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یادداشت
مجیدمهرابيدلجو؛دبیر گروه سیاسي

ترور شهید محسن فخري زاده تقریبا یك دهه پس از 
سلسله ترورهاي هدفمند دانشمندان هسته اي کشور 
در اواخر دهه 80و سال 90، مجموعه سؤاالتي را براي 

افكار عمومي داخل ایجاد کرد. 
  چه تحوالتي باعث شــده که بعد از تــالش ناموفق در دهه 80، نام محســن 

فخري زاده بار دیگر در فهرست ترور قرار بگیرد؟ 
  هدف از انجام این ترور و دلیل انتخاب این مقطــع زماني براي انجام عملیات 

ترور چه بود؟ 
  عملیاتي که به یك روایت 12 تروریست در آن مشــارکت داشته اند،  چگونه 

طراحي و انجام شده است؟ 
  پشت این عملیات طبیعتا یك تیم پشتیباني هم بوده است، در کدام خانه امني 
مواد منفجره در نیسان بارگذاري شــده و چگونه این محموله انفجاري در مسیر 

حرکت شهید فخري زاده قرار گرفته است که کسي متوجه آن نشده است؟ 
  احتمال تكرار ترورهاي دیگر مثل ترورهاي یك دهه قبل چقدر است و باالخره 

واکنش احتمالي و بازدارنده ایران به این عملیات ترور چیست؟ 
الف( ســال هاي 88، 89و 90همزمان با رشــد صنعت هســته اي ایــران، ترور 
دانشمندان شهید علیمحمدي، رضایي نژاد، شهریاري، احمدي روشن و قشقایي با 
هدف ارعاب و متوقف کردن برنامه هسته اي ایران انجام شد. در همان دوران، رژیم 
اسرائیل با همدستي آمریكا براي کنترل دانش هسته اي ایران همه ظرفیت هاي 
نرم افزاري و سخت افزاري را به  کار گرفته بودند، آمریكا با استاکس نت و اسرائیل با 
ترور. شهید فخري زاده در همان سال 88 در فهرست ترور رژیم صهیونیستي بود 
که به دالیلي این عملیات 10سال به تأخیر افتاد. نام فخري زاده از فهرست ترور 
رژیم صهیونیستي هیچ وقت خارج نشــده بود، رژیمي که سیستم اطالعاتي اش 
بر ترور بنا شــده، به دنبال فرصت جدیدي براي اجراي عملیات ترور بود. 2سال 
پیش نخست وزیر رژیم صهیونیستي در جریان یكي از نمایش هایش درباره برنامه 
هســته اي ایران، وقتي به نام شهید فخري زاده رســیده بود، گفته بود این نام را 

به خاطر بسپارید! 
ب( از ســال 96با خروج آمریكا از برجام، سیاست فشار حداکثري از سوي دولت 
ترامپ علیه ایران در چند وجه دنبال شد. یك وجه از این سیاست در بازگرداندن 
تحریم ها براي مردم ملموس بود. وجه دیگر این سیاست در ایجاد اجماع جهاني 
علیه ایران و امنیتي سازي  دوباره ایران بود که به واسطه برجام ناکام ماند و وجه 
سوم کارزار فشار حداکثري کنترل نفوذ ایران در منطقه و بازدارندگي نظامي بود 
که مهم ترین اقدام آمریكا در این زمینه به ترور شهید حاج قاسم سلیماني ختم شد. 
ترور شهید محسن فخري زاده معاون وزیر دفاع و دانشمند ممتاز هسته اي – دفاعي 
ایران یكي از پازل هاي کارزار فشار حداکثري با همكاري ترامپ- نتانیاهو با هدف 
بازدارندگي هسته اي و نظامي طراحي شــده بود. در چارچوب این کارزار مابین 
ترور شهید سلیماني و فخري زاده در یك سال اخیر، عملیات هایي مثل خرابكاري 
نطنز، حمله به مواضع ایران در سوریه و برخي حمالت اخیر سایبري به تاسیسات 
حیاتي ایران تعریف شده بود. در اصل در این کارزار علیه ایران، بازوهاي دیپلماسي 
)تحریم ظریف(، نظامي )ترور سردار سلیماني( و علمي )ترور شهید فخري زاده( 
ایران نشانه گرفته شد. در این بین فخري زاده مهره بسیار ارزشمندي براي آمران 
ترور بود و در حذف او هدف هاي چندجانبه تعریف شــده بــود: بازنمایي ضعف 
امنیت داخلي ایران، تضعیف فعالیت هاي منطقه اي ایران و اخالل در فعالیت هاي 

از سرگرفته شده هسته اي ایران. چنانچه دیروز وال استریت 
ژورنال با اشاره به ترور شهید فخري زاده در این باره نوشت: 

ضعف امنیتي داخلي باعث تضعیف هرچه بیشــتر فعالیت هاي منطقه اي ایران 
مي شود.

سؤاالتيدرباره
ترورشهیدفخريزاده

صفحه7

نگاه
رضازندی؛روزنامه نگار و تحلیلگر حوزه انرژي

کســانی که می خواهند خاورمیانه را به آشوب بكشند، 
می کوشند تا تحریم های نفتی و بانكی ایران ادامه یابد. 
این دام، دیده شده است. حاال اگر رفع تحریم های نفتی 
ایران قوت بگیرد، در اوپك مانع تراشــی خواهند کرد. پس افكار عمومی ایرانیان، باید 
نسبت به تحوالت این روزهای اوپك حساس باشند چرا که »نبرد بزرگ« و »زورآزمایی 
مهمی« در جلسات آینده اوپك پیش رو داریم. بازگشت نفت خام ایران به بازارها، حداقل 
به اندازه پیش از تحریم ها، مطالبه حداقلي اســت. نفت، ارز می آورد و ارز می تواند به 

اقتصاد کشور کمك کند. ولو به طور موقت! 
صد و هشتادمین جلســه وزراي اوپك و دوازدهمین نشســت وزراي اوپك و  غیراوپك، دوشنبه و سه شــنبه این هفته برگزار مي شود. درحالي که موج دوم 1
شیوع بیماري کرونا، جهان را متالطم کرده و تقاضاي نفت را پایین آورده است. اوپك در 
آخرین گزارش ماهانه اش، تقاضاي جهاني نفت براي ســه ماهــه اول 2021را روزانه 
95میلیون و 430هزار بشكه برآورد کرده که 470هزار بشكه کمتر از پیش بیني قبلي اش 
است. این بازار خراب و اقتصاد افول کرده کشورهاي نفتي، دعواي هاي دروني اوپك را 

زیاد کرده است و این، برخالف ویترین چراغاني شده اوپك است.
نحوه مدیریت شاهزاده عبدالعزیر بن ســلمان، وزیر انرژي عربستان در اوپك،  صداي خیلي ها را در آورده است. او فرزند پادشاه است و برخالف خالد الفالح، در 2
جلسات، تند و صریح صحبت مي کند. شاهزاده عبدالعزیز، در یكي از جلسات، چنان به 
وزیر نفت نیجریه تاخته که شاید اگر دبیرکل اوپك، نیجریه اي نبود، این کشور در اوپك 
باقي نمي ماند. وزراي نفت و انرژي دیگر کشورهاي آفریقایي نظیر گابن، آنگوال هم از گزند 
تندي هاي بن ســلمان، بي نصیب نمانده اند. حتي وزیر نفت عراق در یك جلسه، جدال 
لفظي صریحي با شاهزاده کرده است. فارغ از اینكه حق با کدام یك از طرفین است، وزیر 
نفت با سابقه ایران باید وارد میدان شود و نقش آفریني کند. چه نقشي؟ نقش یك لیدر. 
در شرایطي که ایران تحریم است؟! بله در همین شرایط. چگونه؟ زنگنه باید با تك تك 
وزراي ناراضي از شرایط فعلي اوپك در تماس باشد و براي یك همگرایي در اوپك تالش 
کند. واضح است که فرمان اوپك در دست وزیر انرژي عربستان است. اما فراموش نكنید 
که در اوپك، هر کشــور یك رأي دارد. رئیس جمهور روحاني و محمد جواد ظریف هم 
مي توانند به شكل گیري این دیپلماسي نفتي کمك کنند. کجا ثمره اش را مي چینیم؟ 

زماني که تحریم نفتي ایران رفع شود و بحث سهمیه ایران در اوپك روي میز بیاید.
به احتمال فراوان اوپك پالس، در جلسات این هفته خود با تمدید 3ماهه کاهش  روزانه 7میلیون و700هزار بشكه اي تولیدش، از  ماه ژانویه موافقت مي کند. ایران 3
موضوع این جلسه نیســت، اما احتماال در 6 ماه آینده، موضوع اصلي است. فعال عراق با 
سهمیه بندي ها، به شكل فعلي مخالف است و خواهان درنظر گرفتن وضعیت اقتصادي 
متفاوت کشورهاست. نیجریه مي خواهد تولیدش را افزایش دهد و خواهان آن است که 
تولید یكي از میادینش به عنوان میعانات گازي محاسبه شود. امارات هم از سهمیه هاي 
فعلي اش ناراضي است و معتقد اســت قبل از تمدید کاهش فعلي، ابتدا متخلفان باید به 
تعهدشان عمل کنند. مطالب مرتبط با خروج این کشور از اوپك هم بي دلیل سر زبان ها 
نیفتاده بود. در این میان روسیه برنده بزرگ این مناقشات است. این کشور در 6 ماه گذشته 
حدود 16میلیون بشكه، از سهمیه اش تخلف کرده است، همچنان بر جایگاه ریاست کمیته 
نظارت بر توافق اوپك و غیراوپك نشسته و به کسي هم پاسخگو نیست! تازه تولید نفت 
لیبي با افزایش یك میلیون بشكه اي به روزانه یك میلیون و250هزار بشكه رسیده است. 

وضع اوپك، در شرایط بازار بد، هیچ خوب نیست. بنابراین جلسه سختي پیش روست.
موضوع ایران از این جلسه به بعد، روي میز خواهد آمد. شك نكنید که حتي پس  از رفع تحریم ها، نفت ایران مانع جــدي اي مانند اوپك پالس پیش رو خواهد 4
داشت. تجربه اش را در ماجرا هاي »طرح فریز نفتي« در سال2016 داشته ایم. طرحي که 
اگر ایران محكم جلویش نمي ایستاد، شكست مي خورد و جلوي تولید نفت ایران گرفته 

مي شد. پس، افكار عمومي این روزها باید تحوالت اوپك را با حساسیت دنبال کند.

تأثیرجلسهاوپك
بروضعیتارزيايران

 یــك هفتــه از آغــاز محدودیت هاي 
سراسري کرونا در کشور مي گذرد. هنوز ايرانشهر

براي بررسي اثربخشي این محدودیت ها 
زود است و کارشناسان مشــاهده نتیجه را به دي ماه 
موکول کرده انــد. با وجــود این از برخي شــهرها و 
استان هایي که در ماه هاي گذشته محدودیت   ها را به 
شكلي جدي اعمال کرده اند، خبرهاي خوبي به گوش 
مي رسد. ایرج حریرچي، معاون کل وزیر بهداشت در 
ســفر اخیر خود به زنجان از خروج 69شهرســتان از 
وضعیت قرمز خبر داده بود و آخرین آمار این وزارتخانه 
هم نشــان مي دهد باالخره بعد از گذشت روزها، آمار 
فوت کرونایي ها در کشور به زیر عدد 400رسیده است. 
با وجود این، شاید بتوان گفت بوشهر شرایط بهتري را 

نسبت به بقیه استان هاي کشور تجربه مي کند.

3روزبدونمرگكروناييدربوشهر
گذشت3روز بدون هیچ فوتی ناشي از کرونا اتفاق خوبي 
است که رئیس دانشگاه علوم پزشكي بوشهر آن را نتیجه 
اعمال محدودیت هاي شدید از شهریور و روند کاهشي از 
آبان توصیف مي کند و به همشهري مي گوید: »نمودارهاي 
ما در استان نشان مي دهد میزان ابتال و مرگ ومیر برخالف 
روند کلي صعودي نمودار کشور در هفته هاي گذشته  با 

شیب خوبي از اواسط آبان در حال کاهش است.«

سعید کشــمیري مهم ترین دلیل این کاهش را اعمال 
محدودیت هاي شدید و تغییرات آب وهوایي مي داند و 
مي افزاید: »مدارس بوشهر از اواسط مهر به طور کامل 
غیرحضوري برگزار شد. در شهریور اغلب مراسم  مذهبي 
به صورت مجازي و تعداد محدودي هم در فضاي باز و با 
رعایت شدید پروتكل هاي بهداشتي برگزار شد. از سوي 
دیگر، بوشهر جزو 3استان اول در رعایت پروتكل هاي 
بهداشتي و استفاده از ماسك بوده است و حتي با تصمیم 
ستاد استاني همه مدیرکل ها موظف شدند اگر در اداره 
متبوع شان مشــكلي به وجود مي آید، جوابگو باشند و 
همین موجب شد همكاري بین بخشي افزایش یابد.« 
او به ظرفیت اطالع رساني و صحبت مستقیم با مردم هم 
اشاره مي کند و توضیح مي دهد: »از ابتداي همه گیري 
از همه ظرفیت هاي اطالع رساني به ویژه صداوسیماي 
استان استفاده کردیم و به همین دلیل اطالعات به طور 
مؤثر به شهروندان رسید که نتیجه آن پذیرش توصیه ها 
بود. رعایت پروتكل ها در بوشهر همیشه به طور میانگین 
68تا 70درصد و در اداره ها بیش از 95درصد بوده است. 
این آمار در سواحل هم بیش از 60درصد است که در حال 

اطالع رساني براي افزایش آن هستیم.«
کشــمیري تغییرات آب وهوایي را هم بر کاهش ابتال 
مؤثر مي داند و در این بــاره توضیح مي دهد: »آب وهوا 
در اســتان با توجه به اقلیم، بعد از شــهریور مطبوع 
بود و به همین دلیــل اجبار ماندن در فضاي بســته 
 و مرطوب ناشــي از فعالیت سیســتم هاي سرمایشي

 از بین رفت.«

 روند نزولي کرونا در استان بوشهر و 145شهر کشور نشان مي دهد اعمال محدودیت ها
تعطیلي ها و استمرار آنها، کمك بزرگي به کنترل بیماري کرده است

رويخوشمحدوديت

رويخوشمحدوديت

استاناولینها
بوشهر در ابتداي همه گیري کوویدـ19 آخرین استاني 
بود که از وضعیت سفید خارج شد و حاال نخستین استاني 
است که روند کاهشي خوبي را در میزان ابتال و فوت در 
پیش گرفته. رئیس دانشــگاه علوم پزشكي بوشهر البته 
به نكته مهمي در این باره اشــاره و تصریح مي کند: »روز 
گذشته 2فوت قطعي بر اثر کرونا داشتیم و ممكن است 
مجددا شاهد فوت بیماران بدحال باشیم، اما به هر حال 
3روز بدون فوت، نشان دهنده کاهش قابل توجه آمار ابتال 
و فوت است. این چند روز نویدبخش است و ما را تشویق 

مي کند که فعالیت هاي پیشگیرانه را ادامه دهیم.«
کشمیري به دیگر آمار خوب استان هم اشاره مي کند و آن 
ابتالي پایین 60هزار کارگر دائمي است که در شهرهاي 
عسلویه، کنگان، جم و دیر مشغول هستند. او دلیل این 
اتفاق خوب را نظارت و همكاري وزارت بهداشت و نفت در 

محدوده پارس جنوبي مي داند.
وي از فعالیــت تیم نظارتي بوشــهر نیز یــاد مي کند و 
مي گوید: »تیم نظارتي ما از ابتداي همه گیري 140هزار 
بازدید در زمینه اجراي مصوبه ها داشته است و هر هفته 
گزارش آن را ارائه مي دهد. بــا توجه به نظارت ها و همه 
عوامل مطرح شده، بوشــهر در پیك سوم کرونا، استاني 
است که روند نزولي دارد و فقط در تیر، مرداد و شهریور 
شــاهد افزایش آمار بود.« به گفته کشمیري، از ابتداي 
همه گیري کرونا در بوشهر 800فوت در استان ثبت شده 
اســت و هم اکنون نیز حدود 150نفر در مراکز درماني 
بســتري و از این تعداد حدود 80نفــر مثبت قطعي و 
36نفر بدحال هســتند. رئیس دانشــگاه علوم پزشكي 
بوشهر پیش بیني مي کند با توجه به روند کاهش ابتال و 

ادامه محدودیت هاي شدید و به ویژه 
ممنوعیت رفت وآمد شــبانه، روند 

کاهشي استمرار داشته باشــد و تا یكي، دو هفته آینده 
خبرهاي خوش دیگري از بوشهر را شاهد باشیم.
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مقدمه چيني يك ترور
شهادت دانشــمند هسته اي 
كشور آقاي محسن فخري زاده 
را بايــد از  سلســله اخبار و 
گزارش هاي يك  ماه اخير درباره تحركات رژيم صهيونيستي و افزايش سطح 
تنش ها رمزگشايي كرد. نيويورك تايمز 23آبان در خبري كه توسط مقامات 
رسمي كشورمان تكذيب شد نوشــت كه پسر بن الدن به همراه همسرش در 
خيابان پاسداران تهران كشته شده اســت؛ 26آبان ماه نيز گزارش ديگري 
منتشر كرد كه دولت ترامپ يك هفته پيش قصد حمله به تاسيسات هسته اي 
ايران را داشته ولي با مخالفت مايك پنس، معاون  خود و مايك پمپئو، وزير امور 
خارجه اياالت متحده روبه رو مي شود. سوم آذرماه نيز خبري منتشر شد كه 
نتانياهو به عربستان سفر كرده و در ديدار مشترك با وليعهد عربستان و پمپئو 
توافق كردند تا اگر عملياتي عليه ايران انجام شد، چه واكنشي نشان دهند. 
گرچه عربستان ديدار با نتانياهو را تكذيب كرد، ولي مشخص بود يك همكاري 
غربي، عبري و عربي درخصوص برخي موضوعات صورت گرفته است. به فاصله 
كوتاهي خبرهايي منتشر شد كه هواپيماهاي بي52 آمريكا به منطقه آمده اند.
 همچنين گزارش هايي درباره اعــزام ناو هواپيمابــر آمريكايي به منطقه 
منتشر شد. مجموعه اين خبرها فضاســازي الزم براي انجام يك عمليات از 
سوي اسرائيل بود. نتيجه آن هم ترور دانشمند هســته اي ايران بود. رژيم 
صهيونيســتي با اين پيش بيني كه عمليات ترورش با واكنش ايران مواجه 
خواهد شد، از قبل اين فضاســازي ها را صورت داد تا حواس ها را پرت يك 
عمليات نظامي عليه تاسيسات هســته اي كند. آنها براي عمليات ترور خود 
آدرس انحرافي دادند و معلوم شــد فضاســازي هاي آنان براي انجام چنين 

جنايتي بوده است.
 4نكته در اين باب اهميت دارد.

1    اسرائيلي ها به شدت نگرانند مبادا جو بايدن، رئيس جمهور منتخب آمريكا   
به برجام بازگردد و دور جديدي از مذاكرات شروع شود. رژيم صهيونيستي 
دارد اقداماتي را طراحي و سازماندهي مي كند تا به هر شكلي جلوي هرگونه 
مذاكرات جديد، عادي سازي مناسبات و بازگشت آمريكا به برجام را از طريق 

عمليات هاي ماجراجويانه بگيرد.
2    ايران به احتمال عمل متقابل انجام خواهد داد و به دنبالش اسرائيل نيز   
واكنش نشان خواهد داد. تداوم چنين سيري مي تواند تنش ها را افزايش دهد 
و نقشه صهيونيست ها در وارد كردن ايران و آمريكا به يك جنگ را محقق كند.
3    در داخل كشور بايد از شــهادت اين عزيز بزرگوار در جهت وحدت ملي   
استفاده شود و از مقصريابي و اتهام زني ها جلوگيري شود. نبايد گفته شود اگر 
قبال واكنش تندي نشان داده بوديم، نتايج بهتري به دست مي آمد. اين شرايط 
نياز به تصميمات پخته و اجراي درست آنها دارد. نبايد وارد فضاهاي احساسي 
شد و به دنبال حذف سياســي برآمد. نبايد فراموش كرد مقصر و عامل اصلي 
اين جنايت اسرائيل است و به اين انديشيد كه چگونه مي توان از تكرار چنين 
ترورهايي جلوگيري كرد. بايد دانست چگونه مي توان در نقشه اسرائيل براي 
وارد كردن ايران به يك جنگ نظامي با آمريكا داخل نشد. ترامپ در واپسين 
هفته هاي رياست جمهوري خود به سر مي برد و نبايد وارد بازي او و نتانياهو شد. 
بايد اقدام متقابل، مؤثر و دقيق انجام داد، بدون اينكه در روابط ايران با ساير 

كشورها بحران ايجاد كند. 
4    بايد حفره هاي ضربه پذير اطالعاتي در جريان اين حادثه شناسايي شود. 
واقعه ترور آقاي محسن فخري زاده نشــان داد كه از نظر اطالعاتي در برخي 
جاها ضعف وجود دارد. بايد دنبال اين بود كه دشمن چگونه از عوامل داخلي 

در ترورها بهره مي گيرد و اين مشكل را برطرف كرد.

ث
مك

   انتقام، سنت قطعي الهي است
شوراي فرهنگ عمومي در بيانيه اي ضمن تسليت شهادت سردار دكتر محسن فخري زاده نوشت: 
فرزندان رشيد ملت بزرگ ايران، به حول و قوه الهي انتقام خون پاك سرداران عزيزمان همچون 
سردار سپهبد قاسم سليماني و سردار دكتر محسن فخري زاده و ديگر عزيزاني كه جان بر سر اعتال 
و سرافرازي كشور نهاده اند، خواهند گرفت. انتقام از ظالمان و سفاكان ددمنش، سنت قطعي و حتمي 

الهي است كه هيچ تغيير و تبديلي نمي پذيرد.

يادداشت

 ترور شهيد محسن فخري زاده خبر 
نخست رسانه هاي داخلي و منطقه اي امنيتی

در 48ساعت گذشته بوده است، عالوه 
بر موج محكوميت اقدام تروريستي در سطح منطقه اي 
و بين المللي، مقامات و شخصيت هاي كشورمان ضمن 
محكوميت اين ترور خواســتار مجازات عوامل آن 
شدند، رهبر معظم انقالب و رئيس جمهور ديروز در 
پيام هاي جداگانه بر پيگيري اين جنايت تأكيد كردند. 
حامد فخري زاده فرزند شــهيد فخري زاده در يك 
گفت وگوي تلويزيوني جزئيات تــازه تري از حادثه 
روايت كرده كه بر اين اساس در زمان وقوع ترور همسر 

شهيد فخري زاده نيز در كنار ايشان بوده است.
حسن روحاني، رئيس جمهور ديروز بخشي از سخنان 
خود را در ســتاد ملي كرونا به موضوع ترور شهيد 
فخري زاده اختصاص داد و با اشــاره بــه اينكه اين 
شــهيد در ماه هاي اخير وقت خود را عمدتا صرف 
مبارزه با كرونا و پژوهش ها و ساخت كيت ها در اين 
زمينه كرده بود، تأكيد كرد:اين ترور وحشيانه نشان 
مي دهد دشمنان ما در هفته هاي پر اضطرابي هستند، 
هفته هايي كه احساس مي كنند دوران فشار آنها كم 

مي شود و شرايط جهاني تغيير مي كند.
 روحاني ادامــه داد: براي آنها مهم اســت كه از اين 
چند هفته حداكثر اســتفاده را ببرند تا هم بتوانند 
شــرايط نامطمئني در منطقه به وجود آورند و هم 
توجهات جهاني از ترور و ارعابي كــه اين روزها در 
مناطق اشغالي به وجود آورده بودند، به مشكالت و 
مسائل ديگر معطوف شود.  رئيس جمهور تأكيد كرد: 
همه اتاق هاي فكر و همه دشــمنان ايران به خوبي 
بدانند ملت ايران و مسئوالن كشور شجاع تر و غيور تر 
از آن هســتند كه اين اقدام جنايتكارانه را بي پاسخ 
بگذارند و مسئوالن مربوطه به موقع مناسب پاسخ اين 
جنايت را خواهند داد. روحاني با بيان اينكه ملت ايران 
هوشمند تر و حكيم تر از آن هستند كه در دام توطئه 
صهيونيست ها بيفتند، گفت: آنها در فكر ايجاد يك 
آشوب و بلوا هستند، بدانند كه ما دست آنها را از پيش 
خوانده ايم و آنها موفق نخواهند شد به اهداف خبيثانه 
خود دست پيدا كنند. رئيس جمهور تأكيد كرد: هم 
رژيم صهيونيستي و هم آنهايي كه ضد ايران هستند 
بدانند مسير توسعه و تحقيقات كشور با سرعت ادامه 
خواهد داشت و با از دست رفتن عزيزمان فخري زاده، 
فخري زاده هاي فراوان كمر همت را خواهند بست و 
در اين صحنه، وجود او را كه امروز در جمع ما نيست، 
جبران خواهند كرد. روحاني پيش از اين سخنان در 
پيامي مكتوب با تسليت شهادت شهيد دكتر محسن 
فخري زاده، تأكيد كرد: بي شك اين حادثه تروريستي 
و مذبوحانه ناشــي از عجز و ناتواني دشمنان قسم 
خورده ملت ايران در برابر حركت علمي و افتخارات و 
توانمندي هاي ملت بزرگ ايران و شكست هاي پي در 
پي آنان در منطقه و ديگر عرصه هاي سياسي جهان 
بوده و عمق خباثت و كينه آنــان را همچون ديگر 

اقدامات غيرانساني، در اذهان جهانيان زنده كرد.
ساعاتي بعد از ترور شهيد فخري زاده، سفير و نماينده 
دائم كشورمان در سازمان ملل طي نامه اي به دبيركل 
سازمان ملل و رئيس شوراي امنيت، ضمن مسئول 
دانستن آمريكا و اسرائيل در اين حمله ناجوانمردانه، 
از آنها خواست ضمن محكوم كردن اين ترور، اقدامات 
الزم را در اين زمينه به عمل آورند. به گزارش ايسنا، 
در اين نامه كه روز جمعه ارسال شده، با اشاره به اينكه 
شهيد فخري زاده مديريت توسعه واكسن كرونا را بر 
عهده داشته تأكيد شده اســت: شواهد قاطع نشان 
مي دهد كه برخي از طرف هاي خارجي در پشت اين 

ترورها بوده اند.
روانچــي در نامــه خود اضافــه كرده اســت: ترور 
ناجوانمردانه شهيد فخري زاده - با نشانه هاي جدي 
مسئوليت اسرائيل در آن - تالش نااميدانه ديگري 

براي ايجاد ويراني در منطقه ما و همچنين به هم زدن 
توسعه علمي و فناوري ايران است. درحالي كه طي 40 
سال گذشته، هيچ فشار و حمالت تروريستي نتوانسته 
است مانع دستيابي ما به علم و فناوري مورد نياز براي 

توسعه اقتصادي - اجتماعي شود.
وي همچنين ضمن اخطار به اياالت متحده و اسرائيل 
در انجام اقدامات ماجراجويانه عليه ايران، به ويژه در 
دوره باقيمانده از دولت فعلي اياالت متحده بر حق 
جمهوري اســالمي ايران براي اتخاذ تمام اقدامات 
الزم براي دفاع از مردم و تأمين امنيت خود، تأكيد 

كرده است.
 روز گذشــته امير ســرتيپ حاتمي، وزيــر دفاع و 
پشتيباني نيروهاي مسلح با خانواده شهيد محسن 
فخري زاده ديدار كرد. سردار اسماعيل قاآني، فرمانده 
نيروي قدس سپاه در واكنش به ترور شهيد فخري زاده 
با بيان اينكه دشمنان كوردل نشان دادند كه آنچه مانع 
تحقق اهداف پليد آنها می شود رشد علمی،استقالل 
و خودكفايی كشور و ملت های مسلمان و آزاديخواه 
است، گفت: تجربه افتخارآميز فرزندان غيور ايران 
اسالمی اثبات نموده و بار ديگر نشان خواهد داد كه 
شهادت عزيزترين سرمايه ها و ترور انسان های بزرگ 
نه تنها مانع رشد آنان نشــده، بلكه به هّمت جوانان 
دانشــمند ايران، حركت پرشــتاب تر خواهد شد و 
پرچمی را كه شــهيدان عزيز برافراشته اند بر زمين 

نخواهد ماند.
فرمانده نيروي قدس ســپاه اظهار كــرد: با تمامی 
نيروهای مدافع ميهن اسالمی در گرفتن انتقام خون 
اين شهيد عزيز و تمامی شــهداء از تروريست های 
كوردل و اربابانشان، هم پيمان می شويم. ديروز وزير 
خارجه قطر هم با محمد جواد ظريف تماس گرفت و 
ضمن محكوم كردن ترور شهيد فخري زاده خواستار 
خويشتنداري ايران در مقابله با اين ترور شد، قطري ها 
در زمان ترور سردار سليماني هم فعال بودند و عالوه 
بر تماس وزير خارجه اين كشور با ظريف، امير قطر هم 
شخصا به تهران سفر كرد، در آن زمان ادعايي مبني 
بر نقش پايگاه آمريكا در قطر در ترور سردار سليماني 
مطرح شده بود و سفر امير اين كشور براي اعالم برائت 

از ترور سردار سليماني بود.
 رژيم صهيونيستي صراحتا مسئوليت اين ترور را بر 
عهده نگرفته، اما بنيامين نتانياهو، نخست وزير اين 
رژيم با اشاره به اينكه اين هفته اقداماتي داشته كه 
نمي تواند بگويد به طور ضمني انجام ترور توسط عوامل 
خود را تأييد كرده بود. از سوي ديگر دونالد ترامپ، 
رئيس جمهور آمريكا هم يــك توييت درباره نقش 
داشتن موساد در ترور شهيد فخري زاده را بازنشر كرد، 
در همين رابطه محمد جواد ظريف، وزير خارجه در 
موضع گيري پيرامون ترور شهيد فخري زاده از نقش 
رژيم صهيونيستي در اين ترور سخن گفت. فيصل 
مقداد، وزير خارجه سوريه و اسماعيل هنيه، رئيس 
دفتر سياسي حماس هم در تماس با ظريف، شهادت 

شهيد فخري زاده را تسليت گفتند.
ديروز بهروز كمالوندي، ســخنگوي سازمان انرژي 
اتمي در مصاحبه با راديو تهــران با بيان اينكه رژيم 
صهيونيستي در پشت حادثه ترور شهيد فخري زاده 
قرار دارد، گفت: عوامل اين حادثه با حادثه در سايت 

نطنز كه چندي قبل به وقوع پيوست يكي است!
سيدابراهيم رئيسي، رئيس قوه قضاييه هم روز شنبه 
در واكنش به عوامل ترور شهيد فخري زاده با تأكيد 
بر اينكه »تاوان ســختي در انتظار اين جنايتكاران 
اســت«، گفت: تاوان اين جنايت ها، ازاله لكه نجس 
صهيونيستي از جغرافياي منطقه است كه ان شاءاهلل 
به زودي اتفاق خواهد افتاد و اين وعده الهي اســت. 
رئيسي عصر روز گذشته با حضور در معراج شهدا و 
قرائت فاتحه بر پيكر شهيد فخري زاده با خانواده اين 

شهيد ديدار كرد.

يکصدا عليه ترور
  رئيس جمهور: مسئوالن كشور، شجاع تر و غيور تر از آن هستند كه اين اقدام جنايتكارانه را بي پاسخ بگذارند

  رئيس قوه قضاييه:  تاوان سختي در انتظار اين جنايتكاران است

واكنش مقامات و مسئوالن كشور به ترور شهيد فخری زاده

 رهبر معظم انقالب در پيامي به مناسبت شهادت
 دانشمند برجسته محسن فخري زاده تاكيد كردند:

در حاشيه سياست

سؤاالتي درباره ترور شهيد فخري زاده
ج( چرا ايــن مقطع زماني انتخاب شــد؟ ترامپ و 
نتانياهو بعد از ته كشــيدن تحريم هــا، در آخرين 
مراحل كارزار فشار حداكثري روي به حذف فيزيكي، ترور و خرابكاري 
آورده اند. مقامات كاخ ســفيد در هيچ دوره اي به اندازه دوران ترامپ 
دل به دل رژيم صهيونيســتي نداده اند. نتانياهو در پايان اين  ماه عسل 
و پيش از خروج ترامپ و پمپئو از كاخ سفيد، آخرين روزنه هاي احياي 
برجام را مي بندد، همچنان كه ترامپ مي خواهد اين راه را كامال ببندد. 
احتمال اينكه اين سلســله از اقدامات تا پايان دوران ترامپ تكرار شود 

بعيد نيست.
د( ايران پاسخ مي دهد؟ هدف حاشيه اي ديگري در عمليات ترور شهيد 
فخري زاده دنبال مي شد. ايران در ماجراي ترور سردار سليماني، حمله 
به عين االسد را به عنوان پاسخ مقطعي به اين ترور در دستور كار گذاشت 
و آمريكا عمليات ديگري انجام نداد. در چنين تقابل هايي طرفي كه ضربه 

نهايي را زده باشد، دست برتر را گرفته است. 
ايران در 3سال گذشته سياست »حساب شده اي« در مواجهه با آمريكا 
و حركات ايذايي اسرائيل در پيش گرفته اســت، از كاهش گام به گام 
تعهدات گرفته تا پاسخ به موقع به ترور سردار سليماني. تحركات اخير 
آمريكا و رژيم صهيونيستي نشان داده كه خود را براي پاسخگويي آماده 
كرده اند. پاسخ به ترور شهيد فخري زاده در جايي خارج از اين زميني كه 

رژيم صهيونيستي و آمريكا چيده اند صورت مي گيرد.

 حضــرت آيــت اهلل خامنــه اي در پيامي بــا تبريك و 
تسليت شــهادت و فقدان دانشــمند برجسته و ممتاز 
هســته اي و دفاعي جناب آقاي محســن فخري زاده، 
 بر مجــازات قطعــي عامــالن و آمران ايــن جنايت و 
همچنين لزوم پيگيري تالش علمي و فني اين شــهيد 
تأكيد كردند. به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام 
معظم رهبري، متن پيام رهبر انقالب اســالمي به اين 

شرح است:

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
دانشمند برجسته و ممتاز هسته  اي و دفاعي كشور جناب آقاي 
محسن فخري زاده به دست مزدوران جنايتكار و شقاوت پيشه 
به شهادت رسيد. اين عنصر علمي كم نظير جان عزيز و گرانبها 
را به خاطر تالش هاي علمي بزرگ و ماندگار خود، در راه خدا 

مبذول داشت و مقام واالي شهادت، پاداش الهي اوست.
 2موضوع مهم را همه دست اندركاران بايد به جد در دستور 
كار قرار دهند، نخست پيگيري اين جنايت و مجازات قطعي 

عامالن و آمران آن، و ديگر پيگيري تالش علمي و فني شهيد 
در همه بخش هايي كه وي بدان ها اشتغال داشت. اينجانب 
به خاندان مكرم او و به جامعه علمي كشور و به همكاران و 
شــاگردان او در بخش هاي گوناگون، شهادت او را تبريك و 
فقدان او را تســليت مي گويم و علو درجات او را از خداوند 

مسئلت مي كنم.
سيدعلي خامنه اي
۸ آذر 13۹۹

لزوم مجازات قطعي عامالن و آمران جنايت

 فرمانده نيروي دريايي ارتش در نشست خبري روز شنبه 
 خود به مناســبت روز نيروي دريايي گفت: در روزهاي دفاعی

آينده نمايش ديگري از خودكفايي و ظرفيت هاي بومي 
ساخت تســليحات دفاعي مرتبط با نيروي دريايي به نمايش گذاشته 
خواهد شد كه در پيشاني آنها ساخت مجموعه اي از شناورهاي سطحي 

است كه ملت شريف ايران شاهد آن خواهند بود.
براساس گزارش ايرنا، دريادار حســين خانزادي از الحاق ناوشكن دنا 
به نيروي دريايي از نيمه اول دي ماه خبر داد و افزود: ناو موشــك انداز 
زره كه يك شناور بسيار پرسرعت، پرقدرت و با قابليت مانور باالست، 
تمام آزمايش هاي دريايي خودش را پشت سر گذاشته و همين هفته 
آمادگي الحاق به نيروي دريايي را دارد. ناوشــكن دنا ســاخت كامل 
وزارت دفاع و پشــتيباني جمهوري اسالمي ايران است كه با نظارت و 
مشاركت نيروي دريايي تكميل شــده و زره شناوري است كه به طور 
كاماًل بومي در كارخانجات نيروي دريايي ارتش جمهوري اســالمي 

ايران ساخته شده است.
فرمانده نيروي دريايي ارتش با بيان اينكه هر جا نياز بوده ظرفيت هاي 
دفاعي كشور به سرعت توســعه يافته است، گفت: موشك انداز زره به 
همراه شناورهاي ديگري از اين دست كه در ســال ۱404 به نيروي 
دريايي ملحق مي شوند، ظرفيت جديدي از توان دفاعي نيروي دريايي 

ارتش جمهوري اسالمي ايران در ناوگان جنوب است.
او با اشاره به برنامه هاي نيروي دريايي در درياهاي آزاد از ۱2سال قبل 
تاكنون گفت: استقرار كامل نيروي دريايي در منطقه شمال اقيانوس 
هند به شــكلي كه از حالت ماموريتي صرف خارج شود در دستور كار 
نيروي دريايي قرار گرفته است. در اين راســتا تاكنون70 ناوگروه به 
شــمال اقيانوس هند و خليج عدن اعزام شــده و ناوگروه هفتادويكم 
روزهاي آينده اعزام مي شود كه معناي آن اين است كه اين حضور بايد 

از شكل ماموريتي خارج شود.
دريادار خانزادي با اشاره به اهميت جايگزيني ظرفيت بنادر كشورهاي 
دوست و همســايه با ناوهاي بندري گفت: ناو دريايي ظرفيت بسيار 
خوبي براي حمل سوخت و آب و ساير آمادها در اختيار دارد به طوري 
كه با يك  بار سوختگيري مي تواند به همراه ساير ناوشكن هايي كه او را 
همراهي خواهند كرد چندين بار دور كره زمين را بپيمايد. الاقل بين 
8 تا ۱0 بار مي تواند اين كار را انجام دهد البته به اين معني نيست كه 
ما از امروز دور كره زمين راه مي افتيم. او تمركز اصلي در استفاده از اين 
شناور را منطقه اقيانوس هند عنوان كرد و گفت: اين شناور مي تواند 
بدون محدوديت براي مدت هاي طوالني در منطقه شــمال اقيانوس 
هند از ناوگان هاي نيروي دريايي پشــتيباني كنــد. فرمانده نيروي 
دريايي ارتش با بيان اينكه طي روزهاي آينده اين شــناور به نيروي 
دريايي ملحق مي شود،  تأكيد كرد: اين شناور مي تواند معادالت تامين 
امنيت بومي توسط نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران را در 
منطقه شمال اقيانوس هند به نفع كشورهاي منطقه و به نفع امنيت 

جمعي برهم بزند.
دريادار خانزادي درباره الحاق ناوچه دماوند به ناوگان شمال هم گفت: 
كار ساخت ناوشكن دماوند در ناوگان شــمال به پايان رسيده است و 
دماوند حتما تا پايان سال آمادگي دريانوردي در درياي خزر را خواهد 

داشت.

 سيل ناوشكن هاي ارتش
 در مسير دريا

 حسن بهشتي پور
 كارشناس سياست خارجي

ادامه از 
صفحه اول

  تكذيب حكم 2۰ سال حبس براي ديپلمات ايراني
وزارت  ســخنگوي 
امورخارجه كشورمان 
اخبار منتشــر شــده 
درخصــوص حكــم 
حبــس  ســال   20
براي اســداهلل اسدي، 
ديپلمات كشورمان را 
نادرست خواند. سعيد 

خطيب زاده توضيح داد كه اين درخواســت دادستان از دادگاه 
است و حكمي صادر نشده است. 

به گزارش ايســنا، وي ادامه داد: هرچند از ابتــدا و بارها اعالم 
كرده ايم كه اين دادگاه صالحيت رســيدگي نداشــته و فرايند 
قضايي در جريان به دليل مصونيت قطعي ديپلماتيك ايشان و 
اشكاالت بنيادين شكلي و محتوايي موجود، فاقد مشروعيت بوده 
و حتي اگر به صدور حكمي نيز بينجامد به رسميت نمي شناسيم. 
ايشان بي گناه بوده و روشن است عليه ايشان توطئه شده است. 
به گزارش همشهري، اســدي كه به تالش براي بمبگذاري در 
گردهمايي  گروهك تروريســتي منافقين متهم شده بود، روز 

جمعه در دادگاه بلژيك حاضر نشد.

  عذرخواهي معاون رئيس جمهور
 عيســي كالنتــري، 
معاون رئيس جمهور 
و رئيــس ســازمان 
حفاظت محيط زيست 
مصاحبه  درخصوص 
منقطــع شــده خود 
توضيحاتي ارائه كرد. 
به گــزارش ايرنا، در 

متن توضيح كالنتري آمده است: »اگر مشاهده كليپ 40ثانيه اي 
و تقطيع شده از مصاحبه 2ساعته مربوط به سال ۱39۶ با لغزش 
كالمي پيش آمده، موجــب تكدر خاطر دوســتداران حضرت 
امام)ره( و انقالب اسالمي شده است، از اين موضوع عذرخواهي 

مي كنم.«
وي همچنين گفته: »منظور من اين بــود كه رهبري حضرت 
امام )ره( اجازه نداد، آمريكا ميوه انقالب اسالمي را به نفع خود 

بچيند.« 

  تروريسم شالوده نظام اطالعاتي اسرائيل است 
عمادالدين باقي، فعال 
مدني و سياســي طي 
يادداشــتي در كانال 
تلگرامــي خــود در 
واكنش به ترور شهيد 
فخري زاده نوشــت: 
هيچ مدافــع حقوق 
بشر و مدعي مخالفت 

با تروريســمي حق ندارد در دام »ترور خوب، ترور بد« بيفتد و 
به بهانه مخالفتش با حكومت ايران، جنايت اسرائيل را محكوم 
نكند.  فراموش نمي كنيم كه بزرگ ترين كاركرد اســرائيل در 
طول عمر ۶8ساله اش موجه سازي  تروريســم بوده است. باقي 
در ادامه نوشــت: اســرائيل فقط در قلب تهران دست به ترور 
دانشــمندان و متخصصان هســته اي نمي زند و فقط در مورد 
ايران چنين نمي كند؛ بلكه ده ها نفر ديگر را در اين ســال ها در 
كشورهاي ديگر ترور كرده اســت.  دكتر راجي فاروقي، استاد 
برجسته فلســطيني در آمريكا بود كه او و همسر آمريكايي اش 
دكتر »لمياء« در۱98۶توسط هسته هاي صهيونيستي در خود 
آمريكا ترور شدند. عماد الدين باقي نوشت: تروريسم شالوده نظام 

اطالعاتي اسرائيل است. 

  تحليل سردار عاليي از روش ترور اسرائيل
سردار حسين عاليي، 
فرمانده پيشين نيروي 
دريايي سپاه پاسداران 
و استاد دانشگاه امام 
حسين)ع( درخصوص 
ترور شــهيد محسن 
فخري زاده نوشــت: 
روش تــرور دكتــر 

محسن فخري زاده توسط اسرائيل بيانگر آن است كه همچنان 
تشكيالت جاسوسي و عملياتي اســرائيل در ايران فعال است. 
به گزارش جماران، عاليي افزود: صرف نظر از اهداف اســرائيل 
از انجام اينگونــه ترورها، بايــد ديد چه ضعفي در ســاختار و 
سازوكارهاي دستگاه هاي امنيتي ايران وجود دارد كه با وجود 
محتمل بودن ترور افرادي مانند شهيد فخري زاده و پيش بيني 

محافظ براي آنها باز هم عمليات اسرائيل موفق مي شود!

  زمان و مكان انتقام مي ماند براي مقطعي ديگر
ســردار اســماعيل 
كوثــري، جانشــين 
سابق فرمانده قرارگاه 
ثــاراهلل در واكنش به 
ترور شهيد فخري زاده 
گفــت: عكس العمل 
مردم اينچنين هست 
كه بايد ضرب شستي 

به اســتكبار داده شــود، اما بحث مكان و زمانش مي ماند براي 
مقطعي كه مسئوالن بتوانند اين كار را انجام بدهند. 

وي در پاسخ به سؤالي درباره نفوذ اطالعاتي و عملياتي اسرائيل 
در ايران گفت: نمي توانيم بگوييم ايــن نفوذ وجود ندارد؛ چون 
مقام معظم رهبري از چند سال پيش دائما اين مسئله را تأكيد 
كرده  و علني گفته اند و به مسئوالن خيلي توصيه كرده اند كه بايد 
جلوي نفوذ را بگيريم؛ خيلي هم گرفته شده و افرادي كه چنين 
عامل شده بودند، توسط دستگاه هاي امنيتي دستگير شده اند. 

باالخره با پول يك ســري افراد نادان را مي خرنــد و اين باعث 
مي شود كه عامل آنها شــوند. كوثري درباره انتقام سختي كه 
براي خون سردار سليماني وعده اش داده شده بود، گفت: ضرب 
شستي نشان داده شد و قطعا و يقينا اين موضوع هنوز تمام نشده 
و ضربه سخت باالخره وارد خواهد شــد، اما نمي توانيم بگوييم 
در مدت زمان كوتاهي كه برخــي افراد مي گويند اين كار انجام 

مي شود. قطعا فراموش نشده و ان شاء اهلل عملي خواهد شد. وزير دفاع ديروز در منزل شهيد فخری زاده حضور يافت و با همسر شهيد گفت و گو كرد.
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صبورانه ركاب بزن!

وقتي به صورت عابرپياده و گذري در 
خيابان با آزار كالمي مواجه مي شدم، 
ســعي مي كردم با تغيير مسير و گم 
شدن در جمعيت از آزارگر دور شوم، اما حين دوچرخه سواري در 

مسير روزمره به محل كارم چه كنم؟!
در نخستين روزي كه دوچرخه را به عنوان وسيله نقليه براي تردد 
به محل كارم انتخاب كردم، در ابتداي خياباني كه انتهايش به محل 
كارم مي رسيد، ناگهان صداي پيرمردي دســتفروش در خيابان 
پيچيد كه خطاب به من گفــت: »چرخ عقبت مي چرخه!« يكباره 
ســنگيني نگاه هاي زيادي را حس كردم؛ نگاه افرادي كه در صف 
نانوايي و ايســتگاه اتوبوس چند ثانيه پيش از مقابلشان رد شدم. 
خيابان هم براي لحظاتي ساكت شد. سعي كردم در سكوت و بدون 

نشان دادن عكس العملي از ديدها دور شوم.
حس بدي داشتم. ترسيدم از اينكه نكند مشكلي براي چرخ عقبم 
پيش آمده؛ خجالت كشيدم از اينكه همه نظرشان به من جلب شد. 
خشمگين شدم از اينكه به پيرمرد دستفروش جوابي ندادم. چند 
دقيقه اي طول كشيد تا متوجه شوم معناي چرخ عقبت مي چرخه، 
طنز است و به هيچ مشــكل فني در دوچرخه ام مرتبط نيست. با 
دوستانم اين اتفاق را به اشتراك گذاشتم و اين بازخورد را گرفتم 
كه صبور باش و ادامه بده. بايد چشمانشان به ديدن تو عادت كند. 
فكرم درگير اين اتفاق بود و در مسير برگشت از همان محل عبور 
كردم. خيابان شلوغ بود و ترافيك خودروها مجالي به دستفروش و 
عابران براي توجه به من نمي داد. يك ماهي گذشت و من همچنان 
با دوچرخه به محل كارم از همان مســير تــردد مي كردم تا صبح 
روزي كه براي خريد تنقالت به ســوپري كنار پيرمرد دستفروش 
مراجعه كردم. از دور حواسش بود كه در حال نزديك شدنم. جلوي 
چشمانش، از دوچرخه پياده شدم و درحالي كه داشتم از دوچرخه 
فاصله مي گرفتم، به من گفت: »دوچرخه ات رو مي دزدن!« بدون 
مكث بهش گفتم: »شما چشمت بهش باشه تا من برگردم. « جوابي 
نداد و خيره ماند. داخل سوپري شدم و سريع خريدم را انجام دادم 
و برگشتم. سوار دوچرخه شدم و بابت اينكه مراقب دوچرخه ام بود، 
تشكر كردم. باز هم جوابي نداد و فقط سكوت كرد. روزهاي بعد در 

مسير تردد به محل كارم همچنان ساكت آنجا نظاره گر بود.
احســاس كردم با اين رفتارم، بهترين جواب را به آزارگر دادم. در 
عوض تمام سناريوهايي كه در ذهنم براي پاسخ به متلك گفتنش 
داشتم، صبوري، آرامش و نشان دادن خيال آرامم برايش بهترين 

پاسخ بود. صبورانه، ايمن و مستمر در شهر ركاب بزنيد.

باز هم معضل بوي نامطبوع در تهران
بوي نامطبوع چند ســالي است كه شــهروندان تهراني را اذيت 
مي كند، معضلي كه ديروز غروب هم دربرخي محله هاي پايتخت 

به مشام مي رسيد.  
رئيس اداره حفاظت محيط زيســت شهرستان بهارستان در اين 
رابطه به ايسنا مي گويد: »نقش فاضالب شهرستان بهارستان در 
تشديد اين بوی نامطبوع از داليلی است كه بر اهميت رسيدگی به 

وضعيت فاضالب اين شهرستان می افزايد.« 
عليرضا فاضلی با اشــاره به اينكه يكی از عوامل شناسايی شده در 
انتشار بوی نامطبوع در مســير فرودگاه بين المللی امام خمينی، 
فاضالب شهرستان بهارستان اســت.  او ضمن بيان اينكه يكی از 
بزرگ ترين معضالت زيست محيطی شهرستان بهارستان وضعيت 
فاضالب آن است، تاكيد مي كند: »متاسفانه اكنون شبكه فاضالب 
و تصفيه خانه فاضالب در شهرستان بهارستان وجود ندارد و عمال 
فاضالب اين شهرستان با حدود 800 هزار نفر جمعيت در كانال ها 
و آب های سطحی رها و در برخی موارد وارد زمين های كشاورزی 

می شود.« 
رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان بهارستان مي گويد: 
»سال گذشته محل استقرار تصفيه خانه فاضالب اين شهرستان 
جانمايی شــد و قرار است طی سال جاری يا ســال آينده كلنگ 
احداث آن زده شود اما الزم است در اجرای اين پروژه تسريع شود 
چراكه احداث شبكه فاضالب اين شهرستان ممكن است چندين 
سال زمان ببرد بنابراين ضروری است كه برای افتتاح هرچه زودتر 
اين پروژه تالش بيشتری شــود و در اولويت  برنامه ها قرار گيرد.« 
حدود چهار ســال از استشــمام بوی نامطبوع در مسير فرودگاه 
بين المللی امام خمينی می گذرد. مسئوالن طی اين سال ها حدود 
28 كانون آلودگی و توليد بو را شناسايی كرده اند كه تنها يكی از 

آنها فاضالب شهرستان های بهارستان و اسالمشهر است. 

غلبه بر اثرات تغييراقليم نيازمند 
اقدام همگاني است

مديركل محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران با اشاره به 
مغفول ماندن مقوله تاب آوري و سازگاري به عنوان محوري مهم در 
مقابل پديده »گرمايش زمين و تغييرات اقليمي« تأكيد كرد: غلبه 
بر اثرات تغييراقليم به انجام اقدام همگاني با مسئوليت مشترك اما 

متفاوت در كشورهاي مختلف دارد. 
به گزارش همشهري، شينا انصاري با اشــاره به آغاز به كار رويداد 
بين المللي »كيلماتون« با بيان اينكه در جهان امروز متأســفانه 
شهرها همچنان كانون ناپايـداري محيط زيستي هستند، گفت: 
آلودگي هاي محيطي، انتشارگازهاي گلخانه اي، محدوديت منابع 
و شكنندگي اكوسيستم ها و زيستگاه هاي طبيعي شهر از مهم ترين 
مشخصه هاي ناپايداري محيط زيستي شهرها هستند. مهم ترين 
مولفه رفع آن درك اين واقعيت است كه انسان شهرنشين با وجود 
دســتاوردهاي بزرگ خود نيازمند برقراري ارتباطي تنگاتنگ با 
طبيعت و محيط زيست و تبعيت از نظام حاكم بر آن است. انصاري 
در ادامه اظهاركرد: در اين راســتا رويداد بين المللي كليماتون با 
محوريت گرمايش زمين و تغييرات اقليــم و باهدف ايده پردازي 
و دريافت ايده هاي خالقانــه و كاربردي جهت حل اين معضل در 
شهرها و افزايش تاب آوري آنها از سال 2015 تاكنون در بيش از 

1۴5 شهر دنيا به صورت همزمان برگزار مي شود.

در شهر

ريحانه وحيديان
شهروند دوچرخه سوار

 رئيس جمهور در جلســه ستاد ملي 
مقابله با كرونا از اجــراي طرحي در گزارش

آينده اي نزديك خبر داد كه براساس 
آن هركسي بخواهد از وسايل نقليه عمومي استفاده 
كند، بايد كارت شناسايي معتبر همراه داشته باشد؛ 
كارتي كه كدملي فرد در آن درج شده است. به گفته 
حسن روحاني، سامانه اي براي رديابي مبتاليان به 
كرونا ايجاد خواهد شد و به همين خاطر با طرح الزام 
داشتن كارت شناسايي، از ورود مبتاليان به ناوگان 
حمل ونقل همگاني جلوگيري مي شود. اين در حالي 
اســت كه اگرچه اجراي چنين طرحي براي صدور 
بليت سفر بين شهري، ورود به ادارات يا امور مشابه، 

ممكن به نظر مي رسد اما در مورد چندميليون سفر 
روزانه  با مترو و اتوبــوس، قضيه فرق مي كند. فقط 
كافي است يكي از ايستگاه هاي پرتردد پايتخت مثل 
دروازه دولــت، امام خمينــي)ره(، صادقيــه، 
شهيدبهشــتي و... كه در هردقيقه صدها مسافر از 
گيت ها رد مي شوند را تصور كرد تا مشخص شود كه 
كار چقدر دشوار خواهد بود. البته اين مسئله به آن 
مفهوم نيست كه رديابي و كنترل افراد كرونا مثبت، 
ناشدني است اما سؤال اينجاست كه آيا زيرساخت 
الزم براي چنين كاري فراهم آمده؟ از سوي ديگر 
بايد توجه شود كه شرايط 2شبكه اتوبوسراني و مترو 
با يكديگر متفاوت اســت. در اولي مســافران وارد 
ايستگاه هايي مي شوند كه روي زمين ساخته شده و 
به جز ورودي اصلي، چندين راه ورود و خروج دارد. 
در دومي ايستگاه ها اغلب زير زمين ايجاد شده اند و 

همه با سامانه هاي الكترونيك مختلف به هم ارتباط 
دارند. شــايد به همين دليل، مديران اين 2سامانه 
نظر متفاوتي درباره اجباري كردن استفاده از كارت 

ملي دارند.
مديرعامل سازمان اتوبوســراني شهرداري تهران 
در همين ارتباط به همشــهري مي گويد: »تعداد 
ايستگاه هاي اتوبوس، خيلي زياد و در سراسر شهر 
پراكنده است؛ به همين دليل اجراي چنين طرحي 
نياز به زيرساخت هاي وسيع دارد و هم اكنون بسيار 
ســخت اســت.«  محمود ترفع ادامه مي دهد: »ما 
330ايســتگاه خطوط تندرو و به طور كلي 5هزار 
ايستگاه در سطح شهر داريم، در شرايط فعلي تنها 
مي توان در پايانه ها و ايســتگاه  پر مسافر خطوط 
تندور چنين كاري را انجام داد كه البته آن هم نياز 

به امكانات كافي دارد.«
در مقابل مديرعامل شــركت بهره بــرداري مترو، 
اجباري شدن استفاده از كارت يا كدملي در مترو 
را امكانپذير مي داند و در پاسخ به سؤال همشهري 
مي گويد: »ما اين هدف را با عنوان شخصي سازي 
كارت دنبال مي كنيم. اگر كارت ها از اين به بعد در 
مرحله توليد و توزيع شخصي سازي شود استفاده 
از آن هم بنا به هويت مسافر ممكن مي شود. مترو 
از اين طرح استقبال مي كند و امكان اجراي آن را 

هم دارد.«
فرنوش نوبخت مي افزايد: »سياســت كلي كشور 
كه از طرف ســتاد ملــي كرونا تعيين مي شــود 
و رئيس جمهــور آن را اعــالم كــرده براســاس 
گزارش هايي است كه از انتشــار بيماري به دست 

مي آيد. ما هم بايد براي مديريــت آن راهكار هاي 
جديد در پيش بگيريم.«

او ياد آوري مي كند: »در اول امسال و همان وقتي 
كه اهميت استفاده از ماسك مطرح شد، مترو اين 
كار را شــروع كرد. ابتدا با نصب بنر در ايستگاه ها 
مسافران را تشويق به اســتفاده از ماسك كرديم. 
بعدا در 10خرداد ورود بدون ماسك به شبكه مترو 
را ممنوع كرديم االن هم به يك الزام تبديل شــده 

است و تقريبا همه مسافران ماسك دارند.«
نوبخت با تأكيــد بر اينكه مقابله بــا بيماري كرونا 
مدت زيادي ادامه خواهد داشت، مي گويد: »االن 
در حــال كار روي نرم افزار شناســايي افراد بدون 
ماسك هستيم تا اين مســافران را مشخص كنيم 
و شــايد بتوانيم آن را به گيت ها اتصــال دهيم تا 
 كســي نتواند بدون ماســك از آنها عبــور كند.«

كاهــش 30درصــدي مســافران متــرو با 
محدوديت هاي ترددي

به گفته فرنــوش نوبخــت، مديرعامل شــركت 
بهره برداري مترو تهــران، از ابتداي آذر 30درصد 

مسافران مترو كم شده است.
 فاصله گذاري در برخي خطوط رعايت مي شود اما 
در ايستگاه هاي تقاطعي مثل دروازه دولت و صادقيه 
ميزان مسافران بيش از حدي اســت كه بتوان به 
فاصله گذاري اجتماعي توجه كرد. سال گذشته و 
قبل از شيوع كرونا، روزانه يك ميليون و 900سفر 
در مترو انجام مي شد، اما هم اكنون تعداد مسافران 

به 550هزار نفر رسيده است.
 اكنون7 خط مترو بــا 250كيلومتر طول در حال 
بهره برداري است و درصورتي كه خط6 مترو كامل 

شود، طول خطوط مترو به 300كيلومتر مي رسد.

