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   مهمان ها در آزمايشگاه
ميزبان ها در زمين

تئاتردردوراهي 
تعطيلي يا بازگشايي 

 صيد ترال 
را ريشه كن كنيد

 همنشينی 
 آسيب ها و فرصت ها  

در كوره پزخانه ها

رئيسانجمــنتماشــاخانهداران
خصوصــيازتعطيليســالنهاي

نمایشياینبخشخبرميدهد

صيدتــرالسالهاســتدرجهان
منسوخشدهاست

یادداشت
رضا كربالئي ؛ روزنامهنگار

دورنماياقتصادایراندستكمتازمانتشدیدفشار
تحریمهاوچالشایجادشدهدرروابطخارجيكشور
بادیگركشــورهاوحکمفرمایيویروسكرونا،بانرخ
تورمباالخاكسترياستواگرقرارباشددراینوضعيتخاكستري،سطحمنازعات
سياســيداخليدرنتيجهرویکردمجلسفعليدرارتباطبادولتافزایشیابدو
سياستهاياقتصاديجهتمهارنرختورممخدوششــود،بعيدنيستكهاین

دورنماياقتصادایرانوضعيتبدتريراتجربهكند.
آمارهايكالناقتصاديخودگویايآناســتكهاقتصادایراندســتكماززمان
خروجآمریکاازبرجامواعمالتحریمها،دروضعيتشــکنندهقرارگرفتهوشيوع
ویروسكرونابهصورتمســتقيمبرميزاندرآمدهايمــوردانتظاردولتازكانال
صادراتغيرنفتيبهتعدادمحدوديازكشــورهايطرفتجارتباایراناثرمنفي
گذاشتهكهنشانههايآنراميتواندرازدسترفتنثباتبازارارزوسقوطارزش
ریالمشاهدهكرد.دراینوضعيت،اینکهدرسطوحكالنتصميمگيرينظام،چگونه
اركانحاكميتبهویژهقوايسهگانهميتوانندبافاصلهگرفتنازرویکردهايسياسي
واختالفنظرهايآلودهشدهبهگرایشهايجناحيازبزنگاهپرریسكپيشروعبور
كنند،حائزاهميتاست.واقعيتایناستكهدولتحسنروحانيدرسالپایاني
عمرخویشیکيازبدتریندورههايتاریخاقتصادایرانرادســتكمپسازجنگ
تحميليتجربهميكندوهرگونهتالشبرايبرهمزدناجماعنســبيبرسراصول
بنيادیناقتصاديوجهتگيريدولتوبانكمركزيجهتبازگرداندنثباتبهبازار
ارزوكاهشنرختورمبهمثابهچراغسبزنشاندادنبهدشمناناینمرزوبوموارائه

تصویريمخدوشازاقتصادایراندرمعرضشوکهايبيرونياست.
تردیديوجودنداردكهســفرهمردمكوچكتروچهرهفقرخشنترشدهومردم
همچناناميدواربهبهبودوضعيتاقتصاديكشورهستندوبههرميزانكهسطح
منازعاتسياسيداخليتشدیدشود،ميزاناعتمادمردمبهعزموارادهحاكميت
جهتحلبحرانهاكاهشميیابدوایندقيقاخطياســتكــهميتواندقدرت
چانهزنيواقتداردستگاهدیپلماسيكشــوردرمذاكراتباقدرتهايجهانبراي

برونرفتازوضعيتفعليرابهتحليلوتضعيفبکشاند.
واقعيتایناستكهبدونداشــتنراهبرديروشن،سياستهايكالنقابلاتکاو
كارشناسيشدهوتنهاباتکيهبرشــعارووعدهنميتوانقدرتازدسترفتهخرید
مردمرابرگرداندوكوچكترشــدناندازهاقتصادایرانتنهابهفقيرترشدنمردم
منجرخواهدشد.اكنونكهچشماندازروشــنيبرايكاهشاحتماليسطحتنش
درمناسباتوسياســتخارجيونجاتبرجامازخطرفروپاشيوجودندارد،وقت
آناستكهنقاطضعفوچالشهايداخلياقتصادایرانشناسایيوبهنقاطمثبت
وفرصتيبرايآیندهتبدیلشود.دراینمســيرتنهاراهپيشرويسياستمداران
وسياستگذاران،تالشبرايكاهشنرختورمواســتمرارآنوبهبودشاخصرشد
اقتصاديبدوننفتاستواینمهمممکننخواهدبودمگراینکهیكاجماعملي

برايكنارگذاشتنمنازعاتسياسيوتوجهبهخواستهواقعيمردمشکلبگيرد.
منفيشدنشاخصهاياقتصاديوارائهتصویريمنفيترازفضايسياستداخلي،
خطريبراياقتصادایراناستودودآنبهچشــممردمميرود؛مردميكهنشان
دادهاندصبورانهمشــکالتراتحملميكنندوانتظارشانایناستكهوضعبهتر
شود.اگركسانيداعيهبهبودمعيشتمردموخروجاقتصادازدورنمايخاكستري
دارند،بهنظربهتراستبهجايرویکردتهاجميونفيدستاوردهايدیپلماسيایران
درسالهاياخيردرعملبرنامهخودراارائهدهندتاموردنقدوارزیابيقرارگيرد.
اقتصادایراندربرابرتحریمهاتضعيفميشوداماازهمنميپاشد؛مشروطبهاینکه
جامعهرادرمسيرفروپاشياعتمادعموميبهكارآمديعقالنيتدراقتصاد،سياست
داخليوسياستخارجيقرارندهيم.فراموشنکنيمكهسرمایهاصليكشوربراي

فائقآمدنبرمشکالت،احياياعتمادتضعيفشدهمردماست.

 دورنماي خاكستري 
اقتصاد ايران

دیدگاه
داريوش قنبري ؛  نمایندهپيشينمجلس

یکيازوظایفيكهنمایندگانمجلسبراساسقانون
اساسيدارندنظارتبرعملکرددولتووزراست،ولي
اینعملکرددرراستايقوانينياستكهآنهاتصویب
ميكنند.مجلسوظيفهمهمتريداردوآنقانونگذارياست.باوجوداینکهبيشاز
یكماهازعمرمجلسیازدهمگذشته،ظاهرانمایندگانتنهادنبالاینهستندكه
عملکردنظارتيخودشانرانشاندهندوتاكنونشواهديدرارتباطبابرنامههاي

قانونگذاريآنانمشاهدهنشدهاست.
مجلسابتدابایدقوانينيراتصویبكندوبعداگــرایراديدراجرايآنقوانينبود،
دولتومسئوالناجرایيراموردبازخواستوسؤالقراردهد،امااینکههنوزقانوني
تصویبنشده،بهرئيسدولت،كابينهومســئوالناجرایيبتازند،عملکردویژهاي
محسوبنميشود.درخارجازمجلسهمبهترازمجلسيها،تبليغاتمنفيومخرب
نســبتبهدولتيهاوجوددارد.تفاوتيكهمجلسبامنتقدانخارجازخوددارداین
استكهمجلسبایدنگاهایجابيداشتهباشد،قانونتصویبكندوبرايحلمشکالت
كشورطرحدهد.آنوقتاگرطرحاجرانشد،مسئوالناجرایيرابهچالشبکشندو
ازآنهامسئوليتبخواهند.سؤاليكهازمجلسوجودداردایناستكهكدامقانونو
تصميميرادرجهتحلمشکالتكشوراتخاذكردهاندكهدولتآنهارااجرانکرده
است؟ازابتدايشکلگيرياینمجلسقابلپيشبينيبودكهنوعينگاهتخریبيرا
نسبتبهدولتدرپيشگيردوهميننگاهتخریبينيزدرپيشگرفتهشدهاست.نوعي
تبليغاتمنفيعليهدولتمياننمایندگانمجلسمشاهدهميشودودرنطقهایي

كهدرهمينمدتكمصورتگرفتهاست،اینتبليغاتمنفينمودواضحيدارد.
انتظارازمجلسیكنگاهایجابياست.زیرسؤالبردنوزراوفحشوناسزادادنبه
برجامدرديرادوانميكند.بسياريازكسانيكهدرهمينمجلسنشستهاند،كساني
هستندكهمخالفبرجامبودهاندونگرانيخودشانراباپيشكشيدنبحثدلواپسي
نشاندادند.برجامدرنتيجهدلواپسيهايداخليومتغيررويكارآمدنترامپبه

شکستانجاميدوميتوانگفتهردوطرفبههدفمشترکشانرسيدند.
آنچهكهبرايبرخينمایندگانداراياهميتاست،نگاهانتخاباتيسالآیندهشاناست
ودركلهدفشانحلمسائلومشکالتكشورنيست.آنهااحساسميكنندهرچه
بيشتردولتراتخریبكنند،دراینمسيربيشتربرندهميشوند.اماایننکتهراباید
درنظرداشتهباشندكهمشاركتدراینانتخاباتبهحداقلممکنرسيدهاستودر

تاریخانقالبسطحمشاركتيپایينترازاینراسراغنداشتهایم.
نمایندگانبایدبگویندبرنامهآنهابرايایرانبدونبرجامچيست؟آنهابرنامهخودرا
بگویندودولتهمموظفاستبرنامهآنهارااجراكند.قطعابرنامهنمایندگانازسوي
دولتاجراخواهدشد.تبليغاتمخربمجلسيهابانگاهانتخاباتيبهسال1400است.
نمایندگانمجلسیازدهمبهتراستبيشترازاینباعثیأسونااميديدرميانجامعه
ومردمنشوند.مشکالتبهاندازهكافيدركشــوروجودداردونيازبهمورداضافهاي
نيســت.دولتيكهدرآمدهايارزيخودرابهخاطرتحریمهاازدستدادهواخيرا
مشکالتكرونانيزبرآناضافهشدهاست،چهميتواندبکند؟هرگونهناهماهنگيبا
دولتونگاهتقابليدرشرایطفعليقطعابهوخامتاوضاعكمكخواهدكرد.روزبهروز
بيثباتياقتصاديدرشکلكاهشارزشپولمليآزاردهندهترميشودوهرفردي
كهالفبايسياستواقتصادرابداند،ميفهمدكهایناتفاقاتربطيبهعملکردمدیران

دولتينداردوناشيازمتغيرياستكهعموماازبيرونبردولتتحميلشدهاست.
كسانيكهمدعيهســتنددولتبهترازاینميتواندكاركند،اشکالينداردكهدر
مجلستصميمبگيرندودولترامکلفبهاجراكنند.مجلساگردنبالنگاهتبليغاتيو
انتخاباتيبرايسالآیندهاست،نگاهایجابيبهترجوابخواهدداد.آقايروحانيطبق
قانونكاندیدايدورهبعدنخواهدبودوضرورتيوجودنداردكهمجلسبيشازاینبه
تبليغاتمخربعليهدولتبپردازد.انتظارميرودمردمرابيشترازایندلسردنکنندو

باایجادروحيهمثبتدرمردمدرحلمشکالتبهكمكآنهابيایند.

 مجلس به جاي تخريب
قانون بگذارد
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زخم به سردار  ديپلماسي
 يك هفته پس از جلسه شــوراي امنيت كه 
به عرصه دفاع 14 كشور دنيا از برجام و ايران 
تبديل شد؛ مجلس عرصه محاكمه ظريف شد

 محمدجواد ظريف: سياست خارجي، حوزه دعواي گروهي و جناحي نيست؛ آمريکا و رژيم صهيونيستی
 اصولگرا، ليبرال، اصالح طلب، انقالبی و غيرانقالبی نمی شناسند

عنايت بربام محبوبيت

 رونمايي شهردارتهران
از بيمه اجباري بناهاي ناايمن

قهرمانحادثهانفجاردركلينيك،آتشنشانميشود

حادثهآتشسوزيدركلينيكشمالشهرتهراندرجلسه
دیروزوویژهشورايشهربررسيشد

محسنهاشميرفسنجاني:ضوابطایمنيساختمانهايشهر،
نيازمندبازنگرياساسياست
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بازارمسکنچهتحوالتيرادرطول3دههگذشتهتجربهكردهوچهسرنوشتيداشتهاست؟
سالگذشته7درصدازارزشتوليدناخالصداخلیایرانزیرفشارتحریمهاآبرفتهاست

صفحه هاي 4، 18 و 19 را بخوانيد

نگاه
عبدالرضا گلپايگاني؛  معاونشهرسازيومعماريشهرداريتهران

رویدادناگوارانفجاركپسولهاياكسيژنوآتشسوزي
ناشيازآندرمركزجراحيمحدودسينامهرشميران
ودرگذشتجمعيازشهرونداندراینساختمانمایه
اندوهبسيارشد.برايخانوادههايدرگذشتگانآرزويصبروشکيبایيدارم،بدون
شكدرگذشتاندوهباراینهموطناناگرمنجربهاصالحرویههاينادرستشوداز

تکرارچنينحادثههايتلخيجلوگيريخواهدنمود.
طرحهاوبرنامههايشهرسازيباهدفاستقرارمراكزسکونتوكاردرمکانمناسب
وتوزیعمناسبآنهادرشهرتدوینوتصویبميشوند.برنامهریزيميبایستدر
یكنظامهماهنگوتوجهبههمهجنبههايمرتبطباپراكنشفعاليتهادرشهرها
صورتپذیردوهمهبهرهبرداراننيزبهچارچوبوموادآنپایبندباشند.درشهر
آرمانيهرچيزيبرجايخودقرارميگيردوآســایشوآرامششهروندانبراي
دسترسيواســتفادهبهترازامکاناتوفرصتهابراینمبنايخردمندانهتامين
ميگردد.برنامهریزيشهريوشهرســازيماباچنينشهرآرمانيفاصلهدرازي

دارداماالزماستباهمهتوشوتوانبهسويآنحركتنمود.
اصولفنيوبهداشتيساختماندرچارچوبمقرراتمليساختمان؛هنجارهاو
بایدونبایدچگونگيساختوبهرهبرداريازساختمانهارامتناسببانوعكاربرد
مشخصكردهاند.نظاماتاداريمرتبط،مقابلهباآتشسوزي،صرفهجویيدرانرژي،
گودبرداري،اجرايانواعسازهها،اصولمعماريوچگونگينگهداريساختمانهمه

دراینمقرراتمشخصشدهاست.
ساختوسازهاباكنترلعواملشهرداريومهندسانناظربهسطحنسبتاًقابلقبولي
رسيدهاستامادربهرهبرداريازساختمانها،آشفتگيموجودسبببروزحوادث
ناگوارميشود.یكدستهازاینآشفتگيهابهقانونمصوبمجلسشوراياسالمي
درسال1366مرتبطميشودكهاستقرارحرفههايوابستهبهپزشکيدرخانههاو

آپارتمانهايمسکونيرامجازنمودهاست.
ایــنمصوبــهقانونــيپــساز33ســالتبعاتــيدر

نظــامشهرســازيواســتقرارفعاليتهــاایجــادكــردهاســتكهنيــازبه
تجدیدنظردارد.

خطر استقرار فعاليت  درماني 
در ساختمان  مسکوني

ادامه در 
صفحه21
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وزارتامورخارجهوتجارتبينالملل
محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس پس از اظهارات نمايندگان و سخنان ظريف، 
گفت: آنچه نمايندگان توقع دارند، اين است كه هزينه اضافي بر مردم وارد 
نشود. در تصميمات و سياست ها چه در حوزه اقتصادي و چه در حوزه داخلي 
و خارجي بايد به گونه اي عمل كنيم كه هزينه بيشتري به مردم وارد نشود. 
در حوزه سياست خارجي دستگاه ديپلماسي بايد در نخستين گام به دنبال 
توليد قدرت باشد. زماني كه قدرت و توان داشته باشيم، مي توانيم در برابر 
دشمن بايستيم و از چانه زني و فشار آنها پيروز بيرون بياييم. بخش عمده ای 
از توليد قدرت به توان اقتصادي بازمي گردد. رئيس مجلس شوراي اسالمي 
در ادامه تصريح كرد: در حوزه توان اقتصادي، وزارت خارجه مي تواند نقش 
كليدي داشته باشــد. از نظر بنده وزارت امور خارجه بايد در دوران جنگ 
اقتصادي به وزارت امور خارجه و تجارت بين الملل تبديل مي شد. توقع ما اين 
است كه اگر وزارت خارجه نتوانست سرمايه گذار وارد كند، حداقل شرايط را 
به گونه اي مديريت كنند كه بخشي از پول مردم كه نزد برخي از كشورها باقي 
مانده است، به كشور بازگردد و انتقال ارز به كشور با تالش مضاعف انجام شود. 
قاليباف خاطرنشان كرد: شوراي حكام بايد بداند در حوزه دستگاه سياست 
خارجي ما هرگز جمهوري اسالمي و نمايندگان مردم اجازه نخواهند داد كه 
آژانس دستش باز باشد و هر كاري كه مي خواهد انجام دهد و حلقه اطالعاتي 

و جاسوسي كشورهاي متخاصم را تكميل كنند.
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مجلس، ديروز محمدجواد 
ظريف وزير امور خارجه را مجلس

دعــوت كــرده بــود كه 
ســخنانش را بشــنود امــا نماينــدگان 
حرف هايش را نشنيدند و مذاكرات 5سال 
پيش را نبش قبر كردنــد. اگر روزي علي 
الريجاني رئيس سابق مجلس در واكنش به 
طومارپراكنــي و فرياد هاي جمع قليلي از 
نمايندگان پرهياهــوي مخالف مذاكره، 
جايگاهشان را به آنان يادآوري كرده و گفته 
بود »شما حقوق مي گيريد كه حرف بزنيد، 
با زور كه نمي شود بقيه را قانع كرد«، ديروز 
در مجلس يازدهم انگار همه متفق القول 
بودند كه نماينده شــده اند بر ســر وزير 
خارجه اي كــه مذاكرات را به ســرانجام 
رسانده است فرياد بزنند! آنها قرار بود گوش 
به اين جمالت ظريــف ببندند كه گفت: 
»سياست خارجي حوزه دعواي گروهي و 
جناحي نيست.« مجلس قرار بود در مقابل 
ظريف، خط خــود را از مذاكره جدا كند؛ 
چه بسا كه در عمل با بستن راه صحبت به 
ظريــف، نشــان داد منطق مذاكــره را 
نمي پذيرد. آنها شعار دادند، وزير خارجه را 
دروغگو خطاب كردند، دوقطبي سليماني-

ظريف ساختند، خود را نزديك به سردار 
شهيد ســليماني و راهبرد مقاومت فرض 
كردند و ظريف را سازش كار؛ همه اينها در 
مجلس، كمتر از يك هفته پس از جلســه 
معروف شوراي امنيت سازمان ملل اتفاق 
افتاد كه به صحنه دفاع 14كشور از برجام و 
انتقادات گسترده از رفتار آمريكا در قبال 
ايران تبديل شده بود. ظريف از آن جلسه با 
دست پر بازگشت. او ديروز در مقابل تمامي 
حمالت نمايندگان، اين جمالت را گفت: 
»من در برابر نمايندگان بــا تمام خضوع 
حضور پيدا مي كنم، اما شــما به من ذليل 
گفتيد در صورتي كه رهبري به من شجاع 
گفتند، به من دروغگو گفتيد درصورتي كه 
رهبري به من صادق گفتند. از انتقادها و 
تندي هاي شما تشكر مي كنم، اما بدانيد كه 
همه ما در يك كشــتي نشسته ايم و با هم 

هستيم.« 

اين نخستين حضور محمدجواد ظريف در 
مجلس يازدهم بود؛ دولتمردي كه ركورد 
احضارهاي يك وزير از ســوي نمايندگان 
را در دوره مجلس ســابق شكســته بود و 
در عين حــال در تمــام نوبت هايي كه به 
مجلس رفته بود، نمايندگان سؤال كننده و 
سرسخت ترين مخالفانش از جواد كريمي 
قدوسي گرفته تا مجتبي ذوالنوري را قانع 
كرده بود. اما ديروز در نخســتين حضور 
خود در مجلس، متوجه شــد حساب اين 
نمايندگان حتي با تندروترين نمايندگان 
مجلس سابق هم جداســت؛ چنان كه در 
فضايي چنان ملتهب، اين ســيدمحمود 
نبويان -از تندروتريــن مخالفان مذاكره 
و برجام در ســال هاي گذشته- بود كه به 
ســمت ظريف رفت و بــا او مصافحه كرد 
و عجيب آنكه مجتبــي ذوالنوري رئيس 
كميســيون امنيت ملي و عضــو جبهه 
پايــداري كــه در ســال هاي گذشــته 
اســتدالل هاي ظريف را درباره مذاكره و 
برجام شنيده بود ديروز در نطقش از ظريف 
تشكر كرد و او را يك مهره اثرگذار ناميد؛ 
بماند كه او هــم در جمع بندي اظهاراتش 

از وزير خارجه خواست كه استغفار كند. 
اين نمايش مجلس در نخســتين تقابل با 
مرد شماره يك ديپلماسي با طرح اين سؤال 
آغاز شد: آقاي ظريف؛ مجلس يازدهم را چه 
تصور كرده ايد؟ مجلسي كه ديروز راهبرد 
ظريف را در مقابل راهبرد شهيد سليماني 
قرار مي داد، نمي خواست بشنود كه سردار 
ديپلماسي و سردار مقاومت، سه شنبه هاي 
هر هفته در جلسات منظمي كه داشتند 
راهبردها را با هماهنگي هم پيش مي بردند؛ 
اين نمايندگان يا از تحوالت سياسي كشور 
مطلع نبودند يا فرامــوش كرده بودند بعد 
از آنكه محمدجواد ظريف از سوي آمريكا 
تحريم شد نخستين نفري كه در ساختمان 
وزارت خارجــه با لباس نظامــي به ديدار 
ظريف رفت، سردار قاســم سليماني بود 
و اين پيامي بود كه ايــن نمايندگان آن را 
نفهميدند، نگرفتند يــا از خاطر بردند. و 
الزم بود كه ظريف براي آنان يادآوري كند 
كه: »شهيد حاج قاسم سليماني و بنده هر 
هفته با هم نشســت داشتيم و هماهنگي 
مي كرديــم، صحبت هاي منطقــه اي با 

هماهنگي يكديگر بود و آنهايي كه ايشان، 
سيدحسن نصراهلل و مقاومت عراق و لبنان 
و فلسطين را مي شناسند و با آنها دمخور 
هستند، مي فهمند كه روابط ما چگونه بود.« 
اين يادآوري را يكي از نمايندگان مجلس 
نتوانست تاب بياورد و از جاي خود جست و 
استدالل كرد كه ظريف نمايندگان را نفهم 
مي داند. به دنبال اين اظهارات جمع ديگري 
با فرياد، مانع ســخنراني وزير امور خارجه 
شــدند و فرياد برآوردند كه نمي خواهيم 
دروغ بشــنويم. وزيــر امــور خارجه نيز 
خطاب به نماينــدگان اخطار داد كه »من 
اگر امروز دروغ گفتم رهبر شــنيدند و اگر 
صادقانه حرف زدم نيز رهبر شــنيدند«. 
پس از صحبت هاي چنددقيقه اي وزير امور 
خارجه، عده اي از نمايندگان فرياد مرگ بر 
دروغگو سر دادند و آقاي ظريف نيز اعالم 
كرد بنده از مهمان نوازي شما سپاسگزارم.

مجلس ديروز نشان داد بناي آنها از احضار 
وزيران شنيدن گزارش وضعيت اقتصادي، 
سياسي و فرهنگي كشور از زبان دولتمردان 
نيست؛ بنا بر احضار است و اخطار و تهديد.

شــايد نمايندگان اگر تاريخ ادوار پارلمان 
را مــرور مي كردند حداقل بــراي حفظ 
شأن و جايگاه نمايندگي و پارلمان، چنان 
صحنه اي نمي آفريدند. 9ســال پيش كه 
محمود احمدي نژاد در تيره ترين روزهاي 
روابط قوه مقننه و مجريه، به مجلس رفته 
بود تا در جلســه دفاع از نخســتين وزير 
پيشــنهادي وزارت ورزش حضور داشته 
باشد، نمايندگان با هياهو صحبت هاي او 
را قطع كردند. اين اتفاق كــه افتاد، رهبر 
معظم انقــالب اعضاي هيأت رئيســه و 
برخي كميســيون هاي تخصصي مجلس 
را خواستند و با گاليه از مديريت مجلس، 
خواســتار برخورد عالج جويانه با مسائل 
شــدند نه كينه جويانه. رهبــر انقالب در 
آن ماجرا حتي از صداوسيما هم به خاطر 
پخش »دودوكردن« هاي نمايندگان هنگام 
سخنراني رئيس جمهور، انتقاد كرده بودند. 
ديروز رفتاري كه از مجلس سر زد رفتاري 
نبود كه به دنبال عالجي براي معيشــت 
مردم باشد؛ كينه اي بود كه از مذاكرات و 

هيأت مذاكره كننده به دل باقي مانده بود.

كافه مجلس

خبر

  بررسي سناريوهاي مختلف حادثه نطنز
سخنگوي كميســيون امنيت ملي و سياست 
خارجــي مجلــس با اشــاره به جلســه اين 
كميســيون با رئيس ســازمان انرژي اتمي، 
گفت: در اين جلسه آقاي صالحي توضيح داد 
كه متأسفانه در قطعنامه اخير شوراي حكام 
اطالعات مورد ادعاي سرويس جاسوسي رژيم 
صهيونيســتي مبناي درخواست دسترسي 
آژانس بوده كه اين روند مورد انتقاد ماســت. 
به گزارش ايسنا، ابوالفضل عمويي اضافه كرد: 
آقاي صالحي درباره حادثه نطنز هم توضيحاتي 
ارائه كرد مبني بر اينكه ســناريوهاي مختلف 
درباره اين حادثه در حال بررسي است و نتايج 
قطعي آن به زودي اعالم مي شــود. همچنين 
گروه هاي كارشناســي از بخش هاي مختلف 
امنيتــي و اطالعاتي همه جوانــب موضوع را 
بررسي كرده اند و شوراي عالي امنيت ملي هم 
اعالم كرد كه داليل حادثه را تشخيص داده اما 
فعال به داليل امنيتي نتيجه بررســي ها اعالم 

نشده است.

   كميسيوني با 8عضو 
حسن نوروزي، نماينده رباط كريم در گفت وگو 
با ايســنا درباره آخرين اقدامات براي تشكيل 
كميســيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي 
اســالمي، گفت: به دنبال اين بودند آيين نامه 
اصالح شود تا كميســيون حقوقي و قضايي 
مجلس بتواند با عضويت همين 8 نفر كه تاكنون 
اعالم آمادگي كرده اند كار خود را آغاز كند تا 
بعدا نمايندگاني كه به مجلس راه پيدا مي كنند 
براي عضويت در كميســيون استفاده شوند. 
وي افزود: امكان اين نيز هست كه از عضويت 
نمايندگان از ساير كميسيون ها استفاده شود.

    طرح سؤال از وزير نفت 
محســن دهنوي، عضو هيأت رئيسه مجلس 
شوراي اســالمي در صفحه شخصي خود در 
توييتر از طرح ســؤال از زنگنه وزير نفت خبر 
داد و نوشــت: »به دليل نگرانــي از هدررفت 
منابع ارزي كشــور در اين اوضــاع گراني ها، 
درباره بي كفايتي وزارت نفت و جريمه هنگفت 
ايران در قرارداد گازي با تركمنستان، سؤال از 
زنگنه را به جريان انداختم. پيگيري مسئله را 
تا حصول كامل نتيجه و اطمينان از جلوگيري 

فاجعه اي مانند كرسنت ادامه خواهم داد.«

   احياي روحيه جهادي در مجلس
غالمعلي كوهساري، نماينده راميان و آزادشهر 
تأكيد كرد كه بحث اشتغال و معيشت، مبارزه 
با فساد، عدالت اقتصادي و اجتماعي و احياي 
روحيه جهــادي ازجمله مواردي اســت كه 
مجلس يازدهم بايد به آن بپردازد. به گزارش 
خانه ملت، كوهســاري در نطق ميان دستور 
جلســه علني ديروز مجلس بيان كرد: مبارزه 
با فساد كه در بســياري از دستگاه هاي اداري 
و اجرايي مشاهده مي شــود بايد با قاطعيت 
از سوي مجلس شوراي اســالمي دنبال شود 
و حتي كميســيوني ويژه مي توان در مجلس 
تشــكيل داد. در زمينه عدالــت اقتصادي و 
اجتماعي نيز بايد بازنشستگاني كه مجددا بر 
سر كار آمدند عزل شوند. احياي روحيه جهادي 
و انقالبي از جمله مواردي اســت كه مجلس 

يازدهم بايد به آن توجه كند.

   حال مردم خوب نيست
علي رضايي، نماينده كنگاور در جلسه علني 
ديروز مجلس شوراي اسالمي و بعد از گزارش 
سرپرســت وزارت صنعت، معــدن و تجارت 
گفت: براساس آمارها در ســال هاي گذشته 
رشــد اقتصادي بدون نفت تقريباً صفر بوده و 
صادرات غيرنفتي به لحاظ ارزشي معادل صفر 
بوده؛ برنامه اي در دولت براي حمايت از توليد 
و صادرات غيرنفتي داريــد؟  به گزارش خانه 
ملت، رضايي ادامه داد: آقاي وزير به بازار برويد 
و ببينيد مردم چه مي گويند. داد مردم درآمده 

است و حال مردم خوب نيست.

مجيد مهرابي دلجو
دبير گروه سياسي

گزارش

شتاب مجلس براي احضار روحاني 

مجلس يازدهمي ها در  ماه دوم كاري شان طرح سؤال از رئيس جمهور 
را كليد زدند. اگرچه نابسامانی هاي بازار و گراني هاي افسارگسيخته 
اخير موجي از نارضايتي ها را به دنبال داشته اســت و طرح سؤال از 
رئيس جمهور به عنوان مسئول ارشــد اجرايي كشور حق نمايندگان 
است، اما آنها در حالي پاي طرح سؤال او امضا مي زنند كه طي 40 روز 
گذشته با احضار مكرر وزرا و مديران ارشد اجرايي همه عزم و تالششان 

در جريان امور قرار گرفتن بوده است.
چنانچه دستور كارهاي هفتگي مجلس پر است از عنوان ارائه گزارش 
فالن وزير به مجلس در نشست علني يا غيرعلني مجلس و هنوز شمار 

وزرا براي اين گزارش ها به پايان نرسيده است.
به هر روي ديروز خبرهاي متفاوتي از تالش منتقدان حسن روحاني 
براي كليــد زدن طرح ســؤال از او به گوش مي رســيد؛ يكي عنوان 
100امضا،  ديگري 200امضا و فردي عــدد 130 امضا را ذيل طرح 

مذكور خبري كردند.
جبار كوچكي ن ژاد، نماينده رشت به تســنيم خبر داده كه اين طرح 
100امضا دارد اما علي خضريان، نماينــده تهران هم در گفت وگو با 
فارس اعالم كرده كه تعداد امضاهاي طرح سؤال از رئيس جمهوري به 
200نفر رسيده است. اقبال شاكري، نماينده تهران نيز در گفت وگو با 
تسنيم گفته است: طرح سؤال از حسن روحاني با 130 امضا به هيأت 

رئيسه مجلس داده شده است.
براساس اصل88 قانون اساســي و مواد 210 و 211 آن، طرح سؤال 
از رئيس جمهوري با امضاي يك چهــارم نمايندگان يعني 75نفر به 
رسميت مي رســد و بعد از اعالم وصول آن از ســوي هيأت رئيسه و 
بررسي اجمالي آن در كميسيون هاي تخصصي، رئيس جمهور موظف 
است ظرف 30روز براي پاسخگويي به سؤال كنندگان در صحن علني 

مجلس حاضر شود.
اگر طرح سؤال از حسن روحاني رسميت يابد و از سوي هيأت رئيسه 
اعالم وصول شــود، ايــن دومين بــاري خواهــد بود كــه او طي 
رياست جمهوري اش به نمايندگان پاسخ خواهد داد؛ نخستين طرح 
سؤال از او كه توسط مجلس دهمي ها به جريان افتاد در شهريورماه 
سال97 در دستور كار مجلس قرار گرفت. او شهريور  2سال قبل نيز به 

خاطر نوسانات بازار ارز و طال به بهارستان احضار شده بود.

5محور انتقاد مجلس از روحاني 
به هر روي طرح سؤال از رئيس جمهور براي بررسي علل گراني بازار 
خودرو، نابساماني بازار ارز و نيز گراني كاالها و مايحتاج اساسي ديروز 
به هيأت رئيسه مجلس ارائه شده است؛ اگرچه هيأت رئيسه هنوز در 
اين باره اعالم نظري نكرده و طرح هنوز از ســوي هيأت رئيسه اعالم 
وصول نشده اســت اما امضاهاي ذيل طرح، از عزم جدي مجلسي ها 

براي احضار روحاني خبر مي دهد.
براساس متني كه در اختيار همشــهري قرار گرفته، در متن سؤال از 
رئيس جمهوري خطاب به هيأت رئيسه آمده است: سؤاالت جمعي از 
نمايندگان در 5محور ذيل از آقاي حسن روحاني رئيس جمهور محترم 
براي طي فرايند رسيدگي، ارجاع به كميسيون تخصصي و ارائه پاسخ 

در صحن علني مجلس در نخستين فرصت ممكن تقديم مي گردد.
چرا و به چه دليل قيمت ارزهاي خارجي به ســرعت در حال افزايش 
و ارزش پول ملي در حال كاهش است؟ علت از هم گسيختگي اوضاع 
بازار مســكن و خودرو و تورم عجيب و غريب چند صددرصدي بازار 
مسكن چيست و چرا دولت طي 7سال گذشته هيچ اقدام جدي براي 
تامين مسكن مردم و كنترل قيمت و كيفيت خودرو انجام نداده است؟ 
در كجاي برجام اشتباه اســتراتژيك مرتكب شديد كه آمريكا بدون 
كوچك ترين هزينه اي از اين توافق خارج شد و اروپا هم با پررويي تمام 
همچنان خواستار اجراي كامل برجام از سوي ايران است، بدون آنكه 
خود به تعهداتش عمل كند؛ حتي در عملياتي كردن طرح حقيرانه 
اينستكس. قرار شد دولت به خاطر مشكالت ناشي از بيماري كرونا، 
به واحدهاي توليدي و بخش هاي آسيب ديده وام اعطا كرده و كمك 
كند، اما صداي اعتراض همه بخش ها بلند است. دولت در اين زمينه 
چه كاري كرده و چقدر كمك كرده است؟ از فروردين 97 كه قيمت 
دالر دولتي 4200تومان اعالم شد، تا امروز چند ميليارد دالر به اين 
قيمت عرضه شده است. به چه كساني داده شده، سرنوشت اين دالرها 
چه شده و چه تأثيري بر كنترل تورم داشته است؟ اينها 5محور طرح 

سؤال جمعي از نمايندگان مجلس از رئيس جمهور است.

سؤال نه؛ استيضاح 
اگرچه طرح سؤال از حسن روحاني با شتاب و سرعت زيادي در مجلس 
يازدهم به جريان افتاده است، اما جمعي از نمايندگان طرح سؤال از او 
را بابت شرايط اقتصادي مؤثر نمي دانند و معتقدند رئيس جمهور بايد 
استيضاح شود؛ چنانچه محمدتقي نقدعلي، نماينده خميني شهر در 
نشست علني ديروز مجلس در اخطاري با استناد به ماده152 قانون 
اساسي، گفت: تذكرات مربوط به وزير امور خارجه مثنوي 70 من است؛ 
بايد محكمه اي باشد، قاضي عادلي باشد و نه فقط آقاي ظريف بلكه 
رئيس جمهور را به خاطر خيانت هايي كه به مملكت كرده، محاكمه كند. 
وي خطاب به رئيس قوه مقننه، ادامه داد: روشي كه امروز مجلس در 
پيش گرفته ره به جايي نمي برد زيرا نشستن و شنيدن حرف هاي وزرا 
راهگشا نيست؛ ديگر روي نگاه كردن به چهره مردم را نداريم زيرا دالر 
21هزار توماني، سكه 10ميليون توماني و مرغ 20هزار توماني تواني 
براي پاسخگويي نگذاشته است. وي با اشاره به اينكه مشكالت كنوني، 
نتيجه سياســت هاي آقاي روحاني و تيم همراهش به شمار مي رود، 
خاطرنشــان كرد: آقاي قاليباف؛ نشستن و گوش دادن به حرف هاي 

وزرا بي ثمر است، استيضاح رئيس جمهور را كليد بزنيد.
اگرچه ابراز نارضايني مردم از گراني هاي اخير و نابســاماني بازار ارز 
و طال نمايندگان را بجد به ســمت طرح سؤال سوق داده و عزم اكثر 
نمايندگان امضا كننده طرح سؤال از روحاني از به جريان انداختن اين 
طرح داشتن پاسخي براي مردم معترض به شرايط اقتصادي است، 
اما براساس شنيده هاي همشــهري قوه عاقله مجلس طرح سؤال از 
روحاني را مناسب شرايط فعلي نمي بيند و با آن مخالف است و انتظار 

است. احضار روحاني در روزهاي اخير دور از ذهن و بعيد 

3هدفآمريكادرمقابلايران
وزير امور خارجه كشورمان روز گذشته 
با اشاره به اهدافي كه آمريكا در جنگ 
تمام عيار خود عليه ايران دنبال مي كند، 
اظهار كرد: آمريكا در اين جنگ به دنبال 
چندين هدف اســت؛ مهم ترين آن اين 
است كه از ايران يك تهديد امنيتي ايجاد 
كند. آنگاه موضوع ايــران به مكان ها و 
حوزه هايي كه آمريكا در آن قدرت دارد 
مثل شوراي امنيت كشــيده مي شود. 
يكي از اقداماتي كه در دولت اوباما رخ  داد 
اين بود كه ضرب هاي اقتصادي جهاني 
را امنيتي كرد، بحث مبارزه با پولشويي 
و تامين مالي تروريسم را به ميان كشيد 
و توانســت دنيا را در  حوزه هايي درگير 
كند و قدرت ويــژه اي به نظام اقتصادي 
آمريكا ببخشد. جمهوري اسالمي ايران 
در اين ميان بايد به درستي عمل كند. به 
گزارش ايسنا، ظريف در ادامه خاطرنشان 
كرد: دومين هدفي كــه آمريكا دنبال 
مي كند اجماع سازي عليه ايران است. 
از دي ماه ســال1396 تا هفته گذشته 
4 جلسه ويژه در شوراي امنيت با اصرار 
آمريكا براي فشار بر ايران برگزار شده 
است. در بهمن ماه سال1396 درخصوص 
اغتشاشات، نخستين جلسه برگزار شد. 
جلسه بعدي با حضور پمپئو برگزار شد، 
جلســه اي ديگر با حضور دونالد ترامپ 
برگزار شــده بود و جلسه آخر نيز هفته 
گذشته برگزار شــد. در جلسه اولي كه  
آمريكا براي اغتشاشــات برگزار كرد 
همه اعضاي شــوراي امنيت، آمريكا را 
درخصوص برجام محكــوم كردند. در 
جلسه هفته گذشته نيز همه اصرار كردند 
كه برجام درست بوده و آمريكا سياست 
غلطي را دنبال كرده اســت. وزير امور 
خارجه كشــورمان در ادامه اظهار كرد: 
ســومين هدفي كه آمريكا عليه ايران 
دنبال مي كند روايت سازي هاي جعلي 
از ايران در منطقه است. دنيا بايد بداند 
كه هدف آمريكا چيســت تا گرفتار آن 
نشود. مهم ترين هدف آمريكا جدا كردن 
مردم از حاكميت و ناكارآمد نشان دادن 
نظام و مشروعيت زدايي از نظام است. در 
كتاب بولتون نيز به وضوح روشن است كه 
پشت سياست فشار حداكثري آمريكا 
اين اهداف نهفته است، اما آنچه امروز از 
هر چيزي براي رويارويي با آمريكا مهم تر 
است انســجام دروني است. سياست 
خارجي حوزه دعواي جناحي نيست؛ به 
همين دليل است كه سياست خارجي در 
چارچوب اهداف كلي نظام در اختيارات 
رهبري قرار دارد تا از دوگانه ســازي و 
دعواي جناحي اجتناب شــود. تمركز 
ايران بايد در منطقه بوده و توليد كننده 
امنيت، ثبات و توسعه براي همسايگان 
خود باشد. همسايگان ما بايد احساس 

كنند كه بهترين روابط را با ايران دارند.

برخي از تذكرات نمايندگان به ظريف

حوزه نام
تذكرشغل سابقتحصيالتانتخابيه

سيدمحمد 
كارشناسي ارشد آبادانمولوي

ادبيات عرب

معاون 
فرمانداري 

آبادان

سردار سرافراز حاج قاسم ســليماني دل ها را فتح كرد، شما بعد 
از اين فتح الفتوح چه كرديد؟ اصال شما در وزارت كارشناس هاي 
اقتصادي داريد؟ كارشناساني كه در اين حوزه معرفي مي كنيد يا 

داراي مدارك تحصيلي امور فرهنگي هستند يا امور سياسي.
محسن 
فعال در بخش دكتراي اقتصادسپيدانعليزاده 

كشاورزي
سياست حاج قاسم سياســت توكل به خدا بود و سياست دولت 

تدبير، سياست توكل به كدخداست. 

ذبيح اهلل 
اعظمي

جيرفت و 
دكتراي پزشكيعنبرآباد

عضو هيأت 
علمي دانشگاه 

جيرفت

انزواي آمريكا و رژيم صهيونيستي در مجامع بين المللي ازجمله 
در جلسه اخير شوراي امنيت نتيجه تالش هاي شبانه روزي وزارت 

خارجه ازجمله شخص وزير امور خارجه است.
محمود 
احمدي 
بيغش

دكتراي علوم شازند
سياسي

استاندار 
دولت 

احمدي نژاد

در ارتباط با قــرارداد چين مثل برجام عمــل نكنيد. اين قرارداد 
بايد در اختيار نمايندگان قرار گيرد و قصد دولت از اين قرارداد 

روشن باشد.

 احمد 
دكتراي علوم شهركردراستينه

سياسي

معاون 
بازرسي سپاه 

پاسداران

 دالر ۲۰ هــزار تومانــي را بايــد دالر برجامي ناميــد. اين همان 
گالبي هايي اســت كه وعده اش را به مردم داده بوديد. از شــما 
مي خواهيم پيام اقتدار ملت را با پايان سياست برجامي و خروج 

از آن با شجاعت به مردم و دنيا مخابره كنيد.

موسي 
بمغضنفرآبادي

خارج فقه و 
اصول/ فوق 

ليسانس حقوق 

رئيس 
دادگاه هاي 

انقالب

شــما وزير خارجه كشوري هســتيد كه مردان شــجاعي مثل حاج 
قاسم، شهيد همت، شهيد كاظمي، شــهيد باقري و شهيد حججي 
داشــته و دارد. لذا با شــهامت و در تراز وزير امــور خارجه ملت 
شجاع، دلير، قهرمان و واليي ايران موضع بگيريد و بدانيد چنين 

ملتي پشت سر شماست.

رمضانعلي 
سنگدويني

آق قال، 
گرگان

كارشناس ارشد 
مديريت دولتي

مديرعامل 
اسبق شركت 

گاز استان 
گلستان

شما مي گوييد ما تسهيلگر هستيم. اگر بوديد مردم گلستان در 
شرايط بد اقتصادي نبودند. در كريدور شمالي، گيالن، مازندران، 
گلستان و خراســان رضوي و شــمالي اصال صادرات و واردات با 

اوراسيا تعطيل است، پس ژست موفقيت نگيريد.
ببينيد شهيد سليماني چه كرد و چه عظمتي ايجاد كرد؟ مثل سردار 

سليماني باشيد. 

مهرداد 
كارشناس خرم آبادويس كرمي

پزشكي
استاد 
دانشگاه

آيا آنچه تا حاال اتفاق افتاده نتيجه سياست هاي شماست يا تفكر 
مقاومت؟ آنچه شده شما كرديد يا حاج قاسم سليماني؟ در كدام 
سياست، كشــور ما به عقب نرفته؟ ارز، مسكن، سياست خارجي 

يا حفظ كرامت ملت؟

مالك 
شريعتي 
نياسر 

تهران
دكتراي مهندسي 

سيستم هاي 
انرژي

مدرس 
دانشگاه

آقاي ظريف اگــر آمريكا اصالح طلب و اصولگرا نمي شناســد، چرا 
شما در خاك دشمن اعالم كرديد اگر با ما توافق نكنيد، رقيب ما در 
ايران حاكم مي شــود؟ چرا به ظرفيت هاي كشور توجه نمي كنيد؟ 
آمريكا ابرقدرت نيست اما با سياست هاي غلط شما، زانوي آمريكا 

روي گلوي اقتصاد ما قرار گرفته است.

ابوالفضل 
دكتراي علوم تهرانعمويي

سياسي

كارشناس 
سياسي 

وزارت خارجه

 آمريكا در سال هاي اخير در مسير دشمني با ملت ايران بي محابا 
حركت كرده و نه فقط از تعهداتش در برجام خارج شده كه به گفته 
خودش ســنگين ترين نظام تحريمي ممكن را براي يك كشور در 
مورد ملت ما به عنوان يك حركت تروريســتي اقتصادي رقم زده 
و فراتر از آن با دســتور ترامپ به ترور سردار رشيد حاج قاسم 
سليماني از خطوط قرمز عبور كرده؛ كســي كه به روايت دانشگاه 
مريلند آمريكا محبوب ترين شخصيت ايراني بود. در اين شرايط 
متأســفانه هنوز كســاني در داخل فكر مي كنند بــاب گفت وگو با 
مســئوالن آمريكا باز اســت و اگر تحريم ها برداشته شود، آماده 
مذاكره مجدد هســتيم. اين به معنــاي عــدم درك واقعيت هاي 

سياسي است؛ گويي در فرودگاه بغداد اتفاقي نيفتاده است. 

ظريف: سياست خارجي حوزه دعواي 
گروهي و جناحي نيست؛ آمريكا و 

رژيم صهيونيستي، اصولگرا، ليبرال، 
اصالح طلب، انقالبي و غيرانقالبي 

نمي شناسند

 فروپاشي اقتصادي 
به نتيجه نمي رسد

رئيس جمهــور در جلســه روز يكشــنبه 
ســتاد اقتصادي دولت با اشــاره به مشكالت 
اقتصادي كشور گفت: با وجود شرايط سخت 
به وجود آمــده ناشــی از جنگ اقتصــادی با 
دشمنان در دو سال گذشــته، آرزوی ديرينه 
مردم و نخبگان در تحقــق اقتصاد بدون نفت 
پی ريزی شده و با وجود تالطم ها و تكانه های 
شديد اقتصادی ناشی از تحريم های ظالمانه و 
شيوع ويروس كرونا، روند شاخص های اصلی 
اقتصاد كشــور در بخش توليد و صادرات به 
خوبی پيش می رود. براســاس گزارش پايگاه 
اطالع رساني رياست جمهوري، حسن روحاني 
همچنين با بيان اينكه اقتصاد كشــور تحت 
مديريــت قــرار دارد و توطئه دشــمنان در 
فروپاشيدن اقتصاد ايران به نتيجه اي نخواهد 
رســيد، افزود: پيروزی در اين مسير نيازمند 
وحدت، انسجام و همراهی همه اقشار، گروه ها 

و مردم است.

زخمبهسردارديپلماسي

يك هفته پس از جلسه شوراي امنيت 
كه به عرصه دفاع 14كشور دنيا از برجام 

و ايران تبديل شد، مجلس عرصه 
محاكمه ظريف شد

با گذشت 4روز از حادثه نطنز اخبار و 
گزارش هــای مربوط به ايــن رخداد امنيتي

همچنان در كانون توجه رسانه هاست.
پيش و پس از اولين ساعات وقوع اين حادثه برخی 

منابع رســانه ای مرتبط با رژيم صهيونيستی خط 
خبری دست داشــتن اســرائيل در اين حادثه را با 

درونمايه »قدرتمند نمايی« اين رژيم آغاز كردند. 
ايران به داليل امنيتــی بيان علــت آن را به آينده 

موكول كرده است. نورنيوز در تحليلي نوشته است  
بدون شــك تصميم ايران برای موكول كردن اعالم 
چيستی اين رخداد به آينده را بايد از نقطه نظر زمان 
مورد نياز برای اتخاذ تصميمات راهبردی مورد توجه 

و ارزيابی قرار داد. به نوشته اين سايت، بررسی عوامل 
وقوع و »اتخاذ تمهيدات ضروری« برای جلوگيری 
از تكرار رخدادهای مشابه نيز از قاعده »تصميمات 

راهبردی« پيروی می كند.

چرا اعالم »چيستی حادثه نطنز« به آينده موكول شد؟
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 جلسه ويژه شوراي شهر تهران 
كه بررسي پرونده آتش سوزي شورا

در كلينيك معروف به ســينا 
)مركز جراحي محدود سينا مهر شميران( را 
در دســتور كار قرار داده بود، به غير از ارائه 
3گزارش ويژه، خروجي مشــخصي داشت. 
پيروز حناچي، از پيشنهادش مبني بر بيمه 
اجباري ساختمان هاي ناايمن رونمايي كرد و 
محسن هاشمي، رئيس شوراي شهر هم بر 
پيگيري موضوع تا حصول نتيجه و همچنين 
مشخص شدن ســهم هريك از سازمان ها و 

نهادهاي ذيربط در حادثه تأكيد كرد.
اين جلســه 3ســاعته  كه با حضور شهردار 
تهران و معاونانش برگزار شــد، پرونده اي را 
به جريان انداخت كه هر لحظه احتمال بروز 
واقعه اي مشابه آن در شهر مي رود. حوادثي 
كه ناايمني ســاختمان هاي پرتعداد شــهر 
يك طرف آن است و بي توجهي به اخطارها 
و استانداردها يك طرف ديگر. به همين خاطر 
اعضاي شوراي شهر تهران به عنوان ناظران بر 
شــهر ترجيح دادند با تغيير دستور جلسات 
عادي پارلمان شهري تهران، به بررسي ابعاد 
حادثه اي بپردازند كــه 5روز پيش 19تن از 

شهروندان را به كام مرگ كشاند.
در اين جلســه ويــژه كه رئيس ســازمان 
آتش نشاني و بازرســي اداره كل كار و رفاه 
اجتماعي هم حضور داشتند، پيروز حناچي، 
بعد از ســخنان آغازين محســن هاشمي 
رفســنجاني، در ارائه گزارشــي از ســانحه 
كلينيك ياد شــده در صحن شوراي شهر بر 
ضرورت بازنگري قوانين ايمني ساختمان ها 

تأكيد كرد.
حناچي گفت: »در همان ساعات اوليه كه از 
وضعيت آتش اطالع پيدا كردم، خيلي سريع 
به محل حادثه رسيدم. موقعي بود كه اقدامات 
اوليه اطفای آتش شروع شده بود و همكاران 
آتش نشان گزارش دادند كه تعدادي از كادر 
پزشــكي به رحمت خــدا رفته اند. وضعيت 
تلخي اســت و اگر از آن درس نگيريم جاي 

تأسف است.«
او ادامه داد: »در پالسكو هم با چنين موردي 
مواجه بوديم كه ساختمان اداري به توليدي 
لباس تبديل شده و بسياري از فضاها تغيير 
كاربري داده بودند. يكي از مشــكالت اصلي 
آتش نشــاني اين بود كه نه اطــالع كافي از 
آن ساختمان داشــتيم و نه تجهيزات كافي 
كه تنها 2دستگاه نردبان موجود بود. امروز 
تجهيزات سبك و سنگين آتش نشاني قابل 
مقايسه با سانحه پالسكو نيست كه با حمايت 

اعضاي شوراي شهر مهيا شد.«
حناچي گفت: »از ســال1376 كه سازمان 
نظام مهندسي ايجاد شــده، اجراي مقررات 
ملي در ســاختمان اجباري بوده اســت. اما 
يك خأل مهم وجود دارد كه ريشه در قانون 
دارد. در ســال133۴ الگوي اصلي حاكم در 
تهران خانه هاي وياليي بوده كه پزشــكان 
مي توانستند يك مطب در خانه داشته باشند؛ 
مانند مرحوم دكتر قريب كه مطبش در خانه 
بود. بعدها تبصره اي به اين قانون اضافه شد 
كه اجازه داد ساختمان هاي مسكوني مانند 
ســاختمان همين كلينيك تغيير كاربري 
دهند و حداكثر فضاها بارگذاري و استفاده 
شــود. هم اكنون مهم ترين اقدام شناسايي 
33هزار پالك ناايمن است. كاربري بسياري 
از فضاها در اين ساختمان ها با رأي كميسيون 
ماده100 تغيير كرده و نكته مهم در سانحه 
كلينيك سينا  اين بوده كه در ساعت تعطيلي 
اين اتفاق رخ داد كه در غير اين صورت تلفات 

بيشتري داشتيم.«
شهردار تهران همچنين گفت: »انفجار ناشي 
از گاز اشتعال زا و كپســول اكسيژن شدت 
انفجار را بيشتر كرد، البته به غيراز 2كپسول 
مابقي آنها خنثي شــد. يكي از نگراني هاي 
ساعات اوليه انفجار دستگاه هاي راديولوژي و 
گاز هليوم بود. فاجعه زماني است كه از حادثه 
درس نگيريم كه در مورد پالســكو با اينكه 
تالش كرديم اما اقدامات كافي نبوده است.«

او ادامه داد: »در قوانين تعارض قانوني وجود 
دارد؛ در اجراي قوانين ملي استفاده نامتعارض 
از ساختمان ها وجود دارد كه در اين موارد با 
وجود اعتراض شهرداري ها رأي محكم ديوان 
عدالت را داشته اســت. اينكه چه بايد كرد و 
چگونه مي توان از اين موضوع درس گرفت، 

موضوع مهمي است.«

بيمه اجباري ساختمان هاي خاص 
حناچــي توضيــح داد: »در كميســيون 
كالنشــهرهاي دولت، اليحه اي در دستور 
كار اســت. يكي از راه حل هــا بيمه اجباري 
براي ســاختمان هاي »ج« و »د« است. در 
مورد اين ساختمان ها شهرداري اخطار داده 
و سيستم قضايي هم اجازه برخورد داشته اما 
اجازه پلمب نداشته است. بايد قوانين تغيير 
كند؛ مذاكراتي با نمايندگان مجلس شده و 
لوايح دولت هم بررسي مي شود. روش برخي 
كشــورها اجراي اجباري بيمه است. براي 
نمونه در تركيه درباره ايمن سازي  ساختمان 
در برابر زلزله هم اين اجبــار وجود دارد. اگر 
مالك اقدام نكرد، بيمه خسارت را نمي پذيرد 
و ســاختمان هايي كه كمتر رعايت كردند 

هزينه بيمه باالتري دارند.«
شــهردار تهران ادامه داد: »بايــد اين حلقه 

مفقوده را توســط بيمه وصل كنيم. مالكان 
بايد بدانند كه وقتي به آنها اعالم شــده كه 
ساختمان ايمن نيست مسئوليت با خودشان 
است و بيمه هزينه آنها را نمي پردازد. اگر اين 
سانحه در كلينيك سينا ساعت۴ بعدازظهر 
اتفاق افتاده بود هزينه مالي و جاني بســيار 
زيادتري داشــت. در كنار اين اتفاق تلخ يك 
جوان به شــهروندان كمك كرد كه سالم از 

محل خارج شوند.«
حناچي خاطرنشان كرد: »يكي از تفاوت هاي 
اين حادثــه با حوادث قبل ايــن بود كه اين 
ســاختمان در سال هاي گذشــته ۴اخطار 

دريافت كرده بود كه اقدام كافي نبود.«

۷۲هزار اخطار رســيدگي نشــده در 
كميسيون ماده۱۰۰

پيروز حناچي در حاشــيه نشست شوراي 
شــهر تهران در جمع خبرنگاران حاضر شد 
و به سؤاالت پاسخ داد. شــهردار تهران در 
پاســخ به اين پرســش كه چرا سازوكاري 
اجرا نمي شــود كه طبــق آن ضمانت اجرا 
براي ســاختمان هاي ناايمن وجود داشته 
باشــد، گفت: »اين ســاختمان )كلينيك 
ســينا( ۴اخطار دريافت كرده بــود اما خأل 
قانوني در استفاده از ســاختمان مسكوني 

براي كاربري هــاي ديگر وجــود دارد. اين 
ساختمان ها براي آتش سوزي و فرار طراحي 
نشــده اند، ضمن اينكه لوازمي در مجموعه 

بوده كه آتش را بيشتر كرده است.«
او اضافه كرد: »خأل قانوني در اين باره وجود 
دارد؛ بر همين اساس، اليحه اي در اين باره 
در دست بررسي اســت. يك راهكار، بيمه 
اجباري براي ساختمان هايي است كه مردم 
استفاده مي كنند. اگر مجموعه مقررات ملي 
را اجرا نكند مبلغ بيمــه افزايش مي يابد و 
درصورت بروز حادثه بيمه هزينه را پرداخت 
نمي كند. متأسفانه مســئوليت دستگاه ها 
و بهره برداران برابــري نمي كند و اگر از اين 
حادثــه درس نگيريم در آينده خســارت 

بيشتري متحمل مي شويم.«
او درباره سهم شهرداري در اين حادثه بيان 
كرد:» به نســبت بقيه حــوادث، همكاران 
جايي كه الزم بوده ورود كردنــد. ما اجازه 
پلمب كردن نداريم. اجازه اخطار داريم كه 
رونوشت آن موجود اســت. 72هزار اخطار 
در كميســيون ماده100 وجــود دارد كه 
رسيدگي نشده است. بعضي ها معتقدند كه 
اگر شهرداري ضابط قضايي داشته باشد بهتر 
عمل مي كند، من نمي توانم سهم تعيين كنم 
اما ما اقدام الزم را انجام داديم. ۴ اخطار داده 

حادثه آتش سوزي در كلينيك شمال شهر تهران در جلسه ديروز و ويژه شوراي شهر بررسي شد

در جلسه ديروز شناسايي و ايمن سازي بناهاي تجاري و خدماتي شهر تهران مورد تاكيد همگان بود.    عكس:همشهري/ محمد عباس نژاد

رونمايي شهردار تهران از بيمه اجباري بناهاي ناايمن

مجيد جباري
خبر نگار

خبرها 

همكاري معاونت فني وعمراني شهرداري 
تهران با دانشگاه شهيد بهشتي

در جلســه اي كه با حضور معاون فني و عمراني شهرداري تهران 
و رئيس دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد، تشكيل يك كارگروه 
مشــترك با هدف توســعه همكاري ها مورد تأكيد قرار گرفت. 
به گزارش همشــهري، در اين نشســت كه جمعــي از مديران 
ارشد معاونت فني و عمراني شــهرداري تهران و دانشگاه شهيد 
بهشتي نيز حضور داشــتند، ضمن تأكيد بر لزوم فراهم ساختن 
بســتر همكاري نزديك مراكز علمي و پژوهشي با معاونت فني و 
عمراني به عنوان يكي از بازوهاي اجرايي مديريت شهري، درباره 
راهبردهاي عملياتي ساختن اين همكاري بحث و تبادل نظر شد. 
صفا صبوري ديلمي با ارائه گزارشــي از آخرين تحوالت عمراني 
شهر تهران در زمينه تكميل پروژه هاي نيمه تمام عمراني و توليد 
آسفالت و بهسازي معابر، از مشاركت شركت هاي دانش بنيان در 
پروژه هاي عمراني پايتخت خبــر داد و تالش براي بهره گيري از 
فناوري هاي نوين را از مهم ترين رويكردهاي دوره فعلي مديريت 
شهري دانست. او با نام بردن از طرح هايي همچون طرح احداث 
مسيرهاي دوچرخه و بهســازي معابر پياده رو به عنوان اقداماتي 
در جهت بهبود كيفيت زندگي در شــهر تهران، ارتقاي كيفيت 
توليدات و فرايندها را يكي از نتايج عيني ارتباط مؤثر دانشــگاه 
و صنعت دانســت و گفت: »معاونت فني و عمراني از طرح هاي 
علمي- پژوهشي كه با هدف ارتقاي كيفي پروژه ها و جلوگيري از 
هدررفتن منابع تعريف شوند، استقبال مي كند.« معاون شهردار 
تهران با تأكيد بر اينكه مراكز دانشگاهي بايد اقدامات اجرايي را 
از نزديك رصد و راهكارهايي را براي رفع مشــكالت احصا شده 
مطرح كنند، عنوان كرد: »پيشــنهاد مشــخص معاونت فني و 
عمراني در اين زمينه شامل تشكيل كارگروهي مشترك با هدف 
بررســي ظرفيت هاي همكاري است.« ســعداهلل نصيري قيدار، 
رئيس دانشگاه شهيد بهشــتي نيز طي سخناني در اين نشست، 
با بيان آنكه همكاري نزديك دانشگاه شــهيد بهشتي و معاونت 
فني و عمراني شــهرداري تهران نفع متقابلي بــراي اين نهادها 
خواهد داشت از آمادگي اين دانشگاه براي كمك به رفع مشكل 
ترافيك بزرگراه طبقاتي صدر و نيز فيلتراسيون گازهاي خروجي 
واحدهاي ديزلي خبر داد و گفت: اين موضوعات مي توانند مقدمه 
همكاري هاي بيشــتر درباره ساير مشــكالت و نيازهاي زندگي 

شهري باشند.

 ظرفيت مترو برای فاصله گذاری 
بايد3 برابر شود

شهردار تهران درباره رعايت كامل فاصله گذاری اجتماعی در ناوگان 
مترو و اتوبوسرانی شهر تهران گفت: برای انجام فاصله گذاری اجتماعی، 

پايتخت به سه برابر ظرفيت ناوگان فعلی نيازمند است.
به گزارش شهر، پيروز حناچی، شهردار تهران در جلسه شورای ترافيك 
تهران، شــنبه 1۴ تير ماه، درباره رعايت نشــدن فاصله اجتماعی در 
ساعات اوج مســافر در ناوگان مترو و اتوبوسرانی، گفت:»برای اجرای 
فاصله گذاری اجتماعی در مترو به ســه برابر ناوگان فعلی نياز است.

