از اینتل

اپل در كنفرانس اخیر WWDC آپدیت های جدید برای سیستم عامل 
گجت های خود معرفی كرد اما مهم ترین خبر، كنارگذاشتن پردازنده های 

اینتل از رایانه های مك بود
شركت اپل به تازگی در نخستین كنفرانس آنالین خود 
كه در تاریخ این شركت بی ســابقه بود از نسخه جدید 
سیستم عامل گجت های مختلف خود رونمایی كرد تا در 
دورانی كه همه نگران كرونا هستند كمی هیجان به دنیای 
فناوری بازگردد. عالوه بر این، خبر بسیار مهمی در دنیای 
فناوری از سوی مقام های این شركت پس از چندین ماه 
گمانه زنی تأیید شد. حاال دیگر برنامه مهاجرت رایانه های 
اپل از پردازنده های اینتل قطعی است و همه  چیز برای 
آن درنظر گرفته شده است. اپل از مدت ها پیش به خاطر 

آنچه مشكالت پردازنده های اینتل می دانست در تالش 
برای طراحی پردازنده ویژه خود برای رایانه های تولیدی 
این شركت بوده است. شــاید این مسئله خیلی ضربه  
ســنگینی از لحاظ مالی برای اینتل نباشد اما می تواند 
سطح اعتماد عمومی را به این غول تولید چیپ جهان 
كاهش دهد. ویژگی های نرم افزاری نسخه های جدید 
سیستم عامل های اپل، خیلی ها را مجذوب كرده اما شاید 
 WWDC جدایی اپل از اینتل مهم ترین ماجرای كنفرانس

امسال بوده است.

طالق قابل انتظار 
حاال به صورت قطعی مشخص شده كه اپل در مدل های 
 جدیــد رایانه هــای مــك از چیپ هــای اختصاصی

سریA مبتنی بر ARM اســتفاده خواهد كرد و دیگر 
خبری از پردازنده هــای اینتل در دســتگاه های این 

شركت نخواهد بود. 
در سال های گذشته اپل همیشه پردازنده ویژه خود را 
برای آیفون ها و آی پدهای این شركت ساخته و معرفی 
كرده است. لپ تاپ ها و رایانه های این شركت اما چندین 

سال است كه وابسته به پردازنده های اینتل بوده اند. 
چندین ســال قبل اپل از پردازنده هــای اختصاصی 
خود دل كند و به چندین دلیــل ازجمله امكان نصب 
ویندوز روی دستگاه های مك به سراغ اینتل رفت. اما 
حاال دنیای جدیدی پیش رو است و بار دیگر قرار است 
یك تحول جدید اتفاق بیفتد. مقام های اپل نسبت به 
امنیت و همچنین فعالیــت بهینه پردازنده های اینتل 
ازجمله در مصرف انــرژی انتقادهای جــدی دارند. 
نخســتین مك مبتنی بــر ARM اواخر ســال جاری 
میالدی از راه می رسد و براساس گفته اپل، مهاجرت 
كامل از پردازنده های اینتل به ARM نزدیك به 2سال 

زمان می برد.
تاریخچــه همــكاری اپــل و اینتل به ســال 2006 
برمی گردد؛ زمانــی كه اپــل تصمیم به اســتفاده از 
پردازنده های این شــركت به جــای PowerPC در 
محصوالت خود گرفت. این فراینــد نزدیك به یك تا 
2ســال طول كشــید و در این مدت توسعه دهندگان 
مجبور به به روزرسانی نرم افزارهای خود برای سازگاری 

با معماری x86 اینتل شدند.

مقام های اپل می گویند پردازنده های جدید قدرت كافی 
برای اجرای برنامه های حرفه ای و بازی های سه بعدی 
سنگین را دارند و باتری بسیار كمتری روی لپ تاپ ها 
مصرف می كنند. همچنین ایــن معماری یكپارچه در 
 iPadOS و iOS آینده امكان اجرای اپلیكیشن های

روی كامپیوترهای مك را به كاربران می دهد.
خیلی ها نســبت به توانایی پردازنده هــای اپل برای 
رایانه ها شــك دارند. به همین خاطر مقام های اپل در 
 Final كنفرانس آنالین اخیر خود برنامه ویرایش ویدئو
Cut Pro، بازی Shadow of the Tomb Raider و 
نرم افزار مدل سازی »Maya 3D« را از طریق شبیه ساز 
Rosetta 2 بدون مشــكل اجرا كردند تــا قلب ها را 

مطمئن تر كنند.
 اپل در واقع قصد دارد ساختار پردازنده های گوشی ها 
و تبلت های هوشمند خود را به لپ تاپ ها بیاورد. پیش 
از این در زمان معرفی آی پد پرو 2020، مقام های اپل 
مدعی شده بودند پردازنده این تبلت از اكثر لپ تاپ های 

ویندوزی قدرتمندتر است.

عمادالدین قاسمی پناه
خبرنگار
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نگاه دیگر

افزایش تعــداد مبتالیان در كشــورهایی كه به نســبت 
بیشــتری با ویروس كرونا در جنگ هستند، موجب شده 
است تا استفاده از ماسك در مجامع عمومی اجباری شود. 
این اتفاق بیش از همه در برخی ایالت های آمریكا رخ داد؛ 
جایی كه روزانه تعداد مبتالیــان افزایش می یابد. مثال در 
كالیفرنیا توصیه هــای مقامات بهداشــتی درنظر گرفته 
شد و این ایالت به جدیدترین ایالتی تبدیل شد كه نیاز به 
زدن ماسك در آن برای تقریبا جمعیت 40میلیون نفری 
این ایالت اجباری شد و بنابر دستور مقامات دولتی مردم 
این ایالت هر زمان كه قصد ترك خانه خود را دارند موظف 

هستند تا ماسك به صورت داشته باشند.
پیش از این، فقط كارمندان مشاغل اساسی ملزم بودند كه 
از ماسك مقابل بینی و دهان خود استفاده كنند، گرچه به 
ایالت ها و شهرها اختیار داده شده است تا نسبت به انجام 

چنین اقداماتی خودمختارانه تصمیم گیری كنند.

رکوردشکنی 3 ایالت
اســكات گاتلیب، عضو ســابق هیأت مدیره سازمان غذا 
و داروی آمریكا می گوید: 3ایالت دیگر كه روزانه شــاهد 
بروز ركورد باالیی از موارد ابتال به كووید-19است، هنوز 
دســتورالعملی برای زدن ماسك در ســطح ایالت صادر 
نكرده اند و این یك مشــكل اساسی اســت. در آریزونا و 
تگزاس، فرمانداران جمهوریخواه به شهرداران این اختیار 
را داده اند كه استفاده از ماسك را در شهرهای مربوطه خود 
اجباری كنند اما به شهرداران در فلوریدا چنین اختیاراتی 
داده نشده اســت. به گفته گاتلیب این یك اشتباه بزرگ 
است؛ آنها در حال از دست دادن وقت طالیی هستند، به نظر 
من باید هرچه زودتر استفاده از ماسك را اجباری كنند. او 
می گوید: »ما نمی خواهیم دوباره مشاغل را تعطیل كنیم، 
نمی خواهیم اقتصاد دوباره راكد شــود، بنابراین ابزارهای 
زیادی وجــود ندارد كــه بتوانیم به پاییــن آوردن تعداد 

مبتالیان برسیم.
اســتفاده از ماســك به طور همگانی تنها كاری است كه 
هم اكنــون می توانیم برای كاهش انتقــال ویروس انجام 
دهیم. این واقعا همه  چیزهایی است كه در اختیار داریم كه 
البته ابزار بسیار قوی ای هم نیست. اما تنها كاری است كه 
اگر همه انجام بدهند می تواند به طور مؤثر در كاهش میزان 

مبتالیان به كووید-19عمل كند.
استفاده از ماسك حاال به یك جنجال حزبی تبدیل شده 
است. نكته قابل توجه این است كه دونالد ترامپ به عنوان 
رئیس جمهور آمریكا و مایك پنس- معاون او- تمایلی به 
استفاده از ماســك در مالعام ندارند یا عمدا از زدن آن در 
انظار عمومی امتناع می كنند. مشخصا در مورد ترامپ، او 
به نوعی به افرادی كه ماســك به صورت دارند و یا قوانین 
فاصله گذاری اجتماعی را رعایت می كنند تحقیرآمیز نگاه 
می كند كه همین امر موجب می شود آنهایی كه طرفدار او 
هستند به تبعیت از او تمایلی به رعایت قوانین اجباری یا 

اختیاری نداشته باشند.
به عنوان مثال چندی پیش، هزاران هوادار كه شــنبه در 
برنامه تبلیغاتی ترامپ در تولســا اوكال جمع شده بودند، 
باوجود توصیه های مركز كنترل و پیشــگیری از بیماری 
ایاالت متحده نه تنها ماســك به صورت نداشــتند بلكه 
اجباری هم برای این كار نداشتند. گذشته از این، چندین 
دلیل دیگر وجود دارد كه چرا آمریكایی ها از زدن ماسك 
امتناع می كنند. من فكر می كنم برخی از افراد آن را نوعی 
نقض آزادی خود یا به عنوان راهی برای تحقیر برخی افراد 
در مركز بهداشت عمومی می دانند. حتی برخی از مردم، 
نهادهای درمانی و بهداشتی را مقصر تعطیلی اماكن عمومی 
و قرنطینه می دانند. آنها مؤسســات بهداشت عمومی را 

مقصر راهنمایی های متناقض می دانند.«

ترس از کمبود ماسک

در اوایل بحران شیوع كووید-19مركز كنترل و پیشگیری 
از بیماری ها، استفاده از ماسك را برای عموم مردم توصیه 
نمی كردند و فقط افراد بیمار و آنهایی كه از بیماران مراقبت 
می كردند را ملزم به استفاده از ماسك می دانستند. عالوه 
بر ترس از كمبود ماسك برای كادر درمانی شاغل در خط 
مقدم، گاتلیب می گوید كه او شك دارد كه مركز كنترل و 
پیشگیری از بیماری تا سوم ماه آوریل منتظر ماند تا استفاده 
از ماسك را برای همه توصیه كند زیرا آنها نگران بودند كه 
آمریكایی ها فكر كنند به این كار مجبور شده اند. با وجود 
این گاتلیب تأكید می كند كه مدت هاست مشخص شده 
استفاده از ماسك مؤثرترین و ایمن ترین راه برای جلوگیری 

از انتشار گسترده ویروس كروناست.

 نتایج دلگرم کننده
كارآزمایی بالینی 

جدید نخستین 
بار است كه ایمنی 
یك خانواده كامال 
جدید از داروهای 
هدفمند سرطان 

برای بیماران را 
مورد آزمایش 
قرار می دهد و 
دیدن برخی از 

پاسخ های بالینی 
حتی در مرحله 

اولیه آزمایش ها 
نیز بسیار 

دلگرم كننده 
است

 جنجال حزبی
استفاده از 
ماسك حاال به 
یك جنجال 
حزبی تبدیل 
شده است. نكته 
قابل توجه این 
است كه دونالد 
ترامپ به عنوان 
رئیس جمهوری 
آمریكا و مایك 
پنس- معاون 
او- تمایلی به 
استفاده از 
ماسك در مالعام 
ندارند یا عمدا از 
زدن آن در انظار 
عمومی امتناع 
می كنند

 چالش ماسك
در ایالت های آمریكا

استفاده از ماسك یکی از مهم ترین كارهایی 
است كه می توانیم برای كاهش انتقال ویروس 

انجام بدهیم

امیدهای تازه برای كشف داروی سرطان 
دانشمندان به تازگی فاز اول آزمایش های بالینی دارویی كه 
می تواند رشد سلول های سرطانی را متوقف كند با موفقیت 

پشت سر گذاشته اند
محققان انستیتوی تحقیقات سرطان و مركز ملی بهداشت 
»رویال مارســدن« به تازگی موفق شــده اند بــه دارویی 
دست پیدا كنند كه می تواند از تشكیل مجدد سلول های 
ســرطانی جلوگیری كرده و در نتیجه رشد آن را متوقف 
كند. به گزارش بی بی ســی، در آزمایش بالینی این دارو با 
نام »برزوسرتیب« رشد تومورهای ســرطانی در نیمی از 
40بیماری كه ایــن دارو را مصرف كردند، متوقف شــد. 
استفاده از برزوســرتیب حتی در كنار درمان های شیمی 

درمانی نیز مؤثرتر بود.
این كارآزمایی بالینی برای آزمایش میــزان امنیت دارو 
طراحی شــده بود. این دارو نخســتین مــدل از خانواده 
درمان های جدیدی است كه باعث مسدود شدن پروتئینی 
می شود كه در بازســازی DNA سلول ها دخالت می كند. 
مسدود شدن این پروتئین مانع از آسیب رساندن سرطان 
به سلول ها می شود. این دارو بخشی از یك شاخه درمانی 
است كه با عنوان »داروی دقیق« شناخته می شود و ژن ها 

یا تغییرات ژنتیك مشخص را هدف قرار می دهد.
در این مطالعــه بیمارانی حضور داشــتند كه تومورهای 
سرطانی بسیار پیشرفته آنها با هیچ فرایند دارویی و درمانی 
قابل معالجه نبود. این مرحله كه از آن با نام فاز اول آزمایش 
یاد می شود فقط برای سنجش میزان كم خطر بودن دارو 
طراحی شده بود اما انستیتوی تحقیقات سرطان می گوید 
طی همین فاز نشانه های زودهنگامی دریافتند كه مشخص 
كرده است برزوسرتیب می تواند از رشد تومورهای سرطانی 

جلوگیری كند.

امیدوار کننده
پروفســور كریس لورد، استاد ژنتیك ســرطان در مركز 
تحقیقات ســرطان و یكی از نویســندگان این پژوهش 

می گوید این نشانه های اولیه بسیار امیدوار كننده بود. وی 
البته اضافه كرد این اتفاق در فاز اول آزمایش ها برای دیدن 
پاسخ های بالینی اتفاقی عادی نیست. هرچند آزمایش های 

بیشتر الزم است تا مؤثر بودن دارو ثابت شود.
دكتر داریوس ویدرا از دانشــگاه ریدینگ نیز در این باره 
می گوید: ایــن مطالعه فقط روی تعداد كمــی از بیماران 
انجام شد، بنابراین هنوز بســیار زود است كه برزوسرتیب 
را به عنوان یك درمان قطعی برای سرطان معرفی كنیم. او 
تأكید می كند: با این اوصاف، تأثیر قوی و غیرعادی این دارو، 
به ویژه با تركیب شــیمی درمانی همیشگی، دلیلی است 

برای خوش بین بودن به نتیجه مطالعات آینده.
تومور یكی از بیمارانی كه با ســرطان پیشــرفته روده در 
این مطالعه مشاركت كرده اســت، پس از درمان با داروی 
برزوسرتیب كامال ناپدید شد و 2سال را هم بدون دست و 
پنجه نرم كردن با سرطان سپری كرد. مورد دیگر بیماری 
بود كه ســرطان تخمدان او با وجود پشــت سر گذاشتن 
دوره های مختلف درمانی مجددا بازگشته بود، او نیز پس 
از اســتفاده از تركیب دارو و شــیمی درمانی متوجه شد 

تومورهایش بسیار كوچك شده است.

در فرایند شــیمی درمانی، DNA ســلول های سرطانی 
آســیب می بیند، بنابراین اســتفاده از این روش با درمان 
جدید كه اجازه نمی دهد ســلول های ســرطانی خود را 
ترمیم كنند می تواند حتی بیش از حد تصور برای بیماران 
ناامید سرطانی سودمند باشد. پروفســور لورد می گوید: 
داروی برزوســرتیب قادر است سلول های ســرطانی را 
بدون آسیب زدن به سلول های سالم مورد هدف قرار دهد. 
پروفسور جان دی بونو، سرپرست توسعه دارویی انستیتوی 
تحقیقات ســرطان می گوید: كارآزمایی بالینی جدید ما 
نخستین بار اســت كه ایمنی یك خانواده كامال جدید از 
داروهای هدفمند سرطان برای بیماران را مورد آزمایش 
قرار می دهد و دیدن برخی از پاســخ های بالینی حتی در 
مرحله اولیه آزمایش ها نیز بســیار دلگرم كننده است. در 
آینده این داروها می تواند تأثیر درمان هایی مانند شیمی 
درمانی را تقویت  كند و از سوی دیگر با مقاومتی كه می تواند 

در سایر درمان های هدفمند ایجاد شود، مقابله كند. نظر به 
اینكه رویكردهای سنتی در درمان سرطان از نظر توموری 
دسته بندی می شود – سرطان پستان، سرطان ریه و سایر- 
رویكرد درمانی داروی دقیق تنها غیرعادی بودن ژنتیك 
تومور را بدون توجه به اینكه سرطان در كدام اندام اتفاق 

افتاده است، هدف قرار می دهد.
رویكردهای داروی دقیق هم اكنون برای ســرطان هایی 
مانند سرطان پروستات انجام می شــود تا تأثیر هورمون 
تستوســترون را كه در فرایند رشد تومور دخالت بسیاری 
دارد، مسدود كند. اگر این درمان به تنهایی مورد استفاده 
قرار بگیرد به نسبت شیمی درمانی كه به طور غیرمستقیم 
به سلول حمله می كند كمتر اثرگذار و قدرتمند خواهد بود. 
فاز بعدی آزمایش های بالینی برزوســرتیب هم اكنون در 
حال انجام است و شاید روزی بتواند امیدها به بهبود بیماران 

سرطانی را افزایش دهد.

خودروهای بدون كلید آینده
همچنین اپل به دنبال ویژگی جدیــد CarKey بدون 
تماس است كه به گوشــی آیفون فرد اجازه می دهد با 
استفاده از NFC، قفل اتومبیل خود را باز كند. این ویژگی 
در هر دو  مدل iOS 13 و iOS 14 جدید روانه بازار شده 
است. BMW  سري 5 سال2021 اولین اتومبیل برای  
پشتیبانی از این ویژگی خواهد بود. این ویژگی به صاحب 
خودرو اجازه می دهد مثال كلید مجازی خودروی خود 
را با پیغام به فرد دیگری بفرستد. حتی صاحب ماشین 
می تواند برای آن فرد ســطح دسترسی مشخص كند و 
مثال فرد فقط بتواند درهای خــودرو را باز كند و قادر به 
روشن كردن ماشین نباشد. افزودن یك ویژگی جدید 
به اپ اســتور به نام App Clips به افراد امكان می دهد 
بدون دانلود كامل برنامه، به برخــی عملكردهای یك 
برنامه كه ممكن اســت برای دسترسی به یك سرویس 
مورد نیاز باشد دسترســی پیدا كنند. شیوه های جدید 
برای حفظ حریم خصوصی نیز به برنامه های اپ استور 

اضافه شده است و بنا بر این ویژگی جدید، اطالعاتی كه 
درباره كاربران جمع آوری شود و اینكه با چه شركت هایی 
به اشتراك گذاشته می شود به كاربر اطالع داده می شود. 
همچنین این امكان را به كاربران می دهد تا مكان تقریبی 
خود را به جای محل دقیق با برنامه ها به اشتراك بگذارند 
و البته فرد می تواند اطمینان حاصل كند كه برای انجام 

این كار، برنامه درباره این مورد از او سؤال می كند.

تالش جدید برای آی پد
 سیســتم عامل ویژه آی پدهای اپل هم در نســخه 14 
هیجان انگیز تر از قبل شده اســت. اپل تالش دارد تا در 
این آپدیت بــا ویژگی های جدید تالش تــازه ای برای 

تبدیل كردن آی پدها به جایگزین لپ تاپ ها انجام دهد.
اتفاق جدیــد در iPad OS14 معرفی نــوار جانبی در 
اكثر برنامه های شخص اول و اضافه كردن نوارهای ابزار 
مشابه برنامه های دسكتاپ با قابلیت منوی كشویی است. 
جست وجوی جهانی بازسازی شده تا بیشتر به روشی كه 
جســت وجوی Spotlight در Mac كار می كند شبیه 
شود. ویژگی جدید Scribble به شما اجازه می دهد كه 
دست نوشته تان را در هر زمینه ای به متن تبدیل كنید. 
با اســتفاده از قلم Apple Pencil و ماشین یادگیری، 

دست نوشته را در یادداشت ها انتخاب كرده و آن را حركت 
دهید؛ یعنی حتی در مرورگر وب ســافاری هم كاربران 

می توانند آدرس را با قلم بنویسند تا تبدیل به متن شود.

مناسب سازی  آیفون برای كاربران ناشنوا و نابینا
در آخرین نسخه سیستم عامل iOS برخی ویژگی های 
هوشمندانه برای كاربرانی كه دچار اختالالت شنوایی و 
بینایی هستند اضافه شده است اما بعضی از آنها را همه 

افراد می توانند استفاده كنند.
یكی از جالب ترین ویژگی های جدید شــاید تشخیص 
صدا برای ناشنوایان باشد. در این ویژگی، گوشی تلفن 
كاربر ناشنوا هر زمان یكی از صداهایی كه وی می خواهد 
از آن باخبر شود تشــخیص بدهد، آن را با ارسال یك 

نوتیفیكیشن به وی اعالم می كند.
 این لیست بلندباال و جامع شامل صدای آژیرها، صدای 
پارس سگ، هشدار آتش، بوق ماشین، زنگ در، جریان 
آب، بوق دستگاه و... اســت. پیش از این شركتی به نام 
Furenexo دستگاهی ســاخته بود كه این قابلیت را 
داشــت اما حاال اپل آن را به ویژگی های سیستم عامل 

خود اضافه كرده است.
كاربــران اپل می تواننــد این اعالن ها را روی ســاعت 
اپل خود هم داشته باشــند. ممكن است آنها نخواهند 
تلفنشان را برای بررسی دمای فر مدام چك كنند. اپل 
در تالش است تا صداهای حیوانات و انسان ها را نیز به 
سیستم خود اضافه كند. فایده این ویژگی ها برای افراد 
كم شنوا كامال روشن است اما برای افراد عادی كه غرق 

گوش كردن به موسیقی یا پادكست می شوند و یادشان 
می رود كه قرار است بســته ای برایشان برسد نیز مفید 
اســت؛ چرا كه با فعال كردن این آیتم می توانند با یك 
نوتیفیكیشــن از به صدادرآمدن صدای زنگ در باخبر 

شوند.
آخرین ویژگی ای كه با هدف اســتفاده افراد ناشــنوا 
ایجاد شــده اســت تغییرات در تماس هــای گروهی 
FaceTime اســت. در این برنامه به صــورت عادی و 
اتوماتیك ویدئو روی كسی متمركز می شود كه در حال 
صحبت كردن اســت اما در ios14 عالمت های زبانی 
ناشنوایان تشخیص داده  شده و ویدئو خودبه خود روی 

او متمركز می شود.

هیجان آپدیت های جدید
 به گزارش گاردین، این شــركت در كنفراس ســاالنه
 iPadOS 14 و iOS 14 سیســتم عامل ،WWDC
و7ساعت خود را كه قرار است اواخر سال جاری به عنوان 

به روز رسانی های رایگان منتشر شود، به رخ كشید.
سیســتم عامل iOS 13 ســال گذشــته تغییراتی را با 
محوریــت حفظ حریم خصوصی و ســرعت بــه همراه 
حالت تاریك صفحــه نمایش یــا Dark Mode ایجاد 
كرد اما همچنان اشــكاالت دیگری داشــت كه رفع آنها 
به یك سری به روزرســانی نیاز دارد. امسال اپل در حال 
تمركز روی گزینه های شخصی سازی  در iOS 14 است. 
به این ترتیب برای نخســتین بار كاربران می توانند تمام 
 برنامه های نصب شــده خود را در یك لیســت با عنوان

App Library مشاهده كنند. این ویژگی شبیه برنامه های 
موجود در اكثر تلفن های هوشــمند اندرویدی است كه 
به طور خودكار برنامه ها را در پوشــه های دســته بزرگ 
یا یك لیست قابل جســت وجو مرتب می كند. كاربران 
همچنین می توانند با گزینــه پنهان كردن، برنامه ها را از 
روی صفحه های اصلی پنهان كنند. اپل همچنین ویجت 
یا ابزارك هایی را به صفحه اصلی اضافه كرده است كه بین 
آیكون های برنامه قرار می گیرند و می توانند اطالعات مورد 
نیاز كاربران را نمایش دهند.  سیری نیز مستقیما به شكل 
حباب یا پاپ آپ به جای نمای اصلی كه كل نمایشــگر 
را احاطه می كرد به صفحه اصلی آورده شــده است. در 

كنار رونویسی صوتی روی دستگاه برای دیكته به صورت 
آفالین، اپل همچنین برنامه ترجمه را كه رقیبی سخت 
برای ترجمه گوگل به حساب می آید، راه اندازی كرده است. 
نكته مهم این است كه این برنامه قادر به ترجمه گفتار و 
 متن به صورت آفالین از 11زبان است. اپل همچنین در
 iMessage ترفندهــای جدیــد ایجاد كرده اســت و 
 از نســخه 14به بعد كاربــران می توانند پیام هــا را در

 iMessage ســنجاق كنند و یا مانند WhatsApp با 
اســتفاده از mentions--@ به فرد به خصوصی در گروه 
پیام بدهند. همچنین در گروه ها پیشرفت هایی اتفاق افتاده 
است. نقشه های اپل نیز بسیار بهتر شده است. مسیرهای 
جدید دوچرخه سواری، مســیرهای جدید وسایل نقلیه 
الكتریكی با اطالعات شارژ و راهنماهای قابل صرفه جویی 

در انگلیس، ایرلند و كانادا در نقشه ها ایجاد شده است.