آيا زيرساخت هاي الزم براي كنترل كارت ملي مسافران حمل ونقل عمومي تهران جهت جداسازي مبتاليان به كرونا وجود دارد؟

متروسواري با كارت ملي

   چند ابهام قابل توجه
هم اكنون سيستم هاي الكترونيكي گوناگوني براي ورود و خروج افراد به مكان هاي مختلف از روي شناسايي باركد 
كارت ملي وجود دارد. به طور نمونه چند استاديوم بزرگ ورزشي، به گيت هاي هوشمندي مجهز هستند كه تنها ورود 
كساني كه بليت بازي ها را با كدملي خود تهيه كرده اند، مي توانند مجوز ورود به استاديوم را پيدا كنند. اما تجربه نشان 
داده همين مسئله هم در بسياري از موارد با مشكل مواجه مي شود. اين در حالي است كه درباره اتوبوس و مترو، رصد 
و كنترل مسافران به مراتب دشوارتر بوده و تفاوت شان با استاديوم و محل هاي مشابه از زمين تا آسمان است. بر اين 

اساس، سؤاالت و ابهاماتي در ذهن شكل مي گيرد كه نيازمند پاسخي دقيق هستند.
1. آيا افراد مبتال به كرونا نمي توانند كارت شناسايي فرد ديگري را همراه داشته باشند و در شلوغي ترددها از آن براي 

ورود به مترو يا اتوبوس استفاده كنند؟
2. كساني كه كارت ملي يا كارت شناسايي ندارند چه بايد بكنند؟

3. آيا بخش مهمي از وظايف نظارتي بر عهده متصديان ايستگاه هاست و آنها مي توانند به خصوص در ايستگاه هاي 
پرازدحام از عهده چنين وظيفه اي برآيند؟

4. براي متخلفان چه جريمه هايي درنظر گرفته شده و جريمه ها چگونه اعمال مي شود؟

پيروز حناچي در مراسم اختتاميه نخستين جشنواره نشان تعالي  سالمت، ايمني و محيط زيست:

سرمايه گذاري در حوزه ايمني، پربازده است
شــهردار تهــران از تقويــت جايگاه 

HSE ،سازماني و تشكيالتي حوزه سالمت
ايمني و محيط زيست شهرداري تهران 
خبر داد. پيروز حناچي گفت: »ســرمايه گذاري در 
حوزه سالمت، ايمني و محيط زيست هزينه نيست 
بلكه بسيار پربازده است؛ چرا كه هزينه هاي ناشي از 
بروز حوادث را كاهش مي دهد. با ايجاد تشكيالت 
مناسب، بايد مناطق در معرض ريسك هاي بزرگ 
شناسايي شــوند و برنامه ريزي براي آنها به گونه اي 
صــورت گيرد كه حــوادث تــا حد زيــادي قابل 

پيش بيني و كنترل باشند.«
به گزارش همشهري، حناچي در مراسم اختتاميه 
نخستين جشنواره نشــان تعالي HSE )سالمت، 
ايمني و محيط زيست( شهرداري تهران كه به صورت 
مجازي برگزار شد، از شــهر، به عنوان بادوام ترين و 
مهم ترين دستاورد بشري ياد كرد و افزود: »انسان، 
جوهره ذاتي هر شــهر مترقي به شــمار مي رود و 

كالنشــهرها به عنــوان پديده اي حــادث در دوره 
معاصر هستند كه بين اين دو مقوله ارتباط مستقيم 
وجــود دارد.« او با بيان اينكــه احتمال پيچيدگي 
و چند وجهي بودن حوادث در كالنشــهرها بسيار 
باالست، گفت: »بخش عمده اي از مخاطرات شهري 
قابل پيش بيني و تشخيص ريســك است اما تمام 
رويدادهاي حادث شده در كالنشهرها و حوادثي كه 
ايمني و سالمت شهروندان را به مخاطره مي اندازد، 
هميشــه قابل پيش بيني نيســت و اين امر ناشي 
از خصايص پيچيدگي كالنشهرهاســت. با وجود 
تالش هــاي صورت گرفته، ميزان حــوادث نيز رو 
به افزايش اســت. در واقع آمار حوادث شــهري به 
ميزان توســعه شــهر و فعاليت هاي موجود در آن 
روند افزايشي به خود مي گيرد، اما بايد چه كنيم كه 
حادثه كمتري داشته باشيم و در اين حوادث جان 

شهروندانمان كمتر به خطر بيفتد.«
شهردار پايتخت، بخش عمده اي از حوادث و شرايط 

ناامني را بــه نگهداري فضا و تجهيــزات و امكانات 
مرتبط دانست و افزود: »در اين زمينه در شهرداري 
تهران و كشــور ضعف وجود دارد. عموما بســياري 
از تاسيسات در ســازمان ها در ابتداي امر به شيوه 
صحيح ايجاد مي شوند اما در طول زمان بهره برداري 
به دليــل فقدان وجــود سيســتم هاي نگهداري و 
ايمني از حيز انتفاع خارج مي شوند و به مرور دچار 
تغييراتي مي شــوند كه مشــكالت بعدي را ايجاد 
مي كنند. سازمان ها بايد وظيفه خود را در نگهداري 

از تاسيسات خدمات دهنده به درستي انجام دهند و 
اين نقيصه بايد جبران شود.« او با اشاره به حوزه هاي 
پيمانكاري به عنوان بخش عمــده اي از بخش  هاي 
اجرايي مقوله HSE گفت: »رعايت مقررات ملي و 
قوانين كنترلي در اين زمينه بسيار مؤثر است. مبحث 
22 مقررات ملي به موضوع نگهداري تجهيزات اشاره 
كرده اما به اندازه كافي مورد توجه قرار نگرفته است و 
شايد جزو خألهاي ما محسوب مي شود. در حوادثي 
مانند ســينا اطهر درصورتي كه اقدامات پيشگيرانه 
توسط متوليان انجام مي شد، مي توانست بار خسارات 
را كاهش دهد. البته بخشي از آن از حوزه كاري انجام 
خارج بود اما در شهر تهران اتفاق افتاد. يا در حادثه 
ريزش گود منطقه 17، خوشبختانه اقدام بموقع مدير 
و پيش بيني قبلي آن باعث پيشگيري از بروز حادثه 
بزرگ و پرخسارت جاني شــد.« به گفته حناچي، 
رقابت هاي جشــنواره HSE در ايجاد نگرش هاي 
پيشگيرانه بسيار مؤثر هســتند. بر اين اساس بايد 
مناطق در معرض ريســك هاي بزرگ شناســايي 
شوند و برنامه ريزي براي آنها به گونه اي صورت گيرد 
كه حوادث تا حد زيادي قابــل پيش بيني و كنترل 
باشند. البته حوادث در برخي موارد، خارج از كنترل 
شهرداري هســتند اما رعايت مسائل ايمني هنگام 

كار بسيار مهم و تأثيرگذار اســت. شهردار تهران با 
اشاره به تصويب طرح الزام ايجاد اداره كل سالمت، 
ايمني و محيط زيست در شوراي شهر گفت: »تالش 
مي كنيم جايگاه مناسبي را در تشكيالت براي تقويت 
حوزه سالمت، ايمني و محيط زيست درنظر بگيريم 
تا مؤثرتر واقع شود. البته هنوز به جمع بندي روشن 
در اين زمينه دست نيافته ايم اما بنا داريم با شورا به 
اتفاق نظر برسيم. هم افزايي عوامل در شهرها براي 
پيشــگيري از غيرقابل كنترل شدن برخي حوادث 
ضروري است. حادثه شكستن ديواره بتني در يكي 
از مسيل هاي شهر در اثر بارندگي شديد و خروج آن 
به سمت تونل مترو در ســال 9۴ مي توانست منجر 
به يكي از حوادث شديد شــود اما همكاري بموقع 
همكاران مترو باعث شد با وجود خسارت هاي بسيار 
مالي، خوشــبختانه خســارت جاني در پي نداشته 
باشــد. بســياري از اين حوادث درس بزرگي براي 
نظام مديريت شهري است. سرمايه گذاري در حوزه 
ســالمت، ايمني و محيط زيست هزينه نيست بلكه 
بسيار پربازده است؛ چراكه هزينه هاي ناشي از بروز 
حوادث بسيار بيشتر است. به ويژه ارزشمندي جان 
انسان ها ايجاب مي كند خســارات جاني و مالي به 

حداقل برسد.«

مترو و اتوبوسراني در مارپيچ هاي مالي
وصول 1500ميليارد تومان منابع حاصل از فروش اوراق مشاركت

براي حمل ونقل همگاني پايتخت با اما و اگرهاي فراوان روبه رو شده 
رقمي كه در ميان نيازهاي اين بخش ناچيز است

نگاهي به موضوع استفاده شهرداري تهران از منبع 
مالي فروش اوراق مشــاركت، نشان مي دهد اين 
موضوع از سال 13۹4 تاكنون با فراز و نشيب هاي 
فراواني همراه بوده اســت؛ در واقع غير از اوراق 
مشاركت سال نخســت كه البته وجوه آن هم در 
سال 13۹۵ به حساب شهرداري تهران واريز شد، 
در بقيه سال ها همواره دســتيابي به اين منبع 
مالي جديد با مشــكالت جدي همراه بوده است. 

حاال چند ماهي مي شود كه بازهم صحبت از اوراق مشاركت به ميان آمده و بازهم نگراني ها بابت 
موضوع افزايش يافته است. به گزارش همشهري، طبق قانون، نحوه استفاده شهرداري ها از اوراق 
مشاركت بر مبناي بند »د« تبصره ۵  بودجه ساالنه كشور تعريف مي شود. در اين راستا ابتدا اليحه 
استفاده از اوراق مشاركت در شوراي شهر كالنشهر ها مورد بررسي قرار گرفته و درصورت تصويب 
براي محقق شدن اين منبع مالي، مصوبه مذكور به وزارت كشور ارسال مي شود. وزارت كشور نيز 
درخواست مطرح شده را بررسي و معموال پس از كاهش رقم پيشنهادي اوليه، طي نامه اي با امضاي 
وزير كشور آن را به سازمان برنامه و بودجه ارسال مي كند. سازمان برنامه و بودجه هم پس از دريافت 
درخواست تمامي شهرداري ها، از طريق وزارت كشور نسبت به نهايي كردن مبالغ و ارسال نامه 
تعهد پرداخت ۵0درصد اصل و سود سه ماهه اوراق به بانك مركزي اقدام مي كند. به اين ترتيب 
شهر هاي بزرگ مي توانند از يك منبع مالي مطمئن در برنامه  هاي عملياتي خود كه غالبا به توسعه 

و تجهيز شبكه حمل  ونقل عمومي مربوط مي شود، مطمئن شده و استفاده كنند.

سال به سال دريغ از پارسال
در سال 139۴ براي نخستين بار با انتشــار هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت براي توسعه شبكه متروي 
پايتخت موافقت شــد كه اين مبلغ، در سال 1395 به حساب شــهرداري تهران واريز شد. اما در سال 95 
درخواستي از سوي شهرداري تهران براي تخصيص اوراق مشاركت جهت هزينه كرد در شبكه حمل ونقل 
عمومي پايتخت صورت نگرفت و به همين دليل عمال در سال 1396 دست متروي تهران از اين منبع مالي 
كوتاه ماند. همچنين در سال 96  با درخواست انتشار 2هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت براي شهر تهران 
موافقت شد اما وجوه آن كه قرار بود سال 1397 به حساب شهرداري واريز شود، به 700ميليارد تومان تقليل 
يافت. اين امر در تغييرات مديريت شهري پايتخت رخ داد و عمال 1300ميليارد تومان باقيمانده به دليل 

عدم همكاري بانك هاي عامل از دست رفت.

آغاز ماجراي وثيقه ها
اصل ماجراها اما از ســال 1397 و پس از 
موافقت با انتشــار 1300ميليارد تومان 
اوراق مشــاركت براي توسعه حمل ونقل 
عمومي پايتخت آغاز شــد. در اين ســال 
2بانك آينده و صنعــت و معدن، عامليت 
عرضه و انتشار اوراق را برعهده داشتند كه 
بانك صنعت و معدن 390ميليارد تومان 
سهم خود را به حساب شــهرداري تهران 
واريز كــرد اما بانك آينده بــه ضمانت ها 
و وثيقه هــاي ملكي شــهرداري ايراداتي 
وارد ساخت و مدت ها مبلغ 910ميليارد 
تومان وجــوه حاصل از اوراق مشــاركت 
را در حســاب خود بلوكه كــرد؛ به طوري 
كه حتي ســال 1398 نيز اين پول دست 
شــهرداري را نگرفت و در تير ماه 1399، 
به زحمــت وجــوه مذكور را به حســاب 
شــهرداري واريز كرد. ســال1398 نيز با 
انتشار 1500ميليارد تومان اوراق مشاركت 
جهت نوسازي ناوگان اتوبوسراني و توسعه 
خطوط 3، 6 و 7 متــروي تهران موافقت 
شــد اما اين بار نيز بحث وثيقه هاي ملكي 
شهرداري پيش كشيده شــد. علي امام، 
مديرعامل شركت متروي تهران در اين باره 
به همشهري مي گويد: »واقعيت اين است 
كه دولــت مكلف به تضميــن و پرداخت 
نيمــي از وجوه اوراق مشــاركت اســت، 
قاعدتا مي بايســت در همان بدو انتشــار 
اوراق سال جاري )اول مرداد 1399( مبلغ 
750ميليارد تومان سهم دولت به حساب 
شــهرداري تهران واريز مي شد كه چنين 

نشد. « 

و ماجراي امسال
براي سال جاري نيز انتشار 8هزار ميليارد 
تومان اوراق مشــاركت جهت مصارف 
عمراني كالنشهر ها در قانون بودجه قرار 
گرفته كه ظاهرا سازمان برنامه و بودجه 
تنها با تخصيص 5 هــزار ميليارد تومان 
آن به شــهرداري هاي كشــور موافقت 

كرده است.
 براي تهــران از ۴هزار ميليــارد تومان 
درخواســت مصوب در شــوراي شهر 
پايتخــت، تاكنــون با 2هــزار ميليارد 
تومــان موافقت شــده  كه ســهم مترو 
1500ميليارد تومان و ســهم شــبكه 
اتوبوســراني 500ميليارد تومان ديده 
شده اســت. البته پيشــنهاد شهرداري 
تهــران اختصاص هزار ميليــارد تومان 
اوراق مشــاركت بــراي به روزرســاني 
ناوگان خطوط مترو نيز بــود كه كال با 
اين درخواست مخالفت شد. اين در حالي 
است كه اگر با ديدي دقيق به نياز فعلي 
بخش هاي اتوبوسراني و متروي پايتخت 
نگاه شود، حتما  مشــخص مي شود كه 
وصــول رقم هايي مثــل 1500ميليارد 
تومان  با اين همه اما و اگر، تنها گوشه اي 

از نيازها را تامين مي كند.
  با پول اوراق مشــاركت سال 1398 
صرفا مي توان بين 2 تا 3ايستگاه مترو با 

هزينه هاي امروزي احداث كرد. 
  1000ميليارد ســهم مترو از اوراق 
مشــاركت 98 معادل ساخت فقط يك 

كيلومتر مترو است.
  1000ميليارد ســهم مترو از اوراق 
مشــاركت 98 معادل تهيــه 6رام قطار 

7واگنه است.

پــس از برگــزاري3 دوره از جشــنواره عكس 
آســمان آبي، فراخوان چهارميــن دوره از اين 
جشنواره نيز منتشر شــد. مهلت شركت در اين 
جشــنواره از 6 آذر و حداكثر به مــدت يك ماه 
- تا 6 دي - خواهد بود. به گزارش همشــهري، 
موضوعات درنظر گرفته شــده بــراي اين دوره 
از جشــنواره ملي عكس؛ آســمان آبــي براي 
تهران، هــواي پاك براي زندگي، تصوير شــهر 
ايده آل با هواي پاك، عكس؛ هوا و زندگي است. 
عكس هاي مقايســه اي از هواي پاك و آلوده با 
نماي ثابت، بازنمايي اثرات و خســارات آلودگي 
هوا بر محيط زيســت و اجتمــاع و آلودگي هوا 
قاتل نامرئي براي همه به ويژه گروه هاي حساس 
)افراد مبتال به بيماري قلبي يا ريوي، سالمندان 
و كودكان و زنــان باردار( ازجملــه موضوعات 
ديگر چهارمين جشــنواره عكس آســمان آبي 
است. گفتني است كه آثار ارسال شده در تاريخ 
13 دي مــاه داوري مي شــوند و آخرين فرصت 
ارســال آثار نيز 6 دي ماه است. همچنين محمد 
مهدي رحيميان، مهدي مقيم نژاد و حميدرضا 
مجيدي به عنوان داوران چهارمين جشــنواره 
عكس آسمان آبي انتخاب شده اند. براساس اين 
گزارش، شــركت در اين جشــنواره براي عموم 
عكاســان - آماتور و حرفه اي - آزاد اســت و هر 
شخص مي تواند حداكثر 7 تك عكس را بارگذاري 
كند. همچنين به كارگيري نرم افزارهاي ويرايش 
عكس نبايد به مرزهاي گرافيك، تصويرسازي و 
حذف ابعاد و پرسپكتيو نماها بينجامد. تراز نور 
و سفيدي، افزايش يا كاهش كنتراست، كنترل 
رنگ، كنترل درجه اشــباع و بــرش و تكنيك 
پانوراما آزاد اســت. بر اين اساس اندازه عكس ها 
بايد حداقل 3هزار پيكســل باشد و عكس هاي 
ارســالي مي توانند با انواع دوربين هاي حرفه اي 
ديجيتال و موبايل عكاسي شده باشند. هنرمندان 
 مي توانند براي ثبت نام در اين جشنواره به آدرس 

air. tehran. ir مراجعه كنند.
 شــركت كنندگان بايد آثار خود را حداكثر تا 
ساعت 2۴ روز 6 دي ماه ارسال كنند. همچنين 
نمايشگاه در تاريخ 29 دي ماه امسال و همزمان 

با روز هواي پاك برگزار مي شود.
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اختالف نرخ تورم در بین استان هاي ايران در 
آبان ماه امسال 8.8درصد برآورد مي شود كه 
اســتان هرمزگان با نرخ تورم 34.2درصدي 
باالترين و استان آذربايجان غربي با نرخ تورم 
25.4درصدي كمترين نرخ تــورم را در  ماه 

گذشته داشته اند

گزارش

رشد 22هزار ميليارد توماني سود 
شركت هاي بورس

جمع كل درآمد شركت هاي بورس به مرز 192هزار میلیارد 
تومان رسید

آمار ها نشان مي دهد جمع كل سود شركت هاي بورس با يك رشد 
13درصدي در يك ماه گذشته، نزديك به 22هزار میلیارد تومان 

افزايش يافته است.
به گزارش همشهري، رشــد تورم درآمد شركت هاي بورس را هم 
افزايش داده است و اين روند رو به رشد كه از يك سال پیش آغاز 
شده همچنان ادامه دارد. كارشناسان بر اين باورند كه در ماه هاي 
باقي مانده از سال جاري روند رو به رشــد سود آوري شركت هاي 
بورس حتي شــتاب بیشــتر مي گیرد چرا كه اثــر عمومي گراني 
محصوالت درصورت هاي مالي شركت هاي بورس هنوز محاسبه 
نشده است. بررسي هاي آماري هم نشان مي دهد احتماال اين روند 
رو به رشد همچنان ادامه خواهد داشت چرا كه مطابق گزارش هاي 
مركز آمار ايران تورم تولید كننده كه نوعي تورم پیش نگر است و از 
آينده خبر مي دهد همچنان در حال افزايش است و اين به معناي 
آن اســت كه با افزايش هزينه هاي تولید قیمت فروش محصوالت 
شركت ها هم با رشد مواجه خواهد شــد. البته اين موضوع خیلي 
هم بستگي دارد به مجوز هايي كه شــركت ها براي افزايش قیمت 
دريافت مي كنند با اين حال سوابق نشــان مي دهد كه نهاد هاي 
مسئول ازجمله سازمان حمايت از مصرف كننده درنهايت به دلیل 

رشد نهاد هاي تولید مجبورند مجوز افزايش قیمت را صادر كنند.

ميزان افزايش سود
آمار ها نشــان مي دهد جمع كل درآمد شركت هاي بورس با يك 
رشد خیره كننده در آبان ماه امســال به 191هزارو 879میلیارد 
تومان رســیده اســت. جمع كل درآمد شــركت هاي بورس در 
مهر ماه 169هزارو 943میلیارد تومان بود و به معناي اين است كه 
درآمد شركت هاي بورس ظرف يك ماه تحت تأثیر افزايش قیمت 
محصوالت شــركت ها نزديك به 22هزار میلیــارد تومان يعني 
رقمي معادل 13درصد افزايش يافته است. آمار هاي بورس تهران 
همچنین نشــان مي دهد كه جمع كل درآمد شركت هاي بورس 
در يك سال گذشــته نزديك به 75درصدي يعني رقمي معادل 
82هزار میلیارد تومان افزايش يافته است. آبان ماه پارسال جمع 
كل درآمد شركت هاي بورس در سطح 110هزار میلیارد تومان 
بود. با افزايش میزان ســود آوري شــركت هاي بورس هم اكنون 
 )P/E TTM(میانگین نســبت قیمت به درآمد كل بازار ســهام
به سطح 23درصد رسیده اســت. كاهش اين نسبت تحت تأثیر 
افزايش ســوددهي شــركت ها منجر به جذاب تر شدن قیمت ها 
می شود و مي تواند يك محركت پر قدرت براي رشد شاخص هاي 

بورس باشد.

حداقل ارزش سبد 60قلم از خوراكي هاي 
موردنیــاز خانوارهــا از آبان پارســال تا 
آبان امســال از يك میلیــون و 100هزار 
تومان به يك میلیــون و 800هزار تومان 
افزايش يافته است. رشد 52درصدي سبد خوراكي  خانوارهاي 
شهرنشین ايران، گوياست كه شتاب نرخ تورم در حال كوچك 

كردن سفره هاست.
بررسي هاي آماري همشهري نشان مي دهد يك خانوار شهري 
در ايران براي خريد همه كاالهاي خوراكي مورد محاسبه مركز 
آمار، البته با وزن مــورد مبادله در نرخ تورم، دســت كم بايد 
يك میلیون و 800هزار تومان درآمد داشته باشد؛ البته به شرطي 
كه از هر كاالي موردنظر اين نهاد آماري فقط يك كیلو خريداري 
كرده باشد؛ نه بیشتر. نكته مهم اينكه برخي از اين كاالها گرمي 
يا لیتري بايد خريداري شود؛ نه كیلويي. جزئیات گزارش مركز 
آمار از تورم خوراكي ها در آبان امسال نشان مي دهد رشد قیمت 
گوجه  فرنگي، فلفل دلمه اي، عدس، لپه، برنج خارجي، روغن و 

گوشت مرغ با شتاب بیشتري مواجه شده است.

چرا گوجه فرنگي ركورد زد؟
روند تغییرات قیمتي كاالهاي خوراكي در مناطق شهري ايران 
طي آبان ماه هم نشــان مي دهد كه گوجه فرنگي با 208درصد 
ركورددار رشد قیمت ها بوده كه دلیل آن افزايش يكباره قیمت 
اين محصول در  ماه گذشته و ناشي از تغییرات فصلي در برداشت 
اين محصول و تأخیر در ارســال آن به خط مصرف بوده اســت. 
آمارهاي رسمي نشان مي دهد كه در گروه نان و غالت در آبان ماه، 
برنج ايراني درجه يك با 9.2درصد، برنج خارجي با 7.9درصد و 
شیريني خشك با 5.9درصد افزايش قیمت، باالترين رشد قیمت 

را نسبت به ديگر كاالهاي اين گروه تجربه كرده اند.
در گروه ســبزيجات امــا گوجه فرنگي حــدود 209درصد، 
فلفل دلمه اي 62درصد و پیاز 62درصد رشــد قیمت را در  ماه 
گذشته نسبت به مهرماه داشــته اند و در گروه میوه و خشكبار 
بیشترين افزايش قیمت مربوط به لیموترش با 15درصد و موز 

با 11درصد بوده درحالي كه پرتقال 9درصد ارزان  شده است.

مرغ، بازار پروتئين را تكان داد
گوشــت مرغ با افزايش 26درصدي باالترين قیمت را در گروه 
گوشت قرمز و سفید به خود اختصاص داده و پس از آن گوشت 
گوساله با 18درصد، ماهي قزل آال با 14درصد و گوشت گوسفند 
با 13.7درصد قــرار دارند. در گروه لبنیــات و تخم مرغ و انواع 
روغن هم كاالها با رشد قیمت مواجه شدند؛ به نحوي كه مركز 
آمار ايــران از افزايش 33درصدي قیمت روغــن نباتي جامد، 
12.6درصدي روغن مايع و 11درصدي خامه پاستوريزه خبر 

داده و تأيید كرده كه در آبان امسال نسبت به مهر امسال قیمت 
تخم مرغ 6.4درصد ارزان تر شده است.

اثر نظام توزيع
شكاف نرخ تورم در بین استان هاي ايران و به ويژه مناطق شهري 
و روستايي نمايانگر واقعیت تلخي است كه نشان مي دهد حتي 
كاالهاي وارداتي با ارز دولتي هم به گونه اي توزيع نمي شوند كه 
شهروندان مناطق كم برخوردار روستايي و شهري يا شهرهاي 
كوچك و متوسط از آن بهره مند شوند و رانتي كه دولت در قالب 
كاالهاي خوراكي از طريق ارز ارزان يا تعیین قیمت دولتي براي 
اين كاالها تولید مي كند، بیشــتر نصیب كانال هاي توزيع و در 
بهترين حالت نصیب شهروندان شهرهاي بزرگ و كالنشهرها 

مي شود.

تب سنجي تورم در استان ها
تصويري كه مركز آمار ايران از نرخ تورم آبان ماه در 31اســتان 
كشور منتشــر كرده بیانگر اين واقعیت اســت كه 12استان 
هرمزگان، تهران، گلستان، ايالم، كرمان، سیستان و بلوچستان، 
خراسان شمالي، كرمانشاه، البرز، لرستان، چهارمحال بختیاري 
و آذربايجان شرقي نرخ تورمي باالتر از نرخ تورم میانگین كشور 
به میزان 29درصد را در آبان امسال تجربه كرده اند. اختالف نرخ 
تورم در بین استان هاي ايران در آبان ماه امسال 8.8درصد برآورد 
مي شود كه استان هرمزگان با نرخ تورم 34.2درصدي باالترين 
و استان آذربايجان غربي با نرخ تورم 25.4درصدي كمترين نرخ 

تورم را در  ماه گذشته داشته اند.
برآوردهاي مركز آمار نشــان مي دهد پس از استان هرمزگان 
به عنوان ركورددار تورم ســاالنه در آبان گذشــته، استان هاي 
تهران بــا 31.3درصــد، ايالم بــا 29.8درصد، كرمانشــاه با 
29.8درصد و گلســتان بــا 29.7درصــد در رتبه هاي بعدي 
قرار دارند و در انتهاي جدول پس از اســتان آذربايجان غربي، 
استان هاي مركزي با 26درصد، خراسان رضوي با 26.5درصد و 

اردبیل و مازندران با 26.6درصد جاي گرفته اند.
اين گزارش مي افزايد: بیشــترين نرخ تورم ماهانه خانوارهاي 
ايران در آبان امســال مربوط به اســتان ايالم بــا 8.8درصد و 
كمترين مربوط به استان تهران با 3.2درصد بوده، اما از حیث 
تورم نقطه به نقطه شــهروندان اســتان كرمانشاه شاهد رشد 
54.5درصدي سبد هزينه هاي خود در آبان امسال نسبت به آبان 
پارسال بوده و ركورددار شناخته شده اند؛ درحالي كه شهروندان 
اســتان قم با تورم نقطه به نقطه 42.9درصدي كمترين فشار 

افزايش قیمت ها را تجربه كرده اند.
مركز آمار مي گويد: بیشــترين ســرعت رشــد تورم در بین 
خانوارهاي شهري در  ماه گذشته در اســتان ايالم با نرخ تورم 
ماهانــه 7.8درصد به ثبت رســیده؛ درحالي كه شــهروندان 
تهراني كمترين نرخ تورم ماهانه به میزان 3.1درصد را شــاهد 
بوده اند. اين گزارش تأكید مي كند كه شهرنشــینان اســتان 
كرمانشاه بیشــترين رشــد قیمت ها به میزان 53.9درصد را 
در آبان امسال نســبت به آبان سال گذشــته تجربه كرده اند  
درحالي كــه پايین ترين نرخ تــورم نقطه به نقطــه مربوط به 
مناطق شــهري اســتان مازندران به میزان 42.1درصد بوده 
است. همچنین باالترين نرخ تورم ساالنه در استان هرمزگان به 
میزان 33.9درصد و كمترين هم در استان هاي آذربايجان غربي 

و خراسان رضوي به میزان 25.4درصد به ثبت رسیده است.

نبض تند تورم در روستاها
نهاد رســمي آماري ايران همچنین اعالم كرد، باالترين نرخ 
تورم ماهانه در نقاط روســتايي ايران را روستانشینان استان 
ايالم به میزان 13.7درصد و كمترين را روستانشینان استان 
سیستان و بلوچستان با ســرعت 4.2درصدي شاهد بوده اند. 
شكاف 9.5درصدي آهنگ رشــد تورم در  ماه آبان بین نقاط 
روستايي استان هاي يادشده نشان مي دهد كه نبض تورم در 
روســتاهاي ايران متفاوت و حتي تندتر از نقاط شهري ايران 
مي زند؛ به گونه اي كه هزينه ســبد كاالها و خدمات مصرفي 
در روستاهاي استان بوشــهر در آبان امســال نسبت به آبان 
پارسال 60.4درصد بیشتر شده درحالي كه روستايیان استان 
تهران براي خريد همان سبد كاالها و خدمات تنها 41.8درصد 
بیشتر از آبان پارســال هزينه  كرده اند. سؤال اصلي اينجاست 
كه چرا در كشور يك خانوار روســتايي در استان بوشهر بايد 
براي خريد يك سبد كاال و خدمات يكسان 18.6درصد بیشتر 
از روستانشینان استان تهران هزينه  كند؟ مركز آمار ايران در 
عین حال مي گويد: بیشترين نرخ تورم ساالنه در آبان امسال 
مربوط به روستانشــینان هرمزگان به میــزان 34.8درصد و 
كمترين آن مربوط به روستانشینان استان خوزستان به میزان 

23.9درصد بوده است.

حداقل هزينه سبد خوراكي ها؛ 1/8ميليون تومان
همشهري اثر تورم را سفره خانوارهاي شهرنشین بررسي مي كند

اقتصاد کالن

حمل و نقل

ميانگين قيمت كاالهاي خوراكي در مناطق شهري ايران )قيمت به ريال(

آبان 1399مهر 1399آبان 1398واحد مبادلهنام كاال

 318,028       291,184       231,743      يك كيلوگرم برنج ايراني درجه يك
 228,460       211,801       93,665      يك كيلوگرم برنج خارجي درجه يك

 268,841       253,810       190,179      يك كيلوگرم شيريني خشك
 57,737       56,758       39,249      500گرم ماكاروني

 75,591       71,953       54,430      500گرم رشته آش
 1,209,628       1,063,595       945,860      يك كيلوگرم گوشت گوسفند

 1,074,907       910,146       845,916      يك كيلوگرم گوشت گاو يا گوساله
 242,530       192,172       132,120      يك كيلوگرم مرغ ماشيني
 450,838       395,779       323,394      يك كيلوگرم ماهي قزل آال

 221,426       204,953       140,210      180گرم كنسرو ماهي تن
 84,391       81,319       59,486      يك ليتر شير پاستوريزه

 330,265       321,257       289,939      450گرم شيرخشك
 104,599       94,080       55,920      200گرم خامه پاستوريزه

 108,950       101,437       76,649      يك كيلوگرم ماست پاستوريزه
 91,319       87,368       66,500      يك و نيم ليتر دوغ پاستوريزه

 151,030       145,195       108,929      500گرم پنير ايراني پاستوريزه
 174,424       186,263       97,100      يك كيلوگرم تخم مرغ ماشيني
 82,246       76,511       46,924      100گرم كره پاستوريزه

 113,568       100,866       86,046      900گرم روغن مايع
 154,793       116,282       91,285      يك كيلوگرم روغن نباتي جامد

 121,068       117,525       87,124      يك كيلوگرم هلو
 127,479       123,910       75,066      يك كيلوگرم انار
 240,203       215,921       125,708      يك كيلوگرم موز

 116,192       114,773       64,647      يك كيلوگرم سيب
 199,096       173,281       114,006      يك كيلوگرم ليموترش

 127,177       139,619       61,035      يك كيلوگرم پرتقال
 61,018       55,603       31,469      يك كيلوگرم خربزه

 24,681       22,440       12,064      يك كيلوگرم هندوانه
 407,674       383,837       358,969      يك كيلوگرم كشمش پلويي

 2,481,473       2,380,249       1,370,288      يك كيلوگرم مغز گردو
 2,080,840       1,913,666       1,663,944      يك كيلوگرم پسته

 2,239,336       2,084,420       1,457,032      يك كيلوگرم مغز بادام درختي
 293,179       270,980       158,057      يك كيلوگرم قارچ
 75,443       68,687       57,788      يك كيلوگرم خيار

 79,759       65,924       39,293      يك كيلوگرم كدو سبز
 65,190       60,212       33,567      يك كيلوگرم بادمجان

 122,655       39,709       39,699      يك كيلوگرم گوجه فرنگي
 173,095       106,647       55,279      يك كيلوگرم فلفل دلمه اي
 45,747       38,119       37,253      يك كيلوگرم سيب زميني

 65,937       40,664       32,037      يك كيلوگرم پياز
 56,291       52,318       32,368      يك كيلوگرم هويج فرنگي

 230,618       199,212       117,113      يك كيلوگرم نخود
 318,308       294,094       167,914      يك كيلوگرم لوبيا چيتي
 292,709       278,210       139,383      يك كيلوگرم لوبيا قرمز

 266,373       249,054       103,932      يك كيلوگرم عدس
 329,770       298,142       132,007      يك كيلوگرم لپه
 114,036       111,655       75,180      يك كيلوگرم قند
 94,240       92,859       59,221      يك كيلوگرم شكر

 184,005       177,848       187,169      يك كيلوگرم رب گوجه فرنگي
 108,912       103,260       85,723      500گرم سس گوجه فرنگي

 76,679       72,673       58,000      300گرم سس مايونز
 802,116       732,259       572,993      500گرم چاي خارجي بسته اي

 80,567       73,210       46,532      يك و نيم ليتر نوشابه گازدار
 17,645,437       16,113,709       11,627,404      جمع كل سبد خريد 

بندر اســتراتژيك شــهید 
بهشــتي چابهــار، به عنوان 
دروازه اتصــال كريدورهاي 
حمل ونقلي سرزمین ايران به 
حمل ونقل اقیانوسي، روي ريل توسعه  پیش مي رود 
و با تكمیل پس كرانه ها، روزبه روز شكوفاتر مي شود؛ 
اما براي تبديل اين بندر اقیانوســي به هاب بزرگ 
منطقه، بايد در زنجیره جهاني قرار بگیرد و اين كار 
نیازمند فراهم آمدن الزاماتي اســت كه برخي بايد 
در داخل كشور تأمین شود و برخي ديگر از طريق 
برقراري پیوند پیوســته با بنادر پرتردد بین المللي 

محقق خواهد شد.
به گزارش همشهري، ظرفیت هاي بي بديل منطقه 
مكران كه باعث شده توســعه اين منطقه در اسناد 
باالدستي گنجانده شــود، فعاًل در خلیج چابهار و 
با بهره برداري از فاز هاي توســعه بندر اقیانوســي 
شهید بهشــتي در حال بازيابي اســت. اين بندر با 
توانايي پهلودهي به كشــتي هاي بــزرگ، در گام 
نخســت راه میانبري براي تجارت خارجي ايران، 
هند و افغانستان فراهم مي آورد و در گام هاي بعدي 
به عنوان ارزان ترين مسیر اتصال همسايگان شمالي 
ايران به آب هاي آزاد مي تواند جورچین كريدورهاي 
بین المللي ايــران را تكمیل كند. بــراي ظهور اين 
ظرفیت ها تا اينجاي كار، اســكله بنــدر چابهار به 
بهره بــرداري رســیده و حمل ونقل جــاده اي در 
پس كرانه اين بندر نیز فعال شده  است اما همچنان 
تالش هايي براي اتصال اين بندر به شبكه راه آهن 
سراسري در سرزمین ايران و پیونددهي آن به بنادر 

معتبر دنیا در محیط بین الملل ادامه دارد.

چابهار و رؤياي تبديل به هاب ترانزيتي
در منطقه مكــران ظرفیت هــاي متعددي وجود 
دارد و به عقیده رئیس دبیرخانه شــوراي توسعه 
ســواحل مكران، مهم ترين ظرفیت اقتصادي اين 
منطقه در حوزه حمل ونقل دريايي اســت. احمد 
 اللهیاري، بندر چابهار را به عنوان تنها بندر اقیانوسي 
ايران، تصويري گويا از پیامدهاي توسعه در منطقه 
مكران مي داند و مي گويد: اين بندر با ســهولت به 
آب هاي آزاد راه دارد و كشتي هاي بزرگ مي توانند 
با پیمودن مســیرهايي كوتاه تر از بنادر رقیب در 
اسكله تازه تأسیس شهید بهشــتي پهلو بگیرند، 
در مقابل مشــتريان بندر نیــز از مزيت كوتاهي و 
ارزاني مسیر بهره مند مي شوند كه بهترين محرك 
براي جذب تقاضاســت. او با اشاره به ظرفیت هاي 
منطقه مكران، مي گويد: بنــدر چابهار اين قابلیت 
را دارد كه به عنوان يك هاب بین المللي در صنعت 
حمل ونقل مطرح شود؛ اما براي تحقق اين امر الزم 
است كه ابتدا در توسعه زيرساخت هاي اين منطقه 

تسريع شود و در توســعه، نسبت به رقباي منطقه 
سريع تر عمل كنیم. از نگاه اللهیاري، آنچه تاكنون 
موجب انزواي جغرافیايي منطقه مكران شده، بعد 
مسافت و نبود نظام حمل ونقل ارزان و مناسب در 
منطقه بوده است، ازاين رو هر وسیله اي كه بتواند 
اين منطقه را به ساير نقاط كشور متصل كند، هم 
ازنظر اجتماعي و هم ازنظــر اقتصادي به تحول و 
توسعه منطقه و كشور بسیار كمك كرده است. نكته 
ديگري كه او يادآور مي شود، لزوم تسريع در احداث 
زيرســاخت هاي پس كرانه بندر به خصوص شبكه 
ريلي اســت كه راه را براي تبديــل چابهار به هاب 
ترانزيتي و تجاري هموار مي كند. در اين میان براي 
توسعه مطلوب بندر شهید بهشتي، اين بندر بايد با 
اتكا به زيرساخت هاي ريلي و حتي جاده اي ايجاد 
شــده در پس كرانه، بتواند به زنجیره بنادر معتبر 
منطقه و جهــان ازجمله برزيــل و كلكته در هند 
متصل شود و در زنجیره جهاني تأمین بار قرار  گیرد.

چابهار؛ 30درصد ارزان تر از رقبا
اســم رمز ورود نام چابهار به بنــادر تجاري بزرگ 
دنیا، پیوســتن اين بندر به شبكه ريلي سراسري و 
اتصال آن از اين مســیر ارزان قیمت به كشورهاي 
همسايگان شرقي، شــمالي و حتي غربي است. در 
حقیقت نبض توسعه در چابهار به امید احداث سريع 
راه آهن چابهار زاهدان و همچنیــن اتصال كامل 
خطوط ريلي از زاهدان تا سرخس و هرات مي زند. 
پروژه اتصال ريلــي بندر چابهار بــه خط راه آهن 
سراسري كشور از طريق پیوستن به زاهدان در حال 
انجام است و مقرر شده اين مسیر ريلي تا سرخس 
امتداد پیدا كند. شواهد امر حاكي از اين است كه 
تاكنون بخشي از اين مسیر در شمال شرقي كشور 
ايجاد شده و هم اكنون تالش بر اين است كه از میانه 

كشور تا جنوب شرقي نیز اين مسیر ريلي تكمیل 
شود و به بهره برداري برســد. به خصوص كه طرح 
احداث خطوط ريلي به عنوان يك مســئله اساسي 
و ملي درنظر گرفته شــده اســت و با عنايت مقام 
معظم رهبري، مبالغي نیز از صندوق توســعه ملي 
براي احداث اين مسیر اختصاص داده شده است. 
همچنین متولیان وزارت راه و شهرسازي مي گويند 
به دنبال اين هستند كه عالوه بر مبالغ تزريق شده از 
صندوق توسعه ملي، بتواند از بازار سرمايه نیز منابع 

مالي الزم را تأمین كنند.
سؤال اينجاست كه چرا بهره برداري از شبكه ريلي 
پس كرانه بندر چابهار تا اين حد اهمیت دارد و حتي 
توســعه منطقه مكران نیز به آن منوط شده است. 
رئیس دبیرخانه شوراي توســعه سواحل مكران، 
مي گويد: اگر اين خطوط راه آهــن به بهره برداري 
برســد، بندر چابهار به يكــي از رقابتي ترين بنادر 
منطقه تبديل مي شود . با توجه به اينكه بندر چابهار 
مناسب ترين كريدور جنوب به شمال و نزديك ترين 
مسیر براي دسترسي به كشورهاي آسیاي میانه و 
قفقاز به آب هاي آزاد اســت، براساس محاسبات، 
حمل بار در اين كريدور، حدود 30درصد ارزان تر 
از ساير مسیرهاي موجود تمام خواهد شد. از سوي 
ديگر احداث اين خطوط ريلي جداي از تأثیر بسزا 
و چندجانبه  در توسعه منطقه، تضمیني است براي 
اتصال موفق بندر چابهار به زنجیره جهاني تأمین 

بار و فعالیت در مناسبات تجارت بین الملل.

رقباي بندر چابهار؛ فرصت ها و تهديدها
ايران با مشــاركت هنــد و همراهي افغانســتان 
درحال توسعه بندر شهید بهشــتي چابهار است 
و به واســطه نقش اين بندر براي كمك به توسعه 
اقتصادي افغانستان، از شمول تحريم هاي ظالمانه 

آمريكا معاف شــده است. در شــرايط فعلي فاز 
نخست توســعه بندر شهید بهشــتي براي آغاز 
همــكاري تجاري ســه جانبه میان ايــران، هند 
و افغانســتان به پايان رســیده و تمام نگاه ها به 
توســعه ريلي در پس كرانه بنــدر چابهار دوخته 
شده اســت. در مقابل اما، چیني ها نیز از سال ها 
پیش با ســرمايه گذاري عظیمي مشغول ساخت 
و تكمیل بندر گوادر پاكســتان در نزديكي بندر 
چابهار هستند كه زيرساخت هاي پس كرانه آن در 
مســیري موازي با كريدور چابهار – آسیاي میانه 
امتداد مي يابد. از منظر كارشناسي بنادر چابهار و 
گوادر عالوه نقش رقابتي مي توانند مكمل يكديگر 
نیز باشند اما به نظر مي رسد نقش رقابتي اين دو 
بندر بســیار فراتر از نقش مكمل باشــد؛ هرچند 
مزيت هاي امنیتي بندر چابهار باعث شده حداقل 
در ارتباط دهي كشــورهاي آســیاي میانه دست 

باالتري داشته باشد.
از سوي ديگر بندر چابهار رقیب جدي ديگري نیز در 
آن سوي آب هاي آزاد و در سواحل كشور عمان دارد 
كه به زودي نقش آفريني آن در تجارت منطقه اي 
پررنگ تر مي شــود.  اللهیاري، رئیــس دبیرخانه 
شوراي توسعه سواحل مكران معتقد است: در اين 
رقابت ها، اتصال امن و ارزان به كشورهاي آسیاي 
میانه، قفقاز، روســیه و افغانستان، جزو مزيت هاي 
مطلق چابهار است كه مي تواند رقبا را از میدان به 
در كند يا سهم آنها را كاهش دهد؛ البته مشروط بر 
اينكه با تسريع در ايجاد زيرساخت ها، اين مزيت ها 
بالفعل شوند. به گفته او، باتوجه به اينكه دسترسي 
بندر گوادر به آسیاي میانه داراي مشكالت بسیاري 
نظیر ناامني در افغانستان و تردد سخت و پرخطر 
در جاده هاست، مزيت چابهار يعني داشتن مسیر 
راحت و امن ايران مي تواند ذي نفعان را جذب كند.

قیمت هاي عجیب و شــگفت انگیز در بازار میوه معموال خاص 
میوه هاي تابستاني است. با آغاز نیمه دوم سال وباورود میوه هاي 
ماندگارتر فصل سرما بعد از گذشتن از قیمت هاي نوبرانه معموال 
به نرخ هاي پايداري مي رسیم. ولي امسال بازار میوه و سبزي در 
فصل سرد هم شاهد قیمت هاي عجیب و غیرقابل باوري بود. از 
عرضه گوجه 35هزار توماني هنوز مدت زيادي نگذشته و بازارش 
متعادل نشده بود كه هويج 25هزار توماني سر از مغازه هاي میوه 
فروشي درآورد و حاال سه برابر شــدن قیمت پرتقال خبر تازه 
بازار میوه است. نرخ هاي بســیار عجیب و باالتر از حد تصوري 
كه هرازگاهي در حوزه میوه، سبزي و صیفي شاهد آن هستیم 
به نبود تعادل میان عرضه و تقاضــا بازمي گردد كه در مواردي 
به فاصله میان فصل رســیدن محصول در نقاط مختلف كشور 
نسبت داده مي شود كه مانند آنچه درباره گوجه وعده داده شده با 
رسیدن محصول از استان هاي ديگر حل مي شود. اما در مواردي 
هم محصول به میزان كافي تولید شــده اما به جاي بازار داخلي 
سر از بازارهاي صادراتي در مي آورد. درباره گراني پرتقال گفته 

مي شود عامل دوم تأثیرگذار بوده است.

دالل هاي صادراتي؛ عامل گراني
رئیس اتحاديه بارفروشان مي گويد سلف خران پرتقال مازندران 
را در حجم وسیع و با قیمت كیلويي 13هزار تومان براي صادرات 
خريده اند و اين رقم ســبب شده كشــاورزان براي ارسال بار به 
میدان مركزي تهران تمايلي نداشــته باشند. به گفته مصطفي 
دارايي نژاد قیمت امســال خريد پرتقال از باغداران نســبت به 
قیمت سال گذشته 3برابر شده و درحالي كه سال گذشته پرتقال 
روي درخت كیلويي 2هزار تومان از كشاورز خريداري مي شد، 
امسال كشاورزان مازندران، پرتقال را روي درخت كیلويي 7هزار 
تومان مي فروشــند. به گفته رئیس اتحاديه بارفروشان كشاورز 
پرتقال را كیلويي 7هزار تا 7500تومان به صورت عمده عرضه 
مي كند، 3هزار تومان هزينه بســته بندي، كارگر و حمل به آن 
اضافه مي شــود و عمده فروش با يك هزار تومان ســود آن را به 
قیمت 11هزار تا 11هزارو500تومان در میدان مركزي معامله 
مي كند. در نهايت اين محصول با 30درصد ســود خرده فروش 
به قیمت 15 تا 16هزار تومان به دســت مصرف كننده مي رسد. 
اما قیمت پرتقال در مغازه هاي ســطح شهر بیش از اين هاست. 
تا 2 ماه ديگر خريدهاي عید نوروز هم آغاز مي شود و ازآنجا كه 
پرتقال از میوه هاي عمده عید نوروز است  مي توان از حاال نگران 
قیمت آن در پرتقاضاترين زمان ســال بود. دارايي نژاد برهمین 
مبنا از احتمال رويت »قیمت هاي خیلي بیشتر« براي شب عید 

سخن مي گويد.

دليل جذابيت صدور مركبات
اما مجتبي شادلو بازرس اتحاديه سراسري باغداران در گفت وگو 
با همشــهري جذابیت بازارهاي صادراتي بــراي باغداران را رد 
نمي كند اما بر ايــن نكته تأكید دارد كه چیــزي خارج از عرف 
بازار در زمینه محصول پرتقال رخ نداده است. مجتبي شادلو با 
تكذيب قیمت خريد 13هزار توماني پرتقال از باغداران مي گويد: 
بازار صادرات به دلیل ارزآوري، براي باغداران جذاب تر از بازارهاي 

داخلي است ولي قطعا كسي كه از باغدار خريد مي كند نیز سعي 
مي كند براي صرفه خودش هم كه شــده عرف بــازار را رعايت 
كند. اين فعال صنفي مي افزايــد: در مبادالت بین المللي و بازار 
صادرتي نمي توان و نبايد جريان صادرات قطع و وصل شود چون 
هر بازار صادراتي را به دلیل قطع صادرات از دست بدهیم رقباي 
بین المللي جايگزين ما مي شوند و ديگر به دست آوردن آن بازار 

از محاالت است.
او معتقد است طي سال هاي گذشته در زمینه محصول پرتقال، 
باغداران بارها با تجربه تولید مازاد و نبــود بازار كافي در داخل 
كشور مواجه بوده اند و قیمت پايین در بازار داخل آنها را متضرر 
كرده است. در چنین شرايطي توجه به بازارهاي صادراتي عجیب 
نیست. شــادلو تأثیر تولیدكننده در تعیین قیمت محصول را 
بســیار كم مي داند و مي افزايد: تولیدكننده تابع بازار اســت و 
زماني كه محصولش به بار مي نشــیند ناچار است آن را به بازار 
عرضه كند. تنها چیزي كه مي تواند در اين میان تأثیرگذار باشد 
نبود زمان بندي مناسب براي خريد است. به گفته او، نه در زماني 
كه محصولي زير قیمت تولید در بازار به فروش مي رسد، كسي 
مي تواند زيان باغدار را جبران كند و نــه در زماني كه محصول 
با قیمت هاي نجومي عرضه مي شود ســودي به جیب باغدار و 
كشــاورز مي رود چون قیمت در باغ و زمین كشاورزي تعیین 

نمي شود.

سقف قيمت خريد پرتقال، 6هزارتومان 
قیمت هاي كه در بازار میوه براي ارقام مختلف میوه و ســبزي 
تعیین مي شــود با افــزودن هزينه هاي جانبي و ســود مجاز و 
هزينه هاي واسطه گري اســت و با نرخ خريد از كشاورز بسیار 
متفاوت اســت اما به گفته رئیس اتحاديه باغداران تهران حتي 
قیمت هاي عنوان شده هم معتبر نیســت. شادلو در اين زمینه 
مي گويد: قیمت خريد پرتقال از ابتداي فصــل تولید از 5هزار 
تومان شروع شد و تا 6هزار تومان رسید. او در عین حال عرضه 
و تقاضا را مهم ترين عامل تعیین قیمت محصوالت دانســت و 
احتمال اينكه محصوالت برداشت نشده با قیمت هايي بیش از 
اين به بازار عرضه شوند را نیز رد نكرد. بايد ديد عامل صادرات تا 
كجا مي تواند بر روند عرضه و نتیجتا افزايش نرخ محصوالت روي 

درخت، تأثیرگذار باشد.

تالقي توسعه ملي و بين المللي در بندر چابهار
 بندر چابهار براي رسیدن به توسعه مطلوب منطقه اي، ملي و بین المللي بايد از يك سو به زنجیره جهاني تأمین بار بپیوندد 

و از سوي ديگر زيرساخت هاي حمل ونقلي اين بندر به سرعت تكمیل شود

پرتقال ايران براي صادرات جذاب شد 
 مسئوالن صنفي به همشهري گفته اند كه امسال با توجه به منطقي شدن 
نرخ ارز سود حاصل از صادرات تولیدكنندگان مركبات رو به افزايش است
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رئيس اتحاديه فروشندگان 
پرنده و ماهي در گفت وگو با 
همشهري: با عرضه 250تن 
مرغ گرم با نرخ مصوب دولتي 
در ســطح خرده فروشــي و 
توزيع 700هزار تن مرغ گرم 
و منجمــد در ميادين ميوه 
و تره بــار و فروشــگاه هاي 
زنجيره اي بــا قيمت دولتي، 
شــمارش معكــوس براي 

كاهش قيمت مرغ آغاز شد

صفمرغميشكند
رئيس اتحاديه فروشندگان پرنده و ماهي در پاسخ به همشهري در مورد صف هاي خريد براي مرغ با قيمت دولتي 
گفت: ديروز به دليل عرضه كم مرغ دولتي در واحدهاي صنفي، مشتريان به خريد مرغ گرم و منجمد از ميادين 
ميوه و تره بار و فروشگاه هاي زنجيره اي روي آوردند اما از امروز با رشد توزيع مرغ تازه و منجمد در واحدهاي 
صنفي سطح شهر تهران صف هاي خريد مرغ مي شكند. يوسف خاني، با بيان اينكه مرغ گرم و منجمد مورد نياز 
براي توزيع توسط شركت پشتيباني امور دام و وزارت جهادكشاورزي به اندازه كافي تامين شده است، گفت: با 
اين روند توزيع مرغ با نرخ مصوب دولتي حداقل تا پايان هفته جاري ادامه خواهد يافت. از پنجشنبه هفته گذشته 
روند تامين و توزيع مرغ گرم و منجمد تسهيل شده و كمبودي وجود ندارد. او با بيان اينكه مرغ دولتي حداقل تا 
پايان هفته جاري و درصورت باال ماندن قيمت ها حتي در هفته آينده نيز توزيع خواهد شد، گفت: برخالف ادعاي 
كمبود مرغ، مشكلي در اين زمينه وجود ندارد و تشكل هاي صنفي نيز از روند اخير عرضه مرغ به نرخ دولتي 
راضي هستند. رئيس اتحاديه فروشندگان پرنده و ماهي افزود: از امروز با افزايش توزيع مرغ در واحدهاي صنفي 
سطح شهر و نظارت بر عرضه اين محصول با نرخ مصوب، شاهد كاهش قيمت خرده فروشي مرغ منجمد و گرم در 
بازار خواهيم بود و با رشد عرضه اين اقالم، قيمت هاي خرده فروشي مرغ در بازار تا پايان هفته جاري و ابتداي 

هفته آينده شكسته مي شود و به نرخ مصوب مي رسد.

هرچنــد در نخســتين روز  بازار
عرضــه مرغ با نــرخ دولتي 
قيمت مرغ گرم و منجمد در 
ســطح واحدهــاي صنفي 
خرده فروشي شكســته نشــد اما رئيس اتحاديه 
فروشندگان پرنده و ماهي به همشهري اطمينان 
داد؛ با عرضه 250تن مرغ گرم با نرخ مصوب دولتي 
در سطح خرده فروشي و توزيع 700هزار تن مرغ 
گــرم و منجمــد در ميادين ميــوه و تــره بار و 
فروشــگاه هاي زنجيره اي با قيمــت كمتر از نرخ 
مصوب ستاد تنظيم بازار، شمارش معكوس براي 
كاهش قيمت مرغ آغاز خواهد شــد. با اين حال 
مشــاهدات ميداني خبرنگاران همشهري حاكي 
اســت ديروز همچنان صف هاي طوالني خريد در 

مراكز عرضه مستقيم مرغ پا برجا بودند.

بي اطالعي از عرضه مرغ با قيمت دولتي
قيمت هر كيلوگرم مرغ گــرم در هفته قبل تا مرز 
38هزار تومان پركشــيد. متوليــان تنظيم بازار 

براي كنترل اوضاع از رشــد 
عرضه مرغ تازه و منجمد در 
فروشــگاه هاي زنجيره اي و 
ميادين ميوه و تره بار شــهر 
تهــران از ديروز )شــنبه( با 
قيمت دولتي خبر دادند اما 
مشاهدات ميداني خبرنگاران 
همشهري حاكي است اغلب 
مرغ فروشــي هاي ســطح 
شــهر تهران از توزيع مرغ با 
نرخ دولتي ابــراز بي اطالعي 

مي كنند.
ديــروز قيمــت انــواع مرغ 
گرم و منجمد و مشــتقات 
آن در واحدهــاي صنفــي 
خرده فروشــي تهران بنابر 
كيفيت و محل كشتار از 33تا 
37هزار تومان در نوسان بود. 

در نخستين روز عرضه سراسري مرغ با نرخ دولتي، 
بازهم پيشي گرفتن تقاضا از عرضه زمينه مقاومت 
بازار براي كاهش قيمت مرغ در بازار خرده فروشي 
را فراهم كرد. ثبت اين قيمت ها در حالي اتفاق افتاد 
كه رضا سالمي، مديركل شركت پشتيباني امور دام 
استان تهران اعالم كرده بود: 650 تن گوشت مرغ 
گرم و 300 تن مرغ منجمد با نرخ هاي مصوب عالوه 
بر ميادين ميوه و تره بار، در فروشگاه هاي زنجيره اي 
استان تهران و برخي واحدهاي صنفي خرده فروشي 
عرضه شده است. خبرنگاران همشهري مي گويند 
همزمان با اين رويدادها ديــروز در برخي ميادين 
ميوه و تره بار مانند ميدان ميوه وتره بار تهرانسر و 
برخي فروشگاه هاي زنجيره اي مانند رفاه، شهروند 
و هايپرمي نيز صف هاي خريد تشكيل شد. به نظر 
مي رسد تفاوت 20هزار توماني قيمت هر كيلوگرم 
مرغ تازه عرضه شده با نرخ مصوب دولتي نسبت به 
نرخ خرده فروشي هاي سطح شهر، دليل تشكيل 
صف هاي تقاضاي طوالني در نخستين روز توزيع 
اين اقالم بوده است. با وجود اين متوليان تنظيم بازار 
و فعاالن صنفي تأكيد مي كنند با تداوم رشد كشتار 
و عرضه انواع گوشــت مرغ منجمد و گرم تا پايان 
هفته، عطش تقاضا در بــازار مرغ فروكش خواهد 
كرد و نرخ مرغ در خرده فروشي هاي سطح شهر هم 

به تدريج كاهش خواهد يافت.

سقوط آزاد نرخ مرغ در راه است
رئيس سازمان دامپزشــكي با بيان اينكه براساس 
اطالعات اين ســازمان درباره حجم كشتار مرغ، 
قيمــت ايــن محصــول از هفته جاري ســقوط 
مي كند، گفت: با توجه به تدابيــري كه در وزارت 
جهادكشاورزي انديشيده شــده، منتظر سقوط 
آزاد قيمت مرغ از روز شــنبه هفته آينده باشيد. 
علي صفر ماكنعلي، افزود: روز جمعه هفته گذشته 
143ماشــين مرغ وارد ميدان بهمن شد كه نتايج 
عرضه آن از روزهاي آينده مشــخص خواهد شد 
و نرخ مرغ در بازار را به قيمــت مصوب 20هزار و 
400تومان مي رساند. او افزود: قيمت هاي كنوني 
مرغ متاثر از شرايط رواني و افزايش مقطعي تقاضا 
در بازار است اما بايد توجه كرد كه رشد قيمت مرغ 
ناشي از رشد قيمت نهاده ها و ترخيص نشدن بموقع 
آنها بوده است. ماكنعلي با اشاره به كاهش مقطعي 

جوجه ريزي افزود: در قضيــه افزايش قيمت مرغ 
عده اي سوداگري كردند و عده اي نيز براي خريد 

اين محصول هجوم بردند.

سبقت آاليش از نرخ مصوب مرغ 
با افزايش قيمت مرغ، نرخ انواع مشــتقات و حتي 
آاليش مرغ در بازار خرده فروشي رشد چند برابري 
را تجربه كرده است. واحدهاي صنفي سطح شهر 
نرخ هر بســته يك كيلوگرمي اسكلت، پا، گردن، 
سر، چربي و دل و جگر مرغ را، كه اغلب تا چندي 
پيش تنها مورد مصــرف حيوانات خانگي و برخي 
صنايع بوده، تا چند برابر افزايــش داده اند. با اين 
شرايط نرخ هر بسته 2كيلويي اسكلت مرغ، كه قبال 
5هزار تومان بود، به 20هزار تومان افزايش يافته 
است. عالوه بر آن در شرايطي كه بنابر مصوبه ستاد 
تنظيم بازار حداكثر قيمت مصوب هر كيلوگرم مرغ 
تازه براي مصرف كنندگان بر مبناي بررســي هاي 
ســازمان حمايت 20هــزار و 400تومان تعيين 
شده است، رشد تقاضا براي خريد پاي مرغ قيمت 
خرده فروشــي هر كيلوگرم 
از اين محصول را به 27هزار 
و 700تومــان رســانده كه 
7هزار و 300تومان بيشــتر 
از نــرخ مصوب مــرغ گرم 
است. اين افزايش قيمت در 
انواع بســته بندي پاي مرغ 
بيشتر است به نحوي كه هر 
بســته پاي مرغ 400 گرمي 
در ميادين ميــوه و تره باربا 
قيمت 11هزار و100تومان 
و در فروشگاه هاي سطح شهر 
12هزار تومان قيمت گذاري 
شــده اســت. همچنيــن 
قيمت پاي مرغ در نرخنامه 
ميدان ميــوه و تــره باردر 
بســته هاي 500 گرمي نيز 
11هزار و 100تومــان اعالم 
شده اما با كم فروشي 100گرمي اين نرخ مصوب را 

رعايت نمي كنند.

توزيع مرغ دولتي در واحدهاي صنفي
رئيس اتحاديه فروشــندگان پرنــده و ماهي در 
گفت وگو با همشهري ضمن تأييد خبر آغاز توزيع 
مرغ گرم و منجمد با نرخ مصوب دولتي در برخي 
واحدهاي صنفي خرده فروشــي سطح كالنشهر 
تهران گفت: با مصوبه دولــت از ديروز توزيع مرغ 
تازه و گرم با قيمت كمتر از نرخ مصوب ستاد تنظيم 
بازار )20هزار و 400تومان( و به قيمت 18هزار و 
500در واحدهاي صنفي، ميادين ميوه و تره بار و 
فروشگاه هاي زنجيره اي آغاز شد و در اين چارچوب 
حدود 700تــن مرغ در مراكز عرضه مســتقيم و 

250تن در واحدهاي صنفي توزيع شد.
مهدي يوسف خاني در پاسخ به همشهري در مورد 
بي خبري مرغ فروشي هاي ســطح شهر تهران از 
عرضه مرغ با نرخ دولتي و فروش مرغ با قيمت هاي 
باالتر، گفت: در ابتدا مرغ دولتــي در اين واحدها 
عرضه نشد اما با پيگيري و دستور معاون استانداري 
تهران، عرضه مرغ منجمد و تازه در برخي واحدهاي 
صنفي نيز آغــاز و 250تن مــرغ در اين واحدها 
و 700تن در مراكز عرضه مســتقيم توزيع شــد 
اما به دليل عرضــه محدود مــرغ در اين واحدها، 
برخي فعاالن صنفي موفق به دريافت آن نشدند. 
او افزود: مقرر شــده از امروز)يكشــنبه( مرغ گرم 
بدون محدوديت با قيمت 17هزار و 600تومان در 
واحدهاي صنفي سطح شــهر تهران توزيع شده و 
اين واحدها نيزمرغ تازه را با قيمت حداكثر 18هزار 
و 500تومان به مشتريان عرضه كنند. همچنين 
هر كيلوگرم مرغ منجمد با نرخ 14هزار تومان در 
اختيار واحدهاي صنفي قرار گرفته و اين واحدها 
بايد آن را حداكثربا قيمت هــر كيلوگرم 15هزار 
تومان عرضه كنند. يوســف خاني بــا بيان اينكه 
با توزيع مرغ دولتي در واحدهاي خرده فروشــي 
هرگونه فــروش مرغ منجمد و گــرم بيش از نرخ 
مصوب مذكور تخلف و مشــمول برخورد قانوني 
خواهد بود، گفــت: نظارت بر عرضه مــرغ با نرخ 
مصوب در واحدهاي صنفي بر عهده بازرسان وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، اتحاديه فروشندگان پرنده 
و ماهي و سازمان حمايت و تعزيرات حكومتي است.

