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سيروسگرجستاني بازيگر محبوب
سينما و تلويزيون و تئاتر درگذشت
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همشهري در گزارشيتحليلي به بررسي داليل و پشتپرده حادثه
در يكي از سولههاي تاسيسات هستهاي نطنز پرداخت

بامداد دوشــنبه حادثهاي در سايت هســتهاي نطنز رخ داد كه
صداي آن روز بعد درآمد؛ ســفر بامدادي رئيس سازمان انرژي
اتمي به همراه مديران ارشد فني ،امنيتي و ايمني اين سازمان به
نطنز خبر از يك اتفاق مهم ميداد .بهروز كمالوندي ،سخنگوي
سازمان انرژي اتمي روز پنجشــنبه اعالم كرد كه سانحهاي در
يكي از سولههاي در دســت احداث مجتمع غنيسازي نطنز رخ
داده كه تلفاتي نداشته و علت آن در دســت بررسي است .او در
توضيحات تكميلي خبر داد كه علياكبر صالحي ،رئيس سازمان

انرژي اتمي هم شخصا در سايت نطنز حضور
يافته و تيمهاي مختلفي مشــغول بررسي
علت وقوع حادثه هســتند .ديروز اما ســخنگوي شوراي امنيت
ملي از مشخصشــدن دليل اين حادثه خبر داد و گفت :بهدليل
برخي از مالحظات امنيتي علت و چگونگي بروز اين حادثه بعدا
اعالم مي شود.
نخستين تصوير از ســوله حادثه ديده كه از سوي سازمان انرژي
اتمي منتشر شد ابعاد جديدي از حادثه را فاش ميكرد...
صفحه 2را
بخوانيد

بهناماتابكي
شهرساز بنام تهراني
به ديار باقي شتافت
5

عكس:همشهري/عليرضاطهماسبي

4فرضيه درانفجار
مرگباركلينيك

با دستور قضايي تا كنون 9نفر در جريان اين
حادثه بازداشت شدهاند و تحقيقات ادامه دارد
بررســيهاي قضايــي و تيــم 11نفره
كارشناســان دادگســتري در محــل
آتشســوزي و انفجار كلينيكي در تجريش كه مرگ 19نفر
را به همراه داشــت4 ،فرضيه درباره علت اين حادثه را مطرح
كرده اســت .هماكنون 9نفر در جريان اين حادثه بازداشت
شدهاند و رسيدگي به پرونده اين انفجار در دادسراي جنايي
تهران ادامه دارد.
صفحه21
را بخوانيد

بفرمایید شامدر ماشین

نخستین رستوران خودرویی تهران دیشب درکنار
ماشینهای قدیمی و خاص و با حضور مدیران
شهری در اراضی عباسآباد افتتاح شد
3

يادداشت

علي اعطا؛ رئيس كميته معماري و طرحهاي شهري شوراي شهر تهران

ُخالزير؛ طرح يك پرسش
حتي سايه كورهها هم به اين تكه از زمين نميرسيد.
مرد و زني در نزديكي كوره ناهيــد ،2زير آفتاب تند
جنوب شــهر ،محروم از خنكاي كولر و پنكه ،داخل
گودالي چند مترمربعي كه يك راه ورود از سطح زمين
داشت ،زندگي ميكردند .آفتاب ميتابيد و ما عرق شرم ميريختيم .آنچه ميديديم،
نه يك فيلم اجتماعي بود نه صحن ه يك رمان رئاليستي .خو ِد واقعيت بود.
«يك جاهايي احساس ميكنم پاهايم ميلرزد و نميتوانم جلوتر بروم و آن در
همين كورههاســت؛ محل زندگي كارتنخوابهاي ته خطي .اعتياد و تزريق
موادمخدر در اين كورهها به حدي اســت كه نگو!» اينها را خانم عليزاده ،مدير
مؤسســهاي ميگفت كه در مجاورت اين كورهها يك ايســتگاه كاهش آسيب
با مجوز سازمان بهزيستي داير كرده اســت .براي بازديد از كورههاي آجرپزي
منطقه خُ الزير جنوبي به اين منطقه رفتيم .بهانه بازديد ،انتشــار تصاويري در
روزهاي اخير از كورهها بود كه وضعيتي بسيار نامساعد از افرادي در تونلهاي
زير كورهها را به نمايش ميگذاشت .صبح يكي از روزهاي تير ،به همراه شهردار
منطقه ،19مديرعامل ســازمان خدمــات اجتماعي شــهرداري تهران ،رابط
شوراياران منطقه ،19جمعي از خبرنگاران و همكارانم در شورا در بخش غربي
اراضي ١٨٠هكتاري منطقه خالزير در منطقه ،١٩در شمال بزرگراه آزادگان و
جنوب بلوار شقايق و غربِ بزرگراه شهيد كاظمي حضور يافتيم .بخشهايي در
نيمه شرقي اراضي ،محل فروش ضايعات و بخشيهايي در نيم ه غربي ،كورههاي
آجرپزي است كه داالنهاي آنها محمل انواع آســيبهاي اجتماعي است .در
منطقه خالزير حدود ۴۰كــوره آجرپزي وجود دارد .ايــن كورههاي آجرپزي
در گذشــته فعال بودهاند ،اما اكنون تعطيل و متروكه شــدهاند .يكي از داليل
غيرفعالشدن اين كورهها ،بحث آلودگي زيستمحيطي است .همچنين پس از
آنكه توليد سفال رواج يافت ،كمتر از آجر استفاده شد و در واقع با گردش چرخ
سفال ،آجرسازيها تعطيل شدند .ساكنان و شاغالن در كورههاي آجرپزي كار
خود را تغيير دادند .يك عدهاي دســتفروش شدند و عدهاي به جمعآوري مواد
بازيافتي روي آوردند .برخي افرادي كه قب ً
ال در اين كورهها كار ميكردند ،هنوز
ساكن هستند و در اين مناطق زاد و ولد كردهاند و به همين دليل كودكان آنان
نيز در همين كورههاي آجرپزي بزرگ ميشوند.
اين اراضي ،در مرز محدوده تهران و در مجاورت حريم شهر قرار دارند .مجموعهاي
از مشكالت در حوزه مالكيت اراضي ،تعدد فروشندگان ضايعات ،مسائل حقوقي
اراضي وقفي ،آسيبهاي اجتماعي ،ذينفعان متعدد با منافع غيرهمسو؛ مسئلهاي
چندوجهي را در قبال اين اراضي پديد آورده است .از همينرو راهحل «ممكن»
و «قابل توافق» هنوز مطرح نشده اســت .چند سالي است ۱۸۰هكتار از اراضي
اين محل براي احداث بوستان درنظر گرفته شده اما تحقق اين امر ساده نيست.
آنچه پيداست نگاه كالبدمحور و بيتوجه يا كمتوجهي به سازمان اجتماعي شهر
نميتواند چارهساز باشد .اراضي خالزير حاشيه جنوبي منطقه ۱۹و در مجاورت
مرز محدوده شهر به لحاظ اجتماعي و انساني شرايط ويژهاي دارد .فعاليتهاي
اقتصادي ريزدانه كه به فروش ضايعات اختصاص دارد ،تعداد پرشمار فعاالن اين
حوزه ،وضعيت كورهها و افرادي كه در داالنهاي كورهها در شرايط نامناسبي
بهسرميبرند و آســيبهاي اجتماعي آنها را در بر گرفته است در كنار عواملي
همچون مالكيت ،مسئله چندوجهي و پيچيده را رقم زده است اما آنچه ضروري
است ،طرح اين پرسش است كه ذينفعان خالزير چه كساني هستند؟ منطقه،۱۹
300هزار نفر جمعيــت دارد كه اكثرا ً از امكانات و خدمــات كافي بيبهرهاند.
ذينفعان اراضي خالزير صرفاً ساكنان رسمي و غيررسمي آن نيستند .در يك
نگاه محدود ،همه شهروندان منطقه  ۱۹و در يك نگاه فراگير همه اهالي تهران
نيز از ذينفعان اين اراضي هستند.
چگونه ميتوان اين اراضي را اينگونه بيدفاع رها كرد؟
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ديدگاه

بهرام اميراحمديان؛كارشناس اوراسيا

ساختار روسيه پوتين
والديمير پوتين طي 2دهه گذشــته ،چهره بالمنازع
سياســت و قدرت در روســيه بوده اســت .با اعمال
تغييرات جديد در قانون اساسي اين كشور كه اكنون
در چارچوب يك همهپرسي به تأييد مردم هم رسيده ،او در 2دهه پيش رو نيز در
فضاي سياسي روسيه همچنان حرف اول و آخر را خواهد زد.
تجربه تاريخ حكمراني سياسي در روسيه نشــان ميدهد كه سوي قدرت در اين
سرزمين پهناور هميشه به ســمت خودكامگي و تمركزگرايي تمايل داشته است.
توتاليتاريسم در روسيه هميشــه اين امكان را به حكومتها داده تا كنترل خود را
بر اين سرزمين و منابع غني طبيعي آن مستحكم كنند .روسيه تزاري نماد چنين
رويكردي است .بعد از حكومت تزارها ،كمونيستها هم يك حكومت توتاليتر بنا و
لنين و استالين هم در قامت تزار روسيه عمل كردند.
بعد از فروپاشي اتحاد شوروي ،بهدليل نابسامانيهاي ناشي از فروپاشي ،روسيه نيز
از هم پاشيد .فضاي سياسي و اجتماعي روسيه به صحنه يك آنارشيسم تمامعيار
تبديل شــد .مافياي قدرت ،كارتلهاي موادمخدر و تجارت انسان در روسيه رونق
پيدا كرد .والديمير پوتين در شرايطي كه يلتسين ناتوان از اداره كشور بود ،به قدرت
رسيد .در چنين وضعيت آشــفتهاي ،پوتين احياي قدرت ،اقتدار و هويت روسيه
قدرتمند را هدف اصلي برنامههاي خود قرار داد .ضرورت ايجاد يك دولت مقتدر،
تماميتخواه و توتاليتر در تاريخ مدرن روســيه از اينجا نشــأت ميگيرد .در اين
وضعيت ،انتظار اينكه روسيه در قامت يك جمهوري فدراتيو به سبك حكومتهاي
غربي رفتار كند ،هرگز امكانپذير نيســت .بنابراين ،حكومتي كه بعد از يلتسين
قدرت را در دست ميگيرد ،تمام ساختارها را بهگونهاي ميچيند كه به يك نظام
رياستي توتاليتر منتهي شود؛ حكومتي كه يك تزار الزم دارد و اين تزار كسي نيست
جز والديمير پوتين.
پوتين طي اين سالها براي حفظ جايگاه خود در قدرت ،اطرافيانش را وارد عرصه
كرده اســت .در حكومتهاي دمكراتيك ،پارلمان محلي بــراي بروز ديدگاههاي
گروههاي اپوزيسيون و احزاب مخالف دولت اســت اما در روسيه پوتين ،پارلمان
تحت كنترل حزب روســيه واحد ،يعني حزبي كه توســط او بنيانگذاشته شده،
قرار دارد .احزاب هميشه تحت فشار بودهاند و كاركرد خود را در تالش براي اصالح
عملكرد دولت و روندهاي جامعه از دست دادهاند .همزمان رسانهها نيز كه ميتوانند
منعكسكننده صداي مخالفان باشــند ،كارايي خود را از دست داده و تحت فشار
دولت عمال بياثر شــدهاند .قوه قضاييه هم در اختيار پوتين و اطرافيان اوست .او
بهعنوان فرمانــده كل قوا ،هدايت نيروهــاي نظامي را هم بهعهــده دارد .كنترل
مهمترين ابزارهاي قدرت در روسيه در اختيار شخص پوتين است.
در خارج از مرزهاي روســيه ،افزايش فروش نفتوگاز تنها
ادامه در
صفحه23
موتور محرك اقتصاد روسيه اســت .همزمان ،ارتش روسيه
با حضور در كانونهاي بحران در جهان ،به ابزاري براي نمايش قدرت اين كشــور
تبديل شده است.

نگاه

ليال ارشد؛ مددكار اجتماعي

كرونا تعداد زنان سرپرست
خانوار را افزايش داد
ويروس كرونا پيامدهــا و تبعات روانــي ،اجتماعي و
اقتصادي زيادي را به همراه داشــت و افــراد زيادي با
شيوع اين ويروس مشكالت عديدهاي را در زندگي خود تجربه كرده و ميكنند .زنان
سرپرست خانوار نيز از اين قاعده مستثثني نيستند و البته كه تجربههاي ناخوشايند و
مشكالت بيشتري را با شيوع ويروس كرونا تجربه كردهاند.
يكي از مهمترين مواردي كه بايد به آن توجه شــود ،افزايش شــمار زنان سرپرست
خانوار است؛ به شخصه شاهد زناني بودهام كه همسرانشان بهدليل وضعيت نامساعد
اقتصادي و بيكار شدن ،خانه و زندگيشــان را ترك كردهاند و به مقاصد نامعلومي
رفتهاند.اين مسئله ازجمله مسائلي است كه بايد به آن توجه جدي شود.
يكي ديگر از مسائل مهم در ايام شيوع كرونا كه زنان سرپرست خانوار  -همانند ديگر
اقشار جامعه  -با آن دست به گريبان شدهاند تورم افسار گسيخته و گرانيهايي است
كه باعث شده زندگي اين افراد سختتر از گذشته شود و اندك درآمدي كه دارند كفاف
زندگي روزمره آنها را نميدهد.
برخي از اين زنان فعاليتهاي روزمره داشــتند و با كمك برخي شركتها بهصورت
روزمزد مشغول به كارهاي خدماتي بودند و بهدنبال تعطيلي بسياري از اين مراكز،
زنان سرپرست خانوار نيز بيكار شدند .تعدادي ديگر نيز زناني هستند كه تحصيالت
دانشگاهي دارند و در مراكز و شركتها مشغول بهكار بودند ،اما با تعطيلي اين مراكز و
شركتها ،اين زنان نيز بيكار شدند و زندگي سختي را تجربه ميكنند.
از طرف ديگر حضور فرزندان اين زنان در خانه هزينه زندگي را بيشتر كرده است ،تا قبل
از اين بچهها نيمي از روز را در مدرسه بودند و اكنون با تعطيل شدن مدارس ،فرزندان اين
زنان نيز ناچار به خانهماني شده و تدريس فضاي مجازي و نداشتن گوشي هوشمند براي
حاضر شدن در سر كالس از مهمترين مشكالت فرزندان زنان سرپرست خانوار است.
افسار گسيختگي قيمت مسكن ،مسئله مهم ديگر در زندگي اين زنان است .زناني كه
سالها با رنج و محنت پول پيش براي كرايه خانه جمعآوري كرده و به سختي اجاره
ماهانه منزلشــان را تهيه ميكنند ،به يكباره با جهــش حيرتانگيز مبلغ اجارهبها
روبهرو شدند كه همين مسئله بيثباتي و پايداري زندگي آنها را بهدنبال دارد .اگرچه
برخي صاحبخانهها براي چندماه اجاره خانههايشان را بخشيدهاند اما در نهايت تا ابد
نميتوان انتظار بخشش اجارهبها را از صاحبخان هها داشت .مهاجرت به حاشيه شهرها
در ماههاي اخير توسط زنان سرپرست خانوار بيشتر از قبل شده است ،زناني كه توانايي
پرداخت افزايش اجاره بها و پول رهن خانههاي خود را ندارند و با اندك پس اندازي كه
دارند ،ناچار شد هاند زندگي در حاشيه شهرها را انتخاب كنند تا بتوانند با درآمد كمي
كه دارند زندگي خود را بگذرانند.
بيماران
درمان
به
درماني
مراكز
در چند ماه اخير با گرفتار شدن
ادامه در
صفحه21
مبتال به كرونا ،وضعيت درمان زنان سرپرست خانوار نيز دچار
بحران شد ،تعطيلي برخي مطبها ،پذيرش نكردن بيمارستانها و گراني دارو از ديگر
مشكالتي است كه اين زنان در ماههاي اخير يكه و تنها آنها را به دوش كشيدهاند.
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دولتها و داوطلبان
اطفايحريقجنگل

همشهري شــيوه عملكرد 4كشور
ايران ،برزيل ،اســتراليا و آمريكا در
حمايــت از داوطلبــان مردمي در
اطفاي حريق جنگلها را بررسي كرد

هلل عليْه
ال َصدَ قوا مَ ا عَ اهدُوا ا َ
ين رِ جَ ٌ
ِ ّم َن الْمُ ؤْ ِمنِ َ
جانباز ســرافراز و همكار عزيزمان بهنام اتابكي هميشه مهربان،

در شــب ميالد امــام رضا (ع) آســماني شــد .غــم از دســت دادن
ايــن رفيــق قديمــي و باصفــا ،ســخت اســت و باورنكردنــي.
براي خانواده و دوستانش آرزوي صبر دارم.
پيروز حناچي
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ايران

شنبه  14تير  99شماره 7978

 5احتمال درباره نطنز

راز 38ساله حاجاحمد

38سال پس از ربايش 4فرمانده و ديپلمات و عكاس ايراني ،خبر شهادت آنان منتشر شده است
سيوهشتمين سالگرد ربودهشدن 4عضو هيأت اعزامي

دفاع
مقدس ايران به لبنان همچنان گمانهزنيهاي متعددي درباره
سرنوشــت آنها بهدنبال دارد .اينبار مسئول سازمان
هنري اوج در يادداشــتي گزارش داد« :پس از ۳۸سال از واقعه تلخ
ربودهشــدن 4ديپلمات ايراني ،بهجاي تجسم و تصور و تخيل ،خبر
آوردهاند كه فاتح راستين خونينشهر ،حاجاحمد متوسليان و 3همرزم
او سيدمحسن موســوي ،تقي رســتگارمقدم و كاظم اخوان پس از
ربودهشدن و سپريكردن ايام كوتاهي در اســارت نيروهاي مزدور
شبهنظامي فاالنژ وابسته به رژيم صهيونيستي ،در ساحل مديترانه
تيرباران شدهاند و محل دفن ايشان هم مشخص است ».سال گذشته
يوهفتســال نوشــته حميد داوودآبادي منتشر شد ،اين
كتاب س 
نويســنده و تاريخنگار جنگ تحميلي در كتابش نوشت حاجاحمد
متوسليان در روز اســارتش در لبنان به شهادت رسيده و مسئوالن
كشور از بيان صريح اين مسئله شــانه خالي ميكنند .خانواده اين
4ديپلمات نيز در گفتوگوهاي متعدد رسانهاي خود تنها خواهان ارائه
شواهد معتبري دال بر تعيين سرنوشت آنها شده بودند ،ازجمله فريده
متوسليان ،خواهر حاجاحمد متوسليان كه گفته بود« :ما ميگوييم
اگر شهيد شدهاند ،سند بياوريد».
هنوز چند روزي از عمليات بيتالمقدس و آزادسازي خونينشهر در
3خرداد 61نگذشته بود كه حاجاحمد متوسليان ،فرمانده تيپ27
محمد رسولاهلل با تصويب شورايعالي دفاع عازم لبنان ميشود تا به
ياري برادران لبناني در جنگ با رژيم صهيونيستي بپردازد .محسن
رضايي ،فرمانده وقت سپاه در آن زمان مسئوليت اين اعزام را برعهده
داشــت .او ســال 93در يك برنامه تلويزيوني درباره اقدام به چنين
تصميمي گفت« :قبل از اينكه ما به خاك عراق ورود كنيم ،اسرائيل به
جنوب لبنان حمله كرد .ما فرصت پيدا كرديم كه يك تيپ خود را به
آنجا (لبنان) بفرستيم كه اوال موضعمان را نسبت به اسرائيل مشخص
كنيم ،ثانيا از يك كشور اسالمي دفاع كنيم و در آينده هم از اين فرصت
بهعنوان جاي پايي براي جمهوري اسالمي بهره ببريم؛ لذا نيرو به آنجا
فرستاديم تا جلوي اين جوسازي را بگيريم و موضعمان را نسبت به
اقدامات اسرائيل نشان دهيم».

در فيلم ايستاده در غبار به كارگرداني محمدحسين مهدويان كه به
ماجراي ربودهشدن حاجاحمد متوسليان ميپردازد ،بخشي از صداي
محسن رضايي پخش ميشود كه ميگويد :امامخميني(ره) وقتي از
موضوع مطلع شدند ،ابراز نارضايتي كردند؛ بنابراين دستور بازگشت
به نيروهاي اعزامي داده شد.
متوسليان به همراه هيأتي رسمي از مسئوالن سياسي نظامي ايران با
همين مأموريت راهي سوريه شد تا رويارويي ايران با رژيم صهيونيستي
در لبنان را بررسي كنند .چهاردهم تير ،61اتومبيل هيأت نمايندگي
ديپلماتيك كشور حين ورود به شهر بيروت و در هنگام عبور از پست
ايست و بازرسي توســط حزب فاالنژ لبنان متوقف شد و 4سرنشين
خودروي مزبور بهرغم مصونيت ديپلماتيك ،توســط ربايندگان به
گروگان گرفته شدند .در اين آدمربايي سردار احمد متوسليان وابسته
نظامي سفارت ايران در بيروت ،سيدمحسن موسوي كاردار سفارت
ايران در بيروت ،تقي رستگارمقدم كارمند سفارت ايران و كاظم اخوان
عكاس خبرگزاري جمهوري اسالمي به اسارت درآمدند و طي اخباري
رسمي و غيررسمي بعدا تحويل رژيم صهيونيستي داده شدند.
خردادماه سال 95سردار حســين دهقان ،وزير وقت دفاع خبر داد
كه 4ديپلمات ربودهشده ايراني در اســارت رژيم صهيونيستي بوده
و زنده هستند .با اين حال ،در پايان همان سال محسن رضايي ،دبير
مجمع تشخيص مصلحت نظام كه اعالم كرده بود اخبار خوبي درباره
حاجاحمد متوسليان اعالم خواهد كرد ،به ديدار مادر حاجاحمد رفت
و در اين ديدار يك جلد قرآن به او هديه داد كه بر صفحه اول آن نوشته
بود «تقديم به مادر گرامي شــهيد بزرگوار سردار سپاه اسالم احمد
متوسليان» .شهيد خطابكردن حاجاحمد متوسليان احتماال پاياني
بر ماجراي چندســاله اين ربايش بود كه امضاي محسن رضايي به
تاريخ 12دي 95را پاي خود داشت .سرلشكر رحيم صفوي ،فرمانده
پيشين سپاه نيز 14تيرماه ســال 96در همايش سالگرد اين ربايش
درباره سرنوشت احمد متوسليان ،گفت :بعيد ميدانم اكنون در قيد
حيات باشد.
احسان محمدحســني ،رئيس سازمان اوج در بخشــي از يادداشت
خود تصريح كرده« :اگــر منافعي در «زندهنمايــي» و نيامدن اين
پيكرهاي دورافتــاده از وطن براي عدهاي خاص نباشــد ،حتما آن
جريان مصلحتانديش و منفعتطلب هــم در برابر مطالبه عمومي
مردم و اصحاب رســانه ،مقاومت نخواهند كرد و تسليم اراده و
پيگيري منسجم و يكپارچه خواهند شد ».حميد داوودآبادي
در جريان نگارش كتاب راز احمد از يك ديدار غيررسمي خود
با سرلشكر قاسم سليماني ،فرمانده شهيد سپاه قدس نقل قول
ميكند كه سردار سليماني بهصورت قاطع شهادت اين عزيزان
را تأييد ميكند.

ديپلماتها ،دربند زندان رژيم صهيونيستي

وزارت امور خارجه در بيانيهاي بهمناسبت 14تيرماه سالروز
ربايش 4ديپلمات ايراني بهدست مزدوران رژيم صهيونيستي،
تلويحا گزارش اخير منتشــر شده درباره شــهادت حاج احمد
متوسليان ،محسن موســوي ،كاظم اخوان و تقي رستگارمقدم را
تكذيب كرد .در بخشي از اين بيانيه آمده است« :همانطور كه طي اين
سالها اعالم شده ،شواهد و قرائن گوياي آن است كه ديپلماتهاي
ربوده شده در لبنان ،به نيروهاي اشغالگر رژيم صهيونيستي تحويل
داده شده و متعاقبا به سرزمينهاي اشــغالي منتقل شدهاند و اكنون
در زندانهاي اين رژيم نامشروع بهســر ميبرند .بر همين اساس و با توجه به
اشغال لبنان در آن زمان توسط رژيم صهيونيستي كه با حمايت كامل آمريكا
صورت ميگرفت ،جمهوري اســامي ايران مسئوليت سياسي و حقوقي
ربايش و اين اقدام تروريستي را متوجه رژيم صهيونيستي و حاميان آن
ميداند ».اين بيانيه در پايانبندي خود آورده است« :وزارت امور خارجه
جمهوري اسالمي ايران با گراميداشــت ياد و خاطره ديپلماتهاي
ربوده شــده و تأكيد بر ادامه تالشهاي خود براي تعيين تكليف
سرنوشت اين عزيزان ،مراتب همدردي خود را با خانواده آنها كه
سختيهاي زيادي را در طول اين سالها متحمل شده و همواره
چشم به راه بازگشــت آنان به ميهن اسالمي بودهاند ،اعالم
ميكند و اميدوار است كه همه اسرا و زندانيان در بند رژيم
صهيونيستي بهويژه  4ديپلمات عزيز كشورمان بهزودي
آزاد شوند».

حاشيه سياست
   نگراني بولتونازفريبترامپتوسط ايران!

جان بولتون ،مشاور امنيت ملي پيشين آمريكا
كه اخيرا دست به برخي افشاگريها عليه ترامپ
زده است ،طي سخناني گفته كه رئيسجمهور
آمريكا مايل است براي حصول توافقي جديد با
سران ايراني ديدار داشته باشد .بولتون در ادامه
مدعي شد :ترامپ در دوره دوم خود ميتواند در
سياستهاي خود تغييري ايجاد كرده و خود
را به ايران نزديك كند .وي گفت :همانطور كه
كيم جونگ اون در مسئله كره توانست ترامپ
را فريب دهد ،نگرانم كه ايرانيها نيز بتوانند در
دوره دوم اين كار را انجام دهند / .ايسنا
   هشدار درباره فروپاشي برجام

رئيس شــوراي راهبردي روابــط خارجي در
پيامي به تحــوالت اخير در رابطــه با برجام و
برنامه هستهاي ايران ،از سياستهاي يكطرفه
و نادرست 3كشور اروپايي عضو برجام و در راس
آنها آمريكا براي توقف فعاليتهاي هســتهاي
صلحآميز ايران انتقاد كــرده و گفت :اينك كه
مديركل آژانس به مالقات برايان هوك ،مسئول
امور ايران در دولت آمريكا رفته اســت و خبر
آن نيز رســما منتشر شده نشــان ميدهد كه
وابستگي و عدماســتقالل آقاي گروسي تا چه
حد است كه بيپروا به هماهنگ كردن اقدامات
خود با مركز توطئه عليه ايران ميپردازد .اين
مالقات نشان ميدهد كه آقاي گروسي از كجا
دستور ميگيرد و اقدام  3كشور اروپايي در كجا
برنامهريزي شــده اســت .خرازي هشدار داد:
اروپاييها بايد بدانند كه نتيجه سياســتهاي
غلط آنها بيشك موجب فروپاشي كامل برجام
خواهد شــد و ادامه اين وضعيت از سوي ايران
قابل تحمل نيست.
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همشهري در گزارشي تحليلي به بررسي داليل و پشت پرده حادثه در يكي از
سولههاي تأسيسات هسته اي نطنز ميپردازد

اسماعيل سلطنتپور

خبرنگار

بامداد دوشنبه حادثهاي در سايت
هستهاي هستهاي نطنز رخ داد كه صداي آن
روز بعد درآمد؛ سفر بامدادي رئيس
سازمان انرژي اتمي به همراه مديران ارشد فني،
امنيتي و ايمني اين سازمان به نطنز خبر از يك
اتفاق مهم ميداد .بهروز كمالوندي ،ســخنگوي
سازمان انرژي اتمي روز پنجشنبه اعالم كرد كه
سانحهاي در يكي از سولههاي در دست احداث
ي نطنز رخ داده كه تلفاتي نداشته
مجتمع غنيساز 
و علت آن در دست بررسي است .او در توضيحات
تكميلي خبر داد كه علياكبــر صالحي ،رئيس
سازمان انرژي اتمي هم شــخصا در سايت نطنز
حضور يافته و تيمهاي مختلفي مشغول بررسي
علت وقوع حادثه هستند .نخستين تصوير از سوله
حادثه ديده كه از سوي سازمان انرژي اتمي منتشر
شد ابعاد جديدي از حادثه را فاش ميكرد ،چون
برخي فعاالن توييتري در فضاي مجازي با استناد
به تصوير منتشــر شــده و تطبيق آن با يكي از
عكسهاي بازديد خبرنگاران از سايت نطنز نشان
دادند كه محل وقــوع حادثه مركــزي بوده كه
برخالف تاسيسات غنيســازي ايران در نطنز و
فردو كه زير زمين قرار دارند ،روي ســطح زمين
واقع است .در سايت غنيســازي نطنز عالوه بر
ساختمان مونتاژ سانتريفيوژ ،ساختمان موسوم به
اس 8هــم در دوران فعلــي كه ايــران تعهدات
هســتهاي خود را كاهش داده از اهميت فراواني
برخوردار است ،چون در يكي تعداد سانتريفيوژها
و در ديگري كيفيت آنان در حال افزايش است.
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سناريوي اول؛ اتفاق طبيعي

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

طبيعي بودن حادثه است چون در ماههاي اخير
ايــران ســرعت فعاليتهاي هســتهاي خود را
چندبرابر كرده و براساس يك اصل كلي سرعت
باالتر وقوع حوادث را هــم افزايش ميدهد ،كما
اينكه حادثه اخير هم احتماال در يكي از بخشهاي
مرتبط با سرهم كردن و تست سانتريفيوژها رخ
داده و خرابي يا كرش كردن از اتفاقات كامال عادي
در صنعت هستهاي جهان بهشمار ميرود.
24ساعت پس از ســانحه در سايت نطنز ،سردار
غالمرضا جاللي ،رئيس سازمان پدافند غيرعامل
در يك برنامه تلويزيوني حضــور يافت و درباره
حوادث اخير در كشور گفت :بخش عمدهاي از اين
حوادث نتيجه رعايت نكردن مسائل ايمني است.
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سناريوي دوم؛ حمله هوايي

يكي از فعاالن توييتري رژيم صهيونيستي
روز پنجشنبه ادعا كرده بود كه اين رژيم اقدام به
ي ايران
بمباران بزرگترين تاسيســات غنيساز 
كرده اســت .اين ادعا از ضعيفترين احتماالت
موجود است چون سايتهاي هســتهاي ايران
از باالترين ســطح فعال در حوزه پدافند هوايي
برخوردار هستند و بهخصوص نطنز بهدليل واقع
بودن در عمق جغرافيايي كشور در شرايطي قرار
دارد كه دستيابي به آن از طريق آسمان ،آن هم
بهدور از چشم رادارهاي نظامي مستقر در مرزها
و نيز اطراف سايت نطنز عمال غيرممكن است.
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سناريوي سوم؛ عمليات نفوذ خارجي

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

آفند سايبري ما بخشــي از قدرت دفاعي كشور
اســت ،تصريح كرد :اگر اثبات شود به كشورمان
حمله سايبري شده است ،پاسخ ميدهيم.
2ماه قبــل اخبــاري مبنــي بر تــاش رژيم
صهيونيستي براي از كار انداختن سامانههاي فني
بندر شهيد رجايي منتشر شده بود.
صهيونيستها بارها تالشهايي را براي عمليات
سايبري در تاسيسات هستهاي ايران انجام دادهاند
كه مهمترين آن پروژه استاكسنت در دهه گذشته
بوده است .ســالها قبل يكي از تاسيسات مواد
شيميايي اصفهان بر اثر خرابكاري از بين رفت.
تاسيسات هستهاي ايران ارتباط آنالين با دنياي
بيرون ندارند ،به همين دليل سناريوي هك هم
قابل تامل نيست.

4

سناريوي چهارم؛ خرابكاري داخلي

سايتهاي هســتهاي از تدابير بهشدت
امنيتي برخوردار هستند؛ بهنحوي كه افراد غير،
از جمله خبرنگاران و بازرســان آژانس و ســاير
بازديدكنندگان ،امكان همراه داشتن هيچ وسيله
الكترونيكي را ندارند و در بــدو ورود موبايلها و
ديگر اقالم نقل و انتقال اطالعات ازجمله فلش و...
توسط سامانههاي پيشرفته اسكن و حتي توسط
سگهاي بازرس مورد بررســي قرار ميگيرد و
توسط مأموران امنيت ضبط ميشود؛ كما اينكه
آبان سال قبل هنگامي كه يكي از بازرسان آژانس

قصد وارد كردن اقــام ممنوعه انفجاري نيترات
به سايت نطنز را داشت ،اقدام او توسط مأموران
امنيت سايت ،كشــف و از ورود او جلوگيري شد.
با اين حال آنچه در رابطه بــا اتفاقات خرابكارانه
محتمل است انجام عمليات نفوذ توسط پرسنل
داخلي تاسيســات اســت .چندماه پيش براي
نخستينبار فاش شــده بود كه در جريان پروژه
استاكس نت ،سفارت هلند از طريق برخي پرسنل
سايت نطنز تالش داشته كه ويروسهاي مخرب را
وارد تاسيسات هستهاي ايران كند.
نخستين بار ســايت زيرزميني فردو نيز توسط
2سرباز مستقر در اين سايت لو رفت و عالوه بر اين
در جريان انفجار در پايگاه نظامي اطراف شهريار
كه به شهادت شهيد تهرانيمقدم منجر شد نيز
گزينه اصلــي ،خرابكاري توســط برخي عوامل
نفوذي بود؛ نفوذيهايي كه قاعدتا با دادن آدرس
غلط نگاهها را به سمت عوامل ديگر منحرف كرده
و با لباس خودي دســت به عمليات خرابكارانه
ميزنند .همين  2هفتــه قبل بود كه قوه قضاييه
نام و عكسي از يكي از نيروهاي نفوذي در سوريه
منتشر كرد كه در ارتباط با سرويسهاي جاسوسي
آمريكا و اسرائيل مسيرهاي تردد سردار سليماني
و اطالعــات نظامي ايران را فروختــه بود .در پي
حادثه در ســايت نطنز ،سايت بيبيسي فارسي
مدعي شد كه ســاعاتي قبل از اعالم آن توسط
ايران ،بيانيهاي از ســوي يك گروه زيرزميني در
اختيار خبرنگارانش قرار گرفته كه براســاس آن
گروه مذكور با معرفي خود بهعنوان عامل داخلي
با ژست اعتراضي مســئوليت عمليات نطنز را بر
عهده گرفتهاند.

5

سناريوي پنجم؛ تجهيزات معيوب

يكــي از قديميتريــن شــگر دهاي
ســرويسهاي امنيتي بــراي خرابــكاري در
تاسيسات هستهاي ايران فروش قطعات معيوب
در بازارهاي غيررسمي بوده كه در برخي موارد
حتي با هماهنگي شركتهاي معتبر ،قطعاتي با
برند اين شركتها اما با تفاوتهاي آلياژي توليد
و به واسطهها فروخته شده اما اين قطعات هنگام
نصب در تاسيسات هستهاي اصطالحا دچار كرش
شده و خساراتي به بار ميآورند .البته اين شگرد
اصطالحا قديمي شده و پرسنل فني و متخصص
ايران از مســيرهاي متنــوع و مختلف قطعات
دريافتي را در ســامانههاي مشــابه و شبيهساز
تست ميكنند و پس از تأييد اصالت ،آنان را وارد
مدار خواهند كرد.

توضيح شورايعالي امنيت ملي

يهاي فني و امنيتي انجام شده
كيوان خسروي ،سخنگوي دبيرخانه شورايعالي امنيت ملي اعالم كرد :بررس 
از سوي دستگاههاي ذيربط ،علت وقوع حادثه در مجتمع هستهاي شهيد احمديروشن در نطنز را كه بامداد
پنجشنبه ۱۲تيرماه به وقوع پيوست ،بهصورت دقيق مشخص كرده اســت .وي با اشاره به حضور و فعاليت
كارشناسان بخشهاي مختلف مسئول ارزيابي و رسيدگي به حادثه در سايت نطنز كه از نخستين ساعات وقوع
اين رخداد انجام شد ،خاطرنشان ساخت :فرضيههاي مختلف درمورد علت اين رخداد با واكاوي دقيق آثار و نحوه
و ميزان تخريب ايجاد شده ،بررسي و علت اصلي حادثه مشخص شده است .وي در پايان با تأكيد بر محدودبودن
خسارت واردشده به سوله در دست احداث در مجتمع هستهاي نطنز ،اضافه كرد :در محل وقوع حادثه هيچگونه
مواد هستهاي وجود نداشته و موضوع نشت مواد راديواكتيو در وقوع اين رخداد كامال منتفي است.

حكم باطل

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

دولت آمريــكا پس از
حقوقي اقدامــات بينتيجــه
ماههاي گذشته ،اينبار
راه جديدي براي جلوگيري از روابط
تجاري ايران و ونزوئال در پيش گرفته
اســت؛ رســانههاي آمريكايــي روز
پنجشــنبه گــزارش دادنــد كــه
دادســتانهاي آمريكايــي با تنظيم
شكوائيهاي خواستار توقيف محموله
نفتكشهايي شــدند كــه از ايران به
ونزوئال سوخت حمل ميكنند .در پي
اين درخواست ،گروهي از رسانهها نيز
از دســتور يك قاضي فدرال آمريكا
براي توقيف 4نفتكش حامل سوخت
ايران به مقصد ونزوئال خبر دادند.
بــه گــزارش ايســنا بــه نقــل از
واشنگتنپســت ،جيمز بويسبرگ،
قاضي فدرال آمريكا دســتور توقيف
محموله 4كشتي  -بال ،برينگ ،پاندي
و لونــا  -را صادر كرده اســت .گمان
ميرود كه اين 4نفتكش در مجموع
در حال انتقال ۱.۲ميليون بشــكه به
ونزوئال بوده باشند .همچنين رويترز
به نقل از برخي منابع حقوقي گزارشي
داده كه آمريكا تنهــا درصورت ورود
اين نفتكشها به محــدوده آبي اين
كشــور توانايي توقيف آنها را خواهد
يافت اما اين اقدام ممكن است برخي
كشورهاي ديگر را مجبور به همكاري
كند.
تالش آمريكاييها بــراي جلوگيري
از صدور محمولههــاي نفتي ايران به
ونزوئال در حالي اســت كه يك هفته
پيشتر ،وزارت خزانــهداري آمريكا
اعالم كرد كه نام  ۵ناخــداي ايراني
كــه ســكاندار نفتكشهــاي حامل
۱.۵ميليون بشكه سوخت به ونزوئال
بودهاند را به اتهــام نقض تحريمهاي
دولت آمريكا عليه جمهوري اسالمي
ايران به فهرســت افراد تحت تحريم
دفتر كنتــرل داراييهــاي خارجي

(اوفك) از نهادهاي زيرمجموعه اين
وزارتخانه افزوده است.
در بيانيه وزارت خزانــهداري آمريكا
از علي دانايي كنارســري ،محســن
گوهردهــي ،عليرضا رهنــورد ،رضا
وزيــري و حميدرضــا يحيــيزاده
بهعنوان  ۵ناخدايي نام برده شده كه
در هدايت نفتكشهاي «فورچون»،
«فارســت»« ،فاكســون»« ،پتونيا»
و «كالول» به مقصــد ونزوئال نقش
داشــته و در فاصله  ۲۳اسفند  ۹۸تا
۱۳خرداد ۹۹از بندر شهيد رجايي در
استان هرمزگان محموله ۶۰ميليون
گالن بنزين توليد ايــران را به ونزوئال
منتقل كردهاند.
ســيدعباس موســوي ،ســخنگوي
وزارت امور خارجــه ايران در واكنش
به اين اقدام آمريكا طي يادداشــتي
در توييتر نوشت« :اقدامات مذبوحانه
آمريكا عليه اشــخاص ايراني  -نظير
آنچه از سوي پمپئو ،معروف به وزير
نفرت ،اعالم شــد -تنها پيامي حاكي
از شكســت رقتبار بهاصطالح فشار
حداكثري اســت .با وجود فشارهاي
اياالت متحــده ،ايــران و ونزوئال در
تقابل با تحريمهاي غيرقانوني آمريكا
ثابتقدم باقي خواهند ماند».
اما اقدامات آمريكا براي ايجاد اختالل
در عبور نفتكشهاي ايراني به مقصد
ونزوئال ،به تحريــم ناخدايان و صدور
دستور توقيف نفتكشها محدود نبوده
است؛ هفته گذشته ،سردار سرلشكر
باقري ،رئيــس ســتادكل نيروهاي
مســلح جمهوري اســامي ايران در
نشستي با نمايندگان مجلس شوراي
اسالمي اعالم كرد كه در جريان اعزام
نفتكشهاي ايراني حامل ســوخت
به ونزوئال ،آمريــكا در ابتدا از طريق
تطميــع ناخــدا و كادر فرماندهــي
نفتكشها و ســپس از طريق تهديد
آنها بهدنبال ناكام گذاشتن مأموريت

ســخنگوي دولت :اگر دولت
و مردم ونزوئــا همچنان نياز
به كاالهايي داشــته باشند كه
جمهوري اســامي ايران قادر
به تأمين آن باشد ،بهطور جدي
مورد رسيدگي قرار خواهيم داد
اين نفتكشها بوده ،اما در نهايت راه به
جايي نبرده است.
اقدامات آمريكا اعم از تهديد ،تطميع
و تحريم عليــه نفتكشها و ناخدايان
تاكنون مانع از ارســال محمولههاي
بنزين از سوي ايران به ونزوئال نشده

اســت .روز گذشــته علــي ربيعي،
ســخنگوي دولــت در گفتوگويي
با اســپوتنيك ضمن تأكيد بر اينكه
«تهديدهاي آمريكا تأثيري بر اراده ما
براي انجام تجارت آزاد و قانوني ميان
2كشور نخواهد گذاشت» ،اعالم كرد:
«اگر در آينده دولــت و مردم ونزوئال
همچنان نياز به كاالهايي داشته باشند
كه جمهوري اســامي ايران قادر به
تامين آن باشــد ،بهطور جدي مورد
رسيدگي قرار خواهيم داد».
بيژن زنگنه ،وزير نفت ايران نيز هفته
گذشته ،طي ســخناني در واكنش به
اقدامات آمريكا ،درباره برنامه وزارت
نفت بــراي ادامه صــادرات بنزين به
ونزوئــا با توجــه بــه تحريمكردن
ناخداهاي اين نفتكشها ،گفته بود:

اختالفات راهبردي ايران و آمريكا درباره ونزوئال

اين موضوع غيرمنتظره نبود؛ اول به
آنها وعده و وعيد پــول دادند كه آنها
نپذيرفتند ،ســپس تهديد و تحريم
كردند كه آنها هم ميدانســتند .او با
اشــاره به اينكه ايــران كار تجاري با
ونزوئال انجام ميدهد ،افــزود :براي
ادامه صادرات بايد ديد مذاكرات بين
2كشور چگونه پيش ميرود.
زنگنه با بيان اينكه بحثهاي زيادي
ميان برخيمردم درباره اينكه گويا ما
بنزين خيراتي به ونزوئال دادهايم ،انجام
ميشود كه درست نيست ،تأكيد كرد:
بنزين ايران با قيمــت روز به ونزوئال
فروخته شــده و ضمانت كافي براي
پرداخت هزينه آن هم داشتهايم كه
بخشي از پول آن هماكنون در كشور
است.

