
بورس؛ فتح مرز 
يك ميليون

  شاخص كل بورس تهران ديروز با 4.3درصد رشد 
براي نخستين بار از مرز يك ميليون واحد عبور كرد
  گزارش ميداني همشهري از ميان صف هاي طويلي

 كه مقابل دفاتر پيشخوان دولت ايجاد شد

همدلی درزمانه کرونا
 »همشهري« از حال و هواي ماه مبارك رمضان 

در كوچه هاي شهر گزارش مي دهد
 گزارشی درباره جزييات برچيده شدن

 يکی از پل  های خاطره انگيز خيابان حافظ
و دستورالعمل ايجاد خيابان كامل در تهران

پل حافظ می رود
خیابان کامل می آید

كرونا با همان ســرعتي كه شــهرها را 
خلــوت كــرد و جهــان را در تعطيلي 

همگاني فرو برد، عادت ها و شيوه زيســت اجتماعي و زندگي 
روزمره را هم تغيير داده اســت. ماه مبارك رمضان در ايران كه 
با سفره هاي گشوده افطار و يك  ماه ضيافت كريمانه شناخته 
مي شد، امسال شــکل متفاوتي به خود گرفته است. اگرچه از 
افطارهاي خياباني خبري نيســت، اما فرهنگ همدلي و ياري 
متناسب با زمانه كرونا شکل ديگري به خود گرفته: »بسته هاي 
كمك رساني مردمي براي آسيب ديدگان از كرونا.« مردم ايران 
امسال نه تنها نوروز متفاوتي را تجربه كردند كه پس از آن  ماه 

رمضان هم تحت تأثير كرونا در حال و هواي ديگري آغاز شد. 

تابستان كه فرا برسد و خدا بخواهد كرونا 
تمام و كمال از زندگی ما رخت بربندد، 

اجرای پروژه های عمرانی و فرهنگی در شهر تهران سرعت 
می گيرد. پروژه هايی كه اين روزها بعضــا به خاطر رعايت 
فاصله گذاری اجتماعی و سالمت كارگران، كج دار و مريز جلو 
می روند؛ از تکميل حلقه های آخر زيرگذر گيشا و احداث پل 
سبز زندگی روی آن گرفته تا اجرای خيابان هايی با عنوان 

خيابان كامل در چند نقطه از شهر.

 در راستای طرح كمك مومنانه، رزمايش بزرگ همدلي )توزيع 30 هزار بسته كمك هاي غيرنقدي(
 با حضور پيروز حناچي، شهردار تهران و سردار محمدرضا يزدی، فرمانده سپاه تهران برگزار شد
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تقاضاي مجازات 

 تمام بهانه ها 
براي مالقات نكردن

شكست دیپلماسي  
در مقابله با گردوغبار

خوزستان؛ در راه پیك 
تهران؛ نگران کننده

 در ســالگرد خروج آمريــکا از برجام
ايران خواســتار برخورد سازمان ملل 
با »ناپايبندي اساسي« آمريکا به اين 

توافق شد

درباره بخشنامه مالقات ماهانه  اعضاي 
هيأت دولت  و استانداران با مردم
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يادداشت
اسداهلل افالکي؛ روزنامه نگار

 اول: توسعه پايدار هر كشوري در گرو  امنيت غذايي 
اســت. امنيت غذايي زماني قابل دســتيابي است 
كه 4منبع پايه )آب، خاك، هوا و پوشــش گياهي( 
وضعيت مطلوبي داشته باشند. متأسفانه در كشور ما به دليل بي توجهي به منابع 
طبيعي و محيط زيست، نه تنها طي ســال هاي اخير شاهد بهبود محيط زيست 
نبوده ايم كه به دليل تصميمات غيركارشناسي با انواع بحران هاي محيط زيستي 
ازجمله بروز ريزگردها، فرونشســت زميــن، بحران كم آبــي، آلودگي هوا در 
كالنشهرها، نابودي 2ميليون هکتار از مجموع 6ميليون هکتار جنگل هاي زاگرس 
و بروز سيل هاي خانمان سوز پي درپي مواجه شديم؛ اين در حالي است كه طي 
همه اين سال ها نخبگان دلسوز محيط زيست، منابع طبيعي و آب كشور همواره 

نسبت به وقوع اين بحران ها هشدار داده اند.
دوم: در تازه ترين تصميمات غيركارشناسي، بنا به مصوبه شوراي عالي اداري، 
اوايل ارديبهشت ماه جاري تنها پژوهشکده حفاظت خاك و آبخيزداري كشور 
با توجيه اصالح ساختار و چابك ســازي در مؤسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع 
ادغام شد. اجراي اين مصوبه واكنش شماري از كارشناسان منابع طبيعي كشور 
را برانگيخت. تنها پژوهشــکده حفاظت خاك و آبخيزداري كشور در حالي در 
مؤسسه اي با فعاليت غيرهمگون ادغام مي شــود كه در كشور ما به دليل ضعف 
مديريت منابع آب وخاك، نرخ فرسايش خاك ســاالنه 16تن در هکتار است. 
آماري كه نام ايران را در شمار 5كشور نخست ركورددار فرسايش خاك در جهان 
قرار داده است. عالوه بر اين، نيمي از مخازن اغلب سدهاي كشور كه با هزينه هاي 
سرسام آور احداث شده به دليل عدم اجراي طرح هاي آبخيزداري در باالدست از 
رسوب انباشته شده و كارايي خود را از دست داده است. بروز سيل هاي اخير كه 
مي توانست با توجه به بحران كم آبي در كشور باعث تقويت سفره هاي زيرزميني 
آب شود، به دليل تخريب گسترده پوشش گياهي و دخل و تصرف غيرمسئوالنه 
در زيست بوم هاي رودخانه اي به باليي خانمان سوز تبديل شد و عالوه بر تخريب 
خانه ها، اراضي كشاورزي و باغي، خســارات جبران ناپذيري را بر اقتصاد كشور 

وارد كرد.
سوم: كشور ما از يك سو، روي كمربند خشك و نيمه خشك واقع شده و از سوي 
ديگر تغيير اقليم و خشکسالي هاي پي درپي، طبيعت رنجور كشور را شکننده تر 
كرده است. در چنين شرايطي، حفظ خاك و آب براي تامين امنيت غذايي كشور 
بيش از هر زمان ديگري ضروري است. بديهي است تامين امنيت غذايي در گرو 
تقويت نهادهاي تحقيقاتي مرتبط با آب و خاك اســت. با همين رويکرد، مركز 
تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري در سال 13۷2 ايجاد شد و بنا به ماموريتي 
كه داشت در دهه80 به پژوهشــکده ارتقا يافت. با آغاز فعاليت اين پژوهشکده 
فعاليت هاي مؤثري در حوزه آبخوانداري در كشور آغاز شد و 3۷ايستگاه پخش 
سيالب بر آبخوان ها در كشور شکل گرفت. ايستگاه هايي كه سيل و سيالب را به 
نعمت و بركت تبديل كرده اند. اين فعاليت ها را مي توان در ساير نقاط سيل خيز 
كشور نيز اجرا كرد. نکته در خور تامل اينکه سال گذشته كارگروه سيل با حکم 
رئيس جمهور مأمور بررسي و مطالعه ســيالب هاي كشور شد. اين كارگروه در 
گزارشي بر تاسيس پژوهشکده سيل تأكيدكرد. با وجود اين، پژوهشکده حفاظت 
خاك و آبخيزداري-تنها نهاد تحقيقاتي كــه يکي از وظايف آن پژوهش درباره 

سيل است- منحل و در مؤسسه اي با ماهيتي غيرهمگون ادغام شد.
چهارم: »پژوهشــکده حفاظت خــاك و آبخيزداري« كه تنهــا بازوي علمي 

حفاظت خاك و آبخيزداري كشــور محســوب مي شود از 
5گروه پژوهشي مديريت حوزه هاي آبخيز، حفاظت آب و 

خاك، تغيير اقليم و خشکسالي، منابع آب و سيل و حفاظت سواحل و رودخانه ها 
تشکيل شده و بيش از 2۷سال از فعاليت اين نهاد تحقيقاتي مي گذرد.

تهدید امنیت غذایي با تضعیف 
بازوي علمي حفاظت خاك

ديدگاه
علي نوذرپور  ؛ شهردارمنطقه22

شــهرداران، كار بســيار شاق و ســختي دارند، تنوع 
وظيفه اي آنها معركه است؛ از مرده شويی تا نشاي گل و 
گياه. از جمع آوري زباله يا به ادبيات فاخر پارسي، همان 
پسماند  تا نورافشاني و زيباسازي ميادين. از آسفالت معابر تا احداث ميادين بزرگ. از 
جمع آوري دستفروشان تا اكرام ايتام. از تخريب ساختمان هاي بدون پروانه تا احداث 
فرهنگسراها. از رسيدگي به آسيب ديدگان اجتماعي تا مقابله با سيل و زلزله و اخيراً 
كرونا. از شهردار روز و تا شهردار شب. هميشه و در همه حال بيدار و شب زنده دار و 
آماده باش. نگران آبگرفتگي ها و آب ماندگي ها. نگران كمبود درآمد و ندادن حقوق 
پرسنل. نگران تخلفات ساختماني و مانند اينها. اما راستي چه كسي نگران شهرداران 
است؟ چه فرد يا نهاد و يا ســازماني از آنها حمايت مي كند؟ چه كسي حالي از آنها 

مي پرسد؟ احوالي از آنها مي جويد؟ 
اينها و امثال اين موارد زندگي پر از هياهوي شــهرداران اين سرزمين است. همه 
از او انتظار دارند. همه به عنوان حامي به وي اشارت دارند. به چشم خزانه نگاهش 
مي كنند. در ايام شادي و عزا نگاه ها به سوي اوست. از او انتظار حمايت و پشتيباني 

و دستگيري دارند.
غم مردم داشتن و غم آنها خوردن و به آسايش و آرامش و سالمت مردم فکر كردن، 
پيشه همه شهرداران اين مملکت اســت. اما همين شهردار با همه اين اوصاف گاه 
و بيگاه مي بايد در معرض ســؤال و بازخواســت باشــد و اينکه چرا به موقع از اين 
ساخت وســاز غيرمجاز جلوگيري نشــد. چرا در زمان مقرر زباله مردم جمع نشد. 
چرا بارندگي، سيل شد و خانه اي در آب ماند و كاشانه اي آسيب ديد. چرا پول فالن 

پيمانکار و بهمان سازنده زياد داده شد يا كم داده شد و يا به موقع داده نشد.
چرا عوارض از سازندگان ســاختمان كم گرفته شــده و يا زياد اخذ شده؟ چرا به 
فالن فرد مساعدت شــده يا سختگيري شده اســت؟ چرا درختاني كه كاشته ايد، 
خشك شــده اند، قطع شــده اند و يا ســوخته اند؟ چرا از تجمع مردم در اين ايام 
كرونايي ممانعت نشده است؟ چرا شهر تاريك است يا روشنايي آن كم است؟ و در 
نتيجه ناامني و سرقت و بزهکاري بيشتر شده است. خيابان ها چرا ايمن نيست و يا 
به درستي اجرا نشده است؟ و درنتيجه تصادف زياد است و مجروح و كشته مي دهد 
خيابان ها. پاسخگوي اين موارد بايد بود و صدها و شايد هزارها از اين دست كه در 

اين يادداشت كوتاه نمي گنجد.
اما شهرداران چه در زمان فعاليت و چه در زمان بازنشستگي بايد پاسخگو باشند. 
به ويژه ايامي كه همان قدرت و اعتبار حداقلي ندارند و در ظاهر در دوران فراغت و 
بازنشستگي اند. ولي بايد پاسخگوي پرونده هاي جورواجور دوران كار فعاليت خود 
باشند و اين در حالي است كه نه به اسناد دسترسي دارند و نه حافظه ياري مي كند 

آن ايام را. مظلوم و تنها پاسخگوست شهردار در اين ايام هم.
وزارت كشور، سازمان شهرداري ها و دهياري ها كه تقريباً بخش عمده و اساسي عمر 
كاري ام در اين مجموعه بود، مسئوليت اساسي دارند و بايد فکري بينديشند و كاري 
بکنند و از شهرداران شهرها مراقبت كنند و از آنها به ويژه در ايام بازنشستگي حمايت 
كنند. مراجع قضايي نيز در اين خصوص چاره انديشي كنند در غيراين صورت رويه 
محافظه كاري و عدم پذيرش ريسك، لطمات جدي بر مديريت شهري كشور وارد 
خواهد كرد. مجمع شهرداران كالنشهرها، در يکي از نشست هاي تخصصي خود به 
اين مهم بپردازد و راهکاري اساسي در اين خصوص پيشنهاد دهد. دفاع از شهرداران 
در محاكم قضايي چه در دوره فعاليت و چه پس از آن و حفظ حرمت و پاسداشت 
آن براي كساني كه با تمامي وجود و تمام قد در خدمت شهر و شهروندان هستند، 

ضرورتي اساسي دارد و در راستاي توسعه و ارتقای مديريت شهري است.
حمايت از شهرداران حمايت آبادي و عمراني و توسعه شهرهاست. شهرداران اميدوار 
به آينده داشته باشيم و از آنها در مقابل خطرات حمايت كنيم تا آنها بتوانند از شهر 

و مردمش به خوبي حفاظت و حمايت كنند.

 ضرورت حمایت حقوقي
از شهرداران
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نگاه
محمود اشرفي ؛ روزنامه نگار

ايران جغرافيايي شگفت آور دارد. اين ويژگي اگر در راه 
تامين منافع ملي به كار گرفته شود بر توان ملي افزوده و 

شهروندان زندگاني شادمانه تري خواهند داشت. 
خاستگاه جغرافيايي يك ملت در راه  و روش هاي سياسي 
كه پيش مي گيرد، تأثير گذار بوده و به عبارتي ويژگي هاي جغرافيايي يك كشور توان هاي 
خاص و گاها دشواري هايي را در راه حركت آن به وجود مي آورد. ويژگي هاي مناسب 
جغرافيايي اموري بالقوه بوده و نيازمند سلوك سياســي مناسب براي بالفعل كردن 
آنهاست. همچنين عبور از سنگالخ دشواري هاي جغرافيايي نيازمند خردمندي است. 
در مجموع بهره مند شدن از مواهب ژئوپليتيك نيازمند فراست ديپلماتيك است. اين 
موارد مفهوم ژئوپليتيك را به ذهن مي آورد. ژئوپليتيك هرچند انگاره اي چندوجهي و 
تفسيرپذير بوده و تعاريف گوناگوني دارد اما همگي اين انگاره هاي ذهني در يك چيز 
اشتراك دارند و آن استفاده مناسب از ويژگي هاي جغرافيايي از طريق سلوك سياسي 
مناسب در راستاي تامين منافع ملي است. اين فالت دوست داشتني در سر كاسپين 
را دارد و در پاي خليج فارس و در ميانه گذرگاه شــرق و غرب واقع است. در اينجا گام 
برداشتن در راستاي منافع ملي نيازمند فراست ديپلماتيك است. فراست ديپلماتيك 
آميزه اي از هوشــياري، دوري از تنش، مشــاركت فعاالنه در جريانــات منطقه اي و 

كنش هاي سياسي مبتني بر ويژگي هاي تاريخي و اقليمي است. 
عمده ترين چالش ژئوپليتيکي ايران در گستره خليج فارس است. تحركات استراتژيك در 
اين منطقه عمدتا خود را به صورت حضور ناوگان هاي سرزمين هاي دور و بسيار دور نشان 
مي دهد. رويارويي ديپلماتيك با اين جريان بايد به دور از شتاب زدگي باشد و از همه مهم تر 
كنش هاي سياسي بايد مبتني بر نگرش استراتژيك باشد؛ نگرشي همه سو نگر كه گاه ما 
را در معادالت ديپلماتيك به جدانگري وامي دارد. در جريان حضور ناوگان هاي خارجي 
در خليج فارس نبايد اين انديشه به ذهن كساني كه تماميت ارضي ايران را نشانه گرفته اند 
خطور كند كه اين ناوگان ها ابزاري براي مطرح كردن ادعاهاي بي پايه ارضي آنهاست. 
امارات متحده عربي در مورد 3جزيره ايراني خليج فارس ادعاهاي پوچ و بي پايه اي دارد. 
اين كشور هرچند اقتصادي بسيار آسيب پذير در برابر تنش دارد اما همواره كنش هاي 
ديپلماتيك آن نسبت به ادعاهاي ارضي پس از بروز تنش هاي شتاب زده شکل مي گيرد. 
اين در حالي است كه اســناد رسمي كشــور هاي خارجي داراي ناوگان در منطقه بر 
حاكميت ايران بر 3جزيره تنب كوچك و بزرگ و ابوموسي داللت دارد. اين اسناد حاصل 
مماشات سياسي نيست، بلکه اسنادي تاريخي و گوياي هزاران سال حاكميت ايرانيان 
بر اين منطقه است. ديپلماسي فراست در اين زمينه كارساز است. بايد به سياست سازان 
اماراتي گوشزد كرد كه ادعاهاي ارضي بي پايه آنها در برآيند ژئواستراتژيك منطقه اثرگذار 
نيست. برخي كشورهاي مصنوع كرانه جنوبي خليج فارس در كمتر از يك قرن در نتيجه 
فروپاشي امپراتوري عثماني شکل گرفته اند يا باراندازهاي متروكه برده فروشان بوده اند. 
اين پيشينه نه در قالب توهين ملي به شهروندان اين كشور هاي نو استقالل، بلکه در 
شکل اعالم ضرورت احترام به حق حاكميت به همسايه شمالي بزرگ و كهن خواهد بود. 
ديپلماسي شتابزده در شرايط بحراني بحران را ژرف تر مي كند. خرد جانمايه ديپلماسي 

است. فراست ديپلماتيك در مدار خردگرايي است. 

دیپلماسي فراست  در خلیج فارس 

قيمت طال آهسته و بي سر و صدا در حال رشد است، ديروز قيمت هر گرم طالي 18عيار 
از مرز 660هزار تومان عبور كرد و قيمت هر ســکه طرح جديد به مرز ۷ميليون تومان 
رسيد. به نظر مي رسد رشد جهاني قيمت طال و آزاد شدن بخشي از نقدينگي علت رشد 
قيمت طال بوده؛ بــا اين حال نايب رئيس اتحاديه طال و جواهر معتقد اســت: افرادي كه 
نمي توانند وارد بورس شوند، سرمايه هاي خردشــان را وارد بازار طال و سکه كرده اند. به 
گزارش همشهري، ركود اقتصاد جهاني تحت تأثير شيوع كرونا، طال را پر ارزش تر كرده؛ 
برخي پيش بيني ها حاكي از احتمال رشد قيمت هر اونس طال تا مرز 2هزار دالر است. طال 
كاالي امن به حساب مي آيد و در شرايط ركود اقتصادي بسياري از سرمايه گذاران ترجيح 
مي دهند دارايي خود را در اين بازار، سرمايه گذاري كنند. احتمال تعميق ركود اقتصادي 
جهان به محركي براي رشد قيمت طال تبديل شده است. همزمان با اين رويداد قيمت طال 
در بازارهاي داخلي هم در حال رشد است. ظرف چند روز گذشته ركوردهاي جديدي در 

اين بازار ثبت شده است.
در مبادالت ديروز قيمت هر مثقال طال در بازار تهران به مرز 3ميليون تومان رسيد. مثقال 
طال؛ به طور سنتي مظنه كشــف قيمت طال در اين بازار است. ديروز همچنين قيمت هر 
سکه طرح جديد با 80هزار تومان رشــد براي نخستين بار به مرز ۷ميليون تومان رسيد 
هر سکه طرح قديم هم 6ميليون و 850هزار تومان مبادله شد. هرگرم طالي 18عيار هم 
از مرز 660هزار تومان عبور كرد و قيمت سکه يك گرمي براي نخستين بار يك ميليون 
تومان دادوستد شد. اين رشد از چند روز پيش و همزمان با رشد قيمت ها در بازار جهاني 
و افزايش نرخ دالر در بازار داخلي آغاز شده اســت. قيمت هر دالر آمريکا از پنجشنبه به 
اين سو 450تومان افزايش يافته و روز شــنبه به16هزارو450تومان رسيد. نايب رئيس 
اتحاديه طال و جواهر هم مي گويد: اين روزها تقاضا براي خريد سکه و طالي خام افزايش 
يافته است. محمدكشــتي آراي افزايش تقاضا و رشــد نرخ ارز را به عنوان داليل اصلي 
افزايش قيمت طال معرفي كرد و گفت: هدف تقاضاي جديد ســرازير شده به بازار طال؛ 

سرمايه گذاري است.
همگام با رشد قيمت طال در بازار داخلي، قيمت هر اونس طال در بازارهاي جهاني هم در 
حال افزايش است به طوري كه قيمت هر اونس طال در يك  ماه گذشته با 1۷درصد رشد 
از1454دالر به سطح 1۷00دالر در مبادالت ديروز رسيد. بسياري از تحليلگران بر اين 
باورند كه قيمت طال تا اوايل سال آينده ميالدي به رشد خود ادامه خواهد داد و به سطح 
قيمتي بي سابقه اي دســت خواهد يافت.  به گزارش رويترز، ادامه سياست هاي محرك 
اقتصادي بانك هاي مركزي جهان، به دليل ترس از ركود اقتصادي، تحت تأثير شيوع كرونا، 
سبب رشد قيمت طال شده است. يکي از داليلي كه مردم جهان طال مي خرند و قيمت آن 
را باال مي برند، ترس از تورم است زيرا آنان تصور مي كنند كه اقدام بانك هاي مركزي دنيا 

در چاپ پول مي تواند به تورم منجر شود.

طال بي سر و صدا خط شكني  کرد
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 در دومين سالگرد خروج آمريكا 
از برجام و نخســتين ســالگرد ديپلماسي

شروع اقدامات كاهشي ايران در 
برجام و ۶ماه مانده به انتخابات رياست جمهوري 
آمريكا انتقادات از دولت ترامپ افزايش يافته 
اســت. محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه 
كشورمان در جديدترين نامه اي كه به آنتونيو 
گوترش، دبيركل ســازمان ملل نوشته است 
ضمن تأكيد بر »ناپايبندي اساسي« آمريكا به 
برجام هشدار داده كه اگر شوراي امنيت سازمان 
ملل نسبت به اقدامات جديد آمريكايي ها براي 
از بين بردن ته مانده برجام واكنش نشان ندهد، 
اقدام ايران قاطع خواهد بود و مسئوليت آن بر 
عهده همه كساني خواهد بود كه در برابر آمريكا 

سكوت كرده اند.
آمريكا طرحــي حقوقي را پيــش مي برد كه 
براساس آن ادعا مي كند از برجام خارج نشده 
است و با اين اســتدالل قصد دارد جلوي لغو 
تمديد تحريم هاي تســليحاتي ايران را بگيرد. 
براساس قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت كه در 
تأييد برجام صادر شد، قرار بود بعد از ۵سال از 
اجراي برجام بخشي از تحريم هاي تسليحاتي 
ايران برچيده شود كه مهر ماه موعد آن است. 
با اين حال مايك پمپئــو، وزير خارجه آمريكا 
از يك سال قبل كارشكني در لغو تحريم هاي 
تسليحاتي ايران را آغاز كرده بود. اخيرا برايان 
هوك، نماينده ويــژه وزارت خارجه آمريكا در 
امور ايران با اشاره به اظهارات برخي نامزدهاي 
دمكرات در انتخابات رياســت جمهوري براي 
بازگشت به برجام مدعي شده است تا انتخابات 
آمريكا »چيز زيادي از اين توافق باقي نخواهد 

ماند كه كسي بخواهد به آن بازگردد.«

عهدشكنانمجازاتنميشوند؟
در ادامه رايزني هاي ايران و همزمان با دومين 
ســالروز خروج اياالت متحده آمريكا از برجام 
محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه كشورمان 
در نامه مهمي خطــاب به آنتونيــو گوترش، 
دبيركل ســازمان ملل متحد توجــه وي را به 
نقض هاي فاحش، مكرر و مستمر منشور ملل 
متحد، علي الخصوص ماده ۲۵ توســط اياالت 
متحده كه اعتبار و تماميت سازمان ملل متحد 
را به مخاطره انداخته و صلح و امنيت بين المللي 

را تهديد مي كند، جلب كرد.
ظريف نوشته است: خاتمه مشاركت آمريكا در 
برجام و اعمال مجــدد تمامي تحريم هايي كه 
وفق برجام رفع شده بود و »ناپايبندي اساسي« 
نســبت به برجام در تناقض آشكار با قطعنامه 
۲۲۳۱ شوراي امنيت ملل متحد كه خود آمريكا 
آن را ارائه كرده بود، با سكوت مجامع بين المللي 
همراه شده است.  در نامه ظريف به گوترش با 

اشاره به اينكه سازمان ملل متحد بايد فورا به 
مسئوليت دولت اياالت متحده رسيدگي كرده 
و آن دولت را به دليل تبعات اعمال متخلفانه اش 
كه در تناقض آشــكار با منشــور ملل متحد و 
حقوق بين الملل قرار دارد، پاسخگو كند، تأكيد 
شده اســت: »بي كيفرماني« اياالت متحده به 
اعتبار سازمان ملل متحد به شدت لطمه خواهد 
زد. به نوشته ظريف، آمريكا به خصوص از زمان 
روي كار آمدن دولت ترامپ تاكنون، بار ديگر به 
اقدامات قهرآميز يكجانبه متوسل شده و نه تنها 
تعهدات خود وفق برجام را انجام نداده، بلكه در 
مسير اجراي تعهدات ساير اعضاي برجام و دول 
عضو ملل متحد به طور اساسي مانع تراشي كرده 
است. وزير امور خارجه خروج اياالت متحده از 
برجام را هشداري عليه صلح و امنيت بين المللي 
دانست و نوشت: وقت آن رســيده كه شوراي 
امنيت و اعضاي آن، اجراي كامل برجام توسط 
تمامي طرف ها را تضمين كنند و شوراي امنيت 
به جاي نظارت منفعالنه نسبت به تكرار چنين 
رويكردهاي توهين آميز اياالت متحده همراه با 
بي كيفرماني مطلق، اعمال مجدد تحريم هاي 
غيرقانوني عليه مردم ايران كه نقض منشــور 
قطعنامه ۲۲۳۱ و حقوق بين الملل است را قويا 

محكوم كند.
وزير امور خارجه در عين حال با اشاره به اينكه 
ايران به همكاري كامــل و مؤثر خود با آژانس 

بين المللي انرژي اتمي ادامه مي دهد، هشدار 
داد: بيانيه هاي مقامات آمريكايي مبني بر قصد 
آنها براي اقدام عليه قطعنامه ۲۲۳۱ شــوراي 
امنيت بسيار نگران كننده است و ممكن است 
اوضاع را به شرايط غيرقابل كنترل بكشاند و در 
چنين سناريويي، گزينه هاي ايران، همانطور كه 
قباًل به اعضاي باقيمانده در برجام اطالع داده 
شده، قاطع خواهد بود و همه مسئوليت آن بر 
عهده اياالت متحده و هر موجوديتي خواهد بود 
كه يا به اياالت متحده كمك كرده يا تلويحا در 

قبال رفتار غيرقانوني اش سكوت كند.
مجيد تخت روانچي، نماينده دائمي كشورمان 
در نيويورك هم كــه روز جمعه در ســالروز 
پايان جنگ جهاني دوم در نشســت مجازي 
شوراي امنيت به سياست هاي يكجانبه گرايانه 
آمريكا تاخته بود در پيامي توييتري نوشــت: 
بيانيه من در شــوراي امنيت ســازمان ملل 
دربــاره درس هايي كه از جنــگ جهاني دوم 
فراگرفته شــد: يكي از مثال هاي زنده تمسخر 
سيستماتيك قوانين بين المللي، تخطي آمريكا 
از قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت سازمان ملل 
و تهديد بي شرمانه آن عليه ديگران است كه يا 
از اين قطعنامه تخطي كنند يا با تنبيه مواجه 
شوند. در همين حال در سكوت اعضاي اروپايي 
عضو برجام، در دومين سالگرد خروج آمريكا از 
توافق هســته اي، محمدجواد ظريف با جوزف 
بورل، مسئول سياســت خارجي اتحاديه اروپا 
تماس گرفت و با وي دربــاره برجام گفت وگو 
كرد. جزئياتي از اين گفت وگو تا لحظه تنظيم 

اين گزارش منتشر نشده بود.

ترامپخطرجنگراافزايشدادهاست
جو بايــدن، ســناتور دمكــرات و كانديداي 
انتخابات رياست جمهوری سال ۲۰۲۰ آمريكا، 
در بيانيه اي به مناسبت دومين سالروز خروج 
كشورش از توافق هســته اي، تأكيد كرده بود: 
يك چيز بي ترديد واضح اســت تصميم هاي 
دونالد ترامپ در سياســت، خطــر جنگ در 
خاورميانه را افزايش داده اســت. ۲ سال پيش 
در چنيــن روزي، او از توافق هســته اي ايران 
خارج شد، آن موقع، او وعده توافقي بهتر را داد 
كه هنوز به آن عمل نكرده است. بايدن با بيان 
اينكه با سياست هاي ترامپ خطر براي نظاميان 
آمريكايي مســتقر در خاورميانه افزايش يافته 
است و با اشــاره به وتوي ترامپ عليه قطعنامه  
سناي آمريكا كه اختيارات نظامي رئيس جمهور 
اين كشور را در برابر ايران كاهش مي داد، مطرح 
كرد: با وجــود اينكه دونالــد ترامپ قطعنامه 
مشترك كنگره را وتو كرده است، او بايد بداند 
كه بدون مجوز قانوني كنگره نمي تواند جنگي 

را با ايران آغاز كند.

يك نيم ســال پس از بخشــنامه معاون اول 
رئيس جمهور به دســتگاه هاي اجرايي براي دولت

ارتباط مستمر با مردم، مديران و مقامات ارشد 
دولتي آن را در كشــوي ميزهاي خود بايگاني كرده اند. با 
وجود فشــارهاي معيشــتي شــديد ناشــي از بازگشت 
تحريم هاي آمريكا طي ۲سال گذشته، مديران و مقام  هاي 
ارشد دولتي برنامه ويژه اي براي ايجاد مالقات هاي مردمي 
نداشــته اند. نه شــرايط ويژه جنگ اقتصادي كشور وزرا و 
استانداران را از پشــت ميزهاي مديريتي  شــان به سمت 
صندلي اين طرف ميز حركــت داد و نه روال معمول اداري 
جاي خود را به تسهيل و تسريع در شرايط خاص اداره امور 
مردم و كشور دادند. سازوكارهاي ارتباطات مردم نهادها و 
ارگان ها هنوز احيا نشده اند و مســدودي راه هاي ارتباطي 
حجم انباشــته گاليه هاي مردم در بخش هــاي مختلف را 

موجب شده است.
اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور حفظ سرمايه 
اجتماعي دولت را از سال۹۶ با پيگيري گفت  وگوهاي ملي 
ميان دولت و نخبگان از يك ســو و دولت و مردم از ســوي 
ديگر كليــد زد. با اين حــال، نخبگان و مــردم در جريان 
حوادث و اعتراضات خياباني دي مــاه۹۶ و آبان۹۸ بي ثمر 
بودن اين گفت وگوها را آشكار كردند. جهانگيري يك بار در 
همان ابتداي راه فعاليت دولت دوازدهم طي بخشــنامه  اي 
به بخش هاي مختلف دولتــي خواهان ارتباط مســتقيم 
مقامات ارشد دولتي با مردم شده بود. اين بخشنامه مهرماه 
سال۹۶، پس از آغاز به كار رسمي دولت دوازدهم، خطاب به 
ارگان هاي دولتي صادر شــد ولي اتفاقات ناشي از نوسانات 
ارزي نه تنها پاسخگوي مطالبات مردم نبود، بلكه كار را به 

كف خيابان ها كشاند و منجر به حوادث تلخ دي ماه۹۶ شد.
بخشــنامه جهانگيري هيــچ گاه محل توجه واقع نشــد و 
همچنان در دفاتر وزرا و استانداران دولت به روي مردم بسته 
مانده بود. همين كه آبان ماه ۲سال قبل جهانگيري بخشنامه 
جديدي خطاب به مقام هاي ارشد دولتي صادر كرد و پايين 
آن نوشت »اين بخشــنامه جايگزين بخشنامه قبلي شده 
است«، حكايت از آن داشــت نه اعتراضات مردم به جايي 
رسيده است و نه مديران دولتي حركتي از خودشان نشان 
داده  اند. او آبان ماه سال۹۸ عينا همان متن بخشنامه ۲سال 
قبل تر را با شماره و تاريخ جديد خطاب به اعضاي كابينه و 
استانداران وزارت كشور تكرار كرد تا غبار فراموشي از احياي 
ارتباطات با مردم را پاك كرده باشــد. او در اين بخشــنامه 
تأكيد كرده بود: »با توجه به تأكيدات مقام معظم رهبري به 
اعضاي دولت مبني بر ارتباط نزديك با مردم براي آگاهي از 

مشكالت آنها و اهتمام در رفع مشكالت مذكور و در اجراي 
تكاليف دســتگاه هاي دولتي براســاس نظامنامه مديريت 
ارتباطات مردمي در بستر سامانه الكترونيكي ارتباط مردم 
و دولت )سامد: سامانه ارتباط مردم و دولت( اعضاي هيأت 
دولت و اســتانداران حداقل يك روز در  ماه را براي مالقات 
مردمي تعيين و از طريق رســانه هاي گروهي اعالم كرده و 
گزارش اقدامات انجام شده براي حل وفصل مشكالت مردم 
را هر ۳ماه يك بار به دفتر معــاون اول رئيس جمهور مركز 

ارتباطات مردمي نهاد رياست جمهوري ارائه كنند.«
اشاره جهانگيري در اين بخشنامه به نخستين ديدار رهبر 
انقالب با اعضاي هيأت دولت دوازدهم در شهريور سال۹۶ 
بود. آيــت اهلل خامنه اي »ارتباط نزديك بــا مردم به منظور 
درك بهتر واقعيات زندگي مردم« را در ديدار هفته دولت و 
همزمان با سالگرد شهادت شهيد رجايي به اعضاي كابينه 
توصيه كرده و گفته بودند: »داشتن بخش ارتباطات مردمي 
قوي« و »سفرهاي اســتاني« بســيار خوب و مفيد است. 
نظامنامه مديريت ارتباطات مردمي دولت در اواخر دولت 
دهم به تصويب رســيد و براســاس آن اســتفاده از الگوي 
ســفرهاي اســتاني براي ارتباطات مردمي، ميز ارتباطات 
مردمــي در شهرســتان ها، فرمانداري هاي ويــژه و مراكز 
استان ها براي تعامل مفيد، مؤثر، روان و كارآمد بين مردم و 
مسئوالن اعم از »حضوري و غيرحضوري« به دستگاه هاي 

اجرايي تكليف شده بود.
پيگيري هاي همشــهري از دفتر هيأت دولت، ســخنگوي 
وزارت كشور و همچنين ســامانه هاي الكترونيكي و برخط 
وزارتخانه ها و استانداري هاي كشور حكايت از معطل ماندن 
بخشنامه معاون اول رئيس جمهور داشتند. هيچ گونه خبر 
و اطالع رساني منسجم و مدوني از برنامه ديدارهاي مردمي 
مقامات ارشد وزارتخانه اي و مسئوالن استاني موجود نيست 
و از سويي مجموعه دولت نيز از گزارش هاي موظفي ۳ماهه 
وزارتخانه ها و اســتانداري ها در تحقق ايــن وظايف اظهار 

بي اطالعي مي كند.
اين در حالي است كه فشارهاي معيشــتي شديد ناشي از 
تحريم ها طي ۲سال گذشــته بر مردم ضرورت برنامه ويژه 
اعضاي هيأت دولت و جمعيت حــدود هزار نفره مقام هاي 
ارشد دولتي براي ارتباط مســتقيم با مردم را ايجاد كرده 
اســت. شــيوع بيماري كرونا اگرچه فرصت مناسبي براي 
تقويت بســتر الكترونيكي ارتباطات مردمــي دولت بود، 
اما عضوي از كابينه از ويژگي ارتبــاط برخط با مراجعان يا 
برگزاري ويدئوكنفرانس اســتفاده نكــرد. ايده هاي جديد 
ارتباطي راهي در ذهن مديران ارشد اجرايي براي كاستن 
از مشكالت مردم نداشــتند و پورتال هاي سازماني خالي از 
چنين فرصت هايي هستند. ديدارهاي ســنتي و چهره به 

چهره با مردم نيز مدت هاست به محاق فراموشي رفته اند.

در دومين سالگرد خروج آمريكا از برجام مذاكره كنندگان ايران خواستار برخورد سازمان ملل
 با »ناپايبندي اساسي« آمريكا به توافق شدند

ظريف: »بي كيفرماني« اياالت متحده به اعتبار سازمان ملل متحد به شدت لطمه خواهد زد 

روانچي: يكي از مثال هاي زنده تمسخر سيستماتيك قوانين بين المللي، تخطي آمريكا از 
قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت سازمان ملل است

تقاضاي مجازات
در حاشيه سياست

۲  يكشنبه ۲۱ ارديبهشت ۹۹  شماره 7۹۳۸ 2 ۳ ۰ ۲ ۳ ۶ ۰ ۸ ايران

جلسه شوراي عالي 
عكس
هماهنگي اقتصادي خبر

با حضور سران قوا 
برگزار شد. در اين جلسه گزارشي 
از اقدامات كارگروه تنظيم بازار در 
ايجاد تعــادل در بــازار و اجراي 
مصوبــه قبلــي شــوراي عالي 
هماهنگي اقتصادي در خصوص 
اطالع رساني گسترده قيمت ها و 
استفاده از نظارت مردمي و بهره 
گيري از شــبكه نظارتــي اتاق 
اصناف و اتحاديه هاي صنفي ارائه 

شد.

مقام روس: تالش آمريكا عليه 
برجام مسخره است

ميخائيلاوليانوف،نمايندهويژهروسيهدر
سازمانهايبينالملليدرويندرتوييتي
نوشت:2سالقبلدرچنينروزيآمريكا
ازبرجامخارجشد.حالميتوانيمببينيم
كهايناقدامسببناامنيدرخليجفارس،
توسعهبرنامههايهســتهايايرانفراتر
ازمحدوديتهــايتوافقشــدهوتالش
مســتاصالنهآمريكابرايمحسوبشدن
بهعنوانيكــيازطرفينتوافــقباايران
شدهاســت.ويدرتوييتديگرينوشت:
مكانيسمبازگشــتارتباطيبارأيدادن
نداردواتوماتيكاستامااولاياالتمتحده
بايدتماماعضايشــورايامنيتسازمان
مللوباقيجامعهبينالملليراقانعكندكه
هنوزيكيازطرفينتوافقهستهايباايران
محسوبميشودكهاينكارتنهاازطريق

پايبندياثباتشدنيممكناست.
اينمقامارشدروســيدرتوييتديگري
نوشــت:ابهاماتازتالشهايمســخره
وحسابنشــدهآمريكابراياثباتاينكه
همچنانيكيازطرفينبرجاممحســوب
ميشود،شكلگرفتهاست.خروجازبرجام
بهعنوانيكتصميممليشناختهشــده،

بسياربدبينانهبود.

فعال ترين و غيرفعال ترين ارتباطات مردمي وزارتخانه ها
تورمشديداقتصاديوكمبودهايمتناوببرخياقالماساسي،بيكاريناشيازشيوعبيماري،تعهداتمعوقبهمردمبهخصوص
ازسويخودروسازانوبالتكليفيفهرستبلندباالييازمشاغلوكســبوكارهايخردوكالندرشرايطتحريمحجمبااليياز
اعتراضاتمردمراشكلميدهند.پاسخگوييمستقيموزرايمربوطبههربخشازاعتراضاتحداقلاقدامموردانتظارازسوي
كابينهتدبيرواميدبود.بااينحال،اينراهارتباطيهمچنانبستهاست.مراجعهبهفهرستوزرايدرگيرباشرايطخاصكشورحكايت
ازارتباطمستقيممحمدجوادآذريجهرميوزيرارتباطاتدرقالبامكاناتفضايمجازيبامردمداشتهاست.اودرشبكههاي
اجتماعيپاسخگويگاليههايمردمحتيدرمورديمانندمشكالتاينترنتموبايلياخانگياشخاصاستوازاينفرصتبراي
رفعمشكالتآناناستفادهميكند.وزارتخانهصنعت،معدنوتجارتدرسويمقابلباحجمگستردهايازاعتراضاتمواجهاست
كهكمترتعامليراازسويرضارحمانيبرايپاسخگوييبهمشكالتمردمهمراهداشتهاست.نهپاسخيدربارهبههمخوردنگاهو
بيگاهتنظيمبازاراقالموكاالهاياساسيموردنيازمردمدادهميشودونهدربخشصنعتحتيمختصراشارهايبهگرانيخودروو
انحصارآنولوازمخانگيميشود.هرروزنيزوظايفحيطهكارياينوزارتخانهانتقادبرانگيزترميشود.وزارتارتباطاتوفناوري
اطالعاتمهرماهسالگذشتهموظفشدهبودباهمكاريمركزارتباطاتمردميرياستجمهوريامكاناستفادهمتناسببافناوري

رابرايارتباطاتمردميبخشهايمختلفدولتيفراهمآورد.امكاناتمهياهستندوليوزراهنوزآمادهاستفادهازآننيستند.

سرانقوادرجلسههماهنگياقتصادي

بازگشتآمريكابهبرجاممحالاست
يك كارشناس مســائل بين الملل در گفت وگو با »ديپلماسي ايراني« 
ضمن تأكيد بر اين نكته كه تبادل احتمالــي مجدد زندانيان ايراني و 
آمريكايي به معناي گشايش در روابط دو طرف نيست، پيرامون تشديد 
تنش تهران - واشــنگتن گفت: پيگيري سياست فشار حداكثري در 
طول ۲ سال گذشته ضد ايران، تنش تهران و واشنگتن را به نقطه اي 
رسانده است كه حداقل گشايش در اين روابط در يك پروسه كوتاه مدت 
و ميان مدت قابل تصور نيســت. حتي اگر »جو  بايدن« هم روي كار 
بيايد. فريدون مجلسي معتقد است كه همين شرايط در تنش ايران و 
اياالت متحده آمريكا كار را به جايي رسانده كه حتي اگر دونالد ترامپ 
در انتخابات پيش رو شكست بخورد و رقيب او جو بايدن هم به پيروزي 
برسد، عمال بازگشت آمريكا به برجام يك آرزوي محال براي ايران است.

مخالفتسرداربانامگذاريخيابانبهنامخود
در پي مصوبه شوراي شهر يزد براي نامگذاري مكاني به نام ميدان سردار 
محمدرضا فالح زاده، معاون هماهنگ كننده ســپاه قدس، او با ارسال 
نامه اي، ضمن مخالفت با اين مصوبه، درخواست كرد اين محدوده را به 
نام حضرت خاتم االنبيا)ص( و يا ديگر بزرگان استان نامگذاري كنند./ 

باشگاه خبرنگاران جوان

روحيهخاتميبهرهبريشورايينزديكتراست
علي محمد نمازي، عضو شــوراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي 
با اشــاره به موضوع نو اصالح طلبي مطرح شــده از سوي چهره هاي 
اصالح طلب گفت: اوال معتقــدم كه يك سوءبرداشــتي از اظهارات 
كرباســچي صورت گرفت، زيرا انتقاد كرباســچي بيشــتر از رياست 
شوراي عالي اصالح طلبان و عارف بود و يك اشاره اي هم به رئيس دولت 
اصالحات شد كه اين را مطبوعات، جريانات و تشكل هاي سياسي خيلي 
بزرگ كرده و خيلي به آن بها دادند. نمازي درباره احتمال شــورايي 
شدن رهبري شوراي عالي اصالح طلبان نيز بيان كرد: اوال رئيس دولت 
اصالحات هرگز ادعا نداشته كه رهبر جريان اصالحات بوده و روحيه 
خود خاتمي به كار شورايي بسيار نزديك تر است. اين مكانيسم هم قبال 
بوده و احتمال دارد كه شوراي عالي اصالح طلبان مجددا بر آن تأكيد 
كنند، اما به نظر مي آيد كه قرار است تجديد ساختار به طور جدي تري 

مورد توجه قرار بگيرد./ باشگاه خبرنگاران جوان

روحاني؛بدشانسترينرئيسجمهور
حسين عاليي، نخستين فرمانده نيروي دريايي سپاه پاسداران انقالب 
اســالمي در اظهاراتي در برنامه تلويزيوني »دســتخط« گفت: آقاي 
روحاني بدشانس ترين )رئيس( دولت بعد از انقالب ايران بود. دوره اول 
كه دنبال اين بود با مسئله برجام مسائل را حل كند كه در دوره دوم هم 
ترامپ آمد و اين بساط را به هم ريخت. ولي در دوره اول ايشان توانست 
تورم را كنترل كند، رشد اقتصادي راه بيندازد وتنش بين المللي را تا حد 
زيادي حل كند. در دوره دوم بدترين شرايط را دارد. من برخي مواقع 
تعجب مي كنم كشور چطور اداره مي شود. به نظرم دولتمردان ما خيلي 
تالش مي كنند و زحمت مي كشند. شايد هيچ كس ديگري بعد از ايشان 

ديگر نتواند اداره كند./ديده بان ايران

مخالفانروحانيبهبرجامحسادتكردند
محمد مهاجري، فعال سياسي اصولگرا در گفت وگويي به انصاف نيوز 
گفته كه برخي كارشكني هاي داخلي باعث شــد اجراي برجام كند 
شود و ترامپ روي كار بيايد. به گفته مهاجري، اگر در زمان اوباما برجام 
عملياتي مي شد، بسياري از كارشكني هاي ترامپ امكان اجرا نداشت 
يا امكانش ضعيف مي شد. از سوي ديگر عهدشكني هايي هم از طرف 
مقابل پيش آمد كه باعث شد اين ترديد ايجاد شــود كه آيا به برجام 
پايبند باشــيم يا خير. وي گفته عده اي فكر كردند كه برجام ممكن 
است باعث شود يك جناح سياسي دست برتر را در كشور داشته باشد 
و اين جناح سياسي در آينده كشور حضور فعالش ادامه داشته باشد. 
بنابراين حسادت ها شروع شد؛ از نظر آنها اگر برجام عملياتي مي شد، 
ممكن بود دولت روحاني موفق نشان داده شود. طبيعي است كه وقتي 
طرف خارجي ببيند شما در داخل دعوا و اختالف داريد و انگيزه معاهده 
بين المللي را هم نداريد، آنها هم سعي مي كنند در اين فضا از ما امتياز 
بگيرند. در واقع امتياز گرفتن هاي طرف مقابل وقتي شروع شد كه ما در 

داخل دعوا را آغاز كرديم.

دفاعازسفرهاياستانيقاليباف
مهدي چمران، عضو شوراي ائتالف نيروهاي انقالب درباره سفرهاي 
اســتاني محمدباقر قاليباف براي جلب آراي منتخبان براي كســب 
كرسي رياســت مجلس يازدهم، گفت: اين كار غيرقانوني نيست و 
براي تسهيل در شكل گيري مجلس يازدهم است. در گذشته چنين 
سفرهايي  نبوده، ولي حاال انجام مي شود و ممكن است در آينده تكرار 
نشود. يك منتخب مجلس تشخيص داده به استان ها سفر كند. ضمن 
اينكه از كجا معلوم كه قاليباف براي رياست و يا اهداف ديگر به استان ها 
مي رود؟ چمران دربــاره احتمال انتخاب قاليبــاف به عنوان رئيس 
مجلس يازدهم گفت: نمي دانم قاليباف رئيس مجلس مي شود يا نه، 
من پيشگو نيستم بلكه منتظر مي مانيم تا ببينيم در مجلس چگونه 
تصميم گيري مي شود و اكثريت چه كسي را به عنوان رئيس مجلس 

انتخاب مي كنند./ايرنا

برنامههفتمتوسعهدردستبررسيمجمع
كميســيون هاي »سياســي دفاعي و امنيتي« و »زيربنايي و توليد« 
مجمع تشخيص مصلحت نظام، روز گذشته تشكيل جلسه دادند. به 
گزارش اداره كل روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام، اعضاي 
كميسيون سياسي دفاعي و امنيتي مجمع در اين جلسه به رياست علي 
شمخاني به بررسي »سياست هاي كلي برنامه هفتم توسعه« پرداختند. 
جلسه كميسيون زيربنايي و توليدي مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز 
به رياست حجت االسالم و المسلمين غالمرضا مصباحي مقدم تشكيل 
شد. همچنين در اين جلسه كه معاون وزير صنعت و مديرعامل صنايع 
كوچك نيز حضور داشت، موضوع »تدوين الزامات جهش توليد و آثار 

كرونا بر بخش توليد« مورد بررسي قرار گرفت.

درخواستبرايتحريمماهانبهبهانهكرونا!
مورگان اورتاگوس، ســخنگوي وزارت خارجه آمريكا طي اظهاراتي 
بي اساس در توييتر خود مدعي شد: »ماهان اير حمل كننده سالح هاي 
مخرب كشتار جمعي است و از تروريســم و حكومت مادورو حمايت 
مي كند، همچنين اين شــركت هواپيمايي ويروس كرونا را منتشــر 
مي كند.« وي در ادامه افزود: »با دور نگه داشتن ماهان اير از كشور خود 
از ويروس كرونا و خطر تحريم ها خــود را دور كنيد.« نگراني مقامات 
آمريكايي از پروازهاي ماهان پس از آن شروع شد كه برخي رسانه هاي 
آمريكايي به نقل از مقامات ونزوئال مدعي شــدند كه دولت اين كشور 
در حال ارسال شــمش طال به ايران در ازاي قطعات مربوط به تعمير 

پااليشگاه هاي توليد بنزين به واسطه هواپيمايي ماهان است.

محسنتواليي
خبر نگار

علي ربيعي، ســخنگوي دولت با بيــان اينكه انتخاب 
رئيس، هيأت رئيسه و كميسيون ها مسائلي است كه دولت

بايد براساس سازوكارهاي مجلس صورت گيرد گفت: 
دولت هيچ گونه دخالت، ديدگاه و نظري در سازوكارهاي مجلس براي 
انتخاب اركان آن ندارد. وي در گفت وگو با ايرنا با بيان اينكه دولت هر 
كمكي را كه مجلس بخواهد، انجام مي دهد، افزود: آمادگي داريم در 
جلسات اوليه توجيهي از آخرين وضعيت كشور با مجلس مشاركت 
كنيم و آخرين وضعيت كشور را براي ايجاد يك آمادگي ذهني براي 
نمايندگان دوره يازدهم شــرح دهيم زيرا غالب نمايندگان مجلس 

يازدهم، دور اول حضور آنها در مجلس است.

در كليپ تازه منتشر شده به مناسبت سالروز بازديد حضرت 
آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب اسالمي از نمايشگاه دفاعي

دستاوردهاي نيروي هوافضاي سپاه در ارديبهشت ماه سال 
۱۳۹۳، تصاويري از تجهيز جنگنده هاي ســوخوي-۲۲ اين نيرو به يك 
موشك هوابه زمين جديد منتشر شده اســت. خبرگزاري فارس نوشت: 
تاكنون اطالعات بيشتري درخصوص اين موشك منتشر نشده است؛ اما 
به نظر مي رسد گونه  هواپايه و توسعه يافته اي از راكت هدايت شونده فجر-۴ 
باشــد. راكت فجر-۴ ازجمله راكت هاي كاليبر ۳۳۳ ميليمتري است كه 
پيش تر در گونه هاي هدايت شونده با افزودن بالك هاي هدايتي در دو مدل 

فجر ۴و فجر4CL توسعه يافته است.

تجهيزسوخوبهموشكهايهوابهزمينآمادگيدولتبرايهمكاريبامجلسجديد

بخشنامه اي كه  معاون اول رئيس جمهور آبان ماه سال گذشته در آن،  اعضاي هيأت دولت  
و استانداران را  موظف به برقراري مالقات ماهانه با مردم كرده بود،  ثمري نداشت

تمام بهانه ها براي مالقات نكردن
اسحاقجهانگيري،معاوناولرئيسجمهورآبانماهسالگذشتهازوزراواستاندارانخواستبرايشناختنمشكالت

عكسپايگاهاطالعرسانيمعاوناولرياستجمهوري مردمباآنهاجلساتمستمرداشتهباشند.
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نيمي از  ماه رمضان گذشته 
اســت. رمضان امسال در گزارش

حالــي شــروع شــد كه 
بيماري كرونا 2  ماه پيش از آن زندگي و 
معيشت بخش بزرگي از مردم را سخت 
كرده بــود. جلوگيــري از انتشــار اين 
بيماري باعث شد كه بخشي از مشاغل 
تعطيل شــوند و بخشــي ديگر ضرر و 
زيان هاي جدي ببينند. از ابتداي اسفند 
مشخص بود كه خانواده هاي زيادي در 
جريان كاهش فعاليت هاي اقتصادي و از 
ميان رفتــن فروش روزانــه و فصلي از 
تامين مايحتاج خود محــروم خواهند 

شد.
طي 2 ماه گذشته برخي از نهاد ها تالش 
كرده اند با اهداي كمك هاي مختلف به 
بخشــي از محرومان ياري برسانند. در 
نتيجه همكاري ميان شهرداري و سپاه 
محمد رســول اهلل تهران 20 هزار سبد 
كاال در محل مصال جمــع آوري و ميان 
خانواده هــاي نيازمند توزيع شــد. اين 
اقدام بخشــي از طرح بزرگ تري است 
كه در 5نقطه شهر و مجموعا با 100هزار 

سبد كاال انجام شد.
فرمانــده ســپاه محمد رســول اهلل در 
مراسم آغاز توزيع اين كمك ها در محل 
چهل ســراي مصالي امام خميني)ره( 
اظهار كرد: »اقدامي كــه در ماه مبارك 
رمضان و به مناسبت والدت امام حسن 
مجتبي)ع( انجام مي شود دومين مرحله 
از طرح همدلي و كمك مومنانه در تهران 
و ساير استان هاي كشور است. در تهران 
اين اجناس به كمك نهاد هاي مختلف 

ازجمله شــهرداري، بنياد مستضعفان، 
ستاد اجرايي فرمان امام، اوقاف و از همه 
مهم تر مردم جمع آوري شــد و اكنون 
مي توانيم 100هزار بســته معيشــتي 
به دســت كســاني كه نيازمند كمك 

هستند برسانيم.« 
ســردار »محمدرضا يزدي« افزود: »در 
تالش هســتيم كه در تهران يك بانك 
اطالعاتي كامل از كســاني كه نيازمند 
هستند و همينطور كساني كه به دليل 
كرونا معيشــت آنها دچار اختالل شده 
است، ايجاد شود. خوشبختانه اين بانك 

در حال تكميل است.«
او درباره بسته هاي اقالم مصرفي كه در 
مصلي آماده توزيع بود، اظهار كرد: »اين 
كمك هايي كه از سوي شهرداري تهران 
جمع آوري شــده اســت براي 20هزار 
خانــوار كه جامعه هدف آن محســوب 
مي شوند، فرســتاده خواهد شد. ارزش 
اين سبد هاي كاال 300هزار تومان است 
كه بخش دوم طرح محسوب مي شوند 
و در پايــان  ماه رمضان مرحله ســوم را 
انجام خواهيــم داد. همچنين به دنبال 
شناسايي كادر پزشــكاني هستيم كه 
براي درمــان مردم از خودگذشــتگي 

كردند.«
فرمانده سپاه محمدرســول اهلل درباره 
تداوم كمك رســاني به اقشــار نيازمند 
اظهار كرد: »تقريبا 3ســال اســت كه 
در تهران ســاالنه 2 بار و بعضي سال ها 
3 بار ســبد معيشــتي براي نيازمندان 
تهيه كرده ايم و فقط هم سبد معيشتي 
نخواهد بود. همين امروز هزار جهيزيه را 
در هزار مسجد به نمايش گذاشته ايم تا 
در پايان  ماه رمضان با كمك هاي مردم 
در هر مسجد به تعداد 20جهيزيه برسد. 

طرح هاي ديگري هم داريم كه با كمك 
شهرداري و دستگاه ها به نتيجه خواهد 

رسيد.«

ضرورت ايجاد بانك اطالعاتي 
شــهردار تهران نيز در مراســم توزيع 
20هزار سبد كاال در مصالي تهران اظهار 
كرد: »كمك به محرومان در دعايي است 
كه در  مــاه رمضــان مي خوانيم... اللهم 
أشــبع كل جائع... آمده است و اكنون 
دغدغه تمــام خيريني كــه در تهران 
فعاليت مي كنند اين اســت كه با ايجاد 
يك بانك اطالعاتي همپوشــاني كاملي 
داشته باشند تا اين امكانات و كمك ها 
عادالنه توزيع شــود و پراكنش منظم 

داشته باشد.«
پيروز حناچي با اشاره به فعاليت سراي 

محالت در شــهر گفــت: »دقيق ترين 
آماري كه در تهران از افراد نيازمند داريم 
اطالعاتي است كه در سرا هاي محالت 
موجود است و بايد با كمك همه خيرين 

بانك اطالعاتي الزم فراهم شود.«
او در بخــش ديگــري از صحبت هاي 
خود با اشــاره به ارائــه اليحه محرك 
اقتصادي در شوراي شــهر و مصوبات 
مربوط به آن گفت: »اصال اينطور نيست 
كه شهرفروشــي انجام شــود. طرحي 
كه در شــوراي شــهر مطرح شد چند 
بخش داشت قســمتي از آن مربوط به 
ساختمان هايي اســت كه طبق ضوابط 
شهرسازي ساخته شــده اند و قسمتي 
هم بنا هايي كه سال هاســت براي  آنها 
رأي صادر شده ولي امكان تخريب آنها 
وجود ندارد حتي ممكن است محدوده 
طرح هاي شــهري در اين مدت تغيير 
كرده باشد. عالوه بر اين هم اكنون مصوبه 
در فرمانداري اســت و هنوز ابالغ نشده 
اســت«. جامعه هــدف دريافت كننده 
بســته  كاال ها، بيشتر كســاني هستند 
كه در ماه هاي اخيــر به دليل تنش هاي 
اقتصادي يا شــرايط مقابلــه با بيماري 
كرونا دچار مشكالت مالي شده بودند. هر 
بسته شامل روغن، برنج، شكر، حبوبات و 
اقالمي است كه در مصرف روزانه خانوار 

كاربرد دارد.
به گزارش همشــهري، اوليــن مرحله 

رزمايش كمك مومنانه اوايل  ماه رمضان 
در تهران و ديگر شهرهاي كشور به اجرا 
در  آمد و در  آن مرحله نيز 50هزار سبد 
معيشــتي كاال در مصالي تهران آماده 
شــد تا بين خانوارهايي كه مشــكالت 
معيشتي دارند توزيع شود. در اين بخش 
ســردار »غالمرضا ســليماني« رئيس 
ســازمان بسيج مســتضعفين از توزيع 
3/5ميليون بســته معيشــتي در نيمه 
ابتداي  ماه رمضان خبــر داده بود. چند 
روز پيش نيز » امين شاهرخي« مديركل 
بهزيستي استان تهران از توزيع ۶ هزار 
بسته حمايتي به ارزش 250 تا 500هزار 
تومــان در بين مددجويان بهزيســتي 

استان خبر داد.
مرحلــه دوم رزمايش كمــك مومنانه 
به جز مصال در چند نقطــه ديگر مانند 
حســينيه فاطمــه الزهرا)س( ســپاه 
محمدرســول اهلل)ص( تهــران بزرگ، 
مســجد امام ســجاد)ع( در فلكه دوم 
صادقيــه و مهديه امام حســن)ع( در 
خيابان آزادي به اجرا درآمد. همچنين 
در 313 ايستگاه جمع آوري كمك هاي 
مردمي ، بســته بندي و توزيــع انجام 

مي شود.
به گفته مسئوالن شهري تهران، توزيع 
كاال و كمك هــاي مالي ميان اقشــار 
محروم تا پايان  ماه رمضان ادامه خواهد 

يافت.

پيروز حناچي، شهردار تهران: آنچه براي خيرين 
اهميت دارد ايجاد يك بانك اطالعاتي براي توزيع 

عادالنه كاال هاست

ديروز بخش دوم از طرح كمك مومنانه در مصالي تهران انجام شد.

 رزمایش همدلی 
در مصلی

محمد سرابي
خبر نگار

خبر

نمادهاي شهري ايران، لبنان و فلسطين 
سفيد شد

مديرعامل شركت نوسازي عباس آباد از سفيدشدن پل طبيعت 
تهران، معبد ژوپيترن بعلبك لبنان، كليساي نيكوالس و مسجد 
بيت جالي فلســطين و پل خواجوي اصفهان در حمايت از كادر 
درمان و پزشــكي به بهانه خط مقدم مبارزه با ويروس كرونا در 
جهان با شــعار درد مشــترك همزمان با روز جهاني هالل احمر 

خبر داد.

به گزارش همشهري، سيدمحمد حســين حجازي با اعالم اين 
خبر اظهار داشت: »اين شركت كه مسئوليت كميته گردشگري 
شهري مجمع شهرداران آسيايي را بر عهده گرفته از همه فعاالن 
گردشــگري در سراسر شهرهاي آســيايي براي پيوستن به اين 
كميته همچنين پويش حمايت از كادر درمان كه در خط مقدم 

مبارزه با ويروس كوويد-19 در جهان هستند دعوت كرد.«
او افزود: »اين روزها جهان در حال مبارزه با يك درد مشــترك 
اســت؛ دردي كه مرزها و منافع دولت هــا را درنورديده و جان 
انسان ها را هدف گرفته است. امروز جهان در تالشي بي سابقه در 
برابر يك چالش همگاني قرار گرفته كه بايد تقويت شود؛ از اين رو 
منطقه فرهنگي و گردشگري عباس آباد در اقدامي تالش كرد تا 
با حمايتي ولو نمادين از كادر درمان سراســر جهان تقدير كند و 
در اين راستا اقدام به مشاركت گرفتن از همه فعاالن گردشگري 

شهرهاي آسيايي عضو مجمع شهرداران آسيايي كرد.«
حجازي گفت: »به همين دليل و به بهانه روز جهاني هالل احمر 
)8مي( با اداي احترام به همه جانباختگان ويروس كرونا، از همه 
كســاني كه در مقابله با شــيوع اين بيماري و دفاع از سالمت و 
بهداشت جامعه بشري تالش كردند، به ويژه پزشكان و پرستاران 
و كادر درماني تشــكر مي كنيم و به رسم تشكر نمادهاي معروف 
گردشگري شهري با شعار درد مشترك به رنگ سفيد درآمدند. 
اين برنامه نشــان دهنده غناي فرهنگي كشورهاي غرب آسيا در 
مواجهه انساني با درد هاي مشترك مردمان جهان است. فرهنگ 
ارزشــمند و غني كه فراتر از دين، مرز، زبــان و...، براي كمك به 

بشريت و دوستي و صلح تالش مي كند.«

خبرهاي كوتاه

»تهران مــن« ميزبان فروشــگاه ها و 
خدمات آنالين شد

  محمد فرجــود، رئيس ســازمان فناوري 
اطالعات و ارتباطات شهرداري تهران:

براي اينكه مردم نيازمنــد دريافت خدمات 
متعددي در سطح شهر هستند و ضروري است 
كه از خانه خارج نشــوند، در فاز اول تعدادي 
فروشــگاه منتخب را معرفي كرديم تا از اين 
طريق خدمات غيرحضــوري دريافت كنند. 
اين خدمات شامل فروش ارزاق ضروري مردم، 
اقالم فرهنگي و آموزشــي و خدمات منزل و 
لوازم الكتريكي است. امكان خريد مجازي از 
ميادين ميوه و تره بار نيز هنوز تكميل نشده، 
ولي به زودي شــهروندان خواهند توانســت 
به صورت مجازي از ميادين ميوه و تره بار خريد 
كنند و اقالم خريده شــده به درب منزلشان 

ارسال شود.)همشهري(

احتمال ورود شهروند به بازار بورس
  مجيد فراهانــي، رئيس كميتــه بودجه 

شوراي شهر تهران:
با ورود ســهام شــركت ها و ســازمان هاي 
شــهرداري تهران به بازار بورس نه تنها عمال 
مشاركت مردم در اداره شهر افزايش مي يابد، 
بلكه زمينه براي شفاف ســازي  نيــز ايجاد 
مي شــود. 10درصد بلوك ســهام شستا با 
۷هزار ميليارد تومان در عرض 2 ســاعت به 
فروش رفت و اين در حالي است كه بسياري از 
شركت هاي شهرداري از شستا جلوتر هستند، 
اما هنوز باور لزوم ورود ســهم شركت ها در 
مديران ايجاد نشده اســت. با پيگيري هاي 
انجام شــده مقرر شد كه شــهرداري تهران 
ليســتي از شــركت هايش را كه توان عرضه 
در بازار بورس را دارند ارائــه دهد كه به نظر 
مي رسد شركت شــهروند از شانس بيشتري 
براي ورود به بازار سرمايه برخوردار باشد و تا 
پايان سال سهام فروشگاه شهروند در بورس 
عرضه مي شــود، اما بايد مقدمــات اين مهم 

فراهم شود. )ايسنا(

دوچرخه سوار برنده باشيد
  يعقــوب آزاده دل، مديــر واحد توســعه 
سيستم هاي حمل ونقل پاك شهرداري تهران:

مسابقه دوچرخه ســوار برنده با هدف ترويج 
دوچرخه ســواري در ميــان دانش آموزان و 
همراهي با پويش »در خانه مي مانيم« برگزار 
مي شود. ارائه ايده نقاشي ديواري ويژه مدارس 
با محوريت ترغيب دانش آموزان به استفاده از 
دوچرخه در مسير خانه تا مدرسه و ارائه يك 
شــعار زيبا با محور اســتفاده از دوچرخه در 
سفرهاي درون شــهري از موضوعات اصلي 
اين مسابقه اســت. آخرين مهلت شركت در 
مسابقه دوچرخه ســوار برنده 31ارديبهشت 
است و پس از آن قرعه كشــي مسابقه انجام 
و به 20نفر به قيد قرعه جوايزي اهدا خواهد 
شد. برندگان مســابقه، دوچرخه و تجهيزات 
ايمني دوچرخه سواري از سوي واحد توسعه 
سيســتم هاي حمل ونقل پاك شــهرداري 
دريافت خواهند كــرد و زمان اعالم برندگان 
4خرداد مصادف با عيد ســعيد فطر اســت. 
شهروندان مي توانند جهت شركت در مسابقه 
به شــماره 0905۷5۶2933پيامك ارسال 

كنند. )فارس(

ساخت پل عابر پياده در ورودي گيشا
  صفا صبوري ديلمي، معاون فني و عمراني 

شهرداري تهران:
بعد از ساخت زيرگذر گيشا يكي از مشكالت 
موضوع رفت وآمد هموطنان از عرض بزرگراه 
آل احمد بود. در گذشــته و پيــش از حذف 
پل روگذر گيشــا مردم از زير پل و با احتياط 
بيشتري تردد مي كردند كه بعد از حذف پل و 
ساخت زيرگذر، اين تردد با مشكل مواجه شد. 
معاونت حمل ونقل شهرداري تهران معاونت 
فني را موظــف كرد تا در ابتــداي زيرگذر و 
انتهاي الين مخالف يك سرعت گير نصب كند 
تا سرعت خودروها كاسته شده و امكان تردد 
عابران فراهم باشــد. اما اين موضوع راه حل 
كامل و نهايي نبود و به همين دليل تصميم 
گرفته شد تا روي زيرگذر و در نقطه ابتدايي 
كه دسترسي به خيابان گيشا فراهم است، پل 
عابر پياده نصب شود. هم اكنون دو پايه اصلي 
پل نصب شده است و به زودي تالش مي شود 
تا عرشه آن هم نصب شــده و به بهره برداري 

برسد. )فارس(

حريم امامزاده حسن فضاي سبز مي شود
  محمود كلهري، شهردار منطقه 1۷تهران:

تملك 23پالك در محدوده امامزاده حسن، 
با مجموع مســاحت يكهزار و ۷00مترمربع 
پس از 20سال طي توافق با سازمان اوقاف در 
منطقه 1۷انجام خواهد شد. مشكل تملك اين 
محدوده ورثه اي بودن اين امالك و كند شدن 
روند انتقال سند بود كه با تمهيداتي در حال 
رفع شدن است. مذاكراتي با سرمايه گذاران 
انجام شده تا با همراهي شهرداري و در اختيار 
قرار دادن امكانات، برخــي از ملك ها تملك 
شده و به فضاي ســبز اختصاص داده شود و 
فضاي زير آن براي ساخت پاركينگ استفاده 
شود تا يك زمين تنها براي فضاي سبز مصرف 

نشود. )شهرنوشت(
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حناچي: در مصوبــه محرك 
اقتصادی اصال اينطور نيست 
كه شهرفروشــي انجام شود. 
قســمت مهمی از آن مربوط 
به ســاختمان هايي است كه 
طبق ضوابط شهرسازي ساخته 

شده اند

چندي است اصالح و سنگفرش 
پياده روهــاي شــرقي خيابان 
الله زارنو، از خيابان انقالب به پائين، توســط شهرداري 
منطقه 12تاريخي تهران در دست انجام است. اين كار 
چشم و حواس خيلي از دوستداران تهران قديم را متوجه 
خود كرده است، زيرا الله زار از ديرباز در دل هر شهروند 
تهراني جا داشته است! از زماني كه مشروطه خواهان را 
به خود مي كشــيده، تا دهه 20و 30 كه كانون فرهنگي 
و بعد محل خريد شيك پوشــان بوده، تــا بعدتر كه هر 
مسافري در تهران به سينماها و كافه هايش سري مي زده 
و پيش آقارضا سهيال باقالي پلو با ماهيچه ميل مي كرده... 
تا بعدها كه سرتاسرش با لوسترفروشي ها در الله زارنو و 
الكتريكي ها در جنوب خيابان تبديل به راســته اي شد 

كه ديگر از سرزندگي و تفريح و سينما سوت و كور شد.
اما اين آشفتگي ها همه روح خيابان را خدشه دار نكرد. 
از وراي اليه اليه خاطرات نگاشــته بر لوح بناي خيابان، 
آن نام يگانه همواره ناظر بر اين تغييرات بوده، تا الله زار 

دوباره مغناطيس شود.
حال چند روزي است كه تخريب محدوده غربي خيابان 
نيز آغاز شده و پروفايل نهايي خيابان صرفا براي يك خط 
سواره و تعدادي پهلوگاه حاشيه اي است كه به معدودي 
اتومبيل و موتور اختصاص خواهد يافت. الله زار قرار است 
پياده روهاي امن داشته باشد و بهسازي الله زار جنوبي نيز 
در برنامه هست. و به گفته دوستان، اگر مشكالت و موانع 
اجازه دهد، نسبت به پياده راه سازي عرصه جنوبي ميدان 
بهارســتان هم اقدام خواهند كرد. تازه، اين كارها همه 
مي بايستي 30-20 سال پيش انجام مي شد. زماني كه 
همه دنيا نظير اين پروژه هاي بهسازي و باززنده سازي  و 
بازآفريني و ... را براي مراكز شهرهاشان انجام داده بودند.
البته اين روزهاي شلوغ شايد زمان خوبي براي جر و بحث 
درمورد آينده خيابان نباشد. اما بعضي هم مي گويند كه 
اگر االن تصوير درستي از برنامه هاي آينده نداشته باشيم، 
بعدها براي خيلي كارها دير مي شود. واقعيت اين است كه 
فعال فقط يك كف سازي  در دست اقدام است و بهسازي 
هنوز بايد نظر همه كاربران، از كســبه تا عالقه مندان به 
پرسه زني در مركز شهر تا هنردوستان و ... را جلب كند؛ 
و براي گذاشتن هزينه زياد روي دست شهرداري، بهتر 
است مرمت و بازسازي فضاهاي ساختمان ها نيز به دست 
همان ذينفعان صورت گيرد تا هم محيط متنوع بماند و 
براي همه جذاب باشد، هم پروژه سريع تر به نتيجه برسد.