افزايش استقبال سرمايه گذاران بورس از سهام شركت هاي كشاورزي و دامپروري

محاسبات همشهري نشان مي دهد فقط در يك ماه گذشته سود شركت هاي فعال در صنايع توليدكننده 
محصوالت غذايي و آشاميدني 100ميليارد تومان افزايش يافته است

گزارش ميداني همشهري از توزيع مرغ دولتي حاكي است كه نخستين روز عرضه مرغ با قيمت 
كمتر از نرخ مصوب ستاد تنظيم بازار به شكست قيمت در سطح خرده فروشي منجر نشده است

تورم،سهامخوراكيهاراپرطرفداركرد

 حلوا شكري
 صبحانه محبوب روزهاي سرد

سوپرماركت سيني هاي حلوا ارده در كنار سيني هاي جذاب 
پنير ليقوان و پنير تبريز جزو الينفك بقالي هاي 
قديم بود. ســيني هايي كه بدون در و روكش، 
محتوياتشان در معرض تمام آلودگي هاي ممكن 
قرار داشت. اما باز هم ديدنشان آب دهان را راه مي انداخت. اگر بقال 
بويي از بهداشت برده بود كيسه اي نايلوني روي سيني ها مي كشيد و 
وقت فروش، چاقو را از پنير به حلــوا و از حلوا به پنير منتقل مي كرد، 
تكه اي مي بريد و در كيسه فريزري مي گذاشت كه دستش را در سمت 
وارونه آن فرو برده بود؛ از دستكش يك بار مصرف خبري نبود. حاال اما 
ديگر آن سيني ها الاقل از ســوپرماركت ها جمع شده و خبري از آنها 
نيســت. به جاي آنها حلوا شــكري هاي پاكتي و ظرفي در وزن هاي 
مختلف و با افزودني هاي متنوع در سوپرماركت ها جا خوش كرده اند و 
با خيال راحت از رعايت موارد بهداشــتي مي توان آنها را خريد و سر 

سفره صبحانه برد. 
حلوا شكري به دليل گرم بودن طبع ماده اصلي تشكيل دهنده آن يعني 
كنجد )ارده( و شيره، صبحانه مناسبي براي فصل سرماست و از لحاظ 
مواد مغذي نيز خوراكي مناســبي محسوب مي شود. ميزان كلسيم 
مناسبي دارد و منبع خوبي براي منيزيم، روي، فسفر و ويتامين هاي 
B و E است. عقاب، همچنان معروف ترين برند در زمينه حلوا شكري 
است كه از ســال ها پيش با تبليغات فراوان بازار اين كاال را در دست 
گرفت اما در سال هاي اخير برندهاي ديگري هم محصوالتشان را به 
بازار ارائه كرده و دايره تنوع محصوالت اين حوزه شامل حلوا شكري و 
ارده را بسيار گسترش داده اند. برندهاي باز، سيمرغ، بيسفود، برسام، 
موسوي، شيررضا، چاپاتي و يك برند ديگر با عنوان قديما -كه سعي 
كرده با اين نام خاطرات همــان حلواارده هاي قديمي را در خاطرها 
زنده كند- در سال هاي اخير در زمينه توليد محصوالت حلوا و ارده 

فعال بوده اند. 
كوچك ترين قالب حلواشكري در ســوپرماركت ها بسته هاي پاكتي 
30گرمي و 50گرمي يا يك نفره اســت اما برای معرفي بزرگ ترين 
بسته بندي از آنجايي كه تنوع ظروف در برندهاي مختلف متنوع است 
نتيجه اي پيدا نشــد. رايج ترين بسته بندي همان ظروف 400گرمي 
است كه در بيشتر سوپرماركت ها بخش عمده قفسه مربوطه را به خود 
اختصاص داده اند اما ظروف ليواني هم تعدادشــان روزبه روز بيشتر 
مي شــود. قيمت براي حلوا شــكري از 5هزار تومان براي بسته هاي 
50گرمي شروع مي شود و تا 80هزار تومان براي بسته هاي 800گرمي 
باال مي رود. نكته اي كه در زمينه قيمت در اين محصول جالب توجه 
است اين كه قيمت حلوا ارده هاي برند عقاب در مقايسه با ديگر برندها 

كمي بيشتر است.

تابلوي قيمت بعضي انواع حلواشكري در سوپرماركت هاي تهران
قيمت- تومانمشخصاتبرند
36.000ساده- 400گرميعقاب
42.000پسته اي- 400گرمي عقاب

18.500شيري- 200گرميشيررضا
32.000پسته اي- 400گرمي شيررضا
119.000با شيره انگور )رژيمي( - 250گرمي سهيل 
43.500ساده- 450گرمي بيسفود
43.200پشمكي- 500گرمي قديما
20.700كنجدي- 400گرمي قديما
79.000ساده- 800گرمي برسام

3.200ساده- 30گرميبرسام 

قيمت مرغ در ميادين تره بار شهرداري
افزايش شــديد قيمت مرغ در 2هفته گذشته  تره  بار
مهم ترين خبر در حوزه مواد غذايي بود. قيمت 
هركيلو مرغ در هفته گذشته به 30، 35 و حتي 
40هزار تومان رسيد و اين نگراني را ايجاد كرد 
كه دومين منبع مهم و پرمصرف پروتئين نيز بعد از گوشت قرمز از سبد 

مصرف خانوارهاي بيشتري فاصله بگيرد. 
صف هاي تشكيل شده پشت درهاي مغازه ها براي خريد مرغ از نگراني 
مردمي حكايت داشت كه تالش مي كردند تا پيش از گراني بيشتر تا 
حدي كه مي توانند مرغ ذخيره كنند. اما آنچه فارغ از كشمكش هاي 
مسئوالن و توليدكنندگان، براي مردم عادي مهم است قيمت نهايي 
است. كجا مي شود مرغ، تخم مرغ و گوشت را با قيمت مناسب تر تهيه 
كرد؟ گزارش هاي دريافتي نشــان مي دهد قيمت مواد پروتئيني در 

ميادين بين 16تا 46درصد از مغازه ها پايين تر است.
 براين اساس به طور متوسط قيمت گوشــت گوسفندي 18درصد، 
قيمت گوشت گوساله 16درصد، قيمت گوشــت مرغ )تنظيم بازار( 
46درصد و قيمت تخم مرغ 14درصد، نسبت به ميانگين قيمت هاي 

سطح شهر، پايين تر است.

تابلوي قيمت مرغ در ميادين ميوه و تره بار تهران

قيمت هر مشخصاتنوع محصول
كيلو- تومان

بسته بندي نايلوني- وزن بين مرغ كامل تازه
10018.500تا 1700گرم

بسته بندي بشقابي- بين مرغ كامل تازه
170020.400تا 2200گرم

43.200بدون پوستسينه 

بدون پوست و بدون استخوان مغز ران 
46.600كعب ران

47.600بدون پوست و سرساقساق
41.700بدون پوستران و سينه 

11.100پاك كردهپاي مرغ
6.700بسته 400گرميجگر مرغ
13.100بسته 400گرميدل مرغ

12.600بسته 400گرميسنگدان مرغ

افزايش بي رويه قيمت محصوالت  بورس
خوراكــي مرتبــط بــا صنعت 
كشــاورزي و دامپروي به رشد 
قيمت سهام شــركت هاي اين 
گروه در بورس منجر شده است. ظرف چند روز گذشته 
به دليل رشد پر شتاب قيمت ها در يك ماه گذشته حجم 
تقاضا براي خريد سهام شركت هاي اين گروه در بورس 

با افزايش زياد تري مواجه شده است.
به گزارش همشهري، گراني مواد و محصوالت غذايي 
با وجود آنكه اثرات مخربي بر معيشــت خانواده هاي 
ايراني داشــته اما به افزايش تقاضا براي خريد ســهام 
شــركت هاي اين گروه در بورس منجر شده زيرا طبق 
آمار موجود سود شركت هاي اين گروه به دليل افزايش 
قيمت ها در حال افزايش است. اگرچه نكته اصلي براي 
افزايش واقعي سود شــركت ها محاسبه حاشيه سود 
شركت هاست و هنوز مشخص نيست آيا حاشيه سود 
شركت هاي فعال در بخش خوراكي هم افزايش يافته 
يا خير اما فعــال در بورس تحت تأثيــر افزايش ارزش 
اسمي و ريالي درآمد شركت هاي فعال در اين بخش، 
حجم تقاضا براي خريد ســهام اين شركت ها افزايش 
يافته است. برخي تحليلگران بر اين باورند كه با وجود 
رشد قيمت محصوالت اين شركت ها، چون هزينه هاي 
توليد به شكل سرسام آوري رشد كرده احتماال حاشيه 
سود شــركت هاي اين بخش يا رشــد نكرده يا حتي 
كاهش يافته است. با وجود اين حجم تقاضا براي خريد 
سهام اين شــركت ها به دليل گراني مداوم قيمت مواد 
و محصــوالت خوراكي در حال افزايش اســت به ويژه 
آنكه سطح عمومي قيمت خوراكي هاظرف چند هفته 
گذشته حتي با رشد بيشــتري هم مواجه شده است. 
همين عامل ظرف چند روز گذشــته به افزايش تقاضا 
براي خريد سهام شركت هاي فعال در بخش كشاورزي 
و دامپروري در بورس منجر شده است. آنطور كه مركز 
آمار گزارش داده اســت ميزان افزايش قيمت برخي 
محصوالت خوراكي به حدي بوده كه از تورم هم پيشي 
گرفته است. آمار هاي بورس تهران هم نشان مي دهد كه 
درآمد شركت هاي فعال در اين بخش بيش از چند صد 

درصد افزايش يافته است.

اثر گراني خوراكي ها بر سهام شركت ها
آنطور كه مركز آمار گزارش داده است در آبان ماه امسال 
طيف زيادي از اقالم خوراكي با رشد  بسيار زيادي فقط 
در طول يك ماه مواجه شــده اند به طــور مثال قيمت 
گوشت گوسفند در آبان ماه امسال 13.7درصد، گوشت 
گوســاله 27.1درصد، مرغ83.6درصد، شير و ماست 
42درصد، تخم مــرغ 79.6درصد و روغن نباتي جامد 
نزديك به 70درصد رشــد كرده است. اطالعات مركز 
آمار حتي نشــان مي دهد از 53قلم خوراكي منتخب، 
تعداد 32قلم، درصد تغيير ســاالنه باالتــري از نرخ 
تورم نقطه اي كل كشــور )46.4درصد( داشته اند. اين 
يعني رشد قيمت اقالم خوراكي حتي از ميانگين تورم 
ساالنه هم سبقت گرفته است. اين افزايش قيمت مواد 
و محصوالت غذايي مرتبط با محصوالت كشــاورزي و 
دامپروري كه از يك سال پيش شروع شده است سبب 
افزايش درآمد شركت هاي توليد كننده اين محصوالت 
در بورس شده و همين موضوع منجر به افزايش تقاضا 

براي خريد سهام اين شركت ها شده است.
 از نظر علوم مالي يك رابطه مستقيم بين افزايش درآمد 
شركت هاي بورس و ميزان تقاضا براي سهام آنها وجود 
دارد. برخي تحليلگران بنيادي حتي برآورد مي كنند 
كه ميزان سود آوري اين شــركت هاي فعال در حوزه 
كشــاورزي و دامپروري كه در دســته بندي زراعت و 
خدمات وابسته و محصوالت غذايي و آشاميدني تقسيم 
بندي مي شوند در ماه هاي آينده با رشد بيشتري مواجه 

مي شــود زيرا هنوز اثر افزايش قيمت و گراني مواد و 
محصوالت خوراكي كه در روز هاي اخير شتاب بيشتري 
گرفته، به طور كامل درصورت هاي مالي شــركت هاي 
بورس محاسبه نشده است. اين همان تحليلي است كه 
ظرف چند روز گذشته حجم تقاضا براي خريد سهام 
شركت هاي اين بخش را چند برابر كرده و به رشد قيمت 

سهام اين شركت ها دامن زده است.

رشد درآمد توليدكنند ه هاي خوراكي
اطالعات و آمارهاي رســمي بورس تهران، هم راســتا 
با اطالعات مركز آمار ايران، كه ميــزان گراني قيمت 
محصــوالت خوراكــي را گــزارش كرده، از رشــد 
چند صد درصدي درآمد شــركت هاي فعال در حوزه 

مواد و محصوالت خوراكي خبر مي دهد.
هم اكنون سهام 30شركت در بخش توليد محصوالت 
خوراك و غذايي كه به طور متنوع در بخش كشاورزي، 
دامپروري و توليد محصوالت نهايــي غذايي فعاليت 
مي كنند، دربازار ســهام دادوســتد مي شــود و اتفاقا 
ســهام اين شــركت ها روزبه روز به دليل رشد قيمت 
محصوالتشان بيشــتر مورد توجه ســهامداران قرار 

مي گيرد.
آمار هاي بورس تهران نشــان مي دهد فقط در آبان ماه 

امسال 100ميليارد تومان به درآمد شركت هاي فعال 
در بخش محصوالت غذايي و آشاميدني اضافه شده و 
جمع كل سود اين شركت ها از 1267ميليارد تومان به 
1365ميليارد تومان رسيده است. اين اطالعات نشان 
مي دهد درآمد شركت هاي فعال در بخش محصوالت 
غذايي و آشــاميدني در آبان امســال در مقايسه با ماه 
مشابه سال قبل)دوره يك ساله( دست كم 756ميليارد 
تومان يعني رقمي معادل 124درصــد افزايش يافته 
است. اين رشد در صنعت زراعت و خدمات وابسته بيشتر 
هم بوده است به طوري كه بررسي ها نشان مي دهدجمع 
كل درآمد شركت هاي فعال در بخش زراعت و خدمات 
وابسته از آبان پارسال تاكنون و در يك دوره يك ساله 
811درصد افزايش يافته و از 44ميليارد تومان جمعا 
به 357ميليارد تومان رسيده است. هنوز ميزان رشد 
قيمت مواد و محصوالت خوراكي در يك ماه گذشــته 
كه به زعم مركز آمار در برخي از اقالم خوراكي حتي تا 
80درصد بوده است درصورت هاي مالي اين شركت ها 
محاسبه نشده و به نظر مي رسد در ماه هاي باقيمانده از 
سال بايد منتظر افزايش بيشتر درآمد شركت هاي فعال 
در اين بخش بود،اين همان موضوعي است كه منجر به 
افزايش تقاضا براي خريد سهام شركت هاي فعال در اين 

بخش در بازار سهام شده است.

مقايسه ميزان سود شركت هاي فعال در بخش مواد خوراكي دريك سال گذشته
تغيير- درصدتغيير- تومانآبان 99آبان 98نام صنعت

6091365756124.14محصوالت غذايي و آشاميدني
44401357811.36زراعت و خدمات و ابسته

ميزان افزايش قيمت برخي اقالم خوراكي مرتبط با توليدات شركت هاي بورس در آبان ماه امسال در مقايسه با آبان 
پارسال- منبع مركز آمار

درصد تغيير نسبت به ماه مشابه سال قبلنام محصول
37.2برنج ايراني درجه يك

47.1ماكاروني
27.9گوشت گوسفند

27.1گوشت گاو يا گوساله
83.6مرغ ماشيني
39.4ماهي قزل آال

57.9كنسرو ماهي تن
41.9شير پاستوريزه
87.1خامه پاستوريزه

42.1ماست پاستوريزه
38.7پنير ايراني پاستوريزه

79.6تخم مرغ
32روغن مايع

69.6روغن نباتي جامد

به دنبال رشد پر شــتاب قيمت محصوالت خوراكي در چند هفته گذشــته، حجم تقاضا براي خريد سهام 
شركت هاي فعال در بخش كشاورزي و دامپروري در بورس افزايش يافت.    عكس: همشهري/ منا عادل

 آغاز شمارش معكوس
براي ريزش قيمت مرغ

ديروز قيمت هر  بازار  ارز
دالر آمريــكا در 
بازار آزاد به كانال 
24هــزار تومان 
سقوط كرد. از چند روز پيش قيمت دالر 
در بــازار متشــكل ارز در اين محدوده 
مبادله مي شد و انتظار مي رفت قيمت ها 
در بازار آزاد هم تحت تأثير بازار متشكل 
به كانال 24هزار تومان نزول كند كه اين 

اتفاق ديروز باالخره افتاد.
به گزارش همشــهري، قيمت هر دالر 
آمريكا هفته قبل در بازار آزاد در كانال 
25هزار تومان در نوســان بود اما براي 
نزول به كانــال 24هزار تومان مقاومت 
مي كــرد. اين در حالي بــود كه قيمت 
دالر در بازار متشكل در مبادالت هفته 
قبل در كانال 24هزار تومان دادوستد 
شد و حتي به كانال 23هزار تومان هم 

نزول كرد. 
با اثر گذاري قيمت ها در بازار متشــكل 
ارزي ديروز قيمت هــر دالر آمريكا در 
بازار آزاد باالخره به كانال 24هزار تومان 
نزول كرد و تا لحظه تنظيم اين گزارش 
در ســاعت17 به 24هزار و 950تومان 
رســيد. قيمت هر دالر آمريكا در بازار 
متشــكل ارزي هم ديروز به 23هزار و  
968تومان و در سامانه سنا به 24هزار 

و 200تومان رسيد. 

صرافي بانك ملي هــم قيمت هر دالر 
آمريكا را ديروز 24هــزار و 753تومان 

تعيين كرد.

افزايش حجم معامالت
نكته قابل توجه در مبادالت روز گذشته 
افزايش حجــم معامالت بــا توجه به 
تعطيلــي ادارات در صرافي هاي مجاز 
بود. در مبــادالت ديــروز 4ميليون و 
400هــزار دالر در صرافي هاي داراي 
مجوز رسمي مبادله شد كه با توجه به 
تعطيلي ادارات به دليل برنامه هاي ستاد 
مقابله با شيوع كرونا حجم قابل توجهي 
محسوب مي شــد. در مبادالت ديروز 
در ابتداي صبح حجــم تقاضا احتماال 
به دليل وقايع روزجمعه با افزايش مواجه 
شــد و اين افزايش تقاضا منجر به رشد 
قيمــت دالر در ابتداي صبح شــد، اما 

هرچه به پايــان مبــادالت نزديك تر 
شديم قيمت هر دالر آمريكا در محدوده 
24هزار تومان تثبيت شــد. در نهايت 
در دادوستد هاي ديروز قيمت هر دالر 

در پايين ترين نرخ به قيمت 23هزار و 
599تومان و در باالترين نرخ به قيمت 
24هزار و 650تومان در بازار متشــكل 

ارزی دادوستد شد.

تثبيت دالر در كانال 24هزار تومان

قيمت ارز در صرافي هاي مجاز تا ساعت 17 ديروز
تغيير- درصدتغيير- ريالقيمت نوع ارز

0.02-53040، 247دالر
0.03-400100، 295يورو

0.18-540600، 332پوند انگليس
0801200.18، 68درهم امارات

6005001.61، 31لير تركيه
6000.94، 8002، 278فرانك سوئيس

0508000.42، 192دالر كانادا
0000.54، 5001، 185دالر استراليا
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عليرضا منصوريان روي نيمكت تراكتور نخستين باخت فصلش 
را برابر سپاهان تجربه كرد تا هر چقدر محرم نويدكيا را رستگار 
مي كند، خــودش در بحران فرو برود. منصوريــان اما در پايان 
مسابقه رو به همان حرف هاي هميشگي آورد. مثال اينكه: »از 
بازيكنانم راضي هستم، از خودم نه.« خب االن چه كار كنيم؟ 
كمي راضي كننده تر باش! عليمنصور در فراز ديگري از سخنانش 
گفته: »مشــكل ما نبود هوادار اســت.« تا جايي كه ما يادمان 
مي آيد بهترين دوره مربيگري منصوريان در نفت بي تماشاگر 
تهران بود؛ جايي كه خانواده بازيكنان هم مسابقات اين تيم را 
تماشا نمي كردند. در شروع ليگ هفدهم هم هواداران استقالل 
با تندترين شعارها عليه كادرفني نشان دادند مشكل شما هرگز 

عدم حضور هواداران نيست. يك بهانه ديگر بياور رفيق!

از تماشاگر هم كه خاطره خوبي نداري!

حسين پوراميني بازيكن پيكان در ديدار با ذوب آهن كار بسيار 
زيبايي انجام داده و بعد از اعالم پنالتي روي خودش، به داور گفته 
مدافع حريف خطا نكرد. اين از آن كارهايي است كه اگر در بقيه 
جاهاي دنيا صورت مي گرفت، مثل چماق آن را بر سر بازيكنان 
خودمان مي كوبيديم. هم اكنون پوراميني با امين متوسل زاده، 
بازيكن اسبق فجرسپاسي مقايسه مي شود؛ كسي كه در ليگ 
نهم دروازه خالي اســتيل آذين را به خاطر مصدوميت گلر اين 
تيم باز نكرد و جايزه رفتار جوانمردانه جهان را گرفت. منتها آخر 
آن فصل فجر به دسته پايين تر سقوط كرد تا سرهنگ جعفري 
مديرعامل باشگاه بگويد: »متوسل زاده خودش را جوانمرد كرد و 
ما را جوانمرگ!« حاال اميدواريم كار پيكان به جوانمرگي نكشد، 

اما هر اتفاقي بيفتد انصافا كار پوراميني خيلي قشنگ بود.

خدا كند كار به »جوانمرگي« نكشد

بعد از اختالف عجيبي كه بين رشيد مظاهري و حسين حسيني 
پيش آمد، محمود فكــري در پيامي خطاب به همه بازيكنانش 
نوشت: »هوشيار باشيد و اجازه تفرقه به كسي ندهيد. بدخواهان 
منتظر لغزش ما هســتند.« اوال كه احتماالً منظور محمودخان 
»تفرقه افكني« بوده، در ثاني خود استقاللي ها طوري شبانه روزي 
دارند براي تيم حاشيه درست مي كنند كه اصال نوبت تفرقه افكنان 
و بدخواهان نمي رسد. شما كه لب خط با دياباته درگير مي شوي 
و به مربي حريف فحش مي دهي، سيروس دين محمدي كه عليه 
اركان باشگاه مصاحبه مي كند و استعفا مي دهد، تيم پزشكي هم 
كه آنطوري كنار مي روند، رشيد و حسيني هم كه اينطور... اين 
شكلي كه خودتان ميدان را دست گرفته ايد، اصال مگر نوبت بقيه 

مي رسد كه براي استقالل حاشيه درست كنند؟

اصاًل الزم نيست بقيه كاري كنند

نكته بازي

  منصوريان و شروع بد
مطابق انتظار عليرضــا منصوريان يك 
فصــل ديگــر از دوران مربيگري اش را 
هم با نتايج ضعيف شروع كرد. شكست 
برابر سپاهان، نخســتين باخت تراكتور 
ليگ بيســتم بود. آنهــا در 2بازي قبلي 
هم 2تســاوي برابر نفت مسجدسليمان 

و نســاجي به دســت آورده بودند كه در 
اين بين گل تســاوي بخش تراكتور در 
قائمشهر هم در موقعيت آفسايد به ثبت 
رســيد. منصوريان به عنوان مربي هرگز 
در هفته هاي اول فصل موفق به كســب 
پيروزي نشــده اســت. او در ليگ نهم 
حرفه اي با پاس همــدان از 5بازي اول 

4امتياز به دست آورد، در ليگ چهاردهم 
روي نيمكت نفت تهران از 5بازي نخست 
صاحب 7امتياز شد، در ليگ پانزدهم با 
همين تيم از 5بازي تنها 2امتياز كسب 
كرد، در اســتقالل ليگ شــانزدهم در 
5بازي نخســت صاحب 3امتياز شــد و 
در ليگ هفدهم با هميــن تيم از 5بازي 

نخست تنها 4امتياز به دست آورد. حضور 
او در ذوب آهن از ميانه هاي فصل صورت 
گرفت و حاال روند شــروع هاي ضعيف 
عليمنصور به تراكتور كشــيده اســت؛ 
3بازي و فقط 2امتياز. مطابق آماري كه 
خوانديد شــايد تراكتوري ها در 2هفته 
آينده هم نبايد زياد منتظر نتايج خوب 
باشــند! به هر حال وقتي يك اتفاق بد 
مدام تكرار مي شود، حتما داليلي علمي 
دارد، اما ظاهرا منصوريان مايل نيســت 

به طور جدي به اين موضوع بپردازد.
   دعواي گلرهاي استقالل

عالم و آدم مي دانستند 2دروازه بان مدعي 
در استقالل نمي توانند با هم كنار بيايند؛ 
البته همه مي دانســتند، غير از مديران و 
مربيان استقالل! اختالف رشيد مظاهري 
و حسين حســيني خيلي زودتر از آنچه 
تصور مي شد اســتارت خورد تا قشنگ 
معلوم شــود چه روزهاي عجيبي پيش 
روي آبي پوشان قرار دارد. ظاهرا دور جديد 
اختالفات بين 2دروازه بان اســتقاللي بر 
سر اين بوده كه: »كي زودتر تمرين كنه!« 
هرچه هســت انتظار مــي رود آنچه بين 
زوج هايي همچون پرويز برومند- هادي 
طباطبايــي، مهــدي رحمتــي- وحيد 
طالب لو، وحيد طالب لو- محسن فروزان 
و مهدي رحمتي- حسين حسيني پيش 
آمد، براي حسيني و مظاهری هم تكرار 
شود. باز همه اين زوج ها سعي مي كردند 
اوايل فصل ظاهــر كار را حفظ كنند، اما 
2دروازه بان فعلي استقالل استارت شان 

را خيلي سريع زده اند!
   اعتراض به داوري

عين روز روشــن بود كه با آغــاز دوباره 
مســابقات ليگ برتر، موج اعتراضات به 

داوري هــا دوباره آغاز خواهد شــد. اين 
قبيل اعتراضات بخــش الينفك فوتبال 
ايران است و حتي خيلي اقتضاي زماني 
خاصي هم ندارد. يعني اينطور نيست كه 
خشم باشــگاه ها عليه داوران مربوط به 
روزهاي تعيين كننده پايان فصل باشد. 
در هميــن 3هفته آغازين آنقــدر رفتار 
عجيب و غريب داشــته ايم كه شايد اگر 
يك ناظر بي خبــر از بيرون نگاه مي كرد، 
گمان مي برد روز آخر ليگ است و تيم ها 
دارند خودشــان را براي بقا يا قهرماني 
مي كشــند! در همين بازه زماني مهدي 
رحمتــي و يحيي گل محمــدي به علت 
اعتراض بــه داور مســابقه از كنار زمين 
اخراج شده اند و باشــگاه ذوب آهن هم 
در نامــه اي بــه وزارت ورزش تهديد به 
كناره گيري كرده است. اينكه 3هفته اول 
است، منتظر باشــيد ببينيد 3هفته آخر 

چه اتفاقاتي رخ مي دهد!
   فقر گل

فوتبــال ايــران فصــل بــه فصــل 
نتيجه گرايانه تر مي شــود. وقتي در ليگ 
نوزدهم مثل ريگ مربي اخراجي داشتيم 
و 40كادرفني روي 16نيمكت نشستند، 
طبيعي اســت كه مربيان بدون اعتنا به 
مســائل كيفي و فني، همه انرژي شان را 
صرف كسب نتيجه كنند. مهم ترين نمود 
اين داستان هم نرخ پايين گلزني در ليگ 
اســت. هفته اول 19گل داشتيم، هفته 
دوم 14گل به ثمر رســيد و هفته سوم 
فقط 9گل از خط دروازه ها گذشت. اين 
هفته هيچ تيمي نتوانست بيش از يك بار 
گلزني كند كه واقعا عجيب و حيرت انگيز 
اســت. اگر »فوتبال« ديديد، سالم ما را 

هم برسانيد!

ميراثدنديهگو
درباره مارادونا هنوز خبرهاي جالبي هســت كه ممكن است نشنيده باشيد. اول 
اينكه همانطور كه در گزارش ديروز اشاره كرده بوديم، احتماال مرگ اين اسطوره 
به دليل خطاي پزشــكي بوده. آمبوالنس كه با 13دقيقه تأخير به خانه مارادونا 
رسيد و از مكالمات ضبط شده مشخص شد كه كادر درماني نمي دانستند بيمار 
چه كسي است. در كالبدشكافي هم مشخص شد دليل ايست قلبي، پرخوني حاد 
ريه ناشي از نارسايي مزمن قلب بوده و در قلب او كارديوميوپاتي )ضعف عضله( 
وسيع پيدا شده. پيش  تر و پس از مرخص شدن مارادونا از بيمارستاني كه در آن 
براي برداشــتن يك لخته خوني از مغزش تحت عمــل جراحي قرار گرفت، يك 
تيم از پزشكان و پرستاران به صورت شيفتي مســئول مراقبت مداوم از او بودند 
و ظاهرا در اين ميان يكي از آنها به موقع بر بالين او حاضر نشــده و در اين باره هم 
به بازرســان پرونده دروغ گفته و درواقع ماموريت و ساعت كاري اش را پيچانده 
اســت. چيزي كه مارادونا براي بازماندگانش به ارث گذاشــته فراتر از حد تصور 
اســت. ثروت او بين 75 تا 90ميليون دالر اســت كه اين فقط پول نقد نيست و 
شــامل خودروهاي شــخصي اش و امالك و همچنين مبلغ باقيمانده از قرارداد 
سرمربيگري با خيمناستيا و قرارداد اسپانســري با پوما و حق تصوير با كونامي و 
EA اسپورتس و... است. او از خودش 5فرزند رسمي و 6فرزند غيررسمي ادعايي 
بر جاي گذاشته. پيراهني كه او با آن به انگليس در جام جهاني19۸6 دو گل زد، 
ازجمله يك گل با دست كه به »دســت خدا« معروف شد، در اختيار بازيكني به 
نام استيو هاج است كه پس از آن ديدار پيراهنش را با مارادونا عوض كرد. او اين 
پيراهن را به مبلغ 2ميليون دالر به مزايده گذاشته است. يك پيراهن شماره17 
هم از مارادونا نزد ليام برادي،  بازيكن بريتانيايي سابق شاغل در ايتاليا موجود است 
كه به خاطر غيرمتعارف بودن شــماره اين پيراهن ممكن است به زودي با قيمتي 

گزاف به حراج گذاشته شود.

 تصويب اساسنامه فدراسيون فوتبال
جلسه مجمع عمومي فدراسيون فوتبال روز گذشته آنالين  و با نظارت نمايندگان فيفا و AFC برگزار شد

اساسنامه فدراســيون فوتبال ايران كه مدت ها حرف و 
حديث درباره تأييد يا عدم تأييد آن وجود داشت، ديروز 
در جلسه مجمع اين فدراسيون به تأييد و تصويب اعضاي 
مجمع رسيد. اين اتفاق با كسب 70راي موافق رقم خورد 
كه حداكثر قاطع آرا محســوب مي شــد. جلسه مجمع 
عمومي فدراسيون روز گذشــته در محل هتل آكادمي 
فوتبال و به صورت آنالين برگزار شــد. در لحظه شروع 
اين جلسه از 75عضو مجمع 66نفر حضور داشتند. بعد از 
اينكه مهدي محمدنبي برنامه جلسه را اعالم كرد، حيدر 
بهاروند سرپرست فدراســيون فوتبال صحبت هايي را 
انجام داد و گفت: »با درايت وزارت ورزش و كمك هايي 
كه صورت گرفت، اساسنامه به تأييد رسيد. برخي سعي 
داشتند كارشكني كنند تا اساسنامه به تأييد نرسد كه با 
وجود اين كارشكني ها اساسنامه به تأييد فيفا رسيد. پيش 
از مجمع نيز آماري از اعضــاي مجمع درخصوص تأييد 
اساسنامه گرفتيم كه نظرها مثبت است و آمار بي نظيري 
در اين خصوص كســب كرديم. با تأييد اساسنامه يك 
اتفاق ماندگار در فوتبال كشــور رقم خواهد خورد.« بعد 
از سرپرست فدراســيون، نوبت به وزير ورزش رسيد كه 
او هم از تأييد اساســنامه به عنوان يك اتفاق تاريخي ياد 
كرد. مسعود سلطاني فر گفت: »امروز مي تواند يك روز 
تاريخي براي ورزش كشور باشد و با تأييد اساسنامه كه 
بدون تأييديه بود، اين روز تاريخي ثبت شــود. باالخره 
پس از مدت ها كار كارشناسي و اصالح اساسنامه ضمن 
حفظ استانداردهاي فيفا سند محكمي خواهيم داشت 
كه ان شاءاهلل فدراســيون فوتبال با اين اساسنامه بتواند 
كارهاي خود را به خوبي پيش ببرد.« سلطاني فر از عملكرد 
فدراسيون در 5سال گذشــته تقدير كرد و البته گريزي 
هم به سالگرد حماسه ملبورن و روز هشتم آذرماه زد. او 
گفت: »براي كانديداتوري در انتخابات فدراسيون فوتبال 
تسهيالت بيشتري پيش بيني شده است تا نفرات بيشتري 
بتوانند در انتخابات حضور پيدا كنند. شرايط بسيار خوبي 
در اساســنامه پيش بيني شــده كه با تصويب آن آينده 

بهتري در انتظار فدراسيون فوتبال است.«
در ادامه جلسه، تعداد اعضاي حاضر به 73نفر از 75نفر 
ممكن رســيد و نمايندگان فيفا و كنفدراسيون فوتبال 
آسيا هم به عنوان ناظران مجمع حضور پيدا كردند. سپس 
ابهامات مالي توسط حسابرس مستقل فدراسيون فوتبال 
بررسي و گزارش آن به حاضران ارائه شد. حسابرس در 
اين بخش به عدم ذخيره منابع مالي براي پرداخت پاداش 
ســومي جام ملت ها به كارلوس كي روش پس از انعقاد 
قرارداد و همچنين عدم ذخيره منابع مالي براي پرداخت 
دستمزد مارك ويلموتس نيز اشــاره كرد. او همچنين 
به مسائل پولشــويي و بررســي اين موارد اشاره كرد و 
گفت كه در بررسي هاي صورت گرفته با چنين مواردي 
برخورد نداشته اند. در ادامه علي ســليماني، خزانه دار 
فدراسيون فوتبال براي پاسخگويي به حسابرس مستقل 
پشت ميكروفون رفت و اعالم كرد كه عدم وصول برخي 

مطالبات مربوط به حق عضويت باشگاه هايي است كه 
منحل شده اند، اما پرونده هاي آنها بسته نشده است. او 
پرونده كارلوس كي روش را مختومه دانست و عدم ارائه 
گزارش درباره دستمزد مارك ويلموتس را به دليل يك  
ماه كاركرد او در سال مالي مورد اشاره دانست و اعالم كرد 
اين گزارش در صورت هاي مالي سال جديد آمده است. 
باالخره در بخش پاياني جلســه، اساسنامه فدراسيون 
فوتبال به رأي گذاشته شد كه با اعالم مهدي محمدنبي 
–دبيركل فدراســيون- اساســنامه با 70رأي موافق 
به تصويب رســيد. در پايان جلســه مهدي محمدنبي 
در گفت وگو با خبرنگاران اعــالم كرد مجمع انتخاباتي 
فدراسيون فوتبال نيز در اســفندماه برگزار خواهد شد. 
بنابراين فدراسيون فوتبال كه اكنون با سرپرست اداره 
مي شود قبل از پايان سال99رئيس جديد خود را خواهد 

شناخت.

اين هفته با قحطي بازي هاي حســاس در ليگ هاي مختلف روبه رو هستيم. 
ديروز كه مسابقه دندانگيري در هيچ يك از ليگ هاي مهم اروپايي نداشتيم، 
امروز هم به زور يك بازي جذاب پيش رو داريم. اگر دنبال بازي خوب براي تماشا 
مي گرديد تا ساعت20 امروز منتظر يكي از داربي های پرشمار لندن بمانيد. 
مورينيو كه اين فصل تاتنهام را به مدعي قهرماني تبديل كرده و فعاًل در صدر 
جا خوش كرده،  به مصاف تيم سابقش، چلسي مي رود؛ تيمي كه 2 مقطع در 
آن مربيگري كرده بود. روال طبيعي اين است كه تيمي كه مورينيو، آرتتا يا 
كي روش را روي نيمكت دارد توپ را به حريف بدهد و به ضدحمله و اتفاقات دل 
خوش كند. برد چلسي با لمپارد مي تواند تيم آبي شهر لندن را به صدر ببرد. 
از 20روز ديگر تماشاگران هم به صورت محدود و كنترل شده به ورزشگاه ها 
برمي گردند و لندن از جمله شهرهايي است كه باشگاه هاي آن مي توانند تعداد 
محدودي از هواداران خود را در ورزشگاه جاي دهند. چلسي با 15گل زده در 
نيمه هاي دوم مسابقات اين فصل خود، بهترين تيم نيمه دوم ليگ است. خبر 
مهم روز درباره چلسي آبراموويچ است كه طبق ادعاي يك خبرنگار مشهور و 
معتبر اسپانيايي )باياگه( چلسي قصد دارد پيشنهاد قراردادي 10ساله)!( را به 
مسي بدهد تا از فصل آينده او را تا 44سالگي در اختيار بگيرد كه هنوز مشخص 
نيست مسي در 7سال آخر اين قرارداد به چه درد اين باشگاه مي خورد. منچستر 
هم ساعت17:30 در زمين ساوتهمپتون به ميدان مي رود و آرسنال يك ربع 
به 11 شب با تيم چغر وولوز بازي دارد. يك بازي خوب ديگر هم در ايتاليا برگزار 
مي شود. اهميت اين ديدار اين اســت كه ناپولي براي اولين بار در سري A در 
ورزشگاه سن پائولو كه به مارادونا تغيير نام يافته بازي مي كند. البته تماشاگري 
وجود ندارد اما جدال تيم اوج گرفته آاس رم با ناپولي نگاه هاي زيادي را متوجه 
خود خواهد كرد. ديروز خبر جالبي پيرامون باشگاه رم منتشر شد؛ ارتش ايتاليا 
ريخته بود در زمين تمريني اين باشگاه موسوم به تريگوريا. دليل حضور ارتش 
در اين محل كشف 20بمب عمل نكرده بازمانده از جنگ جهاني دوم بود. اگر 
بعدازظهر هم دنبال مسابقه اي براي تماشا مي گرديد، مي توانيد بزنيد شبكه 
ورزش و ساعت14:30 ديدار بارسلونا با اوساسونا را پيگيري كنيد. اوساسونا 
ازجمله تيم هايي بود كه فصل قبل از بارسا امتياز گرفت. بارسلونايي ها با كاهش 
دستمزد خود توافق كرده اند در 3سال آينده از 122ميليون يورو دستمزد خود 
صرف نظر كنند. بارسا با رونالد كومان از ۸بازي اين فصل تنها 11امتياز به دست 

آورده اما در ليگ قهرمانان صعود خود را به دور حذفي قطعي كرده است.

 مورينيو درخانه قديمي
 A مارادونا ميزبان نخستين ديدار سري 

پس از مارادونا

يزداني به جام جهاني نمي رود

تركيب اصلي پرســپوليس براي بازي با نفت مســجد ســليمان بدون حضور وحيد اميري و 
احسان پهلوان چيده شد. پس از پايان مسابقه هم حميد مطهري، سرمربي سرخپوشان رسماً 
اعالم كرد به دليل محروميت اين دو بازيكن از حضور در مســابقه فينال ليگ قهرمانان آسيا، 

كادرفني در حال تست كردن تركيب آن بازي اســت؛ يك دليل موجه براي يك كار منطقي. 
به هر حال پرسپوليس بيشــتر از هر تيم ديگري در ايران قهرمان ليگ شده و ازجمله 4 دوره 
اخير اين مسابقات را به صورت سريالي فتح كرده است. تنها نقص ويترين باشگاه، قهرماني در 
آسيا است و بي تعارف شــايد ديگر فرصتي به اين خوبي براي پر كردن اين خأل به وجود نيايد. 
بنابراين مي شود به يحيي گل محمدي حق داد كه از ليگ بگذرد و هماهنگي نفراتش را براي 

فينال آسيا افزايش بدهد.
در اين صورت اما سؤال بزرگ اين است كه پس چرا اميري و پهلوان از ابتداي نيمه دوم به ميدان 
آمدند؟ مگر اين دو بازيكن در نيمه دوم فينال آسيا اجازه بازي خواهند داشت؟ چرا يحيي به 

تركيبي كه قرار است 29آذر بازي كند اجازه نداد خودش مشكلش را در زمين حل كند؟ 2 يا 
3 امتياز از دست مي رفت؟ خب چه اهميتي دارد. باالخره سرمربي بايد تكليفش را روشن كند 
و هزينه اش را هم بدهد. اين دو تعويض نه تنها نتيجه را عوض نكرد، بلكه يك پيام بد هم براي 
بازيكنان داخل زمين فرستاد؛ اينكه شما بدون محرومان حتي قادر به بردن نفت مسجدسليمان 
هم نيستيد، چه برسد به پيروزي در فينال ليگ قهرمانان! گل محمدي براي ساير مسابقات بايد 
يك رويه مشخص را در پيش بگيرد؛ يا محرومان را بازي بدهد و سفت و سخت دنبال امتيازات 
ليگ باشد، يا تحت هر شرايطي قيد آنها را بزند و به بازيكنان مجاز فينال اجازه بدهد گره كار را 

با بضاعت موجود باز كنند.

  تكليف خودت را روشن كن!
تست تركيب فينال آسيا و تناقض عجيب يحيي گل محمدي

  همون هميشگي!
بهروز رســايلي| تنها 3هفته از آغاز   اين شما و اين هم قابل پيش بيني ترين اتفاقات ليگ، در همين 3هفته اول

مســابقات ليگ برتر گذشته، اما در 
همين مدت كوتاه هم برخي اتفاقات 
كامال قابل پيش بيني رخ داده است. در 
حقيقت پكيج »همان هميشگي«هاي 
فوتبال ايــران جور جور اســت و 
در برخــي موارد هيــچ غافلگيري 
خاصــي در كار نيســت. اينها انگار 
 بخشي از ســنت هاي فوتبال ايران 

هستند!

  ظاهراً قرار است براي رضايت يك تيم ليگ برتري تغييراتي در تركيب تيم ملي كشتي ايجاد شود

بعد از لغو مســابقات جهاني كشــتي و تبديل آن به جام جهاني، 
ايران اعالم كرد تنها با 4كشــتي گير در 2 رشته آزاد و فرنگي در 
اين رقابت ها حاضر خواهد شد. طبق اعالم فدراسيون كشتي قرار 
بود حسن يزداني و كامران قاسمپور در رشته آزاد و حسين نوري 
و محمدهادي ساروي در رشته فرنگي نمايندگان ايران باشند. اما 
شنيده مي شــود تغييراتي در اين نفرات اعزامي رخ خواهد داد. 
نام حسن يزداني سرشناس ترين كشــتي گير ايران در جمع اين 
4نفر ديده مي شــود اما به احتمال زياد يزداني در ايران مي ماند و 
كشتي گير ديگري جايگزين او خواهد شد. اين تصميم ابتدا با اين 
منطق مطرح شد كه قرار است فرصتي به جوانان داده شود. البته 

جايگزين هم براي او معرفي شــد ولي كمي تأمل در اين تصميم 
نكات ديگري را نمايان مي كند. يزداني و قاسمپور هر دو عضو يك 
تيم ليگ برتري هســتند و درصورت اعزام آنها به صربستان تيم 
ايران مال با مشكل جدي مواجه خواهد شد. ايران مال احمد بذري، 
كامران قاسمپور و حســن يزداني را در وزن ۸6كيلوگرم جذب 
كرده و با توجه به مصدوميت و جراحــي محمدجواد ابراهيمي 
در وزن 92كيلوگرم عماًل 3 كشتي گير خود را در 2 وزن از دست 
خواهد داد. به نظر، پشت پرده تغيير در تركيب تيم ملي مي تواند 
همين مسئله باشد. با عدم اعزام يزداني، تيم ايران مال مي تواند در 
وزن 92كيلوگرم از او استفاده كند تا به اين ترتيب خأل تيمشان 

در اين وزن پر شــود. يزداني پراميدترين كشتي گير ايران در 
صربستان خواهد بود كه مي تواند عالوه بر كسب مدال طال 
جايزه نقدي اين مســابقات را هم دريافت كند. نكته ديگر 
اينكه گفته شده در صربســتان به يك جوان ميدان داده 
مي شــود؛ چه جواني بهتر از مجيد داســتان كه در وزن 
61كيلوگرم موفق شد بهنام احسان پور باتجربه را شكست 
دهد؟ او با حضور در صربستان مي تواند تجربه كسب كند تا 
در آينده يكي از مهره هاي قابل اتكاي تيم ملي باشد. البته 

داستان هم عضو تيم ايران مال است و عجيب  اينكه نامش اصاًل 
به عنوان يك جوان براي حضور در صربستان مطرح نشده است.

پور
دي 

سعي
ضا 

س: ر
عك

 دروازه بان هــاي اســتقالل يــك روز
  پــس از اختــالف، مقابــل دوربين ها
 عكس گرفتند،آن هم با چهره هاي خندان
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  تملك يا ساماندهي راه حل هاي مشكالت خالزيل
علي توكلي، شهردار منطقه 19

حدود ۱0 سالي بود كه لكه بازار خالزيل در منطقه به وجود 
آمده بــود و مردم زيادي گاليه داشــتند مبنــي بر اينكه 
پنجشنبه ها تردد در آن محدوده دشوار مي شود و اجناس 
بي هويت در شرايط رعايت نكردن مسائل بهداشتي در آنجا 
به فروش مي رســد. بر همين اســاس با هماهنگي نيروي 

انتظامي و پليس راهور، چند هفته اي اســت كه مانع برگزاري اين بازار مي شــويم. 
وضعيت درباره بازار خالزيل و فروشنده هاي آن كمي دشوارتر از بازار احساني است، 
چرا كه همه كسبه خالزيل جنوبي از اوقاف مروي اجاره نامه دارند و سال هاست كه 
اجاره پرداخت مي كنند و اين اجاره نامه ها خريد و فروش شده و ايجاد حق كرده است. 
نخستين راه حل تملك امالك است. راه دوم درصورت تملك نكردن، بحث ساماندهي 

است. )پايگاه خبري شهر(

  بوستان زندگي مي تواند براي كسبه جمعه بازار مناسب 
باشد 

علي محمد سعادتي، شهردار منطقه1۲
بوســتان زندگي مي تواند با توجه به فضاي وسيع و وجود 
نداشــتن فعاليت هاي محلي در آن، محل مناســبي براي 
انتقال كســبه جمعه بازار پاركينگ پروانه باشد. بايد اين 
نكته را درنظر داشــت كــه متولي ســاماندهي اين قبيل 

فضاها، شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شــهرداري تهران است. زماني كه پارك 
شهر به عنوان مكان فعاليت از سوي شهرداري منطقه ۱2 پيشنهاد شد، برخي  كسبه 
كمپين راه انداختند و اعتراض كردند درحالي كه اگر همصدا شده بودند و به پارك 
شهر منتقل مي شــدند، االن چند ماهي از فعاليت آنها گذشته بود اما هم اكنون اين 

فرصت از دست رفته چرا كه در شرايط سرماي زمستان و تشديد كرونا قرار داريم.
 اگر شركت ســاماندهي صنايع و مشاغل شــهرداري تهران براي انتقال و جانمايي 
كسبه جمعه بازار پاركينگ پروانه به عباس آباد به نتيجه نرسيد، شهرداري منطقه  
براي مذاكره و تشكيل جلسه براي تعيين تكليف جانمايي اين كسبه آمادگي دارد. 

)پايگاه خبري شهر(

  مسابقه مقابله با كرونا در شهر آماده 
حيدر كلهري، معاون آموزش و مشاركت هاي مردمي 

سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران
هر هفته 3 مســابقه در صفحه اينستاگرام شــهر آماده به 
آدرس shahr.amadeh@  با هــدف ارائه آموزش هاي 
صحيح درخصوص ويروس كرونا برگزار مي شود. به برندگان 
اين مســابقات يك كيف خودرويي كمك هاي اوليه هديه 

داده مي شود. به شــخص برنده در اين مســابقه نيز يك كيف حرفه اي كمك هاي 
اوليه ارائه مي شــود. ســازمان مديريت بحران شــهر تهران به عنوان يك سازمان 
ســتادي، خود را موظف مي داند ضمــن ارائه آموزش هاي تخصصــي و صحيح به 
شــهروندان تهراني براي مواجهه با انــواع بحران ها، افراد عالقه منــد به فعاليت در 
گروه داوطلب واكنش اضطراري محالت موســوم به دوام را با پايش هاي مســتمر، 
پويا تر كند.  تاكنون 6 مســابقه توســط معاونت آموزش و مشــاركت هاي مردمي 
 سازمان مديريت بحران شــهر تهران برگزار شده و تا پايان ســال جاري ادامه دارد. 

)همشهري(

مجيد رباطي
 شهردار منطقه ۱0

   قوانيني كه طراحان بايد رعايت كنند
طرح پيشنهادي بايد داراي حداكثر ميزان ديده شوندگي باشد.
حداقل ارتفاع در حالت واقعي بايد ۲ تا 3متر درنظر گرفته شود.
پيشنهادها به صورت فايل نرم افزاري و يا تصوير ارائه مي شوند.

طرح نبايد از آثار هنرمندان ايراني و خارجي كپي برداري شده باشد.
طرح و الگوي پيشنهادي بايد عالئم و نشانه هايي مانند لوگوي شهرداري تهران و شماره 

منطقه شهري را به عنوان نشانه هاي ثابت داشته باشد.
 farakhanart@gmailcom طراحان آثارشان را بايد تا 15اسفند به نشاني الكترونيكي

ارسال كنند.
هنرمندان مي توانند درصورت نياز با شماره تلفن7-۲۲969744 تماس بگيرند.

فراخوان »طراحي نشانه هاي 
ورودي اعالن حــوزه مرزي گزارش

مناطق« توســط ســازمان 
زيباسازي شهر تهران در حالي منتشر شده  كه 
اين روزها خبري از نشانه يا يادمان مشخص 
كه با زيبايي بصري توأم باشــد، در مناطق 
نيست. در گذشته محله ها هويت داشتند و 
اهالي خودشان را جزئي از محله مي دانستند 
و هنگام معرفي، عنوان محله را ذكر مي كردند 
و مي گفتند كه بچه خاني آباد يا نظام آباد يا... 
هستند اما اين روزها توسعه شهري و شيوه 
شهرنشيني چنين حس تعلق را از بين برده 

است.
عــالوه بــر زيبايي بصــري و شــاخصه 
هويت بخشــي كه منجر به حــس تعلق 
شهروندان مي شــود، توجه به ويژگي هاي 
فرهنگــي، تاريخي و اجتماعــي مناطق 

هم در طراحي المان هــا اهميت دارد و به 
گفته شاپور ديوســاالر، معاون فرهنگي و 
هنرهاي شهري ســازمان زيباسازي شهر 
تهران، طرح هاي ارائه شده براي نشان دادن 
مرز مناطق 23 گانه بايد مشــخصه هاي  
منحصر به فردي باشد. همچنين قرار است 
المان هاي طراحي شده بيانگر ويژگي خاص 
مربوط به منطقه مورد نظر را دارا باشــند. 
ديوساالر در اين مورد مي گويد: »طراحان 

قبل از هر اقدامي بايد مســائل مربوط به 
حوزه هاي فرهنگي و اجتماعي و كالبدي 
مناطــق را احصا  كنند تــا بتوانند طرحي 
منحصربه فرد كه بيان كننده شــاخصه و 
ويژگي مناطق باشد را ارائه دهند. همچنين 
المان بايد به گونه اي باشــد كــه مردم به 
محض ورود و تماشاي آن ويژگي منطقه در 
ذهن شان تداعي شود و بتوانند شاخصه هاي 
مناطق را تصويرسازي كنند.« به گفته اين 

مقام مسئول، المان ها متفاوت از آنچه در 
محله دروازه غار كه حالــت گذرگاه دارد، 

خواهند بود و صرفا نمادي از مشــخصه و 
هويت محلي يا منطقه اي هستند.

 الله كاظمــي، معــاون هماهنگي امور 
مناطق زيباسازي شــهر تهران هم ايجاد 
وحدت رويه در المان هاي مناطق را هدف 
اين فراخــوان مي دانــد و مي گويد: »در 
ســال هاي اخير المان هاي متعددي در 
مناطق نصب شــده كه هر يك براساس 
سليقه اجرا شــده اند و به نوعي آشفتگي 
بصري به وجود آمده اســت. از طريق اين 
فراخوان كه سازمان زيباسازي شهر تهران 
مســئوليت آن را به عهــده دارد، وحدت 
رويه در طرح ها ايجاد مي شود و عالوه بر 
يكسان سازي،  شــاهد زيبايي بصري در 

ورودي مناطق خواهيم بود.« 
حس تعلق به محله ها كم شــده است و 
شايد با نصب چنين المان هايي بتوان چون 
گذشــته پيوند مردم با محله و منطقه را 
ايجاد كرد؛ موضوعي كه جواد حق شناس، 
رئيــس كميســيون فرهنگي  شــوراي 

اســالمي شهر 
تهران با تأكيد 
به اين موضوع 
بــه ضــرورت 
نصب المان در 
ورودي مناطق 

اشاره مي كند و مي گويد: »يكي از بندهاي 
مورد تأكيــد در برنامه ســوم، پايداري 
فرهنگي است و مديريت شهري در تالش 
است تا بين اجزاي متشــكل شهري كه 
شامل مردم، ساختمان ها، نمادها،تاريخ 
و... مي شود، پيوندهاي استوار برقرار كند؛ 
پيوندي كه در نهايت تبديل به حس تعلق 
مي شــود و عامل مهم پايداري فرهنگي 

محسوب مي شود.« 
گذر زمان ســبب كاهش حس تعلق در 
مردم شــده اســت و به گفته اين عضو 
شوراي شــهر تهران، نتيجه تقويت اين 
حس عالقه مندي شــهروندان به شــهر 
و كشــور خواهد بود.حق شــناس اعتقاد 
دارد كــه از طريق اين فراخــوان و نصب 
المان ها مي توان بــه افزايش حس تعلق 
شــهروندان كمك كــرد؛ درصورتي كه 

منطبق با ويژگي هاي مناطق باشند.

يادداشت

پروژه هايي به خواست مردم به كمك مردم
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يكــي از بندهاي مــورد تأكيد در 
برنامه ســوم، پايــداري فرهنگي 
اســت و مديريت شهري در تالش 
است تا بين اجزاي متشكل شهري 
كه شــامل مردم، ســاختمان ها، 
مي شــود،  و...  نمادها،تاريــخ 
پيوندهاي اســتوار برقــرار كند؛ 
پيوندي كه در نهايــت تبديل به 
حس تعلق مي شــود و عامل مهم 
پايداري فرهنگي محسوب مي شود

    زينب زينال زاده
خبر نگار

توجه به محله به عنوان يكي از كوچك ترين 
واحدهاي برنامه ريزي شــهري و ترسيم 
مسير و چشم انداز آينده شهر از دغدغه هاي 
اصلي مديريت شهري است. با گسترش شهرنشيني و افزايش پراكندگي 
و تفرق هاي عملكردي و برنامه اي در مديريت شهر، توجه و تأكيد به 
سطوح محله اي به عنوان كانون برنامه ريزي و عمل، اهميت دوچنداني 
يافته است. همچنين محله از جايگاه ويژه اي در فضاي زيست اجتماعي 
و كالبدي شهر برخوردار است؛ پتانسيل هاي محله ها از يك سو بستر 
توسعه دروني، انسجام كالبدي و حيات و همبستگي اجتماعي شهرها 
هستند و از سوي ديگر منشأ هويت، خاطرات و هم پيوندي گذشته و 
حال محسوب مي شوند . از اين رو توجه و احياي محله ها از سياست هاي 

قطعي مديريت فعلي شهري تهران به شمار مي رود.
در همين راســتا مديريت محله اي، به عنوان عرصــه اي براي جلب 
مشاركت شــهروندان در تصميم گيري و در نتيجه تحقق حكمروايي 
مطلوب شهري به شــمار مي رود؛ به نحوي كه در سايه اين مشاركت، 
افزايش كيفيت زندگي و آرامش پايدار محقق شود. در توسعه محله اي 
پرداختن به مسائل و مشكالت از نگاه شهروندان و در سطحي عملياتي 
در موضوعاتي چون تراكم جمعيتي باال در محله، امنيت محله، كمبود 
سرانه فضاي سبز و درنگ گاه ها، آب گرفتگي نهرها و كيفيت پياده روها 

مدنظر است.
از اين رو ما در نظر داريم صدها پروژه كوچك مقياس به جاي پروژه هايي 
با مقياس بسيار بزرگ در شهر اجرا كنيم كه باعث انتشار و نفوذ توسعه 
پايدار تا عمق محله هاي شهرمان شود؛  پروژه هايي به خواست مردم، 
براي مردم و به كمك مردم در شهري كه با كمبود عرصه هاي عمومي 
شهري مواجه اســت. در اين رويكرد با يافتن فضاهاي مناسب براي 
اقدامات كوچك، زمين هاي آزادشــده از عقب نشيني ها، محل هاي 
رهاشده، فرسوده يا از ديد پنهان شــده در محله ها و حتي عرصه هاي 
همگاني موجــود را با نگاهــي جديــد و آنگونه كه در شهرســازي 
كوچك مقياس مدنظر است مورد بازنگري قرار داده و براي آنها دوباره 

تصميم گيري )بازطراحي، باززنده سازي ، احيا، نوسازي و...( مي شود.
اگر تا ديروز تنها جاذبه محله »هفت چنار« موزه حيات وحش هفت چنار 
و 2چنار باقيمانــده از آن 7چنار معروف بود، امروز سرتاســر خيابان 
شهيددعوتي با سنگفرش هاي منحصربه فرد شهروندان تهراني را به 

مهماني نور و معماري اصيل ايراني-اسالمي دعوت مي كند.
افتتاح 30پروژه شهري در منطقه۱0 تهران كه مهم ترين آنها بازپيرايي 
خيابان هاي رنجبر، قزوين، امام خميني)ره(، اروميه، ميدان جمهوري 
اسالمي، بزرگراه شهيد نواب صفوي، خيابان شهيددعوتي و صفدري، 
پروژه بازپيرايي بوســتان چناران و اجراي طــرح لوله گذاري خيابان 
امام خميني)ره( و ساماندهي نقاط بي دفاع شــهري است، در واقع با 
تلفيق هنر و معماري اصيل ايراني-اسالمي حال و هواي تازه اي به تكه 

دهم پايتخت داده است.