اختالف ايران و آمريكا درباره ونزوئال تنها به موضوع ارسال بنزين به اين كشور مربوط نميشود؛ ايران و ونزوئال طي سالهاي گذشته
تحت فشار شديدترين تحريمهاي آمريكا و متحدانش بودهاند .تالشها براي كاستن از فشارهاي آمريكا ،ايران و ونزوئال را به همكاري
نزديكتر ترغيب كرده است .سال گذشته و در پي كودتاي ناكام عليه دولت مادورو در ونزوئال ،ايران موضع كامال متفاوتي با آمريكا
اتخاذ كرد و درحاليكه واشنگتن از خوان گوايدو ،رهبر مخالفان دولت ونزوئال حمايت ميكرد ،جمهوري اسالمي ايران مداخالت آمريكا
را محكوم كرد و از دولت قانوني ونزوئال حمايت كرد.
فروردينماه 98نيز وزيرخارجه آمريكا مدعي شد كه حضور ايران در آمريكاي جنوبي براي اهداف مخرب است .مايك پمپئو همچنين
از برقراري پروازها ميان ايران و ونزوئال ابراز نگراني كرده و گفته بود« :اياالت متحده با شركاي خود در اين زمينه براي از بين بردن اين
شبكهها و اين خطر همكاري ميكند».
همان زمان ،سخنگوي وزارت امور خارجه ايران در واكنش به اين ادعاي پمپئو گفته بود« :آمريكاي ترامپ ميخواهد همچون قرن
نوزدهم ،آمريكاي التين را تبديل به حياط خلوت خود كند؛ غافل از اينكه ملتهاي جهان و آمريكاي التين بيدار شدهاند و چرخ زمان
به عقب بازنميگردد ».موسوي افزود« :درحاليكه به درخواست دولت ونزوئال متخصصان ايراني تالش ميكنند به بهبود سيستم آب و
برق در آن كشور كمك كنند ،آمريكا 30ميليارد دالر ذخاير ارزي ونزوئال را غارت كرده و ملت آن را آماج تروريسم اقتصادي خود قرار
داده است و از آنها ميخواهد يا عليه دولت مشروع خود شورش كنند يا گرسنگي بكشند».
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بررسي وضعيت شهرداريهاي كشور به مناسبت 14تيرماه
كه روز شهرداريها و دهياريها نامگذاري شده است

۱۳۴۵شهرداری و ۳۷۰۸۰دهياری در كشور يك سرمايه اجتماعی است

يكعمر بيمحلي
به خواست دولتهاي محلي
مجيد جباري

خبرنگار

ميگوينــد گــذر زمــان ،همه
گزارش مشــكالت را حل ميكند ،اما با
گذشــت 113ســال از تشكيل
بلديه ،چالشها و مشكالت شهرداريها هنوز به
قوت خود باقي است؛ چهبسا مسائل و مشكالت
شــهرها با تغيير نيازهاي اين روزها بيشتر هم
شــده باشــد .بــا اينكــه تغييــر ســاختار
مديريتشهري اندكي پس از انقالب اسالمي در
مسير اصالحات اساســي قرار گرفت ،اما بنا به

داليلي و با وجود تصويب قوانين خوبي ،تغييرات
آنطور كه بايد به اجرا درنيامد41 .سال از پيروزي
انقالب ميگذرد اما اداره شــهرها و روستاها با
آنچه ســالها قبل در مصوبــه مديريت واحد
شهري پيشبيني شده بود ،فاصله زيادي دارد.
دولتها در طول اين ســالها همواره از اجراي
مصوبهاي كه خدمــات 24گانه شــهري را به
شهرداريها محول ميكند ،ســر باز زدهاند و
درآمدهــاي ايــن نهاد شــهري بــا خدمات
گستردهاي كه ارائه ميدهد ،همخواني ندارد و
شهروندان توقع بجاي حل مشكالت كوچك و
بزرگ شهرها را فقط از شهرداريها انتظار دارند.

ت شهر تهران است     .عكس :همشهري /امير پناهپور
آلودگي هوا ،توسعه حملونقل عمومي و ترافيك هنوز هم اولوي 

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

مشاركت مردم؛ نگاه راهبردی به اداره شهرها
  محمدتوسلي ،نخستين شهردار تهران پس از انقالب
از اسفند سال 57دو مشكل اصلي در شهر تهران كامال برجسته بود.
نخست اينكه شهر تهران چگونه و با چه ســازوكار علمي بايد اداره
شود .به اين ترتيب ،اين موضوع در دستور كار قرار گرفت و گروههاي
كارشناسي انتخاب و كار فشــردهاي انجام شد كه نتيجهاش ،تغيير
تقســيمات تهران از 12منطقه غيرمنظم به 20منطقه علمي و منظم
بود .البته در ســالهاي بعد 2منطقه ديگر هم در غرب مسيل كن به
اين 20منطقه اضافه شد .دليل چنين تغيير ساختاري اين بود كه نگاه
راهبردي مديريت شهري در ساختار جديد شهر تهران حاكم شود.
مسئله اصلي اما اين بود كه براساس تجربه جهاني ،مديريت سالمت و
كارآمد براي شهرها بايد بهنحوي باشد كه سازوكار مشاركت شهروندان
در اداره شهر فراهم شود .بر همين اساس ،از همان اسفند سال ۵۷بحث
شــوراها را مطرح كرديم .براي اين كار و بهمنظور تشكيل شوراهاي
محلههاومناطقوهمچنينتشكيلپارلمانشهري،تغييرساختارشهر
تهران الزم بود .به اين خاطر ،قانوني مطالعه و آماده شد كه پس از عبور از
وزارت كشور نهايتا در مهرماه 1358تحت عنوان مديريت واحد شهري
در شوراي انقالب به تصويب رسيد .ايده پارلمان شهري در واقع ،نگاه
ي بود كه در همه كشورهاي توسعهيافته و حتي در حال توسعه
راهبرد 
وجود دارد .بنابراين شهر تهران به 341محله تقسيم شد تا محدوده
جغرافيايي هر محله با فرهنگ مشــترك ،مشخص و شوراي محله
تشكيل شود تا خود شهروندان محلهشان را اداره و بهصورت كالن ،بر
مديريت شهري تهران نظارت كنند .طبق قانون مصوب شوراي انقالب،
قرار بود همه خدمات شهري در تهران زيرنظر شوراي شهر و شهرداري
و در اصل با نظارت مردم انجام شود .يكي از پيامدهاي مثبت اين اقدام

كه «مديريت واحد شهري» خيلي وقت پيش
نسخهاش را پيچيده است .در تقويم ملي ،امروز
14تيرمــاه ،روز بزرگداشــت شــهرداريها و
دهياريها نام گرفته .نامگذاري يك روز از سال

درصورت اجرا ،كوچك و توانمندسازي دولت
بود كه متأســفانه بنا به داليلي محقق نشد.
ضمن اينكه قانون شــوراها هم كه بعدها در
اصول قانون اساسي به تصويب رسيده بود هم
به فراموشي سپرده شد .تا اينكه در سال77
با نگاه راهبردي آقاي خاتمي ،اين قانون با شكل و شمايل تعديل شده
و كمرنگ اجرا و شوراها تشكيل شــد .شكلگيري شوراهاي شهر و
روستا از مواردي اســت كه از همان ابتدا مورد توجه ما بود و حاال هم
بعد از گذشت بيش از 4دهه به عقيده من يكي از چالشهاست .شوراي
شهر تهران با 21عضو براي شهري با بيش از 9ميليون جمعيت ،هيچ
تناسبي با وظايف و اختيارات واقعي شوراي شهر براي سياستگذاري
و برنامهريزي و نظارت بر اجراي برنامهها ندارد .محور بعدي ،موضوع
حملونقل و ترافيك و همچنين مشكل محيطزيست و آلودگي هواي
شهر تهران بود كه از همان موقع ،گروه كارشناسي براي آن تشكيل
شد .گام نخست اين گروه كارشناسي هم تهيه طرح ترافيك محدوده
مركزي شهر تهران براي اولويت دادن به حملونقل عمومي است كه
هنوز بهعنوان يك ضرورت بعد از 4دهه مورد عمل قرار دارد .توسعه
اتوبوسراني ،مترو و بهطور كلي ،حملونقل عمومي و برداشتن گامهايي
در اين راستا كه بتواند بهتدريج حملونقل عمومي را جايگزين استفاده
از خودروي شخصي كند ،نياز اساسي تهران بود كه به باور من هنوز
هم يكي از اولويتهاي تهران است .اينها از جمله اقدامات زيربنايي
است كه جرقههاي آن در ســال ۵۷زده شد .به هر حال ،اميدوارم در
گراميداشت روز شــهرداريها ،نيازهاي راهبردي و اولويتدار شهر
تهران مورد توجه قرار بگيرد .

  تورج فرهادي ،شهردار منطقه ۶تهران
چهاردهم تيرماه مقارن با ســالگرد تصويب «قانون تاســيس
دهياريهاي خودكفا در روســتاهاي كشــور» در تقويم رسمي
جمهوري اسالمي بهعنوان روز شهرداريها و دهياريها نامگذاري
شده است .روز شهرداريها در گام نخست روز شهروندان است .به
اين معنا كه شهرداري بهمثابه نهادي مدني -اجرايي و غيردولتي
بيشترين ارتباط را با شهروندان دارد و سياستهاي اتخاذشده از
سوي اين نهاد ميتواند در حوزههاي گوناگون شهري اثرات مثبت و
سازنده يا منفي و مخربي را در زندگي شهري و اجتماعي شهروندان
بهدنبال داشته باشد .واقعيت اين است كه شهرداريها در سطح
جهاني ازجمله نهادهايي هســتند كه نقش آنها در توسعه پايدار
و متوازن و تقويت و توســيع عرصههاي مدني و عمومي بيبديل
است .بديهي است با توجه به پيچيدگيهاي زندگي شهري ،افزايش
انتظارات و نيازهاي جامعه شهري ،مسائل زيستمحيطي شهري
و توسعه و گسترش كالبدي نامتوازن و ناموزون شهري اين نقش
بيبديل و تاريخي و استراتژيك در قياس با ساير نهادهاي اجرايي
جايگاه باالتر و خطيرتري پيدا ميكند كه لزوم توجه به آن از سوي
حكومت و حاكميت و تحليل و تفسير صحيح آن از ناحيه مديران
شهري ،ميتواند تالقي «جامعهشــهري» و «مديريت شهري» را
در «توسعه شهري» ممكن كند .اساسا مفهوم مديريت شهري در
تفسيرهاي كالن فراتر از اداره شهر است و با ارتباط با ساختارهاي
اقتصاد شهري و فرهنگ شهري ،نقشي پيچيدهتر از تمركز صرف
يكند .بر بســتر اين ديدگاه ميتوان ادعا كرد
بر اداره شهر پيدا م 
نحوه و مكانيسم ارتباط دوسويه و تعاملي «نهاد مديريت شهري»

فیلم رستوران
خودرویی را با
اسکن این کد
ببینید

نخستين رستوران خودرويي تهران ،عصر ديروز در كنار ماشينهاي قديمي
و خاص و با حضور مديران شهري در اراضي عباسآباد افتتاح شد
محمد سرابي
خبرنگار

عكس :همشهري /حامد خورشيدي

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

بهنام اتابكي ،شهرساز بنام تهراني
به ديار باقي شتافت

مديرعامل اســبق شركت
نوســازي عبــاس آبــاد و
مديرعامل اســبق سازمان
مشاور فني و مهندسي شهر
تهران و مشاور فعلي شهردار
تهران ،پس از  2هفته مبارزه با
بيماري كرونا ،چهارشنبه شب به ديدار معبود و ياران و
همرزمان شهيدش شتافت.
بهنام اتابكي ،از يــادگاران دفاعمقدس و از مديران
ماندگار و كارآمد و فعال در پروژههاي شهري بود و از
متخصصان دانشكده هنرهاي زيبا به شمار ميرفت.
ساخت مجموعه تفريحي آب و آتش ،احياي اراضي
عباسآباد ،احداث پل طبيعت و اتمام چندين پروژه
ناتمام ازجمله مجموعه هزار و يك شــهر در تهران،
ازجمله اقدامات مؤثر دوران مديريت ايشان بهحساب
ميآيد .مؤسسه همشــهري درگذشت اين شهرساز
خوشنام را به خانواده ،دوستان و همكاران او و جامعه
مهندسان ،بهويژه شهرسازان و معماران تسليت عرض
ميكند  .

به نام نهادي كه خدماتــش ،اليههاي مختلف
زندگي مردم را دربرميگيرد ،شايد كافي نباشد
امــا فرصتــي را پيــش روي صاحبنظران و
كارشناسان قرار ميدهد.

  عبدالرضا رحمانيفضلي ،وزير كشــور در
پيامي به مناسبت روز شهرداري و دهياري وجود
۱۳۴۵شــهرداري و ۳۷۰۸۰دهياري در كشور را
فرصتي مغتنم براي ارتقاي ســرمايه اجتماعي،
اميدبخشي و افزايش نشاط اجتماعي دانست  .
بخشهايي از پيام رحمانيفضلي ،وزير كشور كه
خطاب به شهرداران و دهياران سراسر كشور صادر
شده ،به شرح زير است:
خدمــات گســترده و ارزنده شــهرداريها و
دهياريها كه در ابعاد وســيع و گوناگوني نظير
حفظ محيطزيست ،بهداشت و سالمت ،مديريت
بحران ،بهبود سيما و منظر ،ارتقا و سامانبخشي
وضعيت كالبدي -فيزيكي سكونتگاهها ،مديريت
پســماند ،ايمني و آتشنشــاني ،برنامههاي
فرهنگي -اجتماعي و ...نمود پيدا ميكند ،نقش
بســيار مؤثري در آســايش ،امنيت و سالمت
شــهروندان و دستيابي به شــاخصههاي يك
سكونتگاه سالم ،زيبا ،پويا ،بانشاط و توسعهيافته
ايفا ميكند.
وجود ۱۳۴۵شهرداري و ۳۷۰۸۰دهياري در سطح
كشور ،بهعنوان بازوان اجرايي شوراهاي اسالمي
فرصت مغتنمي براي ارتقاي سرمايه اجتماعي،

شهرداری ،نهادی برای شهروند

بفرماييد شام در ماشين

خودروهاي قديمي كه سالهاست ديگر
گردشگري ساخته نميشــوند ،موتورسيكلتهاي
روسي كه فقط در فيلمهاي سينمايي ديده
ميشوند در كنار جيپهاي جديد آمريكايي و ونهاي
بزرگ و كوچك؛ جلوههاي نخستين مجموعه رستوران
خودرويي تهران در اراضي عباسآباد هســتند .فضاي
بزرگي كه در غرب ســالن اصلي باغ كتاب و نزديك به
درياچه هنر به كاربري رستوران اختصاص داده شده بود،
عصر ديروز كار خود را شروع كرد .اين مجموعه با تمركز
بر  3محور سالمت ،گردشگري غذاييو رويكرد آموزشي
در اختيــار بهرهبرداران قرار گرفته اســت و بخشهاي
سرپوشيده و فضاي باز آن همگي با موضوع وسايل نقليه
طراحي شدهاند .بخشهايي از اين پروژه به فستفود و
قســمتهايي نيز به بــازي و ســرگرميهاي عمومي
اختصاص يافته است .در اين بخش از باغ كتاب ميتوان
انواع خودروهاي قديمي و فانتزي را ديد كه به  4محدوده
مجزا تقسيم ميشوند.
مجموعه رســتوران خودرويي تهران با 12هزار و 800
مترمربع يكي از بزرگتريــن فودكورتهاي فضاي باز
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ندرت در ايران يافت ميشود ،همچنين تراكتور مزرعه و
اتوبوس مدرسه در ميان آنها به چشم ميخورد .هر يك از
4بخش داراي سالني با سقف متحرك است كه در فصول
مختلف ســال مورد اســتفاده قرار ميگيرد .در مراسم
افتتاح رستورانهاي خودرويي عباس آباد ،محمدجواد
حقشناس ،زهرا نژادبهرام از اعضاي شوراي شهر تهران،
سيد محمد حسين حجازي ،مديرعامل سازمان نوسازي
عباس آباد و سيدرضا صالحياميري ،رئيس كميته ملي
المپيك حضور داشتند.

پروژههاي شهري با همكاري كسبه اجرا ميشوند
شــهردار تهران ،اعتقاد دارد
شهردار اجــراي برخــي طر حهاي
شــهري در پايتخــت بدون
درنظر گرفتن تبعات اجتماعي آن ،ازجمله
مشكالت تاريخي پايتخت است.
بهگزارش سايت شــهر ،اين روزها كسبه
خيابان اللهزار از اجراي طرح اين خيابان
گاليهمندند و از مســئوالن ميخواهند تا
اقدامات شهري را با ســرعت بيشتري به
ســرانجام برســانند تا مانع از كسب آنان
در ايام كرونايي نشــود .همچنين كسبه
پاركينگ پروانــه از ســرگرداني به بهانه
ايمنســازي ســاختمان اعتراض دارند و
از متوليان شــهري ميخواهنــد پس از
ايمنسازي ،مجدد به همان فضا بازگردند؛
خواســتهاي كه گويا از ســوي شهرداري
تهران مورد تأييد قرار نميگيرد.
در اين ميان پيروز حناچي ،شهردار تهران
درباره همين مسائل و اهميت پيوستهاي
فرهنگي اجتماعي در اجــراي پروژههاي
شــهري اظهار كرد« :كارهايــي كه انجام

ميشــود با رايزني با كسبه و انجمنهايي
كــه حضــور دارنــد ،صــورت ميگيرد.
صورتجلســههايي در اين ارتباط داريم».
او با اشاره به پروژه اللهزار گفت« :تغييرات،
مقاومتهايي دارد و هدف اين اســت كه
كيفيت باالتر برود و وقتي محدوديت ايجاد
ميشود همكاري كســبه را ميطلبد ».او
با اشاره به مشــكالت موجود در پاركينگ
پروانه گفت«:از صبح تا بعدازظهر 200هزار
نفر از بازار دستفروشــان پاركينگ پروانه
بازديد ميكننــد درحاليكه فضاي ايمن
خوبي ندارد و بــراي جايگزيني آن فضاي
مناســبي طراحي ميكنيم .شــهرداري
منطقه 12پارك شــهر را پيشنهاد داد كه
ما هم از آن استقبال كرديم ولي به شهردار
منطقــه گفتهايم كه مكانهاي مناســب
ديگري را هم پيشنهاد بدهد».
حناچي در پاســخ به اين سؤال كه كسبه
پاركينگ پروانه بعد از ايمنسازي مجدد
به آن بازميگردند يا نه ،گفت كه اين فضا
تبديل به پاركينگ ميشود.

اميدبخشــي و از همه
مهمتر افزايش نشــاط
اجتماعي در ميان آحاد
جامعه است .بدونشك
بالندگي و شــكوفايي
اين نهادهاي مردمي ،در گرو سياســتگذاري،
حمايتهاي مادي و معنوي دولت و نيز همكاري
و برنامهريزي همه دســتگاهها براي پيشرفت
همهجانبه شهرها و روســتاهاي كشور است.
بحمداهلل حمايت از شهرداريها و دهياريها در
طول فعاليت دولت تدبير و اميد ،در قالب تهيه و
تدوين سياستها و برنامههاي مناسب و همچنين
تخصيص اعتبارات و امكانات ،معنايي ملموس
يافته كه انشاءاهلل با قوت بيشتري ادامه خواهد
يافت .از شهرداران و دهياران هم انتظار ميرود
با وسعتبخشي به تالشها و اقدامات مؤثر خود
بهويژه در حوزه ايجاد درآمدهاي پايدار محلي و
بوكارهاي مختلف،
زمينهسازي براي توسعه كس 
در سالي كه با عنوان «جهش توليد» از سوي مقام
معظم رهبري (مدظله العالي) نامگذاري شــده
است ،گامهاي ارزنده و بلندتري در جهت توسعه،
عمران و آباداني مناطق بردارند.

شهرها نيازمند رابطه دوسويه شهروند و شهرداریها
بهعنوان ضرورتي ايدئولوژيك با منابع و
نهادهاي رســمي قدرت در بستر نگاهي
رئاليستي ،ميزان و قدرت تأثيرگذاري و
تحولآفريني آن در بهبود زيستشهري
و زيستپذيركردن شــهرها را تسريع
يا ُكند ميكند .اين نقش كليدي كه در قالــب و قامت همافزايي
با قدرت رسمي ردهبندي ميشود ،ناشــي از فهمي است كه حل
نيازهاي اكولوژيك و استراتژيك شــهري را در شرايطي ممكن
ميداند كه دامنه وســيع نيازهاي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي
شهر در قامت نگاه پروسهاي و در اليهبندي كوتاهمدت ،ميانمدت
و بلندمدت تحليل و چارهجويي شود؛ فهمي كه برآمده و بركشيده
گفتماني است كه نهاد سياست و نماد زمامداري را در تدبير و اداره
شهر ميداند .روشن اســت كه الجرم و ناگريز و ناگزير ،سياست
چه با مفهوم تدبير شــهري و چه با مضمون تدقيق دولتي نه در
مقابله و معارضه كه در مفاهمه و موازنه شــكل ميگيرد .بنابراين
مديريت شهري بهعنوان شاخه و شعبهاي از برنامهريزي شهري
و همچنين شهرداريها بهمثابه نهادهايي اجرايي مدني ،نيازمند
برنامهريزي همسونگر ،منعطف ،پويا و تعاملي و مشاركتي براي غلبه
بر بحرانهايي هستند كه فقر شهري را افزايش داده و عدالت شهري
را نحيف و الغر كرده است .تحقق اين موضوع نيازمند بازنگري و
ارتقاي وظايف شهرداري از تقسيمات شهري ازجمله شهر ،حريم
شهر ،منطقه ،ناحيه و محله بر حسب ابعاد و سطوح توسعه پايدار
شهري در عرصههاي فرهنگي ،اقتصادي ،اجتماعي و كالبدي است
كه در نهايت به خلق «شهر پايدار» ختم ميشود .

  علي توكلي ،شهردار منطقه 19تهران
امروزه نقــش شــهرداريها بهعنوان
اجراييترين دستگاههاي خدماترسان
در اداره و تحقق اهداف توســعهگرايانه
شــهر از دريچه خدمت به شهروندان بر
كسي پوشيده نيست .در واقع شهرداري
نهادي عمومي اســت كه همواره ارتقاي
رفاه شهروندان و توسعه برابر امكانات را
سرلوحه خدمات خود قرار داده تا بتواند
به مهمترين هدف خود كه كسب رضايت
شهروندان و افزايش رفاه عمومي است،
دست يابد .اين خدمات در ابعاد مختلف
و وسيعي همچون محيطزيست ،بهداشت
و ســامت ،مديريت بحران ،بهبود نماي
شهري ،ساماندهي و عمران شهر ،مديريت
پسماند ،حملونقل و ترافيك ،مديريت
ايمني و آتشنشاني ،مسائل و برنامههاي
فرهنگي و اجتماعي و ...نمود يافته و نقش
مؤثر و سازندهاي در آسايش و رضايتمندي
شهروندان و نيز دستيابي به شهري زنده
و پويا ايفا ميكند .در اين ميان ايجاد يك
رابطه دوسويه با شهروندان و استفاده از
مشاركت آنها در اداره امور شهر همواره
بهعنوان اصلي جدي براي خدمترساني

بهتر و دستيابي
به شاخصهاي
توســعه پايدار
مــورد توجــه
مديران شهري
قرار گرفتــه اســت و بهعبارتي بدون
مشاركت شــهروندان امكان اداره شهر
ميســر نخواهد بود .در نگاه خاصتر به
خدمــات شــهرداريها نميتوان نقش
تعامل بيندســتگاهي و فراســازماني
را براي ارتقاي ســطح خدمات به مردم
ناديده گرفــت .در پايان بــر خود الزم
ميدانم به بهانه فرارسيدن 14تيرماه كه
در تقويم رسمي كشور عزيزمان با عنوان
روز شهردار يها و دهيار يها نامگذاري
شد ه ،از خدمات بيشائبه و شبانهروزي
همه كساني كه تالش ميكنند تا با زنده
نگهداشتن شهر و حفظ حيات آن لبخند
رضايت را بر لب شــهروندان بنشانند،
تقدير كرده و اميــدوارم با همياري هم
بتوانيــم تهران را به شــهري با كيفيت
مطلوبتر زندگي براي همگان با الهام از
شعار تهران شهري براي همه تبديل كنيم.
به اميد آن روز...
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اقتصاد

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

23023621

گزارش
نگراني بازار ارز از تغيير پايگاه قاچاق
ارسال نخستين محموله ترانزيتي از بندر چابهار

مديركل بنادر و دريانوردي سيســتان و بلوچستان گفت :صبح
جمعه ،نخســتين محموله صرفاً ترانزيتي بندر شــهيد بهشتي
چابهار در راستاي توافق سهجانبه هند ،افغانستان و ايران به هند
ارسال شد .به گفته بهروز آقايي اين محموله ترانزيتي شامل ۳۰
دستگاه كانتينر يخچالي و  ۹دستگاه كانتينر معمولي از مبدأ كشور
افغانستان به بندر چابهار منتقل شده و پس از بارگيري در كشتي
كانتينربر هيزل به مقصد بنادر موندرا و ناواشيواي هند ارسال شد.

درخواست طالسازان براي حمايت كرونايي

رئيس اتحاديــه طال و جواهر تهــران ميگويد :شــيوع كرونا بر
كسبوكار طالسازان و طالفروشان تأثير منفي داشته و اين بخش
در دوره كرونا ك ً
ال تعطيل شده اما در گروه مشاغل آسيبديده قرار
نگرفت .آيت محمدولي با اشاره به اينكه 60تا 70درصد واحدهاي
صنف طال و جواهر قادر به ازسرگيري فعاليت نيستند ،اعالم كرد:
صنف طالسازان در بحث ماليات ،پرداخت قبوض آب ،برق  ،گاز و
پرداخت جرائم نيازمند كمك و حمايت دولت است.

توليد 54/8ميليارد نخ سيگار در سال 98

جديدترين آمار منتشر شده از سوي وزارت صنعت ،معدن و تجارت
نشان ميدهد :در سال گذشته توليد سيگار در ايران از  ۵۴ميليارد
و  ۸۰۰ميليون نخ فراتر رفته اســت .اين رقم نسبت به توليد ۴۸
ميليارد و  ۲۰۰ميليون نخ در ســال گذشته  ۱۳.۷درصد افزايش
دارد .همچنين در سال گذشته حدود  ۱۵۴ميليون نخ سيگار از
ايران صادر شــده كه نســبت به صادرات  ۱۵۰ميليون نخي اين
محصول در سال  ۹۷حدود  ۲.۷درصد رشد داشته است.

در شرايطي كه واردات كشور در مورد كاالهاي داراي مشابه خارجي و
غيرضروري بهشدت محدود شده و صادركنندگان نيز مكلف هستند
در ازاي ارز حاصل از صادرات خود حساب پس بدهند ،همچنان بخش
قابلتوجهي از كاالهاي ممنوعه با تأمين ارز از بازار آزاد ،بهصورت قاچاق
وارد كشور ميشود؛ اين اتفاق از يكسو به بازار فيزيكي ارز فشار وارد
ميكند و از سوي ديگر به كاهش شــفافيت در تجارت خارجي دامن
ميزند.
به گزارش همشهري ،سالهاســت كه كاالهاي وارداتي بهخصوص
در حوزه لوازمخانگي با برند بانــه و بندرلنگه در بازار داخلي به فروش
ميرسد و حتي در بزنگاههايي نظير ممنوعيت واردات كاالي مشابه
توليد داخلي و غيرضــروري نيز از حجم واردات اين كاالها كاســته
نميشود .اين كاالها عمدتاً با عنوان كولبري و ته لنجي و با سوءاستفاده
از قواعدي كه براي تأمين معيشت كولبران و ملوانان وضع شده از 2معبر
بانه و بندرلنگه وارد كشور ميشوند.

تغيير الگوي سهميهبندي بنزين در مجلس

عضو كميسيون انرژي مجلس از تهيه طرح پيشنهادي مبني بر
تغيير الگوي سهميهبندي بنزين از خودروها به خانوادهها خبر داد و
گفت :اين طرح احتماالً بعد از تعطيالت اخير مجلس ،توسط هيأت
رئيسه مجلس اعالم وصول ميشود .مالك شريعتي با بيان اينكه در
طرح كنوني سهميه بنزين بهخودروها تعلق ميگيرد ،افزود :اين
شيوه سهميهبندي در حالي اســت كه 50درصد خانوادهها فاقد
خودرو هستند و سهميه يارانه بنزين ندارند.

اقتصاد ايران ونزوئاليي نميشود

فشار ته لنجي به بازار ارز

بانك مركزي نرخ سود سپردهگذاري بانكها را به 13درصد افزايش داد

خطر تحريك انتظارات تورمي

چالش اصلي پيش روي دولت و بانك مركزي اما بهاحتمال تشديد انتظارات تورمي و شكلگيري سفتهبازي
در بازارها ازجمله بازار ارز مربوط ميشود .بهويژه اينكه قيمت اسكناس دالر آمريكا در بازار آزاد ايران تا مرز
21هزارتومان پيشروي كرده است .بانك مركزي براي اينكه مطمئن شود پايه پولي تبديل به جهش نقدينگي
نخواهد شد ،سياستهاي پولي را منعطف كرده و با رصد تحوالت و متغيرهاي پولي فاصله بين نرخ سود را در
بازار بينبانكي به 9درصد رسانده است .سياستگذاران پولي معتقدند كه رشد اقتصادي ايران بدون نفت در
مسير صعودي حركت ميكند اما نرخ تورم از تورم هدف22درصدي فاصله دارد .البته بانك مركزي نميگويد
نرخ رشد اقتصادي مثبت شده و درصد رشد آن را اعالم نميكند و تنها پيام داده كه در مسير بهبود قرار دارد.
افزون بر اينكه سياستگذار پولي بهدليل دستور احتمالي دولت از اعالم نرخ تورم منع شده به اين دليل كه
اختالف نرخ تورم بانك مركزي و مركز آمار ايران باعث سردرگمشدن مردم و فعاالن اقتصادي نشود .به
گزارش همشهري ،درحاليكه بانكها از امروز ميتوانند نزد بانك مركزي مازاد منابع خود را با نرخ 13درصد
سپردهكنند ،نرخ سود گرفتن اعتبار بانكها از بانك مركزي 22درصد شده است و اين احتمال وجود دارد
كه سياستگذار پولي نرخ سود سپرده بانكها را در هفته آينده باز هم اصالح كند.

پاسخ همتي به هشدارها

برجستهشدن چالش ونزوئالييشدن اقتصاد

عكس :همشهري /اميرپناهپور

هيــأت عامل بانــك مركزي
كالن
دوبــاره كــف نــرخ ســود
سياستياش را در كمتر از يك
هفته باالتر برد4 ،تيرماه امســال كف داالن
سود از 10درصد به 12درصد افزايش يافت و
از امروز هم نرخ ســود سپردهگذاري بانكها
نزد بانك مركزي به 13درصد افزايش مييابد.
سياست بانك مركزي جلوگيري از تبديل پايه
پولي به نقدينگي با هدف مهــار نرخ تورم و
ســوقدادن آن به نرخ 22درصــد در پايان
امسال است ،بهويژه اينكه نرخ رشد پايه پولي
در پايان خرداد امســال نسبت به پايان سال

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

تشويق بانكها به ســپردهكردن بخشي از
منابع خود نزد بانك مركزي بلوكه كند تا به
نقدينگي در دست مردم تبديل نشود.
در هفتههاي اخير بار ديگــر بحث احتمال
ونزوئالييشــدن اقتصاد ايــران در محافل
اقتصادي داغ شــده و برخي اقتصاددانان و
كارشناسان ازجمله پويا ناظران ،اين خطر را
به سياستگذاران گوشزد كرده بود؛ هشداري
كه البته با واكنش برخي اقتصاددانان ازجمله
تيمور رحماني ،مجيد شاكري و علي سرزعيم
مواجه شــد كــه ونزوئالييشــدن اقتصاد
ايران را رد كرده بودنــد .در اين ميان محمد
طبيبيان هم در اظهارنظري به دفاع ضمني
از مواضع پويــا ناظران پرداخــت .ماجراي
خطر ونزوئالييشدن اقتصاد ايران و احتمال
شكلگيري پديده ابرتورمي ،پس از آن قوت
گرفت كه نرخ رشــد پايه پولي از نرخ رشد
نقدينگي سبقت گرفت و زنگ هشدار به صدا
درآمد كه اگر اين پايه پولــي به نقدينگي و
بانك مركزي هم به گاوصندوقي براي كسري
بودجه دولت تبديل شــود ،احتمال دارد كه
نرخ تورم روند شتاباني را تجربه كند.

ايران ديروز باعث شــد تا عبدالناصر همتي،
رئيسكل بانك مركزي واكنش نشان داده
و اعالم كند :كارشناســان اقتصادي ،رشــد
نقدينگي سال ۹۸و سهماهه اول ۹۹را بسيار
زياد ميدانند؛ چراكه رشــد پايه پولي سال
گذشــته بيش از متوسط۵۰ســال اقتصاد
بوده اســت ،اما با وجود كسري بودجه قابل
توجه دولت ،فاصله چنداني با آن متوســط
نداشته است و رشد ۸.۸درصد آن در سهماهه
اول سال ٩٩نيز ،چندان فاصله معناداري با
رشدهاي فصلي سالهاي قبل ندارد.
او با تأييد اينكه رشــد نقدينگي همواره يك
پديده ســاختاري در اقتصاد ايران اســت،
توضيح ميدهد كه حجم نقدينگي موجود

ي رشد كنوني آن ،نميتواند موجب آن
و حت 
تورم بااليي بشــود كه پيشبيني ميكنند.
استدالل همتي اين است كه بخشي از همين
نقدينگي موجود ،براي تامين كسري بودجه
استفاده خواهد شد و فروش دارايي و انتشار
اوراق دولت و تأمين مالي كســري بودجه از
اوراق ،به معني استفاده از نقدينگي موجود
اقتصاد است؛ بدون آنكه فشاري به پايه پولي
وارد شود.
به گزارش همشــهري ،يكي از هشدارهاي
جــدي كارشناســان افزايــش ريســك
سيستماتيك و انباشت ريسك سرمايهگذاري
در بازارهاي ديگر ازجمله بازار دارايي نظير
بورس اســت؛ موضوعي كه رئيسكل بانك

مركزي هم بر آن صحه ميگذارد و ميگويد:
الزم است سياســتهاي احتياطي كالن در
بقيه بخشهاي اقتصاد كالن با دقت اعمال
شود تا از انباشت ريسكهاي سيستماتيك
جلوگيري شــده و اقدامات ثباتساز بانك
مركزي خنثي نشود .رئيسكل بانك مركزي
با اين قيد كه تا آنجايي كه به مديريت پولي
و ارزي مربوط ميشود ،اطمينان داده كسري
بودجه دولت قطعا ،بهتر از ســالهاي قبل،
مديريت ميشود و مسير اعمال سياست پولي
نيز به سمت نرخ سودي پيش ميرود كه در
بازار بينبانكي و در دامنه داالن كف و سقف،
كه از امروز بين  ۱۳و ۲۲درصد خواهد بود،
توسط بانك مركزي مديريت ميشود.

وام كروناي
شاغالن و بنگاههاي فاقد بيمه
وزارت كار اعالم كرد :با توجه به مصوبه كارگروه مقابله با پيامدهاي
كرونا
اقتصادي ناشــي از شــيوع ويروس كرونا ،صاحبان و شــاغالن
كسبوكارهايي كه كد بيمه و كد كارگاهي ندارند نيز از سوي دولت
حمايت ميشوند.
بررسيهاي اين وزارتخانه نشان ميدهد حدود  ۳ميليون نفر شاغل در  ۱۴رسته
منتخب قرار دارند كه مشمول اين حمايتها هستند كه با همكاري وزارتخانهها و
دستگاههاي مربوطه ،بيش از يكميليون و  ۵۰۰هزار نفر از آنها شناسايي و احراز
هويت شدهاند و از صبح روز پنجشــنبه  ۱۲تير ،پيامك اطالعرساني و دعوت از
متقاضيان مشمول دريافت تسهيالت از سوي وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي
ارسال شده است.
اين افراد ميتوانند از دوشــنبه  ۱۶تير ،با مراجعه به ســامانه كارا به نشــاني
 https://kara.mcls.gov.irبراي تسهيالت كرونا ثبتنام كنند.

در سال گذشــته ،در جريان چانهزني صادركنندگان با بانك مركزي
در موضوع بازگشــت ارز حاصل از صادرات ،برخي از فعاالن اقتصادي
پيشــنهاد واردات كاال با منشــأ نامشــخص ارز را ارائــه دادند كه با
موضعگيري شــديد رئيسكل بانك مركزي مواجه شــد؛ چراكه به
عقيده او ،موافقت با اين پيشنهاد باعث ميشود تقاضاي خريد ارز مورد
نياز براي واردات كاالي قاچاق غيرشفاف شده و به بازار آزاد منتقل شود
كه مستقيماً به جهش نرخها منجر خواهد شــد .همتي در آن زمان،
صراحتاً به موضوع واردات تهلنجي اشاره كرد كه از قاعده و چارچوب
واقعي خارج شده و بهجايي رســيده كه كل لنج پر از كاال بهعنوان ته
لنجي تخليه ميشود.
نقطه كور مبارزه با قاچاق

گرچه در سالهاي گذشته ،واردات غيررســمي كاال از بانه ،بخشي از
نياز بازار داخل به كاالهاي خارجــي را تأمين ميكرد؛ اما حاال آنگونه
كه در بازار لوازمخانگي مشهود است ،سهم كاالهاي وارد شده از مسير
بندرلنگه در مقابل كاالهاي بانهاي در حال افزايش است كه ميتواند
نشانهاي از افزايش واردات از مسير دريا باشد .البته وارداتي كه رسماً
منشأ انتقال ارز آن مشخص نيست و در لواي قوانيني كه واردات محدود
كاال براي ملوانان را مجاز شمرده است وارد كشور ميشود و عرضه آن نيز
از اراده ملوانان خارج است .فرهاد فزوني ،رئيس كميسيون حملونقل
اتاق تهران با تأكيد بر لزوم توجه به تمام ابعاد قاچاق و مبارزه همزمان با
تمام مبادي ورودي جنس قاچاق ميگويد :برخي از قاچاق  ۱۰ميليارد
دالري از طريق ترانزيت از مرزهاي زميني صحبت ميكنند؛ اما از ميزان
قاچاق لنجها و قاچاقي كه از روشهاي ديگر وارد كشور ميشود سخني
مطرح نميشود .به گفته او ،درحاليكه امكان هرگونه تخلف و قاچاق
در برخي حوزهها به حداقل رسيده ،همچنان صحبت از ميلياردها دالر
قاچاق لوازمخانگي مانند يخچال سايد باي سايد ،ماشين لباسشويي و...
ميشود كه يافتن سرمنشأ آنها چندان پيچيده نيست.

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس:

ماليات بر عايدي سهام منتفي است

از پنجشنبه گذشته ،يكي از رسانهها خبري درمورد طرح نمايندگان
ماليات مجلس براي دريافت ماليات از عايدي معامالت سهام منتشر كرد كه
پيشاز اين مطرح شــده و با واكنش متوليان امر در مجلس ،وزارت
اقتصاد و سازمان امور مالياتي مواجه شــده بود ،اما بهواسطه انتشار وسيع اين خبر،
دوباره برخي از چهرهها براي شفافسازي در اين زمينه وارد ميدان شدند .در اين ميان
محمدرضا پورابراهيمي ،رئيس كميسيون اقتصادي مجلس نيز تأكيد كرد :موضوع
ماليات بر عايدي سهام و همچنين سود سپردههاي بانكي از نظر مجلس در دستور كار
نيست و موضوعيتي هم ندارد .پورابراهيمي در گفتوگو با رسانهاي كه نخستين بار
خبر قديمي طرح نمايندگان مجلس براي دريافت ماليات از عايدي سهام را مطرح
كرده بود ،افزود :موضوع ماليات بر عايدي يكي از موضوعات مهمي بوده كه از مجلس
دهم در دستور كار كميسيون اقتصادي قرار داشــت و هدف اول و اصلي آن ،اجراي
ماليات بر عايدي در بخش امالك و مستغالت بود .او ادامه داد :در يك سال و نيم پاياني
مجلس دهم ،كليات اين موضوع در كميسيون اقتصادي به تصويب رسيد كه براساس
آن ماليات بر عايدي امالك و مستغالت به شكلي در كشور اجرا شود ،اما دولت در توافق
با مجلس پيشنهاد ديگري عنوان كرد و بر همين اساس مجلس دهم به جمعبندي
نرسيد .او در مورد طرحي كه نمايندگان مجلس يازدهم ارائه كردهاند ،گفت :پيشتر
گزارشي در ارتباط با موضوع ماليات بر عايدي تهيه شده كه دربرگيرنده تجربه دنيا در
اين حوزه بود و مجموعهاي از انواع مالياتها بر عايدي از حوزه خودرو گرفته تا حوزه
ارز ،امالك ،مستغالت ،سهام و سپردههاي بانكي را دربر ميگرفت؛ اما در جمعبندي
نهايي ،اولويت و برنامه اصلي ما به بحث امالك و مستغالت اختصاص پيدا كرده؛ ازاينرو
موضوع ماليات در بخش سهام ازنظر مجلس منتفي است و اص ً
ال موضوعيتي ندارد.
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روي خط خبر

آسمان شهرهاي كشور اين روزها دســتخوش گردوغبار شده است.
روز پنجشنبه هفته گذشــته بود كه نقشههاي پيشيابي هواشناسي
نشان داد قرار است آسمان كشور تحت نفوذ ريزگردها قرار گيرد .در
اين خصوص شهرهايي نظير اصفهان ،يزد ،شيراز و تهران ،با آلودگي
هواي گسترده روبهرو شدند .البته عوامل اين آلودگي در هريك از نقاط
مذكور علت متفاوتي داشت .در شــهرهاي بزرگ ذرات معلق كمتر از
2.5ميكرون كه ناشي از تردد خودروهاي آالينده است ،موجب كاهش
كيفيت آلودگي هوا شــد .در تهران علت آلودگي ازن بود كه ناشي از
تردد خودروها ،سوخت و تابش شديد آفتاب است كه اين آالينده را در
جو ايجاد ميكند .براساس پيشبينيهاي سازمان هواشناسي ،امروز
در استان مازندران ،ارتفاعات سمنان و شــمال شرق كشور بارندگي
پيشبيني ميشود .همچنين تا ۱۶تير در شرق و جنوب شرق كشور و
بهويژه زابل ،وزش باد شديد و گرد و خاك خواهيم داشت .امروز شنبه
۱۴تير در جنوب كرمان و شمال هرمزگان رعد و برق ،وزش باد شديد
و گردوخاك پيشبيني ميشود.