آقاي عليرضا تهراني نماينده ساختمان پالسكو مي گويد: 
»به شخصه اميدوارم كه تمام اين منطقه از حدود چهارراه 
يوسف آباد تا بهارستان و از دروازه دولت تا بازار و منطقه 
مولوي و منوچهري و فردوسي، همه آرام آرام به همين 
شكل الله زار درآيد تا مثل خيلي جاهاي دنيا مركز شهر 
بيشتر در اختيار افراد پياده باشد تا اجتماع ماشين ها و 
تراكم رفت و آمدهايي كه مي شود به جاي ديگر در اطراف 
اين محدوده منتقل شــود.« البته به نظر ايشان آمادگي 
اجتماعي براي يك چنين تحول كيفي در مركز شــهر 

تهران االن بسيار بيشتر از گذشته است. و اشاره مي كند 
كه البته توسعه مترو و وسايل نقليه عمومي هم مؤثر بوده 

است تا اين طرح ها محقق شود.«
عقايد شهروندان تهراني در مورد الله زار مختلف است. 
حسين صمديان، معمار جوان، به تجربه هاي موفق ديگر 
پياده راه هاي تهران در خيابان باغ سپهســاالر يا صف، 
كوچه رفاهي ، برلن و مهران اشاره مي كند، كه در آنها در 
عين سهولت تردد پياده و نبود موانع دست و پا گير متعدد 
- مانند آن گلدان ها و نيمكت هــاي جديد الله زار- در 
پياده راه ها كمتر موتور سواري را مي بينيم، زيرا هر يك از 
اين گذرها، بنا به شرايط خودشان، خواه با نيروي انساني و 
خواه با راهبند، جلوي آمدن موتورسواران را مي گيرند. اما 
اميرحسين دهباشي معمار با تجربه تر مي گويد:» پياده راه 
زيبا براي فردي جذاب است كه سالي يك بار بعد از وقت 
اداري و يــا در روزهاي تعطيل پا بــه منطقه مي گذارد. 
براي مراجعان هر روزه و كاربران بافت، چيزهاي ديگري 
مهم تر از طول و عرض محور پياده و سواره و نوع كف فرش 
آن وجــود دارد. و بايد اين گره ها را گشــود تا محدوده 
بتواند نفس بكشــد!« او با آشــنايي اي كه با امكانات و 
زيرســاخت هاي منطقه دارد عقيــده دارد كه ظرفيت 
پارك نه تنها روي كاغذ هم پاسخگو نيست، بلكه همين 
ظرفيت ناچيز هم به واســطه اجاره هاي طوالني مدت 
ساختمان هاي جانبي و تبديلشان به انبارهاي غيررسمي، 
از مدار سرويس دهي به عامه مردم خارج شده است. به  
هرحال مشكالت بهســازي الله زار زيادند و جاي گفتن 
همه آنها اينجا نيســت. تخليــه بار و لــزوم وجود انبار 
به هرحال چيزي اســت كه بافت مرده ايجاد مي كند و 
خطرناك است و ميزان رفت و آمد موتوري را چند برابر 
كرده اســت. تا اين انبارها از اين محدوده جمع نشود، 
اتفاق هاي خوب نخواهد افتاد، و آمدن موتورسواران به 

داخل حريم پياده روها ادامه خواهد داشت.
اما شهرداري منطقه هم راه حل هاي خود را دارد: ظرفيت 
بخشي از پاركينگ كريســتال كه متعلق به شهرداري 
اســت، از طريق توزيــع كارت هاي پــارك، در اختيار 
موتورسيكلت ها قرار خواهد گرفت؛ و به  هرحال هدف، 

افزايش سهم حضور عابر پياده است.
اما حال كه هنوز برنامه هاي اصلــي حفاظت و احيا در 
بدنه ها و كوچه هاي الله زار آغاز نشــده اســت، شايد به 
چيزهاي ديگري هم خوب اســت كه پرداخته شــود.
مثال اينكه براي جلب مشــاركت مالكان و كســبه و هر 
كسي كه در الله زار ذي نفع اســت، بايد مجموعه اي از 
نهادهاي مسئول مانند سازمان ميراث، شهرداري و مراكز 
مطالعاتي و دانشــگاهي وارد گفت وگو شوند، زيرا اصل 
به ســازي بر پايه توافق روي كاربري ها و فعاليت هاست. 
به هرحال اگر تمام مخروبه هاي امروز الله زار، اعم از آن 
ســالن هاي نمايش زيبايي كه امروز انبارند، تا انبارهاي 
پشتي اي كه بنا خواهد شد تغيير كيفيت و مكان دهند 
و در سال هاي آينده آزاد و تعمير شوند، چنان ظرفيت و 
ثروتي توأم با سرزندگي و نشاط به الله زار رو خواهد آورد 
كه همه تعجب كنند! فعال، تئاتر فاخر نصر، قرار اســت 
به دست يكي از بهترين معماران شهرمان، بيژن شافعي، 
تعمير شود. و همين جا جا دارد ما شهروندان تهراني به 
بالندگي تدريجي شــهرمان در قلب تاريخي آن چشم 

دوزيم و مراقبش باشيم.

الله زار 150ساله، 
يــن  يمي تر قد
خيابان تهران با 
عناصر نسبتا مدرن است. خيابان قاجاري 
پايتخت كــه حرف هاي زيــادي در دل 
دارد، سال هاســت از هويــت خود فاصل 
گرفته و ديگر كمتر كســي داستان هاي 
اين خيابان سرزنده تهران قديم را به ياد 
مي آورد. بعد از ســال ها گوشه نشــيني و 
فراموشي اما الله زار قرار است به زودي گذر 
فرهنگي تهران شود. طرح و برنامه اش هم 
از پاييز 98 شروع شده و پس از پايان، سفره 
دل را براي پياده هاي شــهر باز مي كند. 
البته قرار نيست الله زار راه بر ماشين هاي 
دودي ببندد اما از قــرار معلوم نگاه طرح 
بازآفريني گذر فرهنگــي الله زار، تقويت 
آمد وشد پياده ها و جلوگيري از مزاحمت 
موتورسواراني اســت كه مسير پياده هاي 
الله زار را هم به تسخير خود درآورده اند. 
بهسازي و بازآفريني اين خيابان كه اتفاقا 
يكي از 8پروژه اولويت دار پيروز حناچي، 
شهردار تهران است، ســال ها مورد توجه 
دغدغه مندان حوزه شــهري بــوده و به 
همين خاطــر، قريب بــه 25جلد كتاب، 
19عنــوان مقاله و 12عنــوان پايان نامه 
درباره ســاماندهي و بازآفريني اين گذر 
قديمي تهيه و تدوين شده است. اما سال 
گذشته بود كه طرح ســاماندهي الله زار 

سرانجام شكل اجرا به خود گرفت.

تقويت پياده مداري محور بهســازي 
الله زار

آنطور كه شــهردار منطقه12 مي گويد، 
پروژه ســاماندهي خيابان الله زار از پاييز 
سال گذشته شروع شده و در حال حاضر 
كارها در بخش شــمالي ايــن خيابان - 
حدفاصــل خيابان جمهوري تــا خيابان 

انقالب- در حال انجام است.
علي محمــد ســعادتي در گفت وگو با 
همشــهري، هدف از اجراي بهســازي 
محيطــي اللــه زار را افزايــش عــرض 
پياده روهــا و تســهيل حمل ونقل پياده 
در اين محــدوده عنوان كــرد و گفت: 
»عمليات اجرايي آن در بخش شــرقي 
به اتمام رســيده و عرض پياده روها را در 
اين قســمت تا 5.5 و بعضا ۶متر افزايش 
داده ايم. همچنين، عالوه بر ســاماندهي 
وضعيت زيرساخت ها در اين محدوده كه 
اتصال شبكه فاضالب و ترميم شبكه هاي 
برق و زيرسطح اســت، مبلمان محوطه، 

تقويت نور محيطي و... در حال اجراست.« 
او اضافه كرد: »در اين مقطع، كار تعريض 
پياده روهاي قسمت غربي خيابان الله زار 
هم در دست اجراست. كار جدول گذاري، 
اتصال شــبكه فاضالب مغازه ها، احداث 
خط لولــه آب خام بــراي آبياري فضاي 
ســبز و نصــب و راه اندازي شــيرهاي 
هيدرانت آتش نشاني و ترميم  كابل هاي 
برق و اتصاالت خطوط نيرو نيز به پايان 
رســيده اســت. بنابراين تالش خواهيم 
كرد تا به سرعت كار را جمع بندي كنيم 
و اميدواريم تا پايان خرداد بتوانيم الله زار 
را در قسمت شمالي كامال تكميل كنيم و 

تحويل شهروندان بدهيم.«

رفع عارضه بزرگ الله زار
شــهردار منطقه 12 تهران با بيان اينكه 
قرار نيســت در اين خيابــان راه به روي 
خودروها بسته شود، تصريح كرد: »مسير 
عبور و مرور خودروها را در قالب يك الين 
حركتي در بخش مركزي خيابان خواهيم 
داشت. به اضافه تعدادي پهلوگاه كه اين 
پهلوگاه ها ضمن فراهم كردن امكان تخليه 
و بارگيري براي كســبه، ساماندهي بهتر 

موتورسيكلت ها را هم مهيا مي كند.«
نــدازه  ا از  بيــش  توقــف  ســعادتي 
موتورســيكلت ها را بزرگ ترين مشــكل  
الله زار عنوان كــرد و گفت: »بــراي اين 
منظور يك پاركينــگ را در اين محدوده 

ساماندهي الله زار با تكيه بر اقتصاد محلي
بخشي از بهسازي خيابان الله زار تا پايان خرداد براي شهروندان آماده مي شود

الله زار خاطره انگيز احيا مي شود
ترانه يلدا

شهرساز

   پياده محورسازي، جزو ایده آل هاي شهرسازي
  مهرداد مال عزيزي؛ كارشناس شهرسازي

پياده محور كردن و گســترش فضاهاي فرهنگي و گردشــگري در خيابان هاي تاريخي جزو 
ايده آل هاي شهرسازي است، اما اين كار بايد با ضوابط خاصي انجام شود و بي توجهي به اين ضوابط 
مي تواند سبب از بين رفتن رونق اين خيابان ها و وارد شدن ضرر و زيان به كسب و كار اصناف آنها 
شود. درباره خيابان الله زار اما بايد توجه داشت كه اين خيابان در طول تاريخ معاصر ايران تا پيش 
از پيروزي انقالب اسالمي به داشتن تعداد زياد فضاهاي فرهنگي، هنري و تفريحي مشهور بود، اما 
اكنون سال هاست كه به بورس لوازم الكتريكي تبديل شده است. بنابراين امروزه حقوق مكتسبه 
صنف لوازم الكتريكي در خيابان الله زار تسري پيدا كرده  و اگر مديريت شهري بنا دارد كاربري 
خيابان الله زار را تغيير دهد، بايد حتما حقوق مكتســبه اين صنف را درنظر بگيرد. بنابراين اگر 
مديريت شهري تهران بنا دارد بافت تاريخي اين خيابان را احيا كند، بهترين راهكار براي اين منظور 
انجام مداخالت آرام به جاي اقدامات عاجل است. سنگفرش كردن نيز مي تواند شروعي براي اين 
مداخالت آرام باشد، به شرطي كه از همان ابتدا جلوي ورود خودروها به اين خيابان گرفته نشود، 
اما بعد از چند سال كه حجم تردد خودروها در الله زار كاهش پيدا كرد، شهرداري بدون آسيب زدن 
به بار ترافيكي منطقه جلوي ورود خودروها به آن را بگيرد. اقدام بعدي مي تواند تملك فضاهاي 
فرهنگي و هنري قديمي خيابان الله زار باشد. به اين صورت كه شهرداري مي تواند واحدهايي در 
اين خيابان را كه هنوز تغيير كاربري نداده اند، به تصرف خود درآورد و رفته رفته فضاهاي فرهنگي 
و هنري اين خيابان را احيا كند؛ به طوري كه بعد از چند سال، بدون آسيب ديدن كسبه صنف لوازم 
الكتريكي، ويژگي تفريحي و گردشگري سابق نيز به اين خيابان بازگردد. احياي بافت تاريخي 
خيابان الله زار و فضاهاي فرهنگي هنري آن امكان پذير است، به شرط آنكه مديريت شهري اين 
كار را با روش مناسب آن انجام دهد تا تجربه تلخ خيابان ۱۷شهريور كه سنگفرش كردن آن باعث 
كم رونق شدن كسب وكار اصناف شد، تكرار نشود. البته الله زار تفاوتي اساسي با خيابان ۱۷شهريور 
دارد و آن هم اينكه اين خيابان يك محور درجه ۲ به لحاظ بار ترافيكي است و مانند ۱۷شهريور 

سنگفرش شدن آن تأثير زيادي روي بار ترافيكي منطقه ۱۲ تهران نخواهد گذاشت.

شناســايي و معرفي خواهيم كرد تا كسبه 
موتورسيكلت هايشان را در اين پاركينگ 
پارك كننــد. همچنين درصــورت لزوم 
همكاري پليس سعي خواهيم كرد كنترل 
ورود و پارك كــردن موتور هــا در بخش 
پياده روها را پيگيري كنيم تا اين محدوده 

محل مناسبي براي شهروندان باشد.«

كاشت درختان مثمر هميشه سبز
شهردارمنطقه12 در ادامه از كاشت تعداد 
زيادي درخت مثمر از نوع بلوط در الله زار 
خبر داد و گفت: »اين درخت ها هميشــه 
سبز هســتند و ســعي مي كنيم با كاشت 
اين درختان پوشش گياهي منطقه را هم 
تقويت كنيم. ضمن اينكه براي بهســازي 
نماي ساختمان ها هم برخي كسبه اعالم 
آمادگي كرده اند و تعدادي از آنان در حال 
ترميم نماهاي سازه هايشان هستند. ما هم 
به كساني كه عالقه مندند نماي ساختما ن ها 
را ترميم كنند، كمــك خواهيم كرد. اين 
موضوع به بهبود سيما و منظر الله زار كمك 
زيادي مي كند.« سعادتي پياده مدار شدن 
خيابان و تقويت حضور مردم را هدف اصلي 
بهسازي و ســاماندهي الله زار عنوان كرد 
و ادامه داد: »تقويت ايــن رويكرد، قاعدتا 
رونق كسب و كار را در اين منطقه به ارمغان 
مي آورد ؛ همانطور كه در خيابان هاي ديگر 
مثل خيابان 15خرداد حضور بيشتر مردم 

رونق كسب و كار را به دنبال داشته است.«

احياي اماكن فرهنگي
او دربــاره كاركردهــاي فرهنگي الله زار 
اظهار كرد: »در جداره هاي پشــتي و در 
بافت پسين جداره اصلي، ساختمان هاي 
متروكه، انبار ها و فضاهاي رها شــده اي 
وجود دارند كــه بعضا برخــي از   آنها در 
طبقات باال فعاليت ندارنــد. اگر بتوانيم 
زمينه حضور مردم را بيــش از پيش در 
اين محــدوده فراهم كنيــم، به صورت 
خــودكار بــه كاربري هايــي نيــاز پيدا 
خواهيم كرد كه كاركردهايشان، مكمل 
و پشتيبان كسب و كار هســتند. در واقع 
رونق كســب و كار در رابطه با خدمات و 
ســرويس دهي مخاطبان خيابــان را در 
مرحله اول دنبال كرده ايم و در وهله دوم 
برخي اماكــن فرهنگي هم هســتند كه 
به خاطر عدم حضور مــردم در اين حوزه 
جغرافيايي از رونــق افتاده اند. همچنين 
بعضي از ســينماها، موزه ها و حوزه هاي 
فرهنگي هم هســتند كه شــرايط الزم 
را براي تســهيل فعاليت هايشان فراهم 
مي كنيم؛ ازجمله هماهنگي با خانه سينما 
و تئاتر و... از برنامه هاي در دســت اقدام 

است.«

مجيد جباري
خبرنگار



2ماهــه  تمديــد  بــا 
قراردادهاي اجاره، عماًل مسكن

موج تقاضاي بازار اجاره 
به اواسط تابستان منتقل شده كه از نظر 
مشــاوران امالك مي تواند بــازار را به 

چالش بكشد.
مستأجران و مشاوران امالك به آينده 
بازار اجــاره در دوره پســاكرونا بدبين  
هستند و معتقدند درصورتي كه دولت 
و به ويژه وزارت راه و شهرسازي چاره اي 
نينديشد، مستأجران در تابستان امسال 
با چالش هاي جدي مواجه خواهند شد.

 بررسي هاي همشــهري نشان مي دهد 
فعاًل مصوبه ســتاد مقابله با كرونا براي 
تمديــد 2ماهــه قراردادهــاي اجاره 
سررســيد شــده و خيال بخشــي از 
مستأجران راحت شده اما اين مصوبه از 
سوي ديگر موجي از تقاضاهاي اجاره را 
به بعد از تيرماه موكول كرده كه با توجه 
به سازوكارهاي معيوب اين بازار، احتماالً 
به نوعي هرج ومرج و قيمت سازي در بازار 

اجاره بها منجر خواهد شد.
به گزارش همشهري، ســتاد مقابله با 
كرونا هفته پيش، مقرر كرد اعتبار آن 
دسته از قراردادهاي اجاره كه از اسفند 
98تا پايان ارديبهشت امسال سررسيد 
شده اند، تا پايان تيرماه تمديد شود تا هم 
اجبار انتقال محل سكونت خانوارهاي 
اجاره نشين در دوره شيوع كرونا مرتفع 
شود و هم مستاجران به واسطه كاهش 

درآمدهاي خود، مجبور نباشند تا پيش 
از عادي شدن شــرايط، قرارداد اجاره 
خود را با هزينه هاي سنگين تر تمديد 
كنند. هرچند در اين ميان بســياري از 
اجاره نشين هايي كه مهلت قراردادشان 
پيش از تصميم ديرهنگام ستاد به سر 
آمده بود، متضرر شــدند و همچنان از 

اين تأخير گله مندند.

آتش بس در بازار اجاره
تا پيش از اينكه ســتاد مقابله با كرونا 
مصوبه تمديد 2ماهه قراردادهاي اجاره 
را ابالغ كند، وزارت راه و شهرســازي 
پيشــنهاد تمديد 6ماهه قراردادهاي 
اجاره بهاي مسكوني را به هيأت دولت 
فرستاده بود كه درصورت تصويب، عماًل 
كل فصل جابه جايي در بازار مسكن را در 
برمي گرفت. اين طرح اگرچه ظاهراً به 
بهبود وضعيت بازار اجاره منجر مي شد 
اما از يك سو حقوق مالكيت موجران و 

صاحبخانه ها را تحت تأثير قرار مي داد 
و از ســوي ديگر، تنش بــازار را براي 
تقاضاهاي جديد اجــاره يا متقاضيان 
جابه جايي بيشــتر مي كرد؛ بر همين 
اســاس بود كه ســتاد مقابله با كرونا 
پيشــنهاد وزارت راه و شهرسازي براي 
تمديد 6ماهه قراردادها را تعديل كرد 
و ضمن موافقت با 4 ماه از اين پيشنهاد، 
سررســيد قراردادهاي اجاره را از آخر 
اسفند پارســال و فروردين امسال به 
تيرماه انتقال داد. اين موضوع به واسطه 
الزام قانوني و همراهي شــوراهاي حل 
اختالف در مورد صــدور حكم تخليه، 
عجالتاً رابطه ميان موجر و مستأجر را به 
آتش بس رسانده و حداقل تا 3 ماه آينده 

اين وضع ادامه دارد.

هشــدار بنگاه داران براي انباشت 
تقاضا

بنگاه هــاي مشــاور امالك پــس از 
مدتي تعطيلي، از ابتداي ارديبهشــت 
رســماً فعاليت خود را آغــاز كرده اند 
اما بررســي هاي ميداني همشهري از 
كســادي بازار اين صنف حكايت دارد. 
مشاوران امالك معتقدند دليل اصلي 
خلوتي اين روزهاي بازار خريد و اجاره 
مسكن، تمديد قراردادهاي استيجاري تا 
تيرماه است؛ زيرا تا پيش از مصوبه ستاد 
مقابله با كرونا، افراد بيشتري به دنبال 
يافتن واحدهاي استيجاري مناسب به 

زلزله كرونا محور زماني تقاضا در بازار اجاره را جابه جا كرد

احمد ميرخدائي
روزنامه نگار

انتقال موج اجاره نشينان به تابستان
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   اداي دين به بازار اجاره پساكرونا
به تازگي وزير راه و شهرسازي از ايجاد ســامانه ملي امالك و اسكان موسوم به سامانه شناسايي 
خانه هاي خالي و تحويل آن به سازمان امور مالياتي خبر داده؛ سامانه اي كه قرار بود تا آخر سال 
94ايجاد شود و معيار شناسايي خانه هاي خالي و دريافت ماليات از آنها باشد. اگر اين سامانه در 
سررسيد مقرر ايجاد مي شد، خانه هاي خالي پس از شناسايي در سال 95، يك سال معافيت مالياتي 
داشتند و از اول سال 96به پرداخت ماليات ملزم مي شدند. حاال آنگونه كه محمود محمودزاده، 
معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي مي گويد، قرار است با فعال شدن سامانه ملي 
امالك و اسكان، ماليات خانه هاي خالي از همان سال 96محاسبه و دريافت شود. حاال اما، با توجه 
به شرايط خاص بازار اجاره، وزارت راه و شهرسازي و سازمان امور مالياتي مي توانند سازوكاری 
ايجاد كنند كه از اين ابزار مالياتي به عنوان يك ابزار تشويقي در بازار اجاره پساكرونا استفاده شود.

   تازه ترين برنامه هاي دولت براي آواربرداري از كرونا
به نظر مي رسد نه تنها دولت، بلكه مجموعه حاكميت، خود از ابعاد احتمالي آوار و حجم تخريب زلزله 
كرونا در اقتصاد ايران آگاه هســتند و براي آواربرداري از همين حاال آستين ها را باال زده اند چنان كه 
شوراي عالي هماهنگي اقتصادي با حضور سران قوا در نشست روز شنبه خود پيشنهاد سازمان مالياتي 
براي تسريع و تســهيل در انجام امور موديان مالياتي را تصويب كرد. طبق اين مصوبه مهلت تسليم 
اظهارنامه ماليات برارزش افزوده دوره چهارم سال 98 و سررسيد پرداخت آن براي همه موديان مالياتي 
پايان ارديبهشت ماه تعيين شد. همزمان وزارت كار هم اعالم كرد: پرداخت تسهيالت حمايتي به كسب 
و كارهاي آسيب ديده از كرونا اين هفته آغاز مي شود و يك ميليون واحد كسب و كار كه مشمول دريافت 
تسهيالت شناخته شده اند پس از دريافت پيامك وزارت كار بايد به سامانه كارا مراجعه و اطالعات خود را 
براي دريافت تسهيالت ثبت كنند. به گزارش همشهري، تاكنون ۱۳رسته شغلي، كه بيشترين آسيب را از 
شيوع ويروس كرونا متحمل شده اند، شناسايي شده اند، اين ۱۳رسته شغلي مي توانند با قيد شرط هايي از 
تسهيالت حمايتي كرونا استفاده كنند. وزارت كار مي گويد كارفرمايان به محض دريافت پيامك مي توانند 
با مراجعه به سامانه كارا به نشاني اينترنتي kara.mcls.gov.ir اطالعات خود را به ثبت برسانند. پس 
از اين مرحله، اطالعات كارفرمايان به بانك ها ارسال و روند پرداخت تسهيالت با نرخ سود ۱2درصدي 
آغاز مي شود. براساس مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا به ازاي هر كارگر شاغل مبلغ ۱2ميليون تومان به 
هر كارگاه پرداخت مي شود و چنانچه نوع شغل به گونه اي باشد كه براساس مصوبه ستاد ملي كرونا كارگاه 
تعطيل شده باشد، اين مبلغ به ازاي هر كارگر ۱6ميليون تومان خواهد بود. دوره بازپرداخت اين تسهيالت 
پس از يك دوره تنفس از مهرماه سال جاري و به مدت 2سال است و وثايقي كه براي دريافت اين تسهيالت 

از سوي بانك ها اخذ خواهد شد، متفاوت و با ارائه سفته و معرفي ضامن عملياتي مي شود.

   صدور 35ميليون كد سهامداري جديد
رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: تا كنون مراحل صدور كد براي ۳5ميليون نفر از 5۰ميليون نفر مشمول 
سهام عدالت انجام شده است. حسن قاليباف اصل توضيح داد: ارزش شركت هاي بورسي در سبد سهام عدالت به 
49۰هزار ميليارد تومان رسيده است. او اضافه كرد: در سبد سهام عدالت كه به 5۰ميليون ايراني واگذار شده، سهام 
۳6شركت فعال در بورس و ۱۳شركت خارج از بورس موجود است. رئيس سازمان بورس گفت: تا پيش از اين كل 

كدهاي معامالتي بازار سرمايه ۱2ميليون نفر بود كه 5۰ميليون سهامدار عدالت هم به آن افزوده مي شود.

فعــاالن اقتصــادي ايــران 
مي گويند اوضاع كسب و كار اشتغال

در زمستان نســبت به فصل 
پاييز بدتر شده آن هم در شرايطي كه در اواخر 
فصل زمستان، كرونا در ايران متولد شد و بر 
وخامت ماجرا افزود. به گزارش همشــهري، 
تازه ترين گزارش اتاق ايران از شاخص پايش 
ملــي محيــط كســب وكار در زمســتان 

1398نشان مي دهد وضعيت فضاي كسب و 
كار، نســبت به فصل پاييز نامساعدتر شده، 
پيش از اين در 4فصل متوالي وضعيت فضاي 

كسب و كار رو به بهبود پيش مي رفت.
شاخص ملي كسب و كار كه  از پاييز سال97 
به بعد روند بهبود نســبي را در پيش گرفته 
بود در زمستان دوباره مســيري متفاوت را 
طي كرده؛ مســيري كه محيط كسب و كار 
را به وضع قرمز نرسانده اما دست كم رنگ آن 
كمي كم رنگ تر و نارنجي است؛ انتظار مي رود 
با نمايان شدن آثار تخريب كرونا، شاخص ملي 

كسب و كار در فصل بهار امسال بدتر هم شده 
باشد؛ البته براي ارزيابي ميزان قرمزي وضع 
بهار بايد منتظر ماند و ديد آيا سياست هاي 

حمايتي دولت اثربخش خواهد بود يا نه؟

نتايج محاسبه شاخص
براساس نتايج حاصل از پايش ملي محيط 
كسب وكار ايران در زمســتان1398، رقم 
شــاخص كل، 6.05 از نمــره 10به عنوان 
بدترين ارزيابي محاسبه شده كه بدتر از وضع 
اين شاخص نســبت به پاييز گذشته بوده؛ 
از ديد فعاالن اقتصادي مشاركت كننده در 
اين پايش، در اكثر اســتان ها، وضع بيشتر 
مؤلفه هاي مؤثر بر محيط كسب وكار ايران 
در زمستان1398تا حدودي نامساعدتر شده 
است. موانع اصلي كسب و كار از نظر فعاالن 
بخش خصوصي ايران در زمســتان پارسال 
غيرقابل  پيش بيني بودن و تغييرات قيمت 
مواداوليه و محصوالت، بي ثباتي سياست ها، 
قوانين و مقررات و رويه هــاي اجرايي ناظر 
بر كســب وكار و همچنين دشواري تأمين 
مالي از بانك ها اعالم شــده هرچند به آثار 
تخريب ناشي از شيوع ويروس كرونا اشاره اي 
نشده است. آنها مي گويند دسترسي به آب، 
به حامل هاي انرژي )بــرق، گاز و گازوييل 
و...( و شــبكه تلفن همــراه و اينترنت بهتر 
شده اســت. از نكات مهم در شاخص پايش 
ملي محيط كســب و كار اين اســت كه در 
4دوره نخســت اجراي اين طرح، دشواري 
تأمين مالي از بانك ها به عنوان نامساعدترين 
مؤلفه كسب وكار ارزيابي شــده بود، اما در 
10دوره اجــرا از پاييز 1396تا زمســتان 
1398، غيرقابل پيش بيني بودن و تغييرات 
قيمت مواداوليه و محصوالت به عنوان مانع 

نخست بر سر كسب و كارها معرفي شده كه 
از اثر نوسان نرخ ارز و سخت تر شدن مسير 
دسترســي به قيمت هاي پايــدار و باثبات 

مواداوليه و محصوالت حكايت دارد.

وضع استان ها
اتاق ايران در ارزيابي وضعيت كسب و كار در 
اســتان ها هم به اين نتيجه رسيده است كه 
استان هاي سيســتان و بلوچستان، تهران و 
كردســتان به ترتيب داراي بدترين وضعيت 
محيط كســب وكار و اســتان هاي مركزي، 
آذربايجــان غربي و قزويــن داراي بهترين 
وضعيت محيط كســب وكار نسبت به ساير 
استان ها بوده اند البته به دليل همزماني اجراي 
طرح در كشور و شيوع ويروس كرونا، تعداد 
پرسشنامه هاي تكميل شده در برخي استان ها 
به اندازه كافي نبوده، لذا نتايج استاني طرح در 
اين دوره بايد بااحتياط بيشتري مورد ارزيابي 

قرار گيرد.

اوضاع مشاغل
براســاس نتايج ايــن پايش در زمســتان 
1398، وضعيــت محيط كســب وكار در 
بخش خدمات در مقايســه بــا بخش هاي 
صنعت و كشاورزي نامناسب تر ارزيابي شده 
و در بين رشته فعاليت هاي اقتصادي، رشته 
فعاليت هاي ســاير فعاليت هاي خدماتي، 
اداري و خدمات پشــتيباني و ســاختمان 
به ترتيب داراي بدترين وضعيت كسب وكار 
و رشته فعاليت هاي ساير فعاليت هاي هنر، 
ســرگرمي و تفريح، امالك و مســتغالت و 
آموزش به ترتيب بهترين وضعيت كسب وكار 
را در مقايســه با ساير رشــته فعاليت هاي 

اقتصادي در كشور داشته اند.

پس از 2روز وقفه در رشد شاخص ها، 
بورس تهران در نخستين روز هفته بورس

توانست با 4.3درصد رشد، با قدرت 
از مرز يك ميليون واحد عبور كند. به اين ترتيب 
ارزش كل بازار سهام براي نخستين بار از 4500هزار 
ميليــارد تومان فراتــر رفت؛ رقمي كــه معادل 

280ميليارد دالر است.
به گزارش همشــهري، پس از يــك دوره صعود 
نفسگير، در روز هاي سه شنبه و چهارشنبه هفته 
قبل فشار عرضه ســهام در بورس افزايش يافت 
و زمينه نزول شــاخص را فراهم كــرد. اين نزول 
برخي تحليلگران بازار ســهام را به اين باور رساند 
كه دوره اصالح بورس فرا رسيده است. با اين حال، 
معامالت روز شنبه نشان داد نزول دو روزه بورس 
فقط يك تنفس كوتاه بوده و روند پر شتاب صعود 
همچنان دارد. به باور برخي تحليلگران، دليل نزول 
دو روزه بورس در هفته قبــل، عرضه يونيت هاي 
نخستين صندوق ســرمايه گذاري دولتي بود كه 
موجب شــده بخشي از ســهامداران براي تامين 
نقدينگي مورد نياز براي خريد اين يونيت ها، سهام 
خود را بفروشــند. دولت در تالش است از طريق 
عرضه نخستين صندوق سرمايه گذاري 16هزارو 

500ميليــارد تومــان يونيت در بازار بفروشــد. 
همچنين برخي ديگر از گمانه زني ها، حاكي از آن 
بود كه دولت به برخي سهامداران نهادي دستور 
داده حجم عرضه سهام را در بورس افزايش دهند. 
با وجود اين فرضيات ديروز شاخص كل بورس به 
رشدش ادامه داد و توانست با 42هزارو 294واحد 
افزايش براي نخســتين بار به رقم يك ميليون و 
20هزار واحد برسد. برخي تحليلگران بر اين باورند 
كه با وجود عبور شاخص از مرز يك ميليون واحد، 
شاخص كل هنوز نتوانســته از خطوط مقاومت 
اصلي، عبور كند. برخي گمانه زني ها حاكي است 
كه محدوده يك ميليون و 25هزار تا يك ميليون 
و 65هزار واحد مقاومت هاي پيش روي شاخص 
هســتند و اين احتمال وجود دارد كــه بار ديگر 
شاخص بورس در اين محدوده ها با تنفسي دوباره 

مواجه شود.

سال ها تالش شده تا سفره بورس بزرگ شود
همزمان با رشد پر شتاب بورس و فراگيرشدن جو 
حضور در بازار ســرمايه، اظهارنظر هاي مختلفي 
درمورد رشد كاذب و حباب گونه شاخص ها مطرح 
شده اســت. اگرچه تحليلگران كاركشــته بازار 

سرمايه به دفعات شايعه شكل گيري حباب در بازار 
سرمايه را رد كرده اند، با اين حال هنوز هم برخي 
 كارشناسان اقتصادي كه كمتر با سازو كار بازارهاي 
مالي و  به ويژه بورس آشنا هستند، در شبكه هاي 
اجتماعي، فضاي مجازي و همينطور رســانه ها از 
رشد كاذب بورس ســخن مي گويند. پيش از اين 
حسين عبده تبريزي، دبيركل سابق بورس در يك 
تحليل مفصل اعالم كرده بود ســرمايه گذاري در 
بازار سهام ديگر با مبناي نسبت قيمت به درآمد 
انجام نمي شود و سرمايه گذاران برخالف گذشته 
بدون درنظر گرفتن نسبت قيمت به درآمد در حال 
خريد سهام هستند. همچنين برخي تحليلگران 
تأكيد كرده اند رشد بورس ناشــي از كاهش نرخ 
بهره در ايران است و با توجه به اينكه بانك مركزي 
در تالش است نرخ بهره را كاهش دهد، اين امكان 
وجود دارد كه شــاخص هاي بورس حتي بسيار 
بيشتر از ارقام كنوني رشد كنند. روز شنبه حسن 
قاليباف اصل، رئيس جديد سازمان بورس هم در 
واكنش به اين بحث ها اعالم كرد: اين  روزها وقتي 
صحبت از رشد بازار سرمايه مي شود، برخي سعي 
مي كنند آن را زير ســؤال ببرند. ســازمان بورس 
نمي تواند جلوي كســي را بگيرد، ناظر بازار فقط 
بر بازار نظارت مي كند؛ ما سال ها تالش كرده ايم 
سفره بازار سرمايه بزرگ شــود و حاال مسئوليت 
با خود سرمايه گذار اســت. حسن قاليباف اصل با 
تأكيد بر اينكه سرنوشت شاخص بورس به تحوالت 
آينده بســتگي دارد، تأكيدكرد: قيمت هرسهم 
براساس انتظارات مشخص مي شود. عرضه و تقاضا 
در بازار قيمت را مشخص مي كند. به گفته او، بايد 
به افزايش قيمت ها در بازار سرمايه به عنوان يك 
فرصت براي بنگاه هاي اقتصادي نگاه كرد، زيرا اين 
ميزان پول به هر ســمت ديگري برود، باعث تورم 
مي شود. اما زماني كه وارد بازار سرمايه مي شود، 

باعث رونق خواهد شد.

مناقشه تعيين ضوابط قيمت گذاري و 
گراني خودرو به اوج خود رسيده؛ از خودرو

يك ســو وزيــر صنعــت، مديران 
شركت هاي خودروسازي را ديروز براي چاره جويي 
در دفترش بــه خط كرده و از ســوي ديگر اعضاي 
شوراي رقابت در نشست ديروز بعدازظهر خود تعيين 
ضوابط قيمت خودروهاي پر تيراژ داخلي را در دستور 
كار قرار دادند. رضا شيوا، رئيس شوراي رقابت ديروز 
در گفت و گو با همشهري اعالم كرد: فرمول تعيين 
قيمت خودروها نهايي شــده و امروز )يكشنبه( به 
ســتاد تنظيم بازار براي ابالغ نهايي ارائه مي شود. 

يافته هاي همشهري نشان مي دهد احتماال قيمت 
انواع خودرو 15 تا 20 درصد افزايش خواهد يافت.  با 
ابالغ رئيس سازمان بازرسي كل كشور و وزير صنعت 
مقرر شده اين شورا ضوابط تعيين نرخ جديد خودرو 
را حداكثر تا هفتــه آينده بررســي و اعالم كند.به 
گزارش همشهري، فشارهاي سياسي ناشي از افزايش 
قيمت خودرو به حدي اســت كه حتي زمزمه هاي 
توليد پرايد، خودروي از رده خارج شده، نيز به گوش 
مي رسد. همزمان فعاالن كسب و كارهاي مجازي از 
ممنوعيت درج قيمت در آگهي هاي فروش خودرو 
خبر داده اند. خودروســازان نيز با انتشار آمارهاي 
توليد تالش دارند تا نقش توقف يا كاهش عرضه در 
افزايــش قيمت خــودرو را كم رنگ جلــوه دهند. 
پيگيري هاي خبرنگار همشــهري از برخي اعضاي 

شوراي رقابت حاكي از آن است كه اعضاي اين شورا 
در نشســت ديروز بعد از ظهر خود تعيين ضوابط و 
كشــف قيمت خودروهاي پرتقاضاي داخلي را بر 
مبناي فرمول اين شورا و با درنظر گرفتن نرخ تورم 
بخشي، ميزان بهره وري و كيفيت اين خودروها در 
دستور كار قرار داده اند اما به دليل نهايي نشدن اين 
بررسي ها، از هرگونه اظهارنظر در مورد كم و كيف 
تعيين ضوابط قيمت گذاري يا نــرخ جديد خودرو 

خودداري مي كنند.

نرخ كاغذي پرايد 
بي گمان پرايــد 90ميليوني مهم تريــن خبر بازار 
خودرو در ماه هاي اخير بوده. مهدي صادقي نياركي، 
سرپرســت معاونت امور صنايــع وزارت صنعت از 
بررســي طرح تداوم توليد خودروي پرايد با هدف 
ســاماندهي بازار خودرو خبر داده اما با وجود اين 
ســعيد موتمني، رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و 
فروشــندگان خودرو نقش توقف توليد را در رشد 

قيمت پرايد كم دانست و گفت: خودروي پرايد در 
باالترين رقم 73 ميليون تومان معامله شده و مابقي 
اعداد اعالم شــده، ارقامي كاغذي هستند و پرايد با 
قيمت هاي 80 و 90 ميليــون تومان، اصال خريد و 

فروش نمي شود.

آمار متفاوت از رشد توليد و عرضه
به نظر مي رســد تنها راه متعادل شدن بازار خودرو 
واقعي شدن قيمت از يك سو و افزايش عرضه از سوي 
ديگر است برهمين اســاس مجيد باقري، قائم مقام 
مديرعامل سايپا در امور فروش از ثبت نام 150هزار 
نفر در طرح فــروش و تحويل 90هــزار خودرو به 
مشترياِن اين شــركت در 3  ماه گذشته خبر داد و 
گفت: ادعاي برخي رسانه ها مبني بر عرضه نشدن 
خودرو صحت ندارد.  به گفته او مجموع خودروهاي 
تحويلي و ثبت  نامي سايپا در 3  ماه گذشته 240 هزار 
خودرو بوده است. بابك احمدي، معاون بازاريابي و 
فروش ايران خودرو هم از عرضه روزانه 1000 دستگاه 

خودرو به بازار خبر داد و اعالم كرد تعداد خودرو هاي 
معوقه مشتريان واقعي ايران خودرو 38 هزار دستگاه 
است. به گفته او در 45روز گذشته تيراژ توليد خودرو 

در اين شركت 39هزار و 659دستگاه بوده است.

ممنوعيت درج قيمت در آگهي ها 
در شــرايطي كه تعلــل وزارت صنعــت در اعالم 
نرخي منطقي بــراي فروش كارخانــه اي خودرو 
مهم ترين عامل وضع فعلي بازار خودرو بوده؛ براي 
تركاندن حباب قيمت خودرو بار ديگر ســناريويي 
شكست خورده را به كار گرفتند، بر اين مبنا از ديروز 
درج هرگونه قيمت در آگهي هاي فروش خودرو در 
فضاي مجازي با حكم دادگاه بار ديگر ممنوع شــد. 
رضا الفت نسب عضو هيأت مديره اتحاديه كشوري 
كســب و كارهاي مجازي با تأييــد اين خبر گفت: 
»حكم دادگاه مبني بر ممنوعيت درج قيمت خودرو  
در آگهي ها پنجشنبه عصر صادر شده و از آن زمان 

در حال اجراست.«

به دنبال بنياد مستضعفان وستاد اجرايي 
فرمــان امــام، صندوق بازنشســتگي بورس

كشــوري، ســرمايه گذاري تاميــن 
اجتماعي، صنــدوق ذخيره فرهنگيــان و صندوق 
بازنشســتگي فوالد هم به صف ديگر هلدينگ هاي 
شبه دولتي پيوستندكه قرار است تا پايان سال بخشي 
از شركت هاي زير مجموعه شــان را در بورس عرضه 
كنند. اما بررسي هاي همشــهري ادعاي مديران اين 

مجموعه ها را به چالش مي كشد.
به گزارش همشهري، رشد شتابان شاخص ها و افزايش 
تقاضا در بورس، بدون تقويت كفه عرضه، نگراني هايي 
را ايجاد كرده است. دولت و مسئوالن بازارسرمايه نگران 
حبابي شدن بازار هستند به همين دليل به درستي در 
تالشند از طريق افزايش حجم عرضه هاي اوليه، بازار 
ســهام را به تعادل برســانند. بر همين اساس ابتداي 
هفته قبل فرهاد دژپســند وزير اقتصاد در نشستي با 
شركت هاي بزرگ از آنها خواست تا زمينه ورود و عرضه 
سهامشان را در بورس فراهم كنند. با رايزني هاي دولت 
و به ويژه در پي تأكيد چندباره رئيس جمهوري، اكنون 
شركت هاي شبه دولتي تحت فشــار قرار گرفته اند تا 
سهام شركت هاي زير مجموعه شان را براي ايجاد تعادل 
در بورس عرضه كنند. بخش عمده سهام شركت هاي 
ايران اتفاقا در اختيار همين هلدينگ هاي شبه دولتي 

است.
داده هاي آماري همشهري نشان مي دهد هم اكنون 
585شركت بزرگ كه عمدتا راهبري اقتصاد ايران را 
برعهده دارند، تحت مالكيت ومديريت هلدينگ هاي 

بزرگ شــبه دولتــي يعني بنيــاد مســتضعفان، 
ســتاد اجرايي فرمان امام، صندوق بازنشســتگي، 
ســرمايه گذاري تامين اجتماعي، صنــدوق ذخيره 
فرهنگيان، صندوق بازنشســتگي فوالد هســتند. 
بخش عمده اين شــركت ها از قابليت ورود به بورس 
برخوردارنــد. برآورد مي شــود ارزش ســهام تحت 
مالكيت اين شــركت هاي شــبه دولتي از 500هزار 
ميليارد تومــان فراتــر رود كه خود معــادل ارزش 
كل فرابورس ايران اســت. البته بايد توجه داشــت 
به جز اين ها، از شــركت هاي تحت مالكيت آســتان 
قدس رضوي و قرارگاه خاتم اطالعاتي دردست نيست.

 با وجود ايــن مديــران شــبه دولتي ها تاكنون در 
مصاحبه هاي رســمي خــود از عرضه ســهام فقط 
44شركت ســخن گفته اند. اما با اين حال مشخص 
نيست كه آيا همين وعده حداقلي داده شده هم محقق 
خواهد شــد يا خير؟ زيرا در طول سال هاي گذشته 

بارها طرح عرضه سهام اين شركت ها در بازار سرمايه 
مطرح شــده اما هر بار به دليــل مقاومت هايي، طرح 
ســپردن مديريت اين بنگاه ها به بخش خصوصي به 
مانع برخورده است. هرچند حاال شرايط تغيير كرده؛ 
زيرا رشد سريع بورس دولت را مجبور كرده براي ايجاد 
تعادل، سهام شركت هاي بيشتري را در بورس عرضه 
كند تا عطش نقدينگي فروكش كنــد و به تقاضاي 
خريد سهام پاسخ بدهد، اما نبايد از كنار نفوذ سياسي 
و اقتصادي مديران نشســته بــر راس مجموعه هاي 
شبه دولتي به آساني گذشت. بررسي هاي همشهري 
نشــان مي دهد شــبه دولتي ها با وجود اينكه بخش 
بزرگي از اقتصــاد ايران را در اختيــار دارند، تاكنون 
به رغــم نمايش هاي خبري، فقط ســهام 7.5درصد 
از شــركت هاي خود را براي عرضــه در بورس آماده 
كرده اند. آمار از اقدام مديران اين مجموعه براي رفع 

تكليف و عرضه قطره چكاني در بورس حكايت دارد.

فهرست شركت هاي تحت مالكيت هلدينگ هاي شبه دولتي ايران

تعداد شركت هاي آماده عرضهتعداد شركت هاي زير مجموعهنام هلدينگ
نا مشخص189بنياد مستضعفان

5510ستاد اجرايي فرمان امام
1788سرمايه گذاري تامين اجتماعي
11320صندوق باز نشستگي كشوري

نا مشخص29صندوق ذخيره فرهنگيان
216صندوق بازنشستگي فوالد

نا مشخصنا مشخصآستان قدس رضوي
نا مشخصنا مشخصقرارگاه خاتم

عرضهقطرهچكانيسهامشبهدولتيها
 بررسي هاي همشهري نشان مي دهد، شبه دولتي ها تاكنون به رغم نمايش هاي خبري، فقط سهام 7.5درصد از 

شركت هاي خود را براي عرضه در بورس آماده كرده اند

مديران نهادهاي شبه دولتي وعده داده اند امسال سهام 44شركت متعلق به اين شركت ها 
دربورس عرضه مي شودكه از اين تعداد 8شــركت به تامين اجتماعي، ۱۰شركت به ستاد 
اجرايي فرمان امام و2۰شركت به صندوق بازنشستگي كشوري متعلق است. البته بنياد 
مستضعفان هم وعده داده ســهام تعدادي از شــركت هاي زير مجموعه اش را در بورس 
عرضه مي كند، اما به تعداد آنها اشاره اي نكرده اســت.  مديرعامل سرمايه گذاري تامين 
اجتماعي)شستا( به تازگي اعالم كرده امسال سهام 8شــركت ازجمله شركت رايتل را 
در بورس عرضه مي كند. به گفته محمد رضواني فر، كارعرضه اوليه ســهام شركت هاي 
سرمايه گذاري سيمان تامين، زغال سنگ پرورده طبس، چوب خزركاسپين، شيمي بافت، 
كاغذ لطيف، الســتيك يزد، كارگزاري صبا تامين، تامين سرمايه امين دردست بررسي و 
اجراست. او همچنين در پاسخ به اين پرسش كه آيا برنامه اي براي عرضه سهام رايتل در 
بورس در سال جاري وجود دارد؟ گفته است: يكي از برنامه هاي شستا عرضه اوليه شركت 
خدمات ارتباطي رايتل بوده و مطابق ضوابط بورس اقدامات اوليه نظير خروج شــركت از 
ماده 4۱درجريان است و پيش بيني مي شود اين شــركت در سال 99به سود دهي برسد 
و مقدمات بورسي شدن آن فراهم شــود. اكبرافتخاري مديرعامل صندوق بازنشستگي 

كشوري هم اعالم كرده؛ تا پايان جاري سهام 2۰شــركت متعلق به اين صندوق در بورس 
عرضه خواهد شد. او اما اشاره اي به نام اين شــركت ها نكرده است. به گفته محمد مخبر 
رئيس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( هم پارسال سهام9شركت وابسته به اين ستاد 
در بازار سرمايه عرضه شده و امســال هم تمام اقدامات براي ورود ۱۰شركت ديگر انجام 
شده است. او گفت:با واگذاري اين ۱9شــركت، فقط شركت هاي مادر، ستادي و مديريتي 
كه در آنها اقدامات عملياتي انجام نمي شود، باقي مي مانند. بنابراين تمام شركت هاي ستاد 
اجرايي فرمان حضرت امام به مردم واگذار شــده و خواهد شد. عيسي شهسوار خجسته 
نايب رئيس هيأت مديره صندوق ذخيره فرهنگيان هم درمورد عرضه سهام شركت هاي 
زير مجموعه اين صندوق در بورس گفــت: هيأت امناي صندوق تأييدكرده كه ســهام 
شركت هاي اين صندوق بايد وارد بورس شوند. شهسوارخجسته افزود: منابع مالي ناشي 
از واگذاري سهام اين شركت ها به مصرف طرح هاي توسعه اي در همان شركت ها يا ساير 
سرمايه گذاري هاي صندوق خواهد رســيد. رضا مسرور مديرعامل صندوق بازنشستگي 
فوالد هم گفت: شركت سرمايه گذاري اين صندوق و به تبع آن شركت هاي تابعه ازجمله 
سنگ آهن مركزي ايران، زغال ســنگ پرورده طبس، زغال سنگ كرمان، فوالد آلياژي 
ايران، فوالد خراسان و فرآورده هاي نسوز آذر در قالب يك هلدينگ فوالد تجارت داالهو، 

در بورس عرضه مي شوند.

    وعده هاي شركت هاي شبه دولتي

بنگاه ها رفت وآمد مي كردند يا از طريق 
آگهي هاي اجــاره در فضاي مجازي، با 
بنگاه داران تمــاس مي گرفتند اما حاال 
كل مراجعات بازار اجــاره به چند نفر 
در روز محدود شده كه عمدتاً متقاضي 
اجاره يــا جابه جايي هســتند. به زعم 
مشاوران امالك اين كسادي مي تواند 
در اواسط تابســتان به غوغايي در بازار 
اجاره تبديل شــود و به واسطه سنتي 
بودن اين بازار، زمينــه را براي هرج و 
مرج قيمت ها فراهم آورد. به گفته يكي 
از فعاالن صنف مشاور امالك، اگر قرار 
باشد كل تقاضای فصل نقل وانتقال در 
بازار مسكن يعني از خرداد تا شهريور، 
در محدوده 2 ماه، يعني مرداد و شهريور 
به بازار سرازير شود، مستأجران فرصت 
كمتري براي بررســي و توافق بر ســر 
واحدهــا دارند و همين شــتاب زدگي 
مي تواند يكــي از عوامل هرج و مرج در 

بازار باشد.

شــركت هاي حرفه اي اجاره داري 
چه شد؟

در بهار پارســال و همزمــان با تنش 
قيمت هــا در بــازار اجــاره، معاونت 
وقت مسكن و ســاختمان وزارت راه و 
شهرسازي 5برنامه كليدي براي حمايت 
از مستأجران تدوين كرده بود كه البته 
هيچ كدام از آنها اجرايي نشد. يكي از اين 
برنامه ها كه شخص وزير راه و شهرسازي 
نيز درباره آن اظهارنظر كرده بود، ورود 
شركت هاي حرفه اي اجاره داري به بازار 
اجاره بود كه بوروكراســي هاي مرسوم 
اين بــازار را حــذف و روابــط موجر و 
مستأجر را هم ازنظر حقوقي و هم ازنظر 
مالي مديريت مي كرد. اين شــركت ها 
قادر بودند عالوه بر اينكه ريســك هاي 
موجــر در يافتــن مســتأجر و وصول 
اجاره بها را پوشش دهند، مي توانستند 
مستأجران را نيز در يافتن بهترين موارد 
اجاره ياري كنند و از ســردرگمي  آنها 
بكاهند؛ اما حاال، در شــرايطي كه يك 
ســال از زمان مطرح شــدن ورود اين 
شركت ها مي گذرد، نه تنها هيچ خبري 
از آنها نيست، بلكه برنامه هاي احتمالي 
وزارت راه و شهرسازي براي ساماندهي 
و كنترل بازار مسكن و اجاره امسال نيز 

مشخص و اعالم نشده است.

 احتمال افزايش ۱5 تا 2۰ درصدي 
قيمت كارخانه اي خودرو

علي ابراهيمي
روزنامه نگار

محيط كسب و كار در وضعيت نارنجي
شاخص ملي محيط كسب و كار  نزولي شد

رضا كرباليي
روزنامه نگار

بورس؛ فتح مرز يك ميليون
شاخص كل بورس تهران ديروز با 4.3درصد رشد براي نخستين بار از مرز يك 

ميليون واحد عبور كرد



 منشــأ گرد وغباري كه اين روزها در حلق 
محيط 
ساكنان شهرهاي غرب و جنوب غربي كشور زيست

مي رود، كانون هاي ريزگرد عراق، سوريه و 
عربستان است و مجادالت سياسي در اين كشورها، مانع 

از حل معضل 15ساله گردوغبار شده است.
در پي خيزش گردوخاك در برخي استان هاي غربي كشور 
در چند روز اخير، صادق ضياييان، مديركل پيش بيني و 
هشدار سريع سازمان هواشناسي با اشاره به اينكه منشأ 
گردوخاك در استان هاي مرزي غرب كشور از كشورهاي 
عراق و عربستان به ايران رســيده است مي گويد: اين 
گردوخاك استان هاي ايالم، اهواز، كرمانشاه و تا حدودي 

جنوب بوشهر و فارس را درگير كرده است.

مذاكره از نو
پيش بيني مي شود وقوع گردوغبار تا ۲1 ارديبهشت ماه 
ادامه داشته باشد، تجربه ســال ها مواجهه با ريزگردها 
نيز نشان داده است اين تازه شروع ماجراست. به دليل 
خشكسالي هاي پياپي، احداث چندين سد روي رودهاي 
دجله و فرات، افزايش دماي ناشي از تغييرات اقليمي، 
همچنين جنگ و مناقشات سياسي در عراق و عربستان، 

حجم گردوغبار نيز چند برابر شده است.
علي محمد طهماســبي، رئيس ســتاد ملي مبارزه با 
گردوغبار در گفت وگو با همشهري مي گويد: در كشوري 
كه 6 ماه از سال معلوم نيست حكومت دست چه كسي 
است، شما با چه كسي مي توانيد مذاكره كنيد و به نتيجه 

برسيد؟ 
هفته گذشته جلسه كارگروه استاني مقابله با گردوغبار 
همزمان با بروز اين پديده در اهواز برگزار شد و مسئوالن 
با مقياس كوچكي از آنچه شــهروندان اين استان ها در 
تابستان تجربه مي كنند، مواجه شدند. اما راه حل منشأ 

خارجي در دست ديپلمات هاست.
رئيس ســتاد ملي مبارزه با گردوغبار مي گويد: منشأ 
گردوغبار استان االنبار عراق و مناطق حدفاصل عراق و 
سوريه است. اين منطقه تا پيش از اين در دست گروه هاي 
تكفيري داعش بود و بي ثباتي مانع حل مسئله مي شد. 
در 6  ماه اخير نيز كه تا حدودي ثبات نسبي برقرار شده، 
چندين بار از طريق وزارت امور خارجه )دفتر ويژه عراق( 
و سفير ايران در عراق با مســئوالن آن كشور مكاتبه 

كرده ايم و آنها براي كســب تجربه و حل مسئله اعالم 
آمادگي كرده اند. ولي تا آمديم بقيه كارها را انجام دهيم 

در عراق تظاهرات شد و نخست وزير تغيير كرد.
3 روز پيش مجلس عراق بــه كابينه مصطفي الكاظمي 
نخست وزير جديد رأي اعتماد داد و حال بايد ديد آيا در 
دولت جديد تمايل به همكاري در موضوع مقابله مشترك 
با ريزگردها وجود دارد؟ علي محمد طهماسبي دراين باره 
مي گويد: دوباره بايد از اول مذاكره كنيم. خوشبختانه 
مطالعه شناسايي كانون هاي بروز گردوغبار را به اتمام 
رسانده ايم و در مذاكرات مي توانيم نتايج را كه برگرفته 
از نقشه هايWMO )سازمان جهاني هواشناسي( است 
ارائه كنيم. نتايج، پيش از كرونا در كنفرانسي در تهران 
منتشر شد و گزارش مستقل و گروهي كشورها نيز تهيه 
شده است. براساس مدل سازي هاي 15ساله، ما مي دانيم 
گردوغبار از كــدام نقطه برمي خيــزد و در كدام نقطه 
مي نشيند. همچنين بيشترين تأثير گردوغبار با منشأ 

خارجي را عراق و سوريه بر ايران دارند.

كمربند سبز غرب آسيا
درگيري طوالني مدت با پديده گردوغبار دانش بسياري 
را براي جامعه علمي و اجرايي كشور فراهم كرده است. 
يكي از پيشنهادات ايران براي مقابله با اين پديده، اجراي 
»ابتكار جمهوري اسالمي در احداث كمربند سبز غرب 
آسيا« است؛ اقدامي كه پيش از اين در ۲0كشور آفريقا، 
بين چين و مغولستان، كانادا، اســتراليا و آمريكا براي 
مقابله با بيابانزايي و افزايش فضاي سبز انجام شده است.

رئيس ســتاد ملي مبارزه با گردوغبار درباره اين طرح 
مي گويد: كشــورهايي مثل كويت و امارات كه با بروز 
گردوغبار همه فعاليت هايشــان در كل كشور مختل 
مي شود از اجرايي شــدن اين طرح استقبال كرده اند. 
در عراق و سوريه هم اوضاع همان است كه گفته شد و 

حكايت عربستان هم كه كامال مجزاست.

انتقال دانش به جاي پول
بودجه اي كه امسال براي مقابله با گردوغبار تعيين شده 
80درصد نسبت به سال قبل كمتر است و آن هم صرف 
نگهداشت پروژه هاي كنترل گردوغبار خواهد شد كه 
در چند سال اخير درون سرزمين انجام شد. اما در سال 
گذشــته كه بودجه 100ميليون يورويي به اين مسئله 
اختصاص يافت، مبلغي براي كنترل ريزگردها با منشــأ 

خارجي هزينه نشد.

 به گفته رئيس ســتاد ملي مقابله با گردوغبار، اگر قرار 
باشد در اين زمينه پروژه اي انجام شود به شكل هزينه 
پولي نخواهد بود. همچنين چند صد هزار نهال گياهان 
مشابه اكوسيستم ايالم كه هم مرز با عراق است به آن 
كشور تحويل شد. بنابراين بدون عقد قرارداد و امضاي 

تفاهمنامه هيچ پولي پرداخت نخواهد شد.
علي محمد طهماســبي اعالم كرد: هنوز به مرحله اي 
نرسيده ايم كه طرح كاشت ۲00هزار هكتار در نزديكي 
كربال اجرايي شود چون هنوز ظرفيت سازي نشده است. 

ستاد مقابله با گردوغبار نيز براي اقدامات الزم در داخل 
كشور جهت مقابله با پديده ريزگردها به دنبال پول است. 
در نتيجه بايد طرف عراقي را براي درك اهميت خساراتي 
كه گردوغبار به منابع و زيستگاه هاي عراق و ايران وارد 
مي كند ترغيب كنيم. هم اكنون به دنبال انتقال تجربه و 
دانش به عراق هستيم. ولي عمال تا زماني كه اولويت آنها 
با ما يكسان نباشد كاري از پيش نخواهد رفت؛ هر چند 
آنها پشت ميز مذاكره از اقدامات تعريف و تمجيد و براي 

همكاري ابراز تمايل كنند.

 رئيس ســتاد ملي مقابله با گردوغبار از بي  توجهي عراق، عربستان
و سوريه براي همكاري مشترك در مقابله با ريزگردها انتقاد كرد شكست ديپلماسي  در مقابله با گردوغبار

زهرا رفيعي
خبر نگار
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مزلمهساكفيلات
سحنعلاطلييامرا
يلگيدرمياپسيو
حرسيمادناپال

يلوتمبراهسان
ادوشرگنخيرات
مفهحيارلانمف
رتوروتينومهمق
وقياعتيكساكد

ترفغمرماسلشا
مهمپويمرمارگ
يزاپيلچروايل
نيساكبلكساگنا

انوزيراناجزارب
لهالهلصفمانسي
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افقی:
 1- مركوركــروم- كنايــه از 

زحمت بسيار كشيدن است
2- روســتاي گردشــگري 
مازنــدران- باز شــيميايي- 

پدربزرگ
3- مكمل زيبايي رو- ياقوت 

سرخ- سازگاري
4- وجود- ازدواج- تخليه شدن 

ذخيره بار الكتريكي باتري
5- شهرك تاريخي سينمايي-  

از درجات نظامي
6- نوعي قايق پارويي- زيبا و 

دلفريب- هر چيز سبك وزن
7- چاپگــر كامپيوتر- ظلم و 

ستم- پيشوند فعل مضارع
8- زهي خجسته زماني كه... 
بازآيــد- گل آپارتماني زيبا- 

وسط
9- جــاي پــا- رودي در 

خوزستان- كالم مصيبت
10- فرمان توقف- دم بريده- 

باكتري ميله اي
11- متنــافــــر- لقـــــب 

امام حسن)ع(
12- انگشت نما- سخن چين- 

نخستين زن شهيد اسالم
13- زيان- پــرده داري خانه 

كعبه- زهر
14- زينــك- پنــدار- نوعي 

دوخت در خياطي

15- از پايه هــاي اصلي دين 
زرتشت- تعاون

  
عمودی:

1- از اجــزاي پيراهن- حق 
انحصــاري پديــد آورنده اثر 

هنري- سخن بي پرده
2- ســياره زهره- آگاهانه- 

اصطبل
3- نــام آذري - دگرگوني- 

يارانه
4- سنت حســنه زورخانه- 
اثــري به قلــم شــاتو بريان 

فرانسوي
5- سرزنش- پس از سپتامبر- 
تنها حيواني كه اهلي نمي شود
6- مأمور تشريفات صفوي- 
نقــاش فرانســوي تابلــوي 

صبحانه قايقران ها- انجير
7- ياري كننــده- متحرك- 

حرف ندا
8- بــرادر امام علــي)ع(- 

پرستش خداوند- مرام
9- فرمان اتومبيل- چشمه اي 

در بهشت- خاكستر
10- نــام مجنون- رســانه 

شنيداري- شتر تيزرو
11- طرد شده- توبه كردن- 

يك دوم
12- راضي- تعلق

13- نوازنده- وسيله اي براي 
انتقال صدا- به دنيا آوردن

14- خالصــه عنصــر جذاب 
خبــر- از خواهــران برونته- 

سمت چپ
15- بــوي رطوبــت- رماني 
از اميــل زوال فرانســوي بــا 
 موضوع اعتصــاب كارگران- 

همه با هم

 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 | 3647
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

۲49736518
871۲54693
3569187۲4
6874۲1935
1۲4593867
935687۲41
49816537۲
51۲379486
76384۲159

متوسط

4    7    1
   5   4   
  ۲ 9    5 8
   4    ۲ 3
  6    1   
3 9    8    
9 4    6 7   
  8   7    
7    1    64۲1856973

6983741۲5
5379۲1468
76341859۲
98۲765341
154۲39687
34918۲756
۲16597834
875643۲19

ساده

متوسط

485673۲91
13958۲467
67۲941358
5174698۲3
8۲6735149
3941۲8675
94185673۲
۲68397514
753۲14986

سخت

      5 1  
 7   5   9  
3  6      4
   4     5
 ۲   9   6  
9     7    
4      3  ۲
 1   7   8  
 6 3       

ساده

 ۲ 1      3
   3 7 4    
5  7  ۲   6 8
 6    8 5 9 ۲
  ۲ 7  5 3   
1 5 4 ۲    8  
3 4   8  7  6
  6 5 9 7    
8     3 ۲ 1  

تهديد امنيت غذايي با تضعيف 
بازوي علمي حفاظت خاك 

ادامه از  طي اين بازه زماني، حدود 2هزار پروژه 
تحقيقاتــي در اين نهاد به ســرانجام صفحه اول

رسيده و بسياري از اين پروژه ها كه به سفارش دستگاه هاي 
اجرايي مانند سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري، ستاد 
مديريت بحران و سازمان بنادر و كشتيراني انجام شده، به 
اجرا درآمده اســت. مكان يابي، طراحــي و اجراي حداقل 
30ســد زيرزميني نمونه اي از اين پروژه هاست. تاسيس 
7ايستگاه فعال پخش سيالب به مساحت 63هزار هكتار در 
كشور از ديگر پروژه هايي است كه مطالعات و بررسي هاي 
آن در پژوهشكده انجام شده و به اجرا درآمده است. عالوه 
بر اين، با توجه به سيل خيز بودن كشور، اين پژوهشكده با 
پتانسيل سنجي، مناطق مستعد پخش سيالب در كشور را 
به وســعت 14ميليون هكتار شناســايي و اطلسي در اين 
زمينه تهيه كرده است كه دستگاه هاي اجرايي مي توانند 
براساس آن، ايستگاه هاي پخش سيالب را براي جلوگيري 
از خسارات ناشي از سيل در 14ميليون هكتار ايجاد كنند. 
حفاظت از خاك از ديگر فعاليت هاي اين پژوهشكده است؛ 
احياي پوشــش گياهــي در دامنه هاي جنوبــي البرز در 
» ورديج« و تثبيت كانون هاي گردوغبــار در »هنديجان 
اهواز« نمونه هايــي از اين فعاليت هاســت كــه هردو از 
الگوهاي پايدار در احياي منابع طبيعي كشــور محسوب 

مي شوند.
پنجم: ســال قبل قانون حفاظت خاك به تصويب مجلس 
شوراي اســالمي رســيد؛ اجراي اين قانون زماني كارساز 
اســت كه مبتني بر پژوهش و تحقيق و آخرين يافته هاي 
علمي جهان باشــد. براي تحقق اين هدف، بخش اجرا بايد 
به روز باشــد، زيرا هر روز براساس يافته هاي پژوهشي، الگو 
و مدلي جديد عرضه مي شــود كه بخش اجرا بايد براساس 
آن كار كند؛ به ويژه در كشــور ما كه با فرونشســت زمين، 
سيل و فرسايش خاك مواجه است، به روز بودن بخش اجرا 
ضرورتي اجتناب ناپذير اســت. اين به روز بودن با فعاليت 
پژوهشــكده حفاظت خاك و آبخيــزداري به عنوان بازوي 
پژوهشي بخش اجرا امكان پذير اســت. در چنين شرايطي 
ادغام اين پژوهشكده با مؤسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع 
كه از نظر ماهيت با هم متفاوت هستند، باعث تضعيف بخش 

اجرا مي شود.
سخن آخر: آقاي رئيس جمهور، طبيعت ايران تا به امروز 
تاوان بســياري از طرح هاي غيركارشناسي تصميم سازان و 
تصميم گيران را داده است؛ بر اين اساس، از دولت شما كه 
يكي از شعارهاي آن حفظ محيط زيست است، انتظار مي رود 
به توصيه هاي مشفقانه كارشناســان منابع طبيعي گوش 
فرا دهد و با لغو مصوبه شــوراي عالي اداري مبني بر ادغام 
پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري با مؤسسه تحقيقات 
جنگل ها و مراتع، مانع از آزمون و خطاي ديگري شــود كه 

نتيجه آن از پيش معلوم است.
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متــن كـامـل در سایت

مرزمهرانبازگشاییمیشود
محمد نوذری، معاون سیاسی - امنیتی استاندار ایالم از بازگشایی مرز مهران خبر داد و گفت: با توافق های انجام 
شده بین مسئوالن ایران و عراق قرار است مرز زرباطیه عراق که در 
سمت مرز مهران قرار دارد، ۲ روز در هفته برای صادرات کاال باز شود.
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»جنگلوک« بیش از دو دهه است مانند زخمی کهنه 
گزارش

 
بر تن چابهار نشسته، اما این زخم در روزهای گذشته 
و با آتش سوزی ای که به جان کپرهای اهالی افتاد، بار 
دیگر سر باز کرد. هرچند 400 خانوار کپرنشین این منطقه با آتش  
غریبه نیستند و کابل های سرگردان برق که غیرقانونی »جنگلوک« 
را روشــن می کند، 10 ســال پیش هم این آتش را به جان کپر ها 
انداخته بود. سالی نیست که بدون برق گرفتگی یکی از اهالی بگذرد.

