
مجلسدهم؛دستاوردهايديدهنشده
با وجود اينكه گفته مي شود مجلس دهم ضعيف عمل كرده است اما طرح هايي مثل حذف مجازات اعدام از جرايم موادمخدر، تصويب لوايح مرتبط با FATF، طرح اصالح موادي از قانون 

انتخابات، اعطاي تابعيت به فرزندان مادران ايراني وتصويب قانون منابع مالی پايدار برای شهرداری ها ودهياری های كشور از دستاوردهاي مجلس دهم است

پاي تهران 1400 
در ركاب دوچرخه ها 

تابستان گرم پيش روي ايران اســت. فعاليت پديده مونسون 
هند در ايران امســال قوي تر و طوالني تر است كه نتيجه آن به 

تأخير افتادن بارندگي ها تا اواخر پاييز است. در اين فاصله، بارش  در مناطق جنوبي 
بلوچستان، كرمان، هرمزگان و تا حدودي بوشهر نيز بســيار ناچيز است و به گفته 
كارشناسان، تنها راه برون رفت از خشكسالي پيش رو، مديريت صحيح منابع آب در 

بخش شرب، كشاورزي و صنعت است.

پيش به سوي خشكسالي
بارندگي هاي اخير براي ايران نويد رهايي از خشكسالي 

نيست و بحران كم آبي ادامه دارد

همشهري از جزييات  برنامه احداث 550كيلومتر 
مسير جديد دوچرخه سواري تا پايان 2سال آينده 

گزارش مي دهد

تا 2سال ديگر، مسيرهاي جديد دوچرخه سواري بسياري در 
تهران احداث مي شــود. اگر هم اين روزها گذرتان به خيابان 

ميرداماد، طالقاني و مفتح جنوبي يا ضلع شمالي خيابان جانبازان و بخش هايي  از 
شــهرك اكباتان بيفتد به طور حتم جداكننده هاي فلزي را خواهيد ديد كه نصب 

شده اند تا مسيري ويژه در خيابان ها درست شود. 
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 افتتاح 3 پروژه 
در محله هاي محروم 
جنوب غرب پايتخت

پروژه هــاي فرهنگــي، درماني و 
ورزشي در يكي از كم برخوردار ترين 
محالت تهــران با حضور شــهردار 

تهران به بهره برداري رسيد

وضعيت اجراي كنسرت هاي موسيقي 
بعد از مــاه رمضــان در گفت وگو با 

مديركل دفتر موسيقي وزارت ارشاد

يادداشت
سروش خسروي ؛   دبير گروه اقتصاد 

2موج موازي در بــازار ارز در جريان اســت. يكي در 
سامانه نيما و ديگري در كف بازار آزاد ارز. 2موجي كه 
آخر هفته قبل به هم جوشــي با يكديگر نزديك شده 
بودند اما ناهماهنگي بين دستگاهي، در داخل دولت، 

تعادل بازار را برهم زد.
در موج نخست؛ نرخ ارز در بازار آزاد تحت تأثير كاهش حجم عرضه و افزايش نرخ درهم 
تا سقف تكنيكالي 4800تومان و همچنين ابهام هاي به وجود آمده بر سر واردات بدون 
انتقال ارز، به مرز 17هزار و 500تومان رسيده، به نظر مي رسد سياستگذاري متفاوت 
و حتي متناقض 2وزارتخانه اقتصاد و صنعت از يك سو و بانك مركزي از سوي ديگر 
در حوزه شناسايي منشأ ارز، براي كاالهاي وارداتي، در 2روز گذشته، به موتور محرك 

قيمت ها در چهار راه استانبول و سبزه ميدان تبديل شده است.
در موج دوم هم، قيمت هر دالر آمريكا، در ســامانه نيما براي نخســتين بار از مرز 
16هزار تومان عبور كرده؛ قيمت ارز نيمايي از 2 ســال پيــش به يكي از مبناهاي 
كشف نرخ در بازار آزاد ارز تبديل شــده؛ تا همين 2روز پيش فاصله قيمت دالر در 
بازار آزاد و نرخ معامله ارز در سامانه نيما به كمترين حد ممكن رسيده بود؛ اتفاقي 
كه پيش از اين فقط يك بار در پاييز پارسال رخ داده و اميدها را به تك نرخي شدن 
بازار ارز افزايش داده بود؛ اما مجموعه تحوالت بعدي در عرصه اقتصاد و سياست، 
مانند: اتفاقات آبان ماه، ترور سردار ســليماني، حمله موشكي ايران به پايگاه هاي 
آمريكايي در عراق و سرانجام شيوع كرونا و همچنين كاهش روز افزون رقم فروش 
نفت ايران، افزايش كسري بودجه دولت و افزايش شتاب رشد حجم نقدينگي، همه 

رشته ها را پنبه كرد.
نيما؛ سامانه اي است كه صادركنندگان كاالهاي غيرنفتي، ارز حاصل از صادرات شان 
را در آن عرضه مي كنند؛ واردكننده ها هم؛ ارز مورد نياز براي واردات شان را از اين 
سامانه تامين مي كنند. قيمت ارز در ســامانه نيما فراز و نشيب بسياري داشته، اما 
بانك مركزي عموما تالش كرده از تابلوي سامانه نيما، سيگنال هاي مناسبي به بازار 
آزاد ارز ارسال كند. مدت هاست سامانه نيما عمال به بازار معامالت عمده ارزي تبديل 
شده و نرخ كشف شده در آن خودبه خود بازار معامالت خرد ارز را در كف چهار راه 

استانبول و سبزه ميدان تحت تأثير قرار مي دهد.
فرض بر اين است كه روند كشف نرخ در سامانه نيما به فعاالن بازار ارز عالمت رشد 
يا كاهش نرخ مي دهد. رشد قيمت در اين سامانه عموما به معناي رشد قيمت بازار 
آزاد در آينده است؛ بر همين اساس بانك مركزي همواره تالش كرده در دوره هاي 
مختلف قيمت ارز را در سامانه نيما از طريق ورود و بازگشت ارزهاي حاصل از صادرات 
كاالهاي غيرنفتي، متعادل نگاه دارد، البته در بهار امســال بانك مركزي همزمان با 
انسداد مرزهاي تجاري تالش كرده سياســت قبلي خود را تا حدي تعديل كند و با 
افزايش مديريت شده نرخ ارز در سامانه نيما، عمال هم از آغاز رالي صعودي قيمت ها 
در بازار آزاد ارز جلوگيري كند و هم صادركنندگان را با قيمت هاي جذاب تر تبديل 
ارز به ريال، براي صادرات بيشــتر و بازگرداندن به موقع ارز حاصل از صادرات كاال 
تشويق كند. البته ظاهرا اين تصميم؛ در بدنه دولت، به دليل نفوذ برخي نگرش هاي 
پوپوليستي و سياسي، طرفداران كمي دارد. به عنوان نمونه در هفته هاي اخير برخي 
دستگاه هاي دولتي و نهادهاي صنفي با فشــاري روزافزون و حتي خبرسازي هاي 
پرفشار تالش كرده اند تا كاالهاي وارد شده به گمرك را بدون جلب نظر بانك مركزي 
رأسا ترخيص كنند. موضوعي كه عمال به لحاظ بنيادي و فاندامنتالي، زيرساخت هاي 
تعادلي بازار ارز را با زلزله اي بزرگ مواجه كرده و حاال نتيجه آن را مي توانيم به روشني 

در وضع امروز بازار ارز تهران مشاهده كنيم.
به نظر مي رسد در شــرايط فعلي كه تنگناهاي مالي ناشي از 
تحريم ها و شــيوع ويروس كرونا، خود شاهراه هاي ورودي 

جريان ارز را مسدود كرده، رويه اخير برخي دستگاه هاي دولتي عمال در حال بستن 
معدود كوره راه هاي ورود ارز به داخل است. 

در بازار ارز چه مي گذرد؟

ديدگاه
سيدابراهيم اميني؛  نايب رئيس شوراي شهر تهران

آنچه كه بيش از هر چيز انسان به عنوان حيوان ناطق را 
از ساير موجودات متمايز مي سازد قوه تعقل او و قدرت 
تكلم براي بيان و انتقال داشــته هاي عقلي بشر است. 
همين ويژگي مهم بشري است كه او را از ديگر جانداران متمايز مي سازد و موجب 
بالندگي و زمينه ساز اتقاء آراء و افكار بشري و در نتيجه پيشرفت انسان ها مي شود.

بنابراين ســخن و گفت وگو را مي توان ازجمله نخستين و مهم ترين ابزار بشر براي 
جلوگيري از خودسري  و ددمنشي و شاهراه گام برداشــتن در مسير دمكراسي و 

جامعه اي با تكثر افكار و انديشه ها دانست.
شوراي پنجم شهر تهران نيز اگرچه متشكل از 21عضوي است كه از يك اردوگاه 
و خط فكري سياسي -  اجتماعي نزديك به يكديگرند و در بادي امر بسياري آن را 
شورايي يكدست مي ناميدند، اما فارغ از شباهت ها و قرابت هاي فكري و عقيدتي، 
شورايي است با بيست و يك طرز فكر و انديشه متفاوت كه در بسياري از موضوعات 
مطروحه در حيطه اختيارات و تكاليف قانوني اعضا بــا يكديگر اختالف نظرهايي 
دارند و اين تفاوت در انديشه و نگاه بخشــي تفكيك ناپذير از طبيعت انسان آزاد و 

فكور است.
اعضاي بيســت و يك نفره شــوراي شــهر تهران با وجود اختالف ســني و تنوع 
ســوابق سياســي، اجتماعي و فرهنگي اعضاي شــورا، از ابتــدا و عامدانه بدون 
درنظر گرفتن ســوابق هر عضو و حتي جايگاه اعضا در مصدر رياست و يا عضويت 
در هيأت رئيســه شــورا و كميســيون هاي آن، جملگي خــود را نماينده مردم 
دانســته و هيچ يك داعيه نماينده تر بودن ندارد. بنابراين چه در جلســاتي نظير 
هم انديشي و جلســات داخلي كميســيون ها كه بدون حضور اهالي خبر و رسانه 
برگزار مي شوند و چه جلســات صحن علني شــورا، اعضا بدون لكنت زبان و فارغ 
از اينكه در كداميك از ســمت هاي داخلي شــورا قرار دارنــد، صحبت و نقد خود 
را در عيــن احترام به طــرف مقابل بيان مي دارنــد و هــرگاه الزم بدانند و حس 
كنند ممكن اســت با حرفي يا حركتي حقي از شــهر و شــهروندان ضايع شود، 
فرياد حق خواهــي خويش را فرياد مي زنند، فريادي كه نه تنها نشــانه انشــقاق و 
 دودستگي در شوراي پنجم شهر تهران نيســت، كه نشان از بالندگي و پويايي اين 

شورا دارد.
اعضاي شوراي شهر تهران نه تنها اختالف عقيده و بيان اختالفات در عين پايبندي 
به اصول اخالقي را ناپسند نمي دانند، كه معتقدند چنين ويژگي و اجازه بروز آن در 
ميان ساير مقامات و زمامداران و در برخورد با شهروندان و همكارانشان را بايد مغتنم 
شمرد، كما اينكه اعضاي شورا در مدت نمايندگي مردم تهران در پارلمان شهري 
نه تنها صحبت ها و ناراحتي ديگر همكاران خويش را با جان و دل خريده اند كه آزادي 
بيان اهالي رسانه، كارشناسان كميسيون ها در جلسات كارشناسي و حق انتقاد آنان 
و همچنين حق اعتراض شهروندان به تصميمات خويش را مغتنم شمرده اند و حتي 
در دوران كوتاه فعاليت خود با مصوبات گوناگون، گام هايي در جهت به رســميت 
 شمردن و تضمين حق اعتراض مردم برداشــته اند و اين را مايه سربلندي خويش 

مي دانند.
اختالف نظر و مباحثاتي نظير آنچه در جلســه روز يكشــنبه 28 ارديبهشــت ماه 
شــورا به وقوع پيوســت و پيــش از اين نيز مســبوق به ســابقه بوده اســت را 
نيز بايد در همين چارچــوب ديد. كما اينكــه همكاري صميمانه و در راســتاي 
حفظ حقــوق مردم ميــان اعضايي كه پيش تــر در مواردي شــاهد اختالف نظر 
آنها در صحــن بوده ايــم نيز نشــان از ايــن مهم و عدم دو دســتگي داشــته و 
نشــانه اي واضح اســت كه ايــن اختالفــات تنهــا در مباحث فكــري و جهت 
تضارب آراء و روشــن ســاختن ذهن ديگر اعضا نســبت به موضوعــات مختلف 
 اســت كه در نهايت به رشــد شــورا و روحيه گفت وگو و تحمل صــداي مخالف 

مي انجامد.

 تضارب آراء 
و تقويت جامعه اجتماعي

 خرداد پر از كنسرت 
در راه است

 كرونا؛پيشروی
 با چراغ خاموش
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اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور روز گذشته 
به مناســبت روز جهاني ارتباطات به ديدار مديران ارشد 
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات در محل اين وزارتخانه 
رفت تا از تالش هاي آنها به ويژه در ايام شيوع كرونا قدرداني 
كند. جهانگيري در اين نشســت كه خبرنگاران رسانه ها 
به صورت ويدئو كنفرانس در آن حضور داشتند، با اشاره به 
عملكرد دولت الكترونيك در ايام شيوع كرونا، اين دوران را 

دوران درخشش دولت الكترونيك دانست.
او گفت: در تمام اتفاقاتي كه به اســم پساكرونا به آنها نگاه 
مي كنيم، لنگــرگاه مهم و اصلي وزارت ارتباطات اســت 
و حتي نياز اســت براي اين كار 100 برابــر بودجه فعلي 

سرمايه گذاري كرد.
جهانگيري با قدرداني از عملكرد درخشان وزارت ارتباطات 
و فنــاوري اطالعات و بخش خصوصــي زيرمجموعه اين 
وزارتخانه در ايام شــيوع كرونا، گفت: اقدامات و خدمات 
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات در دولت هاي يازدهم 
و دوازدهم قابل مقايســه با هيچ يك از دوره هاي گذشته 

نيست.
معاون اول رئيس جمهور با اشــاره به آموزش الكترونيكي 
در اين دوران تأكيــد كرد: پيش از شــيوع بيماري كرونا 
اين حساســيت در مدارس وجود داشت كه دانش آموزان 
موبايل با خود به همراه نداشته باشند، اما امروز به تعبيري 
مي توان گفت كه مدرسه و دانشــگاه به درون تلفن هاي 
همراه رفته است و يكي از دغدغه هاي كنوني، عدم دسترسي 
برخي خانواده هــا و دانش آموزان به ابزار مــورد نياز براي 
آموزش از طريق فضاي مجازي است كه بايد تالش كنيم 
با فراهم كردن ابزار مورد نياز، فرصــت آموزش براي اين 

دانش آموزان فراهم شود.
جهانگيري در صحبت هاي خود به اختالف وزارت ارتباطات 

و صدا و ســيما در آزادســازي باندهاي 700 و 800 براي 
افزايش ظرفيت اپراتورهاي موبايل اشــاره كرد و با انتقاد 
از عملكرد صدا و سيما پيرامون عدم انتشــار اخبار وزارت 
ارتباطات، تأكيد كرد كه مردم بايد همگي در جريان امور 
قرار بگيرند. او گفت: در حوزه ارتباطات و اينترنت به جهت 
كميت مناسب، توانســتيم نياز مردم را تامين كنيم اما به 
جهت كيفيت در برخي از شهرها مشكالت اينترنت وجود 
داشت. به همين دليل نياز است به سرعت امكاناتي مانند 
تامين پهناي باند مورد نياز به وزارت ارتباطات اختصاص 
داده شــود. نمي دانســتيم اختالف به اين حد رسيده كه 
مطالب و خبرهاي وزير ارتباطات منعكس نمي شود، مردم 
بايد اين خبرها را بشنوند. منابعي كه متعلق به كشور است، 

بايد براي خدمات رساني به مردم استفاده شود.

VDSL راه اندازي 8 ميليون پورت
محمد جواد آذري جهرمي، وزير ارتباطات هم در اين نشست 
گزارشي از وضعيت حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات ارائه 
و اعالم كرد كه متوسط ترافيك شبكه تلفن همراه در حوزه 
ديتــا 16.52 پتابايت بوده كه اين ميزان در اســفند ماه با 
توجه به شيوع كرونا و دوركاري به 20.72 پتابايت رسيده 
و در فروردين اين ميزان برابر با 2۳.24 پتابايت و حاال در 
ارديبهشــت ماه نيز اين ميزان 20.5 پتابايت گزارش شده 
است. آذري جهرمي با اشاره به هدف گذاري هاي انجام شده، 
گفت: اگر بخواهيم به وضعيت ايران نگاهي داشته باشيم، 
هدف گذاري شده بود كه نرخ رشد كشور 8درصد در سال 
باشد و در بخش ارتباطات و فناوري اطالعات اين نرخ رشد 

19.4ديده شده بود.
 او گفت: در ســال 97 به دليل وجود چالش هاي اقتصادي 
ازجمله تحريم هاي ظالمانه نرخ رشــد اقتصادي كشــور 

معاون اول رئيس جمهور در ديدار با مديران ارشد وزارت ارتباطات تأكيد كرد منابعي كه متعلق به 
كشور است، بايد براي خدمات رساني به مردم استفاده شود

منهاي ۳.7درصد  شــد اما نكته جالب توجه اين است كه درخشش دولت الكترونيك در دوران كرونا 
بخش ارتباطات و فناوري اطالعات ۳1.۳درصد نرخ رشد 
خودش را محقق مي كند و اين يعني بيش از اهداف برنامه 

ششم توسعه رشد اين حوزه تحقق پيدا كرد.
وزير ارتباطات تأكيــد كرد كه ميزان ســرعت و كيفيت 
اينترنت همراه در دوران كرونا با افت قابل توجهي نيز همراه 
بوده است. براساس اظهارات او متوسط تجربه سرعت در 
شبكه تلفن همراه و براساس تكنولوژي نسل 4 موبايل در 
بهمن ماه 10.5 مگابيت بوده كه اين ميزان سرعت در اسفند 
به 6، در فروردين به 7.5 و در ارديبهشت ماه به 9.5مگابيت 
رسيده است. وزير ارتباطات در ادامه ارائه گزارش عملكرد 
وزارت ارتباطات در ايام كرونا به برنامه هاي توسعه اي اين 
وزارتخانه در ماه هاي باقيمانده از سال 99 نيز اشاره كرد. 
آذري جهرمي با اشاره به برنامه هاي وزارت ارتباطات براي 
توسعه اينترنت خانگي، گفت: براساس برنامه تدوين شده تا 
پايان سال 99، 5ميليون پورت VDSL واگذار مي شود كه 
نياز به سرمايه گذاري 4هزارو ۳00ميليارد توماني شركت 
مخابرات دارد و هم اكنون چالش اصلي تامين اين سرمايه 
است كه از طريق فروش ســهام يا راهكارهاي ديگري اين 
سرمايه بايد تامين شود. همچنين وزير ارتباطات با اعالم 
اينكه نياز ساالنه كشور به 12 ميليون گوشي است، از توليد 
گوشي و سرعت بخشيدن به چرخه توليد در اين بخش خبر 
داد و گفت: » قصد توليد 400 هزار گوشي در داخل را داريم. 
به همين خاطر تقاضاي 500 ميليارد تومان منابع مالي از 
دولت داريم تا بتوانيم به اپراتورها وام دهيم. از سوي ديگر 
براي تحريك بازار تقاضا، مي خواهيم گوشــي را به صورت 
اقســاطي به كاربران ارائه دهيم. در اين زمينه هماهنگي 
با بانك مركزي صورت نگرفته و موضوع به سازمان برنامه 

ارجاع شده است.
وزير ارتباطــات همچنين درباره تاب آوري شــركت هاي 
فناوري اطالعات هشدار داد و گفت: براساس برآوردهاي 
انجام شــده 62درصد اين شــركت ها كمتر از ۳ ماه آينده 
تعطيل مي شوند و بايد نســبت به وضعيت اين شركت ها 

اقدام كرد.
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 نشست برخط نمايندگان  تشكل های دانشجويی  
 با رهبر معظم انقالب

 در جبهه انقالب يارگيری كنيد
حذف نكنيد
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اگرچه تا آغاز به كار مجلس يازدهم كمتر از 
10روز باقــي مانــده، اما هنــوز مباحث مجلس

انتخاباتي بحــث داغ ميان بهارســتان و 
شــوراي نگهبان اســت و همين روند ســبب شده كه 
نمايندگان و شــوراي نگهبــان روزهــاي پر التهاب و 

پرچالشي را پشت سر بگذارند.
رد صالحيت ها موضوعي اســت كه محور نقد اســت و 
بيشتر ردصالحيت شدگان انتخابات يازدهم به ميدان 
آمده اند و خواستار اعالم چرايي ردصالحيتشان  به دليل 
آنچه عدم التزام به اسالم و يا عدم التزام به نظام جمهوري 
اسالمي از سوي شوراي نگهبان اعالم شده، هستند. قاسم 
ميرزايي نيكو، محمود صادقي، طيبه سياووشي، فاطمه 
سعيدي، عبدالكريم حسين زاده، بهرام پارسايي و علي 
مطهري ازجمله نمايندگاني هستند كه صالحيت شان 
در انتخابات اسفندماه گذشته براساس بندهاي  1 و 2 
ماده 28 قانون انتخابات يعني عدم التزام به نظام و دين 
اسالم رد  شد. نمايندگان مذكور هر كدام مكررا يا در قالب 
مصاحبه با رسانه ها و يا اعالم شكواييه از طريق صفحات 
مجازي شان در شبكه هاي اجتماعي به اين رويه شوراي 

نگهبان خرده گرفته اند.
از جمله نمايندگاني كه در اين ميدان جدي تر از ديگر 
نمايندگان رد صالحيت شده به واسطه دو بند ماده 28 
قانون انتخابات فرصت حضور درانتخابات دوم اسفندماه 
98 را از دست داد، علي مطهري، فرزند شهيد مطهري و 
نماينده تهران در 3دوره گذشته مجلس شوراي اسالمي 

است كه مكررا شوراي نگهبان را به خاطر ردصالحيتش 
به دليل عدم التزام به اســالم به چالش كشــيده است؛ 
چالشي كه اخيرا سبب ورود روزنامه اصولگراي كيهان به 
ماجرا شد و  در مطلبي با عنوان »علي مطهري اگر جرأت 
دارد علت ردصالحيت خود را بيــان كند« به مطهري 
تاخت. علي مطهري ســكوت نكرده و ديــروز در قالب 
جوابيه اي اعالم كرده است: »آنچه به بنده به عنوان دليل 
ردصالحيت گفتند، 3 چيز بود؛ يكي اينكه چرا گفته  ايد 
»نهم دي اگر موجب تفرقه شــود، ديگر يوم اهلل نيست 
بلكه يوم الشيطان اســت.« گفتم درست است، االن هم 
همين را مي گويم. ديگر اينكه گفتند »چرا گفته ايد ما با 
آقاي ابراهيم يزدي رفتار خوبي نداشتيم؟« گفتم هنوز 
هم همين را مي گويم، نيازي نبود آن پيرمرد را بازجويي 
و زنداني كنيم. سوم اينكه گفتند چرا درباره رفع حصر 
خانگي محصوران صحبت كرده ايد؟ شما بايد بگوييد نظر 
من بر رفع حصر بوده ولي وقتي نظر رهبري را شنيدم، 
نظرم عوض شد. گفتم اوال من دروغ نمي گويم. ثانيا خود 
مقام رهبري گفته اند ممكن است كسي نظري مخالف 
نظر من داشته باشد، بايد آزاد باشد حرفش را بزند. بعد 
به آن حقوقدان شــوراي نگهبان گفتم من متأسفم كه 
شما با اين طرز فكر عضو شوراي نگهبان هستيد. حيف 
خون شهيد مطهري كه به زمين ريخت تا من امروز اين 
حرف ها را از شما بشــنوم.... بنابراين آنچه به بنده براي 

داليل ردصالحيت گفتند، همين بود.« 
البته مطهري در اين ميدان تنها نيست و اخيرا كساني 

كه موقعيتي مشابه  او داشته اند، نسبت به عدم دريافت 
ادله متقن از ســوي شــوراي نگهبان دربــاره چرايي 
ردصالحيت شــان ابراز گاليه كرده اند؛ چنان كه هفته 
گذشــته قاســم ميرزايي نيكو، نماينده دماوند و عضو 
فراكسيون اميد در آخرين نطقش در رداي نمايندگي 
به چرايي رد صالحيت گاليه كرد و گفت: »من نه فرزند 
دو تابعيتي دارم و نه مدرك خارجــي و نه ذره اي رنگ 
رســانه هاي بيگانه، فقط پيرتر شــدم و انقالب حاصل 
آنچه گذشته، است. من ماندم و نسلي كه نه عمر انقالب 
دارد و نه دفاع كرده اســت و همه نظام را حق خودش 
مي داند. نوش جان. علت رد صالحيتم عدم التزام به نظام 
جمهوري اسالمي بود.« پيش از او نيز طيبه سياووشي، 
نماينده تهران در حســاب توييتري خود نوشت: ابتدا 
به دليل »عدم  التزام به نظام مقدس جمهوري اسالمي 
ايران« رد صالحيت شدم، اعتراض كردم و 20 روز بعد، 

»عدم التزام عملي به اسالم« نيز به آن اضافه شد!
نمايندگان منتقد از عملكرد شــوراي نگهبان در بحث 
احراز صالحيت ها، در پي اعالم چرايي و چگونگي اعالم 
عدم التزام شان به نظام يا دين اســالم از سوي شوراي 
نگهبان هستند و مي خواهند ادله قانع كننده اي در اين 
حكم صادر شده درباره سرانجام سياسي شان در كشور 
داشته باشند، حال بايد ديد كه شوراي نگهبان در قبال 
اين گاليه پاسخي شــفاف ارائه خواهد كرد يا همچنان 
نمايندگان را به مشروح نشست هاي غيررسمي شان با 

حقوقدانان شوراي نگهبان ارجاع مي كند.

برخي نمايندگان ردصالحيت شده همچنان پيگير داليل ردصالحيتشان از سوي شوراي نگهبان هستند

اعضاي شوراي نگهبان مي گويند داليل رد صالحیت ها براساس قانون فقط به نامزدها اعالم مي شود و قابل علني كردن نیست.   عكس: پايگاه اطالع رساني شوراي نگهبان

مناقشه ناتمام شورا و ردصالحيت شدگان  با تصميم شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي
 مراسم روز قدس امسال برگزار نمي شود

سخنراني تلويزيوني رهبر 
انقالب در مراسم روز قدس

نكته 

كافه مجلس

پیشنهادي براي حجت االسالم 
والمسلمین رئیسي

حجت االسالم ابراهيم رئيســي، رئيس قوه قضاييه در طول 15ماهي 
كه هدايت دستگاه عدليه را عهده دار شده است سنت حسنه اي را پايه 
گذاشته كه در دوران روساي ســابق قوه قضاييه اگر نگوييم بي سابقه 
حداقل كمتر ديده شــده بــود. دوران او در قوه قضاييه كــه به دوران 
تحول معروف شده است، با سفرهاي اســتاني و بازديدهاي رئيس قوه 
قضاييه از ندامتگاه ها و زندان ها و دادگســتري ها همراه اســت، اتفاقي 
كه باعث مي شود زندانيان رودررو و چهره به چهره مسائل، مشكالت و 
گرفتاري هاي ندامتگاه و يا خودشان را با رئيس عدليه در ميان بگذارند. 
اين مالقات ها و بازديدها معموال بازتاب بااليي هم در رسانه هاي مختلف 
پيدا مي كند. براي نمونه بازديد ايشــان از زندان زنان يا بازديد از زندان 
مركزي مشــهد ، اصفهان يا ورامين اتفاق هاي مثبتي بود كه در 15 ماه 
اخير رخ داده است. حتي بعضا آن خط قرمزي كه درباره ورود نمايندگان 
به زندان ها وجود داشت در اين دوره شكسته شده و برخي نمايندگان 
مجلس هم موفق به بازديد از ندامتگاه ها شــده اند. روز گذشته روزنامه 
همشهري تماسي از ندامتگاه مركزي تهران بزرگ يا همان زندان فشافويه 
داشت كه زندانيان درخواســت بازديد رئيس قوه از اين زندان و طرح 
مشكالتشان با حجت االسالم رئيسي را داشتند. در اين تماس ادعاهايي 
درباره اين زندان مطرح شد كه به اختصار براي رسيدگي ذكر مي شود. 
)صحت و سقم اين ادعاها به دليل عدم دسترسي همشهري به مسئوالن 

زندان قابل تأييد نيست(
1- ادعا شــد كه هر زنداني در اين ندامتگاه مساحتي كمتر از يك متر 
را براي خواب دارد، تراكم باالي جمعيت باعث شده كه بعضا در برخي 
واحدها خريد و فروش تخت اتفاق بيفتد. گفته شده است به عنوان نمونه 
در واحد 1و 4با 16اتاق و 240تخت تعداد بسيار بيشتري زنداني ساكن 
هستند كه در فاصله كمي كنار هم مي خوابند و در اين وانفساي كرونا، 

اين وضعيت سالمتي و بهداشت زندانيان را تهديد مي كند.
2- گفته شد براساس آيين نامه ســازمان زندان ها و براساس تأكيد هاي 
رئيس محترم قوه قضاييه وجود شــوراي حل اختالف در زندان، الزم و 
ضروري اســت اما در ندامتگاه بزرگ تهران شوراي حل اختالفي وجود 
ندارد. اين شــورا در مواردي مثل اختالفات مالي مي تواند بين شاكي و 
متشاكي صلح ايجاد كند.  3- گفته شــد در آيين نامه اجرايي سازمان 
زندان ها تأكيد شده كه دفتر خدمات الكترونيك در زندان ها بايد راه اندازي 
شود كه در زندان بزرگ تهران با چنين جمعيتي دفتر خدمات الكترونيك 
وجود ندارد.  4- گفته شد از سال 90 كه اين زندان راه اندازي شده است 
كمتر اتفاق افتاده كه قضات پرونده ها در زندان حضور پيدا كنند. پيشنهاد 
شده است در برخي موارد قضات صادر كننده حكم ها براي بررسي وضعيت 
زندانيان در زندان حضور پيدا كنند؛ پيشنهاد شد كه رئيس قوه قضاييه 

بازرس ويژه براي بررسي آسيب هاي اين زندان منصوب كند.
5- درباره دسترســي نامطلوب اين زندان، جاده خطرناك آن و پرسه 
حيوانات وحشــي در اطراف زندان گاليه هايي وجود داشت. گفته شد 
درصورت آزادي يك زنداني در ساعاتي پس از غروب آفتاب، دسترسي 
به اتومبيل وجود ندارد و در آن ساعات هزينه يك زنداني آزاد شده از اين 

زندان تا نخستين شهر حدودا 200هزار تومان است.
الزم به ذكر است كه دي ماه ســال گذشته دادستان تهران از اين زندان 
بازديد داشته است. با اين حال همشهري آمادگي دارد گزارش توضيحات 
سازمان زندان ها يا دفتر سخنگويي درباره وضعيت اين زندان را منتشر 
كند و يا درصورت برنامه اي براي بازديد رئيس قوه قضاييه از اين زندان، 

خبرنگاران اين مجموعه ايشان را همراهي كنند.

 هفته آخر مجلس، الريجاني به تلويزيون مي رود
علي الريجاني، رئيس مجلس شوراي اســالمي در آستانه پايان دهمين 
دوره مجلس، گفت وگوي زنده تلويزيوني خواهد داشت. وي امشب ساعت 
22 و 45 دقيقه، با برنامه گفت وگوي ويژه خبري درباره اقدامات اين دوره 
از مجلس و مسائل مرتبط با نظام قانونگذاري و نظارت كشور در حوزه هاي 
گوناگون داخلي و خارجي گفت وگوي تلويزيوني خواهد داشت. الريجاني 
كه در ادوار هشتم، نهم و دهم مجلس شوراي اسالمي رياست قوه مقننه 
را بر عهده داشته، در اين گفت وگو به سؤاالت مرتبط با فعاليت 12ساله قوه 
مقننه پاسخ خواهد داد. روز چهارشــنبه )31 ارديبهشت ماه( دوره دهم 
مجلس شوراي اســالمي به كار خود پايان می دهد و يك هفته بعد در ۷ 

خردادماه، مجلس يازدهم رسما آغاز به كار خواهد كرد.

 مردم فكر مي كنند كرونا از نظر حیثیتي بد است
هدايت اهلل خادمي، نماينده ايذه در مجلس گفت: مردم در برخي  نقاط 
جنوبي كشور فكر مي كنند بيماري كرونا از نظر اخالقي و حيثيتي بد 
است، بنابراين آن را پنهان مي كنند و نمي گويند كه اعضاي خانواده شان 
به آن مبتال شده اند يا خير. به گزارش ايلنا، وي گفت: سؤالي كه مطرح 
مي شود، اين است كه بيماري چگونه از قم به باغ ملك خوزستان، دزفول 
و مسجد سليمان رسيد؟ مشخص است برخي مسئوالن سيستماتيك 
عمل نكردند و مسائل را محلي و قبيله اي حل كردند. حتما به خاطر داريد 
يك روز قوانين را سفت و سخت مي گرفتند و روز ديگر آزاد مي كردند. 

مشخص است كه اينگونه نمي توان با چنين بيماري اي مقابله كرد.

 قرنطینه براي آدم گرسنه جواب نمي دهد
عليم يارمحمدي، نماينده مردم زاهدان در مجلس درباره شدت گرفتن 
بحران كرونا در سيستان و بلوچستان، مي گويد: قرنطينه و پروتكل هاي 
بهداشتي مدتي جواب داد، اما وقتي افراد مي بينند خانواده شان به خاطر 
بي غذايي دارد از هم مي پاشد، مجبورند كار كنند. به گزارش ايرنا، وي 
با اشاره به اينكه 300 هزار نفر در استان سيستان و بلوچستان، آب شرب 
غيربهداشتي مصرف مي كنند، مي گويد: ما هرچقدر هم پروتكل هاي 
بهداشتي را در اختيارشان قرار بدهيم، وقتي قرار باشد آب شرب خود را 
با گالن و به روش غيربهداشتي تهيه كنند، اوضاع تغييري نمي كند. ما 

بايد فكري اساسي به حال معيشت آنان بكنيم.

 پیامك به 270منتخب غیر از تاجگردون و قالیباف
رئيس هيأت مؤسس جبهه ســوم، تماس با منتخبان مجلس يازدهم 
را تكليف و حق خود عنوان كرد و گفت: يك جريان رســانه اي عامل 
چنددستگي ميان اصولگرايان است، بيشترين دخالت ها را انجام مي دهد 
و در حال ساختن رئيس مجلس اســت. »احمد خورشيدي آزاد« در 
گفت وگو با ايرنا، درباره ارسال پيامك به منتخبان براي حمايت از يكي 
از وزراي دولت نهم براي كرسي رياست مجلس يازدهم، گفت: فعاليت، 
ديالوگ و تالش براي انتخاب رئيس، هيأت رئيســه و كميسيون هاي 
مجلس امري طبيعي است و هركس نظر خود را مي دهد. او گفت: من به 
2۷0منتخب مجلس غير از غالمرضا تاجگردون و قاليباف پيامك دادم 
و بعضي از دوستان جواب مثبت دادند. فقط يك نفر اعتراض كرد، لذا 

فكر مي كنم اين يك وظيفه شرعي بود كه انجام دادم.
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روزي كه رئيس جمهور آمريكا خروج اين كشور از برجام را اعالم كرد هرگز تصور 
 سیاست
نمي كرد كه كمتر از 2سال بعد براي ضربه زدن به ايران مجبور به مراجعه به متن خارجي

برجام و آسمان و ريسمان بافتن مبني بر عضويت آمريكا در اين توافق شود.
رئيس جمهور آمريكا ارديبهشت9۷ از برجام خارج شد تا ايران را وادار به مذاكره كند اما بي نتيجه 
بودن اين سياست باعث شده در دومين سالگرد خروج آمريكا از برجام ريچارد نفيو، از اعضاي 
تيم مذاكره كننده دولت آمريكا در برجام كه به معمار تحريم هاي هسته اي ايران در دولت قبلي 
آمريكا شهره است طي مقاله اي در تارنماي گلوبال زيرو، به نقد سياست هسته اي دونالد ترامپ 

در قبال ايران بپردازد.
نفيو، ضمن ادعاي اينكه برجام فاصله دســتيابي ايران به سالح هسته اي را به حداقل يك سال 
افزايش داده بود، مدعي شد كاهش تعهدات هسته اي توســط ايران سبب شده تا اين كشور با 
دسترسي به توانايي توليد تسليحات اتمي فاصله اي نداشته باشد، حال آنكه در برجام، آمريكا زمان 
الزم براي واكنش را دارا بود. ايران در زمان توافق هسته اي حدود 10000كيلو اورانيوم غني شده 

داشت كه اين ذخاير هم اكنون به 2200كيلوگرم رسيده است و به گفته ناظران ميزان ذخاير ايران 
هم اكنون براي ساخت 2بمب اتمي كفايت مي كند، ضمن اينكه ديويد آلبرايت، رئيس مؤسسه 
علوم و امنيت بين المللي مدعي شده است كه ايران 4ماه تا ساخت بمب اتمي فاصله دارد؛ هرچند 

مقامات ايران اعالم كرده اند قصدي براي پيگيري ساخت سالح هسته اي ندارند.
نفيو در بخشي ديگر از اين مقاله به نقد سياست فشــار حداكثري ترامپ عليه ايران پرداخت و 
نوشت: مدافعان سياست »فشار حداكثري« هم به شكست اين سياست اذعان دارند ولي معتقدند 
اين مسئله به هرحال پس از پايان برجام در ســال2030 رخ مي داد ولي چاره اي برايش ندارند. 
بنابراين خروج آمريكا نه تنها به توافق بهتري نينجاميده بلكه همان مزيت هاي ســابق را هم از 

بين برده است.
ترامپ در دوران تبليغات انتخاباتي خود برجام را فاجعه مي ناميد و وعده داده بود اگر رئيس جمهور 
شود توافق بهتري با ايران خواهد كرد، اما از 2ســال قبل كه از برجام خارج شد ايران حاضر به 
مذاكره مجدد درباره توافق جديد هسته اي نشــده تا جايي كه دولت ترامپ به صرافت افتاده با 
ترفند حقوقي آمريكا را عضو برجام نشان دهد و از مكانيســم برجام موسوم به اسنپ بك براي 
بازگرداندن تحريم هاي شوراي امنيت عليه ايران استفاده كند كه چين و روسيه صراحتا با نقشه 

آمريكا مخالفت كرده اند.
نفيو با ابراز ناخرسندي از عدم بهره مندي از فرصت كرونا براي بازسازي رويكرد ديپلماتيك بيان 
مي كند كه فشارهاي آمريكا عالوه بر شكست در حوزه هسته اي، موجب تهديد بيشتر نيروهاي 
آمريكا و متحدانش در خليج فارس شده و حمله به نفتكش ها و خطوط نفتي عربستان و همچنين 
حمله به پايگاه هاي نظامي آمريكا در عراق را پاســخ ايران به اين فشــارها قلمداد مي كند كه 

همچنان ادامه خواهد داشت.
اين مقام دولت سابق آمريكا با تأكيد بر اينكه ترامپ در پي يك پيروزي بزرگ است، بدين ترتيب 
كه يا ايران وادار به مذاكره شود و يا اينكه فشــارها نهايتاً به سقوط نظام منجر شود نوشت: يك 
شكست بزرگ در انتظار ترامپ است زيرا مسير كنوني در قبال ايران، راه پيش و پس براي آمريكا 

باقي نگذاشته و بهتر است دولت آمريكا بار ديگر به مسير ديپلماسي بازگردد.
براساس قطعنامه2231 شوراي امنيت كه در تأييد برجام صادر شد، قرار است مهرماه امسال 
تحريم تسليحاتي شوراي امنيت عليه ايران لغو شود اما دولت آمريكا اعالم كرده به هر كاري براي 
جلوگيري از لغو تحريم هاي ايران و ممانعت از خريد و فروش سالح توسط ايران مبادرت مي كند.

ميخائيل اوليانوف، نماينده روسيه در سازمان هاي بين المللي در وين در انتقاد از تالش اخير دولت 
آمريكا براي استفاده از ابزارهاي توافق هسته اي و قطعنامه2231 شوراي امنيت سازمان ملل در 
راستاي بازگرداندن تحريم هاي ايران و تمديد تحريم تسليحاتي ايران در 2پيام توييتري نوشت: 
آمريكا به اشتباه باور دارد كه پاراگراف 10 و 11 قطعنامه2231 شوراي امنيت سازمان ملل، آمريكا 
را مجاز مي سازد كه از سازوكار اعمال دوباره تحريم ها براي بازگرداندن تحريم هاي سازمان ملل 
عليه ايران استفاده كند. شركاي آمريكايي بايد متن را با دقت بيشتري بخوانند. هردو پاراگراف 

به وضوح اشاره مي كند كه اين كار فقط از طريق روند مشخص شده در برجام قابل اجراست.
اوليانوف همچنين تأكيد كرد: اگر آمريكا قصد دارد از سازوكار اعمال دوباره تحريم ها استفاده 
كند، ابتدا بايد اين مسئله را به كميسيون مشترك ذيل برجام ارجاع دهد. براي اينكه اين اتفاق 
بيفتد، آمريكا بايد به جايگاه خود به عنوان عضوي از كميسيون بازگشته و به طور قابل اطميناني 

پايبندي خود در برجام را تضمين كند.

ديدار فرماندهان نیروي 
دريايي سپاه و ارتش

امیردريادار حسین خانزادي فرمانده 
 عكس
 خبر

نیــروي دريايي ارتــش و علیرضا 
تنگســیري، فرمانده نیروي دريايي 
ســپاه با هم ديدار كردند. به گزارش 
ايرنا، فرمانده نیروي دريايي ارتش گفت: عزم و اراده 
راسخ مدافعان دريايي كشور در ارتش و سپاه همواره 
موجب ناكامي تهديدات و توطئه دشمنان علیه حريم 

دريايي میهن اسالمي شده است.

نفتكش ايراني در اقیانوس اطلس
تصوير نشان مي دهد نفتكش ايراني حامل محموله بنزين به مقصد 

 عكس
 خبر

ونزوئالست. ناوگان دريايي اياالت متحده در اقیانوس اطلس حضور 
دارد، اما جرأت تعرض به نفتكش  ايراني را ندارد. براساس اطالعات 
مؤسسات رهگیري خطوط كشــتیراني، نفتكش فاكسون حامل 
فرآورده هاي نفتي ايران براي رسیدن به آمريكاي التین از جبل الطارق عبور كرد. 
به گزارش نور نیوز پس از فورچون، پتونیا و فارست، اين چهارمین نفتكش حامل 
بنزين يا گازوئیل ايران است كه بنا به ادعاي رسانه هاي غربي به سمت آمريكاي 
التین و به احتمال زياد ونزوئال در حركت است. مقامات رسمي ايران هنوز خبر حمل 
اين محموله هاي سوخت به سوي ونزوئال را تأيید يا تكذيب نكرده اند. عكس: فارس 

پالس

يك روز پس از اعالم ســتاد 
ملي مبارزه با كرونا مبني بر رهبري

برگزاري مراســم روز قدس 
به صــورت راهپيمايي خودرو، شــوراي 
هماهنگي تبليغات اسالمي در اطالعيه اي 
هرگونه مراسم روز قدس امسال را منتفي 
دانست. اطالعيه شورا حاكي از جايگزيني 
برنامه ســخنراني رهبر معظــم انقالب با 

مراسم روز قدس است.
 ايــن در حالي اســت كــه رئيس جمهور 
در جلسه روز شــنبه ســتاد ملي مبارزه 
بــا كرونا برگــزاري مراســم روز قدس را 
به صورت اجتماع در مساجد و راهپيمايي 
خودرويي اعالم كرده بود: »مراســم روز 
قدس در شهرهاي ســفيد كه امروز رقم 
آن 218شهرســتان اعالم شــد با رعايت 
همه پروتكل هاي بهداشــتي نه به صورت 
راهپيمايــي بلكــه به صــورت اجتمــاع 
در نمازهــاي جمعه برگزار مي شــود. در 
مورد شــهر تهــران نيز به خاطر شــرايط 
ويژه پايتخت قرار شــد با مسئوليت سپاه 
پاسداران انقالب اســالمي از يك مبدأ تا 
يك انتها مراسم نماديني به شكل حركت 
خودروهــا بــدون اجتماع مردم داشــته 
باشــيم.« كيانوش جهانپور، ســخنگوي 
وزارت بهداشــت نيــز دربــاره برگزاري 
راهپيمايي روز قدس گفته بود راهپيمايي 
روز قدس به جــز در مناطق ســفيد كه 
به صــورت تجمع در محــل نمازجمعه ها 
خواهــد بود، در شــهر تهــران به صورت 
خودرويي و با هدايت سپاه برگزار مي شود.

شــوراي هماهنگي تبليغات اســالمي اما 
از برگزاري اين مراســم با وجــود مجوز 
ستاد ملي مبارزه با كرونا صرف نظر كرده 
اســت. نصرت اهلل لطفي، قائم مقام شوراي 
هماهنگــي تبليغات اســالمي درباره اين 
تصميم گفته: »امســال براي نخستين بار 
در 40 ســال گذشــته در روز قدس هيچ 
راهپيمايي اي به هيچ شكل حتي در تهران 
برگزار نمي شود.« مراســمي كه قرار بود 

سپاه باني برگزاري آن به صورت خودرويي 
در شهر تهران باشد.

در بخشي از اطالعيه شــوراي هماهنگي 
نيز با اشــاره بــه داليل لغو اين مراســم 
آمده است: »بي شــك پاسداشت موضوع 
فلسطين به عنوان مسئله اول جهان اسالم 
و دفــاع از مظلوم، واجب شــرعي و در هر 
شرايطي تعطيل ناپذير اســت، لذا در پي 
محدوديت هاي ناشــي از شــيوع ويروس 
كرونــا و عدم امكان برگزاري شايســته و 
گســترده راهپيمايي سراســري، امسال 
روز جهانــي قدس با ويــژه برنامه اي بس 
گرانبها و اســتثنايي پاس داشته خواهد 
شد و آن عبارت است از: سخنراني مقتداي 
مقتدر و عظيم الشأن امت اسالمي )مدظله 
العالــي(. بر اين اســاس در آخرين جمعه 
از  ماه مبارك رمضان )2خــرداد 1399ـ 
مصادف با 22مي 2020ميــالدي( رهبر 
معظم انقالب اسالمي ساعت 12 )به وقت 
تهران( به صورت زنده با امت اسالمي سخن 
خواهند گفت. اين سخنراني به صورت زنده 
از شبكه هاي مختلف راديويي و تلويزيوني 
داخلي و بين المللي پخش خواهد شد. به 
همين مناســبت و به منظور كسب فيض 
حداكثري از بيانات حكيمانه و راهگشاي 
ولي امر مسلمين، حضرت آيت اهلل العظمي 
امام خامنــه اي )مدظله العالي( هيچ گونه 
برنامه اي تحت عنوان مراسم روز قدس در 
هيچ نقطه اي از كشور برگزار نخواهد شد.«

همچنيــن در برنامه ديگــري در فضاي 
مجازي به مناســبت روز جهاني قدس و 
با حضور تعدادي از كارشناســان و فعاالن 
جريان مقاومت و فلسطين از سراسر جهان، 
برنامه ويژه گفت وگــو و تبادل نظر در روز 
جمعه 2 خردادماه مصادف با 22 مي 2020 
به صورت زنده و مستقيم در اليو اينستاگرام 
برگزار مي شــود. طبق برنامه اعالم شده، 
محمدجــواد ظريف، وزيــر خارجه ايران 
سخنران اصلي اين نشست اينستاگرامي 

خواهد بود. 

ريچارد نفيو: يك شكست بزرگ در انتظار ترامپ است زيرا مسير 
كنوني در قبال ايران، راه پيش و پس براي آمريكا باقي نگذاشته است

ترامپ در دام برجام 

در بيست و سومين روز ماه مبارك رمضان، 
جمعــی از نماينــدگان تشــكل های رهبري

دانشجويی كشــور با حضور در دانشكده  
صداوسيما، از طريق ارتباط تصويری با حضرت آيت اهلل 

خامنه ای گفت وگو و نظرات خود را بيان كردند. 
گزيده ای از بيانات رهبر انقالب در اين برنامه براساس 
گزارش پايگاه اطالع رســانی دفتر حفظ و نشــر آثار 

حضرت آيت العظمی خامنه ای به شرح زير است:

 رهبرانقالب بــا طرح 3 نكتــه، از 3 زاويه »موقعيت 
كنونی كشور« را تبيين كردند:  اول؛ جمهوری اسالمی 
در يك مبارزه  عظيم با جبهه  ظلم و استكبار است؛ دوم؛ 
ظرفيت كشــور برای مقابله بسيار باال است و تجربه در 
قضايای گوناگون اين را به ما نشــان می دهد؛ و سوم؛  
انقالب اسالمی، احساس قدرت و عزت در كشور و مردم 
ما نهادينه شده است؛ البته دشــمن در صدد است كه 

اعتمادبه نفس ملی ما را از بين ببرد.
 دولت جوان حزب اللّهی  عالج مشكالت كشور است. 
البّته معنی اش اين نيســت كه مثاًل رئيس اين دولت 
يك جوان سی و دوساله باشد؛ بلكه يعنی دولت سِرپا، 
بانشــاط، آماده و در ســنين كار و تالش باشد. پرچم 
آرمان خواهی و مطالبه گــری را زمين نگذاريد. مطالبه 
طبعاً با اعتراض همراه است، اّما نگذاريد اين اعتراض، 
اعتراض به نظاِم اسالمی تلّقی شــود؛ جّداً مانع شويد 
كه دشمن، اين اعتراض را اعتراض به نظام تلّقی يا القا 
 كند. مطالبه گری را با ارائه  پيشنهاد و راه حّل قابل قبول 

همراه كنيد.
 جبهه  انقالب را گســترش بدهيد؛ يارگيری كنيد؛ 
حذف نكنيد. بعضی ها كه به اسالم و انقالب معتقدند، 
در فالن مسئله با شما موافق نيستند؛ اين موجب طرد 
نشود. البّته منظور جذب منافق و آدم بی اعتقاد نيست.

 با كسانی كه مبانی انقالب را قبول نمی كنند، ايجاد 

ترديد می كنند و دشــمن را تزيين می كنند، مماشات 
نكنيد. ايجاد ترديد، ســتون فقرات كار دشمن است. 
امروز جامعه و نظام آمريكايی نــه تنها جّذابّيت ندارد، 
بلكه به يك معنا در بخش مهّمی از دنيا منفور هم هست. 
عملكرد بلندمّدت آمريكا موجب منفور شدن اين دولت 
در بخش مهّمی از دنيا شده است؛ جنگ افروزی، كمك 
به دولت های بدنام، تروريست پروری ها، حمايت بی دريغ 
از ظلم و كارهايی مانند اينها. البّته آمريكايی ها در عراق 

و سوريه ماندنی نيستند و اخراج خواهند شد.
 خودسازی خيلی مهم اســت؛ هم در ابعاد فردی و 
هم در ابعاد جمعی. وقتی بنيه  معنوی شــما قوی شد، 
در زمينــه  فكــر و تصميم گيری و عمــل توانايی های 
بيشتری پيدا خواهيد كرد. انفعال و انحراف، 2 آسيب 
محيط های جوان از جمله دانشــگاه اســت. انفعال با 
خودسازی برطرف می شــود و انحراف فكری با تقويت 

مبانی معرفتی.

نشست برخط نمايندگان  تشكل های دانشجويی   با رهبر معظم انقالب

در جبهه انقالب يارگیری كنید، حذف نكنید



تا 2سال ديگر، مسيرهاي 
جديد دوچرخه ســواري گزارش

بسياري در تهران احداث 
مي شــود. اگر هم اين روزها گذرتان به 
خيابان ميرداماد، طالقاني و مفتح جنوبي 
يا ضلــع شــمالي خيابان جانبــازان و 
بخش هاي شهرك اكباتان بيفتد به طور 
حتم جداكننده هاي فلزي را خواهيد ديد 
كه نصب شــده اند تا مســيري ويژه در 
خيابان ها درست شــود يا در حال نصب 
هستند تا راهي ايمن بسازند براي تردد 
دوچرخه ســوارها. بــا اين اوصــاف تا 
سال1401، تهران حدود 550كيلومتر 
مسير جديد دوچرخه خواهد داشت. اين 
ميزان مسير مي تواند جاذبه اي فوق العاده 
براي ترددها در شهري باشد كه هنوز به 
جايگاه واقعي خود از اين لحاظ نرسيده 
است. طي ماه هاي اخير شهردار تهران با 
كمپين سه شنبه هاي بدون خودرو تالش 
كرده نگاه ها را به دوچرخه سواري جذب 
كند ولي بايد عالوه بر فرهنگســازي، با 
تجهيزات و مسيرســازي نيز به كمك 
دوچرخه ســواري در تهران آمد. اما به 
هرحال مدتي است كه تعداد پابه ركابان 
پايتخت افزوده شده و خيلي ها ترجيح 
مي دهند هم براي افزايش سطح سالمتي 
خــود و در امان مانــدن از ويروس هاي 
چموش و بيمــاري اپيدمي شــده، هم 
كمك بــه پاكيزگــي هوا بــا دوچرخه 

مسافت مبدأ تا مقصد را طي كنند.

هر منطقه 5كيلومتر در هر سال
براســاس برنامه اي كه در شــهرداري 
تهران سال97 تصويب شد، هر منطقه 
در پايتخت بايد تا ســال1401 ساالنه 
5كيلومتر به مسير دوچرخه آن افزوده 
شــود. اين برنامــه 5ســاله تاكنون تا 
حدودي با پيشــرفت همراه بوده ولي 
انتظارات مورد نياز هنوز حاصل نشده؛ 
چراكه ســهم هر منطقه ساالنه ساخت 
5كيلومتر مســير دوچرخه است كه در 
اين زمينه عقب ماندگي هايي وجود دارد.

يعقــوب آزاده دل، مدير واحد توســعه 
سيستم هاي حمل ونقل پاك شهرداري 
تهران در اين بــاره مي گويــد: »بخش 
زيادي از اعتبار مورد نياز ايجاد مسيرهاي 
دوچرخه از طريق شهرداري هاي مناطق 
تأمين مي شــود.« به گفته اين مسئول 
شهري تهران، توسعه مسيرهاي دوچرخه 
در دستور كار جدي شهرداري قرار دارد. 
همچنيــن تا ســال1401 ان شــاءاهلل 
550كيلومتر مســير دوچرخه در تهران 
خواهيم داشت.  هم اكنون 180كيلومتر 
مســير دوچرخه در پايتخت وجود دارد 
كه بيشترين مســير مربوط به منطقه8 
و كمترين مسيرها مربوط به منطقه 10 
و 17 است. اسفند98 كه به دليل شرايط 
كرونايي بخش هاي زيــادي از پايتخت 
تعطيل بود، ساخت مسيرهاي دوچرخه 
ســرعت گرفت ولي به تازگي با لغو طرح 
ترافيك و شلوغي خيابان ها اين موضوع 
با كندي زيادي همراه شده است. مدير 
واحد توسعه سيستم هاي حمل ونقل پاك 
شهرداري تهران مي افزايد:»البته ضرورت 

همراهي دســتگاه هاي مختلف ازجمله 
پليس براي ساخت مسيرهاي دوچرخه 
نكته مهمي اســت. در اين بــاره با هدف 
همكاري بيشتر، شــهرداري تجهيزات 
مورد نياز ازجملــه كانكس و دوچرخه را 
در اختيار پليس قرار داده تا طرح پليس 

دوچرخه سوار را نيز پيش ببرد.«

دوچرخه، تهران را جهاني مي كند
هم اكنون بسياري از شــهرهاي جهان 
به ســمت توســعه دوچرخه ســواري 
پيش مي روند و در حال كشــف مزاياي 
دوچرخه ســواري هســتند. تهــران 
نيز با تكيــه بر اين تجربيــات مي تواند 
شــهري جهاني به ســوي حمل ونقل 
پاك شود. شــهرهاي اروپايي طي دهه 
اخير با ساختن زيرســاخت هايي براي 
دوچرخه سوارها و امنيت آنها به اين نياز 
پاسخ مي دهند. حركت به سوي افزايش 
دوچرخه سواري و ارتقاي كيفيت زندگي 
شــهري يكي از مهم ترين حركت ها در 
شهرنشــيني جهان اســت. البته همه 
شهرها نيز در اين مورد مساوي نيستند. 
برخي از آنها بسيار پيشرو بوده و برخي 
مثل تهران هنوز عقب هستند. در كشور 
ما براساس برنامه ششم توسعه به عنوان 
يك سند باالدســتي قرار است افزايش 
ســهم دوچرخه در مدهاي حمل ونقلي 

موجود، مدنظر برنامه ريزان قرار گيرد.

اميد به تابستان
به زودي فصل تابســتان فرامي رســد؛ 
زماني كــه مي تواند در صــورت ادامه 
اپيدمي كرونا، فرصتي مهم براي توسعه 
تردد با دوچرخه باشد. استفاده از طرح 
سفر تركيبي به خصوص در ايام تابستان 
مي تواند براي گردش در اماكن ديدني 
پايتخت بســيار مورد اســتفاده باشد. 
گســتردگي خطوط متــروي تهران 
به خصوص در مناطــق مركزي باعث 
شــده تا اغلب مناطق گردشــگري با 
مترو در دسترس باشــند. بنابراين از 
عالقه مندان به دوچرخه سواري دعوت 
مي كنم كه با استفاده از اين امكان در 
ايام تابستان به گردش در مناطق ديدني 
پايتخت بپردازند. شهرداري تهران با در 
اختيار قرار دادن امكانات ايستگاه هاي 
خطوط،  زمينه اســتفاده از دوچرخه را 
براي استفاده كنندگان اين وسيله نقليه 
پاك فراهم آورده و در تالش اســت با 
اطالع رساني و آگاهي بخشي عمومي در 
اين زمينه مشوق مناسبي براي كاهش 
ترافيك و آلودگي هوا باشــد. شهري 
نظير تهران با 740كيلومترمربع وسعت 
از يك طــرف و مســافت هاي طوالني 
ممكن اســت ايده پياده روي صرف را 

با چالش مواجــه كنــد. بدين ترتيب 
دوچرخــه مي تواند راهــكاري مهم و 
حياتي براي ترددهاي شهري سريع تر 

باشد.

هدف كجاست؟
سال گذشــته بودجه توسعه دوچرخه 
در تهران98 يك دهــم درصد بود. البته 
طبق برنامه توســعه حمل ونقل تهران، 
بايــد تعداد ســفر روزانه بــا دوچرخه 
در شــهر تهران از 40هزار ســفر فعلي 
به 115هزار ســفر برســد. اين مهم در 
بودجه99 هنوز به طور كامل مشــخص 
نشــده اســت. براساس ســند توسعه 
دوچرخه ســواري شــهر تهــران كه با 
مشاوره هلندي ها نوشــته شده، برنامه 
جامع توســعه دوچرخه در پايتخت را 
تا پايان ســال1400 و ابتــداي 1401 
تصويــر مي كنــد. بدين ترتيب ســهم 
ســفرهاي دوچرخه محــور تهــران به 
نيم ميليون نزديك خواهد شــد. در اين 
برنامه سهم اســتفاده از دوچرخه هاي 
اشتراكي كه هنوز در حد انتظار افزايش 
نيافته نيز تا 1400 بايــد به 152هزار 
سفر روزانه برسد. البته هم اكنون سهم 
دوچرخه هاي اشــتراكي كمتر از 2هزار 
دســتگاه اســت و اين ســامانه بايد به 

15هزار دستگاه دوچرخه مجهز شود.

همشهري از جزئيات برنامه احداث 550كيلومتر 
مسير جديد دوچرخه سواري تا پايان 2سال آينده 

گزارش مي دهد

تا سال 1401 در تهران 550 كيلومتر مسير جديد دوچرخه سواري ايجاد مي شود.   عكس:همشهري/ احمد سيدپور

 پاي تهران1400 
در ركاب دوچرخه ها

سيدمحمد فخار
خبر نگار

شورا

 بحث شورا 
درباره مشكالت مالي حوزه آب 

3عضو شوراي شهر تهران ديروز هنگام بحث راجع به موضوع 
تأمين اعتبار مورد نياز پروژه هاي توسعه و بازسازي تأسيسات 

آب و فاضالب شهري، جلسه را ترك كردند

جلسه ديروز شوراي شهر تهران 
كــه روز پرالتهابي را پشت ســر 
گذاشت، در نهايت 2مصوبه مهم 
براي پايتخت داشت. مديريت شهري تهران كه اين روزها با بحران 
مالي مواجه شده، براســاس مصوبه ديروز شوراي شهر، حاال بايد 
منابع مالي توسعه تاسيسات آبفاي تهران را هم تامين كند؛ اقدامي 
كه البته در نهايت به سود شهر و شهروندان تهران است و عالوه 
بر تامين 50سال آب آشاميدني سالم براي پايتخت، صرفه جويي 
منابع آبي اين كالنشــهر را هم به دنبال دارد. سيســتم يكپارچه 
انتقال فاضالب تهران، طرح مهمي است كه شركت آب و فاضالب 
و مديريت شهري نزديك به يك دهه در اين زمينه با هم همكاري 
دارند. اما تنگناهاي مالي به ويژه در يك سال اخير باعث شده اين 
طرح در برخي مناطق تهران نيمه تمام بماند و در يك سال اخير 
پيشرفت چنداني نداشته باشد؛ درصورتي كه اين سيستم براي 
انتقال آب به بخش جنوبي و غربي  تهران و بازچرخاني پساب براي 
آبياري مزارع و فضاي سبز تهران از اهميت بااليي برخوردار است. 
اين دو موضوع، يعنــي تمديد تامين منابع مالي توســعه آبفاي 
اســتان تهران و همچنين تعيين مدل مالي ساخت تصفيه خانه 
در مناطق 22 و 4 در قالب 2 نامه مديرعامل آبفاي استان تهران 
به شوراي شهر تهران ارسال شده بود تا پارلمان شهري پايتخت 

درباره آن تصميم گيري كنند.

