
 تالطم اقتصاد
در دهه تحريم

بررسي وضعيت شاخص هاي اصلي اقتصاد در دهه90 و چشم انداز آن در سال 99

  رشد اقتصادي در 10سال اخير  چه برآيندي داشته است؟
  وضعيت اشتغال و بيكاري در دهه 90 چگونه بوده است؟
  وضعيت معيشتي مردم در دهه اخير چه تغييراتي كرد؟

روزهاي سرنوشت 
برجام

  جلســه شــوراي امنيــت دربــاره 
قطعنامه2231، جلســه سرنوشت ساز 

براي آمريكا، ايران، اروپا و برجام است
  محمد جواد ظريف امروز در جلســه 
شــوراي امنيت دربــاره قطعنامه 2231 

سخنراني مي كند
  تحــركات آمريــكا بــراي تمديــد 
تحريم هاي تسليحاتي ايران شدت گرفته 

است

پديده كوه و جنگل خواری با مجوز قانونی 
در كوه هــای »كومله« گيــان اعتراض 
اهالی و دوستداران محيط زيست را درپی 

داشته است

کوه برداری از 
»کومله«

در روزهای اخير انتشار تصويری 
از كوه خواری و جنگل خواری در 

حوالی »كومله« لنگرود با واكنش كاربران در شبكه های 
اجتماعی مواجه شــد. اين ساخت وساز كه ظاهرا به  قصد 
ايجاد هتل بوده، در مساحت 11 هزار متر  مربع روی كوه 
انجام و بخشــی از درختان در اين محدوده بريده شده و 

بخشی از جنگل در دامنه كوه از بين رفته است.

صفحه6 را 
بخوانيد
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 فهرستي 
از اشتباهات فاجعه بار

تهران شهر موزه هاي 
تخصصي می شود

 جلوه  گري
فرش هاي کهنه

دادســتان نظامی تهــران جزئيات 
تازه اي از سقوط هواپيماي اوكرايني 

اعام كرد

گزارشي از موزه هايی كه به معرفی 
 هرچه بهتر پايتخت از گذشــته تا

به امروز كمک می كنند

 گــزارش همشــهری از بازارحــراج 
دست دوم قالی های دستباف در تهران

نگاه
رضا افالطوني ؛ مديركل حقوقي سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور

در موضوع محيط زيست و منابع طبيعي با طيف هاي 
مختلفي از مردم مواجه هســتيم؛ يک گروه مأموران 
رسمي منابع طبيعي و كارمند رسمي دولت و البته مورد حمايت قانون هستند، گروه 
ديگر افراد داوطلبي هستند كه به شكل هاي مختلف فعاليت مي كنند كه مي توان از 

خدمات داوطلبانه آنها در قالب وزارت جهادكشاورزي استفاده كرد.
جمعيت هاي مختلفي از همياران طبيعت، محافظان افتخاري و داوطلبان مردمي 
با منابع طبيعي همكاري مي كنند كه براي صيانــت از منابع طبيعي و جنگل ها و 
مراتع كشور گام برمي دارند. اين افراد تا پيش از تصويب قانون حمايت از مأموران 
يگان حفاظت محيط زيست و جنگلباني، هيچ گونه حمايتي نداشتند، اما اليحه اي 
به مجلس رفت كه پوشش بيمه اي و جبران خسارت براي آنها را درنظر گرفته بود و 

حتي در مجلس هم تصويب شد اما با ايراد شوراي نگهبان برگشت خورد.
در اين اليحه هدف آن بود كه داوطلبان مردمي و همياران طبيعت تحت پوشــش 
قانوني قرار بگيرند و نقص به كارگيري ســاح براي مأموران حل شود. قسمت دوم 
در اين قانون حل شــد، اما بخش اول الينحل ماند و تنها در پوشش بيمه اي براي 

همياران طبيعت و داوطلبا ن مردمي متوقف ماند.
در تبصره2 ماده2 اين اليحه  آمده بود كه سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان 
جنگل ها موظف به پرداخت هزينه هاي درماني جبران خسارات محافظان افتخاري 
و داوطلبان مردمي هستند، اما اين نكته مورد تأييد شوراي نگهبان قرار نگرفت و با 
2ايراد مواجه شد؛ يكي اينكه بار هزينه اي و اعتبار الزم براي حمايت از داوطلبان در 
اليحه اوليه دولت پيش بيني نشده بود و مغاير با اصل 75قانون اساسي تشخيص داده 
شد. دوم آنكه داوطلبان در رديف نيروهاي رسمي دولت نيستند و به لحاظ قانون 
اساسي نمي توان هيچ پرداخت مالي به آنها داشت. بنابراين، خاصيت اليحه مذكور 

با اين دو نكته از بين رفت كه الزم است اين قانون اصاح شود.
در شرايطي كه مخاطرات بســياري عرصه هاي طبيعي، جنگل ها و مراتع كشور را 
تهديد مي كند، داوطلبان مردمي هستند كه در نقاط مختلف حضور دارند و در اطفاي 
حريق عرصه هاي طبيعي كمک مي كنند. 2روز قبل 3تن ديگر از داوطلبان مردمي 
كه براي اطفاي حريق جنگل هاي پاوه رفته بودنــد، در آتش جنگل جان باختند. 
چند روز پيش از اين اتفاق البرز زارعي در آتش خائيز جان باخت و سال گذشته نيز 
در مريوان 4داوطلب ديگر طعمه حريق شدند و جان باختند.  بايد توجه داشت كه 
سازمان جنگل ها براساس قانون امكان پرداخت هزينه درمان يا جبران خسارات جاني 
و فيزيكي به داوطلبان و همياران طبيعت را نــدارد. درحالي كه هدف اصلي از ارائه 
اليحه حمايت از اعضاي يگان حفاظت محيط زيست و جنگلباني، حمايت رسمي 

و قانوني از داوطلبان حفاظت از محيط زيست نيز بود كه اين امكان ميسر نشد.
83درصد از عرصه كل كشور منابع طبيعي اســت و امكان اينكه مأموران رسمي 
دولت توان كنترل تمامي اين عرصه ها را داشــته باشــند، وجود ندارد و ناگزير به 
استفاده از نيروهاي مردمي در صيانت از عرصه هاي طبيعي ايران هستيم. بنابراين 
الزم است بازنگري جدي در قانون حمايت قضايي و بيمه اي از اعضاي يگان حفاظت 
محيط زيست و جنگلباني صورت بگيرد تا نيروهاي مردمي حفاظت از عرصه هاي 
طبيعي ايران نيز مشمول قانون رسمي كشور شــوند. سازمان جنگل ها نيز در اين 
مســير از تمام ظرفيت هاي خود بهره مي گيرد تا با حمايت از مشاركت مردمي، با 

قوت بيشتر به حفاظت از منابع طبيعي كشور بپردازد.
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشــور در مورد مرحوم البرز زارعي كه در 
آتش سوزي كهگيلويه و بويراحمد صدمه ديد و جان باخت،  در راستاي وظايف خود 
و با استناد به ماده 36 مقررات مالي جهادكشاورزي، اين دلسوز محيط زيست كشور 
را كه در راه صيانت از عرصه هاي طبيعي ايران جان باخت، به عنوان داوطلب درنظر 

گرفت و پيگير اختصاص عنوان شهيد براي او ست.

 داوطلبان؛ رکن مهم 
حفاظت از منابع طبيعي

يادداشت
حامد فوقاني؛ دبير گروه شهر

از ارديبهشــت ماه امســال كه موضــوع واگذاري 
پادگان06 از سوي ارتش به شهرداري تهران دوباره 
داغ شد و مديران عالي شــهري، پيگير به سرانجام 
رسيدن طرح شدند، به جرأت مي توان گفت كه كسي 
ساز مخالف با مسئله را كوك نكرد. بي ترديد واگذاري يک عرصه 50هكتاري به 
شهر و شهروندان، اقدامي مبارك به حساب مي آيد كه در طول تاريخ شهرنشيني 
ايران كمتر رخ داده اســت. 2 نهاد اصلي درگير ماجرا اگرچه يک پروسه طوالني 
چانه زني براي نحوه واگذاري را سال ها طي كرده بودند اما شهرداري دوره فعلي با 
شروع سال جديد و در زماني كه همگان صحبت از لزوم توسعه فضاهاي همگاني 
به خاطر اپيدمي بيماري هاي نوظهور مي كردند، قضيه را بــه جد دنبال كرد تا 
پرونده خاك خورده پادگان06 باالخره از كشو بيرون آمده و تعيين تكليف شود. 
خيلي زود عمليات اجرايي براي تبديل فضايي 35هكتاري از پادگان به بوستان 
و فضاهاي عمومي آغاز شد. ماند مسئله آن 15هكتار باقيمانده كه معلوم شد قرار 
است در محدوده اي نزديک به بخش شــرقي و بدون درخت، بارگذاري صورت 
گيرد تا ارتش بتواند در قبال واگذاري، بهره ببرد. نكته خوب اين بود كه شهرداري 
تهران توانسته بود با طرف هاي مقابل به بارگذاري هايي با حجم يک سوم ميزاني 

كه پيش ترها و در دوران مديريت شهري قبلي تفاهم شده بود به توافق برسد.
درست يک هفته بعد از مراســم توافق، صداهاي مبهمي به گوش مي رسيد كه 
برج هايي در 15هكتار ساخته مي شــود و اين يعني بارگذاري شديد جمعيتي 
و قفل شدن ترافيک محله پاسداران. اينكه برخي نسبت به نحوه بارگذاري در 
پادگان06  )بوستان ارتش( نقد داشــته و ايراد مي گيرد اصا بد نيست و بايد 
اظهارنظرها و پيشــنهادها را به فال نيک گرفت؛ چراكه همين ها هســت كه 
مي تواند آينده يک شــهر و محله را از دچار شدن به وضعيتي غيرانساني نجات 
دهد. اما سؤال اينجاست كه چرا برخي از مسئوالن، مديران و كارشناسان اينقدر 
دير عمل مي كنند؟ آيا نبايد پيش از آنكه تصميم هاي نهايي گرفته شود، نقدها 
ارائه شود؟ چند مورد زير اهميت چنين پرسش هايي را بيشتر مشخص مي كند.
هفته پيش يک عضو شــوراي چهارم شــهر تهران در گفت وگو با يک   خبرگزاري، توافق بر ســر واگذاري پادگان06 را زير ســؤال برد. نكته 1
اساسي اينجاست كه او اصا اشاره به اين نكرد كه چرا در دوره خودشان نتوانسته 
بودند چنين پرونده هايي را به نتيجه برســانند و تنها در چند مورد با دســتور 
عالي ترين مقام كشور، مثل بوستان هاي واليت )پادگان قلعه مرغي( و بوستان 
ياس فاطمي توانستند ورود جدي داشته باشند. از طرف ديگر او نگفت كه چرا 
در دوره پيشين مديريت شهري 267بلندمرتبه طي 6سال )از 90 تا 96 و بنا به 
آمار معاونت شهرســازي و معماري آن زمان( بنا شــدند و نفس كشيدن را بر 
شهروندان تنگ تر كردند؟ او حتي نگفت كه چرا 231برجي كه از لحاظ ايمني، 
نبود نقشه هاي تاسيسات و ســازه و از همه عجيب تر نداشــتن پايان كار فاقد 

اطاعات به حساب مي آمدند، تعيين تكليف نشدند؟
يكي از موضوعاتي كه طي سال هاي اخير هميشه مطرح بوده پادگان  جي است. اين پادگان درست در انتهاي بزرگراه يادگار امام قرار گرفته 2
و باعث مسدود شدن بزرگراه شده و گره ترافيكي شديدي را در منطقه9 به وجود 
آورده است. حال سؤال اينجاست كه چرا با تأكيد شهردار تهران مبني بر فراهم 
آمدن مقدمات الزم و مناسب براي خروج اين پادگان، هنوز هيچ خبري درباره 
آن از سوي ديگر مديران عالي شهري و ساير نهادهاي درگير به گوش نمي رسد. 
شــايد جالب باشــد بدانيد كه موضوع واگذاري اين پادگان هم در دوره قبلي 
مديريت شهري مطرح شــد اما هيچ گاه به مرحله عمل نرسيد. اكنون با آنكه 
خبرنگاران گروه شهري بيشــتر از يک  ماه است كه از مسئوالن مرتبط زيادي 
خواستار توضيح درباره وضعيت توافقات مرتبط با اين پادگان شده اند اما هربار 

شنيده اند: »اطاع نداريم.«

اطالع نداريم
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عكس ها: انجمن محيط زيستي ژيواي پاوه
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تجليل از 
حاميان جنگل

  آتشــی كه6 روز است 
جنگل های زاگرسی پاوه 
را فرا گرفتــه و همچنان 
ادامه دارد، جان ياســين 
كريمــی، بــال امينی و 
مختار خندانی3شهروند 
كرد داوطلب اطفای حريق 

جنگل ها را گرفت
  رئيس سازمان جنگل ها: 
فداكاران خدمت از حمايت 
مالي قانون مديريت بحران 

برخوردار مي شوند
  مجلس به زودي جلسه 
حمايت از داوطلبان قرباني 
در حفظ محيط زيست را 

برگزار مي كند

   ياسين کريمی  بالل امينی  مختار خندانی

12

از  پــس 
کشته شدن  

البرز زارعي در آتش سوزي 
جنگل هاي زاگرســي در 
حفاظت شــده  منطقــه 
خائيــز، 2 شــب قبــل 
 3داوطلب »هميار طبيعت«
 ديگر نيز در آتش سوزي هاي 
زاگرسي غرب  جنگل هاي 
کشور اين بار در پاوه، جان 
خود را در آتش جنگل ها از 

دست دادند.

صفحه5 را 
بخوانيد

ديدگاه
رامين مهمان پرست ؛  سخنگوي پيشين وزارت امور خارجه

5سال پس از توافق هســته اي، اياالت متحده آمريكا 
همچنان موانــع جديدي مقابل اجــراي برجام ايجاد 
مي كند. آخرين تاش كاخ ســفيد در راستاي بي اثر ســاختن مجوز خريد و فروش 
تسليحات ايران در چارچوب مفاد برجام و قطعنامه مرتبط با آن بوده است. قطعنامه 
2231مربوط به توافق برجام و مذاكراتي بود كه بين نمايندگان ايران و مســئوالن 
كشــورهاي اروپايي؛ انگليس، فرانســه، آلمان، نمايندگان اياالت متحده آمريكا و 
مسئوالن سياست خارجي اتحاديه اروپا شــكل گرفت. اين توافق دوطرفه تعهداتي 
را براي ايران و ســاير اعضاي برجام ايجاد مي كرد. تعهد ايران اين بود كه همكاري با 
آژانس بين المللي انرژي اتمي را ادامه دهد. آژانس موظف بود گزارش هايي را در رابطه 
با فعاليت هاي ايران منتشر كند و راستي آزمايي كند. ايران هم محدوديت هايي را در 
رابطه با فعاليت هاي هسته اي خود پذيرفت تا اينكه طرف مقابل با توجه به گزارش هاي 
آژانس به نتيجه قطعي و نهايي رسيد. بعد از مدت زماني كه تعهدات ايران در چارچوب 
برجام به پايان مي رسد، تحريم هاي مختلف مي بايست در يک جدول زماني برداشته 
مي شدند. از همان ابتداي امضاي برجام، قرار شد تا تحريم هاي مختلف اقتصادي كه 
اتحاديه اروپا و آمريكا تصويب كرده بود برداشته شود. قطعنامه هاي شوراي امنيت 
عليه ايران نيز ملغي شدند و قطعنامه 2231به جاي آن تصويب شد. اين رويه ادامه 
داشت. هرچند كه دستاورد ملموسي به لحاظ همكاري هاي اقتصادي و تجاري از طرف 
كشورهاي طرف برجام مشاهده نشد. فشارهاي آمريكايي ها و موانع حقوقي اي كه براي 
سرمايه گذاري و جابه جايي پول ايجاد كرده بودند، انتظارات را برآورده نكردند، هرچند 
كه در اين فاصله آژانس بين المللي انرژي اتمي به كرات فعاليت هاي صلح آميز هسته اي 
ايران را تأييد كرد و نشان از آن داشت كه ما به تمام تعهدات عمل كرديم، ولي در مقابل 

دستاورد مطلوبي نداشتيم.
بعد از انتخابات رياســت جمهوري آمريكا و روي كار آمدن آقــاي ترامپ، با توجه 
به شــعارهايي كــه وي در انتخابات رياســت جمهوري مــي داد و مي گفت اگر به 
رياست جمهوري برسد برجام را پاره مي كند و آن را يک توافق بد مي خواند كه منافع 
آمريكا را تأمين نمي كند، آمريكايي ها خروج يک طرفه اي از برجام داشتند و تاش 
كردند تا با فشار روي كشورهاي مختلف توافق جديدي جايگزين شود. اين به هيچ 
وجه مورد تأييد كشور ما نبود و 3كشور اروپايي انگليس، آلمان و فرانسه به دنبال اين 
بودند كه هم برجام از بين نرود و هم توان مقابله با اين عهد شكني مقامات آمريكايي را 

نداشتند. موضع روسيه و چين هم حمايت از برجام و مواضع ايران بود.
آمريكايي ها در ادامه سياست هاي خودشــان با توجه به اينكه در اكتبر سال جاري 
)مهرمــاه( محدوديت هاي 5ســاله خريد و فروش تســليحات نظامي براســاس 
قطعنامه2231لغو مي شود، تمام تاش خود را مي كنند تا تحريم تسليحاتي ايران 
باقي بماند. آنها 2راه داشتند. نخســت اين بود كه تاش كردند از طريق مكانيسم 
خود برجام يعني مكانيســم ماشــه تحريم ها را تمديد كنند. اين كار اگر قرار باشد 
شكل بگيرد بايد توسط يكي از اعضاي برجام انجام شــود. آمريكا با خروج از برجام 
ديگر نمي تواند ادعا كند كه از اين سيستم استفاده كند. هرچند آنها مدعي شدند كه 
آمريكا همچنان طرف مشاركت برجام است، ولي ادعايشان مضحک بود و مورد قبول 
هيچ كس واقع نشد و ادعاهاي آمريكايي ها در اين رابطه رد شد. راه دوم آمريكايي ها 
فشارهاي سياسي و رواني براي فضاسازي بود. به همين علت نيز تاش كردند تا در 
شوراي حكام سؤاالتي را درباره فعاليت هاي هسته اي ايران مطرح كنند و ادعاهايي را 
كه مقامات صهيونيستي براساس گزارش هاي منافقين در گذشته هاي دور داشتند 

بازگشايي كنند. آنها با فشار به كشورهاي اروپايي تاش كردند 
تا فضاي سنگيني ايجاد كنند و يک مصوبه در شوراي حكام 

به دست آورند. همزمان با اين اقدام، قطعنامه اي را در شوراي امنيت پيشنهاد كردند 
كه براساس اين قطعنامه تحريم هاي تسليحاتي ايران به صورت نامحدود تمديد شود.

 شانس ضعيف آمريكا 
در شوراي امنيت

ادامه در 
صفحه2
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كمتر از يــك هفته پس از به 
جريــان افتادن اســتيضاح مجلس

هيات رئيسه مجلس؛ عليرضا 
زاكاني نماينده مردم قم كــه اين روزها با 
ماجراي اعتراض بــه اعتبارنامه غالمرضا 
تاجگردون نماينده گچســاران وارد گود 
فسادستيزي شده اســت به دفاع از هيات 
رئيســه برآمد و نوشــت كه اين استيضاح 
منطق قوي و شايســته اي ندارد. زاكاني 
نوشته است هيات رئيســه يكساله است و 
بعد از يك ماه، قضاوت در باره عملكرد آن 
بسيار زود اســت و اين اقدام به نفع مردم، 
 نماينــدگان و كليــت مجلــس يازدهم 

نيست.  
ماجراي استيضاح هيات رئيسه مجلس به 
تقسيم بندي كميســيون هاي تخصصي 
برمي گردد؛  عدم اســتقبال نمايندگان از 
حضور در برخي كميسيون هاي تخصصي 
مثــل حقوقــي و قضايــي و فرهنگــي و 
اصرار اكثر نمايندگان بــراي عضويت در 
كميســيون هاي اقتصــادي، امنيت ملي، 
برنامه و بودجه، انــرژي و صنايع و معادن 
چنان توازن عضويت در كميســيون هاي 
تخصصي را در دوره جديــد به هم ريخته 
بود تا همين يك هفته گذشــته تشــكيل 
كميســيون هاي تخصصــي كه بــازوان 
كارشناســي مجلس محســوب مي شوند 
به تعويق افتــاده بود؛ اما بعد از تشــكيل 
كميسيون ها، عده اي از نمايندگان مدعي 
شــدند حق آنها در عضويت كميسيون ها 
رعايت نشــده اســت. اين در واقع دومين 
چالش مجلس يازدهم در يك ماه گذشته 
بود، مجلسي كه داعيه فساد ستيزي دارد، 
برخي از نمايندگانــش مدعي تخلفات در 
تقسيم بندي كميســيون ها شده بودند، 
اولين چالش به تصويب اعتبارنامه غالمرضا 
تاجگــردون برمي گشــت، موضوعي كه 
مجلس با سروصداي زيادي سراغ آن رفت، 
اما شعبه بررسي كننده اعتبارنامه غالمرضا 
تاجگردون، پس از بررسي اسناد راي مثبت 

به اعتبارنامه داد. 
يك نماينــده مجلــس در گفــت وگو با 
اعتمادآنالين مدعي شده بود در چيدمان 
اعضاي كميسيون ها برخي اعضاي هيات 
رئيســه مداخله كرده اند و هيأت رئيســه 

مجلس دركمتر از يك ماه پس از استقرار، 
عملكرد خوبي از خود به جاي نگذاشــت، 
اين نماينده مجلس كه نخواسته بود نامي 
از او برده شــود گفته بود: ايــن رفتارها با 
سوگند هيأت رئيســه در رعايت بي طرفي 

منافات دارد.
اگرچه احمد اميرآبــادي فراهاني نماينده 
مردم قم به دفاع از عملكرد هيات رئيســه 
برآمــده و گفته اســت اين اســتيضاح را 
نمايندگانــي دنبال مي كنند كــه امتياز 
الزم را براي عضويت در يك كميســيون 
كسب نكرده اند. او گفته است: »زمانی كه 
يك نماينده امتيــاز الزم را برای حضور در 
كميســيون عمران به دست آورده، چگونه 
هيأت رئيسه می تواند وی را كنار گذاشته 
و نماينده ای كه نتوانسته امتيازی به دست 
بياورد را فقط به دليل اصرار وی جايگزين 
آن نماينــده كنــد. اين نماينــده اكنون 
خواهان استيضاح هيأت رئيسه است ولی 
ما نمی توانيــم كاری برای وی انجام دهيم 

زيرا دستورالعمل كامال مشخص است.«

 41 مورد تخلف
اخبــار غيررســمي حكايت از ايــن دارد 
كــه نماينــدگان دوره يازدهــم، عالوه 
بر كميســيون هاي تخصصــي مجلس،  
بــراي كرســي هاي ديگر چــون ديوان 
محاســبات و مركز پ ژوهش هاي مجلس 
در كارزار انتخابــات برنامه ريزي كرده اند. 
برنامه ريــزي اي كــه ماحصــل آن در 
كميســيون بندي هاي تخصصي و تعيين 

روساي اين كميسيون ها هم هويدا شد.
آنطور كه يكي از نمايندگان ادوار مجلس 
به همشهري خبر داده در بحث امتيازبندي 
كميســيون ها مواردي بوده كه براي آنكه 
افراد غيرواجد شــرايط امتياز الزم را براي 
عضويت در يك كميســيون كسب كنند، 
سند ســازي  صورت گرفته است مثال براي 
فردي كــه در رزومه اش عنوان رياســت 
دانشــگاه ديده شده براي كســب امتياز 
عضويت در كميسيوني كه امكان عضويت 
در آن را نداشته، سند سازي  شده و عنوان 
او را تا معاون وزير ارتقا داده اند. به گفته اين 
منبع آگاه از اين دست موارد  41مورد ثبت 
شده كه به طور قطع هيأت رئيسه به آن علم 

داشته و از تخلف بودن آن آگاه بوده است.
ثبت 41مــورد تخلــف در تعيين اعضاي 
12كميسيون تخصصي - كميسيون قضايي 
و حقوقي و اصل90هنــوز تعيين تكليف 
نشده اند -  فرياد نمايندگاني را كه شانس 
حضور در كميســيون هاي تخصصي را از 
دست دادند درآورد و منجر به شكل گيري 

زمزمه استيضاح هيأت رئيسه شد.
تخلــف در كميســيون بندي مجلــس 
نه تنها ســبب شد كه تشــكيل و برگزاري 
نشســت هاي تخصصــي اين تشــكل ها 
به عنــوان مغــز متفكر مجلس بــا تعويق 
بي ســابقه اي مواجه شــود بلكه روندي را 
فراهم آورد كه نمايندگانــي با رزومه هاي 
غيرمرتبط در تركيب كميسيون هاي مهم 
و پرطرفدار مجلس ازجمله برنامه و بودجه، 
امنيت ملــي، اقتصادي، انــرژي و صنايع 
و معــادن گردهم آيند. غيركارشناســان 
كميسيون هاي تخصصي مجلس را تصاحب 
كردند و خروجي اش بر تصميم گيري هاي 

كارشناسانه مجلس اثر خواهد گذاشت. 
 به عنــوان نمونه يــك ســردفتردار و در 
نمونه    اي ديگر كسي كه مســئول بودجه 
مؤسسه حوزوي و فرهنگي بوده مستقيما 
واجد شــرايط براي حضور در كميسيون 

برنامه و بودجه تشخيص داده شده است. 
در تكميــل اين ســخنان نماينــده ادوار 
مجلس، يكــي از نماينــدگان اصولگراي 
مجلــس يازدهم نيز مدعي شــد دســت 
 بــردن در امتيازبندي هــا، دســتاورد 
رايزني هاي پشــت پرده بيــرون و درون 
مجلس اســت. در نمونه اي فــردي كه به 
تصاحب كرسي رياســت ديوان محاسبات 
اصــرار دارد چنــان در تركيــب يكي از 
كميســيون تخصصي مجلس اعمال نفوذ 
كرد كه شرايط براي معرفي اش از سوي او 

فراهم و هموار شود.
او با اشاره به طرح استيضاح هيأت رئيسه 
در پي بروز ايــن نارضايتي هــا ادامه داد: 
معترضان اين طــرح را تدويــن كردند و 
در صحن مجلس براي جمــع آوري امضا 
مي چرخاندند اما اكثــر نمايندگان معتقد 
بودند اســتيضاح زودهنگام هيأت رئيسه 
درمان روند نيســت و مشــكل مجلس در 

عدم فرماندهي آن است.
اين نماينده افزود: هيأت رئيســه مجلس 
تصورشــان اين بود كه  كرسي هاي هيأت 
رئيسه اسب زين شــده اي است كه به آن 
تكيه خواهند زد و بي دردسر امور اجرايي 
مجلس را در دست مي گيرند اما عدم تسلط 
به مباحث اجرايي – اداري پارلمان ضعف  را 
عيان كرد؛  ضعفي كه با بالتكليفي رياست 
فراكسيون اكثريت مجلس در همراهي بدنه 
مجلس با هيأت رئيسه بيش از پيش عيان 
شده است و سبب شــده مجلس يكپارچه 
اصولگراي يازدهم در عمل چند صدا ظاهر 

شود.

امروز براي توافق هســته اي روزي سرنوشت ساز 
است، جلسه شوراي امنيت ســازمان ملل براي هسته اي

بررسي قطعنامه 2231در حالي برگزار مي شود كه 
آمريكا قصد دارد قطعنامه اي را براي تمديد تحريم تسليحاتي 
ايران به رأي بگــذارد، وزير خارجه ايران قرار اســت در اقدامي 
بي سابقه از طريق ويدئوكنفرانس در جلسه شوراي امنيت حضور 

يابد.
براســاس قطعنامه 2231شــوراي امنيت كه در تأييد توافق 
هسته اي صادر شد ضمن ابطال همه قطعنامه هاي قبلي شوراي 
امنيت عليه ايران مقرر شد كه دبيركل ســازمان ملل هر 6ماه 
يك بار روند اجراي اين قطعنامه را به شوراي امنيت گزارش دهد 
و حاال موعد ارائه گزارش آنتونيو گوترش است كه پيش از ارائه 

رسمي آن سر از رسانه ها در آورد.
گوترش در گزارش خود ايران را متهم به دست داشتن در حمالت 
تابستان گذشته به تاسيسات نفتي آرامكو كرده است درحالي كه 
در اظهارنظر اوليه، ايران را بي ارتباط با اين قضايا عنوان كرده بود.

ارائه گزارش گوترش همزمان شــده با طرح دولت ترامپ براي 
شليك تير خالص به برجام، ترامپ كه ارديبهشت دو سال قبل 
با خروج از برجام ســعي كرده بود اين توافق را از پاي در بياورد 
در جديد ترين اقدام قصد دارد قطعنامه اي به تصويب شــوراي 
امنيت برساند تا براساس آن تحريم تسليحاتي ايران كه براساس 
قطعنامه 2231قرار است 27مهرماه امسال برچيده شود براي 
يك دوره نامحدود تمديد شود. گفته مي شود مذاكرات رسمي 
براي بررسي قطعنامه پيشــنهادي آمريكا از فردا آغاز مي شود. 
طبق قطعنامه پيشنهادي آمريكا فروش تسليحات و تجهيزات 
نظامي توسط ايران ممنوع خواهد شد و كشورهاي ديگر نيز فقط 
درصورت تأييد كميته هاي كارشناسي شوراي امنيت مي توانند 
به ايران اسلحه و تجهيزات نظامي بفروشند. درعين حال تمامي 
كشورها موظف خواهند شد كه درصورت وجود شواهد يا سوءظن 
در مورد وجود تسليحات و كاالهاي ممنوعه، محموله ها را بازرسي 
كنند و از تمام كشورها مي خواهد كه به همين دليل كشتي ها را 
در آب هاي بين المللي با توافق كشوري كه آن شناور با پرچم آن 

حركت مي كند، بازرسي كنند.
روســيه و چين صراحتا با تصميم آمريكا مخالفــت كرده اند و 
پيش بيني مي شود طرح آمريكا با وتو همراه شود و به سرانجام 

نرسد.
آمريكا يك هفته قبل جلســه اي توجيهي براي اعضاي شوراي 
امنيت برگزار كرده بود كه جزئياتي از آن منتشر نشد و به همين 
دليل مجيد تخت روانچي، سفير ايران در نيويورك به كنايه گفت 
كه شايد منتشر نشدن جزئيات جل سه به اين دليل باشد كه اعضا 

جمعا خواستار اجراي كامل برجام و قطعنامه 2231 شده اند.
آمريكا رايزني هاي گسترده اي را براي جلب همراهي كشورها با 
طرح ضد ايراني اش دنبال كرده است، ديروز وزارت خارجه آمريكا 
با انتشار بيانيه اي با اشاره به سفر برايان هوك، نماينده ويژه آمريكا 
در امور ايران به امارات نوشــت: هوك و مقامات اماراتي درباره 
تمديد تحريم تسليحاتي ايران كه در 1۸ اكتبر 2020 تاريخ آن 
به پايان مي رسد گفت وگو كرده اند. برايان هوك، نماينده ويژه 
آمريكا اطالعات جديد درباره اقدامات ديپلماتيك در راســتاي 

تمديد تحريم تسليحاتي ايران را به مقامات اماراتي داده است.
ديروز سيدعباس موسوي، ســخنگوي وزارت خارجه ايران در 
مورد واكنش احتمالي ايران به تمديد تحريم هاي تســيلحاتي 
كشورمان در شوراي امنيت سازمان ملل متحد و اينكه چندي 
پيش رئيس جمهور نامه اي را به كشورهاي باقيمانده در برجام 
در اين زمينه نوشت و گفته شده كه در بند آخر اين نامه اقدامات 
احتمالي ايران در پاسخ به اين اقدام بيان شده است به خبرنگاران 
گفت: مخاطبان اين نامه اعضاي برجام بودند و به نظر مي رسد آنها 
خودشان پيام اين نامه را دريافت كرده باشند؛ اينكه واكنش ايران 

نسبت به اينگونه اقدامات چگونه  خواهد بود.

وي افزود: دو ســه اقدام ويژه طراحي شده كه درصورت لزوم در 
زمان مشــخص خود در مورد آن تصميم گيري مي شود. البته 
اميدواريم كار به آنجا نكشد و طرف هاي مقابل براساس عقالنيت 
و درايت تصميم بگيرند و ما فكر مي كنيم كه اقدام آمريكايي ها در 

اين زمينه به نتيجه اي نمي رسد.
موسوي اعالم كرد: سه شنبه بعد از ظهر وزير خارجه در نشست 
شــوراي امنيت ســازمان ملل متحد كه درخصــوص گزارش 
دبيرخانه اين ســازمان در مورد اجراي قطعنامه 2231سازمان 

ملل برگزار مي شود شركت و سخنراني مي كند.
ســخنگوي وزارت خارجه در پاسخ به ســؤالي مبني بر اينكه 
آمريكايي ها اعالم كرده اند كه اگر تحريم هاي تسليحاتي ايران 
تمديد نشود مكانيسم ماشــه را با همراهي اروپا فعال خواهند 
كرد گفت: ما اعالم كرديم كه آمريكايي ها نه حق و نه توان چنين 

كاري دارند.
وي گفت: آنها بــا بدعهدي هايي كه انجام دادنــد و با اقدامات 
تخريبي شان عليه برجام و نقض قطعنامه 2231سازمان ملل در 
جايگاهي نيستند كه چنين ادعاهايي را مطرح كنند و بخواهند با 
استناد به اين قطعنامه مفاد و دستاوردهاي برجام را از بين ببرند.

وي افزود: رايزني ها را با ساير اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل 
متحد داشته ايم آنها نيز مخالف اين رويه هســتند و اين كار را 

تقبيح كرده اند.
موسوي افزود: ما پيش بيني شكست ديگري براي آمريكا در اين 
زمينه داريم و به آنها مي گويم كه آزموده را نيازمايند و راهي كه رو 

به بن بست است را مجددا آزمايش نكنند.
بلژيك، جمهوري دومنيكن، اســتوني، آلمان، اندونزي، نيجر، 
سنت وينســنت و گرانادين ، آفريقاي جنوبي، تونس و ويتنام 

10عضو غيردائم شوراي امنيت سازمان ملل هستند.
حســن روحاني، رئيس جمهور ايران 21خرداد در جلسه هيأت 
دولت گفتــه بود:  » از چهار كشــور عضو دائم شــوراي امنيت 
مخصوصا از دو كشور دوست خود روســيه و چين توقع داريم 
به خاطر منافعي كه در توافق هســته اي مدنظر منطقه و جهان 

بوده است در برابر توطئه آمريكا بايستند.«

اولين نه به آمريكا و اروپا
در  ماه مارس 2016)فروردين 95( آزمايش هاي موشكي ايران، 
بهانه اي براي تشكيل جلسه شوراي امنيت شده بود كه آن جلسه 
بدون هيچ قطعنامه اي پايان يافت. روســيه در آن جلسه تأكيد 
كرده بود كه آزمايش موشــكي ايران مغايرتي با قطعنامه هاي 

سازمان ملل نداشته و نياز به تحريم ايران نيست.

دست رد شوراي امنيت به سينه آمريكا
آمريكا و 3 كشــور اروپايي اواخر ســال 95هم به بهانه آزمايش 
موشك خرمشهر، موضوع را در شوراي امنيت مطرح كردند اما 
به دليل اختالف نظر بين اعضا اين شــورا به هيچ جمع بندي اي 

درباره نقض قطعنامه 2231توسط ايران نرسيد.

نخستين وتوي روسيه براي ايران
اسفند 96روسيه براي نخســتين بار پيش نويس يك قطعنامه 
شــوراي امنيت درباره ايران را وتو كرد. قطعنامه پيشــنهادي 
بريتانيا كه با حمايت آمريكا و فرانسه تهيه شده بود، قصد داشت 
ضمن تمديد تحريم تسليحاتي يمن براي يك سال ديگر، ايران 
را به خاطر آنچه ارسال موشك به شيعيان حوثي خوانده مي شود، 

محكوم كند كه با رأي منفي روسيه مواجه شد.

تنهايي ترامپ در شوراي امنيت
مهرماه 97دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريكا شخصا به جلسه 
شوراي امنيت سازمان ملل رفت تا جلسه اي را عليه ايران برگزار 
كند. موضوع جلسه منع اشاعه سالح هاي كشتارجمعي بود اما 
نتيجه برخالف نظر او رقم خورد چون آن جلسه به اعالم حمايت 
يكپارچه اعضاي شوراي امنيت از برجام و لزوم پايبندي آمريكا به 

توافق هسته اي بدل شد.

در گزارش هسته اي مهرماه سال97، رئيس جمهور آمريكا در جلسه شوراي امنيت به توافق هسته اي حمله كرد اما رهبران اروپايي، 
روسيه و چين از برجام دفاع كردند.

گزارش

در حاشيه سياست

انتقادهاي رئيسي از برجام و وضع مسكن
رئيس قوه قضاييه روز گذشته طي ســخناني در جلسه شوراي عالي 
قضايي در موضوعات برجام و مســكن به انتقــاد از دولت پرداخت. 
سيدابراهيم رئيسي ضمن انتقاد از ماهيت حقوق بشر آمريكايي گفت: 
آنها تصور مي كنند كه مي توانند فشــار هايي را به ما نيز وارد كنند و 
3كشور اروپايي عليه ما قطعنامه به آژانس و شوراي حكام پيشنهاد 
مي دهند. ما اين 3كشور را به خوبي مي شناســيم. اينها همان هايي 
هستند كه بعد از شهادت سردار سليماني، از آمريكا حمايت كردند. 
رئيس قوه قضاييه با تأكيد بر اينكه بايد به اين كشور ها بي اعتماد بود، 
گفت: موضوعي كه امروز بايد مورد اعتماد قرار گيرد، داشته هاي ملت 

بزرگ ايران است. 
به گزارش ميزان، رئيسي خاطرنشــان كرد: خطايي كه اتفاق افتاد، 
اين بود كه برخي تصور كردند با اعتماد بــه اروپايي ها و بي اعتمادي 
به داشــته هاي خودمان مي توانند كار را پيش ببرند؛ درحالي كه بايد 
به اروپايي بي اعتماد بود و به داشته هاي كشور اعتماد كرد. رئيس قوه 
قضاييه تأكيد كرد: االن هم همچنان وقت باقي اســت براي اينكه به 
داشته هاي بسياري كه در كشور داريم، به ويژه نيروي جوان متراكم و 
كارآمد اعتماد كنيم و يقينا اتكال به خدا و اعتماد به داشته ها مي تواند 

كشور را پيش ببرد و در مقابل همه فتنه ها و توطئه ها حفظ نمايد.
رئيسي در بخش ديگری از سخنان خود به انتقاد از عملكرد دولت در 
حوزه تنظيم قيمت ها و بازار مسكن پرداخت و با بيان اينكه وضعيت 
قيمت ها و بازار و لجام گسيختگي قيمت ها در حوزه مسكن امر قابل 
تحملي براي مردم نيست، بر پيگيري جدي مسئوالن مختلف در اين 
زمينه تأكيد كرد. وي آمادگي دستگاه قضايي براي همكاري در اين 
زمينه را يادآور شد و افزود: وضعيت و شرايط فعلي يك كار انقالبي و 
جهادي را مي طلبد. رئيس قوه قضاييه ادامه داد: چند سال است كه 
مسئله مسكن مورد بي توجهي قرار گرفته و هم اكنون كه اقداماتي در 
حال انجام است، بايد اين اقدامات شكل جهشي داشته باشد تا بتواند 
مشــكل مردم را مرتفع كند و از گرفتاري هاي مردم بكاهد. رئيسي 
تأكيد كرد: مردم بايد احساس كنند كه مسئله مسكن و قيمت هاي 
لجام گسيخته اي كه در بازار شاهد هستند، با كنترل و قيمت گذاري و 

نظارت بر بازار از ناحيه دولتمردان دنبال مي  شود.
انتقادات رئيس قوه قضاييه در حالي است كه رئيس جمهور روز يكشنبه 
طي سخناني، مجلس و قوه قضاييه را به همكاري دعوت و تأكيد كرد 
»االن موقع دعوا نيست«. حسن روحاني گفت: اگر مي خواهيم در اين 
شرايط بسيار سخت، سال را تمام كنيم، بايد متحدتر و متشكل تر در 
كنار همديگر باشــيم. او افزود: االن موقع دعوا نيست؛ بر فرض يك 
كســي نظري دارد، االن وقت دعواي مجلس و دولت نيســت؛ وقت 
دعواي قوه قضاييه و دولت نيســت؛ اين 3قوه امروز بايد كامل متحد 
باشند و همديگر را ياري كنند؛ نيروهاي مسلح در كنار اينها و رهبري 
معظم باالی سر همه اينها، همه بايد در كنار يكديگر باشيم و مردم بايد 
حضور كامل در صحنه داشته باشند؛ بدون حضور و ياري مردم حتما 

موفق نخواهيم شد.

شانس ضعيف آمريكا در شوراي امنيت
اين درخواست يك طرفه آمريكا بدون هيچ گونه  ادامه از 

مستنداتي كه بتواند نشــان دهنده تغييري در صفحه اول
وضعيت ايران در رابطه با فعاليت هاي نظامي باشد، با استقبال زيادي 
روبه رو نشد، هرچند كه آمريكايي ها تمام فشار خودشان را آوردند تا 
درصورتي كه نتوانستند مصوبه اي در شوراي امنيت كسب كنند، در 

راستاي آن فضاسازي گامي برداشته باشند.
از بين 5كشــوري كه در شــوراي امنيت داراي حق وتو هســتند، 
همگي غيرآمريكا نســبت به اين قطعنامه پيشــنهادي نظر مخالف 
دارند. آمريكايي ها اگر بخواهند اين قطعنامه را به تصويب برســانند، 
از 15كشور عضو شــوراي امنيت بايد 9رأي مثبت را براي پيشنهاد 

خودشان اخذ كنند.
از بين 14كشوري كه غيرآمريكا باقي مي ماند، بايد ۸كشور ديگر به 
اين قطعنامه رأي بدهند تا آنها بتوانند رأي الزم را به دســت آورند. 
اين درصورتي اتفاق مي افتد كه هيچ كدام از كشورهاي غيراصلي اين 
قطعنامه را وتو نكنند كه به  احتمال زياد اين قطعنامه رد خواهد شد و 
احتمال اينكه كار به حق وتو برسد نيز پايين است. احتمال اينكه از بين 
10كشور عضو غيردائم، ۸كشور به قطعنامه پيشنهادي آمريكا رأي 
بدهند ضعيف است. اگر هم اين كار صورت گيرد، احتمال وتو شدن آن 

از سوي روسيه و چين وجود دارد.
آنچه آمريكايي ها دنبال مي كنند، بحث بازي با افكار عمومي است و 
يكي از اهداف آن مي تواند انتخابات رياست جمهوري آمريكا باشد. آقاي 
ترامپ خيلي وضعيت را براي خودش مناسب نمي بيند. حوادثي كه در 
مقابله با ويروس كرونا در آمريكا اتفاق افتاد، بحران بزرگي را ايجاد كرد 
و اياالت متحده به بزرگ ترين قرباني ويروس كرونا با بيشترين مبتاليان 
و تلفات تبديل شد كه خيلي از مردم اين مسئله را نتيجه جدي نگرفتن 
آقاي ترامپ در مقابله با ويروس كرونا دانستند. مسئله دوم بحث كشته 
شدن يك سياهپوست توسط پليس آمريكا بود كه دفاع آقاي ترامپ از 
برخورد با تظاهركنندگان و عملكرد پليس، باعث شد اين تظاهرات در 
شهرهاي مختلف آمريكا تبديل به مقابله با نژادپرستي شود. اين هم 

شرايط را براي آقاي ترامپ سخت كرد.
به نظر مي رســد آمريكايي ها به دنبال يك تغيير در شرايط عمومي و 
فضاي افكار عمومي هستند. موضوع ايران و بحث فعاليت هاي صلح آميز 
هسته اي ايران مي تواند يك دستورالعمل در كار مسئوالن فعلي اياالت 
متحده آمريكا باشد. راه مقابله با اين اقدامات آنها نيز اين است كه ايران 
مي بايست از حقوق خودش از همه راه هاي ممكن دفاع كند. مهم ترين 
كاري كه در كنار فعاليت هاي حقوقي و رايزني ها با نهادهاي بين المللي 
مي توان انجام داد اين است كه افكار عمومي از رويه اي كه آمريكايي ها 
در قبال زير پا گذاشتن تعهدات بين المللي دنبال مي كنند، آگاه شوند. 
سخنراني مجازي آقاي دكتر ظريف وزير امور خارجه ايران بايد با اين 

هدف صورت گيرد و حقانيت ايران يادآوري شود.
افكار عمومي در كشــورهاي مختلف بايد روشن شود كه جمهوري 
اسالمي ايران يك عضو متعهد آژانس بين المللي انرژي اتمي است، به 
معاهده منع گسترش سالح هاي هسته اي پايبند بوده و گزارش هاي 
آژانس نشــان دهنده صلح آميز بودن فعاليت هاي هســته اي ايران 

است. بوده 
ايران در برجام همه تعهداتش را انجام داد؛ آن كســي كه تعهدات را 
زير پا گذاشت اياالت متحده آمريكا بوده و اين ناتواني اروپا در مقابله با 
فعاليت هاي آمريكا بوده است. ايران عالوه بر اينكه مي بايست از حقوق 
خودش در رفــع تحريم هاي اقتصادي برخوردار شــود، تحريم هاي 
تسليحاتي اش هم بايد براساس قطعنامه2231رفع شود. آمريكايي ها 
با تكيه بر زور و تهديد كشــورهاي مختلف مي خواهند اين مسئله را 

زير پا بگذارند.

شهيد  مطهر  پيكر 
 عكس
افغانستاني »نسيم خبر

افغاني« از شهداي 
جنگ تحميلي رژيم 
بعث عراق عليه ايران كه به تازگي در 
تفحص منطقه فكه پيدا شــده روز 
دوشــنبه وارد فرودگاه شــهيد 
هاشمي نژاد مشهد شــد و در اين 

فرودگاه مورد استقبال قرار گرفت.

 نسيم 
به خراسان  رسيد
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  جلسه شوراي امنيت درباره قطعنامه 2231جلسه سرنوشت ساز براي آمريكا، ايران، اروپا و برجام است

اسماعيل سلطنت پور
خبر نگار

 براساس اطالعات همشهري، در مجلس
41 مورد تخلف  در تعيين اعضاي كميسيون هاي تخصصي صورت گرفته است

گزارش همشهري از يك ماه فعاليت مجلس يازدهم

 چالش هاي 
مستأجران جديد بهارستان

  تماس تلفني ظريف با همتاي قطري
محمدجواد ظريــف، وزير امور خارجه در يك تمــاس ويدئويي با وزير 
خارجه قطر شركت كرده است. تماس 2 كشور در حالي برقرار شده كه 
برايان هوك، نماينده ويژه وزارت خارجه آمريكا در امور ايران در منطقه 

خليج فارس به سر مي برده است.

  خاطره جليلي از سفرهاي چاوز به تهران
سعيد جليلي، دبير سابق شوراي عالي امنيت ملي كشورمان در دومين 
نشست از سلسله نشست هاي تخصصي - مشورتي »دولت سايه« در دفاع 
از سفرهاي چاوز، رئيس جمهور سابق ونزوئال به ايران گفت: يادم مي آيد 
هر زمان كه آقاي چاوز به ايران مي آمد، برخي از رسانه ها عكس بزرگ 
مي زدند و تيتر مي كردند؛ باز چاوز به ايران آمد! در سرمقاله مي نوشتند كه 

چاوز از ايران چه مي خواهد؟ اين ترسيمي است كه آنها از واقعيت داشتند. 
حاال واقع قضيه اين بود كه در آن زمــان ده ها پروژه اقتصادي با ونزوئال 
دنبال مي شد كه همه  پول حاصل از پروژه ها به ايران مي آمد و يكي از آن 

پروژه ها، همين صدرا بود.

  اعتراف محسن رضايي به افزايش اختيارات
محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در جمع مسئوالن 
شــبكه كانون هاي تفكر ايران )ايتان( گفــت: از تغييراتي كه با افزايش 
اختياراتم، از دو، سه سال پيش در مجمع اعمال كرده ايم اين است كه 
پيوند دبيرخانه مجمع را با مراكز پژوهشي و انديشكده اي مستقل بيشتر 
كرده ايم. به گزارش خبرآنالين، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با 
اشاره به برخي مسائل در وضع جاري گفت: مي بينيد كه بعضي تصميمات 
نادرست در دولت يا مجلس، پيامدهاي خسارت باري را به كشور تحميل 

كرده اند و جبران اين خسارت ها چند سال به طول مي انجامد.

   توفان مجازي
شايد يكي از اصلي ترين چالش هايي كه مجلس جديد با آن مواجه است فروافتادن در گرداب 
فضاي مجازي و اشتباهاتي اســت كه در اين دنيا مرتكب مي شوند.برخي از نمايندگان مجلس 
در فضاي مجازي تالش مي كنند خود را غمخوار معيشــت مردم نشان دهند اما در همين فضا 
انتشار  مكرر تصاوير حضور رئيس مجلس در رستوران عمومي مجلس تعبير به اين شد كه اين 
نمايندگان ثناگوي رئيس مجلس شــده اند، نمونه اي كه با واكنش منفي محمدباقر قاليباف هم 
همراه شــد مداحي نماينده طرقبه درباره رئيس مجلس از تريبون عمومي مجلس بود. هيجان 
نمايندگان براي ثابت كردن اين موضوع كه چهره هايي انقالبي هستند بعضا به پيشنهادهاي قابل 
انتقاد هم ختم شده است نمونه هايي مثل: تغيير نام فرودگاه مهرآباد به فرودگاه سردار سليماني، 
يا پيشنهاد نامگذاري دوره مجلس يازدهم به مجلس سردار سليماني، همگي نمونه هايي است 
كه نشان مي دهد مجلس يازدهمي ها آدرس تحول اقتصاد و ساماندهي معيشت مردم را اشتباه 

رفته اند و يا در پيدا كردن اين مسير با چالش جديدي مواجه  هستند.
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 بحران اقتصادي در ســال هاي اخير 
قدرت تهيه مســكن را براي مردم به مسكن

حداقل رســانده اســت. بــه موازات 
افزايش جمعيت شــهر تهران، خريد مسكن توسط 
خانواده ها دشوار شده و بســياري را براي اسكان به 
حاشيه شهر كشانده است. پيروز حناچي، شهردار 
تهران معتقد است در قانون شهرداري ها به »مسكن 
اجتماعي« اشاره ضعيفي شده و مانند يك مأموريت 
براي شهرداري به اين موضوع پرداخته نشده است. 
مسكن اجتماعي پديده اي است از قرن نوزدهم و در 
برخي كشورهاي پيشرفته مطرح شد، به اين ترتيب 
كــه اقشــار كم درآمــد جامعــه در خانه هــاي 
كوچك مقياس اســكان يافته و صاحب خانه شوند. 
اين شرايط امروز در شهر تهران به وجود آمده و طرح 
خانه هاي 25متري در مجلس شــوراي اسالمي در 
دست بررسي است. مجلس يازدهم در آغاز فعاليت 
خود چندان به اين طرح روي خوش نشان نداده است 
و به نظر مي رســد مجلس به دنبال طرح جايگزين 
اســت. محمدرضا رضايي كوچي، رئيس كميسيون 
عمران مجلس شــوراي اســالمي يكي از مخالفان 
ساخت خانه هاي 25متري است. با اينكه خانه هاي 
25متري درصورت اجرا قرار است بهينه ساخته شود 
و بيشتر از اين متراژ در اختيار خانواده ها قرار بگيرد. 
در كشورهاي توسعه يافته خانه هاي كوچك مقياس 
قابليت هاي باالي خود را بــراي زندگي خانواده ها 

نشان داده اســت. با اين حال، رضايي معتقد است 
توليد مسكن كوچك موجب مي شود كه جوانان به 
زندگي مجردي و تجردگرايي سوق داده شوند، زيرا 
در خانه اي با متراژ 25متر يــك خانواده نمي تواند 
زندگي كند. در روزهاي اخيــر خبرهايي مبني بر 
موافقت مجلس با اين طرح شنيده شد، اما اين عضو 

كميسيون عمران مجلس تأكيد مي كند كه اين خبر 
كذب اســت. البته در طــرح جايگزين قرار اســت 
تسهيالتي به مردم ارائه شود تا بتوانند صاحب خانه 
شوند. پيروز حناچي با اشاره به وضعيت مسكن در 
تهران مي  گويد: »طبيعتا اگر منابعي كه اختصاص 
داده مي شود همچون تســهيالت بانكي مربوط به 

مسكن، به شهرداري ها هم تخصيص داده شود و در 
كل حمايت و پشتيباني كنند، شهرداري به اين حوزه 
وارد مي شــود. مثل همه جاي دنيــا ابزارهاي اين 
موضوع در اختيار شهرداري هست؛ همچون صدور 
پروانه، زمين اختصاص يافته و حتي اجاره داري بعد 
از ســاخت كه معموال توسط شــهرداري ها صورت 

مي گيــرد.« شــهردار تهران بــا تأكيد بــر اينكه 
ظرفيت هاي كمك به بخش مســكن در شهرداري 
وجــود دارد، تأكيد مي كنــد: »به عبارتي ديگر اگر 
پشتيباني و حمايت هايي كه معموال از الگوي مسكن 
اجتماعي و مسكن مهر با دادن تسهيالت با بهره هاي 
پايين به اين موضوع صورت گيرد، انجام اين هدف 
عملي خواهد بود.«  مجلس شــوراي اســالمي با 
مخالفت از طرح توليــد خانه هاي 25متري، نظر به 
اجراي توليد مســكن باالي 40 متر را دارد. با همه 
اينها، طرح توليد خانه هاي 25متر به بن بست رسيده 
و براي برون رفت از اين وضعيت با توجه به مشكالت 
اقتصادي مردم به نظر مي رسد هرچه سريع تر كاري 

بايد صورت بگيرد.

محمود مواليي
خبر نگار گفت و گو

شهرداري موافق كار»ون كافه ها«
مديرعامل شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر: ون كافه ها 
فرصت اشتغال و سرزندگي اند، اما نيازمند نظارت نيز هستند 

ون كافه ها پديــده جديدي 
هســتند و هنوز قانوني براي 
فعاليت آنها تعيين نشده است. 
خودرو هايي كه امروز در گوشه و كنار شهر و اغلب عصر ها 
مشغول كار هستند و بيشتر آنها مواد غذايي عرضه مي كنند 
داراي مجوز نيستند، اما با رويكرد شهرداري و شوراي شهر 
مي توان اميدوار بود كه در آينده اين حرفه نيز به رسميت 
شناخته شود و جايگاهي در زندگي و اقتصاد خرد شهر پيدا 
كند. ســيد علي مفاخريان، مديرعامل شركت ساماندهي 
صنايع و مشاغل شهر از آمادگي شهرداري براي ساماندهي 
و قاعده مند كــردن فعاليت ون كافه ها خبــر مي دهد، اما 
اين كار نيازمند همكاري 2 بخش ديگر يعني صاحبان اين 
حرفه و همينطور ارگان هــاي ديگر مانند نيروي انتظامي و 

اتحاديه هاي صنفي است.

تا كنون قانون يا دســتورالعملي براي ون كافه ها 
تعيين شده است؟

خير. قبــال هيچ قانوني در ايــن زمينه نبــود و ون كافه ها جزو 
يكي از مصاديق دستفروشــي محسوب مي شــدند. اكنون اين 
كار در مجموعه مشــاغل »ســيار و بي كانون« كه در شــوراي 
شــهر تعريف شده اســت، قرار مي گيرد. اين مشــاغل خود به 
2 دسته غير موتوري كه شامل دستفروشــان و بساط گسترها 
و موتوري كه بر مبناي وســيله نقليه اســت؛ تقسيم مي شوند. 
براي خدمات رساني در اين زمينه نيازمند دستور العمل اجرايي 
هســتيم. البته مصوبات مشــاغل ســيار بدون كانون در شورا 
تصويب شده اســت. از طرف ديگر شــوراي برنامه ريزي هم با 
تركيب نمايندگان شورا ، شهرداري، اصناف، نيروي انتظامي و 
ديگر ارگان ها تشكيل شده اســت تا كار صدور مجوز، ارزيابي و 
مشخص كردن فضاي فعاليت را انجام دهند. اين شورا تا كنون 
جلساتي داشــته و ابعاد مختلف موضوع را بررسي كرده است، 
اما دستورالعمل ها هنوز به شوراي برنامه ريزي ابالغ نشده و ما 
منتظر هســتيم تا به محض ابالغ و با كمك اتحاديه ها و اصناف 

مجوز هاي مربوطه را صادر كنيم.

پس ون كافه ها االن مجوز ندارند؟
هم اكنــون از نظر مــا ون كافه ها مجــوز نــدارد و فعاليت  آنها 
غيرقانوني است اگرچه در نقاط مختلفي مانند اطراف پارك ها 
مستقر شده اند. الزم است شــهروندان اطالع داشته باشند كه 
شــهرداري هنوز براي ون كافه ها مجوزي صادر نكرده اســت. 
بعضي از شــهرداري هاي مناطق به تناسب موقعيت معابر خود 
مانع از فعاليت تعدادي از ون كافه ها نشده  اند يا در مواردي از كار 
آنها جلوگيري كرده اند. از ديدگاه شهرداري، كار اين مشاغل كه 
براساس خودرو  فعاليت مي كنند، مي تواند مثبت باشد اما نياز به 
تمهيدات دارد. در مواردي مانند عرضه مواد غذايي كه با سالمت 
مردم در ارتباط اســت نيازمند نظارت بهداشــتي هم هستيم 
به دليل اينكه نوع خدمات ون كافه ها »ســيار« است، مي تواند 
خدمات رســاني را در نقاطي كه اصناف حضور ندارند، تسهيل 
كند. مثال اين نمونه وقتي اســت كه مراســمي يا نمايشگاهي 
در يك نقطه برگزار مي شــود. در اين محل ون كافه ها مســتقر 
مي شوند درحالي كه استقرار واحد صنفي ثابت در اين نقاط صرفه 
اقتصادي ندارد. اين يك رويكرد جديد در حوزه اشتغالزايي است.

پيش تر در مناطقي مانند خيابان سي تير هم اين 
كار اجرا شده بود...

مشاغل خيابان سي تير يا موارد مشــابه آن، ون كافه محسوب 
نمي شود، چون ون كافه ها بايد در طول شب محل را ترك كنند.

پليس و اصناف در اين زمينه چه نقشي دارند؟
مسائل مربوط به ساعت فعاليت از سوي نيروي انتظامي و مسائل 
ترافيكي از ســوي پليس راهــور بايد مورد مطالعــه قرار گيرد. 
صاحبان ون كافه ها هم بايد در اتحاديه مرتبط پرونده تشــكيل 
داده باشند تا قابل نظارت باشــند. هركدام از مشاغل ون كافه ها 
تحت پوشش يك صنف هستند، ولي يكي از مشكالتي كه وجود 
دارد اين اســت كه اتحاديه ها براساس ضوابط خود، وقتي پروانه 
صادر مي كنند كه بهره برداري از آن شامل يك مغازه ثابت باشد. 
اين موضوع بايد از طرف اتحاديه ها بررسي و تعيين تكليف شود 
كه آيا يك ون كافه هم مي تواند »واحد صنفي« تلقي شود. بعضي 

از مشاغل خانگي هم اظهار مي كنند كه اتحاديه مرتبط ندارند.

مجموعا شــهرداري با فعاليت اين حرفه در شهر 
موافق است؟

بله. ما با صندوق  كارآفريني اميد صحبت هايي انجام داديم كه 
ازسوي دولت با ارائه وام و تغيير شكل فروش سنتي فرصت هايي 
براي اشتغال به شكل ون كافه فراهم شود. سبك ارائه خدمات در 
شهر ها تغيير كرده است و ما هم بايد اجازه دهيم كه فرصت هاي 
جديد به وجود بيايد در عين حال رشــد قارچ گونــه و خارج از 
كنترل در سطح شهر هم باعث ايجاد مشكالتي خواهد شد. مثال 
در بعضي مناطق شهرك هاي كامال صنفي و بدون واحد تجاري 
داريم كه ون كافه ها مي توانند در ساعات مشخصي آنجا به كسب 
و كار بپردازند. بعضي از اين مشــاغل با توجه به شــرايط كرونا 
مي توانند از رفت و آمد هاي غيرضروري بكاهند. در شهر ما هم نياز 
به سرزندگي داريم و هم جلوگيري از آلودگي بصري.  ون كافهها با 
توجه به فضا هاي بي دفاع شهري مي توانند به اشتغال كمك كنند 

و جاذبه گردشگري به وجود بياورند.

محمد سرابي
خبرنگار

تهران را مي توان شهر 
موزه ها ناميد. در اين 
شهر تاريخي با قدمت 
چندين هزار ساله، بيش از هزار موزه وجود دارد. چندي 
است كه مديريت شهري در حوزه راه اندازي موزه هاي 
تخصصي در تهران پيشقدم شده است. در اين خصوص 
مشــاركت مردم را نيز طلب كرده اســت و بسياري از 
خانه موزه ها يا موزه هاي با مالكيت شــخصي به صورت 
تخصصي راه اندازي شــدند. اكنون شــاهد راه اندازي 
موزه هاي تخصصي در حوزه هــاي مختلف موضوعي 
هستيم كه هر يك مي توانند بخشــي از هويت شهر را 
نمايان سازند. بسياري از مراكزي كه در سال هاي اخير 
به صورت موزه هاي تخصصي درآمده اند ساختمان هاي 
متروكه و رها شــده اي بودند كه  اكنــون زبان گوياي 
تهران هستند. در گزارش زير به وضعيت موجود برخي 
موزه هاي تخصصي كــه در تهران در حــال راه اندازي 
هستند مي پردازيم و مروري خواهيم داشت به تعدادي 
از موزه هاي تخصصي كه درســال هاي اخير راه اندازي 

شدند.

موزه صنعت سيمان در مرحله توافق با معارضان
يكي از موزه هاي تخصصي تهران كه در ماه هاي اخير 
سرو صداي زيادي داشته است، موزه -كارخانه سيمان 
در شهر ري است. ســاختمان اين موزه سال1310 
تاســيس شــد و تا اوايل دهه60 به عنوان كارخانه 

سيمان فعاليت مي كرد . بعد از آن به دليل آلودگي هاي 
محيطي تعطيل شــد. ســاختمان كارخانه به دليل 
معماري خاص و تجهيزات منحصربه فرد سال1397 
در فهرست آثار ملي قرار گرفت و به پيشنهاد مديريت 
شهري قرار است به موزه صنعت تبديل شود تا بيانگر 
تاريخ و مركز آموزش صنعت ســيمان باشد. اكنون 
ساختمان، معارضان بسياري دارد كه مديريت شهري 
در حال توافق با آنهاســت. همچنيــن طرحي براي 
احياي كارخانه و تبديل آن به مــوزه وجود دارد كه 
بعد از تصويب طرح اجراي آن از طريق مناقصه انجام 
خواهد شد. گفته مي شود كه موزه شدن اين كارخانه 

تا پايان امسال به سرانجام مي رسد.

خانه موزه نيما يوشيج در مرحله احيا
خانه شاعر معاصر و معروف در محله دزاشيب، خيابان 
رمضاني، با معماري دوره پهلوي دوم سال ها به صورت 
متروكه در آمده بود و مالك شــخصي داشت. اين خانه 
در مجاورت خانه موزه ســيمين و جالل آل احمد قرار 
دارد. سال1380 مالكين خانه نيما يوشيج قصد تخريب 
ملك را داشتند كه با پيگيري ميراث فرهنگي از تخريب 
خانه جلوگيري به عمل آمد و همان ســال به ثبت آثار 
ملي رسيد. سپس سال1397 توسط مديريت شهري 

خريداري شد. اكنون مطالعات براي بازسازي و احياي  
مجدد اين بنا در جريان است.

طرح موزه پادگان 06 در مرحله تأييد شورا
تهران از دوران صفويه داراي پادگان هاي نظامي بوده است 
و اين پادگان ها بخشي از هويت آن هستند. در پي خروج 
پادگان ها از تهران، ازجمله پادگان06 چندي پيش احمد 
مسجدجامعي، عضو شوراي اسالمي شهر تهران در جلسه 
شوراي شهر با اشــاره به توافق ارتش و شهرداري براي 
تبديل پادگان06 به بوستان ارتش، پيشنهاد موزه بوستان 
را مطرح كرد؛ طوري كه موزه به محلي براي پرداختن به 
رشادت هاي ارتش در طول سال هاي متمادي تبديل شود.

اكنون برنامه و طرح هاي اين پيشنهاد در مرحله بررسي و 
تأييد شوراي شهر تهران قرار دارد.

موزه قصرفيروزه در دست رسيدگي
كاخ فرح آباد )قصرفيروزه(، ساختماني متعلق به دوره 
قاجار در دوشان تپه و انتهاي خيابان پيروزي واقع شده 
است. اين اثر در ســال1355 به عنوان يكي از آثار ملي 
ايران به ثبت رسيده است. سال1399 با پيگيري هاي 
شوراي شــهر و رئيس كميته مشــاركت هاي مردمي 
قرار شد اين بنا به عنوان موزه اســلحه راه اندازي شود. 
اين تفاهمنامه در ســطح شــهرداري تهران و معاونت 
برنامه ريزي و امور شوراي شهر در دست رسيدگي است 
و طرح به محض تنظيم تفاهمنامه، عملياتي خواهد شد. 