40 سال کپرنشینی 
»پری ناز خاتون« یکی از همین کپرنشین هاست که 40-30 سال 

پیش و بعــد از ازدواج از ایرانشــهر به جنگلوک 
آمد؛ زمانی که هنوز نــه منطقه  آزاد چابهار بود و 
نه اسکله شهید بهشــتی رونقی داشت. حاال اما 
در کنار »پری ناز« و اقوامــش 400 خانوار دیگر 
هم ساکن هســتند و روزگارشــان را با کارگری 

می گذرانند. 
»پری ناز« هم مانند بسیاری از اهالی بعد از فوت 
همســرش که نگهبان شــیالت بوده و به بهانه 
بازخریــد از کار بیکار شــده، در خانه های مردم 
کارگری کرده است تا بتواند 8 بچه قد و نیم قد را 

بزرگ کند و به سرانجام برساند. 
در این چند روز که خانه و زندگی او و همه بچه ها 

و اقوامش دود شــده، تقاضای تعیین تکلیف زندگی شان را دارد: 
»اگر هم می خواهند جای دیگری به ما زمین دهند، حداقل زمینی 
بزرگ باشد که همه 400 خانوارمان نقل مکان کنیم.« »پری ناز« 
بعد از 40 سال کپرنشــینی از کمبود امکاناتی چون آب و برق هم 
گالیه می کند، اما می خواهد حداقل پرونده 40 سال بالتکلیفی شان 

بسته شود. 

دردی فراتر از خانه 
آنچه »پری ناز« می خواهد، خواسته بقیه اهالی هم هست؛ »عفیف 
برم«  معتمد و پیش نماز »جنگلوک« این را می گوید. او 20 ســال 
اســت در این منطقه ساکن شــده و بعد از ازدواج، بچه های 2 و 8 
ســاله اش در میان کپرها در حال بزرگ شــدن هستند. »عفیف« 
مانند دیگر اهالی می داند که زمین های »جنگلوک« کاربری شان 
اداری است و امکان ساخت وســاز ندارند. اگر حتی اجازه ساخت و 
ساز به اهالی داده شود، وسعت منطقه فقط کفاف 150 خانوارشان 
را می دهد: »در گذشته اینجا زمین بزرگی بود، اما کم کم اداره ها و 
ارگان ها شکل گرفتند و محوطه را محدود کردند. خواسته همه این 
است که همین جا به ما سند بدهند یا اگر قرار است به جای دیگری 

منتقل شویم، انتخاب مکان با مشورت مردم باشد.«
»عفیف برم« توضیح می دهد که شغل اغلب ساکنان »جنگلوک« 
کارگری است، اما بسیاری شــان به دلیل فقر و 
کم سوادی هنوز شناسنامه  هم ندارند و به همین 

دلیل مشکالت شان فراتر از خانه و زمین است. 
حاال که بعد از 10 ســال دوباره آتــش به جان 
کپرهایشان افتاده، گرمای 37 درجه طاقتشان را 
در چادرهای امدادی هالل احمر طاق کرده است 

و بیش از همه، بچه ها عاجز شده اند. 

مهاجرت دردسرساز
»ِعمران« از همان بی شناســنامه هایی است که 
»عفیف« درباره شــان حرف  می زند. 27 ســاله 
است و در »جنگلوک« به دنیا آمده. پدرش اهل 
نیک شهر بوده اما به پاکستان مهاجرت کرده است. با رفتن پدر، او و 
7 خواهر و برادرش مانده اند بی شناسنامه: »خواهر و برادرهایم همه 
ازدواج کرده اند و بچه دار شــده اند، اما نه ازدواج شان ثبت شده و نه 
تولد بچه هایشــان. بعد از رفتن پدر، مادرم در خانه مردم کارگری 
می کرد تا بتواند بزرگ مان کند و چون ســوادی هم نداشت دنبال 
شناسنامه نرفت. مادرم، عمویم، پدربزرگ و مادربزرگم شناسنامه 

دارند، اما به ما شناسنامه نمی دهند. پولی هم برای پیگیری ماجرا 
نداریم.« »ِعمــران« می تواند ایرانــی بودنش را اثبــات کند، اما 
ثبت احوال به خواســته اش اهمیتی نمی دهد. او هم مانند مادرش 
بی سواد است و به صورت روزمرد کار نقاشی ساختمان می کند که 
این کار هم از 3 ماه پیش و با شیوع کرونا تعطیل شده. بیکاری، فقر، 
نداشتن مدارک هویتی، کمبود امکانات و مشکالت بهداشتی منطقه 
همه را به ستوه  آورده، اما گویا مسئوالن برنامه ای برای حل مشکل 
ندارند. جابه جایی هم که قرار بود سال ها پیش انجام شود به اعتقاد 
»ِعمران« بدون برنامه ریزی بود، زیرا می خواستند به هر خانوار فقط 
60 متر زمین بدهند در حالی که اینجا خانواده ها کمتر از 6-5 نفر 

جمعیت ندارند و خانه 60 متری برایشان کافی نیست. 

چرا »جنگلوک« قانونی نیست؟
»مسلم بشــکار« از فعاالن اجتماعی که پیش از آتش سوزی هم در 
»جنگلوک« فعالیت می کــرد درباره مشــکالت اهالی توضیحات 
بیشتری می دهد. به گفته او، زمین های »جنگلوک«  در گذشته متعلق 
به اداره آب و فاصالب چابهار بوده است که تعدادی خانوار در آن زندگی 
می کردند. با راه اندازی منطقه آزاد چابهار و رونق گرفتن این شــهر، 
برخی از کارگرانی که در اسکله شهید بهشتی یا دیگر بخش های منطقه 
آزاد فعالیت می کردند، اینجا در فاصله 500 متری با در شرقی بندر 

ساکن شدند و با افزایش رفته رفته جمعیت منطقه به 400 خانوار رسید.  
»بشکار« توضیح می دهد که در طرح تفصیلی چابهار، زمین های این 
منطقه کاربری اداری دارد و به دلیل وسعت کم حتی اگر قرار باشد به 
اهالی اهدا شود، فقط ظرفیت 150 خانوار را خواهد داشت. او می گوید: 
»پیشنهادهایی برای ساخت آپارتمان در این منطقه داده شده بود، اما 
به دلیل نزدیکی به پادگان،  اداره اطالعات، سپاه و دادگستری و دالیل 
امنیتی، امکان ساخت خانه چند طبقه وجود ندارد. متاسفانه اهالی هم 
مصر هستند در همین منطقه بمانند در حالی که زمین به میزان کافی 
برایشان وجود ندارد و کارشناسی های مختلف نشان داده است که تنها 

راه چاره جابه جایی اهالی است.«

طرح تفصیلی دردسرساز
»نعیم رحمان زهی« هم مانند »بشــکار« فعال اجتماعی  است و 
از ســال ها پیش در منطقه حضور دارد. توصیف او از »جنگلوک« 
زاغه های در هم تنیده ای اســت که با هر بارش باران و ســیالب با 
جرقه کابل های ســرگردان برق مواجه می شــود و زندگی را برای 

اهالی تلخ می کند. 
اغلب اهالی »جنگلوک« به گفته »رحمان زهی« مهاجرانی هستند 
که از سایر شهرهای استان به ویژه ایرانشــهر به چابهار مهاجرت 
کرده اند و بعد از گذشت سال ها، زندگی نا به سامانی را در 3 هزار متر 

زمین شکل داده اند؛ 3 هزار متر زمینی که حاال پر است از آلونک و 
کپرهای تو در تو که زمینه جرم را فراهم کرده اســت به طوری که 
نیروهای امنیتی کمتر می توانند به تخلف های منطقه رســیدگی 
کنند و همه شرایط دست به دست هم داده تا آمار نداشتن هویت، 

فقر فرهنگی و بهداشتی، بیماری و مرگ ومیر به شدت باال برود.
»رحمان زهی« معتقد اســت حتی در صورت تایید مســئوالن، 
آپارتمان سازی با فرهنگ خانوارهای پرجمعیت »جنگلوک« سازگار 
نیست و در شرایط فعلی هم امکان کمک ، ارائه امکانات و رسیدگی 
فعاالن اجتماعی به درســتی وجود ندارد.  به گفته او، فرمانداران و 
شوراهای شهر بارها خواسته اند مشکل را حل بکنند، اما با توجه به 
طرح تفصیلی شهر که این اراضی را به صورت اداری و نظامی تعریف 
کرده است، قابلیت واگذاری زمین با کاربری مسکونی وجود ندارد. 

  
»جنگلوک« گویا با دردهای کهنه خود کنار آمده. مسئوالن هرچند 
از برنامه هایی برای ساماندهی این منطقه می گویند، اما بالتکلیفی 
هم مانند بی شناســنامگی، فقر و کمبود امکانات جزوی از زندگی 
اهالی شده است. شــاید اگر کپرهای 26 خانوار ساکن در منطقه 
نمی سوخت، نام   »جنگلوک« تا 10 ســال دیگر هم بر سر زبان ها 

نمی افتاد.

 اهالی »جنگلوک« در زمینی که کاربری مسکونی ندارد بالتکلیف مانده اند حصارحصیری»جنگلوک«
 و بدون برنامه ای برای جابه جایی با رشد اداره هامحل زندگی شان هر روز

 کوچک تر می شود

بسیاری  از اهالی »جنگلوک« به دلیل فقر و کم سوادی هنوز شناسنامه  هم ندارند ./عکس: ایرنا

سیده زهرا عباسی
خبرنگار

جوابیه 

مطالعاتساماندهی»جنگلوک«درحالانجاماست
 معاون استاندار و فرماندار ویژه چابهار 
در گفت وگو با همشهری از برنامه ریزی 
و انجام مطالعات برای ســاماندهی 14 
سکونتگاه غیررسمی چابهار از جمله 
»جنگلوک«  تحــت عنوان بازآفرینی 
شــهری خبر می دهد.  رحمدل بامری 
تاکید می کند که ایــن برنامه ریزی از 

یک ســال پیش و در مجموعه وزارت کشور با مشارکت استاندار، 
بنیاد مسکن، وزارت راه و شهرســازی، شورای شهر و شهرداری 

آغاز شده است. 
او با اشاره به برنامه ریزی های گذشته برای ساماندهی »جنگلوک« 
که به دالیل مختلف به نتیجه نرسیده اند، می گوید: باید برنامه ریزی 
فعلی به نتیجه برسد که بتوانیم شروع کنیم و فعال در حال شناسایی 
مشــکالت و انجام مطالعات هســتیم. بامری درباره مشکالت 
بی شناســنامه ها هم تصریح می کند: اگر افراد واجد شناسنامه 
باشند، بدون هزینه خاصی به آن ها شناســنامه می دهیم، اما گر 
مشکوک به تابعیت باشــند باید آزمایش بدهند و مراحلی قانونی 
طی شود. گروه هایی به منطقه فرستاده و پرونده هایی در این باره 
تشکیل شده و اقداماتی هم در دســت انجام است. اهالی بدانند 
ما با رویکرد و نگاه مثبت به فکر حل مشــکل هستیم.  به گفته او، 
ساماندهی این کپرنشینی با عمری بیش از ۲0 سال فرآیندی زمان بر 

است و باید در بلندمدت به سرانجام برسد. 

جزئیاتآتشسوزیدر»جنگلوک«

پنج شنبه 1۸ اردیبهشت حدود ساعت 1۳:۲0 دقیقه آتش ســوزی در محدوده کپرهای ساخته شده در اسکله صیادی هفت تیر رخ داد که موجب 
سوختن ادوات صید، سوخت قایق ها و ماهور صیادی شــد و خســارت زیادی به صیادان وارد کرد. در این منطقه از چابهار بیش از ۷0 هزار نفر 
حاشیه نشین در حدود 14 سکونت گاه غیر رســمی زندگی می کنند. بعد از این حادثه ساعت 14:4۵ دقیقه آتش سوزی دیگری در جنگلوک یکی 
از سکونت های غیررسمی در این منطقه رخ داد و همه نیروهای امدادی که ابتدا آتش سوزی در اسکله را اطفا کرده بودند به منطقه اعزام شدند و 

حریق را اطفا کردند.
در این آتش سوزی ها به ۳0 خانوار که در 1۵ کپر زندگی می کردند، خسارت وارد شد و همه کپرهای آن ها در آتش سوخت. جنس محل حریق از نوع 
چوب و کپری، کامپوزیت و یونولیت فشرده است و به همین دلیل سرایت آتش سوزی به شدت سریع بود. در حال حاضر، ۳0 خانوار آسیب دیده در 
آتش سوزی محله کپری »جنگلوک« این شهرستان با همت و تالش نجاتگران و امدادگران جمعیت هالل احمر اسکان اضطراری داده شدند و جمعیت 

هالل احمر و نیروهای مردمی در حال امدادرسانی و رسیدگی به مشکالت مردم آسیب دیده هستند.

مسئوالن بارها خواسته اند 
مشکل »جنگلوک« را حل 
کنند، اما طرح تفصیلی 
چابهار اراضی را به صورت 
اداری و نظامــی تعریف 
کرده اســت و به همین 
دلیل امکان ساخت و ساز 

در آن ها نیست

همشــهری در تاریخ 6 اردیبهشــت در گزارشی به 
بررسی مشــکالت جدی در آموزش مجازی استان 
مازندران پرداخت. روابط عمومی آموزش و پرورش 
مازندران در پاسخ به این گزارش اعالم کرد: »روزنامه 
همشهری در گزارشــی انتقادی با عنوان مشکالت 
جدی در آموزش مجازی به انتقاد از کاســتی های 
برنامه آمــوزش مجــازی در مازنــدران پرداخت. 
گزارشــی که رویکرد عمده و بنای اصلی آن تمرکز 
بر کاســتی ها و نواقص حداقلی و چشم پوشــی از 
دســتاوردهای حداکثری آمــوزش آنالین در این 
مدت بود که با کمک آموزگاران، معلمان، دبیران و 
مدیران به نام آموزش و پرورش مازندران ثبت شد. 
نقد و انتقاد حق رسانه به عنوان چشم سوم مردم و 
رکن چهارم دموکراسی اســت و ما از نقد استقبال 
می کنیم. اما توقع داریم در کنار بزرگ کردن نواقص، 
از دستاوردها نیز سخن به میان آید و همچنین در 
این موضوع خاص، شیوع خطرناک ویروس کرونا در 
کشور و تعطیلی ناگهانی و البته بی سابقه مدارس و 
همچنین دفعی و غیرمنتظره بودن شرایطی که بر 
دستگاه تعلیم و تربیت تحمیل شد نیز در این گزارش 
دیده می شد. برای دفاع از تالش معلمان و آموزگاران 
فداکاری که اجازه ندادند به رغم تعطیلی مدارس، در 
این مدت طوالنی آموزش و تربیت تعطیل شــود و 
برابر قانون مطبوعات از آن رسانه می خواهیم جوابیه 
زیر را که در شش بند است با همان فونت و در همان 

صفحه درج کند. 
بند یکم: مدیران مدارس روز چهارشنبه 30 بهمن 
98 زنگ تعطیلی مدارس را زدنــد و دانش آموزان 
و معلمان با این تصور بدیهی که صبح شــنبه سوم 
اسفند بر ســر کالس حاضر خواهند شد مدرسه را 
ترک کردند. اما روز سوم اســفند اعالم شد با توجه 
به این که بســیاری از مدارس، حوزه رأی گیری بود 
و عوامل مدرســه به زمان نیاز دارند تا فضای سالن 
اصلی که برای اخذ رأی تغییر کرده بود را به حالت 
عادی درآورند، مدارس در روز سوم اسفند تعطیل 
است. از سوی دیگر نیز نگرانی ناشی از کرونا که چند 
روز قوت گرفته  بود موجب شد این تعطیلی تمدید 
شود و در نهایت اعالم شد که با توجه به جدی بودن 
مشکل، ادامه کالس درس در سال تحصیلی 98-99 
به صورت مجازی باشد. شرایطی که دستگاه تعلیم 
و تربیت در آن قرار گرفت، از طبیعت تحمیل شد و 

حاصل کوتاهی مدیران این دستگاه نبود.
بند دوم: در این گزارش ادعا شده آموزش آنالین به 
دلیل فقدان راهبرد مناسب، کارآیی ندارد، باید گفت 
دقیقا برعکس اســت. چون راهبرد مناسب و وجوه 
نرم افزاری این طرح موجود اســت که در بندهای 
بعدی مفصل مورد اشاره قرار خواهد گرفت. مشکل 

عمده آموزش مجازی به زیرســاخت های اینترنت 
در برخی مناطق بــه ویژه مناطــق صعب العبور و 
محروم و امکانــات مالی برخــی خانواده ها بود که 
اداره کل آموزش و پرورش مازندران برای هرکدام از 
این مشکالت، طرح جایگزین تعریف کرد و همین 
موضوع مؤیّد این است که آموزش و پرورش مازندران 
برای آموزش آنالین راهبردی مناسب داشته و دارد 
و راهکارهای ترکیبی را برای رسیدن به آن راهبرد 

ترسیم کرد.
بند ســوم: اگر خبرنگار محترم آموزش مجازی را 
به خوبــی و منصفانه رصد می کرد متوجه می شــد 
مشــکالت آموزش آنالیــن - ما نیز بــه وجود آن 
معترفیم- دقیقاً در بخش  هایی اســت که خارج از 
حیطه وظایف و اختیارات آموزش و پرورش است و 
همکاران، معلمان و آموزگاران ما نیز چون شناختی 
درست از جامعه داشتند آموزش مجازی را تک الیه 
و تک ساختار تعریف نکردند. بلکه در چندین الیه از 
آموزش آنالین در شبکه مجازی با محوریت »شاد« 
تا شبکه سراسری آموزش و همچنین شبکه استانی 
تا تکــرار دروس در قالب برنامه پخــش رادیویی و 
تکثیر جزوه و سی دی و استفاده از ظرفیت راهبران 
آموزشی تعریف و برای هر منطقه با توجه به امکانات 
زیرساختی آن منطقه، یک یا دو سطح از این سطوح 

را اجرایی و عملیاتی کرد.
بند چهارم: عملکرد آمــوزگاران، معلمان، دبیران، 
مدیران و همــکاران خدوم در آمــوزش و پرورش 
مازندران از نخستین روزهای تصمیم وزارت متبوع 
مبنی بر ادامــه آموزش در فاز مجــازی و آنالین تا 
امروز، هم روشن و هم درخشــان است و پرداختن 
به همه آن بسیار گســترده خواهد شد. اما به چند 
بخش آن به طور مختصر اشــاره می شود؛ از جمله 
کســب رتبه اول کشــوری با عضویــت و فعالیت 
98 درصــدی دانش آمــوزان و معلمان در شــبکه 
آموزش دانش آموزی »شــاد«، راه اندازی ســامانه 
»مازندمحتوا« به ابتکار همکاران آموزش و پرورش 
مازندران که بیش از 200 هزار بازدید -معادل حدود 
نیمی از دانش آموزان استان- داشــت، استفاده از 
ظرفیت سایر شــبکه ها و پیام رســان ها در تولید 
محتوای آموزشی و تغذیه معلمان از سوی گروه های 
آموزشــی در روزهایی که »شــاد« هنوز راه اندازی 
نشده بود و اســتمرار کارهای پرورشــی و تربیتی 
در قالب سامانه »مجازندران« که بیش از 20 هزار 
ورودی پیام داشت بخش کوچکی از عملکرد آموزش 
و پرورش مازندران در حوزه تعلیم و تربیت آنالین 

است.
بند پنجم: کارشناسان و برنامه ریزان آموزشی استان 
از قبل درخصــوص امکان فقدان زیرســاخت های 

فضای مجازی در برخی مناطق محروم و کوهستانی 
یا محروم بــودن برخی خانواده ها از گوشــی های 
اندرویدی، نیز تدابیری اندیشیدند و به همراه پخش 
برنامه دروس در شــبکه ملی آموزش و شبکه رادیو 
که در پی امضــای تفاهمنامه بیــن معاونت وزیر 
محترم آموزش و پرورش و صدا و سیمای جمهوری 
اسالمی به امضا رسید بخشی از این کمبود برطرف 
شــد. افزون بر آن اهدای 60 عدد گوشی اندرویدی 
و دســتگاه گیرنده دیجیتال به برخی خانواده های 
فاقد این امکانات برای استفاده از آموزش آنالین و 
شبکه های تلویزیونی، آماده کردن جزوات درسی، 
ســی دی و دی وی دی و در نهایت حضور راهبران 
آموزشی و معلمان چندپایه در جمع دانش آموزان 
مناطق محروم و فاقد دسترســی به آموزش آنالین 
از جمله اقدامات آموزش و پرورش مازندران در این 
مدت بود که نگاه جامع همکاران آموزش و پرورش 
مازندران که از ســر دلســوزی بوده جای قدردانی 

ویژه دارد. 
بند ششم: درخصوص آموزش آنالین و شبکه »شاد« 
نیز باید یادآور شویم که این طرح عظیم هنوز در آغاز 
راه است و بدیهی است کاســتی ها و نارسایی های 
زیادی دارد و ما نیز وجود آن را منکر نیســتیم. اما 
ایمان داریم گام بزرگی اســت که برداشته شد و با 
گذشت چند ماه بسیاری از این ایرادها مرتفع شد. 
همان گونه که بسیاری از مشکالت فنی این سامانه، 
در همــان هفته های اول فعالیت، توســط تیمی از 
متخصصان که پشــتیبان فنی این سامانه هستند، 

شناسایی و مرتفع شد.«

  توضیح همشهری
گزارش »مشکالت جدی در آموزش مجازی« بیان 
بخشی از مشــکالت پیش روی آموزش مجازی و 
کاســتی های موجود در این مسیر بود که هنوز هم 
دیده می شود و حتی در جوابیه اداره کل آموزش و 
پرورش مازندران نیز تایید شده است. از سوی دیگر 
باید در نظر داشــت که چالش های مطرح شــده از 
زبان آموزگاران بیان شد و حاصل تجربه کوتاه مدت 
بخشــی از فرهنگیان در ســاختار جدید آموزشی 
است. کما اینکه با وجود گذشت حدود 3 ماه از بروز 
وضعیت جدید در نظام آموزشی و جامعه، همچنان 
برخی خانواده ها انتقاداتی را به مشــکالت موجود 
دارند که البته خود مسئوالن آموزش و پرورش نیز 
به برخی از این موارد اذعان دارند. نکته مهم تر این 
که یک ســوم پایانی گزارش به اظهارات مدیرکل 
آموزش و پرورش مازندران اختصاص و به تشــریح 
دالیل وجود این کاســتی ها و همچنین تالش های 
انجام شده برای بهبود آموزش آنالین اشاره داشت. 

آموزش آنالین و شبکه »شاد« ؛ در آغاز راه 
پاسخ آموزش و پرورش مازندران به گزارش همشهری



 پل حافظ می رود 
خیابان کامل می آید

گزارشی درباره جزییات برچیده شدن یکی از پل  های 
خاطره انگیز خیابان حافظ و دستورالعمل ایجاد خیابان 

کامل در تهران

یادداشت

بیمه خیابان ها با حمایت طلبی مردمی 

رویکرد مدیریت پنجم شــهر تهران همچنان 
بر مدار انســان محور قرار دارد. اقداماتی که در 
پایتخت صورت می گیرد نشان دهنده این است که مدیریت شهری تالش 
می کند تا با ایجاد بسترهای الزم، حضور برای تمامی افراد جامعه در شهر 
فراهم شود؛ اینگونه هم زیست شهر نفس راحت تری خواهد کشید و هم 
عرصه برای حضور پیاده ها، افراد دارای معلولیت و توان یابان بیش از پیش 
فراهم می شود. در این بین شاید برخی از طرح ها برای این منظور به نتیجه 
کامل نرسیده باشد اما با برنامه ریزی و انجام عملیات الزم در آینده ای 
نزدیک، نتایج برخی از گام های برداشته شده به خوبی نمایان می شود که 
نمونه شان در راستای فراهم سازی خیابان کامل است. البته که طی دو 
سال و نیم گذشته نیز بعضی از اقدامات صورت گرفته و به نفع شهروندان، 
به بهره برداری رسیده است.  بر این اساس یکی از نمونه برنامه های مثبت 
مدیریت شهری طی دو سال گذشته را می توان حفظ چنارهای خیابان 
ولیعصر از طریق کاشت درختان جدید و رسیدگی به قنوات و کانال های 
آبرسانی به درختان عنوان کرد.  با وجود این اقدامات ارزشمند از سوی 
مدیریت شهری، زمانی می توانیم نسبت به صیانت از درختان خیابان 
ولیعصر مطمئن باشیم وصیانت از آن  را در درازمدت بیمه کنیم که این 
اقدامات با حمایت های مردم و انجام نظارت از سوی آنها در این رابطه 
همراه باشد و از ظرفیت های مردمی موجود در این چارچوب استفاده 
بهینه شود. به همین منظور شکل گیری کارگروه حمایت طلبی حفاظت 
از درختان خیابان ولیعصر اهمیت دارد. حمایت طلبی از درختان خیابان 
ولیعصر در سطح کامال میدانی و با مشارکت شورایاری های محالتی 
است که در مجاورت با آن قرار دارند. مراد از حمایت طلبی آن است که 
گروه ها و اقشار ذینفع با همکاری دستگاه های مسئول در راه حل یابی برای 
مسئله ای خاص همفکری کرده و برای رفع مشکل حمایت های اجتماعی 
را جلب کنند.به طور مشــابه قبال در موضوع آلودگی هوا کارگروهی با 
محوریت فرهنگستان علوم پزشکی شــکل گرفته که شورای شهر در 
آن عضویت داشته و مراکز پزشکی مسئول هم با آن همکاری می کنند. 
خیابان کامل فقط شامل سیستم های حمل و نقل عمومی نیست بلکه 
دوچرخه، پیاده سواری و پیاده راه ها را نیز شامل می شود و دارای عناصر 
ویژه از جمله فضای سبز، درختان و مبلمان شهری متناسب نیز هست. 
برای این منظور باید با همراهی و حمایت شورایاران، اطالع رسانی الزم 
و شفاف به شهروندان، کســبه و گروه ها و اقشار ذینفع با بهره گیری از 
کمپین ها و شبکه های اجتماعی صورت پذیرد و انتقادات و پیشنهادات 
متخصصین و شهروندان نیز در شهرداری دیده و شنیده شود.فضای سبز 
شهر ما موضوعی است که کمتر فرصت گفت وگو و مشارکت برایش وجود 
داشته است و حمایت طلبی صیانت از چنارستان خیابان ولیعصر، گام 

نخست در این راه است.

سیدآرش حسینی میالنی
رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران
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تابستان که فرا برســد و خدا بخواهد کرونا تمام و کمال از زندگی ما رخت بربندد، اجرای 
پروژه های عمرانی و فرهنگی در شهر تهران سرعت می گیرد. پروژه هایی که این روزهابعضا به 
خاطر رعایت فاصله گذاری اجتماعی و سالمت کارگران، کج دار و مریز جلو می روند. از تکمیل 
حلقه های آخر زیرگذر گیشا و احداث پل سبز زندگی روی آن گرفته تا اجرای خیابان هایی 
با عنوان خیابان کامل در چند نقطه از شهر؛ خیابان هایی که در آنها همه ُمدهای حمل و نقلی 
وجود دارد؛ دوچرخه، اتوبوس، پیاده و خودرو، همه اینها به یک اندازه از خیابان سهم خواهند 
داشت و فضای سبز و مبلمان شهری با اصول شهرسازی نوین در حاشیه خیابان ایجاد خواهد 

داشت. 
در همین راستا شهرداری تهران با رویکرد انسان محورانه، ایجاد خیابان های کامل را در دستور 
کار قرار داده است و حتی پیروز حناچی، شهردار پایتخت گفته که به احتمال قوی برای توسعه 
پایدار شهر، بهبود ترافیک، زیباسازی منظر شهری و احترام به عابران پیاده، پل حافظ برچیده 
خواهد شد؛ پلی قدیمی که اگرچه تهرانی ها خاطرات بسیاری از آن به یاد دارند اما فرسوده 

شده و کارآیی الزم را هم اکنون ندارد.

نوبت به پل حافظ رسيد
برچیدن پل حافظ حدفاصل خیابان کریم خان تا انقالب به تصویب شوراي 

ترافیک شهر تهران رسیده است

بعد از برچیدن پل گیشــا حاال نوبت پل حافظ است. با این 
تفاوت که با برچیدن پل گیشــا، زیرگذر جایگزین شــد و 
قرار است پیاده راه پل ســبز زندگي نیز راه اندازي شود. پل 
حافظ از محــدوده خیابان کریم خان تا خیابــان انقالب اما 
قرار اســت حذف شــود تا بار ترافیکي این محدوده کاهش 
یابد. زیرا مطالعات در مورد وضعیت پل حافظ نشان مي دهد 
که این پل کاربرد چنداني ندارد و با برچیدن آن مشــکالت 
ترافیکي این محدوده برطرف مي شود. معاون فني و عمراني 
شــهرداري تهران با تأیید این موضوع مي گوید: »هم اکنون 
به دلیل شــیوع بیماري کرونا طرح ترافیک اجرا نمي شود، 
اما زماني که طرح ترافیک در این محدوده اجرا مي شود این 
پل از لحاظ ترافیکي مشــکلي را از شهر حل نمي کند و تنها 
باعث مي شود که خودروها پشــت چراغ راهنمایي خیابان 

طالقاني نایستند.« 
مسائلي از این دست معاونت فني و عمراني شهرداري تهران را 
بر آن داشته تا با جدیت پیگیر برچیدن پل حافظ باشد. البته 
شوراي ترافیک شهر تهران برچیدن این پل را تصویب کرده 
است. با اینکه برچیدن پل حافظ هنوز قطعي نشده، اما به نظر 
مي رســد در آینده اي نزدیک پروژه حذف پل محدوده کریم 
خان تا انقالب کلید بخورد. صفــا صبوري دیلمي، معاون امور 
فني و عمراني شهرداري به ایسنا مي گوید: »شوراي ترافیک 
تهران نیز برچیده شدن پل حافظ حدفاصل خیابان کریم خان 
تا انقــالب را در محدوده دانشــگاه پلي تکنیــک به تصویب 
رسانده، اما   اکنون در حال انجام مطالعات اجتماعي هستیم و 
به دلیل شیوع بیماري نیز از آنجایي که ممکن است کارگران و 
مهندسان نتوانند در فضاي کارگاهي فاصله گذاري اجتماعي 
را رعایت کنند برچیدن این پل را متوقــف کرده ایم. اما این 
مهم در برنامه قرار دارد با این حال ممکن است اتفاقاتي بیفتد 

که این پل برچیده نشود.« او ادامه مي دهد: »این پل مشکل 
ترافیکي را حل نمي کند و خودروها به جاي آنکه پشت چراغ 
قرمز خیابان طالقاني بایستند چند متر جلوتر پشت چراغ قرمز 
خیابان انقالب توقف مي کنند. این در حالي است که این پل 
بزرگ تأثیرات منفي روي خانه و مغازه هــاي خیابان حافظ 
گذاشته و هزینه هاي تعمیر و نگهداري آن بسیار زیاد است.« 

سازه  فلزي
پل هاي حافظ  و  گیشا از  پل هایي هســتند که روزگاري براي 
تسهیل   تردد خودروها در نقاط پُرترافیک شهر تهران احداث 
شدند. سازه هاي فلزي که به طور موقت تعبیه شدند اما سال ها 
برچیده نشدند تا اینکه پل گیشا در تابستان گذشته برچیده 
شــد. حاال پل حافظ در نوبت حذف قرار دارد. به گفته معاون 
شهردار تهران ایمن ســازي این پل به صرفه نیست. او تأکید 
مي کند: »پل حافــظ یکي از پل هاي موقت تهران اســت که 
پي عمیقي ندارد و  ایمن ســازي  آن بسیار ســخت است. به 
یاد دارید که پل کریم خان چند ســال پیش ایمن سازي  شد 
و میلیاردها تومان هزینه داشــت، اما پل حافظ در محدوده 
طالقاني طوالني تر است و اگر بخواهیم براساس شاخص هاي 
مهندسي امروز آن را ایمن سازي کنیم به اندازه ساخت یک پل 
جدید هزینه دارد. این در حالي است که عرشه این پل فلزي 
است و آسفالت مخصوص الزم دارد که هزینه ها را نیز افزایش 

مي دهد.« 
پل حافظ شمالي-جنوبي اســت و در ادامه این مسیر پل دوم 
خیابان حافظ قرار دارد. گرچه مطالعات شــهرداري نشــان 
مي دهد پل اول کارایي الزم را ندارد، امــا پل دوم به کاهش 
ترافیک این محدوده کمک مي کند. طوري که معاون فني و 
عمراني شهرداري تهران معتقد است برچیدن پل نخست به 
نفع همه است. صبوري دیلمي مي گوید: »در مجموع براساس 
مطالعات انجام شده برداشتن این پل به نفع شهر و شهروندان 

است.« 

محاکمه نجفي  براي درخواست بررسي 
یک پرونده

شهردار پیشین تهران امروز )یکشنبه( با شــکایت الیاس قالیباف، فرزند 
محمدباقر قالیباف، شــهردار اســبق تهران محاکمه مي شود. به گزارش 
همشهري، این در حالي اســت که محمدعلي نجفي تنها براي رسیدگي 
قضایي و بررســي ابعاد دقیق ماجرا، پرونده اي در شــهرداري منطقه2 را 
هنگامی که سکاندار شهرداري تهران بود به دستگاه قضایي ارسال کرده 
است. به بیان دیگر وقتي مطالبي را حراست یا شهرداري مناطق به شهردار 
تهران مبني بر وقــوع جرایم یا تخلفاتي اعالم مي کنند، شــهردار تهران 
خود حق رسیدگي به جرایم نداشته و راهي غیر از اعالم موضوع به مرجع 
قضایي ندارد. در رابطه با پرونده سال96 نیز نجفي، شهردار وقت موضوع 
را به مرجع قضایي اعالم کرده و در متن نیز نوشته  بوده است که احتمال 
وقوع جرایم وجود دارد. به گزارش ایرنا، حمیدرضا گودرزي، وکیل مدافع 
محمدعلي نجفي نیز با اعالم این خبر که جلسه رسیدگي به شکایت الیاس 
قالیباف از نجفي در شعبه1059 مجتمع قضایي ویژه رسیدگي به جرایم 
کارکنان دولت برگزار مي شود، نیز گفت: »در این پرونده، الیاس قالیباف و 
شرکت شمس الشموس از شهردار وقت منطقه2، رسول کشت پور، مدیر 
وقت حراست شــهرداري منطقه2 و همچنین از موکل به عنوان شهردار 
وقت تهران، تحت عنوان نشر اکاذیب و گزارش خالف واقع شکایت کرده و 
پرونده مزبور در دادسراي کارکنان دولت مطرح رسیدگي است.« ماجرا از 
این قرار است که حراست منطقه2 شهرداري تهران در 17بهمن سال96 
گزارشي در مورد تخلفات مؤسسه نوآوران آموزشي شمس الشموس متعلق 
به الیاس قالیباف مبني بر تخلفات و جرایم تهیه و آن را به شــهردار وقت 
منطقه2 یعني رسول کشت پور اعالم مي کند. کشت پور هم در همان تاریخ 
گزارش حراست را به انضمام اســناد و مدارکي براي نجفي شهردار وقت 
تهران مي فرستد و نجفي نیز گزارش حراست و شهرداري منطقه2 را در 
نامه اي خطاب به دادستان عمومي و انقالب تهران ارسال کرده و مي نویسد: 
»به پیوست، گزارش شهردار منطقه2 درخصوص احتمال وقوع جرایم و 
تضییع حقوق شهرداري تهران در ارتباط با مؤسسه شمس الشموس تقدیم 
مي شود و خواهشمند است به موضوع رسیدگي کرده و نتیجه را به شهرداري 
اعالم دارید.« پس از آن قالیباف از افراد یادشده تحت عنوان نشر اکاذیب، 
افترا و انتشار مطالب خالف واقع شــکایت مي کند که این شکایت پس از 
صدور کیفرخواست براي رسیدگي به دادگاه ارسال شده است. گودرزي 
وکیل نجفي پیش از این گفته بود: »اوال در باب مطالب مطرح و جرایمي که 
اعالم شده پرونده  در مرجع قضایي در دست رسیدگي است و هنوز حکم 
آن اعم از برائت یا مجرمیت صادر نشده؛ بنابراین فعال نمي شود بحث نشر 
اکاذیب، افترا و گزارش خالف واقع را مطرح کرد. ثانیا برخالف آنچه از سوي 
وکیل الیاس قالیباف اعالم شده، توطئه اي در کار نبوده و موکل در آن زمان 
شهردار تهران بوده و مطابق وظیفه قانوني خود، موضوع را به مرجع قضایي 
اعالم کرده و در متن هم گفته احتمال چنین مسائلي وجود دارد و وظیفه 
قانوني خود را انجام داده و اگر اعالم نمي کرد مي گفتند چرا اعالم نکردید.«

تشکیل 22کارگروه نوآورانه در تهران
عضو شوراي اسالمي شهر تهران در جریان تنفیذ احکام هیأت رئیسه 
شورایاري هاي منطقه 3، بر لزوم تشکیل کارگروه هاي شورایاري ها 
تأکید کرد و افزود: کارگروه هایي که توســط شــورایاري ها برگزار 
مي شود، متناظر با شــورا و معاونت هاي شــهرداري است و با این 
سازوکارها شاهد هماهنگي هاي بیشتري در مدیریت بهینه شهر 
خواهیم بود. به گزارش همشهري، سیدمحمود میرلوحي، در این 
مراسم گفت: »لزوم تشکیل کارگروه شورایاري ها به علت انطباق آن 
با شوراي اسالمي شهر تهران است«  به گفته او، در آینده اي نزدیک، 
22کارگروه نوآورانه، فناورانــه و ایده پردازانه با حضور متخصصان، 

نخبگان و صاحب نظران حوزه تشکیل مي شود.

خيابان كامل؛ مدل 99
 16 ماه از طرح نخستین ایده خیابان کامل در تهران مي گذرد 

و امسال دوباره موضوع این طرح با جدیت بیشتري دنبال خواهد شد

زمستان 97زماني که نخســتین بار اصطالح خیابان کامل 
در تهران مطرح شــد، امیدواري هاي زیادي به وجود آمد 
که مي توانست آینده بزرگ ترین شهر ایران را تغییر دهد. 
این امیدها البته پس از ماه ها به شهرهاي دیگر نیز سرایت 
کرده اما باید دید چقدر عملي خواهد شد. ایده خیابان کامل 
برآمده از علم مهندسي ترافیک است اما جایي به شکوفایي 
رســیده که اصول ترافیکي و زیباسازي همدوش یکدیگر 

پیش رفته اند. طبق این الگو، در هر مسیر باید زیرساخت 
تردد پیاده مثل پیاده رو، خط عابر پیاده، جزیره هاي میاني، 
خطوط برجسته عابر پیاده، آرام سازي  ترافیک براي کاهش 
سرعت خودروها، مســیر دوچرخه و امکانات حمل ونقل 
عمومي طراحي و اجرا شود. بســیاري از شهرهاي بزرگ 
جهان هم اکنون این ایده را پیاده کرده اند و سهم بیشتري 
از مسیر را به عابران اختصاص داده اند. در تهران، مشهد، 
اصفهان و تبریز هم جرقه هایي از اصالح مســیرها به نفع 
پیاده ها دیده شده اما این اقدامات هنوز سهم حیاتي الزم را 

هم نتوانسته اند کسب کنند.

16 ماه و هیچ
زمســتان 97کمیتــه اي براي پیشــبرد 
فضاي پیاده محور در تهران تشــکیل شد 
تا امیدواري ها به ایــده مذکور به اوج خود 
برســد. چندي بعد یک عضو شوراي شهر 
تهران اعالم کرد هر سال تا پایان برنامه سوم 
22خیابان کامل خواهیم داشــت. از زمان 
انتشار این خبر بیش از 16 ماه مي گذرد اما 
هنوز هیچ خیابان کاملي به معناي واقعي 
در تهران راه اندازي نشده و مشخص نیست 
براي ادامه این راهــکار چه برنامه اي وجود 

دارد.

نگاه کارشناس
گر چه امروزه عملکــرد اصلي خیابان 
براي ماشین ها طراحي شــده اما این 
فضاهاي عمومي باید به طور مســاوي 
در اختیار همه قرار گیرد. سیدمهدي 
معیني، اســتاد دانشــگاه در این باره 
مي گوید: عملکــرد خیابان ها امروزه با 
رشــد تکنولوژي حمل ونقل تغییرات 
زیادي یافته اســت. در هرصورت اگر 
بخواهیم چهره شــهر بــراي زندگي 
انساني تر شود نخســتین مرحله باید 
توجه به خیابان هاي آن باشد تا بتوان 
گفت شهرسازي مطابق نیازهاي افراد 

شکل گرفته است.
به گفته این استاد دانشگاه، خیابان هاي 
کامــل یــا Complet Street توجه 
به رویکــرد ایمني خیابان هــا و امنیت 
در تردد براي همه را مــورد توجه قرار 
مي دهنــد. معیني گفت: تــا وقتي که 
امنیت کاربــران و اســتفاده کنندگان 
ازجمله پیاده، دوچرخــه، افراد ناتوان، 

حمل ونقل عمومي و اتومبیل در خیابان 
فراهم نشود نمي توان گفت که این  یک 
خیابان کامل است. خیابان کامل به این 
معني است که همه به صورت همزمان از 
خیابان استفاده کنند یعني خیابان باید 
شــامل پیاده رو، خط دوچرخه، خطوط 
اتوبوس، دسترســي به ایســتگاه هاي 
اتوبوس و مترو، عبور راحت و امن پیاده، 
خطوط کندرو و تندروي ماشین ها و... 
باشــد. بنابراین طراحان و برنامه ریزان 
شــهري در طراحي این خیابان ها باید 
دیدگاه هاي ســنتي طراحــي خیابان 
را کنــار بگذارند و فقط به عبور ســریع 

ماشین ها فکر نکنند.

حق عمومي
در میان بیشتر فضاهاي عمومي که در 
شهر وجود دارد، خیابان ها متمرکزتر از 
هر جاي دیگري مورد استفاده شهروندان 
قرار مي گیرنــد. در واقع خیابان ها یکي 
از اصلي ترین عناصــر فضاهاي عمومي 
شــناخته مي شــوند زیرا بخش بزرگي 
از فعالیت هــا، از قبیــل ســفر، خرید، 
معاشرت و قدم زدن با دوستان و خانواده 
و گذراندن اوقات فراغــت در خیابان ها 
اتفاق مي افتد. بنابرایــن مي توان گفت 
خیابان فقــط مخصوص ماشــین ها و 
ترافیک نیســت، بلکه حق افراد حاضر 
در خیابان و عبور و مرور آنها نیز هست. 
خیابان ها همانند شریان هاي بدن، آن 
را زنده و پویا نگــه مي دارند. خیابان ها 
بخشــي از فضاهــاي عمومي شــهري 
هســتند؛ جایي که حضور مــردم معنا 

پیدا مي کند.

خیابان هاي آینده
خیابان نخســتین محل حضور عمومي 
شــهروندان یک شــهر اســت. در این 
محل عالوه بر درست کردن اتصاالت و 
دسترســي ها عامل انسجام، پیوستگي، 
تعامالت اجتماعي و عرصه براي ارتباط 
انســان با فضاي اطرافش، گفت وگوها، 
پیاده روي و نمایش فرهنگ هاي مختلف 
اســت. بدین ترتیب خیابان باید به جاي 
عبور فقط ماشــین ها، محلي باشد براي 
قدم زدن، بــازي، خرید، نــگاه کردن، 
نشستن، تبلیغات، دسترسي، تظاهرات 
و... تا همه بتوانند از آن اســتفاده کنند 
تا بــر ایجاد حــس تعلــق و امنیت در 
اســتفاده کنندگان محلــي کمک کند. 
این الگویي است که بیشتر خیابان هاي 
آینده خواه ناخواه بــه آن روي خواهند 
آورد و باید در همه شهرهاي بزرگ از حاال 
برنامه ریزي براي ایجاد آن صورت گیرد.

مدل امسال
شوراي شــهر تهران در ماده 52 برنامه 
5ساله سوم توسعه شهر تهران، هر یک از 
مناطق را مکلف کرده ساالنه یک خیابان 
را براساس اصول خیابان کامل بازطراحي 
کنند. هرچند در ســال اول برنامه این 
اتفاق نیفتاد و شــاید بزرگ ترین عامل 
آن فقدان عزم جامع براي دادن ســهم 
معابر به پیاده ها باشــد اما در بررســي 
بودجه 99شهرداري بحث خیابان کامل 
مطرح شــد. البته در نهایت و بر مبناي 
نظر اعضاي شوراي شهر تهران راهبري 
این حوزه به عهده معاونت حمل ونقل و 

ترافیک گذاشته شد.

سیدمحمد فخار
خبرنگار

محمود موالیي
خبرنگار

روسازه پل
عرشــه پل حافظ از 6تیر فلزي با دال 
ارتوتروپیک ســاخته شده است. عرض 
بال تحتانــي تیرهــا 400و ضخامت 
آن 20میلي متــر بــوده و ارتفاع تیرها 
برابر 1074میلي متر اســت. ورقي به 
ابعاد 10* 1750میلي متر که توســط 
مقاطع HE200A تقویت شده است، 
بال فوقاني تیرها را تشــکیل مي دهد. 
تیرهاي طولي عرشه به وسیله ناوداني 
U260در فواصــل 3متــري در جهت 

عرضي به یکدیگر متصل شده اند.

زیرسازه پل
زیرســازه پل شــامل 31پایــه فلزي، 
کوله ها و شــالوده هاي ســطحي بتني 
است. نیروهاي عرشه از طریق تیرهاي 
طولي به سرستون، پایه و در نهایت به 
فونداســیون منتقل مي شود. پایه هاي 
میاني پل)P3-P29( تک ستوني فلزي 
با مقطع جعبه اي هستند. ابعاد ورق هاي 
ستون 1/5* 178و 3* 45سانتي متر که 
بعد بلندتر ورق داراي سخت کننده در 

وسط عرض خود است.

پیکربندي پل
پل حافظ از نوع گیرنده )FLY-OVER( با 
عرشه فوالدي به طول 768متر و 10/5متر 
عرض است. حداکثر ارتفاع آزاد زیرگذر پل 
در محل خیابان طالقاني براي 5/43متر و 
روي پایه هاي انتهایي حدود 75سانتي متر 
است. در 2  انتهاي عرشه فلزي 2شیرابه 
با دیوارهاي بتني بــه طول 24متر وجود 
دارد. پل حافظ-طالقانــي داراي 32پایه 
و 31دهانــه اســت که کمتریــن دهانه 
آن19/5متر بیــن محورهاي 7-6و 25-
24و بیشــترین دهانه آن 27/5متر بین 
محورهاي 8-7و 24- 23واقع است. طول 
سایر دهانه ها یکسان و برابر با 24متر است.
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طبق استانداردهاي جهاني در خیابان کامل همه مدهاي حمل و نقل و عابران پیاده به یک اندازه از خیابان سهم دارند.



گفتوگو

منهايفوتبال

بهروزرســايلي|باگذشــتچندروزازمصاحبهمحمدرضااكبريان،
تركشهاياظهــاراتاوهمچنانادامــهدارد.اكبرياندرگفتوگوي
تصويرياشبارضارشيدپوراعترافكردهتصميماومبنيبرمردوداعالم
كردنگلاستقاللبهنفتآباداندربازيبرگشتفصلگذشتهاشتباه
بودهاست.داورآنبازيجنجاليدرآبادان،همچنينمدعياستدرهمان
دقايقوداخلزمينفهميدهكهاشتباهسوتزدهوقصداصالحتصميمش
راداشته،امااعتراضفرهادمجيديتمركزشرابههمزدهوعنانكاراز
دستشخارجشدهاست.ايناظهاراتاكبريانموجيازاعتراضهارااز
سوياستقالليهابهدنبالآوردهاست.سوايبسياريازمطالبيكهدراين
چندروزگفتهشد،درموردكلاينماجرا4نكتهقابلتوجهوجوددارد.

1ادعاياينكهاكبرياندرزمينبازيمتوجهاشــتباهششدهقابل
پذيرشنيست.اينكهتوپازخطعرضيزمينعبوركردهيانهراقاعدتا
كمكداورانميتوانندتشخيصبدهند،نهداوراصليكهوسطزمين
استوفاصلهبعيديباصحنهدارد.بهعالوهخاطرمانهستكهمسئوالن
وقتدپارتمانداوريتامدتهادرگيرتوجيهآناشتباهبودندوازتصميم
اكبرياندفاعميكردند.بنابراينبهنظرميرسداينداوربااظهاراتشصرفا
قصدداشتهگناهداستانراگردنفرهادمجيديبيندازدووانمودكند
جنجالفرهاددركنارزمينبهضرراستقاللتمامشده؛درحاليكهاين
ادعاچندانمنطقيوصادقانهبهنظرنميرسد.اعترافبهاشتباهزماني
نشانهشجاعتاستكهخالصانهوبدونفرافكنيوتراشيدنعذرهاي

ناموجهصورتبگيرد.اعترافاكبريانبهاشــتباهشدرايندستهقرار
نميگيرد.

2مصاحبهاكبريانبهترينسندممكناستكهچراداوراندربسياري
ازنقاطجهــانوازجملهايرانحقمصاحبهكــردنندارند.هماكنون
اظهاراتنسنجيدهاوبلواييبهوجودآوردهكهنهتنهاثمربخشنيست،
بلكهتنهابهفضايپرازســوءتفاهمفوتبالايراندامنميزند.ســؤال
اينجاســتكهاكبريانپسازاينمصاحبهچطورميتواندبازيهاي
استقالل)وياحتيمسابقاتيكهرويسرنوشتاينتيممؤثراست(را
سوتبزند؟ازحاالبهبعدحتيقضاوتبازيهايپرسپوليسهمبراي
اينداوركارسختيخواهدبود.اوباهمينچندجمله،خودشرابهشدت
تحتفشارقراردادهوطبيعياستكهبعدازاين،ازهرسوتاكبريانكلي

تحليلوتفسيرارائهخواهدشد.
3واكنشفرهادمجيديبهمصاحبهاكبريانهمديگربخشملتهب
اينماجرابود.مجيديكهظاهراهنوزمتوجهجايگاهشبهعنوانسرمربي
استقاللنيستومثلبرخيهوادارانوپيشكسوتاناحساساتياظهارنظر
ميكند،بعدازاينمصاحبهآشكاراخوداكبريانوفدراسيونفوتبالرا
متهمبهتعمددرخطاوبرنامهريزيبرايموفقيتيكتيمخاصكرد.اين
قبيلاتهامزنيهابهآفتفوتبالايرانطيسالهاياخيرتبديلشدهو
كميتهانضباطيازابتداياينفصلتصميمگرفتبهشدتباآنبرخورد
كند.برهميناساسمثالدرنيمفصلاولشاهدمحروميتيكجلسهاي

سرمربيپرسپوليسبهخاطرمصاحبهاشدرموردسودبردناستقالل
ازاشــتباهاتداوريبوديم.بااينحالتجربهنشاندادهتباينقبيل
سختگيريهاپسازمدتيفروكشميكندوحاالهمكسيبامجيدي
كاريندارد.اينمهمنيست،امابرايفرهادمهماستكههرچهزودتر

رفتارمطابقباجايگاهيكسرمربيحرفهايرافرابگيرد.
4قطعاحقاســتقاللدرآبادانخوردهشد،اماتصوراينكهفقطيك
سوتسرنوشتيكفصلراتغييرميدهد،يكاشتباهرايجبيناهالي
فوتبالاست.درطولهرفصلدرموردهرتيممجموعهايازاشتباهات

صورتميگيردكهگاهيمتوازناستوگاهيباسودياضررچشمگير
يكتيمهمراهميشــود.بنابرايندرتحليلآنچهاكبريانگفته،مثال
ميتواناشارهرضاكرمانشاهيبهاشــتباهشدراعالمپنالتيبهضرر
پرسپوليسدربازيبافوالدراهمدرنظرگرفت.زمانيبرنامهنودبااتكا
بهكارشناسيهايداوريخودشبرايندسودوزيانتيمهاازاشتباهات
داوريرادريكجدولميگنجاندكه»تاحدي«ميتوانستقابلاستناد
باشد،اماتكيهبهتنهايكاشتباهدريكفصل30مسابقهايازسويهيچ

تيمينميتواندقابلقبولباشد.اينطورنيست؟

  حاال چطوري براي استقالل 
سوت مي زني؟

4نكتهدرمورديكمصاحبهنسنجيدهوواكنشهاينسنجيدهتر
ن|

شا
ُدرن

ضا
در

حم
س|م

عك


ناگلزمان،سرمربيجوانو32ســالهاليپزيشگفتهكه
سختشاستباماســكمربيگريكند.مربيانتنهازماني
ميتوانندماســكراازصــورتبردارندكــهيكونيممتربا
نزديكترينفردفاصلهداشتهباشند.ناگلزمانميگويد:»بايد
برايفريادزدنماسكخودمراپايينبياورموبعددوبارهآنرا
سرجايشقراردهم.تطبيقبااينوضعيتآساننخواهدبود.
بايدكميروياينمسئلهتمرينكنم.فكرميكنمماسكي
كهاستفادهميكنمبايدكشهاياضافيداشتهباشد.«اين
قانونبرايمربيانيمثلشفركهعادتبهسوتزدنبادست

دارندسختتراست.
برخيتيمهاتمريناتخودرايواشكيآغازكردهاندكهدر
ايرانهمنمونهآنراداريموگوياپرسپوليسپيشازآزادشدن
تمرينات،بهصــورتپنهانيدرورزشــگاهكاظميتمرين
ميكرده.برايآنكههوادارانتشــنهفوتبالدرتمريناتهم
تجمعنكنند،بعضيتيمهامثلديناموزاگرباقدامبهپخش

زندهتلويزيونيتمرينبرايهوادارانكردهاند.
باموافقتفيفاتيمهاميتواننــداز5تعويضدرهربازي
اســتفادهكنند.امااماراتيهاكهبهفصــلگرماهمنزديك

ميشــوندطرحيدارندكههــرتيمدريكمســابقهبتواند
از7تعويــضاســتفادهكندكــهالبتهزمانتلفشــدههم
بيشترميشودوبهسبكفوتبالكشــورهايعربيحاشيه

خليجفارسبيشترميآيد.
درايتاليــاقراراســتبهزوديبينســرانباشــگاههابا
فدراسيونجلســهايبرايتعيينتكليفادامهليگبرگزار
شود.ايندرحالياستكهاســكاروني،رئيسباشگاهميالن
اعالمكرددراينباشــگاهايتالياييتعداديبهويروسكرونا
مبتالهســتند.پائولومالدينيوپســرشهــمهماناوايل
كوويد-19گرفتندكهبهســختيخوبشــدند.زالتانهم
كهمدتياســتدرتيمتحتمالكيتخودشدرسوئديعني
هامربيتمرينميكنددربازگشــتبايد2هفتهبهقرنطينه
برود.گاتزتاميگويددراينصــورتزالتانبهمدت2هفته
درمكانيخواهدزيســتكهدرآنازخدمتكار،آشپزوديگر
امكاناترفاهيخبرينيســت.اودرواقــعمثليكراهب

زندگيخواهدكرد.
درانگليسهمبهزوديليگازسرگرفتهميشوداماهنوز
شرايطكاملفراهمنيست.سولشر،سرمربيمنچستريونايتد

گفتهبــهبازيكنانشبرايبازگشــتبهتمريناتســخت
نميگيردوهركسبيمآنراداشتكهبهويروسچينيدچار
شود،ميتواندبهتمريننيايد.پوگبابيشازهمهازاينخبر
خوشحالميشــود.اوچندينماهاستمعلومنيستچراوبا
چهمصدوميتيدرتركيبمنچســترغايباستودوركاري
ميكند.نايبرئيسباشگاهوســتهامهمپيشنهاددادهقبل
ازبازيهاچمنورزشــگاه،پرچمهايكرنروتيرهايدروازه
ضدعفونيشوند.وقتيچيپسوپفكراميشوييم،چرانبايد

پرچمكرنرشستوشوشود؟
سولكمپل،مدافعاسبقآرســناليكتئوريتوطئهرا
مطرحكردهوگفته:»آيااينويــروسخطاييطبيعيبوديا
خطاييطراحيشده...؟متعجبمكهآيااينويروستعمدانه
بهنوعخاصيازگروهخونيحملهورميشــود؟«درماههاي
اخيرازچينگرفتهتاآمريكاهركدامكشوريديگررامتهمبه
ساختويروسچينيدرآزمايشــگاهوبهقصدضربهزدنبه

اقتصادكشوريديگرمتهمكردهبودند.
دراســپانيارئالمادريدبامنفياعالمشدنتستكروناي
همهبازيكنانشازفــرداتمريناتگروهــيراآغازميكند.
تستهاچهارشنبههفتهقبلگرفتهشــدوبازيكنانواعضا
براينخســتينبارپسازدورانقرنطينههمديگرراديدند
واينديدارراعجيبتوصيفكردند؛چوننهميتوانســتند
باهمدستبدهندونهعيدسعيدباســتانيرابههمتبريك
بگويند!لوكايوويچبهدليلشكستگياستخوانكالكانئوس
پايراســتنزديكبه3ماهازفوتبــالدورخواهدبود.اودر
بلگرادانفراديتمرينميكردكهاينبالراسرخودشآورد.
درتستهايتيمهاياسپانيايياعالمشدهكهنتيجهآزمايش
3بازيكنمثبتبوده.يكيازاين3بازيكن،لودياستكهدر

مدتقرنطينهدربرزيلحضورداشته.
درآرژانتينهمبازيكنسابقتيمملياينكشوردردهه70
بهنامتومــاسكارلوويچكهمارادوناازاوبــهبهترينبازيكن
تاريخفوتبالآرژانتينتعبيركرده،در74سالگيدرحاليكه
ميخواستازدوچرخهاشدربرابردزداندفاعكند،بهزمين

خوردودچارضربهمغزيشدومرد.

 پساكرونا در نقطه كرنر
دستوعكستيميوفريادوشاديگلممنوع؛پرچمكرنرراضدعفونيكنيد

خبرخوشحالكنندهبرايعاشقانفوتبال؛اينكهازچهارشنبهفوتبالداريم.دوسهماهبيفوتباليباعثشدههر
فوتباليكهوجودداشتهباشدراباولعتماشاكنيم.ديگربوندسليگادوستندارموبرايتماشايفوتبالآلمان
نميآيمنداريم.البتهليگاينكشوركهمهمترينبازياينهفتهآنداربيگلزنكرشن)ياروهر(بيندورتموندو
شالكهاستتحتتدابيرشديدامنيتيبرگزارخواهدشد.مديرورزشياينتراختفرانكفورتبههوادارانتيمها
هشداردادهكهاگرهنگامبرگزاريمسابقاتبهمحلانجامبازيهاوورزشگاهنزديكشوند،تيمشانبازندهاعالم
خواهدشد.اگردرايرانبود،هوادارانتيمرقيبجلويورزشگاهحاضرميشدندتاتيمحريفسه-هيچبازنده
شود.حتيمقرراتسفتوسختيهمبرايبازيهاپيشبينيشده؛ازجملهاينكهشاديپسازگل)دستهجمعي(
ممنوعاستوبازيكناننبايددرشروعبازيياهنگامتعويضباهمدستبدهند،درشاديگلميتوانندباآرنج
باهمدستبدهند،پرتابآبدهانممنوعاستچهبهزمينچهبهدستكشها،عكستيميقبلازبازيهمنداريم،

بازيكناننيمكتنشينحتمابايدازماسكاستفادهكنندوبافاصلهكنارهمبنشينند.

بيرانوند:تاسهنشهبازينشه
حسمميگويداينباربهترينبازيكنسالآسياميشوم

بهنوشــتهروزنامهالوطنقطروبهنقلازمنابعآگاهدركنفدراســيون
فوتبالآسيا،اســامي10بازيكنبهزوديازسويكنفدراسيونفوتبال
آسيااعالمخواهدشــد،بازيكنانيكهنامزدكسبجايزهمردسالقاره
هستند.برايناساساكرمعفيف،بازيكنقطريكهسال2019عنوان
بهترينبازيكنسالآسياراكسبكرددركنارعليرضابيرانونددروازهبان
باشگاهپرسپوليسايرانوماكينوبازيكنژاپنيهمچونسالگذشته
دراينفهرستحضوردارند.انتظارميروداسامي3بازيكننهايياين
فهرستاوايلماهنوامبر)آبانماه(بهصورترسميازسويAFCاعالم
شود.انتشاراينخبربهانهايشدتابابيرانونددراينخصوصگفتوگويي
داشتهباشيم.اوميگويد:»هنوزهيچچيزمشخصنيستوبايدديدچه
كسانيبهعنوان3كانديداينهاييبازيكنسالآسياشناختهميشوند.
بهقولمعروفتاسهنشهبازينشه.اميدوارمدرسومينباراتفاقاتخوبي
برايمنوايرانبيفتد.حســمميگويداينبارمنبهترينبازيكنسال

آسياميشوم.«

بررسيچرخهانتخابيتيمهايمليكشتي
طرحچرخهانتخابيتيمهايمليدرنشستديروزعليرضادبير،رئيس
فدراسيون،باعباسجديديوعليرضارضايي،2تنازمدالآورانسابق
المپيكونيزمسئوالنانســتيتوكشتيبررسيشــد.گفتهميشود
فدراسيونكشتيازعليرضاحيدري،قهرمانجهانوالمپيكنيزبراي
حضوردراينجلسهدعوتكردهبودكهباتوجهبهتداخلزمانيومشغله
كاري،اونتوانستدرجلسهحضوريابدامانظراتخودرابهصورتمكتوب
در3صفحهبهرئيسفدراسيونكشتيارائهداد.پيشازاينگفتهشده
بودكهفدراسيوناصرارميكندفقطكسانيبهدوبندهتيممليبرسند
كهدرمبارزههايانتخابيپيروزشدهباشنداماسرمربيانتيمهايملي
بااينتصميممخالفند؛چراكهمعتقدنداختياراتشانمحدودخواهدشد.
براساسشنيدههاغالمرضامحمديدراعتراضبهتصميمفدراسيون،
نشستباعليرضادبيررابهحالتقهرترككرده.محمدبنا،سرمربيتيم
مليكشتيفرنگيهمكهدرايننشستغايببوده،ديروزدراستاتوس

واتساپازرفتنگفتهاست.

خداحافظييكوزنهبرداردراعتراضبهبيپولي
عليميري،نايبقهرمانوزنهبرداريجهاندردسته۸9كيلوگرم،باانتشار
پستيدراينستاگرام،گفتقصدداردكنارهگيريكند.اودرتوضيحعلت
اينتصميماحتمالينوشت:»وضعيتروحيامبههمريختهاستومن
ميخواهمخوبباشمامانميگذارند.مشــكلياصليمنرئيسهيأت
آذربايجانغربياست.مناكنوندارمبهتنهاييتمرينميكنمودرشرايط
كروناتمامخطراترابهجانميخــرموتمرينميكنمتابهركوردهاي
جهانيبرسمامادراينشرايطحتيكسيحالمنراهمنميپرسد.بعد
ازمسابقاتجهانيتايلندحتييكهزارتومانهمبهمنندادهاند.مناز
كجابياورمخرجكنم؟«ايننخستينبارنيستكهورزشكارانسرشناس
دراعتراضبهشرايطماليتهديدبهكنارهگيريازتيممليميكنند.برخي
معتقدنداينتهديدهاجدينيستوتنهاترفنديبرايگرفتنحقوقاز

فدراسيونهاياكميتهمليالمپيكاست.

اختصاصحقالزحمهبه۵۵ورزشكارپارالمپيكي
هاديرضايي،دبيركلكميتهمليپارالمپيكازتخصيصحقالزحمهبه
55ورزشكارپارالمپيككهتمريناتخودرابهصورتجديدرمنزلپيگيري
ميكنند،خبردادوگفت:»تمامورزشكارانپارالمپيككهاززمانشيوع
ويروسكروناتمريناتخودرابهصورتجديدرمنزلپيگيريميكنندو
آمادگينسبيدارند،ازسويكميتهمليپارالمپيكبرايفعاليتآنهادرمنزل
حقالزحمهپرداختشدهاست.البتهگزارشعملكردورزشكاراناينرشتهها
توسطمربيبايدبهمعاونتفنيكميتهمليپارالمپيكگزارشدادهشودتاما

بدانيمكهآياازآمادگيخوبيبرخوردارهستندياخير.
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 اولويت عليپور مشخص شد
عليعليپوربهخبراحتمالجدايياشازپرســپوليسوحضوردرليگپرتغالچنينواكنشنشاندادهاست:
»هماكنونشرايطليگنامشخصاستوقبلازهرچيزبايدبازيهابهپايانبرسد.هراتفاقيرخدهدمناولويتم
پرسپوليساست،حتياگرپيشنهادخارجيداشتهباشم.منهرچهدارمازپرسپوليساست.«

مسابقاتفوتبالدربســياريازنقاطدنيابهتدريجازسرگرفتهخواهدشدو
اتفاقجالبدراينميانتصويبقانونياستكهموقتابهتيمهااجازهميدهد
بهجاي3تعويض،5تعويضدرهربازيانجامبدهند.اينجزئيازمصوبهاخير
فيفاستكهبرايحفاظتازبازيكناندرايامكروناييتصويبشده.خيليها
نگرانشكنندگيبازيكناندربازگشتازتعطيالتطوالنيهستندوحاالاين

قانون،ريسكمصدوميتآنهاراتاحديكاهشخواهدداد.
هرچندبرايجلوگيريازوقتكشي،تيمهاناچارنداين5تعويضراحداكثر
در3مقطعازبازيانجامبدهند.درايرانهمشــواهدحاكيازآناســتكه
مســابقاتليگبرترازنيمهدومخردادازســرگرفتهخواهدشد.بنابراين
اجرايقانون5تعويض،قطعاســروشــكلمتفاوتيبهبازيهايباشگاهي
كشورمانخواهددادوبيشازهرچيزديگريبهنظرميرسدبهسودبازيكنان

نيمكتنشينتيمهاتمامخواهدشد.
بهعنوانمثالپرسپوليسدريكسالگذشتهآنقدرپرمهرهبودهكهبهبعضي
نفراتمثلاميدعاليشاهوسيامكنعمتيبهندرتبازيرسيدهاست.مسئله
عاليشاهآنقدرحادبودهكهاختالفعلنياوباسرمربيانتيمرابهدنبالآورده
بود،اماحاالباقانون5تعويض)اگردرايراناجراشود(طبيعتادستمربيان
همبرايبهميدانفرستادنايننفراتبازترخواهدشد.همينشانسبراي
بازيكنانجوانترهموجودداردويكيمثلمهديعبديكهبعدازگلزنيدر
داربيرفتناپديدشد،شــايدفرصتچنددقيقهبازيراپيداكندودوبارهبه
چرخهبرگردد؛همينطورآريابرزگركهاززمانحضوردرپرســپوليسهنوز

بازيبهاونرسيدهاست.
دراســتقاللهمطبيعتاهمينشرايطوجودداردوشــايدقانون5تعويض
بهســودمهرهايهمچونمحمدبلبليتمامشــود؛پديــدهنيمفصلدوم
ليگنوزدهمكهابتدايفصلبهاستقاللپيوســتامامحرومشدوبعدهم
كرونافرصتبازيراازاوگرفت.درمجمــوعافزايشموقتتعدادتعويضها
درمقطعپايانيفصل،شــايدشانســيدوبارهبرايبرخيبازيكنانباشدكه
بتوانندخودشــانرابهكادرفنيثابتكنند.اينفرصتبــادآوردهميتواند
بازنگريباشــگاههادرسياســتهاينقلوانتقاالتيشــانراهــمبهدنبال

بياورد.

  باالخره به عاليشاه هم بازي مي رسد!
قانون۵تعويض؛فرصتبادآوردهبراينيمكتنشينها



محمــد زارعــي| احســان قاضي زاده 
هاشــمي، عضو فراكســيون ورزش 
مجلس شوراي اسالمي و از فعال ترين 
نمايندگان مجلــس در حوزه ورزش 
است. او كه اين روزها درگير چندين 
پرونده ورزشي ازجمله قرارداد مارك 

ويلموتس و اساسنامه فدراسيون فوتبال است، در گفت وگويي با 
خبرنگار همشهري به سؤاالت او در اين خصوص پاسخ داده است.