بر اين اساس، اعضاي شوراي شهر تهران ديروز بررسي تمديد 
مصوبه تأمين منابع مالي مورد نياز پروژه هاي توسعه و بازسازي 
تأسيسات آب و فاضالب شــهري و اجراي آبرساني اضطراري 
شهر تهران و تأمين بخشي از كســري قيمت تمام شده تعرفه 
خدمات آب و فاضالب را در دستور كار قرار دادند؛ اما برخي از 
اعضا درخواست بازگشت اين موضوع به كميسيون تخصصي را 
داشتند تا بررسي هاي بيشتري در اين رابطه صورت بگيرد. اما 
محسن هاشمي، رئيس شوراي اسالمي شهر تهران اعالم كرد 
كه پيشــنهادهايي به هيأت رئيسه رسيده كه در صحن بررسي 
نمي شوند و در جلسه هيأت رئيســه مورد بررسي قرار خواهند 
گرفت. ايــن موضوع مــورد اعتراض محمد ســاالري، رئيس 
كميسيون معماري و شهرسازي شــوراي اسالمي شهر تهران 
قرار گرفت. در ادامه محمد عليخاني، رئيس كميسيون عمران 
و حمل ونقل شوراي اسالمي شــهر تهران نيز نظرات ساالري 
را تأييد كرد و از نحوه اداره جلســه انتقاد كرد  و بعد از واكنش 
هاشمي، محمدساالري، محمد عليخاني و حسن خليل آبادي 
صحن علني شــورا را ترك كردند. اما در نهايت و بعد از مدتي، 
3عضو شورا به صحن بازگشتند و شــورا روال عادي خود را در 

پيش گرفت.

تأمين منابع مالي توسعه آبفاي استان تهران تمديد شد
سيد آرش حسيني ميالني، عضو كميسيون سالمت، محيط زيست 
و خدمات شهري شوراي شــهر تهران در ادامه و در تشريح اين 
دستور كار گفت: »در جلسه اي كه با هيأت مديره آبفا داشتيم، قرار 
بر اين شد كه ميزان هدر رفت آب مورد بررسي قرار گيرد و الزم 

است خروجي اين اقدام از سوي شركت آبفا اعالم شود.
او اضافــه كرد: »پيشــرفت برخــي از طرح ها عقب تــر از زمان 
برنامه ريزي شده است كه بايد براي آن برنامه ريزي كرد. شركت 
آبفاي تهران در ســال گذشــته در تعمير و بازســازي لوله هاي 
فرسوده عملكرد بســيار مطلوبي داشت و اين عملكرد قابل دفاع 
و افتخار اســت. ميالني از اعضاي شوراي شهر تهران خواست در 

خدمت رساني به شهر در حوزه آبفا تأخير نيندازند.
در ادامه احمد مسجد جامعي با بيان اينكه موضوع نظارت تنها در 
چند بند آمده است، خواستار توضيح بيشتر درباره اين دستور در 
صحن شورا شد و گفت: »حسابرس معتمد شوراي اسالمي شهر 
تهران از سوي كميسيون برنامه و بودجه انتخاب مي شود و بايد 
پرسيد اين حسابرس معتمد چه فردي اســت. بايد نظارت ها به 
شكل جامع باشد و الزم است اعضاي كميسيون سالمت گزارش 

نظارتي جامعي ارائه كنند.«
محمد عليخاني، رئيس كميســيون عمران و حمل ونقل شوراي 
اسالمي شهر تهران هم در اين باره گفت: »نمي خواهيم زحمات 
كميسيون تخصصي را در بررسي اين دستور زير سؤال ببريم، اما 
زماني كه نامه به كميسيون ارجاع داده شــد، ما ايرادهاي خود 
را عنوان و براي حل آن درخواســت برگزاري جلسه كرديم. اگر 
جلسه اي براي رفع ايرادهاي وارده برگزار مي شد، امروز انتقادي 

مطرح نمي شد.«
زهرا صدر اعظم نوري،  رئيس كميسيون سالمت، محيط زيست و 
خدمات شهري شوراي اسالمي شهر تهران اما در جريان بررسي 
اين نامه از دخالت برخي از كميسيون ها به تصميمات كميسيون 
تخصصي انتقاد كرد و افزود: »اينگونه كه پيش مي  رود به نظر من 
كميسيون تخصصي منحل شــود و برخي از كميسيون ها ادغام 
شوند. شــركت آب و فاضالب زيرمجموعه يك وزارتخانه دولتي 
است كه تمام حســاب و كتاب هاي آن مشــخص است و فرايند 

اقدام هاي آن  با شركت هاي خصوصي متفاوت است.«
محسن هاشمي رفسنجاني، رئيس شوراي اسالمي شهر تهران هم 
اظهار كرد: »سال گذشته مصوبه اي داشتيم كه در آن به شركت 
آب و فاضالب اين اجازه داده شد تا با دريافت وجوهي، خدماتي 

را ارائه كند.«
او بيان كرد: »با شــيوع ويروس كرونا بسياري از جلسه ها لغو و يا 
به شكل غيرحضوري برگزار شــد و نظر من اين است كه پس از 

توضيحات مديرعامــل آبفا رأي گيري 
كنيم و اگر اعضاي شوراي شهر تهران 
الزم دانستند، به اين اليحه رأي ندهند.«

مجيد جباري
خبرنگار

خبر

  اجراي مجدد محدوده هاي طرح هاي 
ترافيك و كنترل آلودگي هوا ؛ از امروز

 برابر تصويب شوراي حمل ونقل و ترافيك   
شــهر تهران اجراي مجــدد محدوده هاي 
طرح ترافيك و محــدوده كنترل آلودگي 
هوا، از امروز دوشــنبه 29ارديبهشــت ماه 

آغاز مي شود.
به گزارش همشهري، »شهريار افندي زاده« 
مشاورعالي معاونت حمل ونقل و ترافيك 
شهرداري تهران گفت: برابر پنجاه و نهمين 
مصوبه شوراي حمل ونقل و ترافيك شهر 
تهران كه هفته گذشــته با حضور شهردار 
محتــرم تهــران، رئيس محترم شــوراي 
اسالمي شــهر، رئيس محترم كميسيون 
عمران و حمل ونقل شوراي شهر و فرمانده 
محترم ستاد مقابله با كروناي استان تهران 
برگزار شد، از امروز دوشنبه 29ارديبهشت 
مرحله اول محدوده هــاي طرح ترافيك و 
طرح كنترل آلودگي هوا اجرا مي شــود و 
زمان آن كه پيش از اين از ســاعت ۶ و 30 
دقيقه صبح تا 19 بود به ساعت 8 صبح تا 
1۶ كاهش يافته و در عين حال از ســاعت 
14 به بعد نيز خروج از محدوده هاي مذكور 
رايگان خواهد بود. همچنيــن با توجه به 
اينكه اكنون زمان كار ادارات از ســاعت 7 
صبح تا 14 منظور شده است، لذا سفرهاي 
كاري در اين طــرح، مشــمول پرداخت 
عوارض در محدوده هــاي مذكور نخواهند 
شد. به گفته  مشــاور عالي معاونت حمل 
ونقل و ترافيك شهرداري تهران در روزهاي 
پنجشــنبه صرفا طرح محــدوده  كنترل 
آلودگي هوا از ساعت 8 تا 13 اجرا مي شود. 
افندي زاده در ادامه تأكيد كرد: همچنين 
براي ساكنين محدوده هاي طرح ترافيك و 
كنترل آلودگي هوا نيز تخفيف هايي بيش 
از تخفيف هاي معمول درنظر گرفته شده 
است كه درصورت تصويب شوراي اسالمي 
شــهر تهران از 50 بــه 70درصد تخفيف 
براي ســاكنين محدوده هــاي ترافيكي 
منظور خواهد شــد، اين در حالي است كه 
اليحه پيشنهادي در اين خصوص از سوي 
شهرداري تهران به شــوراي اسالمي شهر 

ارسال شده است.
مشــاور عالي معاونت حمل ونقل و ترافيك 
شهرداري تهران در توضيح داليل تأكيد اين 
شــورا بر اجراي مجدد طرح ترافيك گفت: 
افزايش ترافيك معابر اصلي در محدوده هاي 
مركزي شهر، تردد ســنگين وسايل نقليه و 
افزايش تأخير در ترددها و بروز ترافيك هاي 
شــديد، اشــباع فضاي پارك حاشيه اي و 
افزايش پــارك دوبلــه و در نتيجه، كاهش 
ظرفيت معابر ازجمله نتايج لغو طرح ترافيك 

است . 
به گزارش همشــهري اين در حالي است كه 
انوشيروان محســني بند پي، استاندار تهران 
عصر ديروز اعــالم كــرد: هيچگونه طرحي 
در محدوده هاي طرح ترافيــك تهران اجرا 

نمي شود.

  اجراي پويش »در خانه بمانيم« در 
سطح شهر

پويش »در خانه بمانيــم« با هدف مقابله 
با شــيوع ويروس كرونا توســط اداره كل 
امور شهروندي شهرداري تهران در سطح 
شــهر اجرا و در قالب توليدات آموزشي، 
در فضاي مجــازي پخش شــد. مجتبي 
دانشور، مديركل آموزش هاي شهروندي 
شــهرداري تهــران دربــاره اقدامات اين 
اداره كل در حوزه فاصله گذاري اجتماعي 
به شهرنوشــت گفت: »بخشي از اقدامات 
اداره كل آموزش هاي شهروندي شهرداري 
تهران درباره توصيه عمومي   براي دســت 
شستن، ماسك زدن، استفاده از دستكش 
و موارد آموزشي ديگر بود. در بخش ديگر، 
پويش »در خانه بمانيم« در ســطح شهر 
اجرا و در قالب توليدات آموزشي، در فضاي 
مجازي پخش شــد.« او ادامه داد: »بخش 
دوم اقدامات كه اوايل فروردين ماه امسال 
انجام شد، سياست فاصله گذاري اجتماعي 
بود. در اين راستا كمپيني با عنوان »دوري 
و  دوستي« در سطح پايتخت اجرا شد. در 
اين پويش، ســعي اداره كل آموزش هاي 
شهروندي بر اين بود تا به صورت مختلف 
رعايت فاصله  1.5 متري را به شــهروندان 

آموزش دهد.« 
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 بقيه در
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3پروژه فرهنگي، درماني و ورزشــي در يكي از 
كم برخوردارترين محالت تهران با حضور شهردار شهردار

تهران كار خود را آغاز كرد. به گزارش همشهري 
پيروز حناچي، شهردار تهران ابتدا به مسجد امام هادي)ع( در 
شهرك وليعصر رفت و آنجا از بســته هاي كمك مومنانه كه 
توســط خيرين مســجد امام هادي تهيه شــده بــود تا به 
خانواده هاي كم برخوردار اختصاص يابد بازديد كرد. در اين 

طرح 2هزار سبد ارزاق توسط شهرداري منطقه 18و 1۶هزار 
ســبد ارزاق توســط خيرين تهيه شــد. همچنين براساس 
فعاليت هاي اين مســجد 50هزار غذاي گرم توسط خيرين و 
سازمان هاي خيريه تهيه و در ميان نيازمندان توزيع مي شود.

پس از آن شهردار تهران از پروژه بيمارستان 2۶0تختخوابي 
كــودكان حكيــم در يافت آباد بازديــد كــرد. در كنار اين 
بيمارســتان در حال ساخت يك بيمارســتان براي بيماران 
عمومي با ظرفيت 330تخت هم ساخته خواهد شد و وزارت 

بهداشت تصميم دارد در كنار اين 2بيمارستان يك دانشگاه 
علوم پزشكي با ظرفيت 3هزار دانشجو بسازد و نيز يك پارك 
علم و فناوري هم براي فعاليت شركت هاي دانش بنيان ساخته 

خواهد شد.
مساحتي كه براي اين مجموعه پزشكي و علمي درنظر گرفته 
شده اســت 37هزار مترمربع اســت و عمليات اجرايي آن از 

فروردين1398 آغاز شده است.
شهردار تهران در ادامه مجموعه ورزشي شهيد دستگردي را 
نيز افتتاح كرد. اين مجموعه در 4طبقه ساخته شده و 7سالن 
ورزشي براي ورزش هاي رزمي، پرورش اندام، شطرنج، تنيس 
روي ميز و يك سالن هم براي ورزش هاي واليبال، بسكتبال 
و فوتسال درنظر گرفته شده است. براي ساخت اين ورزشگاه 
15ميليارد تومان و براي تجهيز اين مجموعه 2ميليارد تومان 

هزينه شده است.

مسيرهاي ويژه دوچرخه 
در مناطق 

905كيلومتر  

تعداد پاركينگ دوچرخه 
400دستگاه  

تعداد خانه هاي ويژه 
دوچرخه

100خانه

توسعه دوچرخه سواري در 
مراكز دانشگاهي و اداري 

25مركز

ميزان مسير فعلي دوچرخه
180كيلومتر 

بيشترين ميزان مسير 
دوچرخه سواري 
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كمترين ميزان مسير 
دوچرخه سواري
 مناطق 10 و 17

افتتاح 3 پروژه در محله هاي 
محروم جنوب غرب پايتخت

پروژه هاي فرهنگي، درماني و ورزشي در يكي از كم برخوردار ترين 
محالت تهران با حضور شهردار تهران به بهره برداري رسيد

منطقه 2:
 در این منطقه تمركز بر استفاده از 

سیستم های حمل ونقل برقی است. 
به همین خاطر در آینده ای بسیار نزدیك 
در این منطقه غربی تهران، اسكوترها 

و دوچرخه های برقی در محدوده 
سعادت آباد و شهرك قدس )شهرك 
غرب( راهی خیابان ها می شوند و 

در مسیرهایی خاص قابلیت 
تردد خواهند داشت

منطقه 7: 
در این منطقه تمركز كار 

روی خیابان شریعتی است. 
به گونه ای که هم اكنون عملیات 
اجرای مسیر دوچرخه در خیابان 

شریعتی از محدوده خیابان طالقانی تا 
انقالب در دستور كار قرار دارد و گفته 
می شود به احتمال فراوان در خیابان 
مطهری و سهروردی نیز مسیرهای 

ویژه تعبیه خواهد شد.

منطقه 11: 
در این منطقه 

23كیلومتر مسیر ویژه 
دوچرخه سواری تا پایان سال 
احداث می شود. بر این اساس 
در محور خیابان های حافظ، 

خیابان وحدت اسالمی، خیابان 
ولیعصر)عج(، خیابان كارگر و 

امام خمینی)ره( عملیات 
اجرایی در دست اقدام 

است.

منطقه 8: 
مسیر اول ویژه دوچرخه سواری 

منطقه۸ با آسفالت رنگی برای ایمنی 
بیشتر دوچرخه سواران آماده بهره برداری 

است. آنگونه كه مهناز استقامتی، شهردار منطقه به 
همشهری می گوید، این مسیر در ضلع شمال خیابان 

جانبازان حدفاصل بزرگراه شهیدباقری تا خیابان 
دردشت به طول هزارمتر در 2خط رفت و برگشت 
و به عرض متوسط 3متر آماده استفاده است و 
به زودی به بهره برداری كامل می رسد. او در عین 

حال تأكید كرد  مسیرهای دیگری نیز برای 
دوچرخه سواری در منطقه احداث 

خواهد شد .

منطقه 3:
در این منطقه بیشتر تمركز روی 

خیابان میرداماد است. به همین منظور 
بخش هایی از این خیابان معروف تهران 

به مسیر دوچرخه سواری اختصاص می یابد. 
هم اكنون نیز از مسیر شمال به جنوب از میدان 

مادر به سمت بزرگراه آیت اهلل مدرس مسیر 
دوچرخه احداث شده و تا نیمه خرداد، مسیر 
دوچرخه جنوب به شمال همین محدوده 

نیز تكمیل و آماده بهره برداری 
می شود.

منطقه 5: 
در این منطقه اصل كار روی 

2محله خواهد بود؛ اكباتان و شهران. 
به گفته فریدون حیدری، شهردار منطقه 
هم اكنون این 2محدوده به عنوان پایلوت 
انتخاب و عملیات اجرایی آغاز شده است. 
او گفت: »12میلیارد ناموت برای ایجاد 2۸ تا 
30كیلومتر مسیر مخصوص تردد دوچرخه 
پیش بینی شده كه 50درصد كار طی 6ماهه 
نخست انجام می شود و در صورت تامین 

اعتبار الزم مابقی كار در 6ماهه دوم 
سال صورت می گیرد.« 

منطقه 6: 
این منطقه نخستین جایی بود كه به عنوان 

پایلوت طرح دوچرخه های اشتراكی در آنجا به 
اجرا درآمد. بخشی از محدوده های مركزی پایتخت 

در این منطقه واقع شده و دوچرخه می تواند به كاهش 
آلودگی هوا و ساماندهی ترددها كمك كند. به گفته معاون 
حمل ونقل و ترافیك شهرداری این منطقه از تابستان96  كار 
برای تعیین و احداث مسیرهای دوچرخه سواری با جدیت 

دنبال شده است. محمد عندلیب به همشهری گفت: »احداث 
مسیر ویژه منطقه6، محور كریمخان بوده كه از محدوده 

میدان ولیعصر)عج( تا میدان هفت تیر و بالعكس در طول 
11.5كیلومتر كار انجام شد. تا آخر امسال نیز 12كیلومتر 

دیگر مسیر جدید احداث می شود. این مسیرها 
در خیابان طالقانی، مفتح جنوبی، زرتشت 

و بخشی از خیابان كارگر خواهد 
بود.« 

برنامه توسعه 
دوچرخه سواری 

 تهران تا
 پايان 1400

اطالعات 
برخی از مناطق 

22گانه



شيب صعودي قيمت سكه از 10روز پيش تند تر 
شده؛ حاال مشاهدات ميداني نشان مي دهد احتماال سكه

بخشي از داليل رشد قيمت سكه در بازار ناشي از 
كاهش عرضه در بازار است. خبرنگاران همشهري كه به بازار بزرگ 
تهران مراجعه كرده اند، مي گويند؛ دربازار طال، ســكه كمي براي 
فروش موجود است. طالفروشان بازار تهران مدعي اند بانك مركزي 
ضرب سكه بهار آزادي را به شدت كاهش داده؛ اين ادعايي است كه 
البته مقامات بانــك مركزي در گفت وگو با همشــهري آن را رد 

مي كنند.
به گزارش همشهري، روند صعودي قيمت طال از ابتداي امسال 
شروع شــده و از 10روز پيش شــيب صعودي تندتري به خود 
گرفته؛ آمارها نشــان مي دهد، در اين 10روز قيمت هر سكه بهار 
آزادي 13.5درصد يعني معادل 900هزار تومان افزايش يافته و 
به محدوده 7ميليون و 500هزار تومان رسيده است. اين اطالعات 
نشان مي دهد كه قيمت هر سكه بهار آزادي در آخرين روز سال 
قبل 6ميليون و 28هزار تومان دادوستد مي شد؛ از آن زمان تاكنون 
قيمت هر ســكه بهار آزادي با 1.5ميليون تومان افزايش، معادل 
25درصد رشد كرده است. در چنين شرايطي بانك مركزي ظرف 
روزهاي گذشته، انگشت اتهام را به سمت معامالت گواهي سپرده 
سكه بورس كاال نشانه رفته، تا جايي كه گفته مي شود مسئوالن 
بانك مركزي در آخرين نشست شوراي بورس به صراحت عامل 
رشد قيمت سكه را سينگال هاي ارسالي از بازار كاغذي به بازار نقدي 
معرفي كرده؛ اتهامي كه فعال بازار گواهي سپرده سكه را به تعطيلي 

كشانده؛ اما آيا اين استدالل صحت دارد؟

عوامل اثر گذار بر قيمت
قيمت طال و به دنبال آن سكه؛ تابعي از رشد قيمت دالر، رشد قيمت 
هر اونس طال در بازارهاي جهاني و همينطور ميزان عرضه سكه 
ضرب شده در بازار است كه مسئول ضرب سكه بهار آزادي بانك 
مركزي است. به بيان ديگر؛ قيمت طال زماني رشد مي كند كه يا 
قيمت دالر و طال در بازار جهاني طال رشد كند يا ميزان عرضه سكه 
در بازار كاهش يابد. در چنين شرايطي آمار ها نشان مي دهد اين 

روزها هر 3مولفه تأثيرگذار بر قيمت طال و سكه به عامل محركي 
براي رشد قيمت سكه تبديل شــده اند؛ زيرا از يك طرف قيمت 
دالر در حال افزايش است و از محدوده 16هزار تومان تا 17هزارو 
500تومان پيش روي كرده و از سوي ديگر قيمت هر اونس طال 
در بازارهاي جهاني با افزايش مواجه شده است. بانك مركزي در 
سال هاي قبل و در شرايط مشــابه تالش مي كرد از طريق ضرب 
سكه جديد و افزايش عرضه در بازار، مانع از رشد قيمت سكه دربازار 
شود؛ اما فعاالن بازار طال به همشهري گفته اند: بانك مركزي اين بار 
رويه متفاوتي را در پيش گرفته و روند ضرب سكه را متوقف كرده و 
اين خود به عامل محرك تازه اي براي رشد قيمت طال تبديل شده 

است. ادعايي كه البته مورد تأييد بانك مركزي نيست.
 ظرف روز هاي گذشته آدرس هاي غلطي درباره علل رشد سكه به 
بازار مخابره شده و عامل اصلي رشد سكه معامالت گواهي سپرده 
سكه در بورس كاال معرفي شده اســت. اين همان رويه اي است 
كه در سال 97دنبال شد و عامل رشــد قيمت سكه در آن سال، 
معامالت اوراق آتي سكه در بورس كاال معرفي و در نهايت اين بازار 
تعطيل شد؛ اما تجربه تعطيلي بازار آتي سكه نشان مي دهد كه بعد 
از تعطيلي اين بازار قيمت سكه از محدوده 3ميليون تا 7.5ميليون 
تومان رشد كرده و ثابت شده كه عامل رشــد قيمت سكه، بازار 

معامالت اوراق آتي سكه نبوده است.

توقف ضرب سكه در بانك مركزي
مشــاهدات ميداني خبرنگاران همشــهري در بازار تهران نشان 
مي دهد كه بازار ســكه به شــدت با كمبود عرضه مواجه است و 
خريداران به سختي مي توانند سكه اي براي خريد پيدا كنند و همين 
موضوع به عامل پرقدرتي براي رشد قيمت سكه تبديل شده است. 
صرافي ها و فروشندگان سكه در بازار اعالم مي كنند؛ بانك مركزي 

سكه اي عرضه نمي كند تا به مشتريان تحويل داده شود.
شواهد بيشتر در مورد كاهش عرضه سكه در بازار مربوط به عملكرد 
بانك كارگشايي است كه سال ها عرضه سكه از طريق اين بانك در 
بازار انجام مي شد، اما از سال 1397تاكنون به دليل بحران ارزي 
كه به رشد قيمت طال و سكه منجر شد، عرضه سكه از طريق بانك 

كارگشايي متوقف شد.كارشناسان بر اين باورند كه توقف عرضه 
ســكه در بانك كارگشــايي خود مالك محكمي است كه نشان 

مي دهد روند عرضه سكه در بازار دچار اختالل شده است.
بانك مركزي كه وظيفه قانوني توليد مســكوك گرانبها و تدوين 
مقررات و تنظيم بازار طال را بر  عهــده دارد، بعد از انقالب تاكنون 
عمدتا به  دليل كنترل نقدينگي و نــرخ ارز 3 طرح پيش فروش 
سكه داشته است؛ طرح اول در طول سال هاي 61و 62، طرح دوم 
در خالل سال هاي 90و 91و طرح سوم در محدوده سال هاي 96و 
97اجرا شد و در كل 25ميليون سكه پيش فروش شد؛ اما به نظر 
مي رسد اين بار بانك مركزي با وجود شايعاتي كه درباره مبادالت 
تجاري ايران و ونزوئال درباره مبادله شمش طال منتشر شده، فعال 
قصد ندارد ذخاير طالي ايران را براي پايين آوردن تب بازار سكه 

به حراج بگذارد.
بهزاد خسروي آدينه وند از كارشناســان اقتصادي درباره داليل 
رشد قيمت سكه در بازار مي گويد: نكته اينجاست كه ضرب سكه 
انحصاري است و فقط بانك مركزي مي تواند سكه ضرب كند، اما 
متأسفانه بانك مركزي انگيزه اي براي ايجاد ضرب سكه جديد ندارد 
و اين موضوع عنوان عامل اصلي افزايش قيمت سكه است.به گفته او، 
بانك مركزي بايد در اين شرايط اقدام به ضرب سكه كند تا با كاهش 

تقاضا قيمت ها متعادل شود.

راه حل؛ انجام معامالت كاغذي است
در شرايطي كه به باوركارشناســان، قيمت ها در حال رشد است 
و در عين حال برخي مدعي انــد كه بانك مركزي حاضر به ضرب 
سكه هاي جديد نيست، بهترين راه براي جلوگيري از رشد قيمت 
سكه، توسعه بازار معامالت كاغذي از طريق انجام معامالت آتي و 

همينطور اوراق گواهي سپرده سكه است.
چنانكه به تازگي محمد رضا پور ابراهيمي، عضو پرنفوذ كميسيون 
اقتصادي مجلس كه پيش تر سابقه مديريت در بازار سرمايه را نيز 
داشته، با ارســال نامه اي به رئيس جمهوري از او خواسته تا بازار 
معامالت آتي ســكه را دوباره فعال كند. بازار آتي سكه از شهريور 
1397به بهانه تأثير گذاري بر رشــد قيمت بــازار نقدي تعطيل 

شده است.
تحليلگران بر اين باورند كه انجام معامالت آتي وگواهي ســپرده 
سكه مي تواند تقاضاي سفته بازانه را در بازار سكه، جذب خود كند و 
مانع از رشد قيمت در بازار نقدي سكه شود.به نظرمي رسد چنانكه 
راهكار معامالت كاغذي سكه از طريق بازار اوراق آتي و بازارگواهي 
سپرده به سرعت به كار گرفته نشود، حجم زيادي از نقدينگي ظرف 
روزهاي آينده به سمت بازار طال و در نهايت به سوي بازار ارز سرازير 
خواهد شد و به رشد قيمت ها در اين بازار ها منجر خواهد شد به ويژه 
آنكه اين روزها شاخص بورس هم روند نزولي به خود گرفته و ممكن 
است بخشي از نقدينگي موجود در بازار سهام با اهداف سفته بازانه 

راهي بازار طال شود.
مريم رحمتي، از كارشناسان بازار سرمايه در اين باره مي گويد: 
توقف معامالت گواهي ســپرده ســكه دربورس كاال اقدامي 
نادرست و در جهت توسعه بازارهاي غيرشفاف است. به گفته 
او، ايــن كار به هدايت نقدينگي به ســمت بازار نقدي ســكه 
منجر مي شــود. كامران ندري، عضو هيأت علمي پژوهشكده 
پولي و بانكي هم در اين باره گفت: نگاه كوتاه مدت براي ايجاد 
محدوديت بر سر راه بازده بازارهاي مختلف مي تواند تا حدي 
قيمت ها را كنترل كند، اما در بلندمدت تنها به وخيم تر شدن 
اوضاع مي انجامد. او با اشاره به قانون ظروف مرتبطه كه عالوه بر 
فيزيك در اقتصاد هم كاربرد دارد، گفت: اين قانون مي گويد كه 
شما نمي توانيد بازده سپرده هاي بانكي را در حد 15 درصد نگه 
داريد، ولي بازار سرمايه بازده مثاًل 200 درصدي داشته باشد. 
به عبارت ساده تر، اگر چنين كاري بكنيد، دير يا زود، نقدينگي 
به بازار جديد كوچ مي كند. در مورد گواهي هاي سپرده طال هم 
همينطور است و با ايجاد محدوديت در اين بازار، در بلندمدت 

بازارهاي ديگر دستخوش در هم ريختگي خواهند شد.

صعود قيمت سكه؛ روي موج 
كمبود عرضه

طالفروشان بازار تهران مدعي اند بانك مركزي ضرب سكه بهار آزادي را به شدت 
كاهش داده و اين امر به محركي براي رشد قيمت سكه تبديل شده است
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در بازار ارز چه مي گذرد؟
بايد توجه داشته باشيم كه به تازگي مركز پژوهش هاي مجلس و  ادامه از 

اتاق تهران در 2گزارش تحليلي جداگانه اي نشان  داده اند كه زنگ صفحه اول
خطر براي تجارت خارجي ايران به صدا درآمده و تداوم اين وضع مي تواند مسيرهاي 
ورودي ارز را، به داخل مسدود كند؛ اتفاقي كه در سايه افزايش سطح تحريم ها و محدود 
شدن شركاي خارجي ايران در حال رقم خوردن است. در اين شرايط به نظر مي رسد دولت 
و مجموعه دستگاه هاي دولتي مي بايست بخشي نگري را كنار گذارند؛ چون چاره اي جز 
اين نيست و بايد بانك مركزي در اجراي سياســت دلخواه خود براي مديريت بازار ارز 
مبسوط اليد باشد؛ زيرا در غيراين صورت اعمال سياست هاي متناقض در حوزه ارز حاصل 
از صادرات و ارز تخصيص يافته به واردات مي تواند در آينده آثاري به مراتب بدتر از وضع 
فعلي بر اقتصاد و منحني تورم برجاي گذارد. به نظر مي رسد حال كه بانك مركزي به عنوان 
نهاد ناظر بازار ارز تالش مي كند با هدايــت نرخ ارز به كانال هاي باالتر، توليدكنندگان 
داخلي را به فعال تر شدن در بازارهاي صادراتي و صادر كننده ها را به بازگرداندن ارزهاي 
حاصل از صادرات و عرضه آن در سامانه نيما ترغيب كند راهي جز حمايت از اين سياست 
وجود ندارد؛ زيرا اين سياستي درست است كه با يك تير، 2 نشان را هدف گرفته، با اعمال 
اين سياست، از يك ســو احتماال نرخ ارز در بازار آزاد مديريت مي شود و از سوي ديگر 

احتماال نرخ هاي سامانه نيما براي فعال تر شدن صادركنندگان جذاب خواهد شد.

اقتصادمقاومتييادورزدنتحريمها
به گزارش همشهري، درخواست ها براي ترخيص كاالها از گمرك يا واردات بدون شفاف شدن مبدأ 
و مقصد ارزها اين روزها در حال افزايش است و به بهانه اقتصاد مقاومتي و حتي دورزدن تحريم ها 
تالش مي شود تا سد مقاومت بانك مركزي شكسته شود. هرچند اين نهاد مي گويد راز اقتصاد 
مقاومتي و حمايت از توليد ملي و تجارت شفاف، حركت بر مبدا شفافيت اقتصادي و تجاري است، 
با اين حال ديروز دبير انجمن صنايع همگن نيرومحركه و قطعه سازان گفت: واردات بدون انتقال 
ارز و بدون اعالم صريح منشأ ارز مي تواند با به جريان انداختن ارزهاي در دست اشخاص حقيقي و 
حقوقي ايراني و تزريق به چرخه اقتصادي مولد، در دورزدن تحريم ها مؤثر باشد. آرش محبي نژاد 
با بيان اينكه از ابتداي امسال تاكنون ارز نيمايي به قطعه سازان تخصيص نيافته ادعا كرد: اگر گزينه 
واردات بدون انتقال ارز محقق شود، بسياري از ارزهايي كه دست اشخاص حقيقي و حقوقي است 
مي تواند در چرخه اقتصادي وارد شــده و از آنها به خوبي استفاده شود. وي اظهار داشت: بانك 
مركزي همواره تأكيد ويژه اي روي مشخص بودن منشأ ارزها داشته، درحالي كه در اين صورت براي 

تحريم كنندگان نيز منشأ ارزها مشخص مي شود و ديگر نمي توان به دورزدن تحريم ها ادامه داد.

ث
مك

تأميــن ارز واردات از كانال هاي 
شــفاف، سياســت ارزي بانك دالر

مركزي است. اين نهاد مي گويد: 
از ورود منابع ارزي استقبال مي كند؛ به شرطي 
كه جريان ورود و مصرف ارز و منشــأ آن كامال 
شفاف باشد. اين واكنش رسمي بانك مركزي به 
اظهارنظرهاي مطرح شــده مبني بر موافقت 
سياستگذار پولي با واردات بدون تعيين منشأ 
ارز به بهانه دورزدن تحريم هاست. 2روز پيش 
حسين مدرس خياباني، سرپرست جديد وزارت 
صنعت، معدن و تجارت گفته بود: با هماهنگي و 
نظــارت بانــك مركــزي، واردات مواداوليه 
كارخانه هاي توليدي با اولويت مواد موجود در 
بنادر، بدون انتقال ارز امكان پذير خواهد بود. اما 
بانك مركزي شرط گذاشــته وقتي با واردات 
بدون انتقال ارز موافقت مي كند كه منشأ و مبدأ 

و مقصد ارزها شفاف و روشن باشد.

سيگنال به بازار ارز
در روزهاي اخيــر قيمت ارز در بــازار داخلي 
رو به افزايش نهــاده و حاال به نظر مي رســد 
افزايش ســطح تقاضا براي تامين ارز واردات 
بدون مشخص كردن مبدا و مقصد اين ارزها، 
ســيگنالي به بازار داخلي است كه قيمت دالر 
در نتيجــه افزايش مؤثر تقاضــاي تجاري در 
حال افزايش است، دليل آن هم مقاومت بانك 
مركزي براي تامين ارز تجاري ادعاشده براي 
واردات كاالها و ترخيص آنها از مبادي گمركي  
است. همزمان فشارهاي صنفي براي اختصاص 
ارز از محل ذخاير ارزي بانك مركزي و يا تامين 
ارز واردات بدون مشخص شدن مسير تامين، 
انتقال و مصرف آن افزايش يافته است؛ اتفاقي 
كه اگرچه ممكن است به تسهيل ارزي بخشي 
از مصارف كمك كند، امــا هزينه فعاليت هاي 
اقتصادي رانت زا و غيرشفاف را افزايش می دهد 
و نهادهاي پولي و ارزي و كانال هاي تامين ارز 
را در مظان اتهام پولشــويي قرار خواهد داد. 
البته بررسي بيانيه هاي قبلي بانك مركزي در 

ماجراي تامين ارز واردات با منشأ خارجي نشان 
مي دهد كه نهاد ناظر بازار پول به شدت مقيد 
به مقابله با پولشويي و ورود دالرهاي سياه به 
اقتصاد ايران است و به همين واسطه، ورود ارز 
با منشأ خارجي را فقط مشروط به شفاف بودن 

منشأ آن مجاز مي داند.

بانك مركزي چه مي گويد
به گزارش همشهري، دپوي كاالها در گمرك  
و همچنين كشــتي هاي در حــال حركت به 
سمت بنادر، تقاضا براي تامين ارز اين كاالها 
را تشديد كرده و برخي نهادهاي صنفي و حتي 
مسئوالن دولتي دليل كمبود احتمالي برخي 
كاالهاي اساسي و واسطه اي را به تامين نشدن 
ارز از منبع بانك مركزي ربط مي دهند، اما بانك 
مركزي در اختصاص ارز از محل ذخاير ارزي 
براي واردات اين دســت از كاالها و فشارهاي 
احتمالي مقاومت مي كند. نهاد ناظر بازار پول 
و ارز بارها تأكيد كرده واردكنندگان مي توانند 
بر اساس مقررات ارزي در قالب سامانه نيما، يا  
ارز  ناشي از صادرات تحت عنوان ارز متقاضي 
نياز ارزي واردكنندگان را تامين كنند و به بر 
باددادن ذخاير ارزي در شرايط تحريم ها نيازي 
نيســت؛ به ويژه اينكه خط قرمز سياستگذار 
ارزي، تأميــن ارز از محل هــاي مبهم و بدون 

شناسنامه است.

وزارت صنعت چه مي گويد
سرپرســت وزارت صنعت، معــدن و تجارت 
به تازگــي از موافقت بانك مركــزي با واردات 
مواداوليه بخش توليد از روش بدون انتقال ارز 
خبر داده و گفته اســت: اعتقاد وزارت صنعت 
اين اســت كه بايد براي صادرات، يك مسير 
كامال هموار و به اصطالح ســبز درنظر گرفت 
تا صادركنندگان بــدون هيچ گونه محدوديت 
و چالشــي حركت كنند و كاالهاي صادراتي، 
راه خــود را به ســمت بازارهــاي خارجي باز 
كنند؛ امــا در طرف مقابل اين جــاده دوبانده 

تجارت خارجي، مسير واردات كامال سنگالخ و 
مواجه با چراغ قرمزهاي متعدد است و در اين 
مسير، تنها يك الين ويژه براي عبور مواداوليه، 
تجهيزات و ماشــين آالت مورد نياز توليد بايد 
درنظر گرفته شود. مدرس خياباني از موافقت 
بانك مركزي با واردات مواداوليه بخش توليد 
از روش بــدون انتقال ارز خبــر داد و گفت: با 
هماهنگي و نظــارت بانك مركــزي، واردات 
مواداوليــه كارخانجــات توليدي بــا اولويت 
مواد موجود در بنادر كشــور، بدون انتقال ارز 

امكان پذير خواهد بود.

واكنش فوري بانك مركزي
ساعتي پس از اين اظهارنظر و البته درخواست 
برخي نهادهاي صنفي، بانك مركزي با تأكيد بر 
اينكه رويه هاي مشخص براي عرضه ارز حاصل 
از صادرات با توجه به شــرايط تحريم، تعريف 
و عملياتي شــده، تأكيد كــرد: صادركنندگان 
مي توانند ارز حاصل از صادرات را در سامانه نيما 
به واسطه بانك ها و صرافي هاي مجاز عرضه يا از 
محل ارز حاصل از صادرات خود نسبت به تامين 
نيازهاي واردات خود اقدام كنند. راه ديگر پيش 
روي صادركنندگان اين اســت كه بخشي از ارز 
صادراتي خود را بــه وارد كنندگان ديگر واگذار 
كنند و ارز خود را در اختيار آنهــا قرار دهند و 
قسمتي ديگر از درآمد صادراتي خود را به صورت 
اسكناس به كشــور وارد كنند و به صرافي هاي 
مجاز و بانك ها بفروشند.بانك مركزي با يادآوري 
اين نكته كــه در تمام روش هاي يادشــده نرخ 
ارز براســاس مكانيزم عرضه و تقاضا و به صورت 
توافقــي بيــن خريــدار و فروشــنده تعيين 
مي شود، تأكيد كرد: البته امكان ثبت و فروش 
ارز به بانك هــا و صرافي هاي مجــاز بابت ورود 
ســرمايه هاي خارجي داراي مجوز از ســازمان 
ســرمايه گذاري هاي خارجي وزارت اقتصاد نيز 
فراهم شده است. نهاد متولي سياست هاي ارزي 
مي گويد: بعضي مدعي اند ارز با منشــأ خارج از 
كشــور در اختيار دارند و مي خواهند اين ارز را 
در اختيار واردكنندگان، براي واردات كاالهاي 
ثبت سفارش شده، طبق اولويت هاي تجاري و 
اقتصادي كشور قرار دهند؛ بانك مركزي بارها 
اعالم كرده از ورود منابع ارزي به اين طريق نيز 
استقبال مي كند اما مشروط به آنكه جريان ورود 
و مصرف ارز و منشأ آن كامال شفاف باشد. در اين 
اطالعيه مهم تأكيد شــده: بانك مركزي آماده 
است در صورتي كه دارندگان ارز با منشأ خارجي 
بتوانند منشأ ارز خود را اعالم كنند و ارز مربوط 
به ثبت سفارش هاي اولويت دار تخصيص داده 
شود، نسبت به صدور گواهي تخصيص ارز تحت 
عنوان ارز اشــخاص اقدام كند و از تمام فعاالن 
اقتصادي و نيز مسئوالن ذيربط انتظار دارد در 
شرايط بااهميت جاري به سمت اقتصاد و تجارت 

شفاف حركت كنند. 

ردپايدالرهايبدونشناسنامهدرواردات
سيگنال گراني دالر از مرزهاي تجاري آمد

با مصوبه اخير ســتاد تنظيم بازار در مورد مجوز افزايش قيمت 
خودروهاي داخلي، تب تورم انتظاري بازار خودرو شكســته و خودرو

همزمان سررسيد شدن حواله هاي پيش خريد خودرو و تزريق 
خودروهاي احتكاري نيز به تداوم افت قيمت اين بازار دامن زده است.

به گزارش همشهري، از هفته گذشــته، بعد از مداخله دوباره شوراي رقابت در 
فرايند قيمت گذاري خودروهاي داخلي و اعالم دســتورالعمل جديد محاسبه 
قيمت خودروهاي وطني، بازار خودرو روي خوشي به كاهش قيمت ها نشان داده 
و قيمت هاي نجومي پيشنهادي براي فروش خودرو در حال محو شدن است. در 
اين ميان، اعالم آمادگي فروش فوق العاده توسط خودروسازان و سررسيد شدن 
مهلت واريز وجه حواله هاي پيش خريد خودرو براي بهار امسال نيز باعث شده 
انتظار بازار براي قيمت خودروهاي صفركيلومتر افت قابل توجهي داشته باشد؛ 
آن هم در شرايطي كه با آغاز سختگيري نسبت به  خودروهاي احتكاري و كشف 
پاركينگ هاي بي شناسنامه خودروهاي صفركيلومتر، روند عرضه اين محصوالت 
به بازار نيز شتاب پيدا كرده و بيش  از پيش روند تعطيل قيمت ها را تقويت كرده 
است. اين سه محرك اصلي، عمالً بازار را به سمتي برده كه فعالً متمايل به اصالح 

است و الاقل تا زماني كه نظر بازار در مورد اثرگذاري اين سه محرك تغيير نكند، 
احتمال بهبود وضع وجود دارد.

كودتا عليه تورم انتظاري
قيمت هاي جديد شوراي رقابت براي محصوالت پرتيراژ خودروسازان داخلي 
نسبت به ميزان افزايشي كه بازار درنظر داشت، بسيار كمتر بود و از آنجايي كه 
خودروسازان وعده داده اند 40درصد از محصوالت خود را به صورت فوق العاده 
به متقاضيان مصرفي عرضه كنند، تورم انتظاري بازار خودرو كاهش پيدا كرده 
و به عنوان مثال قيمت پرايد از محدوده پيشنهادي 90ميليون تومان به كانال 
70ميليون تومان بازگشته است. در حقيقت، بازار خودرو با نگاهي به تغيير نرخ 
ارز و تحوالت اقتصاد كالن، پيش بيني كرده بود قيمت مصوب خودرو تا حوالي 
40درصد افزايش پيدا كند و بر همين اساس قيمت هاي پيشنهادي را تا حدودي 
باالتر از اين ميزان ثبت كرده بود اما با مصوبه اخير ســتاد تنظيم بازار كه مجوز 
افزايش ايران خودرو را ميانگين 10درصد و مجوز سايپا را متوسط 23درصد اعالم 
كرد، عمالً قيمت كارخانه اي خودرو به ميزان نيمي از انتظار بازار نيز افزايش پيدا 

نكرد. اين در حالي بود كه وعده فروش فوق العاده خودروســازان نيز متقاضيان 
مصرفي را از خريد در حاشيه بازار منصرف كرد و عماًل فروشندگان خودرو در 
حاشيه بازار چاره اي جز تعديل قيمت هاي انتظاري نديدند. البته كودتا عليه تورم 
انتظاري در بازار خودرو كه با مصوبه اخير ستاد تنظيم بازار انجام شده، فعالً در حد 
ُمسكن عمل مي كند و اگر به هر دليلي بازار به اين نتيجه برسد كه بايد به همان 
انتظارات تورمي برگردد، حتي زير سايه قوي ترين سياست هاي تعزيري نيز راه 

خودش را مي رود.

نرخ شكني حواله ها
ماجراي تعديل قيمت ها در بازار خودرو به همين جا ختم نمي شود. در شرايطي كه 
بازار انتظار دارد قيمت هاي پيشنهادي فروشندگان پايين بيايد، به واسطه نزديك 
شدن مهلت واريز وجه خودروهاي ثبت نامي، قيمت حواله هاي پيش خريد خودرو 
در بازار بيشتر از افت قيمت خودرو كاهش پيدا كرده و با جذب بخشي از تقاضاي 
موجود بازار، عمالً فروشندگان فيزيكي خودرو را نيز ناچار به پايين آوردن مظنه 
فروش كرده است. البته اين شرايط فقط تا چند روز قدرت اثرگذاري بر بازار را دارد 
و پس از تعيين تكليف حواله ها، دوباره بازار بايد تحت تأثير عوامل موجود نسبت 
به تعيين قيمت تصميم گيري كند. فعاًل با فشــار فروش حواله هاي سررسيد 
شده خودرو، قيمت تمام شده خريد خودروهاي داخلي با استفاده از حواله 10تا 
15درصد كمتر از قيمت حاشيه بازار است كه حدود 3درصد آن به احتساب خواب 
پول خريدار تا زمان تحويل خودرو گذاشته مي شود و مابقي آن برخاسته از نبود 

تقاضاي مؤثر در بازار و تالش براي جذب خريدار است.

سبقت محتكران
در خالل اتفاقاتي كه از هفته پيش در بازار خودرو و حواشي آن رخ داده و فعاًل 

به تعديل نرخ ها انجاميده، يك اتفاق ديگر نيز در حال وقوع اســت كه مي تواند 
پاشنه آشيل نابساماني هاي بازار خودرو باشــد و اوضاع آن را به مراتب بيش از 
تأثيري كه قيمت گذاري دستوري دارد، به سامان برساند. به گزارش همشهري، 
همزمان با لبريز شدن كاسه صبر دولت از اختالل در بازار خودرو، اقداماتي نيز 
براي شناسايي خودروهاي احتكار شده و الزام پاركينگ هاي شناسنامه دار به 
اعالم موجودي خودروي صفركيلومتر در حال اجراست كه به تهديدي جدي 
براي محتكران خودرو تبديل شــده و برخي را به عرضه خودروهاي احتكاري 
ترغيب كرده است. از ســوي ديگر قواعدي كه براي ابطال گارانتي خودروهاي 
صفركيلومتر درصورت مراجعه نكردن براي سرويس سه ماهه مدنظر قرار گرفته، 
عماًل كار را براي احتكار خودروهاي جديد سخت كرده است و درصورت تداوم 
عرضه خودروهاي صفر به متقاضيان مصرفي، راه را براي انحراف اين فروش ها به 
سمت انبارهاي مخفي محتكران مي بندد. در اين وضعيت اگر با احترام به حق 
مالكيت، انبار كنندگان خودروهاي صفركيلومتر كه البته متهم به احتكار هستند، 
نسبت به عرضه خودروهاي خود تشويق شوند و همزمان ابزارهايي تعزيري براي 
اصراركنندگان بر احتكار مدنظر قرار گيرد، بازار خودرو مي تواند شاهد عرضه 
قابل قبولــي از خودروهاي صفركيلومتر مدل 98و حتي 97باشــد كه عطش 
تقاضاي مصرفي را سريعاً فرومي نشاند اما تداوم موفقيت اين اقدامات منوط به 
متعادل سازي شاخص هاي اقتصاد كالن و كاهش تورم انتظاري جامعه است؛ در 
غيراين صورت، اگر فقط براي ساماندهي بازار خودرو از ورود نقدينگي به اين بازار 
جلوگيري شود، نقدينگي سرگردان راه خود را به سمت بازار ديگري كج مي كند و 
شايد فاجعه اي بزرگ تر از فاجعه بازار خودرو در گوشه اي ديگر از اقتصاد ايران به بار 
بياورد؛ به خصوص كه اين روزها، بازار سرمايه نيز به عنوان مقصد جديد نقدينگي 
انبوه جامعه، با اصالح قيمتي مواجه بوده و رغبت سرمايه گذاران جديد براي ورود 

به آن كمتر شده است. 

همشهري بررسي مي كند

فشار 3 محرك كاهنده بر قيمت خودرو
بازار خودرو بعد از پاتك به تورم انتظاري، با افت دوباره قيمت ها به واسطه حراج حواله هاي سررسيد شده 

و تزريق خودروهاي احتكاري مواجه شده است

خودروسازانآمادهاجرايطرحفروش
فوقالعاده

همزمان با تحوالت كف بازار، مديران 2بال عمده توليد خودرو در 
ايران هم تالش كرده اند با انتشار اطالعات تازه از طرح هاي فروش 
فوق العاده خود از التهاب بازار بكاهند. چنان كه فرشاد مقيمي، 
مديرعامل ايران خودرو گفت: با برنامه ريزي هاي انجام شده از 
ابتداي سال و توليد روزانه بيش از 2هزار دستگاه از محصوالت 
ايران خودرو، قيمت هاي بازار در 2 روز اخير كاهش چشمگيري 
يافته است. او افزود: تا روز 26ارديبهشت ماه افزايش 6درصدي 
در تعداد توليد نسبت به مدت مشــابه سال گذشته داشته ايم. 
مقيمي از ارائه بسته ويژه عرضه خودرو در بازار خبر داد و گفت: 
با اجراي اين بسته، مشتريان با اطمينان خاطر از قيمت به خريد 
خودرو اقدام خواهند كــرد. او از اجراي طرح فروش فوق العاده 
محصوالت ايران خودرو در آينده نزديك خبر داد و اضافه كرد: با 
دريافت مجوز شماره گذاري محصوالت و تحويل ۱۰هزار دستگاه 
خودرو آماده تحويل در روزهاي آينده، روند عرضه با شــتاب 
بيشتري ادامه خواهد داشت و همين امر كاهش بيشتر قيمت 
خودرو در بازار را به همراه خواهد داشت. عباس قاسمي، معاون 
گروه خودروسازي سايپا هم گفت: براساس تصميم جديد وزارت 
صنعت، معدن و تجارت فرآينــد فروش فوري محصوالت گروه 
خودروسازي ســايپا تغيير كرده و از هفته آينده تحت عنوان 
»فروش فوق العاده محصوالت سايپا« اجرا خواهد شد. او افزود: 
در شــيوه جديد نيز كمرنگ كردن نقش واسطه گران و ايجاد 
سازوكار شناسايي و عرضه به مصرف كننده واقعي خودرو در صدر 
اولويت هاي سايپا قرار دارد و به همين دليل، عالوه بر اقدامات 

سابق، محدوديت هاي جديدي نيز درنظر گرفته شده است.

بازگشتقيمتبليتبهباندپرواز
خلف وعده در پرداخت خسارت هاي وارده به ايرالين ها، به عاملي براي افزايش قيمت بليت هواپيما تبديل شده و 
شركت هاي هواپيمايي را ترغيب كرده است در مسيرهاي پرمسافر، 
صندلي هاي خود را با قيمتي هرچه باالتر به مسافران بفروشند. hamshahrionline.irWWW

متــن كـامـل در سایت



زهرا رفيعي
خبرنگار

تابستانگرمپيشرويايراناست.فعاليتپديده
خشكسالي


مونسونهنددرايرانامسالقويتروطوالنيتر
استكهنتيجهآنبهتأخيرافتادنبارندگيهاتا
اواخرپاييزاست.دراينفاصله،بارشدرمناطقجنوبيبلوچستان،
كرمان،هرمزگانوتاحدوديبوشهرنيزبسيارناچيزاستوبه
گفتهكارشناســان،تنهاراهبرونرفتازخشكســاليپيشرو،
مديريتصحيحمنابعآبدربخششرب،كشاورزيوصنعت

است.
بهگزارشهمشهري،خشكســاليپياپيدرفالتايرانكهدر
كمربندبيابانيونيمهبيابانيبابارشهايــيكمترازحدنرمال
جهانقراردارد،رخدادعجيبينيست.اماتغييراتاقليميبرآن
دامنزدهوحتيبهاعتقادبرخيكارشناسان،بارندگيهايدو
سالاخيرنيزازميزاناحتمالخشكيدگيسرزمينكهفراتراز

خشكساليهايفراگيراست،كمنميكند.
غيرازعرضهايشمالي،دورهخشكدرتمامنقاطكشورشروع
شدهواستانهايفارس،يزد،كهگيلويهوبويراحمدبايدبهگونهاي
ازمنابعآبيپشتسدهاوآبهايزيرزمينياستفادهكنندكهتا

شروعباراندراواخرآبانآيندهبابيآبيمواجهنشوند.
احدوظيفه،رئيسمركزمليخشكساليومديريتبحرانسازمان
هواشناسيميگويد:ديگردستمانبرايآنكهبخواهيمهرطور

دلمانميخواهدآبمصرفكنيمبازنيست.
امســالتوزيعبــارشدركلكشــورخوببود.اســتانهاي
سيستانوبلوچســتان،هرمزگانوكرمانكهبيشترينتأثير
راازخشكساليداشتند،بارانبيشــترينصيبشانشد.ولي

دراستانهايغربوجنوبغربيمانندكرمانشاه،كردستان،
ايــالم،چهارمحالوبختياريوخوزســتان،بارندگيهادرحد
نرمالوكمترازنرمالبود.درچهارمحالوبختياري،سرچشمه
زايندهرود،بارندگي12درصدكمترازحدنرمالبودواينشرايط
درحاليادامهداردكهغربوجنوبغــربايراندارايتراكم
جمعيتيباالســتوقطبكشــاورزيوباغداريكشوراست
كهچشــماندازپيشرونيزبارشچندانيبرايشانپيشبيني

نكردهاست.
درپايتختنيزبارندگيهاتوزيعيكســاننداشــتهوميانگين
بارشدراستانتهراناگرچهبا40درصدافزايشمواجهشد،اما
مدلهايعددي3تا5ماهآيندهبراياستانتهران،خشكسالي
پيشبينيكردهاست.احدوظيفه،مديرمركزمليخشكسالي
كشوربههمشهريميگويد:بارندگيدرتهرانوقم،مركزيو
قزوين،ملغمهايازخوبتانرمالبود.وليتفسيرميزانبارندگي
برايتهرانبهدليلتراكمجمعيتيباالومكانونوعبارش،لزوما
خوبنيست.بارندگيدردشتهاياطرافتهرانمانندورامين،
ايوانكيوگرمسارنيزبيشازحدنرمالبود.وليدرلواساناتو

ارتفاعاتالبرزمركزيچندانباحدنرمالتفاوتنداشت.
اوميگويد:آببــارانبرايشــرب،كشــاورزي،توليدبرقو
محيطزيستاستفادهميشودكهاگربخواهيمازمنابعآبيديگر
استفادهكنيم،باكمبودآبدرسايرمنابعمواجهميشويم.در
نتيجهبرايتامينآبممكناستبهسفرههايآبزيرزميني

فشارواردشودكهنتيجهآنفرونشستدشتهاست.

لزوم جبران فشار به آبخوان ها
آبتهرانازارتفاعاتالبرزمركزي،رودخانههايطالقان،كرج
وجاجرودتامينميشود.امسال343ميليمتردراينمناطق

بارانباريدكهنسبتبهحدنرمالبارشدرتهران107ميليمتر
بيشتربود.امابهگفتهاحدوظيفه،نكتهمهممحلبارشهاست.
برايآبشربتهرانفقطميتوانازمنابعكوهستانيمانندسد
كرج،لتيان،الروطالقاناستفادهكرد.بارشهايجنوبتهرانهم
قابلشربنيست.امسالبارشباراندرعرضهايشماليتهران
10درصدودردشتهايجنوبي45درصدبيشترازنرمالبودكه
بايدازاينآببرايترميمخشكساليهايممتددرآبخوانهاي

دشتهايجنوبتهراناستفادهكرد.
وظيفهميگويــد:ناهنجاريبارشكهبهعنوانترســاليازآن
يادشدهاستدرتهرانيكساننيست.درنتيجهنبايدفكركنيم
هراندازهبخواهيمميتوانيمازآببرايشستوشودرايامكرونا

استفادهكنيم.
همينشرايطبرايبيشترنقاطكشــورنيزصادقاست.نيمي
ازسالخشكوبيباراناســتوميزانتبخيرآبدركلكشور
باالست.تاچندماهآيندههمخبريازبارشخوبباراننيست.
رئيسمركزمليخشكساليامااميدواراستكهسالآبيپيشرو
پربارانباشد.وليمعتقداستتاآنزمانكنترلخشكساليبه
ميزانونحوهمديريتآبدركشوربستگيدارد.بهگفتهاو،آمار
12سالاخير،نشانميدهدفقط2سالمنتهيبهامسال،بارش
نرمالوبيشازحدنرمالبودكهاگرمديريتمنابعآبازسوي
نهادهايدولتيومردمحتيدرترســاليدرستانجامنشود،با
پديدهفروچالهوتفديدگيزمينوضعــفخاكدرجذبآب
بارانمواجهميشــويم.آنطوركهرئيسمركزمليخشكسالي
بههمشهريخبردادهاستامســالاثرپديدهمونسونهندبر
ايرانبيشتراست.اينپديدهباعثميشودابرهاكمتررويايران
گستردهشوندوباقويترشــدنفعاليتاينپديدهدركشور،

تابستانگرمتريپيشرويايراناست.

پيش به سوي خشكسالي 
بارندگيهاياخيربرايايراننويدرهاييازخشكسالينيستوبحرانكمآبيادامهدارد

تغييراتاقليميجنگلهارابهآتشميكشد
اوجآتشسوزيجنگلهايهيركانيدرپاييزاستاماتغييراتاقليميآتشسوزيهارابهفصلگرممنتقلكرد

احتمالوقوعآتشسوزيدرجنگلهايزاگرسيبيشترشدهاست

آتشســوزيجنگلهــادر
 منابع 
سالهاياخيرافزايشيافتهوباطبيعي

شدتبيشترهمراهشدهاست.
كارشناســانميگوينــد،افزايشگرمايش
جهانيوتغييراتاقليمــيمهمترينعامل
روندافزايشآتشسوزيجنگلهاست.البته
نميتواندستكاريبشردرطبيعترانيزدر

شدتآتشسوزيهاناديدهگرفت.
بهگزارشهمشــهري،تغييراتايجادشده
توســطانســاندرجنگلها،تابآورياين
منابعرادربرابرتغييراتاقليميكاهشداده
وجنگلهارادستخوشتغييراتجديكرده
اســت.بارشهايبهارينيزعاملمهميدر
آتشسوزيجنگلهادرتابستاناست.بهار
امســال،ايرانباافزايشبارشهــادردوره
درازمدتمواجهشدوهميناتفاق،نگرانياز

بروزآتشسوزيجنگلهارارقمزد.
جنگلهايزاگرسيايرانبهطورمعمولدر
تابستانبيشترازجنگلهايهيركانيآتش
ميگيرند.جنگلهايزاگرسيدراينفصل
خشكوگرمهســتندوگياهانعلفيدچار
آتشسوزيميشوندوآتشدامانجنگلهارا
ميگيرد.جنگلهايشمالدرفصلتابستان
بارطوبتمواجهميشــوندوهمينرطوبت
معموالامكانآتشسوزيراكاهشميدهد.
امادرپاييزكهخزانجنگلهايشمالازراه
ميرسدوبادهايمديترانهايميوزد،رطوبت
كاهشمييابدوآتشســوزيرخميدهد.
اگرچهتغييراتاقليميدرسالهاياخيردر
تمامدنياتاحدودياينرفتارهايهميشگي
راتحتتأثيرقراردادهاستامابارشهايقابل
توجهبهاريازنگرانيآتشسوزيجنگلها

درتابستاننميكاهد.