 سیستم عامل جدید برای ساعت ها
ساعت هوشــمند اپل همچنان حاكم بازار ساعت های 
هوشمند اســت. نرم افزار سیســتم عامل این ساعت 
چهره جدیدی به خود گرفته اســت و كاربر می تواند از 
ویژگی های جدیدی ماننــد چهره جدید اینفوگرافیك 
با سرعت سنج و امكان به اشتراك گذاشتن تركیب های 
شخصی سازي شده صورت خود با دوستان و خانواده و یا 
بارگیری آنها از سایت یا برنامه استفاده كند. همچنین 
برنامه Workout با تغییر نام به Fitness دوباره طراحی 
شــده اســت و روند فعلی تمرینات و وضعیت آمادگی 
جسمانی شما را از ساعت اپل روی گوشی آیفون نشان 

می دهد.
در نهایت به عنــوان یك ویژگی كاربردی ســاعت اپل 
می تواند خواب شــما را پیگیری كند. ایــن برنامه در 
ساعت های سامسونگ، گارمین و ... نیز پیشنهاد شده 
است. Wind Down تالش می كند با كم كردن تمركز 

شما روی آنچه در گوشــی آیفون مشغول تماشای آن 
هستید به شما كمك  كند تا بخوابید. متناسب با شرایط 
فعلی دنیا و درگیری با بیمــاری كووید-19همچنین 
ساعت هوشمند اپل به طور خودكار شست وشوی دست 
با اســتفاده از حركت و صدا را تشــخیص داده و تایمر 

شمارش معكوس را تعیین می كند.

VoiceOver انتقال
ویژگی های قابل دســترس اپل برای آنهایی كه دچار 
مشكل بینایی هستند همیشه مناســب بوده است اما 
باز هم جای پیشرفت دارد. برنامه VoiceOver ویژگی 
خوانش صفحه هوشمند، نزدیك به یك دهه است كه در 
دسترس است  و حاال با یك مدل یادگیری ماشین بهبود 
پیدا كرده كه می تواند موارد بیشــتر روابط را تشخیص 

دهد؛ حتی اگر به درستی برچسب نخورده باشند.
برنامه دكمــه بازگشــت back tap بــرای كاربران 
اندرویدی كــه این قابلیت را روی گوشــی هایی مانند 
Pixel دیده اند آشناست اما برای كاربران دستگاه های 
اپل چیز جدیدی است. این ویژگی به كاربر این قابلیت 
را می دهد تا روی گزینه بازگشت، 2 یا3 بار ضربه بزند تا 
میانبر را فعال كند. این كار برای آنهایی كه می خواهند 

با یك دست كار كنند بسیار كاربردی است. همانطور كه 
می توانید تصور كنید این قابلیت برای همه قابل استفاده 
است؛ چرا كه می توانید اجرای همه میانبرها و وظایف را 

برای خود شخصی سازی  كنید.
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  ویروس چینی چه آسیب هایی به سینما وارد كرد و چه ظرفیت هایی در این 4 ماه فعال شد

آخراینفیلمترسناك،سینمازندهمیماند
احسان ظلی پور 
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پالن

سینما 
 در عصر کرونا

باید دید مردمی 
كه سفر رفتن را با 
تمام مخاطراتش 
كنار نگذاشتند، 

از باز شدن 
رستوران ها 

استقبال كردند و 
مراكز خرید را از 
قلم نینداختند، 
با سینما چگونه 

كنار می آیند؟ 
فعال كار دست 

زوج پژمان 
جمشیدی و سام 
درخشانی است 
كه با فیلمنامه و 

كارگردانی پیمان 
قاسمخانی، ملت 

را بخندانند. و 
سوی دیگر هم 

پدیده جشنواره 
سی وهشتم 

ایستاده كه با 
شور جوانی 

محمد كارت 
و تصویر 

بی واسطه اش از 
لمپن ها قرار است 

تماشاگرش را بر 
صندلی میخكوب 

كند

سینما از زندگی 
مردم حذف 
 نخواهد شد
با فاصله گذاری 
اجتماعی، رعایت 
پروتكل های 
بهداشتی و 
خالصه با الكل 
و ماسك، 
سینمارفتن 
می تواند همچنان 
بخشی از اوقات 
فراغت مردم را 
پر كند. هنوز زود 
است كه قضاوت 
كنیم ولی این 
را می توان با 
قاطعیت گفت 
سینما از زندگی 
مردم حذف 
نخواهد شد

اكران سوخته يا بازگشت اميد؟

 ۴ ماه سينمایی در كار نبود. با  
كرونا فيلم دیدن جمعی در مكانی 
عمومی به خاطره ها پيوسته بود. 
سينما در همه جای دنيا تعطيل شد و در مواردی هم كه سالن ها 
باز شدند خبری از استقبال مردم نبود. سالن های سينما مثل 
رستوران ها، كافه ها، ورزشگاه ها و... در فهرست اماكن پرخطر 
قرار گرفتند و تعطيل شــدند. زمان گذشــت و كرونا نه تنها 
نرفت كه پر قدرت تر هم شد. ویروسی كه فعال رویين تن نشان 
داده تا اطالع ثانوی هســت و حاال گفته می شود باید با رعایت 
پروتكل های بهداشتی زیستن در كنارش را به عنوان واقعيت 
پذیرفت و با آن كنار آمد. روزی كه سينماها تعطيل شد كمتر 
كسی فكر می كرد ۴ماه طول خواهد كشيد تا گيشه ها دوباره 
باز شــوند. در این ۴ ماه، بارها خبر بازگشایی سينماها منتشر 
شــد. عيد فطر، نيمه خرداد جدی ترین موعد های بازگشایی 
سينماها بودند. انتشــار آیين نامه 15 ماده ای برای بازگشایی 
سينماها، فقط ماجرا را پيچيده تر كرد. بند جنجالی آیين نامه، 
لزوم فاصله گذاری اجتماعی با این ميزانسن بود: یك تماشاگر، 
2صندلی خالی. كســی كه این بند را در آیين نامه آورده بود 
احتماال ســال ها بود ســينما نرفته بود و خبر نداشت، تعداد 
تماشــاگران منفرد چه درصد اندكی از مخاطبان ســينما را 
تشكيل می دهد و ســينما رفتن آیينی جمعی است. موضوع 
ضد عفونی كردن سالن ها هم بار مالی برای سينماداران در پی 
داشــت كه در دوران تعطيلی، دچار ضرر و زیان اساسی شده 
بودند. وقتی اخراج كاركنان سالن های سينما، دامن سينماهای 
نهادهای قدرتمند را هم گرفت تكليف بخش خصوصی دیگر 
روشــن بود. طرح های حمایتی دولت هم مثل اختصاص وام 
10ميليونی به سينماداران، حكم شوخی تلخی را داشت كه فقط 
نمك بر زخم های سينما می پاشيد. در ميانه بحران كرونا، دولتی 
كه با كمبود بودجه، تحریم، پایين آمدن قيمت نفت، كاهش 
چشمگير صادرات و... مواجه بود و باید براساس نيازها بودجه 
محدودش را اولویت بندی می كرد، ســينما را در انتهای صف 
قرار داده بود. فشارهای اقتصادی آنقدر شدید بود كه قرنطينه و 
خانه نشينی طوالنی نشود. به مرور بيشتر مشاغل پر خطر با قول 
رعایت پروتكل های بهداشتی، بازگشایی شدند و سرانجام نوبت 

به سينما هم رسيد.
حاال مشكل اینجا بود كه صاحبان 2 فيلم پراميد اكران نوروزی، 
كه محاسباتشــان برای فتح گيشه به خاكســتر نشسته بود، 
به ســادگی رضایت به اكران نمی دادند. ســينماداران هم كه 
بيشترین اصرار را به بازگشایی ســالن ها داشتند خيلی آماده 
نبودند. وقتی رسما اعالم شد ســينماها در اول تير بازگشایی 
می شوند باز هم ماجرا خيلی تغييری نكرد. اول تير از راه رسيد 
و بسياری از سينماها، كركره هایشان را باال ندادند. آنها هم كه 
بليت فروختند فيلم های اكران ۹۸ را بر پرده داشتند. بعداز ۴۸ 
ساعت ملتهب و پر حاشيه، سرانجام صاحبان فيلم های »خوب، 
بد، جلف: ارتش ســری« و »شــنای پروانه« به اكران رضایت 
دادند و همزمان سينماهای تعطيل هم سالن هایشان را با مواد 
ضد عفونی كننده، آب و جارو كردند تا چهارشنبه ۴ تير، سينمای 

۹۹ آغاز به كارش را رسما جشن بگيرد.
در این ۴ ماه اما، ســينما روزهای سختی را پشت سر گذاشت. 
خيلی ها بيكار شدند. خيلی ها در خانه ماندند و دعوت به حضور 
در هيچ كاری نشــدند. سرمایه های صرف شــده در توليدات 
ســينمایی راكد ماند و از همين حاال می توان پيش بينی كرد 
كه بخشی از این سرمایه ها ســوخت خواهند شد. سينما در 
این دوران عمال به حال خود رها شــد و بــا همه تالش های 
صورت گرفته، اتفاقی كه باید در حوزه سينما رخ نداد. در این 
وقفه چهارماهه، انحصار سينما تيكت در بليت فروشی آنالین، 
از ميان برداشته شد و ســمفا به ميدان آمد. هرچند پشت این 
ســامانه هم كلی حرف و حدیث وجود دارد. طوری كه گویی 
ســينمای ایران از انحصاری به انحصــاری دیگر تغيير جهت 
می دهد. هرچند روی كاغذ به نظر می رســد با سمفا بازگشت 
سرمایه توليد سرعت بيشتری خواهد گرفت. اكران آنالین هم 
در این ایام كرونا زنده شد و صاحبان چندین فيلم ترجيح دادند 
به جای منتظر ماندن بيشتر، از اكران عمومی در زمانی نامعلوم 
دل بكنند و سراغ فضای مجازی بروند. با این روند در 6 ماه اول 
سال، تعداد فيلم های اكران شده در فضای مجازی دست كم به 
20 اثر سينمایی خواهد رسيد؛ فيلم هایی كه صاحبانشان حاضر 
شدند و حاضر می شوند پيه قاچاق را هم به تن خود بمالند، چون 

آنالین اكران شدن بهتر از هرگز اكران نشدن است.
در ابتدای تابســتان و در شــرایطی كه قدرت ویرانگر كرونا از 
انتهای زمستان )روزهایی كه سينماها تعطيل شدند( اگر بيشتر 
نشده كمتر هم نشده، سينماها ميزبان عالقه مندان شده اند. 
در شرایط عادی كمدی ای چون ارتش سری و درام اجتماعی 
ملتهبی مانند شنای پروانه باید ميليارد ها تومان می فروختند، 
حاال اما احتماال داستان به گونه ای دیگر رقم خواهد خورد. همين 
كه چراغ سينماها روشن شده خودش جای اميدواری دارد. باید 
دید مردمی كه سفر رفتن را با تمام مخاطراتش كنار نگذاشتند، 
از باز شدن رستوران ها استقبال كردند و مراكز خرید را از قلم 
نينداختند، با ســينما چگونه كنار می آیند؟ فعال كار دســت 
زوج پژمان جمشيدی و سام درخشانی است كه با فيلمنامه و 
كارگردانی پيمان قاسمخانی، ملت را بخندانند. و سوی دیگر هم 
پدیده جشنواره سی وهشتم ایستاده كه با شور جوانی محمد 
كارت و تصویر بی واسطه اش از لمپن ها قرار است تماشاگرش 
را بر صندلی ميخكوب كند. بزرگ ترین بحران 100سال اخير، 
همچنان قربانی می گيرد، همچنان مبتال می كند و هنوز خبری 
از واكسنی كه همه منتظرش هستند نيســت. جهان شبيه 
فيلم های آخرالزمانی شده. سينما روایت هایی بسيار از شرایطی 

مشابه آنچه امروز شاهدش هستيم ارائه داده. 
در ایران كه پروژه عادی سازی  و مراقبت به صورت موازی پيش 
می رود، باز شدن سينماها نشانه ای است از تالش برای بازگشت 
به زندگی. قرار است با كرونا زندگی كنيم. پس دم ورودی سينما 
الكل بر دست هایمان می زنيم، ماسك را از چهره مان كنار نمی زنيم 
و وارد سالن می شویم. در همنشينی تاریكی و نور، ضيافت دوباره 
شروع می شود. در سينماهایی كه بوی بيمارستان گرفته اند، ميان 
شوخی های ارتش سری و خشونت شنای پروانه، قرار است آیينی 
قدیمی بازخوانی شود؛ آیين فيلم دیدن دسته جمعی كه كرونا هم 
نتوانست آن را به فراموشی بسپارد، حتی اگر صندلی های زیادی 
خالی باشند و هراس ابتال بر لذت تماشا غلبه كند. فعال همين كه 

گيشه باز است خودش غنيمتی است.

سعيد مروتي 
روزنامه نگار

بودجه ای كه درست مدیریت نشد
در اینكه دست سازمان ســینمایی برای كمك نقدی به سینماها و 
صاحبان فیلم ها خالی مانده شكی نیست اما واقعا وزیر ارشاد نمی تواند 
با كمی خوش سلیقگی در مدیریت بودجه سال۹۹، حداقل چراغ سینما را در 

این ایام بحرانی روشن نگه دارد.
به این اسامی نگاه كنید:  جشنواره ملی فیلم های كردی سنندج، جشنواره ملی 
فیلم و عكس روستا و عشایر خراسان شمالی، جشنواره ملی فیلم ساباط )حوزه 
میراث فرهنگی( در یزد، جشنواره منطقه ای فیلم و عكس كویر و زندگی در 
خراسان جنوبی، جشنواره ملی رضوی در گلستان، جشنواره ملی فیلم آیات 
در مشهد، جشنواره آفتاب انقالب در اراك، جشنواره كودك و نوجوان اصفهان، 
جشنواره ملی نماز و نیایش و فیلمنامه نویسی دفاع مقدس در قم، جشنواره 
منطقه ای خلیج فارس در هرمزگان، جشنواره فیلم كوتاه تهران، جشنواره 
بین المللی فیلم كوتاه نهال، جشنواره مقاومت، جشنواره ملی فیلم دانشجویی، 

جشنواره بین المللی فیلم یاس و....

اینها بخشی از جشنواره های وزارت ارشاد فقط در حوزه سینماست كه هر ساله 
با بودجه هایی كالن برگزار می شود. فارغ از هزینه كردن میلیاردها تومان از پول 
بیت المال و اینكه این جشنواره ها برای سینمای ایران تاكنون چه دستاوردی 
داشته اند بهتر نیست در شرایط بحرانی كنونی، وزارت ارشاد با تعطیل كردن 
اكثر این جشنواره های كم اثر و هزینه بر حداقل بخشی از هزینه های آن را به 

این سینمای در حال ورشكستگی تزریق كند؟
یا حتی اختصاص سهمي از بودجه نهادها و سازمان های مرتبط به فیلم ها و 
سینماها راهكار دیگری است. مثال بنیاد فارابی هر سال بودجه مشخصی را 
صرف حمایت از تولیدات سینمایی می كند. سال۹8 فارابی بودجه اش را بین 
تعداد قابل توجهی از تولیدات تقسیم كرد كه اغلب آنها هم فیلم های ناموفقی 
از كار درآمدند. امسال با توجه به شــرایط سخت پیش آمده و در سال ركود 
و كسادی تولید، فارابی می تواند بخشی از بودجه اش را صرف جبران ضرر و 
زیان فیلم ها و سینماها كند و مثال بخشی از اعتباری كه برای تولیدات سال۹۹ 

درنظر گرفته را به قربانیان اكران اختصاص دهد. نهادی چون حوزه هنری هم 
می تواند اقدام مشابهی انجام دهد كه فعال اتفاقی نیفتاده است. از باب حمایت از 
فیلم های روی پرده، تكلیف تلویزیون هم كه روشن است. عملكرد صدا و سیما 
در قبال فیلم های سینمایی طی این سال ها به گونه ای بوده كه در شرایط فعلی 

نیز نباید انتظاری از این سازمان داشت.
بعد از 4 ماه تعطیلی، سینما روزهای پراسترسی را آغاز كرده است. این تازه 
اول راه است. هنوز هیچ چشم اندازی از وضعیت كرونا و تأثیرش بر سینما طی 
ماه های آینده وجود ندارد و این وزارت ارشــاد است كه می تواند با مدیریت 
بودجه اش در سال جدید، صاحبان فیلم ها و سینماداران را دلگرم كند. چرخ 
اكران اگر بچرخد چرخ سینما هم می چرخد  و چرخیدن چرخ سینما به معنای 
رونق دوباره تولید و سركار رفتن هزاران نفر از اهالی سینماست كه به غیر از 
تعداد اندكی، بقیه طی 4 ماه گذشته روزهای سختی را برای تامین معیشت 

زندگی شان پشت سر گذاشته اند.

  یك سال قبل از آمدن كرونا، 

مثل دســت كم یك دهه اخير، یک
رقابتــی نفســگير بــرای در 
اختيارگرفتن اكران نوروزی بين 
تهيه كننده ها، پخش كننده ها و 
سينماداران جریان داشت. این 
رقابت بر سر اكران نوروزی به عنوان مهم ترین موعد نمایش 
فيلم، طبيعی و بدیهی بود. اسفند۹۸ كرونا همه  چيز را به هم 
ریخت. به محض اینكه ماجرای كرونا جدی شد و زمزمه 
تعطيل شدن سينماها به راه افتاد، صاحبان فيلم های اكران 
نوروزی به دنبال راه گریــز افتادند؛ جوری كه هم انصراف 
بدهند و هم مشمول قانون 6  ماه محروميت از اكران نشوند. 
مالك یكی از فيلم ها اعالم كرد كه آماده اكران نيســت. 
تهيه كننده یكی دیگر از فيلم ها می گفت هنوز چند سكانس 
از فيلمش را فيلمبرداری نكرده و خالصه هر كس به نحوی 
به دنبال بهانه ای برای فرار از اكران نوروزی بود. اسفند ماه كه 
سينماها مثل خيلی جاهای دیگر تعطيل شد، همه فكر 
می كردند این تعطيلی تا نيمه یا حداكثر پایان فروردین 
تمام می شود. هيچ كس تصور نمی كرد قرار است سينماها 
۴ ماه تعطيل شــوند. تهيه كننــدگان، پخش كننده ها و 
به خصوص سينماداران دوست نداشتند باور كنند سينماها 
تا شروع تابســتان تعطيل خواهد ماند، به خصوص اینكه 
برخی ســينماداران بدهكاران بزرگ بــه پخش بودند؛ 
سينمادارانی كه عادت دارند سهم پخش كننده و صاحب 
فيلم را نه از اكران روز كه از اكران های بعدی پرداخت كنند. 
به همين دليل سينماداران برای پرداخت سهم فيلم های 
پرفروش زمستان مثل »مطرب«، »زیرنظر« و »جهان با من 
برقص« روی اكران نوروزی حساب باز كرده بودند.كرونا این 
محاسبات را نيز به هم زد. در این مدت سينما، جزو معدود 
صنوفی بود كه خروجی اش به صفر رســيد. درحالی كه 
بيشتر اصناف راهی برای ارتزاق در ایام كرونا یافته بودند، 

سينما هيچ درآمدی نداشت.

 سينماداران و تهيه كنندگان 

فيلم های نوروزی دچار ضرر و دو
زیانی هنگفت شــدند. راهكار 
اوليه ارشاد و سازمان سينمایی 
پرداخت وام 10 ميليون تومانی 
به سينماداران بود كه خيلی ها 
حاضر به دریافتش نشدند چون با این مبلغ نمی توانستند 
حتی حقوق3 نفر از كاركنانشــان را پرداخت كنند. البته 
وزارت ارشاد در آن مقطع كار دیگری هم نمی توانست انجام 
دهد چون بودجه ای برای این بحران پيش بينی نشده بود و 
دست دولت خالی تر از این بود كه با این همه مشكل، سينما 
را در اولویت قرار دهد. البته شایعه ای در محافل سينمایی 
راه افتاده بود كه وزیر ارشــاد از رئيس جمهور درخواست 
كمك 500 ميلياردی كرده و قرار است بخشی از این اعتبار 
به سينماها و صاحبان فيلم ها اختصاص یابد. خبر اعتبار 
500 ميلياردی هيچ وقت رسميت نيافت و از سطح شایعه 
فراتر نرفت. آنچه واقعی بود همين وام 10 ميليونی بود كه 

عمال دردی از ضرر هنگفت سينمادارها دوا نمی كرد.

 بعــد از چند مــاه تعطيلی، 

باالخره دولــت عزمش را جزم سه
كرد تا سينماها را باز كند. اول تير 
موعد بازگشایی سينماها بود كه 
عمال ایــن اتفــاق رخ نــداد. 
فيلم های اكران نــوروزی كنار 
كشيدند تا سينماها با فيلم های ســال۹۸ تابستان ۹۹ را 
شروع كنند. بيشتر ســينماها هم از این ماجرا استقبال 
نكردند تا روز بازگشایی سينماها بعد از ۴ ماه تعطيلی، فرق 

چندانی با روزهای دیگر نداشته باشد.
اما چرا اینگونه شد؟ 

استراتژی سازمان سينمایی برای ترغيب صاحبان فيلم ها 
غلط بود. قرار بود با 60ميليون تومــان كمك برای اقالم 
تبليغاتی و 200ميليون تومان وام بالعوض فيلم ها روانه 
اكران شوند. فيلم های پراميد اكران نوروزی یعنی »خوب، 
بد، جلف: ارتش سری« و »شــنای پروانه« با پيش بينی 
حداقل 15 تا 20ميليارد تومان فروش، قرار بود اكران شوند. 
این رقم های ميلياردی را اگــر كنار حمایت 260ميليون 
تومانی بگذارید متوجه می شوید چرا انگيزه ای برای ورود به 

عرصه اكران وجود نداشت.