ماجراي تخلف سرمايه گذار در پروژه ميالد 
قائم چيست؟

اين پروژه تجاري در منطقه۱8 قرار دارد و بيش از ۱0سال 
است كه قرارداد آن بسته شده و كلنگ ساخت هم به زمين 
خورده است. اكنون اين پروژه بيش از 80درصد پيشرفت 
عمراني داشته كه متأسفانه سرمايه گذار كه به نوعي شريك 
شهرداري بوده، قدرالسهم شهرداري را فروخته و متواري 

شده است.
چطور اين كار انجام شده است؟

طرف قرارداد با سرمايه گذار ما يعني سازمان سرمايه گذاري 
و مشاركت هاي مردمي شهرداري تهران بوده است اما در 
دوره هاي گذشته به دليل تغييرات و دخالت هاي ناآگاهانه 
و نابجاي شهردار منطقه و ساير مديران و خأل نظارتي، اين 

اتفاق را رقم زده است.
وضعيت تعيين تكليــف اين پروژه در چه 

مرحله اي قرار دارد؟
سرمايه گذار متواري اســت اما وكيل ايشان صلح نامه اي 
مبني بر مالكيتش در پروژه ارائه داده كه مذاكرات با او شروع 
شده، اما مدتي پيش ســازمان بازرسي كل كشور نامه اي 
مبني بر صالحيت نداشــتن وكيل صادر كرده و خواستار 
توقف مذاكرات شده اســت. از آنجا كه ما هم در اين پروژه 
متضرر شده ايم، شكايت كرده ايم و منتظر رأي قاضي پرونده 
هستيم و هر زمان كه به ما اجازه فروش اموال سرمايه گذار 
داده شود، قطعاً اين كار انجام مي شود و مردم مي توانند به 

حق و حقوقشان برسند.
طي روزهاي اخير اخباري هم مبني بر تخلف 
1500ميليارد توماني پروژه هاي مشــاركتي منطقه5 

منتشر شده است. در اين مورد توضيح مي دهيد؟
در ابتدا بايد يادآور شــوم كه اين پــروژه هيچ ارتباطي به 
مديريت شــهري كنوني ندارد. نه قرارداد ايــن پروژه در 
مديريت شهري جديد بسته شده و نه انتخاب سرمايه گذار 
توسط ما انجام شده، اما متأسفانه در اخبار به گونه اي اين 
موضوع را منتشر كرده اند كه گويي تخلف در زمان حال رخ 
داده است. متأسفانه در دوره هاي گذشته مديريت شهري، 
فرايند انتخاب سرمايه گذار درست و اصولي نبوده است. همه 
در فراخوان شركت مي كردند و پس از انتخاب سرمايه گذار 

يا شــريك، پروژه روي كاغذ و نقشه پيش فروش مي شد و 
سرمايه گذار پول مردم را مي گرفت و كارها را شروع مي كرد. 
در اين ميان تحوالت اقتصادي گاهي اوقات سبب ضرر و 
زيان مردم و سرمايه گذار مي شد و برخي از مواقع هم سود 
مي كردند. شكايت درخصوص اين تخلفات مطرح شده و 

در مراجع قضايي پيگيري مي شود.
آيا شهرداران مناطق اجازه انعقاد چنين 

قرارداد هايی را دارند؟ 
بله، در سال هاي گذشــته اين اجازه به شهرداران مناطق 
داده مي شــد، اما از سال۱398 ســند جامعي به تصويب 
شوراي اسالمي شهر تهران رسيده و به مناطق ابالغ شده كه 
شهرداران مي توانند قراردادهاي تا سقف 50ميليارد تومان با 
سرمايه گذاران منعقد كنند اما با نظارت سازمان اين كار انجام 
مي شود، يعني نماينده ما در جلسات حضور خواهد داشت 
و به نحوه برگزاري فراخوان و انتخاب ســرمايه گذار و همه 
كارها نظارت مي كند. قراردادهاي باالي 50ميليارد تومان 
در سازمان سرمايه گذاري منعقد می شود، مسئول خود ما 

هستيم و فرايند قانوني هم طي مي شود.
پــس اينگونه مي توان گفت كه بيشــتر 

پروژه هاي مشاركتي با مشكل مواجه شده است؟
بله، اما بايد يادآوري كنيم بيشــتر پروژه هاي مسئله دار 
مشمول طوالني شــدن زمان و مربوط به سال هاي قبل 
بوده كه به دليل مشكالت ذكرشــده و عدم نظارت كافي 
دچار چنين مشكالتي شــده اند.پروژه هاي مشاركتي در 
همه مناطق مسئله دار هستند و اكنون بيش از ۱00پروژه 
مشاركتي داريم كه مشــكل دارند و در چنين پروژه هايي 
تضاد منافع با شــركا داريــم. برخــي از پروژه ها به دليل 
طوالني شدن، ديگر توجيه اقتصادي ندارد، برخي از شركا 

فوت كرده اند و برخي هم در تحوالت اقتصادي ورشكست 
شده اند و تعدادی هم پيش فروش كرده و متواري شدند. 
اكثر اين پروژه ها بين 9 تا 25سال قدمت دارند و تخلفاتي 

است كه به تازگي كشف و استخراج شده است.
آيا مي پذيريد كه تخلفــات به دليل نبود 

نظارت رخ داده است؟
اين امر كه نظارتي وجود ندارد را نمي پذيرم، چراكه نظارت 
هست اما نظارت دقيق نبوده است. نبود نظارت دقيق سبب 
رشد سرطاني پروژه ها در ۱0سال اخير شده است. اكنون 
پروژه هايي وجود دارد كه ۱0ســال از انعقاد قراردادشان 
مي گذرد اما كلنگ زده نشده و سرمايه گذار هم كاري انجام 

نداده است و ادعاي مالكيت هم مي كند.
چرا هيچ بخشي از پروژه هزار و يك شهر 
با گذشت حدود 4سال هنوز به بهره برداری نرسيده 

است؟
قرارداد اين پروژه سال95 بسته شده و 2فاز دارد؛ فاز اول 
گردشگري است و فاز دوم هم تجاري. كارهاي مربوط به 
فاز اول انجام شده اما مشكل مربوط به فاز دوم است كه با 
توجه به توسعه ايران مال، سرمايه گذار معتقد است اين فاز 
توجيه اقتصادي ندارد و مي خواهد شهرداري از اين بخش 

صرف نظر كند.
چه راهــكار يا برنامه اي بــراي ادامه كار 

سرمايه گذار داريد؟
اين مشكل در كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسالمي 
شهر و معاونت مالي و اقتصادي شهرداري تهران مطرح شد 
و توافقاتي با سرمايه گذار انجام داديم و منتظر بهره برداري 
فاز گردشگري پروژه در بهار۱400 هستيم. پس از اين اتفاق 
براي فاز دوم تصميم گيري مي كنيم و اميدواريم شــرايط 
اقتصادي به گونه اي باشد كه سرمايه گذار بتواند طرح فاز 

تجاري را هم عملياتي كند.
آيا همه مباحث ســرمايه گذاري سازمان 

شفاف است؟
به جرأت مي گويم شــفاف ترين دوره مديريت شهرداري 
تهران اســت و كارهاي زيادي انجام شده و سعي كرده ايم 
همواره از بيت المال و منافع عمومي دفاع كنيم و معامله اي 
انجام نداده ايم كه شــائبه اي داشته باشد. هرچند ممكن 
است تلقي سهل انگاري شود كه البته بايد در مراجع قضايي 
اين موضوع ثابت شود. در اين دوره فروش اموال شهرداري 
به اشخاص حقيقي نداشــته ايم و يا با بانك شهر يا مترو 
معامله كرده ايم كه هردو وابسته به شهرداري تهران بوده 
و عمومي اند و در تمام موارد دقت الزم صورت گرفته است. 
همچنين تمام پروژه ها آنالين و برخط در سامانه شفافيت 
شهرداري و سايت سازمان اعالم شده و همه  چيز قانوني و 

شفاف است.

خبرهاي كوتاه

   مهرداد مال عزيزي، كارشناس مسائل شهري 
موضوع المان هاي كلي شهري در اولويت دوم و سوم طراحي شهري قرار مي گيرد؛ چرا كه مديريت جديد شهري روي بحث محله ها تمركز 
كرده و از طريق پروژه هاي محلي قصد احيا و هويت بخشــيدن به آنها را دارد كه كار خوبي است. در حقيقت وقتي اقدامات از سطح خرد 

يعني محله ها شروع شود، در ابعاد بزرگ تر يعني مناطق نمود بيشتري مي يابد و نگاه ها كالن تر مي شود 
و اقدامات به پيوند دسترسي پياده به سواره و توزيع منطقي سرانه ها منتهي مي شود كه قطعا مطالبه 
و خواسته شهروندان است. در حقيقت تمام اين كار منجر به هويت بخشي محله ها مي شود و ديگر 
نيازي به نصب المان در مناطق نخواهد بود. از اين رو اين كار اولويت اول نيست. 40سال پيش يعني 
قبل از تهيه و تدوين طرح جامع تفصيلي براي شهر تهران، محله ها و مناطق المان داشتند كه ديده 
مي شد اما پس از اين طرح، تهران به لحاظ ســخت افزاري بزرگ شد و جمعيت آن هر روز بيشتر و 
بيشتر شد تا جايي كه شاخصه ها و المان ها گم شدند. روزي مسجد جامع در بازار تهران هويت اين 

محله محسوب مي شد و امروز پيدا كردن آن كه هويت بازار هم محسوب مي شود، در ازدحام 
جمعيت ناپديد شده است. در حقيقت بزرگ شدن شــهر از يك سو و افزايش جمعيت از 

ســوي ديگر عناصر هويت بخش مناطق و محله ها را پنهان كرده اند. با اين ويژگي بايد 
المان هاي جديد به گونه اي تعريف و طراحي شوند كه امكان ديده شدن در شلوغي را 
داشته باشند وگرنه چون يادمان هاي گذشته، از ديدگان پنهان مي مانند و هيچ كارايي 

و كاربري اي نخواهند داشت.

المان ها گم مي شوند مگر ديده شوند

 نمادهاي محله اي 
شناسنامه مناطق مي شوند
همشهري ضرورت و هدف طراحي و نصب المان هاي خاص 

در ورودي مناطقي را كه به تازگي فراخوان آن توسط سازمان 
زيباسازي شهر تهران منتشر شده، بررسي كرد

مديرعامل سازمان سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي شهرداري تهران در گفت وگو با همشهري اعالم كرد

پيشبردپروژههايشهريدراتاقشيشهاي
طي روزهاي گذشته اخباري حاكي از اينكه »شريك تجاري شهرداري در پروژه 
ميالد قائم پس از فروش قدرالسهم شهرداري به مردم، متواري شد و اين پروژه 
با 80درصد پيشرفت عمراني بالتكليف رها شــده است«، منتشر شده بود. اين 
در حالي است كه قبل از آن هم تخلف 1500ميليارد تومان پروژه هاي مشاركتي 
منطقه5 مطرح شده بود. انتشار اين خبرها در رسانه هاي رسمي، مكتوب و فضاي 
مجازي شائبه هايي را مبني بر عملكرد نادرست مديريت شهري در دفاع از اموال 
عمومي و بيت المال به وجود آورد. براي يافتن پاسخ و صحت و سقم اين موارد سراغ 

شكر اهلل بنار، مديرعامل سازمان سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي شهرداري 
تهران رفتيم. بنار در همين ارتباط گفت: »بر اساس مدارك و شواهد، اين پروژه ها 
مربوط به دوره گذشته مديريت شهري اســت و در دوره كنوني مديريت شهري 
پروژه هاي مشاركتي شهرداري تهران با در نظر گرفتن منافع شهر، شهروندان و 
مراجع نظارتي و در شفافيت كامل به سرمايه گذاران مطمئن واگذار شده است.« 
در ادامه متن كامل گفت وگو با مديرعامل سازمان سرمايه گذاري و مشاركت هاي 

مردمي شهرداري تهران را مي خوانيد.

   رفع ابهام از پروژه خليج فارس
انتشــار مطالب در خصوص فروش پروژه خليج فارس به قيمت نازل و ناچيز و البته غيركارشناسي، 
منصفانه نيست. شكراهلل بنار با گاليه از چنين اظهارنظرهايي مي گويد: »اين پروژه كه ساليان سال است 
متوقف شده. شريك قصد خريد پروژه را داشت كه به دليل ناتواني مالي اين كار انجام نشد و به دليل 
مشكالت مالي پروژه هم انجام نشد.« به گفته او، بخش مسكوني اين پروژه حدود 5درصد و بخش تجاري 
هم حدود 55درصد پيشرفت داشته است: »به دليل رهاشدن پروژه، سازمان به شريك هشدار و اخطار 

داد و درنهايت سرمايه گذار وادار به فسخ قرارداد شد. اكنون پروژه متعلق به شهرداري است و گفته شده كه شهرداري قصد دارد اين 
پروژه را به پيمانكاران مترو واگذار كند كه چنين اظهارنظرهايي غيرمنصفانه است.«
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اطالعيهراهوربرايترخيصموتورسيكلتهايرسوبشده
مركزاطالعرسانيپليسراهوراعالمكرد:درپيدستورآغازترخيصموتورسيكلتهايرسوبي
باشرايطآسان،اگرفردمالكموتورسيكلتگواهينامهنداشتهباشددرتحويلموتورسختگيري
نميشودوبهشرطحملباخودروهايباري،مجوزترخيصموتورسيكلتبراياوصادرميشود.
درصورتنداشتنبيمهنامهنيزموتورسيكلتهابهمالكانشانتحويلميشوند.شروطجديد
پليسبرايترخيصموتورسيكلتهايرسوبيازپاركينگهادرشرايطياعالمشدهاستكه
پيشتريكيازشروطترخيصموتورسيكلتداشتنبيمهنامهمعتبربودومالكبايدتعهدميداد

كهبهسرعتبرايتمديدبيمهنامهاقدامكند.
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 830هزار موتورســيكلت 
آلودگي
فرســوده رسوب شــده در هوا

پاركينگ  شــهرهاي كشور 
اين روزها در حال ترخيص و بازگشت به 
خيابان ها هســتند، اما براي پيشگيري از 
آلودگــي هواي توليــدي آنهــا هيچ راه 
كارشناسي وجود ندارد و اسقاط، راه حل 
اول و آخر براي خارج كردن وسايط نقليه 

آالينده هواست.
6ميليــون  كشــور،  8كالنشــهر  در 
موتورسيكلت پالك شــده وجود دارد كه 
ســهم آنها از شمار وســايل توقيفي، بالغ 
بر 650هزار دســتگاه است. رسوب شدن 
موتورسيكلت هاي آالينده در پاركينگ ها 
به معناي حذف 136تن گازهاي ســمي 
و 30تــن ذرات معلــق روزانــه از هواي 
شهرهاســت كه مي توانســتند در سال 
50هزار تن آالينــده گازي و 10هزار تن 
ذرات معلق جديد به آسمان ايران وارد و 

راه تنفس شهروندان را سد كنند.

پيشنهاديبرايروندترخيص
طــي روزهايــي كــه قــرار اســت 
موتورســيكلت هاي رسوب شده با شرايط 
جديــد از پاركينگ ها ترخيص شــوند، 

پيشــنهاد جديدي مطرح شــده است و 
حســين شــهيدزاده، مديرعامل شركت 
كنترل كيفيت هواي تهران گفته اســت 
كه موتورســيكلت هاي رســوبي تنها به 
شرط داشتن معاينه فني امكان خروج از 

پاركينگ ها را مي يابند.
مطابــق آخرين گــزارش انتشــار منابع 
آالينده، موتورســيكلت ها منبــع توليد 
21درصد از گازهــاي آالينده و 10درصد 
ذرات معلق هســتند كه در تهــران اين 
آلودگــي شــامل 146هزار تــن آالينده 
گازي و هزار تن ذرات در هر ســال است. 
احتــراق ناقــص، موتورســيكلت ها را 
نســبت به حجم موتور، آلوده كننده ترين 
وسيله نقليه كشــور كرده است و آنگونه 
كه شــهيدزاده اعالم كرده است، اگرچه 
ترخيص موتورســيكلت هاي رسوب شده 
براي رســاندن اموال مردم به دست آنها 
قابل تقدير اســت، اما بهتر بود در شرايط 
ترخيص مواردي لحاظ شــود تــا قبل از 
بازگشتن انبوه موتورسيكلت هاي توقيفي 
به ســطح خيابان، ميزان آاليندگي آنها 

كنترل شود.
شــركت كنترل كيفيت هواي تهران در 
ســال هاي گذشــته تنها راه كنترل اين 
وسيله نقليه آالينده را از رده خارج كردن 
و برقي كردن موتورسيكلت ها اعالم كرده 
بود و حاال پيشنهاد معاينه فني براي شرط 

ترخيص آالينده هاي رسوب شده را مطرح 
مي كند.

شــهيدزاده تأكيد كرده است: پيشنهاد 
مي شود كه شــرط معاينه فني را براي 
ترخيص موتورها لحاظ كنند و با استقرار 
يك اكيپ ســيار معاينه فني در محل 
ترخيــص، ابتدا موتــور معاينه، تنظيم 
و ســپس ترخيص شــود. به گفته وي، 
راهكار ديگر اعزام موتورســيكلت ها به 
مراكــز معاينه فني توســط مالك، رفع 

عيب و اخذ معاينه فني است.
با اين حال و در شرايطي كه تعداد زيادي 
از مالكان موتورسيكلت ها براي تحويل 
گرفتن موتور خود به پاركينگ ها مراجعه 
كرده و مي كنند، با رســيدن فصل سرد 
كه شاخص آلودگي هوا افزايش خواهد 
يافت بايد راه حل فوري بــراي مقابله با 
شرايط پيش رو انديشيده و اجرايي شود.

معاينهفنيكاراييندارد
معاينــه فني براي موتورســيكلت هاي 
كاربراتوري راه حل كارشناســي شــده 
نيست. رضا سادات حسيني، كارشناس 
معاينــه فني در اين باره به همشــهري 
مي گويد: سال هاست كه 10خط معاينه 
فني موتورسيكلت در شهر تهران ايجاد 
شده، اما درنهايت كمتر از 200دستگاه 
موتور از اين خطوط معاينه فني دريافت 
مي كنند. همين 200دستگاه هم براي 
چكاب موتورهــاي گران قيمت خود از 
خطوط بهره  مي گيرنــد و هيچ الزامي 

براي دريافت معاينه فني ندارند.
وي تأكيد مي كند: پژوهش انجام شده 
در هســته ســوخت و احتراق دانشگاه 
صنعتي شريف نشــان داده است، حتي 
اگر همه 1.2ميليون موتورسيكلت فعال 
تهران بتوانند معاينه فني بگيرند و موتور 

وسيله نقليه خود را دســتكاري نكنند، 
كمتر از 10درصد در كاهش ذرات معلق 

كمتر از 2.5ميكرون تأثير دارد.
سادات حســيني درباره نوع موتورهايي 
كه رسوب شده اند، مي گويد: آنچه مسلم 
است اينكه با توجه به ســال ساخت و 
آمار اعالمي توقيف موتورســيكلت ها، 
99درصــد اين وســايل رسوب شــده 
كاربراتوري هستند. يك موتورسيكلت 
كاربراتوي در هر كيلومتر تردد، 15گرم 
آلودگي توليد مي كند كه با بازگشــت 
830هزار موتورسيكلت كاربراتوري بايد 
منتظر فاجعه اي جديد در برنامه كاهش 

آلودگي هواي شهرهاي كشور باشيم.
وي افزود: معاينه فني موتورسيكلت ها 
نشــدني اســت. ما بايد تــالش كنيم 
موتورســيكلت هاي كاربراتوري از رده 
خارج شوند؛ چراكه مشــكل با معاينه 

فني حل نخواهد شد.
به گفته اين كارشــناس، معاينه فني به 
كاهش آلودگي هواي موتورسيكلت هاي 
نمي كنــد.  كمكــي  كاربراتــوري 

چون80درصــد موتورهاي رســوبي از 
8سال گذشــته اند و طبق قانون هواي 
پاك، موتورسيكلت هايي كه بيش از 8 
سال دارند، فرسوده محسوب مي شوند و 
اصال نبايد به آنها معاينه فني داده شود.

دارنــدگان  برخــي  تقلــب  از  او 
موتورسيكلت هاي كاربراتوري در گرفتن 
معاينه فني خبر مي دهــد و مي گويد: 
موتورســيكلت هاي كاربراتــوري يك 
ايــراد دارند؛ اينكه ژيگلور بنزين شــان 
را مي توان به صورت دســتي تغيير داد؛ 
بنابراين افراد قبل از معاينه فني شــير 
بنزين را نسبتا تا آخر مي بندند تا بنزين 
به صورت قطره چكاني وارد سيلندر شود. 
با اين روش موتورسيكلت به معاينه فني 
مي آيد و آن را با موفقيت پاس مي كند، 
اما پــس از خروج از خــط معاينه فني، 
صاحب موتورســيكلت مي تواند شير را 
تا آخر باز كند تا بار ديگر سرعت موتور 
افزايش يابد و همــان حجم آاليندگي 
سابق را توليد كند. يكي از داليل تأكيد 
مجامع محيط زيستي بر انژكتوري شدن 
موتورســيكلت هاي جديد اين اســت 
كه اين موتور به علت ســاختار پيچيده 
قابل دستكاري ســاده نيست و هر نوع 
دستكاري در چرخه احتراق تا خروجي 
اگزوز مي توانــد حركت ايــن موتور را 

مختل كند.

شرط معاينه فني براي ترخيص موتورسيكلت هاي رسوبي هم نمي تواند از آلودگي هواي وسايل نقليه كاربراتوري بكاهد

حيات وحش

سرشــماري پاييزي حيات وحش استان 
گلستان با محوريت گونه هاي علفخوار به 
پايان رسيد و حدود 4هزار و 800رأس قوچ، 
ميش، كل و بز در اين پارك ملي شناسايي 

و سرشماري شدند.
مهــدي تيمــوري، رئيــس پــارك ملي 
گلســتان با اعالم اين خبر بــه ايرنا گفت: 
سرشماري در روزهاي پنجم و ششم آذرماه 
جاري توســط 47گروه  3نفره متشكل از 
كارشناسان محيط زيســت و محيط بانان 

پارك ملي گلستان انجام شد.
وي افزود: به سبب بارندگي خوب امسال و 
تامين علوفه مورد نياز حيات وحش، آمار 
گونه هاي علفخوار اشاره شده بيش از اين 
عدد برآورد مي شود مضاف بر اينكه شرايط 
نامساعد جوي حين سرشماري سبب شد 

تا گونه آهوان سرشماري نشود.
رئيس پارك ملي گلســتان اعــالم كرد: 
سرشماري آهوان در دشت »ميرزابايلو« در 
روزهاي آينده انجام خواهد شد. تيموري 
گفــت: در سرشــماري پاييــزه حيوانات 
علفخوار پارك ملي گلســتان، چند قالده 

گرگ، پلنگ و خرس نيز مشاهده شد.
پــارك ملــي گلســتان وســيع ترين و 
قديمي ترين پارك ملي كشــور با مساحت 
91هــزار و 895هكتــار در شهرســتان 
گاليكش در شرق اســتان گلستان و غرب 
استان خراسان شــمالي واقع است كه در 
سال1354 به عنوان ذخيرگاه زيست كره 
در زمــره 50ذخيرگاه بيوســفري جهان 
در ليست يونســكو ثبت شــد. اين پارك 
داراي 3نوع آب و هواي متفاوت خشــك، 
نيمه خشــك و نيمه مرطــوب اســت كه 
همين ويژگي باعث شده اين پارك داراي 
پوشــش گياهي متنوع از اســتپ خشك 
تا جنگل انبوه باشــد. پارك ملي گلستان 
در ســال1354 نخســتين پــارك ملي 
ايران بود كه در فهرســت ميــراث جهاني 
يونســكو به عنوان يكــي از 50ذخيره گاه 
زيســت محيطي كره زمين به ثبت رسيد 

است.

شناسايی4800رأسقوچ
ميش،كلوبزدرگلستان

موتورسيكلتهايرسوبشده،اسقاطشوند خبرهای كوتاه

هتلهايدولتينقاهتگاهبيمارانكروناييمیشود
دبير جامعه هتلداران ايران با بيان اينكه فهرستي از هتل ها براي 
تبديل به نقاهتگاه بيماران كرونايي تهيه شــده است، گفت: در 
قرارداد بين هتلدار و وزارت بهداشت هر هتل بايد بيشتر از 3ماه 
به عنوان نقاهتگاه فعاليت كند. كاميار اســكندريون، عضو هيأت 
رئيســه جامعه هتلداران ايران به مهر افزود: استفاده از هتل هاي 
بخش خصوصي براي تبديل آنها به نقاهتگاه بيماران كرونايي در 
اولويت دوم است و بايد اول از هتل ها و مراكز اقامتي دولتي براي 
اين منظور استفاده شود. او افزود: ظرفيت اقامتگاه هاي دولتي باال 
و بيشتر از بخش خصوصي است و در گفت وگو با مسئول قرارگاه 
پشتيباني طرح آموزش، بيماريابي و جداســازي مديريت كرونا 
اولويت بندي انجام و در مرحله اول مهمانســراهاي دولتي براي 
تبديل به نقاهتگاه بيماران كرونايي درنظر گرفته مي شــود. وي 
گفت: همه استان ها به جز آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي، البرز، 
بوشهر، كرمان، كهگيلويه وبويراحمد، هرمزگان، مازندران، گيالن، 
لرستان و مركزي واحدهاي اقامتي بخش خصوصي خود را براي 

بيماران كرونايي اختصاص داده اند.
»قانون«بوعليسيناثبتمليشد

مراتب ثبت 11 اثر منقول فرهنگي ، تاريخي استان همدان شامل 
كتاب قانون بوعلي سينا از سوي وزير ميراث فرهنگي به استاندار 
همدان ابالغ شد. به گزارش وزارت ميراث فرهنگي، شالي ستون 
كتيبه دار مكشــوفه از هگمتانه، تورات چرمي مــوزه هگمتانه، 
نقاشي طوماري مراسم عزاداري محرم در مخزن امن اموال اداره 
ميراث فرهنگي همدان، طاس مســي كتيبــه دار موزه هگمتانه، 
نسخه كتاب قانون بوعلي سينا در مخزن امن موزه بوعلي همدان، 
گوشواره زرين مكشوفه از روستاي ابرو در موزه هگمتانه، 3 برگ 
زرين مكشوفه از روستاي ابرو، سنگ بناي مسجد ميدان قيصريه، 
سيني 3 پايه سفالي مرصع و طاس مسي كتيبه دار و مهر منقوش 
عقيق مكشوفه از شهر زيرزميني سامن داراي شماره ثبت ملي در 

فهرست آثار ملي كشور شدند.
مشاهدهيوزهادرپاركمليتورانافزايشيافت

مديركل حفاظت محيط زيست استان ســمنان از رويت 2 قالده 
يوزپلنگ آسيايي در پارك توران شــاهرود و تصويربرداري از اين 
گونه نادر در خطر انقراض خبر داد. امير عبدوس به ايســنا گفت: 
زيستگاه توران مهم ترين زيستگاه گونه هاي نادر و در خطر انقراض 
يوزپلنگ آســيايي و گورخر ايراني اســت. وي با اشــاره به طرح 
سازمان محيط زيست براي خريد مراتع دامداران منطقه به منظور 
حفاظت از يوزپلنگ آسيايي ايران گفت: خوشبختانه طرح خريد 
حقوق مرتعداران و خروج دام از مراتع پــارك ملي توران، نتايج 
شگفت انگيزي داشت و مشاهده يوزپلنگ آسيايي در اين زيستگاه 
مهم را چند برابر كرده است. مديركل حفاظت محيط زيست استان 
سمنان ادامه داد: مشاهده يوزپلنگ آسيايي چه توسط محيط بانان 
و مردم محلي و چه از طريق تصويربرداري از طريق دوربين ها در 

اين مدت افزايش يافته است.

سيدمحمدفخار
خبرنگار

جدولآاليندگیموتورسيكلتهادرشرايطفعليوپسازآزادسازیموتورهايرسوبي

ميزان گازهاي سمي توليدكننده دوره زماني
موتورهاي فعلي كالنشهرها

ميزان ذرات معلق توليدكننده 
موتورهاي فعلي كالنشهرها

ميزان گازهاي سمي توليدكننده 
موتورهاي رسوبي كالنشهرها

ميزان ذرات معلق توليدكننده موتورهاي 
رسوبي كالنشهرها

30تن136تن298تن1232تنروزانه

10هزار تن50هزار تن108هزار تن450هزار تنساالنه
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در پيك سوم شيوع كوويدـ19در فراخواني عمومي از مردم خواسته شد براي فعاليت هاي داوطلبانه اقدام كنند

دبيركل خانه پرستار در گفت وگو با همشهري: حال كادر درمان خوب نيست

مأموريت ويژه؛ خروج از بحران

 2 ماه ديگر، يك سالگي شيوع كرونا در 
ايران اســت و حــاال وزارت بهداشــت گزارش

فراخوان جذب داوطلب داده؛ فراخواني 
كه بخشــي از آن براي كمك به كادر درمان اســت. 
284روز پيش كه ورود رسمي كرونا به كشور تأييد شد، 
بســياري فكر نمي كردند تا 10 ماه بعد هم كشــور در 
بحراني ترين شرايط درگير اين ويروس بماند. آمار شيوع 
كرونا گوياي وخامت ماجراست؛ روزانه باالي 400فوتي 

و بيش از 13هزار مبتال.
در هفته هــاي اول و همزمــان با تعطيــالت نوروز و 
قرنطينه كوتاه مدت، تيم هايي كه پيش از اين در حوزه 
آســيب هاي اجتماعي داوطلبانه فعاليت مي كردند، 
آستين ها را باال زدند و ماسك دوختند و رايگان توزيع 
كردند. برخــي گروه ها گلريزان كردنــد و با پول هاي 
جمع آوري شــده براي خانواده هاي بيــكاران كرونا، 
بسته هاي غذايي به در خانه هايشان بردند. بيمارستان ها 
هم پر از آدم هايي شــد كه براي كمــك آمده بودند و 
لباس هاي مخصوص كادر درمان و ماسك مي دوختند و 
بر تن و صورت پزشكان و پرستاران مي كردند. ماجرا اما 
با آغاز به كار مشاغل، رنگ و بوي ديگري به خود گرفت. 
كادر درمانــي كه در روزهــاي اول، از حضور تيم هاي 
مردمي براي كمك به بيمارستان ها و تجهيزات حفاظتي 
كرونا، خبر مي دادند، بعدها گفتند كه فعاليت اين تيم ها 
به تدريج كمرنگ و در ماه هاي بعد، تقريبا متوقف شد. 
همه اينها در شرايطي اســت كه كادر درمان به دليل 
حجم باالي ورودي هاي بيمارســتان ها طي ماه هاي 
متوالي، دچار خستگي مفرط شده اند. همين هم شد 
كه 28تير سازمان نظام پزشــكي براي جذب داوطلب 
در بخش هاي كرونايي بيمارستان ها، فراخوان دهد. در 
اين فراخوان از تمام داوطلبان فوق تخصص  آي سي يو، 
قلب و ريه، متخصص بيهوشي، زنان، عفوني، داخلي و 
پزشك عمومي دعوت به كار شد. آن موقع هنوز تعداد 
فوتي ها به عدد باالي 400نفــر و مبتاليان به بيش از 
13هزار نفر نرسيده بود، اما وقتي نشانه هاي باال رفتن 
آمارها ديده شد، مشــاور وزير بهداشت نسبت به تمام 
شدن توان بيمارســتان ها و كادر درمان براي پذيرش 

بيماران هشدار داد.

حاال در اوايــل آذر، وضعيت هنوز هم بــر همين روال 
است. 10 ماه مي گذرد و با شدت گرفتن شيوع ويروس 
و خستگي كادر درمان و كمبود نيرو، وزارت بهداشت در 
يك فراخوان عمومي با همكاري يكي از گروه هاي جهادي، 
تصميم به جذب گروه هاي داوطلب از ميان مردم گرفته 
است. قرار است تيم هايي به كمك بيايند تا كشور از شرايط 
بحران خارج شود. پيش از اين، فعاالن گروه هاي درماني 
نسبت به روند باالي بستري بيماران، اعتراض و درخواست 
استخدام نيروهاي بيشــتر كرده بودند. رئيس سازمان 
نظام پزشــكي قبل از اين، يكي از داليل باال بودن آمار 
مرگ ومير ناشي از كرونا در كشور را خستگي كادر درمان 
اعالم كرده بود و حاال با افزايش قابل توجه تعداد قربانيان 
اين ويروس، آمارها بر اين موضوع صحه گذاشته اند. هفته 
گذشته از سوي وزارت بهداشت براي ميليون ها نفر در 
كشور، پيامكي فرستاده شد؛ پيامكي براي جذب مشاركت 
داوطلبان در سامانه اي به نام »پاكاريم«.  »پاي كار مردم 
باشــيم.« پيامك با اين پيام آغاز شد و از مردم خواست 
براي فعاليت هاي داوطلبانه مبارزه با كرونا در اين سامانه 
ثبت نام كنند. از روز گذشته كه اين سامانه معرفي شد 
تا ظهر ديروز بيش از 174هزار داوطلب ثبت نام كردند. 
بيشترين ميزان مشاركت هم با اختالف بسيار كمي به 
استان خوزستان تعلق گرفته است و بعد از آن استان هاي 
لرســتان، تهران، مازندران و سيستان و بلوچستان قرار 
دارند. آمار مشاركت هر لحظه باالتر مي رود، اما ماجراي 
اين سامانه چيست؟  ســامانه پاكاريم از سوي قرارگاه 
جهادي امام رضا)ع( راه اندازي شــده و به گفته مهدي 
مسكني، دبير اين قرارگاه، اين سامانه با همكاري وزارت 
بهداشــت و وزارت ارتباطات راه اندازي شده تا به كمك 
كادر درمان و بخش عمومي مقابله با كرونا بيايد. مسكني 
مي گويد در اين سامانه تمركز بر جذب نيروهاي داوطلب 

در بخش عمومي مقابله با كروناست.

داوطلبان بخش درمان بايد تخصص داشــته 
باشند

كمبود نيروهاي درمان به معضل تبديل شــده است؛ 
از يك طرف ظرفيت اســتخدام نيروها محدود است و 
از سوي ديگر به گفته محمد شــريفي مقدم، دبيركل 
خانه پرستار، نمي توان از همه نيروهاي داوطلب براي 
فعاليت در بخش درمان اســتفاده كرد. اول شــهريور 
معاون توسعه وزارت بهداشت، از گرفتن مجوز استخدام 

براي 7هزار نيروي جديد 
خبر داد. به گفته او، در 
كنار اين اقــدام، قرار 
اســت به افرادي كه 
در ماه هاي گذشــته 
در مواجهه مستقيم با 

كرونا بوده اند، امتيازاتي 
داده شــود. قبل از او اواخر 

تيرمــاه، معاون درمــان وزير 
بهداشــت اعالم كرد كه 3هزار نفر 

به كادر درمان اضافه مي شوند، اما چالش 
كمبود پرستار به دليل وعده هاي عملي نشده، همچنان 

بر سر بيمارستان ها ســايه انداخته است. حاال به همه 
اينها ابتالي روزانه تعدادي از پرســتاران و پزشكان به 
كرونا را هم بايد اضافه كرد؛ افرادي كه پس از ابتال براي 
چند هفته از چرخه فعاليت خارج مي شــوند. مرداد 
امسال سازمان نظام پزشــكي تعداد رسمي مبتاليان 
كادر درمان را 6هزار نفر اعالم و چندي پيش، آمار فوت 
188نفر از آنها را منتشــر كرد. حاال اما به نظر مي رسد 
وزارت بهداشت چاره كار خروج بيمارستان ها از بحران 
را در جذب داوطلب ديده اســت. با اين حال، محمد 
شريفي مقدم، دبيركل خانه پرستار مي گويد كه براي 
كادر درمان نمي توان از نيروهاي داوطلب غيرمتخصص 
استفاده كرد. به گفته او، در حوادثي مثل سيل و زلزله 
و... زماني كه فراخوان داده مي شد، گروه هاي درماني 
ازجمله پرستاران وارد ميدان مي شدند، اما حاال خود 
پرســتاران درگير كارند و از خارج از اين ميدان كسي 

نمي تواند به آنها كمك كند.

آيا شرايط شبيه زمان جنگ است؟
خيلي ها شرايط فعلي را مانند دوران جنگ مي دانند؛ 
دوراني كه خيلي ها بــراي كمك آمــده بودند؛ مثل 
پزشكان و پرستاران. افسانه قاضي زاده، پرستار دوران 
دفاع مقدس و نويسنده كتاب »خانه ام همين جاست« 
مي گويد كه در آن دوره، 23هــزار امدادگر و 2هزار و 
300پزشك زن در مراكز درماني مناطق جنگي فعاليت 
مي كردند. مشــاور وزير بهداشــت هم 2سال پيش 
تعداد كادر درمان حاضــر در مناطق جنگي را بيش از 
100هزار نفر اعالم كرد كه نزديك به 4هزار نفرشــان 
هم شهيد شده اند. شريفي مقدم كه يكي از پرستاران 

دوران جنگ اســت، تأييد مي كند كه وضعيت فعلي 
درست مانند جنگ اســت؛ با اين تفاوت كه حاال كار 
اصلي را همان پرستاران و پزشــكان انجام مي دهند؛ 
يعني همان ها كه قبال داوطلبانه براي كمك مي رفتند 
خودشــان در مركزيت كار قرار گرفته اند. او به حضور 
داوطلبانه پرستاران در اوايل شيوع كرونا اشاره مي كند 
و به همشهري مي گويد كه در اوايل شيوع بيماري در قم 
و گيالن، تعداد زيادي از پرستاران به صورت داوطلبانه 
براي كمك به بيمارستان هاي درگير كرونا رفتند. تصور 
اين بود كه شيوع بيماري چند ماه بيشتر طول نمي كشد، 
اما با طوالني شدن ماجرا، گروه بزرگ تري از پرستاران 
درگير شدند. به گفته او، برخي از گروه هاي داوطلب در 
بيمارستان، تخصص الزم را نداشتند، اما براي كمك 
و انجام كارهاي داوطلبانه آمــده بودند: »حضور افراد 
غيرمتخصص در مراكز درماني مي تواند خطرناك باشد؛ 
چراكه آنها هم ممكن است به خودشان آسيب بزنند و 
هم به بيماران.« دبيركل خانه پرستار معتقد است براي 
جبران كمبود پرستار، اســتفاده از نيروهاي داوطلب، 
چاره كار نيست، بايد وعده استخدام پرستاران محقق 
شود: »دولت از خستگي كادر درمان باخبر است. آنها 
نياز به ريكاوري دارند؛ حتي هميــن قرنطينه اي كه 
در آن به ســر مي بريم براي كادر درمان خوب اســت 
و اطالع داريم كه حدود 20تــا 30درصد ورودي هاي 
بيمارســتان ها كم شده اســت.« او مي گويد، اگر قرار 
باشد از نيروهاي داوطلب براي بخش درمان استفاده 
شود، بهتر است نيروهايي باشند كه در بخشي از درمان 
تخصص دارند؛ مثال كارشناس بهداشت باشند يا حتي 
ماما: »زماني كه فشار كار بخش درمان باال برود، درصد 

خطا هم افزايش پيدا مي كنــد. نيروهاي درمان حتي 
فرصت نمي كنند ماســك و دستكش شان را تعويض 

كنند. بي توجهي به اين بخش، آسيب زاست.« 

 نسخه فوري براي خروج از بحران
در 2ماه گذشته، درخواست بســياري از فعاالن حوزه 
سالمت، تعطيلي 2هفته اي تهران بود. آنها اين تعطيلي 
را براي كمك به كادر درمان درخواست مي كردند. حاال 
در ميانه تعطيلي ديرهنگام تهران وزارت بهداشت گزينه 
ديگري را روي ميز گذاشته است كه آن هم سپردن كار 
به سامانه »پاكاريم« اســت؛ هر چند كه اين سامانه، 
بيشــترين تمركز را بر جنبه هاي عمومي پيشگيري 
و مقابله با كرونا اختصاص داده اســت. مسكني، دبير 
قرارگاه جهادي امام رضا)ع( مي گويد كه آنها كميته هاي 
آموزشي، درماني و حمايتي دارند و در اين سامانه، قرار 
است در زمينه جنبه هاي عمومي كرونا، جذب داوطلب 
داشته باشند. با رسيدن پيامك به دست مردم، خيلي ها 
براي كار داوطلبانه ثبت نام كردند و تاكنون نياز 20مركز 
به داوطلب برطرف شــده اســت. قرار است نيروهاي 
داوطلب متخصــص درمان در ســامانه جداگانه اي از 
سوي وزارت بهداشت، مديريت شــوند. رسيدگي به 
»ســالمندان تنها« در دوره كرونا در بخش ديگري از 
دايره فعاليت اين ســامانه، قرار گرفته است، برآوردها 
نشــان مي دهد كه 550هزار زن و مرد سالمند باالي 

60سال در كشــور به تنهايي 
زندگي مي كننــد و نيروهاي 

داوطلب مي توانند در همين دوره براي انجام خريدهاي 
روزانه به آنها كمك كنند.

ايثارگران بدانند

ضرورت اصالح قانون جامع 
خدمات رساني به ايثارگران)۳(

 تاكنون به 6 مورد از موارد ضرورت اصالح قانون جامع خدمات رساني 
به ايثارگران كه مجلس شوراي اسالمي در اصالحات اخير بايد به آن 
توجه كند، اشاره كرديم. در ادامه به موارد ديگري نيز اشاره خواهد شد:

لزوم بازنگري در قوانيــن ايثارگران: برخــي از قوانين 
ايثارگران پس از تصويب، از كارايي الزم برخوردار نبوده و به 7

همين دليل اجرايي نشده اســت. اغلب قوانيني كه به منظور اشتغال 
ايثارگران و تشويق كارفرمايان به جذب آنان در اين مشاغل پيش بيني 
شده بود، كارايي الزم را نداشت و كارفرمايان انگيزه اي براي بهره مندي 
از آن تسهيالت براي جذب ايثارگران نداشــتند؛ لذا الزم است اين 
قوانين مورد بازنگري مجدد قرار گرفته و اصالحات الزم در آن انجام 
گيرد. برخي قوانين ديگر از سال هاي گذشــته به تصويب رسيده و 
موضوعيت خود را از دست داده اند؛ به طور مثال اگر تلفن ثابت يكي از 
ضروريات ايثارگران به ويژه جانبازان در سال هاي گذشته بود، اكنون 
اين ضرورت به دليل تسهيل در واگذاري آن از موضوعيت خارج شده 
است و ديگر نيازي به مصوبه قانوني ندارد؛ چون به راحتي در دسترس 
عموم قرار مي گيرد. حجــم زيادي از قوانين موجــود يا ضرورتي بر 
تصويب مجدد آن نيست يا اينكه كارايي الزم را نداشته و بايد نسبت 

به اصالح آن اقدام كرد.

تغييرات مكــرر در جامعه هدف بــراي بهره مندي از 
تسهيالت: قانونگذار در طول تصويب قوانين متعدد ايثارگران 8

با توجه به شرايط زماني نسبت به توسعه جامعه هدف و گروه هاي آن 
اقدام كرد. توسعه جامعه هدف در قوانين برنامه هاي 5ساله توسعه و 
قوانين بودجه ســاالنه به صورت مكرر، اصالح قانون جامع را ضروري 
مي كند تا انسجام اين قانون بيش از گذشته شده و نواقص آن برطرف 
شود؛ به طور مثال پرداخت بخشي از شــهريه دانشگاه جانبازان زير 
25درصد و فرزندان آنان يا ارائه تســهيالتي به فرزنــدان جانبازان 

70درصد در مسكن از اين موارد است.

 نظارت بر قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران: هر 
چند در اين قانون ابزار هاي كافي براي نظارت بر اجراي قانون 9

پيش بيني شده اســت، ليكن خروجي موفقي در اين زمينه نداشته 
است. اغلب دستگاه نظارتي قانوني در اين زمينه كوتاهي كرده اند و 
نتوانسته اند به رسالت خود در نظارت بر اجراي قوانين ايثارگران عمل 
كنند و گاهي ورود آنان متضمن ضرر براي ايثارگران هم بوده است. 
در ماده74 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مسير نظارت بر 
حســن اجراي اين قانون به خوبي پيش بيني شــده است، ولي طي 
سال هاي اخير از ابزار پيش بيني شده در اين قانون استفاده نشده، لذا 
الزم است در شيوه هاي نظارتي كه براي اجراي اين قانون پيش بيني 
مي شود، اصالحاتي درنظر گرفته شود كه اجراي نظارت را ممكن و 

ميسر كند.
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 روز گذشته رئيس جمهوري ضمن تأكيد 
دوباره بر انجام تست ها و غربالگري ها، بر فناوري

پايش بيماران به وسيله كارت ملي خبر 
داد. حسن روحاني در جلسه هفته گذشته ستاد ملي 
مقابله با كرونا از بررسي پيشنهاد كنترل تردد بيماران 
به وسيله كارت ملي ســخن گفته بود. اكنون به نظر 
مي رسد، اين طرح به مرحله اجرا رسيده و از اين به بعد، 
بيماران كرونايي چاره اي ندارند كه در خانه يا نقاهتگاه 
خود استراحت كنند؛ چراكه با شناسايي آنها، هيچ گونه 

خدماتي دريافت نمي كنند.

جزئيات طرح 
كد ملي و شماره تلفن همراه مبتاليان به كوويد-19 
از سوي آزمايشگاه ها و مراكز درماني در سامانه وزارت 
بهداشت ثبت مي شود. از ســوي ديگر اين سامانه به 

اپليكيشني به نام »ماسك« متصل است.
همچنيــن از اين به بعــد در فرودگاه هــا، پايانه هاي 
مسافربري جاده اي و ريلي، بنادر، ايستگاه هاي مترو و 

اتوبوس، مراكز تجاري، بانك  ها و 
ادارات افرادي را خواهيد ديد 
كه در زمان ورود شهروندان 
به اين اماكن خواســتار ارائه 
كارت ملــي يا يــك كارت 

شناســايي معتبر داراي 
كد ملي مي شوند. البته 

كســاني كــه مأمور 
ورود  كنتــرل 

شهروندان هســتند، از مجوزهاي الزم براي اين كار 
برخوردارند. افراد داراي مجوز با استفاده از اپليكيشن 
ماسك، باركد كارت ملي شما را اسكن مي كنند. پس 
از آن، در زماني بسيار كوتاه)حدود 2 تا 3ثانيه( كد ملي 
شما براي سامانه وزارت بهداشت ارسال و نتيجه اعالم 
مي شود. حتي اگر كارت ملي هم همراه نداشته باشيد، 
اين امكان در اپليكيشن ماســك فراهم شده است تا 
اعداد كد ملي شــما در اپليكيشــن ثبت و سالمت يا 

بيماري شما استعالم شود.
البته غربالگري هاي معمول مانند سنجش دماي بدن 
و ميزان اكسيژن خون به عنوان روش مكمل در كنار 
اســكن باركد ملي ادامه خواهد داشت، زيرا ممكن 
است فردي همان روز بيمار شده باشد و مطلع نباشد 
تا به مراكز درماني و آزمايشــگاه ها مراجعه كند. در 
اين صورت اپليكيشن او را به عنوان بيمار شناسايي 
نخواهد كرد و هميــن غربالگري هاي معمول، افراد 
مشــكوك به بيماري را به مراكــز درماني هدايت 

خواهد كرد.
 

چه اتفاقي مي افتد؟
هنگامي كه اين طــرح اجرا شــود، به احتمال زياد 
ديگر نيــازي به 
ي  تعطيلي هــا
گسترده و ايجاد 
محدوديــت در 

ترددهاي شــهري و بين شــهري نخواهد بود. بناي 
اين طرح بر اين است كه براي افراد سالم محدوديتي 
وجود نداشته باشد تا به راحتي بتوانند زندگي معمول 
خود را ادامه دهند. بنابراين قابليت اسكن باركد كارت 
ملي، مانند »كارت سالمت« عمل مي كند و صرفا مانع 
حضور بيماران در اجتماعات مي شــود. امير ناظمي، 
معاون وزير ارتباطات به همشــهري مي گويد كه با 
يكپارچه شدن سيستم آزمايشگاه ها و وزارت بهداشت 
حاال هر كســي كه تســت كرونايش مثبت شود، در 
سامانه قابل شناسايي است. كد ملي اين افراد تا زمان 
منفي شــدن آزمايش يا گذشــت 2 هفته قرمز باقي 
مي ماند و امكان خريد بليت هواپيما، قطار و اتوبوس 
بين شهري را هم ندارند. پيش از اين روزانه ده ها نفر 
با وجود علم به داشــتن كرونا از وســايل حمل ونقل 
عمومي استفاده مي كردند و باعث گسترش زنجيره 

كرونا مي شدند.

تجربيات كشورهاي ديگر
علي شريفي زارچي كه سرپرســت تيم توسعه دهنده 
اپليكيشن ماسك اســت، در گفت وگو با همشهري از 
تجربه موفق چين در استفاده از اين راهكار مي گويد. او 
معتقد است كه اين روش سهم بسزايي در كاهش تعداد 
مبتاليان به كوويد-19 در چين داشــته است، چراكه 
بيمار وقتي بداند كه هيچ گونه خدماتي دريافت نمي كند، 
به ناچار از خانه خارج نمي شود. اما اشكال اسكن باركد 
اين اســت كه احتماال باعث ازدحام افراد مي شود كه 
با افزايش افراد كنترل كننده در مثال ايستگاه هاي 
مترو و در ساعات پيك، تا حدودي مي توان 
از ايــن ازدحام كاســت.  چين حتي در 
دوره اي از اســكن كيوآركدي كه در 
گوشــي هاي شــهروندان بود، بهره 
گرفت، امــا ايراد اين كار اين اســت 
كه همه مردم بايد داراي گوشــي 
هوشمند باشــند و در ضمن اين 
گوشي را به همراه داشته باشند. 
همچنيــن در روش اســكن 
كيوآركد، فرد بيمار مي تواند 
از يك گوشي يا سيم كارت 
ديگــر بــراي تــردد 

استفاده كند.

قرار است با استفاده از يك اپليكيشن از اين به بعد كارت ملي همه براي ورود به وسايل حمل ونقل و 
اماكن عمومي كنترل شود

رديابي كرونا با اسكن كارت ملي جهان استارتاپي

محفظه اي براي فيلمبرداري سه بعدي 
زير آب

وقتي بحث فيلمبــرداري 360درجه مطرح مي شــود، دوربين 
Insta360Pro 2 يك انتخاب كاماًل ايده آل با توانمندي بســيار 
باال به حساب مي آيد. اما مشكل اينجاست كه نمي توان اين دوربين 
را زير آب فرستاد و آن را زير آب مورد استفاده قرار داد كه در اين 
خصوص به اعتقاد برخي كارشناسان اين موضوع شايد يك نقيصه 
محسوب شــود. اما Mantis Sub، مي تواند اين مشكل را مرتفع 
 كرده و شــرايط را به طور كامل تغيير دهد. به گزارش وب سايت
 Mantis VR كه توسط اســتارتاپ نيوزيلندي Sub ،نيو اطلس
ساخته شده است، نخســتين محفظه توليدي براي فيلمبرداري 
ســه بعدي VR-360 زير آب در جهــان به حســاب مي آيد. از 
ويژگي هاي اين سيستم بايد به بدنه آلومينيوم آنودش شده آن نيز 
توجه كرد. همچنين گنبدهاي اكريليك شفاف براي هر يك از6 
لنز چشم ماهي  دوربين، مشاهده مي شود. از موارد ديگر مي توان 
به پورت براي اتصال هيدروفون يا كابل اترنت )شــبكه( با جريان 
مســتقيم، پايه هاي مخصوص براي افزودن چراغ، سه پايه، شير 
خأل و دكمه هاي لمسي خازني براي كنترل دوربين زير آب اشاره 
كرد. همچنين هنگامي كه وســيله از آب خارج مي شود، كاربران 
مي توانند Insta360 را از طريق يك اپليكيشن مرتبط از طريق 
بلوتوث يا واي فاي خود به صورت بي ســيم كنترل كنند. در اين 
ميان بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه حداكثر عمقي كه محفظه 
مي تواند زيــر آب تحمل كند، 90متر اســت. در عين حال، براي 
شرايطي كه دوربين ممكن است به راحتي در سطح زمين خيس 
شود نيز استارتاپ Mantis محفظه اســپري مقاوم در برابر آب 
ساخته است تا دوربين دچار صدمه نشود. اين مدل براي استفاده 
از اين دوربين در قايق هاي تفريحي ساخته شده است كه يك فن 
براي جلوگيري از گرم شدن بيش از حد دوربين نيز در آن طراحي 
شده است. خريداران مي توانند از بين بدنه نايلوني با وزن سبك تر، 
يا بدنه ساخته شده از آلومينيوم با دوام بيشــتر، يكي را انتخاب 
كنند. Mantis Sub و متعلقاتــش هر دو از طريق اينترنتي قابل 
خريد هستند. مدل اول اين وسيله، 9999دالر است؛ درحالي كه 

دومي كمي گران تر بوده و 11999دالر قيمت دارد.

همه دنيا ايــن روزها همچنان در انتظار رســيدن 
 واكسن كرونا هســتند. واكسن مشــترك فايزر و

بيو ان تك اين روزها بســيار مورد توجه قرار گرفته 
و روز گذشته براي نخستين بار سازمان هواپيمايي 
آمريكا مجوز خاص امــكان جابه جايي هوايي آن را 
با ميزان بيشتر از استاندارد يخ خشك صادر كرده 
است. واكسن ها در مسير حمل ونقل براي رسيدن به 
 دست مصرف كننده، بايد در دماي مناسب نگهداري 
شــوند اما اين موضوع براي واكســن كوويد-19 
شــركت فايزر و بيو ان تك تا حــد زيادي متفاوت 
است؛ چراكه بايد در دماي 70-درجه سانتي گراد و 
كامال به شكل منجمد حمل شود. دماي بسيار كم 
براي انتقال واكسن به كشورهاي در حال توسعه و 
مناطق روستايي كشورهاي پيشرفته چالش بزرگي 
ايجاد خواهد كرد. هم اكنون »زنجيره ســرد« كه 
به روش حمل ونقل مواد بيولوژيك و فاسدشــدني 
اطالق مي شود، يكي از چالش هاي توزيع واكسن در 

سراسر جهان است.

مورد جهاني يخ خشك
شركت فايزر در نظر دارد ســال آينده 1.3ميليارد 
دوز به كشورهايي كه واكسن را خريداري كرده اند 
ارسال كند كه اين ميزان واكسن به مقدار زيادي يخ 
خشك )دي اكسيدكربن به صورت جامد در دماي 
78-درجه ســانتي گراد( و جعبه هاي همدما نياز 
دارد. دكتر »جارباس باربوسا« دستيار مدير سازمان 
بهداشت آمريكايي PAN مي گويد مسئله مهم فعلي 
در دسترس بودن يخ خشك در سراسر جهان است.

يخ خشك شــكل جامد دي اكســيدكربن است و 
اكثر مردم با آن سر و كار داشته اند. علت استفاده از 
اصطالح يخ خشك اين است كه اين ماده همچون 
يخ ســرد اســت اما از خود هيچ رطوبتي بر جاي 
نمي گذارد. اين ماده ذوب نمي شــود بلكه تصعيد 
شــده يعني با افزايش دما از فاز جامد مستقيما به 
فاز بخار مي رود. در اثر اين پديده دود سفيدي ايجاد 
مي شود كه براي شبيه سازي  مه يا دود در فيلم ها از 
آن استفاده مي شود. ظرفيت توليد دي اكسيدكربن 
در اياالت متحده و كانادا حدود 30هزار تن در روز 
است و آنها اطمينان دارند كه مي توانند تقاضاي يخ 
خشك را برآورده كنند. اما هشدار اصلي اين است كه 

يخ خشك در صورت ذخيره نادرست، به ويژه در يك 
فضاي محدود، مي تواند خطرناك باشد. اين مسائل 
باعث شده كه همين حاال يخ خشك در برخي مناطق 
كمياب شود. اگر دريافت واكسن منجمد براي ده ها 
ميليون نفر در اياالت متحده يك چالش است، اين 
مسئله براي كشورهاي فقير مشكل بزرگ تري است. 
اتصاالت حمل ونقل در همه جاي دنيا يكسان نيستند 
و امكانات پزشكي در كشــورهاي در حال توسعه 
كمتر است. همچنين توليد CO2 كمياب است و 
هزينه و خطرات حمل مقدار زيادي يخ خشك نيز 

يك مانع بزرگ در اين مسير است.

چالش هاي منحصر به فرد
واكسن فايزر و بيو ان تك هنگام انتقال بايد در حدود 
70- درجه ســانتي گراد نگهداري شــود. اين دما 
نسبت به ساير واكسن هايي كه هم اكنون استفاده 
مي شود، 50درجه سانتي گراد سردتر است. شركت 
مدرنا كه واكسن كوويد-19 آنها نيز اخيرا اثربخشي 
94.5درصدي نشــان داده اســت، اعالم كرده كه 
واكسن را مي توان در فريزرهايي كه به طور معمول 
در داروخانه ها وجود دارد به مدت 30روز نگهداري 
كرد. اما احتماال دوزهاي كمتري از واكســن مدرنا 
نسبت به فايزر در ســال آينده توليد خواهد شد و 

مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
 BioNTech پروفسور اوگور شــاهين، مديرعامل
شركت بيوتكنولوژي آلماني كه با Pfizer همكاري 
مي كنــد، موضوع كنتــرل دما را درباره واكســن 
نجات بخش كوويد-19 تأييد كــرد: ما در حال كار 
روي فرموالسيوني هستيم كه امكان حمل واكسن 
حتي در دماي اتاق را مي دهد. بر اين باوريم كه در 
نيمه دوم سال2021 فرمولي ارائه خواهيم داد كه با 

ساير واكسن ها قابل مقايسه باشد.

جست وجوي داغ براي يخ خشك 
مجوز انتقال هوايي واكسن كروناي فايزر صادر شده اما براي حجم بزرگ انتقال اين محموله ها 

نياز به مقدار زيادي يخ خشك براي تامين دماي 70درجه زير صفر به وجود آمده است

عمادالدين قاسمي پناه
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 تــا امتحانــات تــرم اول 
مدارس، كمتــر از يك  ماه 
باقي مانــده اســت. وزير 
آمــوزش و پــرورش روز 
گذشته گفت كه امتحانات 
حضوري برگزار خواهد شد 
چون بايد ميزان فراگيري 
دانش آموزان براي ما مشخص شود. دومين نكته اي كه 
محسن حاجي ميرزايي در صحبت هايش روي آن تأكيد 
داشــت، حضور كالس اولي ها در مدرسه است. او گفت: 
»به محض خارج شــدن از اين تعطيلــي دوهفته اي به 
خانواده ها توصيه آموزش حضوري به ويژه براي كالس 
اولي ها را داريــم و اطمينان خاطر مي دهم كه خود ما بر 
رعايت پروتكل هاي بهداشــتي تأكيد مي كنيم.« اين 
اصرار وزير آمــوزش و پرورش بــراي آموزش حضوري 
اتفاق تازه اي نيست. او چندين بار ديگر گفته كه آموزش 
حضوري براي وزارت آموزش و پرورش در اولويت است و 
مي خواهد كه دانش آموز و معلم را سر كالس درس ببيند. 
اما اين بار حاجي ميرزايي در حالي تأكيد شديد روي اين 
موضوع دارد كه آمار روزانه مربوط بــه ابتالي كرونا در 
ايران همچنان باالي 13 هزار نفــر و جان باختگان اين 
بيماري حدود ۴00 نفر در روز است و دولت مجبور شده 
براي مهار اين بيماري، محدوديت هاي شديد رفت وآمد را 
اعمال كند و فعاليت ادارات، مراكز تجاري و خدماتي را به 
حداقل ممكن برساند. درباره اين گفته هاي وزير آموزش 
و پرورش دو ســؤال ديگر هم پيش مي آيــد، اول اينكه 
مگر ستاد ملي مبارزه با كرونا مرجع تصميم گيري براي 
موضوعاتي همچون نحوه فعاليت مدارس و دانشگاه ها 
نيست، پس چرا شخص وزير در اين باره صحبت مي كند 
و نظرش را به عنوان تصميم قطعي مطرح مي كند؟ دوم 
اينكه چرا امتحانات دانشجويان كه نسبت به دانش آموزان 
بهتر مي تواننــد پروتكل هاي بهداشــتي را اجرا كنند، 
غيرحضوري اســت. اما دانش آموزان برای امتحان بايد 
به مدرســه بروند؟ نكته مهم تر اينكه، يك بار ديگر وزير 
آموزش و پرورش بــا اعالم زودهنگام خبر بازگشــايي 
مدارس و لــزوم حضور دانش آمــوزان در كالس درس، 
جامعه را دچــار التهاب و نگراني كــرد و بعد مجبور به 
عقب نشيني شد. بهتر نيســت وزير آموزش و پرورش 
بعد از تصميم گيری در ســتاد ملی كرونا خبر قطعی را 

اعالم كنند؟

امتحانات مدارس 
حضوري مي شود؟

یادداشت

فهيمه طباطبايي
خبرنگار

شيب ماليم نزولي در 145شهر
گرچه بوشهر در روند نزولي 
آمار كرونا پيشــتاز است، اما 
عليرضا رئيسي، سخنگوي ســتاد ملي مقابله با 
كرونا با بيان اينكه ميزان رعايت پروتكل ها به بيش 
از 90درصد رسيده اســت، توضيح مي دهد كه از 
1۶0 شهر و شهرستان در وضعيت قرمز 1۴۵ شهر 
روند رو به كاهش داشــته اند. او اظهار اميدواري 
مي كند طي هفته جاري در 1۵شهر باقيمانده نيز 
روند كاهشي آغاز شود. عالوه بر شهرها از برخي 
استان ها هم خبرهايي مبني بر شروع روند كاهشي 
منتشر مي شود؛ كاهشي كه مســئوالن استاني 
معتقدند موقت است و اگر رعايت ها كاهش يابد، 
دوباره شــاهد اوج گيري بيماري خواهيم بود. در 
خوزســتان، ايالم، يزد، البرز و آذربايجان شرقي و 
همچنين شهرستان هايي مانند خلخال، اشنويه 

و اراك خبرها حاكي از شيب ماليم نزولي است.

