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یادداشت
علي اعطا؛ رئیس کمیته معماري و طرح هاي شهري شوراي شهر تهران

حتي سایه کوره ها هم به این تكه از زمین نمي رسید. 
مرد و زني در نزدیكي کوره ناهیــد2، زیر آفتاب تند 
جنوب شــهر، محروم از خنكاي کولر و پنكه، داخل 
گودالي چند مترمربعي که یك راه ورود از سطح زمین 
داشت، زندگي مي کردند. آفتاب مي تابید و ما عرق شرم مي ریختیم. آنچه مي دیدیم، 

نه یك فیلم اجتماعي بود نه صحنه  یك رمان رئالیستي. خوِد واقعیت بود.
»یك جاهایي احساس مي کنم پاهایم مي لرزد و نمي توانم جلوتر بروم و آن در 
همین کوره هاســت؛ محل زندگي کارتن خواب هاي ته  خطي. اعتیاد و تزریق 
مواد مخدر در این کوره ها به حدي اســت که نگو!« اینها را خانم علیزاده، مدیر 
مؤسســه اي مي گفت که در مجاورت این کوره ها یك ایســتگاه کاهش آسیب 
با مجوز سازمان بهزیستي دایر کرده اســت. براي بازدید از کوره هاي آجرپزي 
منطقه ُخالزیر جنوبي به این منطقه رفتیم. بهانه بازدید، انتشــار تصاویري در 
روزهاي اخیر از کوره ها بود که وضعیتي بسیار نامساعد از افرادي در تونل هاي 
زیر کوره ها را به نمایش مي گذاشت. صبح یكي از روزهاي تیر، به همراه شهردار 
منطقه19، مدیرعامل ســازمان خدمــات اجتماعي شــهرداري تهران، رابط 
شورایاران منطقه19، جمعي از خبرنگاران و همكارانم در شورا در بخش غربي 
اراضي 1٨٠هكتاري منطقه خالزیر در منطقه19، در شمال بزرگراه آزادگان و 
جنوب بلوار شقایق و غرِب بزرگراه شهید کاظمي حضور یافتیم. بخش هایي در 
نیمه شرقي اراضي، محل فروش ضایعات و بخشي هایي در نیمه  غربي، کوره هاي 
آجرپزي است که داالن هاي آنها محمل انواع آســیب هاي اجتماعي است. در 
منطقه خالزیر حدود 4٠کــوره آجرپزي وجود دارد. ایــن کوره هاي آجرپزي 
در گذشــته فعال بوده اند، اما اکنون تعطیل و متروکه شــده اند. یكي از دالیل 
غیرفعال شدن این کوره ها، بحث آلودگي زیست محیطي است. همچنین پس از 
آنكه تولید سفال رواج یافت، کمتر از آجر استفاده شد و در واقع با گردش چرخ 
سفال، آجرسازي ها تعطیل شدند. ساکنان و شاغالن در کوره هاي آجرپزي کار 
خود را تغییر دادند. یك عده اي دســتفروش شدند و عده اي به جمع آوري مواد 
بازیافتي روي آوردند. برخي افرادي که قباًل در این کوره ها کار مي کردند، هنوز 
ساکن هستند و در این مناطق زاد و ولد کرده اند و به همین دلیل کودکان آنان 

نیز در همین کوره هاي آجرپزي بزرگ مي شوند.
این اراضي، در مرز محدوده تهران و در مجاورت حریم شهر قرار دارند. مجموعه اي 
از مشكالت در حوزه مالكیت اراضي، تعدد فروشندگان ضایعات، مسائل حقوقي 
اراضي وقفي، آسیب هاي اجتماعي، ذینفعان متعدد با منافع غیرهمسو؛ مسئله اي 
چندوجهي را در قبال این اراضي پدید آورده است. از همین رو راه حل »ممكن« 
و »قابل توافق« هنوز مطرح نشده اســت. چند سالي است 1٨٠هكتار از اراضي 
این محل براي احداث بوستان درنظر گرفته شده اما تحقق این امر ساده نیست.

آنچه پیداست نگاه کالبدمحور و بي توجه یا کم توجهي به سازمان اجتماعي شهر 
نمي تواند چاره ساز باشد. اراضي خالزیر حاشیه جنوبي منطقه19 و در مجاورت 
مرز محدوده شهر به لحاظ اجتماعي و انساني شرایط ویژه اي دارد. فعالیت هاي 
اقتصادي ریزدانه که به فروش ضایعات اختصاص دارد، تعداد پرشمار فعاالن این 
حوزه، وضعیت کوره ها و افرادي که در داالن هاي کوره ها در شرایط نامناسبي 
به سرمي برند و آســیب هاي اجتماعي آنها را در بر گرفته است در کنار عواملي 
همچون مالكیت، مسئله چندوجهي و پیچیده را رقم زده است اما آنچه ضروري 
است، طرح این پرسش است که ذینفعان خالزیر چه کساني هستند؟ منطقه19، 
3٠٠هزار نفر جمعیــت دارد که اکثراً از امكانات و خدمــات کافي بي بهره اند. 
ذینفعان اراضي خالزیر صرفاً ساکنان رسمي و غیررسمي آن نیستند. در یك 
نگاه محدود، همه شهروندان منطقه 19 و در یك نگاه فراگیر همه اهالي تهران 

نیز از ذینفعان این اراضي هستند.
چگونه مي توان این اراضي را اینگونه بي دفاع رها کرد؟

ُخالزير؛ طرح يك پرسش
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نگاه
ليال ارشد ؛  مددکار اجتماعي

ویروس کرونا پیامدهــا و تبعات روانــي، اجتماعي و 
اقتصادي زیادي را به همراه داشــت و افــراد زیادي با 
شیوع این ویروس مشكالت عدیده اي را در زندگي خود تجربه کرده و مي کنند. زنان 
سرپرست خانوار نیز از این قاعده مستثثني نیستند و البته که تجربه هاي ناخوشایند و 

مشكالت بیشتري را با شیوع ویروس کرونا تجربه کرده اند.
یكي از مهم ترین مواردي که باید به آن توجه شــود، افزایش شــمار زنان سرپرست 
خانوار است؛ به شخصه شاهد زناني بوده ام که همسران شان به دلیل وضعیت نامساعد 
اقتصادي و بیكار شدن، خانه و زندگي شــان را ترك کرده اند و به مقاصد نامعلومي 

رفته اند.این مسئله ازجمله مسائلي است که باید به آن توجه جدي شود.
یكي دیگر از مسائل مهم در ایام شیوع کرونا که زنان سرپرست خانوار - همانند دیگر 
اقشار جامعه - با آن دست به گریبان شده اند تورم افسار گسیخته و گراني هایي است 
که باعث شده زندگي این افراد سخت تر از گذشته شود و اندك درآمدي که دارند کفاف 

زندگي روزمره آنها را نمي دهد.
برخي از این زنان فعالیت هاي  روزمره داشــتند و با کمك برخي شرکت ها به صورت 
روزمزد مشغول به کارهاي خدماتي  بودند و به دنبال تعطیلي بسیاري از این مراکز، 
زنان سرپرست خانوار نیز بیكار شدند. تعدادي دیگر نیز زناني هستند که تحصیالت 
دانشگاهي دارند و در مراکز و شرکت ها مشغول به کار بودند، اما با تعطیلي این مراکز و 

شرکت ها، این زنان نیز بیكار شدند و زندگي سختي را تجربه مي کنند.
از طرف دیگر حضور فرزندان این زنان در خانه هزینه زندگي را بیشتر کرده است، تا قبل 
از این بچه ها نیمي از روز را در مدرسه بودند و اکنون با تعطیل شدن مدارس، فرزندان این 
زنان نیز ناچار به خانه ماني شده و تدریس فضاي مجازي و نداشتن گوشي هوشمند براي 

حاضر شدن در سر کالس از مهم ترین مشكالت فرزندان زنان سرپرست خانوار است.
افسار گسیختگي قیمت مسكن، مسئله مهم دیگر در زندگي این زنان است. زناني که 
سال ها با رنج و محنت پول پیش براي کرایه خانه جمع آوري کرده و به سختي اجاره 
ماهانه منزل شــان را تهیه مي کنند، به یكباره با جهــش حیرت انگیز مبلغ اجاره بها 
روبه رو شدند که همین مسئله بي ثباتي و پایداري زندگي آنها را به دنبال دارد. اگرچه 
برخي صاحبخانه ها براي چند  ماه اجاره خانه هایشان را بخشیده اند اما در نهایت تا ابد 
نمي توان انتظار بخشش اجاره بها را از صاحبخانه  ها داشت. مهاجرت به حاشیه شهرها 
در ماه هاي اخیر توسط زنان سرپرست خانوار بیشتر از قبل شده است، زناني که توانایي 
پرداخت افزایش اجاره بها و پول رهن خانه هاي خود را ندارند و با اندك پس اندازي که 
دارند، ناچار شده  اند زندگي در حاشیه شهرها را انتخاب کنند تا بتوانند با درآمد کمي 

که دارند زندگي خود را بگذرانند.
در چند ماه اخیر با گرفتار شدن مراکز درماني به درمان بیماران 
مبتال به کرونا، وضعیت درمان زنان سرپرست خانوار نیز دچار 

بحران شد، تعطیلي برخي مطب ها، پذیرش نكردن بیمارستان ها و گراني دارو از دیگر 
مشكالتي است که این زنان در ماه هاي اخیر یكه و تنها آنها را به دوش کشیده اند. 

كرونا تعداد زنان سرپرست 
خانوار را افزايش داد
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منتظر فردا  نمانيد؛ همين امروز ماسك بزنيد
ماسك از فردا اجباري مي شود
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دیدگاه
بهرام اميراحمديان ؛  كارشناس اوراسيا

والدیمیر پوتین طي 2دهه گذشــته، چهره بالمنازع 
سیاســت و قدرت در روســیه بوده اســت. با اعمال 
تغییرات جدید در قانون اساسي این کشور که اکنون 
در چارچوب یك همه پرسي به تأیید مردم هم رسیده، او در 2دهه پیش رو نیز در 

فضاي سیاسي روسیه همچنان حرف اول و آخر را خواهد زد.
تجربه تاریخ حكمراني سیاسي در روسیه نشــان مي دهد که سوي قدرت در این 
سرزمین پهناور همیشه به ســمت خودکامگي و تمرکزگرایي تمایل داشته است. 
توتالیتاریسم در روسیه همیشــه این امكان را به حكومت ها داده تا کنترل خود را 
بر این سرزمین و منابع غني طبیعي آن مستحكم کنند. روسیه تزاري نماد چنین 
رویكردي است. بعد از حكومت تزارها، کمونیست ها هم یك حكومت توتالیتر بنا و 

لنین و استالین هم در قامت تزار روسیه عمل کردند.
بعد از فروپاشي اتحاد شوروي، به دلیل نابساماني هاي ناشي از فروپاشي، روسیه  نیز 
از هم پاشید. فضاي سیاسي و اجتماعي روسیه به صحنه یك آنارشیسم تمام عیار 
تبدیل شــد. مافیاي قدرت، کارتل هاي مواد مخدر و تجارت انسان در روسیه رونق 
پیدا کرد. والدیمیر پوتین در شرایطي که یلتسین ناتوان از اداره کشور بود، به قدرت 
رسید. در چنین وضعیت آشــفته اي، پوتین احیاي قدرت، اقتدار و هویت روسیه 
قدرتمند را هدف اصلي برنامه هاي خود قرار داد. ضرورت ایجاد یك دولت مقتدر، 
تمامیت خواه و توتالیتر در تاریخ مدرن روســیه از اینجا نشــأت مي گیرد. در این 
وضعیت، انتظار اینكه روسیه در قامت یك جمهوري فدراتیو به سبك حكومت هاي 
غربي رفتار کند، هرگز امكان پذیر نیســت. بنابراین، حكومتي که بعد از یلتسین 
قدرت را در دست مي گیرد، تمام ساختارها را به گونه اي مي چیند که به یك نظام 
ریاستي توتالیتر منتهي شود؛ حكومتي که یك تزار الزم دارد و این تزار کسي نیست 

جز والدیمیر پوتین.
پوتین طي این سال ها براي حفظ جایگاه خود در قدرت، اطرافیانش را وارد عرصه 
کرده اســت. در حكومت هاي دمكراتیك، پارلمان محلي بــراي بروز دیدگاه هاي 
گروه هاي اپوزیسیون و احزاب مخالف دولت اســت اما در روسیه پوتین، پارلمان 
تحت کنترل حزب روســیه واحد، یعني حزبي که توســط او بنیان گذاشته شده، 
قرار دارد. احزاب همیشه تحت فشار بوده اند و کارکرد خود را در تالش براي اصالح 
عملكرد دولت و روندهاي جامعه از دست داده اند. همزمان رسانه ها نیز که مي توانند 
منعكس کننده صداي مخالفان باشــند، کارایي خود را از دست داده و تحت فشار 
دولت عمال بي اثر شــده اند. قوه قضاییه هم در اختیار پوتین و اطرافیان او ست. او 
به عنوان فرمانــده کل قوا، هدایت نیروهــاي نظامي را هم به عهــده دارد. کنترل 

مهم ترین ابزارهاي قدرت در روسیه در اختیار شخص پوتین است.
در خارج از مرزهاي روســیه، افزایش فروش نفت وگاز  تنها 
موتور محرك اقتصاد روسیه اســت. همزمان، ارتش روسیه 

با حضور در کانون هاي بحران در جهان، به ابزاري براي نمایش قدرت این کشــور 
تبدیل شده است. 

ساختار روسيه پوتين

َن اْلُمْؤِمِنيَن ِرَجاٌل َصَدقوا َما َعاهدُوا اهلَل علْيه ِمّ
 جانباز ســرافراز و همكار عزیزمان  بهنام اتابكي همیشه مهربان،

 در شــب میالد امــام رضا )ع( آســماني شــد. غــم از دســت دادن 
 ایــن رفیــق قدیمــي و باصفــا، ســخت اســت و باورنكردنــي.

براي خانواده و دوستانش آرزوي صبر دارم.
پيروز حناچي

5  احتمال درباره 
حادثه نطنز

بررســي هاي قضایــي و تیــم 11نفره 
کارشناســان دادگســتري در محــل 

آتش ســوزي و انفجار کلینیكي در تجریش که مرگ 19نفر 
را به همراه داشــت، 4فرضیه درباره علت این حادثه را مطرح 
کرده اســت. هم اکنون 9نفر در جریان این حادثه بازداشت 
شده اند و رسیدگي به پرونده این انفجار در دادسراي جنایي 

تهران ادامه دارد.

بامداد دوشــنبه حادثه اي در سایت هســته اي نطنز رخ داد که 
صداي آن روز بعد درآمد؛ ســفر بامدادي رئیس سازمان انرژي 
اتمي به همراه مدیران ارشد فني، امنیتي و ایمني این سازمان به 
نطنز خبر از یك اتفاق مهم مي داد. بهروز کمالوندي، سخنگوي 
سازمان انرژي اتمي روز پنجشــنبه اعالم کرد که سانحه اي در 
یكي از سوله هاي در دســت احداث مجتمع غني سازي  نطنز رخ 
داده که تلفاتي نداشته و علت آن در دســت بررسي است. او در 
توضیحات تكمیلي خبر داد که علي اکبر صالحي، رئیس سازمان 

انرژي اتمي هم شخصا در سایت نطنز حضور 
یافته و تیم هاي مختلفي مشــغول بررسي 

علت وقوع حادثه هســتند. دیروز اما ســخنگوي شوراي امنیت 
ملي از مشخص شــدن دلیل این حادثه خبر داد و گفت: به دلیل 
برخي از مالحظات امنیتي علت و چگونگي بروز این حادثه بعدا 

اعالم مي شود. 
نخستین تصویر از ســوله حادثه دیده که از سوي سازمان انرژي 

اتمي منتشر شد ابعاد جدیدي از حادثه را فاش مي کرد...

4فرضيه درانفجار 
مرگباركلينيك 

با دستور قضایي تا کنون 9نفر در جریان این 
حادثه بازداشت شده اند و تحقیقات ادامه دارد

همشهري در گزارشي تحلیلي به بررسي دالیل و پشت پرده حادثه 
در یكي از سوله هاي تاسیسات هسته اي نطنز پرداخت

122روز با  انتخابات آمريكا
 از امروز تا روز انتخابات آمریكا، روزانه 
 در صفحه23 به تحوالت خبري، تحلیلي

و آخرین نظرسنجي ها مي پردازیم

صفحه21 
را بخوانيد

صفحه2 را 
بخوانيد

بفرماييد شام در ماشين

ادامه در 
صفحه23

ادامه در 
صفحه21
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بامداد دوشنبه حادثه اي در سايت 
هسته اي نطنز رخ داد كه صداي آن هستهاي

روز بعد درآمد؛ سفر بامدادي رئيس 
سازمان انرژي اتمي به همراه مديران ارشد فني، 
امنيتي و ايمني اين سازمان به نطنز خبر از يك 
اتفاق مهم مي داد. بهروز كمالوندي، ســخنگوي 
سازمان انرژي اتمي روز پنجشنبه اعالم كرد كه 
سانحه اي در يكي از سوله هاي در دست احداث 
مجتمع غني سازي  نطنز رخ داده كه تلفاتي نداشته 
و علت آن در دست بررسي است. او در توضيحات 
تكميلي خبر داد كه علي اكبــر صالحي، رئيس 
سازمان انرژي اتمي هم شــخصا در سايت نطنز 
حضور يافته و تيم هاي مختلفي مشغول بررسي 
علت وقوع حادثه هستند. نخستين تصوير از سوله 
حادثه ديده كه از سوي سازمان انرژي اتمي منتشر 
شد ابعاد جديدي از حادثه را فاش مي كرد، چون 
برخي فعاالن توييتري در فضاي مجازي با استناد 
به تصوير منتشــر شــده و تطبيق آن با يكي از 
عكس هاي بازديد خبرنگاران از سايت نطنز نشان 
دادند كه محل وقــوع حادثه مركــزي بوده كه 
برخالف تاسيسات غني ســازي  ايران در نطنز و 
فردو كه زير زمين قرار دارند، روي ســطح زمين 
واقع است. در سايت غني ســازي  نطنز عالوه بر 
ساختمان مونتاژ سانتريفيوژ، ساختمان موسوم به 
اس8 هــم در دوران فعلــي كه ايــران تعهدات 
هســته اي خود را كاهش داده از اهميت فراواني 
برخوردار است، چون در يكي تعداد سانتريفيوژ ها 

و در ديگري كيفيت آنان در حال افزايش است.

سناريوياول؛اتفاقطبيعي درباره حادثه در سايت نطنز سناريوهاي 1
مختلفي قابل بررسي اســت؛ نخستين سناريو 

طبيعي بودن حادثه است چون در ماه هاي اخير 
ايــران ســرعت فعاليت هاي هســته اي خود را 
چندبرابر كرده و براساس يك اصل كلي سرعت 
باالتر وقوع حوادث را هــم افزايش مي دهد، كما 
اينكه حادثه اخير هم احتماال در يكي از بخش هاي 
مرتبط با سرهم كردن و تست سانتريفيوژ ها رخ 
داده و خرابي يا كرش كردن از اتفاقات كامال عادي 

در صنعت هسته اي جهان به شمار مي رود.
24ساعت پس از ســانحه در سايت نطنز، سردار 
غالمرضا جاللي، رئيس سازمان پدافند غيرعامل 
در يك برنامه تلويزيوني حضــور يافت و درباره 
حوادث اخير در كشور گفت: بخش عمده اي از اين 
حوادث نتيجه رعايت نكردن مسائل ايمني است.

سناريويدوم؛حملههوايي يكي از فعاالن توييتري رژيم صهيونيستي 2
روز پنجشنبه ادعا كرده بود كه اين رژيم اقدام به 
بمباران بزرگ ترين تاسيســات غني سازي  ايران 
كرده اســت. اين ادعا از ضعيف ترين احتماالت 
موجود است چون سايت هاي هســته اي ايران 
از باالترين ســطح فعال در حوزه پدافند هوايي 
برخوردار هستند و به خصوص نطنز به دليل واقع 
بودن در عمق جغرافيايي كشور در شرايطي قرار 
دارد كه دستيابي به آن از طريق آسمان، آن هم 
به دور از چشم رادارهاي نظامي مستقر در مرزها 

و نيز اطراف سايت نطنز عمال غيرممكن است.

سناريويسوم؛عملياتنفوذخارجي  سردار جاللي در ادامه سخنان خود در 3
برنامه گفت وگوي ويژه خبري يك احتمال را هم 
مطرح كرده بود. او با بيان اينكه بخشي از حوادث 
ممكن است ناشــي از حركات عناصر ضد انقالب 
و عناصر مرتبط با آن باشد و شــايد هم دشمن 
دخالت داشته باشد درباره احتمال نفوذ سايبري 
به تاسيسات ايران با اشاره به اينكه قدرت پاسخ و 

آفند سايبري ما بخشــي از قدرت دفاعي كشور 
اســت، تصريح كرد: اگر اثبات شود به كشورمان 

حمله سايبري شده است، پاسخ مي دهيم.
2 ماه قبــل اخبــاري مبنــي بر تــالش رژيم 
صهيونيستي براي از كار انداختن سامانه هاي فني 

بندر شهيد رجايي منتشر شده بود.
صهيونيست ها بارها تالش هايي را براي عمليات 
سايبري در تاسيسات هسته اي ايران انجام داده اند 
كه مهم ترين آن پروژه استاكس نت در دهه گذشته 
بوده است. ســال ها قبل يكي از تاسيسات مواد 

شيميايي اصفهان بر اثر خرابكاري از بين رفت.
تاسيسات هسته اي ايران ارتباط آنالين با دنياي 
بيرون ندارند، به همين دليل سناريوي هك هم 

قابل تامل نيست.

سناريويچهارم؛خرابكاريداخلي سايت هاي هســته اي از تدابير به شدت 4
امنيتي برخوردار هستند؛ به نحوي كه افراد غير، 
از جمله خبرنگاران و بازرســان آژانس و ســاير 
بازديد كنندگان، امكان همراه داشتن هيچ وسيله 
الكترونيكي را ندارند و در بــدو ورود موبايل ها و 
ديگر اقالم نقل و انتقال اطالعات ازجمله فلش و... 
توسط سامانه هاي پيشرفته اسكن و حتي توسط 
سگ هاي بازرس مورد بررســي قرار مي گيرد و 
توسط مأموران امنيت ضبط مي شود؛ كما اينكه 
آبان سال قبل هنگامي كه يكي از بازرسان آژانس 

قصد وارد كردن اقــالم ممنوعه انفجاري نيترات 
به سايت نطنز را داشت، اقدام او توسط مأموران 
امنيت سايت، كشــف و از ورود او جلوگيري شد. 
با اين حال آنچه در رابطه بــا اتفاقات خرابكارانه 
محتمل است انجام عمليات نفوذ توسط پرسنل 
داخلي تاسيســات اســت. چند ماه پيش براي 
نخستين بار فاش شــده بود كه در جريان پروژه 
استاكس نت، سفارت هلند از طريق برخي پرسنل 
سايت نطنز تالش داشته كه ويروس هاي مخرب را 

وارد تاسيسات هسته اي ايران كند.
نخستين بار ســايت زيرزميني فردو نيز توسط 
2سرباز مستقر در اين سايت لو رفت و عالوه بر اين 
در جريان انفجار در پايگاه نظامي اطراف شهريار 
كه به شهادت شهيد تهراني مقدم منجر شد نيز 
گزينه اصلــي، خرابكاري توســط برخي عوامل 
نفوذي بود؛ نفوذي هايي كه قاعدتا با دادن آدرس 
غلط نگاه ها را به سمت عوامل ديگر منحرف كرده 
و با لباس خودي دســت به عمليات خرابكارانه 
مي زنند. همين 2 هفتــه قبل بود كه قوه قضاييه 
نام و عكسي از يكي از نيروهاي نفوذي در سوريه 
منتشر كرد كه در ارتباط با سرويس هاي جاسوسي 
آمريكا و اسرائيل مسيرهاي تردد سردار سليماني 
و اطالعــات نظامي ايران را فروختــه بود. در پي 
حادثه در ســايت نطنز، سايت بي بي سي فارسي 
مدعي شد كه ســاعاتي قبل از اعالم آن توسط 
ايران، بيانيه اي از ســوي يك گروه زيرزميني در 
اختيار خبرنگارانش قرار گرفته كه براســاس آن 
گروه مذكور با معرفي خود به عنوان عامل داخلي 
با ژست اعتراضي مســئوليت عمليات نطنز را بر 

عهده گرفته اند.

سناريويپنجم؛تجهيزاتمعيوب يكــي از قديمي تريــن شــگرد هاي 5
ســرويس هاي امنيتي بــراي خرابــكاري در 
تاسيسات هسته اي ايران فروش قطعات معيوب 
در بازارهاي غيررسمي بوده كه در برخي موارد 
حتي با هماهنگي شركت هاي معتبر، قطعاتي با 
برند اين شركت ها اما با تفاوت هاي آلياژي توليد 
و به واسطه ها فروخته شده اما اين قطعات هنگام 
نصب در تاسيسات هسته اي اصطالحا دچار كرش 
شده و خساراتي به بار مي آورند. البته اين شگرد 
اصطالحا قديمي شده و پرسنل فني و متخصص 
ايران از مســير هاي متنــوع و مختلف قطعات 
دريافتي را در ســامانه هاي مشــابه و شبيه ساز 
تست مي كنند و پس از تأييد اصالت، آنان را وارد 

مدار خواهند كرد.

حاشيه سياست

نگرانيبولتونازفريبترامپتوسطايران!
جان بولتون، مشاور امنيت ملي پيشين آمريكا 
كه اخيرا دست به برخي افشاگري ها عليه ترامپ 
زده است، طي سخناني گفته كه رئيس جمهور 
آمريكا مايل است براي حصول توافقي جديد با 
سران ايراني ديدار داشته باشد. بولتون در ادامه 
مدعي شد: ترامپ در دوره دوم خود مي تواند در 
سياست هاي خود تغييري ايجاد كرده و خود 
را به ايران نزديك كند. وي گفت: همانطور كه 
كيم جونگ اون در مسئله كره توانست ترامپ 
را فريب دهد، نگرانم كه ايراني ها نيز بتوانند در 

دوره دوم اين كار را انجام دهند. / ايسنا

هشداردربارهفروپاشيبرجام
رئيس شــوراي راهبردي روابــط خارجي در 
پيامي به تحــوالت اخير در رابطــه با برجام و 
برنامه هسته اي ايران، از سياست هاي يكطرفه 
و نادرست 3كشور اروپايي عضو برجام و در راس 
آنها آمريكا براي توقف فعاليت هاي هســته اي 
صلح آميز ايران انتقاد كــرده و گفت: اينك كه 
مديركل آژانس به مالقات برايان هوك، مسئول 
امور ايران در دولت آمريكا رفته اســت و خبر 
آن نيز رســما منتشر شده نشــان مي دهد كه 
وابستگي و عدم اســتقالل آقاي گروسي تا چه 
حد است كه بي پروا به هماهنگ كردن اقدامات 
خود با مركز توطئه عليه ايران مي پردازد. اين 
مالقات نشان مي دهد كه آقاي گروسي از كجا 
دستور مي گيرد و اقدام 3 كشور اروپايي در كجا 
برنامه ريزي شــده اســت. خرازي هشدار داد: 
اروپايي ها بايد بدانند كه نتيجه سياســت هاي 
غلط آنها بي شك موجب فروپاشي كامل برجام 
خواهد شــد و ادامه اين وضعيت از سوي ايران 

قابل تحمل نيست.

اسماعيلسلطنتپور
خبر نگار

دولت آمريــكا پس از 
اقدامــات بي نتيجــه حقوقي

 ماه هاي گذشته، اين بار 
راه جديدي براي جلوگيري از روابط 
تجاري ايران و ونزوئال در پيش گرفته 
اســت؛ رســانه هاي آمريكايــي روز 
پنجشــنبه گــزارش دادنــد كــه 
دادســتان هاي آمريكايــي با تنظيم 
شكوائيه اي خواستار توقيف محموله 
نفتكش هايي شــدند كــه از ايران به 
ونزوئال سوخت حمل مي كنند. در پي 
اين درخواست، گروهي از رسانه ها نيز 
از دســتور يك قاضي فدرال آمريكا 
براي توقيف 4نفتكش حامل سوخت 

ايران به مقصد ونزوئال خبر دادند. 
بــه گــزارش ايســنا بــه نقــل از 
واشنگتن پســت، جيمز بويسبرگ، 
قاضي فدرال آمريكا دســتور توقيف 
محموله 4كشتي - بال، برينگ، پاندي 
و لونــا - را صادر كرده اســت. گمان 
مي رود كه اين 4نفتكش در مجموع 
در حال انتقال 1.2 ميليون بشــكه به 
ونزوئال بوده باشند. همچنين رويترز 
به نقل از برخي منابع حقوقي گزارشي 
داده كه آمريكا تنهــا درصورت ورود 
اين نفتكش ها به محــدوده آبي اين 
كشــور توانايي توقيف آنها را خواهد 
يافت اما اين اقدام ممكن است برخي 
كشورهاي ديگر را مجبور به همكاري 

كند.
تالش آمريكايي ها بــراي جلوگيري 
از صدور محموله هــاي نفتي ايران به 
ونزوئال در حالي اســت كه يك هفته 
پيش تر، وزارت خزانــه داري آمريكا 
اعالم كرد كه نام ۵ ناخــداي ايراني 
كــه ســكاندار نفتكش هــاي حامل 
1.۵ ميليون بشكه سوخت به ونزوئال 
بوده اند را به اتهــام نقض تحريم هاي 
دولت آمريكا عليه جمهوري اسالمي 
ايران به فهرســت افراد تحت تحريم 
دفتر كنتــرل دارايي هــاي خارجي 

)اوفك( از نهادهاي زيرمجموعه اين 
وزارتخانه افزوده است.

در بيانيه وزارت خزانــه داري آمريكا 
از علي دانايي كنارســري، محســن 
گوهردهــي، عليرضا رهنــورد، رضا 
وزيــري و حميدرضــا يحيــي زاده 
به عنوان ۵ ناخدايي نام برده شده كه 
در هدايت نفتكش هاي »فورچون«، 
»فارســت«، »فاكســون«، »پتونيا« 
و »كالول« به مقصــد ونزوئال نقش 
داشــته  و در فاصله 23 اسفند 98 تا 
13 خرداد 99 از بندر شهيد رجايي در 
استان هرمزگان محموله ۶۰ ميليون 
گالن بنزين توليد ايــران را به ونزوئال 

منتقل كرده اند.
ســيد عباس موســوي، ســخنگوي 
وزارت امور خارجــه ايران در واكنش 
به اين اقدام آمريكا طي يادداشــتي 
در توييتر نوشت: »اقدامات مذبوحانه 
آمريكا عليه اشــخاص ايراني - نظير 
آنچه از سوي پمپئو، معروف به وزير 
نفرت، اعالم شــد- تنها پيامي حاكي 
از شكســت رقت بار به اصطالح فشار 
حداكثري اســت. با وجود فشارهاي 
اياالت متحــده، ايــران و ونزوئال در 
تقابل با تحريم  هاي غيرقانوني آمريكا 

ثابت قدم باقي خواهند ماند.«
اما اقدامات آمريكا براي ايجاد اختالل 
در عبور نفتكش هاي ايراني به مقصد 
ونزوئال، به تحريــم ناخدايان و صدور 
دستور توقيف نفتكش ها محدود نبوده 
است؛ هفته گذشته، سردار سرلشكر 
باقري، رئيــس ســتاد كل نيروهاي 
مســلح جمهوري اســالمي ايران در 
نشستي با نمايندگان مجلس شوراي 
اسالمي اعالم كرد كه در جريان اعزام 
نفتكش هاي ايراني حامل ســوخت 
به ونزوئال، آمريــكا در ابتدا از طريق 
تطميــع ناخــدا و كادر فرماندهــي 
نفتكش ها و ســپس از طريق تهديد 
آنها به دنبال ناكام گذاشتن مأموريت 

اين نفتكش ها بوده، اما در نهايت راه به 
جايي نبرده است.

اقدامات آمريكا اعم از تهديد، تطميع 
و تحريم عليــه نفتكش ها و ناخدايان 
تاكنون مانع از ارســال محموله هاي 
بنزين از سوي ايران به ونزوئال نشده 

اســت. روز گذشــته علــي ربيعي، 
ســخنگوي دولــت در گفت وگويي 
با اســپوتنيك ضمن تأكيد بر اينكه 
»تهديدهاي آمريكا تأثيري بر اراده ما 
براي انجام تجارت آزاد و قانوني ميان 
2كشور نخواهد گذاشت«، اعالم كرد: 
»اگر در آينده دولــت و مردم ونزوئال 
همچنان نياز به كاالهايي داشته باشند 
كه جمهوري اســالمي ايران قادر به 
تامين آن باشــد، به طور جدي مورد 

رسيدگي قرار خواهيم داد.«
بيژن زنگنه، وزير نفت ايران نيز هفته 
گذشته، طي ســخناني در واكنش به 
اقدامات آمريكا، درباره برنامه وزارت 
نفت بــراي ادامه صــادرات بنزين به 
ونزوئــال با توجــه بــه تحريم كردن 
ناخداهاي اين نفتكش ها، گفته بود: 

اين موضوع غيرمنتظره نبود؛ اول به 
آنها وعده و وعيد پــول دادند كه آنها 
نپذيرفتند، ســپس تهديد و تحريم 
كردند كه آنها هم مي دانســتند. او با 
اشــاره به اينكه ايــران كار تجاري با 
ونزوئال انجام مي دهد، افــزود: براي 
ادامه صادرات بايد ديد مذاكرات بين 

2كشور چگونه پيش مي رود.
زنگنه با بيان اينكه بحث هاي زيادي 
ميان برخي  مردم درباره اينكه گويا ما 
بنزين خيراتي به ونزوئال داده ايم، انجام 
مي شود كه درست نيست، تأكيد كرد: 
بنزين ايران با قيمــت روز به ونزوئال 
فروخته شــده و ضمانت كافي براي 
پرداخت هزينه آن هم داشته ايم كه 
بخشي از پول آن هم اكنون در كشور 

است.

سي وهشتمين سالگرد ربوده شدن 4عضو هيأت اعزامي 
دفاع
ايران به لبنان همچنان گمانه زني هاي متعددي درباره مقدس

سرنوشــت آنها به دنبال دارد. اين بار مسئول سازمان 
هنري اوج در يادداشــتي گزارش داد: »پس از 38سال از واقعه تلخ 
ربوده شــدن 4ديپلمات ايراني، به جاي تجسم و تصور و تخيل، خبر 
آورده اند كه فاتح راستين خونين شهر، حاج احمد متوسليان و 3همرزم 
او سيدمحسن موســوي، تقي رســتگار مقدم و كاظم اخوان پس از 
ربوده شدن و سپري كردن ايام كوتاهي در اســارت نيروهاي مزدور 
شبه نظامي فاالنژ وابسته به رژيم صهيونيستي، در ساحل مديترانه 
تيرباران شده اند و محل دفن ايشان هم مشخص است.« سال گذشته 
كتاب سي و هفت ســال نوشــته حميد داوودآبادي منتشر شد، اين 
نويســنده و تاريخ نگار جنگ تحميلي در كتابش نوشت حاج احمد 
متوسليان در روز اســارتش در لبنان به شهادت رسيده و مسئوالن 
كشور از بيان صريح اين مسئله شــانه خالي مي كنند. خانواده اين 
4ديپلمات نيز در گفت وگوهاي متعدد رسانه اي خود تنها خواهان ارائه 
شواهد معتبري دال بر تعيين سرنوشت آنها شده بودند، ازجمله فريده 
متوسليان، خواهر حاج احمد متوسليان كه گفته بود: »ما مي گوييم 

اگر شهيد شده اند، سند بياوريد.«
هنوز چند روزي از عمليات بيت المقدس و آزادسازي خونين شهر در 
3خرداد۶1 نگذشته بود  كه حاج احمد متوسليان، فرمانده تيپ27 
محمد رسول اهلل با تصويب شوراي عالي دفاع عازم لبنان مي شود تا به 
ياري برادران لبناني در جنگ با رژيم صهيونيستي بپردازد. محسن 
رضايي، فرمانده وقت سپاه در آن زمان مسئوليت اين اعزام را برعهده 
داشــت. او ســال93 در يك برنامه تلويزيوني درباره اقدام به چنين 
تصميمي گفت: »قبل از اينكه ما به خاك عراق ورود كنيم، اسرائيل به 
جنوب لبنان حمله كرد. ما فرصت پيدا كرديم كه يك تيپ خود را به 
آنجا )لبنان( بفرستيم كه اوال موضعمان را نسبت به اسرائيل مشخص 
كنيم، ثانيا از يك كشور اسالمي دفاع كنيم و در آينده هم از اين فرصت 
به عنوان جاي پايي براي جمهوري اسالمي بهره ببريم؛ لذا نيرو به آنجا 
فرستاديم تا جلوي اين جوسازي را بگيريم و موضعمان را نسبت به 

اقدامات اسرائيل نشان دهيم.« 

در فيلم ايستاده در غبار به كارگرداني محمد حسين مهدويان كه به 
ماجراي ربوده شدن حاج احمد متوسليان مي پردازد، بخشي از صداي 
محسن رضايي پخش مي شود كه مي گويد: امام خميني)ره( وقتي از 
موضوع مطلع شدند، ابراز نارضايتي كردند؛ بنابراين دستور بازگشت 

به نيروهاي اعزامي داده شد.
متوسليان به همراه هيأتي رسمي از مسئوالن سياسي نظامي ايران با 
همين مأموريت راهي سوريه شد تا رويارويي ايران با رژيم صهيونيستي 
در لبنان را بررسي كنند. چهاردهم تير۶1، اتومبيل هيأت نمايندگي 
ديپلماتيك كشور حين ورود به شهر بيروت و در هنگام عبور از پست 
ايست و بازرسي توســط حزب فاالنژ لبنان متوقف شد و 4سرنشين 
خودروي مزبور به رغم مصونيت ديپلماتيك، توســط ربايندگان به 
گروگان گرفته شدند. در اين آدم ربايي سردار احمد متوسليان وابسته 
نظامي سفارت ايران در بيروت، سيدمحسن موسوي كاردار سفارت 
ايران در بيروت، تقي رستگار مقدم كارمند سفارت ايران و كاظم اخوان 
عكاس خبرگزاري جمهوري اسالمي به اسارت درآمدند و طي اخباري 

رسمي و غيررسمي بعدا تحويل رژيم صهيونيستي داده شدند.
خردادماه سال9۵ سردار حســين دهقان، وزير وقت دفاع خبر داد 
كه 4ديپلمات ربوده شده ايراني در اســارت رژيم صهيونيستي بوده 
و زنده هستند. با اين حال، در پايان همان سال محسن رضايي، دبير 
مجمع تشخيص مصلحت نظام كه اعالم كرده بود اخبار خوبي درباره 
حاج احمد متوسليان اعالم خواهد كرد، به ديدار مادر حاج احمد رفت 
و در اين ديدار يك جلد قرآن به او هديه داد كه بر صفحه اول آن نوشته 
بود »تقديم به مادر گرامي شــهيد بزرگوار سردار سپاه اسالم احمد 
متوسليان«. شهيد خطاب كردن حاج احمد متوسليان احتماال پاياني 
بر ماجراي چندســاله اين ربايش بود كه امضاي محسن رضايي به 
تاريخ 12دي9۵ را پاي خود داشت. سرلشكر رحيم صفوي، فرمانده 
پيشين سپاه نيز 14تيرماه ســال9۶ در همايش سالگرد اين ربايش 
درباره سرنوشت احمد متوسليان، گفت: بعيد مي دانم اكنون در قيد 

حيات باشد.
احسان محمدحســني، رئيس سازمان اوج در بخشــي از يادداشت 
خود تصريح كرده: »اگــر منافعي در »زنده نمايــي« و نيامدن اين 
پيكرهاي دور افتــاده از وطن براي عده اي خاص نباشــد، حتما آن 
جريان مصلحت انديش و منفعت طلب هــم در برابر مطالبه عمومي 
مردم و اصحاب رســانه، مقاومت نخواهند كرد و تسليم اراده و 
پيگيري منسجم و يكپارچه خواهند شد.« حميد داوودآبادي 
در جريان نگارش كتاب راز احمد از يك ديدار غيررسمي خود 
با سرلشكر قاسم سليماني، فرمانده شهيد سپاه قدس نقل قول 
مي كند كه سردار سليماني به صورت قاطع شهادت اين عزيزان 

را تأييد مي كند.

راز38سالهحاجاحمد
38سال پس از ربايش 4فرمانده و ديپلمات و عكاس ايراني، خبر شهادت آنان منتشر شده است

يك قاضي فدرال آمريكا دستور توقيف 4نفتكش حامل 
سوخت ايران به مقصد ونزوئال را صادر كرد

حكمباطل

همشهري در گزارشي تحليلي به بررسي داليل و پشت پرده حادثه در يكي از 
سوله هاي تأسيسات هسته اي نطنز مي پردازد

5  احتمال درباره نطنز

   اختالفات راهبردي ايران و آمريكا درباره ونزوئال
اختالفايرانوآمريكادربارهونزوئالتنهابهموضوعارسالبنزينبهاينكشورمربوطنميشود؛ايرانوونزوئالطيسالهايگذشته
تحتفشارشديدترينتحريمهايآمريكاومتحدانشبودهاند.تالشهابرايكاستنازفشارهايآمريكا،ايرانوونزوئالرابههمكاري
نزديكترترغيبكردهاست.سالگذشتهودرپيكودتايناكامعليهدولتمادورودرونزوئال،ايرانموضعكامالمتفاوتيباآمريكا
اتخاذكردودرحاليكهواشنگتنازخوانگوايدو،رهبرمخالفاندولتونزوئالحمايتميكرد،جمهورياسالميايرانمداخالتآمريكا

رامحكومكردوازدولتقانونيونزوئالحمايتكرد.
فروردينماه98نيزوزيرخارجهآمريكامدعيشدكهحضورايراندرآمريكايجنوبيبراياهدافمخرباست.مايكپمپئوهمچنين
ازبرقراريپروازهاميانايرانوونزوئالابرازنگرانيكردهوگفتهبود:»اياالتمتحدهباشركايخوددراينزمينهبرايازبينبردناين

شبكههاواينخطرهمكاريميكند.«
همانزمان،سخنگويوزارتامورخارجهايراندرواكنشبهاينادعايپمپئوگفتهبود:»آمريكايترامپميخواهدهمچونقرن
نوزدهم،آمريكايالتينراتبديلبهحياطخلوتخودكند؛غافلازاينكهملتهايجهانوآمريكايالتينبيدارشدهاندوچرخزمان
بهعقببازنميگردد.«موسويافزود:»درحاليكهبهدرخواستدولتونزوئالمتخصصانايرانيتالشميكنندبهبهبودسيستمآبو
برقدرآنكشوركمككنند،آمريكا30ميليارددالرذخايرارزيونزوئالراغارتكردهوملتآنراآماجتروريسماقتصاديخودقرار

دادهاستوازآنهاميخواهدياعليهدولتمشروعخودشورشكنندياگرسنگيبكشند.«

   توضيح شوراي عالي امنيت ملي
كيوانخسروي،سخنگويدبيرخانهشورايعاليامنيتملياعالمكرد:بررسيهايفنيوامنيتيانجامشده
ازسويدستگاههايذيربط،علتوقوعحادثهدرمجتمعهستهايشهيداحمديروشندرنطنزراكهبامداد
پنجشنبه12تيرماهبهوقوعپيوست،بهصورتدقيقمشخصكردهاســت.ويبااشارهبهحضوروفعاليت
كارشناسانبخشهايمختلفمسئولارزيابيورسيدگيبهحادثهدرسايتنطنزكهازنخستينساعاتوقوع
اينرخدادانجامشد،خاطرنشانساخت:فرضيههايمختلفدرموردعلتاينرخدادباواكاويدقيقآثارونحوه
وميزانتخريبايجادشده،بررسيوعلتاصليحادثهمشخصشدهاست.ويدرپايانباتأكيدبرمحدودبودن
خسارتواردشدهبهسولهدردستاحداثدرمجتمعهستهاينطنز،اضافهكرد:درمحلوقوعحادثههيچگونه

موادهستهايوجودنداشتهوموضوعنشتموادراديواكتيودروقوعاينرخدادكامالمنتفياست.

ســخنگوي دولت: اگر دولت 
و مردم ونزوئــال همچنان نياز 
به كاالهايي داشــته باشند كه 
جمهوري اســالمي ايران قادر 
به تأمين آن باشد، به طور جدي 
مورد رسيدگي قرار خواهيم داد

   ديپلمات ها، دربند زندان رژيم صهيونيستي
وزارتامورخارجهدربيانيهايبهمناسبت14تيرماهسالروز
ربايش4ديپلماتايرانيبهدستمزدورانرژيمصهيونيستي،
تلويحاگزارشاخيرمنتشــرشدهدربارهشــهادتحاجاحمد
متوسليان،محسنموســوي،كاظماخوانوتقيرستگارمقدمرا
تكذيبكرد.دربخشيازاينبيانيهآمدهاست:»همانطوركهطياين
سالهااعالمشده،شواهدوقرائنگويايآناستكهديپلماتهاي
ربودهشدهدرلبنان،بهنيروهاياشغالگررژيمصهيونيستيتحويل
دادهشدهومتعاقبابهسرزمينهاياشــغاليمنتقلشدهاندواكنون
درزندانهاياينرژيمنامشروعبهســرميبرند.برهميناساسوباتوجهبه
اشغاللبناندرآنزمانتوسطرژيمصهيونيستيكهباحمايتكاملآمريكا
صورتميگرفت،جمهورياســالميايرانمسئوليتسياسيوحقوقي
ربايشوايناقدامتروريستيرامتوجهرژيمصهيونيستيوحاميانآن
ميداند.«اينبيانيهدرپايانبنديخودآوردهاست:»وزارتامورخارجه
جمهورياسالميايرانباگراميداشــتيادوخاطرهديپلماتهاي
ربودهشــدهوتأكيدبرادامهتالشهايخودبرايتعيينتكليف
سرنوشتاينعزيزان،مراتبهمدرديخودراباخانوادهآنهاكه
سختيهايزياديرادرطولاينسالهامتحملشدهوهمواره
چشمبهراهبازگشــتآنانبهميهناسالميبودهاند،اعالم
ميكندواميدواراستكههمهاسراوزندانياندربندرژيم
صهيونيستيبهويژه4ديپلماتعزيزكشورمانبهزودي

آزادشوند.«
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مي  گوينــد گــذر زمــان، همه 
مشــكالت را حل مي كند، اما با گزارش

گذشــت 113ســال از تشكيل 
بلديه، چالش ها و مشكالت شهرداري ها هنوز به 
قوت خود باقي است؛ چه بسا مسائل و مشكالت 
شــهرها با تغيير نيازهاي اين روزها بيشتر هم 
شــده باشــد. بــا اينكــه تغييــر ســاختار 
مديريت شهري اندكي پس از انقالب اسالمي در 
مسير اصالحات اساســي قرار گرفت، اما بنا به 

داليلي و با وجود تصويب قوانين خوبي، تغييرات 
آنطور كه بايد به اجرا درنيامد. 41سال از پيروزي 
انقالب مي گذرد اما اداره شــهرها و روستاها با 
آنچه ســال ها قبل در مصوبــه مديريت واحد 
شهري پيش بيني شده بود، فاصله زيادي دارد. 
دولت ها در طول اين ســال ها همواره از اجراي 
مصوبه اي كه خدمــات 24گانه شــهري را به 
شهرداري ها محول مي كند، ســر  باز زده  اند و 
درآمدهــاي ايــن نهاد شــهري بــا خدمات 
گسترده اي كه ارائه مي دهد، همخواني ندارد و 
شهروندان توقع بجاي حل مشكالت كوچك و 
بزرگ شهرها را فقط از شهرداري ها انتظار دارند. 