در هيچ  جاي دنيا خانه 25متري نداريمناكارآمدي ضوابط باالدستي شهري ما

كاوه حاج علي اكبري، مديرعامل سازمان نوسازي شهرداري 
تهران :

رشد جمعيت شهر تهران در سال كمتر از يك درصد است، اما 
ميانگين اين موضوع در شهرهاي پيراموني باالي 5درصد در 
سال است. شرايطي كه ما با آن مواجه هستيم، اسكان در استان 
تهران و اشتغال در شهر تهران است. در واقع شهر تهران اشتغال 
كل استان را به دوش مي كشد و پيامدش اين است كه روزانه يك 
ميليون سفر آونگي در شهرهاي پيراموني شكل مي گيرد. يعني 
جمعيتي كه در شهر كار مي كنند، اما در پيرامون شهر اسكان 
دارند و نتيجه آن ترافيك، افزايش آلودگي و ايجاد شهرهايي 
است كه اساسا هيچ عنصر و شاخصه اي از امكانات شهري را 
ندارند و به عبارتي خوابگاه هاي بزرگ اندازه به حساب مي آيند. 
از اين منظر ما اساسا به بحث جمعيت پذيري خيلي در مقياس 
شهر نمي توانيم بپردازيم. بي مورد به نظر مي رسد كه جمعيت 
شهر از يك اندازه اي بيشتر نمي تواند باشد؛ چون جمعيت توزيع 
خود را در مقياسي فراتر از شــهر تعيين مي كند. ما مي توانيم 
ساده انگارانه فكر كنيم كه شبانه جمعيتي كمتر از 8ميليون نفر 
در تهران مي خوابند، ولي واقعيت اين است كه جمعيت تهران 

خيلي بيشتر از اينهاست.
نكته ديگر درباره رابطه بين مركز و پيرامون است. واقعيت اين 
است كه همه گروه هاي اجتماعي و اقتصادي بايد حق انتخاب 
براي زندگي در داخل يا حومه شــهر را داشته باشند. اتفاقي 
كه در كشورهاي توسعه يافته مي افتد، به اين صورت است كه 
هرچقدر از مركز به ســمت حومه مي رويم، سرانه ها و كيفيت 
زندگي به طور محسوسي افزايش مي يابد؛ به گونه اي كه خانه ها 
بزرگ تر مي شود، يعني از آپارتمان به خانه نقل مكان مي كنيد، 
حياط داريد و از خدمات بيشــتري بهره مي بريد. بنابراين با 

دوري از مركز كيفيت زندگي بهتري 
خواهيد داشت.

در كشور ما برعكس است و هرچه از 
شهر دورتر مي شويم، كيفيت زندگي 
كاهــش مي يابد. مثــا واحدهاي 
مســكوني كوچك تر مي شوند و با 

سكونتگاه هايي مواجه هستيم كه حداقل خدمات را هم ندارند. 
در عين حال، زيرســاخت هاي حمل ونقل هم وجود ندارد. در 
مقياس شهر تهران ما در شــرايطي هستيم كه قيمت مسكن 
به شدت افزايش پيدا كرده است. ما مي بينيم كه در شهر تهران 
تقاضا بيشــتر روي خانه هاي با متراژ بين 50 تا 57متر است، 
درحالي كه عرضه به سمت بيشــتر از 100متر رفته است. اين 
نشان از ناكارآمدي ضوابط باالدســتي شهري ما دارد و به  اين 
خاطر اصرار بيش از اندازه به استانداردسازي دارند. اينكه همه 
بايد از يك استاندارد استفاده كنند، عما گروه هاي اجتماعي- 
اقتصادي را از بازار خريد و فروش و تامين مسكن كنار مي گذارد. 
اين در حالي است كه واقعيت از زندگي تعداد زيادي خانواده در 
يك خانه 35متري حكايت مي كند و در طول زمان توانسته اند به 
يك الگوي بهينه براي بهره برداري از اين مساحت كوچك دست 
پيدا كنند. در عين حال كه برخي فضاها را به طور مشترك دارند، 

اما هر خانواده هم براي خود قلمرو مستقل دارد.
واقعيت اين اســت كه طبق طرح جامع در سال96، يعني قبل 
از بحران  اقتصادي در سال هاي بعد از آن، 40درصد خانوارهاي 
تهران زير خط فقر مسكن قرار دارند. اين دو حالت دارد؛ اينكه 
خانواده هايي بد مسكن هســتند و بدتر از آن دهك هايي كه 
حتي امكان تامين سرپناه را هم در شهر تهران دارند از دست 

مي دهند. يعني دچار اسكان نايابي حيثيتي شده اند.

محمدرضا رضايي كوچي، رئيس كميســيون عمران مجلس 
شوراي اسامي:

فرض كنيد خانواده اي براي زندگي يك خانه 25متري را انتخاب 
مي كنند و سؤال اينكه آنها چگونه قرار است در اين خانه كوچك 
زندگي كنند؟ حاال نه يك خانــواده پرجمعيت بلكه يك زن و 
شوهر به همراه تنها فرزند خود. در واقع سبك زندگي ايراني- 
اسامي ما ماحظات و محدوديت هايي دارد؛ مثا اتاق فرزند از 
اتاق پدر و مادر خود بايد جدا باشد. حاال چطور مي شود در يك 

خانه 25متري چنين فضايي را طراحي كرد.
اينكه گفته مي شــود در دنيا خانه هاي كوچك مقياس داريم، 
درست نيست. در واقع ســاخت و سازهاي كوچك مقياس در 
كشورهاي ديگر كاربري تجاري دارد و ما خانه 25متري براي 
زندگي در هيچ جــاي دنيا نداريم. خانه هــاي كوچك اندازه 
مشكات بسياري خواهد داشت. زيرا در انبوه سازي ها مي بينيم 
كه همه خانه ها بالكن ندارند يا مشكاتي بابت پاركينگ وجود 
دارد. حاال براي خانه هاي كوچك مقياس چگونه قرار اســت 
پاركينگ طراحي شــود. به لحاظ شهرسازي، امنيت و سبك 
زندگي ايراني- اسامي ما، امكان ساخت خانه هاي 25متري 
وجود ندارد. فرض كنيد چنين خانه هايي ساخته شد و در يك 
طبقه10 در ورودي باز شود، چه اتفاقي مي افتد؟ غير از اين است 
كه در يك خانه به سمت در خانه ديگر باز مي شود؟ با اجرا شدن 
چنين طرح هايي تداخل هاي فردي زياد مي شود. زيرا با ساخت 
خانه هاي كوچك خانواده هاي زيــادي در يك محيط كوچك 
زندگي خواهند كرد و اين موضوع سبب تداخل مي شود. مثا 
براي استفاده از آسانسور و پاركينگ خواه ناخواه تجمع مي شود 
يا ارتباطات خيلي نزديك خانوادگي ايجاد شده و ناهنجاري هاي 
اجتماعي درست مي كند. در واقع هيچ جاي دنيا سابقه ندارد 

كه براي زندگي و تشــكيل خانواده 
آپارتمان 25متــري درنظر گرفته 
شود. اينكه گفته مي شود 25متر را 
با طراحي تبديل به خانه اي 70متري 
مي كنند، به نظر من غيرممكن است. 
براي همين، ما به عنوان نمايندگان 

مردم در كشور طرح مي آوريم. ما در كشورمان زمين كم نداريم 
ولي مي بينيم كه در شهرهاي مختلف عده اي دست به احتكار 
زمين زده اند. چطور در مورد مســائل ديگر با احتكار برخورد 
مي كنند؟ مثا در مورد همين احتكار ليموترش هم برخورد شد، 
اما چرا با فردي كه در شهرها زمين هاي بسياري خريداري كرده 
و رها مي كند، برخورد نمي شود. بعد مي بينيم كه اين فرد به بحث 

اجاره و فروش خانه ورود نمي كند. اين احتكار است.
ما راهكارهاي زيادي داريم كه به سمت توليد مسكن برويم. در 
واقع توليد بايد راه بيفتد تا اقتصاد كشور فعال شود. راهكار اين 
اســت كه بانك ها كمك كنند، تسهيات ارزان قيمت بدهند، 
زمين هاي دولتي در اختيار توليدكننــدگان قرار بگيرد و در 
بعضي شهرها زمين مي تواند به طرح موجود الحاق شود. به طور 
كلي مكانيسم هاي مختلفي وجود دارد كه مسكن از حالت فعلي 
خارج شود. 2روز پيش جلســه مفصلي درباره اين موضوع در 

مجلس داشتيم كه حتما به صحن هم خواهد آمد.
واقعيت اين است كه دولت موضوع مسكن را رها كرده است. 
يعني با وضع موجود همچنان بايد انتظار بحران هاي بيشتري 
داشته باشيم، كمااينكه من در سال گذشته به رئيس جمهور نامه 
زدم، زيرا اين شرايط را پيش بيني كرده بودم. اگر حاال هم ورود 
نكنيم و اين شرايط استمرار پيدا كند، مطمئنا وضعيت مسكن 

در آينده بحراني تر خواهد شد.

گزارشي از موزه هايي كه به معرفي هرچه بهتر پايتخت از تهران شهر موزه هاي تخصصي مي شود
گذشته تا به امروز كمك مي كنند

برخي موزه هاي 
تخصصي كه به 
تازگي افتتاح 

شدند 

پيشنهاد موزه ايمني و اسناد تاريخي تهران در ميدان حسن آباد 
ميدان حسن آباد از بناهاي تاريخي شهر اســت كه قدمتي حدود 100سال دارد. اطراف اين ميدان بناهاي 
تاريخي فراواني وجود دارد. بخشي از ميدان سال گذشته دچار حريق شد. بعد از حريق، مديريت شهري 
دستور بازسازي ميدان را صادر كرد. احمد مسجدجامعي، عضو شوراي شهر تهران در اين خصوص مي گويد: 
اين بنا براساس سبك رنسانس ايتاليا ساخته شده، بناي محكمي دارد و بازسازي آن را نبايد به جداره خاصه 
كرد. در كنار بناي ميدان حسن آباد، قبرستان مهم تهران وجود داشته كه مشروطه  خواهان در آنجا دفن 
شده اند. از ديگر نكته هاي اين ميدان اين است كه پيش تر آن را ملك المتكلمين مي ناميدند. زيرا تنديس او 
در آنجا نصب شده بود و در دهه50 برداشته شد. عضو شوراي شهر تهران پيشنهاد داده است اگر مي خواهيم 
اين ميدان را بازسازي كنيم، فرصت مناسبي است تا به ظرفيت هاي ميدان پرداخته شود و اين امكان وجود 
دارد طبقه باالي ميدان به موزه تبديل گردد. باتوجه به آنكه ساختمان آتش نشاني نيز در اين ميدان قرار 

دارد، مي تواند ميدان به موزه ايمني و اسناد تاريخي تهران تبديل شود.

ث
مك

ظاهرا طرح جديدي براي ساخت خانه هاي كوچك  اندازه در مجلس در حال بررسي 
است؛ موضوعي كه موافقان و مخالفان بسياري دارد

مســكن اجتماعي پديده اي است از طرح خانه هاي 25متري در محاق 
قرن نوزدهم و در برخي كشورهاي 
پيشرفته مطرح شد، به اين ترتيب كه 
اقشار كم درآمد جامعه در خانه هاي 
كوچك مقياس اسكان يافته و صاحب 
خانه شوند. اين شرايط امروز در شهر 
تهران به وجود آمده و طرح خانه هاي 
25متري در مجلس شوراي اسالمي 

در دست بررسي است
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كارخانه سيمان ری

موزه دخانيات
موقعيت مكاني: ميدان قزوين

قدمت: 1316
موضوع: دستگاه هاي توليد سيگار 
و همچنين نمونه اي از اوراق اداري 

مربوط به توليد و پخش سيگار
سال افتتاح: سال1398

موزه پمپ بنزين
موقعيت مكاني: دروازه دولت

قدمت: 1310
موضوع: تاريخچه محله دروازه 

دولت، نحوه شكل گيري و فعاليت 
جايگاه سوخت شماره6

سال افتتاح: سال1398
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موقعيت مكاني: خيابان وليعصر، 

باالتر از ميدان منيريه
قدمت: دوره پهلوي

موضوع: روايت خيابان وليعصر
سال افتتاح: سال1398

هتل بوتيك
 موقعيت مكاني: كوچه لوالگر 

قدمت: دوره پهلوي
موضوع:گردشگري ايراني
سال افتتاح: سال1397
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 واريز مرحله هشتم حمايت معيشتي
هشتمين مرحله حمايت معيشتي ساعت ۲4 امشب به حساب سرپرستان خانوار مشمول واريز مي شود. همانند 
مراحل گذشــته، خانواده يك نفره ۵۵ هزار تومان، خانواده دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، خانواده سه نفره ۱۳۸ هزار 
تومان، خانواده 4 نفره ۱۷۲ هزار تومان و خانواده پنج نفره و بيشتر ۲۰۵ هزار تومان يارانه معيشتي دريافت مي كنند.

نبض بازار

طال و ارز

شاخص كل بورس تهران در مبادالت روز گذشته بيش از 10هزار 
واحد كاهش يافت.

به گزارش همشهري، در دادو ســتد هاي روز گذشته شاخص كل 
بورس تهران با 10هزارو 31واحد كاهش معادل 0.67درصد كاهش 
يافت و به يك ميليون و481هزارو 924واحد رســيد. با اين ميزان 
نزول بيش از 39هزار ميليارد تومان از ارزش ســهام شركت هاي 
حاضر در بورس و فرابورس كم شد. روز گذشته سهامداران 21هزارو 
243ميليارد تومــان اوراق بهادار در بــورس و فرابورس خريداري 

كردند كه اين ميزان نسبت به روز قبل 22درصد كاهش داشت.
براساس تحليل يك شركت مشاور سرمايه گذاري به نظر مي رسد 
هم اكنون مهم ترين چالش بازار ســرمايه، تقابل شــاخص كل با 
مقاومت رواني 1.5ميليون واحدي است كه با توجه به جريان مثبت 
ورود نقدينگي به بازار مي توان اميدوار بود پس از عبور به ســمت 
1.8ميليون واحد حركت كند. برخي از فعاالن بازارسرمايه اعتقاد 
دارند بازار در شــرايط حاضر همان رفتاري را كه در زمان شكستن 
قله يك ميليون واحدي داشت، تكرار خواهد كرد و شايد براي عبور 
از منطقه يك ميليون و 500هزار واحدي به يك تا 2 هفته  زمان نياز 

داشته باشد.
ديروز همچنين بيش از 271ميليــارد تومان از واحد هاي صندوق 
سرمايه گذاري دارا يكم به عنوان نخستين صندوق سرمايه گذاري 
دولتي مورد مبادله قــرار گرفت و ارزش واحد هــاي اين صندوق 
5.8درصد افزايش يافت. اين صندوق كه معامالتش از ابتداي هفته 
آغاز شده است مورد توجه ســرمايه گذاران قرار گرفته است و اين 
روز ها بخش زيادي از معامالت به واحد هاي اين صندوق اختصاص 
مي يابد بر همين اســاس روز گذشــته بورس تهران نيز با صدور 
اطالعيه اي به سرمايه گذاران توصيه كرد براي تعيين قيمت معامالت 

به ارزش خالص داريي هاي اين صندوق توجه كنند.
ديروز همچنين بخش زيادي از توجه ســهامداران به سمت سهام 
شركت هاي خودروسازي، پااليشــگاه ها و بانك ها معطوف بود. در 
عين حال برخي شــركت ها با افزايش قابل توجه حجم معامالت 
مواجه شدند به طوري كه حجم معامالت گروه دارويي بركت به 9برابر 
ميانگين معامالت ماهانه و حجم معامالت شركت همكاران سيستم 

به 7برابر ميانگين معامالت ماهانه رسيد.
حجم معامالت بانك قرض الحسنه رســالت و توريستي ورفاهي 
آبادگران كيش بيش از 5برابر ميانگين معامالت ماهانه اين شركت ها 
بود. اين ارقام نشان مي دهد كه به دليل افزايش توجه سهامداران به 

اين شركت ها نقدينگي در حال ورود به اين شركت هاست.

نماگر هاي بازارسهام درمبادالت ديروز
درصد تغييرمقدار تغييرمقدارنماگر

 شاخص كل
0.67-10031-1,481,924واحد

 ارزش معامالت
22.64-6218-21243ميليارد تومان

8.08-224205-2,551,087تعداد معامالت
ارزش بازار 

0.59-39-6529هزارميليارد تومان

تعيين سهميه گازوئيل مرزنشينان
كرامت ويس كرمي، مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي گفت: ســهميه فروش مرزي براي خانوارهاي استان هاي 
مرزنشــين ماهانه 37.5ميليــون ليتر گازوئيل تصويب شــد و 
16درصد از ارزش ريالي درآمد ناشي از فروش اين سهميه به حساب 
خانوارهاي مرزنشين واريز مي شود. وي افزود: طبق مصوبه هيأت 
دولت قرار است شركت ملي پااليش و پخش سهميه سوختي را 
براي خانوارهايي كه تا شعاع 20كيلومتري مستقر هستند درنظر 

بگيرد تا با فروش مرزي آن با قيمت تعادلي به آنها كمك شود.

نزول ۱۰هزار واحدي شاخص بورس

سيمان ۲۰درصد گران شد
عبدالرضا شيخان، دبير انجمن كارفرمايان سيمان، گفت: در پي 
افزايش قيمت تمام  شده توليد سيمان، توليدكنندگان درخواست 
افزايش قيمت محصوالت شــان را داشــتند كه در نهايت رشد 
20درصدي قيمت ها مصوب شــد. اين مصوبه از فردا 10تيرماه 
اجرايي مي شــود. افزايش 20درصدي شــامل سيمان تيپ يك 
مي شود كه در اين مورد موافقت وزارت صنعت نيز جلب شده است. 
وي همچنين تأكيد كرد: مشكلي در توليد وجود ندارد و تعطيلي در 

هيچ كارخانه اي رخ نداده است.

شناسايي ۸۲۵ رشته انشعاب غيرمجاز آب 
سهراب فالوند، معاون درآمد و امور مشتركين آبفاي غرب استان 
تهران گفت: 825 رشته انشعاب آب غيرمجاز از ابتداي امسال در 
محدوده شهرستان هاي قدس، شهريار و مالرد شناسايي شد كه 
از اين تعداد 609 رشته پس از اخذ جرايم مربوطه تبديل به مجاز 
شده اند و برخورد با اينگونه انشعاب ها به طور مستمر ادامه خواهد 
داشت. وي افزود: وجود انشــعاب هاي غيرمجاز موجب آسيب به 
شبكه توزيع، هدررفت آب و تضييع حقوق مشتركان قانوني خواهد 

شد و طبق قانون، جرم تلقي مي شود.

مرغ در تهران ارزان مي شود
حشمت اهلل عسگري، معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار 
تهران گفت: قيمت گوشت مرغ گرم در استان تهران با توجه 
به رشــد جوجه ريزي و تامين نهاده هاي دامــي هفته آينده 
كاهش مي يابد و حتي ممكن است قيمت هركيلوگرم گوشت 
مرغ به زير قيمت مصوب يعنــي 15 هزار تومان كاهش يابد. 
اين خبر در حالي اعالم مي شود كه برخي شهروندان شهرهاي 
كوچك در تماس با همشهري از عرضه گوشت مرغ تا حتي 

كيلويي 20هزار تومان گاليه دارند.

ديروز ابعاد تازه اي از مصوبه اجاره اي ستاد 
مقابله با كرونا روشن شد و متوليان حوزه مسكن

مسكن در وزارت راه و شهرسازي علنا به 
مســتأجران اعالم كردند ضمن رعايت اين مصوبه، به 
پشتوانه قانون از تخليه امالك استيجاري خودداري كنند 
تا دوره كرونا بگذرد و ثمرات برنامه ريزي دولت در بازار 

مسكن آشكار شود.
به گزارش همشهري، در مصوبه اخير ستاد مقابله با كرونا 
براي حمايت از مســتأجران در دوره شيوع كرونا، مقرر 
شد همه قراردادهاي اجاره كه تا 8  ارديبهشت سررسيد 
شــده اند يا در ماه هاي آتي و در دوره كرونا سررســيد 
مي شوند، به صورت خودكار از تاريخ اتمام قرارداد تا 3ماه 
پس از اتمام دوره كرونا تمديد شوند و در پروسه تمديد 
نيز سقف افزايش قيمت اجاره بها در تهران از 25درصد، 
در كالنشــهرها از 20درصد و در ســاير نقاط شهري از 

15درصد فراتر نرود.

تمديد قرارداد مستأجران متعهد
محمود محمودزاده، معاون ساختمان و مسكن وزير راه 
و شهرسازي در تشريح مصوبه ســتاد مقابله با كرونا در 
حمايت از مســتأجران مي گويد: با اجراي مصوبه، هيچ 
مالكي نمي تواند مســتأجر را وادار به تخليه واحد كند 
و با پشتيباني مراجع قضايي از مستأجر، قرارداد اجاره 
تمديد مي شود؛ مگر اينكه مستأجر افزايش قيمت اجاره 
در اين مصوبه را نپذيرد و به تعهدات قرارداد سال گذشته 
پايبند نبوده باشد كه در اين صورت بايد نسبت به تخليه 
واحد اقدام كند. به گفته محمــودزاده، باوجود حمايت 
همه جانبه مصوبه از مستأجران، چنانچه مالك مسكن 
استيجاري، واحد خود را به صورت رسمي فروخته باشد، 
مستأجر به مدت 2 ماه از تاريخ فروش مهلت دارد كه واحد 

را تخليه كند.

اجراي قانون با كمك مستأجران
براساس مصوبه ستاد مقابله با كرونا براي ساماندهي بازار 
اجاره، همه قراردادهاي بازار مسكن بايد در سامانه امالك 
و مستغالت ثبت شده و كد رهگيري دريافت كنند. دليل 

اصلي اين الزام، قاعده مند كردن روابط بازار مســكن و 
شفاف سازي روابط موجر و مســتأجر است و از آنجا  كه 
قانون با قدرت از مستأجران متعهد حمايت مي كند، با 
استناد به اطالعات اين سامانه، مي تواند در كوتاه ترين 
زمان ممكــن اختالفات احتمالي موجر و مســتأجر را 
برطرف كند. در اين وضعيت، حتي اگر مالكي بخواهد 
مستأجر را به بهانه فروش واحد مسكوني وادار به تخليه 
كند، ابتدا بايد واحد خود را رسما بفروشد و اطالعات اين 
فروش در سامانه ثبت شود تا طبق قانون، مستأجر تا 2 ماه 
بعد واحد را تخليه كند. به عبارت ديگر، الزام صدور كد 
رهگيري راه را بر معامالت صوري و تشريفاتي مي بندد 
و هيچ موجري نمي تواند با سندسازي خواستار تخليه 
مستأجري شــود كه به مفاد قانون پايبند بوده است. به 
گزارش همشهري، اين مصوبه شايد ازنظر برخي مالكان و 

موجران نوعي مداخله و تخريب بازار از سوي دولت تلقي 
شــود؛ اما تا حدود زيادي منطبق بر مقرراتي است كه 
در كشورهاي پيشرفته براي حمايت از مستأجران اجرا 
مي شود و برخالف اغلب مداخله هاي دولت در بازارهاي 
مختلف كه تبعات اقتصادي به همراه دارد، ورود دولت به 
بازار اجاره مي تواند در كنار ساماندهي اين بازار، به رشد 
توليد ناخالص داخلي از مسير كاهش سوداگري در بازار 
مســكن و ترغيب نقدينگي براي ورود به حوزه توليد و 

ساخت وساز نيز منجر شود.

بازار اجاره در دست ساماندهي
كل مصوبه اجاره اي ستاد مقابله با كرونا بر اين اصل استوار 
است كه اگر مستأجري به مفاد قرارداد اجاره خود عمل 
كرده و در زمان كرونا، زمان قراردادش به پايان رسيده 

است، موجر بايد قرارداد قبلي را نهايتا با افزايش قيمت 
مصوب تمديد كند. البته اين مصوبه به اقتضاي شرايط 
اضطراري )فورس ماژور( ابالغ شده و قرار نيست در بازار 
اجاره پساكرونا نيز مالك عمل باشد. به همين دليل براي 
ســاماندهي اين بازار در بلندمدت نياز است كه در كنار 
ايجاد نظام اجاره داري جامع، زيرساخت هاي موردنياز 
اين بازار نيز مهيا شود تا دولت امكان نظارت، مداخله و 
حمايت در بازار اجاره را داشته باشد. آنگونه كه وزير راه و 
شهرسازي و معاون مسكن و ساختمان او ادعا مي كنند، 
دولت مقدمات اجراي ساختار اجاره داري حرفه اي را مهيا 
كرده و در تالش اســت با حمايت از ايجاد شركت هاي 
اجاره داري، ابزارهاي تنظيم بازار اجاره را فراهم كند. در 
اين زمينه، آنگونه كه معاون مسكن و ساختمان وزارت 
راه و شهرسازي مي گويد، سناريوي اعطاي زمين دولتي 

99ساله و تسهيالت ساخت به داوطلبان اعم از نهادها و 
اشخاص حقيقي به منظور ساخت مسكن استيجاري در 
دستور كار قرار گرفته، مشروط به اينكه واحدهاي ساخته 
شــده در اين زمين ها به قيمت مصوب در بــازار اجاره 
عرضه شوند و دولت هيچ محدوديتي براي مشاركت و 
سرمايه گذاري قائل نيست. براساس اين مصوبه كه تا هفته 
آينده نهايي مي شود و جزئيات آن منتشر خواهد شد، 
شركت هاي اجاره داري حرفه اي، سازمان ها و نهادهاي 
متقاضي مي توانند براي ساخت مســكن استيجاري، 
زمين 99ساله از دولت دريافت كنند و اين واحدها را با 
استفاده از تسهيالت ساخت، براي عرضه در بازار اجاره 
كالنشهرها بسازند. اين واحدها با اولويت كالنشهرها و 
شهرهاي بزرگ، به عنوان لنگر تنظيم بازار اجاره عمل 

كرده و ابزاري براي كنترل بازار اجاره خواهد بود.

مرد و زني از عشــاير خونگرم ايران زمين در حال دوشيدن شير 
 عكس
خبر

اميدوارند كه بتوانند با تكيه بر دامداري سنتي روزهاي خوبي را 
براي فرزندان شان فراهم كنند. تكيه عشاير هميشه در حال كوچ 
بين ييالق و قشالق بيشــتر بر رونق دامداري اســت و گاه تا 
۵۰۰كيلومتر هم ممكن است جابه جا شوند تا خوراك طبيعي براي دام خود پيدا 
كنند. اقتصاد عشاير كوچنده بيشتر مبتني بر دامداري است و به دليل نياز به مراتع 
طبيعي براي چراي دام با تغيير فصل از نقطه اي به نقطه ديگر كوچ مي كنند و فصل 
سرد را در قشالق و فصل گرم را در ييالق به سرمي برند كه فاصله آنها ممكن است 
از چند كيلومتر تا بيش از ۵۰۰ كيلومتر باشد. هر چه خشكسالي بيشتر و مراتع 
خشك تر شوند، زندگي براي عشاير سخت تر مي شود و نتيجه آن مهاجرت مردان 
عشايري به شــهرها براي پيدا كردن كار روزمزد است. بسياري از عشاير ازنظر 
حداقل هاي خدمات عمومي روستاها و شهرها ازجمله خدمات پزشكي و بهداشتي 
و دسترسي به آب و برق در تنگنا هستند. با اين همه عشاير با قناعت و تالش خود 
مصمم هستند تا روزي حالل به دست آورند، آنها را دريابيم چرا كه در عصر كرونا 

آنها هم در خطر هستند.
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شاخص كل بورس تهران در مبادالت روز گذشته ۰.6۷ درصد كاهش يافت.

روند شاخص  كل بورس تهران در روز گذشته

اقتصاد عشاير؛ متكي بر دامداري سنتي

بعد از دستور مستقيم رئيس جمهور در ابتداي 
امســال به وزير اقتصــاد براي عرضه ســهام بورس

شــركت هاي دولتي و تأكيد هاي مداوم او براي 
عرضه سهام همه دستگاه ها در بورس، ابتداي هفته طرح اعطاي 
مشوق هاي مالياتي براي ورود شركت هاي تازه وارد به بورس هم 
در شــوراي هماهنگي سران قوا تصويب شــد. همزمان با اين 
اقدامات 2طــرح ديگر نيز در ســازمان بورس بــراي ترغيب 

شركت ها براي ورود به بورس در حال دنبال است.
به گزارش همشــهري، الزامــات اقتصادي كشــور، دولت را 
مجبوركرده از ظرفيت هاي بازارسرمايه استفاده كند. برهمين 
اساس از ابتداي سال مصوبات و سياست هاي مختلفي را براي 
افزايش توجه به بازارســرمايه به اجرا گذاشــته است، يكي از 
برنامه هاي دولت عرضه سهام شركت هاي دولتي در بازار سهام 
است و اين موضوعي است كه حسن روحاني، رئيس جمهوراز 
ابتداي سال تاكنون بارها درباره آن تأكيد كرده وحتي درابتداي 
سال نيزدر دستوري ويژه به وزير اقتصاد ماموريت داد مقدمات 
الزم براي عرضه سهام شــركت هاي دولتي در بورس را فراهم 
كند. روحاني حتي چند روز پيش با بيان اينكه يكي از امكانات 
پيش روي اقتصاد ايران عرضه سهام بنگاه هاست،گفت: بانك ها، 
شركت هاي دولتي و شركت هايي كه به نحوي متعلق به نيروهاي 

مسلح است، همه بايد بيايند و سهامشان را عرضه كنند.
اين سخنان بعد از آن مطرح  شد كه طرح اعطاي كمك مالياتي 
براي ورود شركت ها به بورس توسط شوراي هماهنگي سران قوا 

تصويب شد و مورد تأييد مقام معظم رهبري هم قرار گرفت.
مطابق اين مصوبه پرونده مالياتي شــركت هايي كه قصد ورود 
به بورس را دارند در ســال هاي گذشــته مورد كالبد شكافي 
دوباره قرار نمي گيرد و اين موضوع مي تواند يكي از نگراني هاي 
شركت ها را براي ورود به بورس حل كند. طبق اين مصوبه كه 
ابالغ هم شده است، ورود ســازمان امور مالياتي به پرونده هاي 
سال هاي ماقبل 1398 تمام شركت هايي كه در سال جاري در 
بورس پذيرش مي شوند ممنوع شده و اين شركت ها فقط بابت 

صورت مالي سال 1398 خود ماليات خواهند پرداخت.
حسن قاليباف اصل، رئيس سازمان بورس هم پيش از اين در 
اين باره گفته بود: برخي شركت ها نگران اين موضوع بودند كه 
با ورود به بورس، سازمان مالياتي گذشــته آنها را كاوش كند. 
به همين دليل بســياري از شــركت ها از ورود به بورس حذر 
مي كردند. بنابراين پيشــنهاد شد ســازمان مالياتي گذشته 
شركت هايي كه سال جاري در بورس پذيرش شدند را تا زماني 
كه در بورس هستند، كاوش نكنند. اين مصوبه دركنار تأكيد هاي 
رئيس جمهور از ابتداي ســال تاكنون نشان مي دهدكه دولت 
سخت در تالش است تا زمينه ورود شــركت هاي جديد را به 

بورس فراهم كند و مشوق هاي مختلفي درنظر بگيرد.

مشوق هاي جديد
همزمان با ايــن اقدامات، تازه ترين خبر ها نشــان مي دهد كه 
سازمان بورس در تالش است تا با اجراي 2طرح ديگر مشوق هاي 
بيشــتري را براي ورود شــركت هاي جديد به بورس درنظر 

بگيرد.اين 2طرح شامل اعطاي ســهام ممتاز به مالكان عمده 
شركت ها و همينطور سپرده كردن سهام عمده در يك صندوق 
سرمايه گذاري براي تامين مالي اســت كه به نظر مي رسد اين 
2مشوق كه نياز به تصويب در شــوراي بورس را دارد ازجمله 
اعطاي سهام ممتاز مي تواند سهامداران عمده را ترغيب كند تا 
شركت هاي زير مجموعه شان را وارد بورس كنند چرا كه يكي 
از دغدغه ها و نگراني هاي مالكان بزرگ اين است كه مديريت 
و كنترل بنگاه اقتصادي تحت تملك شــان را از دست بدهند. 
به نظرمي رسد نخستين طرح كه اعطاي سهام ممتاز به مالكان 
عمده است، مي تواند جذابيت ورود شــركت هاي جديد را به 
بورس بيشتر كند. سهام ممتاز، جزو سهام سرمايه اي است كه 
مورد تأييد قانون تجارت اســت و داراي امتيازاتي است كه به 
سهم عادي تعلق نمي گيرد.دارندگان سهام ممتاز از سود سهام 
متفاوت تر و بزرگ تري برخوردار ند و از طرف ديگر انتشار سهام 
ممتاز معافيت هاي مالياتي خاصي را براي شــركت ها به دنبال 
خواهد داشت به همين دليل مديران شركت ها معموال مشتاقند 

كه داراي سهام ممتاز باشند.
از ســوي ديگر دارندگان ســهام ممتــاز از حــق رأي 2برابر 
برخوردارند و اين موضــوع مي تواند موضوع كنترل و مديريت 
بنگاه اقتصادي را براي سهامداران بزرگ همچنان حفظ كند.

در واقع با اعطاي ســهام ممتاز كنترل و نظام تصميم گيري در 
بنگاه هاي زير مجموعه كه هميشه دغدغه سهامداران عمده بوده 

است، حل خواهد شد.
در طرح دومي كه از ســوي ســازمان بورس دنبال مي شــود 
سهامداران عمده مي توانند بدون اينكه بخش زيادي از سهام 
متعلق به خودشان را در بازار عرضه كنند از طريق سپرده گذاري 
اين ســهم در يك صندوق ســرمايه گذاري منابع مالي مورد 
نيازشان را تامين كنند و ســهام همچنان در تملك آنها باقي 
خواهد ماند و منابع آن صــرف اجراي پروژه هاي جديد خواهد 
شــد.درصورت تصويب اين طــرح، بخش ديگــري از نگراني 
سهامداران عمده براي در اختيار داشتن مالكيت عمده سهام 
شركت هاي زير مجموعه حل خواهد شد و جذابيت بيشتري 

براي ورود شركت ها به بورس ايجاد خواهد كرد.

فرش قرمز پيش پاي شركت ها  براي ورود به بورس

در مبادالت روز گذشــته قيمت هر دالر آمريكا در بــازار آزاد در 
ارقامي باالتر از 20هزار تومان مبادله شد و قيمت سكه امامي هم 

55هزار تومان رشد كرد.
به گزارش همشهري، در مبادالت روز گذشته قيمت هر دالر آمريكا 
در صرافي هاي مجاز با 6تومان افزايش به نرخ 19هزار و49تومان 
مبادله شد، اما قيمت هر دالر در بازار آزاد در محدوده 20هزارو100 
تا 20هزارو150تومان دادوستد شــد. باوجود رشد قيمت دالر، 
قيمت ساير ارز ها در صرافي هاي مجاز با اندكي نزول مواجه شدند. 
اكنون بيش از يك هفته است كه قيمت دالر از مرز 20هزار تومان 
عبوركرده و به نظر مي رســد رفته رفته موقعيت خود را در ارقام 
جديد تثبيت مي كند. از نظر تكنيكي محدوده 20هزار تومان نوعي 
مرز رواني و نگران كننده براي قيمت دالر محسوب مي شود و اين 
احتمال وجود دارد كه درصورتي كه ظرف روز هاي گذشته قيمت 
دالر عقب نشيني نكند تمايل بيشتري براي رشد پيدا كند. با اين 
حال انتظار مي رود تحت  تأثير سياست هاي كنترلي بانك مركزي 

قيمت دالر از ارقام كنوني عقب  نشيني كند.
همزمان با آغاز شــيب صعودي قيمت دالر، قيمت طال و به دنبال 
آن سكه هم در حال رشد است و ظرف روز هاي گذشته قيمت طال 
و سكه با رشد زيادي مواجه شده است. ديروز هم در شرايطي كه 
قيمت هر سكه بهار آزادي 30هزار تومان كاهش يافت، اما قيمت 
هر ســكه امامي با 55هزار تومان رشــد در صرافي هاي مجاز به 

محدوده 8ميليون و773هزار تومان رسيد.

قيمت طال و ارز در صرافي هاي مجاز تا ساعت ۱۷ديروز 
)ارقام به تومان(

درصدتغييرمقدار تغييرقيمت دارايي
1904960,03دالر
0,01-2-21100يورو

0,54-135-24854پوند انگليس
0,29-16-5527درهم امارات

0,34-10-2952لير تركيه
0,06-13-21570فرانك سوئيس

0,28-8-2864يوان چين
0,16-24-14799دالر كانادا
8773000550000,63سكه امامي

0,36-30000-8420000سكه بهار آزادي
444000000نيم سكه
2440000100000,41ربع سكه

رشد قيمت سكه

خوش نشيني تضميني
با مصوبه جديد ستاد مقابله با كرونا، مراجع قضايي با قدرت از مستأجران حمايت مي كنند

   مستأجران چه كار كنند؟
كساني كه مستأجر هستند و قرارداد اجاره رسمي يا توافقي 
دارند، چنانچه زمان اتمام قرارداد آنها در دوره كرونا باشد، 
موجر مكلف است طبق مصوبه ستاد مقابله با كرونا، قرارداد 
آنها را حداكثر بــا افزايش ۲۵درصدي قيمــت در تهران، 
۲۰درصدي در كالنشهرها و ۱۵درصدي در ساير نقاط شهري 
تمديد كند. براساس اين مصوبه، چنانچه مستأجري به تعهدات 
خود براساس قرارداد قبلي پايبند نباشد، درصورت درخواست 
موجر بايد واحد را تخليه كند؛ اما اگر به تعهدات قبلي پايبند 
بوده و صاحب خانه اش خواسته هاي فراتر از اين مصوبه دارد، 
مي تواند با اتكا به حمايت قانون از تخليه ملك خودداري كند 
و مطمئن باشد كه مراجع قضايي عليه او حكم تخليه صادر 
نمي كنند. نكته قابل توجه اين اســت كه اگر قرارداد اجاره 
به صورت دستي نوشته شده يا قرارداد رسمي مشاوران امالك 
به صورت پشت نويس تمديد شده باشد، همچنان از منظر قانون 
معتبر هستند و بايد براساس مفاد اين مصوبه تمديد شود؛ البته 
با توجه به اينكه ماليات ستاني از خانه هاي خالي نيز به زودي 
آغاز مي شود، بهتر است براي قراردادهاي دست نويس نيز كد 
رهگيري گرفته شود تا در موضوع ماليات، مالك با مشكلي 
مواجه نشود. نكته ديگر اينكه در اين مصوبه، فقط براي حمايت 
از معيشت موجراني كه از طريق دريافت اجاره بها امرارمعاش 
مي كنند، با افزايش قيمت اجاره بها در چارچوب درصدهاي 
مصوب موافقت شــده و انتظار مي رود صاحب خانه ها براي 
حمايت از معيشت مستأجران خود لزوما اجاره بهاي قرارداد 

جديد را به اين اندازه افزايش ندهند.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از 2تصميم جديد 
دولت براي نجات واحدهاي توليدي گرفتار نظام مالياتي و توليد

همچنين جلوگيري از مصادره آنها توسط بانك ها خبر داد. 
حسين مدرس خياباني گفت: آن دسته از واحدهاي توليدي كه تحت تملك 
بانك ها قرار گرفته بودند؛ بايد به صاحبان اصلي بازگردانده شوند. به گزارش 
شاتا، وي تصريح كرد: براساس ماده 19قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و 
مصوبه شوراي پول و اعتبار بانك ها و مؤسســات مالي و اعتباري ملزم به 
فروش امالك و دارايي هاي مازاد خود هســتند و چنانچه بانك ها اقدام به 
تمليك واحدهاي توليدي كرده باشــند مالك اوليه درصورت تقاضا و دارا 
بودن شرايط كه بعداً اعالم خواهد شد، مي تواند نسبت به بازپس گيري واحد 
توليدي تمليكي خود اقدام كند. وي افزود: براساس اين تصميم، بانك ها 
حق تغيير كاربري و فروش ماشين آالت واحدهاي توليدي تحت تملك 

خود را ندارند.
سرپرست وزارت صمت همچنين درباره گشايش مالياتي براي واحدهاي 
توليدي اظهار كرد: در حوزه مالياتي نيز چنانچه يك واحد توليدي در زمان 
معامله با شخص حقيقي يا حقوقي به تكاليف قانوني اقدام كرده باشد و بعداً 
آن شركت يا شخص بنا به داليلي در ليســت مؤديان فاقد اعتبار سازمان 
مالياتي قرار بگيرد، مسئوليتي متوجه واحد توليدي نخواهد بود. به گفته 
مدرس خياباني، در حوزه مالياتــي، زماني كه يك توليدكننده، معامله اي 
را براي فروش كاالي خود با يك فرد خاطي اعم از شركت هاي كاغذي يا 
نامعتبري كه بعد از معامله، در فهرست سياه سازمان امور مالياتي قرار گرفته، 
صورت داده است، بايد جرايم تعريف شده را به سازمان امور مالياتي بپردازد، 
درحالي كه در زمان فروش كاال، فرد خريدار مسئله مالياتي نداشته است، 

تصميم بر اين شد كه اين موضوع اصالح شود.
وي افزود: براساس تصميم ستاد تسهيل و رفع موانع توليد، چنانچه در زمان 
فروش، توليدكننده معامله را با فردي صورت دهد كه در فهرســت سياه 
سازمان امور مالياتي قرار نداشته باشــد و بعد از گذشت مدتي به تعهدات 
مالياتي و ضوابط سازمان امور مالياتي پايبند نبوده و در اين فهرست قرار 

گيرد، مسئوليتي متوجه متصدي واحد توليدي نخواهد بود.

تامين ارز مواداوليه
سرپرست وزارت صمت همچنين با بيان اينكه دولت تحت هر شرايطي ارز 
مورد نياز مواداوليه كارخانه ها را تامين خواهد كرد، گفت: در قرارگاه جهش 
توليد مقرر شده تا كاالهاي مرتبط با مواداوليه توليدي در اولويت ترخيص 
از ســوي بنادر و گمركات قرار گيرند. مدرس خياباني افزود: ارز مورد نياز 
تامين مواداوليه از محل ارز حاصل از صادرات تامين خواهد شد و در اين 
رابطه همكاري تنگاتنگي ميان بانك مركزي و وزارت صمت شكل گرفته، 
به نحوي كه هر هفته در جلساتي كه با مجموعه هاي مختلف صنعتي كشور 
برگزار مي شــود، تامين ارز مورد نياز مواداوليه از روش هاي مختلف مورد 
بحث قرار  و براساس سياست هاي بانك مركزي و وزارت صمت، توافقاتي 
ميان صادركنندگان و واردكنندگان براي تامين ارز مورد نياز براي توليد 
صورت مي گيرد. مدرس خياباني راه نجات اقتصاد كشور را »توليد« دانست 
و گفت: در سه ماهه ابتداي سال جاري اقالمي مانند خودرو، لوازم خانگي 
و برخي از محصوالت صنايع معدني از افزايش توليد برخوردار بوده كه اين 
رشد در شرايطي محقق شده كه كشور با سخت ترين تحريم ها روبه رو است.

   جزئيات كمك مالياتي به شــركت هاي 
متقاضي ورود به بورس

نايب رئيس ســازمان بورس و اوراق بهادار جزئيــات حذف ماليات 
شركت هايي را كه مي خواهند وارد بورس شوند را تشريح كرد.حسن 
اميري، با اشاره به تسهيل فرايند پذيرش شركت ها در بازار سرمايه، 
گفت: ماده اي در قانون ماليات ها وجود دارد كه مي تواند ماليات قطعي 
شده يك شركت را عطف به ماسبق كند.اين مصوبه كمك مي كند كه 
عطف به ما سبق شــدن پرونده هاي قطعي شده مالياتي ديگر اتفاق 
نيفتد.او با تأكيد بر اينكه موضوع حسابرسي مطرح نيست، توضيح 
داد: به عبارت ديگر اگر يك پرونده مالياتي قطعي شده اي وجود داشته 
باشد، ديگر مميز به آن ورود پيدا نمي كند. همه اطالعات سنوات گذشته 
شركتي كه در بازار سرمايه پذيرش مي شود، روي كدال قرار مي گيرد و 
منتشر مي شود. طبق تصميم جديد اگر پرونده هاي قطعي شده اي وجود 

داشته باشد ديگر مميز مالياتي به آن ورود پيدا نمي كند.

۲تصميم حمايتي دولت از توليدكنندگان
جزئيات نجات بنگاه هاي توليدي از مصادره بانك ها و تنگناي مالياتي اعالم شد
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افقي:
 1- جايــگاه سرپوشــيده 
بــراي نگهــداري هواپيما- 

فرماندهان- زشتي
2- نويســنده شــهير ادبيات 
روسيه و خالق اثر تاراس بولبا- 

كلمه استثناء
3- بلبل- بيرون آوردن

4- همگاني- خــراب كردن- 
هستي

5- موبيز- خاســتگاه ورزش 
ژيمناســتيك - اســتاني در 

جنوب تركيه
6- ريــش - زندانيان- مخزن 

گلوله
7- زمان گذشــته- از جزاير 

ژاپن- به دنيا آوردن
8- نصــف النهــار مبــدأ- 

شهرستاني در استان اصفهان
9- رخســاره- بــه عقــب 

انداختن- شهري در هلند
10- نوعي گيوه- رماني نوشته 
رضا اميرخاني- به ديدار بيمار 

رفتن
11- مقبره هاي عظيم فراعنه 
مصر باســتان- فتنه انگيزي- 

وحشت
12- آلــت نشــانه روي در 
اسلحه- در مسلخ عشق جز... 

را نكشند- مايع نشاسته
13- درآمد و هزينه- بي چيز

14- به رنگ سرخ روشن- از 

وزارتخانه هاي ايران
15- ســخنان بيمار تب دار- 
دين رايــج در هنــد- پليمر 
مصنوعــي ســبك بــراي 

بسته بندي

  
عمودي:

1- يكپارچگــي- بيمــاري 
تابستاني

2- چيز- نمك- فرزند به زبان 
كردي- جاي خالي از هوا

3- شماره دروازه بان- اين هنر 
در دوره قاجار وارد ايران شد- 

كاخ سلطنتي روسيه
4- خداوندي- پايتخت شيلي
5- عشوه- چشمه- ريشخند

6- ســر و صدا- قائم به ذات- 
كناره

7- ســيخ كباب- چيدمان- 
تالش و كوشش

8- ضميــر ســوم- از مصالح 
ساختماني- پسر كاوه آهنگر- 

تكرار حرفي
9- پيشوندي معادل ميليون- 

امپراتور روم – عكس العمل
10- از بنيانگــذاران فكــري 
انقــالب كبيــر فرانســه- 
مرتفع تريــن آبشــار جهان- 

شهري در شهرستان دماوند
11- پناه جستن- پايمردي- 

چند رأي

12- غــرور و تكبــر- كفش 
پاشنه دار قديمي

13- برادر آذري- كشــت اول 
سال- خاندان

14- از شــما دور باد- عقيم- 
درخواســت از خدا- باغ وحش 

خارجي
15- شهرستاني در هرمزگان- 

درويش به دست مي گيرد
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زهرارفيعي
خبر نگار

پسازفوتالبرززارعيدر منابع
جنگلهايطبيعي آتشســوزي

زاگرسيدرمنطقهحفاظت
شدهخائيز،2شبقبل3داوطلب»هميار
طبيعت«ديگرنيزدرآتشســوزيهاي
جنگلهايزاگرسيغربكشوراينباردر
پاوه،جانخودرادرآتشجنگلهاازدست

دادند.
درجريــاناطفايحريــقجنگلهاي
زاگرسي»بوزينومرهخيل«كرمانشاهدر
منطقهپاوه»مختارخنداني«ازمؤسسين
وسخنگويانجمنمحيطزيستي»ژيواي«
شهرســتانپاوه،»ياسينكريمي«عضو
كميتهعملياتياينانجمــنونيز»بالل
اميني«ازنيروهايمردميشهرستانپاوه
درآتشــيكهاينروزهازاگرسرااحاطه
كردهاستبهزانودرآمدندوجانباختند.

يوسفقادري،عضوانجمنمحيطزيستي
ژيوايشهرستانپاوهدرتشريححادثه
رخدادهبرايداوطلبــانحفظطبيعت
كهبهجنگآتشزاگرسرفتهبودند،به
همشــهريميگويد:اين3داوطلبدر
محاصرهآتشگرفتارشــدندوباافزايش
شدتباد،دودناشــيازآتشسوزيآنها
راخفهكردوبانزديكشدنآتشبهبدن
بيجانشان،باكبنزيندمندههايكولهاي
اطفایحريقنيزمنفجرشــد.متأسفانه
برخيموضوعانفجارمينياتيراندازيرا
درارتباطبااينحادثهمطرحكردهاندكهبه

هيچوجهصحتنداردوصدايايجادشده
بهدليلانفجاردمندهكولهاياطفایحريق

بود.

حمايتهميارانباقانونمديريتبحران
جانباختنمظلومانــه3داوطلباطفاي
حريقجنگلهادرپــاوهامادرحاليرخ
دادهاســتكهبندهايمربوطبهحمايت
قانونيازهمياران،محيطبانانوجنگلبانان
درآخرينروزهايمجلسپيشــينبه
كليازاليحهحمايــتقضاييوبيمهاي
ازاعضاييگانحفاظتمحيطزيســتو
جنگلبانهاحذفشد.همشهريامانيازبه
حمايتحقوقي،بيمهايوجبرانخسارت
آسيبديدگانيراكهبهصورتداوطلبانهبه
كمكمحيطزيستميآيندبارهاپيگيري
كردهاستودرهفتههاياخيرنيزقانوني
بهتصويبنمايندگاندورهيازدهمرسيده
كهمقدماتشرانمايندگاندورهپيشينبه

نتيجهرساندهبودند.
قراربودقانون»حمايتقضاييوبيمهاي
ازمأمورانيگانحفاظتمحيطزيستو
جنگلباني«شاملحالهميارانطبيعت
نيزشود،امااينبندباايرادقانونيشوراي
نگهبانمواجهشــد.نمايندگانمجلس،
دولتراموظفكردهاندكهبههمراهلوايح،
منابعماليآنهــارانيزتعيينكند.تامين
منابعماليبندمربوطبهحمايتازهمياران
محيطزيستنيزدراليحهمذكوردرنظر
گرفتهنشدهبودودرنتيجهشوراينگهبان
آنرابرايبازنگريبهمجلسبازگرداند.
وليمجلسيهاترجيحدادندبهجايتامين

منابعاعتباريبــراياينبند،كلتبصره
راازقانــونحمايتيمجلسحذفكنند.
بااتفاقاتجديداماقراراستنمايندگان
فراكســيونمحيطزيســتمجلسدر
روزهايآيندهموضوعحمايتازهمياران

طبيعترابررسيوپيگيريكنند.
مسعودمنصور،رئيسسازمانجنگلها،
مراتعوآبخيزداريكشوردرگفتوگوبا
همشهري،ضمنابرازهمدرديباخانواده
داوطلبانيكهدراطفايحريقجنگلها
جانباختهاند،دربارهحمايتازكســاني
كهجانشانرادرراهحفظمحيطزيستو
منابعطبيعيبهصورتداوطلبانهبهخطر
مياندازند،ميگويد:درهماهنگيباستاد
مديريتبحرانكشور،اينافرادبهعنوان
»فداكارخدمت«شــناختهميشوندواز
حمايتهايماده20قانونمديريتبحران

برخوردارميشوند.
براساساينقانون،اشخاصيكهداوطلبانه
يابهدرخواستسازمانمديريتبحران
كشوردرپاسخبهحوادثوبحرانها،تحت
مديريتاينسازمانبههرنحوهمكاري
ميكنند،درصورتآسيبيافوتناشي
ازانجاموظيفهبهعنوان»فداكارخدمت«
شناختهميشوندكههزينههايپزشكي
وغرامتصدمهجسمي،نقصعضو،فوت
ومستمريخودياخانوادهايشانپرداخت
ميشود.اوهمچنينبااشارهبهنامگذاري
مركزفرماندهي،كنتــرلوپايشمنابع
طبيعيكشوربهنامزندهيادالبرززارعي
ميگويد:هماكنونكشيكشبانهروزي
دريگانحفاظتوحوزهرياستسازمان

جنگلهابرقراراستوبهزوديشمارهتلفن
139براياطالعرســانيدرموردتخريب
منابعطبيعيكهاكنوندرتهرانفعالاست

سراسريخواهدشد.


غفلتيكههنوزميسوزاند
آتشسوزيدرمنطقهحفاظتشدهبوزين
ومرهخيلازظهرروزپنجشــنبه)5تير(
آغازشــدوهمچنانادامهدارد.دريك
هفتهاخيربيشاز200موردآتشسوزي
درنقاطمختلفمنابــعطبيعيرخداده
استكهبهاعتقادمسئوالن،بيشازاندازه
هميشگياســتوبهنظرميرسددست
خرابكاراندرميانباشد.هماكنونسازمان
جنگلهااز»بيمهبينام«وسازمانحفاظت
محيطزيســتازبندهاي»حقالكشف«
برايتامينهزينههايآســيبديدگان
استفادهميكنندامادرموارديكهنقص
عضووياازدســتدادنجاندرحوادث
رخميدهد،دستهاياينسازمانهااز
حمايتورسيدگيكوتاهاست.تشكيل
يگانحفاظتپيشرفتهومجهز،آنچنانكه
قانونبرنامهششمتوسعهبهدولتتكليف
كردهاست،ازوظايفبرزمينماندهاياست
كهاينروزهادودشبرچشمدوستداران
محيطزيست،محيطبانان،جنگلبانانو
منابعطبيعيميرود.اماتازمانيكهاين
يگانپيشرفتهتشكيلنشود،نيروهاي
داوطلبكهعموماآموزشهايالزمبراي
اطفایحريقنديدهاندبادستهايخالي
راهيجنگلهاومراتعسوزانميشوندو

بعضاجانشانراازدستميدهند.

3داوطلب ديگر در مبارزه با آتش سوزي جنگل ها تجليل از حاميان جنگل
جان باختند

كارونبخشندهخشكميشود؟
انباشت رسوبات در رودخانه كارون توان اين رودخانه را براي پذيرش سيالب هاي بعدي كاهش داده است 

الهاممصدقيراد
خبر نگار

»لــب كارون«، جنوبي ها را  محيط
ســرحال مي كنــد. همگي با زيست

كارون خاطره دارند. آفتاب داغ 
اهواز اما فقط مهلت شب نشــيني در جوار 
رودخانه را فراهــم مي كند. پيونــد اهالي 
خوزســتان با كارون آنقدر هست كه حتي 
شب ها بوي نامطبوع برخاسته و تحميل شده 
بر آن را تحمــل مي كنند و كنــارش قدم 
مي زنند. اين حال و روز چندســاله كارون 
اســت. اما اين روزها حال ناخــوش كارون 
ناخوش تر شده است. كارون كم آب شده و 

بوي تعفن آن افزايش يافته است.
رودخانه پرآب كارون چندين سال است كه 
به محل تخليه پسماند و فاضالب شهري و 
صنعتي تبديل شده است. محلي ها مي گويند 
لوله هاي فاضالبي كه به كارون ختم مي شوند 
قابل مشاهده است. تابســتان ها با افزايش 
دماي اهواز، شدت بوي نامطبوع رودخانه هم 
بيشتر شده و اهالي را آزار مي دهد. افزايش 
فاضالب ورودي تأثير منفي هم برگونه هاي 
گياهي و جانوري رودخانه گذاشته و تعداد 
آنها را كم كرده است. اما آنچه در چند سال 
اخير به همه مشــكالت كارون افزود، تأثير 
احداث ســدهاي متعدد و پروژه هاي انتقال 
آب و بي توجهي بــه كارون اســت كه اين 

رودخانه را از جوش و خروش انداخته است.

انباشترسوباتدركارون
اهالي اهــواز مي گوينــد كارون دير به دير 
اليروبــي مي شــود و همين مســئله توان 
رودخانه را گرفته اســت. در سال هاي اخير 
نيز ميزان رسوبات وارد شده و تجمع يافته 

در رود، افزايش داشته است.
رضا نيك فلك، فعال محيط زيست و از اهالي 
خوزستان به همشــهري مي  گويد: »ميزان 
رسوباتي كه از باالدست وارد كارون مي شود 
زياد اســت. اســتان هاي زاگرسي همچون 
لرســتان و چهارمحال و بختيــاري كه در 
باالدست قرار دارند، فرسايش خاك زيادي 

دارند و اين خاك به كارون رســيده و در آن 
رسوب مي كند.« 

يكي از داليل اين اتفاق، نابودي جنگل هاي 
زاگرســي اســت. چراي بي رويه دام، آتش 
گرفتــن متعــدد جنگل هــا و از بين رفتن 
درختان جنگلي به داليل مختلف، خاك را 
سست كرده و با كمترين بارندگي، آن را دچار 
فرســايش و تخريب مي كند. نوع شديدتر 
اين اتفاق در زمان بروز سيالب رخ مي دهد. 
سيالب سال98 كه برخي استان هاي غربي 
و خوزستان را درگير كرد، رسوبات بسياري 
همراه خود به كارون آورد و حاال اين رسوبات 

در بستر رود،  آرام گرفته اند.
نيك فلك مي گويد: »حجم رسوباتي كه در 
سيالب98 به خوزســتان و رود كارون وارد 
شد  بي سابقه بود و متأســفانه اليروبي نيز 
صورت نگرفته اســت. سال هاست دستگاه 
اليروب تنها در يك نقطه مســتقر اســت و 
اقدام خاصي انجام نمي شــود.« اكنون اگر 
چاره اي براي رســوبات انباشته شده نشود، 
كارون ديگر توان ايستادن در برابر سيالب 
كوچك را هم نخواهد داشــت و اين مسئله 

نگران كننده است.

پروژههايناتمامسدوانتقالآب
به جــز رســوبات و انباشــتگي آن در كف 
رودخانــه، كارون با خشــكي و كم آبي هم 
مواجه شــده كه به گفته نيــك فعال، فعال 

محيط زيســت منطقه، بي ســابقه است. او 
مي گويد: » دبي آب هر ســاله در تابســتان 
كاهــش مي يابد و بخش هايــي از رودخانه 
خشك مي شــود. اما امســال اين خشكي 

بي سابقه است.« 
كاهش دبي آب كارون، بــوي تعفن رود را 
زياد مي كنــد. همان اندازه كــه اصفهان با 
خشك شــدن زاينده رود پژمرد، كارون هم 
با خشكي و كم آبي حال اهالي خوزستان را 
خراب مي كند. يكي از داليل اين شــرايط، 
اجــراي پروژه هاي سدســازي و انتقال آب 
رودخانه است. پروژه هايي همچون تونل اول، 
 دوم و سوم كوهرنگ با انتقال 225ميليون 
مترمكعب آب در ســال توســط هر تونل 
به زاينده رود، تونل چشــمه لنــگان، تونل 
خدنگستان، تونل قمرود با حجم انتقال آب 
250ميليون مترمكعب در سال به شهر قم، 
تونل بهشــت آباد كه با وجود مخالفت هاي 
چندباره اجراي آن آغاز شــده و قرار است 
يك ميليارد مترمكعب آب را ساالنه به كوير 
مركزي منتقل كند. نيك فلــك اين را هم 
مي گويد كه برخي ديگــر از پروژه ها، روي 
كارون اجرا نشده اما فعاليت آن تأثير منفي 
روي دبي كارون گذاشــته اســت. همچون 
احداث ســد كمال صالح روي رودخانه دز، 
اما از آنجا كه دز به كارون مي پيوندد، احداث 
اين سد ميزان حجم آب ورودي به كارون را 

كاهش داده است.
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 در روزهــای اخیر انتشــار تصویــری از 
کوه خــواری و جنگل خــواری در حوالی گیالن

»کومله« لنگــرود با واکنــش کاربران در 
شبکه های اجتماعی مواجه شد. این ساخت وساز که ظاهرا 
به  قصد ایجاد هتل بوده، در مساحت 11 هزار متر  مربع روی 
کوه انجام و بخشی از درختان در این محدوده بریده شده و 

بخشی از جنگل در دامنه کوه از بین رفته است.
با وجود این که انتشــار این تصاویر و 
نگرانی دوستداران طبیعت در چند روز 
اخیر باعث شد سید هاشم میرحسینی، 
دادســتان عمومی و انقالب لنگرود، 
دستور برخورد با عامالن برداشت های 
غیرمجــاز از کوه هــا و رودخانه ها را 
خطاب به فرمانــده انتظامی و رئیس 
اداره »صمت« این شهرســتان صادر 
کند، اما داشتن مجوز از سوی مراجع 
قانونی برای چنین ساخت وسازهایی 
باعث شده کوه خواری و زمین خواری 
همچنان در شهرهای شــمالی ادامه 

داشته باشد.

ساخت وساز در روز روشن
این ساخت وســاز اولین و آخرین پدیــده از کوه خواری، 
زمین خواری و تاالب خواری گســترده در گیالن نیست. 
این را نسیم طواف زاده، یکی از اهالی منطقه، می گوید که 
مدت هاست در زمینه حفاظت از محیط  زیست فعالیت 
می کند. او می افزاید: کومله و روســتاهای همجوار آن تا 
چند سال پیش بکر بود؛ چون مردم به دریا تمایل بیشتری 
داشتند و ویالسازی چندان باب نشده بود، اما اکنون انگار 
که دیگر حریم دریا جا ندارد. هجوم برای ساخت وساز در 

جنگل ها و کوه ها شروع شده است. 
بردیا کاظمی، یکی دیگر از ساکنان لنگرود، معتقد است 
ساخت وسازها در این منطقه موضوعی پنهانی نیست. او 
می گوید: در روستا برای رسیدن به یک ویالی چند  هزار 
متری با چشم انداز مناسب، جاده اختصاصی از دل جنگل 
باز می کنند. باالی کوه، جایی که قبال اهالی به ســختی 
می توانستند بروند، ویال ساخته اند به وسعت 2  هزار متر 
مربع. اینها اتفاقات پنهانی نیست. اصال اینها چطور می توانند 
مصالح را تا باالی کوه ببرند و آنجا ساخت وساز کنند؛ بدون 

این که کسی متوجه شود؟
کاظمی جواب این سوال ها را اینطور می دهد: همه می دانند 
چه کسانی دارند در این منطقه ساخت وساز می کنند. آنها به 

افراد پرنفوذ محلی و منطقه ای وابسته هستند. سال ها پیش 
که سختگیری ها به شکل امروز وجود نداشت، مردم پولدار 
عادی به لنگرود می آمدند و مثل قاچاقچی ها مصالح به کوه 
می بردند و ساخت وساز می کردند، االن باوجود وعده هایی 
که مسئوالن می دهند و قوانینی که وضع شده است، این 

کارها علنی شده و کار مردم عادی نیست.
او درباره نهاد تصمیم گیــر درزمینه تغییر کاربری اراضی 
اظهار می کند: تشــخیص ضرورت تغییر کاربری اراضی 
به عهده کمیســیونی اســت که زیر نظر رئیس سازمان 
جهاد کشــاورزی تشکیل می شــود. خیلی از افرادی که 
مشغول ساخت وسازند، می گویند مجوز 
دارند و ترسی ندارند، اما ما ترس داریم؛ 
می ترسیم جنگل های کهن هیرکانی 
که در جهان مانند ندارد، بیشتر از این 

تخریب شود.

تبعات کوه خواری برای روستاها
صادق لنگرودی، یکــی دیگر از اهالی 
روستای کومله، معتقد است این اقدام 
سودجویان فقط آسیب به منابع طبیعی 
محسوب نمی شــود و تبعات آن دامن 
روستاهای پایین دست این کوه ها را هم 
می گیرد: پاک تراشی کوه سبب رانش زمین، ورود رسوب به 
رودخانه و سیل می شود و به جز اینها دردسر پسماند ویالها 
را هم به دنبال خواهد داشت. همه اینها می تواند یک روستا 
را به راحتی از بین ببرد و مردمش را آواره حاشیه شهرها کند. 
او ادامه می دهد: کم کاری برخی مســئوالن سبب شده 
مردم احساس کنند در حق شان اجحاف می شود. سئوالم 
از مسئوالن این است که چطور یک نفر می تواند به صورت 
غیرقانونی ویال بسازد و خود را پاسخگوی جایی نداند و در 
مقابل فرد روستایی که بخواهد در زمین خود برای پسرش 
خانه بسازد بر اســاس طرح هادی نمی تواند؟ اینها باعث 
می شود مردم زمین های خود را در اختیار مهاجران قرار 

دهند و در مقابل پدیده کوه خواری سکوت کنند. 

ساخت وساز با مجوز
رئیس اداره منابع طبیعی لنگرود در این زمینه به همشهری 
می گوید: مــواردی که از کوه خواری یــا زمین خواری در 
روزهای اخیر در شبکه های اجتماعی منتشر شده است، 
جزو محدوده منابع طبیعی نیست و احتماال جزو طرح های 
هادی یــا جهاد کشــاورزی اســت.محمدی می افزاید: 
ساختمانی که به قصد ساخت هتل ایجاد شده در عرصه ای 
است که ارتباطی به منابع طبیعی ندارد، اما به طورکلی در 
چنین مواردی غیرممکن است که طرح مجوز نداشته باشد 
و حتما نهادهای بازرسی و بنیاد مسکن و جهاد کشاورزی 

مطلع بوده اند، اما اگر غیرمجاز باشد، حتما براساس قانون 
برخورد می شود. 