كاهش 40درصدي بستري در يزد
يزد هرچند 3هفته است با شــيب ماليم نزولي 

روبه رو شــده، اما تــا همين چنــد هفته پيش 
آلوده ترين اســتان از نظر ميزان شيوع نسبت به 
جمعيت لقب گرفته بود و با وجود روند كاهشي 
هنوز از نظــر ميــزان مبتاليــان در وضع قرمز 
قرار دارد. سخنگوي ستاد پيشــگيري مقابله با 
كروناي يزد اين شــيب ماليم را در استان خود 
تأييــد مي كند و به همشــهري مي گويــد: »با 
توجه به شرايط بحراني يزد 2هفته پيش از آغاز 
محدوديت هاي سراســري، تعطيلي شــهرهاي 
قرمز و محدوديت فعاليــت اصناف را آغاز كرديم 
كه همين تعطيلي و استمرار آن كمك بزرگي به 

كنترل بيماري كرد.«
ابراهيم سلماني با بيان اينكه روند كاهشي بيماري 
در استان از 20روز پيش آغاز شده است، مي افزايد: 
»درباره ميزان مرگ ومير با وجود كاهش نمي توان 
درصدي ارائه كرد؛ زيرا به دليل شرايط حاد برخي 
بيماران اين آمار متغير اســت، اما آمار بيماران 
بستري استان ۴0درصد كاهش يافته و از 1200به 

700مورد رسيده.«
او با تأكيد بر اينكه آمار ابتال به كرونا هم در استان 

كاهشــي اســت، توضيح مي دهد، با وجود اين 
آمار مبتاليان هنوز باالســت و الزمه اســتمرار 
روند كاهشــي و پايين آمــدن آمار، اســتمرار 
محدوديت هاست. سخنگوي ستاد پيشگيري و 
مقابله با كروناي يــزد ميزان رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي را در يزد بيش از 80درصد و استفاده از 

ماسك را بيش از 90درصد مي داند.
آمار فوت در يزد همچنان روزانه بيش از 10نفر 
است و براســاس اعالم دانشــگاه علوم پزشكي 
اســتان، بيش از 700بيمار در مراكــز درماني 

بستري هســتند كه از اين تعداد حال 181نفر 
وخيم است.

   
با وجود روند كاهشــي در تعدادي از استان ها 
و شهرســتان ها، اما روند كلي ابتال در كشــور 
همچنان صعودي است و آخرين اعالم وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــكي نشــان 
مي دهد كه 28اســتان همچنان در وضع قرمز 

قرار دارند.

رويخوشمحدوديتها
ادامه از 

صفحه اول

 ثبت نام در اين سامانه محدوديتي 
ندارد. افراد در هر سني مي توانند 
پاي كار باشند و به گفته مسكني راه اندازي آن با هدف 
ساماندهي نيروهاي داوطلب و ثبت مشخصات اعضا، 
انجام شده است؛ افرادي كه پس از كرونا هم مي توانند 
در بخش هاي ديگري به كار گرفته شوند: »هدف اين 
است كه اقدامات داوطلبانه به عنوان منزلت اجتماعي 
به مردم معرفي شــود. مردم بايد براي اين اقدامات 
ارزش قائل شوند. همين حاال هم بايد افرادي كه در 
مقابله با كرونا فعاليت داشــته اند، مورد تقدير قرار 
گيرند. حتي الزم است تصاوير شهداي كادر درمان 

در سطح شهر نصب شود تا مردم آنها را ببينند.« در 
هفته هاي ابتدايي شيوع كرونا، بخشي از گروه هاي 
داوطلب درمان به جمع همين گروه پاكاريم پيوستند، 
300پزشك داوطلب به بيمارســتان ها رفتند و كار 
درمان را شروع كردند. محمدعلي سبحاني، مسئول 
گروه درماني قرارگاه امام رضا)ع(، به همشــهري 
مي گويد:  افراد داوطلب در 3 ماه اول شــيوع كرونا 
به كمك كادر درمان در بيمارستان هاي شهر تهران 
رفتند و در بخش غربالگري و پرســتاري در كنار 
نيروهاي درمان قرار گرفتند. عده اي در بخش هاي 
آزمايشگاهي و راديولوژي فعال شدند. گروهي از اين 

داوطلبان خودشان در بيمارستان ها فعال بودند و در 
ســاعت ها و روزهاي استراحت شان به گروه اضافه 
مي شدند و در بيمارســتان ديگري به همكارانشان 
كمك مي كردند. بعضي از آنها بازنشســته اند و از 
آنها خواسته شد تا به كمك بيايند. براساس اعالم 
او، در 3ماه اول شيوع كرونا، 450تا 500داوطلب در 
شهر تهران به بيمارستان ها و مراكز درماني فرستاده 
شدند و حاال كه در پيك ســوم بيماري قرار داريم، 
قرار است از طريق اين سامانه بار ديگر در اين زمينه 
فعاليت هايي انجام شود و گروه هاي داوطلب به كمك 
كادر درمان بروند. فراخوان داوطلب همزمان با پيك 
سوم كرونا در حالي است كه در ماه هاي گذشته اين 
نقد بارها مطرح شــده بود كه در مواجهه با بحران 
كرونا از توان و ظرفيت داوطلبي كشور در نهادهاي 

غيردولتي و مردمي و مشــخصا ان. جي. او ها كمك 
چنداني گرفته نشده است. سياست جديد وزارت 
بهداشت و راه اندازي ســامانه پاكاريم اگرچه نقطه 
شروعي براي جذب داوطلبان بيشتر در پيك سوم 
كرونا در ايران اســت، اما همچنان اين پرســش را 
به وجود مي آورد كه چرا در ايــن زمينه از ظرفيت 
تمامي سمن ها و نهادهاي مردمي استفاده نشده و 
مســير جذب داوطلب صرفا به يكي از نهادها يعني 
قرارگاه امام رضا)ع( سپرده شده است؟ شكل گيري 
شــبكه هايي از نهادهاي مردمــي و درگير كردن 
ظرفيت هاي ديگري كه وابسته به ارتباطات و شبكه 
اجتماعي ساير تشكل هاســت در چنين شرايطي 
مي تواند مجموعه گسترده تري از داوطلبان را وارد 

اين حلقه مشاركت كند.

وج از بحران مأموريت ويژه ؛   خر

   توصيه پزشك بوشهري به شهروندان
شــهداي  بيمارســتان 
خليج فارس بوشــهر سانتر 
كروناي اســتان محسوب 
مي شــود و بيماراني را  كه 
شــرايط خاص يا نيــاز به 
امكانات ويــژه اي دارند، از 

سراسر استان مي پذيرد. 
متخصص عفوني اين بيمارستان و پزشك مشاور 
دانشــگاه علوم پزشكي بوشــهر در اين زمينه به 
همشهري مي گويد: »خوشــبختانه در مدت اخير 
تعداد بيماران همه بيمارستان هاي استان كاهش 
پيدا كرده و در رأس آن ســانتر كرونا هم با كاهش 

مراجعه و بستري روبه رو بوده است.« 
فرهاد عباسي بهبود آب و هوا، اجراي محدوديت ها 
و كاهش تجمعات را مهم ترين داليل كاهش آمار در 
استان مي داند و مي افزايد: »همه آمارها زنجيروار 
با هم در ارتباط هســتند. كاهش تجمع به ويژه در 
مكان هاي بســته به ترتيب موجب كاهش گردش 
ويروس، ابتال، مراجعه به مراكز درماني، بســتري، 
وخامت حال بيماران و در نتيجه مرگ بر اثر كرونا 
شــده اســت.« او با اظهار اميدواري از ادامه روند 
كاهشي بيماري در بوشهر به مسئوالن و شهروندان 
مناطق ديگر كشــور هم توصيه مي كند پرهيز از 
تجمعات و استفاده از ماسك را جدي بگيرند؛ زيرا 
در آناليزهاي صورت گرفته مهم ترين عامل گردش 
ويروس تجمع به ويژه در مكان هاي بسته قيد شده 

است.

ادامه از 
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 كرونا تعريف زيبايي را تغییر داد
اما نه براي همیشه 

زيبايي جزو مفاهيم سهل و ممتنع است؛ 
مانند واژه هاي آزادي و اخالق. زماني كه 
بخواهيم يك تعريف كلــي از اين واژه ها 
ارائه بدهيم، كار مقداري دشوار مي شود. بنابراين بايد قبول كرد كه 
زيبايي يك امر نسبي است و با شرايط فرهنگي، آموزشي، اعتقادي، 
اقتصادي و اجتماعي يك جامعه مرتبــط و از يك جامعه به جامعه 

ديگر متفاوت است.
براي شفاف شــدن اين بحث نياز اســت كه به مثالي تكيه كنم، ما 
مي دانيم كه حضرت عيسي مسيح در فلســطين به دنيا آمده بود و 
مردمان اين سرزمين اغلب با چشمان و موهاي تيره شناخته مي شدند 
اما شاهد هستيم كه تصوير حضرت مسيح در كشورهاي اروپايي، به 
فردي همانند مردمان اروپايي تبديل مي شود؛ چرا كه مظهر زيبايي 
در ضمير ناخودآگاه مردمــان اروپا در چنين ويژگي هاي ظاهري ای 

خالصه شده است.
بنابراين بايد قبول كنيم كــه مفهوم زيبايي يك مفهوم به شــدت 
نسبي و متغير است و از سوي ديگر زيبايي در كشور ما به واسطه نوع 
پوشش بانوان شكل و شمايل متفاوتي دارد. بخش بزرگي از آراستگي 
و آرايش بانوان ايراني در ناحيه صورت خالصه مي شــود. اگر ايران و 
ساير كشورهاي مسلمان را مقايسه كنيم، متوجه مي شويم كه عالقه 
اين زن ها به آرايش در جايگاه باالتري از زنان اروپايي قرار دارد. اين 
سبك از زيبايي به عنوان يك عنصر فرهنگي در بين گروه هاي خاصي 
از جامعه مورد قبول قرار گرفت و همين موجب شد تا ميزان مصرف 
و واردات لوازم آرايشي در ايران نسبت به ديگر كشورهاي دنيا بسيار 

باال باشد.
اين فرهنگ و نگاه خاص به زيبايي در ايران وجود داشــت تا اينكه 
جامعه با شيوع كرونا مواجه شــد. با حضور كرونا، نخستين اتفاقي 
كه رخ داد اين بود كه همه افراد جامعه مجبور به استفاده از ماسك 
شدند. در روزهاي ابتدايي ما شاهد بوديم كه بسياري از بانوان تمايل 
به اســتفاده از ماســك هاي عادي داشــتند اما هم اكنون آن بحث 
زيبايي طلبي از مصرف لوازم آرايش به استفاده از ماسك هاي خاص و 

مزين به نقوش زيبا تغيير شكل داده است.
در واقع برخي از بانواني كه زيبايي طلب هستند از ماسك هايي استفاده 
مي كنند كه در جهت افزايش زيبايي آنها گام بردارد. تمام اين رفتارها 
نشانه زيبايي طلبي است و حتي بايد گفت كه استفاده از ماسك هاي 
خاص به عنوان يكي از عنصرهاي زيبايــي در حال ورود به فرهنگ 

ايراني است.
با نگاه كلي به اين بحث بايد بر اين موضوع تأكيد كرد كه كرونا با وجود 
تغييرات ســطحي و موقتي، نمي تواند تغيير عميقي بر عنصرهاي 
زيبايي شناسي وارد كند؛ چرا كه عناصر فرهنگي به راحتي دگرگون 
نمي شوند. از نظر من با تغيير شرايط جامعه در دوران پس از كرونا و 
حذف ماسك، بايد منتظر حذف چنين رفتارها و نگاه هايي به بحث 

زيبايي باشيم.
البته ناگفته نماند كه با توجه به داليل مختلف، جامعه و فرهنگ ما 
در حال حركت به سمتي است كه ميزان آرايش ميان اقشار مختلف 
جامعه به خصوص جوان تر ها در حال كاهش اســت. ما شــاهد اين 
واقعيت هستيم كه ميزان آرايش در دهه هاي جديد نسبت به دهه هاي 
قبل كمتر شده است و نسل هاي جديد زيبايي را در نوع پوشش خود 
نمايان مي كنند. اين نشــانه يك تغيير در نگرش جوان ها در بحث 
زيبايي است. در واقع بايد گفت برخالف نسل هاي گذشته كه زيبايي 
را در آرايش تند خالصه مي كردند، نســل هاي جديد به سادگي در 

زيبايي گرايش يافته اند.
بنابراين بايد قبول كرد كه كرونا در كنار تغيير نگاه نســل جديد به 
موضوع زيبايي موجب خواهد شد كه در بلندمدت، تغييري در نگرش 
و نوع آراستگي و زيباشناسي در رابطه با افراد ايجاد شود. كرونا اين 
تغيير نگاه به زيبايي را تشديد كرد اما نبايد توقع داشت كه حواشي 
اين ويروس، انقالبي در بحث زيبايي و زيبايي شناســي فرهنگ ما 

ايجاد كند.
در اين ميان نبايد فراموش كرد كه كرونا در كنار تغيير ســطحي در 
بحث زيبايي و آرايش توانست نگاه مردم را نسبت به بدن شان تغيير 
دهد؛ يكي از اثرات مهم و حتي مثبــت كرونا در جامعه ما اين تغيير 
است. قبل از شيوع كرونا، بسياري از مردم نسبت به سالمت جسمي 
خودشان بي توجه بودند و حتي در مواردي مشاهده مي شد كه يك 
فرد براي حفظ زيبايــي ظاهري خود حاضر به صــرف هزينه هاي 
هنگفت است اما قدمي براي ارتقاء و حفظ سالمت جسمي اش انجام 
نمي دهد. به عقيــده بنده به دليل آموزش هاي مكرر و برجســتگي 
ادراكي كه براي مردم ايجاد شد، شــاهد يك تحول در نگرش مردم 
ايران نسبت به سالمت جسم هستيم و مردم متوجه شده اند كه در 
كنار زيبايي ظاهر، بحث سالمت جسمي نيز اهميت دارد. اين نگاه 
برخالف تغيير تعريف زيبايي و توجه به بحث آرايش مي تواند ماندگار 
باشــد و حتي در دوران پس از كرونا نيز ما با مردمي مواجه خواهيم 

بود كه بيش از گذشته به حفظ سالمت جسمي توجه خواهند كرد.
در پايان بايد گفت كه كرونا موجب شــد تا حــس زيبايي طلبي كه 
در گذشــته با آرايش خود را به نمايش مي گذاشت، در اين روزهاي 
كرونايي به شكل استفاده از ماسك هاي زيبا و توجه به سالمت بدن و 
تالش براي تقويت سيستم ايمني بدن تغيير يافته است و نكته ديگر 
اين است كه كرونا شايد بتواند در اين دوره به شكل سطحي، تغييري 
در مسير تمايل به آرايش و خريد لوازم آرايش ايجاد كند اما اين تغيير 
عميق نخواهد بود و با عبور از دوره كرونا همه تعاريف به روال سابق 
خود بازخواهند گشــت. در اين ميان تنها يك نكتــه را بايد مدنظر 
قرارداد كه فرهنگ ما قبل از كرونا نيز در مسير كاهش تمايل به آرايش 
و تغيير مفاهيم زيبايي شناسي حركت كرده بود و بنابراين اگر تغيير 

بلندمدتي هم رقم بخورد، نبايد آن را به كرونا گره زد.

علیرضا شريفي يزدي
جامعه شناس

و كرونا زيبايی 
این شماره

يادداشت يك

»سعي كنيد تا پايان دوره همه گيري 
بيماري كرونا از رفتن به آرايشــگاه 
خودداري كنيــد و آن را بــه زمان 
ديگــري موكول كنيد.« امــا اگر به 
آرايشــگاه رفتيد، »زمان حضورتان 
در آرايشــگاه را بــه حداقل ممكن 
برسانيد.«، »از هرگونه كاشت ناخن، 
مــژه و... در ايــن مدت خــودداري 

كنيد.« يا »ترجيحا از موچين، قيچي، شــانه و برس شخصي 
استفاده كنيد.« اگر آرايش داريد »بايد بدانيد چطور پاكش كنيد.«...
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ســالن هاي آرايشــي در روزهــاي 
كرونازده عالوه بر اينكه به عنوان يكي 
از مشاغل پرريسك و در جايگاه متهم 
شيوع ويروس كرونا قرار گرفته اند، به 
لحاظ بار روانــي و اجتماعي كه روي 
آنها بوده، كاهش درآمد نيز داشته اند. 
بسياري از مديران سالن هاي آرايشي 
كه خود را در دسته مشاغل زيان ديده 

از كرونا مي دانند در گفت وگويشان با همشهري اعالم كردند كه 
تاكنون هيچ حمايت مالي ای از سوي دولت به عنوان حامي، به آنها نشده و...

ماســك ها، پارچه هايي كه غيرقابل 
جدا شدن از صورت هاي اين روزهاي 
آدم ها شــده اند، خيلــي چيزها را 
تغييــر داده اند. يكــي از آن چيزها، 
آرايش كردن اســت. حاال در بخشي 
از تاريخ كه اين ماسك ها تمام صورت 
را پر مي كنند شــايد آرايش كردن، 
به خصــوص اســتفاده از رژلب كار 

بي معنايي به نظر برسد. اگرچه كم نيستند آرايشگاه هايي كه 
هنوز به شكل غيرقانوني واحد صنفي خود را باز مي كنند تا مشتري هاي...

ريزش متقاضيان زيبايي
اكثر آرايشگاه هاي زنانه در بحران كرونا متضرر شده و كاهش 

درآمد پيداكرده اند

تغيير چهره
فروش لوازم آرايشي در دوران كرونا چه تغييري كرده و 

فروشندگان چه رفتاري را در مشتريان خود رصد كرده اند؟

ماسك آمد و آرايش را شست
 72درصد از زنان كه پيش تر اهل آرايش كردن بوده اند، در اين روزها 

ديگر سراغ لوازم آرايشي خود، به خصوص رژ لب نمي روند

كلينيك هاي زيبايي دوره كرونا را چگونه سپري مي كنند؟

ميلبهزيبايی،كرونانمیفهمد
پرس و جو از مراكز زيبايي نشان مي دهد خطر ابتال به ويروس كوويد-19باعث كاهش آمار اقدامات زيبايي نشده

و حتي كسب و كارشان بيش از پيش رونق دارد

اين روزها، زيرماسك بسیاري از مردم عمل هايي نهفته است كه 
نشان از زيبايي دارند. تعدادي از كلینیك هاي تهران و استان هاي 
ديگر از افزايش جراحي ها در دوران كرونا خبر مي دهند. در واقع 
رفت وآمد بیش از پیش افراد در مراكز زيبايي، اين موضوع را ثابت مي كند كه عده اي از دوران 
كرونا براي انجام عمل ها و اقدامات زيبايي استفاده كرده اند. جراحي هاي زيبايي در دوران 
كرونا در جريان2 موج شیوع كه اين بیماري داشــت به صورت دوره اي محدود شد و بعد با 
رعايت شرايط و دستورالعمل ها به صورت حساب شده مجاز شد. در روزهاي آغازين شیوع 
كرونا ابالغیه و دستورالعمل هايي به كلینیك ها وبیمارستان ها صادرشد كه هرگونه جراحي 
اِلكتیو، جراحي اي كه اورژانسي نباشد، ممنوع است. اما واقعیت گوياي چیز ديگري است و 
حتي شكايت هاي ناشي از نارضايتي افراد از عمل هاي زيبايي در دادسراهاي پزشكي نشان از 
انجام چنین جراحي هايي دارد. با وجود اينكه ويروس كرونا كسب و كارها را نشانه گرفته و حول 
محور خود مي چرخاند، اما تعداد زيادي كلینیك و مراكز زيبايي به فعالیت خود ادامه مي دهند، 
مورد استقبال مردم واقع مي شوند و كسب و كارشان سكه است. اين مراكز با انجام اقدامات 
سختگیرانه، پیشگیرانه و نظافت براي پیشگیري از انتقال ويروس كوويد-19 سعي بر حفظ 
آرامش و ايمني مشتريان خود دارند تا بتوانند نظر متقاضیان را جلب كنند. بسیاري از مردم 
اقداماتي نظیر بوتاكس، پركردن لب و تزريق ژل، لیفت صورت، جراحي بیني، جراحي چشم، 
پالسما تراپي، پلكسرپلك و صورت، لیپوساكشن و اعمال ديگري نظیر اينها را انجام مي دهند. 
مسئله اي كه بسیار باعث شگفتي مي شود استقبال مردان براي انجام عمل هاي زيبايي است.

اقدامات جوان سازي  افزايش يافته است
مريم طاليي، مســئول يك مركز زيبايي كه 
اغلب به جوان ســازي، زيبايــي و ليزر روي 
پوســت، پلك و لب مي پردازد، معتقد است 
اقدامات جوان ســازي افزايش يافته و بعضي 
از اقدامات زيبايي به دليل نبود انگيزه و برگزار 
نشــدن مهماني ها كاهش پيدا كرده است. او 
مي گويد: براي اينكه آماري از ميزان كاهش 
يا افزايش اينگونه اقدامات داده شود، بايد به 
درخواســت و توجه افراد به خود دقت كرد. 
اكنون مي توان گفت بعضي از اقدامات كاهش 
و تعدادي ديگر افزايش داشته اســت. بعضي 
اقدامات نظير پلكسر به ريكاوري نياز دارد و 
افراد بايد 4تــا5 روز در خانه بمانند؛ بنابراين 
فرصت مناسبي براي انجام اينگونه اقدامات 
است؛ چرا كه بسياري در خانه كار مي كنند و 

اين امكان برايشان فراهم مي شود.
طاليي ادامه مي دهد: با توجه به اينكه اقدام 
براي عمل هاي زيبايي اصوال انگيزشي است، 
اكنون با وجــود فاصله گذاري هاي اجتماعي 
و رعايــت كردن مــردم و فاصلــه گرفتن از 

تجمعــات خانوادگي و دوســتانه، بعضي از 
عمل هاي زيبايي نظير تزريق ژل لب، صورت 
و گونه كاهش يافته است. همچنين اقدامات 
جوان ســازي افزايش داشــته و افراد تمايل 

زيادي براي انجام آن دارند.

عمل بینــي در شــرايط كرونايي انجام 
مي شود

عمل بيني جزو عمل هايی است كه همچنان 
مورد اســتقبال مــردم قــرار دارد، حتي در 
وضعيت كرونايي. مينا شــمس، مســئول 
هماهنگ كننده يكي از كلينيك هاي زيبايي 
مي گويد: متقاضيان جراحــي زيبايي بيني 
همچنان به دنبال انجام اين عمل هســتند و 
پزشكان زيبايي در دوران كرونا بسيار بيشتر از 
حد معمول بيمار ويزيت كرده اند. البته يكي از 
داليل آن، كاهش هزينه عمل جراحي است. 
پزشــكان براي اينكه بتوانند به فعاليت خود 
حتي در اين دوره ادامه بدهند اين راهكار را در 

پيش گرفته اند.
او وضعيت اين روزهــا در كلينيك زيبايي را 

اينطور توصيف مي كند: هر روز هفته تماس و 
مراجعه داريم و اين مسئله بسيار شگفت انگيز 
است. در ابتداي همه گيري كرونا، مردم هراس 
داشتند اما افراد كم كم شــروع به مراجعه به 
كلينيك هاي زيبايي كردنــد و هم اكنون با 
وجود كرونا بيماران به تدريج احساس امنيت 
و راحتي كرده و تعدادشــان به طــور مداوم 
افزايش پيدا كرده است. بسياري از افراد نيز 
به دليل اينكه در خانه و به دور از چشم ديگران 
هستند بيشتر به ظاهر خود مي رسند و اين را 
فرصت مناسبي براي جوان ســازي  به دور از 
حواشي مي دانند. مراجعه مردان نيز اين روزها 
زيادشده و اغلب به دنبال جراحي غبغب، بيني، 

پلك و چربي سينه هستند.

ازدحام بیش از پیش
ميل به زيبا شدن زمان و مكان و محدوديت 
نمي شناســد، ايــن جملــه را يــك كادر 
كلينيــك زيبايي مي گويد. او معتقد اســت 
ميل به زيبا شــدن همه گير است و نمي توان 
برايش محدوديت قائل شــد. افراد بسته به 
موقعيت هايي كه به دســت مي آورند همواره 
براي انجــام عمل هــاي زيبايي پيشــقدم 

مي شوند.
محمد ســائدي توضيح مي دهد: شايد تصور 
اينكه افراد در دوره يك بيماري همه گير بدون 
هراس از مبتال شــدن به راحتي راهي مراكز 
زيبايي مي شوند، سخت باشــد، اما ممكن و 
واقعي اســت. افراد زيادي با توجه به شرايط 
كاري و ماندن در خانه و حتي پوشيده شدن 
صورت خود، ميل بيشتري براي انجام هرگونه 
عمل و اقدام زيبايي دارند، زن و مرد هم ندارد. 
اين روزها در كلينيك هــاي زيبايي با رعايت 
موازيــن و پروتكل هاي بهداشــتي جمعيت 
زيادي مراجعه مي كننــد و البته افرادي هم 

وجود دارند كه توجهي به كرونا ندارند.
او ادامه مي دهــد: در كلينيكي كــه من در 
آن مشــغول به كار هســتم، انواع جراحي ها 
انجام مي شــود؛ جراحي بيني، پلك، شكم و 
موارد ديگر. اوايل همه گيري كرونا با توجه به 

وحشتي كه در بين مردم ايجاد شد، عمل ها 
متوقف شــد و مراجعه صــورت نگرفت اما 
رفته رفته با عادي شدن شرايط كرونايي براي 
مردم و همينطور كاهش دستمزد پزشكان، 

دوباره جراحي هاي زيبايي رونق گرفت.

كلینیك هاي خصوصي؛ مقصد انجام اعمال 
زيبايي 

در كلينيك ها و مراكز مختلف زيبايي اقدامات 
مختلفي انجام مي شــود كــه همگي ميل به 
جواني و زيبايي را نشان مي دهد. پرستار يك 
مركز جراحي زيبايي مي گويد: در اين دوران 
جراحي بيني و ليپوساكشــن بسيار افزايش 
يافته اســت. تزريق ژل، بوتاكــس و الغري 
موضعي با دســتگاه نيز بسيار افزايش يافته و 

حتي با هزينه كمتري انجام مي شود.
سيما عليزاده ادامه مي دهد: البته مردم ترجيح 
مي دهند براي انجام اينگونه اقدامات در شرايط 
كامال بهداشتي و به كلينيك هاي خصوصي 
مراجعه كنند. درمانگاه هايي كه در گذشــته 
اقدامات زيبايي نيز انجــام مي دادند اكنون 
به دليل هراس مردم از مراكز عمومي و دولتي 

خيلي مورد استقبال واقع نمي شوند.
او نيز مانند ســايرين، موقعيت خانه نشيني 
افراد در دوران كرونا را دليل افزايش اينگونه 
عمل ها مي داند و مي گويد: ماسك زدن و در 
خانه ماندن يكي از انگيزه هاي بســيار مهم 
براي انجام عمل هاي زيبايي مردم است. زنان 
شاغل و خانه دار به داليل مختلفي كه ديگر در 
تجمعات نيستند، فرصت را غنيمت شمرده و 

تن به اين اقدامات مي دهند.

نترسید، تمام پروتكل ها را رعايت مي كنیم
يكي از كلينيك هاي زيبايــي كه در فضاي 
مجازي نيز همچنان فعاليت دارد و دست به 
تبليغات بي شمار زده و تزريق فيلر، بوتاكس، 
هايفوتراپي، ليــزر و ليفت انجــام مي دهد، 
براي جذب مشــتريان خود دست به انتشار 
هشــدارهاي عجيب مي زند و به هر قيمتي 
مي خواهد مشــتري را جذب كنــد. در يكي 

از هشدارنامه ها نوشــته شده است: »ويروس 
كرونا ضعيف تر از ساير ويروس هاست و كرونا 
براي ارتقای روح و روان انســان ها و طبيعت 
خلق شده تا كساني كه روان ضعيف و ترسو 
دارند حذف شــوند و به طور قاطع بدانيد اگر 
روانتان را قوي كنيد و فقط نترســيد هرگز 
به علت كرونا فوت نخواهيد كرد و گول اخبار و 
تبليغات منفي سودجويان را نخوريد«. و بعد 
از اين نوشته به تبليغ درباره اقداماتي كه در 
كلينيك انجام مي شــود پرداخته  شده است. 
يكي از اعضــاي آكادمي طــب زيبايي اين 
كلينيك معتقد اســت:» ما بــراي مراجعان 
تمام پروتكل هاي بهداشتي را رعايت مي كنيم 
تا مراجعان با خيال راحــت و امنيت كامل از 
خدمات اين مركز اســتفاده كنند. اگر افراد 
ترس و هراس از بيماري نداشته باشند هرگز 
به آن مبتال نخواهند شد. زماني كه به مراجعان 
و متقاضيان زيبايي امنيت را عرضه مي كنيم، 
در هر شــرايطي اطمينــان مي كنند و خود 
را به پزشك مي ســپارند و در دوران كرونا با 
داشتن مجوز فعاليت به راحتي كار مي كنيم 
و مراجعــان زيادي داريم حتــي در برخي از 
اعمال زيبايــي بيش از گذشــته متقاضي و 

مراجعه كننده داريم«.

افزايش قطعي گرايش به انجام عمل هاي 
زيبايي

با توجه بــه گفته هاي افرادي كــه در مراكز 
زيبايي فعاليت دارند و روزانه ميزبان مراجعان 
بسياري هستند، نه تنها در دوران كرونا ميل 
به زيبايي و انجام عمل هــا و اقدامات زيبايي 
كم نشده است، بلكه با به وجود آمدن موقعيت 
مناســب براي ريكاوري و مراقبت هاي پس 
از عمل و ماندن در خانه و استفاده از ماسك 
در بيــرون از خانه، بــا افزايــش عمل هاي 
زيبايــي مواجــه هســتيم و كلينيك هاي 
خصوصي با رعايت پروتكل هاي بهداشــتي 
و ضدعفوني كردن، ســعي در حفظ آرامش و 
ايمني افراد دارند تا بتوانند رضايت مراجعان را 

حتي براي مراجعات بعدي جلب كنند!

فتانه احدي 
روزنامه نگار
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آوین آزادی 
روزنامه نگار

سبا ثروتی
روزنامه نگار

 لوازم آرایش؛
محبوب ویروس كووید-19

پاسخ به چند پرسش عمومي درباره احتمال انتقال بيماري 
كرونا از طريق لوازم آرايش

بسته شدن فروشگاه هاي غيرضروري 
یكي از دالیل افت فروش در بازار لوازم 
آرایشي پس از آغاز همه گيري كرونا 
بوده است. دليل دیگرش ترس از انتقال بيماري هنگام تست 
لوازم آرایشي است. از این رو حتي پس از بازگشایي بسياري 
از فروشــگاه هاي زنجيره اي و فروشگاه هاي تخصصي لوازم 
آرایشي و بهداشتي، مشتریان كمتري براي خرید حضوري 
به این فروشــگاه ها مراجعه مي كنند. مصرف كنندگان در 
گوشــه و كنار جهان پس از آغاز همه گيري كرونا، بيشتر از 
هر زمان دیگري به دنبال محافظت از خود و خانواده هایشان 
در برابر ویروس كرونا بوده و هستند. اما عدم قطعيت درباره 
شــيوه هاي انتقال ویروس این تالش را با چالش هاي زیادي 
مواجه مي سازد. لوازم آرایشي یكي از مواد مصرفي است كه 
تحت تأثير این روند، از خریدهاي روزانه افراد حذف شده یا 
حجم خرید آن كاسته شده است. با این همه براساس اطالعات 
موجود و همچنين براساس پژوهش هاي انجمن لوازم آرایشي، 
بهداشتي، عطري و ضدعفوني كننده آلمان- IKW- احتمال 
انتقال ویروس از طریق لوازم آرایشي بسيار پایين است. در 
ادامه به پاسخ چند پرســش عمومي درباره احتمال آلودگي 
لوازم آرایشي و چگونگي محافظت از خود در برابر این آلودگي 

پرداخته شده است.

آیا ویروس كووید-19از طریق لوازم آرایشي منتقل 
مي شود؟

براســاس گزارش انجمن IKW، عالوه بر احتمال آلوده شدن افراد 
به كوويد-19از طريق وارد شدن مستقيم قطرات مايعات بدن فرد 
ناقل به بدن فرد سالم، امكان ابتالي افراد از طريق تماس با اجسامي 
كه توسط ناقل آلوده شده اند هم وجود دارد. به اين شكل ويروس از 
طريق دستي كه در تماس با اجسام ويروسي آلوده شده، وارد غشاي 
سلولي مايعات درون بيني و چشم ها شده و فرد را بيمار مي كند. با 
توجه به ناپايداري بيشتر ويروس ها در شرايط محيطي، احتمال اين 
شكل از ابتال بسيار محدود بوده و تا مدت زمان محدودي پس از آلوده 
شدن اجسام امكان پذير است. با اين همه،  هراندازه كه امكان انتقال 
ويروس از روي سطوح و اجسام پايين باشــد، بهتر است به صورت 
روزانه و مداوم اصول اوليه بهداشــت را در زمان اســتفاده از لوازم 

آرايشي رعايت كرد.
ویروس كووید-19دقيقا چه مدت روي لوازم آرایشي 

مي ماند؟
هيچ پژوهش جامعي درباره طول عمر ويروس روي لوازم آرايشــي 
انجام نشده اســت. با اين همه با توجه به نتايج پژوهشي كه در آوريل 
سال 2020در نشريه پزشكي نيوانگلند منتشر شد، ويروس مي تواند 
تا 72ساعت روي سطوح پالستيكي زنده بماند. از آنجا كه بسته بندي و 
جلد بسياري از لوازم آرايشي و بهداشتي پالستيكي هستند، بي توجهي 
به اين طول عمر مي تواند براي مصرف كنندگان دردسرآفرين باشد. 
به بياني ديگر، درصورتي كــه فردي ناقل پيــش از خريداري لوازم 
آرايشي بهداشتي، بســته آنها را آلوده كرده باشــد، ويروس تا 3 روز 
روي آن زنده خواهد ماند و به اين ترتيب آن وسيله مي تواند به منبعي 
بالقوه براي ابتالي ديگران به كرونا تبديل شــود. با اين همه احتمال 
آلودگي تركيبات لوازم آرايشــي به انواع ميكروب ها به دليل داشتن 
مواد شيميايي نگهدارنده براي افزايش طول عمر، پايين تر از احتمال 
آلودگي بسته بندي آنهاست. اگرچه مواد نگهدارنده هم بيشتر در برابر 
آلودگي هاي باكتريايي مقاوم هستند تا ويروس ها. به اين ترتيب لوازم 
آرايشي و بهداشتي ممكن است يكي از آلوده ترين وسايلي باشند كه 
به صورت روزانه مورد استفاده قرار مي گيرند و خطرناك ترين اين لوازم 
درصورت رعايت نكردن نكات بهداشتي و ضدعفوني نكردن وسايل، 

لوازم آرايشي مرتبط به لب ها و چشم ها هستند.
براي رفتن به آرایشگاه چه نكاتي را باید رعایت كرد؟

مهم تر از رعايت نكات بهداشتي فردي براي رفتن به آرايشگاه ها، توجه 
به رعايت نكات ايمني و پروتكل ها توسط كارمندان اين اماكن است. 
كنترل دماي بدن و عالئم بيماري پيش از ورود به سالن ها مي تواند 
احتمال ابتالي مشتريان را كاهش دهد. همچنين تمامي كاركنان 
بايد از گان، ماسك و شيلد صورت استفاده كنند. با راه انداختن كار هر 
مشتري، بايد تمامي سطوحي كه با مشتري در تماس بوده پاكسازي 
و ضدعفوني شود. فاصله بين صندلي ها بايد زياد باشد و كاركنان بايد 
به صورت مداوم دست هاي خود را شست وشو دهند. براي محافظت 
از خود هنگام حضور در اين سالن ها بهتر اســت از لمس سطوح و 
اجسامي مانند بروشورها، كتاب ها و مجالت خودداري شود. از خوردن 
و آشاميدن در محيط سالن ها خودداري شود. درصورت داشتن عالئم 
سرماخوردگي يا بيماري وقت حضور در سالن ها به تعويق انداخته 
شود. افراد بايد پيش از ورود به سالن ها لوازم محافظت شخصي به 
همراه داشته باشند و به اميد دريافت اين لوازم از آرايشگاه ها وارد اين 
اماكن نشوند. پس از بازگشت از آرايشگاه تمامي لباس ها تعويض و 
شست وشو شوند. همچنين بهتر اســت با كم كردن ميزان خدمات 

دريافتي، از زمان حضور در اين اماكن تا حد ممكن كاسته شود.
بهترین روش پيشگيري از انتقال ویروس توسط لوازم 

آرایشي و بهداشتي چيست؟
شست وشــوي مداوم دســت ها با اســتفاده از صابون يا ديگر مواد 
ضد عفوني كننده و ضدعفوني روزانه لوازم آرايشي روزمره از احتمال 
ابتال از طريق تماس با اجســام آلوده مي كاهد. با اين همه عالوه بر 
شست وشوي دست ها، بهتر اســت لوازم آرايشي بهداشتي دكوري 
يا باز، مانند ريمل، سايه هاي چشم، رژ لب يا قوطي هاي كرم دست 
و صورت به صورت اشــتراكي استفاده نشــوند. پيش از استفاده از 
كرم هاي دست و صورت بهتر است دســت ها به خوبي تميز شوند 
و درصورت امكان از قاشــقك هاي تميز مخصوص براي برداشتن 
كرم ها استفاده شود. براي استفاده از مواد آرايشي مايع، مانند انواع 
لوسيون  هاي مراقبتي پوست صورت و بدن، بهتر است محصوالت 
پمپي يا محصوالتي كه محفظه خروجي بسيار كوچكي دارند انتخاب 
شوند زيرا اين نوع بسته بندي احتمال تماس با مواد داخل محصول 
را به حداقل مي رساند و در نتيجه بهداشتي  تر خواهد بود. ابزارهاي 
آرايشي مانند انواع اسفنج ها و براش ها بايد به صورت مداوم با آب و 
صابون، شامپو يا مواد ضدعفوني كننده شست وشو داده و به طور كامل 
خشك شوند. حين خريداري لوازم آرايشي باز، بهتر است براي تست 
رنگ آنها از برگه هاي كاغذي مخصوص استفاده شود تا از تماس مواد 
درون تستر با پوست جلوگيري شود. نگه داشتن لوازم آرايشي در خانه 
و درصورت امكان جايگزين كردن مداوم آنها هم مي تواند از ابتال به 
كوويد-19از طريق اين لوازم بكاهد. همچنين بهتر است افرادي كه 
به كرونا مبتال شده اند، لوازم آرايشي كه به صورت روزانه مورد استفاده 

قرار مي داده اند را معدوم كرده و لوازمي جديد جايگزين آنها كنند.

و كرونا زيبايی 
این شماره

ماســك ها، پارچه هايي كه غيرقابل 
جدا شدن از صورت هاي اين روزهاي 
آدم ها شده اند، خيلي چيزها را تغيير 
داده اند. يكي از آن چيزها، آرايش كردن است. حاال در بخشي از 
تاريخ كه اين ماسك ها تمام صورت را پر مي كنند شايد آرايش 
كردن، به خصوص استفاده از رژلب كار بي معنايي به نظر برسد. 
اگرچه كم نيستند آرايشگاه هايي كه هنوز به شكل غيرقانوني 
واحد صنفي خود را باز مي كنند تا مشتري هاي خود را از دست 
ندهند اما به نظر مي رسد تعداد زناني كه حاضر به آرايش كردن يا 
به خصوص آرايشگاه رفتن در اين ايام مي شوند، كم است. محمد 
شريفي، مدير يك مجموعه آرايشي و بهداشتي در اين خصوص 
به آنا گفته است: »از ابتداي شيوع كرونا در ايران و استفاده بانوان 
از ماسك، الگوي فروش محصوالت آرايشي به طور كلي تغيير 
كرده اســت«. او با بيان اينكه هر آنچه براي آرايش بخش هاي 
بيرون از ماسك مورد استفاده قرار مي گيرد، به شدت با افزايش 
تقاضا همراه بوده است، ادامه مي دهد:» فروش محصوالتي مانند 
رژ و خط لب و كرم هاي مربوط كننده به شــدت كاهش اما در 
عوض فروش خط چشم، ريمل و كانسيلر، مژه مصنوعي، چسب 
مژه و سايه چشم افزايش چشمگيري داشته است«. بررسي هاي 
همشهري هم تقريبا بر همين ادعاها صحه مي گذارد. براساس 
نتايج نظرسنجي همشهري از بين 72درصد از زنان - در جامعه 
مورد بررســي- كه پيش تر اهل آرايش كردن بوده اند، در اين 
روزها ديگر سراغ لوازم آرايشي خود نمي روند. بيش از 64درصد 
اين افراد همچنين گفته اند كه خريد رژ لب از سبد آرايشي آنها 
حذف شده است. تعداد افراد مورد بررسي در اين نظرسنجي، 
136نفر بوده است. از سوي ديگر كم نيست تعداد آنهايي كه با 
وجود استفاده از ماسك همچنان به سياق سابق به قول خودشان 
»ميكاپ« مي كنند چرا كه بر اين باورند كه آنچه تاكنون انجام 

مي دادند براي دل خودشان بوده نه رضايت ديگران.

شاید ماسك را برداشتم!
27درصد از جامعه مورد بررسي همشهري گفته اند كه همچنان 
از لوازم آرايشي خود استفاده مي كنند. بيشتر اين افراد اما همان 
رژ لب مورد بحث را هم از ســبد خود حذف نكرده اند. فهيمه 
مي گويد:»اين خيلي تفكر بدي است كه آدم ها فكر مي كنند 
آنها كه آرايش مي كنند دنبال كسب رضايت ناظران اند. خيلي 
از زن ها براي دل خودشان سراغ اين چيزها مي روند. من خودم 

يكي از آنها هستم«.
مرســده هم در اين باره حرف هــاي تازه تــري دارد؛»آرايش 
بخش هاي ديگر همچنان پابرجاســت. مثال ريمل مي زنيم يا 
از سايه چشم اســتفاده مي كنيم. اين وسط يك قلم رژ مي ماند 
كه خب چرا استفاده نكنيم؟ شايد جايي خواستيم ماسك مان 

را برداريم. مثال موقع غذا خوردن يا لحظاتي كه احساس تنگي 
نفس به خاطر استفاده مدام ماسك به ما دست مي دهد«. ساجده 
هم نظر مشابهي دارد. او هم فكر مي كند از آنجا كه ممكن است 
گاهي ماسك اش را بردارد و رژ هم يكي از اقالم مورد عالقه اوست 
از سبد آرايشي خود حذفش نكرده  است. هانيه هم مي گويد:»رژ 
لزوما جنبه زيبايي ندارد. من تعداد محدودي از اين كاال دارم كه 
همه آنها هم حاوي مرطوب كننده است و اگر نزنم لب هايم ترك 

مي خورد«.
سحر، دانشــجوي معماري دراين باره توضيح مي دهد:»من 
خودم از ســر عادت از لوازم آرايش اســتفاده مي كنم. يعني 
مي دانــم ديگر زدن و نزندنش ســودي ندارد اما راســتش را 
بخواهيد اين كار براي من تبديل به عادتي شــده كه ترك آن 

واقعا موجب مرض است«.
خوشه هم يكي ديگر از زناني است كه مادر يك فرزند شش ساله 
است. او بر اين باور است كه آدم بايد براي خودش زندگي كند، 
براي خودش زيبا باشد. من مگر خودم را در آيينه نمي بينم؟ 
من مگر خودم دل ندارم؟ چرا بايد استفاده از لوازم آرايشي را 

به طور كامل كنار بگذارم؟ 

دیگر سراغ لوازم آرایش مان نمي رویم 
اين سوي ماجرا اما زنان بســياري قرار دارند كه كرونا به طور 
كلي بين آنها و آرايش  كردن فاصله انداخته است. نازنين يكي 
از آنهاست كه نظر متفاوت تري دارد. او بر اين باور است كه امروز 
تعداد زيادي از زنان نه تنها در ايران كه در همه جهان، اســير 
كليشه هاي زيبايي نظام سرمايه داري شده اند. آنوشا هم توضيح 
مي دهد:»آرايش هميشه به حس لحظه اي من بستگي داشته، 
هرگز خودم را ملزم به استفاده از لوازم آرايش نكرده ام. اين روزها 
هم خيلي كمتر از رژ استفاده مي كنم چرا كه معتقدم استفاده 
از رژ و ماسك باهم، بهداشتي نيست«. الهام دختر 25ساله اي 
است كه به طور كلي رژ لب از ســبد خريدهايش حذف شده، 
او به همشهري مي گويد:» بيشــتر مصرف اين روزهايم ريمل 
و كانسيلر است«. سپيده 37ســاله كه به نظر مي رسد بيش از 
همه كالفه از اين روزهاي وابســتگي به ماسك است، توضيح 
مي دهد:»كرم پودر و رژگونه اين روزها در صدر جدول مصرف 
آرايشي من قرار دارد اما خيلي حيف اســت، رژ جلوه زيبايي 
آرايش است و من ديگر از آن استفاده نمي كنم«. مبينا هم كه 
اساسا از ابتدا هم اهل آرايش كردن نبوده و به نظر مي رسد امروز 
ديگر به طور كلي از اين مســئله جدا مانده؛»در اين ايام، يكي 
دوبار به دوستانم سر زدم. فقط همان يكي دوبار كمي از لوازم ام 
استفاده كرده ام. راســتش را بخواهيد ديگر مدت هاست اصال 

سراغ كيف آرايشم نمي روم«.
بررسي ها نشان مي دهد كه رژ لب تقريبا كاركرد خودش را بين 

اين دسته  از زن ها از دست داده و خط چشم، ريمل و كرم پودر 
همچنان مورد استفاده قرار مي گيرند.

كاهش فروش رژ و افزایش فروش ریمل 
در اين ميان اما، مغازه دارها و فروشــندگان لوازم آرايشي چه 
مي گويند؟ گشــت و گذاري بين اين واحدهاي صنفي نشان 
مي دهد كه حال شان چندان مساعد نيست. كرونا گلوي كسب 
و كار آنها را هم گرفته است. يكي از اين فروشنده ها كه در شرق 
تهران مغازه كوچكي دارد مي گويــد: »دو عامل باعث كاهش 
فروش 40درصدي ما شده است. از يك سو، قيمت محصوالت 
آرايشي توليد داخل نيز از زمان شيوع كرونا در ايران، بين 15 
تا 30 درصد افزايش پيدا كرده و قيمت لوازم خارجي هم بين 
40تا 100درصد گران تر شــده اند. از ســوي ديگر شركت در 
دورهمي ها، مهماني ها و... كاهش پيدا كرده و در اين شــرايط 
كمتر كسي براي خريد به ما مراجعه مي كند. همچنين زنان 
اين روزها به واسطه اســتفاده از ماسك، كمتر از سابق آرايش 
مي كنند«. به گفته او فروش رژ لب در اين واحد صنفي بيش از 

50درصد نسبت به سال قبل در همين ماه، كاهش پيدا كرده 
اما در مقابل خريد ريمل، چســب مژه، خط چشم و... حدودا 
40درصد بيشتر شــده. صاحب يك واحد صنفي ديگر هم در 
شمال تهران نظر مشــابهي دارد. او توضيح مي دهد:»يكي از 
اصلي ترين مشتري هاي ما آرايشــگراني بودند كه براي سالن 
خود از ما خريد مي كردند. حاال همه آنها ديگر يا مشتري ندارند 
يا بسته اند و در خانه نشسته اند«. او همچنين مي گويد فروش 
رژ لب در مغازه اش 30درصد كمتر شده و فروش ريمل حدودا 
50درصد افزايش پيدا كرده اما اين اعــداد كمكي به جبران 
فروش او نمي كنند چرا كه از يك ســو او تقريبا دو برابر سال 
قبل كرايه مي دهد و از سوي ديگر تقريبا مشتريان عمده خود 
را از دست داده  اســت. اين فروشنده توضيح مي دهد:» تالش 
مي كنيم اين روزها بيشــتر محصوالتي بياوريم كه بيرون اين 
گود ايستاده اند، مثل تونر صورت، خط چشم يا مثال رنگ مو. 
به خصوص كه همه دنبال خريدن رنگ به صورت شخصي براي 
انجام دادن اين مسئله در خانه هاي خود هستند و ريسك رفتن 

به آرايشگاه را نمي پذيرند«.

ماسك آمد و آرایش را شست
براساس نتايج نظرسنجي همشهري 72درصد از زنان كه پيش تر اهل آرايش كردن 

بوده اند، در اين روزها ديگر سراغ لوازم آرايشي خود، به خصوص رژ لب نمي روند

نگار حسينخانی
روزنامه نگار

اين، بتواند نگرش زنان را درباره توجه به زيبايي، آرايش و زيباسازي 
چهره تغيير دهد. نقلــي در اين باره وجــود دارد كه مي گويد اگر 
زيبايي براي زنان همه  چيز نباشــد، از مهم ترين آنهاست. به نظر 
نمي رسد تغييرات ايجاد شده و استفاده از ماسك، اين ذائقه را در 
آنها دگرگون كند. آرايش در زنان بيش از آن كه جنبه اي اجتماعي 
داشته باشد، نيازي فردي و رواني اســت. در بحراني ترين شرايط 
رواني نيز ديده شده كه زنان آرايش مي كنند. اين نوعي تالش براي 
رسيدن به آرامش رواني در آنهاست كه به نظر با چنين اتفاق هاي 

اجتماعي و پاندمي هايي چون كرونا تغيير نكند.
ميل به نشــان دادن تصویر خوب و آراسته از خود 
نشانه  چه ابعاد رواني  اي در فرد اســت؟ آیا این ميل طبيعي 

است؟
ما با نياز به ديده شدن، دوست داشته شدن و تهييج شدن و مورد 
توجه قرار گرفتن به دنيا مي آييم. در سال هاي اوليه اين نياز بايد به 
شكل درستي توسط والدين برآورده شود. اگر در آن سنين اين نياز 
به شكل كافي برآورده شده باشد، ما در بزرگسالي اشتياق به اين 
توجه خواهيم داشت، نه احتياج. اگر نه؛ با صدمه به روان، محتاج 
ديده شدن خواهيم بود كه توجه افراطي به ظاهر، وسواس و بيماري 
در اين باره به وجود مي آيد. اشتياق به دوست داشته شدن هر قدر 
نشانه سالمت فرد است، احتياج به دوست داشته شدن باعث توجه 
افراطي و وسواس گونه در فرد خواهد شــد كه خود نشانه هايي از 

بيماري و خأل رواني است.
با توجه به اینكه آرایشــگاه ها همچنان از مراكز 
خطر شيوع و ابتال محسوب مي شوند- به دليل فاصله نزدیك 
مشتري و آرایشــگر،ازدحام در سالن و اصالح صورت بدون 

آیا كرونا پایان زیبایي اســت؟ آیا ما با چهره هایي بي آرایش 
به اســتقبال ســياهي این ویروس كه روي خوشي هایمان 
سایه انداخته مي رویم؟ چرا زیبایي دیگر ذهن مان را درگير 
نمي كند؟ براي پاسخ به این پرسش ها و بيشتر با علي پناهي، 

روان درمانگر و روانشناس باليني صحبت كرده ایم.

توجه به ظاهر و زیبایي از 
چه نوع نيازي در ما انسان ها نشأت 

مي گيرد؟
انســان ها به طور كلي با دو نياز اساسي 
متولد مي شوند؛ نياز به دوست داشته 
شدن و دوست داشتن و نياز به موفقيت. 
بخشي از اين نياز به ظاهر انسان  بازمي گردد. افراد با ظاهري زيبا و 
آراسته مي خواهند از سوي ديگران مورد توجه قرار گيرند. از اين رو 
تناسب اندام، آراســتگي و پيرايش براي فرد عادي، هميشه مهم 
بوده و شايد بخشي از اين توجه ديگران، نياز دوست داشته شدن 

را در او ارضا كند.
به زعم شما شــيوع ویروس كرونا چه تأثيري بر 

آرایش كردن زنان داشته است؟
هنوز تحقيق و پژوهش ميداني در اين باره انجام نشده اما در يك 
سال گذشته اين ويروس بر انگيزه هاي دروني انسان ها تأثيراتي 
داشــته اســت. اين ويروس با تهديد و به خطــر انداختن جان 
آدمي، انرژي رواني كه فرد براي پيرايش و آرايش نياز داشــت، با 
درگيري ذهني شخصي و خانوادگي، مختل كرده است. هرچند 
نمي توان با قطعيت درباره آن نظر داد، زيرا هر پاســخ قطعي نياز 
به فرضيه سازي، پژوهش و طي شدن بازه زماني خاصي دارد. اما 
تغيير اين ميل به احتمالي مي تواند ناشي از برهم خوردن آرامش 

رواني افراد باشد.
استفاده از ماسك و تمایل كمتر به آرایش و نمایش 

زیبایي ممكن است چه تغييراتي در ذائقه ایراني  ایجاد كند؟
بعيد به نظر مي رسد مدت زمان 9 ماه تا يك سال و چه بسا بيش از 

ماسك- چرا همچنان عده اي خود را محتاج این مراكز دانسته 
و این خطر را به جان مي خرند؟

اين همان مرز ميان اشتياق و احتياج است. با وجود توصيه و تأكيد 
متخصصان، وزارت بهداشت و... كه حضور در آرايشگاه هاي زنانه 
ريســك ابتال را به علت نزديكي چهره افراد به هم باال خواهد برد 
اما همچنان شــاهد حضور زنان در اين مراكز هستيم. زيبايي از 
فاكتورهاي مهم براي زنان است اما اگر كسي بدون آرايش نتواند 
وارد اجتماع شــود، بحث اختالل به ميان مي آيد؛ اختالل كمبود 
اعتماد و عزت نفس. اين فرد خود را آنگونه كه هست دوست ندارد 
و احساس مي كند براي اينكه بتواند خود را مورد تأييد ديگران قرار 
دهد، بايد آرايش كند. درحالي كه مشتاقان زيبايي چنين خطري 

را به جان نخريده و منطقي تر عمل خواهند كرد.
وقتي هستي یك فرد در گرو این ظاهر زیبا و نمایش 
آن است، چطور این خأل مي تواند او را دچار نگراني، استرس 

و مشكالت كند؟ 
هميشــه از »اضطراب« به عنوان تب رواني يا نشانه ياد مي شود. 
اضطراب به عبارتي نشانه آن است كه سازماندهي رواني از تعادل 
خارج شده. يكي از عوامل اســترس زا اين است كه هسته مركزي 
شخصيت فرد يا سنگ بناي سالمت رواني او كه به عنوان عزت نفس 
از آن ياد مي شود، تهديد شود. اين يعني احساس ارزشمندي، خوب 
بودن و دوست داشته شدن مورد تهديد قرار گرفته. با نبود آرايش 
سازمان رواني فرد محتاج به دوســت داشته شدن، دچار كج تابي 
شده و فرد را به دل شوره، نگراني و اضطراب مي اندازد. بسيار زناني را 
ديده ايم كه دچار استرس هاي مداوم هستند. اين افراد بعد از مدت 
كوتاهي افت خلق پيدا كرده و افسردگي مي گيرند. به اين ترتيب 

اضطراب در پروسه  زماني، بدل به افسردگي خواهد شد. سيستم 
رواني ضعيف شده، دچار فرسودگي مي شود. بنابراين براي كسي كه 
آرايش كردن به شكل بيمارگونه اي مهم است، در چنين شرايطي 

دچار نگراني و خأل عاطفي خواهد شد.
عمل هاي زیبایي با خطر ابتــال در مراكز درماني 
ریســك ابتال را باال برده آیا این تأخيــر و فاصله از اقدام به 
ظاهرآرایي و تغيير ممكن است رویه فكر فرد را دگرگون كند؟ 
عمل هاي جراحــي زيبايي به تصويــر بدني افراد از خودشــان 
بازمي گردد. وقتي اين تصوير نسبت به خود، ضعيف باشد كه از آن 
به عنوان خود زشت پنداري ياد مي شود، مطمئنا فرد با اين مسئله 
درگير خواهد بود و ممكن است به شــكل ذهني، بدشكلي بدني 
در خود ايجاد كند. همانطور كه مي بينيم، آمار عمل هاي جراحي 
غيرضروري كه پزشــكان نيز به آن اشــاره مي كنند، زيادشــده. 
درحالي كه گاهي پس از عمل فــرد به دليل تصوير ذهني اي كه از 
خود دارد به آن رضايت خاطر دست پيدا نمي كند. اين خود انگاره 
تصوير ذهني منفي و معيوب، حتي با عمل زيبايي هم اصالح نشده 
و او را راضي نكرده. بعيد اســت پاندمي يكي دو ساله تغيير فكري 
ايجاد كند. به نظر بايد اين تغييــر از خانواده ها و در دوران كودكي 
اتفاق بيفتد. تغيير رويه فكري در گذر زمان و پذيرش بي قيد و شرط 
و مثبت از خود و جست وجوي ارزشــمندي در بسترهاي ديگر، 
مثل توانمندي، اســتعداد و مهارت ها و كيفيت زندگي و شادي و 
مفيد بودن مي تواند به فرد كمك كند. شايد اين دوران فقط وقفه 
كوتاهي براي كساني است كه سعي مي كنند تغييراتي در طرز فكر 

خود ايجاد كنند.
كرونا ما را چگونه تربيت خواهد كرد؟

در مسائل روان شناختي آدم ها يك مسئله وجود دارد. اينكه گاهي 
بعضي اتفاقات ممكن است اختالل هايي را درمان كند. مثال سرطان 
بسياري از اختالل هاي روان شناختي مانند وسواس، افسردگي و 
اضطراب را درمان كرده است. به عبارتي بدون آنكه فرد نقشي در 
درمان داشته باشــد، آن بيماري نگرش فرد را نسبت به زندگي، 
دنيا، گذشــته و آينده تغيير مي دهد. نگراني ها معموال مربوط به 
چيزهايي بي اهميت هستند كه ارزش اضطراب و نگراني را ندارند. 
فرد در مواجهه با بيماري سرطان متوجه بي اهميتي نگراني هايش 
پيش از اين در برابر وسعت و عرصه زندگي خواهد شد. اين بيماران 
جمله اي دارند با اين مضمون كه زماني فهميديم چگونه زندگي 
كنيم كه سرطان بدن مان را سوراخ سوراخ كرده بود. بيماري فرد را 
متوجه معنا و نحوه زندگي كردن خواهد كرد. اگر كرونا را تمثيلي 
براي درك افراد از معناي زندگي مانند سرطان بدانيم، شايد بتوان 
گفت اين ويروس هــم به عنوان نگراني بزرگ و تهديد بشــريت 
مي تواند باعث تغيير نگرش ما درباره مسائل پيش پا افتاده شود. 
متأسفانه از آنجا كه انسان معموال قدر داشته ها، آرامش و آزادي اش 
را نمي داند، درگير مســائل جزئي است. انسان منفي نگر امروز در 
مواجهه با ويروســي كه ســبك زندگي اش را تغيير داده؛ انساني 
كه ديگر به راحتي كسي را در آغوش نمي كشد، سفر نمي رود، از 
مهماني رفتن برحذر شده، متوجه از دست دادن چيزهايي خواهد 
شد كه تا پيش از اين درك درستي نســبت به آنها نداشته است. 
كرونا شــايد از اين طريق نگاه ما را به معناي زندگي و كيفيت آن 
تغيير دهد. اميد داريم با عبور از اين دوران تأثيرات مثبت و تربيت 
تازه اي شويم و روابط مان را به آشفتگي نكشانيم و كيفيت زندگي 

خود را بهبود بخشيم.

شيوع ويروس كرونا چه تأثيراتي بر زيبايي و آرايش زنان 
داشته است؟

شايد كرونا 
نگاهمان به زندگي 

را تغيير دهد 
گپ و گفت با علي پناهي؛ روان درمانگر 

درباره تغيير عادت هاي آرايشي در روزهاي 
همه گيري كرونا
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جراحي  زيبايي با رعايت 
پروتكل ها بي خطر است

گفت وگو با متخصص گوش و حلق و بيني و فلوشيپ جراحي 
زيبايي درباره جراحي هاي زيبايي در زمانه كرونا

آمار ابتال، بستري و مرگ 
ناشي از كرونا صعودي است 
و ماه هاســت كه فعاليت 
بيمارستان ها و مراكز درماني مختل شــده است. از همان 
روزهاي شيوع كرونا، اكيداً توصيه شد كه عمل هاي جراحي 
غيرضروري لغو شــود؛ هم از جهت عبور از بحران و بسيج 
امكانات و كادر درمان براي رســيدگي به بيماران مبتال به 
كرونا و هم به دليل احتمال بالقوه انتقال بيماري و براي حفظ 
سالمت مراجعان و كادر پزشــكي. در زمانه جوالن كرونا كه 
همچنان قرنطينه و رعايت پروتكل هاي بهداشتي، مهم ترين 
راهكارهاي محافظتي در برابر اين بيماري محسوب مي شوند، 
با دكتر علي ميقاني، متخصص گوش و حلق و بيني و فلوشيپ 
جراحي زيبايي، درباره ريسك جراحي هاي زيبايي گفت وگو 
كرده ايم. درباره اينكه كساني كه قصد انجام جراحي زيبايي 

دارند، چه بايدها و نبايدهايي را بايد درنظر بگيرند.
 