راهكار ديگر اجباری شدن ماسك برای مسافران مترو، اتوبوسرانی و 
تاكسيرانی است. رئيس جمهور در يكی از جلسات اين سوال را پرسيد 
كه آيا مديريت شــهری می تواند الزام استفاده از ماسك را اجرا كند يا 
خير كه در فرمايش ايشان گفتم بله. مديريت شهری اين توان را دارد 
كه در مترو، اتوبوسرانی و تاكسيرانی اين طرح را با شدت و قدرت اجرا 
و دنبال كند.« او با اشاره به استقرار غرفه های فروش ماسك در تمامی 
ايستگاه های مترو و 60 پايانه و ايستگاه اتوبوس، گفت: »درحال حاضر 
غرفه های فروش ماسك در تمامی ايستگاه های مترو درحال فعاليت 
هستند و بيش از 95 درصد مردم بدون اجبار از ماسك استفاده می كنند 
كه با تشديد اجبار بيشــتر به طور صد در صد هم اين موضوع رعايت 
خواهد شد. با وجود اين غرفه ها ديگر بهانه نبود ماسك برای مسافران 
وجود ندارد. البته آمار استفاده از ماسك در مناطق شمال و جنوب شهر 
تهران متفاوت است.« حناچی درباره افزايش آمار تاكسيرانان مبتال 
به ويروس كرونا، بيان كرد:»تاكســی برعكس مدلی كه در جهان 
به عنوان يك وسيله گران شناخته می شــود و به عنوان يك مد 
حمل و نقل عمومی درنظرگرفته نمی شود، در تهران حدود 23 تا 
25 درصد از حمل و نقل عمومی را تاكسی ها و شخصی ها تشكيل 
می دهند و باحداكثر تراكم ممكن هم فعاليت دارند؛ علت افزايش 
آمار مبتاليان در تاكســيرانی نيز همين است. دراين باره می توان 
با انجام تمهيدات فيزيكــی از جمله ارائه ملزومات بهداشــتی و 
نصب جداسازها و همچنين اطالع رسانی آموزشی و فرهنگی به 

تاكسيرانان، آمار مبتاليان را كاهش داد.«
به گفته شهردار تهران، پايتخت تا مدت ها درگير كرونا خواهد بود 
كه يكی از تبعات لغو طرح ترافيك، افزايش سفرهای غير ضروری 

است.

با حضور مديرعامل سازمان نوسازي شهر 
تهران در مؤسســه همشهري، همكاري بازديد

دوجانبه بررسي شد و تفاهم هاي الزم در 
اين زمينه شكل گرفت.

به گزارش همشــهري، ديــروز كاوه حاجي علي اكبري، 
مديرعامل سازمان نوسازي شــهر تهران به ساختمان 
مركزي همشهري آمد و در جلســه اي با مديران عالي 
مؤسسه، راه هاي همكاري رسانه اي درباره پروژه هاي در 
حال اجرا و طرح ها و برنامه هايي كه در دســتور كار قرار 

دارد، مورد بررسي قرار گرفت. وضعيت نوسازي در بافت 
فرسوده، پروژه هاي بازآفريني شهري، توسعه قلمروهاي 
عمومي و ايجاد مديريت هماهنگ در نوســازي ازجمله 
مســائلي به حســاب مي آمد كه در اين نشست از سوي 
علي اكبري مورد تأكيد بود. او با بيان اينكه بســته هاي 
تشويقي ويژه اي براي نوســازي در محدوده هاي بافت 
فرسوده شهر تهران ارائه مي شود، گفت: »با توجه به اسناد 
باالدستي، محدوديت هاي ارتفاع و موارد پراهميت ديگر، 
تسهيالت و مشوق هايي ازجمله عوارض رايگان، وام هاي 

بانكــي، كمك هزينه هاي اجراي نمــا و... به متقاضيان 
نوسازي در بافت فرسوده پرداخت مي شود.« او همچنين 
درباره اهميت پروژه اراضي فوقاني خطوط ريلي راه آهن 
تهران - تبريز كه در مناطق 17 و 18 واقع شــده است، 
گفت: »با پيگيري هايي كه انجام شــد تفاهمنامه خوبي 
ميان شهرداري تهران و شركت راه آهن جمهوري اسالمي 
به امضا رســيده و به احتمال زياد از يك ماه آينده اجراي 
پروژه براي ۴نقطه از اين محدوده 50هكتاري در طول 
9كيلومتر آغاز مي شود. براي اين منظور طرحي كه ارائه 
شده است، يكي از نمونه هاي ويژه و كم نظير بازآفريني در 
جهان به حساب مي آيد و الگويي شبيه به پروژه بازآفريني 
»هاي الين« خط متــرو در نيويــورك دارد.« به گفته 
حاجي علي اكبــري يكي از نقاط مثبت ايجاد شــده در 

طراحي جديد نسبت به گذشته اين است كه تنها در چند 
نقطه بارگذاري آن هم در حد سازه هاي سبك يك طبقه 
و با كاربري خدماتي، گردشگري و فرهنگي مثل كتابخانه 
و قرائتخانه، كافه و ايستگاه دوچرخه احداث مي شود. او 
همچنين عنوان كرد كه رويكرد اساسي درباره بازآفريني 
اين فضا توسعه فضاي ســبز، پياده راه و ايجاد فضاهاي 
همگاني است.مديرعامل ســازمان نوسازي شهر تهران 
همچنين توضيحاتي درباره بازآفريني كارخانه سيمان 
ري و تبديل آن به موزه صنعت سيمان، بازآفريني خيابان 
فداييان اســالم و پروژه هاي در دســتور كار ديگر ارائه 
كرد. با او پس از اتمام جلســه درباره موضوعات مختلف 
گفت وگوي مفصلي داشــتيم كه مشــروح آن ، فردا در 

همشهري منتشر مي شود.

مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران با حضور در همشهري اعالم كرد

خبرهاي خوش بازآفريني در جنوب پايتخت

  حناچي: بايد برای ساختمان ناايمن بيمه اجباري 
درنظر گرفته شود

  هاشمي: ضوابط ايمني ساختمان هاي شهر، 
نيازمند بازنگري اساسي است

شده كه جدي گرفته نشــده است؛ مثال در 
مورد كپسول ها.«

شــهردار تهران درباره پويش ســاختمان 
ناايمن كــه در فضاي مجازي ايجاد شــده 
اســت بيان كرد: »برخي مسائل حاكميتي 
اســت، اگر شــهرداري اعالم كند كه يك 
ســاختمان نا ايمن اســت اما اقدامي انجام 
نشود بي فايده است. بهترين كار اين است كه 
ذينفعان ساختمان هاي خود را ايمن كنند و 
شهرداري هم بستر را فراهم كند. اينكه دل 
مردم را خالي كنيم شايد خيلي مؤثر نباشد. 
البته مبحث22 قانون نظام مهندسي درباره 
ايمني ساختمان ها نيز مغفول مانده كه بايد 

به آن رسيدگي شود.«
حناچي درباره شايعه جلوگيري از ورود او به 
هيأت دولت هم گفت: »دعوتنامه هاي هيأت 
دولت را با پيامــك دريافت مي كنم، ممكن 
است اختالف نظرهايي وجود داشته باشد اما 
فكر مي كنم هدف هم از سوي ما و هم دولت 

اجراي قانون است.«

كاربري درماني در ملك مسكوني
دويست و بيست و چهارمين جلسه پارلمان 
شهري پايتخت بعد از سخنان شهردار با ارائه 
گزارش كميســيون سالمت، محيط زيست 
و خدمات شهري شــوراي شهر تهران ادامه 

پيدا كرد.
زهرا صدراعظم نوري در تشريح جزئياتي از 
آتش سوزي در كلينيك سينا مهر )معروف 
به كلينيك ســينا اطهر( گفت: »ساختمان 
5طبقه ايــن كلينيك، كاربري مســكوني 
داشته و به دليل تغيير كاربري، مطابق با رأي 
قطعي كميسيون ماده100، مالك مكلف به 

بهره برداري مجاز از ملك بوده است.«
او همچنين به تخلفات اين ملك هم اشاره 
كرد و مسقف كردن حياط جنوبي با پروفيل 
سبك و سقف غيراساســي به منظور ايجاد 
ســايبان، تبديل ۴05مترمربع مسكوني به 
بهداشــتي و درماني، زيرزميني به مساحت 
7مترمربع و آسانسور بهداشتي و درماني به 
مســاحت 7مترمربع و... را ازجمله تخلفات 

ساختماني اين كلينيك برشمرد.
نوري اضافه كرد: »كميسيون ماده100 رأي 
به تعطيلي و يا قلع مستحدثات زائد و اعاده 
به وضعيت مجاز ظرف 2مــاه، و همچنين 
تخريب و جمع آوري پروفيل سبك و سقف 

غيراساسي را داده است.«
رئيس كميته ايمني و مديريت بحران شوراي 
شــهر تهران در تشــريح اقدامات سازمان 
آتش نشــاني، بيان كرد: »بازديــد و صدور 
دستورالعمل ايمني در سال9۴، صدور نامه 
استنكاف از اجراي دستورالعمل در سال96، 
بازديد مجدد در سال97 و صدور اخطاريه در 
سال97، ازجمله اقدامات اين سازمان براي 

جلوگيري از وقوع حادثه بوده است.«
نوري با اشــاره به پاسخ مالك به اخطارهاي 
سازمان آتش نشــاني، گفت: »مالك مدعي 
شــده كه گزارش فوق با واقعيــت تطابق 
ندارد، و براســاس تجربيات خــودش، و نه 
اصول سازمان آتش نشاني، نسبت به ايجاد 
2دستگاه شــيلنگ آب آتش نشاني با پمپ 
فشــارقوي و  چندين كپســول اقدام كرده 

است.«
او در ادامه، جزئيات حادثه را هم تشريح كرد 
و گفت: »برابر مستندات موجود، نخستين 
تيم آتش نشاني حدود 5دقيقه بعد از اعالم، 
به محل رسيده و عمليات خود را آغاز كرده 

است.«
هادي جباري، رئيس اداره بازرسي، وزارت 
كار و رفــاه اجتماعي نيــز در اين خصوص 
گفت: »وزارت بهداشت هيچ گونه استعالمي 

از وزارت كار به عمل نياورده است.«
براساس گزارش كميســيون ويژه شوراي 
شهر تهران برخي از ناايمني هاي ساختمان 

كلينيك سينا به شرح زير است:
  بهره برداري غيراصولي از حياط

  دپوي نامناسب ســيلندر هاي اكسيژن 
و نيتروژن و عدم وجود پله فرار اضطراري 

  تصرف پشــت بام با ايجاد كاربري دفتر 
اداري و دپوی مواد قابل اشتعال

  حذف نورگيــر در طبقات و ايزوله كردن 
اتاق هاي عمل در طبقه آخر 

  عدم حوزه بندي حريق در ســقف كاذب 
در طبقات كه در نتيجه هنگام حريق، دود به 

طبقات نفوذ مي كند
  تبديــل ۴05مترمربــع مســكوني به 

بهداشتي و درماني زير زمين
  تبديل 615متر مســكوني به اداري در 

طبقات همكف، اول و دوم 

ضرورت تحول در سيستم پيشگيري و ايمني 
رئيس شوراي اسالمي شهر تهران با بيان اينكه در تهران 33هزار 
ساختمان نا ايمن وجود دارد، گفت: »از اين تعداد، تنها ۲۲۰ساختمان 
اقدام به ايمني كرده اند.« محسن هاشمي رفسنجاني كه در ابتداي 
دويست و بيست و چهارمين جلسه شورا سخن مي گفت، اضافه 
كرد: »براي پيشگيري از حوادث مشابه كلينيك سينا اطهر، نياز 
به تحول در سيستم پيشگيري و ايمني سازمان آتش نشاني تهران 
وجود دارد. شوراي شهر وظيفه خود مي داند كه اين موضوع را تا 
حصول نتيجه روشن پيگيري كند، تا نسبت به قصور و تقصيرهاي 
رخ داده مسامحه صورت نگيرد. كمتر از 4هزار ساختمان در حال 
ايمن سازي  و حدود 3هزار ساختمان نسبت به ايمن نبودن بي تفاوت 
هستند. با توجه به اينكه شهرداري هنوز فاقد اختيار ضابط قضايي 
است، بايست از اختيارات قانوني خود براي فشار به مالكين جهت 

ايمن سازي  استفاده كند.«
او صدور شناســه ايمني ســاختمان ها، ايجاد رده ايمني براي 
ساختمان ها و ايجاد ســامانه ســوت زني تخلفات در ايمني و 
ساختمان سازي  توسط مديريت شهري، را ازجمله اقداماتي عنوان 

كرد كه مي تواند در پيشگيري از سوانح مؤثر واقع شود.«
هاشمي افزود: »گام بعدي، ايجاد رده ايمني براي ساختمان ها از 
سوي سازمان آتش نشاني است. شهروندان هنگام خريد، يا اجاره، يا 
استفاده از ساختمان، از ميزان تاب آوري آن در برابر سوانح، با نصب 
پالك يا نشان اطالع پيدا كنند. اين رده بندي مي تواند در قالب 4رده 
ساختمان هاي غيرتاب آور، تاب آوري حداقلي، تاب آوري متوسط و 

تاب آوري خوب، با نصب پالك اعالم شود.«

رئيس شوراي اسالمي شهر تهران در ادامه 
گفت: »گام سوم، ايجاد سامانه سوت زني 
تخلفات در ايمني و ساختمان ســازي  
توسط مديريت شهري است. بايد فراتر 
از سامانه ۱3۷فعلي و با استفاده از ظرفيت 

فضاي مجازي و شــبكه هاي اجتماعي عمل كند. امكان همكاري 
گروه هاي غيردولتي و سمن هاي تخصصي در كاهش ناايمني در 

سازه هاي شهري، ازجمله اقدامات تكميلي در اين حوزه است.«
هاشمي رفسنجاني همچنين بيان كرد: »شوراي شهر وظيفه خود 
مي داند كه اين موضوع را تا حصول نتيجه روشن پيگيري كند، تا 
نسبت به قصور و تقصيرهاي رخ داده مسامحه صورت نگيرد.« او در 
بخش ديگري از سخنانش اظهار كرد: »همانطور كه مي دانيد حدود 
۱4۰۰شــهرداري و بيش از 3۷هزار دهياري، مسئوليت سنگين 
خدمت رساني به شهروندان را برعهده دارند. امروز به دليل شرايط 
خاص كشور و مشكالت مضاعف ناشي از پاندمي كرونا، شهرداري ها 

با چالش هاي متعددي مواجه هستند.«
رئيس شوراي اسالمي شــهر تهران افزود: »بيش از 4۰سال از 
تصويب قانون مديريت يكپارچه شــهري در شوراي انقالب در 
مهرماه سال۱358 مي گذرد. همچنان دو سوم وظايف شهرداري ها 
به آنان تفويض نشده و حتي در موضوعاتي نظير حمل ونقل عمومي 
شهري كه تفويض شده است، منابع و بودجه هاي قانوني و وظايف 
دولت درخصوص تامين ناوگان حمل ونقل عمومي محقق نشده 

است.«

ث
مك

   پرسش ها و تذكرات اعضاي شورا
پس از ارائه گزارش ها، اعضاي شــوراي 
شهر هريك پرسش ها و تذكراتي را در 

اين زمينه مطرح كردند.
  احمد مسجدجامعي:  
3گزارش  تا كنــون 
راجع به 3آتش سوزي 
داده ام  تهران  مهم 
كه در هر 3مورد، به 

مسئله بالتكليفي اشــاره شده است. 
شهروندان تاوان مديريت ناهماهنگ 
دســتگاه ها در اينگونه مســائل را 
مي پردازنــد؛ مســئله ســردرگمي 
موضوعي است كه ضابط اجراي احكام 
ايمني، مشــكل دارد و بايد تكليفش 

روشن شود.
  سيد آرش حسيني 
ميالني، رئيس كميته 
و  محيط زيســت 
در  شهري:  خدمات 
مصرف كننده  مراكز 
مــواد خطرناك، هم 

زمانبندي فشرده تر پايش، هم اقدامات 
كنترلي سختگيرانه  تر و هم اطالع رساني 

شفاف به مردم بايد مدنظر قرار گيرد.
  الهــام فخاري: 
موقعيــت و كاركرد 
ايــن  ســاختمان 
نشــان  كلينيــك 
مي دهد، فقر و كاستي 

منابع مالي و غيرمالي در وقوع اين حادثه 
دخالتي نداشته، و در اين حادثه مشخص 
شد كه بخش برخوردار جامعه، قانون گريز 
است و چراغ قرمز هاي مرتبط با قانون را 

رد مي كند.
  شــهربانو اماني: 
ايــن كلينيك مجوز 
گرفته است، اما پس 
از مجوز در بازديدي 
كه ما داشــتيم همه 

راه پله ها پر بود از انواع تجهيزات.  اصال 
جراحي هاي زيبايي در شرايط كرونايي 
چه الزامي داشته است؟ از اين حادثه بايد 
درس گرفت و از تكرار آن جلوگيري كرد.

  علي اعطــا: اين 
ساختمان  كلينيك، 
مسكوني بوده است؛ 
بارها اخطار ناايمني 
دريافت كرده، و رأي 

قطعي ماده۱۰۰ را داشته و دادگاه تجديد 
نظر و ديوان نيز اين رأي را ابطال نكرده 
است. متأسفانه طوري صحبت مي شود 
كه نگرانم همه به اين نتيجه برسيم آنها 

كه كشته شدند، مقصر حادثه هستند.
  ناهيد خداكرمي: 
چــرا شــرايط اين 
ســاختمان مــورد 
نهادهاي  بررســي 
ذيربط قــرار نگرفته 

است. مظلوميت پزشكان در اين حادثه 
مشخص است؛ چراكه تعداد زيادي از كادر 
درمان جان خود را از دست داده اند و حاال 
8نفر از اين پزشكان نيز بازداشت هستند. 
عده اي در اين كلينيك كار مي كردند و 
براي آنها بيمه رد مي شده پس چرا وزارت 
كار اين مجموعه را كارگاه اعالم نكرده؟  

  مجيــد فراهاني: 
حــدود ۲۰هــزار 
ســاختمان تهران 
تذكــر دريافــت 
كرده انــد و در هر 

كدام از اين ساختمان ها احتمال حادثه 
مشابه داريم. درخواست ما از مجلس 
شوراي اســالمي اين است كه امكان 
جلوگيري از فعاليــت واحدهايي كه 
تذكر گرفته اند فراهم شــود. به اين 
ترتيب مي توان مانع فعاليت فضاهايي 
كه ايمني را رعايت نمي كنند، شــد. 
وزارت بهداشت در اين حوزه به وظايف 

خود عمل نكرده است.
  زهرا نژادبهرام: 
كاربري ســاختمان 
مســكوني بوده و 
ضوابط مســكوني 
را هم رعايت كرده 
است. بر همين اساس 

يك فرم تخلف ماده۱۰۰ تهيه مي شود 
و حكم مي گيــرد و در تجديدنظر هم 
حكم مي گيرد. پس چــرا حكم اجرا 
نمي شود؟ ســؤال ديگر من اين است 
كه چرا اخطارهاي آتش نشاني به اين 

ساختمان پيگيري نشده است؟ 
محمدجــواد    
سهم  حق شــناس: 
و تقصيــر هريك از 
دستگاه هاي مسئول 
بايد مشــخص و به 

مراجع ذي صالح گزارش شود تا با سكوت 
مرگبار نسبت به جان شــهروندانمان 
بي تفاوت نباشيم. ضمن اينكه به دور از 
تعصب بي طرفانه و بدون پيش فرض مورد 
قضاوت قرار بگيرنــد. اين حادثه بزرگ 

نبايد گرفتار مرور زمان شود.

   هشدار درباره ايمني تهران
گزارش اقدامات عملياتي گروه نجات آتش نشاني تهران گزارش ديگري بود 

كه از سوي مهدي داوري، رئيس اين سازمان ارائه شد.
مهدي داوري در تشريح عمليات نجات در حادثه كلينيك سينا درخصوص 
وضعيت ايمني تهران هشــدار داد و گفت: »تهران از لحاظ ايمني شرايط 
خوبي ندارد. تهران بيشــتر از حد نرمال دچار حادثه است. به طوري كه 
روزانه حداقل ۱5 تا ۲۰آتش سوزي در تهران رخ مي دهد، كه آتش نشانان 
هميشه مشغول اطفاي حريق هستند. هرچقدر ميزان ناايمني ها در يك 
مكان افزايش داشته باشد، احتمال و ميزان اثربخشي واحدهاي آتش نشاني 

كمتر مي شود.«
داوري در تشــريح گزارش وقوع حادثه گفت: »در ساعت ۲۰و46دقيقه 
نخستين تماس با آتش نشــاني گرفته شــد. نزديك ترين ايستگاه در 
دزاشيب تجريش وارد عمل شد. با توجه به ترافيك، 4دقيقه بعد از تماس 

آتش نشانان به محل حادثه مي رسند. كمي بعد ايستگاه هاي آتش نشاني 
پارك وي و ولنجك و چند تيم ديگر نيز به منطقه اعزام مي شــوند. اولين 
نيروهاي آتش نشاني همزمان با دومين انفجار به محل مي رسند. اين انفجار 
شدتش به حدي بود كه ۲باب ساختمان روبه رو و مجاور را هم تحت تأثير 
قرار داد. از طرفي شدت حرارت، تا شعاع ۲۰ تا 3۰متري را نيز تحت تأثير 
قرار داده بود. از طرفي هم جهت حركت دود و آتش به داخل ساختمان بود. 
اين امر، عمليات را دچار اشكال كرده بود. ترديد نداريم كه اين انفجار باعث 
گسترش شعله شده است. پس از نخستين انفجار، آتش نشانان به سرعت 
به سمت حريق رفتند و سعي كردند آن را مهار كنند. اين درحالي  است كه 
تمام محوطه ورودي ســاختمان كه فقط يك راه پله داشت، حجم زيادي 
از اجناس بيمارستاني قرار داشــت كه دود غليظ به علت سوختن همين 

اجناس بوده است.«

فيلم جلسه ديروز 
شورا را با اسكن اين 
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افتشديدسرمايهگذاري
روايت مركز آمار ايران نشان مي دهد كه ميزان مصرف نهايي دولت در سال گذشته 1.7درصد 
كمتر از سال97 بوده كه نشانه اي از افت ســرمايه گذاري بخش دولتي است. از منظر شاخص 
تشكيل سرمايه هم آمارها نشان مي دهد كه نرخ رشد تشكيل سرمايه ماشين آالت در سال 
گذشته 11.8درصد افت كرده هرچند با بهبود توليد داخلي ماشين آالت و تجهيزات از افت بيشتر 
اين شاخص جلوگيري شده است. مرجع رسمي آمار كشور همچنين اعالم كرده كه در سالي كه 
گذشت ارزش صادرات كاالهاي غيرنفي ايران تنها 3.7درصد افزايش داشته درحالي كه ارزش 
واردات كاالها 37.5درصد افت كرده و صادرات كاالهاي ايران در فصل زمستان98 بدترين 
عملكرد را نسبت به ساير فصل ها داشته كه دليل اصلي آن شيوع ويروس كرونا و بسته شدن 

مرزها بوده است.

اثراتحذفقيمتازنظرجامعه
از ميانه ارديبهشــت كه درج قيمت در آگهي هاي 
فروش مسكن ممنوع شد، تا ديروز كه سخنگوي 
كميسيون عمران خواستار حذف قيمت از آگهي هاي 
اجاره شده است، ميانگين قيمت مسكن در شهر 
تهران همچنان در روند صعودي قرار دارد و حدود 
20درصــد افزايش يافته اســت. همچنين قيمت 
خودرو در اين بازه زمانــي باوجود حذف قيمت از 
آگهي هاي اينترنتي با سرعت در جاده گراني پيش 
رفته و به طور ميانگين 18درصد افزايش يافته است. 
در اين ميان بازار اجاره نيــز بدون حذف قيمت از 
آگهي ها به فعاليت خود ادامه داده و البته به تناسب 
رشد تقاضاي مستأجران و افزايش قيمت مسكن با 
گراني روبه رو شده است. سؤالي كه مطرح مي شود 
اين اســت كه حذف قيمت در بازارهاي مسكن و 
خودرو چه دســتاوردي براي جامعه مصرف كننده 
به همراه داشته است كه حاال با افزايش سختگيري 
در حذف قيمت آگهي هاي اجاره، براي مردم داشته 
باشد؟ حقيقت اين است كه وقتي كيك اقتصاد در 
سايه محدوديت هاي شديد و ظالمانه آب مي رود 
و كمر توليد زير بار هزينه هاي ناخواسته و تحميل 
خم مي شود، رشد قيمت كاالهاي سرمايه اي يك 
واقعيت انكارناپذير است و به تبع اين رشد قيمت، 
موجي از تورم انتظاري در همه بازارهاي اقتصاد به 
راه مي افتد. از منظر كارشناسي، جبران خسارت هاي 
تورم انتظاري در اقتصاد ايران فقط از مسير بهبود 
آتيه و چشم انداز اقتصاد امكان پذير است و بايد از 
مسير تقويت واقعي ارزش پول ملي اجرايي شود. 
در غيراين صورت، اگر همچنــان كنترل بازارها با 
سياست هاي فاقد بنياد اقتصادي نظير حذف قيمت 
ادامه پيدا كند، به زودي متوليان امر مجبور خواهند 
شــد براي حذف قيمت مايحتاج ضروري مردم به 
ميدان بيايند و كمر به قتل همين شفافيت محدود 
در بازارها ببندند؛ چراكه اين قيمت هاي باال و متورم، 
حتي اگر به مذاق دولت و مجلس خوش نيايد، جزئي 
از واقعيت هاي اقتصاد امروز است و علت بروز آنها با 

حذف معلول برطرف نمي شود.
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نبض بازار

طال و ارز

شاخص كل بورس تهران در مبادالت روز گذشــته با وجود آنكه در 
ابتداي صبح چندان رمقي براي رشد نداشــت تا آخر وقت 2درصد 

رشد كرد.
به گزارش همشهري، در دادوستد هاي روزگذشته شاخص كل بورس 
تهران با 34هزارو 39واحد رشــد معادل 2درصد رشد كرد و به يك 
ميليون و 655هزار واحد رسيد اين در حالي است كه در ابتداي صبح 
صف هاي فروش سنگيني در بورس تشكيل شده بود و به نظر مي رسيد 
شاخص بورس با روند نزولي به كار خود پايان دهد اما در ميانه معامالت 
حجم تقاضا براي خريد سهام افزايش يافت و سهامداران جمعا تا آخر 
وقت 22هزارو 520ميليارد تومــان اوراق بهادار در بورس و فرابورس 
مبادله كردند با اين ميزان معامله، شــاخص كل بورس كه در ابتداي 
صبح روند نزولي در پيــش گرفته بود تا آخر وقت يعني تا ســاعت 

12.30جمعا بيش از 2درصد رشد كرد.
تحليلگران تكنيكي بر اين باورند كه احتماال شاخص كل بورس تهران 
قادر است ظرف روز هاي آينده تا مرز 2ميليون واحد صعود كند با اين 
حال برخي گمانه زني ها در مورد افزايش نرخ بهره از سوي بانك مركزي 
ترديد هايي را هم ايجاد كرده، چرا كه افزايش نرخ سود بانكي مي تواند 
سرعت رشد شاخص هاي بورس را كمتر كند با اين حال افزايش شيب 
صعودي قيمت دالر كه خود يكي ديگر از محرك هاي رشد شاخص 
بورس محسوب مي شــود فعاالن بازار را به اين باور رسانده كه حتي 
درصورت كاهش نرخ بهره مسير رسيدن شاخص به مرز 2ميليون واحد 
هموار است. ديروز همچنين بخشي از نقدينگي از سهام شركت هاي 
توليد كننده ســيمان و برخي از بانك ها خارج شد اما همچنان توجه 
اصلي بازار به سمت سهام شــركت هاي خودروسازي، پااليشگاه ها و 
بانك هاي بزرگ معطوف بود. در جريان دادوستد هاي ديروز همچنين 
مشخص شــد قيمت روغن هاي مايع 12درصد و روغن هاي جامد و 
نيمه جامد 14درصد افزايش خواهد يافت اين موضوع مي تواند روي 
سهام شركت هاي اين گروه تأثير مثبت داشته باشد. ديروز همچنين 
نماد معامالتي 12شركت توليد كننده ســيمان به همراه 16شركت 
بورس و فرابورس ديگر ازجمله سرمايه گذاري تامين اجتماعي)شستا( 

و آريا ساسول در بورس باز شد.

عرضه هاي اوليه
تازه ترين خبر ها حاكي از آن اســت كه شركت سرمايه گذاري تامين 
اجتماعي درنظر دارند به روند عرضه سهام شركت هاي زيرمجموعه اش 
در بورس شتاب بدهد. همچنين در تازه ترين خبر ها مشخص شده كه 
نماد شركت پتروشــيمي اروميه در فرابورس درج شده و سهام اين 
شركت تا پايان تابســتان عرضه خواهد شد. شركت تاپيكو نيز اعالم 
كرده درنظر دارد سهام شركت هاي چوب خزر كاسپين و محصوالت 
كاغذي لطيف را پس از تأييد هيأت پذيرش فرابورس تا پايان تابستان 

عرضه كند. 

بررسي سهام عدالت جاماندگان در مجلس

عضو كميســيون اقتصادي مجلــس از تصويــب كليات طرح 
ساماندهي سهام عدالت در اين كميســيون خبر داد. سيدغني 
نظري خانقاه مي گويد: اين طرح از ســوي هيأت رئيسه مجلس 
به كميســيون اقتصادي ارجاع داده و كليات آن در جلسه ديروز 
تصويب شده اســت؛ اما بحث و تبادل نظر درباره جزئيات آن بعداً 
صورت خواهد گرفت. درصورت تصويب نهايي طرح ســاماندهي 
سهام عدالت در مجلس، جاماندگان نيز از سهام عدالت برخوردار 

خواهند شد.

رشد 2درصدي بورس

رشد 214درصدي واردات موبايل در بهار

سخنگوي گمرك ايران اعالم كرد: از ابتداي سال جاري تاكنون 
2ميليون و 404 هزار و 933 دســتگاه تلفن همراه وارد كشور 
شده است كه نســبت به مدت مشابه ســال قبل ازنظر تعداد 
214درصد و ازنظر ارزش 407درصد افزايش نشان مي دهد. 
به گفته ســيدروح اهلل لطيفي ايــن ميــزان واردات به ارزش 
373ميليون و 336هــزار و 590دالر و بــا 918 اظهارنامه از 
گمركات كشور ترخيص و وارد بازار شده است و ادعاهاي كمبود 

واردات موبايل را رد مي كند.

ذخيره آب سدها 5.5درصد كم شد

براساس تازه ترين گزارش شــركت مديريت منابع آب ايران، 
مخازن سدهاي كشور از ابتداي سال آبي جاري )اول مهر98( 
تا 13تيرماه بــه 36ميليارد و 89ميليون مترمكعب رســيده 
است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 5.5درصد كمتر است. 
براســاس آمارها، ميزان ورودي آب به سدهاي كشور در اين 
دوره زماني نسبت به سال قبل 62.7درصد و ميزان خروجي 
آب از سدها در مقايسه با ســال قبل 32.2درصد كاهش پيدا 

كرده است.

هرج و مرج در بازار سفته

ســفته، يكي از ابزارهاي تضمين بدهي است كه در اقتصاد و 
شــبكه بانكي كاربرد دارد و بانك ملي ايران متولي توزيع آن 
شناخته مي شــود. از ســال95 به بعد قيمت هر يك ميليون 
تومان سفته 5هزار ريال تعيين شده و به همين واسطه رغبتي 
براي فروش ارقام خرد آن وجود ندارد. در اين شــرايط فقط 
سفته هاي 100 و 150ميليون توماني از سوي بانك فروخته 
مي شود و دكه هاي روزنامه فروشي نيز سفته هاي ارقام خرد را 

با 3برابر قيمت مي فروشند.

مركز آمار ايــران جزئياتي از 
عملكرد بخش واقعي اقتصاد در كالن

بخش هــاي اصلــي شــامل 
كشــاورزي، صنعت و معدن، نفت و انرژي و 
همچنين خدمات در ســال1398 را منتشر 
كــرده كه چهــره اي واقعــي از اثــر منفي 
تحريم هاي يكجانبه آمريكا پس از خروج اين 
كشــور از برجام در ابتداي سال97 را نمايان 

مي سازد.
به گزارش همشهري، كوچك تر شدن كيك 
اقتصاد ايران و خالي تر شــدن ســفره مردم 
واقعيتي اســت كه در اين گزارش رســمي 
به آن اشاره شــده كه مي تواند مسير آينده 
اقتصاد كشور را ترسيم كند تا سياستمداران 
و سياستگذاران انديشــه كنند كه آب رفتن 
7درصد از ارزش توليد ناخالص داخلي ايران 
با احتســاب درآمدهاي نفتي چه تأثيري بر 
دخل وخرج مردم مي گــذارد. هرچند مركز 
آمار ايران روايت مي كند كه در سال گذشته، 
رشــد بخش كشــاورزي 3درصد نسبت به 
سال97 افزايش يافته اما سقوط 14.7درصدي 
ارزش افزوده ناشــي از گروه صنايع و معادن 
ازجمله افت 35درصدي ارزش افزوده برآمده 
از اســتخراج نفت و گاز طبيعي تا چه اندازه 

اقتصاد ايران را در برابر شــوك هاي بيروني 
آسيب پذير مي سازد. به ويژه اينكه تصويري كه 
مركز آمار ايران از چهره واقعي اقتصاد ايران در 
سال98 ارائه مي دهد، هنوز آثار ناشي از جنگ 

با ويروس كرونا را محاسبه و اعالم نمي كند.
اين گزارش نشــان مي دهد كه ارزش افزوده 
رشــته فعاليت هــاي اقتصــادي ايــران با 
قيمت هاي ثابت باوجود گشــايش ناشي از 
برجام و رشد اقتصاد ايران در سال هاي 1395 
و 1396 به دليل كاهش شــديد ارزش توليد 
ناخالص داخلــي طي 2ســال پاياني دولت 
محمود احمدي نژاد يعني ســال هاي 91 و 
92 همچنان كمتر از ارزش افزوده ســال90 
است. به بيان روشن تر اندازه اقتصاد ايران در 
پايان سال98 حتي به اندازه سال90 هم رشد 

نكرده است.

آب رفتن درآمدهاي نفتي
به گزارش همشهري، هرچند بخش كشاورزي 
ايران در سال98 رشد مثبتي را تجربه كرده، 
اما رشد اين بخش از پايداري الزم برخوردار 
نيســت و درصورت تكرار پديده هايي چون 
خشكسالي و بروز كم آبي ممكن است دوباره 
تضعيف شــود. اتكاي اصلي اقتصــاد ايران 

پس از جنگ تحميلي بر درآمدهاي نفتي و 
صادرات گاز بوده و مركز آمار ايران مي گويد: 
ارزش افزوده بخش استخراج نفت خام و گاز 
طبيعي در سال98 همچنان به روند كاهش 
خود به ميزان منفي 35درصــد ادامه داده و 
رشد منفي اين بخش استراتژيك و درآمدزاي 
اقتصاد كشــور از پاييز ســال97 همزمان با 
اجراي تحريم هاي خصمانه عليه كشور شروع  
شده و نخستين نشــانه اصابت تحريم ها به 
درآمدهاي ارزي در همان پاييز97 با ريزش 
33.5درصدي ارزش بخش نفت و گاز شروع 
و در زمستان همان ســال رشد اين بخش به 

منفي 26درصد رسيد.
روايــت فصلــي مركز آمــار ايــران از افول 
ارزش افزوده ناشي از بخش نفت و گاز ايران 
البته تكان دهنده و نشان از فشار سنگين بر 
دخل وخرج دولت حسن روحاني دارد؛ به اين 
آمارها دقت كنيد، رشد بخش نفت و گاز در 
بهار98 معادل منفي 41درصد، تابستان98 
معادل منفي 47درصد و پاييز98 برابر با منفي 
15.3درصد و زمستان98 منفي 26.8درصد!

 اين واقعيتي است كه شايد خيلي از منتقدان 
دولت و مخالفان برجام آن را ناديده مي گيرند 
اما آمارهــاي مركز آمار نشــان مي دهد در 
فصل هايي كـــه رشد بخش نفت نسبت به 
ميانگين رشــد ســاير بخش ها بيشتر باشد 
هماننــد دوران اوج صــادرات نفتـــي در 
سـال1395 و پـس از اجرايـي شدن برجام، 
انــدازه اقتصاد ايران با نفت نســبت به اندازه 

اقتصاد بدون نفت بيشتر خواهـد بـود.
روي ديگر سكه افت محســوس درآمدهاي 
ارزي ايران البتــه بالفاصله در بخش صنعت 
ايران نمايان شــده به نحوي كــه در تمامي 
فصول سال هاي 97 تا پاييز98 بخش صنعت 
ايران تضعيف شده و رشد منفي مستمري را 

تجربه كرده و تنها در زمستان پارسال اندكي 
نفس كشيده و با رشد مثبت مواجه شده است.

خالي شدن سفره خانوار
گزارش مركز آمار ايران از خالي شدن سفره 
مردم حكايت مي كند چرا كه رشــد قيمت 
سبد مصرفي خانوارها باعث كاهش قدرت 
خريد آنها و افت رشــد مصرفشــان شده و 
رشد مصرف نهايي خانوارها به قيمت ثابت 
در ســال98 معادل 5.4درصد كمتر شده 
كه بيشترين سهم از اين كاهش مربوط به 
كاهش شــديد مصرف نهايي خانوارها در 
فصل بهار سال گذشــته بوده است. مركز 
آمار ايران 2دليــل را درباره كاهش مصرف 
نهايي مصــرف خانوارهــاي ايراني معرفي 
مي كند؛ نخست اينكه رشد مصرف نهايي 
خانوار در فصل بهار سال97 مثبت و معادل 
3.7درصد بوده چراكه در اين فصل اقتصاد 
ايران نرخ تورم تــك رقمي را تجربه كرده و 
هنوز تا آن زمان روند كاهش يافتن مصرف 
خانوارها به قيمت حقيقي شروع نشده بود و 
نرخ تورم از تابستان سال97 روندي افزايشي 

را تجربه مي كند. دوم اينكه با تشــديد نرخ 
تورم از تابســتان97، رشــد مصرف نهايي 
خانوارها به قيمت حقيقي منفي مي شود و در 
پاييز سال97 با شتاب گرفتن اثرات تورمي 
قدرت خريد مردم افت مي كند. به گزارش 
همشهري، با نمايان شدن آثار نرخ تورم بر 
سبد مصرفي مردم، دولت سياست مهار نرخ 
تورم را در پيش مي گيرد تا جلوي افت بيشتر 
قدرت خريد مردم را بگيرد. نتيجه اوليه اين 
تغيير سياست كاهش شتاب تورم در پاييز 
و زمستان پارســال و بهبود شاخص رشد 
مصرفي نهايي خانوارهاست با اين توضيح 
مهم كه همچنان رشد مصرف نهايي خانوارها 

منفي است.
بررسي هزينه هاي خوراكي خانوار به قيمت 
ثابت نشان مي دهد با توجه به نرخ تورم در 
گروه خوراكي ها، خانوارهاي ايراني ميزان 
مصرف كاالهاي خوراكي را كاهش مي دهند 
كه بيشترين كاهش هزينه خانوارهاي ايراني 
در 3گروه غالت، نان، آرد، شير و فراورده هاي 
لبني، ميوه ها و خشكبار مشاهده مي شود و 
به تدريج حتي اين وضعيت در ساير گروه هاي 

غيرخوراكي و خدمات هم نمايان مي شود. 
شــيوع ويروس كرونا از بهمن سال گذشته 
براساس روايت مركز آمار ايران باعث كاهش 
محسوس مراجعه مردم به بيمارستان هاي 
خصوصي شده و بيمارستان هاي يادشده را 
با مشكالت مالي مواجه كرده و دليل اصلي 
كاهش هزينه هاي بهداشت و درمان مردم 
در زمستان پارسال ناشي از همين مسئله و 
حمايت هاي دولت براي كاهش هزينه هاي 

ناشي از كرونا بوده است.

فشار قيمت مسكن بر اجاره بها
مركز آمــار ايران مي گويــد: مصرف نهايي 
خانوارهاي ايراني در سال گذشته در گروه 
مســكن، آب، ســوخت و ارتباطات بيشتر 
شده كه بيشترين هزينه خانوارها در بخش 
مسكن مربوط به رشد اجاره بهاي واحدهاي 
مســكوني بوده به نحوي كه افزايش هزينه 
خانوارها در بخش مســكن به طــور قابل 
مالحظه اي از افزايش برآورد قيمت مسكن 
بوده و نه تعداد خانوارهــاي داراي خانه يا 

مستأجران.

آثارتحريمبهروايتآمار
همشهري گزارش اخير مركز آمار از چهره واقعی اقتصاد ايران در روزگار بدون برجام  را بررسي مي كند

مشكل گشايي از بازار اجاره با سانسور قيمت
در شرايطي كه حذف قيمت از آگهي هاي فروش مسكن و خودرو نتوانسته قيمت اين كاالها را مهار كند، 

سخنگوي كميسيون عمران مجلس خواستار سختگيري براي حذف قيمت از آگهي هاي اجاره مسكن است
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شاخص كل بورس تهران در مبادالت روز گذشته 34هزارو39 واحد رشد كرد.

روند شاخص  كل بورس تهران در روز گذشته

تقريباً 50روز از زماني كه درج قيمت در 
آگهي هاي فروش مســكن و خودرو در مسكن

سايت هاي اينترنتي ممنوع شد مي گذرد؛ 
اما بازخواني اثرات اجراي اين سياست در بازارها نشان 
مي دهد كه در هميــن دوره 50روزه، ميانگين قيمت 
مسكن و خودرو حدود 20درصد رشد كرده و نادرستي 
اين سياست اثبات شده اســت. به گزارش همشهري، 
باوجود ممنوعيت درج قيمــت در آگهي هاي اينترنتي 
مســكن و خــودرو در ايــن دوره زماني، ســايت ها و 
اپليكيشن هاي درج آگهي اينترنتي، بنا به اقتضائات بازار 
اجاره و به دنبال سختگيري نكردن مراجع قانوني، فقط 
مدت كوتاهي قيمت آگهي هاي رهــن و اجاره را حذف 
كردند و دوباره قيمت گذاري اين آگهي ها را از سر گرفتند؛ 
چراكه بي قيمت شدن آگهي هاي اجاره عماًل مستأجران 
را به بن بستي كشانده بود كه نه تنها قادر نبودند مظنه بازار 
را به دست بياورند، بلكه در حساب وكتاب و زمينه سازي 
براي توافق با صاحب خانه ها نيز با مشكل مواجه  بودند. 
حاال اما باوجوداينكه طرح سانسور قيمت براي ساماندهي 
بازارها نمره قبولي نگرفته و نتوانســته اســت از رشد 
بي قاعده قيمت ها جلوگيري كند، سخنگوي كميسيون 
عمران مجلس يازدهم از درج قيمت در آگهي هاي اجاره 
انتقاد كرده و پيگرد قانوني سايت هاي به اصطالح متخلف 

را خواستار شده است.

پيشنهاد درمان بازار اجاره با سانسور قيمت
ســايت هاي درج آگهي هاي اينترنتي، چند روز پس از 
ممنوعيت درج قيمت در آگهي هاي فروش مســكن و 
خودرو، آگهي هاي مربوط به اجاره را با قيمت پيشنهادي 
مالك و آگهي دهنده منتشــر كردند تا از ســر در گمي 
مشتريان خود يعني مستأجران بكاهند؛ اما سخنگوي 
كميسيون عمران مجلس با انتقاد از اين اقدام، خواستار 
برخورد قانوني با اين موارد شده است. سيدالبرز حسيني، 
در گفت وگو با خبرگزاري مجلس مي گويد: اخيراً با دستور 
دستگاه قضايي و با هدف كاهش تالطم و ايجاد ثبات در 
بازار، ســايت هاي اينترنتي از درج قيمت در آگهي هاي 

خريد و فروش و اجاره مســكن منع شدند. باوجود اين 
متأسفانه شاهديم كه اين ســايت ها در شرايط كنوني 
اقدام به درج قيمت در آگهي اجاره مي كنند. او با تأكيد 
بر اينكه رويكرد اصلي دستگاه قضايي در ممنوعيت  درج 
قيمت در آگهي خريد و فروش و اجاره مسكن  سايت هاي 
اينترنتي جلوگيري از بروز تنش در بازار مســكن بود، 
مي افزايد: قطعاً سايت هاي اينترنتي بايد از حكم دستگاه 
قضايي براي عدم درج آگهي مسكن با قيمت تبعيت كنند 
و سايت هاي متخلف بايد مورد پيگرد قانوني قرار گيرند. 
به عقيده او عملكرد سايت هاي اينترنتي در آگهي خريد و 
فروش مسكن با درج قيمت، موجب شده كه جو و فضاي 
رواني در بازار ايجاد شود و همين زمينه ساز افزايش قيمت 
و گراني در بازار مسكن شده است؛ درحالي كه در شرايط 
كنوني هيــچ توجيهي ندارد كه مســكن  چندين برابر 

قيمت گذاري شود.

شيوه درست دخالت در بازار اجاره
افزايش قيمت اجاره در سايه گراني مسكن و رشد تورم 
انتظاري، اتفاقي است كه حتي در اقتصادهاي پيشرفته، 
سالم و شفاف نيز ناگزير خواهد بود؛ اما به واسطه ارتباط 
مستقيم موضوع اجاره با معيشت و كيفيت زندگي مردم، 

دولت ها مكلفند با ورود كارشناسي به اين حوزه، از بروز 
بحران هاي اقتصادي و اجتماعي جلوگيري كنند. نمود 
اين مداخله قانوني، همين اتفاقي است كه اخيراً با مصوبه 
ستاد مقابله با كرونا در حمايت از مســتأجران رخ داد 
و قراردادهاي اجاره تا 3 ماه بعد از اتمام كرونا با ســقف 
مشخص قيمت تمديد شــدند. در اين فرايند گرچه به 
برخي از موجراني كه از محــل دريافت اجاره بها زندگي 
مي كنند فشار وارد مي شود و اين فشار بايد با مشوق هاي 
مالياتي جبران شود؛ اما مستقيماً از كيفيت زندگي حدود  
30درصد از جمعيت كشــور و 42درصد از خانوارهاي 
تهراني كه مستأجر هستند حراست خواهد شد. اين در 
حالي است كه ابزارهايي مانند حذف قيمت از آگهي هاي 
فروش كاالهاي سرمايه هاي متشنج، عمدتاً كاركردي 
در جلوگيري از وقوع بحــران در اين حوزه ها ندارد و در 
بهترين حالت فقط وقوع اتفاقــات در اين حوزه ها را به 
آينده موكول مي كند. استفاده از اين ابزار در بازار اجاره، 
حتي از بازارهاي ديگر نيز مشكل ســازتر و خطرناك تر 
است؛ چراكه متقاضي در اين بازار، مهلت كوتاهي براي 
يافتن مورد مناســب در اختيار دارد و نمي تواند انرژي 
زيادي براي راســتي آزمايي آگهي ها صرف كند. با اين 
تفاصيل، حذف قيمت از آگهي هاي اجاره، فقط مشكل 

مستأجران را تشديد مي كند و گرچه كم كاري مسئوالن 
و مشكل سازي سياست هاي اشتباه براي اقتصاد كالن را 
مخفي مي كند؛ اما در حل مشــكل جامعه  هدف ناتوان 
است. اين در حالي است كه اگر ابزارهاي نظارتي دولت 
بر بازار اجاره تقويت شود و اطالعات جامع اين بازار زير 
ذره بين دولت و نهادهاي نظارتي قــرار بگيرد و با وضع 
قوانين مترقي، قواعد حمايت هاي درخور از مستأجران 
ايجاد شــود، آنگاه حتي قيمت گذاري شيطنت آميز و 
نجومي آگهي هاي اينترنتي اجاره نيز نمي تواند اختاللي 
در كاركرد بازار اجاره ايجاد كند؛ چراكه اوالً قيمت نهايي 
درج شــده در قرارداد اجاره توســط نهادهاي مسئول 
بررسي خواهد شــد و مالك بايد در مقابل گرانفروشي 
احتمالي به مستأجر جوابگو باشد و دوما دستگاه مالياتي 
نيز با اشــراف اطالعاتي كامل، مترصد دريافت ماليات 
مركب از موجران گرانفروش و مالكان واحدهاي خالي 
خواهد بود. در اين نظام اجاره اي حرفه اي، مالكان فقط در 
ازاي واقعيت هاي اقتصادي و بهبود امالك مورد اجاره حق 
افزايش قيمت اجاره دارند و خودبه خود از انجام هر تخلفي 
به واسطه آگاهي از تبعات سنگين خودداري مي كنند. 
نكته اينجاست كه ايجاد اين نظام اجاره حرفه اي، بيش 
از اجراي راهكارهايي نظيــر حذف قيمت از آگهي هاي 
اينترنتي زمان و انرژي مي برد و براي اســتقرار آن بايد 

كارهاي كارشناسي انجام شود.

چرايي طرفداري از حذف صورت مسئله
ســركوب قيمت، قيمت گذاري دســتوري، دونرخي 
كردن قيمت، حذف قيمــت و... همگي كليدواژه هايي 
است كه در يك اقتصاد رانتي، بدون رقابت و غيرشفاف 
مورد استفاده قرار مي گيرد تا تبعات رانتي، غيرشفاف و 
غيررقابتي بودن چنين اقتصادي الپوشاني شود. نتيجه 
به كارگيري اين سياســت ها، تــداوم اتفاقات نامطلوب 
اقتصادي زير پوسته بازارهاست و حتي اگر چند صباحي 
استفاده از اين سياست هاي اشتباه بتواند ظاهر اقتصاد 
را مطلوب نشــان دهد، درنهايت چيزي جز هرج ومرج 
و شكســت به همراه ندارد. همچنــان كه تالش هاي 2 
سال گذشــته براي تخصيص دالر 4هزار و 200توماني 
نتوانســت بر جهش نرخ ارز در بازار آزاد اثرگذار باشد يا 
دونرخي شــدن قيمت مواداوليه فوالدي و پتروشيمي 
نتوانســت از تخليه آثار تورمي در توليد جلوگيري كند 
و حذف قيمت از آگهي هاي اينترنتي فروش مســكن و 
خودرو قادر نبود از جهش بي قاعده قيمت در اين حوزه ها 
ممانعت كند؛ چراكه حقيقت ساده اين روزهاي اقتصاد 

ما، كاهش ارزش ريال و رشد ظاهر قيمت كاال و خدمات 
در اقتصاد ايران است و اين مشكل با اين راهكارها قابل 
جبران نيســت. در اين ميان، كساني كه به دنبال يافتن 
ســاده ترين و كم زحمت ترين راهكار براي ساماندهي 
بازارها هستند، همچنان استفاده از همين سياست هاي 
اشتباه را تجويز مي كنند و حتي به قيمت فشار برمعيشت 
مردم نيز از پيشنهاد خود كوتاه نمي آيند؛ چراكه ازنظر 
آنها، پاك كردن صورت مسئله، بدون اينكه براي اجراي 
سياست هاي غلط هزينه اي بتراشــد، حداقل نيمي از 

مشكل و گاه صد درصد آن را حل مي كند.

نماگر هاي بازار سهام در مبادالت روز گذشته
درصد تغييرمقدار تغييرمقدارنماگر

1,655,406340392,10شاخص كل-واحد
ارزش معامالت
20,39-5769-22520ميليارد تومان

18,64-627251-2,738,571تعداد معامالت-دفعه
ارزش بازار

73361431,99هزارميليارد تومان

قيمت دالر از 22هزار تومان گذشت
ديروز و يك روز بعد از عبور قيمت هر دالر آمريكا از مرز 21هزار تومان، 
قيمت هر دالر آمريكا بار ديگر رشد كرد و اين بار از مرز 22هزار تومان 
هم عبور كرد. قيمت سكه هم به مرز 10ميليون و300هزار تومان رسيد.

به گزارش همشــهري، شــيب صعودي قيمت طال و ارز افزايش يافته 
است به طوري كه ظرف يك ماه گذشته قيمت هر دالر آمريكا نزديك به 
30درصد رشد كرده است. در مبادالت روز شنبه قيمت هر دالر آمريكا 
براي نخستين بار از مرز 21هزار تومان گذشــته بود و انتظار مي رفت 
ديروز قدري از آهنگ رشد قيمت كاسته شود، اما اين روند نه تنها كند 
نشد بلكه بر سرعت رشد قيمت دالر اضافه شد و ديروز تا لحظه تنظيم 
اين گزارش قيمت هر دالر آمريكا در بــازار آزاد حتي به 22هزارو250 
تومان هم رسيد. صرافي هاي مجاز ازجمله صرافي بانك ملي به عنوان 
كارگزار اجرايي بانك مركزي هم به تناسب رشد قيمت دالر در بازار آزاد 
قيمت فروش ارز را افزايش داده اند به طوري كه ديروز قيمت ارز در اين 
صرافي ها هم با 761تومان رشد به 21هزارو652 تومان رسيد. اين كار 
به اين دليل انجام مي شود كه فرصت آربيتراژي قيمت دالر از دالالن و 
سفته بازان گرفته شود. در مبادالت ديروز همچنين همگام با رشد قيمت 
دالر قيمت سكه هم افزايش يافت و قيمت هر سكه امامي با 268هزار 
تومان افزايش به 10ميليون و298هزار تومان رسيد.قيمت نيم سكه هم 

200هزار تومان افزايش يافت.
قيمت طال و ارز در صرافي هاي مجاز تا ساعت 17ديروز- ارقام به تومان

درصدتغييرمقدار تغييرقيمت نوع دارايي
216527613,64دالر
240027003يورو

2790814025,29پوند انگليس
61153065,27درهم امارات

32621635,26لير تركيه
2385211875,24فرانك سوئيس

31731585,24يوان چين
165258295,28دالر كانادا

155467805,28دالر استراليا
10,298,0002680002,67سكه امامي
5,200,0002000004نيم سكه
3,000,0006000002,04ربع سكه
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زهرارفيعي
خبر نگار

صيد بــا روش ترال در 
محيط
كشــور به مســئله اي زيست

جنجالي تبديل شــده 
است. به اعتقاد كارشناسان به دليل 
عدم نظارت بر عملكرد صيادان ايراني 
و چيني اين شيوه صيد بايد به كلي 
متوقف شود. در روش صيد ترال، از 
تور ماهيگيري بزرگي به شكل قيف 
استفاده مي شود كه به پشت شناور 
بسته شده و در اعماق مختلف آبزيان 
را با ضريب پوشش 90درصدي صيد 
مي كنــد. صيد تــرال »ميان زي« و 
»كف زي« هر دو به اكوسيستم هاي 
دريايي آسيب وارد مي كند و با توجه 
به شرايط مديريت و نظارت كنوني 

بايد به طور كلي برچيده شود.

مشكلازنظارتاست
حميدرضــا بارگاهي، اكولوژيســت 
دريايي در گفت وگو با همشــهري 
مي گويد: مجوزي كه در كشور براي 
صيــادان ايراني صادر شــده براي 
صيد ترال ميگــو در 45روز از فصل 
برداشت اســت. صيدگاه هاي ميگو 
در استان بوشــهر و هرمزگان محلي 
مشــخص دارد و در عمق متوســط 
30 تا 40متري در بستر دريا صورت 
مي گيرد. در درياي عمان، صيد ترال 
به وسيله تجهيزات كشتي هاي چيني 
به سفارش شركت هاي ايراني براي 
صيد فانوس ماهي ها صورت مي گيرد. 
در واقع شركت هاي ايراني از آنجايي 
كه كشتي صيد ترال در عمق باالي 
200متر ندارند، با كشتي هاي چيني 
قرارداد بســته اند و ايران هيچ گونه 
قرارداد مستقيم براي بهره برداري از 

منابع آبزي با چين ندارد.
فانوس ماهي ها در حد فاصل 200 تا 
400متري عمق دريا از سطح زندگي 
و زادآوري مي كنند. اندازه اين گونه 

سه بند انگشت اســت و 2سال عمر 
مي كند. از نظر حميدرضا بارگاهي، 
اشــكال كار در عدم نظارت بر صيد 
اين فانوس ماهي هاست. او مي گويد: 
اگر پــول براي نظارت قــوي وجود 
داشته باشد، دستگاه هاي ماهواره اي 
مخصوص به كشتي ها نصب مي شود 
و ناظر خشكي با هربار صيد، همراه 
كشتي مي رود. در نتيجه تخلف نيز 
رخ نمي دهد. ضعف در نظارت باعث 
مي شود كشتي ترالي كه قرار است در 
عمق 200متر صيد كند، سر از عمق 
40متر از كف درمي آورد و هر كاري 
دلش مي خواهد، انجام مي دهد. صيد 
ترال توســط ماهيگيران محلي و با 
لنج نيز انجام مي شــود ولي نظارت 
وجود ندارد. اســتنباط شخصي من 
اين اســت كه اختالفات بر سر صيد 
ترال، براي سهم خواهي بيشتر است. 
از نظر شيالت كنترل 50كشتي ترال 
آسان تر از كنترل14هزار صياد خرد 

است.
صيد ترال كــف در عمق هاي كمتر 
از 30متر كه محــل زادآوري انواع 
آبزيان ماننــد مرجان ها، جلبك ها و 
اسفنج ها و... است، مي تواند منجر به 
آسيب  رسيدن به گونه هاي متنوعي 
  شــود. حميدرضا بارگاهي با اشاره 
به اينكه ســازمان جهاني فائو صيد 
ترال را با نظــارت و مديريت زمان و 
مكان مجاز دانسته است، مي گويد: 
در بســترهاي باالي 100متر تنوع 
زيستي آســيب پذيري وجود ندارد. 
در همه جاي دنيــا ترال كف زيرنظر 
كميته ماهيگيري فائــو در زمان و 
مكان مشخص به همراه ناظر صورت 
مي گيرد. به دليل شــرايط اقتصادي 
كنونــي در كشــور، مديريت صيد 

رها شده است.

روشمنسوخشده
نبود نظارت كافي فقــط محدود به 
اين روزها نمي شــود. سال هاســت 

كه ســازمان حفاظت محيط زيست 
نســبت به روش صيد ترال اعتراض 
كرده و از شــيالت توضيح خواسته 
است اما به گفته معاون سابق دريايي 
ســازمان حفاظت محيط زيســت، 
هيچ گاه چنين توضيحي داده نشده 
است. پروين فرشــچي در اين باره به 
همشهري مي گويد: سال هاست كه 
سازمان حفاظت محيط زيست صيد 
تــرال را براي كشــتي هاي ايراني و 
چيني ممنوع اعالم كرده است. اين 
روش نبايد در كف و بستر دريا انجام 

شود.
 اين روش بــدون توجه به ســايز، 
تعداد و نــوع گونه، همــه آبزيان را 
صيد مي كند. اين روش در بسياري 
از دنيا منســوخ شــده است چون 
رفته رفته مشــخص شــد كه صيد 
ترال با وجود صيد حداكثري، منجر 
به از بيــن رفتن پايــداري گونه ها و 
پايداري صيد مي شــود. در برخي از 
نقاط دنيا در عمق هاي مياني، هنوز 
صيد ترال انجام مي شود ولي تعداد 
روزهاي صيد، دفعات آن، گونه هاي 
صيد شده، نوع و سايز تورهاي ترال 

به شدت مديريت مي شود.
در شرايطي كه هيچ كدام از اين اصول 
در آب هاي ايران رعايت نمي شــود، 
صيد ترال منجر به از بين رفتن بستر 
دريا به خصوص مرجان هايي كه محل 
زادآوري اكثر گونه هاي آبزي است، 
مي شــود. به اعتقاد پروين فرشچي، 
صيد ترال كل اكوسيستم دريايي را بر 

هم مي زند. او مي گويد: در روش صيد 
ترال بيشتر از ميزان تخمين پايداري 
آبزيــان صيد مي شــود. درحالي كه 
مطالعات پايداري گونه ها انجام شده 

است.
بخــش قابل توجهــي از صيــد بــا 
هر روشــي كه انجام شــود، شامل 
گونه هاي ضمني اســت كه در تور و 
قالب ماهيگير مي افتد. ماهيگيران 
عموما اين گونه ها را زخمي و بي جان 
به دريــا برمي گردانند. در صيد ترال 
تعداد صيد هاي ضمني زيادتر است 
و به گفته پروين فرشــچي، بر صيد 
ضمني تــرال اصال نظــارت صورت 
نمي گيرد. او مي گويد: شيالت زيربار 
گزارش دهي در اين باره نمي رفت و 
اصال منكر صيد ترال مي شد و اكنون 
صيد ترال بايد به طور كلي براي همه 

ممنوع شود.
موضوع صيد ترال به مجلس يازدهم 
نيز كشيده شده است. سميه رفيعي، 
رئيس فراكســيون محيط زيست و 
منابع طبيعي مجلس با انتقاد شديد 
از ايــن روش مي گويــد: صيد ترال 
فعاليت صيادي هاي محيط زيســت 
و معيشــت پايدار منطقــه را از بين 
مي برد. از ســازمان شــيالت بابت 
نظارت ها تشــكر مي كنيــم اما اين 
نظارت ها كافي نيست و به طور قطع 
اگر محيط زيست و بستر دريا از بين 
برود، در ســال هاي نه چنــدان دور 
هيچ گونه ماهي براي تامين معيشت 

پايدار مردم وجود نخواهد داشت.

 كرونا همچنــان در ايران 
مي تــازد. باالترين ركورد گردشگري

قربانيان كرونا هم شكسته 
شد و تعداد رســمي مرگ بر اثر كرونا تا 
ظهر ديروز به 163قرباني رسيد. شناسايي 
تعداد مبتاليان هم همچنان روند افزايشي 
دارد. در اين شرايط تشــويق ايراني ها با 
پيام هاي متعدد مخابره شــده از وزارت 
و  گردشــگري  ميراث فرهنگــي، 
صنايع دستي براي سفر چه معنايي دارد؟ 

ابتالي بيشتر به كرونا!
به گزارش همشــهري، براســاس اعالم 
وزارت بهداشت تا ظهر ديروز 2560بيمار 
مبتال به كرونا در كشــور شناسايي شد. 
بيمارستان هاي تهران تخت براي بستري 
ندارند و وضعيت اســتان هاي قرمز و در 
هشدار هم مناسب نيست. در اين شرايط 
تشويق و ترغيب ايراني ها به سفر از سوي 

وزارت ميراث فرهنگي انجام مي شود.
وزيــر ميراث فرهنگي، گردشــگري و 
صنايع دستي اكنون دستور برپايي تورهاي 
آشناسازي سفر را صادر كرده است. وزارت 
ميراث فرهنگي يك عنوان جالب هم به اين 
تصميم داده است: »گردشگري داخلي در 

همزيستي با كرونا«
 وزارت ميراث فرهنگي، گردشــگري و 
صنايع دستي از اسفند ماه سال گذشته كه 
ورود كرونا به ايران  اعالم شد، عضو ستاد 
ملي مقابله با كرونا شــد تا سياست هاي 
اين ســتاد در بخش گردشگري اجرايي 

و از سفر در طغيان كرونا جلوگيري شود.