 یكی از ظرفيت هایی كه در این 

دوران فعال شد اكران آنالین بود. چهار
این ظرفيــت از مدت ها پيش 
وجود داشت ولی اگر كرونا پيش 
نمی آمــد و ســينماها تعطيل 
نمی شدند، بعيد بود اكران آنالین 
مورد توجه قرار گيرد. تا االن 7 الی ۸ فيلم به صورت آنالین 
اكران شده اند و همين تعداد فيلم هم در نوبت به سرمی برند. 
جز فيلم »خروج« كه توليد پرهزینه ای داشت در مورد بقيه 
فيلم هایی كه آنالین اكران شدند می توان گفت به مبلغی 
بيش از گيشه احتمالی شان در اكران عمومی دست یافتند. 
مثال »طال« با كاركردی حدودی 2 ميلياردی به رقمی دست 
یافته كه در اكران عمومی باید با فروشــی باالی6ميليارد 
تومان و بعد از دست كم ۴، 3 ماه معطلی به آن دست می یافت. 
در مورد »تيغ و ترمه« هم این حكم صادق است و به نفع فيلم 
پوراحمد شد كه معطل بازشدن سينماها و اكران عمومی 
نماند و موفق به بازگرداندن بخشی از سرمایه توليدش شد. 
احتماال اكران آنالین در آینده بيشتر مورد استقبال صاحبان 
فيلم ها، به خصوص فيلم های كم هزینه كه خيلی هم مورد 

توجه سينماداران نيستند، قرار خواهد گرفت.
اكران آنالین، یكی از نگرانی های پيش آمده در ایام كرونا را 
هم تا حدودی برطرف كرد. این روزها از ترافيك ســنگين 
اكران زیاد صحبت شــده. به نظرم ماجرا ایــن قدرها هم 
نگران كننده نيســت چون اكران آنالین تا حدودی از این 
ترافيك كاسته است. همين فيلم های به نمایش درآمده در 
فضای مجازی را درنظر بگيرید، خروج حاتمی كيا اگر اكران 
می شد 2تا 3 ماه بر پرده می ماند. برای طال قرارداد 6 هفته ای 
بسته می شــد. همه این فيلم هایی كه آنالین اكران شدند 
سينمای ســرگروه می گرفتند. االن این فرصت در اختيار 
فيلم های دیگری قرار می گيرد. ما ۴ ماه طالیی اكران عمومی 

را از دست دادیم، اكران نوروزی و اكران دوم بهارمان سوخت 
ولی از سوی دیگر شاهد ظرفيت تازه ای به نام اكران آنالین 
شدیم؛ ظرفيتی كه بعد از كرونا هم به كارمان خواهد آمد. با 
حدود 100 توليد ساالنه و ظرفيت اكران 70 فيلم ما هميشه 
با ترافيك اكران مواجه بوده ایم. اكران آنالین بخشی از این 
صف طوالنی اكران را خلوت خواهد كرد. ۴ ماه از سال را از 
دست داده ایم ولی با آمدن 20 فيلم به فضای اكران، موضوع 
ترافيك فيلم ها تا حدی حل می شود. االن راهی برای نمایش 
فيلم ها یافته شده كه برای توليدات كم هزینه شاید حتی 
به صرفه تر از اكران عمومی باشد. با این راهكار، دیگر فيلم ها 
مجبور نيستند 2 سال در نوبت اكران عمومی بمانند؛ هم 
زودتر به نمایش درمی آیند، هم زودتر به پولشان می رسند و 
هم سهمشان از فروش بيشتر است. شاید در آینده فيلم هایی، 

از ابتدا با هدف اكران آنالین توليد شوند.
اكران آنالین را می توان تنها دستاورد كرونا برای سينمای 

ایران دانست.

 سمفا. این یكی ربطی به كرونا 

نــدارد ولــی ایــن ســامانه پنج
راه اندازی اش مصادف شــده با 
روزهای بازگشایی سينماها بعد از 
تعطيالت كرونایی. سمفا، مشكل 
خواب پــول گيشــه را برطرف 
می كند و این دستاورد قابل توجهی است. برای اینكه تفاوت 
ماجرا مشخص شود. از پرفروش ترین فيلم اكران ۹۸ مثال 
می زنم. ســال گذشــته مطرب، حدود ۴0ميليارد تومان 
فروخت. جالب اســت بدانيد تا همين چنــد روز پيش)و 
احتماال تا همين االن( دفتر پخش، باالی 10ميليارد تومان 
از سينماهای نمایش دهنده طلبكار است. با سامانه سمفا 
دیگر سينمادار امكان نگه داشتن سهم پخش كننده را ندارد 

و از هر بليتی كه به صورت اینترنتی خریده می شود، سهم 
پخش كننده به حسابش ریخته می شود. مشكل سمفا این 
است كه فقط شامل بليت فروشی آنالین می شود و افرادی كه 
مستقيم از گيشه بليت می خرند در دایره این سامانه قرار 
نمی گيرند. فكر می كنم می شود با تمهيداتی این مشكل را 
هم حل كرد. البته هم اكنون، باالی ۸0درصد بليت فروشی 
به صورت آنالین انجام می شود. با سمفا، صاحبان فيلم زودتر 
به پولشان می رسند، البته به شرطی كه دفاتر پخش بدقولی 

نكنند.
یكی از مناسبات غيررسمی ســينمای ایران، كاركردن با 
پول گيشه است. از سينمادار تا پخش كننده در این چرخه 
از خواب سرمایه بهره می گيرند و این صاحب فيلم است كه 
سرش بی كاله می ماند. االن همه اميدوارند با سامانه سمفا 

این مشكل دیرین سينمای ایران برطرف شود.
 

  پيش بينی آینده پيش روی 

فيلم ها و سينماها، اگر غيرممكن شش
نباشد بسيار دشوار است. اساسا 
كرونا امكان هر پيش بينی ای را 
سخت كرده. در شرایط فعلی اگر 
در هفتــه اول اكــران فيلم ها، 
ظرفيت 30 درصدی سينماهای بزرگ مثل آزادی و كورش 

پر شود، می شود گفت شاهد اتفاقی مثبت بوده ایم.
اینكه گفته می شود چون مردم ۴ ماه به سينما نيامده اند و در 
خانه فيلم و سریال دیده اند باعث شده عادت سينمارفتن از 
سرشان بيفتد، خيلی منطقی نيست. حتی استقبال نشدن 
از بازگشایی سينماها در كشور های دیگر را هم به سادگی 
نمی توان به اینجا تعميم داد. ما در ایران مخاطبانی داریم 
كه ســينمارفتن یكی از مهم ترین تفریحاتشــان است؛ 
سينماروهایی كه شاید هدفشان از صرفا تماشای فيلم خوب 
نباشد و خود آیين سينمارفتن به عنوان یك تفریح برایشان 
مهم باشــد. به نظرم اگر همزمان فيلمی به صورت آنالین 
در دسترس باشــد و روی پرده هم برود باز عده ای ترجيح 
می دهند شال و كاله كنند و به سينما بروند. سينمارفتن 
بخش مهمی از اوقــات فراغت عــده ای را به خصوص در 
روزهای آخر هفته پر می كند. نكته ای كه همه را به تردید وا 
می دارد هراس از كروناست. اكران با طعم كرونا می تواند هر 
محاسبه ای را بر هم بزند. البته مردم این روزها به رستوران 
می روند، پاســاژگردی را از ســر گرفته اند و از آن شرایط 
هولناك اسفند تا اواسط اردیبهشت فاصله گرفته اند. چند 
روزی است كه مسابقات ليگ برتر آغاز شده و به نظر می رسد 
همه می كوشند خودشان را با شرایط جدید وفق دهند. تا 
اطالع ثانوی باید با كرونا زندگی كرد و سينما هم بخشی از 
زندگی است. با فاصله گذاری اجتماعی، رعایت پروتكل های 
بهداشتی و خالصه با الكل و ماسك، سينمارفتن می تواند 
همچنان بخشی از اوقات فراغت مردم را پر كند. هنوز زود 
است كه قضاوت كنيم ولی این را می توان با قاطعيت گفت 
سينما از زندگی مردم حذف نخواهد شد. روزهای سختی 
گذشتند و روزهایی شاید سخت تر و مبهم تر در راه است، 

آخر این فيلم اما سينما زنده می ماند.
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اسفندماه   
  3 	

با شــیوع ویروس كرونا و خطر همه گیری آن، تمام سالن های 
سینمایی و تئاتر كشور به  مدت یك هفته تعطیل شدند.

4 	
غالمرضا فرجی، سخنگوی شورای صنفی نمایش، گفت: »نحوه 
فعالیت مجدد سینماها پس از كسب نظر از مراجع  ذی صالح 

اعالم خواهد شد«.

5 	
شــورای اكران نوروزی 3فیلم »خوب، بد، جلف 2«، »شنای 

پروانه« و »پسركشی« را در جدول اكران نوروزی قرار داد.

8 	
تعطیلی سینما برای یك هفته دیگر تمدید شد و در همین روز 
خانه سینما به گروه های فیلمسازی پیشنهاد كرد به طور موقت 

دست از فعالیت بكشند.

17 	
اما با ادامه دارشدن وضعیت ناشی از شیوع ویروس كرونا، اوضاع 
اقتصادی سینماها با تهدید مواجه شد. از این رو رئیس انجمن 
ســینماداران با ابراز امیدواری برای هرچه سریع تر تمام شدن 
بحران كرونا گفت: »ما به  دنبال درآمدزایی نیستیم، اما انتظار 
داریم دولت برای پرداخت هزینه های جاری سینماها و بدهی ها 

كمك كند«.

20 	
فرمانده عملیات مدیریت بیماری كرونا در كالنشــهر تهران 
طی مكاتبه ای با وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و رئیس سازمان 
صداوسیما، با اشــاره به شــیوع بیماری كرونا خواستار توقف 
پروژه های سینمایی و تلویزیونی شد تا درخواست خانه سینما 
شكل جدی تری به خود بگیرد. در روزهای آخر اسفندماه خانه 
سینما تبعیت خود را از دستوالعمل های ستاد ملی مقابله كرونا 
اعالم كرد و مصوبات كارگروه بررســی آســیب های كرونا در 

سینما بررسی شد.

فروردینماه 
24 	

با ادامه دار شــدن تعطیلی سالن های ســینما، فیلمسازان در 
جلساتی با شورای اكران و... تصمیم گرفتند آثار خود را به شكل 
مجازی اكران كنند؛ اقدامی كه سال ها با اما و اگر هایی مواجه بود 
و سابقه ای نداشت، با فیلمی تجربه شد كه خیلی ها به فروش آن 
دل  بسته بودند. فیلم سینمایی »خروج« تازه ترین اثر ابراهیم 
حاتمی كیا در سامانه فیلیمو و نماوا به صورت آنالین اكران شد 
و ظرف یك روز 400میلیون تومان فروش كرد. اما هیچ كس 

مطمئن نبود این اقدام به نفع فیلم باشد.

28 	
هنوز 2روز از نخســتین تجربه اكران مجازی فیلم سینمایی 
خروج نگذشته بود كه كانون كارگردانان سینمای ایران، قاچاق 
فیلم ابراهیم حاتمی كیا را محكوم كرد. با این حال این فیلم در 
چهارمین روز از اكران اینترنتی، ۸4 هزار و 400 بلیت در 3روز 
و 2۱ساعت به فروش رساند كه درآمدی بیش از یك میلیارد 

تومان به همراه داشت.

30 	
چهارمین جلسه كارگروه بررسی آسیب های كرونا در سینما 
برگزار شد. در این جلســه مدیرعامل صندوق اعتباری هنر، 
گزارشی از روند اعطای وام ۱0میلیون تومانی به ازای هر پرده 
به ســینماها ارائه كرد و از ارائه درخواســت ۵0سینما شامل 
۱0۵پرده برای دریافت این وام قرض الحســنه خبر داد و قرار 
شــد درخواســت ها صرفا تا ضرب االجل تعیین شده تا پایان 
فروردین ماه پذیرفته شود. همچنین در این جلسه به راه اندازی 
سامانه ای در راستای مصوبه دولت به منظور ثبت درخواست 

حمایت فعاالن سینمایی كه دچار آسیب شده اند، اشاره شد.

31 	
معاون شورای نظارت و ارزشیابی و رئیس شورای عالی اكران از 
تنظیم مقرراتی برای بازگشایی احتمالی سینماها در عیدفطر و 

نیز بررسی و انتخاب ۵فیلم جدید برای اكران خبر داد.

                              اردیبهشتماه
1 	

آغاز ثبت اطالعات فعاالن سینمایی آسیب دیده از كرونا

4 	
دفتر نظارت بر عرضه و نمایش سازمان سینمایی، ضوابطی را 
تهیه و در سایت رسمی این سازمان منتشر كرد. این ضوابط 

۱۵بندی برای بازگشایی سینماها به شرح زیر است:
 در مقطع بازگشایی و تا اعالم وضعیت سفید قطعی، ظرفیت 

فروش بلیت برای هر سالن تا سقف 40درصد مجاز است. 
 چیدمان تماشاچیان روی صندلی ها دو در میان بوده و نسبت 

به ردیف بعدی حالت ضربدری خواهد داشت. 
 ضروری است تمهیدات الزم از سوی مدیریت سینما برای 
ایجاد فاصله بین ردیف ها درنظر گرفته شود، به گونه ای كه افراد 

بتوانند به راحتی در میان آنها تردد كنند.
 استفاده از دستكش و ماســك برای كاركنان سینما الزامی 

است.
 الزم اســت هنگام ورود و خروج تماشــاچیان به سینما و 
سالن نمایش و حضور در ســالن انتظار، فاصله گذاری ایمن 

رعایت شود.
 سالن نمایش فیلم، سالن انتظار و سرویس های بهداشتی و 
تمام مكان های مورد استفاده مراجعه كنندگان مرتبا نظافت 

و ضدعفونی شود.
 در دســترس بــودن مایــع ضد عفونی كننــده بــرای 

مراجعه كنندگان الزامی است.
 گندزدایی كامل سینما طبق پروتكل اعالمی وزارت بهداشت 

و درمان، روزی یك بار الزامی است.
 به منظــور نظافت بیشــتر و رعایــت مقررات بهداشــتی 

فاصله گذاری بین سانس ها با نیم ساعت تأخیر خواهد بود.
 فــروش گیشــه بــا رعایــت فاصلــه و اســتفاده از مواد 

ضد عفونی كننده بالمانع است.
 تمامی سینما ها موظف به پخش تیزر آموزشی در مورد مقابله 

با بیماری كرونا، قبل از نمایش فیلم هستند.
   قرارگیری مایع دستشویی، مواد ضد عفونی كننده، دستمال 
كاغذی و دســتگاه خشــك كن در محوطه ســرویس های 

بهداشتی سینما ها الزامی است.
  جانمایی مصوب بــرای فروش بلیت به صــورت اینترنتی 
به گونه ای است كه پالن ســالن سینما برای انتخاب صندلی 
مورد نظر و صندلی های غیرقابل اســتفاده و مسدود معین 

خواهد بود.
 مراجعان هنگام ورود به سینما، تب سنجی شده و از ورود افراد 

مشكوك به بیماری ممانعت به عمل می آید )تبصره: بدیهی 
است وجه كامل بلیت خریداری شده افرادی كه از ورودشان 
به ســینما ممانعت به عمل می آید باید عودت داده شود و به 
همین منظور سمفا )سامانه مركزی فروش( تمهیدات الزم 

را درنظر گرفته است(. 
 بوفه های سینما موظف به رعایت حداكثر موازین بهداشتی 
هســتند و مجاز به عرضه موادغذایی، تنقالت و نوشــیدنی 

به صورت فله نیستند.

مالحظات	این	پروتكل	های	بهداشتی	نیز	
به	شرح	زیر	بود:	

الف- مدیران سینماها موظف به اجرای دقیق این شیوه نامه 
هستند و مسئولیت آن متوجه آنها خواهد بود.

ب- مســئولیت نظارت بر ُحســن اجرای این شیوه نامه در 
اســتان ها برعهده ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 

است.
 ج- در شــهر تهران، دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم، 

مسئولیت ُحسن اجرای این شیوه نامه را عهده دار خواهد بود.
د- سینماهایی كه به هر دلیل نســبت به اجرای دقیق این 
شــیوه نامه اهمال كنند، بالفاصله از سمفا حذف و نسبت به 

تعطیلی آنها اقدام خواهد شد.

5 	
علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با كرونا در تهران، در نشستی 
با اعضای هیأت مدیره خانه سینما از آنها خواست تا پروتكل 
بهداشتی ای برای بازگشایی سینماها تدوین كنند كه در آن 
به تهویه هوا، نحوه فروش بلیت و نشــاندار كردن صندلی ها، 
فاصله گذاری ها، كاهش زمــان حضور افراد بــرای نمایش 
فیلم، تنظیف و ضدعفونی سینما بین سانس ها، عدم مصرف 
مواد غذایی در سینما، استفاده از ابزار كنترلی مثل تب سنجی 

و محدودیت سنی توجه شود.

6 	
بازگشایی ســینماها پس از تعیین زمان شــروع فعالیت ها، 
داوطلبانه شد. در ششمین جلسه كارگروه بررسی آسیب های 
كرونا در سینما و تعیین ضوابط بازگشایی سینماها با حضور 
نماینده انجمن سینماداران، مقرر شد بازگشایی سینماها پس 
از اعالم، داوطلبانه باشد و همه ســینماها ملزم به بازگشایی 
نباشند. همچنین كمك هزینه ای از سوی سازمان سینمایی 

برای تهیه اقالم بهداشتی برای سینماها درنظر گرفته شود.

10 	
پس از گذشــت 20روز از اكران اینترنتی فیلم خروج، فیلم 
»طال« آخرین ســاخته  پرویز شــهبازی، بعد از 2سال كه از 
ساخت و نمایش آن در جشنواره فیلم فجر می گذشت، اكران 
آنالین شــد. طال دومین فیلمی بود كه بعد از فیلم ابراهیم 
حاتمی كیا در ســامانه های وی اودی اكران شد و بیش از ۵0 
هزار بلیت در 2روز ابتدایی اكران آن به فروش رســید. طبق 
معیارهای سنجش تعداد تماشاگر در شبكه نمایش خانگی 
یعنی با در نظرگرفتن حداقل 2/۵تماشاگر به ازای یك بلیت، 
دسترسی هشت ساعته به محتوا و امكان تماشای خانوادگی، 
مجموع تعداد تماشــاگران فیلم طال در 2سرویس وی اودی 
فیلیمو و نماوا را می توان حداقل ۱2۵هزار نفر در 4۸ساعت 

ابتدایی تخمین زد.

12 	
فیلم خروج ابراهیم حاتمی كیا به دلیل شــیوع ویروس كرونا 
و تعطیلی سینماها به ســبك »ســینما درایوین« یا همان 
سینماماشین، در پاركینگ برج میالد به اكران درآمد. در این 

سبك از نمایِش فیلم، تماشاگران به جای صندلی سینما، داخل 
اتومبیل  خود می نشستند و فیلم را روی پرده های بزرگ تماشا 

می كردند.

18 	
به  دلیل تأثیر بحران كرونا بر همه فعالیت ها و رویدادهای مهم 
سینمایی جهان، جشنواره جهانی فیلم فجر نیز در سال ۱3۹۹ 

برگزار نمی شود و به سال ۱400موكول شده است.

20 	
هنوز سینماها در حسرت روزهای از دســت رفته و در انتظار 
روزهای نامشخص اكران بودند كه خبر رسید 30سالن جدید 
به مجموعه سینمایی كشور افزوده شده است. مؤسسه »بهمن 
سبز«، طراح توسعه سینماهای حوزه هنری، تبدیل سالن های 
تك پرده به پردیس های سینمایی چندسالنه و افزایش فضای 
فرهنگی است این طرح  كه با هدف گسترش عدالت فرهنگی و 
توزیع مناسب بسترهای سینمایی كشور در 3فاز از مهر ۱3۹۸ 
آغاز شــده و تا پایان ۱400 ادامه خواهد داشــت. در روزگار 
بی سینما، 7سینمای »بهمن« تهران، »ایران« ارومیه، »مهتاب« 
اصفهان، »بهمن« كاشــان، »بهار« گز، »بهمــن« اصفهان و 
»سپهر« ساری برای بهره برداری در سال جدید سینمایی آماده 
شدند. این پروژه ها مجموعا ۱۵سینما در ۱4شهر و ۱۱استان 
را دربرمی گیرد كه جمعا بــا تبدیل ظرفیت از ۸.0۸3 صندلی 
قدیمی با چینش غیراســتاندارد و فرسوده به ۹.00۵ صندلی 
مدرن، 30 سالن جدید به مجموعه سینمایی كشور افزوده است.

29 	
محمدرضا فرجی، مدیركل دفتر نظارت بــر عرضه و نمایش 
فیلمسازان ســینمایی، ســامانه مركز فروش آنالین سمفا را 
به عنوان مرجع بلیت فروشی در سینما اعالم كرد. بهای بلیت 
سینما همزمان با پرداخت پول از سوی مخاطب قابلیت تقسیم 
دارد؛ ازجمله سهم سینما، سهم فیلم و مالیات بر  ارزش افزوده. 
در این سامانه مخاطبان می توانند برنامه های آینده و به زودی 
تمامی سینماها را در سایت های فروش بلیت مشاهده كنند و 
همه می توانند از امكان برخط مشاهده تعداد بلیت به تفكیك 
دوره زمانی، استان، شهر، سینما، سالن، سانس و نوع تخفیفات 

استفاده كنند.
      

البته در همین روز با استقبال مردم از نمایش فیلم خروج ابراهیم 
حاتمی كیا در طرح سینما ماشین، فیلم »جهان با من برقص« 

به عنوان دومین فیلم در این طرح به نمایش گذاشته شد.

31 	
انجمن ســینماداران ایران در نامه ای با تشــریح مشكالت و 
خسارات وارده در پی شیوع ویروس كرونا و تعطیلی چندماهه 
سینماها، تقاضای بازگشــایی طبق پروتكل های بهداشتی و 
حمایت از فعاالن این عرصه را كرد. در این نامه از مســئوالن 
درخواست شد كه اقدامات شایسته برای بازگشایی سینماهای 

كشور و حمایت و جبران خسارات هنگفت صورت پذیرد.

                        خردادماه
17 	

پس از نمایش فیلم های سینمایی خروج و »مهمانخانه ماه نو« 
در سینماماشین، 2فیلم سینمایی »سراسر شب« ساخته فرزاد 
موتمن و »كشتارگاه« به كارگردانی عباس امینی در این طرح 

به نمایش درآمد.

24 	
مســعود نجفی، مدیركل روابط عمومی سازمان سینمایی، در 
برنامه ای رادیویی بــه تازه ترین پروتكل های بهداشــتی برای 
بازگشایی سینماها اشــاره كرد. ازجمله این موارد كه اعضای 
خانواده ها در سینما می توانند كنار هم بنشینند و سایر افراد با 
فاصله می نشینند. او گفت كه سینماها با ضوابطی كه ستاد ملی 
كرونا تأیید كرده است، با ۵0درصد ظرفیت بازگشایی می شوند. 
عمده این قوانین رعایت پروتكل های بهداشتی است كه نحوه 
سانس بندی و نحوه ورود و خروج در ۱۵بند تدوین شده است. این 
اصالح پروتكل به  دلیل اعتراض عده ای درباره اهمیت حضور در 
سالن سینما برای كنار هم بودن و تفریح مشترك خانواده شكل 

گرفت و به نوعی استفاده بیشتر از ظرفیت سالن است.

26 	
علی ســرتیپی، رئیس كانون پخش كنندگان، خبر داد: بلیت 
سینماهای كشور در 3روز ابتدایی پس از بازگشایی، نیم بها خواهد 

بود ]وعده ای كه با اكران رنگ باخت و عملی نشد[ .

27 	
خروج حاتمی كیا كه در همه طرح های موجــود در دوره كرونا 
امتحان شــده بود، در اكران اول تیر ماه و همزمان با بازگشایی 
ســینماها، در جدول اكران قرار گرفت. قرار شــد این فیلم در 
سینماها و به ویژه پردیس های سینمایی كه چندسالن در اختیار 

دارند اكران عمومی شود.

29 	
آتش سوزی در سینما بلوار تهران 

تیرماه    
1 	

با بازگشایی سینماها پس از ماه ها، 2فیلم انتخابی برای اكران، 
از حضور در این زمانبندی سر باز زدند و سینماها در نخستین 
روز اكران، بــدون فیلم ماندند. ســینما آزادی به عنوان یكی از 
پردیس های سینمایی پرمخاطب در مركز تهران، فعالیتی در روز 
اول باز شدن سینماها نداشته و این اتفاق بیشتر ناشی از مسائل 
فنی است، چرا كه نسخه DCP جدید بعضی فیلم ها اصال آماده 
نشده یا بعضی دیگر به دلیل اینكه قبال اكران آنالین شده یا هنوز 
در حال اكران آنالین هستند، اصال امكان نمایش در سینماها را 
ندارند. بر همین اساس، مدیران بعضی از این سینماها می گویند 
كه با یك یا 2فیلم كه قبال هم مخاطب نداشتند چرا باید سالن های 
خود را باز می كردند. بعضی دیگر از سینماها مثل آفریقا، قدس 
و استقالل نیز بسته بودند، اما برخی دیگر مثل پردیس كورش و 

چهارسو تعدادی بلیت فروخته اند.

2 	
رسول صدرعاملی، تهیه كننده فیلم شنای پروانه، گفت: جلسه ای 
در وزارت ارشاد برگزار و مقرر شد به احترام مخاطبان و تماشاگران 
پیگیر سینما، این دو فیلم از چهارشنبه اكران شوند. شنای پروانه 
و خوب بد جلف 2  قرار بود امروز اول تیر ماه همزمان با بازگشایی 
سینماها پس از تعطیالت كرونایی اكران شوند، اما تهیه كنندگان 

آنها انصراف داده بودند تا شرایط اكران مناسب شود.

4 	
آغاز اكران

بعد از 4 ماه تعطیلي، سینما ها رسماً آغاز به كارشان را جشن گرفتند. 
با آمدن شناي پروانه  و ارتش سري اكران ۹۹ سرانجام آغاز شد.