  در دوره گذشته مجلس شوراي اسالمي آيا از عملكرد 
خودتان در حوزه ورزش راضي بوديد؟

نمي شــود گفت صد درصد بله و نمي شود گفت صد درصد خير. به طور 
نسبي در بعضي جاها توفيقاتي بوده است. در بعضي جاها هم هنوز نيازمند 
تالش هاي بيشتري هستيم. به هرحال يك مسير جديد را باز كرده ايم كه 

ان شاءاهلل اثرگذار باشد.
  وقتي مردم از بيرون به عملكرد نمايندگان مجلس در 
حوزه ورزش دقت مي كنند، مي بينند طي 4سال يا 8سال يكسري 
صحبت ها مطرح مي شود اما در عمل تغيير چنداني رخ نمي دهد. شما 
در فراكسيون ورزش چه كمكي به ورزش و فوتبال مي كنيد؟ اصال در 

دوره هاي اخير مجلس توانسته كمكي به ورزش بكند؟
منظورتان از كمك، چگونه كمكي است؟ به لحاظ بودجه اي ما 27صدم 

درصد ماليات بر ارزش افزوده را براي حوزه ورزش گذاشتيم. ضمن اينكه 
طبق قانون اساسي كل اعتبارات ورزش از مسير مجلس تصويب و ابالغ 
مي شود؛ يعني اگر مجلس كمك نكند، كارها مي ماند. اصوال ماهيت تمام 
فعاليت هاي ورزشي با بودجه هاي مصوب مجلس دارد انجام مي شود  

وگرنه همه بايد كركره فعاليت هاي خودشان را پايين بكشند.
  به طور مصداقي شما كجا توانستيد در ورزش جلوي يك 

فساد يا يك فاجعه را بگيريد؟
با قانون منع  به كارگيري بازنشســتگان تا امروز روساي 13فدراسيون 
جابه جا شده اند. برخي افراد ناسالم نيز از بعضي پست هاي ورزشي رفته اند. 
بعضي ها مي خواستند افراد ناسالم را در جاهاي ديگري سر پست بگذارند 
ولي نمايندگان مجلس مانع شدند. تحقيق و تفحص هاي زيادي رخ داده 
است. پرونده هاي كميسيون اصل90 به قوه قضاييه ارسال شده است. 
اينها مجموعه كارهايي است كه مجلس از بعد نظارتي در ورزش انجام 

داده است.
  االن در مورد سوءمديريت هايي كه در فوتبال )به عنوان 
مثال در مورد پرونده قرارداد ويلموتس( وجود دارد آيا اميد داريد 
برخورد شود؟ شــاهد بوديم كه وزير ورزش طي نامه اي از وزير 

اطالعات براي پاكسازي در فوتبال كمك خواست.
در مورد قرارداد آقاي ويلموتس تحقيقات توسط سازمان بازرسي كل 
كشور شروع شده و پرونده اي باز شده است. طبعا دستگاه هايي كه از آنها 

اعتبار گرفته شده، نحوه قرارداد، سازمان تامين اجتماعي، شستا و همه 
كساني كه الزم است در اين پرونده زير ذره بين قرار مي گيرند. ان شاءاهلل 
سازمان بازرسي كل كشور به ســرعت جمع بندي كند. ما هم حمايت 

مي كنيم تا اين روند تحقيقات به خوبي انجام شود.
  علي اصغر يوسف نژاد يكي ديگر از نمايندگان مجلس 
در مورد تحقيق و تفحص از 2باشگاه استقالل و پرسپوليس صحبت 
كرده و به موضوعات عجيب و غريبي اشاره داشت. چه زماني قرار 

است متن تحقيق و تفحص در صحن مجلس قرائت شود؟
تالش ما اين است كه تا پايان مجلس دهم در همين دو سه هفته باقيمانده 
اين گزارش منتشر و قرائت شود. من خودم با آقاي طباطبايي نژاد، رئيس 
هيأت تفحص، صحبت كردم كه سريع تر اين موضوع را براي قرائت در 

صحن علني پيگيري كنند.
  براي شما و نمايندگان مجلس آينده كه به ورزش عالقه 
دارند، پيگيري چه موضوعاتي در اولويت خواهد بود؟ آيا به فكر 

استيضاح وزير ورزش هم هستيد؟
تا پايان عمر اين دولت كه يك ســال مانده است و بايد به دقت عملكرد 
وزير ورزش را ارزيابي كنيم. البته بخشي از اين ارزيابي ها را انجام داده و 
بخشي از تذكرات و نكات الزم را هم گفته ايم. بايد گفت در پيكره ورزش 
كشــورمان نياز به اصالحات اساســي وجود دارد. به عنوان مثال، االن 
فوتبال مان اساسنامه ندارد و ما اين موضوع را پيگيري مي كنيم. يكي از 

مالك هاي ما منع به كارگيري بازنشسته ها در پيكره ورزش و در سطوح 
فدراسيون ها و استان ها ست. همه اينها را ارزيابي مي كنيم و بعد از آن 

تصميم نهايي را مي گيريم.
  در مورد حق پخش، وزير ورزش ادعا كرده كه به يك 

نتايجي رسيده اند. نظر شما چيست؟
راجع به حق پخش قبال صحبت كردم. براي اين كار هيچ مشكل قانوني 
وجود ندارد. فقط در اجرا بايد صداوسيما هرچه  سريع تر قانون مجلس 

را اجرا كند.
  در مورد اصالح اساســنامه فدراسيون فوتبال چه 

صحبتي داريد؟
ما نكاتي در اين زمينه داريم كه ان شــاءاهلل خــود مجمع به اين نكات 
رسيدگي كند. ما اين نكات را به دوستان خود در مجموعه هاي مختلف 
انتقال داده ايم و جمعي از هيأت هاي فوتبال هم با ما در ارتباط هستند. 
اميدواريم تصميم مجمع و تصويبي كــه دارد صورت مي گيرد، همان 
تصويب شود و خداي نكرده تصميماتي توسط يك گروه خاص و افرادي 

خاص به اعضاي مجمع القا نشود.
  اساسنامه اصالح شده چه زماني به دست شما مي رسد؟ 

آيا با شما هم در حال مشورت هستند؟
به طور غيرمســتقيم بله. در نهايت بعد از تصويب دولت، اساســنامه 

فدراسيون ها براي تطبيق و تأييد نهايي به مجلس مي آيد.
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 پورعلي گنجي رودرروي كرونا

بازيكنان خارجي العربي قطر ازجمله مرتضي پورعلي گنجي بخشي از دستمزدهاي خود را در راستاي تالش هاي 
صورت گرفته براي مقابله با ويروس كرونا اهدا كردند. پيش از اين ساير بازيكنان العربي قطر موافقت خود را براي 

اعطاي بخشي از دستمزدهاي شان جهت مبارزه با ويروس كرونا اعالم كرده بودند.

اميرحســين اعظمــي| محمد محبــي بازيكن 
برازجاني ســپاهان، اولين بار در شــاهين بوشهر 
نامش را بر ســر زبان ها انداخت. او فصل گذشته 

يكي از مهره هاي كليدي شــاهين بوشهر 
بود و نقشــي كليــدي در صعــود اين 
تيم به ليــگ برتر ايفا كــرد. بازيكني 
كه شــنيده مي شــد برانكو بــازي او 
را پســنديده و نام او را در فهرســت 
خريد هاي ليگ نوزدهم پرسپوليس 
قرار داده، در نهايت ســر از سپاهان 
درآورد و خيلــي زود به مهره كليدي 
قلعه نويي در جمع زردپوشان اصفهاني 
تبديل شــد. اين پايان ماجــرا درباره 
محبي نبود، چراكه او پس از درخشش 

در ليــگ برتر، نظــر ويلموتــس را هم 
جلب كــرد و به تركيب اصلــي تيم ملي 
رســيد. حاال بازيكني كه هنوز يك فصل 
از حضورش در ليگ برتر نگذشته و 3 بازي 

و 2 گل ملــي در كارنامه دارد، با پيشــنهادهاي 
خوبي از فوتبــال اروپا روبه رو شــده و هيچ بعيد 
نيســت خيلي زود از اصفهان بار سفر ببندد. چند 
روز پيش بود كه خبر رســيد محبي از يك باشگاه 
اسپانيايي پيشنهاد دريافت كرده و در حال بررسي 
آن براي فصل آينده است. حاال بررسي همشهري 
ورزشي نشان مي دهد گرانادا تيمي است كه رسما 
خواستار جذب محبي شده و حتي نامه رسمي اش 
را هم به باشگاه سپاهان ارسال كرده است. 
البته اينطور كه يكي از مسئوالن سپاهان 
مي گويد، گرانادا تنها تيمي نيست كه تا 
به امروز پيشنهاد رسمي اش براي جذب 
محبي را به اين باشــگاه ارائه داده 
است. اين مســئول درخصوص 
آخريــن وضعيــت محبــي 
بــه همشــهري ورزشــي 
مي گويد: »محبي از ليگ 
هلند و پرتغال هم پيشنهاد 

رســمي دارد ولي قرار نيست اسمي از تيم ها برده 
شود. تيم لژيا ورشو قهرمان لهستان هم خواهان 
جذب محبي است و اين بازيكن با بند آزادسازي 

120هزار دالري مي تواند از سپاهان جدا شود.«
  بند جدايي آسان

اين طور كه به نظر مي رسد ســپاهان ديگر نبايد 
خيلــي روي محبي حســاب باز كند. براســاس 
شنيده ها در ابتداي فصل، بندي در قرارداد محبي 
گذاشــته شــده كه او مي تواند در صورت داشتن 
پيشــنهاد خارجي تنها با پرداخت 120 هزار دالر 
رضايتنامه بگيرد و تيم جديدش را مشخص كند. 
اينطور كه به نظر مي رسد ســپاهاني ها در ابتداي 
فصل تصور نمي كردند بازيكنــي كه از ليگ يك 
جذب كرده اند، تا اين حد پيشرفت كند و تنها پس 
از چند ماه مورد توجه تيم هاي اروپايي قرار بگيرد. 
از همين رو مي توان گفت ســپاهان در آستانه از 
دست دادن يكي از مهره هاي كليدي اش قرار دارد؛ 

آن هم مثل آب خوردن!

  سپاهان محبي را از دست مي دهد؛ مثل آب خوردن!
   وينگر سپاهان جدا از الليگا، از ليگ هلند، پرتغال و لهستان هم پيشنهاد رسمي دارد و به احتمال فراوان

   از اين تيم جدا خواهد شد
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از چندي پيش به طور غيررسمي شــنيده مي شد وزارت ورزش تا 
اطالع ثانوي اجازه جذب بازيكن و مربي خارجي را به پرسپوليس و 
استقالل نخواهد داد. حاال ظاهرا اين موضوع جنبه رسمي پيدا كرده 
و علي نژاد، معاون وزارتخانه هم آن را تأييد كرده است. صدالبته در اين 
سال ها آنقدر بازيكن خارجي افتضاح و دالل چاق كن وارد پرسپوليس 
و استقالل شده  كه ممكن است اين قانون جديد خيلي باعث تحريك 
حساسيت هواداران نشود، اما خب اين كار دقيقا مصداق پاك كردن 
صورت مسئله است. به جاي برخورد سلبي و دستوري، بايد نظارت 
دقيق تر بر خريدهاي دو باشگاه حاكم شود، وگرنه با اين قانون راه بر 
جذب بازيكنان خوبي مثل بشار، دياباته و تيام هم بسته خواهد شد. 
در كل ســرخابي ها از مالكيت دولتي هيچ بهره اي نمي برند، غيراز 

همين قيود و قوانين غيركارشناسي و دست و پا گير.

اسير در چنگ دولت

حقوق 15ميليوني احمد سعادتمند به ما مربوط نمي شود، اما انصافا 
باشگاهي كه در آن تمام اســناد در معرض علني شدن قرار دارند، 
چطور قرار است اداره شود؟ مديرعاملي كه حتي نمي تواند از كاغذ 
مربوط به دســتمزد خودش مراقبت كند، چطور مي تواند مواظب 
منافع تيم باشد و اخبار و اتفاقات مهم تر را مكتوم نگه دارد؟ به احتمال 
زياد پشت پرده اين قبيل افشاگري ها ريشه در جنگ قدرت دارد، 
اما عامل آن هر چه باشد تفاوتي در اصل ماجرا ايجاد نمي كند؛ اينكه 
چنين شرايطي در  شأن اســتقالل نيست. چرا كامران منزوي بايد 
بگويد هر نامه اي كه امضا مي كند يك ساعت بعد در رسانه هاست؟ 
صد البته ما از شفافيت استقبال مي كنيم، اما به شرطي كه اطالعات 
را باشگاه با ميل خودش منتشر كند يا نهادهاي نظارتي براي آگاهي 

مردم اين كار را انجام بدهند؛ نه به اين شكل دزدكي و آنارشيستي.

شما كه سند خودت را نمي تواني نگه داري...

فصل جديد ليــگ كره جنوبي از روز جمعه آغاز شــد و در ديدار 
افتتاحيه، چونبوك موتورز با يك گل از ســد ســوون بلووينگز 
گذشت. اين بازي بدون حضور تماشاگران برگزار شد و فصل جديد 
كي ليگ را استارت زد؛ آن هم در شرايطي كه ما در ايران هنوز براي 
به پايان بردن فصل نيمه كاره قبلي مردد هستيم! در پايان مسابقه 
بازيكنان چونبوك كه از نخستين پيروزي فصل شادمان بودند، 
مقابل دوربين هاي تلويزيوني به صف شدند و با نشان دادن يك 
عالمت مشترك، به تقدير از كادر درمان در كشورشان پرداختند. 
به هر حال براي فوتباليست ها اين يك راه شيك است تا به كمك 
آن پيام تشكرشان را به پزشكان و پرستاران برسانند. در ايران اما 
بازيكنان ما كنج امن خانه نشسته اند، با كليدواژه »سالمتي مردم« 
فقط غر مي زنند و روي اينستاگرام هم باشگاه را براي دريافت پول 

تهديد به اعتصاب مي كنند! 

تفاوت ما و كره اي ها

نكته بازي

  قاضي زاده: سازمان بازرسي   پيگير قرارداد ويلموتس است
تالش مي كنيم تحقيق و تفحص از استقالل و پرسپوليس  قبل از پايان اين مجلس قرائت شود



روزنه

احیای اقتصاد استانی با رونق بورس

در حالی که چراغ ســالن های بزرگ 
بورس اروپا و آسیا از ماه های گذشته 
رو به خاموشی نهاده است، تابلوهای 

شیشه ای بورس در استان های کشور، هفته های داغ و شفافی را 
آغاز کرده اند. ورود سهام شســتا، نخستین رویداد بورسی است 
که چراغ تابلوهای بورس در مناطــق مختلف را فروغی معنادار 

بخشید.
ورود 12 درصد از سهام شستا به بورس، تصمیمی انگیزشی است 
که چشم اندازهای بورسی کشور را با تحولی وسیع روبه رو خواهد 
کرد. اما ماجرای بورسی اســتان ها، فقط با نمایش سهام شستا 
پیوند نخورده است؛ زیرا آزادسازی ســهام عدالت، گام دیگری 
است که بازار سرمایه استان ها را برای غنای بیشتر و عمق بخشی 

بهتر، به حرکت درآورده است. 
ارزش سهام عدالت میان 2۰۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد 
شده است. ورود این میزان سهام به بازار بورس، حجم سرمایه ای 
بورس را آنچنان فعال می کند که از حبابی شدن برخی سهام در 
استان ها، جلو گیری خواهد کرد و عمق شفافیت  بورس را در همه 

سطوح افزایش می دهد. 
در واقع، بورسی شدن شــرکت های دولتی، نخست از رانت ها و 
ســودجویی های فرصت طلبانه می کاهد و دوم، درآمد و عواید 
دارندگان سهام، به ویژه صاحبان سهام عدالت به شکل محسوسی 
افزایش خواهد یافت. چنین رویدادی درنهایت به ارتقای قدرت 
خرید فعاالن حوزه بورس منتهی می شود. در این صورت، می توان 
پیش بینی کرد که هدف اولیه دولت از آزادسازی سهام عدالت، 
صرفا رشد توان خرید مردمی اســت که در سال های گذشته از 
سهام بورسی برخوردار بوده اند، اما هیچگاه خود را در قواره یک 
فعال بورسی تصور نکرده  و از اعتماد به نفس الزم برای داد و ستد 

سهام برخوردار نشده اند.
 در حالی که هدف اولیه توزیع ســهام عدالت که متاســفانه به 
شــکل ناقصی به اجرا درآمد، ایجاد انگیزه های الزم برای ورود 
گســترده مردم به بازار سرمایه بوده اســت، اما این هدف مهم 
و ملی زیر پای اختالف نظرهای سیاســی ، کامال کمرنگ شد.  
در این شــرایط، مهم ترین پیامد ورود سهام عدالت به بورس را 
باید در ایجاد تمهیدات انگیزشی برای افزایش چشمگیر تعداد 
فعاالن بورسی جست و جو شــود. به عبارت دیگر، توسعه بورس 
در جامعه با کارایی مطلوب و نفوذ حداکثری ، می تواند جامعه و 
بورس را در چشم انداز های اقتصادی پیش رو ، به رفاه و پویایی 

مطلوب برساند.  
بنابراین پویایی بورس و وسعت سرمایه هایی که در طی روز، در 
بازار سرمایه داد و ستد می شــود، بورس را چنان کارا و توانمند 
می کند که سرمایه های کوچک و بزرگ تا اعماق اقتصاد کشور 
نفوذ خواهند کرد. در این شرایط، اگر بپذیریم که یکی از اهرم های 
گسترش متوازن توســعه در جامعه، حرکت متعادل سرمایه در 
همه ابعاد پیدا و پنهان اقتصاد است، در این صورت حرکت تازه 
دولت برای مردمی کردن گســترده بورس را باید در راســتای 
تمهیدات موثر دولت تدبیر و امید، برای پیگیری توسعه متوازن 
اقتصادی در سراسر کشور به ویژه اســتان های کمتر برخوردار 

معنا کرد.

صدای استان ها

021-23023405 پیام های خود را با این شماره در میان بگذارید
ostanha@ hamshahri.org

  صف های طوالنی تهیه شکر در روزهای کرونایی
با توجه به اینکه در روزهای ماه مبارک رمضان، مصرف شکر دوچندان 
می شود، ســودجویان از بازار پرتقاضا اســتفاده کرده اند و قیمت این 
محصول افزایش یافته است. هرچند  عرضه شکر یارانه ای کمی از بار این 
گرانی می کاهد، اما در روزهایی که توصیه می شود کمتر از خانه خارج 
شویم و از تجمعات بی مورد بپرهیزیم، آیا نباید تدبیری اندیشیده شود 
که مردم مجبور نباشند، زمان زیادی را در صف های طوالنی دریافت شکر 
ارزان سپری کنند؟ در شهرستان کارون برای تهیه شکر باید در صف های 
طوالنی ایستاد که البته توزیع آن هم تنها 5 کیسه و با محدودیت همراه 

است که در نهایت، به تعدادی از شهروندان نمی رسد. 
یک شهروند از کارون خوزستان  

  عقب نشینی های بلوار میرسیدعلی همدانی چه شد؟
تکمیل نشدن طرح های عقب نشینی ها در بلوار میرسیدعلی همدانی در 
همدان باعث شده چهره این منطقه بسیار بدمنظر باشد؛ زیرا در هر چند 
صدمتر یک قسمت عقب نشینی شده و قسمتی دیگر خیر. از شهرداری 

تقاضا می شود این وضعیت شهر را سامان دهد.
برزو تقوی از همدان 

  آب سرخون آلوده است 
آب روستای سرخون مدت هاست با نفت مخلوط شده است. این آب 
مورد استفاده مردم و حتی واحدهای تولیدی شیالت است و مشکالت 
بهداشتی زیادی را به وجود می آورد. لطفا مسئوالن این موضوع را بررسی 

کنند و نسبت به حل آن، چاره  ای بیندیشند.  
جمعی از اهالی روستای سرخون بندرعباس 

  مطالبه مردم انارور 
چرا استانداری مازندران، به مشــکل محرومیت های روستای انارور 
رسیدگی نمی کند؟ تنها زمانی به این منطقه توجه می شود که سیل 
و طوفان به مردم خسارت بزند. نه آسفالت داریم و نه پالک کوبی و آب 

شرب به درستی تامین نمی شود. 
محمد آقایی از انارور نوشهر 

  تمرکز خدمات پزشکی در خیابان ولیعصر 
بسیاری از ارائه کنندگان خدمات پزشکی در خیابان ولیعصر گرگان 
حضور دارند و به همین دلیل، شاهد ترافیک روزانه وحشتناک در این 
منطقه هستیم. بسیاری از مردم شهرهای دیگر نیز برای استفاده از این 
خدمات به این منطقه می آیند و زمان ترددشان ممکن است ساعت ها 
طول بکشد. چرا فکری برای رفع این ترافیک و تمرکززدایی مطب ها از 

این منطقه نمی شود تا مردم کمی نفس بکشند. 
رضا امجدی از گرگان 
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متــن كـامـل در سایت

آغاز طرح بهارانه کتاب در کرمان
محمدجواد حسین زاده، معاون امور فرهنگی اداره  کل فرهنگ و ارشاد اسالمی کرمان از آغاز اجرای طرح بهارانه کتاب 
خبر داد و گفت: امسال 2۶ کتابفروشی در طرح بهارانه ثبت نام کرده اند و 
تا 31 فروردین فروش کتاب با 20 درصد تخفیف انجام می شود.
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   استان مرکزی که با بیش از 28۰۰ واحد تولیدی بزرگ، کوچک و متوسط، 
قطب چهارم صنعت کشور به شمار می رود در صورت حمایت صحیح می تواند مرکزی

در تحقق شعار جهش تولید و در نهایت توسعه اقتصادی استان و کشور نقش 
مهمی را ایفا کند. مساله ای که رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی اراک هم به 
آن اشاره می کند اما معتقد است زیرساخت های صنعت استان به منظور جهش تولید فراهم 

نیست.
منوچهر توسطی در این باره به همشهری می گوید: زیرساخت های 
توســعه، رونق و جهش تولیــد نیاز به نــگاه و توجــه فراگیر 
دســتگاه های مرتبط با فعالیت های تولیدی دارد، در این زمینه 
چنانچه بستر و زیرساخت های مناسب در استان مرکزی  فراهم 
شود، می توان با مشارکت بخش خصوصی شاهد شکوفایی اقتصاد 

باشیم.
وی می افزاید: یکی دیگر از ملزومات برای جهش تولید و توسعه اقتصادی آن است که اقتصاد 
دولتی به بخش خصوصی واگذار شود، چرا که بخش خصوصی بهتر می تواند اقتصاد را از این 
بحران خارج کند. همچنین تهیه مواد اولیه توسط دالل و با واسطه و با نرخ باال، تسهیالت 
بانکی با نرخ ســود 18 درصد که برای فعاالن اقتصادی با برآورد سایر هزینه ها 2۴ درصد 
محسوب می شود، پرداخت جریمه و تأخیر تسهیالت بانکی و... از مشکالت و موانع جدی در 
مسیر فعالیت تولیدکنندگان است که باید دولت در رفع آنها اقدامی جدی و سریع انجام دهد.

یکی از کارشناسان اقتصاد و صنعت استان هم اظهار می کند: به منظور توسعه اقتصادی و 
تحقق شعار جهش تولید نیاز به ابزارهای گوناگون از جمله فراهم کردن زیرساخت های الزم 
و نوسازی تجهیزات، نقدینگی، تسهیالت با بهره بسیار پایین، معافیت های گمرکی در واردات 

مواد اولیه و صادرات کاالهای تولیدی و... است.
شروین فدایی با اشاره به ظرفیت های استان مرکزی از نظر نیروی انسانی ماهر که یکی از 
نیازهای مهم در تولید محسوب می شود و همچنین کارخانه های بزرگ و کوچک، می افزاید: 
با نگاهی به آینده نزدیک و سیاست های ظالمانه آمریکا، قطعاً نمی توانیم منتظر رفع تحریم ها 
باشیم به همین دلیل باید دولت و بخش خصوصی با استفاده از ظرفیت های موجود با مدیریت 
و برنامه ریزی مناسب و تحقق شعار جهش تولید در یک فرآیند مشترک استان و کشور را در 

مسیر توسعه اقتصادی قرار دهند.
فدایی به عوامل مهم برای تحقق شعار جهش تولید اشاره و اظهار می کند: افزایش بهره وری 
با آموزش و افزایش سرمایه انسانی، نوسازی و به روز کردن تجهیزات و تکنولوژی، همچنین 
مدیریت مناسب و برنامه ریزی، آن هم در سایه ثبات پولی و امنیت اقتصادی که نباید از دید 
مسئوالن کشوری دور بماند، رفع موانع تولید و بهبود محیط کسب و کار و... از عوامل مهم 
برای جهش تولید اســت که باید دولت و بخش خصوصی به ویژه در استانی صنعتی مثل 

مرکزی برای رسیدن به جهش تولید و توسعه اقتصادی به آنها توجه جدی داشته باشند.

مهدیه صالحی 
اراک- خبرنگار

 چالش های استان مرکزی
 برای جهش تولید

   زیرساخت های صنعت قطب چهارم صنعت کشور 
برای توسعه، رونق و جهش تولید فراهم نیست

   تغییر در سبد خرید خانوارها این روزها از عوارض شیوع 
کرونا عنوان می شود و وضعیت بسیاری از بازارها به ویژه گزارش

بازار کاالهای مصرفی را با تحوالتی جدی مواجه کرده 
است. شیوع ویروس کرونا موجب شد برخی محصوالت غذایی از سبد 
خانواده ها جدا شــده و جای آنها را مواد شوینده و ضدعفونی کننده 
بگیرد. از سوی دیگر باال رفتن هزینه ها و گرانی برخی اقالم سبب شد 
مــردم کاالهای غیرضــروری را حــذف و فقط به تهیــه نیازهای 
ضروری شان اکتفا کنند. نکته جالب دیگر هم تغییر سبک خرید از 
سنتی به آنالین بود که با هدف جلوگیری از ترددهای غیراضطراری 
بیشتر از گذشته رواج پیدا کرد. گزارش گروه ایرانشهر از این تغییرات 

را در میان مردم برخی از استان های کشور در ادامه بخوانید. 

کاهش تنوع در سبد خانوار 
  اشکان جهان آرای - مازندران: خرید بعضی کاالها چند برابر 
شده و بعضی کاالها هم خیلی کمتر از قبل خریداری می شوند. این 
جمله را یکی از مغازه داران شهر ساری می گوید و عنوان می کند: از 
هفته اول اسفند به مرور شکل خرید مردم تغییر کرد و امروز بعد از 
حدود دو ماه و نیم شاهد تثبیت شدن این روند هستیم. میثم ملکی 
به افزایش تقاضا برای خرید برخی محصوالت کم مصرف هم اشاره 
می کند و می افزاید: محصوالتی مانند خمیر مایه، بکینگ پودر و آرد 
جای خاصی در سبد خرید مردم نداشت، اما قرنطینه کرونا باعث شد 
خرید این محصوالت روند صعودی بگیرد، چراکه مردم به تولید نان و 

شیرینی در خانه روی آوردند.
پروانه، شهروند مازندرانی، هم می گوید: تغییر میزان درآمد خانوارها 
باعث شده تا تمرکز بر تهیه مایحتاج ضروری باشد و در روزهایی که 
بسیاری از خانوده ها درآمد ثابت و مشخص ندارند مدیریت بیشتری بر 
دخل و خرج شان داشته باشند. این موضوع را خسرو رفعتی، صندوقدار 
یکی از فروشگاه های بزرگ شهر بابل، نیز تأیید می کند. به گفته او، 
برخی محصوالت مانند فرآورده های گوشتی همچون سوسیس و 
کالباس از سبد خانواده های متوسط جامعه با هدف مدیریت منابع 
مالی حذف شده است. خرید میوه  هم تحت تاثیر شیوع کرونا قرار 
گرفته و به گفته یکی از میوه فروشان ساری، گرانی محسوس برخی 
محصوالت باعث شده حجم خرید میوه  و  تره بار کاهش پیدا کند. پیاز، 
سیب زمینی و خیار گران شده و بسیاری از خانوارها، با حذف اقالمی 
مانند قارچ، ســعی در جبران هزینه های افزایش یافته دارند.  تاثیر 
شرایط کرونایی بر سبد خانوار مردم را در بازارهای ماهی مازندران 
هم می توان دید. به گفته فروشندگان ماهی، در اسفند و فروردین که 
پرترافیک ترین روزهای بازارهای ماهی به شمار می رود، خلوت ترین 
روزها رقم خورد تا شــاهد حذف ماهی  از ســبد خرید بسیاری از 

خانواده ها هم باشیم.

 سبزیجات جایگزین گوشت
  فرشته رضایی - گیالن: گیالنی ها تحول عجیبی در خریدهای 
اینترنتی رقم زدند. این نکته را رئیس اتحادیه خواربار و خشــکبار 
و لبنیات رشــت هم تایید می کند. محمدحسین ثابت می گوید: 
این روزها خرید اغلب شهروندان در بســیاری از مناطق به شکل 
آنالین یا ارسال با پیک موتوری انجام می شود، اما با وجود افزایش 
درخواست های خرید آنالین، فقط 15 درصد اصناف اقدام به ارائه 
اینگونه خدمات می کنند.  با این حال گیالنی ها نیز تغییراتی در سبد 
خرید خود داشته اند. رضا ره پیک یکی از شهروندان رشتی است که 
می گوید: خرید برخی از اقالم را به علت کاهش حقوق کم کرده ایم 
مثل گوشت قرمز و مرغ اما جای آن مواد شوینده و برخی سبزیجات 
را به سبد خریدمان اضافه کردیم.  نازنین قاسمی شهروند دیگری 
است که بیان می کند: به جز افزایش خرید مواد شوینده، بسیاری 
از کاالها مثل تخم مرغ، قارچ و زیتون و ... را به صورت بسته بندی 
خریداری می کنم. چون بسته بندی صنعتی سالم تر و بهداشتی 

تر است. 

افزایش خریدهای بسته بندی 
  سید مرتضی احمدپور- آذربایجان شرقی: کرونا نه تنها سبک 
زندگی مردم منطقه آذربایجان شرقی که نحوه رفت و آمد، حضور در 
جامعه و شیوه های خرید و خورد و خوراک را تغییر داده است. نادر 
جهدی، مغازه دار تبریزی، از افزایش فروش مواد شوینده خبر می دهد 
و می گوید: به  عنوان  مثال، سفیدکننده یکی از کاالهای ثابت سبد 
خرید مشتری ها شده است. ظرف چند ساعت قفسه از سفیدکننده 
خالی می شود. سایر مواد شوینده هم همین شرایط را دارند و بیشترین 
فروش ما مایع دستشویی و پودر لباسشــویی است. مهین نظری، 
شهروند تبریزی، هم از جایگزینی نان های بسته بندی شده به جای 
نان تازه می گوید و حسن صولت، دیگر ساکن تبریز، هم به افزایش 
خرید مواد غذایی بسته بندی اشاره می کند و می افزاید: شست وشوی 
این مواد غذایی راح تر اســت. می توان ابتدا بســته های نایلونی را با 
شوینده تمیز و ســپس با خیال راحت آنها را استفاده کرد.  حبیب 
امین زاده، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی، 
هم به افزایش خرید مواد غذایی بسته بندی اشاره و اظهار می کند: در 
روزهای گذشته با مشاهده استقبال مردم از نان های بسته ای ساعت 
کار و سهمیه این نانوایی ها را افزایش داده ایم تا نیاز مردم تامین و از 

صف نانوایی ها کاسته شود. 

جوالن تولیدی های بی نام و نشان 
  فاطمه کاظمی- همدان: از 2۳ فروردین کــه اصناف، به جز 
اصناف پرخطر، اجازه فعالیت پیدا کردند، ازدحام عجیبی در میدان 

مرکزی همدان برای خرید ایجاد شده است. یک شهروند همدانی 
درباره وضعیت خرید همشهریانش می گوید: تمایل مردم به خرید از 
وانت های میوه و تره بار افزایش پیدا کرده، چون اجناس را کمی ارزان تر 
می فروشند. یک فروشنده مرغ و ماهی در خیابان شهدا هم می گوید: 
خرید مواد پروتئینی کاهش پیدا کرده و بازار کســاد است. مردم از 

خرید این کاالها واهمه دارند. 
یک فروشنده لوازم آرایشی و بهداشتی در بازار قدیمی همدان هم 
بیان می کند: خرید مایع دستشــویی و دســتمال کاغذی از سوی 
شهروندان آنقدر افزایش پیدا کرده که در کمبود برندهای معروف در 
بازار، محصوالت شرکت های بی نام و نشان در سبد خرید خانواده ها 

جای گرفته اند. 

مواد شوینده، بیشترین خرید مردم
  فرحناز چراغی -کرمانشاه: تاثیر کرونا و شیوع آن در سبدهای 
خرید مردم کرمانشــاه هم به وضوح قابل مشــاهده اســت. یک 
شهروند کرمانشــاهی با بیان این که مواد شوینده و بهداشتی بیش 
از ۴۰ درصد ســبد خرید خانوار را تشکیل می دهد، اظهار می کند: 
از ضدعفونی کننده ها گرفته تا ماسک، دستکش و ژل های شوینده 
دست بیشــترین خرید مردم در دو ماه اخیر است و جای لبنیات، 
شیرینی، برخی میوه ها و حتی آجیل را گرفته است. حامد چاله هم 
به تغییر در خرید میوه و سبزی ها اشاره می کند و می گوید: با توجه به 
توصیه های بهداشتی که این روزها تمام زندگی مان را پر کرده است، 
مرکبات، پیاز، سیر، زنجیل، دارچین، هل، زیره را بیشتر از سایر کاالها 
می خریم.  مریم نظری، فروشــنده یکی از فروشگاه های کرمانشاه، 
هم عنوان می کند: برخی از مردم برای مراجعه کمتر به فروشــگاه، 
مایحتاج ضروری چند هفته را یکجا خریداری می کنند. عده ای هم 
ترجیح می دهند از خانه بیرون نیایند و اینترنتی و تلفنی خرید کنند. 
تمایل شان هم به خرید موادغذایی بسته بندی بیشتر شده و کاالهای 

فله ای چندان فروش ندارد. 

حذف خریدهای غیرضروری
  پوپک قاسمی - اردبیل: اردبیلی ها این روزها دقت و حساسیت 

بیشتری بر خرید مایحتاج روزانه شان دارند. اردشیر خاکپور، مشتری 
یکی از هایپرمارکت های اردبیل، در این باره می گوید: این روزها چون 
خانواده ها بیشتر در خانه هستند، خرید تنقالت هم بیشتر شده است 
و ما چندین برابر روزهای عادی تنقالتی چون چیپس، تخمه، شکالت 
و لواشک خریداری می کنیم. اسالم مددی، مغازه دار اردبیلی، هم از 
کسادی بازار لبنیات می گوید و این که محصوالتی مانند سرشیر، پنیر، 
کره و ماست محلی مشتری چندانی ندارد و مردم به دلیل نبود امکان 
ضدعفونی این محصوالت و البته طبع سرد لبنیات کمتر تمایل به 
خرید آنها دارند. هوشنگ فضل علیزاده، یکی از میوه فروشان اردبیل، 
هم بیان می کند: ســال های قبل توت فرنگی به عنوان نوبرانه بهار 
مشتری زیادی داشت، اما به علت شرایط کرونایی مردم میوه هایی با 

پوست مانند پرتقال، کیوی و سیب را ترجیح می دهند.

سبد غذایی سالم
  فتانه احدی - البرز: شــاید اتفاق جالب در میان مردم البرز آن 
باشد که در دوران کرونا عده ای توانستند سبد غذایی خود را با شیوه 
درست به سالم خوری تغییر دهند. هرچند عده ای هم به دلیل کاهش 
درآمد، سبد غذایی شان کوچک تر و محدودتر شد. ندا ذهنی، ساکن 
کرج، به حذف شدن فست فودها از زندگی خود و خانواده اش و گرایش 
به مصرف میوه و سبزی ها، حتی دارچین و زنجبیل، می گوید. او تاکید 
می کند: قرص های ویتامین را نیز بیش از گذشته می خوریم و مصرف 
شیرینی را به صفر رســانده ایم. لیال یوسفی، دیگر شهروند کرجی، 
هم عنوان می کند: مصرف فست فود خانگی نظیر پیتزا در خانه ما 
افزایش یافته. بچه ها وقتی زمانی طوالنی در خانه باشــند غذاهای 
متفاوت به ویژه از نوع فست فودی پیشنهاد می دهند. حتی بسیاری 
از فروشندگان نیز معتقدند که فروش پنیر پیتزا بسیار افزایش یافته 
است. سحر کلوایی، شهروند فردیسی، به افزایش خرید حبوبات اشاره 
می کند و می گوید: با افزایش تقاضا، قیمت حبوبات چند برابر شده 
است. تا پیش از کرونا امکان نداشت از سویا به عنوان جایگزین گوشت 
قرمز استفاده کنم، اما اکنون، به دلیل باال رفتن هزینه های زندگی، 
سویا هم به سبد خرید ما اضافه شده و به جای گوشت کیلویی 8۰ هزار 

تومان چند بسته سویا می خریم. 

 افزایش قیمت اقالم مصرفی و تحمیل هزینه های خرید سبد ناجور خرید
 محصوالت بهداشتی به  سبد خرید خانوار، سبک تامین مایحتاج را 

تغییر داده است

کاهش درآمد خانوارها، باعث شده تا تمرکزمردم بیشتر بر تهیه مایحتاج ضروری باشد / عکس: تسنیم

   ترجیح خرید خوراکی ها به جای البسه
مهدیه صالحی - مرکزی: تا قبل از ورود ویروس کرونا به زندگی ها و ایجاد چالش های جدی در جامعه، مردم به کندی به روش های جدید و نوین تن 

می دادند، اما این روزها و در شرایط کرونایی تغییراتی در سبک زندگی مردم به وجود آمده و تقاضا برای کسب  و کارهای اینترنتی باال رفته است.
سعید مسلمی، یکی از شهروندان اراکی، می گوید: قبل از ویروس کرونا همه خرید خود را به صورت هفتگی و حضوری از مراکز خرید شهر اراک انجام می دادم، 
اما وجود این ویروس باعث شد که از این تکنولوژی استفاده کنم و به دلیل بهتر بودن آن حتما بعد از شکست ویروس کرونا این سبک خرید را ادامه خواهم 
داد. علی شمسی، یکی از فروشندگان کاال به صورت اینترنتی، می گوید: توسعه کسب  و کارهای آنالین و خرید و فروش های اینترنتی عالوه بر کاهش حضور، 
به ویژه در شرایط کرونایی، کمک زیادی به حفظ تقاضا و خرید مردم و کاهش رکود حاکم بر بازار می کند. از سوی دیگر، مسعود ملکی، یکی از فروشندگان 
پوشاک، می گوید: بیشتر مردم در فکر خرید میوه و سبزی و مرغ و گوشت برای مایحتاج خود هستند و کمتر کسی به دنبال خریدهای غیرضروری مانند لباس 
و کفش و کیف است. فرزین فرهادی، شهروند ساوه ای، هم می گوید: تقریبا تمامی مواد غذایی موجود است، اما قیمت ها افسارگسیخته رو به افزایش است 
و هیچ نظارتی هم نیست. دستکش یک بارمصرف پالستیکی تا چند وقت پیش هر بسته 2500 تومان بود، اما اکنون 10 هزار تومان شده است، اقالم خوراکی 

مانند لبنیات، میوه و حبوبات نیز هر روز در حال گران شدن است. فقط قیمت گوشت و مرغ کمی کاهش داشته که آن هم به دلیل تعطیلی رستوران هاست.

بیژن کیامنش 
عضو شورای سر دبیری استان ها
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مباحــث و جنجال ها درباره 
نقش شــوراي نگهبــان در مجلس

انتخابات، نظارت استصوابي و 
احراز و رد صالحيت نامزدها، در آستانه هر 
دوره از انتخابات، امري شناخته شده در سپهر 
سياست جمهوري اسالمي ايران است. اما اين 
بار، عملكرد شــوراي نگهبــان در انتخابات 
اسفندماه سال گذشــته و مجلس يازدهم، 
پس لرزه هاي كم سابقه اي در پي داشته است. 
جمع قابل توجهي از نمايندگان مجلس كه 
تعدادي از آنها)75نفر به روايت ســخنگوي 
شــوراي نگهبان( به دليل ردصالحيت هاي 
شــوراي نگهبان امكان حضور در انتخابات 
دوره يازدهــم مجلس را نداشــتند، پس از 
بازگشــايي مجلــس در ســال 99، در 
27فروردين، دو فوريت »الحاق يك تبصره به 
قانون انتخابات رياســت جمهوري، مجلس 
خبرگان رهبري و مجلس شوراي اسالمي« را 
تصويب كردند. طرحي كه نظارت استصوابي 
را زير سؤال برده و شــوراي نگهبان را درباره 
داليل ردصالحيت نامزدها پاسخگو كرده و به 

نمايندگان امكان پيگيري قضايي مي داد.
اين اقــدام نمايندگان مجلس و پافشــاري 
آنها بــراي تصويــب نهايي اين طــرح، با 
واكنش اعضاي شوراي نگهبان همراه شد و 
كشمكش هاي ادامه داري را ميان نمايندگان 
مجلس و اعضاي شــوراي نگهبان رقم زد؛ 
عباسعلي كدخدايي، قائم مقام دبير شوراي 
نگهبان و سخنگوي اين شورا ساعاتي پس 
از تصويب دو فوريت طرح الحاق يك تبصره 
به قانون انتخابات، طي يادداشــتي به اين 
موضوع واكنش نشــان داد و نوشت: »وسط 
بحران كرونا چه چيز واجب تر از اصالح قانون 
انتخابــات؟! انتظاري كه 4ســال به پاي آن 
نشسته بوديم! اول خيال كردم وظيفه ناتمام 
مجلس يعني اصالح قانون انتخابات و اجراي 
سياست هاي كلي انتخابات موضوع دوفوريتي 
اســت! اما زهي خيال باطل! احقاق حق آن 
دسته از نمايندگاني كه عليه آنها مثالً گزارش 

خالف واقع داده شده است! موضوعي حياتي 
و ضروري براي كشور آن هم در اين وانفساي 
كرونايي! آن قدر مهم كه ساير مصوبات مورد 
نياز كشور به تأخير افتاد و حقوق از دست رفته 
احتمالــي آن 75نفر نماينده كــه از اوجب 

واجبات شناخته شده اولويت يابد...«
همچنين هــادي طحان نظيف، ديگر عضو 
حقوقدان شــوراي نگهبان، با انتقاد از اقدام 
نمايندگان در تصويب طرح فوق، در پستي 
اينستاگرامي نوشته بود: »اينكه نمايندگان 
مردم چقدر دغدغه مردم و مسائل آنها را در 
چنين روزهاي كرونايي داشته باشند، جايگاه 

مجلس را در ذهن جامعه روشن مي كند.«
در واكنش به اين اظهــارات كدخدايي، علي 
مطهري، نماينده مجلس در يادداشتي نوشت: 
»واكنش هاي آقاي كدخدايي، ســخنگوي 
شوراي نگهبان نســبت به مسائل مربوط به 
انتخابات گذشته از حد متعارف خارج شده 
است. مي توان گفت نســبت به اين موضوع 
آلرژي و حساسيت پيدا كرده است.« مطهري، 
حساســيت كدخدايي به طــرح دوفوريتي 
اصالح قانــون انتخابات را »بي اســاس« و 
نامتناسب با جايگاه او دانست و نوشت: »به نظر 
مي رســد كه او به خاطــر رد صالحيت هاي 
بي حساب دچار عذاب وجدان شده و دنبال 

آرام كردن وجدان خويش است.«
دور جديد كشــمكش ها ميان نمايندگان 
مجلس و اعضاي شــوراي نگهبــان پس از 
آن شــروع شــد كه نمايندگان مجلس در 
جلســه علني در 14ارديبهشت طرح قانون 
انتخابات و الحاق يك تبصره به آن را تصويب 
و براي شوراي نگهبان ارسال كردند. براساس 
اصالحات صورت گرفته در ايــن قانون كه 
حمايت نمايندگان از هر دو جريان سياسي را 
با خود داشت، عدم اعتقاد داوطلب به اسالم با 
اقرار او و عدم التزام عملي داوطلب به اسالم با 
حكم قطعي دادگاه صالح مبني بر فساد مالي 
يا اخالقي وي به اثبات مي رسد. نمايندگان 
همچنين تصويب كردند كه مالك رسيدگي 
شوراي نگهبان براي تعيين صالحيت نامزدها 
فقط مراجع چهارگانه باشــد و گزارش هاي 
خارج از مراجع چهارگانه قابل استناد و عمل 

نيست. حذف كلمه »مطلقه« فقيه در عبارت 
»ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي 
واليت مطلقه فقيه« يكي ديگر از اصالحات 

جنجالي قانون انتخابات بود.
تصويب طرح اصالح قانون انتخابات اين بار 
واكنش تند احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان 
را به دنبال داشــت؛ جنتي طي اظهاراتي در 
جلســه 17ارديبهشــت اين شــورا گفت: 
»درحالي كه ما مدت هــا و پيش از برگزاري 
انتخابات اخير، درباره اصالح قانون انتخابات 
فرياد زديــم و مطالبه كرديــم، اما مجلس 
محترم هيچ توجهي بــه اين امر نكرد و حاال 
و در روزهاي پايانــي خود تازه به فكر اصالح 
قانون انتخابات آن هم با اين كيفيت افتاده 
است.« وي تأكيد كرد: »بنده حتي پيش از 
انتخابات در مذاكــره اي كه با رئيس محترم 
مجلس داشتم به ايشان گفتم كه بايد اصالح 
قانون انتخابات ناظر به سياســت هاي كلي 
انتخابات باشد، اما متأسفانه طرح اخير نه تنها 
هيچ نسبتي با سياســت هاي كلي انتخابات 
ندارد بلكه با هدف بي خاصيت كردن احراز 
صالحيت داوطلبان طراحي و تصويب شده 
است.« دبير شوراي نگهبان با تأكيد بر اينكه 
اصالح قانــون انتخابات بايد بــا كار دقيق و 
كارشناســي به دور از هيجانات انجام شود، 
خاطرنشان كرد: »اميدواريم مجلس يازدهم 
با هماهنگي متوليان امر انتخابات همچون 
وزارت كشور و شــوراي نگهبان كه تجربه 
ارزشــمندي در اين حوزه دارند، در فضايي 

معقول اقدام به اصالح قانون انتخابات كند.«
اين اظهارات آيت اهلل جنتي را علي مطهري 
پاســخ داد؛ اين نماينده مجلس در نامه اي 
سرگشاده اظهارات جنتي را »نگاه از باال به 
پايين« توصيف كرد و خطاب به وي نوشت: 
»گويي نه اين است كه شوراي نگهبان صرفاً 
بايد مصوبه مجلس را از نظر انطباق با شرع و 
قانون اساسي بررسي و اظهارنظر كند، بلكه 
نيت خواني مي كنيد كه ايــن طرح با هدف 
بي خاصيت كردن احراز صالحيت داوطلبان 
طراحي و تصويب شده است. به شما و آقاي 
كدخدايي -كه از همان ابتدا از اين طرح ابراز 
نگراني كرد- حق مي دهم كه نگران باشيد، 
چرا كه سال ها مطلق العنان تحت عنوان مبهم 
»نظارت استصوابي« هر كاري كه خواسته ايد 
كرده ايد و اكنون بناست اين نظارت براساس 

معيارهاي مشخص انجام شود.«
مطهري در بخشي از نامه خود به جنتي آورده 
است: »گفته ايد بايد اصالح قانون انتخابات 
ناظر به سياســت هاي كلي انتخابات باشد. 
اتفاقاً اين طرح ناظر به همين سياســت ها 
ازجمله حفــظ حقوق نامزدها در بررســي 
صالحيت ها و پاسخگو بودن شوراي نگهبان 
نسبت به عملكرد خود است تا شوراي نگهبان 
از آن جايگاه خدايي كه براي خود فرض كرده 
و خود را ناظر و عالم به همه اعمال و نيات و 
معيار عقايد و اظهارنظرهاي نامزدها مي داند، 
پايين بيايد.« در اين نامه همچنين آمده است: 
»پاسخ دهيد كه چه كرده ايد كه هم اصولگرا 
و هم اصالح طلب، هم رد صالحيت شده و هم 
رد صالحيت نشده در جريان بررسي اين طرح 

در مجلس فريادش بلند بود.«
مطهري در پاسخ به بخشي ديگر از اظهارات 
جنتي نوشته است: »جالب است كه در آخر، 
مكنون قلبي خود را بروز داده ايد و آن اينكه 
گفته ايد اميدوارم مجلــس يازدهم اقدام به 
اصالح قانون انتخابــات كند؛ يعني از پيش، 
مصوبه اخير مجلس دهــم را رد كرده ايد و 
تمايل خود براي اصالح قانون انتخابات توسط 
مجلس خودساخته را اعالم كرده ايد. در اين 
صورت تكليف شرط عدالت در اعضاي شوراي 

نگهبان چه مي شود؟«

  مجلس مظلوم
پروانه مافي، نماينــده مردم تهران در مجلس پيش بيني كــرده مجلس يازدهم 
روزهاي سختي را پيش رو داشته باشد و گفته است: زماني كه به سوابق منتخبان 
مجلس يازدهم مي نگريم تجارب جدي و مؤثــري در حوزه اجرايي و قانونگذاري 
ديده نمي شود و بيش از 60 نفر از منتخبان هرگز سابقه نمايندگي مجلس شوراي 
اسالمي را ندارند پس با توجه به عقبه نمايندگان مجلس يازدهم، اين مجلس كار 

سختي را خواهد داشت. 
وي در گفت وگو با ايسنا، مجلس دهم را يكي از مظلوم ترين مجالس بعد از انقالب 
دانسته و گفته اســت: مجلس دهم در بين مجالس 10گانه بعد از انقالب يكي از 
مظلوم ترين مجالس بود، چراكه هم از جانب خودي ها و طرفدارانش مورد هجمه 

و حمله قرار گرفت و هم از طرف رقبا و جناح هاي مقابل مورد حمله بود.

  منتخب تفرش: تمكين مي كنم
سينا كمالخاني، منتخب مردم تفرش كه به علت جعل مدرك كارشناسي ارشد 
از حضور در مجلس يازدهم بازمانده اســت در بيانيه اي خود را قرباني تبليغات 
غيرمجاز مؤسسات آموزشي دانسته و نوشته است: »در عصر تكنولوژي به دليل 
مشــغله هاي كاري تصميم به ادامه تحصيل از طريق دانشگاه هاي الكترونيكي 
گرفتم و نهايتا از طريق فراخوان اينترنتي با يكي از اين مؤسســات آشنا شدم و 
ثبت نام كردم. به واسطه فعاليت آشــكارا و دامنه اينترنتي اين مؤسسه كه كسب 
آن مستلزم دريافت مجوز قطعي از نهادهاي ذيربط است، به اين مؤسسه اعتماد 
كرده و از طريق همان سايت به تحصيل، دريافت جزوات، ارسال پايان نامه و واريز 
شهريه در طول چند ترم اقدام كردم. با وجود مستندات و هولوگرام معتبر مدرك 
تحصيلي، امروز نهادهاي مربوطه آن مؤسسه را فاقد مجوز دانسته و متعاقبا مدرك 

تحصيلي بنده را تأييد نكرده اند.« 
براساس تصاويري كه از تبليغات حوزه انتخابيه تفرش منتشر شده وي خود را در 
تبليغات انتخاباتي »دكتر« معرفي مي كرد. او در بيانيه خود نوشته است: به تصميم 
نهادهاي نظارتي و شوراي محترم نگهبان احترام گذاشته و به آن تمكين مي كنم.

  علت بايگاني شدن تحقيق و تفحص از قاچاق كاال
سيداميرحسين قاضي زاده هاشمي،  عضو هيأت رئيســه مجلس در گفت وگو با 
مهر درخصوص علت قرار نگرفتن گزارش تحقيــق و تفحص از قاچاق كاال و ارز 
در دستور كار صحن علني مجلس، گفته اســت: با درخواست رئيس كميسيون 
اقتصادي مجلس گزارش تحقيق و تفحص از قاچــاق كاال و ارز جهت اصالح به 

كميسيون ارجاع شد. 
عضو هيأت رئيسه مجلس، ادامه داد: هفته گذشــته رئيس كميسيون اقتصاد - 
الياس حضرتي- در نامه اي به هيأت رئيسه مجلس خواستار عودت گزارش تحقيق 
و تفحص از قاچاق كاال و ارز شــد و تا كنون اين گزارش به هيأت رئيسه بازگشت 
داده نشده اســت. وي تأكيد داشت: قصد داشــتيم اين گزارش را در دستور كار 
هفته جاري مجلس شوراي اســالمي قرار دهيم. پيش تر علي اكبر كريمي، عضو 
هيأت تحقيق و تفحص از قاچاق كاال و ارز در گفت وگو با مهر، گفته بود: گزارش 
هيأت تحقيق و تفحص تهيه شده است اما دست هاي پنهان تمايل به انتشار اين 

گزارش ندارند.

  در مجلس يازدهم بحث هاي نازل در مي گيرد
علي تاجرنيا، چهره اصالح طلب و نماينده ادوار مجلس در تحليل خود از مجلس 
يازدهم، گفته است: مشكل حال حاضر مجلس مشكل رياست و بخش هاي ديگر 
آن نيست، بلكه مشكلش محدود شدن اختيارات پارلمان در كشور است و مشكل 
اين است كه مجلس به انحاي مختلف محدود شده و از كارآمدي الزم برخوردار 
نيســت. وي با بيان اينكه مجلس به جاي اينكه جايگاه چهره هاي قوي و عصاره 
فضايل ملت باشــد، تبديل به جايگاه افرادي شده كه مورد تأييد شوراي نگهبان 
هستند، اضافه كرد: چنين مجلسي به جاي اينكه قانونگذار و ناظر خوبي براي امور 
كشور باشد بيشتر در نقش مجموعه هايي قرار مي گيرد كه به فكر امور اجرايي در 

محدوده حوزه انتخابي خودش است. 
تاجرنيا به ايلنا،  گفت: يك دست شدن مجلس نه تنها منازعات را كم نخواهد كرد، 
بلكه آن را به سطح نازل تري تعميم خواهد داد به طوري كه اگر در مجلس ششم 
اختالف نظر در مورد مباحثي چون مسائل هسته اي، قانون و آزادي مطبوعات و 
نيز اصالح انتخابات مجلس بود در اين مجلس مسائل بسيار كم اهميت تري محل 

منازعات خواهد شد.

 كشمكش انتخاباتي مجلس 
و شوراي نگهبان

تالش هاي نمايندگان مجلس براي اصالح قانون انتخابات 
طي يك  ماه گذشته، واكنش مخالف اعضاي شوراي نگهبان 

را درپي داشته است

علي مطهري، نماينــده مردم 
تهران در نامه سرگشــاده اي به 
آيت اهلل جنتي، دبير شــوراي 
نگهبان از اظهــارات او درباره 
مصوبــه مجلس بــراي اصالح 
قانــون انتخابات ابــراز گاليه 
كرده و نوشته است نگاه شوراي 

نگهبان از »باال به پايين« است

اصغر  صوفي
خبر نگار

ان
گهب

ي ن
ورا

ي ش
سان

ع ر
طال

اه ا
ايگ

س: پ
عك

ان
گهب

ي ن
ورا

ي ش
سان

ع ر
طال

اه ا
ايگ

س: پ
عك

محسن تواليي
خبرنگار

مسئله نظارت استصوابي چه فرايندي را از 21سال پيش تاكنون طي كرده است

تــالش نماينــدگان مجلــس براي 
مشخص ســاختن محــدوده نظارت مجلس

استصوابي اعضاي شــوراي نگهبان 
29سال پس از نظريه تفسيري اين شورا همچنان 
محل اختالف بخش هاي مختلف نظام قانونگذاري 
كشــور اســت. اين موضوع بار ديگر با طرح اصالح 
قانون انتخابات و واكنش شــوراي نگهبان به اين 
قانون محل بحث و جدل بين طيفي از نمايندگان 
مجلس دهم و اعضاي حقوقدانان شــوراي نگهبان 
شده است. نشــان به آن نشــان كه علي مطهري، 
نماينده مردم تهران در واكنش بــه انتقادات دبير 
شوراي نگهبان نســبت به مصوبه آخرين روزهاي 
مجلس دهم براي اصالح قانون انتخابات طي نامه اي 
خطاب به آيت اهلل احمد جنتي نوشته است: »حق 
مي دهم كه نگران باشيد، چرا كه سال ها مطلق العنان 
تحت عنوان مبهم »نظارت استصوابي« هر كاري كه 
خواســته ايد، كرده ايد و اكنون بناست اين نظارت 

براساس معيارهاي مشخص انجام شود.«
موضوع نظــارت اســتصوابي شــوراي نگهبان بر 
انتخابات اگرچه در ابتدا صرفا تفسير حقوقي اعضاي 
اين شورا از اصل99 قانون اساسي درخصوص نظارت 
شوراي نگهبان بر انتخابات ها بود، اما اين نمايندگان 
مجلس پنجم بودند كه به آن صورت قانوني دادند. 
21ســال پس از تصويب قانــون انتخابات مجلس 
در مردادماه ســال78، همه تالش هاي نمايندگان 
مجلس براي فســخ و بازگرداندن مصوبه و مجوزي 
بوده كه زماني خودشان به شوراي نگهبان دادند و 
رسما نظارت استصوابي را در ماده3 قانون انتخابات 

مجلس گنجاندند.
مشــروح مذاكرات مجلس در مردادماه سال78 و 
زمان بررسي طرح اصالح قانون انتخابات به خوبي 
گوياي تالش هايي اســت كه برخــي نمايندگان 
مخالف ازجمله مجيد انصاري به عنوان جدي ترين 
مخالف مصوبه نظارت اســتصوابي براي جلوگيري 
از تصويب چنين مفــادي در قانون كــرده بودند؛ 
ماده اي كه در آن به صراحت تأكيد شــده اســت 
»نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسالمي به عهده 
شــوراي نگهبان اســت. اين نظارت، استصوابي، 
عــام و در تمام مراحــل، در كليه امــور  مربوط به 
انتخابات جاري است.« او همان زمان گفته بود بايد 
محدوده نظارت استصوابي تعريف شود. با اين حال، 

ردصالحيت سينا كمالخاني، نماينده مردم تفرش 
پس از برگزاري انتخابات مجلس يازدهم و يك دوره 
قبل تــر ردصالحيت مينو خالقــي، منتخب مردم 
اصفهان حكايت از نظارت شوراي نگهبان حتي پس 

از برگزاري انتخابات داشته است.
نمايندگان مجلس دهم در آخرين روزهاي فعاليت 
اين دوره از مجلس به دنبــال تحديد بخش هايي از 
اين نظــارت برآمدند و در مصوبه  خــود كه بايد به 
تصويب شوراي نگهبان برسانند، چنين گنجاندند 
»عدم اعتقاد داوطلب به اسالم يا اقرار او و عدم التزام 
عملي داوطلب به اسالم با حكم قطعي دادگاه صالح 
مبني بر فساد مالي يا اخالقي وي به اثبات مي رسد. 
منابع استعالم وزارت كشور و شوراي نگهبان مطابق 
ماده 48 اين قانون شامل وزارت اطالعات، دادستاني 
كل، سازمان ثبت احوال كشــور و نيروي انتظامي 

جمهوري اسالمي ايران است.«
در جلسه 20مردادماه 78 نمايندگان مجلس پنجم 
به رياست علي اكبر ناطق نوري و نايب رئيسي حسن 
روحاني، انصاري به عنوان مخالف نظارت استصوابي 
گفته بود »حضرت آيــت اهلل جنتي چندي قبل در 
بحث هــاي انتخابات قبلي در يكــي از خطبه هاي 
نمازجمعه فرمودند: »مجلس شوراي اسالمي اين 
استصواب را آورده، خب، شما بگوييد مجلس حل 
كند ما هم مشكلي نداريم.« پيشنهاد مشخص من 
اين است كه چون اين تعريف روشن نشده، گذاشتن 
يك واژه مبهم مشكل ساز است. لذا پيشنهاد بنده 
جايگزيني ماده 3 است به اين صورت كه نظارت بر 
انتخابات طبق اصل 99 قانون اساسي برعهده شوراي 
نگهبان است.« هر تفســيري كه شوراي نگهبان از 
اصل99 دارد اعمال كند، چون تفسير قانون اساسي 
به عهده شوراي نگهبان است، اما اينكه ما در قانون 
يك لفظ مبهمي بياوريم، هيــچ تعريفي براي آن 
نكنيم، منشأ اختالف است، منشأ تضييع حق است، 

منشأ دعوا خواهد بود.« 
بند نظارت اســتصوابي درنهايت بــا قيام اكثريت 
181نفر حاضر در جلسه آن روز مجلس به تصويب 
رسيد ولي آنچنان كه پيش بيني شده بود، همواره 
در انتخابات هــا محل انتقاد ردصالحيت شــدگان 

قرار گرفت.
اوج اختالفات بين مجلس و شوراي نگهبان بر سر 
نظارت استصوابي به مجلس ششــم برمي گشت؛ 
جايي كــه اواخــر اين مجلــس تعداد زيــادي از 
نمايندگانش رد صالحيت شــدند و اين مسئله به 
تحصن آنهــا انجاميد. بعدهــا محمدرضا خاتمي، 

نايب رئيس مجلس ششم در گفت وگو با ايرنا گفته 
بود: »خيلي مصر بوديم كه با اســتفاده از ظرفيت 
قانوني مجلس بحث نظارت استصوابي را به رفراندوم 
بگذاريم، ولي با گرفتاري ها و دعواهايي كه به وجود 
آوردند، مجلس امكان اينكــه چنين رفراندومي را 

تصويب كند، پيدا نكرد.«
در شهريور سال 81 دولت اصالحات لوايح معروف 
به لوايح دوقلــو را به مجلس برد كــه يكي از لوايح 
اصالح قانون انتخابات و تغيير در نظارت شــوراي 

نگهبان بود.
در جريــان تصويب اليحــه  انتخابــات اولين بند 
اليحه  تغيير قانون انتخابات، يعني »حذف نظارت 
استصوابي شوراي نگهبان« به بحث گذاشته و پس 

از سخنان مخالف و موافق، تصويب شد.
طبق اين مصوبه، ماده3 قانــون انتخابات مجلس 
مصوب ســال 1378 كه بيان مي داشت »نظارت بر 
انتخابات مجلس شوراي اســالمي برعهده شوراي 
نگهبان است و اين نظارت، استصوابي، عام و در تمام 
مراحل و در تمامي امور مربوط به انتخابات، جاري 
است«، به اين شرح تغيير يافت: »به موجب اصل99 
قانون اساســي ايران، نظارت بر انتخابات مجلس 
شوراي اسالمي براســاس مفاد اين قانون، بر عهده 

شوراي نگهبان است«. 
شوراي نگهبان اين مصوبات مجلس درباره اصالح 
قانون انتخابات را رد كرد تا مســئله اصالح قانون 
انتخابات به زمان ديگري موكول شــود. در مجلس 
هفتم، هشــتم و نهم قانون انتخابــات اصالحاتي 
به خود ديد اما اين اصالحات به حدي نبود كه حتي 
رضايت اعضاي شوراي نگهبان را هم برآورده سازد؛ 
چنان كه بارها عباسعلي كدخدايي، عضو حقوقدان 
و سخنگوي شــوراي نگهبان از سســتي مجالس 
در اصالح قانون انتخابات گاليــه كرده و گفته بود 
اراده اي براي اصالح قانــون انتخابات وجود ندارد. 
ايــن انتقادها به ويــژه در ايام ثبت نــام نامزدهاي 
انتخابات و با هجوم خيل عظيم نامزدهاي انتخابات 
به عرصه رقابت شدت مي يافت. مجلس دهم تا قبل 
از انتخابات تالشــي براي اصالح قانــون انتخابات 
نكرد اما بعــد از رد صالحيت نزديك بــه 75نفر از 
اعضاي اين مجلس  و پس از پايان انتخابات، طيفي از 
نمايندگان اصالح طلب و اصولگرا در آخرين روزهاي 
مجلس براي اصالح قانون انتخابات خيز برداشتند؛ 
اتفاقي كه از سوي شوراي نگهبان يك حركت براي 
محدود كردن اين شورا و از سوي نمايندگان مجلس 

يك حركت اصالحي تعبير شده است.

نظارت استصوابي از مجلس پنجم تا دهم



نبض كتب دانشگاهي در دست ناشران خصوصي
سيدعباس حسيني نيك، مدير مسئول 
انجمن فرهنگي ناشــران دانشگاهي، 
معتقد است دانشگاه تهران زيرساخت 
الزم براي در اختيار گذاشــتن نسخه 
الكترونيكي اش را داشت، اما بسياري از 
دانشگاه هايي كه انتشارات دارند، فاقد 
اين زيرساخت هستند. نكته ديگري كه 
حسيني نيك به آن اشاره مي كند وجود 
بروكراسي براي انجام چنين كاري است: 
»تعداد كتاب دانشــگاهي كه توسط 

ناشران وابسته به دانشگاه ها منتشر مي شود، چندان زياد نيست و همين كتاب ها 
نيز چنانچه بخواهند به صورت الكترونيك و رايگان عرضه شــوند، بروكراسي 
زيادي وجود دارد كه مانع از اين كار مي شود. از طرف ديگر، بسياري از نويسندگان 
نامدار كتب دانشگاهي به دليل حق تاليف يا ترجمه خوبي كه از ناشران خصوصي 
مي گيرند، تمايلي به همكاري با ناشران وابســته به دانشگاه ها ندارند.« به جز 
مسائل اقتصادي، بايد اين نكته را هم درنظر داشت كه معموال توزيع كتاب هاي 
ناشران وابسته به دانشــگاه ها به خوبي ناشران خصوصي نيست و همين نكته 
مي تواند عامل ديگري براي بي رغبتي مولفان كتاب دانشگاهي براي همكاري با 
دانشگاه ها باشد. به اين ترتيب، مدام از تعداد كتاب هايي كه شانس ارائه نسخه 

الكترونيك رايگان شان از سوي دانشگاه ها وجود دارد، كاسته مي شود.
حسيني نيك كه خود در زمينه حقوق مالكيت فكري تخصص دارد، نكته جالبي 
را در زمينه كتب دانشــگاهي رشــته حقوق مطرح مي كند: »در رشته حقوق 
3انتشارات مجد، گنج دانش و ميزان كه خصوصي هستند، جمعا چيزي در حدود 
3هزار عنوان كتاب حقوقي منتشــر كرده اند؛ درحالي كه تعداد كتب ناشران 
دانشــگاه ها احتماال از 500عنوان فراتر نمي رود؛ يعني اين 3 ناشِر خصوصي 
مجموعا 6برابر ناشران دانشگاهي دولتي كتاب منتشر كرده اند، كتاب هايي كه 
اغلب شان مرجع و جزو منابع مهم اين رشته است. در رشته پزشكي نيز تعداد 
عناوين دانشگاهي منتشرشده توسط ناشــران خصوصي چند برابر ناشران 
دانشگاهي دولتي است و حتي مسئوالن وزارت بهداشت نيز ترجيح مي دهند كه 
با ناشران خصوصي براي انتشار كتب مورد نظرشان همكاري كنند.« حسيني نيك 
در آخر مي گويد: »امروز كرونا هست، فردا زلزله يا تحريم كاغذ، اما جامعه نشر 
ما آمادگي الزم را ندارد تا واكنش متناسبي با اين رويدادها از خود نشان دهد. 

گسترش نشر الكترونيك مي تواند گامي براي مقابله با بحران ها باشد.«

 »سمتا«  با تخفيف، ولي نه مجاني
انتشارات سمت )ســازمان مطالعه و 
تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها( 
كه از اواسط سال 1364فعاليت خود را 
با هدف مديريت توليد محتواي علمي 
دانشگاهي در حوزه هاي مختلف علوم 
انساني و اســامي آغاز كرده، يكي 
ديگر از ناشــران دانشگاهي است كه 
نسخه الكترونيك رايگان معدودي از 
كتاب هايش را در اپليكيشن كتابخوان 
خودش )ســمتا( عرضه كرده است. با 

اين حال، تنوع موضوعات و عناوين پرشمار اين نشر، اين انتظار را ايجاد مي كند 
كه تعداد كتب بيشتري به صورت الكترونيك و رايگان در دوران شيوع كرونا در 
اختيار دانشــجويان قرار مي گرفت. اما چرا چنين نشد؟ اميرحسين حسيني، 
كارشناس روابط عمومي اين ســازمان مي گويد: »بيش از هزار و 100عنوان از 
كتاب هاي متاخر نشر سمت ديجيتال شده و با قيمت هاي پايين در سمتا قابل تهيه 
است، اما از آنجا كه ما سازماني دولتي هستيم و بايد پاسخگوي تراكنش هاي مالي 
خود باشيم، رايگان كردن اين كتاب ها نيازمند مصوبه هيأت امناء و دستور رئيس 
سازمان است. همچنين، در برخي دانشگاه ها بن هاي تخفيفي در اختيار اعضاي 
هيأت هاي علمي قرار مي دهيم تا اين بن ها را به دانشجويان خود بدهند كه آنها 

راحت تر بتوانند كتاب هاي مورد نيازشان را از ما تهيه كنند.«
به هر حال به نظر مي رسد، سمت از اين توان برخوردار است كه نسخه الكترونيك 
آثار پرمخاطبش را به صورت رايگان در اختيار دانشجويان قرار دهد تا حداقل در 

اين دوران تعطيلي دانشگاه ها، مطالعه و تحقيق تعطيل نشود.

روي خط آنالين

كرونا تقريبا تمام كشورهاي جهان را درگير كرده 
و بر ابعاد مختلف زندگي ميليون ها انســان اثر گزارش

گذاشته، اما واكنش دولت ـ ملت هاي مختلف به 
اين بيمــاري، براســاس نظام هــاي اجتماعي، سياســي و 
اقتصادي شان، متفاوت بوده است. حتي ليبرال ترين دولت ها 
كه هرگز ايمان شان را به بازار آزاد از دست نمي دهند، سعي 
كرده اند با اختصاص بودجه هاي كالن از ملت شــان حمايت 
كنند و در سوي مقابل، سازمان ها و نهادهاي خصوصي كه با 
بودجه هــاي عمومــي اداره نمي شــوند نيز به ســهم خود 
كوشيده اند كه در اين بحران جهاني، گامي در جهت تسهيل 

شرايط زندگي بردارند. 
حوزه فرهنگ و هنر و سرگرمي از شيوع كرونا متحمل لطمات 
و صدمات فراواني شــد كه انتظار نمي رود بــه اين زودي ها 
كمر راست كند؛ ســينماها، تئاترها، كنســرت ها، ناشران و 
كتابفروشي ها، گالري هاي هنري، پارك هاي سرگرمي و هر 
نوع مشــغوليت هنري و تفريحي كه با تجمع افراد سروكار 
دارد، تعطيل شــدند تا تلفات اين بيماري به حداقل برسد. با 
اين حال، كرونا اين فرصت را ايجاد كرد تا شق هاي ديگري از 
ارتباطات انساني و امكان هاي جديدي براي تفريح و سرگرمي 
و البته آموزش رخ عيان كند. از همان نخستين روزهاي اين 
اپيدمي مرگبار، برخي ناشران دانشگاهي بين الملليـ  همانند 
انتشارات دانشگاه كمبريج، دانشــگاه ملي استراليا، دانشگاه 
دوك، دانشــگاه ايالت اوهايو، دانشگاه آكســفورد، دانشگاه 
كاليفرنيا، دانشگاه ميشيگان، دانشگاه يِيل...ـ  امكان استفاده 

رايگان از نسخه الكترونيكي بعضي آثارشان را فراهم كردند و 
به اين ترتيب دانشــجوياني كه از كالس هاي درس بازمانده 
بودند و حتي نمي توانســتند منابع مطالعاتي مورد نيازشان 
را از كتابفروشــي ها و كتابخانه ها تهيه كنند، توانســتند با 
اســتفاده از اين نســخه هاي الكترونيك، از فرصت قرنطينه 
براي مطالعه و تحقيق بهره ببرند. اما اين اتفاق فقط در سطح 
جهاني رقم خورد و همچون بسياري ديگر از اقدامات حمايتي 
كه مشابه شان هرگز در كشــورمان به اجرا درنيامد، ناشران 
دانشگاهي ايراني به استقبال چنين اقدامي نرفتند. اما چرا اين 
رخداد در كشور ما كه چند ماهي است دانشگاه هايش تعطيل 
است مورد توجه قرار نگرفته، پرسشي است كه در اين گزارش 

به دنبال يافتن پاسخ آن بوده ايم.