جنگ آتش و جنگل هيچوقــت تمامي ندارد.
سيدمحمد فخار
سالهاست كه منابع طبيعي كره زمين عامدانه
خبرنگار
و غيرعامدانه با آتشسوزي تهديد ميشوند و
در برابر سوختن هر درخت نيز هر شهروند مسئول است .بدينترتيب هربار كه

شهر
اصفهان
ماهشهر
ايرانشهر
شيراز
تهران
يزد

جنگل آمازون برزيل  -سال2019

مديركل دفتر حقوقي ســازمان جنگلها با اشــاره به تشكيل پرونده
براي 3نفر از عامالن آتشســوزيهاي اخير گفت :مجازات حبس در
انتظار عامالن آتشسوزيهاي عمدي و ســهوي در جنگلها و مراتع
كشور اســت .رضا افالطوني با اعالم اينكه تاكنون براي 3نفر از عامالن
آتشسوزيهاي جنگلي و مرتعي اخير در كشور پرونده قضايي تشكيل
شده است ،به ايسنا گفت :تعداد بيشتري در اين زمينه دستگير شدهاند
كه هنوز براي آنها تشــكيل پرونده صورت نگرفته است .وي افزود :اين
3نفر ازجمله مقصران آتشسوزي در استانهاي خوزستان ،كهگيلويه
و بويراحمد و پارك چيتگر در تهران بودند كه در مورد اول افراد محلي
بهدليل اختالفات بين خود اقدام به آتش زدن زمين يكديگر كرده بودند
و بهدليل عدمتوانايي در كنترل آن ،آتش به جنگل كشيده شد .در مورد
دوم نيز بياحتياطي گردشگران سبب وقوع حريق شده بود .وي افزود:
براساس قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها ،مجازات حريقهاي
عمدي عالوه بر مجازات نقدي و جبران خسارت ۳ ،تا ۵سال حبس و براي
حريقهاي سهوي نيز در كنار مجازات نقدي از يكماه تا يكسال حبس
تعيين شده اســت .طي 3ماه اخير بيش از يكهزار مورد آتشسوزي
جنگلي و مرتعي در كشور رخ داده است.
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شنشانان كشور استراليا افراد
بهگزارش نشــريه  ،Conversationتعداد زيادي از آت 
داوطلب هستند .مثال ۸۹درصد از افراد فعال در مراكز خدمات اضطراري و آتشنشاني
يتر و شــديدتر
ايالت كوئينزلند را داوطلبان تشــكيل ميدهند .در اين بين ،با طوالن 
شدن آتشســوز 
يها بهدليل تغييرات آب و هوايي ،نياز به همكاري افراد داوطلب براي
كرساني در فصل آتشسوزي حتي بيشتر از قبل هم احساس شد .به زعم مسئوالن
كم 
استراليا ،محيطبانان داوطلب معموال در معرض اســترسهاي زياد جسمي و روحي و
يگيرند .در كنار اينها بايد به فشار اقتصادي
همچنين خستگي مفرط و سوختگي قرار م 
بر داوطلبان ،كارفرمايان و همچنين اعضاي خانواده آنها هم اشاره كرد .با احتمال افزايش
يها در آينده ،حتي ممكن است از داوطلبان خواسته شود تا محل زندگ 
آتشسوز 
يشان
را ترك كرده و براي مقابله با آتش به مناطق ديگر منتقل شوند  .به همين دليل ،خدمات
حمايتي مربوط به تجهيزات ،فناوري و ايمني براي رفاه داوطلبان در حال افزايش است.
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ساده

اخير4 ،حريق گسترده جهاني در جنگلهاي «آمازون برزيل» ،جنگلهاي «نيو
ساوتولز استراليا» ،جنگلهاي «كاليفرنياي آمريكا» و جنگلهاي «زاگرسي
ايران» رخ داده است .اما عملكرد دولتها در برخورد با داوطلبان اطفاي حريق
جنگلها در اين  4آتشسوزي گسترده چگونه است؟

كاليفرنيا آمريكا -سال 2019جنگلهاي زاگرسي ايران  -سال2020

دي 97يا ابتداي ســال گذشته ميالدي
بود كه در آتشســوزي گسترده ايالت
كاليفرنيا درآمريــكا۳۰ ،هزار هكتار از
سطح جنگل سوخت .در اين آتشسوزي
كه نزديك بافت مسكوني ايالت رخ داد،
۱۵۰۰خانه ســوخت و حريق گسترده و
مرگبار موجب شد مهار آتش كاري بسيار
دشوار شــود .وزش بادهاي شديد نيز
سبب گسترش دامنه آتشسوزي شد.
در اين زمينه مقامات محلي و دولتي با
به كارگيري نيروهاي داوطلب توانستند
ظرف 4روز3 ،هزار داوطلب محيطزيست
را آموزش دهند و به مهار آتشســوزي
بفرستند.
تعداد كشته شدگان /يك نفر
حمايت دولت /استخدام همه داوطلبان
در ادارات ايالتي
برقراري حقوق ماهانه 5هزار دالر براي
خانواده كشته شده
كشور
برزيل
آمريكا
استراليا
ايران

در پي وقوع آتشسوزي در جنگلهاي زاگرس در خرداد و
تير امسال ،بيش از 1700هكتار از جنگلها و مراتع زاگرسي
در آتش ســوختند .تنها در يكماه و نيم اخير 4داوطلب
مردمي خاموش كردن آتش ،جان سپرده و تعدادي نامشخص
نيز مصدوم شدهاند .با نامهنگاريها و اقدامات انجام شده از
سوي مسئوالن دولتي ،تاكنون براي البرز زارعي ،داوطلب
كشته شده در جنگلهاي ديل گچساران ،پيشنهاد اهداي
عنوان شهيد خدمت براي وي مطرح شد كه البته هنوز قبول
نشده است .پيگيريها البته همچنان ادامه دارد8 .تيرماه
نيز 3داوطلب ديگر در آتش جنگلهاي پاوه كشته شدند
تا ابعاد حمايت از داوطلبان فداكار محيطزيست همه را به
صرافت بيندازد كه بايد براي حافظان طبيعت ايران كاري
كرد .مختار خنداني ،بالل اميني و ياسين كريمي در آتش
پاوه ســوختند تا يادآوري كنند كه حمايت از داوطلبان
محيطزيست در ايران هنوز جدي گرفته نشده است.
تعداد كشته شدگان 4 /نفر
حمايت دولت /نامهنگاري براي شهيد فداكار خدمت خواندن
كشتهشدگان
پيشنهاد برقراري بيمه براي خانواده بازماندگان

مقايسه وضعيت داوطلبان محيطزيست (مقابله با آتش) در 4كشور
امكانات
ميزان كار داوطلبي در هفته حقوق هفتگي
پوشش كامل مقابله با آتش داوطلب
558دالر
40ساعت
بالگرد ،آموزش ،لباس ضدآتش
3454دالر
48ساعت
امكانات پزشكي و لباس اطفاي حريق
2654دالر
39ساعت
هليبرد نيرو ،شاخههاي بلوط ،بيل و كلنگ ،تعداد محدودي دستگاه دمنده
-
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افقي:
 -1حركــت ماده ســيال-
فيلمي ساخته جاناتان دمي
با بازي آنتوني هاپكينز
 -2وســطي -ميلــه فلــزي
گرداننــده چــرخ اتومبيل-
همداستان رامين
 -3ضميري عربي -دستوري-
مضطرب و آشفته
 -4حيران -بيماري -HIV
بيحركت شدن
 -5آيينهــا -گاوچــران
آمريكايي -قوه حافظه
 -6پادشــاه معاصر اصحاب
كهف -آهو
 -7ميوهاي معطر -آبي تيره-
چين و چروك پوست
 -8مساوي -حمله و هجوم-
توده مردم عادي -رها
 -9پسوند شــباهت -شيوه و
روش -دربهدري
 -10عالم ماده -شــهري در
استان زنجان
 -11ســازي عربــي -صمغ
برخي درختان -كمك
 -12غريبــه نيســت-
دردمندي -هر بخش از اوستا
 -13عــزاداري -پرتابــه
ورزشي -شالوده
 -14واحد انداز هگيري توان
الكتريكــي -درياچــهاي در
آفريقاي جنوبــي -الههماه و

جنگل
 -15كنايــه از همهجــا و
همهكس اســت -شــيريني
سوغات قم
عمودي:
 -1رساله مشــهور افالطون-
دينداري -نيش سرما
 -2ســاقه خوراكــي  -نوعي
اختالل رواني -قرض
 -3بلــه آلمانــي -نيكويي-
غذايي ايتاليايي
 -4ضميــر متكلموحــده-
چاهكن -ورزشي رزمي
 -5سراينده داروگ -خشكي
مزاج -فناوري نوين و در حال
توسعه
 -6بازيابي قواي تحليلرفته-
قنات
 -7شهري در استان فارس -از
اجزاي درخت -اسب چاپار
 -8كجاســت -عاجــز و
درمانــده -كتابــي نوشــته
برتراند راسل با ترجمه نجف
دريابندري -پسوند شباهت
 -9فرزند عرب -پهناور -شهر
فالفل
 -10ســخن تحقيرآميــز-
بيبندوبار
 -11شهرســتاني در
هرمــزگان -فرخنــده-

ششضلعي
 -12ســرزنده -لقــب امــام
عليالنقــي(ع) -از الفبــاي
انگليسي
 -13پشــتيباني و حمايت-
شرطبندي -نفس بلند
 -14فاقــد ارزش -قورباغــه
درختي -هادي الكتريسيته
 -15دوميــن مهــره گردن-
شاعر جغتايي -برابر
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آمازون ؛بهشت داوطلبان
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استراليا؛حمايتهمهجانبهازداوطلبان

از ســال 2015درخصــوص جنگلهــاي آمــازون و مســائلي
كه9كشــور حاشــيه آمــازون بــا آن مواجه هســتند ،ســايت
 volunteerworldايجاد شــد كه 42برنامه براي داوطلبان حفاظت از
محيطزيست طراحي و آنها را به اجرا گذاشت .بدينترتيب جريان حضور
داوطلبان در اين منطقه بهصورت دائم تداوم دارد و براي آنها برنامههايي
نظير توانبخشــي حيوانات ،حفاظت از جنگلهاي باراني ،نجات موقت
حيوانات وحشي ،كاشت درختان جنگل ،ساخت پناهگاه حيوانات آمازون،
حفاظت از حيوانات سمي و پژوهش بر روي حيوانات آواره طراحي شده
است كه از  95تا 475يورو در هفته بابت اين برنامهها به داوطلبان حقوق
داده ميشود .عالوه بر حقوق هفتگي ،غذا و محل استراحت داوطلبان نيز
از سوي دولت بهصورت رايگان تامين ميشود.
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در فاصله مهر تا دي 1398بيش از يكدرصد كل استراليا در آتشسوزي جنگلهاي ايالت
نيوساوتولز در آتش سوخت .طي اين دوره انبوهي از محافظان و داوطلبان نجات طبيعت به
كمك مسئوالن آمدند تا ابعاد آتشسوزي در اين كشور كنترل شود .اين آتشسوزي باعث
نابودي 8.4ميليون هكتار از پوشش گياهي استراليا شد .در اين دوره در پي آتشسوزي
شديد در جنگلهاي استراليا ،دولت اين كشور اعالم كرد كه خسارتديدگان از آتشسوزي
جنگلها و مراتع اســتراليا اگر در جريان خاموش كردن آتشسوزي صدمه ديده باشند،
۵۰هزار دالر كمك بالعوض بهصورت نقدي و تسهيالت مالي تا سقف ۵۰۰هزار دالر دريافت
ميكنند.
تعداد كشته شدگان 3 /نفر
حمايت دولت /كمك 50هزار دالري بالعوض
ارائه وام تا سقف 500هزار دالر به داوطلبان آسيبديده

اعداد  1تا  9را طوري در خانههاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهاي كوچك  3در  3يكبار
ديده شود .پاسخها در ادامه آمده است.

ساده

وسعت آتشسوزي جنگلها افزايش مييابد ،تنها يك عامل در موفقيت اطفاي
حريق جنگلها مؤثر ميشود و آن هم ورود داوطلبان مردمي براي خاموش كردن
آتش جنگلهاست .روزنامه همشهري در اين گزارش تجربههاي جهاني حمايت
از داوطلبان اطفاي حريق جنگلها را در 4كشور بررسي كرده است .در  2سال

نيوساوتولز استراليا -سال2020

جنگلهاي آمازون در ســال گذشــته ميالدي با بيــش از 75هزار مورد
آتشسوزي روبهرو شدند .در اين جريان تنها در 2كشور بوليوي و برزيل،
24هزار داوطلب با تجهيزات كامل اطفاي حريق و ايمني روانه خطوط مقابله
با آتش شدند .براي كمك به اين نيروها كه همپاي ارتش كشورهاي دخيل
با نفوذ آتش به جنگل مقابله ميكردند8 ،ميليون دالر كمك تزريق شد .در
جريان آتشسوزي آمازون كه از دي 97تا اول شهريور 98ادامه يافت ،حدود
2ميليون هكتار از عرصههاي جنگلي در آتش سوخت و 11داوطلب مردمي
نيز جان باختند كه به خانواده آنان باالترين نشان تقدير دولتي و حقوقي از
طرف دولت برزيل اعطا شد.
حمايت دولت /برقراري حقوق دولتي به همه اعضاي خانواده بازمانده
تعداد كشتهشدگان11 /نفر

مجازات حبس براي آتشافروزان در جنگل

جدولاعداد | 3687
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همشهري شيوه عملكرد 4كشور ايران ،برزيل ،استراليا و آمريكا در حمايت از داوطلبان مردمي در اطفاي حريق جنگلها را بررسي كرد
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آالينده معيار
ذرات معلق كمتر از 2.5ميكرون
گردوغبار
گردوغبار
ذرات معلق كمتر از 2.5ميكرون
ازن
گردوغبار
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دولتها و داوطلبان اطفاي حريق جنگل

گردوغبار تا 16تير میهمان كشور است
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ایرانشهر

23023442

خسارت باران به جاده سراوان -خاش
ایوب کرد ،مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای سیستان و بلوچستان گفت :بارندگیهای هفت ه گذشته عالوهبر بستن
راه سراوان – خاش ،به زیرساختهای جادهای این مسیر ارتباطی نیز
WWW hamshahrionline.ir
خسارت وارد کرد .این مسیرهای ارتباطی هماکنون بازگشایی شده است.
متــن كـامـل درسایت

جادههای لرستان روبهراه نیست

راههای روستایی و شهری لرستان بعد از 2سیالب سال گذشته به دلیل کمبود اعتبار هنوز مرمت نشدهاند و مردم این استان نگران از بین رفتن نیمه راههای باقیمانده با شروع فصل بارشها هستند
مریم سرخوش
خبرنگار

لرستان سال گذشــته بیش از هزار کیلومتر از راههای
گزارش شهری و روستاییاش را از بر اثر دو سیالب از دست داد.
این سیالبها بین  ۳۰تا  ۱۰۰درصد راههای لرستان را
تخریب کرد و دو هزار و  ۸۰۰میلیارد تومان خسارت به آنها واردکرد .قرار
بود تجهیزات و منابع اعتباری مورد نیاز لرســتان برای ترمی م راههای
خسارتدیده از سیالب فروردین و اسفند 98تامین شود ،اما هیچکدام از
وعدهها از تأمین ماشینآالت ،اعتبارات راهها تا ساماندهی رودخانهها،
پلها و… بعد از وقوع سیالبها عملی نشد تا با وجود تخصیص تنها ۸
درصد از کل خسارت واردشــده یعنی  ۲۳۰میلیارد تومان ،مسئوالن
استانی موفق به ترمیم راههای آسیبدیده نشوند .حاال مردم دلنگران
پایان فصل کاری پروژههای عمرانی و رســیدن دوباره فصل بارشها
هستند .بارشهایی که میتواند همین نیمهراههای باقیمانده را به طور
کلی از بین ببرد و راههای دسترسیشان را تا مدتهای زیادی مسدود
کند.
گودرز امیری ،معاون عمرانی استانداری لرستان هم هفته گذشته به نبود
منابع مالی برای تداوم کارهای عمرانی در حوزه راه استان اشاره کرده و
گفته «برای خسارتهای سیالب فروردین  98اعتباراتی اختصاص پیدا
کرد و اقداماتی انجام شد اما نیمهتمام بود و دوباره بخشی از آنها در سیالب
اسفند سال گذشته از بین رفت .دوباره کار در این رابطه شروع شده ،اما
اگر اعتبارات اختصاص پیدا نکند و این پروژهها به نتیجه نرسد ،در آینده
با وجود سرمایهگذاریهای صورتگرفته دچار آسیب خواهند شد» .او
به بدهی قابل توجه به پیمانکاران اشاره کرده که «در حال حاضر بیش
 ۱۰۰میلیارد تومان در حوزه راه روستایی به پیمانکاران بدهکار هستیم
و هیچ اعتباری هم نداریم».
با وجود این محمد اسالمی ،وزیر راه و شهرسازی چهارشنبه و پنجشنبه
هفته گذشته برای بازدید از پروژههای راه به لرستان سفر کرد و در جریان
مشــکالت راههای این منطقه قرار گرفت ،طبق وعدههــای وزیر قرار
است برخی پروژههای راهی استان تا پایان فصل کاری امسال تکمیل و
مشکالت مردم برطرف شود .گزارش همشهری از مشکالت مردم لرستان
بر اثر تخریب راههای روستایی و پیگیری مسئوالن استانی برای تداوم
فعالیتهای عمرانی را در ادامه بخوانید.

درست شده اما کامل نیست و با اولین باران سال آینده بازهم این مسیرها
بسته میشود .در تنگهتیر به طرف معموالن و پلدختر هم اقداماتی برای
دیوارهسازی در حال انجام است اما با روندی که دارند ،به نظر نمیرسد به
این زودیها پایان کارش را شاهد باشیم.

از این تخصیص پیدا کرد ،اقدام جدیدی نمیتوان برای ترمیم این راهها
انجام داد.
آسفالت روستاهای زیر 20خانوار اقتصادی نیست

مشکل راهها برای امروز و دیروز نیست

یاسر ندری هم روحانی ســاکن نورآباد اســت که به گفته خودش در
مسیرهای روستایی این اطراف تردد دائم دارد .او میگوید :از سیالب اوایل
سال گذشته تاکنون فقط اقدامات سطحی انجام و چند پل هم بازسازی
ی از جادههای این اطراف هنوز مشکالتشان برطرف
شده است اما خیل 
نشده .اگر یک سیالب دیگر داشته باشیم همین نیمهراههای باقیمانده
هم به طور کلی از بین میرود و راه دسترسی مردم بسته خواهد شد.
وی ادامه میدهد :روستایی به نام حیدرآباد نورعلی در 5کیلومتری دلفان
قرار دارد که از نظر جادهای بسیار ضعیف است ،البته حریمگشایی در این
منطقه انجام شده اما 40خانوار ساکن در این روستا همچنان با مشکالت
زیادی روبهرو هستند؛ نبود راه ،آب ،گاز و خدمات درمانی.
ندری معتقد است مشکالت راههای نامناسب در لرستان برای امروز و
دیروز نیست و سالهاست که مردم خیلی از روستاهای این استان راه
دسترسی مناسبی ندارند .بعد از چند سال خشکسالی سال گذشته ما
بارشهای سیلآسا در استان داشتیم که همان نیمهراههای دسترسی
را هم از بین برد .با این شرایط و اظهار نظر مسئوالن که قرار نیست اتفاق
خاصی برای مناسبسازی راهها انجام شود ،در پایان تابستان و شروع
بارشها مردم با مشکالت زیادی مواجه میشوند.

پروژه آزاد راه محدوده خرمآباد -بروجرد /عکس :تسنیم

شــرفی درباره راههای روســتاهایی که با ریزش کوه مواجه هستند یا
راه مناســب ندارند عنوان میکند :در لرســتان  2860روستا داریم .با
درخواستهای مردمی و اجابت از سوی دولت بخش زیادی از این راهها
که روستاهایی با جمعیت باالی  20خانوار هستند آسفالت شده است.
مشکل اینجاست که ما با تعداد قابل توجهی از روستاهای زیر  20خانوار
نه تنها در لرستان که در بسیاری از استانهای کشور روبهرو هستیم که
اجرای طرحهای راهداری در این روستاها مقرون به صرفه نیست.
این مسئول میافزاید :نه به عنوان یک مسئول که به عنوان یک کارشناس
معتقدم که روستاهای کمتر از  20خانوار نباید در اولویت آسفالت قرار
بگیرند .در خود لرستان چند صد روستای کمتر از  10خانوار داریم که
اگر قرار باشد دولت همه آنها را آسفالتریزی کند بسیاری از پروژههای
دیگر روی زمین میماند .این روستاها که برخی از آنها حتی  5خانوار هم
ندارند ،در اولویت دولت برای اقدامات عمرانی نیستند .میدانید هزینه
ساخت یک راه 20کیلومتر برای منطقهای که تنها 10خانوار با جمعیت
کمتر از  40نفر دارد ،چه فشار اقتصادی منفی را به بودجه دولت و کشور
وارد میکند.
وی به انتقادات مطرحشده در شــبکهها اجتماعی و فضای مجازی از
وضعیت راههای روستایی لرستان اشاره میکند و میگوید :اینطور نیست
که نسبت به مسائل مطرحشده بیتفاوت باشیم اما در بسیاری از موارد بعد
از بررسیها مشخص میشود که در منطقه اشارهشده ،تنها چند خانوار
عشایر به صورت موقت سکونت دارند یا جمعیت روستا بسیار کم است.
درباره گالیههای مطرحشده از سوی برخی روستاییان و نبود راههای
مناسب در روســتاهایی از جمله حیدرآباد ،هرینخلیفه و روستاهای
الیگودرز هم شــرفی میگوید :بر اســاس آمارهای رسمی ،روستای
حیدرآباد نورعلی بخش مرکزی نورآباد تنها  6خانوار با  23نفر جمعیت
دارد .روستای هرینخلیفه  109خانوار دارد که راه روستایی آنها آسفالت
است و درخواســت مردم این منطقه آسفالت شــدن مسیر قبرستان
روستاست .درباره تنگه شیرز هم این مسیر محور گردشگری و ساماندهی
آن برعهده سازمان میراث فرهنگی است و راهداری در این باره اقدامی
انجام نمیدهد .مدیرکل راهداری استان درباره برخورداری روستاهای
باالی  20خانوار از راه آسفالته استان بیان میکند 95 :درصد روستاهای
خرمآباد 100 ،درصد روستاهای بروجرد 93 ،درصد روستاهای دلفان،
 89درصد روستاهای کوهدشت 98.8 ،درصد روستاهای درود74.5 ،
درصد روســتاهای الیگودرز 98 ،درصد روستاهای پلدختر 97 ،درصد
روستاهای سلسله 99 ،درصد روســتاهای دوره و چگنی 100 ،درصد
روستاهای رومشکان آسفالت شدهاند .تنها شهرستانی که روستاهای
کمبرخوردارتری از راههای مناسب دارد ،الیگودرز است که باید به 100
درصد برسد.

اگر به روستاهای پشت کوه ،پیشکوه و بربرود بروید،
خودتان خواهید دید که مســیرهای کوهســتانی
همیشه در حال ریزش است و مسیرهای رودخانهای یکی از ساکنان روستای
هریــن خلیفــه :منکر
زیر آب.
این شهروند ساکن الیگودرز بیان میکند :اینکه دائم اقدامــات مســئوالن
بگویند بودجه نیســت که دردی را دوا نمیکند ،در برای بهسازی مسیرها
مشکل مردم تنها راه نیست
روستای دهنو در درود فقط  4کیلومتر از مرکز شــهر فاصله دارد و به تمام این سالها اگر فقط راه  10روستا را ایمنسازی نیستیم اما کافی نیست.
گفته اهالی این منطقه مسیر دسترســی طوری نبود که از بین برود ،کرده بودند ،اعتماد مردم بیشتر جلب میشد .جالبتر هماکنون روســتاهایی
اما در نزدیکی دهنو پلهای ارتباطی چند روستا تخریب شده و مسیر هم این اســت که اقدامات مســئوالن استان برای داریــم که هر وســیله
دسترسی را بسته است .یکی از ساکنان دهنو میگوید :بعد از دو سیالب بهسازی مسیرها پس از سیالب ســال گذشته در نقلیه قادر به عبور از آنها
سال گذشته تا مدتی مردم برخی روستاها از جمله یوسفآباد ،امیرآباد ،مناطقی بوده که قبال هــم راه آنها وضعیت بهتری نیست .در این روستا 3 ،2
گوشــه پل ،عمارت و چمنار هیچ دسترسی به روستاهای همسایه هم داشته و حاال اقداماتی سطحی در آنها انجام شده است .هزار نفر زندگی میکنند
نداشتند چه برسد به مرکز شهر .این مسیرها هنوز هم به صورت کامل امادرروستاهاییکهقبالمسیرنامناسبداشتندوبعد که راه یکی از مشکالت
بازگشایی نشده است.
از سیل وضعیتشــان بدتر شد ،آنهاست
اقدامی صورت نگرفت.
وی ادامه میدهد :در این مدت چند مرتبه مسئوالن
او تاکید میکند :مشــکالت راهی در الیگودرز تنها
ص اعتبارات در مراحل بعدی
منتظر تخصی 
آمدند و سر زدند و البته سروسامانی هم داده شده،
ی جادهها پس از ســیالب نیســت ،در خود
خرابــ 
ط عمومی راهداری استان ،لرستان  ۸هزار کیلومتر
بر اساس اعالم رواب 
راه نباشد ،رونق هم نیست
اما نگرانی مردم رسیدن دوباره فصل بارشها و تکرار وزیر راه و شهرســازی:
شهر هم معابری وجود دارد که از جادههای خاکی آزادراه ،بزرگراه ،راههای اصلی ،فرعی و روستایی با ارزش  ۱۸هزار میلیارد
روستای هرینخلیفه در  9کیلومتر کوهدشت هم بیشترین خسارتها همان اتفاقات گذشته است .چند سال خشکسالی
را در جادههای تفریحی و باستانی داشته است .عالوه بر راهها بسیاری داشتیم و سال گذشته بیشترین خسارت را دیدیم .به علــت محدودیت و وضعیتشانبدتراست.آسفالتاینمناطقکالازبین تومان دارد که هزار کیلومتر از این مسیرها در سیالبهای سال  98دچار
از منازل حریم رودخانه هم از بین رفتهاند .جاده تنگه شــیرز هم یکی خانههای زیادی در این منطقه از بین رفته اما مردم استانیشدن اعتبارات رفته ،جدولکشیها نصف و نیمه هستند .مسئوالن آسیب و تخریب شد .قرار گرفتن راههای استان در مسیر رودخانههای
از مسیرهای ویژه توریستی در کوهدشت و نزدیکی هرینخلیفه است آنقدر بضاعت مالی ندارند که خودشــان نسبت به راه روســتایی از سال فقطمیگویندسهمیهقیرالیگودرزاختصاصیافتهاما فصلی و بهویژه کشکان باعث شد این مسیرها که زیرساخت آنها بر مبنای
که در حال حاضر شرایط نامناسبی دارد .یکی از روستاییان این منطقه ترمیم منازلشــان اقدام کنند .این درســت که در جــاری ،مقرر شــد که مردم هیچ قیری نمیبینند که منجر به آسفالتریزی اصول مهندسی و فنی احداث نشده بود ،بین  ۳۰تا  ۱۰۰درصد تخریب
میگوید :منکر اقدامات مسئوالن برای بهسازی مسیرها نیستیم اما کافی روستای دهنو مشــکل راه نداریم اما بیش از  6هزار زیرســاز یهای ممکن شود .کوچهای در الیگودرز داریم که فقط با تراکتور شوند و با توجه شرایط اقتصادی کشــور دولت در جبران این حجم از
نیست .هماکنون روستاهایی داریم که هر وسیله نقلیه قادر به عبور از نفر در اینجا ساکن هستند که مشکالتشان بعد از تا قبل از فصل سرما و با قابل تردد است ،با این وضعیت امیدی به بهبود راهها خسارت با چالشهای متعددی مواجه شود .خسارتهایی که هزینههای
آنها نیست .در هرینخلیفه  3 ،2هزار نفر زندگی میکنند اما راه یکی از سیالب هنوز به جامانده و هیچ اقدامی برای رفع آنها همکاری اســتان انجام هم نداریم .انگار قرار نیست محرومیتهای لرستان آن هر روز بیشتر از روز قبل میشود .در این باره مدیرکل راهداری استان لرستان و روستاهایش قرار بود مقصد گردشگری شوند و گردشگران از
شود و سازمان راهداری برطرف شــود ،چون عزمی برای آن نیســت .شما در گفتوگو با همشهری میگوید :اعتبار خسار 
ت سیالبهای سال  98مناظر زیبای آن لذت ببرند ولی امروز شاهدیم که بسیاری از پروژههای
مشکالت ماست .مردم همه بیکارند و یکی از ابتداییترین اقدامات ایجاد انجام نشده است.
پیدا
تخصیص
صددرصد
و حمل و نقــل جادهای امکانات لرستان را با استانهای دیگر مقایسه کنید که در مرحله اول فقط  230میلیارد تومان بود که
راهی در این استان همان طرحهای کالنی است که اتصاالت بینشهری
مسیرهای دسترسی است که میتواند موجب رونق و اشتغال شود .شیرز
ص در مراحل بعدی هستیم.
لرستان نیز آسفالت این حتی برای کوچکترین ظرفیتهای گردشگریشان کرده و ما برای ادامه طرحها منتظر تخصی 
را در این منطقه برقرار میکند و روستاهایش همچنان راه مناسب
بیمدیریتی داغ دل مردم لرستان
اگر ایمن شود پای گردشگران را وی ادامه میدهد :همین مسیر تنگه
هم کلی هزینه و زیرسازی میکنند اما لرستان با این عباس شرفی با تاکید بر اینکه با مبلغ تخصیصیافته فقط بخش کوچکی ندارند .زندگی مردم پشت راههای خاکی به سختی میگذرد و بیکاری
یکی از کاسبان ساکن الیگودرز راهها را انجام خواهد داد
به این منطقه باز میکند که در معیشــت مردم هم
همه منابع طبیعی و گردشگری ،هیچ!
از مرمتها انجام خواهد شد ،عنوان میکند :با وجود بدهی به پیمانکاران و نبود رونق و توسعه همچنان ادامه دارد .هرچند مسئوالن بیشترین
هم درباره مشــکالت راه در این
تاثیرگذار است .چند سالی است که کشاورزی دیگر
اما پروژههای راهداری همچنان فعال هستند و با مشکل خاصی مواجه مشکالت راهی استان را ناشــی از سیالب سال گذشته میدانند اما
شهرســتان عنوان میکند :به لطف فضای مجازی
رونق ندارد و دامداری مهمترین شغل شده است .اما
روستای  ۸۰خانواری بدون راه
نیستیم .اما باید پیگیریهای بیشتری برای تامین اعتبارات انجام شود تا پیش از آن هم بسیاری از راههای شهری و روستایی استان وضعیت
همان هم کفاف دخل و خرجمان را نمیدهد ،درآمد شــهروند خر مآبادی :مسئوالن این منطقه از اقدامات انجامشده خودشان
مطالبی منتشر میکنند که ما هم نظرات خودمان وضعیت نامناسب راههای روستایی در الیگودرز را نماینده این شهرستان پروژهها را متوقف نکند.
چندان مناسبی نداشتند .لرستان پس از یک دوره طوالنی خشکسالی،
مردم این منطقه زیر خط فقر است.
بعــد از ســیال بهای
را زیر پستهایشان مینویسیم .اما میبینند و هیچ در مجلس هم تایید میکند و میگوید :الیگودرز و نورآباد بیشــترین شرفی درباره ترمیم و بهســازی راه روستاهای خسارتدیده از سیالب بیشترین بارشهای کشور را در کارنامه خود ثبت کرد و شاید همین
ســال  98هنوز کارهای
ش زیادی از راههای آن ناشی از ساماندهی نشدن بود که
اقدامی نمیکنند .به همین دلیل است که میگویم مشکل را در حوزه راه و شهرسازی استان دارند و شاخصهای کلیدی سال گذشــته اظهار میکند :به غیر از پروژههای راهداری در سال  98خرابی بخ 
اقدامات جزئی در مسیرهای تخریب شده
عمرانی برای ترمیم راهها
حتی اگر درباره مشکالت جادههای لرستان مطلبی راه و شهرسازی در این شهرستانها نامناسب است .محمد خدابخشی بحث پروژههای خسارتدیده از سیالب هم به وجود آمد و ساماندهی تحمل این میزان بارندگی را سخت کرد و تخریبهای قابل توجهی
مجید ولدی ،ساکن خرمآباد است و به خاطر شرایط
تمام نشده است .جاده
هم در رسانهها چاپ شود ،هیچ توفیری ندارد و قرار میافزاید :محرومیت در الیگودرز به حدی است که روستای لیروک این تخریبهای ناشــی از ســیالب برعهده ما بود .از ابتدای سال  99هم را به بار آورد .بیشک راههای لرستان به اقدامی عاجل برای احیا نیاز
شــغلیاش تردد زیادی در جادههای اســتان دارد.
به گفته خودش در همین ترددهای روزانه شــاهد چمدیوان به سمت چگنی
دسترسی
جاده
ندارند.
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دارد هم برای مردش و هم برای گردشگرانی که نمیخواهند خرابی و
نیست اتفاق خاصی رخ دهد.
ی راهها ،آخرین تجربه سفرشان به این منطقه شود.
اقدامات انجامشــده یا رها شده در جادههای استان قبال آســفالت داشت و وی ادامه میدهد :مشکالت مردم لرستان به دلیل شولآباد  -خانآباد هم راه دسترسی  ۳۰۰روستاست که باید تعریض و بستگی به تامین اعتبارات در مرحله دوم و سوم دارد و با مبلغی که پیش ناایمن 
است که به نظر کافی نمیرســد .او میگوید :بعد از تردد راحتتــر بود ،اما بیمدیریتی اســت .در مورد کرونا هم وضعیت به ساماندهی شوند.
سیالبهای ســال  98هنوز کارهای عمرانی برای بعد از سیالب ،شنریزی همین منوال است .خود مسئوالن میدانند و اعالم
ح ابرار
الیگودرز در اولویت طر 
نه!
تعطیلی
اما
هست،
اعتبار
کمبود
ترمیم راهها تمام نشــده .مثال در جاده چمدیوان به بسیار ناچیزی انجام شد میکنند که وضعیت مناسب نیســت و آمار ابتال و
وزیر راه و شهرسازی هم در بازدید از طرحهای راهسازی الیگودرز از اجرایی شدن برنامه سهساله با هدف ارتقا و ساماندهی راههای این شهرستان
ســمت چگنی قبال آســفالتریزی وجود داشت و که البته آب بخشــی از مرگ و میر در حال افزایش است ،اما شاهد برگزاری درباره وضعیت پروژههای عمرانی و خرابی آســفالت معابر شهرهای
با همکاری استانداری لرستان و وزارت راه و شهرسازی خبر میدهد و میگوید :طرح ابرار در کشور در حال اجراست که در لرستان ،بیشترین سهم
متعلق به الیگودرز است .محمد اسالمی با تاکید بر ضرورت تسریع در ارتقای راههای روستایی این شهرستان بیان میکند :به علت محدودیت و
مراس م عزا و عروسی هستیم که کسی هم ممانعتی لرستان ،نماینده استان در شورایعالی استانها به همشهری میگوید:
تردد راحتتر بود ،اما بعد از سیالب ،شنریزی بسیار شنها را هم برده است
استانیشدن اعتبارات راه روستایی از سال جاری ،مقرر شد که زیرسازیهای ممکن تا قبل از فصل سرما و با همکاری استان انجام شود و سازمان
ناچیزی انجام شد که البته آب بخشی از شــنها را هم برده است .این از برگزاریشان نمیکند .جالب اینجاست که اقوام دور و نزدیک هم از سال گذشته بیش از  20میلیارد تومان در شهر خرمآباد آسفالتریزی
راهداری و حمل و نقل جادهای نیز آســفالت این راهها را انجام خواهد داد .پیشبینی میشود در این مدت  ۲۰کیلومتر راه روستایی آسفالت و ۶۰
منطقه آبگیر است و هنگام بارشها ،این قسمت به طور کامل زیر آب تهران و خوزستان به اینجا میآیند و در مراســم حضور دارند .اگر قرار انجام شــده و  40درصد بودجه عمرانی مرکز اســتان هم به این طرح
کیلومتر دیگر نیز برای تسهیل تردد مردم بهسازی و شنریزی شود .اسالمی ارتقای محور شولآباد  -خانآباد را از دیگر اولویتها عنوان میکند
است کرونا کنترل شود ،چرا جلوی تردد و برگزاری این مراسمها گرفته اختصاص یافت .اجرای این طرحها در شهرهای دیگر هم وجود داشته
قرار میگیرد.
و میافزاید :حدود  5کیلومتر از این مسیر انجا م شده است که باقیمانده مســیر تا خانآباد نیز تا قبل از فرارسیدن فصل سرما با مشارکت استان
او ادامه میدهد :حتی در مسیر ســراب دوره به ویسان هم مسیرهایی نمیشود .فقط شعار میدهند که راهها در حال بازسازی و ترمیم است .اما است .اما مشکل اصلی لرستان در حوزه راه به بحث سیل برمیگردد.
انجام خواهد شد.
علی محم د صالحی میافزاید :پروژههای ناشــی از
خسارتهای سیالب در شهرهای استان  50درصد
تامین اعتبار شــده و  20درصد دیگر هم قرار است
تخصیص پیدا کند .درباره  30درصد باقیمانده هم
انتظار داریم با مساعدت سازمان برنامهریزی و بودجه
محقق شود .البته درباره این پروژهها در حال حاضر
جذب  100درصدی منابع مالی هم مشکالت ما را
حل نمیکند و باز هم در اجرا با مشــکالتی مواجه
خواهیم بود.
از صالحی درباره طرحهای ســاماندهی سایر معابر
شهری لرستان و انتقادات مردمی از نرسیدن سهمیه
قیربهبرخیشهرستانهاسؤالمیکنیمکهمیگوید:
من این مســئله را نه تأیید و نــه رد میکنم ،چون
اطالعات دقیقی در این باره ندارم!

اعمال محدودیتهای کرونایی در بوشهر و کرمانشاه

محدودیتهایجدیدمقابلهباکروناازامروزدر 2استان اعمالمیشودوباتوجهبهافزایشنگرانکنندهبیماراندردیگرشهرها،اعمالممنوعیتهادرآنهاهممحتملاست
خوزستان ،کردستان ،کرمانشاه ،هرمزگان ،بوشهر ،خراسان رضوی و ایالم
سالمت همچنان در وضعیت قرمز ابتال به کرونا هستند و تهران ،فارس ،مازندران،
همدان ،زنجان ،سیستان و بلوچستان و البرز نیز به مرحله هشدار رسیدهاند.
کرونا در بیتوجهی مردم به رعایت فاصلهگذاری اجتماعی ،برگزاری مراسم عروسی و
عزاداری ،عدم استفاده از ماسک و ...میتازد و جان میگیرد .به گزارش گروه ایرانشهر ،در
آخرین آمارهای اعالمشده از سوی وزارت بهداشت مبتالیان به کرونا در کشور از ۲۳۰
هزار نفر عبور کرده و  ۱۵۴بیمار کووید  ۱۹هم جان خود را از دست دادهاند .طوالنی شدن
زمان شیوع کرونا باعث شد مردم احساس کنند که این بیماری فروکش کرده و نسبت به
رعایت پروتکلهای بهداشتی و فاصلهگذاری اجتماعی بیتوجه شوند؛ اتفاقی که شرایط
خطرناکی را رقم زده و موجب از سرگیری قرنطینههای سفت و سخت در برخی شهرها
از امروز شده است.
بوشهر به گفته عبدالکریم گراوند ،استاندار از امروز با محدودیتهایی مواجه خواهد شد
و سالنهای ورزشی ،سینما ،کافهها ،قهوهخانهها ،چایخانهها ،موزه ،باغ موزه ،تاالرهای
پذیرایی ،آرایشگاههای زنانه ،آموزشگاهها ،شهربازی و مراکز تفریحی ،پارکها و سواحل
اجازه فعالیت ندارند .فعالیت اتوبوسهای درونشهری بوشهر تعطیل خواهد شد.
در کرمانشاه هم از امروز ۱۷محدودیت و ممنوعیت جدید اعمال میشود .هوشنگ بازوند،
استاندار کرمانشاه در این باره عنوان کرد :فقط با «توصیه» نمیشود کرونا را کنترل کرد.
در برخی موارد باید قانون اعمال شود و عمدهترین مشکالت ما در برگزاری مراسمهای
ترحیم ،عروسی و دورهمیهاست .محدودیتها و ممنوعیتهای جدید از امروز برای مهار
و مقابله با کرونا در استان اعمال میشود .در این باره فضلاهلل رنجبر ،فرماندار کرمانشاه
هم از قطع شدن خدمات و بودجههای عمرانی هر روستایی که مراسمهای جمعی برگزار
کند خبر داد.

بهگفته علیرضا زالی ،رئیس ســتاد مقابله با کرونا در تهران هم محدودیتها براساس
تصمیمات ستاد ملی ابالغ و به مدت یک هفته اجرا میشود و در پایان یک هفته وضعیت
آماری در تهران و یا هر شهرستان دیگری مورد تحلیل قرار میگیرد و براساس آن ،ستاد
ملی کرونا بار دیگر درباره تمدید و یا تشدید محدودیتهای تصمیمگیری خواهد کرد.
احتمال اعمال محدودیتها در دیگر استانها

بسیاری از شهرها هم هنوز با محدودیت مواجه نشدهاند اما وضعیت بحرانی دارند و اعمال
محدودیتهای جدید در این شهرها محتمل است .مهدی طباطبایی ،معاون بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان عنوان کرد :ظرفیت بخشهای کرونا در بیمارستا ن بوعلی
و علیبنابیطالب زاهدان تکمیل شده و در صورت رعایت نکردن مردم شرایط بحرانیتر
خواهد شد .مسلم ساقی ،فرماندار کاشمر هم از افزایش تعداد مبتالیان به ویروس کرونا
در کاشمر و کوهســرخ خبر داد و عنوان کرد :با توجه به شرایط نگرانکننده و وضعیت
قرمز در خراسان رضوی ،با هر فردی که در خصوص اجرای مصوبات قصور کند برخورد
خواهد شد.
به گزارش فارس هم آمار ابتال صعودی شده و تعداد بیماران بدحال و نیازمند بستری رو
به افزایش است .احمد عبداللهی ،رئیس دانشکده علوم پزشکی گراش گفت :بخشهای
تنفسی کرونا اوضاع مناسبی ندارند و تعداد بیماران بدحال و وصل به دستگاه تنفس رو
به افزایش است .اگر روند شیوع ادامه پیدا کند ،عواقب جبرانناپذیری باید انتظار داشت.
محمد کریمیان ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم هم از قرار گرفتن بیش از  ۸۰درصد
جمعیت اســتان در منطقه قرمز خبر داد و گفت :با توجه به افزایش نگرانکننده آمار
مبتالیان به کرونا و بستریهای ناشی از آن ،پس از ایالم ،ایوان ،آبدانان ،دهلران و درهشهر،
شهرســتان چرداول نیز در وضعیت قرمز قرار گرفت و بقیه شهرستانها نیز در منطقه

زرد قرار دارند.
ایالمیها هم افزایش 40درصدی ابتال را تجربه میکنند .قاسم سلیمانی دشتکی ،استاندار
ایالم در این باره اظهار کرد :در پیک ابتال  ۱۷۵نفر در یک روز در استان مبتال شدهاند که
فاجعهبار است و بیتوجهی مردم را نشانمیدهد .با توجه به این شرایط ،مردم ترددها و
دید و بازدید را کنار بگذارند ،مراسمهای شادی و غم را به تاخیر بیندازند  .در صورت ادامه
شرایط کرونا محدودیتها تا هر سطحی که الزم باشد اعمالمیشود.
آبتین حیدرزاده ،سرپرســت معاونت بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی گیالن با اعالم
هشدار نسبت به شیوع مجدد کروناویروس در استان ،گفت :روزانه  50نفر از گیالنیان در
بیمارستانها بستری میشوند؛ به گونهای که مراکز  ICUدر حال افزایش تعداد پذیرش
و ترخیص بیماران نیز در حال کاهش است.
ش و تســتهای کرونا ،تعداد مبتالیان به بیماری را با روند صعودی قابل
افزایش آزمای 
توجهی مواجه کرد ،اما ایکاش در خالل این افزایشها اقدامات جدی برای کنترل بیماری
و قطع زنجیره این بیماری صورت میگرفت .در مقاطعی صحبتهایی از ضعیف شدن
ویروس کرونا و ســادهانگاری این بیماری در جامعه مطرح شد که در این زمینه نیز نیاز
به ورود جدی مسئوالن برای جلوگیری از بیتوجهی در مقابله با کرونا بهشدت احساس
میشد .اما نقص اطالعرسانی و نبود برخوردهای جدی برای تجمعات گروهی باعث شد
که کرونا در بازه زمانی کنونی شرایطی نگرانکنندهتر از موج اول داشته باشد .بیماریای
که هیچ درمانی ندارد و تنها راه جلوگیری از شیوع آن ،رعایت تمام اصول پیشگیرانه و
استفاده از ماسک است که آن هم از امروز اجباری شده .افزایش شمار مبتالیان به کرونا در
بسیاری از شهرها نگرانکننده است و در این باره نیاز به تدبیر و برخورد جدی برای رعایت
دستورالعملها بهشدت احساس میشود.
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گزارش 2
هشدار بحران پالستيك
در هفته بدون پالستيك
از امروز هفته بدون پالستيك شروع ميشود؛ هفتهاي كه امسال
شهرداري تهران با شعار تهران بدون كيسه پالستيكي براي همه
با هدف كاهش مصرف محصوالت يكبارمصرف پالستيكي برگزار
ميكند .به گزارش همشهري ،شينا انصاري ،مديركل محيطزيست
و توسعه پايدار شهرداري تهران در اين رابطه ميگويد« :متأسفانه
استفاده از محصوالت پالستيكي يكبارمصرف در كشور ما بسيار باال
و غيرمنطقي هست؛ براساس آناليز فيزيكي شهريور و مهر۱۳۹۸
درصد و وزن پسماند كيسههاي پالســتيكي در تهران بيشتر از
مجموع درصد و وزن فلزات ،چوب و شيشــه بوده كه جاي تامل
دارد».
مصرف روزانه پالستيك در كشور بيشــتر از 3هزار تن است كه
ساالنه اين رقم به حدود يكميليون تن ميرسد .هر ايراني بهطور
متوسط روزانه 3كيسه پالستيكي استفاده ميكند .همين آمارها
ايران را در ميان 10كشــور پرمصرف مواد پالستيكي قرار داده
است .پالستيك مادهای ارزان قيمت و مقاوم به حساب ميآيد،
براي همين توليدكنندگان استقبال زيادي از آن ميكنند .تقاضا
براي اســتفاده از مواد پالســتيكي ابتدا در غرب اتفاق افتاد ،اما
هماكنون مواد پالستيكي كل جهان را فراگرفته است .در جهان
هر يكدقيقه يكميليون بطري پالســتيكي خريداري ميشود
و تهران با جمعيت بيشــتر از 8ميليون و 500هزارنفر بيشترين
مصرف مواد پالســتيكي را در بين شهرهاي كشــور دارد .اين
درحالي است كه پالستيك اثرات زيســتمحيطي زيادي دارد
و همچنين ماندگاري بيش از 300سال در طبيعت را دارد .آب،
خاك و هوا را نيز آلوده ميكند.
در ميان مواد پالستيكي ،كيســه پالستيكي خودش يك معضل
بزرگ اســت .اكنون در ايران بيشترين كيســههاي پالستيكي
مورد استفاده قرار ميگيرد و بهدليل شيوع بيماري كرونا معموال
خانوادهها به سرعت اين كيسهها را بعد از استفاده داخل سطل زباله
مياندازند .درحاليكه با جايگزين كردن كيسههاي پارچهاي كه
قابل شستوشو هست و در بحران كرونا هم ميتواند به صرفه باشد
و هم از اين بيماري فاصله گرفت ،بسيار مناسب است .كيسههاي
جايگزين مانند پارچه تجديدپذير و سازگار با محيطزيست است.
شــينا انصاري در اين رابطه توضيح ميدهد« :عمر هر كيســه
پالستيكي در كشــور ما تنها ۱۲دقيقه است و هر خانواده تهراني
بهطور متوسط روزانه 3تا 5كيسه پالستيكي وارد چرخه مصرف
ميكنند كه نيمي از آنها تنها يكبار مورد استفاده قرار ميگيرد
و در خوشبينانهترين حالت راهي مكانهاي دفن ميشــوند كه
بهدليل ماندگاري طوالنيمدت (بيش از ۳۰۰سال) ،باري سنگين
و غيرقابل هضم براي طبيعت هستند».
روز بدون پالستيك ،امروز 14تيرماه شروع ميشود و 21تيرماه
به پايان ميرسد.
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ساختمان بلديه يا خانه شهر تهران با معماري شبيه به بناي قديمي پيش از ورود به قرن 14در ميدان امامخميني(ره) تكميل ميشود

بلديه تا پايان سال احداث ميشود
محمود مواليي

خبرنگار

احداث ساختمان خانهشهر (بلديه) تا
گزارش پايان ســال به پايان ميرسد .احياي
ساختمان شهرداري تهران كه قدمت
آن نزديك به يك قرن است ،حاال قرار است با معماري
قبلي به بهرهبرداري برسد .در ســال 1347بود كه
شهردار وقت تهران تصميم گرفت اين ساختمان را
تخريب كند ،بــراي هميــن ،احداث دوبــاره اين
ســاختمان باعظمت در ميدان امام خميني اتفاق
بزرگي محسوب ميشود .ســاختمان بلديه در قلب
ميدان امام خميني قرار اســت آنجــا را به ميدانگاه
بزرگي تبديل كند .عــاوه بر احياي ســاختمان،
شهرداري تهران درصدد اســت كاربريهايي براي
استفاده شهروندان درنظر بگيرد .مديرعامل سازمان
عمراني مناطق شــهرداري تهران معتقد است اين
پروژه به ســرعت در حال اجرا و پيشــروي اســت.
ســيدمجيد غمخــوار در اين رابطه به همشــهري
ميگويد« :مجموعه ســازمان عمراني مناطق تمام
تالش خود را براي به ثمر رساندن و بهرهبرداري از اين
مجموعه در ســال 99انجام ميدهــد و اين مهم با
هماهنگي هرچه بيشــتر نهادها و واحدهاي ذيربط
عملي خواهد بود».
اين پروژه داراي مصوبه كميســيون مــاده 5براي
بازســازي و مصوبه شــوراي شــهر تهــران براي
تبديلشــدن به خانه شهر اســت .ابتدا در سال93
طرح يك فوريت احداث ساختمان بلديه در شوراي
شهر تهران مطرح و در سال 94عمليات اجراي پروژه
احداث ساختمان شروع شــد .بلديه زماني كه قرار
شد در ميدان توپخانه ساخته شــود10 ،سال زمان
برد و حاال احياي دوباره آن نزديك به 6سال به طول
خواهد انجاميد.
معماري سابق

بلديه در دوره قاجار احداث شد و تا دوره پهلوي اول
ساختمان شاخصي بهحساب ميآمد .اين ساختمان
تاريخي در مركز شهر بنا شده بود و نيكالي ماركف،
معمار ايراني-گرجستاني نماي آن را طراحي كرد و
ساخت تا بلديه به ساختماني ارزشمند تبديل شود.
شــهرداري تهران در تالش اســت همان معماري
ارزشمند را بر نماي اين ساختمان حك كند تا هويت
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خبرهاي كوتاه
ساختموزهنيرويهواييتا۲ماهآينده

مرتضي رحمان زاده ،شهردار منطقه ۱۳تهران:

موزه نيروي هوايي بخــش كوچكي از پادگان
نيروي هوايي است كه امسال با مصوبه شوراي
اسالمي شــهر تهران ،اعتباري براي اين پروژه
درنظر گرفته شدهاســت .با همكاري شركت
توسعه فضاي فرهنگي فاز اول و دوم طراحيها
انجام شده و كار اجرايي آن در دست اقدام است.
اعتباري كه براي اين پروژه به منطقه ۱۳ابالغ
شــده حدود 2ميليارد تومان اســت كه ظرف
2ماه آينده كارهاي اجرايي آن آغاز ميشــود.
(سايت شهر)

واريز سهميه اعتباري سوخت

مرتضــي ضامنــي ،مديرعامــل اتحاديه
تاكسيرانيهاي شهري كشور:

آن حفظ شود .اين ساختمان از 4طبقه تشكيل شده
است ،به اين صورت كه 2طبقه منفي  1و  2و 2طبقه
مثبت يك و  2اجزاي ساختمان را تشكيل ميدهند.
مديرعامل سازمان عمراني مناطق شهرداري تهران
درباره آخريــن وضعيت پروژه ميگويــد« :با اتمام
صددرصدي اجزاي ســازهاي طبقــات منفي يك و
منفي 2شــامل كف ،ديوارها ،ســتونها و سقف و
تيرهاي طبقه منفي 2و اجراي كامل ديوار ،ستونها،
سقف و تيرهاي طبقهيك بخش عمدهاي از عمليات
اجرايي سازه تكميل شده و پروژه ساختمان خانهشهر
به پيشرفت فيزيكي بيش از 4.4درصد رسيده است».
هماكنون آرماتوربندي و قالببندي ستونها ،سقف
و تيرها در طبقه مثبت يك و  2و بتنريزي در سقف
مثبت 2در دست اقدام است .عمليات احداث پروژه
ساختمان به مرحله نازككاري رسيده است .همزمان
با عمليات نازككاري ،اجراي نماي ساختمان بلديه
هم آغاز شده است .در اين بين احتمال دارد پيش از
اسفند 99عمليات احداث ساختمان بلديه به پايان
برسد.