زهرا رستگارمقدم 
روزنامه نگار

درماههایتعطیلیسالنها
براهالیسینماچهگذشت؟

روزشمارزمستانسینما
 اسفندماه در حالی  كه متقاضیان اكران نوروزی به شیوه های مختلف قصد داشتند بازار فیلم هایشان را برای اكران در آن زمان گرم كنند، تیر غیبی آمد و به همه برنامه های 
صاحبان فیلم های سال 98 خورد تا سرنوشت، درس تازه ای به همه ما بدهد؛ تیر غیبی كه نه تنها سینماداران بلكه همه اهالی سینما و حتی تماشاگران را نیز غافلگیر 
كرد و درهای سالن های سینما را بست و تولید را متوقف كرد. اما در این یكصد و اندی روز چه بر سینما گذشت؟ در این صفحه مروری داریم بر اتفاقاتی كه در این روزهای 

پشت سر گذاشته شده بر جدول سفید اكران، پرده ها و سالن های سینما رفت.

بار اقتصادی اپیدمی تهدید كننده
سینماها قرار است دوباره در ســالن های خود را برای 
نمایش فیلم باز كنند. حمید سوری، اپیدمیولوژیست 
در این باره می گوید: »مسئله كووید-۱۹ تنها مشكلی 
فردی، خانوادگی و حتی شــهری و ملی نیست، بلكه 
مسئله ای بین المللی اســت. بنابراین نیازمند آن است 
كه درس های الزم از تجارب بین المللی گرفته شود. این 
مسئله علمی است و باید به متخصصان مربوط به خودش 
كه اپیدمیولوژیست ها هســتند، سپرده شود«. سوری 
معتقد اســت برای كنترل اپیدمی 2راه بیشتر وجود 

ندارد؛ یا بگذاریم شرایط به شكل عادی طی شود و مردم 
به شكل اجتماعی و گروهي ایمن شوند كه در این صورت 
هزینه جانی و مالی زیادی متحمل خواهیم شــد. یا با 
سیاستگذاری های علمی و مستند با تجارب جهانی و 
بومی سازی آن و اســتفاده از متخصصان، برنامه هایی 
تدوین كرده و بــار را به حداقل ممكن برســانیم. این 
عضو ستاد ملی مبارزه با كرونا می گوید: »طبیعتا وقتی 
رئیس دولت اعالم می كند كــه راه دومی وجود ندارد، 
باید شــرایط موجود را بپذیریم. زیرا مسائل اقتصادی 
در اپیدمی ها مترتب اســت و از آنجا كــه این اپیدمی 

تهدیدكننده است، تهدیدكنندگی نیز بار اقتصادی را بر 
دوش جامعه خواهد گذاشت؛ مثال تعداد مرگ ومیر باال 
رفته و نظام های اجتماعی را بر هم خواهد زد. كووید-۱۹ 
چنین اپیدمی ای است و چون خاصیت تهدیدكنندگی 
دارد باید مانند دشمن با آن رفتار كرد. اگر سازماندهی 
درستی صورت  نگیرد و به  عنوان یك اولویت در كشور 
مطرح نشود، طبیعتا دشــمن بیكار نمی ایستد تا ما با 
خواهش از او درخواســت كنیم كه كشــتار نكند«. او 
می گوید كه در این خصوص یا باید محدودیت ها جدی 
گرفته شــود، یا با توجه به گفته های دولت كه چاره ای 

جز این وجود ندارد، وضعیت گشایش، پی گرفته شود.

خطر سینما مانند همه عرصه های عمومی
اما محمدرضا محبوب فر، اپیدمیولوژیست نیز معتقد 
اســت هر نوع تجمعی ماننــد حضور در رســتوران، 
كافی شــاپ، دانشــگاه، وســایل حمل ونقل عمومی 
مثل مترو، اتوبوس و... خطرناك اســت؛ »پروتكل ها و 
دستورالعمل های بهداشتی اگر توسط جمعیت رعایت 
شود، بسیار مفید خواهد بود، اما این بهداشت فردی كه 
به نهادها ابالغ شده توسط هیچ نهاد اجرایی ای نظارت 
نمی شود. دستورها به كار نمی آید و جامعه به حال خود 
رها شده اســت. ســینماها نیز از محل های پر ریسك 
هستند مثل همه اماكن عمومی دیگر. در صورتی كه 

نظارت و كنترلی نباشد و جمعیت بیشتر از ظرفیت به 
سالن ها راه پیدا كند، وضعیت بدتر خواهد شد. متأسفانه 
تعداد جوانان، نوجوانان و كودكان بستری افزایش پیدا 
كرده است؛ زیرا این گروه سنی بیشتر در مجامع عمومی 
ظاهر شــده و خانواده ها بی توجه به این مسئله ما را با 
رشد بیماری كرونا در میان این گروه مواجه كرده اند«. 
محبوب فر می گوید كه با رعایت پروتكل ها، رشــد این 
بیماری متوقف خواهد شد. مثال اســتفاده از ماسك، 
دســتكش یك بار مصرف، محلول ضدعفونی كننده، 
شست وشوی مداوم دست ها و رعایت فاصله اجتماعی 
یك تا سه متر، ۹۹درصد از ریسك ابتال به بیماری كرونا 
از بین می رود. اما با توجه به اینكه نه كنترل وجود دارد 
و نه مردم خودشان قوانین را رعایت می كنند، از این رو 

تضمینی در این باره وجود ندارد.
بنا به گفته این دو متخصص، خطر حضور در سالن های 
سینما مانند دیگر عرصه های عمومی بوده، نه بیشتر. 
به اعتقاد آنان اگر پروتكل های بهداشتی رعایت شود، 
ریسك ابتال به این ویروس هم كم خواهد شد ولی اگر 
رعایت نشود، ممكن است، سالمت مخاطبان سینما به 
خطر بیفتد. از این رو سینماداران مانند همه صاحبان 
سرمایه و خدمات دهندگان باید بهداشت را در عرصه 
خود به درستی و كامل رعایت كنند تا خطری مخاطبان 

سینما را تهدید نكند.

آیا باید از حضور در سینما ترسید؟
 

ریسك فیلم دیدن
سینماها از اول تیرماه بازگشایی شد، ولی هنوز كسی مطمئن نبود این فرج 
بعد از شدت كه درباره سینما تام و تمام اجرا شد، می تواند سالن ها را بر اساس 
پروتكل های بهداشتی با 50درصد ظرفیت پر كند و دلهره ورشكستگی را از 
دل سینماداران بزداید. سؤال اصلی این است؛ آیا ریسك حضور در سالن های سینما بیش از حضور در 
دیگر عرصه های عمومی است؟ آیا می توان به پروتكل ها اطمینان كرد و باز فیلم ها را در سینما دید؟ 
چقدر حضور مردم با رعایت پروتكل های بهداشتی اطمینان بخش است و سالمت آنان را حفظ می كند؟ 

در این باره با 2متخصص اپیدمیولوژی كه عضو ستاد ملی مبارزه با كرونا هستند، صحبت كرده ایم.

نگار حسینخانی
روزنامه نگار
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روايتی طنزآلود از زندگی كاترين بزرگ، ملكه روسيه

شوخی با تاريخ 
در سريال كبير

سريال »كبير« در 10 قسمت ساخته شده است. نخستين فصل اين سريال در 
15 مي 2020 )26 ارديبهشت 99( در شبكه اينترنتي هولو انتشار يافته است. 
كمتر از يك سال از پايان ســريال »كاترين كبير« ساخته HBO، كه در آن به 
دوران اواخر زندگي كاترين امپراتريس روسيه پرداخته شده، گذشته و دوباره سريالي با موضوع زندگي 
اين ملكه جنجالي روسيه سر و صدا و غوغا به پا كرده است. مجموعه كبير برخالف سريال كاترين كبير به 
دوران جواني و سال هاي اول سلطنت اين ملكه مشهور روسيه در سده هجدهم مي پردازد. سريال كبير يك 
مجموعه جديد كمدي ساخت شبكه هولو است كه ال فانينگ و نيكالس هولت در آن ايفاي نقش مي كنند. 
زندگي ملكه كاترين كبير امپراتريس روسيه در قرن هجدهم در اين سريال به صورت روايتي طنزآميز و 
داستاني به تصوير كشيده شده است. خالق سريال كبير توني مك نامارا است كه پيش تر به خاطر نگارش 
فيلمنامه فيلم »سوگلي« نامزد دريافت جايزه اسكار نيز شده بود. در ســريال كبير به زندگي داستان 
كاترين كبير در سال هاي اول سلطنت و بركنار كردن پتر سوم )با نقش آفريني نيكالس هولت( همسرش 
كه شخصيتي مردمي نداشت، پرداخته شده اســت. درحالي كه به نظر مي رسد سريال كبير با استناد به 
وقايع دقيق تاريخي ساخته شده، اما در واقع اين سريال بيشتر يك كمدي سياه است تا يك سريال دقيق 
زندگينامه اي. اين سريال با اقتباس از نمايشنامه اي كه توني مك نامارا آن را در سال 2008 درباره زندگي 
كاترين بزرگ نوشته بود، ساخته شده است. نمايش كبير براي نخستين بار در سالن كمپاني تئاتر سيدني 
به نمايش در آمده بود. مك نامارا در اين باره مي گويد: كبير در واقع قرار بود نمايشنامه و فيلمنامه باشد. من 
همواره بر اين باور بودم كه نمايشنامه كبير مي تواند مبناي ساخت يك فيلم بزرگ درباره زندگي كاترين 
بزرگ باشد. با اين حال مي خواستم آن را به  عنوان داســتاني طوالني روايت كنم. سريال كبير در ابتدا 
قرار بود در 6 فصل ساخته شود. سازندگان اين سريال قصد داشتند چهره هاي مهم زندگي كاترين را در 
فصل هاي بعدي سريال معرفي كنند و تا حد امكان به داستان هاي آنها نيز در قالب اين سريال بپردازند. 
اما بر اثر شيوع ويروس كرونا زمان ساخت فصل بعدي سريال كبير نامشخص است. اين سريال برخالف 
تصور در روسيه فيلمبرداري نشده و اصلي ترين لوكيشن هاي فيلمبرداري اين سريال در شهرهاي يورك، 
ليسسترشر، لينكلن شر و كنت در بريتانيا واقع شده اند. بخش هايي از اين سريال هم در شهر كاسرتاي 
ايتاليا كه كاخ بزرگي در آن به همراه باغ هايي زيبا قرار دارد، فيلمبرداري شده است. در بيشتر منابع خبري 
اين سريال با فيلم سوگلي كه نگارش فيلمنامه آن را نيز توني مك نامارا عهده دار بوده مقايسه شده و در 
بسياري از منابع فيلم سوگلي خوش ساخت تر از سريال كبير ارزيابي شده است. فيلم سوگلي به اتفاقات 

دربار انگليس در دوره زمامداري ملكه »آن« در سال هاي ابتدايي قرن هجدهم مي پردازد.

 آرش نهاوندي
روزنامه نگار

سريال كبير كمدي هجوآميزي است درباره ظهور و 
بروز شخصيتي به نام كاترين كبير در تاريخ روسيه. 
اين سريال داســتان زندگي كاترين است از زماني 
كه يك دختر اشرافي آلماني بيرون از دايره خانواده 
سلطنتي روسيه بوده تا تبديل شدنش به ملكه روسيه. 
طوالني ترين دوره سلطنت در ميان زنان در تاريخ 
روسيه نيز به كاترين كبير تعلق دارد. اين سريال در 
واقع داستان كاترين را در قالب يك روايت داستاني به 
تصوير كشيده است. روايتي بامزه و سرگرم كننده و از 
نظر تاريخي نه چندان دقيق و مستند. كاترين سريال 
كبير دختري است جوان و ايدئاليست و رمانتيك، كه 
براي ازدواج با امپراتور پتر سوم وارد روسيه مي شود. 
او كه اميدوار است روياهاي عاشقانه اش با اين ازدواج 
تعبير شود، با شناخت همســرش و ديدن واقعيات 
جامعه روسيه خيلي زود نااميد مي شود. در سريال 
اينطور نشان داده مي شــود كه كاترين در ابتداي 
ورود به روسيه تالش مي كند ايده  برابري كه در عصر 
روشنگري بسيار به آن دامن زده مي شد را در روسيه 
پياده كند. او حتي تالش داشــته كه براي زنان نيز 
حقوقي برابر اعطا شود و به آنان نيز خواندن و نوشتن 
ياد داده شود. اما او خود را در كنار همسري بي رحم 
مي يابد كه گاه و بيگاه مردم خود را با گلوله هاي تفنگ 
بر سر جاي خود مي نشاند. در سريال برخالف واقعيت 
تاريخي دوران زمامداري پتر ســوم بيش از 6 ماه به 
طول مي انجامد.  كاترين اما به زودي در مي يابد كه 

وارد دنيايي خطرناك، پر از شــخصيت هاي فاسد و 
عقب مانده شده )دربار روســيه( و بايد راهي براي 
برون رفت از وضعيت كشــوري كه به طور مشترك 
با همســرش حكمراني آن را در دست گرفته، پيدا 
كند. مطابق با آنچه در ســريال روايت مي شود تنها 
كاري كه او بايد بكند اين است كه همسرش را بكشد، 
كليسا را سركوب، در كار ارتش مداخله و دادگاه ها 
را احيا كند. در سريال كبير روايت خيلي مدرني از 
گذشته اي تاريخي ارائه شده، گذشته اي كه نقش هاي 
متعدد كاترين در مقام يك عاشــق، يك آموزگار، 
يك حكمران، دوست و مبارز را در بر مي گيرد. مك 
نامارا كه پيش تر نيز نمايشنامه كبير را نگاشته بود 
)نمايشنامه اي كه در ســال2008 براي نخستين بار 
روي صحنه رفتــه بود( درباره موانعي كه ســر راه 
كاترين در زمان رســيدن به روسيه قرار مي گيرد، 
مي گويد: پرسشــي كه در ذهن معاصران ما درباره 
وضعيت كاترين پس از ديدن اين سريال امكان دارد 
شكل بگيرد، چيست؟ شايد براي يك فرد معاصر اين 
موضوع آنقدر اهميت نداشته باشد كه كاترين در حال 
رسيدن به تاج و تخت يك امپراتوري بود، بلكه شايد 
موضوعي كه در اذهان معاصر بيشتر اهميت داشته 
باشد اين است كه براي يك دختر بيست ساله تحمل 
يك ازدواج نامناسب چقدر دشوار است، به خصوص 
اگر نتواند طالق بگيرد؟ از اين رو شايد اقدامات بعدي 

كاترين براي هم عصران ما توجيه پذير تر باشد.

داستان كبير

نقد كبير
اگر چه برخي منتقدان سريال كبير را ســريالي طنزآميز ارزيابي كرده اند كه موضوعات پوچي در آن مطرح 

مي شود و معتقدند كه 10 قسمت براي ســريالي كه موضوعات بي اهميت در آن مطرح شده زياد است، از 57 
منتقدي كه در سايت روتن توميتوز درباره ســريال كبير نظر داده  اند، 84 درصدشان به اين سريال نظر مثبت 
داشته اند. منتقدان مراجعه كننده به سايت روتن توميتوز در مجموع درباره اين سريال نظر مثبتي داشته اند و به 
اين مسئله اشاره كرده اند كه اگر چه سريال كبير هم تراز با نام بزرگ خود نيست،اما بازي هاي خوب ال فانينگ 
و نيكالس هولت و جنبه هاي طنزآميز سريال باعث شده از ديدن آن لذت بيريم. البته آراي مثبت سايت روتن 
توميتوز مانع  از آن نيست كه بسياري از منتقدان از اين سريال از نظر وفاداري به واقعيت هاي تاريخي انتقاد نكنند. 
برخي معتقدند كه تاريخ براي پيشبرد روايت داستاني جذاب در سريال كبير تحريف شده است. با اين حال سريال 
كبير در متاكريتيك نيز با استناد به نظر 25منتقد 77 امتياز از 100 امتياز كسب كرده كه در مجموع امتياز مثبتي 

محسوب مي شود. اغلب نقدهاي اين سريال در سايت متاكريتيك نيز مثبت بوده است.

سريالي تاريخي يا غيرتاريخي؟
هيلد هوگنبون يك مورخ دانشگاه ايالتي آريزونا كه كتاب خاطرات كاترين 
را ترجمه كرده است، درباره اينكه آيا وقايع تاريخي اين سريال منطبق بر 
واقعيات است و اينكه آيا سريال كبير از نظر تاريخي سريالي غيرمستند 
اســت، مي گويد: مي توان گفت در اين سريال وقايع چندان به طور دقيق 
منطبق با تاريخ به تصوير كشيده نشده است. كاترين واقعي زماني با پتر 
سوم ازدواج كرد كه همچنان عمه پتر ملكه روسيه بود و پتر هنوز امپراتور 
نشده بود. درحالي كه در ســريال كبير، پتر از همان بدو ورود كاترين به 
روسيه امپراتور است. پتر نيز تنها 6 ماه پيش از كودتاي كاترين عليه وي 
زمامدار روسيه بود. درحالي كه دوران زمامداري پتر سوم در سريال بيش 
از 6  ماه نشان داده شده، پتر همچنين مردي جذاب نبود و در زنان عالقه اي 
نسبت به خود برنمي انگيخت. درحالي كه نيكالس هولت كه ايفاي نقش 

پتر در اين سريال را عهده دار است، فردي است بسيار جذاب و سرزنده.
در پاسخ به سؤالي با اين مضمون كه آيا ســريال كبير بر مبناي واقعيت 
تاريخي است، بايد گفت كه هم بله و هم خير. كاترين بزرگ طوالني ترين 
دوره زمامداري در ميان ملكه هاي زن روسيه را داشت. او همسرش را در 
پي يك كودتا سرنگون كرد. سياست هاي پيشروانه و باورهاي كاترين كبير 
در اين سريال همچنين تا حدود زيادي درست به تصوير كشيده شده اند. 
با اين حال در اين سريال ترتيب وقوع وقايع از نظر زماني درست نيست و 
خيلي از شخصيت هاي اين سريال و بخش هايي از داستان واقعي نيستند.

دقت تاريخي يا اهميت ديالوگ؟
اما براي مك نامارا همواره شــخصيت پردازي و لحن اداي ديالوگ ها و 
نحوه بازي مهم تر از دقت تاريخي بوده و دقت تاريخي از نظر مك نامارا در 
مرحله آخر قرار مي گيرد. مك نامارا مي گويد: ما اول بخش هاي مختلف 
داستان را كنار هم قرار مي دهيم و سپس از خود مي پرسيم در واقعيت 
چه اتفاقي افتاده اســت؟ بعد ما به تاريخ رجوع مي كنيم و مقدار كمي 
تحقيقات تاريخي انجام مي دهيم. مك نامارا در اين باره توضيح مي دهد: 
نويسندگان و محققان بخش هاي جالبي از تاريخ گذشته تاريخي را كه 
شايد براي عامه مردم جذاب باشد، برايمان روي تخته مي نويسند و آنچه 
ما براي سريال مناسب بدانيم از اين بخش ها انتخاب مي كنيم. مك نامارا 
در پاسخ به پرسش خبرنگار نيويورك تايمز مبني بر اينكه اگر شما قرار 
است تا اين حد واقعيت هاي تاريخي را براي به دست آوردن يك روايت 
داستاني مناسب براي سريال خود تحريف كنيد، چه لزومي دارد درباره 
يك دوره تاريخي سريال بسازيد، مي گويد: به خاطر اينكه عصري كه ما 
در آن زندگي مي كنيم، دوران پيچيده و گيج كننده اي است. كار كردن 
روي تاريخ يك دوره به خاطر اين خوب است كه هر دوره تاريخي موارد 
زيادي براي گفتن و داستان سرايي دارد و هر دوره تاريخي براي تحقيق 
روي ايده ها و زندگي و نگاه مردم آن دوره خيلي مناسب است. مك نامارا 
درباره ميراث كاترين كبير مي گويد: او حكمران بسيار قدرتمندي بود 
كه ايده هاي روشنگري را در سراســر اروپا گسترش داد. اما در جوامع 
امروزي شايد بيشــتر او به خاطر برخي از رفتارهاي غيراخالقي كه از 
خود بروز مي داد، شهرت داشته باشــد. البته در قرن هجدهم اغلب 
متهم كردن افراد به انجام رفتارهاي غيراخالقي يك تاكتيك سياسي 
بوده براي بي اعتبار كردن يك چهره بسيار قدرتمند. اگر چه مك نامارا 
چندان درمورد پياده كردن جزئيات وقايــع تاريخي رخ داده در اين 
دوره، در سريال كبير سختگيري زيادي نمي كرد، اما بر عكس نسبت به 
فيلمنامه خود حساسيت بااليي داشت. در يكي از مراحل فيلمبرداري 
نيكالس هولت مي خواست يكي از خطوط ديالوگ خود را تغيير دهد، اما 
مك نامارا به سرعت خود را به محل فيلمبرداري رساند، تا لحن كمدي 
فيلمنامه اش كمترين تغييري نكند و ديالوگ همانگونه كه نوشته شده 
بود، توسط بازيگر ادا شود. مك نامارا در اين باره مي گويد: شايد درباره 

فيلمنامه بيش از آنچه بايد از خود حساسيت نشان مي دهم.

مك نامارا فيلمنامه نويس استراليايي است كه هم 
براي سينما و هم براي تلويزيون فيلمنامه مي نويسد. 

او بيشتر به دليل نگارش سناريوي سريال »دكتر 
دكتر« و فيلمنامه سوگلي شناخته شده است. اخيرا 

ساخت سريال كبير نيز براي او شهرتي دو چندان 
به همراه آورده است. او براي نگارش فيلمنامه 

سوگلي نامزد دريافت جايزه اسكار در رشته بهترين 
فيلمنامه غيراقتباسي شده بود.

ال فانينگ: بازيگر آمريكايي و خواهر كوچك تر داكوتا 
فانينگ ديگر بازيگر سينماست. او براي نخستين بار 

در فيلم »من سام هستم« )2001( به عنوان يك بازيگر 
كودك ظاهر شد. او سپس در فيلم هاي »بابل« )2006( و 

 »فوئبه در سرزمين عجايب« )2008( ظاهر شد. 
ال فانينگ اخيرا در سريال كبير در نقش كاترين بزرگ 

ملكه روسيه بازي كرده است.

نيكالس هولت: بازيگر بريتانيايي است كه بيشتر در 
فيلم هاي مستقل در صنعت سينماي آمريكا و انگليس 

بازي مي كند. او همچنين در فيلم هايي كه با بودجه كالن 
توليد مي شوند، اغلب به عنوان بازيگر نقش مكمل مرد 
ظاهر مي شود. هولت با نقش آفريني در فيلم »يك مرد 
مجرد «)2009( جايزه ستاره در حال ظهور بفتا را از آن 

خود كرد. او اخيرا در سريال كبير در نقش پتر سوم 
همسر كاترين بزرگ ظاهر شده است.

ساشا داوان: بازيگر تئاتر، سينما و دوبلور بريتانيايي 
است. او در نمايش پسران تاريخ و اقتباس سينمايي آن 
در سال 2006 خوش درخشيده است. ساشا داوان اخيرا 

در نقش شاهزاده گريگوري اولوف از نزديكان كاترين 
بزرگ، در سريال كبير ظاهر شده است.

فوئبه فاكس سولر: از بازيگران تئاتر اهل بريتانياست 
كه در نقش ماريان در سريال كبير ظاهر شده است. 

او بيشتر به عنوان بازيگر تئاتر شناخته شده است. او 
همچنين در سريال تلويزيوني »سوئيچ« بازي كرده كه 
به داستان جادوگراني كه در يك شهر زندگي مي كنند 

مي پردازد. او در سريال »تفنگداران« نيز در نقش 
دوشس ساووي بازي كرده است.

گويليم لي: بازيگر بريتانيايي است كه بيشتر به خاطر 
بازي خود در فيلم هاي »گردشگر« )2010(، »ترانه اي 
براي جني« )2015(، »جيمز تاون« )2017( شناخته 

 شده است. او در سريال كبير در نقش گريگور ديموف 
بازي مي كند.

توني مك نامارا، كارگردان و فيلمنامه نويس

بازيگران
از نكات جالب سريال آمريكايي كبير، آمريكايي نبودن كارگردان و اغلب بازيگران 
آن است. توني مك نامارا نويسنده و كارگردان اين سريال داراي مليت استراليايي 

است و جز ال فانينگ بازيگر نقش اول اين سريال كه آمريكايي است، اغلب بازيگران 
بريتانيايي در نقش  شخصيت هاي اصلي اين سريال نقش آفريني مي كنند.