آسيب بيشتر به حيات وحش 
بارندگيهايقابلتوجهدراواخرزمســتان
واوايلبهار،گياهانعلفــيرابهميزانقابل
توجهيافزايشميدهد.اينگياهانعمري
كوتاهدارندودراوايلتابســتانباگرمشدن

هواخشكميشوند.خشــكيدگيگياهان،
زمينهالزمبرايبروزآتشســوزيجنگلها

رافراهمميكند.
هــاديكيادليــري،دانشآموختهدكتري
جنگلواستاددانشگاهبههمشهريميگويد:
»بهدليلتنكشــدنجنگلهايزاگرسي،
گياهانعلفيومرتعيدراعماقاينجنگل
ايجادشــدهوهمينمســئلهاحتمالبروز
آتشســوزيراافزايشميدهــد.«اماتنها
جنگلهايزاگرســينيســتندكهدرفصل
تابســتانآتشميگيرند،تغييراتاقليمي
باعثبرهمخوردنالگويآتشســوزيدر
جنگلهايهيركانينيزشــدهاستوآنهارا

همبهآتشميكشد.
آتشســوزيجنگلهــاعالوهبــرنابودي
درختانوپوشــشگياهيآسيبجديبه
جمعيتحياتوحــشواردميكندواثرات
ثانويهآتشسوزيهاييكهالگويآنهاتغيير

كرده،بيشتراست.
كيادليريميگويد:»حياتوحشجنگلهاي
هيركاني،باآتشســوزيبهاروتابستاناين
جنگلهادچارشوكشدهوتلفاتبيشتري
ميبيند؛چراكهجمعيتتازهوجواندراين

زمانهنوزتواناييفرارازآتشراندارد.«

جنگل هاي ايران خودسوزي نمي كنند
براساساعالمسازمانجنگلها90تا95درصد
آتشســوزيجنگلهادركشورعاملانساني
داردكهبهعمدياسهو،منابعطبيعيراازبين
بردهاست.بهندرتپيشميآيدكهآتشسوزي
درجنگلهايايرانبهدليلخودسوزيجنگل
باشد.گاهيدرمواقعيانباشتهشدنگياهان
خشكعلفيوتابشآفتابيابروزخودبهخودي
آتشدرميانانبوهزبالههايريختهشــدهدر
جنگل،ايناتفاقرابهوجــودميآورد.رئيس
ســابقانجمنجنگلبانيايــراندراينباره
ميگويد:همچنــاندليلاولآتشســوزي
جنگلها،عاملانســانياســت.كيادليري
ميافزايد:»دربرخيجنگلهايجهان،برخي
گونههابــرايزادآوريوتوليدبــذروجوانه،
خودسوزيميكنندامادرختانجنگلهاي
ايراننيازيبهاينكارندارند.چندسالقبل،
ازخودسوزيدرختانســوزنيبرگدريكي
ازجنگلهايآمريكاجلوگيريشدامابعداز
آندرختانســوزنيبرگهمگيدچارآفت
شدندوازبينرفتند.پسايننوعخودسوزيها
الزمهايجادتنوعگونههايگياهيوبقايآنها
دربرخيجنگلهايجهاناستكهدرايران

چنيناتفاقيرخنميدهد.«

الهام مصدقي راد
خبرنگار
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مشپشيامهماهتا
روهتمسناسامجر

للاراپينوكسم
جاورهركنامالا

واهنتتسدانيب
هنيزمرراجنكه
روثدبريهرادوت

دربراكوگدنلب
هلبوداونيبقاش
دسيلبالاچكلك
همتتاهيباماي
دننامهاسنلمسب

ادناولتهباشم
يديهراماسكريپ
نمسايمينستبرت
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افقی:
1-ابزارمعاينهمجرايگوش-

تريا
2-گردنده-عضوتوليدصوت
دروســطگــردن-زبانــياز

خانوادههندوايراني
3-ميوه-شــهريدراســتان
چهارمحالوبختياري-سكه

زردورههخامنشي
4-آســودگي-بيــشازحد

معمول-كلمهشرط
5-ازنامهايخداوند-عنصري
كهبرخــيازخــواصفلزات
وغيرفلــزاترادارد-طاقچه

قديمي
6-عدسي-اسبتندرو-ميوه

پختهشدهدرشكر
7-رمانمشهورصادقكرميار-

توطئهپنهاني
8-ظــرفهنــري-حمال-

خوابيده
9-دختريكهبهســنازدواج
رســيدهاســت-نامهمســر

ناپلئون
10-برآمدگــيدامنــهكوه-

مجسمه-وسيلهنخريسي
11-زنــده-ازباشــگاههاي
فوتبالاســپانيا-پارچهبريده

شدهبهاندازهدوختلباس
12-نااميد-ناخوشايند-همراه
13-محــلروضهخوانــي-از

پيامبرانبنياسرائيل-ضمير
انگليسي

14-لباسشنا-سازيزهي-
درياچهكالردشت

15-نوعيرابطهمتقابلبيندو
جاندار-هندبالآبي

 
عمودی:

1-مهرهايدرشطرنج-مسافر
ســرزمينعجايب-رسيدگي

بهاتهام
2-درساختمانســازيبهكار

ميرود-دوستدار-مادرعرب
3-تعجــبزنانــه-جريده-

جنگ
4-طفيلي-دفتــرنگهداري

عكس-محلهوبرزن
5-پشتسرهم-ويراني

6-جانورانرامنشده-شكوهو
جالل-عالمغيب

7-عددييكرقمي-ســوره
چهــلودومقــرآن-نخهاي
عمــوديپارچــه-حــرف

دهنكجي
8-ازهفتخوانرستم

9-آبشــرعي-سمكشنده-
بنيانگــذارآييــنبوديســم-

پراكنده
10-هدفها-خيــاطقديم-

پرندهسخنگو

11-اعمالانعكاســي-بسيار
كوچك

12-يــكنفــر-ازنيروهاي
چــراغ ارتــش- ســهگانه

خوراكپزيقديم
13-انبازان-اندوخته-گونه

14-نامتركي-دستهجمعي-
رشتهفرنگي

15-ترقي-زنبورعســلماده
بارور-مخالفتكردن

 اعداد 1 تا 9 را طوری در خانه های سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع های كوچك 3 در 3 يك بار جدولاعداد|3654
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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صدایاستانها

021-23023405 پیامهایخودرابااینشمارهدرمیانبگذارید
ostanha@ hamshahri.org

    اجاره بهای سرسام آور در کرمانشاه
قیمتاجارهخانهدرکرمانشاهبسیارباالرفتهاست.بااینوضعیتگرانیاجارههاو

هزینههادرماندهشدهایم.
شیخی از کرمانشاه

   جاده ناهموار روستای اعظم آباد
جادهروستایاعظمآبادناهمواراست.خواهشمیکنمادارهراهوشهرسازیبهاین

مسالهرسیدگیکند.
یک شهروند از کردستان 

   آنتن دهی همراه اول
ازاهالیشهرکرسفهستم.آنتندهیهمراهاولدراینروستابسیارضعیفاستو

دسترسیبهاینترنتهممناسبنیست.
شاهمرادی  از زنجان

   قنات محله حاجی
درمحلهحاجیوکوچهشقایققناتیوجودداردکهموجبشدهاستزمینفرو
برود.اهالیهرباررویآنماسهمیریزندوحتیرویآنخودروپارکمیکنند.اگر

اینقناتفروبرودخساراتزیادیبهبارخواهدآورد.
رجبلو از همدان

   مشکل دندان پزشکی مددجویان
مددجویانبهزیســتیدرزمینهاســتفادهازخدماتدرمانیبــهویژهدربخش

دندانپزشکیمشکلدارند.مسئوالنبهزیستیبهاینمسالهتوجهکنند.
محمدی از قزوین

   بوی نامطبوع ضایعات قصابی ها
بوینامطبوعضایعاتقصابیهامامردمروســتایمهدیآبادراکالفهکردهاست.
خونآبهوضایعاتقصابیهایمهدیآبادبهدلیلهمجواریآنهاباروستابهمعضل
جدیبهداشتیبرایماتبدیلشدهاست.دانشگاهعلومپزشکیاستانایالموشبکه

بهداشتبهاینموضوعورودکنند.
جمعی از اهالی از ایالم 

   آلودگی مرغ فروشی های غیرمجاز
محلهبازارکنارحرمامامزادهزیدبنعلی)ع(شــهرخرمآبــادرامرغفروشهاو
جوجهفروشهاقرقکردهاندواهالیمنطقهبایدنگرانآلودگیباشندکهپرندگان

زندهبهوجودمیآورند.
هاشمی از لرستان 

   سد معبر در پیاده رو
شهرداریمأمونیهبهپاکسازیمعابرازموانعجلوگیریکند،زیراتردددرپیادهروها
بسیارسختاست.حداقلبرايدستفروشــانمکانيراتعبیهکنندتابرايمردم

مزاحمتایجادنکنند.
جمعی از شهروندان مامونیه از مرکزی

   راه نامناسب روستای گندیشمین
روستایگندیشمینراهآسفالتمناسبندارد.اگراینراهخاکیبود،بهترازشرایطی

بودکهدرحالحاضردارد.
اهالی گندیشمین از اردبیل

ایرانشهر    دوشنبه 29 اردیبهشت 99  شماره 7945 
hamshahrionline.irWWW

متــن كـامـل در سایت

آزادسازی چهار رودخانه تصرف  شده فارس
کرامت اهلل کریمی مزیدی، معاون حفاظت و بهره برداری آب منطقه ای فارس گفت: تصرفات غیرمجاز در رودخانه های 
تنگ سرخ در شیراز، تنگ رغز در داراب، قره آغاج در خفر و چاه مروارید 
در جهرم برطرف شد و وضع این رودخانه ها به حالت سابق بازگشت.
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۸۰درصدمواردیکهاینروزهــابهعنوانمبتالیانبه
کووید19مطرحمیشــوندناقالنبدونعالمتهستند.گزارش

آنهاییکهدرعدمآگاهیونداشتنعالئمبیماریوباوجود
تماسهاینزدیکشرایطآلودهشدنجمعیتبیشتریرافراهممیکنند.
اماهمچنانشاهدتشکیلصفهایطوالنیبههربهانهایدربسیاریاز
فروشگاههاهستیم.افزایشمســافرتهاوترددهایجادهایهمازآمار
اعالمیپلیسراهدراستانهایمختلفعیاناست.مراسمهایمختلفاز
دورهمیهایخانوادگیتامجالسترحیمکمابیشوجوددارد.حتیبا
انتشارفیلمهاییازبرخیشهرهایجنوبیوشرقیکشور،مشخصشدکه
مراسمشبهایقدرهمبدونرعایتفاصلهگذاریواستفادهازماسک

برگزارشدهاست.
همهاینشرایطوبسیاریازعواملدیگراستکهروندابتالبهکرونارادر
هفتههایاخیرصعودینگهداشتهاست.حداقلدرچنداستان)لرستان،
هرمزگان،سیستانوبلوچستان،خوزستان،بوشهر،ایالموآذربایجان
شرقی(شــیبابتالهمچنانصعودیاست.برخیاســتانهاهمروند
سینوسیراتجربهمیکنندوکارشناسانمعتقدندتداومبیتوجهیمردم
بهرعایتپروتکلهایبهداشــتیمیتواندآنهاراهمدرهمینوضعیت
قرمزقراردهد.اردبیل،کرمانشاه،بوشهروآذربایجانغربیدراینفهرست
هستندکهبرخیروزهاباافزایشقابلتوجهآمارهاودرروزهایدیگربا

شیببسیارکمنزولیروبهرومیشوند.

ضرورت شناسایی بیشتر مبتالیان 
دراینفوگرافیهایعلومپزشکیآذربایجانغربیخطشناساییبیماران
مبتالبهکروناشیبنزولینداردوگاهیباسیرصعودیوگاهیهمآمارهای
مشابهدرچندروزاست.اتفاقیکهنشانمیدهدآذربایجانغربیهنوزدر
کنترلشیوعکرونانتوانستهموفقعملکندوشیبکاهشراادامهدهد.
مسالهایکهجوادآقازاده،رئیسدانشگاهعلومپزشکیآذربایجانغربیهم
بهآناشارهکردوگفت:روندابتالومرگومیربراثرکرونادراستانثبات

دارداماهیچکدامازشهرهایمادروضعیتسفیدنیستند.
دبیرستاداطالعرسانیکرونادرآذربایجانغربیهمدربارهوجودیکخط
ثابتوروندافزایشیابتالبهبیماریدراستانعنوانکرد:اینآمارشناسایی
بیمارانسرپاییاستوتالشماهمافزایشآزمایشاتبیشتربرایکشف
اینافراداستچراکهمیتواندمنجربهقطعزنجیرهانتقالکرونادرجامعه
شود.باشناساییاینافراداقداماتالزمبرایقرنطینهآنهاصورتمیگیرد
وازترددآنهادرمحیطهایعمومیجلوگیریمیشود.علیاحمدآقاپور
تاکیدکرد:بههمیندلیلاستکهشناساییهرچهبیشتراینافرادضروری

استتاازگسترشبیماریجلوگیریشود.

 رکورد شناسایی بیماران در اردبیل 
  پوپک قاسمی – اردبیل: بعدازگذشتسهماهازشیوعکروناشاهد
حذفقرنطینهدراردبیلهســتیمومعابرومراکزتجاری–اداریشهر
اردبیلبارفتوآمدعادیمردمروبهروشدهاند.آنهاییکههرروزکمتر
ماسکودستکشاســتفادهمیکنندوموجبرقمخوردنهمینروند
کاهشوافزایشآمارمبتالیانبهکرونادرشــهرهایمختلفشدهاند.
معاونسیاسیامنیتیاستانداریاردبیلباتاییدروندصعودیکرونادر
استانبههمشهریگفت:میزانابتالبهاینبیماریباوجوداینکهباتالش
بسیاردرروزهایاخیرروندپایداروکاهشیداشتاماازروزشنبهصعودی
شدهاست.بهروزنداییبااشارهبهرکوردابتالبهکرونادرروزهایگذشته
عنوانکرد:ابتالی74نفردریکروزباعثشدرکوردجدیدیدراینباره
ثبتشودواینبیشترینتعداداززمانشیوعبیماریکرونادراستانبود.
ویتاکیدکرد:تعدادیازشهرونداناستاناینبیماریراتمامشدهتلقی
کردهورفتارعادیوقبلازشروعاینویروسرادرپیشگرفتهاندوهمین
مسالهباعثاوجگرفتندوبارهبیماریکروناشدهاست.شهرامحبیبزاده
رئیسدانشگاهعلومپزشکیاردبیلهمبااعالماینکهشهرستانهای
اردبیل،مشگینشهروپارسآبادبیشــترینمیزانمبتالیانراداشتهو
همچناندروضعیتقرمزقراردارند،اظهارکرد:درحالحاضربیمارستان
امامخمینی)ره(اردبیلمحلمداوایبیمارانکروناییاستهرچندبا

کاهشآماربیماراننیازمندبستریمواجههستیم.

مراقبت های خانگی مهم تر از حضور در نقاهتگاه 
شرایطاستانبوشــهردرتعدادبیمارانشناساییشــدهمبتالبهکرونا
امیدوارکنندهنیستواینمسالهرارئیسدانشگاهعلومپزشکیبوشهر
همتاکیدمیکند.سعیدکشمیریبههمشهریگفت:درواقعآماریابی
بیماردراســتانافزایشپیداکردهوبیمارانیکهماجدامیکنیماغلب
کسانیهستندکهنیازیبهبستریشــدنندارندامادرزنجیرهتماس
آنهاراشناســاییوجداســازیمیکنیم.ایناتفاقهمبهدلیلرعایت
نشدندستورالعملهاوپروتکلهایبهداشتیاستکهمنجربهتشکیل
خوشههایمحلیبیماریکرونامیشود.اینمسئولحضوراینگونهبه
بیماراندرنقاهتگاههاراچندانموثرندانستوبیانکرد:برایمراقبت
ازاینافرادبهمراقبتهایخانگینیازداریم.اگرمسائلوپروتکلهایی
کهشبکههایبهداشتبهافرادمیدهندخوبرعایتشود،نتایجخوبی

میتوانگرفتوتاکنونهمدربوشهرشرایطاینگونهبودهاست.

علل افزایش کرونا در شهرهای گرم 
همینچندروزپیشبودکهجعفرطوالبی،فرماندارخرمآبادبااشــاره
بهافزایشمبتالیانبهکرونادرلرستانازاعالموضعیتقرمزدربرخی
شهرستانهایایناســتانخبردادوگفت:دراینزمینهبهفرمانداران
اختیاردادهشدهاستتامتناسبباموقعیتشهرستانهامحدودیتهایی

رااعمالکنند.مســالهایکهعضوهیاتعلمیدانشگاهعلومپزشکی
لرستانهمبهآناشارهوبرضرورترعایتدستورالعملهاییبرایقطع
زنجیرهکروناتاکیدکرد.دکترمحمدرضاناظرگفت:مشکلیکهدرکشور
ماوجودداشتاینبودکهتصمیمگیریبرایقرنطینهشهرهابراساس
اپیدمیبیماریومطرحشدنگزینههاییازجملهآبوهوایگرموسرد
بود.اینکهگفتهمیشدگرمامیتواندمنجربهازبینرفتنویروسشود،
صحیحنیست.گرماتنهایکیازعواملموثرازبینرفتنویروساست.
شایدبههمینعلتاستکهخوزســتانتبدیلبهیکیازاستانهایبا
وضعیتقرمزشدهاست.چراکهاصولدیگردرمبارزهبااینویروسدر

آنرعایتنشدهاست.
ناظرباتاکیــدبراینکهبرایهــرصنفیبایدبهصــورتجداگانهاین
فاصلهگذاریاجتماعیتعریفشود،اظهارکرد:بهعنوانمثالبرایمغازهها
واداراتهمکفبایدخدماتازپشتپنجرهودرهاعرضهشودواینمصداق
بارزفعالیتبقالیهایقدیماستکهازطریقیکپنجرهکوچکبامشتری

ارتباطداشتند.ویادامهداد:درشهرهایگرمتهویهمثبتومنفیوجود
نداردویکاسپیلتاستکهبهگردشهواکمکمیکندوشاهدورودیو
خروجیهوانیستیم.ویروسحداقلباعمرسهساعتهدرهواجریانداردو
باترددمردمدراینمکانافرادمبتالمیشوند.دراینشرایطحتیباوجود

زدنماسکهمنمیتوانانتظارمبتالنشدنفردراداشت.
ویتاکیدکرد:اینروزهابهتوصیهمیشودکهدرمحیطهایسربسته
ماسکبزنندچراکهدرحالحاضرماباناقالنسالمیمواجههستیمکه
هیچعالئمیندارندامامیتوانندویروسرابهافراددیگریمنتقلکنند.

زنان خانه دار بیشترین مبتالیان کرونا  
صحبتهایعضوهیاتعلمیدانشــگاهعلومپزشکیلرستانرادرباره
ایالمیهاهممیتوانتاییدکرد.اینکهناقالنسالمبدونآگاهیموجب
افزایشبیماریمیشوندواینمسالهدرافزایشآمارزنانخانهدارمبتال
بهکرونادرایالمتاییدشدهاست.معاونبهداشتیدانشگاهعلومپزشکی

ایالمدراینبارهعنوانکرد:زنانخانهدارایالمیبا۲۸درصدبیشــترین
گروهمبتالبهکروناهستندکهدرردهســنی۳۰تا۵۵سالقراردارند.
دکترجمیلصادقیفرافزود:باوجوداینکهاینافرادزیادبیرونازمنزل
نرفتهاندامابررسیهانشانمیدهدکهسایراعضایخانوادهناقلبیماری

بهآنانبودهاند.

حریرچی: مناسبات اجتماعی را تغییر دهیم
معاونکلوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیدربارهروندافزایشی
ابتالبهکرونادربرخیاستانهااظهارکرد:چندمعیاروجوددارد؛معیارافراد
بستریدربیمارستان،معیارمرگومیرناشیازکروناومعیارشناسایی
افرادجدید.درموردبستریدربیمارستانومرگومیرکروناحدود7۰تا

۸۰درصدنسبتبهدوماهگذشتهکاهشداشتیم.
ایرجحریرچیدربارهوضعیتاستانخوزستانهمبیانکرد:پیککرونادر
خوزستاندیرتراتفاقافتادهاست.بایدتوجهکنیمکهشیوعکرونادراین
استاننسبتبهمیلیوننفر،کمیامتوسطبودهودرحالنزدیکشدنبه

متوسطاست.بااینحالشرایطدرخوزستانتحتکنترلاست.
اینمسئولدربارهســفرهایاحتمالیدرتعطیالتعیدفطربیانکرد:
تعطیالتپیشروطوالنیاســتومردمهمخستهشدهاند.درخواست
ماهمچنانایناستکهمردمسفرهارابهحداقلبرسانند.خودفعلسفر
درموردانتقالویروسخطرناکاستوموجبافزایشتماساجتماعی
وکاهشفاصلهگذاریمیشود.مردمیاباوسیلهعمومیسفرمیکنندیابا
اتومبیلشخصیبهسفرمیروند.بههرحالبینراهتوقفدارندواحتمال

انتقالویروسافزایشپیدامیکند.

فریب تغییرات آماری را نخوریم 
یکاصلرابایدبپذیریمکهویروسکروناهمچنــانادامهداردوماباید
زندگیدردورانکروناراتمرینکنیم.هنوزبرایبرگزاریمهمانیهای
خانوادگیورفتنبهسفرتفریحیزوداستونبایدباعادیشدنترددها،
کروناراهمعادیتصورکنیم.البتهباهشداریکهدربارهاحتمالماندگاری
ویروسکرونادرفهرستویروسهایفصلیوالبتهپیکاینویروسدر
پاییزدادهشدهاستاینروزهادیگرنیازیبهتقسیماستانهایکشور
برایامتیازدهیازنظرشیوعبیماریوآمارابتالنیستوآنچهضرورت
داردرعایتتوصیههایبهداشتیدرهمهشهرهاحتینقاطسفیداست.
تهرانطیروزهایاخیرروندصعودیووضعیتقرمزابتالبهکروناراپشت
گذاشتاماروزشنبهپایینترینمیزانمرگومیرناشیازبیماریکرونااز
اولشیوعاینبیماریدرمرکزکشورثبتشد.هرچندکهبهتاکیدپزشکان
متخصصبیماریکرونامانندمسابقهفوتبالاست،یعنیاگردقتالزمرا
نداشتهباشیمایناحتمالوجودداردکهدقیقه9۰دروازهبازشود.بیماری
کرونایکاپیدمیودرانتظارغفلتوبیاحتیاطیاستومردمنبایدفریب

تغییراتآماریرابخورند.

کرونا؛ پیشروی با چراغ خاموش
روندشیوعکرونادراستانهاباموجسینوسیمواجهشدهوافرادناقلویروسوبدونعالئمبیماریمهمترینعاملانتشارآندرتجمعاتانسانیومحیطهایبستههستند

مریم سرخوش
خبرنگار

کارشناسان معتقدند تصور عادی شدن شرایط از سوی مردم می تواند آمار ابتال به کرونا را چند برابر کند./عکس: تسنیم

   ۵۱ نفر دیگر جان باختند
رئیس مرکز اطالع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آمار ابتال به کرونا در کشور تا ظهر دیروز را 120 هزار و 1۹۸ نفر اعالم کرد و گفت: از روز شنبه 
تا ظهر دیروز 51 نفر جان خود را از دست دادند و تعداد جان باختگان کرونا در کشور به 6 هزار و ۹۸۸ نفر رسید. کیانوش جهانپور افزود: در این مدت بر اساس 
گزارش آزمایشگاه ها و دانشگاه های علوم پزشکی هزار و ۸06 بیمار جدید مبتال به کووید1۹ در کشور شناسایی شد که از بین مبتالیان جدید، 340 مورد بستری 
)1۸ درصد( و 1466 مورد سرپایی و از افراد در تماس با مبتالیان بودند که شناسایی شدند و با در نظر گرفتن موارد جدید، مجموع بیماران مبتال به کووید1۹ در 
کشور به  120 هزار و 1۹۸ نفر رسید. جهانپور تاکید کرد: خوزستان همچنان در وضعیت قرمز و لرستان هم در وضعیت هشدار است اما بقیه استان ها در وضعیت 
بهتری هستند. تا حدودی در مورد سیستان و بلوچستان و کرمانشاه هشدار می دهیم و از هموطنان می  خواهیم رعایت بیشتر بهداشت فردی را داشته باشند. 



تذكرها 

ادامه از 
صفحه 3

 3عضو شوراي شهر تهران ديروز هنگام بحث راجع به موضوع تأمين اعتبار مورد نياز پروژه هاي توسعه
 و بازسازي تأسيسات آب و فاضالب شهري جلسه را ترك كردند

بحث شورا درباره مشكالت مالي حوزه آب

7 شهر دوشنبه 29 ارديبهشت 99  شماره 7945  2 3 0 2 3 6 1 5

زنگ خطر بي توجهي به نظرات شوراياران 

 شهرداري نمي تواند پاركينگ پروانه را 
به پالسكو اختصاص دهد

 بارگذاري وضعيت سالمت شهروندان 
در سايت شهرداري

يكي از انتظارات مردم از شوراي شهر، تالش در مسير بهبود كيفيت زندگي و ايجاد زمينه مشاركت شهروندان در 
اداره امور محالت شهر است. بر همين اساس شوراي پنجم با درك صحيح اين مسئله تالش كرد تا گام هايي در مسير 
»بودجه ريزي مشاركتي« و ارتقاي نقش مردم در بودجه ريزي براي جامه عمل پوشاندن به هدف »بودجه براي مردم« 
بردارد. براساس تبصره 41)الحاقي( در متمم بودجه سال 1398شهرداري تهران مصوب شده تا با استفاده از ظرفيت 
و توان شوراياران منتخب در بودجه ريزي براي حل مشكالت محله، مبلغ 1750ميليارد ريال از محل رديف اعتباري 
جديد را با اخذ نظر شوراياران محله در اجراي سند توسعه محله هزينه كند. شهرداري مكلف است صورتجلسه تعيين 
و انتخاب اين پروژه ها را به ستاد هماهنگي شوراياري ها و كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسالمي شهر تهران ارائه 
كند. با وجود پايان سال مالي و خاتمه اجراي بودجه سال 1398و انتشار اخباري درخصوص افتتاح برخي از پروژه هاي 
محلي كه از اين محل تامين اعتبار شده اند، متأسفانه صورتجلسات مربوط به تعيين و انتخاب اين پروژه ها به شورا ارائه 

نشده است. اين موضوع، مي تواند زنگ خطري باشد بر ناديده گرفتن و بي توجهي به نظرات شوراياران.

براساس مصوبه شــوراي عالي مقرر شــده است كه 
پاركينگي براي ساختمان پالسكو ساخته نشود اما متن 
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري كه در تاريخ 
23ارديبهشت 99به دست من رسيد، بسيار بدتر از آنچه 
ما اطالع داشتيم، است.براساس مفاد طرح تفصيلي، 
همه پارسل ها و پروژه هاي شهر تهران، مكلف به تامين 
پاركينگ هستند و قاعدتا اجراي اين تكليف با ضريب 
تامين پاركينگ بيشتر براي پروژه هاي جاذب سفر و 
بزرگ مقياس ضروری تر است. پس از حادثه ساختمان 
پالسكو و تخريب اين بنا، قرار شــد تمام سازمان ها، 
نهادها و شهرداري و شوراي شهر به احداث ساختمان 
جديد كمــك كنند و در اين راســتا اهتمام مديريت 
شهري، شوراي عالي شهرســازي و معماري كشور و 
هم مالك پروژه كه بنياد مستضعفان است بايد مبتني 

بر اجراي ســاختماني با رعايت تمام استاندارد ها اعم 
از استانداردهاي مربوط به سازه، برق، تاسيسات، نما، 
معماري، به خصوص اعالم و اطفاي حريق و سيستم هاي 
ايمني و تامين پاركينگ باشد.اكنون جاي تعجب است 
كه شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور، خودش را 
در حد مشاور كارفرما تنزل داده و همه ظرفيت خود 
را براي عدم تامين پاركينگ ساختمان جديد پالسكو 
به كار گرفته است. از شوراي شهر تقاضا دارم طي نامه اي 
مخالفت رسمي خود را با اين مصوبه و نگاه از باال به پايين 
شوراي عالي شهرسازي و معماري اعالم  كند، چراكه 
شوراي عالي شهرسازي فاقد چنين اختياراتي است كه 
بخواهد جاي شوراي شهر تصميم بگيرد و شهرداري 
تهران نيز حقي ندارد كه پاركينگ متعلق به شهرداري 

را به ساختمان ديگري اختصاص دهد.

سامانه هر نهادي، بدون شك تابلويي از وضعيت آن نهاد است. تهران پايتخت ايران است و سايت شهرداري تهران بايد 
معرف شهر تهران باشد. وقتي كسي وارد سايت شهرداري مي شود، هيچ اطالعاتي در سايت Tehran.ir به او درباره 
وضعيت تهران داده نمي شود. درحالي كه حداقل بايدآگاهی هايی درباره وضعيت جمعيت و سالمت شهر و آب و هوا 
و... در اختيارش قرار داده شود. حتي چشم انداز شهرداري هم در سايت قابل مشاهده نيست. ما بارها در اين باره تذكر 
داديم، اما متأسفانه انگار اين سايت فقط براي خود كارمندان شهرداري تهران است. شهرداري تهران مكلف شده تا 
نسبت به احصای اطالعات دموگرافيك مرتبط با وضعيت سالمت شهروندان و بارگذاري اطالعات فوق در سامانه و 

توليد اطالعات مورد نياز برنامه هاي مديريتي شهري اقدام كند.

مجيد فراهاني
رئيس كميته بودجه و نظارت مالي شوراي شهر تهران

محمد ساالري
رئيس كميسيون شهرسازي ومعماري شوراي شهر تهران

ناهيد خداكرمي
رئيس كميته سالمت شوراي شهر تهران

مديرعامل شركت آب و فاضالب استان 
تهران ديروز در جريان بررسي توسعه 
شبكه آب و فاضالب عنوان كرد كه به تك تك مصوبات شورا 
عمل شده و تمام پول ها در جاي خود هزينه شده است .اگر 
امسال تصفيه خانه ششم به مدار نمي آمد از ابتداي فروردين 
با جيره بندي آب مواجه مي شــديم، زيرا با شيوع ويروس 

كرونا 25 درصد مصرف آب افزايش پيدا كرد.
محمدرضا بختياري ادامه داد:»هميشه 4 ماه پيش از ورود 
به فصل گرما خودمان را براي تأميــن آب مورد نياز آماده 
مي كرديم كه ناگاه با شــيوع ويروس كرونــا در بازه زماني 
كوتاه مصرف آب 10 ميليون شــهروند تهراني 25 درصد 

افزايش پيدا  كرد.«
پس از ســخنان اعضا و توضيحات مديرعامل آبفاي استان 
تهران، در نهايت، تمديد مصوبه تأمين منابع مالي مورد نياز 
طرح هاي توسعه و بازسازي تأسيسات آب و فاضالب شهري 
و اجراي طرح آبرساني اضطراري شهر تهران و تأمين بخشي 
از كسري قيمت تمام شده تعرفه خدمات آب و فاضالب با 

12رأي مثبت موافق شورا همراه و كليات آن تصويب شد.

بازچرخاني پساب براي آبياري فضاي سبز
شوراي شهر تهران ديروز در ادامه، نامه دوم مديرعامل آب 
و فاضالب استان تهران را در دستور كار قرار داد و در نهايت 
با مصوبه  خود در دويســت و چهاردهمين جلسه رسمي، 
به مدل مالي اقتصادي براي مشاركت شــهرداري و آب و 

فاضالب در ساخت تصفيه خانه مناطق 22 و 4 رسيد.
به اين ترتيب، بررســي تبصره 9 مصوبه نحوه تامين مالي 
مورد نياز پروژه توســعه زيرســاخت هاي آب و فاضالب و 
ســاخت تصفيه خانه در منطقه 22 و 4 روي ميز بررســي 
اعضاي شوراي شــهر قرار گرفت و زهرا صدراعظم نوري، 
رئيس كميســيون سالمت و محيط زيســت شوراي شهر 
تهران، در تشــريح جزئيات اين تبصره گفت: در سال 98 
شركت آب و فاضالب به منظور تامين بخشي از كسري آب 
مورد نياز آبياري فضاي سبز، پيشنهادي درخصوص ايجاد 

تصفيه خانه ارائه كرد.
او با بيان اينكه اين اليحه درخصوص رسيدن به يك مدل 
مالي بين شهرداري و شركت آب و فاضالب به منظور احداث 
شبكه تصفيه آب در محدوده خرگوش دره است، گفت:» در 
مصوبه قبلي شركت آب و فاضالب موظف شد كه درخصوص 
تامين آب شرب ايستگاه هاي مترو، امكان سنجي و نصب 
تجهيزات اطفاي حريق و تامين پساب براي آبياري فضاي 
ســبز اقدام كند و مقرر شــد نحوه فعاليت در اين زمينه را 

ظرف 3  ماه به شوراي شهر ارائه كند تا يك توافقي بين آبفا و 
شهرداري ايجاد شود كه اين مهم با تأخير انجام شده است.«

صدراعظم نوري، با بيان اينكه ما در اين دســتور جلســه 
فقط تبصره 9 را بررسي مي كنيم، اظهار كرد:»اين تبصره 
درخصوص احداث تصفيه خانه در مناطق 4 و 22 براي تامين 

پساب فضاي سبز مورد نياز است.«
او با اشاره به  اينكه در شهر تهران به 175 ميليون مترمكعب 
آب براي آبياري فضاي سبز نياز داريم گفت:» از اين ميزان 
135 ميليون مترمكعب از طريق چاه، 17 ميليون از طريق 
قنات، 10 ميليون مترمكعب از طريق رواناب ها و بقيه نيز 
از طريق پساب تامين مي شود كه اين نياز تا سال 1410 به 
210 ميليون مترمكعب آب مي رســد كه با توجه به اينكه 
كشورمان در شرايط خشكسالي قرار دارد مسئله آب بسيار 
جدي اســت و بايد بتوانيم با بازچرخاني از آب ها استفاده 
كنيم.ضمن اينكه ايجاد تصفيه خانه در منطقه 22 به عنوان 
پايلوت است و درصورت موفقيت مي توانيم در ساير مناطق 

نيز اين مدل را پياده كنيم.«
او گفت:» مدل مالي كامال مشخص است چرا كه طبق قيمت 
سال 98 شــركت آب و فاضالب بايد مبلغ 2416ميليارد 
تومان بياورد و سهم شهرداري نيز 2090 ميليارد تومان است 
كه در اين حوزه بندهاي پيشنهادي كامال مشخص است و 
شركت آب و فاضالب متعهد شــده هم اكنون تاسيساتش 

را براي حدود 150 هزار نفر جمعيــت منطقه 22 درنظر 
بگيرد اما تا چشم انداز 20 ســاله و جمعيت 700 هزار نفر 
نيز مي تواند طرح هايش را تكميل كند. اين دستور كار شورا 
در نهايت با اكثريت آراء به تصويب رســيد و به اين ترتيب، 
شوراي شهر به جمع بندي مدل اقتصادي ايجاد تصفيه خانه 

در مناطق 22 و 4 رسيد.

موافقت با پيشنهاد هيأت تطبيق درباره بسته محرك 
اقتصادي 

اعضاي شوراي اسالمي شــهر تهران اما در آخرين دستور 
كار ديــروز پارلمان شــهري پايتخت با پيشــنهاد هيأت 
تطبيق فرمانداري مبني بر تغيير ماده 5اليحه بسته محرك 

اقتصادي در شرايط شيوع ويروس كرونا موافقت كردند.
محسن هاشمي، رئيس شوراي شــهر تهران در اين باره 
گفت:» هيأت تطبيق فرمانداري كل اليحه را مورد تأييد 
قرار داده، و تنها ماده 5 را تغيير داده است. بدين صورت 
كه به شهرداري تهران اجازه داده مي شود نسبت به توافق 
و تعيين تكليف آن دسته از امالكي كه داراي آراي صادره 
از كميسيون ماده 100تا قبل از تاريخ 28/ 7/ 95 هستند 
كه منطبق با ضوابط و مقررات فعلي طرح تفصيلي و طرح 
جامع صادر شده، و نيز اصول فني و بهداشتي و شهرسازي 
را رعايت كرده باشــند، با رعايت حقوق مالكين مشاعي 

اقدام كند. پس از ســخنان موافقان و مخالفان، پيشنهاد 
هيأت تطبيق به رأي گذاشــته شــد و با 18رأي موافق به 

تصويب رسيد.
 محمد ساالري، رئيس كميسيون شهرسازي و معماري 
شورا در ادامه دو پيشــنهاد ارائه داد كه هر دو پيشنهاد 
رأي آورد. براساس پيشنهاد اول، شهرداري تهران موظف 
است در راســتاي تحقق تمامي شرايط مصوب در ماده 
5سازوكاري را تدوين كند، كه دقيقا اين شرايط اعمال 
شــود و درصورت هرگونه تخلف متخلفين را به دايره 
تخلفــات اداري و مراجع قضايي ارجــاع كند. دومين 
پيشنهاد هم تصريح مي كند كه شهرداري مي بايست هر 
3 ماه يك بار به شورا گزارشي درخصوص حسن اجراي 

مصوبه ارائه كند.

قدر مردم با ارزش ترين قدرهاست
رئيس شوراي شــهر تهران در ابتداي جلسه علني شوراي 
شهر درباره كرامت و عظمت شب قدر سخن گفت و اظهار 
كرد:»يكي از باارزش ترين قدرها در پيشگاه خداوند دانستن 

حق مردم و قدر مردم است.«
محسن هاشمي رفســنجاني، ادامه داد:»در شرايط فعلي 
كه مشكالت معيشتي بخشي از جامعه ما را دچار اختالل 
در زندگي روزمره كرده اســت، ارائه كمك به همنوعان و 
هموطنان، اقدامي مفيد و قابل ارزش است اما بايد مراقبت 
كرد كه ارائه اين كمك ها، منجر به قدرناشناسي نسبت به 

مردم و هتك  شأن و احترام آنها نشود.«
رئيس شوراي شــهر تهران همچنين پس از تذكر محمد 
ساالري به مصوبات شــوراي عالي شهرسازي درخصوص 
حذف پاركينگ مجموعه پالسكو گفت:» من در اين جلسه 
شوراي عالي شهرسازي شركت نكردم زيرا مي دانستم كه 

قرار است چنين موضوعي مصوب شود.«
هاشمي رفسنجاني افزود: »اين موضوع نقض غرض است و 
بيش از كمك كردن به معيشت آنها، معنويت و شخصيت 
آنها ضربه مي خورد، سازمان خدمات اجتماعي و دستگاه هاي 
وابسته به مديريت شهري كه در حوزه كمك ها فعالند بايد 
به اين بعد توجه ويژه اي داشته باشند. بنابراين براي اجحافي 
كه درخصوص پالسكو به تهران شده، نامه اي به رهبري و 
آقاي روحاني مي نويسيم تا جلوي اجحافي كه به شهر تهران 
شده را بگيريم. ضمن اينكه الزم اســت با چنين مسائلي 
برخورد كنيم و مقابل اين اجحاف به شهر تهران بايستيم. 
هم اكنون مصوبه ابالغ شده و راهي نداريم به جز آنكه نامه اي 
به مقام معظم رهبري و رئيس جمهور بنويســيم تا مقابل 
اجحاف به شــهر را بگيرند.«رئيس شــوراي شهر تهران از 
محمد ساالري خواست متن نامه را تهيه كرده كه وي آن را 

امضا و ارسال كند.
رئيس شوراي اسالمي شهر تهران همچنين در پايان جلسه 
در جمع خبرنگاران هدف از طرح ترافيك را كاهش آلودگي 
هوا دانست و گفت:»اگر پولي از اين جهت به دست نياوريم 
ناراحت نمي شويم، چرا كه براي پول اين كار را نمي كنيم.«
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بعضي باشگاه ها ي مخالف از سرگيري ليگ برتر، طي نامه اي از سازمان 
ليگ تضمين خواسته بودند درصورت شــروع بازي ها كسي كرونا 
نگيرد. حاال هم كه قرار شده رقابت ها استارت بخورد سهيل مهدي، 
مسئول كميته برگزاري مسابقات گفته دادن چنين تضميني ممكن 
نيست و اصال مبناي منطقي ندارد. به ما مربوط نيست شروع مسابقات 
تصميم درستي است يا لغو آن، اما اين توقع باشگاه هاي مخالف هم 
واقعا نوبر است. موضوع مثل اين است كه بگويند تضمين بدهيد اگر 
در هواي آلوده بازي كرديم، ريه هيچ كدام از بازيكنان ما دچار مشكل 
نخواهد شد. البد اينها فردا هم براي بازي كردن زير برف و باران مشكل 
خواهند داشت و تضمين مي خواهند كه كسي سرما نخورد. تهران هم 
در اين يكي دو سال يكي دو بار لرزيده و خوب است قبل از بازي هاي 

تهران، تضمين بخواهيد كه زلزله نمي آيد. بي خيال رفقا!

تضمينبدهيدسرمانميخوريم

كارلوس كي روش با يك روزنامه در كلمبيا توافق كرده هفته اي يك 
ستون مطلب به آنها بدهد. مربيگري در تيم هاي ملي كال كاري است 
كه زمان زيادي نمي برد و االن هم با اين شرايط ناشي از كرونا، اوقات 
فراغت بيش از حد شده است. با شــناختي كه از روحيات كارلوس 
داريم، از همين حاال بايد او را گران ترين ستون نويس تاريخ مطبوعات 
جهان بدانيم كه حتما پاداش هاي احتمالي را هم براي پربيننده شدن 
مطالبش درنظر گرفته است. به عالوه اين ستون به او فرصت خواهد 
داد به صغيــر و كبير حمله كند؛ مخصوصا كه چند وقتي هســت 
كنفرانس خبري نداشته و حرف هاي زيادي سر دلش مانده است. در 
ايران گرفتن حق التحرير عمر نوح و صبر ايوب مي خواهد. با اين حال 
نگران كارلوس نيستيم، چون مطمئنيم او حق التحريرش را به اضافه 

پول دوات و مركب از حلقوم روزنامه بيرون خواهد كشيد! 

حقالتحريرراازحلقومتانبيرونميكشد

حسن روشن گفته: »آنقدر بيكار نيستم كه ببينم در استقالل چه 
خبر است.« خب البته حسن آقا پيشكسوت اين فوتبال هستند 
و احترام شان واجب است، اما كال سبك مصاحبه هاي ايشان نياز 
چنداني هم به آگاهي از شرايط ندارد. طرز تهيه يك مصاحبه از 
حسن روشن اينطوري است كه هركسي مديرعامل باشگاه بود 
دارد ضعيف كار مي كند و قبال پرسپوليسي بوده، هركسي سرمربي 
بود كارايي الزم را ندارد و اگر مليتش خارجي بود، حتما دالل هم 
هست. بازيكنان هم كه كال تحت هيچ شرايطي هيچي نيستند و 
اول بايد دوتا قهرماني آسيا بياورند تا تازه برويم سر خط. انصافا همه 
مصاحبه هاي روشن همين شكلي نيست؟ گفتن اينها اصال نياز 
دارد كه بدانيد در استقالل چه خبر است؟ كسي تا به حال دوخط 
تعريف و يك مثقال خوش بيني در مصاحبه هاي حسن آقا ديده؟ 

ديديد به ما هم خبر بدهيد.

طرزتهيهمصاحبهجنجالي

نكته بازي

  قيد اينستاگرام گردي را بزنيد
شايد در 30ســال گذشــته هرگز چنين 
تجربه اي در فوتبال ايران وجود نداشــته 
است؛ اينكه باالترين ســطح از مسابقات 
باشگاهي كشور بيشتر از 3ماه تعطيل باشد 
و بعد ناگهان به شكل بسيار فشرده برگزار 
شــود. اين يك فضاي انبساطي-انقباضي 
عجيب و غريب است كه به ضرورت شرايط 
ايجاد شده اســت. بنابراين مهم است كه 
بازيكنان براي پيشگيري از آسيب ديدن، 
بيشــتر از قبل به فكر حفظ سالمتي شان 
باشــند. در اين ميان يكــي از مهم ترين 
موارد، خواب و اســتراحت كافي اســت. 
متأسفانه بسياري از فوتباليست هاي ايراني 
اعتقادي به خواب كافي و سرشب ندارند و 
وقت شــان را تا حوالي سحر در شبكه هاي 
اجتماعي مي گذرانند. حاال اما دوســتان 
فوتباليست بايد هر 4روز يك بار بازي كنند 
و اين مسئله ممكن اســت براي آنها گران 
تمام شود. طبيعتا كاهش ايمني و آمادگي 

بدن، به معناي افزايش احتمال مصدوميت 
خواهد بود.

  با سالمندان معاشرت نكنيد
يافته ها در مورد كرونا نشــان مي دهد اين 
ويروس »معموال« به افراد جوان و ســالم 
كه بيمــاري زمينه اي خاصــي هم ندارند 
كارگر نيســت. بنابراين همه اميدوارند در 
مورد خود فوتباليســت ها مشكلي وجود 
نداشته باشد. در عين حال اما اين احتمال 
وجود دارد كــه آنها به عنــوان ناقل عمل 
كنند و ويروس را به كســي برسانند كه به 
حالش تأثير شديد داشــته باشد. بنابراين 
مثل همه مردم، فوتباليســت ها هم بايد تا 
پايان تمرينات و مســابقات معاشرت هاي 
جانبي شــان را مخصوصا با افراد سالمند و 

آسيب پذير، به شدت محدود كنند.
  دست، ماچ و حتي مشت ممنوع

به نظر مي رسد فوتبال در موقعيت كرونا يك 
فرصت خوب باشد تا ســنت من درآوردي 
و توخالي روبوســي قبل از بازي ور بيفتد. 

داستان در فوتبال ايران اينطوري است كه 
بازيكنان و مربيان تيــم ميزبان )مخصوصا 
كساني كه سابقه بازي زيرنظر مربي حريف 
را دارند( به سمت نيمكت مقابل مي روند و 
مراسم ماچ و بغل راه مي اندازند، اما همين كه 
بازي تمام شد، كل اين فيلم هندي فراموش 
مي شود و اعضاي دو تيم هرچه از دهان شان 
درمي آيد نثار طرف مقابــل مي كنند! االن 
به خاطر شرايطي كه پيش آمده خبري از آن 
شوآف اول بازي نيست و اميدواريم در دوران 
پســاكرونا هم آن را نبينيم. همينطور فيفا 
دست دادن را هم ممنوع كرده و كارشناسان 
حتي نسخه جايگزين آن يعني مشت زدن را 

نيز تأييد نمي كنند.
  شادي گل غيربهداشتي قدغن

شايد مهم ترين آورده بازگشايي بوندس ليگا 
در آلمان، آموزش شادي گل هاي كنترل شده 
و داراي فاصله گذاري بود؛ آنچه روز شــنبه 
بازتاب زيــادي در دنياي فوتبال داشــت. 
به هرحال مهم اســت كه اين مسئله رعايت 

شود. شــايد حفظ فاصله موقع شادي گل 
در يك بازي پربرخــورد مثل فوتبال خيلي 
ضروري به نظر نرســد، اما اين شادي هاي 
خاص پيامي است كه از جانب بازيكنان به 
كل جامعه منتقل مي شــود؛ اينكه شرايط 
عادي نيست، بحران تمام نشده و حفظ تدابير 
 بهداشتي در زندگي روزمره همچنان ضرورت 

دارد.
  كادر درمان را دلگرم كنيد

االن در بسياري از كشــورهاي جهان 
مــردم در حــال تشــكر و قدرداني از 

زحمات كادر درمان هستند. اين مسئله 
با شيوه هايي مثل كف زدن از روي بالكن 
يا ارسال انبوه دسته گل مقابل درهاي 
بيمارستان انجام مي شود كه به هرحال 
در فرهنگ ما زياد رايج و شدني نيست. 
بنابراين خوب اســت بعد از بازگشايي 
ليگ، بازيكناني كه گل مي زنند بعضا از 
اين فرصت سود ببرند و با ارسال پيام به 

كادر درمان، آنها را دلگرم كنند.
  فحش ندهيد!

اين هم يك توصيه با رنگ و بوي فانتزي؛ 

با ازســر گيري مســابقات، يادتان باشد 
كه صدا در ورزشگاه هاي خالي به شدت 
انعكاس دارد و ميكروفن ها هم به راحتي 
آن را براي بيننده هاي تلويزيوني پخش 

مي كنند.
 بنابرايــن بيشــتر از قبــل هيجــان و 
احساســات تان را كنترل كنيد و مراقب 
الفاظي كه به كار مي بريد باشــيد. قبال 
موقع برگزاري بازي در اســتاديوم هاي 
خالي، چند شاهكار درســت و حسابي 

داشته ايم، پس مراقب باشيد لطفا!

  فوتبال به وقت كرونا
    همزمان با بازگشايي تمرينات و مسابقات، اين چند توصيه را جدي بگيريد

بهروز رسايلي| به نظر مي رسد باالخره انتظارها به ســر خواهد رسيد و به زودي شاهد ازسر گيري مسابقات فوتبال در 
ايران خواهيم بود. ابتدا تمرينات تيم ها آغاز مي شود و از دهه سوم خرداد هم شاهد برگزاري ادامه مسابقات ليگ برتر و 
جام حذفي، پشت درهاي بسته خواهيم بود. حتما پروتكل ها و پيشنهادهاي بهداشتي از سوي متخصصان امر به بازيكنان 

و مربيان گوشزد خواهد شد، اما خب بد نيست به اين چند توصيه هم نيم نگاهي داشته باشيد.
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بازيكنانهرتاجريمهنميشوند
سازمان ليگ فوتبال آلمان اعالم كرد بازيكنان هرتابرلين را به دليل رعايت نكردن فاصله اجتماعي در شادي بعد از گل شان 
در ديدار مقابل هوفنهايم جريمه نخواهد كرد. سخنگوي سازمان ليگ فوتبال آلمان گفت: »درباره شادي بعد از گل بايد 
بگويم كه دستورالعمل ها در اين باره حالت توصيه دارد و در نتيجه مجازاتي عليه بازيكنان در پيش نخواهد بود.«

رسول بهروش| اين چند هفته كه كشمكش بر سر چگونگي برگزاري 
ليگ برتر زياد بود، يك شايعه هم ساخته شد در مورد اينكه ممكن است 
ادامه مسابقات اين فصل به صورت متمركز در جزيره كيش برگزار شود. 
اهل فن مي دانستند كه اين شــايعه مبناي منطقي ندارد و به داليل 
مختلف اصال »شدني« نيست اما نكته جالب مربوط به شدت و حرارت 

تكذيب خبر از سوي مسئوالن بومي و غيربومي مي شد؛ اينكه مثال ما 
يك زمين بيشتر نداريم كه آن هم وضعيتش خوب نيست و مسائلي از 
اين دست. آدم وقتي اين محال پنداري عظيم براي برگزاري ليگ پيش 
پا افتاده ايران در جزيره كيش را مي بيند، بيش از هر چيز ديگري ياد 
الف زدن هاي برخي مسئوالن ارشد اجرايي در مورد مشاركت جزيره 
در ميزباني جام جهاني 2022 قطر مي افتد. حاال سؤال اينجاست كه ما 
دقيقا با همين امكانات قرار بود پشتيبان قطر در برگزاري جام جهاني 

باشيم؟ راستي اين همه اعتماد به نفس را از كجا مي آوريد؟
قطري ها از روزي كه به ضرب و زور البي و رشوه ميزباني جام جهاني را 
به چنگ آوردند، به تاخت در حال ساخت استاديوم، زمين و كمپ هاي 
تمريني و اقامتگاه هاي دائمي و موقت هســتند. مديران ايراني اما در 

رؤياي شــريك كردن كيش در اين ميزباني به ســرمي برند يا ترجيح 
مي دهند مطالبي با اين محور براي مصرف داخلي تحويل مردم بدهند. 
خوب است اين قبيل دوستان از خواب غفلت بيدار شوند و ببينند كه 
اين جزيره زيبا حتي براي ميزباني استاندارد از يك تورنمنت چهارجانبه 
هم امكانات ندارد؛ يعني برايش نساخته ايم. ممكن است مقصود آقايان 
از مشاركت در ميزباني جام جهاني صرفا فراهم كردن محل اقامت برخي 
تيم ها بوده باشد. در اين صورت هم گيريم كيفيت هتل هاي كيش در 
اين سطح باشد، اما آيا اين تيم ها چهار تا زمين تمرين درست و حسابي 
براي كار با توپ نمي خواهند؟ البد منتظريد اول با قطر توافق كنيد تا 
بعد زمين تمرين بسازيد؛ پس منتظر باشيد و به خودتان فشار نياوريد!

زمستان هر سال تيم هاي ايراني راهي كشورهاي مختلف مي شوند تا 

تعطيالت بين دو نيم فصل را در يك هواي مطبوع صرف آماده سازي 
كنند. هماهنگي اين اردوها كلي هزينه و دردسر دارد، درحالي كه همين 
جزيره كيش در اوج اعتدال اســت و مي تواند مقصد ايده آل باشگاه ها 
باشد. با اين حال فقدان كمترين امكانات تمريني باعث مي شود تيم ها 
در اين شرايط اقتصادي راهي خارج از مرزها شوند و كلي ارز بسوزانند. 
 خب شــما كه داعيه شــراكت در ميزباني جام جهانــي را داريد اول

 چهار تا كمپ تمريني براي تيم هاي خودمان بسازيد؛ ابتدا پرسپوليس 
و استقالل و تراكتور را اسكان بدهيد تا بعد نوبت به برزيل و آرژانتين و 
اسپانيا برسد! اينطوري چهار صباح ديگر هم با شايعه برگزاري متمركز 
ليگ برتر در جزيره دست و پاي تان به لرزه نمي افتد. بله خب؛ البته ما 

هم مي دانيم الف زدن آسان تر از كار كردن است! 

  فرار بزرگ جزيره
    همين »كيش« قرار بود به ميزباني جام جهاني

  كمك كند؟



بوندس ليگا فوتبال را از ركود و رخوت خارج كرد 
و جهان فوتبال بازگشــت دوباره اميد را جشــن 
گرفت. عصر شنبه نگاه دنيا به آلمان دوخته شد كه 
چطور از سد كرونا عبور مي كند و زندگي را به اين 
ورزش پرطرفدار بــر مي گرداند. اين اتفاق آن قدر 
دلچسب و شــيرين بود كه اكانت رسمي باشگاه 
بارســلونا نيز به آن واكنش نشــان داد و نوشت: 
»ممنــون از بوندس ليگاي عزيز براي بازگشــت 
فوتبال، شــما امروز طرفدار كدام 2 تيم بوديد؟« 
اين اكانت در كنار اين توييت تصويري از 2 بازيكن 
فعلي اش يعني عثمان دمبلــه و آرتورو ويدال كه 
در گذشــته در بوندس ليگا به ميدان می رفتند و 
براي دورتموند و بايرن مونيخ بازي مي كردند را به 

نمايش گذاشت.
هرچه بود با آغاز بوندس ليگا و اعالم تاريخ شروع 
مجدد الليگا و كالچو دنياي فوتبال اميدوار است 
بتواند با اين شرايط سخت خودش را تطبيق دهد 
و از آن به سالمت يا با حداقل خسارت عبور كند. 
باشــگاه ها، فدراســيون ها، يوفا، فيفا، شبكه هاي 
تلويزيوني و شركت هاي تبليغاتي و هزاران نهاد و 
كمپاني ريز و درشت وابسته به ورزش اول جهان 
تا به حال از اين تعطيلي چند ماهه بسيار متضرر 
شده اند و اميدوارند بتوانند بخشي از آن را جبران 

كنند.

  برد مهم زنبورها پس از چند سال
عصرشنبه شاگردان لوســين فاوره موفق شدند با 
ارائه نمايشي درخشان و كســب برتري 0-4 در 
دربي روهر مقابل شالكه، به بهترين شكل ممكن 
برگزاري دوباره مسابقات را جشن بگيرند. ديداري 
كه در شرايطي خاص برگزار شد و 2 تيم ملزم به 
رعايت پروتكل هاي بهداشــتي بودند؛ موضوعي 
كه خصوصا در جشن هاي شــادي گل به وضوح 
احســاس مي شــد. اين بهترين برتري دورتموند 
در دربي روهر در 54ســال اخير بود و بعد از سال 
1966، زنبورها موفق شدند دوباره با  4گل رقيب 
همشهري شان را در هم بكوبند  و پيروزي بزرگي 
كسب كنند.همچنين دورتموند امروز موفق شد 
پيروزي شماره 800خود در تاريخ بوندس ليگا را 
در دربي شــماره 180مقابل شالكه جشن بگيرد. 
حاال با اين 3 امتياز، دورتموند 54امتيازي شــده 
و با يك بازي بيشــتر نســبت به بايرن مونيخ به 
فاصله يك امتيازي اين تيم رسيده و در رتبه دوم 

قرار دارد.
 شادي دردسرساز

يكي از موارد مندرج در پروتكل پزشكي ازسرگيري 
مســابقات فوتبال در آلمان، خودداري از شادي 
گل هاي گروهي اســت كه در آن تمام بازيكنان 
يكديگــر را در آغوش مي گيرنــد. اين ممنوعيت 

در راستاي موارد توصيه شده براي كاهش تماس 
بازيكنان و انتقال احتمالي ويــروس كرونا ميان 
آنها درنظر گرفته شده است. با اين حال بازيكنان 
هرتابرليــن پس از گل هــاي بازي عصر شــنبه 
به صورت گروهي شــادي گل كردنــد. آنها كه با 
كسب اين پيروزي از منطقه سقوط خارج شدند، 
پس از زدن هر يك از گل هاي شــان بدون رعايت 
فاصله گــذاري اجتماعي، يكديگــر را در آغوش 
كشــيدند و با يكديگر تماس فيزيكي داشتند. هر 
چند اعالم شده كه عجالتا از تنبيه آنها صرف نظر 

شده است.
  مصدوميت نگران كننده

جيوواني رينا، بازيكن جوان دورتموند قبل از آغاز 
ديدار اين تيم برابر شالكه و در جريان آمادگي براي 

بازي مصدوم شــد و جايش را به تــورگان هازارد 
داد. اين مصدوميت به نگراني مربي ها و بازيكنان 
فوتبال دامن زد كه آغاز مسابقه ها پيش از آمادگي 
بدني مناســب بازيكنان مي تواند مصدوميت هاي 
زودهنگامــي را روي دســت باشــگاه ها بگذارد. 
جيوواني رينا، بازيكن بريتانيايي كــه قرار بود با 
17سال ســن جوان ترين بازيكن بوندس ليگا در 
فصل جاري لقب بگيرد، عصر شنبه مصدوم شد و 
با چشمان اشكبار راهي نيمكت شد. اين در حالي 
اســت كه كاپيتان دورتموند قبل از آغاز رقابت ها 
انتقاد شــديد به مســئوالن بوندس ليگا داشت و 
مدعي شد كه بازيكنان موش آزمايشگاه نيستند 
كه مورد آزمايش قرار بگيرند و به امنيت جاني آنها 

توجه صورت نگيرد.

پروتكل بهداشتي مسابقات ليگ برتر فوتبال ايران، اگر همان باشد كه 
سايت ورزش3 نوشته است، در مقايسه با ليگ هاي اروپايي ممكن است 
سختگيري كمتري داشته باشد، اگرچه گفته مي شود از بوندس ليگاي 

آلمان كپي برداري شده است.
قرار است هيأت رئيسه سازمان ليگ و فدراسيون فوتبال امروز  پروتكل 
پيشنهادي ستاد مبارزه با كرونا در ورزش را بررسي و احتماال تصويب 

كنند.

طبق اين پروتكل دســت كم تا 5هفته بازي ها بدون تماشاگر خواهد 
بود. تست كرونا كال 2بار از همه اعضاي تيم ها گرفته مي شود؛ يك بار 
قبل از شروع تمرينات و يك بار هم قبل از نخستين بازي. اين در حالي 
است كه قرار است در ليگ هاي اروپايي هر هفته از همه بازيكنان تست 

گرفته شود.
البته آزمايش  هاي سطحي تر مانند تب ســنجي هر روز در ليگ ايران 

انجام خواهد شد.
در شــروع هر بازي، ديگر خبري از بازيكناني كه بــا تيم ها وارد زمين 
مي شوند، نخواهد بود. عكس يادگاري و خوش و بش قبل از بازي هم 

ممنوع مي شود.
راهروها، اتاق نشست خبري، رختكن ها، اتاق داوران، اتاق پزشك، اتاق 
نمايندگان فدراسيون، نيمكت ها و... همه روزه بايد ضدعفوني شوند، 
اما گفته مي شود امكان ضدعفوني كردن روزانه چمن بازي وجود ندارد.

قرار است توپ جمع كن ها با مواد ضد عفوني كننده و الكل و همچنين 
ماسك و دستكش هاي مخصوص كنار زمين بنشينند و هر بار كه توپ 

بيرون مي رود، آن را استرليزه كنند.
با وجود از سرگيري مســابقات ليگ، رسانه ها همچنان براي تهيه خبر 
مشكل خواهند داشت، چون طبق پروتكل پيشنهادي، كنفرانس خبري 
قبل و بعد از بازي و نيز امكان مصاحبه با بازيكنان در ميكسدزون حذف 

خواهد شد.
قرار است براي شادي بعد از گل هم آدابي درنظر گرفته شود. دست دادن 
و در آغوش گرفتن بازيكنان بعد از گل ممنوع شده و آنها فقط مي توانند 

آرنج ها يا پاهاي خود را به نشانه خوشحالي به هم بزنند.
باشگاه ها موظف هستند قمقمه هاي آب براي بازيكنانشان خريداري 
كنند كه شماره هر فرد روي آن حك شده باشد. از اين رو هر بازيكن از 

بطري خودش آب بنوشد تا مشكلي پيش نيايد.

  جهان سپاسگزار بوندس ليگا 

9هفته فقط 2بار تست
 پروتكل پيشنهادي براي رعايت موارد بهداشتي
  در ليگ برتر ايران، همانگونه كه پيش بيني مي شد

 در مقايسه با ليگ هاي اروپايي سختگيري كمتري دارد

   بعد از ماه ها تعطيلي، آلمان چراغ فوتبال را روشن كرد تا فوتبال دوستان
   به آينده اميدوار شوند

  آذري: اهواز تا شروع ليگ عادي مي شود
مديرعامل باشــگاه فوالد خوزســتان معتقد است با 
تمهيداتي كه از سوي استانداري خوزستان انديشيده 
شــده، اهواز تا زمان برگــزاري مســابقات فوتبال به 
شــرايط عادي بازمي گردد. آذري درباره اينكه برخي 
از عدم ميزباني شــهرهايي كه وضعيت عادي ندارند، 
صحبت مي كنند، به تسنيم گفت: »بهتر است عده اي در 
اين شرايط به پيشواز نروند! عالوه بر اين مجموعه فوالد 
خوزستان و ورزشگاه شهداي فوالد مدت هاست به طور 
كامل قرنطينه و مدام در حال ايزوله شدن است. اين حق 
ماست كه مقابل استقالل در خانه بازي كنيم. من موظفم 
از حق باشگاهم مقابل هر باشگاهي دفاع كنم و االن هم 

مطمئنم تا روز بازي وضعيت اهواز بهتر خواهد بود.«
   كارگزار پرسپوليس را پولدار كرد

شــركت كارگزار آتيه داده پرداز با پرداخت 7 ميليارد 
به پرسپوليس در راستاي پرداخت مطالبات آنها، گام 
مهمي براي برطرف كردن مشكالت تيم برداشت. بعد 
از عقد قرارداد الحاقيه همكاري مابين شركت كارگزار 
آتيه داده پرداز و باشگاه پرسپوليس، اين شركت تعهد 
داده بود طي اين هفته مبلغي را به باشگاه پرداخت كند.
   مديرتراكتور: استخر و هتل و هواپيما را چه كنيم؟

مديرعامل باشگاه تراكتور گفت:»نبايد فراموش كنيم 
كه شرط شروع مسابقات، رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
اعالمي فيفا و ستاد مبارزه با كروناست. شايد ضدعفوني 
محل تمرينات و رختكن ورزشگاه ها امكان پذير باشد اما 
چگونه استخر و سالن هاي بدنسازي مورد استفاده -كه 
مالكيتش با خود باشگاه ها نيست- را ضدعفوني كنيم؟ 
اتوبوس، هواپيما، هتل، رســتوران و غيره، فضاهاي 
عمومي هســتند كه تيم ها به ناچــار از اين محل ها 
هم استفاده مي كنند. مســئوالن مطمئن باشند كه 
باشگاه هايي كه خواستار لغو مسابقات شده اند، متوجه 
پيامدهاي آن هستند و قطعاً با بازيكنانشان درخصوص 
مابقي قرارداد تفاهم خواهند كرد؛ پس اين موضوع نشان 
مي دهد كه ما ترسي از هزينه ها هم نداريم و تنها حفظ 

سالمت جامعه و ورزشكاران براي ما مهم است.«
 AFC مهدي تاج در كميته اضطراري   

مهدي تاج در كميته اضطــراري AFC حضور دارد. 
رئيس سابق فدراسيون فوتبال ايران كه چند هفته قبل 
و بعد از طي كردن دوره بيماري اش به ايران بازگشت، 
 AFCحاال به عنوان يكي از اعضاي كميته اضطراري
معرفي شده است. تاج كه دو دوره اين عنوان را همراه 
خود داشت، در اين كميته به همراه 4 معاون ديگر شيخ 
سلمان و زيرنظر او فعاليت خواهد كرد. وظيفه كميته 
اضطراري اين است كه مشكالت كميته اجرايي اين 
نهاد را حل و فصل كند و مصوباتش بايد فورا اجرا شوند.