آلودگــي هوا، توســعه حمل ونقــل عمومي و 
ترافيك بعد از گذشت 4دهه از انقالب، هنوز هم 
اولويت  شهرهاي بزرگي مثل تهران است. اين 
مشكالت داروي شفابخشي را انتظار مي كشند 

كه »مديريت واحد شهري« خيلي وقت پيش 
نسخه اش را پيچيده است. در تقويم ملي، امروز 
14تيرمــاه، روز بزرگداشــت شــهرداري ها و 
دهياري ها نام گرفته. نامگذاري يك روز از سال 

به نام نهادي كه خدماتــش، اليه هاي مختلف 
زندگي مردم را در بر مي گيرد، شايد كافي نباشد 
امــا فرصتــي را پيــش روي صاحب نظران و 

كارشناسان قرار مي دهد.

 بررسي وضعيت شهرداري هاي كشور به مناسبت 14تير ماه
كه روز شهرداري ها و دهياري ها نامگذاري شده است

نخستين رستوران خودرويي تهران، عصر ديروز در كنار ماشين هاي قديمي 
و خاص و با حضور مديران شهري در اراضي عباس آباد افتتاح شد

عكس:همشهري/اميرپناهپور آلودگيهوا،توسعهحملونقلعموميوترافيكهنوزهماولويتشهرتهراناست.

 يك عمر بي محلي 
به خواست دولت هاي محلي

مجيدجباري
خبر نگار

 خودرو هاي قديمي كه سال هاست ديگر 
ساخته نمي شــوند، موتورسيكلت  هاي گردشگري

روسي كه فقط در فيلم هاي سينمايي ديده 
مي شوند در كنار جيپ هاي جديد آمريكايي و ون هاي 
بزرگ و كوچك؛ جلوه هاي نخستين مجموعه رستوران 
خودرويي تهران در اراضي عباس آباد هســتند. فضاي 
بزرگي كه در غرب ســالن اصلي باغ كتاب و نزديك به 
درياچه هنر به كاربري رستوران اختصاص داده شده بود، 
عصر ديروز كار خود را شروع كرد. اين مجموعه با تمركز 
بر 3 محور سالمت، گردشگري غذايي  و رويكرد آموزشي 
در اختيــار بهره برداران قرار گرفته اســت و بخش هاي 
سرپوشيده و فضاي باز آن همگي با موضوع وسايل نقليه 
طراحي شده اند. بخش هايي از اين پروژه به فست فود و 
قســمت هايي نيز به بــازي و ســرگرمي هاي عمومي 
اختصاص يافته است. در اين بخش از باغ كتاب مي توان 
انواع خودرو هاي قديمي و فانتزي را ديد كه به 4 محدوده 

مجزا تقسيم مي شوند.
مجموعه رســتوران خودرويي تهران با 12هزار و 800 
مترمربع يكي از بزرگ تريــن فودكورت هاي فضاي باز 

كشور است. اين مجموعه شامل 4بخش متفاوت است و 
قسمتي از آن به  خودروهاي ارتشي، بخشي خودروهاي 
مخصوص كار در مزرعه و قسمتي به تفريحگاه كودكان 
اختصــاص دارد. تمام خودروهايي كه بــراي طبخ غذا 
به كار گرفته شدند، به فاضالب مركزي اراضي عباس آباد 
متصل شدند تا شــرايط بهداشــتي در اين فضا رعايت 
شــود. در ميان اين خودروها جيپ هامــر آمريكايي و 
موتورسيكلت هاي آلماني و روسي توجه همگان را به خود 
جلب كرده بود. انواع ديگري از اتومبيل هاي كمياب كه به 

ندرت در ايران يافت مي شود، همچنين تراكتور مزرعه و 
اتوبوس مدرسه در ميان آنها به چشم مي خورد. هر يك از 
4بخش داراي سالني با سقف متحرك است كه در فصول 
مختلف ســال مورد اســتفاده قرار مي گيرد. در مراسم 
افتتاح رستوران هاي خودرويي عباس آباد، محمدجواد 
حق شناس، زهرا نژادبهرام از اعضاي شوراي شهر تهران، 
سيد محمد حسين حجازي، مديرعامل سازمان نوسازي 
عباس آباد  و سيدرضا صالحي اميري، رئيس كميته ملي 

المپيك حضور داشتند.

بفرماييدشامدرماشين

محمدتوسلي،نخستينشهردارتهرانپسازانقالب
ازاسفندسال57دومشكلاصليدرشهرتهرانكامالبرجستهبود.
نخستاينكهشهرتهرانچگونهوباچهســازوكارعلميبايداداره
شود.بهاينترتيب،اينموضوعدردستوركارقرارگرفتوگروههاي
كارشناسيانتخابوكارفشــردهايانجامشدكهنتيجهاش،تغيير
تقســيماتتهراناز12منطقهغيرمنظمبه20منطقهعلميومنظم
بود.البتهدرســالهايبعد2منطقهديگرهمدرغربمسيلكنبه
اين20منطقهاضافهشد.دليلچنينتغييرساختارياينبودكهنگاه
راهبرديمديريتشهريدرساختارجديدشهرتهرانحاكمشود.
مسئلهاصليامااينبودكهبراساستجربهجهاني،مديريتسالمتو
كارآمدبرايشهرهابايدبهنحويباشدكهسازوكارمشاركتشهروندان
درادارهشهرفراهمشود.برهميناساس،ازهماناسفندسال57بحث
شــوراهارامطرحكرديم.براياينكاروبهمنظورتشكيلشوراهاي
محلههاومناطقوهمچنينتشكيلپارلمانشهري،تغييرساختارشهر
تهرانالزمبود.بهاينخاطر،قانونيمطالعهوآمادهشدكهپسازعبوراز
وزارتكشورنهايتادرمهرماه1358تحتعنوانمديريتواحدشهري
درشورايانقالببهتصويبرسيد.ايدهپارلمانشهريدرواقع،نگاه
راهبرديبودكهدرهمهكشورهايتوسعهيافتهوحتيدرحالتوسعه
وجوددارد.بنابراينشهرتهرانبه341محلهتقسيمشدتامحدوده
جغرافياييهرمحلهبافرهنگمشــترك،مشخصوشورايمحله
تشكيلشودتاخودشهروندانمحلهشانراادارهوبهصورتكالن،بر
مديريتشهريتهراننظارتكنند.طبققانونمصوبشورايانقالب،
قراربودهمهخدماتشهريدرتهرانزيرنظرشورايشهروشهرداري
ودراصلبانظارتمردمانجامشود.يكيازپيامدهايمثبتايناقدام

درصورتاجرا،كوچكوتوانمندسازيدولت
بودكهمتأســفانهبنابهداليليمحققنشد.
ضمناينكهقانونشــوراهاهمكهبعدهادر
اصولقانوناساسيبهتصويبرسيدهبودهم
بهفراموشيسپردهشد.تااينكهدرسال77

بانگاهراهبرديآقايخاتمي،اينقانونباشكلوشمايلتعديلشده
وكمرنگاجراوشوراهاتشكيلشــد.شكلگيريشوراهايشهرو
روستاازمواردياســتكهازهمانابتداموردتوجهمابودوحاالهم
بعدازگذشتبيشاز4دههبهعقيدهمنيكيازچالشهاست.شوراي
شهرتهرانبا21عضوبرايشهريبابيشاز9ميليونجمعيت،هيچ
تناسبيباوظايفواختياراتواقعيشورايشهربرايسياستگذاري
وبرنامهريزيونظارتبراجرايبرنامههاندارد.محوربعدي،موضوع
حملونقلوترافيكوهمچنينمشكلمحيطزيستوآلودگيهواي
شهرتهرانبودكهازهمانموقع،گروهكارشناسيبرايآنتشكيل
شد.گامنخستاينگروهكارشناسيهمتهيهطرحترافيكمحدوده
مركزيشهرتهرانبراياولويتدادنبهحملونقلعمومياستكه
هنوزبهعنوانيكضرورتبعداز4دههموردعملقراردارد.توسعه
اتوبوسراني،مترووبهطوركلي،حملونقلعموميوبرداشتنگامهايي
دراينراستاكهبتواندبهتدريجحملونقلعموميراجايگزيناستفاده
ازخودرويشخصيكند،نيازاساسيتهرانبودكهبهباورمنهنوز
هميكيازاولويتهايتهراناست.اينهاازجملهاقداماتزيربنايي
استكهجرقههايآندرســال57زدهشد.بههرحال،اميدوارمدر
گراميداشتروزشــهرداريها،نيازهايراهبرديواولويتدارشهر

تهرانموردتوجهقراربگيرد.

تورجفرهادي،شهردارمنطقه۶تهران
چهاردهمتيرماهمقارنباســالگردتصويب»قانونتاســيس
دهياريهايخودكفادرروســتاهايكشــور«درتقويمرسمي
جمهورياسالميبهعنوانروزشهرداريهاودهياريهانامگذاري
شدهاست.روزشهرداريهادرگامنخستروزشهرونداناست.به
اينمعناكهشهرداريبهمثابهنهاديمدني-اجراييوغيردولتي
بيشترينارتباطراباشهروندانداردوسياستهاياتخاذشدهاز
سويايننهادميتوانددرحوزههايگوناگونشهرياثراتمثبتو
سازندهيامنفيومخربيرادرزندگيشهريواجتماعيشهروندان
بهدنبالداشتهباشد.واقعيتايناستكهشهرداريهادرسطح
جهانيازجملهنهادهاييهســتندكهنقشآنهادرتوسعهپايدار
ومتوازنوتقويتوتوســيععرصههايمدنيوعموميبيبديل
است.بديهياستباتوجهبهپيچيدگيهايزندگيشهري،افزايش
انتظاراتونيازهايجامعهشهري،مسائلزيستمحيطيشهري
وتوسعهوگسترشكالبدينامتوازنوناموزونشهريايننقش
بيبديلوتاريخيواستراتژيكدرقياسباسايرنهادهاياجرايي
جايگاهباالتروخطيرتريپيداميكندكهلزومتوجهبهآنازسوي
حكومتوحاكميتوتحليلوتفسيرصحيحآنازناحيهمديران
شهري،ميتواندتالقي»جامعهشــهري«و»مديريتشهري«را
در»توسعهشهري«ممكنكند.اساسامفهوممديريتشهريدر
تفسيرهايكالنفراترازادارهشهراستوباارتباطباساختارهاي
اقتصادشهريوفرهنگشهري،نقشيپيچيدهترازتمركزصرف
برادارهشهرپيداميكند.بربســتراينديدگاهميتوانادعاكرد
نحوهومكانيسمارتباطدوسويهوتعاملي»نهادمديريتشهري«

بهعنوانضرورتيايدئولوژيكبامنابعو
نهادهايرســميقدرتدربسترنگاهي
رئاليستي،ميزانوقدرتتأثيرگذاريو
تحولآفرينيآندربهبودزيستشهري
وزيستپذيركردنشــهرهاراتسريع

ياُكندميكند.ايننقشكليديكهدرقالــبوقامتهمافزايي
باقدرترسميردهبنديميشود،ناشــيازفهمياستكهحل
نيازهاياكولوژيكواستراتژيكشــهريرادرشرايطيممكن
ميداندكهدامنهوســيعنيازهاياقتصادي،اجتماعيوفرهنگي
شهردرقامتنگاهپروسهايودراليهبنديكوتاهمدت،ميانمدت
وبلندمدتتحليلوچارهجوييشود؛فهميكهبرآمدهوبركشيده
گفتمانياستكهنهادسياستونمادزمامداريرادرتدبيرواداره
شهرميداند.روشناســتكهالجرموناگريزوناگزير،سياست
چهبامفهومتدبيرشــهريوچهبامضمونتدقيقدولتينهدر
مقابلهومعارضهكهدرمفاهمهوموازنهشــكلميگيرد.بنابراين
مديريتشهريبهعنوانشاخهوشعبهايازبرنامهريزيشهري
وهمچنينشهرداريهابهمثابهنهادهايياجراييمدني،نيازمند
برنامهريزيهمسونگر،منعطف،پوياوتعامليومشاركتيبرايغلبه
بربحرانهاييهستندكهفقرشهريراافزايشدادهوعدالتشهري
رانحيفوالغركردهاست.تحققاينموضوعنيازمندبازنگريو
ارتقايوظايفشهرداريازتقسيماتشهريازجملهشهر،حريم
شهر،منطقه،ناحيهومحلهبرحسبابعادوسطوحتوسعهپايدار
شهريدرعرصههايفرهنگي،اقتصادي،اجتماعيوكالبدياست

كهدرنهايتبهخلق»شهرپايدار«ختمميشود.

عبدالرضارحمانيفضلي،وزيركشــوردر
پياميبهمناسبتروزشهرداريودهياريوجود
1345شــهرداريو37080دهياريدركشوررا
فرصتيمغتنمبرايارتقايســرمايهاجتماعي،
اميدبخشيوافزايشنشاطاجتماعيدانست.
بخشهاييازپيامرحمانيفضلي،وزيركشوركه
خطاببهشهردارانودهيارانسراسركشورصادر

شده،بهشرحزيراست:
خدمــاتگســتردهوارزندهشــهرداريهاو
دهياريهاكهدرابعادوســيعوگوناگونينظير
حفظمحيطزيست،بهداشتوسالمت،مديريت
بحران،بهبودسيماومنظر،ارتقاوسامانبخشي
وضعيتكالبدي-فيزيكيسكونتگاهها،مديريت
پســماند،ايمنيوآتشنشــاني،برنامههاي
فرهنگي-اجتماعيو...نمودپيداميكند،نقش
بســيارمؤثريدرآســايش،امنيتوسالمت
شــهروندانودستيابيبهشــاخصههاييك
سكونتگاهسالم،زيبا،پويا،بانشاطوتوسعهيافته

ايفاميكند.
وجود1345شهرداريو37080دهياريدرسطح
كشور،بهعنوانبازواناجراييشوراهاياسالمي
فرصتمغتنميبرايارتقايسرمايهاجتماعي،

اميدبخشــيوازهمه
مهمترافزايشنشــاط
اجتماعيدرميانآحاد
جامعهاست.بدونشك
بالندگيوشــكوفايي

ايننهادهايمردمي،درگروسياســتگذاري،
حمايتهايماديومعنويدولتونيزهمكاري
وبرنامهريزيهمهدســتگاههابرايپيشرفت
همهجانبهشهرهاوروســتاهايكشوراست.
بحمداهللحمايتازشهرداريهاودهياريهادر
طولفعاليتدولتتدبيرواميد،درقالبتهيهو
تدوينسياستهاوبرنامههايمناسبوهمچنين
تخصيصاعتباراتوامكانات،معناييملموس
يافتهكهانشاءاهللباقوتبيشتريادامهخواهد
يافت.ازشهردارانودهيارانهمانتظارميرود
باوسعتبخشيبهتالشهاواقداماتمؤثرخود
بهويژهدرحوزهايجاددرآمدهايپايدارمحليو
زمينهسازيبرايتوسعهكسبوكارهايمختلف،
درساليكهباعنوان»جهشتوليد«ازسويمقام
معظمرهبري)مدظلهالعالي(نامگذاريشــده
است،گامهايارزندهوبلندتريدرجهتتوسعه،

عمرانوآبادانيمناطقبردارند.

عليتوكلي،شهردارمنطقه19تهران
امروزهنقــششــهرداريهابهعنوان
اجراييتريندستگاههايخدماترسان
درادارهوتحققاهدافتوســعهگرايانه
شــهرازدريچهخدمتبهشهروندانبر
كسيپوشيدهنيست.درواقعشهرداري
نهاديعمومياســتكههموارهارتقاي
رفاهشهروندانوتوسعهبرابرامكاناترا
سرلوحهخدماتخودقراردادهتابتواند
بهمهمترينهدفخودكهكسبرضايت
شهروندانوافزايشرفاهعمومياست،
دستيابد.اينخدماتدرابعادمختلف
ووسيعيهمچونمحيطزيست،بهداشت
وســالمت،مديريتبحران،بهبودنماي
شهري،ساماندهيوعمرانشهر،مديريت
پسماند،حملونقلوترافيك،مديريت
ايمنيوآتشنشاني،مسائلوبرنامههاي
فرهنگيواجتماعيو...نموديافتهونقش
مؤثروسازندهايدرآسايشورضايتمندي
شهروندانونيزدستيابيبهشهريزنده
وپوياايفاميكند.دراينميانايجاديك
رابطهدوسويهباشهروندانواستفادهاز
مشاركتآنهادرادارهامورشهرهمواره
بهعنواناصليجديبرايخدمترساني

بهترودستيابي
شاخصهاي به
توســعهپايدار
مــوردتوجــه
شهري مديران

قرارگرفتــهاســتوبهعبارتيبدون
مشاركتشــهروندانامكانادارهشهر
ميســرنخواهدبود.درنگاهخاصتربه
خدمــاتشــهرداريهانميتواننقش
تعاملبيندســتگاهيوفراســازماني
رابرايارتقايســطحخدماتبهمردم
ناديدهگرفــت.درپايانبــرخودالزم
ميدانمبهبهانهفرارسيدن14تيرماهكه
درتقويمرسميكشورعزيزمانباعنوان
روزشهرداريهاودهياريهانامگذاري
شده،ازخدماتبيشائبهوشبانهروزي
همهكسانيكهتالشميكنندتابازنده
نگهداشتنشهروحفظحياتآنلبخند
رضايترابرلبشــهروندانبنشانند،
تقديركردهواميــدوارمباهمياريهم
بتوانيــمتهرانرابهشــهريباكيفيت
مطلوبترزندگيبرايهمگانباالهاماز
شعارتهرانشهريبرايهمهتبديلكنيم.

بهاميدآنروز...

   شهرداری، نهادی برای شهروند    مشاركت مردم؛ نگاه راهبردی به اداره شهرها

   ۱۳۴۵شهرداری و ۳۷۰۸۰دهياری در كشور يك سرمايه اجتماعی است

   شهرها نيازمند رابطه دوسويه شهروند و شهرداری ها

شركت اســبق مديرعامل
نوســازيعبــاسآبــادو
مديرعاملاســبقسازمان
مشاورفنيومهندسيشهر
تهرانومشاورفعليشهردار
تهران،پساز2هفتهمبارزهبا

بيماريكرونا،چهارشنبهشببهديدارمعبودويارانو
همرزمانشهيدششتافت.

بهناماتابكي،ازيــادگاراندفاعمقدسوازمديران
ماندگاروكارآمدوفعالدرپروژههايشهريبودواز
متخصصاندانشكدههنرهايزيبابهشمارميرفت.
ساختمجموعهتفريحيآبوآتش،احياياراضي
عباسآباد،احداثپلطبيعتواتمامچندينپروژه
ناتمامازجملهمجموعههزارويكشــهردرتهران،
ازجملهاقداماتمؤثردورانمديريتايشانبهحساب
ميآيد.مؤسسههمشــهريدرگذشتاينشهرساز
خوشنامرابهخانواده،دوستانوهمكاراناووجامعه
مهندسان،بهويژهشهرسازانومعمارانتسليتعرض

ميكند.

بهناماتابكي،شهرسازبنامتهراني
شــهردار تهران، اعتقاد دارد بهديارباقيشتافت

اجــراي برخــي طرح هاي شهردار
شــهري در پايتخــت بدون 
درنظر گرفتن تبعات اجتماعي آن، ازجمله 

مشكالت تاريخي پايتخت است.
به گزارش سايت شــهر، اين روزها كسبه 
خيابان الله زار از اجراي طرح اين خيابان 
گاليه مندند و از مســئوالن مي خواهند تا 
اقدامات شهري را با ســرعت بيشتري به 
ســرانجام برســانند تا مانع از كسب آنان 
در ايام كرونايي نشــود. همچنين كسبه 
پاركينگ پروانــه از ســرگرداني به بهانه 
ايمن ســازي ســاختمان اعتراض دارند و 
از متوليان شــهري مي خواهنــد پس از 
ايمن سازي، مجدد به همان فضا بازگردند؛ 
خواســته اي كه گويا از ســوي شهرداري 

تهران مورد تأييد قرار نمي گيرد.
در اين ميان پيروز حناچي، شهردار تهران 
درباره همين مسائل و اهميت پيوست هاي 
فرهنگي اجتماعي در اجــراي پروژه هاي 
شــهري اظهار كرد: »كارهايــي كه انجام 

مي شــود با رايزني با كسبه و انجمن هايي 
كــه حضــور دارنــد، صــورت مي گيرد. 
صورتجلســه هايي در اين ارتباط داريم.« 
او با اشاره به پروژه الله زار گفت: »تغييرات، 
مقاومت هايي دارد و هدف اين اســت كه 
كيفيت باالتر برود و وقتي محدوديت ايجاد 
مي شود همكاري كســبه را مي طلبد.« او 
با اشاره به مشــكالت موجود در پاركينگ 
پروانه گفت:»از صبح تا بعدازظهر 200هزار 
نفر از بازار دستفروشــان پاركينگ پروانه 
بازديد مي كننــد درحالي كه فضاي ايمن 
خوبي ندارد و بــراي جايگزيني آن فضاي 
مناســبي طراحي مي كنيم. شــهرداري 
منطقه12 پارك شــهر را پيشنهاد داد كه 
ما هم از آن استقبال كرديم ولي به شهردار 
منطقــه گفته ايم كه مكان هاي مناســب 

ديگري را هم پيشنهاد بدهد.«
حناچي در پاســخ به اين سؤال كه كسبه 
پاركينگ پروانه بعد از ايمن سازي مجدد 
به آن بازمي گردند يا نه، گفت كه اين فضا 

تبديل به پاركينگ مي شود.

پروژههايشهريباهمكاريكسبهاجراميشوند

فيلمرستوران
خودرويیرابا
اسكناينكد

ببينيد

محمدسرابي
خبر نگار
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 ايران در اختالف گازي با تركمن گاز جريمه نشد
سخنگوي وزارت نفت ايران گفت: در رأي اختالف گازي با تركمن گاز هيچ جريمه و خسارتي در كار نيست. كسري 
نوري با تأكيد بر اينكه رقم بدهي مورد اشاره در اين دادگاه از سال ۸۸ تعيين شده،  ادامه داد: تركمن ها مبلغي بابت 
كميت و كيفيت گاز جريمه شدند كه از بدهي شركت گاز كسر مي شود.

گزارش

در شرايطي كه واردات كشور در مورد كاالهاي داراي مشابه خارجي و 
غيرضروري به شدت محدود شده و صادركنندگان نيز مكلف هستند 
در ازاي ارز حاصل از صادرات خود حساب پس بدهند، همچنان بخش 
قابل توجهي از كاالهاي ممنوعه با تأمين ارز از بازار آزاد، به صورت قاچاق 
وارد كشور مي شود؛ اين اتفاق از يك سو به بازار فيزيكي ارز فشار وارد 
مي كند و از سوي ديگر به كاهش شــفافيت در تجارت خارجي دامن 

مي زند.
به گزارش همشهري، سال هاســت كه كاالهاي وارداتي به خصوص 
در حوزه لوازم خانگي با برند بانــه و بندرلنگه در بازار داخلي به فروش 
مي رسد و حتي در بزنگاه هايي نظير ممنوعيت واردات كاالي مشابه 
توليد داخلي و غيرضــروري نيز از حجم واردات اين كاالها كاســته 
نمي شود. اين كاالها عمدتاً با عنوان كولبري و ته لنجي و با سوءاستفاده 
از قواعدي كه براي تأمين معيشت كولبران و ملوانان وضع شده از 2معبر 

بانه و بندرلنگه وارد كشور مي شوند.

فشار ته لنجي به بازار ارز
در سال گذشــته، در جريان چانه زني صادركنندگان با بانك مركزي 
در موضوع بازگشــت ارز حاصل از صادرات، برخي از فعاالن اقتصادي 
پيشــنهاد واردات كاال با منشــأ نامشــخص ارز را ارائــه دادند كه با 
موضع گيري شــديد رئيس كل بانك مركزي مواجه شــد؛ چراكه به 
عقيده او، موافقت با اين پيشنهاد باعث مي شود تقاضاي خريد ارز مورد 
نياز براي واردات كاالي قاچاق غيرشفاف شده و به بازار آزاد منتقل شود 
كه مستقيماً به جهش نرخ ها منجر خواهد شــد. همتي در آن زمان، 
صراحتاً به موضوع واردات ته لنجي اشاره كرد كه از قاعده و چارچوب 
واقعي خارج شده و به جايي رســيده كه كل لنج پر از كاال به عنوان ته 

لنجي تخليه مي شود.

نقطه كور مبارزه با قاچاق
گرچه در سال هاي گذشته، واردات غيررســمي كاال از بانه، بخشي از 
نياز بازار داخل به كاالهاي خارجــي را تأمين مي كرد؛ اما حاال آنگونه 
كه در بازار لوازم خانگي مشهود است، سهم كاالهاي وارد شده از مسير 
بندرلنگه در مقابل كاالهاي بانه اي در حال افزايش است كه مي تواند 
نشانه اي از افزايش واردات از مسير دريا باشد. البته وارداتي كه رسماً 
منشأ انتقال ارز آن مشخص نيست و در لواي قوانيني كه واردات محدود 
كاال براي ملوانان را مجاز شمرده است وارد كشور مي شود و عرضه آن نيز 
از اراده ملوانان خارج است. فرهاد فزوني، رئيس كميسيون حمل ونقل 
اتاق تهران با تأكيد بر لزوم توجه به تمام ابعاد قاچاق و مبارزه همزمان با 
تمام مبادي ورودي جنس قاچاق مي گويد: برخي از قاچاق 10 ميليارد 
دالري از طريق ترانزيت از مرزهاي زميني صحبت مي كنند؛ اما از ميزان 
قاچاق لنج ها و قاچاقي كه از روش هاي ديگر وارد كشور مي شود سخني 
مطرح نمي شود. به گفته او، درحالي كه امكان هرگونه تخلف و قاچاق 
در برخي حوزه ها به حداقل رسيده، همچنان صحبت از ميلياردها دالر 
قاچاق لوازم خانگي مانند يخچال سايد باي سايد، ماشين لباسشويي و... 

مي شود كه يافتن سرمنشأ آنها چندان پيچيده نيست.

ارسال نخستين محموله ترانزيتي از بندر چابهار
مديركل بنادر و دريانوردي سيســتان و بلوچستان گفت: صبح 
جمعه، نخســتين محموله صرفاً ترانزيتي بندر شــهيد بهشتي 
چابهار در راستاي توافق سه جانبه هند، افغانستان و ايران به هند 
ارسال شد. به گفته بهروز آقايي اين محموله ترانزيتي شامل 30 
دستگاه كانتينر يخچالي و 9 دستگاه كانتينر معمولي از مبدأ كشور 
افغانستان به بندر چابهار منتقل شده و پس از بارگيري در كشتي 
كانتينربر هيزل به مقصد بنادر موندرا و ناواشيواي هند ارسال شد.

نگراني بازار ارز از تغيير پايگاه قاچاق

درخواست طالسازان براي حمايت كرونايي
رئيس اتحاديــه طال و جواهر تهــران مي گويد: شــيوع كرونا بر 
كسب وكار طالسازان و طالفروشان تأثير منفي داشته و اين بخش 
در دوره كرونا كاًل تعطيل شده اما در گروه مشاغل آسيب ديده قرار 
نگرفت. آيت محمدولي با اشاره به اينكه 60تا 70درصد واحدهاي 
صنف طال و جواهر قادر به ازسرگيري فعاليت نيستند، اعالم كرد: 
صنف طالسازان در بحث ماليات، پرداخت قبوض آب، برق ، گاز و 

پرداخت جرائم نيازمند كمك و حمايت دولت است.

توليد 54/۸ميليارد نخ سيگار در سال 9۸
جديدترين آمار منتشر شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت 
نشان مي دهد: در سال گذشته توليد سيگار در ايران از ۵4 ميليارد 
و 800 ميليون نخ فراتر رفته اســت. اين رقم نسبت به توليد 48 
ميليارد و 200 ميليون نخ در ســال گذشته 13.7 درصد افزايش 
دارد. همچنين در سال گذشته حدود 1۵4 ميليون نخ سيگار از 
ايران صادر شــده كه نســبت به صادرات 1۵0 ميليون نخي اين 

محصول در سال 97 حدود 2.7 درصد رشد داشته است.

تغيير الگوي سهميه بندي بنزين در مجلس
عضو كميسيون انرژي مجلس از تهيه طرح پيشنهادي مبني بر 
تغيير الگوي سهميه بندي بنزين از خودروها به خانواده ها خبر داد و 
گفت: اين طرح احتماالً بعد از تعطيالت اخير مجلس، توسط هيأت 
رئيسه مجلس اعالم وصول مي شود. مالك شريعتي با بيان اينكه در 
طرح كنوني سهميه بنزين به خودروها تعلق مي گيرد، افزود: اين 
شيوه سهميه بندي در حالي اســت كه ۵0درصد خانواده ها فاقد 

خودرو هستند و سهميه يارانه بنزين ندارند.

هيــأت عامل بانــك مركزي 
دوبــاره كــف نــرخ ســود كالن

سياستي اش را در كمتر از يك 
هفته باالتر برد، 4تيرماه امســال كف داالن 
سود از 10درصد به 12درصد افزايش يافت و 
از امروز هم نرخ ســود سپرده گذاري بانك ها 
نزد بانك مركزي به 13درصد افزايش مي يابد. 
سياست بانك مركزي جلوگيري از تبديل پايه 
پولي به نقدينگي با هدف مهــار نرخ تورم و 
ســوق دادن آن به نرخ 22درصــد در پايان 
امسال است، به ويژه اينكه نرخ رشد پايه پولي 
در پايان خرداد امســال نسبت به پايان سال 

گذشته 8.8درصد رشد كرده درحالي كه رشد 
نقدينگي در اين مدت 7.3درصد برآورد شده 
است. افزايش پايه پولي كه از بهمن پارسال تا 
خرداد امســال از محدوده مورد انتظار فراتر 
رفته، زنگ خطري جــدي براي نرخ تورم در 
حال كاهش ايران محســوب مي شود و حاال 
بانك مركزي در كنــار كمك به دولت جهت 
تامين كسري بودجه اش از كانال حراج اوراق 
بدهي، براي اينكه پول پرقدرت چاپ شده در 
نتيجه پايه پولي به نقدينگي و نرخ تورم دامن 
نزند، تصميم گرفته تا بــا افزايش كف داالن 
سود، بخشي از پايه پولي ايجاد شده را از طريق 

تشويق بانك ها به ســپرده كردن بخشي از 
منابع خود نزد بانك مركزي بلوكه كند تا به 

نقدينگي در دست مردم تبديل نشود.
در هفته هاي اخير بار ديگــر بحث احتمال 
ونزوئاليي شــدن اقتصاد ايــران در محافل 
اقتصادي داغ شــده و برخي اقتصاددانان و 
كارشناسان ازجمله پويا ناظران، اين خطر را 
به سياستگذاران گوشزد كرده بود؛ هشداري 
كه البته با واكنش برخي اقتصاددانان ازجمله 
تيمور رحماني، مجيد شاكري و علي سرزعيم 
مواجه شــد كــه ونزوئاليي شــدن اقتصاد 
ايران را رد كرده بودنــد. در اين ميان محمد 
طبيبيان هم در اظهارنظري به دفاع ضمني 
از مواضع پويــا ناظران پرداخــت. ماجراي 
خطر ونزوئاليي شدن اقتصاد ايران و احتمال 
شكل گيري پديده ابرتورمي، پس از آن قوت 
گرفت كه نرخ رشــد پايه پولي از نرخ رشد 
نقدينگي سبقت گرفت و زنگ هشدار به صدا 
درآمد كه اگر اين پايه پولــي به نقدينگي و 
بانك مركزي هم به گاوصندوقي براي كسري 
بودجه دولت تبديل شــود، احتمال دارد كه 

نرخ تورم روند شتاباني را تجربه كند.

پاسخ همتي به هشدارها
برجسته شدن چالش ونزوئاليي شدن اقتصاد 

ايران ديروز باعث شــد تا عبدالناصر همتي، 
رئيس كل بانك مركزي واكنش نشان داده 
و اعالم كند: كارشناســان اقتصادي، رشــد 
نقدينگي سال 98 و سه  ماهه اول 99 را بسيار 
زياد مي دانند؛ چرا كه رشــد پايه پولي سال 
گذشــته بيش از متوسط۵0ســال اقتصاد 
بوده اســت، اما  با وجود كسري بودجه قابل 
توجه دولت، فاصله چنداني با آن متوســط 
نداشته است و رشد 8.8درصد آن در سه ماهه 
اول سال99 نيز، چندان فاصله معناداري با 

رشد هاي فصلي سال هاي قبل ندارد.
او با تأييد اينكه رشــد نقدينگي همواره يك 
پديده ســاختاري در اقتصاد ايران اســت، 
توضيح مي دهد كه حجم نقدينگي موجود 

و حتي  رشد كنوني آن، نمي تواند موجب آن 
تورم بااليي بشــود كه پيش بيني مي كنند. 
استدالل همتي اين است كه بخشي از همين 
نقدينگي موجود، براي تامين كسري بودجه 
استفاده خواهد شد و فروش دارايي و انتشار 
اوراق دولت و تأمين مالي كســري بودجه از 
اوراق، به معني استفاده از نقدينگي موجود 
اقتصاد است؛ بدون آنكه فشاري به پايه پولي 

وارد شود.
به گزارش همشــهري، يكي از هشدارهاي 
جــدي كارشناســان افزايــش ريســك 
سيستماتيك و انباشت ريسك سرمايه گذاري 
در بازارهاي ديگر ازجمله بازار دارايي نظير 
بورس اســت؛ موضوعي كه رئيس كل بانك 

مركزي هم بر آن صحه مي گذارد و مي گويد: 
الزم است سياســت هاي احتياطي كالن در 
بقيه بخش هاي اقتصاد كالن با دقت اعمال 
شود تا از انباشت ريسك هاي سيستماتيك 
جلوگيري شــده و اقدامات ثبات ساز بانك 
مركزي خنثي نشود. رئيس كل بانك مركزي 
با اين قيد كه تا آنجايي كه به مديريت پولي 
و ارزي مربوط مي شود، اطمينان داده كسري 
بودجه دولت قطعا، بهتر از ســال هاي قبل، 
مديريت مي شود و مسير اعمال سياست پولي 
نيز  به سمت نرخ سودي پيش مي رود كه در 
بازار بين بانكي و در دامنه داالن كف و سقف، 
كه از امروز بين 13 و 22 درصد خواهد بود، 

توسط بانك مركزي مديريت مي شود.

اقتصاد ايران ونزوئاليي نمي شود
بانك مركزي نرخ سود سپرده گذاري بانك ها را به 13درصد افزايش داد

  خطر تحريك انتظارات تورمي
چالش اصلي پيش روي دولت و بانك مركزي اما به احتمال تشديد انتظارات تورمي و شكل گيري سفته بازي 
در بازارها ازجمله بازار ارز مر بوط مي شود. به ويژه اينكه قيمت اسكناس دالر آمريكا در بازار آزاد ايران تا مرز 
21هزارتومان پيشروي كرده است. بانك مركزي براي اينكه مطمئن شود پايه پولي تبديل به جهش نقدينگي 
نخواهد شد، سياست هاي پولي را منعطف كرده و با رصد تحوالت و متغيرهاي پولي فاصله بين نرخ سود را در 
بازار بين بانكي به 9درصد رسانده است. سياستگذاران پولي معتقدند كه رشد اقتصادي ايران بدون نفت در 
مسير صعودي حركت مي كند اما نرخ تورم از تورم هدف 22درصدي فاصله دارد. البته بانك مركزي نمي  گويد 
نرخ رشد اقتصادي مثبت شده و درصد رشد آن را اعالم نمي كند و تنها پيام داده كه در مسير بهبود قرار دارد. 
افزون بر اينكه سياستگذار پولي به دليل دستور احتمالي دولت از اعالم نرخ تورم منع شده به اين دليل كه 
اختالف نرخ تورم بانك مركزي و مركز آمار ايران باعث سردرگم شدن مردم و فعاالن اقتصادي نشود. به 
گزارش همشهري، درحالي كه بانك ها از امروز مي توانند نزد بانك مركزي مازاد منابع خود را با نرخ 13درصد 
سپرده  كنند، نرخ سود گرفتن اعتبار بانك ها از بانك مركزي 22درصد شده است و اين احتمال وجود دارد 

كه سياستگذار پولي نرخ سود سپرده بانك ها را در هفته آينده باز هم اصالح كند.

وزارت كار اعالم كرد: با توجه به مصوبه كارگروه مقابله با پيامدهاي 
اقتصادي ناشــي از شــيوع ويروس كرونا، صاحبان و شــاغالن كرونا

كسب وكارهايي كه كد بيمه و كد كارگاهي ندارند نيز از سوي دولت 
حمايت مي شوند. 

بررسي هاي اين وزارتخانه نشان مي دهد حدود 3 ميليون نفر شاغل در 14 رسته 
منتخب قرار دارند كه مشمول اين حمايت ها هستند كه با همكاري وزارتخانه ها و 
دستگاه هاي مربوطه، بيش از يك ميليون و ۵00 هزار نفر از آنها شناسايي و احراز 
هويت شده اند و از صبح روز پنجشــنبه 12 تير، پيامك اطالع رساني و دعوت از 
متقاضيان مشمول دريافت تسهيالت از سوي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 

ارسال شده است. 
 اين افراد مي توانند از دوشــنبه 16 تير، با مراجعه به ســامانه كارا به نشــاني

 https://kara.mcls.gov.ir براي تسهيالت كرونا ثبت نام كنند.

 وام كروناي 
شاغالن و بنگاه هاي فاقد بيمه

از پنجشنبه گذشته، يكي از رسانه ها خبري درمورد طرح نمايندگان 
مجلس براي دريافت ماليات از عايدي معامالت سهام منتشر كرد كه ماليات

پيش  از اين مطرح شــده و با واكنش متوليان امر در مجلس، وزارت 
اقتصاد و سازمان امور مالياتي مواجه شــده بود، اما به واسطه انتشار وسيع اين خبر، 
دوباره برخي از چهره ها براي شفاف سازي در اين زمينه وارد ميدان شدند.  در اين ميان 
محمدرضا پورابراهيمي، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس نيز تأكيد كرد: موضوع 
ماليات بر عايدي سهام و همچنين سود سپرده هاي بانكي از نظر مجلس در دستور كار 
نيست و موضوعيتي هم ندارد. پورابراهيمي در گفت وگو با رسانه اي كه نخستين بار 
خبر قديمي طرح نمايندگان مجلس براي دريافت ماليات از عايدي سهام را مطرح 
كرده بود، افزود: موضوع ماليات بر عايدي يكي از موضوعات مهمي بوده كه از مجلس 
دهم در دستور كار كميسيون اقتصادي قرار داشــت و هدف اول و اصلي آن، اجراي 
ماليات بر عايدي در بخش امالك و مستغالت بود. او ادامه داد: در يك سال و نيم پاياني 
مجلس دهم، كليات اين موضوع در كميسيون اقتصادي به تصويب رسيد كه براساس 
آن ماليات بر عايدي امالك و مستغالت به شكلي در كشور اجرا شود، اما دولت در توافق 
با مجلس پيشنهاد ديگري عنوان كرد و بر همين اساس مجلس دهم به جمع بندي 
نرسيد.  او در مورد طرحي كه نمايندگان مجلس يازدهم ارائه كرده اند، گفت: پيش تر 
گزارشي در ارتباط با موضوع ماليات بر عايدي تهيه شده كه دربرگيرنده تجربه دنيا در 
اين حوزه بود و مجموعه اي از انواع ماليات ها بر عايدي از حوزه خودرو گرفته تا حوزه 
ارز، امالك، مستغالت، سهام و سپرده هاي بانكي را دربر مي گرفت؛ اما در جمع بندي 
نهايي، اولويت و برنامه اصلي ما به بحث امالك و مستغالت اختصاص پيدا كرده؛ ازاين رو 

موضوع ماليات در بخش سهام ازنظر مجلس منتفي است و اصاًل موضوعيتي ندارد.

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس:

ماليات بر عايدي سهام منتفي است
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مجازاتحبسبرايآتشافروزاندرجنگل

آسمان شهرهاي كشور اين روزها دســتخوش گردوغبار شده است. 
روز پنجشنبه هفته گذشــته بود كه نقشه هاي پيش يابي هواشناسي 
نشان داد قرار است آسمان كشور تحت نفوذ ريزگردها قرار گيرد. در 
اين خصوص شهرهايي نظير اصفهان، يزد، شيراز و تهران، با آلودگي 
هواي گسترده روبه رو شدند. البته عوامل اين آلودگي در هريك از نقاط 
مذكور علت متفاوتي داشت. در شــهرهاي بزرگ ذرات معلق كمتر از 
2.5ميكرون كه ناشي از تردد خودروهاي آالينده است، موجب كاهش 
كيفيت آلودگي هوا شــد. در تهران علت آلودگي ازن بود كه ناشي از 
تردد خودروها، سوخت و تابش شديد آفتاب است كه اين آالينده را در 
جو ايجاد مي كند. براساس پيش بيني هاي سازمان هواشناسي، امروز 
در استان مازندران، ارتفاعات سمنان و شــمال شرق كشور بارندگي 
پيش بيني مي شود. همچنين تا 16تير در شرق و جنوب شرق كشور و 
به ويژه زابل، وزش باد شديد و گرد و خاك خواهيم داشت. امروز شنبه 
14تير در جنوب كرمان و شمال هرمزگان رعد و برق، وزش باد شديد 

و گردوخاك پيش بيني مي شود.

مديركل دفتر حقوقي ســازمان جنگل ها با اشــاره به تشكيل پرونده 
براي 3نفر از عامالن آتش ســوزي هاي اخير گفت: مجازات حبس در 
انتظار عامالن آتش سوزي هاي عمدي و ســهوي در جنگل ها و مراتع 
كشور اســت. رضا افالطوني با اعالم اينكه تاكنون براي 3نفر از عامالن 
آتش سوزي هاي جنگلي و مرتعي اخير در كشور پرونده قضايي تشكيل 
شده است، به ايسنا گفت: تعداد بيشتري در اين زمينه دستگير شده اند 
كه هنوز براي آنها تشــكيل پرونده صورت نگرفته است. وي افزود: اين 
3نفر ازجمله مقصران آتش سوزي در استان هاي خوزستان، كهگيلويه 
و بويراحمد و پارك چيتگر در تهران بودند كه در مورد اول افراد محلي 
به دليل اختالفات بين خود اقدام به آتش زدن زمين يكديگر كرده بودند 
و به دليل عدم توانايي در كنترل آن، آتش به جنگل كشيده شد. در مورد 
دوم نيز بي احتياطي گردشگران سبب وقوع حريق شده بود. وي افزود: 
براساس قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها، مجازات حريق هاي 
عمدي عالوه بر مجازات نقدي و جبران خسارت، 3 تا 5سال حبس و براي 
حريق هاي سهوي نيز در كنار مجازات نقدي از يك ماه تا يك سال حبس 
تعيين شده اســت. طي 3ماه اخير بيش از يك هزار مورد آتش سوزي 

جنگلي و مرتعي در كشور رخ داده است.

شهر شاخص آالينده معيار
اصفهان 167 ذرات معلق كمتر از 2.5ميكرون
ماهشهر 151 گردوغبار
ايرانشهر 154 گردوغبار

شيراز 105 ذرات معلق كمتر از 2.5ميكرون
تهران 116 ازن
178 يزد گردوغبار

جنگآتشوجنگلهيچوقــتتماميندارد.
سالهاستكهمنابعطبيعيكرهزمينعامدانه
وغيرعامدانهباآتشسوزيتهديدميشوندو
دربرابرسوختنهردرختنيزهرشهروندمسئولاست.بدينترتيبهرباركه

وسعتآتشسوزيجنگلهاافزايشمييابد،تنهايكعاملدرموفقيتاطفاي
حريقجنگلهامؤثرميشودوآنهمورودداوطلبانمردميبرايخاموشكردن
آتشجنگلهاست.روزنامههمشهريدراينگزارشتجربههايجهانيحمايت
ازداوطلباناطفايحريقجنگلهارادر4كشوربررسيكردهاست.در2سال

اخير،4حريقگستردهجهانيدرجنگلهاي»آمازونبرزيل«،جنگلهاي»نيو
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ايران«رخدادهاست.اماعملكرددولتهادربرخوردباداوطلباناطفايحريق

جنگلهادراين4آتشسوزيگستردهچگونهاست؟

دولت ها و داوطلبان اطفاي حريق جنگل  
همشهري شيوه عملكرد 4كشور ايران، برزيل، استراليا و آمريكا در حمايت از داوطلبان مردمي در اطفاي حريق جنگل ها را بررسي كرد
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كه9كشــورحاشــيهآمــازونبــاآنمواجههســتند،ســايت
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متــن كـامـل در سایت

  لرستان سال گذشــته بيش از هزار کيلومتر از راه های 
شهری و روستایی اش را از بر اثر دو سيالب از دست داد. گزارش

این سيالب ها بين 30 تا 100 درصد راه های لرستان را 
تخریب کرد و دو هزار و 800 ميليارد تومان خسارت به آنها واردکرد. قرار 
بود تجهيزات و منابع اعتباری مورد نياز لرســتان برای ترميم  راه های 
خسارت دیده از سيالب فروردین و اسفند 98 تامين شود، اما هيچ کدام از 
وعده ها از تأمين ماشين آالت، اعتبارات راه ها تا ساماندهی رودخانه ها، 
پل ها و… بعد از وقوع سيالب ها عملی نشد تا با وجود تخصيص تنها 8 
درصد از کل خسارت واردشــده یعنی 230 ميليارد تومان، مسئوالن 
استانی موفق به ترميم راه های آسيب دیده نشوند. حاال مردم دل نگران 
پایان فصل کاری پروژه های عمرانی و رســيدن دوباره فصل بارش ها 
هستند. بارش هایی که می تواند همين نيمه راه های باقيمانده را به طور 
کلی از بين ببرد و راه های دسترسی شان را تا مدت های زیادی مسدود 

کند. 
گودرز اميری، معاون عمرانی استانداری لرستان هم هفته گذشته به نبود 
منابع مالی برای تداوم کارهای عمرانی در حوزه راه استان اشاره کرده و 
گفته »برای خسارت های سيالب فروردین 98 اعتباراتی اختصاص پيدا 
کرد و اقداماتی انجام شد اما نيمه تمام بود و دوباره بخشی از آنها در سيالب 
اسفند سال گذشته از بين رفت. دوباره کار در این رابطه شروع شده، اما 
اگر اعتبارات اختصاص پيدا نکند و این پروژه ها به نتيجه نرسد، در آینده 
با وجود سرمایه گذاری های صورت گرفته دچار آسيب خواهند شد«. او 
به بدهی قابل توجه به پيمانکاران اشاره کرده که »در حال حاضر بيش 
100 ميليارد تومان در حوزه راه روستایی به پيمانکاران بدهکار هستيم 

و هيچ اعتباری هم نداریم«. 
با وجود این محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی چهارشنبه و پنجشنبه 
هفته گذشته برای بازدید از پروژه های راه به لرستان سفر کرد و در جریان 
مشــکالت راه های این منطقه قرار گرفت، طبق وعده هــای وزیر قرار 
است برخی پروژه های راهی استان تا پایان فصل کاری امسال تکميل و 
مشکالت مردم برطرف شود. گزارش همشهری از مشکالت مردم لرستان 
بر اثر تخریب راه های روستایی و پيگيری مسئوالن استانی برای تداوم 

فعاليت های عمرانی را در ادامه بخوانيد. 