ديگر بازيگران كبير
عالوه بر ال فانينگ و نيكالس 
هولت، فوئبه فاكس، آدام گادلي، 
گويليم لي، چاريتي ويكفيلد، 
داگالس هودج، شاشا داوان، 
سباستيان د سوزا، بابيا قاداموسي 
و بليندا برومليو )همسر توني مك 
نامارا( نيز در اين سريال بازي 
مي كنند. ال فانينگ عالوه بر 
بازي در نقش كاترين كبير، 
تهيه كننده اجرايي سريال 
كبير است. توني مك نامارا 
هم كارگرداني و نگارش 
فيلمنامه اين سريال 
را عهده دار بوده 
است.
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معضالترمزدومپيامكيبانكها
رمز دوم پيامكي بانك ها تبديل به معضلي جدي شده است؛ درحالي كه 
مدت اعتبار رمز دوم فقط2دقيقه اســت، ارسال آن گاهي نيم تا يك 

ساعت طول مي كشد كه دردي را دوا نمي كند.
عليسعادتازتهران

ممنوعيتاستفادهازماشينحسابدركنكوراشتباهاست
هنرجوي سال آخر مهندسي حسابداري هستم كه در 3سال هنرستان 
تدريس و آموزش ما با ماشين حســاب انجام شده است و ممنوعيت 
همراه داشتن ماشين در كنكور باعث هدر رفتن اين همه سال تحصيل 
ما و از بين رفتن استعدادهاســت. با اين كار اكثر هنرجويان از پس 

كنكور برنخواهند آمد.
محمدحسينفرشته،ازرباطكريم

شهريه30ميليونيبرايثبتنامكالساول
دبســتاني واقع در منطقه4 آموزش و پرورش، براي ثبت نام كالس 
اول ابتدايي 30ميليون شهريه طلب مي كند، آيا نظارتي روي مدارس 

غيردولتي كه كاسبي به راه  انداخته اند، هست؟
*نام مدرسه محفوظ است.

يكمادرفرهنگيازتهران

تفاوتدرسختيكاربيمهنانوايان
نانوايي كار سخت و زيان آوري است كه جزو مشاغل سخت شناخته 
شده است، اما در تعلق سختي كار به بيمه شدگان نانوايي تفاوت وجود 
دارد و فقط شــاطر و نان درآر از اين حق بهره مند مي شوند. آيا افراد 
ديگري كه در فضاي بســيار گرم نانوايي كار مي كنند كارشان ساده 

است؟ حقيقتا بايد به اين ناعدالتي پايان داد.
يكشاطرنانواازبجستان

آبياريفضايسبزوهدررفتآب
از مسئوالن فضاي سبز شــهرداري تهران تقاضا دارم براي كارگران 
زحمتكش آبياري فضاهاي سبز، دوره هاي آموزشي درخصوص نحوه 
صحيح آبيــاري و صرفه جويي در مصرف آب برگــزار كنند؛ چرا كه 
مشاهده مي شود هنگام آبياري، آب ســرريز و به معابر اطراف جاري 
مي شود يا بعضا آبياري بيش از نياز درختان و گياهان صورت مي گيرد.
حسينيازتهران

جلويخشككردنتعمديشاليزارهارابگيرند
با روند فعلي خشك كردن زمين هاي كشت برنج و تغيير كاربري هاي 
بعضا قانوني كه به بهانه منطقه آزاد شدن مناطقي از مازندران صورت 
مي گيرد، ضمــن افزايش قيمــت زمين هاي باير، چنــدي ديگر به 

وارد كننده برنج تبديل مي شويم.
دولتيازساري

مشكالتپرداختوامبهرانندگانتاكسيدرالبرزحلشود
پرداخت تسهيالت وام 6ميليون توماني به رانندگان تاكسي در البرز 
منوط به ثبت نام در ســامانه كارا اســت كه آن هم نيازمند بيمه نامه 
رانندگان اســت. درحالي كه بعد از ســال94 هيچ بيمه نامه اي براي 
رانندگان تاكسي در البرز صادر نشده است. از سازمان حمل ونقل و بار 

البرز تقاضا داريم براي رفع اين مشكل تدبيري كند.
شهبازيازكرج

چرامطالباتگندمكارانراتسويهنميكنند؟
 گندم يك كاالي اســتراتژيك اســت كه امنيت غذايي كشور به آن 
وابسته است و عدم  پرداخت به موقع مطالبات كشاورزان، ممكن است 
چالش هاي جدي ايجاد كند و امنيت غذايي را تحت تأثير قرار دهد. 
مطالبات گندمكاران هنوز پرداخت نشده و در برخي موارد تنها بخشي 

از آن پرداخت شده است.
عرازبختازگرگان

تكرارمكررات
اين موضوع از ســال 1394آغاز شد و همچنان  ادامهاز

ادامه دارد. شدت آن از زماني به وقوع پيوست كه صفحهاول
دولت براســاس ماده 50)بند الف( قانون برنامه پنجم توسعه، مجوز 
افزايش حقوق را براي تعدادي از شاغالن و به ميزان 50درصد اخذ كرد 
كه آن را در اسفند سال 1398به كل شاغالن تسري داد. اين افزايش 
حقوق شاغالن و در نتيجه افزايش حقوق بازنشستگان اخير موجب شد 
كه قشر بازنشسته يكصدا و هماهنگ به پيگيري همسان سازي رنگ و 
بويي تازه ببخشــند و دولت هم در ســال آخر خدمت خود، ظاهراً و 
برخالف سنوات گذشــته، تمايلش را به پيگيري رفع اين اختالف و 
تأمين اعتبار آن اعالم كند. هم اكنون قرار شــده اســت كه افزايش 
50درصدي حق تأهل و حق اوالد براي بازنشستگان از اول سال جاري 
عملي شود. در قانون مديريت خدمات كشوري، در ماده 64، قيد شده 
كه هر نوع تغيير مبناي حقوق و مزاياي شاغالن براي بازنشستگان و 
موظفين يا مستمري بگيران نيز قابل اجراست. ولي متأسفانه در هر نوع 

افزايشي، بازنشستگان مورد توجه قرار نگرفته و جا مانده اند.

تهديدامنيتحياتيايران
در اين مسير اما نبايد براي شانه خالي كردن از  ادامهاز

مسئوليت به توجيه تعمدي بودن آتش سوزي صفحهاول
جنگل ها پرداخت. آتش سوزي ها هرسال شروع شده و هرسال هم با 
شاخه هاي بلوط خاموش شده اند. توجه به اين نكته ضروري است كه 
سازمان جنگل ها، سازمان درجه چندم از وزارت جهادكشاورزي است. 
اما مشخص نيست چرا هيچ كس در ماجراي آتش سوزي جنگل ها يقه 
وزارت جهادكشاورزي و شخص وزير را نمي گيرد و نمي پرسد كه چرا 
به ســاماندهي كشــاورزي و دامداري در جنگل هاي زاگرسي اقدام 
نمي كند؟ پرسش همواره از ســازمان جنگل ها يا سازمان حفاظت 
محيط زيست صورت گرفته است كه چرا جنگل ها در آتش مي   سوزند. 
درحالي كه مسئوليت اصلي برعهده وزارت جهادكشاورزي و شخص 
وزير است. نگارنده همچنان معتقد است سازمان جنگل ها به تنهايي 
قادر به مقابله با آتش سوزي هاي وسيع جنگلي نيست و تا زماني كه اين 
سازمان تبديل به وزارتخانه نشود، نمي توان انتظار داشت به تنهايي 

قادر به مصون نگه داشتن جنگل ها از آتش سوزي هاي گسترده باشد.

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

جشنتولدخيالي
2جوانمتجاوز

دختري 16ســاله به خيال اينكه قرار است به 
مهماني جشــن تولد برود قدم در دام سياهي 
گذاشت كه 2پســر جوان برايش پهن كرده 

بودند.
به گزارش همشهري، چند روز پيش دختري 
16ســاله به همراه والدينش راهي دادسراي 
جنايي تهران شد تا از 2پسر متجاوز شكايت 
كند. اين دختر نوجوان به بازپرس شعبه چهارم 
دادســراي جنايي تهران گفت: مدتي قبل در 
باشگاه ورزشــي با دختري به نام عاطفه آشنا 
شدم. او يكي دو سالي از من بزرگ تر بود؛ با اين 
حال خيلي زود با هم صميمي شديم. عاطفه با 
پسري به نام شهاب دوست بود كه يك شب به 
همراه آنها و پسر ديگري كه دوست شهاب بود 
بيرون رفتيم. آن شب 2پسر جوان من و عاطفه 
را به مهماني دعوت كردند. بــه دروغ مدعي 
شدند كه جشن تولد اســت و چند نفر هم در 
مهماني حضور دارند. من هم از همه جا بي خبر 
به مادرم گفتم كه به جشن تولد دوستم دعوت 
شده ام و قرار شد مادرم، من و دوستم عاطفه را 

به محل مهماني برساند.
 وي ادامه داد: شب مهماني مادرم ما را درست 
مقابل مجتمع مســكوني حوالي شمال غرب 
تهران كه قرار بود مهماني در آنجا برپا شــود 
رساند و رفت. قرار شد پس از مهماني به او زنگ 
بزنم تا به دنبالمان بيايد. وقتي پا در آپارتمان 
گذاشتم خيلي تعجب كردم چون فقط شهاب 
و دوستش آنجا بودند. آنها براي پذيرايي از من 
و عاطفه آبميوه آوردند كه پس از نوشيدن آن 
دچار سرگيجه و خواب آلودگي شدم. به خاطر 
دارم كه موبايل دوســتم عاطفــه زنگ خورد 
و گفت كاري برايش پيش آمــده و بايد برود. 
عاطفه رفت و من در حالي با شهاب و دوستش 
تنها ماندم كه اصال حال مساعدي نداشتم. پس 
از رفتن عاطفه از هوش رفتم و وقتي چشمانم 
را باز كردم هنوز در خانه آنها بودم. آنجا بود كه 
پي به حقايق تلخي بردم. شــهاب و دوستش 
پس از آنكه با نوشيدن آبميوه مسموم بيهوش 
شده بودم، به من تجاوز كرده بودند. آنها تهديد 
كردند كه اگر به كســي حرفي بزنم آبرويم را 
مي برند. وي ادامــه داد: وقتي مادرم به دنبالم 
آمد و حال مرا ديد متوجه شد كه اتفاقي افتاده 
و من از او پنهان مي كنم. 24ساعت بعد ناچار 
شــدم حقايق تلخ را براي مادرم بازگو كنم و 
او از من خواســت تا هرچه زودتر از عاطفه و 
2پسرمتجاوز شكايت كنم. با شكايت اين دختر 
نوجوان، بازپرس جنايي تهران دستور بازداشت 
عاطفه و 2 پسرمتجاوز را صادر كرد و آنها تحت 

تعقيب پليس قرار گرفتند.

جوانشيشهاي
مادرشرابهقتلرساند

پســر معتاد كه در جريان درگيــري با مادر 
سالخورده اش او را به قتل رسانده بود، دستگير 
شد. به گزارش همشــهري، اين جنايت عصر 
روز جمعه هفتم تيرماه امسال در شهر كاكي 
استان بوشهر اتفاق افتاد و در جريان آن پسري 
جوان كه از مدت ها قبل به شيشه اعتياد پيدا 
كرده بود، در درگيري با مادر 75ساله اش، او را 
به قتل رساند. دقايقي از اين حادثه مي گذشت 
كه با حضور پليس در محل جنايت تحقيقات 
در اين باره آغاز شــد. در همان بررســي هاي 
مقدماتي مشخص شد قاتل پسر مقتول است. 
او هنوز در محل جنايت بود كه توسط مأموران 

دستگير شد.
سردار خليل واعظي، فرمانده انتظامي استان 
بوشهر در اين باره گفت: مأموران با حضور در 
محل جنايت و بررســي هاي اوليه، دريافتند 
مردي جــوان و معتاد به مصــرف مواد مخدر 
صنعتي شيشه، مادر خود را در منزلش مورد 
ضرب و شــتم قرار داده و او را به قتل رسانده 
است. وي ادامه داد: پس از هماهنگي با مقام 
قضايي، قاتل در محل وقوع حادثه دستگير شد 
و به قتل مادرش اعتراف كرد. به گفته وي متهم 
هم اكنون در بازداشت به سر مي برد و تحقيقات 

در اين باره ادامه دارد.

3نفر از عوامل اصلي حمله خونين به 
پزشك پيرانشــهري دستگير شدند. داخلي

اين افراد از اعضاي خانواده يك بيمار 
كرونايي بودند كه پس از مرگ او در بيمارســتان با 
حمله به پزشــك متخصص او را به شــدت مجروح 

كردند.
به گزارش همشهري، اين حادثه در نخستين روز از 
تيرماه امسال رخ داد. آن روز وقتي يك بيمار 32ساله 
مبتال به كرونا در بيمارستان امام خميني پيرانشهر 
جانش را از دســت داد، برخي از بستگان او از شدت 
عصبانيت به پزشك متخصص بيهوشي بيمارستان 
حمله كردند و او را به شدت مورد ضرب و جرح قرار 
دادند. اتفاقي كه خيلي زود در رسانه ها بازتاب پيدا 
كرد و واكنش هاي زيادي را از ســوي مخاطبان به 
همراه داشت. اما اين اتفاق چطور رخ داد و دليل اين 

حمله هولناك چه بود؟
حاال و با گذشت چند روز از اين حادثه، دكتر ابوترابي 
كه آســيب هاي زيادي در اين حادثه ديده و يكي از 
چشمانش تا مرز نابينايي پيش رفته، در گفت وگو با 
همشــهري درباره روز حادثه مي گويد: بيماري كه 
فوت شــد، اصال مريض من نبود و من تا قبل از روز 
حادثه او را نديده بودم و برخالف قضاوت عده اي در 
شبكه هاي مجازي اصال نقشــي در بستري  شدن و 

روند معالجه اش نداشتم.
او ادامه مي دهد: روز حادثه چند مريض داشتم. يكي 
بچه اي بود كه دچار شكســتگي بازو شده بود و او را 
عمل كرده بودم و منتقل شده بود به اتاق ريكاوري 
و داشتم او را به هوش مي آوردم. مريض ديگري هم 
داشتم كه خانمي بود كه براي سزارين آمده بود. روي 
تخت اتاق عمل او را بيهوش كرده و بي حسي نخاعي 
زده بودم و عمل سزارين را شروع كرده بودم كه با من 
تماس گرفتند و گفتند كه در بخش كرونا، بيماري 
نياز به مشاوره بيهوشي دارد. چرا كه بايد لوله گذاري 
مي شد و براي اين كار هم بايد بيمار بيهوش مي شد. 
چون بايد دارو تزريق مي شــد و كسي جز پزشك 
متخصص نمي توانست اين كار را انجام دهم؛ براي 
همين تصميم گرفتم خودم بروم. لباس هاي ايزوله 
را آوردند و من درحالي كه باالي سر مريض در اتاق 
عمل بودم، لباس را پوشيدم و چون مريض خودم از 
آن حالت التهاب اوليه درآمــده بود، اتاق عمل را به 
سرپرست اتاق عمل سپردم و از روي دلسوزي، خودم 

را به بخش ايزوله رســاندم. اما وقتي رسيدم گفتند 
كه مريض فوت كرده اســت. وقتي او را چك كردم، 
متوجه شــدم كه دقايقي از مرگ او گذشته و حتي 
عمليات احياء هم نتيجه نداده و پزشك ختم عمليات 
را اعالم كرده بود. پس از آن قصــد خروج از بخش 
كرونا را داشتم و چون اين بخش را از بيمارستان جدا 
كرده بودند، براي خروج بايــد از پله هاي اضطراري 
بيمارستان استفاده مي كردم و هنگام خروج متوجه 
شدم كه چند نفر از بستگان متوفي وارد بخش كرونا 
شدند. به آنها گفتم كه نرويد داخل. خطرناك است. 
كرونا مي گيرند. اما گفتند:» بــرو بابا. كرونا چيه« و 
رفتند داخل. نرسيده به پاگرد پله ها بودم كه ديدم 
دو، سه نفر از اقوام بيمار فوتي هم از پايين پله ها در 
حال باال آمدن هستند. در همان لحظه، آنهايي كه 
وارد بخش كرونا شــده بودند برگشتند و چيزي به 
آنهايي كه از پايين به باال مي آمدند گفتند. لحظاتي 
بعد فقط متوجه شدم كه آنها از پشت سر به من حمله 
كردند و روي زمين افتادم. پس از آن هر دو گروه با 
لگد به سر و صورتم ضربه مي زدند. طوري كه كاله 
مخصوص ايزوله و عينك درصورتم خرد شد. در آن 
لحظه احساس كردم چشــم راستم بينايي اش را از 
دست داده و تنها كاري كه كردم،  اين بود كه دستم را 

روي چشم چپم گذاشتم.
ابوترابي ادامه مي دهد: اتفاقي را كه در حال رخ داده 
بود، باور نمي كردم و لحظاتي بعد نيمه بي هوش شدم 
و وقتي چشــمم را باز كردم كه روي تخت اورژانس 
بودم. همه صورت و لباس هايم غرق خون بود. پس از 
آن به بيمارستان اروميه منتقل شدم و تحت درمان 
قرار گرفتــم. هم اكنون هم پزشــكان گفته اند كه 
چشم راستم دچار خونريزي شبكيه شده كه خيلي 
خطرناك است و بايد منتظر ماند و ديد كه آيا قابل 
درمان اســت و بينايي اش برمي گردد يا نه. از سوي 
ديگر همه استخوان هاي بيني ام شكسته، فك بااليم 
دچار شكستگي شده و به عصب زير چشمم آسيب 
وارد كرده است. حتي دندان هايم هم آسيب ديده اند 
اما از همه مهم تر بينايي چشم راستم است كه بايد 
مدتي بگذرد و عمل جراحي انجام شود تا مشخص 

شود كه قابل بازگشت است يا نه.
اين پزشــك متخصص كه هنوز در شــوك حادثه  
هولناكي اســت كه برايــش رخ داده مي گويد: من 
اهل شهرستان كرج هستم و از حدود 6ماه قبل براي 

گذراندن طرح به پيرانشهر آمدم و در اين مدت نيز از 
مردم اين شهر جز خوبي چيزي نديدم. براي همين 
حساب كار عده اي را كه به من حمله كردند از مردم 
عزيز پيرانشهر جدا مي كنم و هم اكنون نيز از طريق 
وكيلم، پيگير اين ماجرا هســتم تا همه مهاجمان 

شناسايي و دستگير شوند.

بيماركروناييكهبود؟
بايزيد باپيري، جوان 32ساله اي بود كه به دليل ابتال 
به كرونا در بيمارستان امام خميني پيرانشهر بستري 
شده و در نهايت نيز جانش را از دست داده بود. يكي 
از برادران او در گفت وگو با همشهري مي گويد: بايزيد 
كامال حالش خوب بود، امــا از چند روز پيش دچار 
مشكل ريه شد. او را نزد پزشــك برديم و گفت كه 
بايد در خانه استراحت كند. اما چند روز بعد حالش 
بدتر شد. به بيمارستان اروميه زنگ زدم اما گفتند 
كه آنجا وضعيتش قرمز اســت. بعــد او را به مهاباد 
بردم اما بيمارستان آنجا جا نداشت. در نهايت او را به 

بيمارستان پيرانشهر برديم و بستري شد. 
او ادامه مي دهد: شب قبل از حادثه، برادرم حالش 
خوب بود. حتي تا ساعت 5صبح با او چت مي كردم 
و مي گفت كه به او اكسيژن وصل كرده اند و احساس 
خوبي ندارد. صبح كمي غذا و مايعات برايش بردم و 
وقتي به بيمارستان رســيدم گفتند كه او در بخش 
ايزوله است و غذا را گرفتند كه برايش ببرند. آنجا به 
من گفتند كه برادرت حالش خوب است و برگشتم 
خانه. اما يك ســاعت و نيم بعد از بيمارســتان زنگ 
زدند و گفتند كه برادرت فوت كرده است. وقتي به 

بيمارستان رسيدم، آن حادثه رخ داده بود و من هنوز 
هم نمي دانم كه چه كســاني به پزشك متخصص 
حمله كردند و او را كتك زدند. برادرم ازدواج كرده 
بود و يك پسر داشت و مرگ او داغ سنگيني روي دل 

خانواده ما گذاشته است.

دستگيريمهاجمان
به دنبال حمله خونين به پزشك متخصص و پيگيري 
مسئوالن محلي و اســتاني، دادســتاني و پليس 
پيرانشــهر نيز وارد ماجرا شــدند و تحقيقات براي 
شناسايي مهاجمان آغاز شد. روز گذشته دادستان 
پير انشهر از بازداشت متهمان اصلي اين حادثه خبر 
داد و گفت: هم اكنون 3نفــر از متهمان اصلي اين 
پرونده با صدور قرار تامين كيفري در اختيار مراجع 

قانوني قرار گرفته اند.
سعيد خدايي گفت: متأسفانه در پي درگذشت يكي 
از شهروندان پيرانشهري در روز يكشنبه )اول تيرماه( 
در بيمارستان امام خميني پيرانشهر، اعضاي خانواده 
فرد متوفي پس از حضور در بيمارستان با حمله به 
يكي از پزشكان باعث ايراد ضرب و جرح به وي شدند. 
وي ادامه داد: اين افراد در ادامه اين اقدام ناشايست 
خود تعدادي از دســتگاه ها و تجهيزات درماني را 
تخريب كرده و خسارات سنگيني به آنها وارد كردند. 
خدايي بيان داشت: در اين رابطه هم اكنون 3نفر از 
متهمان اصلي اين پرونده با صدور قرار تأمين كيفري 
دراختيار مراجع قانوني قــرار گرفته اند و پرونده در 
شعبه بازپرسي دادسراي پيرانشهر در حال رسيدگي 

است و مراحل قانوني خود را طي مي كند.

دستگيري ضاربان متخصص بيهوشي
خانواده يك بيمار كرونايي پس از مرگ او در بيمارستاني در پيرانشهر، حادثه هولناكي را رقم زد

مامور قالبي با اين ادعا كه با مقامات عالي رتبه كشوري ارتباط دارد 
افرادي را كه به مجتمع هاي قضايي مي رفتند فريب مي داد و با وعده 
برطرف كردن مشكالت شــان از آنها پول هاي كالن مي گرفت. او با 
اينكه توانســته بود از7نفر مبلغي بالغ بر يك ميليارد تومان بگيرد  

سرانجام دستگير شد.
به گزارش همشهري، روز پنجم تيرماه امسال 2 نفر به مركز عمليات 
پليس امنيت عمومي رفتند و گفتند فردي به بهانه ارتباط با مقامات 
عالي رتبه كشــوري آنها را اغفال كرده و مبالغ كالني گرفته است. 
يكي از آنها گفت: به دليل مشكالتي كه داشتم به يكي از مجتمع هاي 
قضايي رفته بودم كه در آنجا اين فرد را ديــدم و او گفت با مقامات 
عالي رتبه كشوري در ارتباط است و مي تواند مشكل ما را در كمترين 
زمان ممكن برطرف كند. او در ازاي اين كار از ما پول خواست و ما هم 

235ميليون تومان به حساب هاي بانكي كه گفته بود واريز كرديم.
وي ادامه داد: او در يك دفترخانه از ما وكالت نامه هايي براي پيگيري 
پرونده هاي مان گرفت و در ادامه گفت براي پرداخت دســتمزد به 

متصديان قضا 15ســكه و يك هزار و 700دالر بايد پرداخت كند. 
خواسته هاي او ادامه داشت تا اينكه از ما خواست تعدادي برگه سفيد 
را درخصوص اموال مان امضا كنيم كه آن زمان تصميم به شكايت 
گرفتيم. با آغاز تحقيقات مأموران پي بردند متهم با عناوين قضايي 
و نظامي از افراد ديگري نيز كالهبرداري كرده و تعدادي افراد قوي 
هيكل را براي مانور هاي متقلبانه اش اجيركرده است. به اين ترتيب 
مأموران براي دستگيري او راهي مخفيگاهش در حكيمه تهرانپارس 
شدند اما هنگام خروج از آنجا با ديدن پليس گريخت و با خودرو وارد 
آزادراه تهران - پرديس شد ولي در جريان يك تعقيب و گريز دستگير 
شد. سرهنگ سعيد راســتي، رئيس مركز عمليات پليس امنيت 
عمومي تهران در اين باره گفت: تاكنون 7نفر از شــاكيان شناسايي 
شده اند و كارشناسان ارزش اموالي را كه متهم با اين شيوه به دست 
آورده بيش از يك ميليارد تومان برآورد مي كنند. به گفته سرهنگ 
راستي، تحقيقات براي كشف زواياي پنهان پرونده و دستگيري ساير 

اعضاي اين باند ادامه دارد.