فوتبال ايران

ممنوعيت مسابقه با نمايندگان رژيم 
صهيونيستي قانون نمي شود 

ماده11 طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژيم صهيونيســتي حذف شد؛ 
ماده اي كه هر نوع رودررويي ورزشكاران ايران با اسرائيلي ها را ممنوع كرده 
بود. سه شنبه هفته گذشته، نمايندگان مجلس دو فوريت اين طرح را تصويب 
كردند و قرار شد فراكســيون هاي مربوطه در مجلس و نمايندگان دولت 
درمورد 14ماده اين طرح نظر بدهند. ماده 11 اين طرح مربوط به ورزش 
بود. اين ماده برگزاري هرگونه مسابقه ورزشــي اعم از رسمي و تداركاتي 
بين ورزشكاران و تيم هاي ورزشــي ايران با حريفان رژيم صهيونيستي را 
ممنوع كرده و فدراسيو ن ها را موظف كرده بود براي جلوگيري از مجازات 
و محروميت هاي بين المللي عليه ورزشــكاران ايران، اقدام كنند. بعد از 
مطرح شدن اين طرح، پيش بيني كارشناســان ورزش اين بود كه ورزش 
ايران با تعليق روبه رو مي شود. هرچند نظر بعضي از نمايندگان نظير محمد 
عزيزي، عضو فراكسيون ورزش اين بود كه اين طرح حتما بايد تصويب شود 
حتي اگر به قيمت تعليق كل ورزش ايران تمام شود، اما ديگر نمايندگان 
تصميم گرفتند اين ماده  را از اين طرح حذف كنند. عزيزي در حالي اين نظر 
را داده بود كه برادرش داوود عزيــزي، مديركل امور مجلس وزارت ورزش 
است.حذف اين ماده را سيدحسين نقوي حسيني، سخنگوي كميسيون 
امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تأييد كرده است. او ديروز به ايسنا 
گفت: »در آخرين بررسي كميسيون در طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژيم 
صهيونيستي ماده مربوط به عدم رويارويي با ورزشكاران رژيم صهيونيستي 
حذف شد. روز گذشته كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
در جلسه اي جزئيات طرح را بررســي و مواد آن را تصويب كرد. در آخرين 
بررسي كميسيون بنا بر پيشنهاد و درخواست وزارت ورزش بند مربوط به 
عدم رويارويي با ورزشكاران رژيم صهيونيستي حذف شده است.« نمايندگان 

ورزش و مسئوالن ورزش ديروز واكنشي به حذف اين ماده نداشتند.

چرخه انتخابي كشتي تصويب شد
طرح چرخه انتخابي تيم هاي ملي كشتي با تأييد هيأت هاي كشتي به 
تصويب رسيد. وبينار هيأت هاي كشتي ديروز براي بررسي و تصويب اين 
طرح برگزار شد. هيأت ها اين طرح را تصويب كردند و قرار است از روزهاي 
آينده به اجرا درآيد. مربيان تيم ملي كشتي موظف هستند از طريق اين 
چرخه اعضاي تيم ملي را بــراي بازي هاي المپيك توكيو انتخاب كنند. 
غالمرضا محمدي، سرمربي تيم ملي كشتي از مخالفان اين چرخه است. 
روزهاي گذشته، عليرضا دبير محمدي را به قطع همكاري تهديد كرده بود.

تعويق تور دوچرخه سواري آذربايجان 
ايران بــه اتحاديه جهاني دوچرخه ســواري اعالم كرد زمــان برگزاري 
سي و پنجمين دوره تور ايران- آذربايجان را به تعويق مي اندازد. به گفته 
رسول هاشم كندي، رئيس هيأت دوچرخه سواري آذربايجان شرقي و مدير 
فني تور ايران-آذربايجان، برگزاري اين تور 8ماه به تأخير مي افتد. ايران به 
اتحاديه جهاني دوچرخه سواري پيشنهاد داده  تور ايران - آذربايجان در 

تاريخ 25 ارديبهشت 1400 برگزار شود.

منهاي فوتبال
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 آغاز تمرينات بارسا از امروز

باشگاه بارسلونا اعالم كرد كه از امروز تمرينات گروهي خود را  با فاصله گذاري شروع خواهد كرد؛ به اين ترتيب كه 
در هر زمين حداكثر 10بازيكن حاضر خواهند بود. اين مجوز از سوي دولت اسپانيا به تيم ها داده شده و رئال، اتلتيكو، 

وايادوليد، لگانس، ختافه و اسپانيول نيز مجوز تمرين را دريافت كرده اند.



قوانين درباره بازنشستگي كارگران چه پيش بيني هايي كرده اســت؟ كارگران بعد از چند سال بازنشسته مي شوند و چه 
مزايايي به آنها تعلق مي گيرد؟ 

شرايط بازنشستگي متغير است و به عوامل مختلفي مثل ميزان سال هاي پرداخت حق بيمه، سن بيمه شده، سختي كار و 
شرايط بيمه شده و حتي جنسيت وي نيز بستگي دارد. طبق ماده 76قانون بازنشستگي سازمان تامين اجتماعي به صورت 
معمول هر فرد تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي چنانچه 20سال حق بيمه پرداخت كرده و به سن 60سال براي مردان و 
55سال براي زنان كه سن تعيين شده براي بازنشستگي است رسيده باشد، مي تواند بازنشسته شود. البته زنان مشغول 
به كار در محيط هاي كاري مشمول قانون كار مي توانند در 42سالگي درصورتي كه 20سال سابقه كار داشته باشند درخواست 
بازنشستگي كنند كه در اين شرايط با احتساب 20روز حقوق مستمري دريافت خواهند كرد. همچنين در قانون بيمه تامين 
اجتماعي برخي مشاغل به عنوان مشاغل سخت و زيان آور تعريف شده اند؛ چراكه فشار جسمي و روحي زيادي را به فرد 
شاغل وارد مي كنند. كساني كه در اين مشاغل فعاليت مي كنند مطابق قانون بازنشستگي با داشتن سابقه 20سال متوالي در 
پرداخت حق بيمه بدون شرط سني مي توانند بازنشسته شوند. درصورتي كه سوابق بيمه شده به صورت متناوب باشد بايد 

25سال حق بيمه پرداخت كرده باشد تا مشمول بازنشستگي شود.

در شرايط سخت اقتصادي كنوني بسياري از 
كارفرمايان به تعديل نيرو رو آورده اند. براساس قانون كار 
كارگران درصورت تعديل شدن چه حق و حقوقي دارند؟

برخــي كارگران به هر دليلــي از ســوي كارفرمايان اخراج 
مي شوند و به دليل ناآگاهي آنان از حق و حقوق خود، مشكالتي 
برايشان پيش مي آيد و حق و حقوشان از سوي كارفرما ممكن 
است زيرپا گذاشته  شود. درصورتي كه حقوق و مزاياي ماهانه 
كارگر اخراج شده پرداخت شده باشد و موضوع بازگشت به كار 
با توجه به موجه بودن از اخراج منتفي باشد، اين موارد به كارگر 
تعلق خواهد گرفت: اول سنوات خدمت كه به ازاي هر سال 
كاركرد به ميزان يك ماه آخرين پايه حقوق بايد به او پرداخت 
شود. پايه سنواتي، مفهومي متفاوت از مزاياي پايان كار است و 
معموالً كارگران آن را با معناي عرفي سنوات اشتباه مي گيرند. 
پايه سنواتي را مي توان بخِش حمايتي پايه حقوق ناميد كه 
معموالً براي جبران حداقل دستمزد، توسط شوراي عالي كار، 
تصويب و ابالغ مي شود. اين بخش از حقوق، درواقع قسمتي از 
حقوق پايه است كه معموالً با حداقل دستمزد جمع و به كارگر 
پرداخت مي شــود. هرچند مي توان آن را به صورت چند ماه 
يك بار يا سالي يك بار هم پرداخت كرد. »پايه سنوات« يكي از 
مزاياي جانبي دستمزد است و تغيير ميزان ساالنه آن ارتباطي 
با افزايش دستمزد ندارد. از طرفي براساس بخشنامه اي كه از 
سوي وزارت كار در سال 92ابالغ شد ديگر تفاوتي بين سنوات 
كارگران قراردادي و رسمي نيست. مورد بعدي عيدي و پاداش 
سال هاي فعاليت است كه كامال وابسته به ميزان پايه حقوق 
تعيين و پرداخت مي شود. همه كارگاه هاي مشمول قانون كار 
موظف به پرداخت عيدي و سنوات به هر يك از كارگران خود 
هستند كه مبناي محاسبه آن يك ســال كار معادل 60 روز 
آخرين مزد، به عنوان عيدي و پاداش است كه مبلغ پرداختي 
از اين بابت به هر يك از كاركنان نبايد از معادل 90 روز حداقل 
مزد روزانه قانوني تجاوز كند. همچنيــن مبلغ پرداختي به 
كاركناني كه كمتر از يك سال در كارگاه كار كرده اند بايد به 
ماخذ60روز مزد و به نسبت ايام كاركرد در سال محاسبه شود 
و مبلغ پرداختي از اين بابت براي هر ماه نبايد از يك دوازدهم 
سقف تعيين شده بيشتر شود. سومين مورد هم مانده مرخصي 
ذخيره شده كارگر اســت كه براي اشتغال يك سال هر سال 
9روز ذخيره و اشتغال كمتر از يك ســال به ميزان مجموع 
مرخصي هاي استفاده نشده است. در شرايط كرونايي كنوني 
نيز ستاد ملي مبارزه با كرونا مصوباتي درخصوص حمايت از 
مشاغل آسيب ديده داشته و قرار است از افرادي كه به دليل 

شروع كرونا بيكار شده اند، حمايت هاي مالي انجام شود.
در قانون كار چه نوع قراردادهايي پيش بيني 

شده است؟
قراردادهاي مختلفي در حــوزه كار وجود دارد اما مهم ترين 
قراردادها شامل اين قراردادها مي شــود: قرارداد غيرموقت 
يا دائمي: در اين نوع قرارداد زماني بــراي پايان قرارداد ذكر 
نمي شود يا در متن قرارداد به نامحدود بودن آن اشاره مي شود. 
پايان قرارداد در اين نوع اســتخدام منوط به احراز شرايط يا 
انجام ترتيباتي است و فسخ يكطرفه آن قانونا امكانپذير نيست 
و فقط با فوت، بازنشستگي يا ازكارافتادگي كارگر، استعفاي 
كارگر و اخراج موجه كارگر پايان مي پذيرد. نوع ديگر قرارداد 

موقت يا مدت معين اســت؛ قراردادي كه خاتمه قرارداد در 
آن درج مي شــود و با پايان زمان آن، قرارداد خاتمه مي يابد. 
در قرارداد موقت هيچ يك از طرفين تا پايــان قرارداد مجاز 
به فسخ يكطرفه آن نيستند. نوع ســوم قرارداد معين است 
كه در آن انجام حجمي از كار تعهد مي شــود و با ايفاي تعهد 
و پرداخت حق الزحمه توافق شده قرارداد خاتمه مي يابد. نوع 
ديگر، قرارداد آزمايشي است. اين نوع قرارداد درواقع قرارداد 
مقدماتي براي قرارداد غيرموقت اســت كــه زمينه را براي 
آشنايي و همكاري كارگر و كارفرما فراهم مي سازد و زماني 
را براي تفاهم در اختيار دو طرف قرار مي دهد كه درصورت 
نظر مساعد دو طرف، تداوم خواهد يافت. اين نوع قرارداد براي 
كارگران ماهر حداكثر ۳ ماه و براي كارگر ساده يك ماه است 
و در طول مدت قرارداد هريك از طرفين مي توانند قرارداد را 

فسخ كنند.
بعضي از كارفرمايان هنــگام عقد قرارداد 
استخدام از كارگر مبلغ زيادي سفته بابت حسن انجام كار 

دريافت مي كنند. آيا چنين كاري قانوني هست؟
در قانون چنين نكته اي پيش بيني نشــده اما الزم است كه 
كارگران براي اينكه بعد از امضاي سفته دچار مشكل نشوند 
چند نكته مهم را رعايت كنند؛ اول اينكــه حتماً در قرارداد 

پايه همكاري، شماره سفته و مشــخصات آن ذكر شود. در 
قسمتي كه نام گيرنده وجه درج شود، نام شخصي كه با آن 
قرارداد بسته ايد را بنويسيد. حتماً در سفته علت صدور آن را 
ذكر كنيد؛ مثال بنويسيد بابت تضمين حسن انجام كار، بابت 
تضمين قرارداد و... . بهتر است سفته تاريخ نداشته و در روي 
آن عبارت بابت ضمانت و حســن انجام كار قيد شود و از آن 
يك كپي كه به امضاي كارفرما رسيده تهيه كنيد. همچنين 

در قرارداد هم ذكر شود كه سفته بابت ضمانت و حسن انجام 
كار به شركت داده شده است. در اين صورت اگر كارفرما بعد 
از اتمام مدت قرارداد سفته را مسترد نكرد و تصميم گرفت آن 
را وصول كند با اثبات اينكه شما حسن انجام كار داشته ايد از 
وصول سفته جلوگيري مي شــود. حتي پس ندادن سفته به 

شما مي تواند مصداق خيانت در امانت از سوي كارفرما باشد.
درصورت بيكار شــدن كارگر بيمه چه نوع 

حمايتي از بيمه شدگان انجام مي دهد؟
يكي از مهم ترين مزاياي بيمه، دريافت بيمه بيكاري اســت؛ 
به خصوص در شــرايط كنوني كه بعضي از مشاغل به دليل 
شيوع كرونا تعطيل و كارگران بيكار شده اند. اما بيمه بيكاري 
به چه كساني تعلق مي گيرد؟ افرادي كه دست كم6 ماه سابقه 
بيمه تامين اجتماعي دارند و به صورت غيرارادي بيكار شده اند. 
مستمري بگير بازنشسته يا از كارافتاده كلي نباشند. يك سال 
قرارداد كار با پرداخت حق بيمه داشته باشند و... . فرد بيكار 
براي دريافت مقرري، حداكثر ۳0 روز از تاريخ بيكاري فرصت 
دارد موضوع را به واحد تعاون، كار و رفاه اجتماعي اطالع دهد 
و آمادگي خود را براي كار اعالم كند كه پس از انجام تشريفات 
اداري و قانوني به فرد بيكار حقوق بيكاري پرداخت مي شود. 
مدت پرداخت مقرري اما بستگي به سابقه پرداخت حق بيمه 
از سوي او دارد. هم اكنون كمترين مدت دريافت بيمه بيكاري 
براي مجردان و متاهالن به ترتيب 6 و ۱2 ماه است، بيشترين 
مقدار آن هم به ترتيب ۳6 و ۵0 ماه براي بيمه شدگان مجرد 
و متأهل است. مبلغ مقرري هم ۵۵ درصد متوسط حقوق و 
دستمزد بيمه شده است كه براساس تعداد افراد تحت تكفل، 

تا ۴ نفر و هر نفر ۱0 درصد قابل افزايش است.
برخي از كارفرمايان با دور زدن قانون از بيمه 

كردن كارگران طفره مي روند. قانون از چنين كارگراني 
چه نوع حمايت هايي مي كند و براي كارفرمايان متخلف 

چه مجازات هايي را درنظر گرفته است؟
كارفرما موظف است كارگر را بيمه كند و ليست بيمه را مطابق 
مقدار حقوق و تعرفه معين به تأمين اجتماعي اعالم كند. براي 
كارگران هم پرداخت بيمه از حقوق ديگر مهم تر است؛ چون 
يكي از مهم ترين نياز هاي آنها استفاده از مزاياي بازنشستگي 
است؛ بنابراين يكي از دغدغه هاي هميشگي آنها اين است كه 
آيا كارفرمايان درخصوص ارائه فهرست حقوق و دستمزد، به 
وظيفه قانوني شان عمل و حق بيمه ماهانه را به سازمان تامين 
اجتماعي پرداخت مي كنند يا نه؟ به موجب ماده ۱۴۸ قانون 
كار، كارفرمايان كارگاه هاي مشمول اين قانون مكلف هستند 
براســاس قانون تأمين اجتماعي كارگران واحد خود را بيمه 
كنند. براساس ماده ۱۸۳ اين قانون، كارفرماياني كه برخالف 
مفاد ماده ۱۴۸ قانون از بيمه كردن كارگران خود خودداري 
كنند عالوه بر جبران اين خســارت ممكن است به جريمه 

نقدي معادل 2 تا ۱0 برابر حق بيمه هم محكوم شوند.
چه تخلفاتي از سوي كارگران مي تواند موجب 

تشكيل كميته هاي انضباطي يا اخراج آنها شود؟
در ماده 2۷ قانون كار به موضوع اخراج كارگر اشاره شده است 
و همانطور كه قانون از كارگــر حمايت كرده در برخي موارد 
نيز تحلفات او مي تواند منجر به اخراجش شود. در اين ماده 
آمده است: هرگاه كارگر در انجام وظايف محوله قصور كند و 
يا آيين نامه هاي انضباطــي كارگاه را پس از تذكرات كتبي، 
نقض كند، كارفرما حق دارد درصورت اعالم نظر مثبت شوراي 
اســالمي كار عالوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر 
سال سابقه كار معادل يك ماه آخرين حقوق كارگر را به عنوان 
حق سنوات به وي پرداخته و قرارداد كار را فسخ كند. در اين 
موارد، اگر مسئله با توافق حل نشد به هيأت تشخيص ارجاع 
و درصورت عدم حل اختالف از طريــق هيأت حل اختالف 
رسيدگي و اقدام خواهد شد. در تبصره اين ماده اشاره شده 
كه موارد قصور و دســتورالعمل ها و آيين نامه هاي انضباطي 
كارگاه ها به موجب مقرراتي است كه با پيشنهاد شوراي عالي 

كار به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد.
مبناي افزايش حقوق و دســتمزد ســاالنه 

كارگران چيست؟
ميزان حقوق و دستمزد كارگران بايد به تصويب شوراي عالي 
كار برســد اما قبل از آن كميته مزد كه متشــكل از اعضا و 
نمايندگان تشــكل هاي كارگري اســت به منظــور تعيين 
دستمزدي متناسب با وضعيت معيشــتي كارگران و توجه 
ويژه به تنگناهاي معيشــتي قشــر كارگر با درنظر گرفتن 
شرايط اقتصادي و تورم موجود پيشنهادهايي مطرح و پس 
از آن گزارش را به ستاد دستمزد ارائه مي دهند.  در اين ستاد 
رقم دســتمزد كارگران به تصويب نمي رســد، بلكه نتيجه 
مذاكرات و گفت وگوهاي دوجانبه ميــان نمايندگان گروه 
كارگري و كارفرمايي زيرنظر معاون روابط كار جمع بندي و به 
شوراي عالي كار ارسال مي شود. شوراي عالي كار موظف است 
همه ساله طبق ماده ۴۱قانون كار، ميزان حداقل مزد كارگران 
را در نقاط مختلف كشور با توجه به درصد تورم  و سبد هزينه 

و معيشت يك خانوار ۴ نفره تعيين كند.

 دوشنبه 29 ارديبهشت 99  شماره ۷9۴۵ 10
سؤاالت حقوقي خود را براي پاسخگويي  
مشاوران همشهري  به شماره پيامك 

02123023916
ارسال كنيد

همشهري  مشاور 2حقوق شهروندي ۳ 0 2 ۳ 6 2 ۳

قانون در مواقع بحراني چگونه از به وقت بيكاري
كارگران حمايت مي كند؟

شــيوع ويروس كرونا نه تنها 
سالمت مردم، بلكه معيشت داخلي

آنها را نيز نشانه گرفته است. در 
اغلب كشــورهاي دنيا افراد زيادي به دليل 
پيامدهاي اين ويروس شغل شان را از دست 
داده اند و با مشكالت معيشتي دست و پنجه 
نرم مي كنند. در كشورمان نيز اوضاع به همين 
ترتيب است. اما در اين شــرايط قانون چه 
حمايت هايي از افرادي كه كارشان را از دست 
داده اند، مي كند؟ صرف نظر از شرايط كنوني 
كارگران چه حــق و حقوقــي دارند؟ در 
گفت وگويي با فرزانه ســادات ابوالقاسمي، 
حقوقدان، به بررسي اين موضوع پرداخته ايم.
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 چهارشنبه اين هفته مراسم اختتاميه مجلس دهم برگزار 
مي شــود و هرآنچه كه نمايندگان در 4سال گذشته انجام 
دادند و فرصت هايي كه از دست دادند، در تاريخ ادوار مجالس 
شوراي اسالمي بايگاني مي شود. قرار است چهارشنبه مراسم اختتاميه مجلس دهمي ها برگزار 
شود و قاب هاي عكاسان و حاشيه نوشته هاي خبرنگاران خداحافظي 230نماينده با كرسي هاي 
سبز بهارستان را ثبت و ضبط كنند. از 290نماينده مجلس دهم تنها 54نماينده به مجلس يازدهم 
راه يافتند- از مجموع نمايندگان 3نماينده در ايام نمايندگي فوت كردند و 3نماينده استعفا دادند 
و يك نفر به سفارت مسكو رفت و 2 تن ديگر به وزارت صمت كوچ كردند-  مجلس دهم در هفتم 
خردادماه 94مستقر شد؛ مجلسي كه در ابتدا به خاطر اقبال عمومي از فهرست ائتالف اصالحات و 
اعتدالگرايان – اميد- به مجلسي با اكثريت اصالح طلب شهره شد اما بعد از اجالسيه اول 

و وزنه كشي ميان محمدرضا عارف سر ليست اميد و علي الريجاني چهره صاحب نام اصولگرايان 
عيان شد كه اميد نه تنها اكثريت بهارستان نيست، بلكه تنها 98نماينده پاي كار و ثابت قدم در 
امور فراكسيوني دارد.  مجلس دهم متشكل از 3 فراكسيون سياسي اميد، اصولگرايان واليي و 
اصولگرايان مستقل بود، مجلسي با 3 فراكسيون كه تعامالت فراكسيوني با هم پيش بيني عملكرد 
آن  را چنان مبهم و دشوار كرده بود كه تا دقيقه 90 هم خود نمايندگان نمي دانستند رأي اكثريت 
مجلس در دستوركارهاي مهم شان چه خواهد بود. به هر روي، هفته جاري آخرين روزهاي كاري 
نمايندگان مجلس دهم است كه در آن عالوه بر بررسي ايرادات شوراي نگهبان در طرح ها و لوايح 
باقيمانده گزارش هاي نظارتي كميسيون ها نيز مورد رسيدگي قرار مي گيرد. جلساتي كه بنا به 
اعالم هيأت رئيسه روزهاي دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه تشكيل مي شود و مراسم اختتاميه 

مجلس هم در روز 31 ارديبهشت برگزار خواهد شد.

مجلس دهم؛ دستاوردهاى ديده نشده
طرح هايي مثل حذف مجازات اعدام، تصويب لوايح مرتبط با FATF و اصالح موادي از قانون انتخابات از دستاوردهاي مجلس دهم بود

فرزانه آييني
خبر نگار

 مهم ترين گام هاي نظارتي مجلس 
دهمي ها چه بود؟

تالش براي خارج كردن نقش محدود نمايندگان در 
حوزه نظارتي از مسائل پروژه محور و منطقه مثل جاده سازي 

و ديواركشــي و... به موضوعات و مطالبات سياسي،  فرهنگي و مدني 
جامعه و پيگيري آن در قالب تذكرات قانون اساسي به وزرا و مسئوالن، 
تشكيل فراكسيون هاي حقوق شهروندي، شفافيت و محيط زيست براي 
پيگيري منسجم موضوعات مهم و مرتبط اجتماعي و سياسي و مدني، 
شوراي نظارت بر روند انتخابات پنجمين دوره تأييد و تصاحب مديريت 
شهري، حضور فعال در كميسيون ماده 10احزاب كه منجر به ارائه مجوز 
به حزب اتحاد ملت، اعتماد ملي و حزب جمهوريت، مجمع ايثارگران 
اصالح طلبان شد، رأي اعتماد به چهره هاي مطلوب مردم و تالش براي 
جلوگيري از حذف آنها در كابينه دوازدهم، حمايت حفاظت و حراست از 
برجام و تالش براي حفظ اين توافقنامه بين المللي، به بن بست كشاندن 
بحث عدم كفايت رئيس جمهور از سوي طيف تندروي اصولگراي مجلس 
در زماني كه نوسانات بازار ارز و طال به اوج خود رسيده بود و پيگيري 
موضوعات روز و مطالبات مردم در قالب كميته هاي ويژه و اختصاصي  از 
اهم گام هاي نظارتي نمايندگان اين دوره از مجلس شوراي اسالمي بود. 
تابوشكني در نظارت پذير و پاسخگو كردن برخي نهادهاي سياسي و 
اطالعاتي، بازديد از زندان اوين كه از مجلس هشتم به بعد ميسر نشده 
بود، انجام ديدار ساالنه با رئيس دولت اصالحات كه ذكر نامش در ادوار 
گذشته نظم مجلس را به هم مي زد، پيگيري آشكار بحث رفع حصر در 
مجلس و شكستن تابوي موضوع به رغم مانع تراشي هاي دلواپسان، 
ايجاد سپر حمايتي مقابل وزراي نفت و امور خارجه در برابر هجمه هاي 
بي وقفه مخالفان آنها در مجلس ازجمله گام هاي نظارتي مجلس دهم 
است كه نقش فراكسيون اميد نسبت به 2 فراكسيون ديگر در به ثمر 
رساندن آنها عيان تر اســت. مجلس در هفته هاي اخير نيز به حوزه 
ممنوعه شوراي نگهبان ورود كرد و درصورت تأييد مصوبات اخيرش 
براي ايجاد حق عزل حقوقدانان شوراي نگهبان و ايجاد حق پيگيري 
قضايي براي كانديدا هاي رد صالحيت شده مي توان گفت كه نمايندگان 

گامي اساسي در اين حوزه برداشته اند.

 مجلس اين هفته چه مي كند؟
بنا به اعالم هيأت رئيسه مجلس، بررسي 
ايرادات شوراي نگهبان در اليحه تجارت - 
كتاب سوم، طرح تنظيم برخي از مقررات مالي، 
اداري و پشــتيباني وزارت آموزش و پرورش، اليحه ايجاد 
7 منطقه آزاد تجاري- صنعتي و 12 منطقه ويژه اقتصادي، 
طرح اصالح ماده 44 قانون مديريت خدمات كشوري، طرح 
استفســاريه تبصره 1 بند »ذ« ماده 87 قانون برنامه ششم 
توســعه و طرح ايجاد مناطق ويژه اقتصادي در دستور كار 
مجلس قرار دارد. به گزارش خانه ملت، همچنين مجلس در 
آخرين هفته كاري به تنقيــح قوانين در حوزه هاي مختلف 
پرداخته كه بر اين اساس طرح هاي مربوط به فهرست قوانين 
و احكام نامعتبر در حوزه هاي ورزش، محيط زيست، احزاب 
سياسي، شوراها و شهرداري ها، انتخابات، معدن و سالمت 
مورد بررسي قرار مي گيرد. بررسي گزارش كميسيون اصل 
90 مجلس درباره سانحه ســقوط هواپيماي تي آر شركت 
هواپيمايي آسمان مسير تهران- ياسوج، گزارشي مربوط به 
تحقيق و تفحص از منابع و مصارف نظام مديريت شركت هاي 
فرهنگي ورزشــي وابســته به وزارت ورزش و جوانان در 
10سال اخير، تحقيق و تفحص از علل ناكارآمدي شركت هاي 
خودروساز داخلي در حوزه كيفيت، قيمت، محيط زيست، 
طراحي، تكنولوژي، فروش و خدمات پس از فروش، تحقيق 
و تفحص از نحوه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، بررسي 
عملكرد نظارتي مجلس در حوزه اجراي سياست هاي كلي 
اصل 44، گزارش كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي در مورد 
مفاهيم و الزامات جهش توليد و ظرفيت ها و آسيب شناسي 
و ارائه راهبرد و راهكار، گزارشي درباره ارزيابي اثرات شيوع 
ويروس كرونا بر بخش هاي مختلف و تجربه كشورهاي منتخب 
و سياست هاي پيشــنهادي و بررسي سياست ها و مقررات 
خدمات ارزش افزوده پيامك تلفن همــراه در ايران نيز در 

دستور كار مجلس است.

عبدالرضا مصري، نايب رئيس مجلس شوراي اسالمي در گفت وگوي اخير 
تلويزيوني اش عدد و آماري درباره ماحصل مجلس دهم ارائه كرده كه اگر 
در كنار هم قرار گيرند شمايي قابل تامل از عملكرد 4ساله نمايندگان ارائه 

مي دهند. اهم فعاليت مجلس دهم بنا به گفته مصري به شرح زير است:

   نمايندگان مجلس دهم شوراي اســالمي از بعد نظارتي، 3 هزار و 85 سؤال 
از دولت پرســيدند كه از اين تعداد 4۶1 مورد در كميسيون ها، از پاسخ هاي وزير 

قانع نشدند.
   از اين تعداد 181 ســؤال به صحن علني مجلس، ارجاع و بررسي شد و از اين 
تعداد هم در 28 مورد، مجلس از پاسخ وزير مربوطه، قانع نشد. بيشترين سؤال از 
وزيران را مجلس از وزير نفت و وزارت خارجه پرسيد. محمدجواد ظريف ركورددار 
سؤال و قانع كردن مجلس است. او در همه سؤاالتي كه از وي پرسيده شد هيچ گاه 

از مجلس كارت زرد نگرفت.
   در مجلس دهم، 5سؤال از رئيس جمهور طرح شد كه نمايندگان مجلس در 4 

مورد، از پاسخ هاي رئيس جمهور قانع نشدند.
    43 درخواست استيضاح در مجلس دهم، اعالم وصول شد كه از اين تعداد، 
استيضاح ۶ وزير در صحن علني مجلس بررسي شــد كه 2 وزير - علي ربيعي و 

مسعود كرباسيان- رأي اعتماد نياوردند و از دولت خارج شدند.

براساس بررسي های همشهري مهم ترين و تأثيرگذار ترين طرح هاي 
مصوب مجلس و تبديل شده به قانون در مجلس دهم به شرح زير است:

    طرح اصالح قانون جرم سياسي، 
    طرح حذف مجازات اعدام از جرايم موادمخدر، 

    طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي 
ايران، 

    طرح نحوه تشكيل اجتماعات و برگزاري راهپيمايي ها، 
    طرح عفو عمومي و تبديل مجازات، 

   طرح اجراي اصل بيست و هفتم )27( قانون اساسي، 
    طرح قانون حمايت از كــودكان و نوجوانان بي سرپرســت و 

بدسرپرست، 
    طرح تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزه ديدگان ناشي 

از آن، 
    طرح اصالح قانون تابعيت و اعطــاي تابعيت به فرزندان مادران 

ايراني، 
    طرح اصالح موادي از قانون نحوه فعاليــت احزاب و گروه هاي 

سياسي، 
    طرح ساماندهي بازار خودرو، 

    طرح اصالح مواد )1043( و )1044( قانون مدني، 
    طرح تأمين كاالهاي اساسي و 

    طرح اجراي اصل پانزدهم )15( قانون اساسي )تدريس زبان هاي 
محلي و قومي در مدارس و دانشگاه ها( . 

براساس بررسي های همشهري از مهم ترين گام هاي همكاري مجلس با 
دولت روحاني به تصويب لوايح زير مي توان اشاره كرد: 

    اصرار بر تصويب لوايح چهارگانه در 4بار رفت وآمد بين مجلس و 
شوراي نگهبان، 

    تصويب اليحه حمايت از محيط بانان و جنگل بانان بعد از 2 سال 
معطلي در مجلس، 

    تصويب اليحه حفاظت از خاك كشور كه 12سال در حال پيگيري 
بين دولت و مجلس بود، 

    تصويب برنامه پنج ساله ششم توسعه، 
    اصالح قانون بودجه ساالنه براي حساب كشي و نظارت پذير كردن 

شركت هاي چند اليه و 
    تصويب كليات بودجه در روزهايي كــه اصولگرايان به دنبال به 

چالش كشيدن دولت بودند. 

     بررسي طرح ساماندهي تجمعات قانوني، 
     اليحه منع خشونت عليه زنان، 

     استماع گزارش تحقيق و تفحص هاي مجلس ازجمله تحقيق و 
تفحص از صنعت خودرو سازي  كشور، 

     بررسي طرح سؤال نمايندگان از وزير كشور در كميسيون شوراها 
و امور داخلي كشور در پي حوادث آبان ماه در اعتراض به گراني بنزين، 

     اليحه تفكيك وزارت صمت 
اين طرح ها و لوايح از مهم ترين دســتوركارهايي است كه در نوبت 
بررسي صحن علني مجلس شوراي اسالمي و كميسيون هاي تخصصي 
نمايندگان معطل مانده اند و در روزهاي پاياني عمر مجلس دهم بعيد 

است به سرانجامي مشخص برسند.
217 مورد تقاضاي تحقيق و تفحص در مجلس دهم مطرح شد كه از اين تعداد 52 مورد در كميسيون تصويب و از اين تعداد، 43 مورد در صحن علني مطرح شد و 

32 مورد در صحن به تصويب رسيد. از اين مجموع 28طرح تحقيق و تفحص كليد خورد و تنها ۶گزارش به قوه قضاييه ارجاع شد.

عدد ها و رقم هاى حاصل كار مجلس دهم چه بود؟

سؤال از وزيران

ح هاى مهم مصوب مجلس دهم چه بودند؟  مجلس دهم از كدام لوايح استقبال كرد؟طر

ح هايى در مجلس دهم معطل مانده اند؟ چه طر
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يادداشت

آينده کنسرت هاي برخط
تعطیلی ناگزيــر فعالیت های فرهنگی و 
هنری، توجه بیشتری را به فضای مجازی 
معطوف کرد و تجربه ای از ارائه آثار هنری 
را در فضای مجازی رقم زد. تجربه ای که 

در نسبت و ارتباط با هنرمندان، نهادهای دولتی و عمومی، موسسات 
فعال در هنر و مخاطبان و مواجهه هرکــدام از آنها با اين پديده قابل 
بررسی است. اجراهای برخط موسیقی در اين روزها يک آزمون است 
تا قابلیت اجرا و پخش و همچنین نقاط قوت و ضعف اجرای برخط و 
تماشای آن در بستر مجازی از نظر فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و 
همچنین چگونگی رفتار مخاطبان و تمايزهای آن با اجرای کنسرت 
با حضور مردم مرور شود. حضور مردم در کنسرت های موسیقی فراتر 
از تماشای يک کنسرت است و شرايط ارتباطی که با افراد و جمع در 
يک کنسرت فراهم می شود، بیان احساس و هیجان و مواردی مانند 
آن در کنار تماشای کنسرت بخش مهمی از ماجراست، مخاطبی که 
به سالن می رود تا کنسرت تماشا کند، فعال تر است، هزينه اقتصادی و 
زمان پرداخت می کند و برای انتخابش مشارکت فعاالنه تری دارد. اما 
تماشای کنسرت در فضای مجازی اين مشخصه ها را ندارد و به جای 

آن مخاطب درخانه می تواند کنسرت تماشا کند.
 وجه ديگر اجراهای برخط اقتصادی است. عمده کنسرت های برخط در 
اين مدت با همکاری نهادهای عمومی و همراهی هنرمندان و گروه ها 
به صورت رايگان اجرا شــد تا در اين شــرايط که مردم از برنامه های 
هنری محرومند و در خانه هســتند، کنسرت تماشا کنند، مخاطبان 
کنســرت های برخط هم به دلیل امکان اســتفاده برای عمده افراد، 
چند برابر مخاطبانی بود که در سالن به تماشای کنسرت می روند. اما 
موسسات موسیقی چندان تمايلی به برگزاری کنسرت برخط نشان 
ندادند و ترجیح دادند منتظر شرايطی شــوند تا در سالن ها کنسرت 
برگزار کنند. بنابراين وجه اقتصادی کنسرت های برخط هنوز با ترديد 
مواجه است و مشخص نیست آيا از نظر اقتصادی کنسرت های برخط 

می تواند تا حدودی جای کنسرت را با حضور مخاطب در سالن بگیرد.
امکان مناسب اينترنتی برای پخش و تماشــای کنسرت برخط نیز 
می تواند بر آينده اين نوع اجراها موثر باشد. اينکه وضعیت اينترنت در 
کشور تا چه اندازه پاســخگوی پخش چنین اجراهايی بدون اختالل 
باشد و مخاطبان هم  بتوانند اجرايی با کیفیت را تماشا کنند، بر آينده 

پديده کنسرت های برخط موثر است. 
کنسرت های برخط اگرچه به کمک اينترنت فرصت استفاده را برای 
مخاطبان گسترده در هر نقطه ای فراهم می کند و مخاطب به راحتی 
با کمترين هزينه مالی و زمانی می تواند تماشــاگر اجراها باشد، اما 
فرهنگ تماشای کنسرت در سالن که فضای ارتباطی و تعاملی انسانی 
عمیق تری را با بیان احساس و مشارکت موجب می شود و ويژگی های 
فردی و جامعه شناختی مخاطبان کنســرت از يک سو و مناسبات و 
ضرورت های اقتصادی کنسرت ها برای گروه ها، موسسات و سالن ها در 
چگونگی آينده کنسرت های برخط در شرايط متاثراز کرونا يا دوره ای 

که کرونا نباشد، تعیین کننده است.

وضعیت گروه هاي موسیقي 
بهتر از گروه هاي نمايشــي موسيقي

نیست. هرچند در اين مدت 
کنســرت هاي آناليني توسط شهرداري، 
بنیاد رودکــي و... برگزار شــده اما باز هم 
بســیاري از گروه هــا از اجراهــاي خود 
بازماندند و شیوع ويروس کرونا هنرمندان 
را مانند ديگر صاحبان مشاغل خانه نشین 

کرده است. 
عالوه بــر ويــروس کرونا کــه نزديک به 
۱۰۰روز است زندگي عموم مردم را به هم 
ريخته؛  همیشــه و در تمام اين ســال ها 
کنسرت هاي موسیقي بنا بر شرايط خاص 
کشور و مناســبت هايي که وجود داشته، 
تعطیل شده اند. تعطیلي هايي که به درآمد 
معیشتي هنرمندان آسیب زده و بايد ديد 
بعد از ويروس کرونا تدبیر وزارت ارشاد چه 
خواهد بود و آيا کنســرت ها رونق خود را 

به دست مي آورند؟

زمان آغاز اجراها مشخص نيست
محمد اللهیاري، مديرکل دفتر موســیقي 
دربــاره وضعیــت اجراهــاي کنســرت 
بعــد از پايان مــاه رمضان به همشــهري 
مي گويــد: »طي روزهاي گذشــته، دفتر 
موســیقي جلســاتي را بــا نماينــدگان 
ســالن هاي اجــراي کنســرت، نماينده 
مجمــع صنفــي تولیدکننــدگان آثــار 
شــنیداري)تهیه کنندگان موســیقي(، 
مديرعامل خانه موسیقي و نماينده انجمن 
صنفي هنرمندان موسیقي ايران به منظور 
انديشــیدن تمهیدات الزم براي اجراهاي 
صحنه اي پس از بازگشايي سالن ها برگزار 
کرده و در اين جلســات پیشــنهادهايي 
براي شــرايط و قواعد بهداشتي و رعايت 
فاصله گــذاري مطــرح شــد.« وي ادامه 
مي دهد: »بعد از پايان جلســات قرار شد 
پیشنهادها به ســتاد مقابله با کرونا ارائه 
شــود تا پس از تأيید و تصمیم ستاد براي 
بازگشايي سالن هاي صحنه اي اقدام شود. 
دفتر موسیقي و ســالن ها براي شروع و از 
ســر گیري اجراهاي صحنه اي و برگزاري 

کنسرت هاي موسیقي در خرداد ماه آمادگي 
کامــل را دارند اما اين موضــوع منوط به 
تصمیم و نظر ستاد ملي مقابله با کروناست، 
بنابراين زمان آغاز اجراها مشخص نیست و 

تعیین نشده است. «

گروه هاي پاپ: کنسرت ها را زنده کنيد 
از جمله گروه هاي پرطرفدار کنسرت هاي 
پاپ هستند که عموما مخاطبان زيادي را 
دارند و در گیشه نسبت به ديگر کنسرت ها 
فروش بیشتري دارند. در روزهاي قرنطینه 
و بعد از آن برخي از گروه هاي پاپ به صورت 
آنالين اقدام به برگزاري کنســرت کردند 
اما همچنــان در بالتکلیفي قــرار دارند. 
محمد اللهیاري درباره کنســرت هاي پاپ 
نیز توضیح مي دهد: »با توجه به جلساتي 
که برگزار شــده و نظراتي که مطرح شد، 
تعدادي از تهیه کننــدگان براي اجراهاي 
صحنه اي بعــد از تصمیم به بازگشــايي 
سالن ها آمادگي و تمايل دارند و سالن ها هم 
اعالم کردند گروه ها را همراهي مي کنند. 
البته ايــن موضوع در اين مرحله بیشــتر 

مربوط به اجراهاي پرمخاطب و پاپ است 
که در ســالن هايی با ظرفیت بــاال برگزار 
مي شود و به خاطر رعايت فاصله مخاطبان 
اجراها، از بخشي از ظرفیت و صندلي هاي 

سالن استفاده مي شود.«

فرصت نيمه اول رمضان از دست رفت 
هرچند سال هاســت که در  مــاه رمضان 
کنسرت هاي موسیقي اجرا نمي شود. اما با 
وجود تعطیلي 3ماهه به نظر وقتش رسیده 
که در برخي از مناســبت ها کنسرت هاي 
موســیقي روي صحنــه بروند چــرا که 
تعطیلي هاي مســتمر وضعیت نامناسب 
اقتصادي اين گروه ها را تشــديد مي کند. 
به نظر مي توان بــا برنامه ريزي در برخي از 
اين مناسبات کنســرت هاي متناسب نیز 
برگزار کرد. البته اللهیاري در گفت وگويي 
که داشته درباره دلیل تعطیلی کنسرت ها 
در  ماه رمضان و برنامه دفتر موسیقي يادآور 
شده است: »دفتر موسیقي براي برقراري 
کنسرت ها قرار بود برنامه ريزي داشته باشد. 
مي خواستیم در نیمه اول  ماه رمضان اجراي 

وضعیت اجراي کنسرت هاي موسیقي بعد از ماه رمضان در گفت وگو با مديرکل دفتر موسیقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

خرداد پر از كنسرت در راه است

فهيمه پناه آذر
روزنامه نگار

سینما

 پرفروش هاي سينما 
در سال98

میزان فروش سینماي ايران در سال98 معادل 
299میلیارد تومان بوده است.

به گزارش روابط عمومي ســازمان سینمايي، 
معاونت توسعه فناوري و مطالعات سینمايي، 
آمار فروش فیلم و سینماهاي ايران در سال98 
را از 2منظر سالن سینما و فیلم هاي سینمايي 
مورد بررســي قــرار داده اســت.  میزان کل 
فروش سینماهاي کشــور در سال98 معادل 
299میلیارد و 343میلیون تومان با متوسط 
بلیت ۱۱هزار و 3۰۰تومــان و 26میلیون نفر 

تماشاگر بوده است.
بنا بر اين گزارش فیلم هاي »مطرب«، »متري 
شش ونیم«، »تگزاس2«، »رحمان۱4۰۰«، 
»شبي که ماه کامل شــد«، »سرخ پوست«، 
»چشم و گوش بسته«، »چهارانگشت«، »ما 
همه با هم هســتیم« و »زيرنظــر« به ترتیب 
پرفروش ترين فیلم هاي اکران شده در سال98 

بودند.
»مطرب« ســاخته مصطفي کیايي با بیش از 
38میلیارد تومان صدرنشین اين فهرست است. 
همچنین پرديس هاي »کورش«، »آزادي«، 
»ايران مال«، »باغ کتاب«، »هويزه مشــهد«، 
»مگامال«، »اطلس«، »چارسو«، »هنر شهر 
آفتاب شــیراز« و »ملت« ازجمله سینماهاي 
پرفروش بودند و استان هاي تهران، خراسان 
رضوي، اصفهان، فــارس، البــرز، مازندران، 
خوزستان، آذربايجان شرقي، گیالن و همدان 
نیز ۱۰اســتان برتر از نظر جذب تماشاگر به 

سینما در سال گذشته بودند.
اســتان تهران داراي 66سینما با ۱99سالن و 
ظرفیت 43232صندلي در سال98 به فروش 

۱72میلیارد تومان دست پیدا کرد.
اطالعات ارائه شده براساس سینماهاي متصل 

به سیستم مکانیزه فروش سینماشهر است.
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دفتــر موســیقي و ســالن ها 
بــراي شــروع و از ســر گیري 
اجراهاي صحنــه اي و برگزاري 
کنســرت هاي موســیقي در 
خرداد ماه آمادگــي کامل دارند 
اما اين موضوع منوط به تصمیم و 
نظر ستاد ملي مقابله با کروناست

موسیقي را داشته باشــیم که اين موضوع 
به خاطر شیوع ويروس کرونا لغو شد. طبق 
تقويمي که دفتر موسیقي براي اجراهاي 
صحنه اي ســال جاري فراهم کــرده، قرار 
بود تا نیمه ماه رمضان اجراهاي صحنه اي 
برگزار شود و هنرمندان منعي براي برگزاري 
کنسرت نداشته باشند. طبیعي است که در 
نیمه دوم رمضان، شب هاي قدر را داريم و 
امکان برگزاري اجراهاي صحنه اي تا عید 
فطر وجود ندارد. امسال با توجه به شیوع 
کرونا و منع ستاد ملي مبارزه با کرونا براي 
برگزاري کنســرت، ما عالوه بر اســفند و 
فروردين، ۱5 روز رمضان را نیز از دســت 

داديم.«
به نظر مي رسد، مرکز موسیقي و ستاد ملي 
کرونا دير يا زود براي برگزاري کنسرت هاي 
موســیقي به توافق خواهند رسید. تعیین 
مقررات ويژه، فاصله گذاري، اســتفاده از 
ماسک، ضدعفوني کردن سالن ها و حتي 
تماشاگران به هنگام ورود و ديگر تمهیداتي 
که مي شــود براي برگزاري کنســرت ها 
انديشــید بايد بــه کار بیايد تــا تعطیلي 
کنسرت هاي موســیقي بیشــتر از اينها 
ادامه دار نشــود. ضررهاي اقتصادي اهالي 
موسیقي و تهیه کنندگان و برگزارکنندگان 
کنسرت ها چیزي نیست که به راحتي قابل 
جبران باشد و برگزاري کنسرت ها مي تواند 
بخشــي از ضررهاي ماه هاي گذشــته را 

جبران کند.

مجيد فروغی
روزنامه نگار
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كرونا

گوگل، فیسبوك، توییتر و یوتیوب با طراحی 
ویژگی های جدید در پلتفرم های خود تالش دارند تا از 

انتشار اخبار نادرست و فیك نیوزها جلوگیری كنند

نبرد غول های 
تكنولوژی با

افسانه های
صفحه16و17

صفحه16

صفحه18

صفحه19

 روش عجیب برای 
تولید سیمان در ماه

دانشمندان با شبیه سازی  دریافته اند كه با استفاده از اوره موجود 
در  ادرار انسان می توان سیمان مقاومی تولید كرد كه قادراست در 

شرایط  خأل و دماهای بسیار زیاد و بسیار كم مقاومت كند 

كووید-19 مثل سرماخوردگی 
هر سال برمی گردد؟

دانشگاه هاروارد به تازگی تحقیقی انجام داده و طی آن به 
مدل هایی برای بیشتر كردن فاصله گذاری اجتماعی درصورت 

فصلی بودن ویروس كرونا اشاره شده است 

به دنبال گزينه سوم  
دولت چگونه بودجه عمومی را تامين می كند؟

آیا می توان با فروش اموال مازاد كسری بودجه را تامین كرد؟

فروش اموال، دولت را 
نجات می دهد؟

 مهدی پازوكی، اقتصاددان: مولدسازی دارایی های 
دولت، كم هزینه ترین و بهترین راهكار برای عبور از بحران 

اقتصادی است

صفحه17
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بازار

حذف ارز دولتی واردات برنج
انجمن های وابســته به تولیدكننــدگان برنج از 
زمستان پارسال پیشنهادهایی را با هدف حذف 
یارانه واردات ایــن محصول مطــرح كرده اند و 
حاال كاهش منابع ارزی در كنار تخصیص نیافتن 
ارز برای واردات و ترخیص برنــج از گمرك، این 
زمزمه ها را جدی تر كرد تــا در نهایت با تصمیم 
بانك مركزی، ارز دولتی واردات برنج حذف شد. 
به گفته فعاالن این حوزه، آخرین محموله هایی 
كه ارز دولتی دریافت كرده اند كاالهایی بودند كه 
بهمن  ماه سال گذشته ثبت سفارش شدند و برای 

امسال هنوز هیچ سفارشی به ثبت نرسیده است.
دبیر انجمن واردكنندگان برنــج در گفت وگو با 
همشــهری با ابراز نگرانی نســبت به عواقب این 
تصمیم می گوید: دولت با توجــه به محدودیت 
منابع ارزی خود تصمیم گرفــت برنج  را از گروه 
یك اولویت كاالیی به گروه 2منتقل كند بر همین 
اســاس از این پس به جای ارز 4200تومانی، ارز 
نیمایی به این محصول تعلق می گیرد، اما مشكل 
جدی دسترســی به ارز نیمایی اســت؛ هرچند 
تغییر گروه كاالیی انجام شــده اما تا امروز بانك 
مركزی هیچ ارزی به واردات برنج تخصیص نداده 
كه جای نگرانی دارد. مســیح كشاورز می افزاید: 
500هزار تن برنج وارداتی در بنادر رسوب كرده 
و واردكنندگان منتظر تعیین تكلیف بودند، حال 

كه تكلیف مشخص شــده، بانك مركزی باید در 
تخصیص منابع تسریع كند تا واردكنندگان بیش 
از این با تحمیل هزینه های دمــوراژ و انبارداری 
متضرر نشــوند. او با تأكید بر اینكه افزایش این 
هزینه ها فروش برنج های وارداتی را در بازار سخت 
و حتی غیرممكن می ســازد، به كم نشدن تعرفه 
واردات نیز اشــاره می كنــد و می افزاید: در كنار 
این هزینه هــا، تعرفه واردات نیــز تغییر نكرده و 
همچنان 10درصد است اما باید صفر یا در حقیقت 
5درصد باشد چون در غیراین صورت قیمت برنج 
خارجی در بازار داخلی بــه 2.5برابر قیمت فعلی 

خواهد رسید.

تولیدكنندگان چه می گویند؟
عاوه بر اســتان های گیــان و مازنــدران كه 
تولیدكننــدگان ســنتی برنج ایرانی هســتند، 
خوزستان و اصفهان نیز بخشی از برنج موردنیاز 
ایران را تامین می كنند و استان های دیگری نیز 
توان تولید این محصول را دارند. نیاز بازار داخلی به 
برنج البته فراتر از میزان تولید داخلی است و شكی 
نیست كه مابه التفاوت میزان تقاضای بازار و حجم 
تولید داخلی باید از طریق واردات تامین شــود، 
اما تولیدكنندگان معتقدند سیاســتگذاری برای 
واردات برنج باید با درنظر گرفتن شــرایط تولید 
داخلی صورت گیرد. دبیر انجمن تولیدكنندگان 

واردكننده ها چه 
می گويند؟
دبیر انجمن 
واردكنندگان برنج: 
محاسبات ظاهری 
تولید و واردات با 
سهم واقعی بازار 
متناسب نیست و تنها 
روی كاغذ جوابگو 
است؛ چون برنج 
داخلی را فقط 3دهك 
از ایرانی ها مصرف 
می كنند و 7دهك 
نمی توانند برای 
هركیلو برنج ایرانی 
23تا 30هزار تومان 
هزینه كنند

ديدگاه  
توليدكنندگان
بارندگی های پارسال 
شرایط بسیار مطلوبی 
را برای تولید برنج 
رقم زد تا جایی 
كه حجم تولید به 
2.5میلیون تن رسید 
و با درنظر گرفتن 
ذخیره سازی  های 
واردات سال های 96 و 
97، امسال حتی اگر 
یك گرم برنج هم وارد 
نكنیم هیچ كسری 
نخواهیم داشت

راهكار عملی 
اصالح بازار 
خودرو
اگر از چند سال پیش 
به سمت قیمت هاي 
حاشیه بازار حركت 
كرده بودیم، اكنون 
قیمت واقعي پراید 
در بازار بیش از 
50میلیون تومان نبود

 اشباع بازار الكل
و مواد ضدعفونی كننده 

سیر نزولی شــیوع كرونا و 
رشد تولید و عرضه، تقاضا 
بــرای اقالم بهداشــتی 
ماننــد الــكل، ژل و مواد 
ضد عفونی كننده را در بازار 
كاهش داده امــا با وجود 

قرار گرفتن این اقالم در فهرســت كاالهای مشمول 
قیمت گــذاری و مصادیق برخوردهــای تعزیراتی، 
هنوز هم نرخ فروش این محصــوالت در داروخانه ها 
و فروشگاه های ســطح شــهر با نرخ مصوب ستاد 
تنظیم بازار فاصله بســیاری دارد. از ســوی دیگر 
هرچند مســئوالن از رشــد تولید الكل، ژل و مواد 
ضد عفونی كننده و اشباع بازار خبر می دهند اما افزایش 
قیمت انواع الكل، ژل و مواد ضد عفونی كننده همچنان 
ادامه دارد. با عباس تابش، معاون وزیر صنعت، معدن 
و تجارت و رئیس سازمان حمایت مصرف كنندگان و 

تولید كنندگان، در این باره گفت وگو كرده ایم.

نحوه نظارت بــر تولید، شــبكه توزیع و 
قیمت گذاری مواد ضد عفونی كننده و الكل چه تفاوتی 

نسبت به قبل از دوره شیوع كرونا داشته است ؟
تا قبل از شــیوع ویــروس كرونــا، عرضه الــكل و مواد 
ضد عفونی كننده به صورت غیرمتمركــز و با حواله های 
دانشگاه های علوم پزشكی هر اســتان انجام می شد و در 
واقع كاالی مذكور مشــمول نرخ گذاری تثبیتی نبود اما 
با شیوع این بیماری و گرانفروشی ناشی از افزایش تقاضا 
برای الكل اتانول و به تبع آن محصوالت ضدعفونی كننده 
ستاد تنظیم بازار تصمیم به مدیریت بازار این اقام گرفت. 
بر این اساس با مصوبات ســتاد ملی مقابله با كرونا و در 
چارچوب نظارت بر منابع موجــود الكل، نحوه توزیع آن 
و جلوگیری از سوءاســتفاده های احتمالی، در اسفند ماه 
سال 98قیمت هر لیتر الكل برای عرضه به صورت بالك 
15هزار تومان تعیین شــد اما اكنون نــرخ هر لیتر الكل 
اتانول به دلیل افزایش نــرخ مواداولیه و هزینه های تبعی 
تولید به حداكثر 17هــزار تومان افزایش یافته در نتیجه 
مقرر شده تا الكل به صورت متمركز و صرفاً با حواله های 
سازمان غذا و دارو در اختیار واحدهای تولید كننده اقام 
ضدعفونی كننده منتخب ســتاد تنظیم بازار قرار گیرد و 
هرگونه فروش خارج از شبكه مذكور مصداق عرضه خارج 
از شبكه تلقی شــود. عاوه بر آن مطابق تكالیف محول 
شده و برای اجرای تصمیمات ستاد تنظیم بازار، سازمان 
حمایت با اباغ دستورالعمل های نظارتی به سازمان های 
صنعت، معدن و تجارت اســتان ها، به استقرار بازرسان 
مقیم در محل واحدهای تولید كننده الكل و دریافت آمار 
مســتمر و روزانه میزان تولید الكل به تفكیك هر یك از 

واحدهای تولیدكننده اقدام كرد.

 تامیــن مواداولیــه تولید الــكل و مواد 
ضد عفونی كننده مشكل اصلی تولید كنندگان است، 
چه اقدامی برای رفع این مشكل صورت گرفته است؟ 

براســاس مصوبات ســتاد مقابله بــا كرونــا واحد های 
تولید كننده الكل صرفاً به عرضه الكل براساس حواله های 
صادر شده ســازمان غذا و دارو به واحدهای تولیدكننده 
منتخب محصوالت ضد عفونی كننده بــر پایه الكل ملزم 
بوده اند. ولی با توجه به بخشــی نگری صــورت گرفته در 
برخی اســتان ها یا صدور حواله در دانشــگاه های علوم 
پزشــكی اســتان ها، برخی واحدهای تولیدكننده الكل 
به فروش محصول خود خارج از فرایند تعیین شــده و با 
قیمت های باالتر از نرخ مصوب اقدام كردند كه این اقدام 
ضمن بروز مشكل در فرایند توزیع، به فروش محصوالت 
ضدعفونی كننده در واحدهایی غیر از فهرســت منتخب 
ســتاد و البته با قیمت های باالتر در سطح عرضه و مراكز 

غیرمجاز منجر شد.

تأثیر مصوبه وزارت صنعت در زمینه نبود 
نیاز به دریافت مجوز برای تولید الكل تا اطالع ثانوی 
بر روند نظارت بر تولید، تنظیم بازار و قیمت گذاری این 

محصول چگونه بوده است؟
 هنوز هم هرگونه تولید الكل مســتلزم دریافت مجوز از 
مراجع ذی صاح اســت. عاوه بــر آن مطابق تصمیمات 
ستاد ملی مقابله با كرونا مقرر شــده تا برای ساماندهی 
فرایند تولید، توزیع و مصرف الكل در واحدهای تولیدی 
 IRC ذی ربط، آن دســته از واحدهایی كه تاكنون از كد
موقت برای واردات یا تولید الكل و مواد ضد عفونی كننده 
برخوردار شده اند تا پایان خرداد ماه سال جاری نسبت به 
اخذ كد IRC دائمی اقدام كنند زیــرا پس از اتمام زمان 
مقرر، اقدام الزم برای ابطال كد های IRC موقت صورت 

خواهد گرفت.

 با توجه به شیب نزولی شــیوع كرونا در 
كشور آیا سیاســت های تولید و عرضه الكل و مواد 

ضد عفونی كننده به روال سابق بازمی گردد؟
این موضوع امری نسبی است و در مورد تولید، عرضه و نرخ 
الكل و مواد ضد عفونی متناسب با شرایط شیوع یا كاهش 
ابتا به بیماری كرونا تصمیم گرفته می شود اما براساس 
تدابیر اتخاذ شده در ســتاد ملی مقابله با كرونا و اقدامات 
صورت گرفته برای تولید مكفی و عرضه مناســب اقام 
ضدعفونی كننده، شاهد اشباع بازار این محصوالت هستیم. 
به گونه ای كه مقرر شــده برای حمایت از تولیدكنندگان 
داخلی، حفظ بازارهای صادراتی و ارزآوری بیشتر، مجوز 
صادرات اقام ضدعفونی كننده مشــروط به واردات الكل 
مورد نیاز برای تولید این اقام به صــورت ورود موقت، تا 
پایان تیر ماه صادر شــود. با وجود این همچنان نظارت بر 
عملكرد واحدهای تولیدكننــده الكل با هدف جلوگیری 
از سوءاستفاده های احتمالی در دستور كار قرار دارد و در 
این چارچوب از ظرفیت سامانه هایی مانند بهین یا سامانه 

جامع تجارت و تی تك نیز استفاده می شود.

كارشناسانپیشبینیمیكنندحذفارزدولتیواردات،بهافزایشدوبرابریقیمتبرنجخارجیمنجرشود
وآنراهممثلبرنجایرانیازدسترسدهكهایپایینجامعهدوركند

واردات برنج همــواره محل چالش میــان تولیدكنندگان داخلی 
با واردكنندگان و دولت بوده اســت. نماینــدگان برنج كاران در 
اتحادیه های صنفی همواره دولت و به طور مشخص وزارت صنعت را به باز گذاشتن دست واردكنندگان 
متهم كرده اند و معتقدند صدور مجوز واردات یا ترخیص برنج از گمرك، درست در زمانی كه محصول 
داخلی در حال برداشت است، به كشاورزان زیان شدیدی وارد می كند. دولت اما از سوی دیگر همواره 
تأكید كرده واردات برنج تنها به منظور ذخیره سازی  این كاالی استراتژیك و با هدف تنظیم بازار صورت 
گرفته و حمایت از تولید داخلی در اولویت اهداف و تعهدات دولت است. ممنوعیت فصلی واردات و 
تخصیص نیافتن ارز برای ترخیص برنج های رسوب كرده در گمرك در سال گذشته نیز نشان داد دولت 
در عمل به این تعهد وفادار است. با این حال بروز كرونا در ایران و ضرورت تخصیص بخش عمده ای از 
منابع ارزی دولت به واردات كاالهای بهداشت محور دركنار افزایش نرخ ارز و محدودیت های ناشی 
از تحریم ها، اقتصاد را به سمتی پیش برد كه تجدید نظر در اولویت های وارداتی و تغییر در فهرست 
كاالهای مشمول دریافت ارز ارزان را اجتناب ناپذیر كرد. پیش از آن نیز با افزایش تولید داخلی برنج 

در سایه بارندگی های خوب بهار 98، بحث حذف ارز دولتی واردات برنج بر سر زبان ها افتاده بود.

پاياني بر برنج ارزان  گفت وگو

فرخنده رفائی 
خبر نگار

چرا برنج ایرانی گران است؟ 
اختالف قیمت برنج ایرانی و خارجی در بازار بسیار زیاد است و این حقیقت قابل انكار نیست كه 
تهیه برنج ایرانی با توجه به قیمت باالی آن برای بسیاری از خانوارها هر روز سخت تر از روز قبل 
می شود. ارزان ترین برنج ایرانی هم اكنون باالی 20هزارتومان در هر كیلو قیمت دارد درحالی كه برنج 
وارداتی 8هزار تومان به فروش می رسد. این اختالف قیمت باعث شده خرید برنج خارجی به عقیده 
بسیاری از خانوارها دارای توجیه اقتصادی باشد. اما چرا قیمت برنج ایرانی این قدر باالست؟ كارشناسان 
تولید داخلی دلیل این امر را هزینه باالی تولید می دانند كه باعث شده قیمت تمام شده محصول ایرانی 
بسیار باالتر از سایر كشور ها باشد. شایق در این زمینه می گوید: اگر قرار است مسئله قیمت باالی برنج 
را حل كنیم باید به كشاورز كمك كنیم قیمت تمام شده تولید را كاهش دهد. هم اكنون صنایع تبدیلی 
ما كارآمد نیست، صنایع جانبی در زمینه برنج نداریم و جز خود برنج و گاهی سبوس آن، از مشتقات این 
محصول هیچ استفاده ای نمی كنیم. اگر بتوانیم تمام مشتقاتی را كه در دنیا از برنج گرفته می شود در 
داخل كشور تولید كنیم، درآمدهای جانبی برنج به قدری افزایش می یابد كه قیمت خود برنج در آن گم 

می شود.