راه نباشد، رونق هم نیست 
روستای هرین خليفه در 9 کيلومتر کوهدشت هم بيشترین خسارت ها 
را در جاده های تفریحی و باستانی داشته است. عالوه بر راه ها بسياری 
از منازل حریم رودخانه هم از بين رفته اند. جاده تنگه شــيرز هم یکی 
از مسيرهای ویژه توریستی در کوهدشت و نزدیکی هرین خليفه است 
که در حال حاضر شرایط نامناسبی دارد. یکی از روستایيان این منطقه 
می گوید: منکر اقدامات مسئوالن برای بهسازی مسيرها نيستيم اما کافی 
نيست. هم اکنون روستاهایی داریم که هر وسيله نقليه قادر به عبور از 
آنها نيست. در هرین خليفه 2، 3 هزار نفر زندگی می کنند اما راه یکی از 
مشکالت ماست. مردم همه بيکارند و یکی از ابتدایی ترین اقدامات ایجاد 
مسيرهای دسترسی است که می تواند موجب رونق و اشتغال شود. شيرز 
اگر ایمن شود پای گردشگران را وی ادامه می دهد: همين مسير تنگه 

به این منطقه باز می کند که در معيشــت مردم هم 
تاثيرگذار است. چند سالی است که کشاورزی دیگر 
رونق ندارد و دامداری مهم ترین شغل شده است. اما 
همان هم کفاف دخل و خرج مان را نمی دهد، درآمد 

مردم این منطقه زیر خط فقر است. 

اقدامات جزئی در مسیرهای تخریب شده 
مجيد ولدی، ساکن خرم آباد است و به خاطر شرایط 
شــغلی اش تردد زیادی در جاده های اســتان دارد. 
به گفته خودش در همين ترددهای روزانه شــاهد 
اقدامات انجام شــده یا رها شده در جاده های استان 
است که به نظر کافی نمی رســد. او می گوید: بعد از 
سيالب های ســال 98 هنوز کارهای عمرانی برای 
ترميم راه ها تمام نشــده. مثال در جاده چم دیوان به 
ســمت چگنی قبال آســفالت ریزی وجود داشت و 
تردد راحت تر بود، اما بعد از سيالب، شن ریزی بسيار 

ناچيزی انجام شد که البته آب بخشی از شــن ها را هم برده است. این 
منطقه آبگير است و هنگام بارش ها، این قسمت به طور کامل زیر آب 

قرار می گيرد. 
او ادامه می دهد: حتی در مسير ســراب دوره به ویسان هم مسيرهایی 

درست شده اما کامل نيست و با اولين باران سال آینده بازهم این مسيرها 
بسته می شود. در تنگه تير به طرف معموالن و پلدختر هم اقداماتی برای 
دیواره سازی در حال انجام است اما با روندی که دارند، به نظر نمی رسد به 

این زودی ها پایان کارش را شاهد باشيم. 

مشکل راه ها برای امروز و دیروز نیست 
یاسر ندری هم روحانی ســاکن نورآباد اســت که به گفته خودش در 
مسيرهای روستایی این اطراف تردد دائم دارد. او می گوید: از سيالب اوایل 
سال گذشته تا کنون فقط اقدامات سطحی انجام و چند پل هم بازسازی 
شده است اما خيلی  از جاده های این اطراف هنوز مشکالتشان برطرف 
نشده. اگر یک سيالب دیگر داشته باشيم همين نيمه راه های باقيمانده 

هم به طور کلی از بين می رود و راه دسترسی مردم بسته خواهد شد. 
وی ادامه می دهد: روستایی به نام حيدرآباد نورعلی در 5 کيلومتری دلفان 
قرار دارد که از نظر جاده ای بسيار ضعيف است، البته حریم گشایی در این 
منطقه انجام شده اما 40 خانوار ساکن در این روستا همچنان با مشکالت 

زیادی روبه رو هستند؛ نبود راه، آب، گاز و خدمات درمانی. 
ندری معتقد است مشکالت راه های نامناسب در لرستان برای امروز و 
دیروز نيست و سال هاست که مردم خيلی از روستاهای این استان راه 
دسترسی مناسبی ندارند. بعد از چند سال خشکسالی سال گذشته ما 
بارش های سيل آسا در استان داشتيم که همان نيمه راه های دسترسی 
را هم از بين برد. با این شرایط و اظهار نظر مسئوالن که قرار نيست اتفاق 
خاصی برای مناسب سازی راه ها انجام شود، در پایان تابستان و شروع 

بارش ها مردم با مشکالت زیادی مواجه می شوند. 

مشکل مردم تنها راه نیست
روستای دهنو در درود فقط 4 کيلومتر از مرکز شــهر فاصله دارد و به 
گفته اهالی این منطقه مسير دسترســی طوری نبود که از بين برود، 
اما در نزدیکی دهنو پل های ارتباطی چند روستا تخریب شده و مسير 
دسترسی را بسته است. یکی از ساکنان دهنو می گوید: بعد از دو سيالب 
سال گذشته تا مدتی مردم برخی روستاها از جمله یوسف آباد، اميرآباد، 
گوشــه پل، عمارت و چمنار هيچ دسترسی به روستاهای همسایه هم 
نداشتند چه برسد به مرکز شهر. این مسيرها هنوز هم به صورت کامل 

بازگشایی نشده است.
وی ادامه می دهد: در این مدت چند مرتبه مسئوالن 
آمدند و سر زدند و البته سروسامانی هم داده شده، 
اما نگرانی مردم رسيدن دوباره فصل بارش ها و تکرار 
همان اتفاقات گذشته است. چند سال خشکسالی 
داشتيم و سال گذشته بيشترین خسارت را دیدیم. 
خانه های زیادی در این منطقه از بين رفته اما مردم 
آنقدر بضاعت مالی ندارند که خودشــان نسبت به 
ترميم منازل شــان اقدام کنند. این درســت که در 
روستای دهنو مشــکل راه نداریم اما بيش از 6 هزار 
نفر در اینجا ساکن هستند که مشکالت شان بعد از 
سيالب هنوز به جامانده و هيچ اقدامی برای رفع آنها 

انجام نشده است. 

بی مدیریتی داغ دل مردم لرستان 
یکی از کاسبان ساکن اليگودرز 
هم درباره مشــکالت راه در این 

شهرســتان عنوان می کند: به لطف فضای مجازی 
مسئوالن این منطقه از اقدامات انجام شده خودشان 
مطالبی منتشر می کنند که ما هم نظرات خودمان 
را زیر پست هایشان می نویسيم. اما می بينند و هيچ 
اقدامی نمی کنند. به همين دليل است که می گویم 
حتی اگر درباره مشکالت جاده های لرستان مطلبی 
هم در رسانه ها چاپ شود، هيچ توفيری ندارد و قرار 

نيست اتفاق خاصی رخ دهد. 
وی ادامه می دهد: مشکالت مردم لرستان به دليل 
بی مدیریتی اســت. در مورد کرونا هم وضعيت به 
همين منوال است. خود مسئوالن می دانند و اعالم 
می کنند که وضعيت مناسب نيســت و آمار ابتال و 
مرگ و مير در حال افزایش است، اما شاهد برگزاری 
مراسم  عزا و عروسی هستيم که کسی هم ممانعتی 
از برگزاری شان نمی کند. جالب  اینجاست که اقوام دور و نزدیک هم از 
تهران و خوزستان به اینجا می آیند و در مراســم حضور دارند. اگر قرار 
است کرونا کنترل شود، چرا جلوی تردد و برگزاری این مراسم ها گرفته 
نمی شود. فقط شعار می دهند که راه ها در حال بازسازی و ترميم است. اما 

اگر به روستاهای پشت کوه، پيش کوه و بربرود بروید، 
خودتان خواهيد دید که مســيرهای کوهســتانی 
هميشه در حال ریزش است و مسيرهای رودخانه ای 

زیر آب. 
این شهروند ساکن اليگودرز بيان می کند: اینکه دائم 
بگویند بودجه نيســت که دردی را دوا نمی کند، در 
تمام این سال ها اگر فقط راه 10 روستا را ایمن سازی 
کرده  بودند، اعتماد مردم بيشتر جلب می شد. جالب تر 
هم این اســت که اقدامات مســئوالن استان برای 
بهسازی مسيرها پس از سيالب ســال گذشته در 
مناطقی بوده که قبال هــم راه آنها وضعيت بهتری 
داشته و حاال اقداماتی سطحی در آنها انجام شده است. 
اما در روستاهایی که قبال مسير نامناسب داشتند و بعد 
از سيل وضعيت شــان بدتر شد، 

اقدامی صورت نگرفت. 
او تاکيد می کند: مشــکالت راهی در اليگودرز تنها 
خرابــی  جاده ها پس از ســيالب نيســت، در خود 
شهر هم معابری وجود دارد که از جاده های خاکی 
وضعيت شان بدتر است. آسفالت این مناطق کال از بين 
رفته، جدول کشی ها نصف و نيمه هستند. مسئوالن 
فقط می گویند سهميه قير اليگودرز اختصاص یافته اما 
مردم هيچ قيری نمی بينند که منجر به آسفالت ریزی 
شود. کوچه ای در اليگودرز داریم که فقط با تراکتور 
قابل تردد است، با این وضعيت اميدی به بهبود راه ها 
هم نداریم. انگار قرار نيست محروميت های لرستان 
برطرف شــود، چون عزمی برای آن نيســت. شما 
امکانات لرستان را با استان های دیگر مقایسه کنيد که 
حتی برای کوچک ترین ظرفيت های گردشگری شان 
هم کلی هزینه و زیرسازی می کنند اما لرستان با این 

همه منابع طبيعی و گردشگری، هيچ!

روستای ۸۰ خانواری بدون راه
وضعيت نامناسب راه های روستایی در اليگودرز را نماینده این شهرستان 
در مجلس هم تایيد می کند و می گوید: اليگودرز و نورآباد بيشــترین 
مشکل را در حوزه راه و شهرسازی استان دارند و شاخص های کليدی 
راه و شهرسازی در این شهرستان ها نامناسب است. محمد خدابخشی 
می افزاید: محروميت در اليگودرز به حدی است که روستای ليروک این 
شهرستان با 80 خانوار هنوز راه دسترسی مناسب ندارند. جاده دسترسی 
شول آباد - خان آباد هم راه دسترسی 300 روستاست که باید تعریض و 

ساماندهی شوند. 

کمبود اعتبار هست، اما تعطیلی نه!
درباره وضعيت پروژه های عمرانی و خرابی آســفالت معابر شهرهای 
لرستان، نماینده استان در شورای عالی استان ها به همشهری می گوید: 
سال گذشته بيش از 20 ميليارد تومان در شهر خرم آباد آسفالت ریزی 
انجام شــده و 40 درصد بودجه عمرانی مرکز اســتان هم به این طرح 
اختصاص یافت. اجرای این طرح ها در شهرهای دیگر هم وجود داشته 

است. اما مشکل اصلی لرستان در حوزه راه به بحث سيل برمی گردد. 

علی محمد  صالحی می افزاید: پروژه های ناشــی از 
خسارت های سيالب در شهرهای استان 50 درصد 
تامين اعتبار شــده و 20 درصد دیگر هم قرار است 
تخصيص پيدا کند. درباره 30 درصد باقيمانده هم 
انتظار داریم با مساعدت سازمان برنامه ریزی و بودجه 
محقق شود. البته درباره این پروژه ها در حال حاضر 
جذب 100 درصدی منابع مالی هم مشکالت ما را 
حل نمی کند و باز هم در اجرا با مشــکالتی مواجه 

خواهيم بود. 
از صالحی درباره طرح های ســاماندهی سایر معابر 
شهری لرستان و انتقادات مردمی از نرسيدن سهميه 
قير به برخی شهرستان ها سؤال می کنيم که می گوید: 
من این مســئله را نه تأیيد و نــه رد می کنم، چون 

اطالعات دقيقی در این باره ندارم! 

منتظر تخصیص  اعتبارات در مراحل بعدی
بر اساس اعالم روابط  عمومی راهداری استان، لرستان 8 هزار کيلومتر 
آزادراه، بزرگراه، راه های اصلی، فرعی و روستایی با ارزش 18 هزار ميليارد 
تومان دارد که هزار کيلومتر از این مسيرها در سيالب های سال 98 دچار 
آسيب و تخریب شد. قرار گرفتن راه های استان در مسير رودخانه های 
فصلی و به ویژه کشکان باعث شد این مسيرها که زیرساخت آنها بر مبنای 
اصول مهندسی و فنی احداث نشده بود، بين 30 تا 100 درصد تخریب 
شوند و با توجه شرایط اقتصادی کشــور دولت در جبران این حجم از 
خسارت با چالش های متعددی مواجه شود. خسارت هایی که هزینه های 
آن هر روز بيشتر از روز قبل می شود. در این باره مدیرکل راهداری استان 
در گفت وگو با همشهری می گوید: اعتبار خسارت  سيالب های سال 98 
در مرحله اول فقط 230 ميليارد تومان بود که صددرصد تخصيص پيدا 

کرده و ما برای ادامه طرح ها منتظر تخصيص  در مراحل بعدی هستيم. 
عباس شرفی با تاکيد بر اینکه با مبلغ تخصيص یافته فقط بخش کوچکی 
از مرمت ها انجام خواهد شد، عنوان می کند: با وجود بدهی به پيمانکاران 
اما پروژه های راهداری همچنان فعال هستند و با مشکل خاصی مواجه 
نيستيم. اما باید پيگيری های بيشتری برای تامين اعتبارات انجام شود تا 

پروژه ها را متوقف نکند. 
شرفی درباره ترميم و بهســازی راه  روستاهای خسارت دیده از سيالب 
سال گذشــته اظهار می کند: به غير از پروژه های راهداری در سال 98 
بحث پروژه های خسارت دیده از سيالب هم به وجود آمد و ساماندهی 
تخریب های ناشــی از ســيالب برعهده ما بود. از ابتدای سال 99 هم 
پروژه های راه روستایی به راهداری محول شده است. اجرای این طرح ها 
بستگی به تامين اعتبارات در مرحله دوم و سوم دارد و با مبلغی که پيش 

از این تخصيص پيدا کرد، اقدام جدیدی نمی توان برای ترميم این راه ها 
انجام داد. 

 آسفالت روستاهای زیر 2۰ خانوار اقتصادی نیست 
شــرفی درباره راه های روســتاهایی که با ریزش کوه مواجه هستند یا 
راه مناســب ندارند عنوان می کند: در لرســتان 2860 روستا داریم. با 
درخواست های مردمی و اجابت از سوی دولت بخش زیادی از این راه ها 
که روستاهایی با جمعيت باالی 20 خانوار هستند آسفالت شده است. 
مشکل اینجاست که ما با تعداد قابل توجهی از روستاهای زیر 20 خانوار 
نه تنها در لرستان که در بسياری از استان های کشور روبه رو هستيم که 

اجرای طرح های راهداری در این روستاها مقرون به صرفه نيست. 
این مسئول می افزاید: نه به عنوان یک مسئول که به عنوان یک کارشناس 
معتقدم که روستاهای کمتر از 20 خانوار نباید در اولویت آسفالت قرار 
بگيرند. در خود لرستان چند صد روستای کمتر از 10 خانوار داریم که 
اگر قرار باشد دولت همه آنها را آسفالت ریزی کند بسياری از پروژه های 
دیگر روی زمين می ماند. این روستاها که برخی از آنها حتی 5 خانوار هم 
ندارند، در اولویت دولت برای اقدامات عمرانی نيستند. می دانيد هزینه 
ساخت یک راه 20 کيلومتر برای منطقه ای که تنها 10 خانوار با جمعيت 
کمتر از 40 نفر دارد، چه فشار اقتصادی منفی را به بودجه دولت و کشور 

وارد می کند. 
وی به انتقادات مطرح شده در شــبکه ها اجتماعی و فضای مجازی از 
وضعيت راه های روستایی لرستان اشاره می کند و می گوید: اینطور نيست 
که نسبت به مسائل مطرح شده بی تفاوت باشيم اما در بسياری از موارد بعد 
از بررسی ها مشخص می شود که در منطقه اشاره شده، تنها چند خانوار 
عشایر به صورت موقت سکونت دارند یا جمعيت روستا بسيار کم است. 

درباره گالیه های مطرح شده از سوی برخی روستایيان و نبود راه های 
مناسب در روســتاهایی از جمله حيدرآباد، هرین خليفه و روستاهای 
اليگودرز هم شــرفی می گوید: بر اســاس آمارهای رسمی، روستای 
حيدرآباد نورعلی بخش مرکزی نورآباد تنها 6 خانوار با 23 نفر جمعيت 
دارد. روستای هرین خليفه 109 خانوار دارد که راه روستایی آنها آسفالت 
است و درخواســت مردم این منطقه آسفالت شــدن مسير قبرستان 
روستاست. درباره تنگه شيرز هم این مسير محور گردشگری و ساماندهی 
آن برعهده سازمان ميراث فرهنگی است و راهداری در این باره اقدامی 
انجام نمی دهد. مدیرکل راهداری استان درباره برخورداری روستاهای 
باالی 20 خانوار از راه آسفالته استان بيان می کند: 95 درصد روستاهای 
خرم آباد، 100 درصد روستاهای بروجرد، 93 درصد روستاهای دلفان، 
89 درصد روستاهای کوهدشت، 98.8 درصد روستاهای درود،  74.5 
درصد روســتاهای اليگودرز، 98 درصد روستاهای پلدختر، 97 درصد 
روستاهای سلسله، 99 درصد روســتاهای دوره و چگنی، 100 درصد 
روستاهای رومشکان آسفالت شده اند. تنها شهرستانی که روستاهای 
کم برخوردارتری از راه های مناسب دارد، اليگودرز است که باید به 100 

درصد برسد. 

  
لرستان و روستاهایش قرار بود مقصد گردشگری شوند و گردشگران از 
مناظر زیبای آن لذت ببرند ولی امروز شاهدیم که بسياری از پروژه های 
راهی در این استان همان طرح های کالنی است که اتصاالت بين شهری 
را در این منطقه برقرار می کند و روستاهایش همچنان راه مناسب 
ندارند. زندگی مردم پشت راه های خاکی به سختی می گذرد و بيکاری 
و نبود رونق و توسعه همچنان ادامه دارد. هرچند مسئوالن بيشترین 
مشکالت راهی استان را ناشــی از سيالب سال گذشته می دانند اما 
پيش از آن هم بسياری از راه های شهری و روستایی استان وضعيت 
چندان مناسبی نداشتند. لرستان پس از یک دوره طوالنی خشکسالی، 
بيشترین بارش های کشور را در کارنامه خود ثبت کرد و شاید همين 
خرابی بخش  زیادی از راه های آن ناشی از ساماندهی نشدن بود که 
تحمل این ميزان بارندگی را سخت کرد و تخریب های قابل توجهی 
را به بار آورد. بی شک راه های لرستان به اقدامی عاجل برای احيا نياز 
دارد هم برای مردش و هم برای گردشگرانی که نمی خواهند خرابی و 

ناایمنی  راه ها، آخرین تجربه سفرشان به این منطقه شود. 

   الیگودرز در اولویت طرح  ابرار
وزیر راه و شهرسازی هم در بازدید از طرح های راهسازی الیگودرز از اجرایی شدن برنامه سه ساله با هدف ارتقا و ساماندهی راه های این شهرستان 
با همکاری استانداری لرستان و وزارت راه و شهرسازی خبر می دهد و می گوید: طرح ابرار در کشور در حال اجراست که در لرستان، بیشترین سهم 
متعلق به الیگودرز است. محمد اسالمی با تاکید بر ضرورت تسریع در ارتقای راه های روستایی این شهرستان بیان می کند: به علت محدودیت و 
استانی شدن اعتبارات راه روستایی از سال جاری، مقرر شد که زیرسازی های ممکن تا قبل از فصل سرما و با همکاری استان انجام شود و سازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای نیز آســفالت این راه ها را انجام خواهد داد. پیش بینی می شود در این مدت  2۰ کیلومتر راه روستایی آسفالت و 6۰ 
کیلومتر دیگر نیز برای تسهیل تردد مردم بهسازی و شن ریزی شود. اسالمی ارتقای محور شول آباد - خان آباد را از دیگر اولویت ها عنوان می کند 
و می افزاید: حدود 5 کیلومتر از این مسیر انجام  شده است که باقیمانده مســیر تا خان آباد نیز تا قبل از فرارسیدن فصل سرما با مشارکت استان 

انجام خواهد شد.  

یکی از ساکنان روستای 
هریــن خلیفــه: منکر 
اقدامــات مســئوالن 
مسیرها  بهسازی  برای 
نیستیم اما کافی نیست.  
هم اکنون روســتاهایی 
داریــم که هر وســیله 
نقلیه قادر به عبور از آنها 
نیست. در این روستا 2، 3 
هزار نفر زندگی می کنند 
که راه یکی از مشکالت 

آنهاست

شــهروند خرم آبادی: 
بعــد از ســیالب های 
ســال 9۸ هنوز کارهای 
عمرانی برای ترمیم راه ها 
تمام نشده است. جاده 
چم دیوان به سمت چگنی 
قبال آســفالت داشت و 
تردد راحت تــر بود، اما 
بعد از سیالب، شن ریزی 
بسیار ناچیزی انجام شد 
که البته آب بخشــی از 

شن ها را هم برده است

وزیر راه و شهرســازی: 
به علــت محدودیت و 
اعتبارات  استانی شدن 
راه روســتایی از سال 
جــاری، مقرر شــد که 
زیرســازی های ممکن 
تا قبل از فصل سرما و با 
همکاری اســتان انجام 
شود و سازمان راهداری 
و حمل و نقــل جاده ای 
لرستان نیز آسفالت این 

راه ها را انجام خواهد داد

   خوزستان، کردستان، کرمانشاه، هرمزگان، بوشهر، خراسان رضوی و ایالم 
همچنان در وضعيت قرمز ابتال به کرونا هستند و تهران، فارس، مازندران، سالمت

همدان، زنجان، سيستان و بلوچستان و البرز نيز به مرحله هشدار رسيده اند. 
کرونا در بی توجهی مردم به رعایت فاصله گذاری اجتماعی، برگزاری مراسم عروسی و 
عزاداری، عدم استفاده از ماسک و... می تازد و جان می گيرد. به گزارش گروه ایرانشهر، در 
آخرین آمارهای اعالم شده از سوی وزارت بهداشت مبتالیان به کرونا در کشور از 230 
هزار نفر عبور کرده و 154 بيمار کووید 19 هم جان خود را از دست داده اند. طوالنی شدن 
زمان شيوع کرونا باعث شد مردم احساس کنند که این بيماری فروکش کرده و نسبت به 
رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی بی توجه شوند؛ اتفاقی که شرایط 
خطرناکی را رقم زده و موجب از سرگيری قرنطينه های سفت و سخت در برخی شهرها 

از امروز شده است. 
بوشهر به گفته عبدالکریم گراوند، استاندار از امروز با محدودیت هایی مواجه خواهد شد 
و سالن های ورزشی، سينما، کافه ها، قهوه خانه ها، چایخانه ها، موزه، باغ موزه، تاالرهای 
پذیرایی، آرایشگاه های زنانه، آموزشگاه ها، شهربازی و مراکز تفریحی، پارک ها و سواحل 

اجازه فعاليت ندارند. فعاليت اتوبوس های درون شهری بوشهر تعطيل خواهد شد.
در کرمانشاه هم از امروز 17 محدودیت و ممنوعيت جدید اعمال می شود. هوشنگ بازوند، 
استاندار کرمانشاه در این باره عنوان کرد: فقط با »توصيه« نمی شود کرونا را کنترل کرد. 
در برخی موارد باید قانون اعمال شود و عمده ترین مشکالت ما در برگزاری مراسم های 
ترحيم، عروسی و دورهمی هاست. محدودیت ها و ممنوعيت های جدید از امروز برای مهار 
و مقابله با کرونا در استان اعمال می شود. در این باره فضل اهلل رنجبر، فرماندار کرمانشاه 
هم از قطع شدن خدمات و بودجه های عمرانی هر روستایی که مراسم های جمعی برگزار 

کند خبر داد.

به گفته عليرضا زالی، رئيس ســتاد مقابله با کرونا در تهران هم محدودیت ها براساس 
تصميمات ستاد ملی ابالغ و به مدت یک هفته اجرا می شود و در پایان یک هفته وضعيت 
آماری در تهران و یا هر شهرستان دیگری مورد تحليل قرار می گيرد و براساس آن، ستاد 

ملی کرونا بار دیگر درباره تمدید و یا تشدید محدودیت های تصميم گيری خواهد کرد. 

احتمال اعمال محدودیت ها در دیگر استان ها
بسياری از شهرها هم هنوز با محدودیت مواجه نشده اند اما وضعيت بحرانی دارند و اعمال 
محدودیت های جدید در این شهرها محتمل است. مهدی طباطبایی، معاون بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان عنوان کرد: ظرفيت بخش های کرونا در بيمارستان  بوعلی 
و علی بن  ابی طالب زاهدان تکميل شده و در صورت رعایت نکردن مردم شرایط بحرانی تر 
خواهد شد. مسلم ساقی، فرماندار کاشمر هم از افزایش تعداد مبتالیان به ویروس کرونا 
در کاشمر و کوهســرخ خبر داد و عنوان کرد: با توجه به شرایط نگران کننده و وضعيت 
قرمز در خراسان رضوی، با هر فردی که در خصوص اجرای مصوبات  قصور کند برخورد 

خواهد شد. 
به گزارش فارس هم آمار ابتال صعودی شده و تعداد بيماران بدحال و نيازمند بستری رو 
به افزایش است. احمد عبداللهی، رئيس دانشکده علوم پزشکی گراش گفت: بخش های 
تنفسی کرونا اوضاع مناسبی ندارند و تعداد بيماران بدحال و وصل به دستگاه تنفس رو 
به افزایش است. اگر روند شيوع ادامه پيدا کند، عواقب جبران ناپذیری باید انتظار داشت.

محمد کریميان، رئيس دانشگاه علوم پزشکی ایالم هم از قرار گرفتن بيش از 80 درصد 
جمعيت اســتان در منطقه قرمز خبر داد و گفت: با توجه به افزایش نگران کننده آمار 
مبتالیان به کرونا و بستری های ناشی از آن، پس از ایالم، ایوان، آبدانان، دهلران و دره شهر، 
شهرســتان چرداول نيز در وضعيت قرمز قرار گرفت و بقيه شهرستان ها نيز در منطقه 

زرد قرار دارند. 
ایالمی ها هم افزایش 40 درصدی ابتال را تجربه می کنند. قاسم سليمانی دشتکی، استاندار 
ایالم در این باره اظهار کرد: در پيک ابتال 175 نفر در یک روز در استان مبتال شده اند که 
فاجعه بار است و بی توجهی مردم را نشان  می دهد. با توجه به این شرایط، مردم ترددها و 
دید و بازدید را کنار بگذارند، مراسم های شادی و غم را به تاخير بيندازند . در صورت ادامه 

شرایط کرونا محدودیت ها تا هر سطحی که الزم باشد اعمال  می شود.
آبتين حيدرزاده، سرپرســت معاونت بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی گيالن با اعالم 
هشدار نسبت به شيوع مجدد کرونا ویروس در استان، گفت: روزانه 50 نفر از گيالنيان در 
بيمارستان ها بستری می شوند؛ به گونه ای که مراکز ICU در حال افزایش تعداد پذیرش 

و ترخيص بيماران نيز در حال کاهش است.
  

افزایش آزمایش  و تســت های کرونا، تعداد مبتالیان به بيماری را با روند صعودی قابل 
توجهی مواجه کرد، اما ای کاش در خالل این افزایش ها اقدامات جدی برای کنترل بيماری 
و قطع زنجيره این بيماری صورت می گرفت. در مقاطعی صحبت هایی از ضعيف شدن 
ویروس کرونا و ســاده انگاری این بيماری در جامعه مطرح شد که در این زمينه نيز نياز 
به ورود جدی مسئوالن برای جلوگيری از بی توجهی در مقابله با کرونا به شدت احساس 
می شد. اما نقص اطالع رسانی و نبود برخوردهای جدی برای تجمعات گروهی باعث شد 
که کرونا در بازه زمانی کنونی شرایطی نگران کننده تر از موج اول داشته باشد. بيماری ای 
که هيچ درمانی ندارد و تنها راه جلوگيری از شيوع آن، رعایت تمام اصول پيشگيرانه و 
استفاده از ماسک است که آن هم از امروز اجباری شده. افزایش شمار مبتالیان به کرونا در 
بسياری از شهرها نگران کننده است و در این باره نياز به تدبير و برخورد جدی برای رعایت 

دستورالعمل ها به شدت احساس می شود. 

اعمال محدودیت های کرونایی در بوشهر و کرمانشاه
محدودیت های جدید مقابله با کرونا از امروز در2 استان  اعمال می شود و با توجه به افزایش نگران کننده بيماران در دیگر شهرها، اعمال ممنوعيت ها در آنها هم محتمل است  

جاده های لرستان روبه راه نیست
راه های روستایی و شهری لرستان بعد از 2 سيالب سال گذشته به دليل کمبود اعتبار هنوز مرمت نشده اند و مردم این استان نگران از بين رفتن نيمه راه های باقيمانده با شروع فصل بارش ها هستند 

مریم سرخوش 
 خبرنگار

پروژه آزاد راه محدوده خرم آباد- بروجرد/  عکس :تسنیم

خسارت باران به جاده سراوان- خاش 
ایوب کرد، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای سیستان و بلوچستان گفت: بارندگی های هفته  گذشته عالوه  بر بستن 
راه سراوان – خاش، به زیرساخت های جاده ای این مسیر ارتباطی نیز 
خسارت وارد کرد. این مسیرهای ارتباطی هم اکنون بازگشایی شده است.
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احداث ساختمان خانه شهر )بلديه( تا 
پايان ســال به پايان مي رسد. احياي گزارش

ساختمان شهرداري تهران كه قدمت 
آن نزديك به يك قرن است، حاال قرار است با معماري 
قبلي به بهره برداري برسد. در ســال1347 بود كه 
شهردار وقت تهران تصميم گرفت اين ساختمان را 
تخريب كند، بــراي هميــن، احداث دوبــاره اين 
ســاختمان با عظمت در ميدان امام خميني اتفاق 
بزرگي محسوب مي شود. ســاختمان بلديه در قلب 
ميدان امام خميني قرار اســت آنجــا را به ميدانگاه 
بزرگي تبديل كند. عــاوه بر احياي ســاختمان، 
شهرداري تهران درصدد اســت كاربري  هايي براي 
استفاده شهروندان درنظر بگيرد. مديرعامل سازمان 
عمراني مناطق شــهرداري تهران معتقد است اين 
پروژه به ســرعت در حال اجرا و پيشــروي اســت. 
ســيدمجيد غمخــوار در اين رابطه به همشــهري 
مي گويد: »مجموعه ســازمان عمراني مناطق تمام 
تاش خود را براي به ثمر رساندن و بهره برداري از اين 
مجموعه در ســال99 انجام مي دهــد و اين مهم با 
هماهنگي هرچه بيشــتر نهادها و واحدهاي ذيربط 

عملي خواهد بود.« 
اين پروژه داراي مصوبه كميســيون مــاده5 براي 
بازســازي و مصوبه شــوراي شــهر تهــران براي 
تبديل شــدن به خانه شهر اســت. ابتدا در سال93 
طرح يك فوريت احداث ساختمان بلديه در شوراي 
شهر تهران مطرح و در سال94 عمليات اجراي پروژه 
احداث ساختمان شروع شــد. بلديه زماني كه قرار 
شد در ميدان توپخانه ساخته شــود، 10سال زمان 
برد و حاال احياي دوباره آن نزديك به 6سال به طول 

خواهد انجاميد.

معماري سابق
بلديه در دوره قاجار احداث شد و تا دوره پهلوي اول 
ساختمان شاخصي به حساب مي آمد. اين ساختمان 
تاريخي در مركز شهر بنا شده بود و نيكاي ماركف، 
معمار ايراني-گرجستاني نماي آن را طراحي كرد و 
ساخت تا بلديه به ساختماني ارزشمند تبديل شود. 
شــهرداري تهران در تاش اســت همان معماري 
ارزشمند را بر نماي اين ساختمان حك كند تا هويت 

آن حفظ شود. اين ساختمان از 4طبقه تشكيل شده 
است، به اين صورت كه 2طبقه منفي 1 و 2 و 2طبقه 
مثبت يك و 2 اجزاي ساختمان را تشكيل مي دهند. 
مديرعامل سازمان عمراني مناطق شهرداري تهران 
درباره آخريــن وضعيت پروژه مي گويــد: »با اتمام 
صد در صدي اجزاي ســازه اي طبقــات منفي يك و 
منفي2 شــامل كف، ديوارها، ســتون ها و سقف و 
تيرهاي طبقه منفي2 و اجراي كامل ديوار، ستون ها، 
سقف و تيرهاي طبقه يك بخش عمده اي از عمليات 
اجرايي سازه تكميل شده و پروژه ساختمان خانه شهر 
به پيشرفت فيزيكي بيش از 4.4درصد رسيده است.« 
هم اكنون آرماتوربندي و قالب بندي ستون ها، سقف 
و تيرها در طبقه مثبت يك و 2 و بتن ريزي در سقف 
مثبت2 در دست اقدام است. عمليات احداث پروژه 
ساختمان به مرحله نازك كاري رسيده است. همزمان 
با عمليات نازك كاري، اجراي نماي ساختمان بلديه 
هم آغاز شده است. در اين بين احتمال دارد پيش از 
اسفند99 عمليات احداث ساختمان بلديه به پايان 

برسد.

ابتدا احداث خانه شهر
پروژه خانه شــهر با هــدف بازآفريني ســاختمان 
ميراثي بلديه در قلــب تاريخي تهران و ايجاد فضاي 
فرهنگي در 2 فاز احداث خانه شــهر و ارتقاي كيفي 
ميدان امام خميني تعريف شــده كه در فاز نخست 

احداث خانه شــهر در دست اقدام اســت. اين پروژه 
در زميني به مســاحت 4900مترمربــع و زيربناي 
18000مترمربع در 4طبقه توسط سازمان عمراني 
مناطق شــهرداري تهران احداث مي شود. كاربري 
پروژه هنوز به طور دقيق مشــخص نشده و البته در 
طرح اوليه كاربري عمومي و فرهنگي ديده شده است. 
عبدالرضا گلپايگاني، معاون شــهردار تهران معتقد 
است ســاختمان بلديه به محلي براي گفت وگوي 
مردم و متوليان شهر تبديل مي شود. اين پروژه داراي 
امكانات فرهنگي و رفاهي شامل گالري اصلي، شهر 
و كافه كتاب، سالن نمايش، كافه رستوران، فضاهاي 
پشــتيباني، اداري و نمازخانه، راه هــاي ارتباطي و 
داكت، البي مركزي و عكسخانه است. از ويژگي هاي 
مهم ساختمان خانه شــهر مي توان به ورودي مترو 
اشــاره كرد كه براي آســايش و رفاه مردم در طرح 
گنجانده شده و پيش بيني مي شود با بهره برداري از 
اين پروژه، ساختمان بلديه سابق به قطب فرهنگي و 
گردشگري تبديل شده و باعث توسعه گردشگري و 

جذب توريست در سطح منطقه و شهر تهران شود.

 ساختمان بلديه يا خانه شهر تهران با معماري شبيه به بناي قديمي پيش از ورود به قرن14 در ميدان امام خميني)ره( تكميل مي شود

بلديهتاپايانسالاحداثميشود
محمود مواليي

خبر نگار

گزارش 2

 هشدار بحران پالستيك 
در هفته بدون پالستيك 

از امروز هفته بدون پاستيك شروع مي شود؛ هفته اي كه امسال 
شهرداري تهران با شعار تهران بدون كيسه پاستيكي براي همه 
با هدف كاهش مصرف محصوالت يكبارمصرف پاستيكي برگزار 
مي كند. به گزارش همشهري، شينا انصاري، مديركل محيط زيست 
و توسعه پايدار شهرداري تهران در اين رابطه مي گويد: »متأسفانه 
استفاده از محصوالت پاستيكي يكبارمصرف در كشور ما بسيار باال 
و غيرمنطقي هست؛ براساس آناليز فيزيكي شهريور و  مهر1398 
درصد و وزن پسماند كيسه هاي پاســتيكي در تهران بيشتر از 
مجموع درصد و وزن فلزات، چوب و  شيشــه بوده كه جاي تامل 

دارد.« 
مصرف روزانه پاستيك در كشور بيشــتر از 3هزار تن است كه 
ساالنه اين رقم به حدود يك ميليون تن مي رسد. هر ايراني به طور 
متوسط روزانه 3كيسه پاستيكي استفاده مي كند. همين آمارها 
ايران را در ميان 10كشــور پرمصرف مواد پاستيكي قرار داده 
است. پاستيك ماده ای ارزان قيمت و مقاوم به حساب مي آيد، 
براي همين توليدكنندگان استقبال زيادي از آن مي كنند. تقاضا 
براي اســتفاده از مواد پاســتيكي ابتدا در غرب اتفاق افتاد، اما 
هم اكنون مواد پاستيكي كل جهان را فراگرفته است. در جهان 
هر يك دقيقه يك ميليون بطري پاســتيكي خريداري مي شود 
و تهران با جمعيت بيشــتر از 8ميليون و 500هزارنفر بيشترين 
مصرف مواد پاســتيكي را در بين شهرهاي كشــور دارد. اين 
درحالي است كه پاستيك اثرات زيســت محيطي زيادي دارد 
و همچنين ماندگاري بيش از 300سال در طبيعت را دارد. آب، 

خاك و هوا را نيز آلوده مي كند.
در ميان مواد پاستيكي، كيســه  پاستيكي خودش يك معضل 
بزرگ اســت. اكنون در ايران بيشترين كيســه هاي پاستيكي 
مورد استفاده قرار مي گيرد و به دليل شيوع بيماري كرونا معموال 
خانواده ها به سرعت اين كيسه ها را بعد از استفاده داخل سطل زباله 
مي اندازند. درحالي كه با جايگزين كردن كيسه هاي پارچه اي كه 
قابل شست وشو هست و در بحران كرونا هم مي تواند به صرفه باشد 
و هم از اين بيماري فاصله گرفت، بسيار مناسب است. كيسه هاي 
جايگزين مانند پارچه تجديدپذير و سازگار با محيط زيست است. 
شــينا انصاري در اين رابطه توضيح مي دهد: »عمر هر كيســه 
پاستيكي در كشــور ما تنها 12دقيقه است و هر خانواده تهراني 
به طور متوسط روزانه 3تا 5كيسه پاستيكي وارد چرخه مصرف 
مي كنند كه نيمي از آنها تنها يك بار مورد استفاده قرار مي گيرد 
و در خوش بينانه ترين حالت راهي مكان هاي دفن مي شــوند كه 
به دليل ماندگاري طوالني مدت )بيش از 300سال(، باري سنگين 

و غيرقابل هضم براي طبيعت هستند.« 
روز بدون پاستيك، امروز 14تيرماه شروع مي شود و 21تيرماه 

به پايان مي رسد.

خبرهاي كوتاه

  ساخت موزه نيروي هوايي تا ۲ ماه آينده
مرتضي رحمان زاده، شهردار منطقه۱۳ تهران:

موزه نيروي هوايي بخــش كوچكي از پادگان 
نيروي هوايي است كه امسال با مصوبه شوراي 
اسامي شــهر تهران، اعتباري براي اين پروژه 
درنظر گرفته شده اســت. با همكاري شركت 
توسعه فضاي فرهنگي فاز اول و دوم طراحي ها 
انجام شده و كار اجرايي آن در دست اقدام است. 
اعتباري كه براي اين پروژه به منطقه13 اباغ 
شــده حدود 2ميليارد تومان اســت كه ظرف 
2 ماه آينده كارهاي اجرايي آن آغاز مي شــود. 

)سايت شهر(

  واريز سهميه اعتباري سوخت 
مرتضــي ضامنــي، مديرعامــل اتحاديه 

تاكسيراني هاي شهري كشور:
مابه التفاوت ريالي ســهميه اعتباري ســوخت 
خرداد ماه 512هزار خودروي حمل ونقل عمومي 
با كاربري مختلف ازجمله آژانس تاكسي تلفني 
)زيرنظر شــهرداري ها و صنفي(، تاكســي هاي 
اينترنتــي، تاكســي هاي فرودگاهــي و ويژه، 
 ،CNG تاكســي هاي شــهرهاي بدون جايگاه
تاكسي هاي برون شهري، ناوگان تحت پوشش 
آرامستان ها، پيك موتوري و راهبران آموزشي و 
پرورشی واريز شد. سهميه خردادماه ناوگان اعتباري 
بالغ بر 912ميليارد ريال اســت كه در 11تيرماه 

به حساب رانندگان واريز شده است.)همشهري(

  احتمال دوطرفه شــدن زيرگذر 
استاد معين

محمد عليخاني، رئيس كميســيون عمران و 
حمل ونقل شوراي شهر تهران:

بعد از افتتاح زير گذر اســتاد معين به شــكل 
يك طرفه و اعتراض ســاكنان منطقه قرار شد 
مطالعاتي براي بررسي طرح دو طرفه شدن اين 
معبر انجام  شود. تغيير مسير يك معبر نياز به كار 
كارشناسي و فني دارد. تا به اين ساعت اطاعي 
از تغيير مسير جانبي معبر زير گذر استاد معين 
ندارم، اما پليس راهور اعام كرده بود كه شايد 
بتوان با تغيير جهت چند مسير، بار ترافيك را 
با دو طرفه كردن زير گــذر مديريت و كنترل 
كرد. پليس راهور زير بار كار با فشــار خارجي 
و غيركارشناســي نمي رود. به طور حتم روي 
دوطرفه شدن زير گذر استاد معين كار مطالعاتي 
الزم انجام شده است. )باشگاه خبرنگاران جوان(

 مشخصات فني 
بناي جديد بلديه
تعداد طبقات: 4

طبقات زيرزمين: 2
طبقات رو زمين: 2

زيربنا: 18000مترمربع
ارتفاع قالب بام از كف 

خيابان: 10.70متر



2  شنبه 14 تير 99  شماره 7978 8 3 0 2 3 6 9 3 ورزش

هفته بيست وســوم از رقابت هاي ليگ برتر 
فوتبال ايران امشــب با انجــام 3بازي آغاز 
خواهد شــد. ليگ برتر فوتبال كه به خاطر 
شيوع كرونا 117روز را در تعطيلي گذراند 
حاال 2هفته اي اســت مجددا آغاز شــده و 
حتي با وجود شيوع مجدد كرونا همچنان 
به راهــش ادامه مي دهد. در شــرايطي كه 
آمــار مبتاليان بــه كرونا يك بــار ديگر به 
مرزهاي نگران كننده اي رســيده، امشــب 
هفته بيست وسوم در تبريز آغاز مي شود تا 
فوتبال ايران يك گام ديگر به پايان اين فصل 

نزديك شود.
  تراكتور - نفت آبادان

تراكتور بعد از شكست مقابل نساجي براي 
دومين هفته متوالي در شهر خودش ميزبان 
خواهد بود. حريف ايــن هفته تراكتوري ها 
تيمي است كه خودش هم با حضور در رتبه 
هفتم جدول داعيه كســب ســهميه دارد 
و مي تواند روز ســختي را بــراي تبريزي ها 
بيافريند. آباداني ها در بــازي رفت هم 2- 
1پيروز شدند و اين در حالي بود كه تراكتور 
تا روز آن بازي هيچ گلــي دريافت نكرده و 
شكست ناپذير باقي مانده بود. صنعت نفت 
كه نخســتين گل هاي خورده تراكتور را در 
اين فصل رقم زده امشب هم مي تواند روي 
ضدحمالت براي ميزبانش خطرناك باشد. 
تيم ساكت الهامي امشب هم مثل بازي هفته 
گذشته با نساجي با يك فوتبال مالكانه سعي 

در باز كردن دروازه ميهمانش خواهد داشت 
اما بايد كامال مراقب باشــد باليي كه هفته 
گذشــته در ضدحمالت بر سر اين تيم آمد 

اين هفته تكرار نشود.
   ذوب آهن - پيكان

با شــرايطي كه 2تيم دارند احتمال پرگل 
شــدن اين بازي اصال كم نيست. پيكان در 
اين فصل خيلي بيشــتر از فوالد و تراكتور 
گل زده و البته بيشتر از شاهين بوشهر و هر 
تيم ديگري گل خورده است. ذوب آهن هم 
در خط حمله شرايط خوبي دارد و در 7بازي 
دور برگشــت به طور متوالي گل زده است. 
اگر2تيم امشــب هم به هميــن روند ادامه 
بدهند احتمال ردوبدل شــدن گل بسيار 
باال خواهد بود و حتي غيبت داركو بيدوف 
گلزن خارجي ذوب آهن كه در دوران كرونا 
به كشورش رفت هم مانعي براي پرگل شدن 
بازي نخواهد بود. پيكان در 22بازي گذشته 
فقط 3بار موفق به كلين شيت شده و عملكرد 
وحيد شيخ ويسي در مقابل پرسپوليس شايد 
باز هم ويســي را مجبور كند در خط دروازه 

تغييراتي در تركيب اش بدهد.
   پرسپوليس - شاهين بوشهر

بهترين برد اين فصل پرسپوليس در بازي 
رفت مقابل همين شــاهين به دست آمده 
است. شــاهين كه هيچ گاه در تاريخ ليگ 
مقابل پرسپوليس كلين شــيت نكرده، در 
هفته هشــتم اين فصل بــا 5گل در خانه 

خودش مغلوب پرسپوليس شد تا بدترين 
نتيجه خانگي خودش و بهترين برد خارج 
از خانه پرســپوليس را توامــان رقم بزند. 
نكته جالب اينكه در بازي رفت بوشهري ها 
به دنبال مربــي خارجي بودنــد و مهرداد 
كريميان به طور موقت هدايت تيم را مقابل 
پرسپوليس برعهده داشــت. حاال در بازي 
برگشت هم ميشو كريسته چوويچ از ايران 
رفته و شاهين باز هم توسط كريميان هدايت 

مي شود. شايد اين بار سرمربيگري مهرداد 
كريميان در تيم شاهين دائمي باشد و البته 
تحقق اين موضوع بستگي تمام و كمال به 
نتيجه همين بازي دارد. پرســپوليس در 5 
بازي خانگي اخيرش 4پيروزي داشته و فقط 
استقالل را نبرده است. از آخرين شكست 
قرمزها در ليگ كه باخت خانگي مقابل نفت 
مسجدسليمان بود دقيقا 225روز گذشته 
و طي ايــن مدت سرخپوشــان از 11بازي 

31امتيــاز گرفته اند. پرســپوليس هفته 
گذشته با درخشــش نوبرانه مهدي عبدي 
پيكان را برد و امشــب نســبت به آن بازي 
مهدي ترابي هم به تركيــب برمي گردد تا 
سرعت بازي سرخپوشان را دوباره باال ببرد. 
البته تيم يحيي بايــد مراقب ضدحمالت 
شاهين هم باشد كه با مهاجمان تندوتيزي 
مثل حسين مالكي و اســماعيل شريفات 

كامال خطرناك خواهند بود.
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شريفات: دوست دارم به پرسپوليس گل بزنم   
اسماعيل شريفات يكي از معدود چهره هاي اسمي شاهين براي بازي 
امروز به حساب مي آيد. او درخصوص بازي با پرسپوليس مي گويد: 
»پرسپوليس تيم بسيار خوبي است كه قهرمان ليگ برتر هم خواهد 
شد. من فكر مي كردم اســتقالل بتواند يقه پرسپوليس را بگيرد 
ولي 2نتيجه اخير اين تيم باعث شد تا ديگر شانسي براي قهرماني 
نداشته باشد. پرسپوليس امسال هم تيم خوبي است و ما بازي آساني 
در پيش نداريم. با وجود اين مطمئن باشيد پرسپوليس كار سختي 
برابر ما خواهد داشــت و اصال تيم از پيش بازنده اي براي اين بازي 
نيستيم. شخصيت تيمي ما شكل گرفته و بازيكنان خوبي هم داريم 
كه انگيزه زيادي براي اين بازي دارند. پرسپوليسي ها خيال نكنند 
كه كار راحتي دارند، ما قطعا دنبال امتياز گرفتن هستيم.«شريفات 
در ادامه اشاره اي هم به تقابل هاي گذشته اش با پرسپوليس داشته و 
گفته است: »از ديدار با پرسپوليس، هم خاطرات تلخ دارم هم شيرين. 
من تا حاال با پيراهن استقالل اهواز، استقالل تهران و فوالد 6 گل به 
پرسپوليس زده ام و طبيعتا دوست دارم باز هم گل بزنم. البته گل زدن 
من يا بازيكن ديگر زياد مهم نيست چون هم اكنون موفقيت تيمي از 

هر چيزي مهم تر است.«

 رحمتي؛ بهترين بازيكن هفته
مهدي رحمتي از سوي سايت مرجع متريكا بهترين بازيكن هفته بيست ودوم ليگ برتر شناخته شد. دروازه بان 39ساله 
شهرخودرو در جريان پيروزي 2 بر يک مقابل ذوب آهن عملكرد درخشاني داشت و از متريكا نمره8.99 گرفت كه باالترين 
نمره اين هفته بود. به جز رحمتي، فقط مهدي عبدي مهاجم جوان پرسپوليس كه مقابل پيكان 2گل زد نمره باالتر از 8 گرفت.