مرگاسيدپاشدرزندانتبريز
عامل اسيدپاشــي به روي دختري جوان در تبريز كــه دوران محكوميتش را 

مي گذراند، در زندان جانش را از دست داد و با مرگ وي پرونده مختومه شد.
به گزارش همشهري، اين مرد كه محمد نام داشت28اسفند سال 96در اتوبان 
پاسداران تبريز به روي دختري 26ساله اسيدپاشيده و باعث سوختگي شديد 

او شده بود.
دختر جوان كه معصومه نام دارد از طريق اينستاگرام با محمد آشنا شد اما اين 
آشنايي پايان خوشي نداشت. دختر جوان مدتي بعد از اين آشنايي با محمد كه از 
وي خواستگاري كرده بود دچار اختالف شد و پس از تحقيق درخصوص زندگي 
وي تصميم گرفت به او جواب منفي بدهد. اما خواستگار سمج براي انتقام جويي 
نقشه اسيدپاشي كشــيد. روز حادثه عامل اين اسيدپاشي، دختر جوان را سوار 
بر ماشينش كرد و پس از زخمي كردن او با قمه،  اسيد به رويش پاشيد. در اين 
حادثه معصومه از ناحيه صورت، گردن، گوش، سينه و كمر به شدت آسيب ديده و 
بينايي چشم هايش نيز در اين حادثه كم شد. پس از اين ماجرا متهم به اسيدپاشي 

بازداشت و روانه زندان شد. 
جعفرخاني شبلو، وكيل قرباني حادثه، به تازگي خبر از مرگ اسيدپاش در زندان 
تبريز داده است. وي گفته است:  متهم اين پرونده پس از محاكمه در شعبه اول 
دادگاه كيفري استان تهران به اشد مجازات محكوم شد. پيرو فرجام خواهي به 
عمل ٓامده، پرونده در يكي از شعبات ديوان عالي كشور در حال رسيدگي بود كه 

متهم در زندان فوت و بدين ترتيب رسيدگي به اين پرونده تمام شد.

زن جوان بــراي انتقام جويي از خواســتگار 
سابقش 2مرد اجير كرد تا با دريافت دستمزد 
100ميليون توماني دست به گروگانگيري 

بزنند.
به گزارش همشهري، چندي قبل مهندسي 
جوان پشــت فرمان خودروي سراتويش در 
اتوبان همت تهــران در حركت بود كه يك 
خودروي پژو 206مقابل ماشــين او پيچيد. 
سرنشــينان آن 2مرد بودنــد كه تجهيزات 
نظامي مانند بي سيم، اســلحه و... در دست 
داشتند و خودشان را مأمور معرفي كردند. 
آنها مدعــي بودند كه راننده ســراتو تخلف 
كرده و بايد همراهشان به اداره پليس برود. 
به اين ترتيب يكي از آنها پشت فرمان سراتو 
نشست و ديگر مهندس جوان را به خودروي 
206منتقل كرد و شــروع به حركت كردند. 
آنها بــا انتقال مرد جوان بــه محلي خلوت، 
دست و پاي او را بســتند و شروع به ضرب و 
شتم وي كردند. پس از آن ماشين سراتويش 
را دزديدنــد و با رهــا كــردن او در خيابان 
گريختند. با شــكايت مرد جــوان، در اداره 
پليس مشخصات خودروي سراتوي مالباخته 
در اختيار همه واحد هاي گشتي قرار گرفت 
تا اينكه چند روز پيش مأموران، خودرو را در 
يكي از اتوبان هاي شمال تهران شناسايي و 

راننده آن را دستگير كردند. 
متهم دستگير شــده كه ميالد نام دارد در 
بازجويي هاي اوليه مدعي شد كه خودرو را 
از زني به نام ســاناز خريده است و خبري از 
ســرقتي بودن آن ندارد. مأموران در مرحله 
بعد ساناز را دستگير كردند كه او  هم سرقت 
خودرو و شــكنجه مهندس جوان را رد كرد 

ولي گفت شاكي پرونده را مي شناسد.
او توضيح داد: با اين مرد در دانشــگاه آشنا 
شدم و قرار بود ازدواج كنيم.  من مي خواستم 
با سرمايه اي كه داشتم يك خودروي سراتو 
بخرم و حتي مهندس جوان مرا به نمايشگاه 
اتومبيل برد تا ماشــيني را كه مي خواستم، 
انتخاب كنم. من هم سراتو را انتخاب كردم و 
پولش را به خواستگارم دادم تا كارهاي خريد 
و انتقال سند را انجام بدهد اما او ماشين را به 

نام خودش زد و پولم را باال كشيد.
وي ادامه داد: مدتي از اين ماجرا گذشــت تا 
اينكه با جواني به نام ميالد آشنا شدم. براي او 
تعريف كردم كه خواستگار سابقم مرا فريب 
داده و ماشين سراتوي مرا به نام خودش زده 
است و احتماال او بي آنكه چيزي به من بگويد 
سراغ شاكي رفته تا ماشــين مرا از چنگ او 

درآورد. 
ســاناز مدعي بود كه خبري از گروگانگيري 
ندارد، اما ميالد وقتي در جريان اعترافات وي 
قرار گرفت، گفت: ساناز براي من تعريف كرد 
كه خواستگار سابقش سرش را كاله گذاشته 

است. او نقشــه گروگانگيري و انتقام جويي 
كشيد و از من و دوســتم خواست كه آن را 
عملي كنيم. ما هم به خاطر پول قبول كرديم. 
وي ادامه داد: براي اجراي اين نقشه، پالك 
خودرويي سرقت كرديم و تجهيزات نظامي 
خريديم و دست به ســرقت و گروگانگيري 
زديم.  قرارمان اين بود كه بابت اين كار نفري 

50ميليون تومان از ساناز دستمزد بگيريم.
با اعتراف ميالد، مأموران همدســت وي را 
دســتگير كردند كه او هم اعتراف كرد  همه 

نقشه ها  را ساناز كشيده است. 
در ادامه مأموران به تحقيق از شاكي پرونده 
پرداختند اما او منكر كالهبرداري شد و گفت 
چون با ساناز دچار اختالف شده و با او ازدواج 
نكرده اســت، احتماال وي با ايــن كار قصد 
انتقام جويي از او را داشــته است. با اين حال 
تحقيقات در اين پرونده ادامه دارد و 3متهم 
- زن جوان و 2 ســارق اجير شده- با دستور 
قاضي علي رســولي، بازپرس شعبه هشتم 
دادسراي وي ژه سرقت در اختيار مأموران اداره 

آگاهي تهران قرار گرفتند.

سركردهمأمورانقالبيشرقتهراندستگيرشد

استخدامگروگانگيربرايانتقامازخواستگار
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آوينيهميشهاستاد
اصلي ترين مسئله حوزه هنري در سال هاي 
خروج هنرمندان نسل اول، بحران رهبري 
اســت. ســيدمرتضي آويني برگ برنده 
محمدعلي زم در سال هاي خروج هنرمندان 
نسل اول است. مرتضي آويني هنرمندي 
اســت كه تجربه نقاشي، شــعر، داستان، 
معماري و نقد هنري را در سال هاي پيش 
از انقالب داشته. تازه از تجربه ساخت مستند براي جنگ فارغ شده و يك 
كتاب در حوزه مباحث نظري ســينما از او منتشر شده است. او مي تواند 
بخش هاي بسياري را در حوزه هنري فعال كند؛ از مجله سوره و ادبيات 
داستاني تا مدرسه فيلمنامه و دفتر مطالعات ديني هنر. سيدمرتضي آويني 
است كه خأل رهبري در حوزه انديشه و هنر انقالب را در سال هاي پاياني 
دهه60 و سال هاي نخست دهه70 پر مي كند. با اين همه، در دوره فعاليت 
آويني در حوزه هنري نيز حاشيه هايي پديد مي آيد، به ويژه به خاطر انتشار 
كتاب »هيچكاك هميشه استاد« و بعضي از نوشته هاي مجله سوره كه 

شهادت او به همه حاشيه ها پايان مي دهد.
شهادت سيدمرتضي آويني و فضاي معنوي ويژه اي كه پس از شهادت او 
به عنوان نخستين شهيد شاخص در سال هاي پس از جنگ ايجاد مي شود، 
تا چند سال حوزه هنري را بيمه مي كند. بچه هاي مجله سوره  نمي گذراند 
انتشار مجله متوقف شود و نقد سينما به سردبيري مسعود فراستي منتشر 

مي شود تا ادامه راهي باشد كه با »هيچكاك هميشه استاد« آغاز شده.

تجديدحياتبامهر
در روزهاي پاياني ســال 1375 دوره تازه 
فعاليت حوزه هنري با انتشــار هفته نامه 
مهر آغاز مي شــود؛ هفته نامه اي رنگي كه 
20تومان بيشتر قيمت نداشت و مجموعه 
32 صفحه اي متنوعي از فرهنگ و ادبيات 
و هنر بود و سيماي تازه اي از نويسندگان 
جوان حوزه هنري به دست مي داد كه ادبيات و ســينماي امروز ايران و 

جهان را خوب مي شناسند و مي كوشند مرزبندي هاي سابق هنر انقالبي 
و غيرانقالبي را كم رنگ كنند. مهر آغاز روزنامه نگاري متفاوت در آستانه 
دوم خرداد است كه در سال هاي رونق مطبوعات دوم خرداد نيز همچنان 
خوانندگان بسيار دارد. سردبير مهر سيدعلي ميرفتاح است و نويسندگاني 
مثل يوسفعلي ميرشكاك، حسين معززي نيا، ابوالفضل زرويي نصرآباد،  
شهريار زرشناس، حسين يعقوبي، ســيدابراهيم نبوي، محمدحسين 
جعفريان، محمد صالح عال و ديگران او را همراهي مي كنند. پس از رونق 
مهر، كم كم امپراتوري مطبوعاتي حوزه هنري شكل مي گيرد: نقد سينما، 
عروس، مقام، ادبيات داســتاني، صحنه، بيناب و... در ســال هاي پاياني 
دهه70 و ســال هاي نخســت دهه80 به دكه ها مي آيند تا حوزه هنري 
اين بار اقتدار خــود را در عرصه توليدات فرهنگــي در قالب مطبوعات 

گوناگون به رخ بكشد.

افولحجتاالسالم
اما ســتاره اقبال محمدعلي زم رو به افول 
است و هر اتفاق كوچكي براي حمله به او 
بهانه مي شــود؛ از درآمدزايي حوزه هنري 
از طريق واردات سيگار و ديگر فعاليت هاي 
اقتصادي تا محصوالت تازه در حوزه فرهنگ 
و هنر. محمد نوري زاد و محمد درمنش در 
ديدار هنرمندان و رهبر انقالب آشكارا به زم حمله مي كنند. فيلم هاي آب و 
آتش و آدم برفي بهانه مفصلي براي حمله به محمدعلي زم مي شود. )جالب 
اينجاست كه عزت اهلل ضرغامي ديروز در مراسم توديع و معارفه رياست 
حوزه هنري ضمن ستايش از خدمات زم گفته است درباره آدم برفي اشتباه 

كرده و مي توانسته كوتاه بيايد. االن آقاي ضرغامي، االن؟( 
در ســال هاي پاياني دهه70 محمدعلي زم با حفظ ســمت به سازمان 
فرهنگي هنري شهرداري تهران مي رود و سرانجام در سال 1380 حسن 

بنيانيان جانشين او در حوزه هنري مي شود.

مهندسفرهنگي
حســن بنيانيــان، مديركل ســازمان 
نوسازي و تجهيز مدارس در دوره وزارت 
محمدعلي نجفي بود كه بعــد همراه او 
به ســازمان برنامه و بودجه رفت. او نماد 
اصطالح »مهندسي فرهنگي« است كه 
در آن سال ها بسيار رايج بود. مديراني كه 
زيرساخت ها ، ســخت افزارها ، نگاه كالن ، برنامه ريزي و برنامه نويسي 
فرهنگي براي دوره هاي كوتاه مدت،  ميان مدت و بلندمدت برايشــان 
بيشــتر از هر چيز ديگري اهميــت دارد. نگاه ســاختاري ، اداري و 
ســخت افزاري خود را به همه حوزه ها تسري مي دهند. مشكل چنين 
مديراني اين است كه اساســاً فكر مي كنند همه مقوالت را مي توان با 
نظريه هاي وارداتي كه از طريق كتاب ها و پشــت صندلي دانشگاه ها 
آموخته اند، حل كرد. حسن بنيانيان با چنين ذهنيتي، به عنوان مدير 
فرهنگي باسابقه و كالن نگر، به حوزه هنري آمد. محمدعلي زم كوشش 

بسيار كرد كه حوزه هنري را از يك نهاد انقالبي به نهادي مدرن تبديل 
كند. حسن بنيانيان ســنگ بنايي را كه زم گذاشته بود، مستحكم تر 
كرد. در دوره او بود كه ساختار اداري حوزه هنري گسترش يافت و به 
كمال رسيد. ساختمان بزرگ حوزه هنري با انبوه راهروهاي تو در توي 
البيرنت گونه افتتاح شد و انبوه هنرمندان حوزه كه در ساختمان هاي 
كوچك و بزرگ حوالي خيابان سميه و حافظ بودند، در يك جا مستقر 
شدند. احتماالً يكي از سياســت هاي اصلي بنيانيان، پرهيز از نزديك 
شدن به حيطه هاي جنجالي بوده است. قرار مي شود حوزه هنري در 
مقوالتي مثل سينما دست به عصاتر و محدودتر حركت كند. سياستي 
كه تا امروز نيز ادامه يافته اســت. مجتبي رحماندوســت و محســن 
مؤمني به مركز آفرينش هاي ادبي كــه مهم ترين نهاد حوزه هنري در 
آن سال هاست مي روند. انتشارات حوزه هنري به سوره مهر تغيير نام 
مي يابد و حوزه هنري در سال هاي مديريت حسن بنيانيان بيشتر روي 

كتاب ها متمركز مي شود.

ستارههايتازه

يكي از ستاره هاي سال هاي مديريت حسن بنيانيان، نويسنده جواني 
است به نام رضا اميرخاني. كتاب دوم او به نام »من او« در سال هاي پاياني 
مديريت زم منتشر مي شود. رضا اميرخاني كشف تازه ادبيات انقالب 
است. او به حوزه هنري مي آيد و در سال هاي نخست فراگيري اينترنت، 
مجله الكترونيك »لوح« را بنيان مي گذارد. كتاب هاي او را چون كاغذ 

زر مي خرند و به چاپ هاي مكرر مي رسد. 
يكي از نويســنده هاي مهر كه طنزهاي او با اقبال بســيار خوانندگان 
رو به رو مي شود، ابوالفضل زرويي نصرآباد اســت. زرويي در سال هاي 
مديريت زم در حوزه هنري مستقر مي شود و دفتر طنز حوزه هنري را 
بنيان مي گذارد. دفتر طنز و شب هاي شعر طنز »در حلقه رندان« يكي 
ديگر از برگ هاي برنده حوزه هنري در سال هاي مديريت بنيانيان است. 
شب هاي باشكوه شعرخواني و انبوه حاضراني كه يكشنبه هاي اول هر 
 ماه براي گوش دادن به شعرها در حوزه هنري حاضر مي شدند يكي از 
فراموش ناشدني ترين اتفاق هاي طنز امروز ايران در دو دهه اخير است. 
ستاره بعدي حوزه هنري در سال هاي دهه 80 فاضل )ابوالفضل( نظري 
است. شاعر جواني كه دانش آموخته دانشــگاه امام صادق)ع( است و 
پس از انتشار يكي دو مجموعه غزل به حوزه هنري مي آيد و مديريت 
حوزه هنري تهران را عهده دار مي شــود. او كم كم مجموعه غزل هاي 
خود را به انتشارات سوره مهر مي برد و سوره مهر نيز آنها را در شكل و 
شمايلي بسيار زيبا و نفيس منتشر مي كند. دفترهاي غزل فاضل نظري 
هنوز هم يكي از برگ هاي برنده انتشارات سوره مهر است كه در همه 

كتابفروشي ها مي توان از آنها سراغ گرفت.

»مرديمختصركهخالصهخودبود«اما...
دوره مديريت حســن بنيانيــان پس از 
گسترش و تثبيت ساختار سازماني حوزه 
هنري در سال 1389به پايان مي رسد و 
محسن مؤمني شريف رياست حوزه هنري 
را به عهده مي گيرد. دوســت و دشــمن 
اذعان مي كنند كه محسن مؤمني شريف 
مصداق نام خود است. 10 سال رياســت نيز سبب كمترين تغيير در 
رفتار او نشده اســت. او يكي از نويســندگان حوزه هنري است كه از 
مســجد الجواد به مجله ســوره نوجوان آمد و بعد به مدرسه رمان و 
داستان رفت. در سال هاي رياست بنيانيان ابتدا قائم مقام و بعد مدير 
مركز آفرينش هاي ادبي حوزه هنري شد و سرانجام به رياست حوزه 
هنري رسيد. محسن مؤمني بارها از ســرمايه و اعتبار شخصي خود 
براي حل مشكل هنرمندان خرج كرده است، اما مؤمني در مديريت 
فقط يك مسئله داشــت. او مدير قدرتمندي نبود و كاريزما و اتوريته 
رياست را نداشــت و هيچ گاه رياســت نكرد. در چنين موقعيت هايي 
مديران اداري مياني اند كه قدرت مي گيرند و مديران در سايه حرف 
اول را مي زنند. بسياري دوره رياست مؤمني را دوره مديريت در سايه 
محمد حمزه زاده مي دانند؛ كسي كه ابتدا مدير انتشارات سوره مهر شد 
و آنجا را رونق بخشيد، بعد رئيس سازمان سينمايي حوزه هنري شد 
و مدتي نيز به قائم مقامي محسن مؤمني رسيد. در سال هاي رياست 
محسن مؤمني بيشتر از هر چيز دو مجموعه محصول بار حوزه هنري را 
به دوش كشيدند: دفتر ادبيات مقاومت و انتشارات سوره مهر. نه انبوه 
مجله هاي حوزه هنري ديگر منتشر مي شوند، نه سايت هايي مثل لوح 
و ادب فارسي چندان فعال است، نه در واحد موسيقي خبري هست، 
نه در واحد هنرهاي تجسمي. حتي در حلقه رندان نيز شكوه سال هاي 
گذشــته را ندارد و رو به افول است. محســن مؤمني حتي نتوانست 
دوستان نويســنده اش مثل احمد دهقان ، داوود غفارزادگان و رضا 

اميرخاني را مجاب كند كه كتاب هاي خود را همچنان در انتشــارات 
حوزه هنري نگه دارند. ســوء مديريت ها سبب شد كه آنها نيز به مرور 

كتاب هاي خود را به انتشاراتي هاي ديگر ببرند.

ازفلسطينبهسميه
محمدمهدي دادمان، فرزند رحمان دادمان، 
وزير فقيد راه در دوره اصالحات اســت كه 
اصالح طلبــان از او همواره بــه نيكي ياد 
كرده اند. فرزنــدان او از جوانان حزب اللهي 
محسوب مي شوند. دو سه سال پيش مراسم 
تشييع علي دادمان، ديگر فرزند وزير فقيد، 
محل تالقي اصالح طلبان قديمــي و حزب اللهي جوان بود. محمدمهدي 
دادمان تحصيلكرده دانشگاه شريف است. در حوزه علميه مشكات درس 
مي خواند. احتماالً از نمادهاي  وحدت حوزه و دانشگاه است. در يك سال 
گذشته قائم مقام رئيس تازه سازمان تبليغات بوده. و از ساختمان ميدان 
فلسطين تا تقاطع خيابان حافظ و سميه را ه كوتاهي طي كرده از بدنه اهالي 
فرهنگ و هنر و ادبيات نيســت اما برگزيده جشنواره خوارزمي در بخش 
ادبيات است و روي كاغذ شرايط الزم را براي رياست حوزه هنري داراست.

  او در سال هايي به حوزه هنري مي رود كه حوزه آينده  روشني پيش رو 
ندارد. بسياري از هنرمندان نسل اول ، دوم و سوم از حوزه هنري رفته اند 
و كسي جايگزينشان نشده است. حوزه هنري سازماني است بزرگ و بدنه 
اداري فربهي دارد كه پرداخت حقوق ماهانه آنها بخش اعظم بودجه حوزه 
را مي بلعد. منابع درآمدزايي حوزه به حداقل رسيده اند. شايد نزديكي به 
رئيس سازمان تبليغات سبب شود كه اختيارات و سرمايه بيشتري براي 
رونق بخشــيدن به حوزه هنري در اختيار او قرار گرفته باشد او بي ترديد 
راه دشواري براي رياست حوزه هنري پيش رو خواهد داشت.اما احتماال 
اصلي ترين دشواري او باز تعريف هنر انقالب اسالمي و گستره مسئوليت 

هاي حوزه هنري است.
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رياست 10 ساله محسن مؤمني بر حوزه هنري به پايان رسيد و محمدمهدي دادمان جوان رياست حوزه هنري را به عهده گرفت

بررسي كارنامه 40 ساله حوزه هنري از سال هاي دهه 60 تا امروز
فراز و فرود حوزه هنري

مرتضيكاردر
روزنامه نگار

درروزهاياخيرعكسيدرشبكههاياجتماعيدستبهدست
ميشود؛عكسيدستهجمعيكههمههنرمندانحوزههنريرا
درسالهايدهه60درپلههايساختمانقديميحوزهنشان
ميدهد؛سالهاييكههمهآنرادورهطالييحوزههنريميدانند.قيصرامينپور،سيدحسن
حسيني،محسنمخملباف،حسينخسروجردي،ساعدباقري،مجيدمجيدي،حسامالدين
سراجوبسياريديگردرعكسبهچشمميخورندوپيشپايهمهآنهامحمدعليزمايستاده

است؛عكسيكهبرايبســياريازآدمهاومخاطبانحوزههنريدرسالهايدورونزديك
خاطرهانگيزاست.حوزههنريسازمانتبليغاتاسالمينهادياستكهداعيهداراصليهنر
انقالباسالمياستامادرسالهاياخيرشايدهيچگاهشكوهسالهاينخستراپيدانكرد.
ديروزمحمدمهديدادمانبهجايمحســنمؤمنيبرصندليرياستحوزههنرينشستتا
چهارمينرئيسحوزههنريدر40سالاخيرباشــد.بههمينمناسبتفعاليت40سالهحوزه

هنريرامروركردهايم.

سال هاي طاليي دهه شصت
كانونفرهنگينهضتاســالميكهبههمتشــاعرانيمثلطاهره
صفارزادهوعليموسويگرماروديشكلگرفت،بعدبه»حوزهانديشهو
هنر«وبعد»حوزههنري«تغييريافتوزيرنظرسازمانتبليغاتاسالمي
قرارگرفتوروحانيجوانيبهناممحمدعليزمرياستآنجارابهعهده
گرفتتااصليتريننهادانقالبيهنرمندانباشد.بيترديدطالييترين
دورهحوزههنريسالهايدهه60است.حوزهمركزآمدوشدوفعاليت
هنرمندانجوانانقالبياست.ســتارههايجلسهشعرحوزههنري
قيصرامينپوروسيدحسنحسينيوعليمعلمويوسفعليميرشكاك
هستند.درموسيقيحسامالدينسراجومحسننفرآلبومهاينينواو
شمسالضحيرابهبازارميفرستند.ناصرپلنگي،كاظمچليپا،حبيب
صادقي،حسينخسروجرديوعبدالحميدقديرياننقاشيانقالب
رانمايندگيميكنند.محســنمخملباف،فرجاهللسلحشور،مجيد
مجيدي،محمدكاســبي،جعفردهقان،محمدرضاهنرمند،سعيد
كشنفالح،رسولمالقليپور،جوادشمقدريوديگراننمايندگان
سينمايانقالببهشــمارميروند.محمدرضاسرشار،اميرحسين
فردي،محسنسليماني،نقيسليمانيوديگربچههايمسجدالجواد
بخشداستانحوزههنريراميگردانند.مجموعهداستانهاييمثل
»زنگها«،»مدرسهرجايي«،»باغبلور«)محسنمخملباف(ومجموعه
شعرهاييچون»رجعتسرخستاره«)عليمعلمدامغاني(،»خوننامه

خاك«)نصراهللمرداني(،»تنفسصبح«)قيصرامينپور(،»همصدابا
حلقاسماعيل«)سيدحسنحسيني(محصوالتحوزههنريانقالب

اسالمياست.
دراينميانرهبريجريانهنرانقالبرامحسنمخملبافبهعهده
دارد.اوستكه»مقدمهايبرهنراسالمي«رادرمجلهسورهمينويسد.
مجموعهداستانهاي»زنگها«،»مدرســهرجايي«و»باغبلور«را
منتشرميكندوفيلمهاي»توبهنصوح«،»دوچشمبيسو«و»بايكوت«
وديگرساختههاياونمادهايسينمايانقالبياست.محسنمخملباف
درفاصلهسالهاي60تا67بهتنهاييبهاندازههمهحوزههنريفعاليت
ميكندوهمهجابهعنواننمادهنرانقالباسالميشناختهميشود.اما
روزهايطالييحوزههنريتاابدپايدارنيست.شماريازهنرمندان
حوزهدرسال1367،بهرهبريمحسنمخلمبافوسيدحسنحسيني،
دراعتراضبهرويكردهايمحمدعليزمازحــوزههنريميروند.
نخستيننقطهعطفكارنامه40سالهحوزههنريخروجهنرمندان
نسلاولاست.خروجهنرمندانازحوزههنريريشهدراختالفهاي
سياسيسالهايميانيدهه60وتغييرصفبنديهايسياسيوشيوه
مديريتمحمدعليزمو...دارد.هنرمندانيكهحوزههنريراترك
كردند،احتماالگمانميكردندكهبارفتنشــانحوزههنريسقوط
خواهدكرد.اندكيبعدبعضيازكسانيكهرفتهاند،بازميگردنداما

حوزههنريهيچگاهرونقسالهاينخستراپيدانميكند.