ضيافت دانشگاه تهران با اميل بريه، ارسطو و...
دانشگاه تهران در آخرين روز ســال گذشته اعالم كرد كه از 
ابتداي فروردين 1399همه كتاب هاي الكترونيك انتشارات 
اين دانشــگاه به صورت رايگان در اختيــار عالقه مندان قرار 
خواهد گرفت. كتاب هاي الكترونيك دانشــگاه تهران كه از 
طريق اپليكيشــن فيديبو يا كتابخوان الكترونيكي خود اين 
انتشارات در دسترس قرار گرفت، در دسته هاي علوم انساني، 
علوم اجتماعي و رفتاري، فني و مهندســي، علوم پايه، هنر و 
معماري و شهرسازي، كشــاورزي و محيط زيست، پزشكي و 

دامپزشكي قرار داشتند.
 در ميان اين كتاب ها، آثار مهــم و خواندني اي مثل »تاريخ 
فلســفه در دوره يوناني« اميل بريه ترجمــه دكتر عليمراد 
داوودي، »اصــول حكومت آتــن« ارســطو ترجمه محمد 
ابراهيم باســتاني پاريزي، جلد اول و دوم »ترجمه آثار البالد 

و اخبار العباد« مشتمل بر 760صفحه و »رساله در اصول علم 
انساني« جورج باركلي ترجمه منوچهر بزرگمهر يافت مي شود 
كه دسترســي رايگان به آنها - مخصوصا در اپليكيشن خود 
انتشارات دانشگاه كه كيفيت خوبي دارد-  براي هر دانشجوي 

عالقه مندي خوشحال كننده است.
با اينكه عناوين كتاب هاي كاغذي انتشارات دانشگاه تهران 
بسيار بيشــتر از كتاب هاي الكترونيك آن اســت، اما با اين 

حال اين اقدام دانشــگاه تهران مي توانست ســرآغاز اقبال 
ناشران دانشــگاهي به رايگان اعالم كردن نسخه الكترونيك 
آثارشان باشد، خصوصا كه دانشــگاه هاي دولتي در ايران از 
منابع عمومي استفاده مي كنند و احتماال مي توانند از ناشران 
خصوصي در اين زمينه دست ودل بازتر باشند؛ اما چنين نشد 
و حركت دانشگاه تهران نتوانست انگيزه بخش ساير ناشران 

دانشگاهي باشد.

محمدناصر احدي
روزنامه نگار
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مســعود مير|  حاال هرقدر هم كه خبــر تاســيس كمپاني هاي بزرگ 
فيلمسازي و تجميع فعاليت هاي تهيه كننده هاي مختلف منتشر شود و 
موافقان و مخالفان روبه روي هم صف آرايــي كنند، هرقدر هم عده اي از 

له شدن تهيه كننده هاي مستقل ســخن بگويند و عده اي قدرتمندشدن 
تهيه كنندگان مانند ساير كشورهاي جهان اول را اتفاق مناسبي ارزيابي 
كنند، اصا هرقدر فيلم توليد شود و آيين نامه هاي ساخت و نمايش تغيير 
كند، هيچ اهميتي ندارد. نخير ما بي تفاوت نيســتيم و تسهيل توليد و 
ارتقاي كيفيت برايمان مهم است اما راستش را بخواهيد فعا تمام راه ها 

به قابي شبيه همين دريچه كوچك تعطيل ختم مي شود. فعا سينما نياز 
به مداواي كرونايي دارد و تعطيلي اش ديگر به سوي بحران حيات در حال 

حركت است.
گيشه هاي تعطيل و سينماهاي بسته و فيلم هاي در گنجه با هيچ كمپاني و 

اتحاديه غول هاي تهيه، جان نمي گيرد. الاقل فعا...

 C o r o n a
فعا...

بازار فيلم- تئاتر آناين هنوز داغ نشده  
با تعطيلي ادامه دار سالن هاي نمايشي و موسيقي، برخي از گروه ها به سمت فضاي 
مجازي رفتند و هرازگاهي خبر اجراي كنسرت زنده اينترنتي و فروش بليت تئاتر 
براي اجراي آناين به گوش مي رسد. در اين ميان شايد بتوان گفت بازار فيلم- تئاترها 
نيز دارد گرم مي شود اما هنوز راه زيادي براي جذب مخاطبان به سمت فيلم-تئاتر 

وجود دارد.

  اين بار رستاك

در ادامه اجراهاي آنالين تاالر وحدت شب گذشته )شنبه 20 ارديبهشت( گروه رستاك به 
اجراي آنالين پرداخت و در شب هاي گذشته نيز سامان احتشامي به همراه عمران فروزش  
برنامه اجرا كرد. به گزارش همشــهري، اين كنسرت هاي آنالين هر چند  پيوسته نيست 
اما در هفته هاي اخير به شكل پراكنده در تاالر وحدت اجرا و  آنالين و البته رايگان براي 
عالقه مندان پخش شد. ساعت اجراي كنسرت ها 9 شب بودو عالقه مندان مي توانند اين 
اجراي زنده را از تلويزيون تعاملي و اپليكيشن تيوا تماشا كنند. اجراي رستاك چهارمين 
اجراي آنالين در تاالر وحدت بود.   پيش از اين پرواز هماي و كيوان ساكت به همراه گروه 
وزيري در تاالر وحدت به روي صحنه رفتند؛ كنسرت آنالين علي زندوكيلي نيز در تاالر 
وحدت اجرا شد. در اجراي گروه موسيقي رستاك به سرپرستي و نوازندگي سيامك سپهري 
و خوانندگي سيدبهزاد و سيدفرزاد مرادي شامل قطعات بارون)لري(، رعنا)گيلكي(، »هله 

مالي«)بوشهري(، »الله لر«، سوزله)كردي( و واسونك)شيرازي( صورت گرفت.

  خسيس به خانه ها مي آيد

مريم كاظمي كارگردان تئاتر از پخش اينترنتي نمايش »خسيس« خبر داد. وي مي گويد: 
»فيلم تئاتر »خسيس« را در زمان اجراي اول اين نمايش در پرديس تئاتر تهران تا جايي 
كه امكان داشــت به صورت حرفه اي و به هزينه گروه تئاتر مستقل ضبط كرده بوديم. از 
آن جا كه اين نمايش با ياد و خاطره حسين محب اهري همراه شده و ديگر امكان اجراي 
مجدد آن را نخواهم داشــت، تصميم گرفتم اين فيلم-تئاتر نخستين حضور ما در زمينه 
پخش اينترنتي باشد. به اين منظور سايت نمايش نت را به عنوان نمونه انتخاب كردم زيرا 
تنها سايتي است كه فقط در زمينه تئاتر و فيلم-تئاتر فعاليت مي كند. پخش اين نمايش 
از جمعه گذشته آغاز شده و در دسترس اســت. بليت آن 8 هزار تومان است و مخاطبان 
درصورت تمايل به ديدن نمايش مي توانند با خريد بليت از10 ساعت فرصت ديدن اين 

نمايش بهره مند شوند.«

  انتشار »پچ پچه هاي پشت خط نبرد« 
نمايش »پچ پچه هاي پشت خط نبرد« به كارگرداني اشكان خيل نژاد و بازي نويد محمدزاده 
در قالب فيلمـ  تئاتر منتشر شد. به گزارش همشهري، »پچ پچه هاي پشت خط نبرد« به 
نويسندگي عليرضا نادري و كارگرداني اشكان خيل نژاد در سال 96 به اجرا رسيد و مورد 
اســتقبال زيادي هم قرار گرفت. بازيگران اين نمايش محمد اشكان فر، سينا باالهنگ، 
حميد رحيمي، كيوان ساكت اف، محمدهادي عطايي، مهدي فريضه، اميراحمد قزويني 
و نويد محمدزاده هستند.  اكنون اين نمايش از سوي سايت تيوال با بهاي10 هزار تومان 
مورد استفاده آنالين مردم قرار گرفته و عالقه مندان مي توانند پس از تهيه بليت آن تا يك 

هفته آن را تماشا كنند.

چالش هاي انتشار رايگان 
نسخه هاي الكترونيك 
كتاب هاي دانشگاهي

شايد وقتي ديگر

اپليكيشن كتابخوان سمتااپليكيشن كتابخوان دانشگاه تهران

كرونا، اسكار ايتاليا را مجازی كرد
جوايز »ديويد دي دوناتلو« ايتاليا كه معادل اسكار خوانده مي شود، 
جمعه شب به صورت مجازي برگزار شد. شصت وپنجمين سالگرد 
اين مراســم بدون فرش قرمز و در حالي برگزار شد كه ستاره ها 
به صورت آنالين در آن حضور داشــتند و مراسم از شبكه »رأي« 
به نمايش درآمد. مراســم تنهــا چند روز پــس از ورود ايتاليا به 
فاز دوم قرنطينه و درحالي برگزار شــد كه تهيه كنندگان محلي 
مشغول سازماندهي پروتكل هاي ايمني و برنامه ريزي آغاز دوباره 

فيلمبرداري پروژه ها در ماه ژوئن هستند.
فيلــم درام جنايي »خائن« ســاخته ماركو بلوچيو كه داســتان 
نخستين عضو باالرتبه مافيا را تعريف مي كند كه سوگند سكوت 
مافياي سيسيلي را شكست، برنده بزرگ شصت وپنجمين جوايز 
ديويد دي دوناتلو ايتاليا بود. اين فيلم برنده 6 جايزه ازجمله بهترين 
فيلم، بهترين كارگرداني و همچنين چند جايزه براي بازيگران شد. 
اين فيلم جايزه بهترين فيلمنامه غيراقتباسي را نيز براي بلوچيو، 
لودوويكا رامپولدي و وايال سانتال برد و به عنوان برنده جايزه بهترين 

تدوين هم معرفي شد.
به گزارش مهر، بلوچيو كه يكي از كارگردان هاي كاركشته سينماي 
ايتاليا است، از خانه اش در اين مراسم آنالين شركت كرد و گفت: 
آرزوي من اين است كه جامعه فيلم ايتاليا دوباره بتواند شروع به كار 

كند. من 80سال دارم و اميدوارم بتوانم چند فيلم ديگر بسازم.
ياسمين ترينكا براي »الهه ثروت« بهترين بازيگر زن شد و پي ير 

فرانچسكو فاويانو براي »خائن« بهترين بازيگر مرد خوانده شد.
بهترين بازيگران مكمل هم والريا گالينو بــراي »۵ بهترين عدد 

است« و لويجي لو كاسيو براي »خائن« انتخاب شدند.
در واقع بخش بازيگر مكمل بزرگ ترين ســورپرايز جوايز را در بر 
داشت و درحالي كه انتظار مي رفت روبرتو بنيني بتواند براي ايفاي 
نقش ژپتو در »پينوكيو« ساخته ماتئو گارونه برنده جايزه شود، اين 
بازيگر به لويجي لو كاسيو كه در »خائن« نقش يكي از رئيس هاي 
مافيا يعني ســالواتوره كونتورنو را ايفا مي كرد باخت. »پينوكيو« 
هم ۵ جايزه برد كه شامل بهترين طراحي توليد، طراحي لباس، 
چهره پــردازي، آرايش مو و جلوه هــاي ويژه بــود. جوايز ديويد 
1600 راي دهنده دارد و ماركو بلوچيو كارگردان كاركشته با درام 
جنايي »خائن« كه توسط سوني در ژانويه در اياالت متحده منتشر 

شد، در صدر نامزدهاي اين مراسم قرار داشت.
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ماهی 5ميليون تومان
 برای يك دقيقه مشاوره روزانه

 روزهاي 
تاريخ ساز بورس
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بورس چه تغييراتي را در سال99 تجربه كرد؟

در پشت پرده كالس هاي آموزش بورس در اين روزهاي 
شلوغ بازار سرمايه چه مي گذرد؟
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بازار

شیوع ویروس كرونا یك ماه قبل از عید و درست 
در روزهایی كه بازار كفش بعــد از ماه ها ركود 
نســبی، اوج رونق و فروش را انتظار می كشید، 
خریداران را به قرنطینه فرســتاد و سفر و دید 
و بازدیدهــا را هــم ممنوع كرد تــا هیچ كس 
دغدغه اش خرید كیف و كفش و رخت و لباس 
شب عید نباشد. پاساژها و مغازه هایی كه پیش 
از عید خلوت و خالی از مشتری بود، بعد از عید 
به كلی تعطیل شــد و در این میان مشــاغلی 
ازجمله كفش فروشــي ها و لباس فروشي ها كه 
به فروش شب عید چشم داشتند بیش از همه 
آســیب دیدند. فعاالن این صنعــت می گویند 
كرونا 30درصد از زنجیره صنعــت كفش را از 
بین برده اســت. 3هفته از بازگشــایی مشاغل 
كم خطر می گذرد و كســب وكارهایی كه ستاد 
مقابله با كرونا به آنها مجوز فعالیت داده به ســر 
كارهایشان بازگشــته اند اما شواهد همچنان بر 
ادامه ركود در بازار كاالهای مختلف داللت دارد. 
نگاهی به بازار نشان می دهد شهروندان هنوز از 
بیم بیماری، ماندن در خانه را ترجیح می دهند و 
اگر نیم نگاهی هم به خرید داشته باشند با توجه 
به شرایط اقتصادی و چشم انداز نامعلوم آینده، 
خرید مایحتاج ضروری و كاالهای بهداشت محور 
را در اولویت قرار می دهند. هنوز كســی به فكر 
خرید كفش و لبــاس نیفتــاده و در حقیقت با 
وجود گشــایش مغازه ها، چرخ اقتصاد هنوز به 
گردش درنیامده است. هرسال در چنین روزهایی 
فروشندگان كیف و كفش و لباس به فكر خرید 
تابستانه بودند، امســال اما خریدهای عیدشان 
هم فروش نرفته و نه تنها بیشترشان پولی برای 
خرید جدید ندارند بلكه امید زیادی هم به تغییر 

شرایط ندارند.

صنعت كفش رو به اضمحالل است

رئیس اتحادیه تولیدكنندگان و فروشــندگان 
كفش دســت دوز در گفت وگو با همشــهری 
می گوید: ظرف 3 ماه گذشته واحدهای تولیدی 
كفش دچار ضرر و زیان فوق العاده ای شدند كه 
بعضی از آنها را به مرز نابودی كشــانده اســت. 
رســول شــجری ادامه می دهد: هنوز برآورد 
دقیقی از مبلغ این ضرر و زیان ارائه نشده ولی 
وقتی شــركت های بزرگ اقتصادی با گردش 
باالی مالی دچار خسارت های سنگین شده اند 
نمی توان انتظار داشــت كارگاه هــای تولیدی 
كوچكی كه در شرایط عادی هم وضعیت چندان 
مناســبی ندارند و برای امرار معاش به درآمد 
روزمره شــان محتاجند، زیر بار 3 ماه تعطیلی و 
نداشــتن درآمد دوام بیاورند. این در شرایطی 
است كه هیچ كمكی هم به این افراد نشده است.

هیچ كدام از وعده ها عملی نشد
یكی از نخستین پیامدهای كرونا افزایش بیكاری 
در تمام كشــورهای درگیر این بیمــاری بود. 
تعطیلی صنایع در ابعاد بزرگ و كسب وكارهای 
خرد در ابعــاد كوچك تر بســیاری از صاحبان 
مشــاغل را ناچار به اخراج و قطــع همكاری با 
كارمندان و كارگران كــرد و چنین افرادی تنها 

به سیاست های حمایتی دولتی چشم دوخته اند. 
در ایران نیز كارگران زیادی برای دریافت بیمه 
بیكاری به بیمه ها معرفی شــده اند تا دست كم 
مدتی را بتوانند با این درآمد امرار معاش كنند 
اما كارگران تولیدی های كفش در این زمینه هم 
با مشكالتی مواجه شــده اند. شجری می گوید: 
دولت اعالم كرده تمام كارگرهای بیكارشده در 
اثر كرونا می تواننــد بیمه بیكاری دریافت كنند 
ولی وقتی كارگران كفاش به وزارت كار و تامین 
اجتماعی مراجعه كرده اند، با قوانین و مقرراتی 
مواجه شده اند كه آنها را از این حق محروم كرده 
است. به همین دلیل تا این لحظه بیمه بیكاری 

شامل حال هیچ كدام از كارگران ما نشده است. 
او از همكاری نكردن بانك ها در كمك به اصناف 
هم گالیه می كند و ادامــه می دهد: دولت وعده 
داده بود كه برای جلوگیری از اخراج كارگران به 
ازای هر كارگر 12میلیون تومان وام به بنگاه های 
تولیدی و خدماتی می دهد ولــی این وام هم تا 
امروز پرداخت نشده و در حد حرف مانده است. 
بانك ها همچنین قرار بود اقســاط بدهی های 
بانكی اصناف و واحدهای تولیدی را برای 3 ماه 
كسر نكنند و این 3 ماه به انتهای زمان بازپرداخت 
اقساط افزوده شود اما این وعده هم عملی نشد و 
اقساط این مدت از حساب ها كسر شد. دولت باید 
به عنوان سرپرست از شرایط بانك ها و اهرم های 
كمكی خود اســتفاده كند تــا تولیدكنندگان 

بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.

دولت با اصناف مشورت كند
وعده های عمل نشده و مشــابهی كه دولت به 
اصناف برای جبران یا كاهش زیان واردشــده 
از تعطیلی داده تا امروز مورد انتقاد بســیاری 
از فعاالن صنفی قرار گرفته است. آنها معتقدند 
این وعده ها حتی در صورت عملی شــدن نیز 
چون كارشناسی شــده نبوده فاقد كارایی الزم 
خواهد بود. شــجری در ایــن زمینه می گوید: 
دولت باید نظر مشورتی اتحادیه ها را بگیرد تا 
مشخص شود اگر قرار است پولی به این سیستم 

تزریق شود كجا تزریق شود كه كارایی الزم را 
داشته باشد و چرخ تولید را به حركت بیندازد. 
به عقیده ایــن فعال صنفی چون بســیاری از 
اعضای اتحادیه  صنفی، تولیدی هســتند و از 
آنجا كه اجزای آنها زنجیروار به هم پیوستگی 
دارد، اگر در جای مناســب كمك انجام شود 
به ســایر حلقه های زنجیر هم كمك می شود 
و در كل زنجیره تولیــد توان پرداخت تعهدات 
افزایش می یابد. شجری می گوید: صادرات یكی 
از كارهایی اســت كه می تواند در شرایط فعلی 
به ما كمك كند. به مشكالت و محدودیت های 
صادراتی واقفیم ولی با توجه به اینكه در شرایط 
غیرعادی و بحرانی به سر می بریم، باید تمهیدی 
در این زمینه اندیشــیده شود چون در شرایط 
امروز نمی تــوان منتظر خریــد مصرف كننده 

داخلی ماند.
به گزارش همشــهری، اینكه دولــت بتواند به 
چنین پیشنهادی پاســخ مثبت بدهد یا خیر 
معلوم نیست ولی آنچه مشخص است این است 
كه تولیدكنندگان كفــش بعد از 3 ماه تعطیلی 
برای ادامه تولید نیاز به نقدینگی دارند تا بتوانند 
كســب وكار خود را راه اندازی كنند. امروز این 
صنعت نیازمند تحریك تقاضا است چراكه حجم 
زیاد چك های برگشــتی فعالیت را برای سایر 
زنجیره سخت كرده و باید برای رفع آن تحریك 

تقاضا در بازار به وجود آید.

نبض بازار
 وقتی شركت های 
بزرگ اقتصادی با 
گردش باالی مالی 
دچار خسارت های 
سنگین شده اند 
نمی توان انتظار 
داشت كارگاه های 
تولیدی كوچكی 
كه در شرایط عادی 
هم وضعیت چندان 
مناسبی ندارند و 
برای امرار معاش به 
درآمد روزمره شان 
محتاجند، زیر بار 
3 ماه تعطیلی و 
نداشتن درآمد دوام 
بیاورند

كلك تازه در بازار 
 موبايل
رئیس اتحادیه 
صنف فروشندگان 
دستگاه هاي 
صوتي، تصویري 
تلفن همراه و لوازم 
جانبي: وارد كنندگان 
متخلف، مغازه دارها 
را مجبور مي كنند تا 
هنگام خرید عمده 
گوشي، وجه خرید را 
با 2 دستگاه جداگانه 
پوز بكشند تا قابل 
رصد و پیگیري نباشد

توزیع برنج خارجی در شبكه های 
منتخب؛ با سهمیه بندی 

با گذشت 2 ماه از آغاز سال 
جدید، بازار برخی كاالهای 
اساســی و محصــوالت 
صنعتی متاثر از نوسان نرخ 
ارز، شیوع ویروس كرونا و 
تحریم ها با نوسان قیمت 
و عرضه مواجه اســت. با 

محمدرضا كالمی، سخنگوی ستاد تنظیم بازار و مدیركل 
دفتر برنامه ریزی تامین و توزیع كاال و تنظیم بازار وزارت 
صنعت در مورد آخرین مصوبات این ستاد برای تنظیم بازار 

كاالهای اساسی گفت وگو كرده ایم.

در زمینه رفع مشكل ترخیص و تامین برنج 
وارداتی چه تصمیمی گرفته شده است؟ 

ستاد تنظیم بازار در نودمین نشست خود برای رفع مشكل 
ترخیص و توزیــع برنج خارجی، مقرر كــرد كمیته ای با 
حضور دستگاه های متولی مانند وزارت جهادكشاورزی، 
ســازمان حمایت، بانــك مركــزی، وزارت صنعت، اتاق 
بازرگانی و سایر مراجع ذیربط تشــكیل شود كه وظیفه 
آن بررسی آمار واقعی سرانه مصرف برنج و سایر كاالهای 
اساسی، برای تصمیم سازی  درباره نرخ تامین ارز این كاال 
برای محموله های موجود در بنادر، محموله های در راه و 
ثبت سفارش های تخصیص و تامین ارز نشده، با محوریت 

دبیرخانه كارگروه تنظیم بازار است.

برنامه ستاد برای ســاماندهی توزیع برنج 
وارداتی با نرخ مصوب چیست؟

با توجه به مصوبات هشتاد و هشــتمین جلسه كارگروه 
تنظیم بازار، برنــج وارداتی در شــمول كاالهای مبارزه 
با احتكار قرار گرفــت؛ بنابراین لزوم توزیع آن دســته از 
برنج های وارداتی موجود در گمرك كه با ارز 4200تومانی 
وارد شده در شــبكه های تحت نظارت دولت مدنظر قرار 
گرفته و مقرر شده گمرك و سازمان حمایت باید فهرست 
كاملی از انواع برنج های وارداتی ترخیص شده از گمرك و 
موجود در انبارها را برای صدور حواله توزیع در شبكه های 
منتخب به دبیرخانه كارگروه تنظیم بازار ارســال كنند. 
با این روند برای ســاماندهی توزیع و تنظیم بازار برنج و 
كاالهای اساســی باید گمرك و سازمان حمایت فهرست 
برنج های وارداتی ترخیص شــده و موجــود در انبارها را 
برای صدور حواله توزیع، به دبیرخانه ســتاد تنظیم بازار 

اعالم كند.

اما وارد كنندگان از تأخیر در تخصیص ارز و 
ترخیص برنج گالیه دارند، علت چیست؟

براســاس مصوبه ســتاد تنظیم بازار از این پس ترخیص 
انواع برنج تامین ارز شده با نرخ رسمی از گمرك منوط به 
سهمیه بندی برنامه توزیع دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع 
و تنظیم بازار و اعالم رسمی آن به گمرك است. همچنین 
گمرك مكلف شده تا فهرست همه ترخیص های درصدی 
كاالهای اساسی و ضروری به ویژه برنج را كه با مجوز بانك 
مركزی، اعالم بانك عامل و اختیــارات گمرك ترخیص 
شــده، به دبیرخانه كارگروه تنظیم بازار ارسال كند تا در 
قالب كمیته ای متشكل از بانك مركزی، گمرك، سازمان 
حمایت و واجا با مسئولیت دبیرخانه كارگروه تنظیم بازار 
بررسی و تصمیم گرفته شود. همچنین با توجه به اهمیت 
تامین نیاز ارزی واردات كاالهای دارای كســری تولید و 
ضرورت تكمیل مقادیر تكلیفی ذخایر اســتراتژیك كه 
در 2 ماه اخیر برای حفظ آرامش بازار و همزمان با بحران 
تشدید تحریم ها و شیوع كرونا در بازار عرضه شده، براساس 
مصوبه ستاد، مباشرین مربوطه مكلفند مقادیر مورد نیاز 
ارزی و ریالی تكمیل ذخایر را به قید فوریت به ستاد تنظیم 
بازار و سازمان برنامه و بودجه منعكس كنند تا نسبت به 

تامین آن اقدام شود.

آیا نگران افزایش قیمت مــرغ با امحای 
جوجه ها و تخم مرغ نطفه دار نیستید؟

برای ساماندهی تولید و عرضه گوشت مرغ، ستاد تنظیم 
بازار با درخواست تشكل های تولیدی صنعت گوشت مرغ 
و وزارت جهادكشــاورزی مبنی بر تعدیل دوباره مقادیر 
جوجه ریزی تــا مدت 2 ماه )اردیبهشــت و خــرداد( به 
105میلیون قطعه، مشروط به رعایت قیمت مصوب جوجه 
یك روزه و مرغ كشتارشــده موافقت كرد. بر این اســاس 
تشكل های تولیدی و وزارت جهادكشاورزی مكلف شدند تا 
بازار را به گونه ای مدیریت كنند كه قیمت جوجه یك روزه 
و گوشت مرغ بیش از 7درصد نوســان قیمت، افزایش یا 
كاهش نداشته باشد. همچنین برای اجرای تكالیف قبلی 
این ستاد مقرر شد تا امكان دسترسی دبیرخانه كارگروه 
تنظیم بازار و ســایر دســتگاه های نظارتی فراهم شود و 
ســازمان حمایت با رصد مســتمر مقادیر جوجه ریزی و 
قیمت نهاده، جوجه یك روزه و گوشت مرغ، پیشنهادهای 
سیاستی خود را برای اســتمرار تعادل بازار، به كارگروه 

تنظیم بازار ارائه كند.
 

آیا با این مصوبات از امحای جوجه یك روزه 
جلوگیری می شود؟

برای تعدیل مقادیر تولید جوجه یك روزه ســتاد تنظیم 
بــازار مقرركرد 20میلیــون قطعه تخم مــرغ نطفه دار با 
مكانیســم های مناســب ازجمله صادرات یا عرضه برای 
مصارف داخلی جمع آوری شــود، در عین حال مقرر شد 
وزارت جهادكشاورزی با اســتفاده از ظرفیت های شركت 
پشتیبانی امور دام و تشكل های تولیدی با درنظر گرفتن 
میزان نیاز بازار، میزان ضرر و زیان مربوط به تولید كنندگان 
را برای پیش بینی منابع به ســازمان برنامه و بودجه اعالم 
كند. همچنین تهاتر خرید تخم مــرغ در قبال نهاده های 
دامی در شركت پشتیبانی امور دام مورد تأكید قرار گرفت.

30درصد زنجیره صنعت كفش تحت تأثیر شیوع 
ویروس كرونا از بین رفته است

گـام های لــرزان 
كفش دوزان

گفت وگو

علی ابراهیمی
خبرنگار

فرخنده رفائی 
خبر نگار

این روزها بازار گوشي تلفن همراه بي شباهت به شرایط بازار خودرو 
نیست؛ بازاري كه در آن خأل قیمت گذاري منطقي، نوسان نرخ ارز و 
رشد تقاضا، زمینه كمبود و افزایش قیمت انواع گوشي تلفن همراه را به دنبال داشته؛ افزایش قیمتي 
كه همه طیف هاي بازار را مبتال كرده؛ از برندهاي گران قیمت گرفته تا گوشي هاي در رده قیمتي 
متوسط و پایین. به گزارش همشهري، توأم شدن رشد تقاضای ناشي از تغییر نظام آموزشي به آنالین 
با توقف تولید گوشي در چین و تخصیص نیافتن ارز واردات گوشي موبایل، موجبات كمبود عرضه و 
افزایش قیمت را فراهم كرده است. مجموعه این عوامل در كنار كاهش قدرت خرید سبب افزایش 
اقبال مشتریان به خرید گوشي هاي كاركرده و دست دوم شده است. خبرنگاران همشهري كه با 
فعاالن بازار از طیف هاي گوناگون گفت وگو كرده اند، مي گویند هیچ كس مسئولیت كمبود عرضه را 
گردن نمي گیرد؛ چنان كه تشكل هاي صنفي معتقدند وارد كنندگان در كاهش عرضه و حتي اختفاي 
گوشي هاي وارداتي نقش دارند، در مقابل وارد كنندگان هم توقف تخصیص ارز به واردات گوشي 
موبایل در 3 ماه گذشته را عامل كمبود و گراني این اقالم مي دانند و از احتمال افزایش 30درصدي 

قیمت ها سخن مي گویند.

98؛ سال خاطرات بد در بازار موبايل
تازه تریــن آمارهــاي رســمي از واردات قانوني 
15میلیون دستگاه گوشي تلفن همراه در سال 
گذشــته حكایت دارد، با وجود این بازار گوشي 
موبایل از ابتداي ســال98 تا كنون روز خوشــي 
نداشته است. ركود كسب و كار فروشندگان گوشي 
تلفن همراه، فشار افزایش قیمت و ضعف خدمات 
پس از فروش بر مشــتریان و مشكالت رجیستر 
شدن برخي گوشي ها موجب شده تا اجراي طرح 
رجیستري خاطره خوشــي را در ذهن مشتریان 
و فروشندگان گوشــي تلفن همراه به جا نگذارد. 
شــیوع ویروس كرونا، تعطیلي واحدهاي صنفي 
از نیمه اسفند ماه سال گذشته و توقف واردات نیز 
موجب كماي بازار شب عید امسال گوشي موبایل 
شــد. اما قرنطینه خانگي و اجبار دانش آموزان و 
دانشگاهیان به آموزش آنالین، بازگشایي تدریجي 
بازارها و پاساژها از اردیبهشت ماه امسال، زمینه 
رشد تقاضا در بازار گوشي موبایل را فراهم كرده 
است. با این وضع وارد كنندگان رسمي و فعاالن 
صنفي با تأكیــد بر اینكه از 27اســفند ماه عمال 
ترخیص گوشي از گمرك متوقف شده از عرضه 
گوشي به نرخ هاي 3 ماه پیش خودداري كرده و 
كمبود این كاال رشد 20 تا 25درصدي قیمت ها را 

به دنبال داشته است.
 

هشدار گراني 30درصدي گوشي 
انجمن واردكننــدگان موبایل، تبلــت و لوازم 
جانبي به تازگي با انتشــار بیانیه اي با اشــاره به 
كاهش 38درصدي واردات گوشــي موبایل در 
فروردین ماه امسال نسبت به پارسال از افزایش 
قیمت تلفن همراه در روزهــاي اخیر خبر داده 
و نوشته اســت: اگر توقف هاي متعدد و زمان  بر 
در ثبت سفارش و تخصیص ارز به شیوه حاضر 
ادامه پیدا كند، با معضل بــزرگ كمبود كاال و 

افزایش 30درصدي قیمت ها در بازار گوشــي 
موبایل و تبلت مواجه مي شــویم. در این بیانیه 
تأكید شده تنظیم بازار و برنامه ریزي براي تأمین 
كاالي مورد نیاز كشــور به طور متوسط نیازمند 
فرآینــدي 50روزه از زمان ســفارش گذاري تا 
مرحله آماده سازي و توزیع است و این كار تنها با 
سفارش و تخصیص ارز منظم و ادامه دار و بدون 
وقفه امكان پذیر اســت اما از اواسط اسفندماه با 
شــیوع ویروس كرونا تا به امروز بخش عمده اي 
از تخصیص ارز بازرگانــان این حوزه بي اعتبار و 
منقضي و حجم عمــده اي از كاال در گمرك دپو 
شده است. این انجمن اعالم كرده ادامه تعطیلي 
مراكز آموزشــي و به تبع آن تمركز بر آموزش 
آنالین و البته معرفي برنامه كاربردي شاد براي 
استفاده آموزشي دانش آموزان، تقاضاي موبایل 

را در بازار افزایش داده است.

احتمــال احتــكار گوشــي در انبارهــاي 
واردكنندگان

در مقابل رئیس اتحادیه دستگاه هاي مخابراتي، 
ارتباطي و لوازم جانبي در گفت وگو با همشهري، 
علت اصلي كمبود گوشي و قطعات در بازار موبایل 
را توقف واردات و عرضه از ماه هاي پایاني ســال 
گذشته تا كنون دانست و گفت: به دلیل مشكالت 
تخصیص ارز، حجم واردات و عرضه گوشي در بازار 
به شدت كاهش یافته است. مهدي محبي با بیان 
اینكه 200شركت رســمي وارد كننده  قطعات و 
گوشــي موبایل وجود دارد كه براساس نیاز بازار 
نسبت به ثبت ســفارش و واردات این اقالم اقدام 
مي كنند، افزود: اگرچه نمي توان به طور مشخص 
نیاز ماهانه این شــركت ها را به قطعات گوشــي 
موبایل مشخص كرد اما این احتمال وجود دارد 
كه برخي واردكنندگان به دلیل افزایش قیمت ها، 
بخشي از گوشي وارداتي را در بازار عرضه نكرده 
باشند. او، افزود: باید دستگاه هاي نظارتي مانند 
سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولید كنندگان 
و بازرسي وزارت صنعت و سازمان صنعت از طریق 
ســامانه همتا روند واردات و عرضه عمده گوشي 
تلفن همــراه در بازار را رصد كننــد؛ زیرا قیمت 
انواع گوشي تلفن همراه از اسفندماه سال گذشته 
تا كنون 15 تا 25درصد افزایش یافته اســت. او، 
افزود: در شرایط عادي با توجه به نیاز ماهانه بازار 
به عرضه 1.5میلیون دستگاه گوشي تلفن همراه 
و 3 ماه تعطیلي بازار، دست كم 3میلیون تقاضاي 
انباشته گوشي موبایل به بازار ســرازیر شده اما 
شــركت هاي واردكننده اعالم مي كنند كاالیي 
براي عرضه در بازار ندارند و به تبع آن فروشگاه هاي 

گوشي موبایل نیز به تقاضاي خرید مشتریان پاسخ 
منفي مي دهند؛ كمبود عرضه، علت اصلي گراني 

گوشي است.

از افزايش نرخ ارز تا مشكالت تأمین گوشي
رئیس اتحادیه صنف فروشــندگان دستگاه هاي 
صوتي، تصویري تلفن همراه و لــوازم جانبي در 
گفت وگو با همشهري با بیان اینكه 99درصد گوشي 
موبایل وارداتي است، نرخ این محصول صنعتي را 
تابع قیمت ارز دانست و گفت: اگرچه نوسان قیمت 
گوشي ناشي از وابستگي این كاال به نرخ دالر است 
اما باید بپذیریم كه از 3ماه پیش تخصیص ارز براي 
واردات گوشــي موبایل صورت نگرفته و از سوي 
دیگر با شــیوع ویروس كرونا و توقف حمل ونقل 
بین المللي، امكان واردات این كاال از طریق مرزهاي 
هوایي نیز وجود نداشته اســت. ابراهیم درستي، 
افزود: از سوي دیگر تعطیلي مدارس و دانشگاه ها 
با شیوع كرونا و جایگزیني آموزش آنالین، تقاضا 
براي خرید گوشي هاي هوشمند را افزایش داده 
اســت. با وجود این كاهش قدرت خرید موجب 
افت تقاضا براي خرید گوشــي نسبت به پارسال 
شده به نحوي كه تا 2 سال پیش نیاز ماهانه بازار 
به گوشي تلفن همراه یك میلیون و 300 تا یك 
میلیون و 500هزار دســتگاه بود كــه با كاهش 
قدرت خرید و افزایش قیمت ها، اكنون این نیاز به 
700هزار دستگاه كاهش یافته اما در برخي فصول 
سال مانند تابســتان و ایام عید نوروز تقاضا براي 
گوشي موبایل افزایش مي یابد. او تأكید كرد: با وجود 
ركود بازار شب عید و كاهش قدرت خرید، سرازیر 
شدن تقاضاي انباشته 3 ماه گذشته به بازار گوشي 
موبایل و الزام خانوارها به خرید گوشي و تبلت براي 
آموزش آنالین دانش آموزان و دانشجویان خود، به 
همراه كاهش شدید عرضه، زمینه افزایش 20 تا 

25درصدي قیمت ها را فراهم كرده است.

تخلف وارد كنندگان و فروش عمده گوشــي 
با 2 پوز

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه هاي 
صوتي، تصویري تلفن همــراه و لوازم جانبي، با 
اشاره به اینكه منشــأ 90درصد افزایش قیمت 
اخیر گوشي موبایل وارد كنندگان هستند، افزود: 
با وجود رشد نسبي تقاضا و كاهش عرضه، ریشه 
گراني این روزهاي گوشــي تلفن همراه را باید 
در تخلف وارد كنندگان جســت وجو كرد؛ زیرا 
با توقف واردات گوشــي قاچاق و مسافري، اگر 
اكنون گرانفروشــي در بازار گوشــي موبایل را 
شاهد هستیم باید سراغ وارد كنندگان برویم و 
ببینیم این افراد كه گوشي را با نرخ ارز پارسال 
وارد كرده اند، اكنون كاالهــاي وارداتي را با چه 
قیمت و شــیوه اي به فروشــندگان واحدهاي 
صنفي عرضه مي كنند. درستي تأكید كرد: باید 
مشــخص شــود واردكنندگاني كه قبل از عید 
گوشــي موبایل را با ارز نیمایــي 11 تا 12هزار 
توماني وارد و انبار كرده انــد، آیا این محصول را 
با همان نرخ ارز در اختیار واحدهاي صنفي قرار 
مي دهند؟ او افزود: متأسفانه برخي وارد كنندگان 
با توسل به شــیوه هاي مختلف مغازه داران را به 
خرید گوشــي با قیمت باالتر ناگزیر مي كنند و 
كســبه نیز براي اینكه چراغ مغازه شان روشن 
بماند و گوشــي براي فروش در اختیار داشــته 
باشند به این شــیوه هاي متقلبانه تن مي دهند. 
واقعیت آن اســت كه مغازه دار انبار یا ســرمایه 
چند میلیاردي براي احتكار گوشي تلفن همراه 
و قدرت رجیستر كردن آن در هر زمان را ندارد؛ 
اگرچه نمي توان منكر تخلف برخي فروشندگان 
در افزایش قیمت گوشــي موبایل شــد اما این 
موضوع منشأ رشــد 20 تا 30درصدي قیمت ها 
نیست. نایب رئیس اتاق اصناف تهران در توضیح 
شــیوه هاي متقلبانه وارد كننــدگان در عرضه 
گوشي، افزود: ســامانه رجیستري فقط كاركرد 
قطع یا رجیستر كردن گوشي در واردات رسمي 
یا قاچاق را دارد و واردكنندگان در سایر مراحل 
عرضه گوشــي بدون هیچ گونــه نظارتي عمل 
مي كنند. متأســفانه واردكننــدگان متخلف و 
گرانفــروش مغازه دارها را مجبــور مي كنند تا 
هنگام خرید عمده گوشــي، وجــه خرید را با 
2دستگاه جداگانه پوز بكشند تا گرانفروشي آنها 
قابل رصد و پیگیري نباشد. مشاور و نماینده وزیر 
صنعت در اتاق اصناف ایران با بیان اینكه نظارت 
بر قیمت عمده فروشي گوشــي موبایل برعهده 
ســازمان حمایت مصرف كننده و تولید كننده و 
تعزیرات حكومتي اســت، افزود: این دستگاه ها 
باید تخلف وارد كنندگان در گرانفروشي گوشي را 
بررسي كنند، اكنون نیز در حال رصد بازار گوشي 
تلفن همراه هســتند و وارد كننــدگان متخلف 
مطمئن باشند كه در زمان خودش باید جوابگوي 

دستگاه هاي نظارتي باشند.

فشار تقاضای انباشته بر بازار موبايل 
گزارش دو     

عكس فوری از بازار كفش تهران
4هزار واحد تولیدی كیف و كفش و 2هزار واحد فروشگاهی مرتبط با این حوزه در سطح شهر تهران 
فعال است كه 50هزار شاغل را تحت پوشش خود دارد. به گفته فعاالن این صنف پیش از بروز بحران 
كرونا نیز به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی، رشد نرخ ارز، مشكالت دسترسی به مواداولیه وارداتی صنعت 
چرم و كفش و همچنین كاهش قدرت خرید، تولیدی ها با نیمی از ظرفیت خود در حال فعالیت بودند و امروز 
كه وخامت اوضاع بر كسی پوشیده نیست، بسیاری از این افراد اگر از حمایت های دولتی برخوردار نشوند، 
نمی توانند كمر راست كنند. گفته می شود تولیدی های كفش دست دوز 50درصد حجم بازار كفش را تامین 
می كنند و بقیه این بازار در اختیار كفش های ماشینی تولید داخل و وارداتی است. البته واردات كفش به دلیل 
محدودیت های وارداتی بسیار كم و فقط در حد 5درصد بازار بوده كه امروز بسته شدن مرزها و گرانی دالر 
این میزان را بیش از این هم كاهش داده است. كفش های دســت دوز كه از چرم طبیعی یا مصنوعی تهیه 
می شوند به دلیل كیفیت و دوامشان از قیمت های باالتری نسبت به كفش های ماشینی برخوردارند و در 
ســال های اخیر كاهش توان مالی فاصله بیشتری بین مردم و كفش های دســت دوز ایجاد كرده است. 
مصرف كنندگان ترجیح می دهند از كفش هایی كه از قیمت مناسب تری برخوردارند استفاده كنند، در چنین 

شرایطی نمی توان انتظار داشت كسب وكار تولیدی های كفش به این زودی راه بیفتد.

Apple iPhone 8.6410.950.000
Apple iPhone 8.25612.000.000

Apple iPhone 8Plus. 6413.000.000
Apple iPhone 8Plus. 25614.300.000

Apple iPhone X - 6415.250.000
Apple iPhone X - 25616.950.000
Apple iPhone XR - 6412.900.000
Apple iPhone XR - 12814.500.000
Apple iPhone XR - 25616.000.000
Apple iPhone XS - 6415.000.000
Apple iPhone XS - 25619.000.000
Apple iPhone XS - 51220.000.000

Apple iPhone XS Max - 6417.000.000
Apple iPhone XS Max - 25619.550.000
Apple iPhone XS Max - 51221.000.000

Apple iPhone 11.6416.000.000
Apple iPhone 11.12817.500.000
Apple iPhone 11.25619.350.000

Apple iPhone 11Pro. 6423.600.000
Apple iPhone 11Pro. 25626.300.000
Apple iPhone 11Pro. 51227.600.000

Apple iPhone 11Pro Max. 6425.900.000
Apple iPhone 11Pro Max. 25627.000.000
Apple iPhone 11Pro Max. 51231.200.000

قیمت- تومان نام و مشخصات گوشي قیمت- تومان نام و مشخصات گوشي 
نرخ برخي انواع گوشي اپل در بازار )نیمه اردیبهشت ماه 1399(

علي ابراهیمي 
روزنامه نگار



واقعیت های زندگی همیشه تلخ نیستند ولی گاهی هم خیلی تلخ 
و سخت می شوند؛ گویی به صورت آدمی ضربه یا سیلی می زنند. به 
همین خاطر باید برای رویارویی با واقعیاتی كه در بسیار مواقع قادر به فهم و درك آنها نیستیم همیشه 
آماده و مجهز بود . بیماری و دوری و فقدان عزیزان، طالق و جدایی، ورشكستگی، تصادفات جدی و... 
موضوعات تلخ و آزاردهنده ای هستند كه نمی دانیم چگونه باید با آنها كنار بیاییم. اما مقابله با حوادث 
و اتفاقات ناخوشایند، اصولی دارند كه باید از قبل از آنها آگاه باشیم. دكتر محمدرضا رجبی شكیب، 

پزشك و روانشناس بالینی در این مطلب به ما روش های رویارویی با اتفاقات تلخ را یادآوری می كند.

استرس می تواند به طرق مختلف بدن را تحت تأثیر قرار 
دهد. موهای سفید و خاكســتری به احتمال زیاد در اثر 
تركیبی از ژنتیك، پیری و هورمون ها ایجاد می شــوند. 
تحقیقات دیگری وجود دارد كه نشــان می دهد استرس 
می تواند موها را به صورت زودرس خاكســتری و سفید 
كند. استرس می تواند به طرق مختلف بدن را تحت تأثیر 

قرار دهد. 
هنگام بــه دنیا آمدن، رنــگ موها توســط رنگدانه های 
طبیعی در پوست به نام مالنین مشخص می شود. مالنین 
از مالنوسیت ها ساخته شده است، یعنی سلول هایی كه 
در پوست و مو وجود دارد. هنگامی كه مالنوسیت ها تولید 
مالنین را متوقف می كنند، رنگ مو به رنگ خاكستری و 
سفید تغییر می كند. مالنوسیت ها معموالً با افزایش سن، 
تولید مالنین را متوقف می كنند، به همین دلیل موهای 
خاكستری در میان سالمندان بســیار رایج است. با این 
حال و به طور معمول رنگ موها از سن ۳۵ سالگی شروع 

به چرخش به سمت خاكستری می كنند.

عوامل مؤثر بر سفیدی مو 
اگرچه استرس به تنهایی باعث ایجاد موهای خاكستری 
نمی شــود، برخی تحقیقات حاكی از آن است كه ممكن 
است روند خاكستری شدن موها را تسریع كند. سلول های 
بنیادی مالنوسیت به طور معمول با افزایش سن، كاهش 
می یابد. اما فعال سازی زودرس، همراه با افزایش هورمون 
اســترس به نام نوراپی نفرین )یــا نورآدرنالین(، در واقع 
باعث می شود كه سلول ها با سرعت بیشتری در موش ها 
كاهش پیدا كنند و به موهای خاكســتری تبدیل شوند. 
افزایش استرس اكسیداتیو ناشی از استرس روانی است و 
سطح باالتر استرس اكسیداتیو، كه به عدم تعادل پیچیده 
بیولوژیكی در انســان كمك می كند، با افزایش خطر در 
بســیاری از افراد همراه اســت. این را بدانید كه موهای 
خاكستری زودرس یا سفید شدن مو تا سن ۲۰سالگی با 
سطوح باالتر استرس اكسیداتیو مرتبط است كه ممكن 
است با بیشتر عوامل اســترس زا روانی روزمره مانند یك 
كار دشــوار یا فشــار خانواده افزایش یابد. عالوه بر این، 
سیگار كشیدن و كمبود ویتامین – كه می تواند استرس 
اكســیداتیو را افزایش دهد – با تغییررنگ زودرس موها 
همراه اســت. به طور كلی، ژنتیك و پیری احتماالً تعیین 
می كنند كه موهای فرد خاكستری شــود. اما، همانطور 
كه برخی تحقیقات نشان داده اند، استرس روانی و سایر 
عوامل تاثیر گذار ممكن اســت این روند فرســودگی را 

تسریع كنند.

فرار از خاطرات بد
نخستین چیزی كه 

می توان در مورد 
اجتناب گفت این 

است كه در سیستم 
روانی ما خاطره های 

تلخی وجود دارند 
كه ما معموال از هر 

كاری كه باعث شود 
به طور اتوماتیك 

آن خاطره ها تداعی 
شوند و به اصطالح 
باال بیایند دوری یا 

»فرار« می كنیم؛ 
یعنی می توان گفت با 
قرار گرفتن در چنین 

موقعیت هایی هیچ 
كاری نمی كنیم مبادا 

حس بدی را در ما 
زنده كند

ذهنيت خود را 
تغيير دهيد

اگر قرار باشد ما در 
چمدان خود برای 

ورود به یك رابطه یا 
كشور دیگر، همان 
مشكالت ذهنیت 
قبلی مان را جای 

دهیم، چیز زیادی هم 
تغییر نخواهد كرد. 

وقتی حال مان خوب 
نیست هیچ كجای 
دنیا نمی توانیم از 

دستاوردهای خود 
راضی باشیم.

یكتا فراهانی
خبر نگار

15یكشنبه  |  21 اردیبهشت 99   |  شماره 7938 newspaper.hamshahrionline.ir

سبك زندگی

قاب دیروزقاب امروز

با كاهش محدودیت ها برخی شهروندان با حضور در طبیعت از زیبایی  این روزهای بهاری در دومین 
ماه سال لذت می برند. جاده چالوس یكی از این مكان هاست.

عكس :   امیر پناهپور

روزگاری تلویزیون، تنها ســرگرمی بچه ها بود، اما امروزه تفریح بچه ها كامال متفاوت شده است و 
تلویزیون دیگر آن جایگاه گذشته را ندارد.

عكس :  آلبوم قدیمی ها

 خداوند در قرآن می فرماید وقتی نیكی انجام می دهید، به خود نیكی می كنید. 
نباید فكر كنیم اگر امروز به دلیل وجود شرایطی مانند كرونا، مانند گذشته نمی توانیم 
بساط نذری و افطاری پهن كنیم راه ثواب بسته است. اول باید باور كنیم كه تصمیم 
به انجام كار خیر، حالمان را خوب می كند. وقتی فرد، خودش را جای دیگران گذاشته 
و از خودخواهی بیرون می آید و دیگرخواه می شــود و دراین فكر اســت كه چگونه 
می تواند به دیگران كمك كند، خواه ناخواه در وضعیت بهتری از نظر روحی و روانی 
قرار می گیرد و احســاس مفید بودن پیدا می كند. ما باید یــاد بگیریم تنها زندگی 
نمی كنیم و یك جامعه هســتیم و باید با جامعه و افرادی كه در آن هستند تعامل و 

ارتباط داشته باشیم. این تعامل در شرایط امروز كه كشور دچار ویروس كرونا شده 
و الزامات زندگی دچار تغییرات اساسی شــده است، باید بیش از هر زمان دیگری 
خود را نشان دهد. اكنون كه در ماه مبارك رمضان هســتیم، نباید تصور كرد كه 
به علت شــیوع بیماری كرونا نمی توانیم نذری را كه در این ماه داریم ادا كنیم و به 
این بهانه از زیر بار آن شــانه خالی كنیم. اتفاقا در شرایط كنونی، می توان نذر را از 
شكلی به شــكل دیگر تغییر داد. حتی می توان نحوه ادای نذر را زیباتر كرد و آن 
را به الگویی برای ســال های بعد تبدیل كرد. می دانیم كه كرونا، سفره های زیادی 
را در خانواده های ایرانیان كوچك كرده است و بسیاری توانایی كافی برای تامین 
معیشت خود ندارند. باید حواســمان به این افراد كه ممكن است برخی از آنها در 
فامیل و بستگان ما نیز وجود داشته باشند، باشد. بســیاری از اقوام با اینكه وضع 
مالی خوبی ندارند، صورت خود را با سیلی سرخ نگه داشته اند و از این رو، می طلبد 
در شــرایط تازه ایجاد شــده، هزینه ای را كه بابت نذری كنار گذاشته ایم به این 
خانواده ها تقدیم كنیــم. این رفتار هم به ایجاد همبســتگی و تعامل نزدیك بین 
فامیل منجر می شــود هم می تواند حال خوبی را به فرد در انجــام كار خیر دهد. 

از سوی دیگر، هســتند افرادی كه برای تامین نیازهای معیشــتی و زندگی افراد 
نیازمند درحال تالشند. مشــاركت كردن در تامین بســته های معیشتی یا تهیه 
مواد ضد عفونی كننده كه اكنون به بخش جدایی ناپذیری از سبد زندگی خانوارها 
تبدیل شده است،  می توان نذر خود را به این شــكل ادا كرد. باید در زندگی خود 
قدری جامعه محور باشــیم. ما افرادی نیســتیم كه تك تك زندگــی كنیم. همه 
افراد در هر شــهر و محله ای یك جامعه را شــكل می دهند و جامعه یعنی افرادی 
 كه حواسشان به هم هســت و هنگام سختی مراقب هم هســتند و این می شود 
آن جامعه كه در آن انسانیت موج می زند. این فرصتی است برای كسب مهارت های 
زندگی و باید از آن بهترین بهره را برد. كرونا سبب شده است كه ما بخشی از ذات 
انسانی و الهی خود را بروز دهیم و امیدواریم بتوانیم با این كار هم خودمان غرق در 
لذت شویم هم دیگران از آن بهره بگیرند. خیلی وقت ها ترس از اینكه نداشته باشیم 
و منابع مالی ما كم شود باعث می شود كمتر به فكر كمك به دیگران باشیم اما هر 
چه این ترس ها كمتر شــود و به این باور برسیم كه می توانیم با دیگران در زندگی 
كردن شریك شویم، ترس از نداشتن ها كمتر دست های یاری رسان بیشتر می شود.

حمیدرضا بابامرادی
 روانشناس

تغییر شكل نذر در ایام ماه مبارك

گاهی در زندگی با اتفاقات تلخ و آزار دهنده ای روبه رو می شویم؛ این 
اتفاقات چگونه می توانند بر زندگی ما تأثیر بگذارند؟

فرار از ترس

راهنما

چرا موهایمان زود سفید می شود؟

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

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

یك حركت تازه و مؤثر شود.
ادب و اخالق اجتماعی، همان گذرنامــه یا مجوز ورود و 
انتشار دیدگاه ها و نظرات شماست كه ما هم خیلی روی 
آن تأكید داریم و مطمئنیم كه شما هم به آن باور دارید 
و موقعیت ما را در انتشار آنها درك می كنید! اتفاقا همین 
ادب و اخالق است كه راه را برای رسیدن به آن باالها هموار 
می كند. قرار است برای رساندن این نظرات، دیدگاه ها و 
ایده های شما به دیگران با هم همدست شویم؛ مهم همین 
بزرگراه یكطرفه است، البته این بار از پایین به باال؛ بدون 

توقف، مستمر و مستدام. 
در ابتدای این همراهی، با نظرات و دیدگاه های شــما در 
قالب موضوعات آزاد شــروع می كنیم، اما قرار نیست در 
این نقطه متوقف بمانیم؛ فكرهای دیگری هم داریم و بنا 
داریم كه خیلی زود با طــرح موضوع های هفتگی، جای 
شما را خیلی بیشتر از قبل در صفحات روزنامه باز كنیم 
و از صحبت ها و نظرات و دیدگاه های شــما صفحه ای را 
شكل بدهیم كه متعلق به خود شماست و قرارنیست پای 
مسئولی به آن باز شــود!  برای گرفتن نظرات و پیام های 
شما یك شــماره تلفن همراه و نام كوچكتان كافی است. 
البته ما چند عدد میانی آن شماره را ستاره دار می كنیم تا 
فقط خودتان بدانید و بس... بدون نام خانوادگی، شهر یا... .
پس بــی آب و تاب بــا همان لحــن و ادبیــات خودتان 
بنویسید...  قرار هم همین است؛ بنویسید... ساده و كوتاه... 

ُرك و راست
پیامگیر مــا با شــماره 09023828491 در تمام 
طول شــبانه روز آماده دریافت پیام ها، نظرات و 

دیدگاه های شماست.

رُك 

اجتناب 
كلمه »اجتناب« معنــای ظاهری و مشــخصی دارد، 
به معنــای دوری كــردن امــا در روانشناســی معنای 
عمیق تری دارد و شاید بتوان گفت ام المسائل مشكالت 
روانشناســی اجتناب اســت كه نقطه مقابــل آن هم 
»پذیرش« است كه البته آن هم به معنای تسلیم شدن 
و منفعل بودن نیست. نخســتین چیزی كه می توان در 
مورد اجتناب گفت این اســت كه در سیستم روانی ما 
خاطره های تلخی وجود دارند كه ما معموال از هر كاری 
كه باعث شود به طور اتوماتیك آن خاطره ها تداعی شوند 
و به اصطالح باال بیایند دوری یا »فرار« می كنیم؛ یعنی 
می توان گفــت با قرار گرفتن در چنیــن موقعیت هایی 
هیچ كاری نمی كنیم مبادا حس بدی را در ما زنده كند. 
مثال ساده آن هم مانند این است كه اگر غذایی بخوریم 
كه باعث مســمومیت ما شود ســعی می كنیم بار دیگر 
از خوردن آن اجتناب كنیم. البته هدف مكانیســم های 
اجتنابی مراقبت از ماســت تا تجربه های تلخ گذشته را 
تكرار نكنیم. اما چون بــدون اراده ما و به طور اتوماتیك 
صورت می گیرند و ما آگاهانه تصمیم نمی گیریم گاهی به 
ما صدمه می زنند. مانند زمانی كه ما از رابطه آسیب زایی 
بیرون می آییم ولی پس از آن به همــه رابطه ها بدبین 
می شویم ؛ در نتیجه تنها می مانیم، حالمان بد می شود و 
حتی تن به رابطه های كوتاه مدت بی فایده ای می دهیم 

كه ما را از هر لحاظ آشفته می كند.

فوبیا 
فوبیــا در واقع ترســی غیرمعقول و مرضی اســت كه 
شــاید هیچ خاطره ای هم بــرای مصداق پیــدا كردن 
با این نوع ترس بــرای آن پیدا نكنیم. ایــن نوع ترس 
قاعدتا به تجربه ای در گذشــته مربوط می شــود؛ ولی 
نمی توان گفت حتما در ارتباط با آن خواهد بود و لزوما 
هم تجربه تلخی نیســت. اما گاهی هم می تواند با نوعی 
شرطی سازی  در تجربه های گذشته اتفاق افتاده باشد. 
در واقع ما مكانیسم هایی روانی، چه در سطح هوشیار یا 

ناهوشیار، داریم كه ما را از آنچه عامل اضطراب است دور 
می كنند. البته به این ترتیب خود را محدود و به واسطه 
ترس هایمان، خود را از تجربه كارهای مهم زیادی محروم 
می كنیم؛ مثال گاهی می ترسیم نكند مریض شده باشیم 
ولی با وجود این باز هم از مراجعه به پزشك یا حتی دادن 
آزمایش اجتناب می كنیم تا بــا واقعیت ابتال به بیماری 

مواجه نشویم.

فرار از واقعیت 
توجه داشته باشیم فرار از موقعیت های خاص فقط جنبه 
تسكین بخش برای كوتاه مدت دارند. ما از واقعیت فرار 
می كنیم؛ درصورتی كه واقعیت دیر یا زود سیلی خود را 
به ما خواهد زد و هر قدر بیشتر از آن فرار كنیم آن سیلی 
هم تلخ تر و ســخت تر خواهد بود. بنابراین یكی از معانی 
مهم اجتناب، زمانی اســت كه مرتب افكاری از ذهن ما 
می گذرند و ما هم برای فرار از آنهــا ده ها راه را امتحان 
می كنیم به غیر از درمان. البته تجربه بعضی كارها مانند 
ورزش كردن و انجام كارهای هنــری یا كارهایی از این 
دست، راه های سالمی اســت؛ درصورتی كه گاهی هم 
راه های آسیب زایی مانند پناه بردن به مواد مخدر و... افراد 
را به مسیرهای غیرقابل بازگشتی می كشانند كه برگشت 
از آنها بسیار ســخت و گاهی هم غیرممكن خواهد بود. 
حتی مراجعات مكرر به متخصصان و مشاوران یا شركت 
در كارگاه های مختلف آموزشــی هم به نوعی اجتناب 
به حســاب می آید. چون در واقع ما با انجــام این كارها 
می خواهیم مسئله و مشكل اصلی خودمان را فراموش 
كنیم. شاید انجام این كارها برای مدتی حس خوبی به ما 
بدهند ولی اگر به هر دلیلی نتوانسته باشیم به موقعیت 
مالی یا شغلی ای كه می خواهیم برسیم، انجام آنها هم به 
تنهایی دردی را درمان نخواهد كرد. نكته مهم دیگر آن 
اســت كه گاهی به نظرمان می آید ما در واقع از واقعیات 
تلخ بیرونی اجتناب می كنیم، درصورتی كه اصل ماجرا 
این است كه هر كدام از ما برداشــت ذهنی خودمان  را 
از چیزهایی كه در دنیای بیرون اتفــاق می افتد، داریم 

و در نهایت قصد فــرار از آنها را داریم و از آنهاســت كه 
می گریزیم.

تقالی بیهوده 
می توان گفت اجتناب در واقع یعنی ما داریم از خودمان 
فرار و دوری می كنیم ؛ مثال اگر از زندگی مشترك خود 
راضی نیســتیم و دائم از خانه گریزان هستیم، در واقع 
از انتخاب اشتباه و بن بســتی كه در آن گیر افتاده ایم 
اجتناب می كنیم و گریزانیم. در چنیــن مواقعی انگار 
نه راه پس داریم و نه راه پیــش. فكر می كنیم وقتی نه 
می توانیم رابطه خود را با همســرمان اصالح كنیم و نه 
از آن بیرون بیاییم، پس بهتر اســت با راه های مختلف 
خودمان را تسكین ببخشیم. در صورتی كه »بن بست« 
در دنیای بیرون وجود ندارد و فقط در ذهن ما جای دارد. 
ولی می توانیم فكر كنیم اگر با وجود تمام تالش های ما 
باز هم رابطه اصالح نشــد آنگاه می توانیم از آن خارج 
شویم. فقط باید شهامت و شجاعت پرداخت هزینه های 
اشتباهات خود را تقبل كنیم و بپذیریم. فراموش نكنیم 
ما هیچ وقت نمی توانیم از خودمان فرار كنیم و هنگامی 
كه از چیزی كه در ذهن مان می گذرد فرار می كنیم در 
واقع »تقالی بیهوده« ای می كنیــم. گاهی تصمیمات 
بزرگ و مهم زندگی ما مانند ازدواج یا مهاجرت هم به 
نوعی اجتناب و فرار از خود به شمار می روند. ما در اینجا 
نمی توانیم زندگی خوبی داشته باشیم و احساس ناكامی 
می كنیم چون نتوانسته ایم به آنچه می خواهیم برسیم 
اما به جای پیدا كــردن دالیل اصلی آن و ریشــه یابی 
مشــكل تصمیم می گیریم محل زندگی مــان را تغییر 
دهیم؛ غافل از اینكــه با وجود افكاری كــه از ذهن ما 
می گذرند باز هم همان مشكالت را خواهیم داشت. اگر 
قرار باشد ما در چمدان خود برای ورود به یك رابطه یا 
كشور دیگر، همان مشكالت ذهنیت قبلی مان را جای 
دهیم، چیز زیادی هم تغییر نخواهد كرد. وقتی حال مان 
خوب نیست هیچ كجای دنیا نمی توانیم از دستاوردهای 

خود راضی باشیم.

انتخاب ناآگاهانه 
ما در زندگی با توجه به اینكه چه چیزهایی به دســت 
می آوریم یا از دست می دهیم و در واقع پیامدهایی كه 
انجام هر كاری برایمان دار،د دست به انتخاب می زنیم و تصمیم 
می گیریم. بسیاری اوقات انتخاب های ما آگاهانه نیستند. خیلی 
اوقات با توجه به آنچه همیشــه از ذهنمان گذشــته انتخاب 
می كنیم. بنابراین می توانیم به این نتیجه برسیم كه  چرا با وجود 
اینكه بارها از بودن در یك رابطــه آزار و همچنین بی احترامی 
دیده ایم باز هم به آن ادامه داده ایم؟ برای بســیاری از ما اتفاق 
افتاده كه با وجود آگاهی از اشتباه بودن مسیر، باز هم به آن ادامه 
می دهیم. می توان گفت ما به طور اتوماتیك به مسیر اشتباه خود 
ادامه می دهیم چــون یا درباره آن فكر نمی كنیــم یا هر بار با 
توضیحات اشتباهی خودمان را توجیه می كنیم. در واقع نبود 
آگاهی، اراده و شــجاعت مانع از انتخاب درست ما برای ادامه 
مسیر می شود. نخستین چیزی كه ما برای انتخاب صحیح الزم 
داریم آگاهی است. ما به طور اتوماتیك یا اجتناب می كنیم یا به 
تكرار خطاهای قبل می پردازیم و به این ترتیب سال ها در مسیر 
اشــتباهی گام بر می داریم. به چالش كشیدن باورهای گذشته 
یكی از مهم ترین كارها برای تغییر مسیر و یافتن راه درست است 
كه البته الزمه آن این است كه بتوانیم از منطقه امن گذشته خود 
بیرون بیاییم. به عبارت دیگر باید از محدوده تكرار عادت ها و 
رفتارهای اتوماتیك خود خارج شویم. در واقع ما برای انتخاب 
راه درســت نیاز به تغییر داریم و تغییر هم همیشــه سخت و 
دردناك است. ضمن اینكه بهتر است ما تعریف خود را از زندگی 
تغییر دهیم و اگر فكر می كردیم قرار است »زندگی همیشه خوب 
پیش برود« حاال بپذیریم و به این باور برسیم كه تعریف مان كامال 
اشتباه است و همین موضوع اســت كه باعث می شود نتوانیم 
برخورد مناسبی در برابر مشكالت داشته باشیم. فراموش نكنیم 
برای رسیدن به چنین شــناخت و آگاهی ای لزوما نباید منتظر 
دریافت ضربه یا ســیلی از واقعیات تلخ زندگی خود باشیم. ما 
می توانیم خیلی زودتر از آزاردیدن از طرف طبیعت با افزایش 
سطح آگاهی خود به پیامدهای اجتناب و دوری از واقعیات آگاه 
شویم و ببینیم هر بار چه هزینه ای بابت آن پرداخته ایم. به این 
ترتیب وقتی به این نتیجه و در واقع »باور« رسیدیم كه دوری 
كردن و فرار از مشكالت برای مواجه نشدن با آن صحیح نیست 

دست به انتخاب درستی هم خواهیم زد.
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یك استارتـــــاپ 
یادگیــری و آموزش 
در هندوستان كه در 
هفته های اخیر شاهد 
افزایش محبوبیت خود 
در میان بحران ویروس 
كروناســت، در حال 

مذاكره است با جذب ســرمایه ای 400میلیون دالری 
ارزش خود را به بیش از 10میلیارد دالر برساند.

پیش به سوی پیشرفت
اســتارتاپ بیجــو )Byju( بیــش از 9ســال اســت كه 
تاســیس شــده و دفتر مركزی اش در بنگلور قرار دارد. 
وب ســایت تك كرانچ به نقل از منابع معتبر از داخل این 
استارتاپ، نوشته است كه سرمایه گذاری جدید به وسیله 
۲شــركت انجام خواهد شــد. ارزش بیجــو در  ماه ژوئیه 
سال۲019میالدی 8میلیارد دالر بوده است. در آن زمان 
شركت سرمایه گذاری قطر، بالغ بر 150میلیون دالر به این 

استارتاپ هندی سرمایه تزریق كرد. 
اگر این معاملــه انجام بگیــرد، بیجو تبدیــل به دومین 
استارتاپ ارزشمند هندوســتان خواهد شد. با این حال، 
مذاكرات هنوز نهایی نشده و شرایط می تواند تغییر كند. 
سخنگویان استارتاپ بیجو و همچنین سرمایه گذاران نیز 
در این خصوص ســكوت اختیار كرده اند و حرفی بر زبان 
نمی راننــد. بیجو كه كالس های آنالیــن را برای كاربران 
خود برگزار می كند، دارای واحدهای درسی پولی و رایگان 
است و در پایان هر رشته، گواهی شــركت و قبولی برای 

كاربر صادر می كند.

افزایش ترافیك
به گزارش همشهری، بیجو اعالم كرده كه از زمان شیوع 
ویروس كرونا و خانه نشین شدن بسیاری از دانش آموزان و 
دانشجویان با افزایش ترافیك 150درصدی در  ماه مارس 

روبه رو بوده است. 
نكته جالب اینجاســت كه طبق اعالم مقامات رسمی این 
استارتاپ، بیش از 6میلیون دانش آموز و دانشجو به جمع 

كاربران شان در این مدت اضافه شده  است. 
ماننــد آمــوزش  حــوزه  اســتارتاپ های   ســایر 
 Unacademy كــه اخیــرا به وســیله فیســبوك 
 پشــتیبانی می شــود یا اســتارتاپ های تازه كاری مانند

 Sequoia Capital و SKILL-LYNC نیز در هفته های 
اخیر با افزایش قابل توجه كاربران روبه رو بوده اند.

معرفی برترین های آموزش آنالین هند
به بهانه موفقیتی كه استارتاپ بیجو در آستانه آن قرار دارد، 
به معرفی چند اســتارتاپ آموزش آنالین در هندوستان 
می پردازیم كه در زمره برترین ها هستند و این روزها هم 

كار و كاسبی شان سكه است.

Cuemath
  سال تاسیس: 2014

  دفتر مركزی: بنگلور
یادگیری آنالین ریاضیات از معلمان حرفه ای كه تجربه و 
تحصیالت متناسبی دارند، چیزی است كه این استارتاپ 
دنبال می كند. آنها برنامه های خاصی برای دانش آموزان در 

سطوح ضعیف تا قوی درنظر گرفته اند.

Dost Education
  سال تاسیس: 2016
  دفتر مركزی: دهلی

این استارتاپ به مادران كمك می كند تا در آموزش كودك 
خود مشاركت داشته باشند. این كار با به كارگیری برنامه 
درسی ای ساده و كم هزینه، تلفن همراه و مبتنی بر صدا از 

طریق تلفن شكل می گیرد.

Embibe
  سال تاسیس: 2016

  دفتر مركزی: بنگلور
این اســتارتاپ محیطی مناســب را فراهــم می كند تا 
دانش آموزان بتوانند برای امتحانات رقابتی در هند مانند 
پزشكی، مهندسی و ... آماده شوند. هدف از این كار كمك 
به دانش آموزان است كه با استفاده از تجزیه و تحلیل داده ها 
با سیســتم امتحان كنار بیایند. هنگامــی كه دانش آموز 
امتحان خود را در سیستم می گذارد، نتیجه به جای ارائه 
 یك كارنامه صرف، پرداختن بــه نقاط ضعف، تغییر رفتار

و ... خواهد بود.