اميرحسين اعظمي| فوالد خوزستان كه با 5 برد پياپي در ليگ برتر، حاال 
موقعيت خوبي براي گرفتن سهميه ليگ قهرمانان آسيا دارد، روز يكشنبه 
در ديداري حساس برابر نساجي قرار خواهد گرفت. اتفاق نگران كننده براي 
جواد نكونام اما، مثبت شدن تست برخي از بازيكنانش در آستانه اين بازي 
حساس است. جالب اينجاست كه باشگاه فوالد 2روز پيش با ارسال نامه اي 

محرمانه به سازمان ليگ، اعالم كرد كه تعدادي از بازيكنان و اعضاي اين تيم 
به صورت قطعي كرونا گرفته اند و تست برخي هم مشكوك است. با اينكه نامه 
فوالد محرمانه بوده ولي خبر مبتالشدن تعدادي از بازيكنان فوالد به كرونا، 
خيلي زود در رسانه ها پخش  شد كه اين موضوع با عصبانيت شديد سعيد 
آذري همراه شده است. اين در حالي است كه همشهري ورزشي ظهر ديروز 
با آذري تماس گرفت ولي مديرعامل فوالد حاضر به انجام مصاحبه نشد. او 
كه به شدت از مسئوالن سازمان ليگ بابت رسانه اي شدن نامه ناراحت است، 
احتماال به زودي عليه آنها صحبت خواهد كرد. فوالدي ها قصد داشتند بعد از 
ارسال نامه به سازمان ليگ، اين موضوع را رسانه اي كنند ولي اين خبر زودتر 
از اقدام آنها رسانه اي شد كه همين موضوع باعث ناراحتي آذري شده است.

قبل از شــروع بازي ها ايــن موضوع عنوان شــد كه با توجه بــه قوانين و 
پروتكل هاي بهداشتي مربوط به مقابله با شيوع كرونا، ابتالي بيش از 5 عضو 
يك تيم منجر به قرنطينه كامل آن تيم به مدت 2هفته خواهد شد ولي ظاهرا 
اين قانون به شكل عجيبي تغيير كرده است. يكي از اعضاي كادر فني فوالد 
در اين خصوص به همشهري مي گويد:» اخيرا به ما گفته اند كه اين قانون 
تغيير كرده و ظاهرا اگر يك سوم اعضاي يك تيم هم كرونا بگيرند بازي هاي 
آن تيم برگزار مي شود. به ما هم گفتند كه به قائمشهر برويم و بازي با نساجي 

حتما برگزار مي شود.«
  نكونام: مخالف ادامه ليگ هستم

جواد نكونام هم در اين شرايط نگران تيمش است. در روزهاي تعطيلي ليگ 

و زماني كه تيم هاي تبريزي و يكي دو تيم ديگر با نامه هاي انصراف خواهان 
تعطيلي كامل ليگ بودند، نام نكونام و تيمش در آن جمع ديده نمي شــد. 
اما حاال و درحالي كه فوالد تيم سوم جدول است نكونام مي گويد: »با اينكه 
بهترين عملكرد را داشتيم و بهترين نتيجه را گرفتيم، باز هم اعالم مي كنم 
مخالف ادامه ليگ هستم.« نكونام تأكيد مي كند در شرايطي طرفدار ادامه 
ليگ است كه پروتكل هاي بهداشتي مثل اروپا رعايت شوند اما در شرايط 
فعلي مخالف برگزاري بازي هاست. در اين شرايط اعضاي فوالد خوزستان 
ديروز در فاصله 2روز مانده به ديدار برابر نساجي قائمشهر، تهران را به مقصد 
ساري ترك كردند. آن هم در شرايطي كه طبق اعالم مسئوالن و كادر فني 

باشگاه خوزستاني، تست كروناي 6 بازيكن اين تيم مثبت است.

  حمله كرونا به فوالد
    در آستانه بازي حساس با نساجي

  نيمي از بازيكنان فوالد به كرونا مبتال شده اند

امتيازخوردهزدهباختمساویبردبازيتيم
221624341150پرسپوليس

2210102321540سپاهان
221165221439فوالد

221156211738شهر خودرو
221075412537استقالل
221147252037تراكتور

221066242336صنعت نفت آبادان
225143181529نفت  مسجدسليمان
22688232726نساجی مازندران
226610223124ماشين سازی تبريز

225710192622ذوب آهن
223118162220پارس جنوبی جم

224810213020سايپا
223109122119گل گهرسيرجان

223811183917شاهين
223613294115پيكان

برنامه ليگ

هفته بيست وسوم

نفتمسجدسليمان-ماشينسازي

ذوبآهن-پيكان

پرسپوليس-شاهين

نساجي-فوالد
سايپا-سپاهان

تراكتور-نفتآبادان
شنبه- 14 تير

20:15

پارسجنوبي-استقالل
يكشنبه- 15 تير

20:30

20:45

21:00

21:00

گلگهر-شهرخودرو

هفته بيست وچهارم

نفتآبادان-نساجي

شاهين-ذوبآهن

پيكان-گلگهر
استقالل-تراكتور

فوالد-نفتمسجدسليمان

ماشينسازي-پرسپوليس
جمعه- 20 تير

20:15

شهرخودرو-سايپا
شنبه- 21 تير 

20:45

20:30

21:00

21:00

سپاهان-پارسجنوبي

    خوشگذراني يحيي در قعر جدول
 پرسپوليس هفته گذشته با تيم آخر بازي كرد و اين هفته با تيم ماقبل آخر روبه رو مي شود
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بهروز رسايلي| مدت هاســت كه بحث بازنشستگي جالل 
حسيني در رسانه ها مطرح مي شود؛ شايعه اي كه كاپيتان 
پرسپوليس هر بار با شــنيدنش از كوره به در مي رود. بعيد 
است پرسپوليسي ها دوست داشته باشند به زور خداحافظي 
را به جالل تحميل كنند؛ مخصوصا كه او هنوز هم در بدترين 
حالتش از خيلي از مدافعان ليگ بهتر است. با اين همه وقتي 
يك بازيكن حرفه اي به چهل سالگي نزديك مي شود، طبيعتا 
گمانه زني ها در مورد زمان بازنشستگي او اوج مي گيرد. چنان 
كه گفتيم خود حسيني به هيچ وجه عالقه اي به خداحافظي 

يا حتي طرح اين دست مسائل ندارد، اما ادامه حضور او در 
پرسپوليس منوط به خواست كادر فني هم هست. يك پاي 
اين معادله يحيي گل محمدي است؛ رفتارهاي اخير او در اين 
مورد گيج كننده بوده است. در حقيقت گفتار و رفتار يحيي 
در قبال مسئله جالل، چندان با هم تناسب و سنخيت ندارد.

يحييچهميگويد؟
گل محمدي تا به حال بارها از تمايلش به حفظ تمام بازيكنان 
تيم براي فصل آينده حرف زده است كه طبيعتا اين شامل 
جالل حسيني هم مي شــود. هر بار در مورد خداحافظي 

كاپيتان از يحيي سؤال شده، او اين موضوع را هم رد كرده 
است. سرمربي پرسپوليس اخيرا گفته بود: »جالل2 فصل 
ديگر با باشــگاه قرارداد دارد. او طوري تمرين مي كند كه 
هيچ كدام از ما فكر نمي كنيم فصل آخر فوتبالش باشــد.« 
اينها يعني يحيي به ادامه همكاري با حسيني مصمم است 
و حتي از اين مســئله اســتقبال هم مي كند. اين اما همه 

داستان نيست.
يحييچهميكند؟

جالل حســيني فصل را به عنوان بازيكن ثابت پرسپوليس 
شروع كرد، اما تصميم گابريل كالدرون براي نيمكت نشين 
كردن اين بازيكن حيرت هواداران فوتبال را به دنبال آورد. 
جالل حتي داربي رفت را هم از دست داد و البته بعد از مدتي 
به صورت چرخشي در كنار شجاع خليل زاده و محمدحسين 
كنعاني زادگان در تركيب قرار گرفت. به نظر مي رسيد اين 
فرمولي مناســب است كه هر ســه مدافع مياني، تيم را در 

شــرايط بازي نگه مي دارد، اما با حضور يحيي گل محمدي 
روي نيمكت پرســپوليس، نحوه حضور جالل در زمين از 
»چرخشي« به »عبوري« تغيير كرد. االن طوري شده است 
كه به نظر مي رسد صرفا اگر شجاع يا كنعاني مشكلي داشته 
باشند، از جالل حسيني استفاده خواهد شد. در بازي با نفت 
آبادان جالل بيرون بود، در داربي صرفا به اين دليل به او بازي 
رسيد كه شجاع محروم شــده بود، در مسابقه برگزار نشده 
با سپاهان هم اسم حســيني در تركيب اصلي پرسپوليس 
قرار نگرفت و او در 2 ديدار بعدي ليگ برابر شــهرخودرو و 
پيكان هم روي نيمكت ذخيره ها نشست. برابر پيكان و در 
كمال شگفتي، از دقيقه 93به ميدان فرستاده شد؛ آن هم 
درحالي كه 2 گل اختالف وجود داشت. در آسيا هم در تركيب 
بازي با الدوحيل قرار نگرفت و برابر الشارجه هم بين دو نيمه 
تعويض شد؛ بدون اينكه مشكل خاصي داشته باشد. اينها 

به نظر شما معني خاصي ندارد؟

مهدويكيايدوم؟
امروز پرسپوليس در يك بازي نســبتا آسان برابر شاهين 
بوشهر به ميدان خواهد رفت. اگر در اين مسابقه هم جالل 
در تركيب اصلي حاضر نباشد، شــايد بتوان نتيجه گرفت 
گل محمدي در حال انتقال يك پيام به اوســت؛ اينكه اگر 
بماند، نبايد انتظار زيادي براي حضور در ميدان داشته باشد. 
يادتان باشد گل محمدي دوره اول حضورش در پرسپوليس 
هم هرگز نگفت مهدي مهدوي كيا را نمي خواهد، بلكه آنقدر 
كم و بد به او بازي داد كه كيا فقط براي پايان فصل و آويختن 
كفش ها لحظه شماري مي كرد. حاال هم ممكن است چنين 
داستاني براي جالل حسيني پيش بيايد، اما درصورتي كه 
يحيي واقعا تمايلي به ادامه همــكاري با اين بازيكن ندارد، 
بهتر است موضوع را به شكل درست تري مديريت كند. او 
7 سال باتجربه تر از آن روزها شده و انتظار مي رود رفتاري 

پخته تر داشته باشد.

    سرنوشت مهدوي كيا در انتظار جالل حسيني؟
يحييگلمحمديبارهاازآمادگيكاپيتان39سالهتيمشگفتهباوجوداين

دربيشتربازيهااورانيمكتنشينكردهاست

كورسمصدومان
رقابت عجيب پرسپوليس و استقالل؛ 

مشكل كجاست؟
انگار پرسپوليس و اســتقالل بر سر بيشتر مصدوم 
دادن با هم مســابقه گذاشــته اند. با ازســرگيري 
تمرينات و مسابقات ليگ برتر، مدام اخبار مربوط 
به آسيب ديدگي بازيكنان اين 2تيم روي خروجي 
خبرگزاري هــا مي رود. در اســتقالل بعد از پارگي 
رباط صليبي رضا آذري و مرتضي تبريزي، ارسالن 
مطهري هم آسيب ديد؛ درست مثل سياوش يزداني 
كه حضورش در بازي يكشنبه برابر پارس جنوبي جم 
در هاله اي از ابهام قرار دارد. البته خوشبختانه به نظر 
مي رســد مصدوميت فرشيد اســماعيلي به پايان 
رسيده و او بعد از غيبت در 2 بازي اول، مي تواند در 

اين مسابقه به ميدان برود.
پرسپوليســي ها هم براي اينكه از رقيب شان عقب 
نمانند، تقريبا بــه همين اندازه مصــدوم داده اند. 
در اين تيم محمد انصاري ربــاط پاره كرده و حتي 
مسابقات نيم فصل اول ليگ بيستم را هم از دست 
داده است. وحيد اميري هم در بازي با پيكان صدمه 
ديد و يك ماه بيرون خواهد بود. محمد نادري قبل از 
بازي با پيكان صدمه ديده بود و نبايد بازي مي كرد، 
اما غيبت انصاري باعث شد كادرفني او را به زمين 
بفرستد و آســيب ديدگي اين بازيكن تشديد شود. 
حاال نادري احتماال ديدار با شــاهين بوشــهر را از 
دســت خواهد داد. تازه ترين مصدوم پرسپوليس 
هم اميد عاليشاه اســت؛ بازيكني كه بعد از ماه ها 
نيمكت نشيني باالخره برابر پيكان در تركيب اصلي 
قرار گرفت، اما حاال به دليل مصدوميت در تمرينات، 

ديدار با تيم بوشهري را از دست خواهد داد.
اگرچه شــكل فرسايشي برگزاري مســابقات اين 
فصل مي تواند باعث تشديد آسيب ديدگي ها شود، 
بعيد اســت كه اين تعــداد بازيكن مصــدوم فقط 
به خاطر تقويم نامنظم مســابقات باشد. به هر حال 
فراموش نكرده ايم كه پرســپوليس با پنجره بسته 
و كمبود شــديد بازيكن، فشرده ترين فصل ممكن 
را ســپري كرد و بازيكنان اين تيم طي 10 ماه در 
حدود 60ديدار به ميدان رفتنــد، اما اين حجم از 
آسيب ديدگي وجود نداشت. هرچند هنوز قضاوت 
در اين مورد زود است و شــايد آخر فصل بتوان به 
يك سؤال مهم پاســخ داد؛ اينكه آيا ضعف در علم 
بدنسازي هم در افزايش نرخ مصدوميت ها دخيل 

بوده يا نه؟

فوتبال ايران

 برگزاري اوپن فرانسه با حضور تماشاگران
بهگزارشبازارورزش،برگزاركنندگانمسابقاتتنيساوپنفرانسه،يكياز4تورنمنتبزرگگرنداسلمدرسال،
اعالمكردهاندكهباوجودپاندميكروناميخواهندهرروزبه۲۰هزارتماشاچي)۶۰درصدظرفيت(اجازهورود

بدهند.مسابقاتامسالبهدليلكروناازژوئنبه۲۷سپتامبرموكولشد.

پيروزي بر ختافه، اگرچه به دشواري و با يك ضربه پنالتي 
ديرهنگام به دست آمد، اما گامي بلند براي نزديك شدن 

رئال مادريد به قهرماني الليگا بود.
رئال پنجشنبه  شب در هفته سي وسوم الليگا با تنها گل 
سرخيو راموس )79- پنالتي(، ختافه را كه تا پيش از اين 
هفته در جدول پنجم بود، شكســت داد و فاصله اش با 

بارسلونا را 4امتياز كرد.
در اين بازي، نمايش شــاگردان زيدان كيفيت بااليي 
نداشت. آنها به ندرت توانستند از زير پرس تيم حريف 
بيرون بياينــد. مصدوميــت رافائــل واران و تعويض 

اجباري اش در دقيقه 33كار رئال را سخت تر هم كرد.
اهميت اين پيروزي به اين خاطر بود كه در همين هفته 
بارسلونا، رقيب اصلي رئال، نتوانسته بود اتلتيكومادريد 

را شكست دهد.
به اين ترتيب در فاصله 5هفته تا پايان فصل، تيم رئال 
74امتيازي شد. بارســلونا با 70 و اتلتيكو با 59امتياز 

تيم هاي دوم و سوم جدول هستند.
رئال مادريد ساعت 4 و نيم بعدازظهر فردا به وقت تهران، 
در يك بازي سرنوشت ساز مهمان بيلبائو خواهد بود. بعد 
از آن هم به ترتيب با آالوس، گرانــادا، ويارئال و لگانس 

روبه رو خواهد شد.
در طرف مقابل بارسلونا ابتدا روز دوشنبه مهمان ويارئال 

خواهد بود، سپس به ترتيب با اســپانيول، وايادوليد، 
اوساسونا و آالوز بازي مي كند.

با توجه به نتايج بهتر رئال  در بازي هاي رفت  و برگشت 
مقابل بارسا، تيم مادريدي اگر بتواند در 5بازي آينده اش 
3پيروزي و دو تســاوي هم به دســت بياورد، بي توجه 
 به نتايج بارســلونا، براي نخســتين بار بعــد از فصل 

2016-2017 قهرمان الليگا خواهد شود.
كيكه ستين، سرمربي بارسلونا، چند هفته پيش گفته 
بود اطمينان دارد كه رئال در بازي هاي آينده امتياز از 

دست خواهد داد.
احتمال قهرماني رئال مادريد زمانــي جدي تر به نظر 
مي رسد كه بدانيم بارسلونا شرايطي بحراني را سپري 
مي كند. بازيكنان اين تيم كه تا پيش از تعطيلي الليگا 
به دليل كرونا، با 2امتياز اختالف صدرنشــين جدول 
بودند، براساس شنيده ها، به كيكه ستين، سرمربي تيم 

بي اعتماد شده اند.
همزمان با اين بي اعتمــادي برخي خبرها حاكي از آن 
است كه مديران باشگاه در تالش براي انتخاب جانشين 
ستين هستند. از ژاوي، اسطوره بارسا به عنوان يكي از 
گزينه هاي جدي نام برده مي شود. برخي منابع خبري 
هم نام خورخه خسوس، مربي پرتغالي فالمينگوي برزيل 
را مطرح كرده اند. او با فالمينگو عالوه بر ليگ برزيل، جام 

ليبرتادورس را هم برده است.
كابوس بزرگ بارســايي ها اما نه انتخاب يك سرمربي 
معمولي ديگر است، نه خبرهايي مثل مصدوميت چند 
باره اومتيتي، احتمال بازگشت راكيتيچ به سويا و حتي 
نارضايتي گريزمن از نيمكت نشيني. آنچه ممكن است 
باشگاه را با بزرگ ترين چالش 2دهه اخير روبه رو كند، 

شايعه جدايي ليونل مسي در سال2021 است.
اخيرا برخي منابع خبري مدعي شده اند كه فوق ستاره 
آرژانتيني از شرايط بارسلونا به ويژه مديريت آن راضي 
نيست و تمايلي به تمديد قرارداد ندارد. اين شايعات در 
شرايطي است كه مســي بارها گفته است دوست دارد 
براي مدت طوالني در بارســلونا بماند و فوتبالش را در 

همين باشگاه به پايان برساند.
اشرف بن عياد، خبرنگار سرشــناس بي ان اسپرت كه 
معموال اخبارش درباره بارســلونا موثق اســت، ديروز 
نوشت:» مســي عصباني اســت. او مي خواهد برود اما 
شــايعات رفتنش در 2021 احمقانه است. اگر مسي 
تابستان بعد بارسا را ترك كرد، ســراغ من بياييد، من 
منتظرم.«آخرين بار كه بارســلونا فصــل را بدون جام 
به پايان برده، 2014-2013 بــوده، اگرچه هنوز اين 
فصل آنها در ليگ قهرمانان حضور دارند و در الليگا هم 

كورسوي اميدي برايشان باقي مانده است.

درفاصله5هفتهتاپايانالليگا،فقطچيزيشبيهبهمعجزهميتواندسرنوشتبارسلونايبحرانزدهراتغييردهد

  رئال نزديك به جام، مسي در بن بست
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  سرمربي واليبال والسكو نيست 
خوليو والسكو گزينه اصلي فدراسيون واليبال 
براي قرار گرفتن در راس تيم ملي بود اما به نظر 
مي رسد او به پيشنهاد ايران جواب منفي داده 
اســت. محمدرضا داورزني، بعد از بازگشــت 
دوباره به رياست فدراسيون، سرمربي قبلي تيم 
را بركنار و مذاكراتي را با والسكو، محبوب ترين 
مربي خارجي تيم ملي آغاز كــرد. قرار بود او 
به عنوان مديرفني به ايران بيايد و مربيان ايراني 
با نظــر او به كادر فني اضافه شــوند اما رئيس 
فدراســيون واليبال در تازه ترين مصاحبه اي 
كه كرده، گفتــه ترجيح والســكو ماندن در 
ايتالياست. داورزني به راديو ايران گفته است: 
»قبل از اينكه ليگ در نيمه شــهريور شــروع 
شود، ســعي مي كنيم مربي مشــخص شود. 
ما تركيب مربي داخلي و خارجي را مناســب 
مي دانيم اما اينكه ســرمربي خارجي باشد يا 
داخلي در جلســه بعدي هيأت رئيسه مطرح 
مي شود. والســكو در شــرايط كنوني ترجيح 

مي دهد در ايتاليا باشد.«
   خادم الشريعه به فينال نزديك شد 

سارا سادات خادم الشريعه به مرحله يك چهارم 
نهايي مســابقات آنالين جايزه بزرگ شطرنج 
سرعتي زنان فيده رسيد. او كه در مرحله اول 
اين مسابقات ايرينا كراش از آمريكا را شكست 
داده بود، در مرحله دوم هم الگا گريا از روسيه 
را برد. خادم الشريعه براي رســيدن به فينال 
بايد بر آنا اوشنينا از اوكراين پيروز شود. ايران 
در مسابقات مردان هم نماينده داشت. پرهام 
مقصودلو در اين مســابقات شركت كرده بود. 
او در مرحله حذفــي از هايك مارتيرســيان 
ارمنســتاني شكســت خورد و از دور رقابت ها 

كنار رفت.
   جام ويليام جونز برگزار نمي شود

قرار بــود تيم ملي بســكتبال ايــران در جام 
ويليام جونز شــركت كند اما اين مســابقات 
برگزار نمي شــود. اتحاديه بسكتبال تايوان در 
اطالعيه اي اعالم كرده اســت كه امســال اين 
جام را به دليل شــيوع كرونا برگزار نمي كند. 
اين اتحاديــه در اطالعيه اش بــه اين موضوع 
اشاره كرده است كه اگر اين جام برگزار مي شد، 
بازيكنان بايد 2هفتــه در قرنطينه مي بودند و 
اين امكان پذير نيست. قرار بود مسابقات آخر 
تير برگزار شود. تيم ملي ايران سال گذشته در 

جام پنجم شده بود.

 منهاي فوتبال

ظاهرا مربيان پيكان هنوز نتوانســته اند شكســت تيم شان برابر 
پرسپوليس را هضم كنند. بعد از بازي عبداهلل ويسي كه گفته بود 
پرسپوليس را در سيماي قهرماني نديده، حاال محمدرضا طهماسبي 
هم همين حرف را تكرار كرده است. در اينكه پرسپوليس برابر پيكان 
نقص هايي داشــت و مخصوصا در فاز تدافعي متزلزل عمل كرد 
ترديدي نيست، اما آن طرف داستان هم نبايد طوري حرف بزند كه 
انگار پيكان در حد يوونتوس بازي كرده است. پرسپوليس در همين 
بازي غيرقهرمانانه 3گل زد و حداقل 4، 3 موقعيت جدي گلزني را 
هم از دست داد. معلوم نيست اگر سرخ ها قهرمانانه بازي مي كردند 
چه اتفاقي قرار بود رخ بدهد. اگر تيم گل محمدي در كالس فتح جام 
بازي نكرد، در عوض تيم ويســي با آن دفاع آبكش، قشنگ در حد 
سقوط بود و متأسفانه اين حرف ها هم كمكي به نجات آن نمي كند.

ولي شما در حد سقوط بوديد

آيا مي دانيد تكراري ترين خبر تاريخ باشگاه پرسپوليس چيست؟ 
شــايد فكر كنيد تيتر »پرسپوليس قهرمان شــد« در اين سال ها 
بيش از همه تكرار شده يا مثال اظهار نظر جالل حسيني با مضمون 
»نمي خواهند پرسپوليس قهرمان شود« شايسته اين عنوان است، 
اما هيچ كدام از حدس هاي تان درست نيست. تكراري ترين خبر تاريخ 
باشگاه مربوط به تسويه حســاب با فرناندو گابريل، هافبك برزيلي 
سرخپوشان در ليگ چهاردهم مي شود. يعني به طور ميانگين ماهي 
يك بار اين خبر منتشر مي شود . يك روز مي گويند مدير برنامه هايش 
پول را گرفته و رســيد نداده، يك روز مي گويند پول در حســابش 
ننشسته است، يك بار مي گويند سر مبلغ اختالف پيش آمده بود... 
خالصه به نظر مي رسد ادمين كانال و سايت باشگاه پرسپوليس هر 
وقت بي خبر مي ماند و حوصله اش سر مي رود، خبر تسويه حساب با 

گابريل را منتشر مي كند.

تكراري ترين خبر تاريخ پرسپوليس

كاري به عملكرد فرهاد مجيدي در استقالل نداريم، اما انصافا اين 
سؤال پيروز قرباني هم خيلي درست است: »آيا بعد از استراماچوني 
هيچ كس نبايد سرمربي استقالل مي شد؟«تجربه نشان مي دهد ما 
ايراني ها وقتي از يكي خوش مان مي آيد ديگر محال است خاطرات 
مربوط به او را فراموش كنيم و تن به معادالت واقعي زندگي بدهيم. 
براي ما سوگ نشيني و مرثيه سرايي جذاب تر است. آقا استراماچوني 
رفت و حتي »حميد معصومي نژاد از ررررم« هم نتوانست او را برگرداند، 
پس بايد با سرمربي جديد كنار بياييم. در پرسپوليس هم بزرگ ترين 
جرم گابريل كالدرون اين بود كه جاي برانكو را گرفت. بعد وقتي در همان 
فصل اول بدون اردو تيمش را قهرمان نيم فصل كرد، هواداران غيور با 
56هزار فحش اينستاگرامي بيرونش كردند. در تيم ملي هم همين 

داستان را داريم و تا ابد بايد با خاطرات كي روش بسوزيم.

زنده باد سوگ نشيني

نكته بازي

جنــگ نابرابر؛ اين اتفاقي اســت كه چند ســالي 
است ليگ كشتي با آن مواجه است. يك تيم همه 
ستاره ها را جذب مي كند و به عبارتي تيم خودش 

را مي بندد و دست ديگر تيم ها را خالي مي گذارد.
تيم ايران مال روزهاي گذشــته با كشــتي گيران 
سرشناسي همچون حســن يزداني، پرويز هادي، 
كامــران قاســمپور، مجتبــي گليــچ و خيلي از 
كشــتي گيران عنوان دار ديگر قرارداد ثبت كرده 
اســت و اين ثبت قرار داد صداي مســئوالن ديگر 
تيم هاي حاضر در ليگ را درآورده. با كشتي گيراني 
كه ايران مال جذب كرده، پيش بيني ها اين است كه 
مثل پارسال اين تيم بدون هيچ دردسري قهرمان 
مي شود و در اين شرايط سؤال اين است كه تيم هاي 
ديگر انگيزه اي براي حضور در ليگ دارند و تماشاگر 

رغبتي براي تماشاي كشتي ها دارد؟ 
ليگ از 2 نظر مي تواند جذاب باشد؛ رقابت  نزديك 
تيم ها و رقابت كشــتي گيران روي تشــك. وقتي 
همه ســتاره ها در يك تيم جمع مي شوند و حتي 

كشتي گيران ذخيره   اين تيم از نفرات اول تيم هاي 
ديگر قدرتر هستند، ميداني براي رقابت مي ماند؟ 
تيمي كه در بازار جذب كشتي گيران، به لحاظ مالي 
توان رقابت ندارد، نمي تواند اميدوار باشــد كه در 
طول ليگ هم تواني براي رقابت داشته باشد. در اين 
شرايط به نظر مي رسد تيم هاي ديگر فقط دورچين 
بشــقاب هســتند و فقط براي اين حضور دارند تا 
غذاي اصلي جذاب تر به نظر برســد. آنها هستند تا 
فقط زمينه را براي برگــزاري ليگ و قهرماني يك 

تيم مهيا كنند؛ براي قهرماني ايران مال.
مدل ياركشــي ايران مال جذابيت ليــگ را نه تنها 
براي تيم هاي ديگر كه براي تماشــاگران هم كم 
مي كند. تماشاگران به سالن هاي كشتي مي روند 
تا رقابت مدعيــان يــك وزن را از نزديك ببينند. 
اما وقتي همه مدعيان در يك تيم جمع هســتند، 
فرصت رقابت آنها از دســت مي رود. ايران مال در 
وزن 86كيلوگرم با احمد بذري، كامران قاسمپور و 
حسن يزداني قرارداد بسته است. اين 3 نفرات اول 

تا سوم ايران در اين وزن هستند و با حضور هر سه 
آنها در يك تيم، كشــتي  گير ديگري نمي ماند كه 
به تيم هاي ديگر برود و بعيد اســت تيم هاي ديگر 
شانسي براي كســب پيروزي در اين وزن داشته 
باشــند. در وزن 97كيلوگرم هم شــرايط مشابه 
اســت؛ محمدحســين محمديان و مجتبي گليج 
با ايران مــال قرارداد ثبت كرده اند تــا در اين وزن 
هم ســنگيني كفه ترازو به نفع اين تيم باشد. در 
وزن 125كيلوگرم يكــي از جذاب ترين رقابت ها 
مي تواند مبارزه اميرحســين زارع جــوان و پرويز 
هادي باتجربه باشــد، ولي كشتي دوستان در ليگ 
امســال به هيچ وجه اين رقابــت را نخواهند ديد؛ 
چراكه هردو آنها با تيم ايران مال قرارداد بسته اند. 
سال هاي گذشته رقابت سعيد داداشپور و مصطفي 
حســين خاني در وزن 74كيلوگرم هميشه جذاب 
بوده و اين رقابت امســال هم مي توانست ديدني 
باشد؛ به شرطي كه ايران مال با هر دو آنها قرارداد 
نمي بست. البته ايران مال در اين وزن نفر شاخص 

ديگري هم دارد. پيمان ياراحمدي، ملي پوش ايران 
در مسابقات جهاني 2017در وزن 74كيلوگرم هم 

با اين تيم قرارداد بسته است.
درحالي كه از حاال مي شود قهرماني ايران مال را در 
ليگ پيش بيني كرد، ولي عبدالمهدي نصيرزاده، 
رئيس سازمان ليگ به همشهري مي گويد، هيچ چيز 
قابل پيش بيني نيست:»آيين نامه ليگ اين اجازه را 
به يك تيم مي دهد تا 25كشتي گير را جذب كند، 
ولي اينكــه در هر وزن چند كشــتي گير مي تواند 
جذب شود در آن هيچ اشاره اي نشده و دست كادر 
فني در اين خصوص باز است. خيلي از كشتي گيران 
گمنام در حال تمرين در باشــگاه ها هستند و اسم 
و رســمي ندارند، ولي در عين حال مي توانند در 
برابر يك قهرمان جهان بزرگي كنند. سال گذشته 
چه كســي فكر مي كرد زارع بتواند پتروشــوئيلي، 
قهرمان جهان و المپيك را شكســت دهد؟ از اين 
اتفاقات در ليگ كشــتي كم نيست. تيم ايران مال 
از ماه ها پيش با كشــتي گيران صحبت كرده است 
و حاال دارد قراردادشان را ثبت مي كند. اينطور هم 
نيست كه از همين حاال قهرمان باشد. اين تيم شايد 
روي كاغذ كشتي گيران بزرگي را جذب كرده باشد 
ولي در همين باشگاه ها كشتي گيراني هستند كه 

مي توانند برابر ستاره ها پيروز شوند.« 
در مقابــل خوش بيني هاي نصيــرزاده، بعضي ها 
در اين ماجرا، به آيين نامه ليــگ ايراد مي گيرند؛ 
آيين نامه اي كــه به يك تيم اجــازه مي دهد همه 
ستاره ها را داشته باشــد. آيين نامه ليگ به تيم ها 
اجازه مي دهد 3ملي پوش و 2 كشتي گير خارجي را 
جذب كنند، محدوديتي هم براي جذب قهرمانان 
سال گذشــته جهان و جوانان و اميدها قائل نشده 
است؛ حتي تعداد كشــتي گيران در يك وزن هم 
محدوديت ندارد. نصيرزاده در دفاع از اين آيين نامه 
مي گويد:»آيين نامه ليگ توســط اهل فن مصوب 
شده و من در آن دخالتي نداشــته ام. ما فقط اجرا 
مي كنيم.« او ايــراد اصلي را به خــود تيم ها وارد 
مي داند: »اگر مبلغ قرارداد تيم هاي ديگر در  شأن 
قهرمانان باشد و آنها براي بســتن تيمشان زودتر 

اقدام كنند، قطعا اين مسائل پيش نمي آيد.«
نگراني اصلي كارشناســان كشتي اين است كه در 
اين رقابت يك طرفه، بيشتر تيم ها اسپانسرهايشان 
را از دســت بدهند. اسپانســرها با توقع قهرماني 
ســرمايه گذاري مي كنند و وقتي اسپانســري از 
قبل مي داند تيمش شانسي براي قهرماني ندارد، 
انگيزه اي براي حمايت بيشتر ندارد. شايد بهترين 
راه براي حل اين مســئله، بازنگــري در آيين نامه 

باشد.

 تراكتور؛ 21شوت، صفر گل
تيم تراكتور با به جاگذاشتن آمار 21شوت به دروازه، هجومي ترين تيم هفته بيست ودوم ليگ برتر شد؛ اگرچه تراكتوري ها از 
اين 21شوت هيچ نتيجه اي نگرفتند و نتيجه پاياني ديدار آنها مقابل نساجي يك بر صفر به سود ميهمان بود. جالب اينكه بعد از 
تراكتور، دومين آمار باالي شوت به دروازه متعلق به شاهين بوشهر )20شوت( بود كه اين تيم هم موفق به شكست حريفش نشد.

   همه ليگ كشتي
  فداي يك تيم
   اجتماع ستاره هاي كشتي در تيم ايران مال، ليگ اين رشته   
 راهم براي تماشاگران غير جذاب كرده و  هم انگيزه
  را از اسپانسرها گرفته است



11 2  شنبه 14 تير 99  شماره 7978 سياست 3 0 2 3 6 0 8

محمدرضا عارف در نخستين اظهارنظر بعد از 
 اســتعفاگفت: براي مانــدگاري اصالحاتاحزاب

 بايــد هــواي نفــس، خودخواهي هــا و 
خودبزرگ بيني ها را كنار گذاشــت. به نظر مي رسد توصيه 
عارف براي ماندگاري جريان متبوعش كنايه اي باشــد از 
نقدهاي ريزو درشــتي كه برخي چهره هاي سياسي طي 
4سال اخير روانه سبك عملكردي او در رأس فراكسيون اميد 

و شوراي سياستگذاري اصالحات كرده اند.
پنجشنبه 2 هفته گذشته بود كه استعفاي عارف از رياست 
شوراي سياســتگذاري اصالحات  باعث شد صاحب نظران 
اصالح طلب يكي بعد از ديگري به مدد رسانه ها و شبكه هاي 
اجتماعي به ميدان بيايند و هر كدام به سبك و نحوي درباره 

استعفاي عارف اظهارنظر كنند.
پنجم تير ماه، داوود محمدي، از اعضاي شوراي سياستگذاري 
اصالحات خبر استعفاي عارف از رياست اين شورا را خبري 
و اعالم كرد: »عارف با من در اين زمينه صحبت هايي داشته 
و هنوز موضوع در شوراي هماهنگي جبهه اصالحات مطرح 
نشده است؛ لذا فعال موضوعي كه عارف مطرح كرده است در 

حال بررسي است و در اين زمينه صحبت مي كنيم.«
جمعي اين استعفا را كه به زعم نزديكان عارف در اسفند ماه 
گذشته انجام شده بود به اســتراتژي او براي خيز برداشتن 
در انتخابات 1400تعبير كردند و جمعي ديگر از ضرورت 

بازسازي و بازبيني جريان اصالحات بعد از 2 دهه سخن به 
ميان آوردند؛ ضرورتي كه به تأكيد صاحب نظران اين جريان 
نياز اساســي اش خودانتقادي براي گام برداشتن به سمت 
چارچوبي است كه دايره اصالحات را از مدعيان صندلي و 
طالبان قدرت جدا مي كند.  به هر روي استعفاي عارف در 
روزهايي كه اصالحات به جد در تكاپوي غربالگري دروني 
بود بيش از تصور خبرساز شد و بازتاب اين اقدام آن با تعبير 
گوناگون همچنان ادامــه دارد. درالبه الي اين تحليل ها اما 
عارف يك هفته بعد از خبري شدن استعفايش سكوتش را 
شكست و تلويحا به منتقدانش جواب داد كه علت استعفايش 
چه بوده است.  او پنجشنبه اي كه گذشت سخنراني اش را در 
نشست مشترك انجمن اسالمي معلمان تهران و ري با مجمع 
نمايندگان تهران به فرصتي براي پاسخگويي به منتقدانش 
بدل كرد.  عــارف از آن تريبون، هم از كارنامه فراكســيون 
اميد كه 4سال رياستش را بر عهده داشت، دفاع كرد و هم 
بدون آنكه اشاره اي به اســتعفايش داشته باشد اعالم كرد 
كه خودخواهي ها مانعي در مسير اصالحات است و برخي 

به دنبال تسويه حساب شخصي اند.

انسجام يا تسويه حساب هاي فردي 
رئيس بنيــاد اميد در دفاعــش از رويه اي كــه در جريان 
اصالحات طــي كرده اســت با تأكيــد بر اينكــه جريان 

عارف، منتقدانش را به تسويه حساب سياسي، خودخواهي و خودبزرگ بيني متهم كرد

جمال عرف، رئيس ستاد انتخابات كشــور گفت: زمان تعيين شده براي برگزاري مرحله دوم 
انتخابات مجلس، تغيير نخواهد كرد. از ستاد ملي مديريت بيماري كرونا استعالم گرفته ايم و آنها 
اعالم كردند كه با رعايت پروتكل هاي بهداشتي وزارت بهداشت، وزارت كشور مي تواند مرحله 
دوم انتخابات مجلس را طبق زمان مقرر و تعيين شده برگزار كند. به گزارش برنا، معاون سياسي 
وزير كشــور گفت: هم در مورد مرحله دوم مجلس كه در شهريورماه برگزار خواهد شد و هم 
براي انتخابات رياست جمهوري1400 نظر كارشناسان وزارت بهداشت را به عنوان مرجع، جويا 
خواهيم شد. رئيس ستاد انتخابات كشور همچنين گفت: اميدواريم تا انتخابات1400، بيماري 

كرونا مديريت شده باشد و واكسن آن هم كشف و توليد شود تا مشكلي در اين باره، رخ ندهد.

وزير دفاع همزمان با »گراميداشت چهلمين سالگرد دفاع مقدس« با حضور در منزل شهيد 
سرلشكر سيدموسي نامجو با خانواده  اين شهيد واالمقام ديدار و گفت وگو كرد. به گزارش 
همشهري، امير حاتمي در اين ديدار با گراميداشت ياد و خاطره دالورمردي ها و رشادت هاي 
مخلصانه شهيد سرلشكر سيدموسي نامجو -وزير اســبق دفاع و نماينده حضرت امام)ره( 
در شوراي عالي دفاع و فرمانده دانشكده افسري- نقش و تفكر انقالبي اين شهيد عزيز را در 
آغازين روز هاي دفاع مقدس بي بديل و تعيين كننده دانست. وزير دفاع و پشتيباني نيرو هاي 
مسلح پيشــرفت هاي امروز صنعت دفاعي را مرهون تفكر الهي و انقالبي 3وزير دفاع شهيد 

سرلشكر نامجو، چمران و فكوري و هزار شهيد صنعت دفاعي دانست.

مجيد تخت روانچي، نماينده دائم ايران در سازمان ملل طي بيانيه اي در نشست شوراي امنيت كه 
درباره بررسي آثار كرونا برگزار شده بود گفت: ايران، به عنوان كشوري كه تحت تأثير كرونا بوده و 
هدف تحريم هاي آمريكا نيز قرار دارد، به خوبي واقف است كه اين تحريم ها، با پيشگيري از واردات 
تجهيزات پزشكي و دارو، چگونه و تا چه اندازه ظرفيت كشورهاي هدف را در مقابله با كرونا تضعيف 
مي كنند. اين تحريم هاي يكجانبه عمال بيماران را بيشتر از همه هدف قرار مي دهند و نشانگر آن 
است كه تحريم هاي مذكور تا چه اندازه غيراخالقي، غيرانساني و نامشروع هستند. به گزارش ايلنا 
نماينده كشورمان تأكيد كرد كه در كنار بررسي آثار اين بيماري در كشورهاي درگير مخاصمات 

مسلحانه، بايد پيامدهاي اعمال تحريم هاي يكجانبه بر آنها نيز مورد بررسي قرار گيرد.

بيانيه ايران درباره تداوم تحريم ها در دوران كروناديدار وزير دفاع با خانواده شهيدنامجوكرونا انتخابات را به تأخير نمي اندازد

گاليه هاي يك مستعفي 

كافه مجلس

  اولتيماتوم بود
محمدرضا خبــاز، نماينده ادوار مجلس با اشــاره به نامه روســاي 
كميســيون هاي مجلــس به رئيس جمهــور گفت: نامه روســاي 
كميسيون ها نه در راســتاي اصالح امور بلكه شبيه اولتيماتوم بود 
و اين برخورد براي شرايط كشور مناسب نيست چون جز با همدلي 
و هماهنگي نهادهاي حاكميتي چيزي عوض نمي شود. به گزارش 
ايرنا، خباز به كسري بودجه ۵0درصدي دولت اشاره كرد و يادآور شد: 
در اين شرايط چه كسي بهتر از روحاني مي تواند كشور را اداره كند؟ 
به باور من با توجه به شــرايط كنوني حاكم بر كشور راه اداره كردن 
همين مسيري است كه دولت مي رود و راه ديگري وجود ندارد و هر 
شخص ديگري جاي رئيس جمهوري باشد، وقتي كشور درآمد و ابزار 

حكمراني خوبي نداشته باشد همين رويكرد را در پيش مي گرفت.

  معرفي داماد براي نوكري 
عليرضا زاكاني، نماينده قم در مجلس شوراي اسالمي در توييتي با 
هشتگ تاجگردون نوشـت: قابل توجه دوستان آقاي تاجگردون، 
تمام رانت خانواده ام عبارت اســت از معرفي 2 دامادم براي نوكري 
مردم در اردوهاي جهادي، سيل و زلزله در استان هاي خوزستان، 
لرستان، گلستان، كرمانشاه و ايالم و سفارش داماد ديگرم در تهيه 
گزارش از اورژانس بيمارستان شريعتي تهران، از خدا بترسيد. اخيرا 
حاميان تاجگردون اســنادي درباره دختر زاكاني منتشر كردند و 
مدعي شــدند آنها با نفوذ پدر قراردادهاي بزرگي منعقد كرده اند. 
زاكاني، معترض اعتبارنامه غالمرضا تاجگردون، نماينده گچساران 
شــده و اين هفته درباره اعتبارنامه او در صحــن علني رأي گيري 

مي شود.

  مجلس در مقابل بورس؟
محمدســعيد احديان، دستيار سياسي و رســانه اي رئيس مجلس 
شوراي اسالمي در صفحه شــخصي خود در توييتر نوشت: »مدتي 
است عده اي با هدف تخريب مجلس يازدهم، پروژه اي را شروع كردند 
كه مجلس را مقابل بازار سرمايه و بورس قرار دهند. موضوع ماليات 
بر سود سهام از اساس منتفي اســت. قبال هم مطرح شده و رئيس 

كميسيون اقتصادي هم به صراحت آن را منتفي دانست.«

  خدمات فقط با ماسك
علي اصغر باقرزاده، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفته 
است راهي كه مي توان افراد را ملزم به استفاده از ماسك در مكان هاي 
عمومي كرد، عدم ارائه خدمات است. به گزارش ايلنا، او گفته است: 
اگر كسي به بانك برود كارت ملي نداشته باشد، بانك به او خدمات 
نمي دهد؛ درخصوص ماســك هم بايد همينطور باشد اگر كسي به 
اماكني كه زدن ماســك اجباري اســت رفت و از آن استفاده نكرد 
نبايد به او خدمات داد. وي تأكيد كرد: در ادارات دولتي و خصوصي، 
در مترو، بانــك و همه مراكز علمي و آموزشــي و غيره اگر خدمات 
به افرادي كه ماسك نمي زنند ارائه نشــود مي توان درصد بااليي از 

اشخاص را مجبور كرد كه از ماسك استفاده كنند.