انتخاب وزارت ميراث فرهنگي كه متولي 
اصلي رونق سفر و ترغيب ايراني ها به سفر 
بيشتر در كشور اســت، به عنوان عضوي 
از ســتاد ملي مقابله با كرونا و  سپردن 
مسئوليت كميته گردشگري و فضاهاي 
ورزشي ستاد ملي نبرد با كرونا به معاون 
گردشگري كشور كه  مهم ترين وظيفه 
او ايجاد رونق گردشگري است، از همان 
ابتدا نيز در تناقض با سياست هاي كالن 

مديريت و مقابله با كرونا بود.
عملكــرد وزارت ميــراث فرهنگــي، 
گردشگري و صنايع دســتي اما چندان 
در ايجاد محدوديت براي سفر قابل قبول 
نبود.  اين وزارتخانه نه تنها در پيك اوليه 
شيوع كرونا در ايران نتوانست مديريت 
مناسبي در جلوگيري از سفر داشته باشد 
كه حتي زماني تصميم به بستن موزه ها 
و مراكز گردشــگري گرفت كه موضوع 
ابتالي وزير ميراث فرهنگي و غيبت او  در 
جلسات هيأت دولت مطرح شد. پيش از 
آن كاركنان موزه ها اعتراض خود نسبت به 
تهديد سالمت شان را با رسانه ها در ميان 
گذاشــته بودند و از وزير ميراث فرهنگي 
خواسته بودند كاري براي كاهش ساعت 
كاري موزه هــا و اماكن گردشــگري يا 

تعطيل كردن اضطراري اين مراكز كند.
كرونا به تدريج فرصت سفرهاي نوروزي را 
از فعاالن صنعت گردشگري و ايراني هاي 
مســافر كه نوروز هرســال آمار ده ها 
ميليوني سفر را تكميل مي كردند گرفت. 
نتيجه آن شــد كه تورهاي گردشگري 

فروخته شــده اجرا نشــد. شركت هاي 
خدمات مسافرتي با انبوه طلبكاران مواجه 
شــدند كه پول هاي پرداخت شده براي 
تورهاي كنسل شده را طلب مي كردند. 
هتل ها نيز خالــي ماندند و بدين ترتيب 
ده ها ميليارد تومان خســارت بر دوش 

فعاالن صنعت گردشگري ماند.
انجمن هــاي صنفــي فعــال در حوزه 
گردشگري كشــور كه با خسارت شديد 
ناشي از كنســل شدن ســفرها روبه رو 
شــدند، در نامه هاي متعدد بــه وزارت 
ميراث فرهنگي، از دولت براي پرداخت 
خسارات ياري خواستند. همين فشارها 
بود كه وزارت ميراث فرهنگي را كه بايد 
محدوديت هاي جدي ســفر در ايران را 
تداوم مي داد، به صرافت انداخت مصوبه 
بازگشايي مشروط هتل ها و دفاتر خدمات 
مسافرتي و اماكن گردشگري را از ستاد 

ملي مقابله با كرونا بگيرد.
اين اقــدام زودهنــگام به دليــل تأثير 
فشــار فعاالن گردشــگري بــر وزارت 
ميراث فرهنگــي و ناتواني اين وزارتخانه 
در تعطيل كامل سفر انجام شد و معاون 
گردشگري كه مسئول كميته گردشگري 
و فضاهاي ورزشي ســتاد ملي مقابله با 
كرونا است، مصوبه گشايش مجدد سفر را 
با لفظ »سفر هوشمند+سالمت« گرفت و 
اجازه سفر در شــرايط وخيم كرونايي با 

انتقاد مواجه شد.
وزارت بهداشت از وخيم تر 
شــدن وضعيت ابتال به 

كرونا در ايران خبر مي دهــد و حاال در 
اين شــرايط معاون گردشــگري برنامه 

گردشگري پساكرونا  ارائه مي كند.
در تازه ترين تصميم اما، در شرايطي كه 
وزارت بهداشــت از قرمز يا هشدارآميز 
بودن شرايط 19 استان كشور در مواجهه 
با كرونا خبــر داده اســت،  وزير ميراث 
فرهنگي، گردشــگري و صنايع دستي 
دستور برگزاري تورهاي آشناسازي سفر 
در 10استان كشــور صادر كرد. در ميان 
استان هاي اعالم شــده  وضعيت برخي 
مقاصد گردشــگري قرمز و هشدارآميز 

است.
نتيجه اين رفتارها آن هم از سوي يك 
عضو ستاد ملي مقابله با كرونا آن است 
كه ولي تيموري، معاون گردشگري با 
افتخار اعالم كند در خردادماه امسال 
تعــداد اقامت كننــدگان در هتل ها و 
اقامتگاه هاي بومگردي و خانه مسافرها 
5ميليون و 703هزار و 679نفر - شب 
بوده و تعداد بازديد از اماكن گردشگري 
كشــور نيز 9ميليون بازديد اســت و 
وزارت گردشــگري همزمان به مقوله 

سفر و ايمني توجه دارد.
سفر عامل انتشار بيشــتر بيماري كرونا 
در كشور است كه اگر چنين نبود اكنون 
استان هاي سفيد كشــور به رنگ قرمز 
و هشــدار نمي رســيدند و ركورد قبلي 
قربانيان ناشي از ابتال به كرونا در كشور 
نمي شكست و نمودار ابتال به كرونا شيب 

صعودي نمي گرفت.

صيد ترال را ريشه كن كنيد
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افقي:
 1- درگاه- نام ها- پيكار

2- درخت زبان گنجشــك- 
مجموعه داســتاني نوشــته 

احمد محمود- توشه
3- عالمت جذر در رياضي- 

شهر تاريخي سوريه
4- شــيريني تبريز- سازمان 
جاسوسي آمريكا- باز شكاري

5- نماينده قانوني- پرتو ماه- 
در دل افكندن

6- از پيامبران بني اسرائيل- 
موشواره كامپيوتر- افسرده

كبيــر-  توبه كننــده-   -7
پسنديده

8- ميزبــان المپيك1992- 
كارش تهيــه و تنظيــم خبر 

است
9- تــالش- امپراتــور روم 

شرقي- فالني
10- مترســك- پيشــگاه- 

همنشين زن
11- مركز- بر ســر عروس و 

داماد مي ريزند- پراكندن
12- مغازه- ســه ماه از سال- 

پهلوان توراني
13- از گياهــان آپارتماني- 

نوعي انگور دانه درشت
14- نوعي كبك- حركتي در 
ژيمناســتيك- همه را شامل 

مي شود
15- براي بيان درد و آزردگي 

بــه كار مــي رود- صميمي- 
رئيس قوم

  
عمودي:

1- دســتگاه خــارج از رده- 
بخش انتهايــي پرچم گل- 

شكلك
2- فيلمنامــه- دشــمنان- 

وثيقه
3- واضــع جــدول تناوبي 

عناصر
4- گاو مقــدس مصريــان 

باستان- نوميدي- فاخته
5- هر بخش از اوستا- نوعي 
تزئين روي پارچه- شهري در 

شمال شرقي فرانسه
6- مترســك- بازار ســهام- 

مرطوب
گيــالن-  بــع  توا از   -7
صورتگر- كشوري قديمي در 

بين النهرين
8- از مطهرات- برگشــتن- 

نوعي روانداز- رها
9- غذاي مريــض- جهنم- 

توضيح اضافي بر مواد قانون
10- به يكديگر ساييده شده- 
از رنگ هــاي تركيبــي- از 

پيامبران بني اسرائيل
11- خبرگــزاري كار ايران- 

نيروي جاذبه- جرقه آتش
تنــه  تقليد كننــده-   -12

درخت- يوغ
13- رماني طنز نوشته آناتول 

فرانس فرانسوي
14- آتش- شــعبه اي از نژاد 

سفيد- همانندي
15- كاسه گردان- نوشيدني 

مستي آور- ديگ سنگي
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 6      8 
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  2 7    8 
9   8 5 2   1

در شرايطي كه ايران ركورد قبلي مرگ بر اثر كرونا را شكسته است سفر در وضعيت قرمز
تورهاي آشناسازي در استان هاي قرمز برگزار مي شود

صيد ترال سال هاست در جهان منسوخ شده است
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متــن كـامـل در سایت

مرز مهران برای تردد افراد دوتابعیتی باز است
نوراهلل دلخواه، مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان ایالم گفت: براساس توافق انجام شده با طرف عراقی، 
افراد دوتابعیتی )ایرانی-عراقی( با رعایت موازین و پروتکل های 
بهداشتی، می توانند از مرز مهران تردد کنند.

2 3 0 2 3 4 4 2 6

فرشته رضاییسالمت
گیالن- خبرنگار

لرستان، کردســتان و چهارمحال  و بختیاری در صدر شاخص 
فالکت کشــوری قرار گرفته اند، موضوعی که نشان می دهد 
وضعیت بد بیکاری و تورم باال در این مناطق همان روال گذشته 
را طی می کند و مردم را با مشکالت زیادی مواجه کرده است. 
»شــاخص فالکت« که ازمجموع نرخ تورم و بیکاری به دست 
می آید، به عنوان یکی از شــاخص های اساســی اقتصادی و 
اجتماعی به شمار می رود که می تواند میزان رضایت شهروندان 
از وضعیت اقتصادی و شــرایط رفاهی آنان را نشان دهد. این 

شاخص نشــان می دهد با توجه به کاهش قدرت خرید نسبت 
به افزایش تورم و گسترش بیکاری، مردم لرستان، کردستان 
و چهارمحال وبختیاری بیش از همه نقاط دیگر ایران وضعیت 
معیشتی نابسامانی را تجربه می کنند. گزارش مرکز آمار ایران 
نشان می دهد شــاخص فالکت کشور براســاس آخرین نرخ 
بیکاری )زمستان سال98 ( و نرخ تورم )فروردین سال99( به 
42/8درصد رسیده  است و استان لرستان با نرخ 53/8درصد، 
کردستان با نرخ 51/6درصد و چهارمحال وبختیاری با نرخ 48/7 
درصد، باالتر از میانگین کشوری هستند. دراین گزارش، دالیل 
باال رفتن این شاخص در استان های غربی که در صدر جدول قرار 

دارند بررسی شده است که در ادامه می خوانید.
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دامداران گیالنی در معرض تب کریمه کنگو 
تب کریمه کنگو بعد از کرونا میهمان ناخوانده گیالنی ها شده و این بیماری مشترک 
دام و انسان اکنون برخی را راهی بیمارستان ها کرده است. مسئوالن استانی هشدار 
می دهند دامداران و دیگر افراد از نزدیک شــدن به دام های زنــده پرهیز کنند تا این 

بیماری بیش از این شیوع پیدا نکند.
تب کریمه  کنگو بیماری مشترک دام و انسان است که از طریق تماس با گوشت، خون، 
ترشحات حیوان و گزش توســط کنه آلوده به ویروس به انسان منتقل می شود. این 
بیماری هرساله در فصول گرما به علت رعایت نکردن برخی از مسائل بهداشتی شیوع 
پیدا می کند و سال گذشته نیز ابتالی 23نفر و مرگ دو نفر براثر این بیماری ازسوی 

دامپزشکی گیالن تأیید شد.

بستری شدن 4 گیالنی 
سرپرست معاونت بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی گیالن از بستری  شدن 4 گیالنی 
درپی ابتال به تب کریمه کنگو در بیمارستان های استان خبر می دهد. به گفته او، تب 

کریمه  کنگو هرچند در دام ها کشنده نیست، اما برای انسان می تواند کشنده باشد.
»آبتین حیدرزاده« با اشــاره به شــیوع بیماری تب خونریزی دهنده  کنگو در گیالن 
می افزاید: با وجود هشدارهای یک ماه پیش، شــیوع این بیماری در میان دامداران، 
دامپروران و روستاییانی که در تماس مستقیم با دام ازجمله گوسفند و بز هستند، در 

حال افزایش است.
وی با بیان اینکه شمار مبتالیان به این بیماری امسال نسبت به سال گذشته کمتر است، 
در پاسخ به این سؤال که آیا این بیماری به جز تابستان در فصل دیگری هم شیوع پیدا 
می کند، توضیح می دهد: عالوه بر تابستان، در ماه های ابتدایی پاییز نیز شرایط ابتال به 
این بیماری وجود دارد و بسیار می تواند مخاطره آمیز باشد. به همین علت روستاییان 
باید بیشتر مراقبت باشــند و از تردد غیرضروری و حضور در محل استقرار دام زنده 
به طور جدی بپرهیزند. دامداران نیز باید با هماهنگی با دامپزشــکی نسبت به حمام 

ضد کنه اقدام کنند.

آموزش به دامداران
 حساسیت این موضوع سبب شد تا جلسه آموزش، مراقبت و پیشگیری از بیماری های 
 )CCHF( قابل انتقال بین انسان و حیوان با اولویت تب خونریزی دهنده کریمه کنگو
و لپتوســپیروز به صورت ویدئوکنفرانس با حضور مســئوالن دانشگاه علوم پزشکی، 
معاون سالمت و رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی اداره  کل دامپزشکی 

گیالن، به طور همزمان در سراسراستان برگزار شود.
در برخی از روستاهای گیالن مانند مالسرا شــفت، رودپشت باال، سرشکه الهیجان 
و تالش جلسه آموزشــی تب کریمه گنگو  با حضور دامداران محلی دهیاران برگزار 

شده است.
»مرتضی شــفیعی« یکی از دامداران اهل شفت با بیان اینکه هرســاله این بیماری 
تهدیدی برای سالمت دامداران است، به همشهری می گوید: در این زمینه به تازگی در 
جلسه های آموزشی شرکت کردیم و دامداران و روستاییان روستای مالسرا با عالئم، 

روش های انتقال و راه های پیشگیری از این بیماری ها آشنا شدند.
وی ادامه می دهد: یکی از درخواست های ما از مسئوالن شهرستان، این است که کمک 
کنند تا حمام های ضد کنه دام ازســوی جهادکشاورزی ساخته شود. همچنین برای 
تهیه سموم ضدکنه ای توسط دامپزشکی زودتر و بیشتر اقدام کنند تا همه دامداران 
استان بتوانند از این مهم برخوردار شوند. این کار از شیوع بیشتر و ابتالی دامداران و 

سایر کسانی که با گوشت قرمز سر و کار دارند جلوگیری می کند.
سرپرست شبکه دامپزشکی الهیجان نیز به همشهری می گوید: از آنجایی که دامداران 
و روستاییان ازجمله افرادی هستند که بیشتر از سایر قشرهای جامعه در معرض خطر 
ابتال به بیماری تب کریمه کنگو قرار دارند، لزوم آشنایی با خطرات این بیماری به ویژه 

در فصول گرم سال همزمان با فعالیت کنه ها در اولویت آموزشی قرار دارد.
دکترعلی رسولی تأکید می کند: بهتر است دامداران تمام مسائل قرنطینه ای، بهداشتی 
و حفاظت شــخصی را رعایت کنند و کشــتار دام تحت نظارت دامپزشکی در محل 

کشتارگاه صورت گیرد.
وی افزایش ســطح آگاهی های عمومی با برگزاری کالس های آموزشــی برای افراد 
درمعرض خطر، مقابله با انگل های خارجی بدن دام، تهیه گوشت از مراکز مجاز و ممهور 
به مهر بهداشتی دامپزشکی و استفاده از دستکش هنگام آماده سازی گوشت دام را از 

مهم ترین راهکارهای مقابله با انتقال این بیماری به انسان عنوان می کند.

سمپاشی و ضرورت رعایت موارد بهداشتی
با وجود جلسه های آموزشی ، بسیاری از دامداران خواهان راه های پیشگیری از طریق 
سمپاشی به بدن دام هستند. این کار باید ازسوی دامپزشکی هر شهرستان انجام شود 
تا این بیماری منجر به مرگ افراد نشود. در همین زمینه مدیرکل دامپزشکی گیالن از 
مصرف ۹۰۰لیتر سم برای مبارزه با بیماری کریمه کنگو طی بهار امسال خبر می دهد.
»سهراب عاقبتی« می گوید: تاکنون ۹۰۰لیتر سم برای سمپاشی بدن دام، اماکن دامی 
و حمام ضدکنه به منظور از بین بردن انگل های خارجی )کنه ها( به صورت رایگان در 

استان توزیع شده است.
وی همچنین در زمینه علت انتقال این بیماری در انسان عنوان می کند: بیشترین علت 
ابتالی انسان به بیماری، تماس با دام یا مصرف گوشت های آلوده حاصل از ذبح دام ها در 
خارج از کشتارگاه است. برای جلوگیری و پیشگیری از این بیماری، استفاده از وسایل 
حفاظت انفرادی از قبیل لباس کار، چکمه، دستکش، ماسک و عینک برای افرادی که 

به نوعی با دام و الشه تماس دارند، الزامی است.

فاطمه عباسی
 خبرنگار

 استان های درصدر جدول 
شاخص فالکت کدامند؟

سیالب در لرستان

دستفروشی در چهارمحال و بختیاری

کولبری در کردستان

جدول نرخ فالکت در استان های کشور
با توجه به نرخ تورم در زمستان ۹8 و تورم ساالنه در فروردین ۹۹

  استان گران چهارمحال وبختیاری
استان چهارمحال وبختیاری با وجود جمعیت کم، عالوه بر اینکه همواره به عنوان یکی 
از استان های با آمار بیکاری بسیار باال شناخته می شود ، به دلیل اینکه صنایع نساجی، 
تولیدی، ساختمانی و... ندارد، به عنوان استانی پرخرج نیز در کشور مطرح است چراکه 
حداقل نیازهای این استان  از سایر استان ها مانند اصفهان، خوزستان و یزد وارد می شود 
و این مردم هستند که هزینه های مربوط به واردات کاالها را متقبل می شوند. این روزها 
دغدغه های مردم این استان زیاد شده و مشکالت بیکاری جوانان و نبود بازار کار و گرانی 
مردم را به ستوه آورده، با این حال آنها از دولت انتظار گره گشایی دارند. احمدرضا حسینی 
که در شهرکرد زندگی می کند، می گوید: هر روز اقالم مورد نیاز مانند قند، شکر، روغن 
و برنج را باید گران تر از روز قبل تهیه کنیم و معلوم نیست این گرانی تا کی ادامه دارد. 
مردم دیگر توان خرید ندارند. شما بگویید قشر ضعیف چگونه می تواند جوابگوی این 
هزینه های سرسام آور باشد؟ یکی دیگر از شهروندان شهرکرد که تنها منبع درآمد زندگی 
خود و خانواده اش مستمری یکی از نهادهای حمایتی است، می گوید: درست است که 
وضعیت اقتصادی استان نابسامان است، اما این گرانی باید به صورت کشوری کنترل شود. 

  ناکارآمدی برخی مدیران
کارشناسان بر این باورند که سیاسی کاری و انتصاب برخی مدیران ناکارآمد، محرومیت 
تاریخی، نبود زیرساخت های تولید، نبود فکر اقتصادی هدفمند، ساختار معیشتی سنتی، 
نبود فرهنگ کارآفرینی و ناهماهنگی بین بخشی از مهم ترین علل باال بودن آمار بیکاری 

و تورم دراین استان است.
محمود بخشی نژاد ، استاد دانشــگاه و کارشناس اقتصادی در شــهرکرد در این باره 
می گوید: 21 درصد جمعیت 8۰۰ هزارنفــری چهارمحال وبختیاری بیکارند و من 
دلیل اصلی آن را مشکل مدیریتی در استان می دانم. تامین زیرساخت ها در هر بخشی 
برعهده دولت است و دولت در استان های دیگر این زیرســاخت ها را فراهم کرده اما 
در چهارمحال وبختیاری برخی مدیران به دنبال دریافت این زیرساخت ها نبوده اند و 
نتوانسته اند از ظرفیت های موجود نیز برای ایجاد فرصت های شغلی استفاده کنند. به 
همین دلیل ما جزو استان های مهاجرفرست هستیم و بیشتر نیروهای کاری در استان 

اکنون در کارخانه ها و مراکز تولیدی استان های اصفهان و یزد مشغول کارند.
او معتقد است منابعی که دولت در اختیار استان قرار می دهد، هر چقدر محدود ، به جای 
اینکه صرف ساختمان سازی برای اداره های استانی شود ، باید به آب رسانی ، ساخت جاده 

و... تخصیص داده شود تا بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در استان جذب شود.
بخشی نژاد می گوید: طرح آمایش سرزمین یکی از راه هایی است که موجب توسعه و 
افزایش اشتغال و کاهش تورم در استان های محروم می شود و دولت می تواند براساس 
این طرح و براساس ظرفیت های استان ، اعتبارات الزم را اختصاص دهد، اما این طرح نیز 
سال هاست که روی کاغذ مانده و همچنان برخی از استان ها مانند چهارمحال وبختیاری 

اعتبارات الزم را دریافت نمی کنند.

  اجرای 3۰پروژه اقتصاد مقاومتی 
معاون هماهنگی اموراقتصادی استاندار چهارمحال وبختیاری به کاهش 2/2درصدی 
نرخ بیکاری استان در سال ۹8 نسبت به سال ۹7 اشاره می کند و معتقد است که حمایت 

از بخش  خصوصی می تواند زمینه ساز کاهش بیشتر نرخ بیکاری دراین استان باشد. 
اهلل کرم نصیری می افزاید: در سال  جاری به منظور اجرای برنامه جهش تولید حدود 8۰ 
پروژه اصلی با اعتبار بیش از 8هزار میلیارد تومان از محل اعتبارات دولتی ملی و استانی، 
تسهیالت و سرمایه گذاری بخش خصوصی پیش بینی و پیشنهاد شد. همچنین 3۰ 
پروژه اقتصاد مقاومتی در بخش های مختلف به تصویب رسید که با اجرای این موارد، 

تحول خوبی در زمینه زیرساخت، تولید و اشتغال در سطح استان به وجود خواهد آمد.

  بیکاری روزافزون در کردستان
استان کردستان از لحاظ برخورداری از ظرفیت های اقتصادی، موقعیت بی نظیری دارد و وجود مرزهای رسمی با عراق در استان و همچنین پتانسیل کم نظیر گردشگری، این استان را در 
موقعیت مناسبی قرار داده، اما بیشتر این ظرفیت ها به حال خود رها شده اند و داستان بیکاری و نداشتن شغل در کردستان سال هاست مردم این خطه از کشور را آزار می دهد؛ هرچند مسئوالن 
و مدیران در دولت های مختلف وعده های متعددی در راستای رفع این مشکل مطرح کرده اند، اما همچنان کردستان دارای نرخ بیکاری باالیی نسبت به میانگین کشوری است.از سوی دیگر، 
باال بودن نرخ تورم نیز بسیاری از مردم این استان را مجبور به روی آوردن به کولبری و مشاغل کاذب کرده است. یکی از دستفروشان در سنندج می گوید: مسئوالن از زندگی افرادی مانند ما 
خبر ندارند، نمی دانند به چه  سختی صبح را به شب می رسانیم تا شرمنده بچه های مان  نشویم . چرا یارانه ما بعد از چند سال با همان قیمت پرداخت می شود اما هر روز بر قیمت اقالم افزوده 

می شود؟ از برنج و گوشت و مرغ که گذشتیم و گفتیم اشکال ندارد، اگر گران است نمی خوریم، اما فکر می کنم با این وضعیت تا چند وقت دیگر حتی پول نان خالی را هم نداشته باشیم. 

  وقتی مسئوالن پاسخگو نیستند
کارشناسان اقتصادی معتقدند بیکاری در کردستان درحالی افزایش یافته که به تناسب آن شغل فراهم نشده و سرمایه گذاران هم میلی برای سرمایه گذاری در استان نداشته اند. سهراب 
صدیقی ازجمله این کارشناسان در کردستان است و می گوید: معضل بیکاری در کردستان با بیکاری ناشی از تغییر الگوی اشتغال در منطقه همراه بوده است.  برای نمونه تا مدت ها قبل یک 
کشاورز با تمامی اعضای خانواده در روستا مشغول به کار بود و در حرفه های موجود در روستا سرآمد بود اما وقتی این خانواده روستایی به شهر مهاجرت می کند، همه اعضا بیکار می شوند. 
این روند منجر به افزایش مهاجرت به شهرها و فعالیت روستاییان در مشاغل کاذبی مانند دستفروشی، دوره گردی و... می شود.او اضافه می کند: ازسوی دیگر بیش از 6۰درصد کارخانه ها و 
مراکز تولیدی در این استان تعطیل شده و خیلی از شهرنشینان نیز بیکار شده اند. این آمار باالی بیکاری همراه با تورم روزافزون باعث شده کردستان در رده باالیی از نظر شاخص فالکت قرار 
گیرد و مدیران استانی نیز چنان که باید نتوانسته اند در جذب سرمایه گذار و استفاده از ظرفیت ها عملکرد مناسبی داشته باشند. این استاد دانشگاه معتقد است مدیران استان راهبرد و برنامه 
مدونی برای مهار تورم، ایجاد اشتغال و توسعه پایدار متکی به منابع استانی ندارند و توضیح می دهد که چنانچه بودجه ای برای طرح های عمرانی تدوین شده، مدیران استانی قادر نبوده اند ابزار، 
امکانات و اعتبارات مورد نیاز اجرای این طرح ها را تامین و از این بودجه به درستی استفاده کنند. متاسفانه مسئوالن اقتصادی استانداری کردستان با وجود پیگیری های خبرنگارهمشهری 

برای توضیح درباره وضعیت استان، پاسخگو نبودند. 

  لرستان در صدر
مردم دیار فلک االفالک این روزها بیشتر از هر زمان دیگری تحت فشارهای اقتصادی قرار گرفته اند 
و با وجود اینکه مسئوالن بارها از ارائه برنامه هایشان برای بهبود وضعیت بیکاری و تورم سخن به 
میان می آورند، اما آمارها به خوبی گویای وضعیت نامناسب لرستان با همه ظرفیت هایش است. 
کارشناسان اقتصادی معتقدند عمده تورم افزایشی در لرستان ناشی از حوزه »مسکن« است و 
جالب است بدانید این استان باالترین نرخ اجاره بها را در کشور دارد و این گرانی مسکن در حالی 
 است که مردم لرستان، سرانه درآمدی بسیار پایینی دارند و پرداخت اجاره بها با درآمد گاهی حتی 
کمتر از 5۰۰هزار تومان،  برخی از ساکنان این استان را با مشکالت معیشتی بسیاری روبه رو کرده 
است.  گفت وگو با مردمی که در شهرها و روستاهای این استان زندگی می کنند، نشان می دهد 
خانواده های زیادی به دلیل فشار اقتصادی، گرانی و نبود شغل، محتاج نان شب هستند و زیر 
پوشش کمیته  امداد زندگی می کنند. لیال گودرزی که ساکن خرم آباد است، می گوید: همسرم 
کارگر است و 4 فرزند دختر دارم که همگی محصل و دانشجو هستند. ما هر ماه باید مبالغی را برای 
تأمین شهریه، جهیزیه، قسط وام، کرایه ایاب و ذهاب، قبض های خدماتی و خوراک و پوشاک کنار 
بگذاریم. اگر قرار باشد نیمی از درآمد ما صرف اجاره بها شود که باید از بقیه بخش های زندگی دست 
بکشیم و قید آینده فرزندان مان را بزنیم. انتظار داریم که مسئوالن نظارت بیشتری داشته باشند و 

از قشرهای ضعیف که کمرشان زیر بار این گرانی ها خم شده، حمایت کنند. 

  ظرفیت هایی که نادیده گرفته می شود
دغدغه های مردم را در صحبت های مهرداد ویس کرمی، نماینده خرم آباد در مجلس شورای 
اسالمی نیز می توان یافت. او معتقد است: لرستان با وجود داشتن ظرفیت های بسیار در زمینه 
گردشگری، کشاورزی و دامپروری، به علت نبود زیرساخت های مناسب و البته سوءمدیریت ها، 

توسعه و پیشرفت چندانی نداشته و در سال های اخیر بسیاری از صنایع این استان نیز به حالت 
تعطیل درآمده اند و عده زیادی از مردم بیکار شده اند. این درحالی است که شهر خرم آباد در 
سال های5۰ و6۰ یکی از شهرهای برتر صنعتی کشور بود.  ویس کرمی اضافه می کند: وقتی 
در استان تولیدی وجود ندارد، مردم هرچه الزم دارند باید از استان های دیگر تهیه کنند. به 
 طور مثال برای ساخت خانه باید همه تجهیزات الزم را از استان های اصفهان یا یزد وارد کنیم و 
قیمت این تجهیزات 7۰درصد گران تر از آنچه در استان های مبدأ هست به دست ما می رسد و 
آن وقت است که خانه اینقدر گران می شود. اگر صنایع ما راه اندازی شود و تولید داشته باشیم، 
بسیاری از این مشکالت رفع خواهد شد و یکی از مشکالت اساسی استان یعنی بیکاری نیز تا 

حد زیادی مرتفع می شود.

  برنامه های مسئوالن برای استان
شیوع ویروس کرونا، سیالب سال  گذشته و تحریم ها نیز از عواملی هستند که معاون هماهنگی 
امور اقتصادی استاندار لرستان برای صدرنشینی لرستان در جدول شاخص فالکت بیان می کند 
و معتقد است این عوامل نیز به بیکاری و تورم در استان دامن زده؛ بخش عمده ای از مشکالت 
اقتصادی که در لرســتان پیش آمده به این 3 دلیل بوده و سیالب سال گذشته نیز خسارت 
گسترده ای به مشاغل حوزه کشاورزی و دامپروری وارد کرده است و این در حالی  است که بخش 
عمده ای از جمعیت لرستان در حوزه کشاورزی و دامپروری کار می کنند. او با اشاره به راهکارهایی 
که می توان با استفاده از آنها بخشی از مشکالت حوزه اقتصاد استان را رفع کرد، اضافه می کند: 
ما در استان چند برنامه تدوین کرده ایم که یکی از آنها، سند توسعه تولید لرستان است و آن را 
در دستور کار قرار داده ایم. همچنین در تالشیم امسال تعدادی از واحدهای اقتصادی را نیز احیا 

کنیم تا بیکاری در استان کاهش یابد.  
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   حق به شهر 300هزار نفر
منطقه19 تهران، 300 هزار نفر جمعيت دارد. در هر تصميمي براي اين اراضي 
300هكتاري، بايد درنظر گرفت كه  آنهاحق و حقوقي دارند و اين يكي از مصاديق 
حق به شهر است. و نبايد صرفا به دليل آسيب هاي اجتماعي و حضور 150يا200نفر 
در اين داالن ها، دچار بي تصميمي نسبت به اين اراضي شد. در رابطه با اين افراد 
هم بايد اقدامات الزم حمايتي و كاهش آسيب انجام شود. تعيين تكليف اراضي 
وقفي اين محدوده از ديگر مشكالت منطقه عنوان شده است. منطقه 19 تهران 
از مناطق فقيرنشين پايتخت است كه آسيب ها و فرصت هاي موجود آن نيازمند 
بررسي و ارائه راهكارهاي كارشناسي است. امروزه 300هزار ساكن دائمي منطقه 
براي بهبود شرايط فعلي خود اميد به راهكارهايي دارند كه وضعيت فرهنگي، 

اجتماعي و اقتصادي منطقه را دچار تحول كند.

كوره پزخانه هاي تهــران همانجا كه 
يادآور رونــق بازار ساخت وســاز در گزارش

ساليان دور است؛ اين روزها به فضايي 
متفاوت و حضور معتادان متجاهر تبديل شده است؛ 
اكنون آسيب و فرصت در اين كوره ها در هم آميخته 

شده اند.
خيلي از ما كوره ها پزخانه هاي تهران را بارها ديده ايم؛ 
هنگامي كه از مسير بزرگراه آزادگان و بلوار شقايق 
عبور مي كنيــم؛ دودكش هاي بلنــد كوره ها از دور 
نمايان است و فضاي متفاوتي با ساير نقاط شهر ايجاد 

كرده است.
به گزارش همشهري، كوره پزخانه هاي تهران كه در 
منطقه 19، واقع شده اند، تنها يك نام نيستند، هويت 
و بخشي از تاريخ تهران را در خود جاي داده اند. در اين 
ميان پيشنهاد شده است در محل كوره ها، موزه آجر 
ايجاد شود تا بخشي از هويت تهران به نسل هاي بعدي 
منتقل و اين مجموعه براي آينده تهران، حفظ شود.

اما كوره پزخانه ها اين روزها ساكنان غيررسمي را در 
خود جاي داده اند؛ آنطور كه مدير مؤسسه نور سپيد 
هدايت به بازديدكنندگان كوره پزخانه ها مي گويد؛ 
روزانه بين 150 تا 200 نفــر در اين مجموعه براي 
مصرف و تهيه مواد مخدر مورد نياز خود، تردد دارند. 
معتادان و فروشندگان مواد مخدر اين روزها، ساكنان 
و حاكمان اصلي اين مجموعه محســوب مي شوند؛ 
به گونه اي كه مزاحمان احتمالي كسب و كار خود را با 

سالح تهديد مي كنند.
مدير اين مؤسســه به علي اعطا، سخنگوي شوراي 
اسالمي شهر تهران و رئيس كميته معماري و علي 
توكلي شــهردار منطقه 19 تهــران  درباره حضور 

معتادان در محدوده كوره پز خانه توضيح بيشتري 
ارائه و بازديد كنندگان را به سمت خانه هاي زيرزميني 

هدايت مي كند.
خانه هــاي زيرزميني كه از دور به شــكل تپه ديده 
مي شــوند، ورودي كوچكي دارند كه يــك نفر به 
راحتي از آن عبور مي كند و با گذشــتن از چند پله 
كوچك به اتاق 9 متري مي رســد كه محل زندگي 

يك تا 4 نفر است.
او بازديد كنندگان را از محل خانه هاي زير زميني به 
قسمتي ديگر از محدوده كوره پزخانه ها راهنمايي 
مي كند و مي گويد نگران اســت كــه حضور گروه 
بازديد كننده از اين محدوده، موجب كاهش و سلب 
اعتماد ســاكنان دائمي غيررســمي اين منطقه به 
مددكاران شود. بازديدكنندگان قصد ورود به يكي از 
خانه ها را دارند، اما ساكنان خانه كه يك پسر جوان 
و يك خانم مسن هســتند؛ اجازه ورود نمي دهند و 

بازديد كنندگان را از كنار خانه مي رانند.
مدير مؤسسه نور ســپيد هدايت مي گويد: از زماني 
كه در اين محدوده فعال شده اند، تالش كرده اند تا 

وضعيت بهداشت اين محدوده را ارتقا دهند و با ارائه 
سرنگ يكبار مصرف، لوازم بهداشتي بانوان و توزيع 
غذاي گرم، كمي از وضعيت اســفناك اين محدوده 

بكاهند.
او مي گويد: »سال ها بود كه گمان مي كرديم استفاده 
از سرنگ اشتراكي منسوخ شــده، اما معتادان اين 
محدوده از يك ســرنگ به طور اشــتراكي استفاده 
مي كنند.گاهي ساكنان اين محدوده با جمع آوري 
سرنگ هاي اســتفاده شــده و آلوده و تحويل آن به 
كانكسي كه از سوي بهزيســتي در اين منطقه قرار 
داده شده، ســرنگ جديد تحويل مي گيرند تا دچار 

بيماري هاي ناشي از استفاده سرنگ آلوده نشوند.«

همنشيني پارك ايرانيان و كوره پز خانه ها
موضوع ايجاد پارك ايرانيان در جوار كوره پزخانه ها 
از سال هاي گذشته مطرح شده و مصوبه شوراي شهر 
را دارد؛ پاركي كه اكنون در فاز اول، براي 14 هكتار 
آن برنامه ريزي شده، اما ايجاد آن با مشكالتي روبه رو 

شده است.

علي اعطا، سخنگوي شوراي شهر، بازديد از وضعيت 
كوره هاي آجرپزي و ساكنان آنها و نيز بررسي موانع 
احداث اين بوســتان را دليل حضور خــود در اين 

محدوده اعالم مي كند.
او مي گويد: »اخيرا ويدئويي از اين محدوده مشاهده 
كردم كه توسط مؤسسه همشهري توليد شده است. 
و در اين ويدئو نشان داده شــده كه زير پوست اين 
كوره هاي آجرپزي، وضعيت تأســف برانگيز است و 
رد پاي انواع و اقسام آســيب هاي اجتماعي را اينجا 

مي توان ديد.«
او معتقد است؛ احداث بوســتان دانش و طبيعت و 
ايرانيان كه قرار بوده در اين محدوده انجام شــود از 
اهميت بااليي برخوردار است اما با توجه به وضعيت 
ساكنين داالن هاي كوره هاي آجرپزي و فعاليت هاي 
جاري در ايــن منطقه و همچنيــن ملك مالكيتي 
شهرداري، اين كار در آينده نزديك چندان محتمل 

به نظر نمي رسد.
اين طور كه اين عضو شــوراي شــهر تهران عنوان 
مي كند، مســئله مالكيت نيز موضوع ديگري است 
كه از موانع هر نوع اقدام در اين منطقه است؛ چرا كه 
بخشي از اراضي خالزير محل ضايعات فروشي هايي 

است كه اجاره نامه دارند و موقوفه هستند.
او مي گويد: كســاني اعتقاد دارند چون در اين چند 
ده هكتــار، چند صد نفــر از افراد كه يــا معتاد و يا 
كارتن خواب هســتند رفت وآمد دارند، نبايد هيچ 
مداخله اي در اينجا داشــت. اما اين نه  تنها حمايت 
از اين افراد آسيب ديده نيست، بلكه ظلم آشكار به 
300هزار جمعيت منطقه 19اســت كه از بسياري 

امكانات محروم هستند.

 بازديد از يكي از محدوده هاي جنوبي تهران كه با وجود فرصت هاي 
فراوان، محل تجمع معتادان و فروشندگان مواد مخدر شده است
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توان كرونا و تاب روان ما 
 همشهري در گفت وگو با كارشناسان راهكارهاي افزايش تا ب آوري و ارتقای سالمت روان شهروندان 

در مقابله با بحران ويروس كرونا را بررسي كرد 

تأمين منابع مالي؛ دغدغه اصلي مترو
 متروي تهران به عنــوان يكي از 

مجموعه هــاي حمل و نقل بزرگ تريــن 
زيرســاختي عمراني و خدماتي 
كشــور كه عقبه اي چند دهه اي از فعاليت هاي 
پردامنه مهندسي و مطالعاتي را در پس زمينه 
خود دارد، به واسطه خدمات رساني بي واسطه و 
همه روزه به شهروندان، توسعه آن تعطيل پذير 
نيســت. به موازات آن، تامين منابع مالي براي 
توســعه و تجهيز مترو، بدون ترديد مهم ترين 
دغدغه مديران شــهري در رسته ها و رده هاي 
مختلف اســت. به همين دليــل، هنگامي كه 
رئيس و برخي از اعضاي شوراي شهر تهران به 
همراه معاون حمل ونقل و ترافيك شــهرداري 
تهران از كارگاه خط7 مترو بازديد كردند، بخش 
زيادي از صحبت هاي محسن هاشمي به بحث 
تامين منابع مالــي اختصاص يافــت. رئيس 
شوراي شــهر كه خود عمري را در اين ميدان 
سپري كرده از دغدغه هاي مالي مترو آگاه است. 
به گزارش همشــهري، هاشــمي در بازديد از 
مجموعــه كارگاهــي مترو در ميــدان كتابي 
سعادت آباد كه به منظور توسعه شمالي خط7 و 
بررسي گزارش مطالعات راه اندازي خط10 مترو 
انجام پذيرفت، با اشاره به كاستي ها در تامين 
منابع مالي طرح  هاي عمراني با توجه به شرايط 
عمومي كشــور و نيز گاليه از عدم التفاط الزم 
دولت به مقوله توســعه مترو و فقدان عمل به 
تعهدات در اين زمينــه، گفت: »بهترين روش 
تامين منابــع مالي براي توســعه مترو در اين 
شــرايط 2روش تامين مالي ســرمايه گذاري 
مجتمع هاي ايستگاهي و نيز به كار گيري تبصره 
TOD بهترين روش تاميــن منابع مالي براي 
توسعه خطوط مترو ست.« رئيس شوراي شهر 
عالوه بر اين نكته به مزاياي جانبي بهره گيري 
از اين دو منبع و كارپردازي آن در اقتصاد كالن 
كشور پرداخت و تأكيد كرد كه اجرايي شدن اين 
طرح ها به جمع آوري نقدينگي سرگردان كمك 
كرده و در نهايت به كاهش تورم در كشــور نيز 
كمك مي كند. هاشمي همچنين تأكيد دارد كه 
با توجه به شرايط ارزي، هزينه هاي توسعه مترو 
رشــد دو چندان يافته و با توجــه به تحريم ها 
امكان بهره برداري از سرمايه گذاري خارجي در 
قالب فاينانس و نيز بهره گيري از وام هاي بانكي 

به حداقل ممكن رســيده و بهترين راه همان 
تامين منابع مالــي در قالب 2مقوله توســعه 
مجتمع هاي ايستگاهي و درآمد زايي از حريم 
پيراموني مترو با واگذاري تراكم و تجاري سازي  
و... است. او معتقد است با توجه به بافت عمدتا 
برخوردار در مســير خــط10 متــرو امكان 
ســرمايه گذاري مردمــي و بهره گيــري از 
پتانسيل هاي منطقه اي نيز فراهم است. رئيس 
شوراي شهر در نهايت نيز از شهرداران مناطق 
مختلف مي خواهد كه با اعطاي پروانه و مجوز 
ساخت در حريم 300متري مترو در قالب طرح 
»TOD« در اين شرايط به ياري مترو و مديريت 

ناوگان حمل ونقل شهري بيايند.

تمام بدنه شهرداري و دولت پاي كار مترو 
بيايند

سيد مناف هاشمي، معاون حمل ونقل و ترافيك 
شــهرداري تهران نيز در ايــن بازديد به نكات 
مهمي اشــاره و دغدغه هاي خود را نسبت به 
توســعه مترو  در ميان گذاشت. معاون شهردار 
تهران با اشاره به تصويب قوانيني كه درآمد زايي 
براي شــهرداري را در بند و حصار خود گرفته 
و مشــكالت مالي دولت در حمايــت از مترو، 
تأكيــد كرد: »توســعه خطوط متــرو يكي از 
ضرورت هاي مهم براي پايتخت اســت و بايد 
تمام بدنه شهرداري به همراه دولت با همكاري 
يكديگر تحقق اين امر مهم را ميســر كنند.« 
مناف هاشــمي با ابراز خوش بيني نســبت به 
تامين منابــع مالي و توفيقــات در اين زمينه 
طي چند ماه گذشــته به خصــوص در زمينه 
واريز منابع حاصل از فروش اوراق مشاركت بر 
همكاري همه شهرداران مناطق در تامين منابع 
مالي مترو تأكيد كرده و با اشاره به ظرفيت هاي 
عظيم غيرنقدي براي تامين منابع مالي مترو، 
گفت: »تاكنــون مبلغ 7هزار ميليــارد تومان 
امالك شــهرداري تهران جهت اختصاص به 
توسعه خطوط متروي تهران و ساير حوزه هاي 
حمل ونقل صورتجلسه شده است و درصورتي 
كه تنهــا 50درصد از مبلغ امــالك غيرنقدي 
كه شــهرداري تهران قول آن را بــه معاونت 
حمل ونقل و ترافيك داده اســت، محقق شود 
نه تنها تمام بدهي هاي متروي تهران تســويه 

مي شود، بلكه روند توســعه خطوط با سرعت 
بيشتري پيش مي رود.« او تأكيد كرد كه تامين 
واگن ضلع مهم و اساســي در پروژه توســعه 
مترو ســت و از تالش در اين زمينه در 3 جبهه 
مختلف از تامين واگن از خارج براساس تعهدات 
قبلي، تامين واگن از شركت واگن سازي  و نيز 
در قالب راه اندازي شركت متران، خبر مي دهد.

نياز 200هزار ميلياردي
رئيس كميسيون عمران و حمل ونقل شوراي 
شهر در جريان اين بازديد با انتقاد از كم كاري 
در تامين منابع مالي براي توسعه مترو، تأكيد 
كرد: »كار تكميل متروي تهــران با اين مبالغ 
و منابع كم امكان پذير نيســت. اگر به همين 
روال بخواهيم پيش برويم، تا 20ســال آينده 
هم مترو تكميل نمي شــود.« محمد عليخاني 
در ادامه از يگانه راه برون رفت از اين مشكالت 
و تاميــن منابع مالي براي توســعه مترو گفت 
و ادامه داد: »اجراي زون هاي TOD )توســعه 
مبتني بــر حمل ونقل( در شــعاع 300متري 
ايستگاه ها از سوي شــورا به شهرداري تهران 
تكليف شــده چراكه تنها راه حل تامين منابع 
مالي ساخت ايســتگاه هاي مترو همين روش 
است.« او همچنين اشاره كرد كه براي توسعه 
و تكميل ايســتگاه هاي كليه خطوط متروي 
تهران، به مبلغ 200هزار ميليــارد تومان نياز 

اســت كه براي تامين اين منابع هيچ راهي جز 
اجراي TOD نداريم. عليخاني البته از شهرداري 
در اين زمينه گاليه هم دارد اما خاطرنشــان 
 مي كند كه معاونت حمل ونقل در چند  ماه اخير 
دست به كار شده و در مقوله تامين منابع مالي 

فعال شده است.
شــهر بانو امانــي، رئيس كميته ايمن ســازي  
حمل ونقل شهري شوراي شــهر تهران نيز در 
اين بازديد گفت: »اگر چنانچه 12هزار ميليارد 
تومان اعتبار به مترو تزريق شــود، مي توان از 
53كيلومتر مترو بهره  برداري كرد.« او در ادامه 
نگاه كيفي هم به مقوله توسعه مترو آن هم در 
شرايط خاص اين روزها داشــت  و اضافه كرد: 
»همچنين ايستگاه هاي مجهز مي توانند مورد 
بهره  برداري مردم قــرار بگيرند. به ويژه در اين 
شــرايط كرونا كه نياز به استفاده از حمل ونقل 
عمومي است.« نماينده سابق مجلس با تمجيد 
از تالش هــا در عرصــه »TOD« همزمان به 
انتقاد از دولت هم پرداخــت  و تأكيد دارد كه 
دولت فقط به 25درصد تعهدات خود در زمينه 

حمايت از مترو و توسعه آن عمل كرده است.

عبور خط10 از 6منطقه
مديرعامل راه آهن شــهري تهران و حومه كه 
در مقام ميزبــان پذيراي نماينــدگان مردم و 
مديران شهري در اين بازديد ويژه بود، به تشريح 

جزئيات و نكات مهم فنــي در طرح مطالعاتي 
آغاز به كار خــط10 مترو و رونــد اقدامات در 
توســعه خط7 مترو پرداخت. علي امام گفت: 
»بعد از تصويب طرح جامــع حمل ونقل ريلي 
بــراي پايتخت در انتهاي ســال98 و ابالغ آن 
طي يك  ماه گذشــته مقدمات اجراي خط10 
متروي تهران فراهم شــده اســت.« او درباره 
مزيت آغــاز به كار در خط10  نيــز اضافه كرد: 
»از ميان 4خط تصويب شــده در طرح جامع 
خط10 به دليل پوشــش خوبي كه در بخش 
شرق به غرب و شمال تهران ايجاد مي كند و نيز 
به دليل فرصت هاي سرمايه  گذاري كه در مسير 
اين خط وجود دارد، براي ما از اولويت اجرايي 

بيشتري برخوردار است.«
امام در ادامه نيز اشاره دارد: »خط10 متروي 
تهران در مجموع از 6منطقه شهر تهران عبور 
مي كند كه منطقــه 5 و 22 با ضعف شــديد 
حمل ونقل ريلي درون شــهري روبه روست.« 
مديرعامل متروي تهران با بر شمردن مختصات 
فنــي و مطالعات ميدانــي انجــام پذيرفته و 
ظرفيت هاي موجــود همچنين تأكيد كرد كه 
بهترين نقطه براي آغاز به كار توســعه خط10 
متروي تهــران كارگاه ميدان كتابي در منطقه 
سعادت آباد اســت و در واقع برنامه ريزي براي 
بازديد از اين كارگاه به مثابه يك تير و دو نشان 

بوده است.

پريسا اميرقاسم خاني
خبرنگار

اين روزهــا تهران حالــش زياد خوب 
نيســت. در گوشــه و كنار آن اتفاقات 
ناگوار و هر از گاهي بحران هاي طبيعي 
و غيرطبيعي مانند آتش سوزي، زلزله، 
نوسانات ارزي، مشــكالت اقتصادي و 
در ماه هاي اخير شيوع ويروس كرونا و 
مرگ وميرهاي ناشي از آن، شهروندان 
را با آسيب هاي جدي در زمينه سالمت 
روان روبه رو كرده است. بي شك سالمت 
شهر در گروي سالمت روان شهروندان 
آن است. براي همين راهكارهاي افزايش 
تاب آوري شهروندان در زمان بحران و 
راه هاي ارتقای سالمت روان، اين روزها 
به يكي از دغدغه هــاي اصلي مديريت 
شــهري تبديل شده اســت و چالشي 
جدي است. حميد چوبينه، مديرعامل 
شركت شهر ســالم تهران )شركتي در 
زمينه ارائه خدمات درماني، پزشــكي( 
در اين باره مي گويــد: »طبيعتا برخي 
حادثه هاي طبيعي و غيرطبيعي كه در 
سطح شهر اتفاق مي افتد، مانند كرونا، 
گريزي از آن نيســت. ما بايد تا آنجايي 
كه مي توانيم ســعي كنيم خودمان را 
در معرض اين اتفاقــات بد قرار ندهيم، 
ولي اگر راه چاره اي بــراي گريز از اين 
حوادث بد نباشد، بايد خودمان را آماده 

كنيم و تحمل و ايســتادگي مان را باال 
ببريم تا كمترين آســيب به ما برسد.« 
او ادامه مي دهد: »يكي اقدامات اصلي 
مديريت شهري براي افزايش تاب آوري 
در زمان بحران هايي مانند كرونا افزايش 
آگاهي و هوشياري مردم است. ركن هاي 
اساسي اطالع رســاني در شهر ازجمله 
فضاي مجازي و رسانه ها در اين زمينه 
نقش اساسي را بازي مي كنند. مديريت 
شهري نيز براي آگاهي و اطالع رساني 
به شهروندان، روي آموزش شهروندي 

تكيه كرده اســت.« چوبينه مي افزايد: 
»در دوران كرونا براي افزايش تاب آوري 
و ارتقای سالمت روان شهروندان به طور 
وسيع با بيلبوردها و پوسترها و تبليغات 
محيطي در فضاهاي عمومي شهر مانند 
اتوبوس، مترو و... سعي كرديم، آگاهي 
شــهروندان را باال ببريم. دومين روش 
ضوابط هســتند. ايجاد قوانين در شهر 
مانند منع رفت وآمد و تشويق مردم به 
ماندن در منزل يكي ديگر از راهكارهاي 

مديريت شهري بوده است.«

با حذف فضاهاي عمومي تاب آوري مردم را پايين آورديم 

وقتي به جــاي توجه به عابر پيــاده، موضوع 
دوچرخه مطرح مي شود كه استفاده از آن براي 
همه شهروندان ممكن نيست، به نظر مي رسد ما 
بيشتر شعاري عمل مي كنيم. درحالي كه براي 
داشتن شهري سالم قبل از پرداختن به دوچرخه بايد به موضوع عابر پياده 
پرداخت. اكنون عبور و مرور در سطح شــهر براي عابران پياده بدون موانع 
امكانپذير نيست و وقتي عابر با وجود هزينه هاي باالي اقتصادي امكان استفاده 
از خودروي شخصي را ندارد، وارد شهر كه مي شود، حس مي كند به شهر تعلق 
ندارد. او احساس مي كند كه شهر براي بهره مندان اقتصادي است كه داراي 
خودروي شخصي هســتند. براي همين نوعي جداافتادگي برايش به وجود 
مي آيد كه تاب آوريش را پايين مي آورد. براي باال بردن تاب آوري در شهر بايد 
شهروندان حس تعلق به شهر داشته باشند. دومين شاخص مهم در افزايش 
تاب آوري شهروندان، ايجاد فضاهاي مكث، فضاهاي عمومي، عرصه هاي عمومي 
و باز در شهر است كه شهروندان در آن بتوانند با يكديگر ارتباط و تعامل داشته 
باشند و حس غريبي در شهر را پيد ا نكنند. متأسفانه حدود 2 دهه و بيشتر طي 
دهه هاي 70و 80به حذف فضاهاي عمومي در شهر اقدام شد. پس در اين زمينه 
بسيار فقير هستيم چرا كه در آن دوران درآمد زايي و ايجاد فضاهاي بسته و 
تجاري را به راه اندازي فضاهاي باز ترجيح داديم. براي همين وقتي بحراني در 
جامعه پيش مي آيد، تاب آوري شهروندان كم مي شود و چون تهران الگوي 

ساير شهرهاي ماست، ساير شهرهاي كشور نيز به همين بال گرفتار شده اند.

سولماز حسينيون
پژوهشگر مستقل شهري و مدرس دانشگاه

 افتتاح مركز جامع سالمت روان 
تا يك ماه بعد

بعد از شيوع ويروس 
كرونــا از بهمن ماه 
گذشــته،  ســال 
شــهري  مديريت 
توسط شركت شهر 
سالم براي مقابله با 

اثرات مخرب رواني از شيوع ويروس كرونا و 
وضعيت سوگ، همچنين افسردگي و مشكالت 
رواني شــهروندان در اثر خانه نشيني و انزوا، 
اقدام به راه اندازي مركزي با عنوان مركز جامع 
سالمت روان كرده است. هم اكنون اين مركز 
تعداد 500نفر از پرسنل شــهرداري تهران 
را تحت پوشش دارد و بســته هاي دارويی و 
بهداشتي و مشاوره هاي روانشناسي به اين افراد 
كه به ويروس كرونا مبتال شدند، ارائه مي دهد. 
به گفته حميد چوبينه، مديرعامل شركت شهر 
سالم تا يك ماه ديگر با افتتاح ساختمان اصلي 
اين مركز در محله ســتارخان، خدمات مركز 
شامل حال تمام شهروندان تهراني خواهد شد.
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بهروز رســايلي| با پيروزي بر شاهين 
بوشهر، پرســپوليس يك گام ديگر به 
قهرماني ليگ برتر نزديك شــد. اين 
برتري دشوار، تنها با يك گل و البته با 
يك يار كمتر به دســت آمد. شايد كار 
پرســپوليس براي پوكــر قهرماني از 
نظر بسياري از ناظران راحت باشد، اما 
اضطراب شديد يحيي گل محمدي در 
كنار زمين نشان مي دهد فشار زيادي 
روي اوست. بعد از اين همه مانور روي 
قهرماني چهارم، ناكامي احتمالي در اين 
زمينه يك كابوس تمام عيار خواهد بود 
 و البته كه يحيي اين موضوع را بهتر از

 هر كس ديگري درك مي كند.
1 پيــروزي شنبه شــب بــراي 
پرسپوليس خيلي بيشــتر از 3 امتياز 
ارزش داشت. با شــرايطي كه برخي 
تيم هاي ليگي پيدا كرده اند و تســت 
كروناي آنها به صورت دســته جمعي 
مثبــت از آب درمي آيد، سرنوشــت 
مسابقات به طور جدي در خطر است. 
اگر اين بار زور مخالفان بچربد و بتوانند 
ليگ را تعطيل كنند، پرسپوليس به يك 
فاصله امتيازي قانع كننده نياز خواهد 
داشــت تا عنوان قهرماني را بي چك و 
چانه به دست بياورد. از اين نظر بردن 
شــاهين بســيار ضروري بود؛ هدفي 
كه دســتيابي به آن با اخــراج كمال 
كاميابي نيا در نيمه اول بســيار دشوار 
شد. با اين همه مهدي ترابي باز هم سر 

بزنگاه از راه رسيد.
2   همانطور كه قبل از بازي هم نوشتيم، 
ماجراي جالل حســيني بسيار جدي 
است. تداوم نيمكت نشيني هاي كاپيتان 
اول سرخپوشان در مقابل شاهين، نشان 
مي دهد يحيي گل محمدي برنامه اي 
براي حفظ او در فصل آينده ندارد. اگر 
هم جالل ماندگار شود، احتماال دليلش 
رودربايستي و تعارف خواهد بود؛ آنچه 
وجهه اين بازيكن را مخدوش مي كند. 
به نظر مي رسد جالل بايد يك تصميم 

مهم براي آينده اش بگيرد.

3   حتــي خوش بين ترين هــوادار 
پرســپوليس هم فكرش را نمي كرد 
 محسن ربيع خواه يك روز در آفسايد 
گير كند، اما اين اتفــاق تاريخي برابر 
شاهين رخ داد. سلطان پاس به عقب، 
به خاطر مصدوميت انصاري و نادري 
در پســت دفاع چپ به ميدان رفت و 
چند باري هم نفوذ كــرد كه در يكي 
از اين هجوم ها آفســايد او اعالم شد. 
پرســپوليس در فصل نقل وانتقاالت 
حتما به يك دفاع چپ براي جانشيني 
محمد انصاري نيــاز دارد و البته دفاع 
راســتي كه بتواند اين جناح را از ركود 

فعلي خارج كند.
4  عليرضا بيرانوند بــراي اين بازي 
در ليســت 18نفره سرخپوشان قرار 
نگرفــت. او حاال اســتخوان در گلوي 
پرسپوليس شده؛ كادرفني بازي اش 
نمي دهد چون از تبعات حقوقي اين كار 
مي ترسد، در عين حال حاضر به خارج 
كردن نامش از ليســت و اعالم پايان 

همكاري با او هم نيست.
نامه نگاري هاي بي سرانجام با آنتورپ 
ادامــه دارد و بيرو هم كــه خودش را 
بازيكن پرسپوليس نمي داند، حتي از 
دستور احضار به كميته انضباطي باشگاه 
تمكين نمي كند. اين بدترين وضعيت 
ممكن اســت. يك نفر بايد شجاعانه 

تكليف را روشن كند.
5   ريتم بازي پرسپوليس بدون بشار 
رســن ناقص است. اين مســئله را به 
وضوح مي شد از تفاوت كيفي نمايش 
سرخپوشان در نيمه  اول و دوم فهميد. 
بشار در پرسپوليس جاافتاده و به درد 
اين تيم مي خورد، اما افزايش ثانيه اي 
قيمت ارز، حفظ او را ســخت مي كند. 
اگر فرض كنيم بــراي تمديد قرارداد 
مثال 400هزار دالر بخواهد، اين مبلغ 
با قيمت امــروز دالر چيــزي حدود 
هشــت ونيم ميليارد تومــان خواهد 
شــد كه واقعا بيرون از توان اقتصادي 

باشگاه است.

 مهم تر از 3 امتياز
 5 نكته درباره پيروزي دشوار پرسپوليس مقابل شاهين 

 علي عليپور؛ صد از صد
علي عليپور در بازي با شاهين بوشهر به ركورد 100درصد پاس صحيح رسيد. به گزارش سايت مرجع متريكا، 
مهاجم پرسپوليس اگرچه در اين بازي راهي به دروازه حريف پيدا نكرد اما با پاس هاي دقيقش يكي از عوامل 
برتري پرسپوليس مقابل ميهمان سختكوش خود بود. عليپور در اين بازي 15پاس سالم داشت. 

چهارمين برد متوالي پرسپوليس و يازدهمين پيروزي اين تيم 
در 12بازي اخير با گل شماره9از بازيكن شماره9به دست آمد. 
پرســپوليس در مقابل شاهين بوشــهر 62درصد مالكيت توپ 
داشــت و با ثبت 560پاس حدودا 100بار بيشــتر از ميانگين 
ثبت شــده اش در بازي هاي قبلي توپ را ردوبــدل كرد. اما اين 
همه مالكيت توپ و پاسكاري، منجر به خلق موقعيت آنچناني 
روي دروازه قعرنشين جدول نشد. بازي بسته شاهين و سرعت 
پايين سرخپوشــان در حمله، باعث شــد يكي از ضعيف ترين 
نمايش هاي صدرنشين را در اين فصل شاهد باشيم. تيم يحيي 

در اين بازي فقط 4شوت داخل چارچوب داشت و در نهايت روي 
اشتباه فردي مدافع حريف با ضربه مهدي ترابي از زاويه بسته به 
تك گل اين بازي دست يافت. ترابي در نخستين بازي تيمش بعد 
از تعطيالت محروم بود و علي عليپور با گلزني در آن بازي تعداد 
گل هايش را به عدد8رساند تا عنوان بهترين گلزن پرسپوليس 
را با ترابي شريك شود. اما هافبك شماره9بالفاصله بعد از پايان 
محروميت و بازگشــت به ميدان، نهمين گلش را زد و دوباره به 
تنهايي بهترين گلزن پرسپوليس در اين فصل شد. ترابي و عليپور 
روي هم رفته نيمي از گل هاي سرخپوشان را در اين فصل زده اند 
و بعد از آنها وحيد اميري با 5گل ايستاده كه فعال مصدوم است 
و غيبت او يكي از داليل ســردرگمي خط حمله پرسپوليس در 

بازي شنبه بود.
  احسان از راه دور

احســان حاج صفي با 2گلي كه به نفت آبادان زد 5گله شــد تا 
يكي از دو گلزن برتر تراكتور به همراه ساسان انصاري باشد كه 

او هم مدت هاســت 5گله اســت. از 5گلي كه حاج صفي در اين 
فصل زده 4گل از روي شــوت هاي راه دور به ثمر رسيده و فقط 
يكي از گل هاي او حاصل شــوت از داخل محوطه جريمه است. 
كاپيتان تراكتور در مقابل نفت آبــادان چهره برتر تيمش بود و 
هر دو گل بازي را از خارج محوطه جريمه به ثمر رساند. او عالوه 
بر اين 2گل يك بار ديگر هم با شوت از راه دور دروازه ميهمان را 
به خطر انداخت و يك بار هم با پاس كليدي مهاجمان تيمش را 
راه انداخت. حاج صفي از متريــكا نمره8.73گرفت و با اين نمره 
بهترين بازيكن ميدان شــد. جالب اينكــه بهترين بازيكن نفت 
آبادان در اين ميدان محمد دريس دروازه بان جوان اين تيم بود 
كه از متريكا نمره7.09گرفت و بــا وجود دريافت 2گل بهترين 

بازيكن تيمش لقب گرفت.
  فرار از قعر با امامعلي

بــا زدن 4گل به ذوب آهن، يكــي ديگر از نتايــج جالب پيكان 
در اين فصل رقم خورد. پيكان با وجود حضــور در قعر جدول، 

خالق پرگل تريــن پيروزي خانگي اين فصل اســت و حاال يكي 
از پرگل ترين بردهاي خارج از خانه را هــم به نام خودش ثبت 
كرده اســت. پيكان در نيم فصل اول ماشين ســازي را با نتيجه 
6-2شكســت داد كه اين پرگل ترين نتيجه ليگ تا اينجا بوده 
و پيكان تنها تيمي اســت كه توانســته در يك بازي 6گل بزند. 
قاطع ترين پيروزي هاي خارج از خانــه در اين فصل نيز برد 5بر 
صفر پرسپوليس در زمين شاهين بوشــهر و پيروزي 4بر صفر 
تراكتور در زمين نساجي بوده است. حاال پيكان با برتري 4-1در 
زمين ذوب آهن صاحب ســومين برد قاطع خارج از خانه شده 
است. از اتفاقات ويژه اين بازي، يكي ظهور نادر محمدي به عنوان 
اوت انداز جديد فوتبال ايران بود و ديگري درخشش فراز امامعلي 
كه تا مرز هت تريك رفت اما بعد از زدن 2گل پنالتي اش را به تير 
دروازه زد تا با كمك دروازه بان ذوب آهن به گل تبديل شود. اين 
دهمين پنالتي پيكان در اين فصل بود كه ركورد آنها را در كسب 

پنالتي دست نيافتني تر كرد.