Edudharma
  سال تاسیس: 2016

  دفتر مركزی: كویمباتور
این استارتاپ برنامه آموزشی ندارد، اما كار بسیار بزرگی 
را در حوزه آموزش انجام می دهد. این مؤسســه در تالش 
اســت تا با ایجاد یك بســتر بزرگ آنالین، سازمان های 
مردم نهاد، شــركت ها، افراد و... را درگیر كرده و مشكالت 
مالی دانشجویان را حل كند و محدودیت های ایجاد شده به 

این دلیل را به حداقل برساند.

Edukart
  سال تاسیس: 2011
  دفتر مركزی: دهلی

این اســتارتاپ دوره های گســترده  و طیف وســیعی از 
رشته های مختلف ارائه  شده توســط دانشگاه های معتبر 
هندی و بین المللی را شامل می شود. این به خوبی كمك 
می كند تا دانشجویان تخصص و مهارت های خود را تقویت 

كرده و گواهی قبولی در آن را نیز دریافت كنند.

جذب سرمایه هنگفت در بحران كرونا
یك استارتاپ آموزش آنالین در هندوستان 
در آستانه جذب سرمایه ای قابل توجه قرار 

دارد و بسیاری را در اوضاع بد اقتصاد جهان 
شگفت زده كرده است
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جهان استارتاپی

 هم رایگان 
هم پولی
بیجو كه 

كالس های آنالین 
را برای كاربران 

خود برگزار 
می كند، دارای 

واحدهای درسی 
با پرداخت شهریه 

و همچنین 
رایگان است و در 

پایان هر رشته، 
گواهی شركت و 

قبولی برای كاربر 
صادر می كند

بدون نتیجه در 
 گذشته
پس از آنكه 
تلومراز انسانی 
شناسایی شد، 
بسیاری از 
استارتاپ های 
حوزه 
بیوتكنولوژی با 
سرمایه گذاری 
قابل توجه 
راه اندازی شد اما 
نتیجه ای به دست 
نیامد. هنوز هم 
هیچ دارویی برای 
بیماری هایی 
مانند DC در 
بازار وجود ندارد 
و شركت های 
مختلف فقط 
آمده اند و رفته اند

امیدواری های جدید برای 
كند كردن روند پیری

 پژوهشگران روش جدید ابداع كرده اند كه می تواند 
 برای كاهش عالئم بیماری های ناشی از پیری مؤثر باشد 

و شرایط »كهنسالی سالم« را فراهم كند
اصلی ترین پژوهش های علمی در مورد كهنسالی، درباره 
كالهك های كوچكی اســت كه در انتهای كروموزوم های 
ما قرار گرفته انــد و نام آنها تلومر)telomeres( اســت. 
این رشــته های محافظ DNA هر بار كه ســلول تقسیم 
می شود كمی كوتاه تر می شوند، اما پژوهشگران با مداخله 
در این فرایند، امیدوارند كه روزی بتوانند بر روند پیری و 
اثرات ناشی از آن تأثیر بگذارند. اكنون گروهی از دانشگاه 
هاروارد پژوهش هایــی را آغاز كرده اند كه براســاس آن، 
مجموعــه ای از مولكول هــای كوچك می تواننــد اندازه 
تلومرها را در موش ها بازیابی كنند. نیواطلس در گزارشی 
نوشته اســت: تلومرها را می توان شبیه بخش پالستیكی 
و انتهایــی بند كفش تصــور كرد كه از پراكنده شــدن و 
فرســودگی كد DNA ژنوم جلوگیــری می كند و نقش 
مهمی در فرایند »كهنسالی ســالم« بازی می كند اما هر 
بار كه یك سلول تقسیم می شــود، تلومرها كمی كوتاه تر 
می شوند و این اتفاق بارها و بارها تكرار می شود تا سلول، 
دیگر نمی تواند تقسیم شود و در نهایت می میرد. این روند 
 با پیری و بیماری، از جمله یك بیماری ژنتیك نادر به نام
 )dyskeratosis congenita (DC ارتبــاط دارد. این 
بیماری به دلیل پیر شدن زودرس سلول ها ایجاد می شود 
و این همان موضوعی است كه تیم دانشگاه هاروارد توجه 
خود را به آن معطوف كرده و امیدوار است كه گزینه های 
درمانی دیگری را پیشــنهاد دهد. یكی از این درمان های 
رایج پیوند مغز استخوان است كه ریسك باال و البته مزایای 
محدودی دارد. یكی از راه های ابتال به DC از طریق جهش 
ژنتیك است كه آنزیمی به نام تلومراز را مختل می كند. این 
آنزیم در حفظ یكپارچگی ســاختاری كالهك های تلومر 

نقش مهمی دارد. به همین دلیل، پژوهشگران به امید یافتن 
راه هایی برای كند كردن یا حتی معكوس كردن اثرات پیری 
و بیماری هایی مانند DC، چندین دهه اســت كه تلومراز 
را در مركز تحقیقات خود قرار داده اند. ســانیت آگاروال، 
متخصــص بیمارســتان تحقیقاتی كودكان بوســتون و 
پژوهشگر ارشد این راهكار جدید پژوهشی می گوید: پس از 
آنكه تلومراز انسانی شناسایی شد، بسیاری از استارتاپ های 
حوزه بیوتكنولوژی با سرمایه گذاری قابل توجه راه اندازی 
شد اما نتیجه ای به دست نیامد. اكنون هیچ دارویی برای 
این مورد در بازار وجود ندارد و شركت های مختلف فقط 
آمده اند و رفته اند. آگاروال دهه گذشــته را صرف مطالعه 
زیست شناســی تلومراز كرده اســت. او و تیمش در سال 
۲015 ژنی به نام PARN را كشف كردند كه در عملكرد 
آنزیم تلومراز نقش دارد. این ژن در شرایط عادی یك عنصر 
مهم تلومراز به نام TERC را پــردازش و تثبیت می كند، 
اما هنگامی كه جهش یابد باعث تولیــد كمتری از آنزیم 
می شــود و به این ترتیب، تلومرها زودتــر از حالت عادی 
كوتاه می شوند. پژوهشگران دانشــگاه هاروارد برای این 
مطالعه جدید بیش از 100هزار ماده شــیمیایی شناخته 
شده را با هدف یافتن تركیباتی كه بتوانند عملكرد سالم 
PARN را حفظ كنند، غربالگری كردند. این تالش آنها را 
به تركیبات معدودی رســاند كه به نظر می رسید قابلیت 
 PAPD5 انجام چنین كاری را به وسیله مهار آنزیمی به نام
كه به جدا كردن PARN و بی ثبات كردن TERC كمك 
می كند، دارند. نها ناگپال، از دانشــكده پزشكی هاروارد و 
نویســنده اول این پژوهش جدید می گوید: ما فكر كردیم 
 TERC را هدف قرار دهیــم، می توانیم از PAPD5 اگــر

تحت درمــان قرار گرفته بودند جاگذاری شــد. این گروه 
دریافت كه این درمان باعث افزایش TERC شــد، طول 
تلومر را در سلول های بنیادی ترمیم كرد و هیچ نشانه ای از 

بیماری در این جوندگان مشاهده نشد.
ناگپال می گویــد: این اتفاق ما را بــرای انجام یك درمان 
بالینی امیــدوار كرد. گروه پژوهشــی هــاروارد اكنون 
تالش های خود را ادامــه می دهد تا اثبــات كند كه این 
مولكول های كوچك راهی مؤثر و ایمن برای متوقف كردن 
DC و سایر بیماری ها هستند. آگاروال می گوید: ما تصور 
می كنیم این داروها می توانند یك گروه جدید از داروهای 
خوراكی باشــند تا ســلول های بنیادی را در بدن هدف 
قرار دهند. ما انتظار داریم با احیای تلومرها در سلول های 
بنیادی، ظرفیت احیــای بافت در خون، ریه ها و ســایر 
اندام های مبتال به بیماری DC و سایر بیماری ها افزایش 
یابد. براساس تعریف سازمان بهداشت جهانی، » كهنسالی 
سالم« به معنی ایجاد محیط و فرصت هایی است كه افراد 
بتوانند كاری را انجام دهند یا آنگونه باشــند كه احساس 

ارزشمندی در آنها ایجاد  شود.

محافظت كنیم و تعادل مناســب تلومراز را به حالت اول 
بازگردانیم. این مواد شــیمیایی كه در آزمایشــگاه روی 
سلول های بنیادی آزمایش شــده، از سلول های بیماران 
مبتال به DC ساخته شــده اســت. این تركیبات سطح 
TERC را در سلول های بنیادی افزایش می دهند و تلومرها 
را به طول طبیعی خود باز می گردانند. درواقع این تیم در 
نظر داشت كه به جای یك رویكرد غیرمتمركز و پراكنده، 
در یك شــرایط ایمن آزمایش ها را انجام دهد تا ببیند آیا 
این درمان واقعا می تواند سلول های بنیادی حاوی عناصر 

مناسب برای تشكیل تلومراز را هدف قرار دهد یا نه.
این گروه پژوهشــی، به طور خاص، می خواست ببیند كه 
آیا این پژوهش می تواند با شناسایی داروهای مهاركننده 
PAPD5 به بخش مهم دیگری از تلومراز، یعنی مولكولی 
به نام TERT دست یابد یا خیر؟ برای انجام این كار، این 
گروه پژوهشی در مرحله بعدی آزمایش ها، از سلول های 
 PARN بنیادی خون انســان اســتفاده كــرد و در ژن
جهش هایی را ایجاد كرد كه منجر به بیماری DC می شود. 
این ســلول ها ســپس در موش هایی كه با این تركیبات 

در ماه های اخیر شاید خیلی از مردم عادی با نام یك دستگاه مهم و 
گران قیمت بیمارستانی آشنا شــده اند؛ ونتیالتور یا دستگاه تنفس 
مصنوعی. بخش مراقبت های ویژه بیمارستان ها در سراسر دنیا شاهد 
بیماران مبتال به كووید-19هستند كه نیاز شدید و در مواردی حیاتی به ونتیالتور دارند. از آنجا كه ویروس 
جدید كرونا می تواند مشكالت شدید ریوی ایجاد كند، این دستگاه به بیماران كمك می كند كه در یك شرایط 
تنفسی پایدار و طبیعی قرار بگیرند. اگرچه به نظر می رسد شیوع ویروس كرونا تا حدودی كنترل شده، اما 
واقعیت این است كه این شرایط به معنای پایان نبرد با این هیوالی نامرئی نیست. روشن است كه موج دوم 
شیوع كرونا در راه است و همه برای مقابله با آن باید آماده باشیم. یكی از ابزارهایی كه می تواند ما را آماده 
رویارویی با كووید-19 كند دستگاه هایی است كه اكنون به دست مهندسان و محققان برای كمك به ادامه نفس 
كشیدن بیماران در حال تولید و طراحی های جدید است. معموال طراحی و تولید ونتیالتورها فرایند پیچیده و 
زمان بری دارند. بر اساس پیش بینی های صورت گرفته، زمان زیادی تا شیوع موج دوم كرونا وجود ندارد و این 
موضوع باعث شده كه دانشمندان كشورهای مختلف به فكر تولید ونتیالتورهایی باشند كه آسان تر، سریع تر 
و كم هزینه تر به مرحله تولید برسند. این فرایند عالوه بر الزامات فنی، برای تأیید و دریافت مجوز تولید هم با 
موانعی روبه رو است. در این میان ناسا)سازمان فضایی آمریكا( هم چندی پیش اقدام به تولید یك ونتیالتور 

كرد كه آخرین خبرها حكایت از دریافت مجوز سازمان غذا و داروی آمریكا از سوی این سازمان دارد.

چالش جهانی
تولید ونتیالتور
با توجه به در پیش بودن موج دوم كرونا، نیاز به ونتیالتورهایی كه 
كم هزینه تر باشند و سریع تر و ساده تر تولید شوند احساس می شود

عمادالدین قاسمی پناه
خبرنگار

ونتیالتور چطور كار می كند؟

ونتیالتور دستگاهی است كه به نفس كشیدن و دم و بازدم كمك می كند. این دستگاه ها 
اغلب در بیمارستان ها به عنوان ابزاری حیاتی برای بیمارانی كه مشكل تنفسی دارند یا 
توانایی نفس كشیدن را از دست داده اند، استفاده می شود. تنفس مكانیكی ممكن است 
تهاجمی یا غیرتهاجمی)به عنوان مثال با اســتفاده از یك ماسك محكم( باشد. حالت 
غیرتهاجمی همان چیزی است كه بسیاری از ما در فیلم های معمول دیده ایم و در آن از 
یك ماسك كه روی صورت فرد قرار می گیرد استفاده می شود. حالت های تهاجمی اما 
نیاز به واردكردن لوله یا ابزارهای دیگر از طریق لوله گذاری تراك یا تراكستومی دارد. 
لوله گذاری تراك به معنای قرار دادن یك لوله قابل انعطاف در داخل نای است. این كار 
هنگامی صورت می گیرد كه فرد نیاز به تنفس مكانیكی دارد. تراكستومی هم یك عمل 
جراحی است كه طی آن، نای در قسمت زیر گلو برش داده می شود تا یك لوله در مجرای 
تنفسی قرار بگیرد. در مورد بیماران كووید-19 عموما لوله گذاری با استفاده از تراك و از 
طریق دهان توسط كادر درمان كه معموال متخصصان بیهوشی هستند، انجام می شود. 
در این روش، بعد از آرام شدن بیمار و شل شدن عضالت، لوله ای از طریق دهان داخل نای 
قرار می گیرد. این كار برای كادر درمان، روشی عادی و معمول است، اما در مورد بیماران 

كووید-19باید احتیاط بیشتری صورت بگیرد تا كادر درمانی از ابتال به ویروس در امان 
باشند. سپس لوله تنفسی به ونتیالتور متصل می شود و كادر پزشكی می توانند میزان 

فشار هوا و ورود اكسیژن به ریه ها و همچنین تركیب هوا و اكسیژن را تنظیم كنند.

چه زمانی از ونتیالتور استفاده می شود؟

تنفس مكانیكی معموالً به طور موقت، مانند زمانی كه یك عمل جراحی در حال 
انجام است، استفاده می شود. وقتی بیمار در بیهوشی عمومی قرار دارد، ممكن است 
تنفس طبیعی او مختل شــود. بنابراین از ونتیالتور برای اطمینان از ادامه تنفس 
بیمار هنگام بیهوشی اســتفاده می شــود. اما به جز جراحی، كسانی كه به خاطر 
بیماری های گوناگون در تنفس طبیعی دچار مشكل می شــوند یا افراد مبتال به 
بیماری های جدی تنفسی و ریوی مانند كووید-19ممكن است تا زمان بهبودی 
نیاز به استفاده از ونتیالتور داشته باشند. این نوع مراقبت ها معموالً در بخش های 
ICU یا CCU بیمارستان انجام می شود. بیماری كه با اختالل در عملكرد ریه مواجه 
است، می تواند نفس بكشد، اما ممكن است دچار تنگی نفس شود. تنگی نفس شدید 
بسیار ناراحت كننده و زجرآور است اما یك دستگاه ونتیالتور می تواند به سهولت 

روند تنفس كمك كند. بنابراین هنگامی كه بیمار مبتال به كووید-19 دچار نارسایی 
تنفسی می شود استفاده از ونتیالتور ضرورت دارد. در این وضعیت، دی اكسید كربن 
در خون باال می رود، سرعت تنفس افزایش می یابد و بیمار نگران و پریشان به نظر 
می رسد. در حالی  كه سرعت تنفس طبیعی حدود 15تنفس در دقیقه است، اگر 
این سرعت در هر دقیقه به حدود ۲8بار برسد، به این معنی است كه بیمار احتماال 

نیاز به ونتیالتور دارد..

شرایط بیمار در زمان استفاده از ونتیالتور

تنفس مكانیكی معموالً دردناك نیست، اما لوله تنفسی كه در روش تهاجمی استفاده 
می شود ممكن است باعث ناراحتی و مزاحمت شود. بیماران معموال هنگام استفاده از 
یك ونتیالتور، داروهای آرامبخش یا مسكن دریافت می كنند تا درد، هیجان و اضطراب 
آنها به حداقل برسد. برای بیمارانی كه بیدار هستند، لوله های تراك مناسب تر از قرار 
دادن لوله از طریق دهان در نای است. وصل شدن ونتیالتور به بیمار ممكن است بر 
توانایی صحبت كردن بیمار هم تأثیر بگذارد. با این حال، در برخی شرایط، بیماری كه 
تراكستومی شده، باز هم می تواند صحبت كند. غذا خوردن هنگام استفاده از دستگاه 

چگونه 
یك ونتیالتور به تنفس شخص 

كمك می كند؟
ونتیالتورها به آرامی هوای طبیعی)یا تركیبی از هوا و اكسیژن اضافه 

شده به آن( را از طریق لوله تنفسی، به مجاری تنفسی بیمار هدایت و وارد ریه ها 
می كنند. تنفس مكانیكی نه تنها تضمین می كند كه یك بیمار اكسیژن كافی 

دریافت می كند، بلكه به خروج دی اكسید كربن از ریه ها هم كمك می كند. شخصی كه 
نمی تواند به خودی خود نفس بكشد، ممكن است دی اكسید كربن را در بدن نگه دارد. 

اگر این گاز در بدن از یك حد مشخص فراتر برود، می تواند باعث مسمومیت 
شود. دانستن این نكته مهم است كه از ونتیالتورها فقط برای ادامه 

زندگی و به عنوان یك ابزار پشتیبان استفاده می شود و آنها 
هیچ بیماری را درمان نمی كنند.
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کاهش چشمگیر 
 زمان سفر

مطالعه ای كه با 
مشاركت یك 

استارتاپ هلندی 
حوزه تكنولوژی 

 به نام
 Hardt Hyperloop 

انجام شده، 
نشان داده است 

كه هایپرلوپ 
می تواند زمان 

مسافرت از 
آمستردام تا 

پاریس، بروكسل، 
دوسلدورف و 
فرانكفورت را 
از چند ساعت 
به چند دقیقه 

كاهش دهد

 نحوه 
پاسخ دادن بدن
كامیل واگان، 
رئیس بخش 
میكروب شناسی 
و ژنتیك دانشگاه 
اموری می گوید: 
افراد سالخورده 
به طور معمول 
در بیماری های 
مختلف عالئم 
معمول را نشان 
نمی دهند كه 
ما این را درباره 
كووید-19نیز 
شاهد هستیم. 
دلیل چنین 
چیزی مربوط به 
نحوه پاسخ دادن 
بدن بیماران 
مسن به بیماری و 
عفونت است

بیماری كووید-19ناشــی از ویروس جدید كرونا به طور 
معمول با 3عالمت مشــخص می شود: تب، سرفه مداوم و 
تنگی نفس. اما افراد سالخورده- گروه سنی كه بیشتر در 
معرض ابتال به این بیماری هستند - ممكن است هیچ یك 
از این عالئم را نداشته باشــند. درعوض، ممكن است این 
ویروس به طرز پنهانی زودتر سالمندان را درگیر خود كند و 
چون عالئمی جز 3عالمت از پیش تعریف شده در این افراد 
بروز می كند، كووید-19دیرتر در آنها تشخیص داده شود.

در اثر كووید-19بیماران ســالمند ممكن اســت بیش از 
حد معمول بخوابند و یا دچار بی اشــتهایی شــوند. حتی 
ممكن اســت به طرز غیرمنتظره بدنشان بی حس شده و 
یا واكنش به محیط اطراف خود را از دست بدهند یا حتی 
دچار سرگیجه شــوند و از حال بروند. بعضی اوقات حتی 
ممكن است افراد ســالخورده در میانه صحبت كردن از 
حال بروند و نقش بر زمین شــوند. كامیل واگان، رئیس 
بخش میكروب شناسی و ژنتیك دانشگاه اموری به گاردین  
می گوید: افراد ســالخورده به طور معمول در بیماری های 
مختلف عالئم معمول را نشان نمی دهند كه ما این را درباره 
كووید-19نیز شاهد هستیم. دلیل این امر مربوط به نحوه 

پاسخ دادن بدن بیماران مسن به بیماری و عفونت است.
دكتر جوزف اووسلندر، استاد طب دندانپزشكی در كالج 
پزشكی اشمیت، دانشگاه فلوریدا نیز می گوید: در سنین 
باال ممكن است پاسخ ایمنی فرد كاهش و توانایی آنها برای 

تنظیم درجه حرارت تغییر یابد.
بیماری های مزمن اساســی می توانند عالئــم عفونت را 
پوشانده یا با آن تداخل كنند. در برخی از افراد مسن، خواه 
به دلیل تغییرات ناشی از باالرفتن سن یا سابقه بیماری های 
عصبی قبلی مانند سكته مغزی، ممكن است واكنش سرفه 
تغییر یافته باشد. ممكن است دیگران با اختالل شناختی 

نتوانند عالئم بیماری را درست تشخیص بدهند.
تشخیص عالئم خطرناك بسیار مهم است. اگر عالئم اولیه 
كووید-19در بیماران سالمند بروز نكند، سالمندان ممكن 
است پیش از این نشانه ها نیاز به مراقبت ویژه پیدا كنند. 
حتی ممكن است بدون اقدامات مناسب محافظتی از خانه  

خارج شوند و خطر ابتال به بیماری را افزایش دهند.
دكتر قوراتولین سید، متخصص تغذیه در آتالنتا درباره مرد 
80ساله اي می گوید كه در اواسط ماه مارس به او مراجعه 
كرده اســت. این بیمار كه به بیماری های زمینه  ای مانند 
بیماری قلبی، دیابت و اختالل فراموشــی متوسط   مبتال 
بود در یك دوره چند روزه ناگهــان توانایی راه رفتن را از 
دست داد و به شدت دچار ضعف و بی حالی شد. اما او تب 
یا سرفه نداشت. تنها عالمت تنفسی او عطسه كردن های 

گاه و بی گاه بود.
همسر سالخورده این مرد دو بار با اورژانس تماس گرفت. 
هر دو بار پیراپزشكان عالئم حیاتی وی را بررسی و اعالم 
كردند كه حال او خوب است. پس از یك تماس نگران كننده 
دكتر سام تربتی، مدیر پزشكی بخش اورژانس روت و هری 
روم در مركز پزشكی سدرس سیانا، از بیماران سالمندی 
می گوید كه در ابتدا به نظر می رسد دچار تروما هستند اما 

با آزمایش مشخص می شود مبتال به كووید-19هستند.
او می گوید: بدن آنها به شــدت ضعیف و بی آب شده بود و 
هنگام پیاده  روی از حال رفته و به شدت مجروح شده بودند. 
تربتی شاهد افراد سالخورده ای بود كه بسیار ضعیف و قادر 
به صحبت نیستند و در ابتدا به نظر می رسد كه دچار سكته 
مغزی شده  اند؛ وقتی از آنها آزمایش گرفتیم متوجه شدیم 
كه چه چیزی موجب این تغییرات شده است؛ اثر ویروس 
كرونا بر سیســتم عصبی مركزی. تاكنون گزارش هایی از 
این دست چندان زیاد نبوده است اما تعدادی از پزشكان 
در تالشند تا اطالعات منظم  تری در این رابطه جمع كنند.

دكتر سیلوین نگوین، متخصص تغذیه در مركز بیمارستان 
دانشگاه لوزان ســوئیس عالئم معمول و غیرمعمول را در 
بیماران مسن كووید-19جمع آوری كرده است تا مقاله ای 
در Revue Médicale Suisse منتشــر شــود. لیست 
عالئم غیرمعمول شــامل مواردی ازجمله هذیان، افتادن، 
خستگی، بی حالی، فشار خون، بلع دردناك، غش، اسهال، 
حالت تهوع، استفراغ، درد شكم و از بین رفتن حس بویایی 
و چشایی هست. نگوین در این باره می گوید: این داده ها از 
بیمارستان ها و خانه های سالمندان سوئیس، ایتالیا و فرانسه 
جمع آوری شده است. پزشكان باید اطمینان حاصل كنند 

كه عالئم یك بیمار مسن را با دقت ارزیابی كرده اند.

عالئم جدید بیماری
مراكز كنترل و پیشگیری از بیماری ها به تازگی به لیست 
عالئم بیماری كووید-19عالئــم جدیدی اضافه كرده  اند. 
این بیماری ناشــی از ویروس كرونا ممكن اســت در هر 
نقطه از جهــان از 2 روز تا 2 هفته پــس از قرار گرفتن در 
بدن بیمار خود را با عالئمی نشــان بدهد. لیســت به روز 
شده عالئم كروناویروس به گفته CDC بدین شرح است: 
تب، سرفه، تنگی نفس یا مشكل در تنفس، تب و لرز، تب و 
لرز تكراری، درد عضالنی، سردرد، گلودرد، از دست دادن 
حس بویایی و چشایی. تا همین اواخر وب سایت CDC فقط 
3عالمت احتمالی سرفه، تب و تنگی نفس را برای بیماری 

كووید-19اعالم كرده بود.

 رفتار جدید ویروس كرونا 
در بدن سالمندان

 طبق شواهد اخیر، افراد مسن مبتال به كووید-19
عالئمی غیرمعمول از این بیماری نشان داده اند 
كه این امر بحث درمان بهنگام و رسیدگی به این 
افراد را برای پزشكان به معضلی پیچیده تبدیل 

كرده است

مسئوالن استان هلند شــمالی)North Holland( در 
كشــور هلند بر این باورند كه هایپرلوپ هــا كه از قطار 
ســریع تر، از خودرو ایمن تر و از هواپیما كم ضررتر برای 
محیط زیست هستند، می توانند در آینده به عنوان وسایل 

نقلیه پرطرفدار مورد توجه قرار گیرند.
گاردین در گزارشــی نوشته اســت: با برنامه ریزی های 
صورت گرفته، آمســتردام با این وسیله نقلیه پرسرعت و 
آینده نگر می تواند به سایر شهرهای اروپایی متصل شود. 
این وسیله از یك هاورترن مغناطیسی تشكیل شده كه 
در یك لوله بدون هوا می توانــد به دلیل نبود اصطكاك و 
كشش با سرعت بیشتر از 950كیلومتر بر ساعت حركت 
كند. مطالعه ای كه با مشــاركت یك استارتاپ هلندی 
حوزه تكنولوژی بــه نــام Hardt Hyperloop در این 
استان انجام شــده، نشان داده اســت كه این هایپرلوپ 
می تواند زمان مسافرت از آمستردام تا پاریس، بروكسل، 
دوسلدورف و فرانكفورت را از »چند ساعت به چند دقیقه« 
كاهش دهد. این موضوع از این جهت مهم است كه باعث 

»كمرنگ شدن مرزها به معنای واقعی كلمه« می شود.
این مطالعه نشان می دهد مســافرانی كه به وسیله این 
هایپرلوپ ســفر می كنند، می توانند مسیر آمستردام تا 
بروكسل را در كمتر از 30دقیقه و مســیر آمستردام به 

پاریس را در 90دقیقه طی كنند.
هنوز مشخص نیست كه چگونه همه گیری ویروس كرونا، 
در زمان بسته شدن مرزها و ركود گسترده اقتصادی كه 
همچنان پیش بینی می شــود، پایدار باشد بر این پروژه 

فرامرزی تأثیرگذار خواهد بود.
عالوه بر این، از زمانی كه ایالن ماســك در سال 2013 
پیشــنهاد كرد كه غالف های آیرودینامیكی با توجه به 
مصرف انرژی نسبتا كم آن، می توانند در آینده سفرهای 
پرسرعتی برای مسافران رقم بزنند و به حمل ونقل كمك 
كنند، پرســش ها و تحقیقات درباره كاربردی بودن این 

هایپرلوپ آ  غاز شد. با توجه به اینكه منتقدان اصرار دارند 
كه توسعه در حوزه حمل ونقل، بهتر از اضافه كردن  یك 
روش جدید، به عنوان ركن پنجم حمل ونقل، به وسایل 
نقلیه موجود)اتومبیــل، قطار، قایق و هواپیما( اســت، 
سؤاالتی در مورد ارزش مالی آن مطرح شده است. استرالیا 
آخرین كشوری است كه این روش را به خاطر جلوگیری 

از ضرر و زیان مالی قطارهای پرسرعت، رد كرده است.
با این حال، جرون اولتاف، معاون حمل ونقل در اســتان 
هالند شمالی، می گوید كه از احتمال ایجاد یك »منطقه 
فشرده« كه شامل 5شــهر اروپایی است، تحت تأثیر قرار 
گرفته است. براســاس این طرح، مســافران این 5شهر 
می توانند طی یك  ساعت از یك منطقه به منطقه ای دیگر 
سفر كنند. یك مدل ســازی  اقتصادی كه چندی پیش 
منتشر شد، نشان می دهد كه این صرفه جویی در زمان، 

275میلیارد یورو بیشــتر به تولید ناخالص داخلی این 
استان اضافه می كند كه معادل رشد 121درصدی است.

گفته می شود با این اتفاق، آمســتردام نه تنها نیروی كار 
بیشــتری را جذب خواهد كرد، بلكه كاهش تقاضا برای 
پروازهای كوتاه از فرودگاه شیفول می تواند باعث كاهش 

حدود 20 تا 24هزار پرواز هوایی تا سال 2040 شود.
اولتاف می گوید: ما می دانیم كه مردم مایل هستند برای 
انجام كارهایشان از این طرح استفاده و طی یك  ساعت 
از یك شهر به شهری دیگر ســفر كنند. با این هایپرلوپ 
فوق العاده سریع، می توان با سرعت بیشتری، مسیرهای 
بیشتری را طی كرد كه امیدوار كننده به نظر می رسد؛ به 
همین دلیل، ما برای ادامه این پژوهش با سایر مسئوالن و 

همچنین بخش های دیگر مشورت خواهیم كرد.
اســتارتاپ Hardt Hyperloop پس از برنده شدن در 

مســابقه بین المللی هایپرلوپ كه از سوی ایالن ماسك 
در ســال 2017 برگزار شــد، تاسیس شــد. اكنون این 
استارتاپ با شــركت هایی ازجمله Tata Steel در این 

پروژه همكاری می كند.
نخســتین مركز آزمایش ســرعت های باال در اســتان 
گرونینگن ســاخته شــد. این مركز كه یك مسیر تست 
3كیلومتری دارد، نخســتین مركز در اروپا، در نوع خود 
اســت. پیش از این، یك تونل 30متری تســت سرعت 
برای سرعت های كم در شهر دلفت، واقع در استان هالند 

جنوبی، ساخته شده بود.
اســتارتاپ Hardt Hyperloop در حال بررســی این 
موضوع اســت كه چگونه غالف های حامل مسافر كه در 
یك لوله حركت می كنند، می توانند با تعویض خطوط و 

بدون كاهش سرعت، مسیرها را تغییر دهند.
هایپرلوپ ها شكل جدیدی از حمل ونقل زمینی هستند 
كه از سوی بعضی از شــركت ها در حال توسعه هستند. 
این وســیله حمل ونقل می تواند مســافران را با سرعتی 
بیش از 1100كیلومتر بر ســاعت در یك غالف شناور از 
یك نقطه به نقطه دیگر منتقل كند. این غالف شناور در 
داخل یك لوله  غول پیكر كم فشار، روی زمین یا زیر زمین 

حركت می كند.
2تفاوت بزرگ بین هایپرلوپ و وسایل نقلیه ریلی قدیمی 
وجود دارد؛ اول، غالف هایی كه مسافر را حمل می كنند، 
در لوله ها یــا تونل هایی حركت می كنند كــه هوا برای 
كاهش اصطكاك از آن خارج شــده اســت. این موضوع 
باعث می شــود كه غالف ها تا حداكثر 1200كیلومتر بر 
ساعت حركت كنند. دوم، به جای استفاده از چرخ هایی 
مانند چرخ قطار یــا اتومبیل، این غالف هــا به گونه ای 
طراحی شده اند كه روی بالشتك های هوا شناور می شوند 
یا از نیروی مغناطیســی برای كاهش اصطكاك استفاده 

می كنند.

هایپرلوپ؛ بازیگر پنجم آینده حمل ونقل
 هایپرلوپ عالوه بر سرعت زیاد، كم ضررتر از هواپیما برای محیط زیست است و به همین خاطر مسئوالن 

دولت هلند هم به فكر استفاده از آن افتاده اند

هم می تواند متفاوت و دشوار باشــد. در این شرایط بیمار به جای صرف غذا از طریق 
دهان ممكن است نیاز به تغذیه وریدی )به عنوان مثال سرم( داشته باشد. یك متخصص 
معموالً برای رفع نیازهای بیمار و راحتی او، می تواند ونتیالتور را تنظیم كند. همچنین 
ممكن است بیمار بتواند خودش دستگاه را برای شروع تنفس راه اندازی كند. عالوه بر 
این، اگر در یك بازه زمانی مشخص تنفس انجام نشود، دستگاه به طور خودكار شروع 
به كار می كند تا از ادامه تنفس اطمینان حاصل شود.  لوله های تنفسی به طور مرتب باید 

عمل مكش را انجام دهند تا مخاطی كه در ریه ها جمع می شود، خارج شود.

تولید ونتیالتور در ایران 
طی ماه های گذشته و با نیاز حیاتی بیمارســتان ها به ونتیالتور، ساخت این دستگاه هم به صورت 
ویژه در دستور كار شركت های دانش بنیان، مراكز تحقیقاتی و دانشگاه ها قرار گرفته است. به گفته 
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، تنها یكی از شركت های دانش بنیان اكنون توانایی ساخت 
روزانه ۳۰ونتیالتور را دارد. همچنین محققان دانشگاه تهران هم چندی پیش خبر از ساخت دستگاه 

ونتیالتور ارزان قیمت برای كاهش نرخ قربانیان كرونا دادند.

نحوه كار ونتیالتور

سنسورهای دستگاه 
نشان می دهند كه با تنفس 

بیمار چه اتفاقی می افتد پروانه جریان هوا را 
كنترل می كند

تنظیم كننده ها 
تركیب اكسیژن را 

كنترل می كنند

لوله خروجی هوا

 فیلتر برای
 جلوگیري از ورود 
ویروس به محیط

رطوبت ساز

لوله به تراك یا ماسك 
وصل می شود

لوله ورودی هوا

وقتی ناسا ونتیالتور می سازد
اداره ملی هوانوردی و فضایی آمریكا)ناسا( مدتی پیش اعالم 
كرد كه با اســتفاده از یك هفتم قطعات مورد نیاز برای تولید 
ونتیالتورهای معمولی، در مدت 37روز موفق شده است كه 
نمونه اولیه یك ونتیالتور را كــه می تواند در معالجه بیماران 
مبتال به كووید-19مؤثر واقع شود، توسعه دهد. این نمونه اولیه 
 VITAL(Ventilator Intervention كه نام آن را اصطالحا
Technology Accessible Locally( گذاشــته اند، به 
تأیید سازمان غذا و داروی آمریكا نیاز داشت تا ونتیالتورهای 
بیشتری در دسترس بیماران دارای شرایط وخیم قرار بگیرد. 
مایكل واتكینز، مدیر آزمایشــگاه Jet Propulsion ناســا 
می گوید: ما در ســاخت فضاپیما تخصص داریم، نه ساخت 
دستگاه های پزشكی، اما ویژگی هایی چون مهندسی عالی، 
آزمایش های دقیق و نمونه سازی  سریع هم جزو تخصص های 
 VITAL ما هســتند. نكته قابل توجه این اســت كه دستگاه
شبیه دستگاه های BiPAP و CPAP ایالن ماسك نیست كه 
كمی تغییر یافته باشد. دستگاه هایی كه از سوی ایالن ماسك 
اهدا شــده بود بیشــتر برای درمان آپنه خواب)قطع موقت 

تنفس  هنگام خواب( استفاده می شــود. دستگاه ناسا برای 
موقعیت های تهاجمی درمانی مورد استفاده قرار می گیرد. ناسا 
می گوید: بیمارانی كه از VITAL استفاده می كنند مانند همه 
دستگاه های تنفس مصنوعی، باید بی حركت و آرام باشند تا 
برای انجام عمل تنفس، یك لوله اكسیژن در مجاری تنفسی 
آنها وارد شــود. این دســتگاه جدید جایگزین دستگاه های 
تنفس مصنوعی فعلی نیست كه برای درمان طیف وسیعی از 
بیماری های گوناگون ساخته می شوند و سال ها مورد استفاده 
قرار می گیرند. در واقع، VITAL قرار است 3تا 4 ماه به كار خود 

ادامه دهد و به طور خاص بــرای بیماران كووید-19 طراحی 
شده است.

متیو لوین، مدیر نوآوری آزمایشــگاه شبیه ســازی  انسان و 
استادیار بیهوشی می گوید: ما از نتایج آزمایش هایی كه در این 
آزمایشگاه انجام دادیم بسیار خوشحالیم. همانطور كه انتظار 
می رفت، نمونه اولیه ناسا براساس طیف گسترده ای از شرایط 
شبیه سازی  شده یك بیمار موفق عمل كرد. ما اطمینان داریم 
كه ونتیالتور VITAL قادر خواهد بود به بیمارانی كه در آمریكا 
و در سراسر جهان از كووید-19 رنج می برند، به شكل موثری 

كمك كند.
 طبق گفته ناســا، نكته قابل توجه این است كه این دستگاه 
به گونه ای طراحی شده كه در ساخت آن از قطعات موجود و در 
دسترس تولیدكنندگان بالقوه بهره گرفته شده، اما با زنجیره 

تولید ونتیالتورهای فعلی رقابت نمی كند.
 VITAL را می توان سریع تر و آسان تر از دستگاه های موجود 
تولید كرد، چرا كه از قطعات بســیار كمتری تشــكیل شده 
است. بســیاری از آنها اكنون از طریق زنجیره های تأمین در 
دریافت سریع مجوز در این شرایط بحرانی تهیه مي شوند و این 

موضوعی بود كه باید به آن توجه خاصی می شد. بنابراین همه 
تالش ها بر دریافت مجوز متمركز شــد تا اینكه باالخره چند 
روز پیش مجوز این ونتیالتور صادر شد. این نوع مجوز كه در 
 شرایط بحرانی و ویژه صادر می شود، به مجوز استفاده ضروری
)Emergency Use Authorization( معــروف اســت. 
پس از دریافت این مجوز، جیم برایدنشتین، مدیر ناسا، طی 
بیانیه ای اعالم كرد: این مجوز FDA یك نقطه عطف اساسی در 
عملكرد دولت است و نشان می دهد كه دولت در زمان بحران 

بهترین تصمیمات را اتخاذ می كند.
پیش از این، دفتر انتقال فناوری و مشــاركت ها در مؤسسه 
 Caltech بــرای تولید VITAL پیشــنهاد مجــوز رایگان

)free license( را ارائه داده و در حال تماس با صنایع پزشكی 
بود تا ببیند چه شركت هایی عالقه مند به تولید این دستگاه 
هستند. مجوز رایگان یك توافقنامه است كه بر اساس آن به 
دیگران اجازه استفاده مجدد از محصول یك تولیدكننده دیگر 
داده می شود. اگرچه هزینه دقیق تولید این دستگاه هنوز اعالم 
نشده اما به طور متوسط مبلغی بین 2تا 3هزار دالر برای آن 

تخمین زده می شود.

عدم استقبال از ونتیالتور تسال

در شرایطی كه دنیا با كمبود ونتیالتور روبه رو 
است، ایالن ماســك، مدیرعامل شركت تسال 
تولید یك ونتیالتور را پیشنهاد كرده است. اما 
در این میان یك مشكل مهم وجود دارد و آن این 
است كه شركت هایی كه ونتیالتورهای پزشكی 
را تولید می كننــد، بر این باورند كه ماســك 
نمی تواند این كار را با موفقیت به پایان برساند. 
این میلیاردر آمریكایی می گوید: بله، ما در حال 
تالش برای تولید دستگاه های تنفس مصنوعی 
هســتیم، حتی اگر به  نظر برســد كه احتماالً 
آنها)تولیدكنندگان( نیازی به آن نداشته باشند.
گفته هــای  تكــرار  صحبت هــا،  ایــن 
 قبلــی ماســك اســت كــه اصــرار دارد 
»ساخت دستگاه های ونتیالتور دشوار نیست«، 

اگرچه وقت گیر است. 
سخنگوی شركت آلمانی »دراگر« كه ونتیالتور 
تولید می كند، آب پاكی را روی دســت ماسك 
ریخت و گفت: فناوری اصلــی ونتیالتورهای 
امروزی كه مبتنی بر نرم افزار و سیســتم های 
الكترونیك است، اساســاً از نظر الزامات فنی و 
نظارتی با تولید خودرو متفاوت است. دراگر تنها 
تولیدكننده دستگاه های ونتیالتور نیست كه 
تحت تأثیر ادعاهای ماسك قرار نگرفته است. 
Medtronic، یك شــركت جهانی تجهیزات 
پزشكی است كه در بیش از 150كشور جهان 
فعالیت دارد و مدت هاست كه ونتیالتور تولید 

می كند.
 جان جردن، سخنگوی این شركت، در پاسخ 
به این ســؤال كه آیا مدیرعامل تسال می تواند 
ونتیالتور تولید كند یا نه؟ هشدار داد كه این كار 
چیزی بیشتر از یك تیم فنی ماهر نیاز دارد. او 
می گوید: تولید ونتیالتور فرایندی پیچیده است 
كه به نیروی كار ماهر، زنجیره تأمین جهانی و 
یك رژیم نظارتی دقیق برای اطمینان از ایمنی 

بیمار نیاز دارد.
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این شمارهدرنگ

 هیجان
بورس

ماهي 5ميليون تومان
 براي يك دقيقه مشاوره روزانه

درپشتپردهكالسهايآموزشبورسدراينروزهايشلوغبازارسرمايهچهميگذرد؟
صف هاي طوالني، صف هاي بي پاياني كه از يك بازار به سمت بازار ديگر سرازير مي شوند؛ صف هايي كه اين روزها گذرشان به بورس رسيده است تا 
شايد در اقتصاد طوفان زده، سودي را به سمت جيب هاي بازيگران جديد بورس، روانه كند. عالقه يكباره به بازار سهام موجب شده است تا اين بازار 
با ترافيك جمعيتي در تمام مراحل مواجه شود؛ از ثبت نام در كارگزاري ها تا تأييد هويت و تالش براي استفاده از آموزش هاي آنالين و حضوري. 
مديرعامل يكي از كارگزاري هاي فعال بورس مي گويد: مجموعه صنعت كارگزاري و سازمان بورس به لحاظ نرم افزاري، سخت افزاري و نيروي انساني براي هجوم عامه مردم 
تجهيز نشده است. به عنوان مثال االن به تلفن هاي هر كارگزاري زنگ بزنيد جواب نمي دهد. ثبت نام در كارگزاري ها نسبت به سال قبل چندين برابر شده است. براساس گفته 
او، جدا از بحث نبود تجهيزات، فشار براي پذيرش هر چه سريع تر مشتريان، آينده بورس را دچار مشكل خواهدكرد؛»فرض كنيد كه يك چك ليست براي مشتري وجود دارد، 
در شرايط عادي بايد 20مورد اين چك ليست كامل شود تا بگوييم كه مشتري آماده معامله است اما هم اكنون اين اتفاق رخ نمي دهد و از آن 20عنوان چك ليست شايد 10مورد 
هم تأييد نشود اما به مشتري اجازه معامله مي دهند. اين روند صنعت بورس  را دچار مشكل مي كند، دليل اينكه كارگزاري ها تن به انجام اين كار مي دهند و خودشان را در خطر 
مي اندازند، فشارهاي بي حد و حصر از جانب مشتري، سهامدار و سازمان  بورس است. فشارها در نهايت موجب شده است تا كارگزاري بدون كامل شدن تمام مراحل، وادار به 

جذب مشتري شود. در واقع بايد بگويم كه اين صنعت در حد توان اما با ريسك پذيري بيشتر كار را انجام مي دهد.«

ليالشريف
روزنامهنگار

بهار ثبت نام 
براســاسقانون،افراديكهخواهــانحضوردر
بازارسرمايههســتندبايداطالعاتشاندرسامانه
سجامثبتوتأييدشــود.آنطوركهروابطعمومي
سامانهجامعاطالعاتمشترياندرششمينروز
ارديبهشــتماهاعالمكردهاســت،روزانهبهطور
ميانگينصدهزارنفردرســامانهسجامثبتنام
ميكنندوتاآنتاريخ،تعدادثبتنامكنندگاندر
اينسامانهبهرقم5ميليونو200هزارنفررسيده
بود.هجوممردمعالقهمندبــرايورودبهبورس،
كارراچناندشواركردكهشركتسپردهگذاري
مركزياوراقبهاداروتسويهوجوه)سمات(براي
رفعمشكل،دســتبهافزايش2برابريظرفيت
احرازهويتســهامدارانزدتاشايدازاينطريق
مشكالتيهمچونتأخيردرپاسخگوييوصدور
كدبورسيرفعورجوعشود.درفروردينماهامسال
بيشاز۱۹۳هزاركدبورسيصادرشددرحاليكه
اينرقمدرفروردينسالگذشتهبهرقم55هزار

كدرسيدهبود.

كالس هاي بورس؛ از حضوري تا آ نالين 
عالقهمردمبراينشستنبرصندلييكسهامدار،
تنهابهشلوغيكارگزاريهاوسامانهسجامختم
نشدهاستچراكهمدرساناينحوزهنيزروزهاي

شلوغوالبتهپردرآمديراسپريميكنند.
مريمكهچندماهياستبراييادگرفتننحوهكار
دربازارسرمايهراهييكيازآموزشگاههايمعروف
شدهاســت،درموردوضعيتاينروزهايكالس
آموزشبورسميگويد:»ثبتنامكالسهابهطرز
عجيبيباالرفتهاســت.تصوركنيدكالسيكهبا
حضور45نفربرگزارميشــد،االنبهيككالس
آنالين۱00نفرهتبديلشدهاست.دركنارافزايش
جمعيتكالسها،شــهريههاهمبهطرزعجيبي
باالرفتهوشهريهكالسماز700هزارتومانبهيك
ميليونو500هزارتومانرســيدهاست.«تماس

باچندآموزشــگاهفعالبورسنشانميدهدكه
ظرفيتهاتكميلشدهوآنهابرنامههايجديدي
برايآموزشآنالينترتيــبدادهاندتاازاينبازار

سهمبيشتريداشتهباشند.

5ميليون تومان براي يك دقيقه مشاوره در روز
مريمازكارآموزانبورسازارقامنجومياستادان
برايارائهمشاورهميگويد:»ميخواستمبايكياز
استادهايمؤسسهوقتمشــاورهبگيرمامابهمن
گفتندكهزمانهايمشــاورهاســتادتا5ماهبعد

پُراست.
منبعدازپيگيريهايمتعددمتوجهشدمكهاين
استادبراييكدقيقهمشــاورهروزانهبههركاربر
ازاو5ميليونتوماندرماهدريافتميكند.يعني
دريكماهكهبورستنهابراي2۳روزفعالاست،
2۳دقيقهمشاورهميدهدو5ميليوندرماهدريافت
ميكند.«نكتهقابلتوجهايناستكهاگرازميزان
روزهايكاريبورسكاستهشود،تفاوتيدرهزينه
دريافتيايناســتادآموزشبورسرخنميدهدو
اوهمچنان5ميليونتومانماهانهرابهعنوانحق

مشاورهازافراددريافتميكند.

رمزگذاري در ارسال سيگنال
رونقگرفتنبورسموجبشدتاافرادبههرراهي
برايگرفتنراهنماييخريــدوفروشدرقيمت
مشخصكهبهاصطالحسيگنالناميدهميشود،
رويبياورند.ازاينســتاگرامگرفتهتاكانالهاي
تلگراميهريــكبهنحويدرايــنصحنهايفاي
نقشميكردنداماباورودسازمانبورسوارسال
اخطاربهافراديكهباارسالسيگنالكسبدرآمد
ميكردند،بازيمقــداريمتفاوتشــد؛بهاين
ترتيبفعاليتمشاورانغيررسميبورسازارسال
ســيگنالهايعلنيبهســيگنالهايكدگذاري
شــدهودربرخيمــواردكانالهــايخصوصي
تغييرشــكلداد.محمدكهبعــدازورودبهبازار

بورس،بايكصفحهاينســتاگراميآشناشدهبود
وســيگنالهايالزمراازطريقاستوريهايآن
صفحهدريافتميكرددررابطهبااينتغييرروش
ميگويد:»مســئولآنصفحهاينستاگراميبعد
ازدريافتاخطار،يككانالخصوصيبا40عضو
ايجادكردودرازايگرفتنماهانه200هزارتومان
چندسيگنالدرماهارسالميكند.حتيگاهيدر
اينســتاگرامهمباكدگذاريهايخاصسيگنال
ميدهدمثالدريكاستوريميپرسد:»اگرگفتيد
كهارتفاعكوهدماوندچقدراست؟«بهاينشكلما
متوجهميشويمكهبايدسهاممربوطبهايناسم

راخريداريكنيم.«
مريمهمدرصحبتهايشايــنموضوعراتأييد
ميكندوازكانالهاييحــرفميزندكهدرازاي
دريافــتمبلغقابــلتوجهيبهافرادســيگنال
ميدهند:»منكاناليراميشناســمكه200نفر
عضوداردوهركدامازاعضايــكميليونتومان
بهحســابادمينواريزميكنندتــامثالهرماه
4ســيگنالدريافتكنند.دراينميانبرخيبه
شكلرمزيسيگنالارسالميكنند،بهعنوانمثال
گردانندهصفحهيكسهمرادراينستاگراممعرفي
ميكندوازمخاطبانميخواهدكهاينســهمرا
تحليلكنند.مخاطبانكهاغلبازشــاگردهاي
كالساستادهســتند،چونموضوعراميدانند،
سيگنالرادريافتميكنندودربازارسرمايهدست

بهخريدوفروشميزنند.«

مشاوره هاي خانگي
عالقهبهيادگيريراهوچاهبــورس،تنهامحدود
بهمؤسساتآموزشــيوشــبكههاياجتماعي
نميشود،اينروزهاپاياينآموزشهابهجلسات
خانگينيزبازشدهاستتاجاييكهافرادبايافتن
فردموفقفاميلدربــورس،اورادرصندلييك
استادنشاندهوبابرگزاريجلساتهفتگيخودرا

برايسهامدارشدنآمادهميكنند.

بورسچهتغييراتيرادرسال۹۹تجربهكرد؟

روزهايتاريخساز
بورس

بررسي ها نشان مي دهد كه همه بازارها از ابتداي سال99 
بازدهي نقطه به نقطه اندكي داشته اند. بازدهي نقطه به نقطه 
بازار سكه و طال از ابتداي فروردين تا اواسط ارديبهشت ماه 
معادل 5درصد، بازدهي ارز 14درصد و بازدهي بازار مسكن 2- درصد بوده است. اين در حالي 
است كه از ابتداي فروردين تا اواسط ارديبهشت بازدهي بورس 80درصد بود. بررسي اعداد 
سال گذشته نيز نشان مي دهد كه همه بازارها بازدهي تقريبا مشابهي با يكديگر داشتند. 
بازار ارز و طال هر كدام 30درصد بازدهي و بازار مسكن 38درصد بازدهي داشت. اما بازار 
سرمايه بازدهي نقطه به نقطه 187درصدي را در سال98 به نام خود ثبت كرد. در اين مدت 
ارزش سهام برخي شــركت ها حتي تا 25برابر افزايش داشته است كه اين حباب افزايش 
قيمت مي تواند تبديل به تهديد شود. گفته مي شود در سال98، روند افزايش قيمت سهام و 
شاخص ها به دليل كاهش ارزش پول ملي، تورم، تحريم ها و اعمال برخي سياست ها طبيعي 
بود، اما از سه ماهه آخر سال98 شاخص ها به طور غيرمنطقي افزايش داشته اند كه اين مسئله 
براي برخي كارشناسان بازار جاي نگراني داشته است. نگراني بيشتر بابت افراد تازه واردي 

است كه قوانين بازي در بازار سرمايه را نمي دانند و ممكن است در درازمدت صدمه ببينند.

شبنمسيدمجيدي
روزنامهنگار

شتاب در بازار سهام
بازارســهامايراندرحاليســال۹8رابهپايانرســاندكهبازدهي
۱87درصديرابهنامخودثبتكرد.وضعيتكلياينشاخصدر
سالگذشتهوامسالمشخصميكندكهميانهمهبازارهايرايج
طيايندورهزماني،بورسبيشترينبازدهينقطهبهنقطهراداشته
است.ازابتدايســال۹۹تا۱5ارديبهشتبازدهيبورس80درصد
بود.البتهاينبهمعنايآننيستكههمهسهامدارانچنينسودي
راكسبكردهاندوحتيدرصديازسهامداراننيززيانديدهاند،با
اينحالبسياريازافرادعطشباالييبرايخريدسهامپيداكردهاند.
رشدسريعشــاخصبورسباعثهجومنقدينگيعظيميشدهكه
درمسيراينبازارقرارگرفتهاست.حجمنقدينگيكهبهگفتهوزير
اقتصادبهبيشاز2400هزارميلياردتومانرسيده،راهيجزبازار
سرمايهپيدانكردهواينفشارنقدينگيوتقاضاباعثركوردشكني

پيدرپيشاخصبورستهرانميشود.

توقف در بازار طال
ســال۹8درحاليبهپايانرسيدكهســكهاماميدرپاياناســفندماهبانرخ5ميليونو۹00هزارتومان
قيمتگذاريشد.درنتيجهمحاســبهنقطهبهنقطهدرصدبازدهيسكهدرسال۹8نشانميدهدكهاين
عددمعادل۳0درصدبودهاست.البتهتانيمههايسالتقريباسكهوطالبارشدمنفينيزمواجهبودند،اما
درماهپايانيسالباافزايشقيمتانسجهانيوتغييراتقيمتارزوشيوعكرونادوبارهقيمتطالوسكه
افزايشوباقيمت5ميليونو۹00هزارتومانپايانيافت.اماازابتدايفروردين۹۹تانيمهارديبهشت۹۹
بازدهينقطهبهنقطهسكهرشد5درصديرانشــانميدهد.درحاليكه5فروردينسكهامامي6ميليون

تومانقيمتگذاريشداينرقمتا۱۳فروردينتا6ميليونو۳00هزارتوماندرنوسانبود.

صعود  آرام  در   بازار ارز 
سالگذشــتهدالربااندكينوســانرونديافزايشــيراطيكرد.ابتدايفروردين۹8دالر۱2هزارو
۹00تومانقيمتگذاريشدونرخآندرپايانسالودرتاريخ28اسفندبه۱6هزارو۹00تومانرسيد.
بازدهينقطهبهنقطهارزنشانميدهدكهاينبازارنيزهمانندطالرشد۳0درصديراطيكردهاست.
امادرســال۹۹ازتاريخ۱4فروردينكهنرخرســميدالر۱4هزارو800توماناعالمشد،اينرقمتا
۱۱ارديبهشتبه۱7هزارتوماننيزرسيد.كهدرطولحدوديكماهبازدهينقطهبهنقطه۱4درصدرا

براياينبازارثبتكرد.

ركود در بازار مسكن
گزارشتحوالتبازارمسكندراسفندماهسالگذشتهنشانميدهدكهمتوسطقيمتخريدوفروشيكمترمربع
زيربنايواحدمسكونيدرشهرتهران۱5ميليونو628هزارتومانبودهاست.فروردينهمانسالمتوسطقيمت
مسكندرتهران۱۱ميليونو270هزارتومانثبتشدهبودكهنشانازآنداردكهبازدهينقطهبهنقطهاينبازاردر
سال۹8معادل۳8درصدبودهاست.تقريباًرقميمشابهبادوبازاراصليديگريعنيطالوارز.اماازابتدايفروردين۹۹
وباشروعركوددرخريدوفروشمسكنكهبهدليلشيوعبيماريكرونابهشكلبيسابقهايرقمخورد،رشدمسكن
منفيشدورقم2-درصدبرايبازدهينقطهبهنقطهآنبهدستآمدهاست.طبقآمارواطالعاتبانكمركزيتعداد

خريدوفروشدربازارمسكنمعادل80درصدنسبتبهماهمشابهسالقبلكاهشداشتهاست.

وع 508000  شر %14 12/000/000 1/000/000  كمتر از 2 ماه      1/500/000   نفر        68/000     سهم
شاخص بورس تهران سال99 را با رقم 508 هزار واحد شروع كرد و در 

مدت كمتر از 2 ماه به حدود یك ميليون رسيد
مردم داراي كد معامالتي 

بورسي هستند
نفر شمار اشخاصی كه وارد 

بورس شدند
در سال98 

ماهانه وارد بورس شدند
هم اكنون سهامدار فعال در 

ایران وجود دارد

 300/000/000/000/000تومان
 نقدینگي  پيش بيني مي شود 

امسال    وارد بازار سرمایه شود

 310/000    نفر  1500/000/000/000   تومان
بيش از 2۱معامله در سال98 انجام دادند

در سال  98  يك ميليون و  90  هزار سهامدار دست كم  يك  تا10  معامله در بازار سهام انجام داده اند 

وزانه بيش از يك ميليون دادوستد از ابتدای سال99 ر
روزانه پول جدید به بورس وارد مي شود در بازار بورس انجام شده است
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این شمارهدرنگ

 هیجان
بورس

گزارش ميداني همشهري از ميان صف هاي طويلي كه مقابل دفاتر پيشخوان دولت ايجاد شد

راهم را كج مي كنم و به دفتــر خيابان دهم فروردين 
مي روم. جاي ســوزن انداختن نيست. اينجا هم همه 
براي دريافت كد بورسي آمده و صف كشيده اند. اپراتور 
اصال حوصله ندارد. تقريبا سر هركسي كه وارد مي شود 
يك داد نصفه نيمه اي مي كشــد. قوانيــن اين دفتر با 
بقيه دفاتر فرق دارد. اينجا بايد 8صبح حاضر باشــي 
و مداركت را پشت نويسي شده تحويل بدهي تا شايد 
ســاعت 4-3بعدازظهر موفق به دريافت كد بورسي 
شوي. ساعت از 12گذشــته. دختر جواني روي پله ها 
نشســته و زبان مي خواند. از او مي پرسم چند ساعت 
است كه اينجا نشسته؟ ماسكش را جابه جا مي كند و 
مي گويد: »اينجا اگه مداركت  رو ساعت هشت نرسوي، 
معلوم نيست كارت راه بيفته. ساعت 10صبح اومدم و 
مداركم رو آوردم. ديروز هم گفتم نمي توانم ساعت8 
اينجا باشم. اون آقا گفت چندساعتي بشينم تا شايد 
كارم راه بيفته«. دفاتر پيشخوان دولت اين روزها، ده ها 
مراجعه كننده به خود مي بينند. همه براي دريافت كد 
بورسي و احراز هويت آمده اند. اما آيا واقعا سود كردن 
در بازار سرمايه، به همين آساني است؟ آيا همه آنها كه 
اين روزها، سالمتي شان را در اولويت دوم قرار داده اند 
و به اين دفاتر شلوغ آمده اند، مي دانند قرار است وارد 

چه دنيايي شوند؟ 

ساعت5 صبح بيا، نوبت بنويس،  مشاوره بگير 
شمال... جنوب... شرق يا غرب، فرقی ندارد. بررسي هاي 
همشهري نشان مي دهد كه تقريبا وضعيت همه دفاتر 
همين، يا چه بسا بدتر اســت. دفتر پيشخوان دولت 
ديگري هم در جنت آباد به مراجعان خود گفته است 
از ساعت 5صبح آنجا حاضر باشند و نام نويسي  كنند 

تا به ترتيب نوبت شان شــود، اما در عمل خبري از اين 
نظم و ترتيب نيســت. دفتر پــر از آدم هاي منتظر در 
صف كد بورسي شده است. شــلوغي ها و استقبال از 
بازار سرمايه باعث شده كه سامانه ها دچار مشكالتي 
جدي شوند. خيلي ها نمي توانند حتي سامانه سجام 
را باز كنند. عــده اي ديگر هم از نرســيدن پيامك ها 
گاليه دارند. يكي از اين پســرها كه موتورش را پشت 
در پارك كرده مي گويد: »اين روز ســوميه كه مي آم 
اينجا. هنوز پيامكي كه بايد براي من نيومده. نمي دونم 

چي كار كنم«.

تقلب در آزمون كارگزاري! 
كد بورســي در همان لحظــه صادر نمي شــود. اين 
موضوعي است كه اپراتور براي همه بايد توضيح بدهد: 
»شــما ابتدا يك كد »امي« دريافت مي كنيد و بعد از 
يك ماه كارگزاري، كد بورسي و رمز عبور شما را برايتان 
اي ميل و پيامك مي كند«. فرم هاي ثبت نام را كه حاال 
ديگر دست همه مراجعه كننده ها هست نگاه مي كنم. 
در گوشه اي از دفتر عده اي از يكديگر سؤال مي پرسند و 
به نظر مي رسد استرس دارند! به ميان شان مي روم. زنی 
سرآسيمه مي پرســد: »انگار تهش امتحان داره! شما 
جواب اين سؤاال رو بلدي؟«. به سؤال هاي پيش پا افتاده 
نگاه مي كنم؛ ســؤال هايي كه احتماال هر كس كه نام 
بورس و بازار سرمايه به گوش اش خورده باشد مي تواند 
آنها را پاسخ دهد، اما در اين دفتر پيشخوان، 5-4 نفري 
در حال جست وجوي پاسخ براي اين سؤال ها هستند.

هشت مان گرو نه مان است 
حكايت صف كشيدن مردم در اين روزها براي دريافت 

كد بورسي، حكايت عجيبي است. ديگر از هر خانواده 
انگار به طور ميانگين يك نفر سراغ بازار سرمايه آمده. 
مي روم سراغ پسر جواني كه كارش در دفتر تمام شده 
و با خوشحالي به سمت در خروجي مي رود. مي پرسم 
چقدر از بورس مي داند و نمي ترســد از اينكه شاخص 
ريزش كند؟ لبخند كمرنگ مي شود. انگار از مواجهه 
با اين ســؤال خوش اش نيامده. كارت خبرنگاري ام را 
مي بيند و سر درددلش باز مي شود؛ »خانم من 2ماهه 
بيكار شدم. هشــتم گرو نهمه. پارســال 2ميليون و 
200هزار تومان حقوق مي گرفتم. امسال كه هر كاري 
پيدا مي كنم مي گن نهايتا 2ميليون و 500هزار تومان. 
شــما بگو من از كجا بيارم؟ چقــدر كار كنم؟ چطور 
تشكيل خانواده بدم؟ فعال با كار كردن در تپ سي بخور 
و نميري درمي آرم. همين رو مي خوام بذارم تو بورس 
زياد شه. سود كنم. فوقش از دستم مي ره. مگه باالتر 

از سياهي رنگيه؟«
انگار حق با اوســت. تعداد زيادي از مراجعه كنندگان 
اين روزها به دفاتر پيشــخوان دولت، اگرچه از سوي 
تحليل گران قضاوت مي شوند، اما در دنياي خودشان 
با مشكالت سخت مالي دســت و پنجه نرم مي كنند. 
خســته اند و ديگر از پس خرج و مخارج برنمي آيند. 

چطور مي توان آنها را سرزنش كرد؟ 
اگرچه از سوي ديگر هستند كســاني كه با شرايطي 
متفاوت تر آمده اند تا از آب گل آلود اين روزهاي بورس 
ماهي بگيرند. انگار به خوبي نمي دانند كه بازار سرمايه 
با كسي شوخي ندارد. ديگر ماجرا مانند مؤسسات مالي 
و اعتباري نيست و قرار نيست دولت خسارت هيجان و 
طمع برخي را بدهد، چرا كه ماهيت بازار سرمايه همين 

است؛ نترس و ريسك كن.

آقاي اسالمي! روزانه حدود 2هزار ميليارد 
تومان نقدينگي به بورس ســرازير مي شود. بيشتر 
مردم در صف هاي دريافت كدبورسي ايستاده اند. چه 

آينده اي در انتظار بازار است؟ 
پيش بيني بازار سرمايه امكان پذير نيست. اگر 6 ماه پيش 
از هركدام از فعاالن و كارشناســان بازار ســرمايه سؤال 
مي كرديد كه بازار در فروردين يا ارديبهشــت ماه چقدر 
رشد خواهد كرد؟ احتماال كمتر كسي مي توانست حتي 
به واقعيت كنوني نزديك شــود. آينده بــورس كامال به 

نوع برخورد مجموعه سياســتگذاران اقتصادي كشور و 
سياستگذاران بازار سرمايه بستگي دارد. چقدر سهم عرضه 
خواهد شــد؟ چقدر فرايندهاي افزايش سرمايه تسهيل 
خواهد شد؟ آيا ابزارهاي مختلف به كار خواهد افتاد؟ همه 
اينها بر پيش بيني آينده بازار تأثير خواهد گذاشت. آنچه 
كه امروز اتفاق افتاده اين است كه حجم بزرگي از نقدينگي 

به سمت بازار سرمايه سرازير شده است.
اين هجمه چقدر مي تواند به توسعه بازار 

كمك كند و چقدر مي تواند آسيب رسان باشد؟ 
اين هجمه هم اتفاق خوبي است و هم مي تواند نگراني هايي 
را ايجاد كند. اين مقدار توجه به بورس و بازار سرمايه آرزوي 
ديرينه بسياري از فعاالن اين بازار بود اما خب ظرفيت هاي 
بازار از نظر عمق، تعداد شركت ها، ابزارهاي موجود و... به 
اندازه نقدينگي وارد شده توســعه پيدا نكرده است. اين 
عدم توســعه يافتگي مي تواند منجر به تشكيل حباب در 
بازار شود. هم اكنون با همان ســرعتي كه نقدينگي وارد 

شده اســت سياســتگذار رفتارهاي اصالحي در حوزه 
زيرساخت هاي بازار هم نداشته است.

با چه تمهيداتي مي تــوان از ريزش بازار 
سرمايه در اين روزها جلوگيري كرد؟ 

من بارها گفته ام كه بازار سرمايه امروز نياز دارد كه حجم 
عرضه ها در آن افزايش پيدا كنــد. عرضه هايي كه نبايد 
فقط دولتي باشــند و دولتي بودن بيشتر عرضه ها خود 
نگراني تازه اي براي اين بازار و ســرمايه گذاران در آن به 
شــمار مي رود. بخش خصوصي هم بايــد اين فرصت را 
داشته باشد كه از رونق بازار ســرمايه براي تامين منابع 
مالي خودش استفاده كند بايد تا فرايند افزايش سرمايه 

در بازار تسهيل شود.
به نظر مي رسد در اين روزها دولت در حال 

استفاده از فرصت هاي بورسي است....
بله! دولت بيش از هركسي در حال استفاده از اين فرصت 
است. هم كسري بودجه خود را جبران مي كند هم به توسعه 

بازار سرمايه كمك مي كند تا از طريق اين بازار، استراتژي 
رهاسازي مديريت بنگاه هاي دولتي را به مرحله اجرا برساند.

آنها كه ايــن روزها به تازگــي به خيل 
سرمايه داران پيوســته اند، چه وضعيتي درآينده 
خواهند داشــت؟ آيا بايد نگران از دســت دادن 

سرمايه هاي خود باشند؟ 
همزمان با اميدهاي بســيار زيادي كه براي بورس وجود 
دارد و بازار ســرمايه به نظر مي رســد با فرصتي تاريخي 
مواجه شــده، بيم هاي بسياري هم شــكل گرفته است. 
سرمايه گذاراني كه ديرتر وارد بازار مي شوند عموما آشنايي 
كمتري با مديريت ريسك دارند. سرمايه گذاراني كه اين 
روزها تعدادشان هم روزبه روز بيشــتر مي شود و به نظر 
مي رسد خبرهاي مثبت بورسي و زمزمه هاي سودآوري 
اين روزها آنها را پاي اين بازار كشــانده اســت. اگر بازار 

تغيير جهت بدهد، كســاني كه ديرتر وارد بازار شده اند، 
زودتر آســيب مي بينند. ســرمايه گذاران بايد به سمت 
ســرمايه گذاري غيرمستقيم تشويق شــوند و پيشنهاد 
من اين اســت كه اگر دانش كافي ندارند، از صندوق هاي 

سرمايه گذاري و مشاورهاي تخصصي استفاده كنند.
و اگر زيان گسترده اي دامن هواداران تازه 
به ميدان آمده را بگيرد، چه سرنوشــتي در انتظار 

اقتصاد كشور است؟
كســاني كه اين روزها وارد بازار مي شوند بايد بدانند اين 
بازار داراي ريسك هاي ذاتي است و دولت هم نمي تواند 
درصورت زيان گسترده كاري براي مردم بكند. البته اين 
زيان از يك منظر شبيه زيان مؤسســات مالي اعتباري 
نخواهد بود چرا كه در ماجراي مؤسسات مالي و اعتباري 
فساد گسترده رخ داده بود اما نوســان و باال پايين شدن 

قيمت سهم خريداري شده در ذات بازار سرمايه است. همه 
بايد اين را بدانند و اين نكات بايد به مردم آموزش داده شود.

ســؤالي كه اين روزها بر سر همه زبان ها 
مي چرخد اين است كه آيا بازار سرمايه حباب بزرگي 

دارد كه قرار است به زودي تخليه شود؟ 
بازار در بخش هايــي از خودش حباب دارد اما پاســخ به 
اين سؤال اساسا غيرممكن اســت چرا كه ما در تئوري به 
چيزي مي گوييم حباب كه شيب سقوط آن بيش از شيب 
صعود آن باشد و مادامي كه شــما به سقوط نرسيده ايد 
نمي توانيد حباب را تشــخيص بدهيد يــا اندازه بگيريد. 
 ممكن است در اين روزها بتوانيم بگوييم اصطالحا در بازار
 over price به وجود آمده و قيمت ها به شكل كاذبي باال 

رفته اما نمي توان درباره حباب به صورت قطعي نظر داد.
ورود بي اطالع ها و ســرمايه گذاراني كه 
شــناخت و دانش درســتي ندارند، براي خودشان 

آسيب رسان تر است يا بازار؟ 
براي هردو. بازار سرمايه به شكل ذاتي تحت تأثير جو رواني 
است. اگر در همين روزها تعدادي از سرمايه گذاران به هر 
علتي دچار زيان شوند، ممكن است جو كلي بازار هم به هم 
بريزد و بازار هم به همين واسطه آسيب جدي و بلندمدتي 
ببيند. اما دلم مي خواهد اين را بگويم كه اساسا سودهاي 
چند صد درصدي در يك بازه زماني كوتاه، در مجموع به 
نفع بازار نيســت و در بهترين شرايط موجب مي شود كه 
سودهاي دوره هاي آتي هم اين روزها ديده بشود و براي 
مدت زيادي فعاالن بازار سرمايه از دريافت سود محروم 
شوند و دومينوي آســيب ها به اقتصاد كشور هم برسد و 

ضربه جبران ناپذيري به آن بزند.