مشخصات فني
بناي جديد بلديه

تعداد طبقات4 :
طبقات زيرزمين2 :
طبقات رو زمين2 :
زيربنا18000 :مترمربع
ارتفاع قالب بام از كف
خيابان10.70 :متر
ابتدا احداث خانهشهر

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

احداث خانهشــهر در دست اقدام اســت .اين پروژه
در زميني به مســاحت 4900مترمربــع و زيربناي
18000مترمربع در 4طبقه توسط سازمان عمراني
مناطق شــهرداري تهران احداث ميشود .كاربري
پروژه هنوز بهطور دقيق مشــخص نشده و البته در
طرح اوليه كاربري عمومي و فرهنگي ديده شده است.
عبدالرضا گلپايگاني ،معاون شــهردار تهران معتقد
است ســاختمان بلديه به محلي براي گفتوگوي
مردم و متوليان شهر تبديل ميشود .اين پروژه داراي
امكانات فرهنگي و رفاهي شامل گالري اصلي ،شهر
و كافه كتاب ،سالن نمايش ،كافه رستوران ،فضاهاي
پشــتيباني ،اداري و نمازخانه ،راههــاي ارتباطي و
داكت ،البي مركزي و عكسخانه است .از ويژگيهاي
مهم ساختمان خانهشــهر ميتوان به ورودي مترو
اشــاره كرد كه براي آســايش و رفاه مردم در طرح
گنجانده شده و پيشبيني ميشود با بهرهبرداري از
اين پروژه ،ساختمان بلديه سابق به قطب فرهنگي و
گردشگري تبديل شده و باعث توسعه گردشگري و
جذب توريست در سطح منطقه و شهر تهران شود.

مابهالتفاوت ريالي ســهميه اعتباري ســوخت
خردادماه ۵۱۲هزار خودروي حملونقل عمومي
با كاربري مختلف ازجمله آژانس تاكسي تلفني
(زيرنظر شــهرداريها و صنفي) ،تاكســيهاي
اينترنتــي ،تاكســيهاي فرودگاهــي و ويژه،
تاكســيهاي شــهرهاي بدون جايگاه ،CNG
تاكسيهاي برون شهري ،ناوگان تحت پوشش
آرامستانها ،پيك موتوري و راهبران آموزشي و
پرورشیواريزشد.سهميهخردادماهناوگاناعتباري
بالغ بر ۹۱۲ميليارد ريال اســت كه در ۱۱تيرماه
بهحسابرانندگانواريزشدهاست(.همشهري)

احتمال دوطرفه شــدن زيرگذر
استاد معين

محمد عليخاني ،رئيس كميســيون عمران و
حملونقل شوراي شهر تهران:

بعد از افتتاح زير گذر اســتاد معين به شــكل
يك طرفه و اعتراض ســاكنان منطقه قرار شد
مطالعاتي براي بررسي طرح دو طرفه شدن اين
معبر انجا م شود .تغيير مسير يك معبر نياز بهكار
كارشناسي و فني دارد .تا به اين ساعت اطالعي
از تغيير مسير جانبي معبر زير گذر استاد معين
ندارم ،اما پليس راهور اعالم كرده بود كه شايد
بتوان با تغيير جهت چند مسير ،بار ترافيك را
با دو طرفه كردن زير گــذر مديريت و كنترل
كرد .پليس راهور زير بار كار با فشــار خارجي
و غيركارشناســي نميرود .بهطور حتم روي
دوطرفه شدن زير گذر استاد معين كار مطالعاتي
الزم انجام شده است( .باشگاه خبرنگاران جوان)
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هفتهبيستوسوم
شنبه 14-تير

تراكتور -نفت آبادان

20:15

ذوبآهن -پيكان

20:45

پرسپوليس-شاهين

21:00

يكشنبه 15-تير

پارسجنوبي -استقالل
گلگهر  -شهرخودرو

20:30

نفتمسجدسليمان-ماشينسازي
نساجي -فوالد
سايپا-سپاهان

21:00

هفتهبيستوچهارم
جمعه 20-تير

ماشينسازي-پرسپوليس

20:15

شاهين -ذوبآهن

21:00

شنبه 21-تير

شهر خودرو -سايپا

20:30

سپاهان -پارسجنوبي

20:45

نفت آبادان -نساجي
پيكان-گلگهر

استقالل -تراكتور
فوالد-نفتمسجدسليمان

21:00

خوشگذرانييحييدرقعرجدول

عكس| مهدي جعفري|

برنامه ليگ

23023693

رحمتي؛ بهترين بازيكن هفته
مهدي رحمتي از سوي سايت مرجع متريكا بهترين بازيكن هفته بيستودوم ليگبرتر شناخته شد .دروازهبان39ساله
شهرخودرو در جريان پيروزي 2بر یک مقابل ذوبآهن عملكرد درخشاني داشت و از متريكا نمره 8.99گرفت كه باالترين
نمرهاينهفتهبود.بهجزرحمتي،فقطمهديعبديمهاجمجوانپرسپوليسكهمقابلپيكان2گلزدنمرهباالتراز 8گرفت.

پرسپوليس هفته گذشته با تيم آخر بازي كرد و اين هفته با تيم ماقبلآخر روبهرو ميشود
هفته بيستوســوم از رقابتهاي ليگ برتر
فوتبال ايران امشــب با انجــام 3بازي آغاز
خواهد شــد .ليگبرتر فوتبال كه بهخاطر
شيوع كرونا 117روز را در تعطيلي گذراند
حاال 2هفتهاي اســت مجددا آغاز شــده و
حتي با وجود شيوع مجدد كرونا همچنان
به راهــش ادامه ميدهد .در شــرايطي كه
آمــار مبتاليان بــه كرونا يكبــار ديگر به
مرزهاي نگرانكنندهاي رســيده ،امشــب
هفته بيستوسوم در تبريز آغاز ميشود تا
فوتبال ايران يك گام ديگر به پايان اين فصل
نزديك شود.
تراكتور  -نفت آبادان
تراكتور بعد از شكست مقابل نساجي براي
دومين هفته متوالي در شهر خودش ميزبان
خواهد بود .حريف ايــن هفته تراكتوريها
تيمي است كه خودش هم با حضور در رتبه
هفتم جدول داعيه كســب ســهميه دارد
و ميتواند روز ســختي را بــراي تبريزيها
بيافريند .آبادانيها در بــازي رفت هم -2
1پيروز شدند و اين در حالي بود كه تراكتور
تا روز آن بازي هيچ گلــي دريافت نكرده و
شكستناپذير باقي مانده بود .صنعتنفت
كه نخســتين گلهاي خورده تراكتور را در
اين فصل رقم زده امشب هم ميتواند روي
ضدحمالت براي ميزبانش خطرناك باشد.
تيم ساكت الهامي امشب هم مثل بازي هفته
گذشته با نساجي با يك فوتبال مالكانه سعي

در باز كردن دروازه ميهمانش خواهد داشت
اما بايد كامال مراقب باشــد باليي كه هفته
گذشــته در ضدحمالت بر سر اين تيم آمد
اين هفته تكرار نشود.
ذوبآهن  -پيكان
با شــرايطي كه 2تيم دارند احتمال پرگل
شــدن اين بازي اصال كم نيست .پيكان در
اين فصل خيلي بيشــتر از فوالد و تراكتور
گل زده و البته بيشتر از شاهين بوشهر و هر
تيم ديگري گل خورده است .ذوبآهن هم
در خط حمله شرايط خوبي دارد و در 7بازي
دور برگشــت بهطور متوالي گل زده است.
اگر2تيم امشــب هم به هميــن روند ادامه
بدهند احتمال ردوبدل شــدن گل بسيار
باال خواهد بود و حتي غيبت داركو بيدوف
گلزن خارجي ذوبآهن كه در دوران كرونا
به كشورش رفت هم مانعي براي پرگل شدن
بازي نخواهد بود .پيكان در 22بازي گذشته
فقط 3بار موفق به كلينشيت شده و عملكرد
وحيد شيخويسي در مقابل پرسپوليس شايد
باز هم ويســي را مجبور كند در خط دروازه
تغييراتي در تركيباش بدهد.
پرسپوليس  -شاهين بوشهر
بهترين برد اين فصل پرسپوليس در بازي
رفت مقابل همين شــاهين بهدست آمده
است .شــاهين كه هيچگاه در تاريخ ليگ
مقابل پرسپوليس كلينشــيت نكرده ،در
هفته هشــتم اين فصل بــا 5گل در خانه

حمله كرونا به فوالد

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

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

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

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

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

قبل از شــروع بازيها ايــن موضوع عنوان شــد كه با توجه بــه قوانين و
پروتكلهاي بهداشتي مربوط به مقابله با شيوع كرونا ،ابتالي بيش از  5عضو
يك تيم منجر به قرنطينه كامل آن تيم بهمدت 2هفته خواهد شد ولي ظاهرا
اين قانون به شكل عجيبي تغيير كرده است .يكي از اعضاي كادر فني فوالد
در اين خصوص به همشهري ميگويد «:اخيرا به ما گفتهاند كه اين قانون
تغيير كرده و ظاهرا اگر يكسوم اعضاي يك تيم هم كرونا بگيرند بازيهاي
آن تيم برگزار ميشود .به ما هم گفتند كه به قائمشهر برويم و بازي با نساجي
حتما برگزار ميشود».
نكونام :مخالف ادامه ليگ هستم
جواد نكونام هم در اين شرايط نگران تيمش است .در روزهاي تعطيلي ليگ

شريفات :دوست دارم به پرسپوليس گل بزنم

اسماعيل شريفات يكي از معدود چهرههاي اسمي شاهين براي بازي
امروز بهحساب ميآيد .او درخصوص بازي با پرسپوليس ميگويد:
«پرسپوليس تيم بسيار خوبي است كه قهرمان ليگ برتر هم خواهد
شد .من فكر ميكردم اســتقالل بتواند يقه پرسپوليس را بگيرد
ولي 2نتيجه اخير اين تيم باعث شد تا ديگر شانسي براي قهرماني
نداشته باشد .پرسپوليس امسال هم تيم خوبي است و ما بازي آساني
در پيش نداريم .با وجود اين مطمئن باشيد پرسپوليس كار سختي
برابر ما خواهد داشــت و اصال تيم از پيش بازندهاي براي اين بازي
نيستيم .شخصيت تيمي ما شكل گرفته و بازيكنان خوبي هم داريم
كه انگيزه زيادي براي اين بازي دارند .پرسپوليسيها خيال نكنند
كه كار راحتي دارند ،ما قطعا دنبال امتياز گرفتن هستيم».شريفات
در ادامه اشارهاي هم به تقابلهاي گذشتهاش با پرسپوليس داشته و
گفته است« :از ديدار با پرسپوليس ،هم خاطرات تلخ دارم هم شيرين.
من تا حاال با پيراهن استقالل اهواز ،استقالل تهران و فوالد  6گل به
پرسپوليس زدهام و طبيعتا دوست دارم باز هم گل بزنم .البته گل زدن
من يا بازيكن ديگر زياد مهم نيست چون هماكنون موفقيت تيمي از
هر چيزي مهمتر است».
بازي برد
تيم
16 22
پرسپولیس
10 22
سپاهان
11 22
فوالد
11 22
شهر خودرو
10 22
استقالل
11 22
تراکتور
صنعت نفت آبادان 10 22
نفت مسجدسلیمان 5 22
نساجی مازندران 6 22
ماشینسازیتبریز 6 22
5 22
ذوب آهن
پارس جنوبی جم 3 22
4 22
سایپا
گل گهرسیرجان 3 22
3 22
شاهین
پیکان
3 22
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6
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8
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8
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6
5
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8
10
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و زماني كه تيمهاي تبريزي و يكي دو تيم ديگر با نامههاي انصراف خواهان
تعطيلي كامل ليگ بودند ،نام نكونام و تيمش در آن جمع ديده نميشــد.
اما حاال و درحاليكه فوالد تيم سوم جدول است نكونام ميگويد« :با اينكه
بهترين عملكرد را داشتيم و بهترين نتيجه را گرفتيم ،باز هم اعالم ميكنم
مخالف ادامه ليگ هستم ».نكونام تأكيد ميكند در شرايطي طرفدار ادامه
ليگ است كه پروتكلهاي بهداشتي مثل اروپا رعايت شوند اما در شرايط
فعلي مخالف برگزاري بازيهاست .در اين شرايط اعضاي فوالد خوزستان
ديروز در فاصله 2روز مانده به ديدار برابر نساجي قائمشهر ،تهران را به مقصد
ساري ترك كردند .آن هم در شرايطي كه طبق اعالم مسئوالن و كادر فني
باشگاه خوزستاني ،تست كروناي  6بازيكن اين تيم مثبت است.

برگزاري اوپن فرانسه با حضور تماشاگران
بهگزارش بازار ورزش ،برگزاركنندگان مسابقات تنيس اوپن فرانسه ،يكي از 4تورنمنت بزرگ گرنداسلم در سال،
اعالم كردهاند كه با وجود پاندمي كرونا ميخواهند هر روز به ۲۰هزار تماشاچي(۶۰درصد ظرفيت) اجازه ورود
بدهند .مسابقات امسال بهدليل كرونا از ژوئن به۲۷سپتامبر موكول شد.
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رئال نزديك به جام ،مسي در بنبست
  در فاصله 5هفته تا پايان الليگا ،فقط چيزي شبيه به معجزه ميتواند سرنوشت بارسلوناي بحران زده را تغيير دهد

پيروزي بر ختافه ،اگرچه به دشواري و با يك ضربه پنالتي
ديرهنگام بهدست آمد ،اما گامي بلند براي نزديك شدن
رئال مادريد به قهرماني الليگا بود.
رئال پنجشنبهشب در هفته سيوسوم الليگا با تنها گل
سرخيو راموس ( -79پنالتي) ،ختافه را كه تا پيش از اين
هفته در جدول پنجم بود ،شكســت داد و فاصلهاش با
بارسلونا را4امتياز كرد.
در اين بازي ،نمايش شــاگردان زيدان كيفيت بااليي
نداشت .آنها به ندرت توانستند از زير پرس تيم حريف
بيرون بياينــد .مصدوميــت رافائــل واران و تعويض
اجبارياش در دقيقه 33كار رئال را سختتر هم كرد.
اهميت اين پيروزي به اين خاطر بود كه در همين هفته
بارسلونا ،رقيب اصلي رئال ،نتوانسته بود اتلتيكومادريد
را شكست دهد.
به اين ترتيب در فاصله 5هفته تا پايان فصل ،تيم رئال
74امتيازي شد .بارســلونا با  70و اتلتيكو با 59امتياز
تيمهاي دوم و سوم جدول هستند.
رئال مادريد ساعت 4و نيم بعدازظهر فردا به وقت تهران،
در يك بازي سرنوشتساز مهمان بيلبائو خواهد بود .بعد
از آن هم بهترتيب با آالوس ،گرانــادا ،ويارئال و لگانس
روبهرو خواهد شد.
در طرف مقابل بارسلونا ابتدا روز دوشنبه مهمان ويارئال

سرنوشت مهدويكيا در انتظار جالل حسيني؟
يحيي گلمحمدي بارها از آمادگي كاپيتان39ساله تيمش گفته با وجود  اين
  در بيشتر بازيها او را نيمكتنشين كرده است

بهروز رسايلي| مدتهاســت كه بحث بازنشستگي جالل
حسيني در رسانهها مطرح ميشود؛ شايعهاي كه كاپيتان
پرسپوليس هر بار با شــنيدنش از كوره به در ميرود .بعيد
است پرسپوليسيها دوست داشته باشند به زور خداحافظي
را به جالل تحميل كنند؛ مخصوصا كه او هنوز هم در بدترين
حالتش از خيلي از مدافعان ليگ بهتر است .با اين همه وقتي
يك بازيكن حرفهاي به چهل سالگي نزديك ميشود ،طبيعتا
گمانهزنيها در مورد زمان بازنشستگي او اوج ميگيرد .چنان
كه گفتيم خود حسيني به هيچ وجه عالقهاي به خداحافظي

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

گلمحمدي تا به حال بارها از تمايلش به حفظ تمام بازيكنان
تيم براي فصل آينده حرف زده است كه طبيعتا اين شامل
جالل حسيني هم ميشــود .هر بار در مورد خداحافظي

كاپيتان از يحيي سؤال شده ،او اين موضوع را هم رد كرده
است .سرمربي پرسپوليس اخيرا گفته بود« :جالل 2فصل
ديگر با باشــگاه قرارداد دارد .او طوري تمرين ميكند كه
هيچكدام از ما فكر نميكنيم فصل آخر فوتبالش باشــد».
اينها يعني يحيي به ادامه همكاري با حسيني مصمم است
و حتي از اين مســئله اســتقبال هم ميكند .اين اما همه
داستان نيست.
  يحيي چه ميكند؟

جالل حســيني فصل را بهعنوان بازيكن ثابت پرسپوليس
شروع كرد ،اما تصميم گابريل كالدرون براي نيمكتنشين
كردن اين بازيكن حيرت هواداران فوتبال را بهدنبال آورد.
جالل حتي داربي رفت را هم از دست داد و البته بعد از مدتي
بهصورت چرخشي در كنار شجاع خليلزاده و محمدحسين
كنعانيزادگان در تركيب قرار گرفت .بهنظر ميرسيد اين
فرمولي مناســب است كه هر ســه مدافع مياني ،تيم را در

خواهد بود ،سپس بهترتيب با اســپانيول ،وايادوليد،
اوساسونا و آالوز بازي ميكند.
ل در بازيهاي رفتو برگشت
با توجه به نتايج بهتر رئا 
مقابل بارسا ،تيم مادريدي اگر بتواند در 5بازي آيندهاش
3پيروزي و دو تســاوي هم بهدســت بياورد ،بيتوجه
به نتايج بارســلونا ،براي نخســتين بار بعــد از فصل
 2017-2016قهرمان الليگا خواهد شود.
كيكه ستين ،سرمربي بارسلونا ،چند هفته پيش گفته
بود اطمينان دارد كه رئال در بازيهاي آينده امتياز از
دست خواهد داد.
احتمال قهرماني رئالمادريد زمانــي جديتر بهنظر
ميرسد كه بدانيم بارسلونا شرايطي بحراني را سپري
ميكند .بازيكنان اين تيم كه تا پيش از تعطيلي الليگا
بهدليل كرونا ،با 2امتياز اختالف صدرنشــين جدول
بودند ،براساس شنيدهها ،به كيكه ستين ،سرمربي تيم
بياعتماد شدهاند.
همزمان با اين بياعتمــادي برخي خبرها حاكي از آن
است كه مديران باشگاه در تالش براي انتخاب جانشين
ستين هستند .از ژاوي ،اسطوره بارسا بهعنوان يكي از
گزينههاي جدي نام برده ميشود .برخي منابع خبري
همنامخورخهخسوس،مربيپرتغاليفالمينگويبرزيل
را مطرح كردهاند .او با فالمينگو عالوه بر ليگ برزيل ،جام
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ليبرتادورس را هم برده است.
كابوس بزرگ بارســاييها اما نه انتخاب يك سرمربي
معمولي ديگر است ،نه خبرهايي مثل مصدوميت چند
باره اومتيتي ،احتمال بازگشت راكيتيچ به سويا و حتي
نارضايتي گريزمن از نيمكتنشيني .آنچه ممكن است
باشگاه را با بزرگترين چالش 2دهه اخير روبهرو كند،
شايعه جدايي ليونل مسي در سال 2021است.
اخيرا برخي منابع خبري مدعي شدهاند كه فوقستاره
آرژانتيني از شرايط بارسلونا بهويژه مديريت آن راضي
نيست و تمايلي به تمديد قرارداد ندارد .اين شايعات در
شرايطي است كه مســي بارها گفته است دوست دارد
براي مدت طوالني در بارســلونا بماند و فوتبالش را در
همين باشگاه به پايان برساند.
اشرف بن عياد ،خبرنگار سرشــناس بياناسپرت كه
معموال اخبارش درباره بارســلونا موثق اســت ،ديروز
نوشت «:مســي عصباني اســت .او ميخواهد برود اما
شــايعات رفتنش در  2021احمقانه است .اگر مسي
تابستان بعد بارسا را ترك كرد ،ســراغ من بياييد ،من
منتظرم».آخرين بار كه بارســلونا فصــل را بدون جام
به پايان برده 2013-2014 ،بــوده ،اگرچه هنوز اين
فصل آنها در ليگ قهرمانان حضور دارند و در الليگا هم
كورسوي اميدي برايشان باقي مانده است.

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

مهدويكياي دوم؟

امروز پرسپوليس در يك بازي نســبتا آسان برابر شاهين
بوشهر به ميدان خواهد رفت .اگر در اين مسابقه هم جالل
در تركيب اصلي حاضر نباشد ،شــايد بتوان نتيجه گرفت
گلمحمدي در حال انتقال يك پيام به اوســت؛ اينكه اگر
بماند ،نبايد انتظار زيادي براي حضور در ميدان داشته باشد.
يادتان باشد گلمحمدي دوره اول حضورش در پرسپوليس
هم هرگز نگفت مهدي مهدويكيا را نميخواهد ،بلكه آنقدر
كم و بد به او بازي داد كه كيا فقط براي پايان فصل و آويختن
كفشها لحظهشماري ميكرد .حاال هم ممكن است چنين
داستاني براي جالل حسيني پيش بيايد ،اما درصورتي كه
يحيي واقعا تمايلي به ادامه همــكاري با اين بازيكن ندارد،
بهتر است موضوع را به شكل درستتري مديريت كند .او
 7سال باتجربهتر از آن روزها شده و انتظار ميرود رفتاري
پختهتر داشته باشد.

فوتبال ايران

كورس مصدومان

رقابت عجيب پرسپوليس و استقالل؛
مشكل كجاست؟
انگار پرسپوليس و اســتقالل بر سر بيشتر مصدوم
دادن با هم مســابقه گذاشــتهاند .با ازســرگيري
تمرينات و مسابقات ليگ برتر ،مدام اخبار مربوط
به آسيبديدگي بازيكنان اين 2تيم روي خروجي
خبرگزاريهــا ميرود .در اســتقالل بعد از پارگي
رباط صليبي رضا آذري و مرتضي تبريزي ،ارسالن
مطهري هم آسيب ديد؛ درست مثل سياوش يزداني
كه حضورش در بازي يكشنبه برابر پارسجنوبي جم
در هالهاي از ابهام قرار دارد .البته خوشبختانه بهنظر
ميرســد مصدوميت فرشيد اســماعيلي به پايان
رسيده و او بعد از غيبت در  2بازي اول ،ميتواند در
اين مسابقه به ميدان برود.
پرسپوليســيها هم براي اينكه از رقيبشان عقب
نمانند ،تقريبا بــه همين اندازه مصــدوم دادهاند.
در اين تيم محمد انصاري ربــاط پاره كرده و حتي
مسابقات نيمفصل اول ليگ بيستم را هم از دست
داده است .وحيد اميري هم در بازي با پيكان صدمه
ديد و يكماه بيرون خواهد بود .محمد نادري قبل از
بازي با پيكان صدمه ديده بود و نبايد بازي ميكرد،
اما غيبت انصاري باعث شد كادرفني او را به زمين
بفرستد و آســيبديدگي اين بازيكن تشديد شود.
حاال نادري احتماال ديدار با شــاهين بوشــهر را از
دســت خواهد داد .تازهترين مصدوم پرسپوليس
هم اميد عاليشاه اســت؛ بازيكني كه بعد از ماهها
نيمكتنشيني باالخره برابر پيكان در تركيب اصلي
قرار گرفت ،اما حاال بهدليل مصدوميت در تمرينات،
ديدار با تيم بوشهري را از دست خواهد داد.
اگرچه شــكل فرسايشي برگزاري مســابقات اين
فصل ميتواند باعث تشديد آسيبديدگيها شود،
بعيد اســت كه اين تعــداد بازيكن مصــدوم فقط
بهخاطر تقويم نامنظم مســابقات باشد .به هر حال
فراموش نكردهايم كه پرســپوليس با پنجره بسته
و كمبود شــديد بازيكن ،فشردهترين فصل ممكن
را ســپري كرد و بازيكنان اين تيم طي 10ماه در
حدود 60ديدار به ميدان رفتنــد ،اما اين حجم از
آسيبديدگي وجود نداشت .هرچند هنوز قضاوت
در اين مورد زود است و شــايد آخر فصل بتوان به
يك سؤال مهم پاســخ داد؛ اينكه آيا ضعف در علم
بدنسازي هم در افزايش نرخ مصدوميتها دخيل
بوده يا نه؟
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منهاي فوتبال
سرمربي واليبال والسكو نيست
خوليو والسكو گزينه اصلي فدراسيون واليبال
براي قرار گرفتن در راس تيم ملي بود اما بهنظر
ميرسد او به پيشنهاد ايران جواب منفي داده
اســت .محمدرضا داورزني ،بعد از بازگشــت
دوباره به رياست فدراسيون ،سرمربي قبلي تيم
را بركنار و مذاكراتي را با والسكو ،محبوبترين
مربي خارجي تيم ملي آغاز كــرد .قرار بود او
بهعنوان مديرفني به ايران بيايد و مربيان ايراني
با نظــر او به كادر فني اضافه شــوند اما رئيس
فدراســيون واليبال در تازهترين مصاحبهاي
كه كرده ،گفتــه ترجيح والســكو ماندن در
ايتالياست .داورزني به راديو ايران گفته است:
«قبل از اينكه ليگ در نيمه شــهريور شــروع
شود ،ســعي ميكنيم مربي مشــخص شود.
ما تركيب مربي داخلي و خارجي را مناســب
ميدانيم اما اينكه ســرمربي خارجي باشد يا
داخلي در جلســه بعدي هيأ ترئيسه مطرح
ميشود .والســكو در شــرايط كنوني ترجيح
ميدهد در ايتاليا باشد».
خادمالشريعه به فينال نزديك شد
ساراسادات خادمالشريعه به مرحله يكچهارم
نهايي مســابقات آنالين جايزه بزرگ شطرنج
سرعتي زنان فيده رسيد .او كه در مرحله اول
اين مسابقات ايرينا كراش از آمريكا را شكست
داده بود ،در مرحله دوم هم الگا گريا از روسيه
را برد .خادمالشريعه براي رســيدن به فينال
بايد بر آنا اوشنينا از اوكراين پيروز شود .ايران
در مسابقات مردان هم نماينده داشت .پرهام
مقصودلو در اين مســابقات شركت كرده بود.
او در مرحله حذفــي از هايك مارتيرســيان
ارمنســتاني شكســت خورد و از دور رقابتها
كنار رفت.
جام ويليام جونز برگزار نميشود
قرار بــود تيم ملي بســكتبال ايــران در جام
ويليام جونز شــركت كند اما اين مســابقات
برگزار نميشــود .اتحاديه بسكتبال تايوان در
اطالعيهاي اعالم كرده اســت كه امســال اين
جام را بهدليل شــيوع كرونا برگزار نميكند.
اين اتحاديــه در اطالعيهاش بــه اين موضوع
اشاره كرده است كه اگر اين جام برگزار ميشد،
بازيكنان بايد 2هفتــه در قرنطينه ميبودند و
اين امكانپذير نيست .قرار بود مسابقات آخر
تير برگزار شود .تيم ملي ايران سال گذشته در
جام پنجم شده بود.

همه ليگ كشتي
فداي يك تيم

اجتماع ستارههاي كشتي در تيم ايرانمال ،ليگ اين رشته
راهم براي تماشاگران غير جذاب كرده و هم انگيزه
را از اسپانسرها گرفته است
جنــگ نابرابر؛ اين اتفاقي اســت كه چند ســالي
است ليگ كشتي با آن مواجه است .يك تيم همه
ستارهها را جذب ميكند و بهعبارتي تيم خودش
را ميبندد و دست ديگر تيمها را خالي ميگذارد.
تيم ايرانمال روزهاي گذشــته با كشــتيگيران
سرشناسي همچون حســن يزداني ،پرويز هادي،
كامــران قاســمپور ،مجتبــي گليــچ و خيلي از
كشــتيگيران عنواندار ديگر قرارداد ثبت كرده
اســت و اين ثبت قرارداد صداي مســئوالن ديگر
تيمهاي حاضر در ليگ را درآورده .با كشتيگيراني
كه ايرانمال جذب كرده ،پيشبينيها اين است كه
مثل پارسال اين تيم بدون هيچ دردسري قهرمان
ميشود و در اين شرايط سؤال اين است كه تيمهاي
ديگر انگيزهاي براي حضور در ليگ دارند و تماشاگر
رغبتي براي تماشاي كشتيها دارد؟
ليگ از  2نظر ميتواند جذاب باشد؛ رقابتنزديك
تيمها و رقابت كشــتيگيران روي تشــك .وقتي
همه ســتارهها در يك تيم جمع ميشوند و حتي

كشتيگيران ذخيره اين تيم از نفرات اول تيمهاي
ديگر قدرتر هستند ،ميداني براي رقابت ميماند؟
تيمي كه در بازار جذب كشتيگيران ،به لحاظ مالي
توان رقابت ندارد ،نميتواند اميدوار باشــد كه در
طول ليگ هم تواني براي رقابت داشته باشد .در اين
شرايط بهنظر ميرسد تيمهاي ديگر فقط دورچين
بشــقاب هســتند و فقط براي اين حضور دارند تا
غذاي اصلي جذابتر بهنظر برســد .آنها هستند تا
فقط زمينه را براي برگــزاري ليگ و قهرماني يك
تيم مهيا كنند؛ براي قهرماني ايرانمال.
مدل ياركشــي ايرانمال جذابيت ليــگ را نهتنها
براي تيمهاي ديگر كه براي تماشــاگران هم كم
ميكند .تماشاگران به سالنهاي كشتي ميروند
تا رقابت مدعيــان يــك وزن را از نزديك ببينند.
اما وقتي همه مدعيان در يك تيم جمع هســتند،
فرصت رقابت آنها از دســت ميرود .ايرانمال در
وزن 86كيلوگرم با احمد بذري ،كامران قاسمپور و
حسن يزداني قرارداد بسته است .اين  3نفرات اول

تا سوم ايران در اين وزن هستند و با حضور هر سه
آنها در يك تيم ،كشــتيگير ديگري نميماند كه
به تيمهاي ديگر برود و بعيد اســت تيمهاي ديگر
شانسي براي كســب پيروزي در اين وزن داشته
باشــند .در وزن 97كيلوگرم هم شــرايط مشابه
اســت؛ محمدحســين محمديان و مجتبي گليج
با ايرانمــال قرارداد ثبت كردهاند تــا در اين وزن
هم ســنگيني كفه ترازو به نفع اين تيم باشد .در
وزن 125كيلوگرم يكــي از جذابترين رقابتها
ميتواند مبارزه اميرحســين زارع جــوان و پرويز
هادي باتجربه باشــد ،ولي كشتيدوستان در ليگ
امســال به هيچوجه اين رقابــت را نخواهند ديد؛
چراكه هردو آنها با تيم ايرانمال قرارداد بستهاند.
سالهاي گذشته رقابت سعيد داداشپور و مصطفي
حســينخاني در وزن 74كيلوگرم هميشه جذاب
بوده و اين رقابت امســال هم ميتوانست ديدني
باشد؛ به شرطي كه ايرانمال با هر دو آنها قرارداد
نميبست .البته ايرانمال در اين وزن نفر شاخص

تراكتور؛ 21شوت ،صفر گل
تيم تراكتور با بهجاگذاشتن آمار 21شوت به دروازه ،هجوميترين تيم هفته بيستودوم ليگ برتر شد؛ اگرچه تراكتوريها از
اين 21شوت هيچ نتيجهاي نگرفتند و نتيجه پاياني ديدار آنها مقابل نساجي يك بر صفر به سود ميهمان بود .جالب اينكه بعد از
تراكتور ،دومين آمار باالي شوت به دروازه متعلق به شاهين بوشهر (20شوت) بود كه اين تيم هم موفق به شكست حريفش نشد.

ديگري هم دارد .پيمان ياراحمدي ،مليپوش ايران
در مسابقات جهاني 2017در وزن 74كيلوگرم هم
با اين تيم قرارداد بسته است.
درحاليكه از حاال ميشود قهرماني ايرانمال را در
ليگ پيشبيني كرد ،ولي عبدالمهدي نصيرزاده،
رئيس سازمان ليگ به همشهري ميگويد ،هيچچيز
قابل پيشبيني نيست«:آييننامه ليگ اين اجازه را
به يك تيم ميدهد تا 25كشتيگير را جذب كند،
ولي اينكــه در هر وزن چند كشــتيگير ميتواند
جذب شود در آن هيچ اشارهاي نشده و دست كادر
فني در اين خصوص باز است .خيلي از كشتيگيران
گمنام در حال تمرين در باشــگاهها هستند و اسم
و رســمي ندارند ،ولي در عين حال ميتوانند در
برابر يك قهرمان جهان بزرگي كنند .سال گذشته
چهكســي فكر ميكرد زارع بتواند پتروشــوئيلي،
قهرمان جهان و المپيك را شكســت دهد؟ از اين
اتفاقات در ليگ كشــتي كم نيست .تيم ايرانمال
از ماهها پيش با كشــتيگيران صحبت كرده است
و حاال دارد قراردادشان را ثبت ميكند .اينطور هم
نيست كه از همين حاال قهرمان باشد .اين تيم شايد
روي كاغذ كشتيگيران بزرگي را جذب كرده باشد
ولي در همين باشگاهها كشتيگيراني هستند كه
ميتوانند برابر ستارهها پيروز شوند».
در مقابــل خوشبينيهاي نصيــرزاده ،بعضيها
در اين ماجرا ،به آييننامه ليــگ ايراد ميگيرند؛
آييننامهاي كــه به يك تيم اجــازه ميدهد همه
ستارهها را داشته باشــد .آييننامه ليگ به تيمها
اجازه ميدهد 3مليپوش و  2كشتيگير خارجي را
جذب كنند ،محدوديتي هم براي جذب قهرمانان
سال گذشــته جهان و جوانان و اميدها قائل نشده
است؛ حتي تعداد كشــتيگيران در يك وزن هم
محدوديت ندارد .نصيرزاده در دفاع از اين آييننامه
ميگويد«:آييننامه ليگ توســط اهل فن مصوب
شده و من در آن دخالتي نداشــتهام .ما فقط اجرا
ميكنيم ».او ايــراد اصلي را بهخــود تيمها وارد
ميداند« :اگر مبلغ قرارداد تيمهاي ديگر در شأن
قهرمانان باشد و آنها براي بســتن تيمشان زودتر
اقدام كنند ،قطعا اين مسائل پيش نميآيد».
نگراني اصلي كارشناســان كشتي اين است كه در
اين رقابت يكطرفه ،بيشتر تيمها اسپانسرهايشان
را از دســت بدهند .اسپانســرها با توقع قهرماني
ســرمايهگذاري ميكنند و وقتي اسپانســري از
قبل ميداند تيمش شانسي براي قهرماني ندارد،
انگيزهاي براي حمايت بيشتر ندارد .شايد بهترين
راه براي حل اين مســئله ،بازنگــري در آييننامه
باشد.

نكته بازي
ولي شما در حد سقوط بوديد

ظاهرا مربيان پيكان هنوز نتوانســتهاند شكســت تيمشان برابر
پرسپوليس را هضم كنند .بعد از بازي عبداهلل ويسي كه گفته بود
پرسپوليسرادرسيمايقهرمانينديده،حاالمحمدرضاطهماسبي
همهمينحرفراتكراركردهاست.دراينكهپرسپوليسبرابرپيكان
نقصهايي داشــت و مخصوصا در فاز تدافعي متزلزل عمل كرد
ترديدي نيست ،اما آن طرف داستان هم نبايد طوري حرف بزند كه
انگارپيكاندرحديوونتوسبازيكردهاست.پرسپوليسدرهمين
بازي غيرقهرمانانه 3گل زد و حداقل  3 ،4موقعيت جدي گلزني را
هم از دست داد .معلوم نيست اگر سرخها قهرمانانه بازي ميكردند
چهاتفاقيقراربودرخبدهد.اگرتيمگلمحمديدركالسفتحجام
بازي نكرد ،در عوض تيم ويســي با آن دفاع آبكش ،قشنگ در حد
سقوطبودومتأسفانهاينحرفهاهمكمكيبهنجاتآننميكند.
تكراريترين خبر تاريخ پرسپوليس

آيا ميدانيد تكراريترين خبر تاريخ باشگاه پرسپوليس چيست؟
شــايد فكر كنيد تيتر «پرسپوليس قهرمان شــد» در اين سالها
بيش از همه تكرار شده يا مثال اظهار نظر جالل حسيني با مضمون
«نميخواهند پرسپوليس قهرمان شود» شايسته اين عنوان است،
اماهيچكدامازحدسهايتاندرستنيست.تكراريترينخبرتاريخ
باشگاه مربوط به تسويهحســاب با فرناندو گابريل ،هافبك برزيلي
سرخپوشاندرليگچهاردهمميشود.يعنيبهطورميانگينماهي
يكباراينخبرمنتشرميشود.يكروزميگويندمديربرنامههايش
پول را گرفته و رســيد نداده ،يك روز ميگويند پول در حســابش
ننشسته است ،يكبار ميگويند سر مبلغ اختالف پيش آمده بود...
خالصه بهنظر ميرسد ادمين كانال و سايت باشگاه پرسپوليس هر
وقت بيخبر ميماند و حوصلهاش سر ميرود ،خبر تسويهحساب با
گابريلرامنتشرميكند.
زندهباد سوگنشيني

كاري به عملكرد فرهاد مجيدي در استقالل نداريم ،اما انصافا اين
سؤال پيروز قرباني هم خيلي درست است« :آيا بعد از استراماچوني
هيچكس نبايد سرمربي استقالل ميشد؟»تجربهنشانميدهدما
ايرانيها وقتي از يكي خوشمان ميآيد ديگر محال است خاطرات
مربوط به او را فراموش كنيم و تن به معادالت واقعي زندگي بدهيم.
برايماسوگنشينيومرثيهسراييجذابتراست.آقااستراماچوني
رفتوحتي«حميدمعصومينژادازررررم»همنتوانستاورابرگرداند،
پسبايدباسرمربيجديدكناربياييم.درپرسپوليسهمبزرگترين
جرمگابريلكالدروناينبودكهجايبرانكوراگرفت.بعدوقتيدرهمان
فصلاولبدوناردوتيمشراقهرماننيمفصلكرد،هوادارانغيوربا
56هزار فحش اينستاگرامي بيرونش كردند .در تيم ملي هم همين
داستانراداريموتاابدبايدباخاطراتكيروشبسوزيم.
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كافه مجلس
اولتيماتوم بود

محمدرضا خبــاز ،نماينده ادوار مجلس با اشــاره به نامه روســاي
كميســيونهاي مجلــس به رئيسجمهــور گفت :نامه روســاي
كميسيونها نه در راســتاي اصالح امور بلكه شبيه اولتيماتوم بود
و اين برخورد براي شرايط كشور مناسب نيست چون جز با همدلي
و هماهنگي نهادهاي حاكميتي چيزي عوض نميشود .به گزارش
ايرنا ،خباز به كسري بودجه ۵۰درصدي دولت اشاره كرد و يادآور شد:
در اين شرايط چهكسي بهتر از روحاني ميتواند كشور را اداره كند؟
به باور من با توجه به شــرايط كنوني حاكم بر كشور راه اداره كردن
همين مسيري است كه دولت ميرود و راه ديگري وجود ندارد و هر
شخص ديگري جاي رئيسجمهوري باشد ،وقتي كشور درآمد و ابزار
حكمراني خوبي نداشته باشد همين رويكرد را در پيش ميگرفت.