در روزهايي كــه كرونا 
اوج گرفته، جراحــي زيبايي به چه 

كساني توصيه نمي شود؟
آنچه مشــخص اســت اينكه ويروس 
كرونا بــه اين زودي رفتني نيســت و 
حداقل اين اســت كه چند سال  با ما 
خواهد بود. كرونا هم مثل هر بيماري ديگري، آمده و بشــر دارد 
با آن زندگي مي كند. ما بايد روش درست زندگي كردن در سايه 
آن را ياد بگيريم. مانند ويروس اچ آي وي كه هنوز برايش واكسني 
ساخته نشده، اما محافظت و پيشگيري در برابر آن به مردم آموزش 
داده شد. معموالً عمده مراجعان جراحي هاي زيبايي، افراد جوان 
و سالم هستند و بيماري زمينه اي ندارند و با انجام عمل جراحي 
زيرنظر پزشــكان متخصص و در محيط هــاي تخصصي دچار 
مشكل نخواهند شــد. البته توصيه كلي اين اســت كه اگر عمل 
زيبايي اورژانسي نيست، فعاًل انجام نشــود تا دوره پيك بيماري 
پشت سر گذاشته شود. اما توصيه مي شود كه آن دسته از كساني 
كه بيماري هاي زمينــه اي از جمله بيماري تنفســي يا بيماري 
قلبي- عروقي دارند و يا كوچك ترين عالمت ابتال به كرونا را دارند، 

به هيچ وجه عمل زيبايي انجام ندهند.
گفته مي شود كه آمار جراحي بيني در ايران بسيار 

باالست. در اين روزها هم آمار باالست؟
در خبرهاي مختلف و از زبان افراد مختلف مي شنويم كه جراحي 
زيبايي و به خصوص جراحي زيبايي بيني در ايران خيلي شــايع 
است! حال آنكه در واقعيت اينگونه نيست. سال هاست كه باالترين 
آمار جراحي زيبايي مربوط به آمريكاست، حتي در شرايط كنوني 
كه بيشترين آمار ابتال و مرگ ناشي از كرونا مربوط به اين كشور 
است. جراحي بيني در شــرايط موجود، هم براي جراحان و هم 
مراجعان سخت تر است، چون بايد يكسري موارد را قبل و بعد از 
جراحي بيشتر مراعات كنند. در پاندمي كرونا، بايد روش ماسك 
زدن را به مراجعان توضيح دهيم و بگوييم چگونه از آن استفاده 
كنند كه هم در برابر ويروس كرونا محافظت شوند و هم روي شكل 

بيني اثر منفي نگذارد.
ريسك جراحي هاي زيبايي در دوران شيوع كرونا 

بيشتر نمي شود؟
به طوركلي در جراحي هاي زيبايــي، به خصوص جراحي زيبايي 
بيني كه جراحي سنگيني نيســت، ريسك هاي بدني خيلي كم 
است. باالترين عارضه ممكن است اين باشد كه شخص از ظاهر 
بيني راضي نباشــد يا مختصري اختالل در تنفس ايجاد شود و 
يا خط بخيه باقي بماند. كه اينها ريســك  محســوب نمي شود و 
جزو عوارض كم اعمال زيبايي است. البته جراحي هاي سنگين 
و طوالني مثاًل جراحي 4يا5ســاعته روي صورت ممكن اســت 
به خاطر افزايش زمان بيهوشــي، عارضه بيشتري نسبت به عمل 
بيني يك ســاعته داشته باشــد. اما در كل، خود جراحي زيبايي 
ريسك بدني ايجاد نمي كند مگر اينكه شخص به داروهاي بيهوشي 
حساسيت داشته باشد يا داروها داراي عوارض باشند و زمان عمل 

طوالني باشد.
كساني كه قصد انجام جراحي زيبايي دارند، چه 

كارهايي بايد انجام دهند؟
مراجعان بايد آزمايش هاي الزم و چكاپ را انجام دهند تا سالمت 
كامل آنها تأييد شود. اگر هر مورد مشكوكي وجود داشته باشد، 
بايد مشاوره الزم داده شود و عمل بعد از بررسي شرح حال دقيق 
فرد انجام شود. درخواست من اين است كه كساني كه مي خواهند 
جراحي زيبايي انجام دهند، قوانين بهداشــتي را رعايت كنند و 
حتماً به مراكز تخصصي مراجعه كنند. همكاران ما نيز بايد تا حد 
امكان تمام تمهيدات وزارت بهداشت را رعايت كنند تا كمترين 
ريسك ايجاد شود. همانگونه كه در زماني كه محدوديت هاي ناشي 
از كرونا كاهش يافت، صدها عمل زيبايي انجام شد و مورد خاصي 

از ابتالي مراجعه كنندگان گزارش نشد.
آقاي دكتر! به تعويق  انداختن جراحي هاي زيبايي، از 
نخستين توصيه هاي پزشكي بود كه با شيوع كرونا مورد تأكيد 
قرار گرفت. آيا جراحي زيبايي باعث افزايش ريســك ابتال به 

بيماري كرونا مي شود؟
به نظر من، يكي از امن ترين و مطمئن ترين مراكز، اتاق هاي عمل 
است. اتاق عمل نسبت به بسياري از مكان هايي كه مردم به آنجا 
مي روند و تردد مي كنند، امن تر است. جراح، كادر درمان و خود 
بيمارســتان ها تا حد امكان پروتكل هاي بهداشــتي را رعايت 
مي كنند و در اين حالت جراحي براي فرد خطري نخواهد داشت. 
استريل و ضدعفوني كردن محيط همواره در اتاق هاي عمل انجام 
مي شود. مشكل از آنجاست كه در بيمارستان هايي كه بهداشت 
به شكل كامل رعايت نمي شــود، عمل هاي زيبايي و جراحي و 
سزارين انجام مي شود و اين مراكز، ريســك ابتال به كرونا را باال 
مي برند. وگرنه، اگر به اين جمله بسنده شود كه فردي به خاطر 
عمل زيبايي در معرض ابتــال به بيماري كرونــا قرار مي گيرد، 
اشتباه است! احتمال ابتالي شخصي كه براي عمل لوزه مراجعه 
مي كند، بيشتر از فردي كه براي عمل اورژانسي آپانديسيت حاد 
به بيمارستان مي آيد، نيست. بنابراين نمي توان ريسكي را متوجه 
نوع عمل كرد و گفت عمل زيبايي ريســك ابتــال را باال مي برد. 
اتفاقاً مراجعان براي جراحي زيبايــي قبل از انجام جراحي، بايد 
غربالگري شوند و آزمايش هاي الزم را انجام دهند، حال آنكه اصاًل 
فرصت انجام تست هاي غربالگري در مورد بيمار اورژانسي وجود 
ندارد. پس، جراحي هاي زيبايي در صورت رعايت پروتكل هاي 

بهداشتي بي خطر هستند.

و كرونا زيبايی 

این شماره

مرضيه ثمره حسينی
روزنامه نگار

تغییر چهره
فروش لوازم آرايشي در دوران كرونا چه تغييري كرده و 

فروشندگان چه رفتاري را در مشتريان خود رصد كرده اند؟

»سعي كنيد تا پايان دوره همه گيري بيماري كرونا از رفتن به آرايشگاه 
خودداري كنيــد و آن را به زمان ديگري موكول كنيــد.« اما اگر به 
آرايشگاه رفتيد، »زمان حضورتان در آرايشگاه را به حداقل ممكن برسانيد.«، »از هرگونه كاشت ناخن، 
مژه و... در اين مدت خودداري كنيد.« يا »ترجيحا از موچين، قيچي، شانه و برس شخصي استفاده 
كنيد.« اگر آرايش داريد »بايد بدانيد چطور پاكش كنيــد.«؛ همه اينها و هزاران توصيه  ديگر باعث 
شده، مشتريان آرايشگاه ها عطاي رفتن به اين مكان ها را به لقايشان ببخشند. اما اين كسادي، فقط 
درباره آرايشگاه ها صادق نيست. فروشگاه هاي لوازم آرايشي هم وضعيت بهتري ندارند. اين امر باعث 
شده با شيوع ويروس كرونا و محدوديت هاي دوره اي و تعطيلي اصناف، فروشندگان و آرايشگران 
شاهد تغيير رفتارهايي در مشتريان خود باشند. هر چند تداوم اين وضعيت شرايط اقتصادي آنها را 
مانند ديگر مشاغل آسيب ديده در دوران كرونا، دستخوش تغيير كرده و حاال اين افراد بايد شاهد 

افت شديد فروش باشند.

كرونا، محصوالت كم و نبود واردات 
»باورتان مي شود؟ كسي لوازم آرايشي نمي خرد!« 
اين را مهدي مي گويد كه خــودش مغازه  فروش 
لوازم بهداشتي و آرايشي دارد. او مي گويد:»هر چه 
شوينده صورت و دست داشــتم تمام شده. حتي 
شــوينده هايي كه الكلي نبودند. اين روزها مردم 
ژل دست را با قيمت هاي باال خريداري مي كنند. 
حتي شــيرپاك كن ها و پاك  كننده هاي آرايشي 
خوب فروش مي رود«. مهدي مي گويد كه روزهاي 
نخســت شــيوع ويروس كرونا و زمان قرنطينه 
مغازه اش بسته بود؛ »وقتي اجازه بازگشايي دادند، 
مردم با ترس و لرز مي آمدند و ممكن بود چيزهايي 
هم بخرند. جالب بود؛ خيلي ها مي ترسيدند عطرها 
را بو كنند يا لوازم آرايش را روي پوست شان تست 
كنند. هرچند بعضي ها هم از اينكه دوباره مي توانند 
براي خريد به فروشــگاه بياينــد خيلي ذوق زده 
بودند. مدتي كه گذشــت اوضاع عادي شــد. اين 
زماني است كه كرونا فروكش كرد و آمار ابتال پايين 
آمد. مردم با ماســك به مغازه مي آمدند و خريد 
مي كردند و فروشگاه هم تقريباً مثل قبل شلوغ بود 
ولي حاال مدتي اســت كه دوباره خلوت شده. هم 
به خاطر كرونا و هم اينكه جنس كم شده و واردات 
نداريم«. اين البته تنها گاليه مهدي نيست. اكثر 
فروشــندگان لوازم آرايشــي از اين بابت نگران 
هســتند. آنها مي گويند كه مجموعه محصوالت 
آرايشي وارداتي ديگر خيلي ناقص شده. اكرم كه 
مسئول فروش در يكي از همين فروشگاه هاست 
به اين اشــاره مي كند كه وقتي مشتري مي آيد و 
چندبار سراغ جنسي را مي گيرد و متوجه مي شود 
موجود نيســت، ديگر نمي آيد؛»ما نمي توانيم به 
مشتري دروغ بگوييم كه منتظر آن محصول باشد 

چون خودمان مي دانيم كه ديگر وارد نمي شود«.

آمار قاچاق كاال  افزايش يافته است
در همين مــدت قيمت لوازم آرايشــي نيــز مانند 

بســياري از اقالم موجود در بازار، حداقل 20درصد 
افزايش پيدا كرده است. از ســويي با ممنوع  شدن 
واردات و نبود محصوالت مشــابه در داخل كشور، 
آمار قاچاق كاال افزايش يافته است. اين البته مشكل 
كساني است كه همچنان درگير خريد لوازم آرايشي 
هســتند. مريم كه خود آرايشــگاهي دارد و بعضي 
از اين محصوالت را در آرايشــگاه به مشتري هايش 
مي فروشد مي گويد:»مســئله اين است كه مردم به 
اين فكر مي كنند وقتي جايي نمي روند، چرا بايد مثل 
قبل لوازم آرايش بخرند؟! قباًل كه مراســم عروسي 
برگزار مي شــد، فروش لوازم آرايشــي هم زياد بود. 
حاال مشتري ها به اين فكر مي كنند وقتي براي خريد 
يك رژ لب معمولــي بايد 150تــا 200هزار تومان 
پول پرداخت كنند كه به چشــم هم نمي آيد و زير 
ماســك مانده، چرا بايد چنين هزينه اي را متحمل 
شــوند؟ تصور كنيد؛ پيش از اين، بــا همين مبلغ 
مي شد حداقل ســه تكه لوازم آرايشي خريد«. البته 
اين روايت بعضي از خرده فروشان است، درحالي كه 
عمده فروشــان لوازم آرايش هم حرف هاي مشابهي 
مي زنند. عباس كه خودش در كار فروش عمده لوازم 
آرايش است مي گويد:»اين روزها محصوالت ارزان 
و بي كيفيت، بازار دارد. اولويــت خريد اكثر مردم با 
قيمت هاي حداقلي است. معموال مشتري ها به اين 
فكر مي كنند بايد در اين شــرايط اقتصادي بخشي 
از پول خود را هزينه خريــد چنين لوازمي كنند كه 
اين روزها با تعطيلي دورهمي، مهماني و عروسي ها 
علنا بي استفاده اســت. از طرفي مشتري هاي ما كه 
مغازه داران و ســالن هاي زيبايي هستند، مي دانند 
بازار راكد است و اگر چنين هزينه اي كنند، متضرر 
خواهند بــود. در نتيجــه جنــس ارزان خريداري 
مي كنند، درحالي كه چنين محصوالتي مستقيم با 

سالمت مردم در ارتباط است«.

آرايش دوران كرونا هم شده آرايش چشم 
اما طرف ديگر بازار مشــتري ها هستند. همان ها 

كه ديگر برايشــان دل و دماغي نمانده كه خريد 
كنند. كرونا كه شــيوع پيــدا كرد،ديگر حوصله 
خيلي كارها باقي نمانــد. مهرنوش مي گويد حاال 
كه به ندرت از خانه بيرون مي رود، احساس مي كند 
اگر لوازم آرايش بخرد، پولش را دور ريخته است؛ 
»فقط هم لوازم آرايش نيست. قباًل براي پياده روي 
كه مي رفتم، گاهي حتي يك شــال يا روســري 
كه مورد پســندم بود مي خريدم. اما وقتي بيرون 
نمي روم، چرا بايد خريد كنم؟ بيرون هم كه بروم 
زير ماسك اصاًل آرايش نمي كنم، چون خطرناك 
است و ريسك ابتال را افزايش مي دهد. اگر بخواهم 
يك رژلب ساده هم بزنم به ماسك ماليده مي شود. 
خب ترجيح مي دهم اصال آرايش نكنم«. هرچند 
او معتقد است اين رويه براي او تجربه بدي نبوده 

است.
بسياري از فروشندگان لوازم آرايش حاال ديگر رژ 
لب در بساط شــان پيدا نمي شود، چون مي گويند 
كســي رژ نمي خرد. بازار روزهاي شيوع كرونا در 
خط چشم و ريمل اســت چون فقط آرايش چشم 
است كه از زير ماســك ديده مي شود. احمدي كه 
فروشــگاه لوازم آرايشــي دارد مي گويد:»آرايش 
دوران كرونا هم شــده آرايش چشم. شايد روزي 
اين در تاريخ بماند. ديگر همه به دنبال سايه، مداد و 
خط چشم و ريمل هستند«. هرچند مطالعه دقيقي 
درباره اينكه آيا ويروس كرونا روي لوازم آرايشــي 
زنده باقي مي ماند يا نه، انجام نشــده، اما بعضي از 
كارشناسان درباره ريسك باالي آن هشدار داده اند. 
گفته مي شود رژ و بالم لب مي تواند حاوي باكتري و 
ويروس هايي باشد كه مستقيماً به لب افراد منتقل 
شــود. گرچه بعضي از افراد عقيــده دارند كه اين 

ويروس، روي سطوح غيرپالســتيكي بيش از 72 
ساعت هم زنده نمي ماند. اما تيوب هاي پالستيكي 
ميكاپ، بطري ها، قوطي هــا و بعضي از پالت هاي 
آرايشــي مي تواند عامل انتقال ويروس باشد. پس 
اين كارشناســان توصيه مي كنند زماني كه لوازم 
آرايشي را با خودتان حمل مي كنيد و دست خود را 
به صورت تان مي زنيد، احتمال انتقال ويروس را باال 
برده ايد. از سويي بيشتر محصوالت ميكاپ حاوي 
نگهدارنده هايي هستند كه رشد باكتري هاي مضر 

و قارچ را افزايش مي  دهد.

محصوالت مربوط به لب خطرناك است 
بسياري از فروشندگان محصوالت آرايشي اگر چه 
نگران وضعيت اقتصادي و بازار كساد خود هستند 
اما نگران ابتالي مشــتري ها نيز مي شوند. شورابي 
كه خود فروشــنده اين محصوالت است مي گويد، 
كلي توصيه بهداشــتي درباره كارش مطالعه كرده 
است. او به مشتري هايش زمان خريد اين محصوالت 
سفارش مي كند كه مراقب استفاده از محصوالت لب 
باشند، زيرا محصوالت لب مستقيم به دهان برخورد 
مي كنند. در نتيجه احتمال انتقال ويروس در اين 
محصوالت بيشتر است. به همين دليل بايد هميشه 
آنها را در جايي محفوظ نگه داري كنند. او مي گويد: 
»محصوالت مربوط به لب خطرناك است، زيرا رژ 
لب و خط لب مي توانــد راه طبيعي انتقال ويروس 
باشد. لوازم آرايشــي كه به اندازه كافي تميز نشده 
باشــد، مي توانند در معرض خطر انتقال ويروس 
و عفونت باشــد، زيرا مســتقيما به صورت برخورد 
دارد. براســاس آنچه تا امروز مطالعــه كرده ام در 
بين محصوالت آرايشــي بالم لب، خطر بيشتري 

دارد  چون مقداري رطوبت داخــل آن وجود دارد 
و مي توانــد عفونت ها را در مدت زمان بيشــتري 

حفظ كند«.
عباس مي گويد نوسان نرخ ارز و به موقع اعالم نشدن 
قيمت هاي مصوب داخلي وضعيت فروش را براي 
آنها سخت تر كرده است. او مي گويد:»درحالي كه 
مواداوليــه را بــا دالر 28هزار تومانــي خريداري 
مي كنيم، اما قيمت مصوب فروش براســاس دالر 
متفاوت اعالم مي شود. از طرفي براي بازگشت ارز به 
مشكل مي خوريم، زيرا هنگام صادرات دالر 18 هزار 
تومان بود، اما وقت برگشت دولت از ما دالر 28هزار 
توماني مي خواهد«. محصوالت آرايشي و بهداشتي 
در ارديبهشت ماه به دليل افزايش نرخ ارز30 درصد 
افزايش قيمت داشــت، ولي با روند رشــد نرخ ارز 
60درصدي در بازار فعلي قيمت هاي قبلي جوابگوي 
هزينه واردات و توليدات شركت ها نيست، اما چون 
اين محصوالت تبديل به كاالي اساسي شده و براي 
مردم اولويت دارد سعي مي شــود افزايش قيمت 

مجدد اتفاق نيفتد.
حدود 9 ماه از شــيوع ويــروس كرونا در كشــور 
مي گذرد. هرســاله جداي از تب و تاب فروش شب 
عيــد، در پايان هر فصل بازاريــان وضعيت فروش 
خوبي را تجربه مي كردند. اما امســال كرونا نه تنها 
بازار شب عيد را كساد كرد بلكه حاال در آستانه فصل 
زمستان نيز بازاريان، فروش نسبتا كمتري نسبت 
به سال گذشته تجربه مي كنند. لوازم آرايشي يكي 
از اين بازارهاست كه با توجه به شبهات مطرح شده 
در حفظ و ماندگاري ويروس روي اين محصوالت، 
ريسك خريد مشتريان را باال برده و فروشندگان را 

با بحران تازه اي روبه رو كرده است.

زهرا رستگارمقدم
روزنامه نگار

مي گويد: »در مدت كرونا مشــتريان زيبايي ما به نسبت قبل 
از كرونا 60درصد كاهــش پيدا كرده كه چنديــن علت دارد. 
مراسم هاي عقد و عروسي و تولد به خاطر كرونا متوقف شده و ما 
بعد از كرونا شايد 2 يا 3 مورد عروس داشتيم ،آن هم قبل از اينكه 
وضعيت شهر قرمز شــود. از طرفي در خانه ماندن موجب شده 
حوصله مردم براي رسيدن به زيبايي و آرايش،رنگ مو، ترميم 
ناخن و... كم شود. يكي ديگر از علت هاي كم حوصلگي اين است 
كه بيشتر خانواده ها عزادارند يا درگير كرونا هستند و بيمار دارند. 
از طرفي گراني هاي بعد از كرونا به خاطر تعطيلي مشاغل، كاهش 
درآمد و گاه بيكار شدن بسياري از شاغالن، موجب شده بازهم 

هزينه براي زيبايي در اولويت مردم نباشد«.
وي حيــن صحبت بــا ما به مشــتري رنــگ مــوي فانتزي 
مي گويد:»يك ميليون تومان هزينه رنگ شما مي شود كه بايد با 
صندوق تسويه كنيد«. رو به ما مي گويد: »دوست نداريم چنين 
رقم هاي سنگيني از مشتري بابت انجام يك رنگ مو بگيريم اما 
هزينه مواد، سالن و پرداخت دستمزد آرايشگران در اين مدت 

واقعا باال رفته و ادامه كار با قيمت هاي سابق به صرفه نيست«.

درآمد نيست
كمي نرسيده به ايستگاه قدس تابلوي سالن زيبايي توجه مان 
را به خود جلب مي كند. در كه باز مي شــود پله ها را به ســمت 
زير زميني تاريك طي مي كنيم. برخالف بيشــتر ســالن هاي 
عمومي، خبري از برچسب »با ماسك وارد شويد« روي در ورودي 
نيست. در داخل سالن هم خبري از محلول هاي ضدعفوني كننده 
و دستمال كاغذي براي مشتريان نيست. بعضي ها ماسك زده اند 
و برخي هم نه. چند زن با فاصله نزديك دور هم جمع شــده اند 
و در مورد نگراني هايشان از گراني و بي پولي صحبت مي كنند. 
گويي در اين آرايشگاه زنانه كرونا آنقدرها هم خطرناك نيست تا 
ضرورت به انجام پروتكل هاي بهداشتي و رعايت فاصله اجتماعي 
باشد. در گوشــه اي از ســالن زني روي صندلي دراز كشيده و 
آرايشگر در حال اصالح صورتش اســت. خانم شهناز الوندي، 
مديريت سالن در گفت وگو با ما مي گويد: »كار نيست و درآمد 
ما هم به شــدت كاهش پيدا كرده تا جايي كه قادر به پرداخت 
اجاره بها نيز نيســتيم. در خانه ماندن موجب شده تا بسياري از 
مشتريان مان خودكفا شوند و خودشان اقدام به امورات زيبايي 
مانند اصالح صورت، رنــگ مو، كوتاهي و اپيالســيون كنند. 
بســياري از همكارانم كه چندين شعب در بهترين نقاط تهران 
داشــته اند نيز اين روزها مجبور به ادغام سالن ها شده اند چون 

درآمدهاي اندك كفاف هزينه هاي سالن را نمي دهد«.
در ايامي كه دولت اقدام به تعطيلي مشاغل پرريسك كرده بود، 
بسياري به شكل زيرزميني فعاليت مي كردند تا بتوانند حداقل 
اجاره بهاي سالن را به دست بياورند. الوندي با اشاره به اين موضوع 
مي افزايد: »در مدتي كه سالن به دليل كرونا بسته شد اجاره بها را 
به طور كامل از جيب دادم. درحالي كه برخي از سالن ها به شكل 
غيرقانوني به خاطر نبود بــازرس فعاليت مي كردند. تعطيلي و 
كاهش مراجعه مشتريان موجب شد تا برخي از آرايشگران مانند 

ناخن كاران و اپيالسيون كاران در خانه اقدام به كارهاي زيبايي 
و آرايشي كنند كه اين كار هم از نظر بهداشتي بسيار خطرناك 
است و مي تواند منشا گسترش ويروس كرونا باشد. در حالي  كه 

ما دائما سالن را گندزدايي و ضدعفوني مي كنيم«.

ترس؛ مانع آرايش و زيبايي
سالن زيبايي بزرگ و معروفي اســت. قبل از كرونا 30پرسنل 
داشــت كه به صورت درصدي در ســالن كار مي كردند اما االن 
به دليل نبود كار و مشتري، حقوقي نگرفته اند و بسياري كار را رها 
كرده اند. اعظم پل درودي، مدير يك سالن ديگر در گفت وگو با 
همشهري مي گويد: »ترس از كرونا موجب شده تا مشتريان براي 
مدتي انجام كارهاي زيبايي را كنسل كنند. برخي هم به جاي 
آمدن به سالن، آرايشگر را در منزلشان به كار مي گيرند كه در اين 
بين سالن زيبايي كه به عنوان يك واسطه خدمات ارائه مي دهد 
حذف مي شــود و عمال بازهم درآمدشان به حداقل ترين ميزان 
مي رسد. در اين مدت كرونا، برخي از همكارانم كه اجاره نشين 
بودند سالن را جمع كرده اند. فقط مالكان توانسته اند در اين بازار 

كساد دوام بياورند«.
وي كه خود رنگ كار و در حال دكلره كردن موي مشتري است، 
مي افزايد: »جمع شدن يا تعطيلي آرايشگاه هاي بزرگ موجب 
شده تا مردم براي گرفتن خدمات زيبايي و آرايشي به سالن هاي 
كوچك 9تا 12متري كه گاه كيفيت خدماتشان قابل قبول نيست 
مراجعه كنند كه همين ازدحام جمعيت در فضاي كوچك بسيار 
خطرناك اســت. از طرفي ممكن است با نشســتن زير دست 
آرايشــگران غيرحرفه اي زيبايي شان آســيب ببيند و يا از آن 
بدتر سالمتي شــان در معرض خطر قرار گيرد درحالي كه اگر از 
مشاغلي كه به صورت حرفه اي با استانداردهاي الزم فعاليت دارند 
حمايت مي شد، سالن هاي بزرگ و آموزشگاه ها مي توانستند با 
درآمدزايي قابل قبول پرسنل خود را حفظ كنند؛ چرا كه بسياري 
از آنها سرپرست خانوار هستند و نان آور خانه. مصوب شده بود 
از 10اسفند سال گذشته بيمه بيكاري به بيكاران تعلق بگيرد اما 

هيچ كدام از همكارانم تاكنون موفق به دريافت آن نشده اند«.
طبق گفته اين آرايشــگر، اتحاديه هيچ گونه حمايتي از اعضاي 
خود نداشته و نتوانسته در اين بحران به وجود آمده حمايت هاي 
الزم را انجام دهد. بســياري از آرايشگران به خط ورشكستگي 
رسيده اند. بيشتر سود سالن هاي آرايشي از طريق آرايش عروس، 
شينيون و آرايش بود كه به دليل كرونا تمامي مراسم های عروسي 
و مهماني ها تعطيل شده و تنها بخش اصالح ابرو، كوپ، رنگ و 

اليت فعال است كه آن هم مشتري بسيار اندكي دارد.
پل درودي مي افزايد: »به خاطر گراني، قيمت مواداوليه آرايشي 
گران شــده و ما نيز مجبوريم ارائه خدمــات را گران تر كنيم و 
همين موضوع موجب شده مشــتريان تعداد گرفتن خدمات 
زيبايي شان را كاهش دهند؛ به عنوان مثال فردي كه هر ماه براي 
انجام خدمات رنگ، اصالح مو و صورت، اپيالسيون، ترميم ناخن 
و... مي آمد از تعداد دفعات مراجعه خود كاســته و دير به دير به 

سالن مي آيد«.

آرايشگاه هاي زنانه در دوره كرونا چه وضعيتي دارند؟

ريزش متقاضيان زيبايي
اكثر آرايشگاه هاي زنانه در بحران كرونا متضرر شده و كاهش درآمد پيداكرده اند

سالن هاي آرايشي در روزهاي كرونازده عالوه بر اينكه به عنوان يكي از مشاغل 
پرريسك و در جايگاه متهم شيوع ويروس كرونا قرار گرفته اند، به لحاظ بار رواني 
و اجتماعي كه روي آنها بوده، كاهش درآمد نيز داشــته اند. بسياري از مديران 
سالن هاي آرايشي كه خود را در دسته مشــاغل زيان ديده از كرونا مي دانند در گفت وگويشان با همشهري اعالم كردند كه 
تاكنون هيچ حمايت مالي ای از سوي دولت به عنوان حامي، به آنها نشده و رو به ورشكستگي و تعطيلي هستند. اين مكان  ها 
به علت حساسيت هايي كه در ارائه خدمات بهداشتي به مشتريان دارند در بيشتر شهرهاي بحراني قرمز و سياه عمال اجازه 
فعاليت ندارند و بي پولي موجب شده ديگر نتوانند از جيب بخورند و تصميم به خداحافظي با اين شغل گرفته اند؛ چون ماندن 
ديگر به صرفه نيست؛ چرا كه حتي درصورت اجازه فعاليت هم، اين مراكز با برگزاري جشن ها، عروسي ها و شادي ها عمال معنا 

و مفهوم پيدا مي كردند اما در شرايط موجود، بازهم عمال دخل ها خالي خواهد بود؛ چرا كه مشتري نيست.

مردم بي حوصله شده اند
»لطفا با ماسك وارد شــويد حتي شما دوست عزيز«؛ جمله اي 
كه در بدو ورود به يكي از ســالن هاي آرايش زنانه شــهر با آن 
مواجه مي شــويم. در چند گوشــه  ســالن، روي ميز، دستمال 

كاغذي و محلول ضدعفوني كننده گذاشــته شده است و همه 
آرايشگران بر حســب تخصصي كه دارند با ماسك و دستكش 
مشغول كار هستند. آرايشگاه كمي خلوت تر از قبل كرونا شده و 
شهناز حبيبي، مدير يك سالن آرايش در گفت وگو با همشهري 

خديجه نوروزی
روزنامه نگار
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و كرونا زيبايی 
این شماره

سميرا رحيمي 
روزنامهنگار

بازارهاي جهاني لوازم آرايش در دوران كرونا چه وضعيتي دارند؟

به جای محصوالت آرايشي، بازار محصوالت خودمراقبتي در زمانه كرونا سكه شد

رونق کرونا،  کسادی صنعت آرايشي جهان

صنعت آرايشي و زيبايي جهان، مشابه ديگر 
صنايع با آغــاز همه گيري كوويد-19ضربه اي 
مهلك خورد. اين صنعت، شــامل محصوالت 
زيبايي، مراقبت از پوست و مو، مراقبت هاي فردي و عطر و ادكلن، در 3ماه اول 
سال 2020با كاهش فروش قابل توجهي مواجه شد و بسياري از فروشگاه هاي 

وابسته به اين صنعت در سرتاسر جهان تعطيل شدند. 
با اين همه صنعت آرايشي و بهداشتي نسبت به اين بحران فراگير واكنشي مثبت 
نشان داد و بسياري از برند هاي مطرح در جهان محصوالت آرايشي، خط توليد 
خود را به محصوالت ضدعفوني كننده و پاك كننــده تغيير دادند و براي افرادي 
كه در خط مقدم همه گيري كرونا مشغول فعاليت بودند، خدمات رايگان زيبايي 
ارائه دادند. همزمان، مديران بزرگ ترين شــركت هاي آرايشي بهداشتي بايد از 
بقاي شركت هاي خود اطمينان حاصل مي كردند. صنعت جهاني آرايشي و بهداشتي 
ساالنه درآمدي بالغ بر 500ميليارد دالر دارد و ميليون ها نفر به صورت مستقيم و 
غيرمستقيم در آن مشغول به كارند. صنعت محصوالت آرايشي و بهداشتي همواره 
رشدي ثابت و پايدار داشته و طي سال هاي متولي مشترياني وفادار به خود را جذب 
كرده است. در طول بحران اقتصادي سال 2008، فروش اين صنعت كاهشي بسيار 

ناچيز داشت و در سال 2010ميزان فروش و سود دهي آن به صورت كامل به وضعيت 
قبل بازگشــت. اگرچه عوارض اقتصادي همه گيري كوويد- 19 روي شركت ها و 
خرده فروش هاي اين صنعت از هر بحران اقتصادي ســهمگين تر خواهد بود، اما 
نشانه هايي از انعطاف پذيري قابل توجه اين صنعت در جهان به چشم مي خورد. در 
چين، ميزان فروش اين صنعت در  ماه فوريه 2020 به نسبت ميزان فروش همين ماه 
در سال 2019 كاهشي 80درصدي داشت، اما در  ماه مارس كاهش سال به سال فروش 
اين صنعت به 20درصد رسيد كه تحت شرايط بحراني همه گيري، روند ترميمي 
سريعي به شمار مي رود. در بازارهاي مختلف مصرف كنندگان از كاهش تمايل خود 
براي خريد محصوالت آرايشي در كوتاه مدت خبر دادند اما بيشتر از آن، تمايل 
مصرف كنندگان براي خريد پوشاك و كفش كاهش يافته است. لئونارد لودده اين 
پديده را با نيم نگاهي به پديده كاسته نشدن فروش جهاني رژ لب در دوران ركود 
اقتصاد جهاني در سال 2001، اثر رژلبي ناميده است؛ اصلي مبتني بر اين تفكر كه 
رژ لب از نظر مصرف كنندگان يك كاالي لوكس مقرون به صرفه است و به همين 
دليل حتي در بدترين شرايط اقتصادي، فروش آن ثابت باقي مي ماند. اكنون و در 
دوران همه گيري كرونا هم مي توان اثر رژلبي را در بخش هاي مختلفي از صنعت 

آرايشي- بهداشتي مشاهده كرد.

وضعيت بازارهاي جهاني
بر اساس تخمين هاي مؤسســه پژوهشــي مكينزي، با توجه به بحران 
اقتصادي ناشي از همه گيري كرونا، بازار محصوالت آرايشي در آمريكا در 
سال 2020حدود20 تا 30درصد افت خواهد داشت و اگر در اواخر سال 
اين بحران تشديد شود، ميزان افت بازار ممكن است تا 35درصد هم برسد. 
تا پيش از همه گيري، حدود 80درصد از فروش بازار لوازم آرايشي آمريكا 
در فروشگاه ها انجام مي گرفت. حتي عاشقان زندگي مجازي و آنالين هم تا 
6درصد از خريد هاي آرايشي خود را در داخل فروشگاه ها انجام مي دادند. 
از اين رو آغاز همه گيري بر نرخ اين فروش تأثير گذاشــت؛ زيرا بسياري از 
فروشگاه ها، درحدود 30درصد از بازار، تحت تأثير همه گيري تعطيل شدند 
و تعدادي از آنها ديگر هرگز بازگشــايي نخواهند شد  يا بازگشايي آنها تا 

اواخر سال 2021 به تأخير خواهد افتاد.
از سويي ديگر افزايش فروش آنالين لوازم آرايشي با ميزان كاهش فروش 
فروشــگاه ها همخواني ندارد. بعضي از برند هــا و خرده فروش هاي لوازم 
آرايشــي در جهان ميزان فروش الكترونيك خود را دوبرابر ميزان پيش 
از آغاز همه گيري اعالم كرده اند. با اين همه بر اســاس گزارش مكينزي، 
افزايش 20تا 30درصدي فــروش الكترونيكي اين محصوالت منطقي تر 
به نظر مي رســد. فروش آنالين فروشگاه زنجيره اي ســفورا در آمريكا به 
نسبت سال گذشته 30درصد افزايش داشته است، درست مشابه فروش 
آمازون در چهار ماه اول ســال 2020. همچنين ميــزان فروش آنالين 

محصوالت آرايشي در چين هم افزايشي 20تا 30درصدي داشته است.
از سويي ديگر اگرچه داروخانه ها و فروشگاه هاي زنجيره اي در بسياري 
از كشورهاي جهان همچنان فعال هستند، اما از حجم فروش و تراكم 
مشتري آنها كاسته شده است. فروشگاه هاي زنجيره اي بوتز در بريتانيا 
از كاهش دو ســومي فروش خود در چند هفته ميان 25مارس تا سوم 
آوريل خبر دادند و اصلي ترين عامل فروش را كاهش فروش محصوالت 
آرايشي اعالم كردند. نظرسنجي از مصرف كنندگان بريتانيايي نشان داد 
اين افراد 50درصد كمتر از هميشــه براي خريــداري اين محصوالت 

هزينه مي كنند.
در چين هم با وجود بازگشايي فروشگاه ها از اواسط ماه مارس و انتظاري 
كه از خريد انتقام جويانه مصرف كنندگان مي رفت، ميزان فروش به صورت 
كامل به حالت عادي خود بازنگشــت. تا اواســط  ماه آوريل 90درصد از 
داروخانه ها، سوپرماركت ها، خرده فروشان لوازم آرايشي و فروشگاه هاي 
زنجيره اي بازگشايي شدند. با اين همه ميزان ترافيك مشتري متناسب با 
دپارتمان ها و بخش هاي مختلف هر فروشگاه از 9تا 43درصد كمتر از قبل 
برآورد شده است. مال ها كمترين ميزان بهبود از وضعيت همه گيري را از 
خود نشان دادند و حتي پس از بازگشايي 60درصد از مال هاي بزرگ در 
چين از كاهش 30تا 70درصدي فروش در 4 ماه اول سال2020 به نسبت 

سال پيش از آن خبر دادند.
در چنين شرايطي تعدادي از برندهاي مطرح لوازم آرايشي براي تشويق 
مشتريان به بازگشــت، از طرح هاي تشــويقي جديدي استفاده كردند. 
چندين برند مطرح لوازم آرايشي براي افزايش مشتري خود از تخفيف هاي 
ويژه تا 10درصد اســتفاده كردند و با بازگشايي بيشــتر فروشگاه ها در 
كشورهاي مختلف در ماه هاي آينده، انتظار مي رود تخفيف هاي بيشتر و 

بزرگ تري از سوي برندها ارائه شوند.

كدام محصوالت آرايشي بيشتر خريداري مي شوند
با توجه به واقعيت هايي مانند دوركاري، فاصله گذاري اجتماعي و اجبار به پوشيدن 
ماسك، از ميزان اهميت اســتفاده عطر و آرايش كردن در ميان مردم كاسته شده 
است. برندهاي مطرح لوازم آرايشي در جهان تحت تأثير همين روند با كاهش 55تا 
75درصدي سفارش محصوالت مواجه شده اند. حتي با بازگشت افراد به محل كار، 
باز هم استفاده از ماسك ادامه داشته و خواهد داشت و همين موضوع ترميم روند 
استفاده از لوازم آرايشي را كندتر مي سازد. يكي از اســتثناها در اين ميان، لوازم 
آرايشي مرتبط به بخش باالي ماسك است. وب سايت علي بابا در چين از افزايش 
150درصدي لوازم آرايشي مرتبط با چشــم و ابرو در  ماه فوريه خبر داد. از سويي 
ديگر ميزان فروش محصوالت محافظت از پوست و بدن رو به افزايش گذاشته است. 
آمارهاي به دست آمده توسط شركت تحليل گر بازار NPD نشان مي دهد ميزان 
فروش يك برند فرانسوي نوعي صابون لوكس در  ماه مارس، همزمان با آغاز قرنطينه 
در فرانسه 800برابر شده است. شــركت زاالندو، بزرگ ترين فروشگاه الكترونيكي 
مد و ســبك زندگي در اروپا هم از افزايش 300درصدي ميزان فروش محصوالت 
خودمراقبتي و آرامش بخش از قبيل شمع ها، رايحه درماني، محصوالت سم زدايي، 
محصوالت مراقبت از پوست، ناخن و مو به نسبت سال گذشته خبر داده است. اين 
آمار با داده هاي شــركت آمازون كه از كاهش فروش لوازم آرايشي به نسبت سال 
گذشته و افزايش 218درصدي فروش محصوالت مراقبت از ناخن، 172درصدي 
محصوالت مراقبت از مو و 65درصدي محصوالت بهداشــتي و خودمراقبتي خبر 

مي دهد، همخواني دارند.

تأثير چندگانه كرونا  بر فروش شركت هاي 
بزرگ آرايشي-  بهداشتي 

2شــركت جهاني كلگيت-پالم اليو و جانسون اند جانســون در 4ماهه اول ســال 
2020برخالف بسياري از ديگر شركت ها از افزايش ميزان فروش خود خبر دادند. 
ميزان فروش شركت كلگيت-پالم-اليو در اين بازه زماني 4.09ميليارد دالر اعالم 
شد كه به نسبت سال گذشته افزايشي 5.5درصدي داشته است و ميزان سود اين 
شركت هم به نسبت دوره زماني مشابه در ســال قبل افزايشي 28درصدي داشته 
است. شركت جانسون اند جانسون هم از افزايش درآمد 54درصدي به نسبت سال 
گذشته خبر داده است. شركت هاي زيرشاخه اين برند بزرگ آرايشي و بهداشتي از 
قبيل نوتروجينا، اوينو و ليسترين فروشي برابر 3.6ميليارد دالر، 9.2درصد بيشتر 
از سال گذشته ثبت كرده اند. شــركت محصوالت خودمراقبتي يونيلور اروپا هم از 
افزايش 2درصدي ميزان فروش محصوالتش در دوران همه گيري خبر داده است اما 
ديگر شركت ها به ويژه شركت هاي آرايشي با كاهش ميزان فروش مواجه بوده اند. 
شــركت بيرزدورف كه در زمينه توليد محصوالت مراقبت از پوست فعال است از 
كاهش 1.9درصدي فروش خود خبر داده و شركت آرايشي و بهداشتي اورآل كاهش 
4.8درصدي فروش جهاني خود را تأييد كرده است. به گفته اين شركت، بيشترين 
ميزان كاهش فروش دركشــورهاي غرب اروپا و آمريكاي شمالي بوده است. شاخه 
محصوالت لوكس و حرفه اي اين برند اما بيشترين آسيب را از همه گيري ديده است 
و فروش اين دو بخش به ترتيب 9.3و 10.5درصد كاهش را تجربه كرده اســت. به 
گفته اين شركت بخش محصوالت آرايشي بيشترين خسارت را متحمل شده است. 
شركت آرايشي شيسيدو نيز از كاهش 15.8درصدي فروش و افت 95.8درصدي 

سود خالص در چهار ماه اول سال 2020خبر داده است.
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افقي:
 1- تكراركــردن يك كار- 

اسباب زندگي- مخفف تباه
2- نهميــن  ماه ســرياني- 

همسفران
3- قلم انگليســي- ميزان 
تغيير كميتــي مانند دما يا 
فشار- رقيق نيست- ناپسند
4- رجز- توپ چوگان- ورم

5- حيوان آزمايشــگاهي- 
خرگوش عــرب- از اعمال 

حجاج بين صفا و مروه
6- قطار برقي شهري- انتقام 

گيرنده
7- خطيب- دلير و شجاع- 

رنج و سختي
8- پوستين- وسط- آخرين 

پيامبر- سد خوزستان
9- ريگ نرم- معروف ترين 

تراژدي يونان- فاكس
10- علم شعبده- ويزا

11- طب ســنتي چيني- 
مســئله اي كه براي آن بايد 
چاره انديشي شــود- پسر 

عرب
12- نيلگون- نود و ششمين 

سوره قرآن- عنكبوت
انگليســي-  كيــف   -13
شرف- سازمان بين المللي 

استاندارد- نيمي از دنيا!
14- كتابي برگزيده از فيروز 

زنوزي جاللي- ضايع كردن
15- زعفــران- ســرزمين 

آريايي ها- پيري
  

عمودي:
1- بلوز زنانه بي آســتين- 
داراي حركــت كســره- 

پيشينه
2- گياه نافع براي آلزايمر- 
كنايه از آدم بســيار زرنگ و 

حقه باز است
3- ســـــراي محبــــت- 
ريسيدن- پرتو پرقدرت نور 

تك رنگ- شمردن
4- توله ســگ شــكاري- 
امپراتوري قديم- فرمانبردار

5- شجاع- شعبه بزرگي از 
نژاد سفيد پوست- قيمت

6- غالف شمشــير- صدا- 
كامل ترين زبان دنيا

7- پــول فلزي- ماســك- 
نوعي پارچه پنبه اي

8- دو يار همقد- معصيت- 
زين و برگ اســب- به دنيا 

آوردن
9- داراي كيفيــت برتــر- 
داروي تزريقي- اشــاره به 

نزديك
10- ســزاوارتر- ستايش- 

دوستي مجدد پس از قهر
11- بيــن حنجــره و ريه- 

صاحب هنر- تمدن مكزيك
12- مراقبت بــراي اطمينان 
از درستي كاري- نوعي پخت 

برنج- ذكر مصيبت
13- چاي خارجي- هنگام- 

دست افزار- ضمير انگليسي
14- تنگــه اي كــه دريــاي 
سرخ را به خليج عدن متصل 

مي كند- بار سفر
15- شــاخه اي از رياضيات- 

دلگيرشدن- وصف

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3806
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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  وزارت بهداشت با پزشكان خاطي براي تاريخ تولد رند برخورد كند
اينكه عده اي فكر مي كنند اگر تاريخ تولد فرزندشــان رند باشد 
مزيتي نســبت به ديگر روزهاســت اشــتباهي اســت كه شايد 
نتوان به زودي آن را اصالح كرد اما وزارت بهداشــت به ســادگي 
مي تواند با پزشــكاني كه باعث تولــد زودهنگام يــا ديرهنگام 
نوزادان بي گناه مي شــوند برخورد كند. به نظر مي رسد اين راه در 
 شــرايط فعلي بهترين كار باشــد تا بتوان به مرور در اين زمينه 

فرهنگسازي كرد.
روستايي از تهران 

  محدوديت هاي كرونايي در گيالن فراموش شده است
با تشكيل صف هاي خريد مرغ، روغن، پاي مرغ و... محدوديت هاي 
كرونايي در گيالن به كل فراموش شــده است و مردم در گوشه و 
كنار شهرهاي مختلف ازجمله رشــت در صف هاي طويل منتظر 
دريافت كاالي مورد نظر خود هســتند. واقعا در اين شــرايط كه 
2هفته تعطيلي سراسري اعمال شده است آيا بايد چنين صف هايي 

شكل مي گرفت.
كفايتي از رشت

  توقع داريم حداقل امنيت افراد نخبه را تامين كنند
اين روزها به واسطه مشكالت اقتصادي سرقت ها بسيار شده است و 
ناامني در جامعه زياد شده است. در اين شرايط توقع داريم حداقل 
امنيت نخبگان و افراد مهم كشــور تامين شود و اين سرمايه هاي 
گرانبها را از دست ندهيم. از دست دادن نخبگاني همانند شهيد 

فخري زاده جبران ناپذير است.
توكلي از قائمشهر

  جرائم تخلفات كرونايي در بيمارستان همان شهرها هزينه شود
اكنون كه روال شده است افراد بدون ماسك يا خودروهاي متخلف 
از قوانين كرونا جريمه مالي شوند، اين روند تبديل به محل درآمد 
براي عده اي نشود. هر چه درآمد از اين محل ها كسب مي شود در 
بيمارستان همان شهرها و براي پرســنل درمان هزينه شود كه 

بيشترين صدمه را در اين جريانات كرونايي ديده اند.
فتح اللهي از تهران

  همسان سازي ها براي بازنشستگان قديمي اصولي نيست
بعد از چندين ماه اطالع رســاني و خبرهاي پرطمطراق در مورد 
همسان ســازي  حقوق بازنشســتگان از آبان ماه رقمي به حقوق 
من افزوده شــد و حقوقم به 2 ميليون و 400هزار تومان رسيد. 
من بازنشسته 30سال قبل هستم و به واسطه حق بيمه اي كه از 
نوجواني برايم رد شده بود زود بازنشســته شده بودم. وقتي براي 
پيگيري به تامين اجتماعــي مراجعه كردم مي گويند آقا شــما 
30سال است حقوق مي گيريد بايد شاكر هم باشيد! واقعا نگاهشان 
اينگونه است؟ آيا زماني كه از ما حق بيمه كم مي كردند هم نگاه 

اين بود؟
چايچي از رامسر

  سياست هاي اقتصادي دولت بنيان خانوار را تخريب كرده است
وضعيت اقتصادي كه هم اكنــون در آن به ســر مي بريم جداي 
از مســائلي كه ايجاد كرده، بنيان خانواده را نشــان گرفته است 
و هر روز وضع بدتر مي شــود. ادامه اين سياســت هاي اقتصادي 
چيزي براي خانواده ايراني باقي نمي گذارد. در دنيا دشمنان ريز 
و درشــت كم نداريم ، اما بدترين دشــمن مردم ايران هم اكنون 
سياست هاي اقتصادي اشتباه است كه ســتون هاي خانواده ها را 

متزلزل كرده است.
خاصي از اهواز

  پيش فروش خودرو براي سال 1402كالهبرداري است
پيش فروش خودرو براي سال 1402اينگونه است كه 50درصد 
پول پيش مي گيرند كه با گذاشتن آن در بانك از آن سود 20درصد 
بگيرند اما به مردم سود 9درصد خواهند داد. بعد سال 1402كه 
معلوم نيســت از لحاظ اقتصادي چه وضعي خواهيم داشــت به 
نرخ روز تكميل وجه صورت بگيرد تا خودرو تحويل شــود. واقعا 

سازمان هاي نظارتي چرا تماشاچي شده اند؟
پازوكي از تهران

  اينترنت بسيار ضعيف در رمشك كرمان
شهر رمشك از توابع جنوب كرمان تقريبا اينترنت ندارد و تنها نقاط 
دسترسي به اينترنت در برخي مناطق مرتفع است. دانش آموزان 
روستاي ما آلونكي ســاخته اند و براي دسترسي به اينترنت به آن 
پناه مي برند و خدا مي داند كه اين وضعيت چه تبعاتي دارد. واقعا 
مسئوالن وزارت ارتباطات با اين همه ادعا چرا پوشش اينترنت را 

كامل نمي كنند؟
محمودي از روستاي سورگاه رمشك كرمان

   سيب زميني و تخم مرغ غذاي هميشگي ما شده است
بازنشسته اي هستم كه 2 سال قبل جراحي قلب باز كردم و همسرم 
نيز در سن 76سالگي با انواع بيماري ها سر مي كند. در اين شرايط 
وضعيت تغذيه ما بسيار نامناســب است و جز سيب زميني و پياز 
و تخم مرغ نمي توانيم چيز ديگري تهيه كنيم. تقريبا همه حقوق 
بازنشستگي من بابت اجاره خانه صرف مي شود و چاره اي جز ادامه 
اين روند براي زنده ماندن نداريم. گاهي اگر بشود گل كلم و هويج 
مي خريم تا مثال مقداري ويتامين دريافت كنيم. شير و گوشت و 
مرغ كه بماند. خيلي هاي ديگر مثل ما هستند. واقعا چه زماني قرار 

است به داد ما برسند؟
جهاني از تهران

  باالخره دالر بر ما اثر دارد يا خير؟
اگرچه قيمت دالر از 30هزارتومان به زير 25هزارتومان رســيده 
است ولي قيمت ها فرقي نكرده است. باالخره دالر بر اقتصاد ما اثر 
دارد يا نه؟ اگر اثر دارد كه وقتي دالر پايين آمده قيمت كاالها هم 
بايد پايين بيايد.  اگر اثر ندارد پس چرا موقع گزارش دادن از علل 

گراني مدام دالر را بهانه مي كنند.
رهبررنجبر از تهران

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

پسر 5ساله 6جان بخشيد
اهداي اعضاي بدن پســر 5ساله مشهدي كه 
دچار مرگ مغزي شــده بــود زندگي 6بيمار 
نيازمند را نجات داد. اين كودك خردسال كه 
حسين مومني نام داشت چند روز قبل دچار 
مرگ مغزي شد و وقتي پزشكان اطمينان پيدا 
كردند كه او دچار مرگ مغزي شده و راهي براي 
بازگشت او به زندگي وجود ندارد با خانواده اش 
درخصوص اهداي اعضاي بــدن او گفت وگو 
كردند و با اعالم رضايت آنها اعضاي بدن وي به 

6بيمار نيازمند اهدا شد.
ابراهيم خالقي، مســئول واحــد فراهم آوري 
اعضاي پيوندي دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
در اين باره گفت: اعضاي بدن اين كودك پس 
از معرفي از سوي بيمارســتان كودكان اكبر 
مشــهد، مراحل تأييد مرگ مغزي و رضايت 
خانواده مرحوم، در بيمارستان منتصريه تحت 
عمل جراحي اهداي عضو قرار گرفت. وي ادامه 
داد: كليه هاي اين كــودك مرگ مغزي براي 
پيوند به بيمارستان بوعلي سيناي شيراز ارسال 
و كبد وي در بيمارســتان منتصريه مشهد به 
دختري هفت ساله ساكن بيرجند پيوند زده 
شــد. همچنين قرنيه هاي زنده ياد حســين 
مومني براي پيوند به بانك چشم دانشگاه علوم 
پزشكي مشهد و قسمتي از پوست وي به بخش 

سوختگي بيمارستان امام رضا)ع( ارسال شد.

درگيري آتشين به خاطر 
ماسك  نزدن

ماسك نزدن مشتري سوپرماركت و سرفه هاي 
مداوم او، دعوايي بــه راه انداخت كه درنهايت 

باعث انتقام جويي آتشين شد.
به گزارش همشهري، پنجشنبه گذشته جواني 
27ساله راهي كالنتري 126تهران شد و گفت 
كه فردي بــراي انتقام جويــي از او مغازه اش 
را به آتش كشيده است. شــاكي توضيح داد: 
بعدازظهر روز قبل براي خريد به سوپرماركت 
محل رفته بودم. مرد ديگري هم براي خريد به 
آنجا آمده بود كه ماسك نزده بود و مدام سرفه 
مي كرد. به او تذكر دادم و گفتم كه چرا ماسك 
نزده اي اما وي شروع به فحاشي كرد و بحث  ما 
شــدت پيدا كرد. اين مرد در محله ما زندگي 
مي كند و همديگر را از قبل مي شــناختيم و 
وقتي دعوا خاتمه يافت، تهديد كرد كه مغازه ام 

را آتش  مي زند و خودم را به قتل مي رساند.
شــاكي ادامه داد: من يك مغازه موتورسازي 
دارم و آن روز تهديــد او را جــدي نگرفتم اما 
امروز)پنجشــنبه( زماني كــه در خانه بودم، 
يكي از همسايه ها با من تماس گرفت و گفت 
كه مغازه ام آتش گرفته است. بالفاصله خودم 
را به آنجا رســاندم و با كمــك اهالي محل و 
آتش نشاني، آتش خاموش شد و خودم براي 

شكايت از مرد انتقامجو  راهي كالنتري شدم.
پس از اظهارات اين مــرد، مأموران كالنتري 
حدس زدند كه تهديدهاي مرد آتش افروز به 
اتمام نرسيده باشد چرا كه او شاكي را تهديد 
كرده بود هم مغــازه اش را آتش مي زند و هم 
خودش را به قتل مي رســاند و حاال احتمال 
داشــت كه او براي اينكه دومين تهديدش را 
هم عملي كند راهي خانه شاكي شود. در اين 
شرايط تيمي از مأموران خانه شاكي را زيرنظر 
گرفتند و همزمان ماجرا به مرجع قضايي نيز 
گزارش شــد. دقايقي بعد، مأموران با ديدن 
متهم كه قمه اي در دســت داشت و به سمت 
خانه شاكي مي رفت روبه رو شدند و عمليات 
دســتگيري او را آغاز كردند. متهم خطاب به 
شاكي فرياد مي زد:» مغازه ات را من آتش زدم و 
حاال آمده ام كه خودت را بكشم« و تيم عمليات 
كالنتري موفق شد با عكس العملي سريع اين 
مرد را خلع سالح و دســتگير كند. سرهنگ 
مجتبــي ســهرابي منــش، رئيس كالنتري 
126تهرانپارس با بيان اين خبر گفت: پس از 
انتقال متهم به كالنتري، او به آتش زدن عمدي 
مغازه موتورسازي اعتراف كرد و پرونده اش در 

اختيار مرجع قضايي قرار گرفت.

گروگانگير جان 
گروگان را نجات داد

مرگ خودخواسته در حمام
دختري 15ســاله كه به دليل اعتيــاد و زنداني بودن 

والدينش در بهزيستي مشــهد نگهداري مي شد بنابر داخلي
داليل نامعلومي دست به خودكشي زد و به زندگي اش 
پايان داد. اما اين دختر درچه شرايطي زندگي مي كرد و چه عواملي او را 

به سوي چنين تصميمي سوق داد؟
به گزارش همشهري، اين دختر 15ساله كه ساجده نام دارد حدود 6 ماه 
قبل درحالي كه در يكي از پارك هاي مشهد پرسه مي زد توسط پليس 
دستگير شد. با انتقال او به كالنتري معلوم شد دختر نوجوان وضعيت 
خانوادگي مناســبي ندارد. پدرش مدتي قبل به زنــدان افتاده بود و 
مادرش نيز به مواد مخدر اعتياد داشت. از سويي معلوم شد او يك خواهر 
و برادر نيز دارد كه آنها به دليل شرايط نابسامان خانوادگي در بهزيستي 
نگهداري مي شوند. در چنين شرايطي بود كه با دستور قاضي ساجده 
نيز به مركز نگهداري دختران در معرض آسيب بهزيستي مشهد واقع 

در بلوار شفاي مشهد منتقل شد. 
ورود به بهزيستي، دوران تازه اي از زندگي دختر نوجوان را رقم زد. او 
و 22دختر ديگر همراه با يك مددكار در اين مركز زندگي مي كردند. 
هرچند او از خانواده اش دور بود اما شرايط زندگي برايش بهتر از پيش 
شــده بود. در اين مركز روانشناس يا روانپزشــك حضور نداشت، اما 
دختران مددجو به طور دوره اي معاينه و وضعيت سالمتي شان كنترل 

مي شد.

پنجشنبه شوم
6 ماه از انتقال ساجده به اين مركز مي گذشــت و او به زندگي در آنجا 
عادت كرده بود. با تعدادي از دختران مددجو دوست شده بود و در كنار 
آنها زندگي آرامي داشــت تا اينكه پنجشنبه گذشته فرا رسيد. دختر 
نوجوان عصر آن روز به حمام رفت اما هرچه گذشت خبری از او نشد. 
وقتي حمام ساجده طول كشيد يكي از مددجويان دنبالش رفت و زماني 
كه در حمام را باز كرد با صحنه وحشتناكي مواجه شد. دختر نوجوان در 
اقدامي هولناك با روسري اش خودش را حلق آويز كرده و به زندگي اش 
پايان داده بود. فرياد اين مددجو وقتي ساجده را در اين وضعيت ديد 
باعث شد ساير مددجويان و مددكارشــان سراسيمه خود را به حمام 

برسانند. آنها صحنه اي را كه با چشم مي ديدند باور نداشتند. ساجده 
با وجود مشكالتي كه داشــت، اما دختر آرامي بود و هيچ كس باورش 
نمي شد كه او خودكشي كرده اســت. هرچند دقايقي بعد امدادگران 
اورژانس خود را به محل حادثه رساندند اما ديگر كار از كار گذشته بود. 
در اين شرايط بود كه با دســتور قضايي تحقيقات درباره روشن شدن 

ابعاد اين حادثه دلخراش آغاز شد.