  شماره 9 به 9 رسيد
   پيكاِن قعرنشين با بردهاي 6گله و 4گله صاحب

  بخشي از قاطع ترين پيروزي هاي اين فصل است

اميرحسين اعظمي| مهدي ترابي كه بازي پيكان 
را به دليل مصدوميت از دست داده بود، در بازي 
با شاهين به تركيب اصلي پرسپوليس برگشت 
و توانست با زدن نهمين گلش، گره بازي را براي 
يحيي و شــاگردانش باز كند. او كه از مدت ها 
قبل شايعه رفتنش از پرسپوليس بر سر زبان ها 
افتاده، فعال تصميمي براي آينده اش نگرفته 
و مي خواهد از پوكر قهرمانــي قرمز ها لذت 
ببرد. او در گفت وگوي اختصاصي با همشهري 
صحبت هاي جالبي در اين خصوص انجام داده 

است.

 انتظار مي رفــت خيلي راحت 
شاهين را شكست دهيد اما بازي گره خورد.

بازي خيلي سختي بود و شاهين خيلي خوب دفاع 
مي كرد. شــايد خيلي ها به خاطر جايگاه شاهين 
اين تصور را داشــتند كه راحت بــازي را مي بريم 
ولي فوتبال هميشه سختي هاي خودش را دارد. 
آنها پايين جدول هســتند و خيلي سخت تالش 
مي كردند كه امتياز بگيرند. از طرفي 10 نفره شدن 
هم كار را سخت كرد ولي خدا را شكر كه در نيمه 

دوم گل زديم و به هدفمان رسيديم.
 اخراج كاميابي نيا درست بود؟

فكر مي كنم تصميم داور كمي ســختگيرانه بود. 
2دقيقه قبــل از خطاي كمال، بازيكن شــاهين 

خطايي مشابه انجام داد ولي داور فقط كارت زرد 
داد. به هر حال اين تصميمي بود كه داور گرفت و 

بايد به آن احترام بگذاريم.
  گل مهمي براي پرسپوليس زدي 

و حتما خيلي خوشحال  بودي؟
اين 3  امتياز بــراي ما خيلي ارزش داشــت و به 
همين خاطر خيلي خوشحال بودم كه چنين گل 
مهمي زدم. ما تأثير اين برد را در بازي هاي بعدي 

خواهيم ديد.
 خيلي هــا ديگــر قهرمانــي 
پرســپوليس را قطعي مي داننــد، نظر تو 

چيست؟
هنوز كمي زود است در اين خصوص صحبت كنيم. 
تيم ما موقعيت خوبي در جــدول دارد و اختالف 
امتياز خوبي هم با رقيبان داريــم ولي بازي هاي 
باقي مانده هم بسيار مهم هســتند. ما بايد خوب 
امتياز جمع كنيم تا در نهايت بــا اقتدار قهرمان 
شويم. مطمئنا بازي هاي بعدي را هم جدي خواهيم 
گرفت چراكه رقبا منتظر هســتند تا ما امتياز از 
دست بدهيم. ما نبايد تصور كنيم همه  چيز تمام  

شده است.
 از حــاال خبرهــاي متفاوتي 
درخصوص جدايي تو از پرسپوليس به گوش 
مي رسد اما ظاهرا قرار است فصل آينده در 

اروپا بازي كني؟
بازي در اروپا؟ خب، من چند پيشنهاد دارم و اين 
حرفي است كه مدير برنامه هايم به من زده است. 
با اين حال چيزي در مورد آينده قابل پيش بيني 
نيست و بايد تصميمي گرفته شود كه نه من ضرر 
كنم نه پرســپوليس. من فعال مي خواهم از پوكر 
پرسپوليس لذت ببرم و اين از هر چيزي با اهميت تر 
است. اينكه در آينده چه اتفاقاتي رخ مي دهد مربوط 
به پايان فصل است و اميدوارم اتفاقي رخ دهد كه نه 

من ضرر كنم نه پرسپوليس.
 ماجراي بيرانوند هم كه پيچيده 

شده، در اين خصوص چه صحبتي داري؟
عليرضا گلر بسيار توانمندي است و لياقت رسيدن به 
هدف هايش را دارد. ظاهرا باشگاه بلژيكي درخواست 
كرده كه عليرضا ديگر با پرسپوليس تمرين نكند اما 
من اميدوارم تكليف بيرانوند هم آنطور كه خودش 

مي خواهد روشن شود.
 بيرانوند مدت ها قبل گفته بود كه 
دوست دارد يك روز گلر ليورپول شود. آيا او 

در اين خصوص حرفي با شما زده است؟
عليرضا طرفدار ليورپول اســت و اتفاقا قبال گفته 
بود كه دوســت دارد يك روز در ايــن تيم بازي 
كند. بيرانوند يك گلر با كيفيت اســت و مي تواند 
به هدف هايش برســد. وقتي يك بازيكن در اروپا 

مي درخشد، اين پرچم ايران است كه باال مي رود و 
مي توانم به مهدي طارمي اشاره كنم كه در فوتبال 
پرتغال عملكرد خوبي داشته و بابت اين موضوع 

خوشحالم.
 پس به آينده و درخشش احتمالي 

خودت در اروپا هم فكر مي كني؟
هرچه خدا بخواهد همان خواهد شد. فعال كه تمام 

تمركزم روي قهرماني پرسپوليس است.
 به آقاي گلي در ليگ امسال فكر 

مي كني؟
من دوســت دارم براي تيمم بازيكن تأثيرگذاري 
باشــم و بيشــتر برايم موفقيت تيمي مهم  است. 
البته دوست دارم بيشــتر گل بزنم تا پرسپوليس 

موفق باشد.
 ظاهرا كريم باقري قصد جدايي 
از تيم پرســپوليس و حضور در تيم ملي را 
دارد. پرسپوليس بابت جدايي باقري ضرر 

نمي كند؟
آقا كريم در اين سال ها يكي از وزنه هاي تيم بوده كه 
نقش مهمي در جمع كردن حاشيه ها داشته است. 
باقري در قهرماني هاي پرسپوليس نقش مهمي 
داشته ولي در نهايت خودش تصميم گيرنده است. 
او شخصيتي دوست داشتني دارد و هر تصميمي كه 

در مورد آينده بگيرد براي همه قابل احترام است.

ترابي: اميدوارم بيرانوند را در ليورپول ببينم!

 اول بگذاريد از پوكر پرسپوليس لذت ببرم
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بعد از سپري شدن يك 24ســاعت عجيب وغريب و انتشار اخبار 
ضدونقيض، باالخره تيم هاي استقالل و فوالد از رويارويي با 2حريف 
خود در هفته بيست وسوم ليگ برتر سر باز زدند. به اين ترتيب بازي 
پارس جنوبي با استقالل و همچنين جدال نساجي با فوالد برگزار 
نشد تا مراجع قانوني فدراسيون فوتبال و سازمان ليگ طي روزهاي 

آينده درباره اين 2بازي تصميم گيري كنند.
بعد از اينكه تست كروناي چندين بازيكن استقالل مثبت اعالم 
شد، مســئوالن اين تيم با ادعاي اينكه 25درصد از اعضاي خود 
را به دليل بيماري كرونا در اختيار ندارند از سفر به جم خودداري 
كردند. اين اقدام اســتقاللي ها البته با واكنش ســريع مسئوالن 
پارس جنوبي و بيانيه تند آنها روبه رو شد. مسئوالن پارس جنوبي 
كه قرار بود يكشنبه شب ميزبان اســتقالل باشند، در اين بيانيه 
استقالل را به فرار از انجام اين بازي متهم كردند. در اين بيانيه آمده: 
»تأكيد داريم چنانچه ســازمان ليگ برخالف آيين نامه داخلي 
مسابقات 4۸ساعت قبل از بازي تعويق يا لغو بازي را اعالم نكند و 
ناظرين و داوران بازي در محل مسابقه حاضر نباشند، اين موضوع 
تخلف آشكار بوده و باشــگاه پارس جنوبي ضمن تهيه مستندات 
درصورت عدم پيگيري اركان قضايي فوتبــال براي احقاق حق 
خود به مرجع رسيدگي فيفا مراجعه خواهد كرد.« مديران باشگاه 
پارس جنوبي همچنين درباره محل اسكان استقالل و حاشيه هايي 
كه در اين مورد به وجود آمده بود هم توضيح دادند و تأكيد كردند 
كه اين محل پيش از اين با ميزباني از پرســپوليس و سپاهان و 
ديگر تيم هاي ليگ برتر نمره قبولي گرفته و تأييد شده است. در 
نهايت مسئوالن پارس جنوبي متذكر شدند: »امروز )ديروز( طبق 
مقررات رأس ساعت اعالم شده از سوي ســازمان ليگ در زمين 
بازي حاضر خواهيم شــد و درصورت عدم حضور تيم اســتقالل 
خواهان برخورد قانوني طبق مقررات هستيم.« اين در حالي بود 
كه مسئوالن باشگاه استقالل نيز به طور همزمان مشغول گرفتن 

تأييديه براي تســت هاي بازيكنان خود بودند تا با تأييد سازمان 
ليگ و احراز بيماري 25درصد  از اعضاي خود اين بازي را رســما 
به تعويق بيندازند.به موازات اين بازي، جنگ و جدال درباره بازي 
نساجي و فوالد نيز ادامه داشت. فوالدي ها هم مانند استقاللي ها 
يكباره با ابتالي تعداد زيادي از اعضاي خود به كوويد-19 مواجه 
شدند؛ با اين تفاوت كه كاروان فوالد حتي به قائمشهر هم سفر كرد 
و براي برگزاري بازي يك گام جلوتر از استقاللي ها بودند. اما ابتالي 
دسته جمعي اعضاي اين تيم به كرونا راه را براي برگزاري اين بازي 
هم بســته بود. به اين ترتيب كاروان فوالد از قائمشهر به تهران و 
سپس به اهواز برگشت تا تكليف اين بازي هم توسط سازمان ليگ 
مشخص شود. سازمان ليگ اعالم كرده بود اعضاي تيم استقالل روز 
گذشته بايد در آزمايشگاهي كه از سوي اين سازمان به آنها معرفي 
مي شود تســت كرونا بدهند و مديران اين سازمان هم تا گرفتن 
جواب اين تست ها صبر كنند. سازمان ليگ همين شرايط را براي 
باشگاه فوالد نيز مهيا كرد تا تكليف كرونايي هاي اين تيم به طور 

دقيق و رسمي مشخص شود.
در همين حال قرار شد اعضاي 2تيم پارس جنوبي جم و نساجي 
قائمشهر به همراه داوران كه در جم و قائمشهر حاضر شده بودند، 
رأس ساعت مقرر در ورزشگاه هاي ميزبان بازي حاضر شده و آماده 
بازي باشند. اگرچه مشــخص بود كه استقالل و فوالد در بازي ها 
حضور پيدا نمي كنند اما قرار شد تيم هاي ميزبان و داوران در زمين 
حاضر شوند و مراسم شروع مسابقه را برگزار كنند تا گزارش ناظر 
درباره نيامدن استقاللي ها و فوالدي ها به زمين به صورت مكتوب 
نوشته شود. به موازات اين گزارش ها، سازمان ليگ پيگير تست هاي 
مجدد بازيكنان و راستي آزمايي از تيم هاي فوالد و استقالل خواهد 
بود تا در صورت تأييد تست هاي قبلي در آزمايشگاه هاي مورد تأييد 
اين سازمان، دستور تعويق 2بازي صادر و تاريخ جديدي براي اين 

2بازي مشخص شود.

هر ساعت از شبانه روز كه شبكه3 را بگيريد، 
احتمال قابل توجهي وجود دارد كه با تصوير 
محمدحســين ميثاقي روبه رو شــويد. نه 
اينكه اين بنده خدا مجري بدي باشــد، به 
حاشــيه هاي معروفش هــم كاري نداريم، 
اما حتي اگر گري لينه  كــر هم اين همه در 
معرض ديد مخاطب باشد، باالخره ارزش و 
جذابيتش را از دست خواهد داد. اين وسط 
يك نكته مهم در مورد ميثاقي اين اســت 
كه او به طور همزمــان اجراي برنامه پخش 
زنده مسابقات ليگ و نيز برنامه كارشناسي 

هفتگي )همان90 سابق!( را برعهده دارد؛ 
چيزي كه پيش از اين بي سابقه بوده است.

شما كي ديده بوديد عادل عالوه بر اجراي 
90 يا گزارش مسابقات، در استوديو بنشيند 
و برنامه پخش زنده را هــم اجرا كند؟ اين 
برنامه هميشه يك بخش مجزا با تهيه كننده 
و مجري جداگانه داشــته اســت. به عنوان 
مثــال مدت ها جــواد خياباني يــا پيمان 
يوسفي اين برنامه را اجرا مي كردند و بعضا 
حتي همانجا كارشناسي فني و داوري هم 
صورت مي گرفت. االن اما همه اوت شده اند 

و همه  چيز از صفر تا صد بــه خود ميثاقي 
سپرده شده است. خودش مسابقات را جلو 
مي برد، خودش نقشــه راه تعيين مي كند، 
خودش تبليغ برنامه دوشنبه هاي خودش 
را مي كند و مردم هم ناچار به تحمل همين 

يك قاب تكراري هستند.
هم اكنــون فقط اجــراي برنامــه گزارش 
ورزشي مخصوص پخش مسابقات فوتبال 
خارجي بر عهده ميثاقي نيست كه پيشنهاد 
مي شود اين برنامه را هم به او واگذار كنند. 
باالخره مدتي هــم در فوتبال 120 زيرنظر 
عادل كار ياد گرفته و اينجــا هم مي تواند 
نقش آفرينــي كند. از قرار معلــوم ميثاقي 
شبكه3 را كنترات برداشــته و كاري هم از 

دست كسي برنمي آيد.

  ميثاقي شبكه3  را كنترات برداشته؟
   وقتي مجري پخش زنده با برنامه كارشناسي يكي است

 141روز و 284دقيقه
تيم تراكتور كه در 2بازي اخيرش شكست خورده بود باالخره بعد از 284دقيقه گل زد و بعد از 141روز موفق به كسب 
پيروزي در ليگ برتر شد. تيم ساكت الهامي بعد از برتري 3بر يك مقابل سايپا در روز 25بهمن 2 بازي بعدي اش را با 
نتيجه مشابه يك بر صفر به پارس جنوبي و نساجي باخت تا اينكه باالخره شنبه شب مقابل نفت آبادان طلسم را شكست.

 2طلسم شكني رونالدو در يك شب
كريستيانو رونالدو به خاطر اينكه مدت ها نتوانسته بود از روي ضربه ايستگاهي گل بزند، جوري ناراحت بود كه بعد از بازي 
به ساري - سرمربي يوونتوس- گفت: »باالخره گل شد!« او كه پيش از اين 42بار براي گلزني از روي ضربات كاشته اقدام 
نافرجام كرده بود، در مصاحبه بعد از بازي هم گفت: »وقتي تيم مي برد، مهم نيست كه چه كسي گل مي زند. واقعا به اين گل 
نياز داشتم تا اعتماد به نفسم را به دست بياورم.« رونالدو آخرين بار در زمستان2017 و در جام جهاني باشگاه ها براي رئال 
از روي ضربات كاشته گل زده بود. در همين مدت كه او هيچ گل كاشته اي در رده باشگاهي نداشت، مسي 16ضربه آزاد را 
تبديل به گل كرد. با اين حال هنوز آمار گل هاي كاشته رونالدو از مسي 3تا بيشتر است؛ 56گل )32تا رئال، 13تا منچستر، 
9تا پرتغال و يكي يوونتوس( در برابر 52گل مســي )6تا براي آرژانتين و 46تا براي بارسلونا(. او وقتي هم سن مسي بود در 
33سالگي يكي بيشتر از االن مسي گل از روي ضربات آزاد داشت و بقيه را بعدا زد. كريستيانو كه هنوز به فرم عالي اش قبل 

از كرونا نرسيده، از زماني كه ليگ از سر گرفته شده، 4گل و 2 پاس گل را ثبت كرده است.
رونالدو يك ركورد ديگر هم زد؛ در 35 سالگي موفق شد گل شماره25 خود را در اين فصل بزند كه 4 گل از ايموبيله كمتر 
است اما در60 سال گذشته پس از عمر سيوري هيچ بازيكني حتي باجو و پالتيني و دل پيرو هم نتوانسته بودند اين تعداد 

گل در يك فصل براي يوونتوس بزنند. او اين تعداد گل را در 26بازي به ثمر رسانده كه تقريبا يك گل در هر بازي است.

خوشبختانه در حوزه پخش تلويزيوني مسابقات فوتبال شاهد رشد 
روزافزون كيفيت هستيم؛ طوري كه اسكاي و بين اسپورت بايد بروند 
جلو بوق بزنند. بعد از حماسه آفريني شبكه خوزستان كه باعث شد هيچ 
صحنه دقيقي از اخراج علي كريمي وجود نداشته باشد، اين بار نوبت 
هنرنمايي شبكه 3 بود. در بازي پرسپوليس و شاهين بوشهر، شاهد 
فستيوالي از نقايص فني و محتوايي بوديم. اينكه بعد از 30سال هنوز در 
برقراري ارتباط صوتي با ورزشگاه آزادي مشكل داريم، واقعا قابل ثبت 
در گينس است. حاال اين هيچي؛ در بازي هايي كه با حضور تماشاگران 
پرشور برگزار مي شود، تلويزيون صداي ورزشگاه را مي بندد، اما در اين 
بازي كه فقط يك افكت افتضاح هياهوي تماشاگران وجود داشت، 
كارگردان تلويزيوني صدا را تا آخر باال برده بود تا قشنگ اعصاب ملت را 

به هم بريزد. واقعا كه خسته نباشيد دوستان هنرمند!

سياست وارونه تلويزيون

نمي خواهيم در دام قضاوت هاي عجوالنه گرفتار شــويم. قطعا 
بعد از 2بــازي نمي توان در مورد كيفيت يك مربــي نظر داد و به 
همين دليل هم معتقديم تأثير لوكا بوناچيچ در 2 شكست اخير 
ذوب آهن چشمگير نبوده است. در عين حال نمي توان از اين نكته 
هم چشم پوشيد كه يكي مثل لوكا در شرايط بي نظير اقتصادي به 
ليگ برتر اضافه شده است. با قيمت فعلي ارز، هر پولي به بوناچيچ 
بدهند زياد است و اگر او بخواهد اين پول را »حالل« كند قشنگ 
همه بازي ها را بايد ببرد. فعال اما اتفاق معكوس رخ داده و لوكا دارد 
ذوب را به منطقه سقوط نزديك مي كند. تازه اگر يك مربي خارجي 
غريبه با شرايط ايران بود مي شد گفت در طول زمان بهتر مي شود، 
اما لوكا از نصف مربيان ايراني بيشتر در ليگ برتر كار كرده. خب اين 

چه انتخابي است واقعا؟

زحمت شد با دالر 22توماني!

كشف تعداد زيادي بازيكن كرونايي در فوالد و استقالل باعث شده 
مسابقات اين هفته 2 تيم عقب بيفتد. هر 2تيم در كورس كسب 
سهميه آسيايي هستند و به همين دليل به دقت از سوي رقبا رصد 
مي شوند. طبيعي اســت كه وقتي رقابت نزديك باشد، هر تيمي 
دوست دارد مســابقاتش عقب بيفتد تا با آگاهي از نتايج رقبا به 
ميدان برود. اين مسئله مخصوصا در مورد استقالل كه مصدومان 
زيادي دارد، مفيدتر هم هست. درســت به همين داليل فرهاد 
حميداوي، مالك جالب باشگاه شــهرخودرو ديروز علنا گفته: 
»اگر مســابقات هر تيمي به تعويق بيفتد، ما هم بازي نخواهيم 
كرد. كاري ندارد؛ مي گوييم همه بازيكنان مان كرونا گرفته اند.« 
يعني ديگر از اين صادقانه تر نمي شد حرف زد. باز خدا كند به اظهار 
غيرواقعي ابتال به كرونا رضايــت بدهند و يك وقت از قصد كاري 

نكنند كه بازيكنان شان مبتال شوند. ارزشش را ندارد واقعا!

عجب صداقتي

  مهمان ها در آزمايشگاه ،ميزبان ها در زميننكته بازي
   نساجي و پارس جنوبي  قرار بود ديشب در زمين بازي حاضر شوند تا راستي آزمايي از تست هاي كرونا 

 تكليف آنها را مشخص كند
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مدتي است كه قانون چك تغيير كرده اما اغلب مردم 
ممكن است از قانون جديد اطالعات زيادي نداشته باشند. مهم ترين 

تغييرات اين قانون نسبت به قانون قبل، چيست؟
اين قانون نســبت به قانون قبلي تغييرات زيادي كرده اما اين 5تغيير 
مهم ترين تغييرات آن محسوب مي شود: 1- مهلت 10 روزه براي ارسال 
اطالعات چك هاي برگشــتي به ســامانه بانك مركزي، لغو شده و به 
محض صدور گواهينامه عدم پرداخت، بانك ها مكلف به ارسال اطالعات 
مذكور به اين سامانه هستند.۲- بانك ها مكلف به درج كد رهگيري روي 
گواهينامه عدم پرداخت صادره بوده و بديهي است به گواهينامه فاقد كد 
رهگيري در مراجع قضايي و ثبتي، ترتيب اثر داده نخواهد شــد.۳- به 
اســتناد تبصره ۲ ماده 5 مكرر، اطالعات چك هاي برگشتي اشخاص 
حقوقي در سابقه امضاكنندگان آنها نيز نمايش داده خواهد شد و خروج 
اشخاص مذكور از شــركت، تأثيري در موضوع فوق نخواهد داشت.۴- 
درخصوص واريز كسري مبلغ چك به حساب توسط صادركننده براي 
رفع سوء اثر از آن، مدت زمان مسدودي مبلغ در حساب از ۲ سال به يك 
سال كاهش يافته است.5 - در صورت ارائه هر يك از مدارك مربوط به 
رفع سوء اثر از چك هاي برگشــتي مذكور در متن قانون )الشه چك، 
رضايتنامه رسمي از دارنده چك، نامه رسمي از مرجع قضايي يا ثبتي 
ذي صالح مبني بر اتمام عمليات اجرايي درخصوص چك؛ حكم قضايي 
مبني بر برائت ذمه صاحب حساب درخصوص چك( پيش از يك سال از 
تاريخ انسداد مبلغ چك، بانك بايد نسبت به رفع انسداد از مبلغ مسدود 

شده اقدام كند.
براساس قوانين جديد، اگر چكي برگشت بخورد، چه 

راه هاي براي وصول آن وجود دارد؟
راه اول از طريق اقدام حقوقي است كه در اين صورت با توجه به تغيير 
قانون جديد نيازي به صدور حكم محكوميت نيســت؛ شــما به واحد 
اجراي احكام دادگاه مراجعه كــرده و تقاضاي اجراييه براي چك خود 
مي كنيد. راه ديگر اين است كه به اجراي ثبت مراجعه كنيد كه در اين 
حالت هم مانند قســمت اجراي احكام حقوقي تقاضاي صدور اجراييه 
براي چك مي كنيد و در پايان اگر چك شما چك به روز باشد، مي توانيد 
از صادر كننده چك شكايت كيفري كنيد كه ممكن است صادر كننده به 

6 ماه تا ۲ سال حبس محكوم شود.
در قانون جديد درباره چك هاي سفيد امضا چه شرايطي 

وجود دارد؟ 
اگر شــما بابت تضمين معامله يا وجه التزام، چك سفيد امضا يا بدون 
تاريخ دريافت كرده باشيد، مي توانيد با ارسال اظهارنامه به طرف مقابل 
درصورت تخلف از انجام تعهدات روي چك تاريخ گذشته چك را به اجرا 
بگذاريد و در اين صورت چك ويژگي مطالبه از طريق اجراي احكام را 
نخواهد داشت و شــما مجبوريد به دادگاه مراجعه و حكم محكوميت 
بگيريد. اما اگر چك سفيد امضا از بابت تضمين يا وجه التزام دست شما 
باشد و طرف متخلف نباشد اما شما روي چك تاريخ گذشته يا وجه آن 
را پر كنيد و چك را برگشت بزنيد، ممكن است به جرم خيانت در امانت 
محكوم شويد. در اصالحات جديد قانون صدور چك سال97 درخصوص 
وضعيت چك سفيد امضا يا سفيد حرفي به ميان نيامده و همان مقررات 

و قانون سابق حاكم خواهد بود.
در عرف جامعه اينطور جاافتــاده كه اگر 6 ماه از تاريخ 
سررسيد چك بگذرد، آن چك حقوقي مي شود. آيا اين موضوع 

صحت دارد؟
اين حرف درستي نيست؛ چراكه براســاس ماده 11 قانون صدور چك 

مهلت هاي قانوني براي شــكايت كيفري بدين ترتيب اســت؛ از تاريخ 
سررسيد چك دارنده 6 ماه فرصت دارد چك را برگشت بزند و از تاريخ 
برگشت چك بايد ظرف 6ماه در دادسرا شكايت كند. بنابراين اگر دارنده 
چك فرصت قانوني 6 ماهه را رعايت نكند، يعني بعد از گذشت 6 ماه و 
يك روز چك را برگشت بزند يا بعد از گذشــت 6ماه و يك روز از تاريخ 
برگشت اقدام به تقديم شكايت به دادســرا كند، در اين صورت امكان 

تعقيب كيفري دارنده چك منتفي است.
طبق قانوني كه در ســال 97درباره چك به تصويب 
رسيده افرادي كه چك شان برگشــت خورده چطور مي توانند از 

چك برگشتي رفع سوء اثر كنند؟
براي رفع سوء اثر مراحلي بايد طي شــود؛ اول واريز كسري مبلغ چك 
به حساب جاري نزد بانك و ارائه درخواست مسدودي كه در اين صورت 
بانك مكلف است ضمن مســدود كردن مبلغ مذكور تا زمان مراجعه 
دارنده چك و حداكثر به مدت يك سال ظرف مدت ۳ روز واريز مبلغ را 
به شيوه اي اطمينان بخش و قابل استناد به اطالع دارنده چك برساند. 
مرحله بعد ارائه الشه چك به بانك است. سومين اقدامي كه بايد انجام 
شود، ارائه رضايت نامه رسمي تنظيم شده در دفاتر اسناد رسمي از دارنده 
چك يا نامه رسمي نسبت به شخص حقوقي دولتي يا عمومي غيردولتي 
دارنده چك است. همچنين بايد نامه رسمي از مرجع قضايي مبني بر 
اتمام عمليات اجرايي در پرونده قرار بگيرد و از ســوي ديگر بايد حكم 
قضايي مبني بر برائت صاحب حساب درخصوص چك نيز در پرونده قرار 
بگيرد و مرحله آخر سپري شدن مدت۳ سال از تاريخ صدور گواهينامه 
عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوي حقوقي يا كيفري درخصوص 

چك توسط دارنده است.

آنطور كه بيان شده يكي از ويژگي هاي قانون جديد چك 
استفاده از سيستم يكپارچه بانكي براي محدود كردن صادر كننده 

چك برگشتي است. در اين باره توضيح دهيد.
بله، همينطور است. وقتي عدم وصول يا وجود كسري در سيستم ثبت 
شــود، همه بانك ها اين اقدامات را انجام مي دهند: عدم افتتاح حساب 
يا صدور كارت بانكي جديد، مســدود كردن وجوه تمامي حســاب ها و 
كارت هاي بانكي به اندازه كســري، اولويت حســاب هاي مسدودي را 
بانك مركزي تعيين مي كنــد، عدم پرداخت وام، تســهيالت يا صدور 
ضمانت نامه هاي ارزي و ريالي، عدم گشايش اعتبار اسنادي )LC( ارزي 
و ريالي. اگر چك را وكيل يا نماينده يك فرد صادر كرده، عالوه بر صاحب 
حساب اين محدوديت ها شامل حال نماينده او نيز مي شود؛ مگر اينكه 
در مراجع قضايي ثابت شــود كه كوتاهي از سوي صاحب حساب است، 
نه نماينده او. به اين منظور مشــخصات نماينده هم بايد در گواهينامه 

بانك ثبت شود.
يكي ديگر از ضوابطي كه در اين قانون درنظر گرفته شده 
انجام بررسي هاي دقيق هنگام صدور دســته چك است. در اين 

مرحله چه اقداماتي انجام مي شود؟
بانك براي صدور دسته چك بايد از سامانه صدور يكپارچه الكترونيكي 
دســته چك )صياد( نزد بانك مركــزي اقدام كند. بعد از درخواســت، 
هويت ســنجي و اعتبارسنجي انجام مي شود و ســقف اعتبار متقاضي 
محاسبه شده و دسته چك صادر مي شود. برگه هاي موجود در دسته چك 
حداكثر ۳ سال )بعد از صدور دســته چك( تاريخ مصرف دارند. افراد و 
بانك ها جهت اعتبارســنجي موظف به ارائه اطالعات صحيح هستند. 
كساني كه دسته چك ندارند مي توانند بدون اعتبارسنجي، درخواست 

چك مــوردي بدهند. چك مــوردي از قوانين چك پيــروي مي كند. 
درصورتي كه با تقلب، دسته چكي نامتناسب با وضعيت مالي و اعتباري 
خود دريافت كنيد، مجرم هستيد و تا ۳سال از صدور هر نوع چك محروم 

مي شويد. اين عمل مجازاتي مثل جريمه نقدي در پي دارد.
در قانوني كه از سال97 اجرا مي شود درخصوص صدور 
دسته چك هم شرايط خاصي درنظر گرفته شــده است. در اين 

خصوص توضيح دهيد.
بله، در اين قانون بانك براي صدور دســته چك بايد از ســامانه صدور 
يكپارچه الكترونيكي دسته چك )صياد( نزد بانك مركزي اقدام كند. بعد 
از درخواست، هويت سنجي و اعتبارسنجي انجام مي شود و سقف اعتبار 
متقاضي محاسبه شده و دسته چك صادر مي شود. برگه هاي موجود در 
دسته چك حداكثر ۳ سال )بعد از صدور دسته چك( تاريخ مصرف دارند و 
افراد و بانك ها براي اعتبارسنجي موظف به ارائه اطالعات صحيح هستند. 
از طرفي درصورتي كه با تقلب، دسته چكي نامتناسب با وضعيت مالي و 
اعتباري خود دريافت كنيد، مجرم هســتيد و تا ۳ سال از صدور هر نوع 
چكي محروم مي شويد. اين عمل مجازاتي مثل جريمه نقدي در پي دارد.
يكي از مواردي كه در اين قانون وجود دارد، پيش بيني 
مفقود شدن چك است. در اين صورت صاحب چك چه اقداماتي 

بايد انجام دهد؟
اگر يك چك گم شود، كسي آن را بدزدد يا جعل كند، مي توانيد به صورت 
كتبي به بانك، درخواست عدم پرداخت وجه بدهيد. در اين صورت گواهي 
عدم پرداخت با ذكر علت به دارنده چك تحويل داده مي شود. اما اگر بعد 
ثابت شود كه ادعاي صادركننده چك درخصوص مفقود شدن يا جعلي 
بودن چك دروغ بوده، صادركننده به 6ماه تا ۲ ســال حبس تعزيري، 

جريمه نقدي معادل يك چهارم مبلغ چك و جبران خسارت هاي وارده 
به دارنده چك، محكوم خواهد شــد. درصورتي كه دستور عدم پرداخت 
صادر شود، صاحب چك بايد ظرف يك هفته شكايت خود را تقديم بانك 
كند؛ در غير اين صورت بانك نسبت به پرداخت چك اقدام خواهد كرد 
و تا تعيين تكليف وضعيت چك، مبلغ چك در حساب مسدود مي شود. 
همچنين چك تضمين شده و مسافرتي را نمي شود متوقف كرد؛ مگر آنكه 

بانك ادعاي جعلي بودن چك را داشته باشد.
به لحاظ حقوقي هنگام صدور چــك بايد به چه نكاتي 

توجه كرد؟
نگارش چك را فقط و فقط با دستان خود انجام دهيد و موارد احساسي 
مثل خويشاوندي، دوستي و اعتماد را هنگام نوشتن چك از ياد ببريد. 
درصورت امكان در كادر مربوط به مبلغ چــك، مبلغ را به ريال و تومان 
بنويسيد و در غير از موارد ضروري چك خود را در وجه حامل صادر نكنيد. 
نوشتن دليل صدور چك در وجه شخص مورد نظر، سبب محكم كاري 
مي شود. به طور رايج توصيه مي شود كه مبلغ عددي چك را با كمترين 
فاصله نسبت به حرف ر كلمه ريال نوشته و جاي خالي كادر مبلغ عددي 
چك را با خط تيره پر كنيد. درصورتي كه چك صادر شده از طرف شما 
بدون قلم خوردگي و خط خوردگي است ذكر عبارت بدون خط خوردگي 
با ۲ عالمت ضربدر در ابتدا و انتهاي عبارت مفيد است. اگر به هر دليلي 
مبلغ حروفي يا عددي چك داراي قلم خوردگي شده است ، قيد مبلغ و 
تاريخ چك در پشت چك توصيه مي شود. از امضاي منحصربه فرد استفاده 
و نام و نام خانوادگي خود را به همراه تاريخ درج كنيد. تكميل ته چك و قيد 
مبلغ، تاريخ ، شخص دريافت كننده چك و دليل صدور چك مهم است. 
از درج نمونه امضاي خود در قسمت ته چك و ديگر قسمت هاي دسته 
چك خودداري كنيد تا در صورت مفقود شــدن دسته چك ، مشكالتي 
مثل جعل امضاي شما اتفاق نيفتد. بنابر  قانون چك، پس از مفقود شدن 
چك بايد به دادسرا مراجعه و طرح شكايت كرده و دستور مرجع قضايي را 
به بانك تسليم كنيد. درصورت عدم مراجعه شخص پس از مفقود شدن 

چك، بانك هيچ مسئوليتي در قبال سوءاستفاده هاي احتمالي ندارد.
افرادي كه چك قبول مي كنند بايد چه شرايطي را درنظر 

بگيرند؟
در اين خصوص هم نكات مهم و كليدي وجود دارد. درخصوص چك هايي 
با مبلغ سنگين يا مهم ، توصيه مي شود از شاهد استفاده كنيد تا درصورت 
بروز هرگونه مشكل حقوقي ، بتوانيد از اين شاهدان استفاده كنيد. دريافت 
مشخصات شناسايي و نشاني محل سكونت يا دفتر كار صادركننده چك ، 
به شما در مواردي كه شناختي نسبت به صادركننده چك نداريد، كمك 
خواهد كرد. از دريافت چك داراي خط خوردگي يا قلم خوردگي در حد 
امكان پرهيز كنيد. در حد امكان درخصوص پشتوانه مالي صادركننده 
چك در جهت اخذ حق و حقوق خود درصورت عدم وصول چك اطمينان 
حاصل كنيد. شــما مي توانيد قبل از دريافت چك نسبت به موجودي 
حســاب بانكي صادركننده چك تحقيق كنيد. تطبيق تاريخ عددي و 
حروفي مندرج در چك بسيار مهم اســت. حتما بارها واژه چك سفيد 
را شنيده ايد. توجه داشته باشيد كه اقدام كيفري نسبت به چك سفيد 
امضاي فاقد مبلغ و تاريخ امكان پذير نيست. پس از دريافت چك از آن 
رونوشت تهيه كنيد. نســبت به دريافت چكي كه در متن آن به بهره اي 
و ربوي بودن پرداخت اشاره شــده يا چكي كه روي آن درج شده بابت 
گروبندي و قمار و معامله شرطي يا اقدامات مجرمانه ديگر پرهيز كنيد. 
همچنين حواله هاي مربوط به مؤسسات مالي و اعتباري، صندوق هاي 

قرض الحسنه و… شامل قانون چك نمي شوند.

از تغييراتي كه مدتي است در قانون چك اتفاق افتاده چه مي دانيد؟

همه  چيز درباره چك
چندين ميليون دســته چك در اختيار 
مردم قرار دارد اما آيا همه نحوه استفاده 
صحيح از آن را مي داننــد؟ روزانه افراد 
زيادي در قبال كاال يــا خدماتي كه ارائه 
مي دهند، مجبور هستند چك دريافت 
كنند. اما آيــا از نــكات حقوقي چك 
اطالع دارند؟ از چندي قبل قانون چك 
دستخوش تغييراتي شد كه شايد هنوز 
هم خيلي ها از آن اطالع نداشته باشند. 
مريم مرادي عرب، حقوقدان در گفت وگو 
با همشهري به جزئيات بيشتري از قانون 

چك پرداخته است.
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 هشــتمين جلسه دادگاه 
رسيدگي به اتهامات اكبر گزارش

طبري و ساير متهمان اين 
پرونده روز گذشــته برگزار شــد و اين 
جلســه نيز به ادامه دفاعيــات وكالي 
دانيال زاده و خود او گذشت. دانيال زاده 
به عنوان متهم رديــف چهارم پرونده به 
مشاركت در تشكيل شبكه در امر ارتشا، 
پرداخت رشــوه به اكبر طبري از طريق 
واگــذاري چند پــالك ثبتــي به وي، 
پرداخت 30ميليارد ريال رشوه به حميد 
عليزاده بازپرس وقت شعبه 15كاركنان 
دولت و پرداخت رشوه به اكبر طبري به 
ميزان 183ميليــارد و 233ميليون و 

300هزار ريال متهم است.
بنابر كيفرخواست و اظهارات نماينده 
دادســتان، رشــوه هاي پرداختي به 
عليزاده و طبري به عنوان معاون اجرايي 
حوزه رياست قوه قضاييه در ازاي اعمال 
نفوذ در پرونده هاي دانيال زاده و صدور 
قرار منع تعقيب براي او صورت گرفته 
است. بنابراين، رشــوه هاي پرداختي 
دانيال زاده به طبري در قالب معاوضه 
امالك ميان اين دو متهم با ارزش هاي 
متفاوت بوده است؛ به گونه اي كه طبري 
حدود 18ميليارد تومان منتفع شــده 

است.

روز گذشته، اما دانيال زاده و دو وكيل او 
اين اتهامات را رد كرده و مدعي شدند 
كه هيچ گونه عمل ارتشا ميان طبري و 
دانيال زاده شــكل نگرفته است. وكيل 
اول دنيال زاده، نقش مــوكل خود در 
شبكه ارتشاي طبري را نفي كرد و گفت: 
ارتكاب جرم از طريق تشكيل و فعاليت 
در شبكه عبارت اســت از اينكه چند 
نفر در ارتكاب جــرم عامدانه و عالمانه 
مشاركت و همكاري داشــته باشند و 
موضوع جرم مسبوق به هماهنگي بين 
چند نفر باشد و در نهايت منجر به هدف 
واحد شود. اين وكيل ادامه داد: با توجه 
به اينكه عمل موكل معاوضه ملك بوده 

است، تقاضاي حكم برائت دارم.

طبري متضرر شده است؟!
در ادامه، وكيــل دوم دانيال زاده اتهام 
موكل خود درباره پرداخت رشــوه به 
طبري در قالب معاوضه ملك را رد كرد 
و مدعي شد كه مبادله امالك نه به نفع 
طبري بلكه به ضرر او تمام  شده است. 
در ادامــه، اين وكيل در پاســخ به اين 
ســؤال قاضي كه »چرا در اين معامله 
موكل شما به ضرر طبري راضي شد؟« 
گفت: طبري در اظهاراتش گفته است 
كه مــن در اين معامله متضرر شــدم؛ 
همچنيــن در اظهارتش در ســال 95 
نزد بازپرس نيز مي گويد من در معامله 
كريم خان و روما متضرر شدم و حاضرم 
اين معامله را فسخ كنم؛ طبري حداقل 
5 ميليارد در اين معامله متضرر شــد. 
وي ارتباط طبري و دانيال زاده را انكار 
كرد و گفت: در ســال 90 طرفين اصال 
همديگر را نمي شــناختند، چه دليلي 
دارد طبري براي انجام كاري سفارش 

دانيال زاده را كرده باشد؟
تكذيب رشوه به فريدون

بعد از پايان صحبت هاي توكلي، متهم 
دانيال زاده از قاضي فرصت خواســت تا 

دقايقي صحبت كنــد. اين متهم ضمن 
رد اتهامــات خود گفت: مــن وارد يك 
گرفتاري شدم، اين گرفتاري فقط آن بود 
كه به يك مسئولي ساختمان فروختم 
كه اصال وي را نمي شناختم. اين درحالي 
است كه شــخص ديگري اين معامله را 
براي من انجــام داد. من هيچ كدام آنها 
را نديدم حتي پسرم را نيز كسي نديده 
اســت. دانيال زاده با رد ادعاهاي يكي 
از متهمان مبنــي بر پيگيري كارهايش 
توســط طبري گفت: كدام تلفن است 
كه طبري مي تواند براي مــن بزند كه 
خودم نمي توانــم آن را انجام دهم. اين 
متهم افزود: تا سال 93 و 9۴ من گمان 
مي كردم او مسئول تداركات قوه قضاييه 

است و عين واقعيت را مي گويم.
متهم دانيال زاده در ادامه موضوع رشوه 
به حســين فريدون را تكذيب كرد و با 
انتقاد از رســانه ها و بازتاب سخنانش 
در جلسه قبلي دادگاه گفت: به محض 
اينكه من مي آيم مي گويند دانيال زاده 
آمد و ده هــا دوربين روي من اســت. 
جلســه قبل هم گفتم من از شما گله 
ندارم، شما هموطنان من هستيد اصال 
هركاري با من بكنيد هموطنم هستيد، 
اما اينكه حــرف من را نصفــه و نيمه 
پخش كنيد اين را از شــما گله مندم. 

حداقل چه درست چه غلط حرفي كه 
زدم را بنويسيد.

گفتني است كه هفته گذشته رسانه ها 
و خبرگزاري ها در نقل قولي اشــتباه از 
دانيال زاده نوشتند كه »به فريدون رشوه 
دادم.« در پي آن، ميزان، خبرگزاري قوه 
قضاييه اين خبر را اصالح كرد و نوشت 
كه دانيال زاده در اشاره به اتهامات خود 
در آن پرونده اين جملــه را بيان كرده 
اســت. فريدون سال گذشــته به اتهام 
دريافت رشــوه از دانيال زاده به 5سال 

حبس قطعي محكوم شد.

 دستورات طبري براي پرونده هاي 
دانيال زاده

در بخش پاياني دادگاه، نماينده دادستان 
به اظهارات متهم و وكالي او پاسخ داد؛ 
رســول قهرماني در پاسخ به اين ادعاي 
وكيل كــه »اگر دانيــال زاده اين كار را 
نمي كــرد با بحــران كارگــري مواجه 
مي شــديم«، گفت: اگر گزارش وزارت 
اطالعات درباره گشايش اعتبار صحيح 
باشــد و اگر آن ارزها به صورت صحيح 
تخصيص مي يافت نه تنها 5هزار كارگر 
كه امروز 30هزار كارگر مشــغول به كار 

بودند.
نماينــده دادســتان در بخشــي از 
اظهاراتش گفــت: تركمان مســئول 
پيگيــري پرونده هايي بوده اســت كه 
طبري بــه او ارجــاع مي داده اســت. 
صادقي مي گويد در پرونده اقتصادي به 
دستور طبري عدم پيگيري براي پرونده 
دانيال زاده انجام مي شــود. آيا طبري 
دانيال زاده را نمي شــناخته است؟ در 
دادسراي امنيت بازپرس اعالم مي كند 
خود طبري شــخصاً تماس گرفته و به 
بازپرس گفته اســت پرونــده را ببند، 
بازپرس مي گويد قبول نكردم و پرونده 2 
روز بعد از من گرفته شد. بازپرس بعدي 
در دو صفحه قرار صادر كرده است. چه 
تحقيقي در اين پرونده شــده اســت؟ 
اگر طبري، دانيال زاده را نمي شــناخته 
است چرا تماس گرفته است؟ نماينده 
دادســتان گفت: ســؤال اينجاست كه 
طبري چرا به خانم فتاحــي كه داديار 
اســت زنگ زده و گفته اســت پرونده 
بازداشت موقت را تأييد نكن. دانيال زاده 
كه مي گويد او تداركاتچي بوده اســت، 
اين تداركاتچي چرا زنگ زده است؟ چرا 
پيگير پرونده ها بوده است؟ چرا به قاضي 
زنگ مي زده و مي گفته بازداشت موقت 

را تمديد نكن.

متهم دانيال زاده موضوع رشوه به فريدون را تكذيب 
كرد و گفت به محض اينكه من مي آيم مي گويند 

دانيال زاده آمد و ده ها دوربين روي من است

طبري ضرر كرده است! گزارش

فهرست نامه هاي ايران به اروپا
ظريف در واكنش به جنجال تبليغاتي اروپا: با توجه به نقض برجام توسط 
اياالت متحده و 3كشور اروپايي، ايران دست كم در 6نوبت مكانيسم حل 

اختالف را به جريان انداخته است

2هفته ديگر سالگرد توافق هسته اي ايران و 1+5 است، در شرايطي كه آمريكا از برجام 
خارج شده و ايران و 3كشور اروپايي در آستانه تقابل قرار گرفته اند. محمد جواد ظريف، 
وزير امور خارجه ايران پس از ارسال نامه اي به مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا 

وعده داد به زودي متن همه نامه هاي خود به اروپايي ها را منتشر خواهد كرد.
ظريف درباره سابقه به جريان انداختن مكانيسم حل اختالفات در برجام، در توييتر 
نوشت: جنجال تبليغاتي را باور نكنيد: با توجه به نقض برجام توسط اياالت متحده و 
3كشور اروپايي، ايران دست كم در 6نوبت مكانيسم حل اختالف را به جريان انداخته 
اســت. او موارد نامه نگاري خود را به همراه دليل به اين شــرح اعالم كرده است: در 
16 دســامبر 2016 به دليل نقض برجام توســط اياالت متحده، در دهم مي 2018 
به دليل نقض برجام توسط اياالت متحده، در هفدهم ژوئن 2018 به دليل نقض برجام 
توسط اياالت متحده، در ششم نوامبر 2018 به دليل نقض برجام توسط اياالت متحده 
و 3كشور اروپايي، در هشــتم مي 2019 به دليل نقض برجام توسط اياالت متحده و 

3كشور اروپايي و در دوم جوالي 2020 به دليل نقض برجام توسط 3كشور اروپايي.
سيد عباس موسوي، سخنگوي وزارت خارجه ايران 2روز قبل با اعالم نامه ظريف به 
بورل و ارجاع موارد عدم پايبندي كشــورهاي اروپايي به كميسيون مشترك جهت 
حل و فصل طبق بند 36 برجام، تأكيد كرد: در نامه وزير امور خارجه تأكيد شده است كه 
هرگونه مداخله در همكاري هاي پادماني جاري بين ايران و آژانس مغاير با مفاد برجام 
بوده و مي تواند بر مباني همكاري هاي پادماني موجود تأثيرات منفي داشته باشد. پس 
از نامه ظريف، سخنگوي وزارت خارجه انگليس مدعي شد: انگليس به برجام پايبند 
مي ماند اما اين توافق با عدم پايبندي سيســتماتيك ايران در خطر قرار گرفته است. 
اگر ايران مي خواهد از برجام منفعت ببرد، بايد با فرايند حل اختالف ارائه شده توسط 
3كشور اروپايي تعاملي سازنده داشته باشد و تعهدات خود ذيل اين توافق را اجرا كند.

وزارت خارجه روسيه هم روز شنبه در بيانيه اي از طرفين برجام خواست تا بدون توسل 
به اقدامات اضطراري، به دنبال راه حلي براي بحران كنوني بگردند.

در اين بيانيه آمده است: موضع اصولي روسيه اين است كه هرگونه سؤالي كه حين 
اجراي برنامه جامع اقدام مشترك ايجاد مي شود، بايد در كميسيون مشترك حل شود. 
با اين حال، بهتر است اين كار  بدون توسل به اقدامات اضطراري و قرارندادن فرايند 

حصول راه حل در تنگناي زماني، انجام شود.
عالوه بر ايــن، ميخائيل اوليانوف، نماينده روســيه در ســازمان هاي بين المللي در 
توييتي نوشت: موضع اصولي طرف روسي؛ »مشكالت اجراي برجام بايد در چارچوب 
كميسيون مشترك حل شوند.« ما از شركاي خود مي خواهيم كه اين دستورالعمل ها 

را از دست ندهند.
با خروج آمريكا از برجام و بازگشت تحريم ها عليه كشورمان، ايران يك سال به اجراي 
تعهدات خود ادامه داد  تا اروپايي ها در اين زمان به وعده هاي خود براي بهره مندي ايران 
از مزاياي اقتصادي برجام عمل كنند، اما با بي عملي اروپايي ها در نهايت از ارديبهشت 
سال قبل عمال خروج گام به گام ايران از برجام كليد خورد و توافق هسته اي اين روزها 
فقط در حوزه نظارت هاي آژانس ادامه حيات مي دهد. آمريكا در همين اوضاع درصدد 
است با برگرداندن تحريم هاي تسليحاتي ايران كه براساس برجام قرار است مهرماه 
برچيده شود، تير خالص را به برجام شليك كند تا ايران را وادار به خروج از برجام كند 
تا به اين ترتيب برجامي باقي نماند كه درصورت رأي نياوردن ترامپ، رئيس جمهور 
بعدي آمريكا قادر به بازگشت به آن باشــد. در هر صورت ايران اعالم كرده درصورت 
بازگشت تحريم تسليحاتي، ايران اقداماتي  ازجمله توقف پروتكل الحاقي و خروج از 
ان پي تي را به جريان بيندازد، اين روزها در مجلس جديد ايران زمزمه هايي مبني بر 
بررسي طرح هايي شنيده مي شود تا در برابر اقدامات غرب و شوراي امنيت در دستور 
كار قرار بگيرد كه ازجمله اين اقدامات بررسي تصويب طرح توقف اقدامات داوطلبانه 
ايران در اجراي پروتكل الحاقي است. پروتكل الحاقي به بازرسان آژانس اجازه مي دهد 
كه دسترسي هاي سريع و وسيع به تاسيسات ايران داشته باشند و پس از گزارش اخير 
شوراي حكام مبني بر همكاري نكردن ايران با آژانس احتمال توقف ارائه دسترسي هاي 

سخاوتمندانه ايران افزايش يافته است.

مابازاي  رشوه هاي بازپرس
در ادامه جلسه دادگاه قهرماني نماينده دادستان درخصوص پرونده فرهنگ و 
رسانه در شعبه 1۵ بازپرسي كاركنان دولت گفت: بازپرس پرونده چندين ميليارد 
تومان از دانيال زاده از طريق فردي رشوه مي گيرد. عليزاده در جريان تحقيقات 
گفت اگر من از دانيال زاده رشوه گرفته باشم نبايد براي وي جلب دادرسي صادر 
كرده باشم. ابتدا اين حرف قابل باور بود، اما ما وقتي پرونده را مطالعه كرديم متوجه 
شديم در اين پرونده آنچه بايد منع تعقيب صادر مي شد براي آن جلب به دادرسي 
خورده است و براي آنچه بايد جلب دادرســي صادر مي شد منع تعقيب خورده 
است. وي افزود: به عبارت ديگر براي مهم ترين اتهام دانيال زاده يعني اخالل، منع 
تعقيب صادر شد و براي موردي كه جرم نبود، جلب به دادرسي صادر شد كه آن هم 
در دادگاه تبرئه شد؛ بله اينگونه كيفرخواست صادر شد؛ چرا بازپرس اينگونه نظر 
داد؟ چرا بازپرس از دانيال زاده رشوه گرفت؟ بنابراين رسيدگي هايي كه صورت 
گرفته رسيدگي نبوده آنچه منع تعقيب بوده، كيفرخواست صادر شده و آنچه بايد 

كيفرخواست صادر مي شد منع تعقيب خورده است.

ث
مك

وكيل دوم دانيال زاده اتهام 
موكل خود درباره پرداخت 
رشــوه به طبــري در قالب 
معاوضه ملــك را رد كرد و 
مدعي شد كه مبادله امالك 
نه به نفع طبري بلكه به ضرر 

او تمام  شده است. 
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كشف واكسن كرونا و 
توليد آن تا اواخر پاييز، سالمت

موضوعي است كه بين 
مردم دهان به دهان مي چرخد. آنها 
مي گويند با اين اوصاف نسخه كرونا 
به زودي پيچيده مي شود، اما عليرضا 
رئيســي، معاون وزارت بهداشــت 
مي گويد: توليد واكسن به اين زودي 
اتفاق نمي افتد:»حتي اگر تا 2 ماه ديگر 
واكسن كرونا در اروپا و آمريكا توليد 
شود كه نمي شود، اين واكسن تا يك 
سال ديگر به  دست ما نخواهد رسيد.« 
او گفت:»با توجه به اينكه اين ويروس 
مدت طوالني با ما خواهد بود و هنوز 
واكسن آن هم در دسترس نيست و 
بايد با آن يك زندگي مسالمت آميز 
داشته باشيم، نياز است كه از خودمان 
و ديگــران در برابــر ايــن ويروس 
محافظت كنيم كه يكي از راهكارهاي 
مؤثر اين كار استفاده از ماسك است.« 
عليرضا رئيسي، با تأكيد بر ضرورت 
استفاده اجباري از ماسك در اماكن 
عمومي، گفت: »يكي از مسائل بسيار 
مهمي كه همه بايد رعايت كنند، بحث 
فاصله گذاري فيزيكي و اســتفاده از 
ماســك اســت كه البته از قبل هم 
اعالم شــده بود، ولي با توجه به خيز 

بيماري در كشور حتما نياز است كه 
فاصله گذاري و اســتفاده از ماسك را 
داشــته باشــيم. بــه گفتــه او، 
اجباري كردن اســتفاده از ماسك به 
نوعي احترام گذاشــتن به سالمتي 
طرف مقابــل اســت. بــا توجه به 
بررسي هايي كه تاكنون در دنيا انجام 
شده و با توجه به شيوه انتقال ويروس، 
استفاده از ماسك يكي از مؤثرترين و 
ارزان قيمت ترين راه هاي پيشگيري از 
انتقال ويروس است؛ به طوري كه اگر 
2 نفر از ماسك استفاده كنند، حتي اگر 
يكي از آنها مبتال باشد و در برابر فردي 
قرار بگيرد كه سالم است، بسته به نوع 
ماسك مي تواند بين 8۵ تا 9۵ درصد 
محافظت انجام دهد. آنطور كه رئيسي 
مي گويد،  براي قطع زنجيره ويروس 
نياز است به 3 نكته اساسي توجه كنيم 
كه 3 ركن براي قطع زنجيره انتقال 
كرونا محسوب مي شوند؛ اوال رعايت 
پروتكل هــا و دســتورالعمل هاي 
بهداشتي از ســوي فرد ارائه كننده 
خدمت، رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
در محل ارائه خدمــت يعني رعايت 
بهداشــت محيط، فاصله گــذاري، 
داشتن تهويه مناســب در محيط و 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي توسط 

گيرنده خدمت. اين 3 ضلع بايد باشد 
تا ويروس منتقل نشــود و براي هر 
3 رعايت پروتكل ها الزم است. به عنوان 
مثال، كارمند بانك حتما بايد ماسك 
زده باشــد، گيرنده خدمات ماسك 
داشته باشد و حضور مردم به گونه اي 
باشد كه تجمع شكل نگيرد. متأسفانه 
ما پيش از اين شاهد بوديم كه براي 
ثبت نام مسائل مختلف، تجمع ايجاد 
شده و حجم زياد افراد شانس انتقال 
بيماري را افزايش مي دهد. ضمن اينكه 
هم اكنون هوا گرم است و ممكن است 
تهويه بــه خوبي كار نكند. رئيســي 
گفت:» از زماني كه عادي سازي اتفاق 
افتاد، رعايت پروتكل ها كاهش يافته و 
به زير 20 درصد رسيده است. اگر در 
يك اتوبوس 10 تا 1۵ نفر سوار شده و 
ماسك داشته باشند و فرد جديدي 
بدون ماسك سوار شــود و مبتال به 
كرونا باشــد، مي تواند 10 نفــر را با 
احتمال باالي ۵0 درصد درگير كند.«

نوع ماسك مهم نيست
به گزارش ايســنا،  معاون بهداشت 
وزارت بهداشت ادامه داد:» نوع ماسك 
خيلي مهم نيســت، بلكه استفاده از 
ماسك مهم است. حتي اگر يك پارچه 

باشد و جلوي بيني و دهان را بگيرد، 
كفايت مي كند. به همين دليل بايد 
به سمت توليد ماسك هاي پارچه اي 

خانگي و قابل شست وشو برويم.«
به گفته او، خانواده ها مي توانند با يك 
پارچه ســاده براي اعضــاي خانواده 
ماسك تهيه كنند و اصال نياز نيست 
كه ماسك فيلتردار و N95 خريداري 

شود.
رئيســي گفت:»در عين حال زمان 
ماندن در يك فضاي سربســته نيز 
حائز اهميت اســت. هرچه به مدت 
طوالني تري در يك فضاي سربسته 
بمانيــد و افــراد ديگر هــم در آنجا 
حضور داشته باشــند، شانس انتقال 
باالتر مي رود. به همين دليل ما سعي 
مي كنيم كه اگر براي كاري ضروري به 
مكاني سربسته مي رويم، به گونه اي 
برنامه ريزي كنيم كه در حداقل زماني 
در آنجا حضور داشــته باشيم. نكته 
مهم ديگر اينكه افراد هنگام حضور در 

مراكز درماني، مطب ها و داروخانه ها 
حتما ماســك بزنند، بعد از برگشت 
هم دست هايشان را شسته و مسائل 

بهداشتي را رعايت كنند.«

قرار بود تابســتان آرامي داشته 
باشيم

ديــروز ايرج حرير چــي، معاون كل 
وزير بهداشت هم اين روزها را سخت 
توصيف كرده و گفته است: »برخالف 
پيش بيني هــاي روز دنيا كه قرار بود 
تابستان آرامي داشته باشيم، تابستان 
بد و داغي از نظر كرونــا داريم و اگر 
ويروس H1N1 با كرونا مخلوط شود، 
ممكن است عواقب بسيار بدي داشته 
باشــد. به گزارش همشــهري، ايرج 
حريرچي گفت: اســتفاده اجباري از 
ماســك، پروتكلي همگاني است و 
وظيفه اجــراي آن را ارائه دهندگان 
خدمت بــر عهده خواهند داشــت: 
»نكته مهم تر اين است به كساني كه 

ماســك ندارند، ارائه خدمات انجام 
نمي شود. از طرفي هم اگر كارمندان 
ماسك نداشته باشند، برايشان غيبت 
زده شده و برگردانده مي شوند.« در 
چند روز گذشته اســتفاده از ماسك 
در سطح شهر تهران بين 2 تا 2.۵ برابر 
بيشتر شده است. آنطور كه حريرچي 
مي گويد؛ بسياري از استان ها مانند 
خوزســتان، هرمــزگان، بوشــهر، 
آذربايجان غربي و شرقي و كردستان و 
كرمانشاه در اسفند و فروردين شرايط 
آرامي داشــتند و اكنون موج اول را 
طي مي كنند:»در عين حال ما نگران 
استان هايي هســتيم كه هنوز موارد 
زيادي نداشــتند و ممكن است در 
آينده نزديك دچار موارد زياد بيماري 
شوند. مانند استان فارس و... بنابراين 
استان ها و كشورهاي مختلف بايد به 
تعبيري بدهي هايشــان را به كرونا از 
نظر ابتال بپردازند، اما كشور و استاني 
موفق است كه بتواند اين افزايش موارد 

را تا زمان كشف واكســن به تعويق 
بيندازد تا آسيب ديدگان به كمترين 
ميزان ممكن برسد.« حريرچي گفت: 
»زماني كه ميــزان فوتي ها 2 رقمي 
شــده بود، در حال برنامه ريزي براي 
رساندن ميزان موارد فوت به زير 10 
نفر بوديم. منتهــي 2 اتفاق مهم رخ 
داد؛ يكي اينكه ما بايد مانند ســاير 
كشورها بازگشايي ها را داشته باشيم 
و روند بازگشت فعاليت هاي نزديك 
به عادي را به خاطر معيشــت مردم 
داشته باشيم كه اكثر كشورها اين كار 
را انجام دادند و قابل  قبول است. البته 
عوارض خودش را هم دارد. به اين معنا 
وقتي بازگشايي انجام مي شود، قاعدتا 
ميزان مواجهه را بــه ميزاني افزايش 
مي دهد. ايــن افزايش مواجهه تعداد 
موارد ابتال، بستري و مرگ را افزايش 
مي دهد.« به گفته حريرچي، تهران 
هنوز در وضعيت قرمز قرار نگرفته، اما 
در مرحله هشدار است. بايد توجه كرد 
كه رقم تهران در مرحله هشــدار هم 
مي تواند از چند استان قرمز هم بيشتر 
باشد، به دليل مخرج باالتري كه نسبت 

به استان هاي ديگر دارد.
او توضيــح داد: »به دليــل تراكــم 
فوق العاده بااليي كه در شهر، استان 
و حاشيه تهران داريم و استان البرز هم 
متصل به تهران طبقه بندي مي شود، 
رقم هــاي جزئي افزايــش مي تواند 
به صورت تصاعدي و انفجاري افزايش 
يابد. بر همين اساس اگر الزم باشد، 
احتمال تعطيلي برخي رده هاي شغلي 
در ســطح 3 و 4 در تهران هم وجود 

دارد.«

يادداشت

 ضرورت تخصصي شدن 
وكالت دادگستري

مصطفي ظهوري 
وكيل پايه يك دادگستري 

مرحوم استاد دكتر ناصر كاتوزيان، 1۵ سال پيش در درس مسئوليت مدني 
خود تعريف مي كرد كه براساس آمار رسمي، دولت آمريكا در يك تحقيق 
جامع، بين تمام حرفه هاي مبتني بر دانش، پزشكان آمريكايي كمترين 
ميزان آگاهي از تخصص خود را دارند. ايشان به طنز گفتند؛ البته وضعيت 
قضات و وكالي ما را بررسي نكرده اند! مطابق اعالم رسمي يونسكو، نيمه 
عمر علم )مدت زمان دوبرابر شدن علم( در ابتداي قرن بيستم 300 سال، 
در انتهاي قرن 30 سال، در سال 200۵ سه سال، در 2010 سه ماه، امروز 

سه هفته و در 20۵0 فقط هفت ساعت خواهد بود.
ما به استقبال چنين جهاني مي رويم!