معرفي داماد براي نوكري

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

مجلس در مقابل بورس؟

محمدســعيد احديان ،دستيار سياسي و رســانهاي رئيس مجلس
شوراي اسالمي در صفحه شــخصي خود در توييتر نوشت« :مدتي
است عدهاي با هدف تخريب مجلس يازدهم ،پروژهاي را شروع كردند
كه مجلس را مقابل بازار سرمايه و بورس قرار دهند .موضوع ماليات
بر سود سهام از اساس منتفي اســت .قبال هم مطرح شده و رئيس
كميسيون اقتصادي هم به صراحت آن را منتفي دانست».

خدمات فقط با ماسك

علياصغر باقرزاده ،عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفته
است راهي كه ميتوان افراد را ملزم به استفاده از ماسك در مكانهاي
عمومي كرد ،عدمارائه خدمات است .بهگزارش ايلنا ،او گفته است:
اگر كسي به بانك برود كارت ملي نداشته باشد ،بانك به او خدمات
نميدهد؛ درخصوص ماســك هم بايد همينطور باشد اگر كسي به
اماكني كه زدن ماســك اجباري اســت رفت و از آن استفاده نكرد
نبايد به او خدمات داد .وي تأكيد كرد :در ادارات دولتي و خصوصي،
در مترو ،بانــك و همه مراكز علمي و آموزشــي و غيره اگر خدمات
به افرادي كه ماسك نميزنند ارائه نشــود ميتوان درصد بااليي از
اشخاص را مجبور كرد كه از ماسك استفاده كنند.

كرونا انتخابات را به تأخير نمياندازد

ديدار وزير دفاع با خانواده شهيدنامجو

بيانيه ايران درباره تداوم تحريمها در دوران كرونا

جمال عرف ،رئيس ستاد انتخابات كشــور گفت :زمان تعيينشده براي برگزاري مرحله دوم
انتخابات مجلس ،تغيير نخواهد كرد .از ستاد ملي مديريت بيماري كرونا استعالم گرفتهايم و آنها
اعالم كردند كه با رعايت پروتكلهاي بهداشتي وزارت بهداشت ،وزارت كشور ميتواند مرحله
دوم انتخابات مجلس را طبق زمان مقرر و تعيينشده برگزار كند .به گزارش برنا ،معاون سياسي
وزير كشــور گفت :هم در مورد مرحله دوم مجلس كه در شهريورماه برگزار خواهد شد و هم
براي انتخابات رياستجمهوري ۱۴۰۰نظر كارشناسان وزارت بهداشت را بهعنوان مرجع ،جويا
خواهيم شد .رئيس ستاد انتخابات كشور همچنين گفت :اميدواريم تا انتخابات ،1400بيماري
كرونا مديريتشده باشد و واكسن آن هم كشف و توليد شود تا مشكلي در اينباره ،رخ ندهد.

وزير دفاع همزمان با «گراميداشت چهلمين سالگرد دفاعمقدس» با حضور در منزل شهيد
سرلشكر سيدموسي نامجو با خانواده اين شهيد واالمقام ديدار و گفتوگو كرد .به گزارش
همشهري ،امير حاتمي در اين ديدار با گراميداشت ياد و خاطره دالورمرديها و رشادتهاي
مخلصانه شهيد سرلشكر سيدموسي نامجو -وزير اســبق دفاع و نماينده حضرت امام(ره)
در شورايعالي دفاع و فرمانده دانشكده افسري -نقش و تفكر انقالبي اين شهيد عزيز را در
آغازين روزهاي دفاعمقدس بيبديل و تعيينكننده دانست .وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي
مسلح پيشــرفتهاي امروز صنعت دفاعي را مرهون تفكر الهي و انقالبي 3وزير دفاع شهيد
سرلشكر نامجو ،چمران و فكوري و هزار شهيد صنعت دفاعي دانست.

مجيد تختروانچي ،نماينده دائم ايران در سازمان ملل طي بيانيهاي در نشست شوراي امنيت كه
درباره بررسي آثار كرونا برگزار شده بود گفت :ايران ،بهعنوان كشوري كه تحتتأثير كرونا بوده و
هدف تحريمهاي آمريكا نيز قرار دارد ،بهخوبي واقف است كه اين تحريمها ،با پيشگيري از واردات
تجهيزات پزشكي و دارو ،چگونه و تا چه اندازه ظرفيت كشورهاي هدف را در مقابله با كرونا تضعيف
ميكنند .اين تحريمهاي يكجانبه عمال بيماران را بيشتر از همه هدف قرار ميدهند و نشانگر آن
است كه تحريمهاي مذكور تا چه اندازه غيراخالقي ،غيرانساني و نامشروع هستند .به گزارش ايلنا
نماينده كشورمان تأكيد كرد كه در كنار بررسي آثار اين بيماري در كشورهاي درگير مخاصمات
مسلحانه ،بايد پيامدهاي اعمال تحريمهاي يكجانبه بر آنها نيز مورد بررسي قرار گيرد.

گاليههاي يك مستعفي

عارف ،منتقدانش را به تسويهحساب سياسي ،خودخواهي و خودبزرگبيني متهم كرد

محمدرضا عارف در نخستين اظهارنظر بعد از
احزاب اســتعفاگفت :براي مانــدگاري اصالحات
بايــد هــواي نفــس ،خودخواهيهــا و
خودبزرگبينيها را كنار گذاشــت .بهنظر ميرسد توصيه
عارف براي ماندگاري جريان متبوعش كنايهاي باشــد از
نقدهاي ريزو درشــتي كه برخي چهرههاي سياسي طي
4سال اخير روانه سبك عملكردي او در رأس فراكسيون اميد
و شوراي سياستگذاري اصالحات كردهاند.
پنجشنبه  2هفته گذشته بود كه استعفاي عارف از رياست
شوراي سياســتگذاري اصالحات باعث شد صاحبنظران
اصالحطلب يكي بعد از ديگري به مدد رسانهها و شبكههاي
اجتماعي به ميدان بيايند و هر كدام به سبك و نحوي درباره
استعفاي عارف اظهارنظر كنند.
پنجم تيرماه ،داوود محمدي ،از اعضاي شوراي سياستگذاري
اصالحات خبر استعفاي عارف از رياست اين شورا را خبري
و اعالم كرد« :عارف با من در اين زمينه صحبتهايي داشته
و هنوز موضوع در شوراي هماهنگي جبهه اصالحات مطرح
نشده است؛ لذا فعال موضوعي كه عارف مطرح كرده است در
حال بررسي است و در اين زمينه صحبت ميكنيم».
جمعي اين استعفا را كه به زعم نزديكان عارف در اسفندماه
گذشته انجام شده بود به اســتراتژي او براي خيز برداشتن
در انتخابات 1400تعبير كردند و جمعي ديگر از ضرورت

بازسازي و بازبيني جريان اصالحات بعد از  2دهه سخن به
ميان آوردند؛ ضرورتي كه به تأكيد صاحبنظران اين جريان
نياز اساســياش خودانتقادي براي گام برداشتن به سمت
چارچوبي است كه دايره اصالحات را از مدعيان صندلي و
طالبان قدرت جدا ميكند .به هر روي استعفاي عارف در
روزهايي كه اصالحات به جد در تكاپوي غربالگري دروني
بود بيش از تصور خبرساز شد و بازتاب اين اقدام آن با تعبير
گوناگون همچنان ادامــه دارد .درالبهالي اين تحليلها اما
عارف يك هفته بعد از خبري شدن استعفايش سكوتش را
شكست و تلويحا به منتقدانش جواب داد كه علت استعفايش
چه بوده است .او پنجشنبهاي كه گذشت سخنرانياش را در
نشست مشترك انجمن اسالمي معلمان تهران و ري با مجمع
نمايندگان تهران به فرصتي براي پاسخگويي به منتقدانش
بدل كرد .عــارف از آن تريبون ،هم از كارنامه فراكســيون
اميد كه 4سال رياستش را بر عهده داشت ،دفاع كرد و هم
بدون آنكه اشارهاي به اســتعفايش داشته باشد اعالم كرد
كه خودخواهيها مانعي در مسير اصالحات است و برخي
بهدنبال تسويهحساب شخصياند.
انسجام يا تسويهحسابهاي فردي

رئيس بنيــاد اميد در دفاعــش از رويهاي كــه در جريان
اصالحات طــي كرده اســت با تأكيــد بر اينكــه جريان

اصالحات نميتوانــد صحنه را ترك كنــد ،گفت :ويژگي
جريان اصالحات اين اســت كه قائم به هيچ فردي نيست.
گفتمان اصالحات فردمحور نيســت كه اگر فردي برود يا
فردي بيايد ،اتفاق خاصي بيفتد .گفتمان اصالحات ماندگار
اســت و براي ماندگاري بايد هواي نفس ،خودخواهيها و
خودبزرگبينيها را كنار گذاشت.
به گزارش پايگاه اطالعرســاني اميد -ارگان خبري بنياد
اميــد -وي با انتقــاد از برخــي اظهارنظرها كه نشــان از
تسويهحسابهاي فردي دارد ،خاطرنشان كرد :بايد با انسجام
و وحدت و در مسير راهبردهاي كالن جريان اصالحات كه
اولويت به منافع ملي و تفكر گفتماني است ،فعاليتهاي خود
را ساماندهي كنيم و در اين راستا تقويت همراهي و همدلي،
گذشت و سعه صدر و اميد ضروري و حياتي است.
عارف با بيان اينكه فراكســيون اميد فراكســيون اكثريت
در مجلس دهم نبود و طرح موضــوع اكثريت با بيان تعداد
نفرات غيرواقعي اعضــاي اين فراكســيون ،آن هم قبل از
تشــكيل مجلس دهم با هدفي خاص مطرح شــد ،بيان
كــرد :نقشآفرينــي و تالش در فراكســيون اميــد براي
حفظ همبســتگي و ارتقاي همدلي و تفاهم در چارچوب
راهبردهاي كلي مصوب فراكســيون را نبايد از يادها برد.
عملكرد فراكسيون اميد در حوزههاي مختلف منتشر شده
است؛ هر چند عدهاي نميخواهند عملكرد فراكسيون اميد
ديده شود.
معاون اول دولت اصالحات با بيان اينكه جريان اصالحات
ثابت كرده است ظرفيت پاســخگويي به مطالبات مردم را
دارد ،تصريح كرد :جريان رقيب ،حيات وجودي خود را در
تضعيف و از بين بردن گفتمان اصالحات ميداند اما تجربه
ثابت كرده اســت كه گفتمان اصالحــات در بطن جامعه

نفوذ دارد و هيچگاه قابل حذف شدن نيست و تالش
براي ايجاد تكصدايي در كشــور آن هم با استفاده از
اهرمهاي قدرت نتيجه عكس ميدهد.
عارف در حالي منتقدانش را به تسويهحساب شخصي
و تالش براي نديدن دستاوردهاي فراكسيون اميد متهم
كرد كه خودانتقاديهاي اصالحطلبان از مسيري كه در
23سال گذشته طي كردهاند به واسطه اظهارنظر
صريح برخــي چهرههاي اصالحطلب حول
سرانجام سياسي اين جريان به اوج خود
رسيده و سبب شده اســت چهرههاي
اين جريان رســانهاي و غيرمستقيم با
يكديگر بر سر آينده اصالحات مجادله
و مباحثه كنند.
به هر روي ،هنوز هم علت استعفاي
او رسما عيان نيست و هرچه مطرح
ميشــود گمانهزنيهاي تلويحي و
غيررســمي ،عد مموضعگيــري
دقيــق و صريــح دربــاره چرايي و
چگونگي كنارهگيري عارف از شوراي
سياستگذاري اصالحات بوده كه سبب
گمانهزنيهاي بســياري شده است كه
برخي آن را يك اســتراتژي و تاكتيك از
جانب او ميدانند كه بيارتباط با تكاپويش
براي كانديداتوري در سيزدهمين دوره
انتخابات رياســتجمهوري نيســت و
برخي ديگر آن را مويد شرايطي ميدانند
كــه جريــان اصالحطلبي را در مســير
چنددستگي شدن قرار داده است.
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ماسك از فردا اجباري ميشود

منتظر فردا نمانيد؛ همين امروز ماسك بزنيد

كرونا ،مسئوليت اجتماعي
و تصميمات فردي ما

آمار مبتاليان كوويد ۱۹-در دنيا از  ۱۱ميليون نفر فراتر رفته و بنا بر اعالم سازمان جهاني بهداشت
 ۶۰درصد از مبتاليان مربوط به يكماه اخير بوده است
خبرنگار

استفاده از ماسك از اين هفته در همه
گزارش اماكن عمومي و سرپوشيده ،دستكم
بهمدت 2هفتــه و براي همــه افراد
اجباري است .ستاد ملي مقابله با كرونا زمان دقيق
اجراي اين مصوبه را از فردا ،يكشنبه پانزدهم تير اعالم
كرده است .متخصصان ميگويند با توجه به شيوع
دوباره كوويد19-و افزايش آمار ابتال و بســتري در
روزهاي اخير همه افراد بدون ســهلانگاري بايد از
ماسك استفاده كنند و گروههاي آسيبپذير مانند
سالمندان و بيماران بايد رفتوآمد بيرون از منزل را
به حداقل كاهش دهند.
6روز قبل ستاد ملي كرونا اعالم كرد از نيمه تير ماسك
زدن در مكانهايي كه تجمع وجود دارد يا سرپوشيده
اســت ،الزامي خواهد بود و چنانچه الزم شود مدت
زمان اجراي اين مصوبه تا پايان مردادماه هم تمديد
ميشود .همان زمان ،ايرج حريرچي ،معاون وزارت
بهداشت كه ســفري به آذربايجانغربي داشت در
جلسه استاني ستاد مقابله با كرونا اعالم كرد ادارهها
و سازمانهاي دولتي به افرادي كه از ماسك استفاده

جوانان ماسك نميزنند

مكث

همزمانباموجاولكروناسالمندانوافرادمبتالبهبيماريهايزمينهايبهعنواناصليترينگروهدرمعرض
آسيب اعالم شدند .حاال بهنظر ميرسد تأكيد زياد رسانهها و متخصصان براي توجه بيشتر سالمندان به
كرونا موجب شده كه احتمال ابتال به اين بيماري نزد جوانان كمتر مورد توجه قرار بگيرد همانطور كه درباره
كودكان هم همينگونه شد و اين برداشت نادرست كه كرونا كودكان را مبتال نميكند ،موجب شد مراقبت
ازكودكانبهدرستيانجامنشودودرنتيجهدرموججديدكروناتعدادزياديازافرادمبتالهمجوانهستند
و هم كودك .آنطور كه محرز به همشهري ميگويد ،اگرچه كرونا ويروسي است كه قابل پيشبيني نيست
و رفتارهايش را تغيير ميدهد اما مسئله ديگر اين است كه متأسفانه جوانان و كودكان كمتر از ماسك
استفاده ميكنند .ثابت شده است كه اگر 2نفر كنار يكديگر باشند و ماسك نزنند و يكي از آنها مبتال به
كوويد19-باشد ،با يك سرفه يا عطسه ميليونها ويروس در هوا پخش ميشود و فرد مقابل نيز بهاحتمال
 ۹۵درصد مبتال ميشود .اين درحالي است كه اگر ماسك بزنند ،احتمال ابتالي طرف مقابل به  ۱.۵درصد
كاهش مييابد .به گفته محرز اشاعه كرونا و يا كنترل آن در دست مردم است« :بايد توجه كرد تا زماني كه
ويروس در حلق و بيني فرد مبتال وجود داشته باشد ،او ميتواند ناقل باشد و اگر در تماس با ديگران باشد،
آنها را مبتال خواهد كرد .گفته ميشود كه كرونا معموال بين2تا3هفته در بيني و حلق ميماند».

ماسك بايد زودتر اجباري ميشد

درست اســت كه ســتاد ملي كرونا از همين هفته
و دقيقا از فردا اســتفاده از ماســك را در مكانهاي
عمومي و سرپوشيده اجباري كرده است اما بسياري
از كشــورها اين تصميم را خيلي زودتــر گرفتند و
يكماه و اندي پيش بازگشــايي مشاغل و كسب و
كارها را مشروط به استفاده از ماسك كردند .آلمان
جزو نخستين كشــورهايي بود كه پوشيدن ماسك
در سراسر اين كشــور را اجباري اعالم كرد و دولت
تا 500يورو جريمــه نقدي براي ســرپيچي از اين
قانون درنظر گرفت .هرچند كه اين تصميم از جانب
شماري از پزشكان ،فعاالن اجتماعي و نيز تعدادي
از مردم آلمان با انتقاداتي مواجه شد؛ منتقداني كه
ميگفتند دولت نبايد استفاده اجباري از ماسك را
به سازوكارهاي ســختگيرانه قانوني گره بزند اما در
نهايت دولت اين كشــور از تصميمي كه گرفته بود
بازنگشت و بر آن اصرار كرد .از آن زمان تاكنون بيش
از 2ماه گذشته و بسياري از كشورهاي جهان سياست
بازگشايي تدريجي كسب و كارها و فضاهاي عمومي را
اجرا كردهاند .در عين حال تجربه اين2ماه نشان داده
كه هرروز تعداد بيشتري از افراد استفاده از ماسك را
كنار ميگذارند و همين موضوع منجر به شكلگيري
دوباره زنجيره كرونا در كشــورهاي مختلف ازجمله
ايران شده است .تا پيش از اين تصميم ،شهرداريها
در شهرهاي مختلف اعالم كردند كه مردم در زمان
استفاده از وسايل حملونقل عمومي مثل اتوبوس و
مترو الزاما بايد از ماسك استفاده كنند .اين تصميمات
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تهامه مهدوي

نكنند ،خدماتي ارائه نخواهند كرد.
2روز پس از اين مصوبه ،آمارهاي ابتال و بستري كرونا
در بيمارستانها بهطرز نگرانكنندهاي رو به افزايش
گذاشت .در تهران روســاي 3بيمارستان شريعتي،
امامخميني و سينا هشــدار دادند تختهاي آنها در
بخش مراقبت از بيماران مبتال به كرونا و نيز بخش
مراقبتهاي ويژه پر شده و روند افزايشي شيوع دوباره
بيماري ،آنها و همكارانشان را در اين بيمارستانها
شوكه كرده است ،در ديگر شهرها هم تمهيداتي براي
تعطيلي دوباره درنظر گرفته شد.
آمار ديروز وزارت بهداشت ،مرگومير بر اثر كرونا را
همچنان 3رقمي و آمار ابتال و بستري را هم 4رقمي
و روند كلي را افزايشــي نشــان ميدهد .به گزارش
همشهري ،سيماسادات الري ،ســخنگوي وزارت
بهداشت گفته است۲۵۶۶ :نفر ديگر به كرونا مبتال
شــدهاند ،از اين تعداد ۱۴۸۳تن بســتري شــد ه و
۱۵۴بيمار كوويد ۱۹-هم جانشان را از دست دادهاند.
حاال مجموع جانباختگان اين بيمــاري در ايران به
۱۱هزار و ۲۶۰نفر رسيده است.
به گفته ســخنگوي وزارت بهداشــت ۳۱۲۳نفر از
بيماران مبتال به كوويد ۱۹-در وضعيت شديد اين
بيماري تحت مراقبت قرار دارند.

او با بيان اينكه اســتانهاي خوزستان ،كردستان،
كرمانشــاه ،هرمزگان ،بوشهر ،خراســان رضوي و
ايالم در وضعيت قرمز قرار دارند ،افزود «:استانهاي
تهران ،فارس ،مازندران ،همدان ،زنجان ،سيستان و
بلوچستان و البرز در وضعيت هشدار قرار دارند» .
الري همچنين با تأكيد بر ضرورت استفاده از ماسك
در زندگي روزمره ،گفت :آمار مبتاليان كوويد ۱۹-در
دنيا از ۱۱ميليون نفر فراتر رفته و بنا بر اعالم سازمان
جهاني بهداشــت۶۰ ،درصد از مبتاليان مربوط به
يكماه اخير بوده است.

اگرچه در ايران همزمان با ديگر مصوبات ستاد ملي
كرونا اجرا شــده ،اما آنچنان كه بايد اثربخش نبوده
است .يك دليل اين است كه مردم نهتنها ماسك زدن
را جدي نگرفتند كه پس از بازگشاييها احتياطها را
كاهش دادند و بهرغم توصيهها در تعطيالت خرداد
جادههاي كشور مملو از مســافراني بود كه با خطر
كرونا ،حاضر نشــده بودند سفرشــان را براي وقت
ديگري به تعويق بيندازند .آنطور كه مسعود مرداني،
عضو ستاد ملي كرونا ميگويد بســياري از كساني
كه به كرونا مبتال شــدهاند در هفتههاي گذشته در
سفر بودهاند.
بهترين راه پيشگيري ،استفاده از ماسك است

دكتر مينو محرز ،فوقتخصص بيماريهاي عفوني
با بيان اينكه هماكنون شرايط ابتال به كرونا ،طوري
است كه خانوادهها درگير ميشوند ،گفت« :اكنون
خانوادههــا تصــور ميكنند كه كرونا تمامشــده و
رفتوآمدها و ديد و بازديدها را آغاز كردهاند و همه با
هم مبتال ميشوند».
او در گفتوگو با ايســنا ،درباره نحوه پيشــگيري از
ابتال به كرونا گفت «:هماكنون در دنيا ثابت شده كه
بهترين راه در شرايط فعلي براي كنترل بيماري اين
اســت كه همه افراد جامعه از ماسك استفاده كنند.
در عين حال بهصورت درست بايد از ماسك استفاده
كنند؛ بهطوري كه روي بيني را بگيرد و دستهايشان
را هم بهصورت مرتب بشويند».
محرز با بيــان اينكه مردم در مــوارد غيرضروري از
منزل خارج نشــوند ،افزود« :اگر هم بيرون ميآيند
مهمترين نكته اين است كه حتما ماسك بزنند و اگر
اين موضوع را رعايت كنيم بيماري كنترل ميشود.

اكنون طبق مطالعاتي كه در دنيا انجام شده ،به اين
نتيجه رسيدهاند كه اســتفاده از ماسك بسيار مؤثر
است و بر همين اساس بسياري از كشورها استفاده
از ماسك را اجباري كردهاند ».محرز درباره وضعيت
بيمارســتانهاي تهران و احتمال كاهش تابآوري
مراكز درماني با توجه به افزايش موارد بستري مبتال
به كرونا ،گفت «:بايد توجه كرد كه هماكنون تعداد
تستهاي تشخيصي افزايش يافته است و بيماران
بيشتري را شناسايي ميكنيم .هرچند كه تعدادي از
اين بيماران نيازمند بستري نيستند و در عين حال
تجربه كادر درماني هم بيشتر شده است ،اما به هرحال
تعدادي هم بد حال شده و به بستري نياز دارند .حال
وقتي تعداد مبتاليان به ميــزان بااليي افزايش يابد
كه هماكنون اين اتفاق رخ داده است ،مشكالتي در
سيستم بيمارستاني ايجاد ميشود».
او تأكيد كرد«:هماكنون شــرايط ابتــا بهگونهاي
است كه خانوادهها درگير ميشوند .زيرا خانوادهها
رفتوآمدها را آغاز كرده و ماســك هم نميزنند .در
ايام عيد مردم رعايت ميكردند و در خانه ماندند ،اما
اكنون فكر كردند كه كرونا تمامشده و رفتوآمدها
و ديد و بازديدها را آغــاز كردهاند و همه باهم مبتال
ميشوند».
به گفته او كنترل كوويد 19-تا حد زيادي با همراهي
مردم و رعايت دســتورالعملهاي مطرح شده ،بايد
انجام شود .هماكنون در دنيا به اين نتيجه رسيدهاند
كه اســتفاده از ماســك بهترين راه پيشــگيري از
كروناســت .وقتي اين موضوع رعايت شود ،بيماري
مجددا كنترل ميشود .مردم بايد با قدرت و همراهي
و دوش به دوش هم كمك كنند و براي پيشگيري از
ابتال به كرونا از ماسك استفاده كنند.

چنــد روز پيش دوســتي
فهيمه طباطبايي
را ديــدم كه براي عروســي
خبرنگار
دخترخالــهاش دنبال خريد
كفش و لباس بود ،ميگفت از اينكه قرار است بعد از مدتها مهماني و عروسي
برود حسابي خوشحال و هيجانزده است .تعجب من را كه ديد گفت:اي بابا،
بايد كرونا رو پذيرفت و باهاش زندگي كرد .ديگه موندني شد ،سخت نگير».
همان موقع يادم آمد كه چندين بار ديگر در طول يكي دوماه اخير ،اين جمله
آشنا را در توجيه رفتارهاي پرخطر مانند عروسي رفتن از اطرافياني كه اتفاقا
تحصيلكرده و پيگير اخبار و اطالعات هستند شــنيدهام .از طرف ديگر ،در
شبكههاي مختلف مجازي مانند اينستاگرام و توييتر ديدهام وقتي كسي رفتار
شهروندان بيمباالتيكه پروتكلهاي بهداشتي را رعايت نميكنند ،نقد كرده،
تعداد زيادي در پاسخ به او دولت را مقصر ميدانند كه پايان قرنطينه را اعالم
كرد و باعث بازگشايي اماكن مذهبي ،فروشگاهها ،رستورانها ،اماكن تفريحي
و...شد .اين افراد معتقدند كه بايد نوك پيكان انتقادات را به سمت اعضاي ستاد
ملي مبارزه با كرونا گرفت نه مردم عادي كوچه و خيابان .البته كه اين متهم
كردنهاي پيوسته دو گروه تا به حال هيچ نتيجهاي جز باالرفتن آمار مبتاليان
و كشتهشدگان اين بيماري نداشته و به جايي هم نرسيده است.
اما رفتار درست كدام است؟ آيا بايد به عروسي برويم چون دولت اجازه باز كردن
تاالرهاي جشن را داده يا خودمان سبك سنگين كنيم و تصميم بگيريم كه
نرفتن براي ما و همه مهمانان بهتر است و حتي به ديگران هم توصيه كنيم كه
اين ريسك را نكنند؟ آيا بپذيريم كه كرونا ماندگار شده و بهعنوان تفريح عصرانه
با دوستانمان پاساژ گردي كنيم و به كافه برويم يا كمتر از خانه بيرون بياييم و
تالش كنيم صرفا براي كارهاي مهم و ضروري در اماكن عمومي ظاهر شويم؟
تعداد زيادي از افراد كه در هيچيك از دسته بنديهاي باال نميگنجند ،در پاسخ
به اين سؤال ،پاي مسئوليت اجتماعي را وسط ميكشند و ميگويند قرار نيست
اگر دولت تصميمي سهل انگارانه گرفت ،ما هم دقيقا مطابق رفتار او عمل كنيم
بلكه بايد در اين مواقع تالش كنيم با رفتار و عمل درست ،ضرب تصميمات
غلط آنها را بگيريم .مثال درباره برگزاري مراسم عروسي به اين فكر كنيم كه اين
جشن چقدر ميتواند بالقوه عامل و كانون ويروس كرونا باشد و آيا ميتواند از
دل اين جشن شادي يك عزاداري گروهي در بيايد؟ بعد با درنظر گرفتن همه
احتمالها درباره برگزار كردن يا نكردن آن تصميم بگيريم.
يا درباره ماسكزدن به اين فكر كنيم كه چقدر اين ابزار كوچك و ساده ابتدا
از خود ما و سپس از محيط پيرامونمان حفاظت ميكند؟ اگر واقعا آنطور كه
ميگويند كرونا عالئم پنهان دارد و من مبتال باشــم ،آيا با زدن اين ماسك
ميتوانم از اطرافيانم محافظت كنم يا نه؟ پاسخ به اين سؤال شايد تعداد زيادي از
ما را قانع كند كه رنج زدن ماسك در اين روزهاي گرم تابستان را به جان بخريم.
اين روزها مقوله مسئوليت اجتماعي بيش از هر زمان ديگري اهميت پيدا كرده،
اينكه پا روي بسياري از خواســتهها و تمايالت فرديمان بگذاريم تا جمعي
بزرگتر را از يك ويروس موذي و پرخطر در امان بداريم تصميمات درست
فردي بگيريم تا گروهي از عزيزانمان از خانواده گرفته تا دوســت و همسايه
كمتر در معرض آسيب باشند .اين روزها همه نياز داريم بيشتر فكر كنيم و بعد
تصميم بگيريم؛ حتي براي يك گردش عصرگاهي.
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ارزكجاست؟
پروندهای برای بررسی نوسانات ارز در ايران

گزارش سقوط ريال

ارزهستوليكماست
ارز چند نرخي
تاراج منابع است

توگو با بهاءالدين حسينی هاشمی
گف 
كارشناس اقتصادی درباره چرايی نوسان قيمت دالر

مسيريكطرفهارزصادراتي
واردكنندگان
گرفتار ارز و گمرك

بازار
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فـریـز
بازار ماهی

چندوچون

مبلمان؛دومین صنعت پربازده
ایران در زمینه تولید مبلمان
ظرفیتهای باالیی دارد و این
صنعت یكی از صنایع پربازده
كشور محسوب میشود .توان
باالی تولید ،حجــم واردات را
تا نزدیك به صفر كاهش داده
و تولیدكننــدگان داخلی نیاز بازار را به تمامی پوشــش
میدهند .این درحالی است كه از كل ظرفیت این صنعت
استفاده نمیشود .با حســن احمدیان -رئیس اتحادیه
تولیدكنندگان و صادركنندگان مبلمان ایران -گفتوگو
كردهایم.
میزان و ظرفیت تولید مبلمان در كشــور چه
اندازهای است؟

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

مشكالت دسترسی به مواد اولیه و ضعف برنامههای صادراتی را
میتوان مهمترین دالیلی عنوان كرد كه باعث میشود بخشی
از توان تولید كشور در زمینه تولید مبلمان بهكار گرفته نشود.
شرایط اقتصادی و ركود ،باعث كاهش تقاضا در بازار مبلمان
داخلی شــده و در چنین شــرایطی برای جلوگیری از زیان
تولیدكننده و كاهش میزان تولید ،صادرات باید در اولویت قرار
گیرد .كشورهای اطراف ،بازار هدف ما هستند كه باید با تدوین
برنامههای صادراتی برای در اختیار گرفتن بازار این كشورها
تالش شود و به موازات آن دسترسی به مواد اولیه كه امروز به
مشكل بزرگی برای تولیدكنندگان تبدیل شده ،تسهیل شود.
صنعت مبلمان سال گذشته 76میلیون دالر صادرات داشت
كه در مقایسه با سال قبل از آن سه برابر بود.
وابستگی به واردات در این صنعت تا چه اندازه

درصد وابســتگی بــه واردات در كاالهای مختلــف متفاوت
اســت؛ بهطور مثال در  MDFحدود 35درصــد و در زمینه
یراقآالت بالــغ بر 80درصــد واردات داریم .همچنین بخش
عمده ماشینآالت این صنعت خارجی است و توان تولید آن
در داخل كشــور وجود ندارد .در حوزههای تولیدات مختلف،
مواد اولیهای مثل فوم ،رنگ ،پارچه ،چرم و فلزات اســتفاده
میشود كه بسته به میزان مصرف ،بین 20تا 50درصد این مواد
اولیه با واردات تامین میشود .امروز واردات محصول نهایی در
مبلمان و دكوراســیون خانگی نزدیك به صفر است و تنها در
زمینه بعضی از كاالها این نیاز وجود دارد ،بهطور مثال صندلی
دندانپزشكی یا تخت بیمارستانی هم بخشی از صنعت مبلمان
محسوب میشود كه ممكن است بهصورت محصول كامل وارد
كشور شود ولی در سایر بخشها تنها ماشینآالت ،مواداولیه و
یراقآالت وارد میشود.
این صنعت چه میزان از شیوع كرونا آسیب دید؟
صنعت مبلمان با بیش از 8درصد اشــتغالزایی بعد از صنعت
خودرو باالترین گردش مالی و اشتغالزایی را دارد ،با این حال
هیچ توجه و حمایتی از ســوی دولت به این صنعت نمیشود.
صنعت مبلمان از یك سو پرفروشترین فصل خود یعنی اسفند
و فروردین را بهدلیل شیوع كرونا از دست داد و از سوی دیگر
صادرات نیز به همین دلیل متوقف شد .این شرایط درمجموع
بیش از 10هزار میلیارد تومان به صنعت مبلمان آسیب وارد
كرد اما با این حال جزو صنایع آســیبدیده از كرونا به شمار
نیامد و در نتیجه هیچ حمایتی از این صنعت نشد.

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

خرید آیفون تصویری

روند افــت قیمــت آبزیــان كه بــا كاهــش قدرت
خریــد مــردم از ســال قبل آغــاز شــده همچنان
ادامه دارد و افــت تقاضای فصلی در تابســتان
بر ركود بازار افزوده است
ایران با دسترســی به دریای خزر در
فرخنده رفائی
شــمال و خلیجفارس و دریای عمان
خبرنگار
در جنوب تولید بسیار خوبی در زمینه
محصوالت شیالتی دارد ولی میزان مصرف این محصوالت در كشور بسیار
پایین است .با اینكه گوشت ســفید ماهی بهعنوان بهترین و سالمترین
پروتئین شناخته میشود ،بسیاری از مردم كشور میزان بسیار كمی از
آبزیان را در برنامه غذایی خود دارند و تنها شب عید به یاد مصرف ماهی
میافتند .قیمت نسبتا باالی این محصوالت و كاهش روزبهروز قدرت خرید
مردم نقش بسیار مهمی در پایین بودن سرانه مصرف دارد ،اما این تنها
عامل تأثیرگذار نیست.

آمارها نشان میدهد با وجود گذشتن میزان تولید
آبزیان از مرز یك میلیون تن در ســال گذشته،
مصرف ســرانه ماهی در كشور تنها 12كیلوگرم
است و این میزان مصرف با توجه به خواص فراوان
تغذیهای آبزیان بســیار پایین اســت .میانگین
مصرف جهانی آبزیان بیش از دوبرابر مصرف در
ایران یعنی 26كیلوگرم اعالم شــده است .البته
سرانه مصرف محصوالت شیالتی در استانهای
شمالی و جنوبی ایران باالتر است و این مناطق
وضعیت بهتری از این لحاظ دارند ولی در ســبد
غذایی مردم سایر استانها و بهویژه استانهایی
كه از لحاظ اقتصادی سطح پایینتری دارند ،ماهی
و میگو یا اصال جایی ندارند یا سهم بسیار كمی به
این اقالم اختصاص یافته است.

چه دالیلی باعث بالاستفاده ماندن بخشی از
توان تولید است؟

فن بازار

افت قیمت آبزیان با كاهش تقاضا

رئیــس اتحادیه فروشــندگان پرنــده و ماهی
تهران در گفتوگو با همشهری درباره وضعیت
بازار آبزیان میگوید :مصــرف آبزیان در فصل
گرما كاهش مییابد و بــه دلیل همین كاهش
تقاضا ،نهتنها افزایش نرخ نداریم ،بلكه قیمتها
تاحدودی كاهش مییابد ،امــا بازار در مجموع
نسبت بهمدت مشابه سال قبل ضعیفتر است.
مهدییوسفخانی ادامه میدهد :مصرف ماهی
معموال در نیمه دوم سال بیشــتر است ،به این
شــكل كه از پاییز تقاضا رو به افزایش میگذارد
و شب عید به اوج میرســد ،اما پاییز گذشته و
حتی قبل از شیوع كرونا و مشكالت بهداشتی و
اقتصادی ناشی از آن هم ،تقاضا برای ماهی نسبت
بهمدت مشابه ســال قبل از آن كمتر بود و بین
20تا 25درصد كاهش قیمت داشتیم .به اعتقاد
وی ،بهدلیل افت فصلی تقاضا در بهار و تابستان،
روند كاهش قیمت آبزیان بعــد از این هم ادامه
خواهد داشت و همانطور كه قیمتهای سال98
نسبت به  97روند كاهشــی داشت ،امسال هم
نرخ محصوالت شیالتی نسبت به سال قبل افت
خواهد كرد.
از قزل 35هزارتومانی تا سالمون250هزارتومانی

با اینكه بازار ماهی شاهد روند كاهش قیمت است،

عكس :علیرضا طهماسبی

صنعت مبلمان ،صنعت گستردهای است كه تنها تولید مبل را
شامل نمیشود و دربرگیرنده صنایع چوب و دكوراسیون ،تولید
مبلمان اداری ،خانگی ،هتلی ،فروشــگاهی و ...است .مجموع
گردش مالی این صنعت امروز چیزی بالغ بر 100هزار میلیارد
تومان است كه این میزان تنها با بهكارگیری 50درصد ظرفیت
این صنعت حاصل شده است .نیمی از ظرفیت این صنعت به
دالیل مختلف خالی و بدون استفاده است.

است؟
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اما قیمت برخی انواع ماهــی و البته میگو ،هنوز
برای بسیاری از مردم باالســت .قیمت هر كیلو
ماهی قزلآال در فروشگاههای مرغ و ماهی تهران
23هزار و 500تومان است و هركیلو ماهی سفید
پرورشــی نیز 35هزار تومان فروخته میشود.
تیالپیا نيز كه با وجود تمام حواشــی كه درباره
ارزش غذایی آن وجود دارد از ماهیهایی اســت
كه بهدلیل مزه خوبش با ذائقه مردم بهخصوص
كودكان سازگار و به همین دلیل پرطرفدار است.
هر كیلو از این ماهی اكنون بــه قیمت 60هزار
تومان به فروش میرســد .در میان ماهیهای
جنوب ،ماهی حلــوا همقیمت تیالپیاســت و
هركیلــو از آن 60هزار تومان قیمــت دارد و هر
كیلو ماهی شیر جنوب هم در فروشگاههای مرغ
و ماهی 80هزار تومان قیمت خورده است .ماهی
قزل سالمون ایرانی تا پایان هفته گذشته هر كیلو
140هزار تومان قیمت خورده بود ،اما ســالمون
نروژ ،قیمتی بســیار باال و طبیعتا مشتریهای
خاصی دارد .براساس فهرســت قیمت اتحادیه
فروشندگان پرنده و ماهی ،هر كیلو سالمون نروژ
در فروشگاهها 250هزار تومان فروخته میشود.
میگو بهدلیل طعم خــاص و البته نبود آموزش
و فرهنگســازی برای مصرف این مــاده غذایی
باارزش ،به اندازه ماهی پرطرفدار نیســت اما با
وجود پایینبودن نسبی تقاضا قیمت بسیار باالیی
دارد .مشتریهای میگو این روزها باید برای خرید
هر كیلو میگوی شیالت 183هزار تومان بپردازند.
میگوی رگگیری شده هم تقریبا همین قیمت
را دارد و هر نیمكیلو از آن 92هزار و 200تومان
فروخته میشود.

سهم اندك میگو در سبد غذایی ایرانیها

رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی میزان
تقاضا برای میگو را نســبت به سال قبل بدون
تغییر عنــوان میكند و میگویــد :تقاضا برای
میگو به طور معمول یكدهم میزان تقاضا برای
ماهی است .یوسفخانی یكیاز دالیل مهم این
امر را قیمت بسیار باالی این محصول و كاهش
قدرت خرید مردم عنوان میكنــد ،اما بهنظر
میرسد برای افزایش ســرانه مصرف آبزیان به
طور عــام و میگو به طور خاص ،فرهنگســازی
مناسبی صورت نگرفته است .بیشتر خانوادهها
حاضر نیســتند برای یك كیلو میگو 200هزار
تومان بپردازند اما همین خانوادهها برای خرید
 2عدد پیتزا كه تنها یك وعده غذا را تشــكیل
میدهد ،همین مبلــغ را میپردازند .با توجه به
خواص فراوان این گروه غذایی ،ارائه برنامههای
آموزش پخت با هدف تغییــر ذائقه خانوادهها
میتواند گامــی در جهت فرهنگســازی برای
افزایش مصرف آبزیان باشد.
میزان تولید آبزیان در كشور

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

ماهی و میگوی خام نخورید

عالوه بر شــروع فصل گرما كه دركاهش مصرف آبزیان مؤثر بوده ،قرار گرفتن استانهای جنوبی
تولیدكننده ماهی و میگو در فهرست قرمز شیوع كرونا نیز قطعا به دغدغههای مصرفكنندگان این
اقالم افزوده است .با توجه به اینكه محصوالت شیالتی در كشور ما عمدتا به شكل پخته ،كبابی یا سرخشده
مصرف میشوند ،میتوان این اطمینان را داشت كه آلودگی میكروبی و ویروسی نمیتواند از این طریق منتقل
شود .از سوی دیگر پزشكان اعالم كردهاند كه آنزیمهای گوارشی این ویروس را از بین میبرد اما از آنجایی كه
شكل بروز بیماری كرونا و عالئم آن پس از ماههای ابتدایی بروز این بیماری تفاوت زیادی پیدا كرده و مواردی از
عالئم گوارشی ناشی از بروز این بیماری نیز گزارش شده است ،بهتر است كسانی كه میگوی خام را در انواع ساالد
و پیشغذا و ماهی خام را به شكل سوشی مصرف میكنند ،تا اطالع ثانوی از این كار خودداری كنند.

آخریــن آمار ســال ،1398تولیــد آبزیان یك
میلیون تن را پشت سرگذاشته و به یك میلیون و
285هزار تن رسیده است كه از این میزان آبزی
تولید شده570 ،هزار تن بهصورت آبزیپروری
و 750هزار تن ب ه صورت صید در دریاهای شمال
و جنوب كشوربوده اســت .اما تولیدكنندگان
محصوالت شیالتی چه آبزیپروران و چه صیادان
با مشــكالتی مواجهند .افت تقاضــا و كاهش
مصرف ،قیمت آبزیان را كاهــش داده و بخش
زیادی از تولیدات روی دســت تولیدكنندگان
مانده است .شرایط كنونی تولیدكنندگان ،دولت
را به فكر اجرای سیاســتهای حمایتی از این
صنف انداخته و رئیس سازمان شیالت چندی
پیش اعالم كرد كه قرار است بخشی از تولید با
هماهنگی سازمان تعاون روستایی و اتحادیههای
تولیدی استانی و كشــوری ،بهصورت توافقی
خریداری شود .نبیاهلل خونمیرزایی افزود :افت
قیمت این محصوالت در كشــور در كوتاهمدت
موجب رضایت مصرفكنندگان میشود ،اما این
اتفاق در ماههای بعد و سال آینده میتواند موجب
كاهش تولید و بروز مشكل در عرضه و همچنین
افزایش قیمت این محصوالت در داخل شود.
برای مدیریت هزینهها ،ماهی فله بخرید

آبزیان بهطور معمول نســبت بــه مرغ و حتی
نسبت به گوشت قرمز با توجه به وسیعتر بودن
دایره مصرف آن ،گران محسوب میشوند اما در
فروشــگاههای تخصصی و به صورت خرید فله
میتوان این محصوالت را با قیمت مناسبتری
تهیه كرد .در فروشــگاههای بزرگ و زنجیرهای
و حتی در فروشگاههای مجازی و آنالین ،انواع
بستهبندی شــده آبزیان قیمت خیلی باالتری
دارند .رئیــس اتحادیــه فروشــندگان پرنده
و ماهی در ایــن زمینه میگویــد :محصوالت
بستهبندیشــده با قیمتی 1.5برابــر باالتر از
قیمت فله در فروشگاههای بزرگ عرضه میشود
و اگر مردم اقالم شــیالتی را از فروشــگاههای
مطمئن و معتبر تحت پوشش اتحادیه خریداری
كنند ،حداقل تا 50درصــد در هزینههای خود
صرفهجویی كردهاند.

بازار میوه و ترهبار در انتظار واقعیشدن قیمتها

رشد تولید و باال ماندن نرخ خردهفروشی روغن زیتون

تأثیر گرانی برنج خارجی بر نرخ خردهفروشی برنج ایرانی

با وجود شرایط مساعد جوی و رشــد تولید انواع میوههای سردرختی و تابستانی و كاهش نسبی
قیمتها ،شكاف نرخ عمدهفروشی و خردهفروشی این اقالم موجب باال ماندن نرخ میوه ،سبزی و
صیفی در بازار مصرف شده است .به گزارش همشهری ،بررسی قیمت خردهفروشی انواع میوههای
تابستانی ،سبزی و صیفیجات در فروشــگاههای سطح شــهر و میادین میوه و ترهبار ،حاكی از
افت نســبی قیمت نوبرانهها در بازار مصرف و حفظ فاصله  2تا  3برابری قیمت عمدهفروشــی و
خردهفروشی این اقالم از میدان مركزی تا مغازههاست .رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی،
گفت :از حدود  2ماه پیش كه میوههای نوبرانه به بازار مصرف عرضه شــده تاكنون نرخ این اقالم
بین  ۶۰تا  ۷۰درصد كاهش یافته است .اسداهلل كارگر ،افزود :نرخ هر كیلوگرم گیالس در ابتدای
فصل عرضه  ۸۰تا  ۱۰۰هزار تومان بــود اما اكنون نرخ هر كیلوگرم گیــاس تكدانه در میدان
مركزی میوه و ترهبار تهران  ۱۵تا  ۲۵هزار ،گیالس صورتی  ۸تا  ۱۶هزار و گیالس مشــكی  ۸تا
۱۵هزار تومان است.