هجوم کوه برداران به »آق اولر« تالش
کوه خواری در مناطقی ماننــد تالش هم به وضوح نمایان 
است. در منطقه »آق اولر« تالش در کنار جاده کوه برداران 
با مجوزهای خاص، اقدام به برداشت کوه به بهانه ساخت 
معدن می کنند؛ موضوعی که تخریب محیط  زیســت و 

آسیب به زیرساخت های جاده را در پی خواهد داشت. 
طاها عبداللهــی، فعال اجتماعی منطقــه تالش، با بیان 
این که منطقه ییالقی مریان و آق اولر و منطقه سوباتان، 
اسالم به الماس، ییالقات طوالرود، شکردشت و… از دیگر 
مناطقی است که در چند سال گذشته با بحران کوه خواری 
و زمین  خواری مواجه شده است، می گوید: در برخی مواقع، 
شــاهد تخریب عمیق این مناطق هســتیم. درآمدهای 
سرشار حاصل از منابع، باعث می شــود افراد مختلف در 
رقابت با یکدیگر هرچه بیشتر این مناطق را چپاول کنند. 
همچنین ضعف سیستم نظارتی دستگاه های مربوط، منجر 
به رشد این چالش شده است. استفاده غیربهینه از منابع 
خدادادی و افزایش فقر در جوامع محلی نیز به این چالش 

دامن زده است.
او تاکید می کند: یکی دیگر از دالیل این زمین خواری ها 
مشکل اقتصادی کشاورزان است که ناگزیر به فروش زمین 

و سرایداری می شوند. 

نظارت بر طرح های غیرمجاز
عیســی مهدی، فرماندار تالش، به همشهری می گوید: 

همه برداشت ها با مجوز است و حتی 
کارگروهی تشکیل شده است که نظارت 

دقیقی بر طرح های غیرمجاز می کند.
او درباره برداشــت کوه در مسیر جاده 
آق اولر به تالش اظهار می کند: در این 
مسیر، معدنی که فعالیت می کند مجوز 
دارد و اکنون با مجــوز منابع  طبیعی 
و راهداری پیش ورودی کــوه را برای 
اصالح جاده و نیز برای گازرسانی به 28 
روستای آق اولر کوه برداری می کنند. 
وقتی ساخت وســاز مجوز دارد، دیگر 

نمی توان از آن جلوگیری کرد.

مقابله با سوداگری زمین در پوشش قانون
با این که همه مسئوالن گیالن بر مجوز داشتن طرح ها تاکید 
می کنند، اما موضوع این است که در پی صدور مجوزها به 
بهانه های مختلف بسیاری از اراضی ملی در حال از دست 
رفتن است و موازی کاری در صادر کردن پروانه برداشت یا 

ساخت وساز از سوی چند دستگاه، کار نظارت را سخت تر 
کرده است.

معاون پیشــگری از وقوع جرم دادگستری گیالن و دبیر 
حفظ بیت المال در این باره به همشهری می گوید: »انفال« 
متعلق به همه آحاد مردم است و مردم باید در حفظ این 
اموال مشارکت کنند. هرچند مدیران استان تالش های 
زیادی در زمینه جلوگیری از تغییر کاربری و تجاوز اراضی 
ملی انجام داده اند، اما می دانیم که خیانت هایی هم صورت 
گرفته است. در چند سال اخیر توانستیم صدها هکتار منابع 
طبیعی را که از سوی برخی صاحبان نفوذ تصاحب شده بود، 

در سایه قانون، پس بگیریم. 
جان احمد آقایی می افزاید: یکی از معضالت ما این است که 
برخی افراد برای ساخت وسازی مشخص مجوز گرفته اند 
که بعد از صدور مجوز، آن مورد را اجرا نمی کنند یا تغییر 
کاربری داده اند یا در ساخت وساز تخلف می کنند که البته 
این مسائل پیگیری می شود. به عنوان نمونه، فردی برای 
8۰۰ هکتار از جنگل های »هفت دغنان« ســند گرفته یا 
کســی برای ۶ هزارهکتار از مراتع ماسال سند گرفته به 
بهانه این که می خواهد واحد گردشگری بزند و تمام هزار 
دامدار آن منطقه را آواره کند! دستگاه قضا جلوش را گرفته، 
بنابراین اینها مواردی از جلوگیری دستگاه قضا از غارتگری 
سوداگرانی است که در پوشش قانون می خواهند به مقاصد 

شوم خود برسند.

طرح کاداستر؛ راه مقابله با کوه خواری
برخی از فعاالن محیط  زیست از طرحی سخن می گویند 
که جلو بســیاری از این موازی کاری ها را می گیرد. گفته 
می شود برخی از دهیاران بنگاه دارند و 
دالل زمین اند، اما معضل اصلی دهیاران 
نیســتند. مشــکل اصلی در گیالن 
مشخص نبودن محدوده روستا و اراضی 
ملی است و این معضل با طرحی به نام 
»کاداستر« که این محدوده را مشخص 
می کند، حل می شــود. متاسفانه این 
طرح کند پیش می رود و بودجه بسیار 
کمی در این زمینه به استان های شمالی 
اختصاص پیدا می کند. بنابراین الزم 
است مجلس بودجه بیشتری تصویب 
کند تا طــرح کاداســتر در همه نقاط 
گیالن اجرا شــود. قطعا با این اقدام، 
مشکل موازی کاری و صدور مجوزهایی خالف که پشت 

قانون ناقص پناه گرفته اند، رفع می شود.
محسن یوسف پور، مدیر کل منابع طبیعی گیالن، در این 
باره می گوید: قانون جامع حدنگار )کاداســتر( در بهمن 
1393 تصویب و برای اجرا در سال 1394 ابالغ شد. همه 

اراضی ملی و مستثنیات در این قانون، باید ظرف مدت 5 
سال و در قالب برنامه ششم توسعه تعیین تکلیف شود که 
البته با روند فعلی انتظار می رود تا سال 14۰4 در برنامه 

هفتم ادامه یابد.
وی می افزاید: با حمایت استاندار گیالن ضمن پیش بینی 2 
میلیارد و 5۰۰ میلیون  تومان اعتبار از منابع استانی و مکاتبه 
با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، شخصا از 
طریق معاون وزیر جهاد کشاورزی و در دفتر وی، پیگیر 

جذب اعتبار ملی شدیم.
یوسف پور با بیان این که طبق برنامه ششم، یعنی تا پایان 
14۰۰، به میزان 7۰۰هکتار اجرای کاداســتر در گیالن 
پیش بینی شده بود که از ســال 139۶ و با اعتبارات ملی 
کاداستر در 5۰۰ هزارهکتار از اراضی ملی تاکنون اجرا شده 
است، اظهار می کند: با حمایت استاندار و تسریع در جذب 
اعتبارات، اجرای کاداستر در 517 هزار هکتار باقی مانده 
اراضی ملی، به  عنوان یکی از مهم ترین و بزرگ ترین فعالیت 

منابع طبیعی گیالن تا نیمه اول 14۰۰ پایان می یابد.
به گفته وی، یک میلیون و 17 هزار هکتار اراضی ملی در 
استان گیالن وجود دارد و از این مقدار اراضی ملی اعالم شده 
در استان، چیزی حدود 5۶4 هزار هکتار آن اراضی جنگلی، 

نزدیک به حدود 242 هزار هکتار آن نیز اراضی مرتعی و 
بقیه اراضی ساحلی و جلگه ای هستند.

  
ماجرای زمین خواری در شهرهای شمالی مسئله امروز 
و دیروز نیست و چند  سال است که به یکی از اصلی ترین 
دغدغه های فعاالن محیط  زیســت تبدیل شده است. 
بعد از تغییر کاربری زمین ها و ویالسازی در شالیزارها 
و زمین های کشــاورزی، مدتی است پای سودجویان 
به کوه ها هم باز شــده و غیربومی ها یا مهاجرانی که 
به دالیل مختلف وارد اســتان های شمالی می شوند، 
بناهایی را با آهن و سنگ در دامنه یا حتی روی قله کوه 
بنا می کنند و گویی قانونی هم برای جلوگیری از تعرض 
به این اموال طبیعی وجود ندارد. پدیده کوه خواری در 
استان های شــمالی، به ویژه گیالن، روزبه روز در حال 
گسترش است و با وجود این که مســئوالن از مبارزه 
با این پدیده سخن می گویند، اما مردم این استان هر 
روز شاهد ساخت بناهای جدید روی کوه ها هستند و 
بناهای قدیمی نیز ســرجای خود باقی مانده و هنوز 

تخریب نشده اند.  
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متــن كـامـل در سایت

وعده های نوبخت برای تأمین اعتبارات سیالب عملی نشد
گودرز امیری، معاون عمرانی استاندار لرستان، گفت: در سیالب فروردین، خسارت های زیادی به لرستان وارد شد اما 
قول های محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهور، برای تأمین ماشین آالت، 
اعتبار راه ها، ساماندهی رودخانه ها و پل ها بعد از وقوع سیالب عملی نشد.
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کوملــه و روســتاهای 
همجوار آن تا چند سال 
بــود؛ چون  بکر  پیش 
ویالســازی چندان باب 
نشــده بود، اما اکنون 
هجوم برای ساخت وساز 
در جنگل هــا و کوه ها 

شروع شده است

بســیاری از اراضی ملی 
در پی صــدور مجوزها 
 بــه بهانه هــای مختلف 
در حال از دست رفتن است 
و مــوازی کاری در صادر 
کردن پروانه برداشت یا 
ساخت وساز از سوی چند 
دســتگاه، کار نظارت را 

سخت تر کرده است

   آغاز به کار مجلس یازدهم، این انتظار را میان مردم به ویژه مناطق محروم ایجاد 
 با 

نمایندگان
کرده است تا شاید در 4 ســال پیش  رو بخشــی از مشکالت شان به دست 
نمایندگان جدید رفع شود؛ مشکالتی که در خراسان  رضوی با سکونت جمعیت 
قابل توجهی از مردم آن در حاشیه های بدون امکانات و خدمات شهرها بیشتر مورد توجه است. 
انتظار می رود حداقل در سال های پیش رو اجرای طرح های توسعه در روستاها بهانه  ای برای 
کم کردن سرعت مهاجرت  و رونق اقتصادی این مناطق شود. محسن زنگنه، نماینده تربت 
 حیدریــه، زاوه و مه والت در مجلس، در گفت وگو با همشــهری بر ضــرورت حذف قوانین 
دست و پاگیر توسعه روستایی تاکید می کند و آن را عاملی برای کاهش مهاجرت هایی می داند 

که هر روز خالی شدن روستاها از سکنه را رقم می زند. صحبت هایش را در ادامه بخوانید. 

کاهش 50 درصدی جمعیت روستایی 
خراســان  رضوی از اســتان هایی اســت که، به نســبت 
جمعیت، بیشترین حاشیه نشین را دارد. در تربت  حیدریه، 
حاشیه نشینی اگر معضل اول نباشد، حتما جزو 3 معضل 
اصلی است. روستاییان به دلیل رونق کشاورزی و بارانداز بودن 
محصوالت تمایل بیشتری به مهاجرت به این شهرستان دارند 
و این ویژگی منجر به گسترش حاشیه شهر شده است. این 
حاشیه نشینی را در 2 حوزه دیگر )زاوه و مه والت( در حال  حاضر نداریم، اما در تربت حیدریه، 
با موقعیت جغرافیایی جنوب مشهد، جمعیت روستایی کاهش 5۰ درصدی داشته  و بیشتر 
مردم به حاشیه ها هجوم آورده اند. این مسئله را باید در محقق نشدن توسعه روستایی دید که 
فقط به خراسان رضوی ختم نمی شود و یک دغدغه ملی است. در اجرای طرح های توسعه 
روستایی تنها کاری که انجام شده، تبدیل آبیاری سنتی به قطره ای و مدرن برای بهینه 
مصرف شدن منابع آبی است، اما همچنان شرایط استاندارد و مطلوب برای اسکان حداقل 
جمعیت در روستاها را فراهم نکرده ایم. هرچند در همین حوزه مدیریت آب هم کار مناسب 
انجام نشده و بســیاری از چاه ها و قنات های این منطقه خشک  شده اند. ما جزو مناطقی 
هستیم که از نظر منابع آبی در مرحله هشدار هستیم و همین موضوع دست کشاورزان را 
برای تداوم فعالیت بسته است. تنوع کشت، نظام توزیع محصوالت کشاورزی و ایجاد رقابت 

برابر برای تولیدات این صنعت با محصوالت وارداتی هم کامال فراموش شده است. 

ثروتمندان محروم 
روستاهای ما شاخص های یک زندگی متناسب با طبع امروز مردم به ویژه جوانان را ندارد. 
واقعیت این است که تعداد قابل توجهی از روستاها، که در گذشته چند صد خانوار داشتند، 
امروز با 5 خانوار به حیات خود ادامه می دهند. آمارها نشان می دهد از جمعیت 14۰ هزار 
نفری تربت   حیدریه نزدیک به 4۰ هزار نفر حاشیه نشین هستند که عدد قابل توجهی است 
و کمبود امکانات در این مناطق پرجمعیت تبدیل به عوامل آسیب زا شده است. اصلی در 
اقتصاد وجود دارد مبنی بر این که اگر سطح مصرف مردم از »الف« به »ب« تغییر کرد، دیگر 
بازگشت به مرحله قبل امکان پذیر نخواهد بود، حتی اگر فرد در مرحله »ب« با کاهش درآمد 
یا سختی مواجه شود. به همین دلیل است که مهاجرت معکوس به سختی شکل می گیرد 
و فرد روستایی که به فضای شهر وارد شده و امکانات و شرایط را می بیند دیگر تمایلی به 
بازگشت ندارد. تربت  حیدریه 9۰ درصد زعفران کشور را تولید می کند، اما چند دهه است 

که هیچ اقدامی برای راه اندازی یک کارخانه فراوری یا بسته بندی در این منطقه انجام نشده 
است؛ مسئله ای که حتی توجه به ظرفیت های دیگر این محصول را هم، از جمله مصارف 
دارویی، در حاشیه قرار داده است. ما نتوانسته ایم از طالی  سرخ خراسان برای ایجاد شغل 
پایدار استفاده کنیم و سال هاست که این محصول استراتژیک به صورت خام و فله ای از 
منطقه خارج می شود. عموما افرادی که در حاشیه شهر مستقر شده اند در ماه های مهر و 
آبان با کارهای سطحی و مقعطی، از جمله جمع آوری و پاک کردن زعفران، درآمدهای 2 تا 
3 میلیون تومانی کسب و ماه های باقی مانده سال را با این مبلغ زندگی می کنند، اما راضی 
به بازگشت نیستند. پسته هم دیگر محصول قابل توجه این منطقه است. شهرستان های 
فیض آباد و مه والت در سال حدود 3 هزار میلیارد تومان فروش پسته دارند، اما 2۰ درصد 
ســاکنان این مناطق تحت حمایت کمیته امداد هستند. به هیچ وجه روی ظرفیت های 
کشاورزی این شهرستان ها متمرکز نشده ایم و با وجود این همه ثروت، بیکاری و مشکالت 

اقتصادی همچنان مردم را رنج می دهد. 

اشتباه استراتژیک در توسعه اقتصادی روستاها 
برای توسعه روستاها باید از اظهارنظرهای آرمانی پرهیز کرد و به سمت طرح های قابل اجرا 
رفت. اولویت این اقدامات جلوگیری از مهاجرت  است که کاری سخت، اما شدنی است و 
پیش از آن حداقل باید سرعت مهاجرت ها را کند کنیم. این موضوع هم جز با توسعه روستاها 
محقق نخواهد شد. البته یک قانون اشتباه درباره روستاها وجود دارد مبنی بر این که در این 
مناطق و حومه آنها مجوز احداث کارگاه یا کارخانه ها صادر نمی شود. طرح های اشتغال زایی 
ما با ایجاد مراکزی در شهرک های صنعتی حاشیه شهرهای بزرگ به وجود می آید. مدعی 
ایجاد چند هزار شغل هستیم، اما فرد روستایی که قرار است از این ظرفیت اشتغال استفاده 
کند، باید روزانه ده ها کیلومتر مسافت را برای رفت و برگشت به محل کارش طی کند. به 
همین دلیل است که تصمیم می گیرد به اصطالح آلونکی در حاشیه شهر ایجاد کند. این 
یک اشتباه استراتژیک است که روستاییان برای ایجاد یک کارگاه و راه اندازی یک شغل با 
موانع قانونی مواجه می شوند و مجلس موظف به رفع آن است. باید صدور مجوز و گرفتن 
زمین برای ایجاد کارگاه ها یا کارخانه ها در نزدیکی روستاها تسهیل شود. اما خودم شاهد 
بودم بسیاری از نهادها با این اقدامات مخالفند. از یک سو بنیاد مسکن و طرح هادی موانعی 
ایجاد می کنند، از سوی دیگر جهاد کشاورزی با ادعای قابل کشت بودن زمین ها اجازه 
ساخت کارگاه نمی دهد و یک طرف دیگر قضیه هم منابع  طبیعی و حفاظت محیط  زیست 
هستند که قوانین دست وپاگیر اشتغال زایی در روستاها را تقویت می کنند. به همین دالیل 
است که روستایی مسیر زندگی و حیات آینده اش را در مهاجرت به شهر و اشتغال های 

خرد موجود در آن می بیند. 

100 قانون ضدروستا 
در حال حاضر، نزدیک به 1۰۰ قانون ضدروستا داریم و طرح هادی فقط یکی از آنهاست. 
طرح های هادی عالوه بر مزایا، مشکالتی هم دارند. در روستاها امکان ساخت خانه های 
چند طبقه وجود ندارد. در زمین های اطراف هم که روستاییان مالک آن باشند، اگر خارج 
از محدوده تعیین شده در طرح هادی باشد، اجازه ساخت وساز صادر نمی شود، به همین 
دلیل است که افزایش مســکن در روستاها به چالش تبدیل شــده. یکی از روستاییان 
می گفت که فرزندش را پس از تشکیل خانواده راضی به ماندن کرده، اما خانه ای که آنها 
برای زندگی آینده فرزندان شان ساخته اند،  از سوی بنیاد مسکن و شورای روستا تخریب 
شده است. دلیل شان هم واقع شدن زمین خارج از محدوده روستا بوده است. زمانی هم که 
درخواست تهیه زمینی داخل روستا داشته اند، اعالم شده که هیچ زمینی وجود ندارد. مگر 
داخل محدوده یک روستا چقدر زمین هست که افراد جوان پس از تشکیل خانواده اقدام به 
خانه سازی کنند. این مسئله بسیار عجیب است و به همین دلیل است که معتقدم با دست 

خودمان روستاها را به سمت خالی شدن هدایت می کنیم. 
از سوی دیگر زیرمجموعه هایی که از مشاغل روستایی تشکیل می شود هم می تواند جای 
کشاورزی تشنه ما را بگیرد. اما مردم روستا در دامداری برای احداث یک کارگاه لبنی و 
فراوری محصوالت شان هم مجوز ندارند؛ اتفاقی که می تواند منجر به اشتغال زایی حداقل 
برای 1۰ نفر شود. در یکی از روستاهای این منطقه که حدود ۶ تا 7 هزار نفر جمعیت دارد 
جوراب بافی مرسوم اســت، اما آنها هم نمی توانند یک کارگاه برای فعالیت شان تاسیس 
کنند. مدعی ایجاد مشاغل خانگی و خرد هستیم، اما این مشاغل به هیچ وجه پایدار نیستند. 
طی سال های اخیر فقط اقدامات زیادی برای ایجاد کارهای خرد و کوچک صورت گرفته 
در حالی  که در دنیا یک صنعت بزرگ در منطقه ای ایجاد می کنند که خود عامل ایجاد 
اشتغال های خرد است؛ چیزی که در اقتصاد و اشــتغال ما وجود ندارد. در منطقه »رخ« 
تربت حیدریه بیشترین آلو و آلوچه کشور تولید می شود، اما درنهایت به صورت فله ای به 
افغانستان و پاکستان صادرات می شود و حتی شرایط تاسیس یک واحد فراوری هم تسهیل 

نمی شود که همین تولید به رونق روستا منجر شود.

بسته آماده برای توسعه روستاها 
با وجود همه مشکالت مطرح شده، عالوه بر تالش برای اجرای طرح های توسعه ای، یکی 
از اقدامات خوب، توســعه مناطق حاشیه ای شــهر تربت حیدریه با کمک شهرداری این 
شهرستان است. کمبود امکانات و خدمات مناطق حاشیه ای نه در تربت  حیدریه که در اغلب 
شهرها و کالن شهرهای کشور، این مناطق را به عرصه هایی توام با آسیب های اجتماعی و 
ناهنجاری های اخالقی تبدیل کرده است. شــهرداری تهران و مشهد طرح موفقی را برای 
توسعه مناطق حاشیه ای اجرا کردند که اساسش احداث و ایجاد چند پاساژ بزرگ بود؛ طرحی 
که به ایجاد مشاغل خرد و رونق در حومه منجر شد. ما هم مجوز احداث یک پردیس سینمایی 
را در تربت  حیدریه داریم که قرار است در حاشیه شهر ساخته شود. شهرداری هم قرار است 
فضاسازی شهری و مبلمان شهری این منطقه را تغییر دهد. البته اجرای این طرح ها باید 
همسو با همان سیاست های کند کردن روند مهاجرت  و جلوگیری از گسترش حاشیه نشینی 
پیگیری شود. نباید اینطور باشد که در آینده هم، با گسترش مناطق حاشیه ای، مسئوالن 
باز هم ملزم به ارائه خدمات و امکانات شهری باشند. این اقدام فقط مختص همین مناطق 
موجود است، نه فضایی که در آینده شکل می گیرد.   امیدواری زیادی برای توسعه روستاها 
در مجلس یازدهم وجود دارد، چون جمعیت نمایندگان حوزه اقتصادی این دوره قابل توجه 
است و باید اقدامات توسعه ای روستایی را مورد توجه قرار دهیم. ما چاره ای نداریم جز توسعه 

و رونق روستاها که مبدأ تولید کاالهای استراتژیک برای کشور هستند. 

مریم سرخوش 
 خبرنگار 

گسترش حاشیه  نشینی در جنوب خراسان رضوی
نماینده تربت  حیدریه درگفت وگو با همشهری: 1۰۰ قانون ضدروستا داریم که منجر به خالی  شدن این مناطق و افزایش حاشیه نشینی در شهرها می شود 

کوه برداری از »کومله«
ساخت و ساز با مجوز قانونی در کوه  های »کومله« گیالن اعتراض اهالی و دوستداران محیط زیست را در پی داشته است

فرشته رضایی
 رشت- خبرنگار

 ساخت هتلی با مساحت 11هزار متر مربع در دل کوه های کومله گیالن

عکس نوشت

طبیعت ارسباران
منطقه ارسباران یکی از مناطق مهم اســتان آذربایجان شرقی با جاذبه های طبیعی، 
تاریخی،گردشگری و چشم اندازهای زیبا و آب و هوای لطیف بوده که درطول سال به 

 ویژه فصل بهار و تابستان پذیرای هزاران گردشگر است.
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 شيوع ويروس كرونا براي 
نخســتين بار در شهر گزارش

ووهان چين شناسايي و 
پس از آن به سرعت در سرتاسر جهان 
منتشر شــد. چيزي نگذشت كه اين 
موضوع به بحراني بدل شــد كه همه 
معادالت را به هم ريخت و مســائل و 
مشكالت بي شماري را براي شهرها و 
ساكنانش به وجود آورد. ابتدا انتظار 
مي رفت تغيير چهره شهرها و الگوي 

زندگي شهروندان موقتي باشد؛ اما 
گذشــت حدود 6 ماه از بزرگ ترين 
اپيدمي قرن، مديران و برنامه ريزان 
شــهري را به فكر راه حل هاي كوتاه، 
ميان و بلندمدت بــراي مواجهه با 
بحران قرن انداخت؛ برنامه ريزي هايي 
كه از يك سو پاســخگوي نيازهاي 
انسان در شــرايط بحراني باشد و از 
سوي ديگر، تجربه هاي مهمي را براي 
شرايط مشابه پيش روي شهرها قرار 
دهد. اين بحران در شــهرها بيشتر 
خودش را نشان داده و بزرگ ترين و 
توسعه يافته ترين شهرها را هم درگير 

كرده تا جايي كه باعث شده ثبات و 
كارآمدي ساختارهاي شهري مورد 
ترديد قرار بگيرد. ضمن اينكه چنين 
بحرانــي در كنــار پيامدهايــش، 
تجربه هاي جديــدي را هم به دنبال 
دارد؛ به همين خاطر اگر قرار است از 
اين تجربه ها اســتفاده شــود، بايد 
ســاختارها و نقاط ضعف مديريت 
شهرها بازنگري شوند.  براين اساس 

انتظار می رود، رويكردهای متفاوتی 
نيز در ارتباط با ســكونت، فعاليت و 
سيستم حمل و نقل در شهرها شكل 
گيرد كه با توجه به اهميت توســعه 
پايدار شهری،  اين پرسش مطرح می 
شود كه تغييرات و تحوالت پساكرونا 
در نظام شهرسازی، تا چه اندازه در 
راستای تحقق توسعه پايدار  شهری 
خواهد بود؟ و يا چه راهكارهايی در 

دوران پس از كرونا می تواند ساختاری 
متناظر و همسو با رويكردهای حاكم بر 
توسعه پايدار ايجاد كند. از اين رو با 
كارشناسان و برنامه ريزان شهري در 
حوزه هاي مختلف شهري گفت وگو 
كرده ايم. آنها در اين گفت وگو راه حل 
هايي را پيشنهاد داده اند كه مي تواند 
الگويي بــراي دوران حاضر و دوره 

پساكرونا باشد:

اپيدمي كرونا بازنگري شيوه هاي زندگي و طراحي هاي شهري را ضروري 
كرده است

كارشناسان در گفت و گو با همشهري درباره 
الزامات زندگي شهروندان از جنبه هاي مختلف 

شهري در دوران پسا كرونا گفتند

بيماري هاي نوظهور مهر تاييدي بر توسعه حمل و نقل عمومي و پاك است.   عكس:همشهري / حسين تهراني

الگوي سكونت در 
شهرها روي مدار تغيير 

مجيد جباري
خبر نگار

خبر

چشم اميد مترو به هفته آينده
پرونده 1300ميليارد تومان اوراق مشاركت سال98 شهرداري 

تهران سرانجام بسته مي شود

در پي ارائه وثيقه 20ميليارد توماني 
به بانك آينده، 14.8ميليارد تومان 
از اوراق مشــاركت 910ميليــارد 
توماني به حساب شــهرداري تهران واريز شــد تا اميدواري به واريز 
همه مبلغ از ســوي اين بانك تا پايان هفته آتي به  حساب شهرداري 

زنده شود.
مديرعامل شركت متروي تهران در نشســت خبري كه به منظور 
تشريح اقدامات شركت متروي تهران برگزار شد، در مورد سرانجام 
اوراق مشاركت مترو كه در اختيار بانك آينده قرار دارد، گفت: اين 
اوراق متعلق به سال97 اســت كه مبلغ آن 1300ميليارد تومان 
بود و 2بانك آينده و صنعت و معدن ضمانت اين اوراق را بر عهده 
گرفتند كه بانك آينده مبلغ 910ميليارد تومان را ضمانت كرد اما 
تا كنون آن را به حساب شهرداري واريز نكرده است. علي امام با بيان 
اينكه سازمان امالك شهرداري تهران تاكنون بيش از 100ملك 
براي وثيقه اين اوراق به بانك آينده معرفي كرده اما مورد تأييدشان 
نيست، گفت: البته سرانجام هفته گذشته در دفترخانه اي وثيقه اي 
را ثبت كرديم و 14.8ميليارد تومان از اين اوراق واريز شــد اما با 
توجه به اينكه سير پذيرش وثيقه ملكي شهر توسط بانك طوالني 
شده بود و شهرداري كم كم به اين نتيجه رسيد كه از اين روش به 
نتيجه نمي رسد. با همراهي بانك مركزي مجوزي دريافت كرديم 
كه براساس آن بانك شهر ضمانتنامه بين بانكي به جاي وثيقه صادر 
كند كه شب گذشته اين مسئله را مجددا پيگيري كردم و اميدواريم 
تا اوايل هفته آينده ضمانتنامه بين بانكي به بانك آينده تحويل داده 
شود و تا آخر هفته نيز پول شــهرداري براي مترو آزاد شود. وي با 
بيان اينكه اگر اين 910ميليارد تومان به مترو تزريق شود و بتوانيم 
اوراق مشاركت ســال98 را نيز تا آخر تير ماه به فروش برسانيم، از 

اين محل نيز هزار ميليارد تومان در اختيار خواهيم گرفت.
بودجه مترو در ســال99، 2800ميليارد تومان است كه اگر شركت 
مترو بتواند حداقل 50درصد آن را دريافــت و از محل مجتمع هاي 
ايســتگاهي نيز 400ميليارد تومان اعتبار جذب كند، مي تواند در 
سال جاري 12ايستگاه جديد مترو را افتتاح كند. مديرعامل متروي 
تهران با بيــان اينكه در طرح جامع ريلي مصوب شــده ايجاد 4خط 
جديد مترو مورد تأكيد قرار گرفته است، تصريح كرد: هر خط مترو 
بين 10 تا 20هزار ميليارد تومان هزينه دارد و طبيعتا با اين اعتبارات 
نمي توانيم اين 4خط را همزمان بسازيم و بايد اولويت بندي كنيم. وي 
با بيان اينكه بررسي ها نشان داد كه ساخت خط10 مترو به دليل آنكه 
مناطق شمالي و غربي را پوشش مي دهد در اولويت ساخت قرار دارد، 
گفت: به دليل مشــكالت نمي توانيم روي منابع دولتي و شهرداري 
حساب باز كنيم و بر همين اساس بايد به دنبال منابع جديد ازجمله 
جذب سرمايه گذار باشــيم كه در مورد خط10 مترو جلسات زيادي 
با سرمايه گذاران و شــهرداري مناطق انجام داديم و به نظر مي رسد 
تا چند ماه آينده پروژه ســاخت خط10 مترو آغاز شود. شايان ذكر 
است كه خط10 مترو به طول 42كيلومتر از قنات كوثر آغاز می شود 
و تا ايستگاه وردآورد را پوشــش مي دهد. مديرعامل متروي تهران 
همچنين گفت: اواخر سال98 بدهي هاي 30ساله مترو در دوره هاي 
مختلف مديريتي را بررسي كرديم و متوجه شديم بدهي هاي دولت 
با احتساب سود و جريمه به 24هزار ميليارد تومان رسيده است كه 
اگر دولت به تعهدات قانوني خود عمل كند اين رقم 24هزار ميليارد 

تومان را مي تواند پوشش دهد.

آهنگ افتتاح ها از برج ميالد نواخته مي شود
امام درخصوص ســرانجام متروي پرند هم با بيان اينكه مسير سه راه 
شاهد تا شهر پرند 50كيلومتر اســت كه 31كيلومتر آن در سنوات 
گذشته افتتاح شده است، گفت: اگر متروي پرند تكميل شود اتفاقات 
خوبي را شاهد هستيم. اين شــهر كانون جمعيتي است اما نيازمند 
توجه دولت است؛ چراكه با اين بودجه هاي سالي 50ميليارد تومان و... 

تكميل آن به جايي نمي رسد و الزم است دولت وارد شود. 
وي با بيــان اينكه اولويت مــا در مترو تكميل خطــوط 6، 7، 3 و 4 
است گفت: اميدواريم بتوانيم در شــهريور ماه ايستگاه برج ميالد در 
خط7 را افتتاح كنيم و 6ايســتگاه در خط6 با 7كيلومتر نيز براساس 
برنامه ريزي ها بايد تا پايان سال افتتاح شود كه بر اين اساس ايستگاه 
تربيت مدرس، شهرك آزمايش، مرزداران، يادگار امام، اشرفي اصفهاني 
و شهيدستاري افتتاح خواهد شــد. مديرعامل متروي تهران افزود: 
براســاس برنامه ريزي هاي صورت گرفته در خط7 نيز امسال شاهد 
افتتاح ايستگاه هاي برج ميالد، نواب، شــهيدمحالتي، قيام و آهنگ 
هســتيم و اميدواريم بتوانيم تا آبان ماه نيز ايستگاه اقدسيه در خط3 
را به بهره برداري برســانيم و درصورت تأمين اعتبار اين ايستگاه ها 

افتتاح خواهند شد.

سيدمحمد فخار
خبر نگار

  منا صدرايي؛پژوهشگر حوزه شهرسازي :
درگذشته فعاليت هاي انسان از داخل خانه ها به فضاهاي بيرون 
از خانه منتقل مي شــد اما امروزه با افزايــش جمعيت و تراكم 
شهرنشيني و كوچك شدن فضاهاي مسكوني، افراد در فضاهاي 
كوچك تر و متمركزتري زندگي مي كنند. شيوع ويروس كرونا، 
قرنطينه شهرها و الزام به رعايت فاصله گذاري اجتماعي، فضاي 
فعاليت شــهري را با تغييراتي روبه رو كرده است. ضمن اينكه 
فضاي سكونت نيز تحت تأثير قرار گرفته و در تداخل با كار تعريف 
مي شود. در اين موضوع، كوچك بودن فضاي سكونت و تداخل 
حريم بين اعضاي خانواده و روبه رو شــدن بيــش از حد آنها با 
هم، معضالت اجتماعي ازجمله افزايش اختالفات خانوادگي را 

به دنبال داشته است.
 البته نمي توان اين موضــوع را ناديده گرفت كه افزايش حضور 
در خانه به عنوان مفهومي فراموش شده، سبب شد كه ارزش از 
دست رفته خانه و خانواده براي افراد احيا شود. در مقابل اما، بسته 
بودن مشاعات كه امكان چرخش هواي بيرون در آن وجود ندارد، 
احتمال شيوع ويروس را در برخي مجموعه هاي مسكوني باال برده 
است. در اين ارتباط، نبود فضاي مناسب براي خانواده هاي داراي 
كودك، مشكالت بيشتري را به دنبال داشته است. از اين رو براي 
معضالتي كه عنوان شــد و همچنين براي مواجهه با بحران هاي 
مشابه در معماري آينده، تعريف بام سبز، درنظر گرفتن بالكن در 
همه واحدهاي مسكوني با دسترسي به فضاي كاماًل باز، مشاعات 
با دسترسي باز با محيط بيرون، دسترسي به نور خورشيد در اكثر 
فضاهاي معماري و همينطور فضاي امن بازي كودك كه چرخش 
هواي طبيعي را داشته باشد، بايد مورد توجه قرار گيرد. در مورد 
محله ها و شهرسازي هم مي توان به فرم شهرها اشاره كرد كه در 
مواردي مي تواند منجر به تعامل بيشــتر افراد با يكديگر شوند.

امكان كنترل رفت وآمــد، تاحد بااليي ناشــي از به كارگيري 

2شيوه طراحي تمركزگرا و غيرمتمركز فرم 
شهري است. تمركز خدمات در شهرهاي 
متمركز موجب تشكيل تجمع هاي بزرگ تر 
مي شود و احتمال انتقال ويروس افزايش 
مي يابد.همينطور در اين شــهرها به دليل 

استفاده بيشــتر از حمل ونقل عمومي، اساســًا ارتباط مردم با 
يكديگر بيشــتر خواهد بود. از اين رو شايد در دوران پساكرونا 
طراحان شهري براي خودكفايي و كارايي محله ها به طور واحد 
در جهت كاهش تجمعات اهميت بيشتري قائل شوند. در مقابل، 
در شــهرهاي غيرمتمركز هريك از بخش هاي شهر با دارابودن 
خودكفايي، راحت تر با سياســت قرنطينه سازگار مي شوند و 
با محدود شدن رفت وآمدها شكســتن زنجيره انتقال ويروس 
سريع تر ميسر خواهد شــد. عموما در اين فرم، به دليل كمتر 
شدن نياز به خروج از محدوده شهري، نياز به خودرو و حمل ونقل 
عمومي كمتر بوده و شهروندان بيشتر به شكل پياده و دوچرخه 
مي توانند مايحتاج خود را تأمين كنند. كاهش ســوخت هاي 
فســيلي و افزايش تردد با دوچرخه در اين فرم منجر به هواي 
پاك  تر، شهري ســالم تر و بدون آلودگي هوا و با ترافيك كمتر 
شده كه با از بين رفتن محدوديت هاي تردد و قرنطينه عكس اين 
موضوع را شاهد هستيم. از اين رو شايد براي بهبود اين شرايط، 
نيازمند داشــتن فضاهايي براي تردد دوچرخه و تعريض مسير 
پياده باشيم. از ديگر تغييرات فضاها، داشتن فضاهاي باز در شهر، 
به منظور اسكان فعاليت هاي ضروري از قبيل مكاني براي اسكان 
مردم يا فضايي براي ساخت بيمارســتان موقتي و... در شرايط 
اضطراري است. در واقع، چنين فضاها و تغييراتي بايد از قبل و 
طي برنامه ريزي طوالني مدت و به شكل برنامه ريزي دوسويه از 
باال به پايين و از پايين به باال توسط دولت و مردم و برنامه ريزان 

صورت پذيرد. 

  سيدحجت شريعت پناهی؛ كارشناس حوزه تاب آوري شهري:
با توجه به شــرايط پيش آمده در دوره شــيوع ويروس كرونا، 
بيشترين تحوالت در زمينه توسعه شهری، اسكان بشر و سبك 

زندگی، خواهد بود. 
سبك زندگی بشر تغيير خواهد كرد  و انتظار می رود، مهم ترين 
تغيير درباره مجتمع های مسكونی روی دهد و ديگر مانند گذشته 

از كارايی الزم برخوردار نباشند. 
براين اساس، به نظر می رســد، تفكر بر سبك زندگی و تغييرات 
احتمالی آن بتواند شــرايط را برای تاب آوری شهرها فراهم كند. 
نقاط پر تراكم شهری كه امروز و به تبع شيوع ويروس كرونا، يكی از 
كانون های خطرآفرين تعريف می شوند، ممكن است در آينده به ضد 
ارزش تبديل شوند و جامعه به سمت افزايش سرانه زمين و فضای 
مسكونی وسيع حركت كند. آنچه در اين ميان اهميت می يابد آن 

است كه تاب آوری شــهری بايد به صورت جهانی و غيرگزينشی 
تعريف شود. به همين دليل در تعريف های مختلف مانند تاب آوری 
پس از كرونا و هرگونه تصميم گيــری و برنامه ريزی برای آن بايد 
مباحث بين المللی و »جهان وندی« مطرح باشــد. در اين ارتباط؛ 
مجموعه ای از راهكارها كه می تواند در تقويت تاب آوری شهری 

موثر واقع شود به شرح زير است.
تغيير در طراحی فضاهای سكونت و  توجه به فضای باز، تراس و حياط، 
آبنما، سيستم های تهويه در منازل و مشــاعات و الزام به استفاده 

اجباری از فضای بام و حياط به عنوان فضای سبز.  
استفاده از پوشش های نانو برای سطوح

گسترش پياده رو برای فاصله گذاری اجتماعی
هوشمندسازی

توسعه دوچرخه ســواری و تدوين قوانين در اجباری كردن موارد 

بهداشتی در حمل ونقل عمومی 
ايجاد مديريت يكپارچه بحران

شفاف سازی 
برگــزاری رزمايش های دفــاع بيولوژيك و 

آموزشی 
استفاده از ظرفيت جامعه مدنی و شبكه های اجتماعی آفالين نظير 

مساجد و نهاد بسيج محالت
توسعه سامانه های مكان يابی اســتفاده از ظرفيت علمی و تجربی 

مراكز دانشگاهی، شركت های دانش بنيان و استارتاپ ها
سامانه هوشمند يافتن بيماری های مسری از طريق كدهای ديجيتال 

QR، حسگرهای مصنوعی سنجش دمای بدن و...
افزايش سرانه های درمانی 

شناسايی اراضی و مكان يابی ايجاد بيمارستان های صحرايی 

  سپهر ياوری، دكترای شهرسازی:
آنچه امروز بايد مورد توجه قــرار گيرد اين 
است كه شــهرها تا چه ميزان توانسته اند در 
مواجهه با حوادث طبيعی و حوادث غير طبيعی، 
بنيان های وجودی خود را حفظ كنند و كجاها 

اين اسكلت شكل گيری شهرها از هنجارها و استانداردهای خود 
خارج شده است. 

بايد متوجه باشيم كه كرونا و البته آلودگی های زيست محيطی كه در 
حد وسيع تری توانسته بودند چندين سال ما را با چالش روبه رو كنند، 
ممكن است شهرها را به سمت افول سوق دهند. نحوه گسترش شهرها 
در مناطق پيرامونی نيز مهم است زيرا رشــد پراكنده شهری منابع 
طبيعی و زيست محيطی بسياری را فدای توسعه های افقی شهرها كرده 
و موجب شده تا شهرهای ما از تعادل خارج شود در حالی كه امكان دارد 
ما در آينده با نسخه هايی مشابه يا نسخه هايی پيشرفته تر از ويروس 

كرونا روبه رو شويم و بايد آمادگی الزم را داشته باشيم.
نياز است ما در مورد مبانی شــهر پايدار تجديدنظر كنيم تا بتوانيم 
نسخه واقعی تری را داشته باشــيم. در واقع بايد تفكر و برنامه های 
ويژه ای در خصوص ايجاد فضاهای عمومی با تهويه مناسب و فضاهای 
رو باز با دسترسی مناسب به نور خورشيد، ايجاد مسيرهای وسيع تر 
برای پياده روی و دوچرخه سواری، تقويت زيرساخت های حمل و نقل 
شهری )مترو، اتوبوس و ...(، افزايش امكانات بهداشتی در فضای شهرها 
با رويكردهای توسعه پايدار شهری داشته باشيم؛ به گونه ای كه امكانات 
بهداشت شهری عضوی از مبلمان ما در شهر ها شوند. مهم تر از تمامی 
اين موارد تمركززدايی در فضاهای شهری با رويكرد توسعه پايدار است 
تا بتوانيم هرچه بهتر و كارآمدتر با بحران ها در فضاهای شهری مقابله 
كنيم چون به نظر می رسد مهم ترين و كليدی ترين عامل در فرهنگ 
شهرنشينی ما چگونگی حضور شهروندان در فضاهای شهری در زمان 

اپيدمی كروناست.

  جــواد ســهرابي، 
كارشناس شهري:

در موضــوع پدافنــد 
تهديدها  غيرعامــل، 
2بخــش طبيعي  بــه 

و غيرطبيعي تقسيم مي شــوند كه در بخش 
غيرطبيعي تدوين مقررات شيوع بيماري هاي 
ويروسي در مبحث مقررات ملي مغفول مانده 
است. با بررســي اجمالي و مطالعه تاريخچه 
و تجارب جهاني از دوره شــيوع بيماري هاي 
ويروسي قبلي و با توجه به اينكه نسل قبلي اين 
ويروس ها پيش تر توسط متخصصان شناسايي 
شده بود، گمان مي رفت كه اطالعات و دانش 
گسترده اي در اين زمينه وجود داشته باشد و 
در مقررات و مباحث ملي اين الزامات ديده شود. 
با وجود اين، هيچ گونه مطالعه و تدوين مقرراتي 
براساس شيوع اين نوع بيماري هاي واگيردار به 
عمل نيامده و در اين مبحث صرفا به تهديدهايي 
ازجمله انفجار، حمــالت نظامي خرابكارانه و 
امنيتي بسنده شده كه هيچ يك دربرگيرنده 
شرايط حاضر و بيماري هاي ويروسي نيست. 
لذا در متن پيش رو ســعي مي شــود به لزوم 
مطالعات و بررسي دقيق و تهيه الزامات قانوني 
درباره تهديدهاي غيرطبيعي با تأكيد بر شيوع 
بيماري هاي واگيردار ازجمله كرونا در مباحث 

شهرسازي پرداخته شود.
با گذشت 6 ماه از شــيوع ويروس كرونا به نظر 
مي رسد كه توجه به برخي الزامات ازجمله موارد 

زير حائز اهميت باشد:
1- الزام به پيش بيني اين پديده در برنامه هاي 
توسعه شهري ازجمله طرح هاي جامع شهري، 
هادي روستايي، طرح هاي موضوعي و موضعي.

2- لزوم افزايش قدرت و سرعت تصميم گيري 
مديران شــهري و ســرعت عمل تشكيل 

ستادهاي بحران با اختيارات جامع.
3- بازنگري و تغييرات اساســي در كاربري 
زمين و تغيير تراكم ها و دسترسي ها با تأكيد بر 

الزامات بهداشتي.
4- بازنگري در بافت و تركيب جمعيتي شهرها 
به بافت هاي كوچك تــر؛ به طوري كه هر بافت 
شهري توانايي تامين نيازهاي ضروري خود را 

در مواقع بحراني داشته باشد.
5- لزوم فرهنگ ســازي و كنترل اين پديده 

توسط خود مردم.
6-گسترش زيرســاخت هاي الكترونيكي و 
دسترسي به شبكه هاي اينترنتي، با تأكيد بر 

شبكه هاي هوشمند ارتباطات و مبادالت.
7- آموزش ها و افزايش سطح عمومي بهداشت 

در مورد بيماري هاي واگيردار.
8- بازنگري اساســي در رونــد ارتباطات و 

مراودات و ترابري.
9- بازنگري در برنامه هاي پيش بيني و احداث 
فضاهاي چندمنظــوره در ورودي و خروجي 
شــهرها، كليه پايانه ها و مراكز ورود و خروج 

جمعيتي.
10- اســتفاده رايگان از شبكه هاي اجتماعي 

براي خدمت رساني بيشتر و مطلوب.
11- لزوم انجام پژوهش هــاي علمي و عملي 
مرتبط با مفاهيم اين نوع تهديدهاي غيرطبيعي 

در مراكز دانشگاهي و دانش بنيان.
همچنين لزوم تقسيم بندي عملكردي و فعاليتي 
اجتماعات در برنامه هاي توسعه شهري مانند 
تقسيم بندي سطوح عملكردي به چهارنوع سطح 

عملكردي به شرح زير پيشنهاد مي شود:
الف- سطح عملكردي يك: مراكز فعاليتي با 
قابليت اســتفاده بي وقفه و تامين حداكثري 
پروتكل هاي بهداشــتي و درمانــي مانند 
بيمارســتان ها، درمانگاه ها، مراكز حكومتي، 
نظامي، مديريتي و اطالع رســاني دولتي، كه 

هيچ گونه وقفه در عملكرد آنها اتفاق نيفتد.
ب- سطح عملكردي 2: مراكز فعاليتي شامل 
مشــاغلي كه همواره بايد فعاليت كنند مانند 
فروشــگاه هاي مواد غذايــي و محصوالت 

بهداشتي و جايگاه هاي خدمت رساني.
ج- ســطح عملكردي 3: مراكز فعاليتي كه 
مي توانند با تصميم سياستگذاران با محدوديت 

و نظارت كامل فعاليت كنند مانند بانك ها.
د- ســطح عملكردي 4: مراكــز فعاليتي كه 
حتما بايد تعطيل شوند مانند مراكز برگزاري 

اجتماعات و فعاليت هاي غيرضروري.

تغييرات كالبدي شهر و معماري در پساكرونا با رويكرد توسعه پايدار

تاب آوری شهری و توسعه پايدار با رويكرد هوشمندسازي و دوچرخه سواري

مهم ترين مسئله حضور شهروندان در فضاهای شهری است

بازنگري در مباحث پدافند غيرعامل 
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اين يورگن كلوپ و گوارديوال هم گنــدش را درآورده اند. آقا اين 
نان به هم قرض دادن ها چيست؟ مگر شما با هم رقيب نيستيد؟ 
آنقدري كه در اين چند روز پپ از قهرماني ليورپول تمجيد كرده، 
خود هواداران اين تيم تعريف نكرده اند. تازه گوارديوال گفته قبل 
از بازي پنجشنبه به افتخار ليورپول تونل افتخار هم خواهند زد. 
از اين طرف هم يورگن كلوپ گفتــه: »گوارديوال بهترين مربي 
دنياست.« بس كنيد ديگر، حال مان به هم خورد. آقاي گوارديوال 
چرا نمي گويي قهرماني ليورپول مهندسي شده بود؟ مگر مي شود 
يك تيم 30سال قهرمان نشود و بعد ناگهان 7 هفته قبل از پايان 
فصل جام بگيرد؟ معلوم است يك كاســه اي زير نيم كاسه بوده. 
اصال چرا با شروع ليگ مخالفت نكردي؟ چرا نگفتي: »اولويت من 
وضعيت اقتصادي مردم اســت، نه فوتبال؟« كمي اخبار فوتبال 

ايران را دنبال كنيد و چيزهاي مفيد ياد بگيريد لطفا!

آقا ديگر گندش را درآورديد

متحول شدن نساجي با محمود فكري يكي از جذاب ترين اتفاقات 
ليگ در هفته هاي اخير بوده است. اتفاقي كه حتي تعطيلي 4ماهه 
ليگ هم نتوانست اثري بر آن بگذارد و نساجي بعد از تعطيالت هم 
دقيقا مانند آخرين بازي قبل از تعطيالت عمل كرد. محمود فكري 
كه جانشين مهاجري شده در 2بازي روي نيمكت نساجي نشسته و 
حاصل اين 2بازي 2پيروزي باارزش مقابل تراكتور و ماشين سازي 
بوده كه هر دو در تبريز به دست آمده است. براي اينكه ارزش اين 
2پيروزي را بيشتر درك كنيد كافي است بدانيد نساجي پيش از 
اين طي 9بازي خارج از خانه كال 6امتياز گرفته بود و در اين 2بازي 
به اندازه تمام آن بازي ها امتياز جمع كرد. ضمن اينكه نساجي حاال 
3بازي متوالي است گل نخورده كه اين اتفاق براي اولين بار در اين 

فصل رخ داده است.

تحول قائمشهر با فكري جويباري

رفتار ســرد اميد عاليشــاه با بشار رســن موقع تعويض، يكي از 
قاب هاي زشت  بازي با پيكان بود كه هواداران پرسپوليس هم زياد 
در موردش حرف زده اند. عاليشاه كه هميشه در موردش مي گويند 
دوستان زيادي در تيم ندارد، با فاصله قابل توجه از كنار بشار عبور 
كرد و حتي يك نيم نگاه هم به او نينداخت. عاليشاه واقعا بازيكن 
بدي نيست، اما آدم وقتي اين قبيل رفتارها را از او مي بيند، خدا 
را شكر مي كند كه مثال 100 تا بازي ملي ندارد، اروپا نرفته يا در 
جام جهاني بازي نكرده اســت. اگر يكي از اين اتفاقات در زندگي 
حرفه اي عاليشــاه مي افتاد، معلوم نيست شاهد چه رفتاري از او 
مي بوديم. همين االن كه استاد بازيكن ذخيره پرسپوليس است و 
سال تا سال به اردوي تيم ملي دعوت نمي شود، اين همه اخم و ناز 

دارد، واي به اينكه مثال جاي وحيد اميري بود.

خدا رحم كرد آقاي عاليشاه!

نكته بازي

 مسي شاكي از دستيار جوگير
ادر سارابيا قبال هم حاشيه ساز شده بود؛ زماني كه سر ستاره هاي بارسا داد مي زد. دستيار ستين در وقت نفس تازه 
كردن بازي با سلتا  2 بار خواست به مسي چيزهايي بگويد كه كاپيتان بارسا به او بي اعتنايي كرد و در بار دوم زير لب 
غر مي زد. او و همدستانش از شرايط راضي نيستند. اوضاع به سمت سرمربي شدن ژاوي در فصل آينده پيش مي رود.

يكي از مهم تريــن صحنه هاي بازي پرســپوليس و 
پيكان، گل عجيب و غريبي بود كه وحيد شيخ ويسي 
از عليپــور خورد. عليپور كه ســانتر عالي ســيامك 
نعمتي درست وحسابي روي سرش جفت وجور شده 
بود، ضربه سرش را دقيقا به وسط دروازه زد اما وحيد 
شيخ ويســي درحالي كه توپ كامال در دستانش بود 
موفق به مهار آن نشد و توپ را به گوشه دروازه خودش 
فرســتاد. اين گل خيلي ها را به ياد گلي انداخت كه 
سال گذشــته در همين بازي پرســپوليس و پيكان 
از همين علي عليپور خورده بود. ســال گذشــته در 
بازي رفت 2تيم، پيــكان تا دقيقه77 بــا يك گل از 

پرسپوليس پيش بود اما شيخ ويسي ابتدا روي ضربه 
سر كاميابي نيا گل تساوي را خورد و 2دقيقه بعد شوت 
قابل مهار عليپور را به گوشــه دروازه خودش مشت 
كرد. شيخ ويسي در بازي برگشت فصل گذشته مقابل 
پرســپوليس بازي نكرد و جاي خودش را به مهدي 
اميني داد. او در مجموع دوئل هايش با پرســپوليس 
در تاريخ ليگ برتر هرگز موفق به كلين شــيت نشده 
و با پيراهن همه تيم هايش از پرسپوليس گل خورده 
اســت. البته اگر فكر كنيد شيخ ويســي فقط مقابل 
پرسپوليس تزلزل نشان مي دهد كامال در اشتباهيد، 
چون او يكي از پراشتباه ترين دروازه بان هاي ليگ برتر 

اســت و نمايش هايش در اين فصل باعث شد پيكان 
در نيم فصل به دنبال جــذب دروازه بان خارجي برود 
و هايراپتيان از ارمنستان را به ليست خودش اضافه 
كند. در ليگ جاري 2تيــم از ناحيــه دروازه دچار 
مشكل بودند و در نيم فصل به جذب گلر خارجي روي 
آوردند؛ يكي ذوب آهن كه از صادقي، بهزادي و معراج 
اســماعيلي خيري نديد و در نيم فصل مهدي خليل 
-دروازه بان تيم ملي لبنان- را جذب كرد تا به ركورد 
4دروازه بان در يك فصل برســد، ديگري هم همين 
پيكان بود كه وحيد شيخ ويســي و مهدي اميني در 
نيم فصل اول نتوانســتند دروازه اش را بيمه كنند و 
در نيم فصل به ســراغ گلر خارجي رفت. پيكان فصل 
را با شيخ ويســي آغاز كرد و در نخستين بازي 2گل 
از شــهرخودرو خورد. در همان بازي دوم اشتباهات 
سريالي شيخ ويسي آغاز شــد. او در قائمشهر مقابل 
نســاجي 4گل خورد كه از همه جالب تر گل چهارم 

بود. شــوت راه دور رضا دهقاني درســت توي سينه 
شيخ ويســي بود اما وحيد موفق به مهار توپ نشــد 
و توپ به داخــل دروازه كمانه كــرد. 3دقيقه بعد از 
اين گل حســين فركي دروازه بانش را تعويض كرد 
و اميني را به بازي فرســتاد. شيخ ويســي بعد از اين 
نمايش ضعيف در هفته دوم، 5هفته نيمكت نشــين 
بود. در هميــن 5هفته بود كه مهــدي اميني مقابل 
پرســپوليس بازي كرد و 2گل از ترابــي و نوراللهي 
خورد. شيخ ويســي از هفته هشــتم برگشــت و در 
جريان برد 2 بر يك مقابل ذوب آهن يك گل خورد. 
او در هفته هاي نهم و دهم مقابل گل گهر و سايپا گل 
نخورد و تنها كلين شيت هاي فصلش را ثبت كرد. در 
يازدهمين بازي فصل پيكان 3گل از نفت آبادان خورد 
و در دوازدهمين بازي هم سنگربان پيكان در جريان 
تساوي 2-2 مقابل استقالل بود كه يك گل چيپ از 
مهدي قائدي خورد و مقابل شوت وريا غفوري از زاويه 

بسته هم واكنش موفقي نداشت. شيخ ويسي در مقابل 
سپاهان هم 2گل ازجمله يك شوت 30متري از اميد 
نورافكن خورد و در بازي بعدي مقابل پارس جنوبي 
نيز دوباره شاهكار كرد و روي يك خروج اشتباه توپ 
را مقابل محمد نوري انداخت تا زمينه ســاز شكست 
3 بر يك پيكان شــود. شيخ ويسي بعد از اين نمايش 
نااميدكننده دوبــاره به نيمكت تبعيد شــد تا هفته 
بيست ويكم كه مقابل نفت مسجدسليمان به دروازه 

برگشت و هفته بعد هم مقابل پرسپوليس ايستاد.
در مجموع وحيد شيخ ويســي در اين فصل 12بازي 
انجام داده، 22گل خورده، 4اشــتباه فاحش داشته و 
فقط 2بار موفق به كلين شيت شده است. او با ميانگين 
نمره6.02 از ســايت مرجــع متريــكا ضعيف ترين 
دروازه بــان اين فصــل بوده اســت. بهتريــن نمره 
شيخ ويسي )7.26( در بازي مقابل ذوب آهن و بدترين 
نمره او )4.50( در بازي با نساجي به دست آمده است.

همهمحكمميزنند
   شيخ ويسي با نمره6/02  ضعيف ترين دروازه بان اين فصل بوده 
 و ضر به عليپور چهارمين اشتباه فاحش او بود كه منجر به گل شد

اميرحســين اعظمي| وحيد شيخ ويسي يكي از چهره هاي 
خاص بازي پيكان و پرســپوليس بــود، دروازه باني كه 
همانند بازي رفت فصل پيش يــك گل بد از عليپور خورد 
تا حرف و حديث هاي زيادي برايش درست شود. دروازه بان 
پيكان در گفت و گو با همشهري ورزشــي از محكم بودن 
ضربه ســر عليپور صحبت كرده اما اعتقاد دارد برخي از 
پشت پرده ها باعث شده اشتباهش تا اين حد ديده شود. 
شيخ ويسي مدعي اســت چون مديربرنامه ندارد برخي از 

سايت ها او را زده اند!

 بازي مهمي را باختيد، قبول داري؟
حرف درستي زديد و اين بازي مثل هشت بازي باقيمانده براي 
ما مهم بود. البته اين بازي به خاطر حريفــي كه برابرش بازي 
مي كرديم حساسيت هاي بيشتري داشت ولي متأسفانه شكست 
خورديم. ما زياد خوب بازي نكرديم و ترسو بوديم. از ابتداي بازي 
منتظر اين بوديم كه پرسپوليس به ما گل بزند و سپس واكنش 
نشان دهيم. البته اين شــرايط در بازي هاي گذشته هم وجود 
داشته است. ما بايد اين روند را عوض كنيم و در زمين احساس 
مسئوليت بيشتري داشته باشــيم. وقتي قرار است ترسو بازي 
كنيم، باز هم اينطور دچار مشــكل مي شويم. ما بايد با شهامت 

بيشتري بازي كنيم.

 اين ترسو بودن شايد درنهايت منجر به سقوط 
پيكان شود؟

ما از اول فصل اين مشكل را داشتيم هر چند كه با آمدن ويسي 
شرايط كمي بهتر شد. انتظار داشتيم كه مثل بازي هاي دوستانه 
اخير وضعيت كمي بهتر شــود ولي وقتي برابر پرسپوليس قرار 
گرفتيم، باز هم ترســو بازي كرديم. ما هنوز شــانس داريم كه 

بمانيم و 3بازي رودررو هم با رقيبان داريم كه 9امتياز دارد.
 همانند سال گذشته يك گل بد از پرسپوليس 
و عليپور خوردي تا كلي حرف و حديث برايت درســت 

شود. در اين خصوص صحبت مي كني؟
نمي دانم چرا اينقدر روي من زوم شده و خيلي ها در مورد اين 
گل از من انتقاد كرده اند. حتي شــنيدم خيلي از سايت ها قبل 
از اينكه بازي تمام شــود عليه من مطلب زده اند. مي دانم اين 
مسائل از كجا آب مي خورد. شــايد در آن صحنه مي توانستم 
عملكرد بهتري از خودم نشان دهم ولي ضربه سر عليپور محكم 
بود. اينكه بعضي ها طور ديگري انتقاد مي كنند در نوع خودش 
عجيب است. البته برخي چيزها هم پشت پرده است كه خودم 

بايد درستش كنم.
 بيشتر توضيح مي دهي؟

من مثل خيلي ها مديربرنامه ندارم كه برخي از سايت ها هميشه 
از مــن تعريف كنند. خيلــي از گلرها گل هاي بــد خورده اند، 

پس چرا از آنها انتقاد نمي شــود؟ من نمي گويم انتقاد را قبول 
ندارم ولي برخي حرف ها و اتفاقاتي كه پشت پرده رخ مي دهد 
ناجوانمردانه است. بعضي ها بدذات هستند و مي خواهند با خراب 
كردن ديگران براي خودشــان نردبان درست كنند. در فوتبال 
ايران اگر مظلوم باشي خيلي ها راحت سوارت مي شوند ولي من 
هم بايد خيلي چيزها را تغيير بدهم. برخي سايت ها مرا مي زنند، 

چون مدير برنامه ندارم.
 حاال مي خواهي با مدير برنامه كار كني؟

من پول مفت ندارم كه به مدير برنامه بدهم. سال هاست كه در 
ليگ برتر گلري مي كنم و فقط چندبار پيش آمده روي گل هايي 
كه خوردم مقصر باشم. فصل گذشته هم در بعضي از بازي ها اين 
وضعيت پيش آمد ولي اين اشتباهات در برابر اين همه بازي كه 

انجام داده ام خيلي كم است.
 ولي حتما خودت مي داني كه اشــتباهات 
دروازه بان ها هميشــه در ديد اســت، آن هم در بازي  

حساس مقابل پرسپوليس كه پخش زنده هم دارد؟
بله، ولي بهتر است درخشش گلرها هم اينطور در ديد باشد. من 
نمي گويم كه وقتي گل بد مي خوردم مقصر نيســتم ولي برايم 
جالب است كه چرا برخي گلرها اشــتباه مي كنند كسي چيزي 
نمي نويسد و انگار نه انگار كه اتفاقي رخ داده است. اگر مدير برنامه  
داشتم خيلي چيزها در پشت پرده كنترل مي شد. برخي در كنار 
تيم ما و جاهاي ديگر هستند كه دنبال من افتاده اند. من هيچ وقت 
دنبال حاشيه نبودم، هميشه هم دوست داشتم سرم در كار خودم 
باشد ولي اينطوري نمي شود. من خيلي چيزها دوست دارم بگويم 
كه متأسفانه االن نمي توانم. آنهايي كه خوب فوتبال را مي فهمند، 
مي دانند چه مي گويم. من مي دانم برخي سايت ها كه اينطوري به 

وحيد شيخ ويسي حمله مي كنند از كجا خط مي گيرند.

ضربهسرعليپورمحكمبود
    شيخ ويسي:چرا از برخي گلرها كه گل بد مي خورند، چيزي نمي نويسند؟
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بهروز رسايلي| پرســپوليس در نخستين بازي رسمي دوران 
كرونا موفق شد پيكان را در ورزشگاه شهر قدس شكست بدهد و 
يك گام بلند ديگر به سمت قهرماني چهارم بردارد. اين دومين 
پيروزي پياپي قرمزها با نتيجه 3 بر يك بود. آنها قبل از تعطيالت 
كرونايي هم شهرخودرو را با همين نتيجه شكست داده بودند. 

اين 5 نكته را در مورد بازي يكشنبه شب بخوانيد.
1  قصه بازي با پيكان همانطــور از آب درآمد كه پيش بيني 
مي شد. پيكان راحت گل مي زند و راحت تر گل مي خورد. تا پيش 
از بازي با پرسپوليس، در هر كدام از مسابقات اين تيم به طور 

ميانگين »3.14« گل رد و بدل شده بود. جلوي پرسپوليس 
هم همين اتفاق رخ داد و در مجموع شاهد به ثمر رسيدن 4 گل 
بوديم. شك نكنيد بازي پيكان جلوي استقالل هم جذاب خواهد 
شد؛ درست مثل مسابقه رفت كه4 گل داشت. از نظر فني حيف 
اين تيم جذاب است كه به ليگ يك سقوط كند، اما در فوتبال 

تيم هايي كه دفاع ندارند، آينده هم ندارند.
2  نمايش پرســپوليس نقص هاي قابل تاملي داشت، اما در 
مجموع نشان داد اين تيم به جاي خوردن و خوابيدن تمرين 
كرده و دل به اما و اگرها نبسته است. سرخپوشان در اين مسابقه 

موقعيت هاي گل زيادي به دســت آوردند و شايد اگر زمين 
ناهموار يا بدشانسي و كم دقتي در كار نبود، گل هاي بيشتري 
هم مي زدند. اساسا فرمول موفقيت چيزي جز اين نيست. بايد 

سخت كار كني تا نتيجه بگيري.
3 برســيم به نقاط ضعف؛ در درجه اول آنچــه در نمايش 
سرخپوشان توي ذوق مي زد، سهل انگاري شگفت انگيز اين 
تيم در مســائل دفاعي بود. واقعيت آن است كه پرسپوليس 
مدت هاست در دفاع از دروازه اش دچار بي مباالتي شده است. 
پيكان در اين مسابقه چندين موقعيت خوب گلزني داشت كه 
به ثمر رســيدن هر كدام از آنها مخصوصا در اوايل نيمه دوم، 
مي توانست سرنوشت كل بازي را تغيير بدهد. قبل از تعطيالت 
هم شهرخودرو كلي موقعيت جلوي پرسپوليس داشت، اما در 
روزي كه رادوشويچ ستاره سرخ ها بود، تيم مشهدي هم تنها 

يك بار به گل رسيد. در 6 بازي آخر ليگي و آسيايي، پرسپوليس 
فقط يك كلين شيت داشته كه آن هم برابر سپاهان بوده؛ تيمي 
كه به زمين نيامد و 3 بر صفر بازنده شد. اين عملكرد قابل دفاع 
نيست و در بزنگاه هاي بزرگ ممكن است كار دست تيم بدهد. 
پرسپوليس به زودي در جام حذفي بايد برابر سپاهان، استقالل 
يا تراكتور قرار بگيرد. آنها در آسيا هم ديگر فرصت لغزش ندارند. 
بعد با اين ساختار دفاعي آســان گير چقدر مي توان به كسب 

موفقيت هاي بزرگ خوش بين بود؟
4  همچنين الزم است يحيي گل محمدي دليل بازي كردن 
عليرضا بيرانوند در اين مســابقه را توضيح بدهد. تا جايي كه 
يادمان مي آيد مسابقات ليگ در حالي تعطيل شد كه بوژيدار 
رادوشويچ فيكس بود و عملكرد خوبي هم داشت. گلر كروات 
در قرنطينه موهايش را تراشيد و به تمرين انفرادي ادامه داد. 