ساجده چرا خودكشي كرد؟
انتشار خبر خودكشي دختر نوجوان مشهدي موجب جريحه دار شدن 
افكار عمومي شد و همه به دنبال پاسخ اين ســؤال بودند كه ساجده 
چرا خودكشي كرده است؟ حميدرضا پوريوسف، مديركل بهزيستي 
خراسان رضوي در اين باره مي گويد:» اين حادثه پنجشنبه 6آذرماه در 
مركزي كه تحت نظر ما قرار دارد اتفاق افتاد. اين دختر 15 ساله 6 ماه 
بود كه در اين مركز نگهداري مي شد و به خاطر اينكه خانواده صالحيت 
نگهداري وي را نداشــتند، بنا بر حكم قضايي در مركز پذيرش شده 
بود. « وي درباره وضعيت روحي- رواني اين دختر مي گويد:» او تحت 
نظر روانشناس و روانپزشــك بود و دارو مصرف مي كرد، ولي پيش از 
خودكشي هيچ گونه نشانه يا عالئمي كه نشان دهد در شرايط نامناسبي 
قرار دارد نداشت. دوربين هاي مركز نيز كنترل شدند و رفتار غيرعادي 

از او مشاهده نشد. «
پوريوسف درباره وضعيت خانوادگي ســاجده نيز مي گويد:» پدر اين 
دختر در زندان به سر مي برد و مادرش نيز دچار اعتياد است و به همين 
دليل خواهر و برادر ديگر اين دختر نيز به خاطر مشكالت مادرشان در 

سرپرستي از فرزندان در ساير مراكز بهزيستي نگهداري مي شوند. «

شايعه خودكشي دسته جمعي؟
انتشار خبر خودكشــي دختر15ساله در بهزيســتي مشهد موجب 
انتشار شايعه هاي زيادي شــد. يكي از اين شايعات، خودكشي دسته 
جمعي دختران در اين مركز بود. خبري كه از سوي بهزيستي خراسان 
رضوي تكذيب شد. پوريوسف در اين باره مي گويد:» موضوع خودكشي 
دسته جمعي در اين مركز كه در بعضي رســانه ها منتشر شده است 

صحت ندارد و چنين اتفاقي رخ نداده است و اين خبر تكذيب مي شود. 
اما درباره مرگ دختر 15ساله تحقيقات براي روشن شدن همه ابعاد 
حادثه ادامه دارد. « در شرايطي كه مديركل بهزيستي خراسان رضوي 
ماجراي خودكشي دسته جمعي را شايعه مي داند اما نيره عابدين زاده، 
معاون دادستان استان خراســان رضوي مي گويد دختران حاضر در 
مركز نگهداري گفته اند قصد خودكشي با قرص را داشته اند. او مي گويد: 
» در صحبت با دختران گزارش شد كه آنها هم قصد خودكشي با قرص 

داشتند. 
در شب خودكشــي ســاجده اورژانس در محل حاضر شده بود و بايد 
گزارش هاي دقيق تري از مأموران اورژانــس بگيريم كه آيا حالتي در 
دختران ديگر مبني بر اينكه قرص خورده بودند، وجود داشته است يا 
نه؟ چون بحث خودكشي دسته جمعي را خود دختران به ما گفته اند، اما 
صحت آن را بايد بررسي كنيم.« وي ادامه مي دهد:» نشانه هايي از قبل 
بوده كه افسردگي و آشفتگي ساجده را نشان مي داده، همه اين مسائل 
كنترل پذير بوده است و بهزيستي بايد پاسخگو باشد كه چرا اين دختر را 
درمان نكرده يا اينكه درمانش كافي نبوده و سبب خودكشي شده است. 
در ماجراي خودكشي ساجده بايد مقصر مشخص شود و ما در دستگاه 
قضايي درحال بررسي همه مســتندات و پرونده اين دختر 15ساله 
هستيم. حتي با دختران ديگر مركز خانه سالمت هم صحبت كرديم كه 
مشخص شود رفتار مربي اين مركز با ساجده چطور بوده است. دختران 
ديگر گزارش داده اند كه رفتار مربي خشن و بد بوده است. البته صحت 

اين موضوع را بررسي خواهيم كرد.«
او در ادامه مي گويد:» ســاجده به طرز دلخراشي با روسري خودش را 
حلق آويز كرده و اين اقدام او درحالي بــوده كه دختران ديگر مركز از 
تصميم او خبر داشتند. حال چطور مسئول مركز متوجه برنامه ريزي آنها 
نشده است؟ بنابراين همه مسئوالن بهزيستي كه مرتبط با اين موضوع 
هستند، بايد پاسخگو باشند.«  در همين حال از مشهد خبر مي رسد كه 
گروهي از كارشناسان بهزيستي براي بررسي ابعاد مختلف اين حادثه از 
تهران راهي محل حادثه شده اند و بررسي ها در اين باره در جريان است. 
از سوي ديگر پرونده اي در اين باره در دادسراي مشهد تشكيل شده و 

بازپرس جنايي تحقيقات قضايي در اين باره را آغاز كرده است.

تحقيقات براي روشن شدن علت اصلي مرگ دختر 15ساله در بهزيستي مشهد آغاز شده است

پسر 17ساله عامل شهادت 2مأءمور  پليس
عمليات مأموران پليس براي پايان دادن به درگيري خانوادگي پايان دردناكي داشت

وقتي مأموران پليس شهرستان كوار در استان فارس 
براي پايــان دادن به يك درگيــري خانوادگي راهي 
ماموريت شدند هدف شليك ناگهاني پسري 17ساله 

قرار گرفتند و 2نفر از آنها به شهادت رسيدند.
به گزارش همشــهري، اين اتفاق تلخ روز گذشته در 
مســكن مهر شهرســتان كوار رخ داد. حدود ساعت 
11:30بود كه فردي با پليــس 110تماس گرفت و از 
يك درگيري خانوادگي در مسكن مهر اين شهر خبر 
داد. تيمي از مأموران يگان امداد كه نزديك ترين واحد 
گشــتي به محل حادثه بودند براي پايان دادن به اين 

درگيري راهي آنجا شــدند. مأموران پس از حضور در 
محل، متوجه شدند كه درگيري بين يك پسر 17ساله 
با پدرش رخ داده و پسر نوجوان خانواده اش را تهديد 
كرده است. 2نفر از مأموران پليس براي بازداشت متهم 
به سمت خانه آنها حركت كردند اما در همين هنگام 
پسر 17ساله درحالي كه يك سالح شكاري در دست 
داشت از خانه بيرون آمد و شــروع به تيراندازي كرد. 
بيش از 30ساچمه كه از سالح شكاري شليك شده بود 
به 2مامور پليس و خودروي انتظامي كه مقابل خانه بود 
اصابت كرد و هر دو مأمور كه مجروح شده بودند روي 

زمين افتادند. تيرهاي ساچمه اي به سر، پهلو و سينه 
مأموران پليس برخورد كرده بودند و همكاران آنها با 
ديدن اين صحنه براي دســتگيري پسر تيرانداز وارد 
عمل شدند. او كه قصد فرار داشت درنهايت با اصابت 
گلوله پليس به پايش دستگير شد و همزمان 2مامور 
مجروح به بيمارستان منتقل شــدند اما متأسفانه هر 

دوي آنها به شهادت رسيدند.
يكي از مأموران شهيد، سروان بهرام مكرمي بود؛ مأمور 
44ساله اي كه 22سال از خدمتش در نيروي انتظامي 
مي گذشت و پدر 2دختر 7و 10ساله بود. مأمور ديگر 

استوار دوم پوريا قاسمي بود. جوان 27ساله اهل شيراز 
كه 6سال از خدمتش در نيروي انتظامي مي گذشت و 
هنوز ازدواج نكرده بود و خانواده اش در انتظار ديدن او 
در لباس دامادي بودند. استوار قاسمي كه مدت ها در 
بوشــهر خدمت مي كرد به تازگي به استان زادگاهش 
برگشته بود كه در جريان اين حادثه به شهادت رسيد.

به گفته سردار رهام بخش حبيبي، فرمانده انتظامي 
اســتان فارس، پس از اين حادثه، عامل جنايت كه از 
ناحيه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود براي مداوا به 
بيمارستان منتقل شد تا پس از درمان روند رسيدگي 

به پرونده اش آغاز شود.

اعضاي يك باند آدم ربايي، مردي 
ثروتمند را 21روز در باغي گروگان داخلي

گرفتند تا گاراژ و خــودروي او را 
تصاحب كنند. آنها قصد داشتند پس از تصاحب 
اموال اين مرد او را به قتل برســانند اما دلرحمي 
يكي از آدم ربايان همه نقشه هاي سردسته باند را 
به هم ريخت. به گزارش همشهري، شامگاه هشتم 
آبان ماه پسري جوان قدم در اداره پليس تهران 
گذاشت و از ناپديد شدن دايي 88ساله اش خبر 
داد. وي گفت: دايي من به تنهايي زندگي مي كند 
و همسر و فرزند ندارد. او مردي ثروتمند است كه 
در زمينه راهســازي فعاليت دارد و عالوه بر اين 
يك گاراژ 4100متري حوالي جنوب غرب تهران 
دارد. او از امروزظهر به طرز مرموزي ناپديد شده 
است و وقتي به گاراژ رفتم، همكارانش گفتند كه 
دايي ام ظهر از گاراژ خارج شده و ديگر بازنگشته 
اســت. موبايلش هم خاموش اســت و احتمال 

مي دهم كه باليي بر سرش آمده است.

3هفته بعد
با گفته هاي پسر جوان، پرونده اي تشكيل شد و به 
دستور قاضي احسان زماني، بازپرس شعبه ششم 
دادسراي جنايي تهران تحقيقات مأموران براي 
يافتن ردي از مرد گمشده آغاز شد. حدود 3هفته 
از اين ماجرا گذشته و هنوز ردي از مرد ثروتمند 
به دست نيامده بود كه وكيل وي با پليس تماس 
گرفت و گفت كه در اين مدت موكلش را گروگان 
گرفته بودند و يكي از آدم ربايان او را فراري داده 
است. به گفته وكيل، مرد ناپديد شده پس از فرار 
از اســارت آدم ربايان در خانه يكي از دوستانش 
حوالي شهرقدس مخفي شــده و در اين شرايط 
مأموران پليس آگاهي تهران بــا نيابت قضايي 

راهي آنجا شدند تا به تحقيق از شاكي بپردازند.

اسارت 21روزه 
»21روز در باغي حوالــي نظرآباد زنداني بودم و 

سركرده باند دســتور قتل مرا صادر كرده بود اما 
يكــي از گروگانگيران دلش به رحــم آمد و مرا 

فراري داد.« 
گروگان 88ساله با گفتن اين جمله به مأموران 
ادامه داد: هشــتم آبان ماه از گاراژ بيرون آمدم تا 
براي هواخوري و پياده روي به پارك بروم. در بين 
راه ناگهان خودروي پرايدي با 4سرنشين مقابل 

من پيچيد. 
2نفر از آنها از ماشين پياده شدند و با تهديد مرا 
در صندلي عقب نشاندند. بعد سرم را زير صندلي 
بردند و تهديــد كردند كه اگر حرفــي بزنم مرا 
مي كشند. هر 4نفرشان ماسك داشتند و چهره 

آنها قابل شناسايي نبود.
وي گفت:آدم ربايان مــرا به باغي حوالي نظرآباد 
انتقال دادند و در اتاقكي زنداني ام كردند. 21روز 
در آنجا زنداني بودم و در ايــن مدت آنها وكالت 
فروش گاراژ به همراه ســند و مدارك ماشينم را 
گرفتند. با زور و تهديد از من خواستند پاي برگه 
وكالت فروش را امضا كنم و اثر انگشت بزنم. من 
هم از ترس جانم ناچار به تســليم شدم. در اين 
مدت آنها به من غذا مي دادند و حتي گاهي براي 
هواخوري به محوطه بــاغ مي بردند تا اينكه روز 
بيستم سركرده باند به همدستانش دستور داد 
كه مرا به قتل برسانند. او از نوچه هايش خواست 
جنازه ام را در بيابان رها كنند اما يكي از آدم ربايان 
فرشته نجاتم شد. او دلش به رحم آمد و پيش از 
اينكه نقشه قتل مرا اجرا كنند مرا از آنجا فراري 
داد. وي در توضيح ماجراي فــرارش نيز گفت: 
جوان آدم ربا مرا به خانه دوســتم در شهر قدس 
برد و از او خواستم به وكيلم زنگ بزند و ماجرا را 
تعريف كند. جوان آدم ربا هم در خانه دوستم ماند 
تا پليس دستگيرش كند، چرا كه به او قول دادم 

رضايت بدهم و كمكش كنم. 
با اظهارات اين مرد، جوان آدم ربا نيز دســتگير 
شد و تحقيقات براي دســتگيري بقيه اعضاي 

باند ادامه دارد.

پشيماني در دقيقه 90
آدم رباي دستگير شده جواني 29ساله اســت كه در يك كارگاه رويه كوبي مبل كار مي كند. او ديروز 
براي بازجويي به دادسراي جنايي تهران انتقال يافت و گفت صاحبكارش او را وسوسه كرده و دستور 

گروگانگيري داده است.

گروگانتان را از قبل مي شناختي؟
من در رويه كوبي مبل كار مي كردم و گاراژ مرد گروگان چسبيده بود به كارگاه ما. صاحبكارم او را به خوبي مي شناخت 
و مي دانست كه تنها زندگي مي كند و ثروت زيادي دارد. او چند وقت قبل نزد من آمد و گفت اگر چند نفر را پيدا كني 
كه صاحب گاراژ را گروگان بگيريم، مي توانيم اموالش را تصاحب كنيم و پولدار شويم. با اين حرف ها مرا وسوسه كرد 

تا وارد اين بازي خطرناك شوم.
چرا قبول كردي؟

به خاطر پول. من ماهي 2ميليون و 500 هزارتومان حقوق مي گرفتم و با اين گراني ها حقوقم كفاف زندگي را نمي داد. 
از سوي ديگر صاحبكارم به من اطمينان داد كه دستگير نمي شويم و در مدتي كوتاه پولدار مي شويم. من هم تصميم 

گرفتم ريسك كنم و خطر را به جان بخرم اما در آخر پشيمان شدم.
چرا؟

چون صاحبكارم دســتور قتل گروگان را داد. در نقشــه او جنايت نبود. قرار نبود كسي كشته شود. همين كه دست 
به آدم ربايي زده بودم، كلي ريســك كرده بودم و حاال از من مي خواست كه قتل انجام دهم. به همين دليل جا زدم و 

مي خواستم هر طور شده از وسط اين ميدان خطرناك فرار كنم.
آدم ربايان ديگر چه كساني بودند؟

دوستانم بودند. وقتي صاحبكارم از من خواست صاحب گاراژ را گروگان بگيرم، موضوع را با دوستانم در ميان گذاشتم و 
آنها هم وارد اين بازي شدند. با همدستي آنها، صاحب گاراژ را ربوديم و او را به باغ يكي از دوستانم انتقال داديم. در آنجا 

صاحبكارم وكالت فروش گاراژ را از گروگان گرفت و ماشينش را هم سرقت كرد كه بعدا بفروشد.
چه شد كه نقشه قتل گروگان را اجرا نكردي و فراري اش دادي؟

چون نمي خواستم او را بكشند. وقتي صاحبكارم دستور قتلش را داد، 2نفر از آدم ربايان به باغ آمدند تا جانش را بگيرند 
اما من مانعشان شدم. گفتم روز بعد نقشه قتل را اجرا كنيد. از سوي ديگر مرد گروگان از من خواست كمكش كنم. 

گفت اگر نجاتش بدهم هوايم را دارد. من هم روز آخر فراري اش دادم.
نقشه فرار چگونه بود؟

وقتي همدســتانم در باغ نبودند، در را باز كردم و باهم فرار كرديم. بعد به خانه او رفتيم كه لباس بردارد اما بعد از آن 
ترسيديم. با خودمان گفتيم كه شايد آدم ربايان به سراغمان بيايند و به همين دليل به خانه من رفتيم. در آنجا مرد 
گاراژدار به حمام رفت و بعد راهي خانه دوست وي حوالي شهر قدس شديم. بعد از آنجا به وكيل وي زنگ زديم و من 

هم دستگير شدم.
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نقشه سردسته گروگانگيران براي 
 
قتل و تصاحب اموال گروگان ناكام ماند

شهيد قاسمي
شهيد مكرمي دركنار دخترش
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»آتشي كه مي توانست 
بدتر از اين باشد« تنها 
جمله اي بود كه هادي 
حجازي فر در واكنش به آتش ســوزي ســالن هامون در صفحه 
شــخصي خود نوشــت؛ تماشــاخانه اي كه حجازي فر در سال 
98 آن را بازســازي كرد و جزو تماشــاخانه هاي فعال پايتخت 
به حســاب مي آيد. اما هامون مانند ديگر ســالن هاي نمايشي 
به خاطر شيوع ويروس كرونا تعطيل شــد؛ تعطيلي كه عرصه را 
براي تماشــاخانه داران بخش خصوصي تنگ  و تنگ تر كرد و در 
اين مدت 9 ماه برخي از صاحبان تماشاخانه  تصميم به تعطيلي 
گرفتند. حاال بخش اعظم هامون به خاطر آتش سوزي در ساختمان 
همسايه كه يك رستوران است، خراب شده. اين آتش بخشي از 
سالن را سوزانده اســت و در پي اين آتش سوزي اتاق هاي گريم 
اين سالن از بين رفته اند و خسارت هاي جدي به اين بنا وارد شده 
است. اما حجازي فر مصمم به بازسازي آن است. سالن »هامون« 
پيش تر از اين با عنوان »باران« به عنوان نخستين تئاتر خصوصي 
در سال هاي اخير با مديريت خيام وقار كاشاني و فهيمه امن زاده 
راه اندازي شد. اين ساختمان كه در خيابان فلسطين جنوبي قرار 
گرفته، تماشاخانه اي است كه حجازي فر در اين مدت تالش كرد 

كه با اجراي جوانان مســتعد در آن از گروه هاي نمايشي جوان و 
خالق حمايت كند و با اين هدف جشنواره تئاتر هامون را راه اندازي 
كرد. او كه اين روزها درگير ساخت و بازي در سريال شهيد باكري 
است در بخشي از پيام هايش آورده است: »آقايان متولي فرهنگ 
و هنر خوشحال نباشيد. كمك ناچيز شما از بابت ماه هاي تعطيلي 
سالن هاي خصوصي هم محقق نشــود كه نمي شود، هامون به 
حياتش ادامه خواهد داد؛ بيشــتر از عمر مديريت شما پشت آن 
ميزهاي لعنتي تان.« به نظر ناراحتي اين بازيگر تئاتر و ســينما 
از آتشي كه به جان هامون افتاده نيســت؛ آتشي كه عمدي در 
آن نبوده و خودش با توجه به گذشــته هامون، باز هم با تالشش 
در ســينما و تلويزيون آن را بازســازي مي كند. اين ناراحتي از 
عدم رسيدگي به وضعيت تماشاخانه هاي خصوصي است؛ حمايتي 
كه با گذشــت چند ماه خبري از آن نيســت. بارها و بارها گفته 
شده كه قرار است اتفاقي رقم بخورد و جلساتي تشكيل شده اما 
خروجي اي از اين جلسات ديده نمي شود. خيلي از تماشاخانه هاي 
خصوصي ديگر جاني برايشان باقي نمانده است؛ تماشاخانه هايي 
كه عمدتا توسط خود هنرمندان و فعاالن حوزه نمايش تاسيس و 
فعاليتشان را شروع كردند حاال بدون هيچ حمايتي بسته مي شوند 

و انگار براي هيچ كسي اين تعطيلي اهميتي ندارد.

شبكه نمايش خانگي در 
انتظار سياست هاي جديد سريال

است.
به گزارش همشهري، روز گذشته معاون 
نظارت و ارزشيابي سازمان سينمايي به 
ايسنا گفته اســت در هفته  آينده درباره 
سرنوشت توليد در شبكه نمايش خانگي 

تصميم گيري مي شود.
ســعيد رجبي فروتن - معــاون نظارت 
و ارزشــيابي ســازمان ســينمايي- در 
گفت وگويي با ايسنا درباره اينكه آيا توقف 
صدور مجوز ســاخت براي سريال هاي 
نمايش خانگي كه در دوره معاون گذشته 
اعالم شــده بود، هنوز ادامــه دارد و چه 
فكري براي مجوزهاي جديد مي شــود؟ 
گفته اســت: آثاري كــه از قبل موافقت 
اصولي خود را اخذ كرده بودند، هركدام 
كه فيلمنامه هاي كامل خود را ارائه كنند، 
در شوراي پروانه ساخت آثار غيرسينمايي 
بررسي مي شوند كه اميدواريم موفق به 

دريافت پروانه بشوند.
هم اكنون 14ســريال و برنامه در شبكه 
نمايش خانگي به عنوان آثار غيرسينمايي 
در حــال توليــد و گذرانــدن مراحل 
پيش توليد نهايي هســتند و برخي هم 
به پايان كار رســيده اند. ازجمله اين آثار 

مي توان به »گيسو« به كارگرداني منوچهر 
هادي، »همرفيق« شهاب حسيني، »ملكه 
گدايان« حسين سهيلي زاده، »شب هاي 
مافيا« ســعيد ابوطالب، »شام ايراني 3« 
سعيد ابوطالب، »ماجراهاي الال« داوود 
شرافتيان، »سياوش« سروش محمدزاده، 
»ديو و ماه پيشوني« فرزاد اژدري و هومن 
اطيابي، »خــوب، بد، جلــف 3« پيمان 
قاسمخاني و محسن چگيني، »خسوف« 
مازيار ميري، »خاتون« تينــا پاكروان، 

»آهوي من مارال« مهــرداد غفارزاده و 
»جيران« حسن فتحي اشاره كرد.

همچنين 8عنوان ســريال هم موافقت 
اصولــي دارند كه صدور پروانه ســاخت 
آنها بررسي مي شــود. از كارگردان هايي 
كه متقاضي مجوز شــده اند، ســيروس 
مقدم، رضا ايرانمنــش، حامد محمدي، 
محمدجواد كاسه ساز، امير آشتياني پور، 
رامبد جوان و پيمان قاسم خاني را مي توان 

نام برد.

شبكه هاي اجتماعي از هويت بصري تازه موزه خبر مي دهند
يادداشت»ام« را به نشانه موزه بگير 

محمدناصراحدي
روزنامه نگار

پرويــز پورحســيني 
تحصيلكــرده رشــته 
بازيگري از دانشــكده 
هنرهاي زيبا دانشــگاه تهران بود و كارش را با تئاتر شروع كرد. او 
پيش از انقالب با بزرگاني همچون حميد سمندريان، پيتر بروك، 
آربي آوانسيان و گروه هاي تئاتري مختلف همكاري كرد و آثاري 
را نيز به كارگرداني خودش بــه روي صحنه برد. تنها فيلم وي در 
پيش از انقالب »چشمه« )1351( به كارگرداني آربي آوانسيان 
بود كه يكي از آثار شاخص و متفاوت تاريخ سينماي ايران محسوب 

مي شود. 
قصــدم از بيــان ايــن نــكات -كه در 
بسياري از يادبودهاي مرقومه در سوگ 
پورحسيني تكرار شده- برجسته كردن 
اين موضــوع اســت كــه او بازيگري 
فرهيختــه بــود و بازيگري را از ســاير 
حرفه هاي سرگرم كننده جدا مي دانست 
و از انتخاب هاي كاري اش در سال هاي 
جواني مي توان دريافت كه حاضر نبود 
در هــركاري حضور داشــته باشــد. تا 
زماني كه امكانات و شــرايط مهيا بود، 
پورحسيني ترجيح داد در تئاتر كار كند 
و حتي نخستين حضورش را در سينما 
در فيلمي متفاوت با جريان ســينماي 
فيلمفارسي آغاز كرد. فيزيك بازي وي 
متشــكل از نگاه نافذ، اندام تراشــيده، 
بيان گيرا و حركات كنترل شده بود و در 
شيمي بازيگري مي توانست احساسات و 
عواطف گوناگون را در بده بستان با بازيگر 
مقابلش به اســتادي به بيننده القا كند. 
پورحسيني هنگامي كه نخستين فيلم 
بعد از انقالبــش -»كمال الملك« )علي 

حاتمي، 1352(- را بازي كرد 42سال داشت. او تا پايان دهه60، 
ظرف 7سال، در 18فيلم ظاهر شد كه اين آمار بر پركاري وي داللت 
دارد، اما وقتي به تك تك نقش آفريني هاي وي در فيلم هايي كه در 
اين دهه بازي كرده نگاهي مي اندازيم، درمي يابيم كه او در اغلب 
اين فيلم ها نقش اول نبوده و معموال نقش مكمل را بر عهده داشته 
است. اين موضوع مي تواند داليل مختلفي داشته باشد؛ از مناسبات 
سينماي ايران گرفته تا انتخاب هاي شخصي خود پورحسيني. اما 
آنچه مي توان با اطمينان خاطر بيان كرد اين است كه پورحسيني 
هر نقشــي را -فارغ از نقش اول و نقش مكمل بودن يا كوتاهي و 
بلندي اش- چنان مؤثر بازي مي كرد كه حتي ممكن بود خود فيلم 
از خاطر تماشاگر برود، اما نقش آفريني پورحسيني را تا ساليان بعد 
به خاطر داشته باشد. از طرف ديگر، پذيرفتن نقش هاي مكمل به 
پورحسيني اين امكان را مي داد تا طيف متنوعي از شخصيت ها را به 
تصوير بكشد و اين موضوع براي هنرپيشه اي كه نگاهي هنرمندانه 
به بازيگري داشت، فرصتي مغتنم براي تجربه كردن و از جلدي به 

جلد ديگر درآمدن بود. 
پورحســيني در 2فيلــم ديدنــي اين دهــه، يعني »طلســم« 
)داريوش فرهنگ، 1365( و »ايستگاه« )يداهلل صمدي، 1366( 
نقش آفريني هــاي به يادماندني و بي نقصي ارائه داد و توانســت 
شــخصيت هاي منفي و رازآميزي بيافريند كه در خاطر تماشاگر 
باقي بمانند. در ابتداي دهه70، پورحسيني 50سال داشت و قاعدتا 
در اين سن ديگر نمي توانست نقش اول داستان هاي محدود و بسته 
سينماي ايران باشــد. او بعد از دهه70 در سريال هاي تلويزيوني 
بسياري  بازي كرد و اتفاقا در اين سريال ها هم در نقش هاي مكمل 
و كوتاهي مثــل قدرت رنگرز ســريال »روزي روزگاري« )امراهلل 
احمدجو، 1371( جاودانه شد. البته نبايد فراموش كرد در سال هاي 
دهه60 كه اوج فعاليت پورحسيني در سينما بود، قوانين نظارتي 
به بازيگران اجازه نمي داد كه بخواهند در شمايل ستاره ظاهر شوند 
و نامشــان را از نام ســاير بازيگران متمايز كنند. فيزيك و جنس 
بازي پورحسيني شبيه زنده ياد احمد آقالو بود كه او هم خيلي زود 
صحنه را ترك كرد و چهره در نقاب خاك كشيد. آثار جاودانه اين 
دو استاد مسلم بازيگري هرگز از ياد هنردوستان واقعي نمي رود. 

ياد هردو گرامي.

ســي وچهارمين دوره 
نـمـايشـــگاه كـــتاب كتاب

گواداالخارا ديروز افتتاح 
شــد. به گــزارش پابليشــرز ويكلي، 
نمايشــگاه كتــاب »گواداالخارا«ي 
مكزيك كه معتبرترين نمايشگاه كتاب 
در آمريكاي التين محسوب مي شود از 
28نوامبر تــا 6دســامبر 2020)8تا 
16آذر 1399( در اين شــهر مكزيك 
برگــزار مي شــود. جشــنواره كتاب 
گواداالخــارا بزرگ ترين جشــنواره 
اســپانيايي، در دنيــا و بزرگ تريــن 
فســتيوال كتاب دنياي اسپانياي زبان 

پس از نمايشــگاه كتــاب فرانكفورت 
است. ماريسول شولز، مدير نمايشگاه 
كتــاب گواداالخــارا از دفتــرش در 
سخناني كه از طريق»زوم« پخش شد، 
گفت: مــا اميدوار بوديــم بتوانيم اين 
نمايشگاه را به صورت حضوري برگزار 
كنيم، اما با توجه به گستردگي شيوع 
كرونا چنين اقدامــي برايمان مقدور 
نبــود؛ بنابرايــن تصميــم گرفتيم 
نمايشــگاه را از طريــق وب ســايت 
نمايشگاه، شبكه هاي اجتماعي و شبكه 
تلويزيونــي متعلــق بــه دانشــگاه 

گواداالخارا به خانه افراد ببريم.
در شــرايط عادي در نمايشگاه كتاب 
گواداالخــارا بيش از 3هــزار رويداد 
فرهنگي برگزار مي شد، اما با توجه به 

اينكه انتظار نمــي رود افراد كتابخوان 
و افراد شاغل در صنعت كتاب مدام و 
به صورت 24ساعته پشت مانيتورهاي 
خــود بنشــينند و رويدادهــاي اين 
نمايشــگاه را دنبال كنند، مسئوالن 
برگزاري نمايشگاه كتاب گواداالخارا 
رويدادهاي اين دوره از نمايشگاه را به 
300عنوان كاهش داده اند. 120رويداد 
مرتبط با كتابخواني به صورت آنالين در 
اين دوره از نمايشــگاه برگزار خواهد 
شــد. آثار نويســندگاني از 38كشور 
متفاوت ازجمله كتاب هايي كه توسط 
3برنده جايزه نوبل نگاشته شده اند در 
اين نمايشــگاه به طور مجازي معرفي 
و به صورت آنالين عرضه خواهند شد. 
آثاري از نويسندگان جديد آمريكاي 

التين نيــز در زمــره اين آثــار ارائه 
خواهد شــد. بخش انتشار آنالين اين 
نمايشگاه نيز به كتاب هاي منتخبي از 
نويسندگان، دانشمندان و افراد شاغل 
در صنعت چاپ و نشر كتاب، اختصاص 
خواهد يافت. پخش موسيقي و فيلم و 
برنامه هاي نمايشي آنالين نيز ازجمله 
برنامه هاي فرهنگي ســي وچهارمين 
دوره نمايشــگاه گواداالخاراســت. 
فعاليــت تجــاري و فــروش آنالين 
كتاب نيــز از طريق پرتال نمايشــگاه 
بين المللي كتاب گواداالخارا به آدرس: 
fil. com. mx. مقدور خواهد بود. در 
گزينه تجاري اين سايت فعاالن صنعت 
كتاب قادر خواهند بود با يكديگر ارتباط 

برقرار كنند.

چاپ و انتشار كاتالوگ اينترنتي از بيش 
از 90هزار جلد كتاب از هزار ناشر كه در 
اين نمايشگاه در دســترس مردم قرار 
دارد، ازجمله كارهاي مهمي اســت كه 
تا كنون براي برگــزاري بهتر و منظم تر 
اين نمايشگاه انجام گرفته است. در اين 
كاتالوگ اينترنتي لينك هايي براي خريد 

كتاب در 24كشور ايجاد شده است.
 از ايران، مؤسســه خانه كتاب و ادبيات 
ايران نيز به نمايندگي از صنعت نشــر 
ايران در اين نمايشگاه، در 2حوزه كودك 
و بزرگســال حضور دارد. شيوع ويروس 
كرونا باعث لغو بسياري از نمايشگاه هاي 

كتاب يا برگزاري آنالين آنها شده است.

فيلمبرداري فيلم سينمايي »آهو« نخستين 
فيلم هوشنگ گلمكاني به پايان رسيد.فيلم

به گزارش همشــهري، هوشــنگ گلمكاني 
سردبير ماهنامه »فيلم« پس از 48 سال فعاليت مطبوعاتي و 
نقد فيلم، نخستين فيلم بلند سينمايي اش را با تهيه كنندگي 
جواد نوروزبيگي كارگرداني كرده اســت.  فيلمبرداري اين 
فيلم با رعايت پروتكل هاي بهداشتي 40روز به طول انجاميد 
و در شمال كشور به پايان رسيد. فيلمنامه »آهو« با نگاهي 
به داســتان »پروانه ها در برف مي رقصند« )نازنين جودت( 
توسط گلمكاني و ســپيده آرمان به نگارش درآمده و مدير 

فيلمبرداري اش عليرضا زرين دست بوده است. »آهو« حكايت 
انزواي خودخواسته دختري است كه آرزوهايش را بربادرفته 
مي بيند اما هنوز اميدش را از دست نداده است.  بازيگران اين 

فيلم، رضا كيانيان، علي مصفا، حامد كميلي، سهيال رضوي 
و رضا يزداني با معرفي ســپيده آرمان در نخســتين نقش 

سينمايي اش هستند.

صفحه اينستاگرام موزه در هفته هاي اخير فعاليت خود را 
دوباره از ســر گرفته اســت. راه انــدازي اينســتاگرام تجسمي

به خودي خود موضوعيت ندارد اما خبر از كارهايي مي دهد 
كه در بخش هاي پژوهشي و محتوايي موزه در ماه هاي اخير اتفاق افتاده 
است. آنچه به مرور در صفحه اينســتاگرام موزه منتشر مي شود، نشان 
مي دهد كه گردآوري اطالعات و فراوري آنها و جست و جو در بايگاني موزه 

به درستي انجام شده است.
»با هنرمندان موزه«، »يادها و خاطره ها«، »معماري موزه«، »گنجينه 
موزه«، »مرمت و نوسازي«، »تجليل از هنرمندان« ازجمله بخش هايي 
است كه در صفحه موزه به چشم مي خورد. انتشار فيلم هاي قديمي مثل 
آيين نكوداشــت جعفر پتگر و جليل ضياء پور و توكل اسماعيلي )مش 
اسماعيل( و حســين همداني )نقاش قهوه خانه( و حسن اسماعيل زاده 
)چليپا( در سال 1372يا نمايشگاه هنر مفهومي در سال 1380 مرمت 
مجسمه هاي هنري مور به دست ميشــل مولراز فيلم هاي جالب توجه 
صفحه اينستاگرام موزه است. عكس هايي از تاريخچه معماري و تأسيس 
موزه، نقشه هاي معماري موزه، بازگشايي موزه در سال هاي پس از انقالب 
و... از ديگر چيز هايي است كه در پســت هاي اينستاگرامي هر كدام به 

شكل چند پوستر متني منتشر شده است.

اطالعاتيكاملتردربارهآثار
يكي از بحث هاي اساسي در فرايند مرمت و نوسازي موزه تكميل بانك 
اطالعات موزه هنرهاي معاصر تهران بود. مسئوالن موزه بارها تأكيد كرده 
بودند ازجمله كارهايي كه در فرايند مرمت انجام مي شود، تكميل بانك 
اطالعات آثار است. قرار بود همه اطالعات مربوط به آثار گردآوري شوند 
و نواقص بانك اطالعاتي آثار برطرف شود. حاال كه اطالعات به مرور در 
صفحه اينستاگرام موزه منتشر مي شود، معلوم مي شود كه بانك  اطالعاتي 
كاملي درباره هنرمندان فراهم آمده است. مرور اطالعات منتشرشده از 
هانري دوتولوز لوترك و علي اكبر صادقي نشان مي دهد كه بانك اطالعاتي 
تازه شامل زندگي نامه كوتاهي از هنرمند، جايگاه او در هنر روزگار خود، 
تحليلي از اثر منتشر شده و... است. حسن بانك اطالعاتي تازه اين است 

كه همه كارهاي پژوهشي آثار را پژوهشگران ايراني انجام داده اند.

كوچبهصفحهتازه
يكي دو هفته بيشتر از آغاز فعاليت هاي صفحه اينستاگرام موزه نگذشته 

بود كه صفحه هك شد. موزه به سرعت صفحه اينستاگرام تازه اي براي 
خود طراحي كرد و انتشار پست هاي تازه در صفحه جديد از سر گرفته 

شد. هرچند بعضي پست هاي گذشته هنوز دوباره منتشر نشده اند.

»ام«رابهنشانهموزهبگير
طبق وعده هاي مســئوالن موزه، طراحي هويــت بصري تازه موزه 
هنرهاي معاصر تهــران به عهده رضا عابديني، گرافيســت نامدار 
ايراني بوده است. تاكنون جلســه اي براي رونمايي از هويت بصري 
تازه موزه برگزار نشده اســت، اما پست هاي اينستاگرامي بخشي از 
 M و T هويت بصري تازه موزه را نشان مي دهد. تايپوگرافي دو حرف
كه آغاز كلمه هاي تهران و موزه اند، ازجمله كارهايي است كه رضا 
عابديني براي خلق هويت بصري تازه انجام داده اســت. نشانه هاي 
جداگانه اي براي بخش هاي گوناگون موزه طراحي شده است. همه 
بخش هاي تازه مثــل »با هنرمندان مــوزه«، »يادها و خاطره ها«، 
»معماري موزه«، »گنجينه موزه«، »مرمت و نوسازي«، »تجليل از 
هنرمندان« پوستر و هويت بصري جداگانه اي دارند. طرح هايي كه 
رنگ اصلي شان سياه و نارنجي است. به نظر مي رسد دوستداران موزه 
تهران كم كم بايد چهار بادگير گذشــته را فراموش و به نشانه هاي 

بصري تازه عادت كنند.
  

هنوز زمان دقيق بازگشــايي موزه هنرهاي معاصــر تهران معلوم 
نيست. حتي اگر كارهاي بازســازي به طور كامل انجام شده باشد، 
شرايط به گونه اي نيســت كه به زودي  امكان بازگشايي يا برگزاري 
ويژه برنامه هايي براي بازگشــايي فراهم باشد. شــايد بد نباشد كه 
در اين روزها از نسخه آزمايشي وب سايت موزه نيز رونمايي شود و 
اشكاالت احتمالي در زمان باقي مانده برطرف شود. وب سايتي كه 
به نظر مي رســد همه اطالعات فعلي را خواهد داشت و صرفاً جايي 
براي نمايش آثار گنجينه يا اخبار نخواهد بود. حتي اگر در شرايط 
فعلي بازگشايي موزه مقدور نباشــد نيز شايد رونمايي از وب سايت 
تازه و برگزاري برنامه هايي به صورت مجازي مثل تورهاي مجازي 
بتواند نيازهاي دوستداران هنرهاي تجســمي را تا مدتي برآورده 
كند. چرا كه موزه هــاي دنيا در ماه هاي شــيوع كرونا فعاليت هاي 
خود را در وب سايت ها و صفحه هاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي 

چندبرابر كرده اند.

طبقآخرينوعدهمسئوالنادارهكلهنرهايتجسميوزارتارشادقراربودموزه
هنرهايمعاصرتهرانپسازماههايطوالنيبازسازيكهدوسالونيمبهطول
انجاميدهاست،آذرماهبازگشاييشود،اماتشديدمحدوديتهايكروناييدر
هفتههاياخيرانجامكارهايپايانيبازسازيرامتوقفكردهوبازگشاييرادوبارهدرهالهايازابهامقراردادهاست.اما
اتفاقهاييدرهفتههاياخيردرصفحههايمجازيموزهافتادهكهنشانههايبازگشاييموزههنرهايمعاصرتهرانبعد

ازتعطيليطوالنياست.

 هيچ حمايتي از تماشاخانه هاي 
خصوصي نمي شود 

تجربه نمايشگاه مجازي كتاب گواداالخارا براي ديگر كشورها 
مي تواند مفيد باشد 

هاموندرآتش

سياستهايجديددرشبكهنمايشخانگي

پايانفيلمبرداري
»آهوي«گلمكاني

لمسكتابازراهدور

پرويز پورحسيني استاد بازي در نقش هاي مكمل بود 
بهيادماندنيترازنقشاولها

مرتضيكاردر
روزنامه نگار
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   حمالت مستقيم به نيروگاه هاي هسته اي 
كارشــكني هاي علمي و صنعتي اســرائيل در مسير پيشــرفت كشورهاي 
منطقه تنها محدود به ترور دانشمندان نبوده و گاهي شكل عيان تري به خود 
گرفته اســت. ازجمله مهم ترين موارد در اين زمينه، دو حمله هوايي محدود 
به نيروگاه هاي هسته اي عراق و سوريه اســت. جنگنده هاي اف16 اسرائيلي 
در ســال1981 نيروگاه اوزيراك به عنوان مهم ترين تاسيسات اتمي عراق در 
نزديكي بغداد را بمباران كردند. اگرچه اين حمله از سوي جامعه جهاني، حتي 
دولت آمريكا محكوم شــد اما هيچ گاه اقدامي براي مجازات اسرائيل صورت 
نگرفت. جنگنده هاي اسرائيلي در سال2006 نيز با عملياتي مشابه، يك مركز 
هسته اي در حال ساخت در نزديكي استان ديرالزور سوريه را بمباران كردند. 
رسانه هاي اسرائيلي سال ها بعد اسنادي را مبني بر انتقال محرمانه دانشمنداني 

از كره شمالي به اين تاسيسات منتشر كردند.

كيوسك

 منطقه خاورميانه طي 7دهه 
گذشته از جنگ افروزي ها و گزارش

بحران ســازي  هاي رژيــم 
صهيونيستي در امان نبوده است. رژيمي 
كه تاسيس آن با اشــغالگري و درگيري 
نظامي در سرزمين هاي تاريخي فلسطين 
آغاز شده، طي اين ســال ها نيز همواره با 
ناامن ســازي  محيط منطقه اي به دنبال 
تامين امنيت براي خود بوده؛ امنيتي كه 
به گواه تاريخ از طريــق جنگ، حمالت 
محدود اما مكــرر هوايي يــا پهپادي، 
 عمليات هــاي تــرور، طراحــي كودتا، 
تهديد كشورهاي منطقه و... برقرار شده 

است. 
عبداهلل النفيسي، متفكر مشهور كويتي در 
اين باره مي نويسد: اسرائيل هرگونه عناصر 
قدرت در كشورهاي اســالمي منطقه را 
تهديدي بالقوه براي خــود مي داند و در 
اين مسئله فرقي ميان قدرت هاي سخت 

و نرم قائل نيست.
و  پيچيده تريــن  از  يكــي  امــا 
جنايتكارانه ترين ابعاد تقابل اســرائيل 
با كشــورهاي منطقــه، تــالش رژيم 
صهيونيســتي براي نابودي برنامه هاي 
علمي و حتي حذف دانشــمندان در اين 
كشورهاســت. افكار عمومــي در ايران 
به دليل ترورهاي علمــي يك دهه اخير 
به خوبي با اين سياست اسرائيل آشنايي 
دارد. شــهيد مســعود علي محمــدي، 
دانشمند هسته اي ايران نخستين قرباني 
مجموعــه ترورهاي علمي اســرائيل در 
ســال1389بود كه از طريــق يك بمب 
كنترل از راه دور به شهادت رسيد. مجيد 
شــهرياري، ديگر دانشــمند هسته اي و 
فيزيكــدان ايراني نيز در همان ســال از 
طريق اتصال يك بمب به درب خودروي 
حامل وي به همراه همسرش به شهادت 

رسيد.
داريــوش رضايي نــژاد، دانشــجوي 
دكتــري مهندســي بــرق دانشــگاه 
صنعتــي خواجه نصيرالدين طوســي 
كمي بعد در مرداد ســال1390 توسط 
تروريســت ها مقابل درب منزلش مورد 
هدف قرار گرفته و شهيد شد. مصطفي 
احمدي روشن، ديگر دانشمند ايراني در 
رشته مهندسي شيمي و ازجمله نيروهاي 
فعال در ســايت هســته اي نطنز نيز در 
دي ماه همان ســال به واسطه عمليات 
يك تيم ترور وابسته به اسرائيل در تهران 
به شهادت رســيد. همچنين ترور ناكام 
فريدون عباســي، رئيس سابق سازمان 
انرژي اتمي ايران در ســال1389و ترور 
شهيد محسن فخري زاده در روز جمعه، 
بخش هايي ديگر از كارنامه ســياه رژيم 
صهيونيســتي براي مقابله با ظرفيت و 

توان علمي-دفاعــي ايران طي يك دهه 
اخير بوده اســت. اگرچه نبايد فراموش 
كرد اينگونه ترورها محــدود به ايران و 
دانشــمندان ايراني نيســت. ترورهاي 
علمي سازمان اطالعات خارجي اسرائيل 
)موساد( در منطقه خاورميانه نيز اتفاق 

افتاده است.

يحيي المشد
او يكي از بزرگ ترين 
دانشمندان هسته اي 
مصــر و جهان عرب 
طي يك قرن اخير به 
شــمار مي رود. المشــد پــس از پايان 
تحصيالت عالي در كشــورهاي اروپايي 
براي تدريس و همچنين فعاليت در برنامه 
اتمي مصر به كشــورش بازگشت. اما با 
تشــديد بحران هاي نظامي ميان مصر و 
اسرائيل و سرانجام مصالحه انورسادات با 
رژيم صهيونيستي، برنامه اتمي مصر عمال 
تعطيل شــده و دانشــمندان هسته اي 
مصري نيز به طور طبيعي جذب ســاير 
كشــورها شــدند. المشــد در ايــن 
مقطع)1975( براي همكاري در برنامه 
اتمي عراق به اين كشــور ســفر كرد. به 
گزارش شــبكه الجزيره، المشد ازجمله 
مهندسان اصلي پروژه اتمي عراق بود كه 
براي هماهنگي هاي علمي و تحقيقاتي، 
سفرهاي متعددي به فرانسه)حامي اصلي 
عراق در پروژه هســته اي( داشت. او در 
جريــان يكــي از ايــن ســفرها در 
سال1980توســط گروهي ناشناس در 
هتل محــل اقامتــش در پاريس به قتل 
رسيد. تحقيقات پليس فرانسه درباره اين 
حادثه هيچ وقت علني نشد اما نيروهاي 
امنيتي عراق، سازمان موســاد را عامل 

ترور معرفي كردند.

ابراهيم الظاهر
او ازجمله نخبگاني بود كه در عصر صدام 
عــراق را ترك كرده و بــراي تحصيالت 
دانشگاهي در رشته مهندسي هسته اي 
عازم كانادا شده بود. الظاهر در سال2003 
بعداز ســقوط نظام صدام براي تدريس 
و فعاليت هــاي علمي مرتبــط به حوزه 
تحصيالتي خود به كشــورش بازگشت. 
اما تنها چند هفته پس از ورود به عراق، 
درحالي كه سوار بر خودروي شخصي بود 
توسط گروهي ناشــناس به رگبار بسته 
شده و جان باخت. تيم ترور پس از قتل 
الظاهر، خودروي حامل او را در رودخانه 
نزديك به محــل حادثه واژگــون كرد. 
اگرچه نتيجه تحقيقات قتل مشــكوك 
الظاهر نيز هيچ گاه روشن نشد اما برخي 
رسانه هاي عراقي به نقل از منابعي مدعي 
شدند الظاهر با هدف از سرگيري پروژه 
هســته اي عراق به كشــور دعوت شده 
بود. بخش عمده اين رســانه ها موساد را 

عامل ترور اين دانشمند عراقي به شمار 
مي آورند.

محمد الزواري
او مهندس  شــركت 
هواپيمايي تونســي و 
ازجمله شخصيت هايي 
بــود كـــه نقــش 
چشــمگيري در برنامه ســاخت و توسعه 
پهپادي گردان هاي عزالدين قسام )شاخه 
نظامي حماس( در نوار غزه داشت. به طور 
مشــخص پهپاد ابابيل1حاصل تالش ها و 
تحقيقات او به شــمار مي رود؛ پهپادي كه 
براي نخســتين بار در درگيري هاي نظامي 
سال2014 توسط حماس وارد صحنه شده 
و تحير رســانه ها و تحليلگران اسرائيلي را 
به دنبال داشت. الزواري در اواخر سال2016 
در جنوب شرقي تونس توسط يك تيم ترور 
10نفره در خيابان محاصره شده و به قتل 
رســيد، به گونه اي كه 8گلوله در بدن وي 

باقي ماند. 
جنبش حماس يك روز پــس از عمليات 
ترور از ارتباط ســازمانی خود بــا الزواري 
پرده برداشت و موســاد را عامل ترور وي 
معرفي كرد. اين ادعا توسط قائدالسبسي، 

رئيس جمهور وقت تونس تأييد شد.

فادي البطش
او از جوانــان نخبه 
فلسطيني )اهل غزه( 
بود كه با موفقيت در 
دريافت كمك هزينه 
تحصيلي از دولت براي تكميل تحصيالت 
خود عازم مالزي شده و در رشته مهندسي 
برق به مــدرك دكتــري از دانشــگاه 
كواالالمپور دســت يافته بــود. البطش 
شــخصيتي اســالمگرا، حامي مقاومت 
فلسطين و حافظ قرآن توصيف شده كه 
در ســال2016 جايزه برترين پژوهشگر 
مسلمان را از سوي دولت مالزي دريافت 
كرده بود. به روايت شبكه الجزيره اگرچه 
بخش عمــده فعاليت هــاي البطش بر 
تدريــس و تحقيقات در دانشــگاه هاي 
مالزي متمركز بود اما در تمام اين  سال ها 
ارتبــاط او بــا مجموعه هــاي علمي و 
دانشــگاهي در داخل غزه قطع نشد. اين 
جوان فلســطيني ســرانجام در ســال 
2018)34سالگي( درحالي كه براي نماز 
صبح به سوي مســجد نزديك به محل 
اقامتش حركت مي كرد توسط دو نيروي 
ناشــناس موتورســوار مورد هدف قرار 
گرفتــه و فــورا جــان باخــت. معاون 
نخست وزير مالزي كمي پس از اين حادثه 
گفــت: تــرور فــادي البطش توســط 
ســازمان هاي اطالعاتــي يــك دولت 
خاورميانــه اي صــورت گرفتــه كه هر 
پيشرفتي در فلســطين را تهديدي براي 

خود مي داند.

سرويس اطالعاتي رژيم اسرائيل با ترور دانشمندان كشورهاي اسالمي به دنبال 
تامين امنيت اين رژيم بوده است

ور يم تر رژ

لس  آنجلس تايمز شهيد محسن فخري زاده را 
يكي از كليدي ترين چهره هاي برنامه هسته  اي 
ايران ناميده و نوشته است كه اسرائيل سال ها در 
تالش بود تا او را حذف كند. اين روزنامه، عمليات 
ترور شــهيد فخري زاده را كار موساد دانسته و 
نوشته است: اين روند از سال 2010 براي حذف 
دانشمندان هســته اي ايران آغاز شده است. 
لس آنجلس تايمز نوشته: هركسي پشت اين ترور 
باشد، هدفش ضربه زدن به برنامه جو بايدن در 

تنش زدايي با ايران است.

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

روزنامه االخبار ]لبنان[

روزنامه لس آنجلس تايمز ]آمريكا[

ترور دانشمند هسته اي ايران

حمالت انصاراهلل، عربستان را در 
حالت آماده باش قرار داد

 اسرائيل در وقت اضافه؛
 حمله امنيتي در تهران

 ترور كارشناس 
هسته اي ايران

نيويورك تايمز در صفحه يك خود به ترور شهيد 
محسن فخري زاده پرداخته و به نقل از 3منبع 
امنيتي و اطالعاتي در آمريكا، اسرائيل را عامل 
اين عمليات دانسته است. اين روزنامه نوشته 
كه مشخص نيست آيا آمريكا نيز از طرح ترور 
فخري زاده خبر داشته يا خير. به نوشته نيويورك 
تايمز، اين اقدام اسرائيل مي تواند روند بازگشت 
آمريكا به توافق هسته اي و مذاكرات برجام را با 

اخالل مواجه كند.

به نوشــته روزنامه العربي الجديد، موج جديد 
حمالت موشكي يمن عليه نقاط استراتژيك در 
عربستان باعث شده اين كشور از متحدان غربي 
خود، به ويژه انگليس و آمريكا براي تامين امنيت 
تاسيسات نفتي درخواست كمك كند. اين در 
حالي است كه پيشــروي هاي انصاراهلل يمن در 

جبهه هاي زميني نيز همچنان ادامه دارد.

به نوشــته روزنامه االخبار، حادثه ترور شهيد 
محسن فخري زاده، آخرين تالش هاي تل آويو 
براي اســتفاده از حضور ترامپ در كاخ سفيد 
است. بر اين اساس اسرائيل تالش دارد با اقدامات 
خرابكارانــه طي 2 ماه آينده، جــو بايدن را در 
موقعيت غيرقابل تغييري نسبت به ايران و پرونده 
هسته اي اين كشور قرار دهد. اسرائيل در اين 

برنامه از حمايت ترامپ برخوردار است.

جهان نما

100روز طاليي بايدن در كاخ سفيد

جو بايدن كه اين روزها شــمارش معكوس اعالم پيروزي  قطعي اش 
در انتخابات از ســوي مجمع الكترال آغاز شده، فرصت زيادي تا روز 
20ژانويه )اول بهمن( كه بايــد به عنوان رئيس جمهور جديد آمريكا 
قسم بخورد و رســما كار خود را در اتاق بيضي كاخ سفيد آغاز كند، 
ندارد. بعد از فرانكلين روزولت كه ســال 1933در ماه هاي نخست 
رياست جمهوري اش تصميمات مهمي را براي حل بحران اقتصادي 
گسترده آمريكا گرفت، 100روز نخست فعاليت رئيس جمهور آمريكا 
تبديل به دوره حساسي در عرصه سياست اين كشور شده كه براساس 
آن مي توان توانايــي او را در پيش بردن طرح ها و سياســت هايش 

محك زد.
اما 100روز بايدن به دليل همه گيري كرونا و حضور يك رئيس جمهور 
پرحاشــيه مانند دونالد ترامپ قبل از خودش، بــا تجربه خيلي از 
رئيس جمهورهــاي ديگر آمريــكا متفاوت خواهد بــود. به گزارش 
سايت خبري  اي بي اس، او بارها چه پيش از انتخابات و چه در روزها 
و هفته هايي كه از انتخابات گذشته، اولويت هاي گوناگوني را در حوزه 
اقتصاد، سياست، سالمت و محيط زيست براي پيگيري در ماه هاي 

نخست رياست جمهوري اش مطرح كرده است.

تغييرات آب وهوايي 
بايــدن بارها گفته كــه يكي از نخســتين برنامه هايــش به عنوان 
رئيس جمهور آمريكا بازگشــت به توافق آب وهوايي پاريس اســت. 
ترامپ سال 2017اعالم كرده بود كه كشورش از اين توافق كه بيش 
از 190كشور عضو آن هستند، خارج مي شود. در نهايت آمريكا 4نوامبر 
يعني چند هفته پيش رســما از اين توافق بيرون آمد. رئيس جمهور 
منتخب آمريكا گفته بعد از پيوستن دوباره به اين پيمان، قصد دارد 
بقيه كشورهاي جهان را براي برداشتن گام هاي زيست محيطي با خود 
همراه كند و اقدامات گسترده تري براي كنترل تغييرات آب وهوايي 
انجام دهد. او همچنين متعهد شــده كه رهبران جهان را در همان 
ماه هاي نخست حضورش در كاخ سفيد براي رسيدن به يك توافق 
جهاني براي كاهــش توليد گازهاي آالينــده در صنايع حمل ونقل 

دريايي و هوايي گرد هم مي آورد.

مديريت بحران كرونا
آمريكا بيشــترين مبتاليان به كرونا در جهان را دارد و روزانه به طور 
متوســط 100هزار ابتالي جديد در اين كشور ثبت مي شود. بايدن 
كمتر از چنــد روز پس از اعالم پيروزي اش، گفت كــه كار خود را با 
كنترل كرونا آغاز و گروهي از متخصصان را به عنوان مشاور انتخاب 
مي كند تا برنامه هاي كمپين را در اين زمينه عملياتي كنند. او تاكنون، 
ويوك مورتي، جراح كل پيشــين آمريكا و ديويد كسلر، عضو قبلي 
هيأت رئيسه سازمان غذا و داروي اين كشور را به عنوان مسئوالن اين 
گروه ويژه معرفي كرده اســت. بايدن وعده داده كه اين طرح بر پايه 

علم و همدلي پيش خواهد رفت.
عالوه بر تعهدهاي گوناگون مالي بــراي كنترل همه گيري، او گفته 
كه آمريكا را دوباره به سازمان بهداشت جهاني برمي گرداند. ترامپ، 
تابستان امســال، اين كشور را از سازمان بهداشــت جهاني به دليل 

ناكارآمدي در مبارزه با ويروس كرونا خارج كرد.

اقتصاد و اشتغال
بايدن حتــي قبل از پيــروزي اش گفته بــود كه خــروج آمريكا از 
بحران اقتصادي از نخســتين اولويت هايش خواهــد بود. او در يكي 
از ســخنراني هايش گفت: » بيش از 20ميليون نفــر بيكار داريم و 
ميليون ها نفر نگران پرداخت كرايه خانــه و تهيه غذاي روزانه خود 
هستند.« رئيس جمهور منتخب آمريكا وعده داده كه فورا برنامه ترميم 
اقتصادي و رفع نابرابري ها عليه كارگران و كسب وكارهاي كوچك را 
كه از بحران كرونا آسيب ديده اند، اجرا و شغل هايي كه مستقيما به 
مهار اين بيماري مربوط است، ايجاد كند. او از تيم ترامپ نيز خواسته 
كه برنامه 4قسمتي حمايت از كارگران در محل كار در برابر آسيب 

كرونا را تصويب كند.

توافقنامه هاي بين المللي
رئيس جمهور منتخب آمريكا وعده داده كه به محض آغاز كارش، فورا 
كنفرانس هاي خبري روزانه در كاخ سفيد، وزارت خارجه و وزارت دفاع 
از سرگرفته مي شود. از سوي ديگر »گام هاي فوري« در حوزه سياست 
خارجي براي تقويت ارتباط با متحدان و جبران خســارت هايي كه 

ترامپ در اين حوزه وارد كرده را در پيش مي گيرد.
بارنــي تومبوتــي، روزنامه نگار اهــل آفريقاي جنوبــي مي گويد: 
»1.3ميليارد نفر در آفريقا منتظــر روي كار آمدن رئيس جمهوري 
در آمريكا هستند كه به كشورهاي آفريقايي توهين نمي كند.« اشاره 
او به سخنان اهانت آميز ترامپ در سال  2018است كه عنوان »چاه 

فاضالب« را براي كشورهاي اين قاره به كار برده بود.
بايدن همچنين متعهد شــده كه روابط آمريكا با اروپا را تقويت و از 
ناتو )پيمان آتالنتيك شمالي( حمايت كند. پيتر بيير، سياستمدار و 
نماينده پارلمان فدرال آلمان كه به آينده روابط 2كشور اميدوار است، 
مي گويد: »تفاوت بزرگ در شكل ارتباطات خواهد بود و اينكه به عنوان 
متحد و شريك با احترام كامل با يكديگر رفتار كنيم. ترامپ هميشه 

بين دوست و دشمن فرقي نمي گذاشت.«
در حوزه خاورميانه نيز بايدن وعده داده كه در سريع ترين زمان ممكن 
به برجام به عنوان يكي از مهم ترين دســتاوردهاي سياست خارجي 
دولت باراك اوباما، برگردد. او پيش از انتخابات، خروج ترامپ از برجام 
را »فاجعه بار« خوانده و گفته بود كه درصورت پيروزي در انتخابات، از 

مسير ديپلماسي وارد تعامل با ايران مي شود.

مهاجرت
تابستان امســال بايدن متعهد شد تغييرات اساســي در برنامه هاي 
مهاجرتي ايجاد كند كه درست برعكس سياست هاي تند ترامپ در 
روزهاي نخست حضورش در كاخ ســفيد خواهد بود. او به ان بي سي 
گفت: » همان روز اول، اليحه اصــالح قوانين مهاجرتي را به كنگره 
مي فرستم تا 11ميليون مهاجر ثبت نشــده كه به اين كشور كمك 

فراواني كرده اند، شهروند آمريكا شوند.«
بايدن گفته كه سياست هاي مهاجرتي او بر پايه تنوع، در كنار هم بودن 
خانواده ها، مدرن كردن سيستم مهاجرتي و پايان دادن به طرح هاي 
غيرانســاني ترامپ مانند جدا كردن كودكان از آغوش مادران است. 
»ما همين هستيم. اجداد ما نيز به همين شكل به اين كشور آمده اند. 
جد من وقتي سوار قايقي در درياي ايرلند شد نمي دانست كه موفق 
مي شود يا نه، اما سال 1848توانست خود را به آمريكا برساند.« اصالح 
قوانين پذيرش پناهندگي و لغو ممنوعيت ســفر مسلمانان، از ديگر 
وعده هاي بايدن در 100روز نخســت حضورش در كاخ سفيد است. 
او همچنين قول داده كه »ساخت ديوار« را در مرز مكزيك متوقف و 

بودجه آن را صرف ارتقاي تجهيزات كنترل مرزي كند.