برنج كشــور در گفت وگو با همشهری نیاز ساالنه 
كشــور به برنج را 3میلیون تن اعــام می كند و 
معتقد اســت با توجه به حجم خــوب تولید برنج 
در سال گذشته، امســال به هیچ عنوان به واردات 
این محصول نیازی نداریم. جمیل علیزاده شایق 
می گوید: بارندگی های پارســال شــرایط بسیار 
مطلوبی را بــرای تولید برنج رقــم زد تا جایی كه 
حجم تولید به 2.5میلیون تن رســید و با درنظر 
گرفتن ذخیره ســازی  های واردات سال های 96 و 
97، امسال حتی اگر یك گرم برنج هم وارد نكنیم 
هیچ كسری نخواهیم داشــت. از این گذشته بهار 
امسال هم برای برنج بهار بسیار خوبی بود به طوری 
كه گفته می شود شرایط آبی مطلوب خوزستان و 
گلستان، این اجازه را به این دو استان می دهد كه 
تا 3برابر سال های قبل برنج تولید كنند. بنابراین 
پیش بینی می شــود اگر اتفاق ناگواری رخ ندهد، 
سال 99نیز از لحاظ تولید برنج سال بسیار خوبی 
باشــد و با توجه به تولیدات پارسال و ذخیره های 
قبلی مطلقا نیازی به واردات نداشته باشیم. با توجه 
به صحبت های ســخنگوی تولیدكنندگان برنج 
كشور، به نظر می رسد واردات برنج دست كم برای 
2سال باید متوقف شود، اما این همه ماجرا نیست.

واردكنندگان چه می گویند
به طور متوسط 1.5میلیون تن در سال برنج وارد 
كشور می شــود و رقم واردات در چند سال اخیر 
بدون درنظر گرفتن میزان تولیــد داخلی تقریبا 
ثابت بوده است. دبیر انجمن واردكنندگان برنج در 
این زمینه می گوید: اقشاری از جامعه به دلیل قیمت 
بسیار باالی برنج تولید داخل، امكان دسترسی به 
آن را ندارند، به همین دلیل در سال های اخیر بازار 
این دو كاال بی ارتباط با یكدیگــر و میزان واردات 
تقریبا ثابت بوده است. كشاورز، محاسبات ظاهری 
تولید و واردات را متناســب با ســهم واقعی بازار 
نمی داند و معتقد اســت این محاسبات تنها روی 
كاغذ جوابگو است. به باور او كل تولید برنج داخلی 
را فقط 3دهك جامعه مصرف می كنند و 7دهك 
نمی توانند برای هركیلو برنج ایرانی 23تا 30هزار 

تومان هزینه كنند.

پیامدهای حذف ارز دولتی 
دبیر انجمن واردكنندگان برنج كشور، حذف ارز 
دولتی واردات برنج را با توجه به شرایط اقتصادی 
حاكم بر زندگــی بخش زیادی از اقشــار جامعه 
تصمیمی نادرســت توصیف می كند و می گوید: 
از بین كاالهای گروه یك كه بــرای واردات یارانه 
دریافت می كننــد، فقط برنج خارجی اســت كه 
مستقیم و تنها به سفره اقشار كم درآمد راه می یابد 
و سایر كاالها مثل روغن یا نهاده های تولید گوشت 
و مرغ را اقشــار مرفه جامعه هم مصرف می كنند. 
به همین دلیل تغییر گــروه كاالیی برنج وارداتی 
و حذف یارانه در كنار احتمال افزایش قیمت برنج 
داخلی می تواند بر سفره بخش زیادی از خانوارها 
تأثیر منفی بگذارد. كشــاورز ادامه می دهد: بانك 
مركزی برای تامین كاالهای اساسی 1.5میلیارد 
دالر اختصاص می دهد كه عدد بسیار بزرگی است 
و تجدید نظر در اولویت های تخصیص ارز دولتی 
قطعا دلیلی جز محدودیت منابع نداشته اما به نظر 
می رسد رویكرد درستی در این زمینه اتخاذ نشده 
زیرا این تصمیم سفره خانوارها را كوچك تر خواهد 
كرد در نتیجه بهتر است دولت راهكاری جبرانی 
برای كمك به اقشار ضعیف پیش بینی كند. كشاورز 
كاهش واردات و افزایش قیمــت برنج خارجی را 
پیامد قطعی تصمیم جدید بانك مركزی می داند 
و پیش بینی می كند با توجه به نیاز بازار، این اتفاق 
بر كاهش كیفیت برنج های وارداتی نیز تأثیرگذار 
خواهد بود زیرا با این شرایط، سرمایه واردكنندگان 
به یك سوم قبل كاهش یافته و سرمایه گذار ناچار 
است كاالیی را وارد كند كه در داخل كشور توان 

خرید آن وجود داشته باشد.

واردكنندگان؛ متهم به گرانفروشی
عاوه بر بی توجهی به تولید داخل، تولیدكنندگان 
اتهام دیگــری را نیز متوجــه واردكنندگان برنج  
می كننــد. جلیل علیزاده شــایق، دبیــر انجمن 
تولیدكننــدگان برنــج كشــور در گفت وگــو با 
همشــهری به كاهش نرخ جهانی برنج در 5سال 
اخیر اشاره می كند و معتقد است: واردكنندگان، 
برنجی را كه بــه قیمت ارزان خریده انــد در بازار 

داخلی با نرخی بســیار باالتر از قیمت جهانی، به 
فروش می رســانند. اما دبیر انجمن واردكنندگان 
برنج كشــور در پاســخ به این اتهــام می گوید: 
قیمت های جهانی برنج كاما مشخص است و این 
قیمت ها در داخل در گمرك و كمیته ارزی وزارت 
صنعت رصد می شود. برنجی كه وارد می شود در 
این مراكز تعیین ارزش و قیمت گذاری می شــود 
و بعد از آن اســت كه می تواند به بازار وارد شود. با 
توجه به ثابت بودن قیمت جهانی برنج، تنها پارامتر 
تأثیرگذار بر قیمت بازار نرخ ارز است و اتهام ارزان 

خریدن و گران فروختن بی معنی است.

سطح زیركشت برنج در ایران 
ســطح زیركشــت برنج در مازندران تــا پیش از 
بارندگی های پایان سال97 و بهار 98، 203هزار 
هكتار بود، اما در سایه این بارش ها سطح زیركشت 
برنج در این استان با 3 درصد رشد به 215هكتار 
رسید. گیان نیز 238هزار هكتار اراضی شالیزاری 
دارد كه با این وسعت، رتبه نخست كشور را از نظر 
سطح زیركشــت و رتبه دوم تولید برنج را به خود 
اختصاص داده است. بیشــترین سطح زیركشت 
برنج كشور به گیان تعلق دارد، اما مازندران رتبه 
نخســت تولید برنج را در اختیــار دارد. علت این 
اختاف این است كه در مازندران ارقام پرمحصول 
بیشتر كشت می شود و میزان بیشتری از برنج نیز 
با كشت دوم به دست می آید، اما درگیان با اینكه 
پرباران تر از مازندران است و منابع آبی بیشتری نیز 
دارد، وسعت زیادی به كشت ارقام بومی اختصاص 
یافته و از این نظر گیــان مهم ترین تولیدكننده 

ارقام بومی و باكیفیت برنج در كشور است.
ســال گذشــته به دلیل بارش های خوبی كه در 
كشور داشتیم، كشت برنج در استان های شمالی 
به ویژه گیان، مازندران و گلستان با افزایش نسبی 
سطح زیركشــت روبه رو بوده و این مسئله شامل 
دیگر استان های كشــور كه به دلیل كمبود آب با 
ممنوعیت كشت برنج مواجه بودند نیز شده  است. 
به نحوی كه وضع تولید برنج در سال زراعی جاری 
بسیار مناسب بوده و میزان تولید برنج سفید كشور 

به بیش از 2میلیون و 500هزار تن رسیده است.

سهم هزینه هاي مالي از تولید پراید چقدر است؟
درصد بســیار باالیي از قیمت تمام شــده پراید، كه عددي نامعقول اســت، به 

هزینه هاي مالي ناشي از پرداخت سود تسهیات دریافتي مربوط است.
این نسبت چقدر است؟

در سال 93 سهم هزینه هاي مالي در قیمت تمام شده خودرو پراید 12درصد بود كه 
با افزایش زیان و بدهي خودروسازان به 16تا 17درصد رسیده است.

وضع در دنیا چگونه است؟
میانگین سهم هزینه هاي تسهیات دریافتي و سود بانكي )هزینه مالي( در قیمت 
تمام شده خودرو در دنیا 4دهم درصد اما میانگین این هزینه در ایران 15درصد 

است.
به این ترتیب هم اكنون هزینه مالي سربار در تولید پراید چقدر 

است؟
تولید هر دستگاه پراید بنا بر مدل خودرو بین 5 تا 10میلیون تومان هزینه مالي 

دارد.
این هزینه ناشي از چه مولفه هایي است؟

 بخش عمده اي از این هزینه ناشي از نظام قیمت گذاري خودرو است.
اثر این موضوع بر زیان انباشته خودروسازان چیست؟

بخش عمده اي از ارقام زیان انباشته خودروسازان ناشي از یارانه اي است كه به دلیل 
اعمال قیمت هاي دستوري به مصرف كننده پرداخت كرده اند.

با این حساب قیمت تمام شده واقعي پراید111 باید چقدر باشد؟
تنها با احتســاب قیمت خرید مواداولیه و قطعات مورد نیاز، قطعه ســازان براي 
تولید هر خودرو پراید بنا بر مدل و نوع 35 تا 40میلیون تومان قطعه به  خودروساز 
مي دهند، ســهم هزینه هاي جانبي در تولید پراید نیز 10میلیون تومان است كه 

با درنظر گرفتن 10درصد ارزش افزوده)4تا 5میلیون تومان( و هزینه هاي بیمه، 
شماره گذاري و حاشیه سود معقول براي خودروساز قیمت واقعي هر دستگاه پراید 

به بیش از 70میلیون تومان افزایش مي یابد.
پس علت هجوم صاحبان نقدینگي بــراي خرید پراید در همین 

موضوع نهفته است؟
بله، مشاهده شده براي پیش فروش 50هزار دستگاه خودرو 5میلیون نفر ثبت نام 

مي كنند. علت هجوم تقاضا، تورم نهفته در هزینه تمام شده تولید خودرو است.
راهكار رفع مشكل چیست؟

اگر از چند سال پیش به سمت قیمت هاي حاشیه بازار حركت كرده بودیم، اكنون 
قیمت واقعي پراید در بازار بیش از 50میلیون تومان نبود، بلكه خودروساز به سود 

مي رسید و با رشد تولید عما مشكات بازار حل مي شد.
آیا قیمت هاي جدید مي تواند بحران صنعت خودرو را حل كند؟

مصوبه اخیر شوراي رقابت مبني بر تعیین نرخ 42میلیون توماني براي پراید 111 
مشكات بازار خودرو را رفع نمي كند، زیرا نگاهي به نرخ سایر كاالهاي سرمایه اي 
نشان مي دهد نرخ یك دستگاه پراید در بازار آزاد معادل 10 تا 12سكه تمام و نرخ 
مصوب كارخانه معادل 6ســكه است، اما در ســال 84 نرخ هر پراید معادل 50 تا 

60سكه تمام بهار آزادي بود.
یعني اگر مثال نرخ پراید 70میلیون تومان تعیین مي شد، از گراني 

بیشتر این خودرو جلوگیري مي شد؟ 
مكانیسم بازار با انجام نظارت هاي خوب 3 حالت دارد؛ مثا اگر قیمت حاشیه بازار 
پراید 70میلیون تومان اعام شود، ممكن است عرضه و تقاضاي بازار با هم برابر 
شود و خودروســاز نیز تمام ظرفیت محصوالت خود را در بازار عرضه كند. حالت 
دیگر آن است كه در بازار پراید 70میلیون توماني، تقاضا كمتر از تولید كارخانه 

مديرعاملاسبقسايپادرگفتوگوباهمشهریفهرستنرخهایجديدخودروهاراتحليلكرد

قيمت تمام شده پرايد؛ 70ميليون تومان 
پيامداصراربرقيمتگذاریدستوری،زياندهیوورشكستگیخودروسازاناست

هزينهسربارمالیتوليدهردستگاهپرايد10ميليونتوماناست

گزارش دو    
باشد، در این حالت یا باید كاهش قیمت ها زمینه رشد تقاضاي بازار را فراهم كند 
یا اینكه با تحریك تقاضا ازطریق فروش لیزینگي و اقساطي، میزان تقاضاي بازار را 
به ظرفیت تولید خودروسازان رساند. اما درصورتي كه با قیمت 70میلیون توماني 
فروش پراید در كارخانه نیز زمینه كاهش تقاضا در بازار فراهم نشــود و بازهم با 
هجوم تقاضا مواجه باشیم، مي توان قیمت این خودرو را مثا به 73میلیون تومان 
افزایش دهیم. بدیهي است كه با این شیوه فروش سود باالیي نصیب خودروسازان 
مي شــود. در این مرحله باید سازمان حمایت وارد عمل شــود و از خودروسازان 
برنامه توسعه محصول، افزایش تیراژ تولید و بهبود كیفیت را بخواهد و بر اجراي 
آن نظارت كند. در این شرایط مكانیسم بازار خودبه خود به كنترل نظام عرضه و 

تقاضا مي پردازد.
به نظر شما مشكالت كنوني بازار خودرو با تشدید نظارت بر بازار 

مرتفع مي شود؟
در دهه هاي قبل اداره بخش خــودرو در وزارت صنایع به یــك دفتر و مدیركل 
محدود مي شد و حل و فصل مسائل این صنعت هیچ وقت به معاون وزیر، وزیر یا 
رئیس جمهوري كشیده نمي شد، اما با سیاسي شــدن صنعت خودرو از یك دهه 
گذشته، شــاهدیم كه تولید و عرضه خودرو به دغدغه همه دستگاه هاي اجرایي 
و قضایي تبدیل شده اســت. با این حال، باید گفت بگیر و ببند ها و درنظر گرفتن 
الزاماتي مانند كد ملي، نداشتن پاك جاري، نظارت بر قیمت خودرو در حاشیه 
بازار و... هیچ گاه به كاهش التهاب در بازار منجر نخواهد شد بلكه اینگونه قوانین 
اضافي به فساد بیشتر منجر مي شود. در نتیجه شیوه كنوني عرضه خودرو راهگشا 

نخواهد بود.
مثل اینكه خیلي بدبین هستید؟

خودروسازها نه خصوصي اند و نه دولتي. مشخص نیست رویكرد مدیران این صنایع 
در تولید و عرضه خودرو چیست.

در یك جمع بندي كلي به نظر شــما دســتاورد شــیوه جدید 
قیمت گذاري خودرو چه خواهد بود؟

با بخشنامه، دســتورالعمل و بگیر و ببندهاي تعزیراتي نمي توانیم بازار خودرو را 
كنترل كنیم، ساماندهي بازار با این نوع اقدامات شدني و منطقي نیست.

ولي به هرحال خیلي هــا اعتقاد دارند در بــازار خودرو حجم 
سوءاستفاده ها باالست، قبول دارید؟

 نمي توان برخي سوءاستفاده ها را در بازار خودرو  انكار كرد؛ چنان كه مي دانیم برخي 
افراد به خاطر سالم نبودن برخي مدیران رده میاني با ثبت نام و خرید سبدي 100 
تا200تایي خودرو، سودهاي كاني را به جیب زده اند كه البته پرونده هاي آن در 
مراجع قضایي مفتوح اســت اما با این نوع قیمت گذاري ها و روش ها، بازار خودرو 
ساماندهي نمي شود. مطمئن باشید با توجه به افزایش نرخ دالر و هزینه تمام شده 
باالي تولید و هزینه هاي مالي، خودروسازان باز هم زیان خواهند داد و باز هم به 
تجدید مجدد ارزیابي دارایي هاي خود براي خروج از شمول ماده 141 قانون تجارت 

و فرار از ورشكستگي ناچار مي شوند.

 نرخ مصوب و جدید 
خودروهاي پرتیراژ 
داخلي اعالم شد. در این فهرســت قیمت هر دستگاه 
پراید111 هاچ بك 42میلیون تومان اعالم شــده اما این 
خودرو در حاشیه بازار در محدوده 70میلیون تومان قیمت 

خورده است. كارشناسان صنعت خودرو با استناد به رشد 
هزینه تمام شــده تولید، تأكید مي كنند اصرار دولت بر 
قیمت گذاري دستوري خودرو، به تداوم عرضه چند نرخي 
و تشــدید فاصله بین قیمت كارخانه و نرخ حاشیه بازار 
خودروهاي پر تقاضا منجر خواهد شد. این كارشناسان 

تأكید مي كنند تنها راه ساماندهي بازار، افزایش عرضه 
خودرو بر مبناي نرخ حاشــیه بازار است. در گفت وگو با 
سعید مدني، مدیرعامل اسبق سایپا و كارشناس صنعت 
خودرو آخرین وضعیت بــازار و پیامدهاي قیمت هاي 

مصوب جدید خودرو را بررسي كرده ایم.

علي ابراهیمي 
خبر نگار
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سبك زندگی

این روزها كه ویروس كرونا بسیاری از افراد را خانه نشین كرده 
و امكان بهره برداری از فضای سبز، گل و گیاه نیز محدود شده 
است، این ســؤال پیش می آید كه چگونه می توان هم فضای 
سبز خانگی داشــت و هم كرونا را به خانه نیاورد. این را بدانید 
كه سال هاست گلخانه هایی كه در حال تولید گل و گیاه هستند 
گندزدایی و سمپاشی می شوند و در این مرحله نباید نگران این 
باشید كه گل و گیاهی كه از گلخانه ها و مراكز تهیه گل و گیاه 
مجوزدار تهیه می كنید، به ویروس آلوده باشند. اما برای اینكه 
با روش های درست پاكسازی گل ها و گیاهان از ویروس كرونا 
آشنا شوید، می توانید با انجام چند كار ساده، دل چركینی خود 

از آلوده بودن یا نبودن گل و گیاه به ویروس را از بین ببرید.

تمیز كردن برگ گل و گلدان 
در نخستین گام، هنگامی كه گل و گلدانی را خریداری می كنید، 
ســعی كنید با حوصله عمل كرده و قبــل از وارد كردن گل به 
داخل خانه، گلدان را شسته و برگ های سبز و ساقه های گل را با 
اسپری، آب و پارچه ای مناسب تمیز كنید. اگر هفته ای دوبار این 
اقدام صورت گیرد گل و گیاه مشكلی نخواهند داشت و خیال تان 
از بابت اینكه فضای ســبز خانگی تان به منشــأ شیوع ویروس 

تبدیل شود از بین می رود.

فروشندگان گل ها بدانند 
 كسانی كه شغل شان فروش گل است نیز می توانند از این روش 
استفاده كنند. به این شكل كه فروشندگان گل باید، هفته ای 
یكی دوبار ساقه ها، برگ ها و گلدان ها را تمیز كنند تا مشكلی 

برای خودشان و مشتریانشان ایجاد نشود.

نترسید!گل ها منشأ ویروس نیستند 
بسیاری از افراد بعد از شــیوع ویروس در كشور، از خرید گل و 
گلدان به دلیل ترس از آلوده بودن آنها خودداری كرده اند. این 
را بدانید درصورتی كه آبیاری گل ها مناســب بوده و در فضای 
مناسب از آنها نگهداری شود نباید نگران آفت زدگی و بیماري 

در گل ها و گلدان ها بود.

جامعه ای 
بی تفاوت

چه فرقی می كند 
كه كسی از 

هجوم فشارهای 
اقتصادی به كنار 

خیابان پناه بیاورد 
و تن فروشی 

كند یا اینكه یك 
كودك-دختر 

تن فروشی كند؟ 
مردم با  تصور 

می كنند این دو 
مورد با هم خیلی 

اختالف دارند، 
اما فقط در ظاهر 

متفاوت است. در 
جامعه ای كه زن 
را به كنار خیابان 
سوق می دهد كه 

آن قدر آرایش 
شدید كند كه 
به عنوان یك 

ابزار مورد توجه 
قرار بگیرد، در 
جای دیگر هم 
كسی به خود 

اجازه می دهد كه 
از بچه های زیر 
9سال استفاده 
كند. اینها مثل 

دانه های تسبیح 
هستند كه یك 
ریسمان واحد، 

همه آنها را به هم 
پیوند داده  است

پيگير نباشيد

اگر در جامعه ای 
كه افراد »مجبور« 

به دیگرُكشی 
می شوند تحت 
شرایط خاص، 

اگریكی دو نفر را 
هم اعدام كنید 

چون الگوی 
رفتاری اشتباه 

وجود دارد، شما 
نمی توانید آن 

را كنترل كنید. 
بنابراین پیگیر 
این نباشیم كه 

قانون با این فرد 
كه ویدئوی اخیر 

را منتشر كرده 
چه برخوردی 

می كند

راهنما

شیوه پاكسازی گل ها  از كرونا 

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

بگشاییم.
برای همین، اگــر نگاه و دیدگاه خاصی داریــد... اگر موضوع و 
مســئله ای دغدغه ذهنی شماست... اگر نســبت به موردی 
انتقاد یــا اعتراضی داریــد... اگر فكر می كنید كــه باید توجه 
جامعه یا مســئوالن را به نكته یا موضوعی جلــب كنید... اگر 
پیشنهاد مشــخصی برای حل مشــكلی دارید... اگر نسبت به 
برخی تصمیم ها، برنامه ها و... در موضوعات مختلف شــهری، 
اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و...  نظر موافق یا مخالف 
دارید، آســتین باال بزنید و همینطور كه در تاكسی یا اتوبوس 
نشسته اید یا در جمع و محفل دوســتانه یا خانوادگی مشغول 
گپ وگفت هستید، یا روی مبل و جلوی تلویزیون و یا حتی توی 
تختخواب لم داده اید، آنچه را در ذهنتان می گذرد و می خواهید 
آن را برای دیگران به اشتراك بگذارید، در قالب یك متن كوتاه 
بنویسید و برای ما پیامك كنید، بقیه خوانندگان روزنامه و مردم 
و همینطور مسئوالن، این نظرات و دیدگاه ها را ببینند و بدانند 
و بخوانند و شــاید همین اتفاق، سبب خیر و منشأ یك حركت 

تازه و مؤثر شود.
ادب و اخالق اجتماعی، همان گذرنامه یا مجوز ورود و انتشــار 
دیدگاه ها و نظرات شماست كه ما هم خیلی روی آن تأكید داریم 
و مطمئنیم كه شما هم به آن باور دارید و موقعیت ما را در انتشار 
آنها درك می كنید! اتفاقا همین ادب و اخالق است كه راه را برای 
رسیدن به آن باالها هموار می كند. قرار است برای رساندن این 
نظرات، دیدگاه ها و ایده های شــما به دیگران با هم همدست 
شویم؛ مهم همین بزرگراه یكطرفه است، البته این بار از پایین 
به باال؛ بدون توقف، مستمر و مستدام.  در ابتدای این همراهی، 
با نظرات و دیدگاه های شــما در قالب موضوعات آزاد شــروع 
می كنیم، اما قرار نیست در این نقطه متوقف بمانیم؛ فكرهای 
دیگری هم داریم و بنا داریم كه خیلی زود با طرح موضوع های 
هفتگی، جای شما را خیلی بیشتر از قبل در صفحات روزنامه 
باز كنیم و از صحبت ها و نظرات و دیدگاه های شــما صفحه ای 
را شكل بدهیم كه متعلق به خود شماســت و قرارنیست پای 
مسئولی به آن باز شود!  برای گرفتن نظرات و پیام های شما یك 
شماره تلفن همراه و نام كوچكتان كافی است. البته ما چند عدد 
میانی آن شماره را ستاره دار می كنیم تا فقط خودتان بدانید و 

بس... بدون نام خانوادگی، شهر یا... .
پس بی آب و تاب با همان لحن و ادبیات خودتان بنویسید...  قرار 

هم همین است؛ بنویسید... ساده و كوتاه... ُرك و راست.

پیامگیر ما با شــماره 09023828491 در تمام طول 
شبانه روز آماده دریافت پیام ها، نظرات و دیدگاه های 

شماست.

رُك 

قاب دیروزقاب امروز

مهدی گرامی پور، معلم آستارایی به دلیل نبود اینترنت و دسترسی نداشتن دانش آموزان روستای مشند 
به شبكه پیام رسان شاد، با رعایت اصول بهداشتی به دانش آموزان در دل طبیعت آموزش می دهد.

عكس :   ایرنا ،  یوسف هدایتی

 تهــران - بلوار جــردن )آفریقــا و حاال نلســون ماندال( بعــد از بزرگــراه همت فعلی 
به سمت جهان كودك )حقانی( سال1350.

عكس :  تهرانیكا

فهیمه محمدی
خبرنگار

گفت وگو با احمد بخارایی درباره آسیب های انتشار گسترده تبلیغ كودك همسری در شبكه های اجتماعی

در چند روز گذشته انتشار یك ویدئو در فضای مجازی بار دیگر بحث درباره كودك همسری را داغ كرد. كارشناسان 
حقوق كودك و رسانه ها بارها درباره خطراتی كه در ازدواج های سنین پایین متوجه سالمت جسم و روان دختران است 
هشدار داده اند. اما با این حال هر از گاهی موضوع ازدواج دختران در سنین پایین حاشیه ساز می شود. ساالنه در جهان، 12میلیون دختر پیش از رسیدن به 
هجده سالگی ازدواج می كنند؛ یعنی تقریبا هر 2دقیقه یك ازدواج زیر 18سال رخ می دهد. در ایران هم بیش از یك سال ونیم است كه طرح افزایش حداقل 
سن ازدواج كه بعدها به طرح كودك همسری موسوم شد، در مجلس شورای اسالمی در دستور كار قرار دارد. فراكسیون زنان مجلس با كارشناسان مختلف 
موضوع را از منظر روانشناسی، جامعه شناسی، مردم شناسی، حقوقی و فقهی مورد بررسی قرار دادند و جامعه مدنی همسو با نمایندگان مجلس به برگزاری 
نشست های مختلف به منظور آگاه سازی جامعه پرداخت. با وجود تمام فعالیت ها، متأسفانه در نشست كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس این طرح رأی نیاورد. 
این در حالی است كه براساس آمار، ساالنه بیش از 300ازدواج كمتراز 9سال و 30 تا 40هزار ازدواج دختران كمتراز 13سال اعالم شده است. در این باره با دكتر 
احمد بخارایی، جامعه شناس و مدیر گروه آسیب های اجتماعی انجمن جامعه شناسی گفت وگویی انجام داده ایم تا او برای ما از آسیب های انتشار گسترده تبلیغ 

كودك همسری در شبكه های اجتماعی و مسائل فرهنگی در كشور كه مانع جدی برای جلوگیری از رخ دادن ازدواج دختران در سنین پایین است، بگوید.

ذهن های آشفته
در جامعه ای آسیب پذیر

 چرا هر چند وقت یك بار فیلم هایی 
به این مضمون و محتوا پخش می شود و كسی 

كاری انجام نمی دهد یا برخوردی نمی شود؟
تا كنون به این صراحت مشــاهده نكرده بودم كه 
جایی مردم را با یك فیلم بــه ارتباط با بچه های 
زیر ۹ سال تشــویق كنند. فیلم هایی كه تا كنون 
پخش شــده در مورد »كودك همسری« بوده نه 
اینكه دختران را هدفی برای سوءاستفاده جنسی 
قرار دهد. برای همین از اینكه در این ویدئو از یك 
كودك به عنوان یك وسیله جنسی استفاده شود 
كه دختر زیر ۹سال هم هســت واقعاً تعجب آور 
است. حال اگر از یك سطح باال و در سطح كالن 
نگاه كرده و نقشــه را در كل ترســیم كنیم بهتر 

می توانیم این مسئله را ارزیابی كنیم.
چند نوع نگاه به زن داریم؟

در كل 4نوع نگاه می توان به زن داشت كه عمدتاً 
این نگاه ها از جانب مرد و از جانب جامعه صورت 
می گیرد. یك نگاه، نــگاه »حداكثری« و ایده آل 
اســت كه حتی در جوامع غربی هم كمتر دیده 
می شود؛ در این  نگاه زن را به  عنوان یك موجود 
برتر و ارزشمند می بینند كه به ملكیت شخصی 
درنمی آید و حتی ممكن است در برخی جهات 
از مردان پیشی بگیرد و برتر باشد. این یك نگاه 
حداكثری است كه اهمیت بسزایی دارد و كمتر 
دیده می شود، اما من این پتانسیل را در خانم ها 
مشاهده می كنم كه بتوانند به این جایگاه برسند. 
نگاه دوم، جنبه »میانــی« دارد كه در غرب در 
حال رخ دادن است و تالش می شود كه یك نگاه 

برابری نسبت به حقوق زن و مرد در جامعه داشته 
باشد، اما بیشــتر جنبه حقوقی دارد و در حوزه 
»فمینیست لیبرال« معنادار است كه خواستار 
حقوق شهروندی مساوی برای زنان و مردان است 
و با قوانین یا ســنت هایی كه حق را به مردان 
می دهند و به زنان نمی دهند، یــا قوانینی كه با 
ادعای »حمایت« از زنان وضع می شوند اما چنین 
نمی شود، مبارزه می كند. در اصل محتوای رابطه 
بین زن و مرد، در فرهنگ تعریف می شــود. به 
همین خاطر در ژاپن شاهد یك نوع رفتار هستیم 
و همه سعی می كنند بنا به فرهنگ خاص خود 
در سطح میانی حركت كنند و این حركت صرفا 

در فرهنگشان نهادینه شده است.
به نظر می رســد افــرادی كه نگاه 
دست چندمی به زن دارند، كم كم در حال رشد 

هستند. آیا این تحلیل را می توان قبول كرد؟
بعــد از این مــوارد در مرحله ســوم، یــك نگاه 
»حداقلی« به زن داریم. پس از آن هم در مرحله 
چهارم،  نگاهی نزدیك به »صفر« اســت. آن نگاه 
حداقلی و این نگاه نزدیك به صفر كه خیلی كمتر 
از حداقلی اســت. برگرفته از یك فرهنگ سنتی 
و مردساالرانه است. بحث كودك همسری كه به 
آن اشاره كردیم در بخش هایی از ایران هم شاهد 
آن هستیم، در این قســمت جای می گیرد؛ اذن 
پدر، سن 15ســال و تقابلی كه بین نظام حقوقی 
در ایران و تمام دنیا درخصــوص تعریف كودك 

وجود دارد.
آیا می توان وقوع چنین رخدادهایی 

را ناشی از نوع فرهنگ حاكم در جامعه ارزیابی 
كرد؟

ما گاهــی در جامعه مردســاالر در فرهنگمان به 
وضوح می بینیم كه نظام عقیدتی ما چطور هنوز با 
نگاه مردساالرانه پیش می رود و در داستان ازدواج 
كه اذن پدر الزم اســت؛ این مســائل همه نظام 
مردساالری را تقویت می كند. بنابراین اصل قضیه 
همین جاست؛ چه بُعد دینی چه بُعد ملی و تاریخی 

هر دو در اینجا درهم تنیده اند.
برخی معتقدند جامعــه ما در حال 
افول ارزش های اخالقی و بازگشت به عقب در 
این حوزه است. نگاه شما به این مسئله چگونه 

است؟
با ایجاد تحول فرهنگی در جامعه تحت یك مدیریت 

جامعه ظاهر نگر 
این فیلم ها پیام درستی ندارند و كســی از آن دفاع نمی كند. من به عنوان یك 
جامعه شناس نمی خواهم صرفا این فیلم را مورد انتقاد قرار دهم. این پدیده وجود 
دارد حتی اگر منتشر نشود، باید پی علل آن باشیم. یك مثال بزنم كه بهتر متوجه شوید: 
فرض كنید كســی می خواهد خانه بخرد. از نظر من این خانه باید ستون های محكمی 
داشته باشد و در برابر زلزله مقاوم باشد و خیلی در قید و بند رنگ و پرده آن نباید بود. 
یك نفر دیگر دغدغه اش رنگ دیوار یا نورگیر بودن خانه اســت. مِن جامعه شناس به 
ساختار موضوعات توجه می كنم، لذا تحلیل قبلی را ارائه دادم، اما در جامعه ما متأسفانه 
خیلی ها ظاهرنگر هستند و مدتی بعد این مسئله را فراموش می كنند و موضوع دیگری 

آغاز می شود.

كالِن رو به جلو و هوشمند كه پدیده های نو را باور 
دارد و در عین حال اصرار ندارد به داشــتن خرده 
فرهنگ هاي مذموم و در جا زدن در آن، می توان نگاه 
سوم را به سمت نگاه دوم سوق داد نه نگاه چهارم. 
اگر در جامعه ای طی چند دهه، این اتفاق رخ ندهد 
و رویكرد سوم به رویكرد دوم تبدیل نشود، یعنی 
رویكرد حداقلی به زن به رویكرد میانی كه در دنیا 
میانگین است تبدیل نشود الگوهای رفتاری ای كه 
در گذشته وجود داشته كم كم اعتبار خود را از دست 
می دهند كه اصطالح جامعه شناختی آن »آنومیك« 
یا بی هنجاری اســت، آن وقت جامعه مستعد آن 
است كه عقب گرد كند و از نگاه سوم به نگاه چهارم 
عقب نشــینی كند. اینگونه است كه كم كم شاهد 
شكل گیری نگاهی نسبت به زن می شویم كه به او 
صرفا یك نگاه جنسی و ابزاری در حیوانیت دارد و 

حتی به دختران كودك هم رحم نمی شود!
نگاه چهارم چیست؟

چه در عرصه فرهنگ و چه در عرصه اقتصاد شاهد 
این خودخواهی ها هستیم. این موضوعات زمانی 
جریان ساز می شــود كه نتوانیم جلوی انحرافات 
را بگیریم و گسترده شــوند و ریشه در یك حوزه 
الگویی و رفتاری نداشته باشند؛ مثال فرض كنیم 
در جامعه ای قتل اتفاق می افتد و شــما قاتل را به 
اشد مجازات محكوم می كنید كه دیگر این رفتارها 
تكرار نشود، اما اگر در جامعه ای كه افراد »مجبور« 
به دیگرُكشی می شوند تحت شرایط خاص، اگریكی 
دو نفر را هم اعدام كنید چون الگوی رفتاری اشتباه 
وجود دارد، شــما نمی توانید آن را كنترل كنید. 
بنابراین پیگیر این نباشــیم كه قانون با این فرد 
كه ویدئوی اخیر را منتشــر كرده چه برخوردی 
می كند. مردم اغلب خیلی هیجانی با اینگونه موارد 
برخــورد می كنند و در اصطالح جامعه شناســی 
رفتارهای »هیستریك« یعنی هیجان و احساسات 
غیرقابل كنترل جمعــی از خود بروز می دهند كه 
طی چند روز یك فیلم دســت به دست می شود و 
از آن تقلید می كنند و یك مــوج یا كمپین ایجاد 
می شــود. این بحث رسانه ای ماجراســت، اما از 
نگاه جامعه شــناختی این یك معلول ساختاری 
به حساب می آید كه امروز این آدم و پس فردا یكی 
دیگر انجام می دهد. شــما نمی توانید با مقابله و 
محكومیت فردی به حل مسئله كمك كنید. مثل 
آبی كه جریان دارد شــما نمی توانید از وسط راه، 
آلودگی آب را پاك كنید، چون آب از سرچشــمه 
آلوده اســت.وقتی تحول فرهنگی اتفاق نیفتد و 
همچنان در همان حال و هوای ســنت هاي غلط 
باشــیم در آن صورت جامعه مستعد می شود كه 
به اشــكال مختلف به ســمت نگاه چهارم بغلتد؛ 
یعنی نگاهی كه در آن خودخواهی، فردمحوری و 
لذت جویی در اوج اســت و به جای اینكه زن ارتقا 
پیدا كند و مقام او بیشــتر شــود، مردم به او نگاه 
ابزاری پیدا می كنند. عرض كردم در عرصه اقتصاد 
و در الگوهای تولید و توزیــع هم در كنار این نگاه 
چهارم در الگوهای رفتاری، خودخواهی ها و زیر پا 

گذاشتن دیگران قوت می گیرد.
این فیلم ها چه تأثیــری بر افكار 

عمومی جامعه خواهد گذاشت؟
چه فرقی می كند كه در جامعه اي كسی از هجوم 
فشــارهای اقتصادی به كنار خیابان پناه بیاورد 
و تن فروشــی كند یا اینكه یــك كودك-دختر 
تن فروشــی كند؟ مردم با  تصــور می كنند این 
دو مورد با هم خیلی اختــالف دارند، اما فقط در 
ظاهر متفاوت است. در جامعه ای كه زن را به كنار 
خیابان ســوق می دهد كه آن قدر آرایش شدید 
كند كه به عنوان یك ابزار مورد توجه قرار بگیرد، 
در جای دیگر هم كسی به خود اجازه می دهد كه 
از بچه های زیر ۹سال اســتفاده كند. اینها مثل 

دانه های تسبیح هســتند كه یك ریسمان واحد، 
همه آنها را به هم پیوند داده  اســت. ممكن است 
برخی دانه های این تسبیح نسبت به دیگر دانه ها 
كوچك تر و ظریف تر باشند، اما آن چیزی كه اینها 
را به دانه های دیگر وصل كرده همان ریســمان 
واحد است. هر چند حوادثی شبیه به این حادثه 
كمتر اتفاق می افتد، اما این فیلم كاماًل عیان بود و 
خب، مسلما احساسات مردمی جریحه دار می شود 
و وقتی با این صراحت موضوعی بیان می شــود، 
مردم هم نسبت به پیگیری این اخبار حساس تر 
می شــوند و شاید درخواســت هم كنند كه مثال 
اعدامش كنند یا نكنند، اما آنچه مهم اســت این 
است كه باید از پشت اینگونه صحنه ها مطلع شد؛ 
یعنی در سطح كالن، علت یابی كرد، زیرا ممكن 

است این اتفاقات بارها تكرار شود.
قانون در این باره چه می گوید؟

وقتی شــما ســن قانونی كه 18ســال اســت را 
می شــكنید دیگر فرقی نمی كند؛ چه ۹سال، چه 
15ســال! دیگر هر دو مجاز می شوند. این اتفاقات 
حاال یك روز پنهانی است یك روز عیان می شود. 
اینها هم گاهی ریشه اقتصادی دارند و پدر و مادر 
احساس می كنند كه اگر كودك 11 یا 12ساله شان 
ازدواج كند بار مالی خانواده سبك تر می شود. زیر 

۹سال هم ممكن است همین باشد.
اثری كه بر قشــر فرودست جامعه 

می گذارد تا چه اندازه پیش بینی می شود؟
یكی از بزرگ ترین مشــكالت بخشي از جامعه ما 
دید قدیمی نســبت به دختر اســت كه هنوز پدر 
احساس می كند اگر دخترم سنش دورقمی شود 
ممكن است با پسری رابطه برقرار كند و حیثیت او و 
خودش لكه دار شود؛ بنابراین ازدواج برای او بهترین 
گزینه پیش روی است؛ یعنی خانواده همه  چیز را 
در همان موضوع خاص خالصــه می كنند. توجه 
داشــته  باشــیم كه فقر فقط باعث تشدید عناصر 
فرهنگی می شود. خیلی از خانواده ها هم هستند كه 
مشكل مالی دارند، اما سرپرست های خانواده اجازه 
نمی دهند فرزندانشان به این راه كشیده شوند. آن 
عنصر اقتصادی وقتی با عناصــر فرهنگی در هم 
می آمیزد چنین می شود كه شــاهدش هستیم. 
ما اغلب رفتارهای مان را براســاس فرهنگ خود 
و الگوهای رفتاری كه آنهــا را باور كرده ایم توجیه 

می كنیم.
تبعات احتمالی و واكنش هایی كه 
مردم و جامعه در مقابل آن از خود نشان داده اند 

به نظر شما كافی بوده است؟
مهم این است كه بدانیم چه تعداد از اینگونه مردان 
جوان در جامعــه داریم كه در ذهنشــان به این 
موضوعات فكر می كنند. اگر طی یك نظرسنجی 
از كسانی كه همسن آن جوان هستند پرس وجو 
كنیم و بپرسیم آیا شما دوست دارید با دخترهای 
زیر سن قانونی رابطه داشــته باشید چند درصد 
ممكن اســت جواب مثبت بدهند؟ آیــا واقعا ما 
می دانیم كه تعداد این جوانان كم است؟ با اعدام 
این جوان كه در این فیلــم صحبت می كند فقط 
صورت مسئله را پاك كرده ایم و امكان وقوع و تكرار 
وجود دارد. این پدیده، بخشــی جنبه روانی دارد؛ 
یعنی خود فردی كه با آن دختربچه چنین كاری 
می كند قطعا در صحت و ســالمت عقلی و روانی 
نیست. اما بحث اصلی، مسئله جامعه شناختی آن 
است كه وقتی اینگونه مشكالت روحی-روانی زیاد 
می شود این مشكالت ریشه در عدم تحول فرهنگی 
دارد. اگر در جامعه تعداد كســانی كه اختالالت 
روانی دارند زیاد شــدند، یعنی عوامل اجتماعی و 
ساختاری، افراد را به سمت و سوی اختالالت روانی 
سوق می دهد. در این قسمت باید جامعه  شناسانه 

به این موضوع نگریست.
این فیلم تا چه اندازه می تواند موجب 

نگرانی دختران كار شود؟
وقتی 40درصد از فارغ التحصیالن ما بیكار هستند 
و بچه ها هم از ســوی دیگر مجبور می شــوند به 
ســر چهارراه ها بروند و دستفروشی كنند، همین 
موضوع در آنها احساس ناامنی ایجاد می كند كه 
دائمی است. این عدم امنیت موضوعی نیست كه 
یك شــبه و با مشــاهده یك فیلم به وجود بیاید و 
نمی توان آن را یك دفعه كاهــش داد. اگر اقتصاد 
سالم باشــد كودكان كار كمتر می شوند و تحول 
فرهنگی پدیدار می شــود. با توجه به این عوامل 
كالن در جامعه ما مثل فرازوفرودهاي سیاســی، 
اقتصادی و فرهنگی، نباید دنبــال راه حل بود؛ با 

بازداشت هم مسئله حل نمی شود.



گوگل در مقابل بزرگ ترین 
سوژه فیشینگ تاریخ 

آنطور كه گــوگل می گویــد، هر روز 
18میلیون ای میــل با محتوای جعلی 
و توصیه های غیرعلمی درباره بیماری 
كووید-19 از ســوی كالهبــرداران 
اینترنتی برای كاربران جی میل ارسال 

می شود. این غول فناوری می گوید، این 
بیماری همه گیر منجر به افزایش قابل توجه 

حمالت فیشینگ شده است كه مجرمان از طریق 
آن سعی می كنند كاربران را برای افشای اطالعات شخصی فریب دهند. این 
شركت می گوید كه هر روز بیش از 100میلیون ای میل فیشینگ را مسدود 
می كند. طی یك هفته گذشــته، تقریبا یك پنجم ای میل های كالهبرداری 
مربوط به ویروس كرونا بوده است. شــركت های فناوری می گویند كه این 

ویروس احتماال بزرگ ترین موضوع فیشینگ تا امروز بوده است.

عمادالدین قاسمی پناه
خبرنگار

16newspaper.hamshahrionline.ir

شــیوع ویروس كرونا و پاندمی بیمــاری كووید-19 
باعث شده كه بســیاری از مردم در خرید مواد غذایی 
مورد نیازشان با محدویت های فراوانی روبه رو شوند. در 
این وضعیت، شرایط در كشورهای مختلف متفاوت است و 
همه شكل یكسانی در تهیه مایحتاج خود ندارند. در بعضی 
كشورها، خرید سنتی همچنان با رونق زیادی مواجه است 
و مردم اقبال كمتری نسبت به سوپرماركت های آنالین 
نشان داده اند و در برخی دیگر شرایط كامال تفاوت دارد. 
در این میان اما یك چیز بر همگان مسجل شده و آن نقش 
مهم و حیاتی خرید آنالین اســت. در اینجا 9 استارتاپ 
سوپرماركت آنالین اروپا را كه در بحران ویروس كرونا، 

عملكرد خیره كننده ای داشته اند معرفی می كنیم.

Buymie
ایــن اســتارتاپ ایرلنــدی كــه در 
ســال2015 تأســیس شــده ادعا 
می كند كه نخســتین پلتفرم تحویل 

مواد غذایی بوده كه كاربرانش می توانند با استفاده از تلفن های 
هوشــمند خود از ســوپرماركت های مختلف محلی خرید 
كننــد. در  ماه آوریــل2020، آنها سرمایه شــان را به بیش 
از 2میلیون و200هــزار یورو رســاندند تا زیرســاخت های 

خدماتی شان را به سراسر ایرلند گسترش دهند.

Crisp
این استارتاپ هلندی در سال2018 
راه اندازی شــده و محصوالت محلی 
فصلی را به كاربران خود ارائه می دهد. 

آنها از 200مركز محصوالت را برای مشتریان شــان ارسال 
می كنند و كار سفارش گیری را یك روز پیش از ارسال كاالها 
انجام می دهند. آنها با سرمایه گذاری ابتدایي 3میلیون یورویی 
كارشان را شروع كردند و در تابستان سال2019 نیز 5میلیون 

یوروی دیگر به این سرمایه افزودند.

Grocemania
ایــن اســتارتاپ كــه كارش تحویل 
مواد غذایی مورد نیاز كاربران است، در 
سال2017 و در شهر لندن راه اندازی 

شده و اخیرا خدمات خود را گســترش داده است. »گروسه 
ما نیا« در همان روزی كه ســفارش می گیــرد، مواد غذایی 
را به مشــتریانش تحویل می دهد. این اســتارتاپ خرید از 
فروشگاه های زنجیره ای بزرگ و همچنین خرید از بقالی های 
محلی را به مشتریانش پیشــنهاد می دهد. مدیران شركت 
قصد دارند كارشــان را تا ژوئیه2020 به شهرهای نیوكاسل، 

بیرمنگام و منچستر نیز گسترش بدهند.

LolaMarket
یك استارتاپ اســپانیایی است كه در 
11شهر این كشــور خدمات خود را 
عرضه می كند. آنها ظرف یك ساعت 

خرید كاربران را به دست شان می رسانند كه این یك ركورد در 
نوع خود محسوب می شود. لوالماركت یك قیمت ثابت برای 

كرایه راه دارد و توجهی به میزان خرید شما ندارد.

Picnic
این اســتارتاپ هلندی كه رشد بسیار 
سریعی هم دارد در سال2015 تاسیس 
شد و سرمایه اش در ســال2017 به 

100میلیون یورو و در سال2019 به 250میلیون یورو رسید. 
دفتر مركزی پیك نیك در آمستردام واقع شده و آنها یك روز 
پس از سفارش، خرید را تحویل مشــتری می دهند. ضمن 
اینكه برای خریدهای باالتــر از 35یورو، كرایه حمل، رایگان 

خواهد بود.

!Bring
استارتاپ سوئیسی برینگ، خریدهای 
كاربران را از ســوپرماركت های محلی 
انجام می دهــد. ایــن اســتارتاپ در 

آوریل2015 در زوریخ تاسیس شد و در سال2018، سرمایه شان 
را با یك بودجه سری A به 2میلیون یورو رساندند. در خدمات این 

استارتاپ، باشگاه مشتریان نیز به چشم می خورد.

Oddbox
این اســتارتاپ انگلیسی در كار خرید 
و ارســال میوه و ســبزی بــوده و در 
سال2016 راه اندازی شده است. آنها 

در مارس2020 و در شروع بحران ویروس كرونا، یك سرمایه 
3میلیون و 200هزار یورویی را به دست آوردند.

La Belle Vie
دفتر مركزی این استارتاپ در پاریس 
است. در سال2017، تنها از راه فروش، 
توانستند 3میلیون یورو به دست آوردند 

و یك سال بعد نیز از طریق سرمایه گذاری، سرمایه شان را به 
بیش از 5میلیون و500هزار یورو رساندند. با این سرمایه، این 

استارتاپ، دومین انبار بزرگ فرانسه را تاسیس كرد.

Vembla
این استارتاپ سوئدی در سال2019 
تاسیس شده است. آنها خرید مورد نیاز 
مردم را از فروشــگاه های محلی انجام 

می دهنــد و در كمتــر از 60دقیقه با سیســتم حمل ونقل 
دوست دار محیط زیســت به دست مشــتریان می رسانند. 
در روزهای شیوع كووید-19، این اســتارتاپ برای كاهش 

رفت وآمد، ارسال كاال برای مشتریان را رایگان كرده است.

برترین سوپرماركت های آنالین اروپا
 )FMCG( استارتاپ های حوزه كاالهای تند مصرف 

در دوران كرونا رشدی سریع را تجربه كردند و 
توانستند به حفظ سالمتی مردم كمك كنند 
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جهان استارتاپی

خرید از 
سوپرمارکت های 

محلی
استارتاپ 

سوئیسی برینگ، 
خریدهای 

كاربران را از 
سوپرماركت های 

محلی انجام 
می دهد. این 
استارتاپ در 

آوریل2015 در 
زوریخ تاسیس شد 

و در سال2018، 
سرمایه شان را با 

 Aیك بودجه سری
به 2میلیون یورو 

رساندند

نتیجه همکاری 
 نزدیک
همكاری نزدیك 
بین محققان 
سازمان فضایی 
اروپا در هلند 
و دانشگاه های 
نروژ، اسپانیا و 
ایتالیا این امكان 
را برای ما فراهم 
كرده تا به چنین 
ایده تولید سیمان 
كه تا حدودی 
پرمخاطره است 
بپردازیم كه 
می تواند نتایج 
ارزشمندی را 
نه تنها برای كاوش 
در فضا، بلكه 
برای كاربردهای 
فناوری در زمین 
به همراه آورد

روش عجیب برای تولید سیمان در ماه
 دانشمندان با شبیه سازی  دریافته اند كه با استفاده از اوره موجود در 

 ادرار انسان می توان سیمان مقاومی تولید كرد كه قادراست در شرایط 
خأل و دماهای بسیار زیاد و بسیار كم مقاومت كند 

یكی از پژوهش هایی كه سازمان فضایی اروپا)ESA( اخیرا 
انجام داده، نشان داده است كه با استفاده از اوره، به عنوان 
تركیب اصلی آلی موجود در ادرار انسان، می توان مخلوطی 
شــبیه به ســیمان در كره  ماه ســاخت كه به استحكام 

زیستگاه های آینده قمری كمك می كند.
سایت scitechdaily در گزارشی نوشته است: پژوهشگران 
دریافتند كه افزودن اوره به مخلــوط ژئوپلیمر قمری كه 
یك ماده ساختمانی شــبیه به بتن اســت، بهتر از سایر 
پالستی ســایزرهای)plasticizers( رایج مانند نفتالین 
یا پلی كربوكســیالت كار می كند و نیاز به آب را كاهش 
می دهد. پالستی ســایزر یا روان كننده بتــن كه با عنوان 
كاهش دهنده آب هم شــناخته می شــود، یكی از انواع 

افزودنی های شیمیایی به بتن است.
این تركیب كه از یك پرینتر ســه بعدی به دست می آید، 
قوی تر از سیمان معمولی است و كارایی خوبی دارد. یك 
نمونه تازه می تواند به راحتی قالب گیری شود و شكل خود 

را با تحمل وزنی معادل 10برابر وزن خود حفظ كند.
مارلیز آرنوف، مبتكر و نویســنده همكار این پژوهش كه 
در گروه مفاهیم پیشرفته ســازمان فضایی اروپا فعالیت 
می كند، می گوید: جامعه علمی، خصوصا از مقاومت باالی 
این دستورالعمل جدید در مقایسه با سایر مواد، تحت تأثیر 
قرار گرفته اســت، اما آنها همچنین مجذوب این واقعیت 
شده اند كه ما می توانیم از آنچه اكنون در ماه موجود است، 

استفاده كنیم.
فقط با اســتفاده از مواد موجــود در مقــر فضایی در ماه 
می توان نیاز به انتقال حجــم عظیمی از منابع زمین برای 

ساخت وساز در ماه را كاهش داد.
ماده اصلی آن یك خاك پودری اســت كــه در همه جا 

روی سطح  ماه یافت می شــود و معروف به سنگ پوشه یا 
رگولیت قمری است. سنگ پوشــه یا ِرگولیت به الیه ای 
از سنگ یا پوششــی از واریزه های سنگی كه روی سنگ 
بســتر را می پوشــاند، گفته می شــود. اوره به عنوان یك 
سوپرپالستی ســایزر، مقدار آب الزم در این دستورالعمل 

را محدود می كند.
به لطف 1/5لیتر پساب مایعی كه هریك از ساكنان آینده  
ماه هر روز تولید می كنند، می توان به یك محصول جانبی 
امیدواركننده دست یافت كه برای اكتشافات فضایی قابل 

استفاده است.
مارلی می گویــد: اوره ضمن اینكــه ارزان و به راحتی در 
دسترس است، می تواند به تولید مواد مستحكم ساختمانی 

برای ساختن یك پایگاه در ماه كمك كند.

چرا اوره؟
پس از آب، اوره فراوان ترین ماده در ادرار انســان اســت. 
اوره می تواند پیوندهای هیدروژن را بشكند و ویسكوزیته 
مخلوط های مایع را كاهش دهــد. ادرار همچنین حاوی 
ماده معدنی كلسیم است كه به روند كامل شدن كار كمك 

می كند.
اوره در زمین در مقیاس صنعتی تولید می شود و به وسیله 
شركت های شیمیایی و پزشــكی به عنوان كود صنعتی و 

مواد اولیه مورد استفاده قرار می گیرد.
مارلیز می گوید: امیدواریم كــه ادرار فضانوردان بتواند به 
شكلی اساسی با تغییر جزئی در میزان آب آن در پایگاه های 
قمری آینده مورد اســتفاده قرار گیرد. این مایع بســیار 
كاربردی است و ما را از دشواری و پیچیدگی سیستم های 

پیشرفته بازیافت آب در فضا بی نیاز می كند.

مقاومت در خأل و دماهای مختلف
تعدادی از آزمایش ها تأیید كرده اســت كه این نوع بتن 
مخلوط شده با اوره، می تواند در برابر شرایط سخت موجود 
در فضا مانند خأل و دمای زیاد مقاومت كند. این 2 عامل، 
بیشترین تأثیر را بر خصوصیات فیزیكی و مكانیكی مواد 

ساختمانی سطح قمری می گذارند.
همه نمونه ها از طریق شبیه سازی ، در معرض چرخه های 
خأل و یخ زدگی و تغییرات شــدید دمای روز و شب  ماه كه 
ممكن اســت بین منفی 171درجه تا مثبت 114درجه 
ســانتیگراد باشــد، قرار گرفتند. این نمونه هــا از مثبت 
114درجه سانتیگراد تا منفی 80درجه سانتیگراد مقاومت 
كردند كه می تواند نشــانه خوبی از نحوه رفتــار ماده در 

دماهای پایین تر هم باشد.

محافظت از ساكنان آینده
شیما پیله ور، نویســنده همكار این مطالعه و استادیار 
Østfold University College در نــروژ می گوید: 

همكاری نزدیك بین محققان ســازمان فضایی اروپا در 
هلند و دانشــگاه های نروژ، اســپانیا و ایتالیا این امكان 
را برای مــا فراهم كرده تــا به چنین ایده اكتشــافی و 
تا حــدودی پرمخاطــره بپردازیم كــه می تواند نتایج 
ارزشــمندی را نه تنها برای كاوش در فضــا، بلكه برای 
كاربردهای فناوری در زمین به همراه آورد. این دانشمند 
ایرانی تبار ادامه می دهد: حــوزه صنعت می تواند از این 
دستورالعمل ها برای پلیمرهای معدنی غیرآلی مقاوم در 
برابر آتش و گرما كه برای تولید مواد افزودنی مناســب 

است، بهره مند شود.
یكی از موضوعات مهمی كه این گــروه می خواهد به آن 
بپردازد، این است كه چگونه الیاف بازالت در  ماه می توانند 
باعث تقویت بتن شوند و چگونه می توان از این مواد برای 
محافظت از گروه هایی كه در آینده در ماه ساكن می شوند، 
بهترین استفاده را كرد. پژوهشگران امیدوارند كه این مالت 
تازه اوره ای بتواند در آینده، فضانوردان را در برابر سطوح 

مضر اشعه یونیزه محافظت كند.

نبرد غول های تكنولوژی با

افسانه هـای كرونا
گوگل، فیسبوك، توییتر و یوتیوب با طراحی ویژگی های جدید در پلتفرم های خود 
تالش دارند تا از انتشار اخبار نادرست و فیك نیوزها جلوگیری كنند

هنوز هم بازار شایعه ســازی درباره كرونا داغ است و شبكه های 
اجتماعی پر از حرف هایی است كه پایه دقیق علمی ندارند. شایعه 
هم مانند ویروس می تواند ذره ذره تكثیر و منتشر شود. در این 
میان آنچه به هیوالی شــایعه جان می دهد 2مفهوم »اهمیت« و 
»ابهام« است. در شرایطی كه ویروس جدید كرونا جان میلیون  ها 
انسان را در معرض خطر قرار داده، عنصر اهمیت به شكل واضحی 
قابل درك است. اگر ســازمان های مرتبط و رسانه ها هم در این 
وضعیت نتوانند اطالعات موثق و روشــنی در اختیار مردم قرار 
بدهند، آنگاه سایه ابهام بر این فضا سنگینی می كند و همه  چیز 
دست  به دست هم می دهد تا از یك سو به نگرانی های مردم دامن 
زده شود و از سوی دیگر، سوداگران شایعه منافع خود را دنبال 
كنند. اما این وضعیت با به میدان آمدن شركت های فناوری برای 
مبارزه با فیك نیوزها و اطالعات نادرست درباره ویروس جدید 
كرونا، به نفع مردم تغییر خواهد كرد. گوگل، فیسبوك، توییتر، 
یوتیوب و... با به كارگیری سیســتم ها و ابزارهــای نوآورانه در 
پلتفرم هایشان همه تالش خود را به كار گرفته اند تا با انتشار اخبار 
غلط و گمراه كننده كه حتی ممكن است جان انسان ها را به خطر 
بیندازد، مقابله كنند. در آخرین اقدام، توییتر اعالم كرده است كه 
توییت های گمراه كننده ای را كه سالمت مردم را به خطر می اندازند، 

با برچسب و پیام های هشداردهنده، مشخص می كند.

ارسال كنندگان جعلی
ای میل های گســترده ای بــا عناوین جعلی مســئوالن و 
سازمان ها مانند سازمان بهداشــت جهانی )WHO( برای 
افراد زیادی ارسال می شود. هدف این ای میل ها تالش برای 
ترغیب قربانیان اینترنتی به منظور دانلــود یك نرم افزار یا 
هدیه پول بــا عناوین غیرواقعی مانند كمك به مؤسســات 

خیریه است.
مجرمان سایبری همچنین با تقلید از مؤسسات عمومی، از 
موضوع بسته های حمایتی دولتی استفاده می كنند تا شاید 
بتوانند عده ای را فریب دهند. گوگل ادعا می كند كه ابزارهای 
یادگیری ماشینی این شركت می توانند مانع از رسیدن بیش 
از 99.9درصد از این نوع ای میل ها به كاربران خود شوند. رشد 
فیشــینگ با موضوع ویروس كرونا از سوی چندین شركت 

امنیتی سایبری در حال ثبت است.
شــركت Barracuda Networks می گوید كه در طول 
این همه گیری، شاهد رشــد 667درصدی این ای میل های 

مخرب بوده است. كالهبرداران در حال ارسال ای میل ها و 
پیامك های جعلی هستند كه ادعا می شود از طرف دولت ها، 
سازمان بهداشت جهانی، مركز كنترل و پیشگیری بیماری ها 
و حتی مقامات رسمی آمریكا، از جمله ترامپ، برای كاربران 

فرستاده شده است.
اسكات هلم، پژوهشگر مســتقل امنیتی می گوید: حمالت 
فیشینگ همیشه یك ویژگی مشــترك دارند. این ویژگی 
همان تحریك احساسات یا ایجاد نوعی وابستگی به برخی از 
موضوعات است كه باعث می شود شتابزده تر عمل كنیم یا 
در مورد رفتار خود در آن لحظه كمتر فكر كنیم. همه گیری 
ویروس كرونا اكنون موضوعی بســیار احساســی اســت و 
مجرمان سایبری آشكارا از این موضوع آگاهند. آنها امیدوارند 
درصورت استفاده از یك طعمه، ممكن است یك فرد عادی 
تمایل بیشتری برای كلیك روی لینك های ارسالی و پیروی 

از دستورالعمل های گمراه كننده آنها داشته باشد.

FAKENEWS



رؤیای علمی عضله سازی بدون ورزش
 آزمایش روی موش ها نشان داده در آینده شاید دانشمندان بتوانند 

چاقی مفرط را با ژن درمانی بدون تغییر اساسی در رژیم غذایی درمان كنند

دانشمندان دانشكده پزشكی دانشگاه واشنگتن مطالعه 
قانع كننده ای انجام داده اند كه در آن مشخص شده مدلی 
از ژن درمانی می تواند به افرادی با اضافه وزن باال كمك كند 
تا بدون رژیم و تمرین های فیزیكی، چاقی را درمان كنند و 
حتی به مرحله عضله سازی  برسند. البته این مطالعه هنوز 
به فاز انسانی نرســیده و به تازگی روی موش هایی انجام 

شده است كه در رژیم غذایی پرچرب بوده اند.
به گزارش نیواطلس، پروتئین فولیســتاتین كه معموال 
در بافت های بدن همه حیوانات یافت می شود، نخستین 
بار اواخر دهه 80میالدی كشــف و تعریف شد. ابتدا این 
هورمون به عنوان یــك هورمــون بازتولید كننده مورد 
بررسی قرار گرفت اما كم كم مشخص شد كه فولیستاتین 
روی تعدادی از فرایندهای سلولی ازجمله تكثیر ماهیچه 

تأثیر می گذارد.
مطالعات پیشین روی حیوانات ثابت كرد ژن درمانی هاي 
طراحی شــده برای تقویت تولید پروتئین فولیستاتین 
می تواند به درمان برخی بیماری های دژنراتیو ماهیچه ای 
كمك كند. بیماری هــای دژنراتیو با زوال پیشــرونده و 
تخریب تدریجی ماهیچه ها یا اعضــای دیگر بدن همراه 

است.
 اما حاال این تحقیق جدید مشخص كرده است كه این نوع 
از درمان می تواند با افزایش حجم ماهیچه و كاهش التهاب 

متابولیكی مربوط به چاقی باعث درمان آرتروز شود.
فرشید گیلك، محقق ارشــد این تحقیق می گوید: چاقی 
رایج ترین خطر برای آرتروز مفصلی است. چاقی مفرط و 
اضافه وزن می تواند مانع توانایی فرد برای تمرین یا حتی 

انجام درمان های فیزیكی شود.
 Science Advances در این مطالعه كــه در مجلــه 
به چاپ رســیده اســت، برای درمان موش های جوان از 

ژن تراپی كه با افزایش تولید پروتئین فولیستاتین طراحی 
شده بود، استفاد شد. به این حیوانات غذاهایی با چربی باال 
داده شد و پیشرفت بهبود آسیب دیدگی مفصل آنها مورد 

بررسی قرار گرفت.
گیلك نتایج این آزمایش را عمیق می داند، چرا كه حجم 
عضالت این حیوانات بدون گرفتــن وزن اضافی باوجود 
رژیم غذایی پرچرب و ورزش كردن در حد معمول، افزایش 

یافته بود.
ژن درمانی به طور ویژه باعث كاهــش تخریب غضروف، 
التهاب سینوویال و بازسازی استخوان در ارتباط با آسیب 
مفصل و آرتروز می شود. گیلك می گوید: ما در اینجا راهی 
برای اســتفاده از ژن درمانی برای ساخت سریع ماهیچه 
تعریف كرده ایم. این كار تأثیر عمیقی روی موش ها داشت 
و وزن آنها را در حالت ثابت نگه داشت و نشان داد كه یك 
رویكرد مشابه شاید بتواند در برابر آرتروز، به ویژه با موردی 

مثل مرض چاقی مؤثر باشد.
این نخستین باری نیست كه درمان ژنی فولیستاتین برای 
درمان انسان ها پیشنهاد می شود. این نوع درمان به عنوان 
درمان بالقوه برای سرطان، بیماری های كلیوی و فیبروز 
كیستیك مورد بررسی قرار گرفته است. فاز اول آزمایش 
انسانی برای سنجش امنیت درمان ژنی فولیستاتین برای 
دیستروفی عضالت بكر مشخص كرد كه درمان، هیچ گونه 

عوارض جانبی به همراه نداشــت اما كارایــی آن در این 
مرحله نیز هنوز قابل تشخیص نیست.