بعد از بازگشايي تمرينات هم به سرعت به تهران آمد؛ پس چرا 
نبايد بازي كند؟ نمايش بيرانوند در بازي يكشنبه شب چه نقطه 

قوتي داشت كه بتواند بازگشت رادو به نيمكت را توجيه كند؟
5  درحالي كه همه حواس ها به مصدومان پرشمار استقالل 
اســت و كادر بدنســازي اين تيم تحت فشــار قرار گرفته، 
پرســپوليس هم كم مصدوم نمي دهد. محمد انصاري رباط 
پاره كــرده و وحيد اميري به خاطر آســيب ديدگي از ناحيه 
همسترينگ 3 هفته خانه نشــين خواهد بود. محمد نادري 
هم مصدوم بود و در آخرين لحظات به بازي با پيكان رسيد. 
اين مسائل قابل بحث اســت. فراموش نكنيد پرسپوليس در 
نيم فصل اول حتي يك مصدوم با يك هفته غيبت هم نداشت. 
به نظر مي رسد كادرفني بايد روي افزايش آمار مصدومان به طور 

جدي تمركز كند.

   نيمه خالي ليوان پرسپوليس
  6 بازي و فقط يك كلين شيت برابر تيمي كه به زمين نيامد

در بارسا چه خبر است؟
معلوم نيست در اين باشگاه 
بارســلونا چه خبر اســت. 
درحالي كه نام هاي بزرگي 
مثل الئوتارو، اوباميانگ، نيمار، اندومبله 
و... به عنــوان هدف هــاي نقل وانتقاالت 
آينده حول اين باشگاه شنيده مي شود، 
خزانه خالي اســت. بيــش از 80درصد 
درآمدهــا صــرف دســتمزد بازيكنان 
مي شــود، با ايــن اوصاف، باشــگاه يك 
معاوضه برد-برد بــراي يوونتوس با اين 
باشــگاه ايتاليايي انجــام داد. آرتور ملو 
كه قرار بود جانشــين ژاوي باشد، بعد از 
2 فصل فروخته شــد. بارســا اين پديده 
23ســاله را با يك بازيكن 30ساله رئالي 
عوض كرد. پيانيچ در ســال2009گفته 
بود: »از زمــان حضور زيــدان و رونالدو 
نازاريو به رئال عالقــه دارم و از آن زمان 
باشــگاه مورد عالقــه ام بــود و خواهد 
بود.« بازيكن 30ســاله بوسنيايي سالي 
7.5ميليــون يورو دســتمزد مي گرفت؛ 
تقريبا دوبرابر حقوق آرتــور. آرتور قرار 
اســت در يووه 5ميليون در ســال پول 
بگيرد كه اين رقم در ســال دوم تا پايان 
قرارداد 5ســاله اش مي تواند با پاداش ها 
به 7 ميليون هم برسد. با ورود پيانيچ در 
فصل آينده، تعداد بازيكنان باالي 30سال 
بارسا از حد استاندارد فراتر مي رود )مسي، 
سوارس، پيكه، ويدال، پيانيچ و بوسكتس( 
و اين براي باشــگاهي كه هوادارانش به 
الماســيا و كارخانه بازيكن ســازي اش 
مي نازند، اصال خوب نيســت. بارســا به 
ظاهر 10ميليــون يورو از ايــن معامله 
ســود مي كند؛ 70ميليون قيمت آرتور 
بود كه 60ميليون آن با پيانيچ 30ســاله 
صاف شد. اما قرار نيســت اين مبلغ نقدا 
به باشــگاه كاتالونيايي تقديم شود. قرار 
اســت بازيكني از آكادمي يووه در ازاي 
مابه التفاوت اين معامله به بارسا پيشنهاد 
شــود. بارســا پابلو مورنو را مي خواست 
كه اين بازيكن با فليكــس كوريا، وينگر 
منچسترســيتي معاوضه شد. آرتور ملو، 
بيســت و ششــمين برزيلي بيانكونري 
و پيانيــچ بعــد از ميهو كــودرو دومين 

بوسنيايي تاريخ بارسا خواهند بود.

 بنزماي جادويي
كريم بنزما شبيه قرمه سبزي است؛ هر چه بيشتر زمان مي برد، بيشتر جامي افتد. بعد از گل عجيبي كه در بازي قبلي 
به مايوركا زد، اين بار نوبت يك جادوي ديگر بود. كريم روي تك گل رئال مادريد به اسپانيول يك پاس گل با پشت پا به 
سبك گوتي به كاسميرو داد كه تحسين همگان را به دنبال داشت. اين دهمين پاس گل اين فصل او در كنار 22گلش بود. 

جهان

قهرمان و ضد  قهرمان
پرســپوليس در شــب بازي با پيكان يــك قهرمان و يك 
ضد قهرمان داشــت. قهرمانش مهدي عبدي 21ساله بود. 
2گل زد و چندبار ديگر هم از مدافعان حريف رد شد. اگر كمي 
دقت مي كرد، مي توانست 2پاس گل هم بدهد.نه پيش از اين 
بازي و نه پيش از هيچ بازي ديگري، كســي عبدي را جدي 
نگرفته بود؛ حتي بعد از آن گل حياتي به استقالل در داربي 
رفت همين امسال. با وجود اين او از وقتي به ناچار جاي وحيد 
اميري مصدوم آمد، سرشار از انگيزه نشان داد.ضد قهرمان تيم 
پرسپوليس در بازي با پيكان، عليرضا بيرانوند بود. مردي كه 
ماه هاست جماعتي را گرفتار خودش كرده. از داستان تمديد 
قراردادش تا شايعه متمم چندميلياردي همين قرارداد، قهر 
و آشتي اش با سرمربي قبلي، رفتن و نرفتنش به تيم بلژيكي 
آنتورپ و اين اواخر هم كه بازي هاي بي كيفيت پشت سر هم.در 
بازي با پيكان، او جدا از پنالتي بچگانه اي كه داد، چندبار ديگر 
هم با خروج هاي اشتباه، تيمش را به دردسر انداخت.شايد غير 
از جواد خياباني كه بي دليل از بيرانوند تمجيد مي كرد، همه 
ديدند او چه اندازه از روزهاي خوبش فاصله گرفته اســت. با 
اين كيفيت، دور از ذهن نيست كه جايگاهش در تيم ملي را 

هم از دست بدهد.

تعويض شدن با وحيد اميري براي مهدي عبدي حسابي 
آمد دارد. مهاجم 21 ساله پرسپوليس پس از اينكه در 
داربي رفت جانشــين اميري شد و تك گل 3 امتيازي 
قرمز ها را به ثمر رساند، اين هفته هم پس از اينكه به 
جاي هافبك ملي پوش قرمز ها به زمين رفت، دبل كرد 
و توانست نقشي كليدي در پيروزي تيمش مقابل پيكان 
داشته باشد. عبدي حاال با 160 دقيقه بازي در ليگ برتر، 
3  گل زده در كارنامه دارد، آماري كه نشان مي دهد اين 
مهاجم حتي از عليپور هم ميانگين گلزني بهتري داشته 
است! عبدي اين فصل به طور ميانگين هر 53 دقيقه يك  
گل زده و اين در حالي است كه عليپور هر 229 دقيقه 
دروازه حريفان را باز كرده است. با اين وجود عبدي در 
گفت و گو با همشهري ورزشي مدعي شده مثل عليپور 

نخواهد شد چراكه او عالي است!

  در شــروع ليگ، برد با ارزشي به دست 
آورديد.

واقعا برد مهمي براي مــا بود. بعــد از تعطيالتي طوالني 
دوباره ليگ را آغاز كرديم و به اين برد احتياج داشــتيم. ما 
در مسير قهرماني حركت مي كنيم و بايد 3 امتياز اين بازي 

را مي گرفتيم.
  تعويض طاليي گل محمــدي در اين بازي 

بودي و شايد بتواني از اين به بعد بيشتر براي پرسپوليس 
بازي كني.

من تمام تالشم را انجام مي دهم تا بتوانم به تيم كمك كنم 
و اميدوارم در اين مدت اعتماد كادرفني به من جلب شده 
باشد. واقعا در پرسپوليس همه به من كمك مي كنند و من 

در تالشم تا زحمات آنها را به گل تبديل كنم.
  فكر مي كني بتواني زوج خوبي براي عليپور 

باشي؟
عليپور سال هاست در سطح اول فوتبال ايران و پرسپوليس 
بازي مي كند و مهاجم فوق العاده اي است. به شخصه فكر 
نمي كنم بتوانم مانند او بشوم اما تمام تالش خودم را خواهم 

كرد تا هواداران و كادرفني از من راضي و خوشحال باشند.
  از گل هايي كه زدي بگو.

خودم گل اولم را خيلي دوست دارم چراكه واقعا خيلي زيبا 
از كار در آمد.

  فكر مي كني بــا اين بــرد كار قهرماني 
پرسپوليس در ليگ تمام شده است؟

ما از حاال خودمــان را قهرمان نمي دانيــم و برايما ن تمام 
بازي هاي باقيمانده حكم فينال  را دارد. اميدواريم در ادامه 
بتوانيم همين طور نتيجه بگيريم و براي چهارمين ســال 

متوالي قهرمان شويم.

  عبدي: عليپور فوق العاده است  
مثل او نخواهم شد
   گل اولم به پيكان را خيلي دوست دارم
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 »در يك كالم بگويــم، وضعيت داغون اســت.« اين 
توصيف زن مزون دار در خيابان جمهوري از كســادي 
بازار دوخت ودوز ايران است. اگر اين زن هم اعتراضش 
را به زبان نياورد، ســوت وكوري جمهوري، كوچه برلن، 
گاندي و مولوي واقعيت ها را عيان مي كند؛ واقعيتي كه 
بعضي از زنان خياط را مجبور كرده براي گذران زندگي 
به كارهاي ديگري رو بياورند؛ كاري مثل نظافت در منازل. 
وحشت مردم از كرونا و باال رفتن روزبه روز قيمت ارز كه 
هر روز جيب آنها را خالي تر مي كند، دليلي شده تا مردم 
با لباس هاي قديمي شان سر كنند و اين نو نشدن رخت، 
بيشترين آسيب را به زنان خياط زده است؛ زناني كه با 
چرخ خياطي، چرخ زندگي  شان را مي چرخانند، اما در اين 
چند ماه اخير به ندرت كسي از آنها يادي كرده است. پرسه 
در خيابان هاي گاندي، مولوي و ديگر پاتوق هاي خريد 
پارچه نشان مي دهد پارچه هاي پرزرق و برق ديگر چشم 
هيچ خريداري را نمي گيرد. مردان فروشنده به طاقه هاي 
پارچه تكيه زده اند و يا جدول روزنامه ها را پر مي كنند يا 
سرشان در گوشي است. يكي، دو مغازه مشتري دارند 
كه آنها هم چشمشــان دنبال پارچه هاي ارزان است؛ 

پارچه هايي كه قرار است به دست خود خريدار دوخته 
شود، نه خياط ماهر؛ پارچه ارزاني كه اگر هم خراب شد، 
حسرتي به جا نماند. يكي از مغازه هاي گاندي شلوغ تر از 
بقيه است؛ 5 ،6 مشتري سرشان گرم انتخاب پارچه است. 
با اين حال مردي كه پشت صندوق نشسته و همه حاجي  
صدايش مي كنند، از وضعيت راضي نيست: »اگر سال هاي 
قبل بود، اينجا جاي ســوزن انداختن نبود. مردم ديگر 
توانايي خريد ندارند و از خريد واهمه دارند. مي بينند كه 
قيمت ها تغييري نكرده مي خرند. اگر هزار تومان قيمت 
را باال ببريم، معترض مي شوند. بيشتر پارچه هاي مغازه او 
پارچه هاي مانتويي و لباس خانه اي است.« حاجي هنوز 
قيمت ها را باال نبرده: »خريد جديد نداشته ايم و مي دانيم 
كه جنس گران شده اما از عيد به اين طرف، چيزي را گران 
نكرده ايم و با همان قيمت هاي قبلي مي فروشيم. باال رفتن 
قيمت در مغازه ها به مرور است. يك ضرب باال نمي رود. 
2 ، 3 ماهي طول مي كشــد. اما همين افزايش در قدرت 
خريد مردم تأثير گذاشته است. سال به سال و روزبه روز 
مشتري كمتر مي شود. من قيمت را باال نبردم تا مشتري 
پارچه را ارزان بخرد، پول خياطي را بايد چه كار كند؟ يك 
مانتوي ساده هم كه بخواهي بدوزي بايد 500هزار تومان 
هزينه كني؛ مگر اينكه مشتري خودش خياطي بلد باشد 

و با 200هزار تومان صاحب يك مانتو شود.« 

يد، زنان خياط هم مشتری چندانی ندارند با كم شدن قدرت خر
 بعضی از آنها كارگاه ها را تعطيل كرده اند و به اجبار به كار نظافت مشغول شده اند

زرق و برق بيشتر، مشتري كمتر 

بيشتر مغازه ها از مشتري  خالي اند و هر چه زرق و برق 
پارچه هاي پشت ويترين بيشتر باشد، به همان اندازه 
مغازه خلوت تر اســت. يكي، دو مغازه هم هستند كه 
كره كره هايشان را باال نداده اند. پسر جواني كه در يكي 
از مغازه هاي خالي نشســته مي گويد: »مردم استرس 
خريد دارند. ديگر كسي ســمت پارچه نمي آيد. يك 
دليلش اين اســت كه كرونا بيشتر مراسم ها را تعطيل 
كرده، ولي دليــل مهم تر باال بودن قيمت هاســت.«  
نوسانات قيمت ارز دليلي شــده تا بعضي ها تمايلي به 
فروش پارچه نداشته باشــند: »جنس نيست. آنهايي 
هم كه جنس دارند، نمي فروشند. اگر االن بفروشند، 
4روز ديگر خودشان بايد گران تر بخرند؛ به خاطر همين 
ترجيح مي دهد فعال كار نكنند. اگر ما هم كار مي كنيم 
به خاطر اين است كه از قبل پارچه سفارش داده بوديم يا 
اينكه در انبار جنس داشته ايم. اگر همين االن بخواهيم 
جنس ها را تمديد كنيم، قيمت هــا 30 تا 40 درصد 
بيشــتر مي شــود.« اين افزايش قيمت مشتري هاي 
دائمي را كم كرده اســت: »كاري كه پارســال متري 
80هزار تومان بود، االن متري 180هزار تومان است. 
مشتري هايي را هم كه مي بينيد براي خريد مي آيند، 
بيشتر مزون دارها هستند، پارچه مي خرند، خودشان 
مي دوزند و مي فروشــند. مردم عادي كمتر مي آيند. 
يك سري خياطي بلدند و برايشان خريد پارچه صرف 
دارد. االن ديگر پارچه لباس شب مشتري ندارد. پارچه 
متري از 700هزار تومان شــروع مي شود. حداقل بايد 
2 متر بخري، پارچه آستري هم مي خواهد. پارچه اي 
كه گران مي خري بايد پول خياطي بااليي هم براي آن 
بدهي.«  شايد از نظر بعضي ها مسئله ساده بيايد. پارچه 
گران است، مراسم هاي عروسي و ميهماني  هم كه برگزار 
نمي شود و طبيعي است كه يك مدت مردم لباس نو و 
گران نپوشند اما موضوع، زنان خياطي هستند كه از اين 

وضعيت آسيب مي بينند.

3 مشتري در 4 ماه

منيژه 35سال اســت كه خياطي مي كند. قبال بايد از 
ماه ها قبل براي دوخت يك لباس از او وقت مي گرفتي، 
اما حاال 4 ماه است كه فقط 3 تماس داشته؛ 3 تماسي 
كه به نتيجه نرسيده.  »25سال از اين 35سال كار را در 
حكيميه هستم. 80درصد مردم حكيميه شماره تلفن 
مرا دارند، اما در اين 4 ماه فقط 3 تماس داشــتم، آنها 
هم كه قيمت را پرســيدند، ديگر پيگير دوخت لباس 
نشدند.« از نظر منيژه بيشتر از اينكه كرونا روي كم شدن 
مشترتان تأثير بگذارد، گراني است كه قدرت خريد آنها 
را كم كرده: »2 سالي است كه وضع خراب شده و امسال 
هم كه افتضاح در افتضاح اســت. از 6ماه قبل تا به االن 

تقريبا هيچ لباس نويي ندوخته ام. خيلي از مشــتريان 
هستند كه مي آيند و لباس هاي قديمي شان را مي آورند 
كه يا تعمير كنم يا تغييرش بدهم. عروسي ها هست و 
خيلي ها هم ميهماني مي روند اما پول ندارند كه پارچه 
بخرند و لباس نو بدوزند. مسئله فقط كرونا نيست. اگر 
از كرونا مي ترسيدند كه مهماني و عروسي نمي رفتند 
يا لباسشــان را براي تعمير نمي آوردند. مهم اين است 
كه مردم پول ندارند.« خانم رضايي )به اسمي كه بين 
مشتريان معروف اســت( از خياط هاي معروف منطقه 
حشمتيه است. تا همين پارسال اگر مي  خواستي پيش 
او لباس بدوزي، بايد چند ماه قبل اسمت رو مي نوشتي 
ولي حــاال... . او مي گويد: »وضعيت فاجعه اســت و تا 
چند  ماه ديگر هم خيلي بدتر از اين مي شود. 2 ماه است 
كه كار نكرده ام. اين هفته كه يك مشتري هم نداشتم. 
هفته قبل هم فقط يك نفر زنــگ زد.«  خياط ها براي 
اينكه مشتريانشان را حفظ كنند، سعي كرده اند خيلي 
قيمت ها را باال نبرند، اما همه  چيز دســت آنها نيست. 
باال رفتن قيمت زيپ، پارچه اليي، نــخ و... كار را براي 
آنها سخت تر كرده اســت. رضايي مي  گويد: »نخي را 
كه پارســال دوكي 2500تومان مي خريديم االن بايد 
25هزار تومان بخريم. به همين نسبت زيپ و اليي هم 
گران شده. با اين حال من دستمزدم را باال نبرده ام، ولي 
باز هم مشتري نمي آيد.« در اين شرايط براي خيلي ها 
صرف نمي كند كــه كار كنند. منيــژه مي گويد: »من 
هميشه لباس ها را تضميني مي دوختم. مي گفتم اگر 
لباس خراب شد، براي من و پول پارچه  را مي دهم. البته 
اين اتفاق نمي افتد. االن پارچه اي را كه ميليوني قيمتش 
اســت، من با چه تضميني مي توانم بدوزم؟ ارزان ترين 
پارچه 500، 600 هزار تومان است. بيشتر اين پارچه ها را 
هم نمي تواني با چرخ بدوزي و با دست دوخته مي شوند. 

در اين استرس بهتر است كه كار نكني.« 

هنر كه فعال خريداري ندارد 

منيژه خيلي نياز به پول خياطي اش ندارد اما زناني را 
مي شناسد كه با درآمد خياطي هزينه هاي زندگي شان 
را مي دهند: »زنان زيادي ضرر كرده اند. يكي از دوستانم 
كه در يك پاساژي كارگاه داشــت و با چند كارگر كار 
مي كرد، نتوانست ادامه بدهد. او هم اجاره مغازه مي داد 
و هم اجاره خانه. همينطور بايــد خرج خودش و دو تا 
پسرش را بدهد. چند وقت پيش مغازه را پس داد. االن 
در كار نظافت است. مجبور اســت، شكم بچه هايش 

را بايد سير كند.«  
منيــژه از يــك 
موضــوع ديگــر 
هم شــكايت داد: 
هنر  »خياطــي 
اســت. االن هنر 

هيچ شده. خياط از يك پارچـه بيخود يك لباس زيبا 
خلق مي كند، اما اين هنرش ديده نمي شود و بايد به فكر 
اجاره خانه و بقيه مخارج باشد. چرا زني كه هنر خياطي 
دارد بايد در خانه هاي مردم تي بكشد؟« وضعيت رضايي 
هم دست كمي از دوستش منيژه ندارد. او هم در دخل 
و خرج خانواده اش مانده. همســر رضايي بعد از شيوع 
كرونا، كارش را از دست داده است و با شرايطي كه كار 
او دارد، گذران زندگي سخت شده:  »چند  ماه است كه 
كرايه خانه را نداده ام. بايد دخترم كالس كنكور ثبت نام 
مي كرد، نتوانستم برايش كاري كنم. پولش را نداشتم. 
دختر بزرگم در اين چند ماه يك روز هم دانشگاه نرفت 
اما 2 ميليون پول دانشگاه او را دادم. تازه پول اينترنت 
هم داديم تا پاي ســايت بنشــيند و يا سايت مشكل 
داشت يا اســتاد نبود. امتحانات هم كه مجازي بود. با 
اين وضعيت كه حتي دخترم از نيمكت دانشــگاه هم 
اســتفاده نكرده، چرا بايد پول مــي دادم؟ ما خانواده 
آبرومندي هستيم و االن با اين شرايط نمي دانيم بايد 
چه كار كنيم؟ ثروتمندان ثروتمندتر شده اند. فقيرها 
كه وضعشان مشخص است، شرايط ما طبقه متوسط 
هم روزبه روز بدتر مي شود. فســاد از همين جا شروع 
مي شود. در اين چند ماه من حتي ضروري ترين چيزها 
را هم نتوانسته ام بخرم.« شايد اتحاديه  به كمك اين زنان 
بيايد. رضايي اميدي به هيچ چيزي ندارد: »من خودم 
خانه كار مي كنم و جواز كسب به من نداده اند، اما آنهايي 
هم كه جواز دارند، نتوانســته اند كاري از پيش ببرند. 
اتحاديه يا هر جاي ديگري، چه كمكي مي تواند بكند. 
نهايتش مي خواهد وام بدهد؛ مگر مي شود وام گرفت. 
حداقلش اين است كه بايد 2 ضامن داشته باشي. در اين 
شرايط كسي حاضر است ضامن كسي شود؟« رضايي 
از ماه هاي آينده وحشت دارد؛ اينكه قيمت دالر باالتر 
برود و تك وتوك مشترياني هم كه دارد، ناپديد شود و 

همسرش هم نتواند كاري پيدا كند.« 

خ ها سكوت چر

ليلي خرسند
روزنامه نگار

لباس هاي دست دوم در بورس 
در مزون ها هم وضعيت با خياطي ها فرقي نمي كند. 
با اينكه مدتي اســت تاالرهاي عروسي باز شده و 
حداقل اين اســت كه عروس ها بايد دنبال لباس 
عروس باشــند، ولي آنها هــم ترجيح مي دهند 
يا لبــاس ارزان بخرند يا اينكه لباس هاي دســت 
دوم بپوشــند. مريم يكي از مزون دار ها در خيابان 
جمهوري اســت. او مي گويد: »ما توليدي هستيم. 
لباس عروس مي دوزيم. بهتر اســت بگويم در اين 
مدت كار نكرده ايم. ماهي 2 يا 3 فاكتور داشته ايم كه 
اين هم كار به حساب نمي آيد.« مغازه  مريم اجاره اي 
است و چند كارگر هم دارد: »درآمدي كه نداشته ايم 
و در اين مدت همه اين هزينه ها را از جيب داده ايم. 
كار ديگري نمي شود كرد.« او مشتري دارد اما فروش 
ندارد: »مشتري هست اما قيمت ها را كه مي بيند، 
خريد نمي كند. عروس هايي هستند كه دنبال لباس 
مي آيند اما قدرت خريد ندارند. يا يك كار ضعيف كه 
قيمت چنداني ندارد، برمي دارند يا اينكه اصال قيد 
خريد را مي زنند.«  مزون هايي هم هستند كه لباس 
دســت دوم اجاره مي دهند يا مي فروشند. عسل، 
يكي از عروس هايي است كه از اين مزون ها خريد 
كرده است: »چند وقت ديگر عروسي ام است. قيمت  
لباس ها خيلي باال بــود. ارزان ترين جا براي خريد 
جمهوري بود، اما آنجا هم نتوانستم لباسي بخرم؛ 
حتي لباس  اجاره اي هم گران بــود. بخواهي يك 
شب يك لباس را اجاره كني، بايد چند ميليون پول 
بدهي. يك مزون پيدا كردم كه لباس هاي كهنه اي 
داشت، اما 2 لباس را سر هم كرد تا يك لباس براي 
من بدوزد. قيمت اين كار به صرفه تر از همه بود.« اما 
همه مزون دارها اين كار را نمي كنند؛ چون زحمت 
زيادي دارد. مريم مي گويد: »كار خيلي ســختي 
است. يك لباس را بشــكافي، سر هم كني، خيلي 
وقت مي برد.« امــا مزون دارهايي كه در اين مدت 
هيچ كاري براي انجام دادن نداشته اند و درآمدي 
به دســت نياورده اند، مجبورند براي راضي كردن 
مشتري و درآمد خودشان، زحمت بيشتري بكشند.
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سيدعباس موسوي، سخنگوي وزارت 
امور خارجه گفته است فوت غالمرضا قضايي

منصــوري داراي ابهامات اســت، 
همزمان پليس بين الملل نيروي انتظامي هم گفته 
است ايران از دولت روماني خواسته  پروفايل دي ان اي 
قاضي منصوري را تحويل دهند. بنا بر كيفرخواست 
پرونده، غالمرضا منصوري، قاضي سابق لواسانات به 
دريافت رشوه به مبلغ 500هزار يورو از متهم حسن 
نجفي متهم بود. او اما در دادگاه حضور نداشت و گفته 

شد كه متواري بوده و در خارج از كشور حضور دارد.
جمعه 30خرداد خبري مبني بر اينكه  جســد اين 
متهم در البي هتلي در بخارســت، پايتخت روماني 
پيدا شــده است، منتشر شــد. گفته مي شود كه او 
بر اثر ســقوط از ارتفاع فوت شــده  و براساس آنچه 

»رســانه هاي روماني« با اســتناد به نتايــج اوليه 
كالبدشــكافي  گــزارش داده اند، »مــرگ او بر اثر 

جراحات برخورد با سطحي سخت، رخ داده است.«

سؤاالتبيپاسخ؟
اما مرگ اين قاضي متهم نه پايان ماجرا، كه آغاز يك 
ماجرايي پر از معما بود و با گذشت 10روز همچنان 
سؤاالت بي پاسخ زيادي درباره مرگ او وجود دارد: آيا 
اساسا منصوري كشته شده  و جسد يادشده متعلق به 
او بوده است؟ سبب مرگ او چه بوده است: خودكشي 
يا قتل؟ فرضيه خودكشي منصوري با توجه به وعده 
او براي بازگشت به كشــور مورد ترديد است. وكيل 
اين متهم نيــز در اظهاراتي گفته: »مــن و خانواده 
ايشان معتقديم كه قاضي منصوري آدمي  نبود كه 
قصد خودكشي داشته باشــد.« از سوي ديگر، اگر 
فرضيه قتل درست باشد، چه كسي از مرگ او سود 
مي برد؟ آيا پاي ذينفعان پرونــده در ماجراي قتل 

منصوري در ميان است؟ و.... طي روزهاي گذشته، 
ابهامات پيرامون مرگ منصوري رفع نشده است. در 
پنجمين جلســه دادگاه طبري، نماينده دادستان 
با اشاره به فوت متهم منصوري گفت: اميدواريم با 
پيگيري مقامات ذيربط ايران و مقامات دولت روماني 
ابعاد اين حادثه دقيقا و سريعا بررسي شود و درباره 
نحوه و علت فوت نامبرده، پاســخ روشن، رسمي و 
قانع كننده به دســتگاه قضايي ايران ارائه شود. وي 
گفت: دادسرا در فرايند تحقيقات مقدماتي و كشف 
جرم در مورد اتهامــات همه متهمان ازجمله متهم 
منصوري بررسي هاي مؤثر را انجام داده و مستندات 
فراواني را تحصيل كرده است، لذا نبود متهم منصوري 
از نظر دادســرا هيچ خللي بر روند دادرسي پرونده 
ايجاد نمي كند. در همان جلسه، قاضي دادگاه گفت: 
راجع به فوت متهم ذكر شده، تا اين لحظه صحت و 
سقم موضوع براي دادگاه احراز نشده، درصورت احراز 
صحت خبر، دادگاه وفق قانون در اين خصوص اظهار 
تصميم مي كند. يكشنبه 8تير، محسن اسماعيلي، 
سخنگوي قوه قضاييه نيز در گفت وگويي در شبكه 
يك ســيما درباره آخرين پيگيري هاي قوه قضاييه 
در رابطه با فوت متهم منصوري، گفت: بنا بر آنچه از 
طريق دولت روماني و به ويژه از ناحيه پليس اينترپل 
و پليس بخارست به پليس اينترپل ما اعالم كردند، 
اين بود كه او در هتلي در شــهر بخارست پايتخت 
روماني مبادرت به خودكشي كرده و اسناد، مدارك 
و مستندات محدود و جزئي را براي ما ارسال كردند. 
متأسفانه هنوز روايت رسمي از دولت روماني كه به 

وزارت خارجه  ما يا به سفارت ما در بخارست اعالم 
شده باشد، نداريم.

دولترومانيطفرهميرود؟
روز گذشته، سيدعباس موسوي، سخنگوي وزارت 
خارجه نيز درباره آخرين پيگيري ها در مورد فوت 
غالمرضا منصوري، گفت: هنوز اين مســئله داراي 
ابهامات است. به رغم پيگيري هاي ما، دولت روماني 
شفاف سازي  نكرده است. وزارت خارجه و قوه قضاييه 
پيگير اين موضوع هســتند، اما تاكنون جز اخبار 
رسانه اي، متأســفانه خبري دريافت نكرده ايم. ما 
كماكان منتظر روشن شدن اين مسئله هستيم. من 
اينجا تقاضا مي كنم از دولــت روماني كه با توجه به 
حساسيت و پيچيدگي اين پرونده، در اسرع وقت ما 

را در جريان آن قرار دهند.

پروفايلديانايدردستآمادهسازياست
روز گذشته، رئيس پليس بين الملل نيروي انتظامي 
در گفت وگويي با ميزان در پاســخ به اين سؤال كه 
پليس ايران دقيقا چه زماني متوجه مرگ منصوري 
شد؟ گفت: بعد از اين اتفاق، نامه اي از پليس بين الملل 
بخارست به پليس بين الملل تهران ارسال شد، در 
اين نامه توضيحاتي در مــورد مرگ منصوري داده 
و همچنين عنوان شــده بود كه اين فرد خودكشي 
كرده و جنازه آن به واحد جنايي بخارســت منتقل 
شده است، در اين نامه هويت فرد فوت شده، غالمرضا 
منصوري عنوان شده بود. اين مقام انتظامي همچنين 

سخنگوي وزارت خارجه: مسئله فوت منصوري داراي ابهامات است
ايران از دولت روماني خواسته است دي ان اي منصوري را تحويل دهد

وكيــل علي اكبر ناطق نــوري از 
پيگيري شكايت موكلش از حميد 
رســايي خبر داد و گفت: دستور 
ثبت و شعبه رســيدگي كننده به 
اين شكايت تعيين شده است. به 
گزارش ايرنا، علي اصغر نيك نهاد 
اظهار داشت: »شكايت از اين فرد 
در دادسراي ويژه روحانيت تقديم، 

دستور ثبت و شعبه رســيدگي كننده تعيين و مراحل تعقيب قضايي نامبرده در حال 
پيگيري است.« حميد رسايي پنجم تيرماه با انتشار رشــته توييتي اتهاماتي را عليه 
علي اكبر ناطق نوري مطرح كرد و مدعي شد كه او، علي محمد بشارتي، وزير كشور در 
دولت دوم هاشمي  رفسنجاني را با »اصرار« واداشته تا اكبر طبري كه سابقه عضويت 
در گروهك مجاهدين خلق را داشته »بدون نياز به استعالمات رايج از مراكز امنيتي« 
به »فرمانداري شهرستان نور« منصوب كند و پس از آن در نيمه دهه 70 باز با »همان 

البي« به قوه قضاييه فرستاده است.

دادستان تهران از شناسايي 36 
نفر از افرادي كه در ترور ســردار 
سليماني نقش داشتند، خبر داد. 
به گزارش ايسنا،علي القاصي مهر 
دادســتان تهران در جلسه روز 
گذشته مسئوالن قضايي با اشاره 
به اقدامــات انجام شــده براي 
پيگيري پرونده ترور سردار قاسم 

ســليماني اعالم كرد: 36 نفر از افرادي كه در ترور حاج قاسم مباشرت، مبادرت و 
آمريت داشتند، اعم از مسئوالن سياسي و نظامي آمريكا و ديگر دولت ها شناسايي 
شدند كه توسط مقام قضايي براي آنها دستور جلب و اعالم وضعيت قرمز از طريق 
پليس بين الملل صادر شده اســت. وي عنوان اتهامي اين افراد را »قتل« و »اقدام 
تروريســتي« اعالم كرد و افزود: در راس اين فهرست دونالد ترامپ، رئيس جمهور 
آمريكا قرار دارد و تعقيب قضايي او حتي پس از پايان دوره مسئوليتش نيز پيگيري 

خواهد شد.

سيد عباس موسوي، سخنگوي 
وزارت خارجــه در پاســخ بــه 
برخي اظهارنظرها در مورد سند 
همكاري هاي 25ســاله ايران و 
چيــن و برخــي گمانه زني هايي 
كــه در اين ارتباط مطرح شــده 
اســت، گفــت: ايــن موضوع، 
موضوع جديدي نيست و در سفر 

رئيس جمهور چين به ايران توافق شد كه دو كشور در راستاي گسترش همكاري هاي 
راهبردي و جامع خود ســندي را در اين زمينه تهيه و تدويــن كنند. پيش نويس 
اين ســند آماده شده و بايد در دو كشــور نهايي شــود. به گزارش ايسنا، وي گفت: 
گمانه زني هاي رسانه اي مطرح شده در اين زمينه اشتباه است و احساس مي كنم اين 
سند به گونه اي است كه در آينده بتوان متن آن را به صورت كامل منتشر كرد. موسوي 
گفت: براساس نگاه راهبردي كه به كشور دوست خود يعني چين داريم تالش كرديم 

كه روابط درازمدتي را تعريف كنيم.

دومين جلسه رسيدگي به پرونده 
شــركت عظيم خودرو در شعبه 
ســوم دادگاه كيفري يك استان 
تهران به رياست قاضي كاشانكي 
برگزار شــد. به گــزارش ميزان، 
يكي از شاكيان در جلسه دادگاه 
گفت: شــيوه بازاريابي شــركت 
عظيم خودرو به گونــه اي بود كه 

نمي دانستيم پشت اين سناريوي بازاريابي چه چيزي وجود دارد. من قراردادي امضا 
كردم كه به نوعي قرارداد تركمنچاي است. وي افزود: زماني كه شركت دچار مشكل 
شد بنده گفتم تكليف خودرو هاي وارداتي چه مي شود كه به من گفتند در حال پيگيري 
هستيم؛ حتي من خواستم پولم را بگيرم، ولي قبول نكردند. شاكي ديگري در جايگاه 
قرار گرفت و افزود: بنده تحت تأثير تلفن هاي مداوم و تبليغات در اينستاگرام قرار گرفتم. 
وي گفت: من دو بار انصراف دادم و خواستم پولم را پس دهند، بعد از دو  ماه قرار بود پولم 

را كامل  بدهند، اما هيچ پولي پرداخت نشد.

قراردادتركمنچايبامشتريانمتنسندجامعباچينمنتشرميشودشناسايي36متهمترورسردارسليمانيشكايتناطقنوريازرسايي

معماي مرگ قاضي فراري

عنوان كرد كه تنها مرگ غالمرضا منصوري و هويت 
جنازه توســط پليس روماني اعالم رسمي شده و 
مستند ديگري درخصوص عامل و يا عوامل اين مرگ 

ارسال نشده است. 
سردار هادي شــيرزاد اين نكته را هم گفت: براي 
تعييــن قطعي هويت فــرد فوت شــده، حتما به 
مســتندات ديگري ازجمله »دي ان اي« نياز است . 
درخواست پروفايل دي ان اي ارسال شده و پليس 

اينترپل روماني هم اعالم كرده كه پروفايل دي ان اي 
در دست آماده سازي  است و به زودي به ايران ارسال 

مي شود. 
وي با اشــاره به درخواســت ايران براي اعزام تيم 
كارشناســي به محل حادثه، گفت: پليس روماني 
خواهان پيگيري اين درخواست از مسير ديپلماتيك 
شد و به همين خاطر، از طريق قوه قضاييه درخواستي 
از مسير ديپلماتيك براي كشور روماني ارسال شد. 

رئيس پليس بين الملــل ناجا درخصوص خبر هاي 
مطرح شده درخصوص حضور يك ايراني، لحظاتي 
قبل از مرگ منصوري در هتل محــل اقامت او، با 
تكذيب اين دســت از اخبار، تأكيد كرد: هيچ پيام 
رسمي از ســوي اينترپل درخصوص اين موضوع 
ارسال نشده   و بحث هاي مطرح شده در رسانه با توجه 
به اينكه پيامي از سوي پليس بخارست ارسال نشده، 

مورد تأييد نيست.

   باند مخوف فعال در قوه قضاييه منصوري را حذف كرد؟
مجتبيذوالنوري،رئيسكميسيونامنيتمليوسياستخارجيمجلسبااشارهبهاينكهابعادپروندهقتل
قاضيمنصوريهنوزمبهمبودهوگمانههايزياديدراينخصوصمطرحاست،گفته:يكيازگمانههايمطرح
دربارهقتلقاضيمنصوري،وجودباندمخوففعالدرقوهقضاييهبرايحذففرديبودهكهممكناستحاوي
مطالبيباشد.بهگزارشخبرگزاريآنا،ايننمايندهمردمدرمجلسيازدهمبابياناينكهدرخصوصاينپرونده
ممكناستپيونديبينبرخيجرياناتداخلوخارجكشوروجودداشتهباشد،افزود:گمانهزنيدرخصوص
وجودپيوندميانجرياناتداخليوخارجيبهايندليلاستكهقتليكقاضيكهدراختيار،كنترلوحمايت
پليسكشورخارجياست،عمالًغيرممكناست؛ازاينرو،اينسؤالمطرحميشودكهچگونهاينسوءقصدرخ

دادهوآيايكهماهنگيوارادهايدراينبارهوجوددارد؟

اصغرصوفي
خبر نگار
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سالمت

آغاز به كار پويش #من_ماسك_ميزنم

خيزقابلتوجهكرونادرتهران
سخنگوي وزارت بهداشت گفته است كه »آمار ابتال به كرونا و نيز 
شمار بيماران بستري شده در تهران در روزهاي اخير افزايش يافته 
است«. اين در حالي است كه آمارهاي تفكيكي دقيقي درباره تهران 

و ديگر شهرها ارائه نمي شود.
سيماســادات الري ديروز به روال هــرروزه آمار ابتال بــه كرونا را 
اعالم كرد و گفت كه تا 9 تير 1399 و براســاس معيارهاي قطعي 
تشــخيصي، 2 هزار و 536 بيمار جديد مبتال بــه كوويد- 19 در 
كشور شناسايي شده و از اين تعداد، يك هزار و ۴61 مورد بستري 
شدند. طبق آمار وزارت بهداشــت 162نفر ديگر هم در اثر ابتال به 
كوويد-19جانشان را از دست داده اند و به اين ترتيب آمار قربانيان 

اين بيماري در ايران به 10هزار و 670نفر رسيده است.
نكته قابل توجه در سخنان او جمله هاي پاياني بود؛ آنجا كه گفته بود 
در 2 روز گذشته خيز قابل توجهي در آمار موارد بيماري در تهران 
ثبت شده كه نگران كننده است. سخنگوي وزارت بهداشت گفته، 
اين افزايش آمار بازتاب عملكرد ما در بحث بازگشــايي ها و رعايت 

پروتكل هاي بهداشتي است.
وزارت بهداشت در روزهاي اخير براي توجه دادن مردم به اهميت 
استفاده از ماســك، پويش ملي # من_ماسك_مي زنم را همگام با 
رسانه هاي جمعي آغاز كرده اســت. با گذشت بيش از ۴ماه از بروز 
و شــيوع كرونا در ايران هنوز بســياري از افراد جامعه در زندگي 
روزمره از ماسك اســتفاده نمي كنند. اين در حالي است كه بنا بر 
گزارش هاي سازمان جهاني بهداشــت، استفاده از ماسك و رعايت 
فاصله اجتماعي،  مؤثرترين راهكار براي پيشگيري از ابتال به كوويد-
 19است. سازمان جهاني بهداشت پيش تر اعالم كرده بود استفاده 
از ماسك براي افراد عادي ضروري نيســت و تنها كادر درمان بايد 
از آن اســتفاده كنند اما بعد در اين تصميم تجديــد نظر كرد و از 
همگان خواســت كه در زندگي روزمره و در مكان هايي كه امكان 
رعايت فاصلــه اجتماعي به طور مؤثر وجود ندارد حتما از ماســك 

استفاده كنند.
ستاد ملي مقابله با كرونا هم 2روز قبل تصويب كرد كه از نيمه تير 
به مدت 2هفته استفاده از ماســك در همه اماكن عمومي اجباري 
شــود و درصورت نياز اين مدت زماني، مدت اســتفاده از ماسك 

به صورت اجباري تمديد خواهد شد.
 افزايــش دمــاي هــوا و طوالنــي شــدن رونــد پيشــگيري از 
كوويد- 19موجب شده كه استفاده از ماســك به طور مستمر و در 

زندگي روزمره براي تعدادي از مردم دشوار باشد.

چهماسكيبزنيم؟
ماسك انواع مختلف پزشــكي و غير پزشــكي دارد. 3نوع ماسك 
پزشكي وجود دارد كه نوع معمولي آن تحت عنوان ماسك جراحي 
شناخته مي شــود. نوع دوم، ماسك پالسماســت كه هم مي تواند 
فيلتردار و هم بدون فيلتر باشــد. ماســك پالســما  ذرات باالي 
5ميكرون را تا حدود 80 درصد مي تواند از انتقال ويروس پيشگيري 
كند. نوع سوم ماسك هاي پزشكي، ماســك N95 است كه تا 95 
درصد ذرات ميكروبي را مي توانند پوشــش دهند و جلوي انتقال 
آلودگي را بگيرند. متخصصــان مي گويند، در زندگــي روزمره و 
براي عموم افراد جامعه استفاده از ماسك پزشكي براي جلوگيري 
از انتقال بيماري توصيه نمي شــود زيرا انتقــال ويروس به گونه اي 
نيســت كه در هوا پخش شــود و بخواهد از اين طريق آلودگي و 
بيماري ايجاد و همــه را مبتال كند و بهترين انتخاب اســتفاده از 
ماسك هاي ســاده 3اليه به صورت يك بار مصرف است،  به گونه اي 
كه افراد پس از هربار مصرف ماســك را دور بيندازنــد. البته اين 
توصيه براي افراد آسيب پذير مانند سالمندان و افراد 60سال به باال 
و مبتاليان به بيماري هاي زمينه اي به ويژه ديابت متفاوت اســت و 
براساس اعالم سازمان جهاني بهداشــت اين افراد بايد به طور ويژه 
از ماســك هاي پزشكي اســتفاده كنند.  هر كدام از ماسك ها عمر 
محدودي براي استفاده دارند و بايد تعويض شوند. نمي توان ماسك 
را شست و دوباره استفاده كرد. نكته مهم تر، شكل معدوم سازي  اين 

ماسك هاست كه بايد با رعايت نكات بهداشتي انجام شود.

فهيمهطباطبايي
خبر نگار

  نقش زمين كه مي شوند، 
انگار باغي پردرخت وسط گزارش

سوله خالي و بي روح سبز 
شده باشد، يا دشتي پرسبزه و گل، وسط 
بياباني خشــك و برهوت يا بنايي زيبا و 
باشــكوه در دل گــذري بدقــواره. 
بعضي هاي شان آنقدر جلوه گري مي كنند 
كه حاضران مجبورند به احترام، ايستاده 
تماشاي شــان كنند و برخــي به قدري 
دســت و دلبازانه زيبايي هايشــان را به 
نمايش گذاشته اند كه خريداران با دست 
تار و پودشان را مي نوازند. فرش دستباف 
ايراني هــوش و حــواس از ســر همه 

خريداران پرانده.
همه دســت دوم ا ند يا حتي 3 تا ۴خانه 
چرخيده اند، از دل خانه هاي روستايي، 
چادرهــاي عشــايري و آپارتمان هاي 
شــهري آمده اند. يكي از شيراز، ديگري 
از تركمن صحــرا، آن يكي از كاشــان، 
چندتايي از اصفهــان و تبريز و بيرجند 
و چهارمحال و بختياري. بعضي هايشان 
را بيد زده و تعــدادي آنقدر پا خورده اند 
كه سابيده شده اند، در بين آنها هستند 
فرش هايي كه ريشه سفيد دوطرفشان 
آنقدر كهنه شــده كــه از ته بــا قيچي 
كوتاه شــان كرده اند يا حتي لك دارند 
اما با اين حال تك تك شــان هنوز دل 
خريداران را مي برند. دود از كنده فرش 

دستباف بلند مي شود.
حاال 23سال مي شــود كه عالقه مندان 
فرش ايراني، هر دوشنبه در سوله شركت 
سهامي فرش ايران در خيابان فردوسي 
دور هم جمع مي شــوند تا فرش بخرند 
يا بفروشند. قالي ها، كناره ها، پشتي ها و 
تابلوفرش ها از قبل قيمت گذاري شده و 
در انتهاي سوله آماده مي شوند براي يك 
نمايش دسته جمعي؛ حراج فرش ايراني.

بويعطرباغگلمحمدي
رأس ســاعت 5 بعدازظهــر، وقتــي 
صندلي هــاي دوطرف ســوله، مملو از 
جمعيت شد، چوب زني شروع مي شود. 
2قاليچه كوچك را كه از پســتوي سوله 
بيرون آوردند و نقش زمين كردند، مرد 
درشت هيكل و بلندقامت مي رود باالي 
سكو و با حرارت و شور فراوان اطالعات 
هر دو را مي گويد: »2فرش تركمن، 1.25 
در 79، 2 تا 10چارك. جفت 500تومن، 
500يك، شــد 600تومن، 700، 750، 
760« چنــد نفــري با پا گوشــه هاي 
فرش ها را كنار مي زنند تا مهر استاندارد 
و شناســنامه فرش را ببينــد و يكي دو 
نفري روي تار و پودش دست مي كشند 
تا جنس نخ يا پشــم دستشان بيايد و از 
اصالت بافت مطمئن شوند: »950... يك 
ميليون، يك ميليون و 51، يك ميليون و 
52، يك ميليون 53، مباركتون باشه.« 
قاليچه ها صاحــب جديدي پيدا كردند. 
برمي گردند داخل سوله تا وقتي پول شان 
تسويه شد، بروند خانه يا مغازه اي جديد.

كناره لوله شده 5متر و 91سانتي متري 
حسين آباد وقتي روي زمين باز مي شود، 
عطر باغ گل محمدي سالن را پر مي كند. 
3نفر دورش را مي گيرند و مي چرخند. 
يكي دست روي زمينه فرش مي كشد، 
آن يكي ريشه ها را نگاه مي كند، مردي 
گوشي به دست براي يك خريدار خارجي 
آن طرف تلفن ويدئو مي گيرد و سرانجام 
مردي كه عينــك طبــي زده با همان 
يك نگاه قيمت را بــاال مي برد: » 910، 
920، 970، يك ميليون، يك ميليون و 
دويست...« بقيه از رقابت كنار مي كشند 
و عرصه را به 3 نفر مي ســپارند. عشــق 
مثلثي به اين كناره، قيمــت آن را تا 3 

ميليون باال برده.
زن قاليباف همانطور كــه لبه دوطرف 
چادرش را بــه دندان گرفته، چشــم از 
قالــي اش برنمي دارد. پيرمــرد عينكي 
رقم را تــا 3ميليون و200هــزار تومان 
باال مي برد. كناره مال او مي شود. وقتي 
چرخ دستي آهني كناره را بر مي گرداند 
داخل پستو، چشــمان زن دنبال فرش 
تا پشــت پرده مــي دود؛ مثــل رد نگاه 

مادري به فرزندي كــه در حال عزيمت 
اســت به ســفرش. اســمش»وليمه« 
اســت: »به پولش نياز داشــتم؛ وگرنه 
نمي فروختمش.« اين را مي گويد و بدون 
حتي يك كلمه اضافه از ســوله بيرون 

مي رود.

قاليبهحوضآبميماند
قالي بعدي كه پهن مي شــود، چوب زن 
حراج، بــادي در غبغب مي انــدازد و با 
صداي حجيــم آن را معرفــي مي كند: 
»ذرع و چهارك يلمه طرح حوض درهم 
بروجن؛ فرشي اصيل از زنان بختياري. 
يك سابيدگي در حاشيه فرش مي بينيد 

و تمام. خاص و نفيس.« 
خشــت هاي قاليچه در 2رديف از ابتدا 
تا انتهاي فرش امتــداد پيدا كرده اند. به 
حوض هاي آبي مي ماننــد كه به هم راه 
دارند. حوض اول ســياه است، به حوض 
دوم كه مي ريزد آبي مي شود، در حوض 
سوم به سبزي رســيده و نقش حوض 
چهارم الكي اســت. مرد خريدار كت و 
شــلواري، داســتان قالي را در يك نگاه 
خوانده و عاشقش شده. به باالترين قيمت 
آن را مي خرد: »مي دونيد كه قالي هاي 
عشــايري نقشــه ندارند، از خالقيت و 
حس و حال بافنده سرچشمه مي گيرد. 
اين قالي تلفيقي از بختياري و قشقايي 
اســت. حتم دارم كه زني عشــاير آن را 

بافته و باز هم مطمئنم كه غمگين بوده. 
خشت يا حوض اول كه سياه است نشان 
از عزاداري دارد، كم كم مــرگ يا غم را 
پذيرفته و حوض بعدي را ســبز بافته، 
يعني رســم طبيعت و زندگانــي را باور 
كرده. بعد آبي شــده، يعنــي به آرامش 
رسيده و به زندگي برگشــته و آخر سر 
قرمز بافته، رنگ عاشــقي، رنگ دوست 

داشتن.« 
مرتضي اســتاد دانشــگاه اســت و از 
مشــتري هاي پــر و پاقــرص حــراج. 
سال هاست كه عصرهاي دوشنبه اش را 
خالي مي كند براي تماشــاي فرش هاي 
ايراني: »شــايد فرش هم نخرم اما حتما 
سري به اينجا مي زنم. 2 ساعتي آرامش 
و اوج زيبايي را اينجا تجربه مي كنم. رج 
به رج اين قالي ها داستان دارد. فقط بايد 

دل بدي بهشون، همين.«
فرش بعــدي به حياطي پرنــور در دل 
شــب مي ماند. زمين هاي ســرمه اي با 
نگاره هايي رنگارنگ. انگار كه ريسه هاي 
المپي را از اين سر فرش كشيده باشي به 
آن سر فرش. تا لوله اش را قل مي دهند 
روي كف سالن، زن خريدار رديف اول 
از جا بلند مي شــود و زير لب مي گويد: 
»طرح ميناخاني ورامين«. همه سالن 
دور قالــي 6متــري را مي گيرند. چند 
نفري با نوك كفــش لوله اش مي كنند 
تا مقاومــت تاروپود فــرش را ببينند، 

چندتاي ديگر به ســر و رويش دست 
مي كشند تا ساييدگي هايش را بجويند. 
چــوب زن در بلندگــو فريــاد مي زند: 
»فرش زمينه ســرمه اي كه سالم سالم 

است و توش نخ 
ابريشم هم كار 
دستباف  شده، 
ن  فا ليبــــا قا
ورامــينــــي؛ 
ن  7ميــــــليو
ر  ا 3هــز 0 0  و
تومن.« دست ها 
باال  يكي يكــي 
مــي رود. يكي 
 5 جمــع  در 
انگشــتش را به 
نشان 500هزار 
بــاال  تومــان 
مي برد. آنها كه 
صرفا براي تماشا 
آمده اند، هيجان 

خريدارها را كــه مي بيننــد، نيم خيز 
مي شوند تا ببينند فرش چه رخي دارد. 
متعلق به مردي جوان است از ورامين. 
نگاه نگرانش بين مرد چوب زن و فرشش 
كه حاال مثل طعمه اي در جمعي بزرگ 
محصور شده، رد و بدل مي شود. قيمت 
هر لحظه باال مي رود: »يــادگار مادرم 
است، خودش برايم بافته، وقتي جوان 
بود و توان شانه زني و چله كشي داشت. 
هر بار كه رويش دراز مي كشيدم، انگار 
ســرم را روي پاي مادرم گذاشته باشم. 
حاال اما مجبورم كه بفروشمش چون در 
كارم كم آوردم، كار كشيد به فرش زير 

پا كه آن دالل خريد.«
انگشت اشــاره اش مانده روي مردي كه 
اغلب فرش هاي دست دوم خاص حراج را 
مي خرد. 9ميليون و 200تمام. خريدار، 
فيش فرش را مي گيرد و سريع در كيفش 

مي گذارد.

نشستهتاشكاريديگر
فرش ها يكي يكي مي آيند، چوب حراج 
مي خورند، صاحب جديد پيدا مي كنند 
و مي روند. ســالن از جمعيت پر و خالي 
مي شود اما زني ميانسال همچنان نشسته 
و با دقت فرش هاي به نمايش گذاشته را 
رصد مي كند. مي گويند از قديمي هاي 
اين بازار حراج است كه خريدهاي خوبي 
هم مي كند:» دالل نيســت، فرشــباز 

است.« 
يك تخته قالــي از نجف آبــاد اصفهان 
خريده و يك تخته 6 متري فرش تبريز 
و نشسته تا شكاري ديگر. سالمند است 
و از نوك انگشت اشاره سياهش و ناخن 
شســت چاك خورده اش معلوم اســت 
كه سال ها قاليبافي كرده. در كسري از 
دو دقيقه يك تخته فرش مي خرد: »خيلي 
از فرش هاي دســتبافم رو همين جا در 

شركت ســهامي فروختم. مي خواستيم 
خونه بسازيم، قالي روي دار بود، فروختم. 
مي خواستيم دختر عروس كنيم، فرش 
12متري را فروختم، شوهرم مريض شد و 
هزينه دوا درمان داشت، دو جفت پشتي 
و يك كنــاره فروختم. اين انگشــت ها 
خيلي براي زندگي زحمت كشــيده اند. 
وقتي ديگه نتوســتم چاقو دست بگيرم 
و شــونه به رج ها بزنم، افتادم به خريد 
فرش نو يا دست دوم براي دوست و آشنا. 
بعد يه مدت ديدم عاشق بودم، عاشق تر 
شدم. كسي سفارش هم نده، ميام تماشا. 
فرش مثل بچه براي من مي مونه، همين 

قدر عزيز.«

سكهحراج،رويديگريدارد
سكه اين حراج روي ديگري هم دارد در 
پستوي سوله؛ همانجا كه تخته هاي فرش 
دست دوم را شناســايي و قيمت گذاري 
مي كننــد. پيرمردان حامــل فرش جز 
شناخت نوع قالي، شــكل بافت، جنس 
نخ و پشم و رج ها و سبك ها، حاال داستان 
تك تك دالل ها، فرشبافان و فرش بازان 
و... را از حفظ اند. بــا يك نگاه مي فهمند 
كه چه كســي از روي اســتيصال فرش 
زير پايش را مي فروشــد و كدام از روي 
دلزدگي و تنوع طلبي مي خواهد فرشش 
را تعويض كند. چه كســي عاشق خريد 
فرش است و چه كســي دالل اين همه 
زيبايــي. حاج مــراد يكي از آنهاســت: 
»بعضي هــا كال تغيير و تحول دوســت 
ميــان  دارنــد، 
رو  فرششــون 
بفروشــند تــا يه 
دونه نــو بخرند، 
بعضي ها هم بعد 
از چندين سال از 
خسته  فرششون 
شدن و چون ديگه 
جا ندارن، ميارن 
بــراي فــروش. 
بعضي هــا اما به 
پولش نيــاز دارن 
و كفگيرشــون به 
ته ديــگ خورده، 
به خاطــر همين، 
فرش زير پاشون 
رو مي فروشــن؛ 
درحالي كه چشمشــون هنوز دنبالشه. 
اينجا همه نوع آدمي مياد، نميشه گفت 
همه از روي نيازه. اما كل داستان حراج 
يه حســن داره و دقيقا همينه كه فرش 
كهنه زنده ميشه و ميره براي يك زندگي 
دوباره. بهتر از اين نيست كه فرش ها توي 
انبار خونه ها نابود بشــن؟«  باد مي زند و 
بوي نفتالين را در پســتوي سوله پخش 
مي كند، پيرمــردي از تبريــز فرش به 
دوش آمده بــراي فروش. قالــي، بافته 
روســتاهاي آذربايجان شــرقي است با 
ترنج  برجسته ابريشــم باف. پيرمرد بايد 
تا هفته ديگر براي حراج صبر كند. فرش 
آرام و نجيبي اســت، رنــگ زمينه اش 
كرم اســت و تالش نكرده عشــوه گري 
بيهوده كند: »همه  چيزش بــه قاعده و 
به جا، صددرصد از روي نقشــه بافتنش. 
استاندارد و مرغوب.  با پشم مرغوب ماكو 
بافته شــده و همين تافته جدا بافته اش 
مي كند.« فرش را بــاز نكرده مي بندند و 
مي گذارند ته سالن براي بررسي در روزي 
خلوت تر:»  اين را ديديد، معلوم بود از سر 
نياز است. ولي اين دردها و مشكالت سر 
به مهر مي مونن، كســي روش نميشه به 
زبون بياره اما چشــم ها تا ته داستان رو 
تعريف مي كنــن.« 10 دقيقــه به پايان 
حراج، فرش 9متري بيجار وارد ســالن 
مي شود، باالي 20نفر مرد و زن دوره اش 
مي كنند. نيازي به توضيح مرد چوب زن 
نيست، فرش بيچاره خودش حرف مي زند: 
»فقط بگم كه دو جايــش بيدخوردگي 
داره«  دست ها باال مي رود، قيمت فرش 
از 700هزار تومان به 2 ميليون رســيده 
اما هنوز خريداران دســت بردار نيستند. 
چشــم هاي زيادي به تــار و پودش گره 
خورده. گلدان پرگل دل برده از جماعتي. 
دود از كنده فرش دستباف بلند مي شود؛ 

حتي اگر بيد خورده باشد.

همشهري از بازار حراج قالي هاي دست دوم گزارش مي دهد

جلوه  گري فرش هاي كهنه
يادداشت

كوويد-19ومصايب
فرزندآوري

محمدرضامحبوبفر
جامعه شناس و اپيدميولوژيست

 »مليندا فرنچ گيتس« همســر بيل گيتس و 
مدير ســابق برخــي از محصوالت شــركت 
مايكروسافت اســت. وي به عنوان سومين زن 
قدرتمند جهان معرفي شده است. مليندا گيتس 
اخيرا در اظهارنظري تكان دهنده اعالم كرده كه 
سريع ترين كاهش نرخ فرزندآوري به ازاي هر زن 
در تاريخ جهان در ايران اتفاق افتاده است.  او با 
انتشار يك نمودار و با ارائه چند جدول در صفحه 
توييتر خود از باالرفتن كيفيت زندگي در سراسر 
جهان صحبت كرد؛ درحالي كه اعالم كرد تعداد 

مواليد در كشوري مثل ايران كاهش يافته است.
 اما علت كاهش مواليد در ايران چه مي تواند باشد؟ 
تعدادي از كارشناسان، مشكالت اقتصادي را تنها 
دليل كاهش مواليد در ايــران مطرح مي كنند. 
برخي هم موضوع را بي ارتباط با تغيير ســبك 
زندگي نمي دانند. آنچه مسلم است اينكه كشور 
ايران با مشكل جدي كاهش جمعيت روبه  روست 
و پيش  بيني مي شود كه ايران در 30سال آينده به 

يكي از كشورهاي پير دنيا تبديل شود.
نكته اي كه در اين ميان نبايد از آن غافل شــد، 
بيماري كروناست. براساس آخرين پژوهش هاي 
علمي، در دوران كرونا از ميزان بارداري ها و مواليد 
در جهان كاسته شده اســت و آمار ايران نسبت 
به آمار جهاني در دوران كرونا نشان مي دهد كه 
خانواده هاي ايراني كمتــر تمايل به فرزندآوري 
داشــته اند. اين موضوع از 2 جنبــه اقتصادي و 

پزشكي قابل بررسي است.
اگر بنا باشــد به موضوع كاهش نرخ فرزندآوري 
زنان ايرانــي از نظر اقتصــادي بپردازيم بايد به 
اين نكته اذعان كنيم كه امروز اقتصاد كشــور 
تحت تأثير توأمان تحريم ها و بيماري كرونا قرار 
گرفته و نهادهاي حاكميتــي و جامعه ايران با 
بحران هاي پولي و مالي روبه رو شــده اند. سطح 
درآمد 80درصد خانواده ها پايين تر از خط فقر 
يا روي خط فقر واقع شــده است. از زمان شيوع 
كرونا در ايران نزديك به يك ميليون كارگر رسمي 
شغل خود را از دست داده اند و از سرنوشت بيش 
از7 ميليون كارگر غيررسمي نيز خبري در دست 
نيست.  اما موضوع كاهش نرخ فرزندآوري زنان 
ايراني از نظر پزشكي نيز قابل بررسي و مطالعه 
اســت. عمده مطالعاتي كه تاكنون انجام  شده 
بر عوارض ويروس و ميزان آســيب به اندام هاي 
حياتي به ويژه ريه متمركز بوده اســت. اين در 
حالي اســت كه امروز جهان با موج دوم ابتال به 
بيماري كرونا و يك ويروس جديد از دسته كرونا 
مواجه شده است. ويروس كوويد-19بارها از زمان 
شيوع، جهش و تكامل يافته است و اكنون عوارض 
جديدي در جمعيت انســاني مبتال نشان داده 
است. آخرين مطالعات انجام شده روي ويروس 
كرونا از درگيري ســلول هاي هورمون ســاز و 
اسپرم  ساز و تخمك ساز مردان و زنان داللت دارد.
تأثير ويروس كرونا بر باروري زنان بيشتر از مردان 
گزارش شده است. وقتي خبر شيوع يك ويروس 
در جهان پخش مي شود و ترس و دلهره نسبت به 
آن پديد مي آيد، تبعات اجتماعي بيماري كرونا 
گريبانگير همه جامعه به خصوص زنان جوان و 
مادران باردار مي شود. در اين ميان، نگراني زنان 
بيشتر است؛ چون خطرپذيري و آسيب پذيري 
ابتال به اين ويروس در زنان باردار يا زناني كه قصد 

بارداري دارند، قابل توجه است.
در دوران كرونا زايمان زودرس و ســقط جنين 
در 3 ماهه نخســت بارداري در مادران بارداري 
كه مبتال به كرونا شده اند يا مادران بارداري كه در 
معرض اخبار ترس آور و دلهره آور بيماري بوده اند، 
بارها اتفاق افتاده است. همچنين عالئم بيماري 
كرونا مانند مشكالت و تظاهرات ريوي و تنفسي 
و سرفه هاي شديد خطر زايمان زودرس و پارگي 
كيسه آب نوزاد را افزايش داده است. يكي ديگر 
از داليلي كه وضع حمل زنان باردار را با دشواري 
روبه رو ساخته و يك ترس مضاعف براي بارداري 
ايجاد كرده، ضعف سيستم ايمني بدن در دوران 
بارداري است كه مي تواند خطر ابتال به كرونا را 
افزايش دهد. آنچه مسلم است اينكه زنان باردار 
بيش از ساير افراد در معرض نوع شديد كرونا قرار 
دارند و در ميانه تحريــم و كرونا ايران ركورددار 
ســريع ترين كاهش نرخ فرزند آوري در جهان 
به شــمار مي رود. اكنون در ايران آمار تولدها به 

يك  سوم كاهش يافته است.

قالي هاي عشــايري نقشــه 
ندارند، حتم دارم زني عشاير 
آن را بافته و باز هم مطمئنم 
كه غمگين بوده. حوض اول 
كه سياه است نشان از عزاداري 
دارد، كم كم مــرگ يا غم را 
پذيرفته و حوض بعدي را سبز 
بافته، يعني رسم طبيعت و 

زندگاني را باور كرده است

دربازارحراجيقاليهايدستدوم،همهجورآدميديدهميشود؛ازشهرهايدورو
نزديكوباشغلهايمختلفواميدهاوآرزوهايناگفته.