قطاري به مقصد ايكس
بسياري از كساني كه اين روزها براي دريافت كد بورسي در صف هاي طوالني ايستاده اند 

مشكالت اقتصادي و معيشتي دارند و اطالعات زيادي از بورس ندارند

كاالهای 
استراتژيك

سهامي كه وجود 
دارند داراي ساختار 
مالي خوبي هستند 
و دارايي هاي 
ارزشمندي دارند و 
بيشتر جزو كاالهاي 
استراتژيك هستند. 
بعيد مي دانم دولت 
بخواهد سهام 
زيان ده يا كم بازده 
واگذار كند

طرح فاصله گذاري اجتماعي انگار در اين دفاتر محلي از اعراب ندارد. صف ها توي  هم چرخيده و به خيابان رسيده. وارد يكي از اين دفترها 
مي شوم. جاي نشستن و حتي ايستادن نيست. مي پرسم: »صف براي چيست؟« اپراتور كه صورتش را زير شيلدي پالستيكي پنهان كرده 
و خسته به نظر مي رسد، بي حوصله مي گويد: »واسه بورسه. كد بورسي مي خواي؟« سرم را به نشانه تأييد تكان مي دهم. نامم را مي پرسد 
و مي نويسد. نفر هشتادوششم صف انتظار مي شوم. يكي ديگر از اپراتورها برايم توضيح مي دهد: »اگر كاري داري برو و انجام بده. حداقل يك ساعت معطلي داره. بايد 
سرپا تو خيابان بايستي. من ديروز حداقل 50نفر مراجعه كننده داشتم«. يكي از خانم ها كه سني از او گذشته است و پوشه مداركش در دستش مچاله شده، مي گويد: »اگر 
كد مي خواي همين جا وايسا. اقال آدماي خوبي ان. تا 2ساعت ديگه نوبتت مي شه. ولي دفتر خيابون دهم غلغله اس. كاِرتم آخرش معلوم نيس راه بيفته يا نه«. مي پرسم آيا 

از بورس چيزي مي داند؟ »من كه نه. من ديگه سن وسالم امان يادگيري نمي ده. بچه هام گفتن برو بگير. وضعمون بهتر مي شه. اندازه حقوق بازنشستگي كه سود داره«. 

مائده اميني 
روزنامه نگار

شيوا نوروزي 
روزنامه نگار

آثار ضد تورمي
نقدهايي به اين تصميم دولت مبني بر اينكه اينگونه واگذاري سهام دولتي 
در بورس خصوصي ســازي  واقعي نيست و آثار نامناســب اقتصادي آن در 
آينده هويدا مي شود، وجود دارد كه گاه از سوي برخي كارشناسان مجلس 

مطرح مي شود.
درحالي كه برخي معتقدند قصد دولــت از واگذاري هاي جديد درآمدزايي 
است اما علي ربيعي، ســخنگوي دولت مي گويد: »اين واگذاري ها منجر به 
ســرمايه گذاري هاي مجدد در اقتصاد و صنعت خواهد شد كه عامل اصلي 

براي رونق توليد، افزايش اشتغال و سرمايه گذاري هاي جديدتر است.«
بهاءالدين حسيني هاشمي، كارشناس اقتصاد در گفت وگو با همشهري در 
اين مورد مي گويد: »واگذاري هاي جديد، پــول را از بخش خصوصي وارد 
خزانه دولت مي كند كه آثاري ضد تورمي دارد به اين دليل كه نقدينگي از 
بخش خصوصي جدا مي شود و در خزانه دولت مي رود و به نوعي يك سياست 
انقباضي محسوب مي شــود. كاري كه دولت اكنون به آن اقدام كرده است 
نتيجه اقدام 8يا 9سال پيش است و چيز تازه اي نيست. واگذاري سهام عدالت 
در زمان دكتر محمود احمدي نژاد- رئيس جمهور سابق- تصويب شده بود. 
بنابراين نفس كار عمل خوبي است. سهيم كردن مردمي كه بضاعت مالي 
خوبي ندارند در سهام شركت ها و بنگاه هاي اقتصادي دولتي و بزرگ بسيار 
خوب است و درآمد پايداري را مي تواند براي مردم درست كند. آثار تورمي 
اين نوع واگذاري و كمك به مردم خيلي كمتر از پرداخت يارانه هاي نقدي 
اســت.« وي مي افزايد: »دولت با تخفيف 20و 25درصدي در واقع در حال 
دادن امتياز به عموم مردم است. چون انصاف و تساوي را رعايت مي كند و 
هر كسي مثال خواهد توانست تا 2 ميليون تومان سهام خريداري كند. بعدها 
ممكن است آن را تغيير دهد و اجازه دهد افراد درصد بيشتري را هم خريد 
كنند، درصورتي كه قيمت ها به قيمت عادي برگردد و يارانه اي به آن تعلق 
نگيرد. ولي چون فعال مي خواهند عموم مردم را سهامدار كنند و دولت قصد 
دارد در امر خصوصي ســازي  مردم را هم دخالت دهد 20درصد يارانه قائل 

مي شود كه روش منصفانه اي است.«

سهام هاي عرضه شده مستحكم اند
گفته مي شود 18شركت دولتي كه قرار است سهام آنها در بورس عرضه شود، 
پرتفوي خوب و بلوك مديريتي دارند و در قالب 3صندوق ETF هستند كه 
شامل بانك و بيمه، پااليشــگاه و فلزات و خودرو مي شوند اما كارشناسان 
مركــز پژوهش هاي مجلس مي گويند هدف اصلي اســتفاده از ســازوكار 
صندوق هاي ETF براي واگذاري سهام دولت، درآمدزايي از ناحيه واگذاري 
مالكيت بنگاه ها و تأمين سريع كسري بودجه و در عين حال حفظ مديريت 
دولت بر اين شــركت ها تا پايان دوره برنامه ششم توسعه است. استفاده از 
سازوكار صندوق هاي سرمايه گذاري، اگر چه مســئله كوتاه مدت دولت را 
به نحو ساده اي حل مي كند اما مسئله اي بزرگ براي كشور در آينده ايجاد 
خواهد كرد. البته عليرضا صالح، رئيس كل سازمان خصوصي سازي مدعي 
است دولت بهترين سهام ها را براي اين صندوق درنظر گرفته است. او تأكيد 
دارد مردم اساسنامه و اميدنامه صندوق را بخوانند تا متوجه شوند مديريت 
صندوق اكتيو نيست و مدير نمي تواند سهام بانك را خريد و فروش كند. فقط 

سود سهام را پرداخت و بازارگرداني مي كند.
حسيني هاشمي هم نگاه خوش بينانه اي نسبت به اين واگذاري دولت به هر 
شكل و شيوه اي دارد و نفس كار را خوب مي داند و اظهار مي كند:» ممكن 

است اين سهام ها تحت تأثير قيمت نفت و سياستگذاري هاي خارجي روي 
بورس تأثير بگذارنــد اما نفس عمل آنقدر خوب اســت كه مي ارزد چنين 
ريسك هايي را هم در پيش داشته باشد. مخصوصا كه دولت سهام هايي را 
كه واگذار مي كند سهام شركت هاي مستحكم است. در ليست هاي منتشر 
شده سهام هاي قوي با وضعيت مالي خوبي وجود دارند. اگر چه سهام تغيير 
و فراز و فرود دارد ولي اين سهام  ريسك زيادي را براي دارنده در كوتاه مدت 

و بلندمدت ندارد.«
اين كارشــناس اقتصادي عنوان مي كند: »ســهامي كه وجود دارند داراي 
ساختار مالي خوبي هستند و دارايي هاي ارزشــمندي دارند و بيشتر جزو 
كاالهاي استراتژيك هستند. بعيد مي دانم دولت بخواهد سهام زيان ده يا كم 
بازده واگذار كند. در اين مرحله سهام خوبي عرضه شده كه انصافا مي توان 
گفت دست چين شده هســتند. با توجه به اينكه شاخص در حال افزايش 
است و پيش بيني مي شــود تا مدت ها به اين منوال باشــد، زياني متوجه 

سهامداران نمي شود.«

نبود سوادي كه تبعات دارد
هر چند آشنا كردن بيشــتر مردم با بورس و عمق دادن بيشتر به اين بازار 
در شرايطي كه درآمد اقشار آسيب پذير به خاطر شيوع كرونا كاهش يافته 
همچنين افزايش تعداد سهامداران و بورس را به عنوان يك بخش اقتصادي 
معرفي كردن كه مي تواند ارزش آفريني كند، بسيار ارزشمند است اما بايد 
به اين نكته توجه داشــت كه عامه مردم سواد كار بورســي را ندارند و نياز 
شديد مالي دارند و ممكن است ســهام را واگذار كنند كه تبعات خودش را 
دارد. كارشــناس اقتصاد مي گويد:»قيمت ها اين روزها در بورس حبابي و 
ريسكي شده كه با توجه به تخفيف 20تا 30درصدي واگذاري دولت، بر اين 
جذابيت ها افزوده شده اما مشــكل اين است سهامداراني كه وارد مي شوند 
دانش و آگاهي به معامالت بورسي را ندارند. چه بسا ممكن است دالالن و 
واسطه گران در اين بين ورود پيدا كنند و از سرمايه كساني كه نيازمند به اين 

سهام هستند سوءاستفاده كنند.« 

افزايش تعداد كاربران
برخي كارشناسان مي گويند، بازار ســرمايه تا اين حجم، گنجايش و عمق 
ندارد. حسيني هاشمي مي گويد: »از نظر درصد سهامداران در كشور، افراد 
كمي در بورس فعال هستند. تعداد كاربران در حال افزايش است ولي حجم 
ســرمايه گذاري ها در مقابل 80ميليون جمعيت خيلي زياد نيست و نبايد 
نگراني در اين خصوص داشــت. بايد خوشــحال بود به مردم دارايي هايي 
داده مي شود كه خوب و زاينده است و ايجاد ارزش افزوده مي كند. از سويي 
قيمت و ارزش سهام و سود آن افزايش پيدا مي كند و مي توان گفت كمك 
آبرومندانه اي اســت كه آثار تورمي در پي ندارد. لذا نبايد نگران عواقب آن 
بود. دولت مراقبت مي كند تا هيچ كســي دچار ضرر و زيان نشود. بورس را 
تقويت مي كند و در كل اين واگذاري در درازمدت آثار مثبتي براي بورس 

خواهد داشت.«
وي در مورد واگذاري هاي مرحله به مرحله اظهار مي كند: »قطعا واگذاري ها 
يك جا نيســت چون بازار، كارگزاري ها، مردم و ســامانه معامالت بورسي 
كشش و ظرفيت اين تعداد سهامدار را ندارد. دولت هم آمادگي الزم را براي 
واگذاري يك جاي ســهام ها ندارد. لذا واگذاري مرحله به مرحله اجرايي تر 

است و قابليت انجام دارد.« 

 آنها كه ديرتر و ناآگاه تر رسيده اند، بيشتر آسيب مي بينند
 گفت وگو با سعيد اسالمي بيدگلي؛ دبيركل كانون نهادهاي سرمايه گذاري ايران درباره بيم و اميدهاي بورس 

مائده اميني
روزنامه نگار

ديگر بورس بر سر همه زبان ها افتاده؛ حتي آنها كه تا پيش از اين، چيزي از بازار سرمايه نمي دانستند. روزانه بين هزار و 500تا 2 هزار ميليارد تومان پول 
وارد بازار سرمايه مي شود و اين درحالي است كه توليد كل نقدينگي كشور در روز، حدود هزار ميليارد تومان برآورد شده است. چه اتفاقي در انتظار بازار 
سرمايه است؟  از سويي سال هاست كه نسبت به نقدينگي سرگردان در كشور هشدار داده مي شود. بارها و بارها اقتصاددانان از دولت خواسته بودند 
كه با حمايت از بازار سرمايه رونق آن را حفظ كند تا نقدينگي تورم زا در ساير بازارها به اين بازار هدايت شود. از سوي ديگر امروز همان اقتصاددان ها بر اين باورند كه آينده بازار 
سرمايه چندان روشن نيست چرا كه روزبه روز به تعداد سهامداران افزوده مي شود؛ سرمايه گذاراني كه به نظر مي رسد هيجاني سراغ بورس آمده اند. سعيد اسالمي بيدگلي، 
دبير كل كانون نهادهاي سرمايه گذاري ايران بر اين باور است كه آينده بازار سرمايه اگر رفتار درستي با آن شود و سياستگذاران آن درست حركت كنند، آينده روشن خواهد بود.

نقشه دولت براي واگذاري  گسترده سهام شركت هاي دولتی چيست؟
واگذاري هاي جديد ضد تورم است

حسيني هاشمي، كارشناس اقتصاد: در فهرست هاي منتشر شده
 سهام هاي قوي با وضعيت مالي خوبي وجود دارد

رونق اخير بازار ســرمايه و رشــدهاي پياپي اين بازار و در همان حال ادامه تحريم ها كه باعث كاهش شديد 
درآمدهاي دولت شده است، دولت را بر آن داشته كه باقي مانده سهام بسياري از بنگاه هاي اقتصادي تحت كنترل 
خود را در بورس واگذار و تا 100هزار ميليارد تومان از اموال دولتي را عرضه كند. اما بايد ديد هدف و نقشه دولت 

از واگذاري هاي جديد چيست و اين كار چه مزايا و تبعاتي براي خريداران سهام در كوتاه و بلندمدت خواهد داشت؟
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سينماي جهان

در ســال ۲۰۰۰ جيمز دادلي اندرو مقاله اي 
راهگشا با عنوان »سه عصر مطالعات سينمايي 
و عصري كه در پيش است« نوشت كه عنوان 
مطلب خود توضيح دهنده موضوع آن است. 
خالصــه اي از آن را به اين صــورت مي توان 
دستبندي كرد: دوران پيشــا  آكادميك كه 
۲تحول بــزرگ را دربر مي گيــرد؛ در دهه 
۲۰ميالدي روشنفكران و هنرمندان آوانگارِد 
اروپايي با ســتايش ظرفيت شگرف سينما، 
آن را به مثابه مدرن ترين شــكل بيان هنري 
درنظر مي گيرند، سينه كلوپ ها رونق گرفته 
و نخستين ژورنال هاي ســينمايي به چاپ 
مي رســند. اين دوره ابتدايي پــس از ۲دهه 
ركود، در ســال هاي دهــه5۰ و اوايل 6۰ با 
چاپ مجله كايه دو ســينما و البته با بســط 
و گســترش تئوري مؤلف به اوج مي رســد. 
دوره دوم زماني آغاز مي شــود كــه از ميانه 
دهــه 6۰ و به خصــوص پــس از تحوالت 
ســال ۱۹6۸ دروازه هاي آكادمــي به روي 
مطالعات سينمايي گشوده شده و تئوري هاي 
اروپايي از قبيل ماركسيسم، ساختارگرايي، 
نشانه شناسي، تحليل روانشناسي و... به كار 
گرفته مي شوند. آغاز فصل سوم جايي است 
كه با فروپاشــي هژموني اَبَرتئوري ها دوراني 
نو آغاز مي شود؛ دوراني كه در آمريكا متولد 
شده و باليده و پس از جنگ ويتنام و تماشاي 
فروريختــن عمارت رفيع مدرنيســم، ديگر 
گفتمان مسلطي را برنمي تابد؛ دوره اي كه به 
قول دادلي، دانشجويان مطالعات سينمايي 
به جاي آنكه تئوري هــاي آزمون پس داده و 
پذيرفته شده را مرور كنند بايد بيشتر به اين 
توجه كنند كه استادشــان چه نظريه اي را 

راهگشا مي داند.
همين خالصه سردستي از مقاله دادلي نشان 
مي دهد كه تئوري ها در مطالعات سينمايي 
)درست مثل هر شاخه ديگري از علوم انساني( 
مولود شرايط اجتماعي-سياسي دوران خود 
هســتند. نظريه هاي گوناگون، يكي پس از 
ديگري، شــكل مي گيرند و در چشم اندازي 
تاريخي، نظريه هاي پيش از خود را از اعتبار 
ساقط مي كنند يا تكامل مي بخشند؛ گاهي 
شاخه هاي مختلف پيدا مي كنند و گاهي پس 
از مدتي فراموشي )با تغييراتي( احيا مي شوند 
و در قالب مد روز دوباره به عرصه بازمي گردند؛ 
مثال نگاه كنيد كه چطور كريستين متز، يكي 
از نخستين پايه هاي بناي تئوريك سينما با 
عنوان »زيبايي شناسي و روانشناسي سينما« 
نوشــته ژان ميتري را به دليل نگاه آماتوري 
مي نوازد يا چطور فمينيســم بــا عقبه اي از 
تحليل روانشناســي اروپايي به عنوان يكي 
از نخســتين تئوري هاي ســينمايي دوران 
جديد در آمريكا نضج مي گيــرد. اما حتي با 
همه اين تغييرات و تطورات و برپاشدن ها و 
فروريختن ها چند اصل است كه هيچ تغييری 

؛  د يــر نمي پذ
طبعا هر متن يا 
گفت وگويي در 
حوزه مطالعات 

ســينمايي هــم 
نمي تواند اين اصــول ابتدايي را ناديده 

بگيرد كه در غيراين صــورت يا به  طوركلي 
از مرحله پرت خواهد بود و يا با دادن آدرس 
غلط، سبب گمراهي مخاطب فرضي مي شود.

تئوری یا سینه فیل
نخســتين اصلي كه نبايد به آن پشت كرد و 
از آن غافل بود اين واقعيت ساده و همه فهم 
است كه مباحث مربوط به مطالعات سينمايي 
يا سينه فيليا عرصه اي براي عيارسنجي آثار 
سينمايي نيســتند. خوبي، بدي و سطح باال 
يا مبتذل بــودن فيلم ها و به طــور خالصه، 
ارزشگذاري آثار سينمايي، يا كار منتقد فيلم 
است و يا ريويونويس. زميِن بازي تحليل گر يا 
تئوري پرداز سينما از جايي فراسوي خوب ها 
و بدها آغاز مي شود و بيشتر معطوف به فهم 
ســازوكار روايت، تالش براي درك تصاوير 
و زيبايي شناســي فيلميك، باز كردن دري 
به دنيــاي ســينمايي فيلمســاز و تبيين و 
روشــنگري درباره نحوه نطفه بستن معنا در 
جهان سينماتوگرافيگ )و نه صرفا سينمايي( 
است. شــما در كار هيچ نويسنده سينمايي 
كــه رداي تئوري پردازي بر تن دارد نشــانه 
يا ردي از قضــاوت نخواهيد يافــت، چراكه 
تصاوير )فــارغ از اينكه از كجا آمده اســت( 
مصالحي هســتند براي كار نظريه پردازي. 

ما و منتقد سریالنکایی
بی مرزی مطالعات سينمايی در عصر رسانه

ويكتور پركينز در سينما تك موزه هنرهاي 
معاصر تهران، صحنه اي از فيلم »دكتر مابوزه 
قمارباز« را نشان داد و بعد درباره آن سكانس 
حرف زد، بي آنكه به خوب يــا بد بودن فيلم 
اشــاره اي كند. »پاييز قبيله شاين« ازجمله 
بهترين فيلم هاي جان فورد نيست، اما همين 
رويكرد سبب نشده تا پيتر وولن با اين بهانه كه 
پاييز قبيله شاين، فيلم درجه دويي است چشم 
بر يافتن مؤلفه »خانــه« در اين فيلم ببندد. 
همين نســبت را مي توانيم درباره »سرزمين 
فراعنه« و »ريوبراوو« از ســاخته هاي هاوارد 
هاكس هم برقرار كنيم. فيلــم اول به مراتب 
فيلم ضعيف تري است، اما هاكس را از الگوي 
ســينماگري مؤلف بيرون نمي انــدازد. ميل 
مقاومت ناپذيري وجــود دارد كه بخواهم كار 
تئوري پردازي در ســينما را با كاري كه ژان 
لوك گدار در فيلم »كتاب تصوير« انجام داد 
مقايسه كنم. گدار تصاوير مختلفي را از هر جا 
كه شده از تكه فيلم هاي خبري جديد يا قديم 
گرفته تا تكه هاي فيلم هاي داستاني و مستند، 
گزارش هاي تلويزيوني و... را به  قصد رسيدن 
به هدفي كنار هم قرار دهد و ديگر به اين توجه 
نكرده كه مثال فالن تصوير از فيلم بدي مي آيد 

پس بايد كنارش گذاشت.

آب توبه ریختن برسر فیلم ها
تئوري ها و نظريه هاي ســينمايي به كار »آب 
توبه« ريختن بر سر فيلم ها يا »رستگار كردن« 
جريان هاي ســينمايي نمي آيند، چون اصال 
نيازي به اين كار نيست. فيلم ها پديده هايي 
هســتند كه بر پــرده )صفحه نمايش( نمود 
مي يابند و تئوري به ما كمك مي كند تا درك 
بهتري از اين پديده ها داشته باشيم؛ حاال اين 
پديده مي خواهد فيلمي از راس مه ير باشد يا 
ترنس مليك. آيا زماني كــه جاناتان روزنبام 
و جي هوبرمن درباره فيلم هاي نيمه شــبي 
)فيلم هاي عجيب  و غريب، ترســناك، كالت 
و ضد جريان( كتاب مي نوشــتند رويشــان 
نمي شده به طور رســمي به اين فيلم ها ابراز 
عالقه كنند و براي رســتگاري اين فيلم هاي 
حاشيه اي دســت به دامان تحليل و تئوري 
شدند؟ يا مني فاربر كه بي هيچ رودربايستي 
در مقاله »هنر فيل سفيد در برابر هنر موريانه« 
بي محابــا از فيلم هــاي رده ب دفاع مي كند 
و حتي كارگرداني مثل آنتونيونــي را به باد 
انتقاد مي گيرد كجاي اين فرضيه قرار دارد؟ 
دامي را كه در ميان اين راه پنهان شده سوزان 
سانتاگ در مقاله اي با عنوان »يادداشت هايي 

درباره كمپ« ياد آور شــده اســت. سانتاگ 
مي گويد حساســيتي وجود دارد كه فرهنگ 
سطح باال را اخالقي مي داند؛ حاال اين فرض 
غلط مي تواند به اين نتيجه غلط منجر شــود 
كه مثال منتقدي كه درباره فيلم هاي اينگمار 
برگمان مي نويسد الزاما از منتقدي كه درباره 
تينتوبراس مي نويسد بهتر است، غافل از اينكه 
هردو منتقد مشــغول انجام يك كار هستند، 
اما مصالحي كه در اختيار مي گيرند متفاوت 
است. اگر اولي با مضاميني مانند تنهايي انسان 
در جهان مدرن، شك، ايمان و روابط پيچيده 
انســاني )مادر و دختر در »سونات پاييزي«، 
زن و شــوهر در »صحنه هايي از ازدواج« و...( 
ســروكار دارد، دومي با سرخوشي عامدانه و 
جديت شكست خورده، تمسخر ذات سركوبگر 
و سادومازوخيستي فاشيسم، ترجيح سبك به 
محتوا، زيبايي شناسي به اخالق و شوخ طبعي 

به تراژدي مربوط است.

» ژانر اجتماعی «
دوميــن اصــل ترديدناپذيــر را مي توانيم 
چنين صورت بندي كنيم كــه پيش نياز هر 
اظهارنظري در زمينه مطالعات ســينمايي، 
شناخت مقدماتي از مباني اين كار و آشنايي 
با تئوريسيني است كه مي خواهيم درباره او 
حرف بزنيم. به خاطر سپردن چند اسم  و رسم، 
آن هم بدون تحقيق و مطالعه، در كنار شهوت 
بي افســار اظهار لحيه ورطه  خطرناكي است. 
يكي از همين ورطه ها برســاختن واژه هاي 
من درآوردي و از اساس غلط است. چند سالي 
بود كه واژه غريب و مجعول »ژانر اجتماعي« 
اينجا و آنجا به چشــم مي خــورد و هنوز هم 
مي خورد و حاال فــرض كنيد جايي به عبارت 
»اينجــا، عامه پســند ژانري درنظــر گرفته 
مي شود كه...« بربخوريد، با هيچ متر و معياري 
نمي توانيم عامه پســند را ژانر حساب كنيم. 
اجازه بدهيد ساده ترين و البته فراخ ترين تعبير 
از ژانر را درنظر آوريم: داستان به  اضافه طرح، 
به  اضافه شــخصيت، به  اضافه صحنه آرايي، 
مســاوي اســت با ژانر. حاال »عامه پســند« 
كجاي اين معادله قرار مي گيرد؟ عامه پسند 

مي تواند فيلم باشد و مي تواند جرياني ادبي يا 
سينمايي باشد، اما ژانر نه. همين عدم دقت يا 
ناآگاهي مي تواند درباره كارنامه فكري و نظري 
تئوري پردازان صاحب نام هم تكرار شود و هر 
متني را از اعتبار ساقط كند. تام گانينگ، در 
عالم مطالعات ســينمايي نامي شناخته شده 
اســت. درمجموع چيزي بيــش از ۱5۰اثر 
تأليفي به چاپ رســانده كه دامنه وسيعي از 
حوزه هاي نظري عالم سينما را در برمي گيرند؛ 
از فيلم هــاي صامت پيــش از جنگ جهاني 
اول گرفته تا ســرگرمي هاي دوران پيش از 
فراگيري سينما )نمايش هاي النترن ماجيك(، 
سينماي گريفيث و فريتز النگ، مطالعات ژانر 
و البته سينماي آوانگارد اروپايي و آمريكايي. 
اما عمده شــهرت او محصول تالش پرثمري 
اســت كه براي صورت بندي »شــيوه هاي 
روايت در ســينما« كرده است. گانينگ، چه 
در مقاله »ســينماي آتراكســيون«، چه در 
كتاب »گريفيث و سرچشمه هاي روايت فيلم 
آمريكايي«، مي كوشد سؤاالت و فرضيه هايي 
در باب نحوه توليد و فهم روايت ســينمايي و 
جايگزين هاي به كاررفته بــراي آن در تاريخ 
سينما را مطرح كند. نكته اصلي تام گانينگ 
در مهم ترين مباحثش تأكيد بر نمايش و خلق 
در لحظه است به جاي قصه گويي. فروكاهيدن 
دستاوردهاي غبطه برانگيز او با صفتي مانند 
»منتقدي در حوزه اكسپريمنتال«)بخوانيد 
سينماي تجربي( شگفت آور است. تازه داستان 
جايي شــگفت انگيزتر مي شــود كه شنونده 
همين فرض غلــط را گرفته و درباره نظريات 
گانيگ اظهارنظر هم بكند كه »منتقد حوزه 
اكســپريمنتال را چه به ســينماي جريان 
اصلي«. پربيراه نيســت كه براي روشــن تر 
شدن بحث درباره روايت، توضيح اين مطلب 
را به قلم خــود او در مقالــه »االن مي بيني؛ 
ديگه نمي بيني« بخوانيم: »در مورد گريفيث، 
ازلحاظ تاريخــي، كار مــن فرضيه تئوريك 
كريستين متز درباره تطابق طبيعي ميان فرم 
سينمايي و مأموريتي كه روايت بر عهده دارد 
را زير سؤال مي برد.مقاله سينما آتراكسيون 
هدفي ديگر داشت، با ارجاعش به دستگاه هاي 

كنجكاوي برانگيز شهربازي، جذابيت سينماي 
اوليه را با بداعــت و در پيش زمينه قرار دادن 
نمايش كنش ها معنا مي كرد. در اين نظرگاه 
فيلم هاي اوليه به ثبت ناتوراليستي اتفاقاتي 
كه از قبل روي داده بودنــد نمي پرداختند، 
بلكه حتــي فيلم هايي كه ظاهرا به ســبك 
ناتوراليستي با يك برداشت و بدون حقه هاي 
سينمايي فيلمبرداري شده بودند هم ژست 

خودنمايي و نمايش داشتند...«.
همين چند خط هم به مــا ثابت مي كند كه 
بنابراين در عالم مطالعات سينمايي فرضيه اي 
وجود دارد كــه مي گويد در تاريخ ســينما 
هميشه موتور توليد معنا، قصه گويي نبوده و 
جرياني وجود داشته كه با تكيه بر جذابيت و 
خلق آني بدايع، تماشاگر را سرگرم مي كرده 
است؛ درست انگار كه به شهربازي رفته باشيم. 
حاال مي شــود از اين تئوري بــراي توضيح و 
شناخت مكانيسم نوع ديگري از سينما )مثال 
فيلمفارسي( اســتفاده كرد؛ به اين شكل كه 
فيلمفارسي قرار نيست به شــكلي متعارف 
برايمان قصه بگويد )ثبت ناتوراليستي اتفاقاتي 
كه از قبل روي داده(، بلكه برساخته اي است از 
خلق سرگرمي و هيجان در لحظه و حاال همه 
آن كله معلق زدن ها، جمله هاي پشت گردني 
در دوبله و بازي هاي بعضا اغراق شده، تعريف 
ديگري پيــدا مي كننــد. در حقيقت نظريه 
گانينگ عينكي در اختيــار ما قرار 
مي دهد تا نظري نو به مقوله اي 
بيندازيم كه هميشه تحقير 

شده است و كسي تا به  حال نكوشيده رهيافتي 
تازه تر  غير از بازي هاي بــد، روايت غلط يا جاي 
اشــتباه دوربين از آن به دســت دهد يــا از آن 
براي تكفير ســينمايي اســتفاده كند. در برابر 
چنين نگرشي واكنش ذهن استعمارزده با نگاه 
ناصرالدين شــاهي به غرب مي تواند اين باشد 
كه ما را چه به اين حرف ها، رضا صفايي و ناصر 
محمدي را چه به تام گانينگ؛ آن ورآبي ها اين 
تئوري ها را ســاخته اند و خودشان هم استفاده 
مي كنند؛ در شيراز كه نمي شود كريستين متز 

و رابين هود شد.
اندرو در همان مقاله اي كه در ابتدا به آن اشاره 
كردم عصر فعلي مطالعات ســينمايي را عصر 
پساتئوري مي داند؛ عصري كه مرجعيت نظريه ها 
از ميان  رفته و حتي غول هــاي صاحب نام اين 
عرصه هم ديگر صحنه را ترك كرده اند )توماس 
السسر يكي از آخرين بازمانده ها بود كه چندي 
پيش درگذشــت(. زماني كه آندره بازن، ژاك 
دونيول-والكروز و ژوزف-ماري لودوكا تصميم 
گرفتند براي طرح و گسترش تئوري مؤلف، مجله 
چاپ كنند و »رسانه اي« شوند )از عجايب روزگار 
يكي هم اينكه رســانه اي شدن به امري مذموم 
بدل شده است( هيچ به گمانشان هم نمي رسيد 
كه زماني خواهد آمد كه رسانه ها همه چيز را زير 
سايه خود بگيرند و مرزهاي جغرافيايي انديشه 
رنگ ببازند و زماني خواهد رسيد كه مطالعات 
سينمايي ديگر گنج سربه مهر آكادميسين هاي 
سفيد اروپايي يا ساكن آمريكاي شمالي نخواهد 
بود. البته در شيراز نمي توان آندره بازن شد اما در 
همان شيراز مي شود كتاب »سينما چيست؟« 
را خواند، ذهن را مســلح كــرد، با چند كليك 
و اندكي صبــر به گنجينه 
تاريخ ســينما دســت 
 يافت و بعد آن را تحليل 
كــرد. درســت به دليل 
وجود همين شرايط است 
كه »تاريخ هاي ســينما« به وجــود مي آيد و نه 
»تاريخ سينما«، درســت به همين خاطر است 
  )film cultures( »كه »فرهنگ هاي ســينما

ساخته شده است و نه »فرهنگ سينما«.
اين تفاوت در پس زمينه فرهنگ هاي ســينمايي 
و رنگارنگــي آرا و نظريات كــه در تحليل نهايي 
زير عنوان سينمادوستي گرد هم مي آيند، كمال 
زيبايي چشم نواز خود را در رأي گيري هر ۱۰سال 
يك بار مجله »سايت اند ســاوند« به رخ مي كشد؛ 
جايي كه كارشناساني از هند و كويت و بنگالدش 
و ايران گرفته تا آمريكا و انگلســتان در كنار هم 
بهترين فيلم هاي تاريخ سينما را انتخاب مي كنند. 
راستي هرچه فهرست آخرين رأي گيري انجام شده 
در سال ۲۰۱۲ را باال و پايين كردم هيچ منتقدي 
از سريالنكا نيافتم. تنها شركت كننده از سريالنكا 
كارگرداني است به نام ســانجيوا پوشپاكومارا كه 
تعدادي از بهتريــن فيلم هــاي محبوبش هم از 
اين  قرارند: »خانه دوســت كجاســت؟«)عباس 
كيارستمي(، »ماجرا«)آنتونيوني(، »نوستالژيا« 
)تاركوفســكي(، »شــرم« )برگمان(، »تانگوي 
شــيطان« )بال تــار(...؛ امــا اي كاش منتقدي از 
سريالنكا با انتخاب ها و نظريات متفاوت تري هم در 
نظرخواهي شركت داده مي شد. به  اين ترتيب هم 
ادعا درباره حضور او درست از آب درمي آمد و هم ما 

قطعا از او بيشتر مي آموختيم.

كاوه جاللی
روزنامه نگار - كانادا

جیمز دادلی اندرو 

تام گانينگ

  نمایی از فیلم ماهی پرنده اثری از فیلمساز سریالنکایی، سانجيوا پوشپاكومارا
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   وضعيت بسيار بد كتابدارها
تصميم هاي غيردقيق و تخصيص بودجه ناچيز به نهاد كتابخانه هاي 
عمومي كشور باعث شــده كه وضعيت كتابدارها بسيار بد باشد. بعد 
از مدت ها امســال قرار بود مطابق فصل دهم قانون خدمات كشوري 
افزايش 50درصدي حقوق براي كارمندان اعمال شود كه متأسفانه 
شامل كتابدارها نشد و ســطح پرداخت هاي اين قشر از سطح بسيار 

پاييني برخوردار است.
رحماني از پاوه

   دفترچه نظام وظيفه هم به تعويق بيفتد
دانشجوهايي كه براي كنكور كارشناسي ارشد و دكتري در حال آماده 
شدن هستند، با يك مشكل جدي مواجه شده اند و آن اينكه با تأخير 
در برگزاري آزمون هاي دانشگاه فرصت مناسبي براي آمادگي بيشتر 
ايجاد شده، اما داوطلبان مرد مجبورند به سربازي بروند چرا كه زمان 
ارسال دفترچه هاي نظام وظيفه به تعويق نيفتاده است. تقاضا داريم 

دفترچه نظام وظيفه هم به تعويق بيفتد.
ساماني از تهران 

  رودخانه خالكايي ماسال در آستانه نابودي
رودخانه خالكايي ماسال با برداشت بي رويه شــن و پروژه نيمه كاره 
سد الستيكي و جزيره مصنوعي كه مدت هاست ناتمام مانده است، 
بعد از ســيل 97 وضعيت بدتري پيدا كرد و حتي پل اصلي اين شهر 
را به مرز فرو ريختن برد اما بعد از 2سال هيچ كاري براي احياي اين 
شرايط نشده است. نه احياي رودخانه و نه ساماندهي وضعيت يادشده 

هيچ كدام عملي نشده است.
پيردلي از ماسال

   چرا يارانه برخي بازنشستگان را قطع كردند
پدر من بازنشسته است و 4نفر تحت تكفلش هستند. از حدود يك سال 
قبل يارانه اش قطع شده؛ در نتيجه يارانه معيشتي نيز به پدرم تعلق 
نمي گيرد. هرقدر هم به دفاتر پيشخوان دولت، فرمانداري و استانداري 
مراجعه كرده ام فايده اي نداشته است. جداي اينها سؤالم اين است كه 
يارانه يك بازنشسته چرا بايد قطع شود؟ آيا اينكه دختر 43ساله يك 

بازنشسته ماشين داشته باشد دليل دارندگي بازنشسته است؟
مرضيه از تهران

   تكليف خانواده هاي نوپا براي دريافت يارانه چيست
زمان ثبت نام يارانه ها من مجرد بودم و به عنوان پسري كه 18سال را 
رد كرده بود يارانه به من تعلق نگرفت چون تحت تكفل پدر محسوب 
نمي شدم و خودم هم سرباز بودم. اكنون كه ازدواج كرده ام و 2 فرزند 
هم دارم هيچ راهي پيدا نمي كنم كه بتوانم ثبت نام كنم و به من هم 
يارانه، كمك معيشت يا سبد حمايتي تعلق گيرد. قطعا امثال من كم 

نيستند. لطفا به اين مشكل رسيدگي عاجل شود.
رسولي از خوزستان

   اعالم ممنوعيت وارداتي عامل افزايش قيمت
در روزهاي اخير اقالم حوزه آي تي افزايش قيمت بي سابقه اي را تجربه 
مي كنند كه علت اصلي آن، اقدام وزارت صمت مبني بر اعالم ممنوعيت 
واردات اقالم حوزه آي تي به بهانه موجود بودن نمونه توليد داخلي آن 
است كه همين موضوع جهشي در قيمت اين كاالها ايجاد كرده زيرا 
برخي كاالهاي حوزه  آي تي يك يــا دو برند در جهان بوده كه آن هم 
توليد يك يا دو كمپاني است؛ مثل سي پي يو كه تنها 2 مدل در جهان 
است. اينكه ما سي پي يو بسازيم بسيار عالي و باعث افتخار است، اما 
همه مي دانيم كه پروسه توليد سي پي يو يك شبه شدني نيست. لطفا 

مسئوالن از فعاالن بازار مشورت بگيرند.
فروشنده حوزه ديجيتال از تهران

  شركت طالي قروه از نيروهاي بومي بهره نمي گيرد
چند سالي است كار برداشت از معدن طالي قروه در حاشيه روستاهاي 
بهارلو، ني بند، قزل قايه، داشكسن و...آغاز شده است و 2 شركت ايراني 
و قزاقي در آن فعاليت دارند. اين شركت ها متعهد شده بودند از توان 
نيروهاي محلي و بومي براي اين معدن استفاده كنند، اما حاال با اخراج 
نيروهاي بومي، سعي در به كارگيري نيروهاي كار از ساير مناطق دارند.
زند از قروه

   كد پيگيري سهام عدالت دارم، اما سهام ندارم
من براي سهام عدالت ثبت نام كردم و كد رهگيري هم دريافت كردم، 
اما اكنون هرچه در سامانه كد ملي خود را وارد مي كنم، سهامي به نام 
من ثبت نشده است. امثال من چه بايد بكنند كه كد پيگيري دارند اما 

سهام به نامشان نيست؟ اشكال از كجاست؟
فريدي از تهران

  ايمن سازي  جاده سپاهان تا ابريشم رها شده است
چند سالي اســت جاده مواصالتي سپاهان شــهر اصفهان تا ابريشم 
راه اندازي شده، ولي كارهاي الزم براي ايمن سازي  آن نيمه كاره رها 
شده است. اخيرا با قطعات بتني نيوجرسي كار جدا سازي  قسمت هايي 
از مسير رفت و برگشت انجام شده كه نه تنها كمكي نكرده است بلكه 
باعث ايجاد تقاطع ناايمن روبه روي اردوگاه شهيد بهشتي شده و خود 
عامل تصادفات بيشتر و وقوع حوادث مرگبار شده كه آخرين آن شب 
جمعه اين هفته رخ داد و عده اي در تصادف مجروح و كشــته شدند. 

عاجزانه تقاضا داريم به وضع اين جاده رسيدگي شود.
درخشنده از فالورجان اصفهان 

  ورزشكار ملي بدون كمترين حمايت از سوي مسئوالن
همسر بنده ورزشكاري ملي است كه هيچ موقع به خاطر قهرماني هاي 
جهاني و كشوري كه به دست آورده از سوي دولت جايزه اي نگرفته و 
حمايتي نشده است. تنها منبع درآمد كار همسرم در باشگاه است كه 
آن هم از چند  ماه قبل تعطيل اســت. به عنوان يك ورزشكار نه يارانه 
دريافت مي كند و نه كمك معيشت و وامي شامل حالش شده و نه سهام 
عدالتي به نامش. درحالي كه زندگي و جواني ايشان در راه كسب افتخار 

براي كشور صرف شده است، اين انصاف است؟
همسر ورزشكار ملي از تهران

  بيمارستان شهيد بهشتي تفت، متخصص ندارد
بيمارستان شهيد بهشــتي تفت يا اصال متخصص ندارد يا ساعت ها 
طول مي كشــد تا متخصص بيايد. اين موضوع بارها به رئيس و مدير 
بيمارستان منتقل شده ولي متأسفانه برخورد بسيار نامناسبي دارند 
و مي گويند همين است كه هست و مسئوالن به جاي پاسخگويي و 

تالش در مورد اجراي تقاضاي مردم به مردم بي حرمتي مي كنند.
جليل پور از تفت يزد

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

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

با مردم

@bamardom_hamshahri   ................................ تلگرام با مردم
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كوتاه از حادثه

صدوركيفرخواست در پرونده 
قتل مدير دانشگاه امام صادق

 كيفرخواست در پرونده نگهبان دانشگاه امام 
صادق)ع( كه يكي از مديران اين دانشگاه را 
به قتل رســانده بود در حالي صادر شد كه 

اولياي دم خواستار قصاص قاتل شدند.
به گزارش همشــهري، اين حادثه شامگاه 
22دي ماه پارســال مقابل دانشگاه رخ داد. 
آن شــب شــاهدان متوجه درگيري2 نفر 
شدند كه يكي ازآنها با ميله آهني ضربه اي 
به ســر فرد ديگر زد. وقتي مرد زخمي شد 
و روي زمين افتاد، ضارب به ســرعت پا به 
فرار گذاشت. شــاهدان كه بهت زده بودند 
با پليس تماس گرفتنــد و دقايقي بعد تيم 
جنايــي در محل حادثه حاضر شــد. هنوز 
مشخص نبود ماجرا از چه قرار است اما تيم 
جنايي با انجام تحقيقات ميداني و بررسي 
تصاوير دوربين هاي مداربسته پي به حقايق 

ماجرا برد.
تحقيقات حكايت از اين داشت كه درگيري 
ميان 2نفــر از كاركنان دانشــگاه رخ داده 
است؛ مقتول مردي 47ساله و مدير عمومي 
و مسئول تداركات دانشــگاه امام صادق و 
عامل جنايت نيز نگهبان دانشگاه و 44ساله 
بود كه پس از قتل فراري شــد و كارآگاهان 
مأمور شــدند تا ردي از او به دســت آورند. 
تالش تيم تحقيق ادامه داشت تا اينكه متهم 
ساعتي بعد دستگير شد و به قتل اقرار كرد. 
قاتل انگيزه اش از جنايت را اختالف مالي و 
كاري با مقتول عنوان كرد و در توضيح ماجرا 
چنين گفت: من حدود 20سال در دانشگاه 
كار مي كردم و نگهبان بودم. مقتول مسئول 
تداركات و مدير بخش من بود. اما اين اواخر 
خيلي مرا اذيت كرد و به شدت با او اختالف 
داشتم؛ هم اختالف كاري و هم مالي. بارها 
از او خواســتم كه جايــگاه كاري مرا تغيير 
بدهد اما او اهميتي به خواسته من نمي داد. 
هميشه در مسائل كاري و مالي تبعيض قائل 
مي شد و همه اينها باعث شــد از او كينه به 
دل بگيرم. تااينكه شب حادثه وقتي مقتول 
از محل كارش يعني از دانشگاه خارج شد، 
من نيز به دنبال او رفتم تا انتقامم را بگيرم. 
پيش از خارج شدن از محوطه دانشگاه، يك 
ميلگرد كه در اتاقك نگهباني بود برداشتم. 
مقتول به خيابان رفت تا سوار بر ماشينش 
كه مقابل دانشگاه پارك كرده بود بشود، اما 
پيش از سوارشدن به سمتش هجوم بردم. 
ميان ما درگيري پيش آمد تا اينكه با ميلگرد 
ضربه اي به سرش زدم  كه باعث شد جانش 
را از دست بدهد. متهم پس از اقرار به جنايت 
و بازسازي صحنه روانه زندان شد. اولياي دم 
كه 2 پســر مقتول بودند با حضور در شعبه 
دهم دادسراي امور جنايي تهران براي قاتل 
پدرشان درخواست قصاص كردند. با تكميل 
تحقيقات، قاضي رحيم دشــتبان بازپرس 
جنايي تهران كيفرخواســت در پرونده را 
صادر كرد و متهم به زودي در دادگاه كيفري 

پاي ميزمحاكمه خواهد رفت.

اسيدپاشي روي دوست 
صميمي، به خاطر اختالف مالي

مرد جواني كه با دوستش دچار اختالف مالي 
شده بود وقتي نتوانست اين مشكل را برطرف 
كند، دست به اسيدپاشي زد، اما 2ساعت بعد 

توسط پليس دستگير شد.
به گزارش همشهري، شامگاه جمعه به مأموران 
كالنتري 149امامزاده  حســن خبر رسيد كه 
در نزديكي چهارراه فتحي، اسيدپاشي اتفاق 
افتاده و مرد جواني به شدت مصدوم شده است. 
لحظاتي بعد مأموران خــود را به محل حادثه 
رساندند و با جواني كه از شدت درد و سوزش 
به خود مي پيچيد روبه رو شــدند. همزمان با 
حضور پليس، امدادگران اورژانس نيز خود را 
به محل حادثه رساندند و قرباني اسيدپاشي به 
بيمارستان منتقل شد. در اين ميان تحقيقات 
مأموران حاكي از آن بود كه اين اسيدپاشــي 
به دليل اختالف مالي رخ داده و مرد اسيدپاش 
دوست فرد آســيب ديده اســت. آنطور كه 
شاهدان مي گفتند دقايقي قبل مرد اسيدپاش 
كه با دوستش دچار اختالف مالي شده بود بعد 
از بگومگو محتويات ظرفي را كه داخلش اسيد 
بود روي دوستش ريخته و متواري شده بود. در 
اين شرايط بود كه با دستور قضايي تحقيقات 
براي دســتگيري مرد اســيدپاش آغاز شد. 
درحالي كه حدود 2ساعت از اين اسيدپاشي 
مي گذشت مأموران به اطالعاتي درخصوص 
مخفيگاه مرد اسيدپاش دست يافتند. زماني 
كه مأموران آنجا را محاصــره كرده بودند پي 
بردند كه او قصد دارد از راه پشت بام فرار كند. 
به اين ترتيب مأموران راه فرارش را سد و او را 

دستگير كردند.
ســرهنگ ايــوب صالحــي، رئيس كالنتري 
149امامزاده  حسن)ع( در اين باره گفت: متهم 
در بازجويي هاي اوليه انگيزه اش را از اسيدپاشي 
اختالفات مالي با دوستش اعالم كرد و گفت: 
چون نمي توانست طلبش را از او بگيرد دست 
به اين كار زده است. به گفته سرهنگ صالحي، 
متهم با صدور قرار قانوني در بازداشت به سر 
مي برد و تحقيقات در اين خصوص ادامه دارد.

پسربچه زيرك، راز سرقت ميليوني را 
فاش كرد و باعث شــد دزد آشنا گير داخلي

بيفتد. ســارق دختري جوان بود كه 
به خاطر وحشت از كرونا و خريد خودرو نقشه سرقت 

كشيد.
به گزارش همشهري، اسفند ماه پارسال زني به اداره 
پليس رفت و از ســرقت طال و جواهراتش خبر داد. 
وي به مأمور پليس گفت: چندروز قبل قصد داشتم 
به مهماني بروم و مي خواستم از طالهايم استفاده 
كنم. اما وقتي در كمد را باز كردم و به ســراغ جعبه 
طالهايم رفتم با جاي خالي آن روبه رو شدم. باورم 
نمي شــد آخرين بار جعبه طالهايم را داخل كمد 
گذاشته بودم و حاال اثري از آن نبود. ارزش سكه ها، 
طال و جواهراتم بيش از 500ميليــون تومان بود. 
همه جا را گشتم اما اثري از طالهايم نبود. احتمال 
مي دهم دزد به خانه ام دستبرد زده است اما در اين 
مدت آثار تخريب قفل در و پنجره در خانه ام وجود 
نداشــت. با اين حال تصميم گرفتــم موضوع را به 

پليس اطالع بدهم.

اولين سرنخ
با اعالم اين شــكايت، پرونــده اي در اين خصوص 
تشكيل شد تا مأموران دزد اين ســرقت مرموز را 
شناسايي كنند. با توجه به اينكه قفل در و پنجره ها 
سالم بود، شكي وجود نداشــت كه سرقت از سوي 
آشنا رخ داده اســت اما شاكي به هيچ كس مظنون 
نبود و مي گفت به دليل كرونا به جز خانواده كسي به 
خانه اش رفت وآمد نداشته است. همچنان كه پرونده 
در حال رسيدگي بود، شاكي چند روز قبل به اداره 
پليس رفت و گفت ســارق طال و جواهراتش كسي 
جز بنفشه دوســت صميمي اش نيست. زن جوان 
با اطمينان صحبت مي كــرد و وقتي مأمور پليس 
از او پرسيد چطور مطمئن است كه سرقت از سوي 
دوســت صميمي اش رخ داده، گفت: پسر 4ساله ام 
چند روز پيش به صــورت اتفاقي صحبت هاي من 
و پدرش را شــنيد و با زبان كودكانه اش گفت خاله 
بنفشــه را ديده كه در كمد را باز كــرده و طالها را 

برداشته است.
شاكي ادامه داد: وقتي سرقت رخ داد و من متوجه 

نبودن طالهايم شدم ســعي كردم جلوي پسرم از 
دزدي حرفي نزنم. چون حدس مي زدم بچه دچار 
استرس شود و شــب ها از ترس دزد نتواند راحت 
بخوابد. اما چند روز قبل با همسرم در حال صحبت 
بودم و پسرم ســرگرم تماشــاي كارتون. به خيال 
اينكه حواسش نيست با شوهرم درخصوص سرقت 
طالها صحبت كردم و اينكه سرمايه چندساله مان از 
دستمان رفت و برايم معما بود كه طالهايم چطور 
يك دفعه غيب شده بود. واقعا اسير خرافات شده بودم 
و حتي فكر مي كردم اجنه طالهايم را برداشته است. 
حتي گاهي فكر مي كردم نكند شــوهرم يا يكي از 
اعضاي خانواده ام طالها را برداشته اند، چراكه ردپاي 
سارقي وجود نداشت و اين موضوع بيشتر فكر من را 
مشغول كرده بود. آن شب البه الي صحبت هاي من 
و همسرم، ناگهان پسرم گفت »طالهايت دست خاله 
بنفشه اســت«. اين جمله را كه گفت شوكه شدم. 
بنفشه يكي از دوستان صميمي ام است كه قبل از 
عيد براي ديدن من و پسرم به خانه ام آمده بود و حاال 
پسر كوچكم مي گفت مچ او را هنگام دزدي گرفته 
است. به همين دليل مطمئنم كه سرقت را بنفشه 
انجام داده، چون به جز او و خانواده ام ديگر كسي به 
خانه ام رفت وآمد نداشته است. از سوي ديگر شنيدم 
كه او به تازگي يك خودروي پژو خريده؛ در صورتي 
كه درآمد آنچناني ندارد و خانه اش حوالي كرج است. 
اين موضوع باعث شد شكم به يقين تبديل شود كه او 
با پول طالهاي من، ماشين گران قيمت خريده است.

اعتراف به سرقت
پس از اظهارات شاكي، داديار دادسراي ويژه سرقت 
دستور بازداشت بنفشــه را صادر كرد. او اگرچه در 
بازجويي هاي اوليه منكر سرقت بود و اصرار داشت 
كه بي گناه اســت اما وقتي متوجه شد كه كودك 
دوستش او را هنگام سرقت طالها ديده، چاره اي جز 

اقرار به سرقت نديد.
او گفت: به خاطر خريد ماشين وسوسه شدم تا دست 
به ســرقت بزنم اما حاال كه ماجرا لو رفته به شدت 
پشــيمانم. اين متهم پس از اقرار بــه دزدي با قرار 
قانوني در اختيار مأمــوران اداره آگاهي تهران قرار 

گرفت و تحقيقات از او ادامه دارد.

زن جوان 500ميليون تومان جواهرات از خانه دوستش سرقت كرد اما به طرز عجيبي به دام افتاد

عامل جنايت مســلحانه در پانســيون مردان 
24ساعت پس از جنايت دستگير شد.

به گزارش همشــهري، اين جنايت شــامگاه 
سه شنبه 16ارديبهشت ماه درخوابگاه مردان 
حوالي پل چوبــي رخ داد. 2هم اتاقي كه با هم 
درگير بودند وارد اتاقــك نگهباني در خوابگاه 
شــدند و يكي از آنها اســلحه اش را به سمت 
ديگري نشانه گرفت و 4گلوله شليك كرد. مرد 
مســلح پس از تيراندازي فرار كرد و فردي كه 
گلوله خورده بود به بيمارســتان انتقال يافت، 
اما پيش از اينكه به بيمارستان برسد جانش را 
از دست داد. در اين شرايط گروهي از مأموران 
تحقيقات خود را درخصــوص اين حادثه آغاز 
كردند. بررســي ها حكايت از اين داشــت كه 
مقتول جواني 21ساله و اهل يكي از شهرهاي 
شمالي بوده است. او مدتي قبل پس از قبولي در 
يكي از دانشگاه هاي تهران راهي پايتخت شده 
و در خوابگاه مردان مي ماند. عامل جنايت نيز 
هم اتاقي مقتول بود كه حدود يك سال قبل از 
يكي از شهرهاي مركزي ايران به تهران آمده و 
در پانسيون اقامت داشت. در تحقيقات مشخص 
شــد كه آنها از مدت ها قبل بــا يكديگر دچار 

اختالف مالي شده  بودند، به همين دليل عامل 
جنايت براي انتقام جويي جان هم اتاقي اش را 

گرفت و فراري شد. 
در اين شرايط مشــخصات عامل اين جنايت 
در اختيار همه واحد هاي گشتي قرار گرفت تا 
اينكه وي ظهر چهارشنبه گذشته و در كمتر از 
24ساعت فرار در خيابان حافظ شناسايي شد. 
متهم وقتي مأموران را ديد پا به فرار گذاشت كه 
در جريان عمليات تعقيب و گريز دستگير شد.

وحشت از ابتال به كرونا
درخصوص اينكه چرا به دليل مبتالنشــدن به اين بيماري دست به ســرقت زده، مي گويد دلش بنفشه دختري جوان اســت كه انگيزه اصلي اش از ســرقت را ترس از ابتال به كرونا مي داند. حاال 

مي خواسته ماشين داشته باشد تا با وسيله نقليه عمومي رفت وآمد نكند.

فكر نكردي اگر ماشين گران قيمت بخري به تو مشكوك مي شوند؟
به دوستم و خانواده ام گفتم وام گرفته ام. خودم سركار مي روم و مي توانستم قسط وام بدهم به همين دليل كسي 

مشكوك نشد.
خب اگر مي توانستي اقساط وام پرداخت كني، چرا براي خريد خودرو وام نگرفتي؟

حاضر نشد ضمانت كند. از سوي ديگر اقساطش براي من كه ماهانه حقوق ناچيزي مي گيرم زياد بود. من هم هرطور اتفاقا چندبار به بانك رفتم تا وام بگيرم و براي رفت وآمدم ماشين بخرم اما ضامن مي خواست. به چندنفر رو زدم كسي 
شده مي خواستم ماشين بخرم تا با آن رفت وآمد كنم، از وسيله نقليه عمومي مي ترسيدم.

چرا؟
روز حادثه مهمان خانه دوست صميمي ام شدم و وسوســه دزدي طالهايش به جانم افتاد تا با فروش طالهايش از دستكش و ماسك را رعايت مي كردم، با وجود اين مي ترسيدم و مدام تصور مي كردم كه كرونا گرفته ام تا اينكه كنم. به همين دليل به شدت ترس اين را داشتم كه مبادا به كرونا مبتال شوم. هرچند تمام نكات ايمني مانند استفاده مي ترسيدم مبادا من هم مبتال شوم. چون خانه ما كرج است و محل كارم تهران، مجبور بودم هر روز با مترو رفت وآمد مادرم مبتال به كرونا شده بود و خيلي عذاب كشــيد. از وقتي مادرم اسير اين بيماري شد وحشتي افتاد به جانم. 

بتوانم ماشين بخرم.
از روز حادثه بگو.

وقتي برگشتم پسر دوستم را ديدم كه وارد اتاق شده بود. فكر نمي كردم من را موقع برداشتن طالها ديده است. اگر و سكه مي خرد. بين دوراهي بودم اما وسوسه رهايم نمي كرد تا اينكه طالها را برداشتم. فورا داخل كيفم گذاشتم و پشيمان شدم. مي دانستم طالهايش را داخل كمد مي گذارد و خبر داشتم كه او هميشه براي سرمايه گذاري طال سرگرم آماده كردن غذا بود به اتاق خوابش رفتم. نمي دانيد چه دلهره اي داشتم. چندبار در كمد را باز كردم اما باز مهمان خانه دوستم بودم. سال هاست با هم دوستيم و رابطه ای صميمي داريم. آن روز وقتي دوستم در آشپزخانه 
مي دانستم طالها را سر جايش مي گذاشتم.

طالهاي سرقتي را فروختي؟
بخشي از آن را فروختم و ماشين خريدم.

فكر نمي كردي لو بروي؟
طالهايش به دست آورده يا نه. او به شــدت ناراحت بود و من دلداري اش مي دادم اما خبر نداشت كه خودم سارق چون با اعتماد بهترين دوستم بازي كردم. در اين مدت هم مدام به او زنگ مي زدم و پيگير بودم تا ببينم ردي از سارق حتي اگر يك درصد هم احتمال مي دادم كه لو مي روم هرگز دست به چنين كار احمقانه اي نمي زدم. از خودم بيزارم 

هستم. حاال هم به شدت پشيمانم و اگر زمان به عقب بازمي گشت هرگز دست به اين سرقت نمي زدم.

گو
ت و

گف

پايان فرار عامل شليك هاي مرگبار 
در پانسيون مردان

كودك ٤ساله؛  افشاگر سرقت ميليوني

انفجار مهيب در ســاختماني مسكوني و 
آتش سوزي در مسجد ســتاد فرماندهي 
نيروي انتظامي، 2حادثــه مهمي بود كه 

روزگذشته در پايتخت اتفاق افتاد.
به گزارش همشــهري، نخســتين حادثه 
ســاعت 2:48بامداد ديروز در ساختماني 
4طبقه در محــدوده خيابان كميل اتفاق 
افتاد و دقايقي بعد آتش نشانان خود را به 
محل حادثه رســاندند. سيدجالل ملكي، 
سخنگوي آتش نشــاني تهران در اين باره 
گفت: وقوع حادثه انفجار در يك ساختمان 
مسكوني به ســامانه 125 اطالع داده شد 
كه در پي آن آتش نشــانان 3 ايستگاه به 
محل حادثه واقع در خيابان كميل بعد از 
تقاطع جيحون اعزام شدند. وي ادامه داد: 
نخستين گروه از آتش نشانان بعد از حدود 
2 دقيقه به محل رسيده و مشاهده كردند 
كه انفجاري شــديد در طبقه چهارم يك 
ساختمان مسكوني رخ داده است. طوري 
كه همــه ديوارهاي آنجا تخريب شــده و 

شيشه هاي اين ساختمان شكسته است.
ملكي درباره تلفات و مجروحان اين حادثه 
گفت: در اين حادثه 9نفر مصدوم شــده 

بودند كه 7نفر از آنان به شــكل ســرپايي 
در محل مداوا و 2 نفر ديگر به بيمارستان 
منتقل شدند. به گفته ملكي هنوز علت اين 
انفجار مشخص نشده و بررسي دليل حادثه 
از سوي كارشناسان آتش نشاني ادامه دارد.

در همين حال سرهنگ جليل موقوفه اي، 
جانشين پليس پيشــگيري پايتخت نيز 
جزئيات بيشتري درباره اين حادثه اعالم 
كرد و گفت: شدت اين انفجار به حدي بود 
كه شيشــه هاي منازل اطراف ساختمان 
تا شــعاع 300متري تخريب شــده بود. 
همچنين در اين حادثه 2 دستگاه خودرو 
نيز تخريب شــده بود كه علت و چگونگي 

وقوع حادثه در حال بررسي است.
در شرايطي كه حدود 10ســاعت از اين 
انفجــار مي گذشــت حادثــه ديگري در 
نزديكي ميدان ونك رخ داد. دود ســياهي 
فضاي شــهر را فرا گرفته و از دور به خوبي 
مشــخص بود. در دقايــق اوليه هيچ كس 
به درستي نمي دانست منشأ دود و حادثه 
احتمالي كجاست. هرچند ابتدا اعالم شد 
كه مســجدي در دانشــگاه خواجه نصير 
طعمه حريق شــده اما در ادامه معلوم شد 

محل حادثه مســجد مالك اشــتر ستاد 
فرماندهي ناجا در حوالي ميدان عطار است 
كه گنبد آن در آتش مي سوزد. سخنگوي 
آتش نشاني تهران درباره اين حادثه گفت: 
ساعت 13:15شنبه آتش سوزي در حوالي 
ميدان عطار به سامانه 125 گزارش شد كه 
بالفاصله 3 ايســتگاه به محل حادثه اعزام 
شدند. وي ادامه داد: آتش سوزي در مسجد 
اتفاق افتاده بود و شعله هاي آتش به سرعت 
در حال گسترش بودند. شواهد نشان مي داد 
كارگران در حال انجــام ايزوگام بودند كه 
به دليل بي احتياطي آتش سوزي رخ داده و 
روي گنبد مسجد به طور كامل شعله ور شده 
است. در اين شرايط همكارانم عمليات را 
آغاز كردند و دقايقي بعد آتش  به طور كامل 
خاموش شد. به گفته وي در اين حادثه به 

هيچ كس آسيب نرسيد.
در همين حال پايــگاه خبري پليس نيز با 
تأييد اين حادثه اعالم كرد: در پي عمليات 
ايزوگام، و بر اثر سهل انگاري كارگران گنبد 
مسجد مالك اشتر ســتاد فرماندهي ناجا 
دچار حريق و آتش سوزي شد و اين حادثه 

هيچ گونه تلفات جاني نداشت.

انفجار و آتش سوزي در 2 نقطه پايتخت

اختالف 15ميليوني
متهم به قتل ديروز براي انجام تحقيقات به شعبه يازدهم دادسراي امورجنايي منتقل شد و پيش روي قاضي مصطفي واحدي 

به قتل هم اتاقي اش اقرار كرد. او انگيزه اش را اختالف 15ميليوني با مقتول دانست.

انگيزه ات از قتل، اختالف مالي بود؟ 
به خاطر 15ميليون تومان با او اختالف داشتم و مقصر خودش بود كه خون مرا به جوش آورد.

چرا؟
من به خاطر بدهي هايم از اصفهان به تهران فرار كردم. به چند نفر بدهكار بودم و نتوانستم پولشان را جور كنم. به تهران كه آمدم زندگي جديدي 
را شروع كردم. مي خواستم پول جمع كنم و دوباره به شهرمان بازگردم، بدهي هايم را بپردازم و ديگر از دست كسي فرار نكنم. اما مقتول مرا 
بدبخت كرد. ماجرا از اين قرار بود كه وقتي به تهران آمدم در رستوران ها و شركت هاي خدماتي كار مي كردم و بعد به سراغ كار خودم رفتم. 
كار اصلي خودم مجسمه سازي  و طراحي دكوراسيون بود. متوجه شدم مجسمه سازي  در تهران هم درآمد خوبي دارد. به همين دليل مشغول 

به اين كار شدم اما چون فراري بودم از مشتريانم مي خواستم كه پول را به حساب مقتول كه هم اتاقي و دوست صميمي ام بود واريز كنند.
چه شد كه با يكديگر دچار اختالف شديد؟

به مقتول گفتم پولم را مي خواهم اما او منكر شد. پولم را باال كشيده بود و حاضر نمي شد بدهد.
چقدر بود؟

15ميليون تومان. وقتي ديدم او حاضر نمي شود پول مرا بدهد نقشه اي كشيدم تا شايد به پولم برسد. به او پيشنهاد دادم كه باهم خانه بگيريم 
و از پانسيون برويم. نقشه ام اين بود كه وقتي با يكديگر همخانه مي شويم به سراغ كارت هاي عابربانكش بروم و پولم را از حسابش خارج كنم 
اما او مخالفت كرد. احساس مي كنم متوجه شــده بود كه مي خواهم به پول هايم برسم. من حتي تمام پول هايي كه به حساب مقتول واريز 

شده بود را در دفترچه ام نوشته بودم اما او زير بار نمي رفت كه پول را برگرداند. چون مي دانست من فراري ام و نمي توانم از او شكايت كنم.
همين انگيزه اي شد تا نقشه قتل بكشي؟

وقتي ديدم حاضر نيست پولم را برگرداند تصميم به قتل او گرفتم. براي اجراي اين نقشه به يكي از شهرهاي غربي كشور رفتم و يك اسلحه و 
5تير خريدم. حتي در آنجا آموزش هاي الزم را براي تيراندازي ديدم و بعد از 2روز راهي تهران شدم براي اجراي نقشه قتل.

از روز جنايت بگو.
زماني كه مقتول از پانسيون بيرون رفت او را تعقيب كردم. متوجه من شد و فرار كرد. نمي خواستم در خيابان به او شليك كنم تا براي مردم 

اتفاقي بيفتد. به همين دليل با او درگير شدم و وقتي اسلحه را ديد به پانسيون برگشت. به دنبالش رفتم و چند تير به او شليك كردم.
 بعد از قتل چه كردي؟

شب حادثه به خانه يكي از اقواممان در كرج رفتم. شب را آنجا ماندم و صبح به تهران برگشتم. بي هدف در خيابان پرسه مي زدم و به روز جنايت 
فكر مي كردم. كم كم عذاب وجدان به سراغم آمده بود كه همان لحظه مأموران مرا شناسايي كردند و گير افتادم.

گو
ت و

گف



تهران و خوزستان دو استاني هستند كه 
سايه ترس و نگراني درباره روند افزايش گزارش

كرونا باالي سرشان ايستاده است. هر دو 
استان براساس گزارش اپيدميولوژي وزارت بهداشت 
وضعيت قرمز دارند و در هــر دو، ميزان توجه مردم به 
فاصله گــذاري اجتماعي و مراقبت هاي پيشــگيرانه 

پايين تر از ديگر استان ها  بوده است.
در روزهاي اخير نگاه ها به استان نفت خيز جنوب غربي 
ايران اســت؛ خوزســتان و خبرهايي كه درباره روند 
افزايشي ابتال به كوويد- 19و بســتري بر اثر كرونا در 
بيمارستان هايش مي رسد. نخســتين بار درحالي كه 
ديگر شــهرهاي كشــور با تصميم دولت بازگشايي 
تدريجي كسب و كارهاي كم خطر و با خطر متوسط را 
در دستور كار داشتند خبري به نقل از »محمد علوي«، 
سرپرست مركز بهداشت خوزستان كه گفته بود:»آمار 
مبتاليان به كرونا در اين اســتان، از حد انتظار فراتر 
رفته«منتشر شد. همان زمان از بيمارستان كودكان 
ابوذر اهواز خبر رسيد كه آمار كودكان مبتال به كرونا در 
حال افزايش است و به اين ترتيب بسياري از محاسبات 
به هم ريخت. آمار ابتال افزايشي شــد و نگراني ها باال 

گرفت.
حاال نام خوزســتان در كنار تهران در نشســت هاي 
خبري روزانه مسئوالن وزارت بهداشت، بيشتر شنيده 
مي شود. آمار ابتال به كرونا در استان خوزستان در حال 

رســيدن به روزانه ۲۰۰ نفر است. ســخنگوي وزارت 
بهداشت هم در شبكه هاي اجتماعي اعالم كرد تهران و 
خوزستان در روز جمعه جمعاً نزديك به نيمي از موارد 
ارجاع بيمارستاني و بستري ابتالي جديد به  كوويد-19 

در كشور را به خود اختصاص داده اند.
ديروز »ايرج حريرچي«، معاون كل وزارت بهداشت هم 
اعالم كرد كه خوزستان در رتبه اول سير صعودي كرونا 
در كشور است و روند افزايشي بروز كوويد- 19را در اين 
استان نگران كننده خواند:»اگر در جايي بازگشايي ها 
موجب افزايش بيماري شــود و يا به دليل خصوصيت 
اپيدمي يك شهرستان و يا خصوصيات اجتماعي آنجا، 
بازگشايي ها باعث شود كه با تشديد موارد ابتال مواجه 
شويم، حتما تصميمات ســختگيرانه تر و بازگشت به 

گذشته را خواهيم داشت.«
دولت و از آن جمله وزارت بهداشــت در روزهاي اخير 
بابت افزايش شــتابان و نگران كننده آمار مبتاليان به 
كرونا مورد انتقاد قرار گرفته انــد. منتقدان مي گويند 
روند عادي سازي در جامعه بسيار سريع بوده و موجب 
شــده مردم احساس خطر نســبت به احتمال ابتال به 
بيماري را از دســت بدهند و همين موضوع و در پي 
آن سهل گيري هاي بيشــتر موجب سيرصعودي ابتال 

شده است.
مسئوالن وزارت بهداشت اما ديروز در عين اعالم نگراني 
نسبت به وضعيت تهران و به ويژه خوزستان، در پاسخ 

به انتقادها و پرسش ها درباره چرايي وضعيت افزايش 
ابتالي كرونا در خوزستان گفتند كه اگر آمار به روز در 
اين استان اينچنين رو به افزايش گذاشته بخشي هم 
به اين دليل است كه»اپيدمي در خوزستان نسبت به 
ساير استان ها و برخي استان هاي جنوبي كشور ديرتر 
آغاز شده و اين موضوع باعث شده كه شاهد اوج گيري 
و تشــديد بيماري كرونا در اين استان  نسبت به ساير 
استان ها باشيم.« آنها همچنين گفته اند: پيك بيماري 
در خوزستان از نظر زماني با ســاير استان ها متفاوت 
بوده و همچنين اضافــه كردند كه بي توجهي مردم به 
رعايت فاصله اجتماعــي و ناديده گرفتن پروتكل هاي 
بهداشتي سرعت و شدت انتقال كرونا را در اين استان 
به شدت افزايش داده است:»موضوع ديگر اين است كه 
باالخره اســتان هايي كه در روزهاي اول در اسفند ماه 
به پيك رسيدند، هم جو رواني جامعه بيشتر به سمت 
رعايت موارد بهداشــتي بود و هم مقررات بازگشايي 
سخت تر بود، از طرفي اكنون در استان هايي كه ديرتر 
دچار اپيدمي شده اند، قســمتي از بازگشايي ها انجام 
شــده و از طرفي تحمل مردم هم كمي كاهش يافته 
است. ضمن اينكه اســتان خوزستان از نظر رفتارهاي 
اجتماعي و عشــيره اي غلظت بيشتري  دارد. در عين 
حال ممكن اســت عوامل خاصي هم مانند عدم تهويه 
مناسب به دليل استفاده از كولر گازي و بسته بودن در 
و پنجره ها منجر به چرخش بيشتر ويروس در خانه ها، 
ماشين ها و محل هاي كار باشــد كه البته عامل اصلي 

نيست  اما مي تواند جزو عوامل باشد.«
 در كنار اينها خبرهايي كه در روزها و ماه هاي گذشته 
دربــاره احتمال كاهــش كرونا در تابســتان به دليل 
افزايش گرماي هوا منتشر شده بود در كنار خبرهاي 
اينستاگرامي و تلگرامي تأييد نشده، شرايط اجتماعي 
متفاوتي را در خوزســتان ايجاد كرده وعواملي را كنار 
هم قرار داده كه در نهايت منجر به روند صعودي آمار 
ابتال شده اســت. پيگيري هاي »همشهري« از استان 
خوزســتان و گفت وگو با منابع محلي نشان مي دهد 
در يك ماه گذشته و پيش از آغاز ماه رمضان بسياري از 

خوزستاني ها به روال هميشگي شان مراسم عزا،  عروسي 
و دورهمي هاي فاميلي را برگــزار كرده اند. همچنين 
در اين اســتان تعداد كمتري از مردم به مراقبت هاي 
پيشگيرانه، رعايت فاصله اجتماعي و استفاده از ماسك 

اهميت مي دهند.