كانون وكال در برابر اين جهش علمي چه مي تواند انجام دهد؟
نزديك به دوسوم وكالي كشور، در حدود يك دهه اخير وكيل شده اند. در 
ايران كنوني، هر روز شاهد گسترش مراجع و دعاوي تخصصي هستيم؛ 
مراجع كارگري، مراجع مالياتي، مراجع ثبتي، مراجع تعزيراتي، مراجع 
گمركي، مراجع صنفي، مراجع تخلفــات اداري، مراجع انتظامي و ده ها 
مرجع حل اختالف يا رسيدگي مشابه. دعاوي سنتي حقوقي و عناوين 
كيفري نيز همانند كتاب هاي دانشگاهي آن، رشد ماهوي پيدا كرده اند. در 
كنار رشد و تخصصي شدن مراجع قضايي و مراجع غيرقضايي، نهاد داوري 
داخلي و داوري تجاري بين المللي هم در حال گسترش به صورت اجباري 
)مثل قانون پيش فروش ساختمان يا قانون بازار اوراق بهادار و يا قراردادي 
)عموما در قراردادهاي تجاري و مشــاركت ها( است. به دليل گستردگي 
موضوعات، وكالي جوان، حتي فارغ التحصيالِن تحصيالت تكميلي بهترين 
دانشگاه هاي كشور و رتبه هاي تك رقمي آزمون هاي اختبار كانون وكالء، 
پس از اخذ پروانه وكالت، امكان، توان و دانش الزم وكالت در اين حوزه هاي 
متعدد را ندارند و شايد حتي مطلع از وجود برخي از اين مراجع تخصصي 
هم نباشند. منشأ عمده فضاي محدود كسب و كار وكالت و در نتيجه كمبود 
درآمد وكالي جوان هم، همين فقدان دانش فني است. كانون وكال مي تواند 

با ارتقاي دانش فني وكال، فضاي كسب و كار وكالت را متحول كنند.

ضرورت نوسازي آموزشي كانون وكالي دادگستري
اقتصاد جهان امروز، اقتصاد دانش محور اســت. كانــون وكال مي تواند 
با محوريت دانــش، وكاليي توانمند در حوزه هــاي تخصصي پرورش و 
به روزرساني كند. راه حل اين مشكالت، در قدم نخست نوسازي آموزشي 
كانون وكالي دادگستري در اجراي تكاليف قانوني كانون مبني بر »تهيه 
موجبات ترقي علمي وكال« )بند 1 ماده 19 قانون وكالت مصوب 131۵( و 
»فراهم آوردن وسايل پيشرفت علمي و عملي وكال« )بند ه ماده 6 اليحه 
استقالل كانون وكالي دادگســتري مصوب 1333( است. كانون وكال 
مي تواند در نخستين اقدام، نظام آموزشي خود را متحول كند؛ پيشنهاد ما 

برنامه ريزي و اجراي نظام آموزش اجباري و نظام آموزش اختياري است:

 آموزش اجباري براي اخذ پروانه وكالت پايه يك دادگستري
آموزش هاي اجباري مي تواند صرفا در دوره كارآموزي )شــبيه 1

وضعيت فعلي( با تمركز بر آموزش مهارت هاي عمومي وكالت و آموزش 
وكالت در دعاوي حقوقي و پرونده هاي كيفري طراحي و كارآموزان پس 
از قبولي در اختبار، پروانه وكالت پايه يك دادگســتري اخذ كنند. بنا به 
تحقيقي 132 عنوان دعاوي حقوقي و 1743 عنوان مجرمانه در كشــور 
داريم. اين عناوين مي تواند دسته بندي و براساس قواعد مشترك آموزش 

داده شود.

آموزش اختياري جهت اخذ پروانه وكالت تخصصي 
حوزه هاي تخصصي حقوقي را مي توان شبيه صالحيت كارشناسان 2

رسمي دادگستري كه در 11گروه و 73 رشته تخصصي تقسيم بندي شده، 
تفكيك و دوره هاي آموزش تخصصي طراحي كرد. آن دسته از وكالي پايه 
يك دادگستري كه عالوه بر اخذ پروانه وكالت پايه يك دادگستري، متقاضي 
اخذ پروانه تخصصي در يك يا چند رشته خاص باشند، مي توانند با گذراندن 
اختياري اين دوره هاي آموزشــي، متقاضي اختبار تخصصي شوند. صدور 
پروانه هاي وكالت تخصصي بايستي منوط به قبولي در اختبار تخصصي باشد. 
كانون وكالي مركز به عنوان كانون مادر، مي تواند متولي برگزاري دوره ها و 
اعطاي پروانه وكالت تخصصي به تمام وكالي كشــور باشد. پروانه وكالت 
پايه يك دادگستري، استاندارد اجباري حرفه وكالت و پروانه هاي تخصصي 
وكالت، استاندارد هاي اختياري حرفه وكالت و صرفا جهت تقويت و ارتقای 
كيفيت خدمات تعريف مي شوند. در نتيجه، پروانه هاي وكالت تخصصي، هيچ 
اثر محدودكننده اي نبايد بر صالحيت وكالي فاقد آن پروانه، داشته باشند 
و صالحيت تمام وكالي پايه يك دادگستري يكسان است و نظام عرضه و 
تقاضاي خدمت، اثرگذار طبيعي و تعيين كننده در جذب موكل خواهد بود. 
تعداد وكالي متخصص در هر رشته يا دسته نيز تابع نظام بازار آزاد خواهد بود. 
در نتيجه اجراي اين طرح، ما شاهد وكالي متخصص در زمينه هاي مختلف 
خواهيم بود و اين تخصص امكان مشاوره و انجام وكالت در هزاران دعوا و ده ها 
مرجع تخصصي براي همكاران وكيل فراهم خواهد كرد و بدون ترديد سبب 
تحول در فضاي كسب و كار وكالت و در نهايت مؤثر بر ميزان درآمد مجموعه 

وكال، خصوصا وكالي جوان خواهد بود.

تبديل »مركز آموزش عالي علمي -كاربردي كانون وكالي 
دادگستري مركز« به »مركز آموزش هاي تخصصي و حرفه اي 3

كانون وكالي دادگستري مركز«
به مدد رشــد بي ضابطــه و فاقد كيفيت آمــوزش حقوق در كشــور، 
فارغ التحصيالن رشته حقوق، بزرگ ترين گروه فارغ التحصيالن بيكار در 
كشور هســتند. با وجود اين و با وجود درخواست رياست محترم كانون 
از وزارت علوم به كاهش ورودي دانشجويان حقوق در دانشگاه ها، كانون 
وكال، خود اقدام به تاســيس و اداره مركز علمي-كاربردي كرده و حسب 
اطالع، حدود هزار دانشجوي درحال تحصيل دارد. اين روند بايد متوقف و 
دانشگاه كانون به »مركز آموزش هاي تخصصي و حرفه اي كانون وكالي 
دادگستري مركز« تبديل گردد و نتيجتا متولي آموزش كارآموزان وكالت 
در دوره عمومي و وكالي پايه يك دادگستري در دوره هاي تخصصي شود.

 ضرورت تبديل »كميسيون آموزش« به »كميسيون اختبار« 
روزگاري ســنجش علم، مبتني بر آموزش بوده اســت. امروزه 4

ســنجش علم، مبتني بر آزمون اســت. اگر نظام اختبار و آزمون، دقيق 
طراحي شود، چه تفاوتي دارد كه فرد متقاضي در كجا آموزش ديده باشد 
يا بدون آموزش، خودش بر اثر تجربه عملي يا مطالعات، متخصص شده 
باشد. كميســيون آموزش كانون بايد تبديل به كميسيون اختبار شود 
و اين كميســيون تحت تصدي زبده ترين وكال و متخصصين رشته هاي 
تخصصي، مسئول طراحي و انجام اختبار پروانه وكالت پايه يك دادگستري 
و پروانه هاي وكالت تخصصي گردد و تمام مسئوليت آموزش كارآموزان و 
وكال به مركز آموزش هاي تخصصي و حرفه اي كانون وكالي دادگستري 
مركز سپرده شود. بدين ترتيب، در مورد پروانه هاي تخصصي، افرادي كه 
مدعي تخصص هستند، مي توانند به طور مستقيم در آزمون هاي دوره اي 
كميسيون اختبار، شركت و درصورت قبولي، پروانه تخصصي بگيرند يا 

اعتبار پروانه هاي سابق را به روز كنند.

دو سوم از كارگران يكي از معروف ترين شهرك هاي صنعتي تهران بيكار شدند

روزگار خاكستري كارگران چهاردانگه
محمدصادق خسروي عليا

خبر نگار

 مرد ميانسال زير سايه روي 
مبل نيمدار نشسته، آرنج ها را گزارش

تكيه داده، پشــت ســرش 
دروازه بزرگي اســت كه به تاريكي مطلق 

مي رسد؛ خيره به پياده رو و خيابان خلوت.
وانت هاي خالي، بي صــدا و خاموش حمام 
آفتــاب گرفته انــد. رانندها در ســايه اند. 
روي كارتن عــده اي در خوابنــد. تعدادي 
گوشــه گيرند و چند نفرشــان هم در حال 
حرص خوردن. با هم جر و بحث  مي كنند: 
»2 روزه يه بار هم نبــردم، بعد اين فالن ها 
معلوم نيس از كدوم جهنــم دره اي اومدن، 
نون ما رو آجر كردن، لعنت به اين شغل كه 
براي يه قرون ده شاهي باس با همه دست 

به يقه شي...«
 وانتي ها براي هــم خط و نشــان هاي بد 
مي كشــند. از دعواي تندشــان پيداست 
احوال كار و كاسبي شان اصال خوب نيست. 
خط و نشان كشــيدن ها تا جاهاي باريكي 
پيش مي رود. برچســب ها ويرانگر اســت؛ 
شهرســتاني، دهاتي، دوزاري، فحش هاي 
ركيك و در آخــر اهانت بــه قوميت هاي 

مختلف.
 در هواي داغ به جــان هم مي افتند با چك 
و لگد. ايــن معركه نه تماشــاچي دارد و نه 
ميانجيگر. تنهــا »حاج احمد« اســت كه 
بهت زده جلوي كارگاه خاموشــش نشسته 

و نظاره گر اين معركه.
او روي مبل نيمدار نشسته، آرنج ها را تكيه 
داده و از ميان گرد و خاك وانتي ها روزهاي 

خاكستري را چوب خط مي زند.

كابوس بيكاري
اين روزهــا چهاردانگه مختصــات غريبي 
دارد. شهرك صنعتي كه سال هاست نامش 
سنجاق شده به بازار توليد مبلمان و سرويس 
خواب در خواب عميقي فرورفته؛ درحالي كه 
هزاران كارگر، صد ها راننده و صدها نفر كه 
مشــاغل واســطه  اي دارند هنوز در كوچه 
پس كوچه هاي اين شــهرك روزي شان را 

جست وجو مي كنند.

 240هكتار وسعت تقريبي، بيش از 3هزار 
و ۵00واحد صنفي و 3هزار واحد تجاري در 
اينجا، همه نشانه اي از رونق چرخ توليد بوده 
است؛ روزهاي روشني كه خيلي دور نيست.

 اما حاال در ميانه هفته يعني روز دوشــنبه 
و در اوج ســاعت كاري -11صبح- درهاي 
پاركينگ هــاي عمومــي بســته اســت. 
پياده رو هــاي چهاردانگــه خالي اســت و 

خيابان  ها دم فروبسته و خاموش.
»حيــدر« نگهبان يكــي از پاركينگ هاي 
عمومي است. دِر پاركينگ خالي را نيمه باز 
گذاشته است. مرد 47ساله 4ماهي مي شود 
كه كابوس بيكاري مي بيند: »اگه اينطوري 
پيش بره مي شه مثل شهر ارواح. من از بازار 
و كسب و كار سردرنميارم. اما خيلي خلوت 
شده شــهرك. همين جوري داره سوله ها 
و كارگاه هــا تعطيل مي شــه. صاحب اين 
پاركينگ هم از موقعي كه كرونا و كسادي 
اومده مي خواد درش رو گل بگيره، اما هي 
امروز و فردا مي كنه. 4 مــاه آزگاره از ترس 
بيكاري خــواب و خوراك نــدارم به خدا. 

آخرش منم آواره مي شم.«

چهل و هشت خيابان
گربه اي زير ســايه يك دروازه بسته چرت 
مي زند. صداي قدم هاي تازه واردها چرتش را 
پاره مي كند. اينجا خيابان ششم است با ده ها 
كارگاه توليدي كه ايستاده اند شانه به شانه، 

اما همگي در سكوت.
سايه مبل ها از پشت سكوريت چند مغازه 
پيداست. تنها ردي كه نشــان مي دهد در 
اينجا مبل توليد مي شود، همين 4-3مغازه 

فروش مبل است.
48خيابان. خيابان يك، يك و نيم تا خيابان 
24 با عنوان هايــي مثل ماشين ســازان، 
فلزتراشــان، آهنگران، آلومينيوم كاران و 
درودگران. خيابان اول تا خيابان آخر يعني 
بيست و چهارم ۵كيلومتر مســافت دارد. 
خيابان هاي ابتدايي بيشــتر مختص مراكز 
فروش است و كارگاه هاي توليدي از خيابان 

چهارم احداث شده اند تا انتها.
از خيابان چهارم به بعد شــهرك ساكت تر 
مي شود؛ يعني درست در نقطه اي كه بايد 
صداي چرخ توليد به گوش برســد، چيزي 

شنيده نمي شود.
آقاي حســني دســت زمختــش را روي 
مبل هاي شيك و مجلسي مي كشد. كف 2 
دستش را نشان مي دهد؛ چاك چاك و زخم 
و زيلي:» اين دستاي يه توليد كننده است. يه 
آدم كه همه دار و ندارش رو گذاشته وسط 
تا از راه درست زندگي كنه. همه دلخوشيم 
اين بود كه 20نفر از اين كارگاه نون مي بردن 
سر سفره زن و بچه شون. چشمم دنبال سود 
آنچناني و ناروا نيس. اگه بود داللي مي كردم؛ 

هم سودش بيشتره و هم زحمتش كمتر. «
نااميدانه ســرش را پايين مي انــدازد. انگار 
بخواهد همه تقصيرهايي را كه به گردنش 
نيست به گردن بگيرد: »1۵نفر رفتن. 1۵تا 
از كارگرام. اســمش اخــراج و تعديل نيرو 
نيست. كار نبود ديگه. اينجا كارگر روزمزد 
خيلي كم داريم همه كنتراتي كار مي كنند. 
سفارش نيســت، بازار به روز سياه نشسته، 
چند روز اومدن نشستن اينجا. با دست هاي 
گره كرده چشــم به در بودن، سفارشي در 
كار نبود. گذاشتن رفتن. شرمندگيش موند 

واسه من...«

چرا كارگران بيكار مي شوند؟
در آسمان خيابان بيست و چهارم، زباله هاي 
سبك همراه با گرد و خاك در حال پروازند. 
انتهاي شهرك، تعداد كارگاه هاي توليدي 
بيشتر مي شــود اما امكانات و زيرساخت ها 
آب مي رود. جاده باريك، كوچه هاي خاكي و 
پر از چاله و گودال. خيابان 24برخالف بقيه 
خيابان ها شلوغ اســت؛ چون تنها 3كارگاه 
توليدي دارد و بيشتر مركز فروش ورق هاي 
 ام دي اف، نئوپــان و... اســت؛ ورق هايــي 
كه در ســاخت كابينت و ســرويس خواب 
به كار مي رود. اغلب مشــتريان اين خيابان 
توليدكنندگاني هستند كه در اين شهرك 

سرويس خواب مي سازند.
 آقاي ثابتي همه تقصيرها را به گردن كرونا 
نمي اندازد. او معتقد اســت قبــل از كرونا 
زنگ خطر براي به زميــن خوردن توليد و 
بازار به صدا درآمده بود: » 2۵ســال تو كار 
توليد سرويس خواب هستم. تو تمام دوران 
كاري ام بازار رو به اين بلبشويي نديدم. مِن 
توليدكننده گاهي وقت ها فكر مي كنم دارم 

كابوس مي بينم. اصال قابل تصور نيســت. 
امروز ســاعت 9صبح تماس گرفتم براي 
خريد ورق نئوپان. االن يعني ســاعت يك 
و نيم بعدازظهر فروشنده زنگ زده و مي گه 
ورق 20هزار تومن گرون شده، اگه مي خواي 
بفرستم! فقط امروز نيست. شده كار هر روز. 
مردم سرشــون گرم باال رفتن طال و دالره. 
درصورتي كه خوراكي، ابزار، مواداوليه و اصال 
هر چيزي تو اين مملكت هر ساعت قيمتش 
داره مي ره باال. تــو اين وضع اقتصادي بايد 

فاتحه توليد و كار رو خوند آقا.«
ايــن توليد كننــده باســابقه حرف هاي 
هم قطارانش را تكرار مي كند: »توي اين 4ماه 

اخير دو سوم كارگراي اينجا بيكار شدن...«
چرخ توليــد از نفس افتــاده، اقتصاد بيمار 
معيشــت كارگــران را به خطــر انداخته، 
توليدكنندگان مبل مان مي گويند چاره اي 
جز خارج شدن از چرخه توليد برايشان باقي 
نمانده. آقاي معين آبــادي از باتالقي بودن 
توليد مي گويد: » شما ببين پرنده پرنمي زند؛ 
هيچ مشتري نيست. وقتي مشتري نيست 
يعني تقاضا نيست. كسي براي خريد مبلمان 
نمياد؛ همينطور سرويس خواب. اما پارچه 
و چوب و ابزار و مواداوليه هر روز داره گرون 
مي شه. آخه مگه همچين چيزي ممكنه؟! 
من اقتصاددان نيســتم اما واقعا چرا وقتي 
مردم قدرت خريد ندارن همه  چيز به جاي 
اينكه ارزون بشه، گرون مي شه!؟ احساس 
مي كنم ماجرا خيلي پيچيده تر از اينهاست. 
يه عده دارن روزگار مردم رو سياه مي كنن 
حاال كاســبن يا قصد ديگــه اي دارن مهم 
نيست؛ مهم اينه كه فشار زيادي داره به قشر 

كارگر و ضعيف مياد.«
توليد كنندگان مبل و ســرويس خواب در 
حال كوچ هســتند. عده اندكــي كه هنوز 
عرق به اين كار دارنــد، براي كاهش هزينه 
در كارگاه هاي شهرســتان سرمايه گذاري 
مي كنند اما بيشترشان توليد را براي هميشه 
رها مي كنند: »سري كه درد نمي كنه نبايد 
سربند بست. خسته شديم از اين همه فراز و 
فرود. خواب راحت نداريم. وقتي كسي دل 

نمي سوزونه ما هم مي ذاريم مي ريم.«

15نفر بوديم، حاال 3 نفر
ساعت 2 بعدازظهر، 4گوشــه چهاردانگه 
ســاكت اســت. در كارگاهي باز مي شود 
3كارگر از آن خارج مي شــوند؛ يكي پادو، 
يكي كالف ساز و ديگري رويه كوب. پادو در 
مبل سازي  كارگر ساده اي است كه حقوق 
وزارت كار دريافــت مي كند؛ حدود 2و نيم 
ميليون تومان. كالف ساز و رويه كوب چون 
حرفه شان تخصصي است به صورت كنتراتي 
كار مي كنند و درآمد شان متغير است؛ 3و 
نيم تا ۵ميليون تومــان. ۵ ماه پيش 1۵نفر 
بودند و حاال 3نفرند. كاوه 38ساله كالف ساز 
مي گويــد: » بايد فاتحــه كار و كارگري رو 
بخونيم؛ حتي با اين حقوق هاي چندرغازي 
هم كار نيست. 12نفر بيكار شدند تو كارگاه 
ما. همين امروز و فرداســت ما هم بفرستن 
پي  كارمون. هيشــكي ككــش نمي گزه. 
تهش مي رن از چيني ها مبل مي خرن وارد 
مي كنن. كي دلش براي كارگر مي سوزه. هر 

كي به فكر جيب خودشه.«
اغلب كارگاه هاي توليــدي كه تا به حال در 

چهاردانگه دوام آورده اند، يا با نيروي حداقلي 
ادامه مي دهنــد يا خود صاحبــان كارگاه 
آســتين باال زده اند و مبل توليد مي كنند. 
آقاي سرابي، توليد كننده مبل استيل با يك 
كارگر چراغ كارگاهش را روشن نگه داشته. 
او دارد چــوب رنده مي كند و ســرتا پايش 
خاك اره اي اســت: »3-2ماهي هست كه 
مجبور شدم 7كارگر رو اخراج كنم. االن من 
و داداشم از سر ناچاري با يه كارگر ساده تو 
كارگاه كار مي كنيم. وقتي بازار فروش نباشه 
همينه ديگه. مردم هم حق دارن، جنس ها 
گرون شــده، توليد واقعا هزينه بااليي داره. 
كار رو بايد گرون تر و گرون تر بفرشــيم تا 

هزينه ها جبران شه.«
 هنوز مانده تا غروب؛ دست كم 4ساعت. اما 
شهرك رو به خاموشي كامل است؛ تعطيلي 
زودهنگام. چند كارگر جوياي كار در كوچه 
خيابان هاي ساكت پرسه مي زنند؛ براي شان 
فرقي نمي كند چه صنفي و كجا. از نگهبان 
مي پرســند: »كارگر ســاده نياز ندارين!« 
نگهبان ديگر ناي جواب دادن ندارد با ســر 

جواب مي دهد: » نه«
در خيابان اصلي شهرك صنعتي، وانتي ها 
آرام تر شده اند. مسعود با همكارش مشورت 
مي كند: »بريم فردا ميدون تره بار، بار ميوه 
بخريم يه گوشــه از اين خيابون وايستيم 
كاسبي كنيم...« غالمعلي از روي كالفگي 
سري تكان مي دهد: »نگاه كن اطرافت را. 
به نظرت كدوم گوشــه خيابون اسالمشهر 
جاي وايســتادن وانت ميوه هســت!؟ هر 
كي بيكار شــده يا مسافركشي مي كنه يا 

ميوه فروشه!«

واكسن كرونا به اين زودي ها به دست ما نمي رسد

ماسك تا ۹۵ درصد مانع از انتقال 
ويروس مي شود
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8صفحه

  آمار ها چه تعریفی از وضعیت
 بازار و تولید مسكن ارائه می دهند؟

 تعداد واحدهای ساخته شده در تهران 
به كمتر از 400هزار واحد در سال رسیده است

در بازارمسكن هم خانه شدند چرا اجاره بها افزایش یافت؟

سرمايه هاي شهرستان راهي 
بازار مسكن تهران

 مشاوران امالك از شرایط سرمایه گذاری 
در بازار مسكن و رونق شغل اجاره داری می گویند

گفت وگو با بیت هللا ستاریان؛ كارشناس اقتصاد مسكن

نیمی از نقدينگی در بازار 
مسكن سرگردان است 
 بسته های حمایتی نمی تواند 
مشكل بازار مسكن را به شكل ریشه ای حل كند

خانه های ارواح
 شهرهای جهان برای توازن بازار مسكن 

چه راه حل هایی را به كار برده اند؟ 

گفت وگو با نایب رئیس انجمن انبوه سازان مسكن

 تولید مسكن
تنها راه نجات است
ایرج رهبر، گرانی امروز مسكن را نتیجه فراموشی 
چندساله بازار می داند

بالی جان بازار مسكن ژاپن

صفحه هاي 18و19
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المــپ، ســاده ترین، ضروری تریــن و 
پركاربردتریــن كاالی الكتریكی اســت 
كه هركسی با آن ســر و كار دارد. تغییر و 
تحوالت گســترده ای كه این كاال در گذر زمان بــا آن مواجه بوده، 
استفاده از آن را كیفی تر و كم  هزینه تر كرده و امروز مصرف كنندگان 
طیف وســیعی از تنوع، كیفیت و قیمت را در بازار این كاال پیش روی 
خود می بینند. المپ های پرمصرفی كه روزگاری تنها گزینه روی میز 

بود، امروز جای خود را به المپ ها و روشنایی های متنوع دیگری داده 
كه در هر ساختمانی بسته به كاربری آن در ابعاد و اشكال متنوع مورد 
استفاده قرار می گیرند. صنایع روشنایی كشور به عنوان یكی از صنایع 
پر سابقه از آغاز به كار تا امروز پیشرفت بسیار خوبی داشته واكنون 
به واسطه توان باالی تولید داخل و در شرایط ممنوعیت واردات، نیاز 
بازار كشــور را تامین می كند. اما با این حال بازار لوازم الكتریكی با 

مشكالتی نیز مواجه است.
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فعالیت ناوگان حمل ونقل كاال 
پس از شیوع كرونا، تا حدودی 
كاهش یافــت اما این كاهش 
به دلیل نیاز مبــرم و حیاتی 
كشور به جابه جایی كاال، اوال 
به اندازه حمل و نقل در بخش 
مسافری نبود و ثانیا به سرعت به میزان قبل بازگشت. 
امروز اما شــایعاتی درباره افزایش قیمت گازوئیل به 
گوش می رســد؛ چیزی كه با افزایش شدید هزینه ها، 
می تواند تأثیر بسیار زیادی در فعالیت این صنف داشته 
باشد. با رضا رستمی، نایب رئیس كانون انجمن صنفی 

شركت های حمل ونقل كاالی كشور گفت وگو كرده ایم.

فعالیت ناوگان حمل ونقل كاال تا چه میزان از 
شیوع كرونا تأثیر پذیرفت؟

بخش حمل ونقل هم مثل سایر بخش ها از آغاز شیوع كرونا دچار 
اختالل شد. تعداد زیادی از كارخانجاتی كه كاال تولید می كردند 
فعالیتشان متوقف شد، بسته شدن مرزها، صادرات و ترانزیت 
كاال را متوقف كرد و تعداد زیادی از كامیون ها كه برای صادرات، 
به لب مرزهای عراق و افغانستان و تركیه رفته بودند، خوابیدند 
و به طور كلی فعالیت این صنف در چند ماه ابتدای شیوع كرونا 
كاهش بسیاری یافت و آسیب دید، تا جایی كه از اسفند تا خرداد 
امسال، نسبت به مدت مشابه سال قبل 35تا 40درصد كاهش 
حمل بار داشتیم. اما طی یك ماه گذشته وضعیت بهتر شده و 

امروز تا حد زیادی به حالت قبل از كرونا نزدیك شده ایم.
هزینه  و نرخ حمل و نقل كاال طی یك ســال 

گذشته، تا چه میزان افزایش یافته است؟
طی همین چند ماه گذشته به دلیل اینكه ارز دولتی الستیك 
حذف شد، قیمت آن دو تا سه برابر افزایش یافته و قیمت لوازم 
یدكی هم طی همین مدت رشد تصاعدی داشته است؛ این دو 
عامل در افزایش هزینه های حمل ونقل بسیار تأثیرگذار بوده 
و ســازمان راهداری برای جبران این افزایش هزینه، قیمت 
حمل و نقل را از ابتدای تیرماه بر اساس تن -كیلومتر، تا 30درصد 
افزایش داد. بر این اساس نرخ هر تن -كیلومتر از ابتدای تیرماه از 
140به 182تومان افزایش یافت، اما این افزایش كرایه با افزایش 
دو تا سه برابری نرخ الستیك و لوازم یدكی كه در چند ماه اخیر 
شــاهد آن بوده ایم تناســبی ندارد و به هیچ عنوان جوابگوی 
هزینه های ناوگان حمل كاال نیست. پیشنهاد مجموعه صنف 
شــركت ها و كانون حمل و نقل و كانون راننــدگان با توجه به 
محاسباتی كه انجام شده بود، افزایش 65تا 70درصدی كرایه ها 

بود ولی متأسفانه تنها با 30درصد موافقت شد.
زمزمه هایی درباره افزایش قیمت گازوئیل به 
گوش می رسد. پیش بینی شما درباره وضعیت این صنف 

در صورت تحقق این شایعه چیست؟
در این زمینه ما به طور غیررسمی و جسته گریخته چیزهایی 
شنیده ایم ولی به طور رسمی هنوز ابالغ یا خبری به ما اعالم 
نشده است. شریان حیات جامعه، حمل و نقل است و اگر بدون 
مطالعه كاری انجام شود كه این بخش را تحت تأثیر قرار دهد، 
كل جامعه از آن متاثر خواهد شد. افزایش قیمت گازوئیل 
آسیب جدی و شدیدی به بخش حمل و نقل وارد می كند و 
به دلیل وابستگی ای كه این بخش با سایر بخش های جامعه 
دارد این آسیب به كل كشور تسری می یابد. درخواست ما 
از دولتمردان این است كه الاقل در این مقطع دست به این 
كار نزنند. در جلساتی كه با سازمان راهداری كشور داریم این 
موضوع را مطرح و درخواست می كنیم كه از شركت نفت 
بخواهند این اقدام انجام نشود. پیش بینی ما این است كه 
با توجه به شرایط كشور كه مسئوالن نیز بهتر به آن واقف 

هستند، چنین كاری انجام نشود. 

چندوچون

بازار

فرخنده رفائی
خبرنگار

وجود كاالی غیراســتاندارد در بازار لوازم الكتریكی 
مصرف كنندگان را با مشــكالت زیادی مواجه كرده 
اســت. بســیاری از لوازم الكتریكی در زمان خرید 
هیچ ضمانتی برای تعمیر ندارند و از آنجا كه كنترل 
كیفیت آن از ســوی مصرف كننده ممكن نیست، 
به ناچار خریداری می شوند و چند روز بعد از خرید از 
كار می افتند. هفته گذشته خبری منتشر شد مبنی 
بر اینكه بازرسان اداره استاندارد با همكاری نماینده 
انجمن تولیدكنندگان المپ روشــنایی، المپ های 
غیراســتاندارد بازار الله زار را جمــع آوری كرده اند. 
برندها همه خارجــی بود و این در حالی اســت كه 
واردات المپ خارجی از ســوی دولت ممنوع اعالم 

شده است.

وارداتی ها غیراستاندارد هستند
دبیر انجمن صنفــی كارفرمایــی تولیدكنندگان 
المپ روشنایی در گفت وگو با همشهری در واكنش 
به این خبر می گوید: مشــكل اساســی بازار، وجود 
المپ های غیراستاندارد است كه البته به برندهای 
اعالم شــده هــم محدود نیســت و حجــم زیادی 
از المپ های بی كیفیــت در بازار لــوازم الكتریكی 
وجود دارد. احمد محســنی می افزایــد: ما هر روز 
در حال كشف اسامی جدید هســتیم و كنترل این 
موضوع نیز كار ساده ای نیســت چون باید نمونه ها 
به طور مداوم از بازار جمع آوری، آزمایش و درصورت 
غیراستانداردبودن از بازار جمع آوری شود. وی ادامه 
می دهــد: واردات المپ به صــورت محصول كامل 
به كشــور ممنوع اســت اما با این حال بیشتر اقالم 
غیراستاندارد خارجی هستند كه به صورت قاچاق به 

كشور وارد شده اند.

تبلیغات غیراستانداردها
دبیر انجمن تولیدكنندگان المپ روشنایی با انتقاد 
از رسانه های فراگیر در تبلیغات كاالها بدون اطالع از 
كیفیت آنها می گوید: متأسفانه این المپ ها تبلیغات 
گسترده ای دارند و بعضا عنوان می شود كه بهترین 
المپ دنیاست! درحالی كه مصرف كننده با تكیه بر این 
تبلیغات، كاال را خریداری می كند و متضرر می شود. 
به گفته محسنی، انجمن به طور جدی در حال مبارزه 
با این محصوالت غیراستاندارد است و بازرسی های 

مستمر انجمن و استاندارد ادامه خواهد داشت.

مشكالت تولید المپ روشنایی
غیر اســتانداردبودن المپ های خارجی موجود در 
بازار در حالی مورد توجه اداره استاندارد قرار می گیرد 
كه تولیدكننــدگان داخلی المپ روشــنایی یكی 
از بزرگ تریــن دغدغه های خود را نبود اســتاندارد 
جامع تولید می دانند. مدیر یكی از گروه های تولید 
معتبر، چنــدی پیش گفته بود كه اســتانداردهای 
موجود در بخش چراغ و روشــنایی كشــور مربوط 
به 10ســال پیش اروپاســت كه حتی ترجمه های 
صحیحی هم ندارند و متأسفانه همین استانداردها 
نیز برحسب سالیق توسط برخی از انجمن ها تغییر 
كرده اســت. علی ابن الرضا، عالوه بر نبود استاندارد 
جامع، به حمایت نشدن تولیدكنندگان و مشكالت 
واردات مواداولیه نیز به عنوان مشكالت اصلی صنعت 
روشنایی كشــور اشــاره كرده و مدعی شده بود كه 
هم اكنون هیچ شركت داخلی توانایی تولید المپ های 

ال ای دی را ندارد و تمامی شــركت هایی كه ادعای 
تولید این المپ ها را دارند، تنها بســته بندی كننده 
این محصوالت هســتند. این تولیدكننده، یكی از 
دالیل عدم تولید المپ های ال ای دی را نبود فناوری 
و به روزشــدن سریع این المپ ها دانســت و در این 
خصوص گفت: برای هیــچ تولیدكننده ای به صرفه 
نیست ماشین آالت تولید ال ای دی را وارد كند؛ چرا 
كه بعد از مدتی باید بخشــی از تجهیزات را به علت 
به روزكردن از چرخه تولید خارج كند. اما آنچه انجمن 
تولیدكنندگان المپ روشــنایی ادعا می كند، با این 

گفته متفاوت است.

انواع تولیدات داخلی
دبیر انجمن تولیدكنندگان المپ روشــنایی با بیان 
اینكه اكنون انواع المپ های مــورد نیاز، با كیفیت 
و تنوع باال در كشــور تولید می شــود، می گوید: در 
زمینه تولید المپ به هیچ عنــوان به واردات نیازی 
نداریــم و تولیدكننــدگان بــا اینكه امــروز از كل 
ظرفیت شان اســتفاده نمی كنند، توان تامین نیاز 
بازار را به تمامــی دارند. محســنی می افزاید: انواع 
المپ های خیابانی، فلورسنت و ال ای دی در كشور 
تولید می شود. امروز المپ های كامپكت فلورسنت 
یا اصطالحــا المپ كم مصرف از بازار خارج شــده و 
بیشتر تولیدكنندگان بر تولید المپ های ال ای دی 
متمركز شده اند؛ المپ هایی كه اگر با كیفیت مناسب 
تولید شده باشند، میزان نوردهی شان به ازای هر وات 
بسیار بیشــتر از انواع دیگر المپ هاست و در نتیجه 
صرفه اقتصادی بیشتری نیز برای مصرف كننده دارد. 
به گفته محســنی، اكنون حجم عمده تولید المپ 

نبض بازار
نزدیك به 70درصد 
مواداولیه تولید 
انواع المپ از خارج 
از كشور تامین 
می شود. به گفته 
تولیدكنندگان، 
امكان تولید بخش 
زیادی از مواد اولیه، 
در داخل كشور وجود 
ندارد و بخشی هم 
كه تولید می شود یا 
كیفیت الزم را ندارد 
و یا در مقایسه با 
مواد خارجی گران تر 
است و تهیه  آن برای 
تولیدكنندگان، 
به صرفه نیست

كاهش توليد و 
افزايش قاچاق
به گفته دبیر انجمن 
تولیدكنندگان المپ 
روشنایی، كارخانه ها 
اكنون با 20درصد 
توان تولیدشان در 
حال فعالیت هستند 
و كاهش چشمگیر 
تولید داخلی، حجم 
كاالی قاچاق را در 
بازار افزایش داده 
است؛ كاالهایی كه 
اغلب نیز بی كیفیت و 
فاقد استانداردهای 
الزم هستند

الزامات خرید فرش ماشینی 
 كاهش قدرت خرید خانوارها و افزایش 
قیمــت انــواع كفپوش هــا به خصوص 
فرش دستباف، موجب شــده تا این روزها 
اقبال مشــتریان بــه خرید انــواع فرش 
ماشینی تولید داخل در طرح، رنگ، مدل 
و كیفیــت مختلف از بین ســه نوع فرش 
اكریلیك، پلی اســتر و پلی پرولین بیشتر 

شود.
 فرش های ماشینی اكریلیك در میان 
سایر انواع با اقبال بیشتر مشتریان روبه رو 
شــده و پرفروش تر هســتند. پلی استر 
نوع دیگری از فرش ماشــینی اســت كه 
درخشندگی و زیبایی زیادی ندارد. قیمت 
این نوع فرش  ماشینی نســبت به فرش 
اكریلیك و پشم، كمتر و مناسب فضاهای 
كم رفت وآمدتر است. فرش پلی پرولین نیز 
معموال ارزان قیمت بوده، جذب رطوبت و 
آسیب پذیری كمتر و طول عمر باالتری 

دارد.
  عــالوه بــر نــوع، توجــه بــه تعداد 
گره ها)شانه( از نكات كلیدی برای خرید 
فرش ماشینی اســت. برای خرید فرش 
ماشــینی می توانید انواع شانه های 220، 
 ،500 ،440 ،400 ،380 ،320 ،280 ،250
700 و همینطور 1000  را خریداری كنید. 
تراكم فرش)گره هــای طولی( نكته دیگر 
در خرید فرش ماشینی اســت و معموالً 
تراكم های فرش ماشینی در 300، 400، 
 ،1000 ،900 ،800 ،700 ،600 ،500
1400، 2500، 3000  و همینطور 3200 
رج است و هرچه تراكم فرش ماشینی شما 
باالتر باشــد، فرش از استحكام و مقاومت 

باالتری برخوردار خواهد بود.
 برای خرید فرش ماشینی باید به فضایی 
كه تصمیم به استفاده از فرش ماشینی در 
آن دارید نیز توجه داشته باشید و براساس 
اولویت و هر مالكی كــه در ذهن دارید، 
محصول مناسبی را خریداری كنید. اگر در 
خانه خود فرزند كوچك و یا حتی حیوان 
خانگی دارید به دنبــال فرش هایی بروید 
كه پــرز كمتری می گیرنــد و طرح های 

شلوغ تری دارند.
  انتخاب فرش ماشینی می تواند با ابعاد 
موجود در خانه شما نیز ارتباط مستقیم 
داشته باشــد. برای مثال اگر فضای خانه 
شما كوچك است و می خواهید كه با كمك 
یك فرش ماشینی مناسب، فضای خانه را 
بزرگ تر نشــان دهید، بهتر است به سراغ 
فرش های ماشــینی با رنگ های روشن تر 
بروید تا بتوانید با كمك آن، خانه خود را 

روشن تر، دل بازتر و بزرگ تر نشان دهید.

روزهای تاريك روشنايي فروشان

فن بازار 

راسته بازار

زمزمه های افزایش رسمی قیمت خودروهای داخلی قوت گرفت

با فروكش كردن تب پیش ثبت نام قرعه كشی خودروهای داخلی و خالی ماندن بخشی از ظرفیت ثبت نام، 
قیمت خودرو در حاشیه بازار سیر صعودی به خود گرفت. به گزارش همشهری، سعید موتمنی- رئیس 
اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو- با بیان اینكه اندك خرید و فروش های بازار نه با فرمول 10 
درصد باالی قیمت كارخانه ای اعالم شده از سوی مسئوالن، بلكه با قیمت های توافقی انجام می شود، گفت: 
در این زمینه تاكنون بخشنامه، آیین نامه یا ابالغیه ای برای نمایشگاه داران ارسال نشده، بنابراین سقف 
قیمتی برای خودروها وجود نداشته و خرید و فروش ها همچنان به صورت توافقی انجام می شود. همچنین 
قیمت خودرو های داخلی نسبت به 15 روز گذشته حدود 5 تا 14 درصد افزایش داشته است. این افزایش 
قیمت ها در حالی است كه آلبرت بغزیان، عضو هیأت تجدیدنظر شورای رقابت از احتمال افزایش رسمی 
قیمت خودروهای داخلی خبر داده و گفت: با افزایش تورم بخشی خودرو به دلیل گرانی، كمبود مواداولیه 
و...، كیفیت تولیدات شركت های خودروسازی نیز ثابت مانده و با این روند انتظار می رود امسال افزایش 

مجدد قیمت خودرو تنها در قالب ارائه پاداش به تولیدكنندگان اجرایی شود.

رشد بهاره 32درصدی شاخص قیمت مصالح ساختمانی 

افزایش قیمت مواداولیه و دستمزد و گرانی نرخ ارز موجب رشد هزینه تمام شده تولید اغلب محصوالت 
ازجمله مصالح ساختمانی را فراهم كرده است. به گزارش همشهری، مركز آمار ایران با انتشار گزارش 
شاخص قیمت نهاده های ساختمان های مسكونی شهر تهران در فصل بهار 1399 بر مبنای سال پایه 
1390 اعالم كرد، درصد تغییرات شاخص قیمت مصالح ساختمانی در بهار امسال نسبت به فصل مشابه 
سال قبل معادل 31,9 درصد بوده كه نســبت به همین اطالع در فصل قبل )28.3( 3.6 واحد درصد 
افزایش داشته است. براســاس این گزارش، همچنین در فصل بهار ســال1399 شاخص قیمت گروه  
سیمان، بتن، شن و ماسه  با 19.1 درصد و گروه آهن آالت، میلگرد  و پروفیل در و پنجره و نرده  با 10.8 
درصد افزایش به ترتیب رتبه های بعدی تأثیرگذاری را در افزایش شاخص قیمت نهاده های ساختمان های 
مسكونی شهر تهران داشته اند. همچنین از بین تمامی گروه ها، گروه گچ و گچ كاری با 19.6 درصد، گروه  
شیشه، با 14 درصد و گروه نقاشی ساختمان با 8.1 درصد افزایش نسبت به فصل قبل كمترین تأثیر در 

افزایش شاخص كل را داشته اند.

فشار كمبود و گرانی سموم نباتی بر كشاورزان 

مشــكالت تامین مواداولیه و تخصیص و گرانــی ارز زمینه كمبود، احتــكار و افزایش قیمت برخی 
آفت كش ها و سموم دفع آفات نباتی در بازار را فراهم كرده است. به گزارش همشهری، انواع آفت كش ها، 
قارچ كش ها و سموم دفع آفات نباتی ازجمله ملزومات تولید محصوالت كشاورزی است كه طی سال های 
اخیر كمبود و رشد قیمت ها را تجربه كرده است. رئیس سازمان حفظ نباتات كشور با بیان اینكه بازار 
آفت كش ها ساماندهی می شود، گفت: به منظور ســاماندهی بازار، باید میزان ورود آفت كش ها به هر 
استان به صورت مشخص زیرنظر سازمان حفظ نباتات باشد. كیخسرو چنگلوایی با تشریح دالیل گرانی 
سموم كشاورزی افزود: وزیر جهادكشاورزی برای تخصیص و تامین ارز دولتی واردات سموم كشاورزی 
پیگیری هایی انجام داده كه تا حدممكن از افزایش قیمت آفت كش ها جلوگیری شود. او افزود: برخی 
سموم به صورت تكنیكال)غیرآماده( وارد كشور می شــود كه باید مواد جانبی الزم برای فرموله شدن 
آفت كش به آن اضافه شود، این مواد با ارز آزاد خریداری و همین امر موجب افزایش قیمت آفت كش ها 

در بازار می شود.
نرخ خرده فروشی برخی انواع میلگرد در بازار مصالح ساختمانی  قیمت برخی انواع قارچ كش و باكتری كش در فروشگاه های مجازی  قیمت برخی خودروهای چینی در حاشیه بازار 

 گرانی گازوئیل
 حمل و نقل كاال را زمین گیر می كند

كاهش 80درصدی حجم تولید 
شرایط تولیدكنندگان، المپ هاي روشنایي از 
پاییز سال گذشته تا امروز، از درجه سختی 
عبور كرده و رو به وخامت گذاشته است. بروز بحران 
كرونا و محدودیت منابع ارزی از زمستان گذشته باعث 
شــد این صنف نیز به مانند دیگر اصناف، سهمی از 
تخصیص ارز نداشته باشند و به دلیل اینكه پایه ارز 
تخصیصی به واردات مواداولیــه نیز از نیمایی به ارز 
حاصل از صادرات تغییر كرده، دشواری های تهیه این 
نوع ارز نیز به مصایب آنها افزوده شده است. تولید 
المپ ال ای دی، یعنی آنچه امروز بیشتر تولیدكنندگان 
بر آن متمركز شده اند، وابسته به واردات تجهیزات و 
مواداولیه خارجی است و كاهش تولید و عرضه، طبیعتا 
بازار را نیز با گرانی مواجــه خواهد كرد. دبیر انجمن 
تولید كنندگان المپ روشنایي از خالی ماندن 80درصد 
ظرفیت تولید كارخانه ها می گوید و هشدار می دهد كه 
اگر روند موجود تا یكی دو ماه دیگر ادامه داشته باشد، 
تولید به كلی متوقف می شود. به نظر می رسد اگر در 
دسترسی كارخانه های تولیدی به ارز، تسهیالتی ایجاد 
نشــود، بازار این كاالی الكتریكي با بحران عرضه و 

قیمت مواجه خواهد شد.

بورس لوازم خانگی خارجی 
  ممنوعیت واردات، كمبود و افزایش 
قیمت انواع لوازم خانگی موجب افزایش 
سهم محصوالت وارداتی قاچاق از بازار 
مصرف شده است. با وجود این اگر برای 
خرید جهیزیه یا تامیــن نیاز منزلتان، 
قصد خرید انواع لــوازم خانگی خارجی 
برندهای مشهور و گران قیمت ازجمله 
انواع یخچال ســاید بای ساید، ماشین 
لباسشویی، ماشین ظرفشــویی و... را 
دارید بهتر است سری به راسته فروش 
این اقــالم در خیابان شــریعتی تهران 

بزنید.
   با اینكــه در بورس لــوازم خانگی 
شریعتی می توانید محصوالت برندهای 
داخلی را نیز پیدا كنید اما بهتر اســت 
توجه كنید كه با توجه به محدوده محل 
سكونت تان، این راسته یكی از بازارهای 
خرید لوازم خانگــی خارجی برندهای 
مشهور است. در بین فروشگاه های لوازم 
خانگی تعدادی فروشگاه عرضه كننده 

لوازم صوتی و تصویری نیز وجود دارد.
  گرچه ایــن روزها ارائــه گارانتی و 
خدمات پس از فروش معتبر حتی برای 
شركت های مدعی نمایندگی برندهای 
خارجی لوازم خانگی به مشــكلی برای 
مشتریان تبدیل شده است اما باز هم در 
این راسته بازار شركت های نمایندگی 

برندهای مشهور وجود دارند.
   از نظر قیمت، لــوازم خانگی لوكس 
عرضه شده در این راسته بازار به مراتب 
گران تر از محصوالت انواع برند داخلی 
یا تولید مشترك اســت پس اگر از نظر 
تامین بودجه خرید لوازم خانگی خارجی 
مشــكلی ندارید، بورس لــوازم خانگی 
خیابان شــریعتی از گزینه های اصلی 

مطرح برای خرید اینگونه اقالم است.
   برای رفت وآمد به این راســته بازار 
نیز بهترین گزینه اســتفاده از وسایل 
حمل ونقل عمومی مانند، اتوبوس، مترو 
و خطوط تاكسیرانی است. چرا كه در این 
راسته بازار نیز كمبود جای پارك یكی از 

معضالت رفت وآمد و خرید است.

قیمت )كیلوگرم - تومان(متراژ شاخه - وزن)كیلوگرم( برند محصول و سایز 

128.300متری – 7میلگرد قزوین - 8
127.900متری – 7.5میلگرد قزوین - 10
127.900متری - 11میلگرد قزوین - 12

128.200متری - 15میلگرد ذوب آهن نیشابور- 14
128.200متری - 19میلگرد ذوب آهن نیشابور- 16
128.200متری- 25میلگرد ذوب آهن نیشابور- 18
128.200متری – 30میلگرد ذوب آهن نیشابور - 20
128.200متری- 36میلگرد ذوب آهن نیشابور- 22
128.200متری- 47میلگرد ذوب آهن نیشابور- 25
 128.300متری- 75میلگرد ذوب آهن نیشابور- 32

قیمت)تومان(وزن - تولید كننده نوع و برند 

195.000یك لیتری - بایر كراپ ساینس آلمان قارچ كش پریوكوری انرژی 

590.000لیتری - شیمیایی باغبان تك قارچ  كش و باكتری كش بردوفیكس 

500.000یك كیلویی - ب آ اس اف آلمان قارچ كش اسپورگون

12128.000كیلویی - شیمیایی باغبان تك قارچ كش و باكتری كش بردوفیكس دوقلو

200195.000گرمی- ب آ اس اف آلمان قارچ كش استروبی

121.000لیتری - شیمیایی باغبان تك قارچ كش و باكتری كش بردوفیكس 

130.000لیتري- زعیمقارچ كش طبیعی فانگای استاپ 

1185.000لیتر- بایر كراپ ساینس آلمان قارچ كش اینفینیتو

20.000نیم لیتر- افرا شیمی كومشقارچ كش پروپیكونازول

 1006.000میلی لیتر- شیمایی باغبان تك قارچ كش و باكتری كش بردوفیكس

تخصیص نیافتن ارز به واردات مواداولیه، تولیدكنندگان المپ روشنایی را با مشكالت 
فراوانی مواجه كرده  تا جایی كه تولید، به كمتر از نصف كاهش یافته است 

قیمت ) تومان(مشخصات خودرو برند خودرو 
x22222.000.000 دنده دستی ام وی ام

x22250.000.000 اتوماتیكام وی ام 

x22260.000.000 اتوماتیك- اسپرت EXام وی ام 

X55440.000.000اكسلنت اسپرت ام وی ام 

X33305.000.000ام وی ام 

255.000.000آریزو 5چری 

315.000.000آریزو 5توربوچری 

455.000.000آریزو 6چری

405.000.000تیگو 5چری

 525.000.000تیگو 7چری

كشور از نوع ال ای دی اســت ولی انواع دیگر ازجمله 
المپ های رشته ای پرمصرف نیز هنوز در كشور تولید 
می شود. براساس آمارهای موجود، میانگین مصرف 
المپ در كشور ساالنه بین 160تا170میلیون رشته 
و حجم تولید نیز چیزی در همین حدود است،اما این 

میزان، تمام ظرفیت تولید داخلی نیست.

كاهش تولید، افزایش قاچاق
نبود مواداولیــه، خط تولید بســیاری از كارخانه ها 
را متوقف كرده و حجــم تولید المــپ را با كاهش 
چشمگیری مواجه كرده است. به گفته دبیر انجمن 
تولیدكنندگان المپ روشنایی، كارخانه ها اكنون با 
20درصد توان تولیدشان در حال فعالیت هستند و 
كاهش چشمگیر تولید داخلی، حجم كاالی قاچاق 
را در بــازار افزایش داده اســت؛ كاالهایی كه اغلب 
نیز بی كیفیت و فاقد اســتانداردهای الزم هستند. 
محســنی، قاچاق را نتیجه سیاســت ها و عملكرد 
نادرست دولت می داند و می گوید: بارها به مسئوالن 
گفته ایم كه وقتی كاالیی خارجی وارد بازار كشــور 
می شود، باید نمایندگی فروش آن كاال در كشور دایر 
شود تا درصورت بروز هر مشكلی بتوان آن را به صورت 
رســمی پیگیری كرد اما امروز می بینیم درحالی كه 
واردات المپ به كشــور ممنوع است، انواع خارجی 
آن در نازل ترین ســطح كیفی در بازار كشور وجود 
دارد و در این میان مصرف كننده بیشترین خسارت 

را متحمل می شود.

مشكالت دسترسی به مواداولیه 
نزدیك به 70درصد مواداولیه تولیــد انواع المپ از 
خارج از كشور تامین می شود. به گفته تولیدكنندگان، 
امكان تولیــد بخش زیادی از مــواد اولیه، در داخل 
كشور وجود ندارد و بخشی هم كه تولید می شود یا 
كیفیت الزم را ندارد و یا در مقایســه با مواد خارجی 
گران تر است و تهیه  آن برای تولیدكنندگان، به صرفه 
نیست. اما بحران افزایش قیمت ارز در 3-2 سال اخیر 
دسترســی تولیدكنندگان به مواداولیه خارجی را 
سخت كرده است. آبان 98دبیر انجمن تولیدكنندگان 
المپ روشــنایی در گفت وگو با خبرگزاری ها گفته  
بود كــه وقتی قیمت ارز ســه برابر شــد، نقدینگی 
تولیدكنندگان به حداقل رسید و عمال تمام منابعی 
كه تا پیش از این بــرای تهیه مواداولیــه و واردات 
داشتند از دست رفت. محسنی اضافه كرده  بود: اگر 
تا پیش از این تولیدكننده ای 4 بار در ســال واردات 
مواداولیه داشــت، امروز به 2بار كاهش پیدا كرده و 

تولید نیز به همین نسبت كاهش یافته است.
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این شماره

بازار مسکن

پدیده خانه های خالــی، پایتخت های جهــان را از خود 
اشباع ســاخته  و در پررونق ترین شهر های جهان، حباب 
 كمبود مســكن را خلق كرده اســت. این كمبود اگرچه 
می تواند یك شــبه مالكان خانه های خالی از سكنه را به 
ثروت برســاند، اما همزمان می تواند شهرهای پرهیاهو و 
پررونق را به مناطقی خالی از زندگی تبدیل كند. در واقع، 
اگرچه موضوع وجود زمین كافی برای ساخت مسكن در 
كالنشهر ها یكی از اصلی ترین عوامل تعیین كننده برابری 
عرضه و تقاضا در بازار مسكن به شمار می رود، اما مهم تر از 
آن، زمین هایی هستند كه با ساختمان های خالی از سكنه 
اشغال شده اند و همزمان خانواده های فقیر زیادی در همان 

مناطق توانایی خرید یا اجاره سرپناهی متعارف را ندارند.
به گفته كارشناسان اقتصادی، وقوع پدیده خانه های خالی 
دالیلی فراتر از مشكل نابرابری عرضه و تقاضا دارد. حتی 
افزایش جمعیت شــهرهای متراكم و بزرگ و به تبع آن 
افزایش ساخت وساز نیز نمی تواند كنترل اوضاع را به دست 
گیرد. بازار مسكن از ویژگی های بارزی برخوردار است كه 
آن را بیش از دیگر بازارها در برابر عدم توازن آســیب پذیر 
می سازد. برای مثال زمانی كه میزان تقاضا برای مسكن، 
به واسطه كاهش جمعیت یا درآمد، كاهش پیدا می كند، 

برای كاهش میزان عرضه، نمی توان ساختمان ها را ناگهان 
ناپدید كرد. عنصر اســتقامت و پایداری ســاختمان ها، 
عنصری است كه به عرضه بیش از اندازه و تشكیل پدیده 
خانه های خالی دامن می زند. از سوی دیگر، ساخت وساز 
خانه های جدید امری زمان بر اســت و برای مجتمع های 
بزرگ و پیچیده به چندین سال زمان نیاز است؛ از این رو 
سازندگان قادر نیستند برای همگام شدن با افزایش تقاضا، 

بالفاصله میزان عرضه را افزایش دهند.
از آنجا كــه عرضه و تقاضــا در بازار مســكن تحت تأثیر 
متغیرهای زیادی قــرار دارد، نابرابــری دوطرف معادله 
بازار مسكن در تمامی كشورهای جهان، حتی كشورهایی 
كه از سازوكار اقتصادی ســازمان یافته و مدیریت شده ای 
برخوردارند رایج اســت. برای مثال فــروش یا تقاضای 
واحد های مســكونی آپارتمانــی در پایتخــت ژاپن در 
سال2019 افزایشــی 2.4درصدی و میزان تقاضا برای 
خانه هــا در همیــن دوره زمانی افزایشــی 4.5درصدی 
داشته است. از سوی دیگر میزان عرضه در ژاپن در همین 
بازه زمانی به نسبت ســال پیش از آن كاهشی 4درصدی 

داشته است.
در كانــادا نیز اگرچه فعالیت های ساخت وســاز بســیار 
باالســت، اما میزان فروش رو به كاهش گذاشــته است. 
 GPG– براساس گزارش وب سایت گلوبال پراپرتی گاید
میزان ساخت وســاز یا عرضه در 4ماه اول سال 2020 در 

كانادا به نسبت دوره زمانی مشابه افزایشی 7.1درصدی 
و تكمیل پروژه های ســاختمانی نیز در همین بازه زمانی 
افزایشــی 4.8درصدی داشته اســت. با این همه میزان 
فروش یا تقاضا در ماه آوریل 2020 به نسبت زمان مشابه 
در سال 2019 كاهشی 57.6درصدی یافته است كه این 
میزان، تحت تأثیر همه گیری كرونــا، پایین ترین میزان 
تقاضای مسكن  ماه آوریل در كانادا از سال1984 تا كنون 

بوده است.
همچنین اگرچه گزارش های بازار مسكن نشان می دهد 
كه این بازار در انگلســتان درحال رونق گرفتن است، اما 
براساس گزارش وب سایت GPG، حجم معامالت مسكن 
در انگلستان از ســال2017 به بعد رو به كاهش گذاشته  
اســت و میزان تقاضا در این بازار در 4 مــاه اول 2020 با 
كاهشــی 15.4درصدی مواجه شده اســت؛ كاهشی كه 
در گزارش های ســال2019 نیز پیش بینی شــده  بود. 
همچنین براســاس گزارش ســال2019 وزارت مسكن 
انگلســتان، فرایند عرضه تحوالتی تركیبی داشته  است. 
روند آغاز به ساخت مسكن در سال 2019 به نسبت سال 
پیش از آن كاهشی 7.8درصدی و روند تكمیل، افزایشی 

11.7درصدی داشته است.
پدیده خانه های خالی چه به دلیــل برهم خوردن موازنه 
عرضه و تقاضــا رخ دهد و چــه به واســطه طمع ورزی 
ثروتمندانی كه برای افزایش ســرمایه خــود امالكی را 

خریداری كرده و رها می كنند، پدیده ای فراگیر است كه 
بیشتر مقامات شــهرهای بزرگ جهان، بستن مالیات بر 
خانه های خالی یا خانه های دوم را راهكاری مؤثر برای مهار 
آن می دانند. در حال حاضر تعداد حدودی خانه های خالی 
از سكنه در ژاپن 8.46میلیون واحد، در كانادا 1.34میلیون 
واحد، در انگلســتان 216هزار واحد، در اروپا 11میلیون 
واحد، در چین 50میلیون واحد و در آمریكا 1.5میلیون 

واحد برآورد شده  است.
در راســتای مقابله با پدیــده خانه های خالــی، مقامات 
شــهر ونكوور كانادا در ســال2017 تصمیــم گرفتند 
برای خانه هایی كه بیش از 6 ماه از ســال خالی مانده اند، 
مالیات وضــع كنند. منظور از خانه هــای خالی خانه ها و 
آپارتمان هایی هســتند كه توســط ثروتمندان به عنوان 
سرمایه خریداری و خالی رها شده اند. اجرای قانون كسب 
مالیات از خانه های خالی تغییرات محسوسی در ونكوور 
ایجاد كرد، به اندازه ای كه تعداد امالك خالی شهر از زمان 
اجرای قانون تا پایان ســال 2018 با كاهشی قابل توجه 
مواجه شد. بیش از نیمی از این خانه های خالی از سكنه به 
بازار اجاره مسكن بازگشتند تا مالكان از پرداخت مالیات 
خودداری كنند. درآمد شــهر از این طرح به 38میلیون 
دالر رسید كه تقریبا تمامی آن برای توسعه برنامه مسكن 

مقرون به صرفه هزینه شد.
قانون مالیاتی در انگلستان نیز از سال2013 تغییر كرد. تا 

آن سال خانه های خالی از سكنه و تجهیزات زندگی برای 
6 ماه و خانه های خالی نیازمند به بازسازی برای 12 ماه از 
پرداخت مالیات شورای شــهر معاف بودند، اما از آن سال 
به بعد برای این خانه ها مالیات هایی ســنگین وضع شد. 
مبلغ مالیات در سال2019 تغییر كرد و اكنون خانه های 
خالی موظف به پرداخت مالیات كامل شــورا هســتند. 
همچنین از ســال2019 به بعد اگر خانه ای برای بیش از 
2سال خالی باقی بماند، شورا این حق را دارد كه عالوه بر 
مالیات معمول، 100درصد دیگر به رقم مالیات بیفزاید. 
رقم مالیات اضافه با افزایش سال های خالی بودن ملك تا 

300درصد نیز باال خواهد رفت.
با این همه كسب مالیات از خانه در ژاپن نتیجه ای معكوس 
داشته  است، زیرا بسیاری از افراد برای پرداخت نكردن این 
مالیات، حتی از پذیرفتن خانه ای كــه به ارث برده اند نیز 
خودداری می كنند. این درحالی است كه آمارها حكایت 
از خالی بودن 13.6درصد از خانه های مسكونی در ژاپن 

دارند. درواقع ژاپن با پدیده عرضه بیش از اندازه و تقاضای 
ناچیز مواجه است، درحدی كه افراد كافی برای زندگی در 
خانه های خالی ژاپن، مشــهور به خانه ارواح، وجود ندارد 
و مالیات بر خانه دوم، بحران خانه های خالی را تشــدید 

كرده  است.
كشــور چین نیز با داشــتن ده ها میلیون واحد مسكونی 
خالی، از سپتامبر ســال2019 مالیات بر امالك خالی را 
تصویب كرد كه با مخالفت شدید سازندگان مواجه شد، 
زیرا از نظر آنها وضع مالیات بر ملك می تواند كندی بازار 
مسكن را در این كشور وخیم تر سازد و به افزایش قیمت ها 
منجر شود. براســاس این قانون كه خانه های نوسازی كه 
بیش از 6 ماه از یك سال خالی مانده اند را هدف قرار داده 
اســت، مالك باید در ازای 6 ماه خالی بودن خانه، مالیاتی 
برابر 2ســال درآمد حاصل از اجاره خانه بپردازد كه این 
مبلغ توسط كارشناسان دولتی و براساس نرخ بازار تعیین 

می شود.