باشناساييويروسكرونادرتعداديازكودكانوفوتبرخيازآنهادراثر
ابتالبهاينبيماريفرضيهمبتالنشــدنكودكانبهكوويد-19باطلشد.
درماههاياخيرميزانمواردشناساييشدهكودكانبهاينبيماريبيشتر
شدهودربيمارستانمفيدتهرانبخشيبهدرمانكودكانمبتالبهكوويد-19
راهاندازيشدهاست.آنطوركهمينومحرز،متخصصبيماريهايعفونيو
گرمسيريميگويدعالوهبركرونا،كودكاندراينروزهادرمعرضابتالبه

سندروميبهنامكاوازاكيهمهستند.
محرزگفت:»دربرخيمناطقكشوركودكانيمشــاهدهشدهاندكهبه

سندرومكاوازاكيمبتالشدهاند؛ســندروميكهاگربهموقعتشخيصو
درماننشودممكناســتعوارضجبرانناپذيريرويقلبوعروقاين

كودكانبرجايبگذارد.«
سندرومكاوازاكيدركودكانزير5سالبروزپيداميكندونشانهاصلي
اينسندرومتببدونمنشأمشخصاست.باابتالبهاينسندروم،ديواره
شريانها،غددلنفاويپوست،غشايمخاطيدهانوبينيوگلونيزدچار

التهابميشود.
بهگفتهمحرز،اينســندرومممكناســتدرجريانابتالیكودكانبه
بيماريهايمختلفعفونيبروزپيداكندوعالئماينبيمارينيزشــبيه
بيماريهايعفونياست.دربرخيازكودكانيكهبرايدرمانبهبيمارستان
ارجاعدادهشدهبودندعاليمكاوازاكيوجودداشتكهدرنهايتبيماري

آنهاكروناتشخيصدادهشد.

اينمتخصصبيماريهايعفونيادامهداد:»رويپوستبرخيازكودكاني
كهبهاينسندرومدچارشدهبودنددانههاييهمانندكهيرديدهميشودو

تعدادزياديازاينبيماراننيزدچارحملهقلبيميشوند.«
عضوستادمليمقابلهباكروناگفت:»ازبيمارانمبتالبهاينسندرومحتما
نوارقلبگرفتهميشودتامشخصشوددرمبتالياندرگيريقلبيوجود
داردياخير؛چراكهدرماننشدناينبيماريميتوانداثراتيرارويقلب

كودكداشتهباشد.«
سندرومكاوازاكيبيماريایاســتكهبيشاز5۰سالپيشتوسطيك
متخصصكودكانژاپنيشناساييوبهنامهمينمتخصصمشهورشده
است،اماهمراهشدنآنباشيوعكوويد-19باعثشدهتانگرانيهادرمورد

ابتاليهمزمانكودكانبهاينبيماريوكرونازيادشود.
محرزدربارهچراييشيوعدوبارهكاوازاكيگفت:»باشايعشدنويروس

كرونادردنيااينسندرومچندانشايعنبوداماباافزايشتعدادمبتاليان
سندرومهايمربوطبهسيســتمايمنيبدننيزمشاهدهوابتاليتعداد
بيشتريازكودكانبهاينســندرومودرنهايتكوويد-19گزارششد.
آنچهمسلماستاينكهاكنونشيوعكاوازاكيدركودكانبهعلتويروس
كروناستوحتماكودكيكهبهاينسندرومدچارشده،عفونتيرادربدنش

داشتهكهمنجربهسندرومكاوازاكيشدهاست.«
آنطوركهمحرزميگويدتمامكودكانيكهبهســندرومكاوازاكيدچار
ميشوند،الزامادچاركوويد-19نبودهاندامانبايددرماناينكودكانرا
درخانهانجامدادوحتمابايدباشناساييعوامليهمچونتببدونعلت،
دانههايپوســتي،التهابگلووبينيودهانبالفاصلهبيماررابهمركز
درمانيكودكانارجاعدادودرمانكودكرازيرنظرپزشكانمتخصص

ادامهداد.

سندروم كاوازاكي چيست؟

   مينو محرز
متخصــص بيماري هــاي 
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گزارش خبرنگار همشهری از پایتخت مسكن مهر كه این روزها 
شاهد اسباب كشی اقشار مختلف مردم به این شهر است
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قیمت)هر حلقه -تومان(مشخصات برند تایر 

60R 14610.000/ 205 گل KB77كویر تایر 

60R 15785.000/ 205 گل مركورییزد تایر 

65R 14465.000 / 185 گل P640بارز

65R 13385.000/ 165گل KB16كویر تایر 

65R 15470.000 /185گل اورانوسیزد تایر 

70R 13460.000 / 175گل P601بارز

65R 13380.000 / 165گل ونوسیزد تایر 

65R 15470.000 / 185گل P640بارز 

60R/15685.000 / 205 گل kB77كویر تایر 

 65R 15480.000 / 185گل مركورییزد تایر 
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قیمت گوشت قرمز در بازار در 
حالی روبه افزایش است كه دام 
مازاد در هر دو بخش سنگین 
و سبك روی دست دامداران 
مانده و سیاست خرید تضمینی 
نیز كمكی به آنها نكرده است. 
دامداران از فروش همراه با ضرر و زیان دام خود در بازار آزاد 
می گویند و معتقدند قیمت خرید دام با هزینه های تولید 
متناسب نیست. با احمد مقدسی، رئیس انجمن گاوداران 

گفت و گو كرده ایم.
وضعیت تولید دام سنگین به چه صورت است ؟ 
تا این لحظه هیچ اتفاق مثبتی نیفتاده و به نظر می رسد ستاد 
تنظیم بازار كمر به قتل تولید در كشور بسته است. نه تنها دام 
تولیدی روی دست دامداران مانده، بلكه برای شیر هم كه با خود 
ستاد تنظیم بازار درباره قیمت آن به توافق رسیده بودیم و قرار 
بود نرخ 3هزار و 250تومان برای آن تصویب شود، قیمت 2هزار 
و 900تومان را مصوب كردند. این قیمت دامدار را نابود می كند 
و باعث می شود برای هر كیلو شیر 200تا 250تومان متضرر 
شود. درباره گوشت هم ما 74هزار و 600تومان برای گوشت و 
32هزار و 600تومان برای دام زنده به ستاد تنظیم بازار قیمت 
دادیم. اگر دولــت بخواهد از برزیل گوشــت وارد كند قیمت 
هر كیلو كمتر از 80هزار تومان درنمی آید. حتی اگر گاوهای 
هندی و پاكســتانی را وارد و لب مرز كشتار كنند، باز كمتر از 
75هزار تومان برای هر كیلو نمی توانند هزینه كنند؛ درحالی كه 
اگر همین 75هزارتومان را به دامدار بپردازند و بتوانند دامدار 
را با 6درصد سود سرپا نگه دارند، بازار به راحتی تامین می شود و 
نیازی به واردات نیست. متأسفانه با اینكه در این زمینه به طور 
رسمی به ستاد تنظیم بازار نامه فرستاده ایم ولی این ستاد هنوز 
اصالح نرخ گوشت را در دستور كار قرار نداده و تصمیمی درباره 
آن نگرفته است. گوشت تولیدی ما روی دستمان مانده و برای 
شیر هم كه تصمیم گیری كردند قیمتی تعیین شد كه به نابودی 

تولیدكننده منجر می شود.
یعني خرید تضمینی هیــچ كمكی به بهبود 

وضعیت نكرده است؟
هزینه تولید هر كیلوگرم دام ســنگین بــرای گاوداران امروز 
30هزار و 500تومان اســت و با قیمتی كه دولت تعیین كرده 
خرید تضمینی هیچ فایده ای برای گاودار ندارد. وقتی امروز در 
بازار آزاد هر كیلوگرم دام را با ضرر، از ما با قیمت 26تا 27هزار 
تومان می خرند چرا باید  آن را به دولت بفروشــیم كه تازه بعد 
از فروش برای دریافت پول از دولت با مشــكل مواجه  شویم؟ 
دولت برای خرید تضمینی باید دست كم قیمت تمام شده را به 
گاودار بدهد، اگر قرار باشد دولت هم از ما به ضرر بخرد، طبیعتا 
ما ترجیح می دهیم دام را در بازار آزاد بفروشیم و پولمان را نقد 
دریافت كنیم، دیگر كمك دولت به چه كار ما می آید؟! رسالت 
دولت كمك به تولیدكننده است، وقتی قرار باشد تولیدكننده در 
هرصورت ضرر كند، تكلیف رسالت دولت چه می شود؟ به نظر 
می رسد دولت قیمتی را برای خرید تضمیني تعیین كرده كه 

خودبه خود باعث شود كسی به آنها گوشت نفروشد!
علت افزایش نرخ خرده فروشی گوشت چیست؟ 
این موضوعی است كه برای خود ما هم جالب است. اگر قیمت 
فروش 27هزار تومان باشــد، قیمت الشــه 54هــزار تومان 
درمی آید كه با احتســاب 2درصد قیمت استخوان می شود 
65هزار و800 و با اضافه كردن 10درصد هزینه خرده فروشی 
در نهایت نرخ مصرف كننده گوشــت گوســاله به 72هزار و 
400می رسیم. 72هزار و 400و نهایتا 75هزار تومان می رسد 
كه مردم باید برای گوشت بپردازند، اما معلوم نیست چرا نرخ 
گوشت در خرده فروشــی ها تا 100و گاهی 120هزارتومان 

می رسد. 

چندوچون

بازار

فرخنده رفائی
خبرنگار

بعد از حــذف ارز دولتی واردات چای، ســازوكار 
قیمت گذاری این محصول تغییر كرد و تشكل های 
مرتبط با توجه به هزینه های تولیــد و واردات، در 
چارچــوب ضوابطی، قیمت گــذاری این محصول 
را عهده دار شــدند. ســازمان حمایــت در زمینه 
قیمت گذاری این كاالها دخالتی ندارد و تغییرات 
شدید قیمتی این كاال نیز به دلیل  تغییر ارز مرجع 
واردات با واكنش این ســازمان مواجه نمی شــود. 
اكنــون نیز بــا افزایش نــرخ ارز نیمایــی، دوباره 
زمزمه های افزایش قیمت چای بسته بندی مطرح 
شده است. مشــكالت خرید و واردات چای نیز از 
سوی دیگر بر اوج گیری قیمت ها در بازار تأثیرگذار 

بوده است.

كرونا و كاهش واردات
شیوع كرونا و الزامات قرنطینه، عالوه بر مشكالتی 
كه برای برداشــت چای تولید داخلی ایجاد كرد، 
واردات را نیز تحت تأثیر قرار داد. شــیوع كرونا در 
هند و سریالنكا كه صادركننده عمده چای هستند، 
باعث شد چایكاران به قرنطینه طوالنی مدت بروند 
و برداشت فصل اول خود را از دست بدهند و همین 
عامل قیمت چای را در این دو كشــور افزایش داد. 
از سوی دیگر اتخاذ سیاست تامین بازار داخلی در 
هند و سریالنكا منجر به این شد كه بازرگانان این 
دو كشور كمتر به صادرات بیندیشند و درنهایت با 
بسته شدن مرزها روی صادرات و واردات، مخصوصا 
روی ایران به عنوان كانــون كرونا در منطقه پس از 

چین، واردات چای از این دو كشــور متوقف شــد. 
با این حال امروز به نظر می رســد مشكلی از لحاظ 

واردات چای وجود ندارد.

مشكلی در زمینه واردات چای وجود ندارد
رئیس اتحادیه بازرگانان و صنایع بسته بندی چای 
كشور در گفت وگو با همشهری افزایش قیمت چای 
خارجی را با توجه به رشد نرخ ارز طبیعی می داند 
و می گوید: تامین ارز برای واردات چای مثل دیگر 
كاالها با مشكل مواجه است. به دلیل اینكه بانك ها 
نمی توانند به تعهدات خود عمل كنند و تامین ارز با 
تأخیر انجام می شود. حمیدرضا موثقی با بیان اینكه 
تنها چند روزی است كه تخصیص ارز دچار مشكل 

شده، ادامه  می دهد: از ابتدای امسال مشكلی برای 
تامین ارز نداشــتیم و واردات بدون هیچ مشكلی 
انجام شــده و بعد از این نیز انجام خواهد شد، تنها 
چند روزی اســت كه به دلیل نوســانات بازار ارز، 
تخصیص با مشــكالتی موقتی مواجه شده كه این 
مشــكل گذراســت. وی با تأكید بر اینكه رسانه ها 
نباید با پرداختن به این موضوع حساســیت ایجاد 
كنند، می افزاید: دالر نیمایی از 12- 11هزار تومان 
به بیشتر از 16هزار تومان رسیده و این تغییر قیمت 
قطعا بازار همه كاالهای وارداتی را دچار افزایش نرخ 
خواهد كرد. با این حال آنچه از ابتدای امسال و سال 
قبل با دالر ارزان تر به كشور وارد شده، در بازار نیز با 
قیمت ارزان تر به فروش رسیده و اگر كسی چای را با 

نبض بازار
رئیس اتحادیه 
بازرگانان چای: 
از ابتدای امسال 
مشكلی برای تامین 
ارز نداشتیم و واردات 
بدون هیچ مشكلی 
انجام شده و بعد از این 
نیز انجام خواهد شد، 
تنها چند روزی است 
كه به دلیل نوسانات 
بازار ارز، تخصیص 
با مشكل مواجه 
شده كه این مشكل 
موقتی  و گذراست. 
واردات چای بدون 
هیچ مشكلی ادامه 
دارد و در تامین بازار 
مشكلی وجود ندارد

سهم هزینه های 
سربار
رئیس سازمان چای 
كشور: قیمت های 
بعضا غیرقابل باور 
150تا 200هزار تومانی 
برخی ارقام چای 
داخلی بی ارتباط با 
بخش تولید و ناشی از 
هزینه های بازاررسانی 
و بسته بندی و 
سود خرده فروشی 
است. برخی انواع 
ممتاز چای قیمت 
باالتری دارد اما 
به طورمیانگین، قیمت 
چای داخلی در بازار 
بسیار كمتر از این و 
نهایتا چیزی حدود 
70تا 80هزار تومان 
است 

خرید تشك مناسب 
  برخالف تصور رایج، خرید تشــك 
مناسب ازجمله راه های حفظ یا بهبود 
ســالمتی برای نوجوانان، بزرگساالن، 
افراد سالخورده  و... است. بر این اساس 
برای داشتن خوابی راحت، هنگام خرید 
تشك باید به مسائلی مانند نوع تشك، 
موقعیت خواب، سن و جنسیت، شرایط 
پزشــكی و نیازهای خاص افراد توجه 

كرد.
  در انتخاب تشــك مناسب، توجه به 
مواداولیه و ابعــاد آن یك اصل ضروری 
است، اما تنوع تولید و عرضه انواع تشك 
با قیمت های مختلف، قدرت مشتریان 
برای انتخــاب محصولی اســتاندارد با 
قیمت مناسب را سخت تر كرده است. 
مموری فــوم یا فــوم هوشــمند، ماده 
اولیه ای است كه اكنون در تولید بسیاری 
از تشك ها مورد استفاده قرار می گیرد 
و به دلیل قراردادن ســتون فقرات در 
حالت استاندارد برای افرادی كه عادت 

به پشت خوابیدن دارند، مناسب است.
  تشك های مموری فوم، ضد آلرژی و 
در جلوگیری از جــذب گردوغبار مؤثر 
هستند، از طول عمر باالیی برخوردارند 
و به مرور زمان یا استفاده طوالنی مدت، 

حالت خود را از دست نمی دهند.
  التكس نوع دیگری از تشك است كه 
به دلیل قدرت خنك كنندگی فوق العاده 
و راحتی و دوام باال، بین مردم بســیار 
محبوب است. التكس ماده ای طبیعی 
اســت كه از صمغ نوعــی درخت با نام 
كائوچو به دســت می آید و این ماده از 
خاصیت فنری طبیعی برخوردار است، 
به همین دلیل تشــك التكس شكل و 
فرم بدن شما را به صورت طبیعی به خود 
می گیرد و به دلیل طبیعی بودن التكس، 
این تشــك قابل بازیافــت و با طبیعت 

سازگار است.
  از نظر ســایر نیز اســتاندارد انواع 
مختلف تشــك برای گروه های سنی 
كامال متفاوت اســت. ابعاد استاندارد 
تشــك نوزاد، با قــد و ســن او ارتباط 
مســتقیم دارد، اما اندازه اســتاندارد 
تشــك نــوزاد معمــوال 130 در 70 و 
135 در 70 اســت. همچنین ســایز 
تشــك نوجوانان معموال 180 در80 و 
از تشك های یك نفره كوچك تر است. 
سایز تشــك یك نفره نیز معموال 190 
در90، 180 در 80 و 200  در 90 و ابعاد 
تشك های دونفره معموال 137 در190 
و 160 در200 است، اما شما می توانید 
متناسب با نیاز و تشك مدنظر خود در 

ابعاد مختلف را سفارش دهید.

درحالی كه تولیدكننــدگان از افزایش تولیــد و واردكنندگان از نبود مشــكلی در روند واردات چای 
می گویند، قیمت این محصول در بازار رو به افزایش گذاشته و برخی ارقام تولید داخل با نرخ های 

عجیبی به فروش می رسد

فن بازار چاي بر آتش  نوسان قيمت

راسته بازار

پس لرزه های افزایش 30درصدی نرخ مصوب تایر 

مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار برای افزایش 30درصدی قیمت انواع تایر، موجب كمبود و گرانی این 
اقالم در بازار خرده فروشی شده است. به گزارش همشهری، با درخواست تولیدكنندگان، سرانجام 
هفته پیش كارگروه تنظیم بازار ضمن موافقت با افزایش 30درصدی قیمت انواع تایر، نرخ جدید 
این اقالم را اعالم كرد. بر این اساس، قیمت مصوب یك حلقه تایر پراید 225هزار و 838تومان، تایر 
پژو297هزار و 947تومان و تایر ال 90و سمند321هزار و 30تومان تعیین شده است. همچنین 
قیمت تایر كامیونی داخلی 12× 24معادل 2میلیون و 446هزار و187تومان، تایراتوبوسی - باری 
داخلی 2میلیون و 405هزار و 976 تومان و نرخ هر حلقه تایر اتوبوسی - باری وارداتی یك میلیون و 
807هزار تومان مصوب شد. این ستاد همچنین با صدور مصوبه ای با تأكید برمقابله با عرضه خارج از 
شبكه تایر و برخورد با متخلفان در سطح بازار اعالم كرد، عالوه بر الزام تولیدكنندگان و واردكنندگان 
تایر به ثبت اطالعات تولید و واردات و فروش انواع الستیك سبك و سنگین، تحویل و فروش این 

كاال توسط واحدهای متخلف را ممنوع كرده است.

بازار عرضه چندنرخی تخم مرغ داغ شد 

 با وجود مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار برای افزایش نرخ هر شانه یك كیلوو 800گرمی تخم مرغ از 
18هزار و 900به 19هزار و 800تومان، بازار عرضه چند نرخی تخم مرغ روزبه روز داغ تر می شود.
به گزارش همشهری، بررسی قیمت خرده فروشی تخم مرغ در بازار مصرف حاكی از افزایش قیمت 
و عرضه چند نرخی هرشانه 30عددی این محصول در سطح خرده فروشی به نرخ های متفاوت از 
20و 22تا 25و 30هزار تومان است. با وجود افزایش حدود 10هزار تومانی نرخ هر شانه تخم مرغ، 
افزایش فاصله قیمت مصوب تخم مرغ با نرخ خرده فروشی بازار، موجب افزایش تقاضای خرید این 
محصول درمیادین میوه و تره بار شهرداری تهران شده اســت. ناصر نبی پور، رئیس هیأت مدیره 
اتحادیه مرغ تخم گذار اســتان تهران از به خطر افتادن تولید به دلیل كمبود نهاده های دام و طیور 
خبرداده و با بیان اینكه تخم مرغ دو نرخی شده است، گفت: قیمت ساختگی هر كیلوگرم تخم مرغ 
در مرغداری كه از سوی دولت اعالم شده 9هزارو 500 اما میانگین قیمت بازار این محصول 11 تا 

11 هزار و 500 تومان است.

پیشنهاد گرانی40درصدی سیمان روی میز وزارت صنعت

زمزمه های افزایش رســمی نرخ ســیمان، موجب كمبود و افزایش قیمت این محصول در بازار مصرف 
شده است. به گزارش همشهری، طوالنی شدن بررسی درخواست افزایش قیمت كارخانه های سیمان 
در وزارت صنعت و ســازمان حمایت و زمزمه های گرانی این محصول در آینده نزدیك، زمینه كمبود و 
گرانفروشی انواع سیمان سیاه و سفید را در بازار فراهم كرده است. عالوه بر افزایش نرخ سیمان، قیمت 
برخی دیگر از انواع مصالح ساختمانی مانند انواع گچ، موزائیك ، سرامیك، شن و ماسه و... نیز سیر صعودی 
به خود گرفته است. دبیر انجمن سیمان از ارائه پیشنهاد تولیدكنندگان به وزارت صنعت برای افزایش 
40درصدی قیمت سیمان خبر داد و گفت: قیمت جدید سیمان طی روزهای آینده تعیین خواهد شد. 
عبدالرضا شیخان، افزود: رشد چشمگیر هزینه های تولید باعث شد تا تولیدكنندگان درخواست تعدیل 
قیمت محصوالتشان را ارائه دهند. پیشنهاد تولیدكنندگان برای افزایش قیمت سیمان، باالی 40درصد 
بود اما هنوز با وزارت صنعت به توافق نهایی نرسیده ایم. این در حالی است كه آخرین مصوبه افزایش قیمت 

سیمان مربوط به تیرماه سال گذشته بوده وازآن زمان تا كنون هزینه های تولید افزایش داشته است.
قیمت خرده فروشی برخی انواع گچ و سیمان در فروشگاه های مجازی  قیمت برخی انواع تخم مرغ فله و بسته بندی در میادین میوه و تره بار شهرداری تهران  نرخ برخی انواع تایر ساخت داخل خودروهای سواری در فروشگاه های مجازی 

زيان مضاعف در خريد 
تضمینی گوشت

قیمت چای در بازار كشور طی روزهای 
اخیر دوباره رو به افزایش گذاشته و 
این رشد قیمت، هم چای ایرانی و هم 
انواع وارداتی را شامل می شود اردیبهشت سال گذشته، بعد از خروج 
چای از فهرســت دریافت كنندگان ارز دولتی و تغییر ارز تخصیصی 
به نیمایی، این محصول افزایش شــدید قیمت را تجربه كرد تا جایی 
كه نرخ برخی اقالم آن به دو برابر رســید. رشد قیمت چای خارجی، 

از آنجا كه نزدیك به 80درصد بازار چای كشــور بــا واردات تامین 
می شود، قابل پیش بینی بود؛ اتفاقی كه امسال نیز با افزایش نرخ ارز 
در حال تكرار است. اما این روزها قیمت چای تولید داخل هم افزایش 
قابل مالحظه ای داشته است كه دلیل آن رشــد هزینه تولید عنوان 
می شود. از سال گذشــته تاكنون بازار چای كشور تحت تأثیر عوامل 
مختلف روزهای بی ثباتی را پشت سر گذاشته كه مهم ترین آنها كرونا 

و رشد نرخ ارز بوده است.

چای 200هزار تومانی نداریم
افزایش قیمت خرید برگ سبز یكی از عوامل رشد قیمت چای تولید 
داخل در بازار كشور بوده اما قطعا تمام آن نیست. مثل دیگر بخش های 
تولیدی كشور، هزینه های تولید در بخش كشاورزی نیز در2 سال اخیر به شدت 
افزایش یافته و این بر قیمت تمام شده تولید تأثیرگذار بوده است. براساس آمار 
بانك مركزی، چای طی یك سال گذشــته بین 40تا50درصد افزایش قیمت 
داشته است. رئیس سازمان چای كشور در این زمینه می گوید: هزینه تولید در 
بخش كشــاورزی، هزینه حمل ونقل، نرخ دســتمزد كارگران و قدرالسهم 
كارخانه ها از خرید برگ سبز افزایش چشمگیری داشته است و طبیعتا محصول 
نهایی نیز تحت تأثیر این عوامل، گران تر خواهد بود. جهانساز، یكی دیگر از 
عوامل رشد قیمت چای را منطقی كردن قیمت این محصول و ایجاد انگیزه برای 
تولید عنوان می كند و می افزاید: در سال های گذشته با مشكل ارزان فروشی 
چای خشك مواجه بودیم كه باعث می شد نتوانیم برگ سبز را با قیمت مناسب 
از چایكار خریداری كنیم. به همین دلیل بخشی از باغات چای رها شده بود اما 

با افزایش قیمت خرید، كشاورزان به اصالح باغ ها روی آورده اند و با به زراعی و 
مكانیزاســیون، تولید چای در كشور رو به افزایش اســت. با این حال وی 
قیمت های بعضا غیرقابل باور 150تا 200هزار تومانی برخی ارقام چای داخلی را 
بی ارتباط با بخش تولید و ناشی از هزینه های بازاررسانی ، بسته بندی و سود 
خرده فروشــی می داند و می گوید: رده های مختلف چای تولیدی قیمت های 
متفاوتی دارد. چای ممتازی كه با قیمت باال فروخته می شود تنها 18تا 20درصد 
از چای تولیدی كشور را تشــكیل می دهد و مابقی تولید را انواع چای قلمی، 
شكسته، باروتی و خاك تشكیل می دهند كه ممكن است قیمت برخی انواع 
آن حتی كمتر از 10هزار تومان باشد اما به طورمیانگین، قیمت چای داخلی در 
بازار بسیار كمتر از این قیمت ها و نهایتا چیزی حدود 70تا 80هزار تومان است.
افزایش قیمت چای ایرانی درحالی صورت گرفته كه ایران یكی از قطب های تولید 
چای در دنیا محسوب می شود و تولید آن می تواند بخش اعظمی از نیاز بازار داخلی 

را تامین كند.
 پاساژ ملی 

راسته خرید شلوار 
  اگر قصــد خرید انواع شــلوار جین 
و كتان در طرح، ســایز و رنگ دلخواه 
با قیمت هــای متنوع را داریــد باید با 
رعایت اصول بهداشتی و فاصله گذاری 
اجتماعی، شال و كاله كنید و سری به 
پاساژ ملی واقع در بازار بزرگ پایتخت 

بزنید.
  می توان گفت پاســاژ ملی، پاساژی 
برای انواع شلوار به خصوص شلوار جین 
اســت. جایی كه هنوز هم فروشندگان 
تأكیــد می كنند كه شــلوارهای جین 
مختلــف از برندهــای اصــل تــرك 
تا شــلوارهای اصل چینــی را با وجود 
ممنوعیت های واردات و عرضه پوشاك 

به مشتریان عرضه می كنند.
  با كمی صبــر و حوصله و داشــتن 
شناخت نســبی از كیفیت پارچه های 
جین و كتان می توانید شلواری مناسب 
با فصل گرما و سرما را با قیمتی مناسب 
به خانه ببرید و نگران تغییر رنگ، كوتاه 
شدن یا پوســیدگی زودهنگام كاالی 

خریداری شده نباشید.
  به دلیل تنوع كیفیت و قیمت انواع 
شلوار در پاساژ ملی توصیه می شود كه 
برای خرید كاالی مورد نیازتان همانند 
ســایر مراكز عمده عرضه كاال، عالوه بر 
داشتن سایز كمر و قد شلوار مورد نیاز، 
برای خرید نیز عجله نكنید و با مقایسه 
قیمت، كیفیت و اعتبار برندهای مختلف 
داخلی یا خارجی نسبت به خرید شلوار 

مورد نیاز اقدام كنید.
  با توجه بــه مخاطرات بهداشــتی 
ناشی از شــیوع كرونا بهتر است برای 
خرید شلوار از راسته بازار بزرگ تهران، 
خریدتان را به ســاعات شلوغی موكول 
نكنید تا هم فروشندگان حوصله پاسخ 
به پرسش های شــما را داشته باشند و 
هم بتوانید محصول دلخواه را با قیمت و 

كیفیت مناسب بخرید.

قیمت)تومان(مشخصات نوع و برند محصول 

35.000تیپ 2،كیسه 50كیلوگرمیسیمان پرتلند مشهد

27.500تیپ 2،كیسه 50كیلوگرمیسیمان الر سبزوار

5.600زیركار- كیسه 30كیلوگرمیگچ سمنان

385.000زیركار- كیسه 30كیلو گرمی گچ زیوان

4.800ممتاز- كیسه 30كیلوگرمیگچ درسا

7.800كیسه 30كیلوگرمی گچ و خاك آماده كیمیا

5.200كیسه 30كیلوگرمیگچ همه كاره شایان 

6.200میكرونیزه- كیسه 30كیلوگرمی گچ ساوه

4.450كیسه 30كیلوگرمی سوپر گچ متین 

 8.100كیسه 30كیلوگرمی گچ ساوه طالیی 

قیمت )تومان(مشخصات نوع تخم مرغ 
128.900عددی – وزن 700+30گرم پوست سفید - قهوه ای 

2014.000عددی- وزن 1160+ 50گرم پوست سفید 

1510.400عددی- شناسنامه دار- وزن 875+40گرم پوست سفید 

10.390غیربسته بندی- شناسنامه دار- وزن 2110تا2200گرم – هركیلو پوست سفید

20.500شانه 30عددی – شناسنامه دار- وزن هرشانه 1750تا 1900گرمپوست سفید

18.700غیر بسته بندی- شانه 30عددی- وزن هر شانه 1910تا2100گرم پوست سفید

4.700بسته بندی 6عددی- وزن 350+15گرم پوست سفید 

6.800بسته بندی 9عددی- وزن 525+20گرم پوست سفید 

14.000بسته بندی 20عددی- وزن 1100+30گرم پوست قهوه ای 

 20.500شانه 30عددی- شناسنامه دار- وزن 1750تا 1900گرم پوست قهوه ای 

ارز پایین تر وارد كرده باشد، نمی تواند گران بفروشد 
چون ســازمان های نظارتی بر این حــوزه نظارت 
دارند. موثقی با بیان اینكه بازار داخلی به 180هزار 
تن چای در سال نیاز دارد، بر این نكته تأكید می كند 
كه در زمینه تامین بازار چای كوچك ترین مشكلی 

وجود ندارد.

چای داخلی؛ افزایش تولید، افزایش قیمت
چایكاران داخلی هم با شــیوع كرونا با مشكالت 
متعددی در فصل اول برداشــت مواجه شدند اما 
با این حال به گفته فعاالن این صنف، با تمهیدات 
سازمان چای و وزارت جهادكشاورزی و به كمك 
دوره های آموزشــی خاصی كه سازمان چای برای 
برداشــت محصول در زمان شــیوع كرونا برگزار 
كرد، برداشــت اول با موفقیت به پایان رســید و 
حتی میزان برگ ســبز برداشت شــده نسبت به 
سال گذشته 10تا 15درصد بیشتر بود. اما به نظر 
می رسد داستان افزایش قیمت چای داخلی هم از 
همین جا آغاز می شــود؛ جایی كه به گفته رئیس 
سازمان چای كشــور قیمت خرید برگ سبز چای 
درجه یك و 2بین 23تا50درصــد افزایش یافته 
است. حبیب جهانساز در گفت وگو با همشهری با 
اشاره  به غیرمنطقی بودن اختالف قیمت بین برگ 
سبز درجه یك و 2 می گوید: تفاوت قیمت بین این 
دو محصول لزوما به معنی تفاوت كیفیت نیســت 
و برگ سبز درجه2، چای بســیار باكیفیتی تولید 
می كند اما به دلیل اختالف قیمت زیاد بین این دو 
محصول و نبود صرفه اقتصادی در گذشته چایكاران 
حتی از چیدن آن هم منصرف می شدند. به همین 
دلیل و برای نزدیك ترشدن این دو محصول، امسال 
قیمت خرید برگ سبز درجه یك 23درصد و قیمت 
برگ سبز درجه2، 50درصد افزایش یافت. بر این 
اساس، هر كیلوگرم برگ سبز درجه یك كه تا سال 
گذشته 3هزار و600تومان قیمت داشت امسال با 
نرخ 4هزار و 600تومان خریداری شد و نرخ برگ 
ســبز درجه2 از 2هزار و200تومان بــه 3هزار و 
300تومان رسید. همچنین به گفته رئیس سازمان 
چای كشــور تا تاریخ 6تیرماه امســال، 63هزار و 
349تن برگ ســبز چای از چایــكاران خریداری 
شده كه ارزش ریالی آن تقریبا 274میلیارد تومان 
بوده است. به گفته جهانســاز از مجموع این رقم، 
217میلیارد تومان یعنی چیزی حدود 79درصد 
مبلغ برگ ســبز دریافتی، به چایكاران پرداخت 
شده و تاكنون 14هزار و 253تن چای خشك نیز 
از این محل تولید شده اســت. تولید ساالنه چای 
داخلی چیزی بین 25تا30هزار تن برآورد می شود 
و امســال نیز با توجه به شــرایط مناسب اقلیمی 
پیش بینی می شــود تولید چای خشك كشور به 
30 هزار تن برسد. این میزان البته تنها بین 25تا 
30درصد از نیاز بازار كشور را تامین می كند و 70تا 

80درصد بازار با واردات تامین می شود.
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فرصت شغلی 
بیشتر در پرند

گروه های مختلفی از 
مردم این روزها بار و 

بندیل خود را بسته اند 
و به پرند آمده اند. 

پرند مقصد اول آنها 
برای زندگی است. 

در این میان افرادی 
هستند كه بیشتر 
از تهران، در پرند 

كار گیرشان می آید. 
كارگران ساختمانی 

حاال پرتعدادتر از هر 
زمان دیگری در شهر 

سكونت پیدا كرده اند؛ 
شهری كه بی شباهت 

به كارگاه های 
ساختمانی نیست و 

آنطور كه برخی شان 
می گویند، حاال حاالها 

برایشان در شهر كار 
هست

اجاره ارزان تر
همین بنده خدایی 

كه االن بارشو آوردم، 
70میلیون پیش داده 
بود تو تهران با ماهی 
700اجاره، بهم گفته 
كه 30میلیون تومن 

داده، واحد 75متری 
رهن كرده. قیمت رهن 

خونه اینجا همین 
قدره

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.
****
  2481* * * 0937– رهام:

من فكر می كنم افزایش جمعیت باید زمانی اتفاق بیفته 
كه برای جمعیت حاضر و آینــده امكانات مختلف از نظر 
كار و درآمد، تحصیل و آموزش، بهداشت و درمان، مسكن 
و... آماده و متناسب با اون باشــه. اینكه فقط جمعیت رو 
زیاد كنیم و در تأمین نیازهای بایســته و شایســته این 
جمعیت ناتوان باشــیم هیچ كمكی به آینده روشن این 
كشور نمی كنه. جمعیت نیازمند و محتاج، جمعیت فقیر 
و محروم از حداقل امكانات، جمعیت زیاد در روستاهای 
دورافتاده و محروم، جمعیت بیكار و بدون درآمد مكفی 
و... آینده ای در این مملكت نداره. هر موقع ما تونســتیم 
برای همین جمعیت فعلی كار و شغل و درآمد و تحصیل 
و بهداشت و مسكن و.. تهیه كنیم، اون هم در حد مناسب 
و شایسته و بعد توانمندی و امكانات ما بیشتر از جمعیت 
بود اونوقت می تونیم بــرای افزایش جمعیت برنامه ریزی 
كنیم، اون هم در حد متناسب با امكانات و توانمندی های 
تازه و بهینه سازی  شده  كشور. افزایش جمعیت باید همراه 
با كرامت انسانی افراد و همراه با آسایش و رفاه و كیفیت 

زندگی انسان ها باشه تا مطلوب مورد نظر حاصل بشه.

  3619* * * 0914– عباس:
حاشــیه بازار یا به عبارت درســت تر »بازار سیاه « فقط 
یك معنی داره و اون اینكه كســی كــه كاالیی رو الزم 
نداره و نمی خواد اســتفاده كنه، می ره تو صف و می خره 
و بعد می آد بــه اون كســی كــه اون كاال رو الزم داره و 
می خواد اســتفاده كنه بــه قیمت باالتر می فروشــه! به 
همین راحتی! حاال می خواد اون كاال خودرو باشه یا دارو 
 یا قطعات و لوازم یا مواداولیه و دان مرغ یا هر چیز دیگه.

 بعــد جالبه كه مثال همیــن موضوع در بخشــی از بدنه 
خودروســازی ما برای یك عده ای می شــه مالك عمل 
برای قیمت گذاری و مرتب همــه رو ارجاع می  دن به این 
قیمت های كاذب و خودساخته و سودجویانه و می گن كه 
ببینید توی بازار سیاه قیمتش چنده، بیایید از ما 5درصد 
ارزون تر بخرین! و عمال مالك قیمت گذاری، همون ارقام 
كاذب، دروغین و سودجویانه بازار سیاه بود و البته برای 

بعضی هنوز هم هست!

  5243* * * 0922– كامران:
اینكه در عرض یك روز قیمت فروش خودرو در بازار سیاه 
به صورت حلقه ای و هماهنگ مثال 2یــا 5یا 10میلیون 
تومان باال می رود و فروشندگان قیمت های خود را تقریبا 
همسان با هم افزایش می دهند نشان می دهد كه این بازار 
سیاه مدیریت می شود و یك فرمانده یا ارباب دارد و این 
ارباب، قیمت های مورد نظر را به فروشــندگان تزریق یا 
دیكته می كند. وظیفه شكستن این حلقه و ارباب حلقه ها 
به عهده نهادهای نظارتی و امنیتی و قضایی كشور است تا 

امنیت اقتصادی ایران بیش از این آسیب نبیند.

رُك 

سبك زندگی

  هركدام از ما، مهارت ها و توانمندی هایی داریم كه از طریق تفكر و ممارســت و 
تجربه كردن به دســت آورده ایم. از آنجا كه افراد استعدادها و توانمندی های مختلفی 
دارند، در برخی از جنبه ها قوی تر و در برخی دیگر ضعیف تر هستند. البته آموزش دیدن 
و تجربه كسب كردن نیز در میزان توانمندی ما نقش دارد. به عنوان مثال ممكن است 
فردی با استعداد و هوش پایین تر اما با تالش بیشتر از فردی با هوش باالتر، موفق تر عمل 
كند یا اینكه فردی با هوش باال، نتوانسته باشد در محیط مناسب آموزش های الزم را 
دریافت كند. بنابراین نمی توان افراد را برمبنای جایگاه اجتماعی، تحصیلی و شغلی و 
اقتصادی قضاوت كرد، چراكه متغیرهای زیادی در این بین نقش دارند؛ متغیرهایی مثل 
امكانات، حمایت های خانوادگی، تفاوت های شخصیتی، تفاوت های فرهنگی، تجربه ها، 
دوستان و شانس. حال با این مقدمه، مشكل زمانی آغاز می شود كه فردی خود را عالِم 
كل می داند و باوری مبتنی بر همه  چیزدانی پیدا می كند و نمی تواند متوجه نقاط ضعف 

و محدودیت های خود شود. موفق ترین افراد در هر حوزه، تنها در آن تخصص توانمند 
بودند و در ســایر امور مثل دیگران، معمولی و یا حتی ضعیف عمل می كردند. گاهی 
افراد دچار عزت نفس كاذب می شوند و این باور كاذب، در جهت جبران و محافظت از 
عزت نفس آسیب دیده و شكننده شان ایجاد می شود؛ مثال فردی كه از درون احساس 
نقص و شكست و ضعف می كند، از دیگران مشورت نمی گیرد، چراكه كمك گرفتن از 
دیگران برایش تأیید نقص و ضعف خودش معنا می شود؛ به همین خاطر است كه افراد 
پخته و هوشمند بیشتر از دیگران مطالعه می كنند و بیشتر مشورت می گیرند. مشكل 
بزرگ تر زمانی پیش می آید كه فرد توهم دانایی داشته باشد و دیگران را افرادی پایین تر 
و ضعیف تر از خود بپندارد و خواسته باشد برای آنها تصمیم بگیرد. رهبران دیكتاتور، 
مثال بارز این گفته هســتند. این افراد حقی برای انتخاب آزادانه افراد در جامعه قائل 
نیستند و باور دارند كه از دیگران برتر هستند و حق تعیین مسیر زندگی افراد را دارند. 
باور دارند كه راه سعادت و خوشبختی انسان ها را منحصراً آنها می دانند و بس. از این رو 
تعقل، تخصص گرایی، مشورت گرفتن و نظرسنجی در سیستم چنین رهبرانی وجود 
ندارد. افراد دچار توهم دانایی هیچ گاه اجازه مورد نقد واقع شدن را به دیگران نمی دهند، 
چراكه اصال به اشتباه احتمالی یا داشتن نقطه ضعف كه ماهیت طبیعی انسان است 
اعتقاد ندارند. افراد دچار توهم دانایی با كسانی در ارتباط هستند كه بدون چون و چرا 
و به شكل كوركورانه ای آنها را تأیید یا از آنها تقلید و تمجید می كنند و یا افراد ضعیف و 

وابسته ای هستند. واضح است كه دمیدن بر هیزم توهم دانایی این افراد، بر میزان مشكل 
خواهد افزود. در افراد مبتال به اختالل شخصیت خودشیفته )نارسیسیستیك( و افراد 
كنترلگر این خصوصیت به وفور یافت می شود. همچنین در خزانه لغات این افراد كلمه 
»نمی دانم« وجود ندارد و كمتر از كلماتی مثل »شاید«، »احتماال«، »به نظر من«، »من 
اینطور فكر می كنم كه« استفاده می كنند. این افراد با غرور و نخوت و تكبر با دیگران 
برخورد می كنند و به میزان زیادی اهل به  نمایش گذاشتن و گرفتن ژست دانایی هستند. 
كتاب خواندن این افراد نیز به قصد نمایش است و نه به قصد یادگیری و تفكر. گاه دیده 
می شود كه این افراد در مشاغل حساس و مهم یك نهاد یا سازمان قرار می گیرند و بعد 
از مدتی در سازمانی متفاوت كه ارتباطی با تخصص آنها ندارد به كار گرفته می شوند و یا 
خود این افراد این ادعا را دارند كه می توانند در هر زمینه ای موفق عمل كنند. گاهی نیز 
دیگران منجر به شكل گیری توهم دانایی در یك فرد می شوند؛ مثال ورزشكار مطرحی 
وارد مشاغل و پست های سیاسی یك كشور می شود و كم كم این باور را پیدا می كند كه 
نه تنها در ورزش بلكه در همه امور توانمند است. مثال هایی از این دست بسیار زیاد است. 
كوتاه سخن اینكه به قول ابن سینا، دانشــمند بزرگ »تا بدان جا رسید دانش من / كه 
بدانم همی كه نادانم«. از این روست كه در تمامی آیین ها و دین ها و فرهنگ ها، تأكید 
زیادی بر اندیشیدن و تواضع شده است. امید كه هر كدام از ما بتوانیم به نقاط ضعف و 

محدودیت های خود نیز بیندیشیم.

توهم دانایی و ضعیف پنداری دیگران!
فرشاد شیبانی

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی ایران

بعد عبور از عوارضی تهران- ساوه كه حاال دیگر به لطف دستگاه های الكترونیكی 
كسی در اتاقك هایش نیست تا عوارض 2500تومانی عبور را با رد و بدل كردن وجه 
نقد بگیرد، می توان رد كامیون هایی را كه بار زندگی خانواده ای را بسته و سمت مقصدی كه خیلی دور نیست می روند، 
گرفت. آنهایی كه كنار عوارضی كسب و كار دارند، این روزها بیش از هر زمان دیگری چنین خودروهایی می بینند. 
مقصد بیشتر كامیون ها، 30كیلومتر جلوتر از عوارضی، نرسیده به فرودگاه بین المللی امام )ره(  است؛ شهری كه 
درعین جوان بودنش، پایتخت مسكن مهر می نامندش و به این دلیل، مقصد كسانی شده كه درآمد پایینی دارند و 
گرانی مسكن و اجاره بها، جز سكونت اجباری در این شهر چاره ای برایشان نگذاشته است. خبرنگار همشهری این 
روزها كه بازار اجاره نشینی و خرید مسكن در پرند رونق پیدا كرده است، به این شهر رفته و از حال و احوال مستأجران 

تازه وارد به پرند پرسیده است.

كامیون بادســان سفید و ســرحال اســت. كلی اسباب  و 
وســایل بارش كرده اند و از یافت آباد یكــی از جنوبی ترین 
نقاط تهران، به پرند آمده. مرد میانســالی كه چهل و چند 
ســاله به نظر می رســد، صاحب كامیون و راننده آن است. 
علی مختاری با ســر و وضعی مرتب، ریش هایی كم پشت 
و شــلوار جین آبی چهره معمول یك راننده جاده را ندارد. 
قد و قواره ای نســبتاً بلند دارد و 4ســال است در شركت 
حمل ونقل بار، كار می كند. می گوید سرمایه از اوست و كار 
از شــركت حمل بار. او از اینكه ساعت 7صبح خودش را به 
یافت آباد رسانده و بعد از 3ســاعت معطلی برای بارگیری 
لوازم و اثاث مشــتری، 2ســاعت و نیم طول كشیده تا از 
البه الی ترافیك خودش را به مقصدش درفاز 6پرند برساند 
حــرف می زند. حاال كه به مقصد رســیده، خــودش بار را 
جابه جا نمی كند. صاحب بار با وســواس بــه كارگرانی كه 
از قبل برای تخلیه كــردن بار كامیون پیــدا كرده تأكید 
می كند مراقبت وسایل باشند. كارگران بی توجه به اصرارها 
و نگرانــی صاحب اثــاث، كار خودشــان را می كنند و هر 
وسیله ای دستشــان می آید، بدون كوچك ترین احتیاطی 
بر می دارند و به واحدی كه در طبقه دوم ســاختمان قرار 
دارد و صاحب بــار اجاره اش كــرده، می برنــد.  علی هم 
گاهی برای كمك به صاحب بار، به كارگران تشــر می زند 
و می گوید: »مراقــب باش این شكســتنیه داری می بری. 
عمو شكســتنیه ها«. فرصت خوبی برای همصحبتی است. 
در حرف زدن خسیس نیســت و از اینكه در هفته چندبار 
اثاث از تهران بــه پرند می آورد، می گویــد: »از همه جای 
تهران بار مــی آرم پرند. این هفته 2تا بــار بهم خورد؛ یكی 
از جیحون و یكی هم از شــادآباد. مســتأجر بودن و دیگه 

نمی تونستن اجاره ای كه صابخونشون گفته بود رو بدن«. 
او در هفته های گذشته به اندازه چند ســال، اثاث به پرند 
آورده است؛ »قباًل فكر كنم فقط یكی دو مرتبه بار از تهران 
آوردم پرند. االن بــار اثاثیه به پرند زیــاد می خوره بهم.« 
و بعد حرفــش را اینطور ادامه می دهــد: »آدمایی كه االن 
دارن از تهــران می آن پرند، یا می خوان مســتأجری كنن 
یا دارن خونــه می خرن«. آنطور كــه از كالمش بر می آید، 
قیمت خرید یــك واحد 57متری در فازهــای پایین پرند 
تا حدود زیادی نزدیك به پول پیش یك واحد مشــابه در 
تهران اســت. به این شــرط كه پس انداز و طالیی باشد تا 
بتوان روی پول پیش گذاشت و با این كار، انگ مستأجری 
را با ســلطنت صاحبخانه بودن عوض كرد. علی، می گوید: 
»همین بنده خدایی كــه االن بارشــو آوردم، 70میلیون 
پیش داده بود تو تهــران با ماهی 700اجــاره، بهم گفته 
كه 30میلیون تومــن داده، واحد 75متــری رهن كرده. 
قیمت رهن خونه اینجا همین قدره«. كارگرانی كه اثاث را 
تخلیه می كنند، كم كم كارشان دارد تمام می شود. در این 
بین چند همسایه وارد ســاختمان می شوند و بدون سالم 
و احوالپرسی یا پیشــنهاد كمك سمت خانه خود می روند. 
دیگــر از آن حس همدلی و خوشــامدگویی به همســایه 
خبری نیست. كار تخلیه تمام  شــده و كارگران منتظرند 
دستمزدشــان را بگیرند. علی در پشت كامیون را می بندد 
و در این حال كاغــذی را از جیبش درمی آورد تا دســت 
صاحب اثاث بدهد. صاحب بار هم فرم را امضا می كند. این 
به  معنای پایان كار علی در رســاندن ســالم وسایل دست 
صاحب بار است. با امضا شــدن فرم، كارش تمام  شده و با 

تكان دادن دست خداحافظی می كند و می رود.

بیم و امید كوچ به پرند 
گزارش خبرنگار همشهری از پایتخت مسكن مهر كه این روزها شاهد 

اسباب كشی اقشار مختلف مردم به این شهر است
حمیدرضابوجاریان

خبر نگار

زندگی میان خاك
برای آنها كه جبر روزگار سبب شــده، چراغ زندگی شان 
را در شــهرهای اقماری تهران روشــن كنند، ارزان بودن 
اجاره بها و قیمت پاییــن خانه ها تنها یك مزیت اســت. 
بهای رسیدن به چنین مزیتی اما، كمبودها و دردسرهایی 
است كه تابســتان تنها بخشــی از آن نمایان می شود و 
پاییز كه از راه برســد، ســاكنان تازه وارد در می یابند كه 
در تله چه دردسری افتاده اند. ســاكن یكی از بلوك های 
مســكن مهر در فاز  6این را می گوید؛ فازی كه اطرافش 
بیشتر شباهت به بیابان دارد و از فضای سبز در آن خبری 
نیست. آپارتمان های قدبلند وسط این بیابان سر از زمین 
درآورده اند. برخی آپارتمان ها ســكنه دارند و برخی دیگر 
حتی در و پنجره ای ندارند تا كسی بتواند در آنها سكونت 
كند. با ورزش هر باد، خاك اســت كه بلند مي شــود و در 
حلق ساكنان می نشیند. با این حال، ساكنان سختی های 
زندگی در این شــرایط را تحمل می كنند. هاجر كریمی 
برای خرید نان و برخی دیگــر از مایحتاج زندگی از خانه 

خارج شــده و از كســانی اســت كه زندگی در فاز 6پرند 
را تلــخ می داند. او در حالی كه كیســه پالســتیك را كه 
داخلش چند قلم كاالســت به  دســت دارد، غر می زند و 
عرق از سر و رویش می ریزد. 51ســال دارد و2دخترش 
دانشجو هستند. می گوید شــوهرش كارمند دولت است. 
تغییر ســاعت كار ادارت به  دلیل شــیوع كرونا حسابی او 
و همسرش را به  دســت انداز انداخته است. مهرداد شوهر 
هاجر حدود 2سال دیگر بازنشسته می شود. او باید صبح 
هر روز آفتاب نزده از خانه خارج  شود تا ساعت 7سركارش 
باشد، برای همین دســت تنها امورات خانه را می گذراند 
تا دخترانش به درس و مشقشــان برســند. هاجر، ازاین 
وضع راضی نیست اما خودخوری می كند تا نارضایتی اش 
را به دخترها منتقــل نكند. او از اینكه چرا گذرشــان به 
پرند افتاده اســت حرف می زند و می گویــد هزینه های 
باالی دانشــگاه و یك بیماری غیرمترقبه همه پس انداز 
زندگی شــان را به باد داده است و از ســر اجبار چند  ماه 
قبل از تهران به پرند آمده اند؛ »درآمد شــوهرم اونقدری 
نبود كه بشــه باهاش دو تا دختر دانشــجو رو اداره كرد و 
از پس هزینــه اجاره خونه و زندگی بــر اومد. برای همین 
با دخترا صحبت كردیم كه جایی بریــم كه هزینه اجاره 
خونه كم باشــه«. بعد از كمی مكث در حالی كه كیســه 
پالستیكی را از دستی به  دســت دیگر می دهد، حرفش 
را پی می گیرد: »برای من و شــوهرم زندگی كردن اینجا 
سخته اما ما می سازیم. از اون ســخت تر برای بچه هاست 
كه مجبور شدن از دوستاشــون دور بشن و اینجا با كسی 
آشنا نیســتن كه باهاش رفت وآمد كنن. با اینكه می دونم 
سختی می كشــن، اما برای اینكه ما ناراحت نشیم حرفی 
نمی زنن. شوهرم دنباله وامه، اگه جور بشه، چند ماه دیگه 
دوباره بر می گردیم تهران. اگر هم نشــد، شــوهرم گفته 
خودشو 2 سال زودتر بازنشســت می كنه و با پول پاداش 
پایان خدمتش یه جای مناسب رو اجاره می كنه تا بچه ها 
بیشتراز این اذیت نشــن«. هنوز حرفش تمام نشده است 
كه باد تندی می وزد. خاك در آسمان به پرواز در می آید و 

دوباره غرولند هاجر شروع می شود.

هم زندگی هم كار 
گروه های مختلفــی از مردم این روزها بــار و بندیل خود 
را بســته اند و به پرند آمده اند. پرند مقصــد اول آنها برای 
زندگی اســت. در این میان افرادی هســتند كه بیشتر از 
تهران، در پرند كار گیرشــان می آید. كارگران ساختمانی 
حاال پرتعدادتر از هر زمان دیگری در شــهر سكونت پیدا 
كرده اند؛ شهری كه بی شباهت به كارگاه های ساختمانی 
نیســت و آنطور كه برخی شــان می گویند، حاال حاالها 
برایشان در شهر كار هســت. این را رسول صادقی كارگر 
ســاختمانی می گوید. او 26ســال دارد و تا كالس پنجم 
درس خوانده است، 10ســال اســت كارگر ساختمانی 
است. دستان زمخت و مردانه اش گواهی بر ادعای اوست. 
چهره ای آفتاب ســوخته و معصوم دارد و چشمانی سیاه 
با گویشــی كاماًل تهرانی. تازگی ها به پیشنهاد كارگرانی 
كه قباًل با آنها در تهران ســر ســاختمان كار می كرده، به 
پرند آمده اســت. از كوچش به پرند راضی اســت و دلیل 
رضایتش را در یك جمله می گوید: »كار هســت. قیمت 
اجاره هم پایینه. می شــه خونه رو با چند نفر اجاره كرد تا 
هزینه كم بشــه. چی بهتراز این«. محل زندگی رسول در 
یكی از بلوك های بتنی در فاز 6 اســت. فاصله خانه اش تا 
جایی كه كار می كند با پای پیاده فقط 15دقیقه اســت. 
این یعنی اینكه دیگر نیازی نیســت صبــح زود از خانه 
بیرون برود تا جایی برای كار كردن پیدا كند؛ »كار خیلی 
زیاده. توی تهران اصاًل كار نیســت و اگه كار پیدا بشــه 
اونقدر كارگر هســت كه با قیمت كم می رن سر كار. توی 
پرند وضع فــرق داره و اونقدر ســاختمون نیازمند كارگر 
هســت كه نمی دونی برای كار ســراغ كدومشون بري«. 
بــازار كاری كه رســول از آن حرف می زند باعث شــده، 
كارگران ساختمانی كه از ركود ناشــی از كرونا در تهران 
بیكار شــده اند، راهی پرند شــوند؛ جایی كه كم كم، كار 
ساخت وساز واحدهای مسكن مهرش، دوباره رونق گرفته 
اســت. كارگرانی كه حاال ماندن در پرنــد را به بودن در 
تهران ترجیــح می دهند؛ »تهران بــرای كار كردن خوب 
بود. االن دیگــه خوب نیســت. من راضی ام كــه اومدم 
پرند. ای كاش زودتر می اومــدم. فكر نكنم برگردم تهران. 
كاری ندارم اونجا. كجــا بهتر از پرند بــرای كار كردن و 

زندگی كردن«. 

افزایش شتابان جمعیت پرند
براساس سرشــماری نفوس و 
مسكن ســال 1395 جمعیت 
پرند 50 هزار و 237 نفر بوده اســت. 
برخی بر این باورند كه رشــد شتابان 
مهاجرت به این شهر افق جمعیت پرند 
را تا چند سال دیگر نزدیك 300هزار 
نفر می كند. سرعت رشد جمعیت در 
شهر هم اكنون 20برابر میانگین رشد 
شهرهای كشور است. افزایش جمعیت 
باعث شــده تا تعداد سوپرماركت ها 
نسبت به گذشته بیشتر شود و مردم 
ساكن، مشكالت كمتری به نسبت قبل 
داشته باشند. با این حال، نبود فضای 
ســبز و آســفالت نبودن بسیاری از 
خیابان ها باعث شــده، چهره پرند در 
فازهای 4 به بعد این شــهر، شباهت 
چندانی به شهر نداشــته باشد و راه 
زیادی تا رســیدن به استانداردهای 
مناســب زندگی در آن باقی بماند. با 
اینكه تالش كردیــم در این گزارش با 
مدیرعامل شركت عمران شهر جدید 
پرند گفت وگو كنیم، این مسئول حاضر 
به مصاحبه درباره شرایط زندگی مردم 
در شــهر و اقداماتی كه برای تسهیل 
زندگی در این منطقه انجام شده است، 
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دنیای وسایل نقلیه برقی به خودروهای ســواری و موتورسیكلت ها محدود نمی شود و 
مهندسان و طراحان كارخانه های خودروســازی، انواع وانت بار، كامیون ، ون ، اتوبوس  و 
مینی بوس  برقی را هم روانه بازار كرده اند. این وســایل نقلیه با كارایی باالی خود نشان 
داده اند كه دنیا می تواند روی الكتریسیته به عنوان جایگزینی ایده آل برای سوخت های فسیلی حساب باز كند. كامیون ها، 
اتوبوس ها و ون ها، وسایل نقلیه عمومی اي هستند كه در شهرها و روستاها و در جاده ها و خیابان های یك كشور به  صورت 

گسترده تردد می كنند و به صرفه و اقتصادی بودن آنها می تواند طبیعتا روی كل جامعه تأثیر مثبت داشته باشد.

سنگین وزن های برقی
 اين فقط خودروهای سواری نیستند كه به سمت تمام برقی شدن پیش

می روند، وسايل نقلیه سنگین هم به تدريج جاي خود را در اين عرصه بازتر مي كنند

ساسان شادمان منفرد
روزنامه نگار
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  ظرفیت بار: 36تن
  برد باتری: 

402كیلومتر
  قدرت موتور: 

730اسب بخار
  ظرفیت باتری: 

550كیلووات

بزرگ ترين كارخانه كامیون ســازی جهان، شــركت آلمانی دايملر اســت كه كامیون هايش در جاده ها 
می درخشند. مدل ای كاسكاديا كه كامیونی برقی است، در آمريكا تولید خواهد شد و از هم اكنون می توان 
پیش بینی كرد كه به  محض تولید و عرضه در پايیز سال2021، مشتريان بسیاری نیز خواهد داشت. درباره 
مشخصات اين وسیله نقلیه اطالعات چندانی منتشر نشده، اما اين كامیون می تواند يكی از برترين ها در 
جهان باشد؛ خصوصا اينكه سرعت شارژ باتری های آن نیز بسیار باالست؛ به  طوری كه تنها 90دقیقه طول 

می كشد تا باتری ها كامال شارژ شوند.

مرسدس ای ویتو

ولوو 7900الكتریك

ای كاسكادیا

Mercedes
eVito

Volvo
7900Electric

eCascadia

  ظرفیت بار: 923كیلوگرم
  برد باتری: 150كیلومتر

  قدرت موتور: 113اسب بخار
  ظرفیت باتری: 41/4كیلووات

  حداكثر سرعت: 120كیلومتر بر ساعت
  صفر تا صد: 16ثانیه

  وزن: 2277كیلوگرم
  قیمت تقریبی: 900میلیون تومان

يك ون لوكس كــه عالقه مندان و مشــتريان 
بسیاری دارد. با توجه به لوكس بودنش، قیمت 
مناسبی دارد و برد باتری اش هم به گونه ای است 
كه امور جاری برای خدمات رسانی درون شهری 
را به راحتی جواب می دهد. ظرفیت باالی 
بار و همچنین قدرت موتور ايده آل، از اين 
ون يك وســیله نقلیه كاربردی ساخته 
است. كارهای آزمايشی اين ون در سال 
2019به پايان رسیده و اكنون همگان 
آماده ورود اين وســیله به خیابان ها 
و جاده ها هســتند تا كیفیت آن را از 

نزديك مشاهده كنند.

  ظرفیت مسافر: 95نفر
  برد باتری: 200كیلومتر

  قدرت موتور: 215اسب بخار
  ظرفیت باتری: 76كیلووات

  حداكثر سرعت: 50كیلومتر بر ساعت
  وزن: 18تن

شــركت ولوو 3مدل از اين اتوبوس هــا را تولید 
می كند. 2 مدل تــك كابین و يك مدل، 2 كابین 
اســت. مشــخصاتی كه ارائه كرده ايم، مربوط به 
اتوبوس تك كابین است. استفاده از اتوبوس های 
برقی در شهرهای بزرگ كمك شايانی به مبارزه 
با آلودگی های زيست محیطی بوده است. شركت 
ســوئدی ولوو در اين زمینه يكی از كارخانجات 
پیشتاز در اروپا محســوب می شود. اتوبوس های 
برقی اين كارخانه در شــهرهای مختلف اروپا در 
حركت هستند و ســود خوبی را روانه خزانه ولوو 
كرده اند. اين اتوبوس ها در برخی از ايستگاه از باال 
شارژ می شوند تا باتری هايشان در طول مسیر  با 

كمبود انرژی مواجه نشوند.

  ظرفیت بار: 2268كیلوگرم
  برد باتری: 322كیلومتر

  قدرت موتور: 614اسب بخار
  ظرفیت باتری: 142كیلووات

  حداكثر سرعت: 161كیلومتر بر ساعت
  صفر تا صد: 4/6ثانیه
  وزن: 2267كیلوگرم

  قیمت تقریبی: 2 میلیارد و 375
میلیون تومان

هیبت و قیافه اين وانت بار فوق العاده است و شايد ما را كمی به 
ياد لندروورهای قديمی بیندازد. طبق برنامه شركت سازنده، 
اين وانت بار برقی قرار است سال آينده میالدی به بازار عرضه 
شود. بسیاری از كارشناســان بر اين باور هستند كه تنها نقطه 
ضعف اين وانت، قیافه آن است. در عین حال شما با وسیله ای 
بســیار كارآمد روبه رو هســتید كه می تواند به  مراتب بهتر از 

وانت بارهای بنزينی و ديزلی كار كند.

Bollinger B2بولینگر بی2

  ظرفیت بار: 650كیلوگرم
  برد باتری: 165كیلومتر

  قدرت موتور: 60اسب بخار
  ظرفیت باتری: 33كیلووات

  حداكثر سرعت: 130كیلومتر بر ساعت
  صفر تا صد: 22/4ثانیه

  وزن: 1630كیلوگرم
  قیمت تقریبی: 530میلیون تومان

اين يك ون ســبك و چابك است كه مانور بســیار خوبی دارد. 
شركت رنو درخصوص مدل برقی ون كانگو زد.ای ادعا می كند 
كه ZE برای بیــش از 85درصد مشــتريان كنونی نمونه های 
بنزينی و گازويیلی، كارايی دارد و می تواند آن ها را برای خريد 
اين مدل تشويق كند. با سیستم شارژ سريع، باتری های اين ون، 
ظرف 6ساعت كامل شارژ می شــوند. با دوشاخه های معمولی 
اما شــارژ كامل باتری های اين ون، حدود 20ســاعت به  طول 

می انجامد.

رنو كانگو زد.ای 33
Renault Kangoo Z.E 33

  ظرفیت بار: 703كیلوگرم
  برد باتری: 300كیلومتر

  قدرت موتور: 110اسب بخار
  ظرفیت باتری: 38كیلووات

  حداكثر سرعت: 123كیلومتر بر ساعت
  صفر تا صد: 14ثانیه

  وزن: 1667كیلوگرم
  قیمت تقریبی: 450میلیون تومان

يكی از اصلی ترين شعارهای كارخانه نیســان برای تبلیغ اين 
ون الكتريكی، برد باتری های آن است. در اصل در سال2018، 
كارخانه باتری های بسیار قدرتمندی را برای اين خودرو درنظر 
گرفت تا اين ون، بتواند مسافت بیشتری را طی كند و تبديل به 
يكی از مقرون به صرفه ترين ون های جهان شــود. اين خودرو 
قیمت بسیار مناسبی دارد و يك ون ايده آل برای حمل مسافر و 
بار محسوب می شود. داخل آن 7صندلی برای سرنشینان تعبیه 

شده و سرعت شارژ باتری آن نیز حدود 6ساعت است.

نیسان ای-ان وی 200
Nissan e-NV200
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نگاه دیگر

باتری، چالش مهم زندگی همه مردم جهان است! روزی 
نمی شود كه كسی به خاطر تمام شدن باتری موبایلش 
نگران نشود. این موضوع اما درباره خودروهای برقی 
دردسر بیشتری دارد و می تواند زندگی را مختل كند. 
به طور خالصه اگر باتری هایی كه مدت طوالنی شارژ 
نگه می دارند تامین شوند یكی از مهم ترین چالش های 
توسعه بیشتر خودروهای الكتریكی حل می شود. در 
واقع توســعه باتری های جدید می تواند خودروهای 
برقی را برای ســفرهای بین شــهری با مسافت دور 
هم تبدیل به یك گزینه ایده آل كند. در بســیاری از 
كشورها هنوز برخالف پمپ بنزین ها، زیرساخت های 
ایستگاه های شارژ ســریع تامین نشده و باتری های 
جدید می توانند افراد بیشــتری را برای عوض كردن 
خودروهای بنزینی یا دیزل با خودروهای الكتریكی 

قانع كنند.