اصالحات نمي توانــد صحنه را ترك كنــد، گفت: ويژگي 
جريان اصالحات اين اســت كه قائم به هيچ فردي نيست. 
گفتمان اصالحات فردمحور نيســت كه اگر فردي برود يا 
فردي بيايد، اتفاق خاصي بيفتد. گفتمان اصالحات ماندگار 
اســت و براي ماندگاري بايد هواي نفس، خودخواهي ها و 

خودبزرگ بيني ها را كنار گذاشت.
به گزارش پايگاه اطالع رســاني اميد- ارگان خبري بنياد 
اميــد- وي با انتقــاد از برخــي اظهارنظرها كه نشــان از 
تسويه حساب هاي فردي دارد، خاطرنشان كرد: بايد با انسجام 
و وحدت و در مسير راهبردهاي كالن جريان اصالحات كه 
اولويت به منافع ملي و تفكر گفتماني است، فعاليت هاي خود 
را ساماندهي كنيم و در اين راستا تقويت همراهي و همدلي، 

گذشت و سعه صدر و اميد ضروري و حياتي است. 
عارف با بيان اينكه فراكســيون اميد فراكســيون اكثريت 
در مجلس دهم نبود و طرح موضــوع اكثريت با بيان تعداد 
نفرات غيرواقعي اعضــاي اين فراكســيون، آن هم قبل از 
تشــكيل مجلس دهم با هدفي خاص مطرح شــد، بيان 
كــرد: نقش آفرينــي و تالش در فراكســيون اميــد براي 
حفظ همبســتگي و ارتقاي همدلي و تفاهم در چارچوب 
راهبردهاي كلي مصوب فراكســيون را نبايد از يادها برد. 
عملكرد فراكسيون اميد در حوزه هاي مختلف منتشر شده 
است؛ هر چند عده اي نمي خواهند عملكرد فراكسيون اميد 

ديده شود. 
معاون اول دولت اصالحات با بيان اينكه جريان اصالحات 
ثابت كرده است ظرفيت پاســخگويي به مطالبات مردم را 
دارد، تصريح كرد: جريان رقيب، حيات وجودي خود را در 
تضعيف و از بين بردن گفتمان اصالحات مي داند اما تجربه 
ثابت كرده اســت كه گفتمان اصالحــات در بطن جامعه 

نفوذ دارد و هيچ گاه قابل حذف شدن نيست و تالش 
براي ايجاد تك صدايي در كشــور آن هم با استفاده از 

اهرم هاي قدرت نتيجه عكس مي دهد.
عارف در حالي منتقدانش را به تسويه حساب شخصي 

و تالش براي نديدن دستاوردهاي فراكسيون اميد متهم 
كرد كه خودانتقادي هاي اصالح طلبان از مسيري كه در 

23سال گذشته طي كرده اند به واسطه اظهارنظر 
صريح برخــي چهره هاي اصالح طلب حول 

سرانجام سياسي اين جريان به اوج خود 
رسيده و سبب شده اســت چهره هاي 
اين جريان رســانه اي و غيرمستقيم با 
يكديگر بر سر آينده اصالحات مجادله 

و مباحثه كنند.
به هر روي، هنوز هم علت استعفاي 
او رسما عيان نيست و هرچه مطرح 
مي شــود گمانه زني هاي تلويحي و 
غيررســمي، عدم موضع گيــري 
دقيــق و صريــح دربــاره چرايي و 

چگونگي كناره گيري عارف از شوراي 
سياستگذاري اصالحات بوده كه سبب 
گمانه زني هاي بســياري شده است كه 
برخي آن را يك اســتراتژي و تاكتيك از 
جانب او مي دانند كه بي ارتباط با تكاپويش 
براي كانديداتوري در سيزدهمين دوره 
انتخابات رياســت جمهوري نيســت و 
برخي ديگر آن را مويد شرايطي مي دانند 

كــه جريــان اصالح طلبي را در مســير 
چنددستگي شدن قرار داده است.
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تهامه مهدوي
خبر نگار

 استفاده از ماسك از اين هفته در همه 
اماكن عمومي و سرپوشيده، دست كم گزارش

به مدت 2هفتــه و براي همــه افراد 
اجباري است. ستاد ملي مقابله با كرونا زمان دقيق 
اجراي اين مصوبه را از فردا، يكشنبه پانزدهم تير اعالم 
كرده است. متخصصان مي گويند با توجه به شيوع 
دوباره كوويد-19و افزايش آمار ابتال و بســتري در 
روزهاي اخير همه افراد بدون ســهل انگاري بايد از 
ماسك استفاده كنند و گروه هاي آسيب پذير مانند 
سالمندان و بيماران بايد رفت وآمد بيرون از منزل را 

به حداقل كاهش دهند.
6روز قبل ستاد ملي كرونا اعالم كرد از نيمه تير ماسك 
زدن در مكان هايي كه تجمع وجود دارد يا سرپوشيده 
اســت، الزامي خواهد بود و چنانچه الزم شود مدت 
زمان اجراي اين مصوبه تا پايان مرداد ماه هم تمديد 
مي شود. همان زمان، ايرج حريرچي، معاون وزارت 
بهداشت كه ســفري به آذربايجان غربي داشت در 
جلسه استاني ستاد مقابله با كرونا اعالم كرد اداره ها 
و سازمان هاي دولتي به افرادي كه از ماسك استفاده 

نكنند، خدماتي ارائه نخواهند كرد.
 2روز پس از اين مصوبه، آمارهاي ابتال و بستري كرونا 
در بيمارستان ها به طرز نگران كننده اي رو به افزايش 
گذاشت. در تهران روســاي 3بيمارستان شريعتي، 
امام خميني و سينا هشــدار دادند تخت هاي آنها در 
بخش مراقبت از بيماران مبتال به كرونا و نيز بخش 
مراقبت هاي ويژه پر شده و روند افزايشي شيوع دوباره 
بيماري، آنها و همكارانشان را در اين بيمارستان ها 
شوكه كرده است، در ديگر شهرها هم تمهيداتي براي 

تعطيلي دوباره درنظر گرفته شد.
آمار ديروز وزارت بهداشت، مرگ ومير بر اثر كرونا را 
همچنان 3رقمي و آمار ابتال و بستري را هم 4رقمي 
و روند كلي را افزايشــي نشــان مي دهد. به گزارش 
همشهري، سيماسادات الري، ســخنگوي وزارت 
بهداشت گفته است: 2۵66نفر ديگر به كرونا مبتال 
شــده اند، از اين تعداد 1483تن بســتري شــده  و 
1۵4بيمار كوويد-19 هم جانشان را از دست داده اند. 
حاال مجموع جانباختگان اين بيمــاري در ايران به 

11هزار و 260نفر رسيده است.
به گفته ســخنگوي وزارت بهداشــت 3123نفر از 
بيماران مبتال به كوويد-19 در وضعيت شديد اين 

بيماري تحت مراقبت قرار دارند.

 او با بيان اينكه اســتان هاي خوزستان، كردستان، 
كرمانشــاه، هرمزگان، بوشهر، خراســان رضوي و 
ايالم در وضعيت قرمز قرار دارند، افزود:» استان هاي 
تهران، فارس، مازندران، همدان، زنجان، سيستان و 

بلوچستان و البرز در وضعيت هشدار قرار دارند. «
الري همچنين با تأكيد بر ضرورت استفاده از ماسك 
در زندگي روزمره، گفت: آمار مبتاليان كوويد-19 در 
دنيا از 11ميليون نفر فراتر رفته و بنا بر اعالم سازمان 
جهاني بهداشــت، 60درصد از مبتاليان مربوط به 

يك ماه اخير بوده است.

ماسك بايد زودتر اجباري مي شد
درست اســت كه ســتاد ملي كرونا از همين هفته 
و دقيقا از فردا اســتفاده از ماســك را در مكان هاي 
عمومي و سرپوشيده اجباري كرده است اما بسياري 
از كشــورها اين تصميم را خيلي زودتــر گرفتند و 
يك ماه و اندي پيش بازگشــايي مشاغل و كسب و 
كارها را مشروط به استفاده از ماسك كردند. آلمان 
جزو نخستين كشــورهايي بود كه پوشيدن ماسك 
در سراسر اين كشــور را اجباري اعالم كرد و دولت 
تا ۵00يورو جريمــه نقدي براي ســرپيچي از اين 
قانون درنظر گرفت. هرچند كه اين تصميم از جانب 
شماري از پزشكان، فعاالن اجتماعي و نيز تعدادي 
از مردم آلمان با انتقاداتي مواجه شد؛ منتقداني كه 
مي گفتند دولت نبايد استفاده اجباري از ماسك را 
به سازوكارهاي ســختگيرانه قانوني گره بزند اما در 
نهايت دولت اين كشــور از تصميمي كه گرفته بود 
بازنگشت و بر آن اصرار كرد.  از آن زمان تاكنون بيش 
از 2ماه گذشته و بسياري از كشورهاي جهان سياست 
بازگشايي تدريجي كسب و كارها و فضاهاي عمومي را 
اجرا كرده اند. در عين حال تجربه اين2 ماه نشان داده 
كه هرروز تعداد بيشتري از افراد استفاده از ماسك را 
كنار مي گذارند و همين موضوع منجر به شكل گيري 
دوباره زنجيره كرونا در كشــورهاي مختلف ازجمله 
ايران شده است. تا پيش از اين تصميم ، شهرداري ها 
در شهرهاي مختلف اعالم كردند كه مردم در زمان 
استفاده از وسايل حمل ونقل عمومي مثل اتوبوس و 
مترو الزاما بايد از ماسك استفاده كنند. اين تصميمات 

اگرچه در ايران همزمان با ديگر مصوبات ستاد ملي 
كرونا اجرا شــده، اما آنچنان كه بايد اثربخش نبوده 
است. يك دليل اين است كه مردم نه تنها ماسك زدن 
را جدي نگرفتند كه پس از بازگشايي ها احتياط ها را 
كاهش دادند و به رغم توصيه ها در تعطيالت خرداد 
جاده هاي كشور مملو از مســافراني بود كه با خطر 
كرونا، حاضر نشــده بودند سفرشــان را براي وقت 
ديگري به تعويق بيندازند. آنطور كه مسعود مرداني، 
عضو ستاد ملي كرونا مي گويد بســياري از كساني 
كه به كرونا مبتال شــده اند در هفته هاي گذشته در 

سفر بوده اند.
 

بهترين راه پيشگيري، استفاده از ماسك است
دكتر مينو محرز، فوق تخصص بيماري هاي عفوني 
با بيان اينكه هم اكنون شرايط ابتال به كرونا، طوري 
است كه خانواده ها درگير مي شوند، گفت: »اكنون 
خانواده هــا تصــور مي كنند كه كرونا تمام شــده و 
رفت وآمدها و ديد و بازديدها را آغاز كرده اند و همه با 

هم مبتال مي شوند.«
او در گفت وگو با ايســنا، درباره نحوه پيشــگيري از 
ابتال به كرونا   گفت:» هم اكنون در دنيا ثابت شده كه 
بهترين راه در شرايط فعلي براي كنترل بيماري اين 
اســت كه همه افراد جامعه از ماسك استفاده كنند. 
در عين حال به صورت درست بايد از ماسك استفاده 
كنند؛ به طوري كه روي بيني را بگيرد و دست هايشان 

را هم به صورت مرتب بشويند.«
محرز با بيــان اينكه مردم در مــوارد غيرضروري از 
منزل خارج نشــوند، افزود: »اگر هم بيرون مي آيند 
مهم ترين نكته اين است كه حتما ماسك بزنند و اگر 
اين موضوع را رعايت كنيم بيماري كنترل مي شود. 

اكنون طبق مطالعاتي كه در دنيا انجام شده، به اين 
نتيجه رسيده اند كه اســتفاده از ماسك بسيار مؤثر 
است و بر همين اساس بسياري از كشورها استفاده 
از ماسك را اجباري كرده اند.« محرز درباره وضعيت 
بيمارســتان هاي تهران و احتمال كاهش تاب آوري 
مراكز درماني با توجه به افزايش موارد بستري مبتال 
به كرونا، گفت:» بايد توجه كرد كه هم اكنون تعداد 
تست هاي تشخيصي افزايش يافته است و بيماران 
بيشتري را شناسايي مي كنيم. هرچند كه تعدادي از 
اين بيماران نيازمند بستري نيستند و در عين حال 
تجربه كادر درماني هم بيشتر شده است، اما به هرحال 
تعدادي هم بد حال شده و به بستري نياز دارند. حال 
وقتي تعداد مبتاليان به ميــزان بااليي افزايش يابد 
كه هم اكنون اين اتفاق رخ داده است، مشكالتي در 

سيستم بيمارستاني ايجاد مي شود.«
او تأكيد كرد:»هم اكنون شــرايط ابتــال به گونه اي 
است كه خانواده ها درگير مي شوند. زيرا خانواده ها 
رفت وآمدها را آغاز كرده و ماســك هم نمي زنند. در 
ايام عيد مردم رعايت مي كردند و در خانه ماندند، اما 
اكنون فكر كردند كه كرونا تمام شده و رفت وآمدها 
و ديد و بازديدها را آغــاز كرده اند و همه باهم مبتال 

مي شوند.«
به گفته او كنترل كوويد-19 تا حد زيادي با همراهي 
مردم و رعايت دســتورالعمل هاي مطرح شده، بايد 
انجام شود. هم اكنون در دنيا به اين نتيجه رسيده اند 
كه اســتفاده از ماســك بهترين راه پيشــگيري از 
كروناســت. وقتي اين موضوع رعايت شود، بيماري 
مجددا كنترل مي شود. مردم بايد با قدرت و همراهي 
و دوش به دوش هم كمك كنند و براي پيشگيري از 

ابتال به كرونا از ماسك استفاده كنند. 

  آمار مبتاليان كوويد-19 در دنيا از 11 ميليون نفر فراتر رفته و بنا بر اعالم سازمان جهاني بهداشت
 60 درصد از مبتاليان مربوط به يك ماه اخير  بوده است

ماسك از فردا اجباري مي شود

منتظر فردا  نمانيد؛ همين امروز ماسك بزنيد
ني

هرا
ن ت

سي
/ ح

ري
شه

هم
س: 

عك

 كرونا، مسئوليت اجتماعي
  و تصميمات فردي ما

 چنــد روز پيش دوســتي 
را ديــدم كه براي عروســي 
دختر خالــه اش دنبال خريد 
كفش و لباس بود، مي گفت از اينكه قرار است بعد از مدت ها مهماني و عروسي 
برود حسابي خوشحال و هيجان زده است. تعجب من را كه ديد گفت:  اي بابا، 
بايد كرونا رو پذيرفت و باهاش زندگي كرد. ديگه موندني شد، سخت نگير.« 
همان موقع يادم آمد كه چندين بار ديگر در طول يكي دو ماه اخير، اين جمله 
آشنا را در توجيه رفتارهاي پرخطر مانند عروسي رفتن از اطرافياني كه اتفاقا 
تحصيلكرده و پيگير اخبار و اطالعات هستند شــنيده ام. از طرف ديگر، در 
شبكه هاي مختلف مجازي مانند اينستاگرام و توييتر ديده ام وقتي كسي رفتار 
شهروندان بي مباالتي كه پروتكل هاي بهداشتي را رعايت نمي كنند، نقد كرده، 
تعداد زيادي در پاسخ به او دولت را مقصر مي دانند كه پايان قرنطينه را اعالم 
كرد و باعث بازگشايي اماكن مذهبي، فروشگاه ها، رستوران ها، اماكن تفريحي 
و...شد. اين افراد معتقدند كه بايد نوك پيكان انتقادات را به سمت اعضاي ستاد 
ملي مبارزه با كرونا گرفت نه مردم عادي كوچه و خيابان. البته كه اين متهم 
كردن هاي پيوسته دو گروه تا به حال هيچ نتيجه اي جز باالرفتن آمار مبتاليان 

و كشته شدگان اين بيماري نداشته و به جايي هم نرسيده است.
اما رفتار درست كدام است؟ آيا بايد به عروسي برويم چون دولت اجازه باز كردن 
تاالرهاي جشن را داده يا خودمان سبك سنگين كنيم و تصميم بگيريم كه 
نرفتن براي ما و همه مهمانان بهتر است و حتي به ديگران هم توصيه كنيم كه 
اين ريسك را نكنند؟ آيا بپذيريم كه كرونا ماندگار شده و به عنوان تفريح عصرانه 
با دوستانمان پاساژ گردي كنيم و به كافه برويم يا كمتر از خانه بيرون بياييم و 
تالش كنيم صرفا براي كارهاي مهم و ضروري در اماكن عمومي ظاهر شويم؟ 
تعداد زيادي از افراد كه در هيچ يك از دسته بندي هاي باال نمي گنجند، در پاسخ 
به اين سؤال، پاي مسئوليت اجتماعي را وسط مي كشند و مي گويند قرار نيست 
اگر دولت تصميمي سهل انگارانه گرفت، ما هم دقيقا مطابق رفتار او عمل كنيم 
بلكه بايد در اين مواقع تالش كنيم با رفتار و عمل درست، ضرب تصميمات 
غلط آنها را بگيريم. مثال درباره برگزاري مراسم عروسي به اين فكر كنيم كه اين 
جشن چقدر مي تواند بالقوه عامل و كانون ويروس كرونا باشد و آيا مي تواند از 
دل اين جشن شادي يك عزاداري گروهي در بيايد؟ بعد با درنظر گرفتن همه 

احتمال ها درباره برگزار كردن يا نكردن آن تصميم بگيريم.
يا درباره ماسك زدن به اين فكر كنيم كه چقدر اين ابزار كوچك و ساده ابتدا 
از خود ما و سپس از محيط پيرامونمان حفاظت مي كند؟ اگر واقعا آنطور كه 
مي گويند كرونا عالئم پنهان دارد و من مبتال باشــم، آيا با زدن اين ماسك 
مي توانم از اطرافيانم محافظت كنم يا نه؟ پاسخ به اين سؤال شايد تعداد زيادي از 
ما را قانع كند كه رنج زدن ماسك در اين روزهاي گرم تابستان را به جان بخريم.
اين روزها مقوله مسئوليت اجتماعي بيش از هر زمان ديگري اهميت پيدا كرده، 
اينكه پا روي بسياري از خواســته ها و تمايالت فردي مان بگذاريم تا جمعي 
بزرگ تر را از يك ويروس موذي و پرخطر در امان بداريم تصميمات درست 
فردي بگيريم تا گروهي از عزيزانمان از خانواده گرفته تا دوســت و همسايه 
كمتر در معرض آسيب باشند. اين روزها همه نياز داريم بيشتر فكر كنيم و بعد 

تصميم بگيريم؛ حتي براي يك گردش عصرگاهي.

فهيمه طباطبايي
خبرنگار

جوانان ماسك نمي زنند
همزمان با موج اول كرونا سالمندان و افراد مبتال به بيماري هاي زمينه اي به عنوان اصلي ترين گروه در معرض 
آسيب اعالم شدند. حاال به نظر مي رسد تأكيد زياد رسانه ها و متخصصان براي توجه بيشتر سالمندان به 
كرونا موجب شده كه احتمال ابتال به اين بيماري نزد جوانان كمتر مورد توجه قرار بگيرد همانطور كه درباره 
كودكان هم همين گونه شد و اين برداشت نادرست كه كرونا كودكان را مبتال نمي كند، موجب شد مراقبت 
از كودكان به درستي انجام نشود و در نتيجه در موج جديد كرونا تعداد زيادي از افراد مبتال هم جوان هستند 
و هم كودك. آنطور كه محرز به همشهري مي گويد، اگرچه كرونا ويروسي است كه قابل پيش بيني نيست 
و رفتارهايش را تغيير مي دهد اما مسئله ديگر اين است كه متأسفانه جوانان و كودكان كمتر از ماسك 
استفاده مي كنند. ثابت شده است كه اگر 2نفر كنار يكديگر باشند و ماسك نزنند و يكي از آنها مبتال به 
كوويد-19باشد، با يك سرفه يا عطسه ميليون ها ويروس در هوا پخش مي شود و فرد مقابل نيز به احتمال 
9۵ درصد مبتال مي شود. اين درحالي است كه اگر ماسك بزنند، احتمال ابتالي طرف مقابل به 1.۵ درصد 
كاهش مي يابد. به گفته محرز اشاعه كرونا و يا كنترل آن در دست مردم است: »بايد توجه كرد تا زماني كه 
ويروس در حلق و بيني فرد مبتال وجود داشته باشد، او مي تواند ناقل باشد و اگر در تماس با ديگران باشد، 

آنها را مبتال خواهد كرد. گفته مي شود كه كرونا معموال بين 2تا 3هفته در بيني و حلق مي ماند.«

ث
مك
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ارز كجاست؟ 

گزارش سقوط ريال

 ارز چند نرخي
تاراج منابع است

 واردكنندگان 
گرفتار ارز و گمرك

ارز هست ولي كم است

مسير يكطرفه ارز صادراتي

 گفت و گو با بهاءالدين حسينی هاشمی
كارشناس اقتصادی درباره چرايی نوسان قيمت دالر
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ایران در زمینه تولید مبلمان 
ظرفیت های باالیی دارد و این 
صنعت یكی از صنایع پربازده 
كشور محسوب می شود. توان 
باالی تولید، حجــم واردات را 
تا نزدیك به صفر كاهش داده 
و تولیدكننــدگان داخلی نیاز بازار را به تمامی پوشــش 
می دهند.  این درحالی است كه از كل ظرفیت این صنعت 
استفاده نمی شود. با حســن احمدیان- رئیس اتحادیه 
تولیدكنندگان و صادركنندگان مبلمان ایران- گفت وگو 

كرده ایم.

میزان و ظرفیت تولید مبلمان در كشــور چه 
اندازه ای است؟

صنعت مبلمان، صنعت گسترده ای است كه تنها تولید مبل را 
شامل نمی شود و دربرگیرنده صنایع چوب و دكوراسیون، تولید 
مبلمان اداری، خانگی، هتلی، فروشــگاهی و... است. مجموع 
گردش مالی این صنعت امروز چیزی بالغ بر 100هزار میلیارد 
تومان است كه این میزان تنها با به كارگیری 50درصد ظرفیت 
این صنعت حاصل شده است. نیمی از ظرفیت این صنعت به 

دالیل مختلف خالی و بدون استفاده است.
چه دالیلی باعث بالاستفاده ماندن بخشی از 

توان تولید است؟
مشكالت دسترسی به مواد اولیه و ضعف برنامه های صادراتی را 
می توان مهم ترین دالیلی عنوان كرد كه باعث می شود بخشی 
از توان تولید كشور در زمینه تولید مبلمان به كار گرفته نشود. 
شرایط اقتصادی و ركود، باعث كاهش تقاضا در بازار مبلمان 
داخلی شــده و در چنین شــرایطی برای جلوگیری از زیان 
تولیدكننده و كاهش میزان تولید، صادرات باید در اولویت قرار 
گیرد. كشورهای اطراف، بازار هدف ما هستند كه باید با تدوین 
برنامه های صادراتی برای در اختیار گرفتن بازار این كشورها 
تالش  شود و به موازات آن دسترسی به مواد اولیه كه امروز به 
مشكل بزرگی برای تولیدكنندگان تبدیل شده، تسهیل شود. 
صنعت مبلمان سال گذشته 76میلیون دالر صادرات داشت 

كه در مقایسه با سال قبل از آن سه برابر بود.
وابستگی به واردات در این صنعت تا چه اندازه 

است؟
درصد وابســتگی بــه واردات در كاالهای مختلــف متفاوت 
اســت؛ به طور مثال در MDF حدود 35درصــد و در زمینه 
یراق آالت بالــغ بر 80درصــد واردات داریم. همچنین بخش 
عمده ماشین آالت این صنعت خارجی است و توان تولید آن 
در داخل كشــور وجود ندارد. در حوزه های تولیدات مختلف، 
مواد اولیه ای مثل فوم، رنگ، پارچه، چرم و فلزات اســتفاده 
می شود كه بسته به میزان مصرف، بین 20تا 50درصد این مواد 
اولیه با واردات تامین می شود. امروز واردات محصول نهایی در 
مبلمان و دكوراســیون خانگی نزدیك به صفر است و تنها در 
زمینه بعضی از كاالها این نیاز وجود دارد، به طور مثال صندلی 
دندانپزشكی یا تخت بیمارستانی هم بخشی از صنعت مبلمان 
محسوب می شود كه ممكن است به صورت محصول كامل وارد 
كشور شود ولی در سایر بخش ها تنها ماشین آالت، مواداولیه و 

یراق آالت وارد می شود.
این صنعت چه میزان از شیوع كرونا آسیب دید؟

صنعت مبلمان با بیش از 8درصد اشــتغال زایی بعد از صنعت 
خودرو باالترین گردش مالی و اشتغال زایی را دارد، با این حال 
هیچ توجه و حمایتی از ســوی دولت به این صنعت نمی شود. 
صنعت مبلمان از یك سو پرفروش ترین فصل خود یعنی اسفند 
و فروردین را به دلیل شیوع كرونا از دست داد و از سوی دیگر 
صادرات نیز به همین دلیل متوقف شد. این شرایط درمجموع 
بیش از 10هزار میلیارد تومان به صنعت مبلمان آسیب وارد 
كرد اما با این حال جزو صنایع آســیب دیده از كرونا به شمار 

نیامد و در نتیجه هیچ حمایتی از این صنعت نشد.

چندوچون

بازار

فرخنده رفائی
خبرنگار

آمارها نشان می دهد با وجود گذشتن میزان تولید 
آبزیان از مرز یك میلیون تن در ســال گذشته، 
مصرف ســرانه ماهی در كشور تنها 12كیلوگرم 
است و این میزان مصرف با توجه به خواص فراوان 
تغذیه ای آبزیان بســیار پایین اســت. میانگین 
مصرف جهانی آبزیان بیش از دوبرابر مصرف در 
ایران یعنی 26كیلوگرم اعالم شــده است. البته 
سرانه مصرف محصوالت شیالتی در استان های 
شمالی و جنوبی ایران باالتر است و این مناطق 
وضعیت بهتری از این لحاظ دارند ولی در ســبد 
غذایی مردم سایر استان ها و به ویژه استان هایی 
كه از لحاظ اقتصادی سطح پایین   تری دارند، ماهی 
و میگو یا اصال جایی ندارند یا سهم بسیار كمی به 

این اقالم اختصاص یافته است.

افت قیمت آبزیان با كاهش تقاضا 
رئیــس اتحادیه فروشــندگان پرنــده و ماهی 
تهران در گفت وگو با همشهری درباره وضعیت 
بازار آبزیان می گوید: مصــرف آبزیان در فصل 
گرما كاهش می یابد و بــه  دلیل همین كاهش 
تقاضا، نه تنها افزایش نرخ نداریم، بلكه قیمت ها 
تاحدودی كاهش می یابد، امــا بازار در مجموع 
نسبت به  مدت  مشابه سال قبل ضعیف تر است. 
مهدی یوسفخانی ادامه می دهد: مصرف ماهی 
معموال در نیمه دوم سال بیشــتر است، به این 
شــكل كه از پاییز تقاضا رو به افزایش می گذارد 
و شب عید به اوج می رســد، اما پاییز گذشته و 
حتی قبل از شیوع كرونا و مشكالت بهداشتی و 
اقتصادی ناشی از آن هم، تقاضا برای ماهی نسبت 
به مدت مشابه ســال قبل از آن كمتر بود و بین 
20تا 25درصد كاهش قیمت داشتیم. به اعتقاد 
وی، به دلیل افت فصلی تقاضا در بهار و تابستان، 
روند كاهش قیمت آبزیان بعــد از این هم ادامه 
خواهد داشت و همانطور كه قیمت های سال98 
نسبت به 97 روند كاهشــی داشت، امسال هم 
نرخ محصوالت شیالتی نسبت به سال قبل افت 

خواهد كرد.

از قزل 35هزارتومانی تا سالمون250هزارتومانی
با اینكه بازار ماهی شاهد روند كاهش قیمت است، 

اما قیمت برخی انواع ماهــی و البته میگو، هنوز 
برای بسیاری از مردم باالســت. قیمت هر كیلو 
ماهی قزل آال در فروشگاه های مرغ و ماهی تهران 
23هزار و 500تومان است و هركیلو ماهی سفید 
پرورشــی نیز 35هزار تومان فروخته می شود. 
تیالپیا نیز كه با وجود تمام حواشــی كه درباره 
ارزش غذایی آن وجود دارد از ماهی هایی اســت 
كه به دلیل مزه خوبش با ذائقه مردم به خصوص 
كودكان سازگار و به همین دلیل پرطرفدار است. 
هر كیلو از این ماهی اكنون بــه قیمت 60هزار 
تومان به فروش می رســد. در میان ماهی های 
جنوب، ماهی حلــوا هم  قیمت تیالپیاســت و 
هركیلــو از آن 60هزار تومان قیمــت دارد و هر 
كیلو ماهی شیر جنوب هم در فروشگاه های مرغ 
و ماهی 80هزار تومان قیمت خورده است. ماهی 
قزل سالمون ایرانی تا پایان هفته گذشته هر كیلو 
140هزار تومان قیمت خورده بود، اما ســالمون 
نروژ، قیمتی بســیار باال و طبیعتا مشتری های 
خاصی دارد. براساس فهرســت قیمت اتحادیه 
فروشندگان پرنده و ماهی، هر كیلو سالمون نروژ 
در فروشگاه ها 250هزار تومان فروخته می شود. 
میگو به  دلیل طعم خــاص و البته نبود آموزش 
و فرهنگســازی برای مصرف این مــاده غذایی 
باارزش، به اندازه ماهی پرطرفدار نیســت اما با 
وجود پایین بودن نسبی تقاضا قیمت بسیار باالیی 
دارد. مشتری های میگو این روزها باید برای خرید 
هر كیلو میگوی شیالت 183هزار تومان بپردازند. 
میگوی رگ گیری شده هم تقریبا همین قیمت 
را دارد و هر نیم كیلو از آن 92هزار و 200تومان 

فروخته می شود.

سهم اندك میگو در سبد غذایی ایرانی ها
 رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی میزان 
تقاضا برای میگو را نســبت به سال قبل بدون 
تغییر عنــوان می كند و می گویــد: تقاضا برای 
میگو به  طور معمول یك دهم میزان تقاضا برای 
ماهی است. یوسف خانی یكی  از دالیل مهم این 
امر را قیمت بسیار باالی این محصول و كاهش 
قدرت خرید مردم عنوان می كنــد، اما به  نظر 
می رسد برای افزایش ســرانه مصرف آبزیان به 
 طور عــام و میگو به  طور خاص، فرهنگســازی 
مناسبی صورت نگرفته است. بیشتر خانواده ها 
حاضر نیســتند برای یك كیلو میگو 200هزار 
تومان بپردازند اما همین خانواده ها برای خرید 
2 عدد پیتزا كه تنها یك وعده غذا را تشــكیل 
می دهد، همین مبلــغ را می پردازند. با توجه به 
خواص فراوان این گروه غذایی، ارائه برنامه های 
آموزش پخت با هدف تغییــر ذائقه خانواده ها 
می تواند گامــی در جهت فرهنگســازی برای 

افزایش مصرف آبزیان باشد.

میزان تولید آبزیان در كشور
ایــران 5800كیلومتر خط ســاحلی دارد كه 
900كیلومتر آن در شمال و 4900كیلومتر آن در 
جنوب كشور قرار دارد كه در كل این نوار ساحلی 
تولید و برداشــت ماهی انجام می شــود. طبق 
آخرین آمار ســازمان جهانی فائو، تولید جهانی 
آبزیان 212میلیون تن اســت كه از این مقدار، 
112میلیون تن به  صــورت آبزی پروری، یعنی 
پرورش ماهی در آب های محدود و پشت سد و 
مابقی آن به  صورت صید است. در ایران براساس 

آخریــن آمار ســال1398، تولیــد آبزیان یك 
میلیون تن را پشت سرگذاشته و به یك میلیون و 
285هزار تن رسیده است كه از این میزان آبزی 
تولید شده، 570هزار تن به  صورت آبزی پروری 
و 750هزار تن به  صورت صید در دریاهای شمال 
و جنوب كشوربوده اســت. اما تولیدكنندگان 
محصوالت شیالتی چه آبزی پروران و چه صیادان 
با مشــكالتی مواجهند. افت تقاضــا و كاهش 
مصرف، قیمت آبزیان را كاهــش داده و بخش 
زیادی از تولیدات روی دســت تولیدكنندگان 
مانده است. شرایط كنونی تولیدكنندگان، دولت 
را به فكر اجرای سیاســت های حمایتی از این 
صنف انداخته و رئیس سازمان شیالت چندی 
پیش اعالم كرد كه قرار است بخشی از تولید با 
هماهنگی سازمان تعاون روستایی و اتحادیه های 
تولیدی استانی و كشــوری، به  صورت توافقی 
خریداری شود. نبی اهلل خون میرزایی افزود: افت 
قیمت این محصوالت در كشــور در كوتاه مدت 
موجب رضایت مصرف كنندگان می شود، اما این 
اتفاق در ماه های بعد و سال آینده می تواند موجب 
كاهش تولید و بروز مشكل در عرضه و همچنین 

افزایش قیمت این محصوالت در داخل شود.

برای مدیریت هزینه ها، ماهی فله بخرید
آبزیان به  طور معمول نســبت بــه مرغ و حتی 
نسبت به گوشت قرمز با توجه به وسیع تر بودن 
دایره مصرف آن، گران محسوب می شوند اما در 
فروشــگاه های تخصصی و به  صورت خرید فله 
می توان این محصوالت را با قیمت مناسب تری 
تهیه كرد. در فروشــگاه های بزرگ و زنجیره ای 
و حتی در فروشگاه های مجازی و آنالین، انواع 
بسته بندی شــده آبزیان قیمت خیلی باالتری 
دارند. رئیــس اتحادیــه فروشــندگان پرنده 
و ماهی در ایــن زمینه می گویــد: محصوالت 
بسته بندی شــده با قیمتی 1.5برابــر باالتر از 
قیمت فله در فروشگاه های بزرگ عرضه می شود 
و اگر مردم اقالم شــیالتی را از فروشــگاه های 
مطمئن و معتبر تحت پوشش اتحادیه خریداری 
كنند، حداقل تا 50درصــد در هزینه های خود 

صرفه جویی كرده اند.

نبض بازار
در میان ماهی های 
جنوب، هركیلو ماهی 
حلوا 60هزار تومان 
قیمت دارد و ماهی 
شیر جنوب هم در 
فروشگاه های مرغ و 
ماهی 80هزار تومان 
قیمت خورده است، 
ماهی قزل سالمون 
ایرانی 140هزار تومان 
و سالمون نروژ نیز 
250هزار تومان 
فروخته می شوند

زیان افزوده
رئیس اتحادیه 
فروشندگان پرنده و 
ماهی: مصرف ماهی 
معموال در نیمه دوم 
سال بیشتر است، به 
این شكل كه از پاییز 
تقاضا رو به افزایش 
می گذارد و شب 
عید به اوج می رسد، 
اما پاییز گذشته و 
حتی قبل از شیوع 
كرونا نیز تقاضا برای 
ماهی نسبت به  مدت 
مشابه سال قبل از 
آن كمتر بود و بین 
20تا 25درصد كاهش 
قیمت داشتیم

خرید آیفون تصویری
  دربازكن تصویری ازجمله محصوالتی 
است كه با توسعه زندگی شهری، استفاده از 
آن برای ایجاد آسایش و رفاه بیشتر خانوارها 
افزایش یافته و این روزها شتاب جایگزینی 
آن حتی با  دربازكن های صوتی بیشتر شده 
اســت. اما برای خرید این كاال نیز باید به 

نكاتی توجه كنید.
   توجه داشــته باشــید كه برای خرید 
دربازكن تصویری باید یك بار برای همیشه 
تصمیم بگیرید، چراكــه تعویض آن بعد از 
نصب با عوض كردن اتصاالت و... می تواند 
مشكل ساز باشد. بر این اساس برای خرید 
دربازكن تصویری به سراغ برندهای نام آشنا 
و محصوالت با كیفیت متناســب با نیاز و 

كاركرد مدنظرتان بروید.
  بســیاری از در بازكن هــای تصویری 
قابلیت فیلم و عكسبرداری دارند. حتی در 
ساختمان های دارای چند واحد مسكونی 
معموال از آیفون هایی استفاده می شود كه 
قابلیت تماس داخلی داشــته و متناسب 
با دكوراسیون ســاختمان و خوش نقش و 

زیبا باشند.
  در بــازار دربازكن تصویــری برندهای 
نام آشــنای خارجی و داخلی حضور دارند 
كه بهتر است شــما هنگام تصمیم گیری 
برای خرید این كاال، متناســب با بودجه و 
كاركرد مورد انتظارتان در مورد انتخاب برند 
و كیفیت آن تصمیم بگیرید. ســوزوكی از 
برندهایی است كه در ایران خط مونتاژ دارد. 
ســیماران، تكنما و اف اف نیز از برندهای 
معتبر آیفون تصویری در كشورمان هستند.

  براي این كار فروشگاه های معتبری برای 
خرید راحت، ســریع و مطمئن دربازكن  
تصویری در فضای مجازی وجود دارد كه 
می توانید با كمك آنها محصوالتی با قیمت و 

كیفیت مناسب را سفارش دهید.
   به هنگام خرید توجه داشــته باشــید 
كه آیفون هــاي تصویری به طــور كلی از 
نظر كاركرد به دو نــوع آنالوگ و دیجیتال 
دســته بندی می شــوند. گرچــه  آیفون   
تصویری آنالوگ،  و دیجیتال هردو  دارای 
یك پنل در قسمت ورودی ساختمان است. 
اما تفاوت این پنل بــا پنل ایفون تصویری 
آنالوگ در این است كه روی این پنل دیگر 
به ازای هر واحد یــك دكمه در نظر گرفته 
نشــده  و برای حل این مشــكل روی پنل 
آیفون تصویری از 9 دكمه ی اصلی، كه از 0 
تا 9 نام گذاری شده اند، استفاده و به هر واحد 
نیز یك كد اختصاص داده شده است. كافی 
است تا فرد مراجعه كننده تنها كد مربوط 
به واحد مورد نظر خود را با استفاده از این 
دكمه ها وارد كند تا تصویــر و صدای او به 

دستگاه داخل واحد مربوطه ارسال شود.

فـریـز
بازار ماهی 

فن بازار 

راسته بازار

بازار میوه و تره بار در انتظار واقعی شدن قیمت ها 

با وجود شرایط مساعد جوی و رشــد تولید انواع میوه های سردرختی و تابستانی و كاهش نسبی 
قیمت ها، شكاف نرخ عمده فروشی و خرده فروشی این اقالم موجب باال ماندن نرخ میوه، سبزی و 
صیفی در بازار مصرف شده است. به گزارش همشهری، بررسی قیمت خرده فروشی انواع میوه های 
تابستانی، سبزی و صیفی جات در فروشــگاه های سطح شــهر و میادین میوه و تره بار، حاكی از 
افت نســبی قیمت نوبرانه ها در بازار مصرف و حفظ فاصله 2 تا 3 برابری قیمت عمده فروشــی و 
خرده فروشی این اقالم از میدان مركزی تا مغازه هاست. رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی، 
گفت: از حدود 2  ماه پیش كه میوه های نوبرانه به بازار مصرف عرضه شــده تا كنون نرخ این اقالم 
بین 60 تا 70 درصد كاهش یافته است. اسداهلل كارگر، افزود: نرخ هر كیلوگرم گیالس در ابتدای 
فصل عرضه 80 تا 100 هزار تومان بــود اما اكنون نرخ هر كیلوگرم گیــالس تك دانه در میدان 
مركزی میوه و تره بار تهران 15 تا 25 هزار، گیالس صورتی 8 تا 16 هزار و گیالس مشــكی 8 تا 

15هزار تومان است.

رشد تولید و باال ماندن نرخ خرده فروشی روغن زیتون 

افزایش نرخ دستمزد و هزینه های تمام شده تولید و فرآوری، باعث رشد قیمت اغلب كاالهای اساسی 
و اقالم خوراكی در بازار مصرف ازجمله روغن زیتون شــده است. به گزارش همشهری، آمارها در 
حالی از رشد تولید زیتون و روغن زیتون حكایت دارد كه نرخ خرده فروشی این كاال در بازار مصرف 
افزایش یافته اســت به نحوی كه اكنون قیمت هر بطری یك لیتری روغن زیتون تصفیه شده در 
بازار به 20 تا 24هزار تومان افزایش یافته است. مجری طرح زیتون وزارت جهادكشاورزی با بیان 
اینكه در سال گذشــته 11هزار و 600 تن روغن زیتون در كشور تولید شده است، گفت: وضعیت 
تولید روغن زیتون در كشورمان مطلوب است و تولید این محصول از 3هزار و 300 تن در سال91 
به 11هزار و 600 تن در سال98 رسیده اســت. رحمت اهلل پریچهر، افزود: افزایش كمی و كیفی 
روغن زیتون و رشد سرانه مصرف آن در كشور برای رسیدن به میانگین سرانه مصرف 500گرمی 
این محصول در دنیا را هدفگذاری كرده ایم وبرای رســیدن به این هدف خرید به موقع و منصفانه 

محصول از باغداران ضروری است.

تأثیر گرانی برنج خارجی بر نرخ خرده فروشی برنج ایرانی

تغییر ارز مبنای واردات برنج از ارز دولتی به نیمایی، تخصیص نیافتن ارز و دپوی بخشی از برنج خارجی 
در گمركات و مشكالت تامین و واردات این محصول از كشورهای مبدا مانند هندوستان زمینه كمبود 
و گرانی برنج خارجی و رشد نسبی قیمت انواع برنج ایرانی در بازار خرده فروشی را فراهم كرده است. به 
گزارش همشــهری، با حذف ارز دولتی، انواع برنج هندی، پاكستانی، اروگوئه و تایلندی در بازار مصرف 
افزایش قیمت دو تا سه برابری را تجربه كرده است. به نحوی كه این روزها نرخ خرده فروشی هر كیلوگرم 
برنج باسماتی پاكستانی از مرز 20هزار تومان عبور كرده و هر كیلوگرم برنج هندی بنابر نوع برند و كیفیت 
به قیمت 16تا 17هزار تومان عرضه می شــود. این افزایش قیمت گرانی 3 تا 5هزار تومانی هر كیلوگرم 
انواع مرغوب برنج ایرانی در بازار مصرف را به دنبال داشته است. با این روند قیمت هر كیلوگرم برنج ایرانی 
هاشمی اعالء به مرز 30هزار تومان نزدیك شده و نرخ هر كیلوگرم برنج طارم درجه یك به حدود 27هزار 
تومان افزایش یافته اســت. با وجود این فعاالن بازار، رشد تولید، نزدیكی فصل برداشت و عرضه برنج نو 

داخلی به بازار را عاملی برای جلوگیری از گرانی بیشتر برنج تلقی می كنند.
قیمت برخی انواع برنج خارجی و ایرانی در بازار خرده فروشی  نرخ برخی انواع روغن زیتون در فروشگاه های مجازی  نرخ برخی انواع میوه در میادین میوه و تره بار شهرداری تهران 

مبلمان؛دومین صنعت پربازده 

ایران با دسترســی به دریای خزر در 
شــمال و خلیج فارس و دریای عمان 
در جنوب تولید بسیار خوبی در زمینه 
محصوالت شیالتی دارد ولی میزان مصرف این محصوالت در كشور بسیار 
پایین است. با اینكه گوشت ســفید ماهی به  عنوان بهترین و سالم ترین 
پروتئین شناخته می شود، بسیاری از مردم كشور میزان بسیار كمی از 
آبزیان را در برنامه غذایی خود دارند و تنها شب عید به یاد مصرف ماهی 
می افتند. قیمت نسبتا باالی این محصوالت و كاهش روزبه روز قدرت خرید 
مردم نقش بسیار مهمی در پایین بودن سرانه مصرف دارد، اما این تنها 

عامل تأثیرگذار نیست.

ماهی و میگوی خام نخورید 
عالوه بر شــروع فصل گرما كه دركاهش مصرف آبزیان مؤثر بوده، قرار گرفتن استان های جنوبی 
تولیدكننده ماهی و میگو در فهرست قرمز شیوع كرونا نیز قطعا به دغدغه های مصرف كنندگان این 
اقالم افزوده است. با توجه به اینكه محصوالت شیالتی در كشور ما عمدتا به شكل پخته، كبابی یا سرخ شده 
مصرف می شوند، می توان این اطمینان را داشت كه آلودگی میكروبی و ویروسی نمی تواند از این طریق منتقل 
شود. از سوی دیگر پزشكان اعالم كرده اند كه آنزیم های گوارشی این ویروس را از بین می برد اما از آنجایی كه 
شكل بروز بیماری كرونا و عالئم آن پس از ماه های ابتدایی بروز این بیماری تفاوت زیادی پیدا كرده و مواردی از 
عالئم گوارشی ناشی از بروز این بیماری نیز گزارش شده است، بهتر است كسانی كه میگوی خام را در انواع ساالد 

و پیش غذا و ماهی خام را به شكل سوشی مصرف می كنند، تا اطالع ثانوی از این كار خودداری كنند.
بورس ماشین ریش تراش  

  امروزه اســتفاده از وســایل بهداشتی 
برقی جزو ضروریات زندگی شهرنشــینی 
شده و انواع ملزومات اصالح صورت و بدن 
در برندها و قیمت هــای مختلف در مراكز 
عمده فروشی و فروشــگاه های سطح شهر 
عرضه می شــود، اگر قصد خرید دستگاه 
ریش تراش یــا اپیالســیون را دارید، بهتر 
است سری به راسته فروش آن در خیابان 

جمهوری اسالمی بزنید.
   خیابان جمهوری، چهارراه اســتانبول 
ازجمله مراكزی است كه در آن انواع وسایل 
الكتریكی و الكترونیكی از محصوالت صوتی 
و تصویری و گوشــی موبایل گرفته تا انواع 
لوازم خانگی و قطعات و خدمات مرتبط با 
اینگونه اقالم و... عرضه می شــود اما توجه 
داشته باشید كه این راســته بازار، بورس 
فروش انواع دستگاه  اپیالســیون و ریش 

تراش برقی است.
   در بورس بازار فروش ماشین ریش تراش 
و اپیالسیون چهار راه استانبول می توانید 
انواع این محصوالت را در برندها و كیفیت 
و با قیمت هــای متفاوتی پیــدا كنید كه 
در مقایســه با نــرخ فروش ایــن اقالم در 
مغازه های ســطح شــهر به مراتب ارزان تر 
بوده و از خدمات پس از فروش مطمئن تری 

برخوردار است.
   در این راســته بازار ماشــین اصالح و 
ریش تراش برندهای فیلیپس در مدل های 
مختلف، ماشــین اصــالح پاناســونیك، 
ریش تراش های براون و محصوالت ســایر 
برندهای مشهور عرضه می شود كه قیمت 
آن با نرخ خرده فروشی سطح شهر تفاوت 

مشهودی ندارد.
   قــرار گرفتن در محــدوده اصلی طرح 
ترافیك ازجمله نقاط منفی این راسته بازار 
اســت اما اگر قصد خرید از بورس ماشین 
ریش تراش و اپیالسیون چهارراه استانبول 
را دارید، اســتفاده از وســایل حمل ونقل 
عمومی ماننــد مترو، اتوبــوس و خطوط 

تاكسیرانی بهترین گزینه است.