سمیرا رحیمی 
روزنامه نگار

شهرهای جهان برای توازن بازار مسكن چه راه حل هایی را به كار برده اند؟ 

خانه های ارواح، بالی جان بازار مسكن ژاپن 

 تعداد واحدهای ساخته شده در تهران به كمتر از 400هزار واحد در سال رسیده است

 آمار ها چه تعریفی از وضعیت بازار و تولید مسكن ارائه می دهند؟

ركود و تورم در بازار 
مسكن هم خانه شدند

خانه خریدن روزبه روز در كالنشهرها سخت تر 
می شود. در شرایطی كه بسیاری از كسب وكار ها 
تعطیل شــده و كارگران زیــادی از كار بیكار 
شده اند، قیمت ها در بازار مسكن به شكل مهار نشدنی ای روزبه روز افزایش 
پیدا می كند، تا جایی كه مركز آمار ایران اعالم كرده كه میانگین قیمت هر 
مترمربع خانه در تهران، در خردادماه ســال جاری نسبت به فروردین ماه، 
2میلیون تومان بیشتر شــده و به 19میلیون تومان رسیده است. براساس 
گزارش هایی كه در سال98 منتشر شده، با احتساب میانگین قیمت خانه 
و درآمد ساالنه در سال98، شاخص »طول انتظار برای صاحب خانه شدن« 

در كل ایران به 22.8سال رسیده است. مفهوم این شاخص آن است كه هر 
خانوار ایرانی با لحاظ »نرخ متعارف پس انداز« كه حدود ۳۰درصد درآمد است، 
می تواند پس از حداقل 22سال، صاحب یك واحد مسكونی 1۰۰مترمربعی 
شود.كارشناسان بر این باورند كه فقط تورم ناشی از تحریم ها و وقایع سیاسی 
نیست كه به گرانی مسكن دامن زده. كمبود مسكن در این بازار همیشه یكی 
از چالش های اصلی بوده است. نبود یك برنامه مطالعاتی جامع موجب شده 
كه درك درستی از عرضه و تقاضا در بازار مسكن وجود نداشته باشد و همه 
تسهیالت و برنامه ها و بسته های حمایتی درنهایت كمكی به مستأجرانی كه 

از اجاره نشینی خسته شده اند و دل شان خانه دارشدن می خواهد، نكند.

آوین آزادی 
روزنامه نگار

اجاره نشینی چقدر سخت تر شده است؟ 
 میانگین رشد اجاره بها در شهر تهران طی ســال98 حدود 37 درصد بوده كه 
اگرچه رقم قابل توجهی است، اما ركورد ســال86 را كه 39 درصد رشد برای 
اجاره بها در آن سال ثبت شده جابه جا نكرده است. اگرچه به نظر می رسد این 

ركورد در سال جاری جابه جا شود.
اجاره نشینی با نیمی از درآمد 

براســاس داده های بخش هزینه و درآمد مركز آمار ایران، تا سال گذشته 
به طور میانگین حدود 45درصد از هزینه های غیرخوراكی )پوشــاك و 

كفش، مسكن، تفریح، حمل ونقل، امور فرهنگی و...( خانوارهای مناطق 
شهری ایران مربوط به هزینه های بخش مسكن بوده است.

مسكن درآمد مردم كدام استان ها را بیشتر می بلعد؟ 
 سهم مسكن در سبد هزینه غیرخوراكی ساكنان مناطق شهری استان تهران، 
سال گذشته بیش از 58درصد بوده است. این رقم برای البرزی ها حدود 47درصد 
و برای كرمانی ها حدود 43درصد بوده است تا مردم این استان ها را در جایگاه های 
دوم و سوم قرار دهد. اما در مقابل، كهگیلویه و بویراحمد با 28درصد و زنجان و 
چهارمحال وبختیاری با 30درصد كمترین سهم مسكن در سبد هزینه خانوار را 

به خود اختصاص داده اند.

چقدر منتظر بمانیم تا خانه دار شویم؟
 براســاس برآوردهای قیمت در نیمه اول سال98، پس از شــهر تهران كه با پس انداز بیش از 
شانزده ساله 100درصد درآمد خانوار، خرید مسكن میسر است، استان مركزی با دوره انتظار 
7سال و 5 ماه، اصفهان با 7سال و 3 ماه و آذربایجان شرقی و قم هر یك با 7سال، در مراتب بعدی 
شاخص دسترسی به مسكن قرار دارند و وضعیت نامساعدی را تجربه می كنند؛ عددی كه برخی 
امروز می گویند به 22.8سال و برخی دیگر بر این باورند كه برای تهرانی ها به 45سال رسیده است.  
آنچه در كشورهای اروپایی و آمریكایی به عنوان شكل متعارف این نرخ درنظر گرفته می شود، 
10 سال است؛ به این معنا كه اگر یك خانوار بیش از 10سال زمان برای خانه دار شدن با سطوح 
درآمد فعلی نیاز داشته باشد، وضعیت بازار مسكن را غیرعادی و درجه سختی خانه دار شدن را 
باالتر از محدوده مجاز تلقی می كنند و با وضع سیاست های مرتبط با تقویت قدرت خرید مسكن 

در باالترین سطح، برای بهبود شرایط بخش مسكن ورود می كنند.

تورم نقطه به نقطه مسكن چقدر بوده است؟ 
تورم در بازار مسكن تداوم دارد. بررســی ها در زمینه هزینه خانوار 
در بخش مسكن نشــان می دهد كه به صورت میانگین مردم كل 
كشور برای مسكن نســبت به خرداد پارسال 21.7درصد بیشتر 
هزینه كرده اند، چرا كــه تورم 12 ماه منتهی به خــرداد برای این 

موضوع 22.6 درصد بوده است. 
همچنین تورم مســكن نســبت به  ماه قبل، یعنی اردیبهشت ماه 
ســال99، به میزان 1.4درصد رشد داشته اســت. بررسی تغییر 
قیمت در بخش شهری نشــان می دهد تغییر قیمت مســكن در 
خرداد 99 نسبت به خرداد 98، 22.2 درصد و تغییر قیمت مسكن 

در بخش روستایی، 15.6 درصد بوده است.

یك  بازار   و   چند نوسان تاریخی
 نخستین جهش

 جهش های قیمتی در بازار مسكن سابقه تاریخی دارد. از سال58 فقط چند 
بریده از جراید در مورد قیمت مســكن در دسترس اســت كه نشان می دهد 
در آن ســال ها قیمت اجاره یك آپارتمان 140متری 4خوابه در سلطنت آباد 
سابق )پاسداران كنونی(، ماهانه 5هزار و 500تومان بوده است، اما قیمت ها تا 
پایان جنگ تحمیلی بارها تغییر كرد تا جایی كه بعد از آتش بس، یك افزایش 
50درصدی نرخ  زمین و مسكن در ایران، نخستین نوسان تاریخی بعد از انقالب 

را رقم زد.
 دومین جهش

 بررسی ها نشان می دهد كه در سال1386 متوسط قیمت هر متر مربع  آپارتمان 
در تهران از 670هزار تومان به یك میلیون و 390هزار تومان رسید.

 سومین جهش
 سومین جهش قیمت مســكن پس از انقالب در سال91 رقم خورد. متوسط 
قیمت مسكن از متری 2میلیون تومان به بیش از 4میلیون تومان افزایش یافت.

 نخستین كاهش
كمتر زمانی در تاریخ انقالب اســالمی، قیمت مسكن كاهش پیدا كرده است. اما 
در ماه های پایانی ســال91 و ماه های ابتدایی سال92، این بازار وارد ركود عمیقی 
شد؛ ركودی كه تا سال96 ادامه یافت تا برخی آن را یكی از طوالنی ترین ركودهای 
این بازار قلمداد كنند. در ماه های نخست ســال92، به رغم افزایش وام مسكن 
از 18میلیون به ۳5میلیون تومان، تداوم ركود بازار مســكن سبب شد كه قیمت 
واحدهای نوساز، به خصوص در مجتمع های مسكونی بزرگ كاهش پیدا كند و مالكان 
این مجتمع ها مجبور شدند واحدهای خود را به علت نیاز به نقدینگی تا ۳۰درصد زیر 

قیمت منطقه به فروش برسانند.

 چهارمین جهش قیمت
افزایش نوسانات در بازار مسكن از سال97 دوباره شروع شد تا جایی كه در این 
سال، متوسط قیمت خانه 70درصد افزایش پیدا كرد؛ اگرچه حجم معامالت 
31درصد افت كرد. روند رشد ادامه پیدا كرد و در سال98 میانگین رشد ساالنه 
قیمت مسكن به نزدیك 60درصد رسید. میانگین قیمت در اسفند ماه سال 97، 
 برای هر مترمربع خانه در تهران 10میلیون و 950هزار تومان و در آذر ماه سال 
گذشــته 13میلیون و 400هزار تومان اعالم شد.   اردیبهشت ماه سال1392 
متوســط قیمت هر مترمربع مسكن در شــهر تهران 3میلیون و 834هزار و 
200تومان بود كه این رقم در اردیبهشت ماه سال جاری به 17میلیون و 600هزار 
تومان افزایش یافت و در 7سال گذشته 343درصد رشد را تجربه كرد.  براساس 
آمار منتشرشــده از دفتر اقتصاد مســكن وزارت راه و شهرسازی، واحدهای 
مســكونی كمتر از 40 مترمربع با 51درصد و واحدهای 40 تا 60 مترمربع با 
50 درصد رشد قیمت ساالنه، باالترین نرخ افزایش قیمت مسكن شهر تهران را 

در بهمن ماه سال98 به خود اختصاص داده اند.

%60
میانگین رشد قیمت 

مسكن در سال 98

%343
میانگین رشد قیمت 
مسكن در 7 سال گذشته

خانه كم است
 براساس برآوردهای انجام شده هم اكنون كشور نیازمند تولید 4 میلیون و 76هزار واحد مسكن 
جدید است. اما روند تولید مسكن در سال های اخیر به این معضل دامن زده است، به نحوی كه طبق 
آمارهای طرح جامع مسكن، تولید مسكن در كشور روند نزولی شدیدی داشته است.   آمارهای 
رسمی از عرضه و تقاضا در بازار مسكن نشان می دهد كه از سال57 تاكنون در هر دهه یك میلیون 
انباشت تقاضای مسكن در كشور وجود داشته و همین، علت اساسی تبدیل مسكن از كاالی مصرفی 
به كاالی سرمایه ای بوده كه موجب شده این بازار هر از چندگاهی با سیلی از ورود نقدینگی روبه رو 
شود. طبق گزارش های رسمی بیش از 2/5 میلیون مسكن خالی در كشور وجود دارد كه عرضه آن 

می تواند  بخشی از تقاضای خرید و رهن و اجاره را پاسخ دهد.
  براساس نتایج آخرین سرشماری نفوس و مسكن در سال95، وضعیت مسكن 60درصد جمعیت 
به صورت تملكی و 30.7درصد به صورت رهن یا اســتیجاری بوده  است. این ارقام در سرشماری 
سال1390 به ترتیب، 62.7 و 26.6درصد بوده  است كه حكایت از افزایش اجاره نشینی در كشور 

دارد.
  21.7درصد از جمعیت كشور در خانه های 51 تا 75مترمربع زندگی می كنند 

   25.2درصد در خانه هایی با متراژ 81 تا 1۰۰مترمربع زندگی می كنند 
   2۳.۳درصد در خانه هایی با متراژ 1۰1مترمربع و بیشتر زندگی می كنند 

   تأمل در نتایج سرشماری نفوس و مسكن ســال1395، از افزایش مجدد كمبود مسكن در 
5سال منتهی به سال95 حكایت دارد. براســاس داده های به دست آمده از سرشماری سال95، 

24.2میلیون خانوار كشور در 22.8میلیون واحد مسكونی زندگی می كنند.
   تعداد واحدهای مسكونی تكمیل شده در سال1392، 834هزار دستگاه در كل كشور بوده كه 

این رقم در 3ماه نخست سال1397 به 100هزار دستگاه كاهش یافته است.
   براساس یك بررســی و تحقیق علمی ارائه شده در نخســتین كنفرانس بین المللی علوم 
جغرافیایی در مرداد 94، نیاز اســت تا سال1400  ســاالنه بیش از 688هزار واحد مسكونی در 
تهران ساخته شود. در حالی  كه در سال های اخیر این شاخص به كمتر از 400هزار واحد در سال 

رسیده است.
 عدم توازن و تناسب عرضه و تقاضا یكی از مهم ترین مشكالت بازار است؛ در شرایطی كه حدود 
نیمی از معامالت در واحدهای كمتر از 80 مترمربع انجام می شود، طرف عرضه كماكان به تولید 

واحدهای باالی 80 متر می پردازد.

2/500/000
مسكن خالی  در  كشور   وجود   دارد
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جمعیت كشور مالک مسكن بوده اند/در سال 95
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جمعیت كشور در خانه های باالی 100 متر زندگی می كنند 

%21
جمعیت كشور در خانه های 51 تا 75 متر زندگی می كنند



19 newspaper.hamshahrionline.ir

درنگ
دوشنبه  |  16 تیر 99   |  شماره 7980

این شماره

بازار مسکن

همه خریدارند، اما فروشنده نداریم
احمد كــه ســال ها به عنــوان مشــاور امالك 
مشغول فعالیت اســت به قول خودش تمام باال 
و پایین های بازار مســكن را به خوبی می شناسد 
و براســاس تجربه اش می گوید كه بازار مسكن 
برای مســتأجران هر قدر هراس آور است، برای 
صاحبخانه ها به كاالیی سودآور تبدیل شده است.
این مشــاور امالك در توصیف وضعیت خرید و 
فروش بازار مســكن می گوید: »فروشنده خانه 
خیلی كم است اما تعداد خریدارها با وجود افزایش 
قیمت ها، هر روز بیشتر می شــود. بازار ارز مولفه 
امروز بازار مسكن شده است، یعنی بازار مسكن به 

شكل 100درصد تابع ارز است«.
از نظر احمد، تمام افزایش قیمت ها در بازارهای 
مرتبط با مسكن بر قیمت خانه اثرگذار است و باید 
منتظر ادامه مسیر افزایش قیمت بود؛ »در 2 ماه 
گذشــته میلگرد از كیلویی 5هزار و 500تومان 
شــب عید به كیلویی 8هزار تومان رسیده است. 
دالر 14هزار تومانی هم ركــورد 20هزار تومان 
را زده است. همین افزایش قیمت ها به این نكته 
اشاره می كنند كه در بازار مسكن هم سازنده باید 
روی 30درصد افزایش قیمت ها حساب كند. در 
ادامه همین روند افزایش قیمت باید منتظر بمانیم 
تا قیمت ملك بیشتر شود. تمام گرانی هایی كه از 

حوزه های مختلف به بازار مسكن وارد شده است 
را سازنده درنهایت به قیمت تمام شده خانه اضافه 
می كنــد.« او در رابطه با محدود مشــتریانی كه 
به فروش خانه تن می دهنــد، توضیح داد: »افراد 
خانه شان را در حالتی می فروشند كه بدانند یك 
خانه دیگر برای خرید وجــود دارد و به اصطالح، 
خانه را سریع تبدیل كنند، در غیر این صورت هیچ 
فروشــنده ای راضی به فروش نمی شود، چرا كه 
می ترسد در فاصله یك روز اتفاق خاصی در كشور 

رخ دهد و قیمت ها به شكل عجیبی باال بروند«.
با توجه به ســرعت تورم در كشور، مردم ترجیح 
می دهند پول هایشــان را یا وارد بازار دالر و طال 
كنند و یــا ملك بخرنــد. در این میــان به دلیل 
محدودیت  ملك و زمین، تقاضا بیشــتر از عرضه 
است و تعداد فروشــندگان كم و در مقابل تعداد 

خریدها زیاد است.

بازار مسكن به چنان آشــفته بازاری تبدیل شده 
اســت كه قیمت ها  هر روز نســبت به روز قبل با 
جهش چند میلیونی روبه رو می شود. آن طور كه 
احمد تعریف می كند: »در 2هفته گذشته یكی از 
دوستان من خواهان خرید یك ملك بود، معامله 
برای این ملك از 12میلیارد و 800  میلیون شروع 
شــد و در نهایت این ملك بعد از گذشت 8روز با 
قیمت 13میلیارد و 700 میلیون  تومان معامله 
شد. فروشنده ها هنوز بر این باور هستند كه قیمت 
ملك گران تر می شود و باید گفت كه با فضایی كه 

ما می بینیم این اعتقاد دور از ذهن نیست«.

متمول های شهرهای دیگر؛ سرمایه گذاران 
خانه های تهران

مهدی لطفی هم مانند احمد از نابسامانی وضعیت 
مســكن گله دارد و این نابســامانی ها را بیش از 
همه به ضرر مستأجران می داند؛ »بازار اجاره بها 
خیلی وحشتناك است، بی انصافی در حوزه اجاره 
مسكن بیداد می كند. به دلیل شرایط نابسامانی 
كه در كشــور وجود دارد، افزایش اجــاره بها در 
برخی از مناطق به 50درصد هم رســیده است و 
صاحبخانه ها هر قیمتی كه بخواهند  بدون توجه 

به تورم به اجاره خانه اضافه می كنند.«
چند سالی است كه به دلیل رشد قابل توجه قیمت 

مسكن در تهران، برخی افراد، از شهرستان های 
دیگــر راهــی تهــران می شــوند و به منظــور 
ســرمایه گذاری دســت به خرید خانه می زنند. 
لطفی از تجربه اش برای انجام این قبیل معامالت 
می گوید: »این افراد یا خانه را خالی نگه می دارند 
تا در گذر زمان با جهش قیمت مســكن، ســود 
خود را به دســت آورند و یا اینكه اجاره می دهند. 
این موضوع مختص افراد متمول شهرهای دیگر 
است و افراد سطح متوســط توان چنین كاری را 
ندارند. به عنوان مثال هفته پیش من شــرایط را 
برای معامله ای به مبلــغ 32میلیارد تومان برای 
چند برادر تبریزی فراهم كــردم. این برادرها در 
تبریز كارخانه دار هســتند و از وضع مالی خیلی 
خوبی برخوردارند. آنها با این مبلغ توانستند یك 
زمین 800متــری در خیابان مطهری خریداری 
كنند. این برادرها برای ســرمایه گذاری این كار 

را كردند، چون كســی كه در تبریز كار و تجارت 
خوبی دارد، نیازی نمی بیند كه زندگی اش را رها 
كند و برای زندگی به تهران بیاید. این برادرهای 
تبریزی درنظر داشتند كه یا این زمین را بسازند 

و بفروشند و یا فعال تا مدتی دست نگه دارند«.
براســاس گفتــه این مشــاور امــالك، یكی از 
محل هایی كه برای سرمایه گذاری از جانب افراد 
پولدار شــهرهای دیگر انتخاب می شود،  تهران 
اســت، چون این افراد می داننــد افزایش قیمت 

در تهران بسیار سریع تر از شهرهای دیگر است.
لطفی، صاحبخانه هایی كه دســت بــه افزایش 
اجاره خانه هایشــان می زنند را به 2دسته تقسیم 
می كند؛ دسته اول افرادی هستند كه چند خانه 
را خریداری می كنند و نگاه ســرمایه گذاری به 
این موضوع دارند  و دسته دوم را افرادی تشكیل 
می دهند كه با قرض بســیار تالش می كنند تا با 
خرید خانــه و اجاره دادن آن،  مانــع ازبین رفتن 

ارزش پولشان شوند.
»یكسری از افراد كاســب هستند و خرید خانه و 
اجاره دادن آن بخشــی از تجارتشان را تشكیل 
می دهد و هر ســال یك خانه بــه خانه هایی كه 
خریــداری كرده اند، اضافه می كننــد. این افراد 
تنها به ملك اعتقــاد دارند و هر بار پولشــان را 
تبدیل به خانه می كنند و اجاره می دهند. در این 
میان برخی از افراد مانند آن پیرمردی كه بعد از 
سال ها پول بازنشستگی به دستش رسیده است، 
برای آنكه ارزش پس انداز تمام سال هایش از بین 
نرود، یك خانه می خرد و اجاره می دهد تا از این 
طریق اموراتش را بگذراند. من هر 2مدل را در بازار 
می بینیم اما در سال های اخیر افرادی كه با نیت 
سرمایه گذاری وارد بازار مسكن و اجاره شده اند، 
بیشتر هستند، چراكه افراد در دسته دوم چندان 
قدرت خرید ندارند و در مقابل افراد دســته اول 
از سرمایه كافی برخودار هستند و هر چند سال 

یك بار خانه می خرند.«
براساس گفته لطفی »همه مشاوران امالك تجربه 
برخورد با مشتری هایی كه ملك را با نگاه سرمایه 
خریداری می كنند،  داشته اند و این مدل مشتری 
در ســال های اخیر رو به افزایش اســت، چرا كه 
سرمایه سرگردان و نقدینگی در این مملكت زیاد 
شده است و بهترین مسیر برای آنهایی كه حاضر 
به پذیرش ریسك طال و دالر نیستند این است كه 

به بازار مسكن پناه ببرند«.
8تیرماه بود كه حســن روحانی، رئیس جمهور، 
سقف افزایش اجاره مسكن را تعیین كرد و دستور 
داد كه از 9تیر افزایش اجاره بها نسبت به سال قبل 
نباید در تهران بیش از 25درصد، در كالنشهرها 
بیــش از 20درصــد و در بقیه شــهرها بیش از 
15درصد باشد. این موضوع واكنش های مختلفی 
را برانگیخت و این مشاور امالك هم معتقد است 
كه چنین نگاه دستوری ای چاره ساز بازار مسكن 
و اجاره بها نیســت، چراكه »این مصوبات امكان 
اجرایی شدن ندارند. فرض كنید كه یك مستأجر 
به صاحبخانه اش بگوید كــه به دلیل این مصوبه 
دولت من زیربار افزایش 50درصدی اجاره خانه 
نمی روم، صاحبخانه می تواند با خیال راحت به او 

بگوید كه خانه را تخلیه كند«.

 امروز كه به واسطه رشد سرسام آور 
قیمت ها در بازار مسكن، خرید خانه برای طیف 
گســترده ای تبدیل به رؤیا شده و مستأجران 
بسیاری را به حواشی كالنشهرها رانده، دولت 
به این بازار ورود كرده و در تالش است با ارائه 
بسته های حمایتی قیمت ها را كنترل كند. این 

بسته ها چقدر می توانند مفید واقع شوند؟ 
در بلندمدت هیچ فایده ای نخواهند داشت. ببینید! 
 هركدام از این بســته ها در جای خــود، می توانند 
كاركرد مثبتی داشته باشند. مشكل از جایی شروع 
می شــود كه هیچ كدام از این بســته ها كمكی به 
حل مشكل ریشــه ای بازار مســكن نمی كنند و 
نهایتا بحران ها و تنش ها را بین 6 تا 8 ماه به تعویق 

می اندازند.
همانطــور كه اشــاره كردید مســكن به شــكل 
سرســام آوری گران شــده و این گرانی آثار منفی 
سیاسی با خود به دنبال دارد. همین كافی است كه 
در یك مقطع زمانی كوتاه، دولت به بازار مســكن 
ورود كند تا موجب مهار گرانی شود، اما عموما ورود 
دولت همراه با بسته های حمایتی است كه به شكل 
مقطعی مشكل مســكن را حل می كند. فراموش 
نكنیم كه بازار مسكن حدود 40سال بعد از انقالب 
و 6سال قبل از وقوع انقالب اسالمی، از یك آسیب 
رنج می برده اســت؛ یعنی 46سال اســت كه ما با 

مشكل یكسانی دست و پنجه نرم می كنیم.
 و این مشــكل كمبود مســكن و 

ناهماهنگی عرضه و تقاضاست؟ 
نه لزوما. كمبود مســكن محصول یك مشــكل 
بزرگ تر است. مطالعه جامع و كاملی در این حوزه 
وجود ندارد. برنامه  ریزی و پژوهشــی كه هر سال 
بتواند عرضه و تقاضای ســال آینده را پیش بینی 
كند و راهكارهــای مواجه بــا آن را ارائه دهد، در 
كشور ما معنا ندارد. هیچ دولتی مطالعه بلندمدتی 
در بازار مســكن نداشته و اساســا جایگاهی برای 
امر پژوهش درنظر نگرفته اســت. كدام وزراتخانه 
دغدغه پژوهش و بررســی بازار واقعی مسكن را 
دارد؟ از كل بدنه عریض و طویل دولت، تنها یك 
معاونت ) مركز تحقیقات( به عنوان مرجع تحقیق 
درباره بازار مسكن كه نیمی از اقتصاد ایران را شامل 
می شود، شناخته می شود. آیا این سازمان كوچك، 
قدرت، امكانات و توانایی كنترل بازار مســكن را 
دارد؟ توانایی توجیه وزرات صنعت، بانك مركزی، 

شهرداری و... را چطور؟
 چرا بازار مســكن تأثیر عمیقی بر 
اقتصاد ایران می گذارد؟ سازوكار اقتصادی غلط 

است یا این ماهیت این بازار است؟
دلیل ساده است. بیش از 65درصد اقتصاد جامعه ما 
به اقتصاد ساختمان گره خورده است. شما ببینید 
حتی بافنده فرش هم به شكل غیرمستقیم با صنعت 
ساختمان درگیر است. صاحبان صنایع پتروشیمی 
هم با بازار مسكن درگیرند. امروز نیمی از نقدینگی 
كشور در صنعت ســاختمان می چرخد. سكان دار 
چنین بخش مهمی كیســت؟ برنامه ریز كیست؟ 

كدام بخش ها دغدغه مند این حــوزه اند؟ در حالی 
 كه مطالعه در این حوزه كار آســانی نیست، اهتمام 
جدی و امكانات و نیروی انسانی خبره هم برای آن 

وجود ندارد.
نقش دولت ها در این میان چیست؟ 
چطور از یك سو دولت را متهم به دخالت های 
بیجا در بازارهای دیگر می كنیم و حرف از اقتصاد 
آزاد می زنیم، اما از ســوی دیگر مثال در مورد 
مسكن از سیاستگذار انتظار ساماندهی داریم؟

برای پاسخ به سؤال شما به قانون اساسی مراجعه 
می كنم. تامین مســكن برای آحــاد جامعه جزو 
وظایف دولت اســت. تامین كــردن، برنامه ریزی 
كردن، زمینه سازی كردن، توسعه دادن و... از جنس 
دخالت كردن نیست. اما دولت هایی كه به پژوهش 
و مطالعه هیچ اهمیتی نمی دهند چطور می توانند 

وظایفشان را به درستی انجام دهند؟ 
مســكن فقط صاحب خانه شــدن نیســت، فقط 
اقتصادی نیست. مســكن بُعد اجتماعی، فرهنگی 
و... دارد و می توانــد نقش مهمی در ســاماندهی 
جامعه ایفا كند. من ادعای بی پایه نمی كنم. بروید 
مطالعه كنید و ببینید چند درصد بیماران روانی از 
بدمسكنی یا بی مسكنی رنج برده اند؟ چند درصد 
مجرمان با این قبیل مشــكالت دست وپنجه نرم 
می كرده اند؟ چه بســیار خانواده هایی كه به خاطر 

مسكن از هم پاشیده اند.
یعنــی درنهایت به نظر شــما این 
طرح ها و بسته ها هیچ كمكی به بهبود شرایط 

نمی كنند؟
این طرح ها به درد جامعــه ای می خورد كه به طور 
گسترده مشكل مســكن ندارد و صرفا دهك های 
درآمدی محدودی برای تهیه سكونتگاه در شأن شان 
دچار مشكل شده اند. االن این طرح ها اجرا هم شوند 
و نتیجه بخش هم باشند، یك سال دیگر همین موقع 
خواهید دید كه خانه گران تر خواهد شــد. گمان 

اینكه بازار اشباع شده است غلط است.
 امروز مركز آمار ایران می گوید سهم 
مسكن در سبد هزینه خانوار، 48درصد است. 

این آمار را قبول دارید ؟ اساســا در مقایسه با 
كشورهای توسعه یافته آیا این سهم یك سهم 

منطقی است؟
در كشــوری كــه برنامه ریــزی و توســعه در آن 
به درستی اتفاق افتاده باشد، سهم مسكن از سبد 
هزینه خانواده حداكثر 15درصد است. این در حالی 
است كه به طور میانگین در سراسر ایران این عدد به 
48درصد و در شهرهای بزرگ مانند تهران گاهی 
به 90 و 100درصد می رســد. آیا امروز كارمندان، 
كارگــران و... می توانند با 50درصد حقوق شــان 

اجاره بها پرداخت كنند؟ نه...
آقای ســتاریان! به هر حال امروز 
در شرایط بســیار بدی قرار گرفته ایم. راهكار 

پیشنهادی شما چیست؟ 
من با این سؤال مخالفم. االن اساسا هیچ راهكاری 
وجود نــدارد. اصالح بازار مســكن عــزم جدی 
می خواهد و به 5 تا 10ســال زمان نیاز دارد. وقتی 
هنوز صورت مسئله توســط مسئوالن درك نشده 
است، چطور می توان انتظار راهكار و راه حل داشت؟ 
 و اخذ مالیات از خانه های خالی هم 

كمكی به بهبود نخواهد كرد؟
این باور هم باور اشتباهی اســت. در كشوری خانه 
خالی می ماند و اخذ مالیات از آن راهكار محســوب 
می شــود كه موجر اجاره  كمی از مستاجر بگیرد و 
جابه جایی مستاجر برای او چندان صرفه اقتصادی 
نداشته باشد نه در اقتصادی مانند اقتصاد ایران كه 
امروز هزینه یك سال اجاره بها به اندازه حقوق سالیانه 
مستاجر است. چه كسی خانه را با این تورم خالی نگه 
می دارد!؟ همانطور كه گفتم اساســا مشكل تفهیم 
صورت مســئله را داریم. ببینید! بگذارید حقیقتی 
را به شــما بگویم. موضوع مسكن اگر حل شود، 90 
درصد مشكالت اقتصادی مردم حل می شود. مشكل 
مسكن اگر حل شود، بزرگ ترین پیروزی جمهوری 
اسالمی در درون جامعه رخ خواهد داد. اما چرا اهتمام 
كافی برای ثبت این موفقیت وجود ندارد؟ چه كسی 
دوست ندارد این پیروزی كسب شود؟ خوب است 

مسئوالن به پاسخ این سؤال هم فكر كنند.

چرا اجاره بها افزایش یافت؟

سرمایه هاي شهرستان راهي بازار مسكن تهران
مشاوران امالك از شرایط سرمایه گذاری در بازار مسكن و رونق شغل اجاره داری می گویند

گفت وگو با بیت هللا ستاریان؛ كارشناس اقتصاد مسكن

نیمی از نقدینگی در بازار مسكن سرگردان است 
بسته های حمایتی نمی تواند مشكل بازار مسكن را به شكل ریشه ای حل كند

آشفتگی بازار مسكن محدود به خرید و فروش 
نشده و پایش به اجاره بها و افزایش دردسرهای 
اجاره نشین ها هم كشیده شده است. براساس 
اعالم بانك مركزی، شاخص اجاره مسكن خرداد امسال در تهران نسبت 
به  ماه مشابه سال گذشته 27.6درصد رشد كرده است و این شاخص در 
كل مناطق شهری به 30.7درصد می رسد. این افزایش اجاره بها موجب 
شده است تا برخی، دریافت اجاره بها را یك منبع درآمد ثابت زندگی خود 

بدانند و به اصطالح برخی مشاوران امالك، شغل »اجاره داری« را انتخاب 
كنند. احمد و مهدی لطفی 2مشاور امالكی هستند كه با تكیه بر سال ها 
فعالیت در این حوزه وضعیت بازار مســكن را بحرانی تحلیل كرد ه اند. 
براســاس گفته لطفی، در كنار افرادی كه با نگاه سرمایه گذاری دست 
به خرید و اجاره خانه می زنند، برخی نیز برای خرید خانه از شــهرهای 
دیگر راهی تهران شــده و خانه های پایتخت را به عنوان محلی برای 

سرمایه گذاری انتخاب می كنند.

با وجود اینكه بعضی از كارشناسان بر این باورند كه 
تحریم ها نمی تواند اثر مستقیمی روی قیمت ها در 
بازار مسكن بگذارد اما در نهایت تحریم ها به گرانی 
دالر و گرانی دالر به افزایش قیمت خانه می انجامد. سال هاست دیده ایم كه 
دولت ها در دوران ركود، جشن ثبات قیمت و عرضه مناسب می گیرند ولی 
بعد كه بازار مسكن از ركود خارج می شود حرف از مافیای مسكن به میان 
می آید. گرانی لجام گسیخته در این بازار تا جایی پیش رفت كه بیست ویكم 
خرداد سال  جاری، رئیس جمهور دستور داد تا كارگروهی متشكل از وزرای 
اقتصاد، راه و شهرسازی، رئیس كل بانك مركزی و با مسئولیت معاون اول 
رئیس جمهور، برای بررسی علل و عوامل گرانی مسكن تشكیل شود. با ورود 
حسن روحانی به ماجرا، صحبت از ارائه بسته های حمایتی شد. تسریع در 

اجرای طرح »اقدام ملی تامین مسكن«، كمك به دهك های درآمدی پایین 
برای پرداخت ودیعه و اخذ مالیات از خانه های خالی با راه اندازی ســامانه 
امالك و اســكان، راهكارهای میان مدت و كوتاه مدت دولت برای كنترل 
قیمت ها شمرده شد. همچنین بعضی مسئوالن در گوشه و كنارها، خبر از 
ساخت خانه های كوچك در شهرك هایی در اطراف كالنشهرها دادند تا به 
ظن خودشان با باالبردن عرضه، اندكی از حجم تقاضا كم كنند و تعادل را به 
بازار برگردانند. اما آیا این بسته های حمایتی زخم تهیه مسكنی كه متوسط 
قیمت آن به متری 19میلیون تومان در تهران رسیده را التیام خواهد بخشید؟ 
بیت اهلل ستاریان، كارشناس و تحلیل گر باسابقه بازار مسكن، معتقد است 
كه طرح های اینچنینی شاید بتواند ُمسكن موقتی برای آرام كردن تنش ها 

باشد، اما درنهایت كمكی به مهار قیمت ها نخواهد كرد.
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روزنامه نگار
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روزنامه نگار
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سهم مسكن در 
سبد هزینه هاي 
هر ایراني در 
شهرهاي بزرگ 
90 تا 100 درصد 
است 

هشدار 
 مشاور مسكن 

مصوبه دولت 
در مورد تعیین 
سقف افزایش 

اجاره بها امكان 
اجرایي شدن 

ندارد 

گفت وگو با نایب رئیس انجمن انبوه سازان مسكن

تولید مسكن  تنها راه نجات است
ایرج رهبر، گرانی امروز مسكن را نتیجه فراموشی چندساله بازار می داند

قدرت خرید متقاضیان واقعی مسكن در سراشیبی قرار گرفته است و در مقابل، 
روزی نیســت كه قیمت مســكن با چند جهش جانانه، صعود نكند و از دسترس 

خریداران دورتر نشود. 
در واقع بازار مسكن نشان داده است كه هر قدر خریدارها توانشان برای خرید خانه كم شود، این بازار 
قصد ندارد به جمع دوستدارانش روی خوش نشان دهد. كمبود تولید مسكن موجب شده است تا همواره 
تقاضای مسكن بر عرضه این كاال، پیشی بگیرد، چراكه براساس گفته كارشناسان، ساخت ساالنه یك 
میلیون و 400هزار واحد مسكونی، نیازی است كه در بهترین شرایط اقتصادی كشور به رقم یك میلیون 
واحد رسیده است و در روزگار ركود این آمار با زحمت بسیار خود را تا رقم 300 یا 400هزار واحد مسكونی 

باال كشیده  است. 
كمبود تولید موجب شده است تا قیمت مسكن بدون هیچ توقفي در مسیر صعودی گام بردارد؛ اتفاقی كه 
مختص ماه های اخیر و البته سال های اخیر نیست. گزارشی كه چندهفته پیش دفتر برنامه ریزی و اقتصاد 
مسكن وزارت راه و شهرسازی در مورد وضعیت بازار مسكن تهران در خرداد ماه امسال منتشر كرد، بهتر 

از هر سخنی وضعیت این بازار را روشن می كند.
 براساس این گزارش متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسكونی در تهران 19میلیون و 71هزار و 900 تومان 
اعالم شد؛ رقمی كه به ما می گوید قیمت مسكن در خرداد امسال نسبت به خرداد سال گذشته 42درصد 
رشد داشته است. اینكه چطور می توان سرعت افزایش قیمت مسكن را كم و خألهای عرضه  در این بازار را 
رفع كرد، سؤالی بود كه برای پاسخ به آن سراغ ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن انبوه سازان مسكن رفته ایم 
و او وقفه چندین ساله برای تولید در بازار مسكن را دلیل اصلی گرانی های امروز بازار مسكن معرفی كرد.

 آقای رهبر! قیمت مسكن در هفته ها و ماه ها 
اخیر با شدت بسیاری در حال افزایش است و موجب 
شده خریدارهای واقعی دستشان از بازار مسكن كوتاه 
شود. به نظر شما سیاســت های دولت در این زمینه 

و همچنین اقداماتی مانند ورود دادســتانی به بحث 
اجاره بها می تواند راهگشا باشد یا اینكه این راه حل ها 
كوتاه مدت و گذرا هستند و قرار نیست تأثیری فراتر از 

چند ماه بر جای بگذارند؟

مشكالت مســكن و معضالتی كه با افزایش قیمت برای 
اجاره و همچنین خرید و فروش پیش آمده اســت، ریشه 
در نبود برنامه ریزی برای تولید مسكن دارد. مسئوالن ما از 
7سال پیش، برنامه ای برای تولید مسكن نداشتند و تنها در 
مدت اخیر شاهد بودیم كه وزیر مسكن و شهرسازی پیگیری 

تمهیداتی برای مسكن و اجاره بها را آغاز كرده اند.
 راه حل این مشكالت چیست؟ آیا با افزایش تولید 

مسئله حل می شود؟
در اصل ما اعتقاد داریم كه برای حل مشكالت باید به شكل 
ریشه ای عمل كرد. حل مشكالت مســكن هم راهی جز 
تولید ندارد. ما نیاز داریم كه در ســال حداقل یك میلیون 
واحد مسكن تولید شود. هر قدر برنامه ریزی ساالنه از تولید 
این یك میلیون واحد عقب بماند با مشكل انباشت تقاضا و 
عدم تعادل میان عرضه و تقاضا مواجه می شــویم و همین 

مشكالت درنهایت به افزایش قیمت ختم می شوند.
 مشكل مسكن در تمام ادوار همراه مردم ایران بوده 

است. از یك سو بسیاری از كارشناسان ازجمله شما 
این مشكل را با راه حل افزایش تولید گره زده اید و از 
سوی دیگر همواره در بازار مسكن تقاضا از عرضه 
پیشی گرفته اســت. به نظرتان چطور می توان به 

راه حل افزایش تولید دست یافت؟
اگر صحبت های آقای رئیس جمهور در چند هفته اخیر را 
پیگیری كرده باشید، متوجه می شوید كه ایشان بر موضوع 
مسكن و برنامه ریزی برای مسكن تأكید دارند. مسئوالن ما 
راه حل ها را می دانند و ارائه هم می دهند. به عنوان مثال قرار 
است زمین ارزان قیمت یا زمین رایگان در اختیار انبوه سازان 
قرار گیرد تا ساخت وساز در این زمین ها انجام شود و مسكن 
ارزان قیمت درواقع مسكن منهای قیمت زمین در اختیار 
متقاضی قرار بگیرد. از سوی دیگر مسئله تسهیالت بانكی 
ارزان قیمت نیز می تواند راهگشا باشد. ما برای این موضوع 
قانون داریم. قانون ســاماندهی عرضه و تولید مسكن در 
سال78 از سوی مجلس تصویب و بخشــی از آن در طرح 

مسكن مهر پیاده شد. طرح ملی مسكن نیز نشأت گرفته از 
این قانون است. قانون به این نكته اشاره دارد كه دولت مكلف 
است زمین ارزان قیمت، تسهیالت ارزان قیمت،  امكانات و 
مشوق هایی برای تولید مسكن مانند معافیت های مالیاتی، 
معافیت از عوارض های شهرداری، تسهیل در مسیر صدور 
پروانه و كار ساخت وساز، خرید مستقیم مصالح از كارخانه 
و... را در اختیار تولیدكنندگان مســكن قرار دهد. اگر این 
اتفاق ها بیفتد، شرایط برای متقاضیان مسكن، به خصوص 
اقشار متوسط و متوسط رو به پایین كه جامعه هدف دولت 
و قانون اساسی را تشكیل می دهند بهتر می شود. اگر دولت 
بتواند این معضل را طبق این قانون ساماندهی كند، به نظر 

من خیلی از مشكالت و معضالت حل خواهد شد.
 شما در صحبت هایتان به این موضوع اشاره كردید 
كه در 7سال گذشــته برنامه ای برای تولید مسكن 
اجرا نشده است، دلیل این بی توجهی به نیازهای بازار 

مسكن چه بود؟
زمانی ما مسكن مهر را داشتیم، اما از سال91 به بعد هیچ 
برنامه ای برای تولید مســكن پیگیری نشــد و حاال بعد از 
گذشت چند ســال، این موضوع در دستور كار قرار گرفته 
است. در واقع باید پرسید كه چه كسی قرار است این فاصله 
7سال را جبران كند؟ چه كسی باید كاهش تولید مسكن به 

حداكثر300هزار واحد را رفع كند؟
 در واقع شــما اتفاقات امروز بازار مسكن را مرتبط 
به این شكاف تولید مسكن از ســال 91 تا به حاال 

می دانید؟
بله! در این میان نمی توان تأثیر مسائل اقتصاد كالن، تورم و... 
بر بازار مسكن را انكار كنیم، اما باید بدانیم كه برنامه مسكن 
حاصل یك برنامه سریع و كوتاه مدت نیست و حداقل نیاز 
به یك برنامه ریزی میان مدت یعنی حداقل 4 تا 5سال دارد. 
درواقع باید گفت كه بخش عمده بازار مسكن به بحث تولید 

برمی گردد.

  سیاست های معافیت مالیاتی و بحث صدور پروانه كه 
مطرح كردید، در حال پیگیری است؟

بله! وزیــر راه و شهرســازی در حــال پیگیری این 
موضوعات است و به نظر من اثر این تصمیمات 2سال 
دیگر بر بازار مسكن مشخص می شــود. البته همین 
تصمیمات، اثر اولیه روانی برجــای می گذارند و این 
پیام ارسال می شود كه دولت در حال انجام كارهایی 
برای باز كردن گره مســكن اســت. در صورت اجرا 
شدن برنامه های تولید مســكن، دیگر آن سوداگر و 
ســرمایه گذاری كه از مســكن برای خودش سودی 
درنظر گرفته اســت، از این بازار فاصله می گیرد، چرا 
كه متوجه می شود مسئوالن برای بازار مسكن، برنامه 
تولید را پیگیری می كنند و ممكن است این تولیدها، 
بساط ســرمایه ای ســوداگران را برهم بزند. اگر این 
برنامه ها اجرا نشــوند، باید منتظر افزایش سوداگری 

و خارج شدن كنترل این بازار از دست دولت باشیم.
 در واقع باید امید داشت كه درصورت افزایش تولید، 
مسكن به همان كاالی مصرفی تبدیل شود و از شكل 

و شمایل یك كاالی سرمایه  ای خارج شود؟
دقیقا! در این صورت مصرف كننده واقعــی نیازش را رفع 

می كند.
 با توجه به اشراف شما بر حوزه مسكن، به نظرتان 
بهترین پیشنهاد برای كنترل مشكالت بازار مسكن 

چه موردی است؟
من بحث تولید و رقابت را مهم می دانم، اگر ما بخواهیم در 
این حوزه دستوری عمل كنیم، باید گفت كه هیچ طرحی 
با این نگاه به نتیجه نرسیده است. شاید این نگاه دستوری 
برای كوتاه مدت اثرگذار باشــد، اما اگر مسئوالن خواهان 
برنامه ریزی درست هســتند، باید رقابت در ساخت وساز 
به وجود بیاورند، بنابراین بهترین راه این اســت كه تولید و 

رقابت افزایش پیدا كند.

نورا عباسی 
روزنامه نگار
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در طول ســالیان، مجموعه های ادبی با اهــداف متفاوتی همچون 
مهیا كردن فرصتی برای انتشار آثار نویســندگان تازه كار یا انتشار 
مجموعه ای با موضوعی واحد )مثــا موضوع جنگ( و حتی تجدید 
چاپ آثار كاسیك در كنار هم، به  عنوان راهكاری از سوی ناشــران برای رونق دادن به بازارشان انتخاب شده 
است. انتشار مجموعه ای از داستان های نویسندگان مختلف ایرانی می تواند بازتابی از روح زمانه باشد و همچون 
آینه ای كه تصویری صاف یا معوج از جامعه را می نماید مورد  مداقه قرار گیرد. از همین رو، چه بســا بتوان گفت 
مطالعه مجموعه های ادبی یكی از گزینه های موجود برای ارزیابی وضعیت ادبیات امروز ایران است. انتشارات 
آوند دانش كه به عنوان ناشر مجموعه كتاب های »دامیز« در ایران شناخته می شود، مدتی است كه انتشار مجموعه 
»نقطه سرخط« را آغاز كرده كه به آثار داستانی نویسندگان ایرانی و خارجی تعلق دارد. رضا باباخانلو، سردبیر 
این مجموعه، متولد سال ۱۳۵۸ و تحصیل كرده رشته مهندسی صنایع است و پیش تر كتاب »۱۳ خاطره شیرین 

از سربازی« از او منتشر شده است. با او درباره این مجموعه گفت وگو كرده ایم كه در ادامه آمده است.

هدف ما كسب اعتماد 
خواننده است 

مجموعه هاي داستاني مي توانند بازتابي از حال و هواي روز جامعه باشند

محمدناصر احدی
روزنامه نگار

عنوان: حاجی نرگس
مریــم  نویســنده:    

سمیع زادگان
  تعداد صفحه: ۱۱۴

مریم سمیع زادگان در مجموعه 
داستان »حاجی نرگس« سراغ 
مســائل زنان رفته و تمركزش 
را روی دغدغه هــای آنهــا 
گذاشته اســت. در ۱۳داستان 
این مجموعه با زنانی از سنین 
و طبقه های اجتماعی مختلف 
مواجه می شــویم كه هر كدام 
درگیر مسائلی از قبیل مهاجرت، 

ازدواج مجدد، طاق، خیانت و... هســتند و شــخصیت های این 
داستان ها با اختاالتی چون پارانویا، وسواس، اختاالت شخصیتی 
و روانشناختی دست و پنجه نرم می كنند. از عناوین داستان های 
این كتاب می توان به این عاشــقانه آرام نیست، زمستان آن سال، 
باگردان، طالع بینی چینی، حاجی نرگس، دیوارهای این خانه نازك 

است، درك جایی همین حوالی است، ننه مرتضی و... اشاره كرد.

عنوان: تمام گمشده های دنیا
  نویسنده: لیلی بخشی

  تعداد صفحات: 26۵
»تمام گمشده های دنیا« راویت 
مقطعی از زندگی چند زن است 
كه هر یك به شــكلی مجبور 
به انتخاب ســختی شده اند. 
انتخــاب كردن هیــچ گاه كار 
ساده ای نیســت چون هر چیز 
در زندگی ملغمه ای از خوبی  و 
بدی  است و با انتخاب هر چیز، 
خوبی ها و بدی های آن را یك جا 

می پذیریم. زنان تمام گمشده های دنیا در معرض انتخاب های سخت 
قرار گرفته اند و نویسنده درگیری های این شخصیت ها را در مواجهه 

با انتخاب هایشان به تصویر كشیده است.

عنوان: خرشیفتگی
نویسنده: بهاءالدین مرشدی

تعداد صفحات: ۱۴6
»خرشیفتگی« برداشتی آزاد 
از رمان دن كیشــوت است و 
شــخصیت هایش هم همان 
شخصیت ها هستند؛ اما این بار 
اگر سانچو پایش در داستان 
گیر است، خر سانچو و اسب 
دن كیشوت هم 2 شخصیت 
برجسته این داستان هستند. 
خری كه به گمان دن كیشوت 
مانع ظهور صلح در جهان است 

و اسبی كه نماینده افكار عمومی اســت. خاصه ماجرا را اگر 
بخواهید بدانید و حوصله خواندن بامزه بازی های این ۴شخصیت 
را ندارید، این داستان وضعیتی خر اندر خر را تشریح می كند كه 
حتی خر صاحبش را نمی شناسد. شما با خواندن این جمله همه 
داستان را فهمیدید و نیازی به خواندن كل داستان ندارید، اما 

حیف است كه این ۴ شخصیت را نخوانده رها كنید.

عنوان: هنر چاق بودن
  نویسنده: رامبد خانلری

  تعداد صفحات: ۱6۸
چاقی یك زبان است، یك زبان 
بین المللی است، یك فرهنگ 
جهانی. 2 آدم چاق با 2 فرهنگ 
كاماً متفاوت، با 2 زبان مختلف 
می توانند تنها بــا یك نگاه، 
عمیق ترین مفاهیم اجتماعی 
را به یكدیگر برسانند. چاقی 
یك مفهوم فیزیكی نیست، 
یك مفهوم شیمیایی است. به 

همین خاطر ممكن است شما چاق باشید درحالی كه خودتان كامًا 
از این واقعیت بی خبر هستید. شما ممكن است یك هنرمند باشید 
و خودتان از این مسئله بی خبر باشید. آدم های چاق هنر بزرگی 
دارند، آنها می توانند زندگی كنند. »هنر چاق بودن« یك داستان 
كه نه، یك ناداستان است و قرار است شما را برای یك تغییر بزرگ 
آماده كند؛ تغییر بسیار بزرگی كه ممكن است تغییر نكردن باشد.

عنوان: كارآگاه آقای حشمتی
  نویسنده: عباس اشرفی

  تعداد صفحات: ۱۳۱
آقای حشمتی كارآگاهی باسابقه 
است كه در آستانه بازنشستگی 
قصــد خودكشــی دارد. او بار 
شكست عاطفی سنگینی را به 
دوش می كشد. همسر و دخترش 
سال هاست كه او را ترك كرده اند 
و در شــهر آمل ساكن هستند. 
كارآگاه حشمتی نیز قصد دارد تا 
برای آخرین بار به دیدار دخترش 

برود و در راه برگشت تصمیم خود را عملی كند. او به این مسئله اعتقاد 
دارد كه پالتوی یكسر كتان ایتالیایی سفید برایش شانس می آورد، 
روی همین حساب پالتو را از همسایه  مرفه اش قرض می گیرد و راهی 
آمل می شود. در راه برگشت وقتی قصد دارد تا تصمیم خود را عملی 
كند، در معرض اتفاقات دیگری قرار می گیرد و وارد جریانی معمایی 
و جنایی می شود. پالتوی یكسر كتان ایتالیایی سفید چگونه مسیر 

زندگی او را تغییر می دهد؟

عنوان: سكوت قبرستان
  نویســنده: آرنالــدر 

ایندریِدیسن
  برگردان: سارا یوسفی

  تعداد صفحات: ۴۳6
در یك مراســم تولد، یك 
دانشجوی پزشكی متوجه 
می شود كه آنچه نوزاد خانه 
با آن بازی می كند اسكلت 

دنده انسان است.
این اسكلت را بچه خانه از 
یك ســاختمان نیمه كاره 

نزدیك خانه پیدا كرده است. 
داســتان ماجرای آنچه در گذشــته اتفاق افتاده است و 
تحقیقات پلیس برای پیدا كردن مقتول و بعد از آن كسی 

است كه این قتل را انجام داده.
به موازات این، مسئله شــخصی كارآگاه پرونده و دختر 
بیست و یك ساله اش هم روایت می شود كه باردار است و 

ناپدید شده است.

عنوان: یك مهمانی زنانه
  نویسنده: فرهاد خاكیان 

دهكردی
  تعداد صفحات: ۱62

»یك  داســتان  مجموعه 
مهمانــی زنانــه« روایت 
و  معمولــی  آدم هــای 
اتفاق هایی است كه معموال 
ساده از كنارش می گذریم. 
فرهاد خاكیان دهكردی در 
این مجموعه داستان  روابط 
آدم ها و وضعیــت زندگی 
انســان امروزی را واكاوی 

می كند. درســت همانطور كه از نام این مجموعه برمی آید، 
زنان و مســائل مربوط به آنها جایگاه ویژه ای در این كتاب 

دارد كه از دید یك نویسنده  مرد به آنها پرداخته می شود. 
در این داستان ها، خانواده به عنوان كانون اصلی شكل گیری 
روابط اولیه انســان ها، نقش ویژه ای بازی می كند. خاكیان 
اهل شهركرد اســت و داســتان هایش متاثر از این اقلیم. 
 او حال و هوای شــهر زادگاهش را به روایت هایش تزریق 
كرده است. یكی دیگر از ویژگی های این كتاب، نگاه نویسنده 
به زندگی آدم هایی است كه روزی شهر خود را ترك گفته و 

حاال به هر بهانه ای در شهر دیگری ساكن شده اند.

عنوان: من مینا را كشتم
  نویسنده: رضا باباخانلو

  تعداد صفحات: ۱۸2
داستان »من مینا را كشتم« 
بین 2 زمان در رفت وآمد است. 
زمان حال كه همه چیز به هم 
ریخته و شروعش با رخ دادن 
یك قتل آغاز می شود و زمان 
گذشته كه پیشینه شخصیت ها 
و روابط آنها را توضیح می دهد؛ 
پیشــینه ای كــه از زمان 
دانشجویی و با نخستین كاِس 

درس دانشگاه آغاز می شود. در نهایت این دو زمان به هم می رسند 
و پرده از معماهای داستان  برمی دارد. محور داستان تحقیق هایی 
دانشجویی اســت كه این تحقیق ها پای تراژدی كشتن از فرط 
عشق و فیلم هامون را به داستان باز می كند. رمان برای آنانی كه 
به كشتن از فرط عشق و داستان ابراهیم و اسماعیل توجه ویژه 
دارند، عاقه مندان فیلم هامون، كسانی كه عشق را در دانشگاه و 
محیط دانشجویی تجربه كرده اند، خوانندگانی كه قتل و معما را در 
دل داستان دنبال می كنند، دل شكستگانی كه حفره  نبود معشوق 
را با عشقی نادرست پر می كنند و افرادی كه اوقات فراغت خود را 
در جمع های دوستانه خانوادگی می گذرانند و در پس هر دور هم 
جمع شدن، هزاران خاطره و داستان دارند، می تواند جذاب باشد.

عنوان: سنگ لََحد
  نویسنده: ساسان فقیه

  تعداد صفحات: ۱۴6
رمان »سنگ لََحد« روایتی 
فانتزی را از ذهن وسواسی 
یك پســر جوان پیش  روی 
شــما می گــذارد. انوش، 
پسری تنهاست با عادت ها 
و وسواس هایی خاص كه در 
تهران ساكن است. او ۱۴ سال 
پیش پدرش را از دست داده 
و تنها مادرش برای او مانده 

كه ساكن چالوس است. انوش به تلفن همراه اعتقادی ندارد 
و برای همین هر كســی كه با او كاری دارد به تلفن خانه ا ش 
زنگ می زند و برایش پیام می گذارد. غروب یك روز نحس، 
از پیامگیر صدای غریبی را می شــنود كه سولمازـ  دختری 
كه دوست داردـ  برایش فرســتاده. سولماز می گوید كه این 
صدا كل دیشب از پنجره اتاق می آمده. انوش می ترسد و شك 
می كند كه این صدا متعلق به گذشته اوست. او یك بار ۱۴سال 
پیش این صدا را شنیده و كشته و زیر خاك دفنش كرده، حاال 
می ترسد كه جنازه از گور برخاسته و برای انتقام سراغش آمده 
باشد. برای همین آماده رفتن به چالوس می شود تا پای درخت 
انجیر پشت حیاط خانه پدری اش را بكند و ببیند جنازه زیر 

خاك است یا نه؟

عنوان: ماه شرف
  نویسنده: شرمین نادری

  تعداد صفحات: ۱۳0
حكایــت  »ماه  شــرف« 
شــاهزاده خانمی قجــری 
است كه با مرگ مواجهه ای 
متفاوت دارد. ماه شرف كه 
دچار بیماری العاجی شده، 
به همراه كنیزش برای گذران 
روزهای آخر زندگی اش به 
باغی در گاب دره می رود، 
اما گویــا دســت تقدیر 

سرنوشــت دیگری برای او رقم زده است. ماه شرف متوجه 
حضور روحی در باغ می شود كه می تواند كلید دری به آینده 
را به او دهد. آیا ماه شرف برای فرار از مرگ به آینده می رود؟ 
آیا راه فراری از زمان هست؟ فصل های این كتاب در حقیقت 
كاغذهایی است كه ماه شرف از خود به یادگار گذاشته است، 
یادداشت هایی كه نادری در ابتدای كتاب و در توضیح آنها 
می نویســد: »خیال كن كاغذهای ماه شرف را توی گودالی 
عمیق و نمور در كوچه پس كوچه های گاب دره پیدا كرده ام، 
خیال كن ماه شرف را به چشم دیده ام، یك روزی، یك زمان 
بی زمانی شاید، خیال كن همه  اینها حقیقت است و نه رؤیا و 

بعد كتاب را بخوان«.

عنوان: پرستیژ
  نویســنده: كریســتوفر 

پریست
  برگردان: راضیه خشنود

  تعداد صفحات: ۵۴0
رمان »پرســتیژ« داستان یك 
جدال طوالنی را بین دو شعبده باز 
در اواخر قرن ۱9 در انگلســتان 
روایت می كند. این رمان به شكل 
نامه نگاری نوشته شده، به طوری 
كه با روزنوشت های شخصیت 
اصلی داستان مواجه می شویم 

كه بعدتر گردآوری شــده اســت. این فرم روایی به رمان پرستیژ 
شكلی خواندنی و جذاب بخشیده اســت. عنوان پرستیژ از شعار 
اصلی شعبده بازها آمده است، اینكه هر شعبده باز برای باورپذیری 
شعبده هایش باید در ۳چیز تبحر داشته باشد: صحنه، اجرا، پرستیژ. 
كریستوفر نوالن، كارگردان سرشــناس، از این رمان در سال 2006 

اقتباسی با حضور هیو جكمن و كریستین بیل انجام داد.

تاكنون مجموعه های ادبــی متنوعی در ادبیات 
ما توسط ناشران مختلف منتشر شده است. مجموعه های 
ادبی چه ویژگی ای دارند كه شما را ترغیب كرد مجموعه  

»نقطه سرخط« را آغاز كنید؟
ادبیات در واقع ریشه و شاكله یك فرهنگ را تشكیل می دهد. 
اگر شــما به رمان هایــی كه در ســال های مختلف توســط 
نویسندگان نگاشته شــده، خصوصاً رمان های اجتماعی، نگاه 
كنیــد، می بینید از فرهنــگ و حتی باالتر از آن، از پوســت و 
خون آن ملت برخاسته اســت. بــرای مثــال، موضوع جنگ 

برای نویســندگان دهه های 40و50 و 
تاحدودی اوایل60 ایرانی، نهادینه شده 
است. منظور بنده داستان های جنگ 
نیســت، اما موضوع جنگ ناخواسته 
در بیشتر آثارشــان به صورت مستقیم 
یا غیرمســتقیم بازتــاب دارد. پس در 
اینكه ادبیات جایگاه رفیعی دارد، شكی 
نیست. اما مجموعه یا بهتر عنوان كنم، 
برندی كه ثابت، استوار و مانا این كار را 
ادامه دهد، بســیار كم دیده می شود. 
درست است كه ناشران زیادی این كار 
را انجام داده اند، اما یا به صورت پراكنده 
بوده، كــه نام آن مجموعه نیســت، یا 
كیفیت مناسبی نداشته و یا درنهایت 
با داشــتن تمام فاكتورهای فوق، دوام 
زیادی نداشــته و كم نیســتند تعداد 
مجموعه هایی كه بسیار خوب و پرتوان 
شروع كردند و متأسفانه ادامه فعالیت 
ندادند. مجموعه نقطه ســرخط قصد 
دارد تمام موارد باال را در كنار مانا بودن 

با هم تجربه كند.
نقطه ســرخط  مجموعه  
كدام جــای خــای را در ادبیات ما 

پر می كند؟
هدف ما ارائه كتاب هایی اســت كه مخاطب بعد از خواندن آن 
حس خوبی داشته باشــد. این حس در ابتدا با ظاهر و طراحی 
كتاب شروع  و در ادامه به محتوا ختم می شود. هدف نهایی این 
است كه مخاطبین نقطه سرخط به آن اطمینان كنند و فارغ از 
اینكه داستان تألیف است یا ترجمه، نویسنده یا مترجم معروفی 

دارد یا خیر، به آن اعتماد كنند.
ماك انتخاب اثر برای این مجموعه چیست؟

خوب بودن آن. قطعاً همكاری با نویســندگان مطرح و بنام در 
اولویت كار ما قرار دارد، اما هســتند داســتان هایی كه توسط 
نویسندگان نوقلم و جوان نگاشته شــده اند و از كیفیت بسیار 
باالیی برخوردار هســتند. این داســتان ها هم برای ما اهمیت 
بســیاری دارند. در نتیجه تمام نویســندگان و مترجمین این 
شانس را دارند كه آثار خودشــان را درصورت داشتن كیفیت 

مناسب برای بررسی ارسال كنند.
شما به عنوان سردبیر مجموعه و رامبدخانلری 
به عنوان دبیر ادبی چقدر درباره آثار سایر نویسندگان این 
مجموعه نظر می دهید و آیا پیش آمده كه مســیر داستان 

نویسنده ای در تبادل نظر با شما تغییر كند؟
تالش ما این اســت كه این اتفاق نیفتد. اگر منظور شما اصالح 
داستان از نظر ویرایشی و در راستای روان و درست تر شدن متن 
است، بله این كار صورت می گیرد. اما در روند داستان تا جایی 
كه خود نویسندگان نخواهند، تغییری ایجاد نمی كنیم. اینكه 
گفتم خودشان نخواهند به این منظور بود كه رامبد خانلری قبل 
از اینكه دبیر ادبی مجموعه ما باشد، مدرس داستان نویسی بوده 
و هست. اكثر آثار و نویسندگان از طرف ایشان معرفی می شوند.