ظرفیت باال
باتری های ساخته شده با استفاده از لیتیوم-گوگرد به جای 
لیتیوم- یون معمولی دارای ظرفیت زیادی هستند و مدت 
زمان زیادی دوام می آورند. اگرچــه این باتری ها تا 5برابر 
بیشتر انرژی تولید می كنند، اما یكی از مهم ترین مشكالت 
آنها طول عمر بسیار كوتاه تر است. یك تیم بین المللی از 
دانشــمندان بر این باورند كه اكنون این نوع مشكل را از 
طریق نوع جدیدی از معماری تركیبی برطرف كرده اند كه 
منجر به شارژ و تخلیه باتری در باتری لیتیوم-گوگرد شده 
است و می تواند یك تلفن هوشــمند را برای چندین روز 

آماده به كار نگه دارد.  
مهدخت شیبانی، پژوهشگر اصلی این تحقیق در گفت وگو 
با وب سایت نیواطلس می گوید: یكی از چالش های اصلی 
برای پذیرش انبوه باتری های لیتیوم-گوگرد تاكنون این 
بوده اســت كه ظرفیت ذخیره ســازی  الكترود گوگرد به 
اندازه ای است كه نمی تواند فشار موجود را مدیریت كند. 
شــیبانی می گوید كه این اتفاق به این دلیل است كه این 
فشار منجر به كج و معوج شدن اجزای اصلی، یعنی ماتریس 
كربنی كه مسئول انتقال الكترون ها به گوگرد عایق بندی 
شده است و همچنین چسب پلیمری كه آن 2ماده را به هم 
می چسباند، می شود. خراب شدن این اتصال باعث تخریب 
سریع عملكرد باتری می شــود. بنابراین شیبانی و تیمی 
از همكاران بین المللی شــروع به جست وجوی شیوه های 
جدید برای چسباندن همه آنها به یكدیگر كردند. او به جای 
استفاده از ماده چسباننده برای ایجاد یك شبكه متراكم كه 
در فضا صرفه جویی می كرد، تصمیم گرفت به ذرات گوگرد 

فضایی برای تنفس بدهد!

روش متفاوت در پردازش
باتری جدید به یك مــاده اتصال دهنده ســنتی متكی 
است اما به روشی متفاوت پردازش می شود تا اتصال های 
فوق العاده قوی بین ماتریــس كربن و ذرات گوگرد ایجاد 
شــود كه با انبساط باتری هنگام شــارژ، فضای اضافی را 
فراهم می كند. شــیبانی می گوید: من در واقع شبكه ای 
مانند وب ایجاد كردم كه كمترین میزان اتصال بین ذرات 
مجاور در آن قــرار دارد و فضای بیشــتری را برای ایجاد 

تغییرات در ساختار و فشار ناشی از آن باقی می گذارد.
آزمایش هــای این تیم بــا باتری جدیــد لیتیوم-گوگرد 
خود نشــانه های امیدواركننده ای به همراه داشته است. 
او می گوید: در آزمایش هایی با بیش از 200چرخه شارژ، 
این باتری بیش از 99درصد بازده شارژ/تخلیه را به نمایش 
گذاشته اســت كه با دانش ما این الكترودهای با ظرفیت 
باال بی نظیر است. محققان می گویند این باتری می تواند 
به مدت 5روز مداوم یك تلفن هوشمند را تغذیه كند یا باعث 
حركت یك وسیله نقلیه الكتریكی تا بیش از هزار كیلومتر 
بدون شارژ مجدد شــود. آنها می خواهند این باتری را در 
طول سال آینده، چه در اتومبیل های برقی و چه به عنوان 
گزینه ذخیره انرژی خورشیدی، بیشتر آزمایش كنند. آنها 
همچنین حق مالكیت اختراع را بــرای این فناوری ثبت 
كرده اند كه عالوه بر بهبود عملكرد نســبت به باتری های 
سنتی لیتیوم - یونی، متعهد به هزینه كردن كمتر و تأثیر 
محیط زیســتی كمتر شــده اند. متیو هیل، یكی دیگر از 
پژوهشــگران این تحقیق می گوید: این رویكرد نه تنها از 
معیارهایی با كارایی باال و چرخه طوالنی بهره می برد بلكه 
برای تولید و استفاده از فرایندهای مبتنی بر آب، ساده و 
بسیار كم هزینه اســت و می تواند به كاهش قابل توجه در 

میزان زباله های خطرناك محیط زیست منجر شود.

ماده 
اتصال دهنده 
 سنتی
باتری جدید 
به یك ماده 
اتصال دهنده 
سنتی متكی 
است، اما به 
روشی متفاوت 
پردازش می شود 
تا اتصال های 
فوق العاده قوی 
بین ماتریس كربن 
و ذرات گوگرد 
ایجاد شود كه 
با انبساط باتری 
هنگام شارژ، 
فضای اضافی را 
فراهم می كند

 باتری های آینده
برای هزاركیلومتر رانندگی

یك دانشمند زن ایرانی با استفاده از لیتیوم-
گوگرد به جای لیتیوم-یون باتری ای تولید كرده 
كه می تواند یك وسیله نقلیه را تا هزاركیلومتر 
پشتیبانی كند و موبایل های هوشمند را 5 روز 

روشن نگه دارد

عمادالدین قاسمی پناه
خبرنگار

 ظرفیت بار: 800كیلوگرم
 برد باتری: 644كیلومتر

 قدرت موتور: 750اسب بخار
 ظرفیت باتری: 180كیلو وات

 حداكثر سرعت: 202كیلومتر بر ساعت
 صفر تا صد: 3/1ثانیه
 وزن: 2670كیلوگرم

 قیمــت تقریبــی: یك میلیــارد و 
350میلیون تومان

 ظرفیت بار: 31/5تن
 برد باتری: 201كیلومتر

 قدرت موتور: 483اسب بخار
 ظرفیت باتری: 435كیلووات

 حداكثر سرعت: 105كیلومتر 
بر ساعت

 وزن: 11500كیلوگرم
 قیمت تقریبــی: 2میلیارد و 

850میلیون تومان

مگر می شود، جایی صحبت از خودروهای برقی باشد و نامی از شركت تسال 
به میان آورده نشود. این شركت عالوه بر خودروهای سواری فوق العاده، اقدام 
به ســاخت یك وانت هم كرده كه در نوع خود اعجوبه ای در این صنعت به 
 شمار می آید. هیوالی تسال در 3مدل، تك موتوره، دو موتوره و سه موتوره 
به بازار عرضه خواهد شد. مشخصاتی كه مالحظه می كنید، مربوط به مدل 
سه موتوره وانت برقی تسال می شود. یكی از مهم ترین نكات در ساخت این 
وانت، باتری های آن است. باتری های قدرتمندی كه ظرف 44دقیقه شارژ 
می شوند و شما می توانید خیلی سریع از وسیله نقلیه مجددا استفاده كنید.

شــركت ریویان یك وانت فوق العاده را آماده عرضه كرده 
كه قرار است تا پایان سال جاری وارد بازار شود. یك وانت 
دوكابین كه از قدرت عجیبــی برای حركت در زمین های 
ناهموار برخوردار اســت. كارخانه ریویان در سال2009 
و در میشــیگان تاسیس شده اســت و آنها از سال2018 
به ســاخت خودروهای الكتریكی روی آورده اند. وانت بار 
ریویان آر1تی جدیدترین محصول آنها به  حساب می آید 
كه در سال2018 در معرض دید عموم قرار گرفت و شركت 

با استخدام پرسنل، آماده تولید انبوه آن شد.

خودروســاز چینی كامیون های برقی خود را چند سالی 
می شــود كه به بازار عرضه كرده كه این امر كمك شایانی 
به مبارزه با آلودگی هوا در این كشور كرده است. كامیون 
تی9كالس8، طبق اعالم شــركت، مانع از ورود ســاالنه 
نزدیك به 50تن، دی اكسید كربن به هوا می شود. همین 
نكته كافی است كه برای خرید چنین كامیون قدرتمندی 
اقدام كرد. شارژ كامل این وسیله نقلیه، حدود 2ساعت به 
طول می انجامد و شاید تنها نقطه ضعف آن، مسافتی است 

كه باتری ها می توانند طی كنند.

تسال سایبرتراك

ریويان آر1تی

بی وای دی تی9كالس 8

RIVIAN R1T

  ظرفیت بار: 636كیلوگرم
  برد باتری: 171كیلومتر

  قدرت موتور: 67اسب بخار
  ظرفیت باتری: 22/5كیلووات

  حداكثر سرعت: 110كیلومتر
  صفر تا صد: 19/5ثانیه

  وزن: 1679كیلوگرم
  قیمت تقریبــی: 350میلیون 

تومان

برلینگو یك ون انعطاف پذیر و بسیار نرم در حركت 
اســت. بدنه قدرتمندی دارد و به  نظر می رســد با 
قیمتی كه روی آن گذاشته شده، یك وسیله نقلیه 
به صرفه باشــد. یكی از مهم ترین شاخصه های این 
خودرو، شارژ سریعش اســت؛ به  طوری كه ظرف 
30دقیقه، 80درصد باتری شــارژ شــده و خودرو 
آماده خدمات رسانی می شــود. تولید این ون كه از 
سال2017 آغاز شــده، هنوز ادامه دارد و كارخانه 
برنامه ای برای تولید نسخه جدید آن ندارد، اگرچه 
سیتروئن برلینگو، مدل2019 خود را رونمایی كرده، 

اما فعال خبری از نسخه الكتریكی نیست.

سیتروئن برلینگو الكتریك

Citroen Berlingo Electric

  ظرفیت بار: 1600كیلوگرم
  برد باتری: 800كیلومتر

  قدرت موتور: 800اسب بخار
  ظرفیت باتری: 200كیلووات

  حداكثر سرعت: 210كیلومتر بر ساعت
  صفر تا صد: 3ثانیه

  وزن: 2950كیلوگرم
  قیمت تقریبی: یك میلیارد و 330میلیون تومان

TESLA CYBERTRUCK

BYD T9Class 8
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  بررسی وضعیت رشد اقتصادی ایران در دهه90 و پیش بینی آن برای سال 1399

برایند رشد اقتصادی ایران در دهه90 و همزمان با 2موج تحریم حدود صفر درصد بود

بینفتبهسرنمیشود
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شوك ارزی و اوج گیری تورم
دهه90 با افزایش نرخ تورم آغاز شــد. اجرای قانون 
هدفمندسازی یارانه ها از اواخر سال1389و تعدیل 
قیمت های انرژی از عوامل كلیدی باال رفتن قیمت ها 
در سال1390 تلقی می شد. بانك مركزی نرخ تورم 
12ماهه منتهی به اسفند سال90 را 21.5درصد اعالم 
كرد. این میزان در سال89 برابر با 12درصد بود و نشان 
می دهد كه دهه90  از همان ابتدا از نظر اقتصادی با 
بی ثباتی آغاز شــد. تحریم های نفتی و بانكی و بازار 
پرتالطم ارز در ســال91  بر همه  چیز تأثیر گذاشت 
و شــاخص قیمت مصرف كننده تا جایی پیش رفت 
كه در انتهای این ســال نرخ تــورم 30.2درصد بود. 
تورم تا میانه ســال 92 تا 40درصد نیز پیش رفت اما 
دولت حسن روحانی در آغاز كار با به كارگیری بعضی 
سیاست های انضباطی در بازار پول توانست به شكل 
بی ســابقه ای نرخ تورم را با سرعتی بی سابقه كاهش 
دهد و آن را تا پایان این سال روی عدد 34.7نگه دارد. 
هدفگذاری بانك مركزی در ســال 92رساندن تورم 
به كمتــر از 35درصد بود كه به هدف خود رســید. 

همچنین این بانك برای ســال 93نرخ تورم كمتر از 
25درصد را هدفگذاری كرد و در نهایت توانست این 
شاخص را به 15.6درصد برساند. در سال 94تورم به 
11.4درصد رسید و از اوایل سال 1395این شاخص 
تك رقمی شد و در پایان سال نرخ 9درصد برای تورم 
این ســال به ثبت رســید. نرخ تورم تك رقمی برای 
نخســتین بار بعد از 26سال به دســت آمد. در سال 
96هم نرخ تــورم تك رقمی باقی مانــد و روی عدد 

8.2درصد ایستاد.
بعد از تجربه 2ســال تورم تك رقمی در فضای ایجاد 
شــده بعد از برجام، دوبــاره در ســال 97 التهابات 
بازارهای مالی افسار گســیخت و به واسطه افزایش 
نرخ ارز، از نیمه دوم این ســال، نرخ تورم با ســرعت 
عجیبی باال رفت، تا جایی كه نرخ تورم نقطه به نقطه 
در اســفند 97برابر با 47درصد اعالم شد. در نهایت 
طبق گزارش مركز آمار، میانگین نرخ تورم در این سال 
عدد 26.9درصد ثبت شد. در سال97 بانك مركزی 
شاخص قیمت مصرف كننده را اعالم نكرد. شاخص 

تورم در سال98 هم معادل 34.8درصد اعالم شد.

بانك مركــزی میزان تــورم ســال 99را 22درصد 
هدفگــذاری كرده اســت. در اســفند ماه 98مركز 
پژوهش های مجلس نیز در گــزارش خود نرخ تورم 

امسال را بین 20تا 25درصد پیش بینی كرد.
مركز پژوهش ها در گــزارش دیگری كــه اخیراً از 
وضعیت اقتصاد ایران منتشــر كرده، شاخص تورم 
نقطه به نقطه را طی 28سال گذشــته بررسی كرده 
است. این گزارش نشان می دهد كه باالترین نرخ تورم 
نقطه به نقطه ثبت شده از سال 1370تا 1398مربوط 
به سال 1374با نرخ 59درصد بوده است؛ پس از آن 
نرخ تــورم نقطه به نقطه 51درصدی در میانه ســال 
1398به عنــوان باالترین رقم این شــاخص به ثبت 
رسیده است. سومین نرخ باالی تورم نقطه به نقطه در 
طول 28سال گذشته نیز در دهه 90به ثبت رسیده كه 
44درصد در سال92 بوده است. چهارمین نرخ باالی 
تورم نقطه به نقطه مربوط به سال 1387است كه عدد 
این شاخص 28درصد بود. بنابراین از 4قله ثبت شده 
برای تورم،2 قله در دهه90 بوده است كه هر دو بار، 
این اتفاق در پی التهابات شــدید ارزی و افت ارزش 

پول ملی رخ داد.
 

درآمدی كه كافی نیست
این تصویری از میزان تورم و روند گرانی هایی بود كه 
در دهه90 تجربه شد كه واقعیت های ناخوشایندی 
را در خود جای داده اســت. 2بار اوج گیری نرخ تورم 
یعنی یك بار در سال92با نرخ تورم 34.7درصد و بار 
دیگر در سال98 با نرخ تورم 34.8درصد درست بعد از 
ایجاد التهاب در بازار ارز و تحریم های منجر به كاهش 
درآمدهای نفتی اتفاق افتاد. سقوط ارزش پول ملی و 
گرانی ها در كنار درآمد ثابت خانوارها اثرات مخربی را 
بر وضعیت معیشتی مردم به جا گذاشت. حقوق بگیران 
و افرادی كه درآمد ثابتی دارند، تنها در ابتدای هر سال 

با افزایش نرخ دستمزد كه هرگز مطابق با تورم نبوده 
است، مواجه می شوند. خانوارهای ایرانی در دهه90 
شــرایط اقتصادی بسیار دشوار و ســختی را تجربه 
كردند. رشد اقتصادی نزدیك صفر در این دهه، كاهش 

شدید درآمد حقیقی و رفاه خانوار را در پی داشت.
بر اساس گزارش مركز پژوهش های مجلس، درآمد 
سرانه كشور از سال 1390تا 1398برابر با 34درصد 
كاهش داشته اســت. در واقع با وجود آنكه هر سال 
درآمد خانوارها افزوده شده ، اما قدرت خرید هر فرد 
ایرانی در پایان سال 1398نسبت به سال 1390حدود 

یك سوم كاهش یافته است.
در سال 1390درآمد سرانه هر فرد ایرانی 73میلیون 
ریال بوده اســت كه این میزان در ســال 1391به 
62میلیون ریال سقوط كرده است و در سال 1392به 
عدد 60میلیون ریال كاهش یافته است. درآمد سرانه 
در ســال1393معادل 59میلیون ریال بــوده و در 
سال1394نیز باز كاهش یافته و به 52میلیون ریال 
تنزل پیدا كرده است. اما در ســال 1395با توجه به 
رشــد اقتصادی خوبی كه اتفاق افتاد، درآمد سرانه 
افزایشــی شــد و به 55میلیون ریال رسید. در سال 
1396نیز همین روند مثبت ادامه پیدا كرد و درآمد 
سرانه به 56میلیون ریال افزایش یافت. سپس سال 
1397از راه رسید و افزایش نرخ ارز، ركود و افول رشد 
اقتصادی تأثیر خود را بر درآمد خانوارها نیز نشان داد 
و آن را به 53میلیون ریال كاهش داد اما سال 1398از 
این نظر وخیم ترین شــرایط را در دهه90رقم زد و 

درآمد سرانه به 48.7میلیون ریال رسید.
در صورت تحقق رشــد اقتصادی 8درصدی از سال 
1399به بعد، حداقل 6ســال زمان نیاز خواهد بود 
تا به ســطح درآمد سرانه ســال 1390بازگردیم كه 
البته می دانیم ایــن اتفاق رخ نخواهــد داد؛ چرا كه 
رشد اقتصادی ســال 1399معادل 6- درصد و رشد 

اقتصادی 1400حدود 2درصد تخمین زده شــده 
است. در نتیجه سطح درآمد سال 1390هنوز هم دور 

از دسترس به نظر می رسد.
كاهش درآمدها در هر دوره كه بدترین آن بر اثر شوك 
ارزی در سال های 92و 98تجربه شد، همزمان بود با 
گرانی های افسارگسیخته. در سبد هزینه خانوارهای 
فقیرتر، سهم خوراكی ها باالتر است. نرخ تورم باالتر 
خوراكی ها و آشــامیدنی ها در دهــه90 بیانگر بدتر 
شدن وضعیت معیشتی خانوارهای با درآمد پایین تر 
نسبت به سایر خانوارهاست. در سال92 كه آثار شوك 
ارزی در بازارها نمایان شــده بود، تــورم خوراكی ها 
به 60درصد رسید؛ همین شــاخص در ابتدای سال 
98به 85درصد افزایش یافت. از سوی دیگر، كاهش 
نسبت 10درصد ثروتمندترین به 10درصد فقیرترین 
جمعیت از سال1392نشان دهنده افزایش قابل توجه 
نابرابری و شكاف اجتماعی در نتیجه رشد اقتصادی 

منفی و تورم باالی اقتصادی در این سال هاست.
نرخ تورم باال در سال های اخیر منجر به رشد قابل توجه 
خط فقر در شهر تهران و سایر نقاط كشور شده است. 
این موضوع در كنار كاهش قابل توجه درآمد ســرانه 
منجر به رشــد نرخ فقر در این ســال ها شده است و 
شواهد موجود نشــان از روند فزاینده این متغیر در 

سال های 1398 و 1399 دارد.
در سال98 خط فقر متوسط كشوری برای خانوارهای 
چهارنفره برابر با 2میلیون تومان بود كه این خط فقر 
برای شهر تهران معادل 4میلیون و 500هزار تومان 
اعالم شد. این در حالی اســت كه این میزان در سال 
90برای خانوارهای كشــور برابر با 500هزار تومان 
و برای خانوارهای تهرانــی یك میلیون تومان برآورد 
شده بود. فقر مطلق به معنای ناتوانی در كسب حداقل 
استاندارد زندگی است كه در سال 98تعداد بیشتری 

از مردم به این ورطه سقوط كردند.

در دهه90 همه  چیــز تحت تأثیر تحریم ها 
بود. هــر كجا كــه تحریم شــدت گرفت، 
اقتصاد ایران كوچك شد و هر كجا تحریم، 
كمرنگ شــد، اقتصاد ایران جانــی دوباره 
یافت. این موضوع را هم می توان در التهابات 
بعد از تحریم های ســال1391و هم بعد از 

تحریم های سال1397 مشاهده كرد.
بر اســاس داده های مركز آمــار ایران، در 
سال1390رشــد اقتصادی ایــران معادل 
3.2درصد بــود و در ســال 1391به 8.3- 
ســقوط كرد؛ ســالی كه بازار ارز با التهاب 
مواجــه شــد و نــرخ دالر طــی فقط یك 

ســال، 80درصد افزایش یافت و از حدود 
1200تومــان تــا نزدیكــی 4000تومان 
پیــش رفــت. شــوك ارزی اول در بهمن 
و اســفند1390 اتفاق افتاد. بعــد از آن در 
ســال1391 نیز در پی اجرای تحریم های 
اتحادیه اروپا در مــورد ممنوعیت واردات، 
خرید و انتقال همه محصوالت نفتی ایران 
از 10تیر بازار ارز كشــور با دومین شــوك 
ارزی این دهه مواجه شد. طبیعتاً بازارهای 
دیگر نیــز تحت تأثیر كاهــش درآمدهای 
ارزی قرار گرفتند و اقتصاد ایران رشد منفی 
بی سابقه ای را به نام خود ثبت كرد. در نتیجه 
این تحریم ها، نیمه اول سال92 نیز با ركود 
اقتصادی و انتظار برای تغییر دولت همراه بود 
و در نیمه دوم با روی كار آمدن دولت تدبیر 

و امید و به كارگیری بعضی از سیاســت ها 
باعث كاهش شتاب رشد منفی اقتصاد شد و 
در نهایت رشد اقتصادی در عدد 2- ایستاد. 
دولت جدید و رویكرد تــازه آن در پیگیری 
مذاكرات هســته ای امیدها را افزایش داد 
و فضای التهابی اقتصــاد كالن نیز با انتظار 
برای به نتیجه رسیدن مذاكرات، تا حدودی 
مساعد و تورم مهار شد و نرخ بیكاری كاهش 
یافت. مذاكرات 2ســال به طول انجامید و 
در این مــدت یعنی در ســال های1393و 
1394 رشــد اقتصــادی ایــران به ترتیب 
3درصد و یك درصد بود. توافق هســته ای 
كه از دی ماه1394 اجرا شــد، تأثیر خود را 
در رشــد اقتصادی ســال1395 نشان داد. 
با پایان تحریم ها، رشــد اقتصادی ایران در 
ســال95 به باالترین حد خود در این دهه 
یعنی 8.3درصد رسید. در سال96 نیز رشد 
اقتصادی در حدود 4درصد بــود تا امیدها 
به ثبات رشــد اقتصاد ایــران افزایش یابد. 
پیش بینی ها نشان می داد كه در صورت ادامه 
همین شرایط و پایبندی طرف های برجام به 
تعهدات خود، اقتصاد ایران تا ســال1400 
شــرایط باثباتی را تجربه می كند. تحقیقی 
كه از سوی حسن درگاهی، دانشیار دانشكده 
علوم اقتصادی دانشگاه شهیدبهشتی انجام 
شد، نشــان می داد كه در شرایطی كه بین 
سال های1396 تا 1400تحریمی علیه ایران 
وجود نداشته باشــد، رشد اقتصادی كشور 

3درصد است. اما همه این امیدها و ایده ها 
موقتی بود چرا كه در ســال1397 شوك 

تازه ای به اقتصاد ایران وارد شد.
از اردیبهشــت این ســال دونالــد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریكا رسما خروج از برجام 
و بازگشــت تحریم ها علیه ایــران را اعالم 
كرد. فضای بازار دوباره متشــنج شد و رشد 
اقتصاد ایران در این سال به حدود 5-درصد 
رسید. دوباره تاریخ تكرار شد و همان اتفاقات 
سال های90و 91 اقتصاد ایران را تحت تأثیر 
قرار داد؛كاهــش فروش نفت، كم شــدن 
درآمدهای ارزی، كاهش ارزش پول ملی و 
افزایش روزانه نرخ ارز و التهابات گسترده در 

همه بازارهای كالن اقتصادی. تورم در این 
ســال حدود 27درصد اعالم شد و نرخ دالر 
از 4200تومان در فروردین 97به 12هزار و 

200تومان در اسفندماه این سال رسید.
ســال98 نیز در حالی به پایان رســید كه 
رشــد اقتصادی از ســوی مركز آمار ایران 
7-درصد اعالم شد. البته نرخ این شاخص 
بدون احتساب نفت معادل 0.6- بوده است. 
ســال99 با كرونا از راه رســید و در شرایط 
ركود ناشی از پاندمی كرونا، آغاز تحریم های 
غیرنفتی، بسته شدن مرزها، كاهش تقاضای 
جهانی برای نفت و... باعث شــد تا صندوق 
بین المللی پول هم برای ســال99 رشــد 

اقتصادی 6- درصد را برای ایران پیش بینی 
كند. طبــق پیش بینی این صندوق رشــد 
اقتصادی ایران در سال 1400باالخره بعد از 

3سال متوالی، مثبت خواهد شد.
مركــز پژوهش های مجلــس در گزارش 
اخیر خود درباره وضعیت اقتصادی ایران 
تصویری از رشــد اقتصادی از دهه 40تا 
اواخر دهه90 را ارائه كرده است. طبق این 
داده ها كه منبع آن مركز آمار ایران است، 
شــاخص رشــد اقتصادی ایران به جز در 
برهه ای در ســال هایی كه انقالب اسالمی 
ایران و جنگ تحمیلی رخ داد، در دهه90 
و بین ســال های 1391تا 1398بدترین 

دوران را داشته اســت. در طول سال های 
1341تا 1356برایند 11.4درصدی برای 
شاخص رشد اقتصادی به ثبت رسیده است. 
میانگین این شــاخص در طول یك دهه 
1357تا 1368در حدود 4.8- درصد بوده 
است. همچنین رشد اقتصادی در سال های 
1369تــا 1390معادل 5درصــد برآورد 
شده و در سال های 1391تا 1398برابر با 
0.2درصد بوده است. همه اینها در حالی 
اتفاق افتاده كه در برنامه های پنجم و ششم 
توســعه)1390تا 1400(، رشد اقتصادی 
8درصدی برای كشــور هدف گذاری شده 

است.

اقتصاد ایران در 3سال 20درصد كوچك شد
رشــد اقتصادی مهم ترین شاخص 
اقتصادی به شــمار می آید؛ چرا كه 
ماحصل و اثر همه فعالیت هــای اقتصادی، 
سیاسی، بین المللی و حتی اجتماعی، در رشد 
اقتصادی، خود را نشان می دهد. زمانی كه رشد 
اقتصادی افزایش می یابد، كیك اقتصاد و تولید 
ایران افزایشی است كه به رفاه درآمدی منجر 
می شود. رشــد اقتصادی در واقع یك معیار 
نهایی است كه عالئم حیاتی اقتصاد را نمایان 
می كنــد. در دهه90 فرصت ســوزی زیادی 
داشتیم كه باعث شد رشــد اقتصاد ایران صفر باشد و تورم این دهه به صورت 
میانگین به عدد 23درصد برسد. اینها نشان می دهد كه كیك اقتصادی ایران 

كوچك شده است.
در این دهه 2بار تحریم شدیم. در زمان هایی كه تحریم داشتیم، رشد اقتصادی 
كشور به شدت كاهش پیدا كرده و وقتی از تحریم خارج شدیم، روند رشد اقتصادی 
افزایشی بوده است. پس می توان نتیجه گرفت كه بخش زیادی از رشد اقتصادی 
ایران تحت تأثیر وضعیت درآمدهای ارزی و به ویژه درآمدهای نفتی بوده است؛ 
مثال در سال 92رشد اقتصادی ما 8- درصد بود و در همان سال 38درصد كاهش 
درآمدهای نفتی داشتیم. بعد از برجام، رشد اقتصادی 12درصد شد كه به خوبی 
اوضاع را نشان می دهد. سال97 دوباره تحریم ها آغاز و رشد اقتصادی ما منفی 

شد.
درباره رشد اقتصادی هم بانك مركزی و هم مركز آمار ایران، آمار را اعالم می كنند، 
اما آمار این دو نهاد با هم تفاوت بسیار زیادی دارد؛ مثال مركز آمار، رشد بخش 
صنعت و معدن را در 3 ماه نخست سال99 برابر با 14-درصد اعالم كرده در حالی  

كه بانك مركزی رشد آن را مثبت 2درصد اعالم كرده است. ما در تحلیل هایمان 
ترجیح می دهیم اعداد مركز آمار را به عنــوان مرجع در نظر بگیریم. در نتیجه 
بر پایه گزارش 3 ماه اول سال و شواهد موجود، رشد اقتصادی 6- تا 8- درصد 
را تا پایان سال99 خواهیم داشت. دالیل این اتفاق هم مشخص است. ویروس 
كرونا 70تا 80درصد اقتصاد ایران را درگیر كرده است، بسیاری از كسب و كارها و 
صنوف، نیمه فعال یا تعطیل شده اند و از سوی دیگر تشدید تحریم ها در بخش های 
غیرنفتی را نیز داشتیم. مرزهای كشور در چند ماه ابتدای سال بسته شد و وضعیت 

اقتصاد جهانی نیز طبیعتا در مشكالت ایران بی تأثیر نیست.
اصالحاتی كه برای رشد اقتصادی الزم است و تصمیمات سخت مثل بهبود فضای 
كسب و كار، مبارزه با مفاسد اقتصادی، اصالحات نظام بانكی و مالیاتی، حمایت 
از تولید، تامین مواداولیه و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی كارهای مهمی 
است كه اگر انجام می شد، می توانست اثرات تحریم و كرونا را بر اقتصاد ایران 

كاهش دهد، اما هنوز این تغییرات ایجاد نشده است. بعضی تغییرات آغاز شده 
اما سرعت الزم را ندارد و با توجه به پیش بینی ها، ریسك سرمایه گذاری و ركود 

جهانی، اقتصاد ایران باز هم در سال99 كوچك تر می شود.
در سال1400 رشد اقتصادی ایران دوباره مثبت خواهد شد، اما دلیلش این است 
كه در 3سال متوالی، كیك اقتصادی ایران حدود 20درصد كاهش داشت. در سال 
97معادل 4درصد، در سال 98نیز 7درصد و امسال هم حدود 8درصد كاهش رشد 
اقتصادی داریم كه مجموع آنها 19درصد خواهد بود. وقتی اقتصاد یك كشور 19تا 
20درصد كوچك شود، دیگر جای بیشتری برای كاهش نخواهد داشت. اثرات 
منفی تحریم ها تخلیه می شود و كاهش درآمدهای نفتی از گردونه اثرگذاری در 
رشد اقتصادی خارج خواهد شد. رشد اقتصادی یعنی مقایسه سال آینده با سال 
گذشته. صادرات ما حاال به حداقل رسیده و سال بعد صفر می شود. در نتیجه رشد 

اقتصادی مثبت در سال1400 دور از انتظار نیست.

وحید شقاقی شهری 
اقتصاددان

 كوتاهی در تامین 
امنیت مالی خانواده ها

واضح است كه وضعیت 
معیشــتی مــردم در 
ســال99 و در ادامه شــرایط 
نامساعد اقتصادی در سال های 
97و 98، با شدت بیشتری رو به 
افول می رود. ســطح درآمدی 
میانگیــن مردم بــاال نرفته و 
پایین تر نیز آمده است. با توجه به 
گذشــته  در  مــا  اینكــه 
سرمایه گذاری منجر به تولید و اشــتغال زایی نكردیم در سال 
كنونی، با وخیم تر شدن وضعیت توزیع درآمدها روبه رو خواهیم 
بود.  عالوه بر اینها شــرایط ركود اقتصادی ناشــی از تحریم ها 
همچنان پابرجاست. از ســوی دیگر با بی ثباتی های بین المللی 
به دلیل انتخابات رئیس جمهوری آمریكا روبه رو هســتیم. این 
شرایط بی ثبات سیاســی در داخل نیز به خاطر در پیش بودن 
انتخابات ریاست جمهوری ایران نیز وجود دارد. همه اینها امكان 
ســرمایه گذاری بلندمدت را كاهش می دهد و باعث می شود در 

وضعیت بی ثباتی باشیم.
در چنین موقعیتی، اقشــار ضعیف جامعــه و دهك های پایین 
درآمدی بیشترین لطمه را می خورند. در این میان البته همواره 
افرادی كه فعالیت های غیرمولد یا واسطه گری های مالی می كنند 
و صاحبان سرمایه و رانت، تحت فشار قرار ندارند و از این وضعیت 

ضرر نخواهند كرد.
حاال همه این شرایط را بگذارید در كنار وضعیت غیرمنتظره ای كه 
همه جهان را درگیر كرده است. متأسفانه ویروس كرونا مشكالت 
كشور را چندبرابر خواهد كرد. دولت می توانست با هزینه كمتری، 
همه گیری این ویروس را كنترل كند، اما بــه هرحال این اتفاق 
نیفتاد و ویروس كنترل نشد. كشــورهایی كه بعد از ایران موج 
نخست كرونا را تجربه كردند، توانستند آن را مهار كنند، اما در 
ایران هنوز این اتفاق نیفتاده و تبعات اقتصادی آن گریبان مردم 

را خواهد گرفت.
شــاخص هایی مثل نرخ تورم یا خط فقر فقط تا حدودی درباره 
وضعیتی كه در آن قرار داریم، تصویر می دهند، اما همه واقعیت 
را نمی گویند. زندگی كردن در ایران بر مدار شانس و اقبال است. 
هیچ كس نمی تواند با تكیه بر اعداد و ارقام فردا را پیش بینی كند. 
اما درباره یك موضوع می توان مطمئن بود و آن هم فشار تورم بر 
اقشار ضعیف جامعه و حقوق بگیران است؛ این افراد آینده سختی 

پیش رو دارند.
بعضی راهكار می دهند كه دولت دخالت كند تا شرایط بهتر شود، 
به عقیده من دولت نباید كاری انجام دهد. اگر دولت دخالت نكند، 
بهتر است. تامین امنیت جانی و مالی افراد مهم ترین وظیفه دولت 
است. امنیت مالی را كه از دست دادیم و در شرایط كرونا امنیت 

جانی ما نیز تامین نشد.

محمدقلی یوسفی 
اقتصاددان و استاد دانشگاه

شبنم سیدمجیدی 
روزنامه نگار

نرخ تورم ووضعیت معیشتی مردم در طول دهه90 چه تغییراتی كرد؟

تركتازي عددهاي فقیركننده
5دهه اســت كه اقتصاد ایران، جز در برهه های كوتاهی، نرخ تورم دو رقمی داشته  و هرگز كاهش نرخ تورم، به شكل 
پایدار نبوده اســت. گزارش اخیر مركز پژوهش های مجلس از وضعیت اقتصاد ایران نشان می دهد كه متوسط نرخ 
تورم بلندمدت در اقتصاد ایران نزدیك به 20درصد بوده و این در حالی اتفاق می افتد كه تقریبًا همه كشورهای دنیا 
توانسته اند مسئله تورم را حل كنند. متوسط نرخ تورم در سال 2018 در دنیا 2.4درصد بود. ایران پس از ونزوئال، زیمبابوه و آرژانتین، رتبه چهارم را در 
نرخ تورم دارد. نرخ تورم در دهه اخیر نیز وضعیت بسیار پرتالطمی را پشت سر گذاشت و در دهه90 تورم نقطه ای از 9درصد تا بیش از 50درصد نوسان 
داشت. از سوی دیگر همراه با رشد اندك اقتصادی، شاهد افول پرسرعت سرانه درآمدی مردم و كاهش 34درصدی آن بین سال های 90تا 98بودیم. در 

پایان سال 98تعداد زیادی از خانوارها به دهك های درآمدی پایین تر سقوط كرده اند.

نیلوفر جاللی 
روزنامه نگار
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بازار كار و اقتصاد رابطه ای مســتقیم و آشكار 
دارند و لنگ زدن یكی، دیگری را زمین خواهد 
زد. دانســتن همین موضــوع می تواند دلیل 
كسادی بازار كار در ایران طی دهه 90را توضیح 

دهد.
 رشــد اقتصادی كشــور در یك دهه گذشته 
رشــد مثبتــی نبــوده  و طبیعی اســت كه با 
منفی بودن روند تشــكیل ســرمایه، وضعیت 
بازار كار نیز در كشــور نامســاعد باشد. بدون 
وجود سرمایه گذاری، اشــتغال زایی منجر به 
رشــد اقتصادی نیز بی معنی خواهد بود. حال 
در شرایطی كه كشــور، موفقیت قابل توجهی 
در زمینه بهبود تولید ناخالص داخلی نداشته،  
تحت تأثیر تحریم های اقتصادی طوالنی مدت و 
به تازگی شرایطی كه همه گیری كرونا بر جهان 
تحمیل كــرده نیز قرار گرفته اســت تا امیدها 
به بهبود وضعیت بــازار كار همچنان كم فروغ 

باقی بماند.
وخامت شــرایط بازار كار به ركــود اقتصادی 
محــدود نمی شــود.  ورود نیروهــای جدید 
جویای كار به بازاركار فشار دوچندانی وارد آورد. 
نیروهای كار جدید درحالی به امیدیافتن شغل 
وارد بازار شــدند كه پیش تر از این كارشناسان 
اقتصادی نســبت به ورود موج دهه شصتی ها 
به بازار كار در دهه 90و نیاز به ایجاد اشــتغال 

گسترده برای آنها تأكید كرده بودند. موج وسیع 
نیروهای درجست وجوی كار به بازار كاری رسید 
كه از قبل با بحران اقتصــادی و كمبود منابع و 
سرمایه درحال دســت و پنجه نرم كردن بود و 
این وضعیت، در تركیب با روبه وخامت گذاشتن 
شرایط تولید و رشد اقتصادی، چالشی بزرگ تر 
را برای بازار كار خلق كرد. بــه این ترتیب بود 
كه در ســال های اخیر، پدیده ای به نام اشتغال 
ناقص به واسطه جذب نشــدن نیروهای كار به 
بخش های واقعی اقتصاد و همچنین عدم توانایی 
بنگاه های اقتصادی به جــذب نیروهای جدید 

تقویت شد. 
در نتیجــه متقاضیــان كار چــاره ای جــز 
سرازیرشــدن بــه بخش هــای خدماتــی در 
پیش رو ندیدند. اشــتغال ناقص شــامل تمام 
شاغالنی اســت كه كمتر از 44ساعت در هفته 
كار می كنند و برای انجــام كار اضافی آمادگی 
داشته اند. آمار مركز آمار ایران نشان می دهد كه 
در زمستان 1398حدود 2میلیون و 438هزار 
نفر از شــاغلین دارای وضعیت اشتغال ناقص 
بوده اند و نرخ اشتغال ناقص در طول 3دهه اخیر 

حدود 10درصد بوده است.
براساس جدید ترین گزارش مركز پژوهش های 
مجلس با عنوان »تحلیل شــاخص های بازار كار 
در فصل زمستان 1398«، نرخ بیكاری در فصل 
زمستان گذشته 1.7درصد نســبت به زمستان 
سال 97كاهش داشته است اما دلیل این كاهش 
افزایــش اشــتغال زایی و جذب نیروهــای كار 

تازه نفس توســط بنگاه های اقتصادی نیســت. 
آمار جدید نشــان می دهد  از جمعیت 3میلیون 
و 270هزار نفری بیكاران در زمســتان 97، تنها 
35.1درصــد موفق به یافتن شــغل شــده اند، 
36.8درصــد آنها همچنــان بیــكار مانده اند و 
27.9درصد از آنها به دلیل ناامیدی از یافتن شغل 
از بازار كار خارج شده اند. به بیانی دیگر اگر افراد 
دلسرد شده همچنان در بازار كار باقی می ماندند 
نرخ بیكاری در زمستان 1398به جای 10.6درصد 

به 13.6درصد می رسید.
 مركز آمار پیش تــر در گزارشــی اعالم كرده 
بود در بازه زمانی چهارســاله بین ســال های 
94تا 98بیــش از 3میلیون نفر بــه جمعیت 
شاغالن كشور افزوده شده كه جذب بخش های 
غیرشــركتی و با تمركــز بر خدماتــی مانند 
خرده فروشی و عمده فروشــی، واسطه گری و 
حمل ونقل شده است؛ مشــاغلی كه معموال از 
قرارداد متعارف و پوشــش بیمه ای برخوردار 
نیســتند. تعداد بــاالی افراد دارای اشــتغال 
غیررســمی ازجمله چالش های اساســی بازار 
كار ایران است. نبود قرارداد و عدم پوشش بیمه 
در مشاغل غیررسمی درحال حاضر نزدیك به 
60درصد از شــاغالن را در معرض آسیب قرار 
داده  است. نسبت اشتغال رسمی به غیررسمی 
در مردان 40به 60و برای زنــان حدودا 38به 

62برآورد شده است.
از ســوی دیگر، آمار اشــتغال نیروهای كار در 
بنگاه هــای اقتصــادی حاكی از آن اســت كه 
64درصد نیروی شــاغل در بنگاه های كوچك 
با تعداد نیروی 1تا 4نفر مشغول به كارند. این 
گروه از شــاغلین كه 15.4میلیــون نفر از كل 
جمعیت شاغالن رســمی را تشكیل می دهند، 
به واسطه وابستگی بیشــتر بنگاه های كوچك 
به منابع داخلی برای تامین سرمایه در گردش 
و همچنین لزوم پرداخــت هزینه های جاری با 
تواتر كوتاه مدت، بیشتر در معرض آسیب های 
شدید در كوتاه مدت قرار دارند و این امر خطر از 
دست رفتن اشتغال برای این بخش از نیروی كار 
را افزایش می دهد. همچنین براساس گزارش 
مركز پژوهش های مجلس، 19.2درصد، برابر 
4.6میلیون نفر از شاغالن رسمی در بنگاه های 
بزرگ با بیــش از 50نیرو مشــغول به كارند و 
سایر شاغالن نیز در بنگاه های مقیاس متوسط 

فعالیت دارند.

رابطه نرخ رشــد اقتصادی و ســرمایه گذاری، 
مســتقیم اســت به ایــن مفهوم كــه افزایش 
سرمایه گذاری به رشد اقتصادی منجر می شود. 
گزارش های رسمی نشان می دهد كه نرخ رشد 
سرمایه گذاری در طول دهه 90نزدیك به صفر 
یا منفی بوده اســت. براســاس آخرین گزارش 
مركــز پژوهش های مجلــس، درحالی كه نرخ 
رشد اقتصادی هدف برنامه های پنجم و ششم 
توسعه 8درصد تعیین شده است، میانگین رشد 
اقتصادی كشور از سال 1391تا 1398نزدیك 
به صفر بوده و نرخ رشد اقتصادی كشور طی این 
بازه زمانی بین منفی 8.3تا مثبت 14درصد در 

نوسان بوده است.
یكــی از مهم تریــن  شــاخص های وضعیــت 
تولید و آینده رشــد اقتصادی، نرخ تشــكیل 
ســرمایه ثابت اســت كه در این دهه وضعیت 
ناخوشــایندی را تجربه كرده و از ســال 90به 
بعد همــواره روندی نزولی داشــته  اســت. در 
اوایل دهه، تشكیل ســرمایه ثابت در نقطه اوج 
خود بود اما 7ســال پس از آن، بــا وجود بروز 
نوساناتی در این شاخص، برایند شاخص رو به 
كاهش گذاشت و این كاهش به صورت ویژه در 
بخش های ساختمان و ماشــین آالت مشاهده 
شد. نوسانات این شاخص در سال 91تحت تأثیر 
اجرای تحریم های اقتصادی سال 90آغاز شد. 
در سال های 92و 93تشــكیل سرمایه بهبودی 
نسبی یافت اما شدت گرفتن ركود اقتصادی در 

سال 94به منفی شــدن این شاخص منجر شد 
و روند نزولی تا ســال پس از آن نیز ادامه یافت. 
امضای برجام در ســال 96امیدواری هایی را در 
بهبود وضعیت اقتصادی زنده كرد و تشــكیل 
ســرمایه ثابت را بهبود بخشــید، اما بازگشت 
تحریم ها در ســال 97وضعیت را به سال های 
پیشین دهه 90بازگرداند. براساس گزارش مركز 
پژوهش های مجلس، پس از سال 1391انباشت 
ســرمایه در بخش نفت و گاز، صنعت، معدن، 
ساختمان و ارتباطات منفی شده است. به بیانی 
دیگر از 1390تا 1396، به طور متوسط ساالنه 
حدود 2.2درصد از میزان سرمایه انباشته شده 
در این بخش ها كاســته شده اســت. در بخش 
ماشین آالت نیز این شــاخص در دهه 90رو به 

كاهش گذاشته است.
در چنین وضعیتی نمی توان انتظار چشم اندازی 
روشن از كسب و كار داشت. اگرچه بهبود فضای 
كسب و كار می تواند در شرایط اقتصادی كنونی 
كه تحت تأثیر شدید تحریم ها و همه گیری كرونا 
قرار گرفته است، به بهبود تولید و رشد اقتصادی 
منجر شــود، اما آمارهای داخلی و بین المللی 
نشان می دهند به این زودی ها قرار نیست گامی 
مثبت در مســیر بهبود این شــاخص برداشته 
شود. رتبه ایران در شاخص رقابت پذیری جهانی 
99در میان 140كشور است. در میان 20كشور 
منطقه نیز رتبه ایران در این شــاخص 17است 
درحالی كه براساس سند چشــم انداز قرار بود 

ایران در صدر این 20كشور قرار داشته باشد.
همچنیــن ایران در بخــش بــازار كار بدترین 
رتبه جهانــی، یعنــی 140را دارد و در بخش 
ثبات اقتصاد كالن و كارایی بازار كاال به ترتیب 
رتبه های 134و 133را داراست و این سه رتبه 
تماما نمایانگر وضعیت بحرانی كســب و كار در 

ایران هستند.
 از دیگــر رتبه هــای بین المللــی ایــران رتبه 
127كشور در شاخص بین المللی انجام كسب 
و كار است كه نشــان می دهد آغاز كسب و كار 
در ایران 10مرحله دارد و 72روز زمان می برد. 
آخرین گزارش منتشر شده درباره شاخص ملی 
كسب وكار در زمستان ســال 98نیز چشم انداز 
مثبتی به دست نمی دهد. براساس این گزارش 
شاخص ملی كسب و كار تا پایان فصل زمستان 
98نســبت به فصل پاییز وضعیت بدتری پیدا 
كرده اســت. نگاه كلی به شــاخص ملی كسب 
و كار طی 8فصل ســال های 97و 98نشــان از 
وخامــت اوضاع به نســبت فصل های مشــابه 
در ســال های 95و 96دارد. به گفتــه فعاالن 
اقتصادی كه در تدوین این گزارش مشــاركت 
داشــته اند، عواملی ماننــد غیرقابل پیش بینی 
بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصوالت؛ 
بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های 
اجرایی ناظر بر كســب وكار و دشــواری تأمین 
مالی از بانك ها وضعیت كســب و كار در ایران 
را بحرانی ساخته اند.  براســاس یافته های این 
گزارش در زمســتان 98استان های سیستان و 
بلوچســتان، تهران و كردستان به ترتیب دارای 
بدترین وضعیت محیط كسب وكار و استان های 
مركزی، آذربایجان غربی و قزوین دارای بهترین 
وضعیت محیط كســب وكار نســبت به سایر 

استان ها بوده اند.
 همچنین وضعیت محیط كسب وكار در بخش 
خدمــات در مقایســه با بخش هــای صنعت و 
كشاورزی نامناســب تر برآورد شده است و در 
بین رشــته فعالیت های اقتصادی فعالیت های 
خدماتی، اداری و خدمات پشتیبانی و ساختمان 
به ترتیب دارای بدترین وضعیت و فعالیت های 
هنر، ســرگرمی و تفریح، امالك و مستغالت و 
آموزش به ترتیب بهترین وضعیت كسب وكار را 

در مقایسه با سایر رشته ها داشته اند.

وضعیت اشتغال و بیكاری در دهه90 چگونه بوده است؟

اشتغال ناقص؛ تهدید بازار كار 
شاخص های سرمایه گذاری و كسب و كار در دهه90 چه وضعیتی داشته است؟

ترقی معكوس در رتبه بندی های جهانی 

دهه90 از نظر اقتصادی برای ایران دهه ای پرچالش 
بوده  است. كشــور در این دهه با بیشــترین میزان 
تحریم های ســخت اقتصادی مواجه شــد. اگرچه 
تحریم های مختلف از سال 1300 به بعد به صورت 
دوره ای كشور را درگیر خود ساخته  است اما در هیچ 
دوره ای میانگین رشد اقتصادی نزدیك به صفر نبوده  
است. تحریم های شدید اقتصادی در سال های اخیر 

ایران وابسته به درآمد های نفتی را با مشكالتی فراوان، 
ازجمله كسری بودجه شــدید دولت مواجه ساخته  
اســت. تالش دولت برای كاهش وابستگی به درآمد 
نفتی در بودجه جاری و تالش بــرای تامین مالی از 
طریق مالیات و دیگــر مولفه های درآمدی نیز كاری 
از پیش نبرد زیرا شــرایط بنگاه های اقتصادی برای 
پرداخت مالیات مناسب نیســت و همچنین اصالح 
ســاختاری برای افزایش تعداد مالیات دهندگان رخ 
نداده اســت. براســاس گزارش مركز پژوهش های 
مجلس، طی سال های اخیر اســتقراض از صندوق 

توسعه ملی و انتشار اوراق به راهكار اصلی دولت برای 
جبران كسری بودجه تبدیل شده  است. آمارها نشان 
می دهند از سال 94 به بعد سهم استقراض در تامین 
بودجه دولت افزایش داشته است. همچنین براساس 
گزارش مركــز پژوهش ها، طی ســال های 97و 98 
برداشت از صندوق توســعه، جایگزین منابع نفتی و 

فروش دارایی شده است.
مشكل دیگر دولت در ســال های دهه90، افزایش 
بدهی دولت و شركت های دولتی است. علی طیب نیا، 
وزیر وقت اقتصاد دولت یازدهم در میانه های عمر این 
دولت مجموع بدهی های دولت و شــركت ها دولتی 
را 700هزار میلیــارد تومان اعالم كــرد اما اكنون 
برآورد های جدید مركز پژوهش ها نشان می دهد تا 
پایان شهریور 1398مجموع این بدهی ها یك هزار 
و 25هزارمیلیارد تومان، شــامل حــدود 500هزار 
میلیارد تومان بدهی دولت و حدود 525هزار میلیارد 
تومان بدهی شركت های دولتی بوده است. از سویی 
دیگر، رشد نقدینگی، یكی از پایدارترین پدیده های 
اقتصادی در ایران، به بالی جان اقتصاد تبدیل شده 
است. پدیده ای كه در سال های اخیر منجر به التهاب 
در بازارهای مالی و واســطه ای شده  است. نرخ رشد 
نقدینگی در 2دهه اخیر معمــوال باالتر از 20درصد 
بوده گاه به 30درصد نیز نزدیك شده است. افزایش 
سهم رشــد پایه پولی در رشــد نقدینگی وضعیتی 
خطرناك ایجاد كرده و بــه بی انضباطی مالی دامن 

زده است. از تبعات رشد پایه پولی در اقتصاد ایران كه 
همواره بستری مناسب برای فعالیت های سوداگرانه 
بوده است، می توان به افزایش نرخ تورم و ملتهب تر 
شدن بازارهای واسطه ای اشــاره كرد. اگرچه دولت 
حسن روحانی در ابتدای فعالیت خود تصمیم گرفت 
برخالف دولت پیشــین، به بانك مركزی استقالل 
بیشتری دهد و اقدام به اســتقراض از خزانه نكند یا 
برای چاپ پول بدون پشــتوانه درخواســتی مطرح 
نكند؛ اقدامی كه در ابتدا به ایجاد انضباط در بازار پول 
و مهار نرخ تورم منجر شد، اما آغاز بحران صندوق ها 
و مؤسســات مالی و اعتباری و تــالش دولت برای 
ساماندهی این مؤسسات و پرداخت بدهی طلبكاران 
آنها كه با التهاب بــازار و تهدید های خروج از برجام 
ترامپ همزمان شد، دولت را وادار به استقراض از بانك 
مركزی كرد. به این ترتیب همزمان با خروج آمریكا از 
برجام، اقتصاد ایران با رشد افسارگسیخته پایه پولی و 
نقدینگی بدون پشتوانه مواجه شد. براساس آمارهای 
بانك مركزی، از سال 1390تا سال 1398نقدینگی 
در ایران 6.4 برابر افزایش داشته است و از 354هزار 
میلیارد تومان به 2262هزار میلیارد تومان رســیده 
است. پایه پولی نیز با افزایشی 4.1برابری از 76.5هزار 
میلیارد تومان به 314هزار میلیارد تومان رســیده 
اســت و مركز پژوهش های مجلس دلیل اصلی رشد 
پایه پولی طی ســال های 1393تا 1397 را افزایش 

بدهی بانك ها به بانك مركزی اعالم كرده است.

اوراق را به مردم بفروشید نه بانك ها
ایجاد تغییرات در روند رشد نقدینگی در سال 99 بستگی به عملكرد 
دولت در تامین كسری بودجه از محل فروش اوراق به مردم و نه به بانك ها 
دارد، زیرا فروش اوراق به بانك ها خود یعنی رشد نقدینگی. تا این لحظه دولت، 
كه به گفته وزیر اقتصاد 140هزار میلیارد تومان كســری بودجه دارد، موفق به 
فروش 10هزار میلیارد تومان از اوراق شده است اما بیشتر این اوراق را بانك ها 

خریداری كرده اند.
مشكلی كه در فروش اوراق وجود دارد، قیمت آنهاست. مردم اوراق را با این قیمتی 
كه دولت ارائه می كند نخواهند خرید و اگر روند كســری بودجه و خرید اوراق 
توسط بانك ها ادامه پیدا كند، تنها به رشد بیشتر نقدینگی دامن زده خواهد شد. 
از سویی دیگر اعطای تسهیالت و انواع سرمایه گذاری  از سوی بانك ها نیز عامل مؤثر دیگری در رشد نقدینگی به 
شمار می روند و در شرایط كنونی دولت به دلیل همه گیری كرونا بانك ها را مكلف به پرداخت تسهیالت مختلف كرده  
است. اگر روند پرداخت تسهیالت از سوی بانك ها به 2 مورد پایدار كسری بودجه و فروش اوراق به بانك ها افزوده 
شود، نمی توان چندان به بهبود وضعیت نقدینگی در سال 99 امیدوار بود. درواقع تصور می كنم با توجه به شرایط 
موجود، در سال 99 نقدینگی با رشدی قابل توجه مواجه شود زیرا تمامی سیاست های دولت و اقدامات بانك ها در 

مسیر خلق نقدینگی است.
برای مهار این وضعیت، دولت باید اوراق بلندمدت بفروشد و هزینه آن را نیز باید بپذیرد، نه اینكه برای حفظ قیمت 
اوراق به بانك ها برای خرید فشار بیاورد. این شدنی نیست. زمانی كه بانك ها این اوراق را می خرند با كمبود ذخایر 
مواجه می شوند و براساس بخشنامه اهمیت بازار باز، باید اوراق را به بانك مركزی بفروشند. بانك مركزی می تواند 
بعد ها با فروش اوراق  مقداری نرخ نقدینگی را كاهش دهد. اما تمامی این مراحل منجر به كاهش قیمت اوراق خواهد 

شد و دولت این موضوع را دوست ندارد.
اگر دولت نگذارد قیمت اوراق منطقی شود چالش افزایش نقدینگی ادامه خواهد یافت. نرخ اوراق باید با شرایط تورم 
فعلی منطبق باشد. درواقع دولت می خواهد بدون پرداخت هزینه از این بن بست اقتصادی عبور كند كه این نشدنی 
است. باید هزینه تصمیماتی كه می گیریم را بپردازیم. نمی شود تصمیماتی در عرصه سیاست های داخلی و خارجی 
بگیرند و بخواهند این تصمیمات را با هزینه ای كه دوست دارند تمام كنند. اقتصاد چنین چیزی را قبول نمی كند. 
هزینه رویكرد فعلی دولت، برای فروش اوراق با نرخ 15درصد، می شود تورمی كه در آینده بر كل جامعه تحمیل خواهد 
شد. دولت نباید در قیمت گذاری دخالت كند یا دست كم متناسب با وضعیت اقتصادی در قیمت ها دست ببرد. به 
نظر من در پس پرده اوراق مداخالتی برای فروش و تثبیت قیمت وجود دارد تا هزینه های دولت كاهش پیدا كند اما 

همین مداخالت مشكل ساز شده  و در نهایت به افزایش نقدینگی منجر خواهد شد.

كامران ندری 
اقتصاددان

اگر كرونا هم نبود، وضعیت همین بود
اكنون در روزگاری هستیم كه 
همه گیــری كرونا وضعیتی 
بی ثبات دارد و تا این وضعیت به ثبات 
نرســد، نه تنها هیچ چیــز قابل 
پیش بینی نیســت بلكه همه چیز 
همچنان رو به وخامت خواهد رفت؛ 
در واقــع ادامه دارشــدن یــا 
وخیم ترشدن این وضعیت بحرانی به 
مهار كرونا بستگی دارد. اگر دولت 
بتواند وضعیت را مهار كند، وضعیت بازار كار نیز بهبود خواهد یافت. در 
این حین، دولت باید اجرای سیاست های حمایتی را پیش بگیرد و نباید 
با عجله تغییری اساسی در ســاختارها ایجاد كند. پیش بینی اینكه 
وخامت اوضاع ادامه دار خواهد بود یا تحــت كنترل در خواهد آمد؟ 

بستگی به كنترل وضعیت كرونا دارد.
 وقتی این وضعیت كنترل شد، مسلما وضعیت بازار كار هم بهبود خواهد 
یافت. از این رو درحال حاضر تنها سیاست های حمایتی كارایی دارند. 
نباید با عجله تغییری اساسی در ساختارها ایجاد كرد. درحال حاضر 
تنها صنایع خودروسازی و صنایع وابســته به توزیع و خرده فروشی 
به صورت محدود و یا غیرحضوری درحال ادامه فعالیت خود هستند 
و درصورتی كه وضعیت همه گیری كرونا به همین شــكل باقی بماند، 
شرایط بازار كار و اشتغال نیز به همین شكل باقی خواهد ماند. در شرایط 

عادی، باید فردی از بازار كار خارج شــود تا فردی دیگر جایگزین آن 
شود، در غیر این صورت افراد بیكار می مانند و یا باید به سمت كارهای 
ابتكاری در بخش خدمات روآورند. درصورتی كه قرار باشــد كرونا 
چندین سال ادامه داشته باشد دولت برای ایجاد اشتغال باید به رشد 
سرمایه گذاری كمك كند و رشد سرمایه گذاری نیز به فضا نیاز دارد. 
درحال حاضر دولت ها تنها با اجرای سیاست های حمایتی و استفاده 
از ذخیره هایی كه برای دوران بحران نگه داشته اند می توانند وضعیت 
بازار كار را تثبیت كنند. حال اگر دولتی برای چنین دورانی ذخیره ندارد 
باعث تأسف است. دولت ها باید تمركز خود را بر بخش هایی قرار دهند 
كه فعالیت آنها در اولویت زندگی مردم نیست و به واسطه همه گیری 
كرونا مجبور به تعطیلی كار خود شده اند. دولت باید با شناخت بیشتر 
نسبت به وضعیت بحرانی همه گیری و تأثیری كه بر بخش های اقتصادی 
مختلف داشته است، به حمایت از اقتصاد بپردازد. البته باید بگویم اگر 
همه گیری كرونا پیش نمی آمد نیز وضعیت در بخش های مختلف تا همین 
حد بحرانی باقی می ماند. برای مثال وضعیت بخش مسكن یا خودرو  
در همین وضعیت امروزی باقــی می ماند زیرا وضعیت امروز خودرو و 
مسكن در كشور ارتباطی به كرونا ندارد؛ شاید به تحریم ها مرتبط باشد 
اما نمی توان بحران هایی كه گریبان این بخش ها را گرفته به گردن كرونا 
انداخت. این وضعیت ناشــی از ناكارآمدی سیاست هاست. اگر بانك 
مركزی در تصمیم گیری اشتباهی كند، نتیجه آن اشتباه، ارتباطی به 

كرونا نخواهد داشت.

آلبرت بغوزیان 
اقتصاد دان

مقررات زدایی؛ راهكار بهبود شاخص های كسب و كار
واقعیت این است كه وقتی در 
سال 84سند چشــم انداز 
1404به عنوان ســند استراتژیك و 
باالدستی توسعه كشور تصویب شد، 
قرار بود كه به قــدرت اول اقتصادی 
منطقه تبدیل شویم. بعدها در برنامه 
پنجم توسعه هدف گذاری كردیم كه 
هرســال 10رتبه در شاخص سهولت 
كسب و كار جایگاه خود را بهبود دهیم 
حتی به خاطر دارم در سال 96در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
نیز با حضور همه دستگاه ها و وزرا تصمیم گیری شد در برنامه ای 4ساله 
بتوانیم كشور را به رتبه زیر 50برسانیم. اما آنچه در عمل اتفاق می افتد این 
است كه ما هرسال ترقی معكوس می كنیم تا جایی كه امسال به پایین تر از 
رتبه 178رسیدیم. این به دالیل مختلفی رخ می دهد اول اینكه نه تنها ما 
اقدامات اصالحی و مقررات زدایی را به درستی جلو نبردیم، بلكه مفهومش 
آن است كه مقررات و موانع پیش روی كسب و كار و سرمایه گذاری افزایش 
پیدا كرده است. هرچند كه سایر كشورها كه شرایط بدتری از ما داشتند با 
اقدامات اصالحی مناسب از ما جلو زده اند. از طرفی دیگر سرمایه گذاری از 
دو طریق ممكن است اتفاق بیفتد؛ سرمایه گذاری خارجی و داخلی. به دلیل 
شرایط تحریمی و نزول جایگاه ایران از نظر ریسك اعتباری و از بین رفتن 
تعامالت بانكی و ارتباطی با دنیا عمال سرمایه گذاری خارجی چندان متصور 

نیست. نرخ تشــكیل ســرمایه داخلی، یكی از مهم ترین شاخص های 
اقتصادی كشور نیز وضعیت نامساعدی دارد و تقریبا متوسط آن در 10 سال 
گذشته منفی بوده است. از سویی دیگر، در ماه های اخیر كاهش جدی تر 
قیمت نفت و در معرض تهدید قرار گرفتن درآمدهای نفتی از یك سمت و 
موضوع همه گیری كرونا كه حجم اقتصاد كشور را به صورت قابل توجهی 
كاهش داده ، صادرات را از بین برده و تقاضای داخلی را تحت تأثیر قرار داده 
است، از سمتی دیگر شرایط را سخت تر و نامساعد تر كرده است، از این رو 
تصویر چندان امیدواركننده ای از سرمایه گذاری در سال پیش رو وجود 
ندارد. اگر قرار باشد از طریق فعالیت های اقتصادی باعث بهبود شاخص های 
اقتصادی كشور شویم، این امر مستلزم تحریك و افزایش تقاضا و به تبع آن 
ایجاد آمادگی الزم برای افزایش تولید است و درعین حال باید به توسعه 
صادرات غیرنفتی كشــور از طریق فعال كردن دیپلماسی اقتصادی و 
فعالیت های بازاریابی منجر به افزایش صادرات غیرنفتی به كشورهای 
همسایه متمركز شویم. در چنین شرایطی می توانیم امیدوار باشیم كه این 
فعالیت ها منجر به افزایش توان تولید و ایجاد تحرك در رشد اقتصادی 
كشــور شــود. این امر اتفاق نخواهد افتاد مگر با ایجــاد یك نهضت 
مقررات زدایی  كه در كنار اراده ملی و قوی و اجماع در همه اجزای حاكمیت 
برای حذف مقررات دست و پاگیر از پای فعاالن اقتصادی و تولید كنندگان 
و صاحبان كسب و كار، می تواند زمینه مناسب برای بهبود فضای كسب و كار 
و فعالیت های اقتصادی را فراهم كرده و باعث رونق كسب و كار و باالرفتن 

رتبه كشور در شاخص های بین المللی شود.