سربلندان
دفترادبياتوهنرمقاومتدرسال1367كارخودراآغازميكند.مرتضيسرهنگيبههمراههدايتاهلل
بهبوديوعليرضاكمري،دفتررادركانكسيكوچكدرحياطحوزههنريتأسيسميكنند.نويسندههاي

جنگبهدفترادبياتمقاومتميآيندونخستينتجربههايخودراآنجامنتشرميكنند.
ازكتابهايخاطرهايمثل»فرماندهمن«و»روزهايآخر«)احمددهقان(و»هفتروزآخر«)محمدرضا
بايرامي(تارمانهاييمثل»سفربهگراي270درجه«)احمددهقان(و»شطرنجباماشينقيامت«)حبيب
احمدزاده(وداســتانهايكوتاهمجيدقيصري.كارديگريكهدربخشادبياتانقالباسالميانجام
ميشود،گردآوريخاطراتمبارزانسياسيسالهايپيشازانقالباست.درسالهاينخستدهه80

كتابهاييمثل»خاطراتاحمداحمد«و»خاطراتعزتشاهي«ودرسالهايبعدكتابهاييمثل»دا«،»كوچهنقاشها«،»بابانظر«،
»وقتيكهمهتابگمشد«وديگركتابهايخاطراتجنگبارتوليداتفرهنگيحوزههنريدرعرصهادبياتانقالبودفاعمقدس
رابهدوشميكشند.درحقيقتآنچهبخشيازاعتباردورهمديريتحسنبنيانيانومحسنمؤمنيراتأمينميكند،بيشازآنكه
محصولنهادعريضوطويلحوزههنريآنباشــد،محصولتوليداتيكدفترومديريتسرهنگيوبهبوديوكوششهايفردي
نويسندگاناست.دفترادبياتمقاومتتقريباتنهابخشحوزهاستكهفارغازهياهوهاوتغييراتوتحوالتمديريتيوساختاري

همچنانبهكارخودادامهميدهند.

سازمان سينمايي يا سازمان سينما داري؟
حوزههنري،ميراثدارسينماهاييشدكهدرسالهايانقالبمصادرهشدند.بخشسينماييدرسالهايدهه60يكيازمهمترين
بخشهايحوزههنريبودوبسياريازستارههاييكهذكرشانگذشتدرآنبخشمشغولبودند؛ازمحسنمخملبافومجيدمجيدي
تاابراهيمحاتميكياورسولمالقليپور.بازهمبخشسينماييدرسالهايدهه70جنجاليترينبخشحوزهبودوسرانجامبهرياست
محمدعليزمپايانداد.امابخشسينماييحوزههنريدرسالهايمديريتحسنبنيانيانومحسنمؤمنيبيشترسينماداريكرده
است.خبريازتوليداتشاخصسينماييحوزهدرسالهاياخيرنيست.سازمانسينماييحوزههنريدربهترينحالتدربعضي
ازپروژههاسرمايهگذاربودهومشاركتكردهاست.مهمترينخبرهاييكهدرسالهاياخيرازسازمانسينماييحوزههنريمنتشر
ميشود،خبرعدمپخشفيلمهايسينماييدرگروهسينماهايحوزههنرياست.يكيازمسائلپيشرويمديرتازهحوزههنري،حل

بحرانسازمانسينمايياست.

جزء بزرگ تر از كل
درتقسيمبنديهاياداريوســازماني،حوزههنريذيل
سازمانتبليغاتاسالميمحسوبميشود.امادرحقيقت
حوزههنريجزومستقلياستكهحتيبزرگترومهمتر
ازكلاست.مديرحوزهاحتماالًدرمواقعمقتضينميتواند
پاسخگوباشد.ميزاننظارتمديرانسازمانتبليغاتبر
حوزههنريآنقدركهبايدنيست.مديرتازهحوزههنري
ازنزديكانمحمدقميانتخابشدهاستتاقدرتنظارت
ودرعينحالاستفادهازموهبتهايحوزههنريبيشتر
باشدواحتماالًبخشيازمشكالتساختارينظارتيبراي

مدتيحلشود.
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كيوسك

5 مــاه از شــيوع ويــروس كرونا 
مي  گذرد و اين ويروس سخت جان گزارش

همچنان از ميان انسان ها قرباني 
مي گيرد؛ نفوذ به 188كشور، بيش از 10ميليون 
ابتال و 500هزار مرگ و ميــر نتيجه همه گيري 
ويروس تا به اينجا بوده اســت تا كرونا به يكي از 

مرگبارترين ويروس هاي تاريخ تبديل شود.
طبق اعالم سازمان بهداشت جهاني، اكنون نيمي 
از مبتاليان به ويروس كرونــا در اروپا و آمريكا 
زندگي مي كنند. قاره اروپــا با بيش از 2ميليون 
و 600هزار نفر مبتال و حــدود 200هزار قرباني 
بدترين وضعيت را در ميان مناطق جهان دارد. 
همزمان، آمريكا با حــدود 2ميليون و 600هزار 
مبتال و بيش از 125هزار قرباني بدترين وضعيت 
را در ميان كشورهاي جهان دارد. بر اين اساس، 
يك چهــارم كل مبتاليــان كرونــا در جهان و 

يك چهارم قربانيان، مربوط به آمريكاست.
در شرايطي كه اكثر كشورهاي جهان يا به طور 
كامل محدوديت هــا را لغو كرده يا به ســمت 
لغو محدوديت ها گام برداشــته اند، بر ســرعت 
ابتال بــه ويروس نيز افزوده شــده اســت. آمار 
گردآوري شده از سوي خبرگزاري فرانسه نشان 
مي دهد همزمان با بازگشــايي كسب وكارها در 
اغلب كشــورها، تنها طي 6روز گذشته بيش از 
يك ميليون نفــر از مردم جهان بــه كرونا مبتال 
شده اند. اين در حالي است كه به اذعان بسياري 
از كارشناسان، آمار واقعي احتماال 10برابر آمار 
رسمي اعالمي است؛ چرا كه برخي پس از ابتال يا 
عالئمي ندارند يا اساسا براي درمان به بيمارستان 

مراجعه نمي كننــد و در خانه به مــداواي خود 
مي پردازند.

دولت ها از طرفي با تبعات اقتصادي تعطيلي هاي 
گســترده روبه رو هســتند كه بر زندگي گروه 
بزرگي از مردم اثرگذاشــته و بازگشــايي ها را 
اجتناب ناپذير مي كند؛ از طرف ديگر رشــد آمار 
مبتاليان همزمان با بازگشــايي ها، به نگراني ها 
در مورد غيرقابل كنترل شدن ويروس دامن زده 
است. روند كلي تصميم گيري دولت ها در جهان 
اما به سمت پايان دادن به تعطيلي ها و آموزش 

مردم براي زندگي با ويروس است.
اتحاديه اروپا: ديپلمات هاي اروپايي در حال 
مذاكره براي تهيه فهرستي از كشورهايي هستند 
كه طي روزهــاي آينده با بازگشــايي مرزهاي 
اروپا، اتباع شــان اجازه ورود خواهند داشــت. 
اروپايي ها احتماال از يك هفته ديگر مرزهاي خود 
را به روي ديگر مناطق جهان باز كنند. مرزهاي 
شنگن نيز احتماال از روز چهارشنبه به روي اتباع 
كشورهاي عضو شنگن باز مي شود تا مقدمه اي 
براي بازگشايي به روي اتباع ديگر كشورها باشد. 
فهرست اروپا قرار است هر 14روز يك بار به روز 
شود و كشــورهايي از آن حذف يا به آن اضافه 
شوند. ساالنه 15ميليون نفر از آمريكا به اروپا سفر 
مي كنند اما امسال  با توجه به شيوع باالي كرونا 
در آمريكا، ممكن اســت براي نخستين بار ورود 

اتباع اين كشور به اروپا ممنوع شود.
چيــن: چيــن اگرچــه نقطه آغــاز انتشــار 
ويروس بــوده، اما به رغم جمعيــت 1ميليارد و 
400ميليوني اش، تاكنون 83هزار و 500مورد 
ابتال و 4هزار و 600مورد مــرگ گزارش كرده 
است. اين آمار، پرجمعيت ترين كشور جهان را از 
نظر ابتال در رديف بيست و دوم جهان قرار مي دهد 

و از موفقيت مســئوالن بهداشتي چين در مهار 
ويروس حكايت دارد. دولت چين ديروز 500هزار 
نفر را در منطقه اي در يكي از استان هاي نزديك 
پكن تحت قرنطينه قرار داد. چيني ها كه اكنون 
در هر روز كمتر از 20مورد ابتــال دارند، تالش 
مي كنند با اعمال قرنطينه ســفت و سخت مانع 
شــيوع دوباره ويروس و آغاز موج دوم شــوند. 
استان آنكسين در 150كيلومتري پكن از امروز 
شامل قرنطينه اي مي شود كه در اوج شيوع كرونا 

در استان هوبي و شهر ووهان اجرا شد.
فرانسه: دولت فرانسه ديروز باالخره دور دوم 
انتخابات شوراهاي شهر و شــهرداري ها را در 
5هزار شهر كوچك و بزرگ برگزار كرد. شيوع 
كرونا، برگزاري انتخابــات را به تعويق انداخته 
بود. استفاده از ماسك و حفظ فاصله يك متري 
در صف هاي راي گيري از سوي دولت اجباري 
اعالم شده بود. همچنين راي دهندگان بايد با 
خودكار شخصي اســامي افراد مورد نظر را در 
برگه رأي مي نوشتند. آهنگ شيوع ويروس در 
فرانسه طي هفته هاي اخير اندكي كند شده بود 
و همين باعث شد تا دولت به سمت بازگشايي 
تمامي كســب وكارها و لغو تمام محدوديت ها 
برود. در فرانسه، از ميان 200هزار نفري كه به 
ويروس مبتال شده اند، 30هزار نفر جان داده اند.

پاكســتان: تعداد مبتاليان در پاكستان  به 
230هزار نفر رسيده اســت. همين باعث شده 
تا مقام هاي دولتي در برخي شــهرها، بار ديگر 
محدوديت هايــي اعمال كنند تا شــايد از اين 
طريق موج تــازه ويروس كنترل شــود. طبق 
اعالم دولــت، حدود نيمــي از مبتاليان بهبود 
پيــدا كرده  اند اما بيــش از 4هــزار و 100نفر 
قرباني شــده اند و حدود 3هزار نفر در شرايط 
بســيار وخيم به ســرمي برند. طي 24ساعت 
گذشــته، 4هزار مورد ابتالي جديد و 83مورد 
مرگ ومير گزارش شده است. افزايش ناگهاني 
شــمار مبتاليان طي هفته اخيــر به دليل لغو 
محدوديت هــا طبق دســتور عمــران خان، 
نخست وزير بوده اســت. طي 20روز 100هزار 
مورد جديد ابتال به ثبت رســيده است. دولت 
معتقد است پاكســتان هنوز با نقطه اوج شيوع 

ويروس، يك ماه فاصله دارد.
هند: نارندرا مودي، نخست وزير هند اعالم كرده 
كه اين كشور با وجود افزايش تعداد مبتاليان به 
ويروس، بايد روي نجــات اقتصاد خود متمركز 
شود. ديروز با اضافه شدن 20هزار مورد جديد، 
آمار مبتاليان به كرونا در هند به حدود 530هزار 
نفر ســيد. تاكنون 16هزار نفر در اين كشــور 

به دليل ابتال به ويروس جــان داده  اند. همزمان 
310هزار نفر نيز بهبودي پيدا كرده ا ند. مودي در 
يك نطق راديويي از مردم هند خواست از خود 
در برابر ويروس حفاظت كننــد، چرا كه امكان 
اعمال دوباره قرنطينه سراسري وجود ندارد. او 
از مردم خواست در اماكن عمومي ماسك بزنند.

برزيل: دولت برزيــل از انعقاد قــراردادي با 
دانشگاه آكسفورد و شركت داروسازي انگليسي 
آسترازنكا براي توليد واكسن كرونا خبر داده 
اســت. گفته مي شود اين واكســن در مرحله 
آزمايش قرار دارد. قرار است برزيل با پرداخت 
127ميليــون دالر، 30ميليــون دوز از  اين 
واكســن توليدي را دريافت كند. طبق توافق، 
نخســتين محموله 5 ماه ديگر براي برزيلي ها 
ارسال خواهد شــد. قرار اســت در مجموع، 
100ميليون واكســن در اختيــار برزيل قرار 
گيرد كه جمعيتي در حدود 210ميليون نفر 
دارد. يك شركت داروســازي برزيلي هم قرار 
اســت در اين پروژه مشاركت داشــته باشد. 
واكسني كه توسط شركت آسترازنكا در مرحله 
آزمايش   است، يكي از 12مورد واكسني است 
كه همزمان در جهان در مرحله تحقيقات قرار 
دارد. بــا بي توجهي دولت برزيــل به ضرورت 
اعمال محدوديــت در رفت وآمد ها و تعطيلي 
مشاغل، شمار مبتاليان در اين كشور همچنان 

در حال رشد است. تعداد مبتاليان در برزيل از 
مرز يك ميليون و300هزار نفر گذشته است تا 
اين كشور بعد از آمريكا در رده دوم جهان قرار 

گيرد. 56هزار نفر هم جان داده اند.
سريالنكا: مســئوالن دولتي سريالنكا پايان 
قرنطينــه سراســري در اين كشــور را اعالم 
كرده اند. اين كشــور ابتدا حــدود 4 ماه پيش 
قرنطينه سراسري اعالم كرد اما طي ماه هاي 
بعدي منطقه به منطقه، محدوديت ها را كاهش 
داد. منع رفت و آمد شبانه اما طي تمام اين مدت 
در جريان بوده است. شــمار مبتاليان در اين 
كشور اكنون به صفر رســيده و همين  دليل 
بازگشايي سراسري بوده است. در سريالنكا با 
جمعيت 21ميليوني، 2هزار نفر به كرونا مبتال 

شده اند و از اين تعداد 11نفر جان باخته اند.
فيليپين: طبق اعالم سازمان بهداشت جهاني، 
فيليپين هم اكنون باالترين سرعت در افزايش 
آمــار مبتاليــان را دارد. اين خبر بــا واكنش 
دولت فيليپين روبه رو شده است. فيليپيني ها 
مي گويند ســازمان بهداشــت جهانــي نبايد 
به صورت موردي درباره كشــورها گزارش هاي 
اينچنيني منتشــر كند. طبق اعالم ســازمان 
بهداشــت جهاني، در 12روز گذشته 9هزار و 
655نفر از مردم فيليپين به كرونا مبتال شده اند؛ 

يعني به طور متوسط 804نفر در هر روز.

شمار مبتاليان به ويروس كرونا در جهان از مرز 10ميليون نفر و تعداد قربانيان، از مرز 500هزار نفر گذشت

 10.000.000 ابتال

   اتحاديه اروپا درهايش را 
مي گشايد، اما نه به روي اسرائيل 

به دليل افزايش مبتاليان

   هزاران نفر عليه دستگيري ها و 
فساد نتانياهو تظاهرات كردند

   چطور جهان از ناقالن بدون نشانه 
كوويد-19 غافل شد

   با كاهش محدوديت هاي كرونايي 
مقامات خواستار احتياط شدند

   بوريس شناي سينه مي رود

محمدامين خرمي
خبرنگار

مركل:  كرونا تمام نشده 
خطر جدي است!

آنگال مركل با تأكيد بر اينكه 
خطــرات ناشــی از ويروس 
كرونا همچنان جدی اســت 
از شهروندان آلمان خواست 
در رعايت قواعد بهداشــتي 
سهل انگاری نكنند و همچنان 
به اين مقررات پايبند باشند. 
صدراعظم آلمان در يك پيام 
ويدئويي خطاب به مردم اين 
كشور، نســبت به رفتارهای 
ســهل انگارانه هشدار داد. 
مركل پيش از اين، در ابتداي 
شيوع ويروس كرونا در آلمان 
در يك پيام ويدئويي با مردم 
سخن گفت و از آنها خواست 
با دولت بــراي مهار ويروس 
همكاري كنند. آلمان در كنار 
كره جنوبي، بهترين عملكرد 
را در مديريــت بحران كرونا 
داشته است. مركل ديروز هم 
همان هشــدارهاي روزهاي 
آغــاز همه گيــري كرونا را 
تكرار كرد و از مردم خواست 
علي رغم بازگشايي مشاغل و 
ادارات، خطر ويروس را جدي 
بگيرند. صدراعظــم آلمان 
در بخش ديگری از ســخنان 
خود گفت: »خيلي راحت اين 
مسئله را فراموش می كنيم، 
چرا كه آلمان تاكنون توانسته 
معقول رفتار كند و به خوبي 
بحران را پشــت سر بگذارد. 
اما اين بدين معنا نيســت كه 
ما در برابر ويروس كرونا ايمن 
شــده ايم و خطر رفع شده 
است. فراموش نكنيم غير از 
مقام هاي سياسي، شهروندان 
هم مسئول هســتند و بايد 

مسئوالنه رفتار كنند.«

جامعه لبنان در تمــام ابعاد به 
مرز بحران و حتي فراتر از آن، خاورميانه

فروپاشي رسيده است. وضعيت 
اقتصادي اين كشــور حتــي از دوران جنگ 
داخلي در دهه 80نيز وخيم تر است. هر روز 
كاالهاي بيشــتري به ليست مواد كمياب در 
بازار اضافه شــده و قدرت خريد مردم نيز با 
سقوط بي سابقه ارزش لير به طور مداوم كمتر 
مي شود. از سوي ديگر، قوي ترين ائتالف هاي 
سياسي كه ساختار قدرت در اين كشور را طي 
3دهه گذشته شــكل داده بودند، حاال براي 
نخستين بار، با خطر فروپاشي از درون روبه رو 
شده اند؛ از تنش هاي ميان حزب اهلل با جنبش 
امل و جريان آزاد ملي گرفته تا مجادله لفظي 
رهبران جريان 14مارس، نظير سمير جعجع 
و سعد الحريري! شرايط اجتماعي مردم نيز 
تعريفي نــدارد؛ مردمي كه در ســايه ارتفاع 
روزانه خط فقر و مجادالت سياســي احزاب، 

نگران آينده خود و فرزندانشان هستند.
همزمان با تمام اين مشــكالت، فشــارهاي 
خارجي بر لبنان و مشــخصا حزب اهلل نيز رو 
به افزايش اســت؛ فشــارهايي كه از تحريم 
تمام منابــع مالي اين حــزب و تالش براي 
قطع روابط برون مرزي آن شــروع شــده و 
حاال به مرحله »ضــرورت خروج حزب اهلل از 
دولت« رسيده است! امري بي سابقه كه نشان 
از ورود آمريكا به ميدان مقابله مســتقيم با 
حزب اهلل در زمين لبنــان دارد. آخرين حلقه 
از اين بحــران به مصاحبــه جنجالي دورثي 
شيا، سفير آمريكا در لبنان با شبكه سعودي 
الحدث برمي گــردد. او در ايــن مصاحبه به 
صراحت حزب اهلل را گروهي تروريستي خواند 
كه حضــورش در دولت لبنــان مايه نگراني 
آمريكاست. شيا همچنين در بخش ديگري 
از اين مصاحبه كه بازتاب بسيار گسترده اي 

در شــبكه هاي اجتماعي عربي و مخصوصا 
لبناني داشت، ادعاكرد: متأسفانه مانع اصلي 
بر سر راه اصالحات اقتصادي و خروج لبنان 
از ايــن بحران، حضور حــزب اهلل در قدرت و 
وزارتخانه هاي دولتي است. سفير آمريكا در 
حالي حزب اهلل را عامل اصلــي بحران لبنان 
معرفي مي كند كه هم اكنون اكثريت پارلمان 
لبنان براساس رأي مردم در اختيار اين حزب 

و ائتالف 8مارس است.

پاسخ حزب اهلل؛ ورود دستگاه قضايي به 
ميدان

واكنش حــزب اهلل به عبور ســفير آمريكا از 
خطوط قرمز فراتر از انتظار بود. فرداي انتشار 
اين مصاحبه، يكي از قضات لبناني با صدور 
حكمي، هرگونه مصاحبه با ســفير آمريكا يا 
حتي انتشار مصاحبه هاي وي در رسانه هاي 
داخلي لبنان را عملي مجرمانه و قابل پيگرد 
قانوني اعــالم كرد. در حكــم محمد مازح، 
قاضي پرونده هــاي فــوري در دادگاه صور 
)شهري در جنوب لبنان( آمده است: اجراي 
مصاحبه يا هرگونه تعامل رسانه اي با سفير 
آمريكا در لبنان، براي تمام رسانه هاي لبناني 
يا رســانه هاي خارجي كــه در داخل لبنان 
فعاليت دارنــد، اعم از تصويــري، مكتوب، 
صوتي يا ديجيتال به مدت يك سال ممنوع 
اســت. همچنين جريمه نقــض اين حكم، 
200هزار دالر تعيين شده است. قاضي مازح 
براي توجيه علل صدور اين حكم در مصاحبه 
با شبكه الميادين، گفت: اظهارات خانم سفير 
از تمام قوانين و عرف هاي ديپلماتيك خارج 
شده و دخالت علني و وقيحانه در امور داخلي 
لبنان به شمار مي رود. چنين سخناني عالوه 
بر آنكــه عواطف هزاران شــهروند لبناني را 
جريحــه دار مي كند، زمينه ســاز تنش هاي 
سياســي و مذهبي خطرناكي نيز در جامعه 
خواهد بود كه بايد به هر نحو ممكن از وقوع 

آنها جلوگيري كنيم.

صدور اين حكم واكنش هــاي متعدد و البته 
متفاوتي را در ميان رسانه هاي لبناني به دنبال 
داشت. شبكه هاي مشهور LBC  و MTV  نيز 
كه از پايگاه هاي جريــان رقيب حزب اهلل به 
شــمار مي روند در بيانيه هاي جداگانه، اين 
حكم را گامي خطرناك در مسير محدوديت 
آزادي بيان در لبنان به شمار آورده و بر ادامه 
فعاليت هاي رســانه اي خود به طور طبيعي، 
بدون درنظر گرفتن چنيــن احكامي تأكيد 
كردنــد. همچنين بخش عمده رســانه هاي 
معتدل، نظير شــبكه الجديد كه از اظهارات 
ســفير آمريكا ناراضي بودند نيــز حاضر به 
حمايــت از حكم قاضي مازح نشــده و آن را 
پاسخي نامناسب ارزيابي كردند. با اين حال، 
جريان های رسانه اي ديگر ازجمله شبكه هاي 
الميادين و المنار، با تأكيد بر غيرقانوني بودن 
سخنان ســفير آمريكا و همچنين نقش اين 
كشــور در بحران داخلي لبنــان، از افزايش 
نظارت هاي قضايي براي تحركات رســانه اي 

سفارت آمريكا در بيروت استقبال كردند.
جالب آنكه ســاعاتي بعد از صدور اين حكم، 
سفارت آمريكا در بيانيه اي اعالم كرد دولت 
لبنان از شــخص ســفير بابت اين مســئله 
معذرت خواهي كرده است. اين ادعا اگرچه 
خيلي عجيــب و جنجالي بود امــا به فاصله 
كوتاهي از سوي منابع رسمي دولت تكذيب 
شد تا جنگ رسانه اي ميان آمريكا و حزب اهلل 
وارد فاز جديدي شود. منال عبدالصمد، وزير 
رسانه دولت جديد لبنان در مصاحبه تلفني 
با شــبكه الجديد، گفت: به رغم آنكه شخصا 
مخالف حكم قاضي مازح هستم، اما براساس 
اطالعاتي كــه در اختيــار دارم و همچنين 
گفت وگويــي كه دقايقــي پيش بــا آقاي 
نخست وزير داشتم، هيچ گونه معذرت خواهي 
از ســوي دولت نسبت به ســفير آمريكا رخ 
نداده اســت. اميدوارم خانم شيا براي اثبات 
ادعاي خود عنوان كنند پيــام عذرخواهي 
از سوي چه كســي تقديم ايشان شده است. 