قیمت )تومان(مشخصات نوع و برند روغن زیتون 

35.000تصفیه شده- وزن 500میلی لیتر فامیال 

59.500تصفیه شده- وزن 500میلي لیتر سی سام 

10.400فرابكر- وزن 250میلی لیتر پیك 

22.000خالص- وزن 250میلی لیتر الدن طالیی 

42.680بكر- وزن 500میلی لیتر الدن طالیی

199.000فرابكر- وزن یك لیتر باسو 

85.950سرخ كردنی- وزن 900گرم ورینا 

298.000تصفیه شده- وزن 4لیتر كریستال طالیی 

46.800تصفیه شده- وزن 500میلی لیتر اویال 

 210.000با بو- وزن یك لیتر كریستال 

روند افــت قیمــت آبزیــان كه بــا كاهــش قدرت 
خریــد مــردم از ســال قبل آغــاز شــده همچنان 
 ادامه دارد و افــت تقاضای فصلی در تابســتان

بر ركود بازار افزوده است

قیمت)كیلوگرم- تومان(مشخصات نوع میوه 
19.700قرمز تك دانه گیالس 

13.800رسمی آلبالو 

11.000قطره طال- كاشان آلو 

6.500پیش رس هلو 

14.900یاقوتیانگور 

12.500شبرنگ شلیل

13.900گالب سیب 

5.400مشهدی خربزه 

4.700گلخانه ای خیار 

 15.300قیصیزردآلو 

قیمت )تومان(مشخصات نوع و برند برنج 

165.000دانه بلند- وزن 10كیلوگرم هندی- محسن 

165.000دانه بلند- وزن 10كیلوگرم هندی- خاطره 

205.000دانه بلند- وزن 10كیلوگرم پاكستانی- باسماتی 

269.000فریدون كنار- وزن 10كیلوگرم ایرانی- طارم درجه یك 

247.000گیالن- وزن 10كیلوگرم ایرانی- هاشمی درجه یك 

168.000كیمیا- وزن 10كیلوگرم ایرانی- شیرودی 

295.000كیمیا- وزن 10كیلوگرم ایرانی- هاشمی اعال
350.000گلستان- وزن 10كیلوگرم ایرانی- هاشمی دودی 

175.000نیم دانه - گلستان - 10كیلوگرم ایرانی- طارم درجه یك 

 136.000الشه- كیمیا ناصری- 10كیلوگرم ایرانی- دم سیاه 
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این شمارهدرنگ

ارز کجاست؟

مرور قیمت ارز در 2سال گذشته و بررسی اظهارات مسئوالن در بزنگاه های تاریخی 

نشان می دهد كه تقریبا بیشتر پیش بینی ها دور از واقعیت بوده است 

گزارش سقوط ریال
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همه  چیز از خروج ترامپ از برجام آغاز شــد. 
برجام؛ فرصت كوتاهی كه بر باد رفت و استفاده 
درستی هم از آن نشد. در همان سال كه توافق 
تاریخی ایــران و آمریكا به هم خــورد تا 6 ماه 
پس از خروج ترامــپ از برجام، تغییر خاصی 
در درآمدهای ارزی ایران ایجاده نشــده بود، 
متغیرهای واقعی اقتصاد تغییر خاصی نكرده 
بودنــد و هرچه نوســان در بازارهای مختلف 
ایجاد شــده بود، برچسب »تنش های روانی« 
گرفته بود. برای مثال در همان چند ماه حتی 
برخی كشــورها تا قبل از اتمام مهلت آمریكا 
به آنها برای قطع خرید نفــت از ایران، حجم 
خرید نفت خود را افزایش دادند. اما ثبات های 
دست وپا شكسته چندان دوام نیاوردند. دالری 
كه مدت ها در مدار 13 هزار تومانی جاخوش 
كرده بود، روزبه روز گران تر شد و در سال 98 
حتی در ساعاتی از روز، نرخ 18هزار تومان را 

در كف بازار به خــود دید؛ نرخ هایی كه اگرچه 
مراجع رسمی كشــور آنها را قبول نداشتند و 
بیشتر از چند ساعت دوام نیاوردند، اما سر زبان 

مردم و دالل های سبزه میدان افتاد.
اما مدتی بعد  با بركناری ولی اهلل سیف و روی 
كار آمدن عبدالناصر همتی برای ریاست بانك 
مركزی، كم كم مباحثی مثل بازار متشــكل 
ارزی، بازار آزاد و... مطرح شــد و موجب شد 
كه ترمز ارز كشیده شــود؛ دالر در ماه هایی از 
سال98، بر مدار 11 تا 13هزار تومان به ثبات 
نسبی رسید. اما این ثبات چندان دوام نیاورد 
و آثار تورمی گرانی بنزین، قرار گرفتن دوباره 
ایران در لیست سیاه FATF، سقوط هواپیمای 
اوكراینی و تحریم های هوایی علیه ایران، شیوع 
ویروس كرونا، تحدید صادرات، سقوط قیمت 
نفت به زیر 50دالر و... دست به دست هم دادند 

و دالر را از مرز 20هزار تومان عبور دادند.
در همان روزگار ثبات، بعضی از اقتصاددانان 
مانند فرشــاد مومنی اعالم كردند كه آرامش 
بازار ارز موقتی اســت و اگر به همه مســائل 

مربوط به این حیطه توجه نشود، این آرامش، 
هم خصلت گورســتانی پیــدا می كند و هم 
آرامش قبل از توفان خواهد بود. یا اقتصاددانی 
مانند حســین راغفر گفت: اینكــه نرخ دالر 
300 تا ۴00درصد افزایش و سپس 15درصد 
كاهش یابد و ما آن را تثبیت بگوییم، بســیار 
غم انگیز است. او همچنین در اظهارنظری در 
روزهای التهاب بازار ارز و طال اعالم كرد: برخی 
از دولتی ها ســیگنال دالر 25هــزار تومانی 

می دهند.
حاال دالر دوبــاره به روزهای سرســام آورش 
برگشــته اســت. ســكه، روزهای 9میلیون 
تومانی را در كارنامه خود به ثبت رســانده و 
بانك مركــزی و رئیس جمهور مــدام تأكید 
می كنند این قیمت هــا موقتی اند و ارز و طال 
دوباره سرجای خود بازمی گردند. اما آیا دالر 
بیست و چندهزار تومانی با عرضه های ناچیزی 
مثل ۴5میلیون دالر در یــك روز یا اظهارات 
مســئوالن، دوباره به مدار 11هــزار تومانی 

برمی گردد؟ 

مائده امینی 
روزنامه نگار

تالش دولت برای ایجاد محدودیت ارزی واردات چه تبعاتی دارد؟

ارز هست، ولی كم
 حاتمی یزد: سیاست جدید دولت به ضرر 

بخش خصوصی و به نفع نهادهای غیردولتی است
تصمیمات در مــورد بازار 
ارز مانند تغییرات این بازار 
باال و پایین بسیاری به خود 
دیده و كمبود ارز به دلیل اســتمرار تحریم و ناتوانی 
در فروش نفت، مزید علت شده است تا این بازار روی 
خوش به مسئوالن اقتصادی نشان ندهد. از سامانه 

ارز نیمایی گرفته تا بازار متشكل ارزی، هر یك در قامت تیری ظاهر شدند كه مدیران 
اقتصادی به امید آرام شدن این بازار افسارگسیخته پرتاب كردند؛ خواسته ای كه این 
روزها پایش به تهدید و هشدار هم رسیده است. رئیس كل بانك مركزی و رئیس جمهور 
هر یك به زبانی از آخرین هشــدارهای ارزی صحبت می كنند، از یك سو عبدالناصر 
همتی- رئیس كل بانك مركزی- از تمام شــدن روزهای گشاده دستی برای تأمین ارز 
صحبت می كند و می گوید: »دیگر مثل گذشته در تامین ارز برای بخش های مختلف از 
جمله واردات گشاده دستی نمی كنیم و آن را فقط برای تامین مواداولیه، دارو و كاالهای 
اساسی اختصاص می دهیم«. و از سوی دیگر روحانی نیز كمر همت به حفظ داشته های 
ارزی بســت و با جمالتی كه رنگ اخطار به خود گرفته بودنــد، گفت: »بانك مركزی 
می بایست به همه بدهكاران عمده برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اخطار داده و 
زمان پرداخت برای آنان مشخص شود و درصورت تخطی، با معرفی آنها به افكار عمومی 
و مراجع ذیصالح، به تخلف آنها رسیدگی شود«. خط و نشان های ارزی دولت با افزایش 
قیمت دالر شدت بیشتری گرفت و هر روز خبری از زبان مسئوالن دولتی در جهت اجرای 
سیاست های ارزی در خط خبری رسانه ها جای می گیرد. در این میان تصمیم دولت در 
رابطه با محدودیت تخصیص ارز به واردات، موجب شد تا نگرانی هایی برای آینده تولید 

و تجارت ایران با توجه به وضعیت وخیم ارزی رقم بخورد.

رقابت بر سر سهم ارز، باال گرفته است
احمد حاتمی یزد، كارشناس مســائل بانكی و مدیرعامل 
اســبق بانك صادرات از جمله چهره هایی اســت كه این 
اتفاق را موجب به حاشیه راندن بخش خصوصی در حوزه 

واردات می داند.
 او در گفت وگو با روزنامه همشــهری در رابطه با تبعات 
محدودیت ارزی بــرای واردات گفت:»تولید و تجارت ما 
در ســه بخش دولتی، خصوصی و نهادهــای غیردولتی 
سازماندهی شده اســت. این ســه بخش مهم اقتصادی 
هستند و هر ســه به ارز نیاز دارند. محدودیت های ارزی 
موجب شده است تا این سه بخش با هم رقابت و هر یك 
برای به دست آوردن سهم بیشــتر تالش كنند، به عبارت 
دیگر دولت خودش یك خریدار ارز برای پروژه های عمرانی 
و دفاعی اســت، بخش خصوصی هم برای مصرف كننده 
و تولیدكننده نیاز به ارز دارد. برای پاســخ به این ســؤال 
می توان از بخش مصرف، صرف نظر كرد. بر این اســاس 
باید بگویم كه در حوزه تولید، این ســه بخش بدون هیچ 
هماهنگــی و ســهمیه بندی در حال رقابت بــا یكدیگر 

هستند«. 
براســاس گفته حاتمی یزد محدودیــت ارز برای واردات 
موجب می شــود تا واردات ما بیشــتر به دســت دولت و 
نهادهای غیردولتی برســد و دســت بخــش خصوصی 
خالی بماند؛ »بانك مركزی ابزار دســت دولت اســت و 
برنامه ریزی خاصــی برای تقویت یــا تضعیف هیچ كدام 
از این بخش ها ندارند. برخی از مســئوالن بانك مركزی 
اهداف سیاسی شخصی دارند و با تكیه بر جاه طلبی های 
سیاسی می خواهند مسیر خود را برای دست یافتن به یك 
سمت سیاسی در آینده هموار كنند. این قبیل ذهنیت های 
شخصی مدیران بانك مركزی بر تصمیم گیری هایشان اثر 
می گذارد و در صحبت هایی كه از جانب این مدیران مطرح 

شده است، كار كارشناسی ای مشاهده نمی كنم«.
برخی معتقدند با توجه به محدودیت ارز واردات و رقابتی 
كه بین سه بخش دولتی، نهادهای غیردولتی و خصوصی 
وجود دارد، ایــن انتظار می رود كه بخــش خصوصی در 
حوزه واردات به حاشــیه برود و سهم بیشــتری از منابع 
محدود ارزی به بخش دولتی برسد، این نكته ای است كه 
حاتمی یزد در رابطه با آن توضیــح می دهد:»باید منتظر 

چنین اتفاقی بود چرا كه بانك مركزی بخشــی از دولت 
است و نهادهای غیردولتی هم بسیار قدرتمند هستند و 

سهم شان را از بازار به دست می آورند«.
شفافیت در حوزه ارز مســئله دیگری است كه از نظر این 
كارشناس ارزی، این بازار را با مشــكالت عدیده روبه رو 
كرده است؛»مسئله دیگر در حوزه ارز، شفافیت است. ما 
شاهد هستیم كه گزارشی آماری به بانك مركزی نمی رود 

تا اعالم كند در 3 ماه نخست سال چه میزان ارز از طریق 
سامانه نیما دریافت شده و چقدر باقی مانده است. بانك 
مركزی تا اواخر سال گذشــته این آمار را به شكل مرتب 
اعالم می كرد اما این روند را متوقف كرده است. حرف هایی 
كه رئیس بانــك مركزی مطرح می كنــد، آنقدر تكراری 
شده است كه هیچ تأثیری بر اقتصاد كشور ما ندارد و این 
حرف ها در چند ماه گذشته نتوانسته است مانع افزایش نرخ 

دالر شود و این وضعیت مطلوبی نیست.«

سهم ناچیز بخش خصوصی در جذب ارز
حاتمی یزد با وجود تمام انتقادات به سیاســت های بانك 
مركزی در رابطه با تخصیص ارز به واردات، معتقد است كه 
مشكل اصلی بازار ارز را باید جای دیگری جست وجو كرد. 
براساس گفته او»راه حل اصلی در این شرایط در دستان 
بانك مركزی نیست. رئیس بانك مركزی در گفت وگوی 
اخیرشان گفته اند كه به رغم تحریم ها موازنه ارزی كشور 

مناسب است.
 باید از ایشان پرســید كه اگر موازنه ارزی مناسب بود، 
چرا قیمت ارز باال رفته است؟ باال رفتن نرخ ارز دلیلی 
بر این واقعیت است كه عرضه متناسب با تقاضا نیست، 
بنابراین قیمت در فضای رقابتی میان این ســه بخش، 
باال می رود. هم اكنون موازنه ارزی درست نیست. دلیل 
عمده این اتفاق نشــأت گرفته از تحریم است. راه حل 
تحریم را باید در سیاست خارجی جست وجو كرد، نه در 
بانك مركزی. تحریم برای كشور بسیار پر هزینه شده 
است. در رابطه با مصارف ارزی نیز بانك مركزی حاضر 
نیست اطالعات را به شكل شفاف بیان كند اما می توان 
به طور كلی گفت كه بیشــترین مصرف ارز در دولت و 
نهادهای غیردولتی است و بخش خصوصی سهم كمی 

در جذب ارز دارد«. 

امیرعلی سعیدی 
روزنامه نگار

آذر 96
نرخ دالر 4100تومان 

دالر در تاریخ 16مهر 1396 وارد كانال 4هزار تومان شد. 
سیف، رئیس بانك مركزی، در همان روزهای شروع روند 
افزایش قیمت، گفته بود: افزایش قیمت ارز به دلیل نزدیك 
شدن به پایان سال میالدی است؛ قیمت ها كاهش پیدا 
خواهد كرد. او تأكید كرده بود: بانك مركزی بازار ارز را 
زیرنظر دارد و در تحوالت اخیر موضوع خاصی را مشاهده 
نكرده است و خوشبختانه بازار از ثباتی برخوردار است كه 

تحت تأثیر هیچ التهاب و هیجانی قرار نمی گیرد.

 بهمن 96
نرخ دالر 4800تومان 

سیف دوم بهمن 96 با بیان اینكه بانك مركزی به طور طبیعی 
فضای موجود و نوســان بازار را كنترل می كند، اظهار كرده 
بود: قیمت ارز در 2ماه پایانی سال كه اكنون وارد آن شده ایم، 
روندی كاهشی درپیش می گیرد. او همچنین تأكید كرده بود: 
ســرمایه گذاری در نرخ ارز به هیچ عنوان نمی تواند توجیه 
اقتصادی داشته باشد. كسی كه منابع خود را به ارز تبدیل 
می كند، ضرر خواهد كرد. او همچنین توضیح داده بود: در 
حدود 4 تا 5سال گذشته كسی كه سرمایه خود را در بانك ها 
سپرده كرده، حداقل تاكنون منابع او 8۰ درصد رشد داشته، 
در حالی  كه اگر در همین مدت سرمایه گذاری را در ارز انجام 

داده بود،  حداكثر 5۰درصد متنفع می شد.

 اردیبهشت 97
نرخ دالر 6500تومان

نهم اردیبهشت ماه، نرخ دالر به 5هزار و 8۰۰تومان رسید 
كه این رقم تا پایان اردیبهشت تا 65۰۰تومان هم افزایش 
پیدا كرد. اما رئیس كل بانك مركزی همچنان نوسانات 
بازار را طبیعی نمی دانست. سیف در این باره گفته بود: 
افزایش قیمت دالر ریشه در مشكالت اقتصادی ندارد 
و نشــأت گرفته از التهابات سیاسی است. دیدیم كه در 

همان چند روز آغازین ســال، التهابات غیرمنتظره و 
فاقد توجیه اقتصادی در این بازار ایجاد شد؛ »از نظر من 
عواملی كه به چنین نوسانی منجر شده كامال هدفمند 
بوده؛ یعنی چنین شــرایطی را به هیچ عنوان طبیعی 
تلقی نمی كنم. 42۰۰تومان در شرایط فعلی قیمت واقعی 

دالر است.«

23اردیبهشت 97
نرخ دالر  7000  تومان

در حالی  كه دالر روزبه روز گران تر می شد، در بیست وسوم 
اردیبهشت، سیف در توضیح نرخ های باال برای مبادله دالر 
گفته بود: صحبت هایی درخصــوص دالر ۷هزار تومانی 
شنیده می شود كه رقم آن ناچیز اســت و در پستو ها 

مبادله می شود.

 13تیر 97
نرخ دالر 8000تومان

ماه ها با همان روند سپری شــدند. دالر هر روز گران و 
گران تر می شد. سیزدهم تیرماه، قوه قضاییه اعالم كرد 
كه در راستای برگرداندن نظم به بازار ارز، وحید مظلومین 
و 18نفر دیگر بازداشت شده اند. دالر در آن مقطع زمانی 
8هزار تومان بود كه البته دستگیری سالطین نتوانست 
نرخ آن را كاهش دهد، چراكه تا شهریور به كانال 13هزار 

تومان وارد شد.

مرداد 97
نرخ دالر 11650تومان 

بگیر و ببندها و دالر 42۰۰تومانی با روی كار آمدن همتی، 
رئیس كل بانك مركزی، متوقف شــد. همتی پانزدهم 

مردادماه با بسته های جدید هدایت بازار ارز، كار رسمی 
خود را آغاز كرد و گفت: دولت نرخ ارز را اعالم نمی كند 
و نخواهد كرد و تصمیم گرفته است ارز را 3نرخی كند! 
او خرید و فروش ارز را آزاد كرد و گفت: بازار صرافی ها، 
خرید و فروش خرد انجام می دهنــد، خرید و فروش تا 
1۰هزار دالر نیز مجاز است. به این ترتیب دولت نرخ ارز 
آزاد را در صرافی ها و كوچه  و بازار به رســمیت خواهد 

شناخت.

وردین 98 فر
نرخ دالر 13500تومان 

وحید مظلومین در آبان ســال9۷ اعدام شد؛ وقتی دالر 
حوالی 11هزارتومان نوسان می كرد. روند افزایش قیمت 
دالر با اعدام او متوقف نشــد تا جایی كه نرخ اسكناس 
آمریكایی در فروردین ماه به 13هزار و 5۰۰تومان رسید. در 
همین بازه زمانی عبدالناصر همتی اعالم كرد: اگر مردم ارز 
نخرند، به سرعت ارزان می شود. او سود دولت از افزایش 
تعمدی قیمت ارز را رد كرده و گفته بود قیمت كنونی ارز 

غیرواقعی است.

اردیبهشت 98
نرخ دالر 15350تومان

25اردیبهشــت 98، رئیس كل بانك مركزی با تأكید بر 
پایدار نبودن نرخ های فعلی ارز، به مردم توصیه كرد كه در 
این بازار سرمایه گذاری نكنند. او با بیان اینكه در شرایط 
فعلی متغیرهای سیاسی بر نرخ ارز تأثیر می گذارد كه به 
هیچ وجه مبنای اقتصادی ندارد، تأكید كرد: دشمن هر 
روز برای برهم زدن بازار ارز یك شایعه ایجاد می كند و 
نوسان گیران نیز در پی سوءاستفاده هستند تا با ایجاد 

جو روانی، نرخ ارز را تحت تأثیر قرار دهند.

تیر 98
نرخ دالر 11100تومان 

چند ماه بعد نــرخ دالر دوباره به 11هزار تومان برگشــت. 
عبدالناصر همتی در 25تیرماه اعــالم كرد: هم اكنون بازار 
ارز به ثبات رســیده و هیچ گونه نگرانی در این زمینه وجود 
ندارد. او تأكید كرد بانك مركزی دیگر اجازه نمی دهد نرخ 
ارز افزایش پیدا كند و گفت: گفته بودم ســرمایه گذاری در 

این بازار غلط است!

6شهریور 98
نرخ دالر 11400تومان

همتی درباره ســرمایه گذاری در بازار سكه و ارز در این 
ایام گفت: بازار ارز و سكه نوسان و ریسك دارد و تقریبا 
ثابت شده است نكاتی كه درباره سرمایه گذاری در این 
بازار گفتم از سر دلســوزی بود تا سرمایه مردم به ضرر 

بدل نشود. 
مردم اگر در بازار سرمایه یا در بانك سرمایه گذاری كنند 
ضررشــان خیلی كمتر خواهد بود. ذخایر اسكناس مان 
هم خیلی خوب است، به طوری كه وضع امروز در 6سال 
گذشته بی سابقه بوده اســت و ما هیچ مشكلی در این 

زمینه نداریم.

آذر ماه 98
نرخ دالر 13500تومان 

پانزدهم آذر ماه سال گذشــته، همتی در اینستاگرام خود 
نوشت: همچون گذشــته بانك مركزی تمام تالش خود را 
برای برگرداندن ثبات الزم به بازار ارز به كار خواهد گرفت و 
هموطنان عزیز ریسك سرمایه گذاری در بازار ارز را همواره 

مدنظر داشته باشند.

اردیبهشت 99
نرخ دالر 17500تومان 

همزمان با نزدیك شــدن نرخ آزاد فروش دالر به 18هزار 
تومان، عبدالناصر همتی، رئیس كل بانك مركزی ایران، ضمن 
تأكید بر دشواربودن شرایط اقتصاد ایران، به مردم وعده داد 

كه ثبات نرخ ارز قابل بازگشت است.

دوم تیر 99
نرخ دالر 18800تومان 

همتی نوسانات نرخ ارز را موقتی و كوتاه مدت خواند و با تأكید 
بر لزوم حفظ ذخایر ارزی كشور گفت: درصورتی كه نوسان 

ماندگار باشد، قطعا در بازار مداخله خواهیم كرد.

سوم تیر 99
نرخ دالر 19600تومان 

روحانی: بدون شك افزایش قیمت ارز موقتی است و تعادل 
به زودی به بازار برمی گردد.

 نمودار نرخ دالر از فروردین 97 تا تیر 98
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بازار ارز، بازار پرگله ای شده است. دولت با اعداد و ارقام از صادركنندگان 
گله دارد و مدعی است كه صادركنندگان در بازگرداندن ارز تعلل می كنند.
در ســوی دیگر بازار ارز، این صادركنندگان هستند كه از سیاست های 
ارزی دولت گله مند هستند و دخالت های دولت برای تعیین نرخ ارز را نه تنها حالل مسائل ارزی 
نمی دانند بلكه به عنوان یك عامل تنش آفرین معرفی می كنند. همچنین معتقدند باید مرزی میان 
صادركنندگان واقعی و صادركنندگان خصولتی كشیده شود. دولت معتقد است كه صادركنندگان 
غیرنفتی به دلیل بهره برداری از یارانه های انرژی و معافیت های مالیاتی، موظف به بازگرداندن ارز 
حاصل از صادرات به داخل كشور هستند اما این موضوع در مقام اجرا آنطور كه باید پیش نرفت و 

با اما و اگرهای متعددی از سوی دولت و صادركنندگان همراه شد.

انتشار لیست متخلفان ارزی كارگشا نیست
ســیدرضی میــری، صادركننده فــرش و عضو 
كمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق 
تهران، نبود شفافیت در رابطه با افرادی كه ارز را 
به كشور نیاورده اند، دلیل اصلی مشكل در بحث 
ارز صادراتی می داند. از نظر او بهتر اســت وقتی 
مسئوالن بانك مركزی سخن از صادركنندگان 
متخلف بــه میــان می آورند، منظورشــان را از 
صادركننده مشــخص كنند كه آیا مخاطب این 

هشدار صادركننده خصوصی است یا خصولتی.
براســاس گفته میری، انتشــار لیست متخلفان 
ارزی كارگشا نیست اما یك فایده دارد و مشخص 
می شود كه چه كسانی تخلف كرده اند و ارز را به 

كشور بازنگردانده اند.
میری در رابطه با مشــكالت ارز صادراتی گفت: 
»بانك مركزی در سیستمش بهتر از شخص من 
اطالع دارد كه چه كســانی ارز را برنگردانده اند. 

زمانی كه رئیس كل بانك مركزی به این شــكل 
صادركنندگان را مورد خطاب قرار می دهد، ممكن 
است بسیاری از صادركنندگانی كه ارز را به كشور 
آورده اند از جانب افكار عمومــی مورد اتهام قرار 
بگیرند. از طرفی این موضوع زمانی مطرح می شود 
كه دالر به دلیل افزایش نرخ در شرایط بحرانی قرار 
گرفته و در این شرایط دولت در تالش است تا به 
نوعی تقصیر را بر دوش صادركنندگان بیندازد.«

براساس گفته این صادر كننده باید قبول كرد كه 
وقتی رئیس كل بانــك مركزی و رئیس جمهور با 
چنین هشداری از موضوع ارز صادراتی صحبت 
می كنند، حتمــا پای مبلغ قابــل توجهی ارز در 
میان است. معموال این ارقام قابل توجه در دستان 
صادركننده بخش خصوصــی در معیار معمول 
نیست و حتما باید در دست شركت های بزرگ و 

حداقل نیمه خصوصی باشد.

میری تأكید دارد كه این تحلیل ها را براســاس 
شــواهد خود بیــان می كند چرا كــه هیچ كس 
مانند بانك مركزی بــه آمار دسترســی ندارد. 
او معتقد اســت كه یك صادر كننده با ســوابق 
مشــخص صادراتی و عضویت در اتاق بازرگانی 
در دســته متخلفان ارزی قــرار نمی گیرد؛ چرا 
كه اگر صادركننده هــا ارز را نیاورند، نمی توانند 
كارشــان را ادامه دهند. بنابراین از بانك مركزی 
باید پرسید كه چرا این وضعیت ایجاد شده است و 
بگویند كه منظورشان از صادركننده هایی كه ارز 

را نیاورده اند، چه كسانی هستند.
در این میان برخــی گره زدن افزایــش نرخ ارز 
با تخلف برخــی از صادركنندگان در بازگشــت 
ارز را امــری قابل قبول نمی داننــد؛ نكته ای كه 
میری در توضیح آن گفت: »اگر بخواهیم بررسی 
كنیم كه هشــدار در رابطه بــا برگرداندن ارز در 
چه بستری صادر شده اســت و اگر به این نتیجه 

برســیم كه دلیل افزایش نرخ دالر نیاوردن ارز از 
سوی صادركنندگان است، ما وارد بحث دیگری 
می شویم و باید پرسید كه آیا نیاوردن ارز از سوی 
بخش كوچكی از صادركنندگان بخش خصوصی 
می تواند از چنان اهمیتی برخوردار شود كه نرخ 
دالر را تا این حد افزایش دهد؟ پاسخ به این سؤال، 
یك تحلیل دقیق اقتصــادی می خواهد. به نظر 
من در درجه اول تورم بر نــرخ دالر و ارز خارجی 
اثر گذار است، بنابراین در درجه اول باید بررسی 
كنیم كه چرا تورم افزایش یافــت كه اینگونه در 

رشد نرخ دالر اثر گذاشته است. 
از ســوی دیگر زمینه كم شــدن دالر بر افزایش 
نرخ اثر گذار بود، بنابراین باید زمینه های كاهش 
دالر را بررســی كنیم. از آنجا كه كشور ما وابسته 
به صادرات نفت اســت و حال با توجه به تحریم، 
این صادرات بســیار محدود شده است، پس باید 

گفت كه قســمت عمده تأمیــن ارز از بین رفته 
است. بنابراین نرخ تورم و عدم امكان فروش نفت 
می تواند زمینه بحران نرخ ارز را برای دولت رقم 

بزند.«

مشكل ارز برخی صادركنندگان با جریمه هم 
حل نمی شود

حمید حســینی، عضو اتاق بازرگانــی ازجمله 
افرادی اســت كــه دســتور بانك مركــزی به 
صادركننده برای بازگشــت 100درصدی ارز را 
عامل اختالف میان بانك مركزی و صادركنندگان 
می داند. او در ایــن رابطه توضیــح داد: »بانك 
مركزی در سال97 -كه پیمان ارزی ایجاد شد- 
اعالم كرد كه حدود 71درصد ارز برگشته و عدد 
برگشــت قابل قبول بوده، اختالفات بیشــتر در 
سال98 است. در سال97 بانك مركزی گفت كه 
صادركننده می تواند 80درصــد ارز را بازگرداند 
و اگــر از این میــزان 80درصــد، صادركننده 
نزدیك به 70درصــد ارز را بازگرداند، از معافیت 
مالیاتی برخوردار می شود. سرانجام در سال98 
سیاست ها تغییر كرد و اعالم شد كه آن 20درصد 
حذف شده است و صادركننده باید 100درصد 
ارز را برگرداند. این دســتور موجب یكســری 
اختالف ها و نامه نگاری ها شد كه ما خاطره خوبی 

از آن اختالف ها نداریم.«
براساس گفته حسینی بانك مركزی معتقد است 
كه ارزهای ســال98 هنوز برنگشته است اما باید 
گفت كه تا 31تیر زمان هســت و ممكن اســت 
بســیاری از افرادی كه صادركننده اند، ارزشان را 
بر گردانند. صادر كننده حرفــه ای ارز را می آورد 
تا كارش را ادامه دهــد و از معافیت مالیاتی بهره 
ببرد. همین حــذف معافیت مالیاتی بســیار به 
ضرر صادركننده است و هیچ صادركننده عاقلی 
ترجیح نمی دهــد كه معافیت مالیاتی نداشــته 
باشد و ارزش افزوده اش هم در دست دولت بماند 
تا بتواند ارز را به جای 18هــزار تومان با قیمت 
19تومان در بازار آزاد بفروشد. صادركننده واقعی 
به سودش است كه ارز را برگرداند و به نظر می آید 
مسائل دیگر در این موضوع دخیل است. صادرات 
ما در اسفند و فروردین به شدت كاهش داشته و 
در اردیبهشت وضعیت صادراتی بهتر شده است و 
اگر یك مقدار زمان بدهیم تا حدودی مشكل كم 

خواهد شد.«
این عضو اتــاق بازرگانی معتقد اســت كه بانك 
مركزی در همین شــرایط سخت در تالش است 
تا به تعهداتش عمل كند اما وقتی بازار متشــنج 
می شود هر كســی تالش می كند تا مشكل را به 
گردن دیگــری بیندازد. بر همین اســاس بانك 
مركزی هم وقتی خود را زیرتیغ اتهام حس كرد، 
تالش كرد به مشــكالت دیگری اشاره كند؛ مثال 
بگوید كره پول ما را نداده، عراق پول را نگه داشته 
و بخش خصوصی ارز را برنگردانده اســت. البته 
نباید فراموش كرد  كه در این میان به نظر می رسد 
برخی از شركت های بخش خصوصی بی تقصیر 
نیســتند و به دلیل آنكه اتاق هــای بازرگانی در 
سال های گذشته نظارت كافی نداشته اند، اهلیت 
افراد را نسنجیده اند و برخی صادركنندگان حتی 
با جریمه هم حاضر به بازگرداندن ارز نیســتند و 
مشــكالت ارزی این صادركنندگان اینگونه حل 

نمی شود.

تحریم، شــكل و شــمایل اقتصاد ایــران را عوض كرده اســت و 
تصمیم گیرندگان اقتصادی برای سرپا نگه داشــتن كشور، هر بار راه و 
سیاست جدیدی را بنا می نهند تا شاید برای مدتی توان تاب آوری اقتصاد 
كشور را افزایش دهند؛ مانند راه حل هایی كه در گذر زمان پیش پای واردكنندگان گذاشته شد. 
سیاست های متنوع ارزی موجب شد تا برخی از واردكنندگان زبان به انتقاد بگشایند و در كنار 

قبول مشكل كمبود ارز از درست اجرانشدن این سیاست ها گله مند باشند.

گره ای به نام تخصیص ارز
ســید محمد جعفری، رئیس كمیسیون تسهیل 
تجارت و مدیریــت واردات اتاق یكی از چهره های 
دخیل در امر واردات كشــور اســت كه مشكالت 
واردكنندگان را در كنار موضوع تأمین ارز به بحث 
تخصیص ارز گره می زند. از نظر او مشــكل اصلی 
وارد كنندگان به جز ارز، مربوط به دپوی كاالها در 
گمرك است. این كاالها كه متشكل از مواداولیه یا 
كاالهای مصرفی هستند، مجوز ترخیص دریافت 

نكرده اند.
جعفری در این رابطه به قانون استناد كرد و گفت: 
»قانون صراحت دارد كه ثبت ســفارش به منزله 
مجوز ورود هم تلقی می شود. در این میان2مقوله 
مطرح است؛ یكی تأمین و دیگري تخصیص ارز. ما 
قبول داریم كه تأمیــن ارز كاالهای دریافت كننده 
ارز نیمایی و 4200 تومانــی- باوجود اینكه این به 
بدنه حاكمیت مربوط می شود- كار مشكلی است و 
تأخیر در روند كارها قابل توجیه است اما هم اكنون 
ما در مورد كاالهایی كه نیاز به ارز دولتی ندارند هم 

دچار مشكل شده ایم.«
در رابطــه بــا كاالهایــی كــه بــه ارز نیمایی و  

4200تومانی نیــازی ندارنــد و از محل صادرات 
تأمین ارز یا به شــكل اعتبــاری از طرف خارجی 
جنس وارد شده است، موردي دیگر نداریم كه بانك 
مركزی ارز در اختیار بگذارد اما متأســفانه در این 
موارد هم شاهد هستیم تخصیص ارز انجام نمی شود 
و كاالها در گمرك كشور دپو می شوند. الزم است 
تا این مشكل رفع و رجوع شود.« رئیس كمیسیون 
تســهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق با اشاره به 
این نكات از پیگیری ها و سرانجامش برای رفع این 
معضل گفت: »كمیسیون مدیریت واردات اتاق در 
جلسه ای كه مدتی پیش با حضور مسئوالن بانك 
مركزی و وزارت صمت داشت، این موضوع را بررسی 

كرد اما متأسفانه به نتیجه ای دست نیافتیم.«
او در رابطه با جزئیات پیشنهاد مطرح شده توضیح 
داد: »پیشــنهاد ما این اســت كه امكان ترخیص 
كاالهای اساسی و مواداولیه - به خصوص مایحتاج 

خطوط تولید كه ثبت سفارش هم كرده اند و مجوز 
ورود هم دارند- میسر شــود و وارد كننده از زمان 
ترخیص كاال، 6 ماه برای ثبت و اعالم منشأ ارز كاالی 

واردشده، فرصت داشته باشد.«
در این میان راه حل هایی همچــون واردات بدون 
انتقال ارز نیــز از جانب واردكننــدگان پیگیری 
می شود اما براساس گفته جعفری هرچند چنین 
گزینه هایی می توانند راهگشــا باشــند اما نباید 
فراموش كرد كه اگر بانك مركــزی تخصیص ارز 
را به درستی انجام ندهد و شــرایط برای ترخیص 
كاال مهیا نشود، باید منتظر چالش بزرگی در حوزه 

واردات باشیم.

مدیریت نادرست منابع، ارتباطی به محدودیت 
ارز ندارد

محمدمهدی نهاوندی، عضو هیأت مدیره فدراسیون 
واردات ایران نیز ازجمله فعاالن حوزه واردات است 
كه وضعیــت بازیگران این حــوزه را نگران كننده 
توصیف كرد. او براســاس تجربه كاری اش تصمیم 
گرفت تا مسائل كاالی مصرفی را در این گفت وگو 
مطرح نكند و تنها  به مشكل فعلی ارز برای تأمین 

نهاده های تولید و مواداولیه تولید بپردازد.
او درباره مشكالت ارزی واردكنندگان توضیح داد: 
»موضوع در 2بخش قابل بررسی است؛ اول اینكه 
كشور با محدودیت شدید منابع ارزی مواجه است، 
این عامــل از اختیار ما - به عنــوان وارد كننده- و 
شاید بخش های اجرایی دولت برای تصمیم گیری 
خارج است. بخش دوم مربوط به این است كه این 
منابع محدود به شكل مناسب و با تدبیر مدیریت 
نمی شود. در واقع باید گفت كه نارسایی ها در بخش 
دوم، زمینه را برای پررنگ شــدن مشكالت بخش 
اول مهیا می كند. در شــرایطی كه نزدیك به یك 
سال است كه بیش از یك میلیون تن كاالی اساسی 
در بنادر و انبارهای كشورمان وجود دارد و ارز برای 
ترخیص آنها داده نمی شود، مشاهده می كنیم كه 
ارز واردات كاالی اساســی را به برخی از كاالهایی 
می دهند كه هنوز از مبدأ بارگیری نشده است. این 

اتفاق یعنی درست مدیریت نكردن منابع، ارتباطی 
به محدودیــت منابع ارزی نــدارد. چنین رفتاری 
موجب ایجاد هزینه های بســیاری بــرای تولید و 

اقتصاد می شود.«
براســاس گفته نهاوندی، بحث دیگــر مربوط به 
عدم تعادل و توازن در توزیــع منابع محدود ارزی 
بین نیازهای كشور و محدودساختن مسیر تأمین 
نیازهای كشور از طریق چند شركت خاص است؛ 
»در شرایط تحریم باید فضایی فراهم شود كه امكان 
رصد و برخورد دشمن، ایجاد مانع و محدودیت در 
تأمین كاالی اســتراتژیك فراهم نشود؛ یعنی اگر 
ما مســیر تأمین و واردات كاال را به چند شــركت 
خاص محدود كنیم،  این خطر به شــدت افزایش 
پیدا می كند تا دشمن این شركت ها را شناسایی و 
مسیر را در بزنگاه ها قفل كند. اگر ما طیف وسیعی 
از وارد كنندگان باصالحیت و سابقه را انتخاب و از 
تمام ظرفیت كشــور به خصوص بخش خصوصی 
استفاده كنیم، می توانیم جلوی این تهدید احتمالی 

را هم بگیریم.«
او نبود چشم انداز بلندمدت از شرایط ارزی كشور 
را به عنوان یــك عامل مشكل ســاز معرفی كرد و 
گفت: »واقعیت این اســت كه تصمیم گیرندگان 
كشور - به دلیل شرایطی كه در كشور حاكم است- 
چشم انداز بلندمدت نسبت به شــرایط ندارند. ما 
نمی دانیم چند ماه و حتــی 10روز دیگر وضعیت 
تأمین منابع ارزی مان در چه شرایطی است و تنها 
براســاس پیش بینی وضعیت، تصمیماتی گرفته 
می شــود كه این پیش بینی ها در آینده به دالیلی 
عملی نمی شود. من اعتقاد دارم كه عدم مشاركت و 
همراهی و اخذ نظر كارشناسی از تشكالت بخش 
خصوصی فعال می تواند این عدم توازن را تشــدید 
كند. همراهی نزدیك دولت، با بخش خصوصی در 
شرایط جنگ اقتصادی می تواند این عدم توازن ها را 

به حداقل كاهش دهد.«
عضو هیأت مدیره فدراسیون واردات ایران موضوع 
نبود منابع ارزی را دغدغــه اصلی واردكنندگان 
معرفی كــرد. از نظــر او موضوع نــرخ ارز برای 
واردكنندگان به عنوان بنگاه اقتصادی ای كه كار 
تأمین كاال را انجام می دهند، چندان اهمیتی ندارد 
و مشكل اصلی واردكنندگان در بحث كمبود ارز 
است؛ »با تغییر نرخ ارز هم تضمینی وجود ندارد تا 
ما مطمئن باشیم اگر ارز به رقم باالیی هم برسد، 
 حتما به میزان كافی در كشور برای تأمین مواداولیه 
وجود دارد. قیمت ارز هرقدر باشد، برای وارد كننده 
تفاوتی ندارد و تنها حجم كارش محدود می شود. 
سؤال مهم این است كه اگر قیمت ارز 5برابر شد، 
آیا ارزی وجود دارد كه بتواند مواداولیه تولید در 
بازه زمانی مشــخص تأمین كنــد و تولید كننده 
اطمینان داشته باشد كه مواداولیه تأمین می شود 
و دست به تولید بزند؟ این سؤال مهم تر از این است 
كه قیمت ارز چند باشــد؛ چرا كه تا به این سؤال 
پاسخ داده نشود، ما نمی توانیم در مورد قیمت ارز 

بحث كنیم.«
از نظر نهاوندی تغییر نرخ ارز و نیمایی شــدن آن 
نتوانسته در حد مطلوب مشكل تأمین ارز مواداولیه 
را برطرف كند و در این شــرایط مهم ترین عنصر، 
تعامــل نزدیك تر با بخش خصوصــی و همچنین 
پرهیز از تصمیم های مقطعی است، چراكه اینگونه 
تصمیم ها بیشتر از تحریم به اقتصاد كشور آسیب 

می زند.

صادركنندگان از مشكالت بازگشت ارز صادراتی و هشدارهای بانك مركزی می گویند

مسیر یكطرفه ارز صادراتی 
گالیه فعاالن اقتصادی حوزه واردات از سیاست های ارزی

واردكنندگان، گرفتار در تور ارز و گمرك 
نورا عباسی 

روزنامه نگار

لیال شریف 
روزنامه نگار
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كمیسیون 
تسهیل تجارت و 
مدیریت واردات 
 اتاق: 
قانون صراحت 
دارد كه ثبت 
سفارش به منزله 
مجوز ورود هم 
تلقی می شود. در 
این میان2مقوله 
مطرح است؛ 
یكی تأمین و 
دیگري تخصیص 
ارز. ما قبول 
داریم كه تأمین 
ارز كاالهای 
دریافت كننده 
ارز نیمایی و 4200 
تومانی- باوجود 
اینكه این به بدنه 
حاكمیت مربوط 
می شود- كار 
مشكلی است و 
تأخیر در روند 
كارها قابل 
توجیه است اما 
هم اكنون ما در 
مورد كاالهایی 
كه نیاز به ارز 
دولتی ندارند 
هم دچار مشكل 
شده ایم

 آن روزها كه دالر بعــد از افزایش قیمت 
در كانال 11هزار تومانی به ثبات نســبی رسیده بود، 
كارشناسان می گفتند دالر در همین حوالی، به نرخ 
منطقی خود نزدیك شده و دالر 18هزار تومانی حبابی 
اســت كه می تركد. این تحلیل چندان دوام نیاورد و 
اسكناس آمریكا مرز 20هزار تومانی را هم تجربه كرد. 
واقعا سقف و كف قیمت دالر كجاست؟ نرخ واقعی این 

ارز چند است؟ 
وضعیت بــازار ارز امروز به  گونه ای رقــم خورده كه هیچ 
كارشناسی نمی تواند سقف و كف درستی برای نرخ دالر 
برآورد كند؛ چرا كه ارزش ذاتــی ارز به این نرخ ها نزدیك 
نیســت و در عین حال هیچ مكانیســم درستی هم برای 
رسیدن نرخ ارز به قیمت واقعی به كار گرفته نمی شود. این 
روزها بعضی ها از دالر 25هزار تومانی سخن می گویند اما 

من بیم بیشتر از اینها را دارم.

یعنی نرخ های كنونی برای دالر، یورو و حتی 
طال منطقی نیستند؟

مجموع تورم ها از زمانی كه دالر به 13هزار تومان رسیده 
بود اگر در نرخ دالر محاسبه شــود خواهیم دید كه نرخ 
20هــزار تومانی چندان هم غیرمنطقی نیســت چرا كه 
اقتصاد ما در همین فاصله دچار تورم تازه  و شدیدی شده 
است. ترس اصلی، افزایش نرخ ارز از 18- 19هزار تومان به 
باالست و احتماال حبابی و آسیب رسان خواهد بود. همین 
وضعیت هم قابل اصالح است؛ اگر اراده ای برای اصالح آن 

وجود داشته باشد.
 چه شــد كه دوباره بازار بــه هم ریخت؟ 
عدم تصویب FATF، گرانی بنزین، ماجرای هواپیمای 
اوكراینی و تحریم های تــازه؟ البته تئوری دیگر این 

است كه پایه های اقتصاد ایران به لرزه افتاده است....
مهم ترین عامل به هم ریختگی ایــن روزهای بازار، چند 

نرخی بــودن نرخ ارز اســت. هرقدر فاصله بــازار آزاد با 
نرخ های رسمی و نیمه رسمی بیشتر شود، سرعت ورود 
ارز كمتر می شود؛ چرا كه دارندگان ارز و حاضر نیستند 
موجودی خود را عرضــه كنند. بانك مركــزی باید در 
بازار مثل یــك بازیگر بزرگ حضور پیــدا كند، نه اینكه 
مثال روی دالر قیمت گذاری كند یا موجب شــكل گیری 
تقاضاهای كاذب شود. ارز چند نرخی، تاراج كردن منابع 
ارزی كشور اســت كه در این روزها با هزار و یك زحمت 

به دست می آید.
امروز دیگر به خوبی می دانیم كه منابع ارزی ما به شــدت 
آسیب دیده است و صادرات ما به شدت كاهش پیدا كرده 
است. از ســوی دیگر حتی اگر منابع ارزی هم در اختیار 
داشته باشیم، به خاطر مشكالتی كه در حوزه نقل و انتقال 
ارز با آنها دست و پنجه نرم می كنیم، باز در بر همین پاشنه 
می چرخد. همه این عوامل دست به  دست هم می دهد تا 

بازار را تبدیل به یك بازار نامتعادل كند تا جایی كه هیچ  
چشم انداز امیدبخشی پیش رو قرار نداشته باشد.