فولیســتاتین كه با عنوان »پروتئین متصل شــونده به 
اكتیوین« هم شناخته می شــود، نام یك پروتئین است 
كه در انسان توسط ژن »FST« كد می شود. این پروتئین 
در آزمایش های حیوانی، قابلیت تنظیم رشد سلول های 
عضالنی را دارا بوده و چندیــن كارآزمایی بالینی در حال 
انجام است تا از آن، جهت درمان برخی بیماری های عصبی 
همچون »آتروفی عضالنی نخاعی«و »میوزیت جســم 
انكلوزیونی« )IBM( و همچنین درمان سندرم تخمدان 

پلی كیستیك استفاده شود.
این تحقیــق جدید نشــان می دهــد كــه ژن درمانی 
فولیستاتین نه تنها بر توده عضالنی تأثیر می گذارد بلكه 
فعالیت های متابولیكی وســیعی را نیز به همراه دارد كه 

به نوعی می تواند با دریافت كالــری در رژیم های غذایی 
پرچربی مقابله كند. گیلك درباره اینكه این تیم تحقیقاتی 
با مراحل آزمایش انسانی این درمان فاصله زیادی دارد، 
كامال واقع بین اســت اما این یافته هــای امیدوار كننده 
می تواند به چشــم انداز انســان ها در آینده كمك كند؛ 
چراكه می تواند چاقی مفرط را بدون تغییر اساســی در 
رژیم غذایی و یا ساختن عضله در شــرایطی كه قادر به 
ورزش كردن نیســتید، درمان كند. گیلك اشاره می كند 
كه چیزی شبیه به این می تواند سال ها زمان ببرد تا به یك 
روش درمانی قطعی تبدیل شود اما آنها از اینكه می توانند 
به این ترتیب آسیب های مفصلی ناشی از آرتروز را كاهش 
دهند بسیار هیجان زده هستند؛ به ویژه اینكه این روش 
می تواند در زمینه درمان بیماری های شــدید چاقی نیز 

كارآمد باشد.

17 newspaper.hamshahrionline.ir

نگاه دیگر

دوشنبه  |  29 اردیبهشت 99   |  شماره 7945

درمان ژنی 
فولیستاتین

این نخستین 
باری نیست 

كه درمان ژنی 
فولیستاتین برای 
انسان ها پیشنهاد 
می شود. این نوع 
درمان به عنوان 

درمان بالقوه 
برای سرطان، 

بیماری های 
كلیوی و فیبروز 
كیستیك مورد 

بررسی قرار 
گرفته است

 فصلی نبودن 
ویروس کرونا
امكان فصلی 
بودن ویروس 
كرونا قطعاً صفر 
نیست و شیوع 
بیماری در هر 
زمان ممكن 
است رخ دهد، 
اما مواردی كه 
در پاییز آغاز 
می شوند شدیدتر 
هستند. این نوع 
تغییر می تواند 
پیامدهای مهمی 
در چگونگی 
اجرای طرح 
فاصله گذاری 
اجتماعی در زمان 
درست داشته 
باشد

ویروس كرونای SARS-CoV-2 را اغلب از لحاظ ژنتیك 
 SARS-CoV-1 با ویروس دیگری از خانــواده كرونا با نام
مقایســه می كنند؛ ویروسی كه در ســال 2002 منجر به 
شیوع بیماری كشنده سارس شد. به گزارش وایرد، به عقیده 
بسیاری از محققان و دانشمندان، ویروس كرونا كه منجر به 
بیماری كووید-19 می شود و چندین ماه است دنیا را درگیر 
خود كرده است از بسیاری جهات نزدیك ترین توالی ژنتیك 

به ویروسي كه منجر به بیماری سارس شده بود را دارد. 
محققان مطالعات بســیاری درباره زمــان زنده ماندن این 
ویروسي روی سطوح، الزام زدن ماسك برای همه افراد و... 
انجام داده اند و در نهایت تاكنون به دستورالعمل هایی دست 
یافته اند كه درصورت رعایت از ســوی همــه افراد جامعه، 
منحنی موارد ابتال و مرگ و میر این بیماری شــیب نزولی 

پیدا خواهد كرد.
این مقایسه از آنجا امیدوار كننده اســت كه فاصله گذاری 
اجتماعی و اعمال محدودیت ســفر در زمان شیوع سارس 

موجب شد تا این بیماری در حدود یك سال از بین برود. 
اما این نوع مهار گسترده به نظر می رسد در روزگار ما كمتر 
قابل قبول اســت. پیش بینی طول دوره حضور كووید-19 
ممكن است یك قیاس متفاوت باشد. اگر این ویروس بیشتر 
شبیه برخی از اعضای خانواده كمتر شناخته شده اش مانند 
HCoV-OC43 و HCoV-HKU1 عمل كند، چه می شود؟ 
نام ها چندان آشنا نیســتند، اما احتماال قبال با آنها روبه رو 

شده اید. این ویروس ها باعث سرماخوردگی می شوند.
گرچه این ویروس ها از سارس یا مرس كمتر كشنده هستند، 
اما درست مثل همان ویروس عذاب دهنده هستند. آنها با 
فصول سرد سال می آیند و می روند و ایمنی انسان به مرور 
زمان نسبت به آنها از بین می رود. به همین دلیل است كه ما 

بارها و بارها گرفتار آنها می شویم.
مقاله ای كه چندی پیش توسط محققان بهداشت عمومی 
دانشگاه هاروارد منتشر شــد، این احتمال را مورد بررسی 
قرار داده است كه برنامه گسترش كووید-19 در بلندمدت 
چیست؟ نتیجه ای كه آنها گرفته اند تا حدی تلخ است. اگر 
SARS-CoV-2 از ویروس های سرماخوردگی رفتار خود 
را وام گرفته باشد، ایمنی جمعی برای مبارزه علیه آنها كندتر 
پیش خواهد رفت. تا زمانی كه این اتفاق بیفتد، شیوع بیماری 
یك واقعه عادی در زندگی خواهد بود. در زمان اوج بیماری و 
انتقال ویروس، فاصله گذاری اجتماعی باید مدت ها رعایت 

شود تا بیمارستان ها از وجود بیمار اشباع نشوند. 
محققان دانشگاه هاروارد به این نتیجه رسیده اند كه حداقل 
برای مدت طوالنی فاصله گذاری اجتماعی باید رعایت شود؛ 

شاید حتی تا 2022. 
ارك لیپیچ، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه هاروارد كه در این 
مطالعه همكاری داشته است می گوید: امكان فصلی بودن 
ویروس قطعاً صفر نیست. وی البته هشدار داده كه فصلی 
بودن به معنی از بین رفتن ویروس در فصل تابستان نیست. 
او می گوید: شیوع بیماری در هر زمان ممكن است رخ دهد، 
اما مواردی كه در پاییز آغاز می شوند شدیدتر هستند. این 
نوع تغییر می تواند پیامدهای مهمــی در چگونگی اجرای 

طرح فاصله گذاری اجتماعی در زمان درست داشته باشد. 
این ویروس تنها چند ماه اســت كه به وجود آمده، بنابراین 
هیچ كس نتوانسته است به طور مستقیم نحوه شیوع آن در 

فصول مختلف را بررسی كند.
محققان مطالعه جدید خود را با هدفی شروع می كنند كه 
در قلب همه اقدامات فاصله گذاری اجتماعی قرار دارد. آنها 
با استفاده از مدل های رایانه ای، تغییرات احتمالی فصلی را 
 HCoV-HKU1 و HCoV-OC43 با استفاده از رفتارهای
به   عنوان یك راهنما و استفاده از آنچه در مورد میزان شیوع 
و شدت كووید- 19 شناخته شده است، مورد استفاده قرار 
دادند و دریافتند قوانین فاصله گذاری اجتماعی اگر به موقع 
انجام شود، به احتمال زیاد نیاز است تا سال 2022 ادامه یابد 

تا ویروس جدید تحت كنترل باشد. 
با گذشت زمان و با افزایش تدریجی ایمنی جمعی به ویروس، 
این قوانین می تواند با سرعت بیشتری كاهش پیدا كند. برای 
مدل سازی  عود احتمالی ویروس، سؤال اصلی این است كه 
چه مقدار از مردم مصونیت خود را به دســت می آورند و با 

چه سرعتی؟
آزمایش خون برای آنتی بادی های ویروس باعث می شود تا 
مقامات بهداشت عمومی بتوانند پاسخ ایمنی به این بیماری 
را مورد بررســی قرار دهند، ابتدا با اندازه گیری تعداد افراد 
مصون از بیماری و ســپس با اندازه گیری میزان ماندگاری 
مصونیت. ایمنی طوالنی تر به این معنی است كه می توان 
این بیماری را سریع تر از بین برد. سایر عوامل خارجی نیز 
به همین ترتیب می توانند به كاهش نیاز به فاصله اجتماعی 
كمك كنند. این شامل واكسن یا روش های درمانی می شود 
كه باعث كاهش تعداد افرادی می شود كه نیاز به بستری در 
بخش مراقبت های ویژه دارند.  از نظر منطقی، انجام چنین 
كارهای سفت و سختی دشوار خواهد بود. تویت می گوید: 
فاصله گذاری اجتماعی مثل كلید برق نیست كه بتوانید آن 
را به راحتی روشن یا خاموش كنید. باید آزمایش های كافی 
انجام شود تا شروع مجدد موارد ابتال بررسی كند. اما دقیقا 
نقطه دشــوار برقرار كردن دوباره فاصله گذاری اجتماعی 
است. جامعه ممكن است در پذیرش آن و بازگشت مجدد به 
حالت عادی مشكل داشته باشد، به خصوص نهادهایی مانند 
مدرسه، كارزارهای سیاسی و مشاغلی كه بازگشایی شده اند 

و مجددا باید كار را تعطیل كنند. 

 كووید-19 مثل سرماخوردگی 
هر سال برمی گردد؟

دانشگاه هاروارد به تازگی تحقیقی انجام داده و طی آن 
به مدل هایی برای بیشتر كردن فاصله گذاری اجتماعی 

درصورت فصلی بودن ویروس كرونا اشاره شده است 

اتحاد غول ها برای سالمت عموم
فیسبوك، یوتیوب و توییتر 
از ژانویه گذشته برای ارتقای 
اطالعات قابل اعتماد دست 
به اقدامات گسترده ای زده اند 
و ویژگی هــای جدیــدی را 
بــرای هدایت كاربــران به 
وب سایت های سازمان های 
بهداشــتی مطمئــن مانند 

سازمان بهداشت جهانی در پلتفرم های خود طرح كرده اند. فیسبوك همچنین برای 
سازمان بهداشت جهانی و سایر سازمان های بهداشتی كه برای مقابله با ویروس كرونا 
تالش می كنند، امكان درج آگهی رایگان را فراهم كرده است و آن دسته از تبلیغاتی 
كه محتوای آنها شامل درمان های جعلی و غیرمعتبر ویروس كروناست ممنوع كرده. 
فیسبوك،  ماه گذشته از یك مركز اطالعات ویروس كرونا كه اطالعات رهبران محلی 
و سازمان های بهداشت عمومی را منتشر می كند، رونمایی كرد.  روزن می گوید: با 
این تالش ها، فیسبوك و اینستاگرام بیش از 2میلیارد نفر را به سمت منابع قابل اعتماد 
بهداشتی مانند سازمان جهانی بهداشت و ســازمان های دیگر هدایت كرده اند و به 
این ترتیب بیش از 350میلیون كاربر از این سایت های معتبر بهره مند شده اند. در 
عین حال، فیســبوك، توییتر و یوتیوب از هزاران مدیر محتوا استفاده كرده اند كه 
این پلتفرم ها را همراه با سیستم ها و ابزارهای خودكار تعدیل محتوا قابل اعتمادتر 
می كنند. تبلیغات مربوط به موارد ممنوعه مانند ماسك های پزشكی همچنان ادامه 
دارد و اطالعات غلط درباره ویروس كرونا همچنان در گروه ها در حال گسترش است.

ناكافی بودن اقدامات
پژوهشــگران حــوزه اطالعــات 
موفقیت های فیسبوك را قابل توجه 
می داننــد، امــا در عیــن حال 
می گویند كه ایــن اقدامات برای 
رویارویی با این چالش هنوز كافی 
نیســت. جان داناوان، مدیر پروژه 
تحقیقــات فنــاوری و تغییرات 
اجتماعــی دانشــگاه هــاروارد 

می گوید: آیا یك پســت در فیسبوك می تواند باعث مرگ یك فرد ســالمند شود؟ این اتفاق 
با فقدان اطالعات در مورد درمان بیماری كووید-19 محتمل است. فیسبوك با اجرای طرح 
»بررسی واقعیت« كار بزرگی انجام داده است، اما ما شاهدیم كه اخاللگران خیلی سریع تر عمل 
می كنند و توسعه می یابند. بدون درنظر گرفتن برنامه ای برای اصالح این وضعیت، ما همچنان 

گرفتار اثرات سوء اطالعات نادرست خواهیم  بود.

حمله به فیك نیوزها
به گفته یكی از سخنگویان فیسبوك، هشدار جدیدی كه این پلتفرم 
ارائه كرده، پســت خاصی را كه حاوی اطالعات نادرست و مضر است 
تشخیص نمی دهد. او می گوید: این شركت متكی بر تحقیقاتی است 
كه نشــان می دهد قرار گرفتن در معرض تكرار یك موضوع، گاهی 
می تواند باورهای نادرست را تقویت كند. این كار، جدیدترین مرحله 
برای یك واكنش تهاجمی و هماهنگ از ســوی فیســبوك و سایر 
شركت های فناوری است تا حقایق و دستورالعمل های منابع معتبر را 
درباره شیوع ویروس كرونا تبلیغ كنند و با رشد فزاینده اطالعات غلط 
كه سازمان بهداشــت جهانی در  ماه فوریه از آن با عنوان »همه گیری 
عظیم اطالعات« یاد كرده بود، مبارزه كنند. با این حال، فیسبوك و 
ســایر پلتفرم های فناوری هنوز در تالش هستند تا انتشار اطالعات 
غلط مربوط به ویروس كرونا را محدود كنند. به گفته روزن، فیسبوك 
در  ماه مارس درباره ارسال حدود 40میلیون پست كه از سوی شركای 

»بررسی واقعیت« فیسبوك نادرست تشخیص داده شده بود، هشدار 
داد و گفت: كاربرانی كه برچســب های اخطار را مشــاهده كرده اند، 
به ندرت روی محتوای اصلــی كلیك می كننــد. روزن می گوید كه 
فیسبوك صدها هزار پست حاوی اطالعات نادرست را كه »می تواند 
باعث آسیب فوری جسمی شود« حذف كرده است. مارك زاكربرگ، 

رئیس فیسبوك هم در این مورد یك توییت منتشر كرده است.

نقش فیسبوك در محدود كردن اطالعات نادرست
فیسبوك پس از اینكه كاربران با 
اطالعات نادرست در مورد ویروس 
كرونا مواجه شدند، به آنها هشدار 
خواهد داد. این شركت كه مالك 
شــبكه اجتماعی اینستاگرام هم 
به حســاب می آید چنــدی پیش 
اعالم كرد كه طــی مجموعه ای از 
اقدامات، انتشار ادعاهای اشتباه یا 
گمراه كننده مربوط به این بیماری 
همه گیــر را محــدود می كنــد. 

فیسبوك اطالعات نادرســت در مورد ویروس كرونا را به عنوان اطالعات »مضر«، نشا ن دار یا 
حذف می كند. آن دسته از كاربرانی كه این اطالعات غلط را الیك كرده اند یا برای آنها كامنت 
گذاشته اند و یا به هر نحوی نسبت به آنها واكنش نشان داده اند، از سوی فیسبوك به وب سایتی 
هدایت می شوند كه سازمان بهداشت جهانی افسانه ها و باورهای غلط درباره ویروس كرونا را با 
دالیل علمی رد كرده است. این اعالمیه به وسیله گای روزن، یكی از معاونان رئیس فیسبوك، 
منتشر شده است. روزن در این اعالمیه نوشته است: ما می خواهیم با افرادی كه ممكن است 
از سوی فیسبوك دوباره در معرض اطالعات نادرست و مضر در مورد این ویروس قرار بگیرند، 
با ارائه اطالعات واقعی از طریق منابع معتبر ارتبــاط برقرار كنیم تا اینگونه ادعاها را دوباره در 

فیسبوك نبینند یا نشنوند.

برچسب توییتر حتی برای ترامپ
توییتر هم چنــد روز پیش اعالم كــرد كه می خواهد با اســتفاده از 
برچسب و پیام های هشداردهنده، توییت هایی را كه حاوی اطالعات 
مناقشه برانگیز یا گمراه كننده درباره كووید-19 هستند، نشان دار و 
مشخص كند. این شبكه اجتماعی تأكید كرده است كه هیچ توییتی از 
این قاعده مستثنی نخواهد بود، حتی اگر دونالد ترامپ، رئیس جمهور 

آمریكا، اقدام به انتشار آن كرده باشد.
توییتر در  ماه مارس گذشــته اعالم كرد كه توییت هــای مربوط به 
كووید-19 را كه می توانند »خطر مستقیم برای سالمتی یا تندرستی 
افراد« داشته باشــند، حذف می كند. توییتر از برچسب ها و پیام های 
هشدار دهنده برای ارائه توضیحات روشــنگرانه در مواردی استفاده 
می كند كه خطر آسیب رسانی محتوای یك توییت كم، اما گمراه كننده 

باشد.
به گفته یوئل راث، یكــی از مدیران توییتر، ترامــپ هم كه احتماال 

پركارترین كاربر توییتر است، تابع این قوانین خواهد بود.
راث در توییتی در پاسخ به سؤالی مبنی بر چگونگی اعمال این سیاست 
درمورد ترامپ و سایر مقامات نوشت: »این برچسب ها برای هر كسی، 
از جمله رهبران جهان كه اطالعات غلط و مغایر با سیاست های ما را به 

اشتراك بگذارند، اعمال می شود«.
در  ماه آوریل، در جریان یك جلسه توجیهی در كاخ سفید، ترامپ به طرز 

خطرناكی پیشنهاد كرد كه مصرف مواد ضدعفونی كننده می تواند به 
درمان كووید-19 كمك كند. ترامــپ همچنین درمان های دارویی 

تأیید نشده ای را برای ویروس كرونا معرفی كرده است.
توییتر در تابستان گذشته اعالم كرد كه توییت های ناقض قوانین این 
شركت را كه از سوی رهبران جهان منتشر می شود، برچسب گذاری 
می كند. اما یك ماه پس از اینكه توییتر این سیاســت را اعالم كرد، 
مقام های این شــركت توییت هایی را كه ترامپ با زبانی نژادپرستانه 
به 4نماینده دمكرات كنگره نوشــته بود مغایر با قوانین این شركت 

ندانستند! 
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این شمارهدرنگ

 بحران

درآمددولت

دولتچگونهبودجهعموميراتامينميكند؟

به دنبال گزينه سوم  
محمدعدلي

روزنامهنگار

خديجهنوروزي
روزنامهنگار

آوينآزادي
روزنامهنگار

نفت زمينگير شد
يكيازبيشترينآسيبهايكرونا،بهصنعتنفتجهانواردشدهاست.درروزهاي
اوجگيريويروسكرونا،صنعتنفت،شاهدكاهششديدتقاضاوبهتبعآنعرضهو
سقوطقيمتهابودتاجاييكهنرخنفتآمريكامنفيشد.بهاينمعناكهتوليدنفتبر
تقاضايآنپيشيگرفتوفراوردههايارزشمنديمثلبنزينازنفتكورهارزانتر

شدو70درصدافتكرد.

فرصت يك ماهه 6هزار ميلياردي 
بودجهامسالشايدتاحديمبنايمحاسباتقراربگيرد.درقانونبودجه،بيشاز۸۸
هزارميلياردتوماندرآمدازمحلصادراتفراوردههاينفتي)بنزينوگازوئيل(براي
دولتپيشبينيشدهاست؛عدديكهپيشازشيوعكروناوپسازگرانينرخسوخت،
احتماالبرمبنايامكانصادرات۱0تا۲0ميليونليتربنزيندرروزمحاســبهشده
است،درحاليكهدرفروردينماهامسال،امكانصادرات۵0ميليونليتريبنزينفراهم
شدهبود.درهمينماهموردبحثوبراساسنرخدالردرفروردين،درتركيههرليتر
بنزينمعادل۱۱هزارتومانبود.بااينحال،اگرباتوجهبهكاهشقيمتنفت،قيمتهر
ليتربنزينصادراتيرا4هزارتومانلحاظكنيم،صادراتروزانه۵0ميليونليتربنزين،
ميتوانستدرآمد۲00ميلياردتومانیدرهرروزو6هزارميلياردتومانیدريكماهبراي
دولتبهثبتبرساند؛فرصتيكهتحريمهايخارجيازيكسووناكارآمديداخلياز

سويديگر،بهنظرميرسدآنراسوزاندهاست.

فرصت هنوز هست...
مصرف44ميليونليتريمربوطبهاياميبودكهستادمليكرونا،قرنطينهرادر
ايرانبهشكلجديتريبرگزاركردهبود.امااينروزهاوباتوجهبهشروعدوباره
كسبوكارهاوبازگشتنشرايطبهحالتكموبيشعادي،گمانهزنيهمشهري
برايناستكهمصرفبنزينروزانهكشوربين۱۵تا۱7ميليونليتردرروزنسبت

بهفروردينماهافزايشپيداكردهاست.
همچنينتا۲7آوريل۲0۲0)۸ارديبهشت۹۹(بينهمسايگانخشكيايران)حمل
زميني(گرانترينقيمتهرليتربنزينمتعلقبهتركيهباقيمتحدودي۱۱هزارو
۵00تومانوارزانترينبنزيننيزبرايتركمنستانباقيمت6هزارو700تومانبه
ازايهرليتراست.قيمتهرليتربنزينبرايافغانستان7هزارو۱76تومان،جمهوري
آذربايجان7هزارو۳00تومان،عراق۹هزارو۸00تومانوپاكســتان۹هزارو۳00
تومانگزارششدهاست)قيمتدالرمحاســباتيبراياينارقامبهنرخدالردربازار
آزادتهرانومعادل۱۵هزارو600توماندرنظرگرفتهشدهاست(.نگاهيبهليست
قيمتهايبنزيندرهمسايگيايراننشانميدهدكهايرانميتواندبابرنامهريزيبراي

صادرات،سودچشمگيريبهدستآورد.

خريدار بنزين، كم و قيمت پايين بود
دراينشرايطموردبحث،پااليشگاههايماامكانصادراتنداشتند.شاهدمثالاينادعا
ايناستكهاخيراپااليشگاهآبادانبخشيازقسمتهايشراتعطيلكردهاست.يابراي
overhall بسياريازپااليشگاههادراواخرفروردينواوايلارديبهشتاقدامكرديمو
ايندرحالياستكهدرروندسابقزمانمناسببرايانجامايناقدام،خردادماهبود.

بررسيهايهمشــهرينشــانميدهدكهامكانصادراتبنزينبرايكشورمادر
فروردينماهوجودنداشت.مرزهايكشورهايهمســايهكهعمدهصادراتزميني
مابهآنهابود،بستهشدهبود،عراق،پاكستان،ارمنستانوافغانستانديگرازمانفت
نميخريدند.صادراتمابهاينكشــورهاهمدچارمشكلشدوصرفاميتوانستيم
مقداریبنزينازراهدرياييباقيمتهايبسيارنازل،صادركنيم.برايمثالهربشكه
بنزينكهدربورسانرژي۱۱دالرقيمتگذاريشدهرابا6دالرتخفيفازراهدريادر
اينروزهاصادركرديم؛بنزينيكهروزي۸00دالرقيمتداشت.چنيننرخهايياصال

صرفهاقتصادينداردوحتيگاهيهزينهتوليدراهمجبراننميكند.

بازار كم كم رونق مي گيرد 
حاالامادرهفتهآخرارديبهشتماه،ميتوانگفتكهيكهفتهايميشودكهبازار
نفتتاحديازبحرانخارجشدهاست.بعدازاينكهدرماهميتوليدنفتدنياحدود
۱۳ميليونبشــكهكاهشپيداكرد،امروزدوبارهبهثباترسيدهاست.كارشناسان
اقتصادياميددارندكهبازارنفتبعدازخروجكشــورهايديگرازقرنطينهوشروع

كسبوكارها،بهحالتسابقبرگردد.

صادرات قير؛ مرهمي در روزگار پساكرونا 
امروزميتوانفرصتطالييرابرايكشــورازراهديگريساخت.باتوجهبهاينكهتا
مدتيمردمجهاناحتماالازحملونقلعموميكمتراستفادهخواهندكرد،مصرف
بنزيندوبارهافزايشپيداخواهدكردومازادبنزينوفراوردههاينفتيجذبميشود.
همچنينبهنظرميرسدكهپااليشگاههايدنيا،توليدخودرادرحوزهفراوردههاي
ســنگينكاهشدادهاند.فرصتطاليياينجاســت.مصرفقيردرسراسرجهان
كاهشپيدانخواهدكردوميتوانباقيمتمناسبقيرتوليدشدهدركشوررابه
فروشرساند.دردورانپساكرونا،كشورهايبسيارياحتماالبرايخروجازركود،
سراغپروژههايراهسازي،توســعهعمرانيو...ميروند.تجربهنشانميدهدكه
همهزيرساختهايآمريكادردورانبحرانمعروف۱۹۳0ساختهشد.راهسازي
وتوسعهمسكنوساختمان،بسياريازصنايعرادرآمريكابهحركتدرآورد.اين
پروژههاامانيازبهقيردارند.توليدفعليايران۵ميليونتنقيراســتكهميتوان
آنراتا۱0ميليونتندرسالافزايشدادوبانرخهايفعليبهدرآمدبيشازيك

ميلياردو۲00ميليوندالررسيد.

آيادولتتوانستازفرصتصادراتروزانه۵0ميليونليتربنزينمازاداستفادهكند؟
دردسرهاي صادرات يك فراورده 

كرونا فقط ويروس »تهديد«ها نيست و شيوع آن براي اقتصادهاي بسياري »فرصت«آفرين بوده است؛ فرصت هايي مثل صادرات 
بنزين؛ به خصوص كه در اين سال ها كه تحريم هاي نفتي عليه ايران، دست و پاي اقتصاد كشور را بسته است. صادرات بنزين براي 
ايران، مي تواند دوباره يك فرصت طاليي براي جبران كسري در راه بودجه 99باشد؛ بنزيني كه قرار بود مازاد آن بعد از گراني، 
به كشورهاي مقصد صادر شــود. مصرف روزانه 100الي 110ميليون ليتر بنزين بعد از آن همه كشاكش و تلخي در آذر ماه سال گذشته حدود 20ميليون ليتر 
كاهش پيدا كرد و به 85تا 90ميليون ليتر در روز رسيد تا اين مازاد ايجادشده با نرخ فوب خليج فارس صادر شود. كرونا و به تبع آن خانه نشيني ها در فروردين 
ســال جاري، حجم مصرف بنزين مردم را تا 44ميليون ليتر در روز پايين آورد. پر بيراه نيست كه اين حجم عظيم بنزين  مصرف نشده و آماده صادرشدن را 
فرصت طاليي براي پااليشگاه ها و اقتصاد ايران بدانيم. آمارهاي شركت پخش و پااليش مي گويند در حالي در 15 روز اول فروردين ماه امسال، 44 ميليون ليتر 
بنزين مصرف كرديم كه در سال گذشته، در همين بازه زماني ميانگين مصرف روزانه بنزين بيش از94 ميليون ليتر بوده است. دولت با اين 50 ميليون ليتر بنزين 
اضافه در اين ايام اما چه كرده است؟  حميد حسيني، سخنگوي اتحاديه صادركنندگان فراورده هاي نفتي بر اين باور است كه در ايام نصف شدن مصرف بنزين 
ايراني ها، امكان صادرات هم براي ايران وجود نداشته و عمال فرصت به نوعي سوخته است؛ چرا كه عمده خريداران نفت ما كشورهاي همسايه اي هستند كه 

مرزهاي زميني  خود را با ايران، پس از جدي شدن بحران كرونا در كشورمان، بسته بودند.

توان صادرات فرآورده هاي نفتي به 30كشور
حدود۵۹كشوردردنيادارايمنابعنفتيهستندكهبهطور
مستقيممنابعهيدروكربنيدارندوازاينبين۳0كشور
وجوددارندكهنفتراعالوهبرمصرفخود،بهاقصينقاط
دنياهمصادرميكنند.ازآنجاكــهدرآمدنفتبهعنوان
سرمايهمليميتوانداقتصادكشــورهاراتحتتأثيرقرار
دهدآنهادراليحهوقوانينبودجهايخودشانمنابعدرآمد
نفتيراهميشهبهعنوانمالككســبدرآمدهايملي
منظورميكنند.همينطورتعدادزياديازكشورهايجهان
سهمقابلتوجهيازصادراتشانرابهفرآوردههاينفتي
اختصاصميدهندكهكشورهاييمانندهندوكشورهاي
اروپايينقشزياديدراينزمينهدارند.درخاوردورهم
فرآوردههاينفتيميتواندسهممهميازصادراتباشد.

رضاپديدار،رئيسكميسيونانرژياتاقبازرگانيتهران،
درگفتوگوباهمشهريميگويد:»پيشبينيايناست
كهدرآمدنفتيايراندرسال۹۹باتوجهبهتوانمحدود
درصادراتازحدود۱0ميليارددالربه۲/۲ميليارددالر
كاهشپيداكند.اماازطرفديگرســهمفرآوردههاي
نفتيميتواندبخشــيازكاهشدرآمدهاينفتخام
راجبرانكند؛بهعبارتديگرسهمصادراتماازدرآمد

فروشنفتوقدرتصادراتفرآوردههاينفتيچنانچه
مديريتشدهباشد،بادرپيشگرفتنيكمدلمتحول
سيستميدركشــورهايمنطقهخاورميانهكهشامل
۱7كشورميشوند،كشــورهايمنطقهشمالآفريقا
موسومبهمناوكشورهايآسيايميانه،افزايشخواهد
يافتوخواهيمتوانســتبهبيشاز۳0كشورصادرات
انجامدهيم«.پديدارميافزايد:»دراينصورتاســت
كهماميتوانيمبخشيازكاهشفروشدرآمدهايملي
نفتخامراجبرانكنيم.دربحرانكروناقدرتصادراتي
مادرزمينهصادراتفرآوردههــاينفتيافزايشيافته
است.باتوجهبهكاهشــيكهدرمصرفبنزينحاصل
شــده،قدرتصادراتيماكهقبلازكرونا۲۵ميليون
ليتردرروزبودبهباالتراز۵0تا60ميليونليتردرروز
رسيدهاســت.همينطوردرموردگازوئيلكهميانگين
4۵ميليونليترراداشــتبهبيــشاز۸0ميليونليتر
افزايشپيداكردهوسايرمشتقاتيمانندنفتسفيدو
نفتكورههمهمينطور.براساسعملكردمحدوديهم
كهبورسانرژيگزارشكردهاستاينپتانسيلبرايما
وجودداردكهسهممانبرايسال۹۹دراينزمينهرابه

4يا۵ميليارددالربرسانيم«.

مدل تهاتري؛ راهي براي فروش فرآورده هاي نفتي
هماكنونباتوجهبهشــرايطتحريمــيدرحوزهنفت
محدوديتمبادالتيزياديداريموتنهاباكشورچين،
هندوباكشورهايهمســايهمبادالتبسيارمحدودي
داريمكهاينعددبهزير۵00هزاربشكهدرروزميرسد.
رئيسكميســيونانرژياتاقبازرگانيتهراندرمورد
رابطهماباكشورهاييكهباآنهامبادالتفرآوردههاي
نفتيداريمدرشرايطكنونيميگويد:»كاهشمصرف
ومحدوديتهايجابهجاييموجبشــدهتاماباافت
درآمددرخصوصفرآوردههاينفتيمواجهباشيمكه
پيشنهادماايناستكهبتوانيمبهعنوانيكاستراتژي
جديددرمدلتهاتريعملكنيم.اينمدلتنهاراهي
استكهبتوانيمباكشــورهايهمسايهنيازمندانرژي،
اعمازانرژيفسيليياانرژيبرق،درمقابلفروشمواد
خامفرآوردههايهيدروكربنيياموادتبديلشده،تبادل
كاالكنيم؛كاالهايموردنيازكشوررابهطورمستقيماز
كشورموردنظردريافتكنيميافرآوردههاينفتيمان
راباكاالهاييكهكشــورخريدارازسايركشورهاتهيه

ميكند،مبادلهكنيم«.
بهعبارتديگرشركتهايبخشخصوصيكهمبادالت
بازرگانيوتوليديباكشــورهايتوسعهيافتهوغربيو
شــرقيدارندميتوانندكاالهايموردنظرخودشانرا
دراختياركشوريكهطرفمبادالتفرآوردههاينفتي
ماستقراردهندوآنهادرمقابلنفتيافرآوردهايكه
دريافتميكنندكاالهايموردنيازماراكهازكشورهاي
هدفتهيهميكنند،بدهند.درحقيقتايننوعتهاتركه
براساستهاترتوافقياستميتواندبهتريناستراتژي
باشدكهسابقهاجرايآنرادربسياريازكشورهاداريم
واكثرابرهميناساسكارميكنند.پديدارميافزايد:
»ايننوعاستراتژيتجاربزياديدردنياداشته؛البته
بهصورتمحدود.وليامروزكهماباچارچوببستهاي
روبهروهستيمميتواندبهترينمدلراهگشابراياقتصاد
مليكشورباشد.محصوالتنفتيراتوليدميكنيمودر
اختياركشورهايهمسايهوكشورهايهدفميگذاريم
وآنهابهجايپولبهمااقالمموردنيازتوليديوصنعتي
وهرنوعكاالييكهتامينمواداوليهوموردنيازكاالي
درخواستيماباشدرامیدهندواينموضوعميتواند
تداومهمداشتهباشــدوبامحدوديتهاوقوانينيكه

برايماگذاشتهشدههيچمغايرتيندارد«.

توقف برنامه هاي توسعه اي كشور
اگــرچنيناقدامــاتمديريتيدرخصــوصصادرات
فرآوردههاينفتيانجامنشودكاهشدرآمدهاينفتي
بهشدتروياقتصادماتأثيرمنفيخواهدگذاشتوآن
بخشازبرنامههايتوسعهكشوركهحاصلازدريافت
منابعوصرفآنبرايتوســعهبــوده،متوقفخواهد
شدوماجريانتوســعهپروژههارانخواهيمداشت؛چه
پروژههايايجــاديوچهپروژههايازگذشــتهمانده
كهبايدتكميلشــوند.نهايتامابــامحدوديتاجراي
طرحهايتوسعهايومحدوديتبراياجرايطرحهاي
سطحنگهداشــتخودماندروضعيتموجودمواجه
خواهيمبود.رئيسكميســيونانرژياتــاقبازرگاني
تهرانميگويد:»البتهليســتيتهيهشــدهوشايدما
بتوانيمبامشاركتمليوجذبفعاالنبخشخصوصي
ومشــاركتآنهادرمنافعپروژههــا،ازظرفيتبخش
خصوصياســتفادهكنيموپروژههــاينيمهتمامرابه
مرحلهاتمامبرسانيموسهميازدرآمدآنرامستقيمابه

بخشخصوصيواگذاركنيم«.

پيشازآنكهبحرانكروناازراهبرسد،سايه
تحريمبرســراقتصادســنگينيكردهبود.
اقتصادايراننخســتينمسيركسبدرآمد
خودرابافشــارتحريمهاينفتي،مسدود
شــدهيافتهبود.قبلازآنكهقيمتنفتبه
محدوده۲0دالربرسد،افولصادراتنفت
ايران،درآمدهايارزيرابهحداقلرسانده
بودتاحديكهدولتبــرايتامينبودجه
عموميرويآنحســاببازنكردهاســت.
بودجهســال۹۹بهگونهايبســتهشدكه
كمتريننيازرابهدرآمدهاينفتيداشــته
باشــد.ازهمينروراههــايديگريبراي
تامينبودجهدرنظرگرفتهشد.درآمدهاي
مالياتيمهمترينراهكارجايگزيناستكه
اميدزياديبهآنبستهشدهبود.۱۹۸هزار
ميلياردتومــاندرآمدمالياتــيدربودجه
۹۹درنظرگرفتهشــدتااصليترينمحل
درآمددولتدرغيابنفتباشــد.پيشاز
آغازسالاماكروناآمدوكسبوكارهارابه
تعطيليكشــاند.تعطيليچندماههكسب
وكارهــا،كاهشفعاليتهــاياقتصاديو
تعميقركودموجبشــدهتادولتنتواند
نسبتبهوصولدرآمدهايپيشبينيشده
مالياتيخوشبينباشد.رئيسسازمانامور
مالياتــيپيشبينيكردهاســتكهحدود
۱40هزارميلياردتومانازمالياتسال۹۹
قابلوصولباشد.ســالسختبرايدولت
زمانيسختترشدكهدومينپناهگاهبعد
ازنفتنيزچشــماندازخودراازدستداد.
ازطرفديگركاهشقيمــتنفت،موجب

افولقيمتفراوردههاينفتيصادراتيايران
شدهاست.فراوردههاييكهدرزمانتحريم
بيشــتريندرآمدهايارزيرابرايتامين
وارداتبهارمغانآوردهاند،شايدديگرنتوانند

كمكرساندولتباشند.
درايــنشــرايطتامينبودجهمــوردنياز
دولتبرايهزينههايجارينيازبهراههاي
جديددارد.فروشداراييها،امالكوسهام
شركتهايدولتيهميشهيكيازراههاي
تامينبودجهبودهاستامابهنظرميرسد،
درسال۹۹ســهمايننوعدرآمددربودجه
رشــدقابلتوجهيراتجربــهخواهدكرد؛
چراكهدولــتبرنامهويــژهايبرايفروش
داراييهايخودترتيبدادهاست.دراليحه
بودجهرشد640درصديدردرآمدهاياين
بخشدرنظرگرفتهشدهاماخوشبينترين
بودجهنويســاننيزتصورنميكردنددولت
بتواندچنيندرآمديراوصولكند؛چراكه
هماندرآمدهــايپيشبينيشــدهبراي
واگذاريسهاموامالكدرسالهايگذشته

نيزوصولنشدهبود.
اينباراماچــارهايجزفعــالكردناين
گزينههادربودجهوجودندارد.گزينههاي
اولودومناكارآمدياكمكاركردشــدهاندو
دولتبهسراغگزينههايسومبهبعدرفته
اســت.برايدولتگزينهايجزجمعآوري
نقدينگيبرايتاميــنبودجهعموميباقي
نماندهاست.دراينشــرايطفروشاموال
وشــركتهايدولتياهميتفراوانيپيدا
كردهاست.بههميندليلاستكهحمايت
ازبــورسدرصــدربرنامههاقــرارگرفته
است.مديراناقتصاديازرونقبورسابراز
خشنوديكردهاندوبهدنبالتسهيلشرايط

حضوربيشترصاحبانسرمايههايخرددر
بورسهســتند.ايجادصفهايطوالنيدر
دفاترپيشــخواندولتبــراياحرازهويت
ودريافتكدبورســينشــانميدهدكه
هدفدولتبرايترغيبنقدينگيبهسوي
بورسمحققشدهاست.سياستگذارانهمه
شرايطرابرايفعالكردنگزينهسومفراهم
كردهاند.اواخرفروردينمصوبهكاهشنرخ
ســودبانكيازراهرسيدتاســپردهگذاران
بانكيبهدنبالراهديگريبرايدريافتسود
ازسپردهخودباشند.همهمسيرهابرايورود
ســرمايههابهبورسبازشدهاست.شاخص
بورسبهگونهايپيشمــيرودكهتوجهها
رابهســويخودجلبكردهوجذابيتهاي
زياديدراينبخشايجادشدهاست.بازدهي
۸0درصديدر4۵روزابتداييامسال،سودي
كمنظيربرايسهامدارانمحسوبمیشود.
درشرايطيكهسايربازارهادريكماهونيم
ابتداييســالحداكثر۱۵درصــدبازدهي
داشــتهاند،ســودباالدربورس،شــرايط
متفاوتيايجادكردهاست.تالشحقوقيهاو
شركتهايشبهدولتيبرايرونقافزاييدر
بورسباموفقيتهمراهشدهاستودولت
درحالفراهمكردنشرايطواگذارياموال
خوددربازارسرمايهاست.رئيسجمهوراز
طرحهايويژهدولتبرايواگذارياموالو
داراييهايخوددربورسسخنگفتهاست.
رئيسكلبانكمركزينيــزفرصترونق
بورسبرايتامينكســريبودجهرامغتنم
دانستهاستتاديگرسياستجبرانكسري
بودجهازمحلفروشاموالدربورس،عيان

شدهباشد.
دولتدربودجهســال۹۹بــرايواگذاري

داراييهايخــودبرنامهويــژهايدرنظر
گرفتهاســت.دراينبخشقراراسترشد
640درصدينسبتبهسال۹۸اتفاقبيفتد
كهرونقبورسالزمهتحققآناست.دراين
ســرفصل،4۹.۵هزارميلياردتومانبراي
واگذاريداراييهادرآمدپيشبينيشدهو
۱۱.۵هزارميلياردتومانمربوطبهواگذاري
شركتهايدولتيدرنظرگرفتهشدهاست.
بااينحسابمجموعا6۱هزارميلياردتومان
فروشاموالوشركتهاشاملاموالمنقول
وغيرمنقولوواگذاريشركتهايدولتي
پيشبينيشدهاستكهسهم۱۳درصدياز

درآمدهايكلبودجهدارد.ركوددرشرايط
جنگاقتصاديوشيوعكرونا،اوضاعفعاالن
بخشخصوصيرابرايسرمايهگذاريجديد
دشوارساختهاســت.تجربهواگذاريهاي
گذشتهنيزچندانخوشايندنبودهاستو
بيشتراموالوشركتهايدولتيبهنهادهاي
عموميغيردولتيرســيدهوشركتهاي
شبهدولتيراتوسعهدادهاست.باوجوداين
دولتقصدداردبادميدنبررونقبورستنها

راهنجاتبودجهخودراامتحانكند.
يكيازبخشهاييكهدولــتبرايجبران
درآمدهاينفتي،حســابزياديرويآن

بازكردهاســت،فروشاوراقمالياســت.
دراليحهبودجهســال۹۹فروش۸0هزار
ميلياردتوماناوراقماليپيشبينيشــده
استكهرشد۸۲درصدينسبتبهسال۹۸
رانشانميدهد.اينميزاندرآمدبهمعني
سهم۱7درصدياوراقماليازدرآمدهاي
بودجهاست.اينموضوعنيزبهرونقبورس
بستگيدارد.كشاندننقدينگيبهبورساز
طريقكاهشنرخســودبانكيواستفادهاز
سايرترفندهاباهدففعالشدناينبخش

ازبودجهخواهدبود.
درسالهاياخيربهواســطهالتهابهاي

ايجادشدهدربازارهايواسطهاينظيرطال،
ارز،خودروومســكنكهسودهاييفراتراز
نرخسوداوراقماليياسپردهبانكيداشته
است،سرمايههايسرگردانزياديدراين
بازارهاگردشداشتهاست.بنابرايندولت
چندانموفقيتــيدرفــروشاوراقمالي

نداشتهاست.
اينباردولتبارونقگرفتنبورسوكاهش
نرخســودبانكيبه۱۵درصــد،قصددارد
حداكثرظرفيتپيشبينيشدهدربودجهرا
ازاينبخشفعالكند؛چراكهچارهديگري

برايتاميننيازهايبودجهايخودندارد.

كاهشقيمتنفتچهاثريبردرآمدهايصادراتفرآوردههاينفتيميگذارد؟

جبران كاهش درآمد با افزايش صادرات
گفتوگوبارضاپديدار؛فعالحوزهنفتوپتروشيمي

براساس پيش بيني هايي كه در قانون بودجه99 كشــور شد، فروش نفت خام 
مي توانست به طور مستقيم براي كشــور درآمدي بيش از 10ميليارد دالر را به 
همراه داشته باشد، ولي به  دليل كاهش قيمت نفت كه ناشي از تالطمي بود كه بيماري كرونا در جهان حادث 
كرد و بيش از 3/5 ميليارد نفر از مردم جهان از جريان عادي زندگي خود خارج شدند، طبيعي بود كشورهايي 
مانند ايران كه دارنده منابع هيدروكربني و مواد خام و همينطور فرآورده هاي نفتي هستند اين منابع سهم 
كمي در اقتصاد كشور داشته باشند. كشورهايي كه عضو اوپك يا غيراوپك هستند كاهش درآمد قابل توجهي 
پيدا كرده اند كه ميانگين آن حدود 67درصد است. البته كشوري مانند عربستان با كاهش 89درصد درآمد 
خود در اين مدت روبه رو شده و روسيه نيز كاهش درآمد 47درصدي را تجربه كرده است. ايران هم عالوه بر 
مسئله كرونا با تحريم نفتي مواجه است كه موجب شده تا كاهش درآمد نفتي زيادي داشته باشيم. اما بايد 
ديد ايران در چنين وضعيتي بهتر است چه استراتژي ای را در پيش بگيرد تا بتواند همچنان از ظرفيت هاي 

نفتي خود بهره ببرد؟
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این شمارهدرنگ

 بحران

درآمددولت

 آیا می توان با فروش اموال مازاد كسری بودجه را تامین كرد؟

مهدی پازوكی، اقتصاددان: مولدسازی دارایی های دولت، كم هزینه ترین و بهترین راهكار برای عبور از بحران اقتصادی است

فروشاموال،دولترانجاتمیدهد؟

شبنم سیدمجیدی 
روزنامه نگار

خدیجه نوروزي 
روزنامه نگار

سرنوشت درآمدهای مالیاتی۹۹ چه می شود؟

بن بست تازه 
تجربه موفق وصول 102درصدی مالیات، امسال تكرار نخواهد شد

 
دولت، امسال حســاب دیگری روی مالیات باز كرده بود؛ 41درصد درآمدهای بودجه از محل 
مالیات پیش بینی شــده بود. كابینه روحانی كه بازار نفت را از دست رفته می دید، برای جبران 
كســری بودجه خود، به جایگزین  كردن موارد مختلفی پناه برد. مالیات یكی از اصلی ترین 
گزینه های روی میز، نه برای ایران كه برای همه اقتصادهای جهان است. حاال اما به نظر می رسد همه درها )شاید جز بازار سرمایه( 
به روی دولت بسته است. مقایسه بودجه سال 98 و سال جاری نشان می دهد كه سیاستگذاران تمركز و توجه زیادی به مالیات 
نشان  داده اند؛ در الیحه بودجه سال 1399، درآمدهای مالیاتی در مقایسه با الیحه بودجه سال98 حدود 29درصد افزایش پیدا 
كرده و به حدود 180هزار میلیارد تومان رسیده است؛ سناریویی كه حاال به نظر می رسد تحقق آن بسیار سخت شده باشد. شیوع 
ویروس كرونا، پرداخت مالیات را برای بنگاه های اقتصادی كه هنوز به حیات خود ادامه می دهند، سخت و برای آنها كه در مرز 
ورشكستگی ایستاده اند غیرممكن كرده است. وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی 
بر این باورند كه در سال  جاری،اگر بسیار خوش بینانه به ماجرا نگاه كنیم، حداكثر 140هزار میلیارد تومان از درآمد مالیاتی كشور، 

محقق و به خزانه دولت واریز خواهد شد و حداقل 22درصد از درآمدهای مالیاتی دولت از دست خواهد رفت.

 ارزش اموال دولتی
بر اساس 

 گزارش ها 
7000تریلیون
  تومان ارزش  
اموال دولتی 

است. حتی اگر  
بگوییم فقط 

نیم درصد این 
اموال مازاد 

باشد، فروش آنها 
می تواند كسری
 بودجه دولت را 

جبران كند.

حجم صادرات از نظر وزني كاهش نمي يابد
سید حمید حسیني، عضو هیأت مدیره اتاق مشترك ایران و 
عراق در گفت وگو با همشــهري مي گوید: »امسال با توجه به 
اینكه صادرات محصوالت پتروشیمي و فرآورده هاي نفتي ما 
عمدتا به بازار چین است و این كشور تا حدودي از بحث كرونا 
نجات پیدا كرده صادرات این بخش خیلي افت نكرده است. در 
ماه هاي اخیر هم روزانه حدود 40هزار تن بار از مرزهاي عراق 
از 3مرز پرویزخان در كرمانشاه، باشماق در مریوان و تمرچین 
سردشت مبادله مي شود. اخیرا هم 3بازارچه در اقلیم كردستان 
عراق بازگشایي شده و قطعا حجم صادرات ما به اقلیم كردستان 

افزایش پیدا مي كند«.
وي مي افزاید: »اكنون هم منتظر هســتیم تا ببینیم مرزهاي 
عربي كي باز مي شــود كه اگر این مرزها بازگشــایي شــود 
حجم صادرات ما به عراق از نظــر وزني كاهش پیدا نمي كند؛ 
چرا كه عراق هم اكنون به مواد شــوینده، بهداشــتي و مواد 
ضد عفوني كننده و... كه در پروتكل هاي بهداشــتي قرار دارند 
به شدت نیازمند اســت«. 40درصد بازار مواد غذایي عراق در 
دست ایران است و رشــد حدود 7درصدي میزان صادرات در 
فروردین۹۹ در قیاس با فروردین۹8 نشان مي دهد كه حتي در 

بحران كرونا نیز میزان مصرف عراقي ها باال رفته است.
حسیني معتقد است به سرعت مي توانیم كاهش صادرات در 
روزهاي كرونا كه مرزها بسته بود را جبران كنیم. ضمنا اینكه 
قیمت فرآورده هــاي نفتي ما كه به عراق و افغانســتان صادر 
مي شود بر اثر كاهش قیمت جهاني نفت، خیلي تفاوتي نكرده 

و هنوز با قیمت هاي قبلي كاالهایمان را به فروش مي رسانیم.
ممكن است واردات عراق از كشورهاي دیگر عموما از كشورهاي 
اروپایي كاهش یابد اما به نظر نمي رسد این كاهش واردات ایران 
را هم شامل شود. عضو هیأت مدیره اتاق مشترك ایران و عراق 
عنوان مي كند: »محصوالت ایران در بهترین شرایط با قیمت و 
كیفیت مناسبي به این كشور عرضه مي شود و عراق امكان این 
را ندارد كه در كوتاه مدت واردات از ما را كاهش دهد. چون تولید 
كاالیي ندارد و نمي تواند از واردات كاالهایي مانند مواد شوینده 
و بهداشتي و مصالح ساختماني صرف نظر كند. قطعا باید واردات 
كاالهاي لوكس و تجملي و غیرضرور را كاهش دهد و سفرهاي 
گردشگري را كمتر كند. كاالهاي صادراتي ما به عراق ضروري 
و مصرفي است. معتقدم صادرات ایران به عراق با كاهش قیمت 

نفت خیلي تحت تأثیر قرار نمي گیرد«.
به گفته حسیني ما حدود 25میلیارد دالر صادرات پتروشیمي 
و فرآورده هاي نفتي، برق و گاز داریم و كاهش قیمت نفت قطعا 
روي این نوع درآمدهاي ارزي ایــران تأثیرگذار خواهد بود و 
احتماال ارزش صادراتي در این نــوع كاالها تا 18میلیارد دالر 
كاهش پیدا كند اما روي مابقي صادرات ما مانند مواد معدني، 
صنایع غذایي و كاالهای صنعتي خیلي تأثیري نمي گذارد. البته 
در مقابل كاهش صادرات پتروشــیمي به همان نسبت قیمت 

كاالهاي وارداتي به كشور ارزان مي شود.

تالش عراقي ها براي جبران كسري ها
یحیي آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگاني ایران و عراق در گفت وگو 
با همشــهري مي گوید: »ایران یك رابطه استراتژیك با عراق 
دارد. ما در ســال۹8 حدود 12میلیارد دالر صــادرات كاال و 
خدمات فني و مهندسي و انرژي به عراق داشتیم كه در بخش 

صادرات كاال این رقم حدود ۹میلیارد دالر بوده است«.
ایران در حوزه گردشگري حدود 3میلیون مسافر و زائر به عراق 
مي فرستد كه در بحران كرونا به دلیل حساسیت هاي بهداشتي 
از این ترددها جلوگیري به عمل آمده تا خطري متوجه 2كشور 
نباشد. در شــرایط حمل كاال و تجارت از ایران به عراق هم به 

لحاظ بهداشتي یك ســري مالحظات در صادرات كاال به این 
كشور اعمال شده است. آل اسحاق اظهار مي كند: »در بحران 
كرونا مرزهاي جنوبي مانند شلمچه و مهران حساس تر بود و 
در این مرزها مبادالت كاالي ما به حداقل ممكن رسید. ولي 
مرزهاي اقلیم ما یعني اقلیم كردستان به دلیل اینكه امكان و 
شرایط و اقتضائات این منطقه فراهم بود، هم اكنون باز است. 
روزانه بین 800 تا 1700 كامیون در حال تردد هستند و كاال 
صادر مي شــود. لذا درآن زمینه بازار اقلیم ما باز است ولي در 
ارتباط با جنوب هم در حال مذاكره هستیم تا تمهیدات الزم 

براي مسائل بهداشتي مراعات شود«.
وي ادامه مي دهد: »مسئله بعدي مربوط به درآمدهایي است 
كه دولت عراق دارد و عمدتا بــاالي ۹0درصد از درآمدهایش 
ناشي از فروش نفت اســت. نفت هم از نظر حجم صادراتش و 
هم از نظر قیمت افت كرده و علي القاعده قدرت خرید عراقي ها 
افت پیدا كرده است. لذا آنها با گرفتن وام از بانك هاي جهاني و 
صندوق هاي بین المللي سعي دارند تاحدودي كسري هایشان 
را جبران كنند. مســائل مربوط به انتخابات هم این روزها جو 
این كشور را به سمت و سوي دیگري برده است. همه این عوامل 
دست به دست هم مي دهند تا افتي را در تجارت ایجاد كنند ولي 
خوشبختانه باوجود همه مسائل عامي كه وجود دارد صادرات 
ما ظرف فروردین ماه نســبت به فروردین ماه سال۹8 حدود 
7درصد رشد داشــته. عراقي ها دنبال جبران هزینه هایشان 
هستند لذا ما در ارتباط با بازار عراق افت چشمگیري نخواهیم 
داشــت. پیش بیني هاي ما بر این است كه به تدریج مشكالت 
موجود حل خواهد شد و آنها با پشــت سر گذاشتن انتخابات 
اوضاع جدیدتــري را پیش رو خواهند داشــت. روابط ایران و 
عراق آنقدر مستحكم است كه بعید است با كاهش قیمت نفت 
ما با نگراني هاي جدي در زمینه كاهش صادرات به این كشور 
مواجه شویم«.  در این شرایط باید بوروكراسي ها كاهش یابد 
و تضمین ها را از طرف مقابل مخصوصا در پروژه هاي عمراني 
بیشــتر و روابط بانكي را تصحیح كرد. یعني ما باید با جبران 
اقتضائاتي كه اجباري نیز هســت به تسهیل امور كمك كنیم 
البته با نظام تامین، تســهیل و تحمیل؛ تا مقداري از پروسه 
فشار كاسته شود. نیاز عراق به كاالهایي كه از گذشته تاكنون 
صادر مي شد همچنان وجود دارد و تغییر جدي در حوزه تنوع 

كاالیي وجود ندارد.

كاهش قیمت نفت چه تأثیري بر واردات عراق به عنوان یك كشور نفتي از ایران دارد؟

عراق، خرید از ایران را كاهش نمي دهد
براساس آنچه ســازمان تجارت جهاني اعالم كرده، تجارت جهاني در سطح كل حدود 
33درصد تاكنون افت كرده است. شرایط اقتصاد جهاني امروزه به دالیل مختلفي دچار 
ركود است و شاخص هاي منهاي 10درصد با نگاه پیش بیني خوش بینانه و بدبینانه هم 
مطرح است. در شرایطي كه تعامالت جهاني به هم ریخته درآمدهاي كشورهاي نفتي منطقه هم به علت افت قیمت 
نفت، با كاهش مواجه شده كه ایران را نیز شامل مي شود. در این بین نقش صادرات غیرنفتي بیش از گذشته در رشد 
اقتصاد كشور اهمیت دارد. مسئوالن معتقدند ظرفیت 200 میلیارد دالري صادراتي براي ایران در كشورهاي همسایه 
وجود دارد اما با توجه به اینكه درآمدهاي كشورهاي نفتي منطقه مانند عراق با افت شدید قیمت نفت تحت الشعاع 

قرار گرفته آیا سهم تجارت خارجي ایران همچنان روند توسعه اي را طي خواهد كرد؟ 

مائده امینی
روزنامه نگار

منابع پیش بینی شده دولت برای بودجه سال99 همگی دستخوش تغییرات ناخوشایندی 
شده اند؛ بودجه ای كه با 480هزار میلیارد تومان بسته شد، روی مالیات ها، فروش اوراق، منابع 
نفتی و واگذاری دارایی های سرمایه و مالی حساب باز كرده بود. در همان شرایط عادی و قبل از 

اینكه ویروس كرونا همه گیر شود، بودجه پیش بینی شده دولت در بسیاری جهات احتماالً با كسری و كمبود مواجه می شد.

بسته شدن دريچه درآمد مالیاتی و نفتی
دولت در بودجه، پیش بینی درآمد 180هزار میلیارد تومانی مالیاتی 
را كرده بود كه نسبت به سال ۹8 افزایش 25درصدی را نشان می داد. 
اما كرونا بسیاری از كسب و كارها را تعطیل كرد، تعداد زیادی با ركود 
و نبود مشتری مواجه شدند و خیلی هایشــان به امید بخشودگی 
مالیاتی در این سال سخت اقتصادی هستند. سازمان امور مالیاتی 
ایران می گوید در خوش بینانه ترین حالت از 180هزار میلیارد تومان 
درآمدی كه از محل مالیات ها در قانون بودجه امســال پیش بینی 
شده 140هزار میلیارد تومان قابل وصول است. و این در حالی است 
كه كرونا تا آخر بهار ریشه كن شود و كسب و كارها به حالت عادی 
برگردند. در غیراین صورت درآمــد مالیاتی باز هم كاهش خواهد 
یافت. مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی پیش بینی كرده 
است كه با شــیوع كرونا، برآورد عدم تحقق منابع بودجه سال۹۹ 
رقمی حدود 185هزار میلیارد تومان خواهــد بود. طبق گزارش 
مركز پژوهش های مجلس، این كسری بودجه درصورتی است كه 
ما 400هزار بشكه نفت پیش بینی شده به قیمت هر بشكه 40دالر 
را بفروشــیم. می دانیم كه نفت این روزها بدترین وضعیت خود را 
در طول چند دهه اخیر پشت سر می گذارد و بعد از شیوع ویروس 
كووید-1۹ تقاضا برای آن به شدت كاهش یافته است. قیمت نفت 
برنت كه كاهش بی سابقه ای را در ماه های فروردین و اردیبهشت 
پشت سر گذاشت اواســط اردیبهشــت اندكی افزایش یافت و تا 
هجدهم این ماه به 2۹دالر برای هر بشــكه رســید. كارشناسان 
می گویند كه با توجه به نبــود تقاضا و وجود مــازاد نفت در بازار، 
رشد بیشتر قیمت نفت غیرمحتمل اســت. و امروز امید به فروش 
نفت تقریباً به صفر نزدیك شده است. در نتیجه پیش بینی مركز 
پژوهش ها درباره كسری 185هزار میلیارد تومانی بسیار خوش بینانه 
است. دولت در جلسات مختلف خود در سال۹۹ نشان داده است كه 
در پی جبران و پیدا كردن راه هایی برای این كسری بودجه است و 
رئیس جمهور نیز بر ضرورت فروش امالك و دارایی های مازاد ادارات 
تأكید كرده است. بهروز بنیادی، عضو كمیسیون بهداشت مجلس نیز 

مهم ترین چالش سال۹۹ را كسری بودجه عنوان كرد.

ركود بی سابقه در فروش امالك
یكی از منابع دولت در بودجه، فروش اموال مازاد دولتی بوده است 
كه نسبت به سال۹8 بیش از 10برابر شده و برآورد 50هزار میلیارد 
تومان درآمد از آن شده است. تا پیش از شروع سال۹۹ و بحران و 
ركود بی سابقه در معامالت امالك، خوش بینی چندانی نسبت به 
تحقق این درآمد از محل فروش اموال دولتی وجود نداشت؛ چرا كه 
تا پیش از این و در سال های قبلی نیز نتایج مطابق با پیش بینی ها 
نبود و دولت تجربه چندان موفقــی در فروش و واگذاری دارایی و 
اموال و امالك مازاد نداشــت. تشدید بحران های اقتصادی كشور 
بعد از شیوع كرونا، وضعیت را وخیم تر نیز كرده است. بانك مركزی 
ایران اعالم كرده است كه تعداد معامالت امالك تهران در فروردین 
امسال در مقایسه با اسفند سال۹8 نزدیك به ۹0درصد كمتر شده 
و نسبت به فروردین سال قبل 64درصد كاهش داشته است. با این 

حال، دولت می گوید برای فروش اموال، برنامه هایی دارد.