افزایش نرخ دستمزد و هزینههای تمامشده تولید و فرآوری ،باعث رشد قیمت اغلب كاالهای اساسی
و اقالم خوراكی در بازار مصرف ازجمله روغن زیتون شــده است .به گزارش همشهری ،آمارها در
حالی از رشد تولید زیتون و روغن زیتون حكایت دارد كه نرخ خردهفروشی این كاال در بازار مصرف
افزایش یافته اســت بهنحوی كه اكنون قیمت هر بطری یك لیتری روغن زیتون تصفیه شده در
بازار به  20تا 24هزار تومان افزایش یافته است .مجری طرح زیتون وزارت جهادكشاورزی با بیان
اینكه در سال گذشــته ۱۱هزار و  ۶۰۰تن روغن زیتون در كشور تولید شده است ،گفت :وضعیت
تولید روغن زیتون در كشورمان مطلوب است و تولید این محصول از 3هزار و  ۳۰۰تن در سال۹۱
به ۱۱هزار و  ۶۰۰تن در سال ۹۸رسیده اســت .رحمتاهلل پریچهر ،افزود :افزایش كمی و كیفی
روغن زیتون و رشد سرانه مصرف آن در كشور برای رسیدن به میانگین سرانه مصرف 500گرمی
این محصول در دنیا را هدفگذاری كردهایم وبرای رســیدن به این هدف خرید به موقع و منصفانه
محصول از باغداران ضروری است.

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

نرخ برخی انواع میوه در میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران

نوع میوه

نرخ برخی انواع روغن زیتون در فروشگاههای مجازی
مشخصات

قیمت (تومان)

فامیال

تصفیه شده -وزن 500میلیلیتر

35.000

نوع و برند روغن زیتون
سی سام

تصفیه شده -وزن 500ميلي لیتر

59.500

فرابكر -وزن 250میلیلیتر

10.400
22.000

مشخصات

قیمت(كیلوگرم -تومان)

گیالس

قرمز تك دانه

19.700

آلبالو

رسمی

13.800

آلو

قطره طال -كاشان

11.000

پیك

هلو

پیشرس

6.500

الدن طالیی

خالص -وزن 250میلیلیتر

انگور

یاقوتی

14.900

الدن طالیی

بكر -وزن 500میلیلیتر

42.680

شلیل

شبرنگ

12.500

باسو

فرابكر -وزن یك لیتر

199.000

سیب

گالب

13.900

ورینا

خربزه
خیار
زردآلو

مشهدی

5.400

كریستال طالیی

گلخانهای

4.700

اویال

قیصی

15.300

كریستال

قیمت برخی انواع برنج خارجی و ایرانی در بازار خردهفروشی
مشخصات

قیمت (تومان)

هندی -محسن

دانه بلند -وزن 10كیلوگرم

165.000

نوع و برند برنج
هندی -خاطره

دانه بلند -وزن 10كیلوگرم

165.000

پاكستانی -باسماتی

دانه بلند -وزن 10كیلوگرم

205.000

فریدون كنار -وزن 10كیلوگرم

269.000

ایرانی -هاشمی درجه یك

گیالن -وزن 10كیلوگرم

247.000

ایرانی -شیرودی

كیمیا -وزن 10كیلوگرم

168.000

كیمیا -وزن 10كیلوگرم

295.000

ایرانی -طارم درجه یك

سرخ كردنی -وزن 900گرم

85.950

تصفیه شده -وزن 4لیتر

298.000

ایرانی -هاشمی دودی

تصفیه شده -وزن 500میلی لیتر

46.800

گلستان -وزن 10كیلوگرم

ایرانی -طارم درجه یك

با بو -وزن یك لیتر

210.000

نیم دانه  -گلستان 10 -كیلوگرم

ایرانی -دم سیاه

الشه -كیمیا ناصری10 -كیلوگرم

ایرانی -هاشمی اعال

350.000
175.000
136.000

دربازكن تصویری ازجمله محصوالتی
است كه با توسعه زندگی شهری ،استفاده از
آن برای ایجاد آسایش و رفاه بیشتر خانوارها
افزایش یافته و این روزها شتاب جایگزینی
آن حتی بادربازكنهای صوتی بیشتر شده
اســت .اما برای خرید این كاال نیز باید به
نكاتی توجه كنید.
توجه داشــته باشــید كه برای خرید
دربازكن تصویری باید یكبار برای همیشه
تصمیم بگیرید ،چراكــه تعویض آن بعد از
نصب با عوضكردن اتصاالت و ...میتواند
مشكل ساز باشد .بر این اساس برای خرید
دربازكن تصویری به سراغ برندهای نامآشنا
و محصوالت با كیفیت متناســب با نیاز و
كاركرد مدنظرتان بروید.
بســیاری از در بازكنهــای تصویری
قابلیت فیلم و عكسبرداری دارند .حتی در
ساختمانهای دارای چند واحد مسكونی
معموال از آیفونهایی استفاده میشود كه
قابلیت تماس داخلی داشــته و متناسب
با دكوراسیون ســاختمان و خوشنقش و
زیبا باشند.
در بــازار دربازكن تصویــری برندهای
نامآشــنای خارجی و داخلی حضور دارند
كه بهتر است شــما هنگام تصمیمگیری
برای خرید این كاال ،متناســب با بودجه و
كاركرد مورد انتظارتان در مورد انتخاب برند
و كیفیت آن تصمیم بگیرید .ســوزوكی از
برندهایی است كه در ایران خط مونتاژ دارد.
ســیماران ،تكنما و اف اف نیز از برندهای
معتبر آیفون تصویری در كشورمان هستند.
براي اينكار فروشگاههای معتبری برای
خرید راحت ،ســریع و مطمئن دربازكن
تصویری در فضای مجازی وجود دارد كه
میتوانید با كمك آنها محصوالتی با قیمت و
كیفیت مناسب را سفارش دهید.
به هنگام خرید توجه داشــته باشــید
که آیفونهــاي تصویری به طــور کلی از
نظر کارکرد به دو نــوع آنالوگ و دیجیتال
ن
دســتهبندی میشــوند .گرچــه آیفو 
تصویری آنالوگ ،و دیجیتال هردو دارای
یک پنل در قسمت ورودی ساختمان است.
اما تفاوت این پنل بــا پنل ایفون تصویری
آنالوگ در این است که روی این پنل دیگر
به ازای هر واحد یــک دکمه در نظر گرفته
نشــده و برای حل این مشــکل روی پنل
آیفون تصویری از  ۹دکمهی اصلی ،که از ۰
تا  ۹نامگذاری شدهاند ،استفاده و به هر واحد
نیز یک کد اختصاص داده شده است .کافی
است تا فرد مراجعه کننده تنها کد مربوط
به واحد مورد نظر خود را با استفاده از این
دکمهها وارد کند تا تصویــر و صدای او به
دستگاه داخل واحد مربوطه ارسال شود.
راسته بازار

بورس ماشین ریش تراش
امروزه اســتفاده از وســایل بهداشتی
برقی جزو ضروریات زندگی شهرنشــینی
شده و انواع ملزومات اصالح صورت و بدن
در برندها و قیمتهــای مختلف در مراكز
عمدهفروشی و فروشــگاههای سطح شهر
عرضه میشــود ،اگر قصد خرید دستگاه
ریشتراش یــا اپیالســیون را دارید ،بهتر
است سری به راسته فروش آن در خیابان
جمهوری اسالمی بزنید.
خیابان جمهوری ،چهارراه اســتانبول
ازجمله مراكزی است كه در آن انواع وسایل
الكتریكی و الكترونیكی از محصوالت صوتی
و تصویری و گوشــی موبایل گرفته تا انواع
لوازم خانگی و قطعات و خدمات مرتبط با
اینگونه اقالم و ...عرضه میشــود اما توجه
داشته باشید كه این راســته بازار ،بورس
فروش انواع دستگاه اپیالســیون و ریش
تراش برقی است.
در بورس بازار فروش ماشین ریشتراش
و اپیالسیون چهار راه استانبول میتوانید
انواع این محصوالت را در برندها و كیفیت
و با قیمتهــای متفاوتی پیــدا كنید كه
در مقایســه با نــرخ فروش ایــن اقالم در
مغازههای ســطح شــهر بهمراتب ارزانتر
بوده و از خدمات پس از فروش مطمئنتری
برخوردار است.
در این راســته بازار ماشــین اصالح و
ریشتراش برندهای فیلیپس در مدلهای
مختلف ،ماشــین اصــاح پاناســونیك،
ریشتراشهای براون و محصوالت ســایر
برندهای مشهور عرضه میشود كه قيمت
آن با نرخ خردهفروشی سطح شهر تفاوت
مشهودی ندارد.
قــرار گرفتن در محــدوده اصلی طرح
ترافیك ازجمله نقاط منفی این راسته بازار
اســت اما اگر قصد خرید از بورس ماشین
ریشتراش و اپیالسیون چهارراه استانبول
را دارید ،اســتفاده از وســایل حملونقل
عمومی ماننــد مترو ،اتوبــوس و خطوط
تاكسیرانی بهترین گزینه است.
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ارز کجاست؟
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گزارش سقوط ریال

مرور قیمت ارز در 2سال گذشته و بررسی اظهارات مسئوالن در بزنگاههای تاریخی
نشان میدهد كه تقریبا بیشتر پیشبینیها دور از واقعیت بوده است
مائده امینی
روزنامهنگار

همهچیز از خروج ترامپ از برجام آغاز شــد.
برجام؛ فرصت كوتاهی كه بر باد رفت و استفاده
درستی هم از آن نشد .در همان سال كه توافق
تاریخی ایــران و آمریكا بههم خــورد تا 6ماه
پس از خروج ترامــپ از برجام ،تغییر خاصی
در درآمدهای ارزی ایران ایجاده نشــده بود،
متغیرهای واقعی اقتصاد تغییر خاصی نكرده
بودنــد و هرچه نوســان در بازارهای مختلف
ایجاد شــده بود ،برچسب «تنشهای روانی»
گرفته بود .برای مثال در همان چندماه حتی
برخی كشــورها تا قبل از اتمام مهلت آمریكا
به آنها برای قطع خرید نفــت از ایران ،حجم
خرید نفت خود را افزایش دادند .اما ثباتهای
دستوپا شكسته چندان دوام نیاوردند .دالری
كه مدتها در مدار  13هزار تومانی جاخوش
كرده بود ،روزبهروز گرانتر شد و در سال 98
حتی در ساعاتی از روز ،نرخ 18هزار تومان را

در كف بازار بهخــود دید؛ نرخهایی كه اگرچه
مراجع رسمی كشــور آنها را قبول نداشتند و
بیشتر از چند ساعت دوام نیاوردند ،اما سر زبان
مردم و داللهای سبزهمیدان افتاد.
اما مدتی بعد با بركناری ولیاهلل سیف و روی
كار آمدن عبدالناصر همتی برای ریاست بانك
مركزی ،كمكم مباحثی مثل بازار متشــكل
ارزی ،بازار آزاد و ...مطرح شــد و موجب شد
كه ترمز ارز كشیده شــود؛ دالر در ماههایی از
سال ،98بر مدار  11تا 13هزار تومان به ثبات
نسبی رسید .اما این ثبات چندان دوام نیاورد
و آثار تورمی گرانی بنزین ،قرار گرفتن دوباره
ایران در لیست سیاه  ،FATFسقوط هواپیمای
اوكراینی و تحریمهای هوایی علیه ایران ،شیوع
ویروس كرونا ،تحدید صادرات ،سقوط قیمت
نفت به زیر 50دالر و ...دستبهدست هم دادند
و دالر را از مرز 20هزار تومان عبور دادند.
در همان روزگار ثبات ،بعضی از اقتصاددانان
مانند فرشــاد مومنی اعالم كردند كه آرامش
بازار ارز موقتی اســت و اگر به همه مســائل

مربوط به این حیطه توجه نشود ،این آرامش،
هم خصلت گورســتانی پیــدا میكند و هم
آرامش قبل از توفان خواهد بود .یا اقتصاددانی
مانند حســین راغفر گفت :اینكــه نرخ دالر
 ۳۰۰تا ۴۰۰درصد افزایش و سپس ۱۵درصد
كاهش یابد و ما آن را تثبیت بگوییم ،بســیار
غمانگیز است .او همچنین در اظهارنظری در
روزهای التهاب بازار ارز و طال اعالم كرد :برخی
از دولتیها ســیگنال دالر 25هــزار تومانی
میدهند.
حاال دالر دوبــاره به روزهای سرســامآورش
برگشــته اســت .ســكه ،روزهای 9میلیون
تومانی را در كارنامه خود به ثبت رســانده و
بانك مركــزی و رئیسجمهور مــدام تأكید
میكنند این قیمتهــا موقتیاند و ارز و طال
دوباره سرجای خود بازمیگردند .اما آیا دالر
توچندهزار تومانی با عرضههای ناچیزی
بیس 
مثل 45میلیون دالر در یــك روز یا اظهارات
مســئوالن ،دوباره به مدار 11هــزار تومانی
برمیگردد؟

آذر96

نرخ دالر 4100تومان

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

بهمن96

نرخ دالر 4800تومان
سیف دوم بهمن  96با بیان اینكه بانك مركزی بهطور طبیعی
فضای موجود و نوســان بازار را كنترل میكند ،اظهار كرده
بود :قیمت ارز در 2ماه پایانی سال كه اكنون وارد آن شدهایم،
روندی كاهشی درپیش میگیرد .او همچنین تأكید كرده بود:
ســرمایهگذاری در نرخ ارز به هیچ عنوان نمیتواند توجیه
اقتصادی داشته باشد .كسی كه منابع خود را به ارز تبدیل
میكند ،ضرر خواهد كرد .او همچنین توضیح داده بود :در
حدود  4تا 5سال گذشته كسی كه سرمایه خود را در بانكها
سپرده كرده ،حداقل تاكنون منابع او  ۸۰درصد رشد داشته،
در حالیكه اگر در همین مدت سرمایهگذاری را در ارز انجام
داده بود،حداكثر 50درصد متنفع میشد.

اردیبهشت97

نرخ دالر 6500تومان

نهم اردیبهشتماه ،نرخ دالر به 5هزار و 800تومان رسید
كه این رقم تا پایان اردیبهشت تا 6500تومان هم افزایش
پیدا كرد .اما رئیسكل بانك مركزی همچنان نوسانات
بازار را طبیعی نمیدانست .سیف در اینباره گفته بود:
افزایش قیمت دالر ریشه در مشكالت اقتصادی ندارد
و نشــأت گرفته از التهابات سیاسی است .دیدیم كه در

همان چند روز آغازین ســال ،التهابات غیرمنتظره و
فاقد توجیه اقتصادی در این بازار ایجاد شد؛ «از نظر من
عواملی كه به چنین نوسانی منجر شده كامال هدفمند
بوده؛ یعنی چنین شــرایطی را به هیچ عنوان طبیعی
تلقی نمیكنم4200 .تومان در شرایط فعلی قیمت واقعی
دالر است».

23اردیبهشت97
نرخ دالر  7000تومان

در حالیكه دالر روزبهروز گرانتر میشد ،در بیستوسوم
اردیبهشت ،سیف در توضیح نرخهای باال برای مبادله دالر
گفته بود :صحبتهایی درخصــوص دالر ۷هزار تومانی
شنیده میشود كه رقم آن ناچیز اســت و در پستوها
مبادله میشود.

13تیر97

نرخ دالر 8000تومان

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

مرداد 97

نرخ دالر 11650تومان

بگیر و ببندها و دالر 4200تومانی با روی كار آمدن همتی،
رئیسكل بانك مركزی ،متوقف شــد .همتی پانزدهم

تالش دولت برای ایجاد محدودیت ارزی واردات چه تبعاتی دارد؟

ارز هست ،ولی كم

حاتمییزد :سیاست جدید دولت به ضرر
بخشخصوصی و به نفع نهادهای غیردولتی است

تصمیمات در مــورد بازار
امیرعلی سعیدی
ارز مانند تغییرات این بازار
روزنامهنگار
باال و پایین بسیاری بهخود
دیده و كمبود ارز بهدلیل اســتمرار تحریم و ناتوانی
در فروش نفت ،مزید علت شده است تا این بازار روی
خوش به مسئوالن اقتصادی نشان ندهد .از سامانه
ارز نیمایی گرفته تا بازار متشكل ارزی ،هر یك در قامت تیری ظاهر شدند كه مدیران
اقتصادی به امید آرام شدن این بازار افسارگسیخته پرتاب كردند؛ خواستهای كه این
روزها پایش به تهدید و هشدار هم رسیده است .رئیسكل بانك مركزی و رئیسجمهور
هر یك به زبانی از آخرین هشــدارهای ارزی صحبت میكنند ،از یك سو عبدالناصر
همتی -رئیسكل بانك مركزی -از تمام شــدن روزهای گشادهدستی برای تأمین ارز
صحبت میكند و میگوید« :دیگر مثل گذشته در تامین ارز برای بخشهای مختلف از
جمله واردات گشادهدستی نمیكنیم و آن را فقط برای تامین مواداولیه ،دارو و كاالهای
اساسی اختصاص میدهیم» .و از سوی دیگر روحانی نیز كمر همت به حفظ داشتههای
ارزی بســت و با جمالتی كه رنگ اخطار بهخود گرفته بودنــد ،گفت« :بانك مركزی
میبایست به همه بدهكاران عمده برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اخطار داده و
زمان پرداخت برای آنان مشخص شود و درصورت تخطی ،با معرفی آنها به افكار عمومی
و مراجع ذیصالح ،به تخلف آنها رسیدگی شود» .خط و نشانهای ارزی دولت با افزایش
قیمت دالر شدت بیشتری گرفت و هر روز خبری از زبان مسئوالن دولتی در جهت اجرای
سیاستهای ارزی در خط خبری رسانهها جای میگیرد .در این میان تصمیم دولت در
رابطه با محدودیت تخصیص ارز به واردات ،موجب شد تا نگرانیهایی برای آینده تولید
و تجارت ایران با توجه به وضعیت وخیم ارزی رقم بخورد.

مردادماه با بستههای جدید هدایت بازار ارز ،كار رسمی
خود را آغاز كرد و گفت :دولت نرخ ارز را اعالم نمیكند
و نخواهد كرد و تصمیم گرفته است ارز را 3نرخی كند!
او خرید و فروش ارز را آزاد كرد و گفت :بازار صرافیها،
خرید و فروش خرد انجام میدهنــد ،خرید و فروش تا
10هزار دالر نیز مجاز است .به این ترتیب دولت نرخ ارز
آزاد را در صرافیها و كوچه و بازار به رســمیت خواهد
شناخت.

فروردین98

نرخ دالر 13500تومان

وحید مظلومین در آبان ســال 97اعدام شد؛ وقتی دالر
حوالی 11هزارتومان نوسان میكرد .روند افزایش قیمت
دالر با اعدام او متوقف نشــد تا جایی كه نرخ اسكناس
آمریكایی در فروردینماه به 13هزار و 500تومان رسید .در
همین بازه زمانی عبدالناصر همتی اعالم كرد :اگر مردم ارز
نخرند ،به سرعت ارزان میشود .او سود دولت از افزایش
تعمدی قیمت ارز را رد كرده و گفته بود قیمت كنونی ارز
غیرواقعی است.

اردیبهشت98
نرخ دالر 15350تومان

25اردیبهشــت  ،98رئیسكل بانك مركزی با تأكید بر
پایدار نبودن نرخهای فعلی ارز ،به مردم توصیه كرد كه در
این بازار سرمایهگذاری نكنند .او با بیان اینكه در شرایط
فعلی متغیرهای سیاسی بر نرخ ارز تأثیر میگذارد كه به
هیچ وجه مبنای اقتصادی ندارد ،تأكید كرد :دشمن هر
روز برای برهم زدن بازار ارز یك شایعه ایجاد میكند و
نوسانگیران نیز در پی سوءاستفاده هستند تا با ایجاد
جو روانی ،نرخ ارز را تحتتأثیر قرار دهند.

اردیبهشت99
نرخ دالر 17500تومان

تیر98

نرخ دالر 11100تومان
چندماه بعد نــرخ دالر دوباره به 11هزار تومان برگشــت.
عبدالناصر همتی در 25تیرماه اعــام كرد :هماكنون بازار
ارز به ثبات رســیده و هیچگونه نگرانی در این زمینه وجود
ندارد .او تأكید كرد بانك مركزی دیگر اجازه نمیدهد نرخ
ارز افزایش پیدا كند و گفت :گفته بودم ســرمایهگذاری در
این بازار غلط است!

6شهریور98

نرخ دالر 11400تومان
همتی درباره ســرمایهگذاری در بازار سكه و ارز در این
ایام گفت :بازار ارز و سكه نوسان و ریسك دارد و تقریبا
ثابت شده است نكاتی كه درباره سرمایهگذاری در این
بازار گفتم از سر دلســوزی بود تا سرمایه مردم به ضرر
بدل نشود.
مردم اگر در بازار سرمایه یا در بانك سرمایهگذاری كنند
ضررشــان خیلی كمتر خواهد بود .ذخایر اسكناسمان
هم خیلی خوب است ،بهطوری كه وضع امروز در 6سال
گذشته بیسابقه بوده اســت و ما هیچ مشكلی در این
زمینه نداریم.

همزمان با نزدیك شــدن نرخ آزاد فروش دالر به ۱۸هزار
تومان ،عبدالناصر همتی ،رئیسكل بانك مركزی ایران ،ضمن
تأكید بر دشواربودن شرایط اقتصاد ایران ،به مردم وعده داد
كه ثبات نرخ ارز قابل بازگشت است.

دومتیر99

نرخ دالر 18800تومان
همتی نوسانات نرخ ارز را موقتی و كوتاهمدت خواند و با تأكید
بر لزوم حفظ ذخایر ارزی كشور گفت :درصورتی كه نوسان
ماندگار باشد ،قطعا در بازار مداخله خواهیم كرد.

سومتیر99

نرخ دالر 19600تومان
روحانی :بدون شك افزایش قیمت ارز موقتی است و تعادل
بهزودی به بازار برمیگردد.

آذرماه98

نرخ دالر 13500تومان
پانزدهم آذرماه سال گذشــته ،همتی در اینستاگرام خود
نوشت :همچون گذشــته بانك مركزی تمام تالش خود را
برای برگرداندن ثبات الزم به بازار ارز بهكار خواهد گرفت و
هموطنان عزیز ریسك سرمایهگذاری در بازار ارز را همواره
مدنظر داشته باشند.

تا اعالم كند در 3ماه نخست سال چه میزان ارز از طریق
سامانه نیما دریافت شده و چقدر باقی مانده است .بانك
مركزی تا اواخر سال گذشــته این آمار را به شكل مرتب
اعالم میكرد اما این روند را متوقف كرده است .حرفهایی
كه رئیس بانــك مركزی مطرح میكنــد ،آنقدر تكراری
شده است كه هیچ تأثیری بر اقتصاد كشور ما ندارد و این
حرفها در چندماه گذشته نتوانسته است مانع افزایش نرخ
دالر شود و این وضعیت مطلوبی نیست».

رقابت بر سر سهم ارز ،باال گرفته است

احمد حاتمییزد ،كارشناس مســائل بانكی و مدیرعامل
اســبق بانك صادرات از جمله چهرههایی اســت كه این
اتفاق را موجب به حاشیه راندن بخش خصوصی در حوزه
واردات میداند.
او در گفتوگو با روزنامه همشــهری در رابطه با تبعات
محدودیت ارزی بــرای واردات گفت«:تولید و تجارت ما
در ســه بخش دولتی ،خصوصی و نهادهــای غیردولتی
سازماندهی شده اســت .این ســه بخش مهم اقتصادی
هستند و هر ســه به ارز نیاز دارند .محدودیتهای ارزی
موجب شده است تا این سه بخش با هم رقابت و هر یك
برای بهدست آوردن سهم بیشــتر تالش كنند ،بهعبارت
دیگر دولت خودش یك خریدار ارز برای پروژههای عمرانی
و دفاعی اســت ،بخش خصوصی هم برای مصرفكننده
و تولیدكننده نیاز به ارز دارد .برای پاســخ به این ســؤال
میتوان از بخش مصرف ،صرفنظر کرد .بر این اســاس
باید بگویم كه در حوزه تولید ،این ســه بخش بدون هیچ
هماهنگــی و ســهمیهبندی در حال رقابت بــا یكدیگر
هستند».
براســاس گفته حاتمییزد محدودیــت ارز برای واردات
موجب میشــود تا واردات ما بیشــتر بهدســت دولت و
نهادهای غیردولتی برســد و دســت بخــش خصوصی
خالی بماند؛ «بانك مركزی ابزار دســت دولت اســت و
برنامهریزی خاصــی برای تقویت یــا تضعیف هیچكدام
از این بخشها ندارند .برخی از مســئوالن بانك مركزی
اهداف سیاسی شخصی دارند و با تكیه بر جاهطلبیهای
سیاسی میخواهند مسیر خود را برای دست یافتن به یك
سمت سیاسی در آینده هموار كنند .این قبیل ذهنيتهای
شخصی مدیران بانك مركزی بر تصمیمگیریهایشان اثر
میگذارد و در صحبتهایی كه از جانب این مدیران مطرح
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سهم ناچیز بخش خصوصی در جذب ارز

شده است ،كار كارشناسیای مشاهده نمیكنم».
برخی معتقدند با توجه به محدودیت ارز واردات و رقابتی
كه بین سه بخش دولتی ،نهادهای غیردولتی و خصوصی
وجود دارد ،ایــن انتظار میرود كه بخــش خصوصی در
حوزه واردات به حاشــیه برود و سهم بیشــتری از منابع
محدود ارزی به بخش دولتی برسد ،این نكتهای است كه
حاتمییزد در رابطه با آن توضیــح میدهد«:باید منتظر

چنین اتفاقی بود چرا كه بانك مركزی بخشــی از دولت
است و نهادهای غیردولتی هم بسیار قدرتمند هستند و
سهمشان را از بازار بهدست میآورند».
شفافیت در حوزه ارز مســئله دیگری است كه از نظر این
كارشناس ارزی ،این بازار را با مشــكالت عدیده روبهرو
كرده است؛«مسئله دیگر در حوزه ارز ،شفافیت است .ما
شاهد هستیم كه گزارشی آماری به بانك مركزی نمیرود

حاتمییزد با وجود تمام انتقادات به سیاســتهای بانك
مركزی در رابطه با تخصیص ارز به واردات ،معتقد است كه
مشكل اصلی بازار ارز را باید جای دیگری جستوجو كرد.
براساس گفته او«راهحل اصلی در این شرایط در دستان
بانك مركزی نیست .رئیس بانك مركزی در گفتوگوی
اخیرشان گفتهاند كه بهرغم تحریمها موازنه ارزی كشور
مناسب است.
باید از ایشان پرســید كه اگر موازنه ارزی مناسب بود،
چرا قیمت ارز باال رفته است؟ باال رفتن نرخ ارز دلیلی
بر این واقعیت است كه عرضه متناسب با تقاضا نیست،
بنابراین قیمت در فضای رقابتی میان این ســه بخش،
باال میرود .هماكنون موازنه ارزی درست نیست .دلیل
عمده این اتفاق نشــأت گرفته از تحریم است .راهحل
تحریم را باید در سیاست خارجی جستوجو كرد ،نه در
بانك مركزی .تحریم برای كشور بسیار پر هزینه شده
است .در رابطه با مصارف ارزی نیز بانك مركزی حاضر
نیست اطالعات را به شكل شفاف بیان كند اما میتوان
بهطور كلی گفت كه بیشــترین مصرف ارز در دولت و
نهادهای غیردولتی است و بخش خصوصی سهم كمی
در جذب ارز دارد».
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گفتوگوی همشهری با بهاءالدین حسینی هاشمی ،كارشناس اقتصادی درباره چرایی نوسان قیمت دالر

ارز چند نرخی ،تاراج منابع است

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

وضعیت بــازار ارز امروز ب ه گونهای رقــم خورده كه هیچ
كارشناسی نمیتواند سقف و كف درستی برای نرخ دالر
برآورد كند؛ چرا كه ارزش ذاتــی ارز به این نرخها نزدیك
نیســت و در عین حال هیچ مكانیســم درستی هم برای
رسیدن نرخ ارز به قیمت واقعی به كار گرفته نمیشود .این
روزها بعضیها از دالر 25هزار تومانی سخن میگویند اما
من بیم بیشتر از اینها را دارم.

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

مجموع تورمها از زمانی كه دالر به 13هزار تومان رسیده
بود اگر در نرخ دالر محاسبه شــود خواهیم دید كه نرخ
20هــزار تومانی چندان هم غیرمنطقی نیســت چرا كه
اقتصاد ما در همین فاصله دچار تورم تازه و شدیدی شده
است .ترس اصلی ،افزایش نرخ ارز از 19 -18هزار تومان به
باالست و احتماال حبابی و آسیبرسان خواهد بود .همین
وضعیت هم قابل اصالح است؛ اگر ارادهای برای اصالح آن
وجود داشته باشد.
چه شــد كه دوباره بازار بــه هم ریخت؟
عدمتصویب  ،FATFگرانی بنزین ،ماجرای هواپیمای
اوكراینی و تحریمهای تــازه؟ البته تئوری دیگر این
است كه پایههای اقتصاد ایران به لرزه افتاده است....

مهمترین عامل به هم ریختگی ایــن روزهای بازار ،چند

نرخی بــودن نرخ ارز اســت .هرقدر فاصله بــازار آزاد با
نرخهای رسمی و نیمه رسمی بیشتر شود ،سرعت ورود
ارز كمتر میشود؛ چرا كه دارندگان ارز و حاضر نیستند
موجودی خود را عرضــه كنند .بانك مركــزی باید در
بازار مثل یــك بازیگر بزرگ حضور پیــدا كند ،نه اینكه
مثال روی دالر قیمتگذاری كند یا موجب شــكلگیری
تقاضاهای كاذب شود .ارز چند نرخی ،تاراج كردن منابع
ارزی كشور اســت كه در این روزها با هزار و یك زحمت
بهدست میآید.
امروز دیگر بهخوبی میدانیم كه منابع ارزی ما بهشــدت
آسیب دیده است و صادرات ما بهشدت كاهش پیدا كرده
است .از ســوی دیگر حتی اگر منابع ارزی هم در اختیار
داشته باشیم ،بهخاطر مشكالتی كه در حوزه نقل و انتقال
ارز با آنها دست و پنجه نرم میكنیم ،باز در بر همین پاشنه
میچرخد .همه این عوامل دست بهدست هم میدهد تا

عكس :محمدعباس نژاد

تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین ،نقطه شروع این
مائده امینی
ماجرا بود .بعد كمكم نوبت به شبیخون كرونا رسید كه
روزنامهنگار
به آخرین منابع محدود درآمدهای ارزی زد تا محصول
ملغمهای از محدودیتهای كرونایی ،بلوكه شدن منابع ارزی ایران در آنسوی مرزها،
تحریمهای شدید بینالمللی و تورم مهارگسیخته داخلی و دالر20هزار تومانی باشد.
در اين میان ،اما بهنظر میرســد جز بیانیه دادن كار دیگری از دست بانك مركزی
برنمیآید .كارشناسان میگویند بانك مركزی دیگر نمیتواند بازار ارز را كنترل كند.
محدودیت در منابع در حالی اتفاق افتاده كه مصارف ارزی بانك مركزی به قوت خود
باقی است .سیاســتگذار نمیتواند تخصیص ارز به نهادههای دامی ،پزشكی ،مواد
گوشتی و غذایی را متوقف كند .به این ترتیب همواره هسته ثابتی از تقاضای ارزی در
بازار وجود دارد كه بانك مركزی قادر نیست از آنها چشمپوشی كند .وحید مظلومین
اعدام شده .نرخها روزبهروز باالتر میرود و دیگر كنترلی روی بازار نیست .حاال كارد
به استخوان رسیده است .درآمدهای ارزی ایران روزبهروز محدودتر و كمتر میشود

و مراودات با بعضی از كشورهای همسایه بهطور
كلی قطع شده اســت .نتیجه این روند ،افزایش
فشار تقاضا بر بازار شده و به افزایش قیمتها دامن
میزند .با همه اینها ،رئیسكل بانك مركزی مدعی
اســت كه رفع تعهدات ارزی صادركنندگان در
تیر ماه و بازگشت درآمدهای ارزی آنها به كشور
باعث میشود بازار ارز تعادل گذشته خود را به دست آورد و موازنه منابع و مصارف
بهبود پیدا كند .بهاءالدین حسینی هاشمی ،كارشناس اقتصادی بر این باور است كه
چندنرخی بودن ارز و سیاستهای سركوبی و قهری ،نظم بازار را به هم زده و با این روند
بهنظر میرسد امیدی به بهبود نرخ ارز وجود ندارد .او در خالل گفتوگو با همشهری
توضیح میدهد كه مجموع درآمدهای ارزی ما با همه این شرایط،رقم هنگفت و قابل
توجهی است .اما بررسیها نشان میدهد همه این درآمدها از كشور خارج میشود و
چیزی به جیب مردم نمیرود.

بازار را تبدیل به یك بازار نامتعادل كند تا جایی كه هیچ
چشمانداز امیدبخشی پیشرو قرار نداشته باشد.
و آیا راهكارهای كنونــی بانك مركزی را
مؤثر میدانید؟

بانك مركزی صرفا بیانیه میدهد .هیچ راهكار عملیای
دیده نمیشــود .كمترین كاری كه باید در این روزها در
اولویت قرار داده شود ،یكسانســازی نرخ ارز است .مگر
نگفتند ارز نخرید ارزان میشود؟ خب اگر كسی به حرف
آقایان گوش كرده باشد امروز ضرر كرده است.

كاهش نــرخ دالر چطــور موجب بهبود
اقتصادمان میشود؟

كسری بودجه كم میشود .رانتها و تقاضای كاذب از بین
میرود و تعادل در بازار بهوجــود میآید .وضعیت عراق،
لیبی و سوریه را ببینید .مشكالت ارزی و اقتصادی در آنها
كمتر از مشكالت كنونی ایران نیست اما كجا نرخ دالر در
این كشورها مانند نرخها در كشور ماست؟ كجا نرخ تورمی
چون نرخ تورم ایران را تجربه میكنند؟

و تفاوت اصلی ما با كشــوری مثل لیبی
دخالتهای دولت در اقتصاد است...

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

صادركنندگان از مشكالت بازگشت ارز صادراتی و هشدارهای بانك مركزی میگویند

مسیر یكطرفه ارز صادراتی

بازار ارز ،بازار پرگلهای شده است .دولت با اعداد و ارقام از صادركنندگان
نورا عباسی
گله دارد و مدعی است كه صادركنندگان در بازگرداندن ارز تعلل میكنند.
روزنامهنگار
در ســوی دیگر بازار ارز ،این صادركنندگان هستند كه از سیاستهای
ارزی دولت گلهمند هستند و دخالتهای دولت برای تعیین نرخ ارز را نهتنها حالل مسائل ارزی
نمیدانند بلكه بهعنوان یك عامل تنشآفرین معرفی میكنند .همچنین معتقدند باید مرزی میان
صادركنندگان واقعی و صادركنندگان خصولتی كشیده شود .دولت معتقد است كه صادركنندگان
غیرنفتی بهدلیل بهرهبرداری از یارانههای انرژی و معافیتهای مالیاتی ،موظف به بازگرداندن ارز
حاصل از صادرات به داخل كشور هستند اما این موضوع در مقام اجرا آنطور كه باید پیش نرفت و
با اما و اگرهای متعددی از سوی دولت و صادركنندگان همراه شد.

ســیدرضی میــری ،صادركننده فــرش و عضو
كمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق
تهران ،نبود شفافیت در رابطه با افرادی كه ارز را
به كشور نیاوردهاند ،دلیل اصلی مشكل در بحث
ارز صادراتی میداند .از نظر او بهتر اســت وقتی
مسئوالن بانك مركزی سخن از صادركنندگان
متخلف بــه میــان میآورند ،منظورشــان را از
صادركننده مشــخص كنند كه آیا مخاطب این
هشدار صادركننده خصوصی است یا خصولتی.
براســاس گفته میری ،انتشــار لیست متخلفان
ارزی كارگشا نیست اما یك فایده دارد و مشخص
میشود كه چه كسانی تخلف كردهاند و ارز را به
كشور بازنگرداندهاند.
میری در رابطه با مشــكالت ارز صادراتی گفت:
«بانك مركزی در سیستمش بهتر از شخص من
اطالع دارد كه چه كســانی ارز را برنگرداندهاند.

میری تأكید دارد كه این تحلیلها را براســاس
شــواهد خود بیــان میكند چرا كــه هیچكس
مانند بانك مركزی بــه آمار دسترســی ندارد.
او معتقد اســت كه یك صادركننده با ســوابق
مشــخص صادراتی و عضویت در اتاق بازرگانی
در دســته متخلفان ارزی قــرار نمیگیرد؛ چرا
كه اگر صادركنندههــا ارز را نیاورند ،نمیتوانند
كارشــان را ادامه دهند .بنابراین از بانك مركزی
باید پرسید كه چرا این وضعیت ایجاد شده است و
بگویند كه منظورشان از صادركنندههایی كه ارز
را نیاوردهاند ،چه كسانی هستند.
در این میان برخــی گرهزدن افزایــش نرخ ارز
با تخلف برخــی از صادركنندگان در بازگشــت
ارز را امــری قابلقبول نمیداننــد؛ نكتهای كه
میری در توضیح آن گفت« :اگر بخواهیم بررسی
كنیم كه هشــدار در رابطه بــا برگرداندن ارز در
چه بستری صادر شده اســت و اگر به این نتیجه

زمانی كه رئیسكل بانك مركزی به این شــكل
صادركنندگان را مورد خطاب قرار میدهد ،ممكن
است بسیاری از صادركنندگانی كه ارز را به كشور
آوردهاند از جانب افكار عمومــی مورد اتهام قرار
بگیرند .از طرفی این موضوع زمانی مطرح میشود
كه دالر بهدلیل افزایش نرخ در شرایط بحرانی قرار
گرفته و در این شرایط دولت در تالش است تا به
نوعی تقصیر را بر دوش صادركنندگان بیندازد».
براساس گفته این صادركننده باید قبول كرد كه
وقتی رئیسكل بانــك مركزی و رئیسجمهور با
چنین هشداری از موضوع ارز صادراتی صحبت
میكنند ،حتمــا پای مبلغ قابــل توجهی ارز در
میان است .معموال این ارقام قابل توجه در دستان
صادركننده بخش خصوصــی در معیار معمول
نیست و حتما باید در دست شركتهای بزرگ و
حداقل نیمهخصوصی باشد.

برســیم كه دلیل افزایش نرخ دالر نیاوردن ارز از
سوی صادركنندگان است ،ما وارد بحث دیگری
میشویم و باید پرسید كه آیا نیاوردن ارز از سوی
بخش كوچكی از صادركنندگان بخش خصوصی
میتواند از چنان اهمیتی برخوردار شود كه نرخ
دالر را تا این حد افزایش دهد؟ پاسخ به این سؤال،
یك تحلیل دقیق اقتصــادی میخواهد .بهنظر
من در درجه اول تورم بر نــرخ دالر و ارز خارجی
اثرگذار است ،بنابراین در درجه اول باید بررسی
كنیم كه چرا تورم افزایش یافــت كه اینگونه در
رشد نرخ دالر اثر گذاشته است.
از ســوی دیگر زمینه كمشــدن دالر بر افزایش
نرخ اثرگذار بود ،بنابراین باید زمینههای كاهش
دالر را بررســی كنیم .از آنجا كه كشور ما وابسته
به صادرات نفت اســت و حال با توجه به تحریم،
این صادرات بســیار محدود شده است ،پس باید

انتشار لیست متخلفان ارزی كارگشا نیست

هماكنون كه با سختترین شرایط تحریمی
دست و پنجه نرم میكنیم،منابع تامین و محل مصارف
ارزی در كشور به چه سمتی هدایت شده است؟

منابع تامین ارز ما همان است كه همیشه بود .شاید فقط
حجم آن كم و زیا دشــده باشد .همچنان مهمترین منبع
تامین ارز ما ،صادرات نفــت ،میعانات گازی و محصوالت
پتروشیمی است .صادرات محصوالت صنعتی ،كشاورزی
و خشكبار هم بخش دیگری از منابع ارزی كشور را تشكیل
میدهــد .مقادیر كمــی از درآمدهای ارزی كشــور هم
محصول كار كردن منابع انســانی برای ایران در آنسوی
مرزهاســت .البته بخش كوچكی هم ناشــی از صنعت
توریسم بود كه به واسطه شرایط این روزها ،به صفر رسیده
است .تكلیف مصارف هم مشخص است؛ مهمترین مصرف
ارزی كشــور واردات دارویی ،صنعتی و ...است .همچنین
دانشــجوهایی كه در خارج از كشــور تحصیل میكنند
و بدهیهــای ارزی كه امروز كشــور ملزم بــه پرداخت
آنهاســت ،بخش دیگری از مصارف كشــور را تشكیل
میدهند.

 نمیتوان به صراحت پاســخ داد .در صادرات نفت خامبه مشــكالت جدی برخوردهایم كه سهمیهبندی بنزین
و افزایش قیمت این حامل انرژی تا حدی این مشــكل را
جبران كرده است.
و نسخه شفابخش كنونی چیست؟ امروز
انتقادهای بســیاری به دولت و بانــك مركزی وارد
میشود اما آیا واقعا پیشــنهادی كه امكان عملیاتی
شدن داشته باشد هم ارائه میشود؟

نسخه شفابخش ،شفافیت است .سازوكار بازار باید شفاف
باشد .نرخ ارز باید یكسان شود و بعد از آن نوبت دولت است
كه منابع ارزی خود را در این بازار عرضه كند تا عمق بازار
بیشتر شود .اگر نرخ ارز بهدرســتی تعیین نشود ،كمكم
پول بد ،پول خوب یك جامعه را از بین برده و از دور خارج
میكند و ارزهایی كه میتواند در داخل اوضاع اقتصادی
را بهتر كند از مرزهای ایران خارج میشــود؛ چرا كه در
چنین شرایطی اساسا ارزهای ناشی از صادرات به كشور
برنمیگردد .امروز با قوانین كنونی ،بر سر راه ارزآوری تجار
و بازرگانان موانع مختلفی میگذاریم و آنها را تشویق به
ارزبری میكنیم.

گالیه فعاالن اقتصادی حوزه واردات از سیاستهای ارزی

واردكنندگان ،گرفتار در تور ارز و گمرك
تحریم ،شــكل و شــمایل اقتصاد ایــران را عوض كرده اســت و
لیال شریف
تصمیمگیرندگان اقتصادی برای سرپا نگهداشــتن كشور ،هر بار راه و
روزنامهنگار
سیاست جدیدی را بنا مینهند تا شاید برای مدتی توان تابآوری اقتصاد
كشور را افزایش دهند؛ مانند راهحلهایی كه در گذر زمان پیش پای واردكنندگان گذاشته شد.
سیاستهای متنوع ارزی موجب شد تا برخی از واردكنندگان زبان به انتقاد بگشایند و در كنار
قبول مشكل كمبود ارز از درست اجرانشدن این سیاستها گلهمند باشند.