 اگر در راستای تبادل نظر از ایشان برای راهنمایی سؤال كنند، 
قطعاً این امر صورت می پذیرد. اما در مقام سردبیر و دبیر ادبی، 
قصد نداریم مسیر داستان نویســندگان را تغییر دهیم. اگر به 
دالیلی كه در شــورای تصمیم گیری خودمان تعیین می شود 
داستان مغایر با خط قرمز انتشــارات و وزارت فرهنگ و ارشاد 

باشد، داستان رد می شود، اما تغییر نمی كند.
چرا در این مجموعه هم داســتان دارید و هم 
ناداستان مثل »هنر چاق بودن«؟ بهتر نبود كه این دو ژانر 

ادبی از هم جدا شوند؟
شك نداشــته باشــید كه جدا كردن ژانرها كار بهتری است، 
اما برای انجام ندادن این كار دالیل زیادی داشــتیم كه 2دلیل 
مهم تر را می گویم؛ اول اینكه امروزه ناداستان ها مخاطبان زیادی 
دارند. خصوصاً در بخش ترجمه آنقدر تعداد این ناداســتان ها 
زیادشده و همچنین آنقدر مرزشان با داستان ها ناپیدا شده، كه 
تفكیك شان از هم سخت اســت؛ مثاًل در مورد هنر چاق بودن 
كه گفتید، درست اســت كه این كتاب یك زندگینامه نگاری و 
بیان یك تجربه در زندگی رامبد خانلری اســت، اما آنچه آن را 
جذاب تر می كند، قلم نویسنده است كه این تجربیات را در قالب 

داستانی شیوا بیان می كند و این برای مخاطب جذاب است.
دلیل دوم اینكه چیــزی كه مجموعه را درخشــان می كند و 
مخاطب آن را می بیند، برند شدن آن است. برای ساخت برند 
نیاز به صرف هزینه و وقت اســت. شاید می شد این مجموعه را 
حداقل در3 یا  4ژانر تقسیم كرد؛ اما این به معنای صرف هزینه 
و وقت در 4بخش بود. پس ما یك برند را انتخاب كردیم و تمام 

تالش خود را برای مطرح شدن آن انجام می دهیم.
در این مجموعه، هم نویسندگان شناخته شده و 
هم افراد تازه كاری مثل فقیه و اشرفی كه هر دو متولد سال 
۱۳72هستند حضور دارند. نقطه سرخط محلی برای انتشار 

آثار چهره های شناخته شده است یا تازه كاران؟
نقطه سرخط محلی است برای خواندن داستان خوب. سیاست 
ما نه معرفی تازه كاران است و نه صرفاً كار با نویسندگان مطرح. 
اتفاقاً بودن این دو در كنــار هم می توانــد اتفاق های خوب را 
رقم بزند. تازه كاران نام خود را كنــار نام بزرگان این حرفه قرار 
می دهند و بزرگان هم دســت خالی از 
این محفل نمی رونــد. اتفاقاً تازه كاران 
به واسطه ســن كمتر و طبیعتاً فعالیت 
بیشتر در فضاهای اجتماعی، مخاطبان 
زیادی دارند. همچنین انرژی بیشتری 
برای معرفی آثار خــود دارند. پس این 
امر باعث می شــود نام آن بــزرگان و 
خود مجموعه هم بیشــتر دیده شود. 
در نهایت اینطــور خالصه می كنم كه 
سیاست ما فقط انتشــار داستان های 
خوب و قراردادن تازه كاران و چهره های 
شناخته شده در كنار هم با فیلتر ارائه 

محتوای خوب است.
شــما خودتــان در این 
مجموعه رمان »من مینا را كشتم« را 
دارید كه آن را به داریوش مهرجویی 
و مرحوم خسرو شكیبایی به عنوان 
خالقــان فیلم »هامــون« تقدیم 
كرده اید. درباره رمانتان و ارتباطش 

با هامون بگویید.
فیلم هامون صرفاً یك فیلم نبود؛ یك 
اتفاق بود. اعتقاد دارم تمام هنرمندان 
یك اثر در آثار خودشان دارند كه شاید 
حتی خودشان هم نتوانند آن را تكرار 
كنند. با احترامی كه برای تمام آثــار داریوش مهرجویی قائل 
هســتم، فكر می كنم هامون نقطه عطف آثار او اســت. و الزم 
به توضیح نیســت كه مرحوم خسرو شــكیبایی، بعد از ایفای 
درخشان نقش هامون، دیگر در شــخصیت هامون تا آخر عمر 

باقی ماند.
اما در مورد ارتباط رمان من مینا را كشتم با هامون باید بگویم 
نقطه تالقی این كتاب و فیلم هامون، داســتان عاشق كشــی و 
امتحان الهی حضرت ابراهیم است كه اسماعیلش را به قربانگاه 
می برد. از نظر یونانیــان، ایمان جنون الهی اســت. جنون در 

مرحله ای باالتر از عشق قرار دارد. 
این جنون از فرط عشق، محور داستان است. البته هرچند دیدن 
فیلم هامون به بهتــر درك كردن فضای قصــه كمك می كند 
اما برای خواندن من مینا را كشــتم الزاماً نباید فیلم هامون را 
دیده باشید. اتفاقاً فضای داســتان یك فضای امروزی است كه 
بین چند جوان دانشجو رخ می دهد و اتفاقات تلخ و شیرینی را 

برایشــان رقم می زند. این رمان، عشق، 
كینــه، روابط اجتماعــی، مشــكالت 
جوانان، ترسیم جوانان امروزی، فضای 
دانشــجویی و حتی قتل را در كنار هم 

دارد.
ســایر كتاب هــای این 
مجموعه چه حال وهوایی دارند و در 

چه ژانر و سبكی هستند؟
خوشــحالم با افتخــار این مســئله را 
بگویم كــه باوجــود داشــتن حدود 
10الی 15داســتان كه تا امــروز و در 
مدت حدود 6 ماه گذشــته چاپ شده، 
بیشــتر موضوعات را داریم. همانطور 
كه خودتان اشــاره كردید، ناداستان، 
مشــكالت زنان، مســائل اجتماعی، 
پلیســی، جنایی، ادبیات قجــری و... 
موضوعــات دیگری هســتند كه این 
مجموعــه را از نظر حال و هــوا، بهاری 

كرده است.
بازخوردها چطــور بوده 
و از كدام كتاب هــای این مجموعه 

استقبال بهتری شده است؟
مــا برنامه های زیادی بــرای مجموعه 
نقطه سرخط داشتیم. عمده ترین برنامه 
ما برگــزاری رونمایی بود. نخســتین 
رونمایی ما برای 4كتاب اول مجموعه 
بسیار باشــكوه و با استقبال بی نظیری 
انجام شــد. در رونمایــی دوم، به علت 
شــروع بحث بیمــاری كرونــا، تعداد 

شركت كنندگان كم شد و متأسفانه رونمایی سوم به بعد تا همین 
االن به دلیل همین ویروس كنسل شــد. اما اطالع رسانی های 
مجازی و حتی برگزاری جشــن امضاهای مجازی را جایگزین 
كردیم و امروز مفتخرم این مطلب را بگویم كه در این شــرایط 
بحران، به طور متوســط حدود 80درصد از آنچه در چاپ اول 

تولید كردیم را فروختیم.
رمان »سنگ لحد« و من مینا را كشــتم نخستین كتاب هایی 
بودند كه به چاپ دوم رسیدند و در مرحله بعد هنر چاق بودن كه 

تقریباً 2چاپش پیش از انتشار پیش فروش شد.
2اثر ترجمه هم در این مجموعه وجود دارد. ماك 

شما برای انتخاب آثار خارجی كدام است؟
تعداد آثار ترجمه شده كم نیســت. تا االن 2اثر چاپ شده، اما 
به زودی تعداد زیادی كه همه آماده شده و مجوز اخذ كرده اند 
روانه بازار خواهند شد. قبل تر تا حدودی رویكرد ژانر جنایی را 
داشتیم، اما االن تمام كارهایی كه ارســال می شوند و كیفیت 
خوبی از لحاظ محتوا و ترجمه دارند، در صف تولید قرار می گیرند. 
تعدادی را هم خودمان در شــورای انتخاب بررسی مي كنیم و 
به مترجمین تحویل می دهیــم؛ مثاًل خبر خوب اینكه به زودی 
ترجمــه ای خوب از كتاب »فرانكشــتاین«، رمــان جذاب »از 
خاكســتر به خاك« و همچنین رمانی خوشمزه به نام »گورمه 
رپسودی« به قلم موریل باربری نویسنده رمان جذاب »ظرافت 

جوجه تیغی« روانه بازار می شوند.
فكر می كنید از این مجموعه در ســال های بعد 

به عنوان مجموعه ای موفق نام  برده شود؟
اگر این فكر را نكنم، همین االن كار را كنار می گذارم. نمی دانم 
چقدر این هدف محقق مي شود، اما نقطه سرخط برای ما بیشتر 
از یك مجموعه ادبی، یك اتفاق ادبی است. امیدوارم به این مهم 
دســت  یابیم و در آینده ای نزدیك، بیشتر درمورد نقطه سرخط 
بشنویم. حساســیت های بیش  از اندازه سرویراستار مجموعه 
سركارخانم غزاله شــكرابی كه گاه فراتر از حساسیت های خود 
بنده هم می شــود، این اطمینان را به من می دهــد كه در راه 

درستی قدم برمی داریم.
چه كتاب های دیگری در ادامه كارتان منتشــر 

خواهد شد؟
به عناوین ترجمه كه اشــاره كردم، تعدادی رمان و داســتان 
كوتاه خوب هم به قلم نویســندگان مطــرح و چهره، همچنین 
نویسندگان نوقلم، دردســت چاپ داریم. ترجیح می دهم نام 
نویســندگان، خصوصاً نویســندگان چهره مان، برای جذابیت 

ماجرا فعاًل گفته نشود.
طراحی جلد كتاب های این مجموعه، مخصوصا 
در قسمت عنوان كتاب، سخت خوان نیست و در نخستین 
مواجهه خواننده را در تشــخیص عنوان كتاب به دردسر 

نمی اندازد؟
هدف بنده از این سبك طراحی با پرسیدن این سؤال شما مرتفع 
شد. خاطره كوتاهی را در این خصوص برایتان می گویم. بنده در 
حال حاضر به عنوان مدیر تأمین محتوای انتشــارات آوند دانش 
مشغول فعالیت هستم. اما خودم هم نشری دارم به نام سیزده. 
زمانی كه این اسم را انتخاب كردم، انتخاب عدد به عنوان نام نشر 
ممنوع بود، اما من اصرار بر انتخاب این نام داشتم و اگر نمی شد، 

از تأسیس نشر منصرف می شدم. 
در آن زمان وزیر محترم ارشــاد، جناب آقــای صالحی، رئیس 
خانه كتاب بــود. در نهایت بعد از پیگیری هــای متعدد، گفتند 
اگر ایشــان تأیید كنند، نام تصویب می شود و من وقت مالقات 
گرفتم. در انتها ایشان پرسید: »فرض 
كن من قبول كنم، حاال چرا سیزده؟!« 
پاســخ دادم: »قطعاً جناب دكتر شما 
هیچ وقت فرامــوش نخواهید كرد كه 
شخصی، خودش اصرار دارد نام نشرش 
را عدد سیزده كه تا حدودی در فرهنگ 
ما نحس است، بگذارد. همین كه شما 
سؤال كردید و كنجكاو شدید، برای من 
كافی است«. خندید و گفت اعالم نظر 
می كند و خوشــبختانه موافقت كرد. 
شــاید امروز هم من را یادشان نیاید، 
اما به خاطر داشــته باشند نشری به نام 

سیزده وجود دارد.
در مــورد طراحــی ایــن جلدهــا ما 
جلســه های متعــددی با گرافیســت 
مجموعه جنــاب آقای پــدرام حربی 
داشتیم كه به جرأت می توانم بگویم از 
مطرح ترین و باذوق ترین گرافیست های 
ایران هســتند و به تصمیم و آثارشان 
اعتقاد دارم. خوانده شدن سخت نام ها، 
یكی از مســیرهایی اســت كه ما برای 
برندســازی مجموعه نقطه ســرخط 
پیــش روی خودمــان و مخاطبــان 
قرار دادیــم؛ همــان كتاب هایــی كه 

اسمشان سخت خوانده می شود... .
انتشارات آوند دانش چه 
برنامه های دیگری برای انتشار كتاب 

دارد؟
مجموعه نقطه سرخط و ادبیات داستانی 
در آوند دانش نوپاست اما این نشر قدمتی بالغ بر 20سال دارد. 
تعداد زیادی كتاب در زمینه سینما، تئاتر و ادبیات دارد، از سال 
91به صورت جدی و تحت لیسانس، كتاب های مجموعه دامیز را 
ترجمه می كند كه تاكنون بیش از صد عنوان شده و مجموعه ای 
جدید در خصوص فالسفه مطرح جهان هم در دست اقدام دارد.

تالش ما این است كه این اتفاق 
نیفتد. اگر منظور شما اصالح داستان 

از نظر ویرایشی و در راستای روان و 
درست تر شدن متن است، بله این كار 
صورت می گیرد. اما در روند داستان تا 
جایی كه خود نویسندگان نخواهند، 
تغییری ایجاد نمی كنیم. اینكه گفتم 
خودشان نخواهند به این منظور بود 

كه رامبد خانلری قبل از اینكه دبیر 
ادبی مجموعه ما باشد، مدرس 

داستان نویسی بوده و هست. اكثر آثار 
و نویسندگان از طرف ایشان معرفی 
می شوند.  اگر در راستای تبادل نظر 

از ایشان برای راهنمایی سؤال كنند، 
قطعاً این امر صورت می پذیرد. اما در 

مقام سردبیر و دبیر ادبی، قصد نداریم 
مسیر داستان نویسندگان را تغییر 

دهیم. اگر به دالیلی كه در شورای 
تصمیم گیری خودمان تعیین می شود 
داستان مغایر با خط قرمز انتشارات و 
وزارت فرهنگ و ارشاد باشد، داستان 

رد می شود، اما تغییر نمی كند

شك نداشته باشید كه جدا كردن 
ژانرها كار بهتری است، اما برای انجام 

ندادن این كار دالیل زیادی داشتیم 
كه 2دلیل مهم تر را می گویم؛ اول اینكه 

امروزه ناداستان ها مخاطبان زیادی 
دارند. خصوصاً در بخش ترجمه آنقدر 

تعداد این ناداستان ها زیادشده و 
همچنین آنقدر مرزشان با داستان ها 

ناپیدا شده، كه تفكیك شان از هم 
سخت است؛ مثالً در مورد هنر چاق 
بودن كه گفتید، درست است كه این 
كتاب یك زندگینامه نگاری و بیان یك 
تجربه در زندگی رامبد خانلری است، 

اما آنچه آن را جذاب تر می كند، قلم 
نویسنده است كه این تجربیات را در 

قالب داستانی شیوا بیان می كند و این 
برای مخاطب جذاب است.

دلیل دوم اینكه چیزی كه مجموعه 
را درخشان می كند و مخاطب آن را 
می بیند، برند شدن آن است. برای 

ساخت برند نیاز به صرف هزینه و وقت 
است. شاید می شد این مجموعه را 

حداقل در3 یا  4ژانر تقسیم كرد؛ اما 
این به معنای صرف هزینه و وقت در 

4بخش بود. پس ما یك برند را انتخاب 
كردیم و تمام تالش خود را برای مطرح 

شدن آن انجام می دهیم
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   گران تر شدن ماسك در نخستين روز اجبار به داشتن آن
ما از مســئوالن توقع داشتيم اكنون كه ماســك زدن اجباري شده 
اســت آن را به صورت رايگان در اختيار مردم به خصوص اقشــار كم 
درآمد قرار دهند، نه اينكه ماسك 2500توماني را 3800بخريم. اين 
با كدام منطق سازگار اســت كه هم اجبار را تحمل كنيم هم نگران و 
مراقب خود و ديگران باشــيم و هم از محل درآمد نداشته مان هزينه 

بيشتري بپردازيم؟
اميدي خواه از تهران 

   علت مرگ دسته جمعي آبزيان سد خداآفرين چيست؟
در ميان انبــوه خبرهاي تلخي كــه اين روزها از گوشــه و كنار دنيا 
به خصوص ايران مي رسد، خبر مرگ دســته جمعي حجم انبوهي از 
گونه هاي مختلف آبزيان در سد خداآفرين آذربايجان شرقي گم شد 
و گويا كسي خود را موظف نمي داند كه توضيح دهد به چه دليل اين 
ميزان آبزي تلف شده اند؟ درثاني چطور بايد مطمئن باشيم آبي كه از 

سد به نقاط مختلف مي رسد آلوده و بيماري زا نيست؟
مولوي از خداآفرين 

   دستور تخليه فوري براي كارخانه فعال عادالنه نيست
شعبه1060 شوراي حل اختالف شماره22 براي كارخانه ما كه در حال 
كار با 6 نفر پرسنل است دستور تخليه 7روزه صادر كرده و در هفتمين 
روز با البي گري مالك اقدام به صدور نامــه توقيف اموال كرده، بدون 
بررسي اينكه فقط براي انتقال ماشين آالت اين واحد 29ساله حداقل 
يك سال زمان نياز است! چگونه اين افراد در حاشيه هاي قوه قضاييه 
چنين احكام ناگواري صادر و باعث بيكار شدن چند نفر و دلسرد شدن 

ما صنعت كاران مي شوند.
رحمت رحيمي از تهران

   40ميليون تومان براي عمل تنگي كانال نخاع
اگر قرار است بيمه ها در مواقع بحران به داد مردم نرسند، پس براي 
چه زماني 30سال حق بيمه پرداخته ايم؟ هزينه عمل تنگي كانال 
نخاع براي بيمه شــده تامين اجتماعي حــدود 40ميليون تومان 
مي شود كه واقعا منصفانه نيست. در شرايطي كه چاره اي جز انجام 
اين عمل براي همســرم نداريم مجبور به فروش بخشي از وسايل 
خانه براي تامين هزينه اين عمل شــده ايم. چرا با ما بازنشستگان 

چنين مي كنند.
كتابي از كرج 

   چه كسي پاسخگوي بي آبي شاليزارهاست
خوشه هاي برنج در روستاهاي صومعه سرا تبديل به علف هرز شده و 
دسترنج كشاورزان برنجكار نابود شده است؟ مگر نگفتند سد سفيد رود 
سرريز شده است، يك مسئولي پاسخي دهد كه آب سد كجا رفته و چرا 
وارد كانال هاي انتقال آب نشده تا امروز حاصل رنج كشاورزان نيست 

شود؟ يك نفر به داد ما برسد.
صفري از صومعه سرا

   كارگران ساختماني دچار بحران جدي شده اند
كارگر ساختماني هستم كه همه اميدم براي كسب درآمد فصل بهار 
و تابستان بود كه با شيوع كرونا و نبود كار ساخت وساز، اميدم نااميد 
شد. نه بيمه دارم و نه شغلي هست كه بتوانم معاش روزانه خانواده چهار 
نفره ام را تامين كنم. با كارهاي جزئي و خرده كاري در بعضي از روزها 
فقط قادر به خريد نان هستم. در اين شــرايط هم نه يارانه دارم و نه 
كمك معيشت به ما رسيده است. به داد امثال من برسيد كه تعدادمان 

هم كم نيست.
يك كارگر فصلي درمانده از تهران

   شهرستان گنبدكاووس را تعطيل كنند
وضعيت شيوع كرونا در گنبدكاووس بسيار بد است ومردم به  هيچ وجه 
اصول بهداشــتي و فاصله گــذاري را رعايت نمي كنند. متأســفانه 
مسئوالن شهرستان هم اقدامي نكرده اند و گويا كه هرگز كرونا نيامده 
اســت. زندگي در گنبد كاووس به روال عادي ادامه دارد؛ درحالي كه 
خيلي ها در خانه بيمار كرونايي دارند يا خودشان ناقل اند و در جامعه 
مي چرخند. در چنين شرايطي نبايد شهرســتان را تعطيل و قوانين 

سختگيرانه براي دورهمي، كسب و كار و تردد بگذارند؟
محدثي از گنبدكاووس

    23ميليون هزينه درمان كرونا
براي درمان بيماري كروناي برادرم حدود 23ميليون خرج كرديم، مگر 
نه اينكه دولت اعالم كرده، حداكثر سقف هزينه براي درمان در بخش 
مراقبت هاي ويژه 5 ميليون و در بخش عادي 2/5 ميليون تومان است؟
رضا از تهران 

   گراني بسته هاي اينترنت هم تقصيركرونا و تحريم هاست؟
مدتي است كه بي سرو صدا اينترنت و تلفن را گران كرده اند و با حذف 
بسته هاي چندماه يا كاهش حجم آنها مردم را دچار مشكل كرده اند و 
اين وضع هر روز بدتر مي شود. براي تلفن همراه اولي كه در ماه حتي 
يك بار هم با آن تماس نگرفته ام و فقط زنگ خور داشته 32هزار تومان 
پول تلفن آمده و بسته 3 ماه اينترنتي كه گران تر از هميشه خريده بودم 
و در مصرف آن مراعات هم داشتم، ظرف يك ماه به پايان رسيده است. 

آيا اينها هم تقصير كرونا و تحريم هاست؟
بهزاد از شهريار

 خطر استقرار فعاليت  درماني
در ساختمان  مسكوني

در حادثه اخير، ســاختمان كلينيك ســينا در  ادامه از 
كوچه اي شلوغ و با عرض نامناسب مستقر بوده صفحه اول

زيرا ســاختمان در ابتدا براي استفاده مسكوني ســاخته شده بود. 
فرونشاندن آتش و كمك رســاني به حادثه ديدگان به همين دليل با 

مشكالت جدي روبه رو شد. 
انتظار است كه در بازنگري اين ماده واحده، پزشكان و نيروهاي درماني 
پيشتازتر از ديگران باشند. جان و آســايش ايشان و مردمي كه براي 
درمان دردهايشــان به طبيب روي مي آورند، در گرو استقرار درست 
ساختمان هاي درماني در مكان مناســب و كار در فضايي منطبق بر 

اصول فني و ايمني ساختمان است.

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

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

با مردم

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

تلنگر

زير پوست يك جنايت 

مژگان مي خواست همه مردهايي را كه با آنها 
دوست مي شد، تيغ بزند اما تيغ تيز يكي از آنها 
جانش را گرفت. فكر مي كرد اين هنر است كه 
بتواند همزمان تعداد زيادي از مردان جوان را 
سر كار بگذارد و جيبشان را خالي كند اما شايد 
تصورش را هم نمي كرد كــه همين به ظاهر 

هنرش، در نهايت به قيمت جانش تمام شد.
مژگان از همســرش كه جدا شد، دخترش با 
او بود. او اما براي تامين مخارج زندگي نقشــه 
هولناكي داشت. هر روز در شبكه هاي اجتماعي 
مي گشت و رابطه جديدي را شكل مي داد و به 
جاي وفاداري و ســرمايه گذاري عاطفي روي 
فردي كه با او وارد رابطه شده بود، فقط به اين 
فكر مي كرد كه يك نفر را براي پرداخت اجاره 
خانــه اش و يك نفر را براي خرج ســفرش به 
تركيه و ديگري را براي عوض كردن وســايل 
خانه اش و يك نفر را هــم براي مخارج ماهانه 

زندگي اش تيغ بزند.
هر بار كــه او وارد رابطه جديدي مي شــد و 
نقشه اش را عملي مي كرد، افراد متوجه شرايط 
روحي و فكري مژگان مي شدند و مي فهميدند 
كه ماجرا عشــق و عاشــقي نيســت و مورد 
سوءاســتفاده قرار گرفته اند و به همين دليل 
كنار مي كشيدند و او باز دست به كار مي شد و 

رابطه اي ديگر را شكل مي داد.
تا اينكه باالخره مژگان به پايان مســيري كه 
براي زندگي خود رقم زده بود، رسيد. اين بار 
در يكي از شــبكه هاي اجتماعي به يك جوان 
ساده شهرستاني رسيد كه زيادي حرف هاي 
مژگان را درباره عشق و عاشقي جدي گرفته 
بود و فكر مي كرد مژگان به او دل بسته است و 
اين رابطه قرار است يك رابطه آينده دار و همراه 
با وفاداري باشد. به همين دليل به مژگان ابراز 
عالقه كرد و مژگان هم شــايد درحالي كه به 

ساده دلي مرد جوان مي خنديد، پذيرفت.
پســر جوان هر چند وقت يك بار راهي تهران 
مي شد تا مژگان را ببيند و مژگان هم ناراضي 
نبود، چرا كه او فقط به پول اين مرد فكر مي كرد 
نه رابطه اي همراه با وفــاداري. اختالفات آنها 
هم از آنجا شروع شــد كه مرد جوان متوجه 
تماس هاي تلفني بي شمار و رفت وآمد مردهاي 
مختلف به خانه مژگان شــد و وقتي احساس 
كرد اين چند ماه سر كار بوده و يكي از چندين 
مردي اســت كه در زندگي مژگان هســتند، 
خونش به جوش آمد و بــه جاي قطع رابطه با 
مژگان و خارج شــدن از اين رابطه مســموم، 
تسليم خشم خود شد و در يك لحظه با چاقو 
به مژگان حمله ور شد و وقتي به خود آمد پيكر 
نيمه جان مژگان را ديد كه غرق در خون روي 
زمين افتاده بود. او وحشتزده از آنجا خارج شد 
و چند ساعت بعد با اطالع از خبر فوت مژگان 
از تهران متواري شد اما يك ماه بعد و در جريان 
تحقيقات كارآگاهان پليــس آگاهي تهران، 

رازش فاش و دستگير شد.
در همان روزهاي نخســتي كه از قتل مژگان 
مي گذشت، همســر ســابق او براي تحويل 
گرفتن تنها فرزندشان آمد و درحالي كه دست 
دخترش را در دست داشت سردرگم و غمگين 
قدم به خيابان گذاشــت. درحالي كه احتماال 
به قصه هاي دروغيني فكر مي كرد كه سال ها 
بعد بايد براي دخترش در مورد ماجراي مرگ 
مــادرش بگويد. اما چرا مــژگان دچار چنين 

سرنوشتي شد؟
دوست داشــتن و دوست داشــته شدن حق 
طبيعي هر انساني اســت. به ياد داشته باشيد 
آنچه در يك رابطه به فرد آرامشــي عميق و 
بي پايان مي بخشد تمركز انرژي و احساسات 
قلبي او روي يك رابطه و يك فرد است. اينكه 
2 نفر براي هم و به ياد هم و در يك مسير و با 

هدفي مشترك زندگي كنند.
از شــاخي به شــاخي پريــدن و به اصطالح 
امروزي ها »هرز پريدن« شــايد در ابتدا حس 
زرنگي و هوشــمندي بــه فرد بدهــد اما در 
درازمدت وي را تبديل بــه كااليي بي ارزش 
مي كند كه دســت به دســت مي چرخد و در 
نهايت چيزي جز احساس پوچي و بي ارزشي 
نصيب شــخص نمي كند. فرقي نمي كند كه 
شما زن باشيد يا مرد! وقتي از حس وفاداري 
تهي باشيد دير يا زود به اين نتيجه مي رسيد 
كه كسي عميقا براي شما ارزشي قائل نيست و 
شما در نهايت با مقدار پولي كه خرج مي كنيد، 
يا صرفا مقدار نياز فيزيكي كه به شــما وجود 

دارد سنجيده مي شويد.
خداوند زن و مرد را آفريده تا از يكديگر آرامش 
گرفته و با رابطه اي همراه بــا تعهد و وفاداري 
فرصت زيســتن در اين دنيا را با لذت و شادي 
پشت سر بگذرانند. به ياد داشته باشيد شايد با 
فريبكاري بتوان مدتي از ديگران سوءاستفاده 
كرد اما درنهايت اين فرد فريب كار اســت كه 
با شكســت و آسيب مواجه مي شــود. اگر در 
مديريت احساســات و تمايــالت خود دچار 
مشكل هستيد يا در روابط عاطفي خود مدام 
با شكست مواجه مي شويد و از مهارت شكل 
دادن يك رابطه پايدار برخوردار نيســتيد به 
جاي ادامه مسيري اشــتباه در زندگي، از يك 

مشاور و روانشناس كمك بخواهيد.

حادثــه آتش ســوزي و انفجــار در 
كلينيك سينا مهر كه مرگ دردناك داخلي

19نفر را به همراه داشت هر چند دل 
مــردم ايــران را بــه درد آورد، اما حاشــيه هاي 
غرورآفريني هم داشــت؛ از تالش يكي از پزشكان 
كلينيك براي نجات يك بيمار تا دم مرگ گرفته تا 
ماجراي دستفروشــي كه با ديدن شعله هاي آتش، 
بساط دستفروشي خود را رها كرد و به دل آتش زد تا 
جان افراد گرفتار در كلينيك را نجات دهد. روايت 
فداكاري جوان دستفروش را حاال كمتر كسي است 
كه نشنيده و نخوانده باشد. عنايت آزغ هر چند در 
اين حادثه دچار جراحت شد، اما توانست جان 11نفر 
را نجات دهد و همين فداكاري اش باعث شد تا لقب 
قهرمان حادثه انفجار در كلينيك به نام او ثبت شود. 
فداكاري عنايت البته از چشم مسئوالن هم دور نماند 
و او پس از مالقات با شهردار تهران، قرار است به عنوان 
آتش نشان در آتش نشــاني پايتخت مشغول به كار 
شــود. عنايت روز گذشــته هم با دعوت فرماندار 
رامهرمز راهي محل زندگي اش در خوزستان شد تا 
در آغوش مردمي قــرار بگيرد كه بــراي ديدنش 

لحظه شماري مي كردند.
»مردم روستا همه اش زنگ مي زنند و پيام مي دهند 
و مي پرسند كه عنايت كي مي آيد تا به استقبالش 
برويم.« اينها را كاووس آزغ، برادر عنايت به خبرنگار 
همشــهري مي گويد. از وقتي خبر آتش ســوزي 
هولناك در كلينيك ســينا مهر تهــران و به دنبال 
آن كليپي از صحبت هــاي عنايت كه در اين حادثه 
منجي 11زن و كودك شد در شبكه هاي اجتماعي 
دست به دست شده، مردم روستاي باوج به خودشان 
مي بالند؛ چرا كه يكي از اهالي روستاي آنها، درست 
در زماني كه عــده زيادي زن و كــودك در داخل 
كلينيك گرفتار دود و آتش شده و با مرگ دست و 
پنجه نرم مي كردند، جانش را به خطر انداخت و وارد 

كلينيك شد و 11نفر را از مرگ حتمي نجات داد.
فداكاري عنايت باعث شد كه حاال اسم روستايشان 
باوج هم ســر زبان ها بيفتد. مگر پيش از اين حادثه 
چند نفر خارج از مرزهاي خوزستان اسم اين روستا را 
شنيده  و يادي از اهالي اش كرده بودند؟ حاال اما اهالي 
باوج به خود مي بالند كه در بين صدها نفري كه شب 
حادثه مقابل كلينيك شعله ور در تهران جمع شده 
بودند و ســرگرم گرفتن فيلم و عكس بودند، يكي 
از هم واليتي هايشــان، غيرتش را به رخ همه كشيد 
و دل به آتــش زد و جان افراد زيــادي را نجات داد. 
به همين دليل بود كه ديــروز بعدازظهر، همه آنها 
لحظه شــماري مي كردند تا عنايت از راه برسد، او را 

ببينند و صميمانه در آغوش بكشند.

شب حادثه 
حادثه اي كه شامگاه سه شنبه هفته گذشته در منطقه 
تجريش تهران رخ داد، تا مدت ها از ذهن مردم پاك 
نخواهد شد. آن شب كلينيك سينا مهر به دليل انفجار 
سيلندرهاي گاز و اكسيژن در آتش مي سوخت و دود 
همه طبقات آن را پر كرده بــود. در اين ميان عده  
زيادي زن و كودك در داخل ساختمان گرفتار شده 
بودند و هر لحظه امكان داشــت بر اثر دودگرفتگي 

جانشان را از دست بدهند.
عنايت آزغ، 29ساله است؛ جوان دستفروشي كه در 
نزديكي هاي محل حادثه بساط داشت و شايد خيلي 
از مردم منطقه هر روز بدون اينكه به او اعتنايي كنند، 

از كنارش عبور كرده باشــند. او مي گويد: سرگرم 
دستفروشي بودم كه متوجه دود غليظ و آتش سوزي 
شدم. بســاطم را رها كردم و به طرف محل حادثه 
دويدم. كلينيك آتش  گرفته بود و به كســي اجازه 
نمي دادند كه وارد كوچه شود. چون زياد در آن اطراف 
چرخيده بودم، مي دانستم چطور وارد شوم. اين كار 
را كردم و به مقابل كلينيك رســيدم. مردم زيادي 
جمع شده بودند و بيشتر آنها سرگرم گرفتن فيلم و 
عكس بودند. همان موقع صداي داد و فرياد زن ها و 
بچه هايي را از داخل كلينيك شنيدم. غيرتم اجازه 
نداد كه كاري نكنم. هر طوري بود وارد ســاختمان 

شدم و به طرف صدا رفتم.
صدا از طبقه چهــارم، جايي كــه اتاق هاي عمل و 
جراحي بود، مي آمد. اما رسيدن به آنجا كار سختي 
بود. عنايت ادامه مي دهد: بايد شيشه ها را مي شكستم 
و طبقه به طبقه باال مي رفتم. اولش با دست شكستم 
كه دستم زخمي شــد. بعد فرياد زدم و درخواست 
ميله آهني يا چيزي را كردم كه بشود با آن شيشه ها را 
شكست. تنها كسي كه به من كمك كرد، نگهبان بود. 
ميله  آهني را گرفتم و شيشه ها را شكستم و به طبقه 
چهارم رسيدم. آنجا تعداد زيادي زن و كودك بودند. 
يك زن باردار هم بود كه بيهوش شده بود. فرياد زدم 
كه آب و طناب بياوريد. با كمك همان نگهبان، آب 
تهيه كردم و به طبقه چهارم رساندم و دستمال ها را 
خيس كردم تا زنان و كودكاني كه گرفتار بودند روي 
صورتشان بگذارند. بعد هم با كمك همان نگهبان 
توانستيم آنها را به پشت بام ببريم  كه آتش نشان ها 

آنها را نجات دادند.

مالقات با شهردار 
ســاعاتي پس از اين حادثه بود كه كليپ فداكاري 
عنايت در شبكه هاي اجتماعي منتشر شد. قهرمان 
29ســاله به دليل جراحت دســتش به بيمارستان 
منتقل شد و تحت درمان قرار گرفت. خوشبختانه 
زخم دست او عميق نبود و پس از 11بخيه و كمي 
استراحت، از بيمارستان مرخص شد اما شايد خودش 
هم تصور نمي كرد كه تبديل به قهرمان دردناك ترين 

حادثه سال پايتخت شود.
او مي گويد: پس از اين ماجــرا، خيلي از من تقدير 
كردند؛ اول آتش نشان ها بودند كه به خاطر نجات جان 
مردم از من تشكر كردند. رئيس بيمارستان شهدا هم 
بود كه وقتي ماجرا را شنيد، از من تشكر كرد و هزينه 
درمان مرا حســاب كرد. پس از آن هم از شهرداري 
آمدند و مرا نزد شهردار بردند. آقاي حناچي خيلي از 
من تقدير كرد و قول داد كه به عنوان آتش نشان در 

آتش نشاني تهران مشغول به كار شوم.
گفته هاي عنايت را محمدي، رئيس مركز ارتباطات 
شهرداري تهران نيز تأييد كرد و در حساب توييتري 
خود نوشت: شهردار ديروز )يكشنبه( به درخواست 
شهروندان از عنايت آزغ خواست كه به خانواده بزرگ 

ايثارگران آتش نشان بپيوندد.

روستا در انتظار عنايت
خبر فداكاري عنايت، خيلي زود به روستايشان هم 
رسيد و باعث غرور اهالي روستا شــد؛ تا جايي كه 
مسئوالن استاني هم بر آن شــدند تا فداكاري او را 
بي پاســخ نگذارند. كاووس، برادر عنايت مي گويد: 
شبي كه اين حادثه رخ داد، آتش نشانان تهران با من 
تماس گرفتند و ماجرا را تعريف كردند. آنها گفتند 

كه برادرم چه كاري انجام داده و حاال هم حالش خوب 
است. بعد هم كه كليپ حرف هاي او در شبكه هاي 
اجتماعي منتشر شد و باعث غرور ما شد. از آن شب، 
اهالي روستا مدام زنگ مي زنند و پيغام مي فرستند 
كه عنايت كي برمي گردد. همه خوشحالند و براي 
ديدن برادرم لحظه شماري مي كنند. البته ما و خود 
عنايت عالقه اي نداشتيم كه او به خاطر اين مسئله به 
روستا برگردد. به دليل اينكه يكي از اهالي روستا به 
تازگي فوت شده و در روســتاي ما احترام زيادي به 
خانواده متوفي مي گذارند و نمي خواستيم كه مراسم 
استقبالي انجام شود. براي همين همه برنامه هايمان 
را كنسل كرديم. اما فرماندار و ديگر مسئوالن محلي 
اصرار داشتند كه از برادرم تقدير كنند. براي همين 
ديروز برايش بليت هواپيما گرفتند تا او از تهران به 
رامهرمز برگردد و از او تقدير شود. بعد از آن هم قرار 
شد برادرم را تا روستا بدرقه كنند و پس از آن عنايت 

به خانه برگردد.

برادر قهرمــان گزارش ما كه خود مردي 41ســاله 
است، مي گويد: ما 6برادر و 5خواهر هستيم، اما تقريبا 
همه ما و حتي پدرم بيكاريــم. مي توانم بگويم كه 
تقريبا همه جوان هاي روستا بيكارند. درصورتي كه 
اطراف روستاي ما را 170 تا 180حلقه چاه محاصره 
كرده است. عنايت حدود 7سال همراه برادر ديگرم 
برقكار صنعتي بود و چند سال در تهران كار مي كرد، 
اما بيكار شد و به روستا برگشت و دوباره راهي تهران 
شد و اين بار دستفروشــي مي  كرد. من و خيلي از 
مردهاي روستا به دليل بيكاري خرج زندگي مان را از 
طريق يارانه تامين مي كنيم و حاال كه اين اتفاق افتاده 
و اسم روستا و منطقه ما در رسانه ها پيچيده، اميدوارم 

فكري هم به حال اهالي اين منطقه شود.
بعدازظهر ديروز و تا لحظه تنظيم اين گزارش، مردم 
روســتاي باوج بخش ابوالفارس رامهرمز همچنان 
چشم انتظار بودند تا قهرمان روستايشان را در آغوش 

بكشند و از او تقدير كنند.

مرد جوان بر ســر بدهــي  600ميليون 
توماني اش، شريك خود را به باغ گيالس داخلي

كشاند تا نقشه قتلش  را عملي كند.
به گزارش همشهري ، دهم تير ماه امسال پسري جوان 
راهي اداره پليس شد و از ناپديد شدن پدرش خبر داد. 
وي گفت: پدرم تاجر است و در زمينه خريد و فروش مواد 
غذايي و شوينده فعاليت دارد. او عصر ديروز يعني نهم 
تير ماه ســوار بر خودرواش خانه مان را ترك كرد و پس 
از آن ديگر خبري از او نشــد و هرچه به موبايلش زنگ 

مي زنيم، خاموش است.
به گفته مرد جوان، پدرش آخرين بار با يكي از دوستانش 
به نام سامان قرار داشــت و گفته بود كه قصد دارد با او 

براي خريد گيالس به باغ گيالس برود.

بدهي600 ميليوني
با اظهارات پسر جوان، گروهي از مأموران اداره يازدهم 
پليس آگاهي تهران تحقيقات خود را در اين پرونده آغاز 
كردند. مشخصات خودروي كياي مرد ناپديد شده در 
اختيار همه واحد هاي گشتي قرار گرفت تا اينكه مأموران 
گشت پليس اسالمشهر اين خودرو را درحالي كه سوخته 
بود در منطقه اي خلوت پيدا كردند. پيدا شدن خودروي 
سوخته مرد گمشــده، احتمال وقوع جنايت را در اين 

ماجرا پررنگ مي كرد.
ماموران در ادامه سراغ سامان رفتند. فردي كه آخرين بار 
با مرد گمشده قرار مالقات داشت. آنها متوجه شدند كه 
اين مرد در كار خريد و فروش موادغذايي با مرد گمشده 
همكاري داشته و از مدت ها قبل 600 ميليون تومان به 

او بدهكار بوده است.
مامــوران وقتي ســامان را دســتگير كردنــد متوجه 
سوختگي هايي روي دست و پاي وي شدند و ديگر شكي 
وجود نداشت كه او از سرنوشت مرد گمشده خبر دارد. با 
اين حال مرد جوان مدعي بود كه بي گناه است و مي گفت: 
قرار بود با هم به باغ گيالس برويم اما او به محل قرار نيامد. 
او درباره آثار سوختگي روي دست و پايش هم گفت: در 

آشپزخانه شركت بودم كه ناگهان اجاق گاز آتش گرفت 
و من دچار سوختگي شدم.

اعتراف به جنايت 
اگرچه مظنون دستگير شــده اصرار داشت كه بي گناه 
است اما شواهد عليه او بود و قاضي دستور بازداشت اش 
را صادر كرد. بازجويي از او ادامه داشت تا اينكه سرانجام 
سامان قفل سكوت را شكســت و به قتل مرد تاجر اقرار 
كرد. او گفت به بهانه چيــدن و خريد گيالس مرد تاجر 
را به روستايي در منطقه سولقان كشاندم و او را به قتل 
رساندم و پس از قتل،  جسد را در گودالي در كوهستان 

انداختم.
با اعتراف مرد جنايتكار، مأموران اداره دهم پليس آگاهي 
تهران با دســتور قاضي محمد جواد شفيعي، بازپرس 
جنايي تهران راهي روستا شدند و جسد مقتول را از دل 
گودال بيرون كشيده و به پزشكي قانوني منتقل كردند.

عنايت بر بام محبوبيت

مرد بدهكار پشت پرده جنايت در كوهستان

قهرمان حادثه انفجار در كلينيك، آتش نشان مي شود

   صفر تا صد عمليات آتش نشانان در كلينيك
مديرعامل ســازمان آتش نشاني شهر تهران 
عمليات سازمان آتش نشاني براي اطفاي حريق 
كلينيك سينا مهر را تشريح كرد. مهدي داوري 
در صحن علني شوراي اســالمي شهر تهران 
گفت: در ساعت 20:46، نخســتين تماس با 
آتش نشاني برقرار شده است. 2 فرايند انجام 
گرفته و نزديك ترين ايستگاه ها به اين محل 
اعزام شدند. نخستين ايســتگاه 4 دقيقه و 
۵۸ ثانيه بعد به محل مي رســد، اما بعد از آن 
ايستگاه ديگر هم راهي محل حادثه مي شوند   4
تا كمك رساني كنند. حضور نخستين تيم هاي 
آتش نشاني همزمان مي شود با دومين انفجار و 
اين انفجار آنقدر سهمگين بود كه ساختمان هاي 
اطراف دچار سانحه مي شــوند. مهدي داوري 
افزود: بعد از انفجار شــعاع شعله و انفجار بين 

20 تا 30 متر بوده است و همين شعله آتش انفجار باعث مشكل براي ساختمان هاي اطراف مي شود. اين حجم از حرارت، 
شعله و دود به داخل ساختمان مي رسد و آتش نشانان با شعله وري طبقات همكف و ورودي ساختمان مواجه مي شوند. 
انفجار عامل گسترش آتش بوده است. بيش از 30 دستگاه ســيلندر در اين محل وجود داشته است و در همان روز 
2۵ سيلندر شارژ شده به كلينيك انتقال داده شده بود. وي ادامه داد: پس از نخستين انفجار آتش نشانان به سرعت 
به سمت آتش رفته و تالش كردند از تبعات آن بيشتر جلوگيري شود. در آن انبار غيراز سيلندر اكسيژن كاالهاي 
ديگري مثل لباس يكبار مصرف هم وجود داشته است. حرارت به شدت افزايش پيدا كرده اما همزمان با اطفاي 3 مكان 
يعني ساختمان اصلي، ساختمان روبه رويي و محل ورودي ساختمان، از پشت ساختمان تالش مي شود تا به ساختمان 
دسترسي پيدا كنند؛ اما اين موضوع غيرممكن مي شود و آتش نشانان به سمت استفاده از نردبان هاي دستي مي روند، 
اما اين هم مسير خوبي نبوده است. وي افزود: انفجار رخ داده حجم زيادي از دود و حرارت را وارد ساختمان مي كند. 
درحالي كه پشت بام بسته بوده و در بخش جراحي باز بوده است، دود و آتش وارد اين بخش مي شود. با حضور ما در 
ساختمان و در طبقه مربوط به جراحي مشخص شد كه افراد هيچ تالشي براي خارج شدن نكرده بودند و در همان 
حالتي كه داشتند افتاده بودند؛ اين نشان مي دهد آنقدر حادثه سريع رخ داده است كه افراد حتي فرصت فرار پيدا 
نكرده اند. مديرعامل سازمان آتش نشاني شهر تهران گفت: ما با بررسي اين حادثه فكر مي كنيم كه در كمتر از يك 
دقيقه افراد حاضر در طبقه جراحي فوت كرده اند و هيچ قدرتي براي فرار نداشته اند. متأسفانه هر چقدر فعاليت هاي 
اين مجموعه كلينيكي افزايش پيدا كرده است مسئوالنش هم تالش كرده اند از هر فضايي در داخل ساختمان براي 

فعاليت استفاده كنند و هر مكاني را به يك بخش تبديل كرده بودند.

تغيير نقشه جنايت
متهم به قتل مي گويد كه ابتدا سيانور تهيه كرده بود و قصد داشت روز حادثه در آبميوه بريزد و به مقتول 

بدهد اما نقشه اش تغيير كرد و درنهايت او را خفه كرد.

مقتول را چطور مي شناختي؟
من از سال83 او را مي شناختم. در زمينه خريد و فروش مواد شوينده فعاليت دارم و از 16سال قبل به او مواد شوينده 
مي فروختم. از مشتريان قديمي ام بود. اما از 7 ماه قبل قرار شد با هم كار كنيم. پول و سرمايه از او باشد و فروش از من. با 
هم شريك شديم تا اينكه در چند ماه اخير يعني از بهمن پارسال، بازار ما رونق گرفت. به خاطر شيوع كرونا، درخواست 
مشتري ها براي خريد مواد شوينده زياد شده بود و به همان نسبت هم فروش مان روزبه روز بيشتر مي شد. به همين 
دليل از مرد تاجر خواستم تا با من قرارداد كاري ببندد. چون به واسطه من با مشتريان زيادي آشنا شده و اطالعات آنها 

را داشت. در اين مدت به بهانه هاي مختلف كاري از او پول گرفتم و حدود        600 ميليون تومان به او بدهكار شدم.
چرا به جاي پرداخت بدهي، به فكر جنايت افتادي؟

چند وقت قبل مقتول به من گفت آپارتماني در شهريار خريده است و طلبش را مي خواست. حتي از من چك هم گرفت. 
فرداي روز جنايت يعني دهم تير ماه موعد يكي از چك ها بود. هرچه به او گفتم چك را خرج نكن، قبول نكرد. مي گفت 

پول قرض گرفته اي و بايد پس بدهي.
به همين دليل نقشه قتل كشيدي؟

نقشه اي نكشيدم، همه  چيز اتفاقي پيش آمد.
اما در ماشينت سيانور كشف شده است؟

سيانور خريده بودم كه داخل آبميوه بريزم و به مقتول بدهم اما نقشه ام تغيير كرد. راستش ترسيدم او آبميوه را نخورد.
پس چطور او را به قتل رساندي؟

روز حادثه به مقتول زنگ زدم و گفتم با چند نفر از دوستانم در باغ گيالس قرار دارم. به او گفتم بيا برويم باغ، گيالس 
بخريم. او ابتدا قبول نكرد و گفت تازه از شمال آمده و خسته است اما در نهايت راضي شد و آمد. آن روز ماشينم را انتهاي 
همت نزديك يك پمپ بنزين پارك كردم و سوار ماشين مقتول شدم. به خاطر كرونا عقب نشستم و شروع كردم به 
صحبت. مي خواستم بي خيال چك شود اما قبول نكرد. بعد از آن وارد يك جاده فرعي شد و من باغي را كه باالي تپه بود 
به او نشان دادم و گفتم برويم آنجا. پياده شد و گفت ماشين نمي كشد. گفتم پياده شو من رانندگي مي كنم. به اين بهانه 
سوئيچ را از او گرفتم. كمي بعد پياده شديم و درحالي كه به سمت باغ مي رفتيم گفت تشنه است. همانجا يك تانكر آب 
نشانش دادم و گفتم از اينجا مي تواني آب بخوري. او به طرف تانكر رفت كه من ناگهان هلش دادم. از سراشيبي به زمين 
خورد و فرياد زد چه كار مي كني؟ اما من حرفي نزدم و با ضربات سنگ او را نقش زمين كردم. باور كنيد در آن لحظه 

كنترل خودم را از دست داده بودم و بعد خفه اش كردم.
بعد از قتل چه كردي؟

جسدش را داخل گودالي انداختم و از باالي تپه به او نگاه كردم. بعد 2 بلوك سيماني رويش انداختم و گوشي و مداركش 
را دور انداختم. بعد از آن به پسر مقتول زنگ زدم و گفتم پدرت به محل قرار نيامده است. به همسرم هم زنگ زدم و گفتم 
تصادف كرده ام و لباس هايم پاره شده است. از او خواستم به خانه دايي اش كه در آن محدوده بود بيايد و برايم لباس 

بياورد، چون مي خواستم لباس هايم را كه خون آلود شده بود دور بيندازم.
همسرت به ماجرا مشكوك نشد؟

اتفاقا مشكوك شد و من برايش تعريف كردم كه مرد تاجر را كشته اند و مرا هم تهديد كرده اند كه اگر حرفي بزنم جانم 
را مي گيرند. به او گفتم بايد ماشين مقتول را كه روي دستم مانده و ممكن است اثر انگشتم روي آن باشد از بين ببرم. 
همسرم مخالف بود و مي گفت به جاي اين كارها، ماجرا را به پليس بگو. اما من ماشين را به اسالمشهر بردم و با ريختن 
بنزين روي آن، آتشش زدم. وقتي ماشين را آتش مي زدم دستان خودم هم دچار سوختگي شد. مي دانستم اگر پليس 
دستگيرم كند، لو مي روم. به همين دليل يك آتش سوزي ساختگي در شركت راه انداختم. باور كنيد در اين مدت به خاطر 

عذاب وجدان لب به غذا نزده ام. مي خواستم خودم را معرفي كنم تا اينكه پليس دستگيرم كرد.

گو
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گف

سروان سمانه مهرباني
روانشناس و كارشناس آموزش همگاني 

پليس آگاهي پايتخت
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آرشنهاوندي
روزنامه نگار

مسئوليت شهروندي
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هنرمندانكارميكنندوهمچنينمادراينجابهافراددارايمعلوليتجسماني
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درحاليكهعملكردمابامؤسساتهنريمليكامالمتفاوتاست.

  رئيس انجمن تماشاخانه داران خصوصي از تعطيلي سالن هاي نمايشي اين بخش خبر مي دهد
  مديران تماشاخانه هاي خصوصي معتقدند كه اجراي پسا كرونايي گرهي از مشكالت باز نمي كند 

تئاتر در دوراهي تعطيلي يا بازگشايي 

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

مسعودمير
روزنامه نگار

تعطيلنميكنيم
از اول تيرماه سالن هاي نمايشــي فعاليت خود 
را از ســرگرفتند. در ميان ســالن هاي دولتي و 
خصوصي تقريبا 10نمايش اجرا دارند اما اجراي 
اين نمايش هــا با توجه به رعايــت پروتكل هاي 
بهداشــتي مخاطــب چنداني ندارند. شــرايط 
سخت اجرا و نبود تماشاگر باعث شده كه بخش 
خصوصي به فكر تعطيلي سالن ها باشد. هر چند 
 مدير مركز هنرهاي نمايشي عنوان كرده است:
» منتظر ابــالغ دســتور جديد هســتيم ولي 
موضوع تعطيلي فعال در وزارتخانه مطرح نشده 
است.« آشنا درباره حمايت هاي مالي مي گويد: 
»كارهايي كه در شــوراي حمايت مصوب شده 
باشند به شرط اينكه اجراي خود را از سربگيرند 
با تأييد سالن، 50درصد مبلغ مصوب را دريافت 
خواهند كرد. اين موضوع در ســالن هاي دولتي 
و خصوصي قابل اجراســت اما آن نمايش ها بايد 

مصوب شوراي حمايت باشند.«

تعطيلميكنيم
اما شــاهين چگيني نظر ديگري دارد، او معتقد 
است كه باز بودن و بسته بودن سالن ها هيچ تفاوتي 
ندارد چرا كه مالكان متوجــه كم بودن مخاطب 
نيستند و وقتي سالني فعاليت خود را آغاز مي كند 
مالك ســالن براســاس فعاليت توقعات خود را 
دارد. رئيس انجمن تماشاخانه هاي خصوصي در 
ادامه به همشهري مي گويد: »واقعيت اين است 
كه اجراها با اين حجم تماشــاگر و بليت فروشي 
شرايط مطلوبي ندارد و اگر اين فروش در شرايط 
معمولي صورت مي گرفت مي توانســتيم بگوييم 
يك شكســت تجاري بزرگ است. بســياري از 
سالن هاي نمايشــي اجراي خود را شروع نكردند 
و برخي نيز با خواســته هاي گروه هاي نمايشي 
روبه رو هســتند كه توانايي اجرايي كردن آن را 
ندارند.« چگيني يادآور مي شــود: »سالن هايي 
كه اجراي محدود دارند موفق نيســتند. اگر اين 
شــيوه اجراها ادامه پيدا كند به نظرم نمي توانيم 

ادامه بدهيم. ســالن هاي خصوصــي هم اكنون 
به شدت متضرر شــده اند و وقتي اجرايي شروع 
مي شود مالك سالن نيز ديگر نمي پذيرد اين سالن 
متضرر شده و اجراي محدود و تماشاگر كم دارد.« 
چگيني البته تصميم قطعي را منوط به جلسه اي 
مي داند كه قرار اســت مديران بخش خصوصي 
برگزار كنند. وي مي گويد:»به طور حتم وقتي در 
جلسه تصميم به تعطيلي باشد ديگر با مركز كاري 
نداريم چرا كه در اين ســال ها هر كاري كرده ايم 
براي خودمان كرده ايم. ما با دولتي روبه رو هستيم 
كه گويا اين نوع شروع فعاليت و ادامه كار برايش 
اهميتي ندارد. حتي نمي تواند چند سالن را با هم 

هماهنگ كند.« 

خوشبيننيستيم
به گفته چگيني از ميان 20سالن خصوصي تنها 
چند ســالن اجرا دارند و اين ســالن ها نيز با اين 
شرايط نمي توانند دوام بياورند. او درباره وضعيت 

حمايت مركز براي گرفتن مواد ضدعفوني كننده 
از مركز نيز توضيح مي دهد:» نامه نگاري ها براي 
گرفتن مــواد ضدعفوني همچنــان ادامه دارد. 
در نامه نگاري اوليه با انجمن هنرهاي نمايشــي 
گفتند ميــزان مصرفي ســالن ها را اعالم كنيم. 
اين كار انجام شد و بعد گفتند بايد برآورد بودجه 
بدهيد، اين كار نيز انجام شــد. حاال قرار است در 
هفته جاري اين مواد ضدعفوني به سالن ها برسد 
اما در اين وضعيت خوش بين نيســتيم.« مدير 
تماشاخانه مشــايخي همچنين درباره وضعيت 
حمايت مالي مركز نيز يادآور مي شود: »متأسفانه 
دولت از جاهايــي تقاضاي كمــك مي كند كه 
تمايلي به همــكاري و كمك به دولــت ندارند و 
اين عدم همكاري درنهايــت به بخش خصوصي 
آسيب جدي وارد مي كند.« اين در شرايطي است 
كه مدير مركــز هنرهاي نمايشــي گفته بود كه 
تجهيزات و مواد ضدعفوني كننده در 2ماه آينده در 

اختيار سالن هاي خصوصي قرار مي گيرد. 

»مردم در اين شرايط به خنده نياز دارند.« 
اين جمله را سال هاســت مي شنويم و با 
همين استدالل است كه در اكثر روزهاي 
ســال، ســالن هاي اجراي تئاتركمدي 
صندلي هاي خــود را با بليــت نه چندان 
ارزان قيمــت در اختيار مخاطبــان قرار 
مي دهند. حتي اين روزهــا هم كه كرونا 
كمر تئاتر را شكسته، اوضاع و احوال فروش 
بليت در ســالن هاي اجراي تئاترهايي كه 
با شليك خنده مخاطب ســرپا هستند، 
رو به راه است. تئاترهاي كمدي در روزهاي 
بي رونقي تئاتر دخل و خرج مي كنند و البته 
اين موضوع محل بحث نيست؛ چون خنده 
و تئاتر و رونق گيشــه در نهايت به مقصد 
موفقيت ختم خواهد شد. بهانه نوشتن اين 
متن اما شيطنت هاي اهالي تئاتر كمدي 
در حوزه نامگذاري هاي آثارشــان است؛ 
موضوعي كه با مرور نام  تئاترهاي كمدي 
در حال اجرا در تهران جلب توجه مي كند 
و البته در سال هاي گذشته هم ردپاي اين 
شيطنت ها در نامگذاري تئاترها به چشم 

مي خورد.

كشتنگربهوفريادآبكي
زماني كه فيلم سگ كشي بهرام بيضايي بر 
پرده سينماهاي شهر بود تئاتري كمدي در 
تهران روي صحنه رفت با نام گربه كشي. از 
آن سال ها زمان زيادي گذشته اما وقتي به 
سايت هاي خريد بليت تئاترهاي كمدي 
ســر مي زنيد باز هم شيطنت هاي كالمي 
در نامگذاري ها را درخواهيد يافت. سينما 
و فيلم هاي پــرآوازه انتخاب اول براي اين 
دســتكاري هاي طنزآلود هستند. نتيجه 
اينكه فرياد زير آب به عنــوان نامي كه به 
گوش مردم آشناســت بدل شده به فرياد 
زير خاك و عالقه مندان مي توانند با بليت 
50هزار تومانــي در يكي از ســالن هاي 
پرديس سينمايي كورش به جاي اثر ماندني 
سيروس الوند تئاتري به كارگرداني احسان 
كريمي را با نام فرياد زير خاك تماشا كنند.

دربارهكي؟
نام درباره الي براي عشــاق سينما از آن 
نام هاي فراموش ناشدني است اما بد نيست 
بدانيد كه اين شــب ها در ســينماجوان 
)بولينگ عبده( مي توانيد بليت تئاتر درباره 

ليلي را با قيمت 45هــزار تومان بخريد و 
مهمان يك اجراي تئاتر شــويد. خيالتان 
راحت باشــد كه اصال خبــري از تعليق و 
اضطراب فيلم اصغر فرهادي در اين اجراي 

آقاي خزلباني نيست.

متريچند؟
بي ترديد يكي از جنجالي ترين فيلم هاي 
سال گذشته سينماي ايران دومين ساخته 
سعيد روســتايي- متري شــيش و نيم- 
بود. حاال اما در روزهاي كرونايي در محله 
زعفرانيه تهران مي توانيد در ساعت 9شب 
با بليت ناقابل 50هــزار توماني يك تئاتر 
پربازيگر را به تماشا بنشينيد كه هيچ ربطي 
به مواد مخدر و رضا ژاپنــي و صمد ندارد. 
اصال مگر در زعفرانيه مي توان تئاتر تماشا 
كرد و به جز ويالي ناصر خاكزاد در متري 

شيش و نيم به چيز ديگري فكر كرد؟

ميموديگران
زندگــي خصوصي آقا و خانــم ميم را در 
سال 1390روح اهلل حجازي ساخت. حاال 
در محله دزاشيب مي توانيد بنرهاي تئاتر 
كمدي آقــاي ميم را بيابيــد. نام مطرب 
و مارمولك هــم كه يــادآور 2 فيلم طنز 
پرمخاطب ســينماي ايران هستند حاال 
روي 2 تئاتر كمدي خودنمايي مي كنند 
كه در ميدان بهمن و خيابان دماوند روي 
صحنه مي روند. اگر اهل فيلم غيرايراني هم 
هستيد بدانيد كه به جاي روزي روزگاري 
در آمريكا يا روزي روزگاري هاليوود حاال 
تئاتر روزي روزگاري در آنتاليا در پيكي از 
سالن هاي پرديس سينمايي مگامال روي 
صحنه مي رود. هنرمندان تئاتر كمدي البته 
به نام سريال ها در شبكه نمايش خانگي هم 
رحم نكرده اند و همزمان با توزيع سريال 
شبكه نمايش خانگي آقازاده، تئاتري با اين 
نام را در سراي محله زرگنده اجرا مي كنند.

خندهدارد؟
خبر اوضاع و احوال خراب سالن هاي تئاتر 
به خصــوص در بخش خصوصــي هر روز 
منتشر مي شود. كرونا نفس سالن داران را 
گرفته و اجراهاي جــدي تئاتر با كمترين 
تعداد مخاطــب روي صحنــه مي روند. 
تئاترهاي كمدي البته فعال گاليه اي ندارند 
و با توجه به همان استدالل هميشگي كه 
مردم در اين شرايط به خنده نياز دارند، فعال 

با بحران نداشتن مخاطب مواجه نيستند.