فروش اموال مازاد دولتی از طريق بورس
اما میزان دارایی های دولت چقدر اســت؟ در آبان ماه سال گذشته، 
محمدباقر نوبخت، رئیس ســازمان برنامه و بودجه كشــور اعالم 
كرد كه دارایی هــای دولت چیــزی حــدود 7000 هزار میلیارد 
تومان)7000تریلیون تومان( اعم از مســتغالت و اماكن است كه 
20درصد این رقم یعنی حدود 1440 هزار میلیارد تومان برای ایجاد 
تحریك اقتصادی كافی است. با همه چالش ها فرهاد دژپسند، وزیر 
اقتصاد ایران كه در سال گذشته گفته بود برنامه هایی برای فروش 
امالك و دارایی های دولــت دارد، چندی پیش اعالم كرد كه دولت 
قصد دارد امالك مــازاد را از طریق بورس به فروش برســاند. حاال 
كارشناسان به این طرح با دید امیدواری نگاه می كنند و حتی آن را 

تنها نقطه امید می بینند.

فروش امالك، كسری بودجه را جبران می كند
مهدی پازوكی، اقتصــاددان در این زمینه دیدگاه خوش بینانه ای 
دارد. او بــه همشــهری می گویــد: بــر اســاس گزارش هــا 
7000تریلیون تومان ارزش اموال دولتی است. حتی اگر بگوییم فقط 
نیم درصد این اموال مازاد باشد، فروش آنها می تواند كسری بودجه 
دولت را جبران كند. وزارتخانه ها، ادارات و ســازمان های مختلف 
دولتی اموال و ساختمان های وسیعی دارند كه خیلی هایشان بدون 
استفاده و بدون نیاز در حال خاك خوردن است. همه دستگاه ها در 
همه شهرستان ها امالك مازاد دارند؛ مثاًل مهمانسرا یا خانه های 
ســازمانی و... كه فروش این اموال عالوه بر جبران كسری بودجه 

باعث می شود كه دولت هم كوچك شود.
او ادامه می دهد: مولدســازی در هر صورت باید در اقتصاد ایران 
انجام شود. در این شرایط كه درآمد نفتی به شدت كاهش یافته و 
با توجه به شیوع ویروس كرونا، درآمدهای مالیاتی نیز تحت تأثیر 
قرار خواهد گرفت، یكــی از راه هایی كه كمتریــن هزینه را دارد، 
مولدسازی دارایی های دولت اســت. این كار باعث كوچك شدن 

دولت و كارا شدن آن می شود.
این كارشناس اقتصادی با تأكید بر اینكه مولدسازی با شعار انجام 
نمی شود، می گوید: كار سختی است و نباید هم اینگونه شود كه 
دولت، اموال و دارایی ها را به افراد دارای رانت با قیمتی اندك واگذار 
كند. بلكه این اموال باید به شكل كارشناسی، قیمت گذاری شوند 
و طی مزایده، به هر فردی كه باالترین قیمت را داد، واگذار شوند. 
نمی گوییم حاال كه شرایط بحرانی است، دولت به اموال خود آتش 

بزند. كشور در شرایطی است كه به درایت و عقالنیت نیاز دارد.
پازوكی ادامه می دهد: این اموال باید به قیمت واقعی و به شــكل 
شفاف فروخته شــود. عدم شــفافیت باعث رانت می شود. منافع 
عده ای در این اســت كه دولت كارا نباشــد و روزبه روز بزرگ تر و 
فربه تر و فاسد شود. پس بهترین راهكار در شرایط فعلی مولدسازی 

دارایی های دولت است.
به نظر می رسد راهكار دولت یعنی فروش اموال و دارایی های مازاد 
در بورس نقطه عطفی برای كوچك شدن دولت، كاهش هزینه ها و 
چابك سازی  هر چه بیشتر آن باشد. اكنون دولت با فروش دارایی ها 
و اموال خود در بورس، عالوه بر اینكه می تواند بخشی از هزینه های 
جاری خود را پوشــش دهد به شفاف شــدن صورت های مالی 

شركت های تابعه خود كمك می كند.

ضربه های تازه  به بدنه اقتصاد بی جان 
تعداد زیــادی از افــراد جامعه این روزها نســبت بــه این خبر 
بی تفاوت اند؛ »درآمدهای دولت بسیار كم شده است« گزاره ای كه 
پیامدهای شوم تازه ای برای اقتصاد ایران با خود به همراه دارد كه 
كمترین آن افزایش نرخ تورم است. پیش از اینها، فروش نفت منبع 
اصلی درآمدی دولت ها بود و مالیات در جایگاه دوم قرار می گرفت. 
امروز اما ورق برگشته است. نفت دیگر برای ایران، آب و نان ندارد. 
در الیحه بودجه ۹۹، فروش روزانه یك میلیون بشكه نفت با نرخ 
50دالر درنظر گرفته شــده و این در حالی است كه نه خبری از 
نفت 50دالری است نه ایران می تواند یك میلیون بشكه )حداقل 
به شكل قانونی( نفت به كشوری بفروشد. تا پیش از شیوع ویروس 
كرونا و كابوس های نفت ارزان، ایران با تخفیف های ویژه مشتریانی 
برای نفت خود پیدا كرده بود اما حاال قیمت ها در بازار جهانی به 
اندازه ای پایین آمده كه دیگر تخفیف دادن محلی از اعراب ندارد؛ 

واقعیتی كه اقتصاد ما را دوباره تكان خواهد داد؛ چرا كه مجموع 
درآمدهای دولت افت محسوسی را تجربه كرده و با كسر بودجه 

شدیدی روبه رو خواهد شد.

سال موفقیت مالیاتی تكرار نخواهد شد 
پیش بینی كردنش چندان ســخت نیســت. درآمدهای مالیاتی 
كه به عنوان یكی از پایه های محكم درآمدی در بودجه به حساب 
می آمد، به دلیل شیوع ویروس كرونا واثراتی كه بر كسب و كارها 
داشته، به شــدت كاهش پیدا خواهد كرد. تقریبا تمامی اصناف 
یك صدا از دولت می خواهند مالیات امســال را به آنها ببخشــد؛ 
چرا كه آنها درآمدی نداشته اند كه مالیاتش را بپردازند. امیدعلی 
پارسا، رئیس ســازمان امور مالیاتی گفته است در یك سناریوی 
خوش بینانه، از 180هــزار میلیارد تومان درآمــدی كه از محل 
مالیات ها در قانون بودجه سال جاری پیش بینی شده، 140هزار 

میلیارد تومان، قابل وصول است؛ البته چنانچه میزان تأثیر كرونا 
بر كسب و كارها در همین فصل بهار باشد و كار به فصل های دیگر 
نكشد. این در حالی است كه بر اساس آخرین اعالم دژپسند، وزیر 
اقتصاد، با توجه به اینكه طبق بودجه ســال گذشته درآمدهای 
مالیاتی معادل 153هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، در 
مجموع 143هزار میلیارد تومان وصول مالیات و 25هزار میلیارد 
تومان عوارض از محل قانون ارزش افزوده به ثبت رسید و موجب 
شده كه درآمدهای مالیاتی معادل 102درصد تحقق پیدا كند؛ 
تجربه موفقی كه موجب شد دولت حساب ویژه ای روی درآمدهای 
مالیاتی امسال باز كند، اما كرونا، آمد و همه محاسبات را به هم زد.

صاحبان اصناف توان پرداخت مالیات ندارند، دولت توان بخشیدن 
مالیات بر مشاغل، اصلی ترین محل اصابت ویروس كروناست. در 
الیحه بودجه۹۹، پیش بینی دولت بر این است كه از محل مالیات 

بر درآمد 32هزار میلیارد تومان درآمد برای كشــور حاصل شــود 
در حالی  كه در بودجه ۹8سقف مالیات بر درآمد 24هزار میلیارد 
تومان پیش بینی شــده بود. مالیات بر درآمد در بودجه۹۹ رشــد 
2۹درصدی نسبت به بودجه۹8 داشته است. اگر بخواهیم جزئی تر 
نگاه كنیم، مالیات بر مشاغل در الیحه بودجه۹۹، با حدود 50درصد 
رشد از ۹هزارو850میلیارد تومان به 14هزارو700میلیارد تومان 
رسیده است. با این تفاسیر می توان گفت یكی از بخش هایی كه بار 
افزایش كل درآمد مالیاتی در الیحه ۹۹ را به دوش كشیده »مالیات 
بر مشاغل« اســت؛ مشــاغلی كه صاحبان آن حاال توان پرداخت 
مالیات نخواهند داشــت و احتماال چشــم به راه بخشــش دولت 
نشسته اند.  گفتنی است براساس اعالم رئیس سازمان امور مالیاتی، 
تسهیالت و خدماتی كه تاكنون سازمان امور مالیاتی برای اصناف و 
واحدهای تولیدی آسیب دیده از ویروس كرونا در نظر گرفته شامل 
امهال بدهی های مالیاتی، امهال اظهارنامه های مالیاتی و بخشودگی 

جرایم مالیاتی است اما اینكه اصل مالیات وصول نشود تا به  حال در 
سازمان بحث خاصی صورت نگرفته و باید منتظر ماند و دید برآیند 

كالن مجموعه سیاست های اقتصادی كشور چه خواهد بود.

بس است استراحت، شما هم مالیات بدهید!
دیگر نه نفت، نه صادرات بنزین، نه گردشگری دست و پا شكسته 
و... ؛ دولت هیچ راهی برای درآمدزایی ندارد؛ چه این جمله برای ما 
كه درگیر گذران زندگی سخت خود هستیم،  باورپذیر باشد یا نه. 
دولت به بن بست درآمدزایی رسیده است. شاید بهتر باشد كه در 
این شرایط نهاد های حاكمیتی  كه )به هر علتی و با هر سازوكاری( 
در تمام این سال ها معاف از مالیات بودند، برای كمك به افزایش 
درآمد های دولت، جلوگیری از افزایش نرخ تورم، یاری رساندن به 
اصناف و... حداقل یك امســال مالیات بر درآمد خود را پرداخت 

كنند.

دیگر نه نفت، نه صادرات بنزین، نه گردشگری 
دست و پا شكسته و... ؛ دولت هیچ راهی برای 

درآمدزایی ندارد؛ چه این جمله برای ما كه درگیر 
گذران زندگی سخت خود هستیم،  باورپذیر 

باشد، چه نه. دولت به بن بست درآمدزایی رسیده 
است. شايد بهتر باشد كه در اين شرايط نهاد های 

حاكمیتی که )به هر علتی و با هر سازوكاری( در تمام 
این سال ها معاف از مالیات بوده اند، برای كمك 

به افزایش درآمد های دولت، جلوگیری از افزایش 
نرخ تورم، یاری رساندن به اصناف و... حداقل یك 

امسال، مالیات بر درآمد خود را پرداخت كنند
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ماسك در طول تاریخ ردپای طوالنی دارد. در اكتشافات به عمل آمده در قبایل بدوی آفریقا 
ماسك هایی به دست آمده كه اكثراً جنبه آيینی داشته اند. پس ماسك ها عنصری جدید 
نیستند و انسان با آن بیگانه نیست با این تفاوت كه ماسك های جوامع بدوی عموماً از 
چوب و سفال ساخته می شدند. اما مهم ترین خصیصه ماسك ها این بود كه انسان را از شر 
و شرارت محفوظ می ساختند. در نتیجه ماسك ها همواره كاركردی مثبت داشته اند

یك تشكر و قدردانی به كرونا بدهكاریم. تلنگری 
كه این ناپدید نامرد به انسان ها زده قابل تقدیر 
است. ترمز قطار پُرشتاب زندگی امروز انسان ها 
در واقع تنها با یك فاجعه می توانست كشیده 
شــود. كرونا باعث شد تا شــتاب زندگی، این 
قطار پرسرعت كمتر شــود و وقتی این سرعت 
كاسته شــد تازه منظره پشت پنجره این قطار 
نمایان گشت. تازه خیلی ها متوجه شدند كجا 
هستند و به كجا می روند. بازگشت به خویشتن 
در نتیجه ایــن بی حركتی، تبعاتــی به همراه 
خواهد داشــت و از همه مهم تر، فرصت تفكر و 
برانگیختگی احساسات، چیزی كه سال ها بود 
مجال اندیشیدن به آن دست نمی داد، مهیا شد؛ 
اندیشیدن به اطراف و دیدن چیزهایی كه دیده 
نمی شدند. پس این تهدید بزرگ بشریت در ذات 
خود مفاهیمی را زنده كرد كه این فراغ زیستن 
فرصت پرداختن به آن را فراهم كرده اســت. 
ازجمله این مفاهیم »زیبایی« است. كرونا گرچه 
زیبا نیست اما در دل خود زیبایی شناسی دارد. 
تراز و معیاری كه با آن پیرامون بشر امروزی قابل 
ارزیابی است خلوت شدن طبیعت و پاكی هوا به 
كنار، اما تغییر چهره شهرها و نوع رفتار انسان ها 
در نوع خود زیبایی شناسی دارد كه با گذشت 

زمان بیشتر عیان می شود.

ازقــرنهجدهممیالدیكــهمفهومزیباییشناســی
)Aesthetics(توسطبومگارتنبهعنوانیكعلممطرح
شد،تابهامروزبسطوگسترشفراوانیپیداكردهاست.
هرچندزیباییشناسیدرطولتاریخدرآراواندیشههای
فالسفهبوده،اماشــایدتصوراینكهاینمفهومبهتمامی
اركانفكری،معنویوعملیزندگیبشرامروزرسوخكند
برایاندیشمندانیكهازآنسخنگفتهاند،باورپذیرنباشد.
تارنسانس،زیباییتحتتأثیراندیشههایفالسفهباستان
یعنیافالطون،ارســطووفلوطینبودكهزیباییرادر
طبیعتجســتوجومیكردند.تااینكهازقرنهجدهم
بهبعد،مفهومزیباییجنبهایروانشناســیودرارتباط
باادراكبهخودگرفــت.كانتزیبایــیراامریذهنی
برمیشمردوعنوانمیكندكهزیباییامریوابستهبه

سوژه)ذهن(ومرجعآننیزازذهناست.
امابومگارتن،اینفیلسوفآلمانیعهدرنسانسدرقرن
هجدهمتعریفیاززیباییارائهكردكه2قرنبعد،دامنه
اینمفهومآنقدرگستردهشــدكهدربررسیهرپدیده
اجتماعیجنبههایزیباییشناســیآننیزمدنظرقرار
میگیرد.بهطوریكهدرخیلیپدیدههاكهذهنتصور
مفهومزیباییبرایآنمتصورنیســتهمرسوخكرده
است.بدینمعنیكهگاهیباعناوینیچونزیباییشناسی
فوتبال،زیباییشناسیشــهری،فقر،عشق،صنعتو...
روبهرومیشویم.جالباینكهحدومرزیهمنمیشود
برایاینبسطوگسترشقائلشدواینروندظاهراًدر

حالرشداست.
جهاندردورههــایمختلفتاریخیشــاهدتحوالت
گوناگونیبودهاســت.جنگهاعلتشكلگیریبرخی
مكاتبوخلقاثرشدهاندكهگاهیمسیرزیباییشناسیرا
تغییردادهاند.یعنیجنگبهعنوانیكمفهومضدزیبایی
خودعاملشكلگیریآثاریزیبابرشمردهمیشود.از
اینگونهمثالهابســیارند.قحطی،بیماری،فقر،بالیای
طبیعیو...كهذاتاًنازیباهســتند،دلیــلخلقزیبایی
شــدهاند.بســیاریمتفكرینتعاریفخــودرامتأثراز

اینعوامــلتدوینوعنوانكردهانــد.ازجمیعتعاریف
درخصوصمفهومزیباییشناسینتیجهگرفتهمیشود
كهنهصرفاًذهنیونهصرفاًعینیاستبلكهبهطوركلاز

ایندوجنبهبهرهمیبرد.
جنگجهانیمثــالبارزاینتحولاســت.نقطهعطف
تمامیهنرهاپسازرنسانس،بعدازجنگجهانیدوم
شكلمیگیردوحتیمیتوانادعاكردكهماهیتزیبایی
نیزمتحولمیشود.كســیتصورنمیكردكهبمباران
شهر»گرانادا«وتابلویپیكاسوازاینواقعه،مسیرهنررا
تغییردهد.ظهورپاپآرتها،پُستمدرنها،هنرمندان
انتزاعگراوهنرمفهومیدرعرضحدود70سالآنقدر
ســریعرخدادهكهدرطولتاریخبینظیراست.مرزها،
معنیومفهومخودراازدستدادهوهنروهنرمنداین
حقرابهخودمیدهندكهدرهرزمینهایورودكنندولو
اینكهنتیجهكارزیباییشناسیمرسومدرآثارهنریرادر
دلخودنداشتهباشد.تنهاخلقاثراهمیتپیدامیكند.
حتیشــكلآننیزمهمنیست.گســترشوپیشرفت
تكنولوژیهمبهكمكهنرمندآمدهتادربیانمقصود

خوددستیبازداشتهباشد.
اماپرســشاینجاســتكهواقعهایچون»كرونا«كه
جهانیبودنآنبرهیچكسپوشــیدهنیستوحتیدر
طولتاریخبرایآنمشــابهكميوجــودداردمیتواند
منشــأپیدایشنوعیزیباییشناسیدربرخیعناصرو
مفاهیمشود؟برایبررســیمفهومزیباییشناسیدر
یكپدیدهمانندكروناهمچوندیگرپدیدههامیبایست
نشانهشناسیانجامشود.ولیكرونادارایچهعناصری

استكهبتوانآنهارانشانهشناسیكرد؟

آنچهفعالًخودنماییمیكند»ماسك«،»صابون«،»الكل«
ومفاهیمیچون»قرنطینه«و»فاصلهگذاریاجتماعی«
و...است.چگونهمیتوانازاینعناصرومفاهیمبهمفهومی
زیباییشناسانهدســتیافت؟شایدفعاًلبرایرسیدنبه
جواباینسؤالزودباشــد.امامهماستكهمابهعنوان
مردمانیكهدربطنایناپیدمیبهسرمیبریمآنعناصرو
مفاهیمرابشناسیمونگاهیدقیقتربهآناندازیم؛چراكه
شایدآیندگاننتوانندچنینشرایطیرادركولمسكنند؛
پدیدههاییكهبهعنوانیكسوژهدرشكلگیریعینیو

ذهنیاینمفهومبسیارمیتواندمؤثرباشد.اماچگونه؟

ماسك ها نمی خندند و...
گســتردگیوفراوانییكعنصرمیتواندموردبررسی
نشانهشناســیقرارگیردوالبتهكهشایدمنجربهخلق
زیباییشناسیخاصخودنیزبشــود.اینروزهاچیزی
كهباآنسروكارداریم»ماسك«است.نهتنهاسروكار
داریمبلكهباآنمواجههســتیم.ماسكبهروزمرگیما
واردشدهاست.بهدغدغههاودرگیریهایذهنیانسان
امروزبدلشدهاست.جنبههایگوناگونیباخودبههمراه
آوردهاست.اینجنبههانیزمفاهیمیدردلمستتردارند؛
»ترس«و»اطمینان«دولبهمهمماسكهاهستند.هر
چهزمانمیگذرداینترسبهاطمینانتبدیلمیشود.
اماآنچهاهمیتداردایناستكهماسكهاتبدیلبهاصل

الینفكزندگیبشرمیشوند.
روزگاریوجودماســكرویصورتیكشخصنشانه
بیماریآنشــخصبود.تعدادآننیزآنقدركمبودكه
توجههمگانراجلبمیكرد.اماامروزاینمفهومتغییر
كردهاست.اوالًوجودماســكبرصورتاشخاصنشانه
بیماریشــخصنیســتودومآنكهنبودآنبرصورت
افرادجامعهاینبارجلبتوجهمیكند.هرچندكهاین
موضوعجنبهروانشناختیدارداماگستردگیآنتشكیل
یكتراكموریتممیدهدكهخودمیتواندموردمطالعه

زیباییشناسیونشانهشناسیباشد.
وجودخیابانیمملوازانسانهاییكهماسكزدهاندبرای
ماامروزامریعادیاستكهتاچندماهپیشنبود.مترویی
پرازمردمانیكهماسكبرصورتدارند،فروشگاههایی
كهصفماسكآنازدیگرصفهاطوالنیتراست،ادارات،
سامانههایحملونقل،معابر،مشاغلو...نهدرمنطقهای
خاصكهبهگستردگیكرهزمین،خودمیتواندموضوعی
جذاببرایهنروهنرمنددرخلقاثرشودكهشایددر

آیندهاینهچنداندوربایدشاهدآنباشیم.

ماسك در طول تاریخ
ماسكدرطولتاریخردپایطوالنیدارد.دراكتشافات
بهعملآمدهدرقبایلبدویآفریقاماسكهاییبهدست
آمدهكهاكثراًجنبهآیینیداشــتهاند.پسماســكها
عنصریجدیدنیستندوانسانباآنبیگانهنیستبااین
تفاوتكهماسكهایجوامعبدویعموماًازچوبوسفال
ساختهمیشدند.امامهمترینخصیصهماسكهااینبود
كهانسانراازشروشرارتمحفوظمیساختند.درنتیجه
ماســكهاهموارهكاركردیمثبتداشتهاند.پیكاسواز
همینماســكهایآفریقاییالهامگرفتوانرژیدرون
آنهارادرككردواینالهاممنجربهخلقآثارفراوانیشد
كهبهمجموعهماسكهایپیكاسومعروفشد.پیكاسودر
سفریكهبهآفریقاكردتحتتأثیراینماسكهایچوبی
كهاغلبجنبهاسطورهایوآیینیداشتندقرارگرفتو

انرژیآنهارادرككرد.

اماماسكهایامروزیماباماسكهایاسطورهایمتفاوت
هســتند.اگرچههمچنانجنبهدوركردنپلیدیهارا
درخوددارندامادیگرجنبهاسطورهایوآیینیندارند.
ماسكهاییكهپیكاسوباآنهادرآفریقامواجهشددارای
اشكالیشكســتهومتفاوتبودندوهیچماسكیشبیه
ماسكیدیگرنبود.شایدهمینشكستگیدرماسكهادر
فرمدهیسبكپیكاسوهمنمایانشدوكوبیسمهمدر

واقعازشكستهاییدرفرمبهوجودآمد.
ماسكهایجدیدبرخالفماسكهایآفریقاییكههمه
دستسازوجنبههنریداشتند،تولیدانبوهمیشوندو
غالباًفاقدزیباییهستند.ماسكهایكروناییهمهیك
شكلهستندواینیكشــكلبودنوضعیتییكسان
برایانسانهاپدیدآوردهاست.اگرجنبهاستتاركنندگی
همهماسكها،اعمازماسكهایقدیموجدیدرادرنظر
بگیریم،خاصیتپنهانومخفیكردنصورتهاراتوسط
ماسكدرخواهیمیافت.امااینچهعواقبیدرپیدارد؟

پشت ماسك پنهان شو...
مستترشــدنچهرهانســاندرپسماســكهاعناصر
نشــاندهندهعواطفكهعموماًدرصورتانسانهاست
راپنهانمیكند.چراكهتجلیعواطفانســانازطریق
چهرهاووعناصرتشــكیلدهندهصورتانساننمایش
دادهمیشــود.خنده،گریه،خشــم،زیبایی،استرس،
لبخندو...عموماًازطریقعضالتوعناصرشكلدهنده
صورتنمایانمیشــوند.درنتیجهاشــخاصازطریق
تغییراتاینعناصربهدركحاالتروحییكدیگردست
مییابند؛چیزیكهماسكهایكروناییآنراازانسان

سلبكردهاند،چهرههاراپنهانودرنتیجهعواطف
رامخفیكردهاند.اینباعثوضعیتیمشابهدرشكل
ظاهرنیزشدهاست.همهانســانهابهچهرهایكه
بیشازنیمیازآنرایكماسكسفیدتشكیلداده
است،تبدیلشدهاند.ماسكهاوضعیتیشبیهبههم
ومشابهبهوجودآوردهاندكهدراینحالت،تمایزدیگر

معنیندارد.
اینوضعیتمشابهدرشكلظاهریمردمانكویو
برزن،جنبهایمكانیكیبهانسانهادادهاست.آیااین
تراكمدردلخودجنبهایاززیباییشناسیرادارد؟
ازآنجاكهتراكمیازآدمهادركنارهمدرسطحشهرو
موقعیتهایمختلفبایكچیزمشتركیعنیماسك
ظاهرمیشوند،میتوانندمظهریازیكنوعزیباییرا
خلقكنند.تراكمبهعنوانیكیازعواملتركیببندی
میتوانددرارزیابیزیبایییكپدیــدهموردتوجه
نشانهشناســانوزیباییپژوهانباشد.درنتیجهدور
نیســتزمانیكهمفاهیمنوینیدراینحوزهشكل
بگیرد.چراكهگستردگیاینبحثخودازمحركهای
توجهبیشتراندیشمندان،متفكرانوعلیالخصوص

هنرمندانخواهدبود.
تناســباتمحیطیكهباجبرانســانهابرطبیعت
حاكمشــدهبود،حاالباتغییــرروشزندگیدچار
دگرگونیشــدهاســت.حضورحیواناتدرشهرها،
پاكشدنمحیطزیستدراثركمشدنرفتوآمدها،
تغییرچینششهریو...درذاتخودودردرازمدت
میتواندبهآفرینشیكزیباییشناسیمنجرشود.
بهطورمثالكارشناسانشهریازهماكنونبهدنبال
تغییردرفضاهایعمومیشهرهاهستند.ازآنجاكه
یكجانشــینیوقرنطینهباعثكرختیوافسردگی
شهرنشینانشــده،آنهادرصددهستندتاباطراحی
فضاهایمناســببرایفعالیتهایبدنیازعواقب
مخربناشیازعدمتحركبدنیبكاهند.اینامرخود
منجربهتولدســبكهاومدلهایجدیدچیدمان
شهریبانوعیزیباشناســیخاصخودخواهدشد.
گســتردگیموضوعدرآنحداستكهشایدنیازبه
تغییرقوانینحاكمودرنتیجهتغییرنگرشدرمعماری

وچیدمانشهریحاصلشود.
ازطرفدیگرباتعطیلیمشــاغلوركودناشــیاز
قرنطینهشهرهاوامكانورشكســتگیصنایعودر
نتیجهگستردگیبیكاری،مشــاغلوابستهبههنرو
صنایعدستیامكانبازپروریخواهندیافت.همین
موضوعبخشیازنگاهزیباشناســانهانسانهاكهدر
نتیجهمكانیكیزندگیكردنســلیقهسنتیخود
راازدســتدادهبودند،الجرممجبورمیسازدتابا
مراجعهبهنقوشوموتیفهایسنتیدستبهساخت
صنایعدســتیرويآورند.همینمواجههبخشیاز
احساساتفراموششــدهدربرخوردبااینرنگها،
نقشهاوشــكلهارابیدارخواهدكرد؛امكاناینكه
نوعیزایشگذشتهنیزدرپیآید؛آنچهاینروزهابه

ُرنسانسكرونامعروفشدهاست.

زیبایی شناسی کرونایی
نهبهماسكها

نهشناسا
نگاهینشا

یكیازتفاوتهایمهمنســلامروزبرخالفگذشتگان،وجود
رســانههاودنیایمجازیاســت.هرپدیدهورخدادیپیشاز
هرچیزیتحتتأثیراینگســتردگیاطالعاتوســرعتردو
بدلشدناست.بههمینترتیبســازوكارهایجدیدینیزدر
مواجههباپدیدههاتوسطدنیایمجازیپیشرویمردمبازشده
است.دردورهكنونیكهدنیاتحتتأثیراپیدمیشیوعكروناقرار
دارد،دنیابیشازهرزمانیباخطراقتصادیروبهروست.قرنطینه
وخانهنشینیبسیاریازمشاغلودرآمدهارامتأثرازخودساخته
اســت.اماهمینموضوعمیتواندفضاهایجدیدیرانیزبرای

كسبدرآمدوتولیدآثارهنریفراهمكند.
رشتهگرافیكوزیرشاخههایآنیكیازملزوماتدنیایمجازی
ورسانه،ازشروعفراگیریآنبودهاست.ازآنجاكهفعالیتهای
دیجیتالوابستهبهگرافیكشدهاســت،مشاغلفراوانینیزدر
كناروحولوحوشاینرشتهازچندیپیششكلگرفتهبود.
گرافیستهاهرروزباپیشــنهادوفضاهایجدیدكاریروبهرو
بودند.امیدآنبــودكهدرآیندهنیزاینگســتردگیادامهیابد

تااینكهشــیوعبیماریكووید-19كلجهانراقرنطینهوبرای
كمكردنسرعتشیوع،كمكردنسرعتانسانهاراپیشنهادداد.
خانهنشینیاگرهیچچیزنداشت،فضایآرامیبرایگرافیستها
پدیدآوردوصدالبتهچهموضوعوسوژهایبهتراز»كرونا«.ازآنجا
كهكرونادرحالحاضردرمانندارد،راهوروشهایپیشگیریو
آموزشهمگانیدردستوركارسازمانها،نهادهاودولتهاقرار
گرفت.وبدینترتیببهشــتطراحانوگرافیستهاآغازبهكار
كرد.انیمیشنها،موشنها،پوســترها،ویدئوآرتها،عكسها
و...باتولیدیانبوهنسبتبهقبلازشیوعاینبیماریسرازیربه
وبسایتها،اپلیكیشنهاوفضاهایمجازیشد.سرعتوحجم
سفارشهاآنقدرسریعوزیاداستكهبازارهایمجازیدركنار
آننیزرونقگرفتهاست؛بازارهاییمثلفروشادواتوتجهیزات

قویتركامپیوتری.
اماگستردگیاینپدپدهبهپهنهتمامیعالم،مخاطبانفراوانیرا
نیزدارد.تنوعفرهنگیونژادیوزبانیدركناریكسانبودننوع
بیماریونیازبهیكپارچهنگریدرمواجههبااینبیماری،توجهبه

عروسی در کوی گرافیست ها

 پژواك  

یكزبانمشتركرابیشازپیشبرجستهكردهاست.بههمین
دلیلطراحانوگرافیســتهابانگاهیجهانیكهدرآنتمامی
زبانهاونژادهاوسطوحمختلفانسانهادرنظرگرفتهشدهاست،
شــروعبهخلقاثركردند.ازآنجاكهمخاطبعامومردمعادی
مدنظراینتبلیغاتوآموزشهاهستند،درطراحیهاوآثارخلق
شدهبانوعیواقعگراییسادهشدهوگویامواجههستیمكهدرپی

خودزیباییشناسیخاصخودرانیزداراست.
دركناراینهاتولیداتبرخیمحصوالتونیزبرگزارینشستها،
نمایشگاههاورخدادهایگوناگونفرهنگی،هنریواجتماعی
نیزدرشــكلیجدیددرفضاهایمجازیبهصــورت»وبینار«،
»نمایشــگاهمجازی«،»الیوهایاینستایی«والبتهكالسهای
مجازیوآنالینبــهكارخودادامهدادندكههمــهآنهانیازمند
اطالعرسانیوهمبهینهســازیتولیدمحصولهنرییاهمان
UI1وUI2بودكهاینموضوعنیزبــهحجمكارهایطراحانو

گرافیتهااضافهشد.
طی2ماهاخیركههنرمندانرشتههایمختلفتالشكردنددر
فضایمجازیتولیداتوفعالیتهایگوناگونیداشتهباشند،آثار
متعددومتنوعیدرحوزههایمختلفهنرتولیدشد.برگزاری
جشــنوارههایمتعددفرهنگیوهنریهمباعثشدكهتعداد
زیادیازمردمنیزهمراهباهنرمندانایدههایهنریوفرهنگی

خودرادرقالبهایمختلفاجراییكنند.امادربینهمهاینآثار
آنچهمعموالًبیشتربهچشــممیآیدوموردتوجهقرارمیگیرد
طرحهایگرافیكیهســتندكهدركمترینزمــان،پیامرابه

مخاطبانتقالمیدهند.
فلورانسنایتینگلكهبهعنوانبنیانگذارپرستاریمدرنوبهبود
بهداشتدربیمارستانهایجنگیشناختهمیشود،درطراحی
گرافیكیواینفوگرافیكنیزپیشــگامبود.نایتینگلباانتشــار
گزارشخوددرموردبیمارســتانهایجنگیدرسال1۸۵۸،
نگرانشدآمارارائهشدهكســلكنندهبهنظربرسد،بنابراینوی
ازیكاینفوگرافیكهاختراعخودشبودنیزدرگزارشاستفاده

كرد.
ازآنجاكهجهانچشماندازدقیقیازوضعیتاینبیماریمتصور
نیست،بهنظرمیرســدكهسرعتگســترشكسبوكارهای
دیجیتالدرفضاهایمجازیبهرونقدرآمدهایناشیازمشاغل
مرتبطبینجامد.درنتیجهامورگرافیكیدرهمهشاخههابهسمت
شكوفاییپیشخواهدرفتكهاینمیتواندبارقابتیشدنحوزه
طراحیبهواردشدناینهنربهدنیاییجدیدمنتهیشود.زبان
مشتركورساندنپیامدركوتاهترینزمانوكمترینپیچیدگی
مزیتآثارگرافیكیرابرایمروجاناینعرصهبرجســتهكرده

است.
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   گفت وگو با متهم
چرا از مقتول كينه به دل داشتي؟

او در محله ما زندگي مي كرد و مدتي قبل با مادربزرگم درگير شده بود. 
علت دعوايشان را نمي دانستم اما پس از آن از مقتول كينه به دل گرفتم. 

البته انگيزه اصلي ام سرقت طالهايش بود.
چرا سرقت؟

چون بدهكار بودم. قبل از عيد از صاحب كارم 10ميليون تومان پول 
گرفتم. من در مبل ســازي  كار مي كردم و مي خواستم موتور بخرم. با 
پولي كه از صاحب كارم قرض گرفتم يك موتور خريدم و مابقي را هم به 
پدرم دادم. مدتي گذشت اما نتوانستم پول صاحب كارم را جور كنم. او 
هم  مدام فشار مي آورد كه پولش را پس بگيرد. مجبور شدم موتورم را 
نصف قيمت بفروشم تا پولش را بدهم. حدود 5.5ميليون از 10ميليون 
را جور كردم اما هنوز 4.5ميليون بدهكار بودم. مانده بودم چه كنم تا 

اينكه  فكر سرقت به سرم زد.
چه شد كه مقتول را انتخاب كردي؟

مقتول فاميل دورمان است اما وقتي روز حادثه زنگ خانه وي را زدم 
و گفتم بســته حمايتي برايش آورده ام مرا نشــناخت. مي دانستم او 
طالهاي زيادي دارد و اگر يك النگويش را بفروشم مي توانم بدهي ام 
را بپردازم. اما حقيقتش اين است كه به هيچ عنوان قصد كشتن او را 
نداشتم. با خودم گفتم به بهانه بردن بسته به خانه مقتول مي روم. بعد 
با وسيله اي به سر او مي زنم تا به كما برود و بعد سرقت مي كنم. نقشه 
كشيده بودم كه وقتي به هوش آمد پول طالهايي كه سرقت كرده ام 

را به او برمي گردانم.
پس چه شد كه او را به قتل رساندي؟

وقتي در را باز كرد و بسته را تحويل دادم متوجه شدم خانه اش دوربين 
دارد. بر اي همين ترسيدم و نقشــه را اجرا نكردم اما چند ساعت بعد 
دوباره به خانه وي رفتم و به بهانه اينكه دســته كليدم را در خانه اش 
جا گذاشته ام وارد شــدم. آنجا بود كه مرا شناخت. به آشپرخانه رفت 

تا برايم چايي بياورد، وقتي برگشت ســيني را از او گرفتم و ضربه اي 
به سرش زدم. بعد از آن با ماهيتابه ضربات ديگري به سرش زدم. يك 
دفعه چشمم به سفره افطار پيرزن افتاد كه چاقويي روي كره بود. آن 
را برداشتم و چند ضربه به پيرزن زدم. بعد طالهايش را سرقت كردم 
و داخل جوراب مشكي رنگ گذاشتم و فرار كردم. همه طالها را پشت 
آينه سرويس بهداشتي در خانه پدربزرگم گذاشتم و به يكي از دوستانم 
زنگ زدم و گفتم اگر با سيني، ماهيتابه و چاقو به پيرزني ضربه بزني 
مي ميرد؟ او هم گفت قطعا مي ميرد. تلفن را قطع كردم و به دوســت 
ديگرم زنگ زدم. به او گفتم كليپي در اينســتاگرام ديده ام كه 3نفر 
به قصد سرقت وارد خانه پيرزني شــده اند و به او ضربه زدند. راستش 
ماجراي يك كليپ خيالي را بازگو كردم اما هدفم اين بود كه بشنوم 
»چنين چيزي محال است و كسي اينطوري نمي ميرد« اما حقيقت 

چيز ديگري بود و من به خاطر بدهي 4.5ميليون توماني شدم قاتل.

  اضافه حقوق بازنشستگان به پايان فصل رسيد
به زودي وارد آخرين ماه بهار در ســال جديد مي شويم؛ ولي هنوز از 
واريز مابه التفاوت افزايش حقوق بازنشستگان در سال جديد خبري 
نيست! با اين حقوق ناچيز و اين وضع گراني، فشار بسيار زيادي به اين 
قشر وارد شده و خانواده هاي متوسط و معمولي بازنشسته تبديل به 
فقير شده اند؛ درحالي كه نه شغل ديگري دارند و نه خيلي از اين اقشار 

توان كار كردن.
اعتمادي از تهران

   فشار بسيار پايين گاز در زاهدان و زابل
پروژه هاي گازرساني در سيستان و بلوچستان هر روز در راس خبرهاي 
استاني است، درحالي كه توسعه شبكه بدون زيرساخت فايده اي ندارد. 
اكنون يك سال است كه ما لوله كشي گاز داريم، ولي بدون كپسول گاز 
مايع نمي توانيم گاز مورد نيازمان را تامين كنيم، زيرا فشار گاز در لوله ها 
بسيار پايين است و شــايد براي جوش آوردن كتري در مدت زماني 
طوالني مناسب باشد! از اينكه گازرساني توسعه يابد بسيار خوشحال و 

سپاسگزاريم اما درون لوله ها گاز هم باشد!
ميرضامني از زابل

   صرفه جويي در آب جدي شود
درســال هاي گذشــته تجهيزات كاهش مصرف آب در كشور توليد 
گسترده اي داشت و نصب آنها نقش بســزايي دركاهش مصرف آب 
دراماكن عمومــي و مجتمع هاي آپارتماني و زمين هاي كشــاورزي 
داشت، انتظارمي رود با فرا رســيدن فصل گرما و استفاده حداكثري 
ازآب، دســت اندركاران وزارت نيرو با حمايت از نصب اين تجهيزات 

با قيمت مناسب براي صرفه جويي آب دركشورگام اساسي بردارند.
شيوا از تهران 

  مسئوالن، مرغداري ها را به حال خود رها كرده اند
مرغ مرغداران از بي داني در حال تلف شدن است، ارز دولتي تامين دان 
از بازار سياه سر درآورده و از طرفي مرغ ها دان ندارند. همه مرغداران 
ورشكست و نابود شده اند و با اين وضع مرغ روبه گراني مي رود كه در 
اين صورت نخريدن مرغ به قيمت مقرون به صرفه براي توليد كننده 
اوضاع را بدتر و كمر مرغدار را مي شكند. مشــكل مرغداران را فرياد 

مي زنم بلكه فريادرسي پيدا شود.
اصغرزاده از آمل 

   جلوي فروش كوه هاي طالقان را بگيرند
مدت هاست كوه ها و دامنه هاي كوه در جاده ابراهيم آباد طالقان كه جزو 
منابع طبيعي است خريد و فروش مي شود. در اين كار مسئوالن هم 
دست دارند. اكنون وقت اطالع رساني است، ما اطالع داديم كه بعدها 

نگويند دير متوجه شديم.
موسوي طالقاني از تهران

  برگزاري مراسم عروسي و عزا خوزستان را كرونا زده كرده است
زماني كه پشت سر هم مراسم عزا يا عروسي بدون رعايت فاصله گذاري 
در گوشه و كنار خوزستان برگزار مي شــد، كسي برخورد نمي كرد، 
درحالي كه ممنوعيت برگزاري مراسم اعالم شده بود.  اكنون در خانه 
هر خوزســتاني حداقل 2 بيمار كرونايي است؛ درحالي كه هوا بسيار 
گرم و تحمل اين بيماري به واسطه گرما ســخت تر است. چه كسي 

مسئول است؟
زهاوري از اهواز

   كيفيت آسفالت معابر را افزايش دهند
واقعا با اين همه پيشــرفت تكنولوژي و شركت هاي دانش بنيان چرا 
آسفالت باكيفيت نداريم؟ واقعا روا نيســت كه با اين همه پيشرفت، 
امروز جايي را آسفالت كنند و فردا ترك بردارد يا چاله شود. اينكه همه 
ساله ميليون ها تومان خرج آسفالت و اين چرخه معيوب دوباره تكرار 

شود انصاف نيست.
عليزاده از تهران

  شبكه هاي استاني صدا و سيما به مخاطب احترام نمي گذارند
شبكه هاي استاني صدا و سيما به مخاطبين خود اهميت نمي دهند 
و احترامي برايشان قائل نيســتند! مثال در مركز استان زنجان بعد از 
مدتي از پخش مســابقه )خانه ما( يكباره و بدون توضيح، برنامه را از 
برنامه پخش حذف مي كنند و شماره هاي روابط عمومي نيز شنونده 

اعتراض ما نيستند.
خواجه از زنجان

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

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

با مردم

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

3پسر جوان كه به بهانه خريد 
موبايل در روزهاي قرنطينه داخلي

كرونايــي راهــي مغــازه 
موبايل فروشي در اسالمشهر شده و صاحب 
مغازه را به قتل رســانده بودند، در دادگاه 

جزئيات جنايت را شرح دادند.
به گزارش همشــهري، اين جنايت هشتم 
فرورديــن امســال در خيابان كاشــاني 
اسالمشهر رقم خورد. محل جنايت مغازه 
موبايل فروشي فرشاد بود و وقتي مأموران 
پليس راهي آنجا شدند در بررسي تصاوير 
دوربين  هاي مداربســته متوجه شدند كه 
2پســر جــوان وارد مغازه شــده و پس از 
اينكه صاحب مغازه به نام فرشــاد 27ساله 
را با چاقو مجروح كردند، 50گوشي موبايل 
دزديده و همراه همدست شــان كه بيرون 
از مغازه ايســتاده بود فرار كردند. فرشاد به 
بيمارســتان منتقل و همزمان تحقيقات 
گسترده پليس براي دســتگيري عامالن 
جنايت آغاز شــد. كارآگاهان موفق شدند 
با ردگيري سرنخ هاي موجود، هر 3 سارق 
را دستگير كنند. با دســتگيري متهم و با 
توجه به جنجالي كه انتشار فيلم جنايت در 
شبكه هاي اجتماعي به پا كرده بود، پرونده 
آنها در وقت فوق العاده رســيدگي و پس از 
صدور كيفرخواست براي محاكمه به دادگاه 

كيفري يك استان تهران فرستاده شد.
صبح ديروز هر 3 متهم در شعبه اول دادگاه 
كيفري يك استان تهران پاي ميز محاكمه 
قرار گرفتنــد. در ابتداي جلســه نماينده 
دادستان اسالمشهر به بيان كيفرخواست 
پرداخت و گفت: متهم رديــف اول متولد 
1377 و اتهام او مشاركت در قتل عمدي، 
حمل سالح سرد، سردستگي و تشكيل باند 
و مشاركت در سرقت مسلحانه است. متهم 
رديف دوم متهم به مشــاركت در تشكيل 
باند و مشاركت در سرقت مسلحانه و متهم 
رديف ســوم، متهم به معاونت در ســرقت 
مسلحانه است. وي افزود: بزه انتسابي به هر 
3 متهم محرز است و تقاضاي حكم مجازات 

نامبردگان را دارم. در ادامــه اولياي دم در 
جايگاه قرار گرفتند تا درخواســت خود را 
مطرح كنند. پدر مقتول گفت: اين  افراد را 
قصاص كنيد. بچه مرا بي گناه كشتند. اگر 
بچه من ســر اينها چنين باليي را مي آورد 
خانواده اينها چه مي كردند؟ ما به چارچوب 
قانون احترام مي گذاريم. متهم رديف اول 
قاتل فرزند من اســت و تقاضاي مجازات 

ساير متهمان را نيز دارم. مادر مقتول نيز 
گفت: بچه من بي گناه كشته شد و 

مي خواهم كه خــون او پايمال 
نشود. بچه من در خون غلتيد 
و قصاص در مألعام هر 3متهم 
را مي خواهم. مــن فيلم اين 
جنايت را ديده ام. آخرين فرد 

همسر مقتول بود كه وقتي در 
جايگاه قــرار گرفت گفت: كاري 

كه اين 3 نفر انجام دادند كاري بود كه از 
داعش بر مي آيد. درصورتي كه مي توانستند 
كاري كنند كه همسر من نميرد. آنها مانند 
داعش گردن همســر مرا زدند. من 51 روز 
اســت كه نخوابيده ام و هر روز ســر خاك 
همسرم گريه مي كنم. من 2هفته پيش از 

اين ماجرا پدرم را از دست داده بودم.

دفاعيات سردسته
در ادامه سردســته اين باند به دفاع از خود 
پرداخت و گفت: تمامــي اتهامات را قبول 
دارم و تنها چيزي كه قبول ندارم سردستگي 
باند است. من خصومتي با مقتول نداشتم. 
مدتي قبل مسئله سرقت را با 2 نفر ديگر در 
ميان گذاشــتم. برنامه ريزي را من و متهم 
رديف دوم انجام داديم و قرار بود مغازه اي 
پيدا كنيم كه گوشي هاي پلمب داشته باشد 
و به عنوان مشتري وارد مغازه شويم و سپس 

گوشي را برداريم و خارج شويم.
وي ادامه داد: قرار گذاشــتيم كه صبح زود 
اين كار را انجام دهيم كه در خيابان ها كسي 
نباشد. زماني كه وارد مغازه مقتول شديم 
وي كركــره را پاييــن داد و گفت به خاطر 

كرونــا مجبور 
است كه كركره 
را پايين دهد. 
چــون مغازه ها 
بايد تعطيل باشند. 
ما در ادامه مشــخصات 
گوشي ها را پرسيديم و به متهم رديف دوم 
اشــاره كردم و به او فهمانــدم كه منصرف 
شده ام؛ اما او گفت كه صبر كن. متهم رديف 
سوم با من از طريق هندزفري ارتباط داشت 
و مي گفت هر كاري انجام مي دهي دســت 
خالي بيرون نيا. چاقويي را كه همراه خود 
برده بودم براي اين بود كــه اگر در خيابان 
كسي دنبال ما كرد چاقو را به او نشان دهم 
و بترسانم. اما وقتي صاحب مغازه كركره را 
پايين داد و در داخل گير كرديم با خود فكر 
كردم تا او را با چاقو تهديد كنم، در اين فكر 
بودم كه مقتول به مانيتور پشت سر من نگاه 
انداخت و دست خود را به سمت گاوصندوق 
برد. در آن لحظه نتوانستم درست فكر كنم 
و پيش خود گفتم االن شــوكر يــا گاز در 
مي آورد. به همين دليل چاقو را پرت كردم 
كه او گردن خود را گرفت و من داد زدم ما 
نمي خواهيم تو را بزنيم و از او خواستم روي 
زمين بنشيند تا ما كار خود را انجام دهيم. اما 
مقتول به سمت كشو رفت و كشو را باز كرد. 
من داخل كشو شوكر را ديدم. در آن لحظه 
كنترل خودم را از دســت دادم. چشمانم را 

بستم و ضربه دوم را پرتاب كردم كه خون 
همه جا را گرفت.

وي گفت: همدستم گوشي ها را جمع كرد 
و من رفتم ريمــوت را پيدا كــردم و آن را 
برداشتم. همه دكمه ها را فشار دادم تا كركره 
باال رفت، سپس از مغازه خارج شدم و فرار 
كرديم اما 2 كوچه آن طرفتر دستگير شديم. 
انگيزه ما سرقت بود، من با مقتول مشكلي 
نداشتم و اصال او را نمي شناختم. ما حدود 
53 موبايل سرقت كرديم و قصد داشتيم در 

فضاي مجازي بفروشيم كه گير افتاديم.
در ادامه جلسه دادگاه متهمان رديف دوم 
و ســوم نيز به دفاع از خود پرداختند و در 
اين ميان متهم رديف دوم گفت:  مشاركت 
در ســرقت را قبول دارم، ولي تشكيل باند 
را قبول ندارم. چند روز قبــل از آن اتفاق، 
متهم رديف اول نقشه خود را به من توضيح 
داد و گفت كه بايد داخل مغازه شويم و 2-3  
گوشي  برداريم و فرار كنيم. قرار نبود چاقو 
استفاده شــود و چاقو براي اين بود كه اگر 
بيرون كسي ما را دنبال كرد آن را به او نشان 
دهيم اما وقتي وارد مغازه شديم فروشنده 
گفت كركره را براي اينكــه به خاطر كرونا 
جريمه نشــود پايين مي دهد و در نهايت 
نيز آن اتفاق افتاد. براســاس اين گزارش، 
پس از دفاعيات متهمــان و وكالي مدافع 
آنها، قضات دادگاه براي صــدور رأي وارد 

شور شدند.

كالبدشكافي كد جنايت جنجالي
عامالن جنايت در موبايل فروشي پاي ميز محاكمه قرار گرفتند

پس از همسر و مادرزن، دختر كوچك مرد عصباني 
نيز به ضرب گلوله او جان باخت

مرگ سومين قرباني نگهبان بانك 
با مرگ دختر 17ســاله كه در جريان تيراندازي هولناك پدرش در روستايي حوالي 

بابلسر مجروح شده بود، تعداد قربانيان اين تيراندازي به 3نفر رسيد.
به گزارش همشــهري، اين تيراندازي هولناك در دو روستاي گالشكال و ازنوا از توابع 
بابلسر رخ داد و در جريان آن مردي 52ساله، وقتي شنيد كه همسرش مهريه اش را به 
اجرا گذاشته، با شليك گلوله همسر و مادرزنش را به قتل رساند و 2دختر خود را نيز 
مجروح كرد كه يكي از دختران وي شامگاه ديروز در بيمارستان جانش را از دست داد. 
اما چه دليلي باعث شد كه عامل جنايت چنين تصميم هولناكي بگيرد و خانواده اش 

را به رگبار ببندد؟
يكي از اهالي روســتاي ازنوا كه از نزديك با اين خانواده آشــنايي دارد به همشهري 
مي گويد: عامل تيراندازي نگهبان بانكي در بابلسر است. او 3دختر داشت كه 2نفر از 
آنها ازدواج كرده بودند اما بعد از مدتي از شوهرانشان طالق گرفته و به خانه پدري شان 

بازگشته بودند و دختر سومش هم دختري 17ساله بود كه هنوز ازدواج نكرده بود.
اين شاهد عيني ادامه مي دهد: عامل جنايت از مدتي قبل با همسرش دچار اختالف 
شده بود. همســر او زني فعال، خوش اخالق و مورد احترام اهالي روستا بود. او در كار 
كشت توت فرنگي بود و همه اهالي روستا از او به نيكي ياد مي كردند. اين زن اما از مدتي 
قبل بر سر مسائلي به شوهرش مشكوك و با او دچار اختالف شد. اين اختالفات تا جايي 
پيش رفت كه وي از خانه قهر كرد و به خانه مادرش در روستاي گالشكال در نزديكي 
ازنوا رفت. بعد هم تصميم گرفت مهريه اش را به اجرا بگذارد تا شوهرش را مجبور كند 
به زندگي چندين ساله شــان اهميت بدهد. وي مي گويد: اين زن دادخواستش را در 
دادگاه مطرح كرد و ظاهرا شوهرش ماجرا را جدي نگرفته بود تا اينكه روز قبل از حادثه 
وقتي براي انجام كاري به بانك رفت، متوجه شد حسابش مسدود شده است. او ماجرا را 
پيگيري كرد و متوجه شد به خاطر اينكه همسرش مهريه اش را به اجرا گذاشته، حساب 
وي مسدود شده است. براي همين عصباني شد و روز حادثه تصميم هولناكي گرفت.

جنايت باورنكردني
روز حادثه، يعني صبح شنبه مرد عصباني از خانه بيرون رفت و راهي محل كارش شد. 
او سالح كلت كمري اش را تحويل گرفت اما به جاي اينكه سر پستش برود، به خانه 
برگشت. ساعت حدود 7:45دقيقه صبح بود. شاهد حادثه مي گويد: اين مرد ابتدا به 
خانه خودشان رفت و از دختر بزرگش خواست كه كارت عابربانكش را به او بدهد. اما او 
گفت كه كارتش  دست مادرش است. پدر خانواده عصبانيتش بيشتر شد و چون تصور 
مي كرد دختر 25ساله اش به مادرش براي اجرا گذاشتن مهريه اش مشاوره داده است، 
با او درگير شد. پس از آن دختر كوچك او نيز وارد درگيري شد و مرد عصباني هر دو 
دخترش را هدف گلوله قرار داد و از خانه خارج شد. گلوله اي كه به دختر 25ساله اش 
اصابت كرد، به پاي او خورد و خوشــبختانه وي حالش خوب است اما گلوله اي كه به 
دختر 17ساله اش اصابت كرد، متأسفانه باعث شد كه او چند ساعت بعد در بيمارستان 
جانش از دست بدهد. مرد عصباني سپس راهي روستاي گالشكال شد و يكراست به 
خانه مادرزنش رفت. پس از ورود به آنجا با همان كلتي كه در اختيار داشت دو گلوله 
به پيشاني همسر و مادرزنش شليك كرد و هر دوي آنها در دم جان باختند. او پس از 
اين جنايت هولناك راهي محل كارش در بابلسر شد و به گفته همكارانش، 5دقيقه اي 
در آنجا بود اما گفت كه حالش خوب نيست و از آنجا خارج شد و به اداره آگاهي رفت 

و خودش را تسليم كرد.
براساس اين گزارش، مرد تيرانداز پس از دستگيري نزد مأموران پليس جزئيات اين 

حادثه را شرح داد و تحقيقات تكميلي در اين پرونده ادامه دارد.

پسر 21ساله كه به اتهام قتل زن تنها دستگير شده بود، اعتراف كرد 
كه به دليل كينه اي كه از مقتول داشت و همچنين بدهكاري اش 

دست به اين جنايت زده است. 
به گزارش همشهري، جمعه گذشته جنايتي در جنوب شرق تهران 
رخ داد و در جريان آن زني 70ساله به قتل رسيد. او با ضربات چاقو 
به قتل رســيده و همه طالهايش به سرقت رفته بود. پسر اين زن 
مي گفت كه مادرش از زمان شيوع كرونا در خانه اش قرنطينه بوده 
اما آخرين باري كه به او زنگ زده، گفته پسري جوان كه از بچه هاي 
محلشان است برايش بسته حمايتي آورده و قصد دارد براي تحويل 
گرفتن آن به مقابل در برود. پس از آن نيز ديگر تلفنش را جواب 
نداده اســت. كارآگاهان براي يافتن سرنخي از قاتل، راهي محلي 
شدند كه بسته هاي حمايتي در آنجا تهيه شــده بود و به پسري 
21ساله به نام محمود رسيدند. او دســتگير شد اما در تحقيقات 
گفت: در جنايت نقشــي ندارد. با اين حال يكي از دوستان وي به 
مأموران گفت: شبي كه پيرزن به قتل رسيد محمود را ديدم. او برايم 
تعريف كرد كه به صورت اتفاقي در يك پيج اينستاگرامي كليپي از 
يك جنايت ديده كه در آن 3نفر با انگيزه سرقت طال، پيرزني را به 
قتل رسانده اند و احتماال وي ماجراي قتلي را كه خودش مرتكب 
شده برايم تعريف كرده است. با اين اطالعات پسر21ساله تحت 
بازجويي قرار گرفت تا اينكه صبح ديــروز راز قتل پيرزن را فاش 
كرد. او وقتي در دادسراي جنايي مقابل قاضي مصطفي، واحدي 
بازپرس جنايي تهران قرار گرفت، جزئيات قتل را شرح داد و مدعي 
شد به دليل كينه اي كه از مقتول داشت و همچنين بدهي اش به 

صاحب كارش دست به اين جنايت زده است.

كينه و سرقت؛ انگيزه هاي پسر 21ساله در قتل زن تنها

پدر نقتول براي قاتل درخواست قصاص كردقاضي آلت قتاله را نشان مي دهد



 مرحله اول دستگيري معتادان 
گزارش

 
متجاهر در محله شوش و هرندي 
در هفته هاي اخير اجرا شــده 
اســت. طبق مشــاهدات ميداني خبرنگاران 
همشهري كه در اين برنامه حاضر بودند بسياري 
از دستگير شدگان، ساعت ها شانه به شانه هم و 
بدون اينكه پروتكل هاي بهداشتي ابالغ شده از 
سوي كميته درمان ستاد مقابله با كرونا رعايت 
شــود، نگهداري مي شــوند و آنچنــان بعد از 
دستگيري به هم نزديكند كه بوي دهان هم را 
متوجه مي شوند. كافي است يكي از آنها ناقل باشد 
تا جمعي را در اندك زماني به كرونا مبتال كند؛ 
ناقالني كه حتي اگر هم كرونا داشته باشند، دليلي 

براي رعايت بهداشت فردي در خود نمي بينند.

رها سازي از ترس مرگ 
شيوع كرونا، كســاني را كه معتادان متجاهر را 
نگهداري مي كردند، نگران كــرد از اينكه مبادا 
در مراكز نگهداري از معتادان متجاهر، ويروس 
گسترش پيدا كرده و سبب مرگ ومير آنها شود. 
مرگ معتــادان در كمپ هــا و مراكز نگهداري 
مي توانست دردسرهايي براي دستگاه هاي متولي 
اين مراكز ايجاد كند. از اين رو، به گفته سرپرست 
ســازمان رفاه، خدمات و مشاركت هاي مردمي 
شــهرداري تهران، كميته درمان ستاد مقابله با 
كرونا در همان آغاز همه گيري بيماري، به مراكز 
نگهدارنده معتادان متجاهر توصيه كرد كه اين 
افراد را رها كنند؛ توصيه اي كه از نظر »سيدمالك 

حسيني« كمي عجوالنه ارائه شد.
در اين ميان، حدود 8هزار معتاد متجاهر از مراكز 
نگهداري خــارج و درواقع به خيابان هاي تهران 
منتقل شدند. رها شــدن معتادان در خيابان ها 
سبب تجمعشان در پاتوق ها و بوستان هاي شهر 
شد. اين تجمع، نگراني  از ابتالي آنها و شيوع بيش 
از پيش ويروس در شــهر را تقويت كرد. همين 
نگراني ها، تصميم كميته درمان ستاد مقابله با 
كرونا را در رها سازي  معتادان متجاهر اصالح كرد. 
فشار افكار عمومي سبب شد، طرح جمع آوري 
معتادان متجاهر دوباره در دســتور كار كميته 
درمان ستاد مقابله قرار گيرد؛ طرحي كه اين بار 
متفاوت از قبل در روند جمع آوري بود. الزاماتي 
براي نحوه جمع آوري، انتقال، تســت بيماري و 
نگهداري از معتادان پيش بيني شــده بود كه با 
وجود درنظر گرفتن مقررات اجرايي آن، به نظر 
مي رسد كمتر دستگاهي تن به اجراي قوانينش 

داده باشد.

دستگيري بيش از سهميه تعيين شده 
نيروي انتظامي، به عنوان ضابــط اجراي طرح 
جمع آوري معتادان متجاهر، مانند گذشته پاي 
كار بود. اما همه نيروهاي انتظامي نمي توانستند 
معتادان را جمع آوري كنند. براساس دستورالعمل 
كميته درمان ســتاد مقابله با كرونا، تعدادي از 
مأموران كه داراي تجهيزات مناسب پيشگيري 
بودند، جمع آوري را شروع كردند؛ ماموراني كه 
به گفته سردار»حسين رحيمي« رئيس پليس 

پايتخت تعدادشان به 200نفر مي رسيد: »طرح 
جمع آوري معتادان متجاهر با يك تيم 200نفره 
از مأموران زبده پليس مبارزه با موادمخدر شروع 
شده اســت و هر روز حدود 500معتاد دستگير 
شده و با رعايت دستورالعمل ستاد مقابله با كرونا 
به مراكز بازپروري منتقل مي شوند. پيش از اين 
غربالگري معتــادان در مراكز بازپــروري انجام 
مي شد، اما با شيوع كرونا تست كرونا هم به ساير 
تست ها ازجمله مثبت بودن اعتياد و بيماري هاي 

واگيردار اضافه شده است«.
سردار رحيمي از رعايت دستورالعمل هاي ستاد 
مقابله با كرونا خبر مي دهد اما مسئوالن سازمان 
بهزيستي مي گويند بخشي از نحوه دستگيري، 
نگهداري و انجام تست هاي پزشكي مطابق با 

دستورالعمل ها نبوده است. براي مثال، براساس 
دستورالعمل تعيين شده از سوي كميته درمان 
ســتاد مقابله با كرونا، نيروي انتظامي بايد به 
شكل تدريجي نســبت به دستگيري معتادان 
متجاهر با رعايت پروتكل هاي بهداشتي اقدام 
مي كرد؛ درحالي كه براساس آماري كه مديركل 
بهزيستي استان تهران اعالم و در سايت سازمان 
بهزيستي منتشر كرده روزانه 250تا 350معتاد 
متجاهر از ســوي نيروي انتظامي دســتگير 

مي شود.
»فريد براتي سده«، مديركل پيشگيري و درمان 
سازمان بهزيستي معتقد اســت در بخشي از 
فرآيند جمع آوري معتــادان متجاهر مصوبات 
كميته درمان ستاد مقابله به درستي اجرا نشده 

است: »عدد دســتگيري 500معتاد متجاهر 
مطابق دستورالعمل ستاد مقابله نيست. اگر قرار 
است دستورالعمل اجرا شود، بايد آن را كامل اجرا 
كرد. از نظر ما قدر مسلم نبايد 500نفر دستگير 
شوند؛ چراكه ظرفيت آزمايش و غربالگري اين 

افراد را با توجه به پروتكل ها نداريم«.
ســتاد مقابله با كرونا، با حضور دســتگاه هاي 
مختلف به جمع بندي براي چگونگي برخورد 
با مسائل مربوط به اين بيماري مي پردازد. اين 
ستاد كميته هايي دارد كه ماهيت برخي از آنها 
امنيتي - انتظامي اســت و تصميم گيري ها و 
دستورالعمل هاي ستاد با اعمال نظر دستگاه هاي 
عضو اين كميته جهت دهي مي شود. چگونگي 
جمع آوري، نگهداري، انتقال و برخورد با معتادان 
متجاهر در قالب اين كميته مشخص شده است. 
به گفته فريد براتي سده، مديركل پيشگيري و 
درمان سازمان بهزيستي در دستورالعمل وزارت 
بهداشــت و كميته درمان، نحوه جمع آوري و 
انتقال معتادان متجاهر كامالً مشخص شده است. 
يكي از الزامات در ايــن فرايند، كم بودن تعداد 
دســتگيري هاي روزانه و رعايت فاصله  گذاري 
اجتماعي است؛ اين در حالي است كه براساس 
آمارهاي رسمي اعالم شــده روزانه 500معتاد 
متجاهــر در پايتخــت جمع آوري مي شــود؛ 
آماري كه مديركل پيشگيري و درمان سازمان 

بهزيستي آن را بيشتر از حد انتظار مي داند.