گفت كه قســمت عمده تأمیــن ارز از بین رفته
است .بنابراین نرخ تورم و عدمامكان فروش نفت
میتواند زمینه بحران نرخ ارز را برای دولت رقم
بزند».
مشكل ارز برخی صادركنندگان با جریمه هم
حل نمیشود

حمید حســینی ،عضو اتاق بازرگانــی ازجمله
افرادی اســت كــه دســتور بانك مركــزی به
صادركننده برای بازگشــت 100درصدی ارز را
عامل اختالف میان بانك مركزی و صادركنندگان
میداند .او در ایــن رابطه توضیــح داد« :بانك
مركزی در سال- 97كه پیمان ارزی ایجاد شد-
اعالم كرد كه حدود 71درصد ارز برگشته و عدد
برگشــت قابلقبول بوده ،اختالفات بیشــتر در
سال 98است .در سال 97بانك مركزی گفت كه
صادركننده میتواند 80درصــد ارز را بازگرداند
و اگــر از این میــزان 80درصــد ،صادركننده
نزدیك به 70درصــد ارز را بازگرداند ،از معافیت
مالیاتی برخوردار میشود .سرانجام در سال98
سیاستها تغییر كرد و اعالم شد كه آن 20درصد
حذف شده است و صادركننده باید 100درصد
ارز را برگرداند .این دســتور موجب یكســری
اختالفها و نامهنگاریها شد كه ما خاطره خوبی
از آن اختالفها نداریم».
براساس گفته حسینی بانك مركزی معتقد است
كه ارزهای ســال 98هنوز برنگشته است اما باید
گفت كه تا 31تیر زمان هســت و ممكن اســت
بســیاری از افرادی كه صادركنندهاند ،ارزشان را
برگردانند .صادركننده حرفــهای ارز را میآورد
تا كارش را ادامه دهــد و از معافیت مالیاتی بهره
ببرد .همین حــذف معافیت مالیاتی بســیار به
ضرر صادركننده است و هیچ صادركننده عاقلی
ترجیح نمیدهــد كه معافیت مالیاتی نداشــته
باشد و ارزشافزودهاش هم در دست دولت بماند
تا بتواند ارز را به جای 18هــزار تومان با قیمت
19تومان در بازار آزاد بفروشد .صادركننده واقعی
به سودش است كه ارز را برگرداند و بهنظر میآید
مسائل دیگر در این موضوع دخیل است .صادرات
ما در اسفند و فروردین بهشدت كاهش داشته و
در اردیبهشت وضعیت صادراتی بهتر شده است و
اگر یك مقدار زمان بدهیم تا حدودی مشكل كم
خواهد شد».
این عضو اتــاق بازرگانی معتقد اســت كه بانك
مركزی در همین شــرایط سخت در تالش است
تا به تعهداتش عمل كند اما وقتی بازار متشــنج
میشود هر كســی تالش میكند تا مشكل را به
گردن دیگــری بیندازد .بر همین اســاس بانك
مركزی هم وقتی خود را زیرتیغ اتهام حس کرد،
تالش كرد به مشــكالت دیگری اشاره كند؛ مثال
بگوید كره پول ما را نداده ،عراق پول را نگه داشته
و بخش خصوصی ارز را برنگردانده اســت .البته
نباید فراموش كرد كه در این میان بهنظر میرسد
برخی از شركتهای بخش خصوصی بیتقصیر
نیســتند و بهدلیل آنكه اتاقهــای بازرگانی در
سالهای گذشته نظارت كافی نداشتهاند ،اهلیت
افراد را نسنجیدهاند و برخی صادركنندگان حتی
با جریمه هم حاضر به بازگرداندن ارز نیســتند و
مشــكالت ارزی این صادركنندگان اینگونه حل
نمیشود.

بازار آزاد باشد شــاید در ابتدا نرخ ارز ناهنجاریهایی را
تجربه كند اما بعد در نهایت به تعادل میرسد و خودش را با
قدرت خرید جامعه و تقاضای واقعی موجود وفق میدهد.

و بزرگترین چالش ما چه در بخش منابع،
چه در بخش مصارف چیست ؟

گرهای به نام تخصیص ارز
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خطوط تولید كه ثبت سفارش هم كردهاند و مجوز
ورود هم دارند -میسر شــود و واردكننده از زمان
ترخیص كاال6 ،ماه برای ثبت و اعالم منشأ ارز كاالی
واردشده ،فرصت داشته باشد».
در این میان راهحلهایی همچــون واردات بدون
انتقال ارز نیــز از جانب واردكننــدگان پیگیری
میشود اما براساس گفته جعفری هرچند چنین
گزینههایی میتوانند راهگشــا باشــند اما نباید
فراموش كرد كه اگر بانك مركــزی تخصیص ارز
را به درستی انجام ندهد و شــرایط برای ترخیص
كاال مهیا نشود ،باید منتظر چالش بزرگی در حوزه
واردات باشیم.

ســید محمد جعفری ،رئیس كمیسیون تسهیل
تجارت و مدیریــت واردات اتاق یكی از چهرههای
دخیل در امر واردات كشــور اســت كه مشكالت
واردكنندگان را در كنار موضوع تأمین ارز به بحث
تخصیص ارز گره میزند .از نظر او مشــكل اصلی
واردكنندگان به جز ارز ،مربوط به دپوی كاالها در
گمرك است .این كاالها كه متشكل از مواداولیه یا
كاالهای مصرفی هستند ،مجوز ترخیص دریافت
نكردهاند.
جعفری در این رابطه به قانون استناد كرد و گفت:
«قانون صراحت دارد كه ثبت ســفارش به منزله
مجوز ورود هم تلقی میشود .در این میان2مقوله
مطرح است؛ یكی تأمین و دیگري تخصیص ارز .ما
قبول داریم كه تأمیــن ارز كاالهای دریافتكننده
ارز نیمایی و  4200تومانــی -باوجود اینكه این به
بدنه حاكمیت مربوط میشود -كار مشكلی است و
تأخیر در روند كارها قابل توجیه است اما هماكنون
ما در مورد كاالهایی كه نیاز به ارز دولتی ندارند هم
دچار مشكل شدهایم».
در رابطــه بــا كاالهایــی كــه بــه ارز نیمایی و

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

4200تومانی نیــازی ندارنــد و از محل صادرات
تأمین ارز یا به شــكل اعتبــاری از طرف خارجی
جنس وارد شده است ،موردي دیگر نداریم كه بانك
مركزی ارز در اختیار بگذارد اما متأســفانه در این
موارد هم شاهد هستیم تخصیص ارز انجام نمیشود
و كاالها در گمرك كشور دپو میشوند .الزم است
تا این مشكل رفع و رجوع شود ».رئیس كمیسیون
تســهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق با اشاره به
این نكات از پیگیریها و سرانجامش برای رفع این
معضل گفت« :كمیسیون مدیریت واردات اتاق در
جلسهای كه مدتی پیش با حضور مسئوالن بانك
مركزی و وزارت صمت داشت ،این موضوع را بررسی
كرد اما متأسفانه به نتیجهای دست نیافتیم».
او در رابطه با جزئیات پیشنهاد مطرحشده توضیح
داد« :پیشــنهاد ما این اســت كه امكان ترخیص
كاالهای اساسی و مواداولیه  -بهخصوص مایحتاج

نهادههای تولید و مواداولیه تولید بپردازد.
او درباره مشكالت ارزی واردكنندگان توضیح داد:
«موضوع در 2بخش قابل بررسی است؛ اول اینكه
كشور با محدودیت شدید منابع ارزی مواجه است،
این عامــل از اختیار ما  -بهعنــوان واردكننده -و
شاید بخشهای اجرایی دولت برای تصمیمگیری
خارج است .بخش دوم مربوط به این است كه این
منابع محدود به شكل مناسب و با تدبیر مدیریت
نمیشود .در واقع باید گفت كه نارساییها در بخش
دوم ،زمینه را برای پررنگشــدن مشكالت بخش
اول مهیا میكند .در شــرایطی كه نزدیك به یك
سال است كه بیش از یكمیلیون تن كاالی اساسی
در بنادر و انبارهای كشورمان وجود دارد و ارز برای
ترخیص آنها داده نمیشود ،مشاهده میكنیم كه
ارز واردات كاالی اساســی را به برخی از كاالهایی
میدهند كه هنوز از مبدأ بارگیری نشده است .این

مدیریت نادرست منابع ،ارتباطی به محدودیت
ارز ندارد

اتفاق یعنی درست مدیریتنكردن منابع ،ارتباطی
به محدودیــت منابع ارزی نــدارد .چنین رفتاری
موجب ایجاد هزینههای بســیاری بــرای تولید و
اقتصاد میشود».
براســاس گفته نهاوندی ،بحث دیگــر مربوط به
عدمتعادل و توازن در توزیــع منابع محدود ارزی
بین نیازهای كشور و محدودساختن مسیر تأمین
نیازهای كشور از طریق چند شركت خاص است؛
«در شرایط تحریم باید فضایی فراهم شود كه امكان
رصد و برخورد دشمن ،ایجاد مانع و محدودیت در
تأمین كاالی اســتراتژیك فراهم نشود؛ یعنی اگر
ما مســیر تأمین و واردات كاال را به چند شــركت
خاص محدود كنیم،این خطر بهشــدت افزایش
پیدا میكند تا دشمن این شركتها را شناسایی و
مسیر را در بزنگاهها قفل كند .اگر ما طیف وسیعی
از واردكنندگان باصالحیت و سابقه را انتخاب و از
تمام ظرفیت كشــور بهخصوص بخش خصوصی
استفاده كنیم ،میتوانیم جلوی این تهدید احتمالی
را هم بگیریم».
او نبود چشمانداز بلندمدت از شرایط ارزی كشور
را بهعنوان یــك عامل مشكلســاز معرفی كرد و
گفت« :واقعیت این اســت كه تصمیمگیرندگان
كشور  -بهدلیل شرایطی كه در كشور حاكم است-
چشمانداز بلندمدت نسبت به شــرایط ندارند .ما
نمیدانیم چندماه و حتــی 10روز دیگر وضعیت
تأمین منابع ارزیمان در چه شرایطی است و تنها
براســاس پیشبینی وضعیت ،تصمیماتی گرفته
میشــود كه این پیشبینیها در آینده به دالیلی
عملی نمیشود .من اعتقاد دارم كه عدممشاركت و
همراهی و اخذ نظر كارشناسی از تشكالت بخش
خصوصی فعال میتواند این عدمتوازن را تشــدید
كند .همراهی نزدیك دولت ،با بخش خصوصی در
شرایط جنگ اقتصادی میتواند این عدمتوازنها را
به حداقل كاهش دهد».
عضو هیأت مدیره فدراسیون واردات ایران موضوع
نبود منابع ارزی را دغدغــه اصلی واردكنندگان
معرفی كــرد .از نظــر او موضوع نــرخ ارز برای
واردكنندگان بهعنوان بنگاه اقتصادیای كه كار
تأمین كاال را انجام میدهند ،چندان اهمیتی ندارد
و مشكل اصلی واردكنندگان در بحث كمبود ارز
است؛ «با تغییر نرخ ارز هم تضمینی وجود ندارد تا
ما مطمئن باشیم اگر ارز به رقم باالیی هم برسد،
حتما به میزان كافی در كشور برای تأمین مواداولیه
وجود دارد .قیمت ارز هرقدر باشد ،برای واردكننده
تفاوتی ندارد و تنها حجم كارش محدود میشود.
سؤال مهم این است كه اگر قیمت ارز 5برابر شد،
آیا ارزی وجود دارد كه بتواند مواداولیه تولید در
بازه زمانی مشــخص تأمین كنــد و تولیدكننده
اطمینان داشته باشد كه مواداولیه تأمین میشود
و دست به تولید بزند؟ این سؤال مهمتر از این است
كه قیمت ارز چند باشــد؛ چرا كه تا به این سؤال
پاسخ داده نشود ،ما نمیتوانیم در مورد قیمت ارز
بحث كنیم».
از نظر نهاوندی تغییر نرخ ارز و نیماییشــدن آن
نتوانسته در حد مطلوب مشكل تأمین ارز مواداولیه
را برطرف كند و در این شــرایط مهمترین عنصر،
تعامــل نزدیكتر با بخش خصوصــی و همچنین
پرهیز از تصمیمهای مقطعی است ،چراكه اینگونه
تصمیمها بیشتر از تحریم به اقتصاد كشور آسیب
میزند.
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صفحه ۳۶۹

تعقيب در فرشته
 ...چشمان كاوه تربيت شــده بود وقتي توي ماشين است ،حاال چه
راننده باشد چه سرنشين ،هر جسم متحركي را گوشهاي از ذهنش
بسپارد تا اگر باز ديدش به آن حساس شود .تا به چهارراه پاركوي
برسد سه بار آن موتورسوار را ديده بود كه سعي ميكرد فاصلهاش را با
او حفظ كند .هيچ بعيد نبود كام ً
ال تصادفي باشد اما تصميم گرفت براي
رفتن به خانه امن و سرزدن به مرجان ،به جاي آنكه از روي پل بيندازد
چمران و از ولنجك برود ،از زير پل بيفتد توي وليعصر .در ترافيك
وليعصر بعد از فرشته ديگر موتورسوار را نديد .باز هم اطمينان نكرد
و تا سر زعفرانيه آهستهآهسته رفت و نه آن موتورسوار را ديد و نه
موتور جايگزيني .اما آنها كه كاوه را تعقيب ميكردند بدون شك اين
ميزان از حساسيت او را ميدانســتند كه يك پژو ۴۰۵زير پل و يك
سمند بعد از پل گذاشته بودند تا جايگزين موتورسوار شود .حاال پژو
با خيال راحت در ترافيك مراقب يونس بود. ...

محمدحسن شهسواري ،داستا ننويس تجربهگرايي است.
پايبند نشــدن به يك نوع نوشــتن براي نويسندهاي كه از
تجربههاياول داستاننويســياش بيش از 2دهه ميگذرد،
كار آساني نيست .شهسواري در انتخابهاي محدود اقليم
داستاننويسي فارسي ،زمين بازياش را تغيیر داد .به جاي
تكرار موفقيت ادبي «شب ممكن» ،با انتشار «مرداد ديوانه»
و ادامه آن «شهريور شــعلهور» مخاطبان ديگري را هدف
گرفت؛ مخاطباني كه براي سرگرمي كتاب دست ميگيرند؛
جمعيت انبوه و بيشــكلي از طبقه متوسط شهري كه دنبال
داستانهاي مطابق سليقه خود هستند .سليقه فارسيزبانان
در اواخر دهه 90براي سرگرمشــدن ،تحتتأثير همهگيري
جهاني انواع رسانههاي روايي ديجيتال شكل و سويي مدرنتر
از سابق گرفته است .رواج تماشاي بهروز انواع مجموعههاي
تلويزيوني فرنگي بهعنوان يكي از رايجترين اشكالسرگرمي
در چندســال اخير ،مخاطبان را در انتخاب ،سختگيرتر از
گذشته كرده .از سرنوشت محتوم رقابت كتاب با سريال كه
بگذريم ،توليد انبوه داستانهاي گيرايي كه اغلب تريلرهاي
ميخكوبكننده براي مخاطب هســتند ،نوشتن تريلر براي
سرگرمي فارسيخوانان را كاري دشوارتر براي نويسنده كرده
و شهسواري كار سختتر را دستگرفته؛ نوشتن تريلر جنايي
فارسي؛ داستاني هيجانانگيز كه قهرمانان آن در تهران امروز
زندگي ميكنند.
رمان شهريور شــعلهور نوشته محمدحســن شهسواري
داستان شهر تهران اســت .همه جا نويسنده از زبان شهراد
شاهاني ،قهرمان داستان از شهري روايت كرده كه بهتدريج به
شهري بيهويت و از ريخت افتاده تبديل شده است .شاهاني
تهرانگردي است كه تهران را عاشقانه دوست دارد و از اينكه
اين شهر شهري نيست كه او دوستش داشته اينگونه زبان به
شكايت ميگشايد؛ «مكانها ،جادهها ،كوچهها ،خيابانها و
درختها جزو حافظه بصري آدمها هستند و وقتي از كودكي
آنها را هر روز ببيني بهشان احساس امنيت و ثبات ميدهند.
درســت مانند آنكه پدر يا مادري را كه هر روز ميبيني از
تو بگيرند .پس بيمبنا نيســت كه اگر گفته شود بخشي از
اضطراب ملي ايرانيان كه آنان را به يكي از عصبيترين ملت
روي كره خاكی تبديل كرده به تخريب مداوم حافظه بصري
برميگردد» .اين زمينهچيني و فضاسازي شهري با آدمهاي
ناشناخته در رمان شهريور شعلهور زمينه مناسبي را براي
پيريزي و گســترش پيرنگ اين رمان ژانر فراهم ميكند.
اين رمان در ادامه داستان كتاب «مرداد ديوانه» آمده و در
واقع روايتگر بخش بزرگتري از ماجراهايي اســت كه در
كتاب اول اتفاق افتاده و قصــه از اينجا دوباره جان ميگيرد
كه پليس  48ســاعت بعد از ماجراهاي مرداد داغ و ديوانه،
شهراد شاهاني و ساغر سرايش را به همكاري فراميخواند
و آنها تازه متوجه ميشوند كه در ابتداي راهي قرار دارند كه
از آن گريز و شــگفتي و مرگ و گلوله شعله ميكشد .مرداد
ديوانه با زندگي شهراد و بزرگ شدنش و بر باد دادن سرمايه
پدري ،ورشكستگي ،معتاد شدن ،سرقت و به زندان افتادن او
شروع ميشود و با ازدواج با منيژه دختر شريك پدرش ادامه
پيدا ميكند و با كشته شدن همسر و فرزندش ،اميرعلي در
تصادف با ماشين پورشه سفيد رنگ به اوج ميرسد؛ تصادفي
كه پاي او را به باند «پست»؛ «پورشسواران تهران» و «است»؛
باند «اسبســواران تهران» باز ميكند .شهراد حاال درگير
ماجراهاي عميقتري شده است كه ادامه آن در رمان شهريور
شعلهور گسترش مييابد .پليس كه در مرداد دنبال دستگيري
شهراد بود در شــهريور بهدنبال همكاري با او بهعنوان يك
عنصر نفوذي در كلوبهاي «پست» و «است» است .نتيجه
اينكه قصه در اين دو رمان همچون كوه يخي اســت كه در
مرداد فقط قله و در شهريور دامنه و بخشي كه زير آب قرار
دارد را ميبينيم.
3صحنه از رمان شهريورشــعلهور نوشــته محمدحسن
شهسواري از نشر هميال /گروه انتشاراتي ققنوس ،چاپ اول
1398بازخواني و تصويرسازي شده است .با اين روش امكان
معرفي بهتر يك تجربه در عرصه ادبيات ژانري ثبت متفاوتي
از زندگي شهري عرضه ميشود.

امير حميدينويد

محمدرضا اكبري

روزنامهنگار

تصويرساز

كينهبامو
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 ...تصادف ،در تقاطع خيابان فرعي به اصلــي اتفاق افتاده بود و هر دو
خيابان را بسته بود .از الميرا خواست بيرون نيايد .خودش پريد پايين.
بدنه ماشين را چك كرد .چراغش شكسته بود ،گلگير و صندوقعقب
هم كمي تورفته بودند .تازه فهميد چهگيري كرده! اگر به طرف ميگفت
خسارتش را ميدهد كه پولي در بساطش نبود .ضايع هم بود جلوي جمع،
الميرا پول بدهد .راه را بند آورده بودند و اگر ميايستادند تا افسر بيايد
حتم ًا جريمه مضاعف هم ميشدند .همين حاال هم ماشينهاي پشتي با
بوق اعتراض ميكردند .آخ منيژه! ممكن نبود خداوندگار نظم اگر دير
برسد ،او را ببخشد .اينقدر هم بيوجود نبود كه الميرا را تنها بگذارد.
الميرا آمد پايين .يكجور معذرتخواهانه به شهراد نگاه كرد و بعد به
راننده گفت« :معلومه كه مقصر ما هستيم .خيلي ببخشيد .راه رو بند
آورديم .بياييد كنار .من خسارتتون رو ميدم اآلن».
دم موشي موهايش را با دو دست صاف كرد و گفت« :زكي .از كجا
مردِ ،
تا فرمونو نچرخوندم به راست ،نزديد به چاك .نه آبجي .اول پول رو رد
كنين».
مرد خــاف هيكلش ،صداي پُري داشــت .شــهراد پريــد جلو و
سينهبهسينهاش ايستاد .راننده ســرش را باال آورد .تازه آن موقع هم
تا سر شانههاي شهراد نميرسيد .مرد گفت« :چخه بچه قرتي! برو كنار
باد بياد!»
شــهراد يقهاش را گرفت و چند باري محكم تكانش داد .صدا در گلوي
مرد ميشكســت اما از فحش دادن دست برنميداشت .سه،چهار مرد
جوان و ميانسال پريدند جلو و شهراد را بين خودشان گرفتند و يكي دو
مشت هم حواله كمر و سينهاش كردند .كينه بامو را در غيظ نگاه و كف
دور لبهايشان ميديد .الميرا جيغ ميكشيد .شهراد فرياد زد« :چيزي
نشده .داد نزن ».همان راننده تاكسي سبز خيلي بانشاطتر از قبل گفت:
«مرتيكه زدي ماشين آقا رو تركوندي حاال يقه هم ميگيري؟»
گريه الميرا شديدتر شد .شهراد دلش داشت جر ميخورد .داد زد« :گريه
نكن ».الميرا در دم ساكت شد اما تا آمد با راننده تاكسي حرف بزند باز
گريهاش گرفت« :آقا به خدا ما بهشون گفتيم خسارتشون رو ميديم.
ايشون قبول نميكنن».
راننده تاكسي گفت« :پولت رو به رخ ما نكش آبجي .بايد هم بدي».
الميرا گفت« :چشم».
راننده تاكسي گفت« :باريكاهلل خواهر جيگر جون».
شــهراد تا آن لحظه ،قصد نداشــت دعوا كند اما لحن كثيف راننده
تاكسي ،راه رسيدن خون به مغزش را سد كرد .با تقال خودش را از دست
جوانها رها كرد و با سر رفت توي صورت راننده .بعد هم افتاد رويش و
مشتهايش را كه در اين 6ماه زير نظر بيژن قوتي گرفته بودند حواله دو
كليهاش كرد .همزمان سه،چهار نفر ريختند رويش و با لگد سعيكردند
آنها را از هم جدا كنند .همينطور ماجرا ادامه داشت تا چيزي محكم خورد
پس سرش و گيج شد. ...

سهضربهكارد
 ....مهرك وارد بيمارستان شد .گوشي را روي ويبره گذاشته بود.
ميثم بود.
«ما اول سنايي هستيم .چه خبر؟»
«دوستتون جنب گلفروشي توي ميدون ايستاده».
بعد ساغر رنگ و شماره پالك پژو را داد .فقط سيثانيه بعد دو تا
ماشين شاســيبلند با چراغهاي خاموش جلوي ديدش آمدند.
كنار خيابان زدند روي ترمز .شب هنوز خيلي شب بود .از هركدام
از ماشينها سه نفر پايين آمدند .ســاغر در باريكه نوري كه از
بيمارستان به اطراف گلفروشي ميرسيد ميثم و آن رفيقش ياسر،
همان كوه عضله را تشخيص داد .ياسر جلوتر از بقيه بود .با وجود
چاقويي كه از شــهراد چند روز پيش خورده بود اما باز هم قبراق
بود .رفت سمت در راننده پژو .با دست چپ دستگيره را فشار داد.
معلوم بود هرمز خيلي آدم محتاطي بود .در ماشين قفل بود .آنكه
از همه ريزهميزهتر بود سمت در شاگرد دويد .دست توي جيبش
كرد .كمي از ماشين فاصله گرفت و آنچه در مشتش بود پرت كرد
سمت شيشه ماشين .شيشه پودر شد .ساغر ميدانست تكههاي
خرد شده داخل ،شمع ماشين اســت .بعد جوان بهسرعت با دو
ضربه آرنج ،كل شيشه را پايين آورد .قفل را باز كرد و بعد خم شد
توي ماشين .اما بالفاصله خودش را كشيد عقب .ساغر ميديد كه
لبهايش را گاز ميگيرد و بالفاصله فهميد چرا .خون از دستش
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جاري بود .معلوم بود هرمز با چاقو او را زده است .اما ديگر خيلي
دير شده بود .نفر ديگري در عقب را باز كرد و گرچه او هم ضربه چاقو
خورد اما باالخره توانست قفل در سمت خود هرمز را باز كند .پشت
ماشين سمت ساغر بود .دقيق نميفهميد چه اتفاقي دارد ميافتد
برق صيقل يافته چاقوي سه نفر از آنها را ميديد كه قبل رفتن
اما ِ
توي ماشين ،ميدان را ميشكافت .ياسر همچنان سمت هرمز بود
و باال و پايين رفتن قاطعانه چاقوي او بيشتر ديده ميشد .پس حتم ًا
چپدست بود .كمي بعد هر سه كنار كشيدند و نزديك دو نفر زخمي
اول ايستادند و با چشمهاي چرخان دوروبر را ميپاييدند .ميثم با
دوبيست كيلويش جلو آمد و چاقو را از دست ياسر گرفت.
تمام ص 
ســاغر ديد كه يكدو جملهاي گفت و بعد دست چپش را داخل
تن تار هرمز بيرون كشيده
ماشين برد .بعد كه بيرون آمد نيمي از ِ
شد .ميثم ســه بار چاقو را فرود آورد كه حركات دستانش نشان
ميداد چقدر ناشيانه است .با اينهمه بعيد بود حتي قبل ضربات
او جاني در هرمز مانده باشد .نو ِر جلوي در بيمارستان شيار خورد.
ساغر ديد كه مهرك در درگاه ايستاد .فهميده بود چه اتفاقي افتاده.
فقط يكلحظه شوكه شد انگار .بعد بيمعطلي دويد سمت خيابان
خردمند .از جمع فقط ياسر او را ديد .چاقو را از دست ميثم بيرون
كشيد و خيز برداشت دنبال دختر .ساغر ماشين را روشن كرد .با
چراغ خاموش حركت كرد و دنبالشان حركت كرد.
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با مردم
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از يك دورهمي 50نفري 22نفر كرونايي شديم

محسن از تهران

سهم مستضعفان از بنياد مستضعفان چيست

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

ماسك رايگان بدهند ،هر كس نزد مجازات كنند

خيلي از مردم توان تهيه ماســك را ندارند .بهعنــوان مثال اگر من و
همسرم و دختر و پســرم كه هر روز مجبور به خروج از خانه هستيم
2عدد ماسك مصرف كنيم روزانه 20هزار تومان هزينه ماسك خواهيم
داشت كه درماه ميشود 500هزار تومان .درحاليكه چنين رقمي در
هزينههاي خانوار ما لحاظ نشده است و افزايش حقوقها هم اين بخش
را پوشش نميدهد .مســئوالن مدام توپ را به زمين مردم نيندازند.
ماسك رايگان بدهند هر كسي هم كه نزد جريمه و حتي زنداني كنند.
حسينپور از مشهد

افزايش هزينههاي سبد معيشت

افزايش هزينههاي حملونقل ،پوشاك ،اجارهبها و قيمت خوراكي و...
و اضافهشدن هزينه مواد ضدعفونيكننده و ماسك و دستكش باعث
شد ميانگين هزينه سبد معيشت خانوار از 5ميليون تومان هم بگذرد
و مسئوالن هم اقدامي براي بهبود اين اوضاع نكردهاند .اكنون سؤال
اين است كه مسئوالن كه موفق به كنترل بازار مرغ نشدهاند چگونه
ميخواهند با مصوبه و بخشنامه بازار مسكن و اجارهبها را كنترل كنند.
فخراني از تهران

جوالن سگهاي ولگرد در خرمشهر

ميدان شهداي خرمشهر در مركز شهر ب ه صورت شبانهروزي به قلمرو
سگهاي ولگرد تبديل شده .مردم هنوز از خاطر خود نبردهاند كه سال
گذشته يكي از همين سگها گلوي دختر  ۹ساله را دريد و او را راهي
بيمارستان كرد .بعد از اين اتفاق مسئوالن با تقسيم بودجه بين چند
سازمان قول دادند كه بهزودي اين مشــكل حل خواهد شد .اما اين
«بهزودي» كه مسئوالن قول دادهاند،هنوز فرانرسيده است.
ليوارجاني از خرمشهر

كرونا تعداد زنان سرپرست خانوار را
افزايش داد
بهدليل همين مشــكالت اســت كه معتقدم
ادامه از
صفحه اول مجموعه حاكميت در كنار اقداماتي كه براي عبور
از بحران كرونا انجام ميدهد بايد نگاه ويژهاي نيز به زنان سرپرســت
خانوار داشته باشد .اكنون موقعيتي است كه از نظر اقتصادي بيشتر
مردم كشور دچار محدوديت شده و افزايش مهار گسيخته قيمتها،
زندگي را براي همه ســخت كرده است؛ همين محدوديتهاي مالي
باعث شده تا تعداد زيادي از افرادي كه تا پيش از اين به زنان سرپرست
خانوار كمكهايي را ارائه ميكردند ،نتوانند اين كمكها را ادامه دهند؛
البته كه ما معتقديم در اختيار قرار دادن پول ،درماني موقتي است و
دردي را دوا نميكند ،اما اينجا وظيفه متخصصان وكارشناسان حوزه
اقتصادي است كه تدبيري براي اين مســئله بينديشند؛ در غير اين
صورت بايد منتظر آسيبهاي جبران ناپذيري در جامعه باشيم.
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 4فرضيهدرانفجارمرگباركلينيك

وداع با احسان و رها

با دستور قضايي تاكنون 9نفر در جريان اين حادثه بازداشت شدهاند و تحقيقات ادامه دارد

بررســيهاي قضايي و تيــم 11نفره
داخلي كارشناســان دادگســتري در محــل
آتشســوزي و انفجــار كلينيكي در
تجريش كه مرگ 19نفر را به همراه داشت4 ،فرضيه
درباره علت اين حادثه را مطرح كرده است .هماكنون
9نفر در جريان اين حادثه بازداشت شدهاند و رسيدگي
به پرونده اين انفجار در دادسراي جنايي تهران ادامه
دارد.
به گزارش همشهري ،با گذشت چند روز از آتشسوزي
و انفجار مرگبار در كلينيكي در منطقه تجريش تهران
كه باعث مرگ 17خدمه درمان و 2بيمار شــد ،افكار
عمومي همچنيــن منتظر اعالم دليل ايــن حادثه از
سوي مراجع رسمي است .بهدنبال اين حادثه هولناك،
پروندهاي در دادســراي جنايي تهران تشكيل شد و
قاضي مصطفي واحدي ،بازپرس شعبه يازدهم دادسرا
رســيدگي به آن را بهعهده گرفت .او به همراه محمد
شهرياري ،سرپرست دادسراي جنايي تهران دقايقي
پس از وقوع فاجعــه در محل حادثه حاضر شــده و
تحقيقات خود را بهصورت ويژه آغاز كردند.
در بررســيهاي اوليه مشخص شــد كه ساختمان از
4بخش تشــكيل شده اســت .مركز جراحي محدود
سينا مهر شــميران ،درمانگاه تخصصي داخلي سينا
مهر شميران ،مركز تصويربرداري پزشكي سينا اطهر
و داروخانه .از سوي ديگر مشخص شد كه علت فاجعه
انفجار كپسول گاز بوده كه باعث شده حرارت و دود از
طريق راهپلهها با سرعت زياد به طبقات بااليي نفوذ كند
و باعث مرگ 19نفر شود.
بررسي كارشناسان

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

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

عكس :همشهري /حسين تهراني

ك ماه قبل در يك دورهمي خانوادگي كه حدود 50نفر بوديم گردهم
ي 
آمديم و چه اشتباهي كرديم كه جانمان را كف دستمان گرفتيم .اكنون
22نفرمان مبتال به كرونا شدهايم كه حال يك نفرمان وخيم است و
يك نفر هم فوت كرده است .از مردم تقاضا دارم مراعات كنند و دست از
مهماني و دورهمي و مراسم شلوغ و غيرضروري بردارند.

حوادث
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داليل آتشسوزي

هرچند احتمال مطرح شدن فرضيههاي ديگري نيز
درخصوص علت وقوع آتشسوزي و انفجار وجود دارد
اما 4فرضيه اوليه كارشناسان به اين شرح است :نخست
اينكه ،كابل برق بنا بر داليلي از تير برق جدا شده و به
روي كپسولهاي اكسيژني كه داخل حياط انبار شده
بود ،افتاده و سپس اين فاجعه را رقم زده است.
دومين احتمالي كه از سوي كارشناسان مطرح شده
اين است كه قسمت ذخيره مخزن اكسيژن كه در طبقه
همكف ساختمان قرار داشت دچار حريق شده و پس از
آن انفجار كپسولهاي اكسيژن را به همراه داشته است.
ســومين فرضيه احتمالي اين اســت كه بــرق 3فاز
ســاختمان دچار اتصالي شــده و بعد آتشسوزي و
بهدنبال آن انفجار رخ داده و مــرگ 19نفر را رقم زده
است و چهارمين و آخرين فرضيه احتمالي اين است كه
آتشسوزي در طبقه زير همكف كه قسمت تاسيسات
ساختمان بوده شروع شــده و درنهايت باعث انفجار و
بروز اين حادثه دردناك شده است.
اگرچه اين4فرضيه احتمالي از سوي كارشناسان مطرح
شده است اما با اين حال ،تحقيقات گروه كارشناسي
و بررســيهاي آنها ادامه دارد تــا داليل اصلي حريق
ساختمان كلينيك مشخص و اعالم شود .از سوي ديگر
با توجه به اينكه مطرح شده ارگانهاي ذيربط به مالك
ســاختمان اخطارهايي درخصوص ناايمن بودن آنجا
اعالم كردهاند ،قاضي جنايي از اين ارگانها خواسته كه
چنانچه تذكرات را بهصورت كتبي دادهاند ،نسخهاي از
آن را در اختيار تيم جنايي قرار دهند.
دستور بازداشت

چهارشــنبه گذشــته يعني يك روز پــس از حادثه
آتشسوزي ،بازپرس جنايي دستور بازداشت و تحقيق
از 4نفــر را كه مديرمجتمــع ،رئيسكلينيك ،معاون
كلينيك و مسئول تاسيسات بودند ،صادر كرد .تحقيق
از آنها آغاز شــد و بازپرس جنايي چند ساعت پس از
انجام تحقيق5 ،نفر ديگر را نيز بازداشت كرد .تاكنون
9نفر در اين پرونده بازداشت شــدهاند كه 3نفر از آنها

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

زن هستند .به گفته تيم جنايي تهران بازداشتيها از
افراد هيأتمديره ،مديرعامل و ســهامدار اين مركز و
همچنين مسئوالن تاسيسات ســاختمان بودهاند .با
اين حال بررسيها درباره اينكه نهادها و سازمانهاي
نظارتي مربوطه نيز در اين حادثه مقصر هستند يا خير؟
در حال بررسي است و احتمال دارد تعداد بازداشتيها
نيز افزايش يابد.
شكايت

وقوع انفجار و آتشســوزي ايــن كلينيك ،مرگ تلخ
تعدادي از هموطنانمان را رقــم زده و باعث مصدوم

شدن تعداد ديگري شد .اين در حالي است كه خسارتي
به افرادي كه در اطراف ساختمان زندگي ميكردند،
وارد شــده اســت .به همين دليل بازپرس جنايي به
مأموران كالنتري 101تجريش دستور داده تا اظهارات
و شــكايت مصدومان اين حادثه و افرادي را كه دچار
خسارت مالي شــدهاند ثبت كرده و به آنها رسيدگي
كنند.
آنچه تاكنون بهطور قطعي مشخص است اينكه انفجار
در ساختمان كلينيك از طبقات پاييني يعني همكف
يا زير همكف شروع شــده و تيم تحقيق شايعه اينكه
آتشسوزي از طبقه چهارم شروع شده را رد كرده است.

يكــي از غمانگيزترين ماجراهــا در حادثه
آتشسوزي كلينيك ســينا مهر مربوط به
احسان گنج خانلو و رها نيك روش ميشود؛
زوجي كه 2هفته بود با يكديگر ازدواج كرده
بودند اما اين حادثه تلخ به زندگي آنها پايان
داد .آنطور كه همكاران احسان و رها ميگويند
دقايقي پيش از اين حادثه رها كارش تمامشده
بود اما چون همسرش هنوز در اتاق عمل بود،
منتظر ماند تا كار او هم تمام شــود و با هم به
خانه بروند.
روز پنجشنبه خانوادههاي داغدار آنان كه يك
روز قبل پيكرهاي آنان را از پزشكي قانوني
تحويل گرفته بودند با آنها وداع كردند .آنطور
كه يكي از دوســتان خانوادگي احسان و رها
ميگويد پيكر احسان براي تدفين به زنجان
منتقل و پيكر رها در بهشــت زهرا به خاك
سپرده شد .او ميگويد« :با وجود شرايطي كه
اين روزها وجود دارد اما دوســتان و خانواده
احسان و رها براي مراسم آمده بودند .هيچكس
حال و روز خوبي نداشــت و همه سياه پوش
شده بودند .باورمان نميشد فقط  2هفته بعد از
ازدواجشان بايد مراسم تشييع پيكرهايشان
را برگزار كنيم .رفتن آنها جگرمان را سوزاند».
او ادامه ميدهد« :چون احســان اهل زنجان
بود خانوادهاش دوست داشتند او در آنجا به
خاك سپرده شود و به همين دليل پيكر او روز
پنجشنبه به زادگاهش منتقل و در آنجا به خاك
سپرده شد .رها هم پس از انجام تشريفات در
يكي از قطعههاي بهشت زهرا دفن شد .روز
پنجشنبه افراد زيادي براي مراسم خاكسپاري
رها آمده بودند و با اشك و اندوه اين مراسم
برگزار شد».
فداكاري تا پاي جان
يكي از جا نباختگان حادثه آتشســوزي
كلينيك ســينا مهر ،دكتر سوسن سلطاني
محمدي ،متخصص بيهوشي بود ،فردي كه اين
روزها درباره فداكارياش زياد صحبت ميشود.
آنطور كه شواهد نشان ميدهد هنگام وقوع
اين حادثه خانم دكتر در اتاق عمل مشــغول
كار بوده كه ابتدا برق و در ادامه اكسيژن قطع
شــده و چون جان بيمار در خطر بوده دكتر
سلطاني فورا از آمبوبگ (وسيلهاي دستي براي
تنفس مصنوعي) استفاده كرده و حتي وقتي
آتشسوزي و دود به اتاق عمل رسيده او حاضر
نشده بيمارش را رها كند و تا آخرين لحظه كنار
بيمار مانده؛ آنچنان كه وقتي آتشنشانان باالي
سر او رسيدند در يك دستش آمبوبگ ذوب
شده پيدا كردند و دســت ديگر او نيز به فك
بيمار بود .اين نشان ميدهد كه دكتر فداكار
تا آخرين لحظات دست از تالش براي نجات
جان بيمارش برنداشته و نجات بيمار را به زنده
ماندن خودش ترجيح داده است.
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ادبوهنر
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آخرين خاطره مرد خاطره ساز
عليرضا محمودي

دبير گروه ادب و هنر

از راست به چپ:
نصرت دست مردي،
خسرو شكيبايي،
هادي اسالمي،
سيروس
گرجستاني
و مهري مهرنيا،
بازيگران
نمايش  زير گذر
لوطي صالح
در تاالر سنگلج

سيروس
گرجستاني
در نمايي از
فيلم تنوره
ديو /اولين
ساخته
بلند
كيانوش
عياري

است .گرچه بازي عجيب او در نقش دكتر آسايشگاه
رواني نمايش عشــقآباد مثالي از قدرت مهارنشدني
بازيگري بود كه اگر ميداني در برابرش ميديد ،همه را
مبهوت خود ميكرد.
گرجســتاني در ميانه دهه 40سعي كرد ،وارد سينما
شــود ،اما حضور جدياش در سينما با فرياد مجاهد
(مهدي معدنيان) در ســال 1358آغاز شــد .او در
سينمايي كه نقش اول هميشــه متعلق به جوان اول
است ،هميشــه نقش  2بود .او در چهل و چند فيلم،
ش تيپهاي مختلف مردان
مجموعه متنوعي از نقــ 
ميانسال ايراني را بازي كرده است .از گريمور و دالل و
پليس تا قاچاقچي و سارق و كالهبردار .اما تلويزيون
رسانهاي مناسب براي درخشــش گرجستاني بود.
جايي او كه او به مدد صداي كار شده و بدن منعطف
ميتوانست سريالهاي تلويزيوني را با مضامين محدود
و رويكردهاي از پيش تعيين شــده به چالشي دوباره
براي مخاطبان تبديل كند.
او در تلويزيون توانســت تجربــ ه بازيهاي تاريخي،

قصه زني كه همهاش يأسهاي فلسفي داشت

*

سيروس
گرجستاني
توانست مانند همه
بازيگران موفق
وارد خاطرات
مخاطبان شود و
بخشي از معاني
رايج در زندگي  
روزمره را با نام خود
برچسبگذاري
كند

ملودرام و كمدي را با موفقيت پشت سر بگذارد .از پدر
قطام در سريال امام علي (داوود ميرباقري  )1375 -تا
بهادر خان كيف انگليسي(ضياءالدين دري )1378 -
از عزيز آقا در يادداشتهاي كودكي ( - 1380پريسا
بختآور) تا آقا هاشم در متهم گريخت ( - 1384رضا
عطاران) .سيروس گرجستاني در كنار حميد لواليي
نقش مهمي در شكلگيري تيپ مرد ميانسال ايراني در
سريالهاي دهه 80داشتند .تيپي كه توسط بازيگران
ديگر بارها تكرار شد .گرجستاني در سال 1386با بازي
در نقش كهنسالي محمدحسين شهريار شاعر نامدار،
شكل متفاوتي از بازيگري خود را به نمايش بگذارد.
سيروس گرجستاني توانســت مانند همه بازيگران
موفق ،وارد خاطرات مخاطبان شود و بخشي از معاني
رايج در زندگي روزمره را با نام خود برچسبگذاري
كند .تقدير او چنيــن بود تا به جــاي بازيكني كه از
شاهين به پرســپوليس ميپيوندد ،ستاره اقبالش را
نه در امجديه كه در تئاترشــهر بيابد .او ستاره مردم
گمنام بود.