واكنش هاي جهاني به ترور شهيد فخري زاده
ترور ناجوانمردانه شهيد محسن فخري زاده از دانشمندان هسته اي ايران 
توسط تروريست هاي اسرائيلي، اقدامي جنايتكارانه و نقض آشكار حقوق 
بين المللي است. اين اقدام غيرقانوني، با واكنش هاي فراواني در منطقه و 
سراسر دنيا مواجه شده است؛ از اتحاديه اروپا گرفته تا حماس، گروه ها و 
ســازمان هاي بين المللی زيادي اين ترور را محكوم كرده اند. در آمريكا، 
جايي كه گفته مي شــود پيامدهاي اين ترور در دولت جديد آن به شدت 
احساس خواهد شد،  رسانه ها به نقل از منابع آگاه نوشته اند كه اسرائيل 
پشت اين ترور است اما مقامات رســمي، تا عصر ديروز هيچ واكنشي به 
آن نشان نداده بودند. بر خالف مقامات دولتي، برخي منتخبان كنگره و 
مقامات پيشين با اشاره به اين ترور،   آن را سنگي پيش پاي دولت جو بايدن 

براي بازگشت به توافق هسته اي با ايران خوانده اند.
بيانيه سخنگوي مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا: در 2۷ 
نوامبر 2020 )۷ آذر 1399( در منطقه آبسرد، يك مقام رسمي 
دولت ايران و چندين غيرنظامــي در مجموعه اي از حمالت 
كشته شدند. اين يك اقدام جنايتكارانه و مغاير اصول احترام 
به حقوق بشــر اتحاديه اروپاســت. نماينده عالي مراتب تسليت خود را به 
خانواده هاي قربانيان ابراز می كند و براي  آنهايي كه مصدوم شده اند آرزوي 
بهبودي دارد. در اين دوران پرابهام، بيش از هر زمان ديگري ضروري است كه 
تمام طرف ها آرامش خود را حفظ و خويشتنداري كنند تا از تشديد اوضاع كه 

به نفع هيچ كس نيست، جلوگيري شود.
بيانيه جنبش امل :  شهادت اين شهيد بر صالبت و قدرت ايران 
براي مقابله با دشمنان در تكميل مسير پيشرفت و شكوفايي 

در تمام زمينه ها مي افزايد.
بيانيه حزب اهلل : ما قاطعانه در كنار ايران و مردم آن در مقابله 
با تهديد ها و توطئه هاي خارجي ايستاده ايم. ما در برابر اتحاد 
جديد صهيونيست ها و شماري از كشور هاي منطقه، كنار ايران 
مي ايستيم. ايران مي تواند مجرمان را شناسايي و دست كساني 
را كه به دانشمندان و مسئوالن ايراني دست درازي مي كنند، قطع كند؛ فرقي 

نمي كند مجرمان چه كساني باشند.
 بيانيه جنبش مقاومت اسالمي فلسطين/ حماس: اين ترور 
همزمان با تهديدات بي وقفه آمريكا و رژيم صهيونيستي عليه 
جمهوري اسالمي ايران با هدف محروم كردن اين كشور و امت 
از دستيابي به ابزارهاي پيشرفته علمي و قدرت صورت گرفته 
است تا هرگونه پيشرفتي تنها در انحصار رژيم اشغالگر صهيونيستي و پروژه 
توسعه طلبانه آن باشد كه كل امت را هدف قرار داده است و منطقه همچنان 
درگير قتل و كشتار باشــد و پيامدهاي آن و ناامني و بي ثباتي ايجاد شده به 
تحقق اهداف و منافع اين رژيم منجر شود. ما شهادت اين دانشمند هسته اي 
را به ملت مســلمان ايران و رهبران اين كشور تسليت مي گوييم و به قدرت 
ايران و امت اسالمي براي جبران اين خسارت با كار و پيشرفت بيشتر ايمان 
داريم تا اينگونه ابزارهاي قدرت و پيشرفت علمي در منطقه از انحصار جريان 

استكبار خارج شود.
جان او برنان، رئيس سابق سيا: اين )ترور دانشمند هسته اي 
ايران( عملي مجرمانه و به شــدت بي پروا بود و خطر اقدام 
متقابل مرگبار و شروع دور جديدي از مناقشات منطقه اي را 
همراه دارد. رهبران ايران، با صبر براي بازگشــت رهبري 
مسئوليت پذير آمريكا در صحنه جهاني و مقاومت در برابر درخواست ها براي 
اقدام متقابل، از خود رفتاري خردمندانه نشان خواهند داد. من نمي دانم كه 
آيا دولتي خارجي دستور قتل فخري زاده را داده يا آن را انجام داده است. 
چنين اقدامي تروريسم دولتي و نقض وقيحانه حقوق بين الملل خواهد بود و 
ديگر كشورهاي منطقه را تشويق مي كند تا حمالت مرگباري عليه مقامات 

خارجي ترتيب دهند.
ايموس يالدين، رئيس سابق سازمان اطالعات ارتش اسرائيل: 
با فرصت زماني باقيمانده براي ترامپ، اين حركت مي تواند به 
واكنش خشونت آميزي منجر شود و بهانه اي را براي حمله به 

رهبري آمريكا به تاسيسات اتمي ايران فراهم كند.
خواكين كاسترو، عضو كنگره آمريكا: روشن است كه تنها راه 
اثبات شــده براي مهار برنامه هســته اي ايران ديپلماسي 
خستگي ناپذير است. اگر هدف بدخواهانه اين قتل ممانعت از 
بازگشت به توافق هســته اي ايران باشــد، در آن صورت 

آمريكايي ها و متحدان ما كمتر از قبل امن هستند.
اَگنس كاالمارد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور اعدام هاي 
فراقضايي: قتل هدفمند فرامرزي كه خارج از منطقه درگيري 
مسلحانه رخ مي دهد، نقض قوانين بين المللي حقوق بشر و 
نقض منشور سازمان ملل متحد است كه استفاده فرامرزي از 
زور را در زمان صلح ممنوع مي ســازد. كشــورهايي كه درگير اقدام هاي 
تجاوزكارانه منجر به محروميت از حق حيات هســتند، في النفسه تعهدات 
بين المللي خود را نقض مي كنند. كشــورهايي كه از اقدام هاي منطقي براي 
حل وفصل اختالف هاي بين المللي خود از طرق مسالمت آميز كوتاهي مي كنند، 

از تعهد خود براي حفظ حق حيات تبعيت نمي كنند.
كارل بيلت، نخست وزير سابق سوئد: بعيد نيست كه اين قتل 
هدفمند، بخشــي از تالش ها براي جلوگيري از كوشش هاي 
دولت بايدن )رئيس جمهور منتخب آمريــكا( براي احياي 

ديپلماسي با ايران و بازگشت به توافق هسته اي باشد.
كريس مرفي، ســناتور آمريكايي: اگر هدف اوليه قتل آقاي 
فخري زاده سخت تر كردن احياي توافق هسته اي ايران بوده 
است، مي توان گفت كه اين ترور امنيت آمريكا، اسرائيل و تمام 

دنيا را كمتر كرده است.
مارك فيتزپاتريك، ديپلمات سابق آمريكا: اسرائيل با 
ترور فخري زاده به ايران پيام نداده است، بلكه قتل انجام 
داده است؛ قتل يك شــخص و تخريب راهي براي از 

سرگيري ديپلماسي.
بن رودز، قائم مقام مشاور امنيت ملي دولت باراك اوباما: اين 
)ترور( اقدامي وحشتناك با هدف ناديده گرفتن ديپلماسي 
بين يك دولت آماده به كار در آمريكا و ايران است. وقت آن 

رسيده كه اين تنش هاي بي پايان متوقف شوند.

الكساندر لوكاشنكو، رئيس جمهور بالروس، اعالم 
كرده است پس از تصويب متن جديد قانون اساسي 
اين كشــور و اجــراي آن، از قــدرت كناره گيري 

مي كند.

اهميت اين سخنان چيست؟ 
بــالروس طي 3 ماه گذشــته شــاهد اعتراضات 
خياباني عليه لوكاشنكو بوده است. اين اعتراض ها 
در پي برگزاري انتخابات رياســت جمهوري آغاز 
شده كه به اعتقاد مخالفان دولت با تقلب گسترده 
همراه بوده است. لوكاشــنكو كه از 26 سال قبل 
زمام امور در بالروس را در دست دارد، گفته است 
از تغيير در قانون اساسي كه باعث كاهش قدرت 
رئيس جمهور در آينده مي شود، حمايت مي كند. 

او به زمان تصويب اصالحات در قانون اساســي 
اشــاره اي نكرده اما گفته اســت: »در چارچوب 
قانون اساسي جديد، من به عنوان رئيس جمهور 

ادامه نخواهم داد.«

ال به الی خطوط 
حضور طوالني مدت لوكاشــنكو در قدرت تصادفي 
نبوده اســت و به نظر مي رســد او به اين راحتي ها از 
قدرت كناره گيري نخواهد كرد يا حداقل بايد گفت 
كه به خواست خودش از قدرت كناره گيري نخواهد 

كرد؛ به دو دليل:
   او روند اصالح قانون اساسي را به كندي پيش برده 
و طي اين مدت بيشــتر وقت خود را صرف سركوب 
گروه هاي اپوزيسيون كرده است. همزمان، نهادهاي 
امنيتي و نظامي را كه از او حمايت مي كنند، تقويت 

كرده است.
   او حتي در اعالم موضع تازه خود، مشخص نكرده 
كه در قانون اساســي جديد بالروس چه نقشي براي 

خود كه درنظر گرفته است.

تصور بزرگ تر چيست؟
الكســاندر لوكاشنكو به ســبك سياستمداران 
ملي گراي دوره شوروي حكومت مي كند. او طي 
اين سال ها به خوبي توانسته با سياست هاي خود 
غرب و روسيه را بازي دهد و در ميان رقابت هاي 

آنها، حكومت خود را مســتحكم كند. اما آمريكا 
و اروپا در پي انتخابات رياست جمهوري امسال 
نشان دادند كه ديگر تمايل ندارند او را در قدرت 
ببينند. همين باعث تقويت مخالفان او شده و او 

را تحت فشار بي سابقه قرار داده است.

چه آينده ای در انتظار لوكاشنكو است؟
روسيه علنا از رئيس جمهور بالروس حمايت كرده اما 
بسياري از تحليلگران معتقدند مسكو ترجيح مي دهد 
قدرت را در اين كشــور به يك فرد بي حاشــيه تر از 
لوكاشنكو انتقال دهد. عمر لوكاشنكو براي روسيه 
به پايان رســيده و پيش از آنكه غــرب مهره خود 
را در اين كشــور بر ســر كار بياورد، روس ها قصد 
دارند خود ابتكار عمل را در دست بگيرند. سرگئي 
الوروف، روز پنجشنبه گذشــته در جريان سفر به 
بالروس، از لوكاشــنكو خواســت اصالحاتي كه در 
قانون اساسي وعده داده را آغاز كند. الوروف تأكيد 
كرد: »در بالروس ما به دنبال بازگشت ثبات و آرامش 

هستيم.«

نبض خبر

نيروگاه اتمی ديرالزور سوريه، قبل و بعد از حمله هوايی اسرائيل

سياوش فالح پور
روزنامه نگار

لوكاشنكو:
 بعد از تصويب قانون اساسی 

جديد، از قدرت كناره گيری می كنم
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رجبلوكروناراشكستداد

وحيد رجبلو،  متولد 1366، كارآفرين ايراني و بنيانگذار اســتارتاپ )توانيتو( اســت. 
او كه تنها 2درصد بدنش توانايي حركت دارد، توانســته اســت بيش از 200 سايت را 
 طراحي كند. وي در سال 1399 توســط كميته غيرانتفاعي بين المللي جوانان جهان 
)Junior Chamber International( به عنوان يكــي از 10 چهره تأثيرگذار در 
دنيا شناخته شده اســت. اين براي نخستين بار اســت كه يك ايراني در جمع جوانان 
تأثيرگذار جهان قرار مي گيرد. رجبلو كه در توييتر هم بسيار فعال است چند روزي است 
به كوويدـ19 مبتال شده و اكنون با اين نوشته خبر از شكست اين بيماري منحوس داده 
است: »سالم دوستان. اين توييت را خودم براتون مي زنم. عكس خوبي االن ندارم كه 
منتشر كنم. فقط خواستم بگم حالم خوبه و به زودي با يك پست پرانرژي براتون از خودم 

و اين چند روز كه گذشت ميگم. اميدوارم خيلي نگرانتون نكرده باشم. «

خودروهاياسطورهفوتبال

ديگو مارادونا، عالوه بر اينكه در دوران 
بازيكني اش مشــهور و خبرساز بود، 
بعد از خداحافظي با زمين ســبز هم 
هميشــه در صدر اخبار بود؛ از اعتياد 
گرفته تا تغيير تيم هايي كه مربي شان 
مي شد و زندگي شــخصي. مارادونا 
عاشق كارها و حركات عجيب بود. حاال 
بعد از مرگ او، صفحه اي اينستاگرامي 
خودروهاي او را به نمايش گذاشــته 
اســت. اين خودروهايي كه مي بينيد 
متعلق بــه مارادونا بــوده و او با اين 

خودروها هميشه سعي داشته چهره خبرسازي از خودش معرفي كند.

نوبتاينترنتيبگيريدوخوناهداكنيد

ســازمان انتقــال خــون در پيامي 
اينســتاگرامي نوشــت: »از مــردم 
مي خواهيم در ماه هاي باقيمانده سال 
به صورت مستمر و در بازه هاي زماني 
مختلف براي اهداي خــون به مراكز 
انتقال خون سراسر كشور مراجعه كرده 
و از اهداي خون به طور هيجاني و در 
يك بازه زماني خودداري كنند. تمامي 
پروتكل هاي بهداشتي در مراكز انتقال 
خون كشور رعايت مي شود و تمامي 
وســايل و تجهيزات استفاده شده در 

پروسه اهداي خون و پالسما اســتريل و يكبار مصرف هستند.« اين سازمان همچنين 
از مردم خواست براي تلف نشدن وقت، اقدام به اخذ نوبت اينترنتي اهداي خون كنند.

مجالتهمشهري:24،بچهها،تندرستي،داستان،دانستنيها،جوان،سرزمينمن،سرنخ
ضمائمهمشهري:استانها،محله،دوچرخه،سهچرخه
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در گاهشماري ايران باستان، نهم آذرماه به 
لحاظ كرونولوژيك، روز ويژه اي است؛ در اين 
روز، عنوان ماه و سال، يكي مي شود؛ آذرگان. 
جشِن موسوم به آذرگان نيز در همين روز برپا 
مي شده است. مي دانيد كه ايرانيان باستان، 
آتش را آذر مي گفتند به عنوان پديده اي كه 
گرماي زندگي را در كالبد ديگر پديده هاي 

هستي جاري مي كند. در بسياري از متون 
كهن ايران نيز اين روز را برازنده ســتايش و نيايش خداوند 
دانسته اند و از اين رو از خداوند بزرگ به خاطر گشايش بخشي 
و پناه بخشــي به مردم سپاســگزاري كرده انــد و از درگاه او 
شادكامي و آسايش، شيوايي زبان و هوشياري روان، دليري 
مردانه و فرزندان صالح خواستار شده اند تا همبستگي قومي و 
جهاني را فروغ بخشند. ابوريحان بيروني نيز در »آثار الباقيه« 
در اينباره آورده است: »نهم آذر روزي است كه ايرانيان جشن 
مي گيرند و در انجام امور و كارها با همديگر مشورت مي كنند. 
خدا را نيايش مي كنند و سفره پذيرايي از همنوعان براي ايجاد 
همدلي مي گسترانند«. از سويي در فرهنگ جهانگيري اين 
جشن را آذرخش نوشته اند و دهخدا در فرهنگش اين روز را 
روز گل زرد ناميده است، همان گلي كه آفتابگردان مي گوييم.

حاال جشن آذرگان در كرمان، يزد، شيراز و تهران برپا مي شود. 
در اين جشن ها اقليت هاي مذهبي رســميت يافته و در اين 
ميان بيشتر زرتشتي ها حاضر مي شوند. همان ها كه نسبت به 
جمعيت پيروان شان، در همه امور ملي ازجمله در سال هاي 
دفاع مقدس حضور فعال داشته اند و بسياري از آنها در راستاي 
حفاظت از آب و خاك و ارزش ها به درجه شهادت نايل آمده اند.

قرار نيست همه ما حواس مان به فرارسيدن اين روز و اين جشن 
باشد. قرار نيست همه ما آن را برپا داريم و قرار نيست همه مان 
در آن حضور يابيم. اما مخاطب پيام هايي كه از ســنت هاي 
موجود در اين جشن مخابره مي شود، همه ما مي توانيم باشيم؛ 
آذرگان، نماد مهرورزي و دانش اندوزي است. در آن سخن از 
رسيدن به جايگاه نيك كرداران و اندرز به نوع  دوستان است. 
در اين جشن بر اين تأكيد مي شود كه چه بسا پاداش پرستش 
آفريدگار، اندوختن دانش اســت. پيام جشن آذرگان، مهر و 
عشق و وفاداري به آرمان هستي و دانش اندوزي است و مگر 

جز اين است كه با اينها خداوند بزرگ را مي توان شناخت؟

سيدكريممحمدييادداشت
فعال فرهنگي و اجتماعي

كونچالوفسكي:مردي كه سال ها مشكل تنفسي داشت 
در 59سالگي به بيمارســتان رفت و اسكن هاي پزشكي 
وجود سكه اي در بيني او را نشان دادند. به گزارش آديتي 
سنترال، اين سكه را اين مرد در 6ســالگي در بيني اش 
فرو كرده بــود و در كودكي خيال مي كــرد آن را بلعيده 
 اســت. بنابراين طي اين 53ســال هرگز تصور نمي كرد 
وجود اين ســكه در بيني اش او را دچار مشــكل تنفسي 

كرده است.

كپنهاگ:پس از صادر شدن دســتور كشتار 17ميليون 
راسو به دليل هراس از انتقال كرونا توسط آنها در دانمارك، 
اكنون جسد اين راسوها از عمق دو و نيم متري سر از خاك 
در آورده است. به گزارش يورونيوز، دانشمندان علت اين 
موضوع را افزايش حجم بدن راسوها پس از كشتار اعالم 
كرده اند. اين گورهاي دســته جمعي براي راســوها در 
دانمارك موجب شكايت كشــاورزان اطراف مناطق دفن 

هم شده است.

برلين:پروازهاي لوفتانزا نخســتين رديف صندلي هاي 
خواب را تا دسامبر آينده آزمايش خواهد كرد. به گزارش 
ديلي ميل، مسافراني كه در اين مسير پرواز مي كنند اين 
امكان را دارند كه با رزو يك رديف كامل، متشكل از 3 يا 4 
صندلي براي خودشان )در بخش پذيرش يا بخش ورودي( 
تجربه پرواز عادي خود را ارتقا دهند. قيمت صندلي هاي 
خواب در پروازهــاي ال اچ506 و ال اچ507 حدود 220 

پوند يا 260 دالر آمريكاست.

زوريخ:با توجه به كمبود راننده قطار و كاهش پروازها بر 
اثر شيوع كرونا اكنون خلبان هاي سوئيس مي توانند براي 
هدايت قطارها آموزش ببينند و راننده قطار شــوند. بنابر 
گزارش روزنامه فرانسوي »ل پوينت«، شركت هاي ريلي 
»شمن دفر فدركس سوئيس« )SBB/CFF( و»رتيش 
بان« )RhB(  گزارش مي دهند كــه روزانه با كمبود 30 
راننده مواجه هستند. آموزش رانندگي قطار به طور معمول 

14 تا 16 ماه طول مي كشد.

خلبانهايسوئيسرانندهقطارميشوندنخستينصندليخوابدرپروازعاديراسوهايكشتهشدهانتقامگرفتندسكهايكه53سالدرحفرهبينيبود

روزيويژهبرايگاهشماران

نقل اســت كــه ذوالنــون گفت: 
»اعرابي اي ديدم در طواف، با تني 

نزار و زرد و استخوان گداخته.«
به او گفتم: تو محبي؟

گفت: بلي.
گفتم: حبيب تو به تو نزديك است 

يا از تو دور؟
گفت: نزديك.

گفتم: موافق است يا ناموافق؟
گفت: موافق.

گفتم: حبيب تو، به تو نزديك و تو به اين زاري و نزاري؟
گفت: ندانســته اي كه عذاب نزديكي و موافقت، هزار بار 

سخت تر از عذاب دوري از مخالفت است.
تذكره االوليا- عطار نيشابوري

قصه هاي كهن

ذوالنونمصري

رئيس مركز تحقيقات مركبات كشــور مستقر در رامسر گفت: 
قابليت هاي بســيار باالي ايران براي كشت درختان مركبات، 
كشور ما را در رده توليد كنندگان بزرگ مركبات جهان قرار داده 
است. يونس ابراهيمي، رئيس مركز تحقيقات مركبات كشور در 
رامسر افزود: تا سال گذشته ايران از نظر توليد كيفي در رده هفتم 
جهان قرار داشت، اما امسال، كاهش مركبات، كشور ما را در رده 
هشتم قرار داده است. وي گفت: اخيرا ده رقم از پيوندك هاي 
جديد مركبات پر محصول وارد كشــور شده كه ميزان بازدهي 
آن در اقليم ايران مناسب است و براي كشت به باغداران معرفي 
مي شوند. ابراهيمي افزود: در 160هزار هكتار باغ هاي مركبات 
كشور ساالنه 2ميليون و 550هزار تن محصول برداشت مي شود.

20 سال پيش 

ايراندرردهتوليدكنندگانبزرگجهان

 حضرتاميرالمؤمنينعليع:بالعقل تنال الخيرات؛
با عقل است كه خيرات و نيكي ها به دست  آيد.

   اذان ظهر:  11:53    غروب آفتــاب: 16:51    اذان مغرب: 17:11 
   نيمه شب  شرعی: 23:09    اذان صبح: 5:26    طلوع آفتاب: 6:55

ايگلتودوشداغصبوحيكشيدهاي
ماآنشقايقيمكهباداغزادهايم

چوناللهميببينوقدحدرميانكار
اينداغبينكهبردلخونيننهادهايم

داغ يا سوزانندگي، به عنوان نشانه و ُمهر، با غم و سياهي همراه شده است. گرماي 
اين واژه نشان از سوداي عشق بر جگر دارد: 

به داغ بندگي مردن بر اين در 
به جان او كه از ُملك جهان، بِه

داغي كه حافظ بر دل ديوانه ديده است، براي عاشق همچون درد و دواست؛ همان 
داغي كه درنظر موالنا:

بي همگان به سر شود بي تو به سر نمي شود داغ تو دارد اين دلم جاي دگر نمي شود
نشان داغ بر بدن حيوان و خرمن محصول، به نشان مالكيت مي زدند. آنكه پارچه و 
لباس مردم را مي شست و رنگ مي كرد يعني گاُزر هم بر آنها داغي مي زد تا نشاني 

داشته باشند. خاقاني مي سرايد:
دل ها به نيِل رنگرزان دركشيد از آنك 

غم، داِغ گازرانه بر اهِل جهان كشيد
او در اين اندوه مي سوزد:

با آنكه داِغ آهنين آخر دواي دردهاست
ز آتشين آه من، آهن داغ شد بر پاي من

و سفارش مي كند:
در داغ دل بسوز و ز مرهم اثر مجوي

با خويشتن بساز و ز همدم نشان مخواه
نظامي بر آن است كه »ز داغ جهان هيچ كس جان نبرد« و سعدي مي سرايد:

عشق داغي ست كه تا مرگ نيايد نرود 
هركه بر چهره از اين داغ نشاني دارد 

بيدل هم مانند بسياري از شاعران، اينگونه از پيوند الله و داغ مي گويد:
كشته تيغ نگاه الله رويانيم ما

شمع داغي بر سر لوح مزار ما زنيد

»داغتوداردايندلم«

فضاي مجازي

رمان »تاوان« نوشــته كانائــه ميناتو را آزاده 
سلحشــور به فارســي برگردانده و به تازگي 
از سوي انتشــارات جهان منتشر شده است. 
نسخه اصلي كتاب ســال2017 چاپ شده و 
بازگرداني  اين رمان ژاپني از زبان انگليســي 

به فارسي انجام شــده است. كانائه، 
نويسنده  كتاب 47سال دارد و متولد 
منطقه اينوشــيما در ژاپن است. او 
به نوشــتن داســتان هاي جنايي و 
تريلر شــناخته مي شــود. انتقام و 
زنان جوان، 2كليــدواژه مهم رمان 
»تاوان« هســتند كه داســتانش 
در شــهري كوچك جريــان دارد. 

اين شهر جشــنواره اي آييني و قديمي به نام 
اُبُــن دارد كه در آن خانواده هاي شــهر طبق 
يك سنت هزارســاله گردهم جمع مي شوند. 

در اين روز تعطيــل، 5دختربچه به 
زمين بازي دبستان شــان مي روند 
تا دور از گردهمايي بزرگترها باهم 
بازي كنند. داســتان  رمان، روايت 
4دختــر از آن 5دختر اســت كه 
بناســت فاجعه اي را تعريف كنند. 
چون در روزي كه آنهــا براي بازي 
بــه زمين بــازي دبســتان رفتند، 
مردي با لباس كار نزدشان آمد و براي تعمير 
هواكش هاي اســتخر كمك خواســت.... از 
اين جهت مي توان »تاوان« را يك »راشومون« 

جديد دانســت كه در آن چند روايت از يك 
ماجرا و حادثه روايت مي شــود. هــر يك از 
4دختري كه ماجــرا را از زاويه ديد خود بيان 
مي كنند، تعريف مي كننــد پس از فاجعه چه 
بر سرشــان آمد و چه تاواني پرداختند. رمان 
»تاوان«، 6فصل دارد كه به ترتيب عبارتند از: 
»عروسك فرانسوي«، »جلسه پيش بيني نشده 
اوليا و مربيــان«، »خواهر و بــرادر خرس«، 
»ده ماه و ده روز«، »تاوان« و »فصل آخر«. اين  
رمان 250صفحه اي با شمارگان 500نسخه به 

قيمت 45هزار تومان منتشر شده است.

ويترين

تاوان

از نظر پزشكي زمان دقيق فرايند زايمان طبيعي 
مشخص نيســت و نبايد آن را تغيير داد چون 
ممكن است به جنين آســيب وارد شود. از نظر 
شوآف و ســلفي و اليك و فالوور جمع كردن و 
»واي عزيزم چه بچه خوشگلي« بايد هر كاري با 
خودمان و بچه و ظرف غذا و علف هاي كنار جاده 
انجام بدهيم تا بيشتر ديده شويم. 20سال قبل 
كه هنوز شــبكه هاي اجتماعي وجود نداشت، 

عده اي در »خارج« تصميــم گرفته بودند كه 
فرزند خود را دقيقا در نخســتين لحظه شروع 
ســال 2000به دنيا بياورند. در بعضي كشور ها 
مانند انگليس، تعدادي از روزنامه ها و برنامه هاي 
تلويزيوني به دنبال پيدا كردن اين بچه ها بودند 
و والدين از قبل مي توانستند نام نويسي كنند. 
عده اي هم مي خواســتند در همين ســاعت 
سزارين انجام دهند ولي چون اين كار دقيقا در 

نقد و نظر

آمار99/9/9

محمدسرابي
روزنامه نگار

تعطيلي شب سال نو ميالدي اتفاق مي افتاد و به 
جز پزشكان كشيك، كسي در بيمارستان نبود؛ 
بايد پول زيادي مي دادند تــا كادر اتاق عمل را 
جمع كنند. )منبع: گاردين( البته براي دريافت 
عنوان »كودك هزاره« زايمان بايد طبيعي اتفاق 
مي افتاد و در نتيجه اداره بهداشت ابالغ كرده بود 
كه ساعت هاي همه زايشــگاه ها را بايد يكسان 
كنند. سال نو در لندن زماني شروع مي شود كه 
ساعت بيگ بن دوازده ضربه بلند بزند. مشكل 
اين بود كه بعــدا بعضي از زن و شــوهر ها ادعا 
 كردند بچه   آنها در زنگ اول به دنيا آمده اما ماما 
مي گفت كه تولد تا زنگ هاي بعدي طول كشيده. 
)منبع: بي بي ســي( تعدادي هم در نيوزيلند 
آماده ورود نخســتين بچه به اين دنياي خاكي 

بودند چون ســال ميالدي اول از همه در اين 
كشور شروع مي شود اما از همه بدتر تقليد پدر و 
مادر هاي هندي از كودك هزاره بود كه به دليل 
كمبود امكانات بيمارستاني ممكن بود منجر به 
مرگ ومير نوزادان هم بشود.در جهان پيشرفته 
علمي امروز نياز به پيدا كردن يا ساختن نوعي 
معني براي زندگيمان داريم تا خودمان را از بقيه 
جدا كنيم و چيزي براي نشــان دادن و افتخار 
كردن داشته باشــيم. عدد روز تولد نمي تواند 
فايده اي به شخص برساند. همه پدر و مادر هايي 
كه تاريخ 9آذر امســال را براي تولد فرزندشان 
تنظيم كردند هم ايــن را مي دانند. همينطور 
كساني كه در اين تاريخ از دنيا مي روند و به  آمار 

روزانه درگذشتگان اضافه مي شوند.

رويدادهاي فرهنگي و هنري
برگزاريجشنواره»پيامبرمهرباني«

جشنواره مجازي دانشجويي »نور محمد« با همكاري معاونت 
فرهنگي دانشگاه سوره و معاونت فرهنگي -اجتماعي وزارت 
علوم با هدف معرفــي پيامبر صلح و مهربانــي به جهانيان 
برگزار مي شــود. به گزارش همشهري، محورهاي جشنواره 
شامل شــخصيت واالي پيامبر اعظم)ص(، اسامي و مكارم 
اخالقي پيامبر)ص(، داســتان هاي زندگي، داســتان هاي 
 تعليمي ادب فارسي مرتبط با پيامبر)ص( و پيام هاي ديني 

اســت.  اخالقــي  و 
جشنواره در بخش هاي 
طراحي آرم و نشــانه، 
پوســتر،  طراحــي 
تصويرســازي، نقاشي، 
كتابت و خوشنويسي، 
صنايع دستي، معماري 
و شهرسازي و انيميشن 
و موشــن گرافيــك و 
مهلت ارســال آثــار تا 

15بهمن ماه است.

اثر8كودكايرانيدردوساالنهكتاببلژيك
نقاشي  8 كودك 7تا 14  ساله ايراني با موضوع قايق در ششمين 
نمايشــگاه دوســاالنه موماتو بلژيك حضور دارد. به گزارش 
همشهري، مهدي حجواني، نويسنده كودكان براي 8 فريم از اين 
نقاشي ها متن نوشته است. آوا صفاريان، آويسا يادگاري، حلما 
كبيري، دينا نوروزي، رها باقري مطلق، سروناز خاكباز، ستايش 
بهــادران و مهديــس 
رودكــي 8 دختر ايراني 
هستند كه آثارشان در 
اين رويداد حضور دارد. 
مديريت اين نمايشگاه 
را آلن رنير بر عهده دارد 
كه نخستين دوره  آن را 
ســال 2011 راه اندازي 

كرده است.

نمايشسريالديدهنشدهزندهيادپورحسيني

سريال »بيگانه اي با من است« با هنرمندي زنده ياد »پرويز 
پورحسيني« از شنبه 15 آذرماه، روي آنتن شبكه دو سيما 
مي رود. سريال بيگانه اي با من است به تهيه كنندگي بهروز 
مفيد و كارگرداني احمد اميني و آرش معيريان در گروه فيلم 
و سريال شبكه دو ســيما تهيه و توليد شده است. زنده ياد 
پرويز پورحسيني، شبنم قلي خاني، پژمان بازغي، پوراندخت 
مهيمن و مهران رجبي بازيگران اين سريال هستند. پرويز 
پورحسيني بازيگر مطرح ســينما، تئاتر و تلويزيون بامداد 

جمعه 7 آذر بر اثر ابتال به كرونا چشم از جهان فروبست.
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داد كشيدن
1358 ته بن بست

كمتر از ۲۷۰۰ساعت تا پايان سده سنگ و الماس 
باقي مانــده و چنان كه معلوم اســت زيســتگان 
اين قرن، پژوهش ها و بررســي هاي برزمين مانده 
زيادي را به دوش اهالي صدســال پيش رو خواهند 
گذاشت. چه بســا كه براي موسيقي از همه بيشتر. 
هر چند كه همين سفره فقيرانه هم كه به نام تحفه 
درويش تحويل آيندگان خواهيم داد، چهل تكه اي 
گمراه كننده است؛ بيشتر آنان كه به اسم موسيقي 
صفحه اي براي نوشتن به زير قلم داشتندتا نهايت 
توان چشم بر تحليل و واكاوي اتفاقات روز موسيقي 

و ترانه بستند و كار را به خبرسازان و عكاسان واگذار 
كردند. كار پژوهش دانشگاهي هم كه سهم آموزه هاي 
دوران پيشاراديويي و صفحات سنگي و »چاووش «ها 
و به تازگي هم »گل ها« شد. از »گوسان«ها بيشتر 
خوانده ايم تا تحليل و آسيب شناســي موسيقي و 
ترانه هاي روز كه ابزار شناخت سليقه  عمومي امروز 

است و گزارشي از امروز براي تاريخ و آينده.
اين مروري ساده اســت بر هياهوي بازار كاست در 
۲ســال ابتدايي بعد از انقالب. خرده اي از ســال ها 
كنجكاوي ناشي از دلمشــغولي شخصي. روگذري 

اســت بركاري كه مدت هاســت در خواب كتاب و 
نمايشگاه شدن پهلو عوض مي كند.

جلدهايي كه هم اينك روي اين 4صفحه در ديدرس 
قرار گرفته از ميان ده ها جلد در دســترس انتخاب 
شده، چه بسا كه محدوديت ها و بستگي ها نمونه هاي 
گوياتر براي متن مــورد نظر را كنار گذاشــته اند. 
براي شــكل گيري اين آوردگاه سپاسگزار رفقاي 
مجموعه دارم هســتم كه موردنظرهايم را به من و 
شما هديه كردند؛ جليل حيدري و در مراتب بعدي 

رحمان خرامان، حميد محمديان و سعيد سميعي.

  حسين عصاران   ��������������������������������������������������������������

بازار توليد و تكثير و فروش كاست در ۲سال ابتدايي بعد از انقالب، 
چيزي فراتر از حال و هواي آن روزگار را در خود داشته و گذشته 

و حال و آينده   اش را با هم نفس كشيده است.
اگر همان روزها كس يا كساني رنگارنگي و هياهوي برخاسته 
از بساطي   هاي پهن   شده روي پياده روها، نوارفروشي   هاي سبز 
شده در كوچه   پســكوچه   هاي تهران و شهرستان   ها، دكه   هاي 
نوارفروشي، كارتن   هاي لبريز از نوارهاي تكثير شده به سفارش 
شهرستان   ها و... را به نظاره مي   نشستند، اگر ترانه و بازار ترانه را 
جدي مي   گرفتند، اگر به سمت و سوي سرريز سليقه عامه خيره 
مي   شدند، چه بســا كه درك مي   كردند جامعه و شهر و مردم از 
كجاي گذشته، دل بريده و به كجاي آن، همچنان دل    بسته است! 

  
پيش از انقالب بيشــتر صاحبان كمپاني   هاي توليــد ترانه يا 
خريداران حق انتشــار آن، در تفاهماتي نانوشته، اما حرفه   اي، 
حقوق صنفي   شــان را نســبت به هم و تا جاي ممكن مراعات 
مي   كردند. به   ويژه پس از تصويب قانون »ترجمه و تكثير كتب 
و نشريات و آثار صوتي« در زمســتان135۲ هر ترانه صاحبي 
داشــت كه به هر ترتيب- چه منصفانه و چه غيرمنصفانه- در 
مقابل تصاحب آن هزينه   اي كرده بــود و كاغذي هم به   عنوان 
»حق پخش« گرفته بود. كمپاني   ها عطش بازار را با »دك«هاي 
هميشه چرخانشان فرومي   نشاندند. اما دست تقاضا چنان دراز بود 
كه تعداد »دك«ها هر چه هم كه پرتعداد، و دور تكثير از »مستر« 
به »نوار خام« هم هر چه شــتابان، باز هم از كار بازارداري عقب 
مي   افتادند و نفس كپي   كاران را پشت سرشان حس مي   كردند. 
اينجا بود كه با مناسبات »ليبل«فروشــي، كپي   كار خوب و بد 
معنا گرفت؛ كپي   كاري كه »ليبل« كمپاني را به قيمت ارزان از 
او مي   خريد و روي كاست كپي   شده   اش مي   چسباند بهتر از آن 
كپي   كار تماميت   خواهي بود كه راه خودش را به تاخت مي   رفت.

در اين راه اتفــاق معناداري بــود كه معروف   تريــن صاحبان 
كمپاني   هــاي توليد ترانــه و يامتملك   ترين خريــداران آن از 
اقليت   هاي مذهبــي بودند؛ وارطان اوانســيان، عباس مهاجر، 
جهانگير طبريايي، خسرو الوي، منوچهر بي   بي   يان و... !هر آنچه 
بود همه    اين تمهيدات - كه دايره نفوذ و كارايي آن فقط تهران 
و نوارفروشي   هاي مهم شــهرهاي بزرگ را پوشش مي   داد- از 
پاييز135۷ فروريخــت؛ تجربه    اضطراري خيابان   فروشــي و 
بساط ســازي جلوي دانشــگاه و تكثير خانگي زير زبان   ها مزه 

كرده بود و...
  

همراه با موج انقالب ديگر نه ليبل فروشــي خريداري داشت و 
نه »كيفيت برتر«. اگر گوشــه به گوشه روزنامه   ها اخبار احضار 
ستارگان گذشته سينما و ترانه، تغيير اوضاع را يادآوري مي   كرد، 
در مقابل تكثير پرتعداد و فروش انبوه نوار آنها با عكس   ها، ليبل   ها، 
چيدمان   ها و اســامي مختلف، زيرپوســت جامعه را رخنمون 
مي   كرد. كنجكاوي   هاي چندين ساله  ام در اين   باره مي   گويد كه 
بيشتر كاست   هاي باقي مانده از ترانه   هاي پيش از انقالب، يادگار 
بازار رنگارنگ همان دوسال اول است، بي   شك بيشتر از نصف آنها.
هر صاحب دستگاه و دكاني، به كار ســاخت و پرداخت نسخه    
»َمستر« از آن چيزي بود كه از ترانه به غنيمت برده بود. نوارهاي 
خام يا كاركرده به آهن   رباهاي زوار دررفته    »دك«   ها ســپرده 
مي   شــدند و صداي تازه را در خود مي   كشيدند. در چاپخانه   ها 
عكس   هاي ستاره   ها، روي كاغذهاي رنگي- بيش از همه زرد – 
چاپ و در بسته   هاي چند صدتايي به رديف شده و منتظر بودند 

تا تكثيركنندگان بيايند و آنها را مفت بخرند و نام ترانه   ها و عنوان 
مغازه و آدرس    شان را رويشان چاپ كنند. كار سرنوشت بود كه 
هر جلِد چاپ   خورده، مقابل كدام نوار داغ شده از تنور »دك«دوال 
شود و آن را در آغوش بگيرد و دورش بگردد و آماده تقسيم شود. 
بسته به شانس بود كه ســر از پياده   رو درآورند يا مغازه و دكه. 
شهرســتان يا همين تهران. چون و چرا نداشت؛ اصاًل چه جاي 
منت؟ اگر جلدي از خواننده   اي آماده اعزام نبود، جلدهاي ديگر 
باعكس گل سرخي شكفته شده، رهوار بودند تا او را پس بزنند و 
اداي دين كند. مگر از كتاب   هاي »جلد سفيد« چه كم داشتند؟ 

  
بازار»پاپ«، حاال صدايي بر سرش بلند شده بود كه پيش از اين با 
ُمهر »كوچه    بازاري« به پايين   شهر و شهرستان تبعيد شده بودند، 
همان ناديده گرفته   شده   هاي رســانه   هاي رسمي كه در برنامه 
»كاف    شــو« منجي ادامه پخش زنده برنامه معرفي شدند، اما 
كسي متوجه آنها نشد. چرا كه حفظ پرستيژ رسانه   هاي رسمي 
در عرضه پاپ شــهري و »رنگارنگ«   اش بود، بي   آنكه بدانند يا 
بخواهند بدانند كه زيرپوست شهر و شهرستان، فروش »كوچه 
   بازاري«ها به ده   ها برابر خوشايند آنها رسيده است. آن هم بي   بهره 

از هر تبليغي.
براي روايت ظلم و ســتم گذشــته، زبان »كوچه    بازاري«   هاي 
سربرآورده و مظلوم   نما خوِد جنس بود و بيشترين نزديكي را به 
سليقه ها داشت؛ مردزدگي، باور مذهبي، ستمديدگي و حاال شور 
انقالبي؛ با همان حرارتي از عشق پاك و معصومشان مي   خواندند 
كه از »زنداني سياسي« و »بالي هرويين« و »سياه    چال اوين« 

  
 اما همه   چيز»ترانه« نبود؛ تار و كمونچــه به صدا درآمده و 
»چاووش«خوان    شــده بودند؛ رفقا در منزل و اســتوديوها 
جنگ   هاي شنيداري مي   ساختند و به نام »شبانه« و »صدا« 
و... منتشر مي   كردند. سخنراني   ها و منبرگويي   هاي مذهبي و 
فاش   گويي   هايشان نشانه مهم سويه مذهبي انقالب بود. تنوع 
و رديف نوارهاي روي هم چيده شده از »سخنراني شريعتي 
در حسينيه ارشاد« و »وعظ كافي« و »منبر فلسفي« از عطش 
عمومي در شتافتن بر ظلم و گفتن از مظلوم خبر مي   داد. براي 
هر سازمان    سياســي هم كه داشتن سرود اختصاصي از نان 
شب واجب   تر بود؛ قفل جعبه واژه   هاي سانسور شده را شكسته 
و بر سر سرودها آوار كرده بودند: شب، زمستون، گل سرخ، 

دار، ارغوان و...
  

ســويه ديگري از ترانه هم در راه بود. صاحب   صداهاي مانده 
در ايران، همنوا با جو و فضا، شور انقالبي را بازتاب دادند كه 
آنها هم خيلي زود يا ساكت شدند يا به آن   سوي جهان رفتند 
و به آناني پيوستند كه در كارهاي تازه و از آب   گذشته   شان از 
دوري از وطن مي   خوانند؛ نوار آنهايي كه آن   ســوي جهان از 
»ايران« و »ديار« و »وطــن« مي   خواندند كنار نوار »جوك 
خوانندگان فراري« بساط مي   شــد. همچنان كه »ايران    اي 
سراي اميد« در كنار »سرم روي تن من نباشه/ گر كه ويرانه 

بشه اين وطن من« 
همه   چيز در هياهو و مه بود؛ اما هر چه بود ليبل   ها، آدرس دقيق 
نوارفروشــي   ها و وعده شــماره   هاي بعدي و »جديدترين    هاي 
استوديوي ما« و »از ما بخواهيد« و »سري كاري   هاي ما را بخريد« 
نشان از توهم تداوم اين روند داشت. بازار مكاره    ارزان   فروشي و 
پرفروشي. همان قانون قديمي بساطي   هاي كنار خيابان. غافل 
از اينكه دولتشان مستعجل است. شــكي نبود كه اين شرايط 

دوام نداشت.
  

گفته   اند كه هــر اتفاقي از امروز ريشــه در ديروز دارد. در 
اين   باره هم كنجكاوي   هاي بيشتر چنين مي   نمايد كه بازار 
رنگ در رنگ كاست در اين ۲سال، خود انفجار آن بذری بود 
كه اوايل دهه5۰ كاشته شده بود. آنجا كه توليدكنندگان 
ترانه، مقابل وسوســه توليد بيشتر و هزينه كمتر و راحتي 
تكثير و سود بيشتر تاب نياورند و بي   توجه به پيش   نيازهاي 
فرهنگي و هنري براي انتشار موســيقي در قالب كاست، 
ترانه   هاي در دسترس شان را روي كاست   ها پشت هم رديف 
كردند تا همه   چيز، از همه نوع درهم شود؛ بي   توجه و شايد 
بي   خبر از اينكه جهان موسيقي، از»سينگل«   هاي صفحات 
۷اينچ )مصطلح شــده به 45دور( ابتدا بــه آلبومك   هاي 
صفحات 1۰و 1۲اينچ )مصطلح شده به 33دور( و از آنجا به 
»كاست« رسيده است؛ اما از آنجا كه صفحه    گرام 33دور 
براي عموم مردم اشــرافي و خارج از دســترس مي   نمود، 

فرصت جاگذاري فرهنگش هم پيش نيامد.
پس چه بهتر كه براي مرورآن دو سال، ابتدا پل به گذشته   اش 

بزنيم و از آنجا به جلد كاست   ها خيره شويم.

رنگارنگ 
مدتي بود كه كمپاني هاي توليد و انتشــار ترانه هاي تازه از بازار 
نوارفروش هاي بزرگ و كوچك عقب افتاده بودند؛ اينان همچنان 
به كار توليد ترانه و انتشار آن روي صفحه گرام مشغول بودند و آنان 
به كار چيدن تك ترانه ها پشت سر هم وساخت نوارهاي »گلچين« 
و »متنوع«، حال چه بر حسب شــناخت از فضاي ترانه ها و چه به 
سفارش مشــتريان خود� هر چه بودرضايت مشتري را به قيمتي 
مناسب مي خريدند� 10 الي 12صفحه گرام روي يك كاست! صفحه 
گرام از قرار فروش هر يكي۳ تومان و در مقابل، نوار خام از ۵ تومان تا 
10 تومان كه مي شد 10 تومان هم براي هزينه ضبط ترانه ها از مشتري 
گرفت� آن هم به رضايت و دل خوش و آرزوي بركت� مدتي هم بود 
كه خش و خط روي صفحه ها به اعصاب مشتري ها منتقل شده بود� 
از اين روكمي هم دير هم شده بود� كمپاني ها همين روش امتحان 
پس داده نوارفروش ها را پي گرفتند؛ كارهايشان را پشت هم چيدند 
و پيش رفتند� هر كدام به ســليقه  خود و به كيفيت هاي متفاوت� 
ايده بعدي هم جمع آوري ترانه هــاي كارنامه خواننده ها و تدوين 
آلبوم هايي مستقل به نام آنها بود كه ديگر نام »متنوع« و »گلچين« 
نداشت و نام خواننده اش ابزار جلوه اش در بازار مي شد� كار كرايه يا 
خريد حق تكثير و نشر ترانه هابر حسب مناسبات دروني كمپاني ها 
آغاز شد� هر ترانه تازه هم بهانه اي براي ساخت و پرداخت يك آلبوم 
تازه و فروش دوباره قديمي ترهابود� در اين فرهنگ بي مالحظه و 
بي حافظه چه خوب كه اين چنين كارهاي پراكنده سرجمع شدند؛ 
همچنان كه مؤسسه »كاسپين« در سطحي گسترده به جمع آوري و 
خريد حق انتشارآثارخوانندگان دهه هاي گذشته و انتشار به نسبت 

منضبط آنها پرداخت و اين  چنين حيات دوباره اي به آنها داد�

آلبوم ها 
بازار عرضه موسيقي در ايران از صفحه گرام 45 دور به »كاست«جهيده 
بودو در اين ميان از روي تجربه انتشــار همزمان چند ترانه يا قطعه تازه 
روي صفحه گرام 33دور پريده بود. مبناي تمايز »كانون پرورش فكري 
كودكان و نوجوان« نسبت به ديگر مؤسسات انتشاراتي در همين تجربه 
اختصاصي ساخت آلبوم هاي شنيداري با وحدت ساختاري و معنايي در 
قالب صفحه هاي33 دور بود. اين چنين بود كه »كانون«درگذار از صفحات 
گرام به سوي كاست كار تجميع و انتشــار داشته هاي پيشين خود رادر 
فرمي قابل قبول تر از بقيه ارائه داد. اما اتفاق مهم در اين زمينه پاگذاري 
كمپاني آمريكاييC. B. S از قلب اتفاقات نوين جهان موسيقي به ايران 
و پاگيري نمايندگي آن در تهران بود كه از پي آن امكان و چه بسا فرهنگ 
مربوط به توليد آلبوم  )به معناي انتشار چند قطعه تازه( نيز به ميان آمد. 
كارC. B. S با ســهام داري مهدي بوشهري )همسر اشرف پهلوي( آغاز 
شــد ودر ايام انقالب هم با مدير داخلي اش، ضيا اروجي )ضيا( ادامه كار 
داد و در نهايت به نفع »بنياد مستضعفان انقالب اسالمي«مصادره و پس 

از مدتي هم رها شد.
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شعار تبليغاتي بيشتر كمپاني ها و ناشرين ترانه، از گذشته تا هنوز يك جمله بوده 
كه با همان هم ظاهر كارشان راحفظ مي كنند: »كار خوب، خودش، خودشو نشون 
ميده!« زياد هم بيراه نيست؛چرا كه در عالم واقع اين سليقه  عامه و جفت و جور 
شدن متوالي مجموعه عوامل بوده كه كاري را پرصدا و كاري را كم صدا و چه بسا 
خفه كرده است. بيشتر مديران كمپاني ها نه تمايلي به هزينه تبليغ داشته اند و 

نه شناختي از كيفيت انجام آن.
در دوران صفحه گرام كه نياز بازار و تقاضابســيار گسترده تر ازسفره عرضه 
كمپاني ها بود، كار تبليغ براي توليدات هم موضوعيتي نداشت. اما باپوست اندازي 
زندگي شهري و سبك زندگي و گسترش »بَِرند«سازي، كار آگهي و تبليغ ترانه 
هم جان گرفت. جدا از تريبون بلند راديو و تلويزيون، بهترين امكان براي تبليغ، 
همان هفته نامه هاي معيارساز جوان پسندي بود كه روز به روز بر شمارگان آنها 

هم افزوده مي شد؛ »اطالعات هفتگي«، » جوانان امروز«، »زن روز« و »دختران و 
پسران« و... انتشار به نسبت منظم جدول »پرفروش هاي هفته« كمپاني »آهنگ 
روز«در هفته نامه  »جوانان امروِز« ســال هاي انتهايي دهه40 و اوايل دهه50 
ازنخستين نمونه هاي اين رويكرد تازه است كه در سال هاي بعد وباانواع تبليغات 
ديگر كمپاني ها تا انقالب5۷ هم تداوم يافت. دست باال را در اين ميان »استريو 
ديسكو« داشت كه اين عرصه را از سطح مجالت عامه پسندبه سمت روزنامه هاي 

صبح و عصر، مجالت ورزشي و حتي هفته نامه خاص پسند »تماشا« هم كشاند.
ديگر ايده جذاب در اين مسير، سفارش ساخت يك قطعه موسيقايي از جانب 
وارطان آوانسيان )مدير »آونگ«( به ناصر چشم آذر بود كه در دو مايه متفاوت 
)يكي در فضاي پاپ غربي و ديگري در فضاي ايراني( شعار تبليغاتي ويژه اين 
مؤسســه، يعني »نوار بهتر، ضبط برتر« را در انتهاي آلبوم هاي اين مؤسسه 

يادآوري مي كرد.
اما بنا به نظر وارطان آوانسيان هيچ كدام از اين روش ها امكان رقابت بايك نوبت 
پخش ترانه اي از يكي از شوهاي تلويزيوني را نداشتند. همچنان كه خود او در 
گفت وگويي با نگارنده، محور اصلي كار تبليغاتي اش را چنين معرفي كرد: تمركز 
وچه بســا رايزني  براي پخش ترانه هاي تازه از شوي »رنگارنگ« جمعه عصر و 

سپس پخش كاست آن ترانه ازشنبه صبح.
اما همه اين مناسبات سراسر بُرد، با شكل گيري فضاي انقالبي سال۱۳5۷ در هم 
ريخته شد تابلندگوهاي بساطي هاي كنار خيابان از هر تريبوني پرصداتر شوند. 
در چنين هياهويي كه صدا به صدا نمي رسيد، چه احتياج و ضرورتي به تبليغ؟ 
مگر بنا به اين تمايل كه به واسطه آگهي در يكي از نشريات يا بولتن هاي مرسوم آن 
روزگار، آلبومي به يك گروه و يا نحله فكري، متمايل و يا وابسته نشان داده شود.

 كار خوب 
خودش رو نشون ميده 

تبلیغات
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شهريور 5۷، همه ســامانه ها و مناســبات نظارتي و مميزي ترانه را فروپاشاند و 
خوشايندها را عوض كرد. عاشــقانه ها به ســمت جنبش حركت كردند و زمزمه 
»جمعه« به فرياد »جمعه براي جمعه« رسيد. »شيدا« و »عارف« چاووش خوان شدند 

وتك خوان ها در ميان سرودخوانان ايستادند. واژه ها آزاد شدند و نت ها رهوار.

در ميان مردم و با مردم بودن معيار ارزيابي و ارزشگذاري شده بود و اين چنين خواندن 
ميان مردم هم به خواندن ها جلوه مي داد؛ گاه به شــكل اجراي »ســپيده« در جمع 
دانشجويان »دانشگاه ملي« و انتشــار آن در »چاووش ۶«، گاهي هم با اضافه كردن 
گفت وگوهاي خيالي ميان دو ترانه؛ همچون آلبوم »فريدون فروغي با آغازي دوباره«. 
مددگيري از افكت سوت و كف روي اجراهاي استوديويي كورش يغمايي در آلبوم »ُسل« 
هم كار را پيش مي برد. مي شد هيچ كدام از اينها را هم نداشت و تنها روي جلد، عنوان 

»كنسرت« را قبل از نام خواننده نوشت. به هر حال حسن نيت ها بايد ثابت مي شد.

سامانه ها و مناسبات پيشين ساخت و توليد و انتشار موســيقي فروپاشيده بود. 
كمپاني هاهمين كه ادامه حيات مي دادند و كســي تا به حال يقه شان را نگرفته بود، 
كالهشــان روي هوا بود. امكان و جرأت دادخواهي از كپي كار، آن هم بابت انتشار 
بي اجازه آثار گذشته، بيشتر خودزني مي نمود تا دادخواهي. هر مغازه داري به سليقه 
خود كارهاي قديمي را تكثير و براي آن جلد چاپ مي كرد و آدرس و اسم مي چسباند. 
اســم  ترانه ها هم از اين مغازه تا آن مغازه فرق مي كرد؛ شهرستان ها هم چيزي از 

تهراني ها كم نديدند و...



انقالب چنان عظيم و بزرگ بود كه مطبوعات و رسانه ها امكان 
تحليل و واكاوي اتفاقات بعد از آن را  نداشته باشند. همه همراه 
با اتفاق بودند و جزئي از آن. انقالب، هنر انقالبي مي خواست وبا 

معيارهاي گذشته نمي شد و نبايد كه پيش رفت.
هر چه بازار فروش كاســت و كپي و سرود داغ بود، نهادهاي 
انقالبي و به ويژه راديو و تلويزيون، به موسيقي روي ترش كرده 
بودند. در اين ميان هفته نامه »جوانان امروز« كه در سال هاي 
پررونقي اش مدام ازاخبار ســتاره هاي ترانه گفته و نوشته و 
مخاطب ساده پسندش را براي شنيدن از آنها يك هفته منتظر 
نگاه داشته بود، اين بار زودتر از همه، در فروردين ۵۸ پيگير 
وضعيت موسيقي پس ازانقالب شد و چندهفته اي هم به سبك 

خاص خود به آن پرداخت. اما خيلي زود آن را جمع بندي كرد 
و از قول اكثريت نامشخص حاضر در اين نظرسنجي نوشت كه: 
»... ترانه ها در خط و عصر انقالب بايد با شهوات جسماني وداع 

گرفته و رنگ عرفاني بگيرد...«
هر چند كيفيت و مبنای علمی نظرسنجی اين هفته نامه جای 
حرف دارد اما  آنچه جالب توجــه مي  نمايد انطباق ديدگاه و 
رويكرد بيشــتراهالي موســيقي با چنين نظريه پردازي در 
سال هاي پيش روي آن روزها است. آنچنان كه علي تجويدي 
در جلسه   گله گزاري كارورزان و هنرورزان راديو نزد قطب زاده 
مي گويد: »موسيقي حسابي انسان را به خدا نزديك مي كند... 
مالحظه كنيد كه نقش هنر و هنرمند، چه از جهت هنرپيشه و 

چه از جهت موزيسين هميشه در كنار اسالم بوده است... شما 
مالحظه كنيد اين تعزيه سمبل هنر مملكت ما بوده... بنابراين 
ما طالب آن موسيقي و آن نمايشنامه هايي هستيم كه در خط 
سير انقالب عظيم و مقدس مملكت ما باشد... من عمر خود را 
كرده ام ولي عشق مي ورزم به اين انقالب... چه باشم چه نباشم، 

عشق بورزيد، وحدت كلمه داشته باشيد...«
اين جمالت چه از روي سياســت ورزي بــراي ادامه حيات 
موسيقي و حفظ معاش اهالي آن باشد و چه از روي باور قلبي، 
تنها امكاني بود كه موسيقي پيش روي خود داشت. تعريف 
عرفاني از موسيقي تنها راه چاره براي گذر از محدوديت  هاي 

پيش روي آن روزها بود.

 وداع با جسم 
به رنگ عرفان
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اين بهترين فرصت براي اهالي »كوچه بازاري«خوان بود كه با وجود محبوبيت بسيار و 
فروش چند ده برابري نسبت به ستاره هاي پاپ ناديده مانده بودند. هم پرونده شان پاك 
بود و هم خاستگاه طبقاتي وزباني شان دلخواه و خوش آيند. شايسته بود كه پرده دري 
كنند و از »سياه چال اوين« و »ساواك«بخوانند كه: »يه روزي زندون قصر/ يه روز اوين 
وحشت/ هر زمان تو دخمه اي من كشيدم مرارت«؛ و به دنبال آن بازار گرم فكاهي خوانان 
و لطيفه گويان تابه زبان خود از شرايط تازه بگويند و »شاه فراري« و »ساواك« و»خواننده 
فراري« را ابزار خنده سازي كنند. اينكه در مصاحبه اي خيالي از يك خواننده بپرسند: 
»به نظر شما فاسدترين خواننده كيه؟« و پاسخ بشنوند كه: »اون منم، اون منم، اون منم!« 

يا »مست ترين خواننده رو كجا ديدين؟« و پاسخ كه: »توي آينه ديدم«.

اما همه  چيز هم كپي كاري و كوچه بازاري و فكاهي خواني نبود. بازار يله اي بودو براي 
همه جا داشت. هواي تازه آن روزها جرأت تجربه ورزي مي داد. اگرراديوي قطبي از 
ترانه لبريز بود، اين بار راديوي قطب زاده از يك صدايي سرريز شده بود. در اين ميان 
كساني هم تشنه شنيدن حرف هاي نوو ترانه هاي تازه بودند. تدوين »گفتار« و »ترانه« 
در كنار هم، اين روزها »پادكست« است و آن زمان »مجموعه گويا«؛ كار نويي بود و بازار 
گرمي هم داشت. »شبانه«ها، »حرف« ها، »پرچم«، »زخمه« و... روي پله هاي زيرزمين 

ايستاده بودند و حرف هاي مگو را دست در آستين و سر در كاله بازتاب مي دادند.

و بازار بي خطر و هميشه جذاب موســيقي فيلم؛ با اين تبصره كه مبناي انتخاب 
آنها، نه كيفيت و جايگاه هنري شان، بلكه هم نوايي خود فيلم ها با سليقه جامعه 
انقالبي و هيجان زده آن روزها بود. كار به شــنيدن گفتار فيلم هاي محبوب هم 

كشيده بود.
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پادرهوا

كمپانی
»پا درهوا« بهترين عبارت براي توصيف وضــع كمپاني هاي توليدكننده ترانه در 
روزهاي پس از انقالب است. روند رو به رشــد روزهاي پيش از انقالب آنها ناگهان 
قطع شده بود. آن هم نه به خاطر ممنوعيت و محدوديت هاي وضع شده آنها بر كار 
موسيقي و ترانه كه اين محدوديت ها هنوز در سطح »راديو و تلويزيون« و »فرهنگ 
و هنر« و تاالر »رودكي« بودند و مانده بود تابه خيابان ها و نوارفروشي ها برسند. طرفه 
آنكه بازار خيابان فروشــي ها زيادي هم گرفته بود و جنس تازه را روي دستانشان 
هم مي بردند. مسئله فقط كپي كاران چشــم به راه و آستين باالزده اي بود كه پاي 

دستگاه هاي تكثيرشان گوش به زنگ صداي تازه بودند.
وضعيت چهار كمپاني مهم توليد ترانه در اين بريده  از شماره ۶۶۸هفته نامه »جوانان 

امروز« )۲۸ آبان ۱۳۵۸( گوياي همه  چيز است؛ »C. B. S« با وعده توليد نوارهاي 
مذهبي به نفع »بنياد مستضعفان انقالب اسالمي«مصادره شده. وعده اي كه سفت 
و سخت پاي اجابتش ايستاد. »آونگ«، »جهان موزيك« و »كاسپين« هم از يك سو 
مستأصل ومردد در انتشار توليدات هزينه شده وناشنيده مانده شان و از سوي ديگر 
هم ترسيده از »گرگ هاي قاچاقچي نوار«. چرا كه به گفته وارطان آوانسيان: »يك 
ساعت بعد قاچاقچيان نوار دست به كار شده و به يك سوم قيمت آن را به بازار ارائه 
مي دهند و در اين ميان سر ما بي كاله مي ماند، درحالي كه ده ها هزار تومان پول شعر 
و آهنگ و خواننده و ضبط پرداخته ايم و مسائل شكايت نيز با توجه به مسائل مهم 

مملكتي نمي تواند زياد در مراجع قانوني مؤثر باشد«.
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انقالب وامدار كليدواژه هاي شعر انقالبي بود. يك سال پيش ازتولدش هم »شب شعر گوته« را از سر گذرانده و حاال وقت قدرداني از آن رسيده 
بود. سرودخواني  هم كه خود جنس بود؛ كم كردن از نقش و سهم تك خوان وبرجسته كردن جمع خواني را تداعي مي كرد. افزون بر اين، سرودها 

ابزار ابراز وجود گروه ها بودند و خواندن و دانستن آنها هم، اسم شب ورودي شان.
سرود و شعر و ترانه انقالب نمي توانست آرزوي آزادي جهان را نداشته باشد و با ديگر جنبش هاي آزادي بخش همدلي و پيوند نشان ندهد. زبان 

ابراز اين همدلي واژه هاي سرخ و تافته شده ستم گريز و نشانه هاي گرافيكي چشم آشناروي جلد نوارهايشان بود. همين كافي بود.

اماگفتار انقالبي رقيب نداشت؛ صداي سخنراني ها و منبر و تريبون ها از نحله ها و عقيده هاي متفاوت، بازتاب فضاي متن جامعه بود و انتشار آنها 
به منظور بازشنيدن شان هيجان انقالب را در ذهن ها و دل ها زنده نگاه مي داشت. در اين راه هيچ نشانه اي جذاب تر از نشانه هاي مذهبي نبود. 
جدا از خطابه هاي انقالبي، اين نوارهاي قرائت قرآن و تفسيرهاي نهج البالغه و »اصول كافي«بودند كه در مقياس گسترده تكثير و در گوشه گوشه 
كشور پخش و نشر مي شدند. چنانچه بعدها هم از آن روزهاي پرهياهو فقط همين دكه ها، چهارچرخه ها و مغازه هاي مملو از نوارهاي مذهبي به 

يادگار ماندند.
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