حسین سالح ورزی 
فعال بخش خصوصی

سمیرا مصطفی نژاد 
روزنامه نگار

وضعیت شاخص هاي پولي و مالي دولت در دهه 90 چگونه بوده است؟

نقدینگي؛ همیشه در اوج
سمیرا مصطفی نژاد 

روزنامه نگار

 بدترین در جهان 
ایران در بخش 
بازار كار بدترین 
رتبه جهانی، 
یعنی 140را دارد 
و در بخش ثبات 
اقتصاد كالن 
و كارایی بازار 
كاال به ترتیب 
رتبه های 134و 
133را داراست 
و این سه رتبه 
تماما نمایانگر 
وضعیت بحرانی 
كسب و كار در 
ایران هستند

یک سوم 
 هنوز بیکار ند

آمار جدید 
نشان می دهد  از 

جمعیت 3میلیون 
و 270هزار نفری 

بیكاران در 
زمستان 97، 

تنها 35.1درصد 
موفق به یافتن 

شغل شده اند و  
36.8درصد آنها 

همچنان بیكار 
مانده اند



  نام کتاب:

 بله، خواهش می کنم  

نویسنده: ایمی پوهلر

ترجمه: شهناز کمیلی زاده

ژانر: روانشناسی خودیاری

تعداد صفحه: 232
         

زنان مثل
 چای کیسه ای

 
  آنقــدر تعــداد کتــاب های 
روان شناسی عامه پسند در بازار 
زیاد شده که اگر کسی بگوید به 
این کتاب ها اعتمــاد ندارد، نمی توان بــه حرفش خرده 
گرفت. واقعیت این است که خوشبختی، احساس رضایت، 
موفقیت و هر دســتاورد مثبتی که در جســت وجویش 
هســتیم، فرمول ثابتی ندارد و بعید اســت با توصیه ها و 
نصایح کسی که شــرایط زندگی اش از اســاس با ما فرق 
داشــته، بتوانیم به قلل رفیع موفقیت برســیم. آدم های 
موفق معموال از موفقیت هایشــان برای ما می گویند، اما 
چه بسا ما بیشتر به شنیدن از شکست هایشان نیاز داریم 
تا با آنها همذات پنداری کنیــم و بپذیریم که می توانیم از 
برخی توصیه های آنها در زندگی مان استفاده کنیم. با این 
حساب، کتاب »بله، خواهش می کنم« نوشته ایمی پوهلر 
که شهناز کمیلی زاده آن را ترجمه کرده چنین کتابی است. 
پوهلر بازیگر، کمدین، نویســنده، تهیه کننده، کارگردان، 
صداپیشــه و خالصه یک همه فن حریف است که در این 
کتاب به جای اینکه در باد موفقیت هایش بخوابد و مدام از 
توانایی هایش دم بزند و به ما گوشزد کند که باید چه کنیم 
و چه نکنیم، از کشمکش های شخصی و اجتماعی ای که 
در زندگی داشته می گوید. مخاطب پوهلر، زنان هستند که 
چارچوب های جامعه به آنها اجازه نمی دهد توانایی ها و 
استعدادهایشان را بروز دهند و همواره آنها را در قالب های 
از پیش تعریف شــده طبقه بندی می کند. به نظر او زن ها 
مثل چای کیسه ای هســتند. تا وقتی در آب جوش قرار 

نگیرند، نمی فهمید چه قدر قوی هستند.
همانطور که در پشت جلد این کتاب آمده »بله خواهش می کنم« 
در گروه کتاب های روان شناســی خودیاری قــرار می گیرد. این 
قبیل کتاب ها سعی دارند شیوه های مناســب تری از مواجهه با 
زندگی را به ما بیاموزند. این کتاب از سه بخش با نام های »هر چه 
می خواهی بگو«، »هر کاری می خواهی بکن« و »هر چیزی هستی 
باش« تشکیل شده است. در هر بخش، پوهلر با طنزی جذاب، از 
خالل تجربیات شخصی اش در طول ســال ها فعالیت در عرصه  
تئاتر و سینما، توصیه های ســاده ای ارائه می کند که می توانند 
برای هر کسی به ویژه خانم های جوان بســیار مفید باشند. این 
توصیه ها تقریباً همه  وجوه زندگی زنان را شــامل می شــوند؛ از 
مســائل چالش برانگیزی مثل جراحی های پالستیک گرفته تا 
شکل ارتباط با والدین. از مشکالت دوست یابی تا ترس هایی که 
نمی گذارند خودمان باشیم. پوهلر به ما یادآوری می کند که بهتر 
اســت به جای مبارزه  دائمی با خود و دیگران، خودمان باشیم و 
در مواجهه با پرسش های بی شمار زندگی، بیش از اینکه بگوییم 

»نه«، پاسخ مان این باشد: »بله، خواهش می کنم.

معرفی تازه های نشر ادبیات ژانر که خوانندگانشان را ناامید نمی کنند

آدم ها، ذائقه ها و کتاب ها 
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  نام كتاب: مرد گمشده  

نویسنده: جین هارپر

مترجم: میثم فرجی

ژانر: تریلر جنایی

تعداد صفحه: 352
          

تقدیر شوم
بیابان همیشــه مکانی پررمــز و راز و   

وهم آور بوده. این بار هم جایی وســط 
بیابانی گــرم، کنــار قبــری مرموز و 
دور افتاده، 3برادر بعد از مدت ها کنار هم جمع شده اند. اما برادر وسطی، 
کمرون، که بعد از پدر مسئولیت اداره زمین های خانوادگی را برعهده 
گرفته، بی جان کنار قبری خوابیده. پوستش زیر تابش شدید آفتاب در 
حال خشک شدن است، اما او از کودکی در همین زمین ها بزرگ شده 
و با شرایط و الزامات بیابان آشنا بوده. کمرون سال ها پیش تابلویی از 
این محل کشیده بود که با اســتقبال زیادی مواجه شد و جوایز محلی 
مختلفی را به  خودش اختصاص داد. در تمام طول زندگی، این تابلو یکی 
از مهم ترین دارایی هایش محسوب می شد و همه می دانستند که نباید به 
آن نزدیک شوند. ماشینش را هم که پیدا می کنند تمام امکانات از قبیل 
آب و غذا را همراه داشته، ولی چرا از آنها استفاده نکرده؟ اصال چرا در 
چنین هوای گرمی بدون کمترین امکاناتی از ماشین خارج شده؟ چطور 
ممکن است چنین بی احتیاطی ای کرده باشد؟  ماشینش هم در مکانی 
دور از دید پارك شده. آیا این معنای خاصی دارد؟  آیا مرگ او ارتباطی 
با آن تابلو و نقاشی دارد؟ آیا این سرنوشت شوم از سال ها پیش برایش 
محتوم شده؟ آیا خودکشــی کرده؟ یا موضوع قتل در میان است؟ آیا 
مرگ او ارتباطی با گذشته و روابطش دارد؟ این اواخر هرکدام از اعضای 

خانواده به نحوی متوجه تغییراتی در رفتار او شده بود.
همه ما در کودکی مسائلی را از ســر گذرانده  ایم که به طور مستقیم یا 
غیرمستقیم در بزرگسالی مان تأثیرگذارند. شکل تربیتی و رفتار پدر و 
مادر می تواند چنان تأثیری در بچه ها داشته باشد که نتایج آن تا چند 
نسل بعد از آنها را هم تحت تأثیر قرار دهد. جوامعی که هر فرد خواسته 
یا ناخواســته در آنها قرار می گیرد و ارتباطات او با گروه دوستان نقش 

تعیین کننده ای در زندگی او و نسل های بعدی  خواهد داشت.
در رمان »مرد گمشده« هرکدام از مسائل باال به نحوی مطرح می شود. 
این رمان جنایــی در عین پرداختن به موضوعــات و پیچیدگی های 
داســتان هایی از این دست، به مسائل جامعه شناســانه  ای مثل انزوا، 
استبداد خانوادگی، از خودگذشتگی، فداکاری مادرانه و... نیز پرداخته  
است و شــاید به همین دلیل جزو پرفروش ترین آثار نیویورك تایمز 

قرارگرفته است.
جین هارپر، نویسنده  کتاب مرد گمشده، متولد 1980 و نویسنده ای 
استرالیایی است که در انگلستان به دنیا آمده و از هشت سالگی به استرالیا 
رفته است. تحصیالت او در رشته  زبان انگلیسی است و در سال2011 
به عنوان خبرنگار فعالیــت حرفه ای خود را آغاز کــرده و همزمان به 
نویسندگی پرداخته است. در سال2017 کتابی با نام »خشکسالی« از 
او منتشر شد که جوایز متعددی، ازجمله جایزه  »خنجر طالیی« انجمن 
جنایی نویسان انگلستان، جایزه  ادبی ویکتورین پریمر و جایزه  کتاب 
ناشران مستقل آمریکا را از آن خود کرد. او همچنین در سال2018 موفق 
به کسب جایزه  بهترین رمان جنایی بریتانیا شد. بعد از این موفقیت ها، 
خوانندگان داســتان های تریلر اقبال زیادی به کارهای او نشان داده و 
مخاطبان زیادی کارهای او را دنبال می کنند. کتاب مرد گمشده ازجمله 
آثاری است که دوشادوش خشکسالی، به  وسیله  مخاطبانش به دیگران 

توصیه می شود.

  نام كتاب: 

برد پیت سیاه  

نویسنده: شراره 

شریعت زاده

ژانر: رمان اجتماعی

تعداد صفحه: 121
          

روایت
 بن بست

  هر آدمی در زندگی یک بار 
به بن بست رســیدن را تجربه 
کرده است. بن بست درونمایه 
اصلی رمان »بردپیت ســیاه« 
است. قصه  زنی است که در همه 
ابعاد زندگی اش چه احساسی، 

چه خانوادگی و چه شغلی به بن بست می رسد و در مواجهه با 
چنین شرایطی ناگزیر به گرفتن تصمیماتی می شود. او برای 
بیرون آمدن از این بن بست ها آدم های زیادی را قربانی می کند. 
دانسته و نه از روی اجبار، مدام پای تاوانی که باید پرداخت کند 
امضا می زند. زن شــخصیتی قوی ندارد، اما پای تصمیماتش 
می ایســتد. او آدم های دوروبرش را به اسم نمی شناسد و برای 
هرعکس بر حسب نگاهش نامگذاری می کند. مثال مادرش را که 
مدام حرف می زند و یک ریز نصیحت می کند به اسم رادیوخانم 
معرفی  می کند. زن، موجودی خودخواه است که هیچ جا ردی 
از اسم و نشان خود نمی گذارد و وقتی قرار نیست دنیا و آدم های 
اطرافش بر وفق مرادش باشند سعی در ساختن دنیایی جدید 

می کند. برای آدم های دست ساز خودش خدایی می کند.
طرح اولیه رمان برد پیت سیاه چیز پیچیده ای نیست و چه بسا 
از جنس بن بست هایی است که همه تجربه می کنند. اما چیزی 
که نوشتن آن را کمی سخت کرد بازی قلم و کاغذ و کلمه نبود؛ 
بازی نخ و ســوزن و پارچه ای بود که باید به دور از زیاده گویی 
و ریتم تند داســتان، با نثری یکدســت و آهنگین یک قصه 

می نوشتم.
 درست شبیه لباس تکدوزی که باید روی تن صاحبش بنشیند. 
تمام توانم را گذاشتم که مانند لباس های سری دوزی نباشد؛ 
تک باشد و با جزئیاتی که در فضاسازی استفاده کرده ام، بتوانم 
درست قالب تن دربیاورم. اینکه چرا تصمیم گرفتم به این سبک 
بنویسم؟ چون فکر  می کردم جای این سبک رمان در ادبیات 
امروز خالی است. رمانی که در عین حال که اول شخص باشد، 
در زمان حال اتفاق ها با ریتم تند و نثر منحصر به راوی جلو َرَود. 
و به کمک فضاســازی خواننده در لوکیشن اتفاق قرار گیرد تا 
درك بهتری از کاراکترها داشته باشد. چاپ چنین رمانی قطعا 
برای ناشر هم ریسک بزرگی محسوب می شود که خدا را شکر 
نشر محترم سنگ این ریسک را پذیرفتند و رمان را چاپ کردند 
و با اینکه رمان در شرایط سخت کرونایی به بازار آمد اما بازخورد 

خوانندگان آن تا به امروز خوب بوده.

نام كتاب: آن جا كه جنگل و ستاره ها به هم می رسند

نویسنده: گلندی وندرا

مترجم: عاطفه حاجی آقایی

ژانر: عاشقانه، معمایی

تعداد صفحه:232
         

همه چیز به اندازه

  کتاب »آن جا که جنگل و ســتاره ها 
به هم می رســند« به قلم گلندی وندرا، 
فضایی رازآلود و عاشقانه دارد. داستان به 
بیشتر کلیشه های رایج داستانی پشت پا زده و این بار ما شاهد حضور 
بچه ای هستیم که با درك عمیقش از دنیا و جهان پیرامون، زندگی 
بزرگ ترهای اطرافش را دگرگون می کند. این کتاب، داستان دخترك 
مرموزی به اســم اورساســت که پا به زندگی ویران و از هم پاشیده 
جوآنایی می گذارد که به تازگی مرگ مادرش و ســرطان را پشت سر 
گذاشته و چشم گابریل، همسایه جوآنا را که مشکالت خودش را در 
زندگی دارد، به دنیای زیباتری باز می کند. اما در این میان همه رازی 
دارند که باید دید با برمال شدن شان چه اتفاقاتی می افتد. آیا اورسا، جوآنا 
و گابریل می توانند با هم تمام این اتفاقات را پشت سر بگذارند؟ شاید 
انتخاب این کتاب برای ترجمه ریسک بزرگی بود. نویسنده ای تازه کار 
آن را نوشته بود و هنوز مثل االن تا این اندازه دیده و معروف نشده بود. 
اما انتخابش کردم، چون داستان متفاوتی داشت. نویسنده سعی کرده 
به همه مسائل و مشکالت بپردازد و چشم خواننده را به غم ها و دردهای 

شخصیت های داســتان باز کند اما نقطه قوت آن به نظرم اینجاست 
که زیاد نمک روی زخم خواننده نمی پاشــد. داستان ها را سطحی و 
اغلب بی طرف تعریف می کند و رد می شود. نویسنده نه در توصیفات 
زیاده روی کرده، نه در فضای عاشقانه و نه فضای اسرارآمیز داستان. همه 
چیز به اندازه است؛ نه بیشتر و نه کمتر. به نظرم تمام افرادی که کتاب 
را بخوانند، عاشق شخصیت اورسا می شوند؛ عاشق دختری که ادعا 
می کند از فضا آمده، باید 5 معجزه روی زمین ببیند و بعد برود، هر جا که 
باشد اتفاقات خوبی می افتد و جالب تر از همه با این سن کم، شکسپیر 
می خواند. اورسا شما را با خودش به زندگی جوآنا و گابریل می کشاند، 
برای ماندن در این زندگی تقال می کند و خواننده تمام این تقالها را با 
عمق وجودش درك می کند و در عین حال یک عالمت سؤال بزرگ 
توی ذهنش است؟ اورسا کیست؟ از کجا آمده؟ گاهی مرز بین واقعیت 

و خیال آن قدر نازك می شود که خواننده به همه چیز شک می کند. 
همه کتاب ها از فراز و فرودهای زیادی تشکیل شده اند، از هیجاناتی 
که آدرنالین خونمان را باال می برند و بخش های یکنواختی که زیاد 
هیجان انگیز نیستند اما به پیش روی درست و منطقی داستان کمک 
می کنند؛ اما آن جا که جنگل و ســتاره ها به هم می رسند اینگونه 
نیست. کتاب سراسر هیجان و تعلیق است و کمتر جایی را می شود 
پیدا کرد که داســتان به بخش یکنواختی برسد و خواندن را کمی 
برایمان کسل کننده  کند؛ دست کم برای من که اینطور بود. این کتاب 
از آن دسته کتاب هاست که شاید خواننده در نگاه اول به خواندنش 
شــک کند اما قطعاً اگر بر تردیدش غلبه کند و شروعش کند، در 
خواندن و اشتیاِق فهمیدن ادامه داستان غرق می شود و با رضایت 
کامل از وقتی که گذاشــته کتاب را تمام می کند و کنار می گذارد و 
اورسا بی تردید به یکی از شخصیت های ماندگار برای خوانندگانش 

تبدیل می شود.

آوا کریمخانی
روزنامه نگار

میثم فرجی
نویسنده

عاطفه حاجی آقایی
نویسنده

تغییر، تنها چیزی اســت که ثابت باقی می ماند. توانایی شما 

در کنترل شرایط و تاب و تحمل تان تغییر می کند و ناراحتی 

دردناک آن مستقیماً با خوشی، آسایش و سعادت شما ارتباط 

دارد. متوجه هستید همین حاال چه لطفی در حق تان کردم؟ 

شما را از خرید کتاب های هزار دالری خودیاری، نجات دادم! 

شاید بهتر بود عنوان »مثل موج سوارها زندگی ات را هدایت 

کن« را برای این کتاب انتخاب می کــردم. اگر بتوانی به جای 

اینکه ساکن و راکد باقی بمانی، مثل موج سوارها زندگی ات را 
هدایت کنی، شادتر خواهی بود.

تنها راه زنده ماند ن مان این است که مهربان باشیم. تنها راهی 

که بتوانیم در این دنیا موفق شویم، از مسیر کمکی است که 

از طرف دیگران دریافت می کنیم. مهم نیســت تکنولوژی و 

ماشین آالت تا چه حد پیشرفته باشند، واقعیت این است که 

هیچ کس به تنهایی از عهده  آن برنمی آید.

بخشی از کتاب

  نام كتاب: وصیت ها  

نویسنده: ماگارت اتوود

مترجم: علی شاهمرادی

ژانر: علمی ـ تخیلی، ویرانشهری

تعداد صفحه: 462

آخرالزمان قریب الوقوع

  پس از ســال ها مارگارت اتوود، 
نویســنده سرشــناس کانادایی با 
نوشتن »وصیت ها« در همان فضای 
»سرگذشت ندیمه« به انتظار دوستدارانش پایان داد؛ رمانی که 
به تازگی توسط نشر سنگ منتشر و روانه بازار کتاب شده است تا 
عالقه مندان فارسی زبان این نویسنده صاحب سبک هم بتوانند 

این شاهکار ادبی را بخوانند.
خیلی ها معتقدند که سرگذشت ندیمه و وصیت ها در وضعیتی 
آخرالزمانی اتفاق می افتند اما بــه دالیلی می توان در صحت 
این ادعا شــک کرد؛ اول لزوم تعریف جدیــد از وضعیت های 
آخرالزمانی که مدت هاست فاصله دوری که برای شان متصور 
بودیم با حوادث مختلف زیرسؤال برده شده و حاال به ما خیلی 
نزدیک ترند و آخرین نشــانه آن هم همین بیماری کروناست 
که اگر یک سال پیش از آن، کسی می گفت روزی خیابان های 
شــلوغ کشــورهای مختلف برای مدتی به خلوتی گورستان 
می شود در مورد یک امر خیالی حرف زده بود و امروز برای همه 
واقعیتی عینی و تجربه شده است. از طرفی در برابر وضعیتی که 
زنان در طول تاریخ با آن مواجه بوده اند، نداشتن حق انتخاب 
تقریباً در هیچ بخش و هیــچ موقعیتی غیرقابل تصور و دور از 
ذهن نیست و با نوساناتی نه چندان محسوس، این وضع واقعی و 
تحقیرآمیز زن است و بدون تردید می توان گفت پردامنه ترین 
و عمیق ترین تضییع حق طبیعی در مورد زنان اتفاق افتاده و 
می افتد، و برای فهمیدن این ظلم که تقریباً نیمی از انسان ها تا 
به امروز درگیرش بوده و هستند، جز استثنائات، فرقی نمی کند 
تاریخ را از کجا باز و بازخوانی کنید و به راحتی نشانه های فراوان 
آن را می یابید؛ درواقع به جای آخرالزمانی شاید کلمه غریب 
مناسب تر باشد؛ وضعیتی که توجیه عقالنی را هم به همراه خود 
دارد. همان طور که به جای کلمه »اغراق« که گاهی در مورد 
این رمان به کار می رود و بار منفی مســتتر در خود دارد، بهتر 
است این حد از فاصله گرفتن از حالت طبیعی، به معنای عام آن، 
در وصیت ها را به وضعیت انسان مدرن که از هماهنگی و توازن 
با پیرامونش خارج شده و هر لحظه طبیعت و نظام معمولش را 
به چالش می کشد شبیه کرد، و در مواردی هم هوش نویسنده 
برای بهتر دیدن و دورشدن از فضاهای عادت شده و تأکید بر 

نشانه ها. پس می توان با این پیش زمینه به سؤاالتی چون، چرا 
وصیت های اتوود را باید خواند؟ و چرا وصیت ها و کتاب هایی از 
این دست مهم هستند؟ پاسخ داد: مهم ترین دلیلش این است 
که چنین کتاب هایی آگاهی بخش هستند و آگاهی و بینش و 
دانایی نخستین و مهم ترین مرحله هر مبارزه ای است و حجم 
آگاهی خیلی باالیی در مورد حقوق زنان الزم است تا امری که 
یک تاریخ ناقص الخلقه را پشت سر خود دارد و تبدیل به چیزی 
ناخودآگاه در انســان شــده، اصالح کند. اتوود در وصیت ها 
با اســتادی قلم خود و با تصویر زنانی که همه تحت سلطه و 
بهره کشــی قرار گرفته اند، بار دیگر به این ظلم می پردازد و 

نشانش می دهد.
عالوه بر بخش کالن روایت و اهمیــت فوق العاده معنایی آن، 
شیوه پرداخت اثر هم این کتاب را به کتابی مهم در ادبیات جهان 
بدل کرده اســت. رمان وصیت ها در کنار قصه ای تأثیرگذار و 
پرکشش که هر خواننده ای را جذب می کند، تسلط نویسنده بر 
تکنیک های متفاوت نوشتاری را نشان می دهد. اتوود یک شاعر 
ذاتی است و هرگاه بخواهد، بی آنکه به داستان و روند داستانی 
ضربه بزند، تصویری شاعرانه و بدیع ارائه می دهد که تا مدت ها 
ذهن مخاطب را درگیر خود می کند: »ما گلدوزی و نقاشی را در 
مدرسه ویداال آموخته بودیم و بکا گفت که نوشتن خیلی شبیه 
آن چیزهاست. هر حرف، شبیه یک تصویر یا یک ردیف دوخت 
بود و همین طور شبیه یک نت موسیقی. تو فقط باید یاد بگیری 
که چطور به حروف شکل بدهی و بعد چطور آنها را به هم وصل 
کنی، مثل گردنبندی از مروارید«. از طرفی این قصه گوی قهار 
در شخصیت پردازی و فضاسازی به کوچک ترین جزئیات هم 
توجه دارد. اگر در بخش عمه لیدیا کمتر دیالوگ اتفاق می افتد 
و ما بیشتر با تک گویی بیرونی مواجهیم، این خود به شناخت 
ظرف مکانی اثر و موقعیت قرارگیری آدم هایش کمک می کند؛ 
گیلیاد جایی است که اگرچه حرف زدن، مثل خواندن و نوشتن 
ممنوع نیســت اما ارتباط چنان پیچیده و خطرناك شده که 
کمتر اتفاق می افتد و در همان مــوارد هم فقط ظاهری و پر از 
تزویر است. همه  چیز در طول این اثر نشان از تنهایی بیش از حد 
زن های داستان دارد؛ جنسی از تنهایی که بی تردید مشابه آن 
را هر روز در اطراف خود دیده و می بینیم و بی تفاوت از کنارش 

گذشته و می گذریم.
حرف از وصیت ها، آخرین اثر مارگارت اتوود، نویسنده و فعال 
سیاســی که 2بار برنده شــدن جایزه بوکر، بخش کوچکی از 
افتخارات و جوایز اوست، بسیار است و اینها فقط اشاره ای برای 

اندك آشنایی با این رمان برجسته و بااهمیت ادبی بود.

علی شاهمرادی
نویسنده

شاید دخترک بچه پریان بود. تاحدودی نامرئی بود، صورتش 

رنگ پریده بود و سویی شرت و شــلوارش در جنگل تاریك 

و روشن پشت سرش محو شــده بود. پاهایش برهنه بودند. 

بی حرکت ایستاده و یك دســتش را دور تنه درخت گردوی 

گرمسیری آمریکایی حلقه کرده بود. وقتی ماشین در انتهای 

راه شنی قرچ و قروچ صدا داد و چند متر آن طرف تر ایستاد، 

اصاًل از جایش تکان نخورد.

جو ماشین را خاموش کرد، نگاهش را از دختر گرفت و دوربین 

دو چشمی، کوله پشتی و ورق مشــخصات را از روی صندلی 

مسافر برداشت. شاید اگر نگاهش نمی کرد، بچه به سرزمین 
پریان برمی گشت.

اما وقتی از ماشین پیاده شد، دخترک هنوز همانجا ایستاده 

بود. رو به سایه درخت گردو گفت: »دارم می بینمت«.

دخترک گفت: »می دونم«.

بخشی از کتاب

»نباید به چیزی دست می زدی«.بود. روشنش کردم ببینم کار می کنه«.»ما که رسیدیم، در همین جوری باز بود، ولی کلیدها روی صندلی ناتان گلویش را صاف کرد.چرخید و کلی عکس گرفت. جلو دِر باز راننده ایستاد.تکیه دادند و لودلو دستکش هایش را دست کرد. دور ماشین کمرون پیاده شروع به باالرفتن کردند. باال که رسیدند، او و زاندر به ماشین معلوم بود. همانجایی که بوب قبال پارک کرده بود ایستاد و همگی ناتان به جاده برگشت و دوباره ســعی کرد. مسیر درست تقریبا پشت سرشان را نشان می داد و گفت: »خیلی دور شدیم«.نیست. زاندر به شیشه خاک گرفته کوبید.می کرد. اثری از ماشین کمرون نبود. یك لحظه فکر کرد ماشین شکافی بین صخره ها راند. از طرف دیگر با سردرگمی بیرون را نگاه ناتان ناگهان زد روی ترمز. زد دنده عقب، بعد ماشــین را به داخل 
»وقتی روشنش کردی چی شد؟«»متأسفم«.
لودلو سوار شد و خودش سوئیچ را چرخاند...  .»کار کرد«.

بخشی از کتاب
زن خیره به من اســت. به من کــه نه، به کلــه ام. از این 

خیره بازی ها زیاد دیده ام. از بعِد دادگاه. از وقتی دستگیره 

دِر قدیمی آرایشگاِه مردانه را پایین دادم. از صدای جرینگ 

جرینگ باالی در، آرایشگر و شاگردش از توی آینه خیره 

شدند به من. چشــم هایم را ریز کردم و لبخند کمرنگی به 

آرایشگر زدم و گفتم: »حساب همه با من. می شه آرایشگاه 

رو خلوت کنی؟« چشم های آرایشگر افتاد به شالق آویزان 

تا کمرم. رفت سمت در. شاگرد آرایشگر دهانش به هوا  بود، 

دندان هایش همه ســیاه لك زده. آرایشگر در را باز کرد و 

گفت: »مزاحم نشو خانم، بفرما بیرون«.

نفس کش، ضامن را کشیدم. کوله ام را پرت صندلی مخمِل 

انتظار کردم. شالم روی شانه هایم ِزره شد. چشمم به قیچی 

افتاد که مسیح وار میخ کوب سینه دیوار بود. قیچی را قاپیدم. 

میخ از ترس افتاد. تا آنجا که دستم رسید بیخ شالق را چیدم 

و پرت سطل پالستیکی قرمز کردم. چشم هایم را بستم. نفس 

عمیقی کشیدم. انگار تارها بیخ گلویم را بسته بودند. موها 

تاریخ نگارند، سوار قالیچه سلیمان ات می کنند و می برند به 

ناکجا. از جایی که پیچ خوردند. آویزان شدند تا جای 

دســتی که حلقه نماند دور کمر. گاهی باید از بیخ 

بریدشان. به نیت ریشه کنی خاطرات هرز.

بخشی از کتاب

اگر پیگیر صفحه کتاب همشــهری بوده باشید، حتما متوجه 
شده اید تالش ما در این صفحه این است که طیف متفاوتی از 
کتاب ها را به شما معرفی کنیم تا هر سلیقه و ذائقه ای بتواند 
کتاب مورد عالقه اش را در اینجا پیدا کند. یکی از اهداف ما در این صفحه این بوده که صرفا 
سراغ شاهکارهای تاریخ ادبیات نرویم که در اغلب نشریات ادبی از آنها بحث می شود. این 
کتاب ها در طول سال ها از طریق تریبون های مختلف به کتابخوانان معرفی شده و همچنان 

معرفی می شوند و بحث های جدی ادبی و فلســفی نیز درباره آنها درمی گیرد. اما گروهی از 
کتاب ها هستند که کمتر به آنها پرداخته می شود و با برچسب هایی مثل ادبیات ژانر یا ادبیات 
عامه پسند از معرفی به مخاطبان بالقوه شان بازمی مانند. تالش ما این بوده که بتوانیم این خالء 
را پر کنیم و فضای جدیدی برای معرفی این گونه کتاب ها در همشهری فراهم آوریم. در این 
شماره نیز، تازه های نشر سنگ را که در زمینه ادبیات ژانر فعالیت می کند، معرفی کرده ایم 

و امیدواریم این کتاب ها و همچنین تالش ما بتواند تعداد کتابخوانان جامعه را بیشتر کند.  

شراره شریعت زاده
نویسنده

خواهرم اگنس کنار تختم بود، شــلوار جین و سویی شرتی 

پوشیده بود که رویش نوشته شده بود: »کمك کن با سرطان 

کبد بجنگیم، برای زندگی ما تالش کن.« فکر کردم چقدر جالب 

است، چون کاری که ما کرده بودیم هم تالش برای زندگی بود. 

دستم را گرفته بود. آدا در کنارش بود و الیجا و گارت. همه مثل 

دیوانه ها نیش  شان باز بود.

خواهرم به من گفت: »این یه معجزه ســت، تو زندگی ما رو 
نجات دادی.«

الیجا گفت: »ما واقعاً به هر دوی شما افتخار می  کنیم. هرچند درباره 

اون قایق بادی متأسفم، اون ها قرار بود شما رو تا بندرگاه بیارن.«

آدا گفت: »شما تو همه خبرها هســتین. خواهرها شگفتی 

آفریدند؛ نوزاد نیکول و جرأت فرار دوباره از گیلیاد.«

الیجا گفت: »و همینطور اون ســند پنهان شده. اون هم توی 

خبرها هست. بمبه. خیلی از جنایت ها، بین شاخه های اصلی 

تو گیلیاد، خیلی بیشــتر از چیزی که انتظارش رو داشتیم. 

رســانه های کانادایی رازهای ویرانگر رو یکی یکی منتشر 

می  کنن و خیلی زود اون ها مجازات می  شن. منبع گیلیادی  مون 

واقعاً برامون مفید بوده.«

گفتم: »گیلیاد از بین رفته؟«

احساس خوشحالی می  کردم اما برایم غیرواقعی بود. انگار من 

آن کارها را نکرده بودم. چطور توانسته بودم آن  قدر 

خطر کنم؟ چه اطالعاتی از طریق من منتقل شده بود؟

بخشی از کتاب

جین هارپر مارگارت  اتوود   گلندی وندرا   ایمی پوهلر 

یاور یگانه
روزنامه نگار
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   صدور رأي در دادگاه نظامي
دادستان نظامي تهران درباره ادامه بررسي ها درخصوص 
اين پرونده گفت: براي به دست آوردن يافته هاي جديدتر 
از ســانحه هواپيماي اوكرايني، 2۳ كارشناس نظامي در 
۷ حوزه با دادســراي نظامي تهران همكاري مي كنند و 
بخشي از اين گروه ها نظريات خودشان را اعالم كرده اند و 
هنوز بخش هايي از گزارش ها باقيمانده است. وي در ادامه 
گفت: جعبه هاي سياه بر اثر سانحه آسيب فيزيكي ديده و 
بازخواني آنها پيچيدگي فني خاص خود را دارد. از آمريكا 
به عنوان كشور سازنده هواپيما، اوكراين به لحاظ مالكيت 
هواپيما و كانادا، سوئد و افغانســتان به لحاظ اتباعي كه 
داشتند، دعوت به همكاري كرديم و جعبه سياه اين مدل از 

هواپيما تا االن سابقه بازخواني نداشته است و البراتوارهاي داخلي نيازمند يك مبدل بودند تا بتوانند اطالعات جعبه سياه 
را بازخواني كنند كه آمريكايي ها با اين موضوع مخالفت كردند و تجهيزات الزم براي بازخواني را در اختيار ما قرار ندادند، 
درحالي كه بازخواني مطابق مقررات با حضور همه طرف هاي ذي نفع انجام مي شود. بعد از برگزاري چندين جلسه، در پايان 
سال گذشته مقرر شد كه جعبه هاي سياه را به البراتوار مجهز در خارج از كشور ارسال كنيم و دقيقا با همه گيري ويروس كرونا 
در سراسر جهان مقارن شد و طرف خارجي اعالم كرد كه البراتوارهاي ما امكان پذيرش جعبه سياه را تا زمان فروكش كردن 
ويروس كرونا ندارند. سازمان هواپيمايي كشوري هم طي نامه اي به ايكائو كتبا اعالم كرد كه آمادگي ارسال جعبه هاي سياه 
به خارج از كشور را دارد. بعد از فروكش كردن نسبي بيماري كوويد- 1۹، البراتوارهاي فرانسه براي دريافت جعبه هاي سياه 
اعالم پذيرش و آمادگي كردند كه با تشخيص سازمان هواپيمايي كشوري به اين كشور ارسال شد. وي درباره جبران خسارت 
اين سانحه نيز گفت: جلساتي با شوراي عالي امنيت ملي و معاونت حقوقي رياست جمهوري داشتيم و بحث جبران خسارت ها 
را پيگيري كرديم و برابر تصميمات مقامات صالح، پرداخت خسارات و غرامات براساس نرخ بين المللي خواهد بود و به صورت 
يكسان درصورت تكميل مستندات حقوقي، ترجيحا زودتر از زمان برگزاري دادگاه سانحه هوايي پرداخت خواهد شد. به رغم 
پيچيدگي هاي فني و حقوقي پرونده، تسريع در رسيدگي و دقت و اتقان توأمان مورد تأكيد رئيس قوه قضاييه، دادستان كل 

كشور و رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح است و صدور رأي نهايي با دادگاه نظامي تهران خواهد بود.

   بازي با ساعت حركت قطارهاي تهران به پرند
ساعت حركت قطارهاي روزانه تهران به پرند مدام تغيير مي كند كه 
اين موضوع باعث ســرگرداني مردم و تحميل هزينه و زمان بسيار به 
مسافران روزانه اين مسير شده است. قبال آخرين حركت قطار ساعت 
21 و20دقيقه بود كه از زمان شيوع كرونا آن را كاهش داده و به ساعت 
21و 5دقيقه رسانده اند. هر بار اين ساعت حركت آخرين قطار را آنقدر 
دســتكاري كردند كه اكنون به 5دقيقه مانده به ساعت 21 رسيده و 
مشكالت بسياري براي مسافران ايجاد كرده است. با توجه به بازگشايي 
كامل مشاغل مختلف، از مسئوالن تقاضا داريم اين ساعات را به جاي 

اول خود بازگردانند.
جمعي از مسافران هر روزه پرند

   دوربرگردان توتك در جاده امام رضا، بازگشايي شود
دوربرگردان توتك واقع دركيلومتر 15جاده امام رضا، از حدود 20روز 
پيش بســته اســت و رانندگاني كه قصد دارند وارد شهرك صنعتي 
خاوران شوند، مجبورند براي دور زدن مسيري تقريبا 10كيلومتري 
را طي كنند تا وارد شهرك صنعتي شــوند. از مسئوالن تقاضا داريم 
نسبت به بازگشايي مجدد اين دوربرگردان اقدام كنند تا از نابساماني 
ترافيك منطقه و همچنين استهالك خودرو و هدررفت زمان رانندگان 

جلوگيري شود.
فاطمي از سايت چوبفروشان 

  يك بام و دوهواي سياست هاي كرونايي
وقتي مسئوالن تصميم مي گيرند به هر علتي تاالرهاي پذيرايي براي 
مراسم عروسي و عزا حتي با ظرفيت محدود بازگشايي شوند،  چگونه 
توقع دارند شيوع كرونا بيشتر نشــود. اگر مردم به سخنان مسئوالن 
اعتماد نكنند گاليه مي كنند و اگر هم اعتماد كنند كه دائم مي گويند 
خطر كم شده و كرونا كنترل شده كه نتيجه اش مي شود ابتالي ده ها 

نفري به كرونا پس از هر مراسم.
فرهاد فهيمي جو از تهران

   شلوغي مركز تعويض پالك قزل حصار و خطر شيوع كرونا 
درحالي كه هر روز، مسئوالن همه را به رعايت فاصله گذاري اجتماعي 
و جلوگيري از حضور در نقاط شــلوغ دعوت مي كنند، شرايط مركز 
تعويض پالك قزل حصار به گونه اي اســت كه به هيچ وجه نمي توان 
فاصله گذاري را رعايت كرد. غيراز اين بســياري از كساني كه در آنجا 
حاضر شده و در صف هاي انبوه چسبيده به هم ايستاده اند، ماسك ، 
دستكش و اسپري ضدعفوني ندارند. مسئوالن هم هيچ سختگيري 
خاصي در اين مورد نشان نمي دهند و بي شك چنين مركزي مي تواند 

كانون شيوع كرونا باشد.
بابايي از كمالشهر كرج

  تامين هزينه بيمه رانندگان كار بسيار سختي شده است
قبال حق بيمه رانندگان تاكسي حدود 200هزار تومان بود كه اين رقم 
متأسفانه اكنون به رقم 600هزار و خرده اي رسيده كه تامين آن در 

اين اوضاع بيكاري و كرونايي واقعا كار سختي است.
يك راننده تاكسي از تهران 

   آلودگي صوتي باال در تهرانسر شرقي
محله پاسداران در تهرانسر شرقي چسبيده به فرودگاه مهرآباد است 
كه همواره صداي وحشــتناك هواپيماها در آن مي آيد. شــمال اين 
شــهرك جاده مخصوص و جنوب آن جاده قديم كرج و غرب آن نيز 
با اتوبان آزادگان احاطه شــده است. بنابراين عالوه بر صداي هواپيما 
دائم صداي خودرو و بوق كاميون ها و اتوبوس ها را هم داريم. همه اين 
موارد را به سر و صدا وانت هاي دوره گرد بيفزاييد كه با بلندگو اقدام به 
پخش صداي نابهنجار براي خريد يا فروش كاال مي كنند. در هر روز 
حداقل 18تا 20وانت در اين محالت باعث سلب آسايش بيشتر مردم 
مي شوند. از شهرداري محترم منطقه 21 محله پاسداران خواهشمنديم 
چاره اي بينديشد تا ساكنين از اين معضل كه تعدادي سودجو به وجود 

آورده اند رهايي يابيم.
احمد ثاني از تهرانسر

  ماسك و دستكش؛ همچنان گران و گاه ناياب
هر روز در اخبار مي شــنويم كه در توليد ماســك ، دستكش و مواد 
ضدعفوني ركوردزني شده است، ولي در داروخانه ها خبري از ماسك 
و دستكش به قيمت مناسب نيست و برخي داروخانه ها اصال ماسك 
ندارند. اين در حالي است كه در سمت ديگر خيابان هايي كه داروخانه 
است حتي كودكان كار و دستفروشان بساط گستر هم ماسك دارند. 
جداي از اين ها مغازه هاي مختلف حتي فروشندگان مصالح ساختماني 
هم ماسك مي فروشند. واقعا اين قدر مديريت توزيع سخت است يا مثل 

هميشه نان عده اي سودجو  در اين روش است؟
هاشم اقدامي از شهريار

   استفاده از ماسك همه جا اجباري شود
مسئوالن استفاده از ماسك را تا پايان شيوع كرونا همه جا و هميشه اجباري 

كنند و ماسك را با قيمت مناسب و رايگان در اختيار همه قرار دهند.
مجيدي از تهران 

   فاضالب روباز كوي سياحي اهواز؛ قاتل كودكان 
وجود جوي ها و فاضالب روباز در كوي سياحي كه در كنار خانه ها قرار 
دارند، تاكنون باعث مرگ چندين كودك شده است. كودكاني كه به 
اين جوي ها به چشم استخر نگاه مي كنند. جداي ده ها مشكل ديگر اين 
منطقه محروم، وجود فاضالب هاي روباز و نبود شبكه فاضالب، زندگي 
مشقت باري را براي اهالي آن رقم زده است، به گونه اي كه بازي كردن 
كودكان در فاضالب هاي روباز و در آغوش كشيدن انواع بيماري ها، از 
دم دست ترين صحنه هاي روزانه زندگي در كوي سياحي اهواز است 
و دل اهالي به خصوص مادراني كه شاهد حضور كودكان شان در اين 

نقاط آلوده هستند را به درد آورده است.
صّبوح از اهواز كوي سياحي

  نظارت بر اجاره ها؛ نوشدارو بعد از مرگ سهراب 
ظاهرا مسئوالن قرار اســت قانوني اجرايي كنند كه اجاره  بها بيش از 
25درصد افزايش نيابد. اوال اينكه بنگاه داران و موجران به اين قانون 
تن نمي دهند، در ثاني خيلي ها فقط قراردادهاي قبلي را پشت نويسي 
و تمديد مي كنند و آخر اينكه چرا هميشــه مسئوالن دير وارد عمل 
مي شوند و درصورت اجراي چنين قانوني تكليف كساني كه در چند ماه 

گذشته با افزايش اجاره هاي حتي دوبرابري روبه رو بوده اند، چيست؟
دانشي از تهران

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

 قتل 2مرد مغازه دار 
در پايتخت 

در 2 حادثــه جداگانــه در پايتخــت 2 مرد 
مغازه دار در درگيري به قتل رســيدند؛ يكي 
از آنها مردي بود كه بــراي ميانجيگري وارد 
دعواي دو نفر شــده بــود و ديگري صاحب 
سوپرماركتي بود كه در درگيري با دستفروش 

16ساله قرباني جنايت شد.
به گزارش همشــهري، گزارش نخســتين 
حادثه نيمه شب هشــتم تيرماه به مأموران 
كالنتري يافت آباد اعالم شد. گزارش درگيري 
را شــاهدان به پليس اعالم كردند. مأموران 
وقتي درجريان درگيري خونين قرار گرفتند، 
تحقيقات خود را در اين خصوص آغاز كردند. 
بررسي ها حكايت از اين داشت كه2 مرد جوان 
در اين درگيري با ضربات چاقو زخمي شده و 
براي درمان به بيمارستان انتقال يافته بودند. 
تالش تيم پزشــكي براي نجــات مجروحان 
آغاز شــد، اما يكي از آنها كــه جواني حدودا 
30ساله بود به دليل شدت جراحات جانش را 
از دست داد. با مرگ وي پرونده جنايتي در اين 

خصوص تشكيل شد.
از ســوي ديگر مأموران گزارش اين درگيري 
مرگبار را به قاضي رحيم دشــتبان بازپرس 
جنايي تهران اعالم كردند و او دستور تحقيق 
و بازداشت عامل اين نزاع مرگبار را صادر كرد. 
بررسي ها حكايت از اين داشــت كه مقتول 
حوالي يافت آباد مغازه مرغ فروشي داشته كه 
هنگام ميانجيگري ميان 2 مرد ديگر به قتل 

رسيده است.
ماجرا از اين قرار بود كه عامل جنايت جواني 
حدودا 25ســاله و ميوه فروش  است. او روز 
حادثه با پســر شــريك مغازه درگير شده و 
مقتول)مرد مرغ فروش( كه در همســايگي 
آنها مغازه داشــت براي ميانجيگري و فيصله 
دادن به درگيري آنها وارد دعوا شــد. اما مرد 
ميوه فروش، با چاقو ضرباتي به پسر شريكش 
و مرد مرغ فــروش زد  و بعد فراري شــد. در 
اين حادثه جوان مرغ فــروش ) ميانجي ( به 
قتل رســيد و مرد زخمي ديگر همچنان در 
بيمارستان بستري و تحت درمان است. اين 
در حالي اســت كه متهم به قتل فراري شده 
و تيمي از مأمــوران اداره دهم پليس آگاهي 
تهران تحقيقات خود را براي بازداشت عامل 

اين نزاع مرگبار آغاز كرده اند.
درحالي كــه تحقيقات در ايــن پرونده ادامه 
داشــت چند ســاعت بعــد يعنــي بامداد 
دوشــنبه گزارش دومين جنايــت از طريق 
مأمور كالنتري 106نامجو بــاز هم به قاضي 
رحيم دشتبان كشــيك جنايي تهران اعالم 
شد. مقتول مردي 28ســاله و صاحب مغازه 
ســوپرماركتي حوالي ميدان امام حسين)ع( 
بود كه بر اثر يك ضربه چاقو به قتل رســيده 
بود. بررسي ها حكايت از اين داشت عامل قتل 

نوجواني 16ساله است. 
او به همــراه مــادرش بســاط راه انداخته و 
دستفروشــي مي كــرد. مقتول نيــز مغازه 
سوپرماركتي داشــت. به گفته شــاهدان و 
كسبه   محل روز حادثه او به نوجوان  و مادرش 
اعتراض كرد و از آنها خواســت تا بساطشان 
را جمع كنند و از آنجا برونــد. مرد مغازه دار 
مي گفت كه آنها با دستفروشــي و بساط راه 
انداختن، ســد معبر و براي شهروندان ايجاد 
مزاحمت مي كنند. اما دســتفروش 16ساله 
قبول نكرد كه بساطش را جمع كند و همين 
آغاز جنجال ميان او و مغازه دار شــد. وقتي 
درگيري ميان آن 2 باال گرفت ناگهان پســر 
دستفروش با چاقو ضربه اي به قلب مرد مغازه 

دار رفت و فرار كرد.
 گروهي ازمامــوران اداره دهم پليس آگاهي 
تهران، جســت و جوي خود را براي بازداشت 

نوجوان 16ساله آغاز كرده اند.

6 ماه پس از حادثه شليك اشتباه پدافند 
هوايــي بــه هواپيمــاي اوكرايني در داخلي

نزديكي فــرودگاه امــام خميني كه 
موجب جان باختن 176سرنشين آن شد، دادستان 
نظامي تهران در ديدار با جمعي از خانواده هاي قربانيان 
اين حادثه، جزئيات تازه تري از آنچه رخ داده، ازجمله 
چندين اشتباه فاحش از سوي پدافند هوايي را بازگو 
كرد. ايــن هواپيما صبــح روز 18دي ســال 98، با 
176مسافر از فرودگاه امام خميني به مقصد اوكراين 
به پرواز درآمد. تنها چند ساعت پيش تر، موشك هاي 
نيروي هوافضاي سپاه پاسداران، در پاسخ به حمله به  
خودروي حامل سردار قاسم سليماني و همراهانش و 
شــهادت آنها، مقر نيروهاي آمريكايــي در منطقه 
عين االســد عراق را هدف قرار داده بودند و به همين 
دليل نيروهاي نظامي كشور، ازجمله پدافند هوايي در 
آماده باش به ســر مي بردنــد تا بــه هرگونه حمله 
تالفي جويانه پاســخ دهند. آن روز همه خبرها حول 
محور پاسخ كوبنده ســپاه به آمريكا بود تا اينكه خبر 
سقوط هواپيمايي در نزديكي فرودگاه امام خميني، 
همه را غافلگير كرد. شواهد نشان مي داد اين هواپيما 
متعلق به اوكراين بوده و دقايقي پس از پرواز به داليل 
نامعلومي در منطقه شاهدشــهر سقوط كرده و همه 
سرنشــينان آن كه اتباعي از ايران، اوكراين، كانادا، 
انگليس، افغانستان و... بودند، جان باخته اند. از همان 
روز گمانه زني ها درباره علت سقوط هواپيما آغاز شد. 
هرچند شايعاتي درخصوص احتمال اصابت موشك به 
هواپيما شــنيده مي شــد اما هيچ كس به طور دقيق 
نمي دانست هواپيما چگونه سقوط كرده است. با وجود 
اين، 3روز بعد ستاد كل نيروهاي مسلح در اطالعيه اي 
اعالم كرد موشك پدافند هوايي، هواپيماي اوكرايني 
را با موشك كروز دشمن اشتباه گرفته و به سوي آن 
شليك كرده است.  با اينكه از آن زمان تاكنون جزئيات 
زيادي از اين حادثه منتشر نشده بود، اما حاال دادستان 
نظامــي تهران در ديــدار با جمعــي از خانواده هاي 
جانباختگان اين حادثه جزئياتي تازه تر از آنچه تاكنون 
مي دانستيم را منتشر كرده است؛ جزئياتي كه نشان 
مي دهد هنگام استقرار ســامانه موشكي در تعيين 
جهت شمال اشتباه رخ داده و پس از آن اپراتور اهداف 

را با اختالفي حدود 105 درجه اي رصد كرده است.

آغاز تحقيقات؛ از نخستين روز
به گزارش ميزان، غالمعباس تركي، دادستان نظامي 
اســتان تهران در اين ديدار كه در ســازمان قضايي 
نيروهاي مســلح برگزار شد، گفت: تشــريح حادثه 
به منظور طبيعي جلوه دادن  يا توجيه آن نيســت. او 
ادامه داد: حضور نيروهاي انتظامــي و هالل احمر با 
مديريت فرماندار شــهريار در محل سانحه، ازجمله 
نخستين اقدامات بعد از سقوط هواپيما بود و گروه هاي 
12 گانه بررسي سانحه هواپيمايي كشوري بالفاصله 
در صحنه حاضر شدند و اقدامات اوليه را انجام دادند. 
همچنين روز بعــد از حادثه يعنــي 19 دي، هيأت 
۴7 نفره اوكرايني محل ســانحه را بررســي كردند و 
همكاري هاي خوبي با اين هيأت صورت گرفت تا اينكه 
3 روز بعد، در 21 دي كه ستاد كل نيروهاي مسلح بعد 
از بررسي هاي اوليه، علت ســانحه را شليك سامانه 
پدافندي بر اثر خطاي انســاني اعالم كرد، به دستور 
رئيس قوه قضاييه، پرونده به سازمان قضايي نيروهاي 
مسلح ارسال و هيأت قضايي دادسراي نظامي در همان 

روز تشكيل شد.

داليل تأخير ۳روزه 
دادســتان نظامي تهران در مورد تأخيــر 3روزه در 
اعالم وقوع حادثه و شليك ســامانه پدافندي، گفت: 
ازجمله داليلي كه مســئوالن مربوط در اين زمينه 
اعالم كرده اند، ضرورت تحقيق و بررسي حداقلي براي 
روشن شدن چگونگي شليك و وقوع سانحه، ازجمله 
تحقيق از افراد مرتبط، پياده شــدن نوار مكالمات و 
فيلم هاي ضبط شــده، تطبيق گراف هــاي راداري و 
بررسي احتماالت و فرضيه هاي مطرح است كه موضوع 
در دست بررسي اســت. بررسي هاي اوليه در حداقل 
زمان ممكن انجام شد؛ طوري كه در حوادث مشابه، 
پذيرش شليك در اين مدت زمان، بي سابقه بوده، با 
اين حال جمع بندي نهايي دادســراي نظامي در اين 

خصوص پس از تكميل تحقيقات خواهد بود.

بازداشت متهمان
آنطور كه دادســتان نظامي تهران مي گويد، يكي از 
نخســتين اقدامات در اين حادثه، احضار، تحقيق و 
بازداشت متهمان پرونده بود. او ادامه داد: همان شب 
21 دي، تعدادي از افرادي كه در سامانه شليك كننده و 
بخش هاي باالدستي آن حضور داشتند، به عنوان متهم 
احضار شدند و تحقيقات مبسوطي در همان شب انجام 
و يكي از متهمان بازداشت شد. در فرايند تحقيقات، 5 
نفر ديگر به عنوان متهم تحت تعقيب قرار گرفتند كه با 
قرار قانوني بازداشت شدند كه در ادامه 3 نفر از متهمان 
پس از انجام تحقيقات با توديع وثيقه آزاد شــدند و 
هم اكنون 3 نفر در بازداشت به سرمي برند و در طول 
تحقيقات، اگر افرادي به عنوان متهم شناسايي شوند، 

طبعا به اتهامات آنها رسيدگي مي شود.

خرابكاري در كار نيست
دادستان نظامي استان تهران درخصوص علت وقوع 
اين سانحه با اســتناد به نظريات كارشناسي، گفت: 
احتمال برخوردهاي آســيب زننده شامل پرتوهاي 
ليــزري و الكترومغناطيس به هواپيمــاي اوكرايني 
منتفي به نظر مي رســد و نظريه اوليه كارشناسان تا 
اين لحظه، حاكي از عدم انفجار يا احتراق ديگري در 
لحظه وقوع سانحه در هواپيما ست. همچنين تا اين 
لحظه دليلي بر هك سايبري و الكترونيكي، اختالل 
بيروني در سامانه هاي پدافندي و موشكي و نفوذ در 
سامانه ها يا شبكه ها به دست نيامده و به هيچ شواهد و 
قرائني براي احتمال خرابكاري و جاسوسي در هواپيما 
نرسيده ايم. آثاري از قطعات موشك شليك شده روي 
بدنه هواپيما مشهود است و هواپيما بر اثر برخورد با 
زمين منفجر شده و قطعات آن تا شعاع وسيعي از محل 
اصابت پراكنده شده كه به  لحاظ مسكوني بودن محل 
با مشكالتي از نظر جمع آوري قطعات هواپيما و حفظ 

صحنه مواجه شديم.

چرا پروازها متوقف نشد؟
يكي از ابهاماتي كه پس از اين حادثه مطرح شد، دليل 
متوقف نشــدن پروازهاي غيرنظامي بود. دادســتان 
نظامي تهران در پاسخ به اين ابهام، گفت: بامداد روز 
سانحه، با توجه به احتمال حمله هوايي آمريكا به ايران، 
بخش نظامي براي تأمين امنيــت پروازها به بخش 
غيرنظامي كنترل فضاي كشور اطالع مي دهد كه تنها 
پروازهايي مجاز به برخاستن از باند فرودگاه ها هستند 
كه از قبل توسط شبكه پدافند شناسايي شده و مجوز 
پرواز آنها توسط اين شــبكه صادر شده باشد. بر اين 
اساس، در زمينه رويه برخاستن هواپيماهاي خروجي 
در فرودگاه هاي تهران تغييري ايجاد مي شود و كليه 
پروازها بايد با اجازه و پس از شناسايي توسط شبكه 
پدافندي از باند فرودگاه پــرواز مي كردند و در همه 
پروازهايي كه تا زمان وقوع ســانحه و بعد از آن انجام 

شده، اين رويه برقرار بوده است.
وي ادامه داد: مطابق دســتورالعمل هاي موجود اگر 
حمله هوايي دشــمن خارجي به كشور قطعي باشد، 
بايد فرمان توقف پروازها صادر شــود كه برابر شواهد 
و قرائن و تشخيص سلســله مراتب، احتمال حمله و 
تهديد فقط وجود داشته است. به همين دليل مراجع 
مسئول مطابق مقررات به اتخاذ تدابير كنترلي اكتفا 

كرده و آسمان روي پروازها به طور كامل بسته نشد.

دليل تأخير در پرواز هواپيما
يكي ديگر از ابهامات اين حادثه دليل تأخير در پرواز 
هواپيماي اوكرايني از فرودگاه امام خميني بود. تركي 
در اين باره گفت: دليل اين تأخير، بار اضافي و افزايش 

وزن هواپيما بيش از استانداردهاي فني به دليل زدن 
سوخت مازاد بر عرف پرواز بود كه قبل از درخواست 
مجوز، به خلبان اعالم و با دستور وي طي يك ساعت 
بخشــي از بار اضافه هواپيما تخليه مي شود و تأخير 
پرواز هيچ ارتباطي به بخش كشوري يا لشكري ندارد. 
در ســاعت 5:52  واحد كنترل تقرب مراقبت پرواز با 
مركز كنترل فضاي كشور تماس مي گيرد و درخواست 
صدور مجوز مي  كند و مركز كنترل كشور يك دقيقه 
بعد درخواست را به مركز هماهنگي اعالم مي كند و 
در نهايت با تأييد اين مركز در ســاعت 6:12 ، خلبان 
مجوز پرواز را از برج مراقبت فــرودگاه امام خميني   
دريافت مي كند اما در ساعت 6:12 ، هواپيما در ارتفاع 
600 متري هدف موشك پدافند هوايي قرار گرفته و 

متأسفانه سقوط مي كند.

مهم ترين اشتباه
دادستان نظامي تهران با اعالم اينكه دادسراي نظامي 
در بررسي ها به يك سري از خطاها رسيده است، يكي 
از خطاهاي تأثيرگذار و عمده در اين سانحه را اينطور 
بازگو كرد: سامانه ســياري كه موشك شليك كرده، 
پس از راه اندازي مجدد به دليل شرايط ميداني، شمال 
واقعي را دقيق تعيين نمي كند و همين اشتباه فاحش 
موجب مي شود كه سمت اهداف شناسايي شده توسط 
ســامانه با اختالفي حدود 105 درجه توسط اپراتور 
مشاهده شود و اين خطا، مبناي يك سلسله اشتباهات 
ديگر قرار مي گيرد و در نتيجه سامانه پدافندي دچار 

اشتباه مي شود.
 اين خطاي انساني در تنظيم مختصات موجب مي شود  
اپراتور سامانه پدافند هوايي، هواپيما را به عنوان هدفي 
كه از ناحيه شمال غربي در حال نزديك شدن به تهران 
است و محل و سمت حركت آن، ارتباطي با باند پروازي 
فرودگاه ندارد، در رادار خود مشاهده كند و خط سير 
هواپيما با خط ســيري كه كاربر مشاهده مي كرده، 

متفاوت بوده است.

وضعيت »آتش محدود« بود؛ نه »آتش به اختيار«
دادستان نظامي تهران در ادامه توضيحاتي را درباره 
وضعيت نظامي كشور در شب حادثه و ارتباط كاربر 
سامانه با مركز ارائه داد و گفت: كاربر سامانه پدافندي، 
مشخصات هدف شناسايي شده را به مركز هماهنگي 
مربوط اعالم مي كند، ولي پاسخي دريافت نمي كند 
و اطالعات ثبت شده نشــان مي دهد كه پيام سامانه 
دفاعي با مركز هماهنگي مبادله نشده و قبل از مبادله 
پيام و دريافت پاسخ، متأسفانه كاربر اقدام به شليك 

كرده؛ درحالي كه اين قطــع ارتباط تنها در حد چند 
ثانيه بود.

تركي ادامه داد: كاربر ســؤال را مي پرســد و منتظر 
پاسخ نمي شود و براساس تشخيص خودش، شليك 
را انجام مي دهد و انتشــار خبري مبني بر شــليك 
موشك كروز در سامانه ناشــي از مشاهدات نورهاي 
پرتاب شــونده در مناطق مرزي توسط ديده بانان در 
ساعاتي قبل از وقوع سانحه نيز مزيد بر علت مي شود. 
سامانه ها به عنوان واحدهاي عملياتي پايين دستي، 
ارتباطي بــا برج مراقبــت نداشــته اند و صرفا برابر 
دستورالعمل ها بايد براي تشخيص اهداف مشكوك 
از مركز باالدستي استعالم و كسب تكليف مي كردند. 
در سانحه هواپيماي اوكرايني، هيچ دستوري مبني بر 
شليك از سوي شبكه به سامانه هاي پايين دستي صادر 
نشده و در زمان وقوع ســانحه، وضعيت سامانه هاي 
پدافندي تحت مقــررات »آتش محــدود« بوده نه 
»آتش به اختيار«، بنابراين صرفــا بايد با اخذ مجوز 
از شبكه، شليك صورت مي گرفت. تشخيص نهايي 
متخاصم بودن هدف با شبكه است، نه سامانه و خطاي 
فاحشي كه اينجا اتفاق افتاد، اين بود كه سامانه بدون 

گرفتن اجازه از شبكه، اقدام به شليك كرد.

چرا 2موشك شليك شد؟
تركي درباره شــرايط سامانه موشــكي و اينكه چرا 
2موشك به سوي هواپيما شــليك شد، گفت: طبق 
نظرات كارشناسان و نتايج بررسي اوليه هيأت قضايي، 
سامانه پدافندي به صورت فابريك فاقد دوربين ديد در 
شب و سامانه تشخيص دوست از دشمن است. اپراتور 
اين سامانه وقتي هدفي را به عنوان هدف تهديد كننده 
شناســايي كند، بايد به مراكز باالدستي خودش كه 
همان شبكه پدافندي است، اعالم كند و پس از دستور 
شبكه اقدام كند. وي ادامه داد: 2موشك توسط سامانه 
پدافندي شليك شده و بررســي كارشناسان حاكي 
است كه يكي از اين موشــك ها تأثيري روي هواپيما 
نداشته و موشك ديگر در نزديكي هواپيما منفجر شده 
است و فاصله شليك هاي اول و دوم 26ثانيه بوده ولي 
متأسفانه در اين فاصله زماني هم، كاربر براي شليك 
دوم از شبكه كســب مجوز نمي كند. يك خطا گاهي 
يك فاجعه غيرقابل جبراني را رقــم مي زند و اعتقاد 
كارشناسان اين اســت كه اگر كاربر سامانه احتياط 
الزم را انجام مي داد و از تجربه اش استفاده مي كرد، اين 
سانحه قابل پيشگيري بود. به همين دليل افرادي كه 
مجموعه اين خطاها را مرتكب شدند، كساني هستند 

كه بازداشت شده اند.

مردي جــوان كــه در جريــان اختالفات 
خانوادگي همســرش را به قتل رسانده و به 
قصاص محكوم شده بود،  وقتي براي دومين 
بار پاي چوبه دار رفت موفق شد پيش از اجراي 
حكم قصاص اولياي دم را راضي كند تا او را 
ببخشند. خانواده همسرش راضي شدند تا با 

دريافت ديه به قاتل زندگي ببخشند.
بــه گــزارش همشــهري، ايــن جنايت 
17فرودين ماه سال 95حوالي نظام آباد رخ 
داد. آن روز گزارش قتل زني حدودا 28ساله 
به تيم جنايي اعالم شــد و مأموران پس از 
حضور در محــل تحقيقات خــود را در اين 
خصوص آغاز كردند. بررســي ها حكايت از 
اين داشت كه زن جوان بر اثر خفگي جانش 
را از دســت داده و آنطور كه مشــخص بود 
حدود 2۴ساعت از وقوع جنايت مي گذشت. 
نخستين كســي كه با جســد روبه رو شده 
بود پدر مقتول بود كــه از روز قبل هرچه با 
دخترش تماس مي گرفت پاسخ نمي داد. وي 
كه به شدت نگران شــده بود خود را به خانه 

دخترش رسانده و با جسد او مواجه شده بود. 
مأموران در ادامه دريافتند كه از شوهر اين زن 
خبري نيســت و فرار وي، فرضيه جنايت از 
ســوي مرد جوان را قوت مي بخشيد چرا كه 
مأموران در ادامه تحقيــق پي بردند كه اين 
زوج جوان مدت ها بود كه با يكديگر اختالف 

داشتند.

قصاص
متهم به قتل تحت تعقيب پليس قرار گرفت 
تا اينكه چند روز بعد از جنايت دستگير شد. 
او در بازجويي ها به قتل همسرش اقرار كرد 
و انگيزه اش را اختــالف خانوادگي و دعوا بر 
سر مســائل پيش پا افتاده عنوان كرد. وي 
گفت:من با موتــور در پيك موتــوري كار 
مي كنم و معموال براي تامين مخارج زندگي 
ناچارم از صبح تا شب مشغول كار باشم. من 
مشكل خاصي با همسرم نداشتم فقط گاهي 
با هم جرو بحثمان مي شــد كه ممكن است 
در زندگي هر زن و شوهري اتفاق بيفتد. وي 

ادامه داد: من هرازگاهــي هنگام ظهر براي 
استراحت به خانه مي رفتم و قبل از رفتن به 
همسرم زنگ مي زدم تا اگر غذا ندارد از بيرون 
برايش بخرم. روز حادثه هــم به او زنگ زدم 
و برايش غذا خريدم. وقتي به خانه رســيدم 
همسرم ســرگرم خوردن غذا شــد و بعد از 
من پرسيد »نمي خواهي به سركار بروي؟« 
گفتم نيم ساعت ديگر مي روم و بعد با تلفن 
همراهش مشــغول صحبت با مادرش شد. 
نمي دانم درخصوص چه مسائلي با مادرش 
صحبت مي كرد كه ناگهان عصباني شــد و 
درحالي كه فرياد مــي زد،  به من گفت» چرا 
نزد خانواده ام از من بدگويي كرده اي؟« گفتم 
من حرفي نزدم و سعي كردم او را آرام كنم. 
تلفنش را كه قطع كرد همچنان عصباني بود 
و مي گفت قصد دارد بــه خانه برادرش برود. 
جلويش را گرفتم كه ناگهــان ويترين خانه 
را به زمين پرت كرد و آن را شكست.رفتار او 
باعث شد كنترلم را از دست بدهم و بي آنكه 
متوجه شوم با دســت چپم جلوي دهانش و 

با دست راســتم گلويش را گرفتم كه وقتي 
به خود آمدم متوجه شدم كه نفس نمي كشد. 
خيلي ترسيدم و وحشت سراپاي وجودم را 
فراگرفته بود. باورم نمي شد كه همسرم را به 
قتل رسانده ام. همه  چيز در يك لحظه رخ داده 

بود و فكر مي كردم در خواب هستم.
وي ادامه داد: پس از قتل خانه را ترك كردم 
و با موتورم به خيابان ها رفتم. چند ســاعتي 
سرگردان مي چرخيدم تا اينكه به ترمينال 
جنوب رفتم و حدود يك هفتــه آنجا بودم. 
بعد در يك رستوران به عنوان پيك موتوري 

مشغول به كار شدم و شــب ها را هم در آنجا 
مي خوابيــدم. اما مدام كابــوس مي ديدم و 
عذاب وجدان رهايم نمي كــرد. هنوز آنچه 
رخ داده بود را باور نمي كردم تا اينكه يك روز 
وقتي سوار برموتور در خيابان بودم،  پليس 
مرا گير انداخت. موتــور را رها كردم و با پاي 
پياده تصميــم به فرار گرفتم امــا درنهايت 
بازداشت شدم. اين متهم پس از اقرار به قتل 
همسرش روانه زندان شد و پس از مدتي در 
شعبه دهم دادگاه كيفري پاي ميزمحاكمه 
رفت. او در جلســه دادگاه ادعاي پشيماني 

كرد و گفت همســرش را به شــدت دوست بخشش مرد همسركش به شرط پرداخت ديه
داشته و ناخواسته دست به جنايت زده است. 
پس از پايان جلسه،  قضات وي را به قصاص 
محكوم كردند و حكم به تأييد قضات ديوان 
عالي كشور رسيد. پس از آن پرونده به شعبه 
اجراي احكام دادسراي جنايي تهران فرستاده 
شد تا مقدمات اجراي حكم فراهم شود. مرد 
همسركش سال گذشته براي نخستين بار 
پاي چوبه دار رفت تا حكم قصاص اجرا شود 
اما در واپســين لحظات اولياي دم دلشان به 
رحم آمد و به قاتل مهلت 6ماهه دادند. پس 
از پايان مهلت،  متهم چنــد وقت قبل براي 
باردوم به محوطه زندان رجايي شهر انتقال 
يافت تا قصاص شود اما موفق شد اولياي دم 
را راضي به بخشــش و رضايت كند. گريه و 
التماس هاي قاتل و تالش واحد صلح و سازش 
دادســراي جنايي تهران نتيجه داد و اولياي 
دم راضي شدند تا به شــرط دريافت ديه از 
قصاص صرف نظر كنند. به اين ترتيب متهم 
به قتل به زندان بازگشت و از مجازات مرگ 
رهايي يافت. او 2ماه مهلت دارد كه پول ديه 
را جوركرده و بعد از لحاظ جنبه عمومي جرم 

در دادگاه كيفري محاكمه شود.