تيم فوتبال
شاهين در
اواخر دهه
 .30سيروس
گرجستاني
نفر دوم
نشسته از
راست

درباره نرگس آبيار كه جديدترين ايراني عضو آكادمي اسكار است

عكس همشهري /امير پناه پور

اگر 51سال پيش هادي اسالمي ،بهطور
ياد
اتفاقي همــكارش ،انبــاردار كارخانه
آزمايــش را در پيادهروهــاي اطراف
چهارراه وليعصر نميديد و به او پيشــنهاد نميكرد تا
همراه او به تمرين گــروه دوم تئاتر ملي در اداره تئاتر
بيايد ،شايد نوشتن اين نوشــته امروز ديگري علتي
نداشــت .تقدير و تصادفي كه هميشه در سريالهاي
تلويزيوني ،سرنوشت قهرمانان را رقمميزند ،آن روز
براي علي اكبر محمودزاده گرجســتاني ،معروف به
ســيروس اتفاق افتاد .فقط با اين اســتدالل ميتوان
پذيرفت كه كودك يك خانــواده مهاجر از بادكوبه به
سرحدات شمالي بعد از كنار گذاشتن شانس بازي در
تيم ملي فوتبال ايران راهي صحنه تاالر سنگلج شود و
نامش در فهرست بازيگران نمايش زير گذر لوطي صالح
ثبت شود .بازيگري كه هرگز ستاره نشد ،اما درخشيد.
سيروس گرجستاني 1323تا سال 1348ميانهاي با
بازيگري نداشــت .او در يك خانواده تهيدست كه به
داليل اجتماعي و سياسي از بادكوبه به انزلي و از آنجا
به تهران مهاجرت كرده بودند ،زندگي آرامي نداشت.
پدرش كه سمساري دورهگرد بود ،از مادرش جدا شد
و درحاليكه هزين ه زندگــي او را ميپرداخت ،در يك
زندگي بيسرو ســامان بدون هيچ خبري از زندگي
فرزندش كه او را خيلي دوست داشت ،گم شد .شرايط
زندگي در محله مروي تهران همراه با زنبابا و تحصيل
همراه با ناهنجاريهاي كودكي غريبه با محيط پايتخت
ايران در در دهه 30او را به بروز استعدادهايش براي فرار
از خشونت رايج در متن زندگي واداشت .گرجستاني
سالها فوتباليستي شناخت ه شــد ه در امجديه بود .او
كه در بازيهاي مهم آموزشگاههاي تهران درخشيده
و شهرتي براي خودش دســت و پا كرده بود ،وارد تيم

نوجوانان شاهين تهران شد .مهارتش خيلي زود او را
وارد تيم دسته 2و دستهيك تيمهاي سهگانه شاهين
كرد .او با تيم ملي يك گام فاصله داشــت .اما همبازي
همايون بهزادي ،حميد شيرزادگان و ناصر ابراهيمي
تصميم گرفت با عنوانش يعني يك فوتباليست براي
هميشه خداحافظي كند 3 .سال ماندن پشت گرفتن
ديپلم در يك خانواده دســتتنگ در محالت شلوغ
تهران ،به او حالي كرده بود كه بايد براي روي پاي خود
ايستادنبهخودش گل بزند .او فوتبال را كنار گذاشت
تا راهي كارخانه آزمايش شود و بهعنوان كارگر بخش
انبار به دستمزدي براي ادامه زندگي قناعت كند .امروز
حق داريم از دور شدن گرجستاني از فوتبال خوشحال
باشيم .تقدير او را به سمتي كه هرگز به آن فكر نكرده
بود،كشيد.
هادي اسالمي بازيگر تئاتر و سينما با حمايت برادرش
در بخش اسفنجسازي كارخانه آزمايش مشغولكار
شــد .در همان جا با سيروس گرجســتاني آشنا شد.
اسالمي نخستين كسي بود كه اســتعدادي نهفته را
در او تشخيص داد .اسالمي از كارخانه آزمايش رفت و
در اداره تئاتر استخدام شد .گروه دوم تئاتر ملي براي
اجراي نمايشهاي ايراني در تاالر ســنگلج راه افتاده
بود .اسالمي در سال 1349بعد از مالقات تصادفي با
گرجســتاني او را به اجراي نمايش گذر لوطي صالح
دعوت كرد .نخستين نقش ســيروس گرجستاني در
كنار حســين خانيبيك ،نصرت دستمردي ،خسرو
شكيبايي ،هادي اســامي و مهري مهرنيا نقش يك
آبحوضي بود.
گرجستاني كه طعم هنر و بازيگري را چشيده بود ،با
كمك اسالمي و ديگر بازيگران اداره تئاتر ،آن را ادامه
داد .او در بيش از 20نمايش ،كه اغلب آنها ايراني بودند،
روي صحنه رفت .گرجستاني در تئاتر با بازي در نقش
لوطي معركه در معركه به كارگرداني سياوش تهمورث
با متني از داوود ميرباقري در بســياري از يادها مانده

سيروس گرجستاني بازيگر محبوب
سينما و تلويزيون و تئاتر درگذشت

23023632

يك مصاحبه با بيبيسي و البته انتشــار خبر ساخت فيلم
مسعود مير
جديدش با نام بيوقتي در خبرها براي خود جايي دست و پا
روزنامه نگار
كرده بود يك انتخاب غيرمنتظره سبب شده تا اين كارگردان
در آستانه  50سالگي خبرساز شود.
ســيودومين جشــنواره فيلم فجر در حال
ماجرا از انتخاب آبيار بهعنوان يكي از اعضاي جديد آكادمي
گزارش برگزاري است و آقاي پرسر و صدا كه فيلم« چ»
اسكار شروع شد و اينكه نام او چطور توانسته در اين انتخاب
را در بخش مسابقه دارد براي تماشاي «مش
به ثبت برســد آن هم درحاليكه بســياري از كارگردانان
الفت» روي پرده در سينماي اهالي رسانه در صف ميايستد.
تحســين شــده و ممتاز ايراني عضو آكادمي نيستند.آبيار
حضور ابراهيم حاتميكيا و حمايت تمام قد او از شيار 143و
البته كمي خوششــانس هم بوده چون در سالهاي اخير
البته بازي مريال زارعي در اين فيلم و كارگرداني نرگس آبيار
برگزاركنندگان اسكار توجه ويژهاي
آن سالها حســابي خبرساز شد2 .
به فيلمسازان زن داشتهاند و در تكاپو
ســال بعد وقتي آبيار فيلم نفس را
براي تغيير بافت يكدســت اعضاي
ســاخت خيليهــا بازگشــت او به
آبيار با ادبيات آغاز كرد و آكادمي گزينههاي دور از ذهني را به
دلمشغولي قديمي او يعني داستان را
عضويت آكادمي اسكار درآوردهاند .با
مورد توجه قرار دادند و فيلم را تماشا
به راه ســينما رفت و حاال همه اينها اما عضويت نرگس آبيار در
كردند« .نفس» هرچنــد به خاطر
پلههاي ترقي را با سرعت آكادمي موضوع قابل اعتنايي اســت
طوالني بودن برخي را هنگام تماشا
و بايد آن را با ديده مثبت نگريســت.
خســته كرد اما فيلمي قابل اعتنا و
بيشــتري باال مــيرود .آبيار با ادبيات آغاز كرد و به راه سينما
متفاوت بود و نشان ميداد كه آبيار به
كارگرداني كــه روزگاري رفت و حاال پلههاي ترقي را با سرعت
خوبي در مسير ســاخت فيلمهاي
بيشــتري باال ميرود .كارگرداني كه
ضدجنگ نقشــه راه را كشف كرده
چندان مهم نبــود و حاال روزگاري چندان مهم نبود و به خاطر
است .موفقيت مريال زارعي در شيار
چشم و چراغ فيلمسازان همين ديده نشدن تالشهايش گويي
143و شكار سيمرغ به خاطر بازي در
دچار ياس فلســفي شــده بود حاال
اين فيلــم در دوره ســي و چهارم
فعــال زن در ســينماي چشم و چراغ فيلمسازان فعال زن در
جشــنواره براي پانتــهآ پناهيها و
سينماي كشور است.
شبنم مقدمي تكرار شــد.
بازيگران كشور است
نفس  2سيمرغ نقش اصلي و مكمل
* عنوان مجموعه داستاني از
زن جشنواره را با خود به خانه بردند
نرگس آبيار
تا نام نرگس آبيار بهعنوان كارگردان زن نوظهور ســينماي
ايران بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد.
آبيار در اين سالها البته با محمدحسين قاسمي تهيهكننده
 2فيلم شيار 143و نفس ازدواج و زندگي شخصي خودش را
هم به سياقي جديد كارگرداني كرد.
شمايل فيلمسازي آبيار در «شبي كهماه كامل شد» تكميل
شد .خانم كارگردان به سراغ سوژهاي سياسي و ملتهب رفته
بود و ميخواست از دل تروريستها و مردان ايدئولوگ ،عشق
و جنون را كشف كند .زندگي فائزه و عبدالحميد با عشق آغاز
و به جنون ،انتقام و خون ختم ميشد و آبيار ميخواست اين
مسير بيبازگشت را با ســليقه زنانه خود روايت كند .فيلم،
موافقان و مخالفان بسياري داشــت اما هر چه بود توانست
ســيمرغ بهترين فيلم ،بهترين كارگرداني ،بهترين بازيگر
مرد و بهترين بازيگر زن جشنواره سي و هفتم فيلم فجر را
به نام خود ثبت كند.
درحاليكــه نرگس آبيــار در چندماه گذشــته تنها با

احتمال تعطيلي مجدد سينماها
سينما

در حالي كه اكران سال ۹۹از روز چهارم تيرماه با نمايش فيلمهاي
«خوب بد جلف »۲و «شــناي پروانه» رســما آغاز شده است،
تصميم ستاد ملي كرونا ميتواند شوك بزرگي به اين اكران وارد

عكس همشهري /منا عادل

كند.
بهگزارش همشــهري ،از چند روز پيش و هنگامي كه معاون وزير بهداشت از
آغاز محدوديتهاي گروه  3و  4در 13اســتان شامل تهران و خراسان رضوي
و فارس خبر داد ،اين شــايعه قوت گرفته است .اين محدوديتها ممكن است
شامل تعطيلي سالنهاي سينما و تئاتر شــود .عليرضا وهابزاده ،مشاور وزير
بهداشت گفته :در صورت ادامه سير صعودي شيوع اين بيماري ،درباره تعطيلي
و اعمال محدوديت مجدد در زمينــه فعاليتهاي هنري تصميمگيري قطعي
صورت خواهد گرفت.
با توجه به فروش باالي سالنهاي تهران و مشهد و شيراز توقف فعاليت سينماها
در اين 3شهر ،ضربه سختي به اكران سال ۹۹وارد خواهد كرد.
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صداي پاي اژدها در بیروت

انتخابات آمريكا

23

10شركت بزرگ چيني براي اولينبار آمادگي خود را برای
سرمايهگذاري در پروژههاي زيرساختي لبنان اعالم كردند

كيوسك

انتخابات رياستجمهوري آمريكا ســوم نوامبر (13آبان)
برگزار ميشود .از امروز تا روز انتخابات ،در اين ستون روزانه،
به تحوالت خبري ،تحليلي و آخرين نظرسنجيهاي مربوط به
انتخابات ميپردازيم .

رياستجمهوري در خطر است

حضور دونالد ترامپ در كاخ ســفيد ،عرصه سياست در آمريكا را
چنان در هم ريخته و در وضعيت بيسابقهاي قرار داده كه ديگر
هیچ اتفاق سیاســی در آمریکا عجیب به نظر نمیرسد .هرچه به
تاريخ انتخابات رياستجمهوري اين كشور نزديك ميشويم ،بر
شمار اين تحوالت كمسابقه اضافه ميشود .در روزهاي اخير خبر
فعاليت تبليغاتي صدها نفر از مقامات دولت جورج بوش در حمايت
از جو بايدن ،نامــزد دمكراتها در انتخابات رياســتجمهوري
آمريكا ،توجه رسانهها را جلب كرد .اين در حالي است كه روزنامه
نيويوركتايمز چندي پيش خبــر داده بود كه جورج بوش قصد
دارد در انتخابــات از بايدن حمايت كند .اين خبــر البته فرداي
انتشار ،توسط ســخنگوي بوش رد شد .سخنگوي رئيسجمهور

با بازگشت ويروس ،آمار بستري
افزايش يافت

بازگشت به كار
پيشين آمريكا از حزب جمهوريخواه ،با رد اين خبر گفت« :بوش
مانند انتخابات 2016از هيچ نامــزدي حمايت نميكند» .با اين
حال اكنون معلوم شده صدها نفر از مقامات دولت بوش كه شامل
چند وزير و چهره بلندپايه دولتي هستند ،با تشكيل كميتهاي به
نام «كابينه 43براي بايدن» (عدد 43اشارهاي است به عنوان بوش
كه چهلوسومين رئيسجمهور آمريكا بود) از رياستجمهوري
بايدن دمكــرات حمايت ميكننــد .به گــزارش پوليتيكو ،اين
كميته كه حدود 200عضو دارد ،با راهاندازي وبســايتي ،شروع
به فعاليتهاي تبليغاتي از جمله انتشــار ويدئوهــاي كوتاه در
دفاع از رياستجمهور بايدن كرده اســت .محور تبليغاتي ديگر
اين گروه ،تشويق مردم آمريكا به رأيدادن است .اين موضوعي
است كه باراك اوباما ،رئيسجمهور ســابق هم در ماههاي اخير
بارها در سخنان و اظهارنظرهايش به آن اشاره كردهاست .اوباما
تاكيد ميكند تنها راه تغيير وضعيت ،رأيدادن است .دمكراتها
معتقدند پايگاه رأي ترامپ و حزب جمهوريخواه ،پايگاه رأي ثابتي
است و اگر بتوان آراي خاكســتري را براي بايدن جذب كرد ،اين
برگ برنده دمكراتها در مقابل ترامپ خواهد بود.
جنيفر ميليكــن ،يكي از ســازماندهندگان اين گــروه كه در
ســال 2004در ســتاد انتخاباتي بوش فعال بود ،درباره تشكيل
گروه حمايت از انتخاب بايدن به خبرنــگاران گفته :ما ميدانيم
چه چيز عادي اســت و چه چيز غيرعادي؛ آنچه اكنون شاهدش
هستيم بهشدت غيرعادي است .رياستجمهوري در خطر است.

وضعیت دونالد ترامپ و جوبایدن در نظرسنجیها
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خبرنگار

در شــرايطي كــه مذاكــرات دولت
گزارش ورشكسته لبنان با صندوق بينالمللي
پول بــه بنبســت رســيده و اوضاع
بحرانهــاي مالي  -معيشــتي در اين كشــور هم
روزبهروز وخيمتر ميشود ،انتشار خبري مهم از قصر
بعبــدا (كاخ رياســتجمهوري) فضاي آشــفته
رســانههاي لبناني را به كلي تحتالشعاع قرار داد؛
براساس اين خبر ،سفير چين در رخدادي بيسابقه
با دعوت حسان دياب ،نخستوزير لبنان در جلسه
هيأت دولت اين كشــور شــركت كرد .به نوشته

رسانههاي لبنان ،وانگ كيجيان در اين جلسه ،ضمن
اعالم آمادگي كشورش براي حمايت مالي و اعطاي
وام به لبنــان ،رايزنيهاي جداگانــهاي را با وزراي
اقتصادي كابينه درباره زمينههاي سرمايهگذاري در
پروژههاي زيرساختي لبنان انجام داده است .اين در
حالي است كه بهگفته منابع نزديك به دولت دياب،
ازجمله روزنامه االخبار10 ،شــركت بزرگ چيني،
يك هفته پيش از برگزاري اين جلسه در پيامي به
دولت لبنان از آمادگي خود براي ورود به بازارهاي
لبنان خبر دادهاند.
اهميت اين خبر زماني بيشتر نمايان ميشود كه
بدانيم با توجه به ورشكستگي نظام بانكي لبنان،
هيچ شركت سرمايهگذاري يا عمراني غربي ،بدون

جزئيات پيام چين

براســاس اطالعاتي كه از نشست ســفير چين با
دولت لبنان در رسانههاي اين كشور منتشر شده،
در پيام شركتهاي چيني ،عالوه بر اعالم آمادگي
عمومي ،نام چندين پروژه زيرســاختي بهعنوان
زمينه همكاريهاي مشترك ذكر شده است:
توســعه 2نيروگاه اصلي برق در لبنان (ميزان
خاموشــيهاي روزانه در اين كشــور بهطور قابل
توجهي افزايش يافته)
اجراي پروژه خط راه آهن شمال-جنوب (اجراي
اين پروژه سالهاست بر زمين مانده)
تاسيس شبكه مدرن حملونقل در بيروت (بيروت
با وجود جايگاهش در گردشــگري منطقه ،يكي از
عقبماندهترين نظامهاي حملونقل شهري را دارد)
حل بحران زباله با فناوريهاي مدرن (شهرداريهاي لبنان هنوز فاقد سازوكاري مدرن براي جمعآوري و امحای
زباله هستند و بارها بحران زباله در اين كشور از كنترل خارج شده است)
همچنين ،پروژه تونل بيروت ،توسعه شــبكه تصفيه آب ،تكميل آزادراه بيروت  -دمشق ،راهاندازي نيروگاههاي
برقابي و سرمايهگذاري مستقيم در نظام بانكي از ديگر پيشنهادهای شركتهاي چيني براي ورود به بازار لبنان،
بهرغم بحران مالي اين كشور عنوان شده است .بخش عمده زيرساختهاي يادشده در لبنان ،طي دهههاي گذشته
بهطور انحصاري در اختيار شركتهاي اروپايي و آمريكايي بوده است.

محاكمه غيابي قاتالن خاشقجي در تركيه

تغيير نخستوزير در فرانسه

دادگاهي در تركيه محاكمه 20نفر از اتباع عربســتان ســعودي را در پرونده قتل جمال
خاشقجي سعودي آغاز كرده است .جمال خاشقجي ،روزنامهنگار سعودي ،حدود 2سال قبل
در كنسولگري عربستان در استانبول به قتل رسيد .به گزارش الجزیره ،نام 2نفر از دستياران
ارشد محمد بنسلمان ،وليعهد سعودي نيز در فهرست 20نفره دادگاه ديده ميشود .گفته
ميشود كه خاشقجي به دستور محمد بنسلمان به قتل رسيده است .عربستان با رد اين
ادعا ،پيش از اين با تشكيل دادگاهي ،شماري از مأموران امنيتي اين كشور را به جرم اقدام
«خودســرانه» در قتل اين روزنامهنگار منتقد دولت ســعودي محاكمه كرد .منتقدان اما
معتقدند اين دادگاه يك دادگاه فرمايشي بوده است .جمال خاشقجي ستوننويس روزنامه
آمريكايي واشنگتنپست بود كه به انتقاد شديد از وليعهد سعودي ميپرداخت .خاشقجي
كه ساكن آمريكا بود براي دريافت مدارك الزم براي ازدواج مجدد به كنسولگري سعودي
در استانبول مراجعه كرده بود .خديجه نامزد او كه اهل تركيه است ،ديروز در دادگاه حضور
داشت .اگنس كاالمار ،گزارشگر ويژه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل در امور اعدامهاي
فراقانوني نيز يكي از حاضران در جلسه دادگاه بود .خانم كاالمار پيش از اين محمدبنسلمان
را بهعنوان آمر قتل خاشقجي متهم مستقيم پرونده دانسته است.

در پي استعفاي ادوارد فيليپ از پست نخستوزيري فرانسه ،امانوئل مكرون رئيسجمهور
اين كشور ژان كاستكس را بهعنوان نخستوزير جديد معرفي كرد .به گزارش خبرگزاری
فرانسه ،فيليپ بامداد ديروز استعفاي خود و دولتش را تحويل مكرون داده بود .در دوران
شيوع ويروس كرونا ،محبوبيت ادوارد فيليپ برخالف امانوئل مكرون در جامعه فرانسه
افزايش يافت .فيليپ يكشنبه گذشته نيز بار ديگر از سوي مردم شهر «لو آور» در شمال
فرانسه بهعنوان شــهردار انتخاب شــد .امانوئل مكرون بهدنبال پيروزي در انتخابات
رياستجمهوري براي دومين بار اســت .او پيش از اين اعالم كرده بود كه قصد دارد در
2سال باقي مانده از دوره رياســتجمهورياش ،تيم جديدي را براي اداره امور فرانسه
جايگزين كابينه فعلي كند و مسير سياسي جديدي را در پيش بگيرد .شكست گسترده
نامزدهاي مورد حمايت مكرون در انتخابات شــهرداريها و شــوراهاي شهر طي هفته
گذشته باعث شد تا زنگ خطر براي مكرون و حزبش به صدا درآيد و او براي انجام تغييرات
در كابينه تعجيل كند .ژان كاستكس 55ساله سياستمدار شناخته شدهاي نيست اما در
ردههاي اداري و وزارتخانههاي مختلف سابقه زيادي دارد .ژان كاستكس ،ادوارد فيليپ و
امانوئل مكرون ،هر 3فارغالتحصيل دانشسراي ملي علوم اداري فرانسه هستند.

ساختار روسيه پوتين
روســيه در زمينه توليد و توسعه
ادامه از
صفحه اول تسليحات نظامي ،در برابر آمريكا با
بودجه نظامي 800ميليارد دالرياش حرفي براي گفتن
ندارد ،بنابراين ترجيح داده بــا اقداماتي بهخودنمايي
نظامي رو آورد .حضور در تاجيكســتان ،اشغال كريمه،
حضور در قفقاز و ورود به جنگ سوريه در راستاي اين
سياست دنبال ميشود .در كنار اينها ،قدرت تسليحات
اتمي و حق وتو در شوراي امنيت سازمان ملل باعث شده
تا پوتيــن در عرصه خارجي نيز ابزارهــاي الزم را براي
پيشبرد اهداف خود داشته باشد.
روسيه پوتين يك فضاي بسته سياسي است كه تنها يك
نفر در آن اعمال قدرت ميكند .در روسيه پوتين ،هرگز
افرادي جز او و اطرافيانش رشد نكردهاند ،احزاب هرگز
اجازه فعاليت آزادانه نداشتهاند ،رسانهها هرگز از زير فشار
دولت خارج و كتابها هرگز بدون اعمال نظر منتشــر

نشدهاند .در چنين شــرايطي ،روسيه توان پرورش يك
فرد دارای كاريزما كه بعد از پوتين بتواند اداره امور را در
دست بگيرد ،نداشته است .در واقع ،اكنون هيچكسي جز
پوتين نميتواند سازوكار موجود را اداره كند .يك دوره
حضور ديميتري مدودف در جايگاه رياســتجمهوري
تأييد اين مدعاســت .پوتيــن در هرجايگاهي كه قرار
گرفته ،كانون قــدرت را به آنجا برده اســت .او در دوره
يلتسين رئيس شــوراي امنیت ملی روسيه بود ،قدرت
را به آنجا برد؛ سپس رئيسجمهور شد ،قدرت را به آنجا
برد و حتي زماني كه در دوره رياستجمهوري مدودف
در جايگاه نخستوزيري قرار گرفت ،باز هم قدرت را به
نخستوزيري برد.
روســيه پوتين يك چهره بيروني دارد كه بر محور
قدرت سختافزارياش شــكل گرفته است .ارسال
ماهواره به فضا و حضور مؤثر نظامي اين كشــور در
خارج از مرزها نمود اين قدرت سختافزاري است.
در داخل ،اما قدرت به اقتدار تبديل نشده است ،چرا

كه توسعه متوازن رخ ندادهاســت .مردم عادي در
همان ســاختمانهايي زندگي ميكنند كه از دوره
شوروي باقي مانده اســت .نظاميان ،طبقه نزديك
به قدرت ،اساتيد دانشــگاه ،كارمندان و در كل قشر
«اليت» جامعه طي 2دهه اخير در روســيه از رفاه
خوبي برخوردار شــدهاند ،اما اوضــاع زندگي اغلب
مردم اين كشور هماني اســت كه در دوران شوروي
بود .طبقاتي كه از اين وضعيت برخوردارند ،هميشه
پاي صندوقهاي رأي حاضر ميشوند؛ اگر بپذيريم
كه انتخابات در صحت و سالمت برگزار شده باشد.
فدراســيون روســيه بيش از 17ميليون كيلومترمربع
وســعت دارد ،امــا هرآنچه مــا و غربيها از روســيه
ميشناسيم به سنپترزبورگ و مسكو محدود ميشود.
بخش آسيايي اين كشور به كلي مورد غفلت قرار گرفته
است .شرايط خاص روسيه ،تزارها ،استالينها و پوتينها
پرورش ميدهد ،اما ثمره چنين ســاختاري ،توســعه
نامتوازن اين سرزمين پهناور است.

تضمين صندوق بينالمللي پول حاضر به پذيرش
ريسك وضعيت لبنان و ورود به بازارهاي اين كشور
نيست .از سوي ديگر ،مذاكرات دولت جديد لبنان
با صندوق بينالمللي پول طي ماههاي گذشــته
عمال بينتيجه بوده و هيچ چشــمانداز روشــني،
دستكم در آينده نزديك پيش روي اين مذاكرات
وجود ندارد .بهترين نشانه براي اين امر ،اظهارات
اخير كريســتالينا جورجيوا ،مديرعامل صندوق
بينالمللي پول درباره لبنان است .او پس از آخرين
دور از مذاكرات مالي در بيروت گفت :دليلي براي
آنكه باور داشته باشيم بحران مالي لبنان در آينده
نزديك خاتمــه يافته يا حتي مهار خواهد شــد،
وجود ندارد.
لبنان هماكنون بدهي سنگيني به مؤسسات مالي
اروپايي ازجمله يوروپونــد دارد ،آن هم درحاليكه
نظام بانكي اين كشور به مرحله ورشكستگي رسيده
و بهنظر ميرســد داراييهاي عمومي لبنان ديگر
براي جبران بدهيهــاي خارجي كافي نيســت.
دولت تازه كار حســان دياب در نخستين تصميم
خود اعالم كــرد بازپرداخــت بدهيهاي خارجي
كشور با استفاده از منابع بانكي را متوقف كرده و از
طريق مذاكره همزمان با صندوق بينالمللي پول و
مؤسســه يوروپوند تالش ميكند به شروط مالي و
زماني عادالنهتري براي جبران بدهيهاي خارجي
دســت يابد .اما اين مذاكرات طي ماههاي گذشته
ناموفق بوده و حتي ميتوان گفت به بنبست رسيده
است .رسانههاي نزديك به جريان 8مارس (ائتالف
حزباهلل ،جريان مسيحي آزاد ملي و جنبش شيعي
امل) ،طرح پيش شــرطهاي سياسي و مداخله در
امور حاكميتي لبنان از ســوي صندوق بينالمللي
پول را علت اصلي شكست مذاكرات عنوان كردهاند.
شيخ نعيم قاسم ،جانشين دبيركل حزباهلل همزمان

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

همزمان با تقويت اراده دولــت دياب براي ورود به
همكاريهاي گســترده با چين و در نتيجه ،خروج
از بنبســت صندوق بينالمللي پول ،فشــارهاي
خارجي و داخلي بر اين دولت نيز افزايش یافتهاست.
دورثي شيا ،ســفير آمريكا در بيروت كه به تازگي،
بحراني سياســي عليه دولت به پا كــرده بود ،در
واكنش به انتشار خبر مالقات سفير چين با هيات
دولت گفت :ماجراجوييهــاي منطقهاي حزباهلل
به نيابت از ايران ،لبنان را گرفتار بحران فروپاشــي
مالي كرده است و تا زماني كه اين سياستها ادامه
داشته باشد ،گشايشــي در وضعيت اقتصاد لبنان
حاصل نخواهد شــد .عبدالباري عطوان ،ســردبير
روزنامه راياليوم در اينباره ميگويد :ســفر عادل
عبدالمهدي ،نخســتوزير ســابق عراق به چين و
تالشهاي او براي توســعه روابط اقتصادي بغداد و
پكن به قيمت ســقوط دولتش تمام شد .حال بايد
منتظر ماند و سرنوشــت تالشهاي مشابه از سوي
نخستوزير لبنان را به نظاره نشست.

اياصوفيه ،جديدترين ميدان نبرد
سياسي اردوغان
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بازگرداندن نيمميليارد پوند بليت هواپيما

توقيف محموله 13تني كالهگيس

مرگ داماد و كروناي 111ميهمان

حذف صليب شكسته در فنالند

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

نيويورك :يك محموله 13تني حاوي كالهگيس و لوازم
آرايشي به ظن استفاده از موي زندانيان در آمريكا توقيف
شد .به گزارش آسوشيتدپرس ،مقامات فدرال نيويورك
مدعي شدند دولت چين با اســتفاده از موي زندانيها و
ساكنان اردوگاههاي اقليتهاي مذهبي اين كالهگيسها
را توليد كرده است .اين دومين بار است كه گمرك آمريكا
كالهگيسهاي ارسالي را از چين به ظن نقض حقوق بشر
در جريان توليد آنها ،مصادره ميكند.

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

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

نگاه

ضرابي

اصغر

دریچه

روزنامهنگار پيشكسوت ومنتقد

چوبك و تكنيك بينظير
داستاننويسي
امــروز 22ســال از درگذشــت
صــادق چوبك ،نويســنده بزرگ
ايران ميگذرد .شايد از شگفتيها
اين باشــد كه تولد و درگذشت او
در تيرماه اســت؛ يعني 104سال
پيش در 14تير 1295در بوشــهر
به دنيا آمــد و در 13تير 1377از
دنيا رفت .چوبك براي نخستينبار
در سال 1328با انتشار مجموعه داستان خيمه شب بازي،
قصهنويسي و تكنيك داستاننويسي را به معني اخص كلمه
در ايران نشان داد .قبل از او ما سيد محمدعلي جمالزاده را
به اشتباه پدر داستاننويسي ناميدهايم .بهنظر من جمالزاده
بيشتر حكايتنويس و انشــانويس بود ،نه قصهنويس .در
مجموعه «يكي بود يكي نبــود» تنها ميتوان به يك قصه،
يعني «كبــاب غاز» اعتنا كــرد؛ آن هم قصــهاي ولنگ و
باز نه داســتان به معني واقعي كلمه .پس از آن جمالزاده
كه حرص نوشتن داشــت و طوالنيترين عمر را در ميان
هنرمندان و نويسندگان كرد و هنوز هم ركورد عمر طوالني
را دارد -يعني بيش از يك قرن -با انتشار كتابهاي متعدد
نشان داد كه بيشــتر انشانويس اســت نه داستان نويس.
بنابرايــن او را نميتوانيم هرگز پدر داستاننويســي ايران
بدانيم .در اين فرصت اجمالي و اين يادداشــت سردستي،
مسلماً بايد به ايجاز و اجمال ســخن بگويم وگرنه بحث و
تتبع درباره داستاننويســي به چندين مقالــه متول نياز
دارد .همچنيــن در اينجا بــه آثار محمد حجــازي ،علي
دشتي ،مشفق كاشــاني و ع عصار و ديگران كاري ندارم،
چراكه آثار آنها در قصهنويســي قابل توجه نيســت .تنها
چهره شاخص پس از حدود 45نفر كه پس از جمالزاده در
عرصه نوشــتن فعاليت كردند ،صادق هدايت است .بهنظر
من حتي صادق هدايت هم نتوانست تكنيك قصهنويسي
را (توجه كنيد ميگويم تكنيك قصهنويسي كه مهمترين
عامل در قصهنويسي است) به معني اخص كلمه ارائه دهد.
داستانهاي هدايت فاقد شــخصيتپردازي دقيق  ،طرح
 ،توطئه و تكنيك داستاننويســي اســت و بيشتر شبيه
مقامهگويي و مقامهنويســي اســت ،حتي داستاني مانند
«تاريكخانه» يا «داوود گوژپشــت» و داستانهاي ديگر
همچنيناند« .بوفكور» هم يك حديث شخصي است كه در
قالب و ساختار نوعي آميزه رمان و مقامه گنجانده ميشود.
از اين رو ،هدايت فقط از نظر تاريخ داستاننويسي در ايران
اهميت دارد .اما چوبك يك داســتاننويس عديم النظير
است .مجموعههاي خيمه شب بازي و انتري كه لوطياش
مرده بود در عرصه ادبيات معاصر ايران هنوز هم قصههايي
با تكنيك و قوي هســتند كه نظير آنها كمتر نوشته شده
است .يكي از افسوسهاي هميشگيام اين بود كه چوبك
در آخر عمر نابينا شــد و دور از ايران در 13تير 1377در
بركلي آمريكا درگذشت .داســتان «چرا دريا توفاني شده
بود» او نمونهاي از تكنيك واقعي و دقيق قصهنويسي است
كه نويســندگان بعد از چوبك هم نتوانســتند نظير آن را
بنويسند و تنها بهرام صادقي ،نويسنده بزرگ ايران كه قدر او
بهنظر من بهشدت ناشناخته مانده است توانست قصهنويسي
مدرن را بعد از چوبك با فاصله ســالهاي زياد پايهگذاري
كند و نويسندگان بعد از چوبك حتي آنهايي كه به مانند
هوشنگ گلشــيري كه به غلط شــهرت كاذب يافتهاند يا
جمال ميرصادقي كه بهنظرم قصه قابــل اعتنايي ندارد و
احمد محمود و ...يعني نويسندگان همنسل بهرام صادقي
فقط دنبالــهرو نوعي از تكنيكهاي اروپايي قصهنويســي
بودنــد .البته آثار بعــد از  2مجموعه چوبك ،بــه اندازه 2
كتاب اول او نميتوانند اهميت داشته باشند .فقط «سنگ
صبور» ،آخرين كتاب او شــاهكاري است كه باز هم نشان
داد چوبك يك نويسنده بدون جانشين است( .توجه كنيد
كه چه ميگويم ،سال 28يا ســال 30را درنظر بگيريد ،نه
امروز .چوبك در آن سالها بود ك ه قصهاي مانند «پيراهن
زرشكي»« ،گلهاي گوشــتي» و «چرا دريا توفاني شده
بودن» را نوشــت) .زماني كه رمان او به نام تنگسير منتشر
شد ،چوبك نشــان داد حتي در رماننويسي هم توانايي و
هوشمندي دارد .رسول پرويزي هم قصهاي در مشابهت با
تنگسير دارد كه حتي نيمي از ارزش تنگسير را هم ندارد.
قصههاي چوبك امروز هم قابــل چندبار خواندن و بحث و
بررسياند و نام صادق چوبك بهعنوان نويسنده بزرگ ايران
كه بهنظر من شايسته بهدست آوردن جايزه نوبل هم بود،
براي هميشه تاريخ در ادب ايران خواهد درخشيد.

دل ما بــه دور رويت ز چمن فــراغ دارد
كه چو سرو پايبند است و چو الله داغ دارد
ســر ما فرو نيايد به كمــان ابروي كس
كه درون گوشــهگيران ز جهان فراغ دارد

«زندگي ،سفر خلق معناها» در شهر كتاب
نشست هفتگي شــهر كتاب ،سهشنبه
هفدهم تيرماه ساعت  ۱۵به «زندگي،
ســفرخلق معناها» اختصاص دارد كه
با سخنراني حسين محمودي در مركز
فرهنگي شهر كتاب بهصورت مجازي
برگزار ميشود.
آيا براي زندگي معنايــي وجود دارد؟
اگر پاســخ آري اســت ،آيا يك معنا براي همه وجود دارد؟ و اگر پاســخ منفي
اســت ،آيا ميتوان معنايي براي زندگي ساخت؟ اين معنا قابلتوصيه به ديگران
خواهد بود؟ كافي است كه يكبار معنايي براي زندگي بيابيم؟ يك معنا به همه
وجوه زندگي ما معنا خواهد بخشــيد؟ اينها پرسشهايي است كه ذهن بسياري
از انســانها را بهخود مشغول داشتهاند .به گزارش همشــهري ،در اين نشست،
ضمن مروري بر انديشههاي برخي متفكران از افالطون و رواقيان گرفته تا كامو،
تيلور ،ســارتر ،نيچه و ويتگنشتاين تالش ميشــود به اين پرسشها پاسخ داده
شــود .عالقهمندان ميتوانند اين نشست را از اينســتاگرام شهر كتاب به نشاني
 Instagram/bookcityculturalcenterبهصورت زنده پيگيري كنند.

سالمت
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روايت

فرزام شيرزادي

داستاننويس و روزنامهنگار

سيگار ،هزار و يكشب و ديگر هيچ
مردي كه جلو ،كنار راننده نشســته
اســت ميگويد« :دوره و زمانه عوض
شده .كوچكتر به بزرگتر كه احترام
نميگذارد هيچ ،طلبكار هم هســت.
اينقدر رودار و بيخجالت شدن كه
كممانده آدم را بخورند .ما جرأت
نميكرديم پا جلو بزرگتر دراز
كنيم .به ننه بابا تو نميگفتيم.
االن عين نقل و نبــات دريوري ميگن .يه چيزايي ميگن
تو هيچ لغتنامهاي پيدا نميشــه ...خفن ،خالتور ،شــيش و
نميدونمچي و چي»...
آن كه عقب پشت سر راننده نشسته و دو موبايل و يك بسته
ســيگار باريك و عينك آفتابي زمختش را به زور چپانده تو
جيب پيراهن چهارخانه ســبز و ســفيدش ،انگار اص ً
ال آنجا
نيست .هيچ نميگويد .به جايي كه نميدانيم كجاست خيره
است و حالت چشمانش نويسنده را ياد تمركز مرتاضهاي
ِ
لندوك هندي مياندازد .مردي كه جلو كنار راننده نشسته
است از تك و تا نميافتد« :اين جوونهايي كه من ميبينم
نسل مارو نفرستن سينه قبرستون دستبردار نيستند».
تا ِ
پيرمردي كه پشت صندلي مردي كه غرغر ميكند نشسته و
باريك و الغر است و بوي ادكلنش اتاقك تاكسي را پر كرده،
گردن باريك و الغرش را از بين دو صندلي جلو تو ميدهد:
«خودت هم يهوقتي جوون بودي؛ از اول كه شــصت هفتاد
نداشتي».
ـ هفتاد سالم نيست .پنجاه و هشت سالمه.
پيرمرد جواب ميدهد:
 پنجاه و هشت هم داداشه هفتاده ...حس جوونيداريها؟پنجاه و هشــت ساله بسته ســيگارش را درميآورد .تعارف
ميكند به راننده .راننده برميدارد .از اين سيگارهاي باريك
ُدمموشي است كه به زور دود ميدهند بيرون و به نيكوتين
مشكوكند .پيرمرد ميگويد« :سيگار هم كه ميكشي؟»
ـ هر از گاهي .ميكشي بدم؟
ـ همسن و سال شما كه بودم گذاشتم كنار ...همين سيگاري
كه ميكشي ديگه خز شده ،خفن شده...
پنجاه و هشــت ســاله گردن ميچرخاند« :من الكي الكي
سيگاري شدم .پاسوز رفيق شــدم .دوره دانشجويي يكي از
رفقام اومد خوابگاه ،بســته ســيگارش رو جا گذاشت .رفت
شهرستان .بعد از يك هفته وسوسه شدم ،يكي روشن كردم.
همون شد .شيفتهاش شدم».
پيرمرد دوباره از ميان دو صندلي چرك و رنگ و رو رفته پژو
گردن تو ميدهد« :يعني اگه جاي بسته سيگار كتاب هزار و
يكشب جا گذاشته بود ،االن نويسنده بودي؟ نه ،خداوكيلي
نويسنده بودي؟»

پزشك

سرماخوردگي در مقابل كوويد ۱۹-ایمنی ایجاد میکند
علي مالئكه

روزنامهنگار و پزشك

چطور در گرماي تابستان
ماسك بزنيم؟
ويــروس جديد كرونــا حتي در
گرماي تابستان هم انتشار پيدا
ميكند ،بنابراين ماسك زدن و
رعايت فاصله جسمي ميتواند به
پيشگيري از شيوع آن كمك
كند .البته ماسك زدن در
روزهــاي گرم تابســتان
ممكن است مشكل باشد.
ماسك به چهره داشتن در
اوج گرما ممكن اســت باعث ناراحتي شما شود ،اما
با وجود اين بايد اين آزار را تحمــل كنيد و نبايد در
فضاهاي دربســته يا هنگامي كه نزديــك ديگران
هستيد ،ماسكتان را برداريد.
اگر ماســك پارچهاي ناراحتتان ميكند ،ميتوان
به ماسكهاي ســبكتر مانند ماسك جراحي روي
بياوريد كه همان محافظت را بــا كمترين ناراحتي
ايجاد ميكند .اگر به ماسك جراحي دسترسي نداريد،
ماســكهاي پارچهاي را انتخاب كنيد كه راحتتر
بتوان با آنها نفس كشيد .پارچه كتاني معموالً نسبت
به پارچههاي مصنوعي مث ً
ال پلياســتر از اين لحاظ
راحتتر است.
اگر ماســكتان مرطوب و عرقآلود شــود ،بايد آن را
عوض كنيد .بنابراين بايد ماســك اضافي در اختيار
داشته باشــيد تا بتوانيد ماســكتان را تجديد كنيد.
اگر باز هم ماســك ناراحتتان ميكنــد ،ميتوانيد
براي مدتي از ديگران فاصله بگيريد ،ماســكتان را
برداريد تا بهاصطالح نفسي تازه كنيد .به ياد داشته
باشيد كه در هواي گرم به اندازه كافي مايعات مصرف
كنيد .دچارشدن به ســرگيجه يا تپش قلب ممكن
است نشانهاي از گرمازدگي باشد .در اين موارد بايد
از محيط گرم خارج شويد ،ماسكتان را برداريد و به
پزشك مراجعه كنيد .البته در استخر يا در پارك اگر
فاصلهگيري جســمي حدود ۲متر را رعايت كنيد،
ش
ميتوانيد ماسك نزنيد .همچنين هنگام انجام ورز 
در محيط بيرون مانند دويدن يا دوچرخهسواري تا
زماني كه فاصله حدود  ۲متري را رعايت كنيد ،نيازي
به زدن ماسك نداريد .ماســك زدن در هواي گرم
بهعلت تعريق زياد ممكن است باعث تحريك پوست
و ايجاد دانههاي پوستي شود يا آكنه را تشديد كند.
براي پيشگيري ميتوانيد پس از برداشتن ماسك از
مرطوبكنندههايي كه منافذ پوست را نميبندند،
استفاده كنيد.

ويترين
درساژ اندوه
«درساژ اندوه» نوشــته مهديه مطهر با
نگاهي متفاوت بــه بازماندگان جنگ
تحميلي عراق عليه ايران نوشــته شده
است.
اين كتاب چهارمين كتاب مطهر (متولد
 )۱۳۶۲است كه بهتازگي چاپ نخست
آن منتشر شده است .وي پيش از اين
آثاري چون زير ســايه اكاليپتوسها
(گلمهر  ،)۱۳۹۱سمفوني ناكوك رنگها
(نگاه  )۱۳۹۵و حرفه :خرابكار (افق  )۱۳۹۳را نوشته و منتشر كرده
است .مهديه مطهر در درساژ اندوه (درساژ بهمعناي حركات اسب)
از زاويه ديد اول شخص داســتاني از زندگي امروز زني را با بيان
رواياتي از شاهنامه در  ۴۵فصل و  ۱۱۰صفحه روايت ميكند كه از
يكسو پدر جانبازي نيازمند مراقبت پزشكي دارد و از سوي ديگر،
نگران پسر جوان دانشجوي خود است كه عالقهاي به گفتوگو با
او ندارد .در بخشي از داستان آمده است« :دوتايي با بابا برام قالب
گرفتيد كه از آن ديوار لعنتي افتخار بروم باال و حاال با مخ از نوكش
پرتم كنيد پايين؟ كه دســتم و هم ه وجودم بوي تعفن بگيرد و با
هيچ ترنج بويا و عطر و عنبري بويش نرود؟…» درساژ اندوه نگاهي
متفاوت به بازماندگان جنگ دارد و اشار ه نويسنده به بخشهايي از
شاهنامه است كه با سرنوشت شخصيتهاي داستانش گره خورده
و فضاي تازهاي را خلق كرده اســت .پيرمرد چشم ماست ،من از
بلندترين ارتفاع پريدهام ،چهكسي اسب را از هوش ميبرد ،انقراض
و مكاني براي رويش قارچها عنوان بخشهايي از كتاب است كه
در ابتداي برخي از اين بخشها اشارهاي به داستانهاي شاهنامه
از كتاب «فردوسينامه» شده است .نشر افق ،كتاب درساژ اندوه
را در  ۱۱۰صفحه با شمارگان هزار و 100نسخه به بهاي 18هزار
تومان منتشر كرده است.

آموزش
ذهن كودكان را آشفته نكنيد                                                                             
آگاهی از خوشبخت نبودن والدین بر کودک بسیار تاثیرگذار
است و کودک را به حدی آشــفته میکند که قادر است در او
افسردگی درازمدت ایجاد کند .کودکان قدرت کشف ریشههای
بدبختی والدین را ندارنــد .آنها والدین خــود را در وضعیت
بســیار خوب و رویایی تصور میکنند و فهمیدن واقعیت تلخ
خوشبخت نبودن آنها سخت کودکان را وحشتزده و متزلزل
میکند .جنگ و دعــوا میان دو فردی که کودک بیشــترین
وابستگی را به آنها دارد ،به شدت مغشوش کننده است .

دانشمندان آلماني معتقدند كه ابتالي يك شــخص به بيماري سرماخوردگي
ميتواند ســطحي از ايمني را براي او در مقابل بيمــاري كوويد ۱۹-ايجاد كند.
بهگزارش تلگراف ،دانشــمندان دانشــگاه توبينگــن ( )Tubingenدر آلمان
ميگويند :سلولهاي  Tمثل پادتنها يا همان آنتيباديها که نقشي اساسي در
فراهمكردن ايمني در برابر كوويد ۱۹-دارند ،طي سرماخوردگي فعال ميشوند.
نتيجه اين پژوهش حاكي از آن بود كه ۸۱درصد از ۱۸۵نفري كه به كروناويروس
آلوده نشــده بودند ،داراي واكنش ســلولهاي  Tبه ويروس بودند .پژوهشگران
متوجه شدند كه اين واكنش با قرارگرفتن اين اشخاص در معرض سرماخوردگي
در گذشته مرتبط است؛ به اين معنا كه افرادي كه در معرض ويروس سرماخوردگي
قرار گرفتهاند ،ميتوانند از ميزان ايمني خاصي در برابر بيماري بســيار مسري
كوويد ۱۹-برخوردار باشند.

دانستنيها
روباتي براي صيد تور ماهيگيري
پژوهشگران از توليد
نوعي روبات كنترل
از راه دور زيرآبــي
خبــر داد هانــد كه
قــادر به پاكســازي
درياهــا از تورهــاي
ماهيگيري رهاشده
است .بهگزارش نيواطلس ،روبات زيرآبي شناســاييكننده تورهاي ماهيگيري
«اسليت كلينر» نام دارد و به شكل يك مثلث طراحي شده است.
اسليت كلينر توسط شــركت نروژي  Kystdesignتوليد شده و با اتصال به يك
كشتي يا ايستگاه كنترل ساحلي به وسيله كابل ميتواند دادههاي خود را ارسال
كند.
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تقويت ارزش ريال در برابر ارزهاي معتبر
بازار غيررسمي ارز از اسفند سال گذشته بهدليل سياستهاي ارزي دولت از ثبات
نسبي برخوردار بود و ارزش ريال در برابر ارزهاي معتبر تقويت شد.
به نوشته نشريه بررسيهاي بازرگاني براساس اطالعات دريافتي از بازار غيررسمي
ارز در تهران ،نوسانات ارزش ريال در برابر ارزهاي معتبر در سال گذشته نسبت
به سالهاي قبل كمتر شــد و بهطور نســبي از روند تضعيف ارزش ريال كاسته
شد .براساس اطالعات دريافتي از بازار غيررســمي ارز در تهران ،ارزش ريال در
برابر دالر تقويت شــد .هر دالر آمريكا كه اوايل اسفند گذشته 8360ريال ارزش
داشت ،در پايان اينماه به حداقل 8150ريال رسيد و 2/5درصد كاهش داشت .در
معادالت ارز در تاالر بورس تهران ارزش دالر آمريكا در برابر ريال در اسفند گذشته
تقريباً ثابت بود و به 5148ريال رسيد و در ارديبهشتماه سال گذشته معامالت
واريزنامههاي ارزي در بورس تهران از تسهيالت بيشتري برخوردار شد و ارزش
دالر در برابر ريال در اين بازار واقعي شد.