 و آیا راهكارهای كنونــی بانك مركزی را 
مؤثر می دانید؟ 

بانك مركزی صرفا بیانیه می دهد. هیچ راهكار عملی ای 
دیده نمی شــود. كمترین كاری كه باید در این روزها در 
اولویت قرار داده شود، یكسان ســازی نرخ ارز است. مگر 
نگفتند ارز نخرید ارزان می شود؟ خب اگر كسی به حرف 

آقایان گوش كرده باشد امروز ضرر كرده است.
 كاهش نــرخ دالر چطــور موجب بهبود 

اقتصادمان می شود؟ 
كسری بودجه كم می شود. رانت ها و تقاضای كاذب از بین 
می رود و تعادل در بازار به  وجــود می آید. وضعیت عراق، 
لیبی و سوریه را ببینید. مشكالت ارزی و اقتصادی در آنها 
كمتر از مشكالت كنونی ایران نیست اما كجا نرخ دالر در 
این كشورها مانند نرخ ها در كشور ماست؟ كجا نرخ تورمی 

چون نرخ تورم ایران را تجربه می كنند؟ 
 و تفاوت اصلی ما با كشــوری مثل لیبی 

دخالت های دولت در اقتصاد است...
بله. دقیقا. همین مدیریت كردن دســتوری بازار. بروید 
بررسی كنید؛ نرخ ارز در این كشورها واقعی است. وقتی 

بازار آزاد باشد شــاید در ابتدا نرخ ارز ناهنجاری هایی را 
تجربه كند اما بعد در نهایت به تعادل می رسد و خودش را با 
قدرت خرید جامعه و تقاضای واقعی موجود وفق می دهد.

هم اكنون كه با سخت ترین شرایط تحریمی 
دست و پنجه نرم می كنیم،  منابع تامین و محل مصارف 

ارزی در كشور به چه سمتی هدایت شده است؟ 
منابع تامین ارز ما همان است كه همیشه بود. شاید فقط 
حجم آن كم و زیا دشــده باشد. همچنان مهم ترین منبع 
تامین ارز ما، صادرات نفــت، میعانات گازی و محصوالت 
پتروشیمی است. صادرات محصوالت صنعتی، كشاورزی 
و خشكبار هم بخش دیگری از منابع ارزی كشور را تشكیل 
می دهــد. مقادیر كمــی از درآمدهای ارزی كشــور هم 
محصول كار كردن منابع انســانی برای ایران در آن سوی 
مرزهاســت. البته بخش كوچكی هم ناشــی از صنعت 
توریسم بود كه به واسطه شرایط این روزها، به صفر رسیده 
است. تكلیف مصارف هم مشخص است؛ مهم ترین مصرف 
ارزی كشــور واردات دارویی، صنعتی و... است. همچنین 
دانشــجوهایی كه در خارج از كشــور تحصیل می كنند 
و بدهی هــای ارزی كه امروز كشــور ملزم بــه پرداخت 
آن هاســت، بخش دیگری از مصارف كشــور را تشكیل 

می دهند.

 و بزرگ ترین چالش ما چه در بخش منابع، 
 چه در بخش مصارف چیست ؟

- نمی توان به صراحت پاســخ داد. در صادرات نفت خام 
به مشــكالت جدی برخورده ایم كه سهمیه بندی بنزین 
و افزایش قیمت این حامل انرژی تا حدی این مشــكل را 

جبران كرده است.
 و نسخه شفابخش كنونی چیست؟ امروز 
انتقادهای بســیاری به دولت و بانــك مركزی وارد 
می شود اما آیا واقعا پیشــنهادی كه امكان عملیاتی 

شدن داشته باشد هم ارائه می شود؟ 
نسخه شفابخش، شفافیت است. سازوكار بازار باید شفاف 
باشد. نرخ ارز باید یكسان شود و بعد از آن نوبت دولت است 
كه منابع ارزی خود را در این بازار عرضه كند تا عمق بازار 
بیشتر شود. اگر نرخ ارز به درســتی تعیین نشود، كم كم 
پول بد، پول خوب یك جامعه را از بین برده و از دور خارج 
می كند و ارزهایی كه می تواند در داخل اوضاع اقتصادی 
را بهتر كند از مرزهای ایران خارج می شــود؛ چرا كه در 
چنین شرایطی اساسا ارزهای ناشی از صادرات به كشور 
برنمی گردد. امروز با قوانین كنونی، بر سر راه ارزآوری تجار 
و بازرگانان موانع مختلفی می گذاریم و آنها را تشویق به 

ارزبری می كنیم.

مائده امینی 
روزنامه نگار

گفت وگوی همشهری با بهاءالدین حسینی هاشمی، كارشناس اقتصادی درباره چرایی نوسان قیمت دالر 

ارز چند نرخی، تاراج منابع است 
تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین، نقطه شروع این 
ماجرا بود. بعد كم كم نوبت به شبیخون كرونا رسید كه 
به آخرین منابع محدود درآمدهای ارزی زد تا محصول 
ملغمه ای از محدودیت های كرونایی، بلوكه شدن منابع ارزی ایران در آن سوی مرزها، 
تحریم های شدید بین المللی و  تورم مهارگسیخته داخلی و دالر 20هزار تومانی باشد. 
در این میان، اما به  نظر می رســد جز بیانیه دادن كار دیگری از دست بانك مركزی 
برنمی آید. كارشناسان می گویند بانك مركزی دیگر نمی تواند بازار ارز را كنترل كند. 
محدودیت در منابع در حالی اتفاق افتاده كه مصارف ارزی بانك مركزی به قوت خود 
باقی است. سیاســتگذار نمی تواند تخصیص ارز به نهاده های دامی، پزشكی، مواد 
گوشتی و غذایی را متوقف كند. به این ترتیب همواره هسته ثابتی از تقاضای ارزی در 
بازار وجود دارد كه بانك مركزی قادر نیست از آنها چشم پوشی كند. وحید مظلومین 
اعدام شده. نرخ ها روزبه روز باالتر می رود و دیگر كنترلی روی بازار نیست. حاال كارد 
به استخوان رسیده است. درآمدهای ارزی ایران روزبه روز محدودتر و كمتر می شود 

و مراودات با بعضی از كشورهای همسایه به  طور 
كلی قطع شده اســت. نتیجه این روند، افزایش 
فشار تقاضا بر بازار شده و به افزایش قیمت ها دامن 
می زند. با همه این ها، رئیس كل بانك مركزی مدعی 
اســت كه رفع تعهدات ارزی صادركنندگان در 
تیر ماه و بازگشت درآمد های ارزی آنها به كشور 

باعث می شود بازار ارز تعادل  گذشته خود را به دست آورد و موازنه منابع و مصارف 
بهبود پیدا كند. بهاءالدین حسینی هاشمی، كارشناس اقتصادی بر این باور است كه 
چندنرخی بودن ارز و سیاست های سركوبی و قهری، نظم بازار را به هم زده و با این روند 
به  نظر می رسد امیدی به بهبود نرخ ارز وجود ندارد. او در خالل گفت وگو با همشهری 
توضیح می دهد كه مجموع درآمدهای ارزی ما با همه این شرایط،  رقم هنگفت و قابل 
توجهی است. اما بررسی ها نشان می دهد همه این درآمد ها از كشور خارج می شود و 

چیزی به جیب مردم نمی رود.
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 تصويرهايي از رمان شهريور شعله ور 
نوشته محمدحسن شهسواري 

محمد حسن شهسواري، داستان نويس تجربه گرايي است.
پايبند نشــدن به يك نوع نوشــتن براي نويسنده اي كه از 
تجربه هاي  اول داستان نويســي اش بيش از 2دهه مي گذرد، 
كار آساني نيست. شهسواري در انتخاب هاي محدود اقليم 
داستان نويسي فارسي، زمين بازي اش را تغيير داد. به جاي 
تكرار موفقيت ادبي »شب ممكن«، با انتشار »مرداد ديوانه« 
و ادامه آن »شهريور شــعله ور« مخاطبان ديگري را هدف 
گرفت؛ مخاطباني كه براي سرگرمي كتاب دست مي گيرند؛ 
جمعيت انبوه و بي شــكلي از طبقه متوسط شهري كه دنبال 
داستان هاي مطابق سليقه خود هستند. سليقه فارسي زبانان 
در اواخر دهه90 براي سرگرم شــدن، تحت تأثير همه گيري 
جهاني انواع رسانه هاي روايي ديجيتال شكل و سويي مدرن تر 
از سابق گرفته است. رواج تماشاي به روز انواع مجموعه هاي 
تلويزيوني فرنگي به عنوان يكي از رايج ترين اشكال  سرگرمي 
در چندســال اخير، مخاطبان را در انتخاب، سخت گيرتر از 
گذشته  كرده. از سرنوشت محتوم رقابت كتاب با سريال كه 
بگذريم، توليد انبوه داستان هاي گيرايي كه اغلب تريلرهاي 
ميخكوب كننده براي مخاطب هســتند، نوشتن تريلر براي 
سرگرمي فارسي خوانان را كاري دشوارتر براي نويسنده كرده 
و شهسواري كار سخت تر را دست گرفته؛ نوشتن تريلر جنايي 
فارسي؛ داستاني هيجان انگيز كه قهرمانان آن در تهران امروز 

زندگي مي كنند.
رمان شهريور شــعله ور نوشته محمدحســن شهسواري 
داستان شهر تهران اســت. همه جا نويسنده از زبان شهراد 
شاهاني، قهرمان داستان از شهري روايت كرده كه به تدريج به 
شهري بي هويت و از ريخت افتاده تبديل شده است. شاهاني 
تهرانگردي است كه تهران را عاشقانه دوست دارد و از اينكه 
اين شهر شهري نيست كه او دوستش داشته اينگونه زبان به 
شكايت مي گشايد؛ »مكان ها، جاده ها، كوچه ها، خيابان ها و 
درخت ها جزو حافظه بصري آدم ها هستند و وقتي از كودكي 
آنها را هر روز ببيني به شان احساس امنيت و ثبات مي دهند. 
درســت مانند آنكه پدر يا مادري را كه هر روز مي بيني از 
تو بگيرند. پس بي مبنا نيســت كه اگر گفته شود بخشي از 
اضطراب ملي ايرانيان كه آنان را به يكي از عصبي ترين ملت 
روي كره خاكی تبديل كرده به تخريب مداوم حافظه بصري 
برمي گردد«. اين زمينه چيني و فضاسازي  شهري با آدم هاي 
ناشناخته در رمان شهريور شعله ور زمينه مناسبي را براي 
پي ريزي و گســترش پيرنگ اين رمان ژانر فراهم مي كند. 
اين رمان در ادامه داستان كتاب »مرداد ديوانه« آمده و در 
واقع روايتگر بخش بزرگ تري از ماجراهايي اســت كه در 
كتاب اول اتفاق افتاده و قصــه از اينجا دوباره جان مي گيرد 
كه پليس 48 ســاعت بعد از ماجراهاي مرداد داغ و ديوانه، 
شهراد شاهاني و ساغر سرايش را به همكاري فرا مي خواند 
و آنها تازه متوجه مي شوند كه در ابتداي راهي قرار دارند كه 
از آن گريز و شــگفتي و مرگ و گلوله شعله مي كشد. مرداد 
ديوانه با زندگي شهراد و بزرگ شدنش و بر باد دادن سرمايه 
پدري، ورشكستگي، معتاد شدن، سرقت و به زندان افتادن او 
شروع مي شود و با ازدواج با منيژه دختر شريك پدرش ادامه 
پيدا مي كند و با كشته شدن همسر و فرزندش، اميرعلي در 
تصادف با ماشين پورشه سفيد رنگ به اوج مي رسد؛ تصادفي 
كه پاي او را به باند »پست«؛ »پورش سواران تهران« و »است«؛ 
باند »اسب ســواران تهران« باز مي كند. شهراد حاال درگير 
ماجراهاي عميق تري شده است كه ادامه آن در رمان شهريور 
شعله ور گسترش مي يابد. پليس كه در مرداد دنبال دستگيري 
شهراد بود در شــهريور به دنبال همكاري با او به عنوان يك 
عنصر نفوذي در كلوب هاي »پست« و »است« است. نتيجه 
اينكه قصه در اين دو رمان همچون كوه يخي اســت كه در 
مرداد فقط قله و در شهريور دامنه و بخشي كه زير آب قرار 

دارد را مي بينيم.
3صحنه از رمان شهريورشــعله ور نوشــته محمدحسن 
شهسواري از نشر هميال/ گروه انتشاراتي ققنوس، چاپ اول 
1398بازخواني و تصوير سازي  شده است. با اين روش امكان 
معرفي بهتر يك تجربه در عرصه ادبيات ژانري ثبت متفاوتي 

از زندگي شهري عرضه مي شود.

امير حميدي نويد 
روزنامه نگار 

تعقيب در فرشته 
... چشمان كاوه تربيت شــده بود وقتي توي ماشين است، حاال چه 
راننده باشد چه سرنشين، هر جسم متحركي را گوشه اي از ذهنش 
بسپارد تا اگر باز ديدش به آن حساس شود. تا به چهارراه پارك وي 
برسد سه بار آن موتورسوار را ديده بود كه سعي مي كرد فاصله اش را با 
او حفظ كند. هيچ بعيد نبود كامالً تصادفي باشد اما تصميم گرفت براي 
رفتن به خانه امن و سرزدن به مرجان، به جاي آنكه از روي پل بيندازد 
چمران و از ولنجك برود، از زير پل بيفتد توي وليعصر. در ترافيك 
وليعصر بعد از فرشته ديگر موتورسوار را نديد. باز هم اطمينان نكرد 
و تا سر زعفرانيه آهسته آهسته رفت و نه آن موتورسوار را ديد و نه 
موتور جايگزيني. اما آنها كه كاوه را تعقيب مي كردند بدون شك اين 
ميزان از حساسيت او را مي دانســتند كه يك پژو40۵ زير پل و يك 
سمند بعد از پل گذاشته بودند تا جايگزين موتورسوار شود. حاال پژو 

با خيال راحت در ترافيك مراقب يونس بود... .

صفحه 3۶9

كينه ب ام و 
... تصادف، در تقاطع خيابان فرعي به اصلــي اتفاق افتاده بود و هر دو 
خيابان را بسته بود. از الميرا خواست بيرون نيايد. خودش پريد پايين. 
بدنه ماشين را چك كرد. چراغش شكسته بود، گلگير و صندوق عقب 
هم كمي تورفته بودند. تازه فهميد چه گيري كرده! اگر به طرف مي گفت 
خسارتش را مي دهد كه پولي در بساطش نبود. ضايع هم بود جلوي جمع، 
الميرا پول بدهد. راه را بند آورده بودند و اگر مي ايستادند تا افسر بيايد 
حتمًا جريمه مضاعف هم مي شدند. همين حاال هم ماشين هاي پشتي با 
بوق اعتراض مي كردند. آخ منيژه! ممكن نبود خداوندگار نظم اگر دير 
برسد، او را ببخشد. اين قدر هم بي وجود نبود كه الميرا را تنها بگذارد. 
الميرا آمد پايين. يك جور معذرت خواهانه به شهراد نگاه كرد و بعد به 
راننده گفت: »معلومه كه مقصر ما هستيم. خيلي ببخشيد. راه رو بند 

آورديم. بياييد كنار. من خسارت تون رو مي دم اآلن.«
مرد، دِم موشي موهايش را با دو دست صاف كرد و گفت: »زكي. از كجا 
تا فرمونو نچرخوندم به راست، نزديد به چاك. نه آبجي. اول پول رو رد 

كنين.«
مرد خــالف هيكلش، صداي پُري داشــت. شــهراد پريــد جلو و 
سينه به سينه اش ايستاد. راننده ســرش را باال آورد. تازه آن موقع هم 
تا سر شانه هاي شهراد نمي رسيد. مرد گفت: »چخه بچه قرتي! برو كنار 

باد بياد!«
شــهراد يقه اش را گرفت و چند باري محكم تكانش داد. صدا در گلوي 
مرد مي شكســت اما از فحش دادن دست برنمي داشت. سه، چهار مرد 
جوان و ميانسال پريدند جلو و شهراد را بين خودشان گرفتند و يكي دو 
مشت هم حواله كمر و سينه اش كردند. كينه ب ام و را در غيظ نگاه و كف 
دور لب هايشان مي ديد. الميرا جيغ مي كشيد. شهراد فرياد زد: »چيزي 
نشده. داد نزن.« همان راننده تاكسي سبز خيلي بانشاط تر از قبل گفت: 

»مرتيكه زدي ماشين آقا رو تركوندي حاال يقه هم مي گيري؟«
گريه الميرا شديدتر شد. شهراد دلش داشت جر مي خورد. داد زد: »گريه 
نكن.« الميرا در دم ساكت شد اما تا آمد با راننده تاكسي حرف بزند باز 
گريه اش گرفت: »آقا به خدا ما بهشون گفتيم خسارتشون رو مي ديم. 

ايشون قبول نمي كنن.«
راننده تاكسي گفت: »پولت رو به رخ ما نكش آبجي. بايد هم بدي.«

الميرا گفت: »چشم.«
راننده تاكسي گفت: »باريك اهلل خواهر جيگر جون.«

شــهراد تا آن لحظه، قصد نداشــت دعوا كند اما لحن كثيف راننده 
تاكسي، راه رسيدن خون به مغزش را سد كرد. با تقال خودش را از دست 
جوان ها رها كرد و با سر رفت توي صورت راننده. بعد هم افتاد رويش و 
مشت هايش را كه در اين ۶ ماه زير نظر بيژن قوتي گرفته بودند حواله دو 
كليه اش كرد. همزمان سه ،چهار نفر ريختند رويش و با لگد سعي  كردند 
آنها را از هم جدا كنند. همينطور ماجرا ادامه داشت تا چيزي محكم خورد 

پس سرش و گيج شد... .

سه ضربه كارد 
.... مهرك وارد بيمارستان شد. گوشي را روي ويبره گذاشته بود. 

ميثم بود.
»ما اول سنايي هستيم. چه خبر؟«

»دوست تون جنب گل فروشي توي ميدون ايستاده.«
بعد ساغر رنگ و شماره پالك پژو را داد. فقط سي ثانيه بعد دو تا 
ماشين شاســي بلند با چراغ هاي خاموش جلوي ديدش آمدند. 
كنار خيابان زدند روي ترمز. شب هنوز خيلي شب بود. از هركدام 
از ماشين ها سه نفر پايين آمدند. ســاغر در باريكه نوري كه از 
بيمارستان به اطراف گل فروشي مي رسيد ميثم و آن رفيقش ياسر، 
همان كوه عضله را تشخيص داد. ياسر جلوتر از بقيه بود. با وجود 
چاقويي كه از شــهراد چند روز پيش خورده بود اما باز هم قبراق 
بود. رفت سمت در راننده پژو. با دست چپ دستگيره را فشار داد. 
معلوم بود هرمز خيلي آدم محتاطي بود. در ماشين قفل بود. آنكه 
از همه ريزه ميزه تر بود سمت در شاگرد دويد. دست توي جيبش 
كرد. كمي از ماشين فاصله گرفت و آنچه در مشتش بود پرت كرد 
سمت شيشه ماشين. شيشه پودر شد. ساغر مي دانست تكه هاي 
خرد شده داخل، شمع ماشين اســت. بعد جوان به سرعت با دو 
ضربه آرنج، كل شيشه را پايين آورد. قفل را باز كرد و بعد خم شد 
توي ماشين. اما بالفاصله خودش را كشيد عقب. ساغر مي ديد كه 
لب هايش را گاز مي گيرد و بالفاصله فهميد چرا. خون از دستش 

جاري بود. معلوم بود هرمز با چاقو او را زده است. اما ديگر خيلي 
دير شده بود. نفر ديگري در عقب را باز كرد و گرچه او هم ضربه چاقو 
خورد اما باالخره توانست قفل در سمت خود هرمز را باز كند. پشت 
ماشين سمت ساغر بود. دقيق نمي فهميد چه اتفاقي دارد مي افتد 
اما برِق صيقل يافته چاقوي سه نفر از آنها را مي ديد كه قبل رفتن 
توي ماشين، ميدان را مي شكافت. ياسر همچنان سمت هرمز بود 
و باال و پايين رفتن قاطعانه چاقوي او بيشتر ديده مي شد. پس حتمًا 
چپ دست بود. كمي بعد هر سه كنار كشيدند و نزديك دو نفر زخمي 
اول ايستادند و با چشم هاي چرخان دوروبر را مي پاييدند. ميثم با 
تمام صد و بيست كيلويش جلو آمد و چاقو را از دست ياسر گرفت. 
ســاغر ديد كه يك دو جمله اي گفت و بعد دست چپش را داخل 
ماشين برد. بعد كه بيرون آمد نيمي از تِن تار هرمز بيرون كشيده 
شد. ميثم ســه بار چاقو را فرود آورد كه حركات دستانش نشان 
مي داد چقدر ناشيانه است. با اين همه بعيد بود حتي قبل ضربات 
او جاني در هرمز مانده باشد. نوِر جلوي در بيمارستان شيار خورد. 
ساغر ديد كه مهرك در درگاه ايستاد. فهميده بود چه اتفاقي افتاده. 
فقط يك لحظه شوكه شد انگار. بعد بي معطلي دويد سمت خيابان 
خردمند. از جمع فقط ياسر او را ديد. چاقو را از دست ميثم بيرون 
كشيد و خيز برداشت دنبال دختر. ساغر ماشين را روشن كرد. با 

چراغ خاموش حركت كرد و دنبالشان حركت كرد.

صفحه
400تا 401

 صفحه
۵8 تا ۶1

محمدرضا اكبري
تصويرساز
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   وداع با احسان و رها
يكــي از غم انگيزترين ماجراهــا در حادثه 
آتش سوزي كلينيك ســينا مهر مربوط به 
احسان گنج خانلو و رها نيك روش مي شود؛ 
زوجي كه 2هفته بود با يكديگر ازدواج كرده 
بودند اما اين حادثه تلخ به زندگي آنها پايان 
داد. آنطور كه همكاران احسان و رها مي گويند 
دقايقي پيش از اين حادثه رها كارش تمام شده 
بود اما چون همسرش هنوز در اتاق عمل بود، 
منتظر ماند تا كار او هم تمام شــود و با هم به 

خانه بروند.
روز پنجشنبه خانواده هاي داغدار آنان كه يك 
روز قبل پيكرهاي آنان را از پزشكي قانوني 
تحويل گرفته بودند با آنها وداع كردند. آنطور 
كه يكي از دوســتان خانوادگي احسان و رها 
مي گويد پيكر احسان براي تدفين به زنجان 
منتقل و پيكر رها در بهشــت زهرا به خاك 
سپرده شد. او مي گويد: »با وجود شرايطي كه 
اين روزها وجود دارد اما دوســتان و خانواده 
احسان و رها براي مراسم آمده بودند. هيچ كس 
حال و روز خوبي نداشــت و همه سياه پوش 
شده بودند. باورمان نمي شد فقط 2 هفته بعد از 
ازدواج شان بايد مراسم تشييع پيكرهاي شان 
را برگزار كنيم. رفتن آنها جگرمان را سوزاند.« 
او ادامه مي دهد: »چون احســان اهل زنجان 
بود خانواده اش دوست داشتند او در آنجا به 
خاك سپرده شود و به همين دليل پيكر او روز 
پنجشنبه به زادگاهش منتقل و در آنجا به خاك 
سپرده شد. رها هم پس از انجام تشريفات در 
يكي از قطعه هاي بهشت زهرا دفن شد. روز 
پنجشنبه افراد زيادي براي مراسم خاكسپاري 
رها آمده بودند و با اشك و اندوه اين مراسم 

برگزار شد.«

فداكاري تا پاي جان
يكي از جان باختگان حادثه آتش ســوزي 
كلينيك ســينا مهر، دكتر سوسن سلطاني 
محمدي، متخصص بيهوشي بود، فردي كه اين 
روزها درباره فداكاري اش زياد صحبت مي شود. 
آنطور كه شواهد نشان مي دهد هنگام وقوع 
اين حادثه خانم دكتر در اتاق عمل مشــغول 
كار بوده كه ابتدا برق و در ادامه اكسيژن قطع 
شــده و چون جان بيمار در خطر بوده دكتر 
سلطاني فورا از آمبوبگ )وسيله اي دستي براي 
تنفس مصنوعي( استفاده كرده و حتي وقتي 
آتش سوزي و دود به اتاق عمل رسيده او حاضر 
نشده بيمارش را رها كند و تا آخرين لحظه كنار 
بيمار مانده؛ آنچنان كه وقتي آتش نشانان باالي 
سر او رسيدند در يك دستش آمبوبگ ذوب 
شده پيدا كردند و دســت ديگر او نيز به فك 
بيمار بود. اين نشان مي دهد كه دكتر فداكار 
تا آخرين لحظات دست از تالش براي نجات 
جان بيمارش برنداشته و نجات بيمار را به زنده 

ماندن خودش ترجيح داده است.

   از يك دورهمي 50نفري 22نفر كرونايي شديم
يك  ماه قبل در يك دورهمي خانوادگي كه حدود 50نفر بوديم گردهم 
آمديم و چه اشتباهي كرديم كه جانمان را كف دستمان گرفتيم. اكنون 
22نفرمان مبتال به كرونا شده ايم كه حال يك نفرمان وخيم است و 
يك نفر هم فوت كرده است. از مردم تقاضا دارم مراعات كنند و دست از 

مهماني و دورهمي و مراسم شلوغ و غيرضروري بردارند.
محسن از تهران 

   سهم مستضعفان از بنياد مستضعفان چيست
اگر همانطور كه از نام بنياد مستضعفان پيداست درآمدها و دارايي آن را 
خرج مستضعفان و نيازمندان كنند نه نيازي به خيرين است، نه كميته 
امداد و بهزيستي و نه حتي فشار مضاعف به دولت. در آن صورت اصال 
مستضعفي نمي ماند كه باعث ايجاد هزينه و مشكالت ديگر شود. بيايند 

يك بار سهم مستضعفان را از بنياد مستضعفان بدهند.
دلسوخته

   ماسك رايگان بدهند، هر كس نزد مجازات كنند
خيلي از مردم توان تهيه ماســك را ندارند. به عنــوان مثال اگر من و 
همسرم و دختر و پســرم كه هر روز مجبور به خروج از خانه هستيم 
2 عدد ماسك مصرف كنيم روزانه 20هزار تومان هزينه ماسك خواهيم 
داشت كه در  ماه مي شود 500هزار تومان. درحالي كه چنين رقمي در 
هزينه هاي خانوار ما لحاظ نشده است و افزايش حقوق ها هم اين بخش 
را پوشش نمي دهد. مســئوالن مدام توپ را به زمين مردم نيندازند. 
ماسك رايگان بدهند هر كسي هم كه نزد جريمه و حتي زنداني كنند.
حسين پور از مشهد

   افزايش هزينه هاي سبد معيشت
افزايش هزينه هاي حمل ونقل، پوشاك، اجاره بها و قيمت خوراكي و... 
و اضافه شدن هزينه مواد ضدعفوني كننده و ماسك و دستكش باعث 
شد ميانگين هزينه سبد معيشت خانوار از 5ميليون تومان هم بگذرد 
و مسئوالن هم اقدامي براي بهبود اين اوضاع نكرده اند. اكنون سؤال 
اين است كه مسئوالن كه موفق به كنترل بازار مرغ نشده اند چگونه 
مي خواهند با مصوبه و بخشنامه بازار مسكن و اجاره بها را كنترل كنند.
فخراني از تهران 

   جوالن سگ هاي ولگرد در خرمشهر 
ميدان شهداي خرمشهر در مركز شهر به  صورت شبانه روزي به قلمرو 
سگ هاي ولگرد تبديل شده. مردم هنوز از خاطر خود نبرده اند كه سال 
گذشته يكي از همين سگ ها گلوي دختر 9 ساله را دريد و او را راهي 
بيمارستان كرد. بعد از اين اتفاق مسئوالن با تقسيم بودجه بين چند 
سازمان قول دادند كه به زودي اين مشــكل حل خواهد شد. اما اين 

»به زودي« كه مسئوالن قول داده اند،  هنوز فرانرسيده است.
ليوارجاني از خرمشهر

كرونا تعداد زنان سرپرست خانوار را 
افزايش داد

به دليل همين مشــكالت اســت كه معتقدم  ادامه از 
مجموعه حاكميت در كنار اقداماتي كه براي عبور صفحه اول

از بحران كرونا انجام مي دهد بايد نگاه ويژه اي نيز به زنان سرپرســت 
خانوار داشته باشد. اكنون موقعيتي است كه از نظر اقتصادي بيشتر 
مردم كشور دچار محدوديت شده و افزايش مهار گسيخته قيمت ها، 
زندگي را براي همه ســخت كرده است؛ همين محدوديت هاي مالي 
باعث شده تا تعداد زيادي از افرادي كه تا پيش از اين به زنان سرپرست 
خانوار كمك هايي را ارائه مي كردند، نتوانند اين كمك ها را ادامه دهند؛ 
البته كه ما معتقديم در اختيار قرار دادن پول، درماني موقتي است و 
دردي را دوا نمي كند، اما اينجا وظيفه متخصصان وكارشناسان حوزه 
اقتصادي است كه تدبيري براي اين مســئله بينديشند؛ در غير اين 

صورت بايد منتظر آسيب هاي جبران ناپذيري در جامعه باشيم.

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

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

با مردم

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

بررســي هاي قضايي و تيــم 11نفره 
كارشناســان دادگســتري در محــل داخلي

آتش ســوزي و انفجــار كلينيكي در 
تجريش كه مرگ 19نفر را به همراه داشت، 4فرضيه 
درباره علت اين حادثه را مطرح كرده است. هم اكنون 
9نفر در جريان اين حادثه بازداشت شده اند و رسيدگي 
به پرونده اين انفجار در دادسراي جنايي تهران ادامه 

دارد.
به گزارش همشهري، با گذشت چند روز از آتش سوزي 
و انفجار مرگبار در كلينيكي در منطقه تجريش تهران 
كه باعث مرگ 17خدمه درمان و 2بيمار شــد، افكار 
عمومي همچنيــن منتظر اعالم دليل ايــن حادثه از 
سوي مراجع رسمي است. به دنبال اين حادثه هولناك، 
پرونده اي در دادســراي جنايي تهران تشكيل شد و 
قاضي مصطفي واحدي، بازپرس شعبه يازدهم دادسرا 
رســيدگي به آن را به عهده گرفت. او به همراه محمد 
شهرياري، سرپرست دادسراي جنايي تهران دقايقي 
پس از وقوع فاجعــه در محل حادثه حاضر شــده و 

تحقيقات خود را به صورت ويژه آغاز كردند.
در بررســي هاي اوليه مشخص شــد كه ساختمان از 
4بخش تشــكيل شده اســت. مركز جراحي محدود 
سينا مهر شــميران، درمانگاه تخصصي داخلي سينا 
مهر شميران، مركز تصويربرداري پزشكي سينا اطهر 
و داروخانه. از سوي ديگر مشخص شد كه علت فاجعه 
انفجار كپسول گاز بوده كه باعث شده حرارت و دود از 
طريق راه پله ها با سرعت زياد به طبقات بااليي نفوذ كند 

و باعث مرگ 19نفر شود.

بررسي كارشناسان
روز پنجشــنبه تيم 11نفره كارشناســي كه شامل 
كارشناسان آتش نشــاني، حوادث كار، مواد، شيمي و 
پزشكي بودند به همراه بازپرس واحدي، قاضي پرونده 
راهي محل حادثه شــدند تا علت اين حادثه را مورد 
بررســي قرار دهند. اين گروه كارشناسي تحقيقات 
ميداني را آغاز و مدارك و شواهد موجود را بررسي كرده 
و به نمونه برداري در محل حادثه پرداختند. با انجام اين 
بررسي ها قرار است امروز )شنبه( جلسه مقامات قضايي 
و هيأت كارشناســي 11نفره درخصوص بررسي هاي 
اوليه اين حادثه و شناسايي مقصران برگزار شود و اين 

در حالي اســت كه تحقيقات اوليه كارشناسان چند 
فرضيه  را درباره حادثه مطرح كرده است.

داليل آتش سوزي 
هرچند احتمال مطرح شدن فرضيه هاي ديگري نيز 
درخصوص علت وقوع آتش سوزي و انفجار وجود دارد 
اما 4فرضيه اوليه كارشناسان به اين شرح است: نخست 
اينكه، كابل برق بنا بر داليلي از تير برق جدا شده و به 
روي كپسول هاي اكسيژني كه داخل حياط انبار شده 

بود، افتاده و سپس اين فاجعه را رقم زده است.
دومين احتمالي كه از سوي كارشناسان مطرح شده 
اين است كه قسمت ذخيره مخزن اكسيژن كه در طبقه 
همكف ساختمان قرار داشت دچار حريق شده و پس از 
آن انفجار كپسول هاي اكسيژن را به همراه داشته است.

ســومين فرضيه احتمالي اين اســت كه بــرق 3فاز 
ســاختمان دچار اتصالي شــده و بعد آتش سوزي و 
به دنبال آن انفجار رخ داده و مــرگ 19نفر را رقم زده 
است و چهارمين و آخرين فرضيه احتمالي اين است كه 
آتش سوزي در طبقه زير همكف كه قسمت تاسيسات 
ساختمان بوده شروع شــده و درنهايت باعث انفجار و 

بروز اين حادثه دردناك شده است.
اگرچه اين 4فرضيه احتمالي از سوي كارشناسان مطرح 
شده است اما با اين حال، تحقيقات گروه كارشناسي 
و بررســي هاي آنها ادامه دارد تــا داليل اصلي حريق 
ساختمان كلينيك مشخص و اعالم شود. از سوي ديگر 
با توجه به اينكه مطرح شده ارگان هاي ذيربط به مالك 
ســاختمان اخطارهايي درخصوص ناايمن بودن آنجا 
اعالم كرده اند، قاضي جنايي از اين ارگان ها خواسته كه 
چنانچه تذكرات را به صورت كتبي داده اند، نسخه اي از 

آن را در اختيار تيم جنايي قرار دهند.

دستور بازداشت 
چهارشــنبه گذشــته يعني يك روز پــس از حادثه 
آتش سوزي، بازپرس جنايي دستور بازداشت و تحقيق 
از 4نفــر را كه مديرمجتمــع، رئيس كلينيك، معاون 
كلينيك و مسئول تاسيسات بودند، صادر كرد. تحقيق 
از آنها آغاز شــد و بازپرس جنايي چند ساعت پس از 
انجام تحقيق، 5نفر ديگر را نيز بازداشت كرد. تاكنون 
9نفر در اين پرونده بازداشت شــده اند كه 3نفر از آنها 

زن هستند. به گفته تيم جنايي تهران بازداشتي ها از 
افراد هيأت مديره، مديرعامل و ســهامدار اين مركز و 
همچنين مسئوالن تاسيسات ســاختمان بوده اند. با 
اين حال بررسي ها درباره اينكه نهاد ها و سازمان هاي 
نظارتي مربوطه نيز در اين حادثه مقصر هستند يا خير؟ 
در حال بررسي است و احتمال دارد تعداد بازداشتي ها 

نيز افزايش يابد.

شكايت 
وقوع انفجار و آتش ســوزي ايــن كلينيك، مرگ تلخ 
تعدادي از هموطنان مان را رقــم زده و باعث مصدوم 

شدن تعداد ديگري شد. اين در حالي است كه خسارتي 
به افرادي كه در اطراف ساختمان زندگي مي كردند، 
وارد شــده اســت. به همين دليل بازپرس جنايي به 
مأموران كالنتري 101تجريش دستور داده تا اظهارات 
و شــكايت مصدومان اين حادثه و افرادي را كه دچار 
خسارت مالي شــده اند ثبت كرده و به آنها رسيدگي 

كنند.
آنچه تا كنون به طور قطعي مشخص است اينكه انفجار 
در ساختمان كلينيك از طبقات پاييني يعني همكف 
يا زير همكف شروع شــده و تيم تحقيق شايعه اينكه 
آتش سوزي از طبقه چهارم شروع شده را رد كرده است.

با دستور قضايي تا كنون 9نفر در جريان اين حادثه بازداشت شده اند و تحقيقات ادامه دارد

مار، قاتل مرد ميوه چين شد 
مرگ اسرارآميز مردي كه هنگام چيدن ميوه در باغ از حال رفته بود تيم جنايي را با يك معما روبه رو 
كرده بود تا اينكه پزشكي قانوني راز اين حادثه را فاش كرد. به گزارش همشهري، اول تير ماه امسال 
پيكر نيمه جان مردي در باغي در حوالي بلوار اشرفي اصفهاني تهران پيدا شد. اين مرد براي درمان به 
بيمارستان انتقال يافت و تالش براي نجات او آغاز شد اما 24ساعت بعد يعني روز دوم تير ماه قلبش از 
تپش ايستاد و به كام مرگ رفت. در اين شرايط گزارش مرگ مشكوك اين مرد به قاضي محمد جواد 
شفيعي بازپرس جنايي تهران اطالع داده شد و او دستور داد تا جسد براي تعيين علت اصلي مرگ به 
پزشكي قانوني انتقال يابد. از سوي ديگر پسر اين مرد راهي دادسراي جنايي تهران شد و گفت مرگ 
پدرش مشكوك است. او خواستار رسيدگي به پرونده مرگ او شد و گفت: پدرم 3ماهي مي شد كه 
در آن باغ كار مي كرد و كارش چيدن ميوه بود. روز حادثه همسايه ها به من خبر دادند كه پدرم در 
بيمارستان است و خواستند تا هرچه زودتر خودم را به آنجا برسانم. وقتي به بيمارستان رسيدم پدرم 
خيلي حالش بد بود و چون سابقه بيماري نداشت من به ماجرا مشكوك شده ام. تحقيقات درخصوص 
مرگ اسرارآميز مرد ميوه چين آغاز شد تا اينكه پزشكي قانوني چند روز قبل علت اصلي مرگ وي را 
اعالم كرد. به گفته پزشكي قانوني، علت مرگ مرد ميوه چين مارگزيدگي بوده است. بررسي ها نشان 
مي داد كه او درحالي كه سرگرم چيدن ميوه بوده ناگهان ماري در باغ او را نيش زده و باعث مرگش 

شده است. به اين ترتيب راز مرگ مرد ميوه چين فاش شد و تحقيقات در اين پرونده ادامه دارد.

4 فرضيه در انفجار مرگبار كلينيك
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آخرين خاطره مرد خاطره ساز

در حالي كه اكران سال99 از روز چهارم تيرماه با نمايش فيلم هاي 
»خوب بد جلف2« و »شــناي پروانه« رســما آغاز شده است، سينما

تصميم ستاد ملي كرونا مي تواند شوك بزرگي به اين اكران وارد 
كند.

به گزارش همشــهري، از چند روز پيش و هنگامي كه معاون وزير بهداشت از 
آغاز محدوديت هاي گروه 3 و 4 در 13اســتان شامل تهران و خراسان رضوي 
و فارس خبر داد، اين شــايعه قوت گرفته است. اين محدوديت ها ممكن است 
شامل تعطيلي سالن هاي سينما و تئاتر شــود. عليرضا وهاب زاده، مشاور وزير 
بهداشت گفته: در صورت ادامه سير صعودي شيوع اين بيماري، درباره تعطيلي 
و اعمال محدوديت مجدد در زمينــه فعاليت هاي هنري تصميم گيري قطعي 

صورت خواهد گرفت.
با توجه به فروش باالي سالن هاي تهران و مشهد و شيراز توقف فعاليت سينماها 

در اين 3شهر، ضربه سختي به اكران سال99 وارد خواهد كرد.

ســي و دومين جشــنواره فيلم فجر در حال 
برگزاري است و آقاي پرسر و صدا كه فيلم» چ« گزارش

را در بخش مسابقه دارد براي تماشاي »مش 
الفت« روي پرده در سينماي اهالي رسانه در صف مي ايستد. 
حضور ابراهيم حاتمي كيا و حمايت تمام قد او از شيار 143و 
البته بازي مريال زارعي در اين فيلم و كارگرداني نرگس آبيار 

آن سال ها حســابي خبرساز شد. 2 
ســال بعد وقتي آبيار فيلم نفس را 
ســاخت خيلي هــا بازگشــت او به 
دلمشغولي قديمي او يعني داستان را 
مورد توجه قرار دادند و فيلم را تماشا 
كردند. »نفس« هرچنــد به خاطر 
طوالني بودن برخي را هنگام تماشا 
خســته كرد اما فيلمي قابل اعتنا و 
متفاوت بود و نشان مي داد كه آبيار به 
خوبي در مسير ســاخت فيلم هاي 
ضدجنگ نقشــه راه را كشف كرده 
است. موفقيت مريال زارعي در شيار 
143و شكار سيمرغ به خاطر بازي در 
اين فيلــم در دوره ســي و چهارم 
جشــنواره براي پانتــه آ پناهي ها و 
شبنم مقدمي تكرار شــد. بازيگران 
نفس 2 سيمرغ نقش اصلي و مكمل 
زن جشنواره را با خود به خانه بردند 

تا نام نرگس آبيار به عنوان كارگردان زن نوظهور ســينماي 
ايران بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد.

آبيار در اين سال ها البته با محمدحسين قاسمي تهيه كننده 
2 فيلم شيار 143و نفس ازدواج و زندگي شخصي خودش را 

هم به سياقي جديد كارگرداني كرد.
شمايل فيلمسازي آبيار در »شبي كه  ماه كامل شد« تكميل 
شد. خانم كارگردان به سراغ سوژه اي سياسي و ملتهب رفته 
بود و مي خواست از دل تروريست ها و مردان ايدئولوگ، عشق 
و جنون را كشف كند. زندگي فائزه و عبدالحميد با عشق آغاز 
و به جنون، انتقام و خون ختم مي شد و آبيار مي خواست اين 
مسير بي بازگشت را با ســليقه زنانه خود روايت كند. فيلم، 
موافقان و مخالفان بسياري داشــت اما هر چه بود توانست 
ســيمرغ بهترين فيلم، بهترين كارگرداني، بهترين بازيگر 
مرد و بهترين بازيگر زن جشنواره سي و هفتم فيلم فجر را 

به نام خود ثبت كند.
درحالي كــه نرگس آبيــار در چند ماه گذشــته تنها با 

يك مصاحبه با بي بي سي و البته انتشــار خبر ساخت فيلم 
جديدش با نام بي وقتي در خبرها براي خود جايي دست و پا 
كرده بود يك انتخاب غيرمنتظره سبب شده تا اين كارگردان 

در آستانه 50 سالگي خبرساز شود.
ماجرا از انتخاب آبيار به عنوان يكي از اعضاي جديد آكادمي 
اسكار شروع شد و اينكه نام او چطور توانسته در اين انتخاب 
به ثبت برســد آن هم درحالي كه بســياري از كارگردانان 
تحســين شــده و ممتاز ايراني عضو آكادمي نيستند.آبيار 
البته كمي خوش شــانس هم بوده چون در سال هاي اخير 
برگزاركنندگان اسكار توجه ويژه اي 
به فيلمسازان زن داشته اند و در تكاپو 
براي تغيير بافت يكدســت اعضاي 
آكادمي گزينه هاي دور از ذهني را به 
عضويت آكادمي اسكار درآورده اند. با 
همه اينها اما عضويت نرگس آبيار در 
آكادمي موضوع قابل اعتنايي اســت 
و بايد آن را با ديده مثبت نگريســت. 
آبيار با ادبيات آغاز كرد و به راه سينما 
رفت و حاال پله هاي ترقي را با سرعت 
بيشــتري باال مي رود. كارگرداني كه 
روزگاري چندان مهم نبود و به خاطر 
همين ديده نشدن تالش هايش گويي 
دچار ياس فلســفي شــده بود حاال 
چشم و چراغ فيلمسازان فعال زن در 

سينماي كشور است.
*عنوانمجموعهداستانياز
نرگسآبيار

اگر 51سال پيش هادي اسالمي، به طور 
اتفاقي همــكارش، انبــاردار كارخانه ياد

آزمايــش را در پياده روهــاي اطراف 
چهار راه وليعصر نمي ديد و به او پيشــنهاد نمي كرد تا 
همراه او به تمرين گــروه دوم تئاتر ملي در اداره تئاتر 
بيايد، شايد نوشتن اين نوشــته امروز ديگري علتي 
نداشــت. تقدير و تصادفي كه هميشه در سريال هاي 
تلويزيوني، سرنوشت قهرمانان را رقم مي زند، آن روز 
براي علي اكبر محمود زاده گرجســتاني، معروف به 
ســيروس اتفاق افتاد. فقط با اين اســتدالل مي توان 
پذيرفت كه كودك يك خانــواده مهاجر از بادكوبه به 
سرحدات شمالي بعد از كنار گذاشتن شانس بازي در 
تيم ملي فوتبال ايران راهي صحنه تاالر سنگلج شود و 
نامش در فهرست بازيگران نمايش زير گذر لوطي صالح 
ثبت شود. بازيگري كه هرگز ستاره نشد، اما درخشيد.