گرماكروناراازبيننميبرد
مســئوالن وزارت بهداشــت مي گويند: باور به اينكه 
»گرما كرونا را از بين مي برد« يكي از عوامل تأثيرگذار 
بر آمار افزايشــي كرونا در خوزستان است. حريرچي، 
معاون وزير بهداشــت با اعــالم نگرانــي از وضعيت 
خوزستان، هشدار مي  دهد كه گرماي آب و هواي يك 
منطقه دليل از بين رفتن كرونا نيست:»مثال بارز آن 
هم استان خوزستان و درجاتي از استان بوشهر است. 
بنابراين بايد در همه اســتان ها اقدامات بهداشــتي و 
درماني را رعايت كنيم و آماده باشــيم كه بعد از فصل 

گرما هم با اين ويروس مواجه خواهيم شد.«
او درباره روند صعودي كرونا در تهران و خوزســتان و 
احتمال بازگشــت تعطيلي ها، گفت كه تهران به دليل 
جمعيت باال، درصد بااليــي از ابتالهــا را ثبت كرده 
اســت و روند ورودي مبتاليــان در خوزســتان هم 
افزايشي است:»اهواز دومين شهر كشور از نظر ميزان 
حاشيه نشين محسوب مي شود و هم اكنون تمركز موارد 
افزايش بيماري در خوزســتان هم در اهواز اســت كه 
حتما بايد تدابير مناسبي برايش انديشيده  شود. امروز 
هم جلسه ستاد استان تهران با حضور وزير بهداشت و 
مسئوالن استاني و ساير دستگاه هاي استاني برپا بود. 
خود تهران هم به دليــل خصوصيات خاصي كه از نظر 
تراكم جمعيت و جمعيت شناوري كه روزانه به آن اضافه 
مي شود و از نظر تبادلي كه با مناطق ديگر دارد و از اين 
نظر كه تعداد قابل توجهي از مردم به بخش خصوصي 
مراجعه مي كنند، جاي مهم و خطيري براي ماســت و 

مي تواند در كنترل كرونا پاشنه آشيل ما باشد.«
معاون كل وزارت بهداشت درباره احتمال بروز موج دوم 
كرونا در كشور با توجه به باال بودن آمار ابتال به كرونا در 

تهران، توضيح داد:»ما هم بايد واقعيت و نكات مثبت 
را بگوييم و هم نكات نگران كننده را مطرح كنيم. بايد 
توجه كرد كه در استان تهران طي چند هفته گذشته 
روند تعداد بســتري، روند تعداد مراجعان، روند تعداد 
آي ســي يو و روند تعداد مرگ ومير  بستري در بخش ُ
ناشي از كرونا، روند نزولي اســت، اما هنوز آمار ما در 
تهران مي تواند قابل توجه تلقي شــود. درباره تهران با 
توجه به ويژگي هاي خاص شهر، هنوز نگران هستيم.«

به گفتــه او در برخي مــوارد تهران آمار مــا را خراب 
مي كند. در اســتان هاي غيــراز تهــران ۸۳ درصد 

واحدهاي صنفي موارد بهداشتي را رعايت كرده اند.
حريرچي پيش بيني كرد كه روند نزولي ابتال به كرونا 
در يك يا دو ماه آينده در كشــور ادامه داشــته باشد 
اما موارد افزايش نســبي در برخي استان هاي كشور 
مشاهده خواهد شد:» اين مســئله آمار كل كشور را 
تحت تأثير قرار نخواهد داد. افــزون بر اين وقتي روند 
نزولي است و ابتال از ميليون نفر به چندين نفر مي رسد، 
نوسان هاي جزئي در ابتال طبيعي است؛ به عنوان مثال 
شهرستان 1۰۰ هزار نفري كه روزي يك تا چهار نفر 
بستري دارد را نمي توان اينگونه آناليز كرد كه اگر اين 
شهرستان يك روز دو نفر بســتري دارد و دو روز بعد 
تعداد بستري هايش چهار مورد بود، بگوييم كه 1۰۰ 
درصد افزايش موارد ابتال داريم. چون ارقام جزئي است 
و نبايد خيلي حساس باشيم، بلكه بايد روند نزولي كلي 
را ببينيم و نوسان گيري كه در منحني هاي آماري انجام 
مي شــود را مورد توجه قرار دهيم. بنابراين اگر اتفاق 
غيرمترقبه اي نيفتد انتظار موج شديدي از بيماري را 

در هفته هاي آينده نداريم.«
معاون كل وزارت بهداشت درباره كاهش سختگيري 
درباره استفاده از ماسك در مترو و اتوبوس در شهرها 
به ويژه تهران گفت:»طبق مصوبه ستاد هر كس كه سوار 
مترو مي شود بايد ماسك داشــته باشد و اگر مواردي 
از عدم رعايــت ببينيم، اول از خود مردم درخواســت 
مي كنيم رعايت كنند. بحث ماسك هم مصوبه ستاد 

كشوري است كه بايد رعايت شود.«

فعاليت ممنوع هاي كرونا ، هتل ها، باشگاه ها و تاالرها
اعضايستادمليمديريتكروناميگويندبرايبازگشاييمشاغلپرريسك،هيچتصميميگرفتهنشده
وهمچناناجازهفعاليتندارند.باشگاههايورزشي،تاالرهايعروسي،هتلهاازجملهمشاغلپرريسكي
هستندكههمچنانتوقففعاليتشانادامهدارد.آنطوركهحسينقاسمي،دبيركميتهاجتماعيوانتظامي
ستادمليمديريتكروناميگويد؛بازگشاييمشاغلپرريسكمنوطبهنظروزارتبهداشتاستواگر
قرارباشد،تصميميدراينبارهگرفتهشود،بااولويتشهرهايســفيدخواهدبودوبهجزاينشهرها،
ممنوعيتهابهصورتسراسريادامهخواهدداشت.اودربارهپرداختخسارتوجبرانماليبهصورتوام
ياسايرتسهيالتبانكيبراياينمشاغلگفتهاستكهحمايتهاياقتصاديبراياينگروه،توسطكميته
اقتصاديپيشبينيخواهدشد.بهگفتهدبيركميتهاجتماعيانتظاميستادمليمديريتكرونا،نوبتدهي
برخيتاالرهايعروسيقانونينيست:»فعالزمانيبرايبازگشاييپيشبينينشدهاست.درصورتاعالم
حتماازطريقپليساماكنواصنافتذكردادهميشود.«درروزگذشته۱۰تا۱۵مركزورزشيكهبهصورت
غيرمجازدرحالفعاليتبودند،پلمبشدهاند.سرهنگنادرمرادي،معاوننظارتبراماكنعموميپليس
امنيتپايتختمجوزفعاليترستورانهاوكافيشاپهاازبعدازافطارتاسحرراصرفابهصورت»بيرون
بر«تأييدكردهوگفتهاست:»برخيرستورانهاازيكساعتماندهبهاذانمغربميتوانندتااذانصبح
بهصورتبيرونبرفعاليتكنندوايننوعفعاليتمشكليندارد؛اينرستورانهابههيچوجهنميتوانند،
درمحوطهرستورانســرويسوخدماتارائهدهند.پذيراييهمچنانممنوعاست.«معاوننظارتبر
اماكنعموميپليسامنيتپايتختدرخصوصرزروتاالرهايعروسيگفت:»شايدتوافقبينمشتريو
صاحباناينتاالرهابراينباشدكهبعدازممنوعيتفعاليتاينتاالرهااقدامبهبرگزاريمراسمكنندوتا
قبلازاينكهدستوريمبنيبربازگشاييمشاغلپرريسكازسويستادمليمقابلهباكروناصادرشود،
ايننوعازمشاغلهمنميتوانندفعاليتيداشتهباشند.«اودربارهفعاليتهتلهاهمگفته:»هتلهاهماز
مراكزپرخطرهستندوهمچناناجازهفعاليتندارند،مگراينكهتعداديازهتلهابامجوزستادمليمقابله

باكرونابيمارانكروناييرااسكاندهند،درغيراينصورتاجازههيچگونهفعاليتينخواهندداشت.«

خبر

استاندار خوزستان: الزم باشد قرنطينه 
مي كنيم

غالمرضاشريعتي،استاندارخوزستاندرگفتوگوبا
همشهري،وضعيتخوزستانرانگرانكنندهميداند
اماتأكيدميكندكهخوزســتانواردوضعيتناپايدار

نشدهاست:
افزايشآمارابتالبهكرونادرخوزستاننگرانيهاييرا
بهوجودآورده،دقيقاچهاتفاقيدرخوزستانمنجربه

افزايشيكبارهابتالبهكروناشدهاست؟
افزايشآمارابتال2دليلكامالمشخصدارد.يكياينكه
بيماريابيدراستانخوزستانقويترشدهاست.پيش
ازاينيكآزمايشگاهداشــتيمكهدرزمينهكروناكار
ميكردامااالندر6آزمايشگاهتستكروناميگيريم.
از۱۵۰تستروزانهكهدريكماهگذشتهانجامميشد
بههزارتستدرروزرســيدهايموتعدادبيشترياز
بيمارانشناساييميشوند.مسئلهدومتأثيركاهش
فاصلهگذارياجتماعياســت،بههرحالاالنبعداز
تعطيالتاستوفاصلهگذارياجتماعيكمشدهاست،
مردمازخانههايشــانبيرونآمدهاند،تعداديازآنها
رعايتنميكنندوآمارابتالوبستريبيشترشدهاست.
آماربيشترشدهاماعمدهبيمارانيكهتشخيصميدهيم
سرپاييهستند،بسترينميشوندوپسازتشخيصبه

قرنطينهخانگيفرستادهميشوند.
اماچندروزقبلخبرياعالمشدبهنقلازرئيسيكي
ازبيمارستانهاياهوازمبنيبراينكهازهر2نفركهبه
بيمارستانرازياهوازمراجعهميكنند،يكنفربهدليل
وخامتحالشبايدبستريشــود.اينباحرفشمادر

تناقضاست.
چنينچيزينيست.يعنيوضعيتدراستاناينقدر
وخيمنيست.آنخبردربارهبيمارستانرازيبودهو
مديربيمارستاندربارهوضعيتبيمارستانخودش
صحبتكردهامادركلاستانچنينوضعيتيوجود
ندارد.تأكيدميكنمكهبسياريازبيمارانسرپايي
مرخصميشوند.االنكلبستريهايكرونا۵۱۰نفر
هستند؛مقصودمبيمارانياستكهتحتمراقبت
ويژههستند.مادراستانخوزستانازابتدا۱۱۰۰تخت
آمادهداريمكهاالنحدودانيميازآنهاپرشــده؛
۱8۰تختآيسييوبرايبيماراناختصاصداديم
كهاالن۱4۰تختپراست.بنابرايننيميازتختهاي
مراقبتويژهخالياستواميدواريمكههمينطور
همبماندوآمارمبتاليانبدحالبدترنشود.وضعيت
عادينيســتاماآنطوركهگفتهشدههمبحراني

نيست.
االنباكمبودامكاناتياكمبودتختمواجهنيستيد؟
االنمشكلينداريموامكاناتفعليمتناسببانيازي
استكهداشتهايم.عكسهاييدرشبكههاياجتماعي
منتشرشــدهكهمريضرويصندلينشستهوامكان
بسترينداشتهدرحاليكهاينهااصالمتعلقبهاهواز
نبودهاســت.بلهتأييدميكنمكهكرونادرخوزستان
افزايشداشــتهوماهمنگرانهستيمواكيداازمردم
خواستهايمفاصلهاجتماعيرارعايتكنندامااوضاعاز
پايداريوكنترلماخارجنشدهاستواينطورنيستكه
تعدادبيمارانازتعدادتختهاوتجهيزاتمابيشترشود.
ممكناستصرفهشدارهابرايرعايتفاصلهاجتماعي
كافينباشد،دراينشرايطاستانداريتصميميبراي
اعمالقوانينمحدودكنندهبرايرفتوآمددرخوزستان

ندارد؟
دراينزمينهدرحالاقداموتصميمگيريهستيم.از
رئيسدانشگاهوكميتهعلميستاداستانيخواستيمبا
بررسيهمهجانبهوضعيتدراينزمينهپيشنهادبدهند.
درشهرهاييكهالزمباشد،تصميماتجديدياتخاذ
خواهيمكردواگرالزمباشدتعداديازشهرهاراكهدر

وضعيتقرمزهستند،قرنطينهميكنيم.
كشندگيبيماريووضعيتبيمارانبدحالدراستانرو

بهافزايشاست؟
آمارابتالروبهافزايشاستاماكشندگيبيماريطبق
فرموليكهسازمانجهانيبهداشتزدهاستدراستان
مادرحالكاهشاست.3هفتهقبلدرصدكشندگي
بيماريدراستان۱۵درصدبودهتأكيدميكنمبهدرصد
بودنعددتوجهشود،امااالندرصدكشندگيبه6درصد

رسيدهوميزانبهبوديافتگانبيشترشدهاست.
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 معاون كل وزارت بهداشت: با وجود كاهش موارد بستري
آمار تهران همچنان قابل توجه است

خوزستان؛ در راه پيك 
تهران؛ نگران كننده
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 چند  ايراني در 20روز گذشته كرونا گرفتند؟
سخنگويوزارتبهداشتديروزهمبهروالهرروزه،آمارمبتاليانبهكرونارااعالمكرد:اولارديبهشتتعداد
مبتاليان83۵۰۵نفربودهاست،تاديروزيعنيبيستمارديبهشتجمعا22هزارو7۱۵نفربهكرونامبتالشدهاندكه
نشاندهندهابتاليروزانهباالي۱۱3۵نفردركشوردر2۰روزابتداييارديبهشتبودهاست.

كرونا با همان سرعتي كه شهرها را خلوت 
كرد و جهان را در تعطيلي همگاني فرو برد، رمضان

عادت ها و شيوه زيست اجتماعي و زندگي 
روزمره را هم تغيير داده است. ماه مبارك رمضان در ايران 
كه با سفره هاي گشوده افطار و يك  ماه ضيافت كريمانه 
شناخته مي شد، امسال شكل متفاوتي به خود گرفته است. 
اگرچه از افطارهاي خياباني خبري نيســت، اما فرهنگ 
همدلي و ياري متناسب با زمانه كرونا تغيير شكل داده: 
»بسته هاي كمك رساني مردمي براي آسيب ديدگان از 

كرونا به جاي سفره هاي رنگا رنگ افطار.«
مردم ايران امسال نه تنها نوروز متفاوتي را تجربه كردند 
كه پس از آن  ماه رمضان هــم تحت تأثير كرونا در حال و 
هواي ديگري آغاز شد. امســال به تصميم تازه اي براي 
تغيير ساعت كاري اداره ها و ســازمان ها نياز نبود؛ كرونا 
و قواعد جديــدي كه با خودش به زندگي هــا و برنامه ها 
تحميل كرده، پيش از آنكه  ماه مبارك برسد، ساعت ها را 
تغيير داده بود. كسي براي دعوت از ميهمان ها و برپايي 

سفره هاي گرمي كه روزه داران را دور هم جمع مي كرد، 
برنامه اي نداشــت و همگان چشــم دوخته به خبرها، از 
هم مي پرسيدند بساط كرونا كي تمام مي شود؟ ماندني 
شدن كرونا و تأثير همه جانبه اش بر زندگي اجتماعي و 
فردي، شماري از مردم را به اين فكر انداخته تا هزينه اي 
را كه در سال هاي گذشته صرف برگزاري ضيافت افطار 
مي كردند امسال با شيوه هاي ديگري به نيت نذورات شان 
در  ماه رمضان، به مصرف برسانند. رايج ترين راهكارها در 
اين ميان، تهيه بسته ها و اقالم خوراكي، مواد شوينده و 
مصرفي و ديگر مايحتاجي اســت كه در اين روزها به كار 

مي آيد.
رضا نادري، مدير يــك كارگاه توليدي ظرف هاي يك بار 
مصرف است. حاال ۲ ماه پس از ركود و تعطيلي، روزهاي 
شلوغي را مي گذراند: »از يك هفته قبل سفارش هاي ما 
چندين برابر بيشتر شده است. ما با توجه به اينكه هميشه 
شب عيد فروش مان بيشتر مي شد، خريد زيادي داشتيم، 
اما ماجراي كرونا پيش آمد و همــه جنس ها ماند. االن 

اوضاع خيلي بهتر است، سفارش هاي مان زيادشده، البته 
همه سفارش ها را آنالين مي گيريم و ارسال مي كنيم.« 
به گفته او، پكيج هاي بسته بندي غذا و سلفون، بيشترين 
ميزان سفارشــي اســت كه دريافت مي كند: »بيشــتر 
مشتريان از حسينيه ها و خيريه ها هستند كه مي خواهند 
وعده هايي براي افطار روزه داران آماده كنند و با شرايط 
بهداشتي به دست شان برسانند. ما سال هاي گذشته هم 
در  ماه رمضان فروش مناســبي داشتيم اما فكر مي كردم 
امسال بازار كارم كساد باشد اما خدا رو شكر پيش بيني ام 

درست نبود.«
وعده هاي افطاري كه امسال براي روزه داران آماده سازي  
مي شود، ســاده و با رعايت اصول بهداشــتي است. مينا 
صادقــي، يكي از مشــتريان ظرف هــاي يك بار مصرف 
كارگاه آقاي نادري اســت. او به رسم خانوادگي دهه اول 
و آخر ماه رمضان را نذر افطار و روضه داشــته اما امسال 
تصميم ديگــري گرفته: »بايد فاصله گــذاري اجتماعي 
را رعايت كنيم و عمال همه برنامه هــاي جمعي تعطيل 
شده، راهي كه به ذهنم رســيد اين بود كه معادل هزينه 
برگزاري مراسم در رمضان سال قبل را به تهيه بسته افطار 

اختصاص بدهم.« 
بسته هاي افطار او ساده است، نان هاي صنعتي بسته بندي 
شده، يك قالب بسته بندي كوچك پنير، مرباي هويج و 
آلبالو به اضافه شــيربرنج آماده از كارخانه. عالوه بر اينها 

پك بهداشتي شــامل دستمال 
ضدعفوني كننــده الكلــي، يك 
بسته ســه تايي ماســك يك بار 
مصــرف و يك شيشــه كوچك 
ضدعفوني كننــده  محلــول 
دست: »ماســك و دستمال هاي 
ضد عفوني كننــده را يكــي از 
دوستانم كه نذري در ماه رمضان 
داشــت، كمك كرد. البته تعداد 
بســته هايي كه هــر روز آماده 
مي كنيم محدود است اما به نظرم 

همين قدر هم تأثير داشته باشم، در اين روزها كافي است 
و به اميد رمضان ســال بعد مي مانم.«  او تالش كرده اين 
بسته ها را از طريق گروهي از دانشجويان داوطلب به دست 
نيازمنداني برســاند كه آنها  را شناســايي كرده اند: »ما 
فكر كرديم كه شــايد گروه هايي كه از نظر مالي در اين 
شرايط تحت فشار بيشتري هســتند براي تهيه ماسك 
دسترسي كمتر و مشــكالتي داشته باشــند به همين 
دليل اين بسته هاي بهداشتي را اضافه كرديم.«  در بازار 
پالستيك فروشان تهران، خريد و فروش سبدهاي پيك 
نيك هم اين روزها نســبتا پررونق است: »به اندازه سال 
گذشته فروش نداشــتيم اما طبيعتا نسبت به ۲ ماه قبل 
بازار يك تكاني خورده. اين سبدها گران هستند و بيشتر 

مشتري ها مي گويند امسال وضع 
اقتصادي شان خراب است و دنبال 
نمونه هاي ارزان تــر مي گردند. 
بيشتر ســازمان ها و خيريه هاي 
بزرگ از ما خريــد كردند. براي 
شهرســتان ها هم سفارش هايي 
داريم.« اينها را مرتضي مي گويد؛ 
مغازه داري در خيابــان مولوي.

او هم مانند ديگــر مغازه داران از 
تقاضاي زياد براي دستكش يكبار 
مصرف، رولي سلفون و بسته هاي 
كوچك مناسب براي پك كردن مواد غذايي خبر مي دهد: 
»مســاجد، خيريه ها و مردم عادي همه سفارش هايي از 
اين دســت دارند؛ البته بازار به طور كلي خلوت اســت و 
مراجعه حضوري هم نداريم و بيشــتر تلفني مي  خرند. 
ما كه ديگر مغازه ها را باز مي كنيم البته با رعايت مسائل 
بهداشتي.« رعايت مســائل بهداشتي براساس موازين او 
ميز نسبتا پهني است كه جلوي مغازه گذاشته و روي آن 
نوشته: »لطفا وارد نشويد.« تغييراتي در چيدمان مغازه 
داده تا همه جنس پشت سرش باشد و معدود مشترياني 
كه مي آيند همان دم در و با رعايت فاصله سفارش شــان 
را بدهند و تحويل بگيرند و بروند: »نه مشــتري زيادي 
كه نيست. ما عمده فروشــمان براي جهيزيه است، حاال 

هم كه تمام مراسم تعطيل شده از عروسي گرفته تا عزا. 
خرده فروشي جزئي داريم، براي گذران روزمره. اما خدا 
بزرگه. اين روزها هم مي گذره.« مرتضي اينها را مي گويد و 
ماسك را تا نزديكي چشمانش باال مي كشد. براي پري ناز 
كه در يكي از مغازه هاي بزرگ مولوي پرسه مي زند و نقابي 
تلقي با شيار سفيد و طاليي را روي صورتش جا داده،  ماه 
رمضان امسال دلتنگ كننده اســت: »ما هر سال برنامه 
خانوادگي و شب نشيني در  ماه مبارك داشتيم هم براي 
دعا و مناجات و هم براي افطار و سحر. االن عزا گرفته ام كه 
شب هاي قدر را چه كار كنم. خيلي دلتنگ هستم.به نظرم 
لطف  ماه رمضان به دعاي جمعي و دورهمي هاي گرمي 
است كه دارد و امسال از اين نعمت محروم شده ايم.« وي 
اميدوار اســت، اين روزها زودتر بگذرد و سال بعد حتي 
خاطره اش را هم به ياد نياورد: »امسال كه اوضاع همين 
است. مدام به سال بعد فكر مي كنم و اينكه دوباره جمع ما 
جمع مي شود. البته ما امسال يك تصميم جمعي گرفتيم. 
خانواده هاي دور و نزديك هزينه برگزاري برنامه هاي افطار 
را جمع كرديم و فرستاديم براي كمك به تهيه جهيزيه 
دختري كه بعد  ماه مبارك عروس مي شود. از دوستان و 
اقوام ما 15خانواده مشاركت كردند و مبلغ مناسبي جمع 
شد. البته آنها -عروس و داماد- هم مراسم عروسي ندارند 
و برنامه شــان به هم خورده. همينطور بــدون برگزاري 

مراسم مي روند خانه  بخت.«

»همشهري« از حال و هواي رمضان در كوچه هاي شهر گزارش مي دهد

همدلي در زمانه كرونا

 

كرونا همانطور كه بر سياست و اقتصاد ملي و جهاني اثرگذار بوده، رد و نشاني 
هم بر فرهنگ و عادت اجتماعي گذاشته است. كرونا از نظر اجتماعي پيامدها 
و اتفاقاتي به دنبال داشته كه بخشي از آنها مثبت و بخشي منفي بوده است. از 
نگاه فعاالن اجتماعي ، افرادي كه در فعاليت هاي داوطلبانه مشاركت دارند، 
امسال همزمان با  ماه رمضان افراد بيشــتري داوطلب كمك رساني به افراد 

آسيب ديده از كرونا شده اند.
احمد بختياري، مديرعامل ســازمان مردم  نهــاد خانه نجات ايــران كه با 
مجموعه اي از ان.جي.او هــا و نهادهاي داوطلبانه ديگر در ارتباط اســت به 
همشهري مي گويد: تغييرات در ۲ ســطح اتفاق افتاده؛ هم سازمان ها و هم 
مردم. هر ۲گــروه به دنبال روش هاي متفاوتي بــراي فعاليت هاي اجتماعي 
و داوطلبانه در زمانه كرونا هســتند.  آنطور كه مديرعامل خانه نجات ايران 
مي گويد، تمركز برنامه هاي حمايتي خيريه ها امسال به سمت تهيه سبدهاي 
حمايتي و همچنين كمك هــاي نقدي به گروه هاي آســيب ديده از بحران 

كروناســت: »تعداد زيادي از افراد هســتند كه در ماه هاي گذشته درآمدي 
نداشتند، تعدادي هستند كه بيكار شده اند و آنها در اين شرايط نياز به كمك 

و همدلي بيشتري دارند.«
به گفته بختياري، چند اتفاق ديگر هم افتاده و آن ارتباط مجموعه هاي مختلف 
با يكديگر اســت: »يكي، دو تا مجموعه قوي تر رمضان امسال پاي كار آمدند 
و به بقيه خيريه ها گفته اند ســبدهاي حمايتي ارزان تــر مي دهيم و منابعي 
گذاشته اند و خواسته اند حتما تبديل به سبد حمايتي شود. مثال سبد حمايتي 
۳۰۰توماني را 1۰۰تومان مي دهند در واقع روشي براي مشاركت جويي و اين 
انگيزه را براي افراد خير و شركت ها ايجاد مي كند كه افراد بيشتري را بتوانند 
تحت پوشش حمايتي قرار دهند. ســوي ديگر ماجرا هم اين است كه سقف 
كمك را با توجه به شرايط فعلي و نياز بيشتر گروهي از مردم افزايش داده ايم، 
يعني هر سال اگر بسته حمايتي ۲۰۰هزارتوماني تهيه مي كرديم، امسال آن 
را به 4۰۰هزار تومان رســانده ايم.« عالوه بر اين ان.جي.اوهايي كه در زمينه 
تخصصي تر فعاليت مي كرده اند، مثال زيست محيطي ها و... هم در يك ماه اخير 
در حوزه هاي مربوط به فقر و آسيب ها فعال شده اند: »به هر حال ما معتقديم 
كه هر چه فقر باالتر برود مشكالت اجتماعي هم بيشتر مي شود و با اين رويكرد 

در حال تالش براي پوشش بيشتر افراد آسيب ديده هستيم.« 

مديرعامل خانه نجات ايران:

فرهنگهمياريتغييركردهاست

مردم ايران امســال نه تنها 
نــوروز متفاوتــي را تجربه 
كردند كــه پــس از آن  ماه 
رمضان هم تحت تأثير كرونا 
در حــال و هــواي ديگري 
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كيوسك
 سال2019، ســال اعتراض هاي 
سراسري در چهارگوشه عالم بود؛ 
از آمريكاي التين گرفته تا اروپا و از لبنان و عراق و ايران 
گرفته تا هنگ كنگ. ويروس كرونا اما دنيا و معترضان 
را در ســكوت فرو برد و خانه نشيني، صداي معترضان 
را بريد. اين بار، به جاي صف هاي فشــرده معترضان، 
ترس مرگ خيابان ها را در بر گرفت و آمار سر به فلك 
كشــيده ابتال و مرگ ومير كرونا، چنان دنيا را به خود 
مشغول كرد كه كسي اعتراض هاي چند ماه پيش را حتي 
به ياد هم نمي  آورد. مردم در سراسر دنيا، زنده ماندن را 

به اعتراض ترجيح دادند و خانه نشين شدند. با اين حال 
صداي اعتراض، در دنياي كرونا هم زنده است. در لبنان و 
فرانسه، خشم عمومي مردم را بدون رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي براي به آتش كشيدن نشانه هاي رنج و مصيبت 
به خيابان ها كشيد و در سرزمين هاي اشغالي و اسلووني، 
اعتراض ها رنگ دســتورالعمل هاي بهداشتي گرفت. 
عجيب ترين اعتراض هاي دوران كرونا در آمريكا بود؛ 
جايي كه سفيدپوســتان حامي ترامپ، با اسلحه هاي 
اتوماتيك به خيابان ها ريختند تا قرنطينه را بشكنند و 

پرستاران، با ماسك در مقابل آنها ايستادند.

معترضاني كه در طول سال 2019 خيابان ها را در سراسر جهان تسخير كرده بودند، حاال باوجود كرونا، در 
كشورهاي مختلف راه هايي براي بازگشت و ازسرگيري تجمعات پيدا كرده اند

اعتراض با فاصله

   2.5ميليون آمريكايي در  ماه 
آوريل بيكار شدند

   كرونا ژاپن را در مسير ركود قرار 
داده است

   بيكاري به باالترين ميزان از زمان 
ركورد بزرگ رسيده است 

جواد نصرتي
خبرنگار

23 2  يكشنبه 21 ارديبهشت 99  شماره 7938 جهان 3 0 2 3 6 4 0

فصل خروج

به فاصله كوتاهي بعــد از جنجال خروج 
پاتريوت هاي آمريكايي از عربستان، حاال خاورميانه

رسانه هاي اين كشور از طرحي براي خروج 
نيروهاي نظامي آمريكا، اين بار از صحراي سينا در شرق 
مصر سخن مي گويند؛ طرحي مهم و البته غافلگير كننده 
كه از ســوي پنتاگون و شخص مارك اســپر، وزير دفاع 
آمريكا دنبال مي شود. اين در حالي است كه طي ماه هاي 
اخير گزارش هاي متعددي از احياي هسته هاي زيرزميني 
داعش در اين منطقه صحرايي و حتي حمالتي پراكنده از 
ســوي اين گروه عليه مواضع ارتش مصر منتشــر شده، 
حمالتي كه دست كم 3كشته از نظاميان مصري بر جاي 

گذاشته است.
به نوشته روزنامه وال استريت ژورنال، با وجود تالش هاي 
جــدي پنتاگون و مارك اســپر براي تصويــب و اجراي 
فوري اين طرح، دولت هاي مصر و رژيم صهيونيســتي با 
آن مخالف هســتند. همچنين وزارت خارجه آمريكا نيز 
نسبت به تبعات اجراي چنين تصميمي براي طرح جامع 
صلح )معامله قرن( و منافــع بلندمدت آمريكا در منطقه 

خاورميانه ابراز نگراني كرده است.
براســاس گزارش شــبكه الجزيره، هم اكنــون بيش از 
400نظامــي آمريكايي به عنوان بخــش اصلي نيروهاي 
حافظ صلح در صحراي سينا مستقر هســتند. اين نيرو 
مجموعا از نظاميان 13كشور با هدف كمك به حفظ صلح 
ميان مصر و اسرائيل از سال 1979)امضاي معاهده كمپ 
ديويد( تشكيل شده و حدود 1100نظامي از مليت هاي 
مختلف را شامل مي شــود. اگرچه فلسفه اصلي تشكيل 
اين نيرو و اســتقرار آن در صحراي سينا، كمك به حفظ 
صلح بين قاهره و تل آويو بوده، اما طي سال هاي گذشته 
با شــكل گيري گروه هاي متعدد تروريســتي در مناطق 
صحرايي آفريقا و خاورميانه، مقابله با تروريســم و ناامني 
هم به ماموريت هــاي اين نيروي بين المللــي با رهبري 
آمريكا اضافه شده است. محل استقرار اين نيروها عمدتا 
به 2 پايگاه نظامي در شمال ســينا و شرم الشيخ محدود 
مي شود. پايگاه اول از سوي رسانه هاي عربي به عنوان يكي 
از مصون ترين پايگاه هاي نظامي در سطح منطقه توصيف 
مي شود كه احتمال تهاجم نظامي به نيروها و تجهيزات 
داخل آن تقريبا محال است. اين پايگاه طي سال هاي اخير 
در چندين مرحله توســعه يافته و امنيت آن بيشتر شده 

است؛ امري كه به نظر مي رسد با افزايش حضور داعش در 
صحراي سينا بي ارتباط نباشد. روزنامه العربي الجديد به 
نقل از منابع امنيتي مدعي است تقريبا نيمي از نظاميان 
آمريكايي در اين پايگاه حضور دارند و به ندرت از آن خارج 
مي شوند. در مقابل، پايگاه ديگر نيروهاي آمريكا در شهر 
توريستي شرم الشيخ از محدوديت هاي كمتري برخوردار 
اســت؛ امري كه با توجه به ماهيت گردشگري منطقه و 
كاهش ميزان تهديدات امنيتــي و نظامي در آن طبيعي 
به نظر مي رسد. اما چرا پنتاگون حاال و در چنين شرايطي 
به دنبال خروج نظاميان آمريكايي از صحراي سينا ست؟ 
روزنامه وال استريت ژورنال در پاسخ به اين سؤال به نقل 
از منابع ارشد نظامي مي نويســد: خروج از سينا بخشي 
از برنامه جامع پنتاگون بــراي كاهش هزينه هاي نظامي 
آمريكا در سراسر جهان است. اين منابع همچنين مدعي 
شده اند حضور سربازان آمريكايي در صحراي سينا از نظر 
مارك اســپر، توجيه منطقي خود را از دست داده است 
چرا كه مصر و اسرائيل طي 4دهه گذشته به حفظ صلح و 
جلوگيري از وقوع تنش هاي نظامي در اين منطقه پايبند 
بوده اند. بنابراين به خطــر اندختن جان نيروهاي نظامي 
در منطقه اي كه پر از تهديدات تروريستي اســت توجيه 

منطقي و قابل قبولي ندارد.
اگرچه انتشــار گــزارش وال اســتريت ژورنال جنجال 
گســترده اي در ميان رســانه هاي آمريكايي، اسرائيلي و 
عربي به راه اندخته است اما تا كنون هيچ يك از نهادهاي 
رسمي طرف هاي يادشده، ازجمله وزارت خارجه آمريكا، 
دفتر نخست وزير اســرائيل، وزارت خارجه مصر و حتي 

ســخنگوي نيروهاي حافظ صلح حاضر نشده اند پاسخي 
روشن به سؤاالت رســانه ها درباره جزئيات اين گزارش 
بدهند. اين در حالي اســت كه موضوع خروج بخشي از 
نيروها و تجهيزات نظامي آمريكا از عربســتان، ازجمله 
سامانه هاي دفاع موشكي پاتريوت هم براي نخستين بار 

در روزنامه وال استريت ژورنال مطرح شده بود.
اندرو ميلــر، مدير امــور نظامي اســرائيلي- مصري در 
شــوراي امنيت ملي در دولت اوباما با اشــاره به گزارش 
وال استريت ژورنال در صفحه توييتر خود نوشت: حضور 
آمريكا در صحراي ســينا، اطالعاتي از فعاليت هاي مصر 
در اين منطقه و همچنين هســته هاي زير زميني داعش 
در اختيار ما قرار مي داد كه به ســادگي قابل ارزشگذاري 
نيســت. ميلر همچنين با ارزيابي موضع مصري ها درباره 
تصميم پنتاگون مي نويسد: بخشي از مسئولين اين كشور 
هيچ گاه نگراني خود از حضور آمريكا در ســينا را پنهان 
نكرده اند، حضوري كه به باور آنها براي جاسوسي و اعمال 
محدوديت بر فعاليت هاي نظامي مصر بوده است. آنها ما را 
همچون مانع مي بينند و فكر مي كنم خواهان مسلح سازي  
مجدد صحراي سينا هستند. طي هفته گذشته تماس هايي 
ميان مقامات عالي رتبه نظامي آمريكا، اســرائيل و مصر، 
ازجمله مارك اسپر، محمد زكي )وزير دفاع مصر(، مارك 
ميلي )رئيس ستاد ارتش آمريكا( و افيف كوخافي )فرمانده 
ارتش اسرائيل( برقرار شده است. اگرچه هيچ اطالعاتي از 
محتواي اين تماس ها در دست نيست، اما همزماني آن با 
انتشار گزارش جنجالي وال استريت ژورنال درباره تصميم 
پنتاگون براي خروج از صحراي سينا معناي روشني دارد.

بعد از انتشار خبر خروج پاتريوت هاي آمريكايي از عربستان، حاال 
پنتاگون به دنبال خروج نظاميان آمريكايي از صحراي سينا  ست

مردم در اسلووني معتقدند دولت اين كشور، همچون بسياري از حكومت هاي 
اقتدارگراي ديگر، از همه گيري ويروس كرونا براي محدودكردن آزادی هاي 
فردي و عمومي استفاده كرده است. مردم همين جمعه گذشته، در لوبليانا 
پايتخت كشورشــان، به خيابان ها ريختند تا عليه يانس يانسا نخست وزير 
اسلووني و سياست هاي تحديد كننده او اعتراض كنند. از نظر آنها، دولت به 
بهانه همه گيري كرونا قدرت پليس را بيشتر كرده، سختگيري بر مهاجران 
را افزايش داده و حمالت بيشتري عليه روزنامه نگاران مرتكب مي شود. در 
كشوري كه قوانين ســفت و ســختي براي جلوگيري از انتشار كرونا وضع 

كرده، معترضان هم روش هوشمندانه اي براي برگزاري تظاهرات داشتند 
و با دوچرخه به خيابان هــا آمدند. به گزارش بي بي ســي، لوبليانا به خاطر 
دوچرخه سواران انبوهش شهرت دارد و برگزاري اعتراض دوچرخه اي در اين 
شهر، واقعا منطقي است. بسياري از دوچرخه سواران ماسك به صورت داشتند 
و در شعارهايشان مقامات دولتي را دزد خطاب مي كردند و »مرگ بر دولت« 
مي گفتند. فعاالن محيط زيستي هم به اين راهپيمايي اضافه شدند. آنها دولت 
را متهم مي كنند كه جلوي فعاليت سازمان هاي مردم نهاد را مي گيرد و ديگر 

از آنها در پروژه هاي عمراني نظرخواهي نمي كند.

 اسلووني
دوچرخه عليه اقتدارگرايي 

لبنان، پاييز پيش هم شــاهد اعتراض هاي گســترده مردمي بود. 
اقتصاد در حال فروپاشي و خشم عمومي از طبقه حاكم فاسد در اين 
كشور، ســال پيش مردم را با قليان و آهنگ هاي شاد به خيابان ها 
كشاند اما اين بار ماجرا فرق داشت. ســقوط آزاد ارزش واحد پول 
ملي لبنان -ليره- و نگراني از گرسنگي طوالني مدت، مردم را چنان 
خشمگين كرد كه اعتراض ها در طرابلس -قلب تپنده اعتراض هاي 
سراسري در لبنان- به خشونت كشيده شد و معترضان، چند بانك 
را به آتش كشيدند. فروپاشي اقتصاد،  خانواده هاي طبقه متوسط را 

به دامان فقر هل مي دهد و غم نان در اين كشور، بزرگ تر از هراس 
از كروناست.  ماه گذشته، ليره كه در 30سال گذشته حدودا ارزش 
خود برابر دالر را حفظ كرده بود، بزرگ ترين سقوط خود در 3دهه 
را تجربه كرد و هر 4هزار واحد از آن با يك دالر معامله شــد. لبنان 
اقتصادي مصرف گرا دارد كه تقريبا همه  چيز را وارد مي كند و آنقدر 
غذا توليد نمي كند كه مردمش را سير كند. در اين شرايط است كه 
مردم قرنطينــه و كرونا را ناديده گرفتند و از غــم نان به خيابان ها 

ريختند.

 لبنان
نان مهم تر از قرنطينه 

بحران تشــكيل دولــت در رژيــم اســرائيل و چشــم انداز تمديد 
نخست وزيري بنيامين نتانياهو، مردم اسرائيل را در انتهاي آوريل، در 
اعتراضي كه مي توان بهداشتي ترين اعتراض تاريخ خواند به خيابان ها 
كشــاند. برگزاركنندگان اين اعتراض بزرگ، در يكي از ميدان هاي 
تل آويو، روي زمين نقاطي را با x در فاصله مشــخص 2متر مشخص 
كرده بودند تا مردم، ضمن فاصله گذاري اجتماعي به اعتراض بپردازند. 
سازمان دهندگان 2800نقطه را در اين ميدان مشخص كرده بودند اما 
درنهايت، برآورد كردند كه حضور مردم دوبرابر پيش بيني هايشان بوده 

و بسياري از معترضان در خيابان هاي اطراف تجمع كرده بودند. اين 
نخستين اعتراض دوران كرونا به شمار مي رود و فاصله گذاري دقيق 
نقاط ايستادن معترضان، چشم انداز روشني از چگونگي اعتراض در 
دوران كرونا ارائه مي داد. معترضان در اين گردهمايي اعتراضي، عليه 
نتانياهو و اقدامات او عليه باورهايشان شــعار مي دادند. اين اعتراض 
عمومي در حالي برگزار شد كه قوانين سفت و سخت مربوط به كرونا 
در اسرائيل اعمال شده بود. با اين حال معترضان با حفظ فاصله 2متر 

موفق شدند مجوز برگزاري اعتراضشان را بگيرند.

 رژيم اسرائيل
اعتراض به فاصله 2متر 

در روزهاي اخير، ايالت هاي زيادي در آمريكا شــاهد برگزاري يكي از 
عجيب ترين راهپيمايي هاي اعتراضي تاريخ اين كشور بودند؛ مخالفان 
قرنطينه، با سروصداي زياد و گاهي با اسلحه هاي اتوماتيك، به خيابان ها 
ريختند تا عليه محدوديت هايي كه فرمانــداران به منظور جلوگيري 
از انتشــار ويروس كرونا اعمال كرده بودند اعتــراض كنند. اين افراد 
مدعي بودند كه فرمانداران اياالت با تعطيل كردن كســب و كارها، به 
اقتصاد محلي لطمه مي زنند و خواهان بازگشايي مغازه ها و كارخانه ها 
بودند. در اياالت خاصــي، طرفداران حق مالكيت اســلحه كه عمدتا 

سفيد پوست هاي برتري طلب هستند هم فرصت را غنيمت شمردند و 
به خيابان ها ريختند. بسياري از اين معترضان، درواقع حاميان دونالد 
ترامپ رئيس جمهور آمريكا بودند. ترامپ در آن هفته ها از هر فرصتي 
استفاده مي كرد تا بر فرمانداران دمكرات فشار بياورد محدوديت ها را لغو 
كنند. آمريكايي ها در حالي عليه قرنطينه اعتراض كردند كه اين كشور، 
با فاصله بيشــترين آمار ابتال و تلفات كرونا را در دنيا ثبت كرده است. 
اين بي مالحظگي معترضان، داد كادر درمان آمريكا را هم درآورد و در 
برخي شهرها، پرستاران در مقابل اين معترضان دست به اعتراض زدند.

 آمريكا
 فرشته ها عليه ديوانه ها 

حومه هاي پاريس، به صورت سنتي، آوردگاه پليس و مردم محرومي 
است كه در شرايط سخت و دردناكي زندگي مي كنند. كوچك ترين 
جرقه اي، اين انبار باروت پرازدحام را به آتش مي كشــد.  اين بار، اين 
جرقه، به خاطر كرونا زده شد؛ شورش ها در مناطق حاشيه اي پاريس، 
بعد از آن شروع شد كه يك موتورسوار بعد از برخورد با ماشين گشت 
نامحسوس پليس به كما رفت. پليس مي گويد به اين مرد ايست داده 
است تا مجوز تردد او در دوران قرنطينه را بررسي كند و وقتي كه در 
را باز مي كرده، موتورسوار به در خورده است. اما وكيل اين مرد و همه 

حاشيه نشــينان پاريس معتقدند پليس عمدا در خودرو را باز كرده 
تا به او آســيب برســاند. بعد از اين حادثه، ويه نو ال گارن و چند محله 
حومه نشين ديگر به صحنه زد و خورد ساكنان هميشه معترض آنها و 
پليس تبديل شد و حتي چند مدرسه و بانك هم به آتش كشيده شد.  
ساكنان اين منطقه عموما كارگران روزمزدي هستند كه كارشان را 
به خاطر قرنطينه سفت و ســخت در پاريس از دســت داده اند. آنها 
همچنين به صورت سنتي پليس را به برخوردهاي خشن و نژادپرستانه 

با خودشان متهم مي كنند و از بي عدالتي گله دارند.

 فرانسه
شورش حاشيه ها 

سياوش فالح پور
خبرنگار



بوي خوش تو هــر كه ز باد صبا شــنيد
از يــار آشــنا ســخن آشــنا شــنيد

اي شاه حســن چشــم به حال گدا فكن
كاين گوش بس حكايت شــاه و گدا شنيد

اوبر 3700نفر را اخراج مي كند
نيويورك: شــركت اوبر تصميــم به اخــراج ۳۷۰۰نفر از 
كارمندان به دليل شيوع ويروس كرونا گرفته است. به گزارش 
تلگراف، تاكســي اينترنتــي اوبر اعالم كــرده براي كاهش 
۱۴درصدي هزينه ها، ناچار به كاهش نيروي انساني خود شده 
است. كارمندان بخش خدمات پشتيباني مشتريان و تيم هاي 
استخدامي در اين دوره اخراج خواهند شد. دارا خسروشاهي، 
مدير ارشد اجرايي اوبر نيز از باقيمانده دستمزد خود در ۲۰۲۰ 

ميالدي چشم پوشي مي كند. 

عاقبت پياده روي در فرودگاه
تگزاس: مرد ناشناسي كه در فرودگاه تگزاس آمريكا درحال 
پياده روي بود توســط موتور يكــي از هواپيماهــاي بوئينگ 
مكيده و كشته شد. به گزارش سايت بريتانيايي مترو، بقاياي 
اين مرد توســط يكي از راننده هاي حمل ونقل بار مشــاهده و 
پليس فرودگاه براي بررسي موضوع وارد عمل شد. هنوز علت 
پياده روي اين مرد در محوطه فرودگاه مشخص نيست اما آنچه 
روشن است اينكه قدرت مكش موتور هواپيما به حدي است كه 
مي تواند انسان بالغي را از فاصله چند متري به داخل خود بكشد.

گياهخواري اجباري در آمريكا
فلوريدا: پس از شــيوع ويروس كرونا بسياري از كشتارگاه هاي 
آمريكا بسته شــده اند و بســياري از مردم به اجبار گياهخواري 
مي كنند. به گزارش سايت بريتانيايي مترو، سناتور فلوريدا به مردم 
هشدار داد چنانچه اين ويروس همچنان در حال قرباني گرفتن 
باشد چاره اي جز بستن باقي كشــتارگاه ها نيست و مردم بايد به 
اجبار به گياهخواري روي آورند. او همچنين هشدار داد چنانچه 
مصرف گوشــت مردم آمريكا كاهش نيابد، مزرعه دار ها مجبور 

مي شوند دام هاي شيرده خود را نيز راهي كشتارگاه ها كنند.

دستگاه بغل كردن دانش آموزي
اينديانا: معلم يك مدرسه در آمريكا با ديوار و دستكش هاي 
پالستيكي محافظي ســاخته است تا به وســيله آن بتواند 
دانش آموزهاي كالس خــود را مالقات كــرده و حتي آنها 
را بغل كند. به گزارش ســايت بريتانيايي متــرو، او براي هر 
۱۲دانش آموز كالسش از اين ديوارها ساخته تا هيچ بهانه اي 
براي آنها باقي نگذارد كه به ديدنش بيايند. او تابلويي كنار اين 
پوشش پالستيكي نصب كرده كه طريقه بغل كردن معلم شان 

را روي آن توضيح داده است.

 حضرت امير المؤمنين علي ع: من الّشقاء افساد المعاد؛ 
از بدبختي  است فاسد كردن معاد.
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در فضيلت بطالت 
 چه كســي فكر مي كرد بتوانيم اين همه دوام 
بياوريم؟ چه كسي فكر مي كرد بشود هفته ها 
در خانه ماند و هيچ كاري نكرد؟ صبح ها دير 
از خواب بلند شــد. چه كســي فكر مي كرد 
روزگاري برســد كه فقط براي استارت زدن 
و خالي نشدن باتري، ماشين را روشن كرد؟ 

هفته هــا از جيب خورد و پول قســط بانك را 
با بي خيالي طي كرد. بيكار بود و حــِس عقب افتادن از دنيا 
نداشت. براي هيچ كاري عجله اي نداشت و با وجدان راحت 
هركاري را كش داد و تا لنگ ظهر خوابيد؟ واقعا چه كسي فكر 
مي كرد؟ و از همه بهتر اينكه همه جاي عالم وضعيت همين 
است. هفته هاســت هيچ كس در هيچ كجاي عالم  عجله اي 
ندارد. همه مسابقات تعطيل است. هفته هاست نه كسي برنده 
شده نه كسي بازنده! هفته هاســت آسمان ها پاكند، يخ هاي 
قطب كمتر آب مي شوند، پرنده ها بيشــتر آواز مي خوانند، 
دلفين ها به ونيز برگشته اند. آدم ها اين مدت، در همه جاي 
دنيا آهســته زندگي مي كنند و ترمِز زندگي را كشــيده اند. 
سياستمداراني كه پيش ازاين همه را به كار و سرعت و رشد 
و توليد بيشتر توصيه مي كردند حاال همه را به آرامش، به در 
خانه ماندن، به هيچ كاري نكردن، به بطالت و به آهســتگي 
فرامي خوانند. روزهاي اول قرنطينه، فكر مي كردم اين همه 
مدت در خانه، دوام نمــي آورم ولي حاال فكر مي كنم زندگي 
جديدي را كشف كرده ام. همان زندگي كه قرار نيست در آن 
فقط شب ها، وقتي خرد و خمير به خانه مي رسم دخترهايم 
را ببينم. من عاشق اين زندگي شدم كه بدون عذاب وجدان 
بتوانم ۴ساعت با دخترم ايكس باكس بازي كنم. آيا با رفتن 
كرونا قرار است همه  چيز به روال قبل برگردد؟ آيا قراراست 

دوباره روزي ۱5 ساعت كار كنم؟ 
آيا باز هم صبح ها قبل از اينكه بچه هايم بيدار شــوند بايد از 
خانه بيرون بزنم و شب وقتي برگردم كه خوابند؟ آيا باز هم 
بايد براي اينكه قسط بانكم عقب نيفتد، براي اينكه از ديگران 

عقب نيفتم و از دنيا جا نمانم بدوم و بدوم.
من عاشق اين زندگي شــدم. زندگي اي كه كند مي گذرد، 
بي خيالســت و همان زندگي كه فقط با اجبار يك ويروس 
به آن تن داده ايم.  كاش بقيه دنيا هم عاشــقش شده باشند. 
كاش همه باهم  ترمزهايمان را بكشــيم. چه كسي گفته هر 
لحظه لحظه عمرمان بايد مفيد باشد. چه كسي گفته ارزش 
لحظه هاي زندگي ما در كاري كردن است؟ شايد اگر ما آدم ها 
هيچ كاري نكنيم خيلي مفيد تر باشيم. كاش اصال بعد از اين 
همه مدت تعطيلي و بيكاري، براي اينكه بدنمان كم كم گرم 
شــود دولت هاي دنيا تا چند ماه، روزهــاي هفته را يك روز 
درميان تعطيل كنند، مگر اين مدت كه هيچ كسي كاري نكرد 
آســمان به زمين آمد. بياييم همه  چيز را آهسته كنيم؛ مثال 
سرعت مجاز اتوبان ها را نصف كنيم تا ديرتر به سر كار برسيم. 
بچه ها هم كمتر و ديرتر به مدرسه بروند. مگر اين مدتي كه 
بچه ها مدرسه نرفتند چه اتفاقي براي علم آموزي افتاد. مگر 

چندتا اينشتين و بمب اتم ضرر كرديم؟ 
اصال چه مي شود تدريس آنالين ادامه پيدا كند و بچه ها مثال 
فقط ۲روز حضوري به مدرسه بروند و معلم ها هم فقط ۲روز 
سر كار بروند و دانشگاه ها هم ۲روز باز باشد و ادارات هم ۲روز 
باز باشند. دكترها فقط ۲روز مطب بروند، تلويزيون هم فقط 
۲روز برنامه داشته باشد و سياســتمداران هم فقط ۲روز در 

هفته به زد و بند مشغول باشند. عجب دنيايي مي شود! 
 اصال يك رفراندوم جهاني برگزار كنيم و از مردم عالم  بپرسيم: 
آيا موافقيد به جاي اينكه 5روز هفته كار كنيد و ۲روز تعطيل 

باشيد، ۲روز كار كنيد و 5روز تعطيل باشيد؟ 
اصال كاش مردم دنيا تباني كننــد و به احزابي رأي دهند كه 
وعده شان نه رشد اقتصادي بيشتر نه توليد و كار بيشتر، بلكه 

تعطيلي بيشتر باشد! 
كاش زندگي از اين به بعد همين قدر آرام بماند، البته بدون 

كرونا!

 سيدرضا ابوترابنقد و نظر
متخصص مغز و اعصاب

علي مالئكهپزشك همشهريتلنگر
 روزنامه نگار و پزشك

خليل كاظم نيا
ويتريندستيار جراح عمومي

چه عالئمي در كرونا نيازمند 
مراجعه به اورژانس است؟ 

پزشــكان پس از چند  ماه كه از شــيوع 
ويروس كرونــا مي گذرد، شــناخت 
بهتري از عالئم عفونت با اين ويروس 

پيدا كرده اند.
گرچه تب جزء عالئم شايع بيماري 
است، اما نشانه اي از شدت بيماري 
نيست. اغلب بيماران كوويد-۱9 

كه با عالئم تنفسي شديد به بخش 
اورژانس مراجعه مي كنند، تب خفيفي دارند.

كوويــد-۱9 در گروهــي از بيمــاران فقط با ســرفه 
به شدت هاي گوناگون شروع مي شود، بدون اينكه عالئم 
ديگر گزارش شده بيماري مانند تب، گلودرد، اسهال، درد 
شكمي، سردرد، بدن درد، كمردرد و خستگي را داشته 
باشــند. در گروهي ديگر از بيماران بدن درد و خستگي 

شديد آغازكننده بيماري است.
يك عالمت شــاخص ديگر بيماري از دست رفتن حس 
بويايي اســت كه در چند روز اول شــروع مريضي رخ 

مي دهد.
تنگي نفس به معناي احساس اينكه نمي توانيد ريه هايتان 
را مانند حالــت عادي با هوا پر كنيد، عالمت شــاخص 
بيماري شديد كوويد-۱9 است. معموالً تنگي نفس در 
يكي دو روز اول شروِع عالئم بيماري بروز نمي كند، اما 

ممكن است از روز چهارم به بعد خود را نشان بدهد.
اگر در روند بيماري دچار تنگي  نفس شــويد، حتماً 
بايد به بيمارســتان مراجعه كنيد، چرا كه حتي اگر 
هيچ بيماري زمينه اي نداشــته باشيد، ممكن است 
ميزان اكســيژن خونتان به طور خطرناكي افت كند. 
پزشكان در بيمارستان با استفاده از وسيله اي به نام 
»پالس اكسي متر« كه دور انگشتتان قرار مي گيرد، 
ميزان اكسيژن خونتان را اندازه مي گيرند. اگر ميزان 
افت اكسيژن خونتان خيلي شديد باشد، معموالً نياز 
به بستري شــدن پيدا مي كنيد و اگر افت اكسيژن 
خون خيلي شــديد نباشــد، ممكن اســت به خانه 
فرســتاده شــويد، اما بايد كاماًل مراقب عالئم خود 
باشيد و با دستگاه پالس اكسي متر در خانه اكسيژن 
خونتان را به طور مرتب وارســي كنيد و با پزشك در 

تماس باشيد.
يك نكته ديگر كه بايد بدانيد اينكه ممكن است تا يك 
هفته پس از شــروع بيماري با عالئم خفيف، دچار بدتر 
شدن ناگهاني عالئم، به خصوص احساس درد در قفسه 
سينه و بدتر شدن تنگي نفس شويد كه در اين صورت هم 

بايد به سرعت به بيمارستان مراجعه كنيد.

 حس خوب پول داري
ســن آدم كه باال مي رود روز تولدش هم انگار 
فرسوده مي شــود. نه از تبريك هاي آنچناني 
و شــق و رق خبري هســت، نه از تب و تاب 
اطرافيان. به همه اينها بيفزاييد سلطان كرونا 

را هم.
كرونا كــه آمد قلب ها را دور هــم جمع كرد. 
البته از راه دور و به ِســحر اينترنت. ولي انگار 

درهمين خانه ماندن و دور همنشــيني هاي دورادور باز 
هم من شانس زيادي نداشتم و كسي از خانواده 6۰نفري 
نتيجه و نبيره اي ما به ياد من نبود و هيچ پيامي خرج من 
نكرد جز مريم؛ آخرين خواهــرم كه پروفايل واتس اپش را 
عكس من گذاشته بود و پيامي به رسم تبريك. ولي باز هم 
اين ابتكار واتس اپي مريم جواب نداد و خانواده من انگار كال 
من را به باد فراموشي سپرده اند حاال كه از آنها دور افتاده ام.
آدم دلش مي گيرد از اين همه بي تفاوتي؛ حتي اگر براي بار 
چهل و دوم متولد شده باشي. ولي دم سيستم بانكداري 
گرم كه برايم سنگ تمام گذاشت و تنهايي خانوادگي را با 

شگردهاي خودش پر كرد!
همراهي بانك ها از همان نخســتين دقايق روشن شدن 
سيستم هايشــان شــروع شــد. چقدر هم بااحساس و 

خودماني.
همه بانك ها پيام تبريك فرستادند نه اينكه من مشتري 
همه شان هستم؛ اصال، حتي بانك هايي كه يك تُك پا رفته 
بودم آنجا تا شرايط وام هاي شان را بپرسم همان ها هم ابراز 

لطف كرده بودند!
فقط يك بانك پيام نداده بود! فكر كنم از من دلخور شده 
چون قســط وامم عقب افتاده و چند روز پيش هم تلفني 
اوقات تلخي كردند. حق هم دارند. چــه معني دارد آدم 
بدهكار دوباره متولد شــود. حيف كه واتس اپش را ندارم 
وگرنه حتما برايش مي نوشــتم: بانك عزيــزم با من قهر 
نكن. به يادت هســتم ولي به خدا هنوز حقوقم رو ندادن. 
در نخستين فرصت خدمت مي  رسم. يك قلب قرمز خوني 
و يك استيكر شــرمندگي ته جمله مي گذاشتم و برايش 
مي فرســتادم. تا بداند توي اين جشن بانكي سايه قهرش 
خيلي خيلي برايم اســترس زا بود. واقعا َدم بانك ها گرم، 
چقدر جاي خالي همه را توي باكس پيام هايم پر كردند و 
زادروزم را صميمانه شادباش گفتند و نگذاشتند توي اين 

شهر غريب تنها بمانم.
چقدرحال من خوب است. چقدر حس پول دار بودن خوب 
است. چقدر حس تعلق به خاندان بزرگ و پرريشه بانك 

خوب است.
واقعن »وصــف العيش، نصف العيش.«خانــدان خوبم از 

همه تان مچكرم.

چشم انتظار در خاك رفتگان
»چشــم انتظــار در خاك رفتگان« 
نوشته ميگل آنخل آستورياس شرح 
مقاومت و كودتاي مردم گواتماال در 
برابر سردمداران مملكت شان است. 
در كتاب به صورت خاص روستاييان 
فقير كه در شركت موز كار مي كنند، 
مورد بررسي قرار گرفته اند؛ مردمي 
كه عمري تحت شكنجه و فشار حكام 
ظالم زندگي كرده اند و زماني ظلم به 

حدي مي رسد كه ديگر براي آنها قابل تحمل نيست و ماجراي 
داستان شكل مي گيرد. در اين رمان حجيم، صاحبان روزنامه 
در پول غلت مي زنند و گلو پاره مي كننــد كه زنده باد آزادي. 
اعيان زادگان مرفه از سر تفنن شعر مي سرايند و نثر مي آرايند 
و بر سينه مي كوبند كه زنده باد آزادي. بازرگانان به زور تبليغ 
بر سود خود مي افزايند و گريبان مي درند كه زنده باد آزادي. 
تنها توده هــاي محروم و زحمتكش نمي تواننــد اين فرياد را 
تكرار كنند، زيرا آزادي آنها به معناي گرسنگي شــان است. 
از اين رو بينوايان رنج خويش را تحمل مي كنند و به جور آنها 
گردن مي نهند. آنها به ســياه روزي خود تن داده و به سكوت 

خو گرفته اند.
چشم انتظار در خاك رفتگان داستان اعتصاب عمومي عظيمي 
است عليه ديكتاتور گواتماال و شركت آمريكايي موز. شخصيت 
مركزي رمان مبارزي انقالبي است كه مي كوشد مردم را به قيام 
و اعتصاب فراخواند. اگر اين اعتصاب پيروز شود، سرخپوستان 
مظلوم و در خاك رفته تســلي مي يابند و مي توانند چشمان 
بازمانده شــان را ببندند، زيرا بنا بر افسانه اي مايايي، چشمان 

آنها در گور به انتظار تحقق عدالت بازمانده است.
اين رمان را ابتدا نشــر نو در اواخر دهه 6۰ با نام »چشــمان 
نخفته در گور« و بعدتر در اواخر دهه ۷۰ نشــر ققنوس با نام 
»چشمان بازمانده در گور« منتشــر كرد و حاال نشر ماهي با 
نام »چشم انتظار در خاك رفتگان« منتشرش كرده است. گويا 
تغيير اسم كتاب هر بار به درخواســت مترجم رمان، سروش 

حبيبي بوده است.
از ميگل آنخل آســتورياس به عنــوان يكــي از بزرگ ترين 
نويســندگان آمريكايي جنوبي نام برده مي شود. او در ۱899 
در گواتماالسيتي در خانواده اي بازرگان  زاده شد. تحصيالت 
دانشگاه را در رشته حقوق انجام داد و به دريافت درجه دكتري 
نايل آمد. در سال ۱9۲۴ به لندن و سپس به پاريس سفر كرد و 
در دانشگاه سوربون در رشته نژادشناسي به تحصيل ادامه داد 
و در اديان قديم آمريكاي مركزي تخصص يافت. آستورياس 

نهم ژوئن سال ۱9۷۴درگذشت.
نشر ماهي اين كتاب ۷68صفحه اي را با ترجمه سروش حبيبي 

به بهاي ۱۲۰هزار تومان منتشر كرده است.

 فراخوان ششمين دوره جايزه داوري اردكاني
مركز فرهنگي شهر كتاب براي قدرداني 
از دانشجويان دكتري رشته فلسفه، با 
مشــاوره و همفكري، اشراف و حمايت 
مــادي و معنــوي دكتر رضــا داوري 
اردكاني، ششــمين دوره جايزه »رضا 

داوري اردكاني« را برگزار مي كند.
به گزارش همشهري، دانشجويان دوره 

دكتري رشته فلسفه  با گرايش هاي گوناگون كه در سال 98 از پايان نامه خود دفاع 
كرده اند مي توانند فايل پايان نامه هاي خود را حداكثر تا پايان تيرماه به نشــاني 
الكترونيكي bookcityaward@gmail.com ارســال كنند و براي كســب 

اطالعات بيشتر با شماره هاي 88۷۲۳۳۱6 و 88۷۱۷۴58 تماس بگيرند.
هيأت داوران اين جايزه را، رضا داوري اردكاني، پرويز ضياء شهابي، شهرام پازوكي، 

سيدحميد طالب زاده، جواد صافيان و علي اصغر مصلح تشكيل مي دهند.
مراسم اهداي جايزه، مهرماه 99 برگزار مي شود و پايان نامه هايي كه پيش يا پس 

از زمان مقرر يا در مقاطع تحصيلي ديگر نوشته شده است، پذيرفته نمي شوند.

دريچه

از ميان رفتن نياز به صحبت كردن
ايالن ماسك به تازگي پيش بيني كرده كه تا 5 يا ۱۰ سال آينده، انسان ها نيازي 
به صحبت كردن با يكديگــر ندارند زيرا مي توانند ذهن يكديگــر را بخوانند. به 
گزارش ديلي ميل، ايالن ماســك درباره موارد مختلفي صحبت كرد كه به عنوان 
مثال مي توان به دستگاه هاي كاشتني مغز و همچنين مشكالت مربوط به امنيت 
خانه ها اشاره كرد. زماني كه نوبت به توانايي ارتباط برقرار كردن انسان ها با يكديگر 
رسيد، ماسك پيش بيني كرد كه انسان ها از ۱۰ سال ديگر نيازي به صحبت كردن 
نخواهند داشت. مديرعامل تسال در اين پادكست گفت: »روزي در آينده مي توانيد 
ذهن يكديگر را بخوانيد و به صورت غيركالمي با يكديگر ارتباط برقرار كنيد، بدون 

اينكه از دهان استفاده كنيد.«

دانستني ها

در ميان كشــورهاي درگير كرونا، آمريكا همچنان بــا يك ميليون و ۳۱۷هزار و 
865نفر مورد تأييد بيماري كوويد-۱9 رتبه نخست را در جهان دارد.

به گزارش وب سايت وردمتر )worldometers( كه به صورت لحظه اي آخرين 
اخبار بيماري كرونا را در جهان رصد و منتشــر مي كند، شــمار مبتاليان به اين 

ويروس كشنده بامداد ديروز از ۴ميليون نفر گذشت.
به اين ترتيب شمار مبتاليان به بيماري كوويد- ۱9 به ۴ميليون و ۳۲5نفر و شمار 
جانباختگان به ۲۷5هزار و ۴۲۴نفر رسيده است. براساس داده هاي به دست آمده، 
تا كنون يك ميليون و ۳۷5هزار و ۷59نفر بهبود يافته اند. در ميان كشــورهاي 
درگير كرونا، آمريــكا همچنان با يك ميليون و ۳۱۷هــزار و 865نفر مورد تأييد 
بيماري كوويد- ۱9 رتبه نخست را در جهان دارد. شمار مرگ ومير آمريكا نيز به 

۷8هزار و 56۴نفر رسيده است.

سالمت

۲۰ سال پيش 

همشهري ۲۱ارديبهشت ۱۳۷9
ايران دومين شريك تجاري ابوظبي در صادرات 

مجدد اعالم شد 
اداره گمرك ابوظبي اعالم كرد: جمهوري اســالمي ايران دومين شريك تجاري 

اميرنشين ابوظبي در صادرات مجدد در  ماه مارس ۲۰۰۰ بود.
اين اداره در گزارشي كه روز گذشته منتشر شد، اعالم كرد: ارزش صادرات مجدد 

ابوظبي به ايران در مارس گذشته به حدود 8۰۰هزار دالر رسيد.

سازمان  آگهي هاي روزنامه 
همشهري

 خيابان قائم مقام فراهاني
 ميدان شعاع ، خيابان شهيد خدري

شماره۲9 - طبقه اول
  تلفن: 8۴۳۲۱۷۰۰

 مجالت همشهري:  24، بچه ها،تندرستي، داستان، دانستنيها، جوان، سرزمين من، سرنخ
 ضمائم همشهري: استانها، محله، دوچرخه، سه چرخه

newspaper.hamshahrionline.ir :سايت روزنامه همشهري 

توزيع و اشتراك
شركت رسانه گستر كيهان

 تلفن:6665۰۰99

دعاي روزشانزدهم ماه مبارك رمضان

لَُكمأَْسَتِجْباْدُعوني

 بْسم اهلل الّرحَمن الّرحيم 
اللَُّهمَّ َوفِّْقِني فِيِه لُِمَواَفَقِة اْلَبَْراِر َو َجنِّْبِني فِيِه ُمَراَفَقَة اْلَْشَراِر َو آِونِي فِيِه بَِرْحَمِتك 

إِلَي ]فِي [ َداِر الَْقَراِر بِإِلَِهيِتك يا إِلََه الَْعالَِميَن

به نام خداوند بخشنده مهربان 
خدايا مرا در اين  ماه به همراهي و همســويي با نيكان توفيق ده و از همنشيني با 
بدان دور بدار و به حق رحمتت به خانه آرامش جايم ده و به پرســتيدگي ات  اي 

پرستيده جهانيان.

مثبت 100 +
   كتاب زندگي پر از قصه هاي مختلف اســت؛ بخوانيد 

و بگذريد.
   تا خودتان و اوضاع را نبخشيد و نپذيريد كه هرچه بوده 

تمام  شده، نمي توانيد رو به  جلو حركت كنيد.
   قضاوت ديگران مالك خوبي نيست، چه در موفقيت 
و چه در شكســت. تنها مالك، آموخته هاي شما و نحوه 

استفاده از آنهاست.
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