بريتانيــا خــود را براي 
تجربــه متفاوتــي در فرهنگي

سياســت هاي فرهنگي 
آماده مي كند. دولــت بريتانيا پيش تر 
اعالم كرده بود كه بازگشــايي مراكز 
فرهنگي از 14تير آغاز خواهد شــد. 
بازگشــايي ســالن هاي ســينما در 
اســكاتلند هــم قــدري ديرتــر در 
15ژوئيه)25تير( انجام خواهد گرفت. 
در منطقه ولــز و ايرلند شــمالي نيز 
همچنان تاريخ بازگشــايي سينماها 
نامشخص است و تصميمي قطعي در 
اين باره گرفته نشده است. كمپاني هاي 
بزرگ مالك ســالن هاي سينما نظير 
»ســينه ورلد« و »ووئه« نيز از تاريخ 
31ژوئيه )10مرداد(، سالن هاي خود را 
بازگشايي خواهند كرد. دولت بريتانيا 
همچنين مجوز بازگشــايي موزه ها و 
گالري هاي هنري در اين كشور را صادر 
كرده و اين اماكــن فرهنگي مجاز به 
بازگشــايي از روز 4ژوئيــه )14تير( 
هســتند. گالري ملي لندن كه پس از 
شيوع كرونا در اين كشور تعطيل شده 
بود، قرار اســت روز 8ژوئيه )18تير( 
گشــايش يابد. آكادمي سلطنتي هنر 
لندن نيز قرار اســت 9ژوئيه )19تير( 
بازگشايي شود. بازگشايي سينماها و 
سالن هاي ســينما اما طبق ضوابط و 
پروتكل هاي بهداشــتي تدوين شده 
توسط دولت بريتانيا شامل يك استثنا 
خواهد بود؛ طبق دستورالعمل دولت، 
در هيچ يك از اماكن فرهنگي تا اطالع 
ثانوي نبايــد برنامه زنده اجرا شــود؛ 
ازجملــه اجراي نمايش هــاي تئاتر و 
كنســرت هاي موســيقي. هم اكنون 
ســؤالي اساســي ذهــن مديــران و 
گردانندگان سالن هاي نمايش تئاتر را 
به خود مشغول كرده است؛ اينكه  اگر 
اجراي برنامه زنده ممنوع اســت، چرا 
بايد ســالن هاي محل اجراي نمايش 

بازگشايي شوند؟

تغييركاربري
به گزارش گارديــن، آلكس كليفتون، 
مدير ســالن تئاتر »اســتوري هاوس 
چســتر« مي گويد: براي ما بسته نگه 
داشــتن اين مجموعه كمتــر هزينه 
داشــت. ما اكنون هزينه اي اضافي را 

جهت تغييــر كاربري ســالن اجراي 
نمايش تئاتر اين مجموعــه و تبديل 
موقت آن به ســالن ســينما متحمل 
شــده ايم. در روز 4ژوئيه تماشاگراني 
كه وارد اين سالن شدند، متوجه تغيير 
كاربري آن از يك ســالن محل اجراي 
نمايش به يك ســالن ســينما شدند. 
آلكس كليفتون مي افزايد: اين سينما 
به همراه كتابخانه و رستورانش افتتاح 
خواهد شد اما تعداد تماشاگران حاضر 
در اين مجموعه، بسيار كمتر از ظرفيت 
واقعي خواهد بــود؛ چراكه آنها ناگزير 
خواهند بود فاصله گذاري اجتماعي را 
رعايت كنند. به گفته كليفتون مردم 
مي خواهند پس از چندين  ماه قرنطينه 
و دوري ارتباط اجتماعي خود را دوباره 

برقرار كنند. آنها براي اين منظور نياز به 
مكاني دارند كه در آن از نظر بهداشتي 
احساس امنيت داشته باشند و بتوانند 
ارتباطات اجتماعي خود را در محيطي 
سالم برقرار كنند. وظيفه شهروندي ما 
ايجاب مي كند كه چنين شــرايطي را 

برايشان فراهم كنيم.

برنامهبرايآينده
در منچســتر نيز مجموعــه فرهنگي 
»هــوم« كــه پنجميــن ســالگرد 
گشــايش خــود را در دوران قرنطينه 
جشــن گرفــت، قرار اســت ســالن 
سينما و رســتورانش را در 4سپتامبر 
)14شهريور( بازگشايي كند. گالري و 
فضاهاي اجراي نمايش در اين مجموعه 

ديرتر و طبق زمانبندي تعيين شــده 
توسط دولت بازگشــايي خواهند شد. 
درواقع فضاي اجــراي نمايش در اين 
مجموعه زماني گشايش خواهد يافت 
كه اجازه اجراي برنامه ها و نمايش هاي 
زنده صادر شــود. تيــم مديريتي اين 
مجموعه هم اكنون در حال ارزيابي اين 
مسئله است كه چگونه فاصله گذاري 
اجتماعــي در ســالن نمايــش تئاتر 
500نفره اين مجموعــه را در زماني 
كه مجوز اجــراي برنامــه زنده صادر 
شــد، اعمال كند. يكي از برنامه هايي 
كه اين تيــم در نظــر دارد اجرا كند، 
كاهش ظرفيت پذيرش تماشــاگر در 
اين سالن به ميزان سه چهارم ظرفيت 
كنوني آن است. اين تيم همچنين در 
نظر دارد، برنامه هــاي اجراي نمايش 
در ســالن 150نفره ايــن مجموعه را 
متوقف كــرده و اجراهاي برنامه ريزي 
شده در اين سالن را در فضايي بزرگ تر 
اجرا كند. ديو موتري، مدير مجموعه 
»هوم« در اين بــاره مي گويد: وظيفه 
شهروندي ما ايجاب مي كند تا جايي كه 
مي توانيم فضاهاي بيشتري را در اين 
مجموعه بازگشايي كنيم و در اختيار 
مردم قرار دهيم تا زندگي را دوباره به 
شــهر بازگردانيم. در زمان بازگشايي 
ســالن هاي ســينما در اين مجموعه 
تالش داريم امكان بليت فروشي آنالين 
را ايجاد كنيــم كه كمتريــن تماس 

اجتماعي صورت گيرد.

برخي از ســالن هاي نمايشــي در شرايطي 
اجراهاي خود را آغاز كردند كه تماشــاگران 
كمي از اجراي نمايش ها استقبال مي كنند و 
اين در حالي است كه قادر آشنا،  مدير مركز 
هنرهاي نمايشي مي گويد: »برنامه اي براي 
تعطيلي تئاتر نداريم و از آنجــا كه تئاتر را با 
مصوبات ستاد ملي مقابله با كرونا بازگشايي 
كرديم، قاعدتا رفتن به سمت تعطيلي يا هر 
اتفاق ديگري هم بــر مبناي مصوبات همين 
ستاد خواهد بود.« اما شاهين چگيني، مدير 
انجمن تماشــاخانه داران خصوصي معتقد 
اســت كه با توجه به وضعيت اجراي برخي 
نمايش ها در تماشاخانه هاي خصوصي فعاليت 
يا عدم فعاليت ســالن ها فرقي نــدارد و اگر 
مديران تماشاخانه هاي خصوصي به اجماع 

برسند، ما فعاليت ها را تعطيل خواهيم كرد.

آشنادرباره
حمايتهاي
ماليميگويد:
»كارهاييكهدر
شورايحمايت
مصوبشدهباشند
بهشرطاينكه
اجرايخودرااز
سربگيرندباتأييد
سالن،50درصد
مبلغمصوبرا
دريافتخواهند
كرد.اينموضوع
درسالنهاي
دولتيوخصوصي
قابلاجراستاما
آننمايشهابايد
مصوبشوراي
حمايتباشند.«

تئاترهاي كمدي در روزهاي كرونايي هم به حيات خود ادامه مي دهند

سالن هاي تئاتر انگليس در حالي بازگشايي 
مي شوند كه اجراي زنده در آنها ممنوع است

حراج خنده 

مابرگشتيم

از 25تير ماه 3 فيلم »زن ها فرشته اند2«، »آنجا 
همان ساعت« و »پيشي ميشي« اكران خود را سينما

در گروه هاي سينمايي ماندانا، ايران و بهمن آغاز 
مي كنند. به گزارش همشــهري، درحالي كه شيوع ويروس 
كرونا بيشتر شده و دربرگيري آن در پايتخت و شهرهاي ديگر 
به نسبت دوره اول بيشــتر است، اما ســالن هاي سينمايي 
همچنان اميدوار به فعاليت هســتند. با توجه به اكران فعلي 
فيلم ها قرار است از هفته پاياني تير ماه 3 فيلم جديد در كنار 

فيلم هاي قبلي، وارد چرخه اكران شوند.
فيلم هاي »زن ها فرشــته اند 2« به كارگرداني محمدحسين 
فرحبخش در گروه ســينمايي ماندانا، »آنجا همان ساعت« 
ساخته ســيروس الوند در گروه ســينمايي ايران و »پيشي 
ميشي« ساخته حســين قناعت در گروه سينمايي بهمن به 

نمايش درمي آيند. 

3فيلمجديددرراهاكران

هجدهميندورهازجايــزه»قلمزرين«با
معرفيبرگزيدگاندربخشهايمختلفبهادبي

پايانرسيد.
بهگزارشهمشهري،دربخشنقدادبيوپژوهشكتاب
»حماسهمســيبنامه«بهتصحيحميالدجعفرپوراز
انتشاراتموقوفاتمرحومدكترافشاريزديباهمكاري

انتشاراتسخنتوسطهيأتداورانانتخابشد.
دربخششعربزرگســالكتابهاي»فقطاوبخواند«
سرودههاديمحمدحسنيازانتشاراتسورهمهروكتاب
»پروازدرپيله«سرودهحامدحسينخانيازانتشارات

شانيمشتركابهعنوانكتاببرگزيدهسالمعرفيشدند.
دربخشداستانبزرگســالكتاب»آتوننامه«نوشته
محمداسماعيلحاجعليانازانتشاراتسورهمهرودر
بخششعركودكونوجوان،كتابهاي»هزاروشصتو
پانصد«سرودهطيبهشامانيازانتشاراتبهنشرو»باران
درخودمميبارد«ســرودهحسينتوالييازانتشارات
علميفرهنگيبهطورمشتركبهعنوانكتاببرگزيده
سالانتخابشدند.كتاب»تاريخباطعمزغالاخته«در
بخشداستانكودكونوجواننوشتهيوسفقوجقاز

انتشاراتسورهمهرمعرفيشد.

معرفيبرگزيدگانقلمزرين

تئاتر

گزارش
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كيوسك

 همزمان با تبديل شــدن 
كرونا به بخشي از زندگي آمريکا

روزمره مردم، بســياري 
هنوز نمي دانند چــه كارهايي امن و چه 
كارهايي خطرناك هستند. 5 كارشناس 
ارشد بيماري هاي عفوني، عادات جديد 
خــود در دوران كرونــا را بــراي 
واشنگتن پست تشريح كرده اند. اگر در 
دنيا كساني باشند كه بتوان آنها را مرجع 
درستي براي تغيير سبك زندگي خواند، 

قطعا همين دانشمندان خواهندبود.

 كــي و چه زماني ماســك 
مي زنيد؟

دكتر آنتوني فاوچي، مدير مؤسســه 
ملي آلرژي و بيماري هاي عفوني: من 
تقريبا همه جا و هميشه ماسك مي زنم. تنها 
زماني كه ماسك نمي زنم وقتي است كه تنها 
هستم. وقتي هم كه فاصله 2متري رعايت 

شده باشد، ممكن است ماسك نزنم.
اليزابت كانيك، رئيس بخش عفوني 
و اســتاد ميکروبيولوژي در دانشگاه 
آريزونا: وقتي كسي نزديك باشد ماسك 
مي زنم. در اتاقم ماســك نمي زنــم اما در 

سالن هاي ديگر حتما ماسك مي زنم.
اســتاد  ولبردينــگ،  پــل اي 
همه گيرشناســي و بايواستاتيك در 
دانشگاه كاليفرنيا: من بيشــتر اوقات 
ماســك مي زنم. البته به جــز وقتي كه در 
خانه هســتم. آنهايي كه ماسك نمي زنند، 

ديوانه هستند.
ليندا بل، همه گيرشناس دولتي ايالت 
كارولينا: من وقتي بيرون هستم تا آنجا كه 

مي توانم ماسك مي زنم.
بري بلوم، رئيس اســبق مدرســه 
ســامتي عمومي هاروارد: هر بار كه 
از خانه بيرون مي زنم، مخصوصا وقتي كه 

خريد مي كنم.

عاوه بــر خانــواده، به چه 
كساني اجازه مي دهيد به خانه تان وارد 

شوند؟
فاوچي: تنها كسي كه به جز من و همسرم 
به خانه ما تردد دارد زني است كه يك بار در 
هفته براي تميز كردن به ما كمك مي كند. 
او هم در تمام مدت دستكش و ماسك دارد.

كانيك: يك خانم خدمتكار هر چند وقت 
يك بار به خانه مــن مي آيد. وقتــي كه او 

مي آيد من از خانه بيرون مي روم.
ولبردينگ: مــا خدمتكارانــي داريم كه 
هفته اي يك بار مي آينــد. وقتي كه به خانه 
مي آيند من و همسرم به يك اتاق مي رويم 
و وقتي كه كار آنها تمام شــد از اتاق بيرون 

مي آييم.
بل: تعميركاراني كه بــه خانه من مي آيند 
وقت كار ماســك نمي زنند امــا خود من 

ماسك مي زنم و از آنها فاصله مي گيرم.
بلوم: تنها افرادي كه از نزديك مي شناسم. 
وقتي هم كه مي آيند همه ماسك مي زنيم و 

فاصله را حفظ مي كنيم.

 خودتان بــه مغازه ها براي 
خريد مي رويد يا آناين خريد مي كنيد؟ 
خريدهايتان را پيــش از انتقال به خانه 

مي شوييد و ضدعفوني مي كنيد؟
فاوچي: من خودم شخصا به خواربارفروشي 
مي روم. سعي مي كنم وقتي بروم كه مغازه 
خلوت است. بسته ها را ضدعفوني نمي كنم 
اما وقتي آنها را خارج كردم دســت هايم را 
ضدعفونــي مي كنم و خريدهــا را يك روز 
در يك گوشــه نگه مي دارم و بعد استفاده 

مي كنم.
كانيك: شــخصا خريد مي كنم اما ســعي 
مي كنم كمتر به مغازه بروم. من بســته ها 
را نمي شــويم اما حتما دست هايم را بعد از 

خريد مي شويم.
ولبردينگ: من خريدها را نمي شويم. در 

فروشگاه دستكش دست نمي كنم اما قبل و 
بعد از خريد دستم را مي شويم.

بل: من خريدهايم را ضدعفوني نمي كنم.
بلوم: مــن هم آنالين خريــد مي كنم هم 
حضوري. خريدها را ضدعفوني نمي كنم اما 
قبل از اينكه از آنها استفاده كنم براي يك 

روز آنها را در يك گوشه نگه مي دارم.

 در رستوران غذا مي خوريد 
يا بيرون از رســتوران غذا ســفارش 

مي دهيد؟
فاوچي: ما به رســتوران نمي رويم اما غذا 

سفارش مي دهيم.
كانيك: رســتوران اصال. مــن كال زير 
هيچ ســقفي كه افراد زيادي در آن باشند 
نمي روم. نفس كشيدن در كنار افرادي كه 
ريســك آنها را نمي دانيد، خطرناك ترين 
كار ممكن است. حتي اگر ماسك هم زده 
باشند رستوران نمي روم. اما غذا سفارش 

مي دهم.
ولبردينگ: مــن در داخل رســتوران 
احساس راحتي ندارم اما بيرون آن، وقتي 
كه فاصله رعايت شود راحتم. ما معموال در 

خانه غذا مي پزيم.
بل: داخل رستوران نه اما شايد بيرون آن 
غذا بخورم. البته اگر رســتوران امن باشد. 

من از بيرون غذا سفارش نمي دهم.
بلوم: داخل رستوران نه اما بيرون آن بله.

براي شــام به خانه دوستان 
مي رويد يا دوستانتان را به خانه دعوت 

مي كنيد؟
فاوچي: در مــوارد خاصي كــه مجبور 
باشــيم، همگي ماســك مي زنيــم. هيچ 
ظرف مشتركي نداريم. برخي حتي براي 
خودشــان ليوان مي آورنــد. از بيرون غذا 
مي گيرم و مراقبيم كه بــه غذاي يكديگر 

دست نزنيم.

كانيك: دوستان معدودي هستند كه با آنها 
شام مي خورم. معموال هم در فضاي بيرون 
از خانه و با فاصله مناســب شام مي خوريم. 
من كسي را كه به رستوران مي رود به خانه 

دعوت نمي كنم.
ولبردينگ: به جز ديدن اعضاي درجه اول 
خانواده، فقط يك بار براي تولد يك دوست 
به پارك رفتيم. همه ماسك زده بوديم و با 
فاصله نشســته بوديم. فقط بچه هايمان به 

خانه ما آمده اند.
بل: من در اين شــرايط به خانه دوســتانم 
نمي روم. تنها كســاني را هم بــه خانه راه 
مي دهم كــه مي دانم دســتورالعمل هاي 

بهداشتي را رعايت مي كنند.
بلوم: فقط يك بار دوســتانم را ديده ام و در 

فضاي بيرون از خانه غذا خورديم.

موهايتان را كوتاه مي كنيد؟ 
فاوچي: وقتــي موهايم خيلي بلند شــد، 
صبح خيلي زود، حدود ساعت 7صبح پيش 

آرايشگرم رفتم. هر 2ماسك زده بوديم.
كانيك: مــن آرايشــگاه نمــي روم و از 

آرايشگرم مي خواهم كه به خانه ام بيايد.
ولبردينگ: مــن تقريبا طاس هســتم و 

نيازي ندارم اما همسرم به سالن مي رود.
بل: نمي روم اما اگر شــرايط طوري باشــد 
كه مشتري ها نوبتي و نفر به نفر وارد سالن 

بشوند، خواهم رفت.
بلوم: من ماه هاســت آرايشگاه نرفته ام. اما 
حاال چون همه )در سالن ها( ماسك مي زنند 

مشكلي پيش نمي آيد.

حاضريد بــا هواپيما پرواز 
كنيد؟ از اتوبوس، قطار و مترو استفاده 

مي كنيد؟
فاوچي: من 79سال دارم پس هرگز پرواز 
نمي كنم چون ريســك بااليي دارد. من در 
گروه افراد با ريسك باال هستم پس نه مترو 

و نه سيستم حمل ونقل عمومي.
كانيك: فقط وقتي كه مجبور باشم،  يعني 
در موارد اضطراري حاضرم با هواپيما سفر 
كنم. حتي براي بازديد ســاالنه خانوادگي 
هم حاضر نيســتم با هواپيما پرواز كنم. اما 
اگر مجبور باشــم، از ماسك N95 استفاده 

خواهم كرد.
ولبردينگ: عالقه اي بــه اين كار ندارم. تا 
جايي كه مجبور شــوم هم از قطار استفاده 

نمي كنم.
بل: من تا زماني كه فاصله گذاري فيزيكي 
در هواپيماها رعايت نشــود پرواز نخواهم 
كرد. از مترو و قطار هم اســتفاده نخواهم 

كرد.
بلوم: هرگز،  هيچ كدام از آنها. نه، تا زماني 
كه تعداد مبتاليان به شــدت كاهش پيدا 

كند.

به استخر يا باشگاه مي رويد؟ 
براي دويدن بيرون مي رويد؟

فاوچي: من به باشــگاه نمي روم چون بايد 
مراقب باشم اما پياده روي مي كنم.

كانيك: من به باشگاه نمي روم اما به استخر 
روباز مي روم. اســتخر روباز بســيار امن تر 
از استخر سربسته اســت، البته اگر خيلي 

شلوغ نباشد.
ولبردينــگ: در باشــگاه ها نمي توانند 
همه  چيز را ضدعفوني كنند پس نمي روم. 
اســتخر، اگر روباز باشــد بله. اما شناگران 
نبايد نزديك هم باشــند چون به خاطر شنا 

نفس هاي عميق و سنگيني مي گيرند.
بل: من فقط حاضرم در جايي كه افراد كمي 

هستند پياده روي كنم يا بدوم.
بلوم: من هــر روز در خانــه روي تردميل 
مي دوم. من اهل باشــگاه رفتن هستم اما 
فكر نمي كنم تا زماني كه آمار پايين نيامده 
باشگاه جاي مناسبي باشد. استخر روباز امن 

است اما بايد مراقب رختكن ها بود.

 شماری از ويروس شناسان در گفت وگو با 
واشنگتن پست، درباره زندگي در دوران جديد و تغيير 

عادات خود صحبت كرده اند

دانشمندان در دوران كرونا 
چطور زندگي مي كنند؟

   مرتجع يا راديکال )جو بايدن 
نامزد انتخابات آمريکا(

   موارد ابتا به كرونا، تعطيلي 
نمي شناسد

   عشق ژاپني ها به ماسك

چك سفيد امضاي عربستان براي افغانستان »اياصوفيه«مسجدميشود؟

صدور فرمان رئيس جمهــور تركيه، رجب 
طيب اردوغان براي بررسي مقدمات تغيير خاورميانه

كاربري »ايــا صوفيه« از موزه به مســجد، 
جنجال گسترده اي در داخل و خارج از اين كشور به دنبال 
داشته است؛ جنجالي كه مخصوصا بعد از قرائت سوره فتح 
در اين محل شــديدتر هم شــد. بازيگران خارجي نظير 
فرانســه، يونــان و اتحاديه اروپــا از »اسالميزاســيون 
سيستماتيك« و زير پا گذاشتن حقوق تاريخي مسيحيان 
تركيه سخن مي گويند. بازيگران داخلي هم دولت اردوغان 
را به سوءاستفاده از عواطف مسلمانان براي مقاصد سياسي 
و احتماال انتخابات آينــده متهم مي كنند. در اين ميان اما 

موضع دولت چيست؟
دولت تركيــه طي اين مدت با مواجهه نه چندان ســخت 
نســبت به انتقادات داخلي و خارجي تأكيد كرده نتيجه 
بررســي ها و رأي نهايي هرچه باشــد، بازديد از اياصوفيه 
همواره براي همگان »آزاد و رايــگان« خواهد بود. اين در 
حالي است كه بخش ديگر معادله، يعني حاميان بازگشت 
هويت اياصوفيه به مسجد با جديت از اين تصميم حمايت 
كرده و آن را نشــانه اي از احياي شــكوه تمدن اســالمي 
در مقابل اروپا می دانند. اين بخــش از جامعه تركيه طي 
سال هاي اخير نقش مهمي در جهت دهي به سياست هاي 
داخلي و خارجي كشور داشته و در نتيجه به طور تمام قد از 

دولت اردوغان حمايت مي كند.
در سطح سياسي، تمام احزاب اســالمگرا )سعادت، رفاه 
جديد، عدالت و توسعه و...( به همراه جنبش ملي از حاميان 
تصميم دولت به شمار مي روند. دولت باغچلي، رهبر جنبش 
ملي كه از موضع ملي گرايانه از اين طرح حمايت مي كند 
گفته است: اروپايي ها بايد بدانند از اين پس صداي اذان از 

اياصوفيه به گوش خواهد رســيد نه صداي زنگ كليسا! از 
سوي ديگر، اصلي ترين احزاب مخالف، يعني جمهوري خلق 
و آينده عليه اين طرح صف كشي كرده اند. بولنت تزجان، 
ســخنگوي جمهوري خلق در اين باره گفته است: دولت 
مي خواهد شكست سنگين خود در انتخابات شهرداري ها 
را با چنين تصميماتي كه به ضرر وحدت ملي تركيه تمام 

خواهد شد جبران كند.

سير تاريخي؛ كليسا، مسجد و موزه
طي بيش از هزار سال گذشــته، اياصوفيه همواره محلي 
مقدس براي عبادت در اســتانبول بوده است. نخستين بار 
در سال 360ميالدي )عصر امپراتوري بيزانسي( كليسايي 
بزرگ در اين محل ساخته شــد. در ادامه و طي قرن هاي 
متوالي، بارها بناي ساخته شده در اين محل مورد تخريب 
و بازســازي قرار گرفته اســت، از كليســاي كاتوليك در 
عصر پادشــاهي روم گرفته تا كليساي ارتدوكس در عصر 
حاكميت يونــان. اما اين مســير در ســال 1453با فتح 
استانبول به دست امپراتوري عثماني تغيير كرد؛ به گونه اي 
كه سرانجام به فرمان سلطان محمد فاتح، اياصوفيه رسما 
تبديل به مسجد شد. براساس اسناد تاريخي گفته مي شود 
سلطان محمد در ازاي صدور اين فرمان، محل و ساختمان 
اياصوفيه را به طور كامل از متولي وقــت خريداري كرده 

است، اگرچه مخالفان، اين اسناد را جعلي مي دانند.
به اين ترتيب اياصوفيه قريب به 500ســال تحت سيطره 
امپراتوري عثماني و به عنوان مسجد بزرگ شهر استانبول 
شــناخته مي شــد. طي اين مدت، بخش هايــي از بناي 
ساختمان، توســط معمار بزرگ ترك، »ســينان« مورد 
بازسازي و ترميم قرار گرفت و بر اين اساس، بيش از پيش 

به مسجد شباهت پيدا كرد )مخصوصا با افزودن مناره ها كه 
با هدف تقويت بنا در مقابل زلزله بود(. اما تاريخ اين مسير را 
هم تغيير داده و سرانجام در سال 1935، اياصوفيه از مسجد 
به موزه تغيير كاربري يافت. اين تصميم توســط مصطفي 
كمال آتاتورك، نخســتين رئيس جمهــور تاريخ تركيه و 
به عنوان نماد عبور اين كشــور از هويــت ديني به هويت 
سكوالر اتخاذ شد. بر اين اســاس اجراي هرگونه مناسك 

عبادي در اين محل تا سال 2006ممنوع بود.
اما بــا روي كار آمدن حزب عدالت و توســعه، باري ديگر 
مطالبات بخش اسالمي جامعه براي بازگشت اياصوفيه به 
هويت ديني استانبول تقويت شد. البته در آن زمان دولت 
اسالمگرا نسبت به شرايط كنوني در موقعيت ضعيف تري 
قرار داشت و بنابراين تنها تصميم اتخاذ شده در اين زمينه، 
اختصاص يك اتاق از مجموعه اياصوفيــه براي برگزاري 
نماز جماعت »كارمنــدان« بود. اگرچه بــا اين تصميم، 
ممنوعيت اجراي مناسك ديني، ولو به شكل بسيار محدود 
لغو شد. حاال با گذشت نزديك به 15 سال، به نظر مي رسد 
نوبت به فصل جديدي در تاريخ اين محل مقدس رسيده 
است. اردوغان تصميم خود را، پاســخي به معامله قرن و 
نقض حقوق تاريخي مسلمين در مسجد االقصي مي داند، 
مخالفان اما مي گويند تنها هدف او، بازي هاي سياسي براي 
تقويت پايگاه اجتماعي است كه طي سال هاي اخير به دليل 

فشارهاي اقتصادي بر شهروندان، آسيب ديده است.
 

نتيجه چه خواهد شد؟
پاسخ اين ســؤال به تصميم شــوراي ملي تركيه )مامور 
بررســي طرح رئيس جمهــور( و همچنين همه پرســي 
احتمالي در اين كشور بســتگي دارد. اين در حالي است 
كه شــوراي امور اوقاف و اماكن ديني تركيه نيز از ســال 
2016 شــكايتي را با هدف تغيير كاربــري اياصوفيه به 
مسجد، تقديم دســتگاه قضايي اين كشور كرده است. در 
اين شكايت كه به گزارش شبكه الجزيره بدون شك بر روند 
تصميم گيري شــوراي ملي تأثير خواهد داشت، اسنادي 
مبني بر جعلي بودن فرمان آتاتورك تهيه شــده اســت. 
گفته مي شود تصميم شوراي ملي در ســالگرد كودتاي 
ناكام عليه دولت اردوغان اعالم خواهد شد )10روز بعد(، 
زمانبندي اي كه پيام سياسي روشني براي مخالفان داخلي 
و خارجي اردوغان به همراه دارد. صالحه عالم، پژوهشگر 
امور اسالمي در تركيه، اخيرا در مقاله اي با بررسي وضعيت 
اين پرونده نوشته است: تمام ابعاد و جوانب مختلف به ما 
نشان مي دهد بايد سؤال اساســي خود را از »آيا تصميم 
اردوغان اجرا مي شــود؟« به »چه زماني تصميم اردوغان 

اجرا مي شود« تغيير دهيم.

دولت عربســتان سعودي 
ديــروز براي ســاخت يك رويداد

مركز بــزرگ آموزش هاي 
اســالمي در افغانســتان با يك شــركت 
عربســتاني قرارداد امضا كرد. قرار است 
مركز اسالمي »ملك عبداهلل« در زميني به 
مساحت نزديك به 119 هزار مترمربع در 
»تپه مرنجان«، در مركز شهر كابل ساخته 

شود.
به گزارش شــبكه خبري بي بي سي، يك 
دانشــگاه بزرگ، خوابگاهي با گنجايش 
5000 نفــر، بيمارســتان، ورزشــگاه، 
مســجدي با گنجايش 15000 نمازگزار 
و يك ســالن بزرگ كنفرانــس ازجمله 
بخش هايي هســتند كه قرار است در اين 

مركز اسالمي ساخته شود.
دولت عربستان گفته است كه براي تامين 
هزينه هاي ساخت و فعاليت اين مركز كه 
قرار است در آن علوم اسالمي و زبان عربي 
تدريس شود، يك »چك ســفيد امضا« 

داده است.
هزينه ســاخت اين مركز بــه تنهايي 45 
تا 100 ميليون دالر برآورد شــده است. 
مقام هاي2 كشور هدف از ايجاد اين مركز 
را تدريس »اسالم معتدل« عنوان كرده اند.

عبدالرحمن الغاصب، ســفير عربســتان 
ســعودي در كابل، هنگام امضاي قرارداد 
ســاخت اين مركز گفت كــه تالش براي 
برنامه ريــزي و ارائــه آموزش هايي براي 
معرفي اســالم معتدل به افــرادي كه با 
مسائل ديني سر و كار دارند، از مهم ترين 

اهداف ايجاد اين مركز است.
او گفت: عربستان سعودي همواره به شدت 
با هراس افكني و تروريســم، مبارزه كرده 
اســت و در اين مركز نيز افرادي آموزش 
خواهند ديد كه مخالــف هراس افكني و 

تندروي باشند.
قرارداد اوليه ايجاد اين مركز، 2سال پيش 
ميان وزيران حج و اوقاف 2 كشــور امضا 

شده بود.
در افغانســتان بيشــتر از هزار مدرســه 
كوچك و بزرگ به تدريــس علوم ديني 
مشــغولند و هزاران افغان هم همچنان 
براي فراگيري علوم اســالمي به مدارس 

پاكستان مي روند.
مقام هاي افغان در گذشــته بــر تقويت 
مدارس ديني در داخل افغانستان تأكيد 
كرده و گفته اند كه اين كار باعث مي شود 
تا دانش آموزان افغــان از رفتن به مدارس 

ديني در پاكستان خودداري كنند.

دالرهاي انتخاباتي
هرچه به انتخابات رياست جمهوري آمريكا نزديك  مي شويم، 
ماجراي جمع آوري كمك هــاي مالي نامزدهــا هم جدي تر 
مي شــود؛ جمع آوري مجموعا 250ميليون دالر طي يك ماه 
فعال ركورد تازه  اي براي دونالد ترامپ و جوبايدن به جا گذاشته 

است.
4 ماه به روز راي گيري باقي مانده و حجم پولي كه وارد كمپين ها 
شده نشان مي دهد روند انتخاب چهل و ششمين رئيس جمهور 
آمريكا قرار اســت به يكي از پرهزينه ترين انتخابات اين كشور 
تبديل شود. در جريان انتخابات آمريكا، دريافت كمك مالي از 
افراد قانوني اســت اما ميزان اين كمك ها و حساب و كتاب ها 
بايد شــفاف و علني باشــد. ميزان پولي كه ترامــپ و بايدن 
طي ماه گذشــته ميالدي جمع آوري كرده انــد، بيش از پولي 
است كه 4ســال قبل ترامپ و كلينتون مجموعا در همين ماه 
از هواداران شــان دريافت كــرده بودند. به نوشــته روزنامه 
نيويورك تايمــز، ترامپ و بايــدن طي ماه ژوئــن در مجموع 
272ميليــون دالر كمك مالي جمــع آوري كرده اند. روند رو 
به رشــد كمك هاي مالي به نامزدهاي 2حزب جمهوريخواه 
ودمكرات نشان مي دهد آمريكايي  ها قرار است امسال چهره هاي 
مورد قبول خود را در پول غرق كنند. فراموش نبايد كرد كه همه 
اينها در حالي اتفاق مي افتد كه اقتصاد آمريكا به دليل شــيوع 
ويروس كرونا در شرايط وخيمي قرار گرفته است؛ شرايطي كه 

4سال قبل وجود نداشت.

در اين ميان، 141ميليون دالر ســهم بايــدن و 131ميليون 
دالر ســهم ترامپ بوده اســت تا نامزد دمكرات ها بتواند براي 
دومين ماه پياپي از نامــزد جمهوريخواهان پيش بيفتد. بايدن 
در تمام سال گذشته ميالدي و 3 ماه ابتدايي سال 2020به طور 
متوسط ماهانه كمتر از 9ميليون دالر كمك جمع كرده است و 
وضعيت 3 ماه گذشته براي او و تيم تبليغاتي اش يك دستاورد 
بسيار مهم به حساب مي آيد.  ماه اول 60 ميليون دالر، ماه دوم          
81 ميليون دالر و ماه سوم 141ميليون دالر به حساب بايدن و 

كمپين تبليغاتي اش ريخته شده است.
پشت ســر گذاشــتن ترامپ در جمع آوري كمك هاي مالي، 
براي دمكرات ها باعث اميدواري اســت چرا كه مي توان آن را 
به نوعي نشــانه افزايش اقبال عمومي به بايدن دانست. البته 
هنوز جزئيات كمك هاي مالي منتشر نشده است. 2طرف بايد 
اعالم كنند كه چه مبلغي را از چه كسي دريافت كرده  اند. هرچه 
تعداد افرادي كه كمك كرده اند بيشتر باشد، نشان دهنده اقبال 
عمومي بيشتر به يك طرف است. تا به اينجا هر 2طرف مدعي 
هستند كه بخش اعظم پولي كه دريافت كرده اند از كمك هاي 
خرد بوده است نه كمك هاي كالن. به هر حال نخستين گزارش 

حاوي جزئيات بايد طي هفته هاي پيش رو منتشر شود.
جهش ناگهاني آمار و ارقام دالرهاي جذب شــده در كمپين 
بايدن از 9ميليــون به بيش از 140ميليــون، مهم ترين اتفاق 
روزهاي اخير انتخابات آمريكاســت؛ اما نبايد فراموش كرد در 
شــرايطي كه فضا كامال به ضرر دونالد ترامپ پيش مي رود، او 
و تيمش موفق شده اند همچنان طي يك ماه 131ميليون دالر 
كمك مالي دريافت كنند. معناي اين وضعيت اين اســت كه 
نامزد جمهوريخواهان با وجود همــه چالش هايي كه مقابلش 
قرار گرفته، هواداراني دارد كه هنوز به او اعتقاد دارند و احتماال 

حرف شان را درنهايت پاي صندوق هاي رأي مي زنند.
فعال تر شــدن طرفداران حزب دمكرات يــا به عبارت ديگر، 
مخالفان ترامــپ در كمك مالي به جوبايــدن از يك واقعيت 
ديگر هم حكايت دارد. اين وضعيت نشان مي دهد ادامه حضور 
ترامپ در قدرت بــراي خيلي ها گران تمام مي شــود و آنها از 
چندين ماه قبل از انتخابات، پاي كار آمده اند تا هرچه مي توانند 
براي شكست ترامپ انجام دهند. تيم تبليغاتي ترامپ اما به هر 
حال در مجموع جلوتر از تيم تبليغاتي بايدن است. ترامپ تا به 
اينجا 295ميليون دالر جمع آوري كرده است. تيم بايدن هنوز 
مجموع پول جمع آوري شده طي ســال گذشته و سال جاري 
را اعالم نكرده اما به نظر مي رسد فاصله بايد زياد باشد كه آنها 

عالقه اي به اعالم مجموع آن در اين مرحله ندارند.
طي ماه هاي اخير، بايدن هدف انتقادهاي شديدي بوده است. 
بسياري او را يك كمپينر قوي نمي دانند و معتقدند درنهايت 
در مقابل ترامپ و سخنان تند و تيزش شكست خواهد خورد. 
منتقدان بايدن مي گويند كه او نمي توانــد مردم را براي رأي 
دادن عليه ترامپ قانع كند. تيم بايدن اما ســعي دارد با انتشار 
يك ســري آمار جديد، اين نگاه را تغيير دهــد. طبق گزارش 
تازه اي كه از سوي تيم بايدن منتشر شده، تنها طي ماه گذشته 
ميالدي، بيــش از 2.5ميليون نفر مشــترك خبرنامه ايميلي 
كمپين تبليغاتي او شده اند. همزمان، حدود 70درصد افرادي 
كه در ماه قبل به بايدن كمك مالي كرده اند، افرادي هســتند 
كه براي نخســتين بار وارد جريان كمك به نامزد دمكرات ها 
شده اند. تيم بايدن معتقد است اقبال عمومي به بايدن در حال 

افزايش است.

انتخابات آمريکا
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وضعيت دونالد ترامپ و جو بايدن در نظرسنجی ها

تصميم اردوغان براي تغيير هويت »ايا صوفيه« از موزه به 
مسجد، مي تواند به يكي از بزرگ ترين پيروزي هاي اسالمگرايان 
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كشتقارچخوراكيدركتاب
پاريس: بيولوژيستي پس از پرورش قارچ در الي كتاب ها 
آنها را مي خورد. به گزارش آديتي سنترال، اين ايده هنگامي 
به ذهن وي رسيد كه محتويات برخي كتاب ها را متوجه 
نمي شد. پس از آن بود كه درباره رشد قارچ ها مطالعه كرد 
و بذر آنها را الي كتاب ها ريخت. وي بر اين باور اســت كه 
پس از كشت قارچ ميان اين كتاب ها و با خوردن آنها درك 
مطالب آنها برايش آسان تر مي شــود. البته طرح مرلين 

شلدارك مورد توجه هنرمند ها هم قرار گرفته است.

كاتالونياقرنطينهشد
سگريا: دولت كاتالونياي اسپانيا در پي شيوع كوويد- 19 
در ســگريا دســتور داد در اين ناحيه »تا اطالع ثانوي« 
قرنطينه سراسري برقرار شــود. اين محدوديت مشخص 
نيســت تا چه زماني ادامه خواهد داشــت. بــه گزارش 
اينديپندنت، ناحيه سگريا در غرب كاتالونيا قرار دارد، مركز 
آن ليداست و در 38 منطقه شهرداري آن حدود 209 هزار 
نفر زندگي مي كنند. شمار بستري شدگان در بيمارستان 

دانشگاه ليدا در 10روز گذشته 3برابر شده است.

بازداشتپسازتمسخررنگينپوستها
كلرادو: 3مأمور پليس در آمريكا در ارتباط با عكســي 
كه در آن صحنه گرفتن گلوي يك مرد سياهپوســت به 
تمسخر بازسازي شده اخراج شدند. به گزارش بي بي سي، 
االيجا مك كلين، 23 ساله، در ماه اوت سال پيش بعد از 
توقف توســط پليس و تزريق يك ماده آرام بخش جان 
ســپرد. پرونده آقاي مك كلين بعد از مرگ جورج فلويد 
در جريان بازداشت توسط پليس، بارديگر در كانون توجه 

قرار گرفته است.

بازگشاييتاجمحل
آگرا: هند پس از گذشت 3ماه به عالقه مندان آثار تاريخي 
اين كشــور اجازه مي دهد تا تحت شــرايطي از بناي تاج 
محل بازديد كنند. به گزارش يورونيوز، گردشگران موظف 
هســتند در تمام دوران بازديد، ماســك بر چهره داشته 
باشــند، فاصله اجتماعي را حفظ كنند و از دست زدن به 
ســنگ هاي مرمرين تاج محل خودداري كنند. از ديگر 
مقرراتي كه پس از بازگشــايي تاج محل به اجرا گذاشته 

مي شود، بازديد روزانه حداكثر 5 هزار نفر از اين بناست.

 حضرتاميرالمؤمنينعليع: من الّسعادة نجح الّطلبة؛
 پيروزي و رسيدن به خواسته و هدف از نيكبختي و سعادت انسان است.

  اذان ظهــر:  13:09   غروب آفتــاب: 20:23   اذان مغرب: 20:44
  نيمه شب شــرعي: 00:17   اذان صبح: 4:10   طلوع آفتاب: 5:55

عكس:ايرنا/وحيدخادمي بافتنوبهداركشيدن،سرنوشتمحتومزنانقاليباف

شبيكهداسماهكاملشد
در روستاي ُخسبان، انبوه شاخه هاي 
افرا ها و تبريزي ها چنان پنجه در پنجه 
هم انداخته  بودند كه اجازه نمي دادند 
حتي يك ســكه از آفتاب يا مهتاب 

روي زميــن بيفتد. آن شــب اما 
قرص  ماه از ميان شاخه ها پايين 
آمده بــود و خــودش را صاف 

انداخته بود روي حوض وســط خانه باغ مش سيف اهلل و با 
باد مي رقصيد. يونس دســت هاي كوچكش را داخل آب 
مي برد و به جاي مــاه، گاهي ماهــي مي گرفت. ماهي ها 
انگار بخواهند قورتش بدهند، مــدام دهان باز مي كردند. 
مادرش اجازه داده بود شــب ها براي گلوله كردن نخ هاي 
يشمي، الكي روناسي و الجوردِي قالي دختر مش سيف اهلل 
به خانه باغ آنها برود. چهارزانو مي نشست جلو دخترك و او 
نخ هايي را كه به دور دست هايش انداخته بود، كالف پيچ 
مي كرد و يونس مچ هايش را براي باز شدن نخ ها، االكلنگي 
باال و پايين مي برد. پســربچه مدام دعا مي كرد نخ ها تا ابد 
گلوله نشــوند و باالي دار نروند. دار قالي انگار ريسماني را 
كه بين يونس و رومينا بود، قطــع مي كرد و پاي يونس را 
از خانه مش سيف اهلل مي بريد. دخترك سيزده سال بيشتر 
نداشت اما از يونس شش سالي بزرگ تر بود. رومينا گلوله 
را كه مي كشيد، نخي نرم و لطيف جايي ميان انگشت  هاي 
شست و سبابه يونس را نوازش مي كرد و او را تا خيالي دور 
مي برد؛ شــايد جايي ميان ابرها. يونس دلش مي خواست 
پنبه همه آن ابر هــا را بزند و بي نهايت نخ بريســد و تا ابد 
بنشــيند و دو تايي حاال حاال ها نخ گلوله كنند. فرداي آن 
شب اما رومينا چيزي گفت كه تمام ابرهاي خيال يونس 
باران شــدند و بالش اش زير نم اين باران تند، خيس شد. 
دخترك گفت: »مي دوني يونس! يازده تا گوله نخ بيشــتر 
نمونده. بعدش مي توني ديگه نياي. تا اون شب منم ممكنه 
از اينجا رفته باشم.« يونس پرسيد »يازده تا يعني چقدر؟« 
رومينا گفت: »يازده شب ديگه  ماه باريك مي شه.« بعد داس 
مش سيف اهلل را كه روي آسمان آبي رنگ ديوار بود، نشان 

داد و گفت »درست قد كمون اين داس«.
شب ســوم يونس از درخت ســيب باغ مش سيف اهلل باال 
رفت. مي خواست پيراهن پســر جوان همسايه شان را كه 
دست در دست باد از بند رخت خانه شان گريخته بود تا به 
شاخه درخت سيب  خانه  باغ برسد را بگيرد و پايين بياورد. 
مش سيف اهلل يك بار كه جوان صاحب پيراهن را روي ديوار 
باغ ديده بود، سيلي محكمي زير گوشــش زده بود. تمام 
درخت هاي باغ سيف اهلل براي خود اسمي داشتند. درختي 
كه يكي از شاخه هايش با سيبي سرخ از ديوار باغ بيرون بود 
و پيراهن پسر همسايه به آن گير كرده بود، هماني بود كه 
نامش را گذاشته بود رومينا. يونس پيراهن جوان همسايه 
را كه پس داد، بي هيچ احســاس گناهي ناگهان فكري به 
ذهنش رسيد. يك نخ سرخ و الكي روناسي رنگ از رومينا 
گرفت و بادبادكي درست كرد تا شب يازدهم رهايش كند 
داخل خانه باغ آنها و به اين بهانه بــاز هم در هاي آن خانه 
را بزند. شب دهم بادبادك حاضر شد. مش سيف اهلل پايين 
همان شاخه اي كه حاال سيب ســرخش سرجايش نبود، 
داشــت با بيل يك گودال مي كند و ريشه هاي درخت را 
هم قلوه كن كرده بــود. زير لب زمزمه  مي كــرد: »هر آن 
باغي كه نخلش سر بدر بي/ مدامش باغبون خونين جگر 
بي/ ببايد كندنش از بيخ و از بن/ اگر بارش همه لعل و گهر 
بي«. گودال دراز بود؛ مثل قبري كه دهــن دره كرده و با 
اشتهايي ســيري ناپذير خاك مرده هاي هزار سال پيش را 
هم هنوز از دور دهانش پاك نكرده باشــد. شب يازدهم، 
شبي كه داس ماه كامل شد، يونس به بهانه بادبادك رفت 
داخل خانه باغ؛ همان خانه اي كه دخترش اگر گل هم بود، 
گل قالي بود؛ گلي كه تار و پود وجودش را به دار كشــيده 
بودند تا يك عمر زير پا لگدمال شــود. جاي داس نقره فام 
مش سيف اهلل روي آسمان آبي ديوار خانه شان خالي بود. 
گودال زير درخت ســيبي كه تا همين چنــد روز پيش 
شاخه اش از ديوار باغ بيرون افتاده بود، با خاك پر شده بود.
 چهل روز گذشت. اهالي روستاي ُخســبان رومينا را فراموش 
كرده مشغول خاموش كردن آتشي بودند كه به جان باغ هاشان 
افتاده بود. يونس در خانه دراز كشيده بود كه باد چندبار در زد. 
بادبادكش را از روي ديوار برداشــت و تا خانه باغ مش سيف اهلل 
دويد. بادبادك را به دست باد داد. ميان زوزه باد صداي رومينا را 
شنيد. دست هايش سست شد. نخ سرخ و الكي روناسي ُسر خورد 
و جايي ميان انگشت شست و سبابه اش را نوازش كرد و بادبادك 

با باد رفت؛ جايي ميان ابرها.

مهدياگلمحمديحرف هاي همسايه
روزنامه نگار

ايمانمهديزادهيادداشتياد
 پژوهشگر توسعه پايدار

محمودبرآبادي
ويتريننويسنده كتاب هاي كودكان

بايدخودمانراحفظكنيم
خوشــبختانه ايران نســبت بــه خيلي از 
زيرســاخت هاي  داراي  همســايگانش 
مناســب تري در حوزه سالمت است. اين در 

حالي است كه توســعه پايدار و متوازن با 
مردمان توســعه گرا ايجاد مي شود. 
وقتي محيط زيست و حفظ زيستگاه 
)روســتا و شــهر( براي ساكنانش 

اهميت پيدا مي كند. هنگامي كه مردم يك جامعه بتوانند با 
اتكا به برنامه ريزي و تالش،  هدف اقتصادي مشتركي براي 
خود و نسل هاي بعدي تعريف  كنند. توسعه پايدار زيرساخت 
مي خواهد كه مهم ترين سرمايه  و زيرساختش منابع انساني 
آن جامعه است. مســئول وضعيت هاي مختلف هر جامعه 
براي حركت در مسير توســعه يا بازماندگي،  همان افراد 

تشكيل دهنده اجتماع هستند.
ايران ازجمله كشــورهايي اســت كــه عمــر برنامه ها و 
زيرساخت هاي توسعه اش در مسير پايداري بيش از نيم قرن 
است. بهداشت و علوم پزشكي كه جان هموطنان را پايش 
و آنان را درمان مي كند،  هميشه در توليد علم و رفتارهاي 
جمعي براي نجــات از بيماري ها،  به ويــژه پاندمي ها در 
رده هاي باالي جهاني جاي دارد. كوويد- 19كه طي چندماه 
گذشته جامعه جهاني را درنورديده و قربانيان زيادي روي 
دست دنياي ارتباطات گذاشته،  تنها يك ويروس كوچك 
ناديدني است كه جان تا اقتصاد مردم زيادي را نشانه رفته 
و خسارات ســنگيني بار آورده اســت. براي از بين بردن و 
كم اثر كردن كوويد- 19بايد بيش از همه اطالع رســاني 
به روز درباره شناخت آن انجام شود. فراهم كردن امكانات 
بهداشتي از سوي دولتمردان و اولويت بندي سرمايه جان بر 
اقتصاد،  مي تواند  درصد خسارت هاي كرونا را تا حد زيادي 
كاهش دهد. رعايت اخالق و افزايــش مناعت طبع در هر 
جامعه اي ارزشمندتر باشــد آن مردم در مقابل تهديدها 
ايمن تر رفتار مي كنند. خوشبختانه مردم ايران به واسطه 
فرهنگ غني و كهنشان،  قابليت تعامل بااليي داشته و بارها 
با تدبير،  خود را از گردونه بحران ها به سالمت گذرانده است. 
بحران هايي هســت كه موجب اتحاد و يكپارچگي بيشتر 
مردم مي شــود كه پاندمي يكي از آنهاســت. در دور اول 
كرونا هموطنان زيادي با كم كردن  ترددهاي غيرضروري 
توانســتند از همه گيري تا حد زيــادي جلوگيري كنند. 
متأسفانه يك سري كم تدبيري ها و قابليت هاي ناشناخته 
كوويد- 19موجب شــد اين ويروس همچنان بر سالمت 
مردم ســايه بيفكند. اتحاد در رفتار و رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي مي تواند بار ديگر ما را از خط قرمز دور كند. امروز 
بيش از مســئوالن،  ما شــهروندان حافظ سالمت خود و 

خانواده مان هستيم.

حسنينگويهدستهگل!
بچه هاي دهه 60 كتاب هاي شعري را به  ياد 
دارند كه با نام مستعار »پورنگ« و نقاشي هاي 
كارتوني چاپ مي شــد. اين كتاب ها با آنكه 

شــكل و شــمايل بازاري داشــت و در 
كيوســك هاي روزنامه فروشي  توزيع 
مي شد،  بااستقبال زياد كودكان روبه رو 
شــد؛ آنچنان كه چنديــن و چندبار 

تجديد چاپ شــد و مي توان گفت كه در بيشتر خانه ها يكي دو تا 
از آنها پيدا مي شد.

كساني كه آن سال ها رخدادهاي ادبيات كودك را دنبال مي كردند،  
از اين همه استقبال كودكان شگفت زده شده  بودند،  چون اين توجه 

با معيارهاي مرسوم و معمول همخواني نداشت.
بعدها مشخص شــدكه ســراينده اين كتاب هاي شعر منوچهر 
احترامي است. طنز نويس باسابقه مطبوعات كه در نشرياتي چون 

توفيق،  تهران مصور و گل آقا قلم  زده بود.
احترامي 16تير1320در تهران متولد شــد و از دانشــگاه تهران 
ليســانس حقوق گرفت اما هيچ گاه به كار قضا نپرداخت. كارمند 
مركز آمار بود و بــا مطبوعات همكاري مي كــرد و از دهه 60 كه 
فعاليت نشريات طنز كاستي گرفت،  به  نوشتن كتاب براي كودكان 

روي آورد.
حسني نگو يه دسته گل )1362( معروف ترين كار اوست كه بيش 
از 50 بار تجديد چاپ شد. از ديگر آثارش مي توان حسني و گرگ 
ناقال،  خروس نگو يه ساعت )1363(،  دزده و مرغ فلفلي )1364(،  
حســني ما يه بره داشــت )1366(،  گربه من نازنازيه )1366(،  
حسني باباش يه  باغ داره )1378( وچندين كتاب ديگر را نام برد 

كه همه، بارها تجديد چاپ شدند.
قصه هاي منظوم او كه از نظمي روان و داستاني سر راست برخوردار 
بودند،  در وزن هاي ترانه و ريتم هاي شــاد و نشاط آور بحرطويل 
سروده شده  بودند و فضاي بيشترشــان روستايي و برپايه عوامل 
بومي شكل گرفته بود،  توانست ذائقه كودكان را به خود جلب كند. 
استقبال از اين كتاب ها چنان بود كه موجي از » حسني سرايي« در 
عرصه ادبيات كودك رواج پيدا كند و شاعران، نويسندگان و ناشران 
زيادي با عناوين تقليدي،  كارهاي بي شماري را روانه بازار كردند.

منوچهر احترامي آثار ديگــري هم مانند: بچه هــا من هم بازي 
)1381(،  مثل كنه چســبيدن )1385(  و كي بود رفت زير ميز 
)1385(،  شــامل قصه هاي كوتاه براي نوجوانان دارد كه چندان 

مورد استقبال قرار نگرفت.
نگارنده در سميناري سبب موفقيت اين كتاب ها را از ايشان پرسيد 
و او با چهره هميشه خندان كه سبيل هايي پرپشت آن را زينت داده 
بود پاسخ داد: خودم هم متعجبم اما من سعي كرده ام با زبان روان و 
كلمات قابل فهم بچه ها،  با لحني شيرين و شيطنت آميز حرف هايم 
را بزنم. احترامي در بهمن ســال 1387از دنيا رفت،  درحالي كه 

آثارش از سوي جامعه ادبي جدي گرفته نشد.

بامزهدرفارسي
كتاب بامزه در فارسي 
نوشته فيروزه جزايري 
دوماست كه غالمرضا 
امامي آن را به فارسي 
برگردانده و از ســوي 
نشــر هرمــس براي 
دهميــن بــار تجديد 

چاپ شده است.
كتاب روايتي است از 

جزايري كه شرح دهنده 
بخشي از زندگي مهاجران ايراني در آمريكاست و 
پس از انتشار به عنوان يكي از 3 نامزد نهايي دريافت 
جايزه »تربر« و نيز نامزد جايزه »پن« در بخش آثار 

خالقه غيرتخيلي شد.
استفاده از الفاظ ســاده از ويژگي هاي قابل اعتناي 
اين دو كتاب به شمار مي رود كه نويسنده آن پيش 
از اين نيز در كتاب ديگــري از خاطرات خود كه با 
عنوان »عطر سنبل، عطر كاج« منتشر شده،  آن را 

به نمايش گذاشته است.
در معرفي اين مجموعه و كتاب عنوان شده است: 
ادبيات مهاجرت نوشته هاي نويســندگان ايراني 
است كه در غرب خوش درخشيده اند. كتاب هاي 
آنان با استقبال روبه رو شده،  اما سرزمين و ميهن 
خويش را از ياد نبرده اند. »بامزه در فارسي« يادهاي 
نويسنده اي است كه خاطره هايش را با چاشني طنز 
درآميخته و زندگي اش را به زيبايي و رسايي برايمان 
روايت مي كند. نگاه هنرمندانه و شاد فيروزه جزايري 
به زندگي،  يادهاي شيرينش از ايران و ماجراهاي 

جذابش در آمريكا كتاب را خواندني كرده است.
فيروزه جزايري،  نويســنده اين كتاب سال 1344 
در شــهر  آبادان به دنيا آمد و در 7 سالگي،  همراه 
خانواده از طرف شركت نفت ايران كه پدرش در آن 
به عنوان مهندس كار مي كرد،  به شهر ويتي ير در 
كاليفرنيا رفت. جزايري از تحصيل كردگان دانشگاه 
بركلي است و با نوشتن كتاب خاطرات خود كه در 
آمريكا منتشر شد،  به شهرت رسيد. كتاب هاي او 
از پرفروش ترين كتاب هاي آمريكا در چند ســال 

اخير بوده اند.
وي نخســتين فرد آسيايي اســت كه اثر وي جزو  

نامزدهاي نهايي جايزه تربر انتخاب شده است.
انتشــارات هرمس چاپ دهــم اين كتــاب را در 
207صفحه با شــمارگان هزار نســخه،  به بهاي 

26هزار تومان منتشر كرده است.

بازگشاييكتابخانههايبريتانيا
كتابخانه هــاي بريتانيــا از 4 جــوالي 
بازگشــايي خواهند شــد، اما هر كسي 
كه اميدوار اســت وارد كتابخانه شــود و 
قفسه هاي كتاب را تورق كند يا حتي براي 
دقايقي از كامپيوتر آنجا اســتفاده كند،  
نااميد خواهد شــد. به گزارش گاردين،  
ريچل بريثويــت،  مدير پروژه توســعه 

كتابخانه اركيبلد كربت در جنوب لندن كه برخالف بســياري از كتابخانه هاي ديگر 
از 4 جوالي درهايش را مي گشــايد و حداقل برخي از فعاليت هاي پيشــين را از سر 
مي گيرد، مي گويد: »ما در يك زمان گنجايش 20 نفر را داريم. جلو در كتابخانه يك 
مأمور و ضدعفوني كننده دست وجود خواهد داشت. هر كسي احساس متفاوتي دارد. 
آنهايي كه نگران هستند نمي آيند. اما خودم به شخصه بي صبرانه منتظر بازگشايي ام.«

 كتاب هاي برگشــتي به مدت 72 ســاعت درون صندوقي قرنطينه مي شــوند. براي 
جست وجوي كتاب هم احتماالً سيستمي وجود خواهد داشت كه هر كتابي كه لمس  
شده اما امانت گرفته نشده قرنطينه شود؛ هنوز تصميم نهايي در اين مورد گرفته نشده 
است. اما سيســتم بررســي كتاب ها همچنان وجود دارد و كتابدارها پشت پرده هاي 
پالســتيكي خواهند بود.  بريثويت مي گويد: در طول دوران قرنطينه سرويس آنالين 
كتابخانه رونق فراواني داشت اما اين هم مهم است كه چيزي بيشتر از خدمات آنالين 
ارائه دهيم. او توضيح مي دهد: »بسياري از مراجعان ما كساني هستند كه به كامپيوتر 
دسترسي ندارند. اگر ما فقط به فكر ارائه خدمات يا فعاليت هاي جديد آنالين باشيم،  آنها 
قادر به استفاده نخواهند بود. ما مي خواهيم مردم بيايند و كتاب بگيرند.«  جيمز لوئيس،  
نماينده رئيس شوراي  شهر ليدز نيز موافق اســت كه در طول دشواري هاي 10 سال 
گذشته كتابخانه ها به قطب حياتي جامعه تبديل شده اند. او مي گويد: »ما خدمات بسيار 
بيشــتري در كتابخانه ها قرار داديم؛ اتحاديه هاي اعتباري،  كارگاه هاي شغلي و حتی 
دفاتر پست.« از 34 كتابخانه ليدز،  ابتدا 6 كتابخانه بازگشايي خواهند شد، اما هيچ گونه 
تورق كتاب  مجاز نخواهد بود. كامپيوترها در دسترس اند و براي استفاده 45 دقيقه اي 
بايد رزرو شوند. لوئيس مي گويد: حتی اين حجم محدود از بازگشايي كار پرزحمتي بوده 
است.  با اين بازگشايي تدريجي،  همه كتابخانه هاي بريتانيا بايد قوانين سختگيرانه  اي 
براي اطمينان از امنيت كاركنــان و كاربران اعمال كننــد؛  ازجمله فاصله فيزيكي و 
اقداماتي نظير رزرو كامپيوترها. تاريخ بازگشــايي ها در بريتانيــا متفاوت خواهد بود. 
كتابخانه هاي انگليس از 4 جوالي،  كتابخانه هاي اسكاتلند از 15 جوالي و كتابخانه هاي 
ايرلند شمالي از 20 جوالي باز خواهند شد. در اكثر مناطق،  ابتدا كتابخانه هاي بزرگ تر 

كه رعايت فاصله فيزيكي در آنها آسان تر است كار خود را آغاز مي كنند.

دريچه

خداحافظيكاربرانايرانيباگوشيهايپيشرفته
براساس تصميم گرفته شده، از اين پس گوشي هاي با قيمت بيشــتر از 300يورو امكان 
واردات، رجيستري و استفاده در كشور را نخواهند داشت. اگر از كساني هستيد كه براي 
لمس فناوري هاي جديد و پيشرفته ترين گوشي هاي هوشــمند عادت به لحظه شماري 
داشــتيد و پول پس انداز مي كرديد، از اين پس بايد به گوشي هاي حدود ميان رده قناعت 
كنيد. براساس اطالعيه اي كه انجمن واردكنندگان موبايل، تبلت و لوازم جانبي منتشركرده؛ 
واردات گوشي هوشمند با قيمت بيش از 300يورو ممنوع شده است. در اين اطالعيه آمده 
است: »احتراما، پيرو نامه 91390/60 مورخ 11تير ماه99 كه امروز به انجمن رسيده است، بنا 
به تصميمات جلسات مورخ99/4/2 كارگروه نظارت و تخصيص ارز باتوجه به محدوديت  هاي 
اعمال شده در سقف تخصيص ارز واردات موبايل در سال جاري و ممنوعيت واردات كاالي 
باالي 300يورو در رويه مســافري و تجاري، باتوجه  به مساعدت و حمايت مديركل دفتر 
خدمات بازرگاني وزارت صمت مقرر شــد؛ بازرگانان محترم براي قبض انبارهاي قبل از 
26خرداد، اقدام به دريافت كوتاژ و به روزرســاني فايل ارسالي به انجمن جهت تجميع و 
اعالم به آن اداره كل تا روز سه شــنبه 17تير ماه نمايند.« اين مســئله به معناي آن است 
كه ديگر حتي شخصي در مسافرت به كشــورهاي ديگر اگر گوشي با قيمت برآورد شده 
بيشتر از 300يورو به ايران بياورد، قادر به رجيستري و استفاده از آن نخواهد بود. درصورت 
عملي شدن اين ماجرا براي نخستين بار در كشور قرار است از طرح رجيستري براي توقف 

واردات رسمي و مسافري گوشي  و تبلت براساس قيمت استفاده شود.

خبر

20 سال پيش 

همشهري 16تير 1379
ايجاد17هزارشغلباافتتاح472واحدتوليدي

معاون حقوقي و امــور مجلس وزارت صنايــع اعالم كرد: همزمان بــا هفته صنعت 
472واحد توليدي صنعتي در كشــور افتتاح و مورد بهره برداري قرار گرفت. وي در 
جريان گشايش يك واحد توليدي در درجزين سمنان گفت: با راه اندازي اين واحدها 
17هزار نفر در آنها مشغول به كار شده اند. معاون وزير صنايع همچنين با اشاره به اينكه 
10هزار واحد راكد و نيمه تمام در كشور وجود دارد افزود: با ايجاد صندوق ذخيره  ارزي 

و برطرف شدن تنگناهاي ارزي اقتصادي اين واحدها راه اندازي خواهد شد.
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