تخطي  از مقررات ستاد مقابله
اينكه چرا معتادان متجاهر، از حقوقي كه بايد 
حين دســتگيري و انتقال به مراكز مشخص 
شده برخوردار باشند محرومند را بايد در ضعف 
دستگاه هاي مسئول در نظارت بر مصوباتي كه 
خود آنها تدوين و ابالغ كرده اند، جســت وجو 
كرد. در دستورالعمل ستاد مقابله با كرونا، وزارت 
بهداشت و ســازمان بهزيستي مسئول نظارت 
بر حســن اجراي عملكرد نيروي انتظامي در 
دستگيري و انتقال معتادان متجاهر هستند؛ 
اتفاقــي كه به گفتــه مديركل پيشــگيري و 
درمان سازمان بهزيســتي، به آن توجه نشده 
اســت: »اينكه معتادان متجاهر بدون رعايت 
فاصله گذاري اجتماعي و پروتكل هاي بهداشتي 
دســتگير و جمع آوري مي شوند، تخلف است. 
بايد وزارت بهداشت و ســتاد مقابله با كرونا به 
اين موضوع ورود كنند و از مســئوالن مربوطه 
در فرايند جمع آوري پاسخ بخواهند«. او ادامه 
مي دهد: »نمايندگان وزارت بهداشت و سازمان 
بهزيستي معموالً در فرايند دستگيري معتادان 
متجاهر نيستند. نه تنها االن نيستند، بلكه قبل 
از شــيوع كرونا هم در جريان دستگيري افراد 

نبودند«.

همه دردسرهاي معتادان متجاهر
كرونا سبب شده است، بســياري از معتادان 
دسترسي به فروشندگان خرده پاي مواد نداشته 
باشند. اين افراد براي پيدا كردن فروشنده وارد 
خيابان شده و در طرح هاي جمع آوري دستگير 
مي شوند. برخي از دستگير شدگان نيز دچار 
بيماري هاي واگيردار و برخي ديگر نيز داراي 
بيماري هاي اعصاب و روان هســتند. كهولت 
سن و صغر سن هم مشــكل ديگري است كه 
در فرآينــد جمع آوري معتــادان وجود دارد. 
اين موارد سبب شــده است، هيچ دستگاهي 
نتواند آمار دقيقي از معتــادان متجاهر ارائه 
كند. با اين حال، ظرفيتي بــراي نگهداري از 
دستگير شدگان در سال هاي قبل ايجاد شده 
است؛ ظرفيتي كه به نظر مي رسد با الزام هاي 
قانوني براي رعايت فاصله گذاري اجتماعي نياز 
به توسعه آن وجود دارد تا معتادان بي دفاع در 
برابر كرونا، ويروس را به ديگران منتقل نكنند. 
براتي ســده در اين باره مي گويد: »مشكل ما 
نبود ظرفيت نيســت، بلكه مشكل چگونگي 
اجراي دستورالعمل هاست. متأسفانه در برخي 
استان ها، همه معتادان در يك شب جمع آوري 
شده اند و شرايط نگهداري و انتقال آنها مناسب 

نبوده است.«

تقاضاي برگزاري جلسه اضطراري كميته 
درمان 

براتي سده، مي گويد كه ســازمان بهزيستي 
به روند كنوني جمــع آوري معتادان متجاهر 
انتقاداتي دارد و درخواست جلسه فوق العاده 
كميته درمان ستاد مقابله را براي رفع مشكل 
ارائه كرده است: »هم اكنون در برخي استان ها 
وزارت بهداشــت اعالم كرده است كه امكان 
تســت كرونا از معتادان متجاهر را ندارد. در 
اســتاني همه معتادان متجاهــر را به مراكز 
ماده 16منتقــل كرده اند كه ايــن نيز طبق 
دستورالعمل هاي ستاد كرونا نيست. در استان 
ديگري مســئوالن مربوطه اعالم كرده اند كه 
در ابتدا غربالگري مي كنند و بعد تست كرونا 
را انجام مي دهند؛ درحالــي كه نبايد اينگونه 
باشد و ابتدا بايد تست و سپس غربالگري انجام 
شود. از نظر ما هر فرآيندي غير از اين، تخلف از 

دستورالعمل هاي ابالغي است.«
او ادامه داد: »در دستورالعمل ستاد مقابله با كرونا 
تأكيد شده است كه اگر هر يك از دستگاه هاي 
عضو در فرآيند اجراي دستورالعمل مشكل يا 
ابهامي ببينند مي توانند درخواست برگزاري 
جلســه فوق العاده كميته درمان را ارائه كنند. 
ما نيز بر اين اساس، درخواست تشكيل چنين 

جلسه اي را ارائه كرده ايم.«

خبر

مردم خود را براي تغيير سبك زندگي  در طوالني مدت آماده كنند
3 پيش بيني براي آينده كرونا 

بسياري از مردم در انتظارند تا روزهاي زندگي با كرونا و سبك زندگي 
انفرادي كه اين ويروس به همگان تحميل كرده به زودي به پايان برسد، در 
خيابان ها به رسم پيشين پرسه  بزنند و در كافه ها قرارهاي جمعي بگذارند. 
اما معاون كل وزارت بهداشت مي گويد كشورهايي كه هم اكنون درگير 
كرونا هستند بين 18تا 24 ماه ديگر همچنان درگير كوييد19خواهند بود 

و مردم بايد خود را براي تغيير سبك زندگي شان آماده كنند.
به گزارش همشهري،»ايرج حريرچي«، معاون كل وزارت بهداشت كه 
ديروز از طريق ويدئو كنفرانس با خبرنگاران سخن مي گفت، چندين بار 
بر طوالني شدن دوره كرونا و مصايب آن تأكيد كرد و گفت كه الزم است 
بخشي از مناسبات اجتماعي ما براي طوالني مدت تغيير كند و راه ديگري 

جز اين وجود ندارد.
او با تأكيد بر اينكه قطعا بشر در طوالني مدت خواهد توانست بر ويروس 
كرونا غلبه كند، حرف هايش را اينطور ادامه داد:»تأكيد مي كنم در 18 تا 
24 ماه آينده، كشورهايي كه هم اكنون درگيرند، همچنان با اين ويروس 

درگير خواهند بود.«
به گفته او در چنين شرايطي 3 پيش بيني عمده وجود دارد: يكي اينكه 
در نيم كره شــمالي ما در پاييز مجددا با موج هايي مواجه مي شويم كه 
گرچه شدت آن از اسفند و فروردين ماه كمتر است، اما منجر به قرنطينه 

و تعطيلي هايي از كم تا زياد خواهد شد.
 دوم اينكه مطابق بــا همه گيري آنفلوآنزاي اســپانيايي كه اوايل قرن 
گذشــته بود، موج دوم خصوصا در پاييز و در نيم كره شمالي شديدتر 
باشد و تعطيالت و اقدامات بيشتري نياز داشته باشد. پيش بيني سوم 
هم اين است كه در پاييز موج هايي خواهيم داشت، اما منجر به تعطيلي 

نخواهد شد.
 »حريرچي«، در بخش ديگري از سخنانش در پاسخ به اين پرسش كه چرا 
تعطيلي كسب و كارها براي پيشگيري از شيوع كرونا ادامه پيدا نمي كند، 
گفت:»از تعطيالت حرف زدن ساده است و اين ايده اي است كه عمدتا از 
سوي 2 گروه مطرح مي شود؛ يكي دسته اي كه درآمد ثابت دارند و حتي 
اگر كار هم نكنند، درآمدشان يا از دولت مي آيد و يا به مدت زيادي تامين 
است و يا افرادي كه حساس هستند و احتياط مي كنند، اما در عالم واقع 
هيچ كشوري كشش ندارد كه 18 ماه درصدي از اقتصادش را تعطيل نگه 
دارد.« به گفته او بايد حداكثر بازگشايي هايي كه تأثير اقتصادي دارند، 
براي حفظ معيشت و سالمت مردم  انجام شود چرا كه: »اكنون در برخي 
كشورهاي غرب اروپا پيش بيني مي شود كه باتعطيلي ها، ميزان مرگ ومير 
ناشي از خودكشي از ميزان مرگ ومير ناشي از كرونا بيشتر   شود. بنابراين 
بايد همه  چيز را باهم سنجيد، اما رفتارمان را هم بايد تغيير دهيم و احتياط 
الزم را داشته باشيم. برخي مي پرسند دوره پسا كرونا چه خواهد شد، اما 
بايد ديد اصال دوره پساكرونايي داريم يا خير. مهم اين است كه يك تا دو 

سال آينده را تعيين تكليف كنيم.«
حريرچي افزود:»آنچه مسلم است اينكه در 18 تا 24 ماه آينده بايد بسياري 
از رفتارهايمان را تغيير بدهيم از آن جمله  رفتارهاي خانوادگي، سفر، 

مالقات ها و ديدارهاي جمعي و گردهمايي  ها بايد بسيار كاهش يابد.«
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گزارش »همشهري« از نحوه جمع آوري معتادان 

پروتكل هاي بهداشتي رعايت نشد
  مديركل پيشگيري و درمان سازمان بهزيستي در گفت وگو با 

همشهري:  به روش هاي جمع آوري معتادان انتقاداتي داريم
   رئيس بهزيستي استان تهران:  تاكنون فقط تست كروناي 

4معتاد متجاهر مثبت بوده است 

   فاصله گذاري اجتماعــي؛ طرحي كه براي جلوگيري 
از ابتالي افراد به كرونا در حال اجراســت و بازگشايي 
اندك اندك كســب و كارها تنها اميد مسئوالن براي 
كنترل شيوع بيماري است. با اين حال، هر چه تأكيدها 

روي كاغذ و در ســخنراني ها بر رعايت فاصله گذاري 
اجتماعي بيشتر مي شــود، عملكرد برخي دستگاه ها 
آنطور كه بخشنامه ها و دســتورالعمل ها تأكيد دارد، 
نيســت. اين بي توجهي در حوزه هايي كه كمتر توجه 
رسانه ها و مردم را برمي انگيزد، بيشتر است. نمونه اش 
را مي توان در نحوه دســتگيري معتادان متجاهري 
مشــاهده كرد كه در زمانه كرونا كمتر كسي احوالي 

از آنها مي  پرســد. ديروز »امين شاهرخي«، مديركل 
بهزيستي استان تهران اعالم كرد: از 1500معتاد متجاهر 
جمع آوري شده، فقط  تست كروناي 4نفر مثبت بوده 
است؛ درحالي كه بســياري از آنها به گفته مسئوالن 
سازمان بهزيستي در زمان جمع آوري و پس از آن از نظر 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي در وضعيت استانداردي 

قرار نداشته اند.

حميدرضا بوجاريان
خبرنگار



كيوسك

 7 ماه جنجال سياسي در كابل 
باالخره با امضاي يك توافقنامه گزارش

براي تقســيم قــدرت ميان 
اشرف غني و عبداهلل عبداهلل به پايان رسيد 
تا شــايد دولت مركزي افغانســتان با قوام 
بيشتري بتواند اين كشور را از بحران امنيتي 

كه در آن گرفتار شده نجات دهد.
براســاس متن توافقنامه كه از سوي دولت 
افغانســتان منتشر شــده، دو طرف بر سر 
رياســت جمهوري اشــرف غني به نتيجه 
رسيده اند. همچنين توافق شده كه عبداهلل 
عبــداهلل به عنــوان رئيس »شــوراي عالي 
مصالحه ملــي«، كه نهادي تازه تاســيس 
است، فعاليتش را آغاز كند و نيمي از كابينه 

را هم در اختيار بگيرد.
غنــي و عبــداهلل از فــرداي انتخابــات 
رياســت جمهوري در مهرماه سال گذشته 
رو در روي يكديگر قــرار گرفتند و هريك 
ديگــري را به تخلــف در انتخابــات متهم 
مي كرد. عبــداهلل عبداهلل كــه در انتخابات 
رهبري ائتــاف »ثبــات و همگرايي«  را بر 
عهده داشت، ائتاف »دولت ساز«  به رهبري 
اشرف غني را به تباني با كميسيون انتخابات 
و تقلب در راي گيري و شــمارش آرا متهم 
مي كرد. او بارهــا اعام كرد كــه اگر غني 
به عنوان پيروز انتخابات معرفي شود، نتيجه 
را نخواهــد پذيرفت و خود دولت تشــكيل 
خواهد داد. كميســيون انتخابات با تأخير 
زياد باالخره اواخــر بهمن ماه، نتيجه نهايي 
انتخاباتي كه در آن كمتر از 2ميليون برگه 
رأي به صندوق ها ريخته شده بود را اعام و 
اشرف غني را به عنوان پيروز ميدان معرفي 
كرد. عبــداهلل نيز به وعــده اش عمل كرد و 
همزمان با برگزاري مراسم تحليف غني در 
ارگ رياست جمهوري، او نيز چند صد متر 
آن طرف تر در دفتــر كارش به عنوان رئيس 
دولت ســوگند ياد كرد. عبداهلل با حمايت 
نيروهاي نظامي هوادار ژنرال دوســتم، در 
برخي واليت ها حتي افرادي را نيز به عنوان 
والي  معرفي كرد و عمــا يك دولت موازي 

دولت مركزي تشكيل داد.
جنجال سياسي بر سر انتخابات در افغانستان 
خيلي زود به يك بحران سياسي و صف كشي 
گروه ها و جناح هاي مختلــف در مقابل هم 
تبديل شد. شرايط افغانستان يادآور وقايع 
6سال پيش اين كشــور بود. عبداهلل در دور 
قبلي انتخابات رياست جمهوري افغانستان 

هم رقيــب اصلي غني 
بود. پس از اعام نتايج، 
اشــرف غني با كسب 
32درصد آرا و عبداهلل 
عبداهلل بــا 45درصد آرا 

به دور دوم راه پيــدا كردند. در 
دور دوم اما غني پيروز انتخابات 
شــد و عبداهلل و تيمش موضوع 

تقلب در انتخابات را پيش كشيدند؛ 
وضعيتي كــه افغانســتان را در يك 

بحران بي ســابقه فرو برد. چندين ماه 
كشــمكش ميان دو طــرف و احزاب 
سياســي هم پيمان آنها در نهايت با 
ميانجيگري آمريكا و با تشكيل »دولت 
وحدت ملي« به پايان رسيد. در دولت 
وحدت ملي، اشــرف غني در جايگاه 

رياست جمهوري و عبداهلل در جايگاه پست 
تازه تاسيس معاون اجرايي قرار گرفت.

اشرف غني از ابتدا پيشنهاد شراكت عبداهلل در 
قدرت را مطرح كرد اما عبداهلل خود را منتخب 
مردم مي دانست و همه قدرت را مي خواست. 
هفته ها مذاكره نمايندگان دو طرف در نهايت 
به توافقي منجر شــد كه تا حــدودي تكرار 
وقايع 6سال پيش اين كشــور است. اين بار 
اما گروه هاي افغان بدون وساطت يك قدرت 

خارجي به توافق رسيده اند.

جزئيات توافق 
طبق متــن توافق كه بخش هايــي از آن از 
ســوي تلويزيون طلوع افغانســتان منتشر 
شــده، روند صلح را شــوراي عالي مصالحه 
ملي و در راس آن عبــداهلل عبداهلل رهبري 
خواهد كرد و هيأت مذاكره كننده صلح، نه 
به رئيس جمهور بلكه به شوراي عالي مصالحه 
ملي گزارش خواهد داد. دبيرخانه اين نهاد 
در ســطح يك وزارتخانه اداره مي شــود و 
مســئوليت تعيين مقام ها و كارمندان آن 

برعهده عبداهلل خواهد بود.
براساس موافقتنامه، شوراي عالي مصالحه 
ملي بودجه مســتقلي خواهد داشت كه از 
طرف دولت تامين مي شــود. عاوه بر اين 
شــورا مي تواند از مراجع بين المللي كمك 
مالــي دريافت كند. اين نهاد تازه تاســيس 
داراي دو بخــش مجمع عمومــي و كميته 
رهبري خواهد بود. كميته رهبري شــورا 
متشكل از رهبران سياسي و شخصيت هاي 
ملي افغانستان است و رئيس جمهور هم در 
آن يك نماينده خواهد داشت. نمايندگان 
اقشار مختلف سياســي، اجتماعي، جامعه 
مدني، زنــان و جوانــان در مجمع عمومي 

عضويــت خواهنــد 
داشت.

توافــق  طــرف  دو 
كرده اند كه واليان واليات را با هماهنگي هم 
تعيين كرده يا تغيير دهند. همزمان، معرفي 
5۰ درصد از اعضاي كابينه نيز توســط تيم 
ثبات و همگرايي به رهبري عبداهلل عبداهلل 
انجام خواهد شد كه شــامل وزارتخانه هاي 
كليدي اســت. به گزارش تلويزيون طلوع، 
وزارتخانه هــاي امور داخلــه، عدليه، كار و 
امور اجتماعي، امور مهاجرين، حمل  ونقل، 
اقتصــاد، زراعــت، آبيــاري و دامپروري، 
تحصيات عالي، امور ســرحدات و قبايل، 
صنعت و تجارت و  مخابــرات در اختيار تيم 

عبداهلل قرار خواهد گرفت.

توافق سياسي زير فشار ناامني
چارچوب توافقنامه اي كــه ديروز ميان دو 
طرف امضا شــد، در واقع همان چارچوب 
پيشنهادي اســت كه 3 ماه قبل اشرف غني 
به عبداهلل داده بود. غني پيشنهاد در اختيار 
قرار دادن 4۰درصــد وزارتخانه ها را مطرح 
كرده بود كه اكنون بــه 5۰درصد افزايش 
پيدا كرده اســت. به نظر مي رســد افغان ها 
توافق سياسي شكل گرفته را مديون طالبان 
و وضعيت بي ســابقه ناامني در افغانستان 

باشند.
امضاي توافق صلح ميــان طالبان و آمريكا، 
نيروهاي خارجــي را از تيــررس حمات 
طالبان خارج كرد اما بر دامنه حمات اين 
گروه عليه نيروهاي امنيتــي دولتي افزود. 
طبق اعــام وزارت دفاع افغانســتان، تنها 
طــي 45روز پس از امضــاي توافق، 4هزار 
و 5۰۰حملــه كوچــك و بزرگ از ســوي 
طالبان در نقاط مختلف اين كشور ثبت شد. 
تازه ترين حمله ، هفته گذشته در بيمارستان 
پزشــكان بدون مرز در منطقه شيعه نشين 
دشــت برچي در غرب كابل اتفاق افتاد كه 
طي آن بيش از 3۰نفر كشته شدند. 19نفر از 
قربانيان، مادراني بودند كه در بخش مامايي 
بيمارستان بســتري بودند. 2نوزاد هم در 

ميان كشته شده ها وجود دارد.
هنوز هيچ گروهــي مســئوليت حمله به 
بيمارســتان محله شــيعه نشــين كابل را 
به عهده نگرفته اما با وجود مخالفت آمريكا، 
دولت افغانستان همچنان طالبان را مسئول 
اين حمله مي داند. طالبان ايــن ادعا را رد 
كرده و انگشت اتهام را به سمت داعش گرفته 
است. حمله به بيمارستان كابل، از سوي هر 
گروهي كه انجام شــده باشد، تلنگر بزرگي 
به گروه هاي سياسي افغانستان زده و باعث 
شده آنها براي پايان دادن به اختافات با هم 

به توافق برسند.

اشرف غني و عبداهلل عبداهلل پس از ماه ها كشمكش 
سياسي، باالخره بر سر تقسيم قدرت به توافق رسيدند

تقسيم قدرت در كابل

   يافتن راه هايي براي گراميداشت 
روزهاي مهم زندگي

   عبداهلل )شاه اردن(: ضميمه 
كردن )كرانه به سرزمين هاي اشغالي( 

درگيري گسترده با اردن را دامن 
مي زند

   نماينده رسمي ايران در اوپك 
به دليل خونريزي مغزي درگذشت

   پاكستان با افزايش 30درصدي 
ظرفيت تست، ركورد زد

   عربستان سعودي در 
شناخته شده ترين شركت هاي دنيا 

7/7ميليارد دالر سهم خريد

   هشدار درباره اعتراضات كرونايي

محمدامين خرمي
خبرنگار

كارنامه موفق در مقابله با فشارهاي آمريكا در اوكراين
»دو وي« 58ساله تنها 2ماه بود كه فعاليتش به عنوان سفير چين در اسرائيل را به طور 
رسمي آغاز كرده بود. او در 26بهمن و در اوج بحران كرونا وارد سرزمين هاي اشغالي 
شد و براساس پروتكل هاي درماني، مدت 2هفته را در قرنطينه در نزديكي تل آويو 
گذراند. با اين حال اما هرگز موفق نشــد اســتوارنامه خود را تقديم رئيس جمهور، 
نخست وزير يا حتي وزير خارجه رژيم صهيونيســتي كند و دولت اسرائيل تصميم 
گرفت براي اين مالقات و پذيرش رسمي سفير جديد چين، گلعاد كوهن )معاون آسيا-
اقيانوسيه وزير خارجه( را معرفي كند. دو وي از 18سالگي وارد وزارت خارجه چين 
شده و بعد از يك سال به معاونت امور شوروي و اروپاي شرقي راه يافت. مسير حرفه اي 
او نشان مي دهد كه عمده روابط و سابقه اش در مرحله اول به كشورهاي جدا شده از 
اتحاد جماهير شوروي و در مرحله دوم به آسياي ميانه برمي گردد. خانواده دو وي نيز 
تنها شامل همسر و يك فرزند مي شوند كه او را در سفرش به اسرائيل همراهي نكردند.
دو وي، سرانجام در سال2016 پس از 17سال فعاليت در مناصب مختلف ديپلماتيك 
به عنوان سفير جديد چين در اوكراين معرفي شد. مصاحبه ها و اظهارنظرهاي متعدد 
دو وي عليه سياست هاي آمريكا در اين مقطع از زندگي حرفه اي او براي رسانه هاي 

بين المللي شناخته شده است. »تحريم ها كارآمد نيستند«؛ اين يكي از مشهورترين مواضع دو وي عليه سياست هاي آمريكا در دوران سفارتش در 
كي يو است. به نوشته رأي اليوم، مشهور است كه دو وي در اين مقطع به طور تمام قد عليه فشارهاي آمريكا براي كاهش روابط اقتصادي چين با اوكراين و 
روسيه، مخصوصا در زمينه دورزدن تحريم ها ايستادگي كرد و كارنامه موفقي از خود به جاي گذاشت. آيا چين با تكيه به كارنامه موفق دو وي در اوكراين 

به دنبال تكرار تجربه اي مشابه در اسرائيل براي مقابله با فشارهاي آمريكا بود؟ احتماال پاسخ به اين سؤال در آينده اي نزديك روشن نخواهد شد.

ث
مك
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بخش بزرگي از رسانه ها در هند، به انتشار اخبار جعلي درباره مقصربودن مسلمانان در انتشار همدستي رسانه هاي هند با دولت عليه مسلمانان 
ويروس كرونا دامن مي زنند

مدتي پيــش، آرنــاب گوســامي، يكي از 
معروف ترين مجريان هند در شبكه ريپابليك آسيا

اين كشــور اين ســؤال را با جديت تمام در 
برنامه اش مطرح كرد: »چــرا در روزهاي قرنطينه، تمامي 

تجمع ها فقط نزديك مساجد است؟«
اشاره او به تجمع مردم در يك ايستگاه قطار در بمبئي است 
كه به صورتي اتفاقي نزديك يك مســجد است. اين افراد، 
كارگران مهاجري بودند كه به خاطر شرايط قرنطينه شغل 
خود را از دست داده بودند و مي خواســتند به روستاهاي 

خود بازگردند.
منتقــدان، بخش هاي زيادي از رســانه ها در هند را متهم 
مي كنند كه مسلمانان را به خاطر همه گيري ويروس كرونا 

در كشورشان مقصر نشان مي دهند.
نگراني ها درباره كرونا در هند در سومين هفته ماه مارس، 
اوج گرفت و فشارها عليه مسلمانان را بيشتر كرد. با اين حال 
پيش از آن هم شرايط به هم ريخته بود. در  ماه فوريه، اوباش 
ضد مسلمان با حمله به بست نشيني صلح آميز مسلمانان 
هند را شوكه كردند. اين مســلمانان در اعتراض به قانون 

جنجالي شهروندي در كشورشان اعتراض مي كردند.
بعدا، درحالي كه دنيا درگير جهان گيري ويروس بود، بخش 
زيادي از رسانه ها همچنان به مســلمانان مي پرداختند تا 

اينكه در 24مارس، قرنطينه سراسري در هند اعام شد.

در انتهاي مارس، بعد از آنكه مشخص شد 6نفر از قربانيان 
كوويد-19در همايش سازمان »جماعت تبليغي« حاضر 
بوده اند، رسانه ها روي مسلمانان تمركز كردند. بعد از آنكه در 
هفته اول آوريل يك مسئول دولتي به صورت آشكار افزايش 
آمار مبتايان بــه كوويد-19را به برگــزاري اين همايش 
مرتبط دانست، عرصه بيشتر از گذشته بر مسلمانان تنگ 

شد و مقصر دانستن آنها وارد مرحله جديدي شد.
كاويتا كريشــنان، يك فعال هندي به الجزيره گفته است: 
»رســانه ها تصميم گرفته اند از دولت درباره اينكه چرا از 
ميهمانان خارجي اين نشســت در فرودگاه تســت كرونا 
نگرفته است ســؤال نكنند. آنها صدور مجوز برگزاري آن 

توسط دولت را ناديده گرفته اند.«
بافاصله،  هشتگ هاي ضدمسلمانان مانند »جهاد كرونايي« 

در شبكه هاي اجتماعي و فضاي مجازي مشاهده شد.
شاهد صديقي، تحليلگر سياســي درباره رويكرد رسانه ها 
عليه مسلمانان گفته است: »رسانه ها واقعيت ها را تحريف 
مي كنند تا اينطور وانمود كنند كه همه مســلمانان عضو 
جماعت تبليغي و هركدام از آنها مســئول انتشار ويروس 
كرونا هســتند. آنها مي خواهند اينطــور وانمود كنند كه 

مسلمانان هند مساوي كرونا هستند.«
در ميان روزنامه نگاران، به ســختي مي توان كسي را پيدا 
كرد كه انگشت اتهام را به ســمت دولت نشانه رفته باشد. 
ويديا كريشنان، روزنامه نگار ارشد سامت، يكي از آنهاست.
او معتقد است، دليل اينكه منشا بســياري از مبتايان به 
برگزاري اين نشســت مربوط اســت، اين است كه دولت 

به صورتي عجيب روي اين نشست و بيماران آن تمركز كرده 
و ديگر بيماران را تا اين اندازه دقيق و جدي مورد بررســي 
قرار نمي دهند؛ »كاري كه دولت در دوران همه گيري كرده 
ادامه فعاليت هايي اســت كه پيش تر عليه اقليت ها انجام 

مي داده است.
عاوه بر اين، رســانه ها هــم نقش پررنگي در شــوراندن 
مردم عليه مسلمانان داشته اند. آنها با انتشار اخبار جعلي، 
مسلمانان را متهم مي كنند كه با پرتاب آب دهان و رعايت 
نكردن دســتورالعمل هاي بهداشــتي، عامدانه به انتشار 

ويروس دامن مي زنند.
جويوجيت پال، اســتاد دانشــگاه ميشــيگان آمريكا در 
تحقيقات خود متوجه شده است كه ارائه اطاعات و اخبار 
نادرست درباره مسلمانان در رسانه هاي هندي، از انتهاي ماه 

مارس اوج گرفته است.
برخي از اين اخبار نادرســت، بســيار افراطي هســتند و 
مسلمانان را به صورت افرادي كه عامدانه ويروس را منتشر 
مي كنند به تصوير مي كشــند. مســلمانان از ســوي اين 
رســانه ها، به صورت افرادي كه معتقدند با انتشار ويروس 

دست به جهاد مي زنند معرفي مي شوند.
انتشار اين اخبار چنان باال گرفته كه پليس در چند ايالت 
هند، عليه برنامه هاي تندي كه برضد مسلمانان پخش شده، 

شكايتي را ثبت كرده است.
ويديا كريشنان درباره رويكرد اين برنامه ها گفته است: »در 
هند نقاط بحراني زيادي هســتند اما آنها را به يك اقليت 
خاص ربط نمي دهيم. نه تنها چنين كاري )مقصر نشان دادن 
مسلمانان( اسام هراسي است كه قربانيان كوويد-19را هم 

مجرم نشان مي دهد.«
با اين حال ارائه اين تصوير هولناك از مسلمانان، پيامدهاي 
زيادي براي آنها داشــته اســت. گزارش هــاي زيادي از 
كتك زدن مســلمانان توســط هندوها منتشر شده است. 
حتي در يك مورد، يك زن مســلمان باردار به خاطر اينكه 
پزشكان از بستري كردن او به خاطر دينش خودداري كردند، 

نوزادش را از دست داد.
از نظر مخالفان، دولت راست گراي نارندرا مودي به صورت 
تعمدي روي مسئله همايش جماعت تبليغي مانور مي دهد 
تا ضعف هايش در مهار كرونا را ســرپوش بگذارد. سلمان 
انيس از حزب مخالف كنگره به الجزيره گفته است: »چند 
سال پيش من مي گفتم كه شــايد رسانه ها مي خواهند در 
طرف راست دولت باشند. اما حاال اينطور فكر مي كنم كه 
رســانه ها فكر مي كنند تنها راه براي ادامه كارشان ترويج 
اسام هراسي است. اين رسانه ها، به ابزاري براي پيش بردن 
اهداف دولت تبديل شده اند و در برخي موارد، اسام هراسي 

به روحشان نفوذ كرده است.« 

مرگمشكوكسفيرضدآمريكايي
 پليس رژيم صهيونيستي صبح روز گذشته از كشف جنازه سفير چين در خانه اش خبر داد

»دو وي« در آخرين اظهارنظر عمومي اش به تندي از مواضع آمريكا انتقاد كرده بود

خبري تكان  دهنده براي رسانه هاي منطقه و جهان؛ كشف جنازه 
سفير چين در اسرائيل توسط پليس رژيم صهيونيستي! براساس خاورميانه

گزارش يديعوت احرونوت، پيكر بي جان دو وي، سفير جديد 
چين در اسرائيل كه به تازگي وارد ســرزمين هاي اشغالي شده بود، صبح روز 
گذشته در خانه وي در شهر هرتزليا )حاشيه شمال تل آويو( پيدا شد. اگرچه در 
نخستين بيانيه پليس اسرائيل هيچ اشــاره اي به علت مرگ مشكوك دو وي 
نشده، اما منابع نزديك به دولت رژيم صهيونيستي، سكته قلبي را عامل مرگ 

سفير به شمار آورده اند.
تنها يك ساعت پس از انتشار خبر كشف جنازه سفير چين، موجي از هيأت هاي 
ديپلماتيك خارجي عازم محل شــده و تاش داشتند همزمان با پليس رژيم 
صهيونيستي از جزئيات اين پرونده تازه تشكيل شــده مطلع شوند. خبرنگار 
شبكه العربيه در جريان پوشش زنده اين تلويزيون از مقابل خانه سفير چين 
گفت: ترافيك خودروهاي ديپلماتيك در محل حادثه از حدود يك ساعت بعد 

از انتشار خبر توجه رهگذران و ساكنان منطقه را به خود جلب كرده است.
مرگ مشكوك سفير چين در خانه اش در حالي رخ داد كه هنوز يك هفته از 
سفر پرحاشيه مايك پمپئو، وزير امور خارجه آمريكا به سرزمين هاي اشغالي 
نگذشته است؛ ســفري كه يكي از محورهاي اصلي آن، ابراز نگراني واشنگتن 
نسبت به افزايش نفوذ چين در اسرائيل عنوان شد. پمپئو در چندين مصاحبه 
با رســانه هاي مختلف اســرائيلي با تأكيد بر اين موضوع گفته بود: از افزايش 
سرمايه گذاري هاي چين در اسرائيل، مخصوصا در حوزه هاي زيرساختي نگران 
هستيم، چراكه اين سرمايه گذاري ها معموال ابعاد امنيتي داشته و ممكن است 

زندگي شهروندان اسرائيل را در معرض خطر قرار دهد!
جالب آنكه مواضع منفــي و جنجالي پمپئو، واكنش ســفير چين را به دنبال 
داشت. دو وي تنها 2روز پيش از مرگ مشكوكش در پاسخ به پمپئو گفته بود: 
ايشان هرگونه سرمايه گذاري چين در هر نقطه اي از جهان را »تهديد امنيتي« 
تلقي مي كند. بايد از پمپئو و ديگر كســاني كه چنين تفكراتي دارند پرسيد، 

چگونه ممكن است چين اسرائيل را خريداري كند؟!
 

چرا آمريكا نگران است؟
پمپئو نخستين مقام عالي رتبه آمريكايي نيســت كه نسبت به افزايش نفوذ 

اقتصادي چين در رژيم صهيونيستي ابراز نگراني مي كند. پيش از او بسياري 
از سياستمداران و البته رســانه ها و حتي انديشــكده هاي مطرح آمريكايي 
مواضع مشابهي در قبال روابط اقتصادي پكن و تل آويو داشته اند؛ روابطي كه 
با سرعت قابل توجهي توسعه پيدا مي كند. اما اين روند از كجا آغاز شده و چرا 
تا اندازه اي جدي است كه آمريكا، به عنوان مهم ترين متحد اسرائيل هم نسبت 
به آن احساس نگراني مي كند؟ بدون شك پاسخ به اين سؤال را بايد در عصر 
زمامداري نتانياهو بر سرزمين هاي اشغالي جست وجو كرد؛ عصري كه در آن، 
رژيم صهيونيستي تاش كرده از رابطه تك بعدي با آمريكا خارج شده و روابط 
بسيار عميقي با رقباي اين كشور در شرق، مخصوصا چين و روسيه داشته باشد.
اين روند به طور مشخص از ســال2۰13 آغاز شد، زماني كه نتانياهو مصوبات 
پنج گانه اي را براي رفع هرگونه مانع در مسير توسعه روابط اقتصادي چين و 
اسرائيل به تأييد دولت رساند. به اين ترتيب راه براي افزايش چشمگير صادرات 
چين به اسرائيل، ورود گردشگران و دانشــجويان چيني به اين رژيم و البته 
توسعه سرمايه گذاري هاي مختلف چين در سرزمين هاي اشغالي هموار شد. 
اين روند به اندازه اي ســريع بود كه چين را ظرف كمتر از 1۰سال به يكي از 
شركاي تجاري مهم اسرائيل تبديل كرد. نگاهي به موارد سرمايه گذاري هاي 
زيرساختي چين در سرزمين هاي اشغالي به خوبي اين نكته را روشن مي كند.

براي مثال اكنون يكي از اصلي ترين نيروگاه هاي برق تل آويو از سوي شركت 
MRC چين خريداري شده و مديريت مي شود. اين پيروزي بزرگ در جريان 
رقابت با چندين شركت قدرتمند فرانسوي و آمريكايي براي MRC به دست 
آمده اســت. همچنين »هوآوي« از ديگر بازوهاي قدرتمند اژدهاي شرقي به 
شمار مي رود كه طي سال هاي گذشته ســرمايه گذاري هاي قابل توجهي در 

زيرساخت هاي ارتباطي رژيم صهيونيستي داشته است.
از سوي ديگر، شــركت  بازان كه 6۰درصد از بازار پتروشــيمي اسرائيل را در 
اختيار دارد، از ســال2۰17، 3۰درصد از ســهام خود را به گــروه اقتصادي 
هاير چين فروخته است. اما شــايد مهم تر از تمام اينها، حجم باال و رو به رشد 
سرمايه گذاري هاي چين در حوزه عمران و راه و ترابري اسرائيل باشد. اكنون 
پروژه هاي بزرگي نظير توسعه بنادر عكا و اشــدود )در نزديكي پايگاه دريايي 
آمريكا در مديترانه(، خط آهن عكا-كرمئيل، بخشي از خطوط متروي تل آويو 

و... به طور كلي در اختيار پيمانكاران چيني است.
اگرچه سازمان هاي امنيتي اسرائيل همسو با آمريكا، همواره موضع بسيار منفي 
نسبت به افزايش نفوذ اقتصادي چين در سرزمين هاي اشغالي داشته اند اما اين 

روند در سايه حمايت هاي دولت نتانياهو با قدرت ادامه دارد.

جواد نصرتي
خبرنگار

سياوش فالح پور
خبرنگار

   دوستم، يك پاي توافق
همانطور كه پيش بيني مي شــد يك سر توافق 
سياسي ميان غني و عبداهلل، ژنرال دوستم قرار 
گرفته است. ژنرال عبدالكريم دوستم از قوم ازبك 
و رهبر حزب جنبش ملي اسالمي افغانستان است 
و جزو چهره هاي قدرتمند صحنه سياســي اين 
كشور به شــمار مي رود. در واقع اعالم حمايت 
او از عبداهلل بود كه باعث شد ديگر جريان هاي 
سياسي افغانستان، تشكيل دولت موازي با اشرف 
غني را جدي بگيرند و بــا تيم ثبات و هم گرايي 
پاي ميز مذاكره بنشينند. عبداهلل در انتخابات 
نيز با دوستم در ائتالف بود و رئيس دفتر او يعني 
عنايت اهلل فرهمند را به عنوان معاون اولش معرفي 
كرد. طبق توافق غني و عبداهلل، دوستم به رتبه 

نظامي مارشالي ارتقا خواهد يافت كه باالترين درجه نظامي در افغانستان است. اين درجه كه باالتر از درجه 
ارتشبدي در ايران است به فردي اعطا مي شود كه خدمت بزرگي به افغانستان كرده باشد. دو طرف همچنين 
توافق كرده اند كه از برهان الدين رباني، سيداحمد گيالني و محمد كريم خليلي تقدير شود. اسداهلل سعادتي، 

معاون دوم عبداهلل، از افراد نزديك به كريم خليلي رهبر حزب وحدت افغانستان است.



زلف بــر باد مــده تــا ندهي بــر بادم
نــاز بنيــاد مكــن تــا نكنــي بنيادم

مي مخور با همه كــس تا نخورم خون جگر
سر مكش تا نكشد ســر به فلك فريادم

صخره نوردي براي رفتن به شهر
سيچوان: بعد از انتشــار عكس هاي ساكنان دهكده اتولي 
واقع در چين كه براي رفتن به شهر از صخره اي 800متري 
باال مي رفتند، اين روستا اكنون مشهور شده است و ساكنان 
آن به شهر منتقل مي شوند. به گزارش بي بي سي، دولت چين 
در راستاي كارزار ريشه كن كردن فقر تا سال2020 ميالدي 
براي خانواده هاي اين روســتا 84واحد مســكوني درنظر 
گرفته است تا ديگر در اين روستا نمانند. البته هر روستايي 

بايد معادل 352دالر براي اين نقل مكان به دولت بپردازد.

استفاده اجباري از كاله در كافه
شورين: كافه اي در آلمان براي تشــويق مشتريانش به 
رعايت فاصله گذاري اجتماعي، ايــده جديدي را اجرايي 
كرده است؛ كافه دار به مشتريان كالهي مي دهد كه افراد را 
ناگزير به رعايت فاصله اجتماعي مي كند. در بخش فوقاني 
اين كاله استوانه هاي اســفنجي مخصوص استخر تعبيه 
شده است. به گزارش يورونيوز، اين استوانه هاي رنگارنگ 
و اسفنجي مانع از آن مي شــود كه افراد بتوانند از فاصله  

مشخصي به يكديگر نزديك تر شوند. 

دستگاه اخطار فاصله گذاري
فلورانس: كليســاي جامع شــهر فلورانس در ايتاليا براي 
بازكردن درهاي اين كليســا، وســيله اي را تهيــه و معرفي 
كرده كه ضامن حفــظ فاصله گذاري اجتماعــي در دوران 
شيوع ويروس كروناست. به گزارش يورونيوز، اين وسيله كه 
مراجعه كنندگان آن را به دور گردن خود مي اندازند، به محض 
نزديك شدن 2نفر به هم و عبور از محدوده مشخص 2 متر با 
لرزيدن و چراغ قرمز به آنها اخطار مي دهد.  اين دســتگاه در 
هنگام ورود به صورت رايگان به بازديدكنندگان داده مي شود.

آزمايش 5واكسن كرونا در چين
پكن: معاون كميسيون بهداشت ملي چين اعالم كرد كه اين 
كشور هم اكنون 5واكسن بالقوه براي درمان بيماري كوويد-۱۹ 
را روي انسان آزمايش كرده  و واكسن هاي بيشتري نيز در راه 
اســت. به گزارش ديلي ميل، به گفته اين مقام مســئول، در 
مجموع 2 هزار و 5۷5 داوطلب در پروژه هاي مختلف، واكسينه 
شده اند. به گزارش رسانه هاي خارجي، 4واكسن اوليه معرفي 
شده اند با وجود اين هنوز درباره پروژه پنجم توليد واكسن در 

چين اطالع رساني دقيقي صورت نگرفته است.
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چرای دام در هامون پر آب     عكس:   حامد غالمی

براي الغري ذهن تان، رژيم اطالعاتي 
بگيريد

دوست عزيزي كه در حوزه توليد محتوا و آموزش 
و بازاريابي و... كار مي كند، در حرفه خود به شدت 
موفق شــده و برند معتبري را ايجاد كرده است. 

كتاب هاي زيادي را هم در زمان هاي كم توليد 
كرده و راهي بــازار مي كند؛ همه كتاب ها 
هم در سطح خودشــان، عالي و باكيفيت 

و به دردبخور هســتند و به قول معروف، كتاب سازي نمي كند. 
روزي كه راز موفقيتش در اين توليد فراوان و جا انداختن برندش 
را پرسيدم، گفت كه من رژيم اطالعاتي مي گيرم و به هر چيزي، 
اجازه ورود به مغزم را نمي دهــم. چقدر حرف دقيقي؛ يك رژيم 

اطالعاتي.
اين روزها خيلي ها اضافه وزن دارند. چه كار مي كنند؟ سريع رژيم 
مي گيرند. براي چه رژيم مي گيرند؟ براي اينكه ميزان كالري هاي 
ورودي به بدن شان كمتر بشود و در نتيجه، بتوانند وزن كم كنند. 
وقتي كالري هاي ورودي بيش از حد نياز بدن باشد، طبيعي است 
كه اضافه وزن ايجاد شــده و تبديل به چربي و... مي شوند. اگر در 
مورد بدن و وزن گرفتن بدن چنين باشد، چرا در مورد مغز و ذهن و 
وزن گرفتن آنها چنين نباشد؟ وقتي كه اطالعات مورد نياز ما، بيش 
از حدي باشد كه نياز داريم، طبيعي است كه تبديل به چربي هاي 

ذهني و رواني بشوند و حسابي برايمان دردسر ايجاد كنند.
اينها، اتفاقاتي اســت كه ايــن روزها براي مــان مي افتند. كلي 
اطالعات ريز و درشت جمع آوري مي كنيم، بدون اينكه نيازي به 
اين اطالعات و ايده ها و دانستني ها داشته باشيم. واقعاً به چه درد 
ما مي خورد كه بفهميم فالن سلبريتي چطور وزنش را كم كرده يا 
چطور توانسته در فالن فيلم بازي كند يا فالن سياركي كه از كنار 
زمين گذشته، قرار است چهل، پنجاه يا هفتاد سال ديگر همين 
مسير را طي كند و...؟ حتي جلوتر مي رويم و مي پرسيم كه به ما 
چه ربطي دارد كه فالن آزمايشــگاه دارو و دواي كرونا را كشف 
كرده يا نكرده يا...؟ اگر دارويش كشــف شد كه همه مي رويم و 
تهيه و استفاده مي كنيم. اگر هم كشف نشده كه در جريان قرار 
گرفتن يا نگرفتن ما، چــه دردي را دوا خواهد كرد؟ واقعاً چقدر 
از اين چربي هاي ذهني و اطالعاتي داخل ذهن مان داريم و اين 
چربي ها دارند با ما چــه كار مي كنند و آيا دير نيســت كه اين 
چربي ها، راه هاي سالم ورود اطالعات به ذهن مان را بسته و ما را 

به آستانه يك سكته ذهني برسانند؟
ذهن آدمي مثل يك پارچ يا ظرف محدود است. اينطور نيست 
كه تا بي نهايت جا و كشــش داشته باشــد. در اين ظرف و پارچ 
محدود، يا بايد اطالعات و ايده ها و دانســتني هاي به دردبخور 
بريزيد يا اينكه اطالعات به دردنخور. وقتي اين ظرف از اطالعات 
به دردنخور پر شد، ديگر طبيعي است كه جايي براي اطالعات 
به دردبخور نخواهد داشت. درست مثل يك خانه مي ماند. وقتي 
از آت و آشغال پرش كنيم، ديگر جا براي چيدمان وسايل مورد 

نياز در اختيار نخواهيم داشت.
شبكه هاي مجازي، تلويزيون، اينترنت، حتي گپ و گفت هايي 
كه با همكاران و ديگر شــهروندان داريم و...، باعث مي شوند تا 
كانال هايي براي ورود اطالعات به دردنخور به ذهن مان باز شوند. 
البته نياز به دانستن و درك كردن اطراف و دنياي پيرامون، يك 
نياز به رســميت شناخته شده اســت. چه كارش كنيم؟ كاري 
كه ژاپني ها مي كنند را انجام بدهيم: آنهــا يكي از روزنامه هاي 
آساهي  شيمبون و يوميوري شيمبون را تهيه كرده و در ابتداي 
روز مي خوانند. ايــن روزنامه ها چون كاماًل حرفه اي هســتند، 
كامل ترين تحليل ها و گزارش ها و اطالعات را از دنياي اطراف در 
اختيار ژاپني ها مي گذارند. در نتيجه بقيه روز را مي روند و كارشان 
را مي كنند. جالب نيســت؟ چرا كاماًل جالب اســت. آنها نياز به 
دانستن درباره پيرامون را به رسميت شناخته و خوب به آن پاسخ 
مي دهند. بخشي از آمريكايي ها هم نيويورك تايمز يا وال استريت 
ژورنال مي خوانند و به يك تحليل كامل مي رسند. در كشورهاي 
ديگر نيز چنين رسانه ها و كانال هاي مهمي وجود دارند. ما چه 
كار مي كنيم؟ بيست و چهار ســاعته در كانال ها و سايت ها و... 
هستيم و آخرش هم هيچ تحليل درستي دست مان را نمي گيرد.

جدا از اين بحث، بايد يك رژيم اطالعاتي ســفت و سخت را هم 
براي خودمان تدارك ببينيم. واقعاً هرچيزي را راهي ذهن مان 
نكنيم. آخر چه نيازي اســت كه اين همه بدانيم؟ حضرت امير 
عليه السالم مي فرمايد: وقتي درگير كارهاي غيرضروري شويد، 
از كارهايي كه برايتان مهم اســت باز مي مانيد. و طبيعي است 
وقتي كه درگير اطالعات غيرضروري بشويم، از اطالعات ضروري 
هم باز بمانيــم. ضمن اينكه اين حجم انبوه دانســتني ها چون 
غيرسازمان يافته وارد مغزمان مي شود، به جاي آرامش بيشتر، ما 
را آشفته تر مي كند. به همين خاطر است كه ما اين همه مي دانيم، 
ولي ناآرام تر و آشفته تريم؛ چرا كه اين دانسته ها روش مند وارد 
ذهن مان نمي شود و فقط حباب ذهني در مغزمان ايجاد مي كند.

 

 عيسي محمدينقد و نظر
روزنامه نگار

علي مالئكهپزشك همشهرينگاه
 روزنامه نگار و پزشك

ايمان مهدي زاده
پژوهشگر توسعه پايدار

مهارت

6باور اشتباه درخصوص ايمني در برابر كرونا
ويروس كوويد-۱۹ ناشناخته هاي زيادي 
دارد، پس همچنــان توصيه ها را جدي 
بگيريد و تمام تالش تــان را بكنيد تا از 
خودتــان مراقبت و محافظــت كنيد و 
جلوي انتشار اين ويروس نيز گرفته شود.
   من آنتي بادي دارم پس ايمن هستم.

   من واكسن آنفلوآنزا زده ام، پس ايمن 
هستم.

   من جوان و سالمم پس ايمن هستم.
   من بهمن  ماه عالئم كرونا را داشتم پس ايمن هستم.

   من خيلي ويتامين c مصرف مي كنم پس ايمن هستم.
   ماسك مي زنم پس ايمن هستم.

ويترين

ويروس كرونا از ويروس آنفلوآنزا 
كشنده تر است؟

مقايســه ويروس جديد كرونا با ويروس 
آنفلوآنزا از ابتداي شــيوع آن مطرح بود 
و باور نادرســتي وجود داشــت كه شيوع 

اين ويروس جديد را در حد شيوع يك 
آنفلوآنزاي شديد تقليل مي داد.

اما بررســي جديدي كه در آمريكا 
منتشر شــده اســت هر ترديدي در 

مرگبارتر بودن شيوع كرونا نســبت به شيوع آنفلوآنزا را 
برطرف مي كند.

پژوهشــگران در اين بررســي شــمار موارد ثبت شده 
مرگ ناشــي از آنفلوآنزا در هفته را در آمريكا با شــمار 
موارد مرگ هاي ناشــي از كوويد-۱۹ مقايسه كردند. بر 
اساس داده هاي به دســت آمده از گواهي هاي فوت شمار 
مرگ هاي ناشــي از آنفلوآنزا در بدترين شيوع هايش در 
چند ســال اخير در آمريكا بين 35۱مورد در هفته )در 
فصل آنفلوآنزاي 20۱5 تا 20۱6( تا ۱626مورد در هفته 
)در فصل آنفلوآنزاي 20۱۷ تا 20۱8( متفاوت بوده است.

ميانگين مرگ هاي ناشــي از آنفلوآنزا در هفته هاي اوج 
شيوع اين بيماري )در فاصله سال هاي 20۱3 تا 2020( 
۷52مورد بوده اســت. در مقابل بيماري كوويد-۱۹ در 
هفته منتهي به 2۱ آوريل يا 2ارديبهشت )مرگبارترين 
هفته شــيوع كرونا در آمريكا( باعث مرگ ۱5455 نفر 

شده است.
يعني كوويــد-۱۹ در هفته اوج مرگ هاي ناشــي از آن 
20برابر مرگبارتــر از ميانگيــن اوج مرگ هاي هفتگي 
آنفلوآنزا در چند سال اخير بوده است. مقايسه شمار كلي 
مرگ ها هم نشان مي دهد كه تلفات شيوع كرونا در آمريكا 
تا به حال 5.5برابر بيشــتر از باالترين ميزان مر گ هاي 

ساالنه ناشي از آنفلوآنزا در طول ۷سال اخير است.
شمار واقعي مرگ هاي كوويد-۱۹ ممكن است حتي باالتر 
از اين مقدار باشد، چراكه مرگ هاي »غيرمستقيم« ناشي از 
پاندمي ويروس كرونا در آن به حساب نيامده است؛ ازجمله 
مرگ هاي افراد مبتال به ساير بيماري هاي بالقوه مرگبار كه 
به علت اشباع بيمارستان ها از بيماران كوويد-۱۹ به خدمات 

درماني الزم دسترسي پيدا نكرده  اند.
باالخره اينكــه تجربه كاركنان پزشــكي خط مقدم هم 
نشان مي دهد كه شيوع كرونا با شيوع آنفلوآنزا غيرقابل 
مقايسه است. تا به حال بيمارســتان ها حتي در بدترين 
فصل هاي آنفلوآنزا با چنين موج فزاينده بيماران بدحالي 
روبه رو نشده بودند كه به كمبود امكانات حياتي ازجمله 
دســتگاه هاي تنفس مصنوعــي براي درمــان بيماران 

بينجامد.

توسعه داللي پايداري ندارد
هفته هاي گذشته شركت هايي وارد بورس 
شــدند كه اقالم تبليغاتي زيادي در اختيار 
داشتند و توانســتند رغبت بي نظيري در 
شــهروندان ايرانــي ايجاد كننــد. وقتي 

ويروس كوويــد-۱۹ دنياي امروز را 
در محاق سكوت و ركود فرو برد و 
ميليون ها شغل را نابود و جمعيت 
زيادي را خانه نشــين كــرد؛ در 

اقتصاد ايران رويداد هاي جالب توجهــي رخ داد. مثالي 
در روانشناســي موفقيت وجود دارد كه مي گويد وقتي 
در گردنه هاي ســخت همه ترمز مي كنند، بايد گاز داد و 
جلو افتاد. درحالي  كه اشتغال و درآمد مهم ترين چالش 
همه دولتمردان در كشورهاي توســعه يافته و پيشرفته 
به حســاب مي آيد، در ايران تقويم اقتصادي به شــكل 

ديگري پيش مي رود. 
طي روزها و هفته هاي گذشــته بارها تريبون هاي مختلف، 
ايــران در بحران كرونا را داراي رشــد اقتصــادي عنوان و 
جمعيت زيادي از شــاغل و بيــكار خانــه دار را ترغيب به 
ســرمايه گذاري در اين حــوزه اقتصادي كردنــد. اقتصاد 
پايدار بر پايه توليد و خدمات پايدار شكل مي گيرد و نياز به 
برنامه ريزي دقيق دارد، اينها در حالي است كه هيچ رويداد 

توليدي و خدماتي در ايران شكل نگرفته است. 
شهرك ها و مناطق صنعتي كه روزگاري آكنده از جمعيت 
كارگر و خودروهاي ســنگين براي جابه جايي محصوالت 
بود، امروز مناطق فراموش شده و متروكه در سكانس هاي 
سينمايي را تداعي مي كند و وجود كرونا اغلب شغل هاي 
خدماتي را خانه نشــين كرده است. از ســوي ديگر موج 
بزرگي از تبليغات باعث شده سرمايه ها و طال هاي خانگي 
و بانكي شهروندان زيادي تبديل به سهام شود. چه بسا در 
هجمه هاي تبليغاتي شان سرپرست خانوار و خانواده هايي 
كه سرمايه نقدشونده بسيار اندكي دارند آن را وارد بورس 

كرده و خود را در مسير تحقق روياهايشان مي بينند.
 اين روزها اغلب شهروندان ايراني در شهر و روستا تبديل به 
بورس باز شده اند. مدام در فضاي مجازي سهام هاي مختلف 

را بررسي مي كنند. 
در شــرايط كنوني مردم بيش از هر چيز به صداقت آگاهي 
نياز دارند. البته برنامه ريزاني آن سوي ديوار هاي شيشه اي 
نشستندكه مبناي شناخت شــان صف هاي طوالني پرايد 

60ميليون توماني است. 
گويا رفتارهاي اقتصادي اين روزها هيــچ منطقي ندارد و 
صرفاً عده محدودي مي تواننــد از درياچه گل آلود بورس، 
ماهي بزرگ صيد كنند و بقيــه طعمه هايي در اين درياچه 

مي ريزند .

سال روياهاي خطرناك
»سال روياهـــــــاي 
خطرناك«، نوشـــته 
اسالوي ژيژك است كه 
رحمان بوذري و صالح 
نجفي آن را به فارسي 

برگردانده اند.
ايــن  در  نويســنده 
كتاب مي كـــــوشد 
به پيشــبرد »نقشــه 
برداري شــناختي« از 

منظومه جهــان معاصر كمك 
كند و پس از ارائه توصيفي كوتاه از ويژگي هاي اصلي 
ســرمايه داري معاصر، طرحي كلي از خطوط اصلي 
ايدئولوژي مســلط به دســت دهد، آن هم با تمركز 
بر پديده هاي ارتجاعي )و مشــخصا شــورش هاي 
پوپوليستي( كه در واكنش به تخاصم هاي اجتماعي 

سر بر مي آورند.
نيمه دوم كتاب به 2 جنبــش رهايي بخش بزرگ 
20۱۱- بهار عرب و جنبش اشــغال وال استريت-
مي پردازد و پس از آن، از خالل بحثي درباره سريال 
واير، با اين پرسش دشوار درگير مي شود كه چگونه 
مي توان با سيســتم مبارزه كرد و بــه فرايند هاي 

پيشرفته و پيچيده آن دامن نزد.
وقايعي مانند جنبش اشــغال وال اســتريت و بهار 
عرب و تظاهــرات در يونان و اســپانيا و نظاير آن را 
بايد نشانه هايي از آينده تعبير كرد. به عبارت ديگر، 
بايد روي گردانيم از منظر تاريخي گرايانه معمولي 
كه يك واقعه را از طريق زمينه و پيدايش آن درك 
مي كند. طغيان هاي رهايي بخش راديكال را نمي توان 
اين گونــه درك كرد: به جاي تحليــل آنها به عنوان 
بخشي از پيوستار گذشته و حال، بايد آنها را در منظر 
آينده بياوريم و همچون تكه پاره هايي محدود و كج 
و معوج )و گاه حتي منحرف( از يك آينده اتوپياپي 
درنظر بگيريم كه به منزله پتانسيلي پنهان هم اكنون 

نهفته است.
اسالوي ژيژك فيلســوف، منتقد فرهنگي و روانكاو 
لكاني، اهل اسلووني است. او سخنران و نويسنده اي 
پركار اســت و بيش از همه به بيان نكته هاي نغز و 
تأمل برانگيز دربارۀ سياست و فرهنگ معاصر شهره 

است، نكته هايي كه ظاهراً تمامي ندارند.
سال روياهاي خطرناك را نشر هرمس در 208صفحه 
با شمارگان هزار نسخه به بهاي 26هزار تومان منتشر 

كرده است.

انتشار ويروس كرونا از طريق بلند صحبت كردن
تحقيقــي جديد نشــان مي دهد بلند 
صحبت كردن منجر به انتشــار قطرات 
ريز آب دهان فــرد در فضاي بســته 
مي شــود و همين امر ســبب مي شود 
ويروس كرونا به مدت ۱4دقيقه در هوا 
معلق بماند. به گزارش تلگراف، محققان 
متوجه شدند هنگامي كه افراد با صداي 

بلند حرف مي زنند، هزاران قطره كوچك به اطراف شــان پراكنده مي شود. اين 
قطرات براي مدتي طوالني تر از تصور محققان در هوا باقي مي مانند. اين تحقيق در 
 Proceefings of the National Academy of Sciences of the« نشريه
United States of America« منتشر شده است. طي اين پژوهش هر فردي با 
صداي بلند و به مدت 25ثانيه عبارت »سالمت بمانيد« را تكرار مي كرد و محققان 
با استفاده از نور ليزر الگوي پراكنده شــدن قطرات آب دهان او را بررسي كردند. 
دليل انتخاب استفاده از اين عبارت آن بود كه واژه ســالمت به زبان انگليسي با 
H شروع مي شود و اداي آن به انتشار ميزان كافي از قطرات آب دهان فرد منجر 
مي شود. محققان به مدت 80 دقيقه از هواي محيط اين آزمايش در فضاي بسته 
فيلمبرداري كردنــد. در مرحله بعد هر فريم ويدئو به طور جداگانه تحليل شــد 
تا مشخص شــود چه تعداد قطره در هوا باقي مانده است. محققان اين پژوهش 
مي گويند: از قبل مي دانستيم ويروس هاي دستگاه تنفسي از طريق قطرات ريز آب 
دهان فرد هنگام عطسه يا سرفه، ديگران را مبتال مي كنند، اما تاكنون نمي دانستيم 
صحبت كردن نيز هزاران قطره ريز توليد مي كند كه در هوا مي مانند. اين قطرات 
ممكن است حاوي تعداد زيادي پاتوژن هاي تنفسي مانند ويروس آنفلوآنزا باشند.

سالمت

20 سال پيش 

همشهري 2۹ارديبهشت ۱3۷۹
بانك خصوصي حساب ها را شفاف مي كند

تاسيس بانك هاي خصوصي كه يك آرزوي ۱0ساله است، آخرين گام ها را براي 
عملي شدن طي مي كند. مسئوالن بانكي و كارشناسان اقتصادي اميدوار هستند 
كه ورود بانك هاي خصوصي، كارآمدي بانك  هاي دولتــي را افزايش داده و بازار 
سرمايه و پول را به تحرك ويژه وا دارد. ديروز در دومين روز همايش سياست هاي 
پولي و ارزي تعداد پر شماري از كارشناسان اقتصادي شركت كننده در اين همايش 
در گفت وگو با خبرنگار ما اظهار اميــدواري كردند كه بانك هاي خصوصي بدون 
كمترين مانع به زودي تاسيس و فعاليت خود را آغاز كنند. يك كارشناس گفت: 
بانك هاي خصوصي فارغ از تســهيالت تكليفي دولت تنها به تقاضاهايي پاسخ 
مي دهند كه توجيه اقتصادي داشته باشد. رها شدن نرخ سود تسهيالت اعطايي به 

متقاضيان و نرخ سود سپرده گذاري فعاليت بانك ها را واقعي مي كند.

سازمان  آگهي هاي روزنامه 
همشهري

 خيابان قائم مقام فراهاني
 ميدان شعاع ، خيابان شهيد خدري
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دعاي روزبيست و چهارم ماه مبارك رمضان

لَُكمأَْسَتِجْباْدُعوني

بْسم اهلل الّرحَمن الّرحيم 
ا يْؤِذيك َو أَْسَألُك التَّْوفِيَق فِيِه ِلَْن  ِّي أَْسَألُك فِيِه َما يْرِضيك َو أَُعوُذ بِك ِممَّ اللَُّهمَّ إِن

ائِلِيَن أُِطيَعك َو ال أَْعِصيك يا َجَواَد السَّ
 

 به نام خداوند بخشنده مهربان 
خدايا در اين  ماه آنچه تو را خشــنود مي كند از تو درخواســت مي كنم و از آنچه 
تو را ناخشــنود مي كند به تو پناه مي آورم و از تو در اين  ماه توفيق اطاعت و ترك 

نافرماني ات را خواستارم،  اي بخشنده به نيازمندان.
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