وي همچنين در بخــش پاياني مصاحبه بار 
ديگر تأكيد كرد: حساســيت قاضي مازح بر 
حاكميت ملــي لبنان قابل تقدير اســت اما 
موضع دولت در قبــال هرگونه محدوديتي 
براي آزادي بيان و ساير حقوق شهروندان، به 

هر دليل و بهانه اي منفي است.

تراژدي يخچال هاي خالي
همزمان با اين بحران ها، شرايط زندگي براي 
شهروندان لبناني روزبه روز سخت تر مي شود؛ 
سختي هايي كه حاصل ســال ها بدهي هاي 
متراكم دولت هاي لبنان به بانك هاي خارجي 
و البته فســاد عميق درون اين كشور است. 
اكنون كنترل قيمت ارز به گونه اي از اختيار 
بانك مركزي لبنان خارج شــده كه هر دالر 
در بازار ســياه 5تا 8هزار لير مبادله مي شود؛ 
درحالي كه طــي بيش از 2 دهه گذشــته از 
1800لير عبــور نكرده بود. بــه اين ترتيب، 
موج گراني و البته فقدان كاالهاي مصرفي در 
بازارهاي لبنان آغاز شده است. ممكن است 
در نگاه اول، خالي شــدن بازار را محدود به 
كاالهاي وارداتي يا احيانا لوكس بدانيم، اما در 

واقعيت كار به كمبود نان در سطح شهرهاي 
بزرگ لبنان رسيده اســت؛ چراكه ارز كافي 
براي واردات آرد محدود شــده و البته برخي 
منابع نيــز از احتكار اين مواد توســط تجار 
بزرگ ســخن مي گويند. طي 2روز گذشته، 
شــهروندان لبناني در برخي شهرهاي اين 
كشــور براي خريد نان هاي بسته بندي شده 
)به شكل دســتي و نه كارخانه اي( از پشت 
خودروهاي ســنگين حمل بار صف بسته و 
شرايط نامناسبي را براي خريد اين محصول 

اوليه متحمل شدند.
در اين ميان عكاس خبرگزاري فرانســه، در 
ابتكاري خبري ســراغ خانه هــاي تعدادي از 
شــهروندان فقير لبناني رفته و از آنها در كنار 
يخچال هاي خالي شــان عكس گرفته است؛ 
عكس هايي كه نمــادي از وضعيت مردم در 
مناطق حاشيه اي و جنوب شــهرهاي لبنان 
به شمار مي آيد. انتشــار اين تصاوير، فضاي 
شــبكه هاي اجتماعي لبناني را تا حد زيادي 
تحت تأثير قرار داده اســت. عبداهلل حرفوش، 
خبرنگار اقتصادي لبناني با اشاره به اين تصاوير 
در توييتر خود، نوشت: بازگشت به لبنان زيبا 

و ثروتمندي كه مي شــناختيم تقريبا امري 
محال شده است. در تمام اين سال ها لبنان را 
در سونامي بدهي هاي خارجي گرفتار كردند 
بدون آنكه قدمي در توســعه قدرت صنعتي و 
توليدي كشور بردارند و حاال ما شهروندان بايد 

بهاي تصميمات دولت ها را بپردازيم.
تمــام اينها در حالي اســت كــه صندوق 
بين المللي پول در آخرين موضع گيري خود 
درباره لبنان، چشم انداز نگران كننده اي را 

براي آينده اين كشور مطرح كرده است. 
به گفته كريســتالينا جورجيــوا، مدير اين 
صندوق، مذاكــرات با دولت لبنــان براي 
اعطاي وام جديــد به اين كشــور تا كنون 
بي نتيجه بوده و فعال هيچ نشــانه اي براي 
مهار بحران مالي لبنــان وجود ندارد. منابع 
رســانه اي نزديك به حــزب اهلل می گويند 
آمريكا از طريق صنــدوق بين المللي پول 
به دنبال تحميل شــروط سياسي و نظامي 
بر دولت لبنان است. اين رسانه ها، رويكرد 
به شرق و مخصوصا چين را به عنوان گزينه 
بديل دولت براي مقابله با فشارهاي صندوق 

معرفي مي كنند.

خط و نشان حزب اهلل و آمريكا در بيروت
همزمان با افزايش تنش هاي امنيتي در سراسر منطقه، فشارهاي آمريكا بر حزب اهلل 

لبنان نيز بيشتر شده است 
سياوش فالح پور

خبرنگار

آخرين آمار كرونا در جهان

8 تير 1399
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آمار مبتاليان در 10 كشور نخست

   امارات و اسرائيل براي مقابله با 
ويروس همكاري مشترك مي كنند
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پرچموارونهرويهواپيمايجانسون
لندن: سايت بريتانيايي مترو با جمع آوري انتقاد ها و عكس هاي 
هواپيماي نخست وزير انگلستان، به طرح اشتباه پرچم اين كشور 
روي دم هواپيما پرداخته اســت. عكس هاي منتشر شده از اين 
خبر نشــان مي دهد نوارهای قرمز باريك پرچم بايد نزديك به 
مثلث هاي بزرگ آبي باشد، حال آنكه اين نوارها نزديك مثلث  هاي 
كوچك آبي هستند. سايت مترو بســياري از توييت هايي را هم 
كه درباره طرح اشــتباه پرچم روي هواپيماي 900هزار پوندي 

بوريس جانسون منتشرشده بازتاب داده است.

3کشتهبهدليلگرانيماسك
لسوس: 3نفر در كنيا كه به دليل گراني ماسك از اين وسيله 
استفاده نكرده بودند، توسط پليس اين كشور كشته شدند. 
به گزارش يورونيوز، در اين كشور استفاده نكردن از ماسك 
200دالر جريمه دارد و پليس از اين اهرم براي گرفتن رشوه 
استفاده مي كند. اين در حالي است كه بسياري از اهالي اين 
كشور فقير، قادر به خريد ماسك نيستند. همين موارد باعث 
شد ميان پليس و شهرونداني كه ماسك نزده بودند درگيري 

پيش بيايد و درنهايت 3شهروند به ضرب گلوله كشته شوند.

انعام20هزاردالريدراستارباکس
کاليفرنيا: يك كارگر اســتارباكس از خدمت رساني به يك 
مشتري كه ماســك نزده بود، خودداري كرد و پس از آن از 
طريق صفحــه اينترنتي »گوفاند مي« )شــبكه جمع  آوري 
كمك هاي مالي آنالين( بيــش از 20هزار دالر انعام دريافت 
كرد. به گزارش اينديپندنت، مشتري عصباني عكس و نام اين 
كارگر را در فيسبوك منتشر و وي را تهديد كرد. اما برخالف 
انتظار اين مشــتري، در مدت كوتاهي موجي از طرفداري از 

اين كارگر به وجود آمد.

مبتاليانبهکرونا10ميليونيشدند
نيويورك: با گذشت 7 ماه از نخســتين مورد ثبت شده 
مرگ بر اثر عوارض ناشــي از ويروس كرونــا در ووهان 
چين، رقم مبتاليــان به مــرز 10ميليون نفر رســيد. 
به گزارش يورونيوز، براساس نقشه دانشگاه جان هاپكينز، 
اياالت متحده همچون چند ماه گذشــته بيشترين شمار 
مبتاليان به كرونا در جهان را دارد. آمار مبتاليان ثبت شده 
در سراسر اياالت متحده به رقم 2ميليون و 500هزار نفر 

نزديك شده است.

 حضرتاميرالمؤمنينعليع: ال ذخر أنفع من صالح العمل؛ 
اندوخته ای سودمندتر از عمل شايسته نيست.

  اذان ظهــر :  13:08   غروب آفتــاب: 20:24   اذان مغرب: 20:45
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عكس:فرانسپرس ميمونهايبازيگوششهراليپوري-تايلند

جامعهکارمندساالرکارآفرينتوليد
نميکند

ســبك زندگي در هر خانواده به شــكل 
خاصي تعريف شــده و آينده فرزندانش 
نتيجه روش هاي نگرشي و زيستي است. 
در درس ها و ســخنراني هاي انگيزشي و 

موفقيت اين عبارت زياد شــنيده 
مي شــود كه اگر زندگي كسي 
متفاوت اســت و حيرت تو را 
برانگيخته به خاطر اين است كه 

در نسل او يكي يك كار متفاوت و پرزحمت انجام داده 
كه در نسل تو اين اتفاق نيفتاده است. پس تو بيا و اين 

تفاوت را رقم بزن! 
اين روزها و سال هاي اخير ميزان حضور جوانان در اين 
قبيل سمينارها افزايش چشمگيري داشته و معدود 
افراد باهوشي با اعتماد به نفس خاصي اين سمينار يا 
وبينارها را راه اندازي كرده و بابــت جمالت و حال و 
هوايي كه ايجاد مي كنند درآمــد قابل توجهي براي 
خود به دســت مي آورند و خود را كارآفرين مي نامند. 
البته آنها براي خود شغلي دست و پا كرده اند اما نياز 
اشتغال جامعه به قوت خود باقي است. يكي از داليل 
برجابودن ايــن نياز وضعيت كلي جوامع محســوب 

مي شود. 
ما در يك جامعه كارمندساالر زندگي مي كنيم و اغلب 
مردم و خانواده ها برداشتشان از شــغل، استخدام در 
شــركت يا مجموعه اي اســت كه بعد از آن با حضور 
چند ســاعته روزانه داراي درآمد ثابت شــوند و آن را 
امنيت شغلي بنامند. اين يك امر طبيعي است كه در 
كشــورهايي مثل ايران افراد دنبال كارمندي باشند و 
راه رشــد و زندگي آســوده را در آن جست وجو كنند. 
كارمندي و داشتن فيش حقوقي نخستين مزيتي است 

كه اعتبار وجهه اجتماعي دارد. 
سپس اشخاصي كه در اداره اي مشغول كارند قابليت 
ارتقاي درجه تا مديريت كل، وزارت، وكالت مجلس 
و حتي رياســت جمهوري را دارند امــا كارآفرينان 
كه تعدادشان بسيار اندك اســت و از آغاز جواني با 
قوانين و ادارات دست و پنجه نرم مي كنند در نهايت 
مي توانند بنــگاه خود را راه انداخته و آن را توســعه 
دهند. اين عده چنــدان قابليت رشــد اجتماعي و 
سياسي ندارند و همواره بنا به شــرايطي كه جامعه 
كارمندي تعيين مي كند قابليت توســعه يا ايستايي 

شغلشان را دارند. 
متأســفانه هيچ يك از تصميم گيران و قانون نويســان 
كارآفرين نيستند كه طي زندگي با فراز و نشيب هاي 
اشتغال زايي آشــنا شــده و به اصطالح در اين مسير 
استخوان خرد كرده باشند. همه كارمنداني هستند كه 
هرگز دغدغه توليد پول و پرداخت حقوق نداشته اند و 

اين فقدان در همه عرصه ها موجود و محسوس است. 
برنامه ريزان و تصميم ســازان جامعه ما با مســائل و 
مصايب كارآفريني آشنايي ندارند و به تبع آن نمي توانند 
برنامه اي متفاوت پيــاده كنند تا چرخ هــاي جامعه 

به سوي كارآفريني پيش برود.

ايمانمهديزادهيادداشت
پژوهشگر توسعه پايدار

عليمالئكهپزشك همشهري
روزنامه نگار و پزشك

مهارت

برخوردمناسببابدونماسكها
درپي انتشار خبرها از بيمارستان هاي لبريز از مبتاليان بيماري كوويد-19 و آمار رو 
به افزايش جان باختگان در چندماه گذشــته، اكنون بسياري از مردم از دستورالعمل 

دولت ها در استفاده از ماسك پيروي مي كنند.
با اين حال ممكن اســت زماني كه در اتوبوس يا قطار هســتيديا در فروشگاه ها قدم 
مي زنيد، ببينيد كه هنوز نيمي از افراد ماســك به صورت ندارنــد اماچگونه مي توان 
بدون اينكه به اين افراد بربخورد، آنها را متوجه كرد كه بايد ماســك به صورت بزنند؟ 
آيا بايد به آنها گوشــزد كرد؟ نخست بايد پذيرفت كه پوشــيدن ماسك صورت كار 
چندان خوشايندي نيست؛ در روزهاي تابســتاني اذيت كننده است، باعث احساس 
خفگي مي شود، بخار به عينكتان مي اندازد، خنده شما را مي پوشاند و باعث اختالل 
در خوردن و آشاميدن مي شود. طوالني شدن زمان همه گيري كرونا نيز مزيدبر علت 
شده تا بسياري از مردم از اســتفاده از آن خسته شــوند. با اين حال با توجه به عمق 
خطري كه از ناحيه بيماري كوويد-19 انسان ها را تهديد مي كند، چاره اي نيست جز 
آنكه ماسك بر صورت بگذاريم. جوليا ماركوس، پروفســور بيماري هاي همه گير در 
مدرسه طب هاروارد، مي گويد و سرزنش كساني كه ماسك نمي زنند كاري غيرسازنده 
است و تأثيري ندارد. او مي گويد به جاي اين كار، بهتر است از روشي استفاده شود كه 
سازمان هاي فعال در زمينه مبارزه با ايدز در دهه 80ميالدي براي ترغيب افراد انجام 
مي دادند.توزيع ماسك در جاهايي نظير فرودگاه ها يا فروشگاه ها مردم را به استفاده 

از آن ترغيب مي كند.

ويترين

زنانبارداربيشتردرمعرضخطرکروناهستند؟
يك بررسي جديد نشان مي دهد كه بارداري ممكن 
است خطر شكل شــديد كوويد  ـ 19 را افزايش دهد، 
هرچند ظاهراً احتمال مــرگ به علت اين بيماري در 
زنان باردار بيشتر نيست. اين بررسي جديد كه مراكز 
 ) CDC( كنترل و پيشــگيري بيماري هــاي آمريكا
منتشر كرده اند، نشان مي دهد زنان بارداري كه مبتال 
به كرونا مي شــوند، نســبت به افراد غيرباردار مبتال 
به كرونا با احتمال بيشــتري ممكن است در بخش 
مراقبت هاي ويژه بستري شــوند اما در نهايت زنان 
باردار نسبت به زنان غير باردار در معرض خطر مرگ 

بيشتر نيستند.
CDC در راهنماي قبلي اش گفته بود كه كوويد  ـ19 
تأثير متفاوتي بر زنان باردار نــدارد، اما با يافته هاي 
جديد، اين سازمان در راهنمايش درباره زنان باردار 
تجديدنظر كرده است و اكنون مي گويد: »زنان باردار 
در معرض خطر بيشتر دچار شدن به بيماري شديد 
كوويد-19 نســبت به زنان غيرباردار هستند.« اين 
بررسي جديد كه بزرگ ترين بررسي درباره كوويد ـ19 
در بارداري تا به حال اســت، اطالعات درباره بيش از 
8200 زن باردار و 83200 زن غيرباردار را در آمريكا 
كه در سنين 15 تا 44 بودند و آزمايش كروناي آنها 
در فاصله  ماه هــاي ژانويه تا ژوئن مثبت شــده بود، 
دربرمي گيرد. اين بررسي نشــان داد كه تقريباً يك 

سوم زنان باردار مبتال به كوويد ـ19 
بستري مي شوند، درحالي كه 

اين رقم در زنان غيرباردار 
فقط 6درصد اســت. البته 
اين بررســي نمي توانست 

ميان زنان بارداري كه به علت زايمان يا ســاير اعمال 
مربوط به بارداري بســتری شــده بودند و زناني كه 
به طور خاص به علت كوويد ـ 19 بستري شده بودند، 
فرق بگذارد. همچنين پژوهشگران مي گويند پزشكان 
معموالً آستانه پايين تري براي بستري كردن بيماران 
باردار دارند. به عبارت ديگر بستري شدن زنان باردار 
لزوماً ممكن است به علت بيماري شديد كوويد  ـ19 

نباشد.
اما اين بررســي همچنين نشــان داد كه زنان باردار 
مبتال به كوويد  ـ 19 نســبت به زنــان غيرباردار با 
احتمال بيشتري ممكن است در بخش مراقبت هاي 
ويژه بستري شوند يا نياز به دستگاه تنفس مصنوعي 
پيدا كنند. بنابراين نتايج اين بررســي هم خبرهاي 
خوب و هم خبرهاي بدي دارد. خبر خوب اين است 
كه ظاهراً زنان بــاردار با احتمال بيشــتري به علت 
كوويــد  ـ19 نمي ميرنــد و خبر بد اين اســت كه با 
احتمال بيشتري ممكن است نياز به پذيرش در بخش 

مراقبت هاي ويژه داشته باشند.

کوهنورديبانيچه
كتاب »كوهنوردي با نيچه« نوشته جان كاگ با ترجمه 

مريم پيمان از سوي نشر خزه منتشر شد.
جان كاگ در اين كتاب طي سفر به مناطقي كوهستاني 
كه نيچه بخشي از عمر خود را در آن مناطق گذراند، با 
روايتي داستان گونه، به شــرح و بسط انديشه ها و آراي 
فلســفي اين فيلســوف مي پردازد. درواقع اين كتاب، 
كاوشــي جذاب در فلســفه  نيچه و يادآور ارتباط ميان 
زندگي او و زندگي ما در قرن بيست  و يكم است. جان كاگ 
با لحن شجاعانه، صميمي و قدرتمند خود از تعادل ميان 

جنون و عقل، كنار گذاشتن خود شيفتگي و پذيرفتن نايافتني ها سخن مي گويد.
نشريه استار تريبيون مينياپليس درباره كتاب »كوهنوردي با نيچه« نوشته است: 
اين كتاب مي تواند شما را با انديشه هاي نيچه آشنا كند، اما رمز موفقيتش در اين 
است كه يكي از ديدگاه هاي اصلي فيلسوف را مطرح مي كند كه نيازي هم نيست 
تمام آثارش را خوانده باشيد تا دركش كنيد: ضرورت خوْد شدن. اين كتاب را بخوانيد 
و آگاه باشيد كه ممكن است شما هم ترغيب شويد تا خودتان بشويد. نيويورك تايمز 
هم درباره نويسنده كتاب عنوان كرده است: جان كاگ، قصه گويي سرزنده  است كه 
زندگي نيچه و خود را مماس هم قــرار مي دهد. كاگ در حفظ تعادل ميان زندگي 
نيچه و افكارش موفق عمل كرده است. او خوانندگانش را به چالِش خوْد بودن دعوت 
مي كند. اين هم نظر نشــريه وال اســتريت ژورنال درباره اين نويسنده است: جان 
كاگ تألمات فلســفي خود را ماهرانه با بحران هاي بزرگ و كوچك زندگي روزمره 
درهم آميخته است. صداقت او نشاط آور است. »كوهنوردي با نيچه« ششمين كتابي 
است كه نشر خزه در قالب مجموعه اي با عنوان »پياده روي با فلسفه« منتشر مي كند. 
از اين مجموعه، تاكنون اين كتاب ها با ترجمه  شهاب الدين عباسي به چاپ رسيده 
است: »دور دنياي فلسفه در هشت روز«)ديو رابينسون و ريچارد آزبرن(، »فيلسوف و 
گرگ« )مارك رولندز(، »زندگي زيباي من« )داويد هكالي، پردراگ چيچو و اتسكيو 
ياهويلو(، »سرهم بندي نكن!«)گري ِهيدن( و »جست وجوگر«)ِجين هوپ(. اين 

كتاب در 208 صفحه، با بهاي 30 هزار تومان انتشار يافته است.

توکليان،مديرکلروابطعمومينهادکتابخانههاشد
عليرضا مختارپور، دبيركل نهاد كتابخانه هاي عمومي كشــور با صدور حكمي، مهدي 
توكليان را به عنوان مديركل روابط عمومي و امور بين الملل نهاد كتابخانه هاي عمومي 
كشور منصوب كرد.به گزارش همشــهری،  توكليان پيش از اين در سمت هايي چون 
مشاور فرهنگي پژوهشــگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، معاون ارتباطات و اطالع رساني 
شــبكه جهاني واليت، معاون مطبوعاتي و تبليغاتي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي 
استان قم، مديركل ارتباطات دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام و رئيس موزه هنرهاي 
ديني امام علي)ع( فعاليت داشــته و همچنين داراي سوابقي در حوزه مطبوعات بوده  
است. پيش از اين محمدهادي ناصري طاهري به عنوان مديركل روابط عمومي و امور 
بين الملل نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور مشغول به فعاليت بود. وي  اكنون مديركل 

كتابخانه هاي استان تهران و عضو شوراي معاونين نهاد است.

دريچه

ارتباطکرونابابيماريهايمغزي
به گفته متخصصان بريتانيايي بيماري كوويد-19 امكان دارد با خطر سكته مغزي، 

احساس گيجي و ديگر پيامدهاي مغزي همراه باشد.
به گزارش يونايتدپرس، در پژوهشي كه اخيرا انجام شده مشخص شد مبتاليان 

به بيماري كوويد-19 امكان دارد حتي دچار سكته مغزي و روان پريشي شوند.

سالمت

20 سال پيش 

همشهري 9تير 1379
سرتيپخلبانمحمدباقرقاليباففرماندهنيروي

انتظاميشد
حضرت آيت اهلل سيدعلي خامنه اي رهبر معظم انقالب اسالمي و فرماندهي كل قوا 
طي حكمي سردار سرتيپ پاسدار خلبان محمدباقر قاليباف را به سمت فرماندهي 

نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران منصوب كردند. 
سردار سرتيپ پاسدار محمدباقر قاليباف پيش از اين فرماندهي  تيپ 21 امام رضا، 
فرماندهي لشكر21 امام رضا، فرماندهي لشــكر 5نصر خراسان، قبل از پذيرش 
آتش بس و فرماندهي قرارگاه نجف اشرف را برعهده داشت. وي پس از پايان جنگ 

نيز به عنوان فرمانده منطقه3 كشوري و لشكر 25كربال منصوب شد. 
از ديگر سمت هاي قبلي ســرتيپ قاليباف، رياست ســتاد نيروي زميني سپاه، 
معاونت هماهنگ كننده ستاد مشــترك سپاه، جانشــين فرمانده كل سپاه در 
قرارگاه بازســازي خاتم االنبيا و در 3 سال گذشــته فرمانده نيروي هوايي سپاه 

پاسداران بوده است. 
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دلفينهاازهمميآموزند
يك پژوهش جديد كشف 
كرده اســت كه دلفين ها 
مي توانند شيوه هاي تأمين 
غــذا را از راهي شــبيه به 
انســان ها و ميمون هاي 
بزرگ، ازگروه همســاالن 
خود بياموزند. دانشمندان 
قبــال در»شــارك بي« 
استرالياي غربي مشاهده 

كرده بودند كه طي پديده اي كه به نام »انتقال اجتماعي عمودي« )انتقال از والدين 
به فرزندان( شناخته مي شود، دلفين هاي مادر شيوه هاي تغذيه را به نوزادان خود 
انتقال مي دهند. با اين حال، تصور مي شد كه انتقال آموخته ها در بين نسل ها، تنها 
راهي است كه دلفين ها از طريق آن اين شيوه ها را آموخته باشند. حاال يك مطالعه 
جديد در مجله »كارنت بايولوژي« مي گويد كه دلفين ها شيوه تامين غذاي خود را 
با روشي به نام »پوسته اي« مي آموزند كه از طريق تماشاي همراهان نزديك شان 
و به كارگيري همان روش توسط خودشان صورت مي گيرد. به اين روش و پديده، 

»انتقال اجتماعي افقي« )انتقال از طريق اجتماع( گفته مي شود.

دانستني ها
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