سيروس گرجستاني 1323تا سال1348 ميانه ا ي با 
بازيگري نداشــت. او در يك خانواده تهيدست كه به 
داليل اجتماعي و سياسي از بادكوبه به انزلي و از آنجا 
به تهران مهاجرت كرده بودند، زندگي آرامي نداشت. 
پدرش كه سمساري دوره گرد بود، از مادرش جدا شد 
و درحالي كه هزينه  زندگــي او را مي پرداخت، در يك 
زندگي بي سرو ســامان بدون هيچ خبري از زندگي 
فرزندش كه او را خيلي دوست داشت، گم شد. شرايط 
زندگي در محله مروي تهران همراه با زن بابا و تحصيل 
همراه با ناهنجاري هاي كودكي غريبه با محيط پايتخت 
ايران در در دهه30 او را به بروز استعداد هايش براي فرار 
از خشونت رايج در متن زندگي واداشت. گرجستاني 
سال ها فوتباليستي شناخته  شــده  در امجديه بود. او 
كه در بازي هاي مهم آموزشگاه هاي تهران درخشيده 
و شهرتي براي خودش دســت و پا كرده بود، وارد تيم 

نوجوانان شاهين تهران شد. مهارتش خيلي زود او را 
وارد تيم دسته2 و دسته يك تيم هاي سه گانه شاهين 
كرد. او با تيم ملي يك گام فاصله داشــت. اما هم بازي 
همايون بهزادي، حميد شيرزادگان و ناصر ابراهيمي 
تصميم گرفت با عنوانش يعني يك فوتباليست براي 
هميشه خداحافظي كند. 3 سال ماندن پشت گرفتن 
ديپلم در يك خانواده دســت تنگ در محالت شلوغ 
تهران، به او حالي كرده بود كه بايد براي روي پاي خود 
ايستادن به خودش گل بزند. او فوتبال را كنار گذاشت 
تا راهي كارخانه آزمايش شود و به عنوان كارگر بخش 
انبار به دستمزدي براي ادامه زندگي قناعت كند. امروز 
حق داريم از دور شدن گرجستاني از فوتبال خوشحال 
باشيم. تقدير او را به سمتي كه هرگز به آن فكر نكرده 

بود، كشيد.
هادي اسالمي بازيگر تئاتر و سينما با حمايت برادرش 
در بخش اسفنج سازي  كارخانه آزمايش مشغول  كار 
شــد. در همان جا با سيروس گرجســتاني آشنا شد. 
اسالمي نخستين كسي بود كه اســتعدادي نهفته را 
در او تشخيص داد. اسالمي از كارخانه آزمايش رفت و 
در اداره تئاتر استخدام شد. گروه دوم تئاتر ملي براي 
اجراي نمايش هاي ايراني در تاالر ســنگلج راه افتاده 
بود. اسالمي در سال1349 بعد از مالقات تصادفي با 
گرجســتاني او را به اجراي  نمايش گذر لوطي صالح 
دعوت كرد. نخستين نقش ســيروس گرجستاني در 
كنار حســين خاني بيك، نصرت دست مردي، خسرو 
شكيبايي، هادي اســالمي و مهري مهرنيا نقش يك 

آب حوضي بود.
گرجستاني كه طعم هنر و بازيگري را چشيده بود، با 
كمك اسالمي و ديگر بازيگران اداره تئاتر، آن را ادامه 
داد. او در بيش از 20نمايش، كه اغلب آنها ايراني بودند، 
روي صحنه رفت. گرجستاني در تئاتر با بازي در نقش 
لوطي معركه در معركه به كارگرداني سياوش تهمورث 
با متني از داوود ميرباقري در بســياري از يادها مانده 

است. گرچه بازي عجيب او در نقش دكتر آسايشگاه 
رواني نمايش عشــق آباد مثالي از قدرت مهار نشدني 
بازيگري بود كه اگر ميداني در برابرش مي ديد، همه را 

مبهوت خود مي كرد.
گرجســتاني در ميانه دهه 40سعي كرد، وارد سينما 
شــود، اما حضور جدي اش در سينما با فرياد مجاهد 
)مهدي معدنيان( در ســال1358 آغاز شــد. او در 
سينمايي كه نقش اول هميشــه متعلق به جوان اول 
است، هميشــه نقش 2 بود. او در چهل و چند فيلم، 
مجموعه متنوعي از نقــش  تيپ هاي مختلف مردان 
ميانسال ايراني را بازي كرده است. از گريمور و دالل و 
پليس تا قاچاقچي و سارق و كالهبردار. اما تلويزيون 
رسانه اي مناسب براي درخشــش گرجستاني بود. 
جايي او كه او به مدد صداي كار شده و بدن منعطف 
مي توانست سريال هاي تلويزيوني را با مضامين محدود 
و رويكرد هاي از پيش تعيين شــده به چالشي دوباره 

براي مخاطبان تبديل كند.
او در تلويزيون توانســت تجربــه  بازي هاي تاريخي، 

ملودرام و كمدي را با موفقيت پشت سر بگذارد. از پدر 
قطام در سريال امام علي )داوود ميرباقري - 1375( تا 
بهادر خان كيف انگليسي)ضياء الدين دري - 1378( 
از عزيز آقا در يادداشت  هاي كودكي )1380 - پريسا 
بخت آور( تا آقا هاشم در متهم گريخت )1384 - رضا 
عطاران(. سيروس گرجستاني در كنار حميد لوال يي 
نقش مهمي در شكل گيري تيپ مرد ميانسال ايراني در 
سريال هاي دهه80 داشتند. تيپي كه توسط بازيگران 
ديگر بارها تكرار شد. گرجستاني در سال1386 با بازي 
در نقش كهنسالي محمدحسين شهريار شاعر نامدار، 

شكل متفاوتي از بازيگري خود را به نمايش بگذارد.
سيروس گرجستاني توانســت مانند همه بازيگران 
موفق، وارد خاطرات مخاطبان شود و بخشي از معاني 
رايج در زندگي  روزمره را با نام خود برچسب گذاري 
كند. تقدير او چنيــن بود تا به جــاي بازيكني كه از 
شاهين به پرســپوليس مي پيوند د، ستاره اقبالش را 
نه در امجديه كه در تئاترشــهر بيابد. او ستاره مردم 

گمنام بود.

مسعودمير
روزنامه نگار

عليرضامحمودي
دبير گروه ادب و هنر

قصهزنيكههمهاشيأسهايفلسفيداشت*
درباره نرگس آبيار كه جديدترين ايراني عضو آكادمي اسكار است

سيروس گرجستاني بازيگر محبوب 
سينما و تلويزيون و تئاتر درگذشت 
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آبيار با ادبيات آغاز كرد و 
به راه ســينما رفت و حاال 
پله هاي ترقي را با سرعت 
بيشــتري باال مــي رود. 
كارگرداني كــه روزگاري 
چندان مهم نبــود و حاال 
چشم و چراغ فيلمسازان 
فعــال زن در ســينماي 
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تيمفوتبال
شاهيندر
اواخردهه
30.سيروس
گرجستاني
نفردوم
نشستهاز
راست

سيروس
گرجستاني
درنمايياز
فيلمتنوره
ديو/اولين
ساخته
بلند
كيانوش
عياري

ازراستبهچپ:
نصرتدستمردي،
خسروشكيبايي،
هادياسالمي،
سيروس
گرجستاني
ومهريمهرنيا،
بازيگران
نمايشزيرگذر
لوطيصالح
درتاالرسنگلج
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كيوسك

 در شــرايطي كــه مذاكــرات دولت 
ورشكسته لبنان با صندوق بين المللي گزارش

پول بــه بن بســت رســيده و اوضاع 
بحران هــاي مالي - معيشــتي در اين كشــور هم 
روزبه روز وخيم تر مي شود، انتشار خبري مهم از قصر 
بعبــدا )كاخ رياســت جمهوري( فضاي آشــفته 
رســانه هاي لبناني را به كلي تحت الشعاع قرار داد؛ 
براساس اين خبر، سفير چين در رخدادي بي سابقه 
با دعوت حسان دياب، نخست وزير لبنان در جلسه 
هيأت دولت اين كشــور شــركت كرد. به نوشته 

رسانه هاي لبنان، وانگ كيجيان در اين جلسه، ضمن 
اعالم آمادگي كشورش براي حمايت مالي و اعطاي 
وام به لبنــان، رايزني هاي جداگانــه اي را با وزراي 
اقتصادي كابينه درباره زمينه هاي سرمايه گذاري در 
پروژه هاي زيرساختي لبنان انجام داده است. اين در 
حالي است كه به گفته منابع نزديك به دولت دياب، 
ازجمله روزنامه االخبار، 10شــركت بزرگ چيني، 
يك هفته پيش از برگزاري اين جلسه در پيامي به 
دولت لبنان از آمادگي خود براي ورود به بازارهاي 

لبنان خبر داده  اند.
اهميت اين خبر زماني بيشتر نمايان مي شود كه 
بدانيم با توجه به ورشكستگي نظام بانكي لبنان، 
هيچ شركت سرمايه گذاري يا عمراني غربي، بدون 

تضمين صندوق بين المللي پول حاضر به پذيرش 
ريسك وضعيت لبنان و ورود به بازارهاي اين كشور 
نيست. از سوي ديگر، مذاكرات دولت جديد لبنان 
با صندوق بين المللي پول طي ماه هاي گذشــته 
عمال بي نتيجه بوده و هيچ چشــم انداز روشــني، 
دست كم در آينده نزديك پيش روي اين مذاكرات 
وجود ندارد. بهترين نشانه براي اين امر، اظهارات 
اخير كريســتالينا جورجيوا، مديرعامل صندوق 
بين المللي پول درباره لبنان است. او پس از آخرين 
دور از مذاكرات مالي در بيروت گفت: دليلي براي 
آنكه باور داشته باشيم بحران مالي لبنان در آينده 
نزديك خاتمــه يافته يا حتي مهار خواهد شــد، 

وجود ندارد.
لبنان هم اكنون بدهي سنگيني به مؤسسات مالي 
اروپايي ازجمله يوروپونــد دارد، آن هم درحالي كه 
نظام بانكي اين كشور به مرحله ورشكستگي رسيده 
و به نظر مي رســد دارايي هاي عمومي لبنان ديگر 
براي جبران بدهي هــاي خارجي كافي نيســت. 
دولت تازه كار حســان دياب در نخستين تصميم 
خود اعالم كــرد بازپرداخــت بدهي هاي خارجي 
كشور با استفاده از منابع بانكي را متوقف كرده و از 
طريق مذاكره همزمان با صندوق بين المللي پول و 
مؤسســه يوروپوند تالش مي كند به شروط مالي و 
زماني عادالنه تري براي جبران بدهي هاي خارجي 
دســت يابد. اما اين مذاكرات طي ماه هاي گذشته 
ناموفق بوده و حتي مي توان گفت به بن بست رسيده 
است. رسانه هاي نزديك به جريان 8مارس )ائتالف 
حزب اهلل، جريان مسيحي آزاد ملي و جنبش شيعي 
امل(، طرح پيش شــرط هاي سياسي و مداخله در 
امور حاكميتي لبنان از ســوي صندوق بين المللي 
پول را علت اصلي شكست مذاكرات عنوان كرده اند. 
شيخ نعيم قاسم، جانشين دبيركل حزب اهلل همزمان 

با آغاز اين مذاكرات در وين گفته بود: مقاومت هيچ 
مشــكلي با دريافت منابع مالي خارجي و كمك به 
حل بحران فعلي لبنان ندارد، اما اگر دشمنان كشور 
بخواهند مذاكرات را به ابزاري براي فشار بر مقاومت 
و امنيت لبنان تبديل كنند، بدون شــك شكست 
خواهند خورد. به ايــن ترتيب مي توان گفت دولت 
جديد لبنان كــه تنها از حمايــت جريان 8مارس 
برخوردار اســت با طرح پيشنهاد همكاري از سوي 
چين، براي نخستين بار به موقعيتي اميدبخش براي 
برون رفت از بحران فروپاشي دســت يافته است؛ 
اگرچه هنوز فاصله و موانع زيادي ميان اميد دولت با 

تغيير واقعي وضعيت در لبنان وجود دارد.

هشدار آمريكا
همزمان با تقويت اراده دولــت دياب براي ورود به 
همكاري هاي گســترده با چين و در نتيجه، خروج 
از بن بســت صندوق بين المللي پول، فشــارهاي 
خارجي و داخلي بر اين دولت نيز افزايش يافته است. 
دورثي شيا، ســفير آمريكا در بيروت كه به تازگي، 
بحراني سياســي عليه دولت به پا كــرده بود، در 
واكنش به انتشار خبر مالقات سفير چين با هيات 
دولت گفت: ماجراجويي هــاي منطقه اي حزب اهلل 
به نيابت از ايران، لبنان را گرفتار بحران فروپاشــي 
مالي كرده است و تا زماني كه اين سياست ها ادامه 
داشته باشد، گشايشــي در وضعيت اقتصاد لبنان 
حاصل نخواهد شــد. عبدالباري عطوان، ســردبير 
روزنامه راي اليوم در اين باره مي گويد: ســفر عادل 
عبدالمهدي، نخســت وزير ســابق عراق به چين و 
تالش هاي او براي توســعه روابط اقتصادي بغداد و 
پكن به قيمت ســقوط دولتش تمام شد. حال بايد 
منتظر ماند و سرنوشــت تالش هاي مشابه از سوي 

نخست وزير لبنان را به نظاره نشست.

10شركت بزرگ چيني براي اولين بار آمادگي خود را برای 
سرمايه گذاري در پروژه هاي زيرساختي لبنان اعالم كردند صداي پاي اژدها در بیروت

انتخابات رياست جمهوري آمريكا ســوم نوامبر )13آبان( 
برگزار مي شود. از امروز تا روز انتخابات، در اين ستون روزانه، 
به تحوالت خبري، تحليلي و آخرين نظرسنجي هاي مربوط به 

انتخابات مي پردازيم .

رياست جمهوري در خطر است
حضور دونالد ترامپ در كاخ ســفيد، عرصه سياست در آمريكا را 
چنان در هم ريخته و در وضعيت بي سابقه اي قرار داده كه ديگر 
هيچ اتفاق سياســی در آمريكا عجيب به نظر نمی رسد. هرچه به 
تاريخ انتخابات رياست جمهوري اين كشور نزديك مي شويم، بر 
شمار اين تحوالت كم سابقه اضافه مي شود. در روزهاي اخير خبر 
فعاليت تبليغاتي صدها نفر از مقامات دولت جورج بوش در حمايت 
از جو بايدن، نامــزد دمكرات  ها در انتخابات رياســت جمهوري 
آمريكا، توجه رسانه ها را جلب كرد. اين در حالي است كه روزنامه 
نيويورك تايمز چندي پيش خبــر داده بود كه جورج بوش قصد 
دارد در انتخابــات از بايدن حمايت كند. اين خبــر البته فرداي 
انتشار، توسط ســخنگوي بوش رد شد. سخنگوي رئيس جمهور 

پيشين آمريكا از حزب جمهوريخواه، با رد اين خبر گفت: »بوش 
مانند انتخابات2016 از هيچ نامــزدي حمايت نمي كند«. با اين 
حال اكنون معلوم شده صدها نفر از مقامات دولت بوش كه شامل 
چند وزير و چهره بلندپايه دولتي هستند، با تشكيل كميته اي به 
نام »كابينه43 براي بايدن« )عدد43 اشاره اي است به عنوان بوش 
كه چهل وسومين رئيس جمهور آمريكا بود( از رياست جمهوري 
بايدن دمكــرات حمايت مي كننــد. به گــزارش پوليتيكو، اين 
كميته كه حدود 200عضو دارد، با راه اندازي وب ســايتي، شروع 
به فعاليت هاي تبليغاتي از جمله انتشــار ويدئوهــاي كوتاه در 
دفاع از رياست جمهور بايدن كرده اســت. محور تبليغاتي ديگر 
اين گروه، تشويق مردم آمريكا به رأي دادن است. اين موضوعي 
است كه باراك اوباما، رئيس جمهور ســابق هم در ماه هاي اخير 
بارها در سخنان و اظهارنظرهايش به آن اشاره كرده است. اوباما 
تاكيد مي كند تنها راه تغيير وضعيت، رأي دادن است. دمكرات ها 
معتقدند پايگاه رأي ترامپ و حزب جمهوريخواه، پايگاه رأي ثابتي 
است و اگر بتوان آراي خاكســتري را براي بايدن جذب كرد، اين 

برگ برنده دمكرات ها در مقابل ترامپ خواهد بود. 
جنيفر ميليكــن، يكي از ســازمان دهندگان اين گــروه كه در 
ســال2004 در ســتاد انتخاباتي بوش فعال بود، درباره تشكيل 
گروه حمايت از انتخاب بايدن به خبرنــگاران گفته: ما مي دانيم 
چه چيز عادي  اســت و چه چيز غيرعادي؛ آنچه اكنون شاهدش 
هستيم به شدت غيرعادي است. رياست  جمهوري در خطر است.

  بازگشت به كار

   با بازگشت ويروس، آمار بستري 
افزايش يافت

   اياصوفيه، جديدترين ميدان نبرد 
سياسي اردوغان

   با افزايش شمار مبتاليان به باالي 
100، توكيو در وضعيت هشدار قرار 

گرفت

سياوش فالح پور
خبرنگار

انتخابات آمريكا

   جزئیات پیام چین
براســاس اطالعاتي كه از نشست ســفير چين با 
دولت لبنان در رسانه هاي اين كشور منتشر شده، 
در پيام شركت هاي چيني، عالوه بر اعالم آمادگي 
عمومي، نام چندين پروژه زيرســاختي به عنوان 

زمينه همكاري هاي مشترك ذكر شده است:
  توســعه 2نيروگاه اصلي برق در لبنان )ميزان 
خاموشــي هاي روزانه در اين كشــور به طور قابل 

توجهي افزايش يافته(
  اجراي پروژه خط راه آهن شمال-جنوب )اجراي 

اين پروژه سال هاست بر زمين مانده(
  تاسيس شبكه مدرن حمل ونقل در بيروت )بيروت 
با وجود جايگاهش در گردشــگري منطقه، يكي از 
عقب مانده ترين نظام هاي حمل ونقل شهري را دارد(

  حل بحران زباله با فناوري هاي مدرن )شهرداري هاي لبنان هنوز فاقد سازوكاري مدرن براي جمع آوري و  امحای 
زباله هستند و بارها بحران زباله در اين كشور از كنترل خارج شده است(

همچنين، پروژه تونل بيروت، توسعه شــبكه تصفيه آب، تكميل آزادراه بيروت - دمشق، راه اندازي نيروگاه هاي 
برقابي و سرمايه گذاري مستقيم در نظام بانكي از ديگر پيشنهادهای شركت هاي چيني براي ورود به بازار لبنان، 
به رغم بحران مالي اين كشور عنوان شده است. بخش عمده زيرساخت هاي يادشده در لبنان، طي دهه هاي گذشته 

به طور انحصاري در اختيار شركت هاي اروپايي و آمريكايي بوده است.

محاكمه غيابي قاتالن خاشقجي در تركيه

دادگاهي در تركيه محاكمه 20نفر از اتباع عربســتان ســعودي را در پرونده قتل جمال 
خاشقجي سعودي آغاز كرده است. جمال خاشقجي، روزنامه نگار  سعودي، حدود 2سال قبل 
در كنسولگري عربستان در استانبول به قتل رسيد. به گزارش الجزيره، نام 2نفر از دستياران 
ارشد محمد بن سلمان، وليعهد سعودي نيز در فهرست 20نفره دادگاه ديده مي شود. گفته 
مي شود كه خاشقجي به دستور محمد بن سلمان به قتل رسيده است. عربستان با رد اين 
ادعا، پيش از اين با تشكيل دادگاهي، شماري از مأموران امنيتي اين كشور را به جرم اقدام 
»خودســرانه« در قتل اين روزنامه نگار منتقد دولت ســعودي محاكمه كرد. منتقدان اما 
معتقدند اين دادگاه يك دادگاه فرمايشي بوده است. جمال خاشقجي ستون نويس روزنامه 
آمريكايي واشنگتن پست بود كه به انتقاد شديد از وليعهد سعودي مي پرداخت. خاشقجي 
كه ساكن آمريكا بود براي دريافت مدارك الزم براي ازدواج مجدد به كنسولگري سعودي 
در استانبول مراجعه كرده بود. خديجه نامزد او كه اهل تركيه است، ديروز در دادگاه حضور 
داشت. اگنس كاالمار، گزارشگر ويژه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل در امور اعدام هاي 
فراقانوني نيز يكي از حاضران در جلسه دادگاه بود. خانم كاالمار پيش از اين محمدبن سلمان 

را به عنوان آمر قتل خاشقجي متهم مستقيم پرونده دانسته است. 

تغيير نخست وزير در فرانسه

در پي استعفاي ادوارد فيليپ از پست نخست وزيري فرانسه، امانوئل مكرون رئيس جمهور 
اين كشور ژان كاستكس را به عنوان نخست وزير جديد معرفي كرد. به گزارش خبرگزاری 
فرانسه، فيليپ بامداد ديروز استعفاي خود و دولتش را تحويل مكرون داده بود. در دوران 
شيوع ويروس كرونا، محبوبيت ادوارد فيليپ برخالف امانوئل مكرون در جامعه فرانسه 
افزايش يافت. فيليپ يكشنبه گذشته نيز بار ديگر از سوي مردم شهر »لو آور« در شمال 
فرانسه به عنوان شــهردار انتخاب شــد.  امانوئل مكرون به دنبال پيروزي در انتخابات 
رياست جمهوري براي دومين بار اســت. او پيش از اين اعالم كرده بود كه قصد دارد در 
2سال باقي مانده از دوره رياســت جمهوري اش، تيم جديدي را براي اداره امور فرانسه 
جايگزين كابينه فعلي كند و مسير سياسي جديدي را در پيش بگيرد. شكست گسترده 
نامزدهاي مورد حمايت مكرون در انتخابات شــهرداري ها و شــوراهاي شهر طي هفته 
گذشته باعث شد تا زنگ خطر براي مكرون و حزبش به صدا در آيد و او براي انجام تغييرات 
در كابينه تعجيل كند. ژان كاستكس 55ساله سياستمدار شناخته شده اي نيست اما در 
رده هاي اداري و وزارتخانه هاي مختلف سابقه زيادي دارد. ژان كاستكس، ادوارد فيليپ و 

امانوئل مكرون، هر 3فارغ التحصيل دانشسراي ملي علوم اداري فرانسه هستند.

جوالی                                                                   ژوئن                                                                            می
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وضعيت دونالد ترامپ و جوبايدن در نظرسنجی ها

روســيه در زمينه توليد و توسعه 
تسليحات نظامي، در برابر آمريكا با 
بودجه نظامي 800ميليارد دالري اش حرفي براي گفتن 
ندارد، بنابراين ترجيح داده بــا اقداماتي به خودنمايي 
نظامي رو آورد. حضور در تاجيكســتان، اشغال كريمه، 
حضور در قفقاز و ورود به جنگ سوريه در راستاي اين 
سياست دنبال مي شود. در كنار اينها، قدرت تسليحات 
اتمي و حق وتو در شوراي امنيت سازمان ملل باعث شده 
تا پوتيــن در عرصه خارجي نيز ابزارهــاي الزم را براي 

پيشبرد اهداف خود داشته باشد.
روسيه پوتين يك فضاي بسته سياسي است كه تنها يك 
نفر در آن اعمال قدرت مي كند. در روسيه پوتين، هرگز 
افرادي جز او و اطرافيانش رشد نكرده اند، احزاب هرگز 
اجازه فعاليت آزادانه نداشته اند، رسانه ها هرگز از زير فشار 
دولت خارج و كتاب ها هرگز بدون اعمال نظر منتشــر 

نشده اند. در چنين شــرايطي، روسيه توان پرورش يك 
فرد دارای كاريزما كه بعد از پوتين بتواند اداره امور را در 
دست بگيرد، نداشته است. در واقع، اكنون هيچ كسي جز 
پوتين نمي تواند سازوكار موجود را اداره كند. يك دوره 
حضور ديميتري مدودف در جايگاه رياســت جمهوري 
تأييد اين مدعاســت. پوتيــن در هرجايگاهي كه قرار 
گرفته، كانون قــدرت را به آنجا برده اســت. او در دوره 
يلتسين رئيس شــوراي امنيت ملی روسيه بود، قدرت 
را به آنجا برد؛ سپس رئيس جمهور شد، قدرت را به آنجا 
برد و حتي زماني كه در دوره رياست جمهوري مدودف 
در جايگاه نخست وزيري قرار گرفت، باز هم قدرت را به 

نخست وزيري برد.
روســيه پوتين يك چهره بيروني دارد كه بر محور 
قدرت سخت افزاري اش شــكل گرفته است. ارسال 
ماهواره به فضا و حضور مؤثر نظامي اين كشــور در 
خارج از مرزها نمود اين قدرت سخت افزاري است. 
در داخل، اما قدرت به اقتدار تبديل نشده است، چرا 

كه توسعه متوازن  رخ نداده اســت. مردم عادي در 
همان ســاختمان هايي زندگي مي كنند كه از دوره 
شوروي باقي مانده اســت. نظاميان، طبقه نزديك 
به قدرت، اساتيد دانشــگاه، كارمندان و در كل قشر 
»اليت« جامعه طي 2دهه اخير در روســيه از رفاه 
خوبي برخوردار شــده اند، اما اوضــاع زندگي اغلب 
مردم اين كشور هماني اســت كه در دوران شوروي 
بود. طبقاتي كه از اين وضعيت برخوردارند، هميشه 
پاي صندوق هاي رأي حاضر مي شوند؛ اگر بپذيريم 

كه انتخابات در صحت و سالمت برگزار شده باشد.
فدراســيون روســيه بيش از 17ميليون كيلومترمربع 
وســعت دارد، امــا هرآنچه مــا و غربي ها از روســيه 
مي شناسيم به سن پترزبورگ و مسكو محدود مي شود. 
بخش آسيايي اين كشور به كلي مورد غفلت قرار گرفته 
است. شرايط خاص روسيه، تزارها، استالين ها و پوتين ها 
پرورش مي دهد، اما ثمره چنين ســاختاري، توســعه 

نامتوازن اين سرزمين پهناور است.

ساختار روسيه پوتين
ادامه از 

صفحه اول



  شــنبه 14 تير 1399  ســال بيســت و هشــتم   شــماره 7978

سازماننيازمنديها
 خيابان قائم مقام فراهاني

 ميدان شعاع 
 خيابان شهيد خدري

شماره29 
 تلفن:  88861819

جهشتوليد

 چاپ: همشهري
 تلفن: 48075000

روزنامهاجتماعي،فرهنگي،اقتصادي
 صاحبامتياز: مؤسسه همشهري

 مديرمسئول: مهران كرمي
 دفتر مركزي: تهران، خيابان وليعصر )عج(، نرسيده به پارك وي

كوچه تورج، شماره14- كدپستي 19666-45956
 تهران، صندوق پستي19395/5446

 تلفن :23023000، نمابر :22046067
www.hamshahrionline.ir:ارتباطباخوانندگان)انتقاداتوپيشنهادها(:23023023 همشهريآنالين 

سازمانآگهيهايروزنامه
همشهري

 خيابان قائم مقام فراهاني
 ميدان شعاع ، خيابان شهيد خدري

شماره29 - طبقه اول
  تلفن: 84321700

توزيعواشتراك
شركت رسانه گستر كيهان

 تلفن:66650099

دلمابــهدوررويتزچمنفــراغدارد
كهچوسروپايبنداستوچواللهداغدارد

ســرمافرونيايدبهكمــانابرويكس
كهدرونگوشــهگيرانزجهانفراغدارد

بازگرداندننيمميلياردپوندبليتهواپيما
ابوظبــي: هواپيمايي امارات بــه 650هزار مســافر بيش از 
نيم ميليارد پوند بهاي بليت را بازگرداند. اين شركت هواپيمايي 
همچون ســاير خطوط هوايي، به دليل شيوع ويروس كرونا، با 
كمبود مسافر مواجه شد و مسيرهاي پروازي و تعداد پروازهايش 
را كاهش داد. به گزارش اينديپندنت، با اعمال قوانين محدوديت 
پرواز از سوي امارات متحده عربي، هواپيمايي امارات اواخر  ماه 
مارس پروازهايش را تعليق كرد. اوايــل آوريل پروازهاي اين 

شركت هوايي به مقاصدي بسيار محدود از سرگرفته شد.

توقيفمحموله13تنيكالهگيس
نيويورك: يك محموله 13تني حاوي كاله گيس و لوازم 
آرايشي به ظن استفاده از موي زندانيان در آمريكا توقيف 
شد. به گزارش آسوشيتدپرس، مقامات فدرال نيويورك 
مدعي شدند دولت چين با اســتفاده از موي زنداني ها و 
ساكنان اردوگاه هاي اقليت هاي مذهبي اين كاله گيس ها 
را توليد كرده است. اين دومين بار است كه گمرك آمريكا 
كاله گيس هاي ارسالي را از چين به ظن نقض حقوق بشر 

در جريان توليد آن ها، مصادره مي كند.

مرگدامادوكروناي111ميهمان
بيهار: پس از يك جشن عروســي در هندوستان، داماد 
در اثر ابتال به كرونا جــان باخت و نتيجه آزمايش كروناي 
111تن از ميهمانان اين جشن نيز مثبت بود. به گزارش 
سايت بريتانياي مترو، در مراســم خاكسپاري اين داماد 
26ســاله هم 200نفري حضور داشــتند كه نتايج تست 
كروناي آنها هنوز مشخص نيست. فقط در آمارهاي رسمي 
اعالم شده توسط مقامات هند؛ تا به حال مرگ 17هزار نفر 

در هند بر اثر كرونا ثبت شده است.

حذفصليبشكستهدرفنالند
هلسينكي: فرماندهي نيروي هوايي فنالند پس از حدود 
يك قرن، سواستيكا )صليب شكسته( را از نشان خود حذف 
كرده است. به گزارش بي بي سي، نشان فرماندهي نيروي 
هوايي فنالند در اين سال ها، سواستيكا )صليب شكسته( 
و يك جفت بال بوده است. صليب شكسته هميشه نمادي 
از آلمان نازي بوده است. فرماندهي نيروي هوايي فنالند 
تأييد كرده كه ديگر از صليب شكســته در نشان اين نيرو 

استفاده نخواهد شد.

 حضرتاميرالمؤمنينعليع: المواعظ كهف لمن وعاها؛ 
اندرزها، پناهگاهي است براي كسي كه آنها را به ياد بسپارد.
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چوبكوتكنيكبينظير
داستاننويسي 

امــروز 22ســال از درگذشــت 
صــادق چوبك، نويســنده بزرگ 
ايران مي گذرد. شايد از شگفتي ها 
اين باشــد كه تولد و درگذشت او 
در تير ماه اســت؛ يعني 104سال 
پيش در 14تير 1295در بوشــهر 
به دنيا آمــد و در 13تير 1377از 
دنيا رفت. چوبك براي نخستين بار 

در سال 1328با انتشار مجموعه داستان خيمه شب بازي، 
قصه نويسي و تكنيك داستان نويسي را به معني اخص كلمه 
در ايران نشان داد. قبل از او ما سيد محمدعلي جمالزاده را 
به اشتباه پدر داستان نويسي ناميده ايم. به نظر من جمالزاده 
بيشتر حكايت نويس و انشــا نويس بود، نه قصه نويس. در 
مجموعه »يكي بود يكي نبــود« تنها مي توان به يك قصه، 
يعني »كبــاب غاز« اعتنا كــرد؛ آن هم قصــه اي ولنگ و 
باز نه داســتان به معني واقعي كلمه. پس از آن جمالزاده 
كه حرص نوشتن داشــت و طوالني ترين عمر را در ميان 
هنرمندان و نويسندگان كرد و هنوز هم ركورد عمر طوالني 
را دارد- يعني بيش از يك قرن- با انتشار كتاب هاي متعدد 
نشان داد كه بيشــتر انشا نويس اســت نه داستان نويس. 
بنابرايــن او را نمي توانيم هرگز پدر داستان نويســي ايران 
بدانيم. در اين فرصت اجمالي و اين يادداشــت سردستي، 
مسلماً بايد به ايجاز و اجمال ســخن بگويم وگرنه بحث و 
تتبع درباره داستان نويســي به چندين مقالــه متول نياز 
دارد. همچنيــن در اينجا بــه آثار محمد حجــازي، علي 
دشتي، مشفق كاشــاني و ع عصار و ديگران كاري ندارم، 
چراكه آثار آنها در قصه نويســي قابل توجه نيســت. تنها 
چهره شاخص پس از حدود 45نفر كه پس از جمالزاده در 
عرصه نوشــتن فعاليت كردند، صادق هدايت است. به نظر 
من حتي صادق هدايت هم نتوانست تكنيك قصه نويسي 
را )توجه كنيد مي گويم تكنيك قصه نويسي كه مهم ترين 
عامل در قصه نويسي است( به معني اخص كلمه ارائه دهد. 
داستان هاي هدايت فاقد شــخصيت پردازي دقيق ، طرح 
، توطئه و تكنيك داستان نويســي اســت  و بيشتر شبيه 
مقامه گويي و مقامه نويســي اســت، حتي داستاني مانند 
»تاريك خانه« يا »داوود گوژپشــت« و داستان هاي ديگر 
همچنين اند. »بوف كور« هم يك حديث شخصي است كه در 
قالب و ساختار نوعي آميزه رمان و مقامه گنجانده مي شود. 
از اين رو، هدايت فقط از نظر تاريخ  داستان نويسي در ايران 
اهميت  دارد. اما چوبك يك داســتان نويس  عديم النظير 
است. مجموعه هاي  خيمه شب بازي و انتري كه  لوطي اش 
مرده بود در عرصه ادبيات  معاصر ايران هنوز هم قصه هايي 
با  تكنيك و قوي هســتند كه نظير آنها  كمتر نوشته شده 
است. يكي از  افسوس هاي هميشگي ام اين بود كه  چوبك 
در آخر عمر نابينا شــد و دور  از ايران در 13تير 1377در 
بركلي  آمريكا درگذشت. داســتان »چرا دريا  توفاني شده 
بود« او نمونه اي از  تكنيك واقعي و دقيق قصه نويسي است 
كه نويســندگان بعد از چوبك هم نتوانســتند نظير آن را 
بنويسند و تنها بهرام صادقي، نويسنده بزرگ ايران كه قدر او 
به نظر من به شدت ناشناخته مانده است توانست قصه نويسي 
مدرن را بعد از چوبك با فاصله ســال هاي زياد پايه گذاري 
كند و نويسندگان بعد از چوبك حتي آن هايي كه به مانند 
هوشنگ گلشــيري كه به غلط شــهرت كاذب يافته اند يا 
جمال ميرصادقي كه به نظرم قصه قابــل اعتنايي ندارد و 
احمد محمود و... يعني نويسندگان هم نسل بهرام صادقي 
فقط دنبالــه رو نوعي از تكنيك هاي اروپايي قصه نويســي 
بودنــد. البته آثار بعــد از 2 مجموعه چوبك، بــه اندازه 2 
كتاب اول او نمي توانند اهميت داشته باشند. فقط »سنگ 
صبور«، آخرين كتاب او شــاهكاري است كه باز هم نشان 
داد چوبك يك نويسنده بدون جانشين است. )توجه كنيد 
كه چه مي گويم، سال 28يا ســال 30را درنظر بگيريد، نه 
امروز. چوبك در آن سال ها بود ك ه قصه اي مانند »پيراهن 
زرشكي«، »گل هاي گوشــتي« و »چرا دريا  توفاني شده 
بودن« را نوشــت(. زماني كه رمان او به نام تنگسير منتشر 
شد، چوبك نشــان داد حتي در رمان نويسي هم توانايي و 
هوشمندي دارد. رسول پرويزي هم قصه  اي در مشابهت با 
تنگسير دارد كه حتي نيمي از ارزش تنگسير را هم ندارد. 
قصه هاي چوبك امروز هم قابــل چندبار خواندن و بحث و 
بررسي اند و نام صادق چوبك به عنوان نويسنده بزرگ ايران 
كه به نظر من شايسته به دست آوردن جايزه نوبل هم بود، 

براي هميشه تاريخ در ادب ايران خواهد درخشيد.

اصغرضرابينگاه
روزنامه نگار پيشكسوت ومنتقد

عليمالئكهپزشكروايت
 روزنامه نگار و پزشك

فرزامشيرزادي
داستان نويس و روزنامه نگار

آموزش

ذهنكودكانراآشفتهنكنيد
آگاهی از خوشبخت نبودن والدين بر كودك بسيار تاثيرگذار 
است و كودك را به حدی آشــفته می كند كه قادر است در او 
افسردگی درازمدت ايجاد كند. كودكان قدرت كشف ريشه های 
بدبختی والدين را ندارنــد. آنها والدين خــود را در وضعيت 
بســيار خوب و رويايی تصور می كنند و فهميدن واقعيت تلخ 
خوشبخت نبودن آنها سخت كودكان را وحشت زده و متزلزل 
می كند. جنگ و دعــوا ميان دو فردی كه كودك بيشــترين 

وابستگی را به آنها دارد، به شدت مغشوش كننده است .

ويترين

چطوردرگرمايتابستان
ماسكبزنيم؟

ويــروس جديد كرونــا حتي در 
گرماي تابستان هم انتشار پيدا 
مي كند، بنابراين ماسك زدن و 
رعايت فاصله جسمي مي تواند به 

پيشگيري از شيوع آن كمك 
كند. البته ماسك زدن در 
روزهــاي گرم تابســتان 
ممكن است مشكل باشد. 

ماسك به چهره داشتن در 
اوج گرما ممكن اســت باعث ناراحتي شما شود، اما 
با وجود اين بايد اين آزار را تحمــل كنيد و نبايد در 
فضاهاي دربســته يا هنگامي كه نزديــك ديگران 

هستيد، ماسكتان را برداريد.
اگر ماســك پارچه اي ناراحت تان مي كند، مي توان 
به ماسك هاي ســبك تر مانند ماسك جراحي روي 
بياوريد كه همان محافظت را بــا كمترين ناراحتي 
ايجاد مي كند. اگر به ماسك جراحي دسترسي نداريد، 
ماســك هاي پارچه اي را انتخاب كنيد كه راحت تر 
بتوان با آنها نفس كشيد. پارچه كتاني معموالً نسبت 
به پارچه هاي مصنوعي مثاًل پلي اســتر از اين لحاظ 

راحت تر است.
اگر ماســكتان مرطوب و عرق آلود شــود، بايد آن را 
عوض كنيد. بنابراين بايد ماســك اضافي در اختيار 
داشته باشــيد تا بتوانيد ماســكتان را تجديد كنيد. 
اگر باز هم ماســك ناراحت تان مي كنــد، مي توانيد 
براي مدتي از ديگران فاصله بگيريد، ماســك تان را 
برداريد تا به اصطالح نفسي تازه كنيد. به ياد داشته 
باشيد كه در هواي گرم به اندازه كافي مايعات مصرف 
كنيد. دچارشدن به ســرگيجه يا تپش قلب ممكن 
است نشانه اي از گرمازدگي باشد. در اين موارد بايد 
از محيط گرم خارج شويد، ماسك تان را برداريد و به 
پزشك مراجعه كنيد. البته در استخر يا در پارك اگر 
فاصله گيري جســمي حدود 2 متر را رعايت كنيد، 
مي توانيد ماسك نزنيد. همچنين هنگام انجام ورزش  
در محيط بيرون مانند دويدن يا دوچرخه سواري تا 
زماني كه فاصله حدود 2 متري را رعايت كنيد، نيازي 
به زدن ماسك نداريد. ماســك زدن در هواي گرم 
به علت تعريق زياد ممكن است باعث تحريك پوست 
و ايجاد دانه هاي پوستي شود يا آكنه  را تشديد كند. 
براي پيشگيري مي توانيد پس از برداشتن ماسك از 
مرطوب كننده هايي كه منافذ پوست را نمي بندند، 

استفاده كنيد.

سيگار،هزارويكشبوديگرهيچ 
مردي كه جلو، كنار راننده نشســته 
اســت مي گويد: »دوره و زمانه عوض 
شده. كوچك تر به بزرگ تر كه احترام 
نمي گذارد هيچ، طلبكار هم هســت. 

اين قدر رو دار و بي خجالت شدن كه 
كم مانده آدم را بخورند. ما جرأت 
نمي كرديم پا جلو بزرگ تر دراز 
كنيم. به ننه  بابا تو نمي گفتيم. 

االن عين نقل و نبــات دري وري مي گن. يه چيزايي مي گن 
تو هيچ لغتنامه اي پيدا نمي شــه... خفن، خالتور، شــيش و 

نمي دونم  چي و چي...«
آن كه عقب پشت سر راننده نشسته و دو موبايل و يك بسته 
ســيگار باريك و عينك آفتابي زمختش را به زور چپانده تو 
جيب پيراهن چهارخانه ســبز و ســفيدش، انگار اصاًل آنجا 
نيست. هيچ نمي گويد. به جايي كه نمي دانيم كجاست خيره 
است و حالت چشمانش نويسنده را ياد تمركز مرتاض هاي 
لندوِك هندي مي اندازد. مردي كه جلو كنار راننده نشسته 
است از تك و تا نمي افتد: »اين جوون هايي كه من مي بينم 

تا نسِل مارو نفرستن سينه قبرستون دست بردار نيستند.«
پيرمردي كه پشت صندلي مردي كه غرغر مي كند نشسته و 
باريك و الغر است و بوي ادكلنش اتاقك تاكسي را پر كرده، 
گردن باريك و الغرش را از بين دو صندلي جلو تو مي دهد: 
»خودت هم يه وقتي جوون بودي؛ از اول كه شــصت هفتاد 

نداشتي.«
ـ هفتاد سالم نيست. پنجاه و هشت سالمه.

پيرمرد جواب مي دهد: 
- پنجاه و هشت هم داداشه هفتاده... حس جووني داري ها؟ 

پنجاه و هشــت ساله بسته ســيگارش را درمي آورد. تعارف 
مي كند به راننده. راننده برمي دارد. از اين سيگارهاي باريك 
ُدم موشي است كه به زور دود مي دهند بيرون و به نيكوتين 

مشكوكند. پيرمرد مي گويد: »سيگار هم كه مي كشي؟ «
ـ هر از گاهي. مي كشي بدم؟ 

ـ همسن و سال شما كه بودم گذاشتم كنار... همين سيگاري 
كه مي كشي ديگه خز شده، خفن شده...

پنجاه و هشــت ســاله گردن مي چرخاند: »من الكي الكي 
سيگاري شدم. پاسوز رفيق شــدم. دوره دانشجويي يكي از 
رفقام اومد خوابگاه، بســته ســيگارش رو جا گذاشت. رفت 
شهرستان. بعد از يك هفته وسوسه شدم، يكي روشن كردم. 

همون شد. شيفته اش شدم.«
پيرمرد دوباره از ميان دو صندلي چرك و رنگ و رو رفته پژو 
گردن تو مي دهد: »يعني اگه جاي بسته سيگار كتاب هزار و 
يك شب جا گذاشته بود، االن نويسنده بودي؟ نه، خداوكيلي 

نويسنده بودي؟«

درساژاندوه
»درساژ اندوه« نوشــته مهديه مطهر با 
نگاهي متفاوت بــه بازماندگان جنگ 
تحميلي عراق عليه ايران نوشــته شده 

است.
اين كتاب چهارمين كتاب مطهر )متولد 
1362( است كه به تازگي چاپ نخست 
آن منتشر شده است. وي پيش از اين 
آثاري چون زير ســايه اكاليپتوس ها 

)گلمهر 1391(، سمفوني ناكوك رنگ ها 
)نگاه 1395( و حرفه: خرابكار )افق 1393( را نوشته و منتشر كرده 
است. مهديه مطهر در درساژ اندوه )درساژ به معناي حركات اسب( 
از زاويه ديد اول شخص داســتاني از زندگي امروز زني را با بيان 
رواياتي از شاهنامه در 45 فصل و 110 صفحه روايت مي كند كه از 
يك سو پدر جانبازي نيازمند مراقبت پزشكي دارد و از سوي ديگر، 
نگران پسر جوان دانشجوي خود است كه عالقه اي به گفت وگو با 
او ندارد. در بخشي از داستان آمده است: »دوتايي با بابا برام قالب 
گرفتيد كه از آن ديوار لعنتي افتخار بروم باال و حاال با مخ از نوكش 
پرتم كنيد پايين؟ كه دســتم و همه  وجودم بوي تعفن بگيرد و با 
هيچ ترنج بويا و عطر و عنبري بويش نرود؟…« درساژ اندوه نگاهي 
متفاوت به بازماندگان جنگ دارد و اشاره  نويسنده به بخش هايي از 
شاهنامه است كه با سرنوشت شخصيت هاي داستانش گره خورده 
و فضاي تازه اي را خلق كرده اســت. پيرمرد چشم ماست، من از 
بلندترين ارتفاع پريده ام، چه كسي اسب را از هوش مي برد، انقراض 
و مكاني براي رويش قارچ ها عنوان بخش هايي از كتاب است كه 
در ابتداي برخي از اين بخش ها اشاره اي به داستان هاي شاهنامه 
از كتاب »فردوسي نامه« شده است. نشر افق، كتاب درساژ اندوه 
را در 110 صفحه با شمارگان هزار و 100نسخه به بهاي 18هزار 

تومان منتشر كرده است.

»زندگي،سفرخلقمعناها«درشهركتاب
نشست هفتگي شــهر كتاب، سه شنبه 
هفدهم تير ماه ساعت 15 به »زندگي، 
ســفرخلق معناها« اختصاص دارد كه 
با سخنراني حسين محمودي در مركز 
فرهنگي شهر كتاب به صورت مجازي 

برگزار مي شود.
 آيا براي زندگي معنايــي وجود دارد؟ 

اگر پاســخ آري اســت، آيا يك معنا براي همه وجود دارد؟ و اگر پاســخ منفي 
اســت، آيا مي توان معنايي براي زندگي ساخت؟ اين معنا قابل  توصيه به ديگران 
خواهد بود؟ كافي است كه يك بار معنايي براي زندگي بيابيم؟ يك معنا به همه 
وجوه زندگي ما معنا خواهد بخشــيد؟ اينها پرسش هايي است كه ذهن بسياري 
از انســان ها را به خود مشغول داشته اند. به گزارش همشــهري، در اين نشست، 
ضمن مروري بر انديشه هاي برخي متفكران از افالطون و رواقيان گرفته تا كامو، 
تيلور، ســارتر، نيچه و ويتگنشتاين تالش مي شــود به اين پرسش ها پاسخ داده 
 شــود. عالقه مندان مي توانند اين نشست را از اينســتاگرام شهر كتاب به نشاني

 Instagram/bookcityculturalcenter به صورت زنده پيگيري كنند.

دريچه

روباتيبرايصيدتورماهيگيري
پژوهشگران از توليد 
نوعي روبات كنترل 
از راه دور زيرآبــي 
خبــر داده انــد كه 
قــادر به پاكســازي 
درياهــا از تورهــاي 
ماهيگيري رهاشده 

 است. به گزارش نيواطلس، روبات زيرآبي شناســايي كننده تورهاي ماهيگيري 
»اسليت كلينر« نام دارد و به شكل يك مثلث طراحي شده است. 

اسليت كلينر توسط شــركت نروژي Kystdesign توليد شده و با اتصال به يك 
كشتي يا ايستگاه كنترل ساحلي به وسيله كابل مي تواند داده هاي خود را ارسال 

كند.

دانستني ها

سرماخوردگيدرمقابلكوويد-1۹ايمنیايجادمیكند
دانشمندان آلماني معتقدند كه ابتالي يك شــخص به بيماري سرماخوردگي 
مي تواند ســطحي از ايمني را براي او در مقابل بيمــاري كوويد-19 ايجاد كند. 
به گزارش تلگراف، دانشــمندان دانشــگاه توبينگــن )Tubingen( در آلمان 
مي گويند: سلول هاي T مثل پادتن ها يا همان آنتي بادي ها كه نقشي اساسي در 
فراهم كردن ايمني در برابر كوويد-19 دارند، طي سرماخوردگي فعال مي شوند. 
نتيجه اين پژوهش حاكي از آن بود كه 81درصد از 185نفري كه به كروناويروس 
آلوده نشــده بودند، داراي واكنش ســلول هاي T به ويروس بودند. پژوهشگران 
متوجه شدند كه اين واكنش با قرارگرفتن اين اشخاص در معرض سرماخوردگي 
در گذشته مرتبط است؛ به اين معنا كه افرادي كه در معرض ويروس سرماخوردگي 
قرار گرفته اند، مي توانند از ميزان ايمني خاصي در برابر بيماري بســيار مسري 

كوويد-19 برخوردار باشند.

سالمت

20 سال پيش 

همشهري 14تير 1379
تقويتارزشريالدربرابرارزهايمعتبر

بازار غير رسمي ارز از اسفند سال گذشته به دليل سياست هاي ارزي دولت از ثبات 
نسبي برخوردار بود و ارزش ريال در برابر ارزهاي معتبر تقويت شد.

به نوشته نشريه بررسي هاي بازرگاني براساس اطالعات دريافتي از بازار غير رسمي 
ارز در تهران، نوسانات ارزش ريال در برابر ارزهاي معتبر در سال گذشته نسبت 
به سال هاي قبل كمتر شــد و به طور نســبي از روند تضعيف ارزش ريال كاسته 
شد. براساس اطالعات دريافتي از بازار غير رســمي ارز در تهران، ارزش ريال در 
برابر دالر تقويت شــد. هر دالر آمريكا كه اوايل اسفند گذشته 8360ريال ارزش 
داشت، در پايان اين ماه به حداقل 8150ريال رسيد و 2/5 درصد كاهش داشت. در 
معادالت ارز در تاالر بورس تهران ارزش دالر آمريكا در برابر ريال در اسفند گذشته 
تقريباً ثابت بود و به 5148ريال رسيد و در ارديبهشت ماه سال گذشته معامالت 
واريزنامه هاي ارزي در بورس تهران از تسهيالت بيشتري برخوردار شد و ارزش 

دالر در برابر ريال در اين بازار واقعي شد.
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