دادستان نظامي تهران جزئيات تازه اي از سقوط هواپيماي اوكرايني اعالم كرد

فهرستيازاشتباهاتفاجعهبار
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ياوريگانه
روزنامه نگار

آرشنهاوندي
روزنامه نگار

پروندهكتونيزرنگي
زمستان سال گذشــته مرتضي ميرباقري، 
معاون ســيما بعد از توقف نمايش سريال 
اعالم كرد كه سريال توسط سيمافيلم مورد 
بررسي قرار گرفته و به دليل برخي از ايرادات 
محتوايي كه در سريال وجود داشته تصميم 
بر اين شده كه پخش نشود و پخش سريال 
به صالح نيســت. البته به نظر مي رسد تنها 
پايين بودن كيفيت ســريال باعث توقيف 
مجموعه نشده و معاون سيما تأكيد كرده 
كه در كنار اين موضوع، چند حاشــيه هم 

دربــاره كارگردان آن )علــي مالقلي پور( 
وجود داشــته و يكي از آنهــا حرف هايي 
بوده كــه مالقلي پور در صفحه شــخصي 
خود زده اســت؛ هر چند علي مالقلي پور 
عذرخواهي كرده اما پرونده سريال قطور تر 
از آن بوده كه پخش شــود. با همه اوصاف، 
مشكل كتوني زرنگي فقط كيفيت نيست 
و شــنيده ها حاكي از آن است كه برخي از 
مديران در سازمان  با پخش سريال موافق 

نيستند. 
با وجود داشــتن اختيارات كامل توســط 

مديران شبكه 3، شنيده مي شود كه رئيس 
رسانه ملي با اتكا به مشورت برخي ديگر از 
مديران جلوي پخش اين سريال را گرفته 
است؛ مشاوره هايي كه محور آن اين بوده 
كه روحاني ســريال، شخصيتي طنز دارد. 
بايد ديــد تصميم مديران بــراي نمايش 

»كتوني زرنگي« به كجا مي رسد؟

برگبرندهدستشبكهاول
در ايــن ميان برگ برنده دســت شــبكه 
اول است؛ شــبكه اي كه از اول سال جاري 

توانست باكس سريال هاي 
خــوب و باكيفيــت را با 
حمايت برخــي از مديران 
از آن خــود كند و به جاي 
شــبكه 3، عنوان شــبكه 
پرمخاطــب را بگيــرد. 
از ســال جاري بيشــتر 
ســريال هايي كه از شبكه 
يك روي آنتن رفته مورد 
توجه تماشاگران تلويزيون 
قرار گرفته و اين در حالي 
اســت كــه در گذشــته 
بســياري از ســريال هاي 
موفق از شــبكه 3 سيما 

روي آنتن مي رفت.

غيرقابــل شــهريور
پيشبيني

در اين ميــان، زمزمه هاي 
تغييرات كالن در رســانه 

ملي هم از سال گذشــته شنيده مي شود؛ 
شــنيده هايي كه با گذشــت زمان ممكن 
اســت كه جدي و اجرايي شود. عبدالعلي 
علي عسگري ازجمله مديراني است كه حكم 

رهبري برايشــان متفاوت 
بوده؛ چراكه بــراي ديگر 
مديران پيشــين سازمان 
حكم رهبري به صورت پنج 
ساله تمديد مي شده، اما در 
حكم علي عســگري مدت 
زمان مشخصي قيد نشده 

است. 
با نزديك شــدن به پايان 
تابســتان 5 ســالي كــه 
مديران ســازمان رياست 
رســانه ملــي را تجربــه 
مي كنند، تمام مي شــود 
و شــنيده ها از داخــل 
ســازمان حاكــي از آن 
اســت كه علي عسگري به 
دليل نقدهايي كه در اين 
مدت به او وارد شد و تغيير 
خواهــد كــرد و بايد ديد 
چه كسي ســكان سازمان 
را به دست مي گيرد؟ شنيده ها حاكي از آن 
است كه يكي از مديران سازمان كه رزومه 
قابل تاملي هم دارد جزو گزينه هاي جديد 

رياست سازمان باشد.

سازندگان مجموعه »كتوني زرنگي« اميدوار 
به پخش سريال از آنتن شبكه3 هستند

با وجود اوج گيري كرونا، برگزاري نشست هاي خبري رويدادهاي فرهنگي از سر گرفته شد

كميماسك،كمينگراني،كليبيخيالي

جدال بر سر 
كتوني زرنگي

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

عبدالعلي علي عسگري 
ازجمله مديراني است 
كــه حكــم رهبري 
برايشــان متفــاوت 
بــوده؛ چراكــه براي 
ديگر مديران پيشين 
سازمان حكم رهبري 
به صورت پنج ســاله 
تمديد مي شــده، اما 
در حكم علي عسگري 
مدت زمان مشخصي 

قيد نشده است

بعد از 4 ماه كه همه چيز زير سايه 
كرونا به حــال تعليق درآمده بود، رويداد

دوباره نشســت هاي خبري از سر 
گرفته شده و مسئوالن مراكز فرهنگي مختلف در 
اين نشســت ها به تشــريح برنامه هايي كه براي 
روزهــاي آتــي درنظــر دارنــد مي پردازنــد. 
برگزاركنندگان اين نشست ها سعي مي كنند، با 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي، هم خطر سرايت 
بيماري را كاهش دهند و هم روال مرســوم اين 
جلسات را حفظ كنند. با اين حال، ماسك هايي 
كــه خبرنــگاران و شــركت كنندگان در اين 
نشســت ها بر صورت دارند، گواهي مي دهد كه 
هيچ چيز عادي نيست و تا جايي كه مي توان بايد 
اين نشست ها را به صورت غيرحضوري و آنالين 
برگزار كــرد تا از بــروز اتفاق هــاي ناگوار مثل 
اوج گيري دوبــاره كرونا كــه در روزهاي اخير 
شاهدش هســتيم جلوگيري شود. روز دوشنبه، 
نشســت هاي خبري جايزه »كتاب ماه و ســال 
كودك و نوجوان« و يازدهمين دوســاالنه ملي 
سراميك برگزار شد و با اينكه تعداد حاضران در 
اين نشست ها زياد نبود و حضار تقريبا با فاصله از 
هم نشســته بودند، اما عكس هاي منتشرشده از 
اين 2 نشســت نشــان مي دهد كه پروتكل هاي 
بهداشتي بايد سفت و ســخت تر رعايت شود و 

كرونا را شوخي نگرفت.

جايزههاييبراينويســندگانحوزهكودك
ونوجوان

به گزارش همشــهري به نقل از اداره كل روابط 
عمومي و امور بين الملل كانون، در نشست جايزه 
»كتاب ماه و ســال كودك و نوجوان«، مصطفي 
رحماندوستـ  دبير اين جايزهـ  به بيان مراحل 
و چگونگي برگزاري اين رويداد پرداخت و گفت: 
هر مــاه كتاب هايي كه به دبيرخانه مي رســد از 
ســوي هيأت انتخاب بررســي و برترين ها براي 
داوري انتخاب مي شود و در نهايت هيأت داوران 
يك كتاب را به عنوان برتر مــاه معرفي مي كنند. 
هم اكنون 1370 عنــوان به دبيرخانــه رويداد 
ارسال شــده اســت كه اميدواريم اين تعداد با 
مراجعه حضوري و ثبت در سامانه رويداد به تدريج 
افزايش پيدا كنــد. طبق گفته رحماندوســت، 
تمام نويســندگان فارســي زبان در جغرافياي 
فارسي زبانان هم مي توانند در اين جايزه شركت 
و آثار خود را به دبيرخانه رويداد ارسال كنند. در 
پايان هر فصل از ميان كتاب هاي برگزيده هر ماه 
كتاب فصل و در پايان هر سال از ميان كتاب هاي 

فصل، كتاب ســال انتخاب مي شود كه به ترتيب 
جايزه »مرغك ســيمين« و » مرغــك زرين« 
دريافت مي كنند. اهــداي جايزه »خالقيت« در 
هر ماه به يك فرد براي خالقيت در حوزه تاليف يا 
نشر و اهداي جايزه »مهدي آذريزدي« به كتاب 
بازنويسي شده منتخب از ديگر خبرهايي بود كه 
رحماندوست در اين نشســت به آن اشاره كرد. 
همچنين، اين شــاعر از اهداي جايزه »فرصت 
طاليي« براي نويسندگان و شاعراني كه تاكنون 
اثري از آنها منتشر نشــده و اهداي جايزه »مداد 
پرنده« به نويسندگان و شاعراني كه در سال هاي 
اخير در اين حوزه پركار بوده اند، خبر داد. با اينكه 
روز قبل از برگزاري اين نشست براي خبرنگاران 
نام كاربري و رمــز ورود به همــراه لينكي براي 
حضور آنالين در اين نشست ارسال شده بود، با 
اين حال باز هم افرادي در محل نشســت حضور 

داشتند.

مرجعيتانجمنهــايتخصصيدربرگزاري
دوساالنهها

نشست خبري يازدهمين دوساالنه ملي سراميك 
نيز صبح ديروز با حضور هادي مظفري، مديركل 
دفتر هنرهاي تجسمي و هيربد همت آزاد، دبير 
اين دوســاالنه، در سالن گوشــه فرهنگسراي 
نيــاوران برگزار شــد. در اين نشســت، هادي 
مظفريـ  مديــركل هنرهاي تجســميـ  ابراز 
اميدواري كرد كه دوساالنه هاي سراميك و دوره 
هشــتم مجسمه سازي برگزار شــود و برگزاري 
اين رويدادها را خواســت انجمن هاي تخصصي 
دانســت و گفت: برگزاري اين رويدادها متاثر از 
خواســت و اســتقبال در انجمن هاي تخصصي 
اســت. اما و اگرهايي مبني بر مخالفت ارشاد يا 
متمركز كردن رويدادها در جشنواره فجر مطرح 
بود كه هيچ كدام صحت ندارد. باور ما اين اســت 
دولت نبايد دوساالنه برگزار كند و اين مهم بايد 
به انجمن هاي تخصصي واگذار شــود. داليل به 
تعويق افتادن را مطالعه كرديم و بخشــي از آن 
را در تغييــرات انجمن ها يافتيــم كه دوره هاي 
آن دو ساله اســت. به گفته وي، با كاهش شيوع 
كرونا شاهد دوساالنه سراميك و مجسمه سازي 
خواهيم بود و از سوي انجمن عكاسان و نقاشان 
براي برگزاري دوساالنه تخصصي در سال 1400 
صحبت هايي شده و اداره كل هنرهاي تجسمي 
كمك هايي به برگزاري اين رويدادها كرده است.

مديركل هنرهاي تجســمي، انجمن سراميك را 
يكي از منضبط ترين انجمن هاي حوزه تجسمي 
خواند و گفت: با اينكه اعضاي اين انجمن از ديگر 
انجمن ها كمتر است.اما انجمن سراميك اصيل 
و باكيفيت اســت. سال ســخت اما پر رويدادي 

پيش  رو داريم و تالش مي كنيم، به رغم شــرايط 
موجود، تك تك برنامه ها را اجرا كنيم. همچنين 
هيربد همت آزاد، دبير دوساالنه و رئيس انجمن 
هنرمندان سفالگر ايران، درباره امكان بهره گيري 
از برندها و بخش هاي خصوصي براي مشــاركت 
در اين رويداد نيز بيان كــرد: رايزني هايي براي 
اين مهم صورت گرفته اســت كه مربوط به قبل 
از كرونا بود. آســيب هاي اقتصادي كرونا شرايط 
مساعد صنعت را مخدوش كرد و به هر حال بايد 
انتظارات حامي، متناسب با شرايط ما باشد. شايد 
حامي آماده فعاليت باشد؛ اما خواسته هايش در 

اختيارات ما نباشد.
وي درباره نحــوه برگزاري دوســاالنه گفت: در 
بخش مسابقه شوراي انتخاب آثار متشكل از 6 نفر 
است و در دو مرحله آثار پذيرش مي شوند. مرحله 
نخست از روي عكس ارســالي و در مرحله دوم، 
آثار منتخب مرحله نخســت از روي اثر فيزيكي 
برگزيده مي شود. در نمايشگاه، سه اثر برگزيده 
بدون رتبه بندي خواهيم داشــت كه جايزه اين 
بخش 20 ميليون تومان اســت. همچنين 2 نفر 
مورد تقديــر قرار مي گيرند كــه جايزه آنان 10 

ميليون تومان است.

سينماهاي بريتانيا به دليل شيوع كرونا بدترين سال خود 
را از نظر اقتصادي مي گذرانند. با تعطيل شدن سينماهاي سينما

بريتانيا از  مــاه مارس ســال جاري )ماه هاي اســفند و 
فروردين99(، پيش بيني شده است كه درآمد سالن هاي نمايش فيلم در 
بريتانيا از صنعت سينما در ســال2020 با كاهش 58درصدي )مبلغي 
معادل 900ميليون پوند( مواجه شود. به نوشته اينديپندنت، بسته بودن 
سينماهاي بريتانيا سبب شده ســالن هاي نمايش فيلم در اين كشور از 
درآمد آگهي هاي پيش از نمايش  فيلم ها و فروش در گيشه محروم شوند. 
سالن هاي سينما در بريتانيا در 2019 حدود 1.25ميليارد پوند درآمد 
كسب كردند، امسال اما پيش بيني مي شود كه درآمد سالن هاي نمايش 
فيلم در بريتانيا فقط 525ميليون باشد. اين بدترين سال از نظر درآمد 
براي سينماهاي بريتانيا از سال1996 است. در سال1996 سينماهاي 
بريتانيا تنها 450ميليون پوند درآمد كسب كرده بودند كه بخش مهمي 
از اين درآمد مربوط بــه نمايش فيلم هاي ماموريــت غيرممكن و روز 

استقالل مي شد.
طبق دستورالعمل دولت بريتانيا سالن هاي سينما از تاريخ 4ژوئيه2020 
)14تير99( دوباره گشايش خواهند يافت. در اين روز انتظار مي رود سينه 
ورلد و ووئه مالكان عمده سينما در بريتانيا، سالن هاي نمايش فيلم خود را 
بازگشايي كنند. پس از گشايش دوباره سالن هاي سينما تدابيري به منظور 
رعايت فاصله گذاري اجتماعي اتخاذ خواهد شد. اين مسئله باعث اعتراض 
مالكان بسياري از سينماهاي مستقل شده؛ چراكه آنان بر اين باورند كه 
بازگشايي سالن هاي سينما ضمن كاهش 60درصدي ظرفيت پذيرش 
تماشاگر براي آنان از نظر اقتصادي صرفه نخواهد داشت. در سينماهاي 
بازگشايي شده نيز بسته به منطقه اي كه در آن قرار دارند و ميزان شيوع 

كرونا در آن منطقه، استفاده از ماسك اختياري يا الزامي خواهد بود.

بازگشاييسينماهادرفرانسه
درحالي كه سينماها در بريتانيا قرار است در روز 4ژوئيه گشايش يابند، 
سينماهاي فرانسه در 22ژوئن )30خرداد( بازگشايي شدند. در فرانسه 
نيز مقامات پيش از بازگشــايي ســينماها اعالم كرده بودند كه طبق 
دستورالعمل هاي بهداشتي مرتبط با كرونا، ســالن هاي سينما در اين 
كشور نبايد بيش از 50درصد ظرفيت خود، تماشــاگر پذيرش كنند. 
تماشــاگران نيز زماني كه در صف خريد بليت ســينما ايستاده اند بايد 

ماسك زده باشند. در راهروهاي سينما نيز زدن ماسك اجباري است.
در فرانسه نيز مانند سينماي هاليوود، تهيه كنندگان، كار توليد برخي از 
فيلم هاي بزرگ را كليد زده اند؛ البته با وضعيت موجود و ضمن رعايت 
ضوابط بهداشتي مرتبط با كرونا انتظار نمي رود به اين زودي ها در فرانسه 

محصول سينمايي جديدي عرضه شود.

وضعيتفيلمسازيوسالنهايسينمادراسپانيا
صنعت سينماي اسپانيا نيز از هفته گذشته موتورهاي خود را در دور پايين 
استارت زده است. به گزارش اســكرين ديلي، توليد برخي از فيلم هاي 
محلي يا فيلم هايي كه در لوكيشن هاي كم جمعيت فيلمبرداري مي شوند 
در اين كشور دوباره كليد خورده اند و كار فيلمبرداري آنها ضمن رعايت 
پروتكل هاي بهداشــتي مربوط به ويروس كرونا آغاز شده است. از روز 
25 ماه مه )5خرداد( نيز ســينماها در برخي از مناطق اسپانيا كه كمتر 
ويروس كرونا در آنها شيوع داشت، گشايش يافته اند. البته سينماها در 
اسپانيا به منظور رعايت فاصله گذاري اجتماعي تنها اجازه دارند 30درصد 
از ظرفيت خود، تماشاگر بپذيرند. برخي از سالن هاي مستقل سينما در 
شهرهاي مادريد و بارسلونا نيز از 21ژوئن )29خرداد( بازگشايي شده اند، 
اما مالكان عمده سينما در اسپانيا مجاز نخواهند بود تا هفته آخر  ماه ژوئن 
و اوايل ماه ژوئيه )اواسط تيرماه99( سالن هاي خود را بازگشايي كنند. 
طبق دستورالعمل ها بين هر سانس نمايش فيلم، سالن هاي سينما بايد 
به طور كامل نظافت شوند و در هر ورودي سالن هاي سينما، ظرف هايي 

پر از ژل ضد عفوني كننده دست قرار داده شود.

ايتاليابازگشايينصفونيمه
دولت ايتاليا مجوز بازگشايي سينماها از 15 ماه ژوئن )26خرداد( را صادر 
كرده بود. به گزارش خبرگزاري آنساي ايتاليا، بيشتر مالكان سالن هاي 
ايتاليا اعالم كرده اند كه به اين زودي ها ســالن هاي سينما  را بازگشايي 
نخواهند كرد. بيشتر ســينماداران ايتاليايي بر اين باورند كه ضوابط و 
تدابير سختگيرانه اي كه براي پيشــگيري از ابتال به كرونا اتخاذ شده، 
وضعيت بدي براي سينماداران پديد آورده و در وضعيت كنوني بازگشايي 
سالن هاي سينما از نظر اقتصادي در ايتاليا به صرفه نيست. در ايتاليا ضمن 
آنكه سالن هاي سينما ناگزير خواهند بود به منظور رعايت فاصله گذاري 
اجتماعي بسيار كمتر از ظرفيت خود پذيراي تماشاگر باشند، پوشيدن 
ماسك از بدو ورود تا زمان خروج از سالن هاي سينما اجباري خواهد بود 
و اين به آن معناست كه در سالن هاي سينما تماشاگران مجاز به نوشيدن 

و خوردن تنقالت نخواهند بود.

برخالفگفتهمديردفترمركزموسيقي،بليتهايكنسرتهاگرانشدند
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از4ماهتعطيلي،باالخره2گروهپاپبراي
برگزاريكنسرتهايخوداقدامكردند.
فــرزادفرزينواميــدحاجيليآغازگر
كنسرتهايخودبعدازروزهايتعطيلي
بودند؛هرچندگوياقرارنيستاينمهمان
ناخواندهدستازســرمردمبرداردوبا
رفتنشزندگــيمردمبــهروالعادي
بازگردد.برگزاريكنســرتهابارعايت
پروتكلهايبهداشتيشــايدبتوانددر
روحيهخستهمردمتأثيربگذارد،امانكته
ديگرقيمتبليتهايكنسرتاستكه
بهطورحتماجازهحضوربخشزيادياز
مردمرادرسالنهايكنسرتنميدهد.
بليتهاييكهبرخــالفگفتهمديردفتر
موسيقيوزارتارشادكهقراربوددراين2
ماهفعاليتافزايشنداشتهباشند،گران
شدند.نخستينكنسرتموسيقيپاپ
قراراست25تيرماهبهخوانندگيفرزاد
فرزيندرسالنوزارتكشوربرگزارشود
كهقيمتبليتهاياينكنسرتازحداقل
70هزارتومانشروعشــدهوتاسقف
265هزارتومانادامهدارد.كنسرتدوم
نيزبــهخوانندگياميــدحاجيليدوم
مردادماهدر2نوبتدرسالنوزارتكشور
برگزارخواهدشد.بليتهادرشرايطيبه
فروشميرســدكــهبراســاساعالم
سامانههايفروشاينترنتي،بعدازخريد

بليت،2عددصندليقبلوبعدجهتحفظ
فاصلهاجتماعيغيرفعالخواهدشدضمن
اينكههمراهداشــتنماسكودستكش
حينورودبهسالناجراالزامياست.اما
نكتهقابلتاملافزايشقيمتبليتهاست
كهپسازاعالمظرفيتمجاز50درصدي
برايســالنهاياجرا؛برگزاركنندگان
كنسرتهاتصميمبهافزايشقيمتبليت
گرفتهاندوايندرحالياستكهمديرمركز
موســيقيدرگفتوگوييباهمشهري
عنوانكردهبود:»باتوجــهبهوضعيت
موجــودوهمچنيناوضــاعاقتصادي
تالشمانايناستكهتسهيالتالزمبراي
مخاطبانايجادشــود.باتوجهبهاينكه
كنسرتهادر2ماهپيشرو)تيرومرداد(
اجازهفعاليتدارنــدواياممحرموصفر
فعاليتيوجودندارد.دراين2ماهافزايش
قيمتبليتنخواهيمداشــت.«امااين
افزايشقيمتديدهميشود؛بايدديددفتر
مركزموســيقيچهتمهيداتيرادرنظر
ميگيرد؟آيامخاطبانبايدخسارتهاي
ناشيازتعطيليكنسرتهاوبليتفروشي
براي50درصدصندليرابهدوشبكشند؟

***
البتهباتوجهبهانتقاداتيكهواردشددر
ســاعاتپايانيروزگذشتهسايتهاي
فروشبليت،بليتفروشيراكنسلكردند
وبهجايفروشبليتازواژه»بهزودي«در
صفحهفروشبليتكنسرتهااستفاده

كردند.

بيشاز5ماهازتوقفپخشســريال»كتونيزرنگي«
ميگذرد؛مجموعهايكهقراربودبــهكارگردانيعليسريال

مالقليپوروتهيهكنندگيمحمدرضاشــفاهرويآنتن
شبكه3برود.باوجوداينكهاينســريالبهسفارشمديرشبكه3
ساختهشدهوباوجودپخشتيزروآنونسهايشبهيكبارهاجازهپخش
نگرفت.امــاواگرهاييدرتوقفنمايشايــنمجموعهوجوددارد؛
توقيفيكهروايتهايزياديازعلتعدمپخشآنمطرحشــد؛از
كيفيتپايينسريالگرفتهتااختالفنظرهاييكهبرسرپخشسريال

كتونيزرنگيبروزكردهاست.

اميدوار به پخش كتوني زرنگي
باوجودحاشيههايفراواندرسيمايرسانهمليواختالفنظرها
هنوزسازندگانمجموعه»كتونيزرنگي«اميدواربهپخشاين
سريالهستند؛سرياليكهبهنظرميرسداگرايرادومشكليهم
داشتهباشدميتواندمانندديگرمجموعههايتلويزيونيباتعديل
وحذفوضبطسكانسهابهصورتمجددبراينمايشدرشبكه
آمادهشود.محمدرضاشفاه،تهيهكنندهمجموعه»كتونيزرنگي«
دربارهوضعيتاينسريالباگذشــتبيشاز5ماهازتوقيفش
ميگويد:»اينسريالابتدابهسيمافيلمارائهشدودرآنجامورد
تصويبقرارگرفتتاســاختآنآغازشــود.سپسباتوجهبه

مضامينتوليدمليوموضوعاتمرتبطبامجلس،بهسفارشمدير
شبكه3سيماعليفروغيوباتأكيدبرمناسبتانتخاباتمجلس
سال۹۸بازنويسيوساختهشد.سريالزيرنظرمديريتشبكه3
ساختهشدهواينكهگفتهميشودكيفيتآنپاييناستبرايما
واقعًاجايسؤالدارد.«ويبابياناينمطلبكهپرونده»كتوني
زرنگي«برايپخشبستهنشــده،توضيحميدهد:»ماهمچنان
پيگيرنمايشسريالهستيمواميدواريممشكالتبهزوديحل
شود.اطالعاتيكهبرايتوقفپخشســريالبهمديرانارشد
سازماندادهشده،اشتباهاستوبهطورحتمباتماشايبرخياز
سكانسهامشخصميشودكهسريالكيفيتمناسبومحتواي

درستودقيقيدارد.«

ث
مك

جايزهكتابماهوسالكودكونوجوان

دوساالنهمليسراميكايران

بازگشايي سالن هاي سينما در اروپا با حداقل ظرفيت پذيرش، سينماداران را ناراضي كرده است
بازگشاييسينماهاياروپاتحتتدابيرشديدكرونايي
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كيوسك

 سبزهاي فرانسه، يكشنبه در انتخابات 
شهرداري ها در اين كشور به پيروزي گزارش

بســيار بزرگي دســت پيدا كردند و 
كنتــرل برخي از مهم ترين شــهرهاي فرانســه را 

به دست گرفت.
به گزارش گارديــن، در پي نتايج شــمارش هاي 
اوليــه، پيش بيني ها درباره ناكامــي حزب امانوئل 
مكرون، رئيس جمهور فرانســه با نام »جمهوري به 
پيش« درســت از آب درآمد و ضربه ســنگيني به 
اميدهاي مكــرون و همفكرانش براي پيروزي وارد 
شــد. برخالف اين حزب، ســبز ها )اي اي ال وي(   
موفقيت هاي زيادي به دســت آوردند. اين پيروزي 
آنها، ادامه موفقيت هايشان در انتخابات سال گذشته 

پارلمان اروپا به شمار مي رود.
در پايتخــت فرانســه، آنــه ايدالگــو، شــهردار 
سوسياليســت فعلي به يك پيروزي قاطعانه رسيد 
تا كنترل پاريس همچنان در دست سوسياليست ها 
باشد. او در اين انتخابات، از حمايت كمونيست ها و 
ســبزها برخوردار بود و با وعده هايي درباره مقابله 
با تغييرات اقليمي و آلودگــي، مورد حمايت مردم 

قرار گرفت.
او تنها شهردار زني نيست كه كنترل يك شهر بسيار 

مهم را به دست گرفته اســت؛ براي نخستين بار در 
تاريخ، كنترل 5شهر از 10شــهر بزرگ فرانسه در 

اختيار شهرداران زن قرار گرفته است.
ايدالگو بعد از قطعي شدن پيروزي اش در سخناني 
خطاب به مــردم پاريس، گفت: »شــما اميد، كار 
تيمي  و پاريسي كه مي تواند نفس بكشد را انتخاب 
كرده ايد. شما پاريسي انتخاب كرده ايد كه زندگي 
در آن راحت تر اســت و همبستگي بيشتري در آن 

خواهد بود.«
دور اول انتخابات شهرداري هاي فرانسه 15مارس، 
يعني 2روز قبل از اينكه قرنطينه در اين كشور اعالم 
شود، برگزار شد. قرار بود دور دوم هم چند روز بعد از 
آن برگزار شود اما كرونا اين انتخابات را 3ماه عقب 

انداخت.
به خاطر نگراني از آلوده شدن به كرونا، مشاركت در 
اين انتخابات به شــدت پايين بوده و تنها 40درصد 
واجدين شرايط در حوزه هايي كه انتخابات مرحله 
دوم در آن برگزار مي شــد، در رأي گيري شــركت 
كرده اند. در ايــن انتخابات، عالوه بر شــهرداران، 
اعضاي شوراهاي شهر هم انتخاب مي شوند و نتايج 
آن تأثير مستقيمي بر زندگي روزمره مردم دارد. در 
انتخابات سال 2014 ميزان مشاركت 52.4درصد 

بوده است.
در پاريــس، مقامــات اقدامــات پيشــگيرانه 
ســختگيرانه اي ازجملــه مشــخص كردن محل 

قرار گرفتن مردم در صف ها و همينطور اســتفاده 
از شــيلدهاي صــورت را درنظر گرفتــه بودند اما 
حوزه هاي رأي گيــري چنان خلوت بــود كه اين 

تمهيدات عمال بيهوده به نظر مي رسيد.
بيشتر از 60درصد شــهرداران فرانسه در دور اول 
انتخاب شده بودند اما تكليف بسياري از شهرهاي 
بزرگ و مهم ازجمله پاريس، مارسي، تولوز و ليون به 

انتخابات يكشنبه كشيده شد.
در ليون، شهردار باسابقه سوسياليست اين شهر، 
ژرار كلمــب انتخابات را به نامزد ســبزها واگذار 
كرد. كنترل بــوردو، پايگاه راســت هاي ميانه و 
همينطور استراســبورگ و چند شهر ديگر هم به 

سبزها رسيد.
در ليل، مارتينه اوبري كه از ســال 2001 به عنوان 
يكي از سوسياليست هاي سرشناس فرانسه شهردار 
بوده است، در رقابتي نفسگير و تنها با 277رأي از 

نامزد سبزها جلو افتاد و مجددا انتخاب شد.
از ديگر نتايج مهم مي توان به لوهاور اشــاره كرد؛ 
جايي كه ادواردو فيليپه، نخســت وزير موفق شــد 
صندلي اش را در شــهرداري با 59درصد آرا حفظ 
كند. براســاس قانون فرانسه، نخست وزير مي تواند 
براي سمت خود در شهرداري يك جانشين معرفي 
كند و به فعاليتش به عنوان نخست وزير ادامه دهد. 
اين كاري است كه ادواردو در اين سال ها كرده است. 
با اين حال، با توجه به تصميم مكرون براي ترميم 

كابينه، او احتماال به زودي متوجه خواهد شــد كه 
در كابينه دولت باقي مي ماند يا بايد به شــهرداري 

لوهاور بازگردد.
در جنوب فرانسه، راســت هاي افراطي به موفقيت 
چشمگيري دســت پيدا كردند و لوئي آليو، يكي از 
نزديكان ماري لوپن، رهبر راست هاي افراطي فرانسه 
به پيروزي بزرگي در پرپينيان دست پيدا كرد. اين 
نخستين بار از دهه 90 به بعد است كه راست ها در 
فرانسه كنترل يك شهر با جمعيت بيش از 100هزار 

نفر را به دست مي گيرند.
در ســنت دني هم كه كنتــرل آن تقريبــا در يك 
قرن اخير در دســت كمونيســت ها بــوده، نتيجه 
شــگفت انگيزي رقم خورد و نامزد سوسياليست ها 

موفق شد به شهرداري راه پيدا كند.
ژروم فوركه، از مؤسسه نظرسنجي ايفوپ گفته است 
كه انتخابات شــهرداري به صورت تاريخي فرصتي 
براي مردم بوده تا افرادي را كه در قدرت هســتند، 
تنبيه كنند. بــا اين حال نمي توان ايــن انتخابات 
را به معناي شكســت كامل حــزب »جمهوري به 
پيش« دانست. اين حزب ميانه رو چند سال پيش 
تشكيل شــد و هدف آن به قدرت رساندن مكرون 
در ســال 2017 بود. با وجود اينكه »جمهوري به 
پيش« در سطحي ملي، مفاهيم سنتي راست و چپ 
را به چالش كشــيده، در حوزه هاي محلي چندان 

نفوذ ندارد.

حزب سبزها، در انتخاباتي كه حزب امانوئل مكرون در آن نااميدكننده ظاهر شد، به پيروزي هاي بزرگي در سراسر فرانسه دست پيدا كردند
توفان سبزها در انتخابات شهرداري هاي فرانسه جهان نما

اروپا، بي اعتماد به آمريكا
اقدامات دونالد ترامپ طي 3ســال حضورش در كاخ سفيد باعث 
شده تا آمريكا گام به گام، اعتبارش را نزد ديگر كشورهاي جهان 
از دست بدهد. نتايج يك نظرسنجي تازه در ميان اروپايي ها نشان 
مي دهد وضعيت آمريكا در نگاه مردم اين قاره به خاطر بحران كرونا 

حتي بدتر هم شده است.
در اين نظرسنجي كه از سوي شــوراي روابط خارجي اروپا و در 
كشورهاي آلمان، فرانسه، اسپانيا، دانمارك و پرتغال انجام شده، 
بيش از 60درصد شركت كنندگان اعالم كرده اند ديگر اعتقادي 
به آمريكا به عنوان رهبر جهان ندارند. براساس اين نظرسنجي كه 
نتايج آن از سوي روزنامه گاردين منتشر شده، عملكرد آمريكا در 
بحران كرونا تازه ترين دليل اروپايي ها براي بي اعتبار خواندن اين 
كشور اســت. رأي منفي به آمريكا در دانمارك 71درصد، پرتغال 
70درصد، فرانسه 68درصد، آلمان 65درصد و اسپانيا 64درصد 
بوده است. در فرانسه و آلمان، مردم گفته اند كه در جريان بحران 

كرونا، »به شدت« نسبت به آمريكا بي اعتماد شده اند.
گاردين در تحليلي بر اين نظرســنجي نوشــته اســت؛ بررسي 
ديدگاه هاي مطرح شــده نشــان مي دهد اعتبار آمريكا در اروپا 
فروريخته اســت؛ چراكه آمريكايي ها در ماجراي كرونا نسبت به 
متحدان اروپايي خود بي اعتنا بوده اند. نتايج اين نظرسنجي 3روز 
پس از آن منتشر مي شود كه آنگال مركل، صدراعظم آلمان، در يك 
گفت وگوي مفصل با 6روزنامه مطرح اروپايي در مورد جهان بدون 
رهبري آمريكا هشدار داد و از كشورهاي قاره سبز خواست خود را 
براي دوره اي تازه در سياســت بين الملل آماده كنند؛ دوره اي كه 

ويژگي بارز آن غيبت آمريكا به عنوان يك قدرت جهاني است.

گزارش شوراي روابط خارجي اروپا درباره نظرسنجي انجام شده 
تأكيد دارد كه اعتمــاد اروپا به آمريكا از بين رفته اســت. در اين 
گزارش آمده است: »شيوه بستن مرزهاي آمريكا به روي تمامي 
اروپايي ها به دستور ترامپ، نقطه آغاز اين بي اعتمادي بوده است. 
عالوه بر اين، ناتواني آمريكا در بروز يك واكنش مناسب به شيوع 
ويروس كرونا در قامت يك قدرت جهاني، به شكسته شدن وجهه 

اين كشور نزد اروپايي ها منجر شده است.«
طبق نظرسنجي انجام شــده، در آلمان تنها 2درصد و در فرانسه 
تنها 3درصد از پاســخ دهندگان گفته اند كه فكر مي كنند آمريكا 
براي كمك به اقتصاد آســيب ديده اروپا در بحــران كرونا، وارد 
ميدان شود. بر اين اســاس، در گزارش آمده است: »اروپايي ها به 
اين نتيجه رسيده اند كه آمريكا ديگر لزوما دوست اروپا در دوران 

سختي نخواهد بود.« 
نويســندگان گزارش شوراي 
روابط خارجي اروپا تأكيد دارند 
كه بي اعتمــادي اروپايي ها به 
آمريكا در ماجراي كرونا تشديد 
شده اما ريشــه آن در مسائل 
قبــل از آن اســت. اروپايي ها 
اكنون ديگر آمريكا را به عنوان 
رهبر جهــان و كشــوري كه 
به دنبــال تقويــت روندهاي 
مرتبــط بــا چندجانبه گرايي 
است نمي شناســند. اتحاديه 
اروپــا، يكــي از مهم تريــن 
نمادهــاي چندجانبه گرايــي 
كشــورها در جهان به حساب 
مي آيد؛ ســازماني كه به شدت 
مورد مخالفــت دونالد ترامپ 
قرار داشته است. اتحاديه اروپا 
هم همچون آمريــكا در برابر 
بحران كرونا موفق عمل نكرده 
اما نتايج نظرسنجي اخير نشان 
مي دهد اروپايي ها بيش از پيش به تقويت اين سازمان اعتقاد پيدا 
كرده اند. به نوشــته محققان شــوراي روابط خارجي اروپا، دليل 
تأكيد مردم اين قاره بر ضرورت تقويت اتحاديه اروپا اين است كه 
همه كشــورهاي اروپايي به اين نتيجه رسيده اند كه نظم جهاني 
بعد از جنگ جهاني دوم در حال دگرگوني است و در شرايط جديد 
جهان، ديگر نمي توان به آمريكا تكيه كرد. بر همين اساس، مردم 
خواهان قدرت گرفتن سازوكارهاي موجود در قالب اتحاديه اروپا 
براي عبور از بحران هاي بزرگي همچون بحــران كرونا يا بحران 

اقتصادي سال2008 هستند.
شوراي روابط خارجي اروپا معتقد اســت؛ اروپا در شرايط ناامني 
قرار گرفته. اين انديشكده در كنار انزواگرايي آمريكا، 2عامل ديگر 
را به عنوان داليل ناامني اروپا برمي شمرد؛ اول ناتواني دولت ها در 
مديريت بحران كرونا در سطح ملي و ناتواني اتحاديه اروپا در ارائه 

راهكاري براي خروج جهان از اين بحران.
شوراي روابط خارجي اروپا همچنين بر مبناي تجربه بحران كرونا 
خطاب به كشورهاي اروپايي نسبت به وضعيت كنوني اروپا هشدار 
مي دهد. در گزارش اين شــورا آمده اســت: »مردم اروپا بايد اين 
واقعيت را بپذيرند كه به رغم تمامي سازوكارهايي كه براي حفاظت 
خود در سطح اتحاديه اروپا و در سطح جهان ايجاد كرده ايم، قاره 
اروپا مي تواند تنها طي چند هفته به فروپاشي اقتصادي و اجتماعي 
دچار شود.« بر اين اساس، قدرتمند شــدن اروپا و اتحاديه اروپا و 

عملكرد مستقل از آمريكا تنها راه براي بقا عنوان شده است.

آنه ايدالگو، مجددا به عنوان شهردار پاريس انتخاب شد. براي اولين بار، مديريت شهري نيمي از 10 شهر بزرگ فرانسه به زنان رسيده است .

   10000000؛ با افزايش موارد ابتالي 
جديد، تعداد كلي مبتاليان به كرونا در 

سراسر دنيا از 10ميليون عبور كرد 

   افزايش موارد ابتال در آمريكا 
همزمان با عبور آمار جهانی از 10ميليون 

   چطور شروع ُكند و ناقص 
تصميم  گيري درباره گرفتن آزمايش 

كرونا باعث مرگ انسان ها شد

جواد نصرتی
خبرنگار

   از زبان آمار
بيــش از 40درصــد افراد 
شركت كننده در نظرسنجي 
گفته اند كرونا باعث شــده 
بيشتر به مســائل تغييرات 
اقليمي اهميت بدهند. بيش 
از 60درصد افراد در فرانسه و 
دانمارك گفته اند كه نگاه شان 
به چين منفي تر از گذشــته 
شده است. 57درصد از افراد 
خواستار اعمال كنترل بيشتر 
بر مرزهاي اروپا هســتند. 
در تمامي كشــورهاي مورد 
بررســي، افراد گفته اند كه 
همچنان نسبت به روسيه نگاه 
منفي دارند. تنها در ايتاليا 
نگاه ها به روســيه تغييرات 
مثبت داشته است. دليل آن 
هم ارسال كمك پزشكي از 
سوي ارتش روسيه به مناطق 
بحراني ايتاليــا در جريان 

شيوع كرونا بوده است.

كاهش امنيت سرمايه گذاري در بانك هاي امارات
نگراني محافل مالي و تجاري در كشــورهاي حاشيه عربي خليج فارس نسبت به 

پيامدهاي اقتصادي بحران كرونا روزبه روز در حال افزايش است. اگرچه در نگاه خاورميانه
اوليه تصور مي شود عمده اين كشورها با تكيه بر ذخاير ارزي قابل توجه، درآمدهاي 
سرشار و البته جمعيت اندك، مشكل چنداني در مقابله با بحران هاي مالي جهاني نداشته باشند، 
اما طوالنی شــدن بحران كرونا همزمان با ســقوط تاريخي قيمت نفــت، كار را از آنچه به نظر 
مي رسيد براي اين كشورها سخت تر كرده است. امارات ازجمله 6كشور عضو شوراي همكاري 
خليج فارس به شمار مي رود كه ساختار اقتصاد خود را بر پايه 2ستون فروش انرژي و گردشگري 

بنا كرده است.
پــس از چشــم انداز نگران كننده 
صنــدوق بين المللي پــول درباره 
آينده اقتصادهاي نفتي عربي، حاال 
»بانك آمريكا« در آخرين گزارش 
خود نسبت به وضعيت نظام بانكي 
امارات و امنيت ســرمايه گذاري در 
اين كشور هشدار داده است. در متن 
اين گزارش كه توســط خبرگزاري 
آناتولي تركيه منتشــر شده، آمده 
است: تأثير حقيقي عوامل فشارآور 

بر اقتصاد امارات در يك چهارم پاياني سال2020 نمايان خواهد شد و اين در شرايطي است كه 
دست كم تا كنون چشم اندازي براي پايان بحران هاي نفت و كرونا وجود ندارد.

براساس اين گزارش، درآمد حاصل از ســود 10بانك بزرگ امارات نسبت به مدت زمان مشابه 
در سال2019،  6.3درصد كاهش داشته است، درحالي كه مجموع سود خالص اين بانك ها نيز 
كاهش 23درصدي را نشان مي دهد. پيش از اين، آژانس اعتباري موديز هم وضعيت 8بانك برتر 
اماراتي را از »باثبات« به »منفي« تغيير داده بود. ازجمله اين بانك ها مي توان به بانك ملي امارات، 
بانك بازرگاني ابوظبي، بانك اسالمي دوبي، بانك مشرق، اچ اس بي سي خاورميانه، بانك اسالمي 
ابوظبي، بانك ملي راس الخيمه و همچنين بانك ملي فجيره اشــاره كرد؛ نام هايی كه به عنوان 
غول هاي تجاري-سرمايه گذاري خاورميانه شــناخته مي شدند و هر يك به طور جداگانه سهم 
مهمي در تصوير به وجودآمده از امارات به عنوان »صندوق سرمايه گذاري منطقه« ايفا كرده اند.

روزنامه العربي الجديد با اشاره به تأثير بحران هاي اخير بر موقعيت اقتصادي امارات نوشته است: 
نظام بانكي امارات همواره به عنوان يكي از مدرن ترين نظام هاي بانكي منطقه معرفي مي شــد 
كه توانايي هاي ويژه اي در زمينه تكنولوژي خدمات بانكي، رديابي مجرمين، مبارزه با پولشويي 
و البته نظارت هاي اساســي براي پرداخت اعتبار و تسهيالت داشت. حاال اما اين تصور در حال 
فروپاشي است و روند خروج سرمايه هاي خارجي از اين كشور هم تسريع شده است. نشانه هاي 
اين واقعيت را عالوه بر كاهش نرخ سرمايه گذاري، مي توان در افزايش قابل توجه اختالس هاي 
بانكي طي كمتر از يك سال اخير مشاهده كرد؛ از فرار مدير اجرايي مؤسسه مالي ابراج كاپيتال 
به لندن با 385ميليــون اختالس گرفته تا اختــالس 6.5ميليارد دالري پي آر شــتي، تاجر 
مشهور هندي و اخيرا هم اعالم ورشكستگي شركت phoenix commodities با بيش از 
400ميليون دالر بدهي به بانك هاي امارات! اين روزنامه قطري در بخش پاياني گزارش خود، 
خروج نظام بانكي امارات از كنترل نهادهاي نظارتي اين كشــور را با ماجراجويي هاي ابوظبي 
در سطح منطقه، در يك راستا ارزيابي كرده است. در اين گزارش آمده است: بدون شك هزينه 
سنگين صادرات سالح و ســاير حمايت هاي امنيتي و سياسي از متحدان امارات در جنگ هاي 
ليبي و يمن، فضا را براي تحريك شبكه هاي فســاد در نظام بانكي اين كشور مهيا كرده است؛ 

امري كه بيش از همه به ضرر دوبي و اقتصاد پوياي آن تمام شده است.
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بلندترينكاكتوسجهان
توكيو: در منطقه تاكينوگاواي پايتخت ژاپن، كاكتوســي 
وجود دارد كه بلنداي آن به بام يك ساختمان 3طبقه رسيده 
است. به گزارش آديتي سنترال، اين كاكتوس هنوز به ثبت 
كتاب ركورد هاي جهاني گينس  نرســيده و اين ركورد در 
اختيار كاكتوسي به بلنداي 19متر و 2سانتي متر در مكزيك 
قرار دارد. كاكتوس ياد شــده در مكزيك از ســال1995 
ميالدي تا به حال از عنوان خود دفاع كرده است اما ممكن 

است اين كاكتوس در ژاپن گوي سبقت را از آن بربايد.

تستگرفتنازتماماهالييكشهر
باواريا: مقامات ايالت باوارياي آلمان، ايالتي كه بيشترين شمار 
مبتاليان و جان باختگان بحران كرونا را در اين كشــور داشته، 
اعالم كردند كه تمامي شــهروندان اين ايالت مي توانند تســت 
تشخيص ابتال به بيماري كوويد-19 را انجام دهند. اساس اين 
برنامه بر آن است كه همه كساني كه مايلند براي تشخيص ابتالي 
ويروس كرونا تست بدهند، اين امكان را داشته باشند. به گزارش 
ديلي ميل، هزينه انجام تســت كرونا كه بيمه هاي درماني آن را 

نمي پردازند از محل بودجه ايالتي آلمان تأمين مي شود.

جنگرايانههايخانگيباكرونا
نيويورك:  با همه گيري جهاني ويروس كرونا، صدها هزار 
رايانه  خانگي به جنگ آن رفتند. به گزارش بي بي ســي،  
اين طرح در قالــب پروژه اي به نــام »فولدينگ ات هوم« 
انجام مي گيرد. اين پروژه از ظرفيــت آزاد رايانه ها براي 
محاســبه هاي پيچيده درباره ويژگي هــاي اين ويروس 
اســتفاده مي كند. اســتقبال از آن در دوره همه گيري به 
حدي بود كه ركورد جديدي در ظرفيت محاســبه هاي 

رايانه اي ثبت شد.

5200مبتاليمرتبطباكليسا
دانگو: شهري كه كانون شيوع ويروس كرونا در كره جنوبي 
بود، عليه كليســايي به اتهام آسيب   رساني مدني شكايت 
كرد. به گزارش اينديپندنت، بيش از 5200 نفر از مبتاليان 
كرونا در اين كشــور با اين كليسا ارتباط داشته اند. ابتالي 
گسترده اعضاي كليساي مسيح شين چئونجي در  ماه فوريه 
و مارس سبب شد تا كره جنوبي بعد از چين نخستين كشور 
دچار آمار باالي شيوع كرونا شود. مقامات اين شهر پيگير 

گرفتن غرامتي 66ميليون پوندي از اين كليسا هستند.

 حضرتاميرالمؤمنينعليع: من كثر هزله استجهل؛ 
كسي كه شوخي او بسيار باشد، نادان شمرده شود.
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معارضاتارضيوآتشسوزيجنگلها
نزديك به 100 درصد آتش سوزي هاي 
اخير به دســت انســان انجام مي گيرد 

كه يا عمدي اســت يا سهوي. عمدي 
اين اســت كــه عمــال در جنگل 
مواد آتش زنه اي مثــل كبريت، 
بنزيــن، گازوئيل و... را روشــن 
مي كنند و منطقه اي را به آتش 

مي كشند. سهوي هم اين است كه 
بارها ديده ام كه مثال خانواده اي يا چوپاني در جنگل، 
مخصوصا جاهايي كه برگ ها خشك است نشسته اند 
و در آنجا آتشي درست كرده اند تا غذا يا چاي درست 
كنند كه متأسفانه سهوا مسئله اي پيش آمده و مجبور 
شده اند منطقه را ترك كنند و منطقه به آتش كشيده 
شده. در واقع باد با سرعت 3 يا 4كيلومتر بر ثانيه راحت 

 مي تواند چنين آتشي را شعله ور كند.
در 2سال اخير با توجه به اينكه محصوالت در جنگل ها 
به دليل بارش هاي زياد، فراوان شده است بنابراين در 
فصل تابســتان ما علوفه و برگ ها و شاخه هاي خشك 
زياد داريم و احتمال آتش ســوزي هم زياد مي شــود، 
ولي همانطور كه بارها گفته شده در گچساران ، خائيز 
و كهگيلويه و بويراحمد زيبا و بهشت آســا، متأسفانه 
معارضات ارضي كه ســر ارث و ميراث و زمين و تملك 
صورت مي گيرد باعث آتش ســوزي مي شــود؛ يعني 
اينكه مثال كسي مورد تعرض قرار مي گيرد و نسبت به 
مالكيتش اعتراض دارد. از اين رو مي رود و جنگل را آتش 
مي زند؛ كما اينكه دو سال پيش در جنگل جهان نما در 
پارك ملي گلستان، مسئوالن قباله هاي مردم را گرفتند 
)قباله ها و سندهايي كه 300 تا 400سال عمر داشتند 
كه  گاه قيمــت آن كاغذ ها بيش از خــود زمين بود( و 
گفتند ما قباله و سندهاي رسمي به شما مي دهيم. بعد 
كه قباله ها را مردم پس گرفتند، ديدند كه تا 20 درصد 
از زمين ها را يكي از دســتگاه ها تصاحب كرده است و 

متأسفانه مردم هم براي اعتراض جنگل را آتش زدند.
ما مي دانيم كه در گچســاران، خائيــز،  كهگيلويه و 
بويراحمد، كامفيروز فارس و هر جا كه آتش ســوزي 
اتفاق افتاده واقعا به دســت انســان بــوده و تا حدود 
زيادي هم اين آتش ســوزي ها به صورت عمدي بوده 
است. اين را هم بايد بگويم كه هيچ عارضه طبيعي اي 
اثرات مخرب آتش را ندارد؛ يعنــي اگر در منطقه اي 
سيل بيايد بسياري از گياهان و جانوران زنده خواهند 
ماند، اگر در منطقه اي زلزله و ريزش كوه باشد و دشت 
فرو بنشــيند و فروچاله اي ايجاد شود، باز هم بسياري 
از جانــوران و گياهان زنده خواهنــد ماند. ولي آتش 
بدترين صدمه را مي زند. آتش، گياهان و النه جانوران 
را كه اين روزها فصل زاد و ولد آنهاست از بين  مي برد. 
پدر و مادر ممكن است از آتش فرار كنند ولي نوزادان 
آنها از بچه هاي خرس، روباه، شغال ، غزال ، گوزن و... 
گرفته تا انواع و اقسام حشــرات كه مايه و پايه حيات 
هستند در جنگل ها همه از بين مي روند. حشراتي كه 
از 30سانتي متر زير خاك تا باالي تاج درخت ها فعاليت 
دارند و مايه حيات جنگل ها هستند از بين مي روند و 

خالصه نسلي از منطقه را آتش از بين مي برد.
اين در حالي اســت كه در مناطق بايد يك سيســتم 
پايش آتش باشد، يعني عده اي باشــند كه يك اداره 
مركزي درســت كنند و هر جا آتش ديده شــد خبر 
بدهند تا حتي نيروي هاي مردمــي هم بروند و آتش 
را خاموش كنند. در ضمن وسايلي مانند هلي كوپتر و 
وسايل اطفاي حريق بايد داشته باشيم، حتي اگر هم 
نداريم بايد از كشورهاي ديگر تهيه كنيم. جنگل هاي 
مركزي روســيه وقتي آتش گرفت از وســايل اطفاي 
حريق آمريكا اســتفاده كردند و بعد از آن »پوتين« از 
خلبان هايي كه به كمك كشورش آمده بودند قدرداني 
كرد. ما هم مي توانيم چنين روابطي با ديگر كشــورها 
داشته باشيم. ما حدود 15هزار هكتار از جنگل ها را هر 
سال در اثر  آتش گرفتن ازدست مي دهيم و متأسفانه 
هيچ كاري هم نمي توانيم انجام بدهيم. براي مثال در 
شــمال، منطقه اي آتش گرفته بود و مســئولي گفته 
بود چيزي نيست فقط 400هكتار سوخته و به زودي 
جايگزين خواهد شد. اين فرد ارزش جنگل را نمي داند، 
نمي داند كــه يك درخت بــراي اينكه به ســن بلوغ 
برسد 40ســال وقت مي برد و به همين راحتي جنگل 

آتش گرفته باز نمي گردد.

اسماعيلكهرمنقد و نظر
استاد محيط زيست

فرورتيشرضوانيهبومرنگتلنگر
 روزنامه نگار

خليلكاظمنيا
دستيار تخصصي جراحي

مهارت

رستورانرفتندراوضاعكرونا
هنوز هم بهترين كار در خانه ماندن و استفاده از غذاهاي خانگي است. با اين حال 

اگر مجبور شديد به رستوران برويد، حتما توصيه هاي زير را رعايت كنيد.
درچهاوضاعيبايدقيدرستورانرازد؟

   كاركنان ماسك نداشته باشند.
   ورودي يا اطراف صندوق شلوغ باشد.

   فاصله صندلي ها كمتر از يك متر باشد.
چهكسانيبايدبيشتراحتياطكنند؟

   افراد باالي 65سال.
   افراد داراي بيماري زمينه اي.

توصيهها
   اگر بيمار هستيد در منزل بمانيد.

  بالفاصله قبل از خوردن غذا دست تان را بشوييد.
   ساعات و رستوران هاي خلوت تر را انتخاب كنيد.

   به محض اتمام غذا رستوران را ترك كنيد.
   رستوران هاي روباز انتخاب بهتري هستند.

   فقط براي خوردن و آشاميدن ماسكتان را برداريد.
  سعي كنيد تا جاي ممكن به هيچ سطحي دست نزنيد.

   همراهتان ضدعفوني كننده داشته باشيد.

ويترين

شيلنگوزارتخانه
»زنگ هشــدار كمبــود آب در 
تهران« يك تيتر تكراري است 
كه تابســتان هر سال رسانه ها 
آن را منتشر مي كنند. امسال 

به دليل شرايطي كه 
ويــروس همه گير 
ايجــاد  كرونــا 

كرده، مصرف آب افزايش چشــمگيري داشــته. طی 
ماه هاي گذشته بســياري از مردم عالوه بر اينكه روزي 
چندين نوبت دست  هايشــان را مي شويند، بلكه حتي 
مجبورند اقالمي را كه از فروشــگاه خريداري كرده اند 

نيز شست وشو دهند. 
به طور كلي حل مشكل اســراف در مصرف آب به چند 
دليل دشوار است. آب آشاميدني بايد در گالن و بطري 
فروخته شــود تا قدر آن را بدانيم، نه اينكه داخل لوله 
باشد و براي شســتن فرش و اتومبيل و كف پاركينگ 
از آن استفاده كنيم. كمتر كســي مي داند كه هر كولر 
آبي در طول شبانه روز آب مصرفي مورد نياز يك انسان 
را مي بلعد. تا زماني كه كنتور آب ســاكنان آپارتمان ها 
مشترك اســت و هزينه قبض بين ســاكنان به صورت 
مساوي تقســيم مي شــود، نمي توان انتظار داشت كه 
فرهنگ صرفه جويي نهادينه شود و شهروندان هشدار 
سازمان آب مبني بر بستن كنتور مشتركان پرمصرف را 
جدي بگيرند. آب در ايران بسيار ارزان است. همانطور 
كه بســياري از مــردم به دليل وحشــت از قبض برق 
نمي خواهند كولــر گازي نصب كننــد، درباره آب هم 
بايد چنين اتفاقي رخ دهد و گران شود تا به آن احترام 
بگذاريم. از سوي ديگر، از سال84 به بعد حفر چاه هاي 
غيرمجاز آســيب وحشــتناك و جبران ناپذيري را به 
سفره هاي زيرزمينی ايران تحميل كرده ولي همچنان 
آبياري كشاورزي در بســياري از مناطق به روش هاي 
سنتي انجام مي شود و گاهي كشاورزان محصوالت پرآب 
را در مناطق كم آب كشت مي كنند. نبايد تجسم كنيد، 
نيروي خدماتي يك وزارتخانه شيلنگ به دست مي گيرد 
و پياده رو را مي شويد، چون مي داند آب يك ساختمان 
دولتي هيچ وقت قطع نمي شود. بعد عابران اين صحنه را 
مي بينند و لج مي كنند و مي گويند ما هم بلديم آب بازي 
كنيم. بعضي از مردم به درياي خزر و خليج فارس خيره 
مي شوند و با خود مي گويند: »اين همه آب هست، اينا 
الكي مي گن آب نيست كه ما مصرف نكنيم تا صادرش 
كنند! « و كسي نيســت كه به آنها بگويد، آب شيرين 
رودخانه است كه تصفيه مي شود و داخل لوله مي آيد، 

نه آب شور دريا! 

توهمداغكتابخانه 
چقدر دلم براي كتاب و كتابخانه 
لك زده، سه ســالي مي شــود كه 
دســتم از همه جا كوتاه شــده و 
شب و روزم شــده بيمارستان و 
بيمارســتان و بيمارستان. چقدر 
عطر برگ هــاي كاهي رمان هاي 
چند دست گشته جلد شكسته 
توي زندگي ام ناياب شده، دقيقا 

مثل عطر ميخك هاي لباس هــاي بقچه پيچ ته 
كمد.

تابستان كه مي شــد و ثلث سوم شرش كم، 
كتاب ها يكي يكــي رو مي شــد و محله به 
محله مي گشــت. مهم نبود آزيموف باشــد 
 يــا ژول ورن و همينگــوي؛ مهــم اين بود 
كه پا به پاي يخ در بهشــت و آالســكاي َدم 
ظهر، ُهرم داغ چله تابســتان را مي بلعيديم 
و خنــك مي شــديم؛ بــا رؤياپردازي هاي 

جنگ زده مان.
قد كه كشــيديم، چرخ زندگي مان چرخيد 
ولــي لَق لَق كنان و حضــور بي نفِس كتاب؛ 

افسوس! 
كتاب ديگر انتزاعي شد و شد جزئي از اوهام كه 
هر از گاهي ناخودآگاه مــان را قلقلك مي دهد و 

مي رود پي كارش.
يك روز صبح كه خواب آلود و شتابان از زير پل 
كنار بيمارســتان مي پيچيدم، تابلوي مغازه اي 
خواب را از سرم پراند؛ مغازه اي نه چندان بزرگ با 
كركره اي سفيد كه روي تابلوي باالي آن درشت 
نوشته شــده بود: »كتابخانه مهر«، و تنها خدا 
مي  داند كه ديدن تابلوي كتابخانه آن هم وسط 
فست فودي و هايپرماركت رنگ و وارنگ، با دل 

من چه كرد! 
فــردا و فرداهاي ديگر با انرژي كتابخانه، شــاد 
و ســرزنده، پا در بيمارســتان مي گذاشــتم و 
هزاران درود بر سيلقه ناب مؤسس آن كتابخانه 
مي فرستادم. در يكي از صبح هاي فرح انگيز كه 
وقتم بيشتر بود، چند ثانيه اي به كتابخانه خيره 
شــدم، يك جاي تابلو اشــتباه بود؛ كتابخانه را 
»كبابخانه مهر« نوشــته بود با زغالي آتشين در 
كنارش. چه اشتباه فاحشــي. بايد يك روز كه 
آمدم بــراي امانت كتاب، به صاحــب كتابخانه 
بگويم زغال تابلويش را خاموش كند. خطرناك 

است كنار كتابخانه! 

انرژيهايپاك

آيا مي دانيد يك خانه خورشيدي كه تمام انرژي موردنيازش را از خورشيد 
برطرف مي كند، چگونه كار مي كند؟ مي دانســتيد ايرانيان در گذشته، 
با اســتفاده از انرژي باد گندم را تبديل به آرد مي كردند؟ و مي دانيد در 
ماشــين هايي كه ســوخت آنها به جاي بنزين، هيدروژن است، از لوله 
اگزوز به جاي دود، بخار آب خارج مي شــود؟ چگونه مي توان خانه  ها را 
با اســتفاده از گرمايي كه در دل زمين محبوس است، گرم كرد؟ چگونه 
مي توان از زباله هاي شهري، الكتريسيته توليد كرد و به خانه هاي مردم 
فرســتاد؟  مجموعه كتاب هاي »انرژي هاي پاك «، مي كوشــد با زباني 
ساده، مفاهيم پايه انرژي هاي دوســتدار محيط زيست را براي كودكان 
و نوجوانان بيان كند. اين مجموعه كه شــامل انرژي هاي خورشيد، باد، 
هيدروژن، زمين گرمايي و زيست توده مي شود، با ساختاري روايي و بومي 
به توضيح انرژي هايي مي پردازد كه جايگزين انرژي هاي تجديدناپذير و 
سوخت هاي فسيلي محسوب مي شوند. آشنايي با اين مفاهيم از سنين 
كودكي و نوجواني، مي تواند سبب رشد نسلي شود كه نسبت به مسائل 
زيست محيطي و پايداري محيط زندگي دغدغه مندتر باشند. مجموعه 
كتاب هاي انرژي هاي پاك نوشــته ميالدمحمدخانــي )دانش آموخته 

معماري انرژي( در 5جلد توسط انتشارات شهر قلم منتشر شده است .

   زمانی كه شب بسيار تاريك به نظر می رسد صبر كن صبح فرا می رسد.
   در جهان اطراف ما هم خوبی هست هم زشتی . اما انتخاب، كمابيش 

با خود ماست كه بيشتر به كدامشان توجه كنيم.
   در سخت ترين ودردناك ترين لحظات انسان در آغوش خداوند است.

مثبت 100 +

بررسيرمان»آكابادورا«درشهركتاب
نشست هفتگي شــهر كتاب، امروز، سه شنبه دهم 
تير ماه ساعت 15 به نقد و بررسي رمان »آكابادورا« 
اختصاص دارد كه با حضور مژگان مهرگان، محمد 
طلوعي و ويدا عامري و پيام ميكال مورجيا، نويسنده 
كتاب، در مركز فرهنگــي به صورت مجازي برگزار 

مي شود.
به گزارش همشــهري، اخيرا كتــاب »آكابادورا« 
نوشته ميكال مورجيا با ترجمه ويدا عامري به همت 
نشر هرمس منتشر شده اســت. اين كتاب رماني 

ايتاليايي است كه در مي 2009 منتشــر و تاكنون به چندين زبان ترجمه شده و 
جوايز متعددي دريافت كرده است. داستان در نيمه اول قرن بيستم و در روستايي 
كوچك در ساردينا به نام سورني اتفاق مي افتد. ماريا ليسترو كوچك، فرزند چهارم 
و آخر از خانواده اي در سورني كه پدرشان را از دست داده اند، به فرزندخواندگي 

زني بيوه و ثروتمند به نام بوناريا اورايي درمي  آيد.
نكته مرموزي در اين پيرزن سياهپوش ديده مي شود كه ماريا را مي ترساند و قادر 
به دركش نيست؛ در سكوتش، در نگاه ترسناكش و در دانش اش از مرگ و زندگي.

عالقه مندان مي توانند اين نشست را از اينستاگرام اين مركز به نشاني 
Instagram/bookcityculturalcenter به صورت زنده پيگيري كنند.

دريچه

كشفيكيازعللرنگگياهان
محققان دانشگاه كاليفرنيا، ريورسايد در مطالعه اخيرشان علت سبز رنگ بودن گياهان 
را كشف كرده اند. به گفته آنها با جذب تنها رنگ هاي بسيار خاصي از نور، ارگانيسم هاي 
فتوســنتزي امكان دارد به طور خودكار از خود در برابر تغييرات ناگهاني نويز انرژي 
خورشــيدي )Solar energy( محافظت كنند و در نتيجه تبديــل انرژي به طرز 
چشمگيري كارآمد مي شود. به گزارش ساينس، گياهان سبز، سبزرنگ به نظر مي رسند 
و باكتري هاي بنفش، بنفش به نظر مي رسند زيرا فقط نواحي خاصي از آنها طيف نور را 
جذب مي كنند و براي محافظت در برابر تغيير سريع انرژي خورشيدي مناسب هستند.

دانستني ها

پادتنالماعليهكرونا
در تحقيقي كه توسط دانشــمندان ســوئد و آفريقاي جنوبي انجام شد، پادتن هاي 
كوچكي كه معموال يك دهم انــدازه پادتن هاي معمولي اســت و تك پادتن ناميده 
مي شــود، از الماي آلپاكايي به نام تايسون برداشت می شــود كه ممكن است بتواند 
از امكان »جاي گرفتن و پاگرفتن« ويروس كوويد-19 در بــدن و ابتالي فرد به آن 
پيشگيري كند. به گزارش اينديپندنت، تايسون يك آلپاكاي 12 ساله در آلمان است 
كه توسط دانشمندان مؤسسه كارولينسكا در استكهلم با استفاده از پروتئين هاي اين 
ويروس، عليه آن مصون شــد. پيش تر در ماه جاري ميالدي اين تيم تك پادتن هايي 
را از خون تايسون استخراج كرد كه به همان قسمتي از ويروس وصل شده بودند كه 

پادتن هاي ساخته شده در بدن انسان وصل مي شوند و مي توانند جلو ابتال را بگيرند.

